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

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

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

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

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

ویژه   موضوعی  به  را  شماره  هر  عرصه  همین  در 
یا   و  نشریه  از  شماره  هر  مسئولیتِ  دهد.  اختصاص 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده  

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

 شوند.   در قامت نویسندگانی که به همکاری دعوت می 
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 
 

 1982اعدام، وین بهروز حشمت، نه به طرح روی جلد: 

 پوربیژن اسدیطرح پشت جلد: 
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 چند نکته 
 

رسد. پنداری این  انگیز از ایران به گوش میچنان خبرهایی غمشود که همشانزدهمین شماره »آوای تبعید« در زمانی منتشر می

های غربی به حاکمان  پرده با دولترژیم سر آن ندارد تا یک آن هم که شده، دست از کشتار بردارد. متأسفانه زدوبندهای پشتِ  

چنان بکُشند و در صدر کشورهایی قرار بگیرند که رکورددار اعدام  ها، همکجی به همانبخشد که در دهنمی  ایران این جسارت را

 در جهان هستند.  

ای مکتوب نمود. ض در صفحهها را به اعترااماند که مشکل بتوان نها و کشتار آن اندازه گسترش یافتهبازداشتدر روزهای اخیر  

ؤلین کانون نویسندگاه ایران، )رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین  از اعدام نوید افکاری گرفته تا به زندان انداختن سه تن از مس

  .چنان در بدترین شرایط به زندان گرفتارنداست که نسرین ستوده و صدها تن دیگر هم  ها نامو در ادامه همین  ،  و کیوان باژن(

کُشند. مخالفان در داخل  چنان میغاز آشکار و پنهان کُشته و همست. از همان آ گیرد، تازه نیر میچه رژیم به کادر این راستا آن

اندازی برای کارزاری مشترک دیده  گویند و چه در پیش دارند. متأسفانه هنوز هیچ چشمو خارج از کشور اما به اعتراض چه می

 شود.  نمی

از  گذشته عده زدر چند ماه   داند که تا کنون اند. رژیم خود نیز مینویسندگان و هنرمندان نیز بازداشت و زندانی شدهیادی 

ایننتوانسته با کشتن نویسندگان و بازداشت آنان، صدای آزادی کوشد فضایی در هراس  همه میخواهانه آنان را خفه کند. با 

ست که شکاف برداشته و از قداستِ رژیم چیزی بر  الینه دیوار هراس چند سبیافریند تا صداها کمتر شنیده شوند. خوشبختا

تر گردد و جنبش راه  صفوف معترضین فشرده  مشخص  هایی جای نمانده است. باید امیدوار بود که هرچه زودتر پیرامون خواست

 رهایی را بازیابد. 

 

دردی که با نام »کرونا« تا کنون  دردی همگانی دارد،    نامه« خویش، نشان ازشانزدهمین شماره »آوای تبعید« در بخش »ویژه

های سال ادبیات و هنر را همراه  شک تا سالبیش از یک میلیون نفر انسان را به کام مرگ کشانده است. بازتاب این مرض بی

 زیافت.بی و هنری ما نیز باتوان از هم اکنون بر آثار ادهایی از همین بازتاب را می. گوشهو بر آن تأثیر خواهد گذاشت خواهد بود

 

منتشر شد، از دردی نوشته است که نه در زمانه طاعون، پس   1947آلبرت کامو در رمان مشهور خویش، »طاعون«، که در سال  

 از آن نیز همواره با انسان خواهد بود. 

شهر اما   زدگی در ایناعون. طکندها در آن زندگی کرده بود را به مرض طاعون گرفتار میکامو شهر »اوران«، شهری که سال

آورد. »ریو« شخصیت  سوزی را به یاد میهای آدمهای کار و کورهگرای هولناک که اردوگاهنمادی است از یک حکومت مطلق

اصلی این رمان پزشکی است که در ناامیدی خویش، تنها به اعتبار »انسان بودن« و »انسان ماندن« مبارزه خطرناکی را علیه  

 کند.  از میطاعون آغ 

کنند، مهم اما این است که کند. برای او مهم این نیست که دور و بر چه فکر می به عنوان پزشک احساس مسئولیت میریو  

ها امروز بر مرضِ طاعون غلبه کنند، پیروزی آنان موقتی است، زیرا »باسیل  داند که اگر انسانها زنده بمانند. او به خوبی میانسان

ها سال در وسایل منزل به خواب رود.« آری، باسیل طاعون نخواهد مرد، شاید »در  تواند ده نخواهد مرد و می طاعون هیچگاه  

 هایش دوباره بیدار شوند.«  بدشانسی مردم، موش

ها  نچنان به عنوان خصلت انسانی انسااند تا تحقیر«. و این به نظر کامو باید همتر سزاوار تحسینها بیش گوید؛ »انسانریو می

پایان داستان، آن  زنده بماند. انبوه مردم از صدای آژیر آمبوالنسدر  شوند، در واقع نفی  ها، در وحشتِ حاکم بیدار میجا که 
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کند که باید وطن واقعی خویش را بازیابند.« و »وطن واقعی  هایشان نجوا می گراست. این صداها پنداری »در گوشحکومت مطلق

 های آزاد و در عظمت عشق«. دارد، در »سرزمین زده قرار«خفقان آن سوی دیوارهای این شهر

چنان موضوعی جدی  شود، اما انسان بودن و انسان ماندن همآری مرض کرونا نیز روزی از همین روزها از خطری جدی تهی می 

 خواهد ماند.  

که  همین است، ایندبیات و هنر نیز  شناسد، اکنون نیز سخن روز ماست. ارزش اسخنان کامو در »طاعون« پنداری زمان نمی

 ها همیشه حساس نگاه دارد. جهان بشریت نیازمند این حساسیت است.  ها را در برابر پلشتیشاخک

نویسند و آن را های پیش، وامدار دوستانی است که بی هیچ توقع برای آن میچون شمارهشانزدهیمین شماره »آوای تبعید« هم

 دانند. از آن خود می

 ف سی   اسد

 

 

 

 

 ابد وامدار او خواهد بود ادبیات تبعید تا  
 دعوت برای ارسال مقاله

 

ار و یاور ادبیات جوامع دور از وطن، بعد از سالها دست و پنجه پژوهشگر، شاعر و ی   ، ملیحه تیره گلهمانطور که می دانید  

،  که  "ر تبعیدروایتی از ادبیات فارسی د"جلد کتاب تحقیقی  14نرم کردن با درد و بیماری، و زمان کوتاهی بعد از انتشار 

ازادبیات   جدیدی  ایی با بُعدآشنپانزده سال  درگیر نوشتن آن بود، جهان را ترک کرد و ما را با خاطراتی بسیار از خود، و

    برجای گذاشت.

، شاعران، ناشران و خوانندگان  ی »آوای تبعید« در نظر دارد مجموعه ای از نظرات، خاطرات و تجربیات نویسندگاننشریه 

، گِردآوری کند  »ملیحه تیره گل؛ از او و در باره او«  تحتِ عنوانِ    در کتابی، در کنار تعدادی از اشعار و مقاالت او،  ادبیات  را

 ادبیات تبعید / مهاجرت به دست دهد.     و شناختو شناختی بهتر از این پژوهشگرو منتقد؛ و تاثیر بی تردید او 

  د:زیر ارسال کنی  به آدرس 2020ه نوامبر تا پایان ما کتابدراین  چاپآثار خود را برای  لطفا
 ehrnoosh.mazarei@gmail.comM 

 یاد آوری: 

 مقاالت قبال چاپ شده هم پذیرفته می شوند. 

و با ذکر آدرس     "ورد"لطفا اگر مایلید تغییراتی در آنها بدهید، و یا بهمان فرم اولیه، و حتی االمکان بصورت تایپ شده در   

 چاپ اول برای ما ارسال کنید. 

 با احترام

 مهرنوش مزارعی 

 

mailto:Mehrnoosh.mazarei@gmail.com
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 زا با واژه   سلولی عفونت شکار یک تک 
 

ی »عجله، کار شیطان  زندگی کنند و ناگزیر به حکمت عامیانه  “ابلوموف„ی  ویروس کرونا، مدتی جهانیان را واداشت به شیوه

دادند،  ـ التفات نشان میخداپرستانـ به قول    ٬ی مغضوبفرشته٬های این  است« ایمان بیاورند. حتی کسانی که به راه و توصیه 

حال نتوانست پروتیینی، با اینی  خود را در خانه حبس کردند و چندی رفتن به مجالس عیش و عشرت را کنار گذاشتند. این توده

ن ای شد که جهای شعر، روایت و تصویر را برچیند. برعکس خود، بهانهساز و کار سفر در دنیای خیال و گردشگری در گستره 

 تر شود.  قلمان ُپربارتر و رنگینبهتخیّل برخی از دست

 

 جای فهرست: به 

های تصّوری و دیدار مجازی برخی از شاعران و نویسندگان  عید، حاصل پرسهی این شماره، در پاسخ به فراخوان آوای تبنامهویژه

د، داروی شفابخش ضد کرونا را کشف کند؛  آیاست: در این راستا یکی در قالب طنز درصدد برمی  19ایرانی با ویروس ک ـ  

آمده، تصفیه حساب کند؛  فرسای بیمارداری به تنگ  کند، با همسرش که از زحمات طاقتدیگری شخصیت خود را ترغیب می

یسی،  آید و چهارمی در بازی کالمی با دو زبان فارسی و انگلهای جهانی برمیسومی از درِ گالیه از بانیان و مسببان رنج و بدبختی

گیرد و  ی کالم را به دست میای، رشته کند. زنی هم در یک داستان دو صفحهها و تضادهای اجتماعی را برجسته مینابسامانی

 دارد.  “کرونا را دوست„کند که عتراف میا

رگ در مرکز شهری ی خود، دیگری در میدانی بزهای مالقات این ناظران با کرونا، بسیار متنوع است: یکی در بالکن خانهمکان

دهای بروز  مریکا با کرونا و پیامدر آلمان، سومی در اتاق عمل یک بیمارستان در ایران و چهارمی در پارک باصفای شهری در آ

ی آن، نه گوری درست نظر راوی مردهکند. در داستانی نشانی قبری که بهشود و ماجرای این دیدارها را روایت میآن روبرو می

ی صحنِ کردهخریدشود. چون میّتِ مومن، انتظار داشته که در »قبرِ پیشاست، هم داده می  “گودال عمیق „لکه یک  و حسابی، ب

 شود. دفن عبدالعظیم« 

 گیرد.  چنین تراوشات تغزلی ذهن سه شاعر را هم در برمیاین مجموعه هم

قرار    حال دستمایهی کرونا را در قالب مقاله و شرحهی خود در زمانشدهها برخی از دوستان، روزگار سپریجدا از این نوشته

د، در همین شماره، ولی در بخشی دیگر از »آوای تبعید«  جا که این مطالب از رنگ روایتی کمتر نمایانی برخوردارنناند. از آداده

 اند.    منتشر شده

 فهیمه فرسایی 
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 عبدالقادر بلوچ 

 

 داستان کرونا 

ای هستم. چند بار  م سرمایدانند که من آدعالم و آدم می 

طول سال برای من و خانم و بچه ها و  سرما خوردن من در  

کنم، امری طبیعی و جا  مسئولین اداره ای که آنجا کار می

تا قرص روغن ماهی و   تقویتی گرفته  از قرص  بود.  افتاده 

دوای آلرژی و طب اسالمی و مراجعه به عطاری چینی همه  

در   را  همه  سال و  نداده  طول  نتیجه  و  کردم  آزمایش  ها 

 دچار   احتماال  من  که  کردیم   بولق  همه  نتیجه   در بود.

 ای هستم.ناشناخته سندروم

کشتگی پدر  هر  من  خوردگی  کهسرما    من  با   داشت ای 

اتفاق  می  من  سراغ  که   روزی  چند   تمام  در.  داشت آمد، 

  نیفتاده بود که کسی بر اثر تماس با من سرما بخورد. نامه

  کوفتی  هر  مریضی  این که داشتم  خانوادگی دکتر از رسمی

 .نیست مسری هست، که

آدم وقتی که دردی ناعالج داشته باشد نه تنها خودش بلکه 

آیند. من هم چون بالخره آدم بودم اطرافیانش با آن کنار می

کردم، تا آنکه کرونای کوفت گرفته از روزگار را سپری می

 راه رسید.

دند کرونا آمده من دوباره سرما  آنکه اعالم کر  چند روز بعد از

هایم دل پری  م که از دست من و سرماخوردن خوردم. خان

ام و باید از اتاقم بیرون  داشت ادعا کرد که من کرونا گرفته

 نیایم. گفتم: 

معمولی    خوردگی  سرما  همین  این  کدومه؟  کرونا  خانم 

 خودمه. 

می الجیشیکامال  سوق  موقعیت  از  که  خوبی    دانست 

 برخوردار است. 

 گفت: بی احتیاطی مادر فاجعه است.

ون درنگ به اتاق دیگری نقل مکان کرد. بچه ها هم از  بد

 تماس گرفتن با من ممنوع شدند. 

ایشان چون خیلی هوشمند است، لب تاپ و تلفن هوشمند  

توانم  اش این بود که من باید تا میرا هم با خودش برد. بهانه

اینج کنم.  فرصاستراحت  زندگی  طول  در  که  ت  انب 

ناگهانی با حجم عظیمی  استراحت کردن نداشتم، به صورت  

دانستم با آن چه کنم. به  از استراحت مواجه شدم که نمی

 فت.رام سر میهمین خاطر حوصله 

رژیم گرفتن و سالم خوری است  اهل  خانم چون خودش 

آش  نیست.  آشپزی  اهل  میکال  که  هم  را  به هایی  پخت 

مح بیخاطر  کالری  به   اسبات  بیشتر  و  بود  لوبیا  و  نخود 

ماند. برای رعایت بهداشت آنها را در  جات میآبگوشت سبزی

ریخت و به خاطر حفظ فاصله ظرفهای یک بار مصرف می

رفت. اصرار من گذاشت و میمی  در  پشت  را  آنها  اجتماعی

بهانه   به  حسابی  و  درست  غذای    مایعات   باید   اینکهبرای 

 شد. نمی واقع ایشان ولبق مورد بنوشم

ای که قرار بگیرد یکی دو روز  ناگهانیانسان در هر موقعیت  

شود. سپس دچار اندوهی  اول گیج است. بعد عصبانی می

می فلسفی  یأس  دچار  بعد  و  این  عرفانی  من  وقتی  گردد. 

م باال آمد. به هر  سگ  روی  آن  گذاشتم،  سر  پشت   مراحل را 

ی سگی داریم. متأسفانه  حال ما مردها هر کداممان یک رو

کس خود من از آن نوع سگهای آن روی سگ من هم بر ع 

پا کوتاه بی پشم و پیلی است. داد و فریادهایم بیشتر خودم  

داد و به گوش خانم که مشغول فیسبوک گردی را آزار می 

رسید. یکی دو روز اول کارم شده بود فحش دادن  بود نمی

 به کرونا. 

بار که خانم حجم عظ  را پشت در می  یم نوشیدنیهر  ها 

 بیرون   اخبار  گرفتن به در رسانده و به بهانه  ذاشت، خودم را  

ای از آنهمه استراحت فرار کنم. اما  خواستم چند دقیقهمی

  رادیویی  کانالهای او که اخبار کرونا را لحظه به لحظه از همه  

از کرد سریع میپیگیری می  تلویزیونی  و رفت. چون یکی 
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کند  تخته عبور می  گفته بود که ویروس کرونا ازکارشناسان  

من  یواش  یواش  بود.  چوبی  هم  ما  درهای  متأسفانه  و 

مرحله باالخره  کردم.  تنگی  نفس    دادن  فحش  ٔ  احساس 

ط بیکاری ناگزیر شدم  فر  از.  بودم  گذاشته  سر  پشت  راهم

  جراحی  عمل  یک.  قلبی  سکته   بار  دو   با   من    کمی فکر کنم.

اثر  می  کار  دب  که  هایی  کلیه.  قلب کردند وششهایی که بر 

شیدن، دم و بازدمشان مثل بادکنکهای سوراخدار سیگار ک

مغازه یک دالری بود، اگر جدی جدی کرونا گرفته باشم چه  

 شود؟می

خدا نکند ترس به جان آدم بیفتد. در عرض کمتر از بیست 

دانستم  می.  شد  ظاهر  من  در  کرونا  آثارو چهار ساعت کلیه  

ث المجموع برای رفتن به حتمی است. من حی  که مرگ من

 . نداشتم  خوبی پرونده  آن دنیا

در تمام آن شصت سال عمر یک بار هم به صورت جدی   

به آن هفتاد حوری فکر نکره بودم. کل عباداتم عبارت بود 

که    ی به یک مشت خواهش و تمنا از خداوند تبارک و تعال

  به  نفسم.  بود  مانده  نتیجه  بی  آنهم  که.  ببرد   امبلیط التاری

ی را پیدا کرده بودم که از تنگش  اهیما  حال  و  افتاد  شمارش

نا   موقعیت  آن  در  که  بود  این  اشتباهم  بود.  افتاده  بیرون 

های کفن و دفن و قبر فکر کردم. دیدم  متناسب به هزینه

 اصال وسع مردن را ندارم.

این باعث شد تب بکنم. تبی شدید که تب کرونا پیشش   

پشت    دادد. آشهای آبکی و آبهایی که طعم آش میهیچ بو

وخیمتر شدن  به حساب  را  این  خانم  بود.  تلنبار شده  در 

کرونای من گذاشت. به من اعالم کرد که قصد دارد با شماره  

»یک هشتصد کرونا« برای انتقال من به بیمارستان تماس 

محض   نداشتم،  خودم  مغفرت  به  امیدی  آنکه  با  بگیرد. 

م را خواندم. راضی شده بودم به رضای حق.  احتیاط اشهد

در   که  است  شتری  مرگ  است.  گذر  محل  دنیا  باالخره 

 . خوابد می  کس  هر ٔ  خانه

کلی داستان نانوشته داشتم و داستان زندگی خودم داشت  

 شد. تمام می

کردم که به جای خریدن آنهمه آت و خودم را سرزنش می

بودم. خشم  آشغال بیخودی چرا برای خودم قبری نخریده  

دانشمندان به جانم افتاده بود. داشتند چه  عجیبی نسبت به  

کردند؟ چرا واکسنی، کوفتی زهرماری برای کرونا  غلطی می

کردند؟ فقط بلد بودند برای سوراخ شدن الیه اوزن  پیدا نمی

ما را زهره ترک کنند؟ بعد دوباره برای خودم عصبانی شدم.  

ری نگران سوراخ الیه زندگی خودم هزار سوراخ داشت و عم

 بودم. اوزن

شنیدم. خانم  هر چه گوش خواباندم صدای آمبوالنسی نمی

زد. یواش یواش خفگی  داشت با یکی از دوستانش حرف می

سراغم آمد. نیاز شدید به اکسیژن داشتم. لحظاتی نمیدانم  

خوابم برد یا در اغمائ فرو رفتم. ناگهان در باز شد. دری که  

شدید شده بود؟    قفل بود باز شد. آیا تبم  یک هفته از بیرون

دیدم همان تونل نوری بود که مشرفین به  آیا نوری که می

 موت از آن گفته بودند؟

دستمال   که  اتاق شد. گفت  وارد  خانم  خیره شدم.  در  به 

توالت کمیاب شده است. همه جا صف است. من ناسالمتی  

م کمیاب. از  ام. باید بلند شوم و بروم دنبال اقالمرد خانواده

  دکتره تکلیف کرونای من چه می شود؟ نامه  او پرسیدم ک

پرس کرده بود، آنهم پرس خشک به دستم    که  را  خانوادگی

 داد. گفت: 

  جلویت را گرفتند این نامه را نشانشان بده.

مات و مبهوت مانده بودم. چه اثری دارد باز شدن درها. با  

 باز شدن در، زندگی درجا به من برگشت.

 نزن!   ت: خودت را به موش مردگیفگ

  عجله کن!

  رم.ای شرق میه من به فروشگاه

 های غرب برو. تو به فروشگاه

 ام را مدیون دستمال توالت هستم. سان من زندگیو بدین
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 احمد خلفانی 

 
 

 زیر سقف آسمان 

را شانه می کرد، خیلی جدی  کالرا در حالی که موهایش 

دوست ندارم در مورد من  در مورد من ننویس، اصال  "گفت:  

باره نمی  "بنویسی. را یک  این موضوع فکرش  دانست چرا 

رده بود. عصبانیتش کامال مشهود بود. از وقتی که مشغول ک

کردند ی. حتی یک بار هم به این صرافت با هم زندگی می

تاده بود در موردش چیزی بنویسد. و حاال که به هر حال  نیف

همه تکلیف  بیماری  و  شده  مشخص گیر  را  چیزها  خیلی 

خانه در  را  وقتشان  تمام  مردم  بود.  هایشان  کرده 

ها خالی بودند. شهر ها، پارکها، میدانیابانگذراندند، خمی

گرفت، نفس  ها جان میخانمانها و بیدوشبهتنها با خانه

 داد...  کشید، ادامه مییم

دوش  بهکرد که اسم هر خانهی. همیشه با خودش فکر می

  گذراند، بایدای که در پارک یا جاهای دیگر روزگار میره آوا

خانه آن  ولی  باشد.  میبهیوسف  وی  که  شناخت  دوشی 

کردند  اسمش واقعا یوسف بود. در پارک اینطور صدایش می

کنار  نیمکتی  روی  یوسف  روز  آن  بود.  شنیده  بارها  او  و 

ای که از سطل ها نشسته بود و سرش را بر روی روزنامهدهنر

رسید صدای آشغال درآورده بود خم کرده بود. به نظر می

نداد.  مقد را نشنیده است، هیچ تکانی به خودش  های ی. 

نوشته رفت. غرق  نزدیکتر  داشت. ی.  به دست  که  بود  ای 

 کامال نزدیک. کنجکاو بود.  

ورادور زیر نظرش داشت. شناختش و دها قبل میاز مدت

مش کرد. هر روز دنبالش  ولی یک روز، بعد از این اتفاق، گ

های دیگر که  دوشبهخانهفایده بود. سراغش را از  گشت، بی

پلکیدند گرفت. کسی نشان  مثل او شب و روز در پارک می

درستی نداشت. حتی آن پیرمردی که گاهی با یوسف در  

 خندیدند.  م سرخوشانه میحال آبجوخوری بود و هر دو با ه 

بود انعکاس روح    ودررو شدهها ردوشبهی. هر وقت با خانه

کرد تنها چیزی که  بود. تصور می  ش را در آنها دیدهخود

جدا می آنها  از  را  کامال  وی  او  که  است  چهاردیواری  کند 

. و اگر، به فرض، این را هم از  اتفاقی در پشت آن پناه گرفته

زدن به آن انعکاس، به آن  همبهیک چشمداد، در  دست می

بود. گاهی حتی    د که از آن فاصله گرفته شدیگری تبدیل می

تر از او هستند.  ها بسیار واقعین انعکاسکرد که آفکر می

ها را  گاه در تصورش چهاردیواری وبیجهت نبود که او گاهبی

شد، انگار که به  داد و به آن دیگری تبدیل میاز دست می

 گشت.صل خودش بازمیا

صفحات روزنامه را    آن روز یوسف سرش را بلند نکرده بود. 

بود و با دو دست روی زانوهایش گرفته   در جلوش پهن کرده

های یوسف به مطلبی  تر رفت و از روی شانهبود. ی. نزدیک

. معلوم  "ی مریخزندگی بر سیاره"خواند نگاه کرد.  که می

 د.  بود که در دنیایی دور غرق بو

  تصویر یوسف از آن به بعد همیشه در ذهنش بود و رهایش 

اغلب بد  کرد به او فکر نکند. با وجود این  کرد. سعی مینمی

صبحمی و  میخوابید  بیدار  خواب  از  بدعنق  کالرا  ها  شد. 

  "ای.دوش را دیدهبهتو باز هم خواب یوسفِ خانه"گفت:  می

نمی تعریف  برایش  بود که  این  او همه  کرد، ودرستش  لی 

د.  گفت که  داچیز را با ذکر جزئیات برای کالرا توضیح می

الی سر  چطور آهسته روی نوک پنجه نزدیک رفته و از با 

 است.  یوسف تیتر مطلب روزنامه را خوانده

پهلو   آن  به  پهلو  این  از  رختخواب  در  که  حالی  در  کالرا، 

از می قبل  البته  این  خندید.  و  داد  تکان  را  سرش  شد 

شدن و رفتنش به بیمارستان بود. طبیعی بود که هر مریض

احت میدو  همهمال  بیماری  همان  ناچار  دادند  باشد.  گیر 

من بعد  بودند  روزهای  در  ی.  بمانند.  آزمایش  جواب  تظر 

کتاب خواندن  و    "طاعون"های  مشغول     "گرسنگی"کامو 

همین با  شد.  هامسون  نگه  کنوت  سرپا  را  خودش  ها 

کرد که  شخصیت فرعی طاعون، فکر می  داشت. به گراند،می

رود و  د ولی از یک جمله فراتر نمیخواهد رمانی بنویسمی
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ل نوشتن همان جمله است. ولی چه بسا  ها مشغوها و ماهماه

 همین جمله ناتمام، او را سر پا نگه داشته بود.

سازد  کالرا ای که نکشد قویتر میکرد که بیماریبه این فکر  

ارتباطی با ادبیات داره؟ مگر ادبیات نوعی  این چه  "گفت:  

 "بیماریه؟

دگفت بیماری:  نوعی  ادبیات  است،  همین  که  قیقا  ست 

 کشد. نمی

کالرا اولش تب خفیفی داشت، ولی نگران بود و مردد که به  

دکتر مراجعه کند یا نه. بیماری مسری از یک نقطه شروع 

ضلی  شده بود و به تدریج گسترش یافته بود و شده بود مع

دارای  دنیا  فاصله کوتاهی همه در همه جای    جهانی.  در 

 احساس ترسی مشترک بودند. 

کند؛ عشق،  ها را شبیه هم میچیزهای زیادی هست که آدم

جنگ، قحطی، فقر و احتیاج مبرم. این بار نوبت ترس بود.  

شوند.  ها بیشتر شبیه هم میتر باشد آدمو ترس هر چه قوی

دید. و  های ترس میکرد نشانهمی  ای نگاه ی. به هر چهره

که بود  چیزی  اولین  چهره  این  میدر  صحبتها  ها،  دید، 

 یکسان بود.احساسات، سکوت... همه جا  

گفت، نقطه قوت ترس نسبت به دشمنان دیگر  با خودش می

ها حتی مواقع  کند. آدمها این است که از درون حمله میآدم

برند. ولی وقتی نوبت  توانند به سنگرها پناه بجنگ نیز می

 نیست.  گرفتنرسد، سنگری برای پناهترس می

 

شدند،   آماده  بیمارستان  به  رفتن  برای  کالرا  با  وقتی 

خواست تاکسی صداکند. کالرا به شدت مخالفت کرد.  می

تواند حالش را بهتر کند.  معتقد بود که هوا خوب است و می

گذشتند نیمکتی  کنار  از  و  شدند  رد  پارک  وسط  که    از 

گفت:  اش روی آن دیده بود.  آخرین بار یوسف را با روزنامه

بود." نشسته  اونجا  کن،  حر  "نگاه  کی  از  فهمید  ف  کالرا 

گفت:  می جنگلی."زند.  غول  را    "آن  او  وقت  هر  هم  قبال 

 دیده بود همین را گفته بود. 

گفت:   یک "ی.  که  کن  تصور  لحظه  یک  عجیبه،  خوب، 

آنجا نشسته و در موبی مریخ مطلب  خانمان  بر  رد زندگی 

 "س؟خونه. برای تو عجیب و غریب نیمی

نمی" فرقی  من  برای  نه،  یا  غریب  و  مگه  عجیب  کنه. 

 "بینی که در حال رفتن به بیمارستانم؟نمی

اش نبود. کالرا از همان  ولی ی. فکر کرد که این دلیل اصلی

 دانست.اول هم این موضوع را لوس و بیمزه می

از   پاشیم بریم  "خواب بیدار شده بود، گفته بود:  صبح که 

 "ز من آزمایش بگیرن!بیمارستان. باید ا

به پیشانیش دست زد.    "حالت خوب نیست؟"ی. پرسید:  

 احساس کرد مقداری تب کرده است.

چند بار با خودش فکر کرد که کالرا بیمار نیست، بلکه ترس 

اسباب به او هجوم آورده و امان از او بریده است و همین  

از آدمبیماری های دیگر. ولی  اش گشته است، مثل خیلی 

کرد چیزی در این مورد به زبان نیاورد. به نیمرخش    سعی

ثل همیشه زیبا بود. ولی کامال مشخص بود که  نگاه کرد. م

پشت این زیبایی چیزی نهفته است. شاید بیماری.  شاید  

اش  اییترس از بیماری. شاید چیزی دیگر. هر چه بود به زیب

 شکل دیگری داده بود. 

به یوسف فکر می یقین  هر وقت  او چنین  کرد،  داشت که 

ندارد.  ترس  کرده،  هایی  زندگی  اینقدر  ترس  با  او  اینکه  یا 

که باالخره بر آن چیره شده بود.  اینقدر جنگیده بود، تا این

گفت: به  کرد. با خودش میها فکر میهای ترسی. به ریشه

ایم. و  هایمان پناه بردها بجنگیم، به خانهکه با آنهجای این

ه هست،  همچنان  خیابانی  ترس  به  خیابانی  از  جا،  مه 

شبمی و  پنجرهخزد  پشت  میآمی  ها  نگاه  نگاه  ید،  کند، 

کنیم نگاهمان را برگردانیم. و کم نیستند کند. سعی میمی

خواب  اتاق  به  که  میمواقعی  همیشه هایمان  ترس  خزد. 

از مان، در خواب هست، در بیداری هایمان، در درونمان، و 

 از همان جا. کند، همان جا حمله می

خانه اینکه همان  حمله میدوشبهیا  که  هستند  کنند؟  ها 

های روحی خودمان؟ وقتی به ارتش پراکنده  همان بازتاب

کنیم، لشکر بزرگی شکل  مان فکر میهای روحیاین بازتاب

ها  ن حمله کند و ساختمانتواند به شهرهاماگیرد که میمی

کنند، انگار  وا عمل میرا به آتش بکشد. آنها مثل سربازان تر

درون ما کمین    هایی چوبی درهای متمادی در اسبکه سال

ی.   جهیدن.  بیرون  برای  باشند  موقعیتی  منتظر  و  گرفته 

های  کرد که خودش هم یکی از همان اسب گاهی فکر می

 در کمین... تروا بود با سربازانی بیگانه 

بیمارستان  موعد  برای  ساعتی  یک  هنوز  که  این  وجود   با 

سرش    رفت. ی. پشتوقت بود، کالرا به سرعت و با عجله می
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کرد، ولی دوست داشت در جایی روی نیمکتی  حرکت می

ها نگاه کند. به اطرافش نظر انداخت به  بنشیند و به پرنده

فایده  د. بیای از پارک ببیناین امید که یوسف را در گوشه

کالرا  بود. او هم إحساس نوعی ترس داشت. شاید تأثیر وضع  

پارک  آن  یوسف  بدون  پارک  بود.  یوسف  فکر  شاید  بود، 

درخت  همیشگی بود.  داده  چهره  تغییر  سایهنبود.  ها،  ها، 

ها بودند. ولی مثل همیشه نبود. به نظر  پرندگان، همه همان

 آمد. عجیب می

چرخی زد و به پشت سرش نگاه  رفت،  کالرا که از جلو می

اش داد زد:  ی گرفتهکرد که از آمدنش مطمئن شود. با صدا

 "پس چرا نمیای؟"

 . "دارم میام"برای اینکه آرامش کند، گفت:  

یوسف واقعا کجا بود؟ آیا او هم مریض شده بود؟ ی. کالرا  

رفت. وقتی  های تند جلو میدید که پیشاپیش با قدمرا می

ی. به پارک است و نگاهش این طرف    که متوجه شد حواس

 را عمدا تندتر کرد.  هایش چرخد، قدمو آن طرف می

ها قبل  شک از مدتکرد که ترس بیی. با خودش فکر می

آدم وجود  بیماری  در  این  از  پیش  خیلی  است،  بوده  ها 

بیماریهمه از همه  پیش  اصال  فقط شدت  گیر.  و حاال  ها. 

این نقطه بحرانی در حقیقت  گرفته و بحرانی شده است. و از  

ست، شاید پیش از کند که همیشه بوده افقط یادآوری می

انسان بیهمه  وجودش  از  ما  اینکه  بودهها.  نه،  خبر  یا  ایم 

که یک بیماری فراگیر ناگهان، حاال  مسئله دیگری است. این 

منشأ آن چین یا آمریکا باشد یا هر جای دیگر، مثل یک  

دهنده این است  فقط و فقط نشان  شود، بالی آسمانی نازل  

آدم نقاکه در  و  داشته  که دهبها حضور  و صدها  هایی  ها 

چهره به  زدهسال  دیوارهایی  شان  و  سالاند  سال  که  های 

ها بوده حتی آن موقع  اند. درون آدماند حفاظی نبودهساخته 

کرده در  اند. و فرقی هم نمیکردهکه إحساس سالمت می

 د.  انکجا پناه گرفته

کردن نبود. مقداری تب، یک  ولی این بار چیزی برای پنهان

صدا، خارشی در گلو  صدا یا بیی حتی کمسه، یک سرفه عط

کرد که این ترس قدیمی زنده شود.  بینی کفایت مییا در  

کرد.  به ترس، به بیماری و  ی. احساس گیجی و منگی می

 کرد. مرگ فکر می

ب شده  بدتر  کالرا  حال  ظهر  از  که  بعد  گفتند  آنها  به  ود. 

قلبیماری ضربان  و  تب  است.  دیگری  چیز  حس اش  و  ب 

بیماریگاه نوع  بود.  نبود.    گاهی خفگی همچنان  مشخص 

بیمارستان  می در  باید  کالرا  باشند.  منتظر  باید  گفتند 

ماند. در روزهای بعدی ی. مرتب به او در بیمارستان سر  می

اینمی یا  میزد.  خانه  در  مکه  و  کتابماند  هایش  شغول 

را به   "گراند"شد. گاهی در خیالش سعی می کرد جمله  می

با    کرد،آخر برساند. هر از چند گاهی به بیمارستان تلفن می

پرسید. ولی خبری از کرد و احوالش را میکالرا صحبت می

داشت که نکند اتفاقی بیفتد.  بهبودی نبود. ترس برش می

چیزی در مورد کالرا همان روزها بود که به فکرش رسید  

نجار برود. های طوالنی ترس خودش کلبنویسد که با ساعت

زیر سقف  "پشت میز نشست، دفترش را باز کرد و نوشت:  

دو    "کرد...آسمان. کالرا در حالی که موهایش را شانه می

کرد   احساس  که  رسید  جایی  به  نوشت.  چهار صفحه  سه 

 داستان را به زودی به آخر خواهد رساند. 

رفت. هدفش معموال وقت و بدون ماسک بیرون میت و بیوق

بود. کارش هر روز همین بود. حال کالرا بدتر  همان پارک  

صحبت کم  و  بود  در  می  شده  زیاد  معموال  ی.  کرد. 

نمی خانه  بیمارستان  به  بیمارستان  از  گاهی  ماند. 

رفت به پارک و ناخودآگاه دنبال  گشت، مستقیم میبرنمی

فایده است. بر روی همان  دانست که بییگشت. میوسف می

نرده می کنار  بود.  نشسنیمکت  یوسف  معموال جای  ت که 

 گشت. ان برمیشد و بعد به بیمارستمدتی منتظر می

کرد به کالرا امید و دلداری بدهد. ولی کالرا هم  سعی می

پریشان  هم  او  که  بود  متوجه  خوب کامال  است.  حال 

یزی است. کالرا یک بار  دانست که فکرش مشغول چه چمی

 "ای؟این داستان را شنیده "مقدمه پرسید:  بی

 "کدام داستان؟"پرسید: 

ی. آماده شده بود برای بلندشدن و رفتن به پارک. ولی روی  

اش  صندلی کنار تختش نشست و او با صدای آهسته و گرفته

بود:   خواند  کتابی  در  زمانی  که  کرد  تعریف  را  داستانی 

از پارک رد  ای برنویسنده" ای رفتن به سر کارش هر روز 

امی از  با  به گذشته خانهونجا میشده. هر روز که  را  دوشی 

پارهلباس حالت های  و  دیده.  اش میآشفته همیشگی  پوره 

دوش را بهها همینطور گذشته بوده و او هر بار که خانهسال
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فکر میمی با خودش  در  دیده،  باید  حتما  دفعه  این  کرده 

خانه   موردش به  وقتی  ولی  بنویسد.  چیزی  داستانی 

اش انداخته و یا چندان جدی میرسیده یا پشت گوش  می

آمده. موضوع به درازا یگرفته. شاید هم از پسش برنمنمی

ماهمی روزها،  سالکشه،  و  میها  بار،  ها  یک  ولی  گذره. 

گه،  بدوش سر صبح با خودش مینویسنده با دیدن آن خانه

ر. امروز باید خودم را مجبور کنم در موردش تنبلی به کنا

شروع   شب  و  میمیبنویسم.  در  کنه،  شب  تمام  نویسه، 

می داستانموردش  بعد  روز  او  نویسه.  و  شده  تمام  ش 

می رد  پارک  از  وقتی  بعد،  روز  صبح  ولی  شه،  خشنوده. 

کنه، این اولین  بینه. نویسنده تعجب میدوش را نمیبهخانه

ارک نیست. و دیگر هیچ وقت پیداش  بار است که او در پ 

 "کنه، هیچ وقت.نمی

 "این را کدوم نویسنده نوشته؟ عجیب است،"ی. گفت: 

 "دونم، از یادم رفته.نمی"

کالرا این را که گفت ساکت شد. ی. احساس کرد که آرام 

این صدایش  برده.  خوابش  که  آرام  بود  شده  ضعیف  قدر 

به سختی   را  ازمیآخرین کلماتش  خودش سئوال    شنید. 

آن چیزی    که این همهکرد که آیا داستان ادامه دارد؟ یا این

 خواست بگوید؟ است که کالرا می

پارک می از  بار  به  هر روز دو  بار موقع رفتن  گذشت. یک 

هیچ برگشت.  موقع  بار  یک  و  را بیمارستان  پارک  وقت 

قدر خالی ندیده بود. معموال سروصدای خنده و شوخی  این

آدم صحبت  شاخهو  و  باد  هیاهوی  در  و  ها  درختان  های 

هایشان، بزرگ و  ها و مادرها با بچهپیچید، پدرپرندگان می

ازی و بازیگوشی و جیغ و  کوچک و دختر و پسر مشغول ب

این همه  از  بودند.  در  داد  همه  نبود.  اثری  هیچ  ها 

میخانه آنها  بودند.  گرفته  پناه  روی هایشان  توانستند 

پنجرههایشان یا دستها، در تراسبالکن هایشان  کم پشت 

آبجو بنوشند. ولی حتی از این هم  بنشینند و قهوه، شراب یا  

خزیدند  هاشان میهای خانههزدند. به آخرین گوشسر باز می

ها جان  خانمانها فقط با بیها و پارکها و کوچهو خیابان

که  می انگار  همیشه،  مثل  سبکبار  و  سبکبال  که  گرفتند 

ز بالی آسمانی نشنیده باشند، به این طرف و آن  خبری ا

دید. هر بار این طرف و  لی یوسف را نمیرفتند. وطرف می

کشید،  هر گوشه پارک سرک می  کرد، بهآن طرف نگاه می

کرد. گم شده بود. پاییز  به هر نیمکتی، و از او اثری پیدا نمی

دی  رسیده بود، کالرا هنوز در بیمارستان بود. هوا رو به سر

برگمی فرش  گذاشت،  را  پارک  محوطه  درختان  های 

گاهمی مشام  کردند.  به  مسحورکننده  بویی  ناگهان  ی 

 م... رسید. گاهی ترسی نابهنگامی

روزهای بعد هر روز در پارک بود. احساس می کرد که این  

آن   بر  بار نشسته  آخرین  را  یوسف  نیمکت که  این  پارک، 

بدون یوسف ترسناک  دیده بود، چیزی کم داشت. این پارک  

بی آنکه کسی    آور بود؛ این که یک نفر به این راحتی،و وهم

جزء  های زیادی  متوجه شود، گم شود، آن هم کسی که سال

ناپذیر پارک بوده. به کجا رفته بود؟ آیا بیماری به او  جدائی

 هم سرایت کرده و او با زندگی وداع کرده بود؟  

ضعیف و  ضعیف  کالرا  آخر  از میتر  روزهای  شاید  شد، 

می که  بود  داروهایی  جانبی  شاید  تأثیرات  اقامت  خورد. 

 روزی در بیمارستان..شبانه

ی. یک بار خواب یوسف را دید. مطمئن نبود که خواب است 

خیال قدیمی.   یا  تصور  همان  شب  هر  و  روز  هر  پردازی.  

یوسف در آنجا، یوسف در اینجا، و آخرین تصویر، یوسف بر  

ای در دست. گاهی خودش  ش به او، با روزنامهنیمکتی و پشت

خاند. ی. یک بار حتی تصور کرد که چررا به طرف ی. می

اس  پوشیده  را  او  پالتوی  مدتیوسف  خودش  که  های  ت 

 زیادی پوشیده و بعد آن را دور انداخته بود. 

خوب، معلوم "کرد کالرا گفت:  روز بعد که این را تعریف می

 "ای.ودت را دیدهاست. تو در حقیقت خواب خ

هنوز "ید:  این را هیچ وقت نگفته بود. ساکت شد. بعد پرس

 "ای؟پیدایش نکرده

برمی خودش  جای  از  که  حالی  در  گفت:  ی.  نه،  "خاست 

 "ام. هنوز پیدایش نکرده

بود به  کرد که اگر یوسف واقعا زنده میبا خودش فکر می

ال، به  آمد. در این شکی نبود. و اگر او به فرض مح پارک می

هر دلیلی، پارک را ترک کرده ، یحتمل به زودی بازخواهد  

گشت، و اگر هم در پارک پیدایش نشود، به این معنی است  

الشمس  شود. این برای ی. اظهر منا پیدایش نمیکه هیچ ج

 بود.  

را ترک کرد و به طرف پارک راه افتاد.    آن روز بیمارستان

ها، درختان که کم کم لخت  مدت زیادی آنجا بود. به پرنده



 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

14 

 

بودند، به خانه نگاه  دوشبهشده  از کرد.  ها  بعد رفت خانه. 

آشپزخانه یک قرص نان و یک شیشه آب برداشت و کتاب 

تمام و دفتر یادداشتش را به همراه داستان نیمه  "طاعون"

 در جیبش گذاشت و برگشت به پارک.  "آسمانزیر سقف "

همان   بر  باالخره  و  رفت  طرف  آن  و  طرف  این  بار  چند 

پرنده نشست.  یوسف  مینیمکت  سرش  باالی  د.  خواندنها 

می برای  گنجشکان  چیزهایی  و  پاهایش  کنار  تا  آمدند 

د. از باالی  وزیکردند. بادی نسبتا سرد میخوردن پیدا می

یک سمور با خودش، یا با  خشی شنید.  سرش صدای خش

کرد، از این شاخه به آن شاخه پرید و  درخت، بازیگوشی می

دانست چه مدت آنجا نشسته  پشت تنه درختی گم شد. نمی

چیزهایی خواند، چیزهایی نوشت تا این که در حالت  بود.  

نشسته خوابش برد. بعد با صدایی بیدار شد. احساس کرد  

ست. موهای آشفته و  که یک نفر آمد و در ته نیمکت نش

پوره تنش بود. ساکت بود. بوی  های کهنه و پارهبلند و لباس

داد. از نیمرخ به او نگاه کرد و در کمال ناباوری  خوبی نمی

متوجه شد که یوسف است. خود یوسف. ی. با خوشحالی 

 "یوسف، توئی؟"گفت: 

دانست،  یوسف به ی. نگاه کرد. از او، از این که اسمش را می

ن که صدایش کرده بود، از این که آنجا نشسته بود، از  از ای

هزاران چیز دیگر تعجب کرده بود. ی. احساس کرد، توقع  

نجا را بپرسد، خیلی  داشت، که یوسف دلیل نشستنش در آ

چیزها را بپرسد، یا به کتابی که در دستش بود نگاهی بکند،  

ال یا به دفتر یادداشتش، و در مورد آن چیزی بپرسد. یا سئو

است،  دیگری بکند. چیزی بگوید، هر چیزی، اینکه کجا بوده

خود ی. کجا بوده است. ولی یوسف اصال کنجکاو نبود، هیچ  

گاهی به کتاب یا به دفتر یادداشت  نسئوالی نکرد. حتی نیم

نیمکت نشسته بود و به  نینداخت. همانطور ساکت بر لبه 

 کند. رسید که با ی. احساس همدردی مینظر می
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 محمود فلکی 

 
 

 کبوتر و کُرونا 
 میدانی در مرکز شهری در آلمان:

 ها کجا هستن؟کبوتر اول: امروز چرا اینجا خالی یه؟ آدم

 م. شاید هنوز خوابیدن! اصلن متوجه نشد کبوتر دوم: اوه، 

 نه...، امروز، روز تعطیل نیست. -

 مُردن!پس کجا هستن؟ شاید همه  -

نمی  - اینفکر  اگه  ما. کی  کنم.  به حال  وای  باشه،  طوری 

 ده؟ دیگه به ما غذا می

 ای وای...، فاجعه ست!   -

خونه  - سمت  به  کجا  باید  ببینیم  تا  کنیم  پرواز  هاشون 

 ید آنجا کمی غذا گیرمون بیاد. هستن. شا

هاشون هم نباشن، شاید بتونیم یه جورایی  اگه در خونه  -

 هاشون بشیم و چیزی برای خوردن پیدا کنیم. خونه وارد 

 های دیگه باشن. باید پرواز کنیم! شاید در خیابون -

 ... 

آنجا رو ببین، اون پایین، همه جا خالی یه، کسی نیست.    -

 ها هم بستن!فروشگاه

 کنه.مون میآنجا، آنجا، یه بچه از پنجره نگاه -

 نه. اون یکی خونه رو ببین، یه زن روی بالکُ -

 آن؟باز هم یکی دیگه. آونا نمُردن. پس چرا بیرون نمی -

 دونم. عجیبه!نمی -

 بینی؟ آنجا، اون پیرزن روی بالکُن رو می -

 کجا؟  -

نش چند ی آجری، روی بالکُآنجا، طرفِ راست، اون خونه  -

 تا گلدون آویزونه. 

 آها! دیدم.  -

خوردن به  این زن خیلی مهربونه، همیشه یه چیزی برای    -

رم،  ی بالکن، اینور اونور میشینم روی نردهده. میمن می

کنم تا برای من چیزی بیندازه. اغلب هم خرده  بغ بغو می

 نون. بریم به طرفش؟ 

 ارزه.چرا که نه! گُشنمه. به زحمتش می -

نگاه  - تو، چیزی مون میما رو دیده، داره  کنه. حاال میره 

 آره.برای خوردن می

 رفت توی اتاق.  واقعن!  -

نگاه کن! درِ بالکن رو چرا بسته؟ از پشت پنجره با حرکت   -

 خواد چیزی به ما بگه!دستهاش می

 خواد بگه؟ چی می -

 شناسی؟ها رو نمیاین حرکت دست -

 چطور مگه؟ -

ید برای ما خیلی آشنا باشه.  تکون دادن با  جور دستاین  -

نند، دست و  ها  بخوان ما رو از خودشون دور کوقتی آدم

دن و از خودشون سر شون رو اینجوری احمقانه تکون می

 آرن.ای درمیصداهای مسخره

 آد؟آره، ولی چرا از اتاقش بیرون نمی -

 ترسه! آد از ما میدونم. به نظر مینمی -

آزاری هستیم؛  های بیما پرندهچی؟    ؟ واسهترس؟ از ما   -

 کردن.ها ما رو تحمل نمیوگرنه آدم

قدر تغییر  ها ناگهان رفتارشون این فهمم چرا آدمن نمیاصل  -

 شون دیوونه شدن! کرده؟ شاید همه

 شاید! پرواز کنیم بریم یه جای دیگه ببینیم چه خبره. -

 آره...، بریم!  -

 ... 

پایین  - اون  م  نگاه کن،  نفر جلوی سوپر  ارکت صف چند 

 کشیدن!

 آره، ولی چرا از همدیگه فاصله دارن؟  -

 هم دهان و دماغشون رو بستن. چقدر مضحکه! همه  -

 بریم به طرفشون، شاید چیزی برای خوردن پیدا کنیم.   -

 باید احتیاط کنیم.  -

 ... 
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یکی  - به  وقتی  میببین،  نزدیک  عقب شون  خودشو  شم، 

م می از  آنها  میکشه.  واقعن  میا  یارو  کن،  نگاه  ره  ترسن! 

عقب، بغ بغووو... چه احساس خوبی یه! برای اولین بار در  

کنم؛ چونکه دیگه هیچ ترسی  ام احساس آزادی میزندگی

از من میاز آدم آنها  بر عکس،  ندارم.  ترسن. چه کیفی  ها 

 داره! بغ بغووو...  

 ترسن.آنها ازت نمی -

می  - کن! چرا،  نگاه  کال  ترسن.  که  مرد  سرشه،  این  ه 

 کنه.میرم طرفش، از من فرار می  بینی؟ تامی

 تو اما متوجه نشدی که آنها چه جوری در میرن.  -

 چه جوری مگه؟ -

 واکنش آنها طوریه که انگار تو کثیف باشی.   -

 منظورت چیه؟ من که کثیف نیستم. -

  خوان که هیچ تماسی با تو نداشته باشن، انگار کهآنها می  -

 تو به چیزی آلوده باشی. 

 های احمق! بغ بغووو... ها؟ آدم -

فاصله  آنها سعی می  !ناجوره  اینجا یه چیزی  - از ما  کنن 

 بگیرن.

 فهمم. از خودشون هم. من که چیزی نمی -

فهمم. باید از کبوترهای دیگه بپرسیم. شاید  من هم نمی  -

 آنها اطالعات بیشتری داشته باشن.

 ندونن چی؟ اگه آنها هم چیزی  -

پیداون  - بیخ  ما  کار  میوقت  امروز  ا  فقط  شاید  کنه. 

 سه روزی صبر کنیم.   -جوری یه. باید دو این

 سه روز؟ من حاال گشنمه.  -دو  -

ای  اگه روزهای دیگه هم مثل امروز باشه، باید راه چاره  -

 پیدا کنیم. 

 تونیم بکنیم؟ گشنمه!ای؟ چه کار میچه راه چاره -

باشه، یا    البته اگه چیزی موجود  م غذا بدزدیم،یا باید بری  -

 اینکه پرواز کنیم بریم به دلِ طبیعت.

در    - چی  جنگل  توی  که  نداریم  خبر  اصلن  ما  طبیعت؟ 

تجربه هیچ  ما  ماست.  چهانتظار  که  نداریم  باید  ای  جوری 

ها  های شهری هستیم. آدم توی جنگل زندگی کرد! ما پرنده

 ما رو تنبل و وابسته کردن. 

های روزانه باید عادتخب اگه شرایط عوض بشه، ما هم    -

 مون رو تغییر بدیم. راز بقا همینه!

نمی  - اینو  اما  من  بغووو...  نمیبغ  رو  خوام...  چیزی  خوام 

می بغووو...  بغ  بدم...  پیشِ  تغییر  از "رم  حمایت  انجمن 

 کنم. بغ بغووو...، بغ بغووو... شکایت می "کبوتران

 2020مارس  - هامبورگ 
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 حسن زرهی 

 
 

 داروی دوست 
دوستی دارم که برای هر درد بی درمان چاره مخصوص به  

میان   که  او  کار  برای  مستبدی  منتقد  اما  من  دارد.  خود 

ام. برای همین هم  دوستان شهرت فراوان هم پیدا کرده بوده

گذاشت و  از من که زمانی به نظر و نگاهم احترام بسیار می

ن کرونای او مربوط  رخورد اخیرم که به درماهم بویژه این ب

شود به میزانی دلگیر شده است که به دوست دیگرمان  می

پا بیرون نمی از خانه  از کرونا ترسیده  از بس  گذارد.  گفته 

از هرکسی به درد او  البته خر نباشد درمان من بیش  اگر 

رون نهادن را پیدا خورد. البته اگر شهامت پا از خانه بیمی

ای می گوید که مطمئن ه شیوهاینها را به کسانی و ب  کند.

رسد. من هم با بدجنسی برای اینکه باشد به گوش من می

به منظورش نایل نشود واکنشی که منتظرش است نشان  

اش عمل کنم که به توصیه دهم. اما از شما پنهان نمینمی

پسندی ندارم اما یقین  ام و هرچند هیچ مدرک مطب  کرده

که   ادارم  ارزان  هم  که  پیشنهادیش  به  داروی  هم  و  ست 

کنم. اما  گمان من موثر را طبق دستور العملش مصرف می

خواهم خبر شود و خوشحال. البته این  به هیچ عنوان نمی 

هاست که همینطور الکی و های معروف ما ایرانیاز خصلت 

آید کسی  لمان نمیآسان و بی درد سر و شکنجه و انتظار د

ام از ماجرا ن نگذاشته یم. برای همین تا کنورا شادمان کن

سر در بیاورد. هرچند به دوستان دیگری هم دستور دارویی  

ام که از ابتکارات  ام و حتی گفتهکرونا درمان کنش را داده

دارویی اوست. اما هنوز دلم رضایت نداده که به خودش هم  

دست باالیش دالیل زیاد است.    بگویم، دست کم به دو دلیل،

خواهم از دلیل اول که نمی ما این دو دلیل عبارتند از: یک ا

اینکه هست بیشتر از خودش احساس رضایت کند و ما دیگر  

به هیچ ترفندی نتوانیم از خر شیطان دکتر بدون مدرک و  

است   درست  آنکه  دیگر  و  بیاوریم  پایینش  بودنش  مکتب 

از   داریم  دوستان  ما  شفابخشش  اغلب  اصطالح  به  داروی 

کنیم و پیش خودمان خیالمان راحت است که ده میاستفا

محکمه  مدرک  و  سند  هیچ  اما  گرفت،  نخواهیم  کرونا 

اثب برای  ید  اپسندی  کردن  ادعا  در  که  او  ادعای  این  ت 

طوالیی دارد در دست نیست. یکی دیگر اینکه ممکن است  

ال به کرونا دوای  کسان دیگر و بیشتر به امید پیشگیری از ابت

او   بشپیشنهادی  عوارضی  دچار  و  کنند  مصرف  و  را  وند 

دوست دارو بخش ما دچار دردسر شود. وقتی این استدالل  

می گویم  می  دیگرمان  مشترک  دوست  به  را  و  ها  خندد 

میمی که  این  و  گوید  دیگر  دلیل  یک  اما  درست،  گویی 

گوید تنگ نظری مهمتر هم هست، می گویم چیست؟ می

نمی  ملی به دوستما که  نزدیک خودمان خواهیم حتی  ان 

اند بدهیم. شاید این دوستمان  اعتبار کاری را که کرده  هم

خواهم برای شرح این وقایع وقتتان را  راست بگوید. اما نمی

کنیم  خواهم این دارو را که دست کم ما خیال میبگیرم. می

و تا    مانع از کرونا گرفتنمان شده است به شما معرفی کنم. 

 رنبسته است، چه بسا این اختراع کرونا از روی زمین رخت ب

دوست ما باعث شود که انسانهای بیشتری از دستش جان 

سالم بدر برند. اما به یک شرط و عهد مردمانه! و آن اینکه  

ببرد که من درمان    هیچکس کاری نکند که دوستمان بو

رویم  یام . خوب حاال که موافقید مکرونایش را افشا کرده

ابتکار و    ونا کر  ن سر اصل ماجرا: درما به  البته  بامیه است. 

می چطور؟  من.  دوست  نامردمی  اختراع  هم  شما  گویم، 

نکنید و به هیچکس نگویید برای اینکه دوستم اگر بفهمد  

لیون ها دالر بی زبان  یاختراعش را پیش از ثبت و صاحب م

ند. خوب کام، ریشه مرا از روی زمین محو میبه شما گفته 

 گویم:ایتان میحال که توافق کردیم بر

یعنی گفتم که درمان کرونا بامیه است. همین بامیه بیچاره  

که هیچکس غیر دوست ما و ما چند نفر از خاصیت خفن  

او خبر ندارد. نروید سروقت خورشت بامیه، بامیه هست اما  
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به خورشتش دخلی ندارد. حتی از خورشت هم آسان تر و 

و به صرفه   ر است. دستور العملش خیلی آسانبی درد سرت

گرم بامیه را در یک لیوان دسته دار بلور    100است. حدود  

میمی آب  رویش  و  آوری  ریزید  یاد  به  الزم  دیگه  گیرید. 

نیست که بامیه را باید تمیز کرده و بشورید. این را هم من  

بگویم، عجب ملت آماده خوری هستید! فهمیدید که با بامیه  

ساعت   8ای دست کم ارید بامیه برذار کنید. خوب بگچه ک

در آب بماند و بعد آب را نوش جان کنید، روزی یکبار و 

یک لیوان، هر عضو خانواده که ده سال بیشتر عمر کرده  

بچه برای  نمیباشد.  توصیه  سال  ده  از  کمتر  شود.  های 

می خور  بامیه  بیشتر  و  سالگان  یازده  تنها  شوند.  درنتیجه 

خانواده ده سال  از  بیش  افراد  و  امیدوارم  نباشند  زیاد  تان 

قال و چقال.  بشوید از دادن پول بامیه به  گرنه بدبخت می

ام نه مزرعه بامیه داریم و نه  گفته باشم که من و خانواده

ها هم بیشتر برای اجر آخرتش است  سوپرمارکت. این توصیه 

ن  ای   ینه سود دنیوی که چرک کف دست سابق است. برا

بشری چرک ندارد    که این دوره دیگر کف دست هیچ بنی 

ار گیرد. بگذریم پس هر فرد باالی یازده  که مورد مثال قر

سال خانواده اگر روزی یک لیوان آب بامیه به شرحی که  

  ا برا  که کرونا    یتر از ایرانیانرفت نوش جان کند حتی موفق

را دادند کرونا    ترفند دور هم جمع شدن شکست سختی 

که هنوز جوهرش را  شکست خواهد داد. درنتیجه این کشف  

خشک نشده با شما در میان نهادم تا از شر کرونا به همن  

آسانی راحت شوید. وقتی تصمیم گرفتم این افشاگری خیر  

خواهانه را برای شما بگویم دلم نیامد که به دوست مخترعم  

کنم. ترسیدم مجله به دستش نگویم چنین کاری دارم می

حاال ب حسابی  مرد  که  شود  خراب  سرم  و  می    رسد  که 

بگویی خوب بود به خودم  خواستی کشف مرا به عالم و آدم  

خواستم از زبان خودم دادی شاید دوکلمه میهم خبر می

. برای همین خبرش گویمجماعت ببه که پدر کشف هستم  

می را  کشفش  داستان  دارم  که  زودی  کردم  به  و  نویسم 

می البتمنتشر  کردم  شود.  خبرش  فراوان  لرز  و  ترس  با  ه 

ساکت شد و خیال    ظر هر واکنشی هم بودم. تا شیند،ومنت

می آماده  را  خودش  دارد  در کردم  دشنام  هرچه  که  کند 

چنته دارد نثارم کند. برای همین پرسیدم هستی؟ جواب 

داد هستم، لحنش هم همچنان دشمنانه نبود. گفتم خوب  

توانم  وشتی من چکارش مین  موافقی؟ گفت تو که داستان را

اگ گفتم  حاضبکنم.  داری  پیشنهادی  داستان  ر  در  رم 

گفتم حتمن   .بگنجانم. گفت، خوب است نظر مرا هم بپرسی

اکبرت بگو    پرسم، تو رو به جدّ پرسم، همین حاال هم میمی

که چه جور این راه حل درمانی موثر به ذهن مبارک خطور  

 کرد؟  

لعنتی پیدایش شد. من خانه  گفت: از روزی که این کرونای  

نتیجه هرکار مینشین شدم. د کردم که فراموشش کنم  ر 

هاش کنار بیایم ببینم  اکرد، در نتیجه گفتم بگذار بقه نمیااف

چه آشی برای ما پخته است. یکی از کارهایی که با ذهن  

بود که مدام توی سرم تکرار  من ساکن خانه می این  کرد 

درمانش  می که  میکرد  شرح  حتی  است.  که گیاهی  داد 

راکی است، و  سبزی تازه است. سبزی خومنظورش از گیاه  

کرد تا سرانجام مرا شیر رفت و کمک میهمینطور جلو می

فهم کرد که آن گیاه بامیه است. گفتم آدم حسابی بامیه که  

دانستم جوابش گفت پس چیست؟ راستش نمی  گیاه نیست،

گویی  وب گیریم که راست میرا چی بدهم. درنتیجه گفتم خ

ا بامیه  کرونا  بایدرمان  ما  یعنی  چطور  آخر  هرروز ست،  د 

تا کرونا نگیریم. خندید و گفت نه  بامیه بخوریم  خورشت 

رود. باید  مرد حسابی اگر بامیه را بپزی خواصش از بین می

بامیه را در آب بگذاری و آبش را بخوری به همان شرح که 

د. در نتیجه ما هم مانند همیشه دانیداده بودم و شما می

ب و  کردیم  که درمان کرونا  غلطی  آشنا گفتیم  و  ه دوست 

تان روز بد نبیند، اولش که دو سه روز بعد از  چیست، چشم

گرفتند و  کانادا و حتی اقوام و آشنایان از ایران تماس می

دادند. بامیه!  خبر خوش پیدا شدن درمان برونا را به ما می

افزود، حاصل این  ه نمک و فلفلش میهرکس یه خورده ب

ر روز دست کم  من بدبخت برای یافتن بامیه هشد که حاال 

کنم تا دست خالی به خانه نیایم،  کیلومتر رانندگی می  100

بینند  های اطراف و اکناف تورنتو هم که میدر ضمن بقالی

اند که  بامیه مشتری فراوان پیدا کرده با خودشان فکر کرده

لغ  ای زیر نیمه کاسه باشد و اول بر بهای بامیه مبباید کاسه

اما از آنجا که همچنان مشتری داشته آنان   اندزیادی افزوده

به دوشک شد بامیه خاصیتی ههم دل  این  باید در  اند که 

باشد که جماعت حاضرند به هرقیمتی بخرندش. در نتیجه  

شود و هرکس که  تخم بامیه دارد از روی زمین برداشته می
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بر او  ای ندارد که کرونا  آورد هیچ شک و شبههیرش میگ

از میان بامیهکارساز نخواه خوران حتی یک مورد  د بود و 

 هم نبوده که به کرونا دچار شده باشد.  

 

 

 قدسی قاضی نور 

 چه خاکستری بدی  

 رنگ می خواهم  

 زرد  

 آبی 

 قرمز  

 چیزی که بشکند  

 این خاکستری سرد را 

 چیزی مثل حضور تو 
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 عاطفه گرگین    

 
 

 مرگی! گزارشی از یک شب 
سپتامبر  نیمه  بیستم  شب  سه    ،2020های  حدود  ساعت 

ام و  ام نشستهنیمه شب است . روی صندلی در بالکن خانه

دست  ه دانم چرا آن را ب اما نمی  است.در دستم    کتاب عجیبی

بخوانمنمی  ام.گرفته کتابخانه     ش.خواهم  از  را  آن  بارها 

، آن کنمفکر می  .امنخوانده  ، ولی دست گرفتههب  ،امبرداشته 

کنم  را پرتاب  خیابان  به  بالکن  همین  از  روزی  یا    .شبی 

  ؛مرگ بخوانم یروی صندلی بنشیم و در باره  ،دوست ندارم

متولد   ما  با  که  نداردشود  میمرگی  خواندن  مرگ    .دیگر 

فارغ از زمان و    ،جهان  یها تمامی انسان  یمسئلهترین  مهم

  که  مرگ طبیعی را باید به اجبار هم  .مکان مشخصی است

پذیرفت،  شده طبیعت  قانون  عنوان  در    .به  زیستن  اما 

خود مرگی روز   ،کند شرایطی که ظلم در جهان بی داد می

 کنونی  یبشر متحیر و تبخیر شدهبی سر و صدا  برای    مره و

 است.

مرگ از درون : »گفته است  فیلسوف آلمانی  ، مارتین هایدگر

نمیی  سایه نگاه  ما  به  ماست  یسایه  ؛کنددیگری    ،خود 

  ،زندگی ،  با همراه خود  .مراهی همیشگی و جدایی ناپذیره

 اند که از هم غافل نشوند«. پیمان بسته

در این هوای مه گرفته و بارانی   ،ین نیمه شبحاال من در ا

بارهه  ب  ،دانمبهتر می اندیشه در  م  و  نبنشی  ،مرگ  یجای 

کنمخیال اما    ـ  پردازی  بیابد.  را  راه چشمانم  خواب  شاید 

م را بهم  اپردازیخیال،  یدآصدائی  که از راه خیلی دور می

فه  کسی سر  ؛کنم امکان تیز می  هایم را تا حدّگوش  .ریزدمی

به    . کندهایش را یک موسیقی همراهی میکند و سرفهمی

بینم که تا روی زمین  تنها مه را می  .نگرمدقت به خیابان می

چراغپه سوسوی  و  است  شده  خیابانن  راهای  چیز   .ها 

نمی نمی  .بینمدیگری  بر  چشم  خیابان  از  منتظر   .دارماما 

نزدیک شودمی تا صدا  تا دردقایقی می  .مانم  میان    گذرد 

کند و همراه  بینم که سرفه میای میسایه  ،کی مه گرفتهتاری

ی کارمینا بوراناخود ساک سیاهی دارد که از درون آن قطعه  

 .   شودپخش می(carel  orff) کارل اورف 

دگرگون   /ای سرنوشت  ، ای بخت  /از میان مه سر بر آور»

تغی  /شویمی حال  در  می/رییهمواره  افول    کنیگاهی 

   .«شویمیاپدید  گاهی ن /

ی لُخت با باالتنه  یو مرد  شودای گشوده میی خانهنجرهپ 

 کارمینا بورانا   در حال دوال شدن روی قاب آن، به رهگذر و 

می میبعد    . دهدفحش  را  پنجره  خشم    عابر  . بنددبا 

میکنان،  سرفه  پنجره  همان  زیر  و  به  خلط  رود  غیظ  با 

نوای مرد و    هایسرفه.  کنداش را روی دیوار آن تُف میسینه 

  شکنند.را میدار شب  سکوت معنانا،  کارمینا بورا  موسیقی

خانه بالکن  در  مبهوت  من  سوررئالیستی  آنام  به  فضای   ،

   .سپرمگوش میکارمینا بورانا  آمیز سرودهای گالیه

زندگی  » ستم    /پلشتیاز    سرشارای  انسان  به  نخست 

می  /کنیمی را  جانش  ه  /گیریسپس  با  حاال  ی  مهو 

توبازی ب   /های  پشت  رایمن  خود  پستی  /پناه  تو  به  های 

است  ،سرنوشت/کنم  می من  سالمتی   /دشمن   /امدشمن 

سپس باز پس    /دهیمی  ابتداهمیشه    /منی  علیهتو  اکنون  

   «های انسانا /با من گریه کنید /گیریمی

نگاهم دنبال    .آوردخود میهمرا ب،  آمبوالنسچند  دای آژیر  ص

مه فرو رفته بود و سرفه مردی که در سیاهی  و  ؛  د دومرد می

 گیر که جهان   ایهدف و بیماریکرد. اکنون با مرگ بیمی

تواند مرگ را  آیا می  .کنددارد دست و پنجه نرم می  ، شده

 شکست دهد؟  

 : نویسدمیالن کوندرا  می

کردن  امکان دگرگوندیگر    ، فهمیدیمست که    ها ما مدت»

شکل آن را تغییر داد    ممکن نیستوجود ندارد؛ حتی  جهان  

  بدبختیشیبِ راه برای کاستنِ سرعتِ سوق به سوی  یا از  

در برابر جهان، تنها رای مقاومت  است که ب  رواز این  کم کرد.

راه   استباقی  بیشتر  یک  که  نمانده  این  جدی   راآن  ؛ 

   .«یریمنگ
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بهنگرمبه خیابان می تنها که دیگر کسی در آن   خیابانِ  ؛ 

چنان از شکاف  هم،  نااروکارمینا بنواهای    اما  .کندسرفه نمی

   تراود. بیرون میابرها 

  ،سرنوشت /شوندمانند یخ آب می، منددست و قدرتتنگ »

    «.امدشمن سالمتی؛ دشمن من است

بالکن خانهو من هم ایستاده  ،امچنان در  باران  به زیر  ام و 

لب این  اندیشم و زیر  تنهایی و مرگ پرهیاهوی انسان می

 کنم .  شعر خیام را زمزمه می

نه از روی    ، از روی حقیقتی  /و فلک لعبت باز  م کانیما لعبت»

 /یک چند در این بساط بازی کردیم /زمجا

 ز«.یک یک با  عدم،رفتیم به صندوق 

  
  

  
نور قدسی قاضی  

 پرستوی تاراج باغ دیده  

 نه شوق کوچ بدلش ماند  

 .. .نه طاقت ماندن
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 داود مرزآرا 

 
 

 من کرونا را دوست دارم 
ن  ها قیمت داشت . اما چو آپارتمانم را فروختم، بیشترازاین 

آمدم. شانس  گرفتم باید کمی کوتاه میپولش را به دالرمی

ی  یتوانم به همان جاآوردم، خیلی خوشحالم. حاال راحت می

ی ام. تا یک هفتهگذاشته  کیفم  در  سفرکنم که ویزایش را

اش کنم تا این مرد خوش تیپ خانه دیگراین جا را تخلیه می

ثیه را هم واثا  اسباب  لذتش را ببرد. بیشتر  را تحویل بگیرد و

فردا   و  امروز  را ظرف همین  قلم  چند  این  خرید.  خودش 

ازسلیقه می آمدفروشم.  خوشش  دید    ؛ ام  را  آپارتمانم  تا 

پسندید و پولش را حواله کرد به حساب خواهرم. قربان تنها  

نه  نبود  اگراو  ندارم.  را  کسی  غیرازاو  که  بروم  خواهرم 

میمی ونه  بگیرم  ویزا  پولتوانستم  توانستم  جابرای  ی  یم 

ازحساب او پیدا کنم. من هم درمحضر، اسناد را امضا    ترامن

رف  کردم. هرچقدر عاشق  آقا دلش می  ، تنم من  خواهد  این 

های شریفی  برگردد تا پیش پدرومادر پیرش باشد. چه آدم

پدرپیدا می را درآن تصادف    و  شوند. حیف که من  مادرم 

از از  لعنتی  دادم.  پسرعمه   دست  هدست  که    یزمی  هم 

شود،  باورم نمی  ی پیرم سری بزنم. هنوزتوانم به عمهنمی

زی شده بود که به این راحتی  ریرنامهبقبل    از  انگارهمه چیز

این خراب شده فرارکنم .   ام را بفروشم وازخانه  ،ویزا بگیرم

گویم، چه  ازهر دوجنس را می  ،هادست این آشغال کله  از

الدنگم راحت   هررازدست شوهمه مهم ت  مذکر و چه مونث. از

شدم که هر روز چشمش دنبال این و آن بود. من که تا این  

جفت  روش آپارتمان وفبا  .نداشتم بودنهزندمیلی به  اواخر

ام. آدم  توان بیشتری پیدا کرده  توش و   ، و جورشدن رفتنم

 سابقم متنفر   تا وقتی زنده است که آرزو داشته باشد. ازشوهر

ی بدنش را فراگرفته  ماری وخیمی سرتاپانیستم. حاال که بی

ی ما را چیزی ازدرون  بدبخت. مگرهمه   ،من تنها تراست  از

  های نادری که عشق به ما روزندگی، غیرازلحظه   ؟خوردنمی

 ، این که پنجاه ساله شوم  انگیزی است. قبل ازکند چیزغممی

به آن دنیای بزرگ ومتفاوت تا  طرف آب  باید بروم آن ها، 

 که دوست دارم پیدا کنم. جفتی را 

 ++++++ 

آپارتمانم را خریدم، آدم باید چقدرخوش شانس باشد که به  

بدون معطلی و بی درد   ،احتی آنچه را که دوست دارد این ر

ی تهران بهترین نقطه  آپارتمانی خریدم که در  سر پیدا کند. 

ی شیکی مامان با اسباب واثاثیه  با وابی  هنزدیک خان  است و

وقتم را سیو کردم. پدرتشویقم   یدنشان کلی ازکه برای خر

همه دست ندهم. خرید ملک در  کرد که این اکازیون را از

ب درهجا  بابا    خصوص  به  خوبیست.  گذاری  سرمایه  تهران 

میمی خانه  کار! میگفتم  چه  ولی  آخواهم  شما.  پیش  یم 

این عاقل  مثل  ازمن  او  ازکه  بهتر  را  آینده  من    تراست. 

  ی دیگر با سلیقه است. یک هفته  انم چقدربیند. این خ می

گلو. به همین   بیا برو تو  گیرم. هلوآپارتمانم را تحویل می

  شناختند باید گیرمادرم این خانم را نمی  و  راحتی. اگرپدر

میدالل چنانی  آن  چقدرهای  بی  افتادم.  ایران  ارزش  پول 

های با ارزشش را هنوز حفظ کرده شده؟ اما خوشبختانه آدم

ارج بود. هم به نفع  ت. شانس آوردم که این خانم عازم خاس

ست  ا  هم خوش برورو  ،تاوشد، هم به نفع من. هم لوند اس 

می که  حیف  صحبت.  خوش  طرف  وهم  آن  به  خواهد 

من  اقیانوس به  االن  مامان  و  بابا  راستش  کند.  پرواز  ها 

خوشحالم که درکنارشان هستم.  .  زمان پیری  در  ؛محتاجند

به  می باالخره  ا کی  هاندازتوانم  بگذارم.  وقت  برایشان  فی 

 ت.شود کسب و کاری راه انداخدراین جا هم می

نبود. همین که   عشق بین من وسوزان هم که خیلی پایدار

نیست برقرار  ما  بین  عمیقی  پیوند  عمال  کردیم   ، حس 

از را  متاسفانه    خودمان  کردیم.  همدیگرخالص  دست 

رده بودم. زندگی درهمین  هایم را روی ریگ روان بنا کآرمان

اخیر  چند باید    سال  چیزها  خیلی  به  که  داد  یاد  من  به 

هنوزبی باشم.  چرائی   اعتماد  نبردهبه  پی  چرا اش  که  ام 
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دست یافتن    بینی، پیشی گرفته است. انگاربدبینی ازخوش 

نامه ها آسان تراست تا  ها و نمایشبه عدالت وانصاف درفیلم

بود. اما بازی   زندگی بازیگر  ر د دبای  زندگی واقعی. انگار   در

از  در یکی  هم  من  که  هستم  زندگی    ،بازیگرانش 

درمخیله   از  تربسیارپیچیده که  است  چیزی  بگنجد.  آن  ام 

شوم.  اذیت می  ام کمترهرچند حاال که این چیزها را فهمیده

ست که باید ا  این  فرق این جا با خارج در  "گوید  مامان می

ط کرد. فقط باید جا خالی  ها احتیا ی زمینه  دراین جا درهمه

رهم که نیستی.  کاداد. توکه با سیاست، کاری نداری. سیاسی

اگر که  باشد  حواست  باید  بلندی    ولی  طناب  روی  گاهی 

باالی پل ازآن   خواستی از کردی و  ی عمیقی گیرباالی دره

   "سرت گیج نرود. ، باال به پائین نگاه کنی

 ++++++ 

مهندس،    - آقای  راالو سالم  ازمنزل جدید  آذرم،  ضی من 

 هستید؟  

  سالمتی عازم سفرام، به  خانم. البته که راضی  سالم آذر  -

 هستید ؟ سفرخوبی داشته باشید.  

خاطر کرونا، متاسفانه یک ساعت  هآقای مهندس، ب  خیر  -

 فرودگاهم.   پیش پروازها را لغو کردند. االن در 

 کنید؟   خواهید چه کارپس می -

ها  تونم تا بازشدن راهمی گ زدم که بپرسم برای همین زن -

 منزل شما باشم، یا برم هتل؟  

می  - که  حتما  خودتونه.  منزل  منالبته،  رتون تظتونید. 

 هستم.  

بگیرم   هاموولی باید یک چند ساعتی صبرکنم که چمدون  -

 یا فردا بیام بگیرم.   و

ا  ریم چمد ون اتفاق میه  بیاین. فردا ب  ترنمونین. زود  منتظر  -

 گیریم.  می رو تحویل

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
آرتا داوری 
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 راضیه مهدی زاده 

 
 

 آسایش 
ام و خوشحال. بعد از سه هفته  دهم. آسودهروی مبل لم می

ایم گوشت چرخ کرده بخریم. صبح، ساعت هشت از  توانسته 

خانه بیرون زدیم. در یک صف طوالنی ایستادیم. سه عدد  

بسته نمک خریدیم  دو    گوشت چرخ کرده و یک گونی برنج و

 به پنج برابر قیمت و با رضایت و شادمانی به خانه برگشتیم.

ایم. یک  ها پیش، فراموش کردهدستمال کاغذی را از مدت

شود که تبدیل به یک آرزوی دور و محال شده  ماهی می

با   بودند  ایستاده  پلیس  رسیدیم دو  به سر صف که  است. 

ها  بز. پلیسای سهای آبی، ماسک سفید و چشم هدستکش

می را  برنج  و  روغن  و  گوشت  تا  تعداد  سه  از  که  شمردند 

 بیشتر نباشد.  

رسیدیم گوشت قیمتی  به خانه که  را مثل یک موجود  ها 

نایاب به چند قسمت تقسیم کردم. در پالستیک پیچاندم و  

 داخل فریزر قرار دادم. 

شاید    ،زدیمسه هفته بود که هر روز به سایت آمازون سر می

گوشت آورده باشند. نیاورده بودند و تا مدت زمانی  نمک و  

ی  هنامعلوم، دلیوری نداشتند. این همان ثروتمندترین مغاز

همه کرونا،  از  قبل  روزگارِ  که  دنیاست  ی  اینترنتی 

را در عرض نیم    -از شیر مرغ تا جان آدمیزاد  -غذاهایمان

 فرستاد.  میبرایمان ساعت با پیک 

اش، حضور گوشت چرخ کرده در فریزر ه با دلی آرام که ریش

می لم  مبل  روی  میاست،  شروع  و  کتاب  دهم  به  کنم 

خوانم. شخصیت  ق هدایت را میی صادخانهخواندن. تاریک

داستان اصرار دارد راه ورود هرگونه نور و روشنایی به خانه  

ها را با پارچه پوشانده است و تا جایی  را ببندد. روی پنجره

می اکه  خانه  تواند  نمیز  و  بیرون  شام  غذای  حتی  رود. 

نهارش شیر است تا مجبور نباشد برای خرید از خانه خارج 

ها ندارد. آرزویش  قی برای معاشرت با آدمشود. او هیچ شو

ای بازگشت به زندگی جنینی ست. همان لحظه به یاد جمله

ها وطن ما بودند. با زاده شدن  زهدان: »افتماز ابن عربی می

 « ها دور شدیم.از آن 

شود؛ از مدیر ساختمان. نوشته ایمیلی روی موبایلم ظاهر می

گرفته کرونا  ساختمان،  در  نفر  مسا  اندسه  دلیل  به  ل  یاما 

ولی مراقب   .امنیتی از ذکر نام و واحدهای مسکونی معذوریم

 باشید و... 

را پرت می الکسا میکنم گوشهموبایلم  از  پرسم  ی مبل و 

 ؟ ستا امروز چه روزی 

درست  تلفظ  چگونگی  و  ایران  ساعت  و  هوا  وضعیت  قبال 

سال    پرسیدم. این روزها، تاریخ ماه و روز وکلمات را از او می

 را.

 ست.ا 2020گوید سه شنبه اول اپریل سال الکسا می

سال شده  ماه چهارمِ  وارد  برمیپس  داستان  ایم.  به  گردم 

خورده زیادی  آب  میتاریکخانه.  بلند  بام.  و  سمت شوم  ه 

مید بسته ستشویی  آخرین  را  روم.  کاغذی  دستمال  های 

کنم. فقط دو تا باقی مانده  کنم. در کمد را باز میاستفاده می

احتیاط   با  را  یکی  خارج   بازاست.  از دسشتویی  کنم.  می 

برگه که روی آن نوشته می با یک  اپریل"ام  شوم و  ،  "اول 

میبرمی کاغذی  دستمال  باالی  را  برگه  تا  سچگردم.  بانم 

 ی دستمال باشد. مان به مصرف روزانهحواس 

کنم. یاد یک  م میرا تما  "تاریکخانه "گردم روی مبل و  برمی

می گلشیری  هوشنگ  از  اسمش  داستان  که  خانه  "افتم 

این خانه، آن خانه آن  "روشنان نورانی است. برعکس  قدر 

زنند. از مبل و میز ست که تک تک اشیا در آن حرف میا

گلدان. از زیادی    ی، شاعرمسلک هستند تا فرش ونهارخور

و آهنی و  نور و آفتاب، کلمه است که در تار و پود چوبی  

 ای شان نفود کرده است.پارچه

اند. از  تاریکخانه و خانه روشنان دو سر طیف نور و تاریکی

ما کجای این طیف قرار دارد؟ نه آنقدر   پرسم خانه  خودم می

ان نیمه ابری و نیمه  مریک. خانهروشن است و نه آنقدر تا
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مایه،  اآفتابی   میان  میان  کامال  طیف.  وسط  چیزی  ست. 

 مان.  ثل خود ما و زیست و زندگیدقیقا م

ی خار و ست با بارمعنایی منفی. جنبهاای  میان مایه، کلمه

داردخفیف  مگر    .کننده  انسان  که  است  این  واقعیت  اما 

می فردا،  و  امروز  میان  ایستاده  لحظهچیست؟  میان  ان  ها، 

سی ساده از پسش بر  وست که هوا یا ویراها. موجودی  نفس

میمی و  انسان،  آید  پاسکال،  قول  به  کند.  نابودش  تواند 

ترین گیاه طبیعت است و این  حقیقت، با تردید بسیار  ناتوان

 شود.  بیان می

مایه میان  به  روزها  گرفتهاین  خو  حس  گی  یک  مثل  ام، 

ها در پس  شدن یک راز ساده که مدتخوشایند، مثل برمال

روزانه زمینه  هیاهوی  و  هستی  صدای  جریانی  جهان،    ی 

داشته و حاال در وضعیت ایستای هستی، خودش را نشان  

 داده است.  

ای ست که ته قلبم گی، همین شادمانی گمشدهمیان مایه

کنم، همین  برای حضور گوشت چرخ کرده در فریز، حس می

انتها نرسیدن ذخیره   اضطراب کمرنگ برای ی دستمال  به 

یاد    ست. میان مایه گی و شعف ناچیز درونم، من رااکاغذی  

داستان میدنیای  بکت  از  های  آن،  در  که  جهانی  اندازد. 

بی راز  از  تمدن  بودن،  و  یونان  باشکوه  تراژدی  از  کرانگی، 

آن،  در  که  متروکه  و  ساکت  جهانی  نیست.  خبری  غرب 

شود. جهانی  سطل آشغال دیده مییخچال، میز، دوچرخه و  

گفت.   شعر  باید  چیزها  محض  سادگیِ  برای  آن  در  که 

ابرها و حس خوردن یک چیزهای ی مثل رودخانه، حرکت 

 قارچ و...  این روزها در حال تجربه کردن این جهانم. 

ام، نوشتم، فردا حمام  مثال  دیشب در دفتر کارهای روزانه 

سا اتفاق  همین  دادن  رخ  برای  داشتم  بروم.  دوست  ده، 

را شروع کنم. حمام  سریع  بیدار شوم و روز  تر صبح شود. 

که همیشه بوده است و زیر خروارها صدا    رفتن؛ این کاری

و کار و اتفاق، لذتش گم شده بود. لذتِ داشتن بدن؛ یک  

را  که حاال در سکوت جهان، خودش  فراموش شده  شوق 

ی آب  رهتوان صدای هر قطقدر که مینشان داده است، آن

 روی پوست را به وضوح شنید. 

فاق امروز  ترین اتشوم و برای پرهیجان از روی مبل بلند می

می آماده  را  را  خودم  خانه  سکوت  بلند،  صدای  با  کنم. 

 گویم: می خواهم بروم حمام. شکنم. به همسرم میمی

اطالع بدهیم تا این اتفاق    "سی اِن ِان"گوید باید به  او می 

 وشش خبری قرار بدهد.  مهم را تحت پ 

ی حمامم در حال خارج شدن از اتاق هستم که از با حوله

بینم. پنجره، نورهای آبی کوچکی را روی رودخانه میپشت  

های پلیس هستند که یک کشتی سفید را از عقب و قایق

کنند. روی کشتیِ غول پیکر، چند عالمتِ  جلو، اسکورت می

 ی قرمز وجود دارد.  به اضافه

های  ی برجهمهبه  گردم شب شده است.  که بر میمام  از ح

نشانه به  باالیی  اندتابانده  قرمز  نوری خطر،  شهر،  طبقات   .

ایمپایراستیت، تبدیل به یک آژیر بزرگ قرمز شده است که  

 چرخد. دور خود می

کنم. در حال  مان ماکارونی درست میبا گوشت چرخ کرده

می شو  دِیلی  خوردن،  تکمیشام  وضعیت بینیم؛  یک  ل 

شادمایهمیان تایید انه  می  در  برنامه  و  مجری  ی  زندگی. 

امروز ارتش، یک بیمارستان هزارتختخوابی   گویدشبانه می

به بندر نیویورک فرستاده است. یک کشتی سفید با عالمت  

اسمش   که  سرخ  به    "کامفورت"صلیب  پنجره  از  است. 

بزرگ  "آسایش" نزدیک   ینگاه می کنم؛ به کشتی  ی  که در 

، لنگر انداخته است و چنگالم را در ماکارونی  وال استریت

 چرخانم. می
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 شکوه میرزادگی 

 
 های کرونایی هذیان 

 به یاد روشن برادرم که کرونا او را هم با خود برد 

کند. ساعت ذهن او  تابی می»مالی« برای رفتن به پارک بی

دانم اکنون شش و نیم صبح است.  چنان دقیق است که می

پارساع  به  روی  پیاده  برای  باید  که  امروز  ک  تی  برویم. 

  ، امی پیاده روی ندارم. از وقتی برادرم را از دست دادهحوصله 

می ترجیح  روزها  مثل  بعضی  نخورم.  تکان  جایم  از  دهم 

ها به تماشای یادهای مهربان  ای بنشینم و  ساعتمجسمه 

می وقتی  مالی  اما  شوم.  مشغول  هستم،  او  غمگین  بیند 

 ببرم.   چون تو اصرار دارد که به طبیعت پناه هم

دارم   پوشم، تلفن و کلید و نقابم را برمیبه سرعت لباس می

رویم. جلوی در  بندم و به سوی پارک میی او را میو قالده

ست که بر آن فرمانِ زدن نقاب و توجه به  اپارک، تابلویی  

اه  های تعیین شده، نقشی هشدار دهنده دارد. چهار م فاصله

بلو را دیدم به  و هفت روز پیش، وقتی برای اولین بار این تا

کنید«   رعایت  را  »حجاب  تابلوهای  یاد  خوردم.  جا  شدت 

ای تاریخی سرزمینم افتادم، تابلوهایی که حتی در محوطه  

دهد.  به گردشگران زن فرمان پوشاندن سر و تن خود را می

یاد شراب  از  خالی  های »تنگ بالغی«  و همیشه ذهن مرا 

 کند.   می

بینم ابتدا به  حاال دیگر هر بار تابلوی جلوی در پارک را می

خودم می گویم »این فرمان با آن یکی فرق دارد« و بعد با  

زنم. مشکل بسیاری از ما این است که آسودگی نقابم را می

نی را که به ما داده  همیشه خیلی دیر تفاوت و معنای فرامی

کشد که  ل طول میی ده ها ساکنیم . گاهشود درک میمی

ی زنان با فرمان  فهمیم فرمان برداشتن نقاب از چهره تازه می

ی زنان، زمین تا آسمان تفاوت دارد. گذاشتن نقاب بر چهره 

آوریم فهمیم به روی خودمان نمیو تازه وقتی هم که می

یکی برای اسارت. من هم وقتی  که یکی برای نجات بوده و 

ی گویند: »کسی حق ندارد به ما بگوید  برخی از دوستانم م

کنم. و به روی خودم  د یا نزنید« فقط نگاهشان مینقاب بزنی

 آورم.  نمی

برای این که به فرمان و نقاب و اسارت فکر نکنم به تو و به  

می فکر  عمیقی میطبیعت  نفس  بامداد  کنم.  هوای  کشم. 

د نوازش آگوست  را  پوستم  ابریشمی  حریری  چون  نور، 

هایم  گذرد و به ریهی کتانی نقابم میاز دو الیه  . وکند می

دود. نیمی از آسمان، رنگی از طالی خورشید گرفته، بی  می

کنم  آن که خورشید دیده شود. دوربین تلفنم را روشن می

افتد که  تا عکسی بگیرم و برای برادرم بفرستم. اما یادم می

او دیگر   دانم چرا گاهی حواسم نیست کهو دیگر نیست. نمیا

با  طور  همین  و  می  نیست  حرف  یادداشت  او  برایش  زنم، 

گیرم که دوست دارد! دوستش  هایی را مینویسم، عکسمی

کند چون او گوید: »اتفاقا حواست خوب کار میبه من می

می راست  فکر  هست«.  گاهی  من  چرا  اما  او هست  گوید. 

گویی »معلوم است که  او دیگر نیست؟! تو می  که  کنممی

 سی باشد هست«ست، وقتی تو بخواهی که

بینم که با  های عزیزم را می»آلیس« و »فرانک«، همسایه

آیند، مثل همیشه زودتر از شان از آن طرف پارک میسگ

آمده پارک  به  برمیمن  دارند  و حاال  هیچ کدام  اند  گردند. 

برایم   ندارند.  مینقاب  تکان  نقاب  دست  از  دو  هر  دهند. 

هایی که در اجرای قوانین دارند،  ی وسواسهمتنفرند. و با هم

گفت به  گیرند. هفته پیش آلیس میاین یکی را ندیده می

هم   روانپزشک  به  کارش  و  شده  افسردگی  گرفتار  شدت 

شناسم که  کشیده. دوستان و همسایگان دیگری را هم می

 گفت:  . آلیس میگرفتار افسردگی شده اند

شود.  روم حالم بدتر میـ هر وقت به خیابان یا فروشگاه می

را به درستی  از دیدن آن همه آدمی که نمی توانم آن ها 

هیچ  ببینم وحشت می است  ماه  این که چندین  از  کنم.  

ندیده نشنیدهلبخندی  روشنی  صدای  هیچ  مدام  ام،  ام  

هایی  وز فقط چشمشود تمام رگیرد. آخر مگر میام میگریه

شود همه فقط دو  ر میاند. مگرا ببینی که بهت خیره شده

 تا چشم داشته باشند؟ فقط دو تا چشم زل زده بی معنا! 



 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

27 

 

ام که من اتفاقا هیچ مشکلی با این همه چشم  به آلیس نگفته

از  از هر چیزی جهانمان را پر کرده ندارم. چون  که بیش 

کرده عادت  چشمبچگی  به  فقط  با  ها  ام  فقط  و  کنم  نگاه 

لب و دهان و گوش و دماغ  ها گفتگو کنم. بیشتر اوقات  چشم

وم، همیشه بیشترین  نشبینم، صدایشان را نمیها را نمیآدم

توانم  ها میها دارم. فقط از راه چشمهای آدمرابطه را با چشم

شان را، خشم یا  ها را بخوانم؛ مهربانی و نامهربانیعواطف آن 

شان،  شان، شادی و یا غمگینیشان، خنده و یا اخمآرامش

ب   جنسیخوش  چشمدجنسیو  در  را  همه  هایشان  شان؛ 

آدممی زشتی  و  زیبایی  حتی  من  دیگران بینم.  که  را  ها 

ها و  کنم، چرا که آن زیباییگویند درک نمیاش میدرباره

بینم هیچ ربطی به  ها میهای آدمهایی که در چشمزشتی

 شناسند ندارد. ن از زیبایی و زشتی میآن چه دیگرا

کنم این ارتباط چشمی  است. فکر می  برادرم هم همین طور

ها داریم به خاطر تربیتی بوده که پدرم به ما  که ما با آدم

می سخن  ما  با  که  گاه  هر  در  داد.  مستقیم  باید  گفت 

کرد: »نگاه کن!  وگرنه اخطار می  ، کردیم هایش نگاه میچشم

های کسی  من نگاه کن. آدم وقتی به چشمهای  توی چشم 

فهمد و اگر نگاهش به  ست میرا درهایش  نگاه کند حرف

اش پرت خواهد شد و  این طرف و آن طرف باشد، حواس

 ها را وارونه بفهمد«.  ممکن است واقعیت

زنم، حتی اگر  برای همین با تو راحتم؛ چون وقتی حرف می

جهان را پر کرده باشد، فقط به    ،های شکستهصدای شیشه 

حواست با    کنی و خیالم آسوده است که چشمانم نگاه می

 من است.

شوند، نقابم را از صورتم  آلیس و فرانک به من که نزدیک می

برایشان دست  بر می فاصله،    با حفظ شش فوت  و  دارم، 

خندم. اما پیش از آن که به مرز دهم  وبرویشان میتکان می

زنم و به سرعت از آن ها برسند، نقابم را می شش فوتی من

شوم، از  دتی از آن ها دور میشوم . و تازه وقتی مدور می

این که یک لحظه هم کنارشان توقف نکردم، تا مثل دوران 

از خودم   ،قبل از کرونا، از سگ و سیاست و هوا حرف بزنیم

 آید.  بدم می

ر دو مالمت و  گذرند، در نگاه هدو زن بی نقاب از کنارم می

از فرنگیاندکی هم تمسخر می ها  بینم. راستی چرا برخی 

ها که مثل ما با دیدن  این  ؟آید اب بدشان میمه از نقاین ه

نمی  ،نقاب برقع  و  روبنده  و  حجاب  وحشت یاد  که  افتند 

ها که باید با دیدن نقاب به یاد گالدیاتورها،  این  .برشان دارد

دوکشوالیه  دوششها،  و  جشنها  ها  بالماسکهو  و  ها  ها 

 بیفتند و لبخند بزنند.   

ایرانی ما  هم  دشاید  ایها  سالر  نقاب  ن  بس  از  اخیر  های 

ها  ایم دیگر ترسی از هیچ نقابی نداریم. تازه عالوه بر زنزده

اقسام   و  انواع  تا  ناگزیر شدیم  ما  نقابدار شدند،  دوباره  که 

و خوشبختانه   های نامریی  را هم تجربه کنیم که البتهنقاب

مان هر روز ست که همها هاها نیست. و سالفقط خاص زن

و خیابان و اداره و دانشگاه و مدرسه  شب باید در کوچه  و هر  

  نقاب بزنیم.هم  مان  یهاو حتی گاهی در خانه

اولین بار وقتی شاعر بزرگ ما هشدار داد که »دهانت را می  

ها باور نکردند  دارم.« خیلیبویند، مبادا گفته باشی دوستت  

جماعتی تهی دل    ،که عطر دوست داشتن هم ممکن است

شق برخیزند. اما باالخره  اس بیندازد و به کشتن عارا به هر

مان را  برای این که کسی عشق  ، همه به مرور یاد گرفتیم

بزنیم  ،نشناسد مستی  ؛نقاب  آوازهای  که  این  را برای  مان 

مان را ین که مذهب یا المذهبیبرای ا ؛نقاب بزینم  ،نشنوند

بزنیم  نقاب  بچه   ؛نفهمند  که  این  خطر  برای  در  هایمان 

و همین طور روز   ؛ هایمان نقاب بزنیمحتی در خانه  ،فتندنی

نقاب روز  جیببه  و  کردیم  تجربه  را  بیشتری  و  های  ها 

نقابچمدان  از  به  هایمان  کارمان  و  شد.  پر  رنگارنگ  های 

درم: »اکنون در سرزمین ما هیچ جایی رسید که به قول برا

  .تجارتی پرسودتر از تجارت نقاب نیست«

قالده میرا  اش  مالی  بیرون  دستم  سوی  از  به  و  کشد 

می هراسخرگوشی  از  او  دیدن  به  که  شده    ،دود  منجمد 

اش  شیند، دمنمی  شاست. مالی اما کاری به او ندارد، مقابل

 کند.  تماشایش می بانی مهر ادهد و ب را تکان می

ها و  کنم تا برای برادرم که سگدوربین تلفنم را روشن می

عکسی بگیرم. تو به   ،ها دوست دارددمها را بیشتر از آپرنده

طرف  ، گوییمیمن   آن  کمی  را  دوربینت  بگیری،  اگر  تر 

ها  هم در عکس  ،ای که  کنار رودخانه نشستهصدای پرنده

 خواهد بود.

 

 2020اوت  10
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 علی  خواجه  غالمرضا 

 

 ( 1) حین مناص 

بی- بی»نه  نه  بیارجم،  نه  مُردهپولم،  بُردهکس!  های  شو  

یا ملکه  بدترکیب،  ی عذاب؟! پس چرا چالم  از ما بهترانید 

ال عمیق؟! نه که این عذاب خَسف کنید توی این گودمی

زمین؟! که   قعرِ  نه جیغی، نه دادی. نه  است و من؛ قارونِ 

گریه نه  مردهشیونی،  و  حال گیری  به  خوشا  حتی.  خوری 

گبر؛ اوالد  لعیال؛ که زود رفت و ندید! آی، کجایید ورّاث د

دستبی کجایید  رو؟!  و  قبر  چشم  مُرده،  این  بگویید  کم 

  خرید دارد صحن عبدالعظیم!«پیش

نمی امان  قلمْ  به  سرفه  دستم مسلسل  از  هم  کاغذ    دهد. 

کالفهمی فضاییافتد.  پرستار  نفس.  تنگیِ  از  به –پوشی  ام 

آید. به مونیتورم نگاه  می  -ام؛ دکترراستی قول مریض دست

گوید و به دو  ن اکسیژن خون میکند. چیزی از کم شدمی

ثل  شوم و سبک.  محال میدانم چرا دارم بیرود. نمیمی

 وقتی برای آخرین بار ترسیدم:

می بر  قم  از  دارم  همیشگی  انگار  ناشر  پیش  از  گردم؛ 

خواستم زند که نمیهایم. نرسیده به تهران، زنگ میکتاب

سرفه  میان  از  و  باشم...  ذِمِّه  میمشغولِ  که  هایش  شنوم 

زند.  ریزد. قلبم تند تند میتستش مثبت است. دلم هری می

ام  افتد. با یک دست، عرق سرد پیشانینفسم به شماره می

پیچانم به خاکی  کنم و با دست دیگر، فرمان را میرا پاک می

می را  پایم  جاده.  بیکنار  و  ترمز  روی  زنگ  گذارم  رمق، 

ی روم شهر ری، خانه یای نیست. مزنم به زنم: »... چارهمی

 قدیمی بابا. فقط کاش نگرفته باشم!«  

اند توی دماغم. کمی سرحال  لول اکسیژن را چپاندهباز دو

خواهم کمی  کنم. شاید میشوم. دارم به داستانم فکر مییم

ناخنکی می اول از ترس خفگی خالص شوم.  به »روز  زنم 

 ی باب سوم توراتش:  قبر« چوبک؛ به ترجمه 

اند و همه به خاک  روند؛ همه از خاکک جا میه به ی»...هم

گردند... از این رو دانستم که برای آدمی چیزی به از باز می

اشد که از کارهای خویش شاد گردد؛ زیرا همین است  آن نب

ی او: چون کیست که او را باز گرداند تا آنچه را که پس  بهره

 از وی روی داده ببیند؟« 

که بشوم   روم»خسیس« مولیر؛ میزنم به  حتی گریزی می

اش. آخرین ی تئاتر زندگیخودِ خودش؛ در آخرین صحنه 

ی مرگبارش گرفته تا  هانقشش؛ از »بیمار خیالی« و سرفه

 اش در گورستان رسمی شهر. سپاریمنع خاک

کنم  را می "بیست تختی"ها؛ دارم این سالن خیال سرفهبی

دانم چرا از او نمی  "اتاقی دو تختی. اتاق من و دکتر. اصال

می اینخوشم  برای  شاید  خط  آید.  و  شیر  من،  مثل  که 

هم برای    لنگد. شایدکه عقل می  هاییکند سر دو راهیمی

داستان خواندن  به  ایناشتیاقش  و  باالخره  هایم  که 

قابل  خواننده پالستیکی سفید  پیدا کردم. یک صندلی  ای 

پ شستشو هم می و  تختم  بین  ها.  نجرهگذارم سمت چپم؛ 

میپرده کنار  هم  را  که  ها  شود،  باز  خلقم  کمی  که  زنم 

 تر بنویسم. روشن 

ی ورو رفتهایِ رنگ هوهشلوار قوپیرمرد داستانم با همان کت

زرشکیِ همیشگی شاپوی  کاله  همان  با  اش، 

حنایی  مشکیروبان سبیل  و  ریش  همان  اش،با 

سیاه فرفرینیمه  صورت  همان  با  پر  چردهاش،  ی 

کفشچین  همان  با  نوکوچروکش؛  آجری های  رنگِ تیز 

اش؛ دوباره قوز کرده نشسته روی صندلی سفید.  زدهشوره 

خته روی زانوی چپ و زل زده به من.  ساق راستش را اندا

شاید به خاطر تمهیدات داستان است که مسئوالن بخش  

نشده آنمتوجه حضورش  غریبهاند؛  و هم  بدون ماسک  ای 

 کند: ه. غرغر میگان در بخشی ایزول

دادم. پای ثابت  دادم که می»زکات و خمس سهم امام نمی-

و مرثیه و  منبر و خطبه و وعظ نبودم که بودم. اهل نوحه  

اهل تشخیص حالل و حرام  بودم.  نبودم که  ذکر مصیبت 

صراف   یکّه  حالل؛  کسب  سرصنف  بودم.  که  نبودم 

 گویی نه. از دکتر بپرس!«حساب انقالب. میخوش 

شخصیتر؟!  دکت  از  که  میاو  نبود.  داستانم  گویم:  های 

 »همین دکتر؟!«

او به    ". اول از همه اصالمان»ها. همین دکتر. دکتر محلّه-

 هایم شک کرد و فرستادم بیمارستان.« تب و سرفه

 دهد.  کنان سری تکان میدکتر زیر ماسک اکسیژن، سرفه

بی- ورّاث  جان  به  نه  بچشم»ها!  که  خودم.  جان وروی  ه 

جگرگوشه  دو  جان  به  دکتر!  نبود  همین  و اش،  نیست  و 

نخواهد بود سرتر از من، در عمل به واجبات و مستحبات.  
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عاقبت    ْاند از  آخرانکر و منکر هم هاج و واج مانده  "اصال

 این مسلمان و آن مسلمانی!«

می زنگ  برمیموبایلم  میزند.  که  است  پسرم  گوید  دارم. 

خواهم بگویم چه خوب؛  اند. میکرده  مان را تعطیلدبستان

آید و صدای  می  ی دخترک شیرخوارمکه از دور صدای گریه

ا باز  سرفه  »بهتری؟!«  نمیزنم:  بی  مانم  دستپاچه،  دهد. 

 زنم.« گوید: »بعد زنگ میخداحافظی می

فکر می داستانم  به  دارم  ایستاده  دوباره  رفته  پیرمرد  کنم. 

کند.  باره مرا برّوبر نگاه میکنان، دو کنار تخت دکتر. پچ پچ

اکسیژن  ماسک  دست  از  نیست  معلوم  که  هم  دکتر 

مانش را  ته است یا سماجت پیرمرد؛ چشاش سر رفحوصله 

 بندد.  می

 آید سرجای اولش:  دوباره می

»آخر بی انصاف! منی که نمازم همیشه سر وقت بود؛ به  -

جماعت! منی که نماز شبم الینقطع بود و مفاتیحم همیشه 

روزه پیباز.  کربال.  ام  پشت  کربالم  و  حجّ  پشت  حجّم  دار. 

امام و  رضا  امام  چقدر...!زادهزیارت  که  بماند  که    ها  منی 

میههد زنجیر  میها،  نوحه  تیغ،  شب  و  آخر  زدم  خواندم. 

بی که  بسپاریمستحقم  وکفن  چه غسل  و  خاک!؟  به  ام 

م،  پیچ، بچپانی ته گودالی بدتراز ویل جهنسپردنی؟! طناب

تنگی و مرگ و فشار قبر  ها. زجر  نفسی عفونیتوی قطعه

های پر  و بار سنگ لحد به کنار، وای از سنگینی این گونی

 ...؟!«"...و الت حین مناص "آهک؛ که  از

 

برمان  وکنم که ناگهان دوری داستان فکر میدارم به ادامه

 شنوم:  شوم. صدایی میشود. دوباره دارم سبک میشلوغ می

گذاری شوند. هر دو. اما فقط یک تخت خالی در  »باید لوله-

 یو هست.«  سیآی 

سکّهنمی  مثل  یا خط؛  شیرم  فضائیدانم  آن  که  ی  پوشی 

 همچنان معلق مانده در هوا؟! 

 

 

 

 کَمْ أَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِینَ مَنَاصٍ (1)

آن ری را به هالکت رسانیدیم و  ما پیش از اینها طوایف بسیا

 .آنها نبودهنگام فریادها کردند و هیچ راه نجاتی بر 

 

 
 

 
 آرتا داوری 
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 فهیمه فرسایی 

 
 

 زندگی کرونازده  
  ی یک کار ادبی ـ هنری؛ این ایدهکرونا به عنوان دستمایه

برای اولین بار از سوی یک ناشر سوییسی )روت پونکت ـ 

و اجرای   19گیری جهانی ک  مهی سرخ( با شروع هنقطه 

های داوطلبانه و اجباری در اروپا مطرح شد. پس از  قرنطینه 

ـ از جمله ناشر من ـ   روت پونکت، چند بنگاه نشر آلمانی

داغ هدف  با  از  نیز  برخی  از  چاپ  صنعت  تنور  نگهداشتن 

  “چالش ادبی„ی خود خواستند در این  همکاران نویسنده

تجربه و  کنند  روشرکت  کاریزانه های  قالب  در  را    شان 

گرفته از واقعیت برای انتشار در اختیار  خیلی یا سرچشمه ت

های  که یاداشت  “زندگی کرونازده„ها بگذارند. داستان  آن 

گیرد، در این چارچوب پیشه را در برمیی زنی خیاطروزانه 

 نوشته شده است. 

ه  نامجا که چاپ کُل کار از امکانات محدود این فصلاز آن 

شود ه تنها خاطراتی منتشر میرود، در این شمارفراتر می

  29ی زمانی میان  ی تردست داستان در فاصلهکه دوزنده

و   است.  5مارس  تجربه کرده  پیش،  در شماره  *آوریل  ی 

از  یادداشت او  یک   فوریه  15های  مرگ  خبر  که  روزی  ـ 

ی  ایتالیایی در اثر عفونت ریه به عنوان تاییدی بر بروز مرض

شود و در  برانگیز شد ـ آغاز میثها بحواگیردار در روزنامه 

آوریل ـ روزی که در آلمان چرخ سوداگری با رعایت    20

 یابد.  هایی، دوباره به چرخش در آمدـ پایان میمحدودیت

  

 زندگی کرونازده 

 مارس   29شنبه  یک 

نکرده!   کم  ما  سر  از  را  شرّش  هنوز  کرونا  که  خوشحالم 

فایدهکم یکترین  که  است  این  من  برای  از  شنبهاش  ها 

نعره گزارشنیدن  فوتبال  گراش های  مسابقات  رادیویی  ن 

شده هفتهمعاف  دو  االن  میام؛  خوشبختانه ای  که  شود 

نمیمسابقه برگزار  چمنای  و  استادیومشود  تقریبا  های  ها 

کنی دفتر عزیز؟ چرا؟ داستان شده است. تعجب می خشک

شنبه عصرها، بعد از آن ه من معموال یکاز این قرار است ک

گشتم،  زدم و به خانه برگشتی  ام  که تو پارک نزدیک خانه

کنم. نه برای این که مثال، مثل  بالفاصله رادیو را روشن می

فقط برای   حاال آخرین خبرهای مربوط به کرونا را بشنوم. نه.

تو سرم که   زنبورهای  وزوز سمج  مقابل  بتوانم در  این که 

کنان در حال کندوساختن هستند، دوام بیاورم.  ایم زمزمهد

ی همیشه  شنبه ک بعدازظهر  رادیو  که  کرونا  از  پیش  های 

ای نداشتم جز  کرد، چارهمسابقات فوتبال را زنده پخش می

عربده اثر  در  مُخ  پوکیدن  بین  که  کاین  ی  رکنندههای 

نعرهگزارش  یا  هوگران  و  شادی  طوالنی  وکردنهای  های 

فوتبالارا اوباش  و  و  ذل  طرف  یک  از  استادیوم  در  دوست 

مغزسووزوزه انگبینراخ های  طرف کن  از  موذی،  خورهای 

می ماسک  وقتی  از  کنم.  انتخاب  را  یکی  دوزم،  دیگر 

سوزن  مسلسل  هایتتق تتق رفتن  پایین  و  باال  چرخ  وار 

   ی محض.ها اضافه شده: شکنجه هم به آن اطیخی

به خانه رسیدم  زدن در پارک،  از گشتولی امروز، وقتی بعد  

گر،  و رادیو را روشن کردم، به جای جار و جنجال گزارش 

هایم را ُپر کرد و  ی زن، گوشصدای آرام و نرم یک گوینده

گوینده نگذاشت.  باقی  زنبورها  وزوز  صدای  برای  ی  جایی 

م می صدا  شرح  داشت  محض خملی  به  چطور  که  داد 

ها  ثانیه دست  30اقال به مدت    پاگذاشتن به خانه، اول باید

سراغ کارهای دیگر    را با آب گرم و صابون شست و بعد به

کردن حتی پیش از درست رفت. آخر سر هم گفت: »توجه؛

 قهوه«!     
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کردن درست  من خوشبختانه آلمانی نیستم که برای قهوه

 هُل بزنم.  

 شب    8مارس، ساعت    29شنبه  یک 

را هم    ٬محل جنایت٬فیلم  ی نمایش  ساله  30کرونا، سنت  

ساعت    سر  همیشه  برنامه  دقیقه  15و    8که  اول  از  ی 

پخش فیلم  می  تلویزیون  این  امشب  کرد:  باطل  شد، 

میلیون که  آلمکارآگاهی  مشتری ها  قرص    انی،  پا  و  پر 

به است!  افتاده  عقب  به  نیم ساعت  خاطر  دیدنش هستند، 

  . من هم19گزارشی مخصوص در مورد ویروس موذی ک  

نویسم. چون کنم و این چند خط را میاز فرصت استفاده می

برنامهدیگر حوصله  ندارم. آنی دیدن  را  کرونایی  قدر های 

اند که گوشم  خورد ما دادهد و نقیض در این مورد به  اخبار ض

شناسان  زدن افتاده! بین ویروسکه هیچ، مغزم هم به سوت

اختالف   کرد،  باید  کار  چه  که  این  مورد  دارد.  در  وجود 

میسیاست سوءاستفاده  تفرقه  این  از  هم  و  مدارها  کنند 

خواهند نه جان مردم، بلکه اقتصاد را نجات بدهند که  می

شده. همگی فقط در یک    ش از دولتی سر کرونا پنچرچرخ

هم هم  با  دامن  مورد  که  وحشتناکی  میر  و  مرگ  نظرند: 

 برزیل.  ی کشورها را گرفته؛ بیشتر از همه در آمریکا و همه

کنم.   تمام  باید  شد.  طوالنی  خیلی  ببخش،  محل  ٬...وای 
هر    ٬جنایت نیستم،  آلمانی  که  این  با  هم  من  شروع شد. 

 بینم. شنبه این فیلم را مییک

 صبح   10مارس،   30ه  دوشنب 

امروز با بابک دعوا کردم. یا برعکس. او با من دعوا کرد. صبر  

ب ندارم. باید  کن، باید قرص تنظیم فشار خونم را بخورم. آ

آید، دفتر عزیز. آدم  بروم آشپزخانه. )ازت خیلی خوشم می

م دلخور  نه  چون  است.  راحت  تو  اعتراض  یبا  نه  و  شوی 

 اندازی.( اصال آب داریم؟نمیکنی. دعوا هم راه  می

جعبه رو  پیش  ماه  یک  زده  از  آگهی  آسانسور  در  کنار  ی 

ختمان را  بودند که امروز از ساعت هشت تا ده صبح، آب سا

حرفی    22ی  کنند. چرا؟ نفهمیدم. دلیلش یک کلمهقطع می

بخوان کردم  بار سعی  چند  من  که  نیمهبود  ولی  ول  م،  راه 

دار هم  چند تا حرفِ اومالت کردم. چون چیزی حالیم نشد.

گذارند.  داشت، یعنی حروف باصدایی که دو نقطه باالش می

کلمه اگر  میمن  قاطی  باشد،  داشته  اومالت  و  ای  کنم 

فهمم.  توانم تلفظش کنم. در نتیجه معنایش را هم نمینمی

چشم   و  گوش  یعنی  تلویزیون،  راه  از  بیشتر  من  راستش 

 و کتاب.ام تا نوشته فتهآلمانی یاد گر

از خواب بلند شدم که اقال   در هرحال. صبح ساعت هفت 

برای  و  بشورم  را  صورت  و  سر  آب،  قطعِ  از  قبل  بتوانم 

که معموال تا ساعت ده اقالً سه تایش را های چایی  فالسک

کنم، چند قابلمه آب، کنار بگذارم. زحمت تو مثانه خالی می

دم و دیدم  قطع نشد. رفتم کُنترل کر  خودی کشیدم. آب،بی

ی کنار آسانسور هست! که آگهی قطع آب، هنوز روی جعبه

پاره، روی هم چسبانده بودند که  قدر ورق اش آن روی صفحه 

آگهی  چیزهیچ هیچ  نمیاز  دستگیرت  کَندن  ای  البد  شد. 

هاوسآگهی کار  دارند،  مصرف  تاریخ  که  ـ  هایی  مایستر 

ده و سر  س کرونا تعطیل کرکارگردان خانه ـ است که از تر

 آید.  کار نمی

های سنگین آب بینی؟ حاال باید قابلمهعجب دردسری! می

گل و  بروم  بالکن  تا  بکشم،  هِنَم  به  رارا  بدهم.  آب    ها 

طور. اگر توماس  خواهم پولم هدر برود. آب هم همیننمی

لند  در رایناش  کرد. ولی محل زندگیبود، حتماً کمکم می

ردراین وستفالن بیاید. رفت و آمد  تواند به نوفالز است و نمی

از یک ایالت به ایالت دیگر ممنوع است. شاید کرونا، خود  

کند. من اصوال تو   به خود تکلیف من و توماس را هم معلوم

ش کن  گوید »قیچیجرأتم کم است. شهین می قطع رابطه

 دی.«  بره دیگه، خاک بر سر! چقدر کش می

بشکاش هاوس پیدایش  زودتر  اقالً سطلمایستر  و  های  ود 

خاکروبه تا  ببرد  کوچه  به  را  خالیای آشغال  کنند.  ها  شان 

! ای بابا...  داردوگرنه عالوه بر کرونا، موش هم شهر را بَر می

 شود ایران و ایتالیا.   کم کم آلمان هم دارد می

 ظهر   12مارس،   30دوشنبه  

نوشتم: ساعت حدود نُه صبح زنگ زد که  داشتم از بابک می

ال حالم را بپرسد. گفتم »این قرارداد نکبتی را بخوون و مث

بگو امضا کنم یا نه؟« گفت که صبح سحر حوصله ندارد به  

»بعد    هایفرمایشخُرده پرسیدم  بعد.  باشد  کند.  فکر  من 

خوردن پسرم و زنش،  کِیِّه«. گفت »بعد از صبحونه«. صبحانه

دو ساعتی  اند، حدود  شده  نشیناز وقتی کرونا آمده و خانه

می جمعهطول  »امرور  گفتم  جواب کشد.  ظهر  تا  اگر  س. 

ی آینده. منم بدون  مونه برای هفتهخانم اشپان رو ندم، می

تونم کار رو شروع کنم.«. گفت »دنیا داره آخر نمیقرارداد  
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گفتم  می سوزنی؟«  و  نخ  و  قرارداد  فکر  تو  هنوز  تو  شه، 

کمک کنی... «  خوای زن. اگر میطور با مادرت حرف ن»این 

گفت »من هر طور دلم خواست با هر کس که دلم خواست،  

زنم.« من هم گوشی را گذاشتم. نه برای این که حرف می

ج اشگم  نخواستم  که  خاطر  این  به  بلکه  بدهم،  را  وابش 

 درآمد. هر کار کردم، نتوانستم جلویش را بگیرم.  

و  هزار یورو جمع کردم  30قابلیت، با همین نخ و سوزن بی

ای را که پرداخت خانهجرینگی تحویلش دادم تا بتواند پیش

خواست، بدهد.  ی که دلش میاخواست در محلهدلش می

ه روی کاغذ. پیش خودم گفتم، پسرم بدون یک خط نوشت

اند تا توانسته به تو مملکت غریب بزرگ شده، تو سرش زده

. )نه.  جارا آوردم این   اش من بودم. من اوجا برسد. باعثاین

نمی تو  حرفبه  این  جان.  دفتر  بگویم،  دروغ  را خواهم  ها 

بابک به من زد، نه من به خودم! عذاب وجدان برایم درست 

ی پیشِ همه، مخصوصا پیشِ شهین، از بابک طوری کرده. ول 

دنیاست! چه کار کنم؟  تعریف می پسر  بهترین  انگار  کنم، 

 بدگویی؟ تف سر باال است!(  

بگذار حاال کمکش کنم، سری توی سرها   با این حال گفتم،

دانستم که وقتی خرش از ُپل گذشت، برای در بیاورد. ... نمی

س تشخیص دنیا از آخرت  خواند. به من درمن کُرکُری می

می رفتارش  را  سرپا،  هنوز  و  سالمم  من  که  حاال  دهد! 

غریبه  طوری این و  است، مثل  وقتی که مریض  به  وای  ها. 

حتاج کمک. ... تنهایی فقط این نیست که  درمانده بشوم و م

کسی دور و برت نباشد. تنهایی یعنی کسی را نداشته باشی  

 که کمکت کند.  

اش خواند و بعد صبحانهین قرارداد را میشد که اول اچه می

هم با وِنِسا جانش که تازه حاضر هم نیست  خورد، آن را می

کردم. اگر  نمیدو  به کلینیک برود. کاش با شهین یک و به  

آوردم  رفتم سراغش. بهانه میمطبش باز بود، یک راست می

.  شود ازش کمک بگیرمها بودم و ... رویم نمیکه این نزدیکی

نمی دیگران،  یعنی  کمک  بدون  که  بدهم  نشان  خواهم 

توانم گلیمم را از آب بیرون بکشم. شهین کافی بود یک  نمی

ی حاال، همه جا به خاطر  ندازد و تمام. ول نگاه به قرارداد بیا 

اسکایپ و زوم مریض با  او هم  را  کرونا بسته است.  هایش 

ریه، باد  ها و صورتم هم از فرط گدهد. تازه چشممی “شفا„

توانم بروم بیرون. مردم  یی خون که نمکرده. با این دو کاسه

 گویند؟ چه می

ر  دارم. ای بتوانم باز نگهها را نمیسوزد و پلکهایم میچشم

پدر بابک و کرونا، هر دو لعنت. کاش در آیفل مانده بودم.  

اقالً یکی را داشتم که با او حرف بزنم. توماس! توماس؟ آره.  

به بگیرد.    شاید  تماس  بابک  با  که  بگویم  و  بزنم  زنگ  او 

 ی خوبی با هم دارند. رابطه 

 سه شنبه، اول آوریل 

که  های اینستاگرام خبری به دستم رسید  تو یکی از پست

گفت دو جور کرونا وجود دارد: انسانی و حیوانی و این  می

جان و در دمای اتاق  های انسانی روی سطح بیویروسکه  

درجه   30  اتاق،  دمای  اگرروز هم زنده بمانند.    9توانند تا  می

طول عمر ویروس  آن وقت  ،  از آن باشد   باالتر  یاگراد  سانتی

حتی بیشتر   ،حیوانیهای ویروسولی ُعمر شود. ر میتکوتاه

باز جای شکرش باقی است که در آلمان،    .استروز    28از  

 گیر شده!  فقط نوع انسانی کرونا همه

سا برسانم. شاید  یک جور به گوش وِنِ  باید این اطالعات را

تصمیمش عوض شود و به کلینیک برود. غلط کردم که به  

نمی حتی  حاال  پریدم.  اگر بابک  بشنوم.  را  صدایش  توانم 

میشماره تلفن  بِهِش  داشتم،  را  وِنِسا  گوشی  و  ی  کردم 

اینمی مسئلهگفتم،  فقط  این  نیاورد.  در  اطوار  او  قدر  ی 

تنهایی تصمیم بگیرد؛ ما، همه تو قضیّه  نیست که بخواهد به  

شود این قدر نُنُور دخیلیم. بابک، من، کُل فامیل. زن هم می

ست بپرسد،  نیک!« یکی نیخوام برم کلیو خودخواه؟ »نمی 

جا پخش شده،    به چه حقی؟ درست است که کرونا همه

خانواده تکلیف  پس  میولی  چه  ما  تکلیف ی  شود؟ 

ید همه چیز، یعنی خانوار ما باید به  ی ما؟ یعنی با نامهشجره 

 بابک ختم شود؟  

ی  ها باید همهها است. آنداردر واقع این مسئولیت کلینیک 

تا ویروس نتواند به اتاق معاینه   ها را بگیرندها و تَرَکشکاف

جا پخش  و عمل و توالت و جاهای دیگر رخنه کند و همه

درجه   30االی  دانم، مثال دمای کلینیک را به بشود. چه می

کش، در جا حلّ و محو  برسانند که این توپ پروتئنی آدم

گرمای   در  کلینیک  درمانی  کادر  هم  اگر  درجه    30شود. 

همگتواند  نمی کند،  مثل  کار  بروند،  راه  لُخت  ساحل  ٬ی 

شدن بابک هم  . چه اشکالی دارد؟ تازه برای تحریک٬هالُختی
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به عنوان ج خوب است! می را،  این کار  از  شود  روش ٬زیی 

بندی کرد، با چند تا عدد و رقم در مورد  بسته  ٬انقالبی درمان

فیستحقیق  تو  تقلبی  و  های  گذاشت  اینستاگرام  و  بوک 

کنند. یا حتما یک عده هستند که  ول میتمام. بعد همه قب

است.    را بگیرند. دنیا ُپر از دیوانه  ٬روش انقالبی٬دنبال این  

حلی وجود داشته باشد که ک راهدانم. باالخره باید یچه می

غرفاتحه مملکت  این  تو  را  ما  تبار  نشود!  ی  خوانده  یب 

 دوست. های جاننیست؟ امان از این آلمانی

فقط با خودم گفتم و شنیدم. اگر جلوی   وای مُردم بس که

هایم را نگیرم، معلوم نیست به زودی  ٬گفت  چه گفت، چه٬

خاطر وِنِسا و کلینیک   آورم! البد بابک بهسر از کجا در می

در    اش را سر من قدر بدخُلق شده و دق دلیاست که این

کند؟  کار میآورد. خیلی دلم برایش تنگ شده. االن چهمی

 غ شد. فشار خونم حتماً رفته باال. آی سرم دا

ها را آورد. من هم قرارداد را نخوانده با  خانم اشپان پارچه

 نم. چشم بسته امضاء کردم. باید شروع ک

 شب   12شنبه، چهار آوریل،  

الگوی دو جور ماسک را با کاغذ درآوردم. کارم تقریبا روی  

زنم و مطابق الگوها، سریع  غلطک افتاده: پارچه را چند ال می

ام، کف دستم تاول  بُرم. ولی از بس قیچی کردهقِرِچ قِرِچ می

کند. پوست ی شست راستم هم حسابی درد میزده. ماهیچه

را با الکل، آب  ل ناسور شده؛ بس که همه چیز  کُدستم به

ام. خانم اشپان گفت که باید میز را، قبل از این که  کشیده

پارچه بار  محلول    هر  با  بیندازم،  رویش  را  الگوها  و 

پاک کنم. ولی من دیگر  ضدعفونی آورده،  برایم  کننده که 

دهم. هرازگاهی که این کار  حوصله ندارم و وقتم را هدر نمی

صرفهمیرا   تازه  است.  کافی  میکنم،  هم  و  جویی  شود 

ها را به بابک جانم بدهم. چرا نه؟  توانم چند تا از شیشهمی

 چقدر دلم برایش تنگ شده.   

های  ماسک  یشرکت تولیدکننده  گفت که یکاالن رادیو می

اعالم کر  ام3ای )اسمش فکر کنم  کُره  تنفسی ه که  دبود( 

 ی گرفته کانادا و آمریکای جنوب، جلوی صادراتش را به  ترامپ

ها  ایکند. گویا کُرههای آمریکا را قبول  و فقط باید سفارش

دهه گفت  کنم  )فکر  جنگ  زمان  قراردادی 1950ی  در   )

کرده »از  امضا  فقط  اضطراری،  مواقع  در  باید  که  اند 

هم  رامپ  های اقتصادی آمریکا تبعیت کنند.« خود تسیاست

باید    ا« ای دنیا جار زده که » آمریکتایید کرده و تو بلندگوه

اول از همه ماسک داشته باشد. گوینده، آخر خبر گفت که  

 اند.   آمریکایی از کرونا مُردههزار   7 تا به حال 

همین اگر  ولی  ترامپ؛  سر  بر  شبیخون خاک  به  های  طور 

شود!  اش ادامه بدهد و ماسک بدزدد، برای من بد نمیهوایی

بامبول سر من در  خواهد چقدر که میحاال بگذار بابک، هر 

 بیاورد. 

 شنبه، پنج آوریل یک 

های آپارتمان ی در و پنجرههوا خیلی گرم است و من همه

باز کرده بچهرا  داد  و  جیغ  و  و صدا  ولی سر  پارس  ام.  ها، 

های پسرهای الدنگِ مجتمع که در حیات زدنها و توپسگ

رد حواسم به گذاکنند، نمییک وجبی آن فوتبال بازی می

به کلینیک و  دوختن وِنِسا  نرفتنِ  کارِ  به آخرِ  دایم  باشد.  م 

کنم که مثل نخ دِمسه، ِپرِپری و  ام با توماس فکر میرابطه 

پارچهبی به  کش  دوختن  وقت  خصوص  به  است.  ی دوام 

ماسک، باید خیلی مواظب باشی که نخ پاره نشود. راستش 

ه ندارم، مواظب را بخواهی من بعد از ده سال دیگر حوصل

ام با توماس باشم. وِنِسا هم که اصالً نه نخ  گی نخ رابطهرهپا

شود و نه نخ دمسه. کال خدا را بنده نیست؛  قرقره سرش می

 مواظبت!چه با مواظبت، چه بی

های مادرها که  رفتنپدرها و ریسه   حاال صدای وای و ووی

ست.  گیرد، بلند شده اخودکار مغز مرا هدف میمثل تفنگ

ها  ی درختهاشان، زیر سایهمواظبت از توله جای  جماعت به

اند و در مورد  هی یک متری از هم، تو حیات ایستادبا فاصله

شان  هاکرونا و تاثیراتش روی کار و بار و درس و کتاب بچه

کنند. باز جای شکرش باقی است که کرونا بساط  ورّاجی می

هم  نند مثل همیشه با  تواهایشان را برچیده و نمیُپزدادن

های دور و نزدیکی را که در ده  های طوالنی مسافرتلیست 

اند یا در ده سال آینده خواهند رفت، رد  سال گذشته رفته

ی گرمی  زدن در بارهو بدل کنند. ولی هنوز از صرافت حرف

اند. انگار غیر از این دو موضوع، حرف  و سردی هوا نیفتاده

 دیگری برای گفتن ندارند. 

ی دوم، با این که صدای مسلسلی موتور بقهمن از اتاقم در ط

را میخیاطیچرخ  بلند است، همه چیز  از ام دایم  شنوم و 

  یِالجشسوق ها را هم ببینم. وضعیت  توانم آنکنار پنجره می

)اِه، دفتر جان، انگار صدای هُرهُر تینیتوسم قطع شد، چه  
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ی من  الی طبقهی بافروشی که در طبقه خوب!( خانم کتاب

چیز را به طور    تواند همهگی، ولی بهتر است. چون میزند

گفت که چندی پیش  کامل زیر نظر بگیرد. همین خانم می

حساب کرده و متوجه شده که در مجتمع ما، یعنی در این  

ای که دور یک حیات کوچک ساخته ی چهار طبقه سه خانه

بعد دایم در  کنند.  قد زندگی میی قد و نیمبچه  13شده،  

میمهروزنا آلمانیها  نسل  که  انقراض  نویسند  حال  در  ها 

مقطوع  زودی  به  ملت  این  و  میاست  کدام  النسل  شود. 

 انقراض؟!        

ام. فقط یک از صبح تا به حال چشم از سوزن چرخ برنداشته 

ام که چهار تا پیامک تبریک برای تولد این ربع تعطیل کرده

چهار به  و  بنویسم  آن  بفرسگوشه   و  جهان  تازه ی  تم؛ 

ام، اول و آخر خط را  ها را هم از رویِ هم کپی کردهتبریک 

برای بابک نوشتم که اینتغییر داده قدر  ام و تمام. دیشب 

تلفن نکند. دیروز ده دفعه تلفن کرد، ولی من جواب ندادم.  

بازی در کنم و بچهنوشت که خیلی دارم قضیه را بزرگ می

ک کرده، ولی من یادم  یشه به من خیلی کمآورم و او هممی

کمک  چون  است،  بهرفته  همیشه  را  نادیده  هایش  کلی 

بچهمی رفتار  این  با  بود،  پرسیده  هم  بعد  گانه  گیرم. 

 خواهم چه چیزی را ثابت کنم و به چه هدفی برسم؟  می

دو سه ساعتی، اعصابم خُرد بود. خوب شد خودم را راضی 

آن که حتما    رم. وگرنه از دیدن کردم که فشار خونم را نگی

افتادم. بعد از  کردم و این گوشه میخیلی باال بود، سکته می

آن که خوب فکرهایم را جمع کردم، برایش نوشتم که رفتار  

قدر عذابم داده که در حال  کردنش همیشه آن و طرز کمک

دهم تا حد امکان اصال از او کمک نگیرم. حاضر ترجیح می

کردیم، بهش گفتم  ی داشتیم دعوا میبه همین خاطر وقت

»داد نزن، داد نزن«. باز هم زد. من هم دادم در آمد و گفتم  

خوام«. بعد  طوری کمک کنی، اصال نمیخوای این »اگه می

را فشار دادم و رادیو را بلند کردم.    ٬خاموش٬ی قرمز  دکمه

ی مرا زیاد کند، گفت؛ تا کنون گوینده برای این که غصه

آفرین  جان به جان٬هزار نفر در اثر کرونا،    100نزدیک به  

   ٬اند.تسلیم کرده

را   بساط خیاطی  ناهارخوری که  میز  روی  تلفنم، خاموش 

اده و  ام، پهلوی فالسک چای و لیوانم افتروی آن پهن کرده

بلند می آن  از  پیامک  فکر  فقط گاهی صدای دینگِ  شود. 

  عیت من، در موق  ٬آفرین تسلیم کردنجان به جان٬کردم   

راه اینبهترین  غیر  در  است.  خودم حل  به  باید  صورت 

بقبوالنم که از بابک نباید توقعی داشته باشم. خیلی سخت 

ی آدم، هیچ دِینی به مادرش ندارد؟ پس  است. یعنی بچه

 ترسند؟ النسلی میچرا همه از مقطوع 

تایی    400بنشینم به ماسک دوزی یا بزنم بیرون؟ فردا باید  

 م اشپان بدهم. تحویل خان

 

فیلمشخصیت   * کمک  بابک،  پسر:  پسر:   /بردارها:  زن 

دوست پسر    /دوزشغل زن: خیاط، ماسک  /نگار، وَنِساروزنامه

ست بابک:  دو  /کارفرمای آلمانی: خانم اشپان  /زن: توماس

 دوست روانکاو زن: شهین /روبرت
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 آذر نوش  حسین

 
 

 ، آی سی یو99کد  
ه سوم  در جایگا 19-بتال به کوویدکادر درمان ایران از نظر ا

دارد. قرار  تقدیم   جهان  مستند.  است  روایتی  داستان  این 
بهمی پزشک خوزستانی  زنده شود  پدرام،  محمد  دکتر  یاد 

فوق تخصص اطفال که در اثر ابتال به کرونا درگذشت و به  
 همه پزشکان و پرستاران ایرانی.  

 

شانده، ماسک  ان را پوشیده، موهای سرش را به قاعده پوگ 

به چشمش زده بود، آخر سر  را به دهان بسته و عینک را  

از   هایش را هم پوشیده بود و دستکش حاال دستی داشت 

زد. آماده شده بود که  گان را به کمر او گره می  ،پشت سر

یک بار دیگر مرز بین پاکی و آلودگی، حدفاصل بین سالمت  

ین زندگی و  و مریضی را پشت سر بگذارد و از درگاهی که ب

این چند هفتهمرگ فاصله می ای انداخت بگذرد. در همه 

ار از خودش سئوال گذشت حتی یک بهم که از شیوع می

نکرده بود که چرا من؟ امروز اما به دلش آمده بود که او هم  

مثل خانم مرتضوی که آلوده شد و االن دو   ،شودآلوده می

ی که دو ای است در آی سی یو بستری است. مرتضوهفته

زندگی   و  بود  سدسازی  مهندس  شوهرش  داشت،  بچه  تا 

ت. فرقی بین  عیار استمامموفقی داشت. کرونا یک شورشی 

 .گذارداو و یکی مثل مرتضوی نمی

آی سی یو. مریض    99کد    :صدایی از بلندگو اعالم کرده بود

ها البد تا االن خود  بدحال شده بود. رزیدنت 4تخت شماره  

ار محتضر رسانده بودند. خانم عضدی بیمار  را به بالین بیم

ای بود که تر و خشکش کرده بود. یک زن او بود. دو هفته

شصت و هفت ساله بازنشسته آموزش و پرورش که مادر و  

  .مردمادربزرگ بود و حاال اما در تنهایی داشت می

گره گان که به کمر او زده شد، دستی به نشانه همدردی به  

ثل یک عروسک کوکی به راه افتاد. حتی  پشتش خورد و او م

های سالم و زنده  دمنگاهی هم به پشت سر، به دنیای آنیم

نفسنین و  او  بین  که  دری  تخت  داخت.  مریض  آخر  های 

یک در دو لت آهنی سنگین   ،فاصله انداخته بود  4شماره  

را  بیمارستان  عریض  راهروی  سراسر  که  بود  قدیمی 

 .بیشتر با در فاصله داشت پوشاند. پنجاه قدم شاید هممی

مانند و تا فاصله زیادی  های درشت در هوا معلق نمیآئروسل

ند. این ذرات حین صحبت، عطسه، سرفه یا کنحرکت نمی

در زمان انجام اقداماتی مانند ساکشن یا برونکوسکوپی ایجاد  

 .شوندمی

در همان دوران دانشجویی به صرافت دریافته بود که انواع 

و میکرب  از  ویروس  ها  که  بودند  فرصتی  مترصد  فقط  ها 

درست  راهی به درون پیدا کنند،  های آدمی  ها و سوراخ حفره 

نفوذ  درون  به  بودند  کرده  تلقین  او  به  که  شیطان  مثل 

اندازد. وسوسه همه چیز را  کند و آدم را به وسوسه می می

رها کردن، بریدن از همه تعلقات و رفتن به یک جای امن  

کسی   دست  مدتکه  نرسد.  تو  از به  فکر  این  که  بود  ها 

  به ذهن او راه پیدا کرده  ،دانست کجاستمجرایی که نمی

ها با این فکر  رفت و صبحها با این فکر به خواب میبود. شب

  شد. از شوهرش که بدگمان بود و دستِاز خواب بیدار می

داشت در  سال  ، بزن هم  تنها  بود.  گرفته  که طالق  بود  ها 

کرد. خانم  ای در شرق تهران زندگی میای اجاره خوابه یک

با قرارداد   ی. پرستار، با بیش از بیست سال سابقه کارقوام

ای که ثابت و مطمئن و این فرق داشت با پرستاران اجاره

شدند. امنیت آن در تملک قرار داشتند و دست به دست می

یگر،  ای را بگذارد، کجا برود؟ کدام در حاال داجاره   خوابه یک

شود؟ مگر آدم چند  بعد از این همه سال به روی او باز می

 تا زندگی دارد؟

بودبه آزمایشگاه ز نتیجه تست کرونا را بگیرد.    تا  نگ زده 

کنان گفته بود  مسئول آزمایشگاه پشت خط به کنایه، خنده

خانم قوامی، همه پرستارها گرفتند جز شما. ماشاءاهلل خوب 

 .ایدمقاوم

فعال ش   که  همان  بود؟  کوفتی  چه  …ده گلوتارالمحلول 

.  رفتمی  کار  به  تجهیزات  سایر  و  آمبوبگ  ضدعفونی  برای



 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

36 

 

دیروز اشتباهی فرستاده بودند به یک بخش  رسید؟    یعنی

  .دیگر و او ناگزیر به همان الکل اکتفا کرده بود

روی   خون  اکسیژن  خون.  فشار  صدای    85افت  درصد. 

مصنوعی یک صدا را    مانیتورها که با صدای دستگاه تنفس

فس  تر بتواند ناند که سادهسازد. بیمار را به پشت خواباندهمی

ثل کسی است که دارد در درون مایعات وجودش بکشد. م

های عرق روی پیشانی زنی  شود. قطرهرود و خفه میفرومی

که مادر و همسر کسی است، سرنوشت و داستانی دارد که 

. چهل سال خدمت  فقط سرنوشت و داستان زندگی اوست

، آی  99در آموزش و پرورش. تزریق مورفین. زوال عقل. کد  

 .سی یو

گیره در آهنی آشنا بود. سنگینی در که مثل دستش با دست

شد تا او را به آغوش  مادری نامهربان به روی او گشوده می

صدای  و  پرسنل  تقالی  صدای  بیندازد.  بیماری  و  عفونت 

های خشک از قاعده  فه ها و گاهی هم صدای سرزنگ گوشی

ای که کم هم نبود و برایش  خوابه اجاره ریه. تاوان همان یک

 .آوردیاستقالل م

می آفتاب  جریان بیرون  زندگی  بود.  زنده  طبیعت  تابید. 

اش را کند: یکی دو  خواست زنده بماند و زندگیداشت. می

به   هم  شاید  شاید.  گرجستان  به  کند،  سفر  دیگر  بار 

ترکیه دلش  ارمنستان.  نرماندی.  یا  بارسلون  هم  شاید   .

شود.  می باز  دریا  روی  به  دیگر  بار  یک  چشمش  خواست 

از  میدلش   را  ماسک  لحظه  این  در  جا،  همین  خواست، 

دستکش کند،  جدا  آورد، صورتش  در  تن  از  را  گان  و  ها 

بیندازد روی زمین، موهایش را رها کند و دوان دوان خود 

د مردی در انتظار او باشد با  را به خیابان برساند. الزم نبو

ای خوش آب و شاخه گلی در دست، مثل یک تصویر باسمه

یک در  سریال رنگ  همین  از  فیلمی  و  در  ها  که  هایی 

میشبکه  پخش  خانگی  هم  های  تصویر  آن  بدون  شد. 

توانست زندگی کند. مهم این بود که دستگیره در آهنی می

امروز از در عبور ، فقط همبار، استثنائاً امروزباز نشود و او این

 .نکند

 

 

 

 

 

 
میشهرام کری  -رهط خا
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 جالل سرفراز 

 
   بوسه ممنوع   ! 

 

 شهر تعطیل است 

 خیابانها   مدرسه ها   ... کارگران   

 مومنان   بی دینان ... همه بیکارند 

نانِ شبهاشان کو؟             

 

 گاه گه خفاشی از باالیِ سرم می گذرد

 کاش می شد  

ز خود راند ی  او را ابه صلیب      

 

 بوسه ممنوع عزیزم   

 عشق افالتونی هم بد نیست

 

 کرونا یعنی 

 فرصتی هست هنوز

که بیندیشیم                                    

 2020مارس   13     

 

 

                                 در نیمه شب و اندی 
 بیدارم کرد مرگ 

  نیمه شب    مثل تو    که قدم می زنی در بارانِ

 مثل من   که می شنوم صدای قدمهایی را از دور

و زندگی همین است شاید         

یا مرگ هم                 
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 پسرک پرسید: چه ساعتی باران بند می آید آقا؟ 

 و تراموایی گذشت 

 باید بیدار می ماندم و می شنیدم آیه های خاموشش را     

یک یک                 

و واژه  به واژه                          

 

 پسرک پرسید: مرگ چیست آقا؟ و صدای قدمهایش را  

 می شنیدم  در تک تکِ ساعتِ نیمه شب و اندی 

هر ثانیه یی  به سوالی ...                      

م کرد مرگ در پیاده روی ناآشنا بیدار           

پرسیدم:               

آقا؟ چه ساعتی باران بند می آید                 

20آوریل                                      

 

 تنها ثانیه یی 
 

 بسیار ساده 
ساده تر از میلِ قهوۀ تلخِ قجر                    

 و بی بهانه تر از حضور خستۀ گرگی در آینه

 یک سوت می زنی که بیاید 

که بیایی  –یک سوت می زند   

 همیشه زوزۀ دوری ست 

در هوای سربیِ بعد از غروب                                    

و روی سینۀ ابریشمت بخارِ نقسهای سرد      

. ..  

 آقای جرج اُرول

  1984از 

قرنی نیست  ه ز ا ر و نُه صَ دو هش تا دو چا هارتا                 

ست  ث ا نی یه ییتنها                      

که مردمکان را سپید می کند                      

2020فوریۀ                                               
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 در آن سو 
 

 نه !   اتفاِق عجیبی نیست 

درست مثلِ خودت - از پشتِ پنجره می بینی   یکی      

 مثل همیشه عاشق   مثل همیشه خندان 

 از آن سوی غروب خیابان برایت دست تکان می دهد 

 سالهاست او را ندیده یی   و حاال 

همین حاال روبروی توست                                               

 یاال بجمب! بجمب!

 و پیش از آن که دیر شود از این سو به آن سو می دوی 

نفس نفس                                         

 ... 

 نه! اتفاق عجیبی نیست

 هنوز پشت پنجره یی ایستاده است در آن سو 

پشیمان و در قفس مثل همیشه                   

                             

2020فوریۀ       
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 شهال شفیق 

 
 سه گانه قرنطینه  

 

1 

 مانند بسته می

 درها 

 ها بازپنجره

 ها  راه پله

 بی صدا 

 

 در چشم انداز

   نه وعده دیدار

 نه رفتن   

 و نه آمدنی  

 در کار 

 

 شب هست اما  

 که  پوشیده تن  

 در شوالی سیاه

 د آیدزدانه می

 با فانوس ماه  

 

 گشایم آغوشمی

 

 تا گویدم درگوش

 های سخن 

 نهان  

 تو را 

 

2 

 ها در کوچه 

 تازد مرگ  می 

 زند  راه می

 از شش جهت 

 شناسد اما  نمی

 سوی هفتم را 

 آن سوی خاک و مغاک  

 ی  یآکه تو از آن می

 

3    

 که محاقپیش از آن

 پنهان کند ماه را  

 بیا  

 

 هراس گزمهبی

 غو پروای چرا

 بیا

 

 مرا ببر 

 تا خم آن کوچه باغ  

 تا مستانگی  

 آوازها

 

 ببر مرا

 سوی  تا آن

 سوی بی

 صدا

 

 2020آوریل ـ مه 
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  ی مهستی شاهرخ

  

 بگذارید نفس بکشیم 

 

 آلودگی هوا، هجوم ویروس کرونا، 

 دود و دم و گرد و خاک توی کوچه و خیابان، 

نشیند، غباری که روی شیشه های عینکم می  

بینی و دهانم را پوشانده است، ی کهمحافظ ماسکِ   

 میل نفس کشیدن را از من گرفته است

نه هوایی برای تنفس مانده و نه جایی برای آسایشدیگر چرا که    

* 

اندای بسته محبوسم کردهیرهمیانِ دا  

 در مرکزِ دایره منم 

 پیرامونش بسته است 

 یک سلول بسته 

 بدونِ ارتباط و بی هوا

روی صورت با ماسکی به   

کنندکنترل پیدا می رااین گونه دارند م  

 تنها راه تماسم تلفن است

 یا صدایی مجازی از بیرون سلول
* 

خواهد نفس بکشم دلم می  

ای زالل آب بنوشمچشمه خواهد از دلم می  

از درختی میوه بچینم و گاز بزنم بدوم و خواهد دلم می  

ها بدوم خواهد پا برهنه در میان چمندلم می  

تماشا کنم را خواهد کنار ساحل بروم و جزر و مد دریا م میلد  

هایم را از هوای تازه و پاک پر کنمخواهد به کوهستان بروم و ریهدلم می   
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* 

خیال شومد بیاهخودلم می  

خواد استراحت کنمدلم می  

خواهد نفس بکشم دلم می  

خواهد جنگ نباشد دلم می  

خواهد سیل نباشدمیدلم    

اهد زلزله نباشد وخدلم می  

خواهد فاشیسم و دیکتاتوری نباشد دلم می  

خواهد کشتار و سرکوب نباشد دلم می  

خواهد دمی بیاسایم دلم می  

خواهد نفس بکشم دلم می  

خواهد به جای این همه روزمردگی،دلم می   

 کمی، دمی، روزی، به خوبی و خوشی زندگی کنیم 

* 

اند ما را از همدیگر جدا کرده  

متر فاصله ا یکی دو  هر کدام ب  

ترسانند ما را مدام از هم می  

 هر کس ویروس دیگری است

آیند های پرنده سراغ ما میویروس  

آیند میمان ها با حفظ فاصله، سراغو ویروس  

ند مالو تن لزج و چسبناکشان را به ما می  

*  

مانیم، خانه می«قرنطینه»در    

  همراه با ذکریای رازی و ابوعلی سینا

شویم مالی و ضدعفونی سرگرم میمالی و صابونلبه الک  

مانیمهای بعدی میو چشم به راه گذار موج   

شویمضروری از خانه خارج میگه گاه، به ناچار با ماسک و دستکش، برای موارد   

ایم ایم، بلکه به اشباح زنده تبدیل شدهنمرده  

 بی آن که همدیگر را لمس کنیم یا حس کنیم

کنیم کنار هم عبور میاز یی اه مانند سایه  

جنبش از ما سلب شده استو تمام عالئم حیاتی برای تماس و شور    

 کووید نوزده ما را خلع سالح کرده است

کند وار زندانی خانه خود میهدمردم را برکروناویروس   

کند کووید نوزده هر جنبشی را سرکوب می  

* 

 هوای بیرون هیچ خوب نیست 
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ران است بیرون سرکوب و گلوله با  

 بیرون ویروس مرگ روان است

 باید از هم فاصله بگیریم 

شویم به ناچار از همدیگر جدا می  

یمان پناه ببریماه و به خانه   

اند شقه کردهما را شقه   

اند ما را تکه تکه کرده  

اند ما را گلوله باران کرده  

*  

 

بندی به ما تحمیل شده کروناویروس آمده و به همین بهانه دهان  

شویم همگی با ماسک، با پوزه بند در همه جا ظاهر میه بعد  ین باز ا  

 دیگر هیچ تصوری از چهره مخاطب خود نداریم 

ارتباطی ما بسته اند های به قول موالنا همه راه  

ایم، نی بی ناله، نی بی حکایت در ته خانه صدا شدهبی و نیِ بی نوا   

یمرودر ابتدای هر موج مانند یک اتم در خود فرو می   

پکیمو همیشه در موجِ دوم از افسردگی در خود میُ   

 

های ماستمدام پایشان روی شاهرگ  

موج سومی هم هست البته   

 برای انقراض نسل ما
*  

 

  پیش از این برای سر درآوردن از ته و توی کارمان،

فرستادند به شیوه سنتی، برایمان اسب ترویا می  

کردند وانه میجاسوس و عامل نفوذی و پرستو و کالغ ر  

و غمزه، کرشمهدوستانی طناز و با ناز و    

 

دند کرما جفتمان می مرگیارانی تو دل برو و مکشبا یا   

گرفتند مان را به دست میزندگی طوری رفقا کنترلاین  

جوری از جیک و بیک و نخود و لوبیای غذایمان خبر داشتنداین  

واکسن کرونا به زیر پوست،اکنون با پیشرفت تکنولوژی، با به کار گذاشتن    

  چیزی به اندازه یک دانه غله، با یک دانه برنج، با یک دانه عدس،

گیرندت میکنترل رفتار و گفتار و مغزمان را به دس   

 

* 

گیرند تر را برای اسارت بکار میتر را و فعالنسل جوان   
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ند نکزنند و از آنها مراقبت میواکسن می  

گذارند زیر پوستشان به کار می نانودانه هایی به اندازه یک  واکسن  

گیرند کنترل مغزشان را به دست می  

هاستکنترل همه چیز به دست آن   

های اجتماعی ها و شبکهکامپیوترها و سایتکنترل تمام   

ها و قدرت و سیاست در تمامی جهانکنترل بانک  

* 

ایم؟ ای و باند باز نبودهایم که فاسد و شبکهآیا ما باخته  

ایم؟ایم که خیام و موالنا و شکسپیر و تآتر را دوست داشته باخته ما آیا  

ایم؟ و کُرنش در برابر حاکمان فرود نیاورده ایم و سر تعظیمایم که آزاد زیسته آیا ما باخته  

ایم همه نان و مسکن و آزادی و شأن و منزلت داشته باشند؟ایم که خواسته آیا ما باخته  

ایم همه در برابر قانون از حقوقی برابر برخوردار باشند؟واسته ایم ما که خآیا باخته  

رفته است، به همین سادگی؟ بادندگی ما از آیا ز   

 

ایم ما، به همین سادگی؟ زیر لگدهایشان له شده وایم گان تاریخ بودهمورچ  

* 

 شاید! تا نبردی دیگر 

*  

 

2020ژوئن   
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 حسین علوی 

 ن عصر کرونا، عصر یخبندا 
 

 خوردتاریخ ورقی تازه می

 خسته از انسان!

 گویا زمین

 بود  دیگر زیستگاه آدمی نتواند

 زندخبرهای مریخ هم چنگی به دل نمی

 در کهکشان های دیگر شاید! 

 شود؟ پس سرنوشت گل چه می

 و سرنوشت عشق

 و هر نشان که زمینی است؟ 

 پیش از خاموشی چه کسی شعله را 

 رد ای دیگر خواهد ببه آتشکده

 با هزاران سال نوری؟  در ماراتونی

 چه خوب که نیلوفری 

 هزاره بکاریم و بگذریم  در آستان آخرین

 ایم!در آستانه

1976چه رفته است. وین  بهروز حشمت، با مردمان سرزمینم  
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 زاده رضا عالمه

 

 
 

 ... و این ویروس لعنتی! 
ساختن فیلم در باره کودکان، عشق همیشگی من به سینما 

نه مشغله همیشگیگویم عشق،  بوده است. می ام، چون و 

ی که آرزو ی پر از رویا و امید، به حدنتوانستم در این عرصه

و   کودکان  با  ارتباط  در  فیلمسازی  عشق  کنم.  کار  داشتم 

دوره  از  را  و نوجوانان  تلویزیون  مدرسه  دانشجوی  که    ای 

سینما بودم در خودم کشف کردم. در همان دوره بود که  

داستانی   کوتاهِ  نوجوانان    "کشونرابسه"فیلم  برای  را 

وئی ساختم. اولین فیلم مستندم هم در همان دوره دانشج

نابینایان    مدرسه  در  نابینا  کودکان  بود؛  کودکان  مورد  در 

ا کدام از این دو فیلم ر. هیچ"شب، ممتد"تهران با عنوان  

 ندارم.  

، که هر دو  "شاهد"و    "دار"دو فیلم کوتاهِ داستانی دیگرم  

برای ک پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساختم،  را  انون 

این که اولین نمایش آنان، بیش    ترند باکمی شناخته شده

از چهل سال بعد از ساخته شدنشان، همین سه چهار سال 

 کالیفرنیا بود! پیش، در دانشگاه استنفورد 

هائی که در بند بودم پیداست که از سینما خبری در سال

ی کودکان و نوجوانان را با همه نبود ولی نوشتن کتاب برا

پکی  اولین پو"ی  ها پی گرفتم که حاصلش قصهمحدودیت

بود، و سرگذشت هنر به زبان ساده برای   "که کاکل در آورد

کتابِ   دو  در  نخس"نوجوانان  ادمیان  هنر "و    "تینهنر 

 . "های پیشینتمدن

عحبی نیست که در میان پنج فیلمی که پس از انقالب و  

ها  وطن موفق به ساختنشان شدم سه تای آنقبل از ترک  

ن بود: دو فیلم کوتاه داستانی به نام  در مورد، یا برای کودکا

بیمه" برای   "نقش"و    "ایآقای  کار  کودکان  مورد  در 

،  "ماهی سیاه کوچولوی دانا" لندتلویزیون، و فیلم مستند ب

ها، صمد بهرنگی،  در مورد زندگی و مرگ دوست دانای بچه

یک از ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. هیچبرای کان

 این سه را هم در اختیار ندارم. 

نیز فیلم   اولین فیلم داستانی که در هلند ساختم  و طبعا 

نام   به  کودکان  برای  بود  کوتاهی  جمله    چند"داستانی 

های این فیلم اخیر، و نوشتن . ولی علیرغم موفقیت"ساده

دیگ بلند  و  کوتاه  فیلمنامه  و  چندین  کودکان  برای  ر 

هیچ نتوانستم  اما نوجوانان،  ببرم.  دوربین  جلو  را  یک 

را در مجموعه   و    "های دیگرقفل و فیلمنامه"چندتایشان 

  را به صورت کتابی مستقل "الال و ناپدری من"شان،  یکی

 منتشر کردم. 

به زبان دیگر، در سه دهه گذشته، تا قبل از ظهور کرونا،  

دیگ فیلم  ساختن  به  نوجوانان موفق  و  کودکان  برای  ری 

گردن اوج  در  اینکه  تا  در نشدم  لعنتی  ویروس  این  کشی 

اروپا، یعنی در ماه های آوریل و می و جوالی، توانستم ماهی  

 م.  یک فیلم کوتاه برای نوجوانان در رابطه با کرونا بساز

فیلمنامه   البته یک  این بالی همگانی  بروز  از  قبل  درست 

کودکان که بیش از یک سال رویش    سینمائیِ در رابطه با

داشتم ولی  کار کرده بودم، به شکل حاضر آماده زیر بغل  

دوندگی از  تهیهپس  کشیدن  پس  پا  با  بسیار  کننده  های 

  ام، به این نتیجه رسیده بودم که قادر به ساختنشهلندی

که خیلی   نوعی کمکم کرد  به  لعنتی  ویروس  این  نیستم. 

کننده هم کنار  ی اگر تهیه غصه نخورم و بخودم بگویم حت

نمینمی وجود  طرح  پیشبرد  امکان  حاال  کشید  داشت. 

تازهتمی سینمائی  فیلم  نشدن  ساخته  دلیل  به  وانم  را  ام 

 گردن این ویروس لعنتی بیاندازم! 

های  دن فیلمسازانی که بودجه با ظهور کرونا و خانه نشین ش

در  داشتند  جیب  در  فیلمشان  ساختن  برای  میلیونی 

یتی برابر با همکاران دیگرم قرار گرفتم! حاال دیگر اگر  موقع

بمی بسازی  فیلم  و خواستی  صدابردار  و  فیلمبردار  اید 

فراموش   را   ... صحنه  وسائل  و  لباس  و  دکور  و  نورپرداز 
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ای انداختی و به سوژهکار می  کردی. تنها باید ذهنت را بهمی

با هر چه دم دستت دمی را  بتوانی آن  اری اندیشیدی که 

 بسازی. 

اولین سوژه به راحتی آب خوردن به ذهنم رسید! و اولین 

های کوچولویم بودند! خیلی هم  چیزی که دم دستم بود نوه

ها را  دم دست نبودند، البته. کرونا اجازه نزدیک شدن به آن

لی تکنولوژی امروز کار را آسان کرده. از دخترم  داد. ونمی

  تلفن   دوربین  با   را  نظرم  مورد  نماهای  خواستم  –  مادرشان  –

  دو   ظرف.  بفرستد  برایم  واتزاپ   طریق  از  و  بگیرد  موبایلش

 سه روز اولین فیلم مرتبط با کرونا را آماده نمایش کردم.  

فیلمنامه فیلم بعدی را بر مبنای موسیقی زیبای اسفندیار  

، نوشتم. برادرم و دختر "گنجشکک اشی مشی "منفردزاده،  

نوه طرو  مبنای  بر  و  هایش  پارک  در  خودشان  از  من  ح 

با    گورستان و خیابان فیلم گرفتند و مثل فیلم قبلی برایم 

واتزاپ فرستادند. فیلمبرداری از نینا، بالرین با استعداد، را  

با رعایت مقررات بهداشتی خودم انجام دادم چون حساس 

 بود.

و فیلم سوم را با دعوت از بازیگر محبوبم حمید عبدالملکی  

پدر نقش  نوه  در  شرکت  با  باز  و  ساختم.  بزرگ،  هایم 

م به عهده داشتم  فیلم را خودفیلمبرداری و صدابرداری این  

و محل فیلمبرداری نیز خانه خودم بود. سینمای مؤلف به  

 معنای واقعی کلمه! 

بی صدمات  از  گرچه  که  است  جوامع  این  به  کرونا  شمار 

ای  ، اما گلهانسانی آگاه، و با قربانیان این طاعون تازه همدردم

های  شخصی از این ویروس لعنتی ندارم! کرونا مرا در این ماه

شینی به معشوقی که سه دهه از آن دور افتاده بودم  نخانه

 رساند: فیلمسازی در مورد کودکان و نوجوانان.

* 

 : "قصه روزهای کرونا"نمائی از 

 

 و این هم لینک به همین فیلم در یوتیوب: 
https://youtu.be/FbNZFuhmobs 

 

 : "ی کرونا باله روزها"نمائی از 

 
 و این هم لینک به همین فیلم در یوتیوب: 

0https://youtu.be/BElLNzWAqM 
 : "هدیه روزهای کرونا"نمائی از 

 
 ن فیلم در یوتیوب: و این هم لینک به تریلر ای

Srmg9u.be/SjbfPXhttps://yout 
 

زیرنویس    زیر با لینک  باهم در    را  ها این فیلم هر سه اپیزود  

 توان مشاهده نمود.  در یوتوب میکامل فارسى 

 
Tales of the Corona Days (English/Persian 

subtitled)  
 

 

https://youtu.be/FbNZFuhmobs
https://youtu.be/BElLNzWAqM0
https://youtu.be/SjbfPX9Srmg
https://youtu.be/b0LZigH6alU
https://youtu.be/b0LZigH6alU
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 محمود فلکی 

 
 کاشف چیزهای کوچک 

از برخی از اهالی قلم و هنر   CultureMag نشریه آلمانی  
کرونایی شرایط  بود  خواسته  در آلمانی  فشرده  را  شان 

واژه بنویسند، همراه با عکس یا تصویری که   250حداکثر  
همخوان موضوع  از  با  خو  باشد.  هم  شمن  متنی   داسته 

این   در  دیگران  از  متن  پنجاه  با  همراه  متن  این  بنویسم. 
نشریه منتشر شده است. برگردان این متن کوتاه به فارسی  

 چنین است: 

 
نشینی در شرایط کرونایی، بدون  پس از حدود دو ماه خانه"

نشان کم  با دیگری، کم  نزدیک  به  واژهارتباط  مربوط  های 

نزدیاشار به  زبانه  برای  ناکجاآباد من گم می  ک در  شوند. 

ی ارتباطی بین معنا و کارکردِ آن را حفظ  اینکه این نشانه 

ام ای در جهان چهاردیواری کوشم پلِ ارتباطی تازهکنم، می

ها  ایجاد کنم: با اشیای اتاقم، بین چیزهای قدیمی و مدت

  با خودم.   ام،هایی که هرگز نخواندهفراموش شده، با کتاب

تنها    گونهاین نه  شده  "منِ"دوباره  بیگانه  و  را  دیگر  ام 

متنمی بلکه  شدهیابم،  فراموش  شعرهای  و  به  ها  که  ای 

ی ناپذیر کنار گذاشته بودم، جلوهعنوان به درد نخور و چاپ

رسند.  یابند: حاال زیبا یا شکل دیگری به نظر میدیگری می

  م.کرده بود ها زندانیمتأسفم که آنها را سال

ویژه به تندیسی  با این نوع ارتباط  تازه و دگرگونه، خود را به

تر ام، نزدیکای بر سنگ تراشیدهکه آن را به شکل ناشیانه

ی خانه  ها در باغچهتنه سالکنم. این تندیسِ نیمحس می

چنان جا خوش کرده بود که انگار وجود ندارد. همیشه آنجا 

آنکه کسی به  یآنجاست، ب ابانی که بود، مانند درختی یا خی

آن فکر کند که چرا آنجاست؟ هست، مانند خیلی چیزها  

نیم این  اما  کند.  تنه طور دیگری جلوه میکه هست. حاال 

می سخن  من  با  که دوباره  را  سنگ  زبانِ  توانستم  گوید. 

یاد   زمانی  را  زبانش  کنم.  احیا  دوباره  بودم  کرده  فراموش 

روی   که  بودم  با  آنگرفته  مکا  آن،  نیمکردم.  یر   تنه این 

کند که فراموش کرده  هایی را برایم تعریف میدوباره قصه

  .شان گرفته بودم یا نادیده

با ارتباط تازه  حاال  بحران کرونایی از من یک کاشف ساخت:  

و   نادیدنی  کوچک،  چیزهای  وجود  به  نزدیک،  پیرامون  با 

شاهده  اه دیگری مبرم، آنها را  با نگمیارزش پیظاهرن بی

 "بخشند.ای مینم، چیزهایی که به من دیدگاه تازهکمی

 

 

2020مه  - هامبورگ   
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 کاری از قدسی قاضی نور 

 به کوه زدم  

 نعره کشیدم  

 نفرین بر آنکه چنین کرد  

 کوه نعره کشید  

 نفرین برآنکه چنین کرد  

 کوه ها نعره کشیدند  

 .....نفرین بر آن که چنین

  ...... نفرین بر آن که

 ....... نفرین بر

 درشهر زمزمه پیچید 

ند از اینهمه ستمکوهها به سخن آمد . 

 نه به اعدام 
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 مالندی 

 
 

  .من از آینده برایتان می نویسم 

 برگردان: گلناز غبرایی 
 

نوشتم. کتابی از  چند ماه پیش در مورد کتابی به نام »همه جز من«  
نویسنده نامهیک  امروز  ایتالیایی.  او خواندم  ی  از  برای همه ی  ای  که 

زیاد جدی نگرفته اند، نوشته. فکر کردم آن  هایی که موضوع کرونا را  آن
  .را با شما هم در میان بگذارم

سال   متولد  نویسنده  1964مالندری  بزرگترین  از  یکی  معاصر  و  های 
 .ایتالیا ست

 28.03.20اشپیگل 

 

ی  نویسم، یعنی از آینده. ما االن جای من از ایتالیا برایتان می

رسید.   آن خواهید  به  روز دیگر  هستیم که شما هم چند 

دهد که ما در رقصی موازی به ین پاندمی نشان مینمودار ا

طور رسیم. ما فقط چند هفته از شما جلوتریم همانهم می

  .ودهفته از ما جلوتر ب  که ووهان هم چند

بینم که شما هم همان رفتارهای قبلی ما را دارید. همان  می

ها که فهمیده بودنداوضاع  ما چند روز قبل با آن  بحثی که

داشتیم :» برای یک سرماخوردگی شدید  از چه قرار است،  

  «.آورندچقدر مسخره بازی در می

دانیم که حاال شما در  ایم میما که اینجا در آینده نشسته 

کنید سر خود را گرم  اید و سعی میهای تان نشسته خانه

ر به خوردن روی خواهید آورد،  کنید. بیش از هر چیز دیگ

مع تمام  به  کرد  خواهید  سعی  بلکه  این،  فقط  نه  دود  اما 

کارهایی که امکانش هست، بپردازید. به دنیای مجازی رو  

  سازید، اما بعدهای مختلف میمی آورید و با دوستان گروه

  .روداز مدتی کوتاه حوصله تان سر می

برمی» کتاب  ی  قفسه  را  کامو  آلبر  و  طاعون«  دارید 

  .ای به خواندنش نداریدقهفهمید که به راستی هیچ عالمی

  .خوریدو بعد دوباره می

  .خوابیدو بد می

 کنید به آینده و دمکراسی فکر می

ای  ه کنید و در گروهشود . چت میتان مجازی میزندگی

  .گذاریدنویسید و قرار شام اسکایپی میمختلف می

-رگبرای دخترها و پسرهای بز  بیش از هر وقت دیگر دلتان

آید که از وقتی خانه را ترک شود و یادتان میتان تنگ می

نمیکرده که  است  بار  اولین  دوباره  اند  موقع  چه  دانید 

  .شودها را ببینید و توی دلتان خالی میتوانید آنمی

دهند. به  شان را از دست میها اهمیتاختالفات و دلخوری

ده بودید دیگر هیچ وقت نبینیدشان  هایی که قسم خورآدم

  .ا بفهمید حالشان چطور استزنید ت زنگ می

  .خورندشان کتک میخیلی از زنها در خانه

بر سر آن از خودتان می بمانند  پرسید  باید در خانه  ها که 

  .آیدند چه میای ندارولی خانه

می خرید  برای  میوقتی  احساس  چقدر  روید  که  کنید 

پرسید که اگر جامعه از هم  د و از خود میپذیر هستیضربه 

به این زودیشود و ابپاشد، چه می شود و  ها تمام میصالً 

روید  کنید ، به خانه میبعد این افکار را برای خود قدغن می

  .خوریدو می

  .شویدچاق می

  .کنیدهای بدنسازی پیدا مینترنت کالسدر ای

شوید.  و طنز می  خندید. اهل شوخیخندید، بی پروا میمی

ها که همیشه خیلی همه چیز را  آنطنز تلخ و سیاه. حتی  

چقدر میگرفتند، میجدی می چیز  همه  که  تواند  فهمند 

  .مسخره باشد

فروشگاه  صف  در  دوستانتان  قرار با  غذایی  مواد  های 

  .رید تا حضوری همدیگر را ببینید، هر چند با فاصلهگذامی

  .چه چیزهایی نیاز نداشتید شود که بهبرایتان روشن می

بیند. هم  های دور و برتان را به وضوح میهای آدمخصلت 

میارزیابی در  آب  از  درست  حیرتتان  هم  و  زده آید 

  .شویدمی

کس  روشنفکران مطرح که تا دیروز در مورد همه چیز و همه

ها ناپدید  کنند و از رسانهکردند، سکوت میحکم صادر می
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اشان بدون کوچکترین احساس همدردی ه شوند. بعضیمی

شوند و شما  شان گم میدر عمومیت بخشیدن روشنفکرانه 

  .دهیدهایشان گوش نمیدیگر به حرف

ال زیاد مورد توجه نبودند، خود را های دیگر که تا حبعضی

عملانسان روشنهایی  و  بلندنظر  که  گرا،  دادند  نشان  بین 

  .شندبخش باتوانند برای دیگران آرامشمی

کنند تا به تماشای تولد جدید  ای هم شما را دعوت میعده

کنند تا افق دیدتان  ی زمین بنشینید . به شما کمک میکره

تان ل به طرز وحشتناکی مزاحمتر شود و در عین حاوسیع

نفس بکشد چون دی    دتوانی زمین میشوند ؛ بله سیارهمی

شما آیا  اما  شده،  نصف  شده  آزاد  کربن  خواهید    اکسید 

 ی خود را بپردازید؟حسابهای ماه آینده توانست صورت

تولد جدید کره نیستید که تماشای  ی زمین یک  مطمئن 

  .نظیر است یا وحشتناکی بیتجربه

بالکن و ساز میشما می آواز میروید روی  خوانید.  زنید و 

را ما  ویدئوهای  میمی   وقتی  اجرا  اپرا  که  به  دیدید  کنیم 

دانیم که  ها.« اما ما می»آه این ایتالیایی  تید:گفخودتان می

  .شما هم آواز خواهید خواند

 «I Will Survive» و وقتی شما با تمام وجود بخوانید

م تاییدتان  ما  کنیم، همانیما  وقتی  ووهان  طور که مردم 

  .خواهیم زنده بمانیم تائیدمان کردندخواندیم می

د از این دوران تقاضای بعضی با این فکر که اولین کارشان بع

  .روندود، به خواب میطالق خواهد ب

  .دار خواهند شدها بچهخیلی

کالسبچه  در  کرد،  هایتان  خواهند  شرکت  آنالین  های 

شان کرد اما شود تحملموجوداتی که گاهی به سختی می

است بزرگ  موهبتی  وجودشان  مثل     .گاهی  هم  پیرترها 

ها  شوید با آنبور میها حرف گوش نخواهند کرد. مجبچه 

االً باعث مرگ خود و دیگران هم سر بیرون رفتن که احتم

  .شود، جروبحث کنیدمی

آن  به  کرد  خواهید  وسعی  تک  دارند  که  در   ها  تنها 

  .میرند فکر نکنیدبیمارستان می

می آندلتان  سر  بر  کار  خواهد  بیمارستان  در  که  ها 

  .کنند،گل رز بریزیدمی

دوران سخت همه در    هد شد که در اینبه شما گفته خوا

طور هم خواهد بود. این تجربه  اید. همینیک قایق نشسته

  برای همیشه ادراک و احساس تک تک ما را عوض خواهد

  .کرد

ای که به آن تعلق داریم، با هم  با این همه براساس طبقه

خانه در  داشت.  خواهیم  زندانی  فرق  باغچه  و  تراس  با  ای 

با گ یرکردن در آپارتمانی شلوغ تفاوت خواهد  شدن حتماً 

تواند در خانه  داشت. به همان اندازه هم میان کسی که می

ند کارش دارد  بییش را انجام دهد و آنکه نشسته و میکارها 

این کشتی که همه در آن    رود، تفاوت هست. از دست می

ایم تا به این بیماری غلبه کنیم، برای همه یکسان  نشسته 

  .چون هیچ وقت برای همه یکسان نبوده نخواهد بود،

اوضاع  نتیجه خواهید رسید که  این  به  باالخره یک زمانی 

  .خراب است

رف خواهید زد یا  خواهید ترسید، با عزیزی در موردش ح

ترس تان را برای خودتان نگه خواهید داشت تا به دیگران  

  .فشار اضافی نیاورید. دوباره به خوردن روی خواهید آورد

ام  گویم، اما پنجرهاز ایتالیا در مورد آینده به شما می را این

به سمت آینده بسیار کوچک است. ما فقط چند روز آینده  

ی دورتر  مان به آیندهنیم. اگر نگاهبینی کتوانیم پیشرا می

باشد، است،  ناشناس  هم  ما  برای  را    که  نکته  یک  فقط 

جهان آن   توانم بگویم: وقتی که همه چیز بگذرد، دیگرمی

 .نیست که پیش از آن بوده
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 کریستیان هوفمن 

 بهای زندگی  

 برگردان :گلناز غبرایی 
روزهای   طی  رادر  کشورها  متفاوت  برخورد  شیوع    گذشته  رابطه  در 
بینیم. برای من از همان روزهای اول این پرسش وجود  ویروس کرونا می

یلی را  تواند بهای قرنطینه و تعطداشت که هر کشوری تا چه حد می
گیرد با مردمش  تواند در رابطه با تصمیماتی که میبدهد و چقدر می

می اصالً  باشد.  اصادق  ی  تواند  مقاله  این  کند.  دفاع  تصمیماتش  ز 
گذارد، اما  اشپیگل البته پاسخی حاضر و آماده در اختیار مخاطب نمی

بحثی فصل  چارهسر  آن  در  که  نمیست  باقی  شفافیت  جز  ماند.  ای 
  .صرف نظر از اینکه با آن موافق یا مخالف باشیم، جالب است خواندنش

 )گلناز غبرایی( 

 

به   باید  روزها  این  تحمل،  در  کرد:  توجه  چیزها  خیلی 

روحیه و  نظم  تصمیم  همدردی،  برای  شجاعت  جمعی،  ی 

های آینده  گیری و عاقالنه فکر کردن. اما آنچه در طی هفته

معه و سیاست  اهمیت اساسی دارد، قطب نمای اخالقی جا

پیدا   ادامه  بیشتر  اقتصاد  مصنوعی  کمای  چه  هر  است. 

  آیا ارزشش را دارد.   شود کهکند،این سؤال بیشتر شنیده می

قدر سرنوشت  شد که ایناین سؤال اگر در دورانی طرح می

خواهد بداند  رفت. سؤالی که میساز نبود، تابو به شمار می

نج برای  است  حاضر  را  بهایی  چه  جامعه  زندگی یک  ات 

  .انسان بپردازد

افتیم، زیرا این سؤال به ما به حق از طرحش به وحشت می

سد که در قانون اساسی باالترین مقام را  رکرامت انسان می

مخمصه برای  نیویورک  شهردار  گیر  دارد.  آن  در  که  ای 

اینکرده دارد:  ایم  را  دالر    پاسخ  با  را  انسان  زندگی  ما   «

  «.سنجیمنمی

 ن کار را داریم؟  ایی اجازه

شود  ای صورت داد؟ میتوان چنین معاملهاز نظر اخالقی می

فروپاشی را در برابر زندگی انسان بر اثر زیان اقتصادی این  

 شیوع این بیماری قرار داد؟

ی آزادی، شود و باید این کار را کرد. دمکراسی بر پایهبله می

ها و  و ارزش کند ، از سنجش سرمایه  از بحث آزاد تغذیه می

ست که نباید بحث را کنار  درست در همین بحران حیاتی

تص.   گذاشت با  رابطه  در  باید  گیریمیمدقیقاً  دشوار  های 

شفاف عمل کرد و گفت که بحث سر چه چیزی ست. این 

ست و نه بدبینانه که بگوییم چه چیزهایی را  نه غیر اخالقی

  .ایمدر ترازو گذاشته
 

فاجعه یک  کوتوآن:  یک  اهی  و  ویروس  شیوع  اثر  بر  مدت 

تواند  مدت و عوض شدن روند سیاسی که میرکود طوالنی

باشد. زندگی امروز انسان در برابر فقر اجتماعی    با آن مرتبط

فردا. چون امکانش هست که نتایج شکست اقتصادی برای 

سخت همه  از  تهیدست  قابل  افراد  دیگر  نکته  باشد.  تر 

سالخوردگ زندگی  ریسک  بر  سنجش  فشار  قیمت  به  ان 

ها و رکود اقتصادی  بار وامجوانان نسل آینده است که باید  

دوش   به  شود،  را  شدید  رکود  دچار  اروپا  وقتی  بکشند. 

ها و دیکتاتورها خواهد بود و  اش پیشروی پوپولیستنتیجه 

حتی دمکراسی به خطر خواهد افتاد. شاید نه در آلمان اما  

  .هایی از اروپادر بخش

گیری  19  کووید  تصمیم  به  ناچار  را  میما  که  هایی  کند 

پایهمی ریختن  هم  در  باعث  جامعتواند  در  های  شود.  ه 

راهی روبه رو هستیم.  حقیقت ما نه با یک دوراهی بلکه با سه

اول رفاه و    سه سرمایه یا ارزش در مقابل هم قرار گرفته اند: 

امنیت اجتماعی، دوم حق داشتن آزادی دمکراتیک شامل 

زیر  آ ارتباط  محدودیت  اثر  بر  که  سفر  و  اجتماعات  زادی 

و رفته  وظیفه  سؤال  و  انسانیت  دسوم  از  ی  باید  که  ولت 

  .سالمتی و جان انسان محافظت کند
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در دوران پیش از شیوع کرونا هم سؤال بهای زندگی انسان  

یک   پرسنل  تعداد  که  قانونی  هر  بود.  مطرح  است  چقدر 

را محدود می امکانات  کربیمارستان  یا موجب کم شدن  د 

می اورژانس  مورد  بخش  در  مستقیم  غیر  شکل  به   ، شد 

گرفت . در هر بحثی راجع انسان تصمیم میزندگی یا مرگ  

ی آخر صحبت از به داروهای گرانقیمت سرطان در مرحله

 قدر عمومی نشده بودهمین پرسش بود. اما هیچ وقت این

.  

پاندمی   اعالم  از  بعد  واکنش  نظر  اولین  باید  بود.  درست 

گرفت و کشور تعطیل  شناسان مورد توجه قرار میمیکرب

وع غیرقابل کنترل ویروس گرفته شود. شد تا جلوی شیمی

اصول دمکراسی از  ست و بدون آن  اومانیسم و همبستگی 

اما در طی هفته از دست خواهد داد.  را  ماه  معنایش  و  ها 

شد. چون در   های آینده ما ناچار به سنجش مجدد خواهیم

که   این ست  مسأله  داریم.  قرار  دشواری  تصمیمات  مقابل 

در   حرکت  به  دوباره  ،  ریسک  است  چقدر  اقتصاد  آوردن 

  .پذیر را ایزوله کنیمهای ضربه چقدر عاقالنه است که گروه

تر از پیش مورد بحث سیاست باید این سنجش ها را شفاف

این صورت خطرش هست که   و گفتگو قرار دهد. در غیر 

دوباره تکرار شود    2015ی پذیرش پناهندگان در سال  نمونه

-ی همبستکی تبدیل به نفرت از باالیی. یعنی آن موج اولیه

. درست مثل همان وقت خیلی  ها و تصمیمات شان شود 

ها بحران کرونا را به عنوان گرد که آلمانیچیزها به این برمی

یا احساس کنند که   ارزیابی کنند  سیاست  شکست دولت 

  .درست و منطقی عمل کرده است

ی پر این احساس را  ل که دولت با طرح کردن خزانهتا حا

آلمانی که  آورده  وجود  میبه  شرایط  ها  این  ها  ماه  توانند 

این   بگذارند.  سر  پشت  بار  فاجعه  نتایج  بدون  را  سکون 

خطرناک است. بهتر آنست که مردم را برای دوران سخت  

کاری و همبستگی بیشتر نیاز داریم.  آماده کنیم. ما به هم

ما انسان  اگر  مراقب سالمتی  ضعیفامروز  هستیمهای    .تر 

ها بهایش  ترینباید حواسمان باشد که در درازمدت ضعیف

  .را نپردازند

 28.03.20اشپیگل:

 

 
نور قدسی قاضی  

 در جدول 
 روی دیوار  

 روزهای مرده را 

 .......به خاک سپرد
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 جالل رستمی 

 
 وکرونا کتاب  

 

با کنید  تصور  را   شهری  لحظه  های  کتابفروشی  یک 

بدون    شده  بسته ومهنابر،  کتاب  رونمایی  بدون    های 

سالنفرهنگ  هایبرنامه  و  ی کتابخوان  جلسات  های  ی، 

های موسیقی بدون  کنسرت  های تتاتر وسالن  سینما و

عالقمندان،  وموزه  حضور  بدون  نمایشگاه  ها  ها 

این تصاویر  .بازدیدکنندگان -شده چگونه میوصف  با 

  هرویکم در یک ش توان زندگی را در آستانه قرن بیست

سال کار در حوزه کتاب    25چنین تصور کرد. بعد از  

سال فعالیت در حوزه نشر با بسته شدن    16  فروشی و 

  ها این احساس به من دست داد که گوییکتابفروشی

گوشه  کتاب به  خود  های  قفسهها  در  و  خزیده  خود 

مشتاقانِ  ، اندفرورفته دیگر  نداشت  چون  اجازه  ند  اهآنها 

ها بیرون آورند  آنها را از قفسه  ووند  ها شوارد کتابفروشی

در نهایت بخرند    در دست گیرند، ورق زنند، بخوانند و  و

 یا به جایش برگردانند.  و

  ی هاتیمحدود  لیبه دل  زین  هاوانتشاراتی  هایکتابفروش 

  اند.دهی د  بی، به شدت آسکرونا  ریگهمه   یماریاز ب  یناش

وکارهای  کسب  از  آلمان  دولت  مالی  حمایت    ولی 

و تا   کوچک  کند  کمک  حدودی  تا  توانست    متوسط 

ها بطور موقت  آسیب ناشی از این بحران را برای خیلی

 تخفیف دهد.

برای  هم  قرنطینه  اول   فروشندگان    هفته  و  ناشران 

ابوس سپری شد اگرچه هنوز هم  کتاب همانند یک ک 

برای    های متفاوتی  نیزنگرانیدل  پس از بازگشایی، با

 است. همراه نشرصنعت آینده 

پخش کتاب    معرفی و  ی بازار واولین نگرانی برای آینده

ل با  باید  ابتدا  ناشران  که  بود  نمااین    ی بهار  شگاهیغو 

ب  گیپزیال از    د ینایکنار  جدی  جلوگیری  دلیل  به  که 

و شد  موکول  آینده  به  آن  برگزاری  کرونا    اپیدمی 

الملی  همچنین بحث جدی برای برپایی نمایشگاه بین

 یز در جریان است. ر فرانکفورت نامسال د

-همه   لیها به دل یکه کتابفروش  چهار هفته بود  حدود  

آلمان بسته    یدر همه جا  باًی کرونا ، تقر  روسیو  یریگ

ابودند با  کتاب    نی.  فروشندگان  از    توانستندوجود، 

در    فعالبا حضور  ا یو    ، اس ام اس  ل یمیتلفن، ا  قیطر

ه برقرار کنند  بطراخود    انیمشتر  با  یاجتماع   ی هاشبکه

کنند  و پیدا  نیز  جدیدی  مشتریان  حین  همان  .  در 

یا از    و  تلفن   قیاز طرها  کتابفروشی   ناشران و  از   ی اریبس

ویدیو کانالاز    طریق  وطریق  یوتیوپی  و    های  ایمیل 

مشاوره و  کتاب  معرفی  به  خود  اینساگرام  ادبی  های 

بیشتر چه  هر  استفاده  و   از  پرداختند.  مجازی    فضای 

ظبکارگ  بطور   ها رفیتیری  که  امکاناتی  در    و  رایگان 

که    اختیار  بود  راه ممکنی  تنها  همگان گذاشته شده، 

عه ادبی، فرهنگی  آنها توانستند ارتباط خود را با با جام

و درحقیقت ازطریق بحران کرونا    هنری حفظ کنند  و

دنیای مجازی واقعیت ببخشند    در   خود   به حضور بیشتر 

فضای مج باعث شوند که  این شرایط جای  و  در  ازی 

اشغا سرعت  به  را  واقعی  سفارشدنیای  کند.  ول    ها 

نه    ی از کار جنبی وئخریدهای اینترنتی کتاب که جز

عالقمن  بودهمیشگی  کتاب  به  پدیده،  دان  یک  ی  به 

و سفارش  جدی  شد.  تبدیل  واصلی  های  تماس  ها 

اس ام اس    ایمیل و   متقضیان کتاب از طریق اینترنت،

کار  کتابفروشیباال گرفت.   بسته شدن محل  با  نیز  ها 

ابتکارهای    به فکر  و  خود با چالش جدیدی درگیر شدند
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کتاب  که  حال  افتادند:  بستهفروشیجدیدی  اند  ها 

و می  چگونه  طرقی  چه  دست  از  به  را  کتاب  توانند 

 برسانند.  مشتریان خود

طریق پست    دو امکان وجود داشت یا ارسال کتاب از  

یا رساندن کتاب به دست    نه آن وتساب هزیحبدون ا

یا وسیله نقلیه    مشتریان از طریق استفاده از دوچرخه و

های مشخصی در  شعاع  شخصی برای مشتریانی که تا 

کردند. این نحوه ها زندگی می حوش کتابفروشی  حول و

خیلی که  استثنایی  شرایط  در  خدمات  در  ارائه  ها 

میقرنطینه سر  به  خانگی  ه  ،بردندی  گرچه  با  ا  مراه 

پرسنل    ها و رف وقت و انرژی فراوان برای کتابفروشیص

باعث شد ارتباط آنها با مشتریانشان    اما   ،آنها همراه بود

حمایت بیشتر آنها را جلب    همبستگی و  و برقرار بماند  

 کند. 

های  که ما در شرایط بحرانی و وضعیت  طبیعی است 

نوآوری شاهد  وایدهخاص  و ها  متعدد  همچنین    های 

باشیم  تکارهای اب و   .جدید  ناشران  نزد  امر    این 

کشوری که من در آن به کار نشر    ، آلمانی  انکتابفروش

هستم  و مشغول  ر  ،کتابفروشی  خود  این  بخوبی  در  ا 

 ی بحرانی نشان داد.  دوره

کتابفروشی مجدد  بازگشایی  رعایت  با  تحت  ها 

توصیه  و  بهداشتی  و رهنمودهای  ناشران  اتحادیه    های 

ور  انکتابفروش که  مشتریانوآلمان  تعداد  داخل    د  به 

هر    فروشگاه اساس  محاسبه    10بر  نفر  یک  مترمربع 

و با توجه به حفظ فاصله داشتن مشتریان    ،شده است

زیادی    کردن را قدر  داشتن ماسک که کار  با یکدیگر و

و  مشتریان  برای  کتاب   هم  برای  دشوار  فروشیهم  ها 

با  از  پس  اول  هفته  که  نشد  باعث  با  ساخته،  زگشایی 

کتابخوان روبرو  ی عالقمندان جامعه  استقبال گسترده

طبق   هفته  آنشود.  در  کتاب  فروش  شده  منتشر  مار 

ها در آلمان رشد تصاعدی داشته  بازگشایی کتابفروشی

این وجود اکثر با  اما    حمشتریان همچنان ترجی   است. 

را    های خود تهیه کتاب  ها و دهند کماکان سفارشمی

یا از طریق ایمیل    ها و تی کتابفروشیینترنهای ااز سایت

و با توجه به اینکه    اس ام اس انجام دهند  اتسآپ و و  و

شده  ها فروشیکتاب باز  سفارشنیز  شخصاًاند  را    ها 

بگیرند بودن    ؛تحویل  بسته  زمان  در  که  امکانی 

 کتابفروشی نداشتند. 

هفته  چند  دوران  مجموع  بودن  در  بسته  ای 

سطح کتابفروشی یک  جامعه  همبستگی    ها  بین  را 

کتا با  آلمان  نمایش  بفروشیکتابخوان  به  محلی  های  

نبود تصور  قابل  اندازه  این  تا  که  که   ،گذاشت  طوری 

مراکز پخش کتاب که حال با یک پدیده جدیدی روبرو  

که ارسال مستقیم   سانآن   .گیر کردشده بودند را غافل

را کتابفروشی  کتاب  اینترنتی  مشتریان  دبرای  چار  ها 

ر  یمجبور به تغیآنها    به همین خاطر  مشکل ساخت و

ل  ؤاها، سبا تمام این  در ساختار لجستگی خود شدند.

اینجاست که این وضیعیت آیا برای مدت طوالنی ادامه  

به   کتاب  اوضاع جهان  بدون شک  نه.  یا  یافت  خواهد 

چه    عرصه چاپ و  قبل از کرونا بر نخواهد گشت چه در

به چه شکل چه در عرصه فر  پخش و مشخصی    وش، 

آ در  کتاب  آمدجهان  درخواهد  مشخص    فعالً  ، ینده 

تولید و   چاپ و  نیست ولی بدون شک چرخه گردش 

پخش کتاب که یک سیستم حیاتی برای بقای جامعه  

-آیند و می ها میباقی خواهد ماند. بحران  ، انسانی است

همه چیز به اوضاع اقتصادی بعد از کرونا    مسلماً  روند و

داشتبستگی   ناظرمسئله  ؛خواهد  تمامی  که  ان  ای 

القول هستند این است که ما با بحران  اقتصادی متفق

آمار   آن  در  که  شد  خواهیم  روبرو  اقتصادی  شدید 

ها و افزایش تصاعدی بیکاران از عواقب آن  ورشکستی

را    ثیر جدی خودأبدون شک این بحران ت  خواهند بود.

و  چاپ  صنعت  و  بر  نیز  پخش  کتاب  خواهد    فروش 

 گذاشت.

چا اوضاع  رابطه  این  ودر  کتاب  پ  فروش  و  های  نشر 

با مشکالت    کشور که خود قبالً   از   فارسی نیز در خارج 

حوزهعدیده در  وای  پخش  علت  ه  ب)فروش،    ی 
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کشور  خارج  در  ایرانیان  جامعه  محدود    پراکندگی  و 

کتاب جامعه  فارسیبودن  آنخوان  بوده،    ( زبان  روبرو 

البته  ثیر قرار خواهد گرفت.  أن تحت تاز این بحرا  بیشتر

آمده ناشی از بحران  ما نتوانیم با این  شرایط پیش  اگر

های مختلفی  راه  از اشکال و   کرونا خود را تطبیق دهیم و 

از   بیشتر  گذاشته،  اختیارمان  در  مجازی  فضای  که 

در    ، تری نکنیمچیزی که تا کنون بوده، استفاده بهینه

 ر پیش روی خواهیم داشت. نهایت دوران دشواری را د 

مراکز    کتابفروشها و   هم اکنون ناشران و  مثال ازبطور   

-بلوک  پخش در آلمان با تشکیل سیمنارهای اینرنتی و

عوارض    های مبارزه با های مختلف برای پیدا کردن راه

و  بحث  به  و تبادل  بحران  و  نظر  تجربیات  پیدا    انتقال 

راه هستند. هکردن  مشغول  مناسب  ایرناشرا  ای  انی  ن 

انتقال تجربه   بتوانند با رایزنی و   خارج از کشور هم باید

راه یکدیگر  ازبه  را  مناسبی  و   های  همکاری    طریق 

رفت از  های مناسبی برای بروندیگر، راههمیاری با یک

 این بحران پیدا کنند. 

گرفته  تصمیم  آلمانی  ناشرین  از  انتشار بعضی    اند 

سنتی  هر ساله در    هایی را که  قرار است بطورکتاب

برخی    کنند را به تعویق بیاندازند. می   پائیز منتشر فصل  

تصمیم دارند    «زورکمپ» از ناشرین همچون انتشارات  

فصل پائیزی خود    هایی که برای انتشارکه بیشر کتاب

کردهبرنامه منتشر  ریزی  دیجیتالی  صورت  به  را  اند 

ا  کوچک در این کشوره  های مستقل وکنند. انتشاراتی

جاست که  ال اینؤثنا نیستند. سه مست نیز از این قاعد

این رویه برای بعضی از ناشران ایرانی خارج از کشورکه  

کنند باید مورد  پخش می  فقط کتاب فارسی را چاپ و

قرار بنظر می  توجه  است  گیرد.  منفی  رسد که جواب 

در خارج کشور منتشر    فارسی با تیراژ کم   هایزیرا کتاب

-ذ چنین روشلزومی به اتخان علت  همیبه  شوند.  می

اهمیت    ی آن بسیار حائزفقط یک نکته  ، ی نیستیها

وا و   ست  توسعه  انتشار   آن  های  کتاب  گسترش 

می که  است  پیشاکترونیکی  در    ترتواند  گذشته  از 

بگیرد قرار  ما هم  فرمات  .دستور کار  با  که  البته  هایی 

بهتر خوانکتاب  یبرا اکترونیکی  استف   های  اده  قابل 

از طریق فرم پ د اف. باید بتوانیم از  نه فقط    و  باشند

و انتشاراتی  تجربیات  دیگر  در  ابتکارات  کوچک  های 

آنها را    کنیم بیاموزیم وکشورهای که در آن زندگی می 

ما باید بتوانیم با     .با توجه به شرایط خود بکار گیریم

فضای مجازی    های جدید استفاده ازبه کارگیری روش

ا  و فعبتکا با  به  خود  رات جدید   هرچند کوچک  الیت 

و همبستگی  به  نیز  رابطه  این  در  البته  دهیم.    ادامه 

ها خارج از کشور و همچنین   حمایت هرچه بیشتر رسانه

حمایت جامعه کتابخوان ایرانی بیش از هر زمان دیگری  

را    آن  احتیاج داریم تا شاید این بحران را دوام آورده و

در  ان ایرانی  وانیم آثار نویسندگتب  بگذاریم و   پشت سر

خارج از کشور و همچنین نویسندگانی که آثارشان در  

منتشر    گیرند را همچنان چاپ وایران مجوز چاپ نمی

 سازیم. 
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 محسن یلفانی 

 
 

 کرونا و آنچه با خود آورد و برد 
کرونا وسوسۀ رفتن را نیز با خود آورد. خود را قاطی مسافران  

بی و  سواکردن  جیمبلیط  حب  و  مسافرت  ن.خوردرشدن 

مجانی. به مقصد نهائی. دور از چشم راننده و شاگردش. دور  

اند.  هم نیست. همه در قرنطینه   ایکنندهاز چشم همه. بدرقه

تر و وسوسۀ رفتن همیشه بوده است. کرونا وسوسه را آسان 

توضیح و توجیه نیسدم دست به  نیازی  ت.  تر کرده. دیگر 

یدن، فهماندن. این  سازی، تدارک، فهمه سازی، صحنمقدمه

همه را کرونا به عهده گرفته. به بهترین وجه هم از عهده  

نه  برمی سوءظنی.  نه  تردیدی،  نه  پرسشی،  نه  آید. 

مسئولیتی، و نه شرمی. در میان دیگران. در میان این همه.  

رفته حال  به  تا  که  نفری  هزار  هشتصد  هفتصد  و  این  اند 

رفت. خواهند  نیز.    همچنان  دیگران  که  برای  آنها  برای 

است،  می شده  آسان  است  آسانمانند،  شده   رفتن – تر 

  و  مفت  حداقل  –. یکی از نزدیکان. یکی از عزیزان  دیگری

  ما  گردن  خرجی  نه  داشت  خرجی  برایش  نه.  رفت  مجانی

را هم شاید دولت قبول    بیمارستان   حساب  صورت.  گذاشت

به غیرت آمده   و حقوق کارمندان  کند. حاال که کمی هم 

نپرسیده بودیم  دهد. شاید هم بیمه.  کار شده را هم میبی

نمی فرقی  دیگر  حاال  نه.  یا  داشت  بیمه  حتما  ازش.  کند. 

مانده پس  نیست  چیزی،  هم  اگر  هست.  حسابش  در  ای 

اند در گورستان ته دانند و خودشان. به ما که گفخودشان می

بهتر است. همین که در می این همه  هم حاضر نشوید  ان 

. چی شد.  رفته و دیگر نیازی به توضیح و تفصیل نیست. چرا

شناسه.  سرحال بود که. کرونا. آه بله، کرونا. غنی و فقیر نمی

آره. همین که  و صداشو درنمی  شناسه. فقط زیاد سرچرا می

ن هم که بیشتر از فقیرترها برای همه هست. برای همه. ای

بره.  ن که داراها را هم میبره دیگه خیلی مهم نیس. همیمی

دلیل که مکرر شده و همین  تک و توک. تازه نه فقط به این  

کنه. به این دلیل که ماندن  شدن کمک میتکرار به آسان

بی کم  یا حوصلۀ خودش  آدم  ظرفیت  مگر  نیست.  دردسر 

فرصت به این خوبی. حیف  آدم برای دردسر چقدر است؟  

نزد رفتن  که  حال  نیست؟  غنیمت  چرا نیست؟  است.  یک 

ی از هیچ  باید طولش داد؟ حاال که آنچه در پیش است نشان

مکر تداوم  جز  معلوم  بیهود  و   ر ۤ  ندارد  تازه  بوده.  آنچه  ۀ 

میانه   این  در  نقشی  تو  و  باشد.  کار  در  تداومی  نیست 

تکرار و بیهودگی  ای. و نخواهی داشت. جز در همان نداشته 

ویران متواضعاو  و  کوچک  خودت.  حد  در  و گری.  نه 

 اهمیت که رفتنت. کرونا فرصت و اهمیت. همان قدر بیبی

برداشت   ازمیان  هم  را  اندوه  و  زاری  کرد.    یا   –بهانۀ  کم 

مختصر کرد. آنقدر مختصر که وسوسۀ رفتن را. اکنون که  

یش مجانی،  انگیز، کم و بگیر، وسوسه قطاری با تخفیف چشم

راه می نهائی. خانهدارد  به مقصد  به  های سالافتد،  مندان 

ان خود ای از پرستارهای مرگ تبدیل شدند. عدهگاهکمین

مندان حبس کردند. قرنطینه کردند. با آنها  را همراه با سال

ماندند. در زندگی و مرگ. در یکی ـ دو مورد نیز پرستاران 

د. در پرس و جوهای بعدی مندان را گذاشتند و گریختنسال

شرایط کار و دستمزد   ناپذیر بودنمعلوم شد به علت تحمل

ازسرگذراندن از  پس  فرانسوی  یک  سخت   ناچیز.  دوران 

بیهوشی از کرونا نجات یافت و چشم باز کرد. پرستار حالش  

ها و  داند. آلمانیرا پرسید. بیمار پاسخ داد که آلمانی نمی

و پنج سال پیش با وجود عالیق  ها تا همین هفتاد  فرانسوی 

با زبان جنگ و کشتارهای  ها جز  و پیوندهای مشترک قرن

مجادلۀ    رای رقابت وگفتند. ماجمیلیونی با هم سخن نمی

مهمپایان و  اولین  از  دو  هر  پاستور،  و  کخ  ترین  ناپذیر 

بدیل  تای تاریخی  هاست به افسانهها، مدتمیکروبیولوژیست 

  آلمان  مرزی  شهرهای  در  کرونا  هجوم  ل ۤ  های اوشده. در ماه

  ف و تخم مرغ استقبال کردند. تُ  و   توهین  با   هافرانسوی   از

شهر مقدس قم وظیفۀ پذیرائی و پرورش کرونا را انحصاراَ 

به عهده گرفت و فقط وقتی سروصدایش در دیگر شهرها  
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باال گرفت حاضر شد این نعمت الهی را با آنها تقسیم کند.  

از شکرگزاری برای   تی ازکارافتاده و فکسنیبُرد حقلم یا کی

 ادۀ الهی بر جای گذاشته عاجز است.آثاری که این ار

های دیگری هم برانگیخت. احساس مسئولیت  کرونا وسوسه

پوشی. تحمل.  بستگی. فداکاری. چشمنسبت به دیگران. هم

قناعت. امید. فردا. دنیای پس از کرونا. آنچه از کرونا خواهیم 

ک مضآموخت.  میحمی  دارد. ک  حقیقت  ولی  نماید. 

میمدت خیال  که  میکنهاست  مصیبتی  هر  از  شود یم 

. یک تجربۀ اجباری. و مفت.  آموخت. کرونا به مثابه هشدار

طبعاَ پای جان آدمیان هم در میان است. گران است. ولی  

ای که شود کرد. پای آینده هم در میان است. آیندهچه می

است. نگرانی  مایۀ  پیش  آینده  فقط  زمانی  اندک  تا  که  ای 

تاکنونِ  لامید و توشۀ تحم آیندۀ روشن.  بود  ناپذیرل حم   .

ام بود.  رفته  میان  از  بود.  شده  نابود    با.  کرونا  از  بعد  ا که 

. آسان نیست. چنان سخت گیریممی  کرونا  از  که  هائیدرس

. اما  نمایدمی دسترس از دور  یادگرفتنش  یۤ  است که حت

ای آسان نیست. هیچ تجربۀ ارزد. هیچ تجربهمیبه زحمتش  

ما، ما همه با هم. نه دست در دست   نجاتی مجانی نیست. و

ان و فهم خود. بیش از  هم. ولی با هم. هر کس در حد تو

توان انتظار داشت. بیش از این نباید انتظار داشت.  این نمی

کرونا   از  آنچه  از  بعد  کرونا.  تجربۀ  از  بعد  کرونا.  از  بعد 

آموزیم. آنوقت با هم بودن آسان خواهد شد. مثل همان  می

رنطینه. که پرستارها به صف مقدم رفتند. بدون  چند هفتۀ ق

بدون اطالعات و آمادگی و آموزش  ماسک. بدون تجهیزات.

ها  کافی. و ما برایشان کف زدیم. مثل وقت جنگ. که جوان

کرونا  می خالف  بر  جنگ  سخنی.  و  حرف  هیچ  بی  روند. 

ما مین جوا  از  را  برایشان کف میها  ولی  گیرد. همه  زنند. 

ایم  شود. در فردای کرونا دیگر یاد گرفتهنمی  کسی مانعشان 

شت میلیارد نفریم، ولی سرنوشتمان که ما اگر چه هفت ه

  یکی است. باید سرنوشت یگانۀ خود را بپذیریم. کرونا آمده

رود. چون است که همین را به ما بگوید. همین را بگوید و ب

پیداست که خواهد رفت. اگر هم بماند ما راه دفاع از خود 

می را  خود  حرف  که  حاالست  کرد.  خواهیم  پیدا  زند.  را 

کند. تکلیف ما را با خودمان روشن وشن میتکلیف ما را ر

کند. در فردای کرونا دیگر کارگر و کارمندی را اخراج می

نصفه حقوق  پرداخت  کرد.  رانیمه -نخواهند  گردن   اش  به 

دولت  بودن  بزرگ  از  کسی  دیگر  انداخت.  نخواهند  دولت 

نخواهد کرد. از دخالتش در همۀ امور. دولت را مردم  شکوه 

کرده از انانتخاب  بسیاری  مسئوالن،  همۀ  همه،  مگر  د. 

همین   نزدند.  حرف  رفاه  دولت  به  بازگشت  از  دانشمندان 

د. بخش  ها را اخراج نکرماندۀ دولت رفاه بود که معلمباقی

برای  کمی  عدۀ  فقط  و  ماندند  خانه  در  معلمان  از  بزرگی 

بچهنگهدا کارمندان  ری  و  پزشکی  کادر  و  پرستارها  های 

غ فروشگاه مواد  مدرسه های  به  به    ذائی  نه  دولت  رفتند. 

پایان داد و نه حقوقرارداد معلم شان را قطع کرد. در  ق ها 

ایستگاه در  قطارها  درصد  نود  حدود  که  خحالی  وابیده  ها 

لکوموتیوران  دولت  مکانیسینبودند،  و  کارگران ها  و  ها 

آهن را اخراج نکرد. دولتی که تا روز قبل کارآفرینان از  راه

ا و  دخالتبزرگی  مزاحمتز  و  میها  شکوه  کردند.  هایش 

البی قانونی  و  سنگین  و  دائمی  فشار  زیر  که  های  دولتی 

هن را آراه  کارآفرینان دست و پایش از پیش بسته است. اگر

را کارکنانش  حتما  بودند  داده  تحویل  کارآفرینان  به    هم 

ها  کردند. مثل صدها هزار و میلیوندسته دسته اخراج می

شایستگی  کار و  فداکاری  و  کوشش  با  که  کارمندی  و  گر 

کار موقتی گیر آورده بودند و در فردای کرونا    ،کارآفرینان

را حقوقشان  پرداخت  دولت  رفتند.  کارشان  عهده    پی  به 

که  کارمندانی  که  این  برای  کارآفرینان  از  بعضی  گرفت.  

بیاخ ایام  حقوق  دولت  از  حاال  و  بودند  کرده  کاری  راج 

خودی تلف نکنند دعوتشان کردند  وقتشان را بی  ، گرفتندمی

که دو مرتبه کارشان را از سر بگیرند. منظورشان هم فقط  

شان ادامه بدهند.  این بود که در ایام کرونا به کارآفرینی خود

ن بود که  در فردای کرونا در آغاز قرنطینه پرسش همگانی ای

های توقف اقتصاد را به عهده خواهد گرفت.  چه کسی هزینه

اسخ روشن بود. ثروتمندان. یعنی کارآفرینان بزرگ. خیلی  پ 

دهند  بزرگ. آنها که کسر ناچیزی از جمعیت را تشکیل می

اند.  دارند. چون خیلی شایستهو سهم شیر را از درآمدها برمی

آنها شایستگی ندارند.  دیگران یک میلیونیم یا یک بیلیونیم  

که پس از سوختن  همین کارآفرینان یا چند نفر از آنها بودند  

بازسازی  صندوق  به  صدمیلیون  صدمیلیون  نوتردام  سقف 

ریختند. مگر به هنگام جنگ جوانان این معبد تاریخی می

کنند. چه  میهنانشان نمیا فدای همهزار هزار جان خود ر

بخشیمی از  کارآفرینان  اگر  خود  شود  نجومی  دارائی   ، از 
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طبیعی پاسخی  هیچ  کنند.  معقولترصرفنظر  تر،  ، 

گیر تر از این نیست. زمینتر و غیرممکنتر، انسانیدهیسنج

ها از خودرو  ها و خیابانشدن جادهشدن هواپیماها و خالی

های غول  بندرها از رفت و آمد کشتیو سوت و کور ماندن  

از محیط زیست را اقبت  و مر   حفظ  رؤیای  از  ریپیکر، تصو

از کم شدن پخش مرگبار گازهای گلخانه ای.  به یاد آورد. 

های  متوقف ماندن و در چند مورد ممنوعیت ورود کشتی

بندرها برخی  به  توریستی  زیان  ،عظیم  و  های  بیهودگی 

بیهود و  اضافی  یادمان  ۀ جهانهولناک صنعت  به  را  گردی 

و سکوت رادیوها  آورد. و خالی ماندن محل نصب بیلبوردها 

فریب    ها پیش از برنامۀ اخبار مزاحمت مکرر و و تلویزیون

می میلیارد  میلیارد  که  را،  تجارتی  تبلیغات  بلعد،  صنعت 

فقط و فقط برای این که صبح تا شب    . کندحیف و میل می

قنه کند. سر و کلۀ چند حیوان  و شب تا صبح دروغ به ما ح

گوشه در  هم  پیدا  -وحشی  شهر  چند  النهکنار  کردن  شد. 

پارک در  پرنده  و جنگلچند  کنار شهرها. شنیدها  ن های 

ها. کرونا باعث شد که زمانِ توانائی ساالنۀ کرۀ  صدای پرنده

چهار روز افزایش یابد.  -زمین در تقدیم منابعش به انسان سه

یدبستن به نوعی آمادگی برای روبروشدن  هائی برای امنشانه

که چند دهۀ دیگر در انتظارمان    با فاجعه که نه، آپوکالیپسی 

انگیزی  پردۀ مفرح و دلپیش  ،کرونا در مقایسه با آن  است.

ای بندۀ خدائی را  بیش نیست. قرنطینه و قناعت چند هفته

هاست در  ای که مدتبه یاد کمونیسم جنگی انداخت. کلمه 

یجیتالی فقط مرادف سیاهی و خون و سرکوب و  فرهنگ د

  یاست. اما در حد یک مقاله یا حت های کار اجباریاردوگاه

این که رمز و راز پیروزی   نه  مگر.  دارد  اشکالی  چه  کتاب  یک

نظام رونق و مصرف همان آزادی افکار و آراء است. آزادی 

کامل. آزادی مطلق. آزادی مطلق رونق. و آزادی مصرف. تا  

کنی.  آنجا که هنور مصرف نکرده به سطل زباله سرازیر می

ۀ خدا هم کمی خیال ببافد. در برابرش لشکری  بگذار این بند

داریم که رونق و مصرف را تنها راه    از اساتید و دانشمندان

می خاموشیدرمان  توپخانۀ  آن  پی  در  و  از دانند.  ناپذیری 

و شبکهرسانه عمومی  و همگی کشته  های  اجتماعی.  های 

مردۀ رونق و رفاه و مصرف. »رونق که در برابر رفاه اقتصادی  

چشم است؛ در برابر خوشبختی انسان کور است؛ در برابر  یک

اجتماعی   زیست،  رنج  محیط  فاجعۀ  برابر  در  و  است؛  کر 

 الل.«

 

 

 

 
 آرتا داوری
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 راضیه مهدی زاده 

 
 

 لگ در خانه جت 
کتاب از  یکی  ایندر  نبی  سلیمان  عتیق،  عهد  چنین های 

 : نویسدمی

وقتی  را زیر آسمان،  ست و هر مطلبی    زمانی برای هرچیز

 ست.

 زمانی برای مرگ، زمانی برای تولد

 زمانی برای رقص ،انی برای گریهمز

  آغوش از درزمانی برای اجتناب    ،آغوش گرفتندر  زمانی برای

 گرفتن

 

زمانِ آن  به  دقیقا  رسیده  حاال  برای  اجتناب  زمانی  ایم. 

زمانی برای سکوت و تماشای    .کشیدنآغوش    درب از  نااجت

که صغیر  جهان  و  است  و    آنقدر  ،اندک  حدود  که 

  مختصاتش  و مانخاکیبه مرزهای تن ِ  رسیده است ثغورش

عالم  هایخانهجغرافیای    شده در  عالم صغیری حبس  مان. 

 دیگر. صغیر

شهرها مرز  که  بسته شده،  حاال  جهان  و  و   است  کشورها 

می که  جایی  به  بیشترین  سفرکردآتوان    تا ن 

، حاال  وری استای خیلی ضربرای خریده مان  هایکوچه  سر

اندکی آرام گرفته   ،صدای جهان  و  که هیاهوی بیرون و سر

که   است  درون  صدای  میاست،  شنیده  فقط  شودبیشتر   .

اند  ها نیز هستند که فول اچ دی شدهصداها نیستند. چشم

 قدرت فوکوس باال و وضوح تصویر باورنکردنی.  با

 

پیامبر فرمان  در کتاب پنجم عهد عتیق، خداوند به یوشع  

به  می سپاهیانت  با  که  میانهدهد  در  برو.  کنعان  ی سمت 

ایستد تا یوشع همراه سپاهیانش  آفتاب از حرکت بازمینبرد،  

یوشع   کند.  نابود  را  میرو  دشمن  دعا  خداوند  و  به  کند 

 اند. ایستخداوند آفتاب را از حرکت باز می

یک  ی  رن بیست و یک، آفتاب و جهان به وسیلهحاال در ق

نیز ایستاده ا ست. سرعت زندگی  ویروس نادیدنی برای ما 

دقیقاً مدرن  های  آدم  ما  و  است  شده  این  نمی  کم  دانیم 

نمی چیست؟  نمیویروس  است؟  آمده  کجا  از  دانیم  دانیم 

 رود و... دانیم چطور از بین میکشد؟ نمیچقدر طول می

ه  ک  "دانیمینمی"ایم.  بزرگ گیر افتاده  "مدانینمی"در یک  

در این قرن که    وضعیتی نزدیک به معجزه دارد برای آدمی 

غرّه است به هیبت شکوهمند علم.   پا    "دانیمینمی"سرتا 

تواند شروع تازه از حضور یک تردید باشد برای دوباره  که می

گونه که سقراط دیدن جهان، برای دوباره دیدن خودمان، آن

   "دانم.دانم که هیچ نمیمی"؛  تگفمی

این   بزرگ"ی  دورهدر  کوچکی   "ندانستن  چیزهای  هنوز 

ها را بدانیم. چیزهایی بوده  آن  توانیم عمیقاًهستند که می

نمی که  آن است  به  شدن  آگاه  زمان  حاال  و  دانستیم 

ای که در قلمرو سرزمین چیزهاست. نوعی از دانش و آگاهی 

 کند.  یخدای چیزهای کوچک، زیست م

ام که در ام متوجه شدهکردهاز وقتی قرنطینه را آغاز    مثالً

-دهد و سرانگشتهای خانه هر روز یک تولد رخ میگوشه

ام در این  شود. فهمیدههای یک گیاه در کنج اتاق، سبز می

می کند  به  روزهای  را  برگ  یک  کشیدن  قد  صدای  توان 

احتماالً اتفاق کوچکی که  پیشاز مدت  وضوح شنید.    - ها 

  ن است، حاال تبدیل شدهدر حال رخ داد   -ها پیششاید سال 

 ای برای تماشا. ای بزرگ و عرصهبه معجزه

کنم و همراه با نگاه، آن اتصال جادویی  هر روز نگاهشان می 

ازلی میان فهمند.  شود. گیاهان نگاه را می مان برقرار میو 
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نند که هر دومان  داها میشناسند. آنجنس نگاه آدم را می

 به نوعی ریشه در خاک داریم. 

شان عکس  کنم. از تولد و نوجوانی و بزرگسالین میهشانگا

استوری میمی اینستاگرام  توی  برایشان یک  گیرم.  و  کنم 

-کنم که رویش ناگزیر جوانهالیت مخصوص درست میهای

عادتِ ناشی    ها را از یاد نبرم حتی در روزهایی که احتماالً

را    هایم را کور خواهند کرد. این جملهه طوالنی، چشماز را

سقرا از  پیش  فیلسوف  میپارمنیدس،  مگذار  "؛  گویدطی 

چشم  طوالنی،  راه  از  ناشی  کند.عادت  کور  را  این    "هایت 

-کنیم. خوب میی ما  با عمق جان درک می جمله را همه

نقدرکه  آ  .هایمان کور شده استدانیم که گاه چقدر چشم

ز  ی ائکه جزایم تا جاییایم و آمدهکراری را رفتهیک مسیر ت

ی از آمدن و رفتن. در این روزهای  ئایم. جزن مسیر شدهآ

بینا شده است و هر روز به خودم نشینی، چشمخانه هایم 

ی از گیاهان، پنجره، خانه و عادت  ئزنم که مبادا جزتلنگر می

 به تماشا و... شوم.

در   که  چیزهایی  از  دیگر  مییکی  روزها  ببینم،  این  توانم 

-ی پیش از زایش را میمرحله بازی دو موجود است.  عشق

ی موعود زندگی را. این مرحله، مدت  توانم تماشا کنم. لحظه

کشد. چند دقیقه است اما جاندار و  زمان کوتاهی طول می 

فرصت کوتاه  "گوید  عمیق. شبیه چیزی ست که شاملو می

 "بود و هیچ کم نداشت. بود و سفر جانکاه. اما یگانه

پا و تمام بدن  ان روی دست و  الیه شرقی آسمنور از منتهی 

می آنگیاهان  ابتدا  عشوه افتد.  میها  اندک  گری  اما  کنند 

کنند.  کیف می  کنند.اندک کمرشان را  به سمت نور خم می

اندازد و بعد از چند دقیقه زیر لب زمزمه  صورتشان گل می

و در    - لب من اینچنین گرم و سرخهرگز نبوده ق  - کنندمی

ست که بینم که عشق، پیچکیمی  این لحظه من به وضوح

شاخه میبر  تاک  نوریی  همین  عشق،  بر  پیچد.  که  ست 

 تابد.  بعدازظهر می  4صورت سبز گیاه در ساعت 

اند. سرخوش و ها هنوز در همان حالترود آنآفتاب که می

است کرده  رخته  آفتاب  داده.  دست  از  دورترین    دل  در 

آنسلول و  مغزشان  خاطراهای  در  هنوز  عشقها  بازی  ت 

 ی دیدار دوباره. اند تا فردا و همین لحظهروان

فقط تماشای نور و سایه و گیاهان نیست که این روزها را  

کند. دیروز فهمیدم تابلوی ون گوگ چقدر قابل تحمل می

کند. در طول  ام را برای بیرون رفتن از خانه کم میدلتنگی

این قت به هیچ و ،این سه سال که تابلو به دیوار وصل است

دقت نکرده بودم. یک کافه در فضای باز.    ئیاتشنقاشی و جز

نیمه های کوچکش نشسته مردم روی صندلی اند. آسمانی 

می نشان  را  بعدازظهر  که  ستارهآبی  و  و  دهد  بزرگ  های 

است و    "کافه"درخشان در آسمان. اسم این تابلوی نقاشی،  

   د.کننگاه کردن به آن، هوس بیرون رفتن را کم می

از  بوها هم هستند که  نیست.  کردن  نگاه  روزها فقط  این 

از طریق بوها  منفذهای شوفاژ و کولر وارد خانه می شوند. 

همسایهمی امروز  هندیفهمم  ادویهی  از  کاری مان  ی 

همسایه یا  است.  اسپنیشاستفاده  درسی  حال  در  ت  مان 

 کردن بوریتوست. 

در  هی دودی  پخت و مایکی از همین روزها عطر برنج دم 

قارهخانه از  را  من  پیچید.  زنجیر مان  و  قفل  مرزهای  و  ها 

نیاکانم رساند.   برد شده رد کرد و به شهر  به سفر در    مرا 

گیالن را به  عطر برنج .تجان اس نیمه این روزها شهری که

و    کهانداخت    یادم است  تنگ  خسنفسش  خس صدای 

  .ستجاری من های خوابیها و بیاش درشبسینه

دارد اصرار  روزها  این  پدرم  انداخت چرا   برود شمال.   یادم 

قیممی هر  به  را  خودش    خانه  به  برساند  شده یتخواهد 

 این   از  انگیزیحیرت  طرز  به   پدرم.  مانروستایی  چوبی

جان سالم به در برده است. او دیابت دارد    ، دهکشن  ویروس

زیر دستگاه تنفس  و کهنسال است. دو هفته در بیمارستان 

او  است.    هبود از دوستانش به  تلفن  روز اول قرنطینه یکی 

  ، و خبر مرگ دوست دیگر را داده که همین ویروس  کرده

تر بوده.  جانش را گرفته است. دوستش از او چند سال جوان

  ...و قند داشتهمرض او  دوستش هم مثل

کردن هما  ازپدرم   و حفظ  خواندن  به  کرده  روز شروع  ن 

اند  گی فشرده و روزهایی که گراندیوان حافظ و خیام. زند

ها  یای اینؤکند که روزگاری ردم یادآوری میآبه    ، و اندک

جهان   اما  داشتی.  و  آرا  بود  شلوغ  آشفتآنقدر  و    گی نقدر 

ذره ذره   ، داشت که همه را دانه دانهاحوالی در خود پریشان

بردی. حاال فکر کن همین دو هفته   یاد  داری. از  را وقت 

ُپریه خات  و  م ر  مییالی  که  نفس  هر  و  شاید  شود  رود 

  بازنگردد.
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پدرم    است.ی درمانش را گذارنده  خوب شده و دوره  حاال 

اصرار   ،اما بعد از دو هفته حبس خانگی،  دیگر ناقل نیست

  .مناطق استترین خطرناکاز گیالن که  دارد برود

اش چسبیده ای دارد. خانهخانه  شهری از این استان  او در

قبرستا و  نیبه  عمه  و  خاله  و  دایی  و  مادر  و  پدر  که  ست 

ی اجدادش را در خاک خود آرام کرده است. من فکر همه

است که   شی مختصاتکنم این خانه و این روستا با همهمی

.  اندهای گیالن را بستهداند که راهطلبد وگرنه میاو را می

نوروزی  خانه را آباد کند و عید کسی نیست که باغِ  داندمی

ک در  نیست.  هم  وسط  ار  این  خاک ِچیزیاما  که   تنِ ست 

های آشنا  خواند به سوی خاکی که تناش را مییافتهنجات

ی  تاب است تا به گفته   است. او در تب و  جای دادهرا در خود  

تنهایی   -اورسال آنجایی که می   - در صد سال  گوید:  برسد. 

  .دارد ایمرده دمی جایی ست که در آنآوطن 

در آن    است،  ار روستایی شده که در آن متولد شده رقاو بی 

احتماالً  رفته،  مدرسه   روشن   هایجرقه  اولین ن آدر    به 

برادرهایش در آنجا فوتبال  ، با  گذرانده است  سر  از  را  عاشقی

  های عمرش را در آنجا تجربه کرده بازی کرده، اولین دوستی

های در شهر  استشنیده  برای اولین بار  نجا بوده که  آو    است

  ...و ستانقالبی در حال شکل گیری ایران، ردیگ

می یادم  برنج  تنِمیپدرم    که  آوردعطر  مرگ   خواهد  از 

خودش را در چنگال و  .  روستا  این  به  ببرد  را اشفرارکرده

چنین قرنطینه  اش اینی چوبیتن و روستا و وطن و خانه

ام و با این بو از سفری . همینطور که در خانه نشستهکند

عطر،    کی  ی گاهکنم که  ام به این فکر میدور و دراز بازگشته

نشان  کی تا  است  بس  دهد  مالحظه  زندگ که  ن    یچقدر 

 یم. انکرده

 
 
 

 

 

 
نورقدسی قاضی  

 مثل پرنده اهلی به قفس... . بیش از آن که دل تنگ هم با شیم معتاد همیم
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 نسیم خاکسار 

 
 نقد و نظری کوتاه بر سه رمان. 

 
 ی کرونایی های من در این دوره چند ماهه کتاب خوانی 

 

  اواخرماههلند از  قرنطینه شدن ما به خاطر شیوع کرونا در  

مارس شروع شد. خواندن کتاب یکی از کارهای همیشگی  

گذرم، چون بدون های فلسفی میمن است. از خواندن کتاب 

شود. در این  ها، روزم سپری نمیخواندن چند ورقی از آن

جلدی   دو  بلند  رمان  یکی  خواندم.  رمان  چند  دوره 

اصغر خب به ترجمه علی  از داستایوسکی  ره  تسخیرشدگان 

نقد    زاده، از که  که  سال  پنجاه  از  بعد  را  آن  به  نگاهی  و 

سپارم  گذرد به وقت دیگری میخواندن اولم از این کتاب می

.همین طور نقد و نگاهم را روی رمان پاک کن ها از آلن  

روب گریه به ترجمه پرویز شهدی، و نگاهی کوتاه می کنم  

ن  دوم رما  از  آلبرکامو،   "طاعون"به سه  کتاب: اول، رمان  

علی و  "از حسین نوش آذر و سوم، رمان    "ده ها سفرکر"

 از  قربان سعید به ترجمه کوشیار پارسی .  "نینو

 

های داستانی  ها و لحظهاین سه کتاب هرکدام از جهاتی نکته

ناب و گیرایی داشتند که برایم بسیار جالب و تامل برانگیز  

 بودند. 

 
1 

به    ترجمه  آلبرکامو.  س طاعون.  رضا  حسینی.  فارسی.  ید 

 1386تشلرات نیلوفر. تهران. چاپ دهم.  ان 

 

شود. دکتر اران، یکی از شهرهای الجزایر دچار طاعون می

ریو نخستین کسی است که با خوردن پایش به الشه موشی  

شود.  اش متوجه این بیماری میی خانهمرده در پاگرد پله

د جهانی  جنگ  پایان  از  بعد  را  کتاب  این  نوشته  کامو  وم 

ین کتاب نمادی برای همه آن نیروهایی  . طاعون در ااست

اند: فاشسیم است و انواع  هستند که علیه بشریت برخاسته 

اش  هایی از زندگیدیکتاتوری ها و از این قبیل. کامو در دوره

در مبارزه سیاسی علیه فاشیسم شرکت داشت و در حزب 

رای امر مبارزه بکرد، بعدها در  کمونیست نیز فعالیتهایی می

ریت به تفکری رسید که آن را در کتاب طاعون  آزادی بش

ادامه همان بازتاب می واقع  در  این دوره  در  او  تفکر  دهد. 

تفکر و تردیدی است که شکسپیر در وجود هاملت و جهان  

می سخن  آن  از  او  است نگری  فکر  این  در  هاملت  گوید. 

ب قتل نشود.  چگونه علیه قتل و جنایت برخیزد و خود مرتک

های هاملت در عمل کردن؛ آن هم برای یافتن  اگر در تردید

حقیقت، مرگ اوفیلیا و  قتل پولونیوس ) پدر اوفیلیا ( توسط 

آید و   هاملت و بعد مرگ الیرتیس و خود هاملت پیش می

این نوع جستجوی اخالق گرایانه در عدالت خواهی، در عمل  
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خلق   اش باطاعون  خورد، اما آلبرکامو در رمانشکست می

شخصیتی چون دکتر برنار ریو و عمل او چون پزشک تالش  

کند راهی در این راه بن بست بگشاید. او که در یکی از  می

که درباره یک گروه    "عادل ها"های خود به نام  نمایشنامه

سیاسی است که قصد کشتن گراندوک، عموی تزار را دارند،  

، عمل  ست، در طاعونمسئله اخالق و عمل را پیش کشیده ا

به هیچ گناه و قتل  درست م را که  عدالتی  علیه بی  بارزه 

او  دیگری نمی پزشکی  ریو و عمل  انجامد، در وجود دکتر 

می داند. اگر در عمل سیاسی و مبارزاتی عدالت خواهانه،  

امکان خطا در داوری وجود دارد، در کار پزشکی هدف نه  

بلکه شفای مردم افرادی  یا  کتر  عمده است. د  نابودی فرد 

فقط   میریو  مداوا  را  مدد  بیماران  به  طاعون  علیه  و  کند 

خیزد. جایی در کتاب دکتر  شهروندان برای شفایشان برمی

ریو در پاسخ به پرسش رامبر، خبرنگاری که در انتها پذیرفته  

این   از  بیماران و مردم شهر  برای نجات  ریو  با گروه دکتر 

 ید: وگکمک کند میها  بیماری همراه شود و به آن

نمی  " انسان  عین حال هم درمان کند و هم  آه،  تواند در 

بداند. پس با آخرین سرعتی که ممکن است درمان کنیم.  

 (  242) ص "تر است.این ضروری 

در این راه ژان ترو، یکی از کسانی که به تصادف به آن شهر 

زند و تا لحظه مرگ همراه و یار  آمده بود، آستین باال می

او در  میک به شهروندان  دکتر ریو در کم ماند. شخصیت 

این رمان برجستگی زیادی دارد. او در کودکی همراه پدرش 

که شغل دادستانی داشته است شاهد محکوم شدن آدمی  

آن   نزار  چهره  دیدن  است.  بوده  پدرش  توسط  اعدام  به 

عمل   و  پدر  از  بیزاری  به  کودکی  همان  از  را  او  محکوم 

کشاند و خانه  فتن جان دیگری  اوری درباره گردادستانی یا د

را ترک کرد و زمانی برگشت به خانه و نزد مادرش، که پدر  

مرده بود. در زندگی و شخصیت اوست که کامو دراین کتاب   

اش را در امر عدالت جویی صورتی مجسم  نگاه اخالق گرایانه

می بخشد. برخورد او و دکتر ریو با رامبر و کمک به او برای 

تواند  ه شدن مرزهای اران، نمیناراحت از بست  فرار از شهر که

دهد تا چه اندازه آنان اخالق را شهر را ترک کند، نشان می

در همان زمان که سخت درگیر مبارزه و تالش برای نجات 

کردند. برای آشنایی  مردم از بیماری طاعون بودند رعایت می

سطرهایی از  بیشتر با فضا و جهان حسی و اندیشگی رمان  

 آورم. ر میکتاب را در زی این

اضطراب   از  ریو  سطرها،  این  طاعون  در  شیوع  از  هایش 

 گوید: می

ریو وقتی شهر خود را که تغییر نکرده بود از  پنجره نگاه   "

شد  کرد، تازه پیدایش آن دلهره را که اضطراب نامیده میمی

  کوشید در مغز خود، آنچه راکرد. میدر خود احساس می

دانست گردآوری کند. ارقام در حافظه  اری میکه از این بیم

گفت قریب سی طاعون  بزرگ  زد و با خود میاش موج می

که تاریخ به خود دیده در حدود صد میلیون نفر را  کشته 

 است.

طاعون  ریو،  دکتر  چه؟....   یعنی   مرده  میلیون  صد  اما 

به خاطر می را  پروکوپ قسطنطنیه  به گفته  یوس)  آورد که 

بیزا قمورخ  اواخر  در  هزار نسی  ده  روز  یک  در  پنجم(  رن 

کشته داده بود. ده هزار کشته یعنی پنج برابر جمعیت یک  

سینمای بزرگ. این است آن چه باید کرد: مردمی را که از  

شوند باید یک جا جمع کرد و به یکی  پنج سینما خارج می

این    های شهر برد و آن جا دسته جمعی کشت تا  از میدان

 (73د. ) ص تر دیده شووشنرقم کمی ر

ژان تارو گفتگوی جالبی دارد با رامبر، خبرنگاری که در اران 

نمی مرزها  بسته شدن  دلیل  به  و  افتاده  اران  گیر  از  تواند 

بیرون برود و به نامزدش که همدیگر را خیلی دوست دارند 

ملحق شود. وقتی ژان تارو که همراه دکتر ریو سخت درگیر  

شود که رامبر موفق شده هر است خبر میاوای بیماران شمد

 گوید: راهی برای بیرون رفتن از شهر پیدا کند به او می

از موفقیت او خوشحال است و رامبر باید مواظب خودش   -

 باشد.  

)رامبر با شنیدن این حرف، با توجه به این که در واقع او 

ریو و  کند از قبول مسئولیت برای کمک به دکتر  حس می

و می پرسد: در این حرفتان صمیمی ر کشیده(  از امردم کنا

 هستید؟

تارو شانه هایش را باال  انداخت و گفت: در سن و سال من  

کننده   خیلی خسته  دروغگویی  است.  صمیمی  اجباراٌ  آدم 

 (238است.) ص 

صحنه مرگ ژان تارو، تراژیک ترین بخش این کتاب است.  

ستفاده  کرده  شعر و نمایش ا  کامو هنگام نوشتن آن از زبان
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ا مرگ حماسی این قهرمان دوست داشتنی کتاب را از زبان ت

 دکتر ریو توصیف کند.  

 

ای تو خالی جان  تارو ناگهان به سوی دیوار برگشت و با ناله"

داد؛ چنان که گویی در گوشه ای از وجود او سیم حساسی 

 "پاره شد.

 و بعد ادامه می دهد 

که شب نبرد  نبود، بلآمد، دیگر شب    شبی که به دنبال آن"

سکوت بود. در این اتاق بریده از دنیا بر فراز این جسد که  

آرامش   آن  گسترش  ریو  داشت،  تن  به  لباسی  اکنون 

آور را احساس کرد که چندین شب پیش، در روی   حیرت 

دروازه  به  دنبال حمله  به  و  فراز طاعون  بر  برقرار  تراس  ها 

اندیشید که در  یاکنون به همان سکوتی مشده بود. از هم  

شد. همه جا همان وقفه،  بستر خالی مردگان احساس می

همان فاصله با شکوه و همان آرامشی بود که به دنبال نبردها  

آمد. و این سکوت، سکوت شکست بود. اما این سکوتی  می

تر بود. و با  که اکنون دوست او را در برگرفته بود، متراکم

طاعون چنان تطبیقی  ها و شهر آزاد شده از  سکوت کوچه 

است،  داش نهایی  شکست  بار  این  کرد  احساس  ریو  که  ت 

می پایان  را  ها  جنگ  که  سکوتی  و  همان  صلح  از  و  دهد 

دانست که  سازد. دکتر نمیآرامش، عذاب عالج ناپذیری می

آیا تارو به هنگام مرگ به آرامش دست یافته است یا نه. اما  

ل این  او  دانست که دیگر  حظه میدست کم در  برای خود 

امشی امکان نخواهد داشت، همان طور که برای مادر جدا آر

کنند شده از فرزند یا برای مردی که دوستش را کفن می

و  بود  سرد  شب  همان  بیرون  در  ندارد.  وجود  آرامشی 

 (  322ستارگان یخ زده در آسمان روشن و منجمد.) ص 

 

 2   

 

ت پیام)  نوش آذر. چاپ دوم. انتشارا سفر کرده ها. حسین  

 2020. سال انتشار گوته حافظ(. آلمان 

خالصه  ارائه  را برای  سطرهایی  رمان  این  ماجرای  از  ای 

آمده  می کتاب  این  جلد  پشت  که  ناشر  یادداشت  از  آورم 

بعد    1332وقایع این رمان در فاصله تابستان تا پائیز  "است:  

ماینده مجلس شورای مرداد در خانواده یک ن  28از کودتای  

چشم و از درون ذهن رو پور داوود( و از دریچه  ملی) خس

اعضای خانواده او و یک زن آلمانی) ماری لوئیس باخ( که  

افتد. بیگانگی، از خود بیگانگی،  به ایران سفر کرده اتفاق می

فریبی سرخوردگی خود  و  تبعیض  اجتماعی،  های 

صلی جز ویرانگری  زند که حاای از وقایع را رقم میمجموعه 

 از پشت جلد رمان( ) "ندارد.

 
 

زنی   لوئیس،  ماری  دارد.  اصلی  شخصیت  چند  کتاب  این 

ایران   به  شناسش  باستان  به جستجوی شوهر  که  آلمانی، 

سفر کرده است. او به دعوت پور داوود که در راه سفرش در  

دارد.   اقامت  پورداوود  بزرگ  خانه  در  آشنا شده  او  با  باکو 

لی که زندگی، کار  پورداوود، نماینده مجلس شورای مخسرو  

، اجتماعی و سیاسی او محور اصلی ماجرای و رفتار خصوصی

این رمان است. پوری، همسر پور داوود، سحر، دخترشان و  

سهراب، پسر دوم پور داوود، عزت که باغبان خانه پور داوود  

است و همسرش و پسرش یاور. دست آخر کاظم، شوفر یا  

 ه پورداود. رانند

الصه آمده از  مان طور که در این خماجراهای این رمان ه

شود. فرم این زبان اعضایی از این خانواده بزرگ روایت می

است، روایت  سوم شخص  دید  زاویه  از  یاور،  روایت  جز  ها 

شود به زاویه دید اول دیدی که گاه خیلی نزدیک می  زاویه 

برای نمونه، نگاه  شخص؛ برای کمرنگ کردن نگاه دانای کل.  
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داوود  طرها در توصیف لحظات بازگشت پورکنید به این س

 از سفر باکو.

پور داوود از کشتی پیاده شده و نشسته است در ماشینی  

راننده تهران.  سمت  به  و  حرکت  حال  کاظم  در  سید  اش 

نیز همراه  لوئیس  ماری  دارد.  عهده  به  را  رانندگی ماشین 

هرچه زودتر برسد به خانه.  هاست. پورداوود عجله دارد  آن 

م شخص است  دید در این بخش به طور مشخص سو  زاویه

شود. اما به محض  و ازدید ناظری بیرونی، صحنه روایت می

آورد ما  آن که پورداود خاطره مشاجره با زنش را به یاد می

از زاویه نزدیک به اول شخص و بسیار درونی ماجرا را در 

 بینیمبرابر می

مد. بس که  فت: بوق بزن مرد. جانم به لبم آپور داود گ  "

 "دود به خوردمان داد. 

سید کاظم بوق زد اما اتوبوس کنار نکشید. پورداوود شتاب  

گفت:  ربط میداشت. حرف پوری را به یادآورد که ربط و بی

تو در هر کاری عجولی، مرد. مثل این است که وحشت داری 

 از این که زبانم الل اجل سراغت بیاید. 

سرم را   نیستم که تو بتوانیها  گفت: من از آن  ور داوود میپ 

 بخوری. 

و پوری به تلخی جواب می داد: می دانم. دستم آمده که با  

 ای طرفم.چه ارقه 

گرفت و پوری شروع  شد و کار باال میبعد مشاجره شروع می

هایش، پورداوود از ترس آبرو  کرد به الدرم بلدروم کردنمی

یدن انواع کرد و از دهاش را تماشا میگل  رفت وبه باغ می

ای بنفش  هها و بنفشهها، نرگس، مریمهای نازها، گلمیمون 

 کتاب.(  63و    62)ص   "برد.و سفید حظ می

هایی هستند که  پسر باغبان، تنها روایت  "یاور"های  روایت 

می بیان  شخص  اول  دید  زاویه  از  بیشتر همه  او  شود. 

  ام خانه و در بازی با کبوترهایشهایش را روی پشت بوقت

گر وقایعی است که در خانه  هگذراند و از همان باال نظارمی

می خانه  از  بیرون  احساس و  که  اوست  روایت  در  گذرد. 

تنهایی سحر و رابطه عشقی و نهانی بین او و ماری لوئیس  

ها رو  من صدای زنجره   "شود: ای رمز گونه بیان میبه گونه 

رو هم  ی باد و صدای بال زدن کبوترهام  دوست دارم. صدا

تر از صدای  خانم رو اما بیشدوست دارم. صدای پای سحر  

زنجره صدای  و  کبوترهام باد  زدن  بال  صدای  حتی  و  ها 

خصوص وقتی که این شب، از آن دور دورها،  دوست دارم. به

به گوش برسه. صدای پای سحر خانم با صدای پای خانم  

قاطی   جوری  یک  میآلمانیه  آدم  پاتی  که  جوری  شه. 

م شبیخوشش  موقعآد.  این  سحر  ها،  خانم  ها،  و  خانم 

ارباب خبر نداره. پوری خانم هم  آلمانیه می آن  توی باغ. 

خبر نداره. یعنی تقریباٌ هیچ کسی خبر نداره،  اال من که از  

  "آم.این باال همه جا رو می بینم و پیش کسی هم مقر نمی

 ( 190و  189)ص 

    

تاریخرما به  نگاهی  با  گراست  واقع  اجتماعی    ن  و  سیاسی 

دهه در  حاال  1330ایران  که  دارانی  زمین  موقعیت  و 

شده ریشهشهرنشین  اما  با  اند  روستاست؛  در  هنوز  هاشان 

همان مناسبات خان خانی و فئودالی. خسرو پورداوود، هم  

اش، هم آرات، دختر زیبا و  پوری را دارد چون زن رسمی

ای، آن غهر را در کرمانشاه، چون یک زن صیجوان ننه زیو

ن چند بز و گوسفند به مادر فقیر  هم در ازای پیشکش کرد

ای  او و پوشاندن یک رخت پولک دار به رنگ سبز مغز پسته 

 رود سراغش. به تن دختر که زیباترش کند برای او؛ وقتی می

های دقیقی که از  بزرگ خسرو پور داوود، با توصیف  یخانه

گیرد، در   ورت میشود و حوادثی که در آن صزوایای آن می

می پیدا  نمادین  حالتی  پسر رمان  یاور،  را  خانه  این  کند. 

پایان رمان آتش می یا ویران میباغبان خانه در  کند.  زند 

ی  را در ساختاری رمان  57حرفی که از جهاتی انقالب سال  

کند. یاور جوانی است بی شیله پیله و نگاهی  باز تعریف می

جهان اطرافش دارد، اما ظلم و  ساده و از جهاتی کودکانه به  

همس و  پورداوود  خسرو  خانه،  ارباب  پوری بیدادهای  رش 

خانوم را روز به روز به چشم دیده است. به چشم دیده است 

سالها    شالق خوردن پدرش را و تحقیری را که در طول این

که  رفتاری  نمونه  این  به  است.  رفته  اش  خانواده  و  او  بر 

با او داشته است از زبان یاور  سهراب پسر کوچک پورداوود  

کنید:    می"توجه  رو  کاظم  آقا،  که  پی  روزهایی  فرستاد 

امر میکاری ببرم.  ، به من  تا مدرسه  آقازاده رو  کرد کیف 

هراب خان با  یک روز بارون آمده بود، راه گل و شل بود. س

از همکالسی جلو میدوتا  قدم  هاش  دو سه  من هم  رفت، 

که سهراب خان وایستاد. به    تمرفعقب تر، از پی شون می
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گفته  همشاگردی   آقام  ماست.  نوکر  یاور  این  گفت:  هاش 

 ده. هرکاری که بخوام انجام می

و رو به من کرد و به من امر کرد که کونم را بگذارم توی  

به خانه رسیدم،  آبی که در چاله بود. وقتی  ای جمع شده 

 خانم جانم نشسته بود توی حیاط، چادرش رو به کمرش 

شست. مرا که دید با  بسته بود، توی طشت مسی، رخت می

آن شلوار خیس، گفت: الهی به زمین گرم بخوری پسر! و با  

 (71)ص  "دسته جارو افتاد به جونم. 

بی این  همه  دیدن  از  یاور  و ها  عدالتیخشم  خانه  این  در 

دستور  به  کبوترهایش  شدن  نیست  به  سر  از  آخر  دست 

ز خشم هزاران یاور دیگر که از  پورداوود، یک نمونه است ا

ای را میان حاشیه نشینان شهرهای بزرگ برخاستند و خانه

بنیاد   از  بود  گذاشته شده  بنیاد  غفلت  و  بنیاد جور  بر  که 

نت که  این  آتش کشیدند.  به  یا  کردند  نوع  ویران  این  یجه 

ویرانی وقایعی است که در این چهل سال بعد از انقالب بر  

کند به آثاری ادبی از این نوع که  صل میما گذشته و ما را و

ادامه این تاریخ را در این دوره بازتاب داده اند، خود نیازمند  

رمان می این  آن چه  اما  است،  و  بررسی هایی دیگر  گوید 

آن، این است که این خانه از شود به ماجراهای  مربوط می

 بنیاد آتش گرفته است.

ر آتش گرفتن خانه  و  ویرانی  این  ماری  تصویر  تعقیب  با  ا 

و   ساعت  آن  در  خیابان لوئیس  به  ترس  از  که  او  حاالت 

کرد  در راه فکر می"گریخته است در این چند سطر ببینید:  

ای شاید اصالٌ به ایران سفر کرد که در شیشه ویترین مغازه

چه را که واقعاٌ بود ببیند. با این حال، ترس خورده و بهت  ن آ

ه آن ماجراها برای کس دیگری  زده بود. مثل این بود که هم

  پرسید آیا واقعاٌ این زنی کهاتفاق افتاده است. از خودش می

های تهران با این وضع سرگردان است، خود من در خیابان

کرد به هیچ  ش میافتاد. تالهستم؟ از این فکر به وحشت می

چیز و هیچ کس فکر نکند. با این وجود تصاویری از پیش  

ای ی سوخته. تصویر دره اصویر خانهگذشت. تچشمانش می

می نی  که  شنچوپانی  تصویر  تصویر  زند.  و  کویر  زارهای 

 ( 366) ص "گورستان.

یافتن شوهرش  به  این سفر موفق  در  لوئیس  گرچه ماری 

از بیرون که تصویر خانه را در   شودشود، اما شاهدی مینمی

 حال سوختن از نزدیک دیده است..

سی کوتاه  عنا از این رمان، به برربا یک دیالوگ بسیار با م

 دهم این کتاب پایان می

 

اند که یک  ای که اعلیحضرت دستور دادهفواد گفت: شنیده 

 ضریح برای حضرت مسلم درست کنند. 

وتاه از وقایع دور افتاده  پور داوود نشینده بود. در این مدت ک

 ام. ام. گفت: چیزهایی شنیدهبود. نگفت نشنیده

وزیر یک هیئت بیست و  به دستور نخست  کاک فواد گفت: 

پنج نفره از نظامیان به ریاست تیمسار ضرغام ماموریت پیدا  

اند که ضریح را از راه قزوین و همدان به عراق ببرند.  کرده

 ( 149اند )ص اطالع  ندادهبه روزنامه ها هنوز 

 

3 

 
ترجمه  سعید.  قربان  نینو.  و  نشر  علی  پارسی.  کوشیار  ی 

 1399نتشار.  آفتاب. سال ا 

 

، که  Tom Reis  "تام ریس"به نقل از پسگفتار کتاب، از  

پژوهشی گسترده برای دستیابی به نام نویسنده داشته است 

و  " رومئو  داستان  انگیز،  هیجان  زیبای  کتاب  ژولیت  این 

ی جوان مسلمان و دختر تاجر مسیحی  ی اشراف زادهواره

می آذربایجان  در  که  شرقیاست  مرگذرد.  اروپا ترین  به    ز 

آور از هر رمانی در    زمان انقالب روسیه و سرگذشتی شگفت

 "ی قرن بیستم.سده

در وین منتشر شد و زود از   1937کتاب نخستین بار در  "

به  ها  شد..ترین کتابُپر فروش زیرا موضوع آن ممنوعه   ..

رفت. عشق در آن سوی مرزهای قومی، اما رسوایی  شمار می

د که نام اصلی نویسنده افشا  مانی باشتوانست زتر میبزرگ
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شناختند، نام مستعار عجیبی  شود. تنها نامی که همه می

 "بود: قربان سعید

راز پشت این نام بیش از پنجاه سال نهفته ماند تا به کوشش  

لو نوسیم  "ین پژوهشگر مشخص شد که نام اصلی نویسنده  ا

بوده    Lev Nussimbaum"باوم یهودی  شخص  یک 

 است.

نویسد: لو نوسیوم باوم  در ادامه این پسگفتار میریس  تام  

روسی   جوانی  دختر  عاشق  روزی  کتاب(  این  )نویسنده 

زیبایی شد که شبی در آپارتمان پاسترناک) نویسنده کتاب  

دیده بود و یک سال تمام دنبال او بود. دختر    دکتر ژیواگو(

لو  اش ازدواج کرد. اما  اما دست رد به عشق او زده و با رقیب

رگز از یاد نبرد: سال ها بعد، به زمان  عشق نخست اش را ه

استفاده ازنام قربان سعید، از  این زیبا روی روسی ساکن  

برلین برای پرداختن شخصیت داستانی نینو سود جست و  

ان علی و  نینو را نوشت، با پایانی خشن و غم انگیز برای  رم

 علی. 

ام چه فتار آوردهاین چند سطر که با تغییراتی اندک از پسگ

انندگان کنجکاو رمان علی و نینو،  بسا کافی باشد برای خو

پی و  که  نویسنده  واقعی  نام  شدن  کشف  چگونگی  جوی 

های  نکتهچگونه فراهم شدن این رمان هستند. این کتاب  

ای از فرهنک و تاریخ  فراوان و بسیار گیرا و آگاهی دهنده

خو مشروطه  دوره  سالهای  آن  در  ما  دارد. سرزمین  اهی 

دوره ظریف،  و  موشکافانه  نگاهی  با  تاریخ  نویسنده  از  ای 

معاصر و سنت و تمدن اسالمی و مسیحیت را با همه دبدبه  

برابرهم میو کبکبه برای ما دارند  ارد. ظرافت  گذهایی که 

نکته  این  نویسنده همه  این جاست که  نه در  کار در  را  ها 

داست ساختاری  در  بلکه  کلی  نظرهای  و  ایجاد بحث  و  انی 

شخصیتموقعیت برای  میهایی  خلق  رمانش  کند.  های 

ها  چنین است که کتاب تاریخ به صورت زنده و در هنگامه

افتادههایی که شخصیتو ورطه  آن  رمان در  بهای  رابر  اند 

می ورق  ما  ریشهچشم  هم  که  اوراقی  فقر خورد.  های 

خانوادفرهنگی دو  آدم،  دو  ساده  برخوردهای  در  را  ه  مان 

مان را برای عبور از های ابتداییدهد و هم کوششنشان می

افق برای دیدن  را  های گشوده  موانعی که ساحت دیدمان 

 تنگ کرده یا بسته است.  

خان   بهرام  بین  گفتگوی  این  هردو  به  که  خان  علی  و 

پسرعموی هم هستند توجه کنید. بهرام خان آشناست با  

به سنت نظر دارد.  فرهنگ اروپا و جهان مدرن و علی خان  

خان برای مدتی  کند و علیبهرام خان در تهران زندگی می

 هاست.به ایران سفر کرده و مهمان آن

 آد؟ از ایران خوشت  می"

 آره. خیلی  -

 این جا بمونی؟  خوایچند وقت می -

 ها باکو رو تسخیر کنند.تا وقتی که ترک -

دشمنارو   - چشم  تو  اشک  و  نشستی  مسلسل  یه  پشت 

افتخار میدید ایران زنگ زده.  ی کنیم به شعری. شمشیر 

تونیم  که فردوسی بیش از هزار سال پیش نوشته و خوب می

تفاوت شعر دقیقی با رودکی رو تشخیص بدیم. اما کسی از 

نمی جوری  ما  چه  یا  بسازیم  جاده  باید  جوری  چه  دونه 

 دستور سازمان دولتی رو اجرا کنیم. 

 و چند سطر بعدتر

بهرا وقتگفتم:  خان،  هدفم  به  جادهی  رسیدی،  های  ات 

اسفالته و قلعه ساختی و شاعرهای بد رو تبدیل کردی به 

 ره؟ مدرن ترین مدرسه... روح آسیا کجا می

ن توپخانه یک ساختمان لبخند زد: روح آسیا؟ پشت میدا

می میدرست  رو  آسیا  روح  منارهکنیم.  زیرش:  ی  ذاریم 

ها.  ینیاتورها و غالم بچهی شاعران، ممسجدها، دست نوشته 

به خط  چون   رو سر درش هم  آسیا هستن.  روح  اینا هم 

 ( 178و  177زیبای کوفی می نویسیم: موزه. )ص 

 

هد بخشی  دنویسنده در یک ساز و کار داستانی، نشان می

از فرهنگ ما که تجلی دارد در آداب غذا خوردن، ازدواج، 

ها، وقتی آمیخته مراسم عزاداری، احترام به بزرگان و بزرگتر

روی می این جا مذهب شیعه، چگونه  در  با مذهب،  شوند 

یک ملت و روی یک نسل جوان، علی و دوستان مسلمانش:  

عمیقی   تاثیرهای  مصطفا  سید  و  حیدر  گذارند.  میمحمد 

های آن از یک سو،  کتاب با بازنمایی این فرهنگ و تناقض

را می علی خان  در بشخصیت  از سویی دیگر  و  طن  سازد 

شنی از فرهنگ ایرانی اسالمی بهره  بزرگ خود که به نحو رو

اروپایی فرهنگ  سنت  به  است  نزدیک  و  است    - گرفته 

.  کند اروپایی، شخصیت نینو را خلق می  - مسیحی یا مسیحی
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نائل می به مقام شهادت  پایان رمان  در  نینو،  علی،  شود و 

رود به عروس شهرهای جهان، پاریس،  همراه دخترش می

رفته ترش را در آن جا و در دل  یک فرهنگ پیشکه دخ

می جهانی  آن  زندگی  خان  علی  کند.  نینو  بزرگ  و  یابد 

را  ملت  یک  قیامت  وجودش  در  علی  جهانی.  این  زندگی 

می و  شکل  را.  دهد  ملت  یک  ایستاده  قامت  و  آینده  نینو 

هردو در عین حال و آشکارا، چون زن و شوهر، به هم گره  

 اند. خورده 

آشن شدن  برای  پر  اتر  و  دلنشین  های  صحنه  با  خواننده 

 آورم.معنای این کتاب سطرهایی در پایین می

اند. روزی در ایام در این تکه، نینو و علی به ایران سفر کرده

محرم، غرق   ماه  درخود  چنان  را  خان  علی  شور حسینی، 

 ها. ها و زنجیر زن پیوندند به گروه سینه زن کند که میمی

د این صحنه است و بعد با  ه به تصادف شاهاز زبان نینو ک

 وانیم:خ علی در خانه روبرو می شود، می

نگاه کردیم بیرون و یه درویش درب وداغونی دیدیم که    "

س زیر  بود  انداخته  رو  خودشو  یکی  کنسول  بعد  اسب،  م 

 نشون داد و با تعجب گت: اون! اون!

قباجمله  با  نگاه کردم و دیدم یه مردی  ی  شو تموم نکرد. 

دیوونه مثل  دسته  وسط  میژنده  سینهها  به  با  کوبه  و  ش 

هاش. این مرد تو بودی علی خان! از  زنه به شونه زنجیر می

 ( 144) ص "فرق سر تا نوک پا شرمنده بودم. 

ی نینو ختم نمی شود و در  البته این صحنه به همین گالیه

 ادامه از زبان علی خان می آید  

حسین به گوش رسید. دست  از دورصدای طبل عزای امام    "

بردمنینو   زود  و  پنجرهگرفتم  و  داخل  بستم.  اش  را  ها 

و   گذاشتم  صفحه  برداشنم.  سوزن  ترین  تیز  و  گرامافون 

و  شد  بلند  بم  کننده  کر  ژان   صدای  فاوست  از  آریا  آواز 

شد، در حالی  فرانسوا گونو. باالترین صدا بود که شنیده می

صدای  مفستیو چیره که نینو ترسان به من چسبیده بود  

شاه حسین... وای    "ی  کهنه  شد بر ضربه های طبل و آواز

 194ص "حسین

نشستیم به خوردن   "ی ُپر معنایی دیگر:  و این هم یک تکه

داشت. چه دوست میا. هرکسی به نوبت از آن از انواع غذاه

خوردیم. چون تند خوردن تنها کاری است  به عادت تند می

دهد. بخار از کوهی از برنج در نجام میکه ایرانی به سرعت ا

 176ص  "وسط سفره بلند می شد و مال دعا خواند.

جا دارد از ترجمه این کتاب نیز سخنی گفته شود که با نثر 

ی به فارسی ترجمه شده است و نیز این شگفتی  شیوا و روان

اروپایی توانسته این چنین دقیق و که چگونه نویسنده ای 

 شورهای آسیایی را بشناسد. روشن فرهنگ مردم ک

  2020اوترخت. سپتامبر 

 

 

 

 

 

 
آرتا داوری
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 احمد خلفانی 

 
 

 عادات ادبیات، کرونا و تعلیق مکان، زمان و  

گیرند.  ها را دربرمیواقعیت و تخیل دو وجه زندگی ما انسان

از آنها در زندگی تک مان متفاوت  تکالبته سهم هر کدام 

ن است که گاهی واقعیت، تخیل  است ولی یک موردِ مسلم ای

نابود می و  تباه  وجود را  از  را  ما  تخیل  هم  گاهی  و  سازد 

 بخشد. انگیز رهایی میواقعیات هراسناک و غم

بر   تخیل  غلبه  داستان  کلی،  حالت  در  شب،  یک  و  هزار 

واقعیت است و، به عبارتی دیگر، غلبه ادبیات و زندگی بر  

 پروری.  مرگ و مرگ

و نیز به همین ترتیب. ته جووانی بوکاچی، نوش"دکامرون"و  

هایی به هزارویک شب دارد و داستان  طرح این رمان شباهت

سال   شهر    1348آن  در  وقوع  میالدی  به  ایتالیا  فلورنس 

نوشتهمی نصف پیوندد.  زمان  آن  در  زیبا  شهر  این  که  اند 

جمعیت نودهزار نفری خود را بر اثر طاعون از دست داد و 

 ز یکی از این قربانیان بود.  پدر بوکاچیو نی

می تصمیم  مرد  سه  و  زن  هفت  دکامرون  شهر در  گیرند 

ی اطراف پناه  های ییالقزده را ترک کرده و به خانهطاعون

  "بهشت برین"شباهت به  رسند که بیبرند. آنها به مکانی می

ها و  ای بلند در میان گلای وسیع بر باالی تپهنیست؛ خانه

میوه و چهچ روز  درختان  به مدت ده  آنجا  در  پرندگان.  ه 

نقل می داستان  و  برای همدیگر  روزمرگی  و  شهر  و  کنند 

در حقیقت، از جهنم    گذارند. آنها،واقعیت را پشت سر می

واقعی آن روز فلورنس، به بهشت خیالین خودساخته پناه  

برند، به دنیای ادبیات و داستان، و به مدت ده روز )واژه  می

  "روز"و    "ده"ی یونانی، به معنای  "مِرا"و    "دکا"دکامرون از  

کنند. پس  های خود زندگی میگرفته شده است( در داستان

مرگ  ضحضور  و  ضعیف  نادیده  عیفومیر  حتی  و  شده  تر 

ماند، با  شود، و اگر هم چیزی از آن به جای میگرفته می

 کند.  رنگ تخیل چهره عوض می

پس حقیقت  در  تخیل  دنیای  به  مررفتن  و  زدن  است  گ 

نه فقط از مکانی که حاال    دوری از روزمرگی. و نیز رهایی،

از زمانی  به جهنم واقعی مبدل شده است، بلکه همچنین 

 اند.  یگران برای ما تهیه دیدهکه د

عنصر  خیال سه  از  ترتیب  این  به  را  ما  ادبیات،  و  اندیشی 

بخشد: از مکانی که الجرم در آنیم. از روزمرگی رهایی می

قراردادی که مُهر خود را ـ اینکه چه ساعتی بخوابیم زمانی  

و چه ساعتی از خواب برخیزیم، کی سر کار برویم و کی  

ـ   کنیم  شتفریح  چپبه  دست  بر  مچی  ساعت  مان،  کل 

به قلب و  آنجا  از  را  به قلب، زده است و قوانینش  نزدیک 

مان سرایت داده است. و نیز از عاداتی که ما آنها را  احساس 

ایم. ادبیات، بدین معنی، دور  زندگی اشتباه گرفته  به جای

به خود   است،  به خود  بازگشت  و  عادات  و  قراردادها  زدن 

 توانست باشد. ستی آنگونه که میغیرقراردادی، به ه

رمانداستان و  نهفته گویی  با  ترتیب،  بدین  ترین  نویسی، 

کند. و به همین  های آدمی ارتباط و پیوند برقرار میخواسته 

انجامدلی با  که  تاریخ  عکس  بر  که  است  و  شدهل  ها 

و  رسیدهسرانجام به برنیامده  آرزوهای  با  دارد،  سروکار  ها 

ر پیوند  وقوع نپیوسته دویاهای سرکوفته و بهها و رخواسته 

 است. 

ی مکان را، برای همه ما، در هر جا که باشیم،  کرونا چهره

ده است به شکل دیگری در آورده است. زمان نیز متوقف ش 

اند. ما توقف  ها به حالت تعلیق درآمدهو قراردادها و عادت

و به پشت سرمان نگاه    مانایم و به خودمان، به زندگیکرده

ایم.  ایم و آنچه از آن غافل ماندهکنیم. به آنچه انجام دادهمی

زاویه از  مینگاه  اغماض  کمی  با  دیگرگونه.  کامال  توان ای 

ای غیر از نگاه به زندگی از زاویه   گفت نگاهی ادبی به جهان.

وقفه از اند. اگر تاریخ بیهای تاریخی القا کردهآن که عادت

نگاه میبیرون و در حالتی کل از درون سر ی  ادبیات  کند، 

نگاه مییم به درون  به  کشد و  به درون فرد فرد ما،  کند، 
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یم و هستیم، هم در زمانه بحران و هم در  اآنچه واقعا بوده

چیره  زما روزمرگی  و  است  عادی  ظاهرا  چیز  همه  که  نی 

است. ادبیات، برای نگاه کردن ناچار به توقف است. در زمان 

رست شود دتنها در حالت توقف است که می  حال و گذشته. 

 ماند.  دید. در همراهی با موج، بسیاری چیزها گم می

عشق   و  زیبایی  و  زندگی  ثنای  در  است  کتابی  دکامرون 

امدِ این است که اشخاص به مقررات، عادات و  زمینی. و پی 

های  ترین و خواسته پا زده و به درونیقوانین روزمره پشت 

می نظر  و  خود  غرایز  به  نشده.  برآورده  آنچه  به  کنند. 

خواسته نهفته  سرکوبترین  در  های  آنچه  و  آدمی  شده 

شک  تاریکی و حاشیه زندگی قراردادی مانده است. این بی

از دالیل   های  مهمی بود که باعث شد خشکه مذهبیکی 

کلیسا، صدسال بعد از مرگ بوکاچیو در مراسمی ویژه، این  

 کتاب را نیز بسوزانند.

ادبیات شاید تنها    های کرونایی، خواندندر این روزها و شب

می هنوز  که  است  حتی   کاری  داد،  انجام  درستی  به  شود 

رارددادی مان از زمان قشاید بیشتر از پیش. وقتی که دست

شود. درقیدبودن  شک رهاتر میشود، قلبمان نیز بیآزاد می

فت  شود گکشد. میاین یکی، آن دیگری را نیز به بند می

 ند.  که این دو با هم رابطه معکوس دار

پ.ن.: دکامرون روی هم رفته سه بار در ایران ترجمه شده 

است، یک بار احمد خان دریابیگی، کتاب دکامرون را قبل  

سال  از فاصله  در  مشروطه   1280–1282های  انقالب 

وار در روزنامه مظفری بوشهر و سپس به  خورشیدی، سلسله

خورشیدی به چاپ رسانده    1282صورت یک کتاب در سال  

است. ترجمه دوم و کامل آن به دست حبیب شنوقی در 

دهه سی  خورشیدی انجام شده است. ترجمه سوم که به 

با سانسور   1379ه، در سال  دست محمد قاضی صورت گرفت

  ها چاپ شده است.داستانو حذف تعدادی از 

  

 

 

سبز -شهرام کریمی  
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 نصرتی اصغر

 
 انسانی استیصال و کرونا

 

 مقدمه

 تالش و جستجو یانگیزه نادانی„ تاریخی هایداده براساس

 بر آنسان زیست تحول موتور را انگیزه این .است بوده انسان

 وجه تنها مشخصه این اما .اند دانسته خاکی یکره روی

 انگیزه و جستجو همین امروز که چرا .است نداشته مثبت

 یکره روی بر انسان تا شده سبب نادانی بر سیطره برای

 این از .کند وارد طبیعت بر ناپذیری جبران صدمات خاکی

 راه به انسان یاولیه رضایت بگذریم، که مهم ینکته

 علت .است یشخو هاینادانی با مقابله برای آسان هایحل

 .است نادانی مقابل در وی استیصال همان آسان راه قبول

 .است بدان باور و توهم به توسل آسان هایراه از یکی

 در انسان استیصال هاینمونه یکی «گیرکروناهمه بیماری»

 اشاره با دارد سعی مختصر ی نوشته این و است حاضر عصر

 .دوشبک استیصال این شرح در توهمات از برخی به

 آمریکایی و ایرانی و شناسدنمی زن و مرد که استیصالی

 ااستیصال این تولید که چرا .شناسدنمی اروپایی و اسیایی

 بدون و مرز بدون .میشناسد انسانها بیشتر شامل توهم یعنی

 !نژاد

 این در .است کرده تالش بهتر زندگی برای دیرباز از انسان

 بوده وحشی و رحم بی تطبیع راه این در او نخست مانع راه

 را پدیده این زبان توانست وی که نپایید دیری گرچه .است

 هنوز کار این البته .کند «رام» در را آن آرام آرام و بشناسد

 طوفان و باد گاهی از هر که چرا .است نرسیده پایان به هم

 گریز کارش انسان و کنندمی خود کار … و باران و سیل و

  .است شده مقابله برای ریزیبرنامه هم گاهی و

 مهار و طبیعت توسط انسان مداوم شدن قربانی یفاصله

 این .است برداشته در را طوالنی زمان ی بازه از آن بر زدن

 از کرده، آغز بسیار محض خرافات با انسان را فاصله

 خلق فکر به اینکه تا است کرده عبور اساطیر و پرستیتوتم

 شدن متداول و علم آمدن با .ردآومی روی ادیان و خالق

 اگر شود،می کساد هاپدیده این بازار انسانی تجربه به اتکا

 تولید در انسان توانایی که چرا .رودنمی بین از کاملن چه

 هایدشواری با مقابله برای آسان حل راه یافتن و توهم

 پایدار و ماندگار انسان در خود قوت به هنوز خود بزرگ

 دراز در وقتی و بوده سهل راه دنبال ابتدا نانسا چون .است

 سخت کار به نبوده، کارش درمان یا نشده، راضی بدان مدت

 انسان استیصال شرایط .است آورده روی بیشتری تالش و

 .ببرد پناه توهم یا خرافات به نوعی به داشته آن بر هماره را

 قلبی ندای حتی و منطق که میدارد آن بر آدمی استیصال

 انجام کرونا بحران با توانمی را ادعا این اثبات .نشنود ار خود

 .داد

 

 بیماری سرمنشا یافتن

 هایرسانه و بود کار ابتدای در کرونا گیرهمه بیماری وقتی

 یک از خبر آلمان، در جمله از جهان، سراسر در دولتی

 گسترش از پیشگیری و دادندمی کشنده و خطرناک بیماری

 آلودتوهم هایزنیگمانه نخستین د،دیدنمی تدارک را آن

 ربطی هیچ و شدنمی هاایرانی ما شامل تنها این و .شد آغاز

 هاایرانی ما نگرتوطئه و سازتوهم ذهن به برخی، قول به

 و بودیم (تیم) شغلی نشست یک در آیدمی یادم .ندارد

 هاییبیماری علت به انسان هزار چند سالی„ :ماگفت رئیس

 چرا حاال میرند،می غیره و (آنفوالنزا) دگیسرماخور چون

 توطئه نوعی ”فهمم؟نمی من افتاده راه شنگه الم این

 و شک و آوردنها دلیل نوع این .میکرد گوشزد را حکومتی

 و ترینساده هاانداختن راه به کرونا وجود اصل با تردید

 .بود توهم نوع نخستین

 اتفاقن را کرونا یاولیه گسترش سبب مهمترین علم اهل

 خطر میزان و اصل به چون دانند،می برخور نوع همین
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 و چرخه به که انسانی (1) .نداشتند باور آن گسترش

 نگاه با اروپا، در حتی موجود، دولتهای و حکومتی کارهایراه

 که ما ینمونه از جوامعی در کار حساب دیگر بنگرد، شک

  .تاس روشن برخوردارند، خبررسانی آزادی از کمتر

 استثنایی و منفرد شخصی، نگاه یحیطه از کرونا به نگاه اما

 که بود زمان این در و شد کشیده سیاست به زود خیلی

 شاید .گشت ناممکن سخت بیماری با مقابله دقت و تمیز

 که بودند مجبور کشوری مهم وظایف به بنا مدارانسیاست

 ستر شدت از ترامپ قول به  و بسازند را هادروغ برخی

 عامل دومین کاری پنهان یا انکار همین و بکاهند، اجتماعی

  .باشد کرونا گسترش

 و دروغ گام نخستین کرونا کتمان با هاچینی امثال اگر

 خواب به را ابتدامردم ترامپ امثال برداشتند، را اشتباه

 هرنوع از و دانسته خطربی را کرونا و کردند دعوت خرگوشی

 با او سیاست وقتی بماند .ددنکر اجتناب مقابله تدابیر

 یکباره آمریکایی مبتالیان تعداد و شد روبرو بزرگ شکست

 در را خود اشتباهات جبران راه یافت، تصاعدی افزایش

 با یمقابله شرایط ان در چون دانست چین کردن متهم

 اصلی فاجعه اما .بود ترامپ دولت تبلیغات الویت در چین

 در آنهم مردم، توسر رانمداسیات دروغ گسترش و تکرار

 دوچندان را کونا با مقابله کار توهم، به آلوده و بزرگ حجم

 نادانی سرمنشا فقط نه که هاییدروغ تکرار بویژه .کرد دشوار

 را سیاسی هایبندی دسته و گیریجبهه علت که داشتند

 بازوهای از یکی شد هم کرونا زود خیلی .داشتند همراه

 هرجبهه یا «غرب و شرق» انمی سیاسی نبرد در قدرت

 .دیگر بندی

 تنیدن برهم در خاصی تخصص که هاایرانی ما اینجا در

 خود از ترسیاسی یکباره را کرونا یمقوله داریم، را مباحث

 و رساندیم دستی آش این به هریک .کردیم مدارانسیاست

 بعد به مرحله این از !نگیرد ته هرگز تا زدیم هم کم یک

 ما و نخورد کرونا درمان درد به چکسیه ینسخه دیگر

 حساس شرایط این در را یکدیگر میتوانستیم فقط عملن

 .بسپاریم خدا امان به هم را کرونا گسترش و کنیم تخریب

 چون جمعی های رسانه کاربران اظهارنظر بازار پس

 چنان کار .گرفت رونق سخت توئیتر و اینستاگرام فیسبوک،

 به همکاری قول فیسبوک هک شد شور هارسانه این در

 اخبار یتوسعه مانع بلکه تا داد جهانی بهداشت سازمان

 .شود آمیزتوهم و نادرست

 هم کرونا به هاایرانی سیاسی هایبندی دسته زود خیلی

 در اسرائیل و آمریکا طرفداران اما است مضحک .کشید

 شروع روسیه و چین طرفدران یا و آنها مخالف لشکر مقابل

 شد پیچیده وقتی مشکل .شدند روزانه یشایعه نساخت به

 دسته این به هم ایران حکومت با سیاسی مقابله یمقوله که

 هیاهوی این در .شد افزوده جهانی سیاست ی هابندی

 .نبود آسانی کار ناسره از سره تشخیص توان دیگر برپاشده

 آمده چینی خفاش سوپ از بیماری که کردند مطرح کسانی

 ممنوع را حیونات کشتن تنها نه گرفتند هیجنت پس .است

 تحریم هم را اروپا در چینی هایغذافروشی تمام بلکه کنند،

 که بود نیافته عمومی گسترش خوب شایعه این هنوز .کنند

 امپریالیسم/آمریکا مخالفین احتمالن) شدند مدعی کسانی

 خود هایآزمایشگاه داخل در را ویروس این آمریکا (…

 با را کشور ان اقتصاد تا رسانده چین به پنهانی و پرورانده

 نخستین چین زود یا دیر که چرا .کند روبرو دشواری

 .دارد «وحشت» همین از آمریکا و شد خواهد اقتصادجهان

 خود سیاسی مشی خط را روسیه با دشمنی که هم شماری

 به هاروس توسط کرونا ویروس شدند مدعی دانستند،می

 گرم هایآب به ایران ملت نابودی با ات رفته ایران داخل

 .است بوده هاروس دیرنیه آرزوی این که چرا .یابند دست

 یکباره که داشت رونق دسته سه این جدل و جنگ در هنوز

 قرارداد و چین یساالنه جشن که کرد کشف هم یکی

 ایران در بیماری انتشار سبب ایران به هاچینی تورسفرهای

 ا ارتباط کرونا یمقوله شدند عیدم بعضی حتی .است شده

 .دارد اروپا یاتحادیه از انگلیس خروج با

 هایبندیجبهه و سیاست با که بود نظریاتی آن تازه اینها

 چون دیگری هایدسته وگرنه بود مرتبط سیاسی

 ارتباط این در هم شناسانستاره خویان،دین پیشگویان،

 اما کنند کساد را تسیاس بازار نتوانستند آنها اگرچه .بودند

 این در .بودند کوشا سخت خود کاالهای فروش رونق برای

 دلیل را سال 100 هر تکرار که کسانی بودند هابندیدسته

 هایفیلم و شناسی ستاره حتی .دانستندمی کرونا آمدن

 آرشیو در شماری .آمدند توهم و شایعه بازار به هم سینمایی

 از آن در که گشتند هاییفیلم تمام دنبال هالیوود هایفیلم
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 خیلی راه این از .بود رفته سخن بیولوژیک جنگ و بیماری

 به شبه یک را فیلمها این هایسناریست یا کارگردانها زود

 سازمانهای جاسوسی بسا چه و پیشگویان و پیامبری  مقام

 در ”متخصصین„ حساب میانه این در البته .رساندند امنیتی

 اینها .کنیم فراموش نباید را اقتصاد و شناسیجامعه یحوزه

 راه جمعیت کنترل برای هادولت را کرونا بودند مدعی هم

 قصد بدینگونه را فقر و بیکاری اینها که چرا .اندانداخته

 ”بهتر زندگی کمتر جمعیت„ توطئه شعار پس.دارند کنترل

 سر زیر را چیز همه هم شماری !دادند سر را (مالتوس)

 کرونا با که دانندمی دولتها دانسند؛می تگیبازنشس صندوق

 حق باید سال سالهای که هستند اینها و میرندمی پیرها

 هزینه اینهمه پس از ها دولت و بیرند بازنشستگی

 .بمیرند زودتر هرچه پیرها است بهتر پس !آیندبرنمی

 مایکروسافت صاحب سر زیر چیز همه بودند مدعی شماری

 هایأپ با بعد تا  ساخته را کرونا میکروب که اوست .است

 را مردم کنترل هم و برد هنگفت سود هم خودش ساخت

 گذاشتند فراتر را پا حتی شماری .گیرد بدست هاآپ توسط

 بیمارستها در بیماری نه گفتن .کردند انکار را کرونا وجود و

 هاستجکومت هایکلک همه اینها .مبتالیی نه و دارد وجود

 هایحرکت و تظاهرات مانع و گیرند بدست را ما ککنترل تا

  .شوند اجتماعی وسیع

 علیه ابتدا نبود حاضر جماعت این از هیچکس اینکه جالب

 و سرمنشا فکر به آن بر پیروزی از بعد و کند مقابله کرونا

 مهم مراکز به گوشش اما کسی .بیفتد اصلی … و گناهکار

 مراکزی ههرچ رو همین از .نبود بدهکار علمی و بهداشتی

 علمی،-فنی امکانات همه با جهانی، بهداشت سازمان چون

 یباره در صریح و قطعی پاسخ یافتن از بیشتر ناتوانی

 بازار کردند،می ابراز کرونا با مقابله راه و علت و سرمنشا

 جامعه در استیصال چون شدمی ترداغ شایعه و توهم

 .یافتمی بیشتری افزایش

 

 کرونا با مقابله

 سراسر در روز، به روز توهمات و شایعات به توجهبی ناکرو

 فراوان یروزانه قربانیان و یافتمی گسترش جهان،

 از خطرشان سازانشایعه و توهم به مبتالیان اما .گرفتمی

 نتایج از درسی تنها نه جماعت این .شدمی بیشتر کرونا

 فعالیت یحوزه مدام فقط بلکه گرفتنند،نمی خود توهمات

  .دادندمی تغییر را دوخ

 هم مرحله این در .کرونا با مقابله به رسید نوبت حاال

 ”علمی„ هایدلقک از .گرفت شکل بزرگی هایبندیدسته

 «فروشان دوا» و خانگی دکترهای تا .ا .ج سیمای و صدا

 داغ آب تجویز از ..کردند پهن را خودشان بساط گرد دوره

 از راه، در زمستان سرد سرمای به بستن امید تا حمام

 گزیدگی از نمک، آب با بینی شستن تا داغ چای خوردن

 نوشیدن از تنبان، در رنبور انداختن تا حشره توسط

 روغن که بماند .سیر خوردن تا الکلی سنگین نوشیدنیهای

 .شد ترداغ باورش و طنز بازار همه از بیشتر بنفشه

 و شتاد را باال دست سیاست باز هم مقابله یمرحله در

 متهم را هادولت رحمبی چنان مجازی دنیای کاربران

 هستند شناسی میکرب متخصص هم اینها انگار که میکردند

 .شد آغاز بندیجبهه جا این باز .خبره مدارانسیاست هم و

 همه از و ترامپ کردن محکوم تا !!!چینی کاالهای تحریم از

 دولت همقابل راه حکومت  طرفداران .ایران دولت ترمهم

 .برعکس هم مخالفنین و دانستندمی درست را روحانی

 از یکی هم کرونا با مقابله حاال که نگذشت چیزی

 بیشتر اینکه جالب .شد ایران رژیم با  مقابله هایشاخص

 میدیدند و میکردند زندگی غربی کشورهای در کاربران این

 یشیوه از بیشتر کرونا با مقابله برای عمل در هم غرب که

 تازه .مدون یبرنامه یک از تا میگیرند بهره تجربه و خطا

 مثلن .نیست چشمگیر همواره مقابله برای هم آنها موفقیت

 دیگری راه بهداشتی تدابیر به اعتنای بی با سوئد کشور

 هریک فرانسه و آلمان و انگلیس .دیگر راه ایتالیا و کرد اتخاذ

 نکردند عمل روج یک هم سوم مرحله و میانه در و ابتدا در

 معینی زمانی مقطع در و مواردی در نتیجه بسا چه و

 کشوری بهداشتی سیستم که بماند .است بوده اسفناک

 اینکه ترجالب باز و نیست آلمان با مقایسه قابل ایران چون

 هایتصمیم اقتصادی نیات اساس بر بیشتر کشورها این همه

 عمیق بحران اردچ یکباره کشور اقتصاد تا گیرند می را کالن

 فقط کاربران بود، شده سیاسی کرونا موضوع چون اما .نشود

 برای هم کسانی البته و بودند ایران دولت ”خطای„ منتظر

 خرسندی با مدام گنجی، اکبر مانند ایران، حکومت از دفاع



 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

76 

 

 رصد ترامپ خطای و آمریکا در مردم مبتالیان آمار

 .کردندمی

 

 هادولت و مردم

 سعی کشوری هر حاال و شد خود سوم یحلهرم وارد کرونا

 ترینموفق .کند بررسی را خود کار ینتیجه نوعی داشت

 داده نجات بحران از را اقتصاد هم که بودند کشورهایی آنها

 فقط متاسفانه کشورها باقی .کرونا از را مردم هم و بودند

 ایرانی کاربران بیشتر .بودند ماجرا سوی یک نجات به موفق

 وقتی اما .کردندمی کاری کم به متهم را ایران لتود فقط

 کشورهای مردم اعتراض متوجه دیدیم،می تر وسیع را ماجرا

 خیابانها به کرونا دلیل به زیادی مردمان .شدیممی زیادی

 در .کردند تظاهرات خود هایدولت کاری کم علیه و آمدند

 اینکه تر جالب .… و بلژیک در اسرائیل، در انگلستان،

 دولتی تدبیر که بودند معترض آمریکا و آلمان در شماری

 کندمی محدود را اجتماعی هایآزادی کرونا با مقابله برای

 کرده متاصل را همه کرونا .کردند مخالفت تدابیر این با و

  .بود وضعیت این برایند کور ”تحلیل„ و گراییتوهم و بودن

 روانی و دیام نیرو وقت، که است سال یک به نزدیک کرونا

 بشریت . است بعلیده را جهان های حکومت و مردم سراسر

 به را کشورها از بسیاری اقتصاد .است داده بسیاری قربانیان

 به اقتصادی لحاظ به را مردم از بسیاری .است درآورده زانو

 را کرونا وجود تواننمی دیگر امروز .است نشانده سیاه خاک

 توهمات، آن یهمه هک داد نشان تجربه  .کرد انکار

 مقابله برای واقعی حل راه هاپردازیدروغ  و هاپراکنیشایعه

 گرچه .است نداشته همراه به موفقیتی و نبوده کرونا با

 مدعی سیاسی هایبرداریبهره دالیل به هادولت از شماری

 نه و شده یافت واکسنی نه هنوز اما شدند، واکسن ساخت

 جهانی بهداشت سازمان را مالک آخرین .قطعی مقابله راه

 یهمه دست روی پاکی آب و کرد بیان دقیق و خالصه

 با مدتها تا باید ما :ریخت جهان مردم و کرونا «کاسبان»

 بهداشت سالمتی راه تنها و کنیم زندگی بیماری این

 !هیچ دیگر و است شخصی

 نتیجه

 برد خواهند سالم جان هم بیماری این از انسانها زود یا دیر

 یکبار کرونا اما .داد خواهند ادامه خود زندگی به دوباره و

 توهم دچار چنان استیصال وقت به انسان که کرد ثابت دیگر

 نمونه از یکی .زندمی دست باشد، الزم هرچه به که شودمی

 ما را توهم به باور و زایش و استیصال بیان  برای بارز های

 ایتالیا یکالسنوک فیلمهای از یکی دوچرخه دزد فیلم در

 دزدند می را اشدوچرخه وقتی مرد که آنجا .بینیم می

 ماندهته و بیندمی دعانویس نزد به رفتن را حل راه آخرین

 را اشدوچرخه او «تدابیر» با تا دهدمی بدو را جیبش پول

 زندگی ایزمانه چه در شما که نیست مهم این .بیابد

 و علمی امکانات چه از شما یجامعه نیست مهم کنید،می

 به را خود سالم منطق استیصال وقت است، برخوردار فنی

 و عملی بی و بستبن در شما چون .بخشیدمی توهم

 تفکرات و توهمات بیشتر سرمنشا .بریدمی بسر درماندگی

 بحران از رفت برون راه که شودمی آغاز آنجا انسانها خیالی

 حتی نزنیم، متوه به دست خودمان اگر حتی .یابیمنمی را

 ما استیصال باز نبافیم، غریب و عجیب شایعات خودمان اگر

 شویممی .کندمی دیگران توهمات تولید باور به وادار را

 و جامعه در توهم اینهمه وگرنه .دیگران توهمات نشخوارگر

 ایزمانه در آنهم .نداشتند جولن توان اجتماعی هایرسانه

 نشان تجربه .است آن یمشخصه ترینبارز دانش و علم که

 بهترین تحمل و صبر استیصال وجود و بحران وقت به داده

 آن توهمات مخرب نقش اما .سترفتنی کرونا .است حل راه

 روسیاهی از است، رفتنی هم کرونا زمستانی .ماندگارتر

 .بترسیم خود توهمات

 2020 سپتامبر 71 ،آلمان کلن، ،(چهره) نصرتی اصغر

  :گزینشی منابع

 هارسانه از نگارنده هایخوانده بر متکی بیشتر نوشتار نای

 (توئیتر و تلگرام آپ،واتس اینستاگرام، فیسبوک، ) اجتماعی

 جمله از مختلف، هایسایت در مقاالت برخی به اما است،

 .:امکرده مراجعه هم زیر، هایآدرس به

1 -https://www.bbc.com/persian/magazine
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 حسین دولت آبادی 

 
 

 حاشیه، حیا 
 

می سالی  چند  باید  و  ...  تصویر  آن  تا  گذشت 
انگیز به من داده  تصوری که از پاریس زیبا، رویائی و خیال

می فرو  زمان  مرور  به  تا  بودند،  روی  چشمریخت،  به  هایم 
مهاجرچه پاریس  میرۀ  باز  حاشیه  مردم  و  از  ان  تا  شد، 

کردم.  ها را می دیدم و همه چیز را باور مینزدیک روزگار آن 
این   بودم،  نشده  تاکسی  رانندۀ  پاریس  شهر  در  اگر  شاید 

نمی تصورّت اتفاق  آن  زودیها جای  این  به  واقعیّت  و  افتاد 
نمی را  رمانتیک  و  با گوشه  گرفت.توریستی  مرا  و    تاکسی 

که پای »جّن هائی آشنا کردمه و با محلّهکنار پاریس و حو
 جا نرسیده بود.  و انس« به آن

بعد   »پاریس  آری،  در  رانندگی  سال  چند  از 
انگیز را شناختم، انگیز« سرانجام آن تار عنکبوت هولخیال

در آغاز کار، پاریس برای من بمثابه تار عنکبوتی عظیم و  
ن گرفتار آمده  من مانند مگسی در آترده بود، دامی که  گس

ساعت، در  از یازده    زدم، هر روز، بیشبودم و دست و پا می
ها  ها، آتش نشانیها، پلیسراه بندان، آژیر مداوم آمبوالنس

ماشین بوق  کوچه و  در  خیابانها،  و  تنگ  شلوغ  های  های 
قیقت من  کندم و از این دام خالصی نداشتم. در حجان می

کردم و  هایم حمل میشانهثقل پاریس را روی    روزها، همۀ
که هنوز به زبان مردم بیگانه تسلط نداشتم، این  جائیاز آن 

می برابر  چند  و  چندین  کار  سنگینی  پایان  تا  چون  شد، 
روزانه، صدها حرف و سخن بیهوده، لغز و لیچار مسافرها و  

ام  ذاشتم و اعصابگرهگذران و موتور سوارها را بی جواب می
شد.  آمد و روز به روز فرسوده، و فرسوده تر میکش میدام  م

م در هر محلّه و منطقۀ پاریس  اجا که به یاد دارم، احوال تا آن
ها از زبان مسافر، تغییر  و حومه، و یا با شنیدن نام آن محلّه

کرد. عصبی، وحشتزده، یا دچار دلشوره و حتا اضطراب می
ها را  یه بودند و من آنمسافرها اغلب به رنگ ناحشدم.  می

شناختم: بورژواهای بر مگوز و پرافاده که از حتا از دور می
های ساده و  کردند، شهرستانینگاه میباال به رانندۀ تاکسی

زدند و برای نخستین  صمیمی که هنوز با راننده حرف می
می را  پایتخت  باجبار  بلندیدند،  کارمندان  پایۀ  خورها،  د 
سوداگران،   فروشدولت،  تن  زنان  ایرانیدولتمردان،  و  ،  ها 

می عربی  کشورهای  از  که  عطرشان  مردمی  بوی  و  آمدند 
آور بود. من به مرور شاخصۀ عمدۀ هر مردمی و هر  سرگیجه 

ها،  ملّتی را کم و بیش شناخته بودم، شاخصۀ عمدۀ ایرانی
بی به  سراسیمگی،  اعتماد  عدام  و  و دقّتی  ها  یتامینفس، 
ها سادگی، ولنگاری و  یئی و ادب، آمریکائ مهربانی، نرمخو

ها، ظاهر  ها نزاکت و خشکی، چینیصاحب اختیاری، ژاپنی
تفاوتی،  ها خونسردی و بیمؤدب ولی آب زیرکاه، آفریقائی

تردید  ادبی بود. گیرم این داوری، بیو بیپاریسی شتابزدگی  
ابل تعمیم نیست، هر  ها ق شامل و کامل و در بارۀ همۀ آن

پاریسی جماعتچند   ندرت  به  تقّه  من  به را دیدم که  ای 
ها دستگیره  شیشۀ تاکسی بزند و بعد در را باز کند، نه، آن

می میگرفتند  را  غضب  با  چنان  قصد  کشیدندو  انگار  که 
داشتند آن را از ریشه در بیاورند، و در تاکسی را چنان با  

می در  بستندخشونت  مخم  می  که  سرم  من  کاسۀ  لرزید. 
اجازه در را باز  گز یک ویتنامی و یا ژاپنی را ندیدم که بیهر

کند و سوار تاکسی بشود و یا لبخند نزدند و یک آفریقائی  
های شتابزده، نشانی  یمقیم پاریس را ندیدم که مانند پاریس

ها  ها در این مورد دست کمی از آفریقائیدقیق بدهد. ایرانی
می پاریسی  کوچنداشتند.  تقاطع  فالنگفت:  بهمان!    ۀ  و 

گفت: »متروی گامبتا یا بلویل«. علّت این بود  آفریقائی می
کوچه و خیابان را  شدند و نامها اغلب مترو سوار میکه آن 

می ندرت  ایرانیبه  به  من  نمیدانستند.  مجال  تا  ها  دادم 
ها  ، چون آن و یا فرانسوی حرف بزنندتالش کنند به انگلیسی

پرسیدم: »کجا تشریف  ی میبه فارس  شناختم ورا از دور می
ها سرگردان می برید؟« و از شما چه پنهان بارها مرا مدت

که یک کامیونت سوقانی خریده بود  کردند، مهندس جوانی
آن  زیر  میو  عرق  بار  چهار  همه  هتل  نشانی  و  نام  ریخت، 

ست، حتا کارت هتل  دانستاره و حتا شمارۀ تلفن آن را نمی
 را همراه نداشت:  

» حاال برو، همین دور برهاست، برو، بپیچ ... ببپچ،  
 نه، بپیچ«
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بسیار   رنج  با  و  مرور  به  شناخت  همیشه  انگار 
 شود. حاصل می

ناحیه  بیستشناخت  حومۀ های  و  پاریس  گانۀ 
ها  آن محلّهکه اقیانوسی بود، با شناخت رفتار مسافرهای  آن 
نبود. بی تهران،   ربط  شمال  خالف  بر  پاریس  شمال 
 quartier populaire)مردمی و    )محلۀ  این  بود 

حومۀ  تا  ش»پوپوالریته«  و  شمال  اداهای  شرقی  مه  مال 
میمی باالتر  چه  هر  و  ها  یافت  منطقه  و  ها  محلّه  رفتی، 

شد که البته جامعه شناسان جسور گاهی  تر!!« می»مردمی
می حومهحرأت  این  و  را  کردند  »گتو«    ghettoها 

 نامیدند.  می
  باری، برای مشاهدۀ پاریس »پوپولر« کافی بود به

« Marché ه نوبت  زهائی کزدی. روها سری می« آن ناحیه« 
Marché حومه این  در  بود،  روز  بازار  های  «،  محله  یا  و  ها 

بر  کبرا  محشر  پاریس،  میمردمی  آن پا  از  گذر  و  جا  شد 
دشوارتر و خطرناکتر از عبور از پل صراط مسلمین بود. اهالی  

آفریقا، آمریکای    این محلّه ها از چهار قارۀ دنیا، آسیا، اروپا،
کارائ جزایر  و  دنبالالتین  به  )غرایب(  به    یب  نان  و  کار 
ها« آمده بودند. گیرم اهل سیاست و  سرزمین زیبای »گُل

های بنگاه معامالت ملکی این محلۀ ها و نظایر  پاچه ورمالیده
نامیدند.  میمحلۀ مردمی(  )quartier populaire را    آن 
  کوچه  های بومی درری با لباسدیا ها، مردم هراین محلّه   در

های درشت رفتند. زنزدند و یا به سرکار میو بازار پرسه می
دار، رنگین های گشاد، اغلب گلبوتهیراهنهیکل آفریقائی با پ 

مندیل   مانند  شکوه،  با  و  اشکوبه  چند  سربندهای  شاد،  و 
داشتند و  سالطین، خونسرد، با وقار و طمأنینه قدم بر می

بر های مسلمان  گذاشتند، زن زمین و زمان منّت می  انگار 
لبّاده با  مراکشی،  یا  مصری  تونسی،  الجزایری،  های  عرب، 

مش و  قهوهبلند  رنگای، سرمهکی،  و  سرتاپا  ای  تیره،  های 
گرفت،  ها را قاب میکه قُرص صورت آن ای  مستور، با مقنعه 

اروپا    از  در  که  مسلمان  دخترهای  بودند،  متمایز  سایرین 
با   چسبان،  و  تنگ  شلوار  با  بودند،  گشوده  دنیا  به  چشم 

که فقط موهای آنها را از چشم نامحرم روسری و یا شالی  
قیدی رعایت  را با بیداشت، حجاب اسالمی  شیده نگه میپو

عشوهمی از  و  نمیکردند  غافل  نیز  دلربائی  و  شدند.  گری 
و عرقچین دستباف، پاهای    چفیه  مردهای عرب با دشداشه،

ریشیبی پالستیکی،  دمپائی  یا  نعلین  با  انبوه،    جوراب، 
خدا  دست با  ارزانقیمت برسرانگشت و موبایلی در    تسبیحی 

زدند و انگار هرگز شتابی برای انجام  خلق خدا حرف مییا  
با شلوار های چینی، کامبوجی و ویتنامی،  کاری نداشتند، زن

و پیراهن یقه آخوندی، موهای کوتاه، محجوب و سر به زیر،  
مورچه  سرمانند  بی  مداوم    ها  و  سمج  و  پیگیر  صدا،  و 

ومی میجنبیدند  زنکار  تیرکردند.  سبزۀ  با  های  هندی  ۀ 
درسا سرخ  خالی  دوزی،  ملیله  و  بلند  مانند    ری  پیشانی، 

را بهطاووس خرامان می تماشا    گذشتند و حقۀ ناف شان 
رگهمی دو  و  گذاشتند،  آرام  و  خلق  خوش  خپل،  های 

خندیدند و  خونسرد آنتیلی و گوادولوپی اغلب به قهقهه می
میفروشنده هم  در  خریدارها  و  لهجهها  با  و  های  لولیدند 

کدام کنار  زدند و هرفرانسه حرف می به زبان   متفاوت با هم
ند. در میان  فروختطبقی، جنسی و یا متاعی را با هیاهو می

جا، فرانسوی و سفید پوست نیز گاهی به  جا و آنها، اینآن 
زدند، زبانی که  خورد که با هم »آرگو« حرف میچشم می

مفهو ها  بیگانه  برای  زرگری  زبان  بازار مانند  این  نبود.  م 
اقسام   و  انواع  از  انباشته  و  لباسپارچهآشفته  و  های  ها 

و  ارزان  زنانه  باسمهقیمت  وسایل  و  آالت  ابزار  ای مردانه، 
انواع میوه باغچه،  ها،  ها، با رنگها، ادویهها، سبزیمنزل و 

آفتاب و یا زیر باران، آشنا، زیر   آشنا و ناهایعطرها و طعم
 که بازیگران آن انگیز و چشمگیری بود  سحرمانند نمایش  

ای تحفه  کدام از دیاری و سرزمینی آمده بودند و با خود  هر
سوار  ندرت  به  مردم  این  بودند.  آورده  ارمغان  به  نوبری  و 

شدند، مگر زمانی که با هواپیما از »بِلِد« )والیت(  تاکسی می
ب آورده  با خودشان  بار  کامیون  و یک  بودند  ودند.  برگشته 

از هر  های مردمی در فرودگاهاهالی محلّه ها بیشتر و بهتر 
که حدود دوساعت یا    جائی مشخص بودند. رانندۀ تاکسی

هایش سفید شده بود، تا چنین بیشتر به انتطار مسافر چشم
از دور می رسید، گوشش  دید و نوبت به او میمسافری را 
 کرد.  زنگ می زد ترش می
 ودند. ن مناطق و ناحیه ها باین مسافرها به رنگ آ

»کاسب« بودم و نمایشنامۀ »زن   مقام رانندۀ تاکسی  من در

های جوانی  سچوان« برتولت برشت را در سالخوب ایالت  

دانستم که دلرحمی و دلسوزی در کار و  خوانده بودم و می

شود و محلی از اعراب  کاسبی به ورشکستی کاسب منجر می

وانده بودم، روز به روز در کتاب خچه را که  ندارد. آری، آن

داد،  چه در وجودم رخ میکردم و از آنتجربه و احساس می

حیرت بودم. من در تمام عمرم، قلمی و قدمی، همراه و  در  

همدل مردم حاشیه بودم و حاال از این که مسافری از آن 

شدم. من  آمد، دچار دلشوره میقماش رو به تاکسی ام می

بیزار بودم و    زی انگل، پر مدعا و مفتخورهمۀ عمر از بورژوا

https://www.google.fr/search?q=quartier+populaire&sa=X&hl=fr&gl=fr&authuser=0&biw=1280&bih=640&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CCAQsARqFQoTCOy4pOym3cYCFUlaFAodUBEAmQ
https://www.google.fr/search?q=quartier+populaire&sa=X&hl=fr&gl=fr&authuser=0&biw=1280&bih=640&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CCAQsARqFQoTCOy4pOym3cYCFUlaFAodUBEAmQ
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از آن جماعت شیکپوش، با کیف سامسونت    حاال اگر یکی

تاکسی به  میرو  آرامش  ام  و  دلپذیری  خاطر  رضایت  آمد، 

می احساس  را  آشکارا  دلچسبی  را  تناقض  این  من  کردم. 

ام، دوام کار  دیدم و از آن رنج می بردم، زندگی معیشتیمی

تاکسی رو  به  بازام  آنونق  وجود  به  و  داری  سرمایه  ها  ار 

بستگی داشت، یا به تعبیر همکار خوش ذوق و بذله گوی 

 ام: رانسوی ف
نان می   » بورژوازی به ما کار و در نتیجه به ما 

 داد.« 
آبمشتری  و  »نان  قماش  های  از  تاکسی،  دار« 

های مردمی،  مردم بر مگوز بودند و مردم حاشیه، مردم محلّه
بردند که برهوت بود و  ی میدۀ تاکسی را به جاهائاغلب رانن

مدت به  باید  بندان  راه  توی  و  مسافر  بدون  بر  ها  شهر 
کرد، مجانی خسته می شد و حرص  گشت، وقت تلف میمی
 porteخورد.  بنا بر این اگر مسافری سر چراغ مرا به طرفمی

de clignancour   یا    ouen -porte de st     و یاPorte de la 

chapelle  زد و دلشوره اضطراب به ام زنگ میبرد، گوشمی
میسراغ  میام  تجربه  به  بنا  چون  در  آمد،  که  آن  دانستم 

ساعت از روز، به خاطر ترافیک سنگین، ناچار بودم به تعبیر  
های مرده« بمانم و باز بنا به تجربه یستگاهاها در »فرانسوی 

ها از چه قماشی بودند و  ری آن ایستگاهدانستم، که مشتمی
بگذرم، اغلب حدس  بردند. از استثناها که  مرا به کدام سو می

بردند،  آمد و مرا به گتوها میام درست از آب در میو گمان
 شدم... گشتم، خون جگر میبه جائی که تا به خانه بر می

به   بود که  آن مسافری  استثاء  امّا  و   ...Porte de 

Passy  و یا مردی دم غروب از   رفت. اگر زنیمیporte de 

ouen -st   می تاکسی  من سوار  به  را  آدرس  این  و  شد 
ای بجای پورت  تردید و بدون هیچ شک و شبهه داد، بییم

سراز   می  bois de boulogneدوپاسی،  پارک  در  این  آورد. 
با   مماس  و  همجوار  پاریس،  غرب  در  جنگلی،  درندشت 

اعیان ناحیۀ  بود،  شانزدهم  علما،  نشین پاریس  زبان  به  یا   ،
،  ها بورژوازی پیر فرانسه بود. این پارک جنگلی با آن دریاچه

صفا  کوچه  با  و  مشجر  خم  و  پیچ  پر  خیابانهای  های  و 
باشگاه ورزشگاهاسفالته،  و  ها،  دوانی  اسب  میدان  ها، 

سلیقه    هایرستوران  با  و  زیبا  جهانی،  شهرت  با  مشهور، 
قلعه«  آراسته و پیراسته شده بود، ولی بالفاصله جائی مانند »

ب با اکراه  اغلها  کرد و زنمیاذهان تداعیرا در روزگار شاه در 
هائی  آوردند، به ویژه اگر زنی و یا زنزبان میجا را به  نام آن

های آن »جنگل  قرار بود بروند و شب تا صبح در پناه درخت

انگیز!!« کار کنند و در سرمای استخوانسوز  رویائی و خیال
مه هوای  در  زمستان،  یا  و  مشتری، پائیز  برای جلب  آلود، 

در برهنه،  روشنتاریک    نیمه  خیابانو  حاشیۀ  زیر ی  و  ها 
 ها با لوندی و ادا و اطوار قدم بزنند. درخت 

زن  این  بگذرم،  استثناها  از  اگر  کشورهای باز  از  اغلب  ها 
)بعدها   بودند،  آمده  آفریقا  از  کمتر  و  التین  آمریکای 

اروپای شرقی نیز به آن ها افزوده شدند(  دخترهای زیبای 
و   بسته  شکسته  را  فرانسه  حرف زبان  غلیظی  لهجۀ  با 

تا عصرزدند، روزمی خوابیدند، همیشه خسته و بلند میها 
کردند، آرایشی  خواب آلود بودند و در طول راه آرایش می

ها حتا دانشجویانی بودند که  غلیظ و زننده!! در میان این زن 
کار شبانه داده بودند. این  برای تأمین هزینۀ زندگی تن به

ر،  شدند، اغلب دو نفسوار تاکسی میها به ندرت تنهائی  زن 
اسپانیائی با هم  که به زبان   سه نفر و گاهی چهار نفر بودند

زدند و باز بنا به تجربه تا به »پورت دو پاسی« و  حرف می
می الموت«  دو  پورت   « جنگلی  یا  پارک  به  رو  رسیدم، 

زنمی و  را پیچیدم  مسیر  فرانسوی  کلمه  چند  ادای  با  ها 
 :  کردندتعیین می

 خب، استوپ«  »چپ، راست، بپیچ به چپ، برو،
ها، مردی با دو تا کیسۀ برزنتی سوار  یکبار، به جای آن زن

با لهجۀ غلیظ اسپانیائی ها، همان آدرسی را  تاکسی شد و 

ها شنیده بودم. مرد به شکل  داد که من بارها از زبان آن زن

و شمایل و به قد و قامت مانند مردان سرخپوست آمریکای 

بیه باجخورهای شهرنو یا »  التین بود و به اطوار و رفتار ش

مرد آن  اگر چه  زمان شاه.  نو(  و    قلعه« )شهر  کوتاه  پاچه 

شکم کلفت بیش از چند جملۀ شکسته بسته به فرانسوی 

بد و  حسّاس  که  من  ولی  که  نگفت،  من  بودم،  شده  بین 

کشیدم، آن روز نیز مسافرهایم را مانند سگ شکاری بو می

شناختم و حدس و گمانه  یزی او را  نند همیشه، به طور غرما

 زدم:  
 » یارو باجخوره!« 

دست مسافرم  رسیدم،  جنگی  پارک  را  به  هایش 
را جلو آورد و با انگشت  روی پشتی صندلی گذاشت، دستش

را نشان داد که می شناختم، مسیری که به محوطۀ  راهی 
 شد: » استوپ!« ها ختم میخلوت و محل کار زن

و شدم  پیاده  بودم،  خسته  و  سیگاری   عصبی 
کنم.  گیراندم تا در حاشیۀ آن جادۀ خلوت و خاموش دود

های برزنتی را از صندوق عقب برداشت، کنار  مسافرم کیسه

https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&authuser=0&q=porte+de+st-+ouen&spell=1&sa=X&ved=0CBsQvwUoAGoVChMI0bS6hr3dxgIVA7QUCh1jMwPM&biw=1280&bih=640
https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&authuser=0&q=porte+de+st-+ouen&spell=1&sa=X&ved=0CBsQvwUoAGoVChMI0bS6hr3dxgIVA7QUCh1jMwPM&biw=1280&bih=640
https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&authuser=0&q=porte+de+st-+ouen&spell=1&sa=X&ved=0CBsQvwUoAGoVChMI0bS6hr3dxgIVA7QUCh1jMwPM&biw=1280&bih=640
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هایش را با  جاده گذاشت و مانند شکارچی ماهری که سگ
خواند، چند تا سوت بلبلی زد و روی پاشنۀ پا  سوت فرا می

ها،  ی درخت، از گوشه و کنار، از ال به الچرخید. یکدم بعد 
باجخور، زن  و  آمدند  بیرون  یکی  یکی  برهنه،  نیمه  های 

شکارچی که  نوالههمانگونه  سگها  پیش  هایشان  ای 
ها و قوطی کوکاکوالها و ... را از کیسه اندازند، ساندویچمی

بیرون آورد و روی زمین گذاشت تا بردارند، به جنگل ببرند  
 و بخورند. 

 می بری؟« Boulogne» مسیو، منو تا اونجا تا 
پارک   به  و  پاریس  غرب  به  چسبیده  شهر  این 

که زن جائیجنگلی بود و نامش را به جنگل داده بود. از آن
همه، روز به آخر  سوار شد تا سیگارفروشی راهی نبود. با این

به خانه بر باید  بود و  او مسافر  می  رسیده  از  بعد  گشتم و 
ذرّه انسانیّت و ن گذشته، به خاطر آن یک  از ای  گرفتم،نمی

مانده  که هنوز در زوایای وجودم باقیرحم و مروّتیآن تتمۀ  
کم و بیش برهنه بود بود، دلم سوخت و او را سوار کردم. زن 

و معذّت روی لبۀ صندلی نشسته بود. من اگر چه حوصله و 
نظر    دل و دماغ گفتگو نداشتم، ولی تا بیش اندازه عنق به

پرسیدم  نمی او  از  اهلرسیدم،  فرانسه که  به  بود، کی  کجا 
زن   ...؟  بود  شده  »سیگاری«  زمانی  چه  از  و  بود  آمده 

زد، گابریل کارسیا  کلمبیا بود، بسختی فرانسه حرف میاهل
رفت  شناخت، اسم او را نشنیده بود، به شهر میمارگز را نمی

ی نگه داشتم،  خرید. جلو سیگار فروشتا یک پاکت سیگار می
کشیدم، نیش  نفر صف بسته بودند. کنار  چندبود و    سر چراغ

شد و من بنا به قولی که داده بودم، به ترمز کردم تا پیاه می
راه خودم می رفتم. تاکسیمتر را روشن نکرده بودم و از او 

خواستم. زن پیاده نشد، به گوشۀ تاکسی خزید، کرایه نمی
 مچاله شد و نیم زبان گفت: 

مسیو، ببخش، شما    کنم » خوا ... خوا، خواهش می
 برو، من ...« 

ما   به  رو  و  شدند  او  حضور  متوجۀ  نفر  چند 
برگشتند، زن بیشتر کز کرد، در خودش فرو رفت و اسکناس  

 درشتی به من داد: 
» مسیو، برادر، خوا ... خواهش، التماش ... من، با  

کنم  حیا می  این لباس، برادر، شما بخرید، من، ... من ... من
 »... 

سیگار مالبرو و تتمۀ پول زن را دادم، دور پاکت  
کلمبیائی    زدم و او را به محل کارش، در جنگل بردم. زن

ها را به قدردانی به من برگرداند، بیش از دو برابر تتمۀ پول 

کرایۀ یک مسیر معمولی بود، نگرفتم و در برابر نگاه ناباور و  
 و بنرمی حرکت کردم.  حیرتزدۀ او دستی تکانم دادم 

 گراتسیاز مسیو، گراتسیاز ...«» 
من و  بود  پاریس  جنوبی  حومۀ  در  ما    اگرمنزل 

کردم، از کنار رودسن  مسافر آخرم را در آن جنگل پیاده می
های کوچک و زیبائی که تبدیل به خانۀ مسکونی  و کشتی

می بود  باال  شده  به  رو  سرو  شهر  پل  باالی  از  و  گذشتم 
یائی و خیال انگیز بود  جا بخشی از پاریس روآنراندم.  می

و  کردم، به موسیقی ایرانی نگاه نمیکه من از فرط خستکی
دادم،  ذلّه، دلزده و از همه چیز بیزار اخبار نیز گوش نمی

چراغ  از  چشم  برسم،  خانه  به  تا  و  عقب  بودم  قرمز  های 
  هائی که دنبال همه قطار شده بودند و مانند مورچه،ماشین

می جلو  آارام  نمیرفتآرام  بر  زن  ند،  »گراتسیاز...«  داشتم: 
نیمه برهنۀ کلمبیائی و رفتار او فکر و خیال ام را به خود 
مشغول کرده بود و مانند هرشب، در این خیال بودم تا آن 
رخداد را در گوشۀ دفترم یاد داشت کنم؛ به چراغ قرمز که 

شتم: »حاشیه، رسیدم، تا از یاد نمی بردم، پشت بیجکی نو
 حیا! «
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 قاضی ربیحاوی 

 

 غارتگر 

من غارتگر نیستم باور کن من اصأل اینقدر دل و جرأت دار 

نیستم. الزم نیست زنم این را بداند. من ترسوتر از آن هستم  

ی فروشگاهی دزدانه داخل شوم.  ی شکسته که از الی شیشه 

صویر ها تدانم که دوربیناین را هم الزم نیست زنم بداند. می

دارم گیج و گنگ اند، با یک بسته توی بغلم مرا ضبط کرده

می خود  دور  به  حیران  آشوبزده  فروشگاه  برای در  گردم 

م  یافتن راه فرار اما باور کن جنسی که من در بغل گرفته

جنس دزدی نیست. نبود. زنم در بازجویی گفته که من به  

ون زدم.  قصد غارتگری و قاتی شدن با آشوبگرها از خانه بیر

من به قصد غارتگری  او راستگوترین زن دنیا است البته که 

از خانه بیرون زدم اما اتهامِ قاتی شدن با آشوبگرها! من با  

آنها قاتی نشدم. مقصود زنم این نبود که او مرا به این کار 

تحریک کرد و به قصد غارتگری از خانه بیرونم فرستاد. او  

اره کاری نداشته باشم و در  تأکید کرد که با آشوبگرهای بیک 

شرکت خرابکاری  که    هیچ  دادم  قول  او  به  هم  من  نکنم. 

خیلی مراقب باشم. همانطور که خودش هم گفت ما هنوز  

دانستیم چه اتفاقی افتاده. او صداهایی از بیرون شنیده نمی

شنود و هر بویی اول به  بود. هر صدایی را او پیش از من می

می او  آسودمشام  چه  با  رسد.  که  مردی  برای  خیالی  گیِ 

می زندگی  زنی  کنجکاویچنین  بعد  شده  کند.  بیشتر  ش 

ای رهگذری چیزی خواسته بیاید توی بالکن از همسایهمی

بپرسد اما همان موقع من توی حمام بودم و او نتوانسته از 

رو به بالکن را باز کند.   روی ویلچرش بلند شود چفت درِ 

و گفت شنیدی که مردم دارند  من که از حمام بیرون آمدم ا

خواهد  های بزرگ و هرچه دلشان میاهروند توی فروشگمی

گفت  برمی بپردازند؟  را  پولش  اینکه  بدون  پرسیدم  دارند! 

کند  بدون پرداخت یک سکه. گفتم پلیس دستگیرشان می

تپاندشان توی زندان. گفت کجای کاری مرد؟ از پلیس  و می

ر درِ بالکن را باز بکنیم  دیگر کاری ساخته نیست. گفت اگ

جا هم صحنه را ببینیم. صداها در اطراف توانیم از همین  می

معنی بودند. آنروز  گوشم حتی داخل ذهنم هنوز درهم و بی

های  فقط یکبار از خانه خارج شدم فقط تا محل تجمع کیسه 

از همسایه یکی  پله  راه  توی  پلیس یک  زباله.  ها گفت که 

اند  یابان کُشته و االن هم مردم آمدهگناه را توی خشخصِ بی

خواهند.  اند و توضیحی برای این اتفاق میع شدهیکجا جم

شود نگران نباش.  من خندیدم و گفتم باالخره درست می

اینجور   وقت نداشتم بایستم با او مکالمه کنم و بگویم که 

اتفاقها چیزی نیست که من و او از آن سر دربیاوریم، چیزی  

پلیس  بین  می  است  حل  همیشه  مثل  و  مردم،  شود.  و 

عجب نگاهم کرد. با خنده از او دور شدم. زنم  همسایه با ت 

حتی یکبار هم از درِ آپارتمان بیرون نزده بود اما اطالعاتش  

کنی؟ گفتم بله.  بیشتر بود. پرسید داری درِ بالکن را باز می

ای رو به بالکن را باز کردم. پشت صندلی او را هُل  درِ شیشه 

توانستم  میدادم. چرخید رو به من خندید. از باالی سر او  

های صندلی را  کمی از لختیِ سینه سفیدش را ببینم. چرخ 

ی در پراندم رساندم به بالکن کوچک. صندلی از روی پاشنه 

هایش را را طوری قرار دادم مثل همیشه که او بتواند آرنج 

 صدای مردم  بگذارد بر لبه دیوار بالکن. گفت یعنی تو واقعاً

نمی  شنوی؟ را 

شد.  بلند بود که به خوبی شنیده میصدای همهمه آنقدر  

ماجراجویی با  هستند  نوجوان  یک  گفت  گفتم  هایشان. 

برمی خانه  به  ُپر  دست  با  که  اینِ  خندید.  خوبیش  گردند. 

گفتم نه بخاطر نیازی که دارند بلکه فقط برای ُپز دادن. اما  

او حرف خود را بدون اعتنا به    انگار من چیزی نگفته بودم،

اد گفت و مهم اینِ که چیزهای با ارزش حرف من ادامه د

آورند. گفتم خدا را شُکر ما دیگر نوجوان نیستیم به خانه می

ها به سرمان بزند. گفت پیر هم  که فکر اینجور ماجراجویی 

 نیستیم.

می بیشتر  مردم  هجوم  میصدای  اوج  با  شد  قاتی  گرفت 
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نشانی صدای دور شدن آژیر  های آتششین صدای عبور ما

بطرفم  ماشینها چرخید  زنم  شکستن.  صدای  و  پلیس  ی 

انگار می یا  طوری نگاهم کرد  خواست بگوید دوستم دارد. 

روی   هم  لبخند  نگفته.  من  به  را  این  مدتهاست  گفت؟ 

لبهایش بود، از آن لبخندها که مدتهاست بین ما رد و بدل  

سن   از  تو  اتفاقأ  گفت  نظر نشده.  به  جوانتر  هم  خودت 

ای در تنم لغزاند.  خوشحال کننده  آیی. این حرف او حسمی

بعد باز سر بطرف خیابانی چرخاند که محل حادثه بود و از  

شود. گفت خوش به حال شد. نمیروی بالکن ما دیده نمی

دوست دخترهاشان. پرسیدم برای اینکه دوست پسرِ غارتگر  

زد گفت  ص دیگری حرف میدارند؟ زنم انگار داشت با شخ

کردم. ادامه داد موضوع اینِ که موضوع پول نیست. سکوت  

داند عاشقش بخاطر به دست  پوشد که میطرف لباسی را می

آوردن آن خودش را به خطر انداخته بخصوص اگر آن جنس 

غش خندید. گفت یک چیزی که فقط  لباسِ زیر باشد. غش

دید. گفت مگر نه؟  خنعاشق و معشوق از آن خبر دارند. می

کرد و آه کشید گفت حیف اش را قطع  هیچ نگفتم. خنده

توانم از این صندلیِ گاییده بیرون بیایم وگرنه  که من نمی

پوشیش آوردم که وقتی میرفتم برای تو یک چیزی میمی

مردانگیهمه راحتی.  ی  به  بشود  دیده  پشتش  از  ت 

انگشتمی و  شلوارخندید  با  تماس  در  دستش  م  های 

ت که قبل از جنبیدند. باز با خنده نگاهی به من انداخمی

مریض شدنش معنای قشنگی برای ما داشت. مرا برد به یاد  

ها  های دور. بعد دیدیم از جایی همان نزدیکیروزها و شب

رفت.  دود سیاه مثل مار به خود پیچید و به آسمان رفت. می

سرم گذشت کنم که ناخودآگاه این فکرِ شوم در اعتراف می

ه محل آتش گرفته  نشانی بکه حاال ماموران پلیس و آتش

ی ما باقی  خواهند رفت و تعداد کمی پلیس در خیابان محله

زنم گفت مطمئنم که همینطور هم هست.   ماند.  خواهند 

یکه خوردم پرسیدم چی همینطور است؟ گفت پلیس که 

تواند؟  تواند در یک زمان در همه جای شهر باشد، مینمی

نمی نه،  برگشتم گفتم  اتاق  به  بالکن  از  کفشهای    تواند. 

روی بیرون؟  ام را پوشیدم. صدای زنم پرسید داری میکتانی

گردم. این بار با صدای بلندتر حرف زد انگار  گفتم زود برمی

ها صدای گفتگوی ما را بشنوند، گفت  خواست همسایهمی

بروی شیر   که  کردی  جور  و  را جمع  باالخره خودت  پس 

گفت چون    توانی فکر مرا بخوانی؟ بخری. گفتم تو چطور می

یک قطره هم توی خانه نداریم. بلند خندید. یک اسکناس  

و چندتا سکه روی میز غذا بود. همه را برداشتم ریختم توی  

ی تُند ترسیده از لبهای او برداشتم جیبم. رفتم یک بوسه

می بزودی  پس  مرگفتم  انگار  که  او  نگاه  زیر  به  بینمت.  ا 

می دعوت  زدم.تختخواب  بیرون  خانه  از  کوچه    کرد  توی 

نگاهی به باال رو به بالکن انداختم. زنم با خنده دستی برایم  

تکان داد. از حرکت لبهاش خواندم که گفت عاشق من است.  

های جوان محله بر بطرف خیابان اصلی رفتم که حاال بچه

می حکومت  صورت آن  آنها  بیشتر  خود  کردند.  را های 

بردند به  هجوم می  ایزدند. گاه عدهپوشانده بودند. فریاد می

ایستادم البالی   نشدم.  قاتی  آنها  با  من  فروشگاهی.  داخل 

بوی دود همه پاییدم.  را  از دور ماجرا  و  جا  مردم تماشاگر 

دادم.  بود. از البالی فریادها حرف بخصوصی تشخیص نمی

دارند اینجور به ها چرا متوجه نبودم که چه شده و این بچه 

زنی در نزدیکی گفت وقتی  کنند! صدای  همه چیز حمله می

ست به اینجا نه کار برای جوانها باشد نه آینده خب معلوم

می میکشیده  پلیس  االن  گفت  مردی  صدای  رسد  شوند. 

را می بینی! درست گفت  گذارد کف دستشان، میحقشان 

ه اما  ظاهر شدند  اسب  بر  سوار  پلیس  عده  یک  نوز  چون 

یرون بکشند. نگاه  توانستند مردم را از توی فروشگاهها بنمی

لباس بزرگ  فروشگاه  به  فروشگاهی  من  بود.  فروشی محله 

هُل   به داخل آن  را  زنم  که هر دوسه هفته یکبار صندلی 

میمی نگاه  یک  به  یک  را  زنانه  لباسهای  او  و  دهم.  کند 

گذارد  یبعضیها را محضِ امتحان در مقابل آینه روی سینه م

می خود  به  خیره  میو  من  از  گاه  چطور شود.  این  پرسد 

آید.  گویم خوب است، خیلی به تو میاست؟ من همیشه می

می طرفی  به  را  لباس  برانداز  او  تن  بر  را  دیگری  اندازد، 

گویم  پرسد این یکی چی؟ میکند و در آینه از من میمی

اندازد.  یبهتر از قبلی است. او این یکی را هم به کناری م

چون ما آنقدر پولدار    خواهیم چیزی بخریمدانیم که نمیمی

گوید  خرد. مینیستیم. فقط گاهی او لباس زیر از آنجا می

ش ارزش پوشیدن دارد نه  این فروشگاه فقط لباس زیر زنانه

های سواره توی خیابان بودند  چیز دیگرش. وقتی پلیسهیچ

اآشنا بود. همه  من خزیده بودم توی یک کوچه تنگ که ن 

سم ولی متوجه نبودم شنامحل را من مثل کف دستم می
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برده پناه  اسبها  لگد  ترس  از  بُنکه  کوچه  به یک  بست.  ام 

اسب   اینطرف  بیاید  پلیسی  که  این  از  اضطراب  و  وحشت 

پلیس  از  من  غریبه.  کوچه  این  توی  کند  هدایت  را  خود 

های توی  ترسم. بچهترسم. به زنم نگو لطفأ. از اسب مینمی

و چوب و بطری  خیابان هرچه دم دست داشتند مثل سنگ  

شدند.  کردند بطرف اسبها که ترسیده دور میخالی پرت می

ندیدم.  شیشه  شد؟  شکسته  کی  لباس  فروشگاه  بزرگ  ی 

شیشه   وسط  شده  درست  کوچک  سوراخ  یک  که  دیدم 

خورند  پهناور فروشگاه و آدمها مثل مورچه با عجله هُل می

زه از الی  ی غریو. انگار نه به اراده خود، که به ارادهروند تمی

شوند داخل فروشگاه.  سوراخ تازه درست شده فرستاده می

سعی کردم مسلط بشوم بر ترسی که بر من غالب بود. الزم  

نمی بداند.  را  این  زنم  و  نیست  هستم  کجا  دقیقأ  دانستم 

توانم دست و پاهایم را جمع و جور کنم. مردم  چطور می

هراسان هایی که  وی فروشگاه تبدیل شده بودند به سایهت

لحظه درهم می از  آویخته لولیدند.  پوتین  که  پلیسی ای  ی 

سواره ناگهان جلو صورتم ظاهر شد آن ترس بر من حاکم  

رو آمد؟ زنی جیغ  شده بود. برای دستگیر کردن من به پیاده

پارس کرد.   داد. سگی  بلند فحش  با صدای  کشید. مردی 

مه در توی بلندگو فریاد زد تکان بخور تکان بخور. ه  پلیس

تکان و در تالش بودند مگر من، مثل دزدی پشت دیواری 

من   اما  صحنه،  از  گریز  برای  فرصت  منتظر  شده  پنهان 

خواستم پیش از به دست آوردن چیزی که به دنبالش  نمی

بودم از صحنه بگریزم. تمرکز اصلی نگاهم به سوراخ روی  

های درحال  ای مثل مورچه ه بود که حاال عدهشیشه فروشگا

میفر سوراخ  الی  از  بسته ار  درحالیکه  بیرون  ای پریدند 

تپاندند زیر لباسهایشان بعد مثل زنهای حامله  چیزی را می

کردند که  شدند و فکر نمیرو گُم میدویدند توی پیادهمی

شان را به صدا دربیاورد.  چند شب بعد پلیس شبانه درِ خانه

جهیده بود  ن یکی از آنها را که از سوراخ فروشگاه بیرون  م

دانستم مرد است یا زن. اصأل خود او نشان کردم. هنوز نمی

به طرف من آمد. دوید از عرض خیابان گذشت آمد بطرف  

ای که من در آن بودم. سرش کامأل فرو رفته داخل  کوچه 

دستمال   داشت.  طرف  دو  در  آویخته  لبه  دوتا  که  کالهی 

را پوشانده    ارنگی که زنهای کولی را به یادم آورد چهره اورنگ

بود. از توی سوراخ که بیرون پرید ایستاد بار خود را برد زیر 

از محکم بودن جای آن   و جاش داد و  بلند سیاهش  بلوز 

هدف بر  مطمئن شد بعد شروع کرد به دویدن. اول کمی بی

یستاد به اطراف  رو به اینسو و آنسو دوید. بعد باز اهمان پیاده

نبود. هنوز تصمیم نگرفته   نگاه کرد. پلیسی در نزدیکی او

بود به کدام سمت برود. انگار جایی برای رفتن نداشت و یا  

عرض   از  باالخره  بود.  کرده  گُم  را  خود  خانه  جهت  انگار 

پیچید توی کوچه  به  خیابان گذشت آمد  ایستاد.  ی من و 

مت سر به زیر لباس  من نگاه کرد. پرسیدم چی داری؟ با عال

بلوز را باال زد و نشانم داد که چه  او اشاره کردم. یکهو لبه  

بسته گفت  دارد.  بود.  داده  جا  لباسش  زیر  ماهرانه  را  ها 

هاش چیزی را هم داشت که  خری؟ البالی خرت و پرتمی

من به دنبالش بودم. لباس زیر زنانه، از همان فروشگاهی که  

سکناسم را درآورده نشانش دادم.  دارد. فوری ازنم دوست می

ها  ی خود را به اینسو و آنسو تکان داد. سکهلهبه عالمت نه ک

تُند  کوچه  سر  از  گریزانی  اسب  پاهای  درآوردم.  هم  را 

گذشت. من و زن هردو ترسیده چسبیدیم به دیوار. پاهای  

های مرا از توی ای کثیف و عصبانی بودند. زن پولاسب قهوه

ها را از زیر پیرهنش انداخت  قداری از شورت دستم قاپید و م

خواستم بگویم وی پای من و دوید بطرف عمق کوچه. میجل

بست است. شاید هم گفتم اما او صدایم را نشنید کوچه بُن 

هایم را برداشتم  یا حرفم را نفهمید، دوید رفت. من هم بسته 

و از کوچه بیرون دویدم. هنوز دور نشده بودم که فکر کردم  

از آن که    کردم پیشها را نگاه میید شماره اندازه شورتبا

پول را به زن داده باشم. بهرحال حاال نگاه کردم. در مجموع 

ها شماره دوازده،  ی سه تایی بود. یکی از بسته سه تا بسته 

می که  همان  نمره  درست  دیگر  دوتای  اما  بود  خواستم 

ازِ من مورد چهارده بودند، دو شماره بزرگتر از آنچه مورد نی

با همانها با خانه بروم ولی  نیازِ زنم بود. اول تصمیم گرفتم  

بعد فکر کردم اگر زنم برای آوردن لباس زیری که دو نمره  

ی بدن اوست، موضوعی که آنهمه برای او  بزرگتر از اندازه

مهم است، مرا سرزنش کند، من در مقام یک شوهر عاشق  

اضا  شماره  دو  بدهم؟  دارم  جوابی  اندازه  چه  به  کردن  فه 

اشتباهی  زنی،  لباسِ  بخشیده    واقعیِ  سختی  به  که  است 

عاشقانهمی قدمهایی  من  که  حاال  گفتم  خود  به  ی شود. 

ام بگذار  چنین ترسناک برای نشان دادن عشقم به او برداشته 

درست و کامل برداشته شوند بدون کم و کاستی، پس آن  
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اه خلوت شده بود.  تصمیم احمقانه را گرفتم. دور و بر فروشگ

های دورتر و پلیس هم  وشگاهمردم هجوم برده بودند به فر

نمی را  عرض خیابان  بود.  آنها  تعقیب  دانم چگونه طی  در 

کردم که آن موتورسیکلت مرا زیر نگرفت. فقط دیدم یک  

توانم بکنم جز ایستادن  آید و من کاری نمیهیوال بطرفم می

وحش تونل  از  بعد،  تکانی،  هیچ  وحشت بدون  تونل  به  تی 

تنِ خود در آنها خزیدم. آرزو   دیگری پرتاب شدم و یا خود با

باشند،   فروشگاه  توی  هنوز  من  از  غیر  نفری  چند  کردم 

بود.  جور  به  جور  لباسهای  از  پوشیده  زمین  نبود.  ندیدم. 

پارچه چاره روی  دویدن  جز  نبود  تا  ای  لغزنده  نرم  های 

عمق فروشگاه ردیف  شناختم، در  رسیدن به آنجا که من می

شدی رو به زمین دنبال  ید خم میلباس زیر زنانه. این بار با

های کمرنگ.  گشتی آنهم در روشنیجنس مورد نظرت می

چشمان من البالی آنهمه رنگ به دنبال دیدن شماره دوازده  

بودند، و سرانجام پس از تالش زیاد در اضطراب، دیدند. از  

از تور سفیدی که دور تا شناختم  تنوع رنگها آنها را می و 

ها بیشتر از دوتا بودند باور  ود. بسته دورشان دوخته شده ب

ی شماره دوازده کن. این را به زنم نگو. من فقط دوتا بسته

ی شماره چهارده خودم را انداختم  برداشتم و آن دوتا بسته

های دلخواهم  های دیگرِ روی زمین. وقتی بستهروی بسته 

ر با  کردم  بغل  فیروزهرا  سفید،  پرت  نگهای  صورتی،  و  ای 

غوش زنم با نوازشهای دستهای گوشتالودش. الزم شدم به آ

توانستم از جای خود برخیزم  نیست این را به او بگویید. نمی

آمدم و همزمان داشتم جلوی آمدن خود را  چون داشتم می

زیاد میمی بود و مقاومت  ایستادن گرفتم، سخت  خواست 

لذتِ ناگهانی که به تمام رگهای بدنم دویده  در مقابل آنهمه  

آشوبزده  بو درهمِ  فروشگاه  آن  در  حاال  که  لذتی  د 

و دفع  نمی از خود دور  را  آن  زور  به  داشتم  و  خواستمش 

میمی چون  مردانگیکردم  توان  کنم خواستم  حفظ  را  ام 

برای وقتی که در منزل پیش زنم هستم. بهترین راه مقابله  

ی تن بود، ناگهان برخاستم، با سه بستهبا آن ناگهان برخاس

دوازده که هر بسته سه عدد شورت داشت، دزدانه از شماره  

فروشگاه بیرون خزیدم غافل از آن که عکسهایم که مرا به 

نشان می زاویهوضوح  تمام  در  ماندند. دهند  فروشگاه   های 

نمی چون  نپوشاندم  را  صورتم  و  سر  توی خب  خواستم 

یک عنوان  به  فقط  خیابان  بشوم.  دیده  غارتگرها  از  ی 

خودش میخالفکارها  پنهان  نقاب  پشت  را  من  ان  کنند. 

نیستم. قول  نیستم. حاال هم نگران خودم  نبودم.  خالفکار 

بیرون می ماجرا  این  از  را  زنم  پای  که  لطفاَ  بدهید  کشید 

چون آن لباس زیر اصأل به درد او نخورد. من اشتباه کردم.  

ها اشتباه کردم وقتی که مطمئن بودم  ی آندر انتخاب اندازه

اندا انتخاب میزهدارم  ام را در یک  کنم. بستهی درست را 

هویت گذاشتم و آنرا مثل یک  کیسه پالستیک آبی رنگ بی

دوتا   رفتم.  راه  گرفته  در دست  معمولی  خریده شده  چیز 

رو در مقابلم ظاهر شدند. پیش از آن  پلیس مرد توی پیاده

ها  پیچیدم توی یک گاراژ که برای غریبهکه به آنها برسم  

یک داخل    مثل  از  نیست.  کوچه  اما  است  معمولی  کوچه 

ای رو به  توانی بروی توی راه پله متروک که پنجرهگاراژ می

ام در آنجاست. رفتم داخل و  خیابان دارد. وانمود کردم خانه

از پشت پنجره بیرون را پاییدم تا پلیسها بروند دور شوند.  

فتند  بست را دیدم. دوتا پلیس دویدند رآن کوچه بُن دهانه  

توی کوچه بسوی تاریکی. من از مخفیگاه بیرون آمدم و باز  

شد. عرض خیابان را  تر میدر خیابان بودم که داشت خلوت 

رو مقابل از البالی مردم طوری گذشتم  طی کردم. در پیاده

مقابل دهانه  ام. باز باید از  ی ماجرا کامأل بیگانهانگار با همه

به من جنس فروخته  گذشتم. زنی که  آن کوچه باریک می

تندتر  را  قدمهایم  دوید.  پیش  کوچه  عمق  از  هراسان  بود 

کردم. دوتا پلیس بسوی کوچه یا بسوی او دویدند. دستمال  

خوش رنگ از روی صورت زن پایین افتاده بود. داشت گریه  

مق کوچه.  کرد؟! با دیدن پلیسها باز دوید برگشت به ع می

در تنهایی خودش را    دور شدم از هیاهو به خانه رفتم. زنم

تختخواب. من مثل جوان   بود روی  از توی ویلچر کشیده 

اما  مُشت از زخم  ُپر  زنی که بازی را برده و حاال با صورت 

ی معشوقه آمده پا توی خانه گذاشتم. مالفه  پیروز به خانه

به   سکوت  در  او  بود.  شده  عوض  هم  توی روتختی  بسته 

کش باال  را  نگاهش  بعد  کرد  نگاه  چشمانم  دستم  به  و  ید 

لبخند زد. پیدا بود در مدتی که من از خانه بیرون بودم او  

چهره آرایش  لبهای صورتیمشغول  بوده.  آنکه اش  بی  اش 

صدایی دربیاورند نام مرا تکرار کردند، لبهایی که قرار بود به  

ل و  کنند  حرکت  من  لخت  سینه  روی  که  بزودی  را  ذتی 

دی بار  شده  گُم  ما  خانه  در  بیاورند.  مدتهاست  بازپس  گر 

نگاهم بسوی شکاف بین دو سینه سفیدش قدم بسوی او 
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برداشتم. دستهایش را باز کرد. خودم را به آغوشش انداختم.  

روی بسته  او  سر  پشت  افتادند  شدند  ول  دستم  از  ها 

لرزا صدای  با  بودم.  نگرانت  گفت  بوسید  مرا  ن تختخواب. 

نمی داگفتم  را  سابق  جرأت  و  دل  هنوز  گفت  دانستم  رم. 

ی خودم را ول کردم روی رانهایش. او چرخید و داری. همه 

روی بسته  کرد  ولو  را  خود  پشت  برداشت.  خنده  با  را  ها 

دراز  او  بود.  او  تن  روی  هنوز  من  تن  از  نیمی  تختخواب. 

ها را نگاه کرد، یکهو سعی  کشیده رو به سقف، روی بسته

د؟ گفت رد خیز بردارد بلند شود نتوانست. پرسیدم چه شک

و  اینها که همه نمره دوازده هستند. صدایش خشک  شان 

ای ای نیاز داشت. گفتم همان اندازهدار، به تک سُرفهخش

ای پوشم. ضربهپوشی. گفت من شماره چهارده میکه تو می

  از کجا به سرم کوبیده شد. برخاستم از تخت پایین پریدم.

ه گذشته گفتم اتفاقأ من هم توی شک بودم اما همین هفت

که خواهرم اینجا بود و شما داشتید درباره همین چیزها با  

می حرف  زیرت  هم  لباس  نمره  که  گفتی  او  به  تو  زدید، 

ست. زنم گفت این چیزی بود که من به خواهر تو  دوازده

که  بودم  آشپزی  مشغول  من  گفتم  تو.  خود  به  نه  گفتم 

می  شنیدم، نباید  تو میپس  اما  گفت    دانستی کهشنیدم. 

ست. گفتم من آنروز خیال کردم  نمره لباس زیر من چهارده

گویی. گفتم شنیدم که او  تو داری به خواهرم واقعیت را می

با تعجب کشیده پرسید واقعاَ؟! زنم به طعنه گفت نه اینکه  

خواهر تو درباره زندگی خودش و شوهرش واقعیت را به ما  

چیزهای  گوید! مکث کرد. باز گفت او هم درباره بعضی  یم

البته که میاش به ما دروغ میخصوصی  گوید. گفتم  گوید 

نباید می باور کردم؟ گفتم  اما من  شنیدم. گفتم اصأل چرا 

شدن  پرت  صدای  بعد  سکوت.  شنیدم!  چون  کردم  باور 

ها بر زمین اتاق، و صدای زنم که آرام و تلخ گفت حاال  کیسه 

 کم کن برگردم به ویلچرم لطفاً. کم
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 شهرام رحیمیان 

 
 

می غریزه  را  شر  و  خیر  بیمن  در  دانم،  را  نهاد  این  آنکه 

آسمان بجویم و  دو گانه پرست باشم. به نظرم مرکز دایرۀ  

اما   از طبیعت ماست،  انسان ذاتی و بخشی  خیر و شر در 

و    یابد میمحیط این دایره  به فراخور قدرت فرد گسترش  

بر جامعه میتاثی گر  آباد  یا  ویرانگر  این جامعه  ری  گذارد؛ 

تواند محیط کوچک خانه باشد یا دربرگیرندۀ تمام کرۀ  می

زمین. همه از وجود دروغ، حرص، شهوت، دزدی، حسادت، 

خیانت، خشم، جنایت، جهل... آگاهیم، از وجدان و مهر و  

نیز  پشیمانی...  و  همدردی  و  همیاری  و    خبربی  همدلی 

در    یو بد کردار  یکوکاری ن  دانیم که. این را هم مینیستیم

  ک یحداقل به  مهروزی یا  ستمگری    یست و برامعنایانزوا ب

توان داریم. آیا می  ازینو حداکثر به تمامی مردم جهان  نفر  

تقویت  تربیت مهار کرد که خیر  با  را طوری  توسن غریزه 

ی که  چند وجهشود و شر تضعیف؟ پرسشی است با پاسخی  

کنم ایران با انحطاط اخالقی شدیدی رو به رو  ن فکر می چو

رمان  نوشتن    باام  کرده  یخودم سع کوچک  به سهم    است،  

به این مهم بپردازم. این رمان که بخش اولش    "در چنگ"

اینجا می در  بلند  را  و  نه بخش کوتاه  بیست و  به  خوانید، 

ش  ری چاپختقسیم شده که به زودی به همت مدیر نشر مه

 د. شومی

 
 

 و عمه جان   سی فاوست، ابل 

 

 :فاوست

 نزد شما، واال گهران، از نامتان 

 برد اغلب به ذاتتان   ی توان پ  

 هاست نام   ن ی غماز، کذاب ازجمله ا   ر، ی شر 

 هاست آوازه   نی از ا   ک ی بگو، نامت کدام   حال

 :سی ستوفل ی مف 

 از آن قادرم   یب ی نص 

 آورم ی بار م   یک ی و هماره ن   م ی جو ی شر م   وسته ی پ   که 

 :فاوست

 سخن؟   ده ی پوش   ن ی مراد است از ا   چه 

 ( نهیآ وسفیفاوست، قسمت اول، ترجمه ) 

 

ساله،   یشصت و اند  نه،یآ  وسفی:  کنمیم  یرا معرف  خودم

به    ی آلمان  ی مهندس سابق و در حال حاضر مترجم آثار ادب

اندیفارس و  آنه    ی! چهل  اتفاق همسرم  به  که  است  سال 

  م؛یگذاریپشت سر ما ر مانیزناشو ی زندگ ینیریو ش یتلخ

  دهبه    کیآخر، نزد  وندیپ   ن ی. در ا  دهیکه بر   وستهیالبته نه پ 

  یزندگ  یسوم ساختمان  ۀها است که من و آنه در طبق سال

اندازش است؛ در چشم  ییکه پارک کوچک و با صفا  میکنیم

  ی هاخرزه  یهابوته  انیاز م  یو خاک   کیبار  ی هاکه راه  ی پارک

برسند    ینینشبزرگ و دل  ۀتا به برک  ند گذریم  ایو آزال  یهند

برش گرفته و توس در  راش  دکه درختان  ا  راند.    نیتمام 

انتخاب    یبخشم برا  پارک الهام  نیها از اها، گذر فصلسال

  د ی. البته شارمیگیترجمه به دست م  یاست که برا  ی کتاب

چون با    گرفتم،یترجمه به دست م  یبرا  سمیبهتر است بنو

  میفاوست گوته برا ۀکه بعد از ترجم یزینگاشگفت یماجرا

نم افتاد،  م  دانم یاتفاق  هم    یگرید   تابک   کنمیجرئت 

پ   ای  کنمی ترجمه م ا  شینه.    امیزندگ  ب،یغر  ۀحادث  نیاز 

عاد مس  یروال  در  معرفتم  و  داشت  را    قیحقا  ریخودش 

تجربه و  پ   یاض یام رشده  مشهود  ا  رفت، یم  شیوار    نیاما 

... بهتر است  بیعج  یلیخ  یلیخ  ب،یجع   ی لیخ  ب،یاتفاق عج

کنم تا    شتنقصه را از اول شروع به نو  یخودکار فلز  ن یبا ا

:  میببر ی پ  شتریمتن به عمق فاجعه  ب ن یدر طول و عرض ا

ابر  یروز  ی الدیم  2019سال    یۀژانوهفتم   و  بود.    یسرد 
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سنواتصبحانه  معمول  مطابق  و  خوردم  را  جلو    یام  رفتم 

ا به پارک نگاه  ستادمیپنجره  افتاد     کردمیم .   که  در دلم 

تار  یروزها و  ترجم  کیکوتاه  با  را  هامبورگ   ۀ زمستان 

رو آنه که  به  و   یفاوست گوته سر کنم.  بود  مبل نشسته 

ست که فاوست گوته   یگفتم: »نظرت چ  خواندیروزنامه م

 «کنم؟را ترجمه 

 خته یآم  یچشم جا به جا کرد و با لحن  ی را رو  نکشیع   آنه

 « سخت باشد؟ یکنی: »فکر نمدیپرس  دیه تردب

اش  شما از عهده  یسخت که هست، اما شوهر گرام -

 .دیآیبرم

 ی از خوردن صبحانه، به اتاق کارم رفتم. فاوست را از تو  بعد

و سهمم شد   ز یبرداشتم و نشستم پشت م م یها کتاب ۀقفس

پاره  ی از پارک قسمت فوقان آسمان    یاسه درخت توس و 

از  یابر پ   که  پ   دایپنجره   ت یب  کهنیهنوز.هم  داستیبود و 

 ه شد ب دهیکش اریاختیاول فاوست را ترجمه کردم، نگاهم ب

  ۀشاخ  نیباالتر  یکه رو  ی درختان توس و کالغ   یهاشاخه 

رو   یچهل متر یس ۀدرخت نشسته بود و از فاصل نیبلندتر

 ی بیعج  زیآن شاخه چ  یبه اتاقم داشت. نشستن کالغ رو 

نگاه    رونیام ادامه دادم و هر بار که به بترجمه   بود؟ نبود! به

رو را  کالغ  د  یکردم،  نشسته  شاخه  ندمیهمان    یاه گاه. 

من به کالغ در تمام طول روز ادامه داشت تا کالغ    یگهگاه 

ن  ی کیتار  یتو بعد  روز  رفت. صبح  فرو  هنگام شب   ز یزود 

همان شاخه نشسته بود و رو به اتاق    یکه رو  دمی کالغ را د

عجکارم   نه  بیداشت.  اما  عجبود،  را    بیچندان  فکرم  که 

جا  شانیپر از  کالغ  و  گذشت  هم  روز  آن  تکان    ش یکند. 

وقتخوردن ن  ی .  سوم  جا  ز یروز  در  را  د  یکالغ    دم،یخود 

گوته را به حال خود    یآقا   ۀ . سروددیامانم را بر  یکنجکاو

بلند شدم رفتم تو درخت توس   ریپارک و ز  یرها کردم، 

 ی متر  یکالغ. ارتفاع درخت حداقل س  یشابه تما  ستادمیا

ز نبود،  من  کار  آن  از  رفتن  باال  و  بلند  رایبود  از    یهم 

 .امفاصله گرفته  ادیز یو هم از جوان ترسمیم

تلنبار شده    ی هاوآشغالآت    انیبه آپارتمان و از م  برگشتم

  ۀکردم و آمدم از پنجر  دایرا پ   امییصحرا  نیکشوها دورب  یتو

براق و نگاه    یخانم کالغ چشمان  ای کالغ. آقا    ی اتاق به تماشا

نم  یثابت تکان  اما  پالستخوردیداشت،  بدون    یکی.  بود؟ 

درخت و    یحوصله و جرأت کرده بود ببردش باال  ی شک! ک

بماند؟ به    منیکه از بوران ا  یاچنان سفت ببندش به شاخه

مترجم، برو به   ی آقا امده یبه تو ن ها یفضول  نیخودم گفتم ا

 !صبرانه منتظر است ی گوته ب ی س که آقاکارت بر

  یو چهل روز آزگار  صدیبه کارم و در تمام س   دمیرس  رفتم

فاوست کلنجار رفتم، با    ۀشنامینما  یها  تک واژهکه با تک  

گرفتم و    یترسناک کشت  ۀنامسیابل  نیا  یهاتیب  کی  کی

کردم،    شیرایو و  یام را بازنگربارها و بارها از سر تا ته ترجمه 

خ  نیا رو  رهیکالغ  خ  ۀشاخ  یسر  م  رهیتوس  بود.   نبه 

او عادت کردم و    ۀهر روز  ندی کم به د  است که کم  یعیطب

 «!او گذاشتم: »وهومنه  یرو  یحتا در گرماگرم ترجمه اسم

به    کیچهار بعدازظهر چهاردهم دسامبر، بعد از نزد  ساعت

رو    د،یرس  انیام به پاسال خون دل خوردن، که ترجمه   کی

  ینجره تا گزارش کارم را به وهومنه بدهم، اما اثرکردم به پ 

ند  او  رودمیاز  از  تار  ی .  به  رو  بود؟ هوا  افتاده    ی کیدرخت 

چراغ  که  بود  مقوهگذاشته  از  را    یهارتوپ خرت    انیام 

درختان    ییکشو دوروبر  هرچه  پارک.  به  رفتم  و  برداشتم 

ته  فتاده بود؟ رف. کجا اافتمیتوس دنبال وهومنه گشتم، او را ن

را به تمام    نم یبود؟ از بس خوشحال بودم که با شاهکارم د

ام که در آن    ادا کرده  یفارس  ات یگوته و ادب  یو کمال به آقا

 .مخم افول کرد یۀاشذهنم به ح یروز وهومنه از متن اصل

نداشت، چون هشت روز بعد    ی دوام چندان  میشاد   متأسفانه

پا و درست    انیاز  پ   کیترجمه  فرستاد  شیروز  متن  از  ن 

با    یکه گهگدار  ی دوست  ،یرانیمعتبر ا  یاز ناشرها  یکی  یبرا

از    یگرید  ۀترجم  آمد،یم   دارمیبه د   هیبه عنوان هد  یکتاب

فارس به  مترجم  ، یفاوست  همت  نام  یبه  و  به  توانا  آشنا، 

  کیفراهم کرد.    ی را حساب  میتلخ  دستم داد که اسباب اوقات

  ی سه فنجان چاگفتگو    نیبا دوستم گپ زدم و در ح  ی تساع 

بود نگاه    زیم  یچپ چپ به کتاب که رو  وستهیخوردم و پ 

را از    ش یدوستم زحمت را کم کرد. تا او پا  نکهیکردم تا ا

فور گذاشت،  برون  م  یآپارتمان  و شروع    زیپشت  نشستم 

بلع  دمکر به    ،یکتاب، نه هول هولک  یمحتوا  دنیبا چشم 

هوا به  البته  و  حواس  تمرکز  و  باحوصله   ۀ سیمقا  یبلکه 

  .سرشناس بیرق ۀخودم با ترجم ۀترجم

که    افتم ی از کتاب را خواندم و در  ی میساعت هشت شب ن  تا

  میسر تعظ  دی پرزور زانو نزنم، حداقل با  فیاگر در برابر حر

ش از درخشان  ۀمحترم با ترجم  یچون آن آقا  اورم،یفرود ب
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کرده بود    اعتباریب  یآورطور شرمفاوست »شاهکارم« را به  

 .را نقش بر آب امیالیخو خوش

مستول  یپ   در من  بر  حسرت  روانم،  به  ناکار  شد،    یزخم 

مترجم   ۀرفتارم را از دست دادم و ترجم  اریکه اخت  یطور

به د را چنان محکم  کتاب    ۀرازیکه ش  دمیکوب  واریبزرگوار 

 ن یامیگلدان بزرگ درخت بن  یاز آن افتاد تو  یمیپاره شد؛ ن

  اه . با نگنیزم  یونگار روشفرش پرنق  یرو  یمیو ن زیکنار م

دلگ ابدا!  نشست؟  فرو  خشمم  شده  دوتکه  کتاب  و    ریبه 

زل زدم و    زیم  ی رو  ۀپراکند  ی شکسته، به ورق کاغذهادل

که    ی غیدریام از زحمت بگرفته  یچه دستمزد دردناک   دمید

ب  نیا  یبرا همامدهیکش  همتایاثر  خواستم   کهنی. 

 ز یم یتا ابد در کشو  و نمیمرتب بچ هم ی را رو امیخالفکار

کنم، آتشفشان خشمم دوباره فعال   ی گانیقلم با نیا بصاح

و    ثمریب   حاصل تالش  یعصب   ی با حرکت  م یهاشد و دست

جمع کرد و   زیم  یاز رو  یگازانبرام را  روزمره  یهاییتنها

 .ختیر زیسطل آشغال کنار م یتو

دست  جیگ دلخور  رو  یهاو  را   ی صندل  ۀدست  یخطاکارم 

  یسپردم و چشم به کاغذها  ی صندل  یم، کمر به پشتگذاشت

را به صالب  یمچاله شده تو اوقاتم  اندوه    ۀسطل دوختم و 

به صدا  کهنی. همدمیکش را  و گوشم  بستم  را   ی چشمانم 

نالحزن   زشیر و  باران  تو  ۀ آلود  ندب  یآب  و  باد    ۀ ناودان 

ام حس کردم. همسرم شانه  یدست آنه را رو  ی اسپردم، گرم

 «دور؟ یداد: »چرا انداخت امیام دلدارآر یبا لحن

را   را باز کردم. آنه دست کرد و از تو سطل ترجمه   چشمانم

 ی خوب  ۀگذاشت. گفت: »حتم دارم ترجم  زیم  یبرداشت و رو

 .« از کار درآمده

گفتم: »خوب که  یساختگ  ی را لوس کردم و با فروتن  خودم

اثر   کیخوب از    ۀبه دو ترجم  یازیاز کار درآمده؛ اما چه ن

ا کتاب  بازار  م  رانیدر  خواهش  رو  کنمیهست؟    زیم  یاز 

خرد   شتریسطل آشغال تا اعصابم ب  یتو  ندازشیبردار و ب

 .« نشده

  یهمدرد  یگرفت و برا  دهیحرفم را نشن  شهیمثل هم  آنه

مون سفر  از  بازگشت  از  »بعد  عوض   دیشا  خیگفت:  نظرت 

 .«شد

ن و آنه از آن روز بداختر م  ش ینماند که شش ماه پ   ناگفته

بود  میتصم خاطر    یبرا  میگرفته  به   22انبساط  دسامبر 

  میریجانش جشن بگرا با عمه  سمسیکه هم کر  میبرو  خیمون

  م،یببر  یو حظ  میبزن  یگشت  رنیبا  التیدر ا  یو هم چند روز

که    یگلشرحه شرحش رفت با آن دستهاما چنانکه شرحه 

به  شدم و توان سفر    یداده بودم دچار بحران روح  آببه  

جان را نداشتم.  با عمه  سمسیو شرکت در جشن کر  خیمون

 .« می ایب خیبه مون توانمیحال خرابم نم نیگفتم: »آنه، با ا

بود که اوقات آنه تلخ بشود و شروع کند به سرزنش    یعیطب

شد و   ممیوخ  یۀروح  میکردن، اما خوشبختانه تسل  هیو گال

 دن ید  دسامبر به  22با قطار شب روز    ییگرفت تنها  میتصم

 .جان برودعمه

پا درد بلند    ی دسامبر با کم  22روز    یمعمول سنوات  مطابق

را ورق زدم و    یوارید  میتقو   ۀاول صفح   شهیشدم. مثل هم

از   دهیپوش  یآن روز، قصر و باغ ریتصو دمیبه چشم خودم د

صبحان است.  به    یمختصر  ۀ برف  و  همسر خوردم  اتفاق 

به خانه آوردم    و خرکشان  دمیخر  یرفتم درخت کاج  یگرام

 .کردم نشیتزئ مبویززلمو با 

سفارش کرد:    گذاشتیدرخت م  ریز  ییآنه کادو  کهیهنگام

 «!وقت  کی یدسامبر بازش نکن 24»زودتر از غروب روز 

م دست از پا خطا نکنم. آنه  دادم و حتا سوگند خورد  قول

را م ناگهان    بستیداشت چمدان سفرش  افتاد    ادشی که 

  تواند ینم  یخالو دست  دهینخر  یسوغات  جان هنوزعمه   یبرا

از کجا   هیهد  م؟یبر سر کن  یبرود. چه خاک  رزنیپ   ارتیبه ز

جامیاوریب  ریگ جلو   ی نگران  ی .؟  خوشبختانه  چون  نبود، 

بازارچ   یمرکز  ستگاهیا  سمس یکر  یموقت  ۀقطار هامبورگ 

  ی فیبه درد نخور و رفع تکل  زیچ  شد یبرپا بود و در آنجا م

بست و    ی . آنه چمدانش را با دستاپچگدیجان خرعمه  یبرا

منتظرش   راق یبه من که دم در آپارتمان مظلوم و حاضر به 

!« شد ریبودم دستور داد:»بجنب که د ستادهیا
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 حسین رحمت 

 
 

 چشمه حال  

پرده به سینههای خواببا چشم از پس  پریشان،  ی زده و 

که   مرضی  از  بود  خواسته  است.  زده  زل  آسمان  سیمانی 

از این هم در دم دمای    پیشتاب کرده بگوید.  بی   وجودش را

کشد و دیوارهای زمان  خبر قد میعصر گفته بود مرض بی

ریزد. سر شب هم گفته بود اول صدای و مکان را به هم می

شود، بعد با هم  بان سرش میشنود، بعد سایهپایش را می

نفس  جفت می بلندبلند  درهم  و  باهم  دو  هر  بعد  و  شوند 

کند  اش را پر مینههای جفتش سیسنگینی نفس  کشند. می

شوند  ترکاند. بعد هردو میو موج پس موج زندگی او را می

ریزد و از زند، به تن مییک تن. انگار برق شهابی چرخ می

پلک بر هم میشتاب آن  تاریکی و بعد هزار  ها  افتند. بعد 

اقلیم  ای هراسان به هفت هزار شمع روشن و بعد مثل پرنده

د. سفرهای بی جاده، سفرهای  روکشد و به سفر میر میپ 

 .انتهابی

 گوید: دهد و آهسته میسر تکان می

دریایی من  هیچ  "  این دل، دل  از  بشری  بنی  کس، هیچ 

 ".زارمی این شهر بیهای گرفته خبر ندارد. من از زمستان

آنکه زل نگاهش را بشکند  بعد از نفسی کند و نیم برآمده، بی

 دهد:  یادامه م

 "گذارد..هاش راحتم نمیت چشمها، مظلومیچشم"

روی، خواندن کتاب، دیدن فیلم  از چیزهای ساده مثل پیاده

مسکنت  همه  از  جدای  گفتم  زدم.  روزمره،  حرف  های 

از دایرههمه افتادهمان  بیرون  ایم. نگفتم که این  ی زندگی 

مان در خود  ها مرهمی است بر گذشته. گفتم که همهحرف

 .ایمخودمان دور خورده و با خود تنهاییم و دور 

 :کندزحمت باز میبعد از سکوتی سنگین، بال نگاهش را به

ها از رنگ آبی خوشم تا جوانی سر نیامده بود، بین رنگ "

ها جان و تن من با صدای دریا در  وقتآمد، از دریا. آنمی

ی روان که باد نبود دریا در پهنهگرفت و هنگامیباد موج می

بستگی من به دریا به  شد. شاید دلمیمن پذیرای زندگی  

دل دورها،  خیلی  از  که  بود  این  بودم.  خاطر  دریا  بسته 

چشمدل در  بسته  که  عطوفتی  و  نگاهش  مهریانی  ها، 

 ".کردم. خاطره دریا مرا گرفتار دریا کردحضورش حس می

از سینهبی   جای آسمان بردارد، کمی جابهآنکه نگاهش را 

بخواهمی که  انگار  ساعتشود.  از  را  پاهایش  رخوت  ها  د 

لحظهبی بیندازد.  بیرون  چشمان  حرکتی،  عمق  در  ای 

می غرق  درد پریشانش  بیرون،  باد  همان  باد،  مثل  شوم. 

کنم و این یکریز در تن هر دوی ما  درمانش را لمس میبی

 .تازدمی

ه  ی دیوار، آبگیری است با یک خانه چوبی پوشیدبه سینه 

مملو   آسمانی  و  خزه  خاکستری. گوشه سمت در  مهی  از 

چپ تابلو، پیری با صورتی روشن زیر افرای کهنی نشسته و 

کند که انگار از قاب تابلو خارج است. انگار  جایی را نگاه می

 .ی سیمانی آسمان نگاه او راسینه 

 گوید: می

در خواب، در جایی چشم باز کردم و بیدار شدم.  ب  دیش  " 

آمده که در مکانی در خواب، شرایم آشنا بود. بارها پیمکان ب

ام که جایی بوده که قبلن در آن جا سیر از خواب بیدار شده

کرده سیاحت  زدم.  و  دور  آبگیری  دور  منگ  و  گیج  ام. 

احساس کردم زیر افرای کهن پیری بیدار و هوشیار منتظر  

شد.  رفتم رسیدنم به پیر کندتر میاست. هر چه پیش می

نواتر م. انگار که به بر و بحر بیز به شب رسید و من نرسیدرو

از من وجود ندارد. بعد در گردبادی دور خود چرخ زدم و 

پیر را صدا کردم. جوابی نیامد. تنها کبوتران حنا بسته را 

ی چوبی کنار آبگیر بال گرفتند و از  دیدم که از پنجره خانه

وی به جا مانده قصیل  قاب تابلو بیرون رفتند. بیدار شدم. از ب

 ".یر به گریه افتادمآبگ

 

 .در لحظه تسلیم بود

روشن اتاق  شوم و در تاریکهای شب گاهی بیدار مینیمه "

میسایه نزدیک  ای  سفید  تنی  با  غمگین  و  وارفته  بینم. 
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بار پیش. حالت   پنجره. درست رودرروی من. درست مثل 

آید. انگار  زند به رنگ سرخ درمیکه زل میهاش، آنگاهچشم

ها را از آتش گرفته باشد. گرما و درخشش  که سرخی چشم

ماند  قدر میبینم. آن جا کنار پنجره، آنا میجشعله را در ان

تا گردنش کشیده بشود و سرش به سقف برسد. بارها سعی  

ام از او بخواهم از خودش حرف بزند، ولی هر بار بغضی  کرده

راحتی نفس توانم بهیخورد و نمناگهانی در گلویم گره می

داند و شاید برای همین است که بدون  شم. این را انگار میبک

می تنوره  من،  به  زدن  فرصت حرف  و میدادن  رود.  کشد 

کنم با خودم حرف  لحظاتی بعد از رفتن اوست که شروع می

ام خیس است. سردم  کنم سر و گردن و سینه زدن. حس می

روی سر میمی را  روانداز  تا کششود.  آشفته  با ذهنی  و  م 

نزده، در رختخواب غلت میصب آفتاب  زنم و هزار حس  ح 

کند و دریک فضای بی  تازه و عجیب ذهنم را پر و خالی می

می خواب  به  نمیحجم  از  روم.  بار،  هر  ولی  کی،  که  دانم 

ی صبح آفتاب  ای از دایرهتودرتوهای پیچیده در سر، گوشه

می پاره  را  مینزده  کنارم  و  بیدار کند  خواب  از  نشیند. 

میمی نور  چشمشوم.  رنگ  او، آید.  نجیب  و  درشت  های 

بال میروشن  عشق  بوی  با  است،  آفتاب  از  قدم  تر  گیریم. 

 ..های نمناک شهربا شال و کاله توی خیابان  ،زنیممی
 

می نگاهش  که  را  همچه  ذهنم  خاک  از  قیامتی  کنم 

 ..ازدسگیرد. هجوم باد پشت پنجره رهایش نمیفرامی

سف  "گویم:  می هم  برو  را  ناتمامت  رمان  گرانادا.  برو  ر، 

 " .جا تمام کنهمان

 "های خواب در سفرم. با قصه "گوید: می

 "ای؟تو کابوس به بیداری ندیده  "پرسد: می

 "های ذهن، چرادر خانه خانه "گویم: می

آیند و در  وبیداری سراغم میها در خواب کابوس  "گوید: می

قت با من خوش نیست.  کنند. و نامریی رهایم مییک مرز  

زنم چون در هاست که خوش نیست. تودرتو حرف میسال

ها نیست. باور  ام. ولی قصدم این حرفجایی تاریک نشسته 

ها را بر لوح  داند. انگار که حرفکن که ظلمت درون مرا می

آید و  دل نوشته باشم. هر جا  بروم سایه به سایه دنبالم می

میدرگی میرم  خیال  میکنم  کند.  توی خواب  ولی  بینم. 

ها رها  خواهد از این دل لرزهدم و آن بیداری، دلم میهمان

کنم.  های روی میز فکر مینوشتهشوم. در بیداری به دست

از   تجسمی  هیچ  نوشتن  هنگام  ولی  نیست  یادم  حاال 

ای جدیدی  هها و آدمهای پیشین رمان ندارم. مکانبخش

بار از مرگ  وند که زندگی خودشان را دارند. یکشپیدا می

سایه و از معلق بودن بین دو سکوت نوشتم ولی نتوانستم 

می بدهم.  این  ادامه  نیست.  راهی  یک  خری آدانم  زنم  ها، 

قصد خداحافظی. نیتش مداوای من  مهمانی راه انداخت به

می که  آشنایانی  به  بود.  امریکا  تلفدر  زد. شب  شناخت  ن 

ن در جمع ساکت نشسته بودم اما درونم آشوب  میهمانی م

کردم درون  خورد. حس میها چرخ میبود. سرم از سروصدا

بیاورم،  طاقت  چرخانندم. هر چه تالش کردم  چرخ فلکی می

  ی  کشید و مرا به خانهنشد. سایه از پشت پنجره سرک می

ام،  م خسته برد. با اشاره دست، زنم را صدا زدم گفتخیال می

سروقتم نیامده به تر است بروم باال استراحت کنم.  تا مرض  

ها باالم برد. منگ  خواب از پلهام گرفت و تا پای اتاق زیر شانه

که آمد. همینراحتی درنمیو معلق دراز کشیدم. نفسم به

اتاق بی تاریکی  به  عادت کرد، صدای ملموس و  چشم  نور 

فهمیدم  زنده نشست.  ذهنم  در  .خودش  ای  رخت    است 

اب بود. بلند شدم چراغ را روش کردم و شروع به نوشتن  مهت

 " .کردم

 .جان گرفت صورتش کمی 

دیدم که زنم نگرانی  . یک هفته بعد از میهمانی، مینرفتیم “

کرد با لبخندی تلخ و  کند. گاهی هم که تر و خشکم میمی

چشم به  میگرفته  اشک  نم  بارها  هایش  اینکه  با  نشست. 

گردگ به  که  بودم  خجالت  فته  ازو  باز  ندارم،  حقی  او  ن 

نمیمی زندگیکشیدم.  این  از  بیش  حرام خواستم  را  اش 

کند. بارها بهش گفتم من آفتاب لب بامم، از چاهی که در  

 .آنم، توان بیرون آمدن ندارم

یک روز، در روشنی روزی که حیاط خانه پر از نور بود ازو 

هم نشستیم. د. توی ایوان کنار  خواستم بیاید و کنارم بنشین

می بقیهگفتم  شاهد  ماجراخواهم  باشی.  ی  کتاب  های 

کردی  سرفصل که  تمام  گفت  گفتم.  برایش  را  رمان  های 

گیرم. زن رمان تویی.  گیریم. گفتم با تو جشن میجشن می

درحالی و  بگیر  دریا جشن  با  دست گفت  در  را  دستم  که 

ی کتاب را به پیری نوشته بل از چاپ، دستق  داشت گفتم  

لبه برکهکه  نشانیی  برسان.  نشسته  برایت  ای  را  اش 
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دامنه می از  نیست.  دوری  راه  کهن  نویسم.  افرای  تپه  ی 

 " ..پیداست. پیر رخسار روشنی دارد

خواستم همدلی کنم تا اندوه،  شد. میشب داشت تمام می

نزدم. شعله چشم اما حرفی  نباشد.  او  نصیب  را  تنها  هاش 

 ...وار را روی خوددی و نگاه کردم و ریزش در

 لندن

 

 
 

 
خانی سینا کریم   
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 سیف   احمد 

 

 بازاریابی 
در خواب عمیقی بودم که زنگ تلفن بیدارم کرد. به شتاب 

آمدم پائین. کسی  می خواس برام فکس بفرسته. گوشی را 

 دادم.گذاشتم و دکمه مربوطه را فشار 

و  نشسته  نشیمن  اطاق  کاناپه  روی  بعد،  ای  لحظه  چند 

از خواندم.  می  را  فکس  برادرِزنم،گلی.    داشتم  بود  مهرداد 

مهرداد در آلمان درس معماری خواند ولی وقتی برگشت به  

ایران،  رفت به قول خودش توی کار تجارت. کار عمده ش  

ایرونی    هم داللی برای واردات به ایرونه. با صادر کننده غیر

قرارمدار گذاشته که هرچه که بتونن می کشن روی قیمت 

کنن. یه قسمت می ره تو حساب    و اضافات را سه قسمت می

نصیب   هم  بخشی  یه   . لندن  بانکهای  از  یکی  تو  مهرداد 

اضافیه و قسمت   شرکت صادر کننده می شه، یعنی سود 

سوم هم به قول مهرداد، مخارجه. راستش اینه که مهرداد  

ائم راجع به مالها جوک می گه و خیلی هم به ظاهر  که د

قیدتی در یکی از  مخالف خونی می کنه با رئیس مسائل ع 

به  شه  واریز می  بعدا  پوال  این  و  ساخته  ها   خونه  وزارت 

حسابی که این یارو تو سوئیس داره. بعضی وقتا مهرداد از  

من می خواد که از حساب بانکیش مقدار نسبتا زیادی پول 

دالالی ارز بفرستم ایرون. همیشه هم به من می گه  وسیله

. منم به روش نمی آرم  که می خواد با این پول معامله کنه

که واسه چی، مرد حسابی بهم دروغ می گی. تو که قبال،  

معاملش رو کرده بودی. حاال داری، حق بوق می دی داداش.  

مهرداد  سوی  از  که  منم  بالنسبت.   خریم  ما  کردی  فکر 

دارم با خجالت می رم تو بانک و این پول رو حواله وکالت  

اون لندن،  تو  دالله  حساب  به  دم  ایرون. می  فرسته  می  م 

عقیدتیه.   مسائل  رئیس  که  آقا  اون  به  ده  می  مهرداد هم 

دختره پشت گیشۀ بانک هم طوری منو نگاه می کنه که  

من انگار صبح به صبح یک بچه را کباب می کنم  و می  

 خورم! 

م واحوال پرسی، مهرداد تو فکسش نوشته بود پس از سال

ک دُرُس  ایرون  تو  گیاهی  داروی  تا  چند  واقعا  که  که  ردن 

محشره  و از من می خواد که برم این جا، بازاریابی. اسم  

چند تا مغازه زنجیری رو هم نوشته که اگه بتونی با اونا قرار 

 داد ببندی خیلی عالیه.  

تا آخر خوندم. یه کلمه    یک دفعه دیگه هم، فکس رو از اول

این دواهای گیاهی واسه چی خوبن. دوای   نبود که  توش 

ا یبوست. واسه سر درد آدم خوبن یا پا درد.  پیش  اسهالن ی

خودم گفتم، آخه مرد حسابی، برم به یاروبگم چی ؟ بگم  

آقا، این دوا را بخرین، بزنین به کجاهاتون؟ بخورین، بمالین،  

نه، بگم، هر جور که دوس دارین    شیاف کنین، آخه کدوم؟ یا 

این   یانه؟  شدین  خوب  که  بگین  بهم  بعد  کنین،  استفاده 

 جوری که نمی شه. 

دواهای   این  داداش،  که  زدم  فکس  مهرداد  به  بلندشدم 

تا   یارو بگم چی؟ و چند  به  گیاهی واسه چی خوبن؟ .من 

سئوال دیگه هم کردم. نیم ساعت بعد، جوابش اومد و راجع 

ا  4به   از  قول تا  به  یکی  بود.  داده  توضیح  واسم  ین دواها 

کی دیگه، قاتل  مهرداد، موثر ترین دوای نفخ شکمه، اون ی

ریزش موئه، یکی دیگه، سریع ترین و موثرتری وسیله برای 

الغر شدنه و باالخره، آخرین دوا هم یه معجونیه که روی 

همه نوع حساسیت ها وآلرژی ها اثرداره و اونا رو فورا رفع  

 نه. می ک

جواب مهرداد رو یه دفعه دیگه خوندم. یه کم رفتم تو فکر.  

اره بودم که خوب، تا حاال این کار  چیکار بکنم؟ اگه این ک 

رو کرده بودم. ولی از اون، طرف اگه دنبال این یکی هم نرم،  

وبحث  جر  ام  قبیله  و  ایل  همه  و  گلی  و  مهرداد،  با  کلی 

 پیدامی کنم.  
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کل طاس شده و غیر از پشت یه دستی کشیدم به سرم که ب

سرم لُخته لُخته. دستی هم کشیدم به شکم    عمالً  گوشام،

م که به قول زنم گُلی، یه عمریه آبستنی ولی نمی زائی.  خود

روگرفته  جاش  همه  کهیر  مث  چیزی  یه  که  رو  ام  چونه 

وخارش داشت، اون قدر خاروندم که خون ازش زد بیرون.  

هرداد. خود مهرداد هم اگر  یه نگاه دیگه ای کردم به فکس م

من  چه به اندازۀ من اضافه وزن نداره، ولی در بقیه موارد با 

درحال رقابته. یعنی هم سرش طاسه مثل سرخودم و هم  

پای چپش یه چیزی مثل اگزما داره که پدر اول و آخرشو  

در آورده و هرچه هم دوا و درمون کرده، نتیجه نداده.. از 

هم می گوزه . هر وقت که  اون    اون گذشته، وقت و بی وقت

می گوزه، زنش مریم و زن من گلی مثل لبو سرخ می شن  

مهرداد هم با پرروئی می گه خوب اگه بده، چرا تودل من  و  

 باشه؟  

، نرم.     Bootsدودل بودم. پاشم لباس بپوشم، نپوشم، برم  

می   تولید  دوستاش  و  مهرداد  که  عالی  دواهای  این  واسه 

کنن، بازاریابی بکنم. یا نکنم؟ یه دفعه دیگه فکس مهرداد  

ه تا مرکز خرید  از خونه اومدم بیرون، گفتم بهتر  رو خوندم.  

هم  اونجاست، پیاده برم. هفته پیش دکتر می    Bootsکه  

م بکنم. چربی  گفت که باید هر طور شده، وزنمو یه کم ک

خونم م باالست و اگه وزنم رو کم نکنم، ممکنه سکته کنم.   

به طرف   افتادم  راه  پائین و سالنه سالنه  انداختم  رو  سرم 

رد که  پاب  اولین  جلوی  از  خرید.  رو   مرکز  سرم  شدم، 

برگردوندم اونور که چشمم نیافته به گیالس های آبجو. از  

چندمی هم همین   جلوی دومی، سومی ........  و نمی دونم

جور رد شدم. خیلی روی اعصابم فشار اومد. دستام رو کرده  

دستم   توی  بودم  گرفته  رو  تخمام  شلوارم،  جیب  تو  بودم 

م. رسیدم به آخرین  فشار می دادم. از دور مرکز خرید را دید

پاب، هرکار کردم سرم رو برگردونم، گردنم مراد نمی داد .  

ار داده بودم که از چشام  برنمی گشت. اونقدرهم تخمام روفش

نع، ولی  بود.   افتاده  راه  وایستادم.    آب  پاب  جلوی  نشد.  

همین جور زُل زدم به داخل پاب. چند تا میز و نیمکت هم  

س های خالی و نیمه خالی آبجو  گذاشته بودن، بیرون. گیال

 هم روشون.

از   رو  رو ول کردم. دستام  تخمام  نبود.  انگار دست خودم 

آوردم. کتفم را یکی دو بار تکاندم. رفتم تو    جیب شلوارم در

ت خوبه، یه پاینت آبجوی سیاه که دکتره می گه، واسه  پاب،

که   رو  آبجو  جرعۀ  اولین  میز.  یه  پشت  نشستم  گرفتم.، 

 خودم گفتم. خوردم به

همین که رسیدی خونه به مهرداد یه فکس    یادت نره،   -

، بازاریابی  بزن و بهش بگو که داداش نوکرت هم هستم ولی

 واسه دواهای معجزه آسا ال دسم نیس. 

 ، لندن. 1998اگوست 
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 افسانه خاکپور 

 
   یک یکشنبه چینی 

دو سال پیش دریک صبح یکشنبه پاییزی به همراه یکی از 

ازفامیل   خرید  و    برای  خلوت  کوچه  آمدیم،  بیرون  خانه 

از خرید به خانه   .پرنمیزدساکت بود و پرنده   ساعتی پس 

 .کوچه همچنان خلوت بود .گشتیمازب

های دست درخت  متوجه دو مرد آسیایی زیر  گشودن دربا  

  زده که اینها کیستند و درحیاطوحشت.  راست حیاط شدم

ات و مبهوت ایستادم ای مچند لحظه  ،ما چه میکنند  خانه

 چطور   و   به چه حقی  ؟اینجا چه میکنید  ؛ و سپس پرسیدم

به جای    ، آنها که فرانسه حرف نمیزدند  .اید وارد خانه ما شده

 .همگی ها ها خندیدند  پاشخ،

  همینکه سرچرخاندم دیدم سه مرد آسیایی دیگر هم زیر

پنج    یعنی جمعاً   ، انددرختان دست چپ در حال چرخش

  ط.اناشناس در حی

م  پنج  این  چیست.  جریان  دو  راستی  یکی  که  آسیایی  رد 

  ، اعتراض مرا دیدند  وقتی تعجب و   ، تایشان هم مسن بودند 

کنان  های قرمز کاج خانه را به من نشان دادند و خندهمیوه

هاها که    ؛ به من نشان دادند  ،با ایما و اشاره و بازهم خنده 

 . میوه های درخت کاج را جمع میکنند، هاها

های سرخ میزدند و میوها بین خودشان به چینی حرف  آنه

و کوچک را تند و تند از زمین جمع میکردند و گوششان  

-بدهکار سروصدا و عصبانیت من نبود و هرچه از آنها می

شدکه  پرسیدم   خانه  وارد  فقط    ، نداهچطور    با پاسخ 

  .هاها بود خونسردی، خنده و

 ، اینجا بیرون بروید  از  هرچه زودترکه  م  یهرچه به آنها میگفت

های قرمز کاج  ن بدهکار نبود و به جمع آوری میوهگوششا

 .ادامه میدادند

های قرمز کاج را به  خوردن دانه  ، بود  تریکی از آنها که مسن

من نشان میداد و با ایما و اشاره و خنده که این میوه برای  

های او  ها حرفها ها    با همگی    ،سالمتی خیلی خوب است

 . کردندمی را تأیید

ها را جمع داشتند که همه میوه  ودند و اصرارکن نبآنها ول

از سماجت   د،بو  یکه خانم  من و فامیلم  .کنند و بعد بروند

  ، آنها به خواست ما که هر چه زودتر بیرون بروند  اعتنایی و بی

   بودیم.درشگفت 

از بود و کمی فرانسه حرف میزد  به یکی   ، آنها که جوانتر 

نریداگه    ؛گفتم بیرون  خونه  پلیس  ، از  به  میزنم    او  . زنگ 

همگی فلنگ را بستند و از   بالفاصله دوستانش را خبرکرد و

 .در بیرون رفتند

رفتن آنها معمای ورود آنها به خانه را با خراشهای   پس از

از هجوم مجدد   پیشگیری  برای  روی دیوار کشف کردم و 

 .نه شدیمور خااین چند چینی مجبور به باال بردن دیوار د

های قرمز کاج  نیز تا کنون به میوه  او تازه دریافتم که خود م

توجهی    ، و خود کاج پیر که پشت درختان دیگر پنهان بود

 م . ینکرده بود

زمین میریخت  ر های کوچک سرخ این درختها بسالها میوه

بدرد سالمتی و نشاط و شادی میخورد،   غافل  از اینکهو ما 

بار اولین  و    مخود  مسرانجا  برای  گرد  قرمز  میوه  این  نیز 

 خوشمزه را چشیدم.

 بیست و پنج  ژوییه دو هزار و بیست
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 بیگناه   روشنک 

 

 شعر   چند 

1 

 

 دیوار  بر کنم  می حک را نشان اولین

   نشانم می  خطی کنارش

   افرایی شاخه ،  گاوی

 فراخ بالهای   با  کشم می   درنایی

 

 آتش  روشنایی در

 کشد  می   ماغ  گاو

 لرزد  می  باد در شاخه

   من  و  گیرد می اوج درنا

    خط بر خط

 ناچیز و  نرم کشم  می

   حافظه غارهای در

 

 

2 

 فسیل  مثل 

 مرگ  ی لحظه از سریع طرحی

 تاریک رگهایی و  کهربایی های نقش

 زندگی  کمرنگ  یاد

 حرکت در اند  بوده ماهیچه شاید که هایی  سایه در

 غلیظ  مه در چراغی نور

 

   فسیلی مثل

   سخت سنگی شکاف از پیدا

 تاریخ  بی  ابتدا،  بی ای قصه

 صاف  سطحی بر سقوطی

 

 فسیل مثل

    خالی ی جاده

 تابستان شرجی در
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 مژگان محمدی 

 
 چند شعر؛ 

 

 شعر اول 

  شب دریای عمقِ در

 روز، بغضِ

 شود  می مرجان

  ای خسته مردمکانِنهانِ  در

 صدفبسانِ  که

 خویش درونِ  به را اندوه

 . سیاهند ریدیمروا

 بیکار  حسرتِ

 زند می آروغ

 شوق پریانِ  شاهِ چشمِ از  دور و

  من  ی بریده زبان های واژه پای به

 بندد،  می آهنی پابندِ 

 گریخته  کف از جهانِ آنسوی در

 سکوت پیرِ  ِآهنگر

 هالحظه تابِشب کرمهای سوسوی  در

  را  خاطرهمتورمِ  های سُم

  زند می نعل

 را  نور مشتی

 سوزاند می کوچکش انِ آتشد در

 را   گداخته  شب  از ای تکه و

  نشان  بی ای پنجرهپلکِ  بر

 آویزد می

  تاب شب رقصِ

 را  ظلماتآوازِ  ی رشته 

 کند  می قیچی

  من خیالِدستانِ  وانگاه

  تو آرزوی تنِ  نوازشِ ی ناکرده جرمِ  به

 مُشوش ذهنیناکجاآبادِ  به

 .....  شوند می تبعید

 2020 آگوست

  
 شعر دوم 

 آفتاب  ی مسیحانه حضور در تاکستان

 گشاید  می طمع دهان

 شود  می مست  انگور

 یابد  می تاب بی را  من تن

  من شراب خالی ی پیالهو

  تو دست هوای  در

 ،  ماند می سرگردان 

  شود  می آغاز جهان نیم

  سرمایش طبل

 ترکد می زمان شکاف در

  مُردگان زندگی رؤیای و

  دآی می در  رقص به تهی فضایی در

  مرا تمنای دستان و

  سازد می رها

 شاپرکان قلب وآنگاه

  شود می کوبیده فلک سقف  به

 سرزمینی  الی البه در

 ندارد  آواز که 

  را   راز تا

  سخن ی پرده پشت  از

 ،  بدُزدد

  من کور  الفبای میان تو

 وزی می

   تو اندوه در که کلماتی میان
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 اند شده خم

  را شعری هیچ دهان و

 ..... کنند نمی شیرین

2020 
 به زبان کردی  شعر سوم

 دا  تۆئی بێ ، یاو له کانم ساته
 دەکهن  وڕاوە

  قایم تۆ که ی ئه
 من، شیعری ھهر  کانی ڕەشه چاوە گڵێنهی له

 کێشاندن  ھهناس تامهزرۆیی و تام که خهاڵتم
 وەقرەم بێ که

 یک  ھاڵه وەکوو
 بوونه ترێ قهراری بێ له که

  ھاوین تاوی
 ئهڕێژێنێ انیشهو ڕیشاڵهی به
 و گهرم شهڕابێکی بگاته تا

 ھیجرەت  دووایی
 .....  تۆ دەمی به
 

 سپتامبر ٢٠١۹  مۆحهممهدی مۆژگان
 

 

نورقدسی قاضی  
 

م به دنیای رنگی تو سفر کرد  
 رنگین کمان شدم
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 سیاوش میرزاده 

 

 
 

 خطابه هایی به وزن »خسروانی« 
  

 یک 
 پلنگ چشم بود وُ 

تاب بی چنگ ِ  

  نگاه ِ راکدِ ماه به آب وُ

در دایره، اضطراب دایره  

 
 دو 

رفت او به شکار می  

ای در شکلِ چَرای آهوما به نظاره  

 

 سه 

شد اگر تاِق این شبچه می  

ای وُدراند به خون ستارهچهره می  

گشود لب می  

 

 چهار 

 گذر ز مرزهای نباید  

 سفر به حجمِ آنچه نشاید

 آی....... 

دستِ عشق برآید مگر ز   

 

 پنج 

 مرا

 پیچکِ سبزِ دستانِ تو 

فشارد می                            

را تو   

 مخملِ ارغوانِ صدایم

 به مهمانی سوسن وُ

 سُکرِخاموشِ او 

سپارد می                  

 

 شش 

 در غایتِ مستی و عتابم 

بوت از پشتۀ گیسوانِ خوش  

کنتاری یله  

 که خوش بخوابم 

 

 هفت 

بَرَدَمنیرنگی می چه   

 به گذرگاه خواب

 آی..... گیسو بتاب وُ  

 مرا دریاب

 

 هشت 

 آی...  

یی وُ یاد  ای شوکتِ زیبا  

 تنِ ویرانۀ من

 بندیِ چنبرِ دستانُ تو باد 

 

 نُه 

 طرحِ یک حادثه جنبید بر آب

  یک نفر ماهیِ قرمز را از حوض گرفت

سبب در دهنِ گربه گذاشت بی  

تنهایی و خوابجُلبک و آب و    
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 ده 

 تو طی شدی از من 

 و نیم نگاهی  

 نگرداندی بر این آستانۀ ُپر چاه 

 به ویل اندر  

 اینک این منم

 انگار بیژن ام

 ای نخشب! 

 !ای ماه

             

 از رسیده هات 

، بس نبوددآنهمه رسیده هام که نزد تو بو  

ه، تَرزتا که برسانِ  

 یا تُرنج، یا نارنج  

 از باغ های شیراز 

 یا بو، از نافۀ آهو  

 از خطّۀ ختن می خواهی؟ 

جوت برسانم با اینهمه ، به جست وُ  

  یناز رسیده هات کمی بلوغ بچ

 بچشان مرا هم نیز 

 از سر لطف اندکی از طعم وُ 

ز از لبخند سیب بری  

 یا میلی از نصیب ببیز

 

 

 مخافتِ رمندۀ گُم 

 آن آخرین واژ 

 باید که کهرباوارم دررُباید 

و در مخملینۀ برق شطی از ابرهایی مذاب و مکنده، بخارم  

 کند 

 در شرارۀ شطحی شتلبناک

 از بی دست و پا و سر رفتن 

گندابِ وقت های مردۀ جاریگذار از  . 

 آن واگویۀ واپسین، آن گول 

 آن ناگهان، که نزدیک تر از چشم بود ، به چشم 

فسون هزاردستانِ هوش ربای   

ر ناآمده به بَ  

 گریزپای عبور را به نیم نگاهی، لختی نایستاد 

 شاید البُدِ دیگری را باید که درمی نوردید 

، درکجای مکان  

یا چه گاهِ زمان؟    

 آه

رین واژه ای آخ  

 مخافت رمندۀ گُم 
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 ی کرباس   با ی ز 

 
 در عصر کرونا   پنج شعر  

و آهو  ی بهادر دران ی یخصوص ینامه ها یاز مجموعه  

 یحسان

 

278 

 

 ی طبع تو بنازم که هنوز دست مشاطه

 ی تست زیور زلف عروسان سخن شانه

 ار یشهر نیمحمد حس

 

 هنوز در فالن شهر سیکیتیگو 

 و های چند بعدی تیکیدیگپل

 گرد و گردان

 پیتگوست 

 هنوز از گوشت چغر قیروکاشی

 صدای مته و

 آید ی خاک میسوختهبوی 

 و معلوم نیست

 خواهندزده چه میهای بهتدوباره از جان خیابان

 های فرضی هنوز ما آدم

 های عرضی در خیابان

 رویم گشاد گشاد می

 دانیم هیچ نمی

 اند هها به تفکیک جان کدام از که برخاستاین فاصله

 بیرون قوطی

 خل لصان عشقیم هنوز

 مان گرم استتن

 ایم وخیم اوضاع را شوخی پنداشتهجدیت 

 دانیم و نمی

 این صف های طوالنی در ناف تمدن

 از جان مردم

 خواهند ای چه میهای بنجل زنجیرهدور مغازه 

 دانیم و نمی

 ی پشت ویترین دست دوم فروشی گلدان دمده

 تا اطالع ثانوی

 تکان نخواهد خورداز جایش 

 دانیم و نمی

 ست الثوی بستهاطالع ثانوی به کدام اطالع ث

 دانیم و نمی

 برد اطالع ثالثوی از ثلث کدام خطوط خاموشی فرمان می

 هر جا که باغ توست بهادر باد عشق

 کشپریش خطبرحذر از قانون روان

 متر و اندازه 

 فروشهنوز و همیشه زنده باد گل 

 ی خیابانی سادهتهترین سلول راسزنده

 های سنبل و سرخش که با گل

 پد و تدیوانه می 

 صفی به پیش پایش 

 ستحقه حقنه نکرده

 

279 

 آستین ی زلف ترا صد ملک چین درهر حلقه

 ی چشم ترا صد کافرستان در بغل هر پرده

 صائب تبریزی

 

 اش زندگی با یونیفورم تازه

 قصد خیابان داشت

 دبش 

 مشتی

 کردی مشق شبش را تاتی م

 ی ساندیسسرش مثل پاکت پرتقالی

 زیر آفتاب

 درخشیدپلپل می 
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 زدشهر در خسران نفس به تنگی می 

 های سرخ از راه رسیدیکه با بوی قمصر گل

 در دیدرس همه چیز شکل آمدن گرفت

 ی حذ و لذت زی

 بر قرار کام ریخت

 گلوی شهر از هذیان عاشقانه تپید 

 کیفور شد

 اش کبک سینه

 را هااین بقعه

 ای آهوتو به رقص آورده

 هابه درون استخوان

 ها را تو زدی این نقب

 اند ها از تو زندهمرده

 بدم 

 هایت بدم و با نفس 

 ی جهانی خالیبر سینه

 گل سرخی نقر کن 

 ی قلببه شکل دیوانه
 

283 

 ست نه آموختنیآن آمدنی

 شمس تبریزی 

 

 ی پشت پنجرههای قلمبههنوز گل

 خوش قراطوارند و

 اه به راهر

 با لوندی 

 برند ها میدل از آدم

 زنبور با چموشیهنوز 

 توی گوش گل ورد ممتد زیییزززززززز 

 خوانددر بحر طویل می

 های زرد و نارنجی هنوز باری

 شوند از آب و فانتا پروخالی می

 ی ابر و لمبرهای دختری جوان تکان پنبه

 کند خیابان را قرق می

 یوس نباش آهو أ این قدر م 

 عاشقان این محله هنوز

 اند از تا نیفتاده
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 مایگان ی من نیست چون بیوشی پیشهخودفر

 ی بازار خویشدل از سردینیستم افسرده

 صائب تبریزی

 

 باز شاخ شمشاد تیر

 سر از دل بهار درآورد

 قشقرقی برپا شد 

 صدای خنده مثل ترقه 

 از دهان باز پنجره بیرون پرید 

 با ناز شست

 به تاریکی گفت

 کیز

 ها دور هم جمع شدند گل

 جمع شدند ها دور هم میوه

 آدم ها دور هم جمع شدند 

 گر برانگیخته رنگین جلوه

 گردند دنبال مهمانی می

 مهمانی چیست مگر 

 بهادر

 گویند مهمانی به چه می

 مهمانی کجاست

 که مهمان کیست

 دب ؤدر آن باغ م

 ها پیش از شکفتن گل

 ها ها و زنبورکبه صندق پست پروانه

 کنند نامه پست میدعوت

 ها نیستمزیمن اما آدم این با

 خودم با همین قلبم که تویی 

 اممدام مهمانی

 بی جهت مستم 

 رقصم خوانم میخندم میمی
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 گذرد خوش می

 خیلی
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 هیچ برهانی برای کذب چون سوگند نیست

 راستی چون پرده بردارد، قسم نامحرم است 

 صائب تبریزی

 

 آکبند درآورده بودی تازه سر از قوطی

 آدم بودماشینی که تمثیلی از 

 زدوجب به وجب وجناتش از بنی بشر مو نمی

 به آدم بودن از آدمش مرکبن اصرار داشت

 دادو در این محیط اصراف عجیبی به خرج می

 تاکید کردم 

 ما عشق حالیم 

 مان از عاطفه سنگین استهایسلول

-یران میگیریم حکنیم حس داریم دلشوره میبغض می 

 مانیم 

 شویمدیوانه می

 سر که هیچ

 کشیم  مان را هم از سینه بیرون میگاه قلب

 کوبیم به دیوارها می 

 خندید 

 ما هم انصاف داریم

 انصاف چیست آهو

 تواند مگرچقدر می

 آید از کجا می

 اصلش به کجا وصل است

 تا کجاست 

 اش با قلب کجای میانه

 دهد این قدر باد می
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 نی )روزبهان( خا مسعود کریم 

 
 چند شعر 

ام، و نه  ننهادهیک از شعرهایم نامیگاه، برای هیچمن هیچ

 .تاریخی در پای شعرهایم نشسته است

 .داشته باشد  خواهد این شعر، نامیاما، دلم می

تواند نام مناسبی  بینم میکنم، میبه هر سطر که نگاه می

 .باشد

 

ای اهید کسرهخومردگان«، میگذارم »نوروز نامش را می

میان ِ این دوکلمه بگذارید و یا بدون ِ کسره  

گذاری اجتماعی  »نوروزْمردگان« بخوانیدش، و یا در فاصله

 !با شاعر، نامی دیگر برایش انتخاب کنید

 

 امروز 

 روز اول فروردین

 ماه استچیزی شبیه اول دی

  و من

 خوانمفروغ می     

  .امو شکل تسلیت

 

 سوی سیم آن 

 غربی توفان استهوهوی م

  آنجا پزشک پیری

  .رقصدمی              

 !استشاید دوباره کسی مرده

 

 اممن شکل تسلیت

 و فاصله دارم با تو 

 با او                    

 با همسایه                    

 مثل کسی که خبرش را 

 در روزنامه                

 خوانیمی                     

  .پیر تو نیست اما عموی

 

 زهر خبر 

 گذردها که میاز سیم

 شاید                  

 !دیگر کشنده نباشد                  

 

 با مردگان 

 روم و به گشت ِ هوا می

 ی هر نام در فاصله

  .کارمدرختی می

 
 

 اممن شکل تسلیت

  .خوانمدارم فروغ می

 

 ماه استچیزی شبیه اول دی

 این روز اول فروردین؛ 

 . امروز                

 

 1399یکم فروردین 

 
 

 ات را حفظ کنفاصله

 ی یک جنازه، درست به اندازه

 !و سوت نزن

 
 ات را با احتیاط نگهدار زنبیل 

  .ای در آن استجمجمه 

 
 هایت را پشت در بگذارکفش

 !برهنه شو
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 فَیَکون که بشود -

 -.گیردمیلباس معنی ِ دیگری  

 
 بنشین 

  میز با حفظ فاصله از

 از باران                

  .از خاطره               

 
 و تا فرصت هست 

 ات را نشانی ِگورستانِ محبوب 

 !ات بنویسنامهدر انتهای وصیت

 
 

 خفاش

 ماشه را چکانده است و 

 گلوله 

 چرخد و در فضا می

 بالکن روی  زنِویولن

 نوازد.میآهنگ ِ مرگ را 

 

 خفاش  با فاصله از

 ن بنشینید و هاتادر خانه

 پو بخوانید.آلن

 

 نوبتمان که شد

 مرگسرخه 

 برای رقصیدن دعوتمان خواهد کرد.

 

 

 زیستن 

 در انتهای تن    

 ها. ی سگدر چالش ِشبانه

 

 زیستن 

 نقاب برداشتنِ    در  

 ات رانشناسد.که مرگ چهره

 

 زیستن 

 در انتهای تن

 رسد. آنگاه که تن مردگان به انتهای قبرستان می

 

 تن زیس

 ها ی سگدر چالش شبانه

 و گریستن

 خواند. وقتی خروس می

 

 امگوژیده

 هایی در تن با موریانه

 -بلعندگان عصا-            

 

 روند. راکب و مرکب به یک خانه می

 

 گورستان شهرتان کجاست 

 ی سقراط است مرده

 .هایمهبر شان              

 

 

 سکوت ِ دوالچنگ

 سکوت ِ چنگ 

 سکوت ِ سیاه

 وت ِ سفیدسک

 

 سکوت ِسفید 

  سفید ِسکوت 

 

 فستوال ِجهانیِ موسیقی ِ

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3149684975119093&set=t.100002328635226&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3149684975119093&set=t.100002328635226&type=3&theater


 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

107 

 

 

 



 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

108 

 

 علیرضا آبیز 

 
 

 اضطراب راوی و اضطراب متن 
 حسین رحمت « نوشته  ماه ه مجموعه داستان »نگاهی ب

 

نشر آفتاب در نروژ چهارمین مجموعه داستان حسین  

سه  رحمت، نویسنده ایرانی ساکن لندن، را منتشر کرد.  

شرجی«،   »فارنهایت  از   عبارتند  پیشیین  مجموعه 

باقی دمی  شب  از  «. »هنوز  مرقدی  »شهر  و    است« 

»  مجموعه کوت  8حاوی    «ماهحاضر   است.   داستان  اه 

انسانی   از  پرهیبی  ماه.  طرح جلد کتاب  برابر  در  ست 

تصویر مبهم است و معلوم نیست دارد به درون ماه قدم  

آید.  سطح ماه چون  گذارد یا از ماه به سوی ما میمی

ای مواج است. پرهیب یا شبح آدمی در  سطح دریاچه

برابر ماه بالتکلیف است. تعلیق اما در روی جلد متوقف  

مینمی ادامه  کتاب  متن  در  و  عماند  به  و  نصر  یابد 

شود. این تعلیق  ها بدل میمرکزی ساختاری در داستان

 ساختاری نشانه و نمودی از اضطراب متن است.  

 
ویژگی از  فقط  نه  از  اضطراب  بلکه  ما  دوران  های 

ادبی  درونمایه آثار  از  زیادی  شمار  در  بنیادین  های 

تعریف ندارد، حسی  همدوران ماست. اضطراب نیاز به  

ای  ایم: هراس انتظار واقعههست که همه ما تجربه کرد

حال   عین  در  و  نیست  شناخته  ما  بر  آن  عواقب  که 

کنند.  ای که رهایمان نمیناتوانی از تاراندن افکار آزارنده

نشان   را  خود  ادبیات  در  چگونه  اضطراب  این  اما 

و  می انتظار  در  مضطرب،  انسان  چون  نیز  متن  دهد؟ 

ی ست و در  ابرد. هر لحظه منتظر واقعهرزو به سر میآ

به   و  دارد  وحشت  واقعه  آن  رسیدن  از  حال  عین 

به   را  محتوم  لحظه  رسیدن  فرا  گوناگون  ترفندهای 

می بریده  تاخیر  و  مقطع  کوتاه،  روایت  شکل  اندازد.  

ادامه راه   از  بریده است. گویی متن نفس کم آورده و 

رود.  و گامی به پس می  زند. گامی به پیشسر باز می

شک به  مزاحم  روایتافکار  و  ل  فرعی  های 

ها، رؤیاها و خاطرات از در و دیوار به روایت  پردازیخیال

و  هجوم می روایت سرراست  آورند. در متن مضطرب، 

نویسنده نمیخطی رخدادها غیرممکن می تواند  شود. 

دهد.   پایان  جایی  در  و  کند  آغاز  جایی  از  را  داستان 

و در همه شخصیتب در تک تک صحنهاضطرا ها  ها 

ور دارد. صحنه ساکت است اما حس فریادی که هر  حض

آید در فضا شناور است. سکوت، نشان  دم ممکن است بر

 خیز است.  فراغت و آرامش نیست. وهمناک و وهم

 

مجموعه   عناوین  ماهدر  به  مختصر  نگاهی  حتی   ،

. »ای دل  کندها، اضطراب و تعلیق را آشکار میداستان

های  »دمدمای دم« »لحظهتو به ادراک معما نرسی «  

ست  باقی  گُم« »ماه « »رو به غروب« »هنوز از شب دمی

 ای، نه حرفی«. ی شب« »نه قصه« »لبه

یعنی   دمدما  کنید.  توجه  دم«  »دمدمای  عنوان  به 

دمدمای   مثال  چیز.  هر  به  زمانی  فاصله  ترین  نزدیک 

صبح، به  نزدیک  خیلی  یعنی  که    صبح  دم  همان 

می برآیدخورشید  چه؟   خواهد  یعنی  دم«  »دمدمای   .

یعنی یک »دم« مانده به »دم«؟ یک »لحظه« مانده به  

معنای    روشن  و  صریح  بیان  عنوان  این  ؟  »لحظه« 

اضظراب است. زیستن نه در »زمان« که در »دمدمای«  

است   چنین  مبهم.  و  نامعلوم  لحظه  آن  در  زمان. 

رو »لحظه  « و  گُم«  از شب    های  و »هنوز  غروب«  به 

ی شب« . در این پنج داستان از  ست« و »لبهباقی  دمی
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رو   به  رو  به زمان  عباراتی مربوط  با  ما  هشت داستان 

عنوان این  زمان  اما  نیست.  هستیم.  قطعی  زمان  ها 

یا کناره یا آغاز یا  زمانی لبه  ست در حاشیه زمان. در 

قطعی  هیچ  میانه.  در  معلق  جایی  یا  کار  پایان،  در  تی 

 نیست. 

 

»ای دل تو    کتاب،  نخسیتن داستان  هاینخستین جمله

و   تعلیق  همین  بازتاب  نیز  نرسی«  معما  ادراک  به 

اضطراب و ابهام است: »...این جا در بالکن این آپارتمان  

تر از آنم که  قدیمی در ساعتِ دوی صبح پاییزی افسرده

ریف  بلند شوم بروم بخوابم« این جمله آغازین همان تع

ا آغاز گفتار  از    رایهاضطراب است که در  دادم: هراس 

  حال   عین   در  و  - خوابیدن  اینجا   در  –ی پیش رو  واقعه

  باری  نخستین   »این:  مزاحم   افکار   تاراندن  از  ناتوانی

.  امشده  قلب   تپش   و   تشویش  دچار   گونه  این   که  نیست

.  نامعقول  غرور  یک   درگیر  و  شک   به  دل  و  حالمخسته

آن که    . سرم سنگین است و یک دانمنمی  دقیق  دقیقِ 

بینم که در غربت بیهوده دارم پیر  آیم میبه خود می

 آید.«       نمیشوم، کاری از دستم برمی

سرگشتگی شرح  راویداستان  آن  های  دل  در  ست. 

زن   با  راوی   آشنایی  دارد:  وجود  سرراستی  داستان 

او   همسایگی  در  و  آمده  لندن  به  ایران  از  که  جوانی 

استفاده  اکن شده و با اینکه گذشته هولناکی از سوءس

دل   او  به  راوی  دارد  مقامات سیاسی  از سوی  جنسی 

ع به  دعوت  کارت  که  روزی  تا  در  روسیبسته  را  اش 

ی به ظاهر سرراست اما به  یابد.  این قصهاش میخانه

پاره انبوهه صورت  دل  در  و  و  پاره  خاطرات  از  ای 

ریز و درشت دیگر   تکلیف  روایت میرخدادهای  شود. 

راوی و متن حتی نسبت به احساسات خودش هم مبهم  

تواند با قطعیت سر  است و خواننده هم در نهایت نمی

بیاورد. آیا راوی عاشق  از این احس اسات و عواطف در 

  دیگری   با  او  اینکه  از  آیا  شده؟   -لیال   –این زن جوان  

  را   او  با  بازیعشق  آیا  است؟  دلخور  کندمی  عروسی

  و  راوی  داند؟می  -دریا   –به عشق اثیری خود    خیانت

.  شوندمی  رها   تعلیق   در همه  خواننده  و  متن  و  نویسنده

  محل   حتی  و   گذاردمی  پایان  نقطه  داستان  بر  نویسنده

  از  پس   و  کندمی  ذکر  هم   را  -لندن   –  داستان   نگارش

، رباعی  (epilogue)  نوشتهپی  نوعی  قالب   در   گویی   آن،

گذاری داستان را  کند و راز نامنقل میزیر را از خیام  

 افکند: آب میهم بر

 ای دل تو به ادراک معما نرسی 

 ی زیرکان دانا نرسی در نکته

 ساز می و جام بهشتی میبه  جا  این 

 است رسی یا نرسی.جا که بهشتکان

 
 

بارد.  در »دمدمای دم«  نیز اضطراب از در و دیوار می

براوی احساس می ین زمین و زمان رها  کند » معلق 

دیگر   روز  چند  یا  و  »فردا  دارد  حتم  ولی    » شده 

« خواهد   کشیده و شق و رق، در یک تابوت چوبیدراز

و   افکار  هجوم  مانع  اما  محتوم  مرگ  از  هراس  بود. 

داند چه کند. گرفتار  خاطرات آزارنده نیست. راوی نمی

دهد.  بیماری العالج است ولی آن را به اضطراب ربط می

می خیالی  و  گیرد  می  تصمیمی  لحظه  در  هر  پرورد. 

هذیان یا  میخیاالت  سلوک  و  سیر  به  از  ها  و  رود 

»در درون رو، که یافتن هست  شنود که  القضات میعین

اند و نثر  مقطع و کوتاه  ت اما از یافت خبر نیست«. جمال 

تبدار و شتابناک. گویی نویسنده شتاب دارد که هر چه  

تها برساند تا از آن رها شود. راوی در  زودتر قصه را به ان

پی دمی ست که از آن دستاویزی برای ماندن بسازد  
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تی که در اختیار دارد  داند با همان لحظااما حتی نمی

 چه کند.  

 

های گم«، راوی با دوستی قرار دارد.  در داستان »لحظه

آید و راوی لحظات پراضطرابی را  دوست سر قرار نمی

از یک سو در اضطراب دیدار اوست  گذراند.  از سر می

است و از سویی دیرآمدن و سرانجام  ها ندیدهکه سال

می مضطربش  رخدادهنیامدنش  حتی  جانبی  کند.  ای 

پرت یا  گذرانی  وقت  برای  ابداع  که  حواسش  کردن 

اضطرابمی آغاز  کند هم حاوی  در  که  وقتی  مثل  اند 

میکده پیشخوان  در  سخن،  قصه  »شیرین  زنی  به  ای 

دهد و او ناگهان  انگیز« پیشنهادی میوار، وسوسه  کولی

گذرد. همه  آشوبد. این قصه هم بر لبه رخدادها میبرمی

شود. راوی تا یک  وع است اما واقع نمیچیز در شرف وق 

رود اما با یک  می  قدمی موفقیت در جلب آن زن پیش

نابجا، مجبور می را ترک کند. شب  کالم  شود میخانه 

با دو زن  اما »روی اسب  برو میدیگر رو  بعد هم  شود 

می شرط  خانه  عوضی  به  درازتر  پا  از  دست  و  بندد« 

ی هم دست کمی  رود. برنامه دیدار با دوست قدیممی

نشیند و به رویاهای دور و دراز  خانه میندارد. در قهوه

با یاد حرففرو می یا  رود. رویاهایی که  های دوستش 

شوند.  با قطع میگذرد مرتتوصیف آنچه در اطراف می

از او ندارند. مهمانی که برای   معاشرانش نیز دست کمی

می نزدش  غوطهشام  یاس  و  بالتکلیفی  در  هم  ر  وآید 

 است. 

 

دست   از  فاو  در  را  پسرش  راوی  »ماه«  داستان  در 

مرز  داده در  محله  اهل  همه  و  زنش  و  خودش  است. 

خبری آنان را  کنند. بیجهان واقعی و اوهام زندگی می

در   خیال  و  واقعیت  مرز  که  داده  سوق  وضعیتی  به 

است.  در »رو به غروب« زندگی  شان مخدوش شدهذهن

از هم پاشیدن است. زنش  خانوادگی راوی در آستان ه 

است.  هایش را بسته و او را از خانه بیرون کردهچمدان

راوی در حالی که خاطرات زندگی مشترکش را جسته  

ینده هم هست. از تصور  کند نگران آگریخته مرور می

شود و از دست رویاها  است مضطرب می آنچه در پیش

ز  و خاطرات هم خالصی ندارد. این داستان هم در مر

گذرد. در آستانه تحولی ناگزیر که راوی در  رخدادها می

داستان سایر  چون  ندارد.  چندانی  نقش  های  آن 

اغلب   رفتارهایش  و  است  منفعل  راوی  مجموعه، 

گذرد و بر  ی او میارادهر برابر آنچه بیواکنشی ست د

 شود.  او آوار می

است« حکایت دیگری ست از    »هنوز از شب دمی باقی

و می  سرگشتگی  تریلی  راوی  فروشنده  تعلیق.  و  خرد 

می در  سفارش  کند.  استخدام  هم  را  شاگردش  کند 

کار  یابد که او پسر صاحبای، شاگرد درمیسفری جاده

ی شکنجه کرده. پسری اعدامی  جدیدش را در بازجوی

شده   چسبانده  رویش  جلوی  داشبورد  بر  عکسش  که 

ها  است. در این داستان هم سرپنجه تقدیر از شخصیت

نیرومندتر است. دژخیم دیروز و شاگرد تریلی امروز که  

کند: »غافل  از عذاب وجدان مستاصل شده واگویه می

هام رها  بودیم از مقدرات«. این داستان نیز در تعلیق و اب

شود تا خواننده پایان آن را بنویسد یا در ذهنش تا  می

 خواهد ادامه دهد.هر جا دلش می

ست که زنش را  ی با مردیی شب« روایت آشنای»لبه

ایران   به  با پسرش  از دست داده،  لندن  در جوانی در 

مجروح   شیمایی  بمب  با  جنگ  در  پسرش  و  رفته 

روزانه این    های است. بخش اعظم داستان یادداشتشده

ی  پسر است که اکنون در گوشه اتاقی افتاده و در لبه

پاره  مرگ و زندگی جنبش مختصری دارد. روایت چند

تغی ویژگیو  از  راوی  تغییر  و  دید  زاویه  این  یر  های 

پرسد: بیرون،  داستان است. داستان پایان باز دارد. »می

 «. آید؟ گفتم: از همه سوباد از کدام سو می

 

آخری قصهدر  »نه  مجموعه  داستان  حرفی«،  ن  نه  ای، 

که   دوستش  برادر  جسد  کشیدن  بیرون  برای  راوی 
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ه به کنار دریاچه  کنند در دریاچه ای غرق شدگمان می

میمی خود  سوی  به  را  راوی  اما  دریاچه  خواند.  رود. 

رسد. آیا این روای  داستان با ابهام و تعلیق به پایان می

برادری همان  شده  که  غرق  یافتنست  پی  به  در  اش 

دریاچه آمده است؟ راز دریاچه چیست که او را به خود  

 است؟فراخوانده

 

یان باز و قابل تعبیر  های این مجموعه پادر همه قصه

است. نویسنده از تصلب و تعیین تکلیف نهایی اجتناب  

است خواننده را در فرآیند نوشتن  است و خواستهکرده

قصه دهد.  ومشارکت  مرز  در  حرکت  ها  وهم  و  اقعیت 

ارادهشخصیت  کنند.می خود  از  اغلب  و  ها  ندارند  ای 

آن  اسیر تقدیر یا رخدادها هستند. ها  زمان و مکان در 

در   حتی  نیست.  قطعی  شناسایی  قابل  و  است  سیال 

شوند هم نوعی  برده می  و زمان نام  مواردی که مکان

فراواقع تردید  رویکرد  و  به تشکیک  را  گرایانه خواننده 

قطعیت است  ها عدمخواند. اصل بنیادین این قصهفرامی

می حرکت  تعلیق  از  بستری  بر  شیوهکه  روایت    کند. 

های مقطع و کوتاه، گریز مداوم به وهم  چندپاره ، جمله

و خیال و نیز روایت اول شخص ویژگی مشترک همه  

موضوع قصه بین  توانسته  خوبی  به  نویسنده  است.  ها 

ماهنگی ایجاد کند. موضوع این  روایت و شیوه روایت ه

ها اضطراب زیستن در جهان امروز است. اضطراب  قصه

عی و کاری و  تنهایی، گذر عمر، خانواده، روابط اجتما

مضطرب   نثری  او  اضطراب،  تصویر  برای  آن.  جز 

است. نثری که اضطراب نویسنده را به راوی و  برگزیده

ننده  اضطراب راوی را به متن و اضطراب متن را به خوا

 کند.  منتقل می
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 

 ای بنام ادبیات معشوقه 
-را از عربی به عاریه گرفته  "ادبیات"فارسی،  کلمۀ در  

در    "لیتراتور"ایم؛ که اسم مفرد است و مثل معادلش  

 زبانهای فرنگی اسم جمع ندارد. 

فارسی سره، معادل ادبیات را دانش و فرهنگ میخواند. 

معن  رد  پی  وقتی  شناسی  لغت  عرصۀ  در  را  آن  ایی 

و   تعریف  به  میرسیم.  بگیریم  زیر  فورمولبندیهای 

طاقچه یا  پیشخوان  را صحنه،  ادبیات  که  ای  فورمولی 

مجازی برای بیان فکر و فرهنگ یا وسیلۀ ارتباط انسانی  

ای بر دنیای  از مجرای زبان نوشتاری میدانند که دریچه

 تخیل و فانتزی میگشاید.  

تری هم داریم که  اخت ادبیات اشارههای سادهالبته شن

لح  را  از محاوره متعارف خوانده است.  ظهآن  فراتر  ای 

شوخ   و  خردمندی  هوشیاری،  عواطف،  از  که  سخنی 

دهد. اتفاقا ادبیات از مجرای همین  طبعی آدمی خبر می

فضای عاطفی و حسی است که راه به معشوقه گشتن  

 یسازد. میگشاید و آدمهایی را مفتون خود م

ادبیات  دوستم، احمد خلفانی، یکی از این افراد عاشق  

  "از ادبیات تا زندگی"است که در کتاب اخیرش با نام  

،نشر مهری در لندن( به اهمیت روایت  1399)چاپ اول،

 مکتوب برای معنا بخشی به زندگی اشاره داده است.  

یادآوری   یک  همچنین  او  محوری،  اشاره  این  از  غیر 

از دوستانی مثل شهروز    کرده است. در سرآغاز کتاب 

رایی یاد کرده که در سال و ماههای  رشید و فرهنگ کس

 اند.  اخیر زندگی را وداع گفته

عملکرد خلفانی برای تجدید خاطرۀ دوستان از دست  

شده، مرا با سهم ناچیز خود مجذوب میسازد. این که  

یادآوری و دیدار او را با بازدیدی از کتابش پاسخ دهم  

ا آن رشتۀ ارتباطی پاره نگردد که در عشق به ادبیات  ت

 ما دوستان مشترک را با هم وصل میکرده است.

 

 
 

آری ما، مثل بسیارانی دیگر، عشق به ادبیات را میان  

بودیم؛ یعنی آن شهروز رشید آذری    خود تقسیم کرده

کرانۀ رود ارس، آن    "فارس آباد"زبان و بدنیا آمده در  

زا کسرایی  این  فرهنگ  لرستان،  اهل  و  آباد  خرم  ده 

ن و بدنیا آمده در حاشیۀ خلیج  احمد خلفانی عرب زبا

بزبان   شهرتهرانم  جنوب  زادۀ  که  اینجانب  و  فارس 

ادبیات   مورد  در  شنودها  و  گفت  آلمان  در  و  فارسی 

ایم. یعنی به یاری زبان فارسی به ارتباطی معنوی  داشته

ثل همقطاران  ، م"ایران برون مرزی"ایم. در یک  رسیده

سرنوشت   به  مخلوقات "تبعیدیمان،  حیوان  "،"اشرف 

و سرگذشتش در این سیارۀ آبی    "جانور دوپا "،  "ناطق

 ایم. بوسیلۀ نامه و متن اندیشیده

ای از  در ادامه، با این یادداشت مختصر، خوانش فشرده

کتاب اخیر احمد خلفانی میخواهم بدست دهم. کتابی  

اش، نشانگر  فهرست و مقدمهکه با همان نگاه اولیه به  
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کایت و روایت شده است.  عالقه و جانبداری وی از ح

 اینجا با خواستگاری او از معشوقی بنام ادبیات روبروئیم.

خلفانی در کتاب اخیر خود، دو اشاره اصلی با پیامدهای  

 ضمنی دارد. اشاره اولش، توضیحی و تربیتی است.  

همیت نثر که در  وی در اشاره به ادبیات با تاکید بر ا

در احترام  و  به حرمت  فرهنگی  رسیده    مدرنیتۀ  خور 

است، به رهنمودهای رمان نویسانی چون داستایفسکی  

جهان  "حواله میدهد که بنظر میرسد برای بر پا ساختن  

آدمی مفید باشد. اینجا خلفانی آن عادت قدمایی    "بینی

با توانایی نظم آوری و   را کنار زده که ادبیات را فقط 

داستانسرایی همطراز و یکسان دانسته و در یک تقدس  

ای  شی عام به شعر و سرایش حتا هر مدح و مدیحهبخ

 از شاعران کالسیک را نیز ادبیات میخوانده است. 

  "رُمان "اشاره دوم خلفانی به ژانر و گونه ادبی است که  

نویسنده با فاصله گرفتن  از روند  خوانده میشود و  اش 

تقادی مینگرد و در حین حال آموزش  زندگی به قضایا ان

فسران دیگری، رُمان را ظرفی میداند  میدهد. او، بسان م

که در آن ابهام زمان، فراز و نشیبهای زندگی، انسان و  

-اسرارش مظروف هستند. ظرفی که، در حین پیکره  

 اش، دربارۀ مظروفها فکر و بیانگری میکند. یابی

همان   در  مقدمه"خلفانی  جای  که  میگو  "به  ما  "ید 

ا نیمی  فقط  ادبیات در حقیقت  و  رُمان  وجود  بدون  ز 

 "خود را زندگی میکنیم.

در واقع نکتۀ زیر جهان بینی خلفانی را رقم میزند که  

ادبیات نقش یاور آدمی را بازی میکند تا به اصطالح آن  

هبوط و اخراج از بهشت را همچون زخمی التیام بخشد.  

ب شدن آتش جهنم.  چه بسا مانعی شود در مقابل سیال

جوم حریق. اینجا به  یعنی دیوار بلندی گردد در برابر ه

تا   بخشد  را شکل  سازشی  باید  زندگی  ادبیات،  کمک 

 سرگذشت برزخی ما را از نکبت مالل حفظ نماید.  

در این رابطه، خلفانی تجربۀ مفید خوانش رُمانهایی را  

تبلیغ میکند که همچون آثار داستایفسکی و آلبرکامو  

دبیات جدّی را تشکیل میدهند. او معتقد است آدمی  ا

   "خواندن چنین کتابهایی احساس نوعی خوشبختی  با"

میکند؛ هر چقدر هم که این احساس مقطعی و گذرا  

 باشد.

از  "های بلند و کوتاهی که در کتاب  خلفانی در قطعه

ارائه میکند، مخاطب را نه فقط به    "ادبیات تا زندگی 

و معروف  بلکه    نویسندگان  میدهد  اشاره  موثری 

یدهد که هنوز ارزششان  همچنین به مولفانی ارجاع م 

به کفایت شناخته نشده است. از این میان الزم میدانم  

که به نام ایمره کرتش مجاری و صادق چوبک رجوع  

دهم. دوست ما احمد خلفانی در کتاب خود فقط در  

جه  کار شناسایی نویسندگان قابل اعتنا اما در حاشیه تو

تحوالتی   به  همچنین  او  است.  نکرده  تالش  مانده  ها 

اشاره دارد که در قالب رُمان نویسی حاصل گشته است.  

از جمله او یادآور کنار رفتن راوی دانای کل از پروژۀ  

عمر   اوایل  در  که  میشود  روزآمد  رُمان  نگارش 

رُماننویسی به امر غیر واقعی اشراف بر همه چیز خود 

گرچه سپس با استدالالت نگرش  را منتسب میساخت.  

کشیده شد و از ارج و ُقرب  انتقادی از عرش به فرش  

تهی گشت. آنهم بدین علت که مدعایی غیر قابل اثبات  

را آوازه گری کرده بود که از جزئیات باخبر و بر همه  

 چیز اختیار دارد.  

در حالی که باور یادشده به دوران مطلقیت قرون وسطا  

همذات پنداری نادرستی، نویسندۀ    تعلق داشت. در اثر

تولید   در  کل  خدا  دانای  مثل  را  خود  ادبی  متن 

هر   از  و  دارد  تکیه  بر جایگاهی مطلق  که  میپنداشت 

ای بری و بدور است. اما تحوالت نظری و  شک و شبهه

نیز رشد شناخت آدمی از امکانات خود، این ایراد را از  

نویسند کرد.  برطرف  نیز  رماننویسی  در  به  جمله  ه 

با   رقابت  از  و  گذاشت  گردن  نسبی  شناخت  داشتن 

 ایی عهدعتیقی دست کشید. خد

در هر حالت از این اشاره ها گذشته، کتاب خلفانی در  

کلی ترین بخشبندی خود دو موضوع را  به بحث و در 

که   گفتیم  اول  موضوع  از  میگذارد.  بررسی  دسترس 
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تربیتی  اشاره و  توضیحی  جنبه  ادبیات  مسائل  به  اش 

رد  داشت. ادبیاتی که رابطه انسان را با هستی و زمان مو

داده قرار  حیطه  تحلیل  کتاب  دوم  موضوع  اند. 

محدودتری را مد نظر میگیرد و با چند مقالۀ انتقادی  

و تحلیلی پی در پی میخواهد اثر بوف کور هدایت را در  

رازهای ضمنی و اشارههای نامرییش مورد پرس و جو  

له به ارزیابی خوانش شهروز رشید  قرار دهد. اولین مقا

  "مهلتی بایست تا خون شیر شد "ۀ  از بوف کور در رسال

مقاله  در  دارد. سپس  به  اختصاص  بعدی خلفانی  های 

کرده تالش  که  میپردازد  نمونهتالشهایی  از  اند  ای 

بازسازی و روزآمد سازی روایت بوف کور بدست دهند.  

پیکر  "با اثر   ، معروفی"سلوک "اینان دولت آبادی با اثر  

هستند    "نیستآسمان خالی  "و ارسطویی و اثر    "فرهاد

را   توفیق  از  میزانی  اثر  آخرین  در  فقط  خلفانی  که 

به دالیل مختلفی   را  و آن دو دیگر  بازشناسی میکند 

 ناموفق خوانده است.

 

 
 

 
هابر بالکن نسیم خاکسار زنلبکنی  
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 کوشیار پارسی 

 
 پرسه در هزارتوی جان 

 خواهی کام تن اکتاویو پاز و  
 

کارهای اکتاویو پاز حضوری غالب دارد و    خواهی در کامتن

خواهی  کامخیلی کم به آن پرداخته یا توجه شده است. تن

او بس نزدیک است به نقش ِ خیال و تن، نیز به هزارتوی 

خواهی با این چرخه کامی تنعشق، مرگ و تنهایی. رابطه

می دیده  پاز خوب  شعر  روند  پذیرفتدر  تاثیر  او  از  شود.  ه 

واق سالگرایانهعگفتمان  هستیی  سی،  دهههای  ی  گرایی 

ی شرقی  شناسی و نیز ساختارگرایی و اندیشهچهل، مردم

دهه سدهدر  هفتاد  و  شصت  پنجاه،  در های  گذشته.  ی 

خواهی نزدیک بود به مرگ )حاصل ِ  کامی نخست، تندوره

(؛  گراییدوران ِ رومانتیک و نمادگرایی، سوررئالیسم و واقع

هستی زمان  و  به  زمان  مفاهیم  نزدیکی  بر  تاکید  گرایی 

حالی در  بود،  سوم  تنهایی  دوران  تاثیر   –که  زیر  ویژه  به 

اش با عشق در مرکز توجه است. رابطه   – های شرق  فیلسوف

برد:  خواهی راه به آزادی میکامها تنی این دوراندر همه

 . 'بسیارخواه'بگذر از مرگ، تنهایی و عشق ِ 

ه که بخشی از راه سوی آزادی به شمار  خواهانکامن تنزبا

چه روالن بارت و ژیل آید، از نگاه پاز  نزدیک است به آن می

اند. پاز  تاثیر تصویری نامیده  (Gilles Deleuzeدولوز )

گوید:  می  '(Lecho y mesaمیز و بستر )'در جستار  

نه خشن که  کامتن' عاشقانه،  و شور  است  خواهی، کامش 

 . 'یاری خیال: آیین و نمایشلی دیگرگونه به شک

ست میان زبان و خیال که نقش  ای بازیخواهی گونهکامتن

کم تنآن  نیست.  احساس  از  شکل  کامتر  نباید  را  خواهی 

می  'حیوانی'رفتار   بلکه  آیین ِ  دید،  از  باشد  نمایشی  تواند 

  و دیگرگون شدن ِ شکل آن. در شعر که بازتاب ِ  'تنانه'رفتار  

پرداخ تنتهواقعیت ِ  زبان  است،  خیال  خواهانه  کامی 

شود رو معنا داده میگیرد. از اینخویشکاری ِ بازآفرینی می

سوررئالیست  تخیل.  و  احساس  پنهان ِ  منطق ِ  در  به  ها 

خواهانه را دوباره کشف  کامی بیستم، خیال تنادبیات سده

تن با ستایش  آنان  عشق تککامکردند.  و  ری همسخواهی 

 ن راه به دوران نو بردند.  میان مرد و ز

گوید که  ی ناسازگاری )تضاد( میان تن و جان میپاز درباره

های تن و  ی دیالکتیکی میان این دو، باید میان نشانهرابطه 

دید   )غیرتن(  تن  از  در   –جدا  که  مفهوم  همان  به 

شناسی هست. پاز با اشاره به پس راندن نقش تن در  نشانه

تاکید    'پایین-ناسازگاری باال 'ی  پیشین بر  جنبه های  سده

جستار  می مجموعه  در   Conjunciones y'گذارد. 

disyunciones   )دهد  شرح می  ')همدمی و ناهمدمی

سده پایان  در  جنبه که  میان  فاصله  چگونه  میانه  ی  های 

ی تنانه )پایین( رشد کرد. به دوران روحانی )باال( و جنبه

آم وجود  به  فاصله  پروتستانی  )هر  اصالحات  هرزه  میان  د 

وتن تنانه(  به عشق  وابسته  خواهی )خیال ِ عشق ِ  کامچیز 

ی میان باال )سر( ِ  روحانی(. این رشد غیرطبیعی ِ ناسازگار

بخش  'نیک' الهام  'شر'های  و  پایین  بسیاری در  بخش 

هنرمندان ِ آن دوران شد. از دید آنان به یاری تمثیل ِ نقش  

شد از سنت  می  –نمود  میکه از نگاه آنان نامطلوب    –تن  

پاز در جستارش اشاره می ونوس  'ی  کند به نگارهگذشت. 

 از والسکز.  'در برابر آینه 

  

 ( 1647-50ونوس در برابر آینه ) 
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  –شمار که سر اشاره به پشت دارد  های بیبرعکس ِ نمونه

جا با  ، این- نامیده  'تمثیل فرورونده'همان که آندره برتون  

روییم: پشت ِ زن چون ماه است که روبه   'تمثیل فرارونده'

تابیده از آینه ای در دست کوپیدو و روشن شده با آفتاب ِ 

نیچهره  زن  میی  دیده  آینه  در  باال 'شود.  ز  -ناسازگاری 

رابطه این  'پایین میجا  )ماه(  پشت  که  دارد  پویا  شود  ای 

های مقعدی در  کند به جنبهچهره )خورشید(. پاز اشاره می

شاعر کهشعر  در  فرانسیسکو  اسپانیا  باروک  بدو  ان 

(Quevedo( گونگورا  و   )Góngora  خداگون زر ِ   .)

از معدن )پایین( مستعمرههای شیطا)باال(  اسپانیا  نی  های 

الهام جنوبی  امریکای  هویت ِ  در  یافتن  در  آنان شد  بخش 

از   تنها حرف  باال 'تمثیلی: مدفوع. پس   'پایین-ناسازگاری 

سازگاری ِ شناخته شده اشاره دارد که  تر به نانیست، بیش

-تیره، زندگی -شب، روشن-دوزخ، روز-شیطان، بهشت-خدا

وگویی با جولیان شند. پاز در گفتجان و غیره با-مرگ، تن

( که به صورت کتاب منتشر شده Julián Ríosریوس )

نام:    – صدابه  دو   –  Sólo a dos voces/  تنها 

ن آن زمان تن دیگرگون در باروک اسپانیا و شاعرا'گوید:  می

قربانی آتش می گیرد که همان  شد. این دیگرگونی شکل ِ 

، درخشش ِ زر و شکل  زر باشد. شعله در دو جلوه: شکل زر

ی هفدهم  چه که سوخته. شعر سدهسیاه، خاکستر، هر آن

کرد، اما شوری که خود به نیستی  ی شور تغذیه میاز شعله

میمی دیگرگون  را  تن  تمنا  شعله  کشانَد.  و  شعله  به  کند 

می باشد  دیگرگون  مدفوع  که  زر،  همزمان  اما  زر،  تا  شود 

. در ادبیات نوین، به شود و بعد دوزخ است و مرگسیاه می

شود نفرت از فرجام ی نوزدهم نفرت از تن میعکس، از سده

اصالحات   اسپانیا  در  و  پروتستانی  اصالحات  دوران   ...

به   توجه  بر  فشار  دوران  تنکاتولیک  و  خواهی  کامکامش 

   'است که زمان زیادی ما را نابینا کرد در دیدن ِ زبان ِ تن.

و   فانی  میان  ناسازگاری  به  جز  روحانی،  و  مادی  باقی، 

ی دیالکتیک باز و بسته نگریسته شد.  خواهی از زاویهکامتن

وار ناسازگاری میان  تواند به شکل کلیشه این ناسازگاری می

مردا و  )باز(  این  زنانه  از  پاز  اما  شود.  دیده  نیز  )بسته(  نه 

بیند،  رود. او ناسازگاری میان زنانه و مردانه نمیتر میپیش

ی من  بیند میان لذت بردن آگاهانهیدان تنشی میبلکه م

)بسته( و تمنای قسمت کردن احساسات و تجربه با دیگری  

شود که مهر ِ آغوش مادر  )باز(. به دمی که انسان آگاه می

دارد،    پس ِ  رو  پیش  زمینی  زندگی ِ  پایان ِ  و  نهاده  پشت 

اندیشد که با قسمت  افتد به احساس تنهایی. انسان میدرمی

 ش با دیگری بتواند از آن بگریزد.  ردن زندگیک

مجموعه در  تنهایی'ی  پاز  نکته    'هزارتوی  این  به  بسیار 

تنهایی می  'عریان کردن'پرداخته است.   به  احساس  تواند 

دهد که رابطه میان دو تن به واقعیت بپیوندد: به دمی روی  

می فرد  که  دم  او،  همان  بسپارد.  فراموشی  به  خود  تواند 

گاه  آموزد خود ِ دیگر بشناسد و آندرون ِ سنت ِ هستی می

می که  تناست  کامل.  انسان  همکامشود  که  زمان  خواهی 

- آموزد تا مرزهای ِ منبه ما می  یابی و تسلیم است،دست

خواهی برای تن است، شعر کامچه که تنر درنوردیم. آندیگ

امکان رسیدن به جایگاهی که گذشته و   زبان است:  برای 

نامد، عاشق  می  'الهام'آمیزند. شاعر آن را  آینده به هم می

 . 'یکی شدن با معشوق 'را آن 

عشق زمان  یبه  با  مردانه  و  زنانه  تن  دیدار  ورزی،  کدیگر 

برسند که مکان و زمان در آن معنا  کنند تا به کهکشانی  می

جستار   در  پاز  تنهایی'ندارد.  کتاب    –  'دیالکتیک ِ  از 

ست  گوید که انسان تنها موجودی می  –  'هزارتوی تنهایی'

این احساس است که او را  شناسد. همکه این احساس می

عشق، تمنای  کشاند به یکی شدن با دیگری. این تمنای  می

تسلیم شدن به دیگری، به معنای  دست یافتن و به همان دم  

نابودی ِ تنهایی ِ فرد است و آفرینش ِ زندگی نوین. به این  

تواند زاده  ی میان دو عاشق زندگی نوی میمعنا که از رابطه 

شود.  می  'بازسازی'ی موجود  شود. اینگونه است که جامعه

تنهایی   احساس ِ  از  گریز  این  تمنای  پایان ِ  خود  به  خود 

مینزدیک  –  مرگ  –زندگی   اینتر  با  انسان کند.  همه 

یگانهمی احساس ِ  دم،  آن  به  رسیدن  در  تمامیت  تواند  ی 

داشته باشد. آن دم ِ شادی در شعر ِ پاز اغلب با شرح نیمروز  

که   است  آمده  تاریکی(  و  روشنایی  شب،  و  روز  )جدایی 

رسیده   نقطه  باالترین  به  هم  خورشید  بر  عقربه  دو  و 

دو تن چسبیده به هم. سطرهایی از شعر  نشینند، چونان  می

 :1948از سال  'هازمزمه میان ِ ویرانه'آشنای 

 رسد به زردی ِ آمیختن تا خُشنودی، آن دم می 

 ها، ی انباشته از دقیقه ی غله آه، نیمروز، خوشه 
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 گی! جام ِ جاودانه 

هم   به  آینده  و  گذشته  و  شده  ساکن  زمان  دم  این  به 

شود.  و آبگینه می  'روشن'زی  که همه چیآمیزند، حالیمی

، دمی  'رود'ی  'کرانه'رسد به  دمی که انسان )به بیان پاز( می

یابی و تسلیم  که شادی ِ بی دریغ تنها و تنها به زمان دست

شود. دمی که مفاهیمی چون زندگی، عشق و  چشیده می

شود که معنای واقعی از دست  مرگ چنان آگاهانه تجربه می

ند با هم. چنین آزمونی از نگاه ِ پاز  شودهند و یکی میمی

گی وجود دارد. اما به زمانی که این  تنها در شعر و رازواره

می شکل  شعر  در  در  احساس  و  زبان  یاری  به  گیرد، 

تنرازواره عشق،  عشکامگی ِ  یاری ِ  به  همیشه  ق،  خواهی 

 یابد.  زبان و تن واقعیت می

بلند تننمونه  از یکی شدن در شعر  ی  خواهانهمکای دیگر 

خوانیم. به دم ِ یکی شدن با  می  –  1958  –  'سنگ آفتاب'

ی دو  زمان و واقعیت، مرگ و جنگ داخلی اسپانیا به مثابه

 شوند:  تن ِ جدا از یکدیگر، ناپدید می

 ، ]...[ 1937مادرید،  
 هایشان را پاره کردند و عشق ورزیدند دو نفر لباس  

 تا از سهم ابدیت ما دفاع کرده باشند، 
 بهشت، و از جیرۀ ما از زمان و  

 های ما بروند و ما را نجات دهند، تا به عمق ریشه 
 تا میراثی را زنده کنند که راهزنان زندگی 

 هزاران سال پیش از ما دزدیده بودند، 
 هایشان را پاره کردند و هماغوش شدند آنان لباس 

 رسند های عریان به هم می زیرا هنگامی که بدن 
 شوند، می   ناپذیر گریزند و زخم ن می ها از زما انسان 

 تواند به آنان دست یابد، آنان به سرچشمه  هیچ چیز نمی   -
     
 گردند، بازمی  

 آنجا من و تویی نیست، فردا، دیروز، اسمی نیست، 
 حقیقت دو انسان یک روح و یک بدن است، 

 ای هستی محض... 
 1ی زنده یاد احمد میرعالیی()برگردان استادانه 

را در    'ز باال به پایینخزیدن ا'ی این یکی شدن و  هانمونه 

نیز می پاز  یافت که واژگانی چون شعرهای نخستین  توان 

شود.  شعله، شور، زخم، تمنا، میوه، عشق و ... بارها تکرار می

می اشاره  به  اغلب  سپردن  خود   / یابی  دست  به  شود 

واژن هم'لبه'معشوق)ه( که   به خمیازههای  زخم ِ  زمان  ی 

شوند.  ی ممنوع تشبیه می( و میوه'لبخند ِ عمودی')سرخ  

اینکامتن مثابهخواهی  به  آمیزهجا  میدان ی  از جشن،  ای 

: آمیزش (sacramentجنگ، آیین دینی و هفت آیین ) 

     دوزخ و پردیس پیشنهاد شده است. 

خواهی، جز سوررئالیسم کامو تصویرش از تن  پاز در برداشت

هنگ ِ شرق نیز از فر(   Existentialism)گرایی  و هستی

ی آتش )دوزخ و شور  کنندهتاثیر گرفته است. نیروی پاک

زندگی  -عاشقانه( در مسیحیت چون ناسازگاری ِ میان مرگ

ی وازایش )تناسخ( در آیین هندو،  نقش مهم دارد. اندیشه

( Osmose/  Osmosis)نیروانا در بودیسم و گذرندگی  

زنانه در   یان'مردانه و  به    'گین و  چینی نگاهی دیگرگونه 

  1960خواهی دارند. از سال  کامگی و نیز تنچنین دوگانه

یابیم. پاز در  هایی از این دست در شعر پاز میبه بعد نمونه

به   هندو  ادبیات  و  ژاپن  پژوهش در شعر  کنار  این دوران، 

ی مکزیک ِ پیش از کریستف کلمب  شناسانهپژوهش مردم

توجه   این  پرداخت.  تاثیر  نونیز  زیر  تنها  نه  او  ین 

لوی و  بارت  روالن  رشد  -ساختارگرایی  نیز  که  اشتراوس، 

نیز  غرب  زبان سنتی در  کاربرد  به  اعتمادی  بی  روزافزون 

از نویسندگان پیشروی دهه ی  ی شصت سده بود. بسیاری 

شان زیر نقش روزافزون گذشته بر این ایده بودند که زبان

اصلی ِ  رسانه نقش  همگانی،  دست  ابهای  از  بیانی  زار ِ 

میمی فکر  سیل ِ  دهد.  به  شده  تبدیل  زبان  که  کردند 

گویی ِ اهل ِ قدرت. بسیاری پناه  ای ِ واژگان تُهی ِ تککلیشه 

گری با زبان و ساخت،  در تالش ِ نومیدوار ِ  بردند به تجربه

های غیرغربی  یافتن ِ محتوایی نو؛ دیگران پناه بردند به زبان

ن ِ گفتمان باز و سکوت ِ معنادار. پاز هر دو  کادر یافتن ِ ام

(. ویژگی  rengaای )کار کرد. هایکو نوشت و شعر زنجیره

رویاین رابطهگونه شعر  به  است در  کرد  زنانه  و  مردانه  ی 

تصویر از جهان و نه )چون غرب( تنها مردانه، که مفاهیمی  

گیرند.  چون زمان، عشق و مرگ معنایی به تمامی دیگر می

های غربی را غنی کنند  توانند زبانید پاز این معناها مید  از

 و به واژگان تُهی ژرفایی نو ببخشند. 
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های دیگر نه  تردید نیست که توجه به شکل ِ بیانی ِ فرهنگ

تنها بر مفهوم که به ویژه بر ساخت شعرش نیز تاثیر داشت. 

تر به محتوای تکراری، ناسازگاری و واژگان ساده  هرچه بیش

ی روایی به نفع ِ  شد. از این رو گاهی جنبهاده مید  شکل

پسنحو   میبه  رانده  شکل ِ  زمینه  ساده  واژگان  و  شود 

) نویسه  نظر می  (Typographyنگاری  به  آسان  گیرند. 

آید، اما مشکل است: سهل و ممتنع. تنها گفتمان برجای می

ماند و نیروی تداعی که باید در ترکیب واژگانی حل شود.  می

ترجمه   –(  1966)  سپیدعر  ش  در اینجا  به  در  قلم؛  این  ی 

 خوانید:می

https://koushyarparsi.files.wordpress.com
sssss.sss-sss-/sssssss08/2009/ 

احمد میرعالیی    ی زنده یاد به ترجمه   –  (1975)  بازگشتو  

است()همه آمده  متن  همین  پایین  در  شعر  حتا   –ی 

مینمونه  تصویری  شعر  از  جای    بینیم.ای  فضا  با  بازی 

میتجربه  تشبیه  با  جنبه گری  جالبگیرد.  در   ی  توجه 

های شرقی، کوتاهی، طنز،  دفترهای تاثیر گرفته از فرهنگ

فریبساده و  شگفت  منظومه گی ِ  حالت  و  روایی  وار ِ  انگیز 

 Ladera esteاش از دفتر  ای از شعر کوتاهاست. نمونه 

 : 'سنگ گور ِ پیر'(، با نام 1969)

 زن در گور ِ خانوادگی به خاک سپردند 
 که همسرش بود لرزید: آن و در ژرفا، خاک ِ  

 گان  شادی ِ زنده 
 گان. در اندوه ِ مرده 

گان  توان چنین خواند: زندهپیام ِ شعر بس ساده است. می

 'شادی'توان نیز  که پیر زن دیگر نیست. اما میدند از اینشا

اما   دید.  تن  دو  قرارگرفتن ِ  هم  کنار  زنده'از    'گانشادی 

اگر  بی مرده'معناست  وصف    'گاناندوه ِ  به  شعر  نباشد. 

دیگر قرار  ی پرداخته که زندگی، مرگ و عشق کنار یک'دم'

اینمی در  اتفاقیگیرند.  اغلب چنین  افتد.  می  گونه شعرها 

که شعرهای کوتاه  از سنت فرهنگی غرب و ژاپن  جالب این

تر به جهان  که شعرهای بلند بیشاند، در حالیالهام گرفته

  ( Panentheismخدافراگیردانی یا پاننتئیسم )حساس  

ا نمونه  ر 'Maithunaآمیزش / 'نزدیک است. شعر بلند  

میمی شرحی  برگردان  از  پیش  اما  روش آورم.  در  ن  آورم 

 شدن.   

دین پژوهش  در  پاز  بتوجه  هندی  گوناگون   'تانترا'  ههای 

گوناگونی تشکیل    ی هاها و گرایشکتبمجلب شد. تانترا از  

سال پس از میالد در آیین بودا و    400شده که در حدود  

یک ستون  دو  آن  اساس  و  کرد  ظهور  هندو  شدن،  نیز  ی 

( مراقبه  مهماست  (Meditationآمیزش/  ترین  .  

آزادی تمام در هر زمینه و ستایش شاکتی    یی نوعنصرها

(shakti همه به  بخشیدن  شخصیت  زنانه(،  و  گیی  ست 

آفرینش   پنهانی که  ی خدایان  کند. همهپویا میرا  نیروی 

 گیرند.  بودایی و هندو در تانترا همزادی زنانه می

گونه نظر  همه  از  باید  کامتانترا  ستایش  دینی  -خواهیای 

ایستد.  برابر بودیسم و هندوییسم سنتی میدیده شود که در  

استفاده از مواد مخدر، جادو و آمیزش علنی بخشی از آیین  

ابزاری لذت  است.  بآن  راه  ست  از  انسان  آزادی.  رای 

تواند دست آخر به  ی جنسی میی روانی و مراقبهپیچیده

ها برابرند  ی انسانجا همهبرسد. این  'هیچ'آخرین واقعیت،  

پاز اما در تانترا   که خود نقد نظام طبقاتی و کاست باشد. 

جزم نقد  حساسیت،  و  اعتراض  جذاب  عنصر  اندیشی ِ  جز 

ی رازواره دیده  ی تجربه به گونهبیند. عشق  مسیحیت نیز می

شود یا به هم  ها یا ناپدید میشود که در آن ناسازگاریمی

ای یکی شدن عرفانی با مطلق یا جذب شدن  آمیزد. گونهمی

؛ تُهی. در تانترا تنها واقعیت، تُهی ِ مطلق است و  'هیچ'در  

ی  تواند به همهرو عشق مینه چون مسیحیت؛ تن و از این 

 ش شود.  شکوه ستای

که    بینیممی  –  باشد   اتفاق  کهآن  از  بیش   –در این رابطه  

می  'پایین-باال'ناسازگاری   ناسازگاری تشبیه  به  شود 

یانه  راه )وجره-الماسخاکستر/مدفوع. در بودیسم  -آتش/زر

/Vajrayana)  مرحله به  که  وارسته  آزادی  انسان  ی 

.  شودرسیده، به عنوان تندیسی ساخته از الماس دیده می

وجره هم به معنای رعد است )آتش مقدس( و هم الماس ِ  

که   است  ایستاده  عصای  بودایی  تانترای  در  اما  نسوز. 

یانه به  و وجرهگیرند و نیز آلت مردانه  روحانیان به دست می

https://koushyarparsi.files.wordpress.com/2009/08/octavio-paz-sepid.pdf
https://koushyarparsi.files.wordpress.com/2009/08/octavio-paz-sepid.pdf
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گرفته    –  'ی وجرهخانه'-معنای نیلوفر آبی مقدس یا غالف  

وارسته می نیز  و  یاشود  آتش مقدس  است که    گی. چنین 

ی ریاضت  واره شده )الماس( رسیدن به تجربهی سنگ شعله

 خواهانه است. طلبانه و شور تسلیم ِ کام

شعر می  در  خوبی  به  انگیزهپاز  که  دید  های  توان 

های کهن  گی ِ تانترا و انگیزهگونهخواهانه به ستایشمکاتن

ظهر    -گان  شمردههندی می  -مثل  آننزدیک  چه شوند. 

بمی نگاه  قطب  ماند  دو  شدن  یکی  چونان  است  عشق  ه 

ی با همه  –ناسازگار و نزدیک شدن زن به عناصر طبیعی  

اینتفاوت از  زندگی  ها.  دیگر همسان ِ سنتی ِ  آب  نماد  رو 

زنانه است که زندگی و عشق مینیست؛   بخشد. شب  تن ِ 

متضاد ِ   بلکه  نیست،  پنهان  ناممکن ِ  عشق  نماد  دیگر 

ناپیدای خورشید است: روز و شب، روشنایی و تاریکی، مرد  

گی  بیگانهشوند. شهر دیگر هزارتوی سنگی ِ  و زن یگانه می

سوء یادوارهو  بلکه  نیست،  گذشته تفاهم  خوش  به  ی  ی 

اس چون  گورسپارده  هندو  آیین  از  نوینی  نمادهای  نیز  ت. 

،  'تن-نا'بینیم. تن دیگر متضاد  پرنده، باغ، درخت و تن می

کار و آزاد،  چونان در مسیحیت نیست. تن شده است گناه

تن  شور ِ  بسکامسرشار ِ  در  موضوع  این  از  خواهی.  یاری 

شعر   از  فراز  ده  در  است.  آمده  پاز  جستارهای  و  شعرها 

گونه به هم  تن چه-بینیم که تن و نا ( می1968)  'آمیزش '

 آمیزند. می

 آمیزش 

 کنند  ات میهام کشفچشم  

 عریان

 پوشانندت و می

 با باران ِ گرم ِ  

 ها نگاه

 

* 

 قفسی پر از آواها 

 باز

 روزبه نیم

 سپیدتر

 هات از باسن

 م شب به نی

 لبخندت 

 تتر بگویم اسلیمییا به

 اتپوش ِ ماهتن

 در جَستن از بستر 

 ور ِ الک شده ن

 فنر ِ آوازخوان 

 پوشاند سپیدی می

 قرقره

 

 نهاده در سوراخی 

 

* 

 روز من

 گشاید از هم می

 در شب ِ تو

 فریاد ِ تو  

 شود قطعه قطعه می

 شب

 ات کند تنپهن می

 آورد بازش می

 هات تن

 پیوندند به هم می

 

 تن تو از نو

 ساعت ِ عمودی ِ

 خشکی

 اشخان وار ِ چرهای آینهجنباند سمبادهمی

 باغی از چاقو 

 جشن ِ فریب

 از آن پژواک
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 آیی  می

 بی آسیب

 ی دستان ِ من در رودخانه

 

* 

 آلودبه تندی ِ تب

 کنی در تاریکی شنا می

 تر استات روشن سایه

 ها میان ِ نوازش

 تر استسیاهات تن

 جهی  می

 ی ناباوریسوی کرانه 

 های چرا چه وقت زیراسُرسُره 

 اتتن پوش زند بهات آتش میخنده

 اتخنده

 هام ام چشمپیشانی

 کند  ام خیس میعقل

 اتسوزاند سایهات میتن

 جنبی بر خَرَک ِ ترس می

 تهای کودکیوحشت سال

 نگرند  می

 مرا

 ی تودرّههای  از میان ِ چشم

 باز

 ورزی در عشق

 فراز ِ دره

 تر است تن تو روشن

 ترات سیاهسایه

 خندی فراز ِ خاکسترتمی

 

* 

ان ِ بورگوندی ِ خورشید ِ گروگان )به معنای زبان در  زب

 دهان( 

 )همان( اتخواب های بیزند برجستگیزبانی که لیس می

 موها 

 زند )همان(زبان که شالق می

 )زبان به معنای آشنا در کالم( های زبان  توفان

 هات آویخته از شانه 

 پیچیده  

 هات بر پستان

 نویسیخطی که تو می

 اربا حروف ِ خارد

 تبی اعتنایی

 های سیاه با نشانه

 کند ات میپوشی که عریاتتن

 پوشاندت ای که با رازها مینوشته 

 کنم خود در آن ای که دفن مینوشته 

 انبوه ِ مو

 رگ بر تن ِ توشب ِ ناگهانی ِ بز

 تنگ ِ شراب 

 ریخته بر میزهای قانون

 گِره ِ فریادها و ابر ِ سکوت

 ی مارها خوشه 

 ی انگور خوشه 

 هیدهل

 به زیر پاهای آهنین ِ ماه 

 ها انگشتان ِ  ها برگباران ِ دست

 باد 

 بر تن ِ تو  

 بر تن ِ من  

 بر تنِ تو  

 انبوه ِ مو

 ها های درختان ِ استخوان برگ

 ریشه در هوا در آن شبدرختی با 

 نوشیدن در آفتاب

 گی درخت ِ درخت ِ تنانه
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 فناپذیری

 

* 

 امشب 

 در بستر تو

 ما سه بودیم: 

 ن و ماه تو م

 

* 

 گشایم می

 های شب ِ تو لب

 های مرطوبحفره 

 ها پژواک

 ها: نازاده

 نامنتظر

 سپیدی ِ

 آب ِ سرکش

 

* 

 خوابیدن آرمیدن در تو 

 تر بگویم بیداری یا به

 ها گشودن چشم 

 در درون ِ تو

 سیاه سپید سیاه 

 سپید

 خواب بودنخورشید ِ بی

 سوزاندکه یادهات می

 )و

 ی تو( یاد ِ تو از من در یادها

* 

 رود و باز ابرگون فرا می

 ی جان شیره

گیاهی از   Salviaگلی / مریم(ات ست نام*گلی )مریم

 )ی نعناعیانتیره

 شعله(

 ساقه

 پاشد از هم می

 ن )برف سوزا

 بارد( می

 )به معنای زبان در دهان(زبان ِ من 

 جاآن 

 سوزد)در برف می

 گل ِ سرخ ِ تو( 

 از نو 

 ت( گیزنم بر ماده)مُهر می

 روز 

 منتظر است 

برگردان از این قلم. )به زبان اصلی در پایان آورده شده  

 است( 

نوشته  شعر  این  شرح  در  زوج Maithuna'است:  پاز  ؛ 

در  کامتن که  نمازخانهخواه  هندو  برخی  و  بودایی  های 

ست؛ راه ِ روشنایی، و  اند؛ همان آمیزش جنسینگاریده شده

شور   /karunaونا )در تانترای بودایی و هندی آمیزش کار

ی تعقل(. کارونا سوی مردانه  /prajnaعاشقانه( و پراجنا )

پراجنا سوی زنانه. آمیزش این دو سونیاتا   واقعیت است و 

(sunyataاست ))...( تُهی... تُهی از تُهی :' . 
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یکی از پنج آیین   –آمیزش یا دو تن در یک جان    –مایتونا  

ست که دین کهنه پرست برهمایی ممنوع کرده است  تانترا

ی خشک غله است(. )چهار دیگر شراب، گوشت، ماهی و دانه

آن ِ   از  بردن  بهره  آیین  این  در   'ممنوع'معنای  که  است 

یگانه از  نشان  تانترا  گوشت ِ  آموزش  هم  دارد:  جهان  گی ِ 

بخشی زنده  تن  هم  و  زندگیمرده  از  مایتونای   ِ اند  ناب.   

گی تن و جان  ای دارد که در آن پاکیزهآیین پیچیدهواقعی 

ی نخست اهمیت قرار دارد و زن و مرد باید تمرکز  دردرجه 

خودآگاه تا  ناب  شدن ِ  یکی  در  با  کنند  شود  یکی  شان 

کهکشان. در مایتونا که یوگای عشق نیز نامیده شده، تاکید  

یدن به اوج لذت است.  یک شدن مداقه و کامش و رس-بر دو

که زوج به  ماند، در حالیها در واژن میمردانه ساعت  آلت

ی احساس فضا،  مانند و همهحالت نشسته )نیلوفر آبی( می

و   می  'من'زمان  برده  یاد  پاز  از  معنوی.  ارگاسم ِ  شود: 

تر  های بیشآیین تانترا از آمیزش دو زوج یا زوج'نویسد:  می

پیش چ رد  گیآیینان صورت می شم همدر فضای همگانی، 

کنند، در خلوت، اما تانترا ]...[ مسیحیان این کار در بستر می

به  می مردگان  که  جایی  باشد؛  همگانی  جای  که  خواهد 

فراز ِ   آمیزش  آیند.  برداشتن شگفت  میان  از  خاکستر: 

مرگ و حل شدن در تُهی. جذب ِ مرگ  - ناسازگاری زندگی

آنی عکس  زندگی  طریق  که  از  روی ست  مسیحیت  در 

ی سوم، سونیاتا؛ عکس ِ کافرکیشی  ذب در جنبهدهد. جمی

   'ای است.( مدیترانه Paganism)پاگانیسم / 

ناسازگاری با  اگر  دیالکتیکی  روند  آتش/زراین  -های 

مقایسه شود،   'آمیزش'خاکستر/مدفوع و با بند پنجم شعر  

اش هتوان دید که توجه پاز به تانترا شکل ِ منطقی اندیشمی

 بوده است.   

 

دید  های شرقی تسویه حساب با مسحیت میدر فرهنگپاز 

از   شرقی  برداشت  غرب.  فرهنگ  کردن  غنی  از  شکلی  و 

توانند تفکر ِ خشک ِ  مفاهیمی چون زمان، مکان و تن می

غرب غنی کنند. تانترا نه تنها نگاهی دیگر به تصویر ِ خطی  

اش  ارد، بلکه نگاهمرگ د-از زمان یا ناسازگاری میان زندگی 

را تجربه بطه به  است.  متفاوت  زن  و  مرد  آمیزش  ی  ی 

(Maithuna)    به احساسی  نیست،  نیز  تانترا  کشف  که 

دهد. درآمیختن کامل با  تمامی ژرف و غیرتنانه به زوج می

هم دور است از خشونت، سلطه و یا خودنمایی )در رسیدن 

خدمت   در  تمامی  به  جنسی  لذت  اوج  ارگاسم(.  به 

ی شدن دو تن جهان ما را با  ست. یکدآگاهی ِ کهکشانیخو
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دهد. عنصر ِ مردانه در زنانه  پیوند می  'هیچ'جهان ِ دیگر، با  

شود. نگه داشتن درازمدت تر میو عنصر زنانه در مردانه قوی

از  شکلی  آیینی  آمیزش ِ  زمان  به  واژن،  در  مردانه  آلت 

شود. ارگاسم روحی منظور است. ی معنوی زوج می'تغذیه'

در  ی  'تغذیه'این   شدن  یکی  و  آمیزش    'دوجانبه  

(Maithuna )'  سیاه    نمادی متضاد  دو  بودن  مکمل  از 

)شب، ماه، تاریکی( و سپید )روز، خورشید، روشنایی( است.  

جنبه مهم یکیترین  زیرا  است،  سیاه  یکی شدن  با  ی  ست 

کالی   نابودی؛  و  آفرینش  ایزدبانوی ِ  )مادر(،  خاک  هویت 

(Kaliتن او نه تنها خاک که .)  'گونه نیز هست. این   'زبان

خود ِ   که  تنمی   'نوشتن'است  کار  یکی  کامشود  خواهانه: 

  '( Maithunaآمیزش ) 'شدن جوهر سیاه با کاغذ سپید،  

خوانیم. برخی از شعرها به  که در بند ششم شعر می  کاملی

( یا وردهای تانترا شباهت دارند که با بیان  mantraمانترا )

. یکی از  'هیچ'شود در رسیدن به  ها شتاب بخشیده میآن 

 om mani padme'تواند  خواهانه میکاممانتراهای تن

hoem'    یا    'الماس در نیلوفر آبی مقدس'باشد، به معنای

( در    -)آلت مردانه(  linga    /lingam  )-  vajraلینگا 

،  'خندی فراز ِ خاکسترتمی'نیلوفر آبی. نیز    - (yoniیونی )

. تنها درک مانترا 'بارش برف سوزان'  ، یا 'سیاه، سپید، سیاه'

همهنیست،   که  اندیشید  واژگان  جادوی  به  باید  ی  بلکه 

می واژه  دریافت.  آن  معنای معنای  از  شود  آزاد  تواند 

ی دیگر معنایی دیگر بیابد. با اندکی  ای و کنار ِ واژهکلیشه 

گی آواها و  یا دیگرگونه  2المعانیتخیل، دگرگونی آوا، موقوف

میگرنویسه  یاری  نزدیکی ِایی  و  دوری  واژگان  تا    کنند 

برد  معنایی برسانند. پاز در بند آخر شعر سه واژه به کار می

اند، اما معنای آن متفاوت است: شکلکه از نظر آوایی یک 

'estalla'    ،)هم پاشیدن)از  یا  انفجار  معنای   está'به 

allá'   جا )است( و  به معنای آن'está ya'    به معنای از

وند و  ش. با رسیدن به اوج لذت جنسی هر سه یکی مینو

ی واژگان را به  همه  3آراییگردد. شاعر با واجآرامش بازمی

یابد. با این  کند و به معنایی یگانه دست میهم نزدیک می

معنا   'نزدیکی'کوشش پاز در نزدیک کردن متضادها، خود ِ  

هانه به معنای  خواکامیابد. از این نگاه در بند آخر آیین تنمی

 .  واقعی کلمه شرح داده شده است

ی دیگر از این یکی شدن تانترا یا دست یافتن زن و  نمونه 

است. خود در   بند هفتم  در  کهکشانی  به خودآگاهی  مرد 

ست شرح ِ کوتاهی بر شعر نوشته است که این بند، تقلیدی

گمان شعر بلند و  ( شاعر چینی. پاز، بیLi-Poپو )-از لی

 José-Juanخوآن تابالدا )-اعر مکزیکی خوزهمعروف ش

Tablada پو را نیز خوانده است. -با نام لی  1920( از 

پوی شاعر به زمانی که کوشید پژواک ماه در  -گویند لی می

لی  تابالدا،  شعر  در  شد.  غرق  بگیرد،  از -حوض  مست  پو، 

 نویسد:  شراب با جوهر سیاه بر ابریشم سپید می

 تنهایم با تنگی شراب 

 ه زیر درختی پرشکوفه ب 

 تابد می رسد و  ماه می 

 که اکنون ما دو تا هستیم 

 گوید که ام می و سایه 

 اکنون سه هستیم. 

، به نماد یکی  'Maithunaآمیزش/'جا نیز درست مثل  این

شدن دو، عشق و نوشتن، زندگی و مرگ پرداخته شده است.  

می نشان  نمونه  فاصلهاین  که  با  دهد  تانترا  نماد  میان  ی 

چه پاز در  نیست. آنهای دیگر چندان زیاد  مادهای فرهنگن

به  فرهنگ نگاه  در  نویی  راه  یافته،  و  جسته  شرق  های 

ها و شکل بخشیدن به آن است.  ی میان ناسازگاریفاصله

نتیجه غنا بخشیدن به نمادهاست و نه تنها کشف نمادی  

معنای تجربی دادن به آمیزش   'Maithunaآمیزش/'نو.  

بلکه ناسازگاری  نیست،  نمادین ِ  دادن  یکی  هاسآشتی  ت. 

یابد با از میان برداشتن ناسازگاری ِ شدن ِ دو تن واقعیت می

 گی فرهنگی. ی مادی مردانهواره شده و جنبهسنگ 

 کوشیار پارسی  

  2019اگوست  –نرخا 
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__________________________________
_________________________________ 

توان برابر نهاد با  نیولی این فراز از شعر که می=  متن اسپا1

های اروپایی؛ فرانسه، انگلیسی، آلمانی و  ها به زبانبرگردان 

 تر است: ... دید که برگردان فارسی خیلی به شعر نزدیک

los dos se desnudaron y se amaron 

por defender nuestra porción eterna, 

nuestra ración de tiempo y paraíso, 

tocar nuestra raíz y recobrarnos, 

recobrar nuestra herencia arrebatada 

por ladrones de vida hace mil siglos, 

los dos se desnudaron y besaron 

porque las desnudeces enlazadas 

saltan el tiempo y son invulnerables, 

nada las toca, vuelven al principio, 

no hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres, 

verdad de dos en sólo un cuerpo y alma, 

oh ser total… 

 

 جا بشنوید: ی شعر را به اسپانیولی اینو اگر بخواهید، همه

https://www.youtube.com/watch?v=55Un

5zkVPQo 

 جا خواند:  توان اینمتن اسپانیولی شعر را می

-https://www.ocultalit.com/creacion/piedra

paz/-octavio-sol-de 

هایی که معنای وابسته به المعانی به معنای بیتموقوف  -2 

معنا خواهند بود. نمونه در شعر  ز هم بیهم دارند و جدا ا

 فارسی: 

فرود   چو گشتاسب را داد لهراسب اسب   فردوسی: 

 آمد از تخت و بربست رخت

  دم   که برسان بندگی دختر رز گو به در آی حافظ:  

 آزادت بند ز  کرد   ما همت

یا تجانس لفظی، تکرار چند واج صامت    آراییواج  -3

 یا مصوت

   منوچهری:

  ز آرید که هنگام خزان است خیزید و خ

 باد خنک از جانب خوارزم روان است

  سعدی:

    خواب نوشین بامداد رحیل

 بازدارد پیاده را ز سَبیل

  خیام:

  فایده فرسوده شدیم افسوس که بی

 پهر ِ سرنگون سوده شدیموَر آس ِ س

  حافظ: 

   شور شراب عشق تو آن نَفَسم رود ز سر 

 در ِ سرای ِ تو کاین سر ُپر هوس شود خاک ِ 

  مولوی: 

ناگه و که که شود  که  این درگه که گه گه که  در 

 ای آگهمشو غره به امروزت که از فردا نه 

 

به زبان    Maithunaجا متن کامل شعر آمیزش/  این

 اصلی:  

 

 
 

Maithuna  

 

Mis ojos te descubren  
desnuda  
y te cubren  
con una lluvia cálida  
de miradas  
*  
  
Una jaula de sonidos  
abierta  
en plena mañana  
más blanca  
que tus nalgas  
en plena noche  

https://www.youtube.com/watch?v=55Un5zkVPQo
https://www.youtube.com/watch?v=55Un5zkVPQo
https://www.ocultalit.com/creacion/piedra-de-sol-octavio-paz/
https://www.ocultalit.com/creacion/piedra-de-sol-octavio-paz/
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tu risa  
o más bien tu follaje  
tu camisa de luna  
al saltar de la cama  
  
Luz cernida  
la espiral cantante  
devana la blancura.  
Aspa  
X  
plantada en un abra  
  
*  
Mi día  
en tu noche  
revienta  
Tu grito  
salta en pedazos  
La noche  
esparce  
tu cuerpo  
Resaca  
tus cuerpos  
se anudan  
Otra vez tu cuerpo  
  
  
*  
Hora vertical  
la sequía  
mueve sus ruedas espejeantes  
Jardín de navajas  
festín de falacias  
Por esas reverberaciones  
entras  
ilesa  
en el río de mis manos  
  
*  
  
Más rápida que la fiebre  
nadas en lo obscuro,  
tu sombra es más clara  
entre las caricias  
tu cuerpo es más negro  
Saltas  

a la orilla de lo improbable  
toboganes de cómo cuando porque sí  
Tu risa incendia tu ropa  
tu risa  
moja mi frente mis ojos mis razones  
Tu cuerpo incendia tu sombra  
Te meces en el trapecio del miedo  
los terrores de tu infancia  
me miran  
desde tus ojos de precipicio  
abiertos  
en el acto de amor  
sobre el precipicio  
Tu cuerpo es más claro  
tu sombra es más negra  
Tú ríes sobre tus cenizas  
  
*  
  
Lengua borgoña de sol flagelado  
lengua que lame tu país de dunas 
insomnes  
cabellera  
lengua de látigos  
lenguajes  
sobre tu espalda desatados  
entrelazados  
sobre tus senos  
escritura que te escribe  
con letras aguijones  
te niega  
con signos tizones  
vestidura que te desviste  
escritura que te viste de adivinanzas  
escritura en la que me entierro  
Cabellera  
gran noche súbita sobre tu cuerpo  
jarra de vino caliente  
derramado  
sobre las tablas de la ley  
nudo de aullidos y nube de silencios  
racimo de culebras  
racimo de uvas  
pisoteadas  
por las heladas plantas de la luna  
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lluvia de manos de hojas de dedos de 
viento  
sobre tu cuerpo  
sobre mi cuerpo sobre tu cuerpo  
Cabellera  
follaje del árbol de huesos  
el árbol de raíces aéreas que beben 
noche en el sol  
El árbol carnal   El árbol mortal  
  
*  
Anoche  
en tu cama  
éramos tres:  
tú yo la luna  
  
  
*  
  
Abro  
los labios de tu noche  
húmedas oquedades  
ecos  
desnacimientos:  
  
  
blancor  
súbito de agua  
desencadenada  
  
*  
  
Dormir dormir en ti  
o mejor despertar  
abrir los ojos  
en tu centro  
negro blanco negro  
blanco  
Ser sol insomne  
que tu memoria quema  
(y  
la memoria de mí en tu memoria)  
 *  
Y nueva nubemente sube  
savia  
(salvia te llamo  

llama)  
El tallo  
estalla  
(Llueve  
nieve ardiente)  
Mi lengua está  
allá  
(En la nieve se quema  
tu rosa)  
Está  
ya  
(sello tu sexo)  
el alba  
salva 
 

(1964) 

 

 اکتاویو پاز   |بازگشت 

 ی راه ایستادم در میانه

 کردم به زمان پشت 

 ی آینده جای ادامهو به

 راهم نبود ــــ که کسی در آن چشم به

 ی هموار گذشته گام زدمبرگشتم و بر جاده

 آن راه باریک را ترک کردم که همه

 ای،از آغازِ آغاز انتظار نشانه

 کلیدی یا فتوایی از آن دارند، 

 و در این میانه امید، نومیدانه امیدوارست 

 باز شودی قرون تا دروازه

 … ای، نه قرنیون نه دروازهو کسی بگوید: اکن

 ها را زیر پا گذاشتم، ها و میدانخیابان

 گاه، های خاکستری در سردی صبح تندیس

 و تنها باد در میان اشیای مرده، زنده بود. 

 سوی دشتسوی شهر، دشت و آنآن 

 شب در دل صحرا:

 دل من شب بود، صحرا بود
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 ایم، سنگی و آینهگاه سنگی در آفتاب بودآن 

 ها قت دریایی در دل صحرا و ویرانه وو آن

 و بر فراز دریا آسمان سیاه، 

 سنگ عظیم حروف ساییده 

 نمود.ها را هیچ چیز به من نمیستاره

 ها فروریختهبه انتها رسیدم. دروازه

 سالح خفته، و فرشته، بی

 هم پیچیده، ها بهدرون باغ: برگ

 اند، دهها چنان که گویی زن نفس سنگ

 ای ماگنولیاهآلودگی گلخواب 

 ی درختان.کوبیده های خالنور برهنه بر اندام

 آب، علفزار سرخ و سبز را 

 کشید. با چهار بازو در آغوش می

 ودر مرکز، زن، درخت، 

 پرِ مرغانِ آتش 

 نمود:عریانی من عادی می

 مثل آب بودم، مثل هوا

 زیر نور سبز درخت 

 آرمیده در چمن،

 بود پرِ درازی

 ، سپید. مانده از باد جایبه

 خواستم ببوسمش اما صدای آب

 ام تماس گرفت و شفافیتشبا تشنگی

 به خویشتنم بازخواند 

 تصویری لرزان در اعماق دیدم: 

 عطشی درهم شکسته، دهانی ویران،

 ای آتش خودپسند و خزنده، ای پیر خسیس،

 آرامی رفتم. ام را بپوشان. بهعریانی

 باد بیدار شد  فرشته تبسم کرد.

 ورم کرد. و خاشاکش ک

 سخنان من باد بود، خاشاک بود: 

کنیم، این زمان است که ما  این ما نیستیم که زندگی می

 زید. را می

 

 برگردان: زنده یاد احمد میرعالیی 
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 داوود سرفراز 

 
 

 نقاشی مدرن 

هنر« و   »آزادی درنقاشی مدرن مبتنی بر تجربه ی مدام  

 مرتبط با واقعیات دوران نوین است.

رو   این  نیز از  تصویری« جهان معاصر  زبان   « آنرا  میتوان 

  در  هنرمند   بیانی   و  ذهنی  ضرورتهای  بر  »نقاشی«  این نامید.

  همزمان،  و  میکند   تاکید   فردی   های  ویژگی   کشف  جهت

  تردید   مورد   را  هنری  خالقیت  عرصه  در  وابستگی   هرگونه

ار میدهد. جنبشهای فکری، سبکها و آثار گوناگون  قر جدی

شته، حاصل ضرورت های فوق و نشانگر  نقاشی در قرن گذ

 دگردیسی این »زبان تصویری« اند.

 

از  را  شناسایی  قابل  شئی  آبستره«  »سبک  نقاشان  وقتی 

تصویر حذف کردند، ذهنیتی انتزاعی پا به عرصه ی وجود  

امکانات بیانی بیشماری به عالم هنر  گذاشت که از یک سو  

ابستگی به  نقاشی عرضه کرد و از سوی دیگر نقاش را از و

اطالعات تصویری موجود در طبیعت رهاند. این »ذهنیت«  

تحوالت  منشاء  درونی،  عالم  همطراز  ای  گستره  و  ژرفا  با 

مهمی در تاریخ هنر نقاشی شد. به این جهت در قالب فکری 

نما  ند و نقشی مهم در شکل گیری  »سبک« فوق محدود 

 »زبان تصویری« مدرن ایفا کرد.

ر محدوده زمانی خود ماند و امروزه  اینکه »سبک آبستره« د

آنرا سبکی »سنتی مدرن« مینامند، از این نکته مهم ریشه 

 میگیرد . 

»زبان تصویری« مدرن در انطباق با »مفهوم آزادی« بعنوان 

نه معاصر،  هنر  فلسفی  و  فکری  مرزهای    زیربنای  تنها 

تئوریک در سبک های گوناگون، که مرز »انتزاع« و »واقعیت 

نیز برنمی تافت. این »زبان« نیازمند ذهنیتی بی  عینی« را  

مرز و بر آمده از »واقعیت کلی« بود، ذهنیتی که قادر باشد  

امروزین  آثاری  خلق  جهت  در  را  نقاش  درونی  نیروهای 

 منسجم کند. 

 
 گی، آکریل نجاودا

 

و   بیشمار  رویدادهای  ها،  به سرعتِ دگرگونی  کلی  نگاهی 

موق جمعی،  ارتباط  گسترده  در اشکال  را  هنرمند  عیت 

محاصره کوههای اطالعات نشان میدهد، او دیگر قادر نیست 

! بی نظمی انبوه در جهان معاصر را از طریق بایگانی سنتی  

 در   ناگزیرش  حضور  اطالعات به نظمی ذهنی تبدیل کند.

و  ماهُو  درک  نیازمند  امروز،  جهان  پیچیده  بافت عناصر  ی 

  با  برخورد دیگر متس از و   -پدیده های نوین از یک سمت

  رو   این  از  و  بردارد  در  را  ذهنی  ژرفش  ابزار  که  است  شرایطی

 . میگیرد چالش  به را هنرمند  روانی و  ذهنی رکود

آنچه مهم است، افق دید وی در متن چنین برخوردی است  

خود،   و  که  ذهنی  ارزشهای  سنجش  در  واقعی  معیاری 

چنین    تصویری او بشمار خواهد رفت. هنرمند درگیر و داری

و در تالش رسیدن به واکنش روانی منطبق باشرایط زندگی  

امروز است که »ساختار سنتی ذهن« را آگاهانه بهم میریزد  

و   به ذهنیتی سیال  نقاشی مدرن«   « در متن  تا سرانجام 

 مدرن دست یابد. 
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از  هنرمند  ذهنی«  »عبور  دانش  بر  مبتنی  مدرن  نقاشی 

از درون و بیرون  مرزهای اطالعات انبوهی است که وی را  

در بر گرفته اند. چنین دانشی الزاما دست نقاش را در حذف،  

انتخاب و جابجائی اطالعات تصویری باز میگذارد تا وی با  

ارزشهای   بکارگیری  طریق  از  و  آزادی  کامل  احساس 

منطبق با شرایط حسی و روحی خود ـ به نفوذ    -  تجسمیِ

 در ایستگاههای ذهنی خویش نائل آید. 

 
 ، آکریل آسمانی دیگر به 

 

خط   دست  که  مینماید  ضروری  جهت  آن  از  روند  این 

هنر«  در  آزادی  »تجربه  مقابل  در  هنرمند  شخصیِ 

 مدرن   هنر  به  نسبت  هارمونیک  تعهد  از  مهمی  بخش   امروز،

 ارگانیک   ارتباطی  که  ذهنی«  »عبور  دانش  .میشود  محسوب

نی  حاضر دارد، منشاء ذهنیت مدر  عصر  کلیدی  واقعیتهای  با

غنی   فردیتی  به  را  هنرمند  میتواند  و  توانسته  که  است 

رهنمون شود. همین دانش است که شئی قابل شناسایی را  

با »ذهنیت انتزاعی« آشتی پذیر میکند و از طبیعت عینی،  

 ذهنی میگشاید. راهی به سمت طبیعت 

 

هنر مدرن در این معنی آفریننده نوعی یقین است که در 

مک و  زمانی  می  شرایط خاص  واقعی  عملکردی  امروز،  انی 

های   و موضع گیری  داوریها  ترین  ژرف  میتواند  زیرا  یابد، 

، را    نمایش   به  تماشامند   و  بکر  تصاویری   در    هنرمند 

  بود  نوینی   ذهنیت   مبنای  مرزها،   گشایش   باری،    .بگذارد

 تصویری«   »زبان  بیانی  گسترده  امکانات  با  آمیزش  در  که

»زبان« این  آفرید.  را  هنر   مدرن  پایه ی  مهمترین  امروزه 

 معاصر است.

»زبان تصویری« مدرن، فردیت هنر مند را مبنایِ خالقیت  

اعتبار   او  شده  درونی  عناصر  به  صرفا  و  میشناسد  هنری 

  - ذر از موقعیت های فردیهنری میبخشد. عناصری که با گ

  او  ذهن اجتماعی و به ویژه فلسفی هنر مند در تار و پود  

  »  طریق  از  جز  آنها  هنری  تابباز  و  میشوند  حک

  ذهنیت  در   جوهری  و  ناپذیر  جدایی  جنبه  که  دفرماسیون«

 .نیست  پذیر  امکان یافته، معاصر هنری

 

طبیعت به بیان دیگر، بخشی از اطالعات تصویری مربوط به  

  میشوند  سپرده  فراموشی   عینی، طی روند درونی شدن به

د، شکل  ا نفوذ در طبیعت ذهنی هنرمنب   آن  دیگرِ  بخش  و

نسبتا  سیر  این  میگیرند.  خود  به  جدیدی  معنای  و 

  تجربه  و  شناخت  امروز،  دنیای   در  هنری  خالقیت   پیچیده

  تداعی  عرصه  به  طبیعی  شکل  عرصه  از  را  تصویری  های

 دوران   که  است  آن  معنی  به  این  و   کشانده  طبیعی  اشکال

سپری شده و این    آن  سنتی  معنای  به  فنی  شناخت  و  دست

حت الشعاع چشم و ذهنیت هنرمند معاصر  هر دو سخت ت

 قرار گرفته اند. 

 

یکی از مهمترین خواص نقاشی مدرن، ظرفیت ارتباطی آن 

همان   این  و  است.  بومی  عناصر  و  بیگانه  های  فرهنگ  با 

نیز گشوده شده   ایرانی  هنرمند  روی  به  که  ایست  دریچه 

 است.

ا  امروزه دیگر نمیتوان گرایش هنرمند ایرانی به مدرنیسم ر

 معرض   در  خود  او  کشور  زیرا گرایشی بی ریشه تلقی کرد.  

 این   با  .دارد  قرار  امروز  دنیای  از  ناگزیر  و  مدام  پذیری  تاثیر

 که   روست  در  رو  بامسائلی  ایرانی  گرای  مدرن  هنرمند  وجود،

 تحول   که   آن  میکند؛اول  تر  سنگین  را  او   وظایف  من  اعتقاد  به

ت« مرتبط است، گر چه با داوری در امر »سّنا  وی  ذهنی

  و   هست  نیز  تاریخی   تفاهم   سؤ  یک   نیازمند تالش در رفع

  مرعوب  معنی   به  هرگز  »سّنت«  با  برخورد  که  است  این  آن

  بومی  فرهنگ   ویژگیهای   انکار   و   غرب   دنیای   مقابل  در  شدن

  این   از  چیز  هر  از  قبل  او   شده  درونی  عناصر  زیرا.  نیست

  را   راه  ،  نینچُ  نگاهی   حقیقت  در  یگیرند.  م  ریشه  ویژگیها
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 و  بست خواهد جهانی زبان این تتفسی منفذهای از یکی بر

 جهان   هنری  نقد  ی  دایره  از  را  ایرانی  هنرمند  آن،  از  فراتر

 . کرد  خواهد دور معاصر

 
 خانه آفتاب، آکریل 

پذیر  آسیب  را  ایرانی  هنرمند  است  قادر  که  دیگری  نکته 

ب است. کند، وابستگی مدام نسبت به شناخت تاریخ هنر غر

حال آنکه ضرورت مهم او درک بی واسطه پدیده ها و عناصر  

زندگی امروز است. عناصری که در دوران های دیگر تاریخی  

  که  هواپیما  یک  به  اگر  ما   ملموسی نداشته اند.هرگز حضور  

  میرساند  ممکن  حداقل  به  ذهن  در  را  جغرافیایی  ی  فاصله

ی نسبت به کنش روانوا  در  تغییر  ضرورت  ،  کنیم  «  نگاه   »

 مسئله » زمان « را دریافت خواهیم کرد. 

هنگامیکه اینترنت » فاصله ذهنی « ما را نسبت به دنیای  

امروز حذف و از جهان »دهکده کوچکی« میسازد، طبیعی  

در   را  ما  زندگی  گوناگون  ابعاد  بزرگ  اتفاقی  که  است 

های   جنبه  دیگر،  مثالهای  نهایت  بی  و  ها  این  برمیگیرد. 

 احساس   »  با   ما   نقاشان  اگر  و  معاصرند   یایدن   همگانی

 تصویری   جوهره   به  را  شده  درونی  عنصر  «  مانی ز  فشردگی

  .میکنند نزدیک آن

  بر  میتواند  که  غرب،  هنر  تاریخ    نه بدلیل وابستگی نسبت به

  پدیده  با  واسطه  بی  ارتباط  در  و  ذهنی  ضرورتهای  اساس

ند و باید  نی میتواایرا  هنرمند  باشد،  امروز  زندگی  نوین  های

عناصرپیرامونش باز گردد،  به جایگاه وحدت و هماهنگی با  

تا شایسته ترین داوریها نسبت به جدیدترین دریافت های  

طبیعی و اجتماعی اش، همراه با ریتم طبیعی زندگی انجام  

پذیرد. رنج تغییر در آرامش درونی او معنا یابد. تا زیبایی  

گردد. وی اش  انسانی  از حقیقت  ای  اساس    جلوه  بر  تنها 

ممتد باهدفمندی انسانی هنر    ژرف نگری حسی و در ارتباط

است که میتواند نگرش های نوین خود رانسبت به فرم و  

 ساخت ظاهری اثر کشف کند. 

 

 
 

 باغ شراب، آکریلیک روی بوم
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  س. سیفی
 

   ای در مرغ آمین هزاره   هایی از ادبیات بنمایه 

 
ذیل     فارسی  فرهنگ  در  معین  آمین  محمد  مرغ  ترکیب 

همیشه  فرشته"نویسد:  می و  کند  پرواز  هوا  در  که  ایست 

.  "آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود

ضرورت به  بنا  ایران  فالت  ساکنان  که  نیست  های شکی 

زمانه به اجتماعی  را  آرزوهایشان  برآوردن  ی خود، همواره 

فرشته سپردهدست  نوع  این  از  چنانهایی  ذهن  اند.  در  که 

ای به نام مرغ  گرفت که پرندهتاریخی آنان نیازی شکل می

هایی  هایشان باشد. آرمانآمین بیافرینند تا پاسخگوی آرمان 

بسا شرایط اجتماعی روزگار، مردم را از دستیابی به که چه

منفعل داشت. ولی ذهن مردم هرگز در این باره ها بازمیآن

آگاه جمعی و تاریخی خود،  عمل نکرد. همچنان که در ناخود

ستاندند تا  هایی از همین فرشتگان موهوم را به یاری  گروه

 از آنان برای برآوردن نیازهایشان کمک بخواهند.

افسانه و قصه چیزی فراتر    از  داستان مرغ آمین  هرچند 

استورهنمی الزم  بازسازی  ضمن  آن  از  نیما  ولی  ای رود، 

تا مرغ آمین در  امروزی می نقشمایهسازد  نیما  از شعر  ای 

های فراوانی از این  ای را به پیش برد. نمونهقهرمانان افسانه

افسانه غ ای در داستانپرندگان  یا  ایران  های حماسی  نایی 

می چشم  به  نمونههم  سیمرغ  تمامی آید.  برای  روشن  ای 

ها در ذهن تاریخی و جمعی  گیرد. ولی انسانها قرار میآن

سپارند  ا به مرغانی از این دست میخود همان کارکردی ر

از انسانی معمولی برنمی آید. به همین که انجام آن هرگز 

از قهرمان را به    دلیل هم پرندگانی از این نوع همیشه نقشی

ای از زندگانی خود را روی  برند. انگار همگی دورهپیش می

زیسته  ایزدمآبانه،  زمین  رفتارهایی  نمایش  ضمن  تا  اند 

یم ایزدان آسمان راه بیابند. اما این قهرمانان  سرآخر به حر

ها به سر  اند و روزگار خود را با انسانکه زمانی زمینی بوده

ای از همسویی با آرمان و آرزوی رهآوردند، اینک نیز ذمی

 مانند.  انسان زمینی بر کنار نمی 

می   تشخص  نیما  آمین  مرغ  در  شخصیتی مرغ  و  پذیرد 

ای دیگری کارکردی ند هر مرغ افسانهیابد و همانانسانی می 

تر  رساند. به عبارتی روشناز رفتارهای انسان را به انجام می

های زمانه را  ز انسانگوید و آرزوهایی روشن ااو سخن می

می سر  تشخصدر  ولی  مرغان  پروراند.  از  گروه  این  یابی 

زمینهافسانه می ای،  فراهم  انسان  برای  کافی  که های  بیند 

ها به درک مشترکی از هستی برسند. در واقع  ا آنهمراه ب

-ای خویش به هستیای بنا به ماهیت استورهمرغان افسانه

اند. چنانکه ساکنان  ایران نیز راه یافتهشناسی مردمان فالت  

این فالت چه اتکای  بسا هستی تاریخی  به  را  شناسی خود 

 رسانند. مرغانی از این دست به انجام می

 
یا پر   نده بنا به ماهیت وجودی خود ضمن پرواز در  مرغ 

را  های آسمان، نمونهدوردست انسان  آرزوهای  از  ای کامل 

های  گذارد. انگار دست نایافتنیدر دیدرس مردمان زمانه می

ی پرندگان، برآورده  مردم در الگویی از رفتارهای حسابگرانه

شناسند.  خواهد شد. در ضمن، پرندگان را با پروازشان می

تواند  آید. پرنده به طبع می ای که هرگز از انسان برنمیدیدهپ 

دنیاهای   این  از  دیدار  که  بگذارد  پا  جدیدی  دنیاهای  به 

و سرزمینناشناخت انسان ه  از  آسانی  به همین  های جدید 

ای از رفتارهای ها نمونهساخته نیست. با این همه در افسانه

گروهآدم به  نیز  را  ویژهها  پرندگان می از مرغا  هایی  و  -ن 

ها تشخص بخشند تا آنان بنا به نیاز و اشتیاق روانی انسان

 بپذیرند و به شخصیتی انسانی متصف گردند.  

ای در فضای های چندی است که پرندگان استورهیویژگ   

ای نمایند. نخست آنکه همگی آفرینهها با هم همسان میآن

به عبارتی    شوند.ساختی هستند که فقط یک بار زاده میتک

تر زاد و ولد مداوم و پایدار به حریم این گروه از مرغان  روشن

پذیری، آرزوهای برد. آنان همچنین ضمن شخصیتراه نمی

برند. از همین  مشترکی را با انسان آرمانیِ زمانه به پیش می

ای را  ای ساکنان فالت ایران، نقش ویژهرو در ادبیات هزاره



 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

132 

 

اند. تا آنجا که مرغ آمین  سپرده  هم به این گروه از مرغان 

برای   فریادرسی  آسمان،  فرشتگان  از  الگویی  در  نیز  نیما 

ای از فرشتگان خیر شود. او نمونهانسان امروزی شمرده می

گیرد. فرشتگانی که همیشه درد و غم انسان را در  قرار می

ها به  پرورانند. از همین رو ناخودآگاه جمعی انساندل می 

نیز   بخشیدهفرشتگان  بال  دو  آسمان  پرندگان  اند.  همانند 

بال از  سودجویی  فرشتگان ضمن  خواهند  چون  خود  های 

ای پای بگذارند. دنیایی که  ناشناختهتوانست به هر دنیای  

بی آن  از  تاریخی  انسان  می هرچند  باقی  ولی  اطالع  ماند، 

بسا چند و چون موهوم آن را در خیال خود همین انسان چه

 بخشد. ی ذهن خود آن را تجسم میدر آیینه پروراند و می

-میرند بلای خود هرگز نمی ها بنا به کارکرد افسانهاستوره  

تغییر شکل همچنان به زندگانی خود در دنیای  که ضمن  

دهند. از همین روست که بازسازی مدرن امروزی ادامه می

یابد.  ی مرغ آمین برای نیما ضرورت میو  فرآوری استوره

ه اتکای مرغ آمین دنیای آخرالزمانی داستان خود را نیما ب

گذارد  بخشد. او قرار میدر جهانی امروزی و مدرن سامان می

هایی  در آخرالزمانی از این دست، مرغ آمین به یاری انسان  تا

این انسان به آرزوهای آرمانی خود بشتابد که  ها هنوز هم 

 اند. دست نیافته

آمین دنیاهایی را از خیر و شر  نیما سوای از این، در مرغ    

دنیای سامان می  رهبری  است که  راستا  بخشد. در همین 

را   می   "رجهانگی"ای  "جهانخواره"شر  عهده  گیرد.  به 

ای  "بیدادخانه"ی شعر مرغ آمین نیما دنیا را به  جهانخواره

همگانی بدل کرده است. در چنین چینشی از جهان است  

شتابد  ی آرمانگرای نیما میهاکه مرغ آمین به یاری انسان

تا آنان را از دست نیروهای اهریمنی وابسته به شر رهایی  

 ببخشد. 

آیند  در فضای داستانی مرغ آمین مردمانی نیز به چشم می  

که همگی ضمن همسویی و همراهی با مرغ آمین، در اتحاد  

کنند. نیما از گروه همسوی مردمان داستان با هم عمل می

را در    "خلق"به واقع او  برد.  نام می  "خلق"ی  خود، با واژه

گذارد. ضد خلق بنا به طبیعت اهریمنی می  "ضد خلق"برابر  

همان   واقع  در  شوق   "جهانخواره"خویش  که  است 

پروراند. گفتنی است که در فضای  را در سر می  "جهانگیری"

گروه آمین،  مرغ  ضمن  داستانی  شر  و  خیر  ناهمساز  های 

آغازند که به  می  ای راابل هم، مبارزهبندی روشن در مق صف

و   خلق  ضد  دنیای  همیشگی  نابودی  به  نیما  گمان 

 جهانخوارگی او خواهد انجامید.  

ی مرغ آمین به  دلیل نیست که زمان سرودن منظومهبی   

گردد. زمانی که  سد و سی خورشیدی بازمیسال هزار و سی

دوره هر  از  مبارزهبیش  ایرای  مردم  بین  سیاسی  و ای  ان 

یستی خارجی پا گرفته بود. اما در شعر مرغ  نیروهای امپریال

-ی سرهآمین اصطالح سیاسی و باب روز امپریالیسم به واژه

می تأویل  جهانخواره،  همچون  نیروی  ای  این  نیما  پذیرد. 

بیند. به همین دلیل هم  اهریمنی نوپا را نیرویی جهانی می 

ه این خلق نیز به  گذارد کی خلق را مقابل آن میواژه  - نام

تر،  ن سیاسی نیما نیرویی جهانی است. به عبارتی روشنگما

در روایت شعری نیما، ضد خلق و خلق هر دو به سهم خود  

می حساب  به  جهانی  رهایی  نیروهایی  او  واقع  در  آیند. 

بیند.  ای خلق را از دست ضد خلق، کاری ناممکن می منطقه

راستا سرنوشت آدم نیز به هم    یهای دورهدر همین  نیما 

خورد تا آنان ضمن همراهی با تمامی مردمان زمانه،  میگره  

ها به پیش ببرند و  ی سرزمینرزم مشترک خود را در همه

 برای همیشه به موجودیت ضد خلق پایان ببخشند.  

ولی نیما چنین تضادی را بین خلق و ضد خلق تضادی    

همیشگی بیند. تضادی که سرآخر به مرگ  ناپذیر میآشتی

-خواهد انجامید. اما او نیز همانند بسیاری از نظریهگروه شر  

ماند که  پردازانِ این دیدگاه تاریخی، از این موضوع غافل می

بقای   ناممکن    "ضدین"دوام و  امری  بدون حضور دیگری 

خواهد بود. چون وحدت ضدین و یا نابودی یکی از طرفین  

گز پیش نخواهد  ای فلسفی هرناپذیر، آن هم در سازهآشتی

 مد.  آ

ی خود دعاهایی از مرغ در مرغ آمین برای مردمان زمانه  

می  سر  همگانی  صفنیکبختی  در  آمین، دهد.  مرغ  بندی 

آمده گرد  یکمردمانی  صدای  نیز  آنان  که  از پارچهاند  ای 

دهند. در واقع آرزوهای مشترک، آوایی واحد  آمین را سر می

فراهم می  برای همگی  به همربیو همسان  نیما  اه مرغ ند. 

های سامی به فضای  را از دین  "آمین"آمین، کارکرد آیینی 

روشن عبارتی  به  است.  کشانده  خود  از روایت  نیما  تر 

آوندهای آیینی در راستای مخالفت با کارکردهای اجتماعی  
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-برد.  چنانکه این آوندهای آیینی چهها سود میدیروزی آن

قالب از  تهبسا  ای میهای سنتی خود  تا  و گردند  ز محتوا 

ای که سرآخر به تولید یا  موضوعی امروزی پر شوند. پدیده

 انجامد. های جدید میبازتولید استوره

استوره   بازتولید  و  تولید  همین  که  در  است  جدید  های 

به  صف را  شر  و  خیر  نیروهای  جهانی  دو  و  سنتی  آرایی 

بندی  که صفسپارند. چناننیروهایی از خیر یا شر امروزی می 

ی ک مرغ آمین و نیروهای وابسته به خلق در منظومهمشتر

اندازد  نیما، انسان را به یاد همان احزاب سیاسی معاصر می

عرصه در  بینکه  و ی  کارگری  احزاب  عنوان  با  المللی 

المللی،  ی بیناند. آنان در عرصهآرایی کردهکمونیستی صف

ق  د. بنا بر این حکننمنافع همسان و مشترکی را دنبال می 

ی جمعی خود را به اجرا  دارند که در اتحاد عمل با هم اراده

اراده به پیش ببرند. اما عملیاتی شدن چنین  ی بگذارند و 

مشترکی به طبع نابودی همیشگی دنیای شر را به همراه  

سرمایه که  دنیای  داشت.  ضمن خواهد  جهانی  داری 

 پروراند.  می جهانخوارگی خود عملیاتی شدن آن را در سر

اندیشه   تمامی  در  جهان،  از  دوگانه  چینشی  های  چنین 

به چشم میهزاره نیز  اندیشهای  این  در  و  آید.  شیطان  ها 

اند که به اشتراک هایی از شر را پذیرفتهاهریمن رهبری گروه

می تباهی  به  را  مقابلهجهان  برای  چنانکه  با کشانند.  ی 

سامانه سرآخر  اهریمنی  هم از    اینیروهای  خیر  نیروهای 

گیرد. اما رهبری این نیروهای خیر را به موعودی شکل می

می موهوم  و  گروه جاودانه  نابودی  بتواند  که  های  سپارند 

ببرند. در همین چینش پیش  به  را  این دجال شیطانی  ها 

-آمیز سرمایهاست که در نقشی از سرکردگی جهان مفسده

. ولی پیداست که  شاندکداری، دنیا را به فساد و تباهی می 

، همیشه سرنوشت تلخی را  موعود آخرالزمانی دوران و زمانه

زند تا نیکی و مدارا برای همیشه در جهان  برای او رقم می

 حاکم گردد. 

زمانه   آیینی،  در  چیدمان  این  از  الگوبرداری  ضمن  ما  ی 

گروه و  میاحزاب  سامان  را  احزاب  هایی  چنانکه  بخشند. 

ها به تمامی  وابسته به آن  "ریمنیاه"  هایراست و تشکل

های چپ،  گیرند. اما حزبی نیروهای شر قرار میدر جرگه

های وابسته به کارگران و مزدبگیران را سندیکاها و تشکل

نیروهای خیر جا می و شر در در گروه  آنوقت خیر  دهند. 

ی با همدیگر، اهداف دوگانه و ناهمگونی را در جامعه  مبارزه

-ارند. هرچند روشن نیست که پایان این صفگذیبه اجرا م

های برآمده از شر خواهد  های سیاسی به نابودی آسیببندی

اردوگاه   به  وابسته  نیروهای  که  است  روشن  ولی  انجامید، 

ریزی الزم تا حدودی شر  خیر خواهند توانست ضمن برنامه

انسان حریم  از  را  تباهی  به  و  که  موضوعی  برانند.  پس  ها 

 یابد.  ی شعر مرغ آمین نیز راه میستانفضای دا

گستره   در  نیما  را انگار  دوگانه  جهانی  منظومه،  این  ی 

می سویهسامان  در  که  همراه دهد  به  پرولتاریا  آن  از  ای 

اند که مرغ آمین را یاریگر خود  احزاب کمونیست ایستاده

اما سویهمی آن، جهانخوارهشمارند،  را در بر ی دیگرِ  هایی 

انسان  گیردمی مشروع  و  طبیعی  حقوق  هرگز  را که  ها 

-تابند و همیشه به جنگ و تباهی اشتیاق نشان میبرنمی

 دهند.  

نظریه   که  پذیرفت  باید  اساس،  این  سیاسی   بر  پردازان 

اند. ای سود بردههای هزارهمعاصر هم به سهم خود از اندیشه

یز  نتا آنجا که ردیابی آن در ادبیات داستانی و شعر معاصر  

سایه که  همچنان  بود.  نخواهد  مشکل  چندان  هایی  کاری 

هزاره ادبیات  از  دیدرس  پررنگ  در  نیز  نیما  شعر  در  ای، 

میخواننده قرار  امروزی  از  ی  آن  قالب  که  ادبیاتی  گیرد. 

می تهی  خود  دیروزی  به محتوای  فرآوری  ضمن  و  شود 

می گردن  امروزی  و  نو  این  محتواهایی  از  نیز  نیما  گذارد. 

سود تاب نو  و  امروزی  دیدگاهی  بیان  راستای  در  عمل  کار 

ی نیما هم مرزهای وهم و  برد. با این همه، در منظومهمی

مرده با  هرگز  چراکه  نیست.  روشن  چندان  و  واقعیت  باد 

ای های وابسته به خلق، جامعهآمین و یا گروه   باد مرغ زنده

سامان گرفت.  نخواهد  پا  امروزی  و  جامعه  نو  بخشی 

-خواهد که فقط احزاب سیاسی میارهایی عملیاتی میکراه

توانند در اجرای آن موفق گردند. همچنین گفتنی است که  

گروه  و  سیاسی  مردماحزاب  قهرمانی  های  به  هرگز  نهاد 

ای در این دوران گردن نخواهند گذاشت. آنان  موهوم و هزاره

ای  هباد، برنامهباد و زنده گویی و مرده ضمن پرهیز از آمین

اجتماعی و سیاسی خود را به پیش خواهند برد. پیداست 

ای و موهوم هرگز ها قهرمانان افسانهکه در اجرای این برنامه

جایگاهی نخواهند داشت. چون چنین نقشی از قهرمان را 

و سندیکا احزاب سیاسی  به همین  و  امروزه  های کارگری 
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سپردهانجمن صنفی  تردید  های  بدون  باند.  رای قهرمانان 

اند. نقشی  ی ما راهشان را در تاریخ گم کردههمیشه در زمانه

-های اجتماعی و تاریخی، فقط گروه که اکنون بنا ضرورت

 برند. هایی همسو از مردم اجرای آن را به پیش می

پایان منظومه  ی کوتاهی را  ی مرغ آمین نقشمایهنیما در 

ای رهگذاری هزاسپارد. ضمن همین نشانهنیز به خروس می

می دوره پایان  هم  خلق  ضد  آخرالزمانی  تاریک  پذیرد.  ی 

برای همیشه به صبحی روشن  را  تاریکی جای خود  چون 

 سپارد: می

شکافد  خواند خروس از دور / میی آرام، میدر بسیط خطه

جِرم دیوار سحرگاهان / وز بر آن سرد دوداندود خاموش /  

گریزد شب  می   /افزاید  میهرچه با رنگ تجلی، رنگ در پیکر  

 آید.  صبح می /

-ی چنین تصویری از جهان خروس هزارهنیما ضمن ارایه  

دهد، تا از پیدایی  ای، رفتن شب و آمدن صبح را بشارت می

-صبح به عنوان نشانگانی روشن برای آرمان و آرزوی عدالت

 ی او تقدیر گردد. ی مردمان زمانهخواهانه

به همه عزیز تی مشتایادآوری:  نو وصیه میقان  از  تا  شود 

 ی حماسی را بخوانند.متن این منظومه
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 بهروز شیدا 

 
 ها کجا است؟خورشیدِ غربتِ گل 

نوشته  بپرس،  آینه  از  رمان  از  شهال  گذری  ی 

 شفیق 

 

کوتاهی از رمان  در جستاری که پیش رو دارید، به

گذریم.  ی شهال شفیق، می، نوشته از آینه بپرس 

ها، رویاها  ، پرسشهاا، وهمه وجوها، تنهاییجست 

 نگریم.  خوانیم. به تصویر خودها در آینه میرا می

 را بخوانیم. آینه بپرس    ازی خالصه   

 

 

1 

بپرس   آینه  فصلِ  از  سه    سحر ،  عبور ،  پنجرهدر 

می فصل  روایت  بخش   پنجرهشود.  دوازده    در 

می فصل  شودروایت  بخش؛    عبور؛  چهارده  در 

میان این چهل   در  در چهارده بخش.  سحرفصل  

پنج بخش از زاویه دید سوم شخص و سی  بخش،

شوند. سه بخشِ سه، هشت، ده از زاویه  روایت می

شوند.  ایت میدید اول شخص، زاویه دید گیتا، رو

برگیرنده در  شش  چهارنامهبخش  و  ی  گیتا  ی 

هایی  ویک برگدیگر است. بخش سیسینا به یک

 ی سام است.از دفتر خاطرات کامپیوتری 

سال       متولد  خواهر    1339گیتا  هما  است.  خورشیدی 

که   هنگامی  است.  سلیم  دکتر  گیتا  پدر  است.  او  بزرگ 

تهران مهاجرت میخانواده به  از ساری  کنند، گیتا  ی گیتا 

بی  ها، بیچهارده ساله و هما هیجده ساله است. خدمتکار آن

با نیز  است،  کرده  ازدواج  پسرش  تنها  تهران آن  که  به  ها 

از  اشی صبا، که ساکنانآباد، کوچهها در یوسفآید. آنیم

متوسط  طبقه  میهستند،    «امروزی»ی  در    . شوندساکن 

سرمدی نیز ساکن است.    نام الههای بهی صبا نویسندهکوچه 

می ازدواج  همگیتا  اما  ندارد.  کند،  دوست  را  سرش 

میباردارمی دنیا  به  مرده  دخترش  اما  در    آید. شود،  هما 

پیوندد.  های کمونیست« میشاه به »چریکران محمدرضادو

کند و پسری به ی اسالمی  ازدواج میدر دوران جمهوری 

نامدنیا می را سام میآورد که  اما هنگامی که  اش  گذارند، 

ی مأموران به خانهی  تر ندارد، پس از حمله سام سه ماه بیش

بهمخفی همهمشان،  میراه  سیانور  هسرش  و  ردو  خورد 

های نخست  سرش نیز در سالمیرند. الهه سرمدی و هممی

 و سال  شوند. الهه سرمدی یک  گیر میپس از انقالب دست

 شود. سرش اما آزاد میماند. همچند ماه در زندان می

و هم     میگیتا  پاریس  به   همسرش  او  آیند.  به  گیتا  سر 

جدا کند. گیتا که مهندس کامپیوتر است، از او  خیانت می

خانهمی در  و  بهشود  زندهای  میتنهایی  از  گی  پس  کند. 

گرد   رمانی  نوشتن  مشغول  که  رازی  سینا  با  چندی 

کند.  ی عاشقانه پیدا میی الهه سرمدی است، رابطهگیزنده

چندی بعد الهه سرمدی، بعد از جراحی پستان، برای شیمی 

هرام،  شود. شمیخانه  آید و با گیتا همانی به پاریس میدرم

دانشکده از  که  دیپلم  نقاشی  پاریس  زیبای  هنرهای  ی 

راه و معشوق او است. دختر الهه سرمدی، مهسا،  گرفته، هم

   آیند. و پسر هما، سام، که باهم رابطه دارند، نیز به پاریس می

در  رابطه    روایت  زمانِ  و  راوی  دید  زاویه  از  ی 

 بخوانیم.  راآینه بپرس  

 

 

2 

ای  ان زاویه دید راوی و زمان روایت رابطهمیآینه بپرس    زدر ا

ثابت وجود دارد. در سه بخشی  که از زاویه دید اول شخص،  

روایت می کار گرفته زاوید دید گیتا،  به  زمان حال  شوند، 

وپنج بخشی که از زاویه دید سوم شخص شود. در سیمی

 شود.  شوند اما زمان گذشته به کار گرفته میروایت می
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اند،  ه گیتا ماجراهایی را که در گذشته رخ دادههنگامی ک    

کند، انگار  از زاویه دید اول شخص در زمان حال روایت می

بسیاری از ماجراهایی که از سر گذرانده است، برای همیشه 

در ذهن او جریان دارند. انگار او بازیگری بر صحنه است که  

رویا تماشاگران  از  کابوس بسیاری  او  زخم  ها، ها،  را های 

بینند. انگار او از حضور گذشته در اکنون خویش رهایی  نمی

ندارد. انگار هم بازیگری بر صحنه است هم تماشاگری که  

 نگرد.  به درون خویش می

اند از زاویه  هنگامی که ماجراهایی که در گذشته رخ داده    

شوند، انگار گیتا  دید سوم شخص در زمان گذشته روایت می

باتنها   از  یکی  صحنه به  میزیگران  تبدیل  که  ای  شود 

 نگرند. تماشاگران به آن می

بازیگری است که گاه    –گیتا تماشاگر  از آینه بپرس  در     

 شود.در نگاه به نقش خویش غرق می

ی سوم شخص و  ی راوی گیی سوم شخص آمیخته راوی   

بیان   را چنین  اول شخص و گذشته و حال در ذهن گیتا 

نامه همپای گفت »  کند:می ها جریان داشت  وگویی که در 

نام مرسده  گذشته در ذهن گیتا مرور می  شد. همچنان با 

شد  نوشت و هر آنچه را به هویتش مربوط می برای سینا می 

 کرد. ]...[ ها حذف می از گفته 

     ]...[ 

گاه اما تصویری زنده و چابک از گوشه و کنار خاطره سربر     

، سوم شخص و اول شخص  آورد و مرزهای گذشته و حال می 

   1« ریخت. را درهم می 

 را بخوانیم. از آینه بپرس  نام رمان     

 

 

3 

ی ، سرودهپنجرهاز این تکه از شعر از آینه بپرس نام  رمان 

 « است:  برآمده  فرخزاد،  بپرس از  فروغ  نام    / آینه 

  2« .ات را دهنده نجات 

ات  دهنده نام نجات اما عبارتِ »آینه بپرس    ازدر نام رمان    

شعر  را  در  که  دارد،  پنجره«  شعر    حضور  در  است.  غایب 

 
  1- شفیق، شهال. )2017(، از آینه بپرس، سوئد، ص 33

دهنده در آینه نیست. انگار جز انگار جز خودِ نجات پنجره  

 اما از آینه بپرس  تصویر خودِ من در آینه نیست. در رمان  

نگریم که در تشابه یا تفاوت  تصویر خودهای گوناگونی را می

 د.یا تقابل با خودهای دیگر در آینه حضور دارن

می  پنجرهشعر      ما  گوش  خود  به  تنها  که  خواند 

معنای    انگار  اماآینه بپرس     از  ی خودیم. رماندهندهنجات

دیگر قرار  پرسد. خودهای گوناگون را در برابر یکخود را می

 پرسد. دهد. معنای نجات را میمی

در       خود  بپرس  معنای  آینه  نظریهاز  به  نگاهی  با  ی را 

 ژان پل سارتر بخوانیم. یی اگزیستانسیالیست

 

 

4 

ی خود را بر این  اگزیستانسیالیستیی  ژان پل سارتر نظریه 

بنیان می ماهیتاصل  بر  انسان  مقدم    اشگذارد که وجود 

شمولی برای  است. بر مبنای این اصل مقصد و تعریف همه

شود  گی وجود ندارد. انسان به جهان هستی پرتاب میزنده

های  ی خود را برمبنای گزینشیگو مقصد و تعریف زنده

وضعیت  در  گوناخود  میهای  وضعیتگون  های  سازد. 

گزینشیک سبب  اما  یکسان  نمیهای  این  سان  شوند. 

هایی که در وضعیتی مشابه قرار  امکان وجود دارد که انسان

راهمی بهگیرند،  برگزینند.  هایی  متفاوت  وضعیت  تمامی 

شود. انسان ساخته نمی آغازین انسان برمبنای کنش انسان

 ن خود را نپذیرد.  اما آزاد است که وضعیت آغازی

ی انسان برآمده از آن است که همیشه به شرایطی  آزادی   

پرتاب مینادل اینخواه در جهان  از  هم  انگار جز  شود.  رو 

دل شرایط  تشخیص  ندارد.  گزیری  شرایط  و تغییر  خواه 

 . تحقق خود اما عملی سخت مسئوالنه است

همه  برابر  در  که  خود،  برابر  در  تنها  نه  دیگر  ی  انسان 

شرطی مسئوالنه عمل ها مسئولیت دارد. انسان تنها بهانسان

انجام   را  از دیگران بخواهد گزینشی  بتواند  کرده است که 

 دهند که او انجام داده است. 

2- حقوقی، محمد. )1376(، فروغ فرخزاد، شعر زمان ما 4، تهران، ص  

277  
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هستی     به  آزادی  پرتاب  اما  و  هستی  دل  در  گزینش  ی 

می نیز  دلهرهسازند دلهره  درک  .  از  برآمده  انسان  ی 

آزادان گزینش  کنشه مسئولیت  نگاهی  و  ها،  مسیرها  ها، 

نتایج  بی از  پویا    است.گزینش  خبری  انسانی  حالت  دلهره 

چه    دانداما نمی  گزینش دارد،   یو توانایی  است که آزادی 

 3پیش خواهد آمد. 

بپرس    از    است. صحنه جست آینه  معنای خود  ی  وجوی 

تنها    ُپرغوغای اما  مسئولیت  است.  خود  مفهوم  تعریف 

من نیست؛ که تالش برای حذف خود دیگر   گزینش خودِ

از خود چنان  تعاریف گوناگون  انگار  است.  انباشته  را   فضا 

شده است. انگار آینه از میل  دهنده گمکه نام نجاتبسیار اند  

به حذف دیگری ُپر است. انگار آزادی و مسئولیت و دلهره 

 اند. گی و وهم مسخ شدهشدهدر پرتاب

را برمبنای  از آینه بپرس  خود و وهم در    یگیآمیخته     

 ی ژاک الکان بخوانیم.ای از نظریه تکه

 

 

5 

سوژه  ژاک الکان  روایت  انسانیبه  ی یدر طول هستی  ی 

امر خیالی، امر  خود در جهانی حضور دارد که در آن مثلث  

   اند. نمادین، امر واقع حاکم

کودک   یگیگی تا هیجده ماههخیالی در شش ماههامر    

 .گیردشکل می ایی آینهدر مرحله 

هستی   گوناگون  قلمروهای  از  ما  شناخت  نمادین  امر 

زبان است. امر واقع قلمروی از هستی است که  ی  واسطه به

زند؛ چه نه در امر خیالی جایی  از هر نوع بازنمایی تن می

   گیرد.ر نمادین قرار میی امدارد نه در چهارچوب زبانی

کودک برای نخستین بار تصویر خود ای  آینهی  در مرحله    

برمبنای   سو  . کودک در این مرحله از یک بیندرا در آینه می

پندارد،  همانندسازی، تصویر خود در آینه را خود واقعی می

از سوی دیگر خود را در وحدت خیالی با دیگری از جمله  

 یابد.  مادر خود می

 
3- الوین. ت. ز. )1391(، از سقراط تا سارتر: فلسفه برای همه، ترجمۀ  

   409 - 488پرویز بابایی، تهران، صص 

فیلسوف: فراروان شناسی  (، فروید در مقام 1384بوتبی، ریچارد. )  -4

29 -  39ی سهیل سُمی، تهران، صص پس از الکان، ترجمه   

بیند  را چنان می  ای کودک انگار خویشی آینه در مرحله   

گی  خواهد. هم از این رو دچار نوعی خودشیفته که خود می

شود که برآمده از توهمی است که واقعیتی حقانی جلوه  می

 کند.  می

مرحله    آینه در  خود ی  از  من  تصویر  با  واقعی  من  ای 

تصویری از خود را  ایی آینه ها دارد. توقف در مرحلهفاصله

 4دار است. آمده از توهمی ریشهکند که برنهادینه می

بپرسدر      آینه  می  از  آینه  در  که  گذرند،  بین خودهایی 

قدرت فاصله حضور  برمبنای  انگار  است.  که  ها  حاکم  های 

تقابلشورش  تفاوتها،  شباهتها،  ایدئولوژیها،  ها،  ها، 

خودشیفته  میگیانکارها،  در  همهسازند،  ها  خودها  ی 

اند. انگار همه برمبنای هراس و ای باقی ماندهی آینه مرحله 

د  بیننگونه میگی و آرزو تصویر خویش در آینه را آن شیفته 

ی خود و وهم چنان  گیخواهند. انگار آمیختهکه خود می

 .آینه غوغاها استاست که از ستیز خودها در 

 م.بخوانی را آینه بپرس   ازخود هما در     

 

 

6   

سال   در  شاه،  محمدرضا  حکومت  دوران   1355در 

اند.  ی او آمدهخورشیدی، چند تن از دوستان هما به خانه

ی  گیگیتا هم هست. سخن بر سر ادبیات و سیاست و ویژه

 ی سیاسی است.  فکران و مبارزهروشن 

]...[ اگه  گوید: »چنین میسرمدی  هما در مورد رمان الهه      

نویس  اطوار  و  رو  ادا  زیادجدی  نده  رو  انتقادش  ببینی 

روشنفکران نمی  انشاهای  اون  از  هم  رمانش  که  گیری!  س 

  5« با دم زدن از مالل ژست آوانگارد بگیره!خواد  می 

پدر  خواند:» ی از شعری از فروغ فرخزاد میادختری تکه   

گوید: از من گذشته است/ از من گذشته است/ من بار  می 

  6« کردم.را  خود را بردم/ و کار خود  

  5- شفیق )2017(،  ص 35

  6- همانجا
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بعد از  وید: »گپسری در مورد شعر فروغ فرخزاد چنین می  

تسلیم  چه  یه  فقط  گفتن  رو  شعرها  این  و  نشستن  گوارا 

  7« س و بس!نامیدانه 

جمهوری      دوران  همدر  و  هما  اسالمی،  به  سی  رش 

همپیروزی  و  خود  جمهوری فکرانی  شکست  و  ی شان 

« دارند:  باور  هم   ]...[ اسالمی  که    ا همسر  داشت  عقیده 

های واقعی ارتجاع را به عقب خواهند راند  سرانجام، انقالبی 

چرا که همدستان خمینی هرگز نخواهند توانست دستگاه  

   8« سرکوبی مانند ساواک برپا کنند. هما هم با او موافق بود. 

شهری باور دارد که آن را ظرف  خود هما به تحقق آرمان  

میرستگاری  انسان  میرمانآ  9یابد. ی  فریاد  را  کند  شهری 

پایانی ایستگاه  بانیانکه  و  معماران  و  است  تاریخ  اش ی 

گان و  ای هستند که صدایش از گلوی نمایندهاعضای طبقه

ی  رزمندهمثابه  به  10رسد.اش به گوش میباورمندان راستین

نبردی حماسی درگیر   اردوی شر حاکم در  با  اردوی خیر 

گف  11است. به  باور  راه برمبنای  در  سوسیالیستی  تمان 

 بازد.  اش جان میآرمان

فکران و هنرمندانی در تقابل است که  خود هما با روشن   

شهر جز لزوم تحقق آن آرمانهای خود به چیزی بهدر متن

های خویش در ها و تصویرها و اندیشهپردازند یا با روایتمی

کنند.  شهر تردید میی تحقق آن آرمانگیگونه تحقق یا چه

که در مقابل   یابدمی ی اسالمی را حکومتی ناتوان جمهوری 

 نیروهای انقالبی خیلی زود شکست خواهد خورد. 

شهری جان  در راه تحقق آرمان از آینه بپرس  خود هما در     

 یابد. غایت گزیرناپذیرِ جهان میبازد که آن را می

 بخوانیم.   را از آینه بپرس  سام در خود      

 

 

 

 

 
 7- همانج ا، ص 36

 8- همانجا، ص 44

9- مساروش، ایشتوان. )1380(، نظریۀ بیگانگی مارکس، ترجمۀ حسن  

120 - 156آوری، کاظم فیروزمند، تهران، صص شمس  

(، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، ترجمۀ  1379کارل. ) مارکس، -10 

   10 - 27باقر پرهام، تهران، صص 

7 

رومئو و ژولیت  »گوید:  با گیتا از معنای عشق چنین میسام  

ها هم یه جورایی گاگول بودن  به خدا! وگرنه راه  اون وقت 

 کردن. عشق و حال رو پیدا می 

    ]...[ 

خوره؟ به درد  عشقی که باهاش حال نکنی به چه درد می     

ره دنبال  آدمای خیاالتی! تو زندگی واقعی ژولیت خانم می 

 تره! که ماشینش باحال   اون رومئویی

    ]...[ 

  12« کنه.همه چی خریدنیه. فقط قیمتش فرق می    

ایده    از  گیتا  با  ایدهسام  میآلیسم  چنین  گوید:  آل 

ش خداس.  اش باحاله. همه چی گوارایی آلیسم هم چه ایده » 

   13« ش! نگاهش! سیگار برگش! ماشین و موتورش! کاله کپی 

کامپیو    خاطرات  دفتر  در  دل سام  از  و  گیبسته تریش  ها 

 »]...[ نویسد: هایش چنین میدغدغه

اینترنتم.  جریان  در  اِندش  تا  و  Noگیر  کامپیوترم  عاشق 

 مثل همۀ اعضای کلوپ  

کنم. هنوز  سواری هم حال می   از رقص و اسکی و ماشین 

از سریشم شدن و سوز و گداز   را تجربه نکردم.  تریپ الو 

می  فکر  عاشق بیزارم.  واسه  رو    کنم  خودم  باید  اول  شدن 

داف  با  ولی  باشم.  داشته  دوست  و  و  بشناسم  جذاب  های 

   14« ست. ام بد نی چیزفهم میونه 

هیچ فراروایتی در هیچ قلمروی باور    به  سام  خود  

نه   قلمروی  هیچ  در  که  است  باور  این  بر  ندارد. 

پایانی وجود دارد نه نقطه حرکتی نه مرجعی برای  

شمول یا قت همهتشخیص صدای برتر. هیچ حقی

 فراتاریخی وجود ندارد.  

ها و باورها  خود سام بر این باور است که اندیشه    

به دارندتنها  حقیقت  بیش  شرطی  ترین که 

داشته  بر  در  را  رضایت  و  کارکرد  و  سودمندی 

11- مختاری، محمد. )1368(، حماسه در رمز و راز ملی، تهران، صص  

83 - 76   

 12- شفیق )2017(، صص 111 - 110

  13- همانجا، ص 111 

  14- همانجا، ص 119
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من را  یباشند. هر قدرتی که بتواند حال و آینده

است.  مطلوب  قدرت  به    15بسازد،  قدرت  میل 

-دیگر را سبب می ها با یکی انسانجدال دائمی

زندهشود از  رضایت  دلیل  تنها  بر  .  پیروزی  گی 

 16دیگری است.

در      سام  بپرس  خود  آینه  را  از  چیز  همه 

و    یابد که به او امکان و سودشرطی ارجمند میبه

 قدرت ببخشد. 

نویسنده    هنرمندان،  اخود  در  گان،  آینه  ندیشمندان  از 

 .  بخوانیم رارس بپ 

 

 

8 

ی خسرو فراهانی،  روی نوفل لشاتو، در خانهدر پاریس، روبه

کند و از عشاق  گی میایتالیا زنده، آرشیتکت آوانگارد، که در  

الهه مهمانی افتخار  به  الهه سرمدی است،  بزرگی    یسابق 

؛  رسدبرپا است. در این مهمانی از هر سو سخنی به گوش می

 ها.  تخریبها، ها، تحسین های نظری، یارگیریجدال

الهه سرمدی چنین می     گوید:  کارگردان تئاتر خطاب به 

  17« نیستین که تبعید شدین. ایرانه! این شما  » 

این حرف از زبان هوگو در باره  دهد: »شاعر به او پاسخ می   

و   ایران  به  ربطی  ولی  است،  درست  فرانسه  از  تبعیدش 

  18« ها ندارد.ایرانی 

کدوم قرنیم؟! با تقویم نیکان  ماها تو  گوید: »شاعر چنین می

از   اندی  و  پونصد سال  ... مگه  ا گذشته   2000باستانی،  یم 

   19« نه؟!

پاسخ می     او  به  ادبی  خیر شاعر گرامی! ما  دهد: »منتقد 

قرن   از  ما    14هنوز  برای  بفرمایین  نکردیم!  عبور  میالدی 

   20« مفهوم زمان چیه؟! چیه جز انتظار ظهور امام زمان؟! 

 
15- جیمز، ویلیام. )1370(، پراگماتیسم، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان،  

 تهران 

16- مکفرسون، سی. بی. )1380(، »مقدمه«، در هابز، توماس، لویاتان،  

30ـ  54حسین بشیریه، تهران، صص   ۀنرجم   

  17- شفیق )2017(، ص 145

 18- همانجا 

میهنامنمایش     چنین  »نویس  کی  گوید:  ایران  ماملت  و 

 21« زمان!هستیم؟ جاده صاف کن امام  

منتظران مسیح و مهدی  گوید: »استاد دانشگاه چنین می   

اما تکلیف  اکالیپسی  رو مسخره کنیم! بسیار خوب!  با  مون 

می  پا  به  داریم  خودمون  اشتباه  که  یه  چیه؟!  کنیم 

   22« اره! کامپیوتری میتونه فاجعه عظیمی بار بی 

کاش فقط سی  گوید: »ی مقیم پاریس چنین مینویسنده    

کردم، اما تو عصر بودلر! ... پست مدرن یعنی  سال زندگی می 

  23« مرگ هنر!

می پاسخ  او  به  ادبی  »منتقد  نشدی  دهد:  بیدار  خواب  از 

   24« مدرنیم! نویسا هنوز تو پیش رفیق! ما فارسی 

نام ندارند.    شمندانگان، اندیهنرمندان، نویسندهخودهای     

متن نوع  پیشهبرمبنای  و  آثار  و  شوند.  شناخته می  شانها 

آن گوناگون  بینشخودهای  منشها  اما  متفاوت  های  های 

ها دارند، اما تبدیل  سان دارند. بر سر مسائل نظری جدالیک

نمی تیپبه شخصیت  ویژهشوند.  های  گیهایی هستند که 

 ند.   کنمشترک نوع خود را فریاد می

نویسندهخودهای      اندیشمندانهنرمندان،  از   گان،  چنان 

توافقپیش انگار  ندارند.  پرسش  توان  که  اند  پر  ها،  داوری 

برای غلبه    هاییراهها تنها  های آنتخالفها،  ها، یقینتردید

اند.ربر دیگ آرمانی  ی  از خود خلل آن ی بیانگار تصویر  ها 

د خود  دیدن  توان  که  است  شده  دست  سبب  از  را  یگری 

 بدهند.  

از آینه    در  گان، اندیشمندانهنرمندان، نویسندهخودهای     

می  بپرس چنان  را  دیگران  و  خود  خود انگار  که  بینند 

 خواهند.   می

 بخوانیم. را از آینه بپرس  خود شهرام در    

 

     

 

  19- همانجا، ص 146

  20- همانجا

 21- همانجا، ص 147

 22- همانجا، ص 149  

 23- همانجا، ص 150

 24- همانجا  
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الهه  به  الهه، خطاب  شهرام روزی در جمع سینا و گیتا و 

می »چنین  و  ]... گوید:  هنرمندها  تا  شاه  از  که  مملکتی   ]

روشنفکرهاش تو هپروت باشن باید هم با کابوس همچین  

 25« انقالبی از خواب بپره!

در    از  که  سینا  به  خطاب  قدیم  گیری شهرام  نسل  ی 

پراگماتیسایده جدید  نسل  و  میآلیست  سخن  گوید،  ت 

می پاسخ  »چنین  فراموش  دهد:  رو  ما  نسل  راحت  چه 

آلیسم شما رو خوردیم و  که هم شالق ایده   کنین ... ما می 

  26« ها رو.هم سیلی پراگماتیسم سام 

برپا  ای که در خانهشهرام در مهمانی    فراهانی  ی خسرو 

می چنین  آقایون!  نویسنده »گوید:  است،  خانوما،  ما!  های 

اون نمی  خود  واقع،  در   ... بنویسن  رو  تراژدی  این  ها  تونن 

و    ... تراژدین  این  یه  دلقکای  واقع  در   ... هم  تراژدی  این 

ندارن   تشریف   ... آقایون  خانوما،  نیست  اون  تراژدی 

شون با مرگ و با تقدیر عمق تراژیک  ایی که جنگ هقهرمان 

 زندگی رو نشون بده! 

توی  خانم   ]...[   و   ... بلدیم  تعزیه  فقط  ماها  آقایون،  و  ها 

ت،  های لذ تعزیه مرگ رُل اصلی رو داره! سوز و گداز و رعشه 

 یان. مرگ معشوقه ست و عاشق و عشق! همه از مرگ می 

خوام از این تعزیه برای همیشه بزنم  ]...[ من اما ]...[ می    

  27« باد زندگی!بیرون! زنده 

ای  شود. بازندهخود شهرام برمبنای خشم و انکار بنا می    

شود و صید  برد. صید میگی رنج میشدهاست که از نادیده

چشم بیاید. خیر و ارزش خویش را در لذت   کند تا بهمی

  28هوده پشت کند. ها و آرزوهای بیبه ترسیابد تا  می

کند تا معنای خود  خود شهرام به خودهای دیگر پشت می   

را در تقابل با تقدیر گزیرناپذیر مرگ تراژیک، در مرهم لذت  

 بجوید.

 
 25- همانجا،  ص 93

  26- همانجا، ص 112

 27- همانجا، ص 152

28- کاپلستون،  فردریک. )1368(، تاریخ فلسفه: یونان و روم، ترجمۀ  

460  -  472سید جالل مجتبوی، تهران، ص   

کار فریاد لذت را تنها راه اناز آینه بپرس  خود شهرام در     

انگار جان او و همکسانی می از زخم  نسالنیابد که  اش را 

 اند.  تنهایی پر کرده

 بخوانیم. را از آینه بپرسخود سینا در    
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نامه از  یکی  در  میسینا  چنین  مرسده  به  نویسد:  هایش 

سینا رازی نام مستعارمن نیست ]...[ به گمان من، برای  »

اسم   یک  پشت  شدن  مخفی  قبول  نویسنده،  نوعی  دیگر 

 سانسور هم هست. ]...[ 

پذیرش       به  مجبور  آنکه  برای  فقط  من  اما 

ام بیرون و به تبعید  سانسور نشوم از مملکتم زده 

 29« ام.آمده 

سه  دهد: »سینا در همان نامه چنین ادامه می   

سال است در حال نوشتن رمانی هستم که الهه  

گویید! رفتار  شخصیت اصلی آن است. راست می 

بود.   شبیه  رمان  یک  به شخصیت  است  او  بهتر 

کوشید چنین باشد. همیشه ماسکی بر  بگویم می 

اش  خواهم چهره واقعی چهره داشت. ولی من می 

  30« را ترسیم کنم.

می    گیتا  به  الهه سینا  که  خود،  رمان  چرا  که  گوید 

آره! قهرمان با  ی آن است، را دوست ندارد: »شخصیت اصلی

چ  جلو  پوست  و  و شم گوشت   ... ظاهر شده  نویسنده    های 

بینه هیچی تو کار نیست! نه رازی و نه  نویسنده به عیان می 

 رمزی و نه سایه روشنِی. 

    ]...[ 

های سیاه شده سالیان ... چیزی جز  ]...[ و آخر کار صفحه    

  31« یک انشای بد نیست! 

الهه، سام، مهسا،  سینا در خانه    ی گیتا، در حضور گیتا، 

ی خسرو  ت در خانهای که قرار اسدر مورد مهمانیشهرام،  

 29- شفیق )2017(، صص 30 - 29

 30- همانجا، ص 30

  31- همانجا، صص 88 - 87
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محشره! نسل جدید و  گوید: »فراهانی برپا شود، چنین می

ایده  می قدیم،  بهم  پراگماتیست  و  یکی  آلیست  اون  رسن! 

شیفته انقالبیگری گوارا که جمالش شاهدی بر کمالشه ...  

این یکی مجذوب سکس اپیلش که سرکشی چه رو به توان  

 !  رسونه صد می 

    ]...[ 

   32« .. مرداب اختناق جز وهم عمل نمیاره.تعجبی نداره .   

جست    برمبنای  سینا  ویژهخود  مشترک  گیوجوی  های 

میهمه شکل  دیگر  خودهای  هیچ گیردی  صدای  در  او   .

نویسد تا برمبنای آمیزشی  بیند. او میخودی رستگاری نمی

بی از خودهای  تعمق  یرهای  نقاب تصواز تخیل و تجربه و 

 بیافریند. گار مانده

یابد. به آسمان ی تاریخ ایران را قربانی میخود سینا همه  

کند.  و غایت تاریخی و انکار جهان زمینی و حماسه پشت می

 یابد.    ناشده میی سرزمین ایران را کشفغایت تاریخی

ی خودهای انسان ایرانی همه از آینه بپرس  خود سینا در     

     یابد. و زخمی میرا خودفریبانه 

 بخوانیم. را از آینه بپرس  خود الهه در    

 

 

11 

از  و  است  نشسته  گیتا  کنار  در  گیتا  ماشین  در  الهه 

جمهوری زندان میهای  اسالمی  »ی  از  گوید:  روز  هر 

اسم  زندان  می بلندگوی  صدا  رو  دیوار  ها  پشت  کردن. 

می  تیرای  تیربارونشون  تک  رگبار  شنیدن  از  بعد  کردن. 

 ]...[  شمردیم.می رو    خالص 

نوشتم. ]...[ حاال  وار می واسه نجات از اضطراب دیوونه   ]...[   

    33خورن.« صدها صفحه تو کشوها خاک می 

خانه     در  الهه  و  نشان   گیتا  گیتا  به  را  دفتری  گیتا  اند. 

داستانمی از  پر  که  زندانیان  دهد  مورد  در  ناتمام  های 

زندان در  جمهوری سیاسی  اسالهای  گیتا    میی  است. 

 
 32- همانجا،  صص 111

 33- همانجا، صص 84 - 83  

 34- همانجا، صص 97 - 96

 35- همانجا، ص 97  

های ناتمامی را که الهه نوشته هایی از تعدادی از داستانتکه

 خواند.  است، به صدای بلند برای او می

از بازجویی برگشته.  ای از داستان فرناز چنین است: »تکه   

شود.  ها جا نمی آلودش توی کفش پاهای ورم کرده و خون 

رسد.  ی زخمی می ها زندانی قبأل کمک پرستار بوده. حاال به  

می  تعریف  وقتی  حتی  خندان،  همیشه  و  است  کند  آرام 

زده:   داد  سرش  مامور  و  افتاده  حجابش  شالق  زیر  چطور 

   34« جنده! 

گویند به نجمه  می ای از داستان نجمه چنین است: »تکه   

لباس  گاهی  می تجاوز شده.  تن  از  تکه  تکه  را  کند.  هایش 

می  توی سلول قدم  آوازهای  زند  لخت  خواند.  رکیک می و 

  35« گردد.برندش و دیگر به بند برنمی یک روز می 

بعد از توبه  ای از داستان فتانه و منیژه چنین است: »تکه   

با    ]...[ بود.  کرده  عوض  صدیقه  به  فتانه  از  را  اسمش 

می  بودند.  سلول  هم  منیژه  شکنجه  خواهرش  زیر  گفتند 

 شدند. ]...[ می از هم جدا ن خواهرش را لو داده، اما دو خواهر  

یک روز منیژه را برای اعدام صدا زدند. قبل از رفتن، به     

ها یادگاری داد. ژاکت  رسم سلول، دار و ندارشو به همبندی 

 آبی دستباف مادر را به خواهرش داد.  

بعد از رفتن او، فتانه ]...[ ماه بعد اعالم کرد توبه کرده.     

راه فتنه برگرده  اسمش را عوض کرد و گذاشت صدیقه تا از  

  36« به جاده صالح.

می    دیگر  زنی  با  مهمانی  در  غمگین  شهرام  الهه  رقصد. 

زیپ پیراهن  آورد: »از تن درمی  است و در حال رقص پیراهن

پهلوی چپ  را در  بند    دکولته  باز کرد ]...[ پستان  تانی  با 

 ارغوانی را باز کرد. جای خالی پستان چپ آشکار شد. ]...[  

ه      می مان الهه  که  پا  طور  روی  که  را  پیراهنش  رقصید 

انداخت. قامت راست   لغزیده بود درآورد و دورتر بر زمین 

 کرد و از رقص بازایستاد.  

الهه، با پستانی  شد،  در سایه روشن نوری که کم و زیاد می    

مجسمۀ   به  گیتا  چشم  در  طاس،  نیمه  سری  و  بریده 

    37ماند.« ای می شکسته 

 

  36- همانجا، صص 98 - 97

  37- همانجا، صص 156 - 155 
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و تصویر دردها شکل    های زخمنای تجربه خود الهه برمب   

از سر و  تن دردمند و  می نقاب  فروافکنی  برمبنای  گیرد. 

 یابد.  اش تمامیت میجان خسته در برابر ستایشگران 

الهه می    و  خود  و  رنج  و  درد  و  پایایی  فریاد  با  تا  نویسد 

 گی، نقاب جهان هزارچهره و پردرد و پرسش بدرد.  شکسته 

  های دیگران مرهمستایش  در از آینه بپرس  در   خود الهه   

اند، اضطراب و یابد. در تصویری که دیگران از او ساخته نمی

 برد. تنهایی و درد بردوش می

 را بخوانیم.از آینه بپرس خود گیتا در     
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شدهاهالی خبردار  کوچه  هم ی  زن  که  که  الهه اند  سایه، 

آن واکنش  گیتا  است.  نویسنده،  در  سرمدی،  چنین  را  ها 

می »ذهن  چشم  چرخاند:  به  که  دریافت  یکباره   ]...[

هایی است که از واقعیت به  اطرافیان، قصه نوشتن کار آدم 

ها نزد مردم  نویس گریزند؛ که شاعرها و قصه عالم هپروت می 

و   کودکان  که  برخوردارند  اغماضی  و  لطف  همان  از 

   38« آزار. های بی دیوانه 

رمدی هایش به سینا در مورد الهه سهگیتا در یکی از نام    

اش برای من مثل قصری  خانه نویسد: » اش چنین میو خانه

هیجان  ماجراهای  از  پر  مثل  بود  دور  از  او  خود   ]...[ انگیز 

 39« قهرمان یک رمان بود. 

اش در تهران، انگار با چشمان  ی اتاق گیتا در برابر پنجره    

می خواب  »بباز  می یند:  خود  رویبه  را  گفت  کوچه  اهایش 

رویاهایی که در آن زندگی جشنی بود که    .اندتسخیر کرده 

کاست؛ و  تلخی و شیرینی ماجراها هرگز از شکوهش نمی 

د،  ش گیتا دم به دم به صورتی تازه در این رویاها ظاهر می 

جوشید و از  هایی که در دلش می صورتی برساخته از میل 

قصه  و  می شعر  که  می هایی  دوباره  و  بار  خواند  خواند 

   40« گرفت. می 

 
 38- همانجا، ص 23

 39- همانجا، ص 29

اش در تهران، به قدم برداشتن هما  اتاق ی  یتا از پنجرهگ    

کند:  نگرد و در ذهن خود نام او را با نام خود مقایسه میمی

می » خود  هما،  با  اوست:  برازندۀ  خوب  چه  اسمش  گویم 

اسطوره  دایره پرنده  جهان،  گیتا،  من،  و  و  ای.  واری حجیم 

 41.« نسنگین، چسبیده به زمی 

خود گیتا در تالش برای کشف معنای هستی، به جهان     

قصه و  میشعرها  چشم  صحنه هایی  او  برای  که  ی دوزد 

 ها است. های ناشناخته و کشفها و راهپرسش

وجو و میل به  ی خود جست خود گیتا در نگاه به گذشته  

 یابد.  عشق و گوناگونی و تماشاگری می

در جهانی پرپرسش و تنهایی   از آینه بپرس خود گیتا در    

راه  صدا و همدر تقابل با خودهای دیگر، با سینا و الهه هم

 شود. می

 را بخوانیم.  از آینه بپرس  طلوع سحر در    
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بخش   آخرین  بپرس  در  آینه  یک  از  در  سینا  الهه،  گیتا، 

 شود.اند که سحر میخواب خوابیدهرخت 

ی خسرو فراهانی در  نهی خاکه در مهمانیالهه پس از آن  

آرام قرص  است،  درآورده  تن  از  پیراهن  رقص  بخش حال 

خورده است و درآغوش گیتا به خواب رفته است. سینا وارد  

 خوابد.  شود و در کنار گیتا میاتاق می

آن     که  چرا  است،  شده  سحر  عبور انگار  سه،  هر  ها، 

اند  بودهاند. انگار عابرانی  در آینه دیده  خودهای گوناگون را

 اند.  که پشت پنجره نیز ایستاده

و    هاانگار طلوع سحر تنها هنگامی ممکن است که چرایی   

راه و مقصد و منش عابرانی پرسیده شود    های گیگونهچه 

 که بار زخم یک تاریخ را بر شانه دارند.  

آن   است، چرا که  دانسانگار سحر شده  میان  تهها  اند که 

است. انگار خود را در تماشا و تخیل    پنجره و دیدن فاصله

 اند. و پرسش یافته

  40- همانجا، ص 24

 41- همانجا، ص 43
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ی انگار طلوع سحر تنها هنگامی ممکن است که فاصله   

 آلود در آینه کشف شود.تصویر خود و خود وهم

تصویرها،  انگار طلوع سحر تنها هنگامی ممکن است که     

گزینِ جایند که در آینه  یی کشف شوهاها، گفتمانقدرت

 42اند. دهش روشنایی

ی نوری است صدای باریکهاز آینه بپرس  ی  آخرین جمله   

اند:  تابد که گیتا و الهه و سینا در آن خفته که بر اتاقی می

گفت که صبح سر  باریکۀ نوری که از پنجره سر کشید می   »

   43« زده است. 

 بخوانیم.را در یک پرسش  از آینه بپرس    
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 44ها کجا است؟ خورشید غربت گل

 

 1399شهریورماه  

 2020سپتامبر  

 

 
42- لیوتار، ژان فرانسوا. )1380(، وضعیت پست مدرن: گزارشی در  

61 -  199بارۀ دانش، تهران، صص    

 

 43- شفیق )2017(، ص 157

44-  برگرفته از این تکه از شعر پنجره، سرودهی فروغ فرخزاد: یک  

ی عطر  های کوچک تنهایی را / از بخشش شبانهپنجره که دست

جا / خورشید را به  شود از آنکند /  و میهای کریم / سرشار میستاره

دانی مهمان کرد. های شمع غربت گل  
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 سرورکسمایی 

 
 ( مارینا تزوتایوا)سرود.« توان زیست. یا باید قتلی مرتکب شد یا شعری » با هیوالی درون نمی

                                                                              

 ا »بوف کور« صادق هدایت ب   45گفتگوی بینامتنی رمان »رسوایی« شوزاکو اِندو 
 

البالداالفرنجیه« صادق هدایت به کتابخانه دانشگاه  االسالمیه فی»البعثه  نوشتهاهدای دستچندی پیش، به مناسبت  

به دلیل مخالفت پزشکان معالجشاستراسبورگ، دوست گرامی توانست در مراسم »رونمایی«  نمی  ام م.ف.فرزانه که 

داشته باشم. در حاشیه یکی از    46است تا به جای او در این مراسم شرکت و سخنرانی هم رساند، از من خوحضور به 

ها بود ذهنم را به خود مشغول داشته  گفتگوهایی که برای آماده کردن این سخنرانی با او داشتم، پرسشی را که مدت

 سه روبرو شد؟« ، با استقبال جامعه روشنفکری فران1953بود، پرسیدم: » آیا انتشار »بوف کور« به سال

 پاسخ او چنین بود:

در فرانسه چندان رسم نبود کتابی از یک نویسنده شرقی منتشر بشود، بنابراین انتشار »بوف کور« یک   هادر آن سال-

تر به پایان رسانده و در  رویداد نادر بود... البته کار انتشار خیلی طول کشیده بود... روژه لسکو ترجمه را خیلی پیش

ن ماموریت لسکو در ایران تمام شده و او به دمشق  آخرین تصحیحات به هدایت نشان داده بود. آن زما  برای  1942

عهده گرفته بود. به همین خاطر این ترجمه را ابتدا در نشریه مطالعات    رفته و ریاست انستیتو فرانسه در آن شهر را به

ون آن  نتشارات ژوزه کرتی به پاریس فرستاد. آندره بروتای برای اشرقی این انستیتو در دمشق منتشر کرد و بعد نسخه

زمان مشاور ادبی این انتشارات بود و اهمیت کتاب را خیلی زود دریافت... اما به دالیلی نامعلوم کار انتشار به تعویق  

وحقوق  ق. پس از آن، مدیر انتشارات که آدم بسیار دقیق و وسواسی و مبادی ح1951افتاد تا خودکشی هدایت به سال  

  خواست در مورد جملهویژه مینویس خودم مطابقت بدهم، بهبا نسخه دست  بود، با من تماس گرفت تا ترجمه لسکو را

»طبع و فروش در ایران ممنوع«  که هدایت در صفحه اول نسخه فارسی درج کرده بود، اطمینان حاصل کند که این  

نه و  است  شده  منظور  ایران  مورد  در  تنها  م  ممنوعیت  زبانزد  کتاب  انتشار،  محض  به  دیگر...  های  حفلکشورهای 

فروشی بزرگ پاتوق دانشجویان و استادان در جوار دانشگاه سوربن، آن را تحت عنوان »رمان  روشنفکری شد. کتاب

 
45 « Scandal » , Shuzaku Endo (1923-1996) 

 ی با عنوان »سرگذشت یک دستنوشته« در سایت آسو در دسترس است متن فارسی این سخنران  46
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وجه  درنگ از آن استقبال کردند. این تها به سرکردگی آندره بروتن بیقرن« بر تارک ویترین خود نشاند و سوررئالیست

اما متاها بعد کمتا سال ادامه یافت،  با  سفانه هدایت آنوبیش  به جهانیان معرفی نشد.  بود  طور که شایسته مقامش 

 .   توان دیدچشمی یا حتی اقتباسی از »بوف کور« میحال گاهی در آثار نویسندگان بزرگ و معروف خارجی گوشهاین

 پرسیدم: 

 ها؟ مثال کدام نویسنده-

ترین و مشهورترین نویسندگان فرانسوی شد و در  بزرگکه بعدها یکی از    47ها، مثال ژاک آلن لژهانسویدر میان فر  -

 بود.  Dashiel Hedayatاش به عشق هدایت خودکشی کرد... او چندین نام مستعار داشت که یکی 2013سال 

 ها چی؟ در میان غیرفرانسوی -

»رسوایی« روی یکی از  ژاپنی بسیار معروفی که در رمان خود    نویسنده  ها، مثال شوزاکو اِندو،در میان غیرفرانسوی  -

»بوفشگفتی این های  به  توجه  با  است...  گذاشته  دست  ازکور«  اندو  شوزاکو  لیون    1953تا    1950که  دانشگاه  در 

 باشد. دانشجوی ادبیات فرانسوی بوده، دور از ذهن نیست که همان زمان »بوف کور« را با اشتیاق زیاد خوانده 

  
 

چند روز بعد، ایمیلی از آقای فرزانه دریافت کردم، حاوی ترجمه فارسی چند صفحه مورد نظر او از رمان »رسوایی«  

 که حاوی آن »نکته برگرفته از »بوف کور«« بود.   

یی که  هرچند از خواندن آن چند صفحه چیز زیادی از خویشاوندی آن رمان با »بوف کور« دستگیرم نشد، اما از آنجا

ک و شناخت م.ف.فرزانه باور دارم، مشتاق شدم تمام رمان را بخوانم. از جستجویی سریع در اینترنت، چنین برآمد  به در

ای دست دوم در سایتی اینترنتی پیدا شد و ده روز بعد  که کتاب نایاب است و امکان خرید آن نیست. سرانجام نسخه

های ادبیات »همزاد«  م.ف.فرزانه و یادایادی آشکار با رمانادشده توسط به دستم رسید. در خوانش اول، به جز شگرد ی

کم چارچوب گفتگوی بینامتنی »رسوایی/بوف کور« بر من نیز  های بعدی، کمچیزی نظرم را جلب نکرد، اما در خوانش

 آشکار شد.              

 
47 Jack-Alain Léger (1947-2013) 
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                                                              ❊❊❊   
 

های ژاپنی نیمه دوم قرن بیستم است که بخشی از تحصیالت دانشگاهی خود را  نویسترین رمانندو از مهمشوزاکو اِ

شمار  ترین نویسندگان قرن بیستم جهان بهانجام داده است. گراهام گرین او را یکی از بزرگ  ( در فرانسه  1953-1950)

بر این باورند که فیلیپ     داشته است. برخی از منتقدین  ن پس از خودنوشتار نویسندگا  آورد که تاثیر آشکاری برمی

را تحت تاثیر رمان »رسوایی« شوزاکو اِندو نوشته است. مارتین    48راث، نویسنده برجسته امریکایی، رمان »ننگ بشری« 

 دیگر او »سکوت« ساخته است. اسکورسیزی نیز فیلمی بر اساس رمان

 

ای است کاتولیک به نام سوگورو که در سن شصت و  منتشر شده، داستان نویسنده 1986رمان »رسوایی« که به سال 

خاطر دارد. رمان با مراسم اهدای  هایش رضایتا کرده و از خود و نوشتهپنج سالگی، به اوج موفقیت ادبی دست پید

عضو هیئت رئیسه پن کلوب    هایایدورهشود. مراسمی که با سخنرانی یکی از دوستان و همجایزه مهمی به او آغاز می

دهنده و  های زشت، تکانهای از سوینویسی است که از بازنمایی پارهگوید: »سوگورو رمانهمراه است که در باره او می

ضداخالقی سرشت بشری که در تضاد با باورهای مسیحی اوست، ابا ندارد.« واژگان سخنران پرسش کشیشی خارجی  

نویسی؟« این پرسش در ذهن سوگورو حک  ها نمیه روزی از او پرسیده بود: »چرا از زیباییآورد کرا به یاد سوگورو می

پرداخت. در عین حال گاه  ها میهای روح و روان شخصیتها و زشتیها، سایهتاریکیچنان به  شده بود اما قلمش هم

ها مشارکت دارد. برای نوشتن  سیاهیهایش خود نیز در آن  های سیاه قهرمانکرد با بازتاب دادن به سویهاحساس می

آن آلوده ساخت.  باید خود را  به  ها را از آن خود کرد. برای گفتن از حسادت  های روان آدمی، باید آن زشتیاز زشتی

برد. با گذشت سالیان، اکنون به پرسش  تر به گند وجود آدمیزاد پی مینوشت، بیشتر میآری، سوگورو هر چه بیش

ای بانگ  گونه مینکشیش خارجی  و  ناهمگون  طنین  تاریک،  ملودی  به  باید  راستین  دین  بدهد: یک  پاسخ  توانست 

 بسپارد.  انگیز روان بشری هم گوش غم

شمار سرانجام موفق شد در آثارش  اندازد :»سوگورو پس از تردیدها و جستجوهای بیصدای سخنران دوباره طنین می

ها و اشتباهات بشری  ان گریز به زندگی دیگری دارد. در کنه تمام گناهنشان بدهد که هر گناهی نشان از میل پنه 

آور. و این همان نکته استثنایی آثار سوگورو  ز یک هستی خفقاناشتیاق به گریز نهفته است، اشتیاق جستن دررو ا

ها،  نویسا رمان»م  دهد:است که در آخرین رمانش به اوج شکوفایی رسیده است.« و بعد با لحنی نوستالژیک ادامه می

ائلیم کندن و  ای که برای خودمان ق مان تاثیرپذیر نیستیم، در عوض تنها وظیفهپس از پنجاه سالگی، دیگر از دوستان

 کاویدن است، تا جان در بدن داریم کندن و کاویدن و به ژرفا رفتن در آثارمان.« 

کند... ناگهان پشت سر دو تن  جمعیت نگاه میدهد، به  آمیز دوستش گوش میطور که به سخنان تجلیلسوگورو همان

کند... آن  ها را بازوبسته میباوری چند بار چشمماند. با نا، نگاهش به چهره فردی خیره میاز کارمندان بنگاه انتشاراتی

بروبرگرد چهره خودش است با پوزخندی گوشه لب که معلوم نیست آکنده از تنفر است یا حاوی تمسخر.  چهره بی

 زند، اما پشت سر دو کارمند آشنا دیگر کسی نیست. ها را به هم میرو چند بار دیگر پلک سوگو

 

 
48 The Human Stain, Philip Roth 
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بزنگ نقطه  با همزاد  این پرسش  اه زندگی موفقیترویارویی  به  پاسخ  تکاپوی  او در  این لحظه  از  آمیز سوگورو است. 

کسی که به دالیلی خود را به    آید که آیا شخصی که در جمعیت دیده است فردی است با شباهت ظاهری به او، برمی

های روان آدمی  سیاهی ای از همان راستی خود اوست. این جستجو چون جلوهشکل و شمایل او آراسته یا فردی که به

روان خودش   و هایش قلم زده است، در تمام طول داستان ادامه دارد، با این تفاوت که این بار روحکه سوگورو در رمان

هم نه در عالم تخیل که در واقعیت زندگی خود. او در جستجوی دیدار با خود به هر دری  گذارد، آنبین میذرهرا زیر

اش  شود چند بار خودش را از دور ببیند. اما این هم راضیگیرد تا باالخره موفق میای بهره میشانهزند، از هر رد و نمی

 خودش را بشناسد.   کند. او نویسنده است و در آستان مرگ وقت آن رسیده که نمی

 

 کنند:  در روند این خودشناسی چند پرسناژ زن نقش کلیدی ایفا می

پروا به گرایشات سادومازوخیستی  کند، اما بیطلبانه در بخش کودکان بیمار کار میـ مادام ناروزه، زن خیری که داو

 خود اعتراف دارد. 

 خواسته است.ا همسرش عذر او را کرده امـ میتسو، دخترک جوانی که چندی نزد سوگورو کار می

 همسر سوگورو، زنی که سوگورو یک عمر سرشت واقعی خود را از او پنهان داشته است. -

 اند.ها« به نمایش گذاشتهو زن نقاش که پرتره سوگورو )یا همزاد او( را کشیده و در نمایشگاه »دنیای زشتید-

 

ن »رسوایی«، شوزاکو اندو، شباهت دارد: سوگورو نیز چون شخصیت سوگورو از جهاتی به شخصیت خود نویسنده رما

وسال مشابه  رده، در زمان نوشتن این رمان در سنشوزاکو اندو کاتولیک است، سخت بیمار است، در فرانسه تحصیل ک

مین  وبیش یکی است. به ههای خود نویسنده کمهایش هم با رمانرمان برد. حتی تمبه سر می  و در اوج موفقیت ادبی

زند، هرچند  از راوی اول  توان گفت که شوزاکو اندو شخصیتی آفریده است که با خودش مو نمیخاطر به جرات می

وار شخصیت را و  فرد برای پیشبرد روایت استفاده نکرده بلکه راوی رمان دانای کلی است که  داستایوسکیشخص م

وآمد میان ظاهر  جانبه و پیچیده در رفتاند. آزمونی همهکش خواننده را به هزارتوی پرفراز و نشیب مبحث همزاد می

فروخفته آرزوهای  و  از یک سو  فرد  باجتماعی  دیگر.  از سوی  بهاش  اصلی رمان،  خود  نابراین شخصیت  نوعی همزادِ 

  نویسنده است که در پی شناختن همزاد خود است و در این راستا او را نه تنها در اماکن عمومی بلکه در ژرفای روح

 جوید.  خود می

 

ان نویسنده  شود که همزادی که در مراسم اهدای جایزه در میان جمعیت هواداررفته آشکار میبا پیشرفت روایت رفته

وآمد دارد. پس سوگورو  های آن رفتخانهها و فاحشههای بدنام توکیو دیده شده و به عشرتکدهنشسته بود، در محله

شود که راهنمای  آورد و در این راستا با مادام ناروزه آشنا میها در میر از عشرتکدهنیز برای گرفتن رد او به ناچار س

کم  اش، کمهای پنهانی دارد که با برمال شدن گرایشات سادومازوخیستید پیچیدگیمادام ناروزه خو  اوست. شخصیت

های نظامی ژاپنی مستقر در چین  شود. گرایشاتی که با خاطره جمعی تاریخ مدرن ژاپن، از جمله نقش نیروآشکار می

 ها، ارتباط تنگاتنگی دارد. در جنگ جهانی دوم و جنایات مرتکب شده توسط آن

کند برای دیدار با همزادش به هتلی خصوصی برود. در  رفته اعتماد سوگورو را جلب و از او دعوت میزه رفتهمادام نارو

بیند که روی تختخواب خوابیده است.  کرده، را میرو کار میاتاق هتل او ابتدا میتسو، دخترکی که چندی برای سوگو
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تواند پیش خود به آن اعتراف  کند اما نمیاحساس میشود چون مهر خاصی نسبت به او او از دیدن میتسو منقلب می

ابتدا  جاست که مادام ناروزه  گیرد. اینکند. سوگورو، ناخرسند از دیدن میتسو در آن مکان، سراغ همزاد خود را می

لباس  چرانی در گنجه ای مخفی که برای چشمکند از روزنهدهد، سپس ازش دعوت مینوشیدنی تلخی به خورد او می

ای است به روح و روان  پذیر است، انگار دریچهدیدن همزاد تنها از درون آن روزنه امکان  بیه شده است، نگاه کند.تع

تر  بیند... اما هرچه دقیقسوگورو مردی را در بستر کنار میتسوی جوان میگذاشتن بر آن روزنه،  ناخودآگاه او. با چشم

ای کاتولیک و زاهد که در  برد که این مرد خود اوست، نویسندهپی میتر به این حقیقت شود، بیشبه صحنه خیره می

با دخترکان کمهای فسقمکان دیده میسنوفجور همراه  هموسال  در حال  اکنون  و  است  میتسوی  خواشده  با  بگی 

 نوجوان است.  

 

 داشت. دید، برنمیکرد، چشم از منظره غریبی که در سوراخ می»... سوگورو که در اثر مستی احساس کرختی می 
خویشی بین رویا و شگفتی بود که متوجه شد مادام ناروزه ناپدید شده و به  ناگهان از جا پرید. هنوز در این حالت بی

د که روی میتسو خم شده است. روی شانه چپ این مرد جای زخمی به شکل هالل ماه به  شوجای او مردی دیده می
اش را عمل جراحی کرده بودند، پاک  جای زخم پشت سوگورو بود که وقتی سینهشد. این همان  رنگ تیره دیده می

 نشده بود.
 کرد. مالی میت بدن میتسو را دستطور که مادام ناروزه گفته بود، این مرد به اتاق خواب آمده بود و داشپس همان

زده است و درست  هنوز خواب  آلود پرسید: »استاد چه شده؟« معلوم بود که میتسو چشم باز کرد و با صدای خواب
کند. مرد اما با کف دست چند بار سینه دخترک را مالش داد. آشکار بود که  فهمد چرا این مرد دارد نگاهش مینمی

کند. سپس دستش را پایین آورد و به طرف زیر شکم او که به رنگ  ک را خوب احساس میلطافت و نرمی سینه دختر
 رام به ناف او چسباند.شامگاه بود،  برد و صورتش را آ

 سوگورو ناگهان جیغ کشید: »آخ!«
ای که تمام خطوطش با چهره خودش یکی بود، حاال در شکم  کرد. چهرهاو تمام حسیات آن مرد را کامال درک می

لطیف... شود، سر فرو کرده باشد. بوی ماسه و تماسی  یتسو فرورفته بود. انگار  در لحافی که زیر آفتاب دارد خشک میم
و پی    داد. آیا صدای جریان خون بود؟ یا تپش رگحرکت، به صدای درون شکم دخترک گوش میچشم بسته و بی

هایی بود که زندگی  بود. صدا واقعی نبود. صدای درختای بهاری شنیده  ها پیش چنین صدایی را در بیشهبدنش؟ سال
داشت حتما همینی  دادند. اگر زندگی صدایی میهای سرخ میانهکردند و جوفرستادند، باد میها را به ریه میکهکشان

 آمد.بود که از بدن تروتازه دخترک برمی
کرد.  ، حاالت و تصاویری را در ذهنش زنده میرا بشنود، نواهایی که خاطرات  خوب که گوش داد توانست انواع ملودی
اش  ای که خواستگاریکرد. یا چهره خندان دوشیزهیهای یک گلزار گردش ممثال در خردسالی با مادرش در میان الله

شان خوانده بود. و صدای میتسو در آن شبی که سوگورو  را پذیرفته بود. کشیش سالمندی که بخشی از انجیل را برای
 ها دلنوازترین نواهایی بود که در دنیا شناخته بود. تان هستم.« همه اینود: »نگران نباشید. من مواظب بیمار ب

خواست این صدای حیاتی را ببلعد. زندگی را تنفس کند. سرانجام با مردی که لبانش را روی شکم میتسو  ورو میسوگ
بود و دور پستان قالب شدههایش را میگذارده  ناروزه می  مکید، جان در یک  انگار مانند مادام  خواست زندگی  بود. 

بود، ببرد تا از سرنوشت پشه در دام عنکبوت    خوردههمیتسو را در بدن زشت ناتوانش که مثل برگی پالسیده و حشر
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یابد. آب دهان پیرش روی شکم و سینه دخترک مثل گذر کرم برق می تا  زد. دلش مینجات  را  این بدن  خواست 
آلمی زندگیتوانست  از  به کسانی که سرشار  آدم دم مرگ  بیشتر لبوده کند. حسادت  جنبید،  هایش میاند. هرچه 

اختیار روی گردن دخترک گذاشته است  شد. ناگهان متوجه شد که دستش را بیبه لذت او شدیدتر میحسادت آلوده  
 و صدایی که شبیه صداهای قبلی نبود در گوشش پیچید.

ود و بعد نوایی از دور شنید:» من آن دیگری تو هستم. بدل تو هستم. خود تو هستم. همانی  این صدا مثل زنگ تلفن ب
دوش سنگ پرتاب کردی.  بهها را سوزاندی. همانی که به آن مرد الغر و صلیببچه  و  زدی و زنکه آلونکی را آتش  

 شوم«.«ترسم، از خودم بیزار میتویی که نوشتی »گاه از خودم می
 آید. بس است!«زد: »استاد دردم میوپا میباز دست میتسو با چشم

ت گردن خیس عرق شده بود. ناگهان متوجه شد که دارد  سوگورو مثل یک غشی که به هوش بیاید، از پیشانی تا پش
اش فقط ناشی از حسادت نبود، انگیزه نامعلومی او را به چنین عملی سوق  کند. انگیزهدودستی دخترک را خفه می

 . این انگیزه که مثل گردابی او را فراگرفته بود، عاری از لذت نبود. چگونه توانست خود را از آن برهاند؟ داده بود
پشتش با  هایش آلوده به آب دهان و موهای کمهمزاد او از جایش برخاست. زهرخند پر از خفتی بر لب داشت. گونه 

نقشی بود که موتوکو از صورت او کشیده بود و در  ریخت. حاال عین  اش میکردههای عرقتارهای سفید روی شقیقه
 همین حال مثل یک روح از اتاق خواب بیرون رفت.

اش  خوران با تنهه و کوفته سرش را به تخته ته گنجه تکیه داد. وقتی خواست از آنجا بیرون بیاید تلوتلوسوگورو خست
 ...خواب شدلنگان وارد اتاقرختی را به زمین انداخت و لنگ چند چوب

ه به  کاری که بخواهد جرمش را پنهان کند، پتویی را کمیتسو در خواب سنگینی فرورفته بود. سوگورو مثل جنایت
 )برگردان: م.ف.فرزانه( زمین افتاده بود روی او کشید...«

 

بینامتنیآن رابطه  ایرانی چشمگیر است،  برای خواننده  این رمان  با »بوف کو  چه در  ر« صادق  یا »یادایاد« ادبی آن 

با رمان صادق هدایت بی اِندو  به همان سالهدایت است. آشنایی شوزاکو  فرانسهتردید  اقامتش در  گردد.  برمی  های 

های  زنی کرد که در همان سالتوان گمانههرچند »رسوایی« بیش از سی سال بعد از آن دوران به انتشار رسید، اما می

رانسوی خوانده و از آن تاثیر گرفته باشد. تاثیری عمیق و ماندگار که در  دانشجویی، شوزاکو اندو »بوف کور« را به ف 

جا که تاروپود هر متنی از  سی سال بعد در نوشتار او خودنمایی کند. اما از آنتخیل نویسنده ژاپنی نقش بسته تا  

از متون دیگر تنیدهمجموعه برگرفته  رازورمزها و اشارات و مفاهیم  از  با مروری سرای  بر »رسوایی«، نکات  شده،  یع 

 برشمرد: توان کند را، چنین میکلیدی این »یادایاد« ادبی که در دل بافت داستان خودنمایی می

 

 هنرمند بودن  شخصیت اصلی -

 فضای اتاق کار -

 ظهور همزاد -

 نقش روزنه پنهان   -

 توصیف ظاهر و حاالت دختر روی تخت-

 دریافتن همزادنقش نوشابه تلخ در فراهم کردن امکان دیدن و -
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 توصیف همزاد -

 خوابگی با یک دختر خفته یا مرده هم-

 الفعل به قتل دختر القوه و بیمیل بی-

 نوستالژی بازگشت به کودکی و خاطرات آن -

 آغاز شب جاودان نیستی -

 

 »رسوایی«  »بوف کور«

 ردهخونویس سالشخصیت اصلی: رمان شخصیت اصلی/راوی: نقاشی که تصمیم به نوشتن گرفته  

ای تاریک و نمناک که به زهدان  اتاق کار سوگورو: گنجه انتها ای چون قبر با شبی بلند و بیاتاق راوی: چاردیواری

 ماند  مادر می

 زاهشدار پزشک نسبت به بیماری مرگ باشی و تجویز تریاکنقش حکیم

 ظهور آنی همزاد در جمع  ظهور آنی همزاد در انزوای اتاق 

 ر بیداری  نوشتن با پشت قوزکرده در خواب و د خود روی دیوار در حال نوشتن  دیدن سایه خمیده 

و   قوزکرده  عمه  شوهر  شدن  وارد  و  پرده  زدن  پس 

 بسته به اتاق مرده  گردنشال

و   کهنه  کیمونو  با  پیرمردی  رفتن  و  پرده  زدن  کنار 

 شده به اتاق مرگکشنخ

 با میتسو دخترک نوجوان در پارک آشنایی  دیدن دختر اثیری زیر درخت سرو و کنار نهر 

خورده خود  نقش آینه حمام در خواب و دیدن تصویر سال نقش آینه در دیدار با خود  

 و تصویر برهنه دختر در آن

رجاله با  لکاته  زن  بیرابطه  متعفن  های  و  احمق  حیا، 

 کوچه 

 ظن رابطه میان دخترک و پیرمردهای سمج خیابان  

راوی و سایه او در همهظهور همزاد  با  های مضاعف  جا 

 آورندشخنده چ

ظهور همزاد در نمایشگاه نقاشی، سالن سخنرانی وغیره  

 با آن خنده تمسخرآمیز و مستهجن

گناه و زن لکاته  همانی دو شخصیت  دختر اثیری بیاین

 همانی دایه و مادر این /

نویسنده و مادام  شباهت ظاهری همسر پاک و بی گناه 

 همزاد لکاته او  ناروزه چون نوعی

 غیبت دخترک برای مدتی از داستان  اه و چهار روزه دختر اثیری ناپدیدشدن دو م

بی و  توصیف  سردسیر  منطقه  یک  در  زندگی  زمانی 

تاریکی جاودانی،  حالت خمودت و کرختی، یک لحظه  

 فراموشی محض برای گذار به دنیای جدید 

توصیف خودکشی چون میل بازگشت به سکون پیش از  

 تولد )مازوخیسم( 

تسلیم شدن به خواب فراموشی، فرورفتن به عدم  آرزوی 

 و نیستی 

 الهام هنری از خواب ابدی و مرگ 

گردش در مه و هوای بارانی و دستیابی به یک نوع حس  

 آزادی و راحتی / تب راوی 

از   دیدار  برای  تب  با  توام  خواب  غلیظ،  مه  در  گردش 

 ناخودآگاه
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 بازگشت دخترک به داستان   خانه راوی  بازآمدن دختر اثیری به

 دار تیمارداری شبانه دخترک از سوگوروی تب دار تیمارداری شبانه زن لکاته از راوی تب

شعاعی   یا  مرکب  لکه  یک  با  ابدی  درآمیختن  آرزوی 

 رنگین

نوری   نارنجی،  رنگ  به  دلنشینی  نور  با  مردگان  دیدار 

 متعلق به دنیای عدم  

 ی در تن دختر نگ زندگی ابدبا آهنگ موسیقی ابدی 

درد قدیمی با خنده خشک،  پی بردن به وجود یک نفر هم

 انگیز  زننده و چندش

نفرت مستهجن،  پوزخند  و  همزاد  با  انگیز  دیدار 

 وتمسخرآمیز او 

لحظه کودکی،  به  کوچک بهبازگشت  بچهلحظه  و  تر  تر 

 شدن  

 باززایی در زهدان مادر در خواب

 ظاهر شدن برخی خاطرات، حاالت و تصویرهای کودکی  شده بچگی راموشف دیدن حاالت و وقایع 

که انگار از  باز های گوشتالوی نیمهتوصیف دختری با لب

نامرتب  بوسه  و رشته موی  ای گرم و طوالنی جدا شده 

 ها چسبیده به شقیقه

یادآوری صورت دختری در حال ارگاسم، با دهان نیمه  

   ینباز و رشته موی کثیف روی پیشا

 طرح نوشتن رمانی به نام »رسوایی« با موضوع همزاد  طرح نوشتن برای شناخت خود 

 نوشیدن معجونی تلخ   نوشیدن شراب کهنه و زهرآگین

دریچه چون  پستو  توی  خیالی  روزنه  به  نقش  ای 

 ناخودآگاه راوی 

دریچه چون  گنجه  توی  واقعی  روزنه  به  نقش  ای 

 ناخودآگاه سوگورو 

 دیدن دخترک برهنه روی تخت  اثیری روی تخت دراز کشیدن دختر

 صورت کودکانه دخترک در خواب صورت بچگانه دختر اثیری در خواب

تشبیه لباس سیاه نازک دختر اثیری به تار عنکبوتی که  

 بدن او را محبوس کرده  

ای که در تار عنکبوت گرفتار  تشبیه دختر برهنه به حشره 

 شده

 توصیف برهنگی ران و ساق پا و سینه دخترک  تر اثیریسینه دختوصیف ران و ساق پا و 

 حالت سوگورو میان رویا و بهت  حالت خمودت و کرختی راوی 

 حس آسایش خیال با یادآوری چند خاطره خوب گذشته  شده حس خستگی گوارا با یادآوری یادگارهای پاک

تاریک،   و  عمیق  چاهی  در  راوی  شدن  دور  و  لغزیدن 

 شب جاودانی  پایان در پرتگاهی بی

تلقین به دختر برای خوابیدن و سُرخوردن از یک سرسره  

 انتهابی

 دیدن همزاد از روزنه که روی دخترک خم شده   درازکشیدن راوی کنار دختر اثیری

 تصاحب دختر خفته توسط سوگورو تالش  برای تصاحب دختر اثیری در خواب مرگ  

 خوابگی سوگورو با دخترتوصیف سربسته هم خوابگی راوی با دختر اثیری همتوصیف سربسته 

شدن توصیف مادر)باکره بوگام داسی( و  یادآوری و یکی

 دختر اثیری/ زن لکاته 

بخش مادر، همسر  یادآوری و یکی شدن تصویر اطمینان

 و دخترک)عقده اودیپ؟( 

 به سوگوروگر های دختر و نگاه پرسشچشمباز شدن  های دختر اثیری و نگاه به راوی بازشدن چشم
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دندان کرمجای  و  زرد  چرک،  پیرمرد  های  خورده 

 خنزرپنزری )و راوی( روی لپ زن

رد آب دهان پیرمرد روی شکم و سینه دختر چون رد  

 کرم 

 خوابگیمیل به خفه کردن دختر پس از هم خوابگیتکه کردن دختر پس از همعمل تکه

تهی    ا ترس و لذت و خنده برآمده ازاختیار توام بعمل بی

 درون  

 انگیزه گنگ عمل توام با کینه و لذت  

پذیرش زشتی نفس خود، از آن خود کردن جنایت سرباز   پی بردن به حس جنایت پنهان در خود 

 ژاپنی 

 نقش مادام ناروزه چون دایه کودکان بیمار   نقش دایه/ مادر شیری 

حیا، احمق  لکاته به مردهای ابله، بی  تاکید بر کشش زن

 و متعفن  

 ها تاکید بر ترک کردن مردهای خوب و مهربان توسط زن

 

هاست  احتیاج به نوشتن و بیرون کشیدن دیوی که مدت

می شکنجه  را  راوی  آوردن   درون  کاغذ  روی  کند/ 

 نند خوره روح را گوشه اتاق خورده  دردهایی که ما

گاه  حضور چیزی سیاه و زشت در وجود سوگورو که هیچ

 تاب نداده هایش بازآن را در رمان

 دیدار مجدد با همزاد قوزکرده در مه و برف  آلود قبرستان دیدار با همزاد پیر قوزی در شب مه 

 د شیطانی در وجود خودپی بردن به پیرمر پی بردن به پیرمرد شیطانی در وجود خود  

 آگاهی به هویت دوگانه   آگاهی به هویت چندگانه  

 

رمان »رسوایی« با »بوف کور« هدایت است که خود    کند، رابطه بینامتنی قوییچه بررسی نمودار باال  برجسته مآن

رسد، اما اوج  اش به دوران باستان می. ادبیاتی که پیشینهاستهای اصلی ادبیات »همزاد«  دار بسیاری از سنتمیراث

ن رمان روسی، در کنار  بالزاک،  هرچند گوگول و داستایوسکی، استادا  آن را در جریان رمانتیزم آلمان باید جستجو کرد،

طوریکه  اند. بهسزایی داشتهموپاسان، ادگار الن پو و نیز نویسندگان ژانر گوتیک انگلستان هم در اعتالی آن مشارکت به

ه مسئله دوئیت یا پیدایش  ای کهای برجستهتوان نمودار مشابهی را در یادایاد میان رمان »رسوایی« و برخی رمانمی

جا  بهکه به این »یادایاد« با متون دیگر جاها از جوانب گوناگون بررسی شده است، نیز رقم زد. جالب اینآنهمزاد در  

ای خارجی«  ای خارجی« یا »یادآوری داستان کوتاه نویسندهدر خود متن نیز تحت عنوان مرموز »یادآوری رمان نویسنده

کند، جایگاه ویژه نمادها و رمز و راز برگرفته از  چه جلب توجه میآنا جدا از تعلق به این نوع ادبیات،  شود. ام اشاره می

برداری سطحی، با تردستی و  کور« در نگارش این رمان  است. هرچند در این زمینه شوزاکو اندو به دور از گرته»بوف  

ه داده است که در  آید، اقتباسی شخصی ارائبزرگ برمی  خودشده که تنها از نویسندگان خوانشی ژرف، درونی و ازآن

 ماند. نظر اول حتی از چشم خواننده آشنا با »بوف کور« نیز پوشیده می
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 عال پرتو نوری 

 
 

 چگونگیِ تغییر شعر کالسیک فارسی 

 به شعر نو 
 بخش دوم 

آغاز کار قاجاریه مصادف بود   در قرن سیزدهم هجری،

دوره اروپا.  در  فرانسه  کبیر  انقالب  جنبش  با  که  ای 

های بزرگ و نیرومندی در  یگرفت و دولتها پا متوده

حکومت اساس  و  آمده  پدید  در  جهان  ملی  های 

کشورهای اروپایی برقرار میشد. اما نه دربار قاجار و نه  

ای  ینهمردم اطالعی از تغییرات مهم جهان در هیچ زم

نداشتند. ایران تحت فشار روس و انگلیس بود و با هر  

دس از  را  خود  خاک  از  بخشی  میداد.  درگیری  ت 

به  بی مجبور  ایران  تا  شد  باعث  قاجار  شاهان  کفایتی 

بستن قراردادهای سنگینی با روسیه گردد که همگی  

آشفته شرایط  چنان  در  بود.  ایران  ضرر  هیچ  به  ای، 

داد. تنها بخاطر  ی اهمیتی نمیپادشاهی به شعر و شاعر

عالقه عباس میرزا ولیعهد و اقدامات وزیر با فرهنگ او  

بوالقاسم قائمقام در اخذ و ترویج فنون و صنایع  میرزا ا

باز   ایران  به  غرب  تمدن  ورود  راه  اندکی  اروپا،  جدید 

به   و کارگران  انگلیس،  به  ایرانی  بود و شاگردان  شده 

شدند.  د و کار، اعزام میروسیه برای آموختن دانش جدی 

موجباتی   و  عوامل  شاه  ناصرالدین  سلطنت  دوران  در 

 اری اذهان مردم کمک کرد:  فراهم شد که به بید

مخصوصاً  -1 و  امیرکبیر  خان  تقی  میرزا  اصالحات 

تأسیس دارالفنون و دعوت از آموزگاران خارجی جهت  

روزنامه   ایجاد  و  ایرانی،  فرزندان  به  علوم جدید  تعلیم 

های مثبت در راه  نامجه( وقایع اتفاقیه از اولین قدم)روز

 اطالع مردم از اوضاع جهان بود. 

جمالدو    -2 سید  و  سفر  ایران  به  اسدآبادی  الدین 

دامنه و  تبلیغات  اصالحات  لزوم  و  استبداد  او ضد  دار 

کوشش پیروان پر شور او هر کدام در بیداری افکار و  

 اذهان نقش مؤثر داشت.  

ن و آزادیخواهان ایران که از مدتها پیش  روشنفکرا  -3

اوضاع   نگران  و  دریافته  را  کشور  معنوی  و  مادی  فقر 

ران بودند، در خارج از ایران دست به قلم بردند و به  ای

وسیله روزنامه و کتاب، به روشن کردن ذهن مردم و  

بیداری   در  مؤثر  اشخاص  از  پرداختند.  فکرها  تربیت 

بی، میرزا ملکم خان  مردم و پاشیدن تخم نهضت انقال

قانون روزنامه  و  می  بود  چاپ  انگلیس  در  و  که  شد 

 رساالت متعددش. 

نمایشنامهترج  -4 آخوندمه  فتحعلی  و  های میرزا  زاده 

 رساالت و اشعار میرزا آقا خان کرمانی. 

و  کتاب  -5 علمی  اصول  که  طالبوف  عبدالرحیم  های 

طالبی،    کرد. سیاستاجتماعی را به زبانی ساده بیان می

زبان   به  فرزند خیالیِ خود  با  احمد، )که پدری  کتاب 

و دانش مغرب زمین    ساده از کشفیات و اختراعات و علم

می )عدهسخن  المحسنین  مسالک  کتاب  و  ای  گوید( 

روند و این سبب  جوان برای اکتشافی به قله دماوند می

شود تا طالبوف عقاید اخالقی و اجتماعی و تعلیماتی  می

طرح کند و خرافه را به باد انتقاد گیرد(. به علت  خود را  

فضل شیخ  که  است  کتاب  طالبواین  نوری،  را  اهلل  ف 

کند و به همین  تکفیر و خواندن کتابش را تحریم می

ای که  دلیل او جرأت آمدن به ایران نداشت و در نامه

علی میبرای  بود  نوشته  دهخدا  خان  گوید:  اکبر 

تمام  زودی  به  که  به    »امیدوارم  باز  وطن  پراکندگان 

خط   در  قتال،  و  مجادله  عوض  در  و  برگردند  ایران 

.[ عجیب این است که در ایران بر  .اعتدال کار کنند ].

می جنگ  عقاید  آزادی  به  سر  کس  هیچ  ولی  کنند 
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گذارد، سهل است، اگر کسی  عقیده دیگری وقعی نمی

و   متهم  نماید،  ]مخالف[  عقیده  و  رأی  اظهار 

دانم  پرست، خودپسند، نمیمستبد، اعیانالقتل،  واجب

دهد که  شود و این نام را کسی میچه و چه نامیده می

ر هفت آسیا یک مثقال آرد ندارد، یعنی نه روح دارد،  د

 نه علم، نه تجربه، فقط ششلول دارد.«  

نامه ابراهیم بیک نوشته حاج  رمان اجتماعی سیاحت  -6

که در مصر و هند    ای و جراید فارسیالعابدین مراغهزین

شد، و مهمتر از همه جنگ روس  و استانبول منتشر می

منتظ  غیر  شکست  و  ژاپون  در  و  روس  و    1904ره 

آن   اخبار  که  روسیه  بزرگ  انقالب  رخداد  همچنین 

ایرانیان   گوش  به  مالنصرالدین  روزنامه  توسط 

ای بودند که موجب  رسیدند، همگی از عوامل عمدهمی

رفته مردم ایران شدند. و مردم  بیداری افکار به خواب  

را برای قبول تحول اساسی در شکل اداره و انتخاب راه  

نو روش  میو  آماده  زندگی  بتدریج  ین  تا  ساخت 

پیزمینه را  ایران  مشروطیت  آمدن  فراهم  ریزی  های 

 شود. 

مغز   تا  که  کشوری  شاه،  ناصرالدین  شدن  کشته  با 

تیاز در  اش به عنوان اماستخوان فاسد شده و هر پاره

اطالع  اختیار یکی از اجانب بود، با یک مشت رجال بی

به مظفرالدین شاه رسید. به    و خائن،  مظفرالدین شاه 

ضعیف و  لوح  ساده  مردی  پدرش  بی  خالف  و  النفس 

زمامداری   دوران  در  بود.  کشور  زمامداری  از  اطالع 

ش بقیه منابع حیاتی کشور در مقابل دریافت وام  کوتاه

 اگذاشته شد.  به بیگانگان و

مردم مورد قهر و استبداد شاه و وزرا و تحت فقر و فاقه  

مالش امان نداشت. روحانیان    کس از جان و بودند. هیچ

می دخالت  حد  از  بیش  مردم  دنیوی  امور  کردند.  در 

های دیگر  سالی و قحطی، وبا و طاعون، و بیماریخشک 

  هایکرد. پرداختِ مالیاتهر از گاهی کشت و کشتار می

ها بر شانه ملت بدبخت  سنگین و عوارض و پیشکشی

به روسیه  وران تهیدست گروه گروه  بود. دهاتیان و پیشه

و ترکیه و مخصوصاً برای کار در معادن نفت قفقاز، به  

 رفتند. باکو می

سرانجام مظفرالدین شاه به فشار مردم به صدور فرمان  

مشروطیت تن داد. سپس پسرش محمدعلی میرزا ، به  

کرد، همه کارها به  ی پدر نشست. ملت که گمان میجا

ردند و  پایان رسیده، به تدریج در اداره امور سستی ک

محمدعلی شاه به هوس برانداختن مشروطه افتاد. و از  

پشت   به  شاه  محمدعلی  زد.  سرباز  مشروطه  امضای 

گرمی انگلیس به دشمنی با مردم و مشروطه ادامه داد.  

مدعلی شاه بمب انداختند،  و زمانی که به کالسکه مح

به حالت   را  بست. شهر  مردم  قتل  به  کمر  شاه رسماً 

چند  درآورد.  قزاق  نظامی  بعد  فرماندهی  روز  به  ها 

را   لیاخف روسی مجلس و مسجد سپهساالر  سرهنگ 

محاصره کردند و آن جا را به توپ بستند و چند تن از  

 آزادیخواهان را کشتند.  

س، تبریز مرکز انقالب  پس از واقعه به توپ بستن مجل 

ملی،   سردار  ستارخان  رهبری  به  آزادیخواهان  و  شد 

شتند. آزادیخواهان روس و قفقاز  پرچم انقالب را برافرا

به مجاهدین ایرانی پیوستند. آزادیخواهان بختیاری، و  

و  ملّیون  صف  به  نیز  گیالن  و  اصفهان  شهرهای 

 مجاهدین ملحق شدند و به سمت تهران آمدند.  

شاه از روس و انگلیس کمک خواست. اما از    محمدعلی 

ها نیز کاری ساخته نبود. شاه به حکم مجلس عالی  آن

سال    13از سلطنت خلع شد و پسرش احمدمیرزا که  

 بیشتر نداشت به نیابت سلطنت برگزیده شد.  

بار دیگر به همت انقالبیون و آزادیخواهان، مشروطه و  

م کرد که ایران  قانون استقرار یافت، و به جهانیان اعال

تاریخی   دوره  به  شرق  کشورهای  دیگر  مانند  هم 

ست. اما پیش از آن که  انقالبات دموکراتیک قدم نهاده ا 

فئودالیزم   از  بنشیند  ثمر  به  ایران  در  دمکراسی  واقعاً 

 مرتجع و امپریالیسم شکست خورد.

 شعر رسمی دوره مشروطیت  
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تأثیر   بشدت  ایران  ادبی  حیات  در  مشروطیت  نهضت 

و  گ آزادانه  آثاری  خلق  به  را  نویسندگان  و  ذاشت 

و   کاغذ  که  جا  آن  از  اما  ساخت،  توانا  جسورانه 

های چاپ و تبلیغات همه در دست دولتیان و  ستگاهد

مستبدان بود، مبارزات قلمی نویسندگان و ادبیات عصر 

نشر   محل  تنها  که  جراید  تنگ  چهارچوب  در  انقالب 

شد، باقی  ها افزوده مینعقاید بود و روز به روز بر نشر آ

 ماند.  

شعر،   زمینه  هندی"در  منسوخ    "سبک  و  مبتذل  که 

شعر و  بود،  انعکاس    "بازگشت"دوره    شده  فاقد  نیز 

که   هم  شاعرانی  بود.  شاعران  زمانه  و  مردم  روحیه 

کنند،   منعکس  اشعارشان  در  را  زمانه  روح  کوشیدند 

گرفت. چرا که قالب  شعرشان جنبه مضحکی به خود می

و  که مستعمل  تعبیرات،  و  تشبیهات  زبان،  بود،  نه 

 تکراری بودند.  

با آوردن چند کلمه آن زمان    برخی شاعران،  مصطلحِ 

غیره،   و  بهارستان  و  استبداد  و  شورا  مجلس  مثل 

آن  می در  نمونه،  بطور  بگویند.  روز  شعرِ  تا  کوشیدند 

خواست دوباره  اکبر خان اتابک میروزها که میرزا علی

م بگیرد،  با ششلول جوانی به نام عباس آقا  از روسیه وا

می شاعری  کشته  شعر  در  روزانه،  اتفاقات  این  شود. 

 عاشق در باره معشوق چنین آمده است:

 چشـــم فتانـش به مُلک دل سر بیــــداد دارد  

 خونریزی استبـــداد دارد دردل چند این سیه

 غمزه از ششلول مژگان   ِدَم فشنگ هرزندمی

 تُـرک من عبـاس آقا را مـگر استـــاد دارد 

 الشعرا بهار نیز شعرهایی این چنین دارد:یا ملک 

 سیون عرایض چه کنم شِکِوه زتو  به کمی 

 دل شیــــدا دارندکه هــمه حــال مـن بی

 ما به توضیح دو چشمان تو قانع نشویم  

 ن الفت و نجوا دارند زآن که با خارجیا

 در پناه سر زلف تو بهارستـــانی است  

 که در او هیأت دل، مجلس شورا دارند 

 تصنیف و ترانه

سیاست و مسائل روز    یک نوع شعر که آن روزها در باره

گفته میشد و میان مردم کوچه و بازار رواج یافته بود،  

ترانه  و  اوضاع  های سادهتصنیف  از  بود که صراحتاً  ای 

کرده و در بیدار کردن اذهان مردم نقش  لکت انتقاد  مم

مؤثری داشت. پیشوایی شعر سیاسیِ طنزآمیز با سید  

اکاشرف علی  با  نثر طنزآمیز  و  بر خان  الدین حسینی 

دهخدا بود. این دست ادبیات که مردم را به شدت بخود  

می کرده  ترس  جلب  مستبدان حکومتی  دل  در  کرد، 

 زدند.  ها میتوقیف روزنامهانداخت و آنان دست به می

یکی از شاعران آن دوره صابر، شاعر بزرگ آذربایجان  

نوشت و همکار  قفقاز بود. اشعار فکاهی را به ترکی می

نامه مالنصرالدین بود. دهخدا اغلب اشعار او  دائمی روز

 گفت.ِ  را به فارسی ترجمه میکرد یا به تقلید او شعر می

اشرف معروف  سید  حسینی  سردبیر  الدین  گیالنی  به 

محبوب از  که  شمال  نسیم  ومشهورترین  نشریه  ترین 

می شمار  به  مشروطه  انقالب  عهد  ملی  رود  شاعران 

دارد  فراوان  جدی  و  فکاهی  اوضاع    اشعار  تمام  که 

سیاسی و رجل ایران را که در بند مردم نبودند بشدت  

کرد. در اواخر عمرش شایع شد  استهزا و ریشخند می

نون شده به زور به تیمارستانش انداختند  که مبتال به ج

و بعد هم در بدبختی و تنگدستی مرد. شعر معروفی از  

 اوست: 

 دست  ببستم دو  چشم، - دست مزن! 

 چشم، دو پایم شکسـت - راه مرو!

 قطــع نمودم سخن   –حرف مزن! 

 چشـم ببستـم دهـن  –نطق مکـن! 

 این سخن عنوان مکن   -هیچ نفهم!  

 همیِ انســان مکــنخـواهـش نـاف 

 الل شـوم، کـور شوم ، کـر شوم  

 لیک محال است که من خر شوم

 چند رَوی همچو خران زیر بار؟  

 ســـــر ز فضـای بشـریت بــرآر
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مشروطه   انقالب  در  که  نیز  دهخدا  خان  اکبر  علی 

« عنوان  تحت  را  خود  مقاالت  داشت،  و  شرکت  چرند 

اسرافیپرند روزنامه صور  در  چاپ  با  سردبیری  «  به  ل 

میرزا جهانگیرخان آغاز کرد. امضاهای متعددی داشت  

روزنومه دله،  حسن  سگ  خرمگس،  دخو،  چی،  مانند 

بزرگان شعر و نثر    نخود همه آش و ... او از معاریف و

می حساب  به  لغت  فارسی  گرانمایه  اثر  صاحب  و  آید 

ای است که مدت چهل سال وقف تهیه آن کرد و  نامه

نظیر بود. جالب توجه است که در  بیدر زبان فارسی  

شعرِ او و اغلب اشعار فکاهیِ آن دوره، ملت ایران به بچه 

و   است  در حال مرگ  تشبیه شده که  احوالی  مریض 

 )رجل سیاسی( از او غافل است.   مادرش

 یک نمونه از شعر دهخدا:

 هــوش آمده  ســرم بچــه به خــاک به

 گوش آمدهدوو بخواب ننه یک سَر 

 خوره گــریه نکـن لـولـو میــاد، می

 گــرگه میـــآد بُزبزی رو می بَــره 

 گشنــمه   - ننــه چتــه؟   -اِهه، اهه 

 کـمه؟ خـوردی همه بتــرکی! این 

 دم  جون میگشنـگی، ننـه دارم از

 دم بـهت نون مینکـن فردا  گریـه

 جونـم داره درمیـره  ای وای ننه،

 اره سر میـره گریه نکن دیـزی د

 یخ شده    چطوببین دستـم آخیـش 

 تُف تُف جونم ببین ممه اَخ شده 

 زنه  سـرم چـرا انقـده چـرخ می

 کنه تـوی سـرت شیپیشه جا می

 هـاق  شد؟ هـاقچیجونم -خ،  خخ

 به طاق؟افتادچراچشماشوای خاله

 بیا ببیـــن سرد شـــــد  آخ تنشم

 سرم زرد شد؟بهخاک -رنگش چرا

 زکف، رود رود   ام رفتوای بچه

 اسف رود رود!من آه و بهمانده 

شعری از استاد پورداود از شاعران دوره مشروطه که  

معروف بود. قابل ذکر است که   به نام درویش شورشی 

یکات  دراویش، از عصر صفویه، در تبلیغات و تحر

 سیاسی نقش داشتند. 

 هو حق مـددی، مـوال نظـری  

 از چیست چنین بیچاره شدیم  

 کوته دست و غمخواره شدیم   

 از خـانه خـود آواره شـــدیم   

 نـادیـده چـو ما کس دربدری  

 هو حق مددی، موال نظری.

وفی در آن روزها سینه به سینه نقل  تصنیف معر

امضاء هوپ هوپ، که  با  "مناره خانم"میشد به نام  

 پرفسور ادوارد براون در کتاب خودش آورده است: 

 ننه جان خواب بودم خواب دیـدم  

 مــاه رمضـــان شـــد ننـه جـــان 

 گوشت و نان ارزان شد ننه جان 

 خــواب مـن دروغ بود ننـه جان  

 دم دوغ بـود ننـه جان  هرچـه دیــ

 ننه جان خواب بودم خواب دیدم

 ه پـا شــــد ننه جان  مشــروطـه ب

 عیـــــش فقــــرا شــــد ننـه جان  

 خواب مـن دروغ بود ننـه جان  

 هر چه دیـدم دوغ بود ننه جان 

 

های  « از سرودهمیشه؟تصنیف معروف دیگری با نام »

له نسیم  الدین حسینی، منتشر شده در مجاشرف

 شمال: 

 مـــلت یـار گردد  میشــه دولت به

 های هایهای نگو هرگز نمیشه

 شــبیـه نــادر افشـــــار گـــردد  

 به اهل مملکت غمخوار گــردد  

 نمیشه های های های  هرگزنگو 
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 های های  سیا قرمز نمیشه های

 آباد گردد میشـــه ایرانِ ویران، 

 شود مظلوم ازین مشروطه دلشاد

 آزاد هم گردد چی کمی روزنومه

 نگو هرگز نمیشه های های های 

 شه ما خفتــگـان بیدار گـردیم  می

 چو ژاپون شهره دراقطار گردیم  

 چو آمریـکائیان هشیـار گـردیم 

 هرگز نمیشه های های های  نگو 

 نمیشه های های های  قرمزسیا 

 

برای   براوون ارزش بسیار زیادی  ادوارد  گرچه پرفسور 

ها قائل بود اما به راستی از نظر  و ترانه  هااین تصنیف

و  ادبی چن بخاطر سادگی  تنها  و  نداشتند  ارزشی  دان 

ریتمیک بودن و بخاطر طرح مسائل روز قابل توجه و  

 مهم بودند.

ای  های سادهها و ترانههمزمان با ترویج چنین تصنیف

که مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود را بیشتر در  

کردند، شاعران دیگری که مستقیماً  طنز بیان می  لباس 

ی و اجتماعی آن عصر بودند هنوز  درگیر مسائل سیاس

هایی چه  در همان قوالب قدیمی اما با ابتکار و نوآوری

از نظر مضمون و چه از نظر بیان و محتوا، آثار ماندگاری  

می جمله  از  که  ایرج  آفریدند  چون  شاعرانی  از  توان 

یز فرخی  و  میرزا،  عارف  عشقی،  الهوتی،  دی، 

رانگیزترین لحن و  ها با شوالشعرا بهار نام برد. آنملک 

 زبان اشعاری در مدح آزادی ملت و میهن میسرودند.

عارف قزوینی تصنیفی میسازد به یاد پیروزی مشروطه  

 خواهان و شکست محمدعلی میرزا:

 فــروش آمــد پیـر مـیدوشــم ازپیــام 

 ملـتی به هـوش آمــــد  که بنـوش بـاده

 هـــزار پـرده زایــران دریـد استبـداد  

 پوش آمد مشروطه پردههزار شکرکه 

 راه  آزادی  شـهیـدان  پــاکز خـاک 

 جوش آمدبهسانچهسیاوشخونکهببین

 

هم او پس از کشته شدن کلنل تقی خان پسیان در  

 سراید: ش میتشییع جنازه

 ی است که نشان سرپرست سراین

 هستـی است امروز رهـا زقیـد

 بـا دیـــدۀ عبــرتــش بـبـیـنیـــد 

 کاین عاقبت وطن پرستی است  

نزد روشنفکران،   از مسائل آن زمان که در  یکی دیگر 

شاعران و آشنایان به اوضاع زمانه، مهم و مطرح بشمار  

میرفت، موضوع آزادی و برابری زن و مرد بود، که در  

از ش و مورد    اعران آن دوره مطرح میشداشعار برخی 

 مخالفت شدید متعصبین و متشرعین نیز قرار میگرفت.  

ایرج میرزا، از جمله شاعرانی بود که به موضوع برابری 

زنان و به ویژه بر حجاب اجباری، توجه خاصی داشت  

و معتقد بود که حجاب، مانع و رادعی برای اعمال بد  

رونی میدانست.  نیست چرا که نجابت زن را یک امر د

را در این باره گاه به جد و گاه به طنز بیان    او اشعارش

 کرد.  می

 مثالً غزلی به طنز دارد در مزمت حجاب با این مطلع: 

 نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند  

 نقـآب کنـد نعـوذ باهلل اگـر جـلوه بی

 یا

 زن رفتـه کالـج، دیـده فاکولته  

 لته اگر آیـد به نــزد تـو دکـو

 چو در او عفت و آزرم بینی  

 تو هم دراو به چشم شرم بینی  

های جدید شعر در اروپا آشنا بود و  ایرج میرزا با سبک 

از شاعران آلمانی از جمله شیلر متأثر بود. گرچه خود  

گفت اما به دنبال راهی  به سبک کالسیک شعر می

 گفت:  برای تغییر شعر فارسی بود و به طنز می

 پیش  وپس  را هاهکنم قافیمی
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 تا شوم نابغه دوره خویش  

شاعرانی چون الهوتی و عشقی، به جد بر ضرورت  

 برابری زن و برداشتن حجاب پای میفشردند.  

میرزادۀ عشقی در منظومه کفن سیاه )چادر( از دیدن  

های ایوان مداین که قطره اشکی بر چشم شاعر  خرابه 

 گوید: نشانده از زبان یک زن می

 گنه نیست، به جز آن که زنم   هیچ مَرمرا

 م  ام انـدر کفنزین گناه است که تـا زنـده

 من سیه پوشم و تا این سیــه از تن نَکنم  

 تو سیه بختی و بدبخت چو بخت تو منم 

 منم آن کس که بوَد بخت تو اسپیـد کنـم  

 من اگر گریم، گریانیِ تو  

 من اگر خندم خندانی تو

 ادامه دارد 

 

 
١۹76زمین رفته. بهروز حشمت، وین شیروخورشید ایرانچه بر آن  
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 * حیآرمین ناص 

 
 قدرت به هر قیمت 

 دربارۀ بهبودناپذیری ناسیونالیسم 

 یادداشتی در باره کتاب »ناسیونالیسم« اثر جرج اورول 
 ترجمه ابراهیم محجوبی 

 

موضوع عام در آثار جرج اورول، توتالیتاریستم و رابطۀ فرد  

و کلکتیو بوده است. دو اثر دیستوپیائی مشهور وی، »مزرعۀ 

)سال   و1945حیوانات«  )سال  1984»  (  به 1949«   ،)

به  توتالیتر،  توسط حکمرانی  فرد  سرکوب  مسئلۀ  به  ویژه 

بر  دموکراتیک  ضد  نظام  تسلط  و  اقتدارگرا  ساختارهای 

کتابپرداخته   جامعه این  نگارش  در  تجربهاند.  های  ها، 

سوسیالیسم و فاشیسم از یک سو و تاریخی، یعنی ناسیونال

از سوی دیگر، نقش آ اند.  شکاری داشته کمونیسم شوروی 

می را  حیوانات«  »مزرعه  طنزآمیز کتاب  اثری  مانند  توان 

به   باز  سرکوبگران،  ضد  بر  انقالب  حتی  آن  در  که  خواند 

خش میسیطرۀ  منجر  کوچک  گروهی  جرج ن  برای  گردد. 

به معنای  از هرچیز  این مسئله پیش  اورول سوسیالیست، 

تالش    کلنجار رفتن با نظام شوروی بود. نظامی که در آن

انقالبی برای نحو تضادهای طبقاتی، خود طبقات جدیدی  

ها برابرتر از بعضی دیگر بودند.  را پدید آورد که در آن، بعضی

تنها خودمحوری کرد، نهاورول را مشغول میآنچه که ذهن  

نظاماین برای گونه  آن  جذابیت  بلکه  سرکوبگر  های 

در   او  اصلی  انگیزه  نکته،  همین  بود.  نگارش روشنفکران 

 
 دانشگاه لودویگ ماگزیمیلیان مونیخ. شناسی عمومی و تئوری اجتماعی در ، استاد جامعه1339متولد   *

ناسیونالیسم« بود که در همان سال انتشار »مزرعۀ  »دربارۀ 

هایی دربارۀ ناسیونالیسم« در  حیوانات«، با عنوان »یادداشت

و   Polemicمجلۀ   روانشناسی  فلسفه،  مسایل  به  که 

 پرداخت، چاپ گردید. شناسی میزیبایی

ناسیونالیسم« با  خواهد بود اگر نوشتۀ »دربارۀ  جا  بسیار به

کوتاه دیگری از او با نام »شلیک به فیل« که حدود   جستار

 Newدر مجلۀ ادبی    1936یک دهه پیشتر یعنی در سال  

Writing    منتشر شده بود، مقایسه گردید. در اینجا، اورول

سازی هند به تصویر ای را در برمه در دوران مستعمرهصحنه 

در    1927تا    1922کشیده است. جایی که خود او از سال  

افسر پلیس استعماری انگلستان خدمت کرده بود. در  مقام  

آن نوشته، راوی اول شخص، یک افسر پلیس استعماری ــ  

گردد که فیلی  یعنی شخصی مانند خود اورول ــ مطلع می

خواسته  او  از  است.  مهار گشته  غیرقابل  و  کرده  سرکشی 

از نزدیک درمی جریان کار    شود، با رفتن به محل حادثه، 

گیرد. می  قرار  ساختگی  را  قضیه  نمیاو  و  خواهد  پندازد 

دست به اقدامی بزند؛ اما در مقام افسر پلیس مجبور است  

از همان   مأموریت  این  پلیس،  افسر  برای  شود.  عمل  وارد 

آغاز امری نامطبوع است. زیرا، حادثه در شرایطی رخ داده  

با دشمن استعماری  برابر مردم  خویی آشکار در  که قدرت 

ده است. پس از جستجویی کوتاه، افسر واقعاً با  برمه ایستا

شود که زیر لگدهای فیل عاصی جان  جسد مردی روبرو می

آورند و او حیوان را  کُش میباخته بود. برایش تفنگی فیل

می شالیزاری  حاشیۀ  بیدر  و  آرام  که  ایستاده  یابد  دغدغه 

سر ی شبیه بلوغ به رسد که حیوان در حالتنظر میاست. به 

 برد که معموالً با رفتارهای پرخاشگرانه همراه است.می

در آن محیط، یک فیل کاری مطیع، ارزش زیادی دارد و از  

رود. امّا، انتظارات همین رو افسر دستش به کشتن وی نمی

های گردآمده در محل، او  ای آمرانۀ برمه خصمانه و نیمه نیمه 

بت  ف میل خویش، قدرت و صالکنند که برخالرا مجبور می

درنگ در  کشد ولی بیهرحال، او ماشیه را مینشان دهد. به

نمی موفق  حیوان  شلیک  کشتن  از  پس  سرانجام  شود. 

 میرد. چندین گلولۀ دیگر، حیوان با زجر و شکنجه می
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نمی افسر  فشار  درواقع،  زیر  اما  بکشد،  را  فیل  خواست 

انتظار جمعیت گردآمده، گزینۀ   و  برایش  خواست  دیگری 

بو مینمانده  او  توانایی  د.  وضعیت،  آن  در  بایست 

گیری و عمل قدرت استعماری را به نمایش بگذارد.  تصمیم

نویسد: »جماعت، انتظار داشتند که من این کار  اورول می

را بکنم و در نتیجه راه دیگری برایم نمانده بود. من در برابر 

کار   این  به  مرا  که  تن  دوهزار  آن  بودند،  ارادۀ  واداشته 

میاحساس   بهتسلیم  سرانجام  معادلۀ  اینکردم.«  ترتیب، 

شود: افسر، دیگر یک فرد نیست بلکه نمونه قدرت عوض می

دهد، کار  ای از موجودات است که غیر از آنچه انجام میرده

تواند بکند. »وظیفۀ ارباب این است که همانند  دیگری نمی

  خود را مصمّم نشان دهدیک ارباب وارد عمل شود. او باید  

خواهد و مطابق آن نیز اقدام کند.«  و همواره بداند که چه می

های قاطعیت و مصمم بودن  یعنی، او بایستی آشکارا جلوه

 را، حتی اگر فاقد آن باشد، القاء کند. 

از نگاه حقوقی، افسر مربوطه درست عمل کرده بود؛ اما رفتار  

انگلیسی میان  در  ارزیابیوی  با  روبرو  ها،  متفاوتی  های 

ترها،  دهند ولی جوانشود: افراد مسنّ، حق را به او میمی

سبب آنکه یک هندی را از پا درآورده،  کشتن یک فیل را به

دانند. زیرا، از نظر آنان، ارزش یک فیل  اقدامی متناسب نمی

مراتب بیشتر است. داستان  از ارزش جان یک مهاجر بینوا به

می پایان  اینجا  زبان  یبه  از  اورول  که  اصلی ابد  بازیگر 

کسی  می قضیه،  این  در  که  کردم  تعجب  »بارها  گوید: 

دلیل واقعی اقدام من ــ که همانا هراس از مورد نتوانست به 

 تمسخر واقع شدن بود ــ پی ببرد.«

گذراندن   پی  در  اورول،  جرج  استعماری،  پلیس  افسر 

سال   در  میهن  در  هن1927تعطیالت  به  هرگز  دیگر  د  ، 

واکنش به آنچه در آنجا تجربه کرده  بازنگشت. آشکارا در  

به و  آورد. اینبود  روی  نویسندگی  به  پس،  آن  از  ترتیب، 

الزامات  تأثیر  زیر  فرد  شدن  »دِفُرمه«  و  اعوجاج  موضوع 

قضیۀ   در  دارد.  ثابتی  جایگاه  همواره  او،  آثار  در  کلکتیو، 

د فیل  گیر»شلیک به فیل«، وقتی افسر سرانجام تصمیم می

درواقع بکشد،  اینکه    را  دربارۀ  ساده  تصمیم  یک  تنها  این 

نمی تلقی  نه،  یا  است  ضروری  حیوان  نیز  کشتن  و  شود. 

می او  آیا  که  نیست  این  سر  بر  اقدامی  صحبت  به  بایست 

بازبینی  جایگزین می یا در مشروعیت کار خود  اندیشید و 

تعیینمی معنای  امپراتورکرد.  از  دفاع  وی،  عمل  ی کنندۀ 

است. از او در مقام ارباب و نمایندۀ قدرت عنوان امپراتوری  به

شود که استعمارگرانه رفتار کند. در  استعماری خواسته می

شود. به این چنین وضعیتی، کشمکش درونی او دو برابر می

متزلزل  شدن،  واقع  استهزاء  مورد  فقط  مسئله  که  معنی 

نیست بلکه    تصمیمی و نظایر آنبودن، ناراحت شدن و یا بی

مسئله مطرح است که آیا امپراتوری انگلیس، این  بیشتر این  

فیل در   از پس یک  است  قادر  دریاهای جهان،  فرمانروای 

افسر   انگلیس،  امپراتوری  قدرت  نه.  یا  برآید  بلوغ  آستانۀ 

کند که  راند. احساس میاستعماری را به موقعیت ضعف می

رت، آن را جبران  اند، اما با نشان دادن قداش کردهتحریک 

چنین قدرتی بایستی تسلیم انتظارات »بومیان« شود کند.  

 تا نیرومند جلوه کند. 

 
دقیقاً همین تأثیر متقابل قدرت و ضعف است که اورول در  

مشخصۀ  صفت  به  را  آن  ناسیونالیسم«  »دربارۀ  جستار 

می ارتقاء  ناسیونالیستی  میموضعگیری  او  نویسد:  دهد. 

تال از  جدای»ناسیونالیسم  قدرت  کسب  برای  ناپذیر  یش 

است.« تا بتوان با آن، قدرت را به نمایش گذاشت. او معتقد  

در  را  خویشتن  خودآگاهش،  در  ناسیونالیست  یک  است، 

بیند و اطمینان مراتب واالتر از خودش میخدمت امری به

از فرد  راسخ نیز دارد که حق با اوست. اعتمادبه نفسی که 

استعماری، ان افسر نماینده قدرت  ناسیونالیست، یعنی هم

می او  خواسته  شخصی  احساس  و  حال  به  عمل  در  شود، 

می میچیره  خدمت  امری  به  او  زیرا  او  شود.  از  که  کند 

تر است و در نتیجه باید چنان رفتار  مراتب واالتر و باارزشبه

دهندۀ اطمینان راسخ وی به درستی آن امر کند که نشان

 باشد. 
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ناسیونال پدیدهاورول،  را چونان  که  معرفی می  اییسم  کند 

نمی جایگزین  و  شرط  و  ضرورت قید  بر  او  تأکید  شناسد. 

»میهن مفهوم  دو  با  تمایز  »ناسیونالیسم«  و  گرایی« 

گرا، کسی است که گرچه نظرداشت همین نکته است. میهن

کند، اما آن  در برابر شیوۀ هستی خویش احساس وظیفه می

نظامی و    تی تدافعی )»هم از نظربیند و سرشرا مطلق نمی

گرا، قصد اعمال  دهد. میهنهم از جنبۀ فرهنگی«( به آن می

درحالی ندارد،  دیگران  بر  ناسیونالیست، قدرت  برای  که 

قید و  چنین کاری، نقش اساسی و حیاتی دارد. ادعای بی

در   نه  ناسیونالیست،  و حیثیت در وجود یک  اعتبار  شرط 

نهفته    جویی خود وینطق برتریواقعیت بلکه عمدتاً در م

رنگ« وجود  است. از نگاه اورول، ناسیونالیسم خفیف یا »کم

ندارد. زیرا که مدام باید بر درجۀ شدت آن افزوده شود. از  

و   اصول  ادعاها،  راستای  در  ناسیونالیسم  رو،  همین 

جهتاعتبارجویی خود  به  مربوط  میهای  کند.  گیری 

گونه  کی است که در برابر هرناسیونالیسم چنان به منیّت مت

توان دهد. تا جایی که مهیگرانه مقاومت نشان میکار آگاه

شدنی است  ای مجابگفت، یک ناسیونالیست در هر زمینه 

بر  به ناسیونالیست  که  وقتی  ناسیونالیسم!  زمینۀ  در  جز 

می پای  خود  منزلت  نظر ویژگی  از  ادعایی  چنین  فشارد، 

گرانی  باشد، زیرا، آخر آن دی شمول  تواند جهانمنطقی نمی

های  که او در برابرشان جبهه گرفته، نیز به نوبۀ خود ویژگی

ای ندارد  خویش را دارند. به همین سبب، ناسیونالیست چاره 

جز اینکه منزلت خود را همواره باالتر و باالتر ببرد که البته 

ترتیب، خصلت  اینگیرد. بهگاهی ابعاد مضحک به خود می

که آن، منزل ویژۀ اوست!   گرایی او در این استتاصلی منزل

همان موجود  به نوعی  رجوع  با  تنها  که  تکرارکننده  و  گو 

کند. چنین درک معیوب از واقعیت،  خویشتن استدالل می

می خویش  برتری  بر  پافشاری  با  گردد.  تنها  جبران  تواند 

گوید، واحدهایی که یک ناسیونالیست خود  اورول آشکارا می

آ با  میرا  تعریف  لزونها  داشته کند،  وجود  »واقعاً  نباید  ماً 

می نکته  این  بر  با  باشند.«  ابتدا  واحدها  آن  افزود:  ـوان 

 آیند. خواهی پدید میواسطۀ منطق ارتقاء قدرت

ناسیونالیسم  اینبه برای  اصلی  نشانۀ  سه  اورول  ترتیب، 

می بیمشخص  و  تزلزل  وسواس،  واقعیت.  کند:  به  اعتنایی 

خ  بودن  برتر  ایدۀ  پی  ناسیونالیسم،  وسواس  با  را  ویش 

گیرد، اما در این کار بایستی به درجۀ معینی از تزلزل  می

همان   آن،  بودن  واقعی  تضمین  تنها  که  زیرا  دردهد،  تن 

بیوسوا یعنی  سوم،  مشخصۀ  اوست.  خود  به  س  اعتنایی 

واقعیت، درواقع نتیجۀ منطقی ناسیونالیسم است. چراکه با  

نزلت خود را در شود مرجوع به این عامل، شخص قادر می

های »ملت«اش مقبول وانمود های پرشور و اسطوره داستان

نویسد: »هر فرد ناسیونالیست باور راسخ دارد  کند. اورول می

گ بهکه  رو،  همین  از  است.«  تغییر  قابل  وجه  هیچذشته 

عالقۀ   آلمان  در  امروزی  ناسیونالیسم  که  نیست  تصادفی 

دهد. اینکه امروز  شدیدی به تجدید نظر در تاریخ نشان می

نازی پوپولیست  گذشتۀ  در  بازنگری  خواهان  راستگرا  های 

یادمان برگزاری  اشکال  و  به کشور  دقیقاً  آن هستند،  های 

الش برای تغییر گذشته است تا از این راه خود را معنای ت

حکم  اورول  که  است  جالب  دهند.  نشان  جذاب  و  مقبول 

اتحاد شوروی بر یادشده را در سال پیروزی متفقین غربی و  

 سوسیالیسم عرضه نموده است.ناسیونال

آنتی به  مربوط  مثال  بهدر  از  سمیتیسم  شکلی  مثابۀ 

ــ یعنی ردّ   کلکتیو ــ مسیر فکری »ناسیونالیسم منفی« 

به میاورول  بیشتری  وضوح  سال  ویژه  در  درست  او  یابد. 

ها، از  دهد که گرچه بعد از جنایات نازیتوضیح می  1945

آید، امّا این به معنای  یزی کمتر سخن به میان مییهودست

از میان رفتن آن پدیده نیست: »در واقعیت، یهودستیزی  

کماکان روشنفکران،  میان  در  توطئه   حتی  و  دارد  رواج 

چه آن  دربارۀ  عمومی  یاری سکوت  نیز  آن  تشدید  به  بسا 

از می ناشی  اخالقی  فشار  یهودستیزان  اینکه  رساند.« 

فهمند،  صورت »توطئه سکوت« میا را بههوحشیگری نازی

ای از ضعف آنان و در همان حال بیانگر دو چیز است: نشانه 

لیست تا چه حد  سندی بر این واقعیت که یک فرد ناسیونا

ای با آموختن و توجیه شدن بیگانه است. متأسفانه با عارضه

به با  کامالً  است:  چنین  آن  جوهر  که  داریم  سروکار  روز 

کلیشه  گیریفاصله کینهتاریخی،  و  های  اندوزیها 

میآنتی نیرومند  دیگر  بار  ضعف  سمیتیستی  تا  گردند 

 مبتالیان به این بیماری را بپوشانند. 

ا نکته تشخیص  متوجه  تعیین ورول  آن ای  و  است  کننده 

اینکه، ناسیونالیسم، ساختاری متکی به خود و در نتیجه در 

ورول را شاید بتوان اساس، نامطمئن و لرزان است. استدالل ا
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موجودی   خود،  ذات  در  ناسیونالیست  کرد:  تدقیق  چنین 

کند که به عقب رانده شده و از  ضعیف است؛ احساس می

ورد تعدّی واقع شده است؛ فقط »مقوالت سوی دشمنان م 

شناسد؛ »فکر و ذکرش مدام هول  های رقیب« را میحیثیت 

می تحقیر  و  تجلیل  و  شکست  و  تنهپیروزی  و  ا چرخد« 

خودمحوری برایش مطرح است. حتی، شکست هم موجب 

کند.  نمی تردید  خویش  برتری  در  ناسیونالیست  که  شود 

کردن، وفاداری   برعکس، تحقیر شدن و یا احساس حقارت

می نیز  تقویت  را  آرمانش  به  رو،  وی  همین  از  کند. 

هیچ آن،  اورولی  درک  در  و  ناسیونالیسم  روشنگری  گونه 

تابد و در برابر آنها مقاومت  برنمی  رعایت اصول اخالقی را

دهد. در نتیجه، وقتی پای منزلت خودی در میان  نشان می

ها  ها و خشونتیتها از انجام بدترین جناباشد، ناسیونالیست 

هم رویگردان نیستند. »آنچه مطرح است، همانا وفاداری به  

خودِ خویش است و بس و به همین سبب نیز همدردی و  

 ن را در قاموس آنها جایی ندارد.«تأسف و امثال آ

که   است  ویژگی  یک  دارای  ناسیونالیسم  اورولی  مفهوم 

بدل  روز و واجد قدرت تشخیص  جستار وی را به ابزاری به 

کند. او ناسیونالیسم را تنها در ارتباط با ملل سیاسی و  می

سخن گفتن از مثالً ناسیونالیسم انگلیسی، آلمانی، روسی یا  

کند بلکه آن را به حوزۀ ادیان، مذاهب،  میفرانسوی محدود ن

های سیاسی، طبقه )پرولتاریا( و »نژادسفید« نیز ایدئولوژی 

یک کلکتیو )همبود(  دهد. در همۀ مواردی که گسترش می

وبیش آشکار »تعلق« برای خود در عالم خیال، معیارهای کم

های  گوید. مثالکند، او از ناسیونالیسم سخن میتدوین می

سنختاریخ از  وی،  پنجی  توریهای  تا  گانه  گرفته  ها 

شدهپاسیفیست  تنظیم  طوری  دقیقاً  به  ها،  آشکارا  که  اند 

درونایجاد دوگانگی بیرون  های  شوند. شخص،  منجر میـ 

منحصراً عضو یا طرفدار این یا آن گروه است. و این، راه را 

ها در  بندد. در شرایط امروز که کشمکشبه روی تفاهم می

بهصحن تند  حرکتی  با  اجتماعی،  چنین  ۀ  سوی 

به دوگانگی رسیدن  برای  داوری  قدرت  و  روانند  هایی 

میسازش ضعیف  بس  را  دوجانبه  میهای  نیم  تواکنند، 

ویژه  ببینیم که قدرت تشخیصی این درک از ناسیونالیسم به

ها و مواردی مانند  روز است. در این راستا، پدیدهبسیار به

یا  پارتی« در آمر»تی اروپایی و  پوپولیسم راستگرای  یکا یا 

خطور  بحث ذهن  به  اقلیمی  تغییرات  به  مربوط  تند  های 

 کنند. می

در  امروزه، بحث حوزۀ عمومی، هرچه های جاری و ساری 

های متفاوت حداکثری  گیریسمت انقطاب و جهتبیشتر به

یابند. در این زمینه، نباید  در زمینه نبرد فرهنگی گرایش می

ب حرکتتنها  جریانه  یا  و  راستگرا  پوپولیستی  های  های 

خودی  محافظه سنن  و  مذهب  تقدیس  به  متمایل  کار 

اع  رزمجویانه  اشکال  به  باید  بلکه  های  تراض اندیشید 

زیستی نیز توجه کرد که در این اواخر حتی کمابیش  محیط

رنگ تفکر آخرالزمانی به خود گرفته و راه را بر هرگونه بحث  

ها و  ت. و شاید بتوان گفت که حتی بحث مستدّل بسته اس 

های چپ لیبرال شهری های فرهنگی میان محیطکشاکش

می متزلزل  و  نگران  سنتی  محافل  ابعاد  و  که  رود 

 ناسیونالیستی از نوع اورولی به خود بگیرد. 

شده متوجه  تشخیص البد  هنوز  شد،  گفته  آنچه  که  اید 

توان واقعاً  یآید؛ اما با درک اورولی م حساب نمیعارضه به

های داغ را توضیح داد. خیلی پیشتر از پیدا جوهر این بحث 

آکسیون  »شدن  مانند  اینترنت، Shitstormهایی  در   »

بود: »تنها کافی است لحن معینی پدیدار شود  اورول نوشته  

شناخته، و روی رگی حساس که تاکنون کسی آن را نمی

ن فرد ناگهان  تریترین و مالیمغرضانگشت نهاده شود تا بی

به طرفدار خشن یک حزب یا جریان بدل گردد که همواره  

در پی گرفتن »امتیاز« از طرف مقابل است و در این کار  

گوید و تا چه ش مهم نیست که چقدر دروغ میاصالً هم برای

 کند.« حد خطاهای منطقی خود را الپوشانی می

ناپذیری، عدم دسترسی  در اینجا اورول یک وضعیت آشتی

استدالل  به  بخشطرفین  فقدان  نیز  و  یکدیگر  های  های 

توضیح  را  سفیدوسیاه  سراسر  دنیای  در  »خاکستری« 

البته  عنوان راه دهد. بهمی او  انتقاد از خود حل،  تنها نوعی 

کند و اینکه  شناسانه و بازنگری در خود را عرضه میمعرفت

های خویش آگاه باشد و  شخص باید به مرزها و محدودیت

این برا بر  شدن  چیره  حماقتی  »تالش  گونه  آمادۀ  ها 

ناپذیر« را ورزی اجتناب اخالقی« باشد تا دستکم آن »غرض

می پرده  انسان  چشم  به  بکه  یک کشد  از  اورول  شناسد. 

جهانراه و  عمومی  نمیحل  سخن  به شمول  زیرا  گوید، 

ها  جویی اش در خالصی از برتریهای انسان و ناتوانیضعف
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خویشتن یک  به   برای  به  طریقی  به  او  است.  آگاه  خوبی 

»میهن  بهاستراتژی  انحصارگرا  گرایانه«  ناسیونالیسم  جای 

گستراند که  هم میخواند. و این روش را به مواردی  فرامی

ملت و  کشورها  به  بهربطی  بلکه  نداشته  با  ها  کلی  طور 

بهمشاهده این،  و  دارند.  سروکار  خود شخص  شکلی،  گری 

رای تالش روشنفکرانه در مسیر انتقاد از درخواستی است ب

بی همواره  که  صادقانه  قرار  خود  نظر  مد  را  خود  طرفی 

د که به افراد  بودهد. هرچند که اورول، آخرین کسی میمی

او، درست موسوم به روشنفکر اعتماد می از نظر  کرد. زیرا 

امری  چنین  نخست  نگاه  در  )گرچه  روشنفکران  همین 

می درک  به  نمایغیرقابل  ابتالء  استعداد  که  هستند  د( 

ناسیونالیسم را دارند. برای او، ناسیونالیسم نه نوعی اعتراف  

ین هویت و نوعی  ساده به هویت معین بلکه تغلیظ و تشدید ا

تالش روایی است. ناسیونالیسم همواره نیازمند کاغذ سیاه  

های ادبی است و بایستی به »اختراع«  کردن و یافتن چهره

ای اسکوالستیک در برابر دست یازد و به شیوه  آثار مکتوب

ساختار  یک  ناسیونالیسم  کالم،  یک  در  بایستد.  واقعیت 

د که ناسیونالیسم به رسفکری است. اورول به این نتیجه می

پشتوانه بسیار نزدیک است و درست به  عملکرد روشنفکر بی 

بینانه و همراه با  جو، واقعهمین خاطر، تالش فکری پشتوانه 

بر آن ساختار فکری یک ان برای چیره شدن  از خود،  تقاد 

بایستی   وظیفه  این  است.  روشنفکرانه  مضاعف  وظیفۀ 

روبه پنداربافی  وسوسۀ  بر  غلبه  دربارۀ هویت  سوی  شنفکر 

سمت  تبیین خودش  و  توضیح  زمینۀ  و  کند  گیری 

اندازهای شخصی را از جانب خود وی فراهم نماید. در  چشم

اور نگاه  از  صورت،  را  هر  روشنگری  نه  ناسیونالیسم  ول، 

میبرمی تن  بهبودی  به  نه  و  میتابد  چراکه  خواهد  دهد، 

انتقاد از خود    همه، از طریقناپذیر بماند. با اینهمواره رخنه 

که شخص  روشنفکرانه می رسوخ کرد. همین  آن  شود در 

جانب باشند، درواقع  به بپذیرد، دیگران نیز ممکن است حق

ر آن خودایمنی ویژه و کذایی ناسیونالیسم  آغاز روند غلبه ب

روند می این  میل  است.  جلوی  که  کند  آزاد  نیرویی  تواند 

 جوشان به قدرت را بگیرد.

یعنی در مقطعی حساس    1945که در سال  جستار اورول  

تواند همچون سندی تاریخی  از قرن بیستم منتشر شده، می

می حال،  همان  در  گیرد.  قرار  مطالعه  همانند  تواند  مورد 

به درک  متنی  با  زیرا،  گردد.  واقع  استفاده  مورد  نیز  روز 

های  ها در کشمکشنگریای که در مورد مطلقبینانهباریک

تواند زوایای تاریک تجربه تاکنونی  دهد، میمیفرهنگی ارائه  

ناپذیری را روشن سازد. اگر دمکراسی ما دربارۀ پدیدۀ آشتی

آن   در  که  بدانیم  مکانیسمی  آن  همینرا  طور  اکثریت 

نشاند بلکه مخالفان و  واسطه حرف خود را بر کرسی نمیبی

و   نهادها  در  و  گرفته  بازی  به  نیز  را  بازنده  دگراندیشان 

جای  ساخت مشروع  و  قانونی  صورتی  به  موجود  ارهای 

توان گفت که اورول یک دمکرات دهد، در این صورت میمی

سوسیالیست    رادیکال است. سوسیالیسمی که قد نظر اورول

سوسیالیسم  برای  است،  جایی  آن  در  که  است  دمکراتیک 

 گرایی وجود ندارد.سانترالیسم و مطلق

ل انگلیسی امروز زنده  و سخن آخر اینکه: راستی، اگر اورو

، او 1947گفت؟ در سال  بود، دربارۀ »برگزیت« چه میمی

سوی اتحاد اروپا« در نشریۀ »پارتیزان جستاری با عنوان »به 

ای که ویو« منتشر کرده بود. در آنجا، تحت تأثیر فاجعهری

اتحاد   بود،  او نوشته  بود،  اروپا تحمیل کرده  بر  جنگ دوم 

اروپا میدولت ملی  بر های  غلبه  برای  گامی ضروری  تواند 

خودخواهی و  ناسیونالیسم  کهن  شووینیسم،  اروپای  های 

اتحاد از  انگلستان  اخیر  خروج  اورول  شاید  البته،  یۀ  باشد. 

برد، امّا آنچه  عنوان گرایشی مشروع زیر سؤال نمیاروپا را به

نمود،  تر میهایش پیرامون ناسیونالیسم راسخاور ا در ارزیابی

آنکه  ای شتابزده بوده و بیبود که »برگزیت« پروژهیاین م

ها داشتنه باشد بیشتر حرکتی ها و واقعیتکاری به فاکت

ـ انقالبی  کارار یا محافظهکجذاب برای روشنفکران محافظه

اجرا  به  که  صورتی  آن  به  )دستکم  پروژه  این  است.  بوده 

اورولی مقوالت  مفهوم  با  کامل  انطباق  در  شده(    گذاشته 

وسواس  نشانهاست:  واقعیت.  با  بیگانه  و  متزلزل  ای گرانه، 

روز بودن آن نوشتۀ جرج اورول انگلیسی، تر دربارۀ بهنمایان

 هد بود. به زحمت یافتنی خوا
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 االهه نجفی 

 ساعدی نویسنده، ساعدی روانپزشک

 

تأثیرگذار ایران غالمحسین ساعدی، از نویسندگان بزرگ و  

در دانشگاه تبریز پزشکی خواند و از دانشگاه تهران در رشته 

پزشکی تخصص گرفت، اما زندگی خود را وقف ادبیات  روان 

شکل   به  آثارش  در  او  شغلی  و  تحصیلی  تجربیات  کرد. 

فکر بروز کرده است. اکنون  های آشفته دردشناسی شخصیت 

پایان انتشار  عنوانبا  با  او  دکتری  اجتماعی   نامه  »علل 

  و  محجوبی  ابراهیم  کوشش  به پسیکونوروزها در آذربایجان« 

  حتی  و  ادبی  پژوهشگران  برای  مغتنمی  فرصت  سیف،  اسد

 غالمحسین   آثار  که  است  آمده   وجود  به  شناسانجامعه

  نشر  را  کتاب  این.  کنند  بررسی   دیگر  منظری  از  را  ساعدی

 لمان منتشر کرده است.آ در پیام

 1342نامه دکتری خود را در سال  غالمحسین ساعدی پایان

نمایشنامه نخستین  زمان  آن  در  است.  و  نوشته  ها 

های او در مجالت سخن، صدف و آرش منتشر شده  داستان

 سرشناس بود.  ای  نویسی چهره نامهبود و در زمینه نمایش

انتشار مجموعه  پایان از  نامه دکتری ساعدی سه سال بعد 

ای از واقعیت و نشینی باشکوه« که در آمیزهشب داستان »

دهد نوشته شده  وهم، زندگی کارمندان را مضمون قرار می

نامه هم  جهت نیست که زبان ساعدی در این پایاناست. بی

جتماعی اشاره دارد،  های اگاهی، به ویژه آنجا که به بحران

 نویسد:شود. برای مثال میبه زبان یک نویسنده نزدیک می

این» بر  عالوه  وانفسا  روزگار  این  مسئول در  کسی  هر  که 

حمالی وجود خویشتن است، بارهای سنگین دیگری هم بر  

از همه اینشود و مهماش نهاده میگُرده که باید دست  تر 

بی و  روتنها  امیدی  هیچ  به  و  اتکاء  بایستد  خود  پای  ی 

 «…ها را تحمل کندضربه 

کند که درباره علل  می  ساعدی به درستی به این نکته اشاره

ها )نوروزها( تا آن زمان آمار و اطالعات  نژندیپیدایش روان

های قابل اتکایی وجود ندارد و به همین سبب هم  و پژوهش

ارجاع  اجتماعی  سند  یک  عنوان  به  داستانی  ادبیات  به 

 هد: دمی

»اگر بگویم که در ادبیات معاصر و جوان فارسی بیشتر از 

از این ها صحبت شده است، اغراق  ناراحتی  مراجع رسمی 

و نگفته احمد  آل  جالل  از  قصه  چندین  بگیرید  مثال  ام. 

هایی از کارهای صادق هدایت را و آثاری از جوانانی را تکه

 اند.« که تازه دست به قلم شده

باشکوه«»شب  پایان  نشینی  این  از  قبل  سال  سه  نامه  که 

آسیب و  کسالت  شده  روانی  نوشته  و  های  جزء  کارمندان 

های این مجموعه به  کند. شخصیتبازنشسته را روایت می

 روند.سبب فقدان امنیت اجتماعی تا آستانه جنون پیش می

نامه  درمانگر و نویسنده در بررسی پایانعباس مودب، روان

 کند:اشاره میساعدی به نکته مهمی 

که   است  روشی  ساعدی  کار  در  برجسته  نکات  از  »یکی 

دارد که به جای غرق شدن کرده است: او ما را وامیانتخاب  

انسان بیماری،  عالئم  آن در  به  مبتال  که  ببینیم  را  هائی 



 16  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

165 

 

“بیماری”،   دیدن  جای  به  کالم  یک  در  هستند،  بیماری 

اجتماعی   و  جنسی  سنی،  مشخصات  با  را  “بیمار” 

در )پایان  ینیم.«بب پسیکونوروزها  اجتماعی  “علل  ساعدی:  غالمحسین  نامه 

 آذربایجان”، عباس مودب( 

ها در فضاهای خفه و در  نشینی باشکوه« شخصیت در »شب 

زندگی گذران  برای  بیمارگونه  می  انفعالی  در  تقال  کنند. 

معنا و کار  های پدرم«، »استعفانامه« زندگی تهی از »خواب 

انسانبی میحاصل،  پیش  جنون  سرحد  تا  را  در  ها  برد. 

آدم فرزندان«  خاطر  به  »حادثه  و  محتوم«  ها  »سرنوشت 

اندازند که روابط  سر وتهی به راه میانتها و بیهای بیبحث

شانند. در داستان »دو برادر«،  شان با یکدیگر را بپورحمانهبی

بی زندگی  یک  بدر  برادر  کار  به خودکشی زرگحاصل،  تر 

های  پزشک، درک داستانکشد. بدون درک ساعدی روانمی

 او به سادگی میسر نیست. 

 رسد:اش به این نتیجه مینامهساعدی در پایان پایان

ها( را آشفتگی زندگی اجتماعی  »علت شیوع )این ناراحتی

بی آشوبو  زندگی،  نبودن  تأمین  و  فقر  و  و  سرانجامی  ها 

های جنسی و نداشتن  ن بلوغ و محرومیتهای دورااضطراب 

عالیق مفید در زندگی خالق و خالصه ناسازگاری بیرون و  

ها از بین رفته  دانیم و روزی که این علتنامرادی فرد می

 باشد، از تعداد بیماران نِوروزی هم کم خواهد شد.« 

ان »گدا« پیرزنی که روزی صاحب خانه و زندگی  در داست

از مرگ  بعد  اما  آواره کوچه و خیابان شده    بوده  شوهرش 

میآوارگی را شرح  خود  گمان میهای  او  در  دهد.  که  برد 

نصیب  زندگی »آدم زیادی« است و از حسرت و خشم هم بی

ای را به نشانه زوال جامعه  نمانده است. پیرزن شمایل کهنه

توان از  نامه ساعدی میبرد. با مطالعه پایانمی  همراه خود

روانپز گوشه منظر یک  با  از شمایل کهنه شک کنجکاو  ای 

شود آشنا  ها میجامعه رو به زوالی که سبب جنون انسان 

   شد. 

نامه ساعدی نیز که اکنون مقدمه ابراهیم محجوبی بر پایان

ین توسط نشر پیام در آلمان منتشر شده است، برای درک ا

روش و  علمی  لحاظ  به  بسیار  کتاب  نویسنده،  شناسی 

 روشنگر است. 

 ه نقل از سایت »رادیو زمانه«ب

 :شناسنامه و تهیه کتاب

 علل اجتماعی پسیکونوروزها در آذربایجان 

 متن کامل پایان نامه دکتری پزشکی

 نویسنده: غالمحسین ساعدی 

 به کوشش ابراهیم محجوبی و اسد سیف

 م ناشر: انتشارات پیا

 این کتاب را می توان مستقیما از ناشر تهیه کرد:

goethehafis@t-online.de 

www.goethehafis-verlag.de 
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 و مطالبی دیگر...
 معرفی کتاب 
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 ی تاریک آواز نگاه از دریچه 

 
 

روایت از   123ی تاریک« کتاب است با »آواز نگاه از دریچه

درخانواده عزیزانشان  زندان  درگیر  که  اول  دهه  هایی  ی 

صفحه   432اند. کتاب در  ی شصت بودهانقالب و عمدتا دهه

توسط نشر باران در استکهلم منتشر و در مدتی کوتاه به  

ل  چاپ دورم رسید. چاپ سوم این اثر با تصحیحات و تکمی

 زودی منتشر خواهد شد.                                      هایی دیگر بهروایت 

و کتاب   که چونان    چهار صدا  دارد. صداهایی  چهار بخش 

یک به  هم  از  جدامانده  میجویبارهایی  پیوندند.  دیگر 

میقطره رود  به  که  پررویا  و  هایی  مادران  صدای  رسند. 

فرزندان و صدای خواهران و  سران. صدای پدران. صدای هم

برادران و دو روایت از پگاه خاور و فروغ شاللوند که از دایی  

گفت عموهایشان  روایتو  این  بهند.  بیهای  با  ظاهر  ارتباط 

یک پیش  و  درونپس  ارتباطی  از  برخوردار  دیگر،  متنی 

آغازد. فصل پدران و مادران: هر فصل با عنوانی می.  هستند

سران: خانه خالی است. فصل فرزندان:  فصل همام کو.  آفتاب

.  است  تلخ   کوچه:  برادران  و  آواز صدایت کو؟ و فصل خواهران 

راوی و روایت دارد و هر روایت نیز   123  مجموع  در   کتاب

تمرکز این کتاب بر دهه  راوی آورده شده است.    راه نام هم

با   نویسنده  است.  اسالمی«  حکومت  زندان  »نظام  اول 

وگو نشسته است. شماری دیگر ها به گفتخانواده  تعدادی از

  شان را از طریق فایل صوتی برای او ارسال کردههایروایت 

و برای او ارسال    تعداد کمی نیز خود خاطرات را نوشته   و

ن کتاب فارغ از جنسیت و تعلق سازمانی زندانیان  ای اند.کرده

ا در  سیاسی تنظیم و تدوین شده و نویسنده کوشیده است ت 

 حد توان »بازتاب صداهای متنوع« باشد. 

حسین افصحی در بخشی از نگاه خود به کتاب آورده است:  

اصال» جمع مهدی  مشغول  سال  چندین  این  آنی  وری 

ها، بخشی از نه آسان بدست نیامد این روایت  ها بود ،روایات

گان بود که  در ایران زندگی  باختهی جانها از خانوادهروایات

تهیهمی و  الباقی  کردند   نبود.  مهبا  آسانی  به  مطالب  ی 

  ی جهانی دربایستی از مرزعهها  از بازماندگان ، میروایت 

روایت   5 که  بود  سخت  مادران  برای   . شود  تهیه   قاره 

فرزندانشان را ضبط کنند و بفرستند. مهدی باید حضورشان  

روایتمی و  میرسید  ضبط  را  از   123کرد.  شان  روایت 

لحظه هر  که  .  کسانی  باشد  می  عزیزانشان  یاد  با  شان 

اند ، ولی بازماندگان هر روز و هر لحظه گان رفتهباخته جان

میبا   آنان  روایت  کتاب  این  و  هستند  مهدیآنان   .   باشد 

از محتوای   نام کتاب،اصالنی در باره نام کتاب می نویسد:   

های شاعر بزرگ آزادی، احمد شاملو، برگرفته  یکی از شبانه

پایان باید به مهدی اصالنی   دست مریزاد   شده است در 

اشم  بگویم به همت و توانش در این کار، باید سپاسگزارش ب

از این تعهدی که خودش برای خودش قکه لحظه ایل  ای 

 کند.                                                                            شده است، کوتاهی نمی

زاده در نگاهش به کتاب آورده است: دست کم  رضا عالمه

 ی گذشته رسمم بر این  در دو سه دهه

ام، قلمی هم دمِ دستم  ه دست گرفتهبوده که هر کتابی را ب

هرداشته  تا  نکته ام  دلیلی  هر  به  در جا  رسید  ذهنم  به  ای 

کتاب     به  یادداشتی  –   کاغذی  تکه  بر   گاهی   یا  – حاشیه 

  اشباره  در   حرفی  خواستم  اگر  که  بگذارم  شکل  مختصرترین

ی بنویسم کارم را راحت کرده باشم. این البته مطلب  یا  بزنم

ام  خواندهکه تاکنون درباره هر کتابی که  به این معنا نیست

ام ولی کم هم نیستند مطالب کوتاه و  مطلبی منتشر کرده

های مختلف نوشته بلندی که در معرفی و نقد و نظر کتاب

آواز نگاه  "قتی کتاب اخیر مهدی اصالنی، و ام. و انتشار داده

تاریک دریچه  چگونه  "از  کردم  فکر  گرفتم  دست  به  را 
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ایت متفاوت  ورد کتابی نوشت که بیش از صد روشود در ممی

راوی در خود جا داده است. فصل  از صد  از زبان بیش  را 

روایت همه  رنج  مشترک  و  درد  نیست؛  بیش  یکی  هم  ها 

مادران و پدران، همسران و فرزندان، و خواهران و برادرانِ  

جهالت اعدام جمهوری  در  که  سیاسی  زندانیان  و  شدگان 

  اند.ترین شکلی کشته یا محبوس شدهیاسالمی به نامردم

این   از  کاری  اتفاقا  دیدم  نمونه  چند  تنها  خواندن  با  ولی 

 از   که –تر برایم نیست! هر روایت جدا از بار اطالعاتی  آسان

  –ایم بس خوانده و دیده و حتی چشیده ایم، دیگر از حفظ 

:  گفتم  خودم  با.  غیرتکراری  و  ناب  است  هائیظرافت  حاوی

  –  لبخندی  هرجا  لرزید،  دلت  جا   هر  و  مگذار  مینز  را  قلم

 گوشه   کردی  احساس  هرجا  یا  نشست،  لبت  بر  –  تلخ  هرچند

  همین  به.  بنویس  تکه  همان  از  است،  شده  تر  چشمت

نکتها  !سادگی هر  به  بخواهم  را  گر  دلم  و  دست  که  ای 

لرزانده، لبخندی تلخ بر لبم آورده، و یا نم اشکی بر گوشه  

بپرد نشانده،  درازا  چشمم  به  کار  را  میازم  باقی  کشد. 

گذارم به عهده دوستانی که به این قلم باور دارند تا خود  می

ضاوت من اما به روشنی این است  . قبخوانند و قضاوت کنند

 .که این کار مهدی اصالنی در نوع خود نظیر ندارد

مقایسه با  پارسی  و  کوشیار  مایو  میدان  مادران  میان  ای 

مادران میدان می  سد: نویمورد کتاب میمادران خاوران در  

تنها یک پرسش داشتند و دارند: “فرزندان ما کجا هستند؟”  

. خونتا  ی بسیار مادران در جهان شد این پرسش ِ آنان نمونه

دیکتاتورهای   و  خونتاها  کوشیدهو  میجهان  و  کوشند  اند 

توان به ی مادران که نمیمادران به سکوت وادارند. اما همه

تنبند   نه  مادر،  است.  کشید.  ویژه  مفهومی  که  واژه  ها 

 اکنون   مادران اش ناب است.  ست. احساساتنایافتنیدست

 از   تنها .  بیابند  را  شانفرزندان  کهآن  بی   اند، شده  پیر

  اکنون.  است  آمده  دست  به  آگاهی  آنان  از  اندکی  سرنوشت

  نمانده  پاسخ  یافتن   به  امیدی  سال،   چهل  از  بیش   از  پس 

جهانی یافته است. فریاد    شهرت  اما   آنان  پویای  شجنب.  است

برای   جهانی  فریادی  نیست؛  خودشان  فریاد ِ  دیگر  آنان، 

عزیزان  نام ِ  داشتن  زنده  و  بودن  دلیل ِ  است.  .  شانعدالت 

گفتص و  کتاب  و  رساله  دربارهدها  مادران  وگو  این  ی 

خود ِ  در  آنان  به  توجه  هنوز  و  شده  منتشر  “سرگشته” 

و   همه آرژانتین  جهانیز  در ی  مادران  این  دارد.  ادامه  ن 

گردآوری  برای  دارند  کار  دفتر  حتا  امروز  آرژانتین 

بازماندگانخاطره و رماناستان. دهای  نیز  های بیها  شمار 

ر ایران خونتا و دیکتاتور بر  د  ما. انوشته و منتشر شده است

‘جنایت  نیست.  کار  اریکه سر  بر  جنگی’  قدرت  کاران  ی 

کشتاندنشسته  و  اعدام  بی  .  و  قیمتی  هر  به  ارهای جمعی 

اعتنا به هر معیار و معاهده و قول و قرارهای جهانی، سند و  

یادداشت مرور  و  نگاه  است.  اینان  افتخار  و  مدال ِ  های 

  اند،سهیم  –  کشتار  و   –های خود ِ آنان که در قدرت  خاطره

ی جنایات ِ  رباره. داست  مدرک   ترینبه  سانسور،  یهمه  با

بسیار نوشته و منتشر شده است، اما از توجه جهانی  ینان  ا

شود،  از آن دست که به مادران ِ ماه می آرژانتین شده و می

نیست برای نشان  ستیز  در  توجهی  قابل  و  مهم  جنبش   .

از دم ِ زاده  عدالت مادران دادخواه یا مادران خاوران است.  

زش و  شویم و نیز آمودار ِ زبان و فرهنگ میشدن، میراث

تاریخ. از پدر و مادر تنها نام و یا رنگ پوست و چشم به ارث  

  ما  به  آنان  از  نیز  اجتماعی   معیارهایِ  و    گاهبریم؛ جاینمی

  و   هاسرگذشت   پیرامون،  و   زندگی  یدرباره  دیدگاه.  رسدمی

ماند. هر چه از آنان برای ما می  که  است  میراثی  نیز  تاریخ

.  تر خواهد شدیراث غنیاین متر با پیرامون آشنا شویم،  بیش

ای است در جای بخشیدن  کار مهدی اصالنی گام شایسته 

از آنتر کردن شناختبه هر دو و غنی بر کشورم مان  چه 

شکنجه، تجاوز،    یاد سعید سلطانپور(رفته است )وام از زنده

ر آواز نگاه از های بازماندگان دها و شهادتکشتار در یادواره

 رده شده است.                               ی تاریک آودریچه 
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صفحه   568ی سیاسی بابک امیرخسروی«، در  »زندگینامه

 و نه فصل توسط نشر باران در استکهلم منتشر شد. 

 70خورشیدی( با بیش از  1306بابک امیرخسروی )متولد 

ی خاطرات خود نوشته  سال کنشگری سیاسی، در مقدمه

قبت مرا به کاری واداشت که همیشه از آن است: »زمانه عا

گذشته  در  زندگینامه!  و  خاطرات  نوشتن  بودم:  گریزان 

ام  ی زندگیوگو دربارههمواره از نوشتن زندگینامه یا گفت

  کردم. درنویسی است، دوری میای از خاطره که شکل ویژه

بهخاطره انسان  مینویسی،  سخن  خود  از  و  هرحال  گوید 

ای  گیرد و نقش برجسته“من”، در مرکز قرار میناخواسته  

 کند. پیدا می

آمدها، عینیت هرقدر انسان بکوشد در گفتار و بازگوییِ پیش

طرف باشد، باز  را رعایت کند و در بیان رویدادها صادق و بی

ش درگیر نوعی داوری شخصی،  های این خطر هست که گفته 

را در ذهن خواننده  خودستایی و خودمحوربینی شود یا اینها  

تداعی کند. همین نگرانی بود که سالیان دراز مرا از نوشتن 

 ام بازداشت.«زندگینامه

سال   در  امیرخسروی  ایران    1324بابک  توده  حزب  به 

برجسته  کادرهای  از  دهه  چند  مدت  به  و  این پیوست  ی 

د. او نگارش خاطرات خود از این دوران طوالنی را حزب بو

کند و  سالگی( آغاز می  88شیدی )در  خور  1394در سال  

 رساند. به پایان می 98سال 

امیرخسروی با بسیاری از رهبران و    های درازمدتدوستی

در    ها، عضویتگردانندگان حزب، شرکت فعال او در پلنوم

ی »دنیا« و همچنین له ی »نامه مردم« و مجهیئت تحریریه 

شده است  پرسشگری وی، از جمله عواملی هستند که سبب  

تا شناخت وی از مسائل درون رهبری حزب، تاحدی فراتر 

پرسابقه   هرچند  حزبی  کادر  یک  معموالً  که  باشد  آن  از 

به مدت شش سال    1333توانست به آن برسد. او از سال  می

دبیرخانه اتحادیهدر  بینی  دای  پراگ  المللی  در  نشجویان 

ر کشورهای رو به سراسر اروپا، بیشتکرد. از اینفعالیت می

است.   کرده  سفر  شمالی  آفریقای  و  آسیا  التین،  آمریکای 

درنتیجه سفرهای زیاد این کنشگر سیاسی نیز یکی دیگر از  

عوامل مهم در شناخت او از مسائل درون حزب توده ایران  

 آید. ر میالملل به شماو مسائل و سیاست بین

زندگینامه اساس  این  میبر  امیرخسروی  بابک  تواند ی 

حزبی یکی از کادرهای قدیمی، و آشنا   -گذشت سیاسیسر

می آن  رهبری  و  حزب  در  که  مسائلی  نظر  با  در  گذشت، 

 گرفته شود.

زندگینامه که  است  کرده  تاکید  سیاسیاو  بیشتر ی  اش، 

نه یکی  سرگذشت یک کادر قدیمی حزب توده ایران است، 

از اعضای دستگاه رهبری آن: »با آن که من مسئولیتِ کم 

ب گاه جزو دستگاه  یش مهمی در حزب داشتم، ولی هیچو 

رهبری حزب توده ایران به معنای واقعی و عملیِ آن نبودم.  

  28زیرا دستگاه رهبری حزب در ایران )تا پیش از فاجعه  

نیز هیئت  ای  ی مرکزی حزب و در دورهمرداد(، مدتی کمیته 

 ی آن بودند.«ی پنج نفرهاجرائیه 

می تاکید  ااو  که  و  کند  اخالق  و  فکری  سیستم  با  ساساً 

به رفتاری که داشته، نمی توانسته است در رهبری حزب، 

ویژه در شرایط »مهاجرت سوسیالیستی« جایی داشته باشد:  

ی شرکت در رهبری حزب، به هر بها »من دلبسته و شیفته 

دیگر، بخشی از رهبری و نیز از ما بهتران،   نبودم و از سوی

 ند.« مایل به این امر نبود
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به  ناچار  خود،  خاطرات  نگارش  برای  امیرخسروی،  بابک 

و سندهایی شده    نگاریبازخوانی بیش از دوهزار صفحه نامه

 که طی شصت سال اخیر از آنها نگهداری کرده است.

روز آن  »در  اینکه  به  اشاره  با  امیرخسروی  گاران بابک 

آنچه  نبود، و  دسترسی به دستگاه فتوکپی همیشه مقدور 

پیشبرجای   یا  کاربن،  کاغذ  با  کپی  یا  نویس  مانده 

ها و مستنداتی که  هاست، تاکید کرده که بخشی از نامهنامه

نویسندهبه حضور  زمان  به  مربوط ویژه  ایران  در  کتاب  ی 

 است. شد، از میان رفتهمی

، با ورود اجباری حزب به فعالیت  او نوشته است: »در ایران

نگه مدرکی  و  نامه  هیچ  نمیزیرزمینی،  به  داری  تا  کردیم 

فاجعه از  پس  نیفتد.  پلیس  که    28  ی دست  هم  مرداد 

خانه به  من  دستگیری  برای  مادرم  نظامیان  آمدند،  ما  ی 

نامه از  با هر مدرک و  شماری  بودم،  پنهان کرده  را که  ها 

شد، سوزاند و از بین برد. در  کاغذی که به من مربوط می

ها در جریان  ها و نوشته مهاجرت دوران شاه نیز برخی از نامه

ها و رفتن از این کشور به آن کشور از میان رفت.«.  آوارگی

بر   بالغ  است،  مانده  باقی  آنچه  مجموعۀ  حال،  بااین 

  دوهزارصفحه است.

ی آنچه را که از زمان مهاجرت اول  بابک امیرخسروی همه

م.( تا به امروز حفظ 1954خورشیدی )  1333ود در سال  خ

ها و  ها و رسالهبا شبکه دوستان و نوشته   نگاریکرده، از نامه

  140ها، تا برخی اسناد حزبی، در بیش از  ها و مقالهمصاحبه 

شماره و  بایگانی  تنظیم،  کردهپرونده  برای    گذاری  است. 

به اسناد  این  با  امیرخسرویس آشنائی  بابک    مراجعه    ایت 

 . کنید

ها و در پی فراز این نویسنده و کنشگر سیاسی پس از سال

شود و حزب های فراوان از حزب توده ایران جدا میو نشیب

دوستانش   از  شماری  همراه  به  را  ایران  مردم  دموکراتیک 

 بنیانگزاری کرد.

آموخته مهندسی راه و ساختمان از  بابک امیرخسروی دانش 

در دانشکده دکترا  دارای مدرک  و  تهران،  دانشگاه  فنی  ی 

 اقتصاد سیاسی از دانشگاه هومبولت برلین در آلمان است.

زبان در اروپا و امریکا و یا  های فارسیکتاب را از کتابفروشی 

 هیه کنید.از طریق تارنمای نشر باران ت

info@baran.se 
http://www.baran.se 

 

 
 
ابی است ی انقالب« عنوان کتهای از خاک برخاسته روایت »

که به تازگی از سوی نشر باران منتشر شده است. این کتاب  

زندگی رهبران حاوی  از  تعدادی  با  گفتگوهایی  و  نامه 

اپوزیسیون و کنشگران سرشناس سیاسی ایران است که به  

ترجمه  کوشش لیال فغفوری آذر و شاهین نصیری گردآوری،  

ای  ی گفتگوهو تألیف شده است. این مجموعه، دربرگیرنده

شرق  و  روشنفکر  هالیدی،  شاپور فرد  با  ایرلندی  شناس 

صدر وزیر نظام پهلوی، ابوالحسن بنیبختیار آخرین نخست 

جمهوری اسالمی ایران، مسعود رجوی رهبر نخستین رئیس

  سازمان مجاهدین خلق ایران، عبدالرحمان قاسملو دبیرکل

رهبر   حسینی  عزالدین  شیخ  کردستان،  دموکرات  حزب 

، صادق خلخالی روحانی و حاکم شرع، شکراهلل مذهبی کرد

ی نژاد زندانی سیاسی سرشناس و از بنیانگذاران جبهه پاک

کانون   اعضای  از  هزارخانی  منوچهر  ملی،  دموکراتیک 

هدایت و  ایران  متیننویسندگان  جبهه اهلل  رهبر  ی  دفتری 

http://www.babakamirkhosrovi.com/
http://www.babakamirkhosrovi.com/
http://www.babakamirkhosrovi.com/
mailto:info@baran.se
http://www.baran.se/
https://baran.se/products/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%94-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://baran.se/products/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%94-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://baran.se/products/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%94-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://baran.se/products/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%94-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://baran.se/products/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%94-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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ی زمانی سه  ملی است. این گفتگوها که در بازه  دموکراتیک

وقوع انقالب و استقرار نظام جمهوری اسالمی سال پس از  

به    MERIP Reportsیاند، پیشتر در مجله انجام شده

اند و اکنون برای نخستین بار به زبان فارسی  چاپ رسیده

 .شوندمنتشر می

 
دارند،  چنانکه گردآورندگان این مجموعه در مقدمه اشاره  

روایت رسمی که از سوی نظام کنونی حاکم بر ایران کالن

را به نگاه و اهداف    57شود، تاریخ انقالب  ارائه و تبلیغ می

سیاسی روحانیونی که خواستار تأسیس یک حکومت دینی  

بودند فرومی ایران  روایتی  در  کاهد. واضح است که چنین 

انقالبیون و مبازران سیاسی که   جایی برای نگاه و رویکرد 

جمهوری  سوی  از  انقالب  وقوع  از  پس  سرعت  به  خود 

باقی نمی ایناسالمی سرکوب شدند،  از  آنچنان  گذارد.  رو، 

ی این کتاب تأکید شده، هدف از گردآوری و که در مقدمه

نگرش بازنمایی  کتاب  این  روایت  تألیف  در  که  است  هایی 

نده خود  اند تا از این طریق خوانغالب از انقالب سرکوب شده

گیری انقالب گیری و جهتبتواند بخشی از آنچه در شکل

صداهای تا کنون   مؤثر بوده را کشف کند و بیازماید. حضور

ای در این مجموعه، از جمله کمتر و یا حتی شنیده نشده

نگاه رهبران کرد و نمایندگانی از جنبش چپ مستقل ایران،  

 .خوبی بیانگر این امر استبه

 
ازآن  که  می  طور  گفتگوها  تحلیل  خالل  دریافت،  توان 

عمومی رهبران اپوزیسیون در آن دوران حاکی از به بیراهه 

های  شدن مسیر انقالب و سرکوب خاستگاه و برنامهکشیده  

بر  است.  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  توسط  آنها  سیاسی 

دهی  هایی برای سازمانهمین اساس، از همان زمان تالش

ای گوناگون اپوزیسیون برای مقابله هنیروها از جانب چهره

می میان  این  در  پذیرفت.  صورت  حاکم  نظام  به  با  توان 

،  (1357ی دموکراتیک ملی )ند تشکیل جبهههایی مانتالش

( ملی  مقاومت  مقاومت  (  1359نهضت  ملی  شورای  و 

های طرح شده در آن اشاره کرد. پرداختن به بحث(  1360)

ی ایران بار دیگر  جامعه  دوران، به ویژه در زمان حاضر که 

ضروری   است،  بزرگی  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  شاهد 

 .نمایدمی

چ در  که  کتاب  شفاهی  این  تاریخ  اسناد  مجموعه  ارچوب 

میدسته  57انقالب   مجموعهبندی  و  شود،  متمایز  ی 

میمغفول ارائه  را  ای  مخاطبان  مانده  برای  هم  که  کند 

انقالب ایران جالب  ی تاریخ  عمومی و هم پژوهشگران حوزه

زبان  های فارسیتوجه خواهد بود. این کتاب را از کتابفروشی

ا از طریق تارنمای نشر باران تهیه کنید. در اروپا و آمریکا و ی

اکتبر   بیستم  از  این کتاب  درایو   29)  2020لینک گوگل 

جهت مطالعه در دسترس مخاطبان ساکن  (  1399مهرماه  

 .ایران است

 
ساکن   میعالقمندان  به  ایران  ایمیل  ارسال  با  توانند 

نسخهبه info@baran.se  آدرس به  رایگان  ی طور 

 .آنالین این کتاب دسترسی داشته باشند

 

 
 

 ی سفید، کتابی از نرگس محمدی شکنجه 

وگویی از نرگس محمدی با شماری از فعاالن  مجموعه گفت 

ی سفید« توسط نشر باران  نام »شکنجهسیاسی در زندان با  

سوئد منتشر شده است.این فعال فعال حقوق بشر که در در  

به زنجان  زندان  در  حاضر  میحال  کتاب  سر  در  برد، 

گو کرده  وزن زندانی سیاسی گفت  12ی سفید« با  »شکنجه 

وگوها وضعیت سلول انفرادی  است.موضوع محوری این گفت 

ان یکی از مصادیق بارز شکنجه های ایران به عنودر زندان

خود  کنجه »ش  بر   دتاکی است. از  خاطره  سه  با  سفید«  ی 

شود  های حکومت اسالمی آغاز مینرگس محمدی در زندان

mailto:info@baran.se
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وگو با نیگارا افشارزاده، آتنا دائمی، زهرا ذهتابچی،  و با گفت

ریحانه   هنگامه شهیدی،  مهوش شهریاری،  زاغری،  نازنین 

کیانی،   سیما  مرادی، طباطبایی،  صدیقه  محمدی،  فاطمه 

نوری می  نازیال  ادامه  یداللهی  شکوفه    دوازده  این  یابد.و 

  عقیدتی  و  فکری  مختلف  هایطیف  از  سیاسی،   زندانی

  کودکان  دراویش،   بهاییان،   مدنی،   حقوق   فعاالن  از  هستند؛

 گرفته،   طلباصالح  فعاالن  همچنین  و  مسیحی  نوکیشان  و

  ،60  ده  سیاسی  جانباختگان  از  یکی   فرزند   و  شناسجامعه  تا

ها حبس  مدت  60شری که در دهه  ب  حقوق   فعال  همچنین  و

  با   سفید«  ی»شکنجه   کتاب  و شکنجه را تاب آورده است.

  صلح  جایزه  برنده  و  حقوقدان  عبادی،  شیرین  کوتاه  مقدمه

  که  است  تاکید  یادداشت  این   در  او .  شودمی  آغاز   نوبل

  محمدی  نرگس   پای  و  دست  به  که  زنجیرهایی  تمام   رغم علی

غرد و به همین دلیل حکومت یم  شیر  مانند   »هنوز  اند،زده

بشکند«. را  او  تا  دارد   پیرامون   عبادی  شیرین سعی 

  زندانیان  از  شماری  با   زندان  در  محمدی   نرگس   وگوهایگفت

 وضعیت   وگوهاگفت  این  محوری   »موضوع:  است  نوشته  زن

  مصادیق  از  کیی  عنوان  به  ایران  هایزندان   در  انفرادی  سلول

ها پیش، پیش از  ز سالا  محمدی،   نرگس.  است  شکنجه  بارز

پرچم همواره  بشود،  زندانی  سلول اینکه  با  مخالفت  دار 

زمین   بر  هم  زندان  در  حتی  را  پرچم  این  بود.  انفرادی 

های گوناگون مخالفت خودش را با آن  نگذاشته و به روش

ی از  تعداد  بیان کرده است.حاال برای ابراز این مخالفت، با

سیاسیهم زنان  یعنی  خود،  اوین  -بندان  زندان  عقیدتی 

ای از خاطرات آنها را ثبت هایی انجام داده و گوشهمصاحبه 

  به   زندان  حصار  در  خاطرات  این  که  آنجایی  از کرده است.

  راه  در  تالش  از  گویایی  سند  مثابه  به  درآمده،  تحریر  رشته

  1351  زاده)  ی محمد  نرگس  «.است  ایران  در   عدالت  اجرای

نگار، عضو شورای روزنامه  بشر،  حقوق   فعال   ،(زنجان  شهر  در

عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، و نایب رئیس کانون  

است. بشر  حقوق    در  و  شده  بازداشت  بارها  او مدافعان 

  »فعالیت  چون  اتهاماتی  با  صلواتی  قاضی  ریاست  به  دادگاهی

  اعدام«،  گام  به  گام  »لغو  کمپین  تشکیل  نظام«،  علیه  تبلیغی

د ارتکاب جرم علیه امنیت کشور« قص  به  تبانی  و  »اجتماع  و

قابل    16به   آن  سال  ده  که  شده  محکوم  زندان  سال 

دوره گذراندن  حال  در  در اجراست.او  خود  محکومیت  ی 

زندان اوین تهران بود که بعد از اعتراض به کشتار معترضان 

 .  شدبه زندان زنجان تبعید  1398ماه در آبان

 

 
 

 نشر باران، سوئد ،  شیرین عبادی   قفس طالیی،

 
ای نوشته شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه  کتاب تازه

در  باران  نشر  توسط  طالیی«  »قفس  عنوان  با  نوبل  صبح 

 .سوئد منتشر شده است

علی،    -کتاب شرح فراز و نشیب زندگی سیاسی سه برادر  

اما یک    -عباس و جواد انتخاب  از دوران  سبا سه  رنوشت، 

آنها  روایت خواهر  به  دهه هفتاد خورشیدی،  پایان  تا  شاه 

پری است: علی در فرانسه کشته میشود، عباس در آمریکا  

 .خودکشی میکند و جواد اعدام میشود

برگرفته از سخن پری است:  عنوان کتاب »قفس طالیی« 

ایدئولوژی مورد عالقه از  برادرانم  از  شان قفسی  »هر کدام 

 «.اند و حاضر نیستند از آن بیرون بیاینده تساخ

خوانید  بِه گفته شیرین عبادی حوادثی که در این کتاب می

تخیلی نیست و عیناً اتفاق افتاده است. او در مقدمه کتاب  

ام، اما برای آنکه به  نوشته است: »من شاهد همه آنها بوده

 صورت داستان در آید، اسامی، اماکن و تاریخ وقوع آنها را 

این حوادث اجازه ام، زیرا هرچند از صاحبان  کمی تغییر داده

ام، اما از جهت حفظ حریم شخصی ها را داشتهبازگویی آن

می تغییرات  انجام  به  ملزم  را  خود  عبادی،  آنها  دانستم.« 

پیروزی   -»تشابه شرایط سیاسی   اوایل  با  امروز  اجتماعی 
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انتشار نسخه فار سی کتاب  انقالب اسالمی« را دلیل دیگر 

مینویسد: »هنوز هم متاس و  داند  و در مَی  ایدئولوژی  فانه 

شود؛  نتیجه مباحث سیاسی بین ایرانیان باعث اختالف می

خانواده در  هم  بحثهنوز  اعضای  ها  بین  سیاسی،  های 

تنش می ایجاد  را خانواده  روزگاران سیاه  آن  که  کند. من 

کرده بگیرتجربه  عبرت  درس  گذشته  از  امیدوارم  و ام  یم 

دی و آزادی وطن متحد  ها را کنار بگذاریم و برای آبااختالف

 «. شویم و تالش کنیم

اما  » شده،  نوشته  فارسی  زبان  به  اگرچه  طالیی«  قفس 

توسط شرکت نشر   2007بار به زبان ایتالیایی در سال  اولین 

زبان به  و منتشر شد. سپس  انگلیسی،  ریتزولی چاپ  های 

چند زبان دیگر، در مجموع به   فرانسوی، اسپانیولی، عربی و 

 .رجمه و روانه بازار کتاب شدپانزده زبان ت

شیرین عبادی در این زمینه در مقدمه کتاب نوشته است: 

ایران به زبان  ابتدا آرزومند بودم این کتاب در وطنم  »در 

های متعددی که  فارسی چاپ و منتشر شود و در مصاحبه 

پا داشتم این نکته را  برای معرفی این کتاب در آمریکا و ارو

سانسور، چاپ کتاب در ایران مقدور    عنوان کردم که به علت 

ها چاپ و منتشر شد نبود و به همین دلیل اول به سایر زبان

تا در فرصتی مناسب به زبان فارسی در وطنم چاپ شود.  

در آن زمان شرایط ایران به بدی امروز نبود و من امیدوار  

قی و سیاسی ایران بودم، اما با  به اصالحاتی در سیستم حقو

برای    1388هایی که در سال  مخصوصاً اتفاق   گذشت زمان و

افتاد، خوشبینی جاهالنه خود را از دست   من و همکارانم 

دادم و به این اعتقاد رسیدم که ساختار قانون اساسی امکان  

تحول بنیادین نخواهد داشت و تقلیل مسائل ایران به عدم  

ن یا چند  عمر  کفایت یک  که  آنجایی  از  نیست.  فر درست 

نیز   پیشانسان  شدهقابل  آن  بر  نیست  پیمان بینی  که  ام 

 م.« خود را بشکن

صفحه تدوین   178کتاب »قفس طالیی« در بیست فصل و  

 .و تنظیم شده است

 انتشار آنالین کتاب قفس طالیی نوشته شیرین عبادی 

و   حقوقدان  عبادی،  شیرین  نوشته  طالیی«  »قفس  کتاب 

نوبل صلح  برن گوگل  2003ده جایزه  لینکی در  از طریق   ،

درایو، به صورت رایگان در دسترس عالقه مندان داخل ایران 

 .قرار می گیرد

علی،    - در این کتاب، فراز و نشیب زندگی سیاسی سه برادر  

سرنوشت،   با سه گرایش مختلف فکری و سه  -عباس و جواد

از زبان خواهر از دوران شاه تا پایان دهه هفتاد خورشیدی  

 .آنها پری روایت می شود

قفس طالئی اگرچه به زبان فارسی نوشته شده اما در سال  

به چهارده   2007 مرور  انگلیسی و سپس  زبان  به  نخست 

  13زبان دیگر ترجمه و منتشر شد، تا اینکه امسال پس از  

تو آن  فارسی  نسخه  کتاب سال  بازار  روانه  باران  نشر  سط 

 .شد

مقدمه کتاب »قفس طالیی« نوشته است: شیرین عبادی در  

ایران به زبان  ابتدا آرزومند بودم این کتاب در وطنم  »در 

های متعددی که  فارسی چاپ و منتشر شود و در مصاحبه 

برای معرفی این کتاب در آمریکا و اروپا داشتم این نکته را  

ه علت سانسور، چاپ کتاب در ایران مقدور  عنوان کردم که ب

ها چاپ و منتشر شد مین دلیل اول به سایر زباننبود و به ه

تا در فرصتی مناسب به زبان فارسی در وطنم چاپ شود.  

در آن زمان شرایط ایران به بدی امروز نبود و من امیدوار  

به اصالحاتی در سیستم حقوقی و سیاسی ایران بودم، اما با  

برای    1388هایی که در سال  مان و مخصوصا اتفاق گذشت ز

افتاد، خوشبینی جاهالنه خود را از دست  من و   همکارانم 

 «.دادم

با   ایران،  حکومت  اما  هستند،  آزادی  خواهان  ایران  مردم 

سانسور و محدودیت های فزاینده، راه را بر هر نوع گردش  

 .آزاد اطالعات در داخل کشور سد کرده است

و برای مقابله با این شرایط، کتاب »قفس به همین جهت  

خورشیدی (هفته اخر    1399فته اول شهریور  طالیی« از ه

اختیار 2020آگوست   در  رایگان،  صورت  به  میالدی( 

 .شهروندان داخل ایران قرار مَی گیرد

برای دسترسی به این کتاب به وب سایت نشر باران مراجعه 

 :کنید یا با ایمیل زیر تماس بگیرید 

 
info@baran.se 
www.baran.se 

mailto:info@baran.se
https://baran.se/
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 ها  گلزار شقایق

 ایران  کردستانِ مبارز زنانِ های  ناگفته

  
 قبادی گلرخ نویسنده:گردآورنده و 

 مهاجر  ناصر ویراستار:

  صفحه 1399/374 تابستان چاپ اول: 

 برای سفارش کتاب: 

https://www.noghteh.org/product/golz

ar_shagayegh/ 

  
ست که برای فهم آنچه پس  این دومین کتاب گلرخ قبادی

ایران در کردستان رفت، از اهمیت بسیار    1357از انقالب  

برخوردار است. نویسنده که خود از نخستین زنان پیشمرگه 

پیش در  است  ایران  چکیدهکُرد  کتاب،  ازگفتار  گلزار   ای 

 را  گفتار پیش  این از فرازهایی .  دهد می دست به را هاشقایق 

 : بازشناسانیم را کتاب  تا آوریممی

»]...[ به روی کار آمدن نظام جمهوری اسالمی که به معنای  

انقال زمینه   1357ب  شکست  در  بود،  بازاندیشی  ساز 

و   واپسگرا  نظامی  برآمدن  چرایی  شد.  گذشته  روزگاران 

ی تازه،  های تاریخی با رویکردناهمساز با زمانه، به پژوهش

دامن زد. در این میان، تاریخ کُرد و کردستان نیز بازنگریسته 

 شد. 

بازنگری، شکل این  اعمال  در  ملت  این  بر  که  های ستمی 

هایی  ت، در معرض دید قرار گرفت و در نتیجه سویهشده اس

مبارزه و  زندگی  افتاد.  از  بیرون  پرده  از  ایرانی  کُرد  زن  ی 

نظام   علیه  مبازره  در  که  پهلوی  زنانی  شاه  محمدرضا 

مشارکت داشتند و در تداوم این مبارزه در برابر جمهوری 

از   بیش  برافراشتند،  قد  و  نمودند  رشد  ایستادند،  اسالمی 

داده  پیش نویافتهبه  و  کردستان  ها  و  کُرد  تاریخ  های 

دیدگاه رشد  دادند.  نشان  حساسیت  و  های  دلبستگی 

برای   مبارزه  نیز  و  زنان  میان  کسب حقوق فمینیستی در 

های  ها و آزمودهها، کوشششان، مکتوب کردن تالشانسانی

ناپذیر تبدیل کرده  ی اخیر را به ضرورتی اجتناب چهار دهه

 است]...[ 

این مبارزات، نسل از تجربه ثبت  را  آینده  ی ی زیسته های 

سنجش   امکان  و  کرد  خواهد  آگاه  کُرد،  زن  نسل  چند 

اشتباها و  کمبودها  نیز  و  خواهد  دستاوردها  فراهم  را  ت 

های  ی زنان مبارز و یادماندهنامهساخت. زیرا نگارش زندگی

انه خواهها در بستر مبارزه، به نگارش تاریخ مبارزات حق آن 

 رساند. و فیمینیستی زنان کردستان یاری می

ایم شرح این مبارزات را از زبان  در این کتاب کوشش کرده

راه   این  از تالشگران  زاویه  بیاوریمشماری  از  تاریخ  و  تا  ها 

 های گوناگون بازگفته شود و به آگاهی آیندگان برسد. زبان

»شقایق کتاب  مکمل  که  رو  پیشِ  بر  کتابِ  سنگالخ،  ها 

ی یک زن کُرد از کردستان ایران« است، در زندگی و زمانه

و    ی مشترکشان کممایهی چند فصل است که بُنبرگیرنده

رانی از زبان خود آنان است. هدف  ی زنان کُرد ایکیف مبارزه

برای  که  است  گمنامی  مبارزان  شناخت  کوشش،  این  از 

ای  عنی زندگیآزادی و زندگی به دور از ظلم و نابرابری، ی

 اند.]...[« ی انسان باشد، تالش کردهکه شایسته
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 «صداهای کشتار »

 نویسد:در باره این اثر می   »بیداران«در سایت    رضا معینی

 
از   های ناگفتهها و داستانکشتار با زیرنام » روایتصداهای 

سال   ایران  در  مرگ  و  امروز  «  1367زندگی  مرداد  16را 

جهان  (  2020اگوست  6)  1399 یک  انتشارات 

(OneWorld با همت ناصر مهاجر به زبان انگلیسی و در )

صفحه منتشر کرد. سی و دو سال پس از کشتار جمعی    480

ایرا در  سیاسی  خانوادهزندانیان  شدگان،  ن،  اعدام  های 

گران ایرانی و خارجی روایت بدربرده و پژوهشزندانیان جان

بی و  ملی  فاجعه  درآن  را  جهان    پیشنه  برای  کتاب  این 

)میباز دیویس  آنجال  پیکارگر Angela Davisگویند.   )

ه با زندان و مجازات اعدام، مقدمه  نامدار مبارزه مدنی و مبارز

( Judith Butlerست و جودیت باتلر )بر کتاب نوشته ا

اروند   پرفسور   ، امریکایی  سرشناس  فمینیست  و  فیلسوف 

تاریخ لیابراهیمان  برجسته،  )شناس  گونتر   Lisaزا 

Guenther در پرکار  کانادایی  کنشگر  و  فیلسوف   )

این کتاب و زندان سیاسی و  عرصه  از  ی زندان و شکنجه 

هرزاد مجاب، استاد  اند. از پژوهشگران ایرانی شکشتار گفته 

دانشگاه در کانادا، ایرج مصداقی پژوهشگر و زندانی سیاسی  

ر و عضو ، جعفر بهکیش کنشگ  67جان بدر برده در سال  

حقوق خانواده کارشناس  اخوان  پیام  شدگان،  اعدام  های 

المللی و.... نیز از اهمیت کتاب و یا آنچه که بر ایران و  بین

 اند. ها گذشته سخن گفته بر آن

 

لرزد. اتاقی از بندهای  بینم دلم میطرح روی جلد را که می

قدیمی اوین است. تصویر از دریچه کوچک در اتاق است که  

هایی که به  ی اتاق پیداست. پنجرهن یکی از دو پنجرهدر آ

اند  ی کوچک پایینی را رنگ زدهشدند. پنجرهحیاط بازمی

نبی هواخوری  هنگام  به  را  دیگران  زندانیان  پنجره تا    ند. 

کردیم تا خود  ای سیاه، آیینه میباالیی را با گذاشتن پارچه

دیدن و بودن را ببینیم. آیینه در زندان ممنوع بود. خود را  

بی اوین  راهروهای مرگ  اتاق  درهیچستان  وقتی  بود.  معنا 

پر می زندانی    110شد و گاه شمار به  نزدیک به سی متر 

جایی برای نشستن و یا    ها رسید، آن شوفاژ روزها و شبمی

 خوابیدن کسی بود.

 

تباه شصت چه قامتدر آن دهه این  ی  از  های جوانی که 

از در گذشتند تا دیگر برنگردند.  شان کردند و  دریچه صدای 

شان به تارج رفت و به پشت  با فرمان خدایان خودکامه جان

شان طلوع کند.«  هایبند چهار برده شدند تا »شقایق از قلب

نیم تیر  و  با شمردن  دیگر  زندانیان  اتاق  در همین  ه شب 

سایه هنوز  بسپارند.  یاد  به  را  کشتگان  آمار  ی  خالص، 

ساخته شده از پارچه سیاه بر قاب همین    لبخندشان بر آیینه

ها مانده است. این تازه آغاز بود تا اوین به باغ بزرگ  پنجره

 لبخندهای تاراج شده، بدل شود. 

 

ها از جنبیدن و  ، هنوز طناب67سال  در جنین روزهایی در  

جان گرفتن باز نایستاده بودند. هر روز سری باالی دار، اما  

تا رسم سیهها نرسیده بخبر به خانه  براندازند و  ود.  پوشی 

های سفید و گل سرخی بر سینه،  مادران و همسران با جامه

دل  از  زندان،  از  برون  بنشینند.  سوگ  به  تنها،  چند  هر 

یمانی، هیچ صدایی گذر نکرده بود. پاییز نیامده  دیوارهای س

بود تا قاصدهای شوم مرگ هزاران تن را با دادن ساک و  

ها خبر دهند. هیچ صدایی نبود جز  نوادهها، به خاگاه ساک

آسیمه گام همسران  و  مادران  از های  که  آشفته  و  سر 

دادستانی چهار راه قصر به اوین و گوهردشت، و از آنجا به  
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رفتند. در همین منتظری و سپس به دادگستری می  یخانه

ی این  اهلل منتظری به هیات مرگ در بارهروزها بود که آیت

بزرگترین جنایت که در جمهوری اسالمی کشتار گفت : »

شده و در تاریخ ما « و به »چیره دستانی در حرفه ی کَت  

بسته به مقتَل بُردن« »این جنایت به دست شما انجام شده  

 نویسند.«ا را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ میو شم

  کشتار  جامع   فرهنگ  نیست،  کتاب  تنها  صدای صدای کشتار 

  مردم  صدای.  هست  نیز  ایران  در  سیاسی   زندانیان  جمعی

  بهترین.  برسانیم  جهان  چشم  و  گوش  به  را  آن  باید  که  ماست

 برای  تالش  و   کتاب این  خرید  ساله  ده  تالش  این  پاسداشت

 های پیاپی آن است.پچا ارانتش

 اطالعات بیشتر برای سفارش کتاب :
 
Voices of a Massacre 
Untold Stories of Life and Death in Iran, 1988 
Nasser Mohajer 
Foreword by Angela Davis 

 

 

 

 معرفی یک رسانه ادبی 

 
ن و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای  خودبنیاد است که در خارج از ایرابانگ« یک رسانه ادبی و کامالً  »

 .شودآذر اداره میپور و حسین نوشها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته و با کوشش شهریار مندنیتجربه 

ادبیامبنای اصلی فعالیت ادبیات غرب و  از  ایران است. در همان حال  ادبیات معاصر  ت عرب نیز غافل  های »بانگ« 

های ادبی سراغ داشتیم و یکی از  ک رسانه ادبی در مفهوم خاص آن است که پیش از این در حلقه ماند. بانگ ینمی

 .ای و ارائه پیشنهادهایی در زمینه ادبیات داستانی استاهدافش ایجاد تنوع رسانه

ندگان  هایی را هم در مقابل دیدگان خوانبانگ« رو به گسترش است و در نظر دارد در آینده نه چندان دور کتاب»

کتاب و عالقمندان به آثار ادبیات داستانی ایران و جهان و همچنین ادبیات تبعید و مهاجرت قرار دهد. از طرف دیگر  

 .در تالش است ارتباط نویسندگان ایرانی با ناشران خارجی را فراهم آورد

درخواست حمایت داریم.  نیست. از نویسندگان و خوانندگان  بانگ« به هیچ جا جز به خودش و خوانندگانش متکی  »

های اجتماعی آثار »بانگ« را  بهترین شکل حمایت این است که ما را بخوانید، با ما همکاری کنید و با تکیه بر شبکه

 .در اختیار دیگران نیز قرار دهید

 « نشانی »بانگ 
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