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

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

اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر  اندیشه
نشریه   این  است.  تبعیدی  نیز  باشد،  نداشته 

کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به  می 
آن،   کالسیک  تعریف  و  جغرافیایی،  مرزهای 

 شناسد. که در انطباق با جهان معاصر می بل
منتشر   فصلنامه  شکل  به  فعالً  که  نشریه  این 

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

ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر  به موضوعی  
از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را   شماره 
سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش  
و  فرهنگ  گوناگون  صداهای  که  است  این  بر 
باشند،   داشته  حضور  نشریه  در  تبعید  ادبیات 
قامت   در  میهمان، چه  قامت سردبیران  در  چه 

 شوند.   ی نویسندگانی که به همکاری دعوت م

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 

 

 نورقاضی: قدسی  و پشت جلد های روتصویر
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 چند نکته 

دهم جمعیت کشور. این عده در واقع  کنند. یعنی چیزی حدود یکآمار ایرانیان خارج از کشور را تا هشت میلیون نفر برآورد می

های نخست با سیاست در رابطه بود؛ جان بدر بردن از  اند. انگیزه فرار از کشور در سالدر اکثریت خویش از آن کشور رانده شده

جا که زندگی  ها دستیابی به یک زندگی معمولی است. آن ترین آنای دیگری عمده شدند که مهمههای پسین علتمرگ. در سال

های  دهد. و این یکی از سیاستانسان، به ویژه نسل جوان، به ناگزیر محل سکونت خویش تغییر می  اندازی روشن ندارد،چشم

 رژیم است؛ تشویق به ترک کشور.  

های رژیم هستند، یا در شمار بیکاران و یا تحصیلکردگانی  یا از مخالفان و معترض به سیاستگویند،  آنان که کشور را ترک می

که امکان کار و زندگی برایشان وجود ندارد. در هر دو صورت به نفع رژیم است که از کشور خارج گردند. اگر گروه نخست مخالف 

در واقع نقشی  کند،  که در خارج زندگی میایران نماند. آن  شود، پس همان به که دررژیم است، گروه دوم تبدیل به مخالف می

کوشد راه خروج مخالفان را نیز به خارج از  در حیات سیاسی کشور ندارد. این را رژیم به تجربه دریافته و به همین دلیل می

 کشور هموار کند.  

بایست سازندگان ایران فردا باشند،  ع آنان که میای است بزرگ. در واقحضور چنین جمعیتی از ایرانیان در خارج از کشور فاجعه 

شود و  اند، اما کاری یافت نمیدهند از این مسئولیت بگذرند. راه دیگری پیش رو ندارند. تحصیل کردهبا دریغ و درد ترجیح می

از شور   نیز هیچ نشانی  بیکار خواهند ماند. در عرصه زندگی  از حلقه »خودی«ها هستند و  هستی به چشم اگر بشود، خارج 

 انداز همه چیز تاریک است. خورد تا دل بدان خوش دارند. تا دوردستِ چشمنمی

اند و تحصیلکردگانی بوروکرات را به  ای آخوند حوزوی آن باال نشستهعده  از دور که به نظام جمهوری اسالمی نگریسته شود،

بینیم؛  ست که میآمیزند. ملغمه این همکاری آن چیزی درمی  ها دیپلماسی قرن را با »شرع نبی« اند تا به کمک آنخدمت گرفته

ها، کاست حاکمیت  سوادی، و سرانجام سانسور و خفقان. و در کنار اینافتصادی ورشکسته، فقر عمومی، بیکاری، فحشا، اعتیاد، بی

 کنند.  و سروری می خورندچاپند و میقرار دارد که افراد آن به نام اسالم، ثروت کشور را در اختیار دارند؛ می

شرایطی  چنین  اندیشه در  برای  ایران  در  نشر  و  چاپ  که  حداقل میست  به  مستقل  دهه های  چهار  البته حاصل  این  و  رسد. 

سازماندهی وزارت اطالعات است. هر دولتی که سر کار آمده، کوشیده تا به شکلی این بخش از هستی را از زندگی روزانه مردم  

ای به اندک نوری گشوده شده باشد ولی هیچگاه دمکراسی و آزادی اندیشه و بیان امکان حضور نی دریچهحذف کند. شاید در زما

اند از این تجربه چیزی بیاموزند، پس از این نیز چشمان خویش بر  در ایران اسالمی نیافت. حال اگر کسانی تا کنون نخواسته 

 واقعیت جاری خواهند بست.  

نشریات آزاد نقشی بزرگ در آگاهی مردم دارند و از این زاویه رسالتی بزرگ برای انتشارات در    شد که کتاب وزمانی گفته می

تر از هزار نسخه برای جمعیتی باالی هشتاد میلیون گرفتند. در ایران امروز برای آثاری که در بهترین شکل خویش پاییننظر می

ست در  ها و مدارس نیز چیزی دبیات نه تنها در جامعه، در دانشگاهتوان در نظر گرفت. اشوند، هیچ رسالتی نمینفر منتشر می

خالقیت. درست به سان  هنر، شبه اندیشه، شبهفکر، شبهادبیات هستند؛ شبه حاشیه. به جای آن موهوماتی قرار دارند که شبه

از بازار آزاد بیابد و تازه معلوم    پیچند تا بیمارها مشابه آن را نسخه میشوند و پزشکهمان داروهایی که در کشور یافت نمی

 نیست قالبی است و یا اصل.   

چنان امید خواهد ماند، زندگی  دانند همها به همین امیدی که میرود و انسانبا این همه؛ ادبیات زنده است، هستی به پیش می

گوید، ادبیات فارسی در خارج از می  کنند. دریغ و درد که برای آن نسل جوان، نسلی که کشور را برای یک زندگی بهتر ترک می

کند. پس ادبیات فارسی  بازد. این نسل اگر به خواندن عالقه داشته باشد، از منابع غیرفارسی تغذیه میاندک رنگ میایران اندک 

در همین  توان بررسید.  ها بعد میگیرد. این آن چیزی است که به عنوان یک فاجعه ابعاد آن را سالبرایش در حاشیه قرار می
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اکنون در جهان  نویسند. هماند و به زبان کشور میزبان میراستا نباید نسلی از ایرانیان را از یاد برد که در خارج از کشور بالیده

 توان یافت که آثاری از نسل جوان ایرانی به زبان آنان منتشر نشده باشد.  غرب کشوری را نمی

ست با توجه به جهان مجازی. از این امکان  افتد و آن شکستن دیوار سانسور دولتیدر این میان اما یک حادثه دارد اتفاق می

دانند، در  چه را که سانسورگران حکومت نشر آن مجاز نمیاگرچه دیر، ولی باید استفاده نمود. شجاعت به کار گرفت و هر آن

مت مدنی به کار گیرد، در برابر استبداد بایستد  خارج از کشور و یا در دنیای مجازی منتشر نمود. این حق نویسنده است که شها

دانند تا سانسور کنند و مُهر »غیرمجاز«  وسیله به گوش همگان برساند. آنان حقِ حکومتی خویش میو صدای مکتوب خویش بدین

 جهانی کنند.   و »غیرقابل انتشار« بر آثار »دیگران« بکوبند، اما این نیز حق شهروندان جهان است که در آزادی، صدای خویش

هایی هستند که  کنند و بخش بزرگی از اینان همانبه یاد داشته باشیم که یک هشتم ایرانیان در خارج از کشور زندگی می

که؛ بخش بزرگی از شود و آن ایناند. در آمارهای چاپ و نشر همیشه چشم بر یک واقعیت بسته می مخاطب و خواننده بوده

ای رسد. اگر این آمار را در نظر بگیریم، از یک سو به عمق فاجعهود، در خارج از کشور به فروش میشچه در ایران منتشر میآن 

 ست و از سوی دیگر بر واقعیتی چشم خواهیم گشود که باید جدی گرفته شود. پی خواهیم برد که در ایران جاری

نویسد،  که میکشاند. آنکند و نویسندگان را به بند میکوشد از ادبیات اسلحه بسازد. به همین علت سانسور برقرار میرژیم می

خواهد برای ذهن خواننده لذت  بخش دارد. میداند که این خیالی بیش نیست. ادبیات در بهترین شکل نقش آگاهیبه خوبی می

کوشد هستی را رنگارنگ و به شادی بیاراید. ادبیات اسلحه نیست، به اسلحه  دارد و نه مرگ. میبیافریند. ادبیات به هستی نظر  

کشد تا به قدرت برسد. ادبیات را اما به قدرت نیازی  دارد، قصد کشتن دارد. میکه اسلحه برمینیز نیاز ندارد، ضد آن است. آن

 نیست. 

 

همکار وامدار  معمول  طبق  شماره  این  تبعید«  یاری  »آوای  به  ما  دست  چشمداشتی  هیچ  به  که  همکارانی  است،  خویش  ان 

 اند. با سپاس از همه آنان. فشرده

 

 اند. با سپاس از او در تهیه مطالب.بر عهده داشته  فهیمه فرسایی مسئولیت شماره ویژه این شماره را دوست و همکار نویسنده ما  

 

های پیشین  است. از کارهای قدسی عزیز در شماره  نورقدسی قاضیطرح رو و پشت جلد کار دوست نویسنده و نقاش عزیزمان  

 ایم. با سپاس از او.نیز استفاده کرده

 اسد سیف
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 (15 پور )ص ـ شهرنوش پارسی 

 (16 علی )ص ـ غالمرضا خواجه 

 (18ص ـ مرضیه ستوده )

 (19ص گیر )گوشه ـ عزت 

 ( 24ص ـ نسیم مرعشی )

 (25ص ـ مهرنوش مزارعی )

 ( 29ص ـ فرشته مولوی )

 ( 31ص  علی )ـ پرتو نوری 

 

 گردآورنده: فهیمه فرسایی 
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت زنانه  داستانیِ   تقویت ادبیاتِ

 گزارش کاریک:  

 

 فهیمه فرسایی 

 

 تلنگری بر ذهن 
جایگاه  „، “تعریف ادبیات داستانی و جنسیّت„ای که پیش رو دارید، در چارچوب چهار پرسش تهیه شده است که وجوه نامهویژه

کنند. من این  در عالم خیال را مطرح می  “آلزن ایده  به نگاهبرخورد دو  „و    “نگرادبیات زنانه  گذاریارزش „،  “زن در آثار ادبی

سرِآخر و    ی آن یا برعکس زده در باره، ناآشنا و آشنا با موضوع و قلمکار و با تجربهها را با شماری از همکاران زن و مرد، تازهسئوال 

 ی زیر: خارج و داخل کشور در میان گذاشتم، با مقدمه ساکنِ

های گوناگون مطرح شده است، هر چند که حاصل کار چندان نیست و بارها از زاویه   نگر، تازه»موضوع چند و چون ادبیات زنانه

به آن، تغییری هرچند اندک    باره و صدباره پرداختناست با دوباره و سهجا که ممکنحال از آنرسد. با ایننظر نمیگیر بهچشم

کوتاه: هدف کار، زدن تلنگربه    و نامحسوس در شرایط کنونی پیش بیاید، خواستم آن را یک بار دیگر به یاری شما مطرح کنم.«

 های گرد و غبارگرفته است. ذهن

 

 چارچوب بحث 

یک   تنها  راستا  این  عنوان  در  به  را  کردهاصلنکته  عنوان  نویسندگاام،  پررنگ  عامل  : حضور  که  ایران  ادبی  در گستره  زن  ن 

و هست. جدا از این که آیا این کارورزان ادبی در آثار   ه وگوها در این زمینه بودگیری بحث و گفتدر شروع و شکل کنندهتعیین

کشند؛  یچالش مزنند یا آن ساختارها را بهزده در ایران امروز قلم میی دینهای پدرساالرانهخود در جهت استحکام چارچوب 

شمار و مسائل زن ایرانی در  د یا اصوال بازنمایی هویت، مشکالت بینتابانهای جنس خود را بازمیها و دغدغهخواست  ها آنکه آیا  

ها نقشی بازی محور در روند آفرینشی آندادن به جهان، زبان و دیدگاه زنانهد؛ که آیا شکلنقرار ندار  انشهای موضوعیاولویت 

شناسی، جلب پسند کدام طیف از خوانندگان رمان و داستان  از نظر گونهای دارد و سرانجام این که آیا  میتی حاشیهکند یا اهمی

 بپردازد.  هم توانست به هریک از این وجوه می ،دهنده : توده مردم، اهل کتاب یا اهل فنّ؟ پیداست که پاسخدهندمبنا قرار میرا 

 

 روش طرح

 دیجیتالی   در جهاننگاری مدرن  ام روش جدید روزنامهها که با آوردن نمونه و مثال همراه است، کوشیدهمن در طرح سئوال 

خالصه  (1)  "شفافیّت، عینّیت جدید است"ی:  دیوید وینبرگر، فیلسوف آمریکایی، در جملهکار گیرم که به قول  را به  کنونی

چرخش پرشتاب اطالعات تا کلوپ هاوس( و    2)از وب    دیجد  یهای تکنولوژنسل دوم    یریرگکاشرایطِ کنونیِ بهدر واقع  شود.  می

را  ها  های آلترناتیو یا آلترناتیو فاکتسنجی میان فاکتو نظرات جعلی و غیرجعلی در دنیای مجازی، که روند پرچالش راستی

یعنی در حال حاضر در روند  .  دهدکرده است، رعایت عینیت جدید در این فنّ را ضروری جلوه میبیش از پیش پیچیده و دشوار  

خبر، گزارش، مصاحبه، نظرخواهی،   به شکلهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ...  گری در زمینه و روشن  “عاتانتقال اطال„

میزگرد   مجازی  برگزاری  و  ارایهواقعی  تنها   ... نشانهو  عینیتی  موضوعهای  به  مربوط  نتایج  )داده  محورِ  اعداد،  و  ارقام  ها، 

های گوناگون یک واقعیت نور  است که حاصل کار، هر چند بر جنبه  الزم ته هم  ها...( کافی نیست، بلکه شرح این نکپژوهش

روشن میمی را  آن  و  دربرگیرندهافکند  ولی  نیست.  کند،  تمامی حقیقت  روزنامهاین گونه حقیقت ی  فورماتیابی  و  نگارانه،  ها 
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های غیرخصوصی اروپا، از جمله کانال سراسری یاب« تلویزیون های »فاکتداده است. برنامه  آورده و شکلهای خود را پدیدروش

ی کاربرد عینیت جدید در راه ها است. میزگردهای سیاسی »آنه ویلِ« همین کانال هم، روش تازهاول آلمان، یکی از این نمونه 

نگاری، اغلب  های سنتی روزنامهبه شیوه  گردان زن ماهر، به جای طرح پرسشکند: این بحثگری را پیگیرانه دنبال میروشن 

نظرشان با نام و نقل جستارهای آنان  کیش و همترازان همهای مخالف یا متضادِ هممداران بانفوذ را با طرح دیدگاهافراد و سیاست

   کند. می یباز کنندهنییتع ینقش زین تیواقعوجوه مختلف در ساختن کشد و از این طریق خود به چالش می

از روش  من   استفاده  برداشت، نقل قولیادشدهبا  ارزیابیها،  و  این و آن  ها  نام و عنوان    “کارشناس„های  با  در  را گاهی  آنان 

ی دید این منتقدان بود و نه اسم و مدارج علمی و شغلی آنان.  ی مهم در این میان، طرح نظر و زاویهام. نکتهها گنجاندهپرسش

شده، در  گیری از روش یادبهره  .« ارزیابی کرده باشدهابرای عصبانی کردن زن   طرح دعوا گیرم که یکی از همکاران این شیوه را »

  ،“گویندبرخی می„زبان چون  ای فارسیهای رایج در فرهنگ رسانهگوییاز کلیچنین این فرصت را فراهم آورد که بتوانم  ضمن هم

 .  ، پرهیز کنمشفافیت به متن با هدف تزریق بیشتر دوز  ،“کارشناسان معتقدند „و   “منقدان بر این باورند„

 

 جانیشگردهای سخت

 آورم:  جا میها برای همکاران فرستادم، در اینبا همین هدف، بخش دوم متنی را که همراه با پرسش

ی ما روشن است: از جمله معیارگذاری به نام پایبندی  گون است، بر همهنگر که بسیار و گوناجانی ادبیات مردانه»دالیل سخت

های تاییدکننده منقدان زن و مرد؛  ها با انتشار نقدصدایی رسانهها در این جهت؛ هم؛ تولید انبوه کلیشه“تعهدات اجتماعی „به  

 نگر و بسیاری شگردهای دیگر.«نگاه و ادبیات زنانه  دادن دنیا،جلوهارزش بی

 توانید به لینک زیر هم مراجعه کنید:می “شگردها„ی اجرای این  برای آشنایی با نحوه

http://avaetabid.com/?p=427 
 

 متفاوتهای واکنش

، از نظر جنسیّت  از راه پست الکترونیکی با آنان تماس گرفتمتلفنی یا    نامه،با همکاری با ویژهکه در رابطه    نویسندگانیشمار  

پاسخ    “نگرادبیات زنانه„ی  درباره  چهار پرسشبه  دارند  آیا عالقه، وقت و حوصله    طور:؛ سئوالم از هر یک هم همینسان بودیک

از دریافت پرسش  دهند اندکی، پیش  نه؟! تعداد  یا نوشتند که  یا  عذر خواستند؛ گفتند  ندارند. „ها  ی عالقه  “گرفتارند و وقت 

های موضوعی  الویت „ها رنگ باخت. به چه دلیل؟: پرداختن به  مانده، پس از دریافت سئوال شوندگانِ باقینزدیک به نیمی از پرسش 

ها را خواست  یکی از همکاران زن ساکن ایران، پس از آن که لینک مضامین مطرح در پرسش .“عدم احاطه به موضوع„  یا “دیگر

   « شد و از همکاری پوزش خواست. مارستانیگرفتار اورژانس وبو دریافت کرد، همسرش »

 

 خوردن توازن جنسیّتی همبه

حدودِ دو  در  ها را داشتند،  دادن به پرسش   ی پاسخ، شمار نویسندگان زن و مردی که هم عالقه، هم وقت و هم حوصله ابتدادر  

به یک بود. این نسبت ولی پس از چند هفته تغییر کرد. یعنی، کفّه به سود نویسندگان زن سنگین شد و از نیم، به دو سوم 

، فرصت بیشتری به مدت  خود  دهندگان برای ابراز نظرشد و پاسخ  تمدید ل فنیّ،  ها، به دالیزمان مهلت ارسال پاسخرسید. هم

 دست آوردند.   یک ماه )تا پایان فوریه( به

ها را  گذاشت که قول داده بودند، پاسخ  نویسندگانی )تصادفا اغلب مرد( های  ، تاثیر منفی بر برنامه“زمان  دادنکش„شاید این  

طور کلی منتظر سرآمدن مهلت  ، به)تصادفا همگی زن(  ارسال کنند! البته برخی  ان ماه ژانویه، یعنی تا پاییک ماه زودترحتی  

 ها را فرستادند.  ها، جوابی دو هفته پس از ارسال سئوال اول هم نشدند و در فاصله

http://avaetabid.com/?p=427
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پیش از    هم  را، آن  قصد همکاری با پروژهکه  ی  ، به همکارانو یادآوری  “دادنکش„  احتمالی  برای جبران اشتباهمن  به هرحال،  

کنم یا  شدن مهلت دوم دریافت میفرستادم و پرسیدم که آیا نظرهایشان را قبل از سپری ایمیلی    داشتند،  انقضای فرصت اول،

مانده، ده  موقع به دستم خواهد رسید. از سی درصد باقیبه ، هانه؟ هفتاد در صد با توضیح وافی و کافی اطمینان دادند که جواب 

بعد از چند  ،  هامن و آن  مشترک  دوستان ، ولیها را نادیده گرفتندامی نوشتند که »البته، البته«. بیست درصد، ایمیلدرصد تلگر

که »بعد از فستیوال فجر، دیگه سینمایی درکار نیست و    اطمینان دادند ها  آن  قولاز  طور نیابتی  بهآپی،  وجوی واتسبار پرس

 دهند... «. جواب می

 ام. وریل( من هنوز پاسخی از همکارانم دریافت نکردهآ 17تا امروز )

 

 شفاف یک همکار  “حذف„

 2021تا پایان فوریه    2020ی آن از اواسط دسامبر  رو دارید، خروجی این روند پر فراز و نشیب است که تهیهای که پیشنامهویژه

،  یکی از همکاران مرد  “نظر„های همکاران بدون تغییر، به همان شکل و محتوا منتشر شده است. تنها از چاپ  طول کشید. پاسخ

ها  شده در پرسشهای طرح دیدگاهکل    ،با لحنی عصبانی  این نویسندهنظر کردم.  صرف  تبعید«  پس از مشورت با مسئول »آوای

خواهید دربرابر این خزعبالت که )ریشه درهمان تفکرمرد ساالرانه( دارد، استدالل تازه شما میرا زیر سئوال برده و نوشته بود: »

 هم بیاورم«.  

که بر اساس نظرات نقدنویسان با نفوذ داخل کشور بنا شده، کامال آگاهانه انتخاب  شده  های مطرحمن در جواب او نوشتم: »پرسش

ایران بازمی اراجیف و مزخرف و  شده، چون نظر غالب را در نقدنویسی کنونی  پلمیک و  ها و توهین و  خواندن آن   ... تاباند. با 

ها را بخوانید  لطفا یک بار دیگر سئوال رود.ش نمیفحاشی به نویسندگانشان، کار روشنگری که مد نظر من و این پروژه است، پی

 و اگر پاسخی در این چارچوب دارید، برای ما بفرستید.« 

 ام. آوریل( من هنوز جوابی از همکارمان دریافت نکرده 17تا امروز )
 

 “حساسیت به تبعیض جنسیتی„

ی خواننده است. من اما به عنوان یافته یا نه، به عهدهرو به هدف مورد نظر خود دستی پیشی این که آیا پروژهداوری در باره

توانم بگویم که  گامی چون فرزانه میالنی و نیره توکلی و دیگران... تنها میگرانِ پیشی پژوهشی مطالب نغز و آموزندهخواننده

کند؛ از جمله نگر کمک میی ادبیات زنانههای آنان در زمینهها و دیدگاهسازی بیشتر بررسیم به شفافکمطالب مجموعه، دست

همواره جنسیت محور و جنسیت آگاه    ،»من معتقدم ادبیاتاین نظر نیره توکلی که نزدیک به سه دهه پیش مطرح کرده است:  

 « ت به تبعیض جنسیتی است.بوده. اما آنچه در این ادبیات مفقود یا اندک است، حساسی

نوشته  با  که  همکارانی  تهیهاز  خود  سپاسهای  کردند،  ممکن  را  مجموعه  همی  گزارش گزارم.  این  که  خوانندگانی  از  چنین 

 جا پی گرفتند. محورِ کمترشفاف را )چون از ذکر نام برخی از همکاران خودداری شده!( تا اینعینّیت

 

(1) 

55785.aspx-objectivity-new-the-Weinberger/Transparency-https://www.kmworld.com/Articles/Column/David 

 

 

 

https://www.kmworld.com/Articles/Column/David-Weinberger/Transparency-the-new-objectivity-55785.aspx
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت زنانه   داستانیِ تقویت ادبیاِت

 دو: ورودی

 فهیمه فرسایی 

 
 

مردمحور   ادبی  گستره  در  زن  نویسندگان 

 *ایران
گاه مهمی  ، چرخشرانیمدرن ا  اتیادب  خیدر تار  1969سال  

می حساب  در  آیدبه  یک رمان    نخستینسال،    این: 

تهران    ی زنسندهینو   ن ی ماز سیسووشون  منتشر شد:  در 

هر چند داستان سووشون با صدای یک زن روایت   .دانشور

اینمی با  به  حالشود،  که  نیست    ا ینیرجیو  پندار  رمانی 

شکسپیر„،  وولف تخیّلی  و  مبتکر  خواهر   “جودیت، 

 ی نه موضوع و نه چهره توانست آن را نوشته باشد، چون  می

شاهکار    خوانی دارد که وولف درا معیارهایی همزن رمان ب

کند؛ از جمله جهان ها یاد میاز آن   «خود  از آن  یاتاق»  خود

 ی داستان. تخیّل زنانه

 

 ی مر یران یخواهران ا 

ی معمولی را یان زنی که خواستند توجه خوانندهوار  نیاول

پرداخته و  ساخته  فضای  جلب  به  زنان    د یمهشکنند،  ی 

 پوریو شهرنوش پارس  ی، غزاله علیزادهقتر  ی ، گلیرشاهیام

به بازار    1970ی زمانی  بودند که آثارشان را در همان بازه

،  ی اجتماع اقتصادی و جایگاه  از نظر    ،سندگانینو  نیاآمد.  

فرضیشخص  به  ترشیب مروو  اینیرجیو  گرید  یت   ی، لف، 

داشتند یا  .  شباهت  داخل  در  بودند  توانسته  همگی  چون 

کشورخارج   کنند  از  به  و    تحصیل  هم  آن  از  و پس  کار 

رسا  سیتدر شوند  رانیا  یها دانشگاه  یاها  نهدر    .مشغول 

هایی ظریف و متفاوت  هرچند در آثار این نویسندگان نکته 

زنانه نوشتار  ساختارهاچون  و  ی  پدرساالرانه  ی،  قدرت 

حال  با این  ،شدمطرح می  “جنس دوم„  یخودساز  امکانات

بر گستره  بافت جنسیت نتوانستند  و  ادبی  آن که  زدهی  ی 

می تعریف  مردساالرانه  گفتمانی  چارچوب  در  شد،  همواره 

دادن به ری برجای بگذارند. به این ترتیب فرصت شکل تاثی

زنانه آنگرایشی  ایران،  مدرن  ادبیات  در  در  نگر  که  چنان 

اروپا رخ داد، از دست    1968غرب پس از جنبش دانشجویی  

 رفت.   

 

 گسست ژرف 
: در  جریان در حال وقوع بود  نیعکس ادر ایران  واقع،    در

ی  در عرصهکه    ی زنان  شماررفته رفته از  ،  1980  یدهه  لیاوا

قلم هنرمندان  می  ادبی  و  نویسندگان  و  شد  کاسته  زدند، 

تدرمؤنث   صحنه  جیبه  فرهنگیاز  شدند.    د یناپد   رانیا  ی 

اقتدار  - امر    نیا  لیدل   مردان در  و نفوذ بالمنازع   عالوه بر 

پس از انقالب بود که    و تار  تیره  فضای   - قلمرو ادب و هنر

یا  به    زن را  سندگان ینو  یبرخ سوق    د یتبعسوی مهاجرت 

گذاری  در آغاز راهِ پایه، که  سازانشدن فرهنگیداد. دو قطب

 داری از آن یا از درِ مخالفت با به طرف   “حکومت اسالمی„

جمعی   و  شد  علت  بر  مزید  هم  برخاستند،  نه  آن  به  که 

در صف گروه دوم ایستاده  و نه  ی اول تعلق داشتند  جبهه 

ساالرِ  قافله:  جهی. نتبه چاپ نرساند  اثریو    ردسکوت کبود،  

بتواند    ی باقپیشرویی   که  این تحول  ی  زمینه نماند  در 

کند فراهم  را  فصل  .چارچوب  کانون  „ی  نامهنخستین 

دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان „و    “نویسندگان ایران

آن    “روشنفکران „گان تولیدات  دهندهکه تنها بازتاب  “ایران

ی تمام نمای این وضعیت است: در اولی  دوران بودند، آیینه

از   انقالب به بازار آمد، تنها چند شعر  از  که بالفاصله پس 

نامه  صفحه از کل فصل  5سه شاعر منتشر شد که در مجموع  

بعد به  داد و در دومی، که نزدیک به یک سال  را تشکیل می

با   نویسنده  زنان  از تخّیل و قلم  اثری  چاپ رسید، به کل 
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نمی دیده  جامعهشاعر  ترتیب  این  به  آن  شد.  در  ادبی  ی 

ی زمانی، نه چندان دور از سیاست و خواست جمهوری برهه

 اسالمی، مردانه و مردساالر باقی ماند.    

 

 مردان کلوب دیوار درشکاف 
کتاب راه بازار  باز هم به  زن    سندگانینو  برای این که آثار

می ییابد،  به  نزدیک  از    کبایست  انقالب آغاز  دهه 

  رویمن  ، شد  مردانادبی  که وارد باشگاه    ی زن  ن ی. اولگذشتمی

آمد و آثارش  می  بوشهر  از( بود. او  1952پور )متولد  یروان

  با را    خطه  نیا  ی هانییها و آافسانه  هایی پررنگ از هم نشانه

ساغلب  .  داشتخود   و  ده  شان،  تلخ  رنوشتزنان  مرکز  در 

یکی پس از    1990ی  او قرار داشتند که از آغاز دهه  کتاب

که    “اهل غرق „پور  یرواندیگری منتشر کرد. نخستین رمان  

است   رئالاثری  سبک  و    و   ( 1990)  ییجادو  سمیبه  آداب 

را دستمایه قرار داده  زادگاهش    یدهکده  اسرارآمیزرسوم  

پس از او، شهرزادهای    د.پور ش روانی  تیموفقاست، سرآغاز  

به   استادانه  به میدان گذاشتند که هر چند  پا  دیگری هم 

دغدغه و  میزندگی  زنان  می،  پرداختندهای  کوشیدند  اما 

پسزمینه  در  را  خود  روایت  بافت  اجتماعی  ی زمینههای 

ن با نویسندگانی که در صدا شد داستان جا دهند و از هم

پابرهنه و  محرومان  نقش وکیل  ها، ظاهر  کارهای خود در 

و  می میمحکوم  هایهیگال شدند  ارایه  سرباز  کننده  دادند، 

های این گروه، کانون  محل وقوع رویدادهای داستان.  بزنند

   خانواده بود.  

 

 ی در سبک زندگ ریی تغ

پا  پس  ساله  ان یاز  )  رانیا  یجنگ هشت  عراق  ـ  1980و 

- 1989)  رانیجمهور ا  سی رئی،  اکبر رفسنجان  ی(، عل 1988

سمت  (  1997 حفظ  با  حرگراعمل  ینیکارآفر که  و    صی، 

کردن  با پیادهکشور را    یبازساز   امر  ،مالی هم بود  د افسمرّوج  

خود قرار   ی اصل  یهاتیاولودر    برالیل  ی برنامه اقتصاد  یک

  یو اقتصاد  یاجتماع   طینه تنها شرا  ،استیس  نیا  اجرای  .داد

  ژهیبه وی آنان را هم،  و سبک زندگ  ی، بلکه معمارانیرانیا

شهرها تغ  یدر  جد  رییبزرگ  نسل  ،  سینوداستان  دیداد. 

پرداخت    برای و  ـ  دگرگونی  نیابازنمایی  اقتصادی  های 

ی بخشی از آن بود، به سبک یافتهاجتماعی که خود پرورش

با یک تیر، دو هدف    شیوه   ن یابا  .  آورد  ی رویروایی مبتکرانه 

های سانسور را که مستبدانه و  بزنگاه: هم  گرفترا نشانه می

زد  کرد، دور میمیو مثله    قلبرا    یادب  اتدیودسرانه تولخ

اجتماعی  دگرگونی  ی شناخت  ییبایز  یازهاینبه  هم  و   های 

 د. داپاسخی درخور می

 

 تازه   یهوا

سپ1963)  ی وف  بایفر(،  1952)متولد    رزادیپ   ایزو   ده ی(، 

( ش1968شاملو  ساالر 1961)  ییوط رسا  وای(،  سارا  و   )

از  1966) این  نسل    دوزن    ندگانینما  آشناتریننام(  از 

که   هستند  سبکنویسندگان  نظر  از  ،  نگارش  از  اغلب 

پیچیده  ییروا  هایشیوه  بکارگیری و  مبهم  که  مغلق،  ای 

می بهره  آن  از  مذکر  نویسندگان  پرهیز  بیشتر  گیرند، 

پردازند که به  یی میهااستانبه د،  مضموناز نظر  کنند و  می

ها  طور کلی، یافتن هویتی مستقل در مرکز رویدادهای آن

شناسانه در تقابل با  قرار دارد. راویان این کند و کاو هستی

را که    زن  ی حاکم، جایگاه فرودستانهساختارهای پدرساالر

آور است، به باد  محکوم به زندگی در محیطی تنگ و خفقان

می تجربه انتقاد  به  را  او  اشتیاق شدید  و  روابطی گیرند  ی 

به تازه  هوایی  و  فضا  در  تصویر گونه متفاوت  به  موثر  ای 

تابوهای    شکستنها حتی در این راه از درهمکشند. آنمی

تن  ایی ندارند: خوشبختی و ماجراجویی فردی،  اجتماعی اب

کردن معنوی آن برای زنان، کامگی، عشق آزاد و انسانیو تن

ها که هم در سنّت و  ها هستند. با این شناسهی آناز جمله 

به   مرد  طلق  تیول  تنها  ایران،  مذّکرگرای  ادبیات  در  هم 

می میحساب  و  چهرهآمد  نقش  آید،  زن  از  جدیدی  ی 

ی تخیّل ای ساخته و پرداخته ه با تصاویر کلیشهگیرد کمی

مردساالر این گستره، تفاوت اساسی دارد: تصویر اول، مدل  

در  که  )کارگر جنسی ـاثیری( است    “فاحشه  -زن„  ینوع 

آنوشکیم   تنها   خود  یجنس  یهانیاز  بند هر  د  به  را  ها 

است    “ـ زن مقدسمادر„دومی  برآورده کند و  شده،    یمتیق

پختن  ،  ی زادنو ازخودگذشتگی تنها دغذغه  یکه با فداکار

و شستن و عبادت را دارد و هستی خود را مدیون همسر و  

 د. دانیم سَروَرَش
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 در آشفتگی روزمرگی  

رم،  سیکالر زن  خاموش  »چراغ   انشخصیت  من  را  ها 

از  می تالش  ،  رزادیپ   ایزوکنم«  در  دایم  که  چند  هر 

همسر خود  رفاه سه فرزند و  آوردن وسایل راحتی و  فراهم

،  ریناپذاجتنابالهی    فیرا به عنوان وظا  کارها   نی، اما ااست

  ی دگهر لحظه در حال بازبینی و واسنجی زنکند و  ینمتلقی  

  38  درما  نیای پرآشوب خود و ماجراهای آن است.  روزمره

به حقوق    ی مستقل و خواهان دستیابی زن  ، تبار  یارمن  یساله

نیست خود  راه  انسانی  در  اما  هویت،  و  در  خودیابی  یابی، 

چاره  یگانگی،  جستجوی  به  که  است  شگردهایی  و  ها 

از خوانی و همهم با خود برسد و در کنار دیگران،  آهنگی 

هم  ببرد  زندگی  ه.  سهمی  با  که    د یجد  یاهیمساآشنایی 

ای در زندگی او  اندیش است، حال و هوای تازهمردی روشن

می اغلب  ایجاد  دو،  این  صمیمی  و  ساده  دیدارهای  کند. 

لحظاتی سرشار از آرامش، شادی و رضایت به همراه دارد. 

  کلیدر گذشته به که    شودمیمتوجه  پس از چندی کالریس  

تنها چون   مانده و تمام مدتغافل    ،زن  کیوان  از خود به عن

دی خدمت  در  خودکار  ماشین  است  گرانیک  ابوده   ن ی. 

و    های حسیدنیای جدیدی از دریافت  ، شناخت خودآگاهانه

میاندیشه او  برابر  در  نو  آن  های  مرکز  در  که  گشاید 

از تلنگری عاطفی و  خواست  هایش قرار دارد؛ درکی ناشی 

از    یگانه پس  حتی  پایدار  اسبابکه  نیز  همسایه  کشی 

 یابد.  ماند و ژرفا میمی

 

 ی فرد هایخروجی 

رویای  „و    “ترالن„،  “پرنده من„های  های زن رمانشخصیت 

نوشته “تبت در  ،  نیز  وفی  فریبا  از    یخاص  هایه لحظی 

و  نابسامان  یزندگ نیاز  به    اق یاشتشان،  و   رییتغشدیدی 

ی،  از نظر سن  راویاناین  کنند.  یاحساس م  خود  در  دگرگونی

انقالب"  اغلب مفاهیم    اند "فرزندان  با  هنوز    کیالسکو 

در  . اندمحور آشنا نشدهاستقالل جنسیّتی و فردیّت آزاد زن

به چنین  اول  مینگاه  کهنظر  یک،    رسد  ی  زندگهر 

را  دغدغهبی شهرهاای   ز یتبر  ایتهران  چون    یبزرگ   یدر 

می سایهو    کنندسپری  در    تیپرجمع  یاخانواده  یزیر 

 . گذرانندو رفاه روزگار می تیامن

شود که این راویان درست  در جریان داستان اما روشن می

ی  و محدودکنندهسنتیِ    ی نامرئساختارهایِ  از    رویای رهایی

پرورانند و گام نخست را  همین چتر حمایتی را در سر می

گذر،  عشق زود  کی یتجربه   قیطرشناخت خود، گاه از    در

استخدام در دستگاه    ای  ی عاطفیارابطه گاه از راه برقراری  

عالم  مهاجرت به تبت در  امنیتی به عنوان پاسبان یا حتی  

برمیخواب داشتن  ی هات یشخص  دارند. ،  با  وف  یدوست  ی، 

این گذرگاه از  و رسیدن به خروجی عبور  کوشند،  ها میها 

ارزش سامانه از  و  خواست ق  وافم  ی، فرد  هایای  ها 

اولین  کنند.    یآن زندگ   مبنایو بر    یشان برای خود برپاهانیاز

ای  خشت این نظام، با آرزوی رهایی و توانایی ساختن زندگی

می را  آن  چارچوب  تعیینکه   خود  کنند،  می  خواهند 

ای شناخت چون روزنه   این  ، اغلبانیدر پاشود.  گذاشته  می

تونل می انتهای  که    یدستهماجی و  نتنها    درخشد کهدر 

،  دهدهای خود یاری  آلرا برای رسیدن به ایدهها  آنتواند  می

که  هستند.    هاآن   خود از    یوف این  انبوهی  راستا،  این  در 

تصاویر بکر و رسا برای انتقال لحظاتی سرشار از خوشبختی 

دادن مرز باریک بین  یا بدبختی در چهاردیواری خانه و نشان

 انگیز است.  خالق خود دارد، شگفت  در ذهنیتعشق و نفرت  

 

 توسط جامعه  رشیپذ

ساختارهای  امروز    رانیا  یفرهنگ  یگستره  ایآ با 

این  پدرساالرانه پذیرش  ظرفیت  خود،  خاص  ی 

ها را و آفرینندگان آن  ی از نظر سنتی نامانوسهات یشخص

 دارد؟

های  هر سال بر شمار خوانندگان رماناست که    نیا  تیواقع

اغلب  شود. آثار این گروه  نویسندگان زن در ایران افزوده می

چند  حال، در    ن یشوند. با ایچاپ م  د یتجد  در تیراژهای باال،

محور را  مرد  اتیادب  رواج  که  جماعتی  یصدا  گذشته  سال

هم  نداندیم  ارجح شده،  می.  ستا   بلندتر  با    کوشنداینان 

نویسندگان    شگردهای تولیدات  را  گوناگون    اهمیتبیزن 

  ها و صفحات نقدهای ادبی ها را در رسانهآنجلوه دهند و  

یا    "گیائسی  یدر آستانه   یزنان  اراجیف"،  "های زنانهواگویه"

 کنند. می  یابیارز "یبدون ارزش ادب هایی پاورقی"
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که تحقیرآمیز    هایواسنجی  ن یا  هایموافق موازین و سازه

  ادبیات"، برچسب  دارد  هدفرا    محورمرد   تسلط مطلق آثار

ه است؛ به عنوان مثال برخی  شدروز    ابداع و مُد  "یآپارتمان

منقد  اناستاداز   ا  اتیادب  رگذاریتأث  انو  توصیه    رانیدر 

داستانا":  کنندمی براصوال  زن  از   ینویس  باید  نوشتن 

گفتمان موجود در  مردانه استفاده کند؛ چرا که    یهاقالب

در    ینویسجامعه مردانه است و از طرف دیگر، پدران رمان

 . " انددنیا هم مردان بوده

در ادبیات که اغلب به  زنانه    ی هاتیّواقع  کردنارزش تلقّییب

می شکل  مذکر  منقدان  میابتکار  ترویج  و  در  گیرد  شود، 

موضوع   جهان  ادبیات  در  ستین  یاتازهتاریخ    هایسال. 

آثار نیز کوشیدند  آلمان  نقدنویسان ادبی در    1970ی  دهه

کشیدند،  را که دنیای خود را به تصویر می  زن  سندگانینو

زدن   تحقبا  س"  زیرآمیبرچسب  فاقد    "رگشتگیادبیات 

و  ارزش  کنند  معرفی  ادبی  و  خواست های    یهانیازها 

در  بازتاب را  آنیافته  دهندکمها  جلوه  در  .  بها  اما  دیرتر 

ی و  ستینیفم  یمطالعات ادب سویه،  های همهی بررسینتیجه 

روشنگرانهتالش   ات یادب"  ختیشناییبایز  تیّمشروع ،  های 

رفت. بیش از هر چیز  از همه سو مورد تایید قرار گ  "محورزن 

های اجتماعی و تبعیض جنسیتی،  آشکار شد که ناهنجاری

:  ضرورت نُمود و شکفتگی این نوع ادبیات را ایجاب کرده بود

  ،به عنوان مثال  ی زمانی، ی در این بازهزنان در آلمان غرب

استقالل  به  نسبی  دستیابی  یعنی  کار،  بازار  به  ورود  برای 

 ی همسران خود نیاز داشتند.  اجازههنوز به مالی، 

 ض یتبع  :است  ترتیب  نیهم  هب  هم  رانیا  در  امروززن    شرایط

مشروع است.  ی،  و اجتماع   ی زنان از نظر قانون  هیعل  یتیجنس

در دادگاه، همگی  قانون ازدواج، طالق، حضانت و شهادت  

زن امروزی در ایران  .  گذارندقوق انسانی آنان را زیرپا میح

 دارد.نیاز خود  همسر یمحضر  یبه اجازهحتی برای سفر، 

ا  دگرگونیاست.    محورردم  ایران، کشوری از    یایدن  نیدر 

قانونی   و  عقبنظر  و بدون    ستیز،عدالتمانده  حضور 

ادب   یشناخت  ییبایز  هایتالش نو  یو  ممکن  ،  سندهیزنان 

 نیست.

 

 

عنوان * با  مطلبی  آزاد  و  شده  کوتاه  برگردان  مقاله  این 

Iranische Schriftstellerinnen: In a Man’s 
World    به زبان آلمانی    2020دسامبر    15است که ابتدا در

با عنوان باال در    2020دسامبر    26در    و   Iran Journalدر

 ایندیپندنت فارسی منتشر شد. 
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیات داستانی زنانه 

 ها سه: پرسش

 

 هادر چنبر ارزش
جا  ها به ترتیب شماره، یکگیری از تکرار، سئوال برای پیش

 شوند: منتشر می

ازـ   صحنهدست  برخی  جمله اندرکاران  )از  ایران  ادب  ی 

دانشگاه( استاد  پاینده،  اصوال    حسین  که  معتقدند 

قالبداستان از  باید  نوشتن  برای  زن  مردانه نویس  های 

استفاده کند؛ چرا که گفتمان موجود در جامعه مردانه است  

رمان پدران  دیگر،  طرف  از  مردان و  هم  دنیا  در  نویسی 

   .اندبوده

 

پرسش: اگر قرار بود شما با استدالل این نظر را تایید 

 ؟ گفتیدیا رد کنید، چه می

باره در  انسانی  علوم  جامع  ُپرتال  در  شناسی ـ  »ارزش  ی 

)با   عربی  و  فارسی  معاصر  شعر  در  )همسر(  زن  جایگاه 

رویکردی انتقادی بر دیدگاه فمینیست اگزیستانسیالیستی 

 خوانیم:  مینامه ادبیات تطبیقی کاوشدوبوار(« به نقل از 

اه  »یکی از مباحث مهم ادبیات معاصر، توجه به زن و جایگ

که وی در خانواده و به تبع آن اجتماع است. با توجه به این 

های فمینیستی به بهانه دفاع از حقوق زنان،  امروزه مکتب

ازدواج را یک معضل بزرگ اجتماعی در برابر ارزش گذاری 

می   معاصر،  شعر  خصوصبه  و  ادبیات  درحوزه دانند،زن 

ر د  وی  حضور  و  همسر  جایگاه  در  زن  نقش  است  شده  تالش

 ترین رکن تربیتی طرح گردد.« خانواده به عنوان مهم

 

می شما  از  اگر  از پرسش:  موضوع  این  به  خواستند 

مطرح و دیدگاه  داشتید  پاسخی  چه  بپردازید،  شده 

 چرا؟ 

زنانه ادبیات  تایید  در  پراکنده  صدای  چند  کنار  در  نگر،  ـ 

کوشند با  منتقدان “متعهد و دلواپسی” هم هستند که می

های زنانه” یا  های زنانه” یا “وراجیهایی مانند “واگویهان عنو

اهمیت  گی” این آثار را بیهای “درونی ناشی از یائسهروایت 

 جلوه بدهند.  

مثال عنوان  بیفتح  به  در  اهلل  پرکار  منتقدان  از  که  نیاز 

دربارهرسانه بود،  ایران  ادبی  ویژگیهای  “ادبیات  ی  های 

زنان”   به  میآپارتمانی  گاهى  زنانه  نگاه  و  »زبان  نویسد: 

اى گراید و زمانى به ُپرحرفى و وراجى که گونهسکوت مى

نگرى و پرحرفى،  همان دلیل که جزئىفریاد زدن است. به

  نویسى است.«وجهى از زنانه

حسین ایمانیان، همکار دلواپس دیگر او در نقدی بر یک اثر 

که این رمان صه این نویسد: »خالمی  به قلم یک زن نویسنده

بیش بسا  روانشناسچه  کارِ  به  پژوهشتر  و  گرانِ ها 

هایِ قشرِ خاصی از زنانِ مملکتِ ما بیاید، زنانی که  بیماری

سالی  اند و حتی در میانهای اجتماعیکلی فارغ از دغدغهبه

ها  ها و ادا و اطوارهای خاصِ نوجوان وکان گرفتارِ پلشتیکم

می زناباقی  میانمانند؛  آستانهنِ  در  یائسهسالی  که  ی  گی 

شان خشکیده و تا دلت بخواهد  خیلی وقت است خالقیت

 خورند.«ی فرهنگِ مملکتِ ما به چشم میدر حوزه 

 

خواستید این نوع نقد را تعبیر و تفسیر کنید،  پرسش: اگر می

 نوشتید؟چه می

ی  های وارونهشخصیت „ـ رویکرد دیگری هم هست که از  

کند. به عنوان مثال اکبر رادی که عالوه بر  ش میستای  “زن

در    نوشت،های بسیاری هم  نقد و تحلیلنویسی،  نمایشنامه

جلد پنجم جُنگ چراغ در مورد سهیال، شخصیت زن رمان  

سپتامبر   در  که  براهنی،  رضا  از  کشتگان«   1984»آواز 

نویسد: »سهیال تا این لحظه  ( منتشر شد، می1363)مهرماه  

رمان  تریجذاب در  که  است  ایرانی  فرهنگ  با  زن  نگاره  ن 

 تصویر شده است.«

نوری  آگاهی«، شمهپرتو  و  از عال، در کتاب خود »هنر  ای 

های سهیال خانم را خطاب به همسر مبارز، روشنفکر حرف

 (   191کند: )ص حریف خود، این طور بازگو میو همه فنّ

زن   که  هستند  مردها  خیلی  هستم.  تو  مدیون  »من 

خانهشگل خو تا  دادند  قرار  وسیله  را  داشته شان  مجلل  ی 

زن برمیباشند...  را  میهاشان  برای داشتند  بردند 

تواند زنش  شان... مرد در جامعه ما همه کاره است. میرییس

می  ... بیاورد  بار  شریف  سرش را  خواست  بالیی  هر  تواند 
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  بیاورد. ولی تو راه دیگری جلو من گذاشتی ... من مدیون تو

 ها را به من گفتی...« هستم... تو خودت این

نوری که  پرتو  است  معتقد  رادی،  اکبر  نظر  برعکس  عال 

موجودی   که  نیست  فرهنگ  با  و  جذاب  تنها  نه  »سهیال 

زنبی سایر  و  خود  که  است  نادان  و  آلت  مغز  عمیقا  را  ها 

تواند  شخصیتی که شوهرش میداند. زن بیدست مردان می

به یک اشاره انگشت او را به فحشا بکشاند و او بی آن که از 

اختیاری داشته باشد، از پیش این سرنوشت محتوم را  خود 

 (  193پذیرفته و تسلیم است.« ) 

 

منتقد   دو  این  از  یک  کدام  نظر  شما،  باور  به  پرسش: 

پروپایه است و چرا؟ نظر خود شما )اگر مخالف این دو  بی

 نظر هستید( چیست؟

 

مایل    ها: لینک  که  همکارانی  برای  زیر  پیوندهای  آدرس 

ها جستارها را بخوانند،  بودند، پیش از پاسخ دادن به سئوال

مرورگر  کمک  به  مستقال  خود  دیگر  برخی  شد.  فرستاده 

  جز پیوند کتاب هنر و آگاهی( دستها )بهگوگل، به لینک

 یافتند. 

 ( 171عال از کتاب هنر و آگاهی )از ص پرتو نوری 
https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO
%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2
stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS
9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6Ikh
vbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbH
NlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1
IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9 

 نیاز: )پرگراف سوم(اهلل بیفتح
https://article.tebyan.net/283977/%D8%AF%D8%A7%D8
%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 

 حسین ایمانیان: )پرگراف آخر(
http://nevisesh.blogfa.com/post/45 

 حسین پاینده: )پرگراف شانزده( 
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86
%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-
%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A
%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-
%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-
%D9%86%D9%82%D8%AF-
%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-
%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF 

https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6IkhvbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9
https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6IkhvbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9
https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6IkhvbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9
https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6IkhvbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9
https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6IkhvbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9
https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6IkhvbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9
https://docviewer.yandex.com/view/0/?page=6&*=bNXUO%2FPuhMiEHmRRHMp3a3udNYN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNXhneUVYa2ZsbFlYVWtudkRVSWFPWS9URUV1c05rRm1ITThwTlNFZEFzUT0iLCJ0aXRsZSI6IkhvbmFyIE8gQWdhaGkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDUzODgzNzY2ODUsInl1IjoiNjY5MDkwMDMwMTU5OTY5NDE3OCJ9
https://article.tebyan.net/283977/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/283977/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/283977/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/283977/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://nevisesh.blogfa.com/post/45
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/91050402522/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

   لیشه پرهیز کنیماز ک
 پورشهرنوش پارسی

 
 
 

ادبیات    سوال یک: بگویم  باید  پاینده  آقای  پاسخ  در 

نام   به  نوشته  زن  یک  که  کتابی  با  ژاپن  داستانی 

شود. اهمیت این کتاب در آن حد  مونوگاتاری آغاز می

است که نام کتاب، مونوگاتاری، به عنوان نام خاص برای  

رمان درآمده است و اینک در ژاپن به رمان، مونوگاتاری  

انگلمی ابیات  در  برونته، گویند.  خواهران  با  نیز  ستان 

عنوان   به هیچ  است.  کرده  پیدا  مفهوم جدیدی  رمان 

مردانه  نمی ارزشی  اصل،  در  ادبیات  که  باور کرد  توان 

است. اما باید گفت که به دلیل منطق داستانی، چه زن  

های مشترکی پیروی  و چه مرد، هر دو جنس از ارزش

 کنند. می

 

ش زن در خانواده  این واقعیتی ست که نق سوال دوم:

می  هویت  او  نمیبه  دلیل  این  اما  به  بخشد.  که  شود 

های مختلف اجتماعی  عنوان یک انسان دانا در میدان

 هاست.حرکت نکند. ادبیات نیز یکی از این میدان

 

نیاز  کنم که آقایان فتح اهلل بیمن فکر می  سوال سوم:

هایی برای به تصویر کشیدن  و حسین ایمانیان از کلیشه

کنند، درست همان طور که  شخصیت زن استفاده می

هایی همانند نرخویی، درندگی،  برخی از زنان از کلیشه

 کنند.تعریف از مردان استفاده می ر گری دوحشی

 

ام و  نخوانده  را  شتگانآواز کمن رمان    سوال چهارم:

کوچک  براین  تصوریبنا    کتاب  قهرمان باره  در ترین 

 توانم نظر بدهم. ارم و نمیند
 
 

 
 

پور پارسی  سال    شهرنوش  از    1324متولد  تهران، 
به   آثارش  که  است  ایرانی  مطرح  نویسندگان  جمله 

های  از جمله رمان  .اندهای دیگر هم ترجمه شدهزبان
عقل  „، “طوبا و معنای شب“ ، “سگ و زمستان بلند„ :او

 “،“شیوا„،  “ماجرای ساده و کوچک روح درخت “،“آبی

خاطرات  „های و تالیف “کمی بهار„، “بر بال باد نشستن
 .“گرما در سال صفر„و  “زندان
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

 پاسخ بالهت، خاموشی است

 علیغالمرضا خواجه 

 

استاد خواهش میپرسش یکم:   از  های  کردم »قالبابتدا 

»گفتمان«   و  در  به -مردانه«  موجود  گفتمان  خصوص 

خواستم بدانم چرا چنین میرا برایم تعریف کند. هم  -جامعه

ی »باید«؛ و چرا »پدران«؟ آیا پدران و مردان در یک جمله 

کوتاه نوعی حشو نیست؟ نوعی حشو که از انحصاری مردانه 

شد گفت »پیشکسوتان یا پیشتازان  می  "شود. مثالناشی می

 نویسی...«. رمان

»نوش یک  که  باورم  این  بر  لباس  بنده  یا  کفش  مانند  ته« 

یک   باشد.  داشته  مردانه  یا  زنانه  فرمی  و  قالب  که  نیست 

تواند اثری انسانی باشد؛ با نگاهی انسانی. این نگاه  نوشته می

را   مردانه  یا  زنانه  تمایالت  است  قادر    رغمعلی–انسانی 

جغرافیاییمحدودیت و  سنتی  اعتقادی،  قانونی،  با    -های 

هنر آثاری  خلق  یا  دهد. نوشتن  نشان   ی 

تجربه و  باورها  به  انسانی  دیگران.نگاهی  یا  خود   های 

 

کنم که لینک ها پیشنهاد میبه طراح پرسشپرسش دوم:  

ی آن مقاله  این مقاله را درج کنند. چون مخاطب با مطالعه

تواند  های »سیمون دوبووار« بهتر میو تطبیق آن با دیدگاه

ی سیمون دو  جملهاین  تجزیه و تحلیل کند. به نظر بنده  

 بووار در جواب کافی است: 

»اگر روزی فرا برسد که زن، نه از سر ضعف، که با قدرت 

چون مرد،  هم  نیز، او برای  داشتندوست …عشق بورزد

 بار.«ی زندگی خواهد بود و نه خطری مرگسرچشمه 

ی علمی نیافتم. اما به  با آن که این مقاله را یک مقاله

 کنم مطلب زیر را بخوانند.پیشنهاد مینویسندگانش 
https://core.ac.uk/download/pdf/43030068.pdf 

 

برای پاسخ دادن بهتر است لینک و آدرس  پرسش سوم: 

ها در متن پرسش بیاید. تعبیر و  ی آنمقاله یا مصاحبه

نوشتن پیرامون بخشی از یک مطلب که ابتدا و  تفسیر و 

به   گلدست"کمی از انتهایش معلوم نیست به نظرم دست

 ندارد.   "متعهد و دلواپس"های منتقدان "آب دادن

هایی که در هر دو نظر وجود دارد، نوعی  با این وجود کلمه

تحقیر و حتی استهزا )کوچک شمردن ومسخره کردن( را 

مثل وراجی، پلشتی و ادا و اطوارهای   کند. کلماتی القا می

ها، خالقیت خشکیده و تا دلت بخواهد. حتی  خاص نوجوان 

گیرد. آنجا که  گی زنان مورد تمسخر قرار مییائسه

عرض خونریزی قاعدگی  هم - در نظر دوم-خالقیت زنان 

گی قرار تصور شده و خشکیدن خالقیت، معادل یائسه

دانند، مردها هم  آیا میها دانم این آدمگرفته است. نمی

 شوند؟! گی میدچار یائسه

 

 به نظر بنده پاسخ چنین بالهتی؛ خاموشی است.

 

ام. اما اگر  بنده آن رمان را نخواندهپرسش چهارم:  

های نقل شده از شخصیت حرف بخواهم فقط روی

داستانی »سهیال« نظر بدهم، او را شخصیتی وابسته  

پذیر است.  عمال سلطه بینم. شخصیتی منتظر ناجی؛ کهمی

چون خودش، راه خودش را انتخاب نکرده است. راهی را  

که همسرش جلوی پایش گذاشته طی کرده است. درست  

 پیروی کرده است.   -شهمسر–مثل یک مقلد از مرجعش 

  چه -رمان در–ها در اصل متن دانم جای نقطه چیننمی

ز  ها، ردی اچین  نقطه آن در اگر. است شده نوشته چیزی

ی راه پیشنهادی انتخابی آگاهانه باشد که به مقایسه

های مورد نظر خودش پرداخته باشد؛ آن  همسرش با راه

https://core.ac.uk/download/pdf/43030068.pdf
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توان او را از نظر فکری و رفتاری، شخصیتی معقول گاه می

 و مستقل دانست.

نتیجه چنین  به  بتوانم  تا  بخوانم  را  کتاب  برسم.  باید   ای 

 

 

چالشتری علی  خواجه  در    1346متولد    ،غالمرضا 

آمریکا   خانواده  پزشک  ،شهرکرد ساکن  تا  .  است  و  او  از 

 از   خیالی  »در  و  »منتظر«  »سالومه«،  شعر  مجموعه  کنون

شده   دوتو« عنوان   منتشر  با  شعری  مجموعه  است. 

عنوان  با  داستانی  مجموعه  و  بینگاه«  »سرپوشیده، 

 .دها« نیز در دست انتشار دار»درکنده
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

 را جدی نگیریم “انرژی منفی„

 مرضیه ستوده 

 

شاید من شخص مناسبی برای این نظرخواهی نباشم. مردانه  

 ـ زنانه کردن در قلمرو هنر ـ ادبیات، برای من آسان نیست.

کنم. کامال متوجه بعضی  انکار نمیمشکالت و معضالت را  

های خاصی هستم.  ها و انرژی منفی از طرف گروهسرکوب 

آن نمیاما  ادبیات  قلمرو  در  را  جدی  ها  راستش  و  دانم 

 گیرم.نمی

در ذهن من، چخوف هم زنانه است هم مردانه، انسانی است.  

را خوب می زن  آنقدر  ایبسن  زن یا  انگار خودش  شناسد، 

های زن تولستوی. هم قدرت زن را نشان  تاست. و یا شخصی

های زن را مثل آناکارنینا  گیداده مثل ناتاشا، هم شکننده

 ... 

ها جدی گرفته  بله در غرب، در دو قرن گذشته آثار زن

شد. اما از چندین دهه گذشته و با توجه به جوایزی نمی

ها  شود گفت در غرب زناند، میها کسب کردهکه زن

 را در دست دارند. بازار نشر 

دانم نوعی سرکوب و تحقیر و حذف  در ایران، بله می

شود سرکوب و تحقیر کرد.  هست. اما اثر خوب را نمی

 گیرد. حذف بیشتر به دلیل سانسور و ارشاد صورت می

هیچ  چه کسی می کند؟  را سرکوب  فروغ  هنری  اثر  تواند 

مردساالرانه نگاه  هیچ  و  اسالمی  مردی  ج.  حتی  ای. 

  نسته. نتوا

 یا شخصیت زری در سووشون را؟ 

زنانه و  نوشتار  مانده  بیشتر ژورنالیستی  ی معاصر هم، 

ادبیات نشده. مثال یک کتابی که سه چهار سال پیش  

برد   هم  شده  "جایزه  گم  ساالر،    "اماحتماال  سارا  از 

رمان   یا  است.  نباش"خیلی سطحی  مهسا    "نگران  از 

کردمحب کسب  جوایزی  هم  آن  که  است،  علی  ه 

رمان این  در  بخوانم.  نتوانستم  من  نه  راستش  ها، 

 شخصیت متحول داریم نه زبان ادبی.  

این سال اخیر، رمان  در  از نسیم مرعشی    "هرس"های  را 

شدت   به  نگاهی  هم  و  است  زنانه  صدایی  هم  پسندیدم. 

 انسانی. 

شده،  سوال  متن   در   که   منتقدین  برخورد  آورده  ها 

ت. و یک نویسنده چه زن،  برخورد صحیح و سالمی نیس

 چه مرد نباید آن را جدی بگیرد.

در نهایت، من بر این باورم که اگر ما اثر خواندنی و ماندنی  

قادر   مردساالرانه  یا  و  ژورنالیستی  نگاه  حتی  کنیم،  خلق 

 نیست آن اثر را مخدوش کند.  

تهران(، نویسنده و مترجم    -  1336)زاده    مرضیه ستوده
در   هدایت  صادق  ادبی  جایزه  برنده  و  کانادا  ساکن  ایرانی 

است. او در اوایل جنگ ایران و عراق کشورش    1382سال  
کانادا مهاجرت کرد.   به  و  ترک  زمان  „،  “ملکوت هفتم„را 

بمب ساعتی تیک تیک  „،  “ای نگاری ذوالجناح „،“گذشت
 از آثار اوست.  “تیک تیک.

از  ،  در متن  ها گذاری پرسشت ترتیب شمارهرعایعدم  *

 سوی نویسنده است. 
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

   گیری استحرکتی نو در حال شکل

 گیر عزت گوشه

 
 

 

ای مرد محور، در تاریخ هزارهگونه نگرش،  اینپرسش یکم:  

همواره به اشکال گوناگون وجود داشته و هنوز هم به طور  

آمیز و های خشونتآمد آن جنگ پیوسته ادامه دارد. و پی

های دیگر  گون جنسیت گیر بین دو جنس و گستره گونهپی

نمایی من  در طول این سرگذشت طوالنی بوده است.  بزرگ

نمایی ادبیاتی شکوفان و  ر بزرگاما در وجوه دیگری است. د

مرد علیرغم  که  خدازنانه  همه  ساالری،  کنترل  و  ساالری 

شگرف   خیزشی  اجتماعی،  و  فردی  فکری،  بدنی،  جانبه 

 داشته است.  

این به  بیانیهنگاه من  بیها، کوچک گونه  و  اعتنایی  شماری 

گرایی به گودال نیستی، خودآگاه ماست در سویه رانش جزم

های  سازی و آفرینشسازی، فرهنگ اری بر زبانگذبا انگشت

انگیزشان در گستره نوین زنان در ادبیات نیرومند و شگفت

، به ویژه درچهل و چند ساله اخیردر ایران،    ایران و جهان.

یافته از زنان پرورش یافته است که شکنجه و  نسلی صیقل

سرکوب، کنترل و چیرگی بر تن و اندیشه را تحمل کرده و 

های مبارزاتی و پویشی خود را در روند گذار و حرکتش راه

پیدا کرده است. پی آمد و بازده این مبارزات نهانی و آشکار،  

بنیه و نوگراست که در زیر  ادبیاتی پیشتاز، سرکش، سخت

آوری   بار  و  کرده  بلند  سر  استبداد،  خردکننده  دستگاه 

ران زایش ادبی ایشگرفی داشته است. این آغازی است در باز

چرا که در سیر پویش و کار مداوم و پیگیراست توسط زنان.  

می زبانکه  فرهنگتوان  و  همسازی  کرد.  چون سازی 

کنند.  سازی میها در عمق دریا که آرام آرام صخره مرجان

 زایی بسیار امیدوارم.من به این پویش و باز

ویژگی دلیل  به  تاریخ  البته  در  زنان  حرکت  توان  پر  های 

گرای فراگیر  هان، شاید ما شاهد یک کودتای واپسکنونی ج

ای نامعلوم، الهام  جهانی جدیدی علیه زنان باشیم در آینده

رژیم اروپا،  قرون وسطایی  قوانین  از  واپسگرای گرفته  های 

توتالیتر، هم آتوود در  مذهبی و  مارگریت  چون فضایی که 

   Handmaid’s tale  "روایت ندیمه"رمان ارزشمندش  

ک است.تصویر  نگاهبان    رده  هوشمندانه  باید  زنان 

و  دست گوش  و  چشم  سراپا  بوده،  خود  نیرومند  آوردهای 

نگری از یک خطر محتمل پیشگیری هوش باشند و با آینده

 کنند. 

گویی  دانند که پیشینه ادبیات نوشتاری، به قصه بسیاری می

ادبیات شفاهی بر می ادبیات خاص، ویژگی  و  گردد. و این 

. از حدود چهار هزارسال پیش تا کنون، از دوران  زنانه دارد

مردچرخ  به گاه  بر محوری  و  جهانگیر،  سیستم  یک  عنوان 

دانسته  هماساس  زنانی  ما،  کنونی  الهه های  اینانا  چون 

خاورمیانه شهرزاد  و  بابلی  ایشترالهه  پر  سومری،  نقش  ای 

شکل در  ستیزنده  اهمیتی  و  اقتدارگریز  ادبیات  این  گیری 

زبان  اداشته  ابزارهای  تمامی  دوری،  چندان  نه  زمان  تا  ند. 

نوشتاری و آموزش عمومی، در انحصار مردان بوده است. اما  

زنان، بر اساس نگرششان در حیطه فضاهای زندگی درونی  

برونی الالییو  متلشان،  اشعار،  قصهها،  و  را  ها  هایی 

اند که اغلب توسط مردان به نوعی ربوده شده، شکلی  آفریده
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ردانه به خود گرفته، و به نام آنان به نگارش در آمده است.  م

از   است.  داشته  ادامه  بیستم  قرن  تا  تاریخی  سیر  این 

توان از نویسنده آمریکایی اسکات  های این ربایش مینمونه 

فیتز جرالد نام برد که در اوایل قرن بیستم دفتر خاطرات  

 . رساند همسرش زلدا سایر را به نام خود به چاپ می

داستان از  عظیمی  نوشته بخش  دکامرون  کتاب  های 

داستان میالدی،  چهارده  قرن  در  بوکاچیو  های  جیووانی 

داستان و  چاوسر،  جفری  نوشته  و  کانتربوری  هزار  های 

گو، درباره زنان و برای زنان گفته  شب، از زبان زنان قصهیک

شده است. بعدها مارگریت دناوار، زنی که امکان فراگیری 

کتابی  خواند انگلیس داشته است،  را در دربار  ن و نوشتن 

در   که  هپتامرون،  نام  به  دکامرون  از  گرفته  الهام  نوشت 

ساالری مذهبی رفرم ایجاد کرد و تاثیر رادیکالی  قوانین تک

اندیشی جامعه بر جا گذاشت. در ادبیات شفاهی ایران  بر آزاد 

های  گویی برای کودکان و زنان در خانه و محفلنیز، قصه

ننه مادران،  بزرگان،  مادر  زنان،  توسط  اغلب  و  زنانه،  ها 

ها بیان به بیان  متل –گرفته و آن قصه ها صورت میندیمه

این قصه   فرم  و  است. در کنکاشی در متن   – حفظ شده 

گونهمتل اندیشگی،  شیوه  نگرش،  تفاوت  های  گونگیها، 

است.   مشهود  زنانه  هوشمندی  و  تخیل  و  زبانی  و  بیانی 

نمونههقص تلخون،  و  سوسکه  خاله  چنین های  از  هایی 

نویسندگان،  ادبیاتی هستند. می از  بسیاری  توان گفت که 

 – الفبای نویسندگی و نیاز به قصه گویی را از شنودن قصه 

اند. و این گونه بوده  های شفاهی زنان خانواده آموخته متل

ای گوش بدهی، در  اگر با دقت به قصه"است که به قولی،  

جوهره  پ  با  انسانی  شد.  خواهی  دیگری  انسان  ایان 

 "برابرگرایی.

قدرت و  بسته  دنیای  جنسیت، در  یک  خودکامه  و  مدار 

ها، آگاهانه یا نا آگاهانه به روی حقیقت بسته است.  چشم

شوند و نگرشی  ها، معانی و کالم از زنان زنانه ربوده میقالب

مداران شود. طبیعی است که قدرتها داده میمردانه به آن

و  می ببینند  هرم  یک  باالی  در  را  خود  که  نه خواهند 

 های دیگر.... ردیف با جنس یا طیف جنسیتهم

 

ویژگی زنان را تنها در نقش مادری و همسری پرسش دوم:  

 :ساالر استمدار و دینهای جوامع مرددانستن، از خصیصه 

مترادف   مرد،  و  زن  برابری  یا  فمینیسم،  واژه  که  جوامعی 

نابود و  ترور  ترس،  با  تکاست  قوانین  و  سازی  ساالر 

مردانه. این قوانین، سنت را تقویت کرده و نگرش   مدارقدرت

ساخت چنین برابری را به جرم تبدیل کرده است. اما در زیر

گیری و گذار است جوامعی، حرکتی نو و تازه در حال شکل

محور به الگوی پارتنرشیپ. در چنین از سیستم سنتی و مرد

چیره هایسیستم  و  فرهنگغالب  با  سویه  گر،  در  سازی 

توان یک رویکرد نوین را رواج داد. این  ی پارتنرشیپ میالگو

های گوناگون. در  گذار، گذاری طوالنی خواهد بود در سویه 

ها، در راستکاری و تعادل قدرت بین زن و مرد  تفهیم ارزش 

از ساختار   تعدیل خشونت که جزیی  از دید جنسیتی، در 

به آموزش و  تبدیل آن  سیستم مهتری و سروری است و 

نرمکنش چارههای  برای  مداراگرایانه  و  اندیشی  خویانه 

ناسازگاریتضاد و  تبدیل  ها  نهایت  در  و  مناقشات....  و  ها 

تک تساویساختار  ساختار  به  اجتماعی  و  ساالری  گرایانه، 

زمینه در  مرد  و  زن  بین  اقتصادی،  برابری  اجتماعی،  های 

بسیاری    ... و  قومی  و  نژادی  اندیشگی،  جنسیتی، جنسی، 

واژه  چیز من  نگرش  در  که  بگویم  باید  البته  دیگر....  های 

مفهومی است مطلق. و من با توجه به این مفهوم   "برابری"

 برم. اندیشی این واژه را به کار میو بر اساس نسبی

و اما دیدگاه رانش زنان به دو محور مادری و همسری و نه 

انتخاب زیست خود، آزاداندیشی و خود  برای  زنان  ساالری 

اندیشه و هستی خود، نگرش هدفمندانه است  تن خود و 

در  ازدواج  تاریخ  به  نگاهی  با  مردانه.  سروری  ادامه  برای 

غیرسویه  چند های  گذار  طول  در  مذهبی  و  مذهبی 

ای  های ویژهگونگی و فراز و نشیب اش، شاهد گونهای هزاره
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وزنی و برابری در وجوه مختلف بین شویم. زمانی که هممی

زن و مرد در یک جامعه موجود نباشد، و زمانی که زن به 

ساالر شناخته نشود، طبیعی اندیش و خودعنوان انسان آزاد 

 پژمرد.  های آفرینندگی میاست که آفرینشش در هسته

اند برای  اریخ معاصر، شاعران و نویسندگان زنی توانسته در ت

سنت ساختارهای  که  باشند  الگو  مردان  و  گرای  زنان 

اند. و در راهی سخت و  ای شکستهساالر را به هر گونهتک

برداشته  قدم  شاخه  باید  چند  زیستن  تنها  و  ازدواج  اند. 

امیلی   از  قانونی.  اصل  یک  نه  و  باشد  زن  یک  انتخاب 

و    دیکنسون وولف  ویرجینیا  تا  برونته،  خواهران  تا  گرفته 

فروغ   تا  گرفته  اعتصامی  پروین  از  و  دوراس...  مارگریت 

اند و همانند  ای بودههایی چند شاخهفرخزاد، آغازگران راه 

هایی نوین را برای زنان و مردان هموار چراغی پیشتاز، راه

نادیده"مردان"اند.  کرده وجوه  به  که  جهت  این  از    ای، 

بیندیشند و بتوانند اندیشه را به نوعی تجربه کنند. و این  

 تجربه، به تقسیم دانش زنان نیازمند است.  

نا جوامع  از  بسیاری  پنهانی  در  اغلب  که  زنانی  آثار  برابر، 

هایشان یا ربوده شده و یا به آتش  اند؛ نوشتهنوشته شده بوده

آثارشان  اند.... برخی برای استواری این ادبیات،کشیده شده

چون مری نویسندگانی هم  .اندرا بنام مردان به چاپ رسانده

.  ان ایوانز با نام جرج الیوت و یا آمانتین دوپن با نام ژرژ ساند

یک  "جایی که زنان شاعر و نویسنده برای آفرینش به  و از آن

خود آن  از  داشته  "اتاق  تالش  نیاز  تنهایی  انتخاب  با  اند، 

ذرهکرده به  تا  آزادی  ایاند  نویسنده  از  مرد  یک  که  هایی 

داشته است، دست یابند. امیلی دیکنسون شاعری است که  

در تنهایی اتاقش جهان را در نوردید و در زمان حیاتش جز  

یکی دو شعر از او، نوشته دیگری به چاپ نرسید، اما پس از  

نمونه  فرخزاد  فروغ  و  را متحول کرد.  آمریکا  مرگش شعر 

 اش..... ایرانی

 

سوم:  پ گفترسش  در  دوراس  باره  مارگریت  در  وگویی 

حاال زمانی است که زن باید خود را  "گوید: ادبیات زنان می

توان جوهره این گفتار را می  "بنویسد و مردان گوش بدهند.

، ساخته خود او جست. وی در این فیلم،  "کامیون"در فیلم  

ادانه دهد تا آزتعمدا یک زن مسافر را در یک کامیون قرار می

که   زنی  بشود.  دیده  وجودش  که  آن  بدون  بزند  حرف 

ای  تواند هر زنی در هر گوشه از این دنیا باشد. وی برههمی

اش را بدون انقطاع برای خود و برای راننده کامیون از زندگی

تواند هر مردی در  چنین ناپیدا است، و میکه در فیلم هم

رد راننده در تمام  کند. مهر گوشه از این دنیا باشد، بیان می

به زن گوش می فیلم در سکوت  اصلی  طول  تصاویر  دهد. 

فیلم اما، کامیون آبی رنگی است که در حواشی شهر و بیابان 

جاده بیو  پیچ  در  پیچ  و  توقف میهای  روز  در طول  راند. 

شب، از سحرگاه تا غروب تا شب..... در یک مونتاژ موازی، 

د بازیگر  عنوان  به  دوراس  همین  مارگریت  اتاق،  یک  ر 

خواند و  نامه را برای ژرار دوپاردیو به عنوان بازیگر میفیلم

می دوراس  فیلم  طول  تمام  گوش  در  دوپاردیو  و  خواند 

و  می ابهام  یا  سر کنجکاوی  از  او  لبخند  گاه  از  هر  و  دهد 

بزرگ میگیجی  اندیشمندانه نمایی  گفتار  عصاره  شود. 

شده است: در تمام    دوراس در ذره ذره این فیلم گنجانده 

اند.  اند، زنان گوش دادهها مردان حرف زدهطول این هزاره

مردان هم گوش تا  باید سخن بگویند  زنان  را اکنون  دادن 

 بیاموزند و هم دنیای زنان را بشناسند.

ایران  در  منقدین  برخی  توسط  زنان  مورد  در  که  نگرشی 

ویلیامز،  ای از تنسی  یاد چند نمایشنامه  مطرح شده، مرا به

مینمایشنامه آمریکایی  نمایشنامهنویس  هایی  اندازد. 

واگن پر از پنبه یا    27"،  "تراموایی به نام هوس"چون  هم

ها  . ویلیامز در این نمایشنامه"تابستان و دود"، و  "بیبی دال

می  شخصیت  را  نمایهمردانی  در  که  جامعه پردازد  از  ای 

آمیز و واپایشگر، به  بار، تحقیر محور، با نگرشی خشونتمرد

اندیشه و  ترین سویه ستمگرانه  ای تالش می کنند که تن، 
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با   خوانندگان  اکثر  کنند.  فرمانروایی  را  زنان  زیست 

  "تابستان و دود"یا  "تراموایی به نام هوس"های  نمایشنامه

نوعی   به  منقدین  این  مطروحه  نگرش  اما  هستند.  آشنا 

ن، در نمایشنامه  چون نگاه آرچی لی میگانگرشی است هم

.  آرچی لی میگان، صاحب "بیست و هفت واگن پر از پنبه"

سالی است که زن نوجوانی کنی، مرد میانکارگاه پنبه پاک

را از پدرش خریداری کرده است، و به او همچون یک شیئی  

می اوست  کامل  تملک  در  که  منتظر سکسوال  و  نگرد، 

بستر بشود. باید  هم ماند تا او به سن قانونی برسد تا با اومی

، به  1965گفت که برگردان این نمایشنامه به فیلم در سال  

کردن موضوعاتی که به سکسوالیته، جنسیت و خاطر مطرح 

مرتبط ازدواج  در  گروهخیانت  توسط  و  اند،  مذهبی  های 

کهنهمحافظه و  نکوهش  کار  به شدت مورد  آمریکا،  گرا در 

عدالتی  بردگی و بی  ساختقرار گرفت، بدون این که به زیر 

در خرید و فروش دختران در جامعه، مالکیت تن و بدن و  

 فرمانروایی بر آزادی انتخاب زنان، توجه شود. 

جوامع  در  که  زنان  برخی  و  مردان  اغلب  در  نگرش  این 

تک مرد میمحور  زندگی  گاه  ساالر  و  ناخودگاه  گاه  کنند، 

ایران دور   ست ازهاکند. برای من که سالآگاه بروز میخود 

کنم، در عین  ام و ادبیات زنان را از سه سویه نگاه میبوده

تفکیک شرایط زمانی، مکانی، تاریخی و زیست جغرافیایی،  

فردی،   اندیشگی  بُعد  در  اشتراک هم  و  اما یک هماهنگی 

می روانکاوانه  و  ادبیات  غریزی  شامل  سویه،  سه  این  بینم. 

کنند، ادبیات زنانی    زنان ایرانی است که در ایران زندگی می 

به بیکه  در  عدالتیخاطر  دیگر  موارد  یا  جنسیتی  های 

سر   به  تبعید  در  یا  و  مهاجرند  گیتی،  مختلف  کشورهای 

 برند، و ادبیات زنان در پهنه گیتی...   می

منقدین  به نگرش  در  و  مردمحور  جامعه  یک  در  هرحال، 

مذکور، زن چیزی نیست جز یک عروسک جوان دلربا برای  

و  لذت سیاسی  اندیشگرانه  نگاه  که  خوشگذرانی،  و  جویی 

اش هم باید پیرو نگرش مردان باشد و همانند آنان  اجتماعی

های  به هستی نگاه کند. و نه یک پارتنر )همراه( در زمینه

سال، زنی است بری یک جامعه. و زن میانسازندگی و پیش

 که باید در پیله تنهایی خود برای مرگ روزشماری کند!!  

و   درونی  جسمی،  ماهیت  اساس  بر  و  غریزی  طور  به  زن 

و  ساختار زیستی ریزبینی، و موشکافی  اش، و مهارتش در 

از  اش در تار و پود بافتواکاوی های در هم پیچیده، مرتباً 

طور  به  و  است  حرکت  در  جزء  به  کل  از  و  کل  به  جزء 

می سرک  ای  زاویه  هر  به  نقطه مارپیچی  هر  به  کشد... 

تا تار و پود یک معضل را بیرون بکشد و پاسخی    تاریکی...

سفر این  کند.  ایجاد  گشایشی  برای  بیاید.  طبیعتاً  ها 

ای که عادت به نوشتار زنانه ندارد و نداشته است، خواننده

می  جلوه  ناگوار  و  هضم  بسیاری  دیر  این،  بر  عالوه  کند. 

ملوس هم عروسک  یک  را  زن  میگان،  لی  آرچی  چون 

تواند مورد استفاده قرار ا چهل سالگی میپندارند که تمی

سبب فریاد بزند: آه، من  فشار هرزه دستی، بی"بگیرد و با  

سازی  باید بر این نکته تاکید کرد که پاک  "بسیار خوشبختم!

و   زبان  یک  جایگزینی  و  سنتی  فرهنگ  بازسازی  زبان، 

فرهنگ نوین حرکتی است جوشان که زنان در سراسر گیتی  

اند. زنان ایران در آغاز راهند و مدام به پیش بردهبا کار پیگیر  

روند. و همین تهور است که ایجاد ترس اما با تهور پیش می

 کرده است.

نویسی، کاوش، کند و کاو  در ادبیات زنان، و به ویژه در رمان

ای است  گون، جستار گرانمایههای گونهو پرداخت در زمینه 

پر زمیبرای نوشته  ها،  نه. این گونه نوشتههای چند الیه و 

کنند و گاه انگیزه  تری را در خوانش طلب میرویکرد عمیق

سبب  دگرگونی را  جامعه  یک  در  بنیادی  دگردیسی  و  ها 

 شوند.  می

های خودش را دارد.  طبیعی است که هر رویشی، دشواری 

های سترگ. اما  اند و نیازمند تالشبسیاری کارها هنوز خام

شمار کوچک  و  نگرش  خوارسازی  با  کارشان  و  زنان  ی 

و    "سگییائه"،  "وراجی"،  "پر حرفی"چون:  خوارسازانه هم
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میان آستانه  در  زنان  خالقیت  باروی  خشکیدن  و  سالی 

عقالنی، نگرشی واپسگرا و حقیر است. و چیزی در پس آن  

بزرگ جز  و  نیست  دیگر...  جنس  بر  جنس  یک  انگاری 

جنس رنگارنگ  طیف  بر  دگرگفرمانروایی  و  ونه  ها 

 ها....  اندیشی

 

چهارم:   کتاب  پرسش  متاسفانه  کشتگان"من  را    "آواز 

 "سهیال"ام. و طبعاً در شرایطی نیستم که شخصیت  نخوانده

اش سخن بگویم. نگاه من تنها بر اساس  را بشناسم و در باره

ها آمده است و هم سنجی دو  گفتاوردی است که در گیومه 

 اندیشه ذکر شده.  

های لیبرالی، گاه زنِ منفعل برای  گون اندیشهدر طیف گونه 

برخی مردان، جذاب و دلنشین است. چرا که اقتدار و جایگاه  

نمی  متزلزل  را  و استوارشان  اگرها  مقوله  این  در  سازد. 

توان متصور شد. در برخی از زنان که  های زیادی را میشاید

مازوخیسم زنانه    اند، محور رشد کردهدر جوامع واپایشگرِ مرد

ویژه شرایط  در  که  درونشان  در  است  مخفی  ای  منبعی 

می پیدا  شاخص  نمودی  قدرت  ناگهان  از  نومید  زن،  کند. 

از وحشت و هراس غرق می شود،  خود، در توده متراکمی 

انکاری، به  بینی و خودگونه که با میلی شدید به خود کمآن 

میخود  خود  میآزاری  شروع  و  به  پردازد  سازی محوکند 

بزرگ با  وی  کاذب  خود.  محبتی  و  عشق  دیگری،  نمایی 

انکار خود بگذارد. این آفریند تا سرپوشی بر ماهیت خودمی

حکومت  سلطه  زیر  مردانِ  در  تکمازوخیسم  و  های  ساالر 

ترین  کهن"توتالیتر نیز موجود است. رومن گاری در داستان  

زارانه در شدگی خود را آمندی و چیرهچیره  "داستان جهان

 قالب مأمور نازی و زندانی، به زیبایی مطرح کرده است.  

قدرت   گردونه  را در  خود  زنان،  از  برخی  دیگر،  نگاهی  در 

سازند تا به قدرتی کاذب دست یابند. آنان با  مردان غرق می

جنسان خود، و با قدرت دادن چاپلوسانه  سرکوب خود و هم

نیم موقعیت  مردان،  به  دروغین  مالو  و  بند  اجتماعی  ی، 

می ترمیم  و  نگاهبانی  را  خود  این  خانوادگی  در  و  کنند. 

هم میگردونه،  مردان  سرکوب دست  در  گری شوند 

 جنسان خود. هم

اگر در شرایط دیگری و جامعه دیگری   "سهیال"بی گمان  

کرد،  گر زندگی میمتفاوت از چنین جامعه سنتی سرکوب 

مکان و شرایط،    داد. زمان،واکنش دیگری از خود نشان می

را سبب میهای ویژهها و واکنشکنش شود. شاید هم  ای 

این نویسنده  که  ویژه  است  نگرشی  واکنش،  به  این  گونه 

های  ها همه احتماالت است. گمانتصویر کشیده است. این

 هایی که  تنها گمان است و نه استدالل ... ذهنی...  گمان

 

نویس، منقد و    نویس، داستان، نمایشنامهگیرعزت گوشه

گوشه  از  است.  شعر  شاعر  مجموعه  چندین  تاکنون  گیر 

دختری به نام بی  “، داستان کوتاه  ”مهاجرت به خورشید“

، برنده جایزه  ”حاملگی مریم „و نمایشنامه  ”بی بوتول دزفولی

  ،، برنده جایزه نورمن فلتون”هاپشت پرده“ریچارد مایبام و  

 منتشر شده است.  
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

  شوندها نویسنده میآدم

 نسیم مرعشی 

 
 

زبان »انسانی« است. نه    پرسش یکم:  ادبیات و  برای من 

قالب به  زنانه.  نه  و  نیستم.  مردانه  معتقد  هم  مردانه  های 

زنانه   ،ها عوض کردن جای دکمه ادبیات پیراهن نیست که با  

و مردانه شود. در نهایت برای من داستانی با قهرمان زن با  

دغدغهدغدغه با  مرد  قهرمان  با  داستانی  و  زنانه  های  های 

قهرمان   انسانی  فردیت  هم  آن  در  که  دارد.  وجود  مردانه 

جنسیت  می فرای  البته  و  باشد  او  جنسیت  فرای  توان 

تننویسنده من  برای  آن.  دغدغهی  از  تعدادی  به    ، هاها 

جنسیت شخصیت مربوط هستند. و مگر یکی از زیباترین  

های دنیا با شخصیت زن را گوستاو فلوبر ننوشته است؟ رمان

دامی جنسیت افتادن در  این دید  اعتقاد من  زده است. به 

شاید مردان اختراعش کرده باشند تا ننوشتن را به زنان القا  

نویسی  رمان  پدران  دنیا،    کنند.  آشپزی  پدران  مثل  دنیا 

پدران خیاطی دنیا، پدران پزشکی، نقاشی و خیلی دیگر از  

اما که چه؟ جامعه دارد تغییر   ،اندهای دنیا مرد بودهشغل

 شوند. چه زن باشند و چه مرد.  ها نویسنده میکند. آدممی

دوم:  جوانب   پرسش  تمام  به  توجه  با  زن  من  اعتقاد  به 

تواند نقش خود در جامعه را به دست میی خود  زندگی زنانه

تواند آورد. زنی که همسر است، مادر است، دختر است، می

می باشد.  میارزشمند  باشد.  زنان  حقوق  فعال  تواند  تواند 

نقش این  بدون  زن  کند.  تالش  و  بخواند،  هم  بداند،  ها 

  ،تواند ارزشمند باشد. در واقع به اعتقاد من ارزش انسانی می

طور که صرف مادر بودن و همسر بودن همان  فردی است.

تواند جلوی به خودی خود ارزش نیست، در عین حال نمی

 ارزشمندی زن را بگیرد.

سوم: می  پرسش  نمیفکر  یک کنم  خواندن  صرف  توان 

ی آن نظر داد.  ای طوالنی دربارهپاراگراف از احتماال مصاحبه 

پاراگراف این  برداشتن  و  طرح  انتخاب  نظر  به  دعوا ها 

ها. به همین خاطر رسد. چیزی برای عصبانی کردن زن می

ها نخواهم داد.  ی آن با خواندن این دو پاراگراف نظری درباره

در عین حال اگر مردانی با این عقاید در جامعه وجود داشته 

ی ایران در گذار است. هم جای تعجب نیست. جامعه  ، باشند

اما حاال رو به    .ن بودهایی با این تفکرات فراواتعداد انسان

نگاه کرد و به آن دلخوش  ،توان به این نزولنزول است. می

 بود.

با عرض تاسف بسیار افتخار خواندن این  پرسش چهارم:  

 رمان هنوز برایم میسر نشده است. 

 

تهران  1362  در  ، یمرعش  میسن او   در  شد.    زاده 
نخستین کتاب    است.  کی مکان  یرشته مهندس  لیالتحصفارغ

  زهیبرنده جا  1393در سال    “فصل آخر سال است  زییپا„او  
 ، دومین کتاب او است.“هرس„. احمد شدجالل آل یادب
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

 اه درازی در پیش داریمر
 مهرنوش مزارعی

 
 

 

یکم: می  پرسش  اندرکاران تعجب  دست  این  که  کنم 

قدر از صحنه ی ادب ایران چه کسانی هستند که اینصحنه 

یا   و  دور،  به  ایران  مدرن  ادبیات  از  حتی  و  جهان  ادبیات 

نسبت به آن بی توجه هستند! امروزه کامال مشخص شده  

قالب عرصهکه  دیگر  یا  و  ادبیات  در  چه  مردانه  های  های 

جواب  تنهایی  به  معنوی  زندگی،  و  مادی  های  نیاز  گوی 

( آورند:  می  که  دلیلی هم  مورد  در  نیست.  که  انسان  چرا 

گفتمان موجود در جامعه مردانه است( باید بپرسم که چرا 

کنم حتی گفتمان  باید فقط  به گفتمان موجود، که فکر نمی

 غالب هم باشد، توجه کرد؟   

در دنیا    نویسیو از طرف دیگر، پدران رمان "و یا دلیل دیگر:  

نویس دنیا  درست است که پدران رمان  "اند.هم مردان بوده

اند.  نویسی دنیا هم زنان بودهاند، اما مادران رمانمردان بوده

به اجتماعیمتاسفانه  زنان در آن بسر خاطر شرایط  ای که 

آنبردهمی از  گاهی حتی  اند، شناخت درستی  و  نبوده،  ها 

بینیم در دورانی که  اند.  میجرات انتشار آثارشان را نداشته 

شرایط اجتماعی زنان یا توجه به حقوق زنان رشد کرده، یا  

هایی که جنبش فمینیسم در اوج بوده، بسیاری از  در زمان

اند و یا توجه به آنها بیشتر شده است.  این مادران کشف شده

مثال چه مادری برای ادبیات مدرن جهان بهتر از ویرجینیا 

جین آستین ی دورتر و در مقیاسی متفاوت، وولف؟ و یا کم

الکات و کیت شوپن. این نویسندگان آثار   و یا  لوئیزا می 

توجه قابل  و  بهمهم  آوردهای  گفتمان  وجود  چون  اما  اند، 

ها و آثارشان  موجود در جامعه مردانه بوده، شناختی از آن

چنین برخی از مردان، گفتمان  ها و همکه زن  نبوده تا زمانی

از مشهورترین این آثار کتاب  اند.  وجود را به زیر سئوال بردهم

اثر کیت شوپن است که در     (Awakening)"بیدارى"

  1960هاى  اواخر قرن نوزدهم نوشته است. این کتاب تا سال

هاى آمریکایى کشف و از آن اعاده  که به وسیله فمینیست 

حمله دلیل  به  شد،  فراموشى حیثیت  به  منتقدین  هاى 

ه شده بود. الین شووالتر، منتقد مشهور آمریکایى، در  سپرد

وقت نخواهیم دانست که  ما هیچ"  :گویدمورد این کتاب مى

نمى مجبور  رمان  این  تا  اگر  کند  صبر  قرن  نیم  شد 

های ادبى چه تغییراتى  خوانندگان خود را پیدا کند، سنت

پخش، مى چرخه  از  انقالبى  ادبی  اثر  یک  حذف  کردند. 

 ه یک ژانر در حال رشد، صدمات جدى وارد آورد.تواند بمی

«  

هایى که در قرن هیجدهم، تعداد رمانکه  در جایی خواندم

رمان از  بیشتر  شده،  نوشته  زنان  وسیله  که  به  بوده  هایی 

ها اغلب در تاریخ  متاسفانه این نوشته   اما .اندمردان نوشته

ادبى عرضه   یا با یک تأخیر پنجاه تا صد ساله، به بازار  نمانده،

 اند.شده، و مورد توجه قرار گرفته

در حوزه شعر بهترین مثال امیلی دیکنسون، مادر شعر نو  

آمریکا است. یک شاعر قرن نوزدهمی  که در زمان حیاتش، 

ها نیز  شعر و یک نامه از او منتشر شد که اغلب آن 10تنها 

 بدون اجازه و تصویب شاعر به چاپ رسید. 

اوائل  در  برای   دیکنسون  را  از شعرهایش  تعدادی  حیات، 

ها را به بهانه شعر نبودن و نداشتن  ناشری فرستاد که او آن

های ادبی رد کرد. امیلی تا آخر عمر نه تنها برای او، ارزش 
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بلکه برای هیچ ناشری، شعری نفرستاد. هرچند که تا آخر 

عمر مکاتباتش را با او ادامه داد. خواهرش بعد از مرگ او،  

ها را به  دست ناشر و  شعر از امیلی پیدا کرد و آن  1800

ویراستاری سپرد و او با خیال راحت هرجا الزم دید، کوما و  

نقطه و دیگر عالئم را وارد متن کرد. او حتی شعرها را کوتاه  

صورت مصرع و بیت و در نهایت به شکل شعرِ  و بلند و به

 رد.  باب دل خوانندگان قرن نوزدهم، درآورد و منتشر ک

مندی به شعر نو در و با رشد عالقه   بیستمدر اواسط قرن  

توجه   دیکنسون  امیلی  شعر  به  منتقدان،  که  بود  آمریکا 

اولین   بدانید  که  است  جالب  دادند.  نشان  بیشتری 

بهمنتقد/روزنامه که  دیکنسون  نگاری  شعر  به  جدی  طور 

را   او  شعرهای  و  نشانه  "شجاعانه"پرداخت  با  از  و  هایی 

نگار زن آمریکایی  زنامهشعری متفاوت معرفی کرد، یک رو

 30های دهه  به نام الیزابت شپلی سرجنت بود که در سال

های جدی در مورد امیلی و آثارش  قرن بیستم، اولین مقاله

کاری نشده شعرهای دیکنسون، را نوشت. اولین نسخه دست 

عده  1955در   از منتشر شد.  پاند،  اِزرا  ای شعرهای خوب 

یکا را با شعرهای دیکنسون بنیان گزاران مکتب شعر نو امر

اند و  که در اواسط قرن نوردهم نوشته شده، مقایسه کرده

تعدادی از شعرهای پاند را متاثر از شعرهای امیلی دیکنسون 

 دانند.  می

اند توانستهحاال در نظر بگیرید چند تا امیلی دیکنسون می

داشته  دنیا وجود  سراسر  در  یا  و  ایران  در  تاریخ  در طول 

نداشتهباشند   دلسوز  خواهری  مرگشان  که  از  بعد  که  اند 

 آثارشان را به دست ناشری بسپارد.  

ازدواج یک معضل  "اوال که من با این نظر که    پرسش دوم:

اجتماعی البته    "بزرگ  موافقم،  کامال  به   "ازدواج"است 

مانده  شده در قوانین و باورهای عقبمفهموم رایج و توصیف 

و ضد زن موجود. نه تنها ازدواج، بلکه کل قوانین خانواده،  

گذاری زن در ایران است. البته معضل بزرگی در برابر ارزش 

معنای من به  ازدواج  نیست.  ازدواج  با  مخالفت  ظورم 

یا زوججفت  بلکه الزم و در  شدن  تنها بد نیست،  نه  شدن 

تواند باعث رشد هر دو فرد، و کمک  خیلی مواقع حتی می

به در  و  بزرگی  آوردن  اما  تربیت  وجود  باشد.  جدید  نسل 

ازدواج به این مفهوم، فقط وقتی کاربرد دارد که به مفهوم  

یک    "من"دو    شدنزوج و  من  یک  نه  من "باشد،  .  "نیم 

بنابراین معضل بزرگ ازدواج، برخورد نظرات اجتماعی و یا  

در  را  خودش  تاثیر  موضوع  این  است.  آن  با  قانونی 

های  گذاری زن، نه تنها در ادبیات بلکه در بقیه عرصه ارزش 

 دهد.   اجتماعی نیز نشان می

ج از  را  انسانی  علوم  جامع  ُپرتال  زیر  منظور  درست  مله 

خصوص شعر معاصر،  درحوزه ادبیات و به: )شوممتوجه نمی

تالش شده است نقش زن در جایگاه همسر و حضور وی در 

ترین رکن تربیتی طرح گردد(. یعنی  خانواده به عنوان مهم

و آموزش در خانواده   "تربیت"نفش زن در جامعه منحصر به  

حق   خودش  که  کسی  آموزشی؟  و  تربیت  چه  و  است؟ 

می چگونه  ندارد،  خود حقوقی  پسر  یا  و  دختر  به  تواند 

آموزش دهد که چگونه در جامعه رشد کند و حقوق خود را 

بشناسد؟ و یا پسری که مرتب شاهد توهین و تعدی به مادر  

و خواهر خود است با این باور بزرگ خواهد شد که حق او  

ار به عنوان یک مرد یا شوهر این است که همان رفتار را تکر

 شود.شناخته می "زن ذلیل"کند، وگرنه 

سوم: می  پرسش  نوشته فکر  از  برخی  زنان،  کنم  های 

تواند به  خصوص کار نویسندگان تازه نفس و تازه کار، میبه

زنانهواگویه" باشد.    "های  مشاوره  نزدیک  مرکز  تعریف  به 

های درونی و بیرونی بیانگر تنهایی،  واگویه"سرود آفرینش  

اضمحال روان وحشت،  خودخوری ل،  و  عصبانیت  پریشی، 

با این همه بال و مصایبی که این جامعه    "شخصیت است.

پدر ساالر به سر دختران، خواهران، همسران، زنان کارمند  

رسانه  زن  بینندگان  و  شنوندگان  حتی  و  کارگر  های  و 

جز  شود، چه انتظاری دارید از این زنان بهعمومی آورده می

احساس درباره  پریشی،   نوشتن  روان  وحشت،  تنهایی، 
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عصبانیت و خودخوری؟ و گاهی حتی چقدر خوب است که  

هایشان، بتوانند تا حدی موفق به ها در نوشتهبا بازگویی آن

 ها بشوند. تحمل آن 

های  نیاز که از منتقدان پرکار در رسانهاهلل بیفتح  ایدنوشته  

رتمانی زنان”  های “ادبیات آپای ویژگیادبی ایران بود، درباره

زنانه گاهى به سکوت مىمی نگاه  و  نویسد: »زبان و  گراید 

گونه  که  وراجى  و  ُپرحرفى  به  است.  زمانى  زدن  فریاد  اى 

جزئىبه که  دلیل  از  همان  وجهى  پرحرفى،  و  نگرى 

 نویسى است.«زنانه

دانم که نوعی برخورد من این نوع برخورد را نه تنها نقد نمی

تاحدی   و  وعصبی  میسَبُک  به  مغرضانه  منقد  که  دانم 

دهد، خیلی راحت به نوشته کسی که با او خودش اجازه می

البته می )که  نیست  نوشته هم  موافق  درک  عدم  به  تواند 

توهین کلماتی  با  باشد(،  مثال  مربوط  کند.  برخورد  آمیز 

اصطالح   کاربرد  زنانهوراجی"کجای  است؟    "های  نقد 

رف مفت، ورزدن، روده اصطالحی کامال منفی و به مفهوم ح

درایی! واقعا این همه عصبانیت از کجا  درازی کردن و هرزه

اینمی یا  و  شود  آید؟  گفته  از  "که  وجهى  پرحرفى، 

است.زنانه به   "نویسى  نیست  چیزی  باور  این  همان  جز 

زنند!  ها زیاد حرف میاحمقانه )ببخشید ساده لوحانه( که زن 

خوان شوخی(  )ظاهرا  جوک  یک  جایی  آقایی  در  که  دم 

ها معموال در روز دو تا سه برابر مردها حرف  گفت: »زنمی

زنند«. خانمش به عالمت تایید سرش را به شدت تکان می

داد. آقا گفت: »خدا را شکر که خودت هم قبول داری.« زن 

هایم را  گفت: »آره، واقعا درسته. من معموال مجبورم حرف

 م بشی!«  دو سه بار تکرار کنم تا تو متوجه حرف

شاید الزم باشد یکی از منتقدان زن از نظر روانشناسی، این 

های آن را بررسی کند تا کمکی به  نوع برخوردها و ریشه

 های جمعی، بیاید. کار درمان بخشی از این ناهنجاری

در  "اید:  نوشته  او  دیگر  دلواپس  همکار  ایمانیان،  حسین 

یسد: »خالصه نومی  نقدی بر یک اثر به قلم یک زن نویسنده

بیشاین بسا  چه  رمان  این  روانشناسکه  کارِ  به  و  تر  ها 

بیماریپژوهش ما  گرانِ  مملکتِ  زنانِ  از  خاصی  قشرِ  هایِ 

به که  زنانی  دغدغهبیاید،  از  فارغ  اجتماعیکلی  و  های  اند 

میان در  کمحتی  پلشتیسالی  گرفتارِ  و  وکان  ادا  و  ها 

نوجوان  باقی میاطوارهای خاصِ  میانماها  زنانِ  سالی  نند؛ 

آستانه یائسهدر  خالقیتی  است  وقت  خیلی  که  شان گی 

ی فرهنگِ مملکتِ ما به  خشکیده و تا دلت بخواهد در حوزه

 "خورند.« چشم می

کند و در آن دانم آقای ایمانیان به چه رمانی اشاره مینمی

عکس چنین  به  را  ایشان  که  شده  نوشته  چه  العمل رمان 

بی توهینادبانخشن،  و  که ه  امیدوارم  است.  واداشته  آمیز 

معذرت   خوانندگان  و  شما  از  بخوانم.  را  رمان  آن  روزی 

میمی واقعا  اما  از خواهم،  ایمانیان  آقای  این  بدانم  خواهم 

کدام گوری و یا سیاهچال تاریخی در آمده که این کلمات  

به  توانسته   بردمیکار  را  چطور  شما  سراپا  و  متن  این  اید، 

چنین ا نقد بخوانید. واقعا چه چیزی ایشان را این فحش ر

عصبانی کرده که مثل یک الت چاله میدانی و بدون شرم  

مثل    میان"جمالتی  در  حتی  کمزنان  گرفتارِ  سالی  وکان 

مانند؛  ها باقی میها و ادا و اطوارهای خاصِ نوجوان پلشتی

گی که خیلی وقت است ی یائسهسالی در آستانهزنانِ میان

ها منتشر ، را به عنوان نقد در نشریه"شان خشکیدهخالقیت

نمیمی من  نویسندگان،  کند.  بهترین  که  دورانی  در  دانم 

سیاست و  هستند  دانشمندان  سالی  میان  در  زن  مداران 

قدر زیاد هستند که لزومی به آوردنشان نیست(،  ها آن)مثال

می اجازه  خودش  به  کسی  بنویسد:  چطور  زنانِ  "دهد 

آستانهمیان در  یائسهسالی  است  ی  وقت  خیلی  که  گی 

   "شان خشکیده.خالقیت

های  اجازه بدهید چند تعریف تقریبا قابل قبول از دیکشنری 

 گی برایتان بیاورم: معتبر انگلیسی زبان در مورد یائسه

 گی زنان: یائسه 

The period of permanent cessation of 

menstruation, usually occurring between the 
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ages of 45 and 55. 

ریزی ماهیانه زنان که معموال بین  خون   دائم زمان قطع  (  

 افتد( سالگی اتفاق می 55تا  45

 نویسد: گی مردان میو در همان جا در مورد یائسه

a malaise that allegedly affects men in middle 

age and is said to be responsible for periods of 

emotional upset and uncharacteristic behavior. 

)یک ناهنجاری روحی که ظاهرا در بین مردان میانه سال 

می بهاتفاق  باعث  و  احساسی  افتد  دوره  یک  آمدن  وجود 

 گردد.( ها میمتفاوت وغیرمعمول در رفتار آن

یدمثل و  پایان دوران تول گوید: فرهنگ فارسی معین می

سالگی    50تا    45قطع عادت ماهانه در زنان که معموالً بین  

 .دهدرخ می

  و   طبیعی  بخش   یک گییانسه دوره:  و یا در جایی دیگر 

دهه  پیری  از  نرمال وارد  وقتی  خود    40است،  سالگی 

شوید، بدن احتماالً استروژن کمتری تولید خواهد کرد می

 نخواهید شد. تا زمانی که دیگر پریود 

برخورد ایشان برخورد دوران قرون وسطایی است که عاقله  

سال میان  که  زنان  زنانی  نظر   )بخوانید  قبول  به  حاضر 

چال  منتقدان نبودند( را عجوزه و به جرم جادوگری در سیاه

 انداختند. می

چهارم:   را  پرسش  براهنی  کشتگان  آواز  رمان  من 

ام. اما با توجه به جستاری که پرتو، که منتقد صاحب  نخوانده

نوشته و  آورده  هست،  زمینه  این  در  مینظری  توانم  اش، 

باب    "زن با فرهنگ ایرانی"خانم  حدس بزنم که این سهیال  

مبارز}ان{، روشنفکر  "دل بسیاری از روشنفکران مرد است.  

کنند با خواندن یکی دو مقاله  که فکر می  "حریفیو همه فنّ

و مطلب در رابطه با آزادی زنان و درک ناقص از این آزادی، 

شان دراین زمینه به پایان رسیده است.  وظیفه روشنفکرانه 

طور البته معتقد نیستم که همه روشنفکران مرد ایرانی این

کنند و یا تمام روشنفکران زن از درک درستی از فکر می

برخوردارند. میآزادی  زنان  راه  های  این مورد،  در  دانم که 

کردم نسل من، چه زن درازی در پیش داریم. زمانی فکر می

و چه مرد، باالخره به این درک و شناخت خواهد رسید. اما  

گذر زمان و سفید کردن مو در چرخه آسیاب زمان، خیلی  

 چیزها به من آموخته است.

 

 1979د شده و تا نوامبر  در ایران متول  مهرنوش مزارعی

نیز که به کالیفرنیای جنوبی کوچید، در زادگاهش زندگی  

مجموعه داستان کوتاه، یک    4کرده است. از این نویسنده،  

جلد گلچینی از آثارش به فارسی و یک رمان به انگلیسی  

های  های او در مجموعهمنتشر شده است. برخی از داستان

زبان به  ادبی  ترکی گوناگون  چاپ    های  به  هم  فرانسه  و 

 رسیده است.   
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

ی چیرگی ایدئولوژی بر دنیای  دوره

 ادبیات سپری شده  
 فرشته مولوی 

 
هدا قدسعکس:   

 

از بیرون   را  نبایدی-و -هنر و ادبیات هیچ بایدپرسش یکم:  

گستره برنمیاز  خودش  روشنتابد.  ی  بیان  مقام  به  در  تر 

خطداستان به  اعتنا  سپهر کشینویس،  از  بیرون  های 

گمراه را  میداستانی  همکننده  مقام  دانم.  در  چنین 

دوزخی، یعنی  -ی برزخیی زن ایرانی در این دورهنویسنده

منگنه سلطه در  سنت ی  و  زوری  مذهبی  فرهنگ  ی 

خط جاسخت  پشت  پس  پدرساالری،  زنانهکشین  -های 

نویسنده نابرابری میان  تثبیت  به  مرد و  مردانه، گرایش  ی 

 بینم. ی زن را آشکار مینویسنده

گرفت که هر کار    این را نادیده شود  نمیای دیگر،  اما از زاویه

برساخته ادبی  یا  حالهنری  جامعه  زمانههوای  -و -ی  ی  و 

در فرهنگ و نظام پدرساالر  دانیم که  خودش است. همه می

-سد راه آفرینش هنری  ،زنان  های توانمندیِهم بازدارنده

آن همهست  هاادبی  در  مردانه  نگرش  و  روش  هم  ی و 

زیباییزمینه  جمله  از  ارزش ها،  و  سنجهشناسی  و  های  ها 

شود. با تکیه بر این واقعیت هم  نهادینه و فراگیر می  ،ادبی

( که  1929)  اقی از آن خوداتهست که ویرجینیا وولف در  

کتابی پایه و پیشگام در نقد ادبی فمینستی است، از زبان  

نگر شدن زبان مردانه و جنسیتکار گرفتهشده و بهجنسیتی 

نویسنده کار  میدر  زن  با  وولف  همه  اینبا  گوید.  ی 

نظریه تاثیرپذیری   روانشناختی  از  ذهن یونگ،  های  مفهوم 

می پیش  هم  را  زنامرد  یا  نرماده  که  کشد  خالق  بگوید  تا 

زنامردی از  ترکیبی  ی  اشاره  اند.بهترین هنرمندان همیشه 

روست که او با تیزبینی  من در اینجا به وولف و کتابش از این

اندیشه توان  و  تیزحسی  میان  کم  ورزیو  در  مانندش 

داستانداستان فقط  نه  )و  از نویسان  نویسان  مدرن  زن( 

داستان رابطه جایگاه  و  ربط  به  اندیشنده  و  نویسی  زبان  ی 

 پردازد.     جنسیت می

رسد،  ی ایران وقتی به خودآگاهی میزن تاریخ پسامشروطه 

ماند. او  ی قانون و شرع و سنت نمیراه صدور اجازهبه چشم

فرهنگی و فضای  -نهادن »غیرمجاز« به سپهر سیاسیبا گام

زور که در انحصار مردان بوده و هست، بهشخصی  -همگانی

ی زن هم زمانی  دهد. نویسندهخود را در این فضاها جا می

شایست برسد، راه    -و-که به شناخت و خودآگاهی بایست

کند.  ورزی را به روی خودش باز میآزادی اندیشه و اندیشه

جامعه تحمیلی  دیدگاه  از  نه  صورت،  این  سنتی در  ی 

از   که  طبیعی    --دیدگاه خودش  پدرساالر،  اما  ناگزیر  که 

نویسد.  ی خودش میو با زبان و صدای ویژه  --زنانه است  

به این ترتیب او نظم و نظام و قانون و منطق سنت مردساالر 

ی ادبیات مدرن ایران، فروغ  کشد. در صحنهرا به چالش می

نمونه  برجسته فرخزاد  بهی  این  بهی  و  راهزور    پافشاری 

ثبت بازکردن   به  را  خود  و  مردانه  میدان  به  یافتن  راه  و 

 رساندن، نه در قالب مردانه که در قالب خودِ زنانه است. 

 

ای دارد و در بنیان بر  ادبیات سرشت پیچیدهدوم:    پرسش

بسته به  تن  و  است  استوار  تنگنای  خودش  در  شدن 

ادبیات و  ایدئولوژی نمی اما این هم درست است که  دهد. 
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سیاسی  کارکردهای  همیشه  داشته -هنر،  بر  اجتماعی  اند. 

حاکمیتپایه که  کارکردهاست  این  در  ی  سیاسی  های 

فراخور ماهیت خود و وضعیت بیرون از    هرزمان و هرجا به

بهره میخود،  ادبیات  و  هنر  از  ایدئولوژیک  کنند.  برداری 

های خودکامه بخواهند به هر ترتیبی که شده  رژیم   کهاین

خود  سیاسی  ایدئولوژی  برای  تبلیغ  خدمت  در  را  ادبیات 

مسخره گرفتاری  اما  ندارد.  شگفتی  جای  رژیم بگیرند،  ی 

می که  است  این  اسالمی  که  جمهوری  را  مردمی  خواهد 

سدهخواهی در  بیستنخواهی  زندگی  ی  میالدی  ویکم 

به ضربمی رژیم    وزورکنند،  این  برگرداند.  اسالم  به صدر 

آن  لشکر  برای  و  غارتگر  آخوند  حاکمیت مشتی  بتواند  که 

نگهفسادپرورده پایدار  را  جمله  اش  از  هرچیز  برای  دارد، 

ی کند. اما نسخهالمسائلی صادر میادبیات هم احکام توضیح

رژیم   حالل  یا  تجویزی  آغاز،    -ادبیات  همان  از  نه  اگر 

چدستِ از  پس  فضاحت  هاردههکم  از  آزمون  بیشتر  ـ  بار 

که خریداری حتا در میان هنوزسرسپردگان داشته باشد،  آن 

ی  کارکرد اثبات قلدری و کوبیدن میخ کنترل دارد. هم دوره

ی  ادبیات پندآموز و یا آموزشگرانه سپری شده و هم دوره

 چیرگی ایدئولوژی بر دنیای ادبیات.   

شود، مثل  ای باب میدورههایی که در هر  ترمسوم:  پرسش  

باید اول به دقت تعریف بشوند.    «،آپارتمانی  »ادبیاتهمین  

گذشته،   این  و  از  میدانی  پژوهش  به  نیاز  جدی  ارزیابی 

از دور  هم  چون    .های درست داردی دقیق و نمونهمشاهده

 هم   های داستانی در ایران دارم ودستی بر آتش نشر کتاب

، انی زنان برای من روشن نیستهای ادبیات آپارتممصداق   

بارهبه در  داوری  را  جای  خودم  برداشت  دیگران  حرف  ی 

   گویم: می

تواند به  در داستان مکان و زمان و موقعیت و شخصیت می

ای برای  ها سنجهانتخاب نویسنده هرچه و هرکه باشد و این

نمی  بد  کیفیت باشندداستان  که   ،توانند  وقتی  در  مگر 

که آدم  پس اینکار نگرفته باشد.  ا درست بهها رنویسنده آن

بیرون   ،داستان هم  آپارتمانش  چاردیواری  از  و  باشد  زن 

 خودی خود ایراد داستان نیست.  به ، نباشد

فراگیر دیدگاه  یک  صحنه   از  به  اگر  نشرداستانی  اما  ی 

رنگی  های پررنگ و کمپساانقالبی ایران نگاه کنیم، ویژگی

ی . یک ویژگی این است که با همهتوانیم بازبشناسیمرا می

چندزن  اسالمی،  حکومت  پرخشونت  و  پرزور  -و -ستیزی 

عرصه در  سهمشان  و  زنان  بودن  از  چونِ  اجتماعی،  های 

بنابراین   شده.  پراهمیت  و  چشمگیر  ادبیات،  تولید  جمله 

روزگار ما سانسور نیروی توانیم بگوییم اگر در ادبیات اینمی

ببازدارنده ی  رابری زنان با مردان در جامعهی پرزور است، 

ی بنیادین  ی پرتوان است. اما انگیزهادبی ما نیروی پیشبرنده

به صحنه روی زنان  و  آوردن  نبوده  ادبیات  ادبی همیشه  ی 

نوشتن« زنان در استبداد سیاسی و اختناق  نیست: »کتاب

ستیز، حالل و در فرهنگ سنتی مجاز  فرهنگی حکومتی زن

ازخو کم است؛  یادنگاری )خاطرهخرج  و  نویسی(  ودنوشتن 

های نشر رسم روز است و در بازار کتاب هم خریدار دارد؛ راه

برهایی پیدا کرده که صاحب کتاب شدن را برای  کتاب میان

می آسان  و  شدنی  »نویسندههرکس  با  راه  کند؛  از  «شدن 

ها و هنرهای دیگر  تر از راهشود آسان»کتاب«دارشدن، می

شد. پیش  صاحب»نام«  این  تولید با  وضعیت  در  و  زمینه 

هایی  انبوه، جای شگفتی ندارد اگر که بخشی از حجم کتاب

خورند،  که نویسنده زن دارند و برچسب ادبیات داستانی می

 ی ادبیات نباشد.  در اندازه

نوشته  های زنبررسی وضعیت نشر کتاب داستانی و کتاب

نویسان  در بازار کتاب یک چیز است و نقد ادبی کار داستان

داستان  دیگر.  چیز  یک  به زن  زن،  چهار نویسان  در  ویژه 

به  دهه خوب  داستان  درخورتوجهی  شمار  گذشته،  ی 

که تر آناند. از این مهمی ادبیات مدرن ایران افزودهمجموعه 

اند.  های پیشرو در جریان این ادبیات شدهی دگرگونیایهم

هایی مانند از گویم که جابجاییکوتاه و به اشاره اینجا می

بیرونی )بیرون از خانه( به اندرونی )خانه یا آپارتمان(، یا از  
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جهان به خود، یا از قهرمان مرد با نگرشی مطلق و مردانه 

رآمده از حضور زنان و  به آدم داستانی زن با نگرشی زنانه ب

 اند.   ی ادبیات داستانیها در صحنهکوشش آن

نقلچهارم:    پرسش میهر  را  متن  قول  بستر  در  بایستی 

اصلی آن بررسید. چون هیچ کدام از سه متن )رمان و دو 

کنم.  توانم داوری  ام، نمیی آن( را کامل نخواندهنظر در باره

توانم بگویم این است که در آغاز انقالب با شوق  اما آنچه می

د  نامدار بو  براهنیرفتم.    رازهای سرزمین منبه سراغ کتاب  

باره او و در  از  ی او خوانده بودم، تا آن زمان  و من گرچه 

از   رغم کشش  بهآید که  نخوانده بودم. یادم می  اوداستانی 

بخش زمینه داستانی  جذابیت  و  آغازین  تاریخی،  های  ی 

را با سختی و دلسردی  پرحجم و پرشعار    خواندن این رمان

سنده  تمام کردم. دلسردی از این که چرا نگرش سیاسی نوی

گمان  بی  کند. و خواننده را گریزان می  نفس داستان را تنگ

هوای آن دوره نوشته شده بوده،  -و -آن رمان زیر تاثیر حال

هیچ که  گفت  بشود  شاید  حال  هر  در  از  اما  بیشتر  چیز 

نمیسایه داستان،  سر  بر  نویسنده  به  گستری  تیشه  تواند 

ذهنیت یا   ی داستان بزند. به بیان دیگر نویسنده اگرریشه 

راه   به  داستان  داستان سوار کند،  بر  را  ایدئولوژی خودش 

شود و گوهر ادبی داستان زیر فشار و کشانده میترکستان  

می خُرد  مقاله  و  خطابه  تجربهسنگینی  خواندن شود.  ی 

چنین خواندن چند نقد و بررسی  و هم  رازهای سرزمین من

واندن این  سبب شد که خیال کنم خ  آواز کشتگانی  در باره

 رمان دوم کار من نیست.  

 99بهمن 

 

 زاده   تهران  در  خورشیدی1332  شهریور  در  مولوی  فرشته

  در  پژوهشی  کار  ها سال  از  پس  ، 1377    سال  در   و   شد

 تاکنون   مولوی  از  کوچید.  کانادا   به   تهران،  ملی   یکتابخانه

 یک   جستار،مجموعه  سه داستان،  و   رمان  کتاب  ده

  به  ادبی  یترجمه  کتاب  چند   و   کوتاه،  داستان  کتابشناسی

  کتاب  دومین  و  رمان  نخستین  .است  شده  منتشر  فارسی

 آمد.  بازار  به  تورنتو  در  2019  در  انگلیسی،  زبان  به  او  داستان
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 نگر با تزریق دوز شفافیّت تقویت ادبیاِت داستانیِ زنانه 

های سرکوب  مکانیزمسدهای فکری و 

 یم مرد/پدرساالری را بشکن

 عال  پرتو نوری

 
 

یکم: پ می  در  رسش  سعی  اول  درسی  درجه  واحد  کردم 

ایشان را لغو کنم و دیگر سرِ کالس استادی با این عقاید  

ای و ضد زن، نروم. اگر لغو واحد درسی ممکن نبود،  کلیشه 

آقای پاینده، با تصور   کشیدم.نظر خود ایشان را به چالش می

ها، از آنجا  ها و تغییرناپذیریِ آنازلی و ابدی بودن گفتمان

داند، لذا  که گفتمان موجود در جامعه ]ایران[ را مردانه می

است   نوشتن،  داستان"معتقد  برای  زن،  از    بایدنویس 

! ایشان این معادله ساده را "های مردانه استفاده کندقالب

گفتماننمی که  زمینه   ،داند  در  که  است  و  اصطالحی  ها 

انسانرشته  فلسفه،  مانند  گوناگون    ،شناسیهای 

است و  طور گسترده به کار برده شده  شناسی و... بهجامعه

  کارکرد  و   نقش  مفهوم،  دامنه،  ٔ  پردازان مختلف دربارهنظریه 

اند  هایی گوناگون، و تا حدی متفاوت مطرح کردههنظری  آن،

درباره   همین  به.  اندداشته   گوناگونی  هایدیدگاه  آن  ٔ  و 

اجتماعی،    هاگفتمان  دلیل شرایط  مکان،  زمان،  طول  در 

کنند. جالب توجه است سیاسی و کالً فرهنگی، تغییر می

که هم اکنون، با وجود تمام قوانین و مقررات ضد زن، و با  

سرکوب فعالیتتمام  ایران،  در  زنان  آزادی  علیه  های  ها 

اجتما آموزشی،  اعتراضات  هنری،  و  فرهنگی  حقوقی،  عی، 

گیر و محوریت گفتمانی  مدنی و سیاسی زنان، بسیار چشم

توان گفت در حالِ حاضر، گفتمان  دارد؛ به زبان دیگر می

غالب اجتماعی و فرهنگی، گفتمان زنانه است. مگر آن که 

حتی   که  باشد  رایجی  غلط  همان  پاینده،  آقای  منظور 

 خوانند.   ان میها، گفتگو را گفتمتحصیل کرده

نظر خود میهم برای صدق  ایشان  »از طرف  چنین  گوید: 

« برای  .اندنویسی در دنیا هم مردان بودهدیگر، پدران رمان

اطالع آقای پاینده باید بگویم گرچه تاریخ ادبیاتِ همه ملل  

تا اواخر قرن نوزدهم، تاریخ مذکر بوده و به عمد نام زنان  

نویسنده در   یا  اما  تذکرهشاعر  ادبی ذکر نشده است،  های 

تذکره تطاول  از  که  زنان  آثار  اندک  مردانه  همان  های 

اند، نشانگر آنست که زنان دست به آفرینش ادبی  باقیمانده

ایران زده ادبیات )چه در  از  اشاره کنم که منظور  باید  اند. 

صورت موزون و مقفی  قدیم، چه در غرب(، خلق آثاری به

خوا شعر  که  میبوده  و  نده  داستان  شامل  اشعار  این  شد. 

 اند. نامه و فلسفه و پند و نصیحت بودهنمایش

از این، قصه گوئی، از شرق، از خطه خودمان آمده  گذشته 

گوی هزار و یک شب برای پادشاهی  است؛ شهرزاد، زن قصه

ها گفت تا خوی او را تغییر کشت، قصهکه زنان خود را می

ابتدا   به عربی  داد. هزار و یک شب  به فارسی بود که بعد 

داستان ترجمه شد. قصه  عناصر  تمام  بعد  هائی که  و  گوئی 

رمان مدرن، مثل بهانه روایت، تعلیق، کشش طرح پیچ در  

ای در دل قصه دیگر، را در خود داشت. بنابراین پیچ یا قصه

کند،  که آقای پاینده به آنان اشاره می  "نویسان مردرمان"

 اند.   زاد قصه گو بیرون آمدهاز شکم یک زن، شهر

یعنی  "واحد"هدفی    "فمینیسم "گرچه    : دومپرسش    ،

های ضد زن در یک جامعه پدر/مردساالر  سرنگونیِ مکانیزم

اما   دارد،  مکانیزم  "هافمینیست "را  این  با  مبارزه  ها  برای 

ی ندارند. به همین دلیل ممکن است گروهی "واحد"روشِ 
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»از فمینیست  را یکها  در    ازدواج  اجتماعی  بزرگ  معضل 

ارزش  بدانندبرابر  زن«  که    . گذاری  نیست  دلیلی  این  اما 

و  برابری  به  انسان  رسیدن  و  زن  انسانی  حقوق  مدافعان 

فمینیست  یعنی  آزادی،  و  ازدواج  عدالت  مخالف  همه  ها، 

امروزه بسیاری از روانشناسان فمینیست حضور مادر   باشند.

فرزندان، مایه سالمت    را در خانه برای دو سال اول زندگی

حوزه  "دانند. از این گذشته مایلم بدانم در  آتی کودکان می

تالش   - زن یا مرد -کدام شاعران   "ادبیات، به خصوص شعر

نقش زن در جایگاه همسر و حضور وی در خانواده  "اند  کرده

کنند ؟؟؟ البته   "ترین رکن تربیتی طرح]را[ به عنوان مهم

های  در شعر شاعران مرد حوزه هیچ بعید نیست این تالش  

چنان بر طبل بد صدای  اسالمی صورت گرفته باشد که هم

 کوبند. مردساالری می

آقایان بی  :سومپرسش   ایمانیان،  به تعبیر من نظر  نیاز و 

سونگر و خام است که گوئی صدائی است از اعماق  آنقدر یک

تاریخ پدر/ مردساالر قرون. با خواندن نظرات سخیف آنان  

بت به ادبیاتی که توسط زنان آفریده شده است، به یاد  نس

داستان  پیشروان  از  جمالزاده،  محمدعلی  مهم  سخنان 

نویسی ایران، که از باورمندان به ایجاد صداهای متفاوت در  

افتادم. وی حدود   بود،  مقدمه    100ادبیات  پیش در  سال 

 نویسد:  می "یکی بود، یکی نبود"کتاب 

ادبیات از اغلب ممالک دنیا بسیار عقب    »ایران امروز در جاده 

است. ادبیات در ممالک دیگر به مرور زمان تنوع پیدا کرده  

اما در   افراد ملت گردیده.  و موجب ترقی معنوی و فکری 

ایران بدبختانه عموما پای از شیوه پیشینیان برون نهادن را 

ادبیات دانسته و عموما همان جوهر استبداد  مایه تخریب 

رانی که مشهور جهان است، در ماده ادبیات نیز  سیاسی ای

شود. به این معنی که شخص نویسنده وقتی قلم  دیده می

می دست  ادبا  در  و  فضال  گروه  متوجه  تنها  نظرش  گیرد 

و   ندارد  سایرین  به  التفاتی  اصال  و  است  مردان[  ]بخوانید 

نوشتن  و  خواندن  سواد  که  نیز  را  بسیاری  اشخاص  حتی 

نوشته  و  بیهادارند  و  به خوبی میی ساده  را  توانند  تکلف 

نمی نظر  مد  در  هیچ  بفهمند،  و  خالصه  بخوانند  و  گیرند 

نمیآن  ادبی،  دموکراسی  پیرامون  شک  که  جای  گردند. 

نیست که این مسئله مخصوصاً برای مملکتی چون ایران که 

وگوش بسته بودن مردم مانع هرگونه ترقی    جهل، و چشم

 أسف است.«است، بسیار مایه ت 

آقای بی چون اعقاب جاهل خود، توقف عادت  نیاز هممثالً 

را   زنان  زن    "یائسگی "ماهیانه  ضد  فرهنگ  از  تعبیری  با 

داند. حال آن  های روحی زنان میمذهبی، بر یأس و بیماری

مرحلۀ  را  زن  زندگی  از  مرحله  این  انگلیسی  زبان  در  که 

است توقف خوانند. ممکن  می  "توقف خونریزی یا منوپاز"

هورمون  در  تغییراتی  ماهیانه،  به  عادت  اما  کند،  ایجاد  ها 

این  نیست.  زن  کوشش  و  تالش  و  زندگی  توقف  معنای 

مرحله، از نظر بسیاری از روانشناسان مرحلۀ تازه ای از بلوغ  

برنامه راحت و شکفتگی زن است. خیال زن از باردارشدن بی

از همیشه می بیش  و  به خود و خالشده  هایش  قیتتواند 

نام   به  اپیزودی  چهار  در شعر  من  عشق،  "برسد.  کودکی، 

، مرحله قطع خون را بر اساس تجربیات "زایمان و یائسگی 

پدر/مردساالر(   تلقین جامعه  )نه تحت  زنان دیگر  و  خودم 

عالیمهم و  خواندهترین  زن  یک  زندگی  مرحله  ام،  ترین 

و حتمرحله  ی  ای که خالقیت و عشق در آن شکوفا شده 

 "بوتۀ قدیمیِ قلبم، هرگز این چنین سرخ، نروئیده است."

هم آقایان  را بنابراین  ادبیات  خود،  فکر  کهنه  اعقاب  چون 

مختص مردان خوانده که از مشکالت سیاسی و البد فقط از  

بزن و بکش و جنگ و خونریزی، باید بگویند و اگر زنان به  

گاه زنانه«  بان و نشود »زشان میاین امور نپردازند، سخنان

گراید و زمانى به ُپرحرفى و وراجى« که گاه »به سکوت مى

زنانی که در   آثار  یائسهسالی در آستانه میان"یا  گی که  ی 

خالقیت است  وقت  خشکیدهخیلی  آقایان،  "شان  یعنی   .

قدرت تحمل هیچ صدای متفاوتی جز از خود را ندارند و هر 

دگرگونه میصدای  وصف  سخیف  صفاتی  با  را  تا  ای  کنند 
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بدن زن، یعنی قطع  جائی که یک رخ داد طبیعی و عادیِ 

 گیرند.  یکی می  "خشکیده شدن خالقیت"خون ماهیانه را با  

اصطالحی است که با گسترش   "ادبیات آپارتمانی"اصطالح  

شهرنشینی، و نوع زندگی جدید مردم در غرب، و با تکیه بر  

جزءمحدودیت و  زندگی  با  های  آقایان  شد.  مطرح  نگری 

را هم مثل حمام    "آپارتمان"همان سبقۀ تاریخی مردساالر،  

  "زنانادبیات آپارتمانی  "اند و از  عمومی، زنانه مردانه کرده

 زنند.  حرف می -اً معلوم نیست چیست مطلق که –

نظر من زنده یاد اکبر رادی، مطابق نظر به  :چهارمپرسش  

داند  می  "جذّاب و با فرهنگ"مردانۀ اسالف خود، زنانی را  

ها، خود  گیریکه در زندگی تابعی از مردان بوده و در تصمیم

ان که من  دانند. البته همان زمرا محتاج به مرد/همسر می

نظر آقای رادی را نقد کردم، متحیر بودم که چگونه ایشان  

از هر کسی می ایران آمده و بهتر  دانست که که از شمال 

ویژه بر  همواره نقشی فعال در امور اقتصادی و کار بهزنان،  

ی آواز "سهیال"اند، چنان نظری در مورد  روی زمین داشته

ط ایران و اقوام ایرانی  کشتگان ابراز داشته است. در دیگر نقا

گیری و استقالل رأی داده ویژگی کار، به زنان قدرت تصمیم

است. البته در بسیاری از موارد، به ضرب زور و کتک مردان  

شوند. که در آن صورت نه  خود، مجبور به تبعیت از آنان می

تنها جذّابیتی در آن تبعیت و پیروی نیست، که مایه شرم  

 نیز هست.

یکی از ارکان اصلی برابری میان زن و مرد،   شک نیست که

های متفاوت زندگی زنان  شنیده شدن صدای ذهن و تجربه

عشق،   از  ماالمال  قلبی  شور،  پر  سری  با  که  زنانی  است؛ 

از مهر مادری و دست هائی توانا در عرصۀ زندگی،  سرشار 

ها، نیازها، شور و  کنند اما در برابر خواسته کار و عمل می

اید خاموش و الل بمانند. خوشبختانه ادبیاتی  شوق خود ب 

شود، تا حد زیادی  که امروز در ایران، توسط زنان خلق می

و   فکری  سدهای  ادبیات،  حیطۀ  در  است  توانسته 

تمام  مکانیزم با  و  بشکند  را  مرد/پدرساالری  سرکوب  های 

های سخیفی که به آنان خورده است، مقاوم باشند  برچسب 

ر مستمر بانگ رسایی برای صدای متفاوت  طوو با آثار خود به

 و فروخفته زنان ایرانی باشند. 

 ـ لس آنجلس2021ژانویه  7

 

از سال    در تهران به دنیا آمد  1327در    عالپرتو نوری و 
لس  1364 میدر  زندگی  نوری کند.  انجلس  تاکنون از  عال 

و    ”سلسله بر دست در برج اقبال„، از جمله  پنج کتاب شعر
  ”هنر و آگاهی“و    ”دو نقد „  مقاالت  و مجموعه   ”بهاراز دار تا  “

است.  شده  میهن„نمایشنامه    منتشر  مجموعه ”فردای   ،
  .نیز از آخرین آثار اوست  ”روایت مانا“و    ”مثل من“داستان  
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  عبدالقادر بلوچ 

 
 شب قدر 

 
. این را دکتر چشم پزشکی که ندضعیف بود  مپدرچشمهای  

پول   بود.  گفته  او  به  بود  شده  التحصیل  فارغ  بلژیک  از 

بود گران  خیلی  گفت  اما  .  ویزیتش  می  چشم  پدر  آن  از 

بهتر   ،از کجا فارغ التحصیل شدهیست  پزشکی که معلوم ن

اما پدر که پیش آن یکی چشم  . این را همه می گفتند.  است

قطره   عینک،  جای  به  که  بود  زده  چانه  بود  رفته  پزشک 

 بدهد. دکتر گفته بود: 

الزم   عصاکش  تو کوری. فقط  نمیخورد.  تو  به درد  »قطره 

 نداری.«

به پدر برخورده بود. نسخه را انداخته بود جلویش و از مطب 

 بیرون آمده بود. 

 

یک این  بود.  از  راضی  پزشک  چشم  تمام  ی  که  گفت  می 

از آن یکی بهتر   هم  ش. سر و ریختدیوارش پر از قاب بود

مریض را زود ببیند    تا   عجله نداشت  آن یکیبود. بر خالف  

چشم   یک  حوصله  با  بکند.  را  قضیه  قال  و و  بود   کشیده 

افتد  هاددتوضیح   می  اتفاق  چطور  دیدن  و  که  انواع  بعد   .

  . پدر می گفت بودراتشان را هم شرح داده  اقسام قطره ها و اث

و حرف هایی که زده بود  از نقاشی ای که کشیده بود    که

بیشتر به عظمت خدا  هیچ چیزی   بود. فقط  متوجه نشده 

از ته دل می گفت که قران قران پول ویزیت   پی برده بود.

بود نخرید. گران    تجویز کردهحاللش باشد. اما عینکی را که  

 : گفت  در می آمد.

خدا   هم  بعدش  نمیرم.  که  جایی  رمضونه.  ماه  که  »حاال 

 بزرگه.« 

بود که    نداشت. فقط  خوشحال  قرآن مشکل  برای تالوت 

شد،  که رد می    را  یا هلیکوپتری  ا دور را نمی دید. هواپیم

پزشک   چشم  اما  بودند.  ضعیف  هم  گوشهایش  دید.  نمی 

عینک کاری برای ناشنوایی نمی کند. توضیح   که  گفته بود

ده بود که گوش و حلق و بینی ربطی به چشم پیدا نمی  دا

جلوی  عینک  کنند. فقط گوش و دماغ کمک می کنند تا  

بود.    با عینکی  شکل مردبعد  .  دچشم قرار بگیر را کشیده 

شوخی پر رنگ کرده بود.    هبهم  را  آن مرد  ماغ  دگوشها و  

پدر هم خندیده بود. از خلق و خوی دکتر کلی تعریف می  

 : کرد. گفت

 «هم بنده نبودیم. واگر ماها بلژیک رفته بودیم خدا ر »

که کاش نسخه آن یکی دکتر   گفتبا احتیاط و آهسته  مادر  

را دور نینداخته بود. شاید عینکی که او  نوشته بود، ارزانتر 

 بود.

 د: چی؟ پدر پرسی

 مادر با صدای بلند حرفش را تکرار کرد. 

که عینک برای  پدر گفت که دکتر بیچاره کامال توضیح داد

 سنگینی گوش کاری نمی کند. 

فشار دسته اش گوشها را سنگینتر هم  حتی ممکن است  

 بکند. این را خودش اضافه کرد. 

پدر گفت که عبادت این شب از هزار  ،  شب قدر که رسید

قبول می شود.    قدر  تر است. هر دعایی در شببه  عبادت  ماه 

بزرگتر برادران  باید    از  به مادر و خواهران و  من گفت که 

توانند نوافل بخوانند و ذکر و    شب را بیدار بمانند و تا می

چون شب احیاء شب نزول قرآن است و فرشته دعا کنند.  

آیند.   می  در  پرواز  به  آسمان  در  اجازه  بودم.    بچه  منها 

برای گوشها و چشمهای تا    بخوابم اما بیدار ماندم   هداشتم ک

از نیمه گذشت برادکنمپدر دعا   یکی یکی    ر ها . شب که 

  و  ماندمخوابیدند. من همپای خواهران و پدر و مادرم بیدار 

خواهر  می خواندم.  مرتب    همان آیه هایی را که یاد داشتم،

م. بزرگم داد زد که بروم بخوابم که فردا سر کالس چرت نزن

پدر گفت کاری به کارم نداشته باشد. فردا هم الزم نیست  

بروم.   را به مدرسه  گفت که من چون کوچکم خدا دعایم 
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خواهرم آهسته، طوری که پدر نشنود   بهتر قبول می کند.

 گفت:

 کونشو بشوره. وضو هم نداره.«»این بره 

برای این که شر به پا نشود و پدر نپرسد که خواهرم چی  

گفت، رفتم کنار پدر و به او گفتم که من برای چه چیزی 

با مهربانی  برای او دعا می کنم    که  وقتی فهمیددعا می کنم.  

نباید فقط به فکر خودمان  گفت کهدستی به سرم کشید و 

برای    باشیم و برای چیزهای پیش پا افتاده دعا کنیم. باید 

کن دعا  مسلمانها  عاقبت    یمهمه  برای  عینک  جای  به  و 

. بعد توضیح داد که اگر  یمبخیری و با ایمانی همه دعا کن

عالم و آدم  به   دیدم که  یکهو همه جا مثل روز روشن شد و

حال سجده افتاده اند، نترسم و بدانم که شب قدر را دیده  

د. خواهر ام و آنوقت هر چه از خدا بخواهم قبول خواهد کر

افتند.    مبزرگ به سجده می  گفت که درختهای حیاط هم 

ترسیدم تأیید کرد. من  را  پدر    پدر حرفش  به  را  و خودم 

را  چسباندم خودش  قدر  شب  که  گفت  پدر  کس  .  هر  به 

نشان   طوری  من  به  را  آن  خداوند  میدهد.  نشان  یکجور 

مجبور شدم بروم داخل که  میدهد که نترسم. یکی دو بار  

سجده    بپرد، از  از سرم  خواب  که ست به آب بزنمتا دحیاط  

درختها می ترسیدم. خواهرم با دلخوری مجبور شد با من  

شب   بروم بخوابم،  دفعه سوم لجش گرفت و گفت کهبیاید.  

پدر دعوایش    قدر خودش را به من شاشو نشان نمی دهد. 

مؤذن اذان    دمدمای صبح بود و   کرد و خودش با من آمد. 

با سر و صدا   پرنده شده بود. یک دسته هوا صاف   گفت.می  

شدند.  داشتند می  رد  سرمان  باالی  را   از  صورتم  که  من 

یک   نمیخوردم.  تکان  شدم.  تماشایشان  محو  بودم  شسته 

آمد.   دیگر  ای  دسته  سرشان  پشت  بودند.  که  عالمه  پدر 

 کنارم ایستاده بود گفت:  

 »چیه پدر جان؟ چی شده؟« 

م. پدر نگاه کرد و پرسید  با دست به سوی آسمان اشاره کرد 

 : که چه می بینم. داد زدم

 !«مرغابیها » 

  به سمت من آمد.اهلل اکبر گویان  پدر به آسمان نگاه کرد.  

ستغفراهلل من کل ذنبی و اتوبو  با صدای بلند و بغض آلود ا

. با  بغلم کرد. چشمهایم را بوسید  را مرتب می خواند.علیه  

 گفت:  صدای بلند

 «پسرم. مبارک است. دعا کن.مبارک است » 

خواهران و مادرم بیرون آمدند. پرنده ها رفته بودند. پدر با   

 گریه به آنها گفت:  

 »طفل معصوم شب قدر را دارد می بیند.« 

آسمان خالی   به سمت  پریدم.  پایین  و  باال  لج خواهرم  به 

 اشاره کردم و با گریه و هیجان گفتم: 

اونجان! هاشن!  مرغا  »اون  تا  می  هزار  رو  صداشون  بی! 

 شنوین؟!« 

پدر وسط حیاط به سجده افتاده بود و با گریه داد زد که 

 همه سجده کنند.  

 ما همه سجده کردیم. 
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 بهرام بهرامی

 
 

 گاهشمار یک سرخوشی
 

گذارد و مرا به بیرون میراوی داستان دست روی شانه من  

می انتظار  سالن  میاز  الکل  تند  بوی  دهنش  دهد.  کشد. 

 گویم: می

 ـ بازم که حسابی خوردی.  

گوید.  یک بار گفته بود کر و الل مادرزادی است. چیزی نمی 

یک بار هم داستانی بی سروته از الل شدنش را گفته بود.  

بود پدرش   بود وقتی خیلی بچه  با یک گفته  بود  خواسته 

بکشد.   بیرون  از دهانش  را  زبانش  زده  زنگ  مقراض کهنه 

البته نتوانسته بود. اما همان شوک کافی بود که قدرت حرف  

 زدن را از دست بدهد. 

کنی؟ هیچ  ازش پرسیده بودم پس با من چطور صحبت می

 نگفته بود.  

 ـ برای چه  مرا بیرون کشاندی؟  

 حمی نجات پیدا کند.  خواست از دست مزاگوید میمی

گویم  سالن انتظاری که در آن بودیم خالی بود. به راوی نمی

گوید و کسی در آنجا نبود. از چند کریدور و  که مزخرف می

 چند پلکان می گذریم. 

 ریم؟  ـ کجا داریم می

رسیم. در را  به سرسرایی تزیین شده با گلهای کاغذی می

 گوید: کند و میباز می

 کنی من یک قهوه بگیرم بیام.  آماده می ـ تا تو خودتو

 ـ آماده؟ آماده چی؟  

 دهد:  پوستر برنامه را نشانم می

نوشته  قراره  شعرهای ـ  از  تا  چند  نره  یادت  بخونی!  هاتو 

شده.   پخش  جا  همه  برنامه  آگهی  بخونی.  هم  انگلیسیتو 

 برنامه قراره تو اون سالن باشه. 

 

ی صندلی چرخدار کنم یکی دو نفر رودر سالن را باز می

است.   تاریک  صحنه  اند.  زده  زل  صحنه  به  و  اند  نشسته 

بینم نیست. به سرسرا  گردم به راوی چیزی بگویم میبرمی

گردم. زنی پشت پیشخوان جلوی یک کامپیوتر نشسته برمی

و دارد عکس های رادیوگرافی را توی یک پاکت می گذارد.  

   پرسم:کارش که تمام شد می

 گردم. شما ندیدینش؟  میـ دنبال راوی 

برای چند لحظه نگاهم می و مانند  از پشت کامپیوتر  کند 

برمی باشد  آمده  یادش  به  چیزی  ناگهان  که  خیزد کسی 

باز میرود در قفسهمی را  بایگانی  را در های  کند و کارتی 

آورد و بعد از تطبیق آن با صفحه کامپیوترش آن را به می

 گوید: دهد میمن می

 قت دارین.  ـ هنوز و

نوشته  گفته  من  به  راوی  چی؟  برای  وقت  خودمو ـ  های 

بخونم. تاکید کرده که چند تا شعر انگلیسی هم بخونم چون 

 می گه ممکنه همه جور آدمی بیاد.  

 گوید:  می

ـ عیب نداره بار اولش نیست. ما آمادگی داریم. مثل همیشه 

 قاطی کرده!  

 گویم: کی؟ می

 گوید: می

 ه. بیایین شما رو به سالن ببرم.  ـ چه اهمیتی دار

 گویم:  می

 ـ رفتم سالنو دیدم، خالیه. یکی دو نفر بیشتر توش نبودن. 

 گوید:  می

 گم آماده اش کنن.  ـ االن می

گذریم و به سالن  افتم. از سالن انتظار میبه دنبالش راه می  

 شویم. صحنه تاریک است. کسی نیست.  اصلی وارد می

 گویم:  می

 خورم دو دقیقه پیش سه چهار نفر اینجا بودن. ـ قسم می
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 گوید:  می

می دیر  مردم  همینطوره.  همیشه  توی  ـ  هم  عده  یه  آن. 

می گیر  بارون  و  پر ترافیک  االن  مثل  همیشه  ولی  کنن 

 شه، مجبور می شیم یه عده رو جواب کنیم. می

 بینم.  گویم من کسی رو نمینمی

 گوید:  می

بندم. متاسفانه به دلیل مقررات  بیشتر از ظرفیت  ـ درو می

 هر حال باید رعایت کنیم. تونیم راه بدیم. به نمی

 پرسم:  می

 ـ کسی هم اینجا هست؟ 

 گوید بفرمایید روی صحنه.زند و میلبخندی مهرآمیز می

 

می صحنه  آنقدر  روی  سالن  است  روشن  میکروفون  روم. 

ساکت و میکروفون  آنقدر حساس است که صدای پاهای  

کند.  های قلب یک غول اساطیری پژواک میمن مانند تپش

 بوووم. بووووم....  بووووم. 

کنم. سفید است.  کارتی را که به دستم داده بودند نگاه می

کنم و توی چشم یکی  های خالی نگاه میبه ردیف صندلی

 خوانم: شوم و از روی کارت میاز تماشاگران خیره می

  

می فکر  بیگمان  ـ  دارد.  ضرورت  حرفها  این  گفتن  کنم 

الف با هر موضوعی  هرکس از ما می تواند نظر موافق یا مخ

 داشته باشد. 

 

غلغله می ناگهان  به  سالن  شود. صدای کرکننده کف زدن 

 دهم: رسد. با کمی دودلی ادامه میگوش می

 ـ این شعر تازه است. هنوز تمومش نکردم. ولی می خونمش: 

 های جوانهای غمگین جهانباران روی غرفه

 شب تر شرشر تر شب شرشر تر شب

 اننوشتان باد شراب بار

 خاک باران خورده

 تر شب تر شـ

 باد خرد بیدا

 ر باران 

 خواب 

 نبارا

 

این بار انگار جمعیت قصد ندارد از تشویق و کف زدن دست  

 بردارد.

بینم که نشسته است و در نیمه روشنای سالن راوی را می

 دهد. به دقت گوش می

 های کرکننده است:سالن غرق تشویق

که   است  ساعتی  نیم  مینزدیک  حرف  احساس  دارم  زنم. 

 کنم: هایم را تمام میکنم و صحبتخستگی می

آن   هر  »جهان«  از  )منظورم  جهان  با  درگیری  در  من  ـ 

کار،   آشنا،  دوست،  است.  من  از  بیرون  که  است  چیزی 

به   من( همیشه  از من ِ  بیرون  رویدادهای جامعه  خانواده، 

کن دیگر  است،  بس  دیگر  اما  ام.  رفته  کنار  جهان  ار  سود 

نخواهم رفت! دیگر پس نخواهم نشست. بس است، تلخ ترم  

 نخواهید!

 کمی مکث می کنم و از روی کارت می خوانم: 

ـ »و بدین سان بر زورق نشسته پارو خالف جریان بر آب 

 شویم.«رانده می کوبیم، و بی امان به سوی گذشته پسمی

  

1 

می روشن  به صندلیچراغهای سالن  نگاه شود.    های خالی 

گذارم و کمی بعد  کنم. کارت را روی میز سخنرانی میمی

آیم. پشت پیشخوان این بار زن جوانتری از سالن بیرون می

می زده.  زل  کامپیوتر  صفحه  به  و  آسانسور نشسته  پرسم 

 کجاست؟  

آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با انگشت سمت چپ  بی

می نشان  میرا  میدهد.  آسانسور  سوار  و  راوی شروم  وم. 

 گذارد:  ام میدست روی شانه

 ـ محشر بود. عالی بود! 

آیم و در ورودی نیم روشن  ایستد بیرون میآسانسور که می

بار کوچک دودل می به  یک  تاریکی خو ایستم. چشمهایم 

 آید. کند. گارسن جلو میمی

   (2 )?For how many 

 پرسد:  نشینم. گارسن میپشت میز کوچک دونفره می

Anything to eat? (3) 
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زند زیر  ناگهان راوی انگار از روی خواست و نقشه قبلی می

میز. گارسون عذرخواهی می کند. می گویم تقصیر کسی  

 نبود. 

تصمیم می گیرم بلند شوم و بروم. گارسون می رسد با یک  

گذارد روی میز. منوی غذا را گیالس کنیاک. گیالس را می  

می خواهد ببرد و بعد انگار پشیمان شده باشد می گذارد 

 روز میز باشد. 

In case…(4) 
 می گویم من کنیاک سفارش نداده بودم. می گوید: 

That’d fine. This one on me… (5) 
می گویم مهم نیست. همین خوبه. کارت سفیدی که پیش  

ت هنوز  بودند  داده  از از سخنرانی  مدادی  است.  وی دستم 

آورم و شروع می کنم به خط خطی کردن.    جیبم در می

می   راوی  نوشم.  می  ای  جرعه  لغزند.  می  توی هم  خطها 

 گوید اگر از من بپرسی سخنرانیت خیلی خوب بود.  

 می گویم: 

 ـ  خوب یا بد دیگه گذشته.  

 می پرسد: 

 ـ از دست من دلخوری؟

ی روبروی من اشاره  گارسون برمی گردد و به صندلی خال

 می کند: 

 

I guess your body not coming. May I take 
this? They need it there. (6)  

میزی که گارسون به آن اشاره می کند شلوغ است. هفت  

هشت نفر جوان سال نشسته اند با تنگی پر آبجو، یکی دو  

نفر دیررسیده لیوان در دست ایستاده اند. همه شان در آن 

حرف می زنند. دختری از پشت سر من می آید و از   واحد

 کنار میز می گذرد و به طرف ته سالن می رود. 

پا می گذارم روی صندلی و گیالس   بلند می شوم.  از جا 

کناری  میز  جوانهای  میز.  روی  روم  می  دست  در  کنیاک 

می نگاه  مرا  و  اند  شده  نشانه    ساکت  به  را  لیوانم  کنند. 

 می گویم:   سالمتی بلند می کنم و

می   خواست  می  دلم  ولی  بخونم.  هم  اینو  نشد  فرصت  ـ 

 خوندم.  

 همه ساکت شده اند و دارند به حرفهای من گوش می دهند.  

 ـ آره باید اینو می خوندم:  

ـ »پس بدان میان که ما آنجا همی گردیدیم پیری از دور 

او  بر  فرهمند و سالخورده. و روزگار دراز  زیبا و  پدید آمد 

 7ولی وی را تازگی ِ برناآن بود...« برآمده 

 

گارسون می آید نزدیکتر که بهتر بشنود. دخترک از ته سالن 

 گردد و مرا که می بیند همانجا می ایستد.  برمی

 

ـ »... که هیچ استخوان وی سست نشده بود و هیچ اندامش  

 7تباه نبود...« 

 

همه دست می زنند و مرا تشویق می کنند. دخترک می  

 و و می گوید: آید جل

ـ آقای راوی، متوجه نشدم اینجایین. ممکنه خواهش کنم  

 اون شعر بلند کتاب آخرتونو بخونین؟ 

 دارد.   قیافه پرسنده من دخترک را به توضیح وا می

ـ همون که ریتم شعر از چه چه پرنده ها  به صدای قطار  

 تبدیل می شه. 

می گویم نه. اون شعر یادم نیست. دخترک می رود و من  

 هنوز روی میز ایستاده ام.  

میز   روی  همانجا  من  و  زند  می  دست  هنوز  دارد  راوی 

 نشینم و آهسته انگار برای خودم می خوانم:می

 8ـ خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا؟

 ---------------------------------- 
 ـ  سطری از رمان گتسبی بزرگ-1

 چند نفره می خواهین؟ ـ میز -2
For how many 

 ـ چیزی میل دارین؟3

Anything to eat? 
 ـ شاید بعدا الزمتون بشه.4

In case… 
 ـ اشکالی نداره. مهمون من.5

That’d fine. This one on me…  
 ن میز؟ صندلی الزم دارن.تونم ببرم سر اوآد. میمونتون نمیمثل این که مه  -6

I guess your body not coming. May I take it? They need it 
there.  

 ـ حی ابن قطان7

 ـ امیرخسرو دهلوی8
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  فریدون تنکابنی 

 
 

 های خانه سالمنداناز داستا 

 آقای میم 
آید جلوی در سالن  صبحانه. آقای میم میصبح است و وقت  

می همهغذاخوری  و  میایستد  نگاه  را  یک  جا  بعد  کند. 

برمی میبشقاب  جلوتر  گام  چند  و  داخل  دارد  به  رو  آید، 

می نان  سبدهای  جلوی  بروتشنسالن.  سبد  دو    1ایستد. 

(Brotchenبروتشن یکی  در  هستند.  هم  کنار  های  ( 

ی سیاه و کنجدزده و دیگر  هامعمولی و در دیگری بروتشن

 ها. انواع بروتشن 

بری  دارد و با کارد نانآقای میم یک بروتشن معمولی برمی

کند.  هاست، آن را از وسط دو نیمه میجا در کنار نانکه آن

گذارد و آن را از طول دو بُرش  بعد دو نیمه را روی هم می

وچهار تکه کوچک دهد. حاال بیست و از عرض سه بُرش می 

 ریزد.ها را در بشقاب میان دارد. آنن

پنیر و مُربا و کالباس و دیگر چیزها هم آنجاست. پنیر را در  

ای  هایی چهارگوش تقسیم کرده و در یک ظرف شیشهتکه

ایستد و با  های قند است. آقای میم میاند. شبیه حبه ریخته 

آن برمیچنگال  یکی  یکی  را  کنار  ها  بشقاب  در  و  دارد 

ناتکه درازا مین میهای  به  خیلی  کار  این  و  گذارد.  کشد 

برد.  ها را که پشت سر او در صف هستند، سر میحوصله آن 

بی که  درمیطاقتمردها  دادشان  میم  ترند  آقای  اما  آید. 

 
 شود. های کوچکی که در انواع مختلف تهیه مینان - 1

رود که  گوشش سنگین است، سمعک هم اغلب یادش می

شنود و مثل همیشه عین بر گوش بگذارد. پس صدایی نمی

اگره نیست.  میخیالش  شود،  متوجه  تصادف  به  گوید:  م 

 عجب مردمی هستند! یک دقیقه طاقت ندارند! 

کاش یک دقیقه بود. تا چیزهای دیگر را هم بردارد، کار به  

کشد. بر روی پیشخوان دو نوع  پانزده دقیقه و بیشتر هم می

اند. بسته کوچک و بزرگ. او اما همیشه بسته کره گذاشته

ماند.  مقداری در سینی می  دارد. و همیشه همبزرگ برمی

ها را دور بیاندازند. در  کارکنان غذاخوری مجبورند باقیمانده

بشقاب آقای میم کالباس و ژامبون و چیزهای دیگری هم  

دارد. یکی برای شیر و  شود. دو تا لیوان هم برمیدیده می

میوه. یک پیاله کمپوت و یک پیاله آلوی یکی هم برای آب

 ته است.کرده نیز برداشخیس

می دست  در  صبحانه  سینی  میز  پشت  سرانجام  و  آید 

دارد  نوشد. بسته کره را برمینشیند. اول کمی از شیر میمی

لبه کارد  همان     کند. باو با لبه کارد کاغذ دورش را بازمی

دارد یکی برمیها را یکیکند و نانای از کره جدا میباریکه

آن بر  کره  میو  بشها  در  باز  و  میمالد  کار  قاب  گذارد. 

ها که به پایان رسید، بعد کارد را کنار بشقاب  مالی نانکره

دارد و  دارد. یک »حبه« پنیر برمیگذاشته، چنگال را برمی

کره نان  میروی  گرفته،  چپ  دست  به  که  گذارد.  مال 

خورد.  خواهد به دهان بگذارد که پنیر از دستش سُر میمی

گرفته بود، پنیر ابتدا بر   او که پشت دست چپش را زیر نان 

افتد. تا بیاید پنیر را بگیرد، پنیر بر روی پشت دستش می

 نشیند.  جا بر زمین میغلتد و از آنروی شلوارش می

گذارد و با دست پنیر را از آقای میم چنگال را روی میز می

به دهان میزمین برمی کرهدارد و  مال را هم  گذارد و نانِ 

جا گذارد. در این فاصله دختری که آنپشت آن بر دهان می

گذارد.  آورد و جلویش میکند، یک لیوان چای میکار می

دارد و در چایش  آقای میم عادت دارد که  شکرپاش را بر

باره شکرپاش  کند و دو باره و سهشکر بریزد. گاه فراموش می

ریزد. این بار ولی شکرپاش روی  دارد و باز شکر میرا برمی

آید که از دختر بخواهد  ت و او نیز صدایش درنمیمیز نیس
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برایش می دلم  بیاورد.  برایش  را  را شکرپاش  دختر  سوزد. 

دانم  خواهم که شکرپاش را بیاورد. میکنم و از او میصدا می

نوشد و صدایش  که اگر من این کار را نکنم چایش را تلخ می

 آید. هم درنمی

گویم؛ از ابهت نظامی  میبه ناهید که روبرویم نشسته است، 

نمی چشم  به  چیزی  دیگر  میم  در  آقای  میم  آقای  خورد. 

بود. ارتش  افسر  فعالیت  ایران  علت  چند  به  سیاسی  های 

سالی را هم در زندان به سر برده بود. پس از انقالب نیز در  

شود در نظم و  های نظام را میسیاست فعال بود. تأثیر سال

 اش بازیافت.  رفتار روزانه 

گویم،  هایم را بلند و با خیال راحت به ناهید میمن حرف

شنود. اگر هم صدایی به  دانم که حرفهایم را نمیچون می

برمی بخورد،  میگوشش  نگاه  من  به  لبخند  گردد،  و  کند 

تعریف  می او  از  دارم  که  است  تخت  خیالش  گویی  زند. 

 کنم.  می

 د. کشصبحانه آقای میم همیشه بیش از یک ساعت طول می

*** 

 گوید: دکتر مهدوی... وگو میروزی هنگام گفت

 گویید دکتر؟گویم: آقای مهدوی دکتر نیست، چرا میمی

گوید: نه! دکتر است. در همین شهر کلن مطب داشت و  می

 مطبش حسابی شلوغ بود.  

 اید؟ گویم: این اطالعات را از کجا به دست آوردهمی

 گوید: همایون گفت... می

گوید:  زده میپرسم. شگفتبینم از او میا میوقتی همایون ر

ام؟ ایشان در تخیالت و توهمات خودش غرق  من؟ من گفته

دانند که مهدوی بوتیک داشته. یعنی زنش  است. همه می

 کرده.  جا کار میبوتیک داشته و او هم آن

افتد.  آقای میم حسابی قاتی کرده و مغزش دارد از کار می

از این جریان تا او  کنون نشانه  گذشته  از  های دیگری هم 

 اند.  ام. یک روز آمد و گفت: تلفنم را دزدیدهدیده

 پرسم: کجا بود؟ می

 گوید: همان جای همیشگی. توی اتاق. می

پرسم: شما  آید، تلفن دستش است. مینیم ساعت بعد می

 اند. تان گُم شده. آن را دزدیدهکه گفتید تلفن

 انداخته بودند روی تخت. گوید: آورده بودند، می

دانم خودش تلفن را از روی میز برداشته و گذاشته روی  می

 اند.  تخت. بعد یادش رفته و فکر کرده آن را دزدیده

پیراهن و   یک روز آمد و گفت: یک دست کت و شلوار و 

 اند. کراوات او را کمپلت دزدیده

 پرسم: کجا بود؟ می

بدهممی صندلی  روی  بودم  گذاشته  دو    گوید:  بشورندش. 

 دست بود. یکی هست و یکی نیست.

آورند  چند روز بعد هر دو دست را شسته و اتوزده پس می

شود داستان دزدی توهم و تخیل آقای میم  و باز معلوم می

 بوده است.  

چند روز پیش بعد از صبحانه آمدم پایین تا کمی قدم بزنم.  

نیمکت   همان  روی  همیشه  مثل  میم  آقای  دیدم 

اش نشسته است. بعد از سالم و احوالپرسی، گفتم  همیشگی

چرا صبحانه نبودید. گفت: منتظر هستم تا در سالن باز شود.  

دلم نیامد بگویم در باز بود و تو انگار یادت رفته. گفتم: در  

 حاال باز است.  

 خورم. روم و میگفت: پس من هم حاال می

*** 

ارد. هر روز های نظام را هنوز با خود دآقای میم نظم سال

زند و بسیار مرتب خود  پوشد و کراوات میکت و شلوار می

کند. این سلیقه ولی این اواخر  را برای غذا خوردن آماده می

می رنگ  میبازد.  دارد  یادش  گاه  روزها  را  این  کتش  رود 

بدون کفش می نیز  گاه  از ساکنان خانه  بپوشد،  یکی  آید. 

او را با کت و شسالمندان می لوار و کراوات ولی  گفت که 

همین کارد و چنگال  بدون شلوار نیز در راهرو دیده است.  

میبازی دستش  کار  روز  هر  نمیهایش  چه  دهد.  دانم 

ای« را دوباره با کارد ببرد و  اصراری دارد که پنیرهای »حبه 

های ریز  ها پیازچهبا چنگال بر روی نان بگذارد. بعضی وقت

ای قرار دارد و در کنار  شیشه و نقلی را که به شکل ترشی در  

خواهد با کارد  ها را نیز میدارد و آند، برمینگذارساالد می

نمی گیر  چنگال  بر  معمول  طبق  ولی  راه  ببرد  در  و  کنند 

از دستش می مجبور میدهان  او  و  آنافتند  از شود  را  ها 

مرغ  زمین بردارد و این بار با دست در دهان بگذارد. با تخم

کار همین  می  هم  تخمرا  کندن  پوست  خودش کند.  مرغ 

حکایتی است که سرانجام دختر خدمتکار این کار برایش  

 کند.  می
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برد. مثأل  آقای میم این اواخر گاه جویدن را هم از یاد می

کند که آن  گذارد، فکر میرا بر دهان می  مرغهای تخمتکه

می که  را  بعدی  تکه  است،  بلعیده  متوجه  را  تازه  گذارد 

ها نان را  شود که تکه قبلی را هنوز در دهان دارد. تکهمی

گذارد و  که متوجه شود همانطور در دهان مینیز بدون این

 همه را قورت بدهد.  ماند که چطور باید اینبعد می

*** 

دوستان  از  ندیدم.  غذاخوری  سالن  در  را  میم  آقای  امروز 

خوردیم. از پرسیدم، کسی خبر نداشت. صبحانه را بدون او  

ست پرسیدم. گفت: دیشب حالش خوب مسئولی که ایرانی

بیمارستان  راهی  را  او  نیز  و دکتر  نبود، دکتر خبر کردیم 

 کرد.

صبح روز بعد که از اتاقم درآمدم تا برای صرف صبحانه بروم، 

روبروی آسانسور بر روی میزی کوچک عکس آقای میم را  

فرشته   ازتندیس  دو  گلی در کنارش.  شته بودند با دستهگذا

داشت قرار  عکسش  طرف  دو  در  نیز  میم  ندبالدار  آقای   .

خندید. راهم را کج کردم به اتاق برگشتم. می
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  هادی خرسندی 

  

 

 پدرت را بزن، پناهنده بشو!
راهش را میگیرد  پدر با عبا عمامه در نقش آخوند، ، پسر سر  

و به عنوان یک جوان عاصی )نماینده همه جوانان عاصی و  

کشیده   یک  و  میگوید  بیراه  و  بد  او  به  مملکت(  بیکار 

میخواباند توی گوشش. فیلم میگیرند. نیروهای انتظامی و  

باهمان هشیاری مخصوصی که عوامل  امنیتی  اطالعاتی و 

دستگیر کرده    اسرائیل را پیدا نمیکنند، آنها را چند ساعته

ساله   70   و با دست بند و پابند، میبرند. )ممکن بود پیرمرد

فرار کند  بر کف،  مأموران جان  از چنگ  با دستبند خالی 

 پابرهنه برود اسرائیل.(

  
رئیس پلیس تهران، افشاگرانه گفت که این فیلم ساختگی  

دولت برخی  از  پناهندگی  آنها، »کسب  و هدف  های  است 

و بخاطر قول ها و فریب هائی که به اونها  خارجی بوده است  

پناهنده شوند.   آب  آنور  بروند  بودند که  آماده  بودند،  داده 

آنها در حالیکه در منزل مشغول استراحت بودند و داشتند  

 عازم غرب کشور میشدند، دستگیر شدند.«! 

  

 یک دادگاه رئالیسم جادوئی در لندن 

 میخواهی؟  پناهندگی چرا – قاضی 

 ! من گوش توی زده این اینکه واسه  –پناهجوی پدر 

 . بوده  قالبی فیلمتون  ولی – قاضی 

  سیلی  که  دیدین  ولی  قاضی  آقای  درسته  –پناهجوی پدر  

 .بود راستکی راست اش

  بهت  باید   ما  شما،  خوردن  سیلی  بابت  مگر  –قاضی  

 بدیم؟   پناهندگی

بعله  یس ها خیلی مهربان هستید.  انگل  شما  –پناهجوی پدر  

دیگه. من در کشور خودم امنیت ندارم. ممکنه دوباره پسرم 

 بزنه.

.  کرده   پناهندگی   تقاضای  که  هم   خودت  پسر  –قاضی  

 .بزندت همینجا میتونه بمونین، اینجا هردوتون اگر بنابراین

  زدم  که   هم   اون.  نمیزنم  قاضی   آقای   نه   – پناهجوی پسر  

 هندگی بود. پنا فیلم همین برای

  بهت  ما  که  کافیه  پدرت  گوش  توی  زدی  شما  چون  –قاضی  

 بدیم؟   پناهندگی

پسر     یک.  همینه  مون  کیسِ.  دیگه  آره  – پناهجوی 

  بابام   لندن  بمونم  من.  دیگه  بکن  کارشو  ما  واسه  پناهندگی

  نزنم   احیاناً  من  یکوقت  که  باشیم  دور  هم  از  لیورپول،  بره

 !گوشش توی

میری    -قاضی  خب  عملیه؟  االغ،  میزنی آخه  لیورپول 

 برمیگردی لندن!

 .نظر اون از آهان،  –پناهجوی پسر 

اینطوری حرف ) است  محال  انگلیسی  قاضی  توضیح الزم: 

 ( او را ترجمه کردم لحن بزند، من

  میگین من  پسر به چرا قاضی، مستر آقای  –پناهجوی پدر 

 االغ؟

 . دانکی  گفتم  االغ، نگفتم – قاضی 

نمیکنه. ولی االغ اون کسی است که  فرقی  - پناهجوی پدر  

خیال کرده اگر کسی از پسرش کشیده بخوره، شما به اون  

 پناهندگی میدین. 

  هائی  فریب  و  ها  قول  بخاطر  من.  دیگه  بعله  –پناهجوی پسر  

 ! نازنینم پدر گوش توی زدم دادین  ما به شما که

 – قاضی  
We have laughed to our father's grave 
میگین  مزخرف  چرا  خندیدیم.  بابامون  گور  به  ما  ترجمه: 

برگزیت   مخصوصاً  ما  کشکه؟  پناهندگی  مگه  تا؟  دو  شما 
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پذیری  پناهنده  اختیار  که  بیرون  اومدیم  اروپا  از  کردیم 

دست خودمون باشه. )اضافه کاری مترجم به سبک زنده یاد  

 ذبیح اهلل منصوری(

 مستر .  مزخرفینگ  نات   دانکی،  نات   آر  وی   – پناهجوی پدر  

 . ماچ وری مزخرفین ایز رحیمی حسن

 .میگه راست بابام . یس –پناهجوی پسر 

 : قاضی-
Who is this Gentleman?  

 !توالت در روی –پناهجوی پسر 

پدر     ایز  هی.  نیست  حالیش  پسرم  ساری  –پناهجوی 

 د.پلیس آو تهران سیتی.  آو رئیس.د

 میگین؟ جدی گفته؟ پایتخت پلیس  رئیس   –قاضی 

 ! کُرس آف –پناهجوی پسر

 . نمیکنم  باور – قاضی 

 .کُرس  آف زمون امام به  –پناهجوی پدر 

 پلیسه؟ رئیس یارو  : قاضی

 . یس  اکسکیوزمی،: پسر 

 : قاضی

Die meiste Freundschaft täuscht vor, die 

liebste bloße Torheit?  
Väčšina priateľstva je predstieraná, 

väčšina milujúca iba bláznovstvo: 
otom vysoko-ho, svätá! 
 sich ein Freund nicht erinnerte. 
Heigh-ho! singen, heigh-ho! zur grünen 

Stechpalme: 
Die meiste Freundschaft täuscht vor, die 

liebste bloße Torheit 
شرمنده. به نظر میرسد  )ترجمه: راستش ترجمه اش سخته.  

قاضی انگلیسی یکی از شعرهای ویلیام شکسپیر را به زبان  

اسلواکی قرائت میکند! البته انگلیس ها خصوصاً قضاتشان  

 معموال دیر قاطی میکنند.( 
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 حمد خلفانیا

 
 

 تفنگ

اش را از بدو پیدایش همواره با خودش داشته  انسان سایه

تا   بدل  است،  او  از هستی  به جزئی  جایی که وجود سایه 

می خودش شک  به  آن  وجود  بدون  و  حتی  شده  او  کند. 

بالین میشب به  مُرده سر  نیز که مثل  تاریک  گذارد،  های 

 ها ـ بهتر ایناش حضور دارد و با دیگر سایهداند که سایهمی

های دنیا ـ که در اصل یکی  است که بگوییم با تمام سایه

ها در مورد  هستند ـ درآمیخته و محشور شده است. خیلی

اش نبوده یا برعکس،  که کسی شبیه سایهها ـ مثال اینسایه

اش را از دست داده و از این قبیل  که شخصی سایهیا این

شتن کنم هر کوشش دیگری برای نواند، و تصور مینوشته 

 در این مورد به نوعی تکرار مکررات باشد.  

روم،  ام میبا وجود این هر از چندی یک بار به سراغ سایه 

تر است های خاصی، از من قویکم در زمانگویا که او، دست

 کند. و تمام توجهم را به خود جلب می

دیروز یکی از همان روزها بود. در پلکان جلو خانه نشسته و  

هایم را بستم و  ه بودم. برای لحظاتی چشمبه فکر فرو رفت

سایه کردم  باز  چشم  که  روبهبعد  که  دیدم  را  من ام  روی 

به ولی  ایناست.  تمامجای  باشد  نشسته  من  مثل  قد  که 

پاهایم شروع می از جلو  بود. درست  و سرش ایستاده  شد 

 تر بود. حدود دو متر آنطرف

به این  که  کردم  احساس  و  کردم  دقت  جه وهیچ  خوب 

تواند سایه من باشد و چنین چیزی اصوال غیر ممکن  نمی

او   بود؟ به خودم تکانی دادم،  افتاده  اتفاقی  است. ولی چه 

 هم تکانی خورد. جای شک و تردید نبود. خودش بود. 

خنده که  بگویم  ترسیدم. باید  بیشتر،  آن  از  نه،  گرفت.  ام 

 ترسیدم و به خودم مشکوک شدم. 

همان بیلحظاتی  شدم.  حرطور  منتظر  و  نشستم  کت 

 خواستم از قضیه سر در بیاورم.می

می نیمرخش  از  که  طور  از آن  بینی،  شکل  از  دیدم، 

توانستم تشخیص اش، از شکل موهای مجعدش میپیشانی

بدهم که سایه خودم است، حتی از قوس پاهایش. بله، همه  

چیز همان بود که باید باشد. ولی او، بر خالف من که نشسته 

 ، در حالت ایستاده بود. بودم

ام تا حدودی برطرف  من هم بلند شدم و ایستادم. و نگرانی

باز شبیه هم   او  و  من  ایستاده،  این حالت، حالت  در  شد. 

 شدیم، باز یکی شدیم... 

نقطه  در  خورشید  وقتی  گاهی،  که  کردم  تصور  خودم  با 

مان طوری  تابد و سایهمشخصی از آسمان است و نور کج می

کمی روبهشود  که  است  دیگری  آدم  سایه  انگار  رومان  ه 

که خودمان را بر آن منطبق ای نداریم جز اینافتاده، چاره

مان از هر نظر  کنیم تا در هر صورت خودمان باشیم و خیال

خیال هم  اگر  و  باشد.  نشد راحت  راحت  نظر  هر  از  مان 

 خودمان را به کوچه علی چپ بزنیم. 

ده بودم... و  برای اطمینان از  و حاال من خودم را انطباق دا

وار، چند حرکت پانتومیم انجام دادم. و  کار، چارلی چاپلین

 ها برآمد.  خوبی از عهده انجام آنسایه نیز به

حرکت ایستادم و چارلی چاپلین هم از حرکت ای بیلحظه 

باز ایستاد... و ناگهان، یک باره چیزی دیدم که فهمیدم این  

نمی وجه  هیچ  داشته   تواندبه  چاپلین  چارلی  به  ارتباطی 

باشد و مسئله از تصورات من بسی فراتر رفته است. قضیه  

در   را  چیزی  ایستاده،  حالتِ  آن  در  سایه،  که  بود  این 

فشرد. بعد از چند لحظه دقت متوجه شدم که  دستانش می

ها تفنگی در دست گرفته و چیزی، آهویی، عین شکارچی

ن را  انسانی  هم  شاید  و  خودم  پلنگی،  به  است.  رفته  شانه 

لرزیدم. ولی نه از این بابت که همین االن است که شلیک  

کند بلکه بیشتر به این دلیل که مشغول انجام حرکتی بود 

که هیچگونه ارتباطی به من نداشت. لحظاتی مردد ایستادم  

از برگ تکان نمی خورد. هیچ صدایی  و تماشا کردم. برگ 
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ای و نه صدای پای موجود لولهآمد، نه صدای تیری، نه گنمی

ای کهـ  مثالـ  پا به فرار بگذارد. آرامش مطلق به معنای  زنده

 واقعی کلمه.

همان انگشتی  سایه  بود،  ایستاده  مسلح  ژست  آن  با  طور، 

دادم.   تکانی  خودم  به  بود.  رفته  نشانه  و  ماشه،  روی 

باز مانده بود گشودم  گردی کردم، درِ خانه را که نیمه عقب

 رد شدم.  و وا

قفسه خانه  دیوار  برای  بود  قرار  پیش  و مدتی  بسازم  ای 

مقداری چوب صاف و مسطح و صیقل داده شده سفارش  

داده بودم، ولی کار ساختن قفسه به دالیل متعدد، و از جمله  

ها در گوشه  ام، به عقب افتاده بود. چوبحوصلگیتنبلی و بی

تقریبا یک متر  ها یک چوب به طول  راهرو بودند. از میان آن

کوتاه دیگری  چوب  تکه  و  متر،  سانتی  ده  عرض  و و  تر 

تر از آن انتخاب کردم و هر دو را با نوارچسب طوری  باریک

تفنگ  یک  شبیه  کلی  حالت  در  که  چسباندم  هم  به 

ها را زیر بغلم گرفتم و آمدم بیرون. سایه هنوز شدند. آنمی

رن پر  کردم  احساس  حتی  بود.  منتظرم  گویا  و  گبود.  تر 

جایی که قبال ایستاده  بلندتر از پیش شده است. در همان

ام گذاشتم و به طرف  بودم توقف کردم، تفنگ را روی شانه

یک آهو، یا پلنگ یا انسانی خیالی نشانه رفتم و انگشتم را  

آماده حالت  به به  زیر چشمی  و  گذاشتم،  ماشه  روی  باش 

کامال شبیه بودم.  اش شسایه چشم دوختم. حاال دیگر  ده 

لبخندی زدم و دقت که کردم احساسم این بود که همان  

 دیدم. ام نیز میهای سایهلبخند کجَکی را بر لب

لرزیدم. سایه  مصمم   بر خود  ناگهان صدایی آمد و من  و 

چه که شنیدم صدای غرشِ کرکننده  نشانه رفته بود و آن

یک تیر بود. تیری که قلب آهویی، پلنگی یا انسانی را در  

دوردست، شاید هم در همان نزدیکی، نشانه رفته و او را به  

 خاک افکنده بود. 
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 کیامرث باغبانی 

 
 

 1طرح داستانهایی که نوشته نشدند.

 

 پای برهنه در خیابان
اروپا بود. در کالسهای آشنایی با   اوایل دوران مهاجرت به 

کرد. هر روز معلم دوره  شرکت میجامعه و فرهنگ جدید  

کشید.  که استاد جامعه شناسی دانشگاه بود را به چالش می

نمی را  عمیق  بحث  اجازه  محدود  از وقت  پس  گاهی  داد. 

می ادامه  نزدیک  نوشگاهی  در  گفتگو  روزی  کالس  یافت. 

استاد را به خانه دعوت کرد تا ضمن پذیرایی با غذای ایرانی  

چندی کنند.  گفتگو  چله    راحت  جشن  مناسبت  به  بعد 

تابستان، به خانه استاد دعوت شد. گفتگو با نوشیدن ادامه  

یافت و بحث به مسئله راسیسم کشید. استاد در مستی و  

راستی به او گفت: خوب من تو را دوست دارم اما از همه 

لحظهسیاه بی  او  متنفرم!  استاد ها  خانه  از  درنگ  ای 

ن متوجه شد که کفشش  شناسی فرار کرد. در خیاباجامعه

 را جا گذاشته اما هیچوقت به دنبال آن برنگشت.

 

 دزد
نامه سفارشی را گرفت. در راهروی اداره پست آن را باز کرد.  

به دیوار تکیه داد و به یکی از عکسها خیره شد. شش سال  

گذشت. مادر سال پیش از دنیا  از آخرین دیدار با مادرش می

تا عکسی او در کنار مادرش  رفته بود. خودش خواسته بود  

در   خردسالش  دختر  و  همسر  بفرستند.  خارج  به  هم  را 

فروشگاه منتطر او بودند. پاکت عکسها را به آنها داد و گفت:  

 
نشینی اجباری به  نجات از کار اداری برای همیشه و همچنین خانه  - 1

های سی ساله را بررسی  حکم کرونا مرا بر آن داشت تا انبوه یادداشت

برای   را  متر  از صندوقدار  بخرم.  قاب  و  بروم  تا  صبر کنید 

های دور در  اندازگیری قاب قرض گرفت. فکرش در گذشته

پول قاب را پرداخت. همین که  پرواز بود. به صندوق رفت و  

از جلوی صندوقدار رد شد آژیر به صدا در آمد. در یک لحظه  

دو مرد تنومند آمدند و او را به دفتر بردند. هنوز گیج ماجرا  

بود که نگهبان فروشگاه متر را از جیب او بیرون آورد. زبانش  

بند آمده بود و نتوانست توضیح بدهد که فقط حواسش پرت  

نگه گفت:  بوده.  و  کرد  نگاه  اش  ترسیده  چشمان  در  بان 

کنی. شرمنده نزد خانواده  آخرین بارت باشد که دزدی می

برگشت. دخترک گفت: بابا چرا اون دوتا مرد گنده کله شان 

 کوچک بود؟

 

 های احمد کفش
کوچه   دو  یکی  در  درگیری  شنید.  را  گلوله  شلیک  صدای 

جای او هم لو    باالتر بود. حسابی ترسیده بود. فکر کرد شاید

ها را   رفته است. فرصت پاکسازی نبود. دود و آتش همسایه

عادیهشیار می رفت.   کرد.  بیرون  و  پوشید  را  لباس  ترین 

خواست محل درگیری را بداند. به آن سوی خیابان رفت. می

ها پیش  از برابر نگاه نگران فروشندگان پشت شیشه مغازه

آنطرف خیابان ایستاد. مردان  داری در  رفت. کامیون یخچال

درگیری  محل  سوی  به  آمده  بیرون  به  کامیون  از  مسلح 

دویدند. او اکنون درون یخچال کامیون بود. توده کفشهای  

کرد. با هر جفت کفش خون آلود را جفت جفت ردیف می

شد. این بار که  چهره یکی از دوستان در ذهنش ظاهر می

بهت کرد  نگاه  شده  جفت  کفشهای  کفشهای  زدبه  شد.  ه 

ای بلند از خواب پرید. شنید آلود خودش بود. با نعرهخون 

 که کسی پزشک اردوگاه را صدا می زند.   

 

 انتخاب
صد کیلومتر راه را رانده بود تا برسد به روستا. کل روستا  

مجموعه ای از هفت ساختمان چوبی قدیمی پراکنده بود.  

ستانی. خانه را  رفته بود برای دیدن و اجاره کردن کلبه تاب

بود.  منتظرش  پرچین  جلوی  قبراق  اما  مسن  زن  یافت. 

برخوردم.   90کنم. از میان آنها این چند طرح مربوط به نیمه اول دهه 

 شاید خوشتان آمد. 
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اش گرفته بود و البد همو به مادر بزرگش  آدرس زن را از نوه 

آید. راه جلوی تلفن کرده بود که کسی برای اجاره کلبه می

ساختمان با شیب مالیمی به طرف کلبه در ساحل دریاچه  

را دید و قرامی کلبه  با زن رفت،  برای دو رفت.  ماه    ر شد 

اجاره کند. زن او را به قهوه دعوت کرد. در پذیرایی بزرگ  

های  خانه میز خیلی مرتب چیده شده بود. دستمال سفره

فنجان شده،  تا  دقت  به  ظرف  سفید  و  قدیمی  گلدار  های 

زیبای پای سیب. وقتی نشستند او از زن پرسید که آیا در 

می زندگی  تنها  بزرگ  خانه  گآن  زن  همه کند.  آری  فت 

توانم  ام. نمیها رفتند و همسرم فوت شد اما من ماندهبچه 

گاهی   بکنم.  دل  سونا  این  از  دریاچه،  این  از  خانه،  این  از 

بسیار دلتنگ می شوم با این حال بیشتر از دو روز در شهر  

مرگ  نمی از  پس  سالی  یک  که  ادامه گفت  در  زن  مانم.  

خ قصد  روزی  بودم.  افسرده  بسیار  کردم.    یودکشهمسرم 

ای نوشتم که  دوست داشتم بمیرم و جسدم پیدا نشود. نامه

در این رابطه هیچ کس مقصر نیست. بسته قرص را برداشتم 

و به عمق جنگل رفتم. پاییز بسیار زیبایی بود. مقداری قارچ 

 جمع کردم و به خانه برگشتم.  

 هر دو بلند بلند خندیدند.  
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 ( Luisa Valenzuela)   لوییزا والنزوئال

 
 

 ها اسب تو هستم شب
 برگردان: کوشیار پارسی 

ی قرار.  بی  زنگ سه بار کوتاه و یک بار بلند زده شد: نشانه

میل و با اندکی احساس ِ ترس بلند شدم؛ شاید خودشان 

فراموش شده ساعت ِ  این  در  نه،  شاید هم  ی شب  بودند، 

ی همه چیز بودم باشد. در را باز کردم و آمادهتواند دام  می

ایستاده باشم، دست   او  امکان که چشم در چشم  این  جز 

 آخر. 

را   در  کلون  من،  درآغوش کشیدن  از  پیش  و  تو  آمد  زود 

خاطر   اطمینان  تا  کوشید  مثل همیشه،  محتاط  انداخت.  

داشته باشد از پشت سر ِ ما. بعد بدون گفتن کالمی مرا در  

تا  آغوش کشید گذاشت  اما  نفشرد  آغوش  در  مرا محکم   ،

ی احساسات ِ دیدار ِ دوباره جریان یابد، بارها گفته بود،  همه

تنها با نگه داشتن من در آغوش و نرم بوسیدن. فکر کنم  

در  همین  برای  و  کلمات  به  نداشت  زیادی  اعتماد  هرگز 

 گفت. سکوت و با نوازش همه چیز به من می

و   عمیق  آهی  با  تا  سرانجام  ایستادیم  از هم  فاصله  اندکی 

دیگر را برانداز کنیم و نه تنها چشم در چشم به  سراپای یک

او  گونه به  توانستم  من  و  ببینیم.  را  هم  مبهم صورت ِ  ای 

خبر  ها از او بیکه ماهسالم کنم، بدون تعجب در صدام، با این

 توانستم به او بگویم بودم، و می

 جنگیکردم در شمال داری میفکر می 

 اندکردم که تو را زندانی کردهفکر می 

 ایکردم مخفی شدهفکر می 

 ایاند و مردهات کردهکردم که شکنجهفکر می 

کردم در کشور دیگری داری برای انقالب فکر می

 کنی. سخنرانی می

این برای  بود  راهی  هم  فکر  این  او  به  باشم  گفته  که 

لحظه کردهمی که  بیام،  فکرم  از  هم  من ای  و  نرفته  رون 

احساس نکرده بودم به من خیانت شده. و او، همیشه با آن  

 دوراندیشی لعنتی، آقا و استاد ِ کارهاش:   

کردم؟  چیزی نگو عزیزم، چه فایده داری بدونی چه کار می'

 'بهتره که چیزی ندونی.

هاش بیرون کشید، برخی شاید برای من  بعد با غرور گنجینه 

نشمی و  اشاره  لحظه انهتوانست  آن  در  اما  باشد،  ای 

بطری  نمی بیاورم.  در  سر  صفحه   1کاچازاتوانستم  ی و 

برزیل چه می2موسیقی گال کاستا  در  راستی چه .  کرده؟ 

دانست  ای دارد؟ چرا دوباره برگشته در حالی که میبرنامه

ی  اش هستند؟ بعد همهش در خطر است، که دنبالزندگی

گفت ساکت  ها از سر بیرون راندم )البد به من میاین سئوال 

دادم خود بسپارم  جا عزیزم و ترجیح میعزیزم(. گفتم بیا این

اش در کنارم و نخواستم  اس ِ لذت ِ داشتن ِ دوبارهبه آن احس

در  ناراحت  و  آمد،  خواهد  چه  سرمان  به  فردا  کنم.  اش 

 روزهای پس از آن؟ 

گیرد به پایین و بعد باال  کاچازا مشروب قوی است، راه می

کند در جای درست  ی جاهای تن و النه میآید به همهمی

ن. صدای گرم کند در سراسر تو گرمایی دلنشین پخش می

مان و در حالت نیمه رقص، و دلنشین گال کاستا به گوش

جا دراز کشیده به چشمان  رویم به بستر و آننیمه آونگ می

دیگر  کنیم، زود یکدیگر را نوازش میکنیم، یکهم نگاه می

دیگر را از نو کشف  گذاریم یکسپاریم به لذت تنانه، مینمی

 کنیم و بشناسیم. 

دانم که اسم  ، و می3گویم بتوکنم که میمیاش  دارم نگاه

توانم صداش  ش این نیست، اما تنها نامی است که میواقعی

 دهد:  کنم. پاسخ می

روزی موفق خواهیم شد، عزیزم. حاال دوست ندارم حرف  '

 'بزنم.
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درباره نگوید  هیچ  بگذار  بهتر هم هست.  که  این  روزی  ی 

ان در رسیدن م ی موفق شدنموفق خواهیم شد تا معجزه

 به هم را اکنون به هم نریزم. 

 آید: باره از گرامافون صدای گال کاستا مییک

 'A Noite eu so teu cavallo' . 

و در    'ها اسب تو هستم.شب'کنم  اش میترجمه به زمزمه  

که به  تالش برای گرفتن نیروهای جادویی جلوگیری از آن

 دیگری فکر نکند: 

گه که  . یکی تو حالت خلسه می5ماکومبااین قداسته، مثل  '

 'اسب ِ اون روحه که صاحبشه و سوارش شده.

آخ عزیزم، تو هم با این علم غیب و سحر و جادوت. خوب  '

ها اسب من باشی،  دونی که ربطی به ارواح نداره، اگه شب می

جوری، همین شم، این جوری و این واسه اینه که سوارت می 

 'و بس.

قدر آرام بود، قوی، طوالنی و پر از ظرافت که از نا افتادیم.  آن 

 هنوز روی من افتاده بود که به خواب رفتم.

 ها اسب تو هستم ... شب

اش! اندک اندک مرا  درینگ... این تلفن لعنتی با آن درینگ  

ز درون خواب عمیق به خود آورد. رفتم تا گوشی را بردارم، ا

توانستم بیدار شوم: بتو شاید بیدار  که به زحمت میدر حالی

شد که رفته بود،  بود، که البته چنین بود و خیلی وقت می

گی رفته بود،  بی که بگوید به کجا، البته، به عادت همیشه 

ی حفاظت از گوید براوقتی من در خواب بودم.  خودش می

 من.

آندرس  را  خودش  که  آمد  صدایی  سیم  دیگر  سوی    6از 

 و گفت:   –نامیدیم کسی که ما آندرس می  –نامید می

نزدیک  ' رودخونه،  تو  شناور  مرده.  کردن،  پیدا  رو  بتو 

شه زنده انداختندش جور که دیده میت. اینروی خونه روبه

پاشه، بعد از  میکوپتر. خیلی باد کرده و داره از هم  تو هلی

 'شش روز که تو آب بوده، اما مطمئن هستیم که خودشه.

کشیدم   جیغ  کردن  فکر  نمی'بدون  باشه.نه،  بتو  و    'تونه 

شد، یک رسمی  بود  آندرس  صدای  شبیه  که  صدایی  باره 

 متفاوت: 

 'کنی؟اینجور فکر می'

بپرسم   به فکرم رسید که  و درست همان دم    'شما؟'تازه 

 . گوشی را گذاشت

ده، پانزده دقیقه؟ چه مدتی نشستم خیره به تلفن تا پلیس  

به درون خانه ریخت؟ فکر نکرده بودم که خواهند آمد، پس  

به من،   چه، چرا فکر کردم که نخواهند آمد؟ دست زدند 

ی خانه را گشتند،  ناسزا گفتند به من، تهدید کردند، همه

چه قرار همه چیز را زیر و رو کردند. تازه فهمیدم مطلب از 

کرد که هر چیز در هم شکستنی است، پس چه فرقی می

 داغان کردند و همه چیز را زیر و رو کردند؟ 

نمی  پیدا  داراییچیزی  تنها  به  کردند.  را  رویا  و  بود  رویا  م 

توان از کسی دزدید. رویای من از شب گذشته  سادگی نمی

که بتو کنارم بود و با هم عشق ورزیدیم. خواب دیده بودم،  

کوچک با  داشتم  اطمینان  بود،  رویا  در  چیز  ترین همه 

ای جزییات و حتا رنگ که خواب دیده بودم. و پلیس عالقه

 به رویا ندارد.

دانستم  خواستند، واقعیت ملموس، و من نمیحقیقت را می

 آن را از کجا باید بیاورم. 

جا بوده، کجا رفته. بگو، وگرنه به  کجاست، اونو دیدی، این

ی آشغال، ما خبر داریم که  شه. بگو، زنیکهمی  ضررت تموم

ات اومده، کجاست حاال، کجا مخفی شده. اون تو  به دیدن

دونیم که اومده  شهره، تو اونو دیدی، قبول کن، بگو، ما می

 سراغت.

اش، منو هاست که خبری ازش ندارم، خیلی وقته ندیدمماه

رفته، م، گذاشته  هاست که خبری ازش نشنیدهول کرده، ماه

دونم، با یه زن دیگه گذاشته رفته، رفته زیر زمین، چه می

دونم. )با  منو ول کرده، ازش نفرت دارم، واقعن هیچی نمی

تا می بسوزان،  مرا  یه  سیگار  کن،  تهدید  بکوب،  لگد  تونی 

موش فرو کن تو تنم تا منو از درون بجوه، ناخنامو بکش،  

دروغ بگم؟    خواد بکن. واسه همین بایدهر کاری دلت می

بوده در حالیکه هزار سال  اینجا  باید بگم که  واسه همین 

 پیش منو ول کرده و رفته؟(

ها؟  کند برای آنها نخواهم گفت، چه فرقی میاز رویام به آن

می ماهی  ندیدهشش  دارد  نام  بتو  که  را  او  که  و  شود  ام 

خواب  دوست به  تنها  را  او  رفته.  شده،  گم  داشتم.  اش 

امی و  خواب بینیم  بیشها وحشتین  است،  تبدیل  ناک  تر 

 شوند به کابوس.  می
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دانی، بتو، اگر تو را به راستی کشته باشند یا  بتو، حاال می

توانی هر وقت  ها اسب تو هستم و میهر جا که هستی، شب

ها باشم.  بخواهی بیایی و بر من برانی، حتا اگر پشت میله

ات  آن شب خواب   کنم کهجا در زندان احساس میبتو، این

ای از را دیدم، تنها خواب بود. و اگر بر حسب اتفاق صفحه

خالی   نیمه  بطری  و  کاستا  خانه کاچازاگال  هست، در   ام 

 بگذار مرا فراموش کنند: از نظر من وجود ندارند.  

 

 

1   Cachaza     یاCachaça  قوی گونه ای مشروب 

 برزیلی  

2   Gal Costaبرزیلیی زن محبوب خواننده 

3  Beto 

4   A Noite eu so teu cavallo  ، ها اسب تو  شب

 هستم

5   macumba کشورهای برخی  در  جادویی  آیین   ،

 ی افریقاییامریکای جنوبی با ریشه 

6  Andrés 

 

 

 مادران دادخواه ِ آرژانتین

ی کتاب فرانکفورت ی نمایشگاه ساالنهآرژانتین مهمان ویژه

سال   گذشته   2010در  درگیر  هنوز  کشوری  ی بود. 

 ی دیکتاتور نظامی.   ناک ِ زیر سلطهوحشت 

مکزیک  از  التین،  امریکای  نویسندگان  کار ِ  در  خشونت 

گرفته تا برزیل و کلمبیا، هنوز حضور دارد، اما آرژانتین جای 

ب دارد.  پامپا  ویژه  و  تانگو  با  را  آرژانتین  اروپاییان  یشتر 

ی هلند که خندهشناسند و این اواخر با شهبانوی خوش می

ی خونتای آرژانتین است و ادعا  دختر یکی از وزیران کابینه

 'اش هم از خشونت خبر نداشته! پاپاجان روح'کند می

اهل تجارت شاید دچار   به  'اروپاییان ِ  فراموشی ِ مصلحتی 

باشند، اما برای نویسنده و شاعر آرژانتین، یاد ِ    'نفع ِ جیب

ی گذشته هنوز زنده  ی هفتاد و هشتاد ِ سدهدیکتاتور دهه

 است. 

فرانکفورت،  کتاب  نمایشگاه  در  حاضر  نویسندگان  از  یکی 

به رغم ترجمه و انتشار  ای که  بود. نویسنده  لوییزا والنزوئال 

یک مجموعه داستان )جا به جایی سالح( چندان شناخته  

 شده نبود.  

در    'مادران ِ دادخواه'فرهنگ یادآوری ِ گذشته و جنبش ِ  

آرژانتین هنوز زنده است. حضور آن در ادبیات نیز زنده و  

داری ِ نولیبرال از این دار است، گیرم که بازار ِ سرمایهجان

کند تا مرز ِ میان ضرورت ِ ایستادگی در  اده میهم سوءاستف

مانتالیسم ِ ارزان از میان بردارد. اما  برابر فراموشی و سانتی

به سرسختی ِ  بسیار هنوز  با شور  نویسندگانی هستند که 

 کار توجه دارند.  غیرانسانی رژیم ِ جنایت

های اروپایی  هنوز ترجمه نشده به زبان-های  یکی از رمان

–  [Dos veces junio/    ازمارتین کهن ژوئن،  بار  دو 

(Martín Kohan )- 2002شود: [ با این جمله آغاز می

می' زمانی  چه  کرد؟از  شکنجه  را  کودک  پاسخ    'توان  و 

دهنده این است که: ربطی به سن ندارد، بستگی دارد  تکان

قدر به کودک بیاموزد تا از شوک  به وزن نوزاد. مادر باید آن

 الکتریکی نمیرد. 

درباره ادبیات  به  کنار ِ  دیکتاتور،  خشونت ِ  خشونت 'ی 

شود. خشونت ِ برخاسته از سرعت ِ  نیز توجه می  'ساختاری

لیبرال که جامعه را نه تنها قربانی خشونت مهار ِ اقتصاد نوبی

فیزیکی که نیز خشونت اقتصادی و اجتماعی نیز کرده است.  

بیمار ِ   دموکراسی ِ نوع ِ امریکای التینی که معادل ِ شکل ِ 

ی مداران فاسد است. دموکراسی ِ ساختهدولتی و سیاست

های چندملیتی، دادگستری  مدارانی به یاری شرکتسیاست

 ه فاسد پلیس.  و دستگا

 Plataرمانی منتشر شد از ریکاردو پیگلیا )  1997سال ِ  

Quemada   جمله این  که  سوزان(  پول ِ  برتولت /  ی 
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برشت بر پیشانی داشت: سرقت از بانک چه معنی دارد در  

 مقایسه با بنیادگذاشتن ِ آن؟    

پنجبیوه'در رمان    Las viudas de losشنبه/  گان ِ 

jueves'    کلودیا )از  به Claudia Piñeiroپینیرو   )

گیر خشونت ِ غیرمستقیم پرداخته شده است. روایت ِ نفس

مندنشین آرژانتین که  های ثروتاز فضای زندگی در محله

 خیزند.  با حسادت و رقابت به نابودی ِ خود و یکدیگر برمی

والنزوئال ادبیات ِ   سال    لوییزا  است.  دیگر  جنس ِ  از  اما 

ی ادبی کارلوس فوئنتس  جایزه  - در هشتاد سالگی    –  2019

را   او  یادداشت  در  داوران  کرد.  دریافت  ی  نابغه 'مکزیک 

ترین  خواندند. او نخستین زن است که یکی از مهم  'روایت

های ادبیات اسپانیولی زبان را دریافت کرد. پیش از او  جایزه

ریو وارگاس یوسا این جایزه را دریافت  نویسندگانی چون ما

 کرده بودند.  

سال  1979سال   آن  از  پس  گریخت.  نیویورک  در  به  ها 

مکزیکوسیتی، پاریس و بارسلون زیست. در چندین دانشگاه  

اکنون در  پرداخت.  ادبیات  تدریس  به  اروپایی  و  امریکایی 

 برد.  بوئنوس آیرس به سر می

جا به از مجموعه داستان  ها اسب تو هستم شبداستان 

است که چند ماه پیش توسط نشر آفتاب در جایی سالح  

 نروژ منتشر شده است.

 

 جاییِ سِالح جابه

 لوییزا والنزوئال 

 برگردان: کوشیار پارسی 

و  '  '/Cambio de Armasسالحجاییِ   جابه 'در   عشق 

آمیزند: نه زوجی غریب که همسرانی  خواهی با ترس میکام تن

زمان، به دلیل این ترس،  خوب، زیرا عشق ترساننده است و هم

ی حیوانی  نیروی جاذبه   'ی آدمکشواژه 'ناپذیر. زنِ  داستان  تاب

آشوبد. او،  یابد و از این ناسازگاری درونی برمی ی می 'آدمکش'در  

می  دوست  زندگی  میکه  کشیده  و  دارد،  مرگ  سوی  شود 

 .خشونت

با  به خاطر رابطه   'ی چهارم خه نس'از داستان   (Bella) بِلّا اش 

می مقاومت  جنبش  در  شرکت  بخت  حالی سفیر،  در  که یابد، 

  .شودشان شکوفا میی عاشقانهزمان رابطه هم

های حسی،  با داستان  (Luisa Valenzuela) لوییزا والنزوئال

واقع  می گاه  نفوذ  شاعرانه  گاه  جان ِ  گرایانه،  در  کند 

  .هاششخصیت 

لوییزا والنزوئال جسور است، بدون  'ر نوشته است:  خولیو کورتازا

خودسانسوری، اما با دقت در کاربرد واژگان؛ اندکی اغراق آمیز،  

روش   به  ندارد  اعتنا  چندان  و  واقعیت،  بازنمایی  در  ظریف  اما 

ی عمیق در موقعیتِ  خود، آگاه  معمول: این راهی است به ریشه

قاره در  تبعیض  همبه  اما  ما،  آکنی  عظیمِ  زمان  شادیِ   از  ده 

 .زندگی

او شرکت در جست امریکای التین  خواندن کارِ   وجوی هویتِ  

 '.است و غنا بخشیدن به خود

از سایت آفتاب یا فروشگاه  برای خرید کتاب به یکی  های نشر 

  .آنالین شرکت لولو مراجعه کنید

می  ایران  ساکن  الکترونیکی  دوستان  نسخه  خریر  برای  توانند 

هزار تومان در ایران، به نشر آفتاب ایمیل    15داخت  کتاب و پر

  د.  بفرستند تا راهنمایی شون 

 سایت نشر آفتاب 

www.aftab.pub 

 سایت فروشگاه آنالین شرکت لولو

-aperback/producthttps://www.lulu.com/.../p

wwn6p4.html... 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aftab.pub%2F%3Ffbclid%3DIwAR1hDDpXQ48jAR4a_V4NgSU3r84fzdZHZtg86_bu9SonytSn9BqyLViYM9Y&h=AT357SEaWHueVlANJDAh43eCoOS0Gx9tNnIoZsNjtt05qPHs-F8mr1sgAEAulAo6KdTRueuznGNngdgeRLbwikFzN6NSKprrkhJ8PVnSHTnjgUIhwvOggfUQ6ibFpCxlI2RNW0XDjnq1HXSzBKSM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3yhMmElkUyrdNseLrLDEC1DKKcDeT0RERkS_P_KU_JIemrG1P3xniqh9ZydJOnDVjPARUZHDVCPBiosr87e-TdGE3IVD6ldIIGKJkyNcDctfP_je4lUCeHgBCuS_VE8MSBVz9DhzodUJLd_i-slZFYUD4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lulu.com%2Fen%2Fen%2Fshop%2Fluisa-valenzuela-and-koushyar-parsi%2Ftransfer-of-arms-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%2Fpaperback%2Fproduct-wwn6p4.html%3Fpage%3D1%26pageSize%3D4%26fbclid%3DIwAR2HuDn70Ps4Xx1VHv912NyOV5NxJyyrJmyebzINFkiX4AMmBxhYQKUFN5M&h=AT1iezW8SzXraaQkz__oVbRNJgkvUiKCmw5WU1ul4knlZEEEhZXifdDeJlj6HKBRENMBnG2U4TfugOwoPIkuQUjhdloL3TEjAApe0SK1ZX-Xzs22uAdRHWyMQCow7xJPQ3d1sOK4EG8ULo7ohDmq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3yhMmElkUyrdNseLrLDEC1DKKcDeT0RERkS_P_KU_JIemrG1P3xniqh9ZydJOnDVjPARUZHDVCPBiosr87e-TdGE3IVD6ldIIGKJkyNcDctfP_je4lUCeHgBCuS_VE8MSBVz9DhzodUJLd_i-slZFYUD4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lulu.com%2Fen%2Fen%2Fshop%2Fluisa-valenzuela-and-koushyar-parsi%2Ftransfer-of-arms-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%2Fpaperback%2Fproduct-wwn6p4.html%3Fpage%3D1%26pageSize%3D4%26fbclid%3DIwAR2HuDn70Ps4Xx1VHv912NyOV5NxJyyrJmyebzINFkiX4AMmBxhYQKUFN5M&h=AT1iezW8SzXraaQkz__oVbRNJgkvUiKCmw5WU1ul4knlZEEEhZXifdDeJlj6HKBRENMBnG2U4TfugOwoPIkuQUjhdloL3TEjAApe0SK1ZX-Xzs22uAdRHWyMQCow7xJPQ3d1sOK4EG8ULo7ohDmq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3yhMmElkUyrdNseLrLDEC1DKKcDeT0RERkS_P_KU_JIemrG1P3xniqh9ZydJOnDVjPARUZHDVCPBiosr87e-TdGE3IVD6ldIIGKJkyNcDctfP_je4lUCeHgBCuS_VE8MSBVz9DhzodUJLd_i-slZFYUD4
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 حسن زرهی

 
 

 * هاعروس نخل

  خواب   کولر  باد  یخنکا  ری ز.  کرد  دارمیب  خواب از  تلفن  زنگ

 ی لهجه  از  برداشتم  که  را  ی گوش.  شدم  داریب  اکراه  با .  دمدی یم

  دمیفهم.  کند   یم   غوغا  دارد  گرما  آنجا  که  دمیفهم  یتلفنچ

  یوقت پدر  البد و است عرق  غرق میس طرف آن یتلفنچ که

  رود  ی م  ادش ی  کند  صحبت  من  با   که  شود  یم   نیکاب  وارد

 . است  تلفنخانه  یجا  نیگرمتر  نیکاب  که  است،  کرده  عرق   که

 ی شهر یتو من بداند خواهد یم  زند یم حرف من با  یوقت

  نهایماش  یال  اورم،یب  طاقت  توانم  یم  چقدر  یبزرگ  نیا  به

 .نشوم خسته اصال و بزنم دید را دختران و  زنان بروم، راه

*** 

  فشار  اگر کرد؛ یم  تلفن افتاد  ی م  یمهم اتفاق وقت  هر  پدر

 را  ی کس  ی وقت.  شد  یم   تمام   قرصش  ا ی  رفت   ی م  باال   مادر

  یم   غرق   یلنج  ای  و  مرد  یم   یکس  ا ی  و  کردند  یم  ریدستگ

  اگر و شد یم شلوغ تهران اگر. کرد ی م تلفن حتما پدر شد

  یم  تلفن  بخرد  پرت  و  خرت  دکانش   یبرا  شهر  بود  آمده

 .کرد

  پدر  فکر  من   و .  هستم  یمهم   آدم   من  کرد   ی م  الیخ  پدر

 . برد  یم فراوان لذت من ی نداشته تیاهم از که بودم

                                      
*** 

 ! بله: گفتم

 ! یعل : گفت

 . سالم ـ  بله: گفتم

 خوبه؟ حالت  بابا، سالم: گفت

  زیکن  چطوره؟  مادر  د؟یچطور  شما  ـ   الحمداهلل:  گفتم

 چطوره؟ 

 خوبند؟ هات  بچه: گفت

 ن؟یچطور شما: گفتم

 چطوره؟ نینسر: گفت

 پدر؟   یداشت کارم: گفتم

 . کردم تلفن یجور نیهم نه: گفت

 چطوره؟ یکاسب: گفتم

 .شکر: گفت

 خبر؟  چه ملک : گفتم

 . یسالمت: گفت

 . الحمداهلل: گفتم

 ؟ آیی ینم: گفت

*** 

  یبابا"  دوباره   البد  و  است  شده  بد  حالش  مادر  کردم  الیخ

  مادر  و  اند  داده  نمک  و  ی هند  تمر  بهش  و  اند  آورده  "زار

  اند  افتاده  شماره  به  شینفسها  و  است  گرفته  درد  اش  نهیس

  کرده  هیگر  یحور  و   اند  شده   جمع  مادر  دور  ها  هیهمسا  و

  بزرگم   مادر  و  بود  دهیکش  انیقل  تند  و  تند   پدر  البد   و  است

  مرگ  بود  گفته  پدرم  و.  مردم  یم   زودتر  من  کاش  بود،  گفته

  انیم  عباس  البد   و  بود  گرفته  اش  هیگر  ام  عمه.  است  حق

  ی نم  درست  ی کار  چ یه  هیگر  با   بود،   گفته  ام   عمه  ی  هیگر

 چُپ "  بود  گفته  پدرم  و  کند  یلودگ  بود  خواسته  میعمو.  شود

  شده  ساکت  و  بود  کرده  اخم  میعمو  و  "! کتاب ی ب" ، "چُپ ،

 که   بودند  منتظر  همه  و  بود،   دهیکش  ادی فر  درد  از  مادر.  بود

  ها  هیهمسا  و  بود  مانده  زنده   مادر   ی ول  بشود  راحت  مادر

  که  باال  ده   بود  رفته  پدر  و   بودند   کرده   پاک   را  شانیاشکها

 هیهمسا  خانه  بود  برده  را  زردچوبه  ظرف  مادر  و  بخرد  تنباکو

 خواسته   تیکبر  دانه  چهار  هیهمسا  و  ردیبگ  قرض  زردچوبه

.  هیهمسا به  بود   داده  نشان  گل   تیکبر  بسته  کی مادر و  بود

  نوه  و  را  پسرش  و   ردیبم  ترسد   ی م  که  بود  کرده   هیگر  مادر

 ن یبب  کن  تلفن  برو   که   بود  زده   غر  پدر  به   و   ندینب  را  ش های

  پدر  و .  دمید  خواب  دوباره  شبید  است؟  چطور  حالش  بچه

  شود،  ینم شیطور چیه نکند  عرق  آدم که ی جائ بود، گفته

  مادر  و!  باشد  راحت  التیخ  است  عرق   و  گرما  مال  مرض
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 رفته  مادر   و   بود   کرده   اخم  پدر !  عقلت  به  ماشاءاهلل   بود،  گفته

  مادر  دست   از  که   را  انیقل  پدر   و   کند   چاق  را   پدر  انی قل  بود

 . بود زده لبخند و  بود کرده  نگاهش بود، گرفته

*** 

 ! امیب د یع   دیشا ندارم  یمرخص اصال. گرفتارم  نه: گفتم

 ! آمدی یم بود خوب: گفت

 شده؟  یخبر: گفتم

 .ستین یزیچ نه: گفت

 ! شهیم ادیز تلفنت پول: گفتم

 !گرفته  دلم  بزن حرف. ستین  یباک: گفت

 شده؟  یزیچ مگر چرا؟: گفتم

  کرده،  ضیمر را ها یلیخ گرما! گرمه یلیخ هوا نجایا: گفت

 ! مرد یعل نیحس ی  بچه

 !امرزدشی ب خدا: گفتم

 ! آمدی یم بود خوب: گفت

 شده؟  شیطور مادر: گفتم

 ؟ آیی ینم تو. ستین  شیباک نه: گفت

 !  شده تنگ دلم  یلیخ  هم  خودم. ندارم یمرخص: گفتم

*** 

  پاتوق که احمد  دکان   اد ی   ، یگل   های  خانه  اد ی   افتادم،   ده   اد ی

  با  می قد  از  من   کرد  ی م  ال یخ  که  بزرگم  مادر  اد ی.   بود  ما 

  یبرا  و ام  کرده  رشوزی  نخست  من   و   هستم دوست  بازرگان

  ی م  فکر  که  پدرم  ادی   و  فرستاد  یم   سوغات  بازرگان  و  من

  کی  است  ممکن  بازرگان  و   دشمنم  ی لیخ  بازرگان  با  من  کرد

 . کند حبس و ردیبگ مرا روز

  خواندم  ی م  شیبرا  را  میشعرها   یوقت   که  افتادم   محمود  ادی

  و  دخوابی  یم   ما   ی  خانه  آمد   ی م  شب  هر   و   کرد   ی م  هیگر

  یشرج  را  ها  مالفه   و   پتوها   و   تشکها  که   زد   یم   غر  مادرم

 . کند یم خراب

 شود   آوار  بود   ممکن  آن  هر   که   افتادم  دیس  فهیشر  کپر  ادی

  شکمش  که  بار   نیسوم  که   افتادم   ی گنج  اد ی.  سرش  یرو

  یم   بام  یباال  محمود  با  که   ییشبها  ادی.   شد  گم  آمد  جلو

  کنار  از  که  را  نهایماش  و  مشمردی  ی م  را  ها  ستاره  و  میدخوابی

  رد  نیماش  چهار  ا ی  سه  شبها  ی بعض  و    کردند   ی م  عبور  کوه

  نتری  یصنعت  چاالکو:  گفت  یم  افتخار  با   محمود  و   شدند  یم

  یم  حرف  چقدر!  دیبخواب  زد،  ی م  غر  پدر  و .  استیدن  شهر

  یرو  دکشی  یم  را  شمد  بعد  و!  دیبخواب  شد،  سحر  د،زنی

  و   باره،  ی م  پشه  آسمان  و   نیزم  از  انگار  گفت،  ی م  و  سرش

 خواب   شب  نه   خودت،  ی  لنگه  شده  گفت،   ی م  آهسته  مادر

  یم  محمود  و  من.  آروم  روز  نه  و  داره  یحساب  و  درست

  یم  را  شی رو  شمد  و  شد  یم    ی عصبان  پدر  و   میدخندی

 .  کنار انداخت

*** 

 ! اریب هم  را ها  بچه! ایب یروز چند: گفت

 کارا   امیب  اگه  بگذارن،  جام  ندارن  را  چکسیه  شهینم:  گفتم

 !خوابه یم

 ! آمدی یم بود خوب: گفت

 ! ام یب بشه اگه دمیم قول  شه،یم ادیز تلفنت پول پدر: گفتم

 ! آمدی ی م بود خوب! ایب: گفت

*** 

 ل یخ.  مهر  و  خشم  از  یمعجون.  الغر  و  باال  بلند.  بود  ریپ   پدر

  بود،  همه  مال  مهرش  و  کرد،   یم  خرج  خانه  در  را  خشمش

  بهش   ی وقت.  نواز  مهمان  و  منش  یلوط.  تند  زبان  و   نازک   دل

  چند   مگر  گفت،  بخوانم  درس  بندر   بروم   خواهم  ی م   گفتم

 ؟ یبخوان درس دی با سال

 ! سال دوازده : گفتم

 ؟یخوند سالشو چند  حاال تا : گفت

 ! سال  نُه: گفتم

 ! غربت ملک یبر سال سه خوای ی م: گفت

 .رنیم  هم  یعبد  و میابراه و  محمد و حسن و  احمد: گفتم

 اده؟ یز خرجش. برو هم تو: گفت

 ! ها البد، : گفتم

 !نخور غصه دم،یم: گفت

 قابلمه   و  کرد   باز  را  اش  ی آهن  واترپروف   صندوق  در  رفت

  و کرد  باز  را  قابلمه  قفل  درآورد،  را ددارشیکل و  قفل  یروح

 ک ی و فیک یتو کرد دست آورد، در را شیچرم اهیس فیک

  گفت،   و   وسط   ختیر  یتومان   ستیب  ده،   اسکناس  دسته

 را   گرید  مقدار  کی  و  شمردم  من  را  مقدارش  کی!  بشمار

  صد  او  مال و  تومان ستیب  و صد  بود  شده  من  مال  خودش،

  گفت،   و  من  به  داد  را  تومن  پنجاه  و  ستیدو .  تومان  یس  و

 !مهیکر خدا هم گهی د  سال تا امسالته، خرج ببر را نیا

 داره؟  تومان  صدیس میابراه: گفتم
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 ؟یچ هیبق:گفت

 ! تومن پنجاه و ستیدو : گفتم

  برات  هم  گهید  تومان  پنجاه  تونستم  اگر  بسه،  نیهم:  گفت

 ! کنم یم جور

*** 

 !شه  ی نم  حاال   خودتان  جان  به  ی ول  پدر   ممنون  ی لیخ:  گفتم

 ! آمدی یم بود خوب: گفت

*** 

 !ی ابوظب رفتی ی م کاش : گفت مادر

 کور   آدم  مثل   سوادیب  آدم.  زن   چپ  چُپ، "  داد   جوابش   پدر  و

 ".فهمی ی م بزرگ یشهرها یبر اگه. است

 . کردم  نگاهش شناس قدر

  که  رفت  مادر  و!  میرج  طانالشی  من  نعوذبااهلل:  گفت  پدر

 چاپ   یپتو  و  یابر  تشک  من  و .  کند   چاق   را  پدر  انیقل

  و.  یکنگ  هنگ  رختخواب  چادر  یتو  دمیچیپ   را  7میسرباز

  یشگیهم  یآشنا  اندوه  همان  پدر  و  شد  ریسراز  اشکش  مادر

  غم   دو   نیب  ز،یچ  دو   نیب  داشت  انگار.  نشست  اش  چهره  بر

  خدا  گفت،  و  کرد  نگاه   مادرم  به.  کرد  یم  انتخاب  را  یکی

  یم  در  پول  دوباره   هم  سنگ  ریز  از  شده  اگر.  است  بزرگ

  انی قل  به  خشم  با  پدر  و.  کرد  یم  هیگر  مادر.  نخور  غصه  ارم،ی

  من   با  ای  شد،  ی م  یعصبان  که  ییها  وقت  مثل  زد؛   یم  پک

 برادرش   با  ای آمد، یم بدش شتریب مادرم از ای  کرد، یم قهر

  تنباکو  ا ی   و   بود  نکرده   سالم  بهش   ی کس  ا ی   بود،   شده   شیدعوا

 .  بود ده یکش ته هم   با  پولش و

*** 

 پدر؟   کنی یم اصرار چرا: گفتم

 ! ما شیپ  سر  هی ایب  گمیم ست،ین یزیچ: گفت

 ! شه ینم  که گمیم: گفتم

 است   گرمش  چقدر  که فتدیب  ادشی  و   بشکند   دلش   دمیترس

  بپرسد،  را  حالم  کند،  صحبت  من  با  که  است  آمده  راه  چقدر  و

  تا  خواهند  یم  یچ  که  بپرسد  و  بپرسد  را  ها  بچه  حال

 بشود   راحت  الشیخ  و  بپرسد  را  زنم  حال  بفرستد،  شانیبرا

  از  که  د یبگو  مادرم   به   و   حبس  است  نفرستاده   مرا  دولت   که

 هر   و  کند  صحبت  تهرانم  در  که  من  با  است  توانسته  نابیم

  شش یپ   انگار   منهم   و   د یبگو  من  به  خواهد   ی م  دلش   یچ

  ما  درسته": د یبگو بزرگم  مادر  و بدهم را جوابش ام ستادهیا

  د یبگو  پدر  و .  "مردم  دست  مید ید  ی ول  گندم   نان  مینخورد

  پدر   و   شده   خرفت   دیبگو مادر و دیبخند  رزنیپ  به  نبود  الزم

 . کند نگاه  مادرم  به خشم با

  و   سبک  را  پولش   فیک  داشت  و   بود  شده   گرمش   پدر   حاال

 چه   هر  داشت  دوست  شهیهم  مثل  البد  و   کرد  یم  نیسنگ

  یخال  یخال  هنوز  که  را  فش یک  و  کند  قطع  را  تلفن  زودتر

 همه  و  بدهد  نشان  را  تلفن  قبض  مادر  به  و   خانه   ببرد  نشده

  افتخار  با   و   بگذراند   من  با   خودش  ی  مکالمه  تیروا  به  را  شب

  یعل   من   دیفهم  تلفن  پشت  از  شود   ینم  اصال  که  دیبگو

  خوردم،  آلود  گل  آب  نیهم  از  ده،  کوره  ن یا  ی  بچه  هستم،

 ی تو  دم،یچ  خارک   دم،ی دو   نخلستانها  و  ساحل  یتو  ی پاپت

  گور  و  گم  که  دمیپائ  را  خرها  کردم،  شنا  کیریس  رود  گل  آب

  که  مادرم سر یتو زدم  یفرنگ  گوجه رب ی قوط با  و  نشوند،

   را  ام  عمه  ی طالها  بخرد،  یمسقط  یحلوا  دکان  از  میبرا

  یم هر  و   هر   ها  هیهمسا  و . هیدخترهمسا  به  دادم    و   دمیدزد

 به   محکمتر  پدر  و   ماشاءاهلل  ماشاءاهلل،   گفتند،   یم   و   دند خندی

  یم  را  یچا  فالسک  که  نجور یهم  مادر  و  زد  یم  پک  انیقل

 !بجوشه بزار دوباره را یکتر  گفت یم یحور به جنباند

  که  گفت  یم   و  کرد  یم  صحبت  من  با  ی  مکالمه  از  باز  پدر

 .تهران  دیا یب کردم دعوت ازش من

 کار؟یچ یریم تهران مرد: گفت یم  مادر

 !شهیم تیحسود ها  بچه ش یپ  رم ی م: گفت یم  پدرم

 ه یهمسا  و   مادر  های  گونه  یرو  شدیم  روان  اشک  قطره   دو

  یعل .  میبزن  یشاد  حرف  گفت،   یم  پدر  و   شد  یم  غمشان  ها

 ! رساند سالم همه به

  *** 

 ! آمدی ی م کاش یول  نداره، ی اشکال تونی  ینم: گفت

 پدر؟  شده یچ بگو  خدا به ترا: گفتم

 .وجودت  یسالمت: گفت

 که   احوال  و   اوضاع   ن یا  با  اونم   کار،  ی چ  ام یب  من   پس :  گفتم

 !ندارم سرخاراندن فرصت

 ! آمدی یم کاش تنگه،  دل یلیخ مادرت: گفت

 ؟ !پدر شده  شیزیچ مادر: گفتم

.  شد  راحت  الم یخ!  نه  خودت  جان  نه،  هات  بچه  جان:  گفت

 . خورد ی نم قسم ینجور یهم  هرگز را ها بچه جان پدر
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  یافسردگ  به  که  دمید  را  آدمها  انبوه  شدم،  ادهیپ   که  نیماش  از

  مادر   و   شد  یم   غرق   ایدر  در  داشت  که  آفتاب  و  نبودند  من

 . زنها دست ی باال بر  بود یعبد نعش  انگار که یعبد

  پهن  ماهان  را  تشکها.  بود  نها یا  یعبد  ی کاهگل  بام  میروبرو

  که  را  ایلوب  و  نان.  بود  ومهربان  بلندباال   و   دیسف  که  کرد،  یم

  میتسل  یعبد  اگر  م،کردی  ینم  یباز  حکم  اگر  م،خوردی  یم

  ی م  امانمان   ها  پشه  اگر  م،یبخوان  کتاب   که   شد   ی نم  من

 . م یدکشی یم دراز  باز طاق  بام  یباال م رفتی یم  دادند

 گرمه؟  نجایا مث چطوره، اهواز

 ! آنقده  نه: گفت یم

 چطوره؟ دانشگاه

  قبول  شد   خوب  جان  یعل   نه   آه...رفتم  ینم  اگه:  گفت  یم

 :خواند یم  و د خندی ی م قاه   قاه. میشد

 کند   یم شر یسر هر  در ین  یم

 کند  یم تر آنچنان را آنچنان

 : گفت یم  و  شد یم خسته می درسی یم که فلسفه به

 : گفت ی م  شد یم  که  تمام. خواندم یم. بخوان شعر

  نان  یوا  ی   هیما  در  را  زیچ  همه  دارم  دوست  ترا  یصدا  غم

 . خوانی یم

*** 

 تنم   همه  و  صورتم  و  صورتم  به  زد  یم  آب  مادرم  نطوریهم

 شه یش  خرده   یرو  ییگو.  نبود  خوش  حالم   اصال.  بود  سیخ

  و  مادرم  ونیش  یصدا.   بود  تلخ  تلخ  دهنم.  بودم  دهیخواب

  گوشم  در یتلخ ییالال همچون  یعبد خواهر و یعبد مادر

 .دیچپی  یم

 خور ور اون این  یستین بلد   شنا جان یعبد: گفتم

 .خور ور اون برم د یبا  روز کی باالخره: گفت

 باشه: گفتم

  افتاد  و  درآمد  کوه  پشت  از  آفتاب  خور  ور  اون  میدیرس  یوقت

  ی م  انگار  که  بود   شده   رهیخ  ما   به   آنچنان.  ایدر  بغل  تو

 .م ینشو ل یحا ایدر و او نیب خواست

  شه یهم  از  دورتر  ساحل  انگار .  میبرگرد  جان  یعبد:  گفتم

 .است

 . م یبر! کنی  ی م الیخ: گفت

  سوار   و  آب  یتو  افتادم  من  اول.  یشن  ی  رهیجز  لب  میآمد

  که  شد  یم  رمق  یب  داشت  موج  و  شدم  دیرس  که  یموج

 . دی پر یعبد

 . ا یب: گفتم

 خسته   گفت،  که  م یبود  کرده   شنا  یمتر  چند .  آمدم :  گفت

 ! یعل  شدم

  چشمانش.  رونیب  آمد  و  آب  ریز  رفت  بار  دو.  طرفش  برگشتم

 سرخ   خون  ی  کاسه  دو  مثل  حالت  خوش  و  بودند  درشت  که

 . بود  ملتمس و  حال یب  یخاص جور صورتش. بودند شده

.  افتاد  یم  نفس  از  داشت  دمیرس  بهش  یوقت!  آمدم:  گفتم

.  آمد  طرفم  به  داد  یم  تکان  را  بدنش  یجا  همه  که  نطوریهم

  ستادم یا  بودم  که  همانجا.  شود  النگارم  یبد  جور  دمیترس

  من  یخدا  آه!  شد   یم   غرق   یعبد  اگر.  بود  افتاده   شور  دلم

.  چرخاندم  طرفش به را می پاها. طرفم  آمد. کترینزد رفتم. نه

  آورد   باال  آب  قلپ  چند  افتادم  که  راه.  گرفت  را  می پا  انگشتان

 ... م...مرد...یم  ـ م  ـ مم  داشتم : گفت و

.  بده  تکون  پاهاتو  یگرفت  منو  یپاها  که  ینطوریهم:  گفتم

 . ندارند  رمق: گفت

  اول  رمق  از  دستام   که  م یبود  کرده  یط  را  راه  از  یمقدار

  دو   در  انگار  آفتاب  و  رفت  یم   یاه یس  داشت  چشام.  افتادند 

  به  نفسام.  چشمامون  یتو  بود   زده  زل  و   بود  ما  یقدم 

  ی م جان،  یعبد: گفتم. گرفت درد زانوام و  افتادند  شمارش

 خودش   یبتون  قهیدق  هی  اگه  ،یدار  نگه  آب  یرو  خودتو  تونی

 !هیکل

  تک  یی گو  بازدم  و  دم  هر  با.  بود  افتاده  خرخر  به  ام  نهیس

.  شدند   یم  بسته  و   باز  ام  نهیس  ی  قفسه  یاستخوانها  تک

  شد   یم   ساحل  لب  تا   میبود  که  ییجا  از  کردم  یم  احساس

 .دیشن مرا ینفسها یصدا

 !رمیبم که  ینکن ولم : گفت

  تنم  همه  انگار   کرد،   رها  را  م یپاها.   باشه  راحت  التیخ:  گفتم

  و   کردم  نگاه   آسمان  به  و  دمیخواب  آب  یرو  پشت  به  شد   رها

  داشت  که  ایدر  به  و.  رفت  یم  باالتر  و  باال  داشت  که  آفتاب  به

  و  خنک  و  مهربان  و  یآب   تنها   نه  حاال  و  د بلعی  ی م  را  ما

.   بود  شده  ینشدن  مهار  و  سرکش   و  ی اغ ی  بلکه  نبود،  دلچسب

  نصفه  ستبای  ی م  البد   شد  ی م  غرق   یعبد  اگر   کردم    فکر

  مرفتی  یم   مکردی  یم  جمع  را  ساحل  یاهال  ی  همه  شب  های
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  و  قوه  چراغ  با  م،یرفت  عباس  سراغ  که  همانجور  سراغش،

 .مگشتی  یم را ایدر یزنبور چراغ و فانوس چراغ

  کردم  ی م  بلند   که   پامو.  بود  شده   نیسهمگ  چه  ا یدر  شب  آن

  همه  عباس  جان  یب  جسد  انگار  نیزم  بذارم  نداشتم  جرئت

  ای  خورد،  یم   پام  به  یشورت  یماه   اگه.  بود  شده  پخش  جا

  کردم   یم  الیخ  گذاشتم  یم  پا  یزمخت  ای  نرم  زیچ  هر  یرو

  پام  المقدور  یحت  که  رفتم  یم  راه  یجور  گرید!  عباسه  جسد

 که   عباس  جان  یب  جسد  به  نخورد،  آب  ریز  نرم  نیزم  به

  شود  معلم  تا   بود  دهیکش  زحمت  آنهمه  و  بود  مهربان  آنهمه

  اد یفر  البد  گذاشتم  یم  چپش  دست  یرو  را  پام  اگر.  نخورد

  ی م  پا  نکرده   ی خدا  اگر  و  ؟یکور  مگر  دستم،  ی عل  دکشی  یم

  دو. رفتند یم راه ینجور یهم همه! نه سرش، یرو گذاشتم

  زار  یموس.  مگشتی  ی م  عباس  جسد  دنبال  که  بود  ی ساعت

  بالل و  تم یب دست از خواست ی م و  داد  ی م  فحش  و  زد ی م

  جسد  د یشا  تا  بگردد   را  ای دن  یآبها  ی  همه  برود   و   کند  فرار

  محمد  ختم،ری  ی م  اشک  من.  کند   دای پ   را  پسرش  جان   یب

 فانوس   آنقدر  و  خت،ری  یم   اشک  ی عبد  خت،ری  یم  اشک

  از  ها  فانوس.  بود  شده  نور  غرق   ایدر  که  ساحل  بودند  آورده

.  بود  شده   باران  ستاره   ایدر  و   دند درخشی  ی م  ستاره   مثل   دور

  عرق   چکسیه.  نبود  گرمش  چکسیه.  نبود  خسته  چکسیه

  بودند   آمده  همه.  نداشت  یکار  چیه  چکسیه.  کرد  ینم

  رفته  داماد.  ایدر  یتو  یعروس.  بود  یعروس  انگار!  عباس  دنبال

  عزا انگار. مگشتی یم  داماد دنبال میداشت ما و ،یتن آب بود

  ما  بود  زمستان  انگار.  مکردی   یم   هیگر  میداشت  ما .  بود

  به خورد م یپا. شد ی م گرممان بود  تابستان ا ی. بود سردمان

.  منه  یپا  یجلو  نهاش،ی ا  زدم  ادیفر  عباس،  یگوشت  ران

  و  یکرد  لگد   منو  ی پا  باش،  آروم:  گفت  و   کرد   بغلم   محمد

 مرده؟  ی گیم تو: گفت  هیگر یتو. می کرد هیگر دوتامون

 ! باشه مرده خواد ینم دلم  دونم،  ی نم: گفتم

*** 

  ی نم  گهید  زد  داد  یعبد  که  شدند  یم  یعاد  داشتن  نفسام

  دادم  را  م یپاها  طرفش   رفتم  شود  یم   غرق  دارد  دمید .  تونم

  آن  انگار  ساحل.   رفتم  گرید  متر  چند.  افتادم   راه  و  دستش

 ! یافتنین دست و  دور. بود ایدن سر

 خوبه؟ حالت: گفتم

 ! یدیرس موقع به: گفت

  به  دوباره  دارم  که  دم ید  و .  اریب  طاقت  نمانده  یزیچ:  گفتم

  ام نهیس دوباره . افتادم یم  نا   از داشتم.  افتم  ی م  نفس نفس

  یم   دلم.  شد  یچ  دمینفهم  گهید  و  کرد  خرخر  به  شروع

.  م یشد ی م  غرق دومون هر  مشدی  ی م  غرق   هم اگر خواست

  چه.  مگشتی  ینم  بر  دومون  بود   بهتر  می برنگرد  بود  قرار  اگر

 . شد ی نم اصال نه...یعبد بگم  برم تونستم یم یجور

!  یهست  ی قابل  شناگر   مرحبا:  گفت  مادرم  شدم   که  داریب

  جاشو  پدر  خدا  نیبش  کوسه  ی  طعمه  دوتاتون  بود  کینزد

 تشک   و  بود  نشسته  سرم  ی باال  ی هند  دکتر!  امرزهیب  را   مدک 

 چشمان   به  و  کردم  نگاه  یعبد  به.  بود  پهن  ورتر  اون  یعبد

  افتاد  من  به  که  نگاهش.  بودند  خمار  و  شاد  که  درشتش

 . مردم  یم  داشتم! یکرد  یمرد یلیخ: گفت

 ! خواست ی م دوا  ی هند دکتر از هیهمسا زن ماهان

 هست؟  درد شکم : دیپرس دکتر

 ! ها:گفت ماهان

 هست؟  درد یل یک: گفت دکتر

 ! ها:گفت ماهان

 ! دواکانه آمد پردا: گفت دکتر

 ! برم  راه تونم ینم  کنه یم  درد پاهام :  گفت ماهان

 !دواکانه پردا  بله: گفت یهند دکتر

  هم  من.  دی خند  را  شیهای شاد   ی  همه  انگار  د،یخند  یعبد

 .  دمیخند

*** 

  و   ختیر  فرو  یهر  دلم!  نجاستیا  تیم  زد  ادیفر  شنبه

 محمدرسول ...  الاهلل ...الاهلل:  زد  ادیفر  بود  که  همانجا  تیجمع

 ی محل  مهجور  ی  واژه  آنقدر  که  افتادم  عباس  اد ی  به  من  و  اهلل

 ! فرهنگ میبود گذاشته را اسمش که دانست یم

  یم جواب چه؟ ندگوی یم  تیکبر به فرهنگ:  می دپرسی یم

 گرز   به  شتربانها،   دست  چوب  به   چه؟  دندان  خالل  به .  داد

 . دخندی  ی م و  داد ی م جواب چوپانها،

 

داستان بلندی است که دو فصل از آن    ها عروس نخل  *

می اینجا  در  آن  را  کامل  متن  خواندن   برای  خوانید. 

 توانید به سایت »آوای تبعید« رجوع کنید. می
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 امید گرامی 

 
 

 ارزش زندگی 
 

خیابون فه، کارشو از  یهای کیلرا یکی از محبوبترین فاحشه

های  ایشروع کرد، بعد رفت توی شیش طبقه   «دارنیتسا»

بعد کارش   «.باگاتیرسکایا»رفت خیابون  هم  ، بعد  «ابالون»

خیابون   رفت  و  هم ،  «میخاییلوفسکایا»گرفت  آن  از    پس 

، آخرین باری که دیدمش تو خیابون «پوشکینسکایا»رفت  

کار میکرد، االن مدتیه ازش خبر ندارم   «ساکساگانسکایا»

ر جا که هست خدا پشت و پناهش باشه. از  اما امیدوارم ه

شناسنش و  ف مییاخالقه نصف کیکه مهربون و خوش   بس

کنه شلوارشو مشتریش هستن و به قول خودش فرصت نمی

باال می  .بکشه  که  کاری  کامالًاز  از   کنه  میگه  و  راضیه 

)پاالگا    .بوده  «پاالگا کوزمیچووا »کوچیکی الگوی زندگیش  

شناسید؟ معروفترین فاحشه مسکو تو کوزمیچووا رو که می

دوره تزار نیکالی دوم بود( میگه همون اولین باری که شعر  

این  در  رو خونده احساس کرده که    «کوزمیچووا»معروف  

چطور میتونم عاشق یه سرباز  » ؛ حرف دلشو زده  شعر کامالً 

 . ؟«منی که میتونم به یه هنگ سرباز عشق بورزم ،بشم

میگیرم و ناله میکنم، اخالق منو که خودتون من زیاد ایراد 

بهتر میدونید. یه بار که دید دارم در مورد گرونی و بیکاری  

به محض    ؛ بهم گفت  ،و مهاجرت و اینجور چیزها حرف میزنم

کنی به  اینکه از شرایط ناراضی بشی کارت تمومه. شروع می

خیلی  میشه،  سخت  برات  حرکت  و  شدن  رو  سنگین  ها 

از من بهتر بودن، اما شروع کردن به شکایت میشناختم که 

از زندگی و زندگیشون روز به روز بدتر شد. زندگی اینجوریه، 

باید   رو  ناراضی  آدم  بگیره،  ایراد  ازش  کسی  نداره  دوست 

زنده   ثانیه  هر  برای  که  سرزمینیه  اونجا  سیبری،  فرستاد 

ارزش زندگی    جاآن  به همین دلیل هم   .موندن باید مزد داد 

شتر میفهمی. آدمیزاد اینجوریه، به خاطر هر چیزی که  رو بی

ارزش  باید  یا  بیشتر میفهمه. تو سیبری  ارزششو  پول بده 

اون یه ذره جایی که زندگی بهت داده رو خوب بفهمی و یا  

جاتو بدن    وقت اون  تا  باید بری بیرون و توی سرما یخ بزنی

ره جا به یه نفر دیگه، یه نفر که بهتر از تو ارزش اون یه ذ

 رو بدونه.  

زندگی اینجوریه برادر، دوست داره مردم ارزششو بدونن. اگه  

خانمان فقط  پول و بیلیون نفر آدم مریض و بییبین پنجاه م

یک نفرشون از زندگی ناراضی باشه مطمئن باش اون کسی 

لیون نفر باید با رنج و اندوه زندگی کنه  یکه بین این پنجاه م

بقیه خوش  نفره،  تو  همون یک  میرن  روز  راضی هر  و  حال 

و   راضی  شب  و  میکنن  سیر  خودشونو  جوری  یه  خیابون 

 خوشحال سرشونو میذارن روی بالش و میخوابن. 

بعد از اون بود که فهمیدم لرا چرا اینقدر بین مردم طرفدار  

داره. و بعد از اون بود که فهمیدم هر کی اسمش لرایه چقدر 

 .دانا و باهوشه

 
 lera  اسم والریا هست  مخفف 
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 افشین بابازاده 

 
 ها نوشخانه

 

  1  نوشخانه

  ببین

   بود کافى  قرن نیم

 و  روز هر تا

 و  هر سال                

 دهه ها                           

 بزنند رج                                

   و خوب هاى نوشخانه از تا     

 بد                                       

 بگویند  برایت                   

  تو

   بطرى خالى با

 کردى  مى عوض را موضوع         

 روزهاى تلخ   گفتى  هى

 هاى خرفت   سال                  

 هاى کوک شده  دهه                   

                         
 چیرگى این در

 دانى  هنوز نمى         

   نیک نوشخانه کدام                 

   یا                   

   است پلید براستى                 

 
 

 

  2  نوشخانه

  
  مست  سفید هاى یخه اینجا

 جیب در با یک دست

 سیگار  لبه با یک دست در

 زنند در آسایش گیتی چرخ می 

 

   هم  ما

 تاریخ در پا   با یک

    تکرار در پا   با یک

   نوشیم مى

   شاید تا

  شب آخر مستى

 بامدادیش  سردردهاى یا  و

 مشروطه  تفنگداران  با  دوباره را ما

   کنند  آشنا تیز نوک سبیلهاى و

 
 

 3  نوشخانه

 
 پلکد  مى آزادانه سگى نوشخانه این در

   ریزند مى آبجو غذایش   کاسه در  ها مست

   کند  مى افتخار نوشخانه دار

 عارف  سگ این که

  است دوست همه با آزادانه

   نگاهى دلخراش با سگ

   و دهد  مى تکانى را خود

   می نشیند آتش شومینه کنار

 

   هم  خوانده نیمه مقاله

 مورد در

 آزادیست          

 کشورم  در               

 ول مى گردنند  سگهایش  که

    دردکشاندر پناه  هایش  مست و
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 4  نوشخانه

 
   نوشخانه

 زد  یخ شورش روزهاى همان در

 انقالب گذاشتند را شورش نام  اینکه تا

   نمى کردند مست این از بیش  الکل ها

   مى کردند  کور را چشمانت اما

 نبینى را مى رسد  راه از آنچه تا

   ها   نویس دعا 

 در حسرت یخ درلیوان هاى ویسکى

   شعار مى دادند 

 بازنشده  بطرى هاى داللهاى تا

 تا مخفى گاه انقالبیونى که فدا مى شدند  

 

 منجمد  مستى اى آه

 زده  یخ آتش اى

 روى براندازان باز نگه دار به را دروازه نوشخانه ها

 
 

 5   نوشخانه

  
   بود مردم اقیانوس تشنگى نوشخانه براى

   بودم افتاده هستى  کنار من

   افسانه ها در شراب چون

 سرخى خون هاى ریخته و نریخته  در شراب چون

 

 بود: نوشته در روى

  اطالع براى . شده بسته ورشکستگى به علت نوشخانه این

  تماس و این و این این وکالت دفتر با  توانید مى بیشتر

 . بگیرید

 
 

  6  نوشخانه

 
  ایرلندى خانه نوش

 دارد ویسگى  نوع هفت

 نوشخانه  این در اما

   است شنیدنى داستان یک

 کرد  ازدواج جولى با پتریک

 کرد  مى  جا به جا  را تفنگها که بود باردار جولى

 کرد   مى مست پتریک

 گذاشت بلفست مى جادهاى  کنار مسلسل و

 سال هاست 

 شده اند  کشته آنها  دوى هر

  
  پتریک برادر

 گرفت   را ویسگى پول

  بود اینطورى:  و گفت

 

 برادر پتریک پرسید

 چطوریست  ایران وضع

 کنند  مى  کارى مردم ایران در

  کشیدم سر را یکى از هفت نوع ویسگى

   دادم تکان را سرم

 
 

 ٧  ها  نوشخانه

 
 شهر این کنج  در دانم مى

 است مهرى نوشخانه این در نوشیدن

    ها   جاده مهر

 خداى مهر

    ها گوشه این  در خزیده           

   من خداى ببین

    رود  مى راه     

    و دوستانه مستى در              

         اش دشمنانه                                

   من خداى

   کشد  مى  نفس        

       آلوده مردم  میان                   

 

 دار  هى نوشخانه
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 را  انگورها خون

 بفشار  از دهان بطرى ها          

  شراب خداى تا

 بزند   لبخند               

  
   من  هاى  سکه هم این

  بریز

    بریز

 نوش 

 

  8  نوشخانه

 
  نوشخانه این دیوار پشت

   اند نشسته سکه -بى   هاى مست

 کنند  مى  نگاه داران سکه لیوان مانده به ته

 دارم سکه اى چند هم  من

 

  اى نوشخانه دار

   بده   نشانم را عدالت به  عادت

 بگویم  تا

 نیست  تقیه جاى نوشخانه

 
 

   9  نوشخانه

 
  نیست  عکس نوشخانه این در

  است سنگى دیوارهاى روى واقعیت

   کرد  مى  کار اینجا خدا

 شیشه پنجره ها کشیده شده بود  روى مسیح صورت

 آیه هاى فراموش شده 

 زیر بطرى هاى شراب

 رها شده بودند 

   مریم  نگاه با جوان دختر

   خواهید مى چه:   پرسید

   ترین جهنمى گفتم

 : گفت مریم

 شده  نوشخانه کلیسا  این وقتى از

   خدایى نیست

 ساخته ایم را بهشت

 کنید  مى  میل  بفرمایید چى خوب

 :  گفتم

   تنها  و تنها

   موخیتو 

 

 10  نوشخانه

 
 شراب را کنار جام تو گذاشتم  جام

 تلنگر

   ها عقربه براى

 سفارش آخرین تا

 نکرد  رها  را ما

 

 هى 

  دار نوشخانه

   خالى ست من جام بریز

 مستى خشمم را بگذار

 بنوشیم 

  بنوشیم
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 محمود فلکی 

  
 

 ام اینجاست خانه
 

 ام اینجاست خانه

 یی که هرشب نزدیک برکه

 آید  دریا به خوابش می

های برکه را  ی ماهیهای رنگینی که همهبا کوسه

 بلعند. می

  

 ام اینجاست خانه

 این سوی خیابان با من نسبتی دارد

 ها را با هم تقسیم کردیم ی بین خستگیاز وقتی که فاصله

 و از دلهره، 

 ای فراموش شده در حوالیِ شن پیداست. تنها حادثه

 

 . کند آن سو اما غریبانه نگاهم می

 کنم که چیزی بگویم، مثال سالم،  هر روز دهان باز می

 ؛ کندها را مرطوب میچیزی که رابطه یا

 اخم خیابان اما 

 شود در خیالم خمیده می

 گیرد و زبانم می

 های تو خالیِ سیاستمدارانی که کند به انتهای نطقگیر می

 شاشند. طالیشان را کودکان آینده میهای آبخواب 

 

 ام اینجاست خانه

 های از دست رفته در پیچ فرصت

 نام و الکی خوشبیهای خم شده زیر بار آدم

 های ناسازترهای ناساز و اندیشهبا اندام

 گی ههای روزمرکه در اتومبیل

 رانند. می خیال به سمت مرگِ

 وزد؟( همه شتاب برای نابودی از کدام سو می)این

 

 شوم که دور می از خانه

 چرخد دست کودکی در هوای خاموشی می

 شود.میموجی از موسیقی به سوی من روانه 

 ایستم نمی

 های کودکانه  تا در بندِ خیال

 ام را قسمت کنم؛ تنهایی

 شوم در رفتار آبیِ آب روانه می

 رسم به تنهایی باغی که از وقت،و می

 ای جدامانده از گذشته را تنها تکه

 درسبزی مکرر خود،

 کند. از معنی تهی می 

 

 (1398) 2019ژوئن  
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 رضا مقصدی 
 

 
 
 

 زیباییِ  زنانه ی ما، دشمنِ شما ست.

 

 ای دستها که بر دلِ ما زخم می زنید ! 

 ای دستها که سنگ به آیینه می زنید ! 

 

 زیبایی ِ زنانه ی ما، دشمن ِ شماست.

 

 ما از تبارِ آینه های شکفته ایم

 سرخوشند وُ مست. تصویرها به چهره ی ما 

 خورشید، از کرانه ی ما خنده می زند. 

 

 در رهگذارِحادثه وُ سنگ وُ برگ وُ مرگ

 شعری بحز شکفتن ِ زیبا  نگفته ایم. 

 

 این باغ را ترانه ی ما سربلند کرد.                         

 بربرگ برگِ شاخه ی ما رقصِ رنگ هاست. 

 

 ما را زتُندبادِ حوادث، هراس نیست.

 ند در گذرگه ی ما،غیرِ داس نیست. هرچ

 

 ای دستها که از دلِ پاییز، سرزدید ! 

 هرلحظه، ریشه های جوان را تبر زدید ! 

 

 در هرکجایِ خطّه ی این خاکِ خاطره

 آوازِآرزوی درخشان ِ جان ِ ماست. 

 

 در روزگارعشق

 زیبایی ِ زنانه ی ما، دشمن شماست.

 

 

 م. درخشنده ی الهیجانمثل یک زمزمه ، در جانِ 

 

  : باز لبریزم

 . "هشیطانکو "سرخوش ِ رِاز سالم ِسح

 . دارد "بیژنِ نجدی "از درختی که نشان از غزل ِ

 

  خانه ،در خاطره ها دارم

 . همنشین ِغم ِاین پنجره های تلخم

 

  .وقتی ازناب ترین عاطفه ها می گویم

 . درخشنده ی الهیجانمن ِیک زمزمه ، درجال ِمث

....................................................................... 
 .درالهیجانر : کوهپایه ای مشهو "شیطانکوه"

یوز  ":شاعر الهیجانی ونویسنده ی : "بیژن نجدی".

 "پلنگانی که بامن دویده اند
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 جانم هزار سال به دنبال چشم توست.

 

   دنبال چشم تو ست.جانم هزارسال، به 

 تنها نه من، شمال، به دنبال چشم توست.

***** 

 آبی ترین ترانه ی من،عاشقانه است

 هرواژه ی زُالل، به دنبال چشم توست .

***** 

 -شب،با خیالِ خویش،صمیمی ترم، هنوز

 زیبا ترین خیال، به دنبال چشم توست .

***** 

 این دل که عاشقانه تورا آه می کشد  

 وُ قال، به دنبال چشم توست.بی هیچ قیل 

***** 

 نگاه کن !  -که از تو نوشتم   -با این غزل

 یک دشتِ ُپرغزال ، به دنبال چشم توست .

***** 

 –درمن،همان پرنده که آوازِ تازه داشت 

 با صد هزاربال ، به دنبال چشم توست.

***** 

 مهتاب را ترانه سُرای تو کرده ام 

 خورشید ِ بی زوال،به دنبال چشم توست.
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 عباس خاکسار
 

 

 

 

 

 

 

 

 وقتی... 
 

 سکوت 

 سکوت 

 سکوت. 

 دیدم 

 سکوت کردم  و 

 شنیدم

 سکوت کردم  و 

 خواندم

 سکوت کردم  و 

 آنهم وقتی که کوچه ها وخیابان ها

 صدا از  بود ُپر

 صدا ها ترین اآشن 

 صدای تو      

 که می خواند  

 آن آواز ِممنوع را 

 با خونین حنجره ای 

 به نازکی گلوی قناری ها. 

 شرم 

 شرم 

 .شرم

 دیریست

 هر صبح

 مانده ام  

 در نگاه به آینه  

 در پس زدن پرده ی غبار گرفته ی اتاقم     

 و نگاه به آفتاب   

 به شمعدانی های پشت پنجره    

 بنفشه های بهاری توی باغچه ی کوچک حیاط 

 وآن همه نشانه   

 و پژواک فریادی که از تو 

 در کوچه 

 در خیابان  

 هنوز باقیست.

 این باد ویرانگر

 ذره های خاک مرا 

 سرگردانی   شرم و در

 تا کجا خواهد برد ؟ 

   1398پائیز 
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 حسین علوی

 
 

به یاد آرتین ایران نژاد، کودک پانزده ماهه ایرانی و چهار  

در کانال مانش   99 آبان 6 تن دیگر اعضای خانواده که روز

 غرق شدند و دریا جسد آرتین را پس نداد. 

 

 در امتداد ساحل اندوه 

 دریا بگو کجاست غوطه ور 

 آن پانزده ماهه آرتین میهن من؟

 آغوش آب های ساحل توکه گور شد در 

 بی آنکه خوش کنیم دل 

 به دیدن تصویر خفته ای از او 

 بر کرانه های ماتم و اندوه 

 او  و من در کاوش نومیدوارانه

 در یک غروب ارغوانی خورشید

 و در امتداد نگاه نفس بریده مادر 

 خود را به موج های نیلگون تو خواهم سپرد 

 و دیگر زالل آبی ساحل نیز

 نجات را در من زنده نخواهد ساخت وسوسه 

 و در کشاکش بی انتهای یاس و امید

 زنگار هرچه فریب است را
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 منوچهر دوستی 

 
 

 سایه            
 

 سرد نشسته است و ساکت

 شعر من

 و مثل خودم

 دیگر حرفی برای گفتن ندارد! 

 

 رود هی راه می

 سایه!

 باالی شصت زیر آفتابی 

 ها و راه هایی راو می شمارد قدم

 هایی را راه راه

 که دیگر رفته اند و 

 مثل آه خفیفی

 فقط اندوهی بجا گذاشته اند. 

 

 تواند دیگر نمی

 این سایۀ گرم فکر 

 رفتن هایش را هم 

 جمع کند

 

 ای ست برگ افتاده

 مثل رفیق ش

 ایکفتر تیر خورده 

 که چشم پروازش کور شده بود! 

 

 من در شهر 

 نه نقاشی بود

 نه پیکر تراشی

 های آواره و رنگ

 کردند در جای دیگری بازی می

 

 ما نه نوشته شدیم

 نه تراشیده

 و نه نقش بستیم بر بومی 

 مگر بر دیوارها  

 لکه لکه!
 2020دسامبر 

 
 

         کوچ خاکستری

 

 در کوچ خاکستری

 های بازبا چشم

 به استقبال موهای برفی ام رفتم. 

 

 زمان اما وزن 

 هنوز آنچنان نبود 

 و این رد پاها نیز 

 نیامده بودند 

 تا نشان دهند: 

 اینجا هم خاطرات 

 به استقبال تو خواهند آمد!

 

 رد پیروزی را 

 زیر یک فیروزه جستم

 زیر فیروزه ایِ دیگری گم کردم! 
 2020سپتامبر 
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 انسان             
 

 صبح 

 آرام 

 بیدار شد

 دست هایش را

 انسان گره زدبه حلقه در 

 تا میهمان چشم های کوچک و کنجکاو او شود.  

 

 ریسمانی بدستش بود 

 گرم و بلند 

 بسوی انسان دراز کرد 

 راه خروج را هدیه آورده بود 

 

 انسان برخاست

 و حاال تاریکی بود

 که می افتاد 

 شد و گذشته می

 

 انسان بیرون آمد

 اما پل را به پشت سر

 ناتوان نکرد

 دوباره می آمد چرا که شب 

 و او

 باید 

 نور را مثل نان

 برای روز دیگر

 پنهان می کرد. 

 

 روز سبک بود 

 بلندای کوه رساند  - و دست انسان را به باال

 و شقه ای از دور دست

 برایش فراهم آورد 

 تا گام های آمده اش را  

 در پهنای پاهای زمان  

 به گم نسپارد.

 

 انسان سپرده بود

 دل

 انسان سترده بود

 گمان

 از غبار گذشته

 و پاهایش را 

 به دست های دیگری 

 به لبخندهای جوانی

 به چشم های کوچک و کنجکاو دیگری

 می سپرد و خودش 

 سرریز سرازیری می نمود

 می رفت! 
202سپتامبر 
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 سیاوش میرزاده 

 
 

 ای شعر!
 

 آیی ای شعر چرا به دیدنم می

 آیی بریدنم میهرشب به نفس 

 من میوۀ اوهامم و تو 

 آیی  چنگی که برای چیدنم می

 

 

 رنگشار

          

 بازآ که روی در قدمانت بگستریم 

 »سعدی«

 

  تو خود، طواف خودی

 که در دَوَرانی 

 چشم را می چرخانی وُ  

 به چَرا می بری؛ 

 تا رخصت بندِ کمند. 

 از رو به روی نگاه، چون گریزِ آهویی  

  بارانندْبا گذار قدمانی که لَخلَخه

 از تَلواسۀ هراس وُ فراوانیِ فورانِ بو

 در چرخشِ هر گام 

 ای نام! 

 ای ناتمام! 

  ای آمده نا به هنگام وُ

 رفته به ناگهان 

 ختی دیده بگردانلَ

 ! این منم

  با چشمداشت نیم نگاهی

 .در، حیرانایستاده بر آستانۀ 

  هزاردستان نغمه وُ خُنیا

  بر درگاه کدام سرای چهره بر خاک نهم

 نباشد آن جلوخوانِ بر بوسه بیشمار ماندِ ْکه جای

  ای بو!

 !ای نافۀ آهو

 تابای چرخش بی

که سرگردانِ ختن همۀ ابریشمانِ راه را چرخیده ای وُ  

 چرخانده

 در بی سویی وُ بی مقصدی وُ سرگیجی

 با لختی درنگ،  

 دیده بتاب 

 بر این سمت پر از نیلوفر وُ این همه رنگشاری 

 بر این وفورِ رخشه های مشتاق

 بی سرگرانی وُ  

 بی عتاب وُ                   

 .بی شتاب                               
                                          

  برلین 1399اردیبهشت  11                        

 

 طواف 

 

 تا واژه روشن شود 

 های سردو کرشمه بریزد روی رفتار جمله

 واکند  چله خود از کرده،ْو عرق 

 و راه بیفتد در چشم وُ چشمان،  

 بچرخد و باال بیاید وُ َعشَقه شود 

 بیامیزد وُ بورزد وُ خود را جا کند بپیچد وُ 
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 تا خوانا، خانه کند در خلوت مجالی   

 یا خالیِ خیالی 

 و بیفزاید خود را به هر زبانی 

 یی، کتابی یی، خشتی، پوستینهدر سنگنبشته

 تا چیده شود در چمدانی  

 در دست مسافری که رؤیاهاش را سفرکند 

 گویدهراس از این که، کسی چه می بی

 کند اندیشه مییا چه کژ 

 بار سنگینی نیست چمدانی که ُپر از رؤیا وُ  

 َپر وُ بالِ آرزوهای محال باشد 

 هی جا به جا  شود بر دوش وُ دستی

 در حصارِ جغرافیای هیچ سرزمینی اُتراق نکند  

 از سیمِ خاردارِ هر دیاری بگذرد 

 و مرزها را بشکند. 

 

 های سپید لحظه
 

 های سپیدسرشارم، از لحظه

 هاش دارد ای در پستاندوشیزهکه 

  و کودکی از مادر نزاده

 کند هاش لب وامی بر تکمه

  پژواکی است در این تالطم وُ تلواسه 

 کند؛ که تنبوسه را ، از همآغوشی زیباتر می

 و بارِ بودن را بسی سبکتر از پرواز کاه  

 درتنورۀ پیچاپیچِ باد 

 افزاید افسونِ تالقیِ دو نگاه را می

 یبا را،  و حُزنی ز

 به انتهای دوست داشتن،                   

 زنگره می                                                

 

 دوست 

              

 »اوقات خوش آن بود که با دوست به سررفت   

 »باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود«  

 حافظ                                              

 

 گذرم ازخود  من می

 آید از تو،   وقتی می

 دوست  پیراهنِ از بوهاییْنافه

 پیماید   که در چمانِ قدمانت می

 اش را خُتن مست                                       

 .یی، که گامِ دوست در خود دارداین لخلخه

                 ○○○ 

 بارد از من وقتی می

 باران دلشورهْباران

 یی از تنِ دوستاز بارِ آبستنِ ُپرخاطرِه

 تن

 چرخان ْ چرخان

 سان تنوره

 چرخدمی 

 یی،  در دایره

 .که نامِ دوست بر خود دارد

           ○ ○○ 

 چرخم از خود من می

 چرخم از چرخِ چشمِ تو می

 لرزان  ْلرزان 

 گیرم  را فشرده میدستانِ تو 

 گیرد  تا آغوشِ تواَم فشرده می

 من خوی کرده

 چکان

 چکان

 چکمِ خود را  می

 ریزم در جامِ تنت  می

 یی،  دست افشره

 که کامِ دوست در خود دارد. 

 

آمیخته یی از بوی های خوش، که از عبور بر -لخلخه -*

 .جای می ماند
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 کامرانی علی 

 
 

 التماس 
 گرسنه ام 

 نه چنان که به پرستش شکم بر خیزم 

 تشنه ام 

 نه چنان که به ستایش چشمه بنشینم

 برهنه ام

 نه چنان که بی لباسی به التماس 

 دست می گشایم 

 به سوی تو 

 من از تو گرسنه ، تشنه ، برهنه ام 

 لباسم باش

 پایان التماسم باش

 علی کامرانی 

 

 از جبهه 

 رودابهبه 

 دستی به سوی عشق، دستی به سوی کینه ، درازشد.

 همین اآلن، ترکشِ خمپاره ئی همسنگرم را عبورکرد. 

 بارشِ تکه ، تکه شدن، خون و دیگر هیچ!

 همین اآلن ، مغزِ عاشقی، پریشان شد. 

 رگبار هزاران را برزمین دوخت.

 و اآلن موشکِ خمسه خمسه 

را شکافت و عاشقی  "دشمن"زمین را در هم بافت و قلبِ 

 سوخت. 

 آی!

 با که بگویم که در قلب من 

 عشق دارد بو می گیرد. 

 که در سینه ی من مهردارد َپرَپر می زند. 

 آی!

 با که بگویم، که برزبانِ من

 واژه دارد می پوکد. -مهر

 که به لب های داغمه بسته ی من 

 بوسه دارد می خشگد، خون دارد می پوسد. 

 نبود؟ یعنی کسی 

 یعنی کسی نیست؟

 می خواهم کسی باشد، تا 

 را بگویم  "عشق ِ من دوستت دارم  "او   با

و قلبم را    می خواهم کسی باشد، که قلبش را به من بدهد

 به او بسپارم.

 می خواهم بارانِ ترِ عشق را در چشم های هم ببوسیم.

 به نجوای عشق، کسی را می جویم. 

 و میل   تا، با او بگویم چه کسانی به حیف

عشق را از ما دزدیده ؛ دامن شب را آلوده و آالیش را با  

 خونِ عاشق پالوده اند. 

 که در آن شب ها 

 عاشقان با دارها هم پیوند بوده اند و سینه ی دیوارها. 

 آی!

 "دوستت دارم"با که بگویم، که گفتن

 حماسه ئی ست در حکومت کینه

 ه،و عاشق بودن شکستن بت نفرت است و نشاندنِ آئین

 درروبروی باور؛  

 وقتی  که دوریم؛ هیچ را هم نمی رسیم.

 بیا؛ عاشقی بیا؛ 

 عشق را زندگی کنیم. 

 آی! با که بگویم، که عشق دارد غریبه را انتظار می کشد. 

 یعنی کسی نیست؟

 یعنی کسی نبود؟ 

 دستی به راز، دستی به ناز، نیازرا مانده است.

 کسی باید باشد 

 باید؛ 

 حتمأ کسی هست؛ 
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 عشق در دوران شورش و جنگ
 

 شعر امروز سوریه 

 برگردان به فارسی فواد روستایی 
 

عشق در دوران شورش  "از کتابی زیر عنوان    را  ی زیرشعرها

جنگ زیرعنوان    "و  سوریه  "با  امروز  شعر  ترجمه  "جُنگ 

شاعر  کرده المصری،  مرام  راخانم  کتاب  شعرهای  ام. 

 تبار فرانسوی انتخاب و ترجمه کرده است.  سوری 

 

1 

 "از سوریه"
 نجیب جرج عواد شعری از 

 در الذقیّه( 1972)متولد 

 

 آزادی تا به ابد "

 "غمارِغم تو، اسدر

 شعار در دهان شهروند فریاد می شد

 هم آنگاه که تیغ بر گلوگاهش کشیدند 

 و فریادش را خفه کردند  

 "تا به ابد!  "آن هم 

 

 کودک

 بر کاغذی بلندباال تر از قامت خویش نوشت:

 رخسارِ خونین مرا برگیر " 

 ردِ ناخن ها و خون مُردگیِ 

 توحش خویش را 

 پیکرم نِهبر سینه و 

 و بگذار تا اشک هایم را فروبرم 

 چرا که می خواهم

 "به واقع یک کودک باشم.

 در مسجد، امام دست به دعا برداشته است: 

 "بارالهاً! ما را جز تو کسی نیست_

 در کلیسایِ قدیسِ قدیسان، کشیش سرودی سر داده است:

 "خدای مهر گستر مهربان! بر ما ترّحمی کن!_

 امّا خدا 

 مستور در خونِ خلق 

 سر در میان دستان

 فریاد استمداد سر می دهد: 

 "صلح! صلح! _

 

 از دختری خردسال می پرسم: 

 "اسمِ عروسکِ تو چیست؟ "

 چنین پاسخ می دهد : 

 "یک گلوله"

 

 هر بار که مادرم در گفت و گوی تلفنی می گوید: 

 هوا خوب است "

 "زیاد گرم نیست

 می دانم که 

 نیست هیچ چیر خوب 

 و هیچ چیز  

 از سکوت به گاهِ سخن گفتن

 دردناک تر نیست.

   

2 

 

 در جنگ تنها درختان نمی میرند 

 ، شاعر سوری عماد الدین موسیشعری از 

 

1  

 دلِ در

 درختی هر

 است  نشسته ای خاطره

 در خاطره ی

 هر دلی 

 درختی جا خوش کرده است
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 زیرِ درخت 

 در هر خاطره 

 دلی خزیده است

 می ماند درخت بر جای 

 حال آن که دل

 خاطره را تن پوشی می کند 

 و به راه خود می رود 

2  

 ای  پرنده

 نیست  نامی را او که

 آورد  می خاطر به را درختی

 نیست نامی  نیز او بر که

  آن جا که جنگی در جریان

 - بارد  می گلوله  و بمب  و -

 ماند   نمی جای  بر نشانی چیز هیچ از

3  

 گفت  توانم می چه

  بقایای به

 سرد؟ ی ماسه

 و چه بابد بگوید 

 ماسه ی سرد؟

 ما هر دو سر در گُم ایم 

 و به جهتِ پنجم دیده دوخته ایم 

 به جانبی که هیچ کس چشم ندوخته است 

 چرا که همه سردرگم اند 

4  

 جنگ  در

 .نیست مرگی را درختان

 هر پرنده 

 درختی را در دلِ خویش مخفی کرده

 و پرواز می کند. 

 
 

، نقاش، موسیقیدان کوکب الهاِمسشعری کوتاه از خانم 

 و شاعر سوری

 

 من آب ام

 و تو خاک،  

 بیا ! تا درهم درآمیزیم

 تا در جانِمان گِلی سِرِشته شود 

 برای ساختنِ این میهن

 این میهنی که ویران شده است.

 این میهنی که به سنگ، ویرانه و آوار 

 بدل شده است، 

پنجره و بی دیوار با خانه هائی بی    

 با درهائی درهم شکسته.

ست،میهن من به خاک افکنده شد  

 ویرانه، غبار و ریگ.

 از تار و پودِ جانِ خویش

 خانه ی عاشقان 

 النه ی پرنده های عشق

 و آشیانه ی کبوترانِ صلح را خواهیم ساخت، 

 تا نوای موسیقی طنین انداز شود،

کشتزارها آغازِ به رقص کنند، تا پروانه ها در   

 تا باز هم برای عشق و آشتی  

 . شعر بنویسیم
 

4 

 شاعر سوری  ، "آیة اتّاسی"شعری از خانم 

 

 دورم

 هزاران کیلومتر مرا از بمب ها و راکت ها دور کرده است

 به او زنگ می زنم  

 که در همسایگی مرگ  زنی  

 درگیر زندگی است. 

 جلوی اشک هایم را می گیرم 

 را داشته باشم   پریشانیِ خویش بی آن که توانِ پنهان کردن  

 صدای او را از آن سوی سیم می شنوم 
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 صدائی خندان

 صدائی که با صفیرِ گلوله های ره گم کرده گِرِه خورده

 می پرسم

 از اسم و رسم و شمار کشته ها،  

 از حالِ مادربیمارش  

 پاسخ می دهد: 

 خدیجه، همسایه و هم محله اش،

 امت و مغرورراست ق

 در آمبوالنس صلیب سرخ است

 نه ، زخمی نخورده است

 در آستانه ی زایمان است 

 ادامه می دهد: 

 نطفه ی نوزاد در آغاز انقالب

 با دانه های آزادی بسته شد

 در شبی که شوهرش شاد و سرخوش 

 از تظاهرات برگشته بود

 اینک اوست در فرجامِ ماجرا

 درد می کشد 

 خواهد شد امّا، دچار خونریزی 

 است.  "پیروزی"کودکی را ارمغان جهان می کند که نامش  

 می شنوی؟

 جواب می دهم: 

 آری صدای تو را می شنوم، حُمص

 و دوستت دارم

 چرا که هر روز از تو می آموزم

 چگونه رؤیا می تواند با زندان ها پنجه در پنجه افکند

 آری! 

 من، زنی از حُمص و دور از حُمص

 ه زاللیِ ماالمال می شنوم صدای تو را ب

 الو...الو... حرف بزن

 تمّنا می کنم... 

 الو...

  

5 

 در حُمص 1953ی ، زادهعبدالکریم عُمریندو شعر از 

 

 1 

 واپسین آرزویِ محکومانِ به مرگ را برآورده می کنند 

 من نیز واپسین آرزوئی دارم : 

 "تنها یک نفر از خانواده ام زنده بماند "

 میراثی را که از من بر جای می ماند وارث شود : و تنها  

 یک قوریِ زیبای چینی

 با تصویری از ملک فیصل*، 

 پادشاه تاجگذاری نکرده ی سوریه 

 نقش شده بر آن. 

 نه، به خاطر عشقِ به پادشاه نیست

 بل به خاطرِ خودِ قوری زیبا ست. 

 این قوری جزئی از جهیزیّه ی مادرم است 
 یز نگه داری می کرد نه حتّی سه چیز : مادری که تنها از دو چ

 این قوری زیبا و قرآنی با قطعی بزرگ،

 که پدر در واپسینِ سفر به مکّه به همراه برده بود. 

 خدا کند که این آرزوی من برآورده شود. 

فیصل پسر حسین ابن علی حسنی هاشمی، شریف مکّه، که *  
پادشاهی سوریه رسید    192·در سال انگلیسی ها به  با حمایتِ 

ولی چند ماه بعد در اثر مخالفت فرانسویان از این مقام برکنار  
شد. فیصل بعد از این برکناری، با پشتیبانی انگلیسی ها پادشاه  

که در سویس درگذشت در این مقام  1933عراق شد و تا سال  
 بود. 

 

2  

 !* خانم بریژیت باردو

 

 اردو خانم بریژیت ب

 سالم و عرض ادب و احترام.

 در ورودیِ بنائی که من در آن ساکن ام

 دو بچه گربه ی ماده زندگی می کنند

 که مادر خود را از دست داده اند 

 هم چنین یک سگِ ترسناک  

 که می خواهد آن دو بچه گربه را طعمه ی خود کند.

 در بحبوحه ی بمباران های هوائی 

 تیراندازان و آوار انبوهِ جنازه ها تیراندازی نخبه 

 ما قادر به نجات بچه گربه ها نیستیم.
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 خواهشمندیم از شما، 

 استدعا می کنیم از شما 

 کاری کنید که شورای امنیت سازمان ملل 

 و تمامی انجمن های دوستدارِ حیوانات

 برای نجات جان این دو به این جا بشتابند. 

 و اگر موفّق شدید تا این جا بیائید 

 برای آنان کمی گوشت، شیر و دارو بیاورید. 

 او برای رضای خد

 به ما هم بیاندیشید و کمی هم  

 برای ما بیاورید. 

 سپاس ها 

 نثار انسانیّت عظیمِ تان باد ! 

 بر من ببخشائید، حقیقتاً متأسف ام،

 ممنونِ از شما 

 به خاطرِ حیواناتِ شگفت انگیزتان.

اردو از مدافعان و پشتیبانان حقوق حیوانات *خانم بریژیت ب 

است و برای پیشبر این امر بنیادی را هم بر پاا کرده که در  

 سراسر فرانسه فعّال است.

 

6 

 پزشک ، چشمعسّاف العسّاف شعری از 

جهان، تنگ جائی است و غرق شدگان به انگلیسی 

 سخن نمی گویند

 

 افریقا می گذارمیک پایم را بر ماسه های خیس ساحل 

 پای دیگرم را چنان جا به جا می کنم
 که بر ماسه های سواحل کوبا یا فلوریدا قرار گیرد.

 اینک من، سوری سرگردان، 

 ایستاده بر دو سرزمینِ استوار،

 با لطافت هوای جنوب رخ به رخ می شوم   

 و این اقیانوس از زیر دو پای من عبور می کند. 

 ن. شهزاده ی فریب خوردگانم م

آه و ناله ی غرق شدگان کشتی تایتانیک را از پشتِ سر می  

 شنوم 

 هیچ یک از آنان را از دیگری باز نمی شناسم 

 این ناله ها فریاد فقر زدگان   

 مسافران درجه سه ست 

 فریادهائی که با خودِ آنان غرق شده است. 

 پا را جا به جا کرده بر ساحل اندُلُس می نهم 

 فته آن جا هیچ چیز از دست نر

 هر چیزی در جای خویش است

 به برج ایفل ماننده ام 

 و این دریای سپید مدیترانه 

 از شانزِه لیزه ذرّه ای بزرگ تر ست 

 من نگاتیو انسانی این آهنین بُرجَم

 و از من خون و رنج جاری ست

 آن چشم ها را می شناسم 

 چشم های غرق شدگانی که چنگ در من زده اند، 

 رؤیای رسیدن به جائی بی جلّاد، چشم هائی که در 

 یا با جلّادانی کم شمارتر 

 به خاموشی تن می دهند 

 چشم هائی که رؤیای آزادی را در سر می پرورند، 
 چشم هائی که مانند چشم های یک ماهیِ گرفتار در تورِ نور، 

 در آمیزه ای از هوا و آب

 چشم بر می بندند 

 جنگل ها رابر خط اِستوا ره خواهم سپرد و سبزی 

 رخصتِ باال رفتن از پاهایم خواهم داد

مرا به آسمانی رِسان که سیه دودهایِ    ! ها جنگل سبزیِای  

 جنگ راهش را نمی شناسند.  
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 فؤاد روستایی 

 
 

 سوری  تبعیدی مرام المصری، شاعر 
سال   اوت  ماه  در  المصری  شهر    1962مرام  در  میالدی 

وجود   ی  عرصه  به  پای  مدیترانه،  دریای  کنار  در  الذقیه، 

گذاشت. تحصیالت ابتدائی و متوسطه ی خود را در همین  

شهر سپری کرد و پس از آن که مدتی کوتاه را به فرگیری 

زبان و ادبیات انگلیسی در دمشق و انگلیس گذراند، از سال  

تن  1982 خودخواسته  تبعیدی  به  فرانسه  مرام در در  داد. 

المصری از هفده سالگی بدون این که خود بخواهد یا بداند  

شاعری را با نوشتن نامه هائی عاشقانه به محبوب آن زمان  

که   است  فرانسه  در  مرام  بود.  کرده  آغاز  خویش  خویش 

اش به دست برادرش محمد دفترچه ی نامه های عاشقانه

محمد که خود شاعر است این نامه ها یا به سخن  می افتد.  

و   خویش  شعرهای  از  شماری  با  همراه  را  شعرها  بهتر 

در کتابی زیر  1984شعرهای یک شاعر سوری دیگر در سال  

کنم   "عنوان   می  تهدیدت  سپید  کبوتری  سوریه   "با  در 

منتشر می کند. سروده های مرام در این کتاب زیر عنوان  

زم" باشندگانِ  از  بلند    "ینیکی  و  از سی وسه شعر کوتاه 

تشکیل می شود. کوتاه ترین شعر این مجموعه دو سطر و  

این مجموعه فاقد    29بلندترین شعر   سطر دارد. شعرهای 

 شماره گذاری شده اند.  33تا  1عنوان و از 

مرام المصری سال های به نسبت پرشماری را در فرانسه با  

سکوت    1997سکوت سپری می کند تا سرانجام در سال  

  "گیالس سرخ بر کاشی سفید"خود را با انتشار مجموعه ی  

استقبال  با  کتاب  این  بشکند.  تونس  در  عربی  زبان  به 

چشمگیر منتقدان در خاورمیانه و مغرب رو به رو می شود.  

 "المنار"انتشارات    2··3پس از انتشار این مجموعه، در سال  

ی   مجموعه  لبنان  کنم"در  می  ا  "نگاهت  از  شاعر  را  ین 

یک سال    "نگاهت می کنم "ارمغان شعر دوستان می کند.  

 "همایش لبنانی های فرانسه"پس از انتشار جایزه ی شعر  

جایزه  به  کند.    "آدونیس"ی  موسوم  می  خود  آنِ  از  را 

آدونیس شاعر بزرگ سوری که بدون تردید یکی از بزرگ  

یکم  وهای بیستم و بیسترین شاعران جهان عرب در سده

دی است در تحسین و تجلیل از شعرِ این شاعر جوان میال

ی نگارش دو چیزمرا به سبک و شیوه  "چنین می نویسد:  

المصری دلبسته می او به زنانگی  کند. نخست این مرام  که 

ها در  پردازیها در عالم واقع و خیالاعّم از زیسته   -خویش

خیال ناب  - عالم  اصیلدر  و  یا  ترین  آن شکل  تجلّی  ترین 

ها، احساسات و عواطف  دهد و در سپهر واژهرمی زبانی میف

شیوه آسیمه به  میای  سُر  جنسیّت  هزارتوی  در  خورد.  سر 

پوشاند  ای از نوشتار را میها جامهکه بر تمامی ایندوم این

ی ظهور رسیده است؛ گوئی  که گوئی پیش از هنر به منصّه

؛ گوئی  شکل یا در قالب یک طرحچیزی بوده است صرفاً بی

وار )ارگانیک( است نه فنی)تکنیک(.  ای اندام نوشتار مسأله

ها را سرشار از شور .و به شیوه و  مرام المصری تمامی این

مهارناشدنی و غیرقابل مقاومت  سبکی روزمرّه، ساده، گرم، 

رسد اما  کند.ارائه کردنی که تا مرز برخورد با تن میارائه می 

 ".شودی زبان متوقف میدر کرانه
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مجموعه  ده  از  بیش  المصری  مرام  فرانسه از  در  شعر  ی 

ی منتشر شده است. افزون بر این، او به گردآورنده و ترجمه

جنگی از شعر شاعرانِ زن جهان عرب و جنگی دیگر از شعر  

عشق در دوران شورش و "شاعران امروز سوریه زیر عنوان  

زبان فرانسوی به    "جنگ: جُنگی از شعر شاعران امروز سوریه

 زده است.دست

های فارسی، انگلیسی، اسپانیولی،  شعر مرام المصری به زبان 

شده   ترجمه  دیگر  زبان  چند  و  سوئدی  ایتالیاپی،  آلمانی، 

 است.

آزادی  "در ایران، از این شاعر سوری دو کتاب زیر عنوان   

توسّط محمد    "چون گناهی آویخته در تو"و    "آیدعریان می

 سی ترجمه و منتشر شده است. مرکبیان به فار

 

 هایی از شعرهای مرام المصری نمونه

 

 زمستان از راه رسیده 

 بی هیچ هدیه ای

 باد جز سرما و تند

 و شما همگی  

 به سادگی بر او بخشیده اید 

 

 نوبت به من که می رسد 

 منی که قلبم را 

 به سان گل سرخی شکفته  

 شاید هم 

 گل سرخی پایکوب شده  

 نثارتان می کنم 

 صرفاً به این پرسش که: 

   "این گل را کجا چیده ای؟"

 اندیشیده اید. 

 

*** 

 

 احمد عبدالوهاب

 شهروندی معمولی

 چونان زندانی ای

 که از قفسِ ترس گریخته است

 رگ های گردن اش متوّرِم،

 اش غرقه در خونِ خشم چشما نو 

 فریاد می کشد: 

 انسان ام، نه یک حیوان من یک 

 عبدالوهاب احمد، 

 هیچگاه  

 نه بالزاک را خوانده، نه ویکتور هوگو را،

 هیچگاه 

 نه مارکس را شناخته، نه لنین را 

 اما

 عبدالوهاب احمد در آن روز

 به شمایلِ  شهروندی استثنائی بدل می شود. 

 

 3نشانه ی  

 روحم را برهنه می کنم 

 بربستری سپید می گسترانمش

 سرخ 

 اهسی

 نگاهی نا مصمّم بر او می اندازم، وسپس

 چشم بر او خواهم دوخت 

 بدون شرم

 بدونِ بیم 

 نه از زشتی و نه از زیبائی 

 

 می خواهم که بشناسمش  

 می خواهم که بر سِیرِ زندگی 

 رِ مرگ شهادت دهد و گذ

 

 ( 1به سانِ ستونِ سَمعان بر پا می دارمش )

 ( 2چهارگانه )رو در روی بادهای 

 و بادِ پنجمی 

 که از آسمان به سان ِ آذرخشی

 فرود آید 

سَمعان العمودی* از زاهدان و قدیسانِ مسیحی سوری   –  1

و از آن گروه راهبان وریاضت کشانی است که   (459-388)



 19  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

80 

 

گوشه ی اعتکاف یا به عبارت بهتر محل رندگی خود را بر  

 فراز ستون یا برجی انتخاب می کردند. 

بور، جنوب، دهای چهارگانه یا اربعه بادهائی به نام دَبا  –  2

شمال و صبا هستند. بر اساس احادیث اسالمی خداوند پس  

از ساختن آدم به فرشتگان دستور داد با وزاندن این چهار  

را   یا تندیس آدم  بودند گِل  پیامبری  باد که هریک مظهر 

 خشک کنند.

 

 شعری از مرام االمصری 

 انگلیسیبرگردانی آزاد از 

 
 "آن مرد را دیده ای؟"

 مرد را دیده ای؟  نآ

 مردی که کودک اش را در آغوش کشیده،  

 با گام های استوار،

 راست قامت و سربلند، 

 به پیش می رود 

 

 

 گوئی که کودک  

 شادمان است و سرشار از غرور،  

 آغوشِ پدر...  در چنین آرمیدیاز 

 

 

 ای کاش! ! ای کاش 

 کودک

 زنده بود 

 

*** 

 

 من را 

 به سان زمین بازی لِی لِی 

 بر زمین رسم می کنی 

 و سرگرم بازی می شوی

 بهوش باش! بهوش باش 

 سنگی که پرتاب می کنی 

 دلِ من است

 

** 

 

 پدرم را کُشتم 

 آن شب یا  

 آن روز، 

 دیگر به یاد نمی آورم، 

 گریزان 

 تنها با یک جامه دان،  

 سرشار از رؤیا بی هیچ خاطره 

 و عکسی از او 

 که مرا 

 - کودکی کوچک و خُرد -

 در بغل گرفته بود. 

 پدرم را دفن کردم 

 در صدفی زیبا 

 در ژرفنای اقیانوس،  

 امّا

 پدر مرا از نو یافت 

 پنهان به زیرِ تختخواب 

 لرزانِ 

 از نتهائی 

*** 

21 

 هر بار که جامه دانم را می گشایم 

 از گرد و غبارِ آن

 سر بر می کند. 

*** 

 
 

 عنکبوت را بر دروازه اشآن گاه که تارِ  

 ند  یدتنیده د 

 قلبم را

 غاری متروک پنداشتند
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 تنها خدا می داند که 

 تو 

 در  پیِ گام گذاردن در آن

 هیچگاه ترک اش نکردی

** 

 اماز پنجره 

 های شهرکه بر خانه

 - های هماره بستههائی با پنجرهخانه-

 مشرف است 

 نگرم به بیرون می

  پنداری در پهنه

  هاچه در این خانهبه آن 

 گذردشان میدرمیان دیوارهای پهن

 اندیشم می

*** 

 هماره 

 گردد میباز ی خویشبینم که به خانهمردی را می

 گهگاه 

 زنی پوشیده در باالپوشی سیاه 

 شوداز خانه خارج می

  شان از خرمنِ زمان و زندگیچینی خوشه 

 دو فرزند 

 آیندچشم میکه چونان دو جوان به 
 

*** 
 

 نگرمام به بیرون میاز پنجره 

 ی منسانِ خانهای بهخانه

 که شاید 

 کند هائی را مخفی میزخم

 ی من های خانهسان زخمبه

 گذاردبر اسراری سرپوش می

 ی منسان اسرار خانهبه

*** 

 روز یکشنبه
 

 بینم مرد را می

 دسته گلی در دست  

 و لبخندی بر لب 

 هائی چاالک گامکه با  

 گردد به خانه باز می

*** 

  ایخانه

 روشن از درخششِ شادی

  ایخانه

 ی من نیستکه خانه

 

*** 
 

 خواب شما را درربوده است؟

 

 بی خوابی های شبانه 

 روز هایم را

 سیاه می کند 

 

 چه سان چشم ها را بر هم نهم 

 آن گاه که پدرم، این دنیا، در بندِ درد و رنج است؟ 

 

 ان آسمان ام من نگاهب

 تا سقوط نکند 

 

 نگاهبان دریا 

  رودخانه هائی

 تا خُشک نشود

 نگاهبان یاس ها و گلِ های سرخ

 

 نگاهبان لبخند ها 

 تا محو نشوند 

 نگاهبان احساسات و عواطفِ عشق

 تا دنیای ما نمیرد 



 19  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

83 

 

 مهدی استعدادی شاد 

 
 

 گذشته، حال و آینده 
 )در مراسم پیش از ناشتایی( 

 

1 

زیر چگونه به ذهنم  فکر  دیگر درست یادم نیست که  

این که پیش از ناشتایی خوردن یادداشتی  .  رسیده است

 بنویسیم.  

  زنم که ایدۀ ، االن حدس میداریزندهشب  یک  در پی  

با شکم خالی  والری  گرته  نوشتن  از سخن پل  برداری 

 است. 

آن شاعر و متفکر فرانسوی  شاید  دانم.  دیگر دقیق نمی 

در    مثالًیا  چنین کاری را کرده و    "مستر تست"  در اثر

نویسی پیش از خوردن  از مزایای یادداشت  جایی دیگر 

 ت. صبحانه گفته اس

تصحیح این حدس و گمان از دوستان پیشاپیش    برای

ۀ فواید نوشتن قبل از  سپاسگزارم. شاید کسی این نکت 

 ؟ را دقیقتر در خاطر داشته باشدصبحانه  

و هنگام روشنی هوا به ذهنم رسید    یبامداددر  اما آنچه  

بنویسم،   را  آن  چای  و  پنیر  و  نان  مصرف  از  پیش  تا 

  ثیر کمیّت و کیفیّتأمسئلۀ رقابت قدرتمداران بر سر ت

-که در اساس معیارهای قیاسی بشمار می   است  بوده

 .روند

جماعت  یک  که هر بار  های انتخابی  شیوه و روشاین  

بندد تا دامنه نفوذ  یرا به کار م  هانآگروه اجتماعی    یا

 .خود را در جهان گسترش دهد

گفت   بشود  همواره  که  شاید  ها  هزاره  درازنای  در 

کدام   که  داشته  وجود  پرسش  این  سر    روشچالشی 

تر است. این که دنبال کیفیّت برویم  تر و مطلوبدرست

  ؟باشیم کمیّت  ر پییا د 

انحصار سنگ  باید  پول،  آیا  تولید  قیمتی،  شریان  های 

ها را در دست داشته باشیم یا اینکه لشگر  بورس و رسانه

قربانی کردن همنوعان  نیز با و سالح بسازیم و با آنها و  

 کشورگشایی کنیم؟ 

م که خویشاوندان مسلمان  اهیاد داشتبه  دوران جوانی    از

کردند که، از طریق زاد و ولد مداوم،  همیشه تبلیغ می

 داد.  اُمت اسالم را بایستی گسترش  

بینی در این رهنمود جا خوش  در هر حالت نوعی آینده

  "پرسنل سپاه انتحاریون"  در وهلۀ نهایی  که  است  کرده

را افزایش دهد. در هر حالت گردونۀ حماقت و رذالت  

 .تقال کن الزم دارد "موش"بشری، 

دانید بحث تبلیغ باالبردن نرخ زایش و تولید فرزند  می

در  اواخ  ایران  بیشتر  آنتن  همین  روی  دوباره  نیز  ر 

خلیفگانی  رسانه نظام  سردمداران  بود.  دوره  ها  در 

ند، ایران تا دویست میلیون  فت گ مینژاد  ریاست احمدی

پیشاپیش معلوم شده ایشان    گرچهنفر گنجایش دارد.  

 . عرضه و لیاقت اداره هشتاد میلیونش را هم ندارند

زار  از این رشد کمّی گذشته، اگر از مناسبات درونی با 

بودید نکتۀ  تهران در اواخر دورۀ پهلوی دوم باخبر می

های مسلمان با  دانستید. این که بین کاسبزیر را می 

سر   بر  بهائی  همصنفان  با  سپس  و  یهودی  همکاران 

فرادستی و هژمونی در سودآوری چه رقابت خطرناکی  

 .برای کل کشور وجود داشته است

کند.  شان تغییر می های رقیب بعد ترکیبالبته جماعت

شما گریبان خود را از دست گفتمان حرص و    که   اگر

 آز آلوده به سوداگری در بازار وطنی رها کرده باشید.  
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و    نباینجا غرب  در  زندگی  لطف  از  به  داشتن  بهره 

عمومی  سیستم   درمان  و  فروغ شدن  دوا  کم  با  )حتا 

کاله گذاشتن بر ریاکاری و  ( کمتر  "دولت رفاه "شعلۀ  

. از این رو با واپس زدن  کرده استوع را تجربه  سر همن

رفتاری   الگوی  با  جهانی،  بازار  نجومی  تلفات  ارقام 

و   شده  روبرو  زمینۀ  بدیگری  و  جدیدر  پرسش  ی 

میشدهگم را  خود  بزعم  بنابراین  جوید.  های  را،  خود 

سازید که بقول  لُغُزخوانان جهان، با چیزی سرگرم می

 .آنم آرزو ستنشود، آنچه یافت می ،موالنا

شوید که در چالش  دنبال دانستن این موضوع می  مثالً

و  "آتن"و    "اورشلیم" اُمور کمیّ  برسر  رقابت  نتیجۀ   ،

خوانید که در پی تولید  کیفیّ را بدانید. از اهالی آتن می 

زیبایی   عناصر  شناخت  و  جهان  فهم  و  توصیف  متن، 

قبلهبوده مقابل،  در  که  حالی  در  اورشلیاند.  می  داران 

ویل و اطاعت از الواح و اوراد  أ)اُمت ابراهیمی( دنبال ت

مقدس شده تا مسیر رستگاری و نجات خود را با ریسک  

 . کمتری طی کنند

هزار در  مسیحیت  ،بعدی  ۀالبته  پیدایش  بازیگر    ،با 

جدیدی وارد صحنه شده که در حین رعایت اهمیت  

و   رُم  شهرهای  مثل  جدیدی  مقدس  مراکز  اورشلیم 

 سازد که محل اقامت پاپ بوده است.  آوینیون می

به   یونانی  فلسفه  رُمی  امپراتوری  تاریخ،  این  از  پیش 

-اسکندریه رسیده را با روایت نئوافالتونی بخدمت می

سزار و سالطین مسیحی را  گیرد تا هژمونی و برتری  

 . گسترش دهد

ای و با اتمام قرون وسطا، مسئلۀ  در پایان این روند هزاره

-برتری کمیّت یا کیفیّت دستخوش تغییر دیگری می 

بانک و بورس، افتادن مراکز مالی،  با راه  اعتبار،    شود. 

بهره و  هلند    ،وام  در  تمرکز  شبکو  با  اروپایی،    ۀدر 

ت ثروت  کیفیت  بر  برای یهودیان  رقیبی  و  کرده  کیه 

شوند که بر سر کمیّت سلطه  اولیای امور مسیحی می

سرزمین دیگر  بر  رقابت  و  های  مشغول  اسالم  سپاه  با 

 .است

برپایی دولت اسرائیل    دورۀاز    در پیامد روند تاریخی و

هزار و نهصد و چهل و هشت،  سال  ماه می  چهاردهم  به  

تر گشته  ار گوشۀ خاورمیانه بسی پیچیدههقضیه در چ

است زیرا رقابت برسر اهمیت کیفیت یا کمیّت دارای  

های جدیدی شده است. بخشی از این پیچیدگی  جنبه

های  های با نفوذ اروپایی است. دولتتاوان ناتوانی دولت

پروندۀ   که  قدرتی  و  و  سوءسابقۀ    قدر  استعمارقدیم 

اما   دارند.  را  جدید  الزم  آنها  استثمار  توافقی  و  برای 

بودضروری   بی     آنهمناتوانی،  ند.  اهناتوان  درشمار 

برای یهودیان    عرضگی،  باقی  برای  سرزمینی  ایجاد 

ساکن قاره که از کشتار مهیب نازیسم جان سالم بدر  

  بردند. در اینجا هم کشتی اروپامحوری به گل نشسته

برای مدتی بدست عمو  هم  که سکانش    است. کشتی 

سیبری و اژدهای  سام بوده و هم بتدریج سایۀ خرس  

 . تابیده است اشچینی بر دیوار جهان و اذهان عمومی

در نتیجه چندین نوع چالش، رقابت و دشمنی مختلف  

هزاره انبار  در  بهکه  گشته  تلنبار  میانی "   ها    "جهان 

سرازیر شده است که بین غرب و شرق جغرافیایی قرار  

 . دارد

سم  که خاورمیانه ا  آنچه مسلم است مردمان این منطقه

رسم  گرفته،  شیوه  بهترین  اگر  روشحتا  یا    الخطی 

نمی  مدیریت تنهایی  به  کنند  پیشه  را  توانند  ابتکاری 

مدعی)  نیز  و  بومیزیستهای  گره سه  رقابت 

را  عموزاده اورشلیم  قیمومیت  سر  بر  ابراهیمی(  های 

 بگشایند.  

رود.  نیاز به همراهی و همیاری جهانی میدر آن منطقه  

دهکد مسائل  و  هرچه  یگانگی  سمت  به  جهانی  ه 

فشردگی رود، تنش در خاورمیانه بیشتر به مسئلۀ حل  

های  نشدۀ بشریت بدل خواهد شد. بشریتی که در سال

آتی بیش از پیش با امر حفظ محیط زیست دست به  

 .خواهد بودخشکسالی گریبان 

 

2 
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ای که زبان فارسی آن را تولد  ین دو سر حد یا کرانهدر ا

 .نامد، فاصله و فرصتی به اسم زندگی استو مرگ می

از مرز و کرانه که بر آنها کنترلی نداریم و ازل و ابد تک  

-دهند، در فرجام، به نیستی می تک ما را تشکیل می

 . ماندنیستی که تعریف ناپذیر می .رسیم

غیر از ابهام نیستی، ما همواره با دو پرسش دیگر نیز  

  و  بالفاصلههیچگاه    هایی کهروبرو خواهیم بود. پرسش

 . توانیم به آنها واکنش نشان دهیمنمی واسطه بی

یم کسی از ما زمان تولد را نپرسیده  وشمیوقتی زاده  

-. وقتی هم بخاطر فرسودگی و کهولت سنی می است

بطور مشخص زمان    کشیۀ نفسمیریم تا آخرین لحظ

  .رسیدن مرگ معلوم نیست

میت اخیر  امر  این  در  خودکشی  با  مداخله  البته  وانیم 

 .کنیم و زمان مرگ را بدست گیریم

این مداخله در تعیین زمان مرگ، و البته نه خود مرگ،  

زندگی   از  سیرشدگان  و  بیزاران  از  برخی  برای 

ترین تصمیمی نام گرفته که آدمی قادر به انجام  آزادانه

  .آن است

های  به عبارت دیگر شاید تصمیم خودکشی یکی از اوج

کنشمندی سطح    حماسی  به  را  آن  که  باشد  انسان 

کشد؛ و این برکشیدن البته بدین  ی زیسته برمیتجربه 

معنا است که ما حماسه )گونه و ژانر ادبی خود ویژه(  

  .ها تلقی کنیمرا فقط بعنوان روایت شکست و شکست

امکانات رفتاری ما، گویی، حماسه یگانه   در چارچوب 

برای ما در مقابل  ای که  راه چاره در دسترس است. چاره

دغدغه جاودانگی و شکست از عبثی میماند که بر دوش 

  .دنیای ما سوار است

آن   و  است  سختتر  خودکشی  از  چیز  یک  اینحال  با 

که در مقابل عبث نشسته بر دوش  مقاومت است. این

هستی همگانی، ما در پی معنابخشی به حیات کرانمند  

 . و سرحد دار و مرز کشیده خود باشیم

تواند با به عرش  م اومانیسم )یا انسان دوستی( میبنظر

خاکی انسان  یک بردن  امر    اساسی   اشتباه   ،  این  کند. 

خدا   مطلقیت  با  را  انسان  مطلقیت  که  این  یعنی 

جایگزین کند؛ که البته در این میان مطلقیت گرفتاری  

 . اصلی است و نه خدا یا انسان

دریچۀ    تواند در ترویج امر مقاومت یکاما اومانیسم می

ای که در بیداری انسان و هنگام پی  تازه بگشاید. دریچه

بی به  یا  بردنش  کننده  فلج  دانایی  که  هستی  معنایی 

بیشتری   به زنگی کردن فرصت  ناخوش است،  آگاهی 

  .دهد

ال و دو راهی مُهم انسان است که مردن را  ؤاینجا آن س

را ویران و نابود    "خود"برگزیند یا زندگی را. این که  

 . ند یا که بسازد و به نیکی تحقق بخشدک

اومانیسم در واقع بین دو سرحد و مرز تولد و مرگ و با  

گشودن دریچه مقاومت در برابر امر عبث، امکان تداوم  

-اینجا پرسش دیگری نیز مطرح می د.دهزندگی را می 

ود. مبنی بر این که زندگی را چگونه طی کنیم. آیا  ش

شود  نگام تولد شروع میآنچه گاهی با شیون و زاری ه

باید ادامه یابد؟ یا اینکه طرح دیگری بایست برگزیده  

 شود؟  

تن داد که در چشم عادت موروثی  بدان  باید  انداز  آیا 

ترس از مرگ، زندگی را با عزا و سوگواری و بیزاری از  

 کند؟ جهان طی می

می دستاورد  بنظر  و  نکته  مُهمترین  امر  این  که  رسد 

دوستی( بربالیده در رنُسانس  انسان)  نگرش اومانیستی

که    ایتالیایی  این  باشد.  بوکاچیو(  و  پتراچا  )دانته، 

غمناک روایت  از  به    ادبیاتش  زیست  جهان  )تراژدی( 

-)شوخ چشمی( از گذر ایام متمایل می  بیانگری کمدی

عادت  در سطح  همچنین  کارناوال  شود.  رفتاری،  های 

مراسم   را جایگزین  پژمرده ساز  خوشباشانه  سوگواری 

کند. سوگواری برای مرگ را به حاشیه رانده و جشن  می

 .کندبرای زندگی برپا می

خواه در پی شادمانی  ها، ذهنیت تحولبا این دگرگونی

است که پس از اختراع خط و    "حیوان دوپا"زندگانی  

پرورش زبان و بیانگری آن امکان ارتباط و تفاهم را در  
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نسان مهیا ساخته که دنبال پیکره  راستای خودبنیادی ا

بخشیدن به عمر خود است. بواقع خوشباشی )همچون  

سبک زندگی( یکی از ابزارهای هدفمند برای به کرسی  

از آن   انسان  بر هستی خود است که  نشاندن سروری 

 .بهره میگیرد

  راه  در   که    ها ها و تلخیاینگونه، و نیز برغم تمام ناکامی 

از  می  پدید  ما  تک  تک  سرگذشت بیزاری  به  تن  آید، 

دهیم و با هر گونه انسان ستیزی به  خود و همنوع نمی

  .خیزیممقابله و چالش برمی

-هایی می از این منظر نه فقط به هماورد تلقی و آئین

-رویم که ترس از مرگ را بنیاد توجیه وجود خود می

های جور واجور  گیرند بلکه همچنین بر تفرقه و تبعیض

-یم که بیشتر ناشی از امتیازات ویژه عده باید چیره شو

قادر   خوشباشی  ترویج  با  است.  جامعه  در  معدود  ای 

تفاهم  می و  از در دوستی  و همنوع  با خود  که  شویم 

هایی را مرتفع کنیم  ها و گسلبرآئیم و بتدریج شکاف

که میراث تاریخ نا انسانی است. با تجربه خوش بودن  

خصائل پست و پلشت  رسیم که از دست  به شرایطی می

خالص بوده و از ستم بر خود و همنوع به دور مانده  

 .ایم

خلیفه نظام  کردن  در  گم  رد  برای  را  خود  که  گری 

می  "جمهوری " از  اسالمی  مختلفی  انواع  با  خواند 

ها روبرو هستیم که بر اساس جنسیت، عقیده و  تبعیض

تیره و تبار پدید آمده و در راستای انسان ستیزی عمل  

 . کنندمی

کند  ورزی که بزبان فارسی خود را بیان می اگر اندیشه

بخواهد بیرون از ذهن موثر واقع شود، یعنی فلسفه یا  

دوستداری شناخت و دانش برای بهبودی وضع و عمل  

تواند به امر چند گانه  مثبت در جهت آینده باشد، نمی

 .تبعیض در جامعه امروز ایران نپردازد

ستیزی چند  دار سنت یهودیراثما در سطح جهانی می

به فاجعه هولوکاست   قرنی هستیم که در قرن بیست 

های مسیحی بیشتر از  منجر شد. در آن میان حاکمیت 

  .اندستیزی دامن زدههمتایان مسلمانشان به یهودی

که  ایرانی  کشور    افتاده  شیعه   فقهای   دست  به   در 

  یکی  و  است   جریان  در  مختلفی   اشکال   به   دیگرستیزی

  است  بدیهی .  است  ستیزیبهایی  آن،   مشخص  موارد  از

تبعیض  مومن  که علیه  یادشده  مذهب  و  کیش  ان 

حکومتی معترض باشند. اما برای آینده ایران آزاد و آباد  

در کلیت خود الزم است آن مدیریت کشورداری تعریف 

شود که اساس برتری این عقیده بر عقاید دیگر را لرزان  

رو این  سازد.  محو  لزوم    و  که  است  دهه  چند 

به   خودپسند  مذهب  به  متکی  حکومت  کنارگذاشتن 

 .معضل اصلی دگراندیشی بدل شده است
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 احمد سیف 

 
 

 1یشِ عقل ستادر 

 )پای صحبت آقای نیمایوشیج(

 
» یوشیج ها یک طایفه اند نه طوایف متعدد. یک طایفه ی  
فهمند.   نمی  را  ادبیات  و  شعر  هستند.  جنگلی  و  وحشی 
ادبیات آن ها گوسفند چرانیدن و شعر آنها نزاع با درندگان  

 جنگل است. بهترین همه ی آنها منم«
 [155به حسام زاده ] نامه ها، ص    1305فروردین    8نیمایوشیج: نامه ی  

 

 پیشگفتار:  - 1

 آسیب شناسی نیمائی 

بررسی   نیازمند  ما که  فرهنگی  زندگی  از حوزه های  یکی 

شناسی  آسیب  ی  حوزه  است  وعمیقی  دامن  دراز  های 

از تنگناهای فرهنگی   فرهنگ است تا راه برای برون رفت 

تنگناها   این  انکار  نه  شود.  هموار  هستیم  روبرو  آن  با  که 

مشکلی را برطرف می کند و نه دست کم گرفتن مسائلی  

ایر ی  جامعه  آن  که  با  میالدی  سوم  ی  هزاره  در  ما  انی 

روبروست. راه خردمندانه ی بر خورد به این مشکل، به باور  

من، برخورد بدون پرده پوشی و شجاعانه به این مسائل است  

تا راه برای رفع آنها هموار شود. پیشاپیش باید پذیرفت که  

 
نوشته  - 1 از  نخست  بخش  نوشته  است طوالنیاین  بخای  های  شتر. 

 »آوای تبعید« خواهد آمد. آینده هایبعدی در شماره

این راه، راه بی درد و حتی کم دردی نیست. نه فقط عقل 

خواهد که حوصله و تحمل و تسامح و مدارا می   و خرد می 

طلبد. شکستن وشکسته شدن در فراگشت رفع این مصائب  

اجتناب ناپذیر است و به همین خاطر، آمادگی تام و تمام  

می طلبد تا با اولین به خاک افتادن ها، انرژی ها مصرف  

از دامنه ی   از میانه راه و  شده هدر نرود. کو هنوردی که 

و البته که صعب   - ی صعب العبور می نماید،  کوهی که بس

باز می گردد، همه ی انرژی مصرف شده را     -العبور نیست  

 به هدر داده است.

تنگناهای فرهنگی، به ویژه  در یک صد سال گذشته، در  

بیشتر عرصه های زندگی ما حضور چشمگیری داشته و به 

 نوبه به صورت مانعی بسیار موثر و جدی بر سر راه تحول 

در  مدرنیته  و  تقابل سنت  است.  کرده  عمل  ما  جامعه ی 

ایران و جلوه های مختلف بروز این برخورد و تقابل  در یکی  

دو قرن  گذشته،  هنوز هم از ناشناخته ترین عرصه های 

است.   معاصر  دوران  در  ایران  فرهنگی  اجتماعی  زندگی 

قصدم به هیچ وجه نادیدن و یا غفلت از کارهای انجام گرفته  

نیست. من در  این جا بیشتر با یک معضل فرهنگی بسیار  

جدی خودمان کار دارم که در آن نوعی فرهنگ سرزنش  

همه جا گیر است. یعنی، مای محقق و پژوهشگر به دنبال  

یکه  نمودش  ترین  عمده  که  ذهنمان  استبدادی  ساختار 

ساالری ما در عرصه ی اندیشه ورزی است نمی توانیم در  

وضع بی طرفانه داشته باشیم تا حقیقتی در  این بررسی ها م

این میان روشن شود. در این دست بررسی ها، هدف به قول 

معروف کوشش برای یافتن » قاتل« است نه کوشش برای  

وارسیدن » علل قتل« که برای زندگی میان مدت و دراز  

مدت ما مفید باشد. همین که » قاتل« را پیداکردیم، وظیفه 

تقابل سنت و  به سر م  انگار  ما بابررسی  پیوند  ی رسد. در 

مدرنتیه در ایران هم همه چیز بستگی دارد که چه کسی با  

مدافع   اگرنویسنده  بپردازد.  بررسی  این  به  دیدگاهی  چه 

سنت باشد، که حتما تجدد طلبان مقصرند و به این یا آن  

اند و اگر به » اردوگاه« تجدد   قدرت خارجی وابسته بوده 

د دلبستگی  سنت  طلبان  است«  »بدیهی  که  باشد  اشته 
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ی   شیوه  این  از  که  زمانی  تا  نگذاشتند«.   « گرایان 

اندیشیدن» خیر وشری« با دانش و آگاهی دست بر نداریم  

 کارما به همین صورت کنونی اش زار خواهد بود.  

در یکی دو قرن گذشته، روابط گسترده تر ما با غرب، این  

ضرورت عکس العمل تقابل و برخورد را تشدیدو درنتیجه،   

 نشان دادن به آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. 

بطور کلی در این رهگذر می توان از دو دیدگاه، یا دو رویکرد  

 سخن گفت.

« ، که عالوه بر زنده یاد جالل آل  دیدگاه آل احمدی»    -

احمد، بوسیله ی شمار قابل توجهی از اندیشه مندان ما از  

این دیدگاه، در وجوه کلی  مکاتب مختلف حمل می شود.  

خویش در این آسیب شناسی به خود ما کار ندارد. حتی  

فراتر رفته و می گویم که این دیدگاه، مختص زنده یاد آل  

احمد و یا اندیشه مندان هم اندیش او در ایران هم نیست. 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همین رویکرد به 

است ] برای نمونه، بنگرید  شیوه های گوناگون سر برآورده  

به مکاتب گوناگون وابستگی[. دراین دیدگاه،  اگرنه همیشه،  

حداقل دراغلب موارد گناه آن چه اتفاق می افتد،  به گردن  

دیگران است. این نگرش در نهایت در بیشتر موارد سر از  

تبرئه خویش در می آورد. یا در آنچه که اتفاق افتاد، نقشی  

این که، بازیچه دست این و آن شده است. نداشته است و یا  

به   خودو  از  انتقاد  به  دیدگاه  این  باور  حداعالی  این،  و 

وارسیدن نقش خود است. شاید به همین خاطر است که به  

تعبیری، توطئه پندار است و در همه چیز ردپائی از توطئه 

می بیند. به عنوان مثال، به  بیان آل احمد، » هجوم استعمار 

به قصد غارت مواد خام معدنی و مواد پخته ی آدمی  نه تنها  

) فرار مغزها( از مستعمرات صورت می گیرد، بلکه این هجوم 

زبان و آداب و موسیقی و اخالق و مذهب محیط های    -

که   است  آیا صحیح  و  کند.  می  ویران  نیز  را  مستعمراتی 

روشنفکر ایرانی به جای ایستادگی در مقابل این هجوم همه  

شود؟«    -جانبه استعمار  جرم  بعد،»  1شریک  کمی  و   .

روشنفکر وارداتی« به قول آل احمد، » روز بروز وازده تر می  

 
احمد:  1 آل  روشنفکرانجالل  خیانت  و  خوارزمی،  در خدمت  تهران،   ،

اول، ص    2،  1357 آل احمد  48جلد، جلد  این سخن  آیا  دانم  نمی   .

 شامل حال خود ایشان هم می شود یا خیر؟ 

این دلیل   به  تر. و  تر و شکست خورده  تنها مانده  شود و 

اغلب اوقات برای شکستن عوامل مقاوم بومی به عوامل غربی  

محیط  آنها  بقدرت  شاید  تا  کند  می  تکیه  استعماری(   =(

د را آماده تر کند. تمام روشنفکرانی که از شکست  زندگی خو

به بعد درایران مصدر کارهای حکومتی بوده      مبارزه ی نفت

انگشت شماری«  استثنای  به  اند.  مقوله  این  از  این 2اند    .

نگرش به مشکالت و مصائب فرهنگی ما، اگرچه گاه، سرمایه  

اش غرب ستیزی  غالب  وجه  ولی  ساالری ستیز می شود 

است. یکی از وجوه اساسی این نگرش،  گسترده   بدوی آن

دامنی آن است. یعنی، چه بسیار کسان دیگر که در گروه  

قرار نمی گیرند ولی وجه مشترک شان   نیز  بندی خاصی 

در   نیز  است،  شان  غیر هوشمندانه  و  بدوی  ستیزی  غرب 

 همین دسته جای می گیرند. 

آنتی    « که می کوشد برابر نهاده ای ] پسامدرندیدگاه »  -

تز[ باشد در برابر این برنهاده ی ] تز[ غرب ستیزی بدوی و  

غیر هوشمندانه و درنهایت به غرب شیفتگی غیر هوشمندانه 

بدیع   می کند،  که  ادعائی  برخالف  این دیدگاه،  رسد.  می 

نیست و حداقل،  در تاریخ صدسال گذشته ما، سابقه دارد  

ف ادعاها و  و بعالوه، همانند همان دیدگاه قبلی، و بر خال

الف زدن هایش، در وارسی اش به خود ما کار ندارد. اگر  

ظواهر را کنار بزنیم، روشن می شود که این دیدگاه نیز می  

خواهد، چیزی باشیم غیر از آن چه که بودیم و متفاوت با  

آن چه که هستیم. مشکل و ضعف اساسی این دیدگاه، غیر 

ضعف   دلیل،  همین  به  است.  آن  بودن  این  تاریخی  دیگر 

رااز  واجتماعی  فرهنگی  آسیب های  است که   این  نگرش 

کالبد تاریخی شان بیرون می کشد ودر نتیجه، نمی تواند  

راه گشا باشد. شناخت ریشه های تاریخی  این که » غرب 

چگونه غرب شد« به عنوان یک کنجکاوی روشنفکرانه بسیار  

جالب و جذاب نیز هست ولی همین کنجکاوی جذاب وقتی  

ر چارچوب تاریخی سالهای آغازین هزاره ی سوم قرار می د

گیرد که هیچ وجه مشترکی با  زمان و زمانه ی چگونه غرب  

شدن، غرب ندارد، آن گاه، به فرستادن روشنفکران و اندیشه 

 48همان، ص  2
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مندان پی نخود سیاه بی شباهت نیست. یعنی، با شناخت  

دقیق تر ریشه ها و علل عصر روشنگری اروپا در چند قرن 

  قرن بیست و یکمنمی توان در ایران     -برای مثال    -پیش

به روشنگری رسید. زمانه ی ما، نگرش خاص خود را می  

داشته  را  زمانه ی  و  زمان  این  بوی  و  رنگ  باید  طلبد که 

می   ها  سنت  به  زیادی  اندکی  پیشین  اگردیدگاه  باشد. 

قدرت   آن  یا  این  توطئه  نشانه  را  تغییری  هر  چسبدو 

ی داند، این دیدگاه به زمینه های اجتماعی  امپریالیستی م

و فرهنگی آن چه که می طلبد کار ندارد. تو گوئی که تحول 

و رفرم در خالء اتفاق می افتد. نه گذشته ای دارد و نه با  

 پی آمدهایش به آینده ای پیوند می خورد.   

و اما، من بر آن سرم که در کنار این شیوه ها، ما شیوه ی  

ائی نیز داریم که وارسیدن گوشه هائی از آسیب شناسی نیم

 آن موضوع و هدف اصلی این مجموعه ی مقاالت است.  

تا    - ابتدا اجازه بدهید، مشخصات کلی شیوه ی کار نیما را  

   - به آن جا که فهمیده ام یا گمان می کنم که فهمیده ام  

به دست بدهم و بعد، در آن چه که خواهد آمد، به بررسی  

 ن بپردازم. گوشه هائی از آ

از    - حال،  عین  در  ولی  است  کمال  به  رو  و  جلو  به  رو 

وارسیدن و آموزش گرفتن از گذشته نیز غفلت نمی کند.  

ستیز  سنت  روایتی،  به  وپس،  دارد  نوآوری  اگرچه  یعنی، 

 است. در عین حال، سنت گرا نیز هست.

اگر چه با مسئولیت پذیری تمام همراه است ولی بزدل و   -

مالحظه کار نیست. یعنی می خواهم بگویم،    محافظه کار و 

را   این رشادت  بلکه،  نه فقط رشادت دارد و دلیرانه است، 

 توام با صداقت دارد.

نگرشی است خردورز و خردگرا. نه فقط ضدموهومات و    -

خرافات گریز است، بلکه با هر آن چه که خردگریز و عقل  

 ستیز باشد، سرجنگ و ناسازگاری دارد. 

نگرشی است کثرت گرا و در گوهر، ضد یکه ساالری در    -

عرصه ی اندیشه و استبداد ستیز و این برای محیط و فضای 

زی غیر از یکه ساالری تام و تمام  فرهنگی ما که کمتر چی

 بوده است، اکسیری است بسیار ارزشمند.

 
1  [ طاهباز  کننده[:  سیروس  از  گردآوری  وشاعری:  شعر  ی  باره  در 

. منبعد درمتن    1368،  دفترهای زمانه، تهران،  مجموعۀ آثار نیمایوشیج

نه از غرب ستیزی بدوی لطمه می خورد و نه گرفتار غرب    -

بتوان  شاید  تعبیری،  به  است.  هوشمندانه  غیر  شیفتگی 

گفت، یکی از برجستگی های شیوه ی نگرش نیما، جهانی  

، به معنای  بودن آن است و این جهانی بودن، در عین حال

ی  ایرانی نبودن نیست. نیما، با تمام گوشت و پوستش و همه

جسم وجانش ایرانی است و تا به آخر، ایرانی باقی می ماند.  

با این همه، من بر آن سرم که گاه می توان حتی ایران را  

را   دیگر  جای  هر  جایش  به  و  کرد  حذف  نیما  مباحث  از 

 ای وارد آید.  گذاشت بدون این که به بحث نیما، خدشه 

نگرش نیما، به تمام قد عدالت طلبانه است. این ویژگی،    -

بیش ار هرچیز نتیجه ی انسان دوستی ستایش آمیز اوست.  

نیمای انسان دوست در اغلب نوشته هایش دل نگران انسان 

هنوز   کند.  می  تعیین  وظیفه  خودش  برای  خودش  است. 

کند که    جوان است که نگرانی هایش را این گونه بیان می 

» ملت حاضر« نباید » قلبش را وامانده کند« و یا» فکرش  

را اسیر بدارد«. کتاب خود را» میدان« می خواند و در عین  

حال از » بدبخت هائی« سخن می گوید که » خوشبخت  

ها از فرط خوشحالی و غرور آنها را فراموش کرده اند«. با  

ممتد این   اشاره به کتاب های دیگرش، آنها را » سنگرهای«

» میدان« می بیندو ادامه می دهد، » من به کاری که ملت  

به آن محتاج است اقدام می کنم« و بر همین روال است  

که خودرا » نوک خاری« می بیند که طبیعت برای » چشم  

مهمش  مقصود  و  است  کرده  تهیه  نابینا«  و  علیل  های 

 خدمتی»

احساس و  فکر  واسطه ی ضعف  به  دیگران  که  است  و    « 

انحراف از مشی سالمی که طبیعت تعیین کرده از » انجام«  

.   البته گاه، بیش از اندازه »  1این گونه » خدمت عاجزند«

منزوی« و » گوشه گیر« و حتی » غیر اجتماعی« می شود  

و می خواهد از زمین و زمان گریخته، خود را در کوهپایه  

زوای  های یوش گم کند. ولی در جای دیگر، وقتی علت ان

را به دست می دهد، قضیه روشن می شود که درد   خود 

نیما، به واقع درد شخصی او نیست وهمین درد غیر شخصی  

به این منبع به صورت » شعر، شمارۀ صفحه« ارجاع خواهم داد. ، صص  

19-17    
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به گوشه گیری می   این گونه  اورا  است که  غیر خودی  و 

 کشاند. روشن خواهد شد، چه می گویم. 

 قبل از ادامه ی بحث، چند یادآوری الزم است. 

ته اند. جایگاه نیما در شعر  اوال، در باره ی نیما بسیار نوش

های   های سال  با همه ی بحث و جدل  ایران هم  معاصر 

این باره حرف و  اخیر، مقوله ای بحث بر انگیز نیست. در 

سخنی برای گفتن ندارم. ولی فکر می کنم این ادعا راست 

شعر   به  کلی  بندی  تقسیم  یک  در  فارسی  شعر  که  باشد 

البته همین جا بگویم  ماقبل و مابعد نیما منقسم شده است.  

که   گونه  آن  انگارانه  ساده  نباید  را  بندی  تقسیم  این  که 

یا   و  نیما  پرمدعای  احتماال  و  آگاه  کم  رهروان  از  شماری 

معاندان کم دانش و احتماال مغرض او  پنداشته اند نشانه  

ی تخطئه شعر ماقبل نیما دانست. خود نیما در یادداشتی  

بر مجموعه ی شعر منوچهر شی بانی نوشته است، می  که 

 گوید: 

نمایندگان   که  هستیم  بزرگی  ادبیات  بران  میراث  ما   «
این  به  که  ای  برگشته  نسل  و  ناقابل  افراد  دارد.  عجیبی 
ارجمندی می خواهند تنزل داده باشند، افرادی قابل مرگ  
کمک   آنها  مُردن  زودتر  برای  حتما  باید  شما  که  هستند 
برومندی   و  را عمل شما طرح می کند  این کمک  باشید. 

 ( 370) شعر، ص شما آن را بارور می دارد«  شما در عمل

با این همه من به نقش نیما در متحول کردن شعر فارسی  

نمی پردازم. چنین کاری از سوی کسانی باید انجام بگیرد  

اند و ادعائی   قابلیت  که در این عرصه صاحب صالحیت و 

 دارند. صاحب این قلم،  هیچ کدام را ندارد.  

رسیدن اندیشه مندی نیماست  هدف اصلی و اساسی من، وا

این   خواند.  خواهید  که  دیگر  های  وعرصه  ها  حوزه  در 

اساسی   اختالف  یک  مشابه،  های  وارسیدن  با  برارسی، 

دیگری نیز دارد. تا آن جا که من می دانم، در اغلب موارد  

او سخن   های  اندیشه  ی  باره  در  نیما  بررسی شعرهای  با 

م اشعار اورا بالکل  گفته اند و من دراین نوشتار، می خواه

کنار بگذارم و با سیرو سیاحتی در نامه ها و شماری از نوشته 

 
باره ی شعر وشاعری، تهران،    1 نیمایوشیج، تهران،  1368در  . یادمان 

. منبعد در این نوشته به این منابع به این  1368. نامه ها، تهران،  1368

های دیگری که از نیما در دست داریم در باره ی اندیشه  

 مندی فرهیخته که نیما بود، سخن بگویم. همین.  

از اهل فن و کسانی که در این راه استخوانی ترکانده اند،  

راهنمائی   از  نویسنده دریغ  التماس دعا دارم که  و هدایت 

نکنند. از هر نقدی، به هر زبانی که بشود،  استقبال خواهم 

کرد. زیرا گناهی ازاین عظیم تر نیست که حقیقت در نتیحه  

ی روی گردانی ازتلخی احتمالی زبان و یا مالحظات مربوط  

 و نامربوط دیگر به مخاطره بیافتد. 

 1399مرداد ماه ، لندن احمد سیف،

 
 دردِ دیگران:   نیما و  - 1

» کسی که همه ی عمرش به مصرف فریب دادن دیگران   
می گذرد، خودش فریب خورده است و کدام احمق است 
 که مقصودی بزرگتر را فدای منظوری این قدر نازل کند؟«  
)نیما: حرفهای همسایه، در مجمومه ی در باره ی شعر و 

 ( 230شاعری، ص 
 

  [ نیز  دیگر  ی  مجموعه  سه  شعر،  ی  مجموعه  از  گذشته 

جموعه ی نامه ها و نیما در باره ی شعر و شاعری و هم  م

چنین یادمان نیما[  به همت زنده یاد سیروس طاهباز در  

. اگرچه دو مجموعه  1دسترس عالقمندان قرار گرفته است

وشاعری[،    شعر  ی  باره  در  و  ها  نامه   [ نیما  کارهای  ی 

برای  ولی،  نیست،  نیما  های  نوشته  ی  همه  دربرگیرنده 

قصدم  منظوری   است.  کافی  دارم،  نوشتار  این  در  که 

سازکردن داستان تازه ای در باره ی نیما نیست. ولی  می  

اشاره خواهم کرد: ]شعر، شماره ی یادمان، شمارۀ    صورت   [ صفحه[، 

 صفحه[.   نامه ها، شماره یصفحه[، ]
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و  بگویم  سخن  مند  اندیشه  نیمائی  از  اختصار  به  خواهم 

غرضم نیز پرداختن به شعر و یا نوآوری او در خصوص شعر  

نیست. و اما اندیشه مندی نیما، نمی تواند و نباید فقط به   

ش در باره ی ادبیات خالصه شود. چنان کاری  اندیشه های

به اعتقاد من بی انصافی محض است به نیماو از آن بدتر به 

ادبیات و فرهنگ ایران. نیمائی که من از خالل این نوشته  

ها دیده ام، نیمائی است که سیاست زمان را خیلی خوب  

نزدیک  می شناسد. در جامعه ای که هنوز پس از گذشت  

آن دوره،  حاکمیت عقل و خرد را بر نمی  قرن از    به یک

تابد، یکی از سخت کوش ترین مبلغان نگرشی خردورز به  

قضایاست. اگرچه از همه سو با حاکمیت بالمنازغ نگرشی  

یکه ساالر روبروست، ولی باور و اعتقاد ستایش آمیز خود را 

به کثرت گرائی عقیدتی از دست نمی دهد. به نظرمن، آنچه  

می کند، این مجموعه است بدون هیچ کم و  نیما را نیما  

کاست. پیشاپیش ولی این را بگویم و بگذرم که همه این  

به   بلکه  باشند،  نیما  انکارکننده شاعری  این که  نه  صفات، 

تعبیری که نیما از شعر دارد، از اجزای اجتناب ناپذیر آن 

هستند.  این مباحث از آن رو اهمیت دارند که شماری از  

هم چنان خود را شاعری نیمائی می دانند و به  شاعرانی که  

صورت های گوناگون در باره ی نیما قلم فرسائی  می کنند،  

در عین حال، بین شعر و و آنچه او در باره شعر گفته است 

. البته اگر، این   در واقعیت  زندگی دیوار چین می کشند 

فرسائی   قلم  هنر  و  به شعر  نیما  نگرش  محاسن  اندر  همه 

ند، بر این دوستان ایرادی وارد نبود. هرکسی آزاد نمی کرد

است که هر دیدگاهی داشته باشد. ولی آن قلم فرسائی ها  

از یک سو و از سوی دیگرمدافع شعر و هنری » بی بو و  

بی اندیشه« بودن با یکدیگر جوردر نمی    »  خاصیت« و حتی

و   شاعر  توان  نمی  اعتقادمن،  به  که  روست  همین  از  آید. 

از جمله برای سیاست    نیمائی بودو در عین حال،  هنرمندی

زدائی از شعر و هنر کوشید. حرف و سخن من، به سادگی   

این است که این دو دیدگاه را نمی توان با هم داشت. یعنی،  

بود   هنر  و  شعر  از  زدائی  سیاست  مدافع   باید  که    -یا 

و یا مدافع مواضع و دیدگاه     - خوددیدگاه محترمی است  

شعر و هنر.  می گویم و می کوشم از   ما در باره یهای نی

عهده بیایمش بیرون که ،  نیما  یکی از سیاسی ترین اندیشه 

ها  روزگار  مندان نوشته  این  در  ما  سیاحت  سیرو  ماست. 

 روشن خواهدکرد چه می گویم. 

پس، این بخش اول را اختصاص می دهم به نیمای سیاست  

بایدادرا تا دیر نشده،  اما  به دان. و  از سیاست  را  ک خودم 

و   مشخص  چارچوب  در  حدیثم  و  حرف  تا  بدهم  دست 

معلومی قرار بگیرد. برای احتناب از  بحث و جدل بی فایده،  

سیاست   نوشتار،  دراین  سیاست  از  منظورم  بگویم  باید 

سازمانی و گروهی نیست و با زنده باد و مرده باد هم کار  

شورانگیزی می ندارم. این سخن نیما، به دلم با دلچسبی  

 چسبد که:

آدم خنده اش می گیرد از ساده لوحی بعضی از رفقا. بعضی  »
از رفقا متوقع اند که اگر شاعر و نویسنده سرفه و عطسه هم  
به آن   و حتما  اجتماعی باشد  او  و عسطه  می کند، سرفه 
اندازه که طبقه ی معین می خواهد در آن فایده پیدا کند«  

 (   371) شعر 
این برای  درست   و  برای  را  روایت  همین  ها  بعضی  که 

نمایاندن کژ اندیشی های خویش در باره ی سیاست بهانه  

نکنند بی وقفه بگویم که همین نیما، در ضمن، براین عقیده  

 است که:

» برای شعر وشاعری چه الزم است؟ مایه ای از درددیگران.  
پس از آن جان کندن در راه تکنیک، زیرا زحمت شاعر فقط  

 ( 39ین است« ) شعر، در ا
از  از نیما، » مایه ای  از » سیاست« به تبعیت  منظور من 

درد دیگران« داشتن است. و به این تعبیر از سیاست، نیما  

تمام   در  چون  ماست.  روزگار  مند  اندیشه  ترین  سیاسی 

زندگی اش، مایه ای از درد دیگران را با خویش داشته است.  

دن این وجوه، هدفم به  این را هم اضافه کنم که با وارسی

نیما نیست.   برای  هیچ وجه صدور یک شناسنامه سیاسی 

نیست.   مردی  بزرگ  چنان  شایسته  حقیری  کار  چنین 

ممکن است در برهه هائی از زندگی اش به این یا آن سازمان  

شان نیز  ه هایدلبستگی هائی هم داشته و احتماال با نشری

و   ها  دلبستگی  آن  باشد.  کرده  قلمی  آن  همکاری  حتی 

نیما   اندیشه ی  از نظر شناخت  به گمان من  همکاری ها، 

فاقد ارزش اند و از آن بی ارزش تر، کوششی است که گاه  

می   ها  همکاری  و  ها  دلبستگی  آن  از  استفاده  سوء  برای 

شود. آن دست مسائل ممکن است برای » اهل سیاست« به  
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خصوص سیاست بازان سازمانی، جذاب باشد ولی برای من  

م والیتی نیما و  » اهل مازندرانم« و نه » اهل سیاست«  که ه

ندارد.  نقطه،    1به آن معنای متداول آن، جذابیتی  پس دو 

 برویم سر سطر: 

اگر به معنای نیمائی از سیاست وفادار باشیم، در این نامه  

ها کمتر موردیست که در آن ردی از » درددیگران« نباشد. 

فاقا بد هم نیست. مگر  گاه البته احساساتی می شود که ات

می شود کسی چون نیما بود و احساساتی نشد ولی حتی  

در این موارد هم منطقی و استوار سخن می گوید. در نامه  

 ای می نویسد: 

» من که می بینم به ضعفا چه می گذرد، چطور می توانم  
راحت بنشینم در صورتیکه خودم را اقال انسان خطاب می  

   2کنم«
 در نامه دیگری به الدبن می نویسد:  

... آسمان  برادر تو خاموش شده است؟  » خیال می کنی 
باالی سرم مثل دریائی پر از اشک موج می زند! زمین زیر  
پایم پراز خون است! من کجا و خاموشی کجا؟« ) نامه ها،  

 (  54ص 
و ادامه می دهد، که » نه، من این قدر خوشبخت نیستم که 

آسوده بگذارد« ولی خاموشی نیما، در ضمن قلب من مرا  

 دالیل دیگری نیز دارد.  

» من خاموش نمی شوم مگر برای این که بیشتر حس انتقام 
ذخیره   خود  قلب  در  را  ناپذیر  تغییر  ی  گذشته  و  سخت 

 کنم«.
و بعد، دوست دارد به » پاداش محبت « خود بسوزد ولی نه  

می رود« ) مثل آن مستی که » در خاموشی خود به خواب  

(. دلیلش هم روشن است . » من تمام اخالق و  55نامه ها،

عادات مردم را با اشک چشم و خون دل شست وشو داده  

(. در نامه ی دیگری  56همان،  ام. همه کس را می شناسم« )

به الدبن، انزوا طلبی نیما روشن تر می شود. یعنی نیما در  

 
» من بزرگ تر ومنزه تر از    در یادداشتی نوشت:  1335خود نیما در    1

این هستم که توده ای باشم.یعنی  یک فرد متفکر محال است که تحت  

حکم فالن جوانک که دالل و کارچاق کن دشمن شمالی ماست، برود  

به فکر او کند. این تهمت دارد مرا می کشد. من   و فکرش را محدود 

کو  به  یوشیج،  نیما  یادمان  مردم«،  دست  از  کنم  می  دق  شش  دارم 

به طعنه می    مقام توضیح این خاموشی ظاهری بر می آید و 

 نویسد 

به   نسبت  اعتنائی  بی  از  نیما  بعضی ها خیال می کنند   «
 فجایع جمعیت ، تنهائی را دوست دارد« 

 در حالی که غیر از عشق و طبیعت:

»یکی همین فجایع است که مرا به انزوا ترغیب می کند.   
در   که  شود  می  ریخته  اشکهائی  باطن،  انزوای  انزوا،  در 

 جمعیت نمی توان مانند آنها را ریخت« 
چشمهای خود را ابری می خواند که » همه جا باید از آن  

سیراب شود« و قلب او نیز آتشی است که » باید همه جا را  

(. با این همه، » بااین قلب خراب«  65ها،  بسوزاند« ) نامه  

خود را شبیه به  خرابه ای می داند که از حوادث خونین  

(. در عین حال، ولی » من  82حکایت می کند ) نامه ها،  

( و علت  75صدای مخفی عالم ورونق آینده ام« ) نامه ها،  

تنهائی و گم شدگی نیما نیز همین است.  در نامه ای به  

را نمی دانیم می نویسد، » مردم هر قدر    رفیقی که اسمش

بیشتر ظم آنها  با  من  قلب  باشند،  تر  بضاعت  بی  و  تر  لوم 

ما   افزاید»  می  و  گذارد«  می  قدر  آنها  به  و  کرده  نزدیکی 

ها،   نامه   ( ایم«  واقع شده  و جنایت  - 21درعهد مضحکه 

(. گاه ولی آنارشیست می شود و یا این طور به نظر می  120

کت مستقیم، آنهم بدون برنامه و سازمان  آید و مدافع حر

دهی و از این نیز ابائی ندارد که » دزد و خودسر و جنایتکار  

« نامیده شود. واشاره می کند که » محبس برای مرد، تنگ  

نیست« واین نظر بدیع را ارائه می دهد که » با دزد به دزدی  

نامه ها    ( رفتار کرد«  باید  با ظالمین به ظلم  (. در  121و 

ای می   نامه  در  به الدبن  ها،  این حرف وسخن  کنار همه 

نویسد که » تو مثل طوفان می خروشی و من مثل تاریک  

( و اگرچه با قوه  126سحرگاهی، آشفته می شوم« ) نامه ها  

بهار را با قلب خویش «  ی شعر و خودرا به بی خیالی زدن»

افکارش »   بااین وجود، هم چنان در  آشتی می دهد ولی 

( و  136و    129ان و قانع نشدنی است« ) نامه ها،  سرگرد

] منبعد در متن به این منبع    68، ص   1368سیروس طاهباز، تهران  

 ارجاع خواهم داد.   به صورت )یادمان، شمارۀ صفحه(
2  [ طاهبار  آثار  گردآورنده[:  سیروس  مجموعۀ  از  ها،  نامه 

 .   19، ص 1368دفترهای زمان،تهران، ،نیمایوشیج
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این را نیز می داندکه اگرچه مثل » پرنده روزه دار رزق می  

آسایش خیال دیگران  برای  ولی در » سن جوانی  خورد« 

(. البته مورد انتقاد هم  106-7) نامه ها،    قربانی شده است«

قرار می گیرد ولی به این نوع خرده گرفتن ها پاسخ نمی  

هد. هوشنگ ایرانی، مثال، خرده گرفت که گفتگوی نیما »  د

بیشی   و  است  بیماران  پرستاری  و  داری  مملکت  سر  بر 

داشتن درس اخالق و مرمت دیگران را معیار لیاقت گوینده  

(. نیما، ولی تا پایان عمر دل نگران 162می داند « )یادمان،

 پرستاری از بیماران بود. 

د وتیز می نویسد ولی تا  وقتی جری و عصبانی می شود تن 

جائی که من دیده و خوانده ام هرگز  بی منطق سخن نمی  

گوید. درددیگران داشتن به شکل و شیوه های مختلف خود  

را نشان می دهد. در جائی می نویسد که تا » وقتی که با  

یک شخص پست روبرو هستم« قلب من به شدت می طپد  

ضبناک  غ ، » و نبضم سریع می شود و صورتم گرم می شود

« و اغلب اوقات » بقدری خونخوار می شوم « که اگر کسی  

در اطراف من نباشد » شخص مخاطب را کشته و از خون 

او  می خورم«. با این همه، » من با همه مهربان هستم« و  

» نوع انسان را دوست دارم« زیرا که » برای اوست که کاری  

ن، ص  ) هما  .می کنم. برای اوست که زحمت می کشم«

32) 

گاه به سیاست علنی و عامیانه رومی کند. در باره ی مجلس  

نویسد که »   به تغییر سلطنت رای داد می  موسسانی که 

مجلس موسسان به اصطالح  شیطان « می خواهد » آتیه 

یتیم   های  بچه  مشت  یک  سرنوشت  یعنی  مملکت،  ی 

ومادرهای فقیر را معین کند«. »جوان ها« اغلب آنهائی که  

جلد از کتب ادبیات غربی را ترجمه کرده اند و به این  »چند  

جهت مشهور به نویسندگان هستند در این مجلس شرکت  

دارند. می خواهند آنها را برای این محلس انتخاب کنند. به  

من هم تکلیف کرده اند ولی من تا کنون نه پا به مجلس  

  آنها گذاشته ام نه بازی قرعه و انتخاب وکال را شناخته ام.

من از این بازی ها چیزی نمی فهمم« . و با دور اندیشی می  

استبداد  یک  اند.  کشیده  کار  روی  را  نفر  یک   « نویسد 

خطرناک ، مملکت را تغییر خواهد داد«. و ایران به زمانه و  

شاهدمدعای نیما. و بعد، به احتمال زیاد،    عصر رضا شاه، نیز،

می دهد      با توجه به سرنوشت دوست ناکامش عشقی ادامه

معدوم   تورا  تا  باش  ساکت  یا  بمیر  گمنام!  هنر  با  »جوان 

نکنند و تو بتوانی روزی که نطفه های پاک پیدا شدند به  

آنها اتحاد را تبلیغ کنی«. اگرچه آن برنامه ها را نشانه توطئه  

می داند و دیدگاهش کمی دائی جان ناپلئونی می شود ولی  

غلوب می شود« ) یادمان  تردید ندارد که » باالخره شیطان م 

 (.  36-37صص 

بگویم و بگذرم که نیما به تعبیری عامیانه،  سیاسی نیست  

و کاری به سیاست ندارد. ولی به تعبیری نیمائی هرگز از  

وارسیدن درد دیگران غفلت نمی کند.  اقتصاد دان نیست  

به   و  نالد  می  ثروت  و  درآمدها  توزیع  در  نابرابری  از  ولی 

آن را محکوم می کند. با این همه،  نیما  راستی و درستی  

ساعته است. یعنی لحظه ای پیش نمی    24اندیشه مندی  

آیدکه نیما، نیما نباشدو کس دیگری بشود. اگرچه در تمام  

را  خود  وروستائی  اساسی  های  خصلت  همان  اش  زندگی 

حفظ می کند. در سالهای اول آمدن به شهر، به واقع شهر  

د برجسته تری پیدا می کند.   وشهری ستیزی است که نمو

و این بخش از نوشته های او، اگرچه درکل نادرست نیست،  

برای  دارد.  فرق  کیفی  نظر  از  او  های  نوشته  دیگر  با  ولی 

می نویسد، » شهر منبع    1300نمونه در نامه ای به تاریخ  

بدبختی است. خوشبختی در او برای یک مغز حساس محال  

ر موارد مکرر نیما، همین اتهام  ( .  د29) شعر،  است، محال«

اگر چه قابل درک است   را برعلیه شهر بکار می گیرد که 

ولی عجیب است که اندیشه ورزی چون او، به بیان عباراتی  

کلی به این صورت راضی می شود. واقعیت این بود و هست  

روستا   نباشی،  نبوده  زمین  صاحب  نیز  روستا  در  اگر  که 

می شود و این نکته بیش از    نیزبهمان صورت منبع بدبختی

آنکه در باره ی شهر و یا روستا درست باشد، مسئله ای است  

یا   و  تولید«  برعوامل  نبودن  یا  بودن  مالک  با»  پیوند  در 

داشتن یا نداشتن امکانات  الزم و کافی برای زندگی. باری،  

این   داند  بدبختی می  عامل  را  ای که شهر  نامه  در همان 

 « گویدکه  می  را  جوان   نکته  شما  به  من  امیدواری  فقط 

هاست« وبرای همین جوانهاست که » چیز« می نویسد تا  

در آینده بخوانند . برای جوانها ولی پیغام مهمی دارد.  »  

نمی گویم چه کنید« ، وظیفه ی خودتان را » از خودتان 

را   کارها  این  بتوانید  اینکه  برای  است  بدیهی  و  بپرسید« 

زم است که »خودتان را بشناسید«. بکنید، قبل از هرچیز ال
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باور نیما به تکامل به این صورت در می آیدکه به جوانها می  

گوید » شما تا کنون چیزهائی را مشاهده کرده اید که بر  

پسران  کنیدکه  می  تصدیق  است.  بوده  مجهول  پدرانتان 

شماهم چیزهائی را خواهند دید که بر شما مجهول است«  

ن باید همیشه در انتظار چیزهای تازه  و از آن مهمتر، » انسا

باشد« و وجه مشخصه انسان را در همین انتظار می داند و  

 (. 30نامه ها، جوانها را به کار و تعمق فرا می خواند )

با این همه، درددیگران داشتن نیما فقط به بیان درد و یا  

تنها به دل سوزاندن برای دردمندان خالصه نمی شود. در 

به   ای  ماللی  نامه  مردم  از مالمت  من  نویسد  می  عشقی، 

ندارم چون غالب اوقات مردم از کارهای تازه و خیاالت نادره  

پرهیز می کنند و قلبم را اگر » به تکان « بیاندازم تنها » 

برای رد استحقار و زورگوئی که حوائج و فوائد طبیعی من  

به   و  اندازم  تکان می  به  را مضمحل می کند«  و جمعیت 

نطور است که » آماده ی دفاع هستم. آنهم غالبا با  همین م

   1303(. در نامه ای در  100نامه ها  مشت و نوک این کارد« )

که مخاطبش را نمی شناسیم اشاره می کند به مسائلی که  

آورده   پیش  نیما  مخاطب  جمله  از  و  مردم  برای  ها  قزاق 

بودند،  و قزاق هارا تشبیه می کند به لشگریان » شمر و  

ر معاویه« که برای » کمی پول، درجه، منصب و نشان،  پس

مردم و خودشان را بازیچه ی اراده ی دیگران قرار می دهند  

و جهالت آنها گاهی قابل رقت است« و بعد، می پرسد،  »  

چه کنیم؟ ما درعهد مضحکه و جنایت واقع شده ایم«. و  

عموما،   اگرچه  نامه هست.  توضیح هر کدام هم در همین 

ومحروم و بی کاله زندگی می کنیم« ولی اگر » حق  اسیر»

به اسم قانون و به اسم های مختلف دیگر   خودمان را که 

انواع دیگر تصرف   اند، بخواهیم محرمانه یا به  غصب کرده 

و   می گذارند«.  اسم  و خیانتکار  را دزد، خودسر  ما  کنیم، 

داشتن   آقائی  و  سروری  این  تداوم  برای  ازکوشش  البته 

وتاهی نمی کنند و بسیار هم با هوشیاری عمل  خویش نیزک

می کنند، یعنی، » بین ما مخالفت و دشمنی ونزاع مهیا  

و کیسه هاشان  با هم جیب ها  زدوخوردما  از  تا  اند  کرده 

 (.   120-121نامه ها، متصل پر شود!« )

در اغلب نامه هائی که به برادرش الدبن نوشته به وارسیدن  

انگیزند. یک جا    مقوله هائی می پردازد که تامل بر  بسیار 

برایش از خرابی نظام آموزشی می نویسد که غیر از » خفگی 

و انقیاد و بی اقتداری فکری و خیالی چیزی در اطفال تولید 

از محرومیت 135نکرده است« )نامه ها،   (. در جای دیگر 

های مشترکشان سخن می گوید و می رسد به یک نکته 

محرومیت به من تسلی می    اساسی، که فقط یک چیز در

دهد که » کیسه ی خیالم را با فروتنی در مقابل ناحق و  

تملق نزد مردم و دوستی با متمولین پر نمی کنم« و برای 

نام جوئی و شهرت، » قلبم را ذلیل نکرده زیر پای هیچکس  

نمی اندازم«. دلیلش نیز روشن است، » من گدای عشقم«   

برای دستمالی قیصریه را در حالیکه آن کسان که حاضرند  

به آتش بکشانند، به واقع » گدای همه چیزها هستند مگر  

 (.130یاوه سرائی و پرگوئی« ) نامه ها،

به دوستی می نویسد این    1305در نامه ای که در فروردین  

نکته سنجی بدیع را دارد که » روز عید، یعنی روز نشاط و  

تقویم نه  کند  می  تعیین  انسان  قلب  را  احکام    نشاط  و 

نجومی«  و سپس اشاره می کند به »روز نشاط خودش«، 

یعنی، روزی که  » از روی تپه ها و کوه ها به فقیر، اخبار  

می کنند اسلحه بردار و مرگ را از خانه ات بیرون کن« و  

روشن تر و صریح تر می نویسد، » بهار من« موقع جدیدی  

م می  است که » بجای برگ به درخت، شمشیر به کف مظلو

» آن بهار را تبریک « خواهد گفت. از دهد«. البته که نیما،

این اما، دل گرفته است که ، » اینجا همه به خواب رفته 

اند« ولی یادآوری می کند، که  » قلم کم از تیشه نیست« 

 (. 155) نامه ها، 

مرگ پدر ضریه ی سختی به نیما می زند که در بسیاری از 

است ولی درهمان حاالت هم   نامه ها و شعرهایش منعکس

از دیگران غفلت نمی کند و دردشان را با خود دارد. خود  

تر   پدر شکسته  مصیبت  با  که  داند  می  ای  راسد شکسته 

شده است. از سختی ها و دشواری های زندگی سخن می  

نویسد، » باز هم خودم را نباخته گوید ولی در ضمن، می 

لی» هم چنان » ام« و اگر چه، » گرسنه ام، محبوسم« و

( و محبوسین جان می  کنم«   ها،    برای گرسنه ها  نامه 

189.) 

نیما، کار  و  البته  اجتماعی  علل  وارسیدن  کلی  وجوه  در 

تاریخی این ناهنجاری ها یا طرق رفع و رجوعشان نیست.  

ولی درایت نیما دلچسب است و اندیشه مندی اش به واقع  

 چشمگیر.  
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روایت نیما، » مایه ای از   گفتیم خمیر مایه ی شاعری به

نمی  متوقف  ولی در همان جا  درد دیگران« داشتن است 

 شود. برای شناختن » درددیگران« چه باید کرد؟ 

است.   قدرت الزم  دو  درددیگران،  شناختن  »  قبرای  درت 

خارج شدن از خود« که الزمه ی شناختن رنجها و فکرهای 

بع  و  نماند  باقی  مبتدی«   « شخص  تا  است  الوه،  دیگران 

میزان کار، » خود پسندی ها و جهالت« قرار نگیرد و قدرت  

شعر » به خود در آمدن« که تکمیل کننده این فرایند است )

(. در خصوص درددیگران و کوشش برای شناختن 75-74

آن شعار نمی دهد. اهل فریب کاری و دودوزه بازی های  

معمول ونامعمول نیست. به گفته ی خودش، » هیچ چیز  

یجه ی خودش نیست، بلکه نتیجه ی خودش با دیگران نت

 (. 98) شعر،است« 

در نامه ای دیگر به همین موضوع باز می گردد و سرراست 

همه کس را« و  تر و علنی تر حرف می زند. هنرمندی که »

من  به ویژه » آنهائی را که رنج می برند« فراموش کند، »

لگد مال کرده است« باور می کنم که پیش ازهرچیز خود را  

برای این که این » خود« مفهومی مستقل و در خالء نیست 

و تنها با دیگران و در رابطه با دیگران معنی پیدا می کند  

 (. 279شعر، )

مقوله ی مایه ای از درد دیگران داشتن برای نیما، یک ژست  

توخالی روشنفکرانه نیست. نشانه ی فخر فروشی و ادعای  

نیست بلکه چیزیست که به راستی با تمام  تعهد داشتن نیز 

جسم و جانش به آن اعتقاد و ایمان دارد. به همین خاطر  

می نویسد،» اگر یک تربیت عمومی بود« و اگر، » استعدادها  

فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری  

از گرسنگی بمیرد، خیلی هوش ها   تا دیگری  ترکید  نمی 

 (.67شعر،   ردند« )کار خود را می ک

البته گاه لخت و علنی حرف می زند که مسلما این دست  

اظهار نظر های سرراست و علنی برای شماری از مدعیان 

پیروی از او بسیار دشوار می تواند باشد و این نکته در چند  

می   نیما  است.  شده  تر  برجسته  خصوص،  به  اخیر،  سال 

وده در هیچ زمان  ی که با سیاست مربوط نبتنویسد، » ادبیا
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به   نیز می رسیم  این جا  البته،  وجود نداشته و دروغ است«. و 

تعبیری دیگر و به غایت زیبا از سیاست، یعنی می خواهم یک بار  

دیگر گفته باشم که منظور نیما، سیاست سازمانی و حزبی نیست.  

ادامه می دهد، که ملت ما بیش از همه محتاج به این گونه ادبیات  

ی تادبیامی خواهد نظم باشد یا نثر و اما این یعنی، »است، حال 

(. در جائی دیگر، همین 156که زندگی را تجسم بدهد« ) شعر  

بهبودی   برای  بتوانی  باید   « گیرد،  می  دیگری  شکل  روایت 

همسایه ی خود فکر کنی«، باید بتوانی » یک مصری باشی، یک  

غروب های  عرب بادیه نشین در حوالی نیزارها و طراوت هنگام  

(، دلیلش 252آن حوالی را بطور دلچسب در خود بیابی« ) شعر  

  ( هم ساده است چون » هیچ کس خودش به تنهائی نیست« 

(. به قول نیما، » خیلی زشت است« که فقط آدم 253همان،  

عاشق زنی باشد و » تمام شعرهایش در تمام عمر راجع به آن«  

س را و در میان  (. هنرمندی که همه ک252نوشته شود) شعر  

همه کس، » آنهائی را که رنج می برند« فراموش می کند، » من  

باور می کنم که بیش از هرچیز خود را لگد مال کرده است« )  

 (.    279شعر  

در نامه ی معروفش به ش. پرتو، عمده مسئله را رنج داشتن و  »  

در مرتبه ی کمال خود، فهم کردن رنج دیگران« می داند و این  

فهم کردن« همه جانبه است که در برگیرنده ی » همه ی  »  

جلوه ها و دقایقی که دنیا و زندگی ما و هم نوع ما را می سازدو  

(.  تعهد و تعصب نیما به 287شعر  پربار می کند« نیز هست )

مایه ای ازدرددیگران داشتن،  مقوله ای مبهم و بحث بر انگیز  

د، نیما از این اعتقاد  نیست. یعنی در هر فرصتی که پیش می آی

ریشه دار خود سخن می گوید.  هنرمند، به قول نیما، باید » در 

(. حتی وقتی 312نظر داشته باشد که برای مردم است« ) شعر  

از نیما راجع به هدف بدایع و بدعت هایش می پرسند، این پاسخ  

احساسات   بتوانم  بهتر  این که  برای  را می دهد که »  دلنشین 

را ام  بیان    درونی  است  اجتماعی  دردهای  به  آمیخته  که 

از شعر جدا کنم«  کنم، نامه ای  1تصمیم گرفتم موسیقی را  در 

دیگر، از زندگی خود می نالد که » من دیگر به درد زندگی خودم  

اما، » هنوز فکر می کنم چطور می توان به درد  نمی خورم«، 

 (. 416شعر،  زندگی دیگران خورد« )

 . از اساسی ترین آموزش های نیماست  و این بی گمان، یکی
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 عبید  هایی ازاقتصاد سکس در روایت

رساله   در  میعبید  اینچنین  را  حکایتی  دلگشا  آورد: ی 

پسرکی از حمص )شهری در سوریه( به بغداد شد و صنعت "

خودفروشی را پرسود دید. مادرش او را برای مرمت آسیا به  

در   بدن(  )پایین  اسافل  نوشت:  بدو  پسر  فراخواند.  حمص 

 .  "عراق به از آسیا به حمص باشد

که     دارد  آن  از  حکایت  عبید  از  داستانی  چنین  بازتاب 

بچه و  اقتصاد  زمانهبازی  در  پهنهلواط  او  از  ی  ای گسترده 

گوید  نوردید. ولی برخالف آنچه که عبید میمنطقه را درمی

فروش چندان هم سودی در  چنین کاری برای پسرکان تن

فروشی کودکان به عنوان بر نداشت. با این همه عبید از تن

هایی از  برد که به حتم گروه صنعتی پرسود و پررونق نام می

-ی خویش از همین راه ارتزاق میهمراه خانواده  کودکان به 

ی دلگشا هم دوباره از  کردند. عبید در جایی دیگر از رساله

نویسد:  کند. او میفروشی به عنوان صنعت )حرفه( یاد میتن

مدت" گفت  بخاری  با  نمیشخصی  جماع  که  کنم.  هاست 

ده تا صنعت به  کنی باری می گفت: ای جان برادر چون نمی

نکنیبایک فراموش  جماع  "رگی  از  هم  داستان،  این  در   .

دادن و هم از جماع کردن به اشتراک به عنوان صنعت یاد  

شود. هنجارهایی که به سهم خود اقتصادی را در جامعه می

تر زد. فقر و فالکت مردم عادی به طبع هرچه بیشرقم می

 زد. به گسترش آن دامن می

ها نیز  دند که آنهای دیگری هم بودر عین حال صنعت  

می شمرده  جامعه  عمومی  اقتصاد  از  کارساز  شد.  بخشی 

از آن را به  چنانکه عبید در حکایتی دیگر هم نمونه هایی 

از همین حکایتتصویر می یکی  او در  نویسد:  ها میکشد. 

دهانی نزد طبیب شد و از درد دندان بنالید. پس چون گنده"

مش به  ناخوش  بویی  بگشود،  دهان  رسید.  طبیبش  امش 

جویان و کناسان  گفت: این کار صنعت من نباشد، نزد چاه

 . "کردند( شو)کسانی که چاه فاضالب را پاک می

شود عبید از کار طبابت هم به عنوان  چنانکه مشاهده می  

-ای که آن هم در کنار صنعت تنبرد. حرفهصنعت نام می

نقش  گیرد تا به سهم خود در اقتصاد جامعه  فروشی قرار می

انگیخت تا خرید و  فروشی شرایطی را برمیبیافریند. ولی تن

ی عبید رونق بگیرد. در همین راستا فروش کنیز نیز در دوره

بزرگی کنیزکی بخرید. او را پرسیدند: کنیز "آورد: عبید می

را چون یافتی؟ گفت: دو صفت از بهشت در او دیدم؛ فراخی 

کنیز  "و سردی و سردی  فراخی  طبع،  به  پیش  .  آنجا   از 

میمی دست  به  دست  همچنان  او  که  نیاز  آمد  تا  گشت 

از   شهر را برآورده نماید. اما در    "بزرگان"جنسی بسیاری 

سامان از اقتصاد هرگز کنیز به چیزی دست ی بیاین سامانه

بایست به بردگی جنسی برای مردان  یافت. او تنها مینمی

نانی   لقمه  به  آنوقت  تا  ارباب  متمول تن در دهد  از دست 

 خویش قناعت بورزد.

ی عبید امری همگانی  خرید و فروش کنیز و غالم در دوره  

می صفشمرده  چون  و  بندیشد.  فرودستان  از  هایی 

-فرادستان در جامعه پا گرفته بود که ضمن آن، باالدستی

هایی از فقیران ای تحمیلی به گروههای زمانه ضمن معامله

می مدست  این  در  به عاملهیافتند.  غالم،  و  کنیز  ارزش  ها 

گردید. آنوقت کنیز و غالم در  اربابِ پیشین او پرداخت می 

ی خودشان به هر خواستی از ارباب که قبال خوراک روزانه

دادند. ناگفته نماند که غالمان و کنیزان به بگویی تن در می

اربابان شمرده  گونه از مایملک  ای رسمی و شرعی بخشی 

جدایمی و  می  شدند  مزرعه،  و  خانه  کارِ  نیاز  از  بایست 

 جنسی ارباب را هم جایی به حساب بیاورند. 

یابد:  چنین موضوعی به درستی در حکایت زیر بازتاب می   

گرفت به مزد سیری شکم، و شخصی غالمی به اجاره می"

اصرار بدان داشت که غالم هم اندکی مسامحه کند. غالم  

-شنبه را هم روزه می گفت: ای خواجه روز دوشنبه و پنج

ی کاال چنان باال  . به طور حتم در چنین بازاری عرضه"دارم
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گرفته بود که ضمن آن بسیاری از غالمان به پذیرش همین  

دادند. شکی نیست بازارهایی  شرایط غیر انسانی رضایت می

هم بودند که به طور پنهانی یا آشکار و علنی چنین تجارتی  

می  پیش  به  ورا  در  ضمن  بردند.  جامعه  فرادستان  اقع 

برده رایج،  دین  و  با حکومت  به  همسویی  را  داری جنسی 

-ای از فالت ایران وجاهت میشکل بومی آن در محدوده

برده  و  بردگی  از  نوع  این  سودهای  دادند.  حتم  به  داری 

 زد. های متمول جامعه رقم میفراوانی را برای گروه

روایتهمان   در  شد  گفته  که  عبگونه  تجارت های  از  ید 

ای از یابند. در نمونهای میسکس، کنیزان هم جایگاه ویژه

ای؟  کنیزی را گفتند آیا تو باکره"خوانیم:  ها میهمین روایت

. پیداست که کنیز بنا  "گفت: خدا از تقصیرم درگذرد، بودم

توانست باکره بماند.  به جایگاه خویش در اجتماع، هرگز نمی

کس فقط به ارباب و صاحب خود  اما این کنیزان در کار س

بردند تا ضمن  ای سود میدادند. آنان از هر روزنهرضایت نمی

ی  طلبی، درآمدزایی احتمالی و پنهانی خود را در پهنهتنوع

توان به کار سکس به پیش ببرند. در این خصوص هم می

ی دلگشا دست یافت که آورده است:  ای روشن از رسالهنمونه

د که با کنیز او جمع آمده است. کنیزک  مردی کسی را دی"

به   مرا  او  آقای من!  ای  را گفت: چرا چنین کردی؟ گفت 

سرت قسم داد که با من درآمیزد و تو از محبت من به خود  

 . "توانستم دعوتش را رد کنمگونه میآگاهی، چه

دوره    در  نیز  )رقاصی(  پااندازی  نام  به  شغلی  و  ی  حرفه 

رونق داشت. گفتنی   پایعبید  ی اندازان در دورهاست که 

بردند. چنانکه عبید  عبید شغلی چند منظوره را به پیش می

ی  های رسالهاندازان را در یکی از داستانای از کار پاینمونه

است:   آورده  خواست. "دلگشا  نوخطی  پااندازی،  از  مردی 

این  از  به  گفت:  نخواهم.  را  این  گفت:  آورد.  کنیزکیش 

لیکن مرا رغبت بدان است که چیزیش  بایدت؟ گفت: نی،  

در میان آویخته باشد. ]پاانداز[ گفت: خیارش در میان نه و 

.  "دو پیاز بر آن بیاویز و از قفا در کارش گیر و نوخطش پندار

ی عبید پسرکان نوخط آید که در زمانهاز این روایت برمی

چه کامجویی  برتری  برای  نیز  کنیزان  از  بسیاری  بر  بسا 

-تری از همد. چون بسیاری مردم، شگردهای متنوعانداشته

 بستند. آمیزی را با پسران به کار می 

ی پااندازی، از جایگاه قوادان و دیوثان  عبید جدای از حرفه  

ماند. ولی او چنین کاری  اش غافل نمی نیز در اقتصاد زمانه

-هایی از قاضیان هم نسبت میآمیز به گروهرا خیلی کنایه

طلحک را پرسیدند که دیوثی  "گوید:  یتی می دهد. در حکا

از قاضیان باید پرسید اما  "چه باشد؟ گفت این مسأله را   .

ایهام و  پهلو  دو  عبید  میسخن  نظر  به  چون  آمیز  رسد. 

هرچند این قاضیان بودند که به ظاهر قوادان را به محاکمه  

ی های فراوانی از حرفهکشاندند اما خودشان هم نمونهمی

گذاشتند. قاضیان همچنین برای دیگران به اجرا می  ایشان را

-های عبید ضمن قوادی در جایگاهی از روسپیدر روایت

آفرینند. کاری که محتسبان نیز هرگز از  بارگی نیز نقش می

نمی  غافل  آن  و  برآوردن  قاضیان  که  است  گفتنی  ماندند. 

ای از قوادی  ی عبید اجرای نقشمایهفقیهان همواره در زمانه

شمردند. به همین دلیل  ا برای پادشاهان زمانه واجب می ر

افزودند. چنانکه  هم به ارج و قرب خویش در دربار شاهان می

رساله در  روشنی  به  نویسد:  ی ده فصل خود میعبید هم 

از راه  . در واقع گروه"القواد، مقرب ملوک" از قوادان  هایی 

باالدس مشاغل  به  پادشاه،  و  حاکم  برای  خود  تی  قوادی 

 یافتند.   حکومت دست می

های عبید کاری پررونق و  اقتصاد سکس نه فقط در روایت  

هایی از سوداگران همین  که گروه شود بلهمگانی نموده می

گذاشتند. چنانکه در  بازار حتا در این راه با هم مسابقه می

گروه استثنا  بدون  پهنه  کنیزان، این  از  پرشماری  های 

خات روسپیان،  و  غالمان،  امردان  قاضیان،  قوادان،  ونان، 

می نقش  هم  با  رقابت  منظور  به  حتا  مخنثان  آفریدند. 

های عبید  های مستندی از عملکرد ایشان در نوشتهحکایت

می میانعکاس  او  که  "نویسد:  یابد.  گفت  را  مخنثی  زنی، 

بسیار مده که در آن دنیا به زحمت رسی. ]مخنث[ گفت:  

اب دو سوراخ باید داد و مرا تو غم خود بخور که تو را جو

-فروشی شیوهی عبید به منظور تن. درواقع زنان دوره"یکی

متفاوت میهای  اجرا  به  را  جنسی  عمل  از  گذاشتند.  تری 

آمدند  چنانکه رقیبانی سرسخت برای مخنثان به شمار می

رقابت خود تالش می  بازار  و ضمن  از  را  تا دیگران  کردند 

 خویش پس برانند. 

-های عبید از اقتصاد سکس، نمونهوقات در روایتگاهی ا  

نویسد:  گیرد. چنانکه او میهایی از اقتصاد پایاپای هم پا می
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-دو کودک در قم از زمان طفلی تا پیری باهم مبادله می "

ی مسجد هم محلی برای این  . توضیح اینکه مناره"کردند

 شود. نموده می  "مبادله"

تن زنان،  از  مردان  جدای  زمانه فروشی  در  همچنان  ی  نیز 

برای  عبید رونق می  عبید مستندات خوبی  گرفت. چنانکه 

های  چنین رویکردی فراهم دیده است. او در یکی از روایت

گفت  واعظی در کاشان بر منبر می"گوید:  اش میداستانی

که روز قیامت حوض کوثر به دست امیرالمؤمنین علی باشد  

ای  باشد. کاشی  و آب آن به کسی دهد که کونش درست

برخاست و گفت: ای موالنا مگر او در کوزه کند و هم خودش 

نکته"بخورد چنین  بازتاب  شدن  .  همگانی  از  طبع  به  ای 

 خودفروشی یا سکس مردانه در جامعه حکایت دارد. 

بر     از چنین رویکردی  نیز هرگز  فقیهان و خطیبان  حتا 

نمی نمونهکنار  عبید  تازه  اماندند.  روشنی  عمل های  ز 

به دست می با حیوان هم  را  ایشان  مینزدیکی  او  -دهد. 

پسر خطیبِ دهی بامداد در پایگاه )طویله( رفت،  "نویسد:  

-گایید. پنداشت همه روزه چنان میپدر را دید که خر می 

خواند. پسر بر درِ  کند. روز جمعه پدرش بر منبر خطبه می

 . "برم گایی یا به صحرامسجد رفت و گفت: بابا خر را می 

همجنس   از  حکایتی  نقل  ضمن  همچنین  بازی  عبید 

ها پیش  فشارد که از سال سلطان محمود بر این نکته پای می 

همچنان چنین رویکردی در جامعه ریشه دوانده بود. او حتا  

کشد که ضمن آن سلطان محمود  به طنز روایتی را پیش می 

نقشمایه زوجهمواره  برای  را  مفعول  یا  فاعل  از  های ای 

گذاشت. داستان شیرینی که انعکاس  جنسی خود به اجرا می

بی  او میآن چندان هم  بود.  نخواهد  سلطان  "گوید:  فایده 

محمود در مجلس وعظ حاضر بود. طلحک از عقب او آنجا 

باشد،  رفت. واعظ می را گاییده  پسرکی  گفت که هر کس 

از   نشانند تا او راروز قیامت پسرک را بر گردن غالمباره می

می سلطان  بگذراند.  صراط  ای پل  گفت:  طلحک  گریست. 

-سلطان مگری و دل خوش دار که تو نیز آن روز پیاده نمی 

 . "مانی 

طبقات    برای  عبید  که  حکایت  و  داستان  از  فضایی  در 

می جامعه  و  گوناگون  داد  در  استثنا  بدون  همگی  آفریند، 

ه  توان یافت که بآفرینند. کسی را نمیستد سکس نقش می

نوعی برائت خویش را از این ماجرای همگانی اعالم نماید.  

ای ویژه از  در عین حال آنان برای توجیه رفتار خویش نمونه

می پشتوانه  هم  را  حکومتی  صاحبان  دین  چون  گرفتند. 

های قدرت، چه در ساختار حکومت و محاکم و چه کرسی

از تن یا  در مساجد و مدارس، همگی رویکردهایی  فروشی 

بردند. ولی داد و ستدهای  وز جنسی را نیز به پیش میتجا

کم اقتصاد  از  نوع  طرف  این  از  جنس  بهای  دریافت  به  تر 

-انجامید. چون نظام سیاسی و اقتصادی حاکم چهمقابل می

بسا نوعی از بردگی جنسی را به همگان تحمیل کرده بود.  

خاستگاه اقتصادی کنیزان و غالمان هم به درستی از چنین  

ایی حکایت دارد. این کنیزان و غالمان بین اربابان خود  ادع 

می دست  به  میدست  آنان  کار  شدند.  همراه  به  بایست 

مزرعه یا  خانه  در  خود  نیاز مزدوری  خویش،  صاحبان  ی 

 جنسی ایشان را هم برآورده کنند.   



 19  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

99 

 

 (نخانی )روزبهامسعود کریم

 
 

 نادانی در ستایش 

 نوعی خوانش بر حکایتی از مثنوی مولوی 
 

اندازه به  ایرانی،  این »ما«ی  قیلما،  از  تاریخ  وقال ِ  ی یک 

ش  امدرسه دل ِ مان گرفته بوده است و گرفته است، همه

ایم و داریم. پیوسته آفتاب را به  و مطرب داشته  هوای می

ه،  نه از مدرس  -ی تاریخی ِ ماست که حافظه  - زبان ِ حافظ  

 . ایمکرده طلب پیاله«   ِ»مشرق  از فروشی؛ مِی یدکّه  که از

 ایم.ایم: پابند ِ شتران! و از آن گریخته عقل را »عقیله« دیده

 الجرم   و  ایم بوده  نادانی  و   نااندیشی،  ناپرسانی،    ِ ستایشگر

ایم، که در آن،  ونانی را به خانقاه ایرانی بدل کردهی  ِآکادمی 

چرخد، و نه بر پرسش  »ارادت« و »ارشاد« میدنیا بر مدار  

 ورزی و دانایی. و اندیشه

یعنی که  -بودنِ عقالنیت و علم  در »ذلّ ِ سؤال«، در ناستوده

 . یافت توانمی فراوان  مانادبیاتِ در  -در ستایش نادانی 

ست که به طرزی ایم، اما، آن بخشیآنچه بدان توجه نکرده

بزرگداشتِ به  رمزآلود  و  می  پنهان  از  نادانی  و  پردازد، 

و کشتیآن  »نحوی  حکایت ِ  است  آن،  جمله  در  که  بان«، 

گیرد که خواننده نیز نبوغ موالنا چنان جانب ِ نادانی را می

عمر ِ نحوی«، کل عمرای نمیچاره    ِ بیند جز آنکه »کلّ ِ 

رادانشی  ای   عمرت  »کل!..های  که  بگیرد  استهزاء  به   مرد 

 !فناست« نحوی

 

 تر در گشودن ِ این حکایت نوشته بودم:این اندک را پیش

 

نویسی، و در هر کار هنری دیگر، هنرمند با  در کار داستان

 دو اصل مهم سروکار دارد: یکی گزینش، و دیگری پرهیز.

 این دو اصل در تمام فرایند آفرینش جریان دارد. 

معنی بدین  همچون گزینش،  چیزهایی  هنرمند  که  ست 

 کند، »فرم«ِ اثر را انتخاب می»موضوع« و 

ست که هنرمند، در جریان ساختن اثر و پرهیز، بدین معنی

گیری اثر شود که مانع شکلهنری مانع ِورود عناصری می

 شوند. به نحو مورد نظر می

 

کند)مثال  به عنوان مثال، نقاش سبک کار خود را انتخاب می

می انتخاب  را  خود  کار  ابزار  )مثالًرآلیسم(،  و  کند  بوم   

میقلم انتخاب  را  کار  روغن(  مو...(جنس  رنگ  کند)مثالً 

 جان(... کند)مثالً طبیعت بیموضوع کار را انتخاب می

 این اصل گزینش است.

 

از سوی دیگر )و باز به طور مثال همین نقاش( در چینش  

ها را به طور تصادفی  شود که آن جان، حاضر نمیطبیعت بی

ها  شود از بعضی رنگیا حاضر نمیدر کنار هم قرار دهد، و  

ها را در برابر هر نوع شود آن استفاده کند، و یا حاضر نمی

 نوری قرار دهد... 

 این اصلِ پرهیز است.

 

واسطه  در یک روایت هنری، در یک اثر هنری، بی  آنچه ما

شویم »گزیده«هاست. چنانکه وقتی داستانی  با آن روبرو می

می با شخصیت را  با  های  خوانیم  داستان،  زبان  با  داستان، 

می اتفاق  متن  درون  در  که  بالووقایعی  روبرو افتد  اسطه 

 شویم. می

امّا برای درک »پرهیخته«ها، یعنی عناصری که راوی از ذکر  

است مجبوریم به طرزی مستدلّ به تجزیه    ها پرهیز کردهآن 

 و تحلیل روایت بپردازیم.

بدا نداریم که  نیازی  نقد یک روایت،  راوی کیست،  در  نیم 

حتی اگر راوی دوست صمیمی ما باشد، باز هم مجاز نیستیم 

»روایت« را از طریق ارجاع به شناختی که از او داریم شرح  

 دهیم. 
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 متن را از طریق خود متن باید فهمید.

ها، به عبارت ست که پرهیخته در کار نقد اما، گاه، ضروری

 دیگر: »عناصر غایب« بازآفرینی شوند.

دهد، و به  بازآفرینی عناصر غایب، متن را در فرامتن قرار می

 رساند. آشکار شدن ِ معنای پنهان ِ آن یاری می

 

را   آن  کمابیش  همگان،  ما  که  هست  داستانی  را  مولوی 

 بان و نحوی«.شناسیم: داستان ِ »کشتیمی

»کشتی است:  مشخص  داستان  »گزیده«ی  و  عناصر  بان 

« غرقاب«،  و  »دریا  و نحوی«،  خودپسندی« 

 شکستگی«...»دل

گونه  به  ابتدا، داستان،  همان  از  که  است  شده  تنظیم  ای 

  گیردمی  قرار  بانکشتی   ِ  ی داور، در کنارخواننده به منزله

شود  صدا مین همباکشتی  با   و   کند، می  محکوم  را  نحوی  و

 باید نه نحو اینجا!«که »محو می

ه آن را در متن ِروایت  ست کو این، در واقع پیام ِ نهایی راوی

 قرار داده است.

 

این داستان، همیشه به همین شیوه خوانده شده است، و  

 »نحوی« پیوسته مورد شماتت قرار گرفته است.

توان بر این روایت اعتماد کرد، و تا کجا  امّا، تا چه اندازه می

 گیری راوی مؤافق بود؟ توان با نتیجهمی

اید بخش پرهیخته،  وجوی پاسخ بدین پرسش، بدر جست

 ی داستان را یافت: بخش نانوشته 

اگر فرض کنیم آنچه مولوی سروده است، نه داستان، بلکه  

پیش  ای واقعه پرسشی  آنگاه  است،  افتاده  اتفاق  که  ست 

 آید: می

 دار بوده است؟« »راوی تا چه اندازه در شرح واقعه امانت

 

کسی  مقدمه از  در رَوَندی طبیعی، عجیب است اگر کسی بی

 دانی؟« دیگر بپرسد »تو از فالن علم چقدر می

فروشی  مثالً این عجیب است که یک پزشک، وارد دکان میوه

فروش بپرسد: »چیزی از ای از میوههیچ مقدمهبشود، و بی

 دانی؟«آناتومی می

ای باید داشته باشد،  ای دارد، مقدمهچنین پرسشی مقدمه

 د. ده که حذف آن معنای پرسش را تغییر می

برابر کشتی  بان  به ویژه وقتی »نحوی«، چنان پرسشی در 

می عجیبقرار  میدهد،  نظر  به  نحوی، تر  که  چرا  آید. 

شناس است، و پیوسته به کار سبک و سنگین کردن  زبان

ست که »کتاب« را، با منطق  کلمات مشغول است. او کسی

خوانی، او باید خواند. اساساً علم نحو به وجود آمد تا درست

 نویسی رواج یابد. درست گویی، و درست

 نحو، معیار سخن است.

 

معیار سخن که نحو است، نحوی را در جایگاهی واال قرار  

ی ادیب، هنوز هم در میان اهل  دهد. عالِم نحو، به منزلهمی

که   روزگاری  در  که  البته  و  دارد.  شایسته  جایگاهی  علم 

قربی به مراتب پردازد، نحویون ارج و  مولوی به روایت می 

 باالتر داشتند. 

 باری

بیشگفت است،  سخن  معیار  که  آن  که  است  هیچ  انگیز 

 بان بگوید:»هیچ از نحو دانی؟«ای، به کشتیمقدمه

 

بایست پیش از آن کنش و واکنشی صورت گرفته باشد،  می

کشتی آنکه  می-بان  مثالً  ها  آب  بر  جان  که  و  راند 

به درشتی سخن   با نحوی  -نشینان در دست اوستکشتی

امری هر روزی این،  باشد. و  ایم.  ست که بسیار دیدهگفته 

بینیم که کسانی، از موضع سلطه نسبت ایم و میبسیار دیده

ایم که با  کنند. پزشک را دیدهی ادب میبه دیگران اسائه

می تند سخن  دیدهبیمار  را  راننده  مسافر  گوید،  با  که  ایم 

ایم که چگونه  ومبیل را دیدهکند، و تعمیرکار اتدرشتی می

اش نیاز به تعمیر دارد به هنر خویش  در برابر آن که اتومبیل

 نازد. می

 

که کشتیطبیعی است  آن  و  تر  باشد،  کرده  تندخویی  بان 

به رخ »نحوی«   -بانی کشتیبه منزله-احیاناً جایگاه خود را  

و    -کشیده باشد، و نحوی که هیچ چیز ندارد جز »لغت«  

چون به دنبال علم بوده است، نتوانسته است به امور   در واقع

بپردازدچنان پاسخی به -همچون شناگری- ی زندگی  ساده

 وی داده باشد. 
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  با فرض پذیرفتن داستان، آنگونه که مولوی آن را نقل کرده 

فرومایه انسان  کشتیبان  نیز،  کارِخود ای است  در  که  ست 

ی حداقلی خود، که  وظیفه ناآزموده است، و آنجا که باید به  

کشتی مسافر  جان  فکر نجات  به  بپردازد  ست، 

باید  گوید :»محو میست و خطاب به نحوی میگیری انتقام

 نه نحو اینجا...!« 

کشتی هر  این  در  هم،  نشود  محاکمه  اگر  کجا  هیچ  بان، 

 است.  ی اخالقی محکوممحکمه 

سته  نحوی، گیرم انسانی خودخواه و کژآئین، در کشتی او نش

است و جان خود را به او سپرده است. مگر قرار است که هر  

نشیند سباحی بداند؟! و یا مگر  مسافری که در کشتی می

ویژگی داشتن ِ  کشتی  بر  سوارشدن  خاصّشرط     ِهای 

 ست؟!اخالقی

کشتی ناشیو  با  به  بان،  را  کشتی  خود  ناتوانی  و  گری 

 آلوده مسخر ت  به  لحنی  با    سپارد و سرانجامگرداب میدست

 « !ران آب در خطربی محوی تو  »گر گویدمی نحوی به

 

قرار   »محو«  برابر  در  را  »نحو«  زیرکانه  طرزی  به  راوی، 

 دهد. می

ست. این گزاره، نحو، علم است، و تمثیل ِعلم به طور کلی

آید که در طعنه به مرد ِنحوی به ویژه از این جمله نیز برمی

 یْ زمانی...«علّامهگوید:»گر تو می

 

ست، مردن است، مردن از کشیو محو، همان فناست، نفس

 بشریت است، مردن از »اوصاف بشری«. 

 

به    -در سیمای مرد نحوی  - چنین است که مولوی علم را

 کشی را متجلی سازد: کشاند تا فضیلت نفسگرداب می

 »مرد ِنحوی را از آن دردوختیم

 آموختیم  محو ِ »تا شما را نحو

 

مولوی در این روایت، با دانش است که به مقابله برخاسته  

پندارند، درس »تواضع«  است، و بر خالف آنچه بسیاری می

پردازد، و در  ست که میکشیدهد، بلکه به تبلیغ نفسنمی

بانی بنشیند که مهار  این راه، باک ندارد که در سمت کشتی

به سر کشتی در دست ندارد و در بدترین شرایط اخالقی  

 برد. می
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  برادسکیجوزف 

       

 ریشههای بیبلوط

 1م ینامد مىیطى که آن را تبعیشرایا 

 منیژه احدزادگان آهنی  برگردان به فارسی؛

  

شاعر  بزرگ   2(  1996-1940)  برادسکىجوزف   ترین 

نویسی است   3و تنها جُستار  دى پس از جنگ دوم یتبع

او، در سدهکه مجموعه آثار  به پدیدهی  بیستم،  ای  ی 

 استثنایی تبدیل شده است.  

پبرادسکی   دن  4ترزبرگی در سنت  آمیبه  پانزده   د.ا  در 

سالگی مدرسه را به کناری نهاد و کارهای  گوناگونی  

 

سخنرانی نویسنده است که    برگردان فارسی ن مقاله  ای .   1

سال   نوامبر  ویتلند    نوی   در1987در  کنفرانس  در 

(Wheatland Conference .ایراد شده است ) - م .   

Joseph Brodsky:  The Condition We Call Exile, or 

Acorns Aweigh, in On Grief and Reason Essays.  
New York: Farrar Straus and Giroux, 1995.     

روسی:    2  .Iosif Aleksandrovich Brodsky   ، 

  م. –.  Joseph Brodskyانگیسی:  
 م.  –  Essay. جُستار:  3

پیشه کرد. در هیجده سالگی پیشِ خود زبان انگلیسی  

کرد.   آغاز  را  شعر  سُرودن  و  آموخت  لهستانی    آناو 

شاعر    تواناییلى زود  یخ   ، شاعر بزرگ روسیه،5  آخماتوا

او  کشف کرد.    را    جوان   ی غزل سرا آغازین  شعرهای 

در سنت   6سینتکسی ادبی زیرزمینی  بیشتر در نشریه

برا شد.  چاپ  مارسِ  پیترزبورگ  از  تا    1964دسکی 

تبع روسی   شمال   در  1965 نوامبر   در  زیه  با    ؛ستید 

اینکه به پنج سال تبع ید با کار سخت اجبارى با   عنوان  

دخالت   با  بود،  شده  اجتماعى«    محکوم  »انگل 

شوروی  اتحاد  دوران  فرهنگیِ  برجستهی  چهرههای 

مقامهای  شدید  فشار  سال  1972  تحت  آزاد  و  در 

دولتی  از کشور خود اخراج  شد ،  و  پس از اقامت کوتاهى  

دوره   به  این  لندن  به  آمریکا  رفت.  او  در  و  وین  در 

مقاله نویسی  و سرودن  شعر پرداخت و همزمان استادِ 

میم دانشگاه  در  کوو7گان یش یهمان  کالج  کالج  8ز ئن،   ،

در    11 برىج و دانشگاه کم  10ا ی، دانشگاه کُلمب 9 تیاسم

لندن بود.  برادسکی،  در سالهاى آخر  زندگیِ خود،  در  

کرد. او از دانشگاه س مىیتدر  12وک ییکالج مونت هال

دانشکده  13لیی پنج  دو  و  گر  یى   ییکایآمراروپایی 

در یافت  ادبی ات  رشتهى  در  افتخارى  دکتراى  درجه 

کرد، در سال  1979  به عضویت  »فرهنگستان آمریکا«   

  هر  از   و  »انجمن  هنر و ادبیات«   در آمد و در بهار  7891

کرد.  گی  کناره  دو سال  شاعر  رى    ىهجایز  1981در 

4Petersburg.  Sint   

5Anna Akhmatova.    
6Syntax.    

7Michigan University.    
8Queen’s College.    

9Smith College.    
10Columbia University.   

11Cambridge University.    
12Mount Holyoke College.    

13Yale University.   
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  ى زهیجا  1987ر  درا دریافت کرد و   1ور« آرتاد مک یبن»

 .به او تعلق گرفتات ادبی در نوبل

و      سُروده  روسی  زبان  به  را  شعرهایش  برادسکی 

او   آثار  است.  نوشته  انگلیسی  زبان  به  را  جستارهایش 

ی  ویرایش و انتشار گزیده  ی جستارها، شامل مجموعه

مجموعه  نوزدهم  ی  سدهشاعران    شعرهای ی  روسیه، 

او خودِ  انگل  شعرهای  زبان  به  سىی به  سفر  خاطرات   ،

 وِنیز، و ... است. 

 1996 در گذشت.ه یجوزف برادسکى در ژانو

 

ن بعدازظهر  یر او روشن، د یباز تاالرن یما در احال که 

سنده در  یى نو م تا در بارهیاسردِ ماه دسامبر، گرد آمده

م  ی اى مکث کند لحظهی اجازه بده  سخن بگوییم، تبعید

باره بو در  ا  به هر دلیلم که  یش یندیى کسانى  ن  یبه 

ا  ک ررخارجیِ تُکارگران    ،اند. براى مثالافتهیراه ن  ینجاا

کن خی مجسم  در  که  غربى،  ابانیم  آلمان  و  هاى  مات 

از  خیابان  مبهوت  در  حسرت،  با  و  پرسهمحیط    ها 

که اسیر و    تنامى ین وی نش قیقا  جویان پناهیا  زنند  مى

ی  در جا  تا شاید روزی  هستند   گرفتار اقیانوس پُرموجی

افتاده شیاسترال  مانند  اى دور  ساکن    بیایید .  وندا 

که در    را به خاطر بیاوریم  کىِیمکز  غیر قانونیمهاجرانِ  

مأموران  جنوبی و دور از دید  اى  ی فرنیهاى کالدرهژرفای  

مرزى می  انزیخ ینه  س  ، گشت  وارد خاکسعی    کنند 

متحده  یا گروه  شونداالت  به  یی  هاپاکستانىهای   یا 

  یا عربستان سعودى از کشت یت  یکه در کو  بیندیشیم

امید شغلشوندده مىیاپ به  که  های حقیری  ، آن هم 

از    های محلی در  درآمد  ثروتمند  تن  بدان  نفت 

زان  یکه گر  به یاد آوریمرا  یی  ایوپیهاى اتدهند. تودهنمى

شوند تا  ابان رد مىی از وسط ب  ، ادهیاز قحطى، با پاى پ

هایی  و شاید هم به عکس، سومالیایی  به سومالى برسند 

سخن را کوتاه  ،  جا نیدر هم   که راهی اتیوپی هستند.

 
1MacArthur Foundation.   

زی کن لحظه  رایم  گذشتآن  تجسم  استى  گرچه  ه   ،

تا کنون  افزود.    سیاههن  یتوان به ایگر را م یارى دیبس

هم در  چ کسى  ی و ه  نشمرده استرا    ان ن مردمیاکسی  

بنیادهای  به شمار نخواهد آورد، از جمله  آینده آنها را  

رقم    :مللسازمان    یزیرمجموعه که  به  سر  هنگامى 

رود و به ناچار در  زند حساب از دست مییها مونیلیم

دلسوزی و مهربانی، اسم این پدیده     ای براینبود واژه

 گذارند. را مهاجرت می

     

هر نام مناسبی که برای این پدیده در نظر بگیریم،      

انگ  یا این مردم  مقصدى که  ، هر  خاستگاههر  ه،  یزهر 

اى که آن را  آنان روى جامعه  یرهر تأثو  ،  داشته باشند

، فرقی  شونداى که بدان وارد مىجامعه  یا کنند  ترک مى

به دُرستینمی حرف  صادقانه  :  است  روشن  کند. آنچه 

دشوار  ار  ید بس ی در تبع  یسندهینو  شرایط  یباره  زدن در

 است.

خاطر که  این  نه فقط به    ،د حرف زدین حال بایبا ا   

د، بلکه  نخود عالقه دار  ان به همنوع یران  مانند فقیبان  اد

اساس  بى  مد ه ی به خاطر باورى کهن و شا  به طور کلی

بودند،    بیشتر اهل خواندنن جهان  یان ایکه اگر فرمانروا

که  تىیکفابى دردی  تبعید    و  و  مهاجرت  به  منجر 

  ی. از آنجا که تمام شدشود کمتر میمی  ها انسان ونیلیم

گونههاراه به  یک  هر  بهتر،  دنیایی  به  رسیدن  ای،  ی 

باندا شکست خورده به نحوى  ی ،  ادب  پذیرفت د  ت  یاکه 

ات پادزهر  ی . ادبى اخالقى جامعه استمهیتنها شکل ب

ریشه و    خودخواهى  ،رحمىبى  هایهمیشگی  

ا جمع  کفتارصفتی  قربانیِ  یا  جذب  را  فرد  که  ست 

نَه اینکه شرح تکَثـُر ما آدم  کند.  می ی  ها فلسفهمگر 

 وجودی ادبیات است؟ 
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بایبا     و  گفت  تأکید  ادبید  که  کرد  بزرگترید  ن  یات 

انسان  یآموزگار ب از هر مرام و    استنش  بزرگتر  حتى 

ات و  یعى ادبیطب  رونداست با دخالت در    آشکار  .مسلک 

هاى  رى درسیادگ یها براى  ى انسانیرى از توانایجلوگ

کاهش  جامعه  استعداد نهانى    ،ات یق ادبیزندگى از طر

  ، تیدر نها  ، دید،  شاشود، سرعت تکاملش کُند مىیابمى

ی این  نتیجهد. چنانچه فت ا به خطر مىش ساختارحتی 

:  م، چه بهترییخود سخن بگو  از باشد که    چنین  منطق

 ات.ی براى ادب بلکه  ،نه براى خودمان

روزگار  د  ینخواه  یاد  یبخواه  غربت     از    انکارگردمار 

قماشخارجی،   هر  از  در  پناهندگان  نویسنده  و  ی، 

ی  سده  عادیمسائل  از  ى  یى و نابجای بجاجا  نآورد. ایمی

نو  بیستم  مشترک  وجه  تبعسندهی است.  با  ی ى  ما  دى 

هر دو  ن است که  یاسى ایى سهمان و پناهندهیکارگر م

ن است که  ایقت  ی حق گریزند.  از شرایط بد به بهتر می

استبداد  از  تبع مى  فقط  شخص  به دموکراسى  د  یتواند 

که رُم متمدن    ها نیست گذشتهدرفتن مانند  یشود. تبع

ا براى مثال  ی وحشى ترک کنند    1ى رمَتیهرا به قصد سَ

  ر، به عنوانین بفرستند. خیکسى را از بُلغارستان به چ

کلیقاعده م   ای  اتفاق  جامعهیآنچه  از  انتقال  ى  افتد 

به  جامعهیاراکدِ س  اقتصادى  از نظر صنعتى  سى و  ى 

دی حرف اول و آخر آزادی فر  شرفته است که در آنجایپ

مانند بازگشت    سندهیک نوی   پس شاید تبعید .زند را می

آرمان به  زیرا  باشد،  خود  راستین  میهن  به  هایی  او 

 اند.  شود که تمام مدت او را الهام بخشیدهنزدیک می

 

د  ی تبع  در  سندهیزندگى نوژانر ادبی  اگر کسى بخواهد     

تع کندییرا  ژانرن  بود.  تراژیک  - کمدى  ،    خواهد 

تبعیدی،نویسنده برکت    ی  از  سوی،  یک  زندگى  از 

خودیشیپ مادى  یمزا  قدر   ،ن  و  اجتماعى  ی  جامعهاى 

 
1   .-  Sarmatiaای فاقد حدود مشخص، بین  : نامی که رومیان به ناحیه

ها نام گرفته  رود ویستول و دریای خزر، داده بودند. این ناحیه از سَرمَت

زیستند. سَرمَتیه  است، اگرچه این قوم فقط در قسمتی از سَرمَتیه می

رادمکرا محلى    ترشی ب  تیک  مردم  دیگر    داند،میاز  از 

مد  یاپسوی، دقیقا به همین دلیل، و آشکارا به خاطر  

ى  جامعهتواند در   نمی  ،زبان   مشکل  ، یعنیآن  جانبی

امنیت    تیکراکدم ی  جامعه.  کند  فا ی ا  ینقش موثرد  یجد

کند ولی از نظر اجتماعی به او  فیزیکی او را تضمین می

زى  یدرست همان چتوجهی  و این بی  بی توجه است.  

نوا که  نمىیست  در  سنده  چه  حاال  کند،  تحمل  تواند 

نویسنده   مگر نه این که توجه دیگران   ا نه.ی د باشد  یتبع

کمترین    مورد توجه قرار گرفتن   ؟داردبه نوشتن وا مى  را

نگارنده است    ی دستمزد  نوو  موفق  مورد    یسندهیدر 

د  یسبب تبع   وارههم  در واقع،  بودن،  مورد توجه  ،دىیتبع

شوم تا اضافه کنم که  من وسوسه مینجا  یاوست. در ا

 تا حدی واکنشی به ساختار نظامسنده  ینواین میل در  

او زادگاه  در سیاسی  میل  این  وجود  عوض،  )در    ست. 

جامعهسندهینو در  که  مىااى  زندگى  آزاد    ،کند ى 

از گذشتهى  ى خاطرهنشانه ی  تاریخیِ هر دموکراسی 

 ( .استبدادی آن است

    

مراتب    بهدى  ی تبع  یسندهینو  از این جهت، گرفتاری     

عطش  ست. ا  ى عادىا پناهندهی  خارجی کارگر    از  بدتر  

به نسبت    درآمدحتی    ست کها  اىبه درجهاو به شهرت  

دانشگاه  باالیش در  تدریس  سردباستادی،  از     ی ری، 

گی، که در این دوره و  سند ینو  فقط   یاى کوچک  امجله

کارها نوع  این  نوشغل  زمانه  دائمى  سندگان  یهاى 

ى ما  سندهیعنى نوی ت، او را ارضا نمی کند.سا دىیتبع

میکمى   روی     به.  شودنازپرورده  که  سندهینوهر  اى 

از    ،ط ممکنین شرایپشت درهاى بسته، حتى در بهتر

بودن  باشد  ناشناش  نادر  خود خوشحال  اندازه  همان   ،

در   کاکُلى  طوطى  وجود  که  مقطباست  در  ان  ی! 

وجود ندارد.  نگرشین نی باً چی تقر ،دىی سندگان تبعینو

روسیه و قسمت جنوبی  لهستان  بخش شرقی  بر  مشتمل  ی   کمابیش 

 . م –  1289: ج. اول: ص. 1383احب اروپایی بود.  نک. مص
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بل  این  رویداد هم قاوجود ندارد.    تاالر ن  یحداقل در ا

 ى تأسف.هیماهم  درک است و 

 

استیهما    تأسف  چیز  ،ى  اگر  بارهیرا  در  خوبى  ى  ز 

. حتى  آموزدهمانا فروتنی مید وجود داشته باشد  یتبع

  یی د درس نهایتوان پا فراتر گذاشت و گفت که تبع مى

بی پسند  خصلتن  یا فروتنى  است.  براى  یوهده  ژه 

   ارزشمند است، سندهینو

ارائه مى  انداز ممکنِ را چشم  یز او  به  را    دهد.دورترى 

بودن دورى»د:  یگومى  1تس یک انسان  از  تو هنوز  «.   و 

  میلیاردهاان  یان مردم، در م ی، در مانسانیتگم شدن در  

قولانسان؛   ضرب  به  مشهور، آن  سوزنى  مانند    المثل 

دنبالش  به سوزنى که کسى  - کاه خرمنِ میان  در است 

تکبر خود  گوید  می.  است  نیهم  د یتبعمبنای    -گرددمى

چ تو  بگذار،  کنار  نیرا  دانهیزى  مگر  در  ستى  شن  اى 

  در   بلکه   قلمت،  برابر دوستان هم  ابان. خودت را  نهیب

ن کردن،  یبجز اکاری    زیرا  ؛ بسنجکرانگى انسان   بى  برابر

نکوه اندازه  که  یهمان  است    بجز  ؛بودنانسان    غیر ده 

روى حسیا از  نه  مگو،  نهرن سخن  و  جاه    ت  روى  از 

 طلبى. 

     

است    ا  آشکار  مىیکه  پاسخ  بى  دعوت  ماند.  ن 

نویسنده، یا همان حاشیه نویس زندگی، موقعیت خود  

د  یدر تبع دهد.    نویسد ترجیح میرا به موضوع آنچه می

ناگوار تصور مىیباشد شرا به دنبال آن  طش را  کند و 

کند.  بدتر  را  خود  اوضاع  با تواضع و گمنامی  ست که  ین

ابد. ممکن است حق  یرا نابجا مى  ها نصیحتن  یچن   پس

ب دعوت  اگرچه  باشد،  او  هم   هبا  بجاست.  یفروتنى  شه 

دیواقع ایت  تبعیگر  که  است    یط یشراد  ی ن 

 

1.  - John Keats( ،1795- 1821  )م.  -سى. انگلی شاعر 

2.    -  Czeslaw Milosz( نویسنده2004  - 1911،  و  شاعر  ی  (، 

 م. – . 1980ی ادبیات نوبل ی جایزهآمریکایی. برنده –لهستانی 

رومند و  یار نیبُعد بس داراى    کمدستِ  یا  عىیالطب ماوراء

ا طفره  یده گرفتن  یعه است. نادبیالط  ار روشن ماوراءیبس

است     زىیى چب دادن خود در بارهیفرز  یرفتن از آن ن

در    تا ابدعنى خود را  یبراى شما اتفاق افتاده است،    که

ج و منگ  ی گ  ایقربانیبه  و    ز محکوم کردنیان هر چیپا

 شدن.تبدیل 

 

نبودن      خاطر  که    خوب  اینمونهبه  توان  نمىاست 

نمونه  -کرد  فیتوص    را  یگریدرفتار   بجز  ی  البته 

ا ما  یرز  بهتر همین باشد،  د همیشا  3و موزیل.  2میلوش

ا  ظاهربه   بارهینجا هست یدر  در  تا  واقعم  تبع یى  د  یت 

بزن باره  ،میحرف  در  قابلنه  واقعی ى  و  آن.  آن    تِ یت 

در حال   هموارهدى دارد که ی ى تبعسندهیبستگى به نو

شتاز  یت خود، نقش پیبراى حفظ اهم تبانی    و    گ جن

خود   اقتدار  و  بخود  طبه  است.  نگرانى  دلعى  یطور 

؛  زادگاه خود استمردم  موقعیتش در میان  ى او از  عمده

  ى مهاجراندهکدهسودای کدخدایی   ، نیعالوه بر ا،  اما

   . پروراند در سر می نیز را  خود میهنِ هم نظرِ تنگ 

 

ی ما همچون کبک سر خود را زیر برف  پس نویسنده    

را نادیده می    خودی  عهبی الط ط ماوراءی شراکند،  فرو می

شود  متمرکز مى  بدیهی و ملموسز  یروى هر چ  گیرد، و

معنا گرفتارىیکه  در   همکاران  کردن  نام  بد    ایش 

بحث  . است  همانند و  با  جر  خلقى  کج  با  همراه  هاى 

سى،   بى ار با بىشم  ی بیهامصاحبه  ، بیهاى رق روزنامه

  ،کا یون فرانسه و صداى آمریزیو تلویوى آلمان، رادیراد

سرگشاده، هانامه روزنامهیاعالم  ی  براى  به    ، هاه  رفتن 

..  وها   کنفرانس آخر  ای.  الی  پ  انرژی  در  شیکه  تر 

  انتظار   در اتاقپشت  ا  ی  کوپُنی    مواد خوراکی  هایصف

3  .-Robert Musil ( ،1880-  1942  .نویسنده و فیلسوف اتریشی ،)

 م.  –
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  رفت، تحلیل می  های دولتی هادار  ی کارمندان دون پایه

  آن  ی جلو  که   ست ینهم    ی کس  چ یهحاال رها شده است.  

احتماال    مسره  در اصل.  شاوندانشیخو  یحت  رد،یبگرا  

  ی ادعاها  بخواهد  که  ستیک اش  سالخورده  یول  باسواد

او    کند؟  بیتکذ   ا ی  دییتا زنده را    دی شه  و  سندهینو  نیا

اش  ىیای ردى بر دامن کبراکنون چنان منزه است که گَ

پس ندینشنمى ُق  منیّت  .  در  باو  رشد  ه  طر  سرعت 

شود، او را به عرش آسمان   ، از گاز کربن پر میکندمى

س  یژه اگر در پاریوه  کند، بت دور مىیاز واقع  برد و می

گُلف  مون  برادران  که  جا  همان  شود،  سنّت    1ه یساکن 

 را گذاشتند.    هوا کردن بالون

 

ش  یپ   ،ش از همهیو ب  مهابابی  همیشه  سفر با بالون    

ب  :است  ناپذیر  نىیب بازهانسان  بادها  چهی سادگى  ى 

شدن،    اسى ی ى بادهاى سچهی ن مورد بازی، در اشودمى

  هوانوردست که  ی تعجبى نکه همانا بادهای گذراست.  

گوش فرا    گزارش های هواشناسی ى  هما با دقت به هم

خودش هم  دهد تا  دهد و گهگاه به خود جرأت مىمى

نى  یب شینه پ  گُمانبیکند.    ینی ش بیرا پ  شرایط جوی

راه،  سفر،  آغاز  هواى   بین  مقصدیا  هواى  را  یز  ؛ بلکه 

    است. زادگاه خودسوار ما همواره راهى  بالون

 

سومیشا    واقع ید  این  نویت  که  است  در    یسندهین 

به  معطوف و نگر گذشته یموجود ،طور کلىه د، بیتبع

 مردم،  گرِیسه با دیدر مقا  گر، یاست. به سخنى د  گذشته 

او  زندگدر    یتربزرگنقش    نگرىپس روی  ی  دارد، 

تر از  را برایش تاریک   اندازد و آیندهواقعیت او سایه می

  2سازد. همانند پیامبران دروغین دانته آنچه هست می

 
1   .-Montgolfier Brothers  -   ن  یاول  1783بار در سال    یننخست

 بال ون را  اختراع کردند. -  م
2   . -   Dante Alighieri ( ، 1265-  .1321 م) ،   م.   - اىى.  یتالای  شاعر 

 

3   .-  Ovid (Latin: Publius Ovidius Naso)   ،(43-  17    )پ.م

او تا ابد به عقب  کمدی الهی در »کتاب  دوزخ«   ، سرِ 

اشک  و  است  تیغهبازگشته  میان  از  بزاقش  یا  ی  ها 

یا  اینکه او طبع محزونی دارد  ریزند.  هایش فرو میشانه

ندارد ربطی  بحث  این  به  داشتن    :خیر،  به  محکوم 

محدود  و    خارج  در   خوانندگان  است  خود  کشور  از 

زداشتنِ  تواند حسرت  نمى یا    -  حقیقی ادِ یخوانندگان 

است،    - خیالی گذاشته  سر  پشت  که  را،  زادگاهش 

کم بودن تعداد خوانندگان آثارش زندگیش را  .  نخورد

وهم وجود خوانندگان بیشمار در  کند و ت زهرآلود می

با وجود آنکه  دهد.  ل او پر و بال مىیبه تخ زادگاهش  

حتى  و شاید  به دست آورده است،  کردن  آزادى سفر  

به    ،چسبدنوشتن مىولی به    هایی هم کرده است،سفر

گذشته،    هایموضوع  نوشتهآشناى  واقع  هایش   و  در 

ع را به  اگر هم این موضوى اوست.  گذشته آثار ى  هدنبال

در    3د یوواگوید که  او گوشزد کنید، در جواب شما می

در دوبلین هم چنین    4یسجوو  ،  در فلورانس  ، دانتهرُم

 .اندکرده

 

م که  ی ى اصل و نسبى داردیسندگان تبع یبله، ما نو   

ای  رد  به گونهگردد.  شتر باز مىی پ  زمانی بسیار حتى به  

  ،ن حالی. با ارسدمی  «آدم ی ما به »حضرت  پای همه

مردم و  ذهن  ن اصل و نسب  یم که اید مواظب باش یبا

  ، میدانمى  ی ما کند. همهنل  وشغبیش از حد مرا    ما   خودِ

نسل طى  جریها  در  در  انقالبیا  از    ،  هاان  بسیاری 

چه  خانواده اشرافى  میهاى  پیدا  .  کنندسرنوشتی 

سازند و نه  هاى خانوادگى هرگز نه جنگل را مىشجره

شروى  ی اکنون جنگل در حال پ و   کنند محو می آن را  

اما  ،  زمیآمنجا مطالب را با استعاره مىیاست. من در ا

 م. -شاعر رومى. 

 

4  .- James Joyce ،(1882- 1941)م.  -لندى. یر ى اسندهی، نو 
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انتظار    ،ه کنمیتوج  این گونهن موضوع را  ید بتوانم ایشا

  ی کهسندگاننوی  از   کمى   تعداد   براى  ما   که  ندهیآن نوع آ

ده  ی شتر نسنجی م، براى خودمان بیدار  اشاره شد شتر  یپ

شه پس  ی سنده همیست که نوی است تا گستاخانه. شک ن

ى  سندهیک نوی  ، به ویژهکندتصور مى   خود را از مرگِ

، که به خاطر جالی وطن به طور غیر طبیعی  دىیتبع

در دوران زندگی خود به فراموشی سپرده شده است، و  

  ،ن حالیبا ا  ی اوست.هاگر شهرتی دارد به خاطرِ گذشت 

  گانگى کار کرد،ین نوع از خودبید با دقت روى ایبامى

بلکه به خاطر پى بردن به    گرید  ایانگیزه نه به خاطر  

جمع یا انفجار  با  که  مطلب  ادبین  نیا ت،  ابعاد  یت  ز 

 شناختى را گرفته است.   تیى جمعادهیپد

 

پیدا  ادى  یسندگان زینو  خوانان دور و برِ کتابامروزه     

اگر کسى    ،هاى گذشتهدر دهه  شوند؛ در حالی که،می

باره کتابدر  نوی  ى  مىیا  فکر  که  سندگانى  کرد 

را  خواست  مى سى  آثارشان  به  نام  یبخواند،  چهل  ا 

رسد.  ها به هزاران مىن نامید؛ امروزه ایرسمىتر نبیش

به   اندازه  همان  به  مردم  زمانه،  دوره  این  در 

فروشگاههامیفروشیکتاب به  که  های  روند 

صفحهکننده عرضه میی  سر  موسیقی  زنند،  های 

گروهفروشگاه آثار  از  لبریز  که  هایی  خوانندگانی  و  ها 

آن به  دادن  انسان  گوش  عمر  از  بیش  زمانی  ها 

نویسنده  هزاران  آنان از  ر کمى از یا تعداد بسخواهد.  می

هستندیتبع ارزش    دى  آثارشان  هم  کمتری  تعداد  و 

دارد. آن  خواندن  مردم  خواند،  اما  خواهند  را   نه و  ها 

تان و  ی تقدسی هالهرا با همه کتاب شمایِ تبعیدی

نه به این خاطر که نادرست و گمراه کننده است، بلکه  

کتاب معمولی  چون  و  مبتذل  آماری  های  نظر  از 

دارند. بیشتری  دبه    طرفداران    هرکسی ،  گریسخنى 

مى بارهدلش  در  فرهنگ  ى  خواهد  و  خودش  زندگی 

نام شما آشنا نیستند  بخواند.   با  تعداد کسانی هم که 

اند،  همیشه بیشتر از کسانی است که نام شما را شنیده

ا،  یدن  شهرِکدام    ،ابانیخکدام  در  فرقی هم نمی کند که  

 باشد.  ا روز یزمانى از شب و یا چه 

 

ادب  امروزه،    به  تبعی توجه  ازدى  یات  وجود    متاثر 

است و جلب خواننده مشروط  هاى استبدادى  حکومت

حکومت نوع  این  حیات  ادامه  ا  هاست.به  باره،    نیدر 

نده را به دست  یم که خوانندگان آید بخت آن را داریشا

ست  ا ىی هامهیب گونه از آن  نوع تصور ن یم، گرچه ایآور

  .ادامه دهدکه شخص دوست دارد بدون آن به کارش  

روی،   همین  تبع سندهینواز  از  دى  یى  تصوری  هیچ 

به زادگاه خود، و   روزمندانهیپ   بازگشتِ آینده ندارد مگر  

چرا که نه؟    دهد.از همین روی هم به مبارزه ادامه می

د  ید؟ چرا باانجام دهگرى  دی  د سعى کند تا کار یچرا با

  ای جز این باشد، به ویژه در شرایطی که ندهیآ  ویایج

های  آنچه در سال  ؟ستا   ینیب شیر قابل پ یغ   همه چیز

دور نوشته بود یک بار به دردش خورد، دست کم تبعید  

ارمغان ش  یبرارا   خودش  آورد   به  موفق   که  ت  ینوعى 

کاالی     ؟ چراهمان نوشته ها را نشخوار نکنداست. چرا  

ها،  این نوع نوشته؟  از نو به بازار عرضه نکند  کهنه را 

شناسی ارزش بازاری پیدا کرده   نباشد از نظر قومهیچ  

است و در میان ناشران غربی و آمریکایی خریداران خود  

دارد. دست  هم  اگر  را  استبداد  ک از  فرار  رده  راستى 

بلوک شرق خریدارش هستند. ناشرباشید   شه  ی هم  ان 

های کهنه با رنگ و لعاب  نوشته    هست که  شانساین  

ادبی عنوان شاهکار  به  و    جدید  بازار عرضه شوند،  در 

« عنصری  چاپ  از  است  ناشر  از    ساز« اسطورهکدام 

که  شماخالقیت   استفاده،  آمورد  پژوهشگران  نده  یى 

 خواهد گرفت، چشم پوشی کند؟ قرار 

  

امور هر قدر عملی باشند، باز هم دالیلی دست  ن  یااما     

میم  وّسِیا    دوّم سبب  که  چشمان  هستند  شوند 

تبع سندهینو  بیى  گذشتهه  دى  به  جدى  باز  اش  طور 

پسگراىِ گفته شده در  وا ح اصلى در نظام  ی. توض گردد
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که   دارد  قرار  تبعیدی، حتی  نویسنده  ناآگاه در  باال  ی 

ی  محیط جامعهبا  همواره بیگانگیِ    ها،کوچکترین نشانه

  شکلِ اوقات    . گاهىجدید را به او  یاد آوری می کند

ست که او را با گذشته ارتباط  ا  کافىاَفرا   درخت    برگِ

انى،  نفس دهد و هر درخت هزاران برگ دارد. در قلمرو  

در    پیوسته  پسگرا  وا ن نظام  یا  ، دىیسنده تبع ینو  نزد در  

و   است  شهیهم   بیشوکمحرکت  ناشناخته  او  .  برای 

است  ین یشه سرزم ی گذشته هم ا  یند  یچه خوشا  ،امن 

ن  یش از این خاطر که پیبه ا  حتی اگر  ،دلتنگ کننده

انسانت  یقابل  تجربه شده باشد؛ بازگشت و  برای    نوع  

بدون توجه    به ویژه در دنیای خیال و فرار به گذشته،  

ار  ی ى ما بسدر همهبا آن روبرو هستیم،    ی که ت یبه واقع

ما نه براى    ی ن نظام درونیا  ،ن حالیبا ا  .ستنیرومند ا

)که در نهایت  دن به گذشته  ی چسب  یا داشتن  زنده نگه  

هیچ دادن  انجام  به  قادر  نیستیم(   ما  بیک  شتر  یبلکه 

. به  است  دن زمان حال ی فرارس  انداختن   ریبراى به تأخ

زمان.    گذر   آهنگ ضرب  کردن   کند گر، براى  یسخنى د

 د. ینگاه کن  1گوته  تِ فاوس  جانگدازاد یبه فر

      

اصلى  تهنک    بارهى  نودر  تبعسندهیى  ایى  ما  ن  یدى 

که ن  است  فاوستِ  ،زیاو  به    همانند  های  لحظهگوته، 

اندازد، ولی نه   چندان خوش خود چنگ می خوش یا نه

آن،   تأخبرای حفظ  به  براى  انداختن لحظهیبلکه  ى  ر 

گر جوان شود؛  ید  خواهد بار که مى و نه بدان معنی  بعد

داند امکان  را مىیخواهد فردا از راه برسد، زاو فقط نمى

فردا   دارد    آنچههر  دارد  فردا  را  هرچه  دهد.  تغییر 

او  تر   نزدیک    ن سرسختى یا  .شودتر میتسرسخشود 

با خوش اقبالى امکان دارد    بسیار ارزشمند است، زیرا 

. خوانندگان و ناشران آن  بشودک اثر بزرگ ادبى  منشا ی 

مى حس  هم  کنندرا  به  دلیو  که   همان  -ل ین  گونه 
 

1   .–  Johan Wolfgang von Goethe( ،1749-  1832  ،شاعر ،)

نویس، هنرپیشه نمایشنامه  منتقد،  تئاتر،  کارگردان  نویس،  ی داستان 

ای  . فاوست نام شخصیت نمایشنامهآماتور ، دانشمند و دولتمرد آلمانی

هم  -گفتم شتر  یپ ادبی آنان  مراقب  تبعیشه  ها  دىی ات 

حال هر  در  در هستند.    لجاجتْن  یا  ها زمینه  بیشترِ   ، 

م،  یبگورُک  د که  شول به تکرار غم غربت مىیخود تبد

هاى کنونى صرفاً  تیى با واقعویها در رو در رنیى اهمه

یمیبه شکست صد در صد   دهاى  یترد  ا سببِانجامد 

 شود.نده مىیآ

 

ىر لحن  یتواند تا حدودى با تغسنده مىینو  بتهال      

پیشتازداستان،   آثار  از  الهام  اِروت  و  چاشنى  ک،  ی با 

مشکل را به سبک    .آخر ..الی  و  ناپسندخشونت، زبان  

کند. هم حل  بازاری  ترفندهاى    اما  مسلکان 

نوآورى سبک  و  زیبس  ،هاشناختى  شرای ار  به  ط  ی اد 

ى  دارد که حلقهبستگی  سنده  ینو  زادگاه ان در  ی ى بنحوه 

چاشنى،   مورد  در  است.  نشده  قطع  آن  با  ارتباط 

خواهد که  هرگز نمىا نه،  باشد ی دى  ی تبعسنده چه  ینو

تأث برسد.  یتحت  نظر  به  معاصرانش  گذشته،  ر  این  از 

دهد  سنده را کاهش مىینو  نگارشد تکامل سبک  یتبع

ست مگر  یزى نیکند. سبک چ کارتر مىرا محافظه  اوو  

هاى فرد  شهامت،  دیطور کلى تبعه  سنده و بیامت نوشه

د اضافه  یبا  .دهداش نشان مىن مادرىیرا کمتر از سرزم

دى را تا حدودى  یى تبع سندهیط نوین شرایکرد که ا

به  مى  پریشان فقط  نه  که  این  کند،    موجودیتخاطر 

ب  خود تلقى مىیرا در کشورش  واقعى  تا در  شتر  کند 

کنونىیوضع توصیفهمهبا  )البته  اش  ت  و    های 

پی   هامراقبت تصوریا  طب  براىشده  امدهاى  (  عىیروند 

وار  سبب که در ذهنش با تردیدی پاندول  این   بلکه به 

اش،  های اجتماعی زادگاهش و زبان مادریمیان محرک

 در تبعید ایستاده است.  

    

 م.  –اوست.  به همین نام از
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ط  یدالئل و تحت شرادر تبعید به    مکن استانسان م     

  و موجه  ها بهتربرخى از آن  پایان برسد، که گوناگون به  

مى نظر  به  بدتر  بعضى  آگهى    زمانیاما    ؛رسند و  که 

تفاوتى  در واقع دیگر    یمخوانمى  را  تبعیدی  درگذشت  

ی کتاب  . در قفسهچه بوده و چه شده است  کند نمى

پر   را  نویسنده  جای  کتاب  و  نیست  شما  برای  جایی 

  یهنراثر  ان  ی و تا وقتى که مردم اصرار دارند م  کند  می

قائل شوند، بهتر است که آنان کتاب  تمایز    خالق آنو  

زندگى و  خوب  را  تا  بی   وحشتناک  را  تان شما  ابند 

ز احتمال  به  البته  هی بالعکس.  به  اهم ی چ  یاد  تى  یک 

 نخواهند داد. 

 

، در  بیگانه  ی طی د، در خارج، در  محیزندگى در تبع     

. همانند  ستشما  آگاهى از سرنوشت شیپ ک  ی اساس  

ان کسانى که تنها  یدر مگم شدن یک کتاب در قفسه، 

است.    تان  ن حرف نام خانوادگىیوجه اشتراکتان نخست

  ی کتابخانهبفرمایید، این شما و این سالُن بزرگ مطالعه

است...   باز  همیشه  هخوانندهکه  شما  اهمی ى  تى  یچ 

هر آنچه  ،  دی ادهینجا رسی به ادهد که شما چگونه  نمى

میمی آمیخته  هم  با  توجه خواند  اینکه  برای  شوند. 

خواننده را جلب کنید و در کنج کتابخانه خاک نخورید  

ی خواننده و دنیایش که فکر  ای در بارهیز تازهباید چ

داند به او بگویید.  ی آن میکند همه چیز را در باره می

آید مشکلی نیست،  اگر این سخن به نظر شما تلقین می

صورت   هر  در  تلقین  است  قاعدهزیرا   بازی  این  و  ی 

شخصیتفاصله و  نگارنده  بین  تبعید  که  های  ای 

نمادهای  آوراش پدید میداستانی از  استفاده  د، گاهی 

 طلبد.          شناسی یا مذهبی را می ستاره

 

براى   واژه ن  تری مناسب  « دی تبع»د  ی شا  از همین روی    

شرایتوص نویط  یف  شده یک  مجبور  که  نباشد    سنده 

یا  کشورش را به خاطر فشار حکومت، ترس، فقر    است

بهترین  در  ،  «دیتبع »ى  واژهترک کند.    آزردگی حتی  

ى ترک و خروج است؛  شامل همان لحظهفقط ، شرایط

اسى  یس  د راحت و از نظر درکِآی ش مىی آنچه بعد پ

قى  ی د که داللت بر اندوه عمی شود آن را آزادى ناممى

دهد که  نجا نشان مىیجمع شدن ما در ا  ی انگیزهدارد.  

م که نامى ندارد.  ی در واقع ما داراى عالئق مشترکى هست

و  خانم همهی آ  ،نیاآقاها  به  ا  ما  اندازه  ی ى    دچارک 

آهستیدى  یناام ما  ی م؟  اندازها  یک  به  مردم    همه  از 

م؟ نه، اما  هستیس  یپار  ساکنى ما  ا همهیم؟ آیادهیربُ

د سرنوشت ماست که به  ده مى  پیوندآنچه ما را به هم  

ن مانند  یى ما در حالت نمادها شباهت دارد. همهبکتا

م  روى  باز  کف  یز  یکتابى  عظ کتابخانهزمین  ا  م  یهاى 

.  مان بگذاردیم که امکان دارد کسى پا روی اقرار گرفته

بردارد  ز زمین  ى کنجکاوى ما را  خواننده  ممکن است

حتىی وظ  - بدتر  - ا  جمع فهی کتابدار  مان  یآور شناسى 

  ،ییم به خواننده بگوتوانیم  ای که ما میسخن تازه  کند. 

و  ى  شهیانداین   ادماننپیما فضاآزاد  من  ی  که  ست 

ه  د، اما ما بیآک از ما مىی نان دارم به سراغ هر  یاطم

 م.ی کنمان منعکس مىیها ندرت آن را در نوشته

 

که بوده، یا  ، همچنان  عملى  یا انگیزهن کار را ب یما ا   

زیرا    .می دهانجام مى( ادبی genreاز لحاظ رعایت نوع )

گرم،   تبعیدیان خونی  این نوع عملکرد یا از جنون ویژه

ط  محی  سرد بومی روش مردمان رنگ پریده و خون  یا

است  دیجد روش.  استوار  ابتذال  اما  به  دیگر  های 

کنید سخنان  می فکر  شما  است  انجامند. حاال ممکن 

همان  معمول  من  کردنروسى    خصلت  صادر    برای 

  واکنش  فقط   ن ی، در حالى که اباشد  ادبی   های رهنمود

تبعی نویسندگان  به  درجهمن  در  و  نخست،  دی،  ی 

نویسندگان روس در تبعید است که کارشان به ابتذال  

گر  ید  واقعیت   رایزکشیده شده است. و این حیف است،  

تحریف مسیر  م،  ینامدش مىیتبع  یطی کهشرادر مورد  

به   شتابش  تشدید  انزواو  وجود    درون به    ست،سوى 

طى  که انسان فقط خودش  یشرا  است، به درون  مطلق
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ز در  یچ چی ا هیچ کس  ی ماند و زبان خودش، بدون همى

 ان.  یم

 

ما  کشبه  ی   دیتبع    طور  به  که  دهد  میاى  تجربهبه 

ن حرف به نظر  یکشد. اگر اک عمر طول مىی عى  یطب

مانند   مىی شما  تجارتى  آگهى  همک  طور  یرسد،  ن 

ز زمانیاست،  اکنون  که    را  است  رسیده  فرا  ن  یاآن 

  سخن ن  یمن آرزو دارم ا  ، . در واقععرضه کردرا    سخن

را بهتر    معنین یا ایاستعاره دی. شاخریدار داشته باشد

ا انسانى  یدى بودن مانند سگ  ی تبع  یهسندینو  :برساند

کپسولا در  که  مى  ی ست  پرتاب  فضا  البته    - شودبه 

انسانیب تا  مانند سگ  را  ی ز  ،شتر  کپسول  که  آنانى  را 

به  را  شما   تبازگشزحمت فکر   کنند هرگز  پرتاب مى

سنده زبان اوست. براى  ی نو  و کپسولِ  دهند؛  خود نمی

خیلی زود در  مسافر  که    د اضافه کردیبااستعاره    تکمیل 

فضا    سوین بلکه به  یکپسول نه به سمت زمیابد که  می

 . دکن حرکت می

 

د  یطى که آن را تبع یشرا ،ما   یحرفهبا    در نظر افرادی  

پیناممى چیم،  هر  از  حادثیش  زبانىاهز  :  ستا  ى 

پرتاب    درون زبان مادریبه زور به    ی تبعیدی سندهینو

زبان مادری او به جای  .  برد یا به آن پناه میشود  مى

اینکه به اصطالح شمشیر او باشد، به سپر یا پناهگاه او  

می نوشود.  تبدیل  به  تبعی  یسندهیآنچه  را  آن  دى 

  در تبعید   کند مى  آغازشخصى با زبان    ی عنوان موضوع 

  وسواسش از آنکه  ی، حتى پ شودتبدیل می  به سرنوشت

وظی زنده    تعریفد.  باش   فهیا  کهزبان  است  مرکز    این 

و  یپ  و    گریز   رانش است  تا حد ممکن    کوشد میش 

بپوشاند.بی   فضاى  و نهیزم را  جمعیت،    شترى  انفجار 

پناه   به تلسکوپ و   نیاز  از مرکز و حتی  حرکت گریز 

 ز همین روی است.بردن به دُعا هم ا

 

گونه    به  واژهما همگی  کاربران  را  یزنامه هستیم،  ای 

ده از  ی چک  ای، دانشنامهنامه است   یک واژه  طبیعت خود

  زبانىی  نامهواژه.  های نوع بشرربهمعانى براى فهم تج

کها آن،    ست  مىبا  سخن  انسان  با  د.  یگوزندگى 

از چاه  همنوع تازه رسیده است که  ى آن نجات  فهیوظ

خود بداند  چاله افتاد  در  درآمده به چاله نیفتد و اگر هم  

کمتر تحت  بدین ترتیب  .  ی تکرار مکررات استکه تله

شتر آزاد خواهد  یبای  و به گونهر قرار خواهد گرفت  یتأث

اتفاق    ما آنچه براى  درک  و  آگاهی از معنای زندگی  بود.  

ی  دربارهرسد  به نظرم مىبخش است.    ییافتد رهامى

تری  باید توضیح کاملم  ی نامد مىی طى که آن را تبعیشرا

نیست. تبعید    شرنجشهرتِ تبعید به خاطر درد و    .  داد

دردیتسک فراموشکارىاست  تینها بى  ین  ،  است  ، 

بىاست  ییاعتنا بى ترستا  تفاوتى ،  با ،  است  س 

منظری انسانی و  غیرانسانی که در قیاس با آن هیچ  

 دمان نداریم. معیاری جز خو

 

با    شرایما  تبعی د  ما  ی ط  از  پس  که  آنانى  براى  را  د 

م  ی تر کن ساده  ، می تر کن  م مطمئنیتوانمیاگر ن  ، ندیآمى

کند  تر مى و تنها روشى که آن را براى نفر بعدى ساده

  م هراس کمترى از چشم انداز  ی ن است که کارى کنیا

زى که به سر  یعنى همان چ ی  ؛مقابلشان داشته باشند

است.   آمده  باره  توانیممیما  و  تمسئولی  ى در  ها 

بحث  مان  یهاوفادارى به    -م یکن همچنان  نسبت 

سرزمهم سرزم  مادرى  هاى نیعصرانمان،  هاى  نیمان، 

فرهنگ ید سنتگر،  و  ها،  ..الی  ها  ا  .  آخر  ن  یاما 

هر    -فراتر از آن، موقعیت انسان دیگری ا  ی  ، تیمسئول

که کمی آزادی بیشتری    - نیازهایش واقعی نباشد چقدر  

کند. تردید  دچار  را  ما  نباید  هم  دارد،  اهاگر  ن  یى 

کمى    سخنان نظر  انس  گرایانهآرمانبه    دوستانهانو 

هدف بشردوستی نیست بلکه  خواهم.  مى  پوزش  د،یآمى

گرچه  است  جبر گونه ،  این  با  را  خودمان  سر  نباید 

ن است  یم ایسعى دارم بگو. آنچه  ها درد آوریمموشکافى
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فرصتى    ،که زنجیرهم،  ی اببیاگر  معلولدر  و  علت    ی 

ها  ها خط بکشیم و فقط دنبال علتچیزها، دور معلول

تبعیشراباشیم،   را  آن  که  مىیطى  درست  ی نامد  م 

 فرصت است.      گونه  نهمی

 

  دى ینقش تبعو    م،ی استفاده نکنفرصت  اما اگر از آن     

صورت  آن    در   ، ایفا کنیم  مى آن یشکل قد  همان   بهرا  

مربوط  ط  ی ن شرایالبته انباید به غم غربت تعبیر شود.  

د  یط ما بایهاى تحت فشار است. و شراانى آدمریشپبه  

براى هر انسان متفکر که در    باشد   به عنوان هُشدارى 

همیت ما  کند. ابافى مى الیى آرمانى خ اى جامعهباره

برای   تبعیدی  نکته  نویسندگان  همین  در  آزاد  جهان 

 وظیفه ماست.نهفته است. این امر 

 

شا    ارزیاما  وظیفه  د  و  تبعید  در  نویسندگان  ما  ش 

د کننده  یموى ندهی ن عق یناآگاهانه از ا  تجسمبزرگتر ما  

بباشد شده    یردهکه  ن  همانآزاد  آزاد  ست.  یانسان 

و لزوما  آزادى    برای تحقق ست  ا  اىهیلتنها وس  رهایی

نیست.هم آزادی  نمادین  یا  معنای  از    است  امر 

پذیری نوع بشر و تالش برای رهایی که سبب   آسیب

اوست. اگر   سربلندی  حال  هر  نقش  بخواهی در  م 

د  یبا  -هاى آزاد عنى نقش انسانی - م یبزرگترى بازى کن 

ک  یم که  ی د روشى باشی ا حداقل تقلن یفتیر قادر به پذ

آزاد   میانسان  آ  :دده انجام  شکست    زادانسان  وقتی 

ند، خود را مسئول  کگران را سرزنش نمىیدخورد،  می

 داند!می

 

 

 
 

  های ( دکترای زبان1324)  منیژه احدزادگان آهنی

میالدی  1988  سال  از  پژوهشگر،  و  مترجم  باستانی،

ترجمه بر  عالوه  کنون  تا  و  است  دانمارک   ی  ساکن 

کریستن  یراثآ آرتور    بهرام  »داستان   جمله   از   سن از 

و    کاویانی«  درفش  و  آهنگر  ی کاوه»  چوبین«،

  خزر«،  دریای   »فراسوی  عنوان   با   ایران  به   او  ی سفرنامه

 است  کرده  ترجمه فرانسه  و انگلیسی  از آثاری
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  سهیال میرزایی
 

 

 

ی مهاجرت در نگاهی اجمالی به پدیده

 *ایرانیآثار زنان شاعر 
 

ی مهاجرت ایرانیان  اگر بخواهیم از دیدی تاریخی به پدیده

ی اخیر  نگاه کنیم، شاید چنین مهاجرت عظیمی در سه دهه

از کشور،   سابقهبی ایرانی  بسیار شاعران  باشد! خروج  بوده 

آثارشان  آنپراکندگی   نشر  و  جهان  مختلف  نقاط  در  ها 

ی میزبان   معهادبیاتی را پدید آورده است که نه جذب جا

 توان آن را در کنار آثار وطنی تعریف کرد.  شود و نه می می

در گذشته وقتی مجرمی به حکم قانون از جایی به جای  

می رانده  بود  کافی  امکانات  فاقد  که  فرد  دیگری  آن  شد، 

ی برگشت به  گرفت چراکه اجازه   عنوان تبعیدی به خود می

دولت نداشت. اما مهاجر  ی   محل اقامت خود را مگر با اجازه

شود که بنا به خواست خود و با اهداف   به کسی اطالق می

یا شرایط   مانند تحصیل، در جست و جوی شغل  مختلف 

شود و امکان بازگشت  زندگی بهتر و غیره از کشور خارج می

 
گل شاعر و پژوهشگر ادبی ساکن امریکا، در دوم خرداد  ملیحه تیره  1

بیماری در    بر اثر  2020شمسی برابر با بیست و دوم ماه مه  1399ماه 

 گذشت.  
زهرا  تیره  2 با  و گو  تبعید«؛ در گفت  فارسی در  »ادبیات  ملیحه،  گل، 

 (، سایت رادیو زمانه:  1392تیر  12باقری شاد، تاریخ انتشار )
3 Alice Kaplan ی امریکایی ، نویسنده 

عین  در  دارد.  را  خود  موطن  از  به  عظیمی  بخش  با  حال 

امنیت در ظاهر  شویم که به دلیل عدم  مهاجران مواجه می

ترک وطن شده به  مجبور  خود،  خواست  به همین  به  اند. 

گذاری این طیف گسترده  چندان ساده نیست و  دلیل نام

منتقدان  نظرات مختلفی در مورد تبعیدی بودن یا مهاجر  

اند که خود جای بحث   بودن این افراد و آثارشان ارائه داده

 دارد.

نتقدان مطرح ادبی که یکی از م  1گلزنده یاد ملیحه تیره

کرد، در پاسخ  بر کاربرد اصطالح ادبیات تبعید پافشاری می

 ، گفته بود:"ماهیت ادبیات تبعید چیست"به پرسش 

سانسور   )چه  سانسور  بدون  متن،  یک  که  زمانی  »تا 

حکومتی و چه خودسانسوری( در سرزمین مادری نویسنده  

زمانی که    است؛ و تا  "تبعیدی"قابل انتشار نباشد، یک متنِ  

نویسد، در  ی متنی که نوشته یا مینویسنده، به خاطر درونه

سرزمین مادری در معرض ناامنی قرار دارد یا قرار داشته 

کند که  است؛ فرقی هم نمی  "تبعیدی"ای  باشد، نویسنده

کشور  زبانِ  با  یا  باشد  نویسنده  مادری  زبان  به  متن،  آن 

  "مرزیدرون"سنده،  کند که این نویمیزبان؛ فرقی هم نمی

"مرزیبرون"باشد یا  
2» 

از   تبعید،  در  ادبیات  "آلیس کپالن"او در کتاب 
نقل    3

کند: »زبان اصال خود خانه است. زیرا در زبان مادری،  می

های دیگر   کنیم و در زبانتپش قلب مادرمان را حس می

  4درد را.«

 فال در این خصوص نوشته است: رضا فرخ

»خود ادبیات همچون مفهوم یا نهادی مدرن چندان ناب  

و خالص نیست، دیگر چه برسد به مفهوم ادبیات در غربت. 

واقع آن است که ادبیات غربت یا تبعید: ادبیات مهاجرت یا  

تداخل    "دیاسپوریک" هم  با  گاه  که  هستند  مفاهیمی 

نوشته مجموعه  الهه.  تاثیر  خوشنام،  مهاجرت،  در  فارسی  ادبیات  ها. 

بر   )مهاجرت  انتشار:  تاریخ  نویسنده،  مادری  (،  2012مارس22زبان 

 سایت دویچه وله فارسی:  
تاریخ  فرخ  4 ادبیات »مهاجرت«؟،  یا  )تبعید(؟  ادبیات غربت  فال، رضا. 

 (. سایت آسو: 1397خرداد  27انتشار )
https://www.aasoo.org 
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ن زمینه دو مفهوم غربت و کنند یا همپوشی دارند. در ایمی

ها را دو کلمه  توان آن اند که میتبعید چنان به هم نزدیک

غربت   ادبیات  مهاجرتی  ادبیات  هر  اما  دانست.  مترادف 

به مفهومی عام مینیست، در حالی ادبیات غربت  تواند  که 

 1مواردی از ادبیات مهاجرت را نیز در برگیرد.«

شرایط   اینکه  به  توجه  امریکا،  با  در  مهاجران  زندگی 

کانادا، استرالیا و کشورهای مختلف اروپا متفاوت است، اما  

تجربهآن  دنیا  نقاط  تمام  در  مشترکی  ها  بینافرهنگی  های 

های خوب یا بدشان به کشور   رغم حس دارند. در آغاز علی

تجربه  را  گیجی  و  آشفتگی  نوعی  حال  عین  در  میزبان، 

»ش می معمول  طور  به  که  گرفته کنند  نام  فرهنگی«  وک 

 است. 

های  فردی که خانواده، دوستان، همچنین تمام موقعیت

شغلی، اجتماعی و جایگاه فرهنگی خود را با ترک میهن و  

ها  ورود به محیط غریبه از دست داده است، شاید نوستالژی

دلتنگی این  و  در  بازی کنند!  او  نقش مهمی در ذهن  ها  

کاری، ندانستن زبان و  ، بیجامعه مشکالت پناهندگی، مالی

تواند  آشنا نبودن به فرهنگ جدید و عدم ثبات اجتماعی می

اثر منفی   او  نفس  به  اعتماد  بر  و  را درگیر کند  فرد  ذهن 

شاعر   که  است  ضرورتی  نیز  نوشتن  میان  این  در  بگذارد. 

آن تمام هویت خود را از دست خواهد داد. اما با گذشت  بی

ها و تجارب  این کنش ـ واکنش  توان مشاهده کردزمان می

جدید در آثار برخی از شاعران نمود داشته و ادبیاتی پدید  

   آمده که از نوع دیگر است.                                                                                                     

ادبیات تبعید پافش اری اینجانب با نظر منتقدانی که بر 

میمی گمان  اما  ندارم،  مخالفتی  »ادبیات  کنند،  کنم 

شود که  ی کاملی از شاعران را شامل میمهاجرت« گستره 

تواند هر دو  ادبیات تبعید فاقد آن است. ادبیات مهاجرت می

اقامت اجباری و اختیاری خارج از وطن را پوشش بدهد؛ هم  

شدند و  کسانی را که به خاطر شرایط مجبور به ترک وطن  

 را که  خودخواسته از کشورشان خارج شدند.                                                                                 هم افرادی

 
 
اساس  این تقسیم بندی فقط برای روشن شدن موقعیت شاعران بر    2

نظرات مختلف طرح شده است. چرا که هر اثری لزوماً به دلیل انتشارش  

 گیرد. در خارج از کشور، در رده بندی شعر مهاجرت قرار نمی

حوزه در  که  مختلفی  نظرات  به  توجه  ادبیات  با  ی 

گویا    2بندی زیرمهاجرت و تبعید وجود دارد، شاید تقسیم

 تر کند: عر و اثرش را روشن باشد و تا حدی موقعیت شا

داخل  1 در  احتمالی  تهدیدات  دلیل  به  که  شاعرانی   .

کشور، نتوانند به زادگاه خود برگردند و در کشور میزبان 

ی انتشار در داخل کشور نداشته بمانند و آثارشان نیز اجازه

این بهباشد.  تبعیدی  خود  هم  میها  هم  شمار  و  آیند 

 است.   ادبیاتشان تبعیدی

اما    .2 برگردند،  خود  کشور  به  نتوانند  که  شاعرانی 

گرچه کتاب بگیرد،  انتشار  مجوز  کشور  داخل  در  هایشان 

شان در تبعید است ولی آثارشان ادبیات تبعیدی تلقی  جسم

 شود.  نمی

کنند، ولی  . شاعرانی که در خارج از کشور زندگی می3

داخل  هایشان نیز در  به زادگاه خود رفت و آمد دارند و کتاب

روند چرا شمار می  شود. این گروه مهاجر بهکشور منتشر می

 که نه خود تبعیدی هستند و نه ادبیاتشان. 

کنند، اما به  . شاعرانی که در داخل کشور زندگی می4

شود. این بخش گرچه مهاجر آثارشان مجوز انتشار داده نمی

 شود. تلقی می نیستند، اما ادبیاتشان تبعیدی

ی آثار شاعران زن ری این مجموعه، ارائه هدف از گردآو

به   اینجانب  و  ندارند  اقامت  وطن خود  است که در  ایرانی 

ترجیح میعنوان گردآورنده واژهی مجموعه  از  که  ی دهم 

»مهاجر« به جای تبعیدی استفاده کنم، اگرچه برخی از این 

ها اجباری است. باید خاطرنشان کنم که این کتاب مهاجرت

دارد  رهای میزبان را در بر زندگی زنان شاعر در کشوبرگی از  

موفقیت و  مشکالت  مسائل،  با  یک تا  عنوان  به  هایشان 

 هنرمند مهاجر آشنا شویم.  

ویژه در کشورهای قوانین و فضای فرهنگی مردساالر، به

حاشیه در  را  زنان  ناخواه  خواه  سوم  می  جهان  دهد،  قرار 

بهگونه به زنان،  از  بسیاری  به ای که  برای  ایرانی  زنان  ویژه 

بدیهی آوردن  آزادیدست  تالش ترین  خود  های  های 
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کنند. اگر چنین زنانی خود اهل کلمه باشند،  مضاعفی می

شود، چراکه مدام آثارشان  های آنان محدودتر نیز میآزادی 

گیرد. در  ی سانسور مورد قلع و قمع قرار می از سوی اداره

شاعرا از  بسیاری  شرایطی  سپردن چنین  از  پیش  ن 

ی شعرشان به دست ناشر و آغاز فرایند اخذ مجوز، مجموعه 

می شعرهایشان  سانسور  به  از   دست  دیگر  برخی  و  زنند 

صرف آثارشان  برخی    نظر می انتشار  نیز  تازگی  به  و  کنند 

 دهند آثارشان را در فضای مجازی منتشر کنند.  ترجیح می

با شاع بی مقایسه  زنان در  برای  ران مرد  شک مهاجرت 

اولیه  ی دستاوردهای بیشتری داشته است، چرا که حقوق 

خود را در کشور میزبان به عنوان یک شهروند بیش از کشور 

بیان  خود داشته  برای  اند. چنین شرایط زیست ـ محیطی 

سرنوشت تأثیری  شاید  داشته آزادانه،  شعرهایشان  بر  ساز 

های  ادی ست که منظور از آزادی، آزباشد! الزم به یادآوری

از    نسبی مختلفی  نقاط  در  ایرانی  شاعر  زنان  چراکه  است 

شدهگستره ساکن  زمین  جغرافیای  وسیع  شرایط ی  و  اند 

کار، زندگی، قوانین و حقوق اجتماعی و انسانی متفاوتی از  

بی اما  دارند  و  هم  امکانات  از  ایران  با  مقایسه  در  گمان 

میآزادی  که  برخوردارند  بیشتری  تأثیرات های  تواند 

 شان داشته باشد. گیری بر جهان شعری چشم

های متفاوت، رنگ  که نگاه زنان به خاطر دغدغهدیگر این

شان نسبت به  و بوی فضاهای مورد تجربه و حس و عاطفه

ست و قاعدتاً در ترسیم و بیان دنیای مردان از نوع دیگری 

 های بسیاری بین دو جنسیت وجود دارد. درون خود تفاوت

های بدیهی و  ممکن است شاعر زن به خاطر داشتن آزادی 

حق و حقوق و حتی عشق ورزیدن در محیط جدید بتواند 

سانسور به کشف تن و روح و فردیت خود برسد  در فضایی بی

 تر بنویسد!و آزادانه 

انسان برای  مهاجرت  که  ایجاد  شرایطی  مختلف  های 

نی از نتایج  کند، برای همه یکسان نیست تا انتظار یکسامی

های فردی  حاصله داشته باشیم. در این میان عالوه بر تفاوت

نیز   شاعر  زنان  جدید،  شرایط  با  مختلف  برخوردهای  و 

پدیده  با  متفاوتی  از   برخوردهای  برخی  دارند.  مهاجرت  ی 

به و  وطن  به  نسبت  شدید  دلتنگی  و  حسرت  با    شاعران 

رای تری بمنظور حفظ هویت خود در غربت، ایران کوچک

کنند؛ چراکه زبان مادری،  سازند و در آن زندگی میخود می

ها احساس امنیت بیشتری ها به آن فرهنگ آشنا و نوستالژی

. آثار این گروه از شاعران یا ربطی به کشور میزبان  دهدمی

شعا  به  گاهی  یا  نکرده  ناله پیدا  و  آه  و  سیاسی  های  رهای 

 ناشی از دلتنگی تبدیل شده است!

اند  یگر از شاعران با فراگیری سریع زبان توانسته بعضی د

از   سرعت  به  و  بیابند  جدید  فرهنگ  در  خود  برای  جایی 

اند  امکانات کشور میزبان استفاده کنند و حتی سعی کرده

ها  به زبان کشور میزبان جهان شعری خود را شکل دهند. آن 

با   ارتباط  از  اغلب  و  گرفته  فاصله  خود  مادری  زبان  از 

کردههموطنا پرهیز  خود  مین  گروه  این  به  توان  اند. 

هایی را افزود که در سنین بسیار پایین مهاجرت کرده  ایرانی

اند و شاید حتی قادر نباشند  یا این سوی مرزها متولد شده

شک میان این شاعرانی که به به زبان مادری بنویسند! بی

می غیرمادری  فضای  زبان  با  شعرهایی  مهاجرت  نویسند، 

 وجود دارد.

موانع  گذراندن  از  پس  که  دیگری هم هستند  شاعران 

کم دو  اولیه،  این  میان  و  گرفته  خو  جدید  کشور  به  کم 

اند؛ با زبان و  زیستگاه، این دو زبان، این دو فرهنگ پلی زده

های شهروندی  فرهنگ کشور میزبان آشنا شده و مسئولیت 

. این گروه با کلید  اندرا در زندگی جدیدشان بر عهده گرفته 

دنیای  و  گشوده  خود  روی  به  را  جدیدی  درهای  زبان، 

کرده کشف  را  تجربهجدیدی  طور اند.  به  اغلب  نو  های 

اثاثیه و  اسباب  مانند  خانهناخودآگاه  وارد  جدید  ی  ی 

ترکیب، شکلذهنی این  و حاصل  خانه شان شده  ی گیری 

یان  ذهنی جدیدی است که منجر به تولد آثاری با حس و ب

تا   است  کرده  کمک  شاعر  به  و  بوده  گذشته  از  متفاوت 

های واقعیت را با نگاهی دیگر تجربه کند. عناصری از الیه

های تازه وارد شعرشان شده که  کشف فضای جدید و واژه

می خلق  شعرهایی  و  است  تازه  و  حاصل  بکر  که  شوند 

 باشد.  ی بینافرهنگی میتجربه 

شکل  در  هنجنسیت  یک  جهان  نقش  گیری  رمند 

های ذهنی و عاطفی زنان که متمایز   سزایی دارد. تجربهبه

از جهان مردان است، فضای شعری متفاوتی را برای آنان  

زند. این شعرها در مهاجرت فضای جدیدی را برای رقم می
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هایی  کنند، چراکه زن ایرانی امکانات و آزادی مطالعه باز می

ای گیری جهان تازه کند که شاید منجر به شکلرا تجربه می

در شعر او شود و اثرش را به نوشتار زنانه نزدیک کند! به  

است!   او دریغ شده  از  و  باشد  باید  آنگونه که  از  نوشتاری 

هایی که در موطن قبلی    نوشتن از تن، عواطف و ناشناخته

اجتماعی   و  و حتی فرهنگی  تابوهای دولتی  از  زن بخشی 

)مهاجر(،   شاعر  واقع  در  است!  هلن  همانبوده  که  گونه 

می می  1سیکسو  زنانه  تن  بیان  برای  »زبانی  تا  گوید:  یابد 

ساختارها را بر هم بریزد و ساختاری جدید بسازد و نوعی از  

زنانگی را خلق کند.« چنین فضایی در شعرها تنها از طریق  

بی  فضای  است؛  میسر  خود  و کشف  که   آگاهی  سانسوری 

توانایی شناخت  فردی   امکان  فردیت  های  و  باشد  مهیا 

اهمیت پیدا کند. الزم به یادآوری است در تاریخ شعر زنان 

زاد را داریم که برای اولین ایران شاعری همچون فروغ فرخ 

بار چنین نگاهی را وارد ادبیات ایران کرد و از تن و احساس 

خود نوشت و در شعرش به ستایش تن معشوق پرداخت. 

از این منظر توقع مخاطب    آیا آثار زنان در خارج از کشور

کند؟ آیا شرایط زیست ـ محیطی و    ای را برآورده می حرفه

توانسته است سایهتجربه  این سوی مرزها  ی سنگین   های 

ها و از دست دادن مخاطبان را    تابوها، ترس از قضاوت شدن

 محو کند؟  

ست که شاعران بحران مخاطب یکی دیگر از مشکالتی ا

از خارج  در  عام  طور  می  به  رنج  آن  از  گرچه کشور  برند، 

موجود  کمتر  نسبتی  با  نیز  ایران  داخل  در  بحرانی  چنین 

حلی که برای رفع بحران مخاطب به است. شاید اولین راه

ی آثار به زبان کشور میزبان باشد! برخی  نظر برسد، ترجمه 

آنتولوژی در  که  زنان  شعرهای  کتاب   از  )یا  مختلف  های 

اند، چقدر  بان ترجمه و منتشر شدهمجزا( به زبان کشور میز

اند؟ به عنوان مثال در ی ادبی میزبان مطرح بودهدر جامعه

اقبال   با  آلمانی  شاعران  شعر  کتاب  فروش  آلمان  کشور 

 
هلن سیکسو منتقد ادبی و فمینیست، در کتاب مشهور خود به نام    1

می اظهار  مدوسا«  یافته»خنده  سازمان  شکل  به  زنان  که  از  کند  ای 

فرهنگ شدهحقوق  محروم  خود  جنسی  و  روانی  به  ی،  را  زنان  و  اند 

کند،  هایی که از نظر جنسی آنان را تعریف میی سنتبازاندیشی درباره

چندان خوبی در مقایسه با رمان مواجه نیست و از طرفی 

تجربه از  برخی  مردمان  این  در  دیگر  را  ما  شعری  های 

داشتهدهه پیش  برایشان چندان جذابیتی   اند وهای  دیگر 

اند و شعرهای ما حرف  ها شعر مدرن را تجربه کردهندارد. آن

ای برایشان ندارد! مگر آنکه در آثار ایرانیان بخواهند به  تازه

دنبال رنگ و بوی بومی باشند و منظور از بومی فقط نوشتن  

نوستالژی زن  از  یک  خودواقعی  از  نوشتن  بلکه  نیست  ها 

با  هان سومی در جایگاه کنونیایرانی و ج اش است. شاعر 

اش  نوشتن بدون سانسور و صمیمیت با خود، به خود واقعی

 تر خواهد شد.  نزدیک

در فضای ایرانی خارج از کشور بحران فروش کتاب شعر  

برای  به مراتب عمیق باید  ایران است. شاعران  از داخل  تر 

هنگفتی شوند  ی چاپ مجموعه شعرهایشان متحمل هزینه

شود. چنین بحرانی  و پس از چاپ، مشکل توزیع مطرح می

بگیرند شعرهای  موجب می تصمیم  از شاعران  برخی  شود 

خود را به دست تیغ سانسور ارشاد ایران بدهند تا موفق به  

ی مهم را خودآگاه  دریافت مجوز شوند و یا خود این وظیفه 

ا طبیعی  و  بگیرند  عهده  بر  ناخودآگاه  باید  ست  یا 

گویی کنند تا در ایران قابل چاپ باشد، در حالی که  پوشیده

این روند باید برعکس باشد و برخی به درستی این کار را  

 دهند.  انجام می

با  پرسش را  به    35هایی  راجع  کشور  از  خارج  شاعر 

مشکالت شاعران مهاجر مطرح کردم که در این مجال به  

 کنم: می ها اشارهها و پاسخبرخی از این پرسش

 

بی فضای  در  مهاجر  شاعر  زنان  آیا  اول:  سانسور  سوال 

می آزادانه خودسانسوری  تر  هنوز  است  ممکن  یا  نویسند 

 بکنند؟

پرتو نوری عال: »بعد از انقالب، زنان شاعری که به خارج 

ها در آن فرهنگ  آمدند در یک سن و سال نبودند. بعضی

را در  خواند. سیکسو زنان را وامیفرا می نقش خود  با نوشتن،  تا  دارد 

 تاریخ بازستانند.
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مثلن بودند.  کرده  زندگی  و  کرده  رشد  زن،  مورد   ضد  در 

سالگی به خارج    39خودم بگویم، من در میانسالی یعنی در  

گیری میان بیان افکارم در  از ایران آمدم. گرچه تفاوت چشم

شد، اما هنوز برخی مالحظات، دست از سرم  شعرم دیده می

داشت و تنها در سایه آگاهی و شناخت از چگونگی و  برنمی

ن  "سانسور"چرائی   اجازه  توانستم  که  غیبتِ  بود  در  دهم 

اسیر   زن،  ضد  مردساالرِ  خانواده  و  جامعه  یک  باورهای 

و  شعرها  در  توانستم  بنابراین  بشوم.  خودسانسوری 

نیازها و خواسته داستان به عنوان یک هایم  را  ها و نظراتم 

زن ـ انسان، مطرح کنم. اما به طور طبیعی برای نسل بعد 

از ایران   از من، مثلن نسل دخترم، که در کودکی به خارج

زندگی یا  اش  مهاجرت کرده، خودسانسوری، در کارهایش 

 چندان محلی نداشته است.«

وزیری  میفرشته  آدمنسب  »در  مختلف  نویسد:  های 

می متفاوتی  آنتاثیرات  دید.  نشر شود  به  بیشتر  که  ها 

کنند همچنان  آثارشان در ایران یا مخاطب ایرانی فکر می

گویی است. اما برخی هم  پوشیدهزبانشان در بند شکلی از  

می چاپ  را  کارهایشان  کشور  از  خارج  در  یا   که  کنند 

نویسند. اما  تر میمخاطب خاص خود را دارند، بازتر و عریان

ها، به باید قبول داشت که فرهنگ عمومی، تربیت و ترس

خصوص ترس از قضاوت شدن هنوز در بسیاری از ما مانده  

خو مورد  در  سختی  به  و  احساساتاست  و  بید  پرده  مان 

ها  شان ایرانیهایی که اصوال مخاطبزنیم، مگر آنحرف می

 نویسند.«نیستند و به زبان دیگری می

دهد: »تغییر  دانا در همین ارتباط پاسخ میمریم رئیس

از  زیستگاه گرچه مفری  رهایی  برای  و  نویسنده  برای  ست 

آزاد و رها  های  این سرکوب ولی رسیدن به اندیشه و کلمه

نمی اتفاق  همانناگهان  این  افتد  در  اتفاقی  هیچ  که  طور 

دهد مثل سیل یا زلزله. به بیان دیگر جهان ناگهان روی نمی

طور که سانسور بر بستر زمان فرد را به خودسانسوری همان

رساند، بودن در محیط آزاد نیز به مرور موجب رهایی از  می

اضطراب  و  نویترس  و  شده  درون  کلمات  های  به  را  سنده 

 رساند.«  خودش می

رباب محب معتقد است: »برخی از نویسندگان خارج از  

کنند شکستن سد سانسور  یعنی استفاده هر  کشور فکر می

پاهای   و  کمر  و  پستان  و  لب  چون  کلماتی  از  بیشتر  چه 

سوژه در  بهمان  و  شهوت قیطانی  چنین های  است.  انگیز 

ها  نش است نسبت به منعکاربردی نشان دهنده یک نوع واک

سانسوری و تابوها و با رسیدن شاعر یا نویسنده به مرز بی

 بسیار تفاوت دارد.  

دهد.  دری نمیهای اجتماعی اجازه پردهترس از قضاوت

ای به راحتی برای مثال تا کنون هیچ زن شاعر یا نویسنده

های اجتماعی داستان تجاوز به یک زن  ترس از قضاوتو بی

ا آنگونه که باید ترسیم نکرده است. البته در “ادبیات  )خود( ر

یا   بازجو  توسط  زندانی  زنان  به  تجاوز  شاهد  ما  زندان” 

ای به عشق )سندروم  زندانبان هستیم. چه بسا چنین رابطه 

استکهلم( منجر شود. اما کدام شاعر شهامت دارد از عشق  

نیز  زندانی و زندانبان بنویسد؟ این مسئله در مورد دگرباشی  

 صادق است.  

رودربایستی با خود و با دیگری بخشی از فرهنگ و نگاه  

خود  درونی  تمایالت  ابراز  در  اساساً  زنان  و  است.  ایرانی 

قالب   در  تمایالت  این  باشد  قرار  اگر  بویژه  دارند،  مسئله 

های تنانه  نوشتار به جامعه عرضه شود. گرچه گفتن از لذت 

کشور نفوذ کرده است. اما  آرام آرام به اشعار زنان خارج از  

تا رهایی از بند فشارهای فرهنگی درونی و بیرونی هنوز راه 

درازی در پیش روی داریم. فروغ در زمان خود تا حدودی  

اما   جنگید.  آن  با  حتی  و  کرد  تحمل  را  فرهنگی  بار  این 

اروپا زندگی   از شاعرانی که در آمریکا و  متأسفانه بسیاری 

برند با همان دیوارهای  به سر میکنند در ایران کوچکی  می

باستانی. به عبارتی این تنها محیط ما نیست که بزرگترین 

می وارد  ما  بر  را  القا فشارها  ما  به  را  سانسور  روح  یا  آورد 

و  می فرهنگی  و  اخالقی  و  سنتی  تاروپودهای  بلکه  کند 

پس   باشند؟  دوانده  ریشه  ما  در  که  شاید  نیز  اجتماعی 

چش بگوییم:  که  قویبجاست  اجتماع  درون  م  چشم  از  تر 

 نیست. 

بزرگتر  پذیرش مرزهای  و  بیگانه  با فرهنگ  درآمیختن 

می زمان  و  انسانی  پهناوری  این  درک  و  پذیرفتن  برد. 

ای نیست که فقط با جالی وطن  گستردگی کار یک شبه

          پذیر باشد. «                                                              امکان
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سوال دوم: بحران هویت و بحران نوشتن، چه تأثیری در 

 تواند داشته باشد؟  آثار شاعران زن ایرانی می

ای به نام بحران هویت نویسد: »مقولهافسانه خاکپور می

نمی نبودهرا اصالً  ام شناسم و هرگز در مهاجرت دچار آن 

اجباری ورود  بدو  از همان  به  چون  آموختن ام  به  فرانسه، 

احساس  هیچ  و  آوردم  روی  کشور  این  فرهنگ  و  زبان 

کمبودی در این زمینه نداشتم. بحران دیگری که برای من 

به عنوان یک نویسنده وجود دارد، بحران هویت نیست بلکه  

بحران در نوشتن و زیستن چند زبانی است یعنی بازگشت  

چه زبان  به  یا  مادری  زبان  به  فرانسه  زبان  آلمانی  از  ارمم 

زبان  آموختن  و  است.  زبان  به  گشایش  برایم  دیگر  های 

های دیگری بوده است. گاهی انتخاب میان  فرهنگ و ارزش 

زبان نوشتاری برایم دردآور است گویی تمامی شوق و عشق 

 ابدی من نوشتن به زبان فارسی است.« 

گوید: »حس بحران هویت را کامال و  سپیده جدیری می

ام، در شعرهایم هم به نظر خودم تجربه کردهبا تمام وجود  

ی زندگی  قدر شیوهانعکاس یافته است. این بحران هویت، آن

الشعاع قرار داده که مثال وجه طنز که هایم را تحتو دیدگاه

ویژگی اصلی شعرهای من در زمان اقامتم در ایران بود، به  

به   را  خود  جای  و  باخته  رنگ  اشعارم  در  کامل  طور 

 دیشی داده است.«انمرگ

دهد: »شک ندارم هر کس که  پرتو نوری عال پاسخ می

پا در کشوری بدون آشنایی  سرزمینش را ترک می کند و 

گذارد، و به خصوص اگر بخواهد وارد آن جامعه پیشین می

پیش   هویت  بحران  برایش  بشود،  جامعه  آن  از  بخشی  و 

این    های فرهنگی و مذهبی ما، خواهد آمد. شاید با پشتوانه 

بحران برای زنان بیشتر پیش آمده باشد. قطعا برای من هم  

به   فرهنگی  دوگانگیِ  این  از  کردم  سعی  اما  آمده،  پیش 

صورت مثبت استفاده کنم و اجازه ندادم تا بر آثارم تاثیری 

من درمحیط   بگویم که  این طور  است  بهتر  بگذارد. شاید 

د نداشتن  قرار  و  الکن  و  بیگانه  زبان  با  و  بیگانه،  جایگاه  ر 

بحران می این  دچار  گاه  داشتم،  که  در  پایگاهی  اما  شدم. 

محیط خودی چون همانی بودم که بودم، طبیعتا روی کارم  

تاثیری نگذاشت، مگر آن که من در برخی از کارهایم آگاهانه 

 این تاثیر را به نمایش درآورده باشم.«

می هویت، فریبا صدیقیم  بحران  از  بیشتر  »من  نویسد: 

گاه به  ام که گاه و بیتالژی را در طی این مدت شناخته نوس

میشکل سراغم  به  موذی  و  مختلف  از  های  ردی  و  آید 

می جا  به  را  غم  و  انتظار  و  بحران  حسرت  البته  و  گذارد. 

ام.  هویت را بیشتر از همه چیز در الکنی زبان تجربه کرده

به  اینکه  در  محیط،  با  جانبه  همه  ارتباط  یک  نبودن  در 

مییله وس شنیده  که  کسی  خودم،  ی  تمامیِ  به  شوم 

نمیتاریخچه  شنیده  فرهنگم  و  وقتی  ام  اینکه  در  شوم، 

 شنوم.«   شنوم به تمامی نمیمی

مصاحبه در  محمدی  بسیار  شیدا  رخشا،  رسول  با  ای 

صمیمانه از حس خود به عنوان زن شاعر در کشور بیگانه  

اینمی مواجهگوید،  هویت  بحران  با  چگونه  و  می  که  شود 

می نوشتن  از  دیگری  نوع  به  مخصوص چگونه  که  رسد 

 تجربیات شاعر مهاجر است: 

»به گمان من انسان امروزی، انسان سرگشته و به شدت  

تنهایی است که برای به دست آوردن آزادی فردی و اندکی  

به کوچ می ناچار  بعدی  آرامش  این هجرت  شود که شاید 

اجتماعی داشته باشد و در کشوری آن  سیاسی یا مذهبی یا  

می سکنی  مادری  مرزهای  پدیده،  سوی  همین  اما  گیرد، 

می هم  به  را  او  روانی  هویت  تعادل  بحران  دچار  و  ریزد 

که می است. فضای گذشته  دو فضا شناور  بین  پس  شود. 

ریشه در نهاد او دارد و فضای امروزی که بسیار متفاوت از  

سازد  دنیا، فضای معلقی را می دنیای اوست و تلفیق این دو

با هویتی مستقل و این به گمان من، دنیای انسان مهاجر 

 است.

توانیم دنیای شاعر مهاجر را تصور  پس با این تعریف، می

کنیم. برای روشن شدن سئوال شما که نظری است، من از  

کنم. ببینید من به عنوان تجربه شخصی خودم صحبت می

ست )تاکید دارم بر این تعاریف(  زن ایرانی که شاعر هم ه

در فضای دنیای اول که ریشه در کودکی و باور من دارد و  

کرده رشد  داده،  شکل  مرا  ذهنی  این  زمینه  با  حاال  ام، 

گذارم که بسیار دور از زبان  ای میتاریخچه پا در دنیای تازه

که  احساسی  اولین  و  است  مادری  سرزمین  ذهنیت  و 

دار است که بین درد و  گس  شوم، یک سرگیجهدچارش می

انگاره این  آنقدر هجوم  و  است  نوسان  در  و  لذت  بزرگ  ها 
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در   تنها  متمادی، گیج وگنگ  تا مدت  است که  سهمگین 

می پرسه  وحشت  خودم  به  تازگی  اینهمه  هجوم  از  و  زنم 

 افتم. می

از این روست که جامعه شناسان پدیده مهاجرت را بعد  

آس دوم  مقام  در  عزیزان،  مرگ  طبقهیب از  بندی  شناسی 

ام  ها برخورد کردهاند. خیلی از مهاجرینی که من با آنکرده

نتوانسته  ملیتی(  هر  و  )از  ترس  هجوم  این  چنبره  از  اند 

اند.  تنهایی توامان، خود را برهانند و دچار بحران هویت شده

  ... هندی  یا  مکزیکی  یا  ایرانی  یک  نه  دیگر  همین  برای 

اند.  شور میزبان خود را پذیرفتههستند و نه دیگر هویت ک

سخت  مراتب  به  این  هنرمندان  یک  برای  چون  است،  تر 

اندیشد که امکان دسترسی همگان بر  هنرمند به زبانی می

شود و  آن نیست، بنابراین او از این مجموعه هم متمایز می

به همان نسبت تنهاتر. مگراینکه بتواند در چرخش سریعی  

دنیای گردونه  به  را  آن   خودش  همراه  و  کند  پرتاب  دوم 

بچرخد تا از امتیازات فضای دوم بهرمند شود و بتواند خالق  

 1ای گردد که مشترک میان هر دو دنیاست.«فضا و زبان تازه

 

 شد.  پرسش سوم به نوشتار زنانه مربوط می

وزیری  چیزی فرشته  زبان  »ساختار  است:  معتقد  نسب 

آنچه می راحتی تغییر کند،  به  تواند تغییر کند  نیست که 

ای است که از دیدهای پدرساالرانه یا  برداشتن قیود زبانی

کار هم در شعر داخل کشور شود. اینمحور ناشی می  قضیب

امکان بیو هم در شعر مهاجرت  با  الزاما  و  است  پروا  پذیر 

دارم  شناخت  من  که  آنجایی  تا  ندارد.  ارتباطی  نویسی 

  ساختار زبان زنانه تغییر چندانی نکرده است.« 

نویسد: »نه فقط   سپیده جدیری در مورد نوشتار زنانه می

در شعر زنان مهاجر، که در شعر و آثار نوشتاری زنانی که 

  کنند نیز به ندرت با چیزی که بتوان بر در ایران زندگی می

مواجه  گذاشت  زنانه  نوشتار  نام  و  آن  زبان  متاسفانه  ایم. 

خلق  زنان  که  را  آثاری  ایران،  ادبیات  در  مسلط  ساختار 

الشعاع قرار داده است و به ندرت با اثری  کنند نیز تحتمی

 
باره  1 ل  ی شعر مهاجرت«؛ در گفت و گو با رسومحمدی، شیدا، »در 

 (، سایت زمینه:   1387اسفند  23رخشا، تاریخ انتشار )

شویم که نه فقط از نظر مضمونی، بلکه از  از زنان مواجه می

 .«  نظر زبان و ساختار، زنانه یا فراجنسیتی باشد

یادآوری می پایان  بودن شاعر در  زن  همانطور که  کنم 

الزاماً رسیدن به نوشتار زنانه نیست، مهاجر بودن شاعر نیز  

به  نام شعر مهاجرت  نیست که  نوشتن  نوع دیگر  از  حتماً 

پیش هیچ  بدون  مجموعه  این  بگیرد.  آثار  خود  بر  داوری 

  ی آن شاید ردپایشاعران پیش روی شماست تا با مطالعه

 شعر مهاجرت را در آثار برخی از شاعران ببینید.

 

2021سهیال میرزایی، فوریه     

هایی است از پیشگفتار *این نوشته بخش

کتاب »دیاسپورای شعر« که از سوی نشر 

 »آفتاب« منتشر شده است. 
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  چرتاک هنر -زندگی پیمانی هم

 

 2الیوت رابرت  و 1هولبراد  مارتین نویسندگان:

 نژاد  رحمانی ناصر مترجم:

  شده  نوشته  کارگردانی   طوالنی  تجربیات  یبرپایه  که تبعید  تئاتر  عنوان  با  است  کتابی   یمقدمه  خوانید،می  زیر  در  که  اینوشته 

 کند. تثبیت را خود  کار  روش و تئاتری گروه  شاخص هویت تبعید شرایط در توانسته که

  ایتالیا  به  و  کرد  ترک  را  آرژانتین  خود  کشور  1977  سال  در  ،نوکلئو  تئاترو   بنیانگذار  و  آرژانتینی  کارگردان  چرتاک،  هوراشیو

  کار   ی یژهو  روش  استانیسالوسکی،   سیستم  از  اقتباس  با   چرتاک  شده.   بنا   استانیسالوسکی   سیستم  بر   او   کار  ایپایه  روش  رفت.

  وجود   به  اجتماعی،  معمول  ساختار  از  بیرون  و  حاشیه  تماشاگران  با   رویارویی  در   خام   و  بالواسطه  ارتباط  و   تربیت  برای  را  خود

 بیمارستان،   در  زندان،  در  برند:سرمی  به  زده  بحران  و  بحرانی  شرایط  در  که  هاییانسان   به  متعلق  است  تئاتری  او،  تئاتر  است.  آورده

 خیابان.  در  و ها، بیغوله در روانی،  های آسایشگاه در

 است. تئاتر مرفه و آسوده شرایط از تئاتر، رسمی تاالرهای از شده  تبعید داوطلبانه تئاتر گروه  ،نوکلئو   تئاتر

 د نیازمن   آن  به  انسان  که  باشد مکانی  در  باید  دریافته  که  تئاتری  کند.  ترنزدیک   چه  هر  مردم  به  را  خود  دارد  کوشش  نوکلئو  تئاتر

 که:  خوانیممی آنها  وبسایت در است.

 

  پژوهشی  مستمر  کار  جمله  از  مختلف،  هایعرصه  در  کار  یسابقه  سال   40  از  بیش  که  است  مستقل  تئاتر  گروه  یک   نوکلئو  تئاترو 

 را   تئاتر  گروه،  کارگردان  چرتاک،  هوراشیو دارد.  خیابانی   تئاتر  و   کامیونیتی تئاتر  کارگردان،  و  بازیگر  تربیت بازیگری،  هنر  یدرباره

  شود.می   برقرار  دو  این  میان  که  است  ایرابطه   بر  او  توجه  مرکز  شناسد.می  بازیگر  هم  و  تماشاگر  هم  تکامل  برای  ایوسیله   مثابه  به

 
1 .Martin Holbraad  

2 . Robert Elliot 
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 یافتن  برای گروه مستمر جستجوی باشد. مختلف سنین و طبقاتی پایگاه جنسیت، ملیت، نژاد، از انسانی هر تواندمی او تماشاگر

 اینجا! و اکنون گیرد:می الهام مفهوم این از آنها،  یانگیزه ترینمهم یعنی  جهانی،  زبانی

 مترجم

  چرتاک هنر -زندگی پیمانی هم

  هنرها   در  مدیریتی  فرهنگ  یک  ناپذیر  توقف  گسترش  در  که  را  سیاسی   عمل  و  تئاتر  خلق  میان  وارهاندام   ارتباط  توانمی  چگونه

  دوباره  را  عادی  مردم  برای  و  مردمی  تئاتر  خودجوش  بصیرت  یک  سرزندگی  توانمی  چگونه  و  کرد؟  زنده   دوباره  بازد، می  رنگ

  ، 1977  سال  در  آرژانتین  از  خود  سیاسی   تبعید   زمان  از  چرتاک،  هوراشیو  تئاتر،   ی کننده  تهیه  و   کارگردان  ساخت؟  ورشعله

  مانند  هایی مکان  دارد،  وجود  اجتماعی  تضادهای   که  هاییانمک  به  راحت  کنج  از  را  آن  کرده،  تئاتر  هنر  بازسازی  وقف  را  اشزندگی

  را  خود  تماشاگر  و  کشانده،  عمومی   و   باز  فضاهای  به  همچنین  و  روانی،  هایبیمارستان  و   هازندان  محروم،  های حومه   محالت

  جدی   آموزش  انطباق   در  اکچرت  تئاتر  سازد.می  درگیر  سیاسی-تئاتری-آزمایشی  عمیقاً  و  وار-کارناوال   وفادار،  روحی  با  مستقیماً

  است،  یگانه  تئاتری  ای،حاشیه   و  باز  هایمکان  در  تماشاگران  با   الساعهخلق  و  خام  برخوردهای  مقتضیات  با  استانیسالوسکی  تئاتری

  هایؤال س  که  ایشیوه  به  همچنین  بلکه  کنند،   خلق  جا   در  تا   دهد می  اجازه  بازیگران  به  که  هایی مهارت  و   هاتوانایی  انواع  در  تنها  نه

 کند. ارایه تئاتر خلق جریان در سیاسی تأثیرگذار

  تِئاترو   با  آنها  تئاتری  تحقیقات  در  همکارانش  و  او  خود  یبوسیله  که  را  چرتاک  ییگانه  تئاتری  شناسیروش  ،تبعید تئاتر   کتاب

  آنجا   به  1978  سال  در  که  هنگامی   از  ایتالیا،   ،2فِرارا  در  1هِرندورف  کورا  با   او  را  مشهور  گروه  این  دهد. می  ارایه  شده  متحول  نوکلئو،

  از  و  تبعید  سیاست از دهد می توضیح  او که  تئاتری ساختن  هایروش دهد،می  نشان چرتاک  که طور آن کند. می  رهبری آمدند،

  مناطق   در  ها دهه  طی  سپس  و  التین،   آمریکای  در  1970  اوایل   و  1960  اواخر  از  کارش  خالقیت  مسیر  در  او  یتجربه   درون

 تعقیبِ   از  خود  کاست  و  کم   بی  روایت  با  کتاب،  است.  شده  متولد   ایتالیا،  در  نوکلئو  تِئاترو  تکامل  جمله  از  ،1980  از  اروپا  مختلف

 یوجنیو   با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  جمله  از  -  نویسنده  خالق   هایهمکاری  تریننزدیک  و   خالق   محرک  ،تئاتری  شناسیروش   مسیر

  )پراکتیس(   عمل  سیاسی  خصوصیت  -  دیگران  و  بک  جولیان  هاول،  واکالو  بورخس،  لوئیس  خورخه  گروتوفسکی،  یجرز  باربا، 

  در   باز  آغوشی  و  آن،  با  شدن  سهیم  کامل   طور  به  بلکه  جهان،  انعکاس  در  تنها  نه  آن  ظرفیت  سازد:می  ظاهر  را  چرتاک  تئاتری

 ان.جه تغییر برای خیابان در تماشاگران با مستقیم  رویارویی

 

  چرتاک   تئاتری  رویکرد  در  شخصی  بیوگرافی  و  سیاست  تئاتر،  چگونه  که  ایشیوه  یدرباره  خالصه  طور  به  ما  مقدمه  این  یدنباله  در

  خالقیت   حیات  تجدید  به  چرتاک  کتاب  که  کنیم  ابراز  را  نکته  این  خواهیممی  ما  ویژه،  به  داد.  خواهیم  توضیح  کند، می  عمل

  او  کار  روال  آن،  در   که  مخصوص  ایشیوه  به   توجهی  و   -  هنری  که   است  سیاسی   همانقدر  او  برای  که  توجهی -  دارد  توجه  تئاتری

  زندگی، -هنر  همسویی  به  دائمی  توجه  این  مرکز  در  است.  همسو  اش،گستردگی  یهمه  با  زندگی،  و  تئاتر  خلق  بین  یرابطه  با

  و   هنر  سختی،  و  راحتی  پیرامون،   و  مرکز  برون،  و  درون  ییجابجا  ضرورت  مرکزگرای  پرواز  عنوان  به  که  دارد،  قرار  تبعید  مفهوم

 
1 Cora Herrendorf . 

2 Ferrara . 
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  عمل   چرتاک  کار  مسیر  در تبعید  یایده  که  را،  مفهوم  سه  اینجا  در  ما   ترتیب  این  به  شود.  می   فهمیده سیاست  و  خالقیت  زندگی، 

 دهیم. می توضیح کند،می

 

 

 

 تبعید  تئاتر  .1

  زندگی   امکان  از  که  بودیم  ایسیاسی  پناهندگان  بودیم،  مهاجر  ما   نه. »  «ایم؟کرده  انتخاب  را  خیابانی   تئاتر  ما  آیا »  پرسد:می  چرتاک

  ما   بودیم. محروم نظامی، دیکتاتوری یک دست به مرگ به تهدید علت به خودمان، کشور در آرامش و صلح در کردن تئاتر کار و

 « کنیم. بزرگ را مانفرزندان و  کنیم پا   بر دوباره را خود تئاتر توانستیممی  ما که  جایی  پذیرفتیم، را فِرارا به دعوت

 برخورد،   خوش  و  بودند  گرم  خیابانها  در  مردم  باشید.  غیربومی  که  بود  آسان  کامالً  ،1980  اوایل   و  1979  اواخر  در  ایتالیا،  در

  با   توانستندمی  کاران  وباتاکر  و  بازان  شعبده  گرد، دوره  نوازندگان  که  بود  ایدوره  بودند.   متفاوت  و  نو  چیزهای  دنبال  به  همیشه

  شان زندگی  شدند،می  ظاهر  ریزیبرنامه  بدون  که  پرشور،  و  وسیع  تماشاگران  برابر  در  کارشان  اجرای  و  دیگر  شهر  به  شهری  از  رفتن

 ن عنوا  به   ابتدا  بودند،  آمده   ایتالیا   به   سیاسی   پناهندگان  عنوان  به  که   دوره   این   در  بازیگرش  رفقای   و   چرتاک   کنند.   تأمین   را

 چرتاک:   قول   به  این،  وجود  با   گرفتند.   قرار  استقبال  مورد  جذاب  ای پدیده  عنوان  به  نیز   آنها   کردند.   کار  به  شروع  خیابانی   اجراگران

 

   واقع   در  ما  البته  بودیم.  رقیب  نبودیم،  جذاب  دیگر  برنگردیم،  آرژانتین  به  و  بمانیم  که  داریم  تصمیم  گفتیم  ما  که  آن  محض  به»

 «دریافتیم.  بعد سال دچن را موضوع این

 به   مجبور  که  آن  از  پیش  دادند،می  انجام  آرژانتین  در  که  را  کاری  بودند   مصمم   که  است  گروهی  داستان   آغاز  بیش   و  کم   این  و

 اییگانه  یوسیله   عنوان  به  تجربی،  هنر  یک  از  فرمی  عنوان  به  تئاتر  کامل  ظرفیت  در  کاوش  کنند:  روایت  شوند،  کشورشان  ترک

 تلقی   رقیب  عنوان  به  ایتالیا  در  آنها  دارند.  باور  بدان  که  چیزهایی  برای  مبارزه  در  فرهنگی  و  سیاسی  ابزار  عنوان  به  و  طارتبا  برای

  بدهد،   آنها   به  مکانی   نبود  حاضر  آنجا   تئاتر  «سازمان»  در  هیچکس و  دهند،   انجام   را  کارشان  که داشتند  محلی   به  نیاز  چون  شدند 

 آمدند.  خیابان به ضرورت، به  بنا  آنها، دلیل همین به و
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  سبک   که  مسیری  و  «نوکلئو  تئاترو»  داستان  به  تنها  نه  روایت  این  کند.می   روایت  را  تحوالت  و  تغییر  انواع  آنها  داستان

  اروپا  ایتالیا،  چگونه  که  تئاتری  هایچشم  طریق  از  کردن  نگاه  برای  شد  ایشیوه  بلکه  گردید،  تبدیل  شد  دنبال  آن  استانیسالوسکی

 تشخیص   قابل بود، 1970 سالهای اواخر در که آنچه به نسبت امروز ایتالیای است. شده تغییر دچار اخیر سال سی  طی جهان و

  اروپای  در  را  کمونیست  حزب  بزرگترین  کشور  سو،   این  به  جنگ  زمان  از  و   بود  قدرت  در  هنوز  مسیحی  دموکرات  حزب  نیست.

  2نُورد  لِگا   نه  نداشت،  وجود  مهاجرت  مشکل  نبود،   شدن  جهانی  بود،   نیفتاده  اتفاق   «1پاک  دستهای»  فساد   رسوایی  داشت،  غربی

  ترور   علیه  مبارزه  جهان  در  و  داشت  وجود  «آهنین  یپرده»  هنوز  اروپا  در .3بونگا   بونگا  نه  بود  سیاسی(  حزب  یک  نام  شمال،  )لیگ

  یدوره  این  بر  منسجم  نظری  لحاظ  از  ولی  خیابانی،  دید، ج  پرتویی  چرتاک  گزارش  نبود.  دستی   تلفن  و  نبود   اینترنت  نداشت،  وجود

  ادامه  زیاد  احتمال  به  چگونه  و  مانده  زنده  معینی،  های فرم  در   تئاتر،   چگونه  که  دهد می  نشان  ما  به  و   تاباند،   می   شدید  تغییرات

 یافت.  خواهد

  شرکت   آن  در  و  یافته  تولد  آن  در  که  ییتاریخی  شرایط  و  چرتاک  تئاتری  آفرینش  میان  زنده  و  مهم  یرابطه   این  ترتیب،  باین

  خواهد  دنبال  بعدی   صفحات  در   که  یی تئاتری  مسیرهای  شود.می  مربوط  چرتاک   خودِ  تبعید  وضعیت  به  چیز  هر   از  قبل   کرده، 

  از  که  است  تئاتری  فرم  یک  آنها   انتخاب  نبوده.  هنری  انتخاب  یمسأله اساس،  در نوکلئو،  تئاتر  در  او  همکاران و چرتاک  برای  شد،

  شده  دیکته  زندگی   هایضرورت  یبوسیله   که  تئاتری  فرم  یک  است.  شده  متولد  اند،گفته  پاسخ  آن  به  که سیاسی  پیشامدهای  دل

  ما   به  چرتاک  که  طور  همان  و،   جدید   سیاسی  واقعیت  یک  جدید،   یجامعه  یک  در  مکانی  یافتن  برای  تالش   سیاسی،   تبعید   -

 تبعید  تئاتر تولد «مان.فرزندان کردن بزرگ  و تئاترمان  بازآفریدن به نیاز» شود، می یادآور

 

 

 

 تبعید  در  تئاتر  .2

 
1  . mani pulite.    به خاطر فساد احزاب سیاسی   1990اشاره دارد به جریان تحقیقات قضایی سراسری در ایتالیا در سال  « دستهای پاک»به معنی``  

 . ایتالیا که منجر به سقوط دولت گردید 

2
.Lega Nord .اتحاد شمال نام یک حزب سیاسی در ایتالیا . 

در عین حال به مرد ثروتمند و پولدار و فاسد هم  .  رایج گشته   1910شود اصل آن ناشناخته است، معانی مختلفی دارد و از سال  عبارتی که گفته می   .  3

 . به برلوسکونی، سیاستمدار فاسد ایتالیایی هم خطاب می کنند  «بونگاشهر بونگا ». شود اطالق می 
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  کارکرد  تواندمی  که  هایی مکان  به  هست،  آن  به  نیاز  واقعاً  که  ببرد  جایی   به  را  تئاتر  خواهدمی  که  کسی   هر»  نویسد:  می  چرتاک

 بلکه  بجنگد،  است  نهفته  وظیفه  این  ذات  در  که مشکالتی  با  اید ب  تنها  نه  کند،  پیدا  جدیدی  زندگی  خون  و  کند  کشف  را  اشاصلی

  « تئاتر  به  رفتن»  عادات  و  بازار  قانون  باصطالح  از  قدرت  تمام  با  که  تئاتری  سیستم  یک  حمالت  و  سرسختی  علیه  باید  همچنین

 بجنگد.  نیز کند، می دفاع  بخش اطمینان و راحت بناهای در

  فضیلت   یک  آن  از  تا   شده  تشکیل  تالشی   از  عمدتاً  آن  جوهر  پس   است،  ضرورت  ینتیجه  چرتاک  برای  تئاتر   خلق  اگر   بنابراین،

  تبعید  در  تئاتر  یک  اساس  در  که  است  چیزی  آمدن  بوجود  سبب  شود،می  متولد  تبعید  یبواسطه   و  تبعید  از  که  تئاتری  بسازد.

  درون  ها، خیابان  در  شهر،  های میدان  در  و   روستا   در  آزاد،  هوای  در  بیرون  تئاتر،   خلق  بورژوایی  ضد   بنیاداً   روشی   -  است

  او  که  است  ایشیوه  کتاب،  این  در  چرتاک  روایت  در  چیز  ترینمبتکرانه  گفت  توانمی  واقع،  در  ها.زندان  و   روانی  آسایشگاههای 

  و  بازیگران  میان  مستقیم  برخورد  یک  طریق  از  که  تقاضاهایی  با  همراه  بازیگران،  از  منسجمی  ترکیب  با  را  خود  هایدلمشغولی

 دانست  مسلم  را  آن  توان  نمی  که  ،«تئاتر»  رسمی   هایساخت  از  تبعید  در  برخوردی  -   گردآورده  هم   به  آید، می  بوجود  آنها  تماشاگر

  و   یکدیگر  با  طبیعی  طور  به  توانندمی  که  بازیگرانی  که  وار  استانیسالوسکی  سؤال  این  ترتیب،  این   به  بیاید.  بوجود  باید   بنابراین  و

  اساساً  را  آن  چرتاک  که  شود می  منجر  سؤالی  به  شوند،می  داده   پرورش  چگونه  کنند  برقرار  ارتباط  صحنه  روی  بر  نمایش  یک  در

  تا  نیامده  تئاتر  به  که  کشاند  تماشاگری  میدان  به  تئاتری  حقیقت  بخاطر  را  نبرد  این  چگونه  یعنی  بیند،می  نظامی   اصطالحات  در

 ،1کالوسویتس   فون  کارل  ینوشته  نظامی  تئوری  یدرباره  کالسیک  آثار  کمک  به  چرتاک   (.بدهد  پول  آن  برای  )یا  بطلبد  را  آن

 آمیختن  کند؛   عمل  جنگی  ماشین  یک  همچون  بایستمی  که  کندمی  ارایه  تئاتری  ساختن  از  گزارشی  دیگران،  و   2تسو   سون

 اگر   اسارت.  و  حمله  کمین،  واژگان  گرفتن  کار  به  تر،خام  توجهی  و  دقت   با  همراه  حقیقت  و  خالقیت  تئاتری،  نمایش  مقتضیات

  درونِ،  کار  با   چرتاک   کرد.  استفاده   نیز  خیابانی  مبارزان  ابزارهای  از  باید   پس   بدانیم،   تبعید   در  کارکشته  تئاتر   یک   برای  را  روش  این

  طلبند.می  را  آن  مردم   که   گیرد  قرار  یی تئاتری  خالقیت  جهت  در   کند می  سعی   گروتوفسکی،   تئاتری  پژوهشی   سنت   طبقِ  ابداع،   و

  ایپاره  گرفت،  پاسخ بیماران( زندانیان،  عابران، )روستائیان، مردم از توانمی چگونه که  کندمی  مطرح را مسأله این  کار، این با  او

 منظور   به  تئاتری  های تکنیک   جابجایی   برای  کوششی  کار   این  معهذا،  چرا.  و   شود، می  ساخته  چگونه   تئاتر  مثالً   که   مسأله  این  از

 کوششی   بیشتر  کار   این  نیست.  بوآل(  شدگان  سرکوب  تئاتر  مثال   طور  )به  تروسیع  مخاطبِ  از  غیره(   و   سیاسی   )درمانی،   ستفادها

  ساخته   آن  در   که  شلوغ  هایمحیط  برای  کانال  نوعی  ایجاد  طریق  از  مخاطب،  با  بالفاصله  و  طبیعی  برخورد  از  استفاده  در  است

 بسازد.  «تئاتر» از را تبعید در تئاتر یک قابلیت حداکثر تا تئاتر یسرزندگ  خدمت در ساخت(،  باید )یا شده

 

  -  جاست  همین  نکته و -  تئاتر  آفریدن  یویژه  اقتضائات   در  زندگی  با   هنر هماهنگی   از  شکل  این  که کنم  یادآوری دیگر بار یک  و

  در  ها خیابان  در  مردم  ظرفیت  یابیم،درمی  چرتاک  گزارش  از  ما  که  طور  آن  است.  جاافتاده  ایتالیا  در  که  است  دهه  چندین

  و  جهانی  فقر  که  رسدمی  بنظر است.  نرفته بین  از اما  کرده،   تغییر چه اگر  اخیر، سال سی  طی  بودن،  پذیرا   و  استقبال خونگرمی،

 محدود  بیشتر  را  مردم  ظاهراً  اینترنت  و  هوشمند  تلفن  کرده؛  جابجا  بارو  و  دژ  اروپای  ذهنیت  با  را  هاجذابیت  به  اشتیاق   مهاجرت

  شوخی   یک   -   فارنهایت  چگونه  که  کندمی  تشریح  چرتاک  که  هنگامی   این،  باوجود  و  شوند.می  اعجاب  دچار   سختی  به   و   کرده

 
1 . Carl von Clausewitz . 

2 . Sun Tzu . 
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  سال  پنج  و   بیست  تقریباً  برای   را  تماشاگران  از  زیادی  جمعیت  هنوز  -  کرد  درگیر  را  شهر  تمام  که  پیچیده  تئاتریعلمیتخیلی

 که   طور  همان امر،  این  و  بماند.   زنده  تغییرات  این  علیرغم  تواندمی تئاتر  که  کرد  درک  توانمی کند، می  مسحور  اجرا  اولین  از  پس

  ی درباره  فقط  که  دارد  اییگانه  کیفیت  تئاتر  که  است  علت  این  به  دهد، می  توضیح  روشنی  نحو  به  کتاب  سراسر  در  چرتاک

  و  هاشخصیت   و  شخصیت،  و  شخصیت  میان  زنده  و  مشخص  ایطه راب»  یدرباره  است،  رابطه  یدرباره  بلکه  نیست،  «نمایش»

  خودانگیخته   و   بالقوه  منابع  در  و  کندمی  حفظ  را  تغییرات  با   انطباق   ظرفیت  بیند،می  چرتاک  که  گونه  آن  همین،  و  «تماشاگر.

 کشد. می سرک

 

 

 

 تبعید   مثابه   به   تئاتر  .3

  رنج  که   کرده   انسانیتی   وقف  را   خود  آن،  گیریشکل  آغاز   از  ما،   تئاتر  که  است   توجهی  انعکاس  شهرهاآرمان»  نویسد: می  چرتاک

 بزرگترین   با   که  نحوی  به   خود  زندگی   دادن   سازمان  برای  و   است،   رؤیاپردازی  به   قادر   هنوز  ولی  شده،  رانده   حاشیه  به  و   برد می

 انگلیسی( متن  ،37 )ص.  «کند.می مبارزه باشد،  داشته  ارتباط هایشآرمان

  ما   دهند،می سازمان چگونه آنها  با  ارتباط در را خود زندگی   مردم که  این و  آرزوها، حداقل یا  شهرها، آرمان و  رؤیاها  به توجه این

 چرتاک  شخصی تالش به گردد برمی امر این آورده. روی تبعید یایده به چرتاک تئاتر که رساندمی چیزی آن نهایی ادراک به را

 چگونه   مردم  که  دارد  توجه  این  به  تئاترش  که  گویدمی  او  کند.   ترسیم  تئاتری  شرایط  وانعن  به  را  تبعید   سیاسی  آمدهای پی  که

  کنند می  عمل  آن  به  مردم  که  چیزی  به  تئاتری  توجه  این  گفتیم،  که  طور  همان  اما   سازند. می  همسو  رؤیاهایشان  با   را  خود  زندگی

  است تبعید در  و تبعید از  تئاتر  یک  چرتاک تئاتری  امضای ت:اس توجه  فرایند همان از اینمونه  خود طلبند، می خود زندگی از و

 تماشاگران  با  زنده  رویارویی  طریق  از  یعنی  دارد،  ارتباط  زندگی  با  خود  از  فراتر  که  کشدمی  بیرون  روشی  به  دقیقاً  را  خود  قدرت  که

  تئاتر  فرایند  ی(حاشیه   در  معنی  این  رد  )و  از  بیرون  بدواً  که  تماشاگران  شکل  در  زندگی،  میان  اتحاد  خودشان.  یخانه   زمین  بر

 چیزی   همان درست  طلبد،می  را  آن  تئاتر که  تجربه  واقعی   قلمرو   یا  آلایده  حداقل  شهرها، آرمان  یا  رؤیاها  دقیقاً  نه  اگر   و،  هستند،

  در   تبعید،  رد  و  تبعید  از  تئاتر  ساختن  در  چرتاک  کار  حُسن  که  شود  گفته  است  ممکن  کند. می  تهدید  را  چرتاک  تئاتر  که  است
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 این  که  معنی  این  به  تبعید،  مثابه  به  تئاتر  بنابراین،  است.  تبعید  از  شکلی  تئاتر،  خود  عنوان  به  تئاتر  ساختن  فرایند  بازآفرینی

  دارند،  قرار  خود  فراسوی  که   تماشاگران  با  رویارویی  در و،  شده  تشکیل  تئاتر  راحت  از  خود  دوری  در  دقیقاً  که  است  تئاتر  از  شکلی

  خود. فراسوی چیزی با رویارویی عنوان  به تئاتر افتد. یم  اتفاق 

  هایبحث  به  پاسخ  در  و  فرانسه،  انقالب  پی  در  موتزارت،  و  هایدن  چگونه  که  کند  می  تعریف  1سالرز   پیتر  اُپرا  بزرگ  کارگردان

 به   زهی  کوارتت  تکامل   به  مشغول  سخت  باشد،   تواندمی  چگونه  دموکراسی  که   این  یدرباره  خودشان  فراماسونی  لُژ  در  که  داغی

  دهند، می  گوش  یکدیگر  به  اما  نوازد،می  متفاوتی  چیز  یک  هر  نوازند،می  کنسرت  در  نفر  چهار  شدند:  موسیقی  فرم  یک  عنوان

  چگونه  که  کند می  معرفی   اینمونه  را  این  سالرز  ارکستر.  رهبر  بدون   کنند، می  تنظیم  دیگر   آنهای  با   ارتباط  در   را  شاننوازندگی

  اجرای   در  بلکه  سیاسی،  معین  هایآلایده  یا  اندازهاچشم  یدرباره  نظر  اظهار  یا  حمایت  در  فقط  نه  باشد،  سیاسی  تواندمی  هنر

  که  چرتاک  تبعید  تئاتر  نامند.می  )فیگوراسیون(  بازنمایی  سیاست  را  آن  امروز  سیاسی  فعاالن  که  روایتی  -  خود  یشیوه   به  آنها

  دیده  فیگوراسیون  از فرمی عنوان به  تواندمی همچنین  داد، تغییر دارد قرار آن فراسوی  و تئاتر ان مک درون که را آنچه مختصات

  پس   است،  سیاسی  بنیادی  مشکل  یک  خود  بخودی  -  بودن  دیگران  با  چگونه  ساده  طور  به  -  دیگر  مردمان  با  رویارویی  اگر  شود.

  تجربه  کردن،  هماهنگ  کردن،  هدایت  تماشاگران.  با  اجرا  طریق  از  حل  راه  یافتن  برای  است  کوششی  چرتاک  ساختن  تئاتر  یشیوه 

  و  بازیگران  میان  واقعی  رویارویی  طریق  از  زندگی   و  تئاتر  میان  یرابطه   کردن  بازتعریف  و  زندگی،   و  تئاتر  یوسیله   به  کردن

  به  بخشیدن  تازه  روح  نییع  طریق،   این  از  است.  سیاسی  عمل  یک  خود  بخودی  آیند، می  هم  گرد  خود  یاراده  به  که  تماشاگرانی

  سعی  چرتاک و - 2زنده تئاتر و  باربا تا آرتو و برشت از - کرده طی سیاسی نظر از که است تئاتر خلق بینش نوعی طوالنی مسیر

 ببخشد.  فصاحت شوند،  آن جذاب و فطری های ویژگی زندگی شور و سیاسی  عمل آن در که تئاتری بینش یک به تا  کند می

 

 

  تبعید  نوشتنِ

  نشده،  نوشته  نویسنده  بومی  زبان  یعنی   اسپانیایی،  به  تبعید  تئاتر   کتاب  کتاب.   خودِ  زبانِ  و  تبعید  یدرباره  ایکلمه  چند  پایان،  در

 که   تئاتری  نوع  بر  تنها  نه  تبعید  تصور  بنابراین،  شده.  رانده  آن  به  ناگزیر  او  که  کشوری  زبان  است،  شده  نوشته  ایتالیایی  به  بلکه

 توسط   دیگر  زبانی  به  نوشتن  است.  افکنده   سایه  دهد،می  توضیح  آن  با که  زبانی  بر  همچنین  بلکه کند،می  تشریح ما  برای  چرتاک

 
1 . Peter Sellars . 

2 . Living Theatre . 
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  کارش   از  جدا  خاصی  نحو  به  -  مستقیم  هایتصنع  با  نه  مطبوع،  طرزی  به  نویسد،می  خوب  ایتالیایی  به  چرتاک  و  -  نویسنده  یک

  در  تئاتر،   زد.  خال  به  باید  کرد،   کار  باید  نویسد.می  که  چیزی هر  بودن  روشن  برای  بیشتر  مترجم  یک  مانند  کننده،  جلب  و  است

 است.  دشوار  شرایط  بهترین  در  آن  یدرباره   نوشتن  است،  جمعی  و  فردی  رفتار  هایجنبه   یهمه  یدربرگیرنده  عمالً  که  حالی

  از   گروهی  که  شودمی  روبرو  طور  همان  خوانندگانش   با   کچرتا  اما  برساند.  حداکثر  به  را  نویسنده  توصیف  قدرت  تواند  می   تئاتر

 اختیار   که  زبانی   گرفتن  کار  به  با  اطمینان  و  آرامش  با  نمایش،  شروع  برای  درست  ،«غیرتماشاگر/تماشاگر»با  خیابان  در  بازیگران

 کند.  می  اعالم  تولیداتش  عملی و  نظری تاریخی، شرایط سراسر و در را تئاترش مؤثری نحو به  کرده،

 2015 فوریه 9

 لندن هولبراد، مارتین

 فرارا  الیوت، رابرت
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 رضا عالمه زاده

 
 

 "پدر"ز فیلم متفاوت ا

 

گذرد  مى  "پدر  "اى که از دیدن فیلم  گرچه در این دو هفته 

هنوز ذهنم از این اثر درخشان خالصى ندارد اما نوشتن در  

ترین رویداد سینمائى  برندگان پرآوازهموردش را تا اعالم نام  

جهان، مراسم اسکار، به تعویق انداختم تا ببینم باز هم مثل  

باید مطلبم را با نیشى به  شوم و مىاغلب موارد دلسرد مى

 مراسم اسکار آغاز کنم یا نه! 

،  "پدر"ى فیلم  حاال تاثیر ویروس کرونا بود یا شانس سازنده

فیلم با  بامسال  با  که  و  ودجههائى  میلیونى  چندصد  هاى 

هاى پرطمطراق و کم محتوا، یا به کارگیرى  پردازى صحنه 

هاى  دستاوردهاى تکنیکى چشمگیر عصر دیجیتال و بازى

کامپیوترى ساخته شده باشند روبرو نبودیم و در نتیجه آثار  

  هاى اسکار عرصه بازترى یافتند. سینمائى برتر در رقابت

،  "پدر"هرچه بود، دادن دو جایزه اسکار به فیلم تفکربرانگیز  

بازى چشمگیر   دلیل  به  و دیگرى    "آنتونى هاپکینز"یکى 

 را   امسال ساخت آن، اسکار  ى به غایت خوشبراى فیلمنامه

که جوائز اصلى دیگر هم به  آن  بویژه   کرد  استثنائى  من  براى

  هم  آن  که  رسید  "بدوشانسرزمین خانه"ى  دانهفیلم هنرمن

  .دیدنى و زیبا سخت است فیلمى

نمى بازى  گمان  از  و  باشد  دیده  را  پدر  فیلم  کسى  کنم 

اى که دهنده آنتونى هاپکینز در نقش مرد هشتاد سالهتکان

به خاطر  بلکه  است  فراموشى  تنها دچار  نه  آلزایمر  اثر  در 

ویش، باور ندارد که  شخصیت سخت خودباور و متکى به خ

است. اما تردید دارم کسانى که    و پرستاری  نیازمند کمک

دیده بار  یک  فقط  را  ظرافتفیلم  باشند  توانسته  هاى  اند 

دریا را  فیلمنامه  نویسندگان  ظرافت  بند؛ریزبافت  که  هائى 

بر  گذاشتن  تاثیر  براى  که  شدن  دیده  براى  نه   فیلمنامه 

کردنشان    ، تماشاگر  ناخودآگاه  پنهان  در  سعى  آگاهانه 

  اند.داشته 

در توضیح این نکته، اول این را بگویم که این نوشته براى 

توصیه است.  ندیده  را  فیلم  نیست که  به خواندن کسى  ام 

اند فقط این است که دیدنش را از  را ندیده  "پدر"آنانى که  

اند هم هدفم توضیح دست ندهند. براى آنانى که آن را دیده

نیست  یچیدگىپ  فیلم  تفکربرانگیز  بود هاى  اگر الزم  چون 

می براحتی  را  کار  این  اشتراک کرد،  فیلمساز  به  بلکه 

ام به عنوان یک فیلمساز از این اثر گذاشتن دریافت شخصى

شده  است وسوسه  من  مثل  که  کسانی  با  ساختار  تا  اند 

  .متفاوت این فیلم را واکاوی کنند تبادل اندیشه کرده باشم

 
عنوان   با  مطلبى  در  مارکز  قصه "گارسیا    "گوئىبراى 

 گوید: مى

رمان رماننویس]ما  این ها  براى  فقط  را  چه  ها  ببینیم  که 

کنیم، پیچ و  ها را باال و پائىن مىخوانیم. آناند نمىنوشته 
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چینیم،  ها را به ترتیب مىکنیم، تکههاشان را باز مىمهره

مى بیرون  را  پاراگراف  مىیک  تحلیلش  و  و  کشیم  کنیم، 

جا  آها، آره، کارى که این"گوئیم:  رسد که مىاى مىلحظه 

این  و  بیاره  اینجا  کاراکترو  این  که  بود  این  براى  کرده 

  ."جا فراهم کنه چون الزمه که بعدتر... موقعیت رو اون

چشم دیگر،  زبان  مىبه  باز  خوب  را  اجازه  هایمان  کنیم، 

مىدهیم  نمى سعى  بشویم،  تردستىهیپنوتیزم  هاى  کنیم 

 شعبده باز را کشف کنیم.[ 

این کارى است که من به عنوان یک فیلمساز با لذت تمام  

که اش، کردم و حاال از این، بویژه با فیلمنامه"پدر"با فیلم  

تعلق   آن  به  اقتباسى  فیلمنامه  بهترین  اسکار  جایزه  دیدم 

  گرفته سخت خوشحالم.

نویس ، نمایشنامه"فلوریان زِلِر"لمنامه اقتباسى؟  اما چرا فی

همکارى   با  فرانسوى  مطرح  همپتون"بسیار  ،  "کریستوفر 

پرتقالىفیلمنامه پدر  نویس  فیلم  انگلیسى، فیلمنامه  االصل 

اى به همین نام از خودش بازنویسى  را بر مبناى نمایشنامه

هاى  هاى اسکار در بخش فیلمنامهکرد و از این رو در رقابت

  اقتباسى قرار گرفت.

دخترى  است:  این  جمله  یک  در  فیلم  قصه  خط  اما  و 

میانسال و جداشده از شوهر، پس از چند سال مراقبت از 

هشتادساله تصمیم پدر  باالخره  آلزایمرش  به  مبتال  ى 

گیرد او را به آسایشگاه ببرد تا بتواند به پاریس رفته و با  مى

ها  ا این قول که آخر هفتهاش زندگى کند، ب مرد مورد عالقه

  به لندن بیاید و پدرش را براى گردش به پارک ببرد.

براى هر تماشاگر وقتى فقط بشنود که موضوع فیلمى در  

تریلر   اگر  است حتى  فراموشى  به  مبتال  پیرمرد  مورد یک 

فیلم را ندیده باشد و نقدى هم در موردش نخوانده باشد  

چه از زبان این بیمار در  تواند حدس بزند که آنبراحتى مى

فیلم در بیاید و هرچه در فیلم از دید او نشان داده شود را  

مى براحتى  چون  بپندارد  واقعیت  واقعى،  نباید  تواند 

تشخیص  اى از واقعیت و تخیل باشد.غیرواقعى و یا ملغمه

زبانِ   "غیرواقعی"از    "واقعی" از  معموال  تماشاگر  نیز  را 

در چنین مواردى یابد و طبعا  درمیتصویری فیلم دیر یا زود  

و   خود  بین  شده  شناخته  بازى  قاعده  فیلم  سازنده 

دستکم در    ،کند و اگر نه بالفاصلهتماشاگرش را رعایت مى

تماشاگر  به  را  تخیل  و  واقعیت  تبیین  کلید  فیلم  پایان 

اما در این فیلم دست به تجربه پر    "فلوریان زلر"دهد.  مى

آید.  اش بر مىسیار موفق از عهدهزند که البته بریسکى مى

او اغتشاش ذهنى قهرمان قصه را به زبان سینمائى خودش  

مى قصهتسرى  و  ملغمه دهد  در  و  مغشوش  را  از اش  اى 

 کند.  آلود تعریف مىاشتباه تواقعیت و تخیال

فیلم پدر که شاید بیش از چهل پنجاه صحنه کوتاه و بلند  

کدام راش در هیچحنه جز در اولین و آخرین ص داشته باشد

پایبند نیست: چیدمانِ پذیرائى  مبل  به واقعیت  اتاق  ها در 

هاى رنگى آشپزخانه در نمائى  شوند؛ کاشىمرتب عوض مى

مى دست  از  رنگ  صندلىدیگر  راهرو  دهند؛  رنگین  هاى 

مطب دکتر از راهرو خانه پیرمرد یا دخترش )که مرتب با  

آورند؛ منظره خیابانى  شوند( سر در مى  دیگر مخلوط مىیک

شود با منظره خیابانى که  دیده مى ی پدرکه از پنجره خانه

شود دقیقا یکسان است؛ نه تنها  از منزل دخترش دیده مى

دو عین هم است که در ورودى مطب  در ورودى خانه آن

دیالوگ   دکتر،  مطب  در  )پشت  است  در  همان  هم  دکتر 

بگذرم. وقتى دختر    آبد نگفتهکوتاه ظریفى آمده که دلم نمى

 پرسد: کلید رو گم کردى!؟( زند پدر مىزنگ در مطب را مى

با   پیرمرد  تعیین کننده در قصه، شبى است که  یک شب 

از  است  رفته  دختر  و  تنهاست  خانه دخترش  در  دامادش 

ى زیر خانه مرغ براى شام شب بخرد. داماد که کمى  مغازه

رد کالفه است  هم مشروب خورده و از پرت و پال گوئى پیرم

مى بلند  را  صدایش  مىباالخره  او  از  و  کى  کند  تا  پرسد 

کند  ها آویزان باشد. پیرمرد که احساس مىخواهد به آنمى

افتد و داماد به موبایل  خورد به گریه مىدارد از او سیلى مى

زند تا به او بگوید زودتر به خانه برگردد  همسرش زنگ مى

زخمِ زبان داماد در  ده.  چون پدرش از حال عادى خارج ش

یابد تا وقتی پدر رنجیده به  طول شام خوردن هم ادامه می

می خوابش  اما  اتاق  کوتاه  بحثی  شوهر  و  زن  بین  و  رود 

 گیرد. شان در میکننده در زندگی زناشوئیتعیین

هر جزء از این صحنه بلند نه تنها پس و پیش در فیلم آمده  

اند. در یک  مخلوط شده  ردیگ یکبلکه بازیگران هم در آن با  

کند؛ در  قسمت، پرستار آسایشگاه نقش دختر را بازى مى

کند؛  یکى دیگر سرپرستار آسایشگاه نقش شوهر را بازى مى

آن   بر  آگاهانه  فیلمساز  که  رنگى  آبى  خرید  نایلون  حتى 

از همین صحنه به رنگ  تاکید مى کند در نماهاى دیگرى 
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شود... تو گوئى کارگردان و منشى صحنه و  سفید دیده مى

دارند  که  نیستند  متوجه  و  دارند  آلزایمر  تماما  فیلمبردار 

کند را که نقش دختر را بازى مى  "اولیویا کلمن"دیالوگ  

ویلیامز"به   مى  "اولیویا  بازى  را  پرستار  نقش  کند  که 

را  مى تماشاگر  خالق،  و  ظریف  بازى  این  با  و   ... و  دهند 

آلزایمرى  رگیجهساعتى به س بیمار  ى غیرقابل تحمل یک 

  کنند.مبتال مى

کودکى   چون  درمانده  پدر،  وقتى  فیلم  پایانى  صحنه  در 

زند، ماى تماشاگر تنها به خاطر همدردى  مادرش را صدا مى

مى بغض  که  نیست  قصه  قهرمان  تر با  چشممان  و  کنیم 

او مى پیرامون  دنیاى  درک  از  پدر  مثل  هم  ما  بلکه  شود 

نده و مستاصلیم چون کارگردان موفق شده ما را وابدارد درما

  تا با یک پیرمرد مبتال به آلزایمر، همزادپندارى کنیم.

 

* 
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 مالقات با یک معما 

 
 

»مالقات با یک معما« اثر جمشید فاروقی یک سال    رمان

پس از انتشار، حال قرار است به زبان آلمانی منتشر شود.  

سازی ست خوش. جمشید فاروقی در آمادهاین خود خبری 

آن برای چاپ آلمانی تغییراتی در آن وارد کرده است. در 

همین رابطه سه سؤال با وی در میان گذاشتیم تا با روند  

 ن رمان بیشتر آشنا گردیم. کار ای
 

 "مالقات با یک معما"شرخ مختصری از رمان  

 

رمانی است با دو داستان در هم    "مالقات با یک معما"رمان  

پاره هر یک  دارد که  راوی  را تنیده. سه  داستان  از دو  ای 

می یهودی  روایت  زوج  یک  داستان  از  نخست  راوی  کند. 

لوره و یاکوب است  هانهگوید. این داستان زندگی کوتاه  می

ناسیونال حکومت  قربانی  شدهسوسیالیست که  و  ها  اند 

اند. راوی دوم، داستان هشان را در آشویتس از دست دادجان

کند؛ داستان زندگی ساسان و  یک زوج ایرانی را روایت می

اند. به  سنگ تصادف به آلمان پرتاب شدهمینا را که در قالب

خانه همان  کهدرون  محل    ای  پیش،  سال  اندی  و  هفتاد 

لوره و یاکوب ی عشق هانهزندگی آن زوج یهودی، آشیانه

یادنوشته به  نگریستن  با  سوم  راوی  است.  حک  بوده  های 

روی   بر  متداوم  "اشتولپراشتاینه"شده  محنت  و  رنج   ،

کند. رنجی که سایه به سایه، انسان  ها را حکایت میانسان

 است. را در پهنای تاریخ تعقیب کرده

آغاز  آلمان  به  ایرانی  زوج  این  با حکایت مهاجرت  داستان 

ناگزیر به ترک زادگاه خود شدهشود. آنمی اند. ساسان  ها 

در ایران استاد رشته تاریخ بود و همسرش مینا که در رشته 

زبان و ادبیات آلمانی تحصیل کرده، مترجم آثار ادبی آلمانی  

خود، زادگاه  در  ساسان  است.  فارسی  سوی   به  دو  هر  در 

کوچک میله زندان  در  است.  کرده  زندگی  زندان  و های  تر 

تر،  تر: در زندان اوین و رجایی شهر و در زندان بزرگمخوف

 ها. اهللها و نبایدهای آیتدر زندان باید

های  ساسان و مینا به علت آشنایی با زبان آلمانی و فعالیت

شد داشتند.    شان، به سفارت آلمان در تهران آمد و فرهنگی

ساسان به اتهام جاسوسی برای آلمان و تبلیغ برای دیانت  

افتد. شش ماه در سلول انفرادی زندان  بهایی به زندان می

شهر شب به  اوین، و دو سال و هشت ماه در زندان رجایی

رساند. گرچه ساسان بهایی نیست، اما تن به محکوم روز می

ها  ت علیه انسان داند که خشوندهد. میکردن بهائیت نمی

 شود.  شان شروع میاغلب از خشونت علیه باورهای

ساسان پس از آزادی از زندان و اخراج از دانشگاه، ناگزیر به  

دهد. او به همراه همسرش در فوریه سال مهاجرت تن می

می  2018 آلمان  میبه  پناهندگی  درخواست  دهند.  رسد. 

آن پناهندگی  شود.  پذیرفته میها خیلی سریع  درخواست 

آن تصادف  کلن، دست  خانهدر  به  را  پرتاب  ها  قدیمی  ای 

ای که جلوی در آن، پنج اشتولپراشتاینه نصب کند. خانهمی

های برنجی و  ها در ابتدا از معنای این پالکشده است. آن

نمی چندی  اما  ناآگاهند.  رنگ  از  طالیی  ساسان  که  گذرد 

می رمز  متواشتولپراشتاینه  میگشاید.  از جه  نفر  دو  شود 

اند  کردهقربانیان هولوکاست، دقیقا در آپارتمانی زندگی می

آن حال  که  که  اینجاست  هستند.  آن  ساکن  ها 

اشتولپراشتاینه داستان زندگی ساسان و مینا را با داستان 

 زند. لوره و یاکوب پیوند میزندگی هانه

ی  هاها و یادنوشتهخط ساسان که بیش از سه سال در چوب

روی دیوار زندان، حکایت و سرنوشت زندانیان پیش از خود  

لوره و ی سرنوشت هانهکند دربارهرا خوانده بود، تالش می

یاکوب بیشتر بداند. به مرکز اسناد ناسیونال سوسیالیسم در  

ای را لوره و یاکوب و چند نامهرود. دو عکس از هانهکلن می

هانه نوشته  که  خود  والدین  برای  میلوره  پیدا  کند.  بود، 

لوره  انگیز ساسان با هانههمین موضوع باعث دوستی شگفت
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یاکوب می در هم  و  خیال  و  واقعیت  که  است  اینجا  شود. 

های  گیرد. از رنجها شکل میوگویی بین آنتنند. گفتمی

گویند. ساسان دچار کشاکش روحی  شان با هم میمشترک

نیز قربانی  بیبا خود می او  اتهامی  عدشود.  به  التی است. 

 واهی و بی اساس به زندان افتاده است. 

برد، پس از آشنایی با یاکوب  عدالتی رنج میاو که از این بی

های  ایخانهلوره، پس از آشنایی با رنج و محنت همو هانه

در    یهودی خود، دگربار شور هستی را  زندگی  به  و عشق 

که برای رسیدن به یابد. ساسان بر این باور است  خود بازمی

تفاوتی پناه برد، باید از دل طوفان  آرامش نباید به دامان بی

های زیادی به  گذشت. او پس از آزادی از زندان با پرسش

این خانه به  داند  ی قدیمی. ساسان نمیآلمان آمده است؛ 

ی خود چه باید بکند؟ آیا باید گذشته که برای نجات آینده

باید   آیا  کند؟  فراموش  خوشرا  به  رسیدن  بختی برای 

های دور و نزدیک ببندد؟ آیا باید  چشمان خود را بر واقعیت

پاسخ   او  ببخشد؟  را  خود  سرنوشت  درشتخوی  بازیگران 

شنود. پس  هایش را از زبان قربانیان هولوکاست میپرسش

لوره و  گیرد داستان زندگی هانهاز آن است که تصمیم می

 یاکوب را روایت کند. 

سنده نیست و در خود توانایی نوشتن این داستان  ساسان نوی

بیند. برای روایت  این داستان به دنبال  دهنده را نمیتکان

می نویسنده  مییک  را  بهزاد  هم  گردد.  که  را  کسی  یابد. 

نگار است و هم نویسنده. بهزاد پس از شنیدن این  روزنامه

د  دان گیرد. اما نمیداستان وظیفه نوشتن آن را برعهده می

 سازد. که روایت این داستان، از راوی یک بازیگر می

لوره و یاکوب از یکسو  داستان درهم تنیده رنج و محنت هانه

و داستان زندگی ساسان و مینا از سوی دیگر، چیزی بیش 

از یک داستان است. این داستان به دنبال راوی و مخاطب  

در جست یک  نیست.  برای  است  جدیدی  بازیگران  وجوی 

 ن قدیمی. داستان محنت انسان.داستا

فراموش از  انسانی،  هر  شروع   »فراموشی  او  نام  شدن 

 شود.«  می

ی اشتولپراشتاینه را اجرا  گونتر دمنیگ، هنرمندی که پروژه

تلمود  می از  نقل  به  را  گزاره  این    (Talmud)کند، 

رمان  بازمی معما"گوید.  یک  با  سه    "مالقات  محور  حول 

خاطر سپردن یا فراموش کردن؟ گردد: به پرسش اصلی می

لوره جایی در  بخشیدن یا نبخشیدن؟ دیدن یا ندیدن؟ هانه

می رمان  از این  بیش  چیزی  به  دیدن  برای  ما  گوید: 

اراده کنه.«  چشمان  باید  برای دیدن  »آدم  داریم.  نیاز  مان 

گفته به  رمان  پایان  در  اشاره بهزاد  سارتر  پل  ژان  از  ای 

که به درد دیدن نخورند، زمانی  گوید چشمانی  کند و میمی

 آیند. به کار گریستن می

نهاده پیش  پا  راوی  سه  رمان  این  روایت  راوی  برای  اند. 

گوید، از آدولف آیشمان. راوی دوم  نخست از زایش هیوال می

گوید، از پیکاسو. و راوی سوم از یک  از زایش خورشید می

ا را  هپرسد آیا برای بهتر دیدن، چشمگوید. میپرسش می

 نباید ابتدا شست؟

 

 های از نقدهای ناصر مهاجر و جواد طالعی بخش

 

معما" با یک  با قدرت   "مالقات  مردگان  زنده کردن 

 تخیل، جواد طالعی 

 "مالقات با یک معما "لینک نقد جواد طالعی بر رمان 
https://news.gooya.com/2020/04/post-37923.php 

 

و هم در    "انقالب و کیک توت فرنگی"فاروقی، هم در رمان  

معما " یک  با  که    "مالقات  هائی  شخصیت  پرورش  با 

میحرف نشان  دارند،  گفتن  برای  زیادی  که  های  دهد 

مقام دانای کل   اما هرگز در  هومانیستی اخالق گرا است، 

پ قرار نمی اندرز نمیگیرد و  بلکه شخصیت ند و  های  دهد، 

می را  دلشان  حرف  او،  آزاد آفریده  را  خواننده  و  زنند 

آن می روایت  البته،  بگذرند.  یا  بشنوند  تا  چنان گذارند  ها 

آن از  عبور  که  است  برانگیز  خواننده تامل  یک  برای  ها 

می همه  این  با  است.  دشوار  هم  که  معمولی  گفت  توان 

بدو احتماال  باشد،  فاروقی،  گرفته  تصمیم  خود  که  آن  ن 

 .ای برای نخبگان ایرانی استنویسنده

 

مالقات با یک معما، در عین حال که به لحاظ ادبی موفق  

های بی شمار دراماتیکی هم دارد که آن را برای است، لحظه 

کند. مثال، آنجا که تبدیل به یک فیلمنامه خوب مستعد می
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قتل  به  آشویتس  در  پیش  دهه  هشت  حدود  که  یاکوبی 

می خود  آپارتمان  پنجره  کنار  ویولون رسیده،  و  ایستد 

ازد و همسرش هانه لوره روی مبل قرمزی که یادگار  نومی

بافد  نشیند و کاموا میهای جوانی و کامیابی او است میسال

زند. یا آنجا که یک عکس  و جا به جا با ساسان حرف می

سال پیش در برابر   80یادگاری سیاه و سفید و رنگ باخته 

شود و همه چیز در همان رنگ چشمان ساسان رنگی می

شوند و در اواخر داستان، همین  اند دیده میه داشتههائی ک

 .افتدهم می "آقای نویسنده"اتفاق برای 

لحظه این  فیلمساز  از  است. شاید یک  بسیار  ها، در کتاب 

خوب و هوشمند، با خواندن مالقات با یک معما ترغیب به  

و  ایران  در  که  فیلمی  بشود.  آن  اساس  بر  فیلمی  ساختن 

ندگان بیشماری داشته باشد، زیرا میان  تواند بینآلمان می

ها و تشابهات زیادی به  دیروز و امروز این دو جامعه قرینه

 .دهددست می

من کمتر عادت دارم چیزی را به دیگران توصیه کنم، اما از  

گویم: مالقات با یک معما، اثری است  گذرم و میاین مرز می

ایم. رمانی  دهکه اگر آن را نخوانیم، حتما چیزی را از دست دا

 .ها نخوانده بودمچنین اثرگذار و زیبا، سال

 

گفت  دویچهلینک  رمان  وگوی  درباره  مهاجر  ناصر  با  وله 

 "مالقات با یک معما"
https://p.dw.com/p/3fELS 

 

وله با ناصر مهاجر درباره وگوی دویچهبخشی از گفت

 آخرین کتاب جمشید فاروقی 

 

به    اشاره  با  مهاجر  رشته ناصر  در  نویسنده  تحصیالت 

نگاری او و اشاره به دو کتاب  شناسی و فعالیت روزنامهجامعه

نویسنده  را  فاروقی  جمشید  نویسنده،  توصیف  آخر  ای 

داند چگونه بنویسد که خواننده بسیار خوب می"کند که  می

ای که به راستی  با اشتیاق داستان را دنبال کند، نویسنده

خیلی  گوقصه شناخت  خود ست،  روزگار  تاریخ  از  خوبی 

  تأکید  با   او  ".دارد  آلمان  یفلسفه  ویژه  به  و  مدرن  یفلسفه   و

 و   کوچک  مسائل  به  نسبت  نویسنده  فلسفی  هایدرنگ"  بر

بینیم که گوید: »میمی "کتاب  جای جای در زندگی  بزرگ

در   و  آشناست  هم  نوین  روانشناسی  با  فاروقی  جمشید 

ها  شناختی پدیدهی روان دها، سویهرویداها و  بررسی انسان 

را هم زیر چشم دارد؛ هم روانشناسی فردی و هم روانشناسی  

کنم، جمشید فاروقی را باید یک  اجتماعی. بنابراین تصور می

از  رمان دانست؛  مدرن  و  جدی  جنوب"نویس   "مکتب 

 ایران!« 

 

ی  که دو مقوله   -سال زندگی در مهاجرت و تبعید    40پس از  

هستند می  -متفاوت  پدیدهما  از  نام  توانیم  به  ادبیات  "ای 

جان   "تبعید نسبتا  تبعید  ادبیات  امروز  ما  کنیم.  داری یاد 

مالقات    "داریم که شده است جزئی از میراث فرهنگی مان.  

د  های ادبیات تبعیهم یکی از آخرین فرآورده  "با یک معما 

دیده به  و  درخشاناست  از  من  داستان  ی  کارهای  ترین 

نویسی ما. و نباید فراموش کنیم که پیش از این کار و پشت 

سر این کار، کارها شده، کارهایی خوب و درخشان و ماندگار  

زمینه فراهم  که  را  ما  تبعید  ادبیات  بیشتر  هرچه  رشد  ی 

همه  به  توجه  با  جنبه ساخته.  انگشی  آن  بر  که  ت هایی 

ام، بر این باورم  ها نپرداخته هایی که به آنام و سویه گذاشته

با یک معما"که   ایران چاپ شود،   "مالقات  در  روزی  اگر 

ی کتابخوان دست  خوانندگان خودش را دارد و میان جامعه

 « .گرددبه دست می
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گفت  در  معما«  یک  با  با جمشید مالقات  وگو 

 فاروقی 

 
 

بازنویسی این رمان برای انتشار به زبان در   -

آلمانی آیا تغییری در محتوای آن نیز صورت 

 گرفته است؟ 

پاسخ من به این پرسش مثبت است. به باور من کمتر اثر 

می را  زبان  ادبی  به  جمله  به  جمله  که  گرفت  سراغ  توان 

برنارد شاو گفته ترجمه باشد.  برگردانده شده  های  دیگری 

به متن م برگردانوفادار  اما  زیبا  عموال زشت هستند،  های 

شود به وفاداریشان زیاد دل  هایی هستند که نمیدقیقا آن

 بین بود.  بست و خوش

هنگام   به  ادبی  اثر  یک  مضمون  و  شکل  در  تغییر  به  نیاز 

برگردان به یک زبان دیگر، گاهی در برخی از آثار بیش از  

می حس  برنمیبقیه  مترجم  به  موضوع  این  ردد.  گشود. 

نویسنده   که  است  گاهی الزم  است.  نویسنده  خود  وظیفه 

بخشی را به اثر خود بیافزاید    بنشیند بخشی را حذف کند،

ها دقیقا همان چیزی هایی را بازنویسی کند. و اینو بخش

بازنویسی رمان   بازخوانی و  با یک  "هستند که در  مالقات 

   با قصد انتشار به زبان آلمانی، روی دادند.   "معما

یک   شاهد  رمان  این  بازنویسی  موقع  بگویم،  بتوانم  شاید 

های  گاه پیش از آن، به یکی  از رماناتفاق عجیب بودم. هیچ

من   برای  بودم.  نکرده  نگاه  دیگر  فرد  یک  منظر  از  خودم 

شگفت هم  احساس  باید  بار  نخستین  برای  بود.  انگیزی 

 نویسنده بودم، هم منتقد و هم مخاطب.  

هم  رمان از سکوی نگاه یک فرد دیگر و آننگریستن به این  

آید، ما  نه هر فردی، بلکه فردی که از بافت فرهنگی ما نمی

شناسد و چه بسا اطالع دقیقی از  خوبی نمیها را بهایرانی

اوضاع فرهنگی و سیاسی زادگاه ما ندارد، احساس خاصی  

رمان   خود  در  برانگیخت.  من  معما"در  یک  با    "مالقات 

وجو همین دیالوگی  مصداق  گویایی  شکل  به  که  دارد  د 

شگفت غریبه  احساس  یک  نگاه  دریچه  از  نگریستن  انگیز 

 است. آمده: 

خوب   رو  شهر  این  جاهای  همه  باید  »پس  گفت:  ساسان 

بشناسی. اما برخالف تو، برای من همه چیزهای این شهر  

جدید و تازه است. من از سکوی یه غریبه به این شهر نگاه  

چه نگاه یه غریبه.« پس از آن چیزی گفته کنم. از دریمی

ای به تن بهزاد نشاند. گفته بود: »نگاه آشنا به  بود که رعشه

از فهم عمیق  کنه.« تر اون چیز محروم مییه چیز آدم رو 

آدم نیست  بد  گاهی  بود  که  گفته  چیزهایی  فهم  برای  ها 

 ها کنجکاوی کنند. شان وجود دارند، مثل غریبهاطراف 

ا از زاویه دید یک فرد بیگانه باعث شد  بازخوانی  ین رمان 

متوجه نکات جدیدی در خود کتاب  بشوم. درست است که  

این بازنگری در حال حاضر تنها برای آماده ساختن نسخه 

آلمانی کار صورت گرفته، اما شاید در زمانی نه چندان دور  

نسخه تجدید نظر شده از این رمان را نیز به فارسی منتشر  

از خوانندگان در دست داشتن دو  کنم. شا برای برخی  ید 

نسخه متفاوت از یک رمان پدیده عجیبی باشد، اما در عالم  

 ای سابقه دارد. ادبیات چنین پدیده

توانم مثال به نمونه ارنست یونگر، نویسنده آلمانی اشاره  می

است. کتابی که    "طوفان فوالد"کنم. یونگر نویسنده کتاب  

در "منتشر شد و به موازات کتاب  پس از جنگ جهانی اول

به قلم اریش ماریا رمارک یکی از دو    "غرب خبری نیست

اثر مهم ادبی است که در ارتباط با این جنگ منتشر شده  

را هفت بار بازنویسی کرد    "طوفان فوالد"است. یونگر کتاب  

و هر بار پس از دخل و تصرف در آن، آن نسخه را نیز منتشر  

اعث تغییر برداشت عمومی مردم آلمان کرد. همین موضوع ب

نسبت به او شد. بسیاری از پژوهشگران و منتقدین ادبی و  

روان  حوزه  در  که  کسانی  میحتی  فعالیت  کنند،  شناسی 

از بارها سعی کردند که با مقایسه این نسخه  های متفاوت 

ای که او در آن تغییر و تحوالت روحی ارنست یونگر و زمانه
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رمزگشامی رمان  زیست،  کنند.  فوالد "یی  در    "طوفان  که 

ها با ستایش و تحسین  سوسیالیستدوران حکومت ناسیونال 

رو شده بود، پس از آن تبدیل شد به کتابی  طلبان روبهجنگ 

برگرفته است. چهره   از جنگ  از فجایع برخاسته  پرده  که 

 ارنست یونگر هم در سایه این تغییرات دگرگون شد.

اد اثر  یک  باور من،  تبدیل  به  آنکه منتشر شد،  از  بی پس 

نویسنده.  می و  مخاطب  از  مستقل  موجود  یک  به  شود 

خواننده، منتقد و نویسنده پس از انتشار یک اثر در موقعیت  

کم بازنویسی و بازخوانی این  گیرند. دستمشابهی قرار می

رمان صحت این موضوع را به من ثابت کرد. موقع بازنویسی  

بودم، گا  بودم، گاهی ویراستار و  گاهی خواننده  هی منتقد 

نویسنده مثل  هم  رمانش،  گاهی  بازخوانی  در  که  بودم  ای 

می را کشف  پنهان خود  زوایای  از  برخی  به  توانستم  کند. 

ببرم. نوشته ها را بار دیگر به واژه تبدیل  روحی خودم پی 

واژه با همان  و  این نسخه جدید  کردم  زدم.  نویی  ها طرح 

بالغ  گرچه همان رمان است، تر و چه  تر شده، جاافتادهاما 

 اش!بسا پیرتر. شاید درست مثل خود نویسنده

 

می - رمان فکر  این  از  موضوعی  چه  کنید 

 تواند برای یک فرد آلمانی جذاب باشد؟می

مخاطب ملی ندارد. در تاریخ    "مالقات با یک معما"رمان  

می  کشوری  خیابانهر  از  را  جنون  عبور  ردپای  های  شود 

خیالی مشاهده کرد. در ایران انقالب اسالمی را تجربه خام

ناسیونال حکومت  آلمان  در  و  را.  سوسیالیست کردیم  ها 

الزام   سر  بر  است،  دیدن  سر  بر  کتاب  محوری  موضوع 

وسوسهنگریستن   از  پرهیز  پلشتیو  بر  چشم  بستن.  ی  ها 

های ناسیونالیستی، بیگانه ستیزی، یهودستیزی رشد گرایش

های پوپولیستی در جامعه امروز آلمان و و افزایش گرایش

موضوع  این  گواه  همه  جهان  کشورهای  دیگر  از  بسیاری 

هستند که پرونده جنون در تاریخ تمدن بشر همچنان باز 

ها  نهد تا انسانای بزک کرده پا پیش میا چهرهاست. هر بار ب

شان غافلگیر کند و  ها را در خواب خودخواسته را بفریبد، آن

هوش از سرشان برباید. به باور من تا زمانی که قدرت جنون  

چنین   خواندن  و  نوشتن  به  باشد،  بیشتر  خرد  توان  از 

م  ای به کداهایی نیاز داریم. مهم نیست که چه نویسندهرمان

مهم   بنویسد.  را  چیزهایی  چنین  کشوری  چه  از  و  زبان 

ها است. فراموشی ممکن است ارادی نوشتن و خواندن آن 

 باشد، اما به خاطر سپردن وظیفه است. 

می - آیا  کتابتان؛  به  استناد  گفت با  توان 

جمهوری  با  رابطه  در  دگراندیش  ایرانیان 

ها اسالمی، درد و رنج مشترکی را با یهودی

 اند؟ن نازیسم تجربه کردهدر دورا

همان گونه که مخاطب این رمان چهره ملی ندارد، رنج و  

نمی محدود  خاصی  جغرافیای  به  نیز  انسان  شود.  محنت 

حکومت  با  اسالمی  جمهوری  مقایسه 

من،  سوسیالیست ناسیونال باور  به  اصوال  نیست.  صحیح  ها 

اشتباه بزرگی است که انسان جنایت را با جنایت مقایسه  

کاهد.  د. مقایسه جنایت با جنایت از قبح یکی از آن دو میکن

دگراندیشان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر در ایران تحت  

حکومت روحانیت شیعه قربانیان همان جنونی هستند که 

ها در  ها و کمونیستباعث مرگ یهودیان، دگرباشان، کولی

 ها  شد. دوران حکومت نازی 
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 اید؟چه کتاب خوبی در این روزها خوانده
 

 

 

خوایندها را در این بخش میاین سؤال را با تنی چند از دوستان در میان گذاشتیم.  پاسخ
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 نسیم خاکسار 

 
 

 شفقت های جانکاه احیا در جهانی بیرنج 

 کارنامه احیا، ) مجموعه داستان( از حسن حسام 

 ، تهران . سازمان انتشارات جاویدان. 1352چاپ اول 

 ، لندن. نشر مهری.1399چاپ تازه. سال  
 

در این روزهای کرونایی که بیش از یک سال از شیوع جهانی  

آن گذشته و هنوز معلوم نیست کی پایان پیدا کند یا اصال  

های خوبی که به تازگی  از کتاب  پایانی داشته باشد، یکی 

داستان   مجموعه  احیا"خواندم،  حسام   "کارنامه  حسن  از 

های زبان و ساختار،  بود. مجموعه داستانی که از نظر ویژگی

یاد  داستان را در  پنجاه  اوائل دهه  اواخر دهه چهل و  های 

ها، تدوام زبان  های آن سالمن زنده کرد. از ویژگی داستان

بود   داستان و ساختاری  زاده، که در  رئالیستی جمال  های 

هدایت، بزرگ علوی و بعد صادق چوبک بنیاد گذاشته شده  

آثار جزئی نوع  این  در  داستانی  نثر  واقعیت  بود.  و  بود  نگر 

گذشت که از  ی میهایگرایی آن بر بنیاد بازآفرینی واقعیت

خاست. ماجرا  ها برمیتجربه مستقیم نویسنده از مکان و آدم

چرخید و نکبت و ا همه آن که در فضایی تراژیک مینیز ب

دچار فقر فرهنگی و اقتصادی و پر    یهای یک جامعهفالکت

ای خونسردانه پیش  کرد اما با شیوه از ریا و دروغ را بیان می

ها گام به گام و  گیرینتیجه   گذاشت که اینرفت و میمی

های  ن آرام آرام در داستان ساخته شود. هنری که در داستا

سال   به  آن  اول  انتشار  که  احیا  کارنامه    1352کتاب 

 
داستان    - 1 بود.صادق هدایت.  مجموعه  را گم کرده  زنی که مردش 

 . تهران 1312سایه روشن. سال انتشار 

گردد، به خوبی بکار برده شده است. مجموعه داستان برمی

کارنامه احیا، شامل چهار داستان است. من از این مجموعه، 

روی داستان کارنامه احیا، که نام مجموعه را نیز دارد، اندکی  

هایی  نیز نمونهکنم و از یکی دو داستان دیگر آن  تامل می

 آورم.  می

موضوع اصلی این داستان، توضیح فالکت و درماندگی یک  

ای زندگی زنان تهیدست در جامعه ما در دوره  زن، به گونه

از   فاصله  سال  چهل  با  که  داستانی  است.  گذشته  نظام 

 1از صادق هدایت   "زنی که مردش را گم کرده بود"داستان  

نوشته شده است. وضع این گونه زنان اما در طول این چهل  

سال همچنان یکی است و دست نخورده باقی مانده است.  

ساختار هر دو داستان از نظر زمانی، از زمان حال شروع می  

گردد تا  شود و با نقب زدن به گذشته، دوباره به حال برمی

داستان اصلی  زندگی شخصیت  را در  بیچارگی  این    تداوم 

 نشان دهد. 

 
جز   گشوده  چشم  تا  که  است  زنی  داستان  این  در  احیا، 

و   ندیده  دنیا  این  از  خیری  زندگی  در  فالکت  و  بیچارگی 

اکنون بیمار و رو به مرگ در زیر لحاف کهنه و مندرسی در  

خانه زمین  کلفتی  زیر  آن  در  سال  دوازده  برای  که  ای 

روزهای    کرده، با پاها و دست های ورم کرده خوابیده و می

 آورد. اش را به یاد میزندگی

توانست تکان  مدتی بود که در زیر زمین افتاده بود و نمی "

به  و  بود  کرده  ورم  بدنش  تمام  و  ها  دست  پاها.  بخورد. 

 2"کشید.زحمت نفس می

. چاپ دوم. لندن.   7کارنامه احیا. مجموعه داستان.حسن حسام. ص    - 2

 .  1399نشر مهری. 
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شود. ما هنوز برای او که در با این سطرها، داستان آغاز می

ست که با  نامیبیی  "او  "زیر زمین افتاده نامی نداریم. یک

زحمت  به  و  دراز کشیده  جایی  کرده  ورم  پاهای  و  دست 

آن    "فهمیم که این او،  کشد. در دو سطر بعد مینفس می

خوابید.  وقت ها که حالش خوب بود، روی صندوق برنج می

اما حاال تشکش را انداخته بودند کف اتاق روی حصیری که  

 1"رطوبت حسابی نمورش کرده بود. 

سطر بعد، از مکانی که او در آن خوابیده توصیفی در چهار  

از نزدیک داده می شود  ود، مکانی که معلوم میشدقیق و 

شود،  روزهای آخر عمرش را احیا که حاال نامش گفته می

زیر زمین یک جور انباری هم بود. بوی    "گذراند:در آن می

ادوبه بوی  برنج،  بوی  رطوبت ترشی.  بوی  جوراجور،  های 

ی پیاز و سیر و بوهای دیگر چنان درهم آمیخته شدید، بو

شد نفس کشید. با این همه احیا، آن جا  بود که مشکل می

توانست  زیر لحاف کهنه و مندرسش  دراز کشیده بود و نمی

رماتیسم   از  ورمش  بود  گفته  دکتر  بخورد.  تکان 

اتاقی    "کُرد محله"ی  است.رماتیسمی که یادگار خانه بود. 

یش اجاره کرده بود و حاال داشت آرام که مش رمضان برا

 2"گرفت. آرام جانش را می

همین اتاق در کرد محله، بعد که بیشتر با زندگی احیا در  

میکند.هم   پیدا  دوگانه  معنایی  شویم،  می  آشنا  داستان 

در  مکانی می احیا  استقالل  و حس  دوره خوشی  که  شود 

تی  گردد، هم شروع بدبخاش به آن برمیزندگی چهل ساله

داستان   در  که  اتاقی  مثل  درست  اوست.  که "های  زنی 

، گل ببو بعد از ازدواج با زرین کاله  "مردش را گم کرده بود

در محله سرچشمه برای او گرفته بود. توصیفی که از اتاق  

کرد محله در داستان کارنامه احیا آمده به تنهایی نمایی از  

گذارد. این اتاق،  ادبار این دوره خوشبختی احیا را برابر ما می

باریکه جایی  بود تنگ و دراز و آن قدر جا داشت که دو  "

نفر آدم قد کوتاه بتوانند تنگ هم بخوابند! اتاق با دیوارهای  

ای رو به کوچه داشت. پنجره  خشتی آب آهک زده، پنجره

ها بود که نایلون  اش شکسته بود و به جایش، سالاما شیشه 

 
 همان  - 1
 همان  - 2
 17همان. ص  - 3

ای حائل سقف را به جای لمه، ه چسبانیده بودند. روی تیرک

چراغ   احیا  که  داشت  هم  ایوانکی  بودند.  پوشانیده  مقوا 

خوراک پزی را زیر آتش گیر گذاشته بود آن جا و غذایش  

    3"پخترا روی آن می

زیر   تنش ورم کرد و در  تا روزی که  از همان بچگی  احیا 

می کار  افتاد،  دقیق  زمین  او  سال  و  داستان سن  در  کرد. 

رود،  شود. تنها ذکری که از سالهای زندگی او مینمیمعلوم  

چهل سال زندگی او در کار و زحمت بوده است. وقتی زن  

از کار  را که  بود، همان مختصر چیزی  رمضان شده  مش 

شد مثل داشتن شش قوطی کردن در هر بهار نصیبش می

داد به مش رمضان که مش رمضان هم  برنج دو دستی می

بُرد به خانه  کرد و بقیه را میان میاش را صرف خودشیکی

برد. در  هایش در آن بسر میاش که با زن اول و بچهاصلی

دوره دوازده سال کارش در خانه حاج آقا اسماعیل سمسار  

هم جدا از شب و روز کلفتی خانه، در پاسخ به این سئوال  

که اسمش چیست و از کجا آمده، با گفتن این که اسمش  

ت  به  یا  باغ وحش  شامپانزه  از  لفظ خودش شامانزه است و 

 کرد.ها را خوش میخنداند و دل آن آمده، اطرافیانش را می

خانواده پر جمعیت و شلوغ حاج آقا شنگول و سرحال که   "

دوره میبودند،  میاش  و  آمدهکردند  کجا  از  ای  پرسیدند:/ 

پرسیدند:اسمت  داد: از باغ وحش./ میاحیا؟/ باید پاسخ می

شان بلند  ها هرهر خندهگفت: شامانزه!/ تا آنید میچیه؟/ با

می وارد  در  از  هرکس  تمام  سال  دوازده  و  شود.  شد 

کجا  می از  پرسید:  می  احیا  از  کند  خوشمزگی  خواست 

 4"ای؟آمده

ای باز  های خودش به خندهخنداند اما لباحیا همه را می

  شد تا غش شد. و همین حالت او به نوبه خود باعث مینمی

او  غش خنده بلندتر شود.  بودند  را دوره کرده  او  هایی که 

هرگز از آن رنج جانکاهی که مثل خوره در جانش دویده  "

خورد، از آن دردی که در پی آن همه تحقیر، بود و او را می

   5"فشرد برای کسی سخنی نگفته بود.دلش را می

 9همان. ص  - 4
 9همان ص  - 5
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همین سکوت و خاموشی او در ابراز دردهایش محور اصلی  

های روی شود تا با باز شدن آرام آرام این الیه ان میداست

های ناگفته در هم خوابیده و پنهان تحقیرها و درد و عذاب

وجود او، خواننده با احیای در حال مرگ بیشتر آشنا شود. 

اش را کار کرده بود. وقتی که بچه او چهل سال از زندگی

بعد که شوهر کرد.  بود و پیش مادرش بود، در آن جا کار می

اول مادرش مرد و مادرش از بیکسی و برای یاقتن سر پناهی  

هایش صیغه شیخ ذکریا شد، در آن جا  برای خودش و بچه

می نداشت.  کار  را  احیا  دیدن  چشم  ذکریا  شیخ  اما  کرد، 

خواند و  دید دعای رفع اجنه و شیاطین میهروقت او را می

فرستد به رشت دست آخر مادرش را مجبور کرد که احیا را ب

پیش میرزا آقا. میرزا آقا، برادر بزرگ احیا بود و در رشت 

محله چمارسرا زیر دست مش رمضان شاگرد نقاش بود. زن  

برادرش به محض رسیدن احیا، تمام کار خانه را گذاشت  

کرد با آن همه،  گردن او. با این که احیا هیچ اعتراضی نمی

القه و دسته  همین زن گاهی که خلقش تنگ می شد با م

کوبید توی سر رسید میجارو و هرچیزی که به دستش می

صدایش    "احیا.   اما  بود.  رسیده  دختر  یک  اگرچه  احیا 

میدرنمی بهار  هر  هیچ،  که  شش  آمد  و  کار  کرجی  رفت 

آورد به خانه برادرش.کم کم  قوطی برنجش را دو دستی می

برای خودش توی این خانه جا خوش کرده بود و به کتک  

خوردن از  دست زن برادر و تحقیر شدن عادت کرده بود  

صیغه  شد  مجبور  شود،  که  رمضان  مش  رمضان  "ی  مش 

اوستای میرزا آقا که زن و دو تا بچه هم داشت یک روزی 

به میرزا آقا رسانید که اگر دلش بخواهد حاضر است احیا را 

برای خودش صیغه کند. میرزا آقا هم که از دست غر و لند  

تنگ آمده بود احیا را با چهارتا حصیری که خودش   زنش به

ای خوراک پزی و خرت و پرتی  بافته بود و یک چراغ فیتیله

 و نفسی راحت کشید.  1"دیگر فرستادش خانه شوهر

برد به همان اتاق تنگ  گرفت و  مش رمضان هم دستش را  

 و تاریک در کُرد محله. 

و آن اتاق تنگ    احیا دو سالی را توی آن خانه پر از مستاجر

وضعش   از  شکایتی  هم  هرگز  و  گذراند  نمور  تاریک  و 

 
 16همان. ص  - 1
 17همان. ص  - 2

خودش "کرد.نمی برای  احیا  که  بود  زمانی  تنها  این  آخر 

مستقل زندگی کرده بود. برای خودش خانه و زندگی داشت 

رفت کرجی کار و برای مردش برنج و بهارهایش را هم می

بعد از دو   اما همین دوره پر از ادبار خوشی او   2"آورد.می

رسید. مش رمضان خسته از فشارهای زنش  سال به پایان  

برای جدایی او از احیا و اندوهی که همیشه بر چهره احیا  

بردش پیش برادرش کرد دست او را گرفت و باز  سنگینی می

آقا،   و یک "میرزا  این خواهرت. سی  و  تو  این  دیگر.  خب 

 3"تومان مهریه اش هم حاضر..

نست از ترس زنش، خواهرش احیا را در خانه  توامیرزا نمی

نگه دارد و مادرش هم از ترس شیخ ذکریا حاضر به جا دادن 

برد خانه آقا شهاب  گرفت و  به احیا نبود، به ناچار دست او را  

فومنی که کلفتی خانه آن ها را بکند. احیا چند صباحی آن  

در آن جا بود بعد او را بردند به کلفتی در خانه آشیخ جواد.  

جا که بود حسین اشتالو، سپور محله که زن و چهارتا بچه 

داشت، بادیدن احیا هوس کرد یک زن دیگر هم بگیرد. با  

خانه همان  به  بُردش  و  کرد  ازدواج  چهار  او  و  زن  که  ای 

اشتالو بچه  احیا که به خانه حسین  پای  بودند.  اش در آن 

زن  آن  از  که  اشتالو  اول حسین  زن  کبرا  دنیا    هایرسید، 

دانست چطور باید زیر پای  دیده و زبر و زرنگ بود خوب می

کار خانه و بچه داری با احیا بود که هیچ،  "احیا را خالی کند.

می بهانه  میهرروز  و  خدا  گرفت  تا  و  احیا  جان  به  افتاد 

احیا بنا به طبیعتی که داشت الم    4"زدش.خواست میمی

ن همه آزار و توهین  زد و شکایتی هم از ایتا کام حرفی نمی

می روا  او  بر  که  تحقیر  نمیو  برای شد،  زندگی  اما  کرد. 

دستش هم  "حسین اشتالو در این وضعیت شده بود زهر مار.

رسید که برای احیا اتاق دیگری اجاره کند. دلش هم  نمی

 که خنک شده بود. چاره کار را طالق دید. 

دست شده باز احیا سرگردان شد. این قدر این دست و آن  

بود و  این خانه و آن خانه رفته بود به کلفتی، که حساب از  

دستش در رفته بود. تا این که دوازده سال پیش رسیده بود  

 به خانه حاج اسماعیل سمسار و ماندگار شده بود. 

 18همان. ص  - 3
 19همان. ص  - 4
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پایان   خانه حاج اسماعیل سمسار و خانواده بزرگش نقطه 

که   زنی  زندگی  اوست.  زندگی  جانکاه  سفر  به  این  وقتی 

اش در مالسرا کرد و یاد روزهای زندگیاش فکر میکودکی

گرفت. در آن جا باغ کوچکی بود  افتاد از شوق دلش میمی

اش خیار و بادنجان  خواهر ناتنی  "بمانی"که در آن با کمک  

های داغ بود و  کاشتند. در آن جا تابستانو گوجه و کدو می

و درخت گردویی  های وهم انگیز اما دل چسب سایه روشن

پیچاندند و یا مثل خزه روی زمین که خودشان را دور آن می

می باز  میجا  جلو  و  یاد  کردند  به  را  روزهایی  او  رفتند. 

ناهار می بُرد سر باغ برای برادرش میرزا آقا،    "آورد کهمی

در   کتام "که  هندوانه  "باغ  و  را میخربزه  تا  ها  او  و  پائید. 

ت را  ناهارش  آقا   کتام  میرزا  باغ  سایبان  زیر  کند  مام 

نشست و با دستبنوئی که برادر از باغ کنده بود و به او می

همه این یادهای خوش از زندگی    1"کرد. داده بود بازی می

کشاند  در روستا او را در آن دقایق دم مرگ به این فکر می

که به ربابه دختر جوانی که بعد از بیماری احیا به کلفتی  

حاج   خانه  کار  در  آن جا  در  روز  و  و شب  آمده  اسماعیل 

که  می را  پرسشی  همان  احیا  به  دلداری  برای  گاه  و  کند 

کند، بگوید:  کنند تکرار میدیگران برای خندیدن از او می

و نفس    2"این جا نمان. ربابه جان. برو والیت ربابه جان..."

 آخرش را بکشد.

صدای های در حال مرگ تنها  این حرف احیا در آن لحظه 

اعتراضی است در زندگی او که برابر آن همه تحقیر و ستم  

زند. او با این  که بر او رفته، از وجود دردمند او بیرون می

ربابه می به  نگذارد  حرف  این خواری نشود و  گوید تسلیم 

احیای   است،  نشاط  با  و  جوان  االن  که  او  از  شرایط  این 

اض را هم دردمند دیگری بسازد. همین فریاد خاموش اعتر

داستان   کرد "در  گم  را  مردش  که  به  "زنی  کاله  زرین   ،

میای دیگر میگونه زرین کاله  وقتی  آن زند.  از  بعد  بیند 

همه سفر طوالنی و پر زحمت از تهران تا مازندران که برای 

پیداکردن شوهرش گل ببو کرده، گل ببو و مادرش او را به  

نمی  شانخانه بیرحمانهراه  ببو  گل  و  بی  دهند  شرمانه  و 

کند، به اعتراض  زندگی و آشنایی با او و فرزندش را حاشا می

بی و  بیداد  همه  این  کوچه به  در  را  فرزندش  ای شرمی، 
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رود. در ذهن او  کند و مینزدیک به خانه شوهرش رها می

خورد. فقط یک بار  گذرد این بچه دیگر به درد او نمیمی

را از سرش باز   سنگین و نان خور زیادی است و حاال آن

خود  می از  و  کرده  حاشا  را  او  ببو  گل  که  همانطور  کند. 

های دیگر با او همین رفتار  است و همان طور که خیلیرانده

 اند.  را کرده

هم،   از  ساله  چهل  زمانی  فاصله  یک  در  داستان  دو  این 

ها  گویند در شرایطی که راه از همه سو برای زرین کالهمی

است و حاشای رنج و عاطفه آدمی به ارزانی  و احیاها بسته  

می آنانجام  میگیرد،  ناچار  دریچهها  همان  از  های  شوند 

تنگی که همین جهان بیرحم در اختیارشان گذاشته است 

فریادشان را بزنند، یا در واقع این همان شرایط بیرحم حاکم  

واکنش که  آن هاست  زندگی  آنبر  اعتراضی  از های  را  ها 

 زیند.  گپیش برمی

نام. این  سه داستان دیگر این مجموعه عبارتند از داستان بی

 غول و خیزاب.

بی است که  داستان  افتادن سربازی  زندان  به  ماجرای  نام، 

خشمگین از بددهنی افسر مافوقش توی گوش او خوابانده  

و   زندان  درون  فضای  ارتش.  زندان  به  است  افتاده  حاال  و 

حاجی و زندانی دیگری که در  آشنایی سرباز با فردی به نام  

کند برای  ای فراهم میانفرادی محبوس است کم کم زمینه 

جامعه سیاسی  وضعیت  با  که  شود.  سرباز  آشنا  بیشتر  اش 

برای آشنایی با نثر جزیی نگر و تصویری داستان، توصیف 

از  و  زندان  به  سرباز  ورود  لحظه  در  آن هم  زندان،  فضای 

ر این چند سطر خواندنی  چشم او چون ناظری از نزدیک، د

به ردیف، تخت سربازی کنار هم مثل صف "است.   ردیف 

ها همه  سربازان در صبحگاه، کنار هم چیده شده بود و تخت

شان( کرده  اش) آماده آنکارد شده، انگار برای بازرسی آماده

میله از  داشت  آفتاب  حاال  باال  باشند.  رویی  به  رو  های 

زندانیمی توک  رفت.  و  تک  نخ  ها  با  یکی  بودند.  خوابیده 

بافت و جا به جا، چند نفر، تنگ  نایلون داشت کیف زنانه می

هم آرام به صحبت نشسته بودند. یک جور کرختی و سکوت 

کسل کننده و چرت آور. با خودم گفتم این همه جماعت و  

دارم شعر می دیدم  و  تنهایی؟  از این همه  خواستم  گویم. 

 25همان. ص  - 2
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انفرادی زد به   حاجی بپرسم جای من کجاست،که زندانی 

 1"خواهم....آواز: تا یار ترا دارم دلدار نمی

ماجرای   است  بلندی  نسبتاٌ  داستان  که  غول،  این  داستان 

مرگ حاج آقا صمد، تاجر فرش و ابریشم و نیز عضو انجمن 

شهر است در مسجد و در حال خواندن نماز. مقایسه مرگ  

مردم وقتی جسد  او در این داستان و دعوای ورثه و حرفهای  

حاج آقا با شکمی گنده و یک چشم نیمه باز هنوز دراز به 

دراز در صحن مسجد افتاده، با مرگ احیا در آن زیر زمین 

نمور خود موضوعی است جداگانه برای نوشتن. طنزی هم 

نشان  را  خود  جا  جا  که  شده  برده  بکار  داستان  این  در 

 دهد. می

 2021اوترخت. آوریل 

 

 
 36های کارنامه  احیا. ص مجموعه داستاننام. از داستان بی - 1
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 کوشیار پارسی 

 
 ام: کتابی که خواندهآخرین 

 ( The Silance, Don DeLillo)  ، نوشته دان دلیلوسکوت

 

دلیلو بزرگ  دان  از  یکی  گمان  نویسندگان بی  ترین 

بزرگ  نویسندگان  هست.  نیز  استثنایی  اما  امریکاست، 

بلو، جان   از جنگ دوم جهانی چون سائول  امریکایی پس 

درگذشته سه  )هر  راث  فیلیپ  و  انسان آپدایک  از  اند(، 

اند و  امریکایی در شهر یا روستا، روحیه و رویاهاش نوشته 

فن کهکشان  از  دلیلو  میدان  که  اوری  جهانی  و  نویسد 

شخصیت انسان به  آزمایش گذاشته و شاید هم به نابودی  

، با این جمله پایان  سکوتشود. آخرین رمان او  کشانده می

فهمیم این  جهان همه چیز و فرد هیچ است. می"یابد:  می

به    "را؟ از پس آن آخرین شخصیت است که نشسته و  و 

 دوزد. صفحه تصویر سیاه چشم می

گاه  مانر راز ِ  با  خونسردی  به  را  تو  دلیلو  دان  های 

 کنند.  روبرو می ی هستیدهندهتکان

ها  ای آخرزمانی دارند، انسانهای دان دلیلو اغلب جنبهرمان

جهان رسیدهزندانی  بست  بن  به  نظارهاند،  باید  و  گر  اند 

، هواپیمایی  سکوت  گیرشان باشند. در موقعیت تازه و نفس

اند، سقوط [ در آن نشستهTessaو تسا ]  [Jimکه جیم ]

میمی نجات  دو  این  سراغ  کند.  به  شتاب  با  و  یاند 

باقی  شان ماکس، دیانا و مارتین میدوستان روند که مثل 

شهروندان، به دلیل اشکال فنی، به تماشای صفحه تصویر  

نشسته اتفاق  سیاه  که  یا  رسیده  پایان  نقطه  به  جهان  اند. 

کند که  ی انیشتین ادعا میین ِ شیفتهدیگری افتاده؟ مارت

با گوشت و خون ما شاید نسبی باشد و به   جهان ِ واقعی ِ 

فکر کن ما همانی نیستیم  "ی دگرگونی رسیده است:  نقطه 

شناسیم  کنیم هستیم؟ فکر کن جهانی که ما میکه فکر می

که ما به تماشا ایستاده و یا به  گیرد، در حالینظمی نو می

 "ایم؟گفتگو نشسته 

درباره  دلیلو  ویژگیدان  با  انسان  ضعفی  و  هاش  ها 

نویسد،  های سرگیجه آورش مینویسد، بلکه از اندیشهنمی

 اش در کهکشان.نه از جایگاه او بر زمین که جایگاه

اند و غریب؛ احساس، تمنا، دین و  ها عریان و صریحداستان

ها انگار یکدیگر  ای مکانیسم ِ خودکارند. انسانکامش گونه

می نمیرا  هیچ  هم  از  اما  خواندن  شناسند،  شاید  دانند. 

ی است از پرسش درباره  هاش آسان نباشد، اما آکندهکتاب

 هستی.  

 
میسکوت  در پا  پنج  ،  شگفت ِ  جهان ِ  درون  به  گذاریم 

ساخته حملهموجود ِ  با  که  انسان  شبه ِ  سایبری،  ی  های 

هدایت   پهبادها  ترور  و  فناوری کوانتم  بیولوژیک،  خشونت 

آیندهمی در  را  جهان  دلیلو  دان  نقش  شوند.  نزدیک  ی 

از  می جایی  می  2022زند،  برده  خواننده  نام  اما  شود، 

حرف از هم اکنون در میان است. انبوه  کند کهاحساس می
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نگرد:  بینی، جماعتی که کنجکاو به پیرامون می جمعیت می

مییک" همراهی  را  بیدیگر  با  این  کنند  جمعی ِ  خوابی ِ 

   "ی توصیف ناشدنی.زمانه

واقع آشنای  جهان ِ  عکس ِ  دلیلو  دان  امریکا،  کار ِ  گرایان 

ش کوتاه بودن هاترین ویژگی رمانسرد و خشک است. مهم

صفحه است. دلیل آن پرداخت ِ دان    125  سکوتآن است.  

 ی موضوع است و بس.  دلیلو به اصل و هسته

اصلی   دیگر    سکوتحرف  فناوری  جهان ِ  که  است  این 

خویشکاری ندارد و انسان، شریک یا قربانی، باید خود را از 

 نو باز یابد.  

خ و بال و  اما وزن ِ رمان سنگین است: بی هیچ حاشیه و شا

می ترسنمادپردازی  گاه  راز ِ  درون  به  ناک ِ  کشاندت 

پیامهستی چون  نه  کنندهمان،  بایگانی  که  شوم،  ی  آور ِ 

همه تردیدهاش ملموس و  خونسرد ِ جهان ِ پیرامون. با این

 اند.  انسانی

 

درباره کارش  که  است  گفته  زمانی  دلیلو  ی  زمانه"ی  دان 

کنی با تیری رها شده از سر ِ  میاست. پس فکر    "خطرناک

 ترس و پارانویای ادبی سر و کار داری. 

رمان،   نوزدهمین  این  در  اگر  ویژه  از  سکوتبه  یکی   ،

ای از فجایع را برشمارد؛ از رانش ِ زمین  ها رشتهشخصیت 

چه هنوز در  اما آن"ها:  گرفته تا سونامی و فروریختن ِ خانه

طاعون،  حافظه ویروس،  است:  تازه  در  رژهمان  نظامیان  ی 

   "های خلوت شهرها.ها، خیابانها، ماسکفرودگاه

این  خوش  سال  خبر  از  روایتی  رمان،  این  در  ، 2022که 

این  "ویروس" جالب  است.  خورده  دلیلو شکست  دان  که 

نوشته   19-بخش زیادی از رمان را پیش از پاندمی کووید 

ده  ی آخر زمانی بدتری روی داکه فاجعهاست. خبر بد این

بیش روایتی  که  تا  است  شبیه  فراطبیعی  رویایی  به  تر 

 انگیز. هیجان

می آشنا  نفر  دو  یکبا  در  که  از شنبه شویم  فوریه  ماه  ی 

مسابقه  خواهند با هم  گردند و میپاریس به نیویورک بازمی

)فینال   سوپربول  آمریکایی  را  (  Super Bowlفوتبال 

همسرش تسا ( و  Jim Krippsتماشا کنند. جیم کریگز )

و کالفهTessa Berensبیرنز ) اما  ( شاعر. خسته  اند، 

 هواپیما به دلیل اشکال فنی ناچار از فرود اضطراری است.

ها بی خبر از همه جا در منهتن منتظرشان هستند. میزبان

( و همسرش دیان لوکاس  Max Stennerماکس استنر )

(Diane Lucas دانشجوی و  دانشگاه  سابق  استاد   ،)

ی ( که شیفته Martin Dekkerاش مارتین دکر ) سابق

 اند.  واقعی آلبرت انیشتین است. همه منتظر آغاز مسابقه

تلهاما صفحه شود، درست مثل صفحه ویزیون سیاه میی 

 های خیابان.... ها، اینترنت، چراغتصویر تلفن

آغاز ِ  حمله  برق؟  نیروگاه  در  ساده  اشکالی  یا  سایبری  ی 

 توانی هیچ بدانی.  ه نشسته باشی، نمیپایان؟ در اتاق ک

ی کامش ِ  رود و دیان و مارتین تجربهماکس به خیابان می

رسیده که  تسا  و  جیم  دارند.  اضطراری  جانانه  فرود  از  اند، 

خیابان در  رفتن  راه  و  میهواپیما  خلوت  گویند.  های 

   'این همه به چه معناست؟'وار گویی مقالهتک
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های ناشناس  ها یا ارگانند که گروهرساراوی خبر ناگوار می

اند، اما نه موشکی  ها را دستکاری کردهرمز شلیک موشک

می میپرتاب  فروریخته  بمبی  نه  و  هم  شود  لزومی  شود. 

گی به اوج رسیده.  ندارد، زیرا همه چیز به هم ریخته و آشفته 

آشفته  است.  شده  آغاز  جهانی  سوم  میان  جنگ  در  گی 

تر است به جای حرف زدن، . شاید بهها نیز حضور داردحرف

انیشتین و کشف از  پیچیده  او.  حرافی بنامیم. حرافی  های 

نمی" گوش  نمیماکس  هیچ  روی  دهد.  به  رو  فهمد. 

های چفت کرده به پشت گردن،  ویزیون نشسته با دستتله

شانهآرنج  سوی  دو  در  تصویر  ها  صفحه  به  است  خیره  ها. 

چاله است.  آخر زمان، سیاهگی در اوج است.  آشفته  "سیاه.

ی معناها بلعیده و ناپدید شده است. خواننده مبهوت همه

 نشیند خیره به آخرین جمله.  بر جای خود می

های روایت ِ دان دلیلو را  ی چاشنیتوان همه می  سکوتدر  

بازشناخت، از بیان ِ خوش ِ نومیدی فرهنگی تا نگاه ِ سرشار  

 از تخیل. 

 

2021کوشیار پارسی، آپریل 
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 شیوا فرهمند راد 

 
 

 ها ایجزیره

 

 نازی عظیما  ی شش داستان ازمجموعه

 
 صفحه   187 – 1399نشر مهری، لندن، 

 
ی مجموعه» گوید کهنویسنده خود در معرفی کتابش می

عنوان به ظاهر با  هایی است سرهم شده، که  چیزها یا تکه

می شناخته  کوتاه  من داستان  برای  اما  شاید...  شوند. 

در   که  هستند  بیانلحظه چیزهایی  صورت هایی  به  ناپذیر 

ام جلوشان را اند، وقتی که دیگر نتوانسته کلمات بیرون زده

هایی که  ی تخیل. تکهجامههایی در بدلواقعیتبگیرم ]...[  

شمایل با  و  شده  کنده  من  باز  دیگر  کاغذ  هایی  ر 

 ]مقدمه[.«.اندنشسته 

 
دانم  ست و من روا نمیمقدمه خود حکایتی زیبا و خواندنی

 آسیب بزنم.هایی بیشتر، به آن که با آوردن تکه

نویسی خبره، در  دست و مقالهنازی عظیما، مترجمی چیره

دهد.  خود را بروز میهای  ای از تواناییاین کتاب سطح تازه

قدر صیقل خورده است که نثر او به  قلمش با آن کارها آن

زده هاست. این نثر خواننده را بهت چشمه زاللی آب گوارای 

می ترسیم  او  که  نیرومندی  تصویرهای  خود  کند،  از  با 

ام با چادر سفید دارد  مادربزرگ مادری » :بردکشد و میمی

چادرنماز کوچک و خواند. هیکلش توی  آن گوشه نماز می

ی دعاهایش  پچههایش را در میان پچالغر است. صدای سین

آن]زایمان[  «.شنوممی تصویر  است که چنان جان این  دار 

 شنوم.ها« را میمن نیز با خواندنش آن »صدای سین

شود کسی چیزی را که هرگز آیا می» :ی دیگریا یک نمونه

پریده، مثل خوابی دیده  نداشته گم کند؟ چیزی مثل عطری  

و پیش از بیداری از یاد رفته، مثل عکسی در آب افتاده و  

مثل   گذشته،  مثل  آب  وزیده.  باد  و  خوانده  باد  در  آوازی 

. یک بار در  ی چیزی که شاید یک بار آن را داشتهخاطره

 ]مسافر[.«[...] های دورگذشته

ها و  کننده زمان حال را به روزگار افسانهاو با مهارتی خیره

آورد، و  امروز میها را به  برد، و افسانهانگیز میهای دلقصه

گوش و ای شیطان و بازیگردد. او در قالب دختربچهبر می

کوچه  هم پسرهای  درمیبازی  را  قصه  تا  دادی روی   رود، 

گوشه در  جزیره واقعی،  در  کند]توفان  وارد  تاریخ  از  ای 

 ها[.مورچه 

 
قصه  با  شب  یک  و  هزار  شهرزاد  پس  اگر  از  حلقه  هایش، 

را هم حلقه بافد، نازی عظیما خود زنجیر  حلقه، زنجیر می

ی عشق، بافد: قصه، قصه، قصهدر حلقه در خود زنجیر می

حتی گاه در یک صفحه، حتی    حلقه،افسانه؛ حلقه، حلقه در  

حلقه چند  پاراگراف،  یک  بسته در  یا  باز  داستان  ی 

جا نیست که »هرمز« به این شهرزاد شوند.]مسافر[ بیمی

گرم  » :گویدمی را  سرم  شهرزاد  زمان  مثل  نگذار  و  کن 
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بگذرد. یک شب را هزار شب کن. اختیار زمان را به دست  

قصه هر   ]...[ که  بگیر  میای  قصهخودلت  بگو.  شاه  اهد  ی 

ی دختر شاه فرنگ را. فقط بگو. برایم قصه پریان را، قصه

 ]مسافر[«.بگو

 

از آن »بسیار  گوید و میو »شهرزاد« می و تعدادی  گوید، 

دهد. در  نشان میزنانی را که در اندرون« اویند، به خواننده  

  پسامدرنیستی  –تقلیدی پسا  این میان از ادا و اطوارهای  

نشانی نیست. سراسر قصه است، داستان ویسی هیچ  نقصه  در

رسم،  میاست، افسانه است، و من خواننده به پایان کتاب که  

قدر جای  ی اخیر چه کنم که در چند دههتازه احساس می

قدر من  است، و چهخالی بودههایی  ها و داستانچنین کتاب 

ویم: خانم نازی عظیما، لطفاً بنویسید!  خواهد بگهم دلم می

ها!بنویسید از این داستانبازهم 
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 ابراهیم محجوبی 

 
 

 اوُلو

وُلوا، واژه ای ایتالیایی است که به بخش بیرونی آلت تناسلی  

چوچوله(، لَب    - زن گفته می شود و شامل کلیتوریس )بظر  

های بزرگ و کوچک و برجستگی زُهره است. در فارسی آن  

تر که مَهبِل یا واژن خوانده  خش درونی. ب  فَرج می نامندرا  

ایتالیاییمی پزشک  یک  سوی  از  میانه  قرون  در   شود، 

vagina  به معنی نیام یا غالف نامیده شده است. 

فرج، در   "دوران طالئی"از متن کتاب چنین بر می آید که 

باستان  های باستانی بوده است. از یونان  اعصار کهن و تمدن

ها  تا تمدن مصر و میانرودان و هند و حتی ژاپن. در آن زمان

و در آن جوامع، فرج به مثابه نماد واالی ایزدبانوها، جایگاهی  

ویژه داشت. در مراسم نیایش، در موارد خشم طبیعت و نیز 

های آئینی و مناسک گوناگون دیگر، رونمائی فرج،  در رقص

و برکت و شادی بود.  به معنای گشایش، سبکبالی، رحمت  

فرج،  سحرآمیز  پیام  و  نقش  اعتبار  به  ایزدبانوها  حتی، 

آوردند. و در مصر  خدایان دیگر را به زیر فرمان خویش د می

از   بعد  یکی  را  تن  پوشش  هفت  رقصنده،  زنان  باستان، 

می برهنه  و  آورده  در  پدیدار  دیگری  لحظه،  آن  که  شدند 

رسانید. شکست  یشدن فرج، مراسم را به نقطه اوج خود م

و تزلزل در نقش جادوگونه فرج، در واقع هنگامی آغاز شد  

خدائی های چند خدائی جای خود را به ادیان تککه نظام

دادند. در مسیر این روند جابجائی بزرگ در تمدن بشری،  

نگاه به زن و هر آنچه داشت، در جهتی دیگرگونه سیر کرد. 

بی  آاز   حقیر،  موجوداتی  زنان،  پس،  ناقص  ن  و  اهمیت 

شمرده شدند و این، آغاز افول ستاره فرج نیز بود. دیگر به  

نگریسته  بود  ایزدبانوها  قدرت  مظهر  که  اندامی  چون  آن 

با نمی الگوی رفتاری دیگری  نگاه، فرهنگ و  شد و همین 

خود آورد که در آن اندام جنسی زن به پس پرده فراموشی  

فرستاده شد بودن  ادیان تک   .و هیچ  ویژه  اما،  به  خدائی، 

با   همزیستی  از  ناگزیر  خویش  حضور  آغاز  در  مسیحیت 

سنت و  باورها  از  اینکه،  بسیاری  کما  بودند.  کهن  های 

آئین و  مناسک  از  تا مدتعناصری  را  چند خدائی  ها  های 

آموزه رفتار، حضور وارد  این  یادگار  بودند.  های خود کرده 

پیکرهچهره  و  پستانها  و  فرج  با  زنان  در  هاهای  عریان  ی 

میانه   قرون  کلیساهای  از  بسیاری  درونی  و  بیرونی  نمای 

تا مدت نیز،  و  باره  است.  در  آشکارا  کاتولیک،  کلیسای  ها 

می گفتگو  و  بحث  باکره  مریم  آبستی  این مقوله  در  نمود. 

پرستش    "تئوژینکولوژی"راستا،   قالب  در  مسحیت، 

باکرگی   پرداختن به جزئیات  از  شخصیت مادر خدا، حتی 

مریم و معاینه فرج وی از سوی قابله پیش و پس از زائیدن  

کرد! ولی به تدریج این رویکردها از  عیسی نیز کوتاهی نمی

مریم  آموزه  فرج  از  نه  دیگر  و  بست  بر  رخت  کلیسا  های 

مقدس و نه هیچ زن دیگری سخن به میان نیامد! از همین 

آن   در  که  کاتولیک  زیارتی  مکان  هیچ  امروزه  اندام  رو، 

تناسلی مریم مورد تجلیل و ستایش قرار گیرد، وجود ندارد.  

در حالی که در سیزده زیارتگاه در نقاط مختلف جهان، پیش  

الهام  و  زیارت  جهت  مسیح  آلت  به  منسوب  گیری پوست 

  !زائران به نمایش گذاشته شده است
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رد پای دوران و باور های معطوف به تجلیل از فرج را در  

نیز می توان یافت: در کعبه، که پیش از اسالم  دین اسالم  

بتکده بود، حجراالسود معروف، در قابی از نقره قرار دارد که  

به شکل فرج زنانه است. گویا، این نشانه، به ایزدبانوی متنفذ  

بوده است. به نظر    "آلالت"و محبوبی تعلق داشته که نامش  

شکل  شخص من، هیچ بعید نیست که کلمه اهلل در اسالم،  

تغییریافته آلالت و برگرفته از آن باشد. چرا که محمد نیز  

در آغاز ارائه دین خود، با بسیاری از باورهای پیش از اسالم،  

های خویش  موزه آاز در سازش در آمده و عناصری را وارد  

بدین صورت، در کتاب فرج، با مدارک و شواهد    .کرده بود

یرومند شدن ادیان  شود که با گسترش و نزیاد نشان داده می

جنسی  تک نمادهای  و  زنان  با  تحقیرآمیز  برخورد  خدائی، 

نان، روز به روز تقویت شد. و سرانجام، در اوج تیرگی قرون آ

میانه که کلیسا نقش حاکم این جهان را نیز بر عهده گرفته 

از   و  وی  زنانگی  تحقیر  بر  پیش،  از  بیش  زن،  تحقیر  بود، 

. توطئه سکوت نسبت به  جمله آلت تناسلی او متمرکز شد

قدر شمردن آن و از  وجود اندامی به نام فرج، کار را به بی

آن طریق به بی قدری خود زن کشانید. نشانه بارز این رفتار 

ورزانه، ابداع ابزار شکنجه ویژه برای فرو  غیرانسانی و اهانت

بردن در آلت زنانگی و تخریب آن بود که در کیفر دادن به 

آزادمنش،   میساحرهزنان  که  زنی  هر  و  از  ها  خواست 

می اعمال  کند،  پیروی  خویش  عواطف  و  به  احساس  شد. 

گهواره "و    "مخروط مهبلی"های  ای از آن ابزار، با نامنمونه 

در کتاب اشاره گشته که تنها خواندن آن مو بر تن    "یهودا

شود کند. در کتاب، همچنین نشان داده میآدمی راست می

های سکسیستی، از قرون وسطا به اعصار  جنایتکه آن گونه  

به ارث رسیده بود. مثالً، در همین   19بعد حتی تا میانه قرن  

کردند و یا حتی  اروپا و آمریکا، زنانی را که خودارضائی می

می رنج  قاعدگی  دردهای  و  از  کلیتوریس  بریدن  با  بردند، 

فرج  لب پارهمی  "درمان"های  در  امروزه  آنچه،  ی  اکردند! 

گیرد،  نقاط آفریقا و آسیا، زیر نام ختنه دختران انجام می

یادگار شوم همان کیفرهائی است که پیشتر در مورد زنان  

ایده مرکزی و پیام این گونه رفتارهای   .شدبینوا اعمال می

و  شناعت بوده  باور  این  دادن  نشان  همواره  زنان،  با  آمیز 

د زنانگی  هست که زن، موجودی پست است، پیکر او و نما

ترین نماد آن پستی است و بنا بر این، رفتاری  او نیز، برجسته 

با طرح آن   .جز آن را شایسته نیست کتاب خانم سانیال، 

با   را  نهایت، خواننده  در  هولناک،  تصاویری  ارائه  و  مسائل 

روند   در  ارتجاعی  و  مهیب  دگرگونی  یک  گوناگون  ابعاد 

آشنا می کند.    تاریخ، در رویکرد به زن و نماد جنسی وی

بلکه در بسیاری زمینه ها  تنها موفق است  نه  او،  این کار 

های زنان و  بخش پایانی کتاب، به کوشش .تازگی هم دارد

های گوناگون اختصاص مردان آزاده و نیز نهادها و انجمن

شیوه و  ابتکارها  با  جملگی  آنان،  و  دارد.  بدیع  بس  های 

هنر و  نمایشی  آثار  با  ویژه  به  شوقی  متنوع،  و  شور  با  ی، 

اهانتتحسین  به آن رویکردهای  پاسخ  باره  آمیز، در  بار در 

کار شده به  برگزنان، دست  ان  تا  پلشت  اند  و  سیاه  های 

تاریخ را در برابر دیدگان انسان امروز قرار دهند، آن گذشته  

ننگین را به باد انتقاد و افشاگری بگیرند و در جهت دگرگون  

الگوهای سیاه   ستیزانه )که متاسفانه تا امروز زن کردن آن 

هائی موثر بردارند. کاری بس دشوار اما  نیز حضور دارند( گام

 .در هر حال الزم و غرورانگیز

 
 
 
 

        

 

 

 



 19  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالبی دیگر...و 
 معرفی کتاب 
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 دیاسپورای شعر 

 گردآورنده: سهیال میرزایی 

 
ای از سهیال میرزایی دیاسپورای شعر با مقدمهمجموعه شعر  

 و شعرهایی از شاعران زیر منتشر شده است: 

شبنم آذر / کتایون آذرلی / شهال آقاپور / مانا آقایی / مینا  

اسدی / طاهره اصغری / فسانه افروز / فرح افشاری / آسیه 

شهال    / بدیهیان  مهناز   / گلداشمید  باقری  ناهید   / امینی 

اعظم بهرامی / روشنک بیگناه / مریم پالیزبان  بهاردوست /  

گل / سپیده جدیری / مهری جعفری / کافیه  ملیحه تیره    /

  / حکاکیان  رویا   / حسینی  منظر   / چگنی  ژاله   / جلیلیان 

نعیمه    / دواچی  آزاده   / خدیوی  مهین   / خاکپور  افسانه 

پگاه)   / مهرانگیز رساپور (م.  /   رضویان  شیرین  / دوستدار 

  ساناز/    دانا   رئیس   مریم /    رهرونیا  الهه/    جبرایرانیرن  نسرین

  صدیقیم  فریبا/    شیدمهر  نیلوفر/    زندیان   ماندانا/    ثانی  زارع

 الهه   / ل عزیزپور / نرگس عظیمی  بتو/    ضیائی  معصومه  /

/   قهرمان  آزیتا/    نور  قاضی  قدسی/    فرجامی  لیال/    علیزاده

  شیما/   کرباسی   زیبا  /   کرانشه  مهتاب /    قهرمان   ساقی 

 هداران   گل  لیلی/    گلرخی  شعله/    گرگین  عاطفه/    کلباسی

  مشایخی   ماندانا /    مساعد   ژیال /    محمدی  شیدا/    محب   رباب  /

/ ب یتا ملکوتی / گراناز موسوی / شکوه   کپور  مل  الهام   /

میرزادگی / سهیال میرزایی / زری مینویی / پرتو نوری عال 

پروانه وحیدمنش / فرشته وزیر ینسب / شعله ولپی / مریم    /

 هوله 

  
ی مهاجرت نگاهی اجمالی به پدیدهسهیال میرزایی در “

 نویسد:میدر آثار زنان شاعر ایرانی“

  
فره فضای  و  بهقوانین  مردساالر،  کشورهای  نگی  در  ویژه 

حاشیه در  را  زنان  ناخواه  خواه  سوم  می  جهان  دهد،  قرار 

بهگونه به زنان،  از  بسیاری  به ای که  برای  ایرانی  زنان  ویژه 

بدیهی آوردن  آزادیدست    هایتالش  خود  های ترین 

  باشند،   کلمه  اهل   خود  زنانی  چنین  اگر.  کنندمی  مضاعفی 

شود، چراکه مدام آثارشان  ودتر نیز میمحد  آنان هایآزادی 

  در.  گیردمی  قرار  قمع  و  قلع   مورد  سانسور  ی از سوی اداره

 سپردن   از  پیش  شاعران  از  بسیاری  شرایطی  چنین

 مجوز،  اخذ   فرایند   آغاز  و   ناشر  دست  به   شعرشان  یمجموعه 

  از  دیگر  برخی  و  زنند می  شعرهایشان  سانسور  به  دست

  برخی  نیز  تازگی  به  و   کنند  می  نظر صرف  آثارشان  انتشار

 .کنند منتشر مجازی فضای در را آثارشان دهندمی ترجیح

سزایی گیری جهان یک هنرمند نقش بهجنسیت در شکل 

  جهان  از   متمایز  که  زنان  عاطفی  و   ذهنی  های  دارد. تجربه

.  زندمی  رقم  آنان  برای  را  متفاوتی   شعری  فضای  است،  مردان

یدی را برای مطالعه باز  جد  فضای  مهاجرت  در  شعرها  این

هایی را تجربه کنند، چراکه زن ایرانی امکانات و آزادی می

ای در شعر  گیری جهان تازهکند که شاید منجر به شکلمی

او شود و اثرش را به نوشتار زنانه نزدیک کند! به نوشتاری 

  از آنگونه که باید باشد و از او دریغ شده است! نوشتن از تن،

 از   بخشی  زن  قبلی  موطن  در  که  هایی عواطف و ناشناخته

  در!  است  بوده   اجتماعی   و   فرهنگی   حتی   و  دولتی   تابوهای 

:  گوید می  سیکسو  هلن  که  گونههمان  ،(مهاجر)  شاعر  واقع

  هم  بر  را  ساختارها   تا  یابدمی  زنانه  تن  بیان  برای  »زبانی

  خلق  را  زنانگی  از  نوعی  و   بسازد  جدید   ساختاری  و  بریزد

ایی در شعرها تنها از طریق آگاهی و کشف  فض  چنین  «.کند

بی  فضای  است؛  میسر    شناخت   امکان  که  سانسوری خود 

.  کند  پیدا  اهمیت  فردیت  و  باشد  مهیا  فردی  های توانایی

  شاعری  ایران  زنان  شعر  تاریخ  در  است  یادآوری  به  الزم

 چنین   بار  اولین  برای  که  داریم  را  زادفرخ   فروغ  همچون

خود   ادبیات   وارد  را  نگاهی  احساس  و  تن  از  و  کرد  ایران 

نوشت و در شعرش به ستایش تن معشوق پرداخت. آیا آثار  

 ای  زنان در خارج از کشور از این منظر توقع مخاطب حرفه

  های تجربه  و  محیطی   ـ  زیست  شرایط  آیا  کند؟  می  برآورده  را
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  ستر  تابوها،  سنگین  ی سایه  است  توانسته  مرزها  سوی  این

 ز دست دادن مخاطبان را محو کند؟ ا و  ها شدن قضاوت از

  
آمریکا قیمت دارد، می    25برای تهیه این کتاب که   دالر 

توانید به سایت نشر آفتاب یا فروشگاه آنالین شرکت لولو 

 مراجعه کنید.

ایران اند و مایل به خرید کتاب، کافی  دوستانی که ساکن 

سی   پرداخت  برای  نشر  است  به  کتاب،  بهای  هزارتومان 

 آفتاب ایمیل بفرستند تا راهنمایی شوند. 

  
 آدرس سایت نشر آفتاب

www.aftab.pub 
  

 آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب

Info@aftab.pubi 
aftab.publication@gmail.com 

  

 ها ها و ترانهاز کتاب 

 
 نویسنده: فرشته مولوی

 ناشر: نشر مهری، لندن

چنانکه از نام کتاب پیداست، هر یک از نوشتارها به کتابی  

ترانه ترانهو  و  نویسنده  یا  و  میای  بنابراین خوانی  پردازد. 

یعنی شناختن و شناساندن  شود گفت که هدف آنمی ها 

ترانه و  نویسندهکتابی  و  و خوانندهای  است.  ای  یکسان  ای 

نیز فرم  ی پرداختن به موضوع و چه دگرسان است شیوهآن 

تر، گاه  هاست. به بیان دیگر و روشننوشتاری هر یک از آن

نگاری.  نوشتار جستاری شخصی است و گاه از جنس روزنامه

 ماند. گاهی نیز به بررسی و یا یادداشت می

 

 درباره نویسنده

خورشیدی در تهران زاده 1332فرشته مولوی در شهریور  

از   نان  برای  کار  و  کنار درس  کار  بیست شد. در  با  سالگی 

انتشارات )از جمله امیرکبیر    چند  برای  شبانه  و   وقتنیمه 

در   ویراستن کرد.  و  نوشتن  انقالب( مشق  از    1377پیش 

سال از  کتابخانهپس  در  پژوهشی  کار  کانادا  ها  به  ملی  ی 

میالدی در دانشگاه »ییل« عضو   2006تا    2004   کوچید. از

اس زبان فارسی بخش  شنهیئت علمی بود تا در مقام کتاب

کتابخانهخاورمیانه کتابخانه  ی  برای  استرلینگ  ی 

خدمات مجموعه  دانشجویان  و  استادان  به  و  کند  سازی 

پژوهشی ارائه بدهد. پس از بازگشت به تورنتو چندسالی در 

دانشگاه تورنتو و دانشگاه یورک زبان و ادبیات فارسی و در  

ب  مولوی  داد.  سنکا جستارنویسی درس  قلم  کالج  انجمن  ا 

ی میهمان در کالج مسی و  کانادا همکاری داشته؛ نویسنده

ای فرهنگی  کالج براون در تورنتو بوده؛ و نیز دوسالی برنامه

نام   تهرانتو"به  ماه  یک  "کتاب  برنامهو  نام  سالی  به  ای 

 نویسا« برگزار کرده. »کافه

ده فارسی  به  تاکنون  مولوی  و  فرشته  رمان  کتاب  تایی 

  داستان  کتابشناسی  یک  جستار، مجموعه  چندتایی   داستان،

  یدوپرده رمان. درآورده ادبی  یترجمه  کتاب  چند  و  کوتاه، 

در  1388) فصل گرفته.  را  ادب  مهرگان  تقدیر  لوح  او   )

سال گذشته آهسته اما پیوسته در ژانرهای گوناگون بیست 

های فارسی  هایش چه در رسانهنوشتن ادبی قلم زده و نوشته 

د چه  گاهنامهو  جنگر  و  درآمده.  ها  انگلیسی  های 

، نخستین رمان و دومین  Thirty Shadow Birds کتاب

کتاب داستان او به زبان انگلیسی، را نشر اینانا در کانادا در  

   درآورد. 2019

https://www.mehripublication.com/  
 

http://www.aftab.pub/
mailto:Info@aftab.pubi
mailto:aftab.publication@gmail.com
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 لبخند مریم 

 
 نویسنده قاضی ربیحاوی

 )آلمان( حافظ  -انتشارات گوته
 در پیشگفتار کتاب به نقل از نویسنده آمده است: 

این کتاب سی سال پیش در ایران نوشته شد، در یکی  

ادبیات در آن کشور.از بدترین دوره   هر   های ممیزی 

  دقیق   ناشر،  توسط   ارشاد،   وزارت   به  رفتن   از   پیش   کتاب

  چون  شوند  حذف  مشکوک  موردهای  تا  شدمی  بررسی

  بیندازد  خطر   به  را  خود  شغلی   زندگی  که   نبود   مایل  او

که    ممیزی  بعد    .داشت  حق  و ارشاد  وزارت  ترسناک 

ممکن بود از هر عبارت یا هر کلمه ایراد بگیرد. باری با  

رعایت آنهمه احتیاط این کتاب باالخره موفق نشد از  

آن وزارت اجازه انتشار بگیرد و سالها بعد به همان شکل  

تعداد   و  داخل  در  غیرقانونی  بطور  یکبار  و  خارج  در 

- که نشر گوتهخیلی کم منتشر شد، تا چند ماه پیش  

ی مرا منتشر کرد  «گیسو»حافظ که سال گذشته رمان  

پیشنهاد انتشار این کتاب را هم به من داد، و من دوباره  

ترین به یاد آوردم که سی سال پیش، بدترین و ترسناک

به وقت نوشتن   بودم.  این کتاب خود من  سانسورچی 

دانستم و مطمئن بودم حدود ممنوعه  بطرف آنچه می

نم  احتیاط مییهستند  به  یا  دستگاه  رفتم  رفتم. یک 

وحشت در مغز من کار گذاشته شده بود تا مرا پیش از  

نوشتن سانسور کند، دستگاهی که جسم نبود و فقط  

 «. خودسانسوری» یک مفهوم از ترس بود به نام 

بنابراین در این ویرایش تازه تصمیم گرفتم این کتاب  

خواست سی سال پیش  را به شکلی بنویسم که دلم می

نوشته بودم، بدون مزاحمتها و محدودیتهای جمهوری  

در آزادی بی حد    -  «خودسانسوری»اسالمی و دور از  

 .و حصر بیان که نخستین حق هر نویسنده است
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این مجموعه شعر که نخستین جلد آن عنوان »آب« را بر 

ینیت در سوئد منتشر انتشارات نوردیخود دارد، از سوی  

 شده است. 

 خوانیم: در باره شعر زیبا کرباسی می
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 رمان شام آخر 

منتشر    اثر باران  نشر  توسط  کسمایی   شدسرور 

 
شام  "ترین رمان سرور کسمایی با عنوان  نسخه فارسی تازه

خارج از سوی نشر باران در سوئد به بازار کتاب فارسی    "آخر

 .از کشور آمده است

های این نویسنده، پیش از  این رمان هم همچون دیگر رمان

انتشارات   توسط  فارسی،  الفون"چاپ  زبان    "روبر  به 

 .فرانسوی منتشر شده بود

نویس، مترجم و ناشر ایرانی مقیم فرانسه، در رمان  این رمان

آخر" می  "شام  اعدامی  به  محکوم  سرنوشت  که  به  پردازد 

روز   2764تعلیق درآمده است، و پس از تحمل  حکمش به

تر با همسرش زندان، به آپارتمانی بازگشته است که پیش

می زندگی  آن  سر  در  در  آرزو  یک  تنها  راوی  است.  کرده 

زندگی روال  سرگرفتن  از  همان  دارد:  از  که  گذشته  جایی 

 .متوقف شده بود

سیاسی سرکوب  در  رمان  و    - فضای  های  آسیباجتماعی 

ور ناشی از آن، و در عین حال عشق و خاطره و خیال غوطه

 .است

 
، نسخه فرانسوی این 2020ماه مه    29روزنامه فیگارو در  

ضرب  دارای  و  پلیسی  عاشقانه،  را  نفسرمان  گیر  آهنگی 

موفق شده است با استفاده از  "خواند و نوشت که نویسنده  

بنو زیبایی  رمان  خویش  زندگی  عناصر  به برخی  که  یسد 

 ".دهنده استلحاظ گیرایی، تندی، تلخی و ریزبینی تکان

 
گذشته   سال  ژوئن  چهارم  تاریخ  به  نیز  اومانیته  روزنامه 

هم"نوشت:   دوستیها،  به  گریز  با  و  یارینویسنده  ها 

باز  دلبستگی های خصوصی و خالف شرع، راه تنفسی هم 

ی گمشده  گذارد. گریز به ادبیات، شعر و رویا تا راوی فضامی

بیاورد دست  به  خیال  ساحت  در  را   «.آزادی 

 
(،  2002)"ایگورستان شیشه "های  از سرور کسمایی رمان

عقاب" فراردره  یک  سرگذشت  و  2006)"ها،  روز "(  یک 

 .( تا به امروز منتشر شده است2015)"پیش از آخر زمان

 
عقاب »دره  جایزه  رمان  برنده  فرار«،  یک  سرگذشت  ها، 

نو »انجمن  شدآسیای  زبان«  فرانسوی   .یسندگان 

 
سرور کسمایی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را به دو زبان 

فارسی و فرانسه در دبیرستان رازی تهران به پایان رساند و  

شد کشور  ترک  به  مجبور  انقالب  از   .پس 

 
در پاریس، به تحصیل زبان و ادبیات روسی پرداخت و در  

تئا  1987سال   رشته  در  تحصیل  ادامه  مسکو برای  به  تر 

رفت. در بازگشت، عالقه او به تئاتر باعث شد تا او در زمینه  

از   پیدا کند.  تئاتر روسی تخصص  ترجمه شفاهی و کتبی 

، همچنین مدتی به پژوهش در ادبیات شفاهی  1990سال  

های مردمی تاجیکستان و نیز  وضبط و گردآوری موسیقی

 .موسیقی سنتی و محلی ایرانی پرداخت

میالدی، با برگزاری همایش » ادبیات معاصر    2000در سال  

ای از هفت قصه از ایران« در تئاتر ادئون پاریس، مجموعه 

در  را  تنهایی«  های  »باغ  نام  به  ایرانی  نویسنده  هفت 

 .انتشارات »هزار و یک شب« به زبان فرانسه منتشر ساخت

 
ای« به زبان  ، اولین رمانش » گورستان شیشه 2002در سال  

در در   فرانسه  رسید.  چاپ  به  سود  آکت  معتبر  انتشارات 

همین سال کلکسیون »چشم اندازهای زبان فارسی« را در  

هایی که تا  همان انتشارات پایه گذاری کرد. از جمله کتاب
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به امروز در این کلکسیون به ترجمه خود او به چاپ رسیده 

توان از »رفتن، ماندن، بازگشتن« شاهرخ مسکوب است می

جا »دایی  بردو  نام  پزشکزاد  ایرج  ناپلئون«   .ن 

 
کتابفروشی از  را  امریکا  کتاب  و  اروپا  در  زبان  فارسی  های 

کنید تهیه  باران  نشر  سایت  وب  طریق  از  یا  و   .بخواهید 

 
www.baran.se 
info@baran.se 

 

 طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید 

 
 نویسنده: اسد سیف 

 چاپ دوم، ناشر: نشری مهری لندن 
 

 نویسد؛ گل بر نقدی از این اثر میملیحه تیره

در کتاب »طنز در ادبیات داستانیِ ایران در تبعید« افزون 

های زیر به  نامه، پیرامون سرفصلهای مآخذ و نامبر بخش

خوانیم: »خنده و ارزش آن«، »در چیستیی طور مشروح می

ای تا بی بی خانم  طنز«، »االغ طالئی«، »از مهستی گنجه

و هنر   استرابادی«، »از عبید تا دهخدا«، »جمهوریِ اسالمی

»لطیفه  فقاهتی«،  »طنز  ادبیات«،  »از  و  درگوشی«،  های 

»طنز  وبالگی«،  »طنز  »پیامک«،  خرسندی«،  تا  افراشته 

ها و  ها، با زیرعنوانتصویری«. البته هر یک از این سرفصل

با   فرهنگ،  و  مکان  و  زمان  نظر  از  که  شده  پر  فرازهائی 

سرفصل    هاییکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال، زیرعنوان 

»خنده و ارزش آن« عبارتند از: »اسالم و خنده«، »خنده و  

ی مرگ  ی جانیان و خشونتگران«، »خنده سیاست«، »خنده

ی شیعیان«، »خنده و طنز مرگ«، »شوایک  در عیدِ خنده

های خنده دار«، و »طنز و خنده«. تا روشِ جهشی  و مرگ

 . در کار این پژوهشگر را نشان دهم

در سرفصل »خنده و ارزش آن« اندکی    های موجودبر بخش

هائی از »قرآن«، »امام نم. در این فصل با بازگفتدرنگ میک

صادق«، »محمد کلینی«، »محمدباقر مجلسی«، با یادی از  

رو رمانِ »نام گل سرخ« اثر امبرتو اکو، و »طنز بِکِت« روبه 

جا به  گردیم به »طنز اسالمی«، و از آن شویم، و باز برمیمی

)پیروز کشت لولو«  »ابو  دست  به  خطاب  عمربن  شدنِ  ه 

»خنده و  عمرکُشانِ«  نهاوندی(  »عید  و  زهرا«  فاطمه  ی 

هائی از  زنیم به داستانجا نقب میرسیم؛ از آنشیعیان می

)نویسنده تواین  هاشک  مارک  یارُسالو  و  امریکائی(  ی 

عقاید  )نویسنده تفتیش  کلیسای  برخورد  به  و  چک(  ی 

شوخی و طنز و لطیفه در قرون وسطا. در نسبت به خنده و  

های عصر  ها و جشنی کارناوالهمین فراز است که درباره 

های کلیسای سده های میانه(  رنسانس )در مبارزه با ارزش 

می مرتبطی  و  جالب  به  مطالب  حال  عین  در  و  خوانیم؛ 

برمیاشاره ستایشهائی  برخوردِ  پیرامون  دین خوریم  آمیز 

ی جا به نشریهی نسبت به »گریه«؛ و از آن یهود و اسالم شیع

می آقا«  »گل  محمد  فکاهیِ  از  شعرهائی  با  بعد  تا  رسیم؛ 

مالقات   بهلول  و  مالنصرالدین  و  حافظ  و  سعدی  و  بلخی 

ارزش  و  این سرفصل برسیم به »خنده  پایانِ  در  تا  کنیم؛ 

چشم از  نتیجه آن«  و  سیف  اسد  خودِ  از  انداز  که  ای 

این سرفصل به دست آورده است.    های یادشده درپژوهش

 خوانیم:مثالً آن جا که می

خنده نیست.  جدا  خنده  از  اما  طنز  طنز  از  حاصل  ی 

افراد اندیشه نزد  نهفته دارد. کشف آن  ای در پس خویش 

یابند، همین ظاهرِ طنز  متفاوت است. کسانی آن را درنمی

و    نشاند؛ و پایان. برای کسانی اما طنزها را به خنده میآن 

شود تا ذهن به تکاپو بیافتد و  ی در پیِ آن، ابزاری میخنده

ی آن را کشف، و دگربار به شکلی دیگر، و  های ناگفتهنکته

( ]طنز[ گاه  31شاید این بار بدونِ خنده، مرور کند. )ص  

http://www.baran.se/
mailto:info@baran.se
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نشاند؛  خنداند و به خشم میکند؛ میها را عیان میحماقت

بازمی به شوخی  را  میامری جدی  که  به  گوید  خود  تواند 

ی او  رساند؛ بزرگیسئوالی بدل شود؛ دشمن را به اوج می

گوید تا در پایان به یک جمله کاخ عظمت یک به یک بازمی

او را واژگون کند. طنز نیکخواهِ آدمیان است همراه آنان علیه 

ستیزد. به دوست و دشمن حمله  ها میها و ناراستیپلیدی

ن بخندیم، خود را بازیابیم و  برد تا بر خویش و بر دیگرامی

 (32بازسازیم، و دشمن را خوار گردانیم. )ص 

در  البته، عصاره باال،  پارگراف  در  موجود  دریافتِ  و  نظر  ی 

فرازهای متعددی از کتاب آمده است. به طوری که به هر 

می که  کتاب  از  زیرعنوانی  هر  و  از  فصلی  بخشی  رسیم، 

تکرار شده است؛ گاهی  های مختلف،  پاراگراف باال، به بیان

با افزایش و گاهی با کاهش. این گونه است که کلیت کتاب، 

های مختلف های نویسنده پیرامون جنبه تواند از دریافتمی

 موضوع مورد بحث، نمای کاملی را به نمایش بگذارد. 

اسد سیف با استفاده از آمار »انجمن علمیِ انسان شناسیِ  

دانشگدانشکده اجتماعیِ  علوم  جنبه ی  به  تهران«  ی  اه 

لطیفه نژادپرستانه این ی  پیرامون  و  کرده  رسیدگی  ها هم 

اش در ی خود را با خوانندهها دریافت و گمانهگونه لطیفه 

گذاشته  است: میان 

ها  های قومی به ترک]بنا بر این آمار ...[ هفتاد درصد جوک

شمالی به  درصد  ده  دارد؛  لرها،  نظر  به  درصد  پنج  ها؛ 

ها؛ و یک درصد  ها؛ دو درصد به تهرانیها و جنوبیقزوینی

اصفهانی سهم  کردها.  نظر  به  به  است.  درصد  دو  نیز  ها 

نویسنده این  کاوشگران  اصلیِ  سازندگانِ  گزارش،  این  ی 

باشند. هدف حفظ برتریِ خویش است.  ها میها فارسجوک 

هاست. ]...[  ها و تفرقه بین آن]...[ هدف همانا جدائیِ خلق

زبان هستند. ولی  ها نیز فارسمیان مردم ایران اصفهانیدر  

جوک ناراستیسازندگانِ  تمامیِ  فارسها  متوجه های  را  ها 

ها نیز. هدف  کنند. همین طور است خراسانیها میاصفهانی

های استان پایتخت از  این است که دانسته شود تنها فارس

کوشند  میها  ها در این جوکنژاد پاک ایران هستند. تهرانی

های دیگر را ناپاک جلوه دهند و سپس خود در  ابتدا خلق 

ها نیز در  توان حدس زد که دیگر خلقها ببالند. میمیان آن

ساختن جوک علیه یکدیگر فعال هستند. ولی آن گاه که  

فارسمی به  آمار  درصد  دو  تنها  دارد،  بینیم  اختصاص  ها 

رسد که  ر میتوان واقعیتی دیگر از آن کشف کرد. به نظمی

شوند و هدف همانا  ها عامدانه تولید و پراکنده میاین جوک

دشمن و  جدائی،  انداختن،  آنشکاف  میان  هاست.  تراشی 

می تولید  هدفمند  و  تکرار عامدانه  ناآگاهی  در  و  شوند 

 ( 50 - 49گردند.)صص می

 

 

 
 دانشگاه زیرزمینی بهائیان ایران

 بهمن احمدی امویی

ن وهمن با پیشگفتار: فریدو  

 نشر باران، سوئد

 
  چند در این کتاب بهمن احمدی امویی به گفتگو با  

 است؛ پرداخته کرج شهر رجائی زندان در خود  بندهم

  او تعجّب سخت آن بر آگاهی که ایپدیده مورد در گفتگو

  زیر دانشگاه یک  ایجاد چگونی و  چرایی یعنی برانگیخته، را

بهائیان. توسط ایران در زمینی  

  من برای   بهمن احمدی امویی در مقدمه کتاب می نویسد:

  شودمی  تقسیم  دوره  دو  به  ایران  بهائی  جامعه  با  شدن  مواجه

و کودتای اقتدارگرایان حاکم بر    1388  سال   از  پس   و   قبل

با جمله  مورد  در دو سه  آن  از  پیش  تا  مردم.  علیه  ایران 

یا و  است«  بهائی  را ˮ »فالنی  کرده”  ازدواج  بهائی  یک  با 

شنیده بودم و برایم هیچ مفهومی نداشت. به این معنا که  

فرقی برایم نداشت که کسی سنّی باشد یا ارمنی و یهودی  

ر خوزستان و یک محیط کارگری رشد کردم.  و یا بهائی. د
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در خوزستان مدارای مردم و تحمل مخالف، دست کم در  

حوزه مدهبی در مقایسه با بقیه کشور در سطح قابل قبولی  

شد در  می  قرار دارد. البته بهتر است بنویسم قرار داشت. گاه

خانواده که  دید  خیابان  سه  دو  و  محله  ارمنی،  یک  های 

، بهائی و ترک و کرد و لر و فارس و عرب یهودی، زرتشتی

کردند.  می  کنند و از قضا خوب هم زندگیمی  با هم زندگی

آنقدر خوب که هنوز برای من یک رویا است که دوباره به  

 .آن حال و هوا برگردم. رویایی بی سرانجام و نشدنی 

چهار سال دانشگاه را در بابلسر مازندران گذراندم. شهری 

بهائیکه   یادم  تعداد  بود.  توجه  قابل  زمان  آن  آن در  های 

گفتند که با  می  هایماناست که در بارهء یکی از هم کالسی

یک دختر بهائی ازدواج کرده است. این همهء برخورد من با  

هایی در  بهائیان در زندگی واقعی و روزمرّه بود. البته کتاب

ره وضعیت آنها  مورد آنها خوانده بودم و اطالعاتی هم در با

سال اخیر داشتم. با وجود   200در جامعه ایران در حدود  

های مذهبی دارم اما تربیت پذیرش مخالف  این که گرایش

و مدارا که در خوزستان آموختم هرگز نگاه منفی نسبت به  

 .ها را در من برنیانگیختآن 

وارد جرگه و شغل روزنامه نگاری شدم. به    1374از سال  

را  قول مطبوعاتی تقریبا همه خبرها  و  بودم  ها خوره خبر 

خبرها  می این  در  بهائیان  باره  در  چیزی  هرگز  خواندم.اما 

 1388ندیدم. بهتر است بنویسم من ندیدم.تا این که سال  

خرداد دستگیر    30شد و آن رویداد تاریخی روی داد. در  

شدم و بعد از چند ماه به بند عمومی رفتم. در آنجا برای  

با کهنخستین  روبرو شدم  افرادی  با  گفتند جرمشان می  ر 

بهائی بودن است و من باور نمی کردم. خب! بهائی هستید،  

که را  هیچ  پاسخ  و  کردید؟  کار  خودممی  چه  با    شنیدم 

بودن می بهائی  خاطر  به  را  کسی  است  ممکن  مگر  گفتم 

دستگیر کنند و حکم زندان هم به او بدهند.برایم باور پذیر  

رسید که باورش سخت  می  کم این طور به نظرنبود. دست  

این تعداد  مرتب  که  این  تا  شداست.  بیشتر  و  بیشتر    ها 

کردم در مسایل  می  گفتند دانشجو هستیم و من تصور می

بابت   این  از  و  بودند  فعال  دانشجویی  جنبش  به  مربوط 

از   دیگر  خیلی  باشند.مثل  زندان  در  که  بود  طبیعی 

را دیدم که جرمشان فعالیت در    دانشجویان. بعد چند نفر 

 .دانشگاه بهائیان بود

  برای اولین بار با موضوعی به نام مسئلهء بهائیان ایران روبرو 

شدم. تا قبل از آن اطالعی از آن نداشتم. بعدها به این  می

خبری جامعه ایران  نتیجه رسیدم که بخش مهمی از این بی

آن  وضعیت  تاز  بی  و  کاری خودشان  کم  در  به  ها،  وجهی 

اطالع رسانی و تالش برای حل مشکالتشان از طریق گفتگو 

با حاکمیت است. چیزی که خودشان هم قبول دارند. وقتی  

از اوضاع و احوال زندگی آن ها و  روزنامه نگاری چون من 

مسایل و مشکالتشان بی خبر است، بقیه جامعه در شرایط  

فضای مجازی بدتری قرار دارند.البته با رایج شدن اینترنت و  

دیگر از کسی پذیرفته نیست بهانه ندانستم و بی اطالع بودن  

 د. را پیش بکش

 
 های زریپارهی تکه همه

 اکبر سردوزامی

 نشر باران، سوئد

 2021چاپ اول 

 هوشنگی  شهزاد صفحه آرایی:

های زری را که جزئی توانم صدای خندهبا کلمات، من نمی

این ده   او در تمام  به از حضور  دوازده ساعت ویدئوهاست 

 .شما منتقل کنم

 .های زری از کف رفته استجا بغضاین

 .توانم به شما نشان دهمهای زری را نمیجا اشکاین

 .ها نقص این کتاب استاین
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بهمن این یا  حسنی  صدای  نه  طاهره هست  صدای  نه  جا 

 .اخضری. صداهای دیگری هم که باید باشد نیست

 بسته شده،  صداهایی که به گلوله

 صداهایی که با کابل خفه شده، 

 .ی چاقو پاره پاره شدهصداهایی که با سی و هفت ضربه

اما من قانعم به همین صدای زری و همین صداهای تک و  

 .ی دوروبرمتوک مانده

های  ماجراهای این کتاب شروع و پایانی ندارد. بدون حرف

گزیر من  تکراری که برگردد به هابیل و قابیل، شروع را نا

کرده میانتخاب  شما  اما  به  ام،  شروع  را  فصل  هر  توانید 

 .حساب بیاورید

پایانی هم در کار نیست، پایان این کتاب شاید پایانِ بودنِ  

زری باشد، یا پایان بودن مینا، یا حتی نسل بعد از مینا و  

 .های بعد از اونسل

 .پس این مثالً مقدمه بهتر است همین جا تمام شود

 
 ن تن تو هرات

 تا ملکوتی بی

 نشر باران، سوئد

 2021چاپ اول 

 

  .شعر است 35مجموعه شعر »تهران تن تو« شامل 

 التحصیلفارغ ایرانی، معاصر شاعر و نویسنده ملکوتی تابی

  .است تهران  از  نویسی نمایشنامه و تئاتر رشته 

 مجموعه   بر عالوه تاکنون  نویسنده  و  شاعر  این از

 نیز   دیگر  شعر مجموعه  چند ”تو تن تهران “ شعر

 های»پله شاهنامه«، دختر هایزمزمه  و »مسیح  هایبنام

 خالی«،  »تابوت  داستان مجموعه   سه و  آباد« یوسف لرزان 

  شور«  باران ترش »سیب  صحنه«و پشت »فرشتگان،

 .است شده منتشر «لیال  ایز نیم»مای  رمان همچنین و

 
 

 
 

خرسندی  :مینویسدسد سیف در نگاهی به این کتاب  ا

تفریح »کتاب  که  دارد  و تأکید  طنزی  نگاهی  المسائل 

آیت  آثار  به  و جز  دارد  به هیچ کتاب تفریحی  اهلل خمینی 

ها دقیقاً از تألیفات ایشان  قولمذهبی نظر ندارد. تمامی نقل

 «.است

افشاگری می  "زبان سرخ"هیچ ترسی  کند و بیخرسندی 

ها،  امه، مسائل این کتابچرخاند: »خالف تصور عدر کام می

تنه فقط مربوط به امور سکسی و موارد جنسی و ابزار پایین

احکام  راستای  در  حضرتشان  نیست.  غایط  و  بول  و 

شان، در مورد نماز و روزه و طهارت و حج و اجیر  پیشینیان 

کردن انسان و پیدا کردن جواهر در دریا و شکار حیوانات و  

و   ماهیگیری  و  مگس  دادن  که  قورت  اسبی  کردن  فرار 

شکم   در  گنج  شدن  پیدا  و  کردن  تنقیه  و  شده  فروخته 

حیوانی که خریداری شده و نماز خواندن در سفینه فضایی  

 «.اندو کشتن روباه و...احکام دقیق صادر فرموده
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شایست  "المسائلتوضیح " با  دارد.  مرگ  به  و  نگاه  ها 

ثوابناشایست با  گناهها،  و  میها  کولهها  برای  بکوشد  اری 

مؤمن فراهم آورد تا در دنیایی دیگر از جهنم نجات یافته،  

غلمان و  حوریان  آغوش  در  شادی  به  بهشت  عمر در  ها 

ریا  و  دروغ  را  موعود  جهان  اما  خرسندی  یابد.  جاودان 

وار خواننده را به لذت و تفریح در جهانی که  داند و خیاممی

 .کندهست، دعوت می

کتاب  "المسائلتوضیح " زمان  از  در  بود  ممنوعه  های 

درصد  حکومت شاه. به وقت انقالب نیز فکر نکنم حتا یک

جامعه از آن اطالع داشتند. کتابی بود غیرقابل مصرف. آنگاه  

مطرح شد که روحانیون از ارکان حکومت شدند. خرسندی 

نویسد: »کتاب  در همین راستاست که پس از خواندن آن می

 «.آور بوددار بود، حیرت گریه دار بود،المسائل خندهتوضیح 

ها بخشی از فرهنگ  حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، همین 

کوشد چون ماست. خرسندی خود آگاه بدان است. او نمی

بسیاری از مخالفان حکومت، خمینی را اجنبی بنامد و تأثیر  

سراید:  اسالم را بر فرهنگ ایران نادیده بگیرد. به درستی می

خمینی ثمراتم/ من عامل تکثیر ژن این    »ایرانیم و شاه و

ها  حضراتم/ انگار که آن شب سرشتند گلم را/ مانده می آن

 «.ته پیمانه ذاتم

آخرین تیر ترکش هادی خرسندی نیست.   "المسائلتفریح"

او پنداری در پی انتشار هر اثری، تازه سماع خویش بر زمین 

میانسان آغاز  را  همها  قکند؛  با  و  پابرجا  در  چنان  لمی 

 .گردش
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