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

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

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

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

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

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

 شوند.   ی در قامت نویسندگانی که به همکاری دعوت م
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 
 

 ویژه ادبیات تبعید 
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 چند نکته 
شود، به هر نامی که بخوانیم، بخشی از ادبیات معاصر ایران است.  چه از ادبیات امروز ایران را که در خارج از کشور تولید میآن 

ای سیاسی خواهند یافت و این  کنند با این »برچسب« کارنامهمیکسانی وحشت از عنوان »ادبیات تبعید« دارند. شاید هم فکر  

کوشند  آمدهایی خواهد داشت که دوست ندارند داشته باشند. کسانی هم با عنوان »ادبیات مهاجر« و یا »دیاسپورا« می خود پی

ها با موقعیت فردی نویسنده در  تعریفی دیگر از این ادبیات ارایه دارند. در این عرصه اما جالب این است که بسیاری از تعریف

شمول نیست. به بیانی دیگر بیشتر کسان در فرهنگ ما با توجه به شخص خویش از این مفاهیم تعریفی ارایه رابطه است و همه 

ای و در کمال آزادی به این مفاهیم  هیچ بهانهاز کشورمان بی  دارند. کاش موقعیتی فراهم آید تا نویسندگان ساکن خارجمی

 دیک شوند و از آن بیشتر بگویند. نز

ست که اثرش کسی  و یا هر نام دیگری که بر او بگذاریم،  من اما به مکان سکونت نویسنده کاری ندارم. به نظرم نویسنده تبعیدی

شور تواند ساکن داخل و یا خارج از کشور باشد. چه بسیار نویسندگان داخل کامکان حضور در کشور خودی را ندارد. این فرد می

تابد. و چه بسیار نویسندگان خارج از کشور که د. رژیم آنان و اثرشان را برنمینیابکه آثارشان امکان چاپ و نشر در ایران نمی

 توان تبعید را به اثر محدود کرد.  شود. پس میآثارشان به آسانی و بی هیچ مشکلی در داخل کشور منتشر می

های اندیشه و بیان نزدیک شد. برای هایی از آزادیدهد تا به عرصهکری موجود اجاز نمیحاکم و نظام ف  در ایران امروز سانسورِ

هایی از علوم مجاز  توان به »نقد مذهب« پرداخت و یا به نقد و بررسی تاریخ معاصر ایران روی آورد. پژوهش عرصهنمونه نمی

از یک سو با   در این کشور  نویس نیزاند؟ داستاننشده  ها از هستی اجتماعی آن کشور تبعیدنیست. آیا پرداختن به این عرصه

های مجاز و غیرمجاز. در واقع او اجازه ندارد در آزادی بنویسد و منتشر  سانسور و خودسانسوری روبروست و از سویی دیگر؛ عرصه

 شود.  کند. پس هر اثری که از خط قرمزهای نظام فراتر برود، از سپهر ادبیات کشور تبعید می

خواهند تا از اثر خویش حذف کنند. آیا این  روم، به واژگانی توجه کنید که سانسورچیان از نویسندگان و شاعران مینمیدور  

 اند؟ واژگان از زبان فارسی تبعید نشده

نه آن تا  های تاریخ حضوری ُپررنگ در ابیات جهان دارد و دامعنوان »ادبیات تبعید« زاده فکر ما ایرانیان نیست، از دورترین پله

های کالسیک  زمان حاضر کشیده شده است. این را نیز باید در نظر داشت که مفهوم تبعید و ادبیات تبعید در جهان معاصر تعریف

در پنج دهه اخیر، و در کنار آن جهان مجازی   ،های مختلفبه علت  ، جایی گسترده مردم جهاناند. جابهخویش را از دست داده

 طلبد.  در این تعریف بازبینی می

امکان رشد و شکوفایی در آزادی را دارد و این خود سبب گشته تا در خارج از ایران آثاری ماندگار آفریده    اما   ادبیات تبعید ایران

گشایند و بر ادبیات معاصر ما تأثیر خواهند گذاشت.  شوند که بی هیچ شکی روزی به شکلی راه خویش را به داخل کشور بازمی

 توان بر بالندگی این ادبیات تأکید نمود.اگر تا چند سال پیش این حضور کمتر محسوس بود، امروزه اما می

ه  ست که در کلیت خویش، در داخل کشور امکان حضور ندارد. همین موضوع دستمایادبیات تبعید ایران در واقع نماینده ادبیاتی

این شماره از »آوای تبعید« است که به کوشش دوست عزیزم مهدی استعدادی شاد فراهم آمده است. در این شکی نیست که 

هایی از ادبیات تبعید پرداخته  پذیریم که تنها به گوشه تر از آن است که در این مجموعه آمده. میادبیات تبعید بسی گسترده

 هایی دیگر نیز از این ادبیات پرداخته شود. یابد و به عرصهشده، با این امید که این کار تداوم 

 اسد سیف 
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 مهدی استعدادی شاد 

 

 غربت و ادبیات 

طبع  البته  که  کلى،  است  عبارتى  ادبیات  و  غربت  عنوان 

ى چنین عنوانى  آید. زیرا مشاهدهبین را خوش نمىباریک

کند که کدام غربت؟ و کدام  مطرح مىهمواره این پرسش را  

 ادبیات؟

ظاهرا این پرسش، به همین صورت که هست، چندان غریب  

نیست. زیرا از یکسو، کاربرد رایج لفظ غربت، از غریب بودن 

افکند.  ى حیرت ما پرده مىکاهد و بر دریچهاین ترکیب مى

از سوى دیگر تلقى عوامانه به هر کاغذى که حروف چاپى  

 بخشد. دارد، عنوان متن و ادبیات مى

تلقى، در یک همدستى   این  و  کاربرد  آن  است که  چنین 

فرآورده از  انبوهى  ما،  برای  زیر نامطلوب  را  فرهنگى  هاى 

هایى  گرد آورده است. فرآورده  "ننه من غریبم"سقف شعار  

مرزى را رنگین کرده  که بساط سرگرمى غالب ایرانیان برون 

پسند خودمان در  تولید فرهنگ عامه  است. کافى است باز

ى این خارج از کشور را در نظر بگیریم و شکل مادیت یافته

 را مشاهده کنیم.  "همایش فرهنگى"به اصطالح 

از پسند پدید مىهنرى که بر بستر این فرهنگ عامه آید، 

نگارى گرفته تا تئاتر و آن نویسى و تاریخسرایى و قصهترانه 

زیونى، همه و همه، تسکینى زودگذرند.  هاى تلویمیان پرده

گذارند.  یعنى در واقع معتادان به خود را در خمارى دائم مى

ى نهفته در بطن، به جاى سرخوشى و  زیرا با آن عجز و البه

آورند. آدمى را در  انگیزش کنش شاد، سرخوردگى به بار مى

نگاه مى روزمرگى  مرزهاى  واماندگى  بند  به  و چنان  دارند 

کنندگان  دهند که همچون آوارى بر سر مصرف پر مىبال و 

 خود فرو بریزد. 

، در فرهنگ  "ننه من غریبم"گیر  البته برابر این شعار همه

سرآمدمان یعنى در آن شکل رندى شاعرانه پادزهر و پدافند  

هم داریم: مثال پاره بیت «نه در غربت دلم شاد و نه رویى  

ت  و  درنگ  واقع  به  باری  دارم».  وطن  چنین  در  بر  أمل 

ى بهشت و هم از  مصرعهایى است که هم از وطن، به مثابه

کند. واینکار، که غالبا  غربت، به معناى جهنم، جادوزدایى مى

ى نگرش نسبى را براى تلقى به فراموشی سپرده شده، شیوه 

سازى عناصر  آورد تا از دام دیو و فرشته گرایانه فراهم مىواقع

 دنیوى رهایی یابیم. 

غربت    اکنون که  ببینیم  و  بازگردیم  سخن  آغاز  سؤال  به 

مى بروز  صورتهایى  چه  به  ما  روزگار  در  و  کند.  چیست 

 ى غربت رویم. نخست سراغ تجربه 

در کنار روایت مذهبى از غربت که در کتب ادیان ابراهیمى  

مثابه به  را  آن  و  آمده  قرآن(  تا  گرفته  تورات  از  ى )یعنى 

اندوه  "ى غربت در  ه، تجربه ى هبوط ثبت کردماجرا و مسئله

سوگوارى  - است.  "سرودهاى  یافته  بازتاب   اُوید 

اُوید   به  متخلص  ناسو،  اُویدیوس  از    Ovidپوبلیوس  یکى 

هاى  نامه"ى غربت را در کتاب  ترن متون حس و تجربهعتیق

خود به ارث گذاشته است. او شاعرى است که هشت    "تبعید

ستوس، فرمانرواى  سال پس از میالد مسیح، به دستور اگو

زدگى  هاى روزگار غربتروم قدیم تبعید شد. اُوید دفترنامه

مى چنین  را  عازم  خود  من  بى  نازنین،  کتاب  گشاید:«اى 

سفر   پاى  من!  حال  به  بدا  باد!  خوش  سفرت  وطنى. 

ى تو بسته است. پس روانه شو و گوهر و زینت خود  سراینده

ت کتاب  اى  و  باید.  که  چنان  دار،  پوشیده  آن  را  بعیدى! 

سرنوشت  این  شأن  در  که  گیر  دوش  بر  را  رنجى  شوالى 

دار خود را با نوار پر زرق و برق گره  باشد! جلد مُهر و موم

تو نیست...تاجى   نزن. چنین جلوه و جمالى همتاى عزاى 

هاى خود مباش.  براق بر پیشانى سیاه مگذار! شرمسار لکه 

واهد برد. پس  ات پى خریزى سرایندهى بینا به اشکخواننده
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ها سالمى رسان از من به میعادگاه  روانه شو، اى کتاب! با واژه

افزا! از خیل دوستان و آشنایان، اگر کسى  هاى روحخاطره

رود. خبر ده  آن جا از حالم جویا شد، بگو که بر من چه مى

 1ام. اما انکار کن که سرخوشم.»که زنده

ى تبعیدیان را  رهى اُوید، که مسائل روزمتا همین جاى نامه

اى بر سازد براى منظور ذیل کافى است تا دریچه آشکار مى

 بحث و شناخت بیشتر غربت بگشاید. 

قطعه همین  سطور  میان  از  چه  برمىآن  شده  یاد  آید،  ى 

رندى نویسنده است که به رغم سختى کشیدن در حرف  

کند از  رسان باشد. او سعى مىخواهد پیامزدن وگفتن، مى

واژه به  طرق  مرزها  و  فاصله  رغم  به  را  خود  دل  ها، حرف 

چیزى   "حرف دل"مخاطب دیرآشناى خود منتقل کند. این  

که   بیگانه  مکانی  در  غربت  احساس  آن  جز  نیست، 

زمانه  گریبان در طول  که  احساسى  است.  انسان شده  گیر 

ابعاد دیگری یافته و بیش از هزار و نهصد سال سابقه و تداوم  

 داشته است. 

ى امر یاد شده، همین احساس ناخت قدمت و ادامهبراى ش

آن   بر  لحظه  براى یک  و  بگیرید  نظر  را در  امروزى  غربت 

ادامه   در  که  مصرعى  چند  همین  در  ببینید  کنید.  مکث 

ظرفهاى   غربت  احساس  چگونه  خواند،  و    "زمان"خواهیم 

مى  "مکان" کنار  بازتاب  را  دیگرى  سرایش  در  و  گذارد 

ى  "هاروزانه"بیژن جاللى است که در یابد. این دیگرى، مى

گویم / که از درون سراید: «من از جهان بیرون / مىخود مى

در   اینک  و   / است  گذشته   / سوزانى  شهاب  چون   / من 

 2شود.ى کیهان / سرد مىگوشه 

برد و با  اش به سر مىدانیم او تبعیدى نیست. در وطنمى

کند،  فاش مىاین دریافت که بیهودگى ارتباطات معمولى را  

مى را  خویش  دوردستغربت  در   / دیگر  «من  /  سراید:  ها 

بینم.» و یا دراین شعر:  ها را نیز / از دور مىهستم / و نزدیک

ام به ابعاد جهان / و آن  «من با تنهایى خود / بلورى تراشیده

ام.» و سرانجام، در این  را در دریاىِ / اشک خود / رها کرده

مخاطب من / دریاست / که موج »د: سرایآخرین نمونه، مى

 « گوید.زند / و مرا مىمى

توان براى افراط در پلکانى کردن  به بیژن جاللى البته مى

ى موصول ى حرف ربط و کهمصرعها یا به کارگیرى زیاده

نگارندهایراد گرفت. کماینکه گرفته  البته  این سطور  اند.  ى 

ا شکلى  را  ربط  حروف  افراطى  کارگیرى  به  دار  شارهاین 

ضمنى معناى  در  که  شکلی  از  میداند.  است  احترازی  اش 

ى ارتباط با همنوعى که توان و قدرت درک و دریافت خطابه

مسئله   سازی  هویدا  یعنی  است.  داده  دست  از  را  شاعر 

شاعرشناسا.   دریافتهای  و  درک  برای  مخاطب  گمگشتگی 

در   جاللى  شعر  ترتیب  از    "هاروزانه "بدین  نوعى  بیانگر 

ى ما  بتزدگى انسان ایرانی) بخوانید فاعل شناسا( در زمانهغر

است که مابه ازاهای واقعی و عینی رنجش را در پدیدههای  

 اجتماعی سلطه و قدرت بایستی جستجو کرد. 

در این نوع از غربتزدگى، که دیگر به ظاهر تابعى از متغیر 

زمان و مکان نیست، با تغییر مسیر عملکرد شاعر هم رو به 

خواندند.  مى  "آورپیام"را    "شاعران"هستیم. در قدیمها  رو  

ى بیژن جاللى را در نظر بگیریم،  اما امروز دیگر، اگر نمونه

آورد. مقصد پیام تغییر  شاعر پیامى از آسمان به زمین نمى

شود.  کرده است. یعنى که از زمین به کهکشان مخابره مى

وضع نیست.  پیام هم این است: دیگر هیچ امیدى به بهبودى  

امیدى، البته، ناشى از کهنه شدن زخم غربت است این بى

زندگى مهلتى  »شود:  که در زبان جاللى این گونه بیان مى

بازى و   / شد،  تمام   / / بود  گذشت  چه  آن  و   / باخته  اى 

 «شود.تشویشى بود / و انتظارى / که با پایان نزدیک / مى

سروده حال  این  تبا  این  رغم  به  جاللى  و  هاى  ویژه  لقى 

از   گرایش  آن  به  دارد،  خود  در  غربت  از  که  مضمونهایى 

ى تبعید و آوارگى را در چارچوبى ادبیات تعلق داد که مسئله 

  غربت نامش  چه آن یعنى.  گیرد¬می  نظر مد "جهانى این"

  موضوعش  عرفى،   برداشتى  ىپایه  بر   و   است  دنیوى  و   خاکى 

 .است  دیگری  از  یکی استفاده  سوء  و   هاانسان  میان  درگیرى

  در  هم   دیگرى  گرایش  غربت،  متون  از  ادبى  نوع  این  کنار  در

بهشت "ى  اسطوره   با  را  غربت  ىمسئله   که  دارد  وجود  ادبیات

بینى  گیرد. این متون که از جهانیکى مى  "از دست رفته
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ى گیرند از سفر پیدایش تورات تا قصهمذهبى سرچشمه مى

هاى  سهروردى و نیز در این روایتالدین  غربت غرب شهاب

تداوم    "هبوط و کویر"به اصطالح معاصر على شریعتى از  

یابند. تفکیک این دو گرایش مختلف ادبى که مضمون و  مى

ى آنها غربت است، به کار فهم بهتر ظرف و مظروف  مایهبن

غربت  مى و  ادبیات  جز  چیزى  که  مظروفى  و  ظرف  آیند. 

 نیستند.

ى  ساس غربت در ادبیات بر سر این دو راههبر این منوال، اح

اى که از یونان شود. یعنى شاخهآسمان و زمین دو شاخه مى

  "کمدى االهى"باستان با ویرژیل و اوید شروع و از طریق  

رسد و  ى حاضر مىدانته در قرون وسطا به روزگار و سده

هاى  ى بلند باالیى از شاعران و نویسندگان سرزمین سیاهه

دفتربرگهمختلف،   این  بر  جدیدى  انتهای  "هاى  به  سفر 

ى دیگر در متون ادیان سامى بازتاب  اند. شاخهافزوده  "شب

یابد و مشغولیت و موضوع فکر و قلم مدرسان و عارفان  مى

 بسیارى از دیرباز تا امروز بوده است.

الغربیه"ى  قصه نمونه  "الغربة  ادبیات سهروردى  این  از  اى 

این  بهشت  است.  براى  باور  کالسیک،  ادب  بر  حاکم  تلقى 

مثال در شعر حافظ )من ملک بودم و فردوس برین جایم  

آبادم( همواره بازتاب یافته بود / آدم آورد در این دیر خراب 

  است.

ى غربت غربى خود از سفر دو برادر به  سهروردى در قصه 

بایست از ماوراءالنهر براى  کند. این دو مىغرب حکایت مى

به ناگاه به  ن ساحل دریاى سبز مىصید پرندگا اما  رفتند. 

  رسند.سرزمین ظالمان )که نامش شهر قیروان است( مى 

اهالى شهر، یکه خورده از ورود مهمانان ناخوانده، این دو را  

  کنند.کشند و در چاهى عمیق زندانى مىبه ُغل و زنجیر مى

اصطالح،   به  این  افالطونى"در  مطلق  "غار  تاریکى   ،

آیند و  ماست و فقط شبها زندانیان از چاه بیرون مىفرحکم

توانند بیرون را رؤیت کنند. در این رؤیت، گاه کبوتران مى

جرقهنامه گاه  و  رسانهبر  شرق  ها،  از  اطالعى  و  خبر  ى 

پیاممى این  عشق  به  تنها  ترتیب  بدین  اراک شوند.  از  ها 

زندان  مشقت  ایران(  همان  یا  مشرق  در  )سرزمینى 

رسد که راه خالصى  شود. سرانجام زمانى مىیر مىپذ تحمل 

این مخمصه  راه خالص چیزى  از  این  ى روزانه مهیا شود. 

نامه نامش هادى است  نیست جز  پدر )که  به معناى    - ى 

  آورد.مى  "مُلک سبا"کننده، البته( که هدهد از هدایت

و    "نجات"منتها،   غربتى  وضعیت  این  از    "خالصى"از 

شود. زیرا دوران حیات زندانیان میسر نمىسرزمین غربى در  

مرده فقط  به  پدر،  که  نامریى  طنابى  گرفتن  به  را  آنان  ى 

مى فرا  است،  متصل  قدسى  فلک  و    خواند.آسمان 

ى پدرانه، به جز این رهنمود، دو پیام دیگر دارد این توصیه 

از مرگ، آنان را زنده   که یکى ستایش خدا است که پس 

ن فرمان که اهل خویش را هالک کن  سازد و دیگرى، ایمى

پس   و  ندارند  عروج  امکان  اینان  که  زیرا  بکش.  را  زنت  و 

خواهند ماند. پس آخرین راهى که براى زندانیان غربتزده  

ماند،  در غرب گرفتار آمده، ولى به هر حال زنده، باقى مى

به   زندگى  از سرزمین  است و  به کشتى مرگ  سوار شدن 

  آسمان ارواح رفتن.

رود و  ى سهروردى به کجاهاى آسمان مىکه باقى قصه  این

درمى را  فضاهایى  چه  شناخت کشتى  بحث  براى  نوردد، 

احساس غربت اینجهانى الزم نیست. تا همین جاى قصه به 

مى این  درک کار  و  غربت  ادبیات  از  نوعى  از  ما  که  آمد 

غربت در  تلقى  نوع  این  با خبر شویم.  غربتزدگى  احساس 

ى غربت را چه به لحاظ سیاسى و  ل مسئلهادبیات، راه ح

آسمان در  فرهنگى،  لحاظ  به  مىچه   جوید.ها 

  "زدهآسمان"اما ادبیاتِ غربت در جهان فقط به این گرایش  

اى براى این دانته نمونه   "کمدى االهى"شود.  خالصه نمى

ى خود، پس از گذشتن از  مدعا است. دانته در داستانسروده

به بهشت و پس از بازدید هفت فلک  جهنم و برزخ و رسیدن  

مشاهده و  سرخى  افالک  گُل  در  که  آفریدگار  عظمت  ى 

زمین   بر  خود  اثبات  پى  در  هم  باز  یافته،  تجلى  نورانى 

  ماند.مى

گیرد تا  اى را به خدمت مىاو با تردستى هر کنایه و قصه

انصافى ارباب کلیسا و  گزارشى از تبعید نادرست خود و بى

اى به دست دهد. هفته در کشمکشهاى فرقهدین و حماقت ن

مشاهده که  سفر،  اوج  در  بارگاه  او  آمرزیدگان  وضعیت  ى 
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آسمانى است، هنوز تمناى بازگشت به فلورانس، زادگاه خود 

 3سراید. آورد و آن را مىرا بر زبان مى

االهى براى    "کمدى  که  است  دگراندیشى  نفس  حدیث 

فرم برابر  در  خود  نام  و  حیثیت  یورش احیاى  ان 

  ."کندآن سوى این جهان گذرا سفر مى"پناهان به  شریعت

کند. در مدخل  دانته نوشتن این رساله را در تبعید آغاز مى

ام،  ى سفر زندگىدرست در نیمه»آورد که  روایت خود مى

خود را در جنگل تاریکى یافتم. زیرا راه درست را گم کرده 

 «بودم.

ى براى فضاى ناآشناى غربت  کردگى، که تمثیلدر این راه گم

مى دیدار  ویرژیل  با  دانته  بر است،  منطبق  دیدارى  کند. 

واقع   به  دانته  واقعیت جارى جهان.  نه  و  داستانى  واقعیت 

چندین و چند   "سفر خود به آن سوى جهان زندگى"براى 

ى سرودهآفریند و آنها را درمتن داستانهمسفر و همراه مى

مى احضار  اخود  از  که  بئاتریس  کند،  و  ویرژیل  میان  ین 

برجسته )معشوقه دانته(  )مىى  دارند.  را  نقشها  دانیم  ترین 

جویى گفته  ى پناهویرژیل هم در اثر خود از آشنایى با مسئله 

  است.(

االهى" قصه  "کمدى  برخالف  غربى  دانته،  غربت  ى 

سهروردى، داستان گریز از واقعیت و پناه جستن در آرامش 

ماجراى درگیرى خود را با شرایط موجود   اوهام نیست. دانته

هاى جارى  نگارد و در آن جمعبندى از جهانبینى حاکم مى

مى ارائه  وسطا  قرون  سهروردى در  با  که  آن  با  او  دهد. 

آید  ى مطرودانىبه حساب مىسرنوشت است و در زمرههم

که از سوى نهاد مذهب به غربت و خاموشى محکوم شده،  

ود. یعنى او در مرگ، راه نجات را  ربه مسیرى عرفانى نمى

 4بیند. نمى

امکان نوعى  حتا مى به  برخالف سهروردى،  شود گفت که 

از  و سرپیچى  اتهام عصیان  به  او  دارد.  باور  زمینى  بهشت 

مى فلورانس  ترک  به  وادار  اعظم،  پاپ  اما  فرمان  شود. 

که   االهى"همانطورى  مى  "کمدى  دغدغهنشان  ى  دهد، 

پاسخ به آن ناشکیبایى را هیچگاه از کف    زندگى در زادگاه و 

به مرجع دیگرى  نمى راحتى  به  را  دهد. حق طبیعى خود 

ها و  کند که مثال در دادگاه محشرى به پروندهواگذار نمى

 شکایتها رسیدگى کنند. 

گردد تا به اصطالح از حکم قانون او پناهجوى سیاسى مى

یدش به  االهى بیش از پیش صدمه نبیند. در تمام مدت تبع

پردازد و در این هفده سال پایان  مى  "کمدى االهى "نگارش  

مى نگاه  زنده  دل  در  را  بازگشت  آرزوى  در  عمر،  دارد. 

روزى که طنین صدا  »کند:  اى این آرزو را بازگو مىسروده

اند / منِ شاعر به موطنم باز  و رنگ موهایم دگرگون گشته

ل تعمید  اى که در آن غسخواهم گشت / و در کنار چشمه 

 «اند / تاج گل شعر را خواهم گرفت.داده

روزى دانیم که این آرزوى تبعیدى سیاسى، رؤیاى شبانهمى

به دانته فلورانسى، هرگز جامه ى عمل نپوشید. او محکوم 

تجربه و  ماند  تبعید  در  بخشِ  غربت،  در  را  روزگار  این  ى 

اى خود چنین سرود: ى نود و نه ترانه سرودهبهشت داستان 

یابى / نان غربت چه شور است / و با گذشت روزگار درمى»

پله از  رفتن  پایین  و  اما  باال   / سخت  چه  جا  این  هاى 

اند / که با  فرساتر از این دو / همراهان بد طینت و ابلهطاقت

 «اند. ى غربت سقوط کردهتو در دره

پناهى بى سر  آن  رغم  به  و  غربت  از  او در  تا  1304ها که 

شید، عنصر انتقاد را از دست ننهاد. چنان  میالدى ک1315

چه با همین آخرین مصرعهاى شعر اخیر از چند دستگى  

سروده متنِ  اما  برگرفت.  پرده  تبعیدیان  به  میان  او  هاى 

گزارش وضع موجود خود محدود نمانده است. در اندیشیدن  

را  االهیات  از  فلسفه  تمایز  امکان  کلیسا  االهى  احکام  به 

ى سیاسى که در اقصا نقاط ایتالیا  بارزهمطرح کرد و در م

علیه رفتار پاپ اعظم به پا کرد شرایط جدایى دولت از کلیسا  

گامى   بشرى،  تفکر  تاریخ  در  وسیله  بدین  آورد.  فراهم  را 

 جلوتر از مدرسان مذهبى و عرفا برداشت.

را   غربت  ادبیات  در  موجود  تمایز  که  متن  دو  این  قیاس 

بحث حاضر حیاتى است. زیرا    ىکند، براى ادامهروشن مى

شان، سبب  تفاوت کردار دو مؤلف به رغم سرنوشتهاى مشابه
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زمانهمى در  متن  دو  این  از  یکى  که  بتواند  شود  ما  ى 

 بیشترمطرح شود و راهگشا باشد. 

ى سهروردى در قرن دوازدهم نگاشته شده است متن قصه

واکنش  و متن دانته در قرن سیزدهم میالدى. هر دو متن در  

اند.  به غربت تحمیلى )اولى زندان و دومى تبعید( قوام یافته

مؤلف  مذهب  رفتار  متعصب  فقهاى  ناشکیبایى  معلول  ها 

حاکم بوده است. در متن اولى، غربت نه مفهومى این جهانى  

یابد، نه ما به ازایى شخصى. در حالى که دانته در تالش  مى

افشاگرى و  مفهومسیاسى  غربت  به  خویش  تبعید    هاى 

مى  - سیاسى   حزب  فرهنگى  یک  تنه  یک  خودش  دهد. 

شود و آن گزینش اجبارى، به معنا و ما به ازاهاى  سیاسى مى

مى بدل  غربت  لفظ  در  شخصى  مدارا  عدم  با  دانته  گردد. 

انگشتى خود درمىزمانه را  نهاد مذهب  پاپ و  نما افتد و 

برابر فقیه و خلیفهمى ى گرى جبهه کند اما سهروردى در 

شود. چنان ها رو در رو نمىگشاید. با آننبرد آشکارى را نمى 

با آن  از درگیرى شخصى  او  انصراف  چه معلوم نیست که 

شود و  حریف ناشى مى  "هیچ انگاشتن"نهادهاى حاکم از  

یک مؤمن    "طلبىتسلیم"خیزد، و یا  به نوعى از تکبر برمى

را در  دهد و راه چاره  عارف است که به قضا و قدر تن مى

خود   طبیعى  حق  از  گذشتن  در  نیز  و  شخصیت  انحالل 

جوید. یعنى در واقع براى احتراز از درگیرى با عامالن  مى

 کند. نیستى و مرگ خویش، خودکشى مى

گذراند متأثر از ى غربتى که سهروردى از سر مىنوع تجربه

همان میل به فنا کردن خویش در عرفان است. در مقابل،  

انتقاد به شریعت و اخالق حاکم به  ى دانته بتجربه  ه مدد 

ارزش " سر  بر  در  مى  "ها جدل  و  اول  متن  در  انجامد. 

ى فاعل شناسا مدام دچار گسست پیامدهایش، روند تجربه

  شکل  اش¬است. یعنی اینکه به دیگر سخن، حافظه تاریخی

  در  و   دومى   متن  در.  یابد¬نمی  ای¬یافته  سازمان

  تداوم   عواملش   شناسىباز  و   غربت   ىتجربه  پیامدهایش، 

  به  آن  با  ومبارزه  عامل  بازشناسی  عمل  در  چه  چنان.  دارد

 باورى انسان  میان  این  از  و  انجامدمى  انسان  فکرى  تحول

فراختر، اندا  چشم  در  گرچه.  آید مى  پدید(  اومانیسم)  زی 
جدید انسان عصر  به  عبور  رویداد  از  بخشى  فقط  باورى 

ى بومى ایرانیان،  "ما"محسوب شده است.اما با این وجود  

که خواصِ دگراندیشى خود را در راه ناهموار قرون وسطا از  

بشرى  موقعیت  انحالل  در  را  نجات  راه  تاکنون  داده،  کف 

یا   بهانه  عرفان  که  بوده  تلقى  همین  بستر  بر  است.  دیده 

مُسکّن  سیله و و  درماندگى  بر  گذاشتن  سرپوش  ى 

ما در گذشته حیران واپس است.  روان جمعى شده  زدگى 

روند سرگیجه  و مقهور  قاهرِ  در  سرورى  ناکام  و  آور جهان 

ى نبرد نظری و  بهبود وضع خود، چنان که باید، پا به عرصه

  در  خیالی  فراری  ی¬عملی نگذاشتیم. عرفان را چون دریچه

  گرفتار  واقعیت  در  همواره  ولی  ایم¬کرده  عبیهت  مان¬ندگیز

 . ایممانده

  متوالى،   باختهاى  و  برد  در  نبرد،  میدان  در  حضور  با  دیگران

  تالشها این با  تاریخ. یافتند دیگر اىسامانه و رنگ تدریج به

  عصر  به  وسطا   قرون  از  پس  اینان  و  است   شده  بندىمرحله 

جدید، مدرنیته است ر  عص  این  فرهنگى   نام.  رسیدند   بعدى

  اینکه  با  تجدد.  شود¬که در زبان ما دوران تجدد خوانده می

  محسوب   پیش   به  تحولی  خود  قبل  دوران  با   قیاس   در

  برای. نیست  هستی  مسائل تمامی  گرهگشای  اما  شود،¬می

  تاریخ  از  سنتی  درک  با  بایستی  نخست  نکته  این  دریافت

ره رو به جلو  هموا  و  خطی  مسیرتک  بر   را  دنیا  که  کنیم  وداع

  که  کرد  اعترف   حتا  یا   گفت  بایستی  واقع  در .  دید ¬می

  نکرده  ملغا   را  ادبیات  و  زندگی  در  غربت  ىمسئله   مدرنیته

.  نبود  امر  این   هدفش.  بکند  توانستنمى  را  کار  این.  است

  .کرد  مطرح  ترپیچیده  و  ترعمیق  بسیار  صورتى  به  را  آن  فقط

و   برداشتها  میان  و در  مسئله  عمق  از  ممکن  دریافتهای 

ى تئودور آدورنو چشمگیر است پیچیدگى ماجرا، این جمله

  توتالیتاریسم،  ىتجربه   خاطر  به  بیستم،   ی¬که گفته در سده

 . است شده عبث  کارى کاشانه و خانه جستجوى

  ماندن  خانه  یکسودر  از.  است  زیر  واقعیت  در  ماجرا  پیچیدگى

چ قلمرویى  هی  دیگردر  سوی  از.  است  بیداد  با  همنوایی  نشانه

نمى نهادى  کمک  و  امید  کرد.  به  برطرف  را  غربت  توان 

دشوارى این تنهایى در دوران تجدد، به سبب عدم اتصال  

شده  انسان و هنرمند مدرن به نیرویى فرازمینى دو چندان 

است. چونکه این تنهایی مضاعف، نبرد انسان با حس غربت  

آورده  در  نابرابر  و  تن  به  تن  نبردى  صورت  به  است.    را 
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اى که درآن ها سپرى شده است. زمانهى دانتهزیرادیگر زمانه

مى تبعید  عوامل  با  درگیرى  و  براى  امیر  به  امید  از  شد 

در  دانته،  چنانچه  گرفت.  نیرو  دیگر  دربارى  در  سلطان 

میالدى در  1317هاى پایان عمر و تبعید خود، از سال  سال

 Guido Novello daشهر راوانا، به حمایت فرماندار آن جا  

Polenta  .دلگرم بود 

قلب و  البته از برکت سر استبداد شرقی از این امراى خوش 

ها خبرى نبود. اینان بزرگوار در پیرامون تبعیدگاه سهروردى

پناه  ى سالطین شریعت در خفا قربانى خشم حکومت مطلقه

شدند. دگراندیشى و اعتراضاتشان در زمانه خود طنین  مى

نمى مسئله   یافت.عمومى  صورت  به  شخصى عرفان  ى 

مى سلطهاشخاص  مقابل  در  کارا  واکنشى  به  و  ى  ماند 

نمى بدل  قدرت  مسئله اجتماعى  چون  دفاع  گشت.  اش 

برابر  در  افراد  خصوصى  موقعیت  تحکیم  و  فرد  از  دنیوى 

طبقه سیطره  و  قشر  اجتماعى  نبود.ى  حاکم   ى 

، ربطى  مان در دور باطلى گرفتار آمده بوداین که ماى بومى

واکنش و  کنش  آنبه  نداشت.  جهان  در  دیگران  ها  هاى 

تازه مسائل  با  و  بودند  کرده  طى  را  یک  مراحلى  در  اى 

 شدند. موقعیت جدید رو به رو مى

ى جدى اندیشه و عملکرد غربیان بود.  غربت و تبعید مسئله

ربطى به ما نداشت و یا هنوز هم ندارد که غربتى و تبعیدى  

مان بار منفى دارد. چنان چه  غالب مردم  ىدر زبان روزمره

رسوم  و  آداب  با  بیگانه  معناى  به  غربتى  عموم،  زبان  بر 

ى فرارى و از کیفر قانون گریخته بهنجار، و تبعیدى به مثابه

 بوده است.

مدرنیته فرنگیان،  در  )پروبلماتیک(    "غربتى"ى  پرسشواره 

مى قلمداد  مجموعهاى  در  که  فشردهشد  مسائلى  از    اى 

نو" قشنگ  آلدوس   "دنیاى  انتقادى  مفهوم  آن  )یعنى 

مى چرا  و  چون  وضعیت(  از  بیانیههاکسلى  چنین کرد.  ى 

  "غربتى  L'Etranger"توان در شعر  سنجش و انتقادى را مى

زیبایى پیشقراوالن  )از  بودلر  مدرن(  شارل  هنر  و  شناسى 

 یافت: 

اى انسان معمایى، بگو چه کسى را از همه بیشتر دوست 

  دارى؟مى

 پدر و مادر یا خواهر و برادرانت را؟ 

 نه پدر دارم، نه مادر و نه خواهر و برادرى. 

 دارى؟پس از دوستانت کدام را بیشتر دوست مى

 ام.آوردى که معنایش را هم درنیافتهلفظى بر زبان مى -

 دارى؟ پس آیا فقط وطنت را دوست مى

ر قرار النهادانم که موطنم بر کدام نصفمن حتا نمى -

 دارد.

 اما زیبایى را چطور؟ 

 ى جاودانى را دوست بدارم.مایلم این االهه -

 و طال را چطور؟

 از طال همان قدر بیزارم که شما از خدا. -

 دارى، اى غربتىِ غریب؟ پس چه را دوست مى

 دارم. من ابرها را دوست مى -

 ابرهایى را که آن جا در گذرند... 

 انگیز را... ابرهاى اعجاب

ى غربت، براى هنرمندان  خبرى عوام از مسئله رخالف بىب

نثر و شعر   نیما و در  ما که سرآمدانشان در شعر،  متجدد 

پرسشواره غربت  حس  بودند،  هدایت  کل منثور،  براى  اى 

شان بود. آنان، به دور از تلقى ابلهانه  زندگى و آفرینش هنرى

و هم    و غیر انسانى عوام از غربت و تبعید، هم غربتى بودند

اسیر   نوعى  به  که  اندیشمندى  هر  مثل  چه  اگر  تبعیدى. 

و چارچوب  غربت  به  روشنى  به  همواره  است،  زمانه  هاى 

این فضا دستاوردى  تبعید نگریسته اند، به طور متداوم در 

 اند.پرداخته و ماندگار نداشته

کمکى که فرار نیما از شهر به ده به شعر او کرد، دورى از  

بیعت مجازى بود که گسست از زبان  تصنع و گرایش به ط

نوعى   به  و  زبان عصیانى  آفرینش  و  تثبیت شده  و  رسمى 

این دست آورد.  دنبال  به  را  سرایش  در  در  وحشى  آوردها 

ى خود امرى معاصر و به هنگام بودند. اما تعبیرهایى  زمانه

آمدند   پى  در  باشندگى    -که  ترجیح  بر  تأکید  آن  یعنى 

شناسى شهروندى و  و زیبایى  روستایى شعر نیما بر هستى 

دلخراش   -شهرنشینى   رفتند.  خطا  چنین به  پیامد  ترین 
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برداشتى از جامعه شناسی هنر و هنرمند را باید در آن نقد  

هایش هنوز  غربزدگى جالل آل احمد جست که چوب صدمه

 خورد.بر تن جمعى از ما مى

اى نسبت  در نزد هدایت نیز چنین تجربه و برخورد دوگانه

ى مختلف تبعید را  شود. او در دو دورهتبعید مشاهده مىبه  

ى اولِ این تبعید خود خواسته سفر به کند. دورهتجربه مى

فرنگ، و به هند است. دستاوردهاى این دوره را که مؤلف از 

همه  کرده،  استخراج  ایران  بر  حاکم  فرهنگ  با  درگیرى 

برجسته مى ادبى،  ترینشناسیم.  منظر  از  کور"اش    "بوف 

ترینش به لحاظ فرهنگى، متون نقد خرافات  است. با اهمیت

است. بارزترینش به لحاظ   "کاروان اسالم"در  و جهل دینى

  است. "حاجى آقا"سنجش ساختار سلطه و قدرت،  

اما هدایت غیر از این دوره، یک بار دیگر هم تبعید را تجربه  

دستمى سوزاندن  آن  در  که  و نوشته کند  خود  هاى 

روحیه نمونه  خودکشى، از  را اى  شده  تسلیم  و  منفعل  ى 

مى مسئلههویدا  پایهسازد.  بر  چه  گر  که  و  اى  تصمیم  ى 

شکل  اراده  فرهیخته  روشنفکر  و  ادیب  آن  بنیاد  خود  ى 

گرفته، اما همواره به صورت یک معما براى امر آفرینش ادبى 

پیچیده این شناخت  با  باقى خواهد ماند. معمایى که  تر او 

جامعهشود  مى و  که  فرنگى  دستاوردهاى  غالب  ما  ى 

براى  نکته  این  است.  تبعیدیان  مدیون  را  خود  اجتماعى 

هدایت روشن بودهست، زیرا که خود تبعیدى بوده و بخشى  

از این دستاوردها را خود فراهم آورده و از تالش همقطاران  

بر این منوال است که یأس از    5خود نیز مطلع بوده است.  

س شدن هدایت در غربت و فرجام کارش به  تبعید و مأیو

 آید. صورت معمایى پیچیده درمى

اما به رغم این معما، درگیرى هدایت با عوامل تبعید خود،  

را ساخته    "حاجى آقا"یعنى آن چه براى مثال متن داستان  

ى است، در آن گرایش ادبى قرار دارد که غربت را بر زمینه

مى دنیوى  و  عرفان  عرف  نه  و  آخرتکاود   طلبى.و 

داستان در  که  ادبى  گرایش  این  با  البته  ما  مدرن  نویسى 

داستان   است.  نمانده  پیرو  بدون  شده،  شروع  هدایت 

  چاپ  باز  اخیر  هاىسال  در   که   گلستان  ابراهیم  "خروس"

  به)   "آقا   حاجى "  بازشناسى  کار  در  تداوم  از  اىنمونه  شده، 

( است که  بومى  نوکیسگى  و  مردانه  ی¬سلطه  نماد  ىمثابه

 6گیرد. آورى مدرن را به خدمت خود مىفن

مقدمه در  سالگلستان  در  که  داستان  این  -48هاى  ى 

قصدم نمودن دید و شناختم  » نویسد:  نگاشته شده، مى49

 « از روزگار حاضر و حاکم بود.

ماجراى داستان، با مهمانى یک تیم مهندسى پیش حاجى  

اندار مهندسانى است  شود. حاج ذوالفقار مهمآقا شروع مى

مى جزیره  یک  در  خود  حفارى  محل  از  براى  که  و  آیند 

ى او به سر رسیدن به مرکز باید مدتى را در محل دورافتاده

برند. حاجى بددهن و متظاهر به دیندارى با تولید خرافات  

و بافتن جهل، مدام در پى توجه ماندگارى و در جا زدن در  

. آن چه داستان گلستان  آن محل دور از شهر و شهریت است

کند همین حضور در ى هدایت متمایز مى"حاجى آقا"را از  

پیرامون است و قضایایى که در زندگىِ مردم از شهر دورِ آن 

؛ که تکه چوب  "خرستو"افتد. از جمله ماجراى  جا اتفاق مى

آماده براى  و  است  شکل  مخروطى  و  شده  سازى خراطى 

از آن جا که تالش و معاش    رود. ها به کار مىمقعد پسر بچه

پسر   جنسى،  موضوع  و  شیئى  است،  دریا  روى  بر  مردان 

ها هستند که در سفرها به جاى زنان با دریانوردان و  بچه 

شوند. بعدها هم توجیه حاجى براى  مرواریدجویان همراه مى

و زن نژادپرستى جنسى  از  ترکیبى  ستیزى رفتار خود که 

ن دیگه. اجت دارن. حاجته است: «دریا و دور بودن از زن. ح

میشه  باردار  بدتر  شرَّن.  مایه  هم  میشه زن  ناخوش  ن، ن. 

داره نفاس  و  شرهحیض  مایه  میندازن  ن.  راه  به  دعوا  ن. 

هم   دسّه  بى  گفت:  خنده  با  باز  و  بالن.  جور  صد  خیلى. 

 8هسن.» 

گیرسال گوشه  نویسندگان  از  یکى  گلستان،  هاى  ابراهیم 

ین داستان که حدود بیست و سه تبعید اخیر است. او با ا

منتشر شده، در واقع تداوم   "حاجى آقا "سال پس از انتشار 

گرایش ادبیات متعارف و نویسندگان عرفگرارا در پرداختن 

به مسئله غربت و تبعید به نمایش گذاشته است. داستان  

غربت   تجربه  و  ماجراهایش  بخاطرمحل  وی،  خروس 
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ات تبعیدی دوران پس قهرمانانش، یکی از سرآغازهای ادبی

از انقالب اسالمی است، که داستانها و رمانهای چندی را به 

 زبان فارسی هدیه کرده است. 

 

 : ها پانوشته 

 تیر 29  شماره  آرش،  نشریه  "تبعیدى  شاعر  نخستین  -1

 رجوع   توانیدمى  "هانامه"  از  بیشتر  اطالع  براى.فرانسه1372

 .OVID, Briefe aus der Verbannung, Ed  به  کنید

Fischer, 1993 

تهران، ناشر مؤلف. شعرها  1347ها،  بیژن جاللى، روزانه  -2

  41  59  69  42اند:.هاى زیر برگرفته شدهبه ترتیب از صفحه 

31  

در  16  17  19هاى  براى این منظور رجوع کنید به سروده  -3

 : "کمدى االهى "بخش 

  {Dante Alighieri: "Die Goettliche Komoedie", 

Ed. dtv. Klassik 

دانته از طریق به کار بستن استعاره که در قرون وسطا    -4

رایج بوده، در همان فضاى جهنم دره، که به نوعى به دست  

انسان  مىخود  ساخته  و  ها  امیران  روحانیون،  به  شود، 

کند.  شان را بازگو مىخورد و ماجراى عقوبتمحتکران برمى

را   روزگار  آن  مسیحى  مىجامعه  آلوده  و  و  تاریک  شمرد 

  کند.ها قیاس مىکلیسا و پاپ را با عشرتکده و روسپى

آوردهاى تبعیدیان ما را اغلب مفسران به پیشرفت دست  -5

نظامى و  برق  آمدن  و  فروکاستهتکنیک  مدرن  اند.  گرى 

شود اما به این امر مباهات کرد که ادب و فرهنگ  امروزه مى

آدم سوغات  ما  چ متعارف  فروغى،  هایى  آخوندزاده،  ون 

 هدایت و دهخداهاست. 

گلستان:    - 6 روزن،  "خروس"ابراهیم  ناشر،  لندن،  1374، 

 انگلستان.

و    "لوح"این داستان نخست به طور ناکامل در نشریه    -7

مدت از  داستانپس  گزینش  در  عنوان  ها  زیر  نویسى، 

کوتاه" داستان  مى  "شکوفایى  چاپ  کنونى  باز  چاپ  شود. 

 اش است.شکل دلخواه نویسنده

 همانجا، منبع یاد شده.  -8
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 کارمسعود نقره

 

 1هایی هنوز ناشناخته؟ پدیده   ؛ تبعید و تبعیدی 

 
)مهاجرین داوطلب( در    اهل قلم مهاجر   ی ها نظرها و دیدگاه 

 : و ادبیات مهاحرت  ی تبعید   ،باره تبعید 

پهلو  به اسالم  یزمان  حکومت  نیز  و  مهاجرت   یدوم 

اوج یافت  ی داوطلبانه  اقتصاد.  شتابناک  وضعیت    یبهبود 

این طبقه همسفر اقشار   از  یطبقه متوسط سبب شد اقشار

تسلط  و  گسترش  شوند.تبلیغ,  کشور  از  خارج  به  مرفه 

غرب, ,جاذبه  فرهنگ  آزاد  یهارفاه  گسترش یرنگارنگ,   ,

با غرب, تسهیل مسافرت    یو فرهنگ   ید, اقتصایروابط سیاس

بوده  انگیز  حیرت  و  شتابناک  اوج  این  عوامل  از  غرب  به 

قلم    یبرخ(  1است.) اهل  فرهیختگان  مهاجرین  نوع  ازاین 

دیگر در مهاجرت به خیل اهل قلم پیوستند.    ی بودند و برخ

و...(   منتقدان   , شاعران   , نویسندگان   ( مهاجر  قلم  اهل 

نوع  اددبیاتا  ی تولیدکننده  به  که  معروف  ,  مهاجرت  بیات 

 .شده است, شدند

ادبیات مهاجرت در آغاز , جسته و گریخته,   ی و معرف  طرح

مستقل, و نیز اهل قلم و    یو هنر  یتوسط نشریات فرهنگ 

برا  ی هنرمندان کشور    یاجرا  یکه  از  خارج  به  برنامه 

 ی و ماجرا  ی کار آمدن خاتم  یآمدند, صورت گرفت. با رویم

بیات در ایران مطرح تر شد , این اد( 2)"جنبش اصالحات"

 
همین عنوان نوشته    باای است که  این نوشته بخش دوم از مقاله  - 1

است. به علت طوالنی بودن آن، بخش نخست آن در اینجا نیامده   شده 

 است. 

  یرود تا نم نمک جا  یادبیات مهاجرت در ایران م  مروزو ا

 .خودش باز کند یبرا  یبیشتر

به   یجوایز ادب یاهدا انتشار آثار مهاجرین داوطلب, افزایش

آثار, معرف آثار و خالق  یاین  شان در مطبوعات داخل این 

فرهنگ ها  تارنما  و  هنر  یکشور  خبر  یو  سیاس  ی)و  (  ی و 

سفرها کشور,  خارج  و  و    یداخل  شاعران  نویسندگان, 

رابطه با محافل    یمنتقدان مهاجر به ایران و حضور و برقرار

درون کشور, افزایش مصاحبه با مطبو عات    یو هنر  یفرهنگ

از مطرح تر شدن ادبیات    ی داخل کشورعوامل و نشانه های

 .مهاجرت در داخل کشور است

  3قلم مهاجر, و معرفین و منتقدین ادبیات مهاجرت,    اهل

تبعید  , تبعید  با  برخورد  و    ی نوع  داشته  تبعید  ادبیات  و 

 :دارند

برند,    یبه ندرت و با اکراه از ادبیات تبعید نام م  برخی  –  الف

آنجا که ادبیات تبعید موضوع سخن است در پاسخ از  یحت

هستند   ی روهاین مجموعه گ . کنند ی واژه مهاجر استفاده م

کنند  یکنند, در آنجا آثارشان را چاپ م  ی که به ایران سفر م

تریبون  اواخر    یهایو  این  دارند.  و    یهاروزنامه نیز  شرق 

اند, که با اهل قلم مهاجر منتشر کرده  یهای اعتماد مصاحبه

  یهایمصاحبه  یتوان دید. در سریها مرا در آن   یاین ویژگ

که همبستگ"  نیز  تبعیدبا    "یرادیو  قلم  مهاجر    ی اهل  و 

دیگر از شاعران    یبرخ(  3).داشته, این نکته نیز مشهود است

گف  و در  مهاجر  نشریات  تنویسندگان  با  وگوهایشان 

به ادبیات    یاند و بس, حتبه کار خود پرداخته   یمرزدرون

 ( 4مهاجرت هم نزدیک نشدند. )

گروه ب تفاوت   ی :  ادبیات    ی دیگر  و  تبعید  ادبیات  میان 

 .قایل نیستند مهاجرت

  هستند, و  نیز  یمیان اینان نویسندگان و شاعران تبعید  در

قابل انتشار شان در ایران نظرشان را مطرح   ی در مصاحبه ها

 .کرده اند

در    یقاسم  رضا پاریس,  ساکن  هنرمند  و  نویسنده   ,

گوید که  یسخن م  یااش با روزنامه اعتماد به گونه مصاحبه 
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میان ادبیات تبعید و مهاجرت قایل   یرسد تفاوت   ی به نظر م

 (5نیست. )

, که سایت    یآذر , نویسنده خوب و پرکار تبعیدنوش   حسین

،  کرده است  یاندازرا راه  "مداد    "ارزشمند    یو هنر  ی فرهنگ

مصاحبه  (6) همبستگ"با   یادر  ادبیات    "یرادیو  میان 

دیگر    یابیند. او در مصاحبه  ی نم  ی مهاجرت و تبعید تفاوت

(,  7)ند کیاین دو نوع ادبیات مطرح نم  یبرا  یوجوه تمایز

دیگر از نوشته ها و مصاحبه هایش بر واقیعیت    یاما در برخ

در   گذارد و یتفاوت ژانر ادبیات تبعید و مهاجرت انگشت م

مقوله  از  دو  این  با  نام    یناروشن  یرابطه  غیر  "به  ادبیات 

 ( 8برد )  ینام م "یرسم

شاعر   علیرضا در    زرین  نیز  امریکا  ساکن  پژوهشگر  و 

ادبیات    ی....مشخصه ها"اش با روزنامه شرق در باره  مصاحبه 

جهان مقیاس  در  تبعید(  و  مقیاس    ی)مهاجرت  در  و 

 : گفته است  "اش ایرانی مورد

در   " را  هایش  مشخصه  و  ادبیات  این  انداز  چشم  من 

شت  بینم. ادبیات مهاجرت سرگذیزیر م  یموضع  یهاصورت 

تبعید  یانسان شده،  کنده  جا  از  شده،    ،یاست  جا  به  جا 

»این در  و  رانده  خانه  از  در  سرگردان  است.  مانده  جا« 

نام  یانگلیس به  را  حالت  این   inbetweenness من 

بین دو حالت و دو    -بودن است    ابینخوانده ام که همان م 

وضع قرار گرفتن. البته، عمالً خود یک حالت و یک وضع  

بودن، هر دو در نوع خود عمالً    یبودن یا تبعید  جراست؛ مها

یک حالت یا یک وضعیت است. اما در ذهن و روان، نماینده  

 ( 9است ) یو دوشقگ ی دهنده دوگانگو نمایش

با عنوان   یدر مقاله ا  "شیرمحمد چرم "به نام    یا  نویسنده

مهاجرت  ی کنکاش" ادبیات  مدع   "در  اعتماد  روزنامه    یدر 

خارج   یرسد که نویسندگان ایران  ی.. چنین به نظر م"ست :  ا

چندان تمایل  کشور  »نویسندگان   ی از  عنوان  به  تا  ندارند 

 خارج مهاجر« نامیده شوند. آنها همین عنوان »نویسندگان  

)؟!(    "دانند   یخود م  یبرا  یاز کشور« را عنوان درست تر

این ادبیات رنگ عوض کرده است،   "بر این نظرند که:ایشان  

ایدئولوژیک بودن قیام   ینگری....آنها دارند بر ضد سیاس  و 

آنکه    ی زنند بیکنند ...........آنها دارند از سیاست حرف م  یم

است،    ی هم باق  یدیگر  رق باشند ......ف  ی ایدئولوژیک و سیاس

نزد »نویسندگان  ما تقریباً شاهد همان مقدار کار انجام شده  

خارج از کشور« هستیم که آنها حقیقتاً انجام داده اند، تقریباً  

یا    یکه انجام شده به صورت کتاب چاپ   یهمان مقدار کار

رو بر  م  یآثار منتشر شده  انتشار  در    ی»سایت«ها  و  یابد 

  ی از نویسندگان  یاست، انگار آثار  ی باق  یاینجا همیشه بهانه ا

ممیز که  آنها شده    یموجود هست  دیدن  مانع  سانسور  و 

 (10است. )

  یمورد نباشد که بسیار  یطرح این مساله در این جا ب   شاید

اهال قلم داخل کشور نیز به هنگام اظهار نظر در باره    یاز 

ادبیات خارج کشور از استفاده از واژه تبعید پرهیز کرده و  

ن عزیزان که در آن از ای ی کنند, من تا به حال نوشته ا یم

ژانر ادبیات    فاوتیا در باب ت  به ادبیات تبعید اشاره شود, و 

و    یتبعید و ادبیات مهاجرت باشد, ندیدم, یا مالحظه سیاس

 ی علت است!! و یا این عزیزان نیز برا  یپرهیز از بحث سیاس

 .قایل نیستند یاین ها تفاوت 

  یهایاما میان ادبیات بتعید و مهاجرت تفاوت    یگروه  -  ج

 .اند قایل

ناشر    یآقا و  مهاجر  منتقد  و  نویسنده   , روشنگر  مجید 

نیز  "کتاب  یبررس"  یادب  یمجله آنجلس  , که ساکن لس 

هستند در مصاحبه با روزنامه اعتماد در ایران در باره تفاوت  

 :ادبیات تبعید و مهاجرت گفته اند

اشاره کنم و آن تفاوت ادبیات    یالزم است به نکته ا....."

ادبیات تبعید غم غربت را  تبع ادبیات مهاجرت است.  ید و 

کند و پیام فرد تبعیدشده در اثرش یک نوع خشم    ی القا م

داند  یو خروش آشکار است و خواننده از همان صفحه اول م

م واکنش    ینویسنده  و  محتوا  با  اگر  و  بگوید  چه  خواهد 

خواند و   ینشان بدهد اثر را م  ینویسنده همبستگ  یعاطف

برایش جذابیت نباشد  آن حرف ها  از جنس  نخواهد    ی اگر 

داشت. اما در ادبیات مهاجرت پیام آشکار نیست و پیام را 

اثر جست وجو کرد، همچنین در    ی پنهان  یباید در الیه ها

نیست و شما به   یخبر  یاین آثار از خشم و خروش سیاس 

  یدر جابه جای   ی س را که آدماز احسا  یعنوان خواننده حالت

کنید و با عنصر مکان،    یبا آن روبه روست حس م   یجغرافیای

تواند   یو زبان روبه رو هستید که م  یفضا، شخصیت داستان

یا بنا بر لزوم با زبان کشور میزبان همراه شود.   یبا زبان مادر

در فصل مهاجرت که نویسنده در فضا و مکان جدید قرار  

  یآید که با بهره گیر  یبه وجود م   ی یدگیرد احساس جد  ی م
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و در قالب رمان و داستان کوتاه    ی از تخیل، اثر را باورکردن 

که در ادبیات تبعید عنصر تخیل   یکند. در حال   ی عرضه م

آید همه  ی وجود ندارد و آنچه در زیر ژانر تبعید به وجود م

فرد    یایدئولوژمحض است و در زیر چارچوب    ی گرایدر واقع

این آثار مانند خیابان    ید. ....در ادبیات مهاجرت حتقرار دار

 ( 11)"کنند  یدوطرفه عمل م 

و نوستالژ  یوقت»...   را در قالب خشم  اثر خود    ینویسنده 

گیرد    یم  یخود پدید آورد اثر او در قالب ادبیات تبعید جا

"(12) 

به هر حال آثار آفریده شده در این ژانر بسیار جذاب و »...  

فارسزیبا   ادبیات  من  نظر  به  سال    1100  یط   یهستند. 

هر خشت،   یرو  یتبدیل شده به آنچه پیش رو داریم و افراد

نو نهاده اند تا امروز که در قلمرو داستان و شعر    یخشت ها

ها  یرو ا  یقبل  یخشت  تازه  خشت  و    یادبیات  گذاشته 

 ( 13)"پدیده مهاجرت همان خشت تازه است....

سر  همین آشکارا  سطر  یک چند  از  نشان  تناقض,  از  شار 

 . و تحریف دارد ینگرجانبه

ادبیات    ادبیات خروش"تبعید,  و  و    "خشم  است  آشکار 

آن   آدم  یحالت"خواننده در  را که  احساس  به    یاز  در جا 

نم  یجغرافیای  یجای حس  روبروست  آن  با  "و    "کند  یبا 

,  "و زبان روبه رو نیست  یعنصر مکان, فضا, شخصیت داستان

ادبیات" در    در  ندارد...همه  وجود  تخیل  عنصر  تبعید 

ایدیولوژ   یگرایواقع چارچوب  زیر  در  و  قرار   یمحض  فرد 

باشد, اثر در    یکه در قالب خشم و نوستالژ  یاثر  ",  "دارد

است تبعید  ادبیات  معلم    "قالب  گونه  بدین  و....... 

ادبیات   ینویسداستان از  مهاجرت  ادبیات  پرداز  نظریه  و 

 .تبعید تعریف به دست داده است

که تبعیدیان خلق    یتوانند از هزاران اثر  ی روشنگر نم  ی قا  آ

از آن ها را نخوانده باشند,    یاطالع باشند و برخ  یکرده اند ب 

ببر از سر  ایشان  با    یاطالع   یخورد  ایشان  نیست, برخورد 

برخورد تبعید  عل  یغیرواقع   یادبیات  نگرانیو  و    ی رغم 

از   در خارج    "یبا گرد و غبار سیاس  یجو"شکایت ایشان 

ارزیاب سیاست  یهای  یکشور,  ظاهر  به  چه  به اگر  اما  گریز 

 .اند"یسیاس"شدت 

توان یها اثر م  ده  یمیان آثار شاعران و نویسندگان تبعید  در

  یسیاس  "خشم و خروش" روشنگر  ینام برد که از آنچه آقا

اند در آن ها خبر آن   ی نیست وبرعکس همه    ینام داده 

زیبا"  ی ها  یویژگ و  برا  یا"جذاب  ایشان  ادبیات    یکه 

خود  به  نزدیک  محافل  و  دوستان  میان  در  و  مهاجرت 

ماندبرشمرده   ال  ی,  کرد.  مشاهده  آثار  این  در  ه  بتتوان 

تبعیدیان  یبدیه آثار  اکثر  در  که  خروش "ست  و  خشم 

در تمام اشکال اش    یآزاد  یستایش ادیبانه  ی , یعن"یسیاس

مظاهر اختناق, سانسور, زندان, شکنجه,    ی و نیز مذمت تمام

  تاین همان تفاوت بزرگ میان ادبیا  اعدام و....... بدرخشد, و

مهاج و  آقاتبعید  است.  برا  ی رت  دادن   یروشنگر  نشان 

زیبا"  یویژگ و  نمونه   ی"جذاب  از  مهاجرت    یهاادبیات 

از اهل قلم و آثار آنان را که    ی موفق ادبیات مهاجرت نام های

کنند در حالیکه اکثر این نام ها    یدر حافظه دارند, ذکر م

  ,یعیدو آثارشان هم بیش هر چیز تب  ینویسندگان تبعید

سیاس"  یخصهمش  یدارا  ییعن خروش  و  و    یخشم 

عباس    یالبته معلوم نیست تکلیف آقا  هستند, و  "ینوستالژ

در آثار    "یحس نوستالژ", شاعر مهاجر, نیز که به  یصفار

  یاین در هم آمیز(   14شود. )   یخود اشاره دارند , چه م 

استاد    ی  یدر کار مطبوعات   ینظریه پرداز  یبهره گیرانه برا

روشنگر نیز وجود دارد. کافیست نشریه ایشان   یگرانقدر آقا

تبعید در    ی و کار ها  یرا مرور کنید, آثار نویسندگان تبعید

 .شوند یاین نشریه زیر عنوان ادبیات مهاجرت منتشر م

  ادبیات مهاجرت,  "یجذابیت و زیبای"پیرامون    یپردازنظریه 

ارایه   تحریف شده و  ,  ی غیر واقع  یتحلیل ها  یبه قیمت 

  یمغرضانه در باره ادبیات تبعید به سود فرهنگ و هنر مترق

ست "جذاب و زیبا"و پیشرو نخواهد بود. ادبیات مهاجرت  

  یهاقلم  "آواز  ی صدا"اما ادبیات تبعید نیست, ادبیات تبعید  

و نقد   یست, بررس یشکسته شده به فرمان آیت اهلل خمین

واقع بینانه, مستدل  باید    یست اما م   یادبیات تبعید ضرور

 .و همه جانبه سراغ اش رفت

 
 واژه در باره ادبیات تبعید و ادبیات مهاجرت  چند 

نیستند آثار درخشان در عرصه ادبیات تبعید و ادبیات    کم

, یا  یکیف  یگذاراما سخن بر سر ارزش   مهاجرت میهنمان,

پهنه    یکم ادبیات مهاجرت نیست,   یدر  تبعید و  ادبیات 

این دو پدیده    ی سخن بر سر شناخت و یا شناساندن واقع

 .است
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پرفراز و نشیب, به    ی سال زندگ  27تبعیدمان پس از    ادبیات

 عنوان فرزند سه دوره ادبیات تبعید در تاریخ معاصر ایران 

و پس از تشکیل    مرداد,  28  ی)دوره مشروطه, پس از کودتا

رستا و شخصیتحزب  اکنون هویت  یافته    یخیز(,  مستقل 

 . است

قلمخلق  اهل  ادبیات,  این  بدلیل    یکنندگان  که  هستند 

از وطن رانده    ی و سیاس  ی, هنر یفرهنگ  یفعالیت و مبارزه  

بیان و    ی, سرکوب آزادیحکومت اسالم   ی شکنشده اند. قلم

ترین نقش را در این ترک  یاساس  اندیشه, و اعمال سانسور

تبعید  یاجباردیار   نویسنده  است.  از   ی داشته  رانده شده 

شود,    یغریب پرتاب م   یکه ریشه در آن دارد, به دیار   یوطن

یعن این  و  غربت,  و  شدن  رانده  آسیاب  دوسنگ    ی میان 

 ی تبعید  یکه ذهن و روان نویسنده    یجانکاه   یها"شوک"

ها   یدهد. درگیر یدیگرگونه و جدید قرار م یرا در وضعیت

نخستین بار تجربه    یکه برا  ی ا  ی و روان  ی ذهن  ی و مجادله ها

ب  یم بحران  وطن,  مهر  بیشوند,  و  شدن,  یریشه  هویت 

  یکابوس  "یا    "یخواب طوالن  ی نوع "او آغاز    یعید را برابت

کنند. رانده شدن ترسناک یا تحقیرآمیز    ی م(  15)  "یطوالن

او را به وطن, به ریشه ها و خواست هایش   از زادگاه اش 

ست,    ی طبیع  یا  یکند, وچنین واکنش روان  ی تر منزدیک

بیدار سایه به سایه تبعیدیان راه   یهمچون وجدان"وطن که  

کرده    یم خانه  ذهن  در  که  نیست  مفهوم  یک  فقط  رود, 

است که    ییک حس همیشگ  ییزچ  باشد, وطن بیش از هر

,  "زند  ینشیند و گاه همراه آه از سینه بیرون م  یبر پوست م

برون" در  تنها  انگار  را  وطن  حضور  از  تجربه  نوع  مرز  این 

کردیم کسب  یاران,(  16)"شود  خانواده,  تبعید    وطن, 

  اش, و آنچه که او به خاطر آن ها تبعید شده است,کنندگان

جامعه    و تجر  ینیز  و  جدید,  جدید  مشاهدات  و  ها  به 

مش و  ملکه  کمتفاوت,  کابوس  این  در  درشت  و  ریز  الت 

تبعید جاده  "یابد که    ی در م  یو او به زود  شوند   ی فکرش م

باید    ینیست و از دل این کابوس م  "از گل سرخ  هپوشید

در چنین   یرا تدارک ببیند. نویسنده تبعید "دیگر یتولد"

 ی آزاد"سنگین  ی هابرد تا ب ی دست به قلم م یحال و هوای

 .را بپردازد "سخن گفتن و نوشتن

اش  همراه با قلم  68-67  یتا سال ها  ی تبعید  ی  نویسنده

ستمگر علیه  چیز  هر  از  آزادیبیش  آزاده   ی,    و   یکشو 

و فریاد کرد  و    اختناق  و گریز  و مهر وطن  غربت  اندوه  از 

خبر هر  او  دوره  این  در  نوشت.  اش  تلخ  از   یگریزگاه 

را  میهن تا اش  ا  بلعید  میان آن ها توشه   ی برا  یشاید در 

. دیدار وطن  به بازگشت به وطن بیابد  ناپذیرشیمیل سیر

م تبعید  از  دوره  آن  آثار  در  آرزوی  یکه  دید    یتوان 

 .ماند  یبینانه باق خوش 

زمان و شناخت بیشتر تبعیدگاه اش سبب شد تا او به    گذر

دن و بیگانه  دست یابد و از بیگانه بو  ینسب  یتطابق و تجانس

به   و  بگیرد  فاصله  خود  اندیشیدن"انگاشتن  خود  و    "به 

و    یبازآفرین کنجکاوش,  اما  آشوب  پر  ذهن  در  که  آنچه 

تبعید جایگاه ش  ی اقامتگاه جدیدش م وادارد.    ناختگذرد 

 . شد

 ینیست که تا هم امروز آثار تبعیدیان درون مایه    یتردید

و  ی  یسیاس ا  داشته  مایه  درون   , خواست   یدارد  که 

هر گونه سانسور   ی اندیشه, بیان و قلم و نف  یآزاد  یادیبانه

و    ی , مذهبی , فرهنگیسیاس  یو طرح ممنوعه ها و تابو ها

  تعهدو م  ی را با خود داشته است. ادبیات تبعید سیاس  یاخالق

آزاد به  متعهد  ب",  یاست,  تبعید  نیستیادبیات  ,  "طرف 

 .ادبیات افشا و ستیز با دروغ است

  یقلم به دست گرفت تا برخ  ی تبعید  بود, و   یباید تبعید  یم

 . داز آنچه گفته شد قابل پذیرش شون 

تبعیدیان    یآن هنگام, و چه اکنون فضا و مکان کارها  چه

دو پاره و دو شقه بود و هست, گاه وطن, گاه تبعید و گاه  

و    هر عاطفه  ذهنیت,  بازتاب  و  تبعید  واقعیت  این  و  دو, 

 .ست یتبعید اهل قلم  یاندیشه 

(  یخطاب به نویسندگان مهاجر ) و تبعید  ییاد گلشیر  زنده

 : گفته است

,  ی, ناموفقی از حافظه و خاطره استفاده کن  یاگر بخواه»...  

 ی گذرد و وضعیت موجود  یاگر در مورد آنچه که دارد م  یول

...  یشویموفق م   ", احتماالیات است بنویسچشم   یکه جلو

اینکه  یمهاجرت, باید جهان باشد, برامخاطب نویسنده در 

 - است موجود جا دراین اکنون  که –از خواننده  یااین الیه

 ( 17)"شود...  یشود و محدودتر م ینیز روز به روز تراشیده م 

این بزرگوار از بتعید داشت.    یاطالعیگفته نشان از ب  این  و

گلشیر آقایهوشنگ  و  تز  ی,  که  روشنگر  مشابه   یمجید 
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  یبه سادگ "رسد    ی به نظر م(  18دهد)  یارایه م  یگلشیر

 ( 19.)"ریشه را با جغرافیا اشتباه گرفته اند

که نویسندگان    یتکلیف آثار  یبا چنین دیدگاه   ی براست  و

میهن شان خلق کردند و در زمره    یجهان در باره    یتبعید

 شود؟  یدر جهان هستند , چه م  یبرجسته ترین آثار ادب

ا  ینویسنده نویسنده  اما  برا  یمهاجر  ,  ینوجوی  یست که 

تنوع و   از    به خارج  ینشینخوش   کسب و کار و تحصیل, 

سیاس مالحظات  است.  کرده  سفر  اجتماع یکشور  و    ی , 

تواند سبب مهاجرت شود اما اجبار و    یم  یو هنر  یفرهنگ

نویسنده  یتهدید نیست.  داوطلب  مهاجر  سفر  پس    یدر 

شود, نگران هویت خویش است,  یم   یار  و مهاجر دلتنگ دیار  

شود,    یجدید مواجه م  یبا مسایل ریز و درشت در جامعه

شود و   ینم یهویتیو ب یریشگیاما هیچ گاه دچار بحران ب

به دوپارگ م  یکمتر  رنج   اندیشد ویو دوشقه شدن  آن  از 

  تواند به وطن برگردد.یهر هنگام که بخواهد م برد. او  یم

ها جامعه    ی  سندهنوی  یتجربه  در  جدید,    یمهاجر 

نیست, و اینگونه است که   یتبعید  ینویسنده    یهاتجربه 

مبرون اطراف   شودیگراتر  در  آنچه  چیز  هر  از  بیش  اش و 

عاطفهیم و  اندیشه  با  م گذرد  گره  ادبیات  یاش  خورد. 

نویسنده  ی بازگوکنندهمهاجرت   با  یاذهنیت  ست 

 (20گفته شده.) یهایویژگ

ما به    یشبیه جامعه    یادبیات مهاجرت به ناچار در جوامع

 .شود یادبیات مجاز نزدیک م

 
دیدگاه   ی چرای  و  تبعید,    ی ها نظرها  باره  در  شده  اشاره 

 و ادبیات تبعید   یتبعید 

اهل قلم و هنرمندان داخل   یهادر باره نظرها و دیدگاه -1

تبعید تبعید,  پیرامون  تبعید  ی کشور  ادبیات  به  - و    که 

به    -از آن در بخش نخست این مقاله اشاره شد   ی های نمونه 

 :گمان من دو دلیل وجود دارد

 : عیدیانتب یو عدم مطالعه کارها ی اطالع  ی ب - الف

آقا  ی  برا و داستان  ی میرصادق  ینمونه  مدرس    نویس 

ادبیات مهاجرت یا ادبیات  "در باره   ی تازگ ه ب ینویسداستان

 :گفته است "تبعید

با نویسندگان ادبیات    روم امریکا و  یدو سال م  یهر یک »...  

ارتباطم. کارهای تبعید در  ادبیات  یا  که منتشر    ی مهاجرت 

را خواندم که    ی شود را دوست دارم. کتاب رضا قاسم  ی م

به    یانده ام از نویسنده اخوب بود. یک کتاب دیگر هم خو

زندگ  خسرویاسم   فرانسه  در  اسم    یم  یکه  به  کند 

حالت صورت » نیست.  چاپ  قابل  ایران  در  که  الغراب« 

ادبیات مهاجرت یا    ی است. ول  یدارد و داستان خوب  یتمثیل

  یادبیات تبعید کوچه بن بست است. چون نسل بعد انگلیس

م هاییاد  بچه  انگلیس  یگیرد.  نوشت. خواه  یاینها  ند 

ادب  یجویبار به جریان  نویسنده ها  یهستند که    ی عظیم 

 ( (21)"رسند . ی نم یما به جای یپیوندد و برایم یخارج

قدیم  اینکه نویس  ا  ی داستان  کارکشته  آقا  یو   ی چون 

در این رفت و آمد ها از خواندن دو رمان سخن   یمیرصادق

  بگوید و در مورد رمان دوم به غلط از نویسنده و اثر نام ببرد, 

, که ساکن فرانسه نیست(,  یالغراب, محمود مسعودة)سور

اطالع   حد  این  با  ک  "و  را  وتبعید  مهاجرت   وچه ادبیات 

 , بداند. شگفت انگیز نیست؟"بستبن

باشند   "کوچه بن بست"توانند    یمهاجرت و تبعید م  ادبیات

نباشد, آیا    یمنوط بر اینکه دیگر از مها جرت و تبعید خبر

بن کوچه  است؟  مهاجرت  اینگونه  ادبیات  دانستن  بست 

تالش بر  بستن  چشم  حال  درعین  نسل    یهاوتبعید 

فارسیجوان زبان  به  که  زبان  ی ست  ادبیات    یهاو  دیگر 

و کرده  تبعیدمهاجرت  بارتر  پر  نسل را    یقاآکه    یاند, 

 ". رسند ی نم یما به جای یبرا" عقیده دارند  یمیرصادق

با ترک دیار کردن که ریشه    "روانشناسانه  "ی: برخورد هاب

 .در تاریخ معاصر کشور مان دارد

بخش  در ویژه   یمیان  به  ما,  روشنگران  و  روشنفکران  از 

سیاسیون, و نیز مردم میهنمان, ترک دیار کردن یک مبارز  

بگونه  یعمل و  نیست  و  نبوده  قبول  کردن    یخال  یاقابل 

شده است. تجربه برخورد   ی خیانت تلق  یمیدان و فرار, وحت

از کودتا یاتبعیدیان توده  با  ی مرداد, پیش رو  28  ی, بعد 

 . ماست

ناگزیر را, که به طعن و کنایه    ی اخوان ثالث این گریزها  یحت

 :تابیدیخوانده است, برنم "ناشریفانه"

 ...«آخر...پیرهاتان نیز...هم":گوید

 "انداما جوانان مانده":گویمش

 "اینها دروغند و فریب" گویدم

 "آن ها بس بگوشم خوانده اند": گویم
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…………………………… 

 از آسیاب افتاده است, لیک آبها

 .یما ماندیم و عدل ایزد باز

 :گویدم هر شب زنم یآنچه گوی و

 "؟ی دست آمد یباز هم مست و ته "

 
 در خونش طال بود و شرف آنکه

 .باال تکاند و جام زد  یی شانه

 پوالدین ناپیدا بدست  چتر

 دیگر گام زد ی بساحل ها رو

 سواریشگفت از این غبار ب در

 .ایم, ما ناشریفان ماندهخشمگین

 از آسیاب افتاده لیک آبها

 (22ما با موج و توفان مانده ایم. ) باز

توده  ما که  دلیل  این  به  ایا,  بعد  مرداد    28  یکودتا  زها 

  "نئخا   یترسوها"ها را  مجبور به ترک وطن شده بودند, آن

 . ترک دیار کردگان هستیم یخواندیم, امروز اما در زمره

هنرمندان  یبرخ و  قلم  اهل  مانده    یاز  ایران  داخل  در  که 

  ا اشاره شد,آن ه   یاند و به نظرها و دیدگاه هابودند, یا مانده

تلق طرز  نوع  حس    یهمین  با  ها  آن  دارند,  و  داشته  را 

مبارزتر دانسته    یمطبوع خود را از اهل قلم تبعید  یایروان

  ی آزاد   یبرا  بارزههم در راه م  یاگر وجب  یدانند, حتیو م

  و علیه سانسور گام بر نداشته باشند.  اندیشه, بیان و قلم,

تبعی ادبیات  تا  است  شده  سبب  جداین حس  گرفته    ید 

با آن شود. )حساب عزیزان   یغیر واقع ینشود, و یا برخورد

بزرگواران شاملو,   یو  احمد  بهبهان  چون  رضا  یسیمین   ,

و منصور کوشان   ی, فرج سرکوهی, هوشنگ گلشیریبراهن

قلم در ایران بودند و هستند, و در وطن   یجداست که آبرو

اندیشه, بیان و قلم, و علیه    یآزاد  یاز مبارزه برا  ینیز دم

 .(سانسور باز نایستادند

هم اضافه بر درک گفته شده وجود    یکیف  یحس برتر  -ج

این گفته   دارد,  و  میهنمان  داستان  یداشته  بزرگ  نویس 

 : است

ا, نویسندگان ما در  جمن البته بارها گفته ام که در این "

کرده اند.    یبا ارزش  یو شعر, کارها  ی عرصه ادبیات داستان

نم داخل ی البته  نویسندگان  آثار  با  مقایسه  قابل  که  گویم 

 (23) "به هر تقدیر ارزشمند است یکشور است ول

این است که این دست برخورد ها بتدریج کاهش    واقعیت

حدود تا  و  نی  ییافته  دالیل  است.  شده  ها  تصحیح  این  ز 

 :توانند باشندیم

هنر  یفرهنگ  یسفرها- و  یو  قلم  داخل   اهل  هنرمندان 

اهل    یبه یار  "کشور به خارج از کشور. این سفر ها که اکثرا

شود سبب شده اند    یشد, و م   ی تدارک دیده م  یقلم تبعید

ها کار  با  کشور  داخل  قلم  اهل  وضعیت    یتا  و  تبعیدیان 

دست   یتربینانهواقع  یها  یبه داور  آنان آشنا شوند و  یزندگ

  یبرخ  ی. این سفرها باد تبختر و تفرعن, و فخر فروشابندی

در که  دلیل  این  به  را,  کشور  داخل  مندان  هنر  ایران    از 

در داخل    یکه دیگر پای   یاند, کم کرده است, هنرمندان مانده

پای  نمونه   یو  دارند,  کشور  از  خارج  آیدین  در  آغداشلو اند 

 (. 25بال الخاص)یو هان ( 24)

اهال  یبرخ تبعید  ی از  هنرمندان  و  را    یقلم  سفرها  این 

اسالم و سیاست حکومت  و شاید    یم   یدسیسه  دانستند, 

 ( 26هم هنوز بدانند.( , )

,گسترش و در دسترس یو هنر   ی فرهنگ  ی کنار سفرها  در

, چاپ  یمرزبرون  یدیگر از رسانه ها  یبودن اینترنت و برخ

از میزان (  27در داخل کشور )  یاز اهل قلم تبعید  یآثار

 .کاسته است ی اطالع یب

تابیدند,  یازاهل قلم داخل کشور که تبعید را برنم  یبسیار -

از تبعید    ی شدند. این عزیزان بتدریج به درک درست  یتبعید

تبعید یک  یو  جز  اما  یافتند  هرگز   یدست  نمونه  دو 

  یبررس  و   یا مورد نقد   پیشین خود را تصحیح,  یهابرخورد 

  حمدکه در داخل کشور ماندند ا  یقرار نداده اند. از اهل قلم

ست که نگاه خود  یهایشاملو, شاعر بزرگ میهنمان, از نمونه

اهل    یکارها  ی را تدقیق و تصحیح کرد, و صمیمانه به معرف

تبعید بررسیقلم  و  مهاجرین   ی,  و  تبعیدیان  مسایل 

 (28پرداخت.)

به اهل قلم و    یدیل اهل قلم و هنرمند تبعیدتبالبته روند  

 .نیز وجود داشته و دارد هنرمند مهاجر

دیدگاه -2 و  نظرها  باره  باره    یهادر  در  مهاجر  قلم  اهل 

 و ادبیات تبعید   یتبعید, تبعید
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کارها  این از  حداقل  تبعیدیا  یدسته  توسط  شده  ن  انجام 

برخوردها بنابراین  هستند,  و  بوده  پوشانه,  چشم  یآگاه 

مت و  متناقض  ادبیات  أ ناروش,  باره  در  مغرضانه  گاه  سفانه 

 :تواند به دالیل زیر باشد  ی تبعید م

ستیزانه, طلبانه و سیاست, مصلحت"روانشناسانه" برخورد -

برقرار و  ایران  به  آمد  و  رفت  توجیه  منظور  با   یبه  روابط 

 . داخل کشور یو هنر ی محافل فرهنگ

تر به زیر سایه کشاندن ادبیات تبعید, به منظور درخشان  -

 . نمایاندن ادبیات مهاجرت

 
*** 

 : منابع ی نویس و برخ   زیر 

انصار -1 عبدالمعبود  ایاالت یدکتر  در  مهاجر  ایرانیان   ,

پژوهش حاشیه  یمتحده,  دکتر    ینشین در  ترجمه  گانه,  دو 

 1369, انتشارات آگه ) تهران(, یابوالقاسم سر

ایرانیان خارج   "  یپدیده    یدر باره  ی, گفتاریحسین مک -2

  2001, آپریل    356ایران استار ) کانادا(, شماره    "از کشور

است:    ی)نویسنده نوشته  مقاله  سیاس"این   –   یشرایط 

ترین فضا و بستر ایران بعد از دوم خرداد, مناسب  اجتماعی

 .!"حل معضل بحران مهاجرت فراهم کرده بود یرا برا

( با رضا  یمبستگفرزین ایران فر ) رادیو ه  یگفت وگو -3

حسین   ,یساسان قهرمان, حورا یاور  , بهروز شیدا,یقاسم

 گل و نسیم خاکسار ملیحه تیره ,ی رضا براهن آذر,نوش 

, تیر 895  -6  یها, روزنامه شرق, شمارهیعباس صفار -4

 1386ماه 

قاسم -5 گفت  , یرضا  مهدیزاده,  در  بابک  با  حوصله "وگو 

 1386, خرداد1417, اعتماد, شماره "را ندارم یهیچ جمع

راحت-6 به  بخش   یم  یامروز  از   یتوان  را  تبعیدیان  آثار  از 

  ی تبعیدیان از داخل ایران خواند و پیگیر  یطریق سایت ها

)حسین نوش آذر(, کلمات   "مداد"  یو هنر  یکرد. سایت ادب

(,  ی(, ادبیات و فرهنگ )میرزاآقا عسگریاکبر )اکبر سردوزام

(, کتاب  یعالء و شکوه میرزادگ  یشگران )اسماعیل نورپوی

بیگناه(, )روشنک  کانون   شعر  تبعید,  در  ایران  قلم  انجمن 

ها  و ده  یو.....صدها سایت فرد  "در تبعید "نویسندگان ایران  

  یو تلویزیون  یرادیوی  یهاو برنامه  ,یو خبر  ی سایت سیاس

 .هستند یو..... نمونه های  یمرزبرون

الیاتحسین نوش  -7 میترا  با  ادبیات  ",یآدز در گفت و گو 

 ی , سایت جن و پر"ماست ی چفت و بست عاطف

,  "مداد "سایت    ایران,  یآذر, ادبیات غیر رسمحسین نوش  -8

 1384آبان ماه  6

  ی پل"علیرضا زرین در گفت و گو با شاهرخ تندرو صالح ,   -9

 1386تیر ماه  ,887, شرق, شماره "یمیان واژه ها تا تنهای 

  این",   1–در ادبیات مهاجرت    ی محمد چرم شیر,کنکاش-10

  ,1411رهاشم,  اعتماد ,  "است  کرده  عوض  رنگ  ادبیات

 1386خرداد 

 یخشت"محجوب,   یمجید روشنگر در گفت و گو با نل  -11

 1386خرداد  26,  882شرق , شماره    ,"گدشته  یهابرخشت 

 همان جا -12

 همان جا 13

, تیر  895  - 6  یروزنامه شرق, شماره ها,  یعباس صفار -14

 1386ماه 

 است., آرش,  یتبعید, کابوس طوالن  نژاد,  یناصر رحمان -15

 1371, آبان و آذر  21-22 یشماره ها

بقراط, وطن یک حس همیشگ -16 باره    یاالهه  ست, در 

تبعید"کتاب   شاد,    یاستعداد  ی, نوشته مهد"در ستایش 

 1386تیر ماه  20چهار شنبه 

 شاد , در ستایش تبعید, انتشارات باران   یاستعداد  یمهد -

گلشیر-17 گفت   یهوشنگ  بهتویدر  اردشیر  با   , یوگو 

, سال  17آرش شماره    در مهاجرت,  یفرهنگ و ادبیات فارس

1371 

 11منبع شماره  -18

  ی, ترجمه تقی ادواردو گالیانو ,مالل غربت یا آفرینندگ -19

و آرش,    "پناهنده  یندا"نشریه    ی,نخستین شماره    یامین

 1370, اردیبهشت 4شماره 

 :گوید یعلیرضا زرین در باره ادبیات مهاجرت م -20

اصل»...   دغدغه   .... مهاجرت  و   یادبیات  بازار  مصرف  اش 

گیر جبهه  و  دوگانگ  یجنجال  به  دادن  در  تن    یها  یو 

فراتر   یمعمول نیست.  و »غرب«  افتاده »شرق«  پا  پیش  و 

اش   ی یازد. دغدغه اصل  یاتر و ژرف تر دست م رود و فریم

و قالب نخورده و در زرورق بازار    ی واسطه و واقع   ی آفرینش ب

گوسفند    اعمت مهاجرت  ادبیات  است.  نشده  پیچیده  داغ 

تواند باشد و به    ینم  یهیچ درگاه و آستانه و دربار  ی قربان
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و غیرو نیازمند نیست. اصل آفرینش و نیاز    یپاسپورت تجارت

آف وامبه  تپش  به  را  آثار  این  قلب  و    یرینش  همین  دارد. 

 ".بس

انسان مهاجر هرگز بر خاک غیر، محکم    یهمان گونه که پا"

و استوار نیست، آبشخور ذهن او نیز مهجور است و در نتیجه 

شاعر    یزبان، یا در واقع خود او سردرگم است. این سردرگم

م را  مهاجر  نویسنده  مه  یو  به  سایه    ،ی ابهام  ،یتوان  یا 

امپرسیونیس   یروشن نقاشان  آثار  در  که  دانست    ت مشابه 

بسیار ویژه اینگونه هنر   یها   یوجود دارد. اما آنان که زیبای 

م م  یرا  و سایه    ی ستایند،  و مه  ابهام  گونه  این  که  دانند 

پرداز که   یروشن  است  خاطر  بدان  و  است  هنر  ذات  در 

ت آن و شناخ  یاز هست  ی دیگر  یچشمان هنرمند به زوایا

دست یافته است و به همین جهت در آن صراحت و صداقت  

ا  ی زیبایو   ویژه  طراوت  است.......   یو  ادبیات    "،  "نهفته 

با »بیگانه« و در    ی و زبان  ی فرهنگ   ی مهاجرت، ادبیات رویاروی

و زبان بیگانه است. اینگونه تعلیق   یذهن و زندگ  یخودپذیر

وشت انسان  مهم از سرن  یو آویزان و آونگ بودن خود بخش

 ( 9)منبع شماره  "است.

  6,  891شهرام رحیمیان, در روز نامه شرق, شماره  یآقا -

ادبیات مهاجرت بحث شیرین و   "گفته اند:  , 1386تیر ماه,  

ست که به تعداد نویسندگان مهاجر و آثارشان  ی پرداخته ا

 ."تعریف دارد

میرصادق -21 شرق,   ی جمال  افشاگر,  مثابه  به    ,داستان 

 1386خرداد  868,7شماره 

آخر   یمهد -22 دفتر  از  اسکندر؟  یا  نادر  ثالث,  اخوان 

 22-23صص 1361سال   شاهنامه, انتشارات مروارید,

 17منبع شماره  -23

و تبعات آن,    فرهنگی   قشالق   – ساسان قهرمان, ییالق   -24

 ی سایت رضا قاسم

الخاص, ایران استار ) کانادا(,    بالیبا هان  یمصاحبه ا -25

 2000ماه مه  5, 310شماره 

سفرها -26 مورد  هنر  ی فرهنگ  یدر  و    یو  قلم  اهل 

سو  از  کشور  خارج  به  کشور  داخل  از   یبرخ  یهنرمندان 

های گاه  و دید  نظرها  نیز  است, که   یبتعیدیان  طرح شده 

این طیف سفرهاواقع نیستند.  و    یفرهنگ  یبینانه و دقیق 

ندان داخل کشور را به خارح کشور دسیسه ها هنرم  یهنر

کرده و آنان را    یتلق  یاسالم  ی ها  ومتحک  یو سیاست ها

 :خوانده اند. نمونه ها یحکومت اسالم "یسفیران فرهنگ "

از   - پور,  نادر  نیمروز "مشروعیت  "تا  "مشروطیت  "نادر   , 

 1999ر نوامبر56112)لندن(, شماره 

گناه بینش    "  "یخواست آزاد  "ر.ک به منصور سعادت   -

 1376سال, 4؟, دیدار) آلمان( , شماره  "یسطح

آبان  ,   94نعمت میرزا زاده , گفت و گو , مجله پر, شماره   -

 ( ی. س یواشنگتن د)   1372ماه 

 103و  95 ی , مجله پر , شماره ها یهوشنگ شکیبای -

فیلترممیز -27 از  عبور  در  مهاجرت  سپیده یادبیات   ,

  یو ادبیات, شماره ها  یفرهنگ  یپناه, باران, فصل نامه  زرین 

 ( ) استکهلم  7و  6و  5و  4

 1370شاملو در مصاحبه با آدینه , زمستان  -28
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 منوچهر بختیاری 

 
 

میراث ادبی تبعیدیان دگراندیش استانبول  

 ی مشروطه در آستانه 
 

فرهنگی میرزا آقاخان کرمانی و شیخ  تاملی بر کارنامه ی  

 احمد روحی 

 

این نوشته بر کارنامه کمتر شناخته شده و رابطه ی فرهنگی  

آقاخان و روحی، با سه شخصیت موثر، سالهای اقامت قریب  

سالهای   استانبول  در  آنان  ی  ساله  تا    1304نه 

 ، تمرکز دارد.   1895تا  1886ق/1313

 

 اصفهانی همکاری با میرزا حبیب  

ی   سده  پایانی  های  دهه  در  استانبول  ایرانی  ی  جامعه 

نوزدهم، عصرحاکمیت ناصرالدین شاه ، بر اساس حلقه ی  

ارتباطی روزنامه ی متنفذ و محبوب اختر و نهاد و اقدامات  

و   تجددخواه  کنندگان   اداره  و  نویسندگان  از  ناشی 

دگراندیش آن، تحرکی کم نظیر در تاریخچه حضور و تاثیر  

ایرانیان خارج کشور، به وِیژه بخش تبعیدی و مهاجر تحول  

از یک جامعه ی  تغییرمحسوس  این  یافت.  جوی جمعیت 

فرهنگی تحرک  و  حضور  به  اقتصادی  و  تجاری    - صرفا 

همدل  و  نفره  سه  جمع  مدیون  هرکس  از  بیش  سیاسی، 

م( ،  1893-1836ق/1310-1250میرزا حبیب اصفهانی  )

و میرزا   (م1896-1847/ق 1314ـ1263)شیخ احمد روحی  

( کرمانی  ق(   1314-1270م/  1896-1853آقاخان 

عنوان نخستین  به  توان  را می  اینان  بود.کارهای مشترک 

ایران معاصر   ادبی   پژوهش های  دانشورانه ی  تالش های 

 دانست.

به نوشته ی محمود افضل الملک که در این برهه، همنشین 

آقا اش  جدانشدنی  یار  و  احمد  بود،می  برادرش شیخ  خان 

نویسد: وی »پس از مدتی ]با[ مرحوم میرزا حبیب اصفهانی 

که از فحول ادبای عصر خود بود،آشنا شد وبا او به معیت  

روحی افندی ] منظورشیخ احمد[  به ترجمه حاجی بابا از  

سال   دو  مدت  و  نفر،پرداختند.  سه  فارسی،هر  به  فرانسه 

اغل حبیب  میرزا  منزل  در  آقاخان  میرزا  اقامت  مرحوم  ب 

میرزا   مرحوم  تالیفات  و  تصنیفات  تصحیح  به  و  بود  گزین 

حبیب که از ترکی و فرانسه به عربی و فارسی ترجمه کرده  

 [ 1و از فارسی و عربی به ترکی و فرانسه ترجمه نموده...« ]

درباره ی برگردان ماندگار میرزا حبیب، » سرگذشت حاجی  

انی درویرایش  بابای اصفهانی«، و یاری آن دو آزاده ی کرم

نهایی آن و تالش برای نسخه نویس متعدد و ارسال برای  

چاپ به ایران و هند و اروپا ، درآثارم نوشته ام . به کار ناتمام  

بابیان:»   مقدس  کتاب  ی  ترجمه  در  آنان  ی  نفره  سه 

بر  جستار  این  تاکید  ام.  پرداخته  دیگر  جای  بیان«،هم 

نفره است. کارهای مشترک  فرهنگی دیگر این جمع سه  

صرفا اشاره کنم که به پژوهش من در  زاویه ی دید و آثار  

آقاخان، در پروسه  مباحث و بستر ویرایش و بازنویسی »  

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی«، به ویژه خلقیات نگاری  

ها متاخرش چون» سه مکتوب«و» صدخطابه« و آثار تاریخ  

ای و  اسالمی  انحطاط سرزمین های  درعلل  اش  ران  نگاری 

او ، تحول وتاثیرهای بنیادین پدیدار گشت.   از اسالم  پس 

دراین باره در کتاب در دستم درباره ی زیست و روزگار و  

 اندیشه های آقاخان، دراین باره نوشته ام. 

میرزا حبیب قریب بیست سالی پیش از این دو دوست و   

همکارش به استانبول آمده بود و با عضویت و شراکت در 

فره استانبول،  مجامع  معارف«،  انجمن   « ویژه  به  نگی 

تدریس زبان  های عربی و فارسی و دوستی با اهل فضل  

تسلط بر زبان های ترکی،    عثمانی و خارجیان ساکن شهر،

عربی و فرانسه نام و منزلت برجسته ای کسب کند.چنان  

آوردم، در این    که در»تاملی بر روزنامه ی اختر استانبول«،

سفیر  الملک  معین  خود  اصلی  حامی  پشتیبانی  از  برهه 
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فرهیخته ی ایران در استانبول ، که جایش را به ناظم الدوله  

ی دیبا سفیرخودکامه و گوش به فرمان امین السلطان وزیر 

اعظم  خودکامه ناصری داده بود ، محروم شده بود. شاید  

آن   به  روزافزونش  نزدیکی  دالیل  از  دگراندیش  یکی  دو 

رادیکال تحول جو،یکی هم همین تغییر در اوضاع سیاسی  

 [2شهر بوده است.]

دوران اقامت میرزا حبیب در استانبول، مصادف با تحول و  

نفوذ علوم غربی در عثمانی بود ادبیات و  .ادبیات  تجدد در 

  1850تنظیمات ) اصالحات امپراتوری( در فاصله سالهای  

ات دیوانی سنتی عثمانی، به تاثیر و  ، با گذر از ادبی1900تا  

داد و ستد با ادبیات اروپائی به ویژه فرانسه ،فضای متفاوتی  

را در استانبول  زمانه ی بحث این نوشته افرید. ادبیاتی که  

و   جوی  هویت  پروری  ملیت  نیرومند  ی  الیه  تدریج  به 

خواهان ترقی را برجسته کرد. در همین راستا، اهل فضل و  

تجد پی  نوجویان  ،در  دولتمردان  میان  در  ویژه  دخواه،به 

گشایش انجمن ها، تاسیس نشریات ادبی،علمی و سیاسی،به  

تحرکی گسترده برآمدند.توجه به دستاوردها و آثار نوگرای 

مدنیت نوین، به ترجمه وانتشارگسترده ی آثارنویسندگانی  

فرانسوی  درخشان  ادبیات  و  روسو  مولیر،  منتسکیو،  چون 

 منتج شد.  

خان و روحی با گشت و تفحص درکتابخانه ی پربار میرزا آقا

حبیب و چند کتابخانه ی عمومی استانبول ،متوجه شدند  

که میرزا حبیب در سالهای گذشته بر بسیاری از دیوان و 

تذکره های فارسی حاشیه  و یاداشت های اصالحی نوشته 

   ،ولی کاررا ناتمام  و بی نام و نشان خود، به جا گذاشته است. 

میرزا  که  اثری  چند  ویرایش  کنار  در  آنها  اقدام  نخستین 

برگردانده،   فارسی  به  ترکی  ترجمه  یا  و  فرانسه  از  حبیب 

در شرح   :» نامه ی سخنوران« فارسیکاری پرداختند به نام  

از آثاری که در کتابخانه های متعدد عثمانی  به   تفصیلی 

زوه جامانده و میرزاحبیب نسخه ای تهیه کرده بود.چند ج

سید  حضور  با  عمومی  درمجلسی  و  نوشته  اثرهم  این  ی 

جمال الدین اسدآبادی و بزرگان جامعه ایرانی شهر،عرضه  

فرصت    شد. مرگشان  آنان،با  مشابه  متون  غالب  همچون 

تکمیل نیافت. تکه های پراکنده ای از این متن به شماره  

هایی از روزنامه فارسی اختر راه یافت،که جای دیگرنوشته 

بسیاری ام.ا همچون  اثرناتمام  این  که  کنم  شاره 

کسان   دست  به  دستگیری  آقاخان،زمان  دیگرازتالیفات 

[  و به متون منتشره ی آنان، بی آنکه نامی  3دیگری افتاد. ]

بگویم   بهتر  یا  و  یافت  راه  برده شود،  اصلی  نویسندگان  از 

 مصادره شد.  

ادی اشاره کنم که آقاخان و روحی به دلیل نهان زیستی اعتق

تفتیش عمومی ،کمتر نام و نشان   و در زیر پرتو بی رحم 

خود را بر اثری نهاده اند. امری که با شناخت فضای زیست 

و تحرکشان طبیعی می نماید.در برهه ی غربت نشینی آنها 

فعالین  تحرک  به  حساسیت  وسانسورو  درعثمانی،خفقان 

مخالف ارمنی و ترک شهر و در نتیجه دگراندیشان ایرانی  

سیار باال بود. تنها اگر نسخه ی اصلی دست نوشته ی خود ب

نام   آزمایی  راستی  به  توان  می  باشد،  جامانده  به  آنان 

 نویسنده ی نوشته های پرشمار آنان، نزدیک شد. 

برچیده ای از نوشته های نثر و   » مجموعه ی نفائس«،    

منظوم میرزا حبیب،اثری است که آقاخان و روحی با نظارت 

اثر را میرزا ح این  بیب، تالیف کردند. زنده یاد ایرج افشار 

لغات   و  امثال  و  حکایات  و  اشعار  » مجموعه  عنوان  تحت 

متفرقه« ) نسخه ی کتابخانه دانشگاه استانبول( ، ذیل آثار  

 [ 4چاپ نشده ی میرزا حبیب ثبت کرده است. ]

[ نسخه ی خطی  نگارنده،  5عکس  اختیار  در  رساله  این   ]

بر دستخط قابل شناسایی میرزا نشان می دهد که   عالوه 

برخی   و  روحی  احمد  شیخ  خط  به  اکثرمطالب  حبیب، 

مطالب و توضیحات درباره ی اثر و شخص میرزا حبیب به  

خط میرزا آقاخان قابل رویت است. امری که نشان می دهد  

دگراندیش   دو  آن  سوی  از  برهه  همین  در  رساله  این   ،

آثار چاپ   ثبت  و  برای حفظ  پراکنده ی  کرمانی   و  نشده 

 میرزا حبیب، با زحمت و دقت بسیار تالیف شده است. 

بعد تاث  ی مورد  و  مهم  کتاب  زمانه:    ریکار مشترک،   گذار 

 ات یوصف عادات و رسوم و خلق»  در،  »غرائب عوائد ملل«

سو  ،«ملتها ا  یدر  ساختن  مظاهرمدنیت    با    انیرانی آشنا 

بر  است.  جدید را  اقتباس  این  حبیب  تطبیق میرزا  اساس 

)رفاعه بک( طهطاوی    منبع اصلی فرانسوی با برگردان رافع

مصری    م(1801-1873) دان  فرانسه  مترجم  و  اندیشمند 

جمله  از  نامبرده  کرد.  تدوین  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه 

-  1915 ) محمد عبده شخصیت هایی مصری بود که کنار 

( مورد توجه این جمع ره جو و تحول طلب تجدد   1849
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ار گرفت. میرزا حبیب این کتاب را ابتدا تحت عنوان خواه قر

به  گونه    اقتباس  «، با افزوده و تغییراتیغرایب عواید ملل  »

[ قریب  6]اخترروزنامه ی      پنجاه شماره یصورت پاورقی در

دوسال پیشتر از ورود آقاخان و روحی به استانبول منتشر 

فهم امکانات  و  ظرف  در  توانست  می  که  اثری  بود.    کرده 

سنتی زمانه، درقیاس ایران عصر ناصری با دیگر سرزمین ها  

، پرسش های محرکی بیافریند.آقاخان و روحی با ویرایش  

انتشار درآوردند.   و اصالح متن آن را به قامت کتابی قابل 

بحث پیرامون برخی افزودهای خرافی ستیز ونقد و نکوهش  

زمانه  تقدیر گرایی ودنیا گریزی و اوضاع به غایت زن ستیز  

کار   به  نیاز  ویرایش  این  در  غالب  و مذهب  و سران سنت 

درچاپخانه   کتاب  قامت  در  دارد.رساله  مفصلی  و  مجزا 

اخترمنتشرودر شمارهایی از اختر به خوانندگان معرفی شد.  

در پیشگفتار متن جدید آمد که رساله از اصل نوشته ی »  

بک  اهل فرنج«، ترجمه و با تطبیق با برگردان عربی رفاعه  

مصری، برای » استحسان استقباح عادات«  و عبرت ایرانیان 

از مردمان جهان، با حذف » مطالبی که ثمری بدان مترتب 

نیست «  تالیف شده است.نوشته جدید با چاپ سنگی،در  

صفحه،   260دو بخش  شامل  یازده فصل و پانزده فصل ،  

 منتشر شد.   

سعدى   »  گلستان  حب   «،  منتخبات  میرزا   یب ازآثار 

از جمله رساله هایی است که در همین    ،(1309)استانبول،  

تالیف شده است.  از مرگ میرزا حبیب،  برهه و سال قبل 

سالهای    میرزا آقاخان از زمان حضورش در کرمان و اصفهان،

تا  1300 اساس  1303ق  بر  را  خود  »رضوان«  کتاب  ق، 

اقتباس و تقلید گلستان سعدی  در دستور کار داشت و در 

رساند.   همین پایان  به   ، میرزا حبیب  با   سال ها همکاری 

کتاب   فارسی  برگردان  کار  آقاخان  ژیل  میرزا  »سرگذشت 

م(،  1747-1668اثر مشهورآلن رنه لوساژ فرانسوی )  بالس«

که نسخه ی ناتمام و خطی آن را بدست داریم را زیر نظارت   

چندی  که  حبیب،آغازکرد.اثری  میرزا  دانی  فرانسه  زبان  و 

م آستانه  بعد  نامدار  پزشک  کرمانشاهی،  خان  محمد  یرزا 

مشروطه، بدون هیچ تصرفی در ادبیات برگردان فارسی، با  

اروپایی   های  معادل  برای  که  فارسی  های  نام  ثبت همان 

آمده بود ، بدون ذکر نام مترجم اصلی، به نام خود منتشر 

و   ،حاذق  و تجددخواه  ورز  دانش  پزشکی   دانیم  کرد.نمی 

ی فرانسه ،چون دکتر کرمانشاهی که به خاطر     تحصیل کرده

زمانه  متعصبان  ستیزش،ازسوی  خرافه  سخنان  و  دیدگاه 

لقب » کفری« گرفته بود، چه نیازی به چنین اقدام در فهم  

 [7امروزین ما:سرقت و انتحال،  داشته است.] 

آقاخان در برگ پایانی نسخه ی خطی خود که بعد از مرگ  

ق(  1310ذیعقده    7/  1893مه    23دوستش میرزا حبیب )

تحریرنموده، همچون سایر آثارش از ذکر نام خود بر رساله  

حذر کرده قدردان و با امانت داری، از پیشگامی میرزا حبیب 

روی  »ترجمة کتاب ژیل بالس، از  در این ترجمه،می نویسد:  

دانشور اصفهانی، برحسب   خط ادیب مرحوم حبیب افندی

وزیر   پاشا  رضا  حسین  اکرم  اجل  دولتمآب  جناب  فرموده 

عبدالحسین  عباد،  احقر  خط  به  العالی  اجالله  دام  عدلیه 

 الشهیر به میرزا آقاخان کرمانی«. 

منتشر  خود  نام  به  دیگر  کسان  بعدها  که  آثاری  ازجمله 

سنگی» ازچاپ  آثارابونصر   منتخاب ةمجموعـ  کردند،باید 

ق در چاپخانه اختر استانبول 1308شیبانی«، که در سال  

به خطا چند   معاصر،  تاریخی  آثار  کرد.در  یاد  منتشر شد، 

خان   ملکم  اسناد  میان  در  ابونصر،بازیافته  امضای  شعربا 

کتابخانه ملی پاریس، را با این فرض که ابونصر نام مستعار  

قاخان کرمانی نسبت داده اند.  میرزا آقاخان بوده، به میرزا آ

[8   ] 

کاشانی   شیبانی  ابونصر  کاظم  محمد  بن  خان  اهلل  فتح 

و  1241-1308) توانا  های  نویسنده  و  سرایندگان  از  ق( 

نامدار عصرناصری است. زبان فصیح و فاخر و نقاد او زبانزد  

اهل فضل زمانه بود.لحنی تند و نگاهی انتقادی و پرصالبت  

مانه سلطنت ناصری دارد. قاسم غنی  به کاستی وآفت های ز

او را از پیشگامان نهضت تجدد ادبی عصر قاجار می شناسد.  

او به   سروده ی    های  آقاخان برخی کلمات و توصیف[  9]

ملک   « ی  قصیده  و  دادیه«   « ی  قصیده  همین  ویژه 

پریشان« او را به نثر در »سه مکتوب «و »صد خطابه« به  

 [ 10]. استکار برده 

ژان میرزا میراث  قلم  در  استانبول  تبعیدیان  پیکارسک  ر 

که بر نثر و انواع ادبی به ویژه داستان   حبیب و میرزا آقاخان،

و  محرک  اثرات  معاصر  ایران  نویسی  نمایشنامه  و  رمان  و 

پیشگامی گذارد،شایسته ی نوشته ی مجزای درخور دیگری 

 است.
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 رابطه ادبی و تاثیر بر ادوارد براون 

وازرابطه   براون  نزدیک  ادوارد  با  روحی  و  آقاخان    همدل 

(1862-  (Browne Granville Edward    شناس  ایران

برجسته ،در حوزه مطالعات بابی و بهائی در آثارم نوشته ام،  

دراین نوشته تمرکز بر نقش و تاثیرو رابطه درحوزه زبان و  

است. فارسی  احمد ادبیات  آقاخان  شیخ  فاصله  و  ی  در 

مکاتبات  94-1890هایسال برقرار  پیگیری    م  براون  با 

و  .  ندکرد آقاخان  خط  به  تناوب  به  ها  نامه  که  دانیم  می 

روحی و بعضا با خط مشترک برای براون ارسال شده است. 

و   خواست  ها هست،حاصل  نامه  این  در  هرچه  عبارتی  به 

نامه نگاری و بده بستان این  آرای مشترک هردوی آنهاست.

ژانویه   تا  یابد.  ،  1894کتاب  و  ادامه می  متون  از  بسیاری 

نوشته های ارسالی و یا نسخ ی خطی از منابع درخواستی 

کمبریج   دانشگاه  ی  کتابخانه  مجموعه  در  که  براون، 

[ نامه های  11نگهداری می شود ،به خط هردوی آنهاست. ]

براون به اینان غالبا به آدرس دفتر روزنامه اختر ارسال می 

دستیار هیئت تحریریه کار می کرد.  شد،که اقاخان به عنوان  

اختر،  مدیر  طاهر  محمد  های  نامه  ورای  از  براون  وقتی 

او با این دوستان تازه اش ،که با میرزا حبیب   دریافت که 

[ ، 12دوستی و همدلی داشتند، میانه چندان خوبی ندارد ]

رابطه خود را با او قطع و به مکاتبه مستقیم با آنان روی  

 آورد.

با   بزرگ براون  عمالً    روحیتر  برادر  که  ــ  مهدی  ــ شیخ 

ایران  به  را داشت، در سفرش  ازلیان کرمان  رهبری   نقش 

آشنا شده بود. براون شیخ احمد را گرامی و    (1887)سال

»انقالب ایران«اش   شناساند. او در کتابمحترم و صدیق می

صاحب  و  آگاه  بسیار  فردی  را  انسانی  احمد  و  توانا  نظری 

خواند که بسیاری از کتب نایاب رفتار میو صادق    درستکار

گرانبها ایرانو  ادبیات  و  تاریخ  یا    ی  و  تهیه  او  برای  را 

 [ 13]برداری کرده است. نسخه 

موضوع  و انگیزه ی اصلی نامه ی نخست به براون حول دو  

اروپایی   موضوع تالیف » هشت بهشت« و معرفی دوستان 

یا مشتاقان نسخه های    در استانبول برای تدریس فارسی و

های براون و  با بررسی نامهخطی توسط آقاخان و روحی بود.

شیخ احمد بود که چاپ و انتشار  این  :  می توان دریافت  اینان

حاجی سرگذشت  فارسی  لهجه   ترجمه  مطالعه  های  بابا، 

بهشت« به زبان انگلیسی یا فرانسه،  محلی، ترجمه »هشت  

 در ایران را به براون پیشنهاد الکاف میرزا جانی  نقطةو یافتن  

 [  14]  داده بود.

 به (    1891سپتامبر  27مورخ  )در نامه ای    هم  براونخود  

زبان  دوستش راس،  دنیسون  خاورشناس ادوارد  و  شناس 

نویسد  ،انگلیسی با   برخی  :می  »بسیار  تبعیدی  ایرانیان  از 

خواهان منابع    او  اگر  و  معلومات« را در استانبول می شناسد،

می   و  است  متونی  ایشان   ،خواهدو  به  ای  نامه  تواند  می 

  بنظر  ،   هستم  تماس  در با یکی از آنها من دایماً    :»بنویسد

  دیده  کنون تا   من  که است ایرانی  ادبای بهترین از  یکی من

یار زیادی نسخ خطی برای من تهیه کرده  بس  تعداد   و  ،   ام

 [15]هستم.«است ، و من واقعاً مرهون او  

انسانی    کهایران  وادبیات    نقد  دانش ورزانقزوینی از    محمد

در صراحت زبان و قلمش و تعهد به    وفاضل و دقیق بود  

»مردی راشیخ احمد    ،تأکید بسیار داشت  یصداقت پژوهش

طبع شعر نیز  « معرفی می کند که»فاضل و هنرمند باذوقی

زبردست نویسندگان  از  »یکی  ضمناً  «فارس  داشت«    ی 

 [ 16] .محسوب می شود

به ماخذ همین نامه ها درمی یابیم که روحی و اقاخان، با  

ازنسخ خطی،چاپ  زیادی  ارسال شمار  و  استنساخ  و  تهیه 

های سنگی ، به ویژه متون کمیاب کتابخانه ی پر و پیمان  

میرزا حبیب، براون را به ادبیات ،زبان و گویش های ایرانی  

بر توجه و دغدغه های نوین  و منابع دگراندیش مشتاق و  

پژوهشی بعدی او تاثیرگذاردند. خود براون در نامه هایش  

به دنیس راس و کلمان هوار و دیگر دوستان شرق شناسش  

 به این امر گواهی داده است.  

براون جوان که تازه به استادیاری زبان و ادبیات فارسی کالج  

پمبروک دانشگاه کمبریج ، رسیده بود، با تیزهوشی متوجه 

این   های  داوری  و  دید  ی  زاویه  ژرف  و  ه  گسترد  دانش 

دوستان کرمانی اش ؛ شد.از ورای نامه ها و یاداشت های  

خود براون هم مطلع می شویم که براون سطح رابطه خود 

های همه  پاسخ  و  پرسش  به  منابع  و  از سفارش کتاب  را 

 جانبه ی ادبی و دینی ارتقاء داد.نمونه هایی بدست دهیم.  

براون در حال مطالعه و بررسی و تدریس دیوان حافظ به  

شاگردانش بود.ابهام و پرسش های متعددی درباره ی واژه  
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روحی   کرد.  مطرح  را  غزلیات  استعارهای  و  ها،اصطالحات 

ش پاسخ فرستاد و از جمله نوشت: بیشتر واژه های لری  برای

شیرازی وارد شده در زبان حافظ، هنوز هم در شیراز مورد 

 استفاده است و افزود:  

»در باب زبان لوری شیرازی، مدتی است بنده به این خیال  

ترتیب   فارسی  متنوعه ی  لغات  از  ای  که مجموعه  هستم 

ی وکیلی و دیلمی و  کنم؛ از خوزی و لوری و نائینی و سغد

رازی به بعضی از آن لغات به هزارن زخمت موفق شده ام .  

یکی همان زبان لوری است، چون منشاء و مادر همه ی این  

لغات زبان سانسکریت است. لهذا این ایام در صدد تحقیقات 

احتمال دارد این مقصود تا دو    لغات سانسکریت می باشم.

آن وقت آن مجموعه ی سال دیگر به خوبی انجام پذیرد و  

کافی از همه ی لغات مولد از سانسکریت خواهد بود. خاصه 

در   االن  که  لوری  زبان  از  جزوه  چند  عجالتا  شرق.  لغات 

می   سرکار  خدمت  و  بودم  نوشته  است،  معمول  سیوند 

فرستم.اگر عرض کنم در سر تحقیق این چند جزوه تقریبا  

چرا که این  یک سال بنده زحمت کشیده ام ،باور بفرمائید.

گونه معلومات را از ایران بدست آوردن زور هفت زنجیر فیل 

ولی  دادم  نمی  بود  خواسته  ]دیگر[  هرکس  خواهد.  می 

محض اخالص و ارادت به جنابعالی که طالب علم و معلومات  

جزوه   دانید شش  می  خوب  را  چیزها  این  قدر  و  هستید 

اگر بخواهید تدریجا می فر تقدیم کردم.بازهم  ستم نوشته 

.همچنین هر چه از سایر لغات ایران به دست آوردم و ترتیب 

] تصحیح و تعلیق[ کرده، نوشته ام ، اگر بخواهید یک نسخه 

هم از آن بفرستم، زیرا که در ایران تاکنون به جهت قواعد  

کتابت ]شیوه های تصحیح و بررسی[ و انشاءچیزی ننوشته  

م لغات  در  یعنی  تحقیقات،  درین  قدیم  اند.بالجمله  تروکه 

مساعی   و  اقدامات  وایران  دراسالمبول  نفر  چند  با  فارسی 

مرفوره داریم.اگر سرکار بخواهید، شریک و آبونه شوید، دو  

با   اختیار  واال  بفرمائید،  لطف  مان  آبونه  و  آعانه  باید  پوند 

و  پست  پول  همان  این  داند  می  خداوند  است.  خودتان 

خ معلومات  و  نوشتن  طرف  هر  به  کاغذ  واستن  زحمت 

 [17است.«] 

این عبارت طوالنی را به نشان دغدغه های روحی و آقاخان  

و میرزا حبیب، آوردم . در مسیرکار طاقت فرسا و پرهزینه 

ی تهیه،تصحیح وحواشی نگاری و نشرآثار متعدد فارسی،  

روشنگری  و  شناسی  زبان  مطالعات  ضرورت  متوجه  اینان 

سی و سایر زبان و  متون پراستعاره و تالیف فرهنگ نامه  فار

گویش های ایرانی شده بودند. تدوین و ویرایش نهایی متن  

»سرگذشت حاجی بابا«، ژرفا و گستره دانش ادبی این جمع  

حبیب  میرزا  برهه  این  در  کرد.  تاریخ  ثبت  را  دگراندیش 

سالهای سالخوردگی و بیماری منجر به مرگ چند ی بعد  

و هدایت این دو    از این مکاتبات،را می گذراند و ضمن یاری

تکمیل   و  اساس   اش،  کرمانی  جویای  و  مشتاق  دوست 

کارهای ناقص مانده اش را به آنها واگذارده بود. می دانیم  

اینان،  ارسالی  های  جزوه  مبنای  بر  تا  کوشید  براون    که 

انگلیس    »انجمن سلطنتی آسیایی«  یای برای نشریه مقاله

از تاخیری سه   بنویسد، که به دالیلی به انجام نرسید. بعد

استانبول،  در  فرانسه  کنسول  هوار،  کلمان  این   ساله، 

شناس و مدرس زبان های شرقی  فرانسوی بود متنی  ایران 

که برای براون درباره ی »لهجه ی سیوند«، فرستاده بودند،  

ترجمه و با اصالحاتی در نشریه آسیایی منتشر کرد. هردوی  

هوار بود، از نسخه ی  نسخه هایی که در دسترس براون و  

توسط  حبیب،  میرزا  ی  کتابخانه  در  موجود  خطی  اصلی 

روحی و آقاخان استنساخ شده بود. می دانیم که در همین  

برهه ی بده بستان این محفل سه گانه بود که میرزا حبیب 

از روحی خواسته بود کار جدی درباره ی زبان و گویش ها  

شی دهد.  قرار  کارش  دستور  در  را  به  ایرانی  هم  احمد  خ 

برادرش محمود افضل الملک که قصد سفر از کرمان به هند  

های   نسخه  و  آثار  سفارش  داشت،  استانبول  سپس  و 

متعددی در این حوزه داد. خود شیخ احمد در نامه ای به  

با عالقه مندی و زحمت در پی   را داد،که  نوید  این  براون 

با   1893پژوهش در این حوزه است.افضل الملک در نوامبر 

گنجینه ی گرانبهایی در این حوزه به استانبول رسید. اسفا  

که عمله ی استبداد و تفتیش کمتر از سه سال بعد  این  

اندیش ورزان پاک نهاد و ایران مدار را از ما گرفتند و ایران 

معاصر را از آفرینش و تکمیل میراثی فرهنگ ساز محروم 

 کردند. 

دو آزاده تجددخواه  براون خود یک سالی پیش از مرگ این

با   خصوصی  سخن  در    ، مکاتبات  این  از  یادآفرینی  ،با 

دانشجویان خود،عنوان کرد که بخشی از دانش ادبی فارسی  

با   و  فاضل  ایرانیان  از  برجسته  گروهی   « دار  وام  را  خود 
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فرهنگ ساکن استانبول« است، همچنان » علنا نیز تصریح  

گانه ی کار آنها]  کرد که صرف وجود این افراد و ماهیت دو

دینی و ادبی[ ،نافی این ادعای نادرست است که در ایران  

فرهنگی   و  فکری  حیات  و  ادبی  فعالیت  از  خبری  معاصر 

 [18نیست.« ]

ی برغم وقفه های در کار و عالقه مندی های براون در حوزه

زبان و ادبیات فارسی، چنان که خود اقرار کرده و شرح حال  

»ریشه   ینش نوشته بخش مهمی ازنویس دانشورو باریک ب

و بذرفکر تحریر و نگارش تاریخ ادبیات ایران« را آن دوستان 

و کاشتند  او  مغز  و  درذهن  استانبول  و    تبعیدی  مطالعه 

نوشتن جدی و پیگیر در تحقیقات مفصل آغازین براون در  

حوزه زبان و لهجه ها و آثار منظوم و نثر فارسی  را بیش از 

است. به دالیلی که جای دیگر نوشته ام هرکس وامدار آنان  

به پایان    1893مکاتبات براون با این تبعیدیان در دسامبر  

رسید. گرنی که برای نوشتن کارنامه و زندگی براون بیش  

از هر کس دیگری پیگیرو دانشورانه همه ی اسناد و یاداشت  

های براون را کاویده، درداوری رابطه ی براون با محفل سه  

»براون    در عبارتی قابل تامل می نویسد:  ستانبول،نفره ی ا

قبال هرگز با چنین گروه مستعد و سرشار از قریحه ای از  

و   پژوهشی  ادبی،  عمیق  های  دغدغه  و  عالیق  با  ایرانیان 

خالق برخورد نکرده بود.حتی در خالل سالهایی که در ایران  

به سر برد.در آن سال ها وی یک بار پسران وصال شیرازی 

دیده بود، و فالسفه ای که در تهران با آنان دیدار کرده  را  

ودغدغه   نداشتند.]  وی  با  ادبیات  ی  درباره  صحبتی  بود، 

اشان امور مذهبی و فقهی بود.[ ...براون می توانست خیلی  

 [ 19چیزها را از میرزا آقاخان و شیخ احمد فراگیرد....«]

 

  ن کلما توجه به فرهنگ عامه و زبان و گویش های ایرانی و 

   هوآر

آوار امبو    Clement imbaut    Huart )هوار(    کلمان 

و    (1926  -1854) ، فرانسوینامدارشناس  شرق دیپلمات 

مدرس زبان عربی    مسلط به سه زبان عربی، فارسی و ترکی،

مدرسه در  فارسی  پاریس، و  شرقی  ی  زنده  های  زبان    ی 

م. در  1898تا    1875قریب بیست سال در فاصله سالهای  

خدمات   و  مترجمی  سمت  با  فرانسه  استانبول  سفارت 

بود. مشغول  و    پرشمار،آثار    کنسولی  تاملی متنوع    قابل 

های  ادبیات فارسی، دستور زبان فارسی، گویش  زبان و   درباره

مانده    از او به جاایرانی، و تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی  

  لعشاق،با عنوان »انیس ا  ( او 1874ی )نوامبر  نامهاست. پایان

درتعبیرات مجازی در توصیف زیبایی، اثر شرف الدین رامی،  

با حواشی«، فارسی  زبان  از  درباره   ترجمه  نخستین رساله 

پیشگام سنت نوشتن این گونه پایان نامه ها    ،ادبیات فارسی 

نخستین بار    است.این رساله،  شایسته ذکر  درآن آموزشکده،

منتشر هند در   «عجایب المخلوقات زکریا قزوینی»به همراه  

آشتیانی  شد اقبال  عباس  سال  .  در  را ش،  1325هم    آن 

به چاپ رساند.میرزا حبیب ، آقاخان را   ضمیمه مجله یادگار  

به هوار معرفی کرد. بده بستان میان این    1893حدود سال  

سویه دو  تاثیر  و  آفرینش  موجب  شد. دو  آنها   هوار   ی 

فارسی داشت و آقاخان  قصد تکمیل زبان و ادبیات    دان،عربی

منابع  جستجوی  پیگیر  و  فرانسه  زبان  درمسیرتکمیل  هم 

فرانسوی برای نوشتن تاریخ ایران باستان بود.هوار به واسطه 

ی دوستی با براون،هم از اهمیت و گستره ی دانش آقاخان 

مطلع شده بود. در حوزه تاریخ ایران و نسبت و تاثیر آثار  

 دیگر خواهم نوشت. آقاخان و هواراز یکدیگر، جای

میرزا حبیب ، براون و آقاخان،   عالقه مشترک هوار با روحی،

بر ]  عالوه  بابی  و  20مطالعات  لهجه  و  زبان  ی  درباره   ،]

های محلی ایرانی،مورد دیگری بود که اینان را به هم  گویش

کرد. مطالعات،  هوار  نزدیک  این  حاصل  نوشته   در  چند 

 [  21منتشر نمود. ]

نوش و  و  مطالعات  خطاطی  هنر  ی  حوزه  در  هوار  های  ته 

خوشنویسی، مینیاتور و نقاشی، هم به میزانی ازعالقه مندی  

بود.  آقاخان متاثر  میرزا حبیب و روحی و  دانیم    های  می 

 آقاخان به نقاشی و خوشنویسی اشتیاق و تبحرداشت. 

 

 ------------------------------- 

 یاداشت ها: 

حال  -1 الملک،شرح  افضل  کرمانی  محمود  آقاخان  میرزا 

میرزا یحیی دولت آبادی که    درمقدمه ی » هشت بهشت«.

بود،  آقاخان  با  منظم  مکاتبه  را    در  عبارات،  همین  مشابه 

 نوشته است. (،159)ص   جلد اول، در»حیات یحیی«،

میرزا   -2 برگردان  نویسد،  می  درستی  به  کامشاد   حسن 

یک   حبیب از » سرگذشت حاجی بابای اصفهانی«، بیش از
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چون   تبعیدیانی  دیگر  با  او  شنود  و  گفت  ترجمه،حاصل 

ازاوضاع   آنها  نکوهش  و  نقد  پژواک  و  روحی  و  آقاخان 

 نابسامان ایران عصر قاجاراست: 

»میرزا حبیب تبعید شده با دیگر تبعیدی ها در استانبول 

صحبت  مملکت  احوال  و  اوضاع  به  راجع  و  نشستند  می 

کینه و دلخوری از اوضاع  کردند. طبعا مقداری بغض و  می

مملکت داشتند، میرزا حبیب همه اینها را در ترجمه حاجی 

است.« داده  انعکاس  ،    بابا  کامشاد  حسن  با  گو  و  )گفت 

 ترجمه پس از بازنشستگی«، سیروس علی نژاد.( 

برغم نوشته و ادعاهای متکثر از ترجمه های متعدد کتاب  

سه تمام  در  حداقل  که  رسد  می  نظر  به  چهار    موریه،  یا 

سده در  دیگران  تا  اعتمادالسلطنه  از  ادعایی  ی  برگردان 

نوزدهم، همه به متن کامل و یا جزوه هایی از این برگردان 

دگراندیشان حوزه ی استانبول دسترسی داشته و با جرح و  

تعدیل هایی نه چندان درخشان، به نام خود دعوی ترجمه 

قی این نسخ  کرده اند. امری که باید با بررسی دقیق تطبی

ها روشن تر شود.درآستانه و برهه ی مشروطه، نسخه هایی  

از برگردان فارسی کتاب موریه به خط شیخ احمد روحی 

که در دسترس کسانش در کرمان بود،تکثیر و به عنوان یک  

دست   به  دست  اشان  همشهری  یک  ی  نوشته  نوین  اثر 

گر نخستین چاپ این اثر  چرخید. کلنل فیالت کوششمی

است. ه  در داده  توجه  امر  این  به  خود،  پیشگفتار  در   ند، 

دانیم این نسخه چنان که آقاخان در نامه اش به شوهر می

خواهرش نوشت، توسط آقاخان و روحی به کرمان فرستاده  

بود.  فیالت    شده  در Major D. C. Phillot]سرگرد   ]

انتشار عکس شیخ احمد در    ، ضمنکتابی انگلیسی  مقدمه

نوشت: »حاجی شیخ احمد کرمانی فقیه فرزند  ی اول  صفحه 

ساده اما  مال محمدجعفر پیشنماز است. داستان زندگی وی  

تعلق داشت. پس از تحصیل   بابیهانگیز است. او به آیین  غم

مکان کرده و در آنجا  عربی در کرمان به اصفهان نقل    زبان

خان   آقا  میرزا  بود،  به  آیین  همان  از  نیز  وی  که  کرمانی 

 ست.« پیو

ی  ی ضبطیه محمود افضل الملک که زمان هجوم عمله  -3

روحی، در   احمد  و شیخ  آقاخان  میرزا  منازل  به  استانبول 

را   خانه  درب  مامورین  نویسد،  می  بوده  حاضر  صحنه 

شکستند و همه نوشتجات آنها را جمع کرده و با خودشان 

همین   ماخذ  به  یا.(  بهشت، ،ص  )مقدمه ی هشت  بردند. 

یابیم که این اوراق و اسناد،را به دربارعثمانی    نوشته درمی

معترض  ارامنه  با  آنان  همدستی  از  نشانی  و  رد  تا  برده 

در   ایران  سفیر  الملک  عالء  بیابند.  حکومت  علیه  وتوطئه 

دستگیری  برای  عثمانی  دولتمردان  درترغیب  استانبول 

آنان،چنان که در کتابم درباره ی ازلیان آورده ام، آقاخان و  

ارامنهروحی   با  به همدستی  را  خبیرالملک  و  و  مخالف  ی 

 دسیسه علیه امپراتوری متهم کرده بودند. 

ایرج.»  -4 بیاضافشار،  و  مجموعه  سواد   ،

 .  173-168،صصمقاالت«

بدست آوردن این نسخه هم خود داستانی مفصل دارد.    -5

صرفا بگویم که این متن از نسخه ی کتابخانه شخصی زنده  

ت مجتبی مینوی  مینوی یاد  دانیم که  است. می  هیه شده 

برای یافتن آثار دگراندیشان تبعیدی و مهاجر ایرانی آستانه  

و  و اقاخان  میرزا  ویژه  به  در   عصر مشروطه،  حبیب  میرزا 

زنده یاد    کتابخانه های استانبول، زحمت بسیار داشته است.

پوری سلطانی قریب دو دهه پیش برای تهیه عکسی از این  

 ی رساند. سپاسگزار هردوی این بزرگانم. نسخه به من یار

آغاز و تا    1303صفر    9مورخ    18شماره    نوشته از اختر  -6

 . پنجاه شماره بعد ادامه یافت 

نگارنده     -7 انتحال کرمانشاهی،  و  ناراستی  این  نقد  برغم 

روزنامه بر  تاملی  کتاب  در»  در  هم  و  استانبول«  اختر  ی 

زاده«، تقی  نقش  و  مشروطه  و  از    »نهضت  ها  نوآوری 

پزشکی  کارنامه علوم  رواج  در  کرمانشاهی  دکتر  پیشرو  ی 

 قدردانی و یادآفرینی کرده ام. نوین،

»نامه  -8 کتاب  کرمانی«در  آقاخان  میرزا  تبعید    های 

 اشعاری از   به کوشش هما ناطق و محمد فیروز،  (،173)ص

آقاخان میرزا  »اشعار  ی  درزمره  خطا  به  شیبانی    ابونصر 

« ثبت شده است.  اخبار قانون با امضای ابونصرجوف    کرمانی،

مجموعه  خود  ناطق  اینکه  تامل  را قابل  قانون  روزنامه   ی 

، اما گویا  .منتشر کرده بود  با مقدمه ی مفصلی،   سالها پیشتر،

و   129در برگ های)  متوجه این امر نشده است اول اینکه ،

اسناد   130 از    (  بخشی  پاریس  ملی  کتابخانه  در  ملکم 

ی فتح اهلل خان )ابونصر(  »دادیه« سروده  طوالنی  یقصیده

 .به خط شیخ احمد روحی استکه ناطق نقل کرده،    شیبانی

همین  102و    101های    برگ خود آقاخان )و مهم تر اینکه  



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

27 

 

قانون  (اسناد   روزنامه  در  نشر  برای  که  مطالبی  میان  ،در 

، رد و نشان به جا گذاشته که این رسا و قابل فهم فرستاده،

است:  هسرود شیبانی«  خان  اهلل  فتح  »مرحوم  خط ی  به 

می خان   خوانیم:آقاخان  اهلل  فتح  مرحوم  کسان  از  »یکی 

می رویا    نویسد:شیبانی  نشاء  در  را  ابونصر  گذشته  شب 

مشاهده نمودم.مرا گفت به روزنامه قانون از قول من تهنیت 

و تبریک بسیار بفرست....اشعاری چند در عالم رویا دایر بر  

تمجید قانون فرو خواند ...بعد از آن خواهش کرد که اشعار  

شاد   مرا  روح  و  یاد  و  درج  قانون  روزنامه  در  مرا  داد]یه[ 

  «.بفرمائید

»فتح اهلل خان شیبانی «، مجله آینده، سال    غنی،قاسم.-9

  .30، ص 1سوم، ش 

از  در  شیبانی   -10 پریشان«،  یقصیدهابیاتی  که   »ملک 

موج وضع  معترض  برخی  واژگان  در  آقاخان  را  ودش 

  بهره گرفته،   های آثار متاخرش به ویژه» صد خطابه«،عبارت

 : چنین سروده

یار پریشـان و زلـف یـار پـریــشـان شـهـر پـریـشـان و   

 ؛ شهریـار پریشـان

است   روز گوئی گشتـه  از  و شـب  از شب  پریشانـتـر  روز 

 . روزگار پـریـشـان

کــافـیـان در شـاه هست تـو گوئی چـو  خاطـر مـجـمـوع  

 ؛ زلف یار پریشان

کـار زمانه چو گشت درهـم و بـرهـم مـردم کـارنــد گـاه  

 . کـار پـریـشـان

کار خـالیق بـه اضطـرار کشیـده است مـانـده دل جملـه 

 ؛ز اضطـرار پریشان

بخت پریشـان اگر نگشـت چـرا گشت شـاه نـشسـتـه بـه 

 . تـخـت یار پریشان

ز   گـردد  چـو  کـار  نـگـردد  کــار  گِـرد  خـردمـنـد  مـرد 

 ؛ کـردگـار پـریشان

سایـه شـاه ار بـه جـمـع کار نکوشـد کـار بـمـانـد بـدیـن  

 « .قـرار پـریـشان

ی خود براون اولین نامه ی ارسالی روحی و  به نوشته   -11

آخرین نامه هم    دریافت کرد.  1890آقاخان، در هفتم اکتبر  

 دارد. 1894تاریخ سوم ژانویه 

طاهر-12 واسطه  اختر،  مدیر  محمد  به  دوسالی  ی قریب 

درخواست اشتراک روزنامه و مکاتبات براون که به آدرس  

روزنامه می رسید، از رابطه ی براون با روحی و آقاخان و  

چندی بعد میرزا حبیب؛ آگاه شده بود. در دو نامه اش به  

فی آنها را معرفی می کند. براون  براون  با لحن و ادبیاتی من

انتخاب میان آنان، این سه فاضل تجددخواه را برگزید    هم در

آغاز  مکاتبه  در حالی که  و تازه اش  با دوستان  ی منظمی 

)گرنی،    به مکاتبات دو ساله خود با مدیراختر پایان داد.  کرد،

ادوارد    جان. و  روحی  احمد  کرمانی،شیخ  آقاخان  »میرزا 

ماه  دی  ،94ه حسینعلی نوذری، کلک شماره  براون«، ترجم

 .(   66-165صص ،ش1376
13. Edward G. Browne. "The Cataloque and 
Description of 27 Babi" Mss,I R A S ,Vol . XXlV, 

(1892) , pp. 433-499 and 637-71. 
تن    27»  زندگی نامه یی توصیفی در    جزوهاین  براون در  

سال   به  که  بابیان«  آغاز  1893از  از  پس  سالی  دو  ــ  م 

مکاتبات میان او و شیخ احمد ــ به زبان انگلیسی منتشر 

حال شیخ احمد که او را با نام مستعار »شیخ    کرد، در شرح

Aیک ازلی دانشمند ساکن    : اومی نویسد  ،کند « معرفی می«

ازل بوده و    قسطنطنیه که در تماس مستقیم و دائم با صبح

اوست و من دالیل خوبی بر دانش و    معتمدتوان گفت  می

 صداقتش در اختیار دارم.«

»میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی    گرنی ، جان .   -14

 . 175ص  همان،و ادوارد براون«، 

15- John Gurney.E.G. Browne and the Iranian 
Community in Istanbul.In The Zarcone 
et.Fariba Zarinebaf,Les Iranien D 
Istanbul,Institut Francais en 

Iran,Tehran,1993,p.153. 
شیخ احمد روحی   -»وفیات معاصرین  محمد.  قزوینی،  -16

ش،  1326کرمانی«، یادگار، سال سوم، شماره دهم، خرداد  

 .21-17صص 

  22نامه ی شیخ احمد روحی به ادوارد براون، مورخ    -17

 م.1891اوت  28ق/1309محرم 
18- Journal of the Royal Asiatic 

Society,vol.27,1895,P.774.  
 .174به نقل از جان گرنی، همانجا ، ص 

 . 175گرنی ، همانجا، ص  -19
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از-20 پس  استانبول   هوارچندی  در  آقاخان    اقامت 

چند    و تمرکز خاصی به مطالعات بابی،با عالقه    (،1887)از

کرد:  تالیف  حوزه  این  در  نقد  و  در»یاداشت  نوشته    هایی 

بابی«،]  باره اثر  سه   Notes sur trois ouvrages‘‘ی 

babis’’,J.A. 1887, t. 7, pp. 133-144،  ]  ،مذهب باب«

 تحقیقی درباره ی تجدد مذهبی در ایران قرن نوزدهم« 

  [‘‘La religion de Bab, essai de réforme de 

l’islamismeen Perse au XIXe Siècle’’,Revue de 
l’Histoire des Religions (RHR ), 1888, t. 18, 3, 

pp. 279-296.    بابیگری و بهائیگری  در اثر براون: مواد « ]

 زم برای مطالعات مذهب بابی« ال

  [‘‘Le Babisme et le béhaisme, d’après 

l’ouvrage de Browne, Materials for the Study 
of Babi Religion (1918)’’,Journal des Savants 

(J.S.), 1918, pp. 312-320.   او ی  نوشته  مهمترین   ]

ق ایرانی  باب ،تجدد  ،با عنوان » مذهب  بابیه  رن درباره ی 

 نوزدهم«

   [La Religion de Bab, réformateur persan du 

XIX e Siecle, Paris 1889.  مرگ از  پس  سالی  سه   ،  ]

منتشر داده  شد   آقاخان  محسوس  و  .حضور  آقاخان  های 

روحی در »هشت بهشت«،  در این رساله نشان می دهد که  

ی دید هوار در  ترین منبع و برخی از مهم ترین زاویهاصلی

وری از منابع این دگراندیشان  حوزه، در مباحثه و بهرهاین  

در سالهای بده بستان و تدریس دو سویه فارسی و فرانسوی 

  و بحث بر سر داده های »هشت بهشت«، برگرفته شده است.

حروفیه«  ایرانی  منابع  »بررسی  هوار  خواندنی  تحقیق  در 

 Textes persans relatifs à la secte desم(]1909)

Houroufis ,London 1909.    نیز رد و نشان فهم آقاخان ]

 هویداست.  

های ایرانی چند اثر به شرح زیر منتشر درگویش  هوار-21

 »یاداشتی درباره ی گویش دری زرتشتیان یزد« نمود:
 ‘Notes sur le prétendu dialecte déri des parsis 

de Yazd’’,J.A., 1888, t. 11, p. 298-302  . 

ایرانی )  »گویش   Le dialecte persan de‘‘سیوند« 

Sîwand’’,Ibid, 1893, t. 1, pp. 241-265.   زبان« ،  )

 دری در عهد تیمور« 

 ‘‘Le déri au temps de Timour’’, Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft 

(ZDMG ), 1898, t. 52, p. 196. 
 های شمالی ایران«ها و گویشهای کردی، زبان»گویش

 ‘‘Dialectes kurdes, les langues et les dialectes 
du nord de la Perse’’,in Jacques de Morgan, 
Mission scientifique en Perse, Paris 1904, t. 5, 

1 ère partie. 
از  هوار پس  سال  و  چند  آقاخان  حبیب،  مرگ   در   میرزا 

فارسی   زبان  استادی  کرسی  زبانتصدی  های  در»مدرسه 

شرقی«زنده دستورجزوه  فرانسه،  ی  درمقدمات  زبان   ای 

  امثال و  ای ازگزیده  های ترسلی و عروض و نمونه  فارسی و 

( یادآور دروس   (،1899حکم فارسی  اثری که  تالیف کرد. 

و  وروحی  حبیب  میرزا  اوبا  مباحثات  و  قاخان  آ  آقاخان 

 دراستانبول آن سالها بود.
Grammaire élémentaire de la langue persane, 
suivie d’un petit traité de prosodie, de 
dialogues, de modèles de lettres, et d’un choix 

de proverbes, Paris 1890. 
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 اسد سیف 

 
 

 جایگاه ادبیات تبعید در ادبیات معاصر ایران 

 
1 

غرب   در  جنبش  آنرمان  پی  در  که  گرفت  بنیان  گاه 

زدایی شد.  رنسانس، از فرهنگ و به همراه آن مذهب، استوره

و این ممکن نبود جز در همگامی با تحوالتی گسترده در  

روشنعرصه  جامعه.  و  علوم  دیگر  اینهای  با  تر  همراه  که؛ 

کارخانه اجتماعی،  و  اقتصادی  بنا  تحوالت  عظیم  های 

شوند، معماری شکلی دیگر  ساخته میها  گردند، شاهراهمی

یابند، زنان به جامعه  گیرد، شهرها گسترش میبه خود می

می الهی  گام  احکام  جایگزین  شهروندی  حقوق  نهند، 

گیرند تا در  های صنفی و سیاسی شکل میشوند، تشکلمی

دفاع از حقوق مردم، آزادی و دمکراسی را در جامعه نهادینه 

ست که در عرصه فرهنگ، هنر و  کنند. در چنین شرایطی ا

کند. انسان جنبش رنسانس  ای دیگر بر تن میادبیات جامه

خواست از هستی تعریفی دیگر ارایه دارد. ادبیات در این  می

تحول از قصه و افسانه و استوره فراتر رفت تا بازگوی هستی  

انسان نوین گردد. توجه به فرد و فردیت او در این چرخش 

 ت.نقشی بایسته داش

خواند تا در نگاهی  تا پیش از رنسانس خواننده داستان می

یعنی   دو  هر  زیرا  بگیرد،  یاد  چیزی  نویسنده،  با  مشترک 

نویسنده و خواننده با تکیه بر جهان دینی و سنتی خویش  

کوشید به  نگریستند. ادبیات تا این تاریخ میبه هستی می

دیکی  در نز"راه رستگاری انسان خلق گردد و رستگاری جز  

 
های میرزاآقاخان کرمانی، انتشارات  فریدون آدمیت، اندیشه - 1

  23، ص 1357پیام، 

خدا بود.    "به  بیگانه  شک  با  مؤمن  انسان  نداشت.  امکان 

محروم از حقوق شهروندی، احکام الهی رفتار او را سامان  

کوشید به راه رستگاری الگویی  بخشید. چنین انسانی میمی

ترین الگوها همانا پیامبران در زندگی داشته باشد و بزرگ

مایندگی از سلطان  بودند یا قهرمانانی که به راه خدا و یا به ن

را   خلق  به  خدمت  بود،  خدا  برگزیده  و  نماینده  خود  که 

 دانستند.  وظیفه خویش می

هفدهم   قرن  در  دارد.  فرانسوی  زبان  در  بنیان  رمان  واژه 

شد که ریشه در زبان    Historieجایگزین واژه هیستوری  

یا وقایعی گفته  اخبار و  بیشتر به حکایت،  التین داشت و 

شدند.  به واقعیت بودند و به نثر نوشته میشد که قرین  می

 کند.   به بیانی دیگر رمان راه خویش از تاریخ جدا می

قاجار، هم اواخر دوره  با  در  یعنی  با جنبش مشروطه،  گام 

تأخیری چندصدساله، رمان از طریق زبان فرانسه به ادبیات  

ایران راه یافت. و این زمانی است که طبقه متوسط در ایران  

گیری است و همین طبقه است که پاسدار و  ل شکلدر حا

اندیشه برای مبشر  مشروطیت،  راه  به  و  است  تجدد  ی 

 کند.  برقراری حکومت قانون مبارزه می

حبیب  کرمانی،  میرزاآقاخان  تبریزی،  میرزاآقا  آخوندزاده، 

اصفهانی، طالبوف از جمله متفکران این دوره هستند. اینان  

می حاکم  نظام  به  معترض  عرصهکه  در  ادبیات  باشند،  ی 

کوشند تا کار روشنگری و بیداری مردم را از این طریق می

 گیرند. وسیله پیو بدین

ایران  وارد  افراد  همین  طریق  از  شرایطی  چنین  در  رمان 

ادبیات  می با  مقایسه  در  میرزاآقاخان  قول  به  و  شود 

چون   موشی"فرنگستان  چراغ  به  است  الکتریک   . "نور 
ن ایرانی در این ایام در کلیت خویش آشنایی حصیلکردگات1

عمیقی با علم و دانش و فرهنگ غرب نداشتند، پیشرفت را  

چون مردم آن خواستند همشنیدند و میدیدند و یا میمی

می گردند.  متمدن  و  رها  و  آزاد  از دیار  خارج  خواستند 

دگرگون گردونه را  ادبیات  و  هنر  دربار،  و  شاه  حمایت  ی 

ن هویتی نو بخشند، هویتی که در واقع فردیت  کنند و به آ

 شناخت. آنان را به رسمیت می
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رمان  نوسان نخستین  در  داستان  و  تاریخ  بین  ایران  های 

سال   در  آخوندزاده  ستارگان "شمسی    1250هستند. 

یوسف"و    "خوردهفریب می  "شاهحکایت  که  را  نویسد 

ها را از ترکی آذری به داغی آن سال بعد میرزاجعفر قرچه سه 

برمی یوسففارسی  میگرداند.  تخت  بر  تا  شاه  نشیند 

ا که همانا آرزوهای نویسنده است، برآورد،  آرزوهای مردم ر

 شود.  اگرچه با شورش درباریان کشته می

زین بعد  سال  مراغهچند  رمان  العابدین  نامه  سیاحت "ای 

اوابراهیم یا بالی تعصب  )را منتشر می  "بیگ    1274کند. 

دارد.   سفرنامه  شکل  تاریخ،  به  توجه  با  که  شمسی( 

یه منتشر شد و در میان  در ترک   "بیگنامه ابراهیمسیاحت"

ایران می رفت، جاسازی شده، مخفیانه در کاالهایی که به 

شد. این اثر یکی از تأثیرگذارترین  کشور توزیع و خوانده می

آثار ادبی در ایران معاصر است که فراتر از ادبیات، در هستی  

 اجتماعی ایران نقش داشت.  

است،   ساکن  قفقاز  در  که  طالبوف 

و  1284)"المحسنینمسالک" سفینه "(  یا  احمد  کتاب 

می  "طالبی منتشر  ایران  را  وارد  مخفیانه  اثر  دو  هر  کند. 

هاست که میرزاحبیب اصفهانی به شوند. در همین سالمی

ترکیه   در  خویش  تبعید  اصفهانیحاجی"زمان  اثر    "بابای 

برمی فارسی  به  را  موریه  واقع  جیمز  در  اثر  این  گرداند. 

انتقادی است  زیبایی    از  نگرشی  عصر.  آن  در  ما  رفتار 

های مترجم بر داستان، به آن اندازه  ی آن و افزوده ترجمه 

توان آن را خواند و  هست که هنوز هم جذابیت دارد و می

هم اصفهانی  حبیب  میرزا  برد.  ایام  لذت  این  در  چنین 

 گرداند. اثر مولیر را به فارسی برمی "گریزگزارش مردم"

شود. کنت  ضت ترجمه آغاز میهاست که نهدر همین سال

)مونت و  1274کریستو  تفنگدار"(  اثر  1278)  "سه   )

می برگردانده  فارسی  به  دوما  مذاق  الکساندر  به  که  شود 

میان  ایرانیان خوش می در  را  تاریخی  رمان  نوشتنِ  و  آید 

 کند.  نویسندگان ایرانی تقویت می

همه به  اگرچه  مشروطه  دست  جنبش  خویش  اهداف  ی 

تکانهیابدنمی ولی  ذهن،  بر  است  بعد  ای  سالی  چند  ها. 

می عوض  میحکومت  تخت  بر  رضاشاه  و  نشیند.  شود 

این و  دگربار  سانسور  و  بر  خودکامگی  دیگر  شکلی  به  بار 

شود. با  گردد. جنبش دچار سرخوردگی میکشور حاکم می

کنار  این را  حکومت  پیشینِ  پارلمانی شکل  همه؛ حکومت 

خورد تا  با مفهوم ملت گره می  زند، جنبش تجددطلبی می

 دولتی در نجاتِ ملت شکل گیرد.  

( اثر رضا مشفق کاظمی، رمان  1301با انتشار تهران مخوف )

برمی دیگر  نزدیک  راهی  جامعه  روزِ  مسائل  به  و  گزیند 

توان نخستین رمان اجتماعی ایران به  شود. این اثر را میمی

نیز می زندگی شهری  به  آورد که  د. در همین  پردازشمار 

(  1305)  "روز سیاه کارگر"ها کتابی دیگر نیز با عنوان  سال

می منتشر  خداداده  احمدعلی  هنوز از  اثری  که  شود 

پردازد و  ناشناخته است و به مسائل و مشکالتِ کارگران می

 توان آن را نخستین رمان کارگری ایران نامید. می

در   که  جمالزاده  سیدمحمدعلی  که  است  زمانی  این  و 

شده،   آشنا  داستان  با  آلمان  و  یکی  "سوئیس  و  بود  یکی 

زمان با آن، صادق  کند. هممنتشر می1301را در سال    "نبود

سرانجام   داستان،  چند  انتشار  پی  در  کور"هدایت    "بوف 

( را در زمان اقامت خویش در هند، در بمبئی منتشر 1309)

 نویسی ایران گشود. راهی نو در داستانکرد که 

شود، بیشتر این آثار در خارج از طور که مشاهده میهمان

شده منتشر  ادبیات  ایران  آثار  نخستین  از  شکلی  به  و  اند 

 تبعید و یا مهاجرت ما هستند. 

 

2 

شهریور   در  رضاشاه  حکومت  سقوط  جنبش   1320با 

کشوآزادی  سیاسی  فضای  گرفت،  اوج  ایران  ر خواهی 

های صنفی و سیاسی آغاز به فعالیت  دگرگون شد. سازمان

کردند و در چنین موقعیتی ادبیات و هنر بالید. دهه بیست  

سال  شکوفاترین  از  هم  فعالیتهنوز  و  های  سیاسی  های 

می  شمار  به  ایران  آمریکایی  اجتماعی  کودتای  با    28رود. 

بازداشت موج  پی  در  اعداممرداد،  و  ممنوعیتها  و  ،  هاها 

ها  دگربار موقعیت یأس بر کشور حاکم گشت. در این سال

سال   انقالب  که    57تا  بود  چهل  دهه  از  سالی  چند  تنها 

فضایی ایجاد شد و هنر و ادبیات جانی دیگر گرفتند. این  

قول   به  ادبیات  حاکم،  سانسور  در  و  نیافت  ادامه  اما  وضع 

 شد.   "جوانمرگ"هوشنگ گلشیری 

ون طوفانی بساط حکومت  خشم عظیم مردم، چ  57سال  

مرتجعان   حاکمان  فرونشست،  که  طوفان  برچید.  را  شاه 
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تر از پیش  بودند و آزادگان در بند. سانسور و خفقان گسترده

اعتراض شد.  را  حاکم  حکومت  به  منتقدین  و  کنندگان 

را به آتش کشیدند. در میان    "غیرمجاز"های  کشتند و کتاب

گریز از کشور همگانی    هراسی که کشور را در بر گرفته بود،

از  دهه  چند  این  در  کشور  از  گریخته  ایرانیان  عده  شد. 

سابقه  حاکمیت جمهوری اسالمی بر ایران در طول تاریخ بی

نگار، و هنرمند ایرانی  است. هزاران نویسنده، محقق، روزنامه

با حضور در خارج از ایران ادبیات و هنری متفاوت از ادبیات  

کنند که در کلیت خویش حق آزادِ و هنر دولتی تولید می

این برای  ندارند.  را  ایران  به  خلق ورود  آثار  از  شده  گونه 

 توان از صفت تبعید بهره برد.  می
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آن  تیغ سانسور گرفتار  ادبیات  به  نمیجا که  در  آید،  تواند 

الی آن وحشت و سکوت  توان در البه سالمت ببالد، ولی می

نویسنده شور در استقالل فردی، برای ی این کرا بازیافت. 

مشی فرهنگی حکومت تواند خود را از خطحفظِ خویش می

تواند قلم به آزادی بچرخاند و ذهن  دور نگاه دارد ولی نمی

ای ها در جامعهکس که سالخویش را مکتوب گرداند. آن 

نمیخفقان  باشد،  کرده  زندگی  از  زده  سادگی  به  تواند 

 تأثیراتِ آن رها گردد.  

را میادبی ایران  امروز  ازهم  ات  متفاوت  توان در سه بخشِ 

 بندی کرد: طبقه 

الف؛ ادبیات حکومتی. و آن ادبیاتی است که مجیز حکومت 

گونه از ادبیات با  های آن است. اینگوید و مبلغ سیاستمی

امکانات وسیع دولتی چاپ و پخش می به  به  توجه  شوند. 

کتابکتابخانه و  مدارس  و  دولتی  راه    های های  درسی 

گیرند.  یابند و به قیمت ارزان در دسترس همگان قرار میمی

آن همهنویسندگانِ  پوشش  تحتِ  قرار ها  حکومت  جانبه 

 دارند.

های ادبی باالترین  گونه از فرآوردهب؛ ادبیات سرگرمی. این

های پیش  تیراژ را در میان تولیدات ادبی دارند. خالف سال

انقالب، اکنون بیشترین ن از  از  ادبیات سرگرمی  ویسندگان 

زنان هستند. آنان در غیاب ادبیات متعالیه بازار اصلی کتاب  

اختیار دارند. هم ایران  را در  تیراژ متوسط رمان در  اکنون 

تیراژی   1500تا    700بین   ادبیات سرگرمی  است.  نسخه 

یافت میباالی ده آثاری  میان  این  در  دارد.  شوند که  هزار 

 اند. چاپ شدهنوبت باز 50بیش از 

نوشتن  حاکم،  خفقان  و  سانسور  در  خالقه.  ادبیات  پ؛ 

طاقتکاری فکری  ست  اغتشاش  نباشد،  که  آزادی  فرسا. 

می خودسانسوری حاکم  و  سانسور  در  نویسندگان  و  شود 

میمی ناآگاهانه  و  آگاهانه  مجاز  نویسند.  سقف  از  کوشند 

این با  نروند.  فراتر  نوشتن  نویسنده برای  کمتر  را   ایهمه 

اداره  می در  اثر  یک  حداقل  که  یافت  ایران  در  امروز  توان 

 سانسور نداشته باشد. 

گردد،  در گریز از غیرمجازهاست که ادبیات از درون تهی می

روزمره  به  میمحتوا  سقوط  ذوق گی  و  ادبیات  کند  به  ها 

شوند. بر این ادبیات چیزی جز ادبیات پسند نزدیک میعامه

 ان نام نهاد. توگریز از موقعیت نمی

آزادی که نباشد و فردیت انسان به هیچ گرفته شود، رمان  

می زاده  نمیشود. شخصیتمعلول  آن  در    "من"توانند  ها 

ی وجود داشته "من"خویش را نمایندگی کنند، البته اگر  

رمان دیگر؛  بیانی  به  ناهنجار،  باشد.  شرایطی  در  ها 

میتوسری  متولد  علیل  و  رمانخورده  نام  خود    شوند.  بر 

بی داشته  آندارند،  زایایی  و  باروری  برای  الزم  شرایط  که 

اثری  داشت  انتظار  نباید  حاکم  مسموم  فضای  در  باشند. 

 برجسته در این کشور انتشار یابد. 

در   اندکی که  نویسندگان  از همان  و قدرگذاری  با سپاس 

چنان  های آن، همچنین شرایطی با تعهد به ادبیات و ارزش 

های زیر توان در عرصه ادبیات امروز ایران را مینویسند، می

 بازشناخت:

هایی که امروز در ایران منتشر  گذشته از چند اثر، داستان

برگزیدن  می دارند.  روایی  شکل  خویش،  کلیت  در  شوند، 

آگاهانه و ناآگاهانه از ساختار روایی نویسنده را در موقعیتی  

بیفقرار می از آن دهد که به دلخواه بر حجم رمان  زاید یا 

داستان دیگر؛  بیانی  به  بیبکاهد.  تولید  های  دروپیکری 

هایی از هر داستان را توان بخش و یا بخششوند که میمی

 که بر ساختار داستان خللی وارد آید. آنحذف کرد، بی

داستان ندارند،  این  درونی  انسجام  منطقی  حیث  از  ها 

یپزود( هستند  ای نه چندان مستحکم از چند پاره )ازنجیره 

به شدهکه  وصل  عمد  هم  به  گاه  و  تصادف  به  گاه  اند. 

جا که الزم آید،  آیند تا حجم داستان را آن سرهم میپشت
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افزون و یا کم کنند. چنین شکل و شگردی را در ادبیات  

به ما  میشفاهی  قصهوفور  سنت  در  گویی،  توان 

دبیات  طور که در اگردانی یافت. همانخوانی و پردهشاهنامه

می تعیین  سنت  شخصیت سنتی،  در  کرد  رفتاری  چه  ها 

جا نیز همان روال، به شکلی دیگر، بر پیش گیرند، در این

 شود.حسب یک ضرورت و یا نیاز پی گرفته می

های  توان گفت؛ سرشت و کارکرد داستاندر این رابطه می

هم ایران  داستان امروز  با  نقل  خوان  است.  عامیانه  های 

پیامی را به خواننده انتقال دهند. نویسنده در    شوند تا می

میاین را  نقال  کار  همان  را  جا  روایی  عناصر  انبوه  تا  کند 

سان در داستان بگنجاند که برای خواننده جذابیت داشته آن 

شوند و  باشد. ادبیات عامیانه با هدف سرگرم کردن نقل می

آن بیان  در  که  هیجانی  با  میان  این  بهدر  گرفها  ته  کار 

 شود. شود، عناصر تعلیماتی در آن جا داده میمی

می نظر  به  شهرهای  چنین  و  روستاها  در  نقال  که  آید 

کاست.  شنونده، از حجم داستان میکوچک، در مجالس کم

خوان بر داستان شدند، قصهمجالس که ُپررونق و بزرگ می

می بال  و  آنشاخ  تا  و  میبخشید  الزم  که  آن  جا  بر  آمد، 

کالنافزودمی که  امروز  ایران  در  فرهنگ  شهری .  با  ست 

حجم   از  مخاطب  کمبود  با  که  نیست  بیهوده  روستایی، 

 شود.  ها نیز کم میداستان

های بلند خود نویسان ایران، داستانهاست که داستانسال

می منتشر  رمان  نام  به  در را  رمان  متوسط  حجم  کنند. 

 صفحه برسد. 150های اخیر مشکل به سال

ها  های امروز ایران خط سیری ساده دارند. عناصر آننداستا

خورند. چندین پیرنگ فرعی بر تن  هم گره میبه ضرورت به 

اصلی می فربه  پیرنگ  را  داستان  نیاز،  اندازه  به  تا  چسبند 

 کنند و یا به وقت الزم مسیر آن را از بیخ و بن تغییر دهند.  

طی بسته های امروز ایران در کلیت خویش در محیداستان

افتند. ترس از آن دارند که به اجتماع وارد گردند  اتفاق می

ها محدود گردند،  و با مردم در رابطه قرار گیرند. هرچه رابطه 

ها بیشتر است. در همین رابطه است که امکان کنترل حرف

قاجار  دوران  بسا  چه  و  انقالب  از  پیش  به  نیز  رمان  زمان 

 رود.  عقب می

ای امروز  ادبیات  و خواهشدر  تن  از  ران  به شکلی  آن  های 

می حذف  گرفتار  داستان  سانسور  تیغ  به  بعد  تا  گردند 

 نگردند. 

داستان واژگانی  با حداکثر  گنجینه  است.  بسیار محدود  ها 

واژه می در  پانصد  بتوان  نوشت. مشکل  بلند  داستانی  توان 

زبان   سو  دیگر  از  یافت.  ساده  فعل  صد  از  بیش  رمانی 

فرسوده است، زبانی که بار تاریخ و فرهنگ    ها کهنه وداستان

 کهن و یا سنت سالیان را در خود دارد. 

داستان بیشتر  میمحتوای  خانواده  محور  بر  چرخد.  ها 

از داستان را به خود  اختالفات خانوادگی حجم وسیعی  ها 

 اختصاص داده است.  

رمانسیاست بر  و  گریزی  به سُخره گرفتن  است.  ها حاکم 

های  های سیاسی و انسانی در داستانزش زشت شمردن ار

می دیده  فراوان  روشنفکران، امروز  کردن  مسخره  شود. 

فعالیت آرمانکوبیدن  و  سیاسی  آن  های  راه  به  که  هایی 

 شد. مبارزه می

شود، در کلیت خویش  چه به نام رمان در ایران منتشر میآن 

نیز   جهان  ادبیات  با  است.  بیگانه  ایران  کهن  ادبیات  با 

ریشه و چه بسا توانندهمگام گردند. ادبیاتی هستند بینمی

 بارمصرف.  یک

غلبه دارد. با غرق شدن در  های سطحی بر داستاننگاه ها 

در  روزمره هستی  به  عمیق  نگاهی  برای  مجالی  دیگر  گی 

 خورد.ها به چشم نمیرمان
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باید ادبیاتی را نمایندگی کند  ادبیات تبعید ایران در واقع می

مشخصه  است.  شده  سرکوب  ایران  در  محتوایی که  های 

می را  ایران  تبعید  زندان،  ادبیات  برشمرد:  چنین  توان 

شکنجه، گریزِ ناگزیر از مرز، تبعید، عشق، و در این میان؛  

در  اجتماعی او    جنس، آزادی تن، زن و ارزشعشق به هم

تجربه مرد.  با  تجربهبرابری  و  ایران  در  زندگی  های  های 

 دو باهم.  زندگی در تبعید و یا به شکلی تلفیق آن 

ادبیات  محتوای  بر  نو  موضوعاتی  کشور،  از  خارج  ادبیات 

  "وطن"معاصر ایران افزوده است؛ زندگی در مکانی که دیگر  

تی  ها در ادبیات تبعید ایران تفاونیست. تمامی این موضوع 

آن با  ماهوی  و  پرداخته اساسی  آن  به  ایران  در  که  چه 
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آنمی از  برخی  دارد.  نیز  شود،  کشور  داخل  ادبیات  در  ها 

شوند، ولی بسیار نامحسوس و روایتی دیگر است. دیده می

 دهد. سانسور بیش از این امکان نمی

توان به شکلی موقعیتِ  ادبیات تبعید، ادبیات زمان است. می

تارانده آن  شدما  در  را  ایران  از  گریز  علل  و  کشور  از  گان 

بر سیاست نظر   تاریخ و هم  بر  اساس هم  این  بر  بازیافت. 

 که تاریخ و یا سیاست باشد. آندارد، بی

نویسنده تبعیدی اگر با توجه به ادبیات کهن ایران، نگاه به  

ست. اگر نخواهد  ادبیات جهان داشته باشد، نویسنده موفقی

پیله  قواز  تنگِ  نخواهد  ی  پریدن  بال  برهد،  خویش  می 

شان محدود  داشت. هستند نویسندگانی که آبشخور فکری 

این نویسندگان دیرپا نخواهد بود.   ایران است. موفقیتِ  به 

هاست که  عده زیادی از نویسندگان ما به همین علت سال

 نویسند.دیگر چیزی نمی

که  دهد  تبعید دنیایی بزرگ در برابر ما تبعیدیان قرار می

ست گسترده ایاگر توان آن داشته باشیم و بخواهیم، عرصه

بل غربت،  غم  در  نه  یادگیری.  دوستم  برای  قول  به  که 

توان گفت و استعدادی شاد، در ستایش این دنیا بسیار می

تبعیدی دنیایی نو از تجربه با خود دارد که   نوشت. نویسنده

هانی زیبا در  اگر بتواند فرمی درخور برای ارایه آن بیابد، ج

ادبیات خلق خواهد کرد که لذت بردن از آن به ما ایرانیان 

 ماند.  محدود نمی

ادبیات تبعید بخشی جداناپذیر از ادبیات معاصر ایران است، 

اگرچه در شرایط کنونی کمتر امکان حضور در ایران را دارد. 

و بر این نکته نیز باید تأکید کنم؛ آن اثری که در ایران اجازه  

ر ندارد نیز به شکلی ادبیات تبعید است. چنین اثری در نش

واقع از زبانِ حاکم بر کشور تبعید شده است. نویسنده آن  

 ست.نیز اگرچه ساکن ایران باشد، چون ما تبعیدی
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چیز جهانی شده، صحبت از ادبیات بومی در دورانی که همه

ه  که بومی را به صرف زادگارسد، مگر اینمسخره به نظر می

توان از ادبیات آن اثر در نظر بگیریم. در جهان معاصر می

ضعیف و یا قوی، ادبیات پیشرفته و یا در حال پیشرفت نام  

چنان کشور برد،  یا  و  جهان  در  پیشرفته  صنعت  از  چه 

گویند و آن را در برابر ممالک فقیر و یا  پیشرفته سخن می

ابطه است دهند. در همین رمانده قرار میفقر در جهانِ عقب

که می توان از زبان فراگیر و یا زبان رو به مرگ سخن گفت.  

نویسد، خواننده بیشتری  که به انگلیسی میست آنطبیعی

 نویسد.  که فارسی میدارد به نسبت آن 

بسا امروز نیز، رسم بر این  های سال و چهدر کشور ما تا سال

تا و  تاریخ  با  رابطه  در  را  هنری  اثر  که  هست  و  ریخ  بوده 

بی بسنجند،  کشور  ارزش آنسیاسی  به  آن که  هنری  های 

سال در  بازشناسند.  آن  در  را  وخالقیت  کنند  های  توجه 

نیز هرازگاه کسانی می این سنت،  پسین  نفی  با  تا  کوشند 

به   تاریخ،  و  مکان  و  زمان  از  استقالل  در  را  متن 

شناسی آن محدود کنند. واقعیت اما در کشور ما بر  زیبایی

ایم  که؛ ما هنوز نتوانسته دیگر استوار است و آن اینمحوری  

خود را از فرهنگ قرون و قیدهای آن رها کنیم. نویسندگان  

سنتی فرهنگِ  بار  زیر  به  هنوز  این  ما  کهنِ  مذاهبِ  ی 

کنند.   خلق  قیدها  از  رها  متنی  بتوانند  مشکل  سرزمین، 

های نخست به سوی دوران ادبیاتِ متأسفانه ما هنوز در گام

 ایم از فرهنگِ سنتی برهیم. درن هستیم و نتوانسته م

روند جهانیبه هرحال می گاه که کار و  سازی، آنتوان در 

از فرهنگ در گستره جهانی آن  سرمایه جهانی شده اند و 

شود، ادبیات را نیز از پوسته قومی و ملی، رها  صحبت می

ست که  آفرید و در این مسیر قرار داد. در این روند طبیعی

ی خفقان نتوان ادبیاتِ کشورهای استبدادزده و به زیر سلطه

را بدون تأثیر از سیاست در نظر آورد و از نویسنده انتظار  

 داشت چشم بر یک واقعیت ملموس بپوشاند. 

این  آوردگاهیخالصه  جهانی  ادبیات  تا  که؛  ما  برای  ست 

سنجهکهنه  و  همگانی  فهم  برای  را  خویش  ای فرهنگ 

داستانی انحصارطلبی   عمومی،  از  راه  این  از  و  های  کنیم، 

 فرهنگی برهانیم.  
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انسان نباشد، خیالبافی  نمیادبیات که  ثبت  امکان  یابد.  ها 

میآن  متعالیه  ادبیات  که  و  کس  جهان  به  نگاهش  خواند، 

های آن دگرگونه است. عشق را و زندگی را دگرسان  پدیده

عاشقانه  می تمناهای  و  عشق  به  او  نگاه  با  بیند،  متفاوت 

برای انسان محرکی  نباشد،  که  ادبیات  است.  های معمولی 

و   آزادی  نباشد،  که  ادبیات  بود.  نخواهد  انتقادی  ذهنِ 
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بزرگ از  یکی  دست  دمکراسی  از  را  خویش  حامیانِ  ترین 

های  ترین پناهگاهدهند. ادبیات که نباشد، یکی از بزرگ می

ما را از انسان یاغی و معترض هم نیست. ادبیات، سرزمین  

می بزرگما  سرزمینی  تا  ما  گیرد  بر  جهان،  اندازه  به  تر، 

برد تا در پی سرزمینی ببخشد. ادبیات ما را فراتر از تاریخ می

شادی بزرگنو،  را  دردها  و  ببینیم  بهتر  را  بشناسیم.  ها  تر 

آموزد که در گذر از شهرِ تخیلی ادبیات به ادبیات به ما می

زوهای خویش را در جامعه دنبال  ها، دنیای آرشهرِ واقعیت

چیزی را که در واقع نداریم. ادبیات  کنیم، و بدست آوریم آن

ها را  سازی جهان، دروغکند تا در راه بهبه انسان کمک می

ها را قدر بداند و در بهبود جهان، شهروندی  بشناسد و راستی

 منتقد و شکاک باشد. 

میآن  شعر  و  داستان  زیباترکه  دنیای  آن  خواند،  دارد.  ی 

گفتن تری دارد، مردم آن در سخن ای که ادبیاتِ غنیجامعه

جان  دقیق مکتوب  زبان  به  ادبیات  زیرا  مؤجزگو.  و  ترند 

ای تعلق  گیرد و زبان مکتوب رو به تحقیق دارد، به جامعهمی

است، پس زبان   سر گذاشتهدارد که شرایط بدوی را پشت 

غنی گشته، و به وضوح در ادبیات پرورده شده، تکامل یافته،  

از خواندن و نوشتن شود. جامعه شفاهی، بیبیان می خبر 

داند و به فرهنگ واال نظر ندارد. جامعه است، ارزش آن نمی 

زبان به  چنین  شفاهی  مردم  سخنان  است،  دچار  پریشی 

ای ابتدایی، ناپخته و غیرشفاف است. و این خود در  جامعه

می ایجاد  مشکل  مردارتباطات  به  کند.  بدوی  جامعه  م 

شوند، برای رساندن منظور خویش  وپالگویی دچار میپرت

زنند و حجم زیادی برای سخنی کوتاه الزم  زیاد حرف می

 دارند.  

کند،  دهد، آگاهی را عمیق میخواندن زندگی را تغییر می

کند و دامنه نگاه و فکر را گسترش در انسان تحول ایجاد می

تا سبک زندگی را دگرگون کند  تواند حدهد. خواندن میمی

می لذت  خواندن  بخشد.  دیگر  معنایی  آن  به  و  و  آفریند 

فراهم می از سویی،  رضایتِ ذهن  اما همین احساس  آورد. 

دریچهآن  که ذهن  دنیایی دیگر میگاه  به  تازه  گشاید،  ای 

گونه که هست، ببینیم. ذهن  شود تا هستی را همانباعث می

خوشی  به  گرفت را  موقت  خوشهای  نگردانیم،  را ار  بختی 

سان که باید باشد، بنگریم. و این البته غم و دردِ دیگری  آن 

خواند و در خواندن  که مینیز به همراه خواهد داشت؛ آن 

عمیق میخویش،  کشف  تر  نیز  غمباری  دنیای  اندیشد، 

از می پس،  است.  موجود  زندگی  واقعیت  که  کند 

میخوشی شبه  فاصله  الکیها  و  بهتر خوگیرد  را  شی 

 افزاست.  شناسد و این البته غممی

کند. خصلتِ پویایی دارد و  ها را زیادتر میادبیات حساسیت

انتقادی را در انسان بارور ابتکار می آفریند. ادبیات خصلتِ 

دهد به سادگی  کند و اجازه نمیکند، شک را تقویت میمی

ین راه،  دهد و از افریب بخوریم. ادبیات انسان را تغییر می

 کند. جامعه را دگرگون می

کند، بر  های ضدآزادی قد علم میادبیات در برابر حکومت

کوشند آن را به اختیار  های توتالیتر میاین اساس حکومت 

این غیر  در  درآورند.  فرمان  خویش  آن  حذفِ  به  صورت 

 خواه از ادبیات وحشت دارند.های تمامیتدهند. حکومتمی

گشاید، اسرار ی نو را بر روی انسان میی دنیاادبیات دریچه

ای دیگر  پیوندد و به زندگی جنبهجهان را به اسرار زبان می

تفکر، می و  تخیل  حریم  در  ادبیات  است.  تازه  که  بخشد 

 افزاید. ی انسان میحقیقتی دیگر از هستی را بر تجربه

که به ادبیات مشغول هستند، آیا خواهیم  ما تبعیدیان، آنان

ر آثار خویش، خالقِ پناهگاهی باشیم برای انسان  توانست د

ایرانی؟ آیا می های  ی آن ارزش توانیم پاسدار همهدردمند 

داستانی باشیم که نظام جمهوری اسالمی قصد نابودی آن  

می آیا  ادبیات  دارد؟  باروری  در  خویش،  سهم  به  توانیم 

 جهانی نقشی داشته باشیم؟  

پرسش این  دهپاسخ  و  دی ها  پرسش  آیندهها  در  نه گر  ای 

 گردد.  تر میچندان دور روشن 
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 مزایای تبعید 

 
 امیل سیوران 

 برگردان شهروز رشید 

شود که به ناحق از تبعیدشدگان تصویر انسانی ساخته می

گیرد و خود را بختی خود پناه میجوید، در تیرهانصراف می

کند. با دقتی بیشتر ویران خود میحذف و تسلیم موقعیت  

ای خشمگین، فاتحی تلخ را کشف  توان سرخورده در او می

کرد. هرچه بیشتر از ما سلب مالکیت شود به همان شدت،  

ای بین گیرند. من حتی رابطهطلب و تمنا و اوهام ما اوج می

میتیره بزرگ  جنون  و  آنبختی  از  بینم.  را  چیز  همه  که 

ریزگاه امید را در شهرت یا در رسوایی دست داده، آخرین گ

نام  ادبی جستجو می به جز  است همه چیز  آماده  او  کند. 

می چگونه  اما  بدهد.  دست  از  را  را  خود  خود  نام  تواند 

های  گوید که برای آدمبشناساند وقتی که به زبانی سخن می

 بافرهنگ، ناآشنا یا قابل تحقیر است؟

کند؟ انصراف از کلمات   ی دیگری را آزمایش آیا باید لهجه

ی او را با خود  برای او آسان نخواهد بود، کلماتی که گذشته

انکار میکنند. آنحمل می یا زبان  که زبان خود را  کند و 

دهد، آری  کند، هویت خود را تغییر میدیگری را اقتباس می

حتی سرخوردگی خود را. او چون خائنی دلیر با خاطراتش  

 ا حد معینی با خود.کند و ت قطع رابطه می

کند. در  شبه مشهور مینویسد که او را یککسی رمانی می

گوید، همدردانش در غربت  رمان از دردهای خود سخن می

اند، شاید هم  ها هم درد کشیدهکنند: آنبه او حسادت می

بی و  او.  از  رمانبیشتر  یا مینویس میوطن  ـ  خواهد  شود 

ساسات آزاردهنده است و  بشود ــ حاصل کار، انبوهی از اح 

را  افتاده. جهنم  مد  از  دیگر  که  هیجان  و  ازدحام وحشت 

نشانهنمی که  کرد،  بازآفرینی  نو  از  همیشه  آن توان  ی 

ست و این در مورد تبعید هم صادق است. هیچ  یکنواختی 

ی امر وحشتناک، دورانش به سرعت  چیز در ادبیات به اندازه 

نیم وحشت، در زندگی  رسد، اگر اندکی تأمل کبه سر نمی

ورزد.  ی ما اصرار میبه شدت در سطح قرار دارد. اما نویسنده

چپاند و در انتظار ساعت سعد  فعالً رمانش را در کشو میز می

دارد، یک  ی خوش او را سرپا نگه میماند. وهم یک واقعهمی

شهرت که از او دریغ شده، اما شهرتی که او روی آن حساب 

ا زنده است. با وجود این، نیروی این وهم  کند. او به رؤیمی

یی کار کند، همیشه ست که او، اگر در کارخانهچنان قوی 

سرخوش این فکر است که ناگهان روزی به خاطر شهرتی 

 غیرقابل فهم، بیرون آورده خواهد شد. 

سان سوگناک است. چونان زندانی  مورد شاعر هم به همین

برای دوستانش می او  یا  نویسزبان خود،  نفر و  برای ده  د، 

حداکثر بیست نفر. خواست او برای خوانده شدن، کمتر از 

گو، آمرانه نیست. حداقل او این امتیاز را نویس بدیههرمان

می که  چاپ  دارد  به  مهاجر  نشریات  در  را  شعرش  تواند 

شایان   چندان  نه  خودگذشتگی  از  و  قربانی  با  که  برساند. 

کند، برای  یی منتشر میشود. کسی نشریهتقدیر منتشر می

می جان  به  را  گرسنگی  کار،  انصراف  دوام  زنان  از  خرد، 

کند، خود  پنجره زنده بگور میجوید، خود را در اتاق بیمی

محرومیت  دست  به  گیجرا  وحشتناک  های  و  کننده 

 سپارد. استمناء و سل سرنوشت اوست.می

گروه آنها  باشد،  کم  چقدر هم  هر  مهاجران  راتعداد    هایی 

از عالئق خود، بلتشکیل می برای دفاع  نه  برای  دهند  که 

رگ در  تازه  خونی  تا  مقاالت،  کردن  جاری  جمع  هایشان 

آن در  که  مقاالتی  و  شود،  شکایات  فریادهایشان،  ها 

کنند. این دردناکترین  جوابشان را منتشر میفریادخواهی بی

 ست.شکل بیهودگی

بت نویسندگانی  ها شاعرانی خوب و به همان نسکه آن این

یی دارد. تولیدات ادبی ملت کوچکی  بد هستند دالیل ساده

ای ی کافی توانا نیست گذشتهتوان دید که به اندازهرا می

ی چشمگیر آن فراوانی شعر است. برای خود بسازد. نشانه

طلبد.  یی مینثر برای رشد و گسترش خود، سختگیری ویژه

ی ت. نثر با نقشهیک ساختار اجتماعی پیشرفته و یک سن

می ساخته  میقبلی  جلوه  شعر  پس  نه  شود.  که  کند 
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ریگ انسان ست و نه کامالً ساختگی. به عنوان مردهناگهانی

می گسترش  را  خود  مدپرست  انسان  یا  در  غارنشین  دهد 

ی تمدن. در حالی  اینجا و در فراسو، اما همیشه در حاشیه 

داند.  شرط خود میکه نثر، خالقی بازتابنده و زبانی شفاف را  

شکل کنار  شعر، خیلی خوب با روحی بربرمنشانه و زبانی بی

 آید. آفریدن ادبیات، یعنی آفریدن نثر.می

 
ی شعر این در طبیعت چیزهاست که هیچ ژانری به اندازه

آن این حتی  ندارد.  اختیار  در  بیانی  ابزار  که  همه  هایی 

بی از  چیزی  ندارند  خاص  خود،  استعدادی  از  ریشگی 

خودکاری موقعیت استثنایی خود ـ این استعداد جانشین ـ  

کنند که در موقعیت عادی هرگز قادر به خلق آن  خلق می

 نبودند. 

تبعید به هر شکلی که باشد و به هر دلیلی که پیش آمده  

مرحله  در  دبستان سرمستیباشد،  خود،  آغازین  و  ی  ست. 

تی  شود که موقعیرسیدن به سرمستی نصیب هر کسی نمی

بدانجا  مرزی  تا  اوج وضعیت شاعرانه.  عین حال  و در  ست 

خم دیسیپلین،   ارتقاء یافتن در بدو امر و بدون راه ُپرپیچ و

و تنها به عنایت سرنوشت، آیا این سعادت نیست؟ به ریلکه  

اش احساس بیگانگی  های نفیسکه در چاپبیندیشیم )آن

کند( که چقدر تنهایی باید گرد آورده باشد تا بندهایش  می

را از هم بگسلد و در ناشناخته پای استوار بدارد. گسستن از 

وقت نیست.  آسان  اصالً  سرمنشأی  نیروی  هر  هیچ  که  ی 

کند. حتی عارفان، انصراف بیرونی ما را بدین کار وادار نمی

آورند.  یی هیوالیی به دست میرا تنها به قیمت سرسختی

وطن شده  یی! بیکنده شدن از جهان، چه کار نابودکننده

که متحمل زحمات زیادی شود، رسد بدون اینبدان مقام می

او نیازی به خودآزاری، هم به یاری ـ خصومت ـ تاریخ.  آن 

خوابی ندارد تا از همه چیز کنده شود، حوادث های بیشب

بدانجا می را  بیماری او  به  او  معنای مشخص  این  در  راند. 

شبیه است که خود را به همین سان به دست متافیزیک و  

می سیر  شعر  طریق  از  شخصی،  استحقاق  بدون  سپارد. 

مطلق   بیماری.  عنایت  قِبلِ  از  تهمسائل،  هیأت  مانده؟  در 

که ثابت نشده، که نتایج حاصله از رنج و زحمت، شاید، با این

می نمایش  به  را  واالتری  در  ارزش  که  نتایجی  تا  گذارند 

 آیند. موقعیتی آرام، ناگزیر بدست می

کند، خطر تطبیق: دیگر  ریشه را تهدید میخطری شاعر بی

این در  را  خود  خوشی  نکشیدن،  رنج  خود  سرنوشت    از 

تواند غم و اندوه خود را تا به جستجو کردن. هیچ کس نمی

کنند، این  ها خود را مصرف میدارد، غمابد تازه نفس نگه

غربت نیز صادق است در مورد هر گونه  مسأله در مورد غم  

شوند و تأللو  دلتنگی. حتی خاطرات دردناک نیز پژمرده می

می دست  از  را  چوخود  که  مرثیه  مثل  درست  ن دهند، 

تر  گردد. هیچ چیز عادیشود به سرعت کهنه میخوانده می

از قابل سکونت کردن تبعید نیست، شهر هیچ ، ضدوطن. او  

باشد به همان نسبت،   این وضعیت خوش  با  بیشتر  هرچه 

می هدر  به  را  خود  احساسات  ذخیرهموضوع  ی دهد، 

بختی خود را، همچنین رؤیای شهرت خود را. ملعنتی  تیره

کشید بزودی  ر و برتری خود را از آن بیرون میکه او غرو

نمی عذاب  را  او  موقعیت  دیگر  هیجانِ  او  آن  با  و  دهد، 

دست  از  را  خود  تنهایی  دالیل  نیز  و  را  خود  اضطراری 

کرد  می خواهد  تالش  بیهوده  جهنم،  از  شده  رانده  دهد. 

های به  دوباره بدانجا بازگردد، دوباره به ژرفا فرو شود: رنج

ی خود اش او را برای همیشه ناشایسته به زیر شدهغایت سر  

فروخت به تلخی  ها فخر میکنند. فریادهایی که او بدانمی

از  اند و تلخی به شعر تبدیل نمیگرائیده او را  شود، تلخی 

می بیرون  خلسه شعر  نه  آوازی  نه  دیگر  وقتی  برد.  یی. 

آنزخم کرد  خواهد  تالش  بیهوده  یافت  شفا  را  هایش  ها 

آنتحر از  تا  کند  بهترین یک  در  بکشد:  بیرون  نواهایی  ها 

رو دردهای خود خواهد بود. زوالی شریف در  حالت، دنباله

های واقعی،  انتظار اوست. به رنج از عدمِ تنوع، بدون ناآرامی

میسرچشمه  خشک  او  الهام  گمنامی  ی  از  بزودی  شود. 

می رضایت  خود  احساس  میانمایگی  به  حدی  تا  کند 

اصل و نسب را به عاریه  شود و نقاب شهروند بید میمنعالقه
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ی اوست، آخرین  گیرد. این پایان سیر و سلوک شاعرانهمی

 ی دکالسه شدن او. پله

ساکن   خویش  سقوط  سرخوشی  در  که  یافته«  »استقرار 

تواند بکند؟ او دو راه رهایی دارد: ایمان و  است، چه کار می

کند به  خود حمل می  های خود را باطنز. اگر چیزی از ترس 

درون   به  را  خود  شد.  خواهد  رها  بتدریج  دعا  هزار  یاری 

دست  به  را  خود  کرد،  خواهد  پرت  دوستانه  متافیزیکی 

خسته شعر وقتسازی  کامالً  ی  او  اگر  سپرد.  خواهد  کش 

برعکس به تمسخر گرایش داشته باشد، شکست خود را تا  

ا پایان  امکان کوچک خواهد کرد بطوری که در  ز آن  حد 

را به دست  او خود  برد. بسته به منش خود،  لذت خواهد 

تقوا یا طنز گزنده خواهد سپرد. در هر دو حالت او بر آمال  

به   تا  یافت  بدبیاری خود ظفر خواهد  بر  نیز  بزرگ خود و 

یی معقول شده،  خورده هدف نهایی نایل آید یعنی شکست

 مطرودی سر به زیر.

 2007شهروز رشید 

 

اب »شهروز رشید؛ از او در باره او« از انتشارات به نقل از کت

 حافظ« آلمان -»گوته
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 رضا دانشور 

 
 من و تبعید 

 

  دانشور   رضا   که  است  گفتاری   حاوی   متن  این

  همت   به  که  "ایران  معاصر   ادبیات"  همایش  در

  در   میالدی   دوهزار  سال  در  یی کسما  سرور

  کرد.  ارائه  شد،  برقرار   پاریس  شهر   اودئون  تئاتر

  رضا   را   فارسی   به   فرانسه  از   متن   این   ترجمه

   است. رسانده  انجام  به ناصحی 
 

نادر     از  من  که  بودم  نکرده  فکر  این  به  هیچوقت 

ام که هرگز از محیطی که درش  های تبعیدینویسنده

می ننوشتهزندگی  چیزی  از  کنم،  داستانی  جز  ام، 

مرد  یه  از    ماجرای  یکی  عروسی  مراسم  به  که  ایرانی 

 اش، یه دختر دعوت شده بود.  دوستان فرانسوی

ره به گردهمایی اجنه بدل بشه،  زمانی که عروسی می  

شه.  ره و سپس ناپدید میقهرمان داستان به توالت می

نمی در  سر  ایرانی  دیگری  قهرمان  عروسی  به  آیا  آره؛ 

دیگه شوخی  هم  این  یا  عرورفته؟  از  جوانه؟  ای  س 

 آره!راستش، خواننده هم سر درنمی

به وضعیتی ربط پیدا می   این ماجرا  کنه  از نظر من، 

رو   قضیه  این  که  وقتی  داشتم.  زمان  آن  در  من  که 

ام از اینی که االن  نوشتم: بیکار شده بودم، زبان فرانسه

فجیع اروپا  هست  شهروند  هنوز  اینکه  خالصه  بود؛  تر 

امروز،  اما  بودم.  شهروندم و سرم خیلی شلوغه:    نشده 

هایی که تو تاکسی  ای دستمه پر از طرح داستانپوشه

-گذره. به لطف زن مسنی که ازم خواسته هر سهمی

ست  های پاریس بگردونمش. زنیشنبه دوری در خیابان

انعام خوبی هم می که  منو  بسیار مطبوع  کار  این  ده. 

کنم و  ام رو جمع و جور  های کاریواداشته که تجربه

 براش تعریف کنم.  

این اواخر متوجه شدم که گوشش سنگینه! ولی این    

 خود ماجرای دیگریه.   

که   اینه  شهروند شدن  مشکل  شلوغه.  سرم  که  گفتم 

نمی نوشتن  برای  وقتی  کاغذبازیدیگر  با  و  مونه.  ها 

هر صفحه،   نوشتن  غیره،  و  تلفن  و  آب  و  برق  فاکتور 

  600،  500سواسی،  برای منی که در نوشتن کندم و و

می آب  میفرانک  نظر  این  از  من  خوره.  که  گفت  شه 

 نویسندة نسبتاً گرونی هستم!  

های دیگه  تازه، فایدة این وقت گرانبها را به نویسنده  

نوشته  می فالندرها«  این طوری، کتاب »جاده  رسونم. 

کلود سیمون، با توجه به زبانش که برا من سخته، دست  

تموم شد! عوضش اینو با تورق    فرانک برام  1500کم  

 پاتریک مودیانو جبران کردم. 

کتاب   میخوشبختانه،  که  هست  صف  هایی  در  شه 

نوبت تاکسی در فرودگاه، بدون کمک گرفتن از فرهنگ  

لغت خواندشان. البته اگر اون دو سه ساعت انتظار رو  

 غرق خوابی عمیق نشی!

ام ننوشتم  یها دلیل این رو که دربارة زندگ اما همه این  

نمیگه. هرچند که نوشتن برام سخت بود، با این حال  

راستش،  می دیگه.  چیزای  دربارة  همش  اما  نوشتم، 

هرگز به نوشتن در باره خودم فکر نکردم، تا اون روز  

ام به دستم رسید. این ورقه با  که ورقة ملیت فرانسوی

ای همراه بود که رئیس جمهور فرانسه شخصاً برایم  نامه

ته بود تا ورود مرا به جامعة فرانسه خوشامد بگه.  نوش

تصورش را بکنید، آدمی همیشه تبعیدی، ناگهان چنین  

 ای دریافت کنه! نامه

ها  اجازه بدین در اینجا پرانتزی باز کنم. پس از مدت  

ای به خودم تعطیلی بدم تا نحوة کار  تونستم دو هفته
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ام  نتونسته  با کامپیوتر را کمکی یاد بگیرم. از آن زمان 

نوشتنم   شیوة  بر  کامپیوتری  نوشتن  که  تأثیری  از 

اند که باید با زمان  گذاشته خالص بشم. همیشه گفته

 خود زندگی کنیم.  

ایرانی   ما  ضرببرای  روایات  ها،  و  شعر  المثل، 

ما   نیکبختی  دلیل  اونو  و  مهمه  بسیار  گذشتگان 

دونند. بذارین روی کلمة »تبعید« کلیک کنم. من  می

ام. در فرهنگ ما آدمی در  امال به تبعید عادت کردهک

خواستم خودمو قاطی  اساس تبعیدیه. زمان بچگی تا می

تبعیدم  گفت اتاق  از  بالفاصله  بکنم،  بزرگترها  وگوی 

بچهمی که  زمانی  )یهکردند.  بودم  بچهتر  چون  کم  تر، 

به مکتبخانه نداشتم(  بیشتر  رفتم که  ای میپنج سال 

همشاگردیا  اونجا    بعضی  داشتند.  هم  سبیل  و  ریش 

برای من پنج ساله خیلی سخت  قرآن می خوندند که 

دادم خودمو به مستراح پناهنده  بود، بنابراین ترجیح می

بچه اما  میکنم.  گیرم  سبیلی  ریش  به  های  و  آوردند 

 کردند.  کالس تبعیدم می

ای که از معلم  به مدرسه معمولی که رفتم، اولین کلمه  

یدم این بود: دانشور، برو بیرون! گفتم آقا  شرعیات شن

می ولی  گفت:  نکردیم؟  کاری  که  به  ما  تبعید  کنی! 

 بیرون! اما این تبعید، برام دلپذیر بود! 

در دبیرستان، یه روزنامة دیواری داشتیم و من علیه    

ها  مدیر دبیرستان که خیلی دوست داشت تو گوش بچه

شد که از اونجا به    بخوابونه، یه مقاله نوشتم. این طوری

این   تخصص  شدم.  تبعید  شهر  جنوب  در  دبیرستانی 

 دبیرستان، جمع کردن آشغاالی جاهای دیگه بود.  

این     اولین کتابم رو خمیر کردند.  دانشگاه که رفتم، 

ندانم داستان  در  کاریکتاب،  بود  جوانی  پسر  های 

جریان یه شورش مذهبی؛ حدود ده سالی قبل از اون  

که   وادی  انقالبی  به  بار  این  شد.  مذهبی  سرعت  به 

سکوت تبعید شدم. اما چون تبعیدم رو جدی نگرفتم  

و دومین رُمانم رو نوشتم، یکسره تبعید شدم به زندان.  

 تبعید پشت تبعید!

تبعید     و  کردند  صفرم  سرباز  سربازی،  خدمت  رفتم 

 ای که همه نی انداخته بودند!  شدم به منطقة دورافتاده

ای رسید که از ترس حتا خونة آشناها هم  بعد هم دوره

بندازه.  نمی به خطر  اونارو هم  بود  شد خوابید. ممکن 

 این بار با چمدونی در دست، به خیابونا تبعید شدم. 

و سرانجام ترک یار و دیار و گذر از مرزها تا رسیدن به  

 فرانسه.

ست که کمی شانس  هاییتازه، این سرنوشت نویسنده  

ب وگرنه  درون  دشانسآوردند.  به  شدند  تبعید  هاش 

نویسند، و یا به طریقی،  خودشون. یا دیگه چیزی نمی

گن. اونهایی هم که با احتیاط زیاد  دار فانی رو وداع می

بدند،   ادامه  و  بیرون  بیان  تونستند  شانس  یاری  به  و 

ناچارند بین دو فرهنگ، برن و بیان، دو فرهنگی که با  

مدرن   فرهنگ  نمیان،  در  جور  و  هم  طرف،  یک  از 

چنین   دیگه.  طرف  از  محلی،  و  سنتی  فرهنگ 

هایی زیر بار سنگین این موقعیت، اغلب از پا  نویسنده

اجتماعی زندگی  در  یا  حاال  میان،  در  در  یا  شون، 

 شون. نوشتن

پرانتز رو می   پرزیدنت کلیک  این  و روی کلمه  بندم 

از  می آدمو  خوشحالی  کنید  تصور  میخواد  دلم  کنم. 

کشور  نامهچنیندریافت   در  حتا  که  کسی  اونم  ای. 

خصوص که دلیل  خودش هم همیشه تبعیدی بوده! به

تبعید به اینجا هم عالقة اون فرد به چیزهایی بوده که  

رئیس جمهور فرانسه به داشتن اونا در جمهوری خود  

ش بخونم: »جمهوری  افتخار میکنه! بذارین از رو نامه

برادری مفتخر    -رابریب- ما به شعار محوری خود، آزادی 

به   شهروندان  سایر  همچون  که  شماست  بر  و  است، 

 تحقق این شعار یاری دهید.« 

اما داشتن چنین جایگاهی مانع از اون نشد که یه بار    

که از سوار کردن مرد کلوشاری سر باز زدم، برگرده و  

خودت   آشغالدونی  به  چرا  کثافت!  »عرب  بگه:  من  به 

 گردی؟« برنمی
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که من شخصاً هیچ  همین   برسونم  به عرض  باید  جا 

مخالفتی با کلوشارها ندارم. خود من وقتی وارد فرانسه  

بار   هزار  حاال  تا  نبود،  نوشتن  مرض  این  اگر  شدم، 

شده بودم. حتا یه طرح داستانی از یه کلوشار  کلوشار  

خودش   مایملک  رو  آرژانتین  میدون  که  دارم 

بودمی گذاشته  اسمشو  شبدونست.  مارکس!  ها  م 

رفت خیابون ویکتور هوگو، و برا خانومایی  دیروقت، می

به   رو  کمونیست  مانیفست  بودند،  مشتری  منتظر  که 

بامزه قرائت روایت  بود  کرده  درست  خودش  که  ای 

رو  می این خانوما  از  یکی  یه مشتری  بار که  هر  کرد. 

کرد، شمارة ماشینه رو برای روز مبادا یادداشت  سوار می

رد. میخوام بگم من نه با کلوشارها مشکل دارم نه  کمی

گرفتن تاکسی  روی  با  که  شرط  این  به  البته  شون؛ 

کجا   بدونن  ثانی  در  و  باشن  نیاورده  باال  خودشون 

 میخوان برن. 

یادمه اوایل کار تاکسی، یه کلوشار رو در سنت الزار    

های  کوچهسوار کردم. تمام بعدازظهر رو در کوچه پس

دید،  مونتروی ویلون بودیم! تو راه، هر جا که کلوشار می

شد، و پس از یه فصل جر و بحث و فحش و  پیاده می

بد و بیراه، و البته باال انداختن چند جرعه شراب، دوباره  

که چون  می  سوار هم  آخر  رفتیم! دست  که  برو  شد، 

و  کشید که فلنگ ر  نمیدونست کجا بره، اونقدر خجالت

 بست و رفت!

یه بار هم با آقایی که به نظرم مدیر یه شرکتی بود،    

زبان   به  رو  فرانسه  رادیو  برنامه  داشتم  شد.  حرفمون 

دادم، صداش رو هم خیلی کم کرده  فارسی گوش می

نمی داشت  خواسبودم.  چون  کنم،  خاموشش  تم 

کرد، اونم دربارة  مصاحبة خودمو با این رادیو پخش می

رمانم خسرو خوبان که به تازگی در سوئد در اومده بود.  

به عرض شما برسونم که   تبلیغات هم که شده،  برای 

ش هم تا شیش ماه دیگه  این رُمان خیلی جالبه. فرانسه

درمیاد. توصیه    l’Esprit de Péninsulesتوسط انتشارات  

کنم که حتما اونو بخونین، به ویژه اینکه به نظر من،  می

 ش در انتخاب متن خیلی عالیه!  این انتشارات سلیقه

 بگذریم، آقاهه پرسید: چیه دارین گوش میدین؟  

 گفتم، فارسی. 

میشم،   تاکسی  سوار  خودم  تو کشور  وقتی  من  گفت: 

 اصال میل ندارم که زبون فارسی بشنوم.

کردم  صدای   فکر  گفتم:  و  کردم  کمتر  بازم  رو  رادیو 

 صداشو نمیشنوین!

 گفت: چشم که دارم ببینم!

من، با اینکه هنوز نامة رئیس جمهور به دستم نرسیده    

بود، برگشتم و گفتم: خب پس! میتونین پیاده شین! و  

داشت   چون  آخر،  دست  ترمز.  رو  زدم  مؤدبانه  خیلی 

راهمی قطاررفت  بود  ممکن  و  بده،  شآهن  دست  از  و 

شو درآورد  سریع به مصالحه رسیدیم! بعد آقاهه موبایل

و به چندین نفر زنگ زد و با صدای بلند از اونا سراغ  

 شو گرفت.  زن

فکرم     به  که  بود  چیزی  یه  نامه  این  در  بگذریم، 

انداخت. پرزیدنت نوشته بود: »شما با برخورداری کامل  

تان، به  شهروندیاز همة حقوق، و نیز با رعایت وظایف 

های همبستة جمعی، که دارایی مشترک ماست  ارزش

پیوندید«. این واژة »وظایف« شروع کرد به خاروندن  می

وجدانم. تا اونجا که به کار کردن و مالیات دادن و بیمه،  

ها مربوط  احترام به مسافرا و پرداخت به موقع جریمه

به د بار که  لیل  میشه، همة کارای من ردیفه. حتا یه 

پارک کردن در ایستگاه تاکسی جریمه شدم، به جای  

اینکه نامه بنویسم و اعتراض کنم، ترجیح دادم یه چک  

امضا کنم و بفرستم. آخه نامه نوشتن به فرانسه کلی  

 اومد! بُرد، این جوری برام ارزونتر درمیوقت می

شهروندی   وظایف  مورد  در  که  بودم  مطمئن  راستش 

اما خ نگرانی نیست.  فرانسوی شدنم،  جای  از  وشحالی 

دونستم چیه. در نگرانی از  جاشو به چیزی داد که نمی

در   رشدی  سلمان  دیدم  خواب  برد.  خوابم  معما  این 
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سبابه انگشت  مفیستو،  نشونه  هیئت  من  طرف  به  شو 

 فروشی!  گرفته میگه: تو داری روحتو به شیطان می

بچه از  خودم  که  نیمهمنی  با  های  البته  بودم،  شب 

 شد این پیامو نشنیده بگیرم.  ال و نیم تأخیر، نمییکس

آینه ریشمو می   داشتم جلوی  فرداش که  زدم،  صبح 

ناگهان دیدم دو نفریم! یهو خوشحال شدم، چون بیست  

می نمیسالی  هم  نفر  یه  نظرم  به  که  اما  شد  شدم. 

باالی   که المپ  چرا  نکشید،  طول  خوشحالیم چندان 

کی بود که معنای حرف  آینه سوخت. و ناگهان در تاری

رشدی برام روشن شد: دهسالی میشه که دارم روحمو  

 فروشم! به این شوفر تاکسیه می

تا بیام از توی خرت و پرتهام المپی پیدا کنم و جای    

ام برسم،  اون المپ سوخته بذارم، و به ریش نصفه کاره

شهروندی وظایف  اون  همة  شدم  انجام  متوجه  که  رو 

ار هم نیاورده! در واقع هیچ چیز واقعی  دادم، برام یه صن

روتین شده زندگی  یه  در  نبوده.  به ظاهر  که  بوده  ای 

گذره. اما نیروهایی که منو از کشورم به  زمان حال می

بیرون پرتاب کرده بود، چنان پر زور بود که منو از زمان  

 هم بیرون انداخته بود. 

ه  بایست وقت داشته باشم کآخه پیش از هر چیز، می  

بماند   شهروندی  کنم.  پیدا  خودم  برا  جایگاهی  بتونم 

برای مرحلة بعدی. زندگی روتین، تنها میتونه آدمو از  

نابود شدن دور کنه. اما وقتی که نه آینده داری و نه  

زندگی من  گذشته،  وقتی  تا  حیوانی.  کامال  میشه  ای 

نمی نکنم،  پیدا  آیندهخودمو  تصور  تونم  خودم  برا  ای 

 کنم.  

گشتم به گذشته؛ جایی که از تاریخ افتاده  بازمی  باید   

 بودم بیرون، تا خودمو دوباره پیدا کنم. 

و زمانی می دربارة مکان  بود که  که  برا همین  نوشتم 

دیگه درش نبودم، و نه در باره زمان و مکانِی که توش  

تخیل   با  که  شبحی  شده،  مثله  بودم  عضوی  بودم. 

 خودش در جستجوی واقعیته.  

ی که بهش اشاره کردم، حاصل این جستجو بود.  رُمان  

هاست، نه  این رُمان، رفت و آمدی در رگ و پی اسطوره

آن که  فقط  »در    Yeatsطور  گفته:  ایرلندی(  )شاعر 

ای که پیش از آفرینش جهان داشتم«.  جستجوی چهره

این  رو  این چهره  بودم که  اون، دنبال علتی  بر  عالوه 

 چنین پروبلماتیک کرده.  

میبا   رو  ریشم  وقت  الخره  میام.  بیرون  خونه  از  زنم. 

ذهنم   به  داستانی  طرح  پارکینگ،  طرف  به  رفتن 

رسه. داستانی دربارة کسی که از زیر آوار ناشی از  می

حافظه میاد،  بیرون  تالش  زلزله  و  داده،  دست  از  شو 

از زیر تل خاک و خل بیرون  می با چیزهایی که  کنه 

رو پیدا  زه. باید محل واقعهشو دوباره بسا میاره، زندگی

کنم و به خونه  ها راهمو یهو کج میکنم. مثل دیوونه

 گردم.  برمی

کار انتخاب کنم، همه چیز    رو برا ایناگه بخوام پاریس  

لرزه؟ نه جور درنمیاد. آها،  عوض میشه. پاریس و زمین

ها میرم باال. در جریان ماجرایی فراموش  یه گلوله! از پله

ش میخوره و همونجا جا خوش  لوله به کلهشده، یه گ

همهمی گلوله،  این  جابهکنه.  مغزش  در  رو  جا  چی 

ش به کلی پاک میشه، اما در  کنه: خاطرات معمولیمی

عوض، همة اون چیزایی که فراموشش شده بود، میاد  

 باال. 

پاریس     خیابونای  تو  ساله،  پنجاه  مرد  این  حاال، 

یادش رفته بود، شروع  سرگردونه. همة اون چیزایی که  

کنه به زبون باز کردن و نشون دادن راه و چاه. تالش  می

 کنه پازل موجودیت خودشو بازسازی کنه. می

وارد اتاق کارم میشم. در سیر و سیاحتم در هزارتوی   

ها و  ها، رهگذران شتابزده، در بده بستانپاریس، کافه

می شکل  داستان  این  شنودها،  و  چون  گفت  و  گیره 

 سرتی همنوا میشه.  کن

این داستان غمنمی بشه، آخه پاریس شهر  خوام  انگیز 

 جشن و سروره!



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

42 

 

می   اومدم،  حال  روشن،  سر  کامپیوتر  پشت  شینم 

زنم:  کنم، صفحة دیگری باز میشه. تیتر میکلیک می

اول   به  رو  راوی  جملة  نخستین  کلمه«.  »جمهوری 

 کنم:  شخص تایپ می

 د هیچ کجا نیستم«. »اگر نویسنده نباشم، شهرون  
 

به نقل از کتاب »رضا دانشور؛ از او و در باره  
 حافظ در آلمان -او« از انتشارات گوته
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 رحمت بنی اسدی 

 

 
 

 تلقی دو نویسنده از تبعید: 

 ادوارد سعید و رضا دانشور 

 

 از آن جا که به خاک افتاده است عدالت،
 به جنایت آلوده است اقتدار،از آن جا که 

 از آن جا که خیانت شده است به حقوق ملت،  
 از آن جا که بر هر گذرگاهی 

 اعالمیه های ننگ آلود میهنم را چسبانده اند، 
 ... 

 از آن جا که روان ها رنجور شده اند، 
 از آن جا که می خزیم و فراموش می کنیم  

 حقیقت، پاکی، بزرگی، زیبایی را، 
 خشمگین تاریخ راچشمان 

 شرف، قانون، حق و شکوه را
 و به گور خفتگان را؛

 
 ای تبعید، تو را دوست دارم!  

 ای تبعید! ای رنج، تو را  دوست دارم!
 ای اندوه، تاج سرم باش! 

 ای فقرمغرور! تو را دوست دارم!  
دوست دارم در خانه ام را که رو به تند باد باز می  

 شود،
 ون تندیسی بزرگدوست دارم اندوه را که چ

 ید تا در کنارم بنشیند.. آمی  

 )از مجموعه کیفر ها: ویکتور هوگو(

هنگامی که ویکتور هوگو این شعر را در تبعید می  

تبعید   رنج  و  دوری  نوشت  میهن    زیستنبر  و  در 

را ترجیح می داد، هرگز گمان نمی کرد    استبداد زده

و   فراکه عصر  رسید    جهانی  نویسندگانخواهد  ،  که 

شاعران و هنرمندان از هر خاک و سرزمین و ملیت، 

تبعید و رنج را به جان می خرند و به صورت انبوه از  

میهن خود می گریزند و از یک تبعید درونی به یک  

ی امن اند  تبعید بیرونی دست می زنند و در پی مکان 

 در آسودگی بار آیند و بار آورند. تا 

 

 

 

 

 

 

 

سال   در  هوگو  از    1848ویکتور  پس  و  میالدی 

دوم  جمهوری  آغاز  و  فیلیپ  لویی  سلطنت  سقوط 

فرانسه، به عنوان نماینده وارد مجلس ملی فرانسه می  

شود. سه سال از دوران نمایندگی او نگذشته است که  

  سوم رئیس ، ناپلئون  1852در دومین روز ماه دسامبر  

یک   با  و  کند  می  منحل  را  مجلس  وقت،  جمهوری 

پای  نظام    ،کودتا تغییر نو  پادشاهی  به  را  جمهوری 

از  می که  هوگو  بناپارت،  کودتای  به  پاسخ  در  دهد. 

م چپ  مسلحانه  جرهبران  مبارزه  اعالم  است،  لس 

را به شدت   کودتا اعتراضات مخالفان  کند، دولتمی

زه تعیین سرکوب و برای دستگیری ویکتور هوگو جای

ویکتور هوگو پس از این ناکامی، ناگزیر به    . می کند

دوران تبعید بلند مدت و نوزده ساله    و  تبعید  می شود

. او در تبعید و انزوا  شوداین شاعر و نویسنده آغاز می

 ، گام مبارزهبهترین آثارش را می نویسد و در نخستین  

مستبدیناپلئون   و    "صغیر  "را  خواند  سال  می  در 

ناپلئون سوم و حکومت  نسبت به  اش    بیزاری   1853

  "کیفرها"اش به آزادی را درمجموعه شعر  بندی  پای

 ثبت  می کند.  
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، ناپلئون سوم عفو عمومی اعالم  1859اوت    16در  

عفو  می فرمان  این  از  مخالفان  از  زیادی  شمار  کند. 

گردند، اما هوگو  کنند و به فرانسه باز میاستفاده می

پذیرد  در خواست عفو را نمی  ر تبعید، دبه رغم تنهایی  

مانم و  به مبارزه آگاهانه خود وفادار می"گوید:  و می

باز خواهم گشت. برقرار شود،  آزادی  که  در    "زمانی 

کارگران   "،"بینوایان"،  "افسانه قرون  تبعید » غربت و  

را می نویسد. در سال    "مردی که می خندد  "و    "دریا

وم، ویکتور هوگو  و پس از شکست ناپلئون س  1870

شود و  در میان استقبال باشکوه مردم وارد پاریس می

 رسد.ساله به پایان می 19بعید دوران ت

حتا امروز نیز به عنوان شناخته   1تبعید یا نفی بلد 

های   حکومت  که  است  هایی  تنبیه  ترین  شده 

به آن دست می زنند. کافی ست نگاهی به    خودکامه

ور ها از جمله میهن مان کارنامه رهبران برخی از کش

و  روشنفکران  از  نفر  هزار  چند  دریابیم  تا  بیندازیم 

نظام،  یا    مخالفان  شکنجه  و  زندان  تحمل  بر  عالوه 

اعدام، دسته یی نیز خواسته و ناخواسته راه تبعید را 

در پیش گرفته و از سرزمین شان برای همیشه کنده  

از سرزمینی است که هر   یشده اند. تبعید ریشه کن

انسان دل بسته و وابسته به آن است. این سرزمین  

 می تواند یک کشور باشد، یا یک شهر و روستا.  

کندن   ناخواسته،  و  خشن  جایی  به  جا  را  تبعید 

مهاجرت اجباری معنی کرده    ریشه اش و  از  شخص  

،  "روح زمستانی"اند. آدورنو فیلسوف آلمانی تبعید را 

قاب غیر  و  اندوه  درمان  بی  زخمی  سقوط،  باور،  ل 

 می خواند.   "زندگی مثله شده "

تبعید یکی از غم انگیز ترین سرنوشت های انسان  

زیرا  شود،  وحشتناک محسوب می  مجازاتی  و  است 

زادگاه   و  خانواده  از  دوری  ها  سال  مفهوم  به  تنها 

شدگی   رانده  و  طرد  نوعی  معنای  به  بلکه  نیست، 

 
1L’exil  

است غریب  و  همیشگی  در تبعیدی  که  است  یی  ه 

 تعارض میان گذشته، حال و آینده در مانده است.  

در عصر ما، تبعید ابعاد وحشتناک تری یافته، گاه  

به صورت کوچ و تبعید جمعی در آمده و به یک بال و  

مردمانی   همه  و  جوامع  برای  رحمانه  بی  مصیبت 

که از حکومت های تمامیت خواه و   تبدیل شده است

 نظایر آن رنج می برند.  گی و مستبد یا جنگ، گرسن

تاثیرات  قلم  اهل  و  روشنفکران  میان  در  تبعید، 

دارد: گاه روشنفکر را به کلی از  یی دو گانه متفاوت و 

و تا مرز   سازدپا در می آورد، او را از خود بیگانه می  

گاه نیز می  بر عکس، .  2خودکشی می بردفروپاشی یا  

اثر و    بخش،    تواند  بیشمثبت  باروری  یک  سبب  تر 

اصوال وقتی تبعیدی ناخواسته و به رغم    تبعیدی شود.

رضا   یاد  زنده  گفته  به  رود،  می  تبعید  به  خود  میل 

همه چیز را پشت سر خود رها می کند به  "دانشور  

و در جست و جوی مکانی است تا دور از    "جز تخیل

را جنبه سرزمین و مردمانش،   رویاهایش  تخیالت و 

ید، ببالد و به دور از سانسور خود را بیازماعینی بخشد،  

و سرکوب، سکوی بلندی برای نگاه کردن به جهان  

 بسازد.  

توان   می  جا  این  خالصه  در  خیلی  طور  دو  به  از 

سرزمین   دو  از  تبعیدی  دو  و  قلم  اهل  و  نویسنده 

مساله   باره  در  را  شان  نگاه  و  گفت  سخن  متفاوت 

ر  تبعید، مورد بررسی قرار داد. این دو که متاسفانه د

اوج بلوغ فکری، پایان ناگهانی و غم انگیزی داشتند،  

از حیث فکری شباهت ها و اختالف هایی با هم دارند،  

اما آن چه آن ها را به هم نزدیک می کند، شاید نگاه  

ادوارد سعید  غیر متعارف شان به مساله تبعید باشد.  

هر دو اهل قلم اند، هر دو تبعیدی اند    و رضا دانشور

از   فرهنگی  فعالیت  اوج  در  و  سن  یک  در  دو  هر  و 

 بیماری سرطان در گذشتند.  

نگاه کنید به زندگی برخی از نویسندگان و هنرمندان ما در تبعید    -2

حسن هنرمندی،  هم چون: صادق هدایت، غالمحسین ساعدی، دکتر  

  اسالم کاظمیه ، منصور خاکسار و...
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پرداز نظریه  و  نویسنده   – فلسطینی    ادوارد سعید 

آمریکایی و یکی از متفکران بزرگ جهان عرب است.  

سالگی و درسال   12در بیت المقدس به دنیا آمد، در 

ناگزیر به ترک میهن شد.  اش  اده  همراه خانو  1947

با   و  رفت  آمریکا  به  سپس  و  خواند  درس  قاهره  در 

از   تحصیالت  عنوان   1963پایان  به  عمر  پایان  تا 

و   ادبی  منتقد  شناس،  شرق  پرداز،  نظریه  فیلسوف، 

استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه های معتبر آمریکا  

  بر اثر  2003به تدریس پرداخت. او سرانجام در سال  

در    67بیماری سرطان در سن   نیویورک  در  سالگی 

 گذشت. 

تبعیدی  نویسنده و نمایش نامه نویس    رضا دانشور

و در 1326)  1947ایرانی در سال   زاده  ( در مشهد 

سالگی ناگزیر به ترک میهن   35و در سن   1361سال  

شد و در پاریس اقامت گزید. او طی سال ها نوشتن،  

ذاشت. دانشور در سال آثار ماندگاری از خود به جا گ

سن  1395)  2015 در  بیماری   68(  براثر  سالگی 

 سرطان در پاریس از جهان رفت. 

می توان گفت بر خالف بسیاری از روشنفکران که 

تبعید زندگی شان را از هم درید، روح و جسم شان  

را تباه کرد تا آن جا که دیگر نتوانستند رنج دوری از  

پا   سر  بر  و  کنند  تحمل  را  دو    بایستند، میهن  این 

به گفته ادوارد  تبعید گاه و  کنند در  می  ی  نویسنده سع

به نوعی سازش    "فرزند خواندگی  "در سرزمین    سعید

   برسند.و مصالحه 

شرایط تاریخی و دو  ادوارد سعید، تبعید را ناشی از 

از بیخ کندن یا   او، تجربه  از نظر  استعاری می داند. 

آوارگی و از دست دادن یک سرزمین و   ،1ریشه کنی

گذشته سازد    ، یک  می  را  تبعید  تاریخی    وشرایط 

نتیجه اش رنجی است که به گفته او نادیده گرفتن  

تبعید می تواند استعاری و   اما  آن غیر ممکن است. 

تمثیلی نیز باشد، به این معنی که برای یک تبعیدی  

 
1Arrachement  

 54شرق شناسی، ادوارد سعید، ترجمه لطفعلی خنجی، ص -1

قیت همیشه منتقد و مخالف، تبعید ابزاری برای خال

 و بالیدن است. روشنفکری  و

همراه خانواده اش   1947هنگامی که سعید در سال  

ترک میهن شد، و  المقدس  بیت  ترک  به  در    ناگزیر 

سرزمین تازه با انبوهی از دشواری ها روبه رو شد. او  

به   پا  میهن  از  شده  کنده  فلسطینی  یک  عنوان  به 

او:   تجربه شخصی   "سرزمینی می نهاد که به گفته 

شرق  ]یکی از انگیزه های من در نگارش این کتاب    من

در   [شناسی فلسطینی  عرب  زندگی یک  است.  بوده 

جهان غرب ، به ویژه در آمریکا مایه دل سردی است. 

در این کشور تقریبا اتفاق نظری موجود است مبنی  

براین که از نظر سیاسی، عرب فلسطینی اصال وجود 

است داده  رخصت  گاه  آن  هر  و  عرب    ندارد  که 

فلسطینی از نظر سیاسی موجود فرض شود، وجود او  

یا در مقام مزاحم و مایه دردسر است یا درمقام انسان  

فرهنگی، تراشی  الگو  پرستی،  نژاد  شبکه    شرقی. 

ایدئولوژی  و  سیاسی  زدایی"امپریالیسم  ،  "بشریت 

شبکه یی است با تار و پودی بس نیرومند که به گرد 

مانان پیچیده است و این  دست و پای اعراب یا مسل

را   آن  فلسطینی  هر  که  است  عنکبوت  تار  یا  شبکه 

حس می کند و هم چون سرنوشتی که اختصاصا برای 

   ".2تنبیه او رقم خورده است به جا می آورد

در غربت از نظر گفتمان تالش می کند  پس سعید  

او  دردسر ساز شودها و نوشته هایش موجودی   به  . 

وشته هایش را به ابزار مقاومت و  گفتار ها و نناگزیر  

عنوان  به  نهایت  در  و  نافرمانی  و  رهایی  برای  عملی 

کند؛ در تبعید  می   یک جایگزین رهایی بخش تبدیل 

رود که  می  و تا جایی پیش  می رسد  به یک باروری  

لذت نیز سخن  خوشی و  به گفته محمود درویش از  

 می گوید: 

 نیویورک، 
 خیزد،ادوارد در رخوت سحرگاهی بر می 

 آهنگی از موزارت می گذارد،  

2  
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 توی زمین تنیس دانشگاه می دود،
و می اندیشد به مهاجرت پرندگانی فراتر از مرزها و  

 )کنترپواَن(  موانع.

ادوارد سعید به عنوان یک تبعیدی این جسارت را  

می یابد تا در تبعید از تمامی فضا های پیش ساخته،  

ریشه زبان،  و  هویت  اندیشه،  شدن  های    شرطی 

منحصر به فرد و تعلق به یک ملت، یک گروه ، یک  

و در  سازد  مکان، یک خاطره و یک روایت خود را رها  

نتیجه تضاد ها را در خود حل کند. بی سبب نیست  

ستایش  درویش شاعر بزرگ فلسطینی در  محمود  که  

هم صدایی، هم خوانی و نقطه    =کنترپوان  "او شعر  

دی را نشان می دهد  را می نویسد و دو تضا   "1مقابل 

که در یک جا به هم می رسند و مفهومی از یک تبعید  

 دوگانه دارند:  

 درویش از قول سعید می گوید: 

 من اهل آن جایم و اهل این جا،    " 
 اما نه در آن جایم و نه در این جا.  

نام دارم که به هم می خورند و از هم جدا می    دو
 شوند،  

 م  دو زبان دارم و فراموش کرده ا
 کدام یک زبان خواب و رویاهایم است.   

 انگلیسی می نویسم با واژه هایی نرم برای نوشتن. 
آن  با  اورشلیم  و  آسمان  که  دارم،  دیگری  زبان  و 
 سخن می گویند. صدایش نقره یی است، اما در برابر

 رویاهایم نافرمان است.  
 پرسیدم: پس هویت؟  

 گفت:
تولد است،    فرزندهویت دفاع از خود است؛ هویت   

از  میراثی  نه  و  است  صاحبش  ابتکار  نهایت،  در  اما 

 گذشته.  

 
1Contrepoint     یکی از معانی آن ، دو تضادی اند که در جایی به هم

 می رسند.  

از این شعر چند نسخه به عربی در شکل های گوناگون وجود دارد    -2 

به   نیز  یاد  و  زنده  باز  نخستین  ترجمه شده است.  زبان های گوناگون 

  - من چندگانه ام در یک بازسازی و تکرار درونی  
 بیرونی.  

اما من به پرسش قربانی وابسته ام، وگرنه، قلبم را 
استعاره را   آهوانچنان تربیت می کردم تا در آن جا  

 بپروراند.
 پس، هرکجا که می روی خاکت را با خود ببر..   

 و اگر دست دهد، پرغرور باش!   
 

 تبعید، جهان بیرون است، 

 تبعید، جهان درون است. 

 و تو در این میان چه کسی هستی؟  
 عریفی درست از خودم ندارم،ت

زیرا می ترسم از دست بروم. من همینم که هستم  
 و خواهم شد،  

 من دوگانه ام و دیگری ام   
 هماهنگ میان کالم و نشانه.  

 اگر شاعر بودم، می نوشتم: 
 من دو تن در یکی هستم،  

 هم چون دو بال یک پرستو 
 و اگر بهار دیر کند،  

 2به مژده اش بسنده می کنم! 
چه  سعید  ادوارد   تبعیدیان،  از  بسیاری  خالف  بر 

شان   های  بال  تبعید  در  که  ایرانی،  غیر  یا  ایرانی 

از دست دادند، در   را  پرواز  پر  شکسته شد و الجرم 

تبعیدگاه می آموزد که برای پرواز باید دو بال داشت.  

که   رسد  می  پرسش  این  به  کیستی؟  "او  و    "تو 

را خود چنین می دهد: کسی ک خواهد  "ه  پاسخش 

. از این رو، خود را چند گانه می داند با هویتی  "شد

که با آن می    "دو بال"دو زبان  و    ،دو نام   متکثر، با 

آس ببیند.تواند  باال  از  را  تبعید  پی    او  مان  از  کتاب 

می نویسد، کنفرانس می دهد، به عنوان استاد  کتاب  

نام   با  شعر  این  فارسی  ترجمه  به  شناس  حق  از    "تراب  هم صدایی 

اقدام کرد. باز ترجمه شعر براساس نسخه های عربی    "محمود درویش

 ، فارسی و فرانسوی انجام شده است. 
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می   تدریس  آمریکایی  های  دانشگاه  معتبرترین  در 

ش و نقد می کند تا موجودیت خود را در کند، پرخا

، نه به عنوان یک تبعیدی، بلکه به عنوان یک  تبعید

 تثبیت کند.  روشنفکر

نویسنده  یک  از  توان  می  سعید،  ادوارد  کنار  در 

ایرانی نام برد  که به گونه یی دیگر، در سر اندیشه 

زنده یاد رضا دانشور نمونه یی    هایی چون سعید دارد:

که تالش کرد در تبعید  تبعیدی است    از یک نویسنده 

تا   تاکسی  رانندگی  از  به آن چه می خواهد برسد و 

یک نویسنده موفق راه درازی را دنبال کرد. وقتی به  

اجبار تصمیم به گریز از سرزمین خود گرفت، محل  

تبعیدش را خود بر گزید، خود را در تبعید غریبه حس 

ها با خود  نکرد و  از سرزمینش تنها چمدانی از رویا 

   آورد. 

در   دانشور  سال    15رضا  دعوت    2002نوامبر  به 

دویستمین  مناسبت  به  و  فرانسه  سنای  مجلس 

فرانسوی بزرگ  شاعر  هوگو  ویکتور  تولد  ، سالگرد 

بر  سخنانی   که  کند  می  ایراد  مجلس  این  سالن  در 

تبعید   چرخد.محور  می  نشریه    نویسنده  بعد  روز 

از  "نام  لوموند، متن این سخنرانی را زیر   رانده شده 

در این به چاپ می رساند. دانشور    "زبان، زندانی زمان

 به مساله تبعید دارد:   و متضادینگاه دو گانه متن، 

می توان   دارد)...(تبعید دور نمای ترسناکی ن   "  -  1 

و رویاهای خود  )....(    در تبعید احساس بیگانگی نکرد

 "را به آن جا برد.

  ، است که با شتاب و سرعت  "گردبادی    "تبعید    -   2 

اندوه پیری و نزدیک شدن به مرگ را تشدید می    "

 . دانشور می گوید: "کند

از من می پرسند که چرا فرانسه را    " مردم اغلب 

انتخاب کردم. چون پاریس در فرانسه است. برای من 

. این شهر همان معنای آتن در دنیای باستان را دارد

ی عاشقش بودم. شاید به این دلیل که از طریق  از بچگ

متن ها و تصاویر زیبا با آن آشنا شدم. روی دادهایی  

مه   ماه  پاریس، جنبش  فرانسه، کمون  انقالب  مانند 

غیره.  68 و  نو  موج  پوچ،  تئاتر  اگزیستانسیالیسم،   ،

بیشتر   بودند.  ما  مدرن  فرهنگ  برای  معیارهایی 

پاریس زندگی    نویسندگانی که دوستشان داشتیم در 

 ". می کردند

 و ادامه می دهد:  

قتی مشکل تبعید پیش آمد، به جای دیگری و  " 

را هدف قرار دادم،   پاریس  فکر نکردم. من مستقیماً 

اما هرگز فکر نمی کردم، برای کسی در موقعیت من،  

برای نوشتن باشد، حتی  این جا دردناک ترین مکان 

نمی غریبگی  احساس  هرگز  یک  اگر  و  کلمه کردم 

 ". مدانستفرانسه هم نمی

وقتی به یک باره ایران را ترک کردم، با این که    "

اما   خیال،  جز  گذاشتم،  جا  سر  پشت  را  چیز  همه 

غمگین نبودم. امید به رهایی از شرایط غیر انسانی،  

  دشواری هایی که سر راهم بود را پنهان کرده بود...

د از ... این نگرش راز آلومن به عنوان یک نویسنده  

چون مسافرخانه یی است تبعید    جهان را پذیرفتم که

  "که کسی شبی میهمان آن است.

امیدوار  فلسطینی  نویسنده  چون  ایرانی   نویسنده 

است که جهان آزاد، هر چند تبعیدگاه است، بتواند او  

باروری و خالقیت   نویسنده به یک  به عنوان یک  را 

و زندان    برساند و آن چه را که در میهنش با سانسور

از او دریغ شده است، در غربت به چنگ آورد. او در 

بهترین ها را   "مسافر خانه  "پی آن است تا در این  

  آهوان   "را چون    "رویاهایش   "خلق کند، بیافریند و

 . "استعاره بپروراند.

نویسنده،  برای  چرا  که  جاست  این  پرسش  اما 

 است؟  "دردناک ترین مکان برای نوشتن "پاریس

نشور خود به آن پاسخ می دهد و می گوید  رضا دا

که او در سرزمینی بزرگ شده است که آهنگ و ریتم  

خود را دارد. نبض زندگی در آن جا آرام می زند، اما  

در تبعید زمان ناگهان شتاب هراس الودی به خود می  

تنها   نویسنده  کار  زمان،  با  رویارویی  در  و  گیرد 

 . او می گوید:  "مانمبارزه با ز  "است، آن هم    "مبارزه"

زمان اطراف من نه زمان من بود و نه زمان نوشتن.   "

هیچ وقت کافی برای یاد گیری و تمرین زبان نداشتم  

    "بود.لحظه یی برای توقف ن... 
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به گردبادی می ماند که    "پایتخت فرهنگ جهانی  

 "زادیآ"همه چیز را در خود می بلعد و در این میان  

 .شود"خرج زندگی گذران "باید  نویسنده است که 

من که بیشتر از سی و سه سال    "رضا دانشور می گوید:  

زندگی ام را با خواندن و نوشتن گذرانده بودم، برایم تبعید  

دورنمای ترسناکی نبود، بلکه برعکس، سفری فراتر از مرزها  

رهایی   و  به سوی کشور با وعده های    بود،   شهری جهانی 

که معنای این رهایی نمی تواند فقط  باید تصریح کنم  )اما( 

یافته   نجات  زندگی  معنای  روزمره  و  به  زندگی  معنای  به 

شده   تشکیل  او  های  دلبستگی  از  کس  هر  زندگی  باشد. 

 "نوشتن بود. است. اما وابستگی اساسی من 

تبعید  دانشور  رضا    پس،  وعده    "در  این  از  نیمی  به  فقط 

اوو    "رهایی می رسد.  از توا  ":  تنها  به گفته  به دور  نستم 

دیوارهای خشونت، دروغ و شرارت و با آهنگ جامعه یی که  

حقوق اساسی بشر را حفظ می کند به زندگی روزمره خود  

 "ادامه دهم.

نجات و رهایی جان البته، اما این همه آن چیزی نیست که 

نویسنده به خاطر آن جالی وطن کرده و تن به تبعید داده  

که محلی  تبعید،  از  او  است،    است.  شده  انتخاب  آگاهانه 

و رویاهایش را دارد، سرزمینی که در  "خیال"انتظار تحقق 

و   بگوید  ها  نبود  و  بود  از  دغدغه  بی  و  آزادانه  بتواند  آن 

دغدغه های   زندگی روزانه که همیشه آخرین"بنویسد، اما: 

من بود، به نخستین نگرانی های من تبدیل شد، پس ناگزیر  

برای نوشتن بود، صرف زنده ماندن  زادی را که  آشدم این  

اندک اندک    .خود کنم. رهایی ناتمام ماند و با رنج در آمیخت

 "تبعید مضاعفی در بطن غربت به وجود آمد.

که   نکته  این  درک  با  سعید  یک  ادوارد  تبعید 

ناشی از وضعیت   است و  وضعیت تاریخی و نیز تمثیلی  

است،   اندیش  موقعیت  سعی می کند  روشنفکر دگر 

بیگانگی   یا  جهان  خویش  بیگانه  و  اساس  را  در  کار 

خود قرار دهد و این موقعیت را به سود خود نگارش  

امر چندان   این  ایرانی  نویسنده  برای  اما  تغییر دهد، 

 آسان نیست:

  یوقت کاف   شیروزمره برا  یکه زندگیی    سندهینو"

  د یتبعنیز  کم از نوشتن    گذارد، کم   ینوشتن نم  یبرا

بیست سال مبارزه کردم تا از جهان و دیار شود.    یم

شده  رانده    ست کهرو   نیاز ا  نویسندگی تبعید نشوم، 

خود را    یوجود  یآزاداسیر در دست زمان،  از زبان و  

  یادامه م   یزندگ  هدهم و با درد و رنج ب   یاز دست م

 . "دهم

نمی    "یک برش جراحی    "ادوارد سعید تبعید را  

، بلکه  داند و تبعیدی را از گذشته اش جدا نمی کند، 

از نظر او این تبعید پیش نیاز یک رابطه برتر است و  

این تنش دیالک تیکی میان نزدیکی و دوری، درون  

یا   خاطره  تجدید  و  تعهد  یا  گیری  کناره  بیرون،  و 

گرای انسان  و  تردید  غرابت فراموشی،  و  شناخت  ی، 

است که  سرزمین رها شده و سرزمین فرزند خواندگی  

این دو، تبعید چه  به نویسنده مجال می دهد   میان 

این چشم انداز    ، خود را پرورش دهد.دور یا نزدیک  

دو گانه این امکان را فراهم می کند  تا هویت را نه به  

کامل و محصور   "من"عنوان بازگشت به خود و یک  

سا یک  در  و  بلکه   خود،  با  رابطه   "شدن"ن   در   و 

وارد شود.     او به دیگری نیز اجازه می دهد تا در  ؛  بداند

رابطه اش با    هویت از مسیر دیگری شکل می گیرد.

یا شکنندگی زاییده حسی    اریجهان با احساس ناپاید

می   پارگی  و  گسست  به  که  است  تاریخ  از  عمیق 

 . انجامد

ها   دشواری  تمامی  با  تبعید  در  نیز  دانشور  رضا 

سرانجام یاد می گیرد تا فراتر از مرزها بایستد، نهاد  

های سرسخت سنتی را کنار بگذارد، نوشتن را یک  

عمل جهانی می خواند و این نوشتن است که رابطه 

 او و دیگران می شود.   میان

برای نویسنده ایرانی نیز می باید سال ها بگذرد تا  

خود را در سرزمین آزادی و رهایی بیابد. او به عنوان 

مجال می یابد تا روابط    "راننده تاکسی پاریسی"یک   

خود را با شرایط و جامعه میزبان تنظیم کند، یاد می  

که   مسافرخانه نیست  "گیرد که تبعید همیشه یک  

، پس در کنار یازده ساعت کار  "شبی را در آن گذراند 

زندگی    "وحشتناک روزانه، آثار پر ارزشی خلق کند:  

  من،ها ساخته شده. اما تعهد اساسی    همه از وابستگی

از این دنیای وحشتناک نجات     داد،کسی که من را 

  هیکنم در حاش  یم   ی سع    یبا سرسخت  ... نوشتن بود
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  یکاف   ی. برنامه هاسمیساعت کار روزانه ام بنو  ازدهی

زندگ  یبرا کردن  که   یپر  اندازه  همان  دارم...به  ام 

 "نومیدی ها، میل ها و آرزوها ....

 

 منابع:  

 شرق شناسی، ادوارد سعید، ترجمه لطفعلی خنجی 

 ، 2002نوامبر   16سخنرانی رضا دانشور، لوموند، 

« Je suis le multiple »- Exil historique 

et métaphorique dans la pensée 

d'Edward Said : Laetitia Zecchini  

 : L’exil intellectuel : expatriés et marginaux
Mohammed Essahlaoui 

 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Laetitia-Zecchini--50027.htm
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 عزت گوشه گیر 

 
 نوشتن در تجربه دیاسپورا  

 نگاهی به مقوله ادبیات مهاجرت، تبعید و خود تبعیدی 

تأکید ادبیات امروز جهان بر ادبیات مهاجرت و گذار است.  

امروز،   ادبیات  دگرگونی.  و  ادغام  و  گسیختگی  ادبیات  بر 

فهم   و  برای درک  و مرج  تالش  است که در هرج  دنیایی 

را  پیشاتکنولوژی  دنیای  که  ساکنانی  برای  ها  دگرگونی 

تجربه کرده اند، به نوعی غریبه شده است. انسان امروز بر  

اساس تغییرات آب و هوایی، ژنیتیکی و فیزیکی، دگرگونی  

های   هماهنگی  نا  تکنولوژی،  فراگیر  سیر  غذایی،  های 

ه بیماری  گسترده  هجوم  های  کیهانی،  ویروس  و  ا 

میکروسکوپی، سیاست های سودپرستانه سودجویان جهان 

گستر، و بسیاری عوامل امروزی دیگر، دگرگون شده است.  

این اثرات نه فقط فرم و اسکلت بدن انسان را دگرگون می  

کنند، بلکه اندیشه، تخیل و رفتارهای فردی و اجتماعی او  

ن امروز برای  را نیز متفاوت می سازند. و حال، تالش انسا

 . "امید"داشتن یک تکه کوچک خوشبختی است بنام  

وسعت دگرگونی ها و پیچیدگی زندگی انسان امروز به گونه  

ای شده است که نمی توان بدون گشادگی اندیشه، بدون  

ای   ان  دی  به  توجه  بدون  و  کنجکاوی،  انسان  "حس 

در دویست هزار سال پیش و هزاره های پیشین   "خردمند

به روشنی شناخت. انسان خردمند و پیشا خردمند    تر، او را

که متداوما به دلیل خشکسالی یا سیل یا دریا لرزگی از یک  

قاره به قاره دیگر کوچ کرده است. با انسان های نوع دیگر  

و   آب  و  سازگارانه محیطی  های  قابلیت  است.  آمیخته  در 

نوین   شرایط  با  را  خود  و  است  آزموده  را  متفاوت  هوایی 

ق داده است. برای نیرو مند سازی خود جنگیده است تطبی

و مدارا کرده است با جهان های متفاوت.  ساده انگاری است 

انگار که تنها به لحظه های مقطعی زندگی اکتفا کرد، بدون  

آنکه کلیت عظیم جهان را بر شانه های انسان امروز نادیده  

شاده  انگاشت. شاید نویسنده گشاده اندیش و گشاده بین و گ

زبان اینگونه است. شاید هم نیازی به این گشادگی نباشد و  

تنها لحظه های شعر گونه و تخیل پردازانه کافی باشد تا آن  

کوچک   گرهدیه    "امید"تکه  جو  و  جست  انسان  برای  را 

بیاورد. اما مگر فلسفه نویسنده، طرح پرسش و درک حقیقت 

 نیست؟

مردم از  بسیاری  اما  کنونی  هزاره  آغاز  جمله   در  از  جهان 

ایرانیان، از جایگاه اصلی شان، از زادگاهشان به دالیل ویژه  

و انگیزه های متفاوت از پی و بن کنده شده، و در این جهان  

پیامد شرایطی   پراکندگی  این  اند...  پراکنده شده  گسترده 

است که مهاجران امروز کمابیش در چیستی و دالیل اش 

ا همگون  نوعی  به  خود  همسانان  گوناگونی  با  دالیل  ند. 

اشغالگرایانه   مداخله  دیکتاتوری،  های  حاکمیت  همچون 

کمبود  تنگسالی،  طبیعی،  نامالیمات  جنگ،  امپریالیستی، 

سیاسی،   اندیشی  دگر  غذایی،  مواد  زندگانی،  زیستمایه 

عقیدتی باورهای  و     - تفاوت  جنیستی،  نژادی،  مذهبی، 

از بعد  کوچگر،  ایرانیان  دیگر....  دالیل  انقالب   بسیاری 

اسالمی و جنگ، بیش از چهل سال با مرارت و جان سختی،  

کوشیده اند تا در دیاسپورا، تکه تکه های جدا شده از خود 

را گرد بیاورند، به هم بپیوندند تا هویت آسیب دیده خود را 

ترمیم کنند و خود تازه ای را از نو بیافرینند. همچون نوزادی  

ه دنیا آمده است. اما در  که یکبار مرده است و بار دیگر ب 

همسان   دیگر  کوچگر  با  کوچگری  هر  شرایط  حال  عین 

نیست. و هر انسانی به گونه انسان دیگر نیست. به ویژه اگر  

آن انسان، نویسنده و هنرمند باشد که دنیا را با حساسیت 

می نگرد.  در این طیف عظیم با گونه گونگی های فراوان 

بر داشت. باید شرایط هر  نمی توان یک هم سنجی کامال برا 

انسان کوچگر را از دریچه های گوناگون سنجید و ارزیابی  

کرد. کوچ کننده، مهاجر، تبعیدی، و خود تبعیدی هر یک  

به دالیل ویژه ای زادگاه خود را ترک کرده اند. و در طیف 

سنی، وضعیت اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی ویژه خود به  

جست پناه  جهان  مختلف  پناه  کشورهای  کشور  هر  اند.  ه 
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اند.   پذیرفته  را  پناهجو  متفاوت  های  گونه  با  ای  دهنده 

شرایط هر پناهجو را بر اساس ارزیابی های اتمیزه شده می  

توان سنجید تا میزان روان پریشی و تراماهای تجربه شده  

آنان را دریافت. هر پناهجویی بر مبنای ویژگی سرشت خود  

نا روبرو می شود و راهبند  و شرایط ویژه زندگی اش با تنگ

 ها را هموار می کند 

همیشه  هنر  و  شعر   ، ادبیات  سر،  و  درد  پر  گذار  این  در 

پاسخگوی تنگنا های انسان بوده است و التیام بخش درد  

هایش. هر انسانی سرگذشتی بی همتا دارد. و شنیدن این  

تأمل است. در تنگناست که آدم قصه گو   سرگذشت قابل 

افد و می تند. در تنهایی و انزواست که  می شود. که می ب 

آدم رویا می آفریند. که آوازه خوان می شود. که عاشق می  

کند.   می  شکوفا  را  آدم  که  است  عشق  رویای  و  شود. 

 پیچیدگی ها را می شناسد و و راه حل ها را می جوید.  

تولید   هنرمند  و  نویسنده  شمارعظیمی  دیاسپورا،  تجربه 

به بیان تجربه سر گشتگی خود    کرده است که هر یک نیاز

را دارند. برخی از همان آغاز اراده کرده اند که با آموختن 

زبان کشور میزبان، تجربیات خود را با جمع وسیع تری در  

زادگاه   زبان  به  دلبستگی  با  و گروهی دیگر  بگذارند.  میان 

را   بدیعی  آثار  خواننده همگون،  و  شنونده  به  نیاز  و  خود، 

. هر چند زبان سیال و رونده است. و ماندن  پدید آورده اند 

زبان  رشد  میزبان،  کشور  در  پناهجویان  کوچک  جمع  در 

مادری را کند و بطئی می کند. چرا که در گسستگی اش با 

تکامل زبان مادری در کشور زادگاه خود، شانس همراهی با  

تغییرات زبانی را در جامعه ای متفاوت و منسجم از دست  

ا اما  است.  در  داده  ادغام،  و  ها  گسستگی  در  نویسنده  گر 

جست و جوی زبان جدیدی باشد که بیانگر شرایطش باشد،  

او در   بیانگر زندگی  زبان جدیدی شده است که  آفریننده 

اش تأثیر پذیرفته و  از مسایل پیرامونیاین گذار است. وی  

کشد.  سیر سازگاری خود را در سرزمین تازه به تصویر می

نها در برهوت باید در خاک جدید ریشه  او همچون گیاهی ت

تجربه  مقاومت،  و  مبارزه  پروسه  کند.  آبیاری   را  هایش 

های نویسنده دیاسپوریک را پربار هنگفتی است که نوشته

وجود  می از  اغلب  نویسنده  دیاسپوریک،  پروسه  در  کند. 

خودش آبستن می شود، جنین خود را در درون خویش می  

زایاند. این حس را من به عنوان   پرورد و خود را دوباره می 

نمایشنامه نویس و داستان نویس با تجربیات شخصی خود 

ام  بیان می کنم، که من در این پروسه هم مادر خود بوده  

و هم نوزاد خود. و در این گذار هر دویمان با هم بزرگ شده  

این   در  و  ایم.  کرده  تکمیل  را  همدیگر  دویمان  هر  و  ایم 

حس    خود مادربوده ام و گاه کودک...  تجربه من گاه برای

متناقضی است وقتی که آدم متوجه می شود که چگونه در  

سازگاری با محیط جدید، از خود پیشین اش کم کم دور  

می شود. که خودش برای خودش خاطره انگیز می شود. و  

پرتاب بشود چگونه دلش  اگر دوباره به یک محیط جدید 

بان  تنگ خواهد شد.  برای خود پیشین اش در کشور میز

است.    درست مثل نگاره ها و بوی شهری که در آن زاده شده

از   یا  و  زاده شده،  اینجا  در  که  تبار  ایرانی  جوان  نسل  اما 

کودکی مهاجرت کرده است، طبیعی است که فرزند جامعه  

ای است که در آن رشد کرده است. به زبان کشور زادگاه و  

و زبر جامعه را خوب می   یا آداپت شده اش می نویسد. زیر

اندیشان و هم فرهنگان خود همیاری می   با هم  شناسد.  

کند و مسائل ویژه نسل خود را می نگارد. این فاصله دید،  

 تجربه، زبان و سن،  طبیعی، مشهود و قابل لمس است.

خاطره   ویژه   به  نویسی،   زندان  خاطرات  نویسی،  خاطره 

دیاسپو ادبیات  سترگ  بخش  زنان،  چهل نویسی  در  ریک 

سال گذشته را تشکیل داده است. و زنان و مردان نویسنده،  

از منیره برادران گرفته تا مهران زنگنه، در این زمینه پویا و  

های   قفسه  در  ناخوانده  های  نوشته  انبوه  اند.  بوده  کوشا 

کتاب به امید خوانده شدن منتظرمانده اند. و دلشان تنگ  

گاه   که  هایی  نوشته  است.  دور پرواز  بسیار  های  زمان  در 

آینده، بعد از مرگ نویسنده، کشف خواهند شد. در زمانه ی  

خواهند  سرگذشتی  گیر  گوشه  نویسندگان  کرنا،  و  بوق 

 داشت همچون امیلی دیکنسون و فرناندو پسوآ.  

 

 خاطره نویسی زنان و رمان نویسی به گونه خاطره نویسی 

، نوشتاریزنان به خاطرات    یاز گذار تبدیل خاطرات شفاه

از    یگذرد. بسیاری  نمی  چندان     زماندر طول تاریخ جهانی،  

اجتماع  موانع  دلیل  به  زن،  نویسان  جمله   یخاطره  از 

و    اندیشه ها  ه شدنبها انگاشت  ی ، و بی اخالقدشواری های  

در جوامع تحت کنترل مردان، یا خود آثارشان    باورهایشان

به و  سوزانده  ای  را  گاه    گونه  اینکه  یا  و  اند  برده  بین  از 
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ه  خود گرفت  به  ردانهم  یصدای   نوشتارشان با تغییر و تبدیل، 

 است.

نویس ایران  ی خاطره  اپیوسته    ی زنان  آمیزه  حس    یبا  از 

دین  است. تاج السلطنه خواهر ناصرالبوده  زندانی بودن توأم 

ا تجربه  آنکه  بی  قاجار،  فضا  یشاه  از  از    یملموس  خارج 

دنیا باشد،  داشته  پیرامون   ی حرمسرا  محیط  آلود  خفقان 

میکند.  انتقاد  آن  از  و  کرده  عریان  را   خود 

رویارویی زن و مرد در  "بی بی خانم استرآبادی در کتاب  

به شاهزاده قاجار هر چند خاطره    یدر نامه ا  "عصر قاجار

براساس   ینم  یپرداز اش  نامه  پاسخ  محتوای  اما  کند، 

 یاست که به عنوان یک زن در حرمسرای قاجار  یخاطرات

 تجربه کرده است.

و   خانه  زندان  از  را  پا  عصیانگر  و  جوان  اما،  فرخزاد  فروغ 

کرده فراتر گذاشته ی  تنگنای جامعه ای که در آن زندگی م

و برای کشف دنیای وسیع تر به اروپا سفر میکند. و حاصل  

 اوست.   ی  "خاطرات سفر اروپا"پویش ها و پژوهش هایش، 

زندانهای    "حماسه مقاومت"اشرف دهقان با نوشتن کتاب  

 ی کند. و مرضیه احمد  رژیم محمدرضا شاه را ترسیم می 

کتاب   در  احمدی  "اسکویی  مرضیه  با    "اسکوییخاطرات 

را به نقد   یزندان بزرگتر  ینگاهی ایدئولوژیک، نارسایی ها

 کشاند.  و بررسی می 

نویسی   امروز، خاطره  تا  انقالب اسالمی  آغازین  از سالهای 

زنان دربرداشته است.   ادبیات  بعد بسیار وسیعی را بویژه در

جنگ  انقالب،  خاطرات  بر  مبتنی  های  نوشته  از   بسیاری 

مهاجرت ، هنوز پنهان    و  از جنگ، زندان  ، بعد ایران و عراق 

نگاه داشته شده و یا در جریان حمالت شکارچیان حکومت  

، به خاکستر اهای مرگ ز  باز پرسی و یا وحشت های ناشی از

 تبدیل شده اند! 

  ،جمهوری اسالمی  یدرباره زندان ها  یاما موج خاطره نویس

اتی  آغاز ادبی ،  اخیر  چهل و چند سالهبویژه زندان زنان در  

است نوین، پویا و شگفت انگیز در تاریخ نوزاد ادبیات زنان  

ایران، که آفرینندگان آن، مایه اصلی آن خاطره ها را تا مغز  

استخوان تجربه کرده اند. این ادبیات نوین، ادبیات کنکاش  

و کاوش است. طرح پرسشهایی است در ریشه و ذات وجود  

ها با روح زمان،    انسان، تجربه ذره ذره سلولی، ارتباط ذره

  یهایبندگاه  پیدا کردن    یو برا   یو نامرئ  یمرئ   یمکان، هست

متالش  یبرااست   و  ارواح گسیخته   ی برا  ،...  شده  یپیوند 

   منسجم و محکم.  ییافتن هویت

از خاطرات زنان زندان  یدر چند ساله اخیر کتابهای  ی چند 

  یی ایران، به چاپ رسیده  و فیلمها  یدر ایران، درباره زندانها

کتابهای  است.  شده  ساخته  شده   نیز  روایات  چاپ  اکثرا   ،

وقایع نگارانه    ی عریان و به شکل  گونه ای  است که به  یهولناک

ناگهان  به  فرو خورده که  بغضی  است، همچون  بیان شده 

، صداقت و بیان  یاکثر نوشته ها فوران سادگ   ترکیده باشد. 

،  یرخداد حوادث است. و به همین خاطر از وجوه گوناگون

پور اما در    یشباهت بسیار به هم دارند. شهرنوش پارسی 

فراتر از روایت رفته و به تحلیل و    "خاطرات زندان"کتاب  

علل پیدایش، عمق رخداد، و اثر    یکند و کاو در ریشه یاب 

 رخداد بر روح فرد و جمع پرداخته است.

ادبیات   را تشکیل که  این  ادبیات مقاومت  از  بخش مهمی 

  یدر بطن زندان کوچک    یالبته تنها منحصر به زندان ،  میدهد 

دیگر،    یاز زندانیان نوع   است  ینمیشود، بلکه روایات  بزرگ تر

مهیب    ی متفاوت ابعاد  یسکه گاه در مقیا   بزرگ تر  ی در زندان

زندانیان    ید. این ادبیات مربوط میشود به خانواده هانتر دار

دیوارها، مقاومت    یشان در این سو  یو سیر مشقت بار زندگ

برا انگیزشان  شگفت  مبارزه  برا  ی زندگ  یو    یکردن، 

نیازها  یرسیدگ زندگ   یبه  برایاولیه  و  و    ینگهدار  ی، 

ان اعدام شدگان از جمله  مراقبت از کودکان و سایر بازماندگ 

مالقات   و  دیدار  سیر  همچنین  و  بیماران،  و  سالمندان 

جدای سیر  این  در  که  موانع    یزندانیانشان،  با  سهمگین 

در شرایط ویژه جامعه داشته    ی و حقوق  یسیاسی، اقتصاد

 اند. 

زندانها پنهان  همچون یاسالم  یجمهور  یاسرار   ،

قرنها دستمایه کاوش  ،  اسیران در طول تاریخ  ی بازداشتگاهها

در زنده نگه    یخواهد بود که سع  یپژوهشگران و هنرمندان

بخش مهمی از  و این    را دارند.  یبشربیدار  داشتن وجدان  

 ادبیات مقاومت را تشکیل میدهد. 

ی، رمان نویسی که در دیاسپورا زبان انگلیسی  فرنوش مشیر

به تجر  را برای ارتباط با خواننده جهانی، انتخاب کرده است،

را زندانهای جمهوری اسالمی  بودن در  و    از  زن  زبان  یک 

فرهنگ و  زبان  به  است.  ی فرهنگ،  کرده  منتقل   دیگر 

، واژه  ،نوشتن به زبانی دیگر، گذشته از توجه به ریشه زبان
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مهارتها  مفهوم کشف  یو  و  تجربه  که   یتکنیکی،  است 

شدن کسب   دیگر  انسان  تعدد  و  تنوع  جهت  در  نویسنده 

در  ، نویسنده چند ملیتی و چند زبانه  س نینآنائی  میکند.

 نویسد: ی مش خاطراتکتاب های پانزده جلدی از  ییک

داند، یک نفر است. اگر دو زبان    انسان یک زبان می ی وقت"

تکثیر پیدا  بداند، دو نفر میشود. و هر چه بیشتر زبان بداند،  

ی تبدیل می  نهایت  ی ب   می کند و به انسان های بیشمار و

 "شود.

نه فقط نتیجه   "یدیگر" ی ورود به حوزه   ی تجربه، یعن  این

بارور و  تحول  اثر  یاش  بلکه  است،  اماخود  نشانگذار    ی 

 نیز به همراه دارد.  "یدیگر " یدر تحول و بارور ی نامرئ

دومین    "حمام" مشیر  رمانعنوان  زبان   یفرنوش  به 

که    یانگلیس سال  است  در  را  رسانده    2003آن  چاپ  به 

را به شیوه خاطره   که رمانسعی کرده است  است. مشیری  

به درون روح    گارین را  ابتدا خواننده  از  این کتاب  بنگارد. 

دعوت میکند    ،ساله  17  ی دختر   ی،ساده و پر اضطراب راو

شود و هیچ ی  که به همراه برادر و همسر برادرش دستگیر م

  یاز گروهها  یکه عضو یک  ین برادرجرمی ندارد جز داشت

سیاس درباره    یچپ  خاطرات  دفترچه  سه  نوشتن  و  است 

خواهد در آینده پزشک  ی  او م  .انسان گرایانه اش  یآرمانها

  یبشود و با تبدیل منزلشان به یک درمانگاه، به مردم یار

 برساند. 

خواننده غیرایرانی نوشته   یآگاهانه این رمان را برا  یمشیر

عناصر به کار برده شده در داستان، در جهت    است. و اکثر

  یاست که دانش و تجربه چندان  ای  برانگیختن روح خواننده

ندارد.   میدهد،  رخ  جهان  دیگر  نقاط  در  که  آنچه  درباره 

وجود    می  یمشیر در  تجربه،  نهادن  میان  در  با  خواهد 

مرزی  خواننده   نهایت  فرا  در  و  بدهد  تکانش  کند،  رخنه 

 ارتقایش بدهد. 

)منیره برادران( اثر مـ  رها    "حقیقت ساده"کتاب    رمان، ز  آغا

با نشان دادن چند تصویر   یمشیر  را در خاطر زنده می کند.

فضاساز همچون  حکومت    یکوتاه  دوره  در  مکان  و  زمان 

تاریکی نظام در  شمع  کردن  روشن  مرد  ی،  و  زن  عبور   ،

خاطرات دختر با    یهمسایه از پشت شیشه پنجره، یادآور

  یهمسایه، مرگ پدر و مادرش در سانحه رانندگآرش پسر  

یعن  یو حضور معنو پدرش  یادگار  به  ساعت شب    یدادن 

و  یکامپیوتر  ینما خواننده  بین  عاطفی  ارتباط  نوع  یک   ،

 این دختر جوان ایجاد میکند.  درونگرایدنیای 

آغاز میشود.  شروع  دختر  ماهانه  عادت  آغاز  با   ی رمان، 

سمبلیک که در طول کتاب نه فقط ریزش مداوم خون، در  

پیچ و تابها و کشاکش شکنجه های ناگهانی و غیرمنتظره  

یشود، بلکه دختر پی میبرد که در چنین فضایی    قطع نم 

قدر یا  بهداشتی  نوار  یک  حتی  کردن  برا  یپیدا   ی پنبه، 

از ریزش خون، تالشی است همچون پیدا کردن    یجلوگیر

ریزش خون   ر بیابانی خشک و بی حاصل.یک قطره آب د

 ی در طول رمان تا پایان نرم نرمک ادامه دارد. و این خونریز

با تغییر شکل ماه در آسمان پیوند ناگسستنی خود را حفظ 

 میکند. 

شدن   پدیدار  در  مردم  سنتی  و  تخیلی  ــ  بدوی  باورهای 

تصویر خمینی در ماه که به طور متوالی به اشکال گوناگون  

میشود، از سوی زندانبانان به یک    یل داستان پیگیردر روا

ایدئولوژی  تحمیل  نهایت  در  و  شکنجه  و  فشار  مکانیزم 

تبدیل میشود. به طوری که فرد زندانی بعد از شکنجه های  

پی در پی روحی و جسمی فردیت خود را از دست داده و  

 بینم! ی  فریاد میکشد: من هم چهره خمینی را در ماه م 

گی تبدیل و استحاله در طول کتاب دنبال  این سیر چگون

شکل   حرکت  در  گذر  این  موارد  از  بعضی  در  اما  میشود. 

تکنیکی نوشتار یعنی سیر تحول شخصیت، قدری سریع رخ  

شخصیتها شدن  ملحق  جمله  از  چون    یمیدهد.  فرعی 

با   "فریال"و    "زهره" »زهره«  رابطه  آیا  توابین.  خیل  به 

جنینی که در شکم دارد،    کودک شیرخواره اش و »فریال« با

چقدر در تحقق این تصمیم یعنی تواب شدن موثر بوده؟ آیا 

و   روحی  انقطاع  بی  مکرر  توالی ضربه های  و  زمان  شتاب 

را وامی بین مرگ و    جسمی است که شخصیتها  دارد که 

کنند؟  انتخاب  را  یکی  پیچیده    زندگی  لحظات  آن  در  آیا 

انتخاب، شخصیتهای داستان به   باریک و حساس در گذار 

 آنها چگونه بوده است؟ یدرون  ی اندیشیده اند؟ دنیای چه م

مشیر کار  و    یزیبایی  ها  قضاوت  در  هرگز  که  اینست  در 

راو  یدرگیر درونی  کتاب    یهای  تمامی  نمیکند.  دخالت 

  تراود. و تمامی حسی  حقیقتا از زبان و ذهن دختر جوان م

ک دختر  ها، عواطف، دلهره ها، اضطرابها و افسردگی های ی

 جوان را با ظرافت، دقت و مهارت نشان میدهد. 
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باز می را  که دختر جوان چشمانش  و کودک    زمانی  کند 

برای  غریزی،  طور  به  میبیند،  خود  کنار  در  را  شیرخواره 

اولین بار پستانش را به دهان بچه گرسنه میگذارد، و زمانی  

به   کند،  پیدا  شیر  برای کودک  تا  میرود  آشپزخانه  به  که 

حمام  معم یک  گذشته  در  زندان  میبرد:  پی  زندان  اری 

عمومی بوده است و حاال در خزینه خالی آن شاهد شالق  

  یشود. و بعد که از البالی  خوردن زنان و دختران جوان م

در نیمه باز، زنی را میبیند که با زنبیلی از پشت در عبور 

میکند، در حسی وهم آلود و متناقض به این می اندیشد که  

اند در را باز کند و با این کودک شیرخواره در آغوشش توی  م

داند پشت    کند. چرا که میی  بگریزد، اما اقدام به فرار نم

 دیگرگونه.بزرگ تر و  در، زندانی است 

و   کرده  استفاده  زنانه  عناصر  از  خود،  رمان  در  مشیری 

از    یخواهد با راوی  کند که خواننده م  فضاهایی را خلق می 

کتاب که به پایان    ارتباط برقرار کند.ی  پشت شیشه صداگیر

 17میرسد، خواننده در سیر تحول شخصیت راوی، دختر  

  17ساله، سهیم میشود. چه تفاوت عظیمی است بین دختر  

 ساله قبل و بعد از زندان.

  نزندگی، انساوقایع  در جریان  مشیری نشان می دهد که  

زمانی بسیار کوتاه، گاه به دگردیسی سریعی پیدا میکند. در  

 … کوتاهی یک روز، یا یک هفته یا یک ماه

از او می    چه  جوان  دختر تواند بگوید، وقتی که خواهرش 

 پرسد: در زندان چه گذشت؟ ی  م

  چهارخواننده ایرانی کتاب که فارسی و انگلیسی میداند، به  

شیوه تحلیل میکند.    چهارفرد تقسیم میشود و کتاب را به  

از بار  از دیدگاه  خواننده  دیدگاه یک    یک  ایران،  ایرانی در 

که    یا غیر مشابهی   یک ایرانی مهاجر با تمام تجربیات مشابه

در زندگی گذشته اش داشته است، از دیدگاه یک غیرایرانی  

که   کسی  زبان،  و  انگلیسی  است  فرهنگه  جامعه دو  روح 

میشناسد را  کشور میزبان  بومی  که  کسی  دیدگاه  از  و   ،

می توان یک کتاب را از   در دیاسپورا  زبان است.انگلیسی  

، یا  یک زن  ، از نگاه یک مرد  منظرگاه های متفاوتی خواند.

با تمام خطوط  انسانی در رنگین کمان فرهنگی و جنسیتی

 …یت هابین جنس  رنگین یو رده ها

. یک  یک فضای آرام می طلبد، رهایی است. نوشتن،  نوشتن

بی دغدغه،  از  آزاد،    فضای  با داشتن  عاری  و  امنیت،  عدم 

 را به جرم نوشتن در دیاسپورا، نویسنده  .  اندک آرامش مالی

اعتراض نویسنده  نمی کشند!  و  اگر  برخی کشورها  در  اما 

به حاشیه  نیز  ببرد،  به کار  را  میزبان  از کشور  انتقاد  زبان 

تنها    بیگمانآزادی مقوله ای نسبی است.  رانده می شود.   

  .انسان استتخیل گستره پهناورهستی،   سرزمین آزاد در

از   بیش  عمر مهاجرتش  نوشته، در  این  کتاب    35نگارنده 

نمایشنامه و چند کتاب شعر   25روزنگاری های دیاسپورا، و  

و داستان نوشته است. نوشته های چاپ نشده... در گنجه 

نشسته...  با شمارشی چنین، تصور می شود که بسیاری از 

پورا باید انباشتی از نوشته های متنوع نویسندگان در دیاس

در گنجه های کتاب خود ذخیره داشته باشند. همین تولید  

تکه کوچک   انباشت،  تکه    "امید"و  کند.  می  تر  وسیع  را 

 کوچک خوشبختی را. تکه شناخت را.
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 کوشیار پارسی 

 
 گان  شکسته   کشتی 

 پردیس ِ درد از دوزخ ِ کشتار به  
 

 ، نسیم خاکسار  'هابادنماها و شالق 'خوانش رمان 

اول   چشم   1375چاپ  /    نشر  پاریس  دوم انداز،  چاپ 

1391H@S Media   لندن 

 

خطر پا که فراتر بگذاری،  ی حکومت  مرزهای تعیین شدهاز  

در انتظارت    'سکوت'زندان، شکنجه، تنهایی، تهدید و حتا  

می  یعنیاست.   است.  شده  آغاز  هر  تبعیدت  که  دانی 

 توان تبعیدی نامید.دگراندیشی را می

راند، برخی را به زندان  آگاهی به این برخی را به سکوت می

که جا به جا شوی،  و مرگ و برخی را به تبعید. گاه، بی آن

تر  روی. گذشتن از آن بس مشکلهات به تبعید میبا ایده

توانی بازگردی، اما  است از جداشدن از زادگاه. به زادگاه می

 هات نه.  به ایده

هاشان را نه.  دگاه را وانهند اما ایدهدهند زابرخی ترجیح می

گذارند. اما درست مثل گیاهی  ها پا به راه میبا کولبار ایده

توان تردید داشت که در خاک و  که از خاک جدا شود، می

 گلدان نو رشد خواهد کرد یا نه.  

الهام برخی  برای  اندوهتبعید  برخی  برای  است،  بار.  بخش 

می ادامه  سیاسی  کار  به  افسردگی  د برخی  به  برخی  هند، 

آزدرمی برای  مبارزه  به  برخی  ادامه میاافتند.  و  دی  دهند 

 شوند.  برخی دچار مالیخولیا می

نگی سکوت ِ  ردَغواصی در مَ'اشتفان تسوایک در تبعید چون  

داند  درست مثل غواصی که می 'زیست.  می  'سیاه اقیانوس

پاره شده رشته  بیرون وصل کرده  به جهان  را  او  و    ای که 

 'تواند از ژرفای سکوت باال بیاید.دیگر نمی 

نمی پاره او  را  رشته  خود  و  بیاورد  تاب  را  توانست سکوت 

ی جنگ دوم جهانی، در ریو د ژانیرو، همراه  کرد. در میانه

 با همسرش، مرگ گزید.  

چهره تبعید،  دیگر  است.  خطر  نویسنده  شدن ِ  سیاسی  ی 

ی سیاست بارهسیاست در خون او جاری است. جز از و در

جاننمی در  که  نفرتی  بنویسد.  به تواند  است،  جاری  اش 

نمیاش میستوه  اما همیشه  به خالقیت  آورد. خشم  تواند 

 توان کفن و تابوت او باشد.  بینجامد. می

تبعیدی مهم و بسیار سخت است، ی  نویسندهچه برای  آن 

ریشه جدا  از  را  او  است که  تبری  با  تسویه حساب کردن 

چنین  کرده   اگر  است.  ادبیات  و  هنر  به  تبعید  تبدیل ِ  و 

مثابه به  تبعیدی  ناراضی'ی  نباشد،  مرگ    'تبعیدی ِ  به 

 درخواهد افتاد.  

ی اندوه  کار بسیاری تبعیدیان سندی است که به رغم همه

 اند.     تبعید، ادبیات و هنر ِ خالق آفریده

  ی فشار سیاسی است. تبعید در کنارتبعید، همیشه نتیجه 

می حکومت  تهدید  و  تعقیب  از  فردی  گریز  واکنش  تواند 

نتیجه  که  تحمل  غیرقابل  شرایط  به  با  باشد  رویارویی  ی 

دیدگاه سیاسی، اخالقی، هنری و حتا دینی حکومت باشد.  

ای که  ی تبعیدی است: نویسندهادبیات تبعید، کار ِ نویسنده

می تبعید  از  تجربهپیش  از  پس  که  کسی  نیز  و  ی نوشته 

با  تب ادبیات  این  است.  کرده  نوشتن  به  آغاز  ادبیات  'عید 

گزینش   'مهاجرت به  اشاره  مهاجرت  زیرا  است،  متفاوت 

 داوطلبانه دارد.
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پدیده تبعید،  را نخستین ادبیات  ای دیرینه است. سینوهه 

نامیده تاریخ  در  تبعیدی  از میالد(.  پیش  )دو هزارسال  اند 

سیاسی از ورود شاعر  ی ششم پیش از میالد، به دالیل  سده

 ( هیپوناکس  زادگاهHipponaxیونانی  شهر  به  اش ( 

( اووید  Ephesusاِفِسوس  رومی  شاعر  شد.  جلوگیری   )

(Ovidius  )–  43    پس از میالد    18پیش از میالد تا–  

  و  گرفت  قرار  اگوستوس  روم  امپراتور  نخستین  خشم  مورد

تبعید شد.   (  Tomis)  تومی   زیست  غیرقابل   یمنطقه  به

زادگاه شهر  به  ورود  از  جلوگیری  از  پس  نیز  اش دانته 

 فلورانس تا پایان عمر در تبعید زیست. 

ی اعراب و پس از آن مغول سبب گریز و  در ایران نیز حمله 

نمونه و  شد.  بسیاران  شاعران  تبعید  از  داریم  بسیار  های 

 تبعیدی در دوران صفویه که به هند گریختند.  

ای کیفر فردی بود. پس  های میانی، تبعید گونهتا پایان سده

شمار  از آن تبدیل شد به شکلی جمعی. گریز نویسندگان بی

فرانسه، در سده انقالب  از  پس  و  هفدهم  و  شانزدهم  های 

پس از جنگ اول جهانی و نیز به زمان جنگ جهانی دوم.  

ارد از  شماری وجود دهای بیی هفتاد میالدی نیز ناماز دهه 

و   افریقا  التین،  امریکای  تبعیدی  شاعران  و  نویسندگان 

 خاورمیانه.  

ی بیستم و بیست و یکم، عکس  نویسندگان تبعیدی سده

پرداختند،  های گذشته که بیشتر به زبان مادری میدوران 

به زبان   نیز توجه نشان    'بیگانه'در تبعیدگاه یا وطن تازه 

ی بیرونی تبعید، به  ار جنبه اند. ادبیات تبعید اما در کن داده

موضوع مشترک توجه دارد، چون وطن، نارضایتی سیاسی،  

ی وطن تازه.  دلتنگی، از دست دادن ریشه و نیز نقد ِ جامعه

خواهد همه اینها را در خیال مردی بیاورم که دارد  دلم می '

کند. ]...[ توی این وضعیت  با دستبند در سرزمینش سفر می 

کند مثل نخی از  که دارد تجربه می   کند آنچه را سعی می 

مهره  این  همه  بگذراند... توی  بادنماها  166)صفحه    'ها   ،

و:   می 'وشالقها(  که  است  همین  خوب  برای  چقدر  گویم 

را می می  مرد  این  داستان  به لحظه شد که  ای که  کشاندم 

با   آنجا  از  دارد  بعد  دیگر.  آسمانی  زیر  است.  جای دیگری 

نگ  اینها  به  دیگری  می چشم  می اه  باز  کند.  بدانم  خواهم 

می  تعقیب  را  او  شالقها  و  نه!دستبندها  یا  )صفحه   'کنند 

 ، بادنماها وشالقها(    167

ی ادبیات تبعید ایران پژوهش اندکی انجام گرفته  در زمینه 

دیگری   و  است  نشر  بحرانی  شرایط  دالیل،  از  یکی  است. 

کتابکتاب   بسیاری  نخواننخوانی.  شده،  منتشر  و  های  ده 

مانده آسان  ناشناس  همه  برای  نیز  آن  به  دسترسی  اند. 

نباید از یاد برد.    گل  ملیحه تیره نیست. کار ِ سترگ زنده یاد  

اند، اما  گران دیگر نیز به آن پرداخته برخی ناقدان و پژوهش

 این هنوز کافی نیست.  

دهه چهار  شمار  در  تبعید  و  مهاجرت  شاهد  گذشته  ی 

دل به  نویسنده  امکان  بسیاری  عدم  سیاسی،  تعقیب  یل 

ایم. این  ی فشار، تهدید به مرگ و غیره بودهزیستن در سایه 

نویسندگان در شهرهای غربی به نوشتن، آموختن، پژوهش  

رشد دیدگاه از محدودیت سانسور و  و دور  آزادی  در  شان 

رو که هیچ کتابی  از این   'محدودیت سانسور'اند.  مشغول بوده

ارشاد   ساطور  زیر  و  از  مترجمان  نویسندگان،  خود  گاه  و 

 ناشران جان سالم به در نبرده است.   

می تازه  محیط ِ  است.  بزرگ  اندوه ِ  سبب  تواند  تبعید، 

جدایی ِ   دلیل  به  همزمان  اما  باشد،  اندیشیدن  مشوق ِ 

تاثیرات  هست.  نیز  ترسناک  مادری  سرزمین  از  دردناک 

که  مگر آن   توان از نظر دور داشت.عمیق روانی ِ آن را نمی

ی میزبان حل شده باشد که فرد تبعیدی چنان در جامعه

 به شکل عادی خویشکاری نداشته باشد.  

نویسندگانی نیز هستند که از زبان مادری فاصله گرفته و به  

های  کنند. در نوشته نویسند و منتشر میهای غربی میزبان

در  زندگی روزمره    ی واقعیاینان نیز فکر به وطن با تجربه

از   یکی  آمیزش  این  است.  آمیخته  استرالیا  و  امریکا  اروپا، 

،  'هویت'ی  شان است. در کنار انگارههای مهم کار ادبیجنبه 
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در چارچوب کنش، واکنش و موقعیت و    'دیگری'و    'خود'

 شرایط. 

 ادبیات تبعید، مهاجرت یا پناهنده؟  

جنایت آمدن  کار  روی  پس ِ  جنگی  از  ایران  کاران  و  در 

کشتارها، موج عظیمی از جدایی شکل گرفت. پناهندگی به  

انسانی و دست به هستی ِ  است  وابسته  مایه  طور مستقیم 

های ادبی  است برای بسیار کارهای ادبی و پژوهش. موضوع

ی پناهندگی نیز گوناگون و به زمان و مکان وابسته  درباره

ناهندگی،  ها و شعرها، بازتاب ِ رنج ِ پ ها، رماناست. داستان

 اند.  گیاحساس تبعید، تاسیانی و بیگانه

وحشت تجربه  از  گریز  است.  دردناک  پناهندگی  ی 

دستگیری، شکنجه و مرگ سبب جا به جایی بسیاران شد.  

ی  موج پناهندگان اسیر ِ تاجران ِ انسان شد که خود انگیزه

وحشت و مرگ بود و بسیاری قربانی آن شدند. بخشی از 

ی قربانیان ِ جنگ کثیف رس، روایت ِ تجربهادبیات ِ در دست

مندان و تبعیدیان است. روایت از درد ِ زندان و میان قدرت

 تجاوز و شکنجه.   

همه اما هنوز زود است که پژوهشی درخور و فراگیر با این

انجام گیرد. این ادبیات هنوز در بعدهای گوناگون در حال  

پژوهش باید    یشکل گرفتن است. دیدگاه روشنی در زمینه 

ی نو و روشن،  وجود داشته باشد و برای شکل دادن به انگاره

تجربه تجربه  است.  ضروری  بسیار  مثابهی  به  خالق  ی  ای 

 ستون و بازوی آن.   

شکل   حال  در  هنوز  پناهندگان  ادبیات ِ  که  بپذیریم  باید 

باید   درد  احساسات سنگین ِ  باید پخته شود.  گیری است. 

نویسنده بنشیند.  زادگاه  فرو  از  اجبار دور  به  و  تبعیدی  ی 

باید ترازمندی و توازن بیابد در شرایط نو و سرزمین میزبان.  

می کار  این  تجربهبا  بیان ِ  در  ژرفی  و  نو  روش  هاش  تواند 

خلق کند. خیلی از کارها هنوز تنها روایت یک بعد و جنبه 

مار  ی مستقل به شاند، اما هنوز پدیدهاند. کار ِ ادبیاز تجربه 

 آیند.   نمی

گوناگونتجربه  نیز  نویسندگان  اند. همانها  تبعید  که  گونه 

عراقی با  نیست،    ،ایرانی  مقایسه  قابل  سوری  یا  فلسطینی 

نیز  تجربه  ایرانی  تبعیدی  نویسندگان  میان  در  تبعید  ی 

متفاوت است. برخی، گریز از وحشت مرگ و نابودی را امتیاز  

نمی تردید  تفاوت  این  در  به  بینند.  توجه  با  یست، 

جنبه زمینهپس تاثیر  اما  افراد.  خود ِ  اجتماعی،  ی  های 

سیاسی و فرهنگی را نیز باید در نظر داشت. این درست که  

ی فردی متفاوت داشته باشد، اما  تواند تجربههر پناهنده می

برای همه یک سان است.  شرایط سیاسی حاکم بر زادگاه، 

ی کار ادبی.  بر آفریننده افکندهر مکان جغرافیایی سایه می

رابطه گونه مکان  ای  میان  دارد  وجود  دیالکتیکی  ی 

جغرافیایی و آفریننده. در تاریخ ادبیات نمونه بسیار است. 

ی نو. در  افزاید بر تجربهمکان ِ نو، سرزمین میزبان، خود می

آمدن درون   است، چون گرفتار  اجباری شوک  آغاز گریز ِ 

ی سرگذشت، خاطره و هرچه همه  باره ای در آتش. یکخانه

میساخته  دست  از  میای  خود  به  بعد  اما  و  دهی.  آیی 

ترین احساس ِ از  ناککوشی زندگی نو آغاز کنی، با اندوهمی

می آونگ  زادگاه.  دادن  نومیدی.  دست  و  امید  میان  شوی 

گی آسان  شود بازیافتن ِ زادگاه. نوشتن از پناهندهنوشتن می

های زادگاه  ه در حال نوشتن بر ویرانهآید کنیست. پیش می

سنگ  خانه،  جلوی  درخت  خاک،  ابزار،  انگار  های  بگریی. 

 رو را همراه خود آورده باشی. شور از تو دور نشده است.  پیاده

همهتجربه  با  پناهندگی  تداعیی  تجربهی  اما  تلخ  ی های 

ات. گو که هنوز غنی نیز هست. انگار جهان شده است خانه

جهان   زادگاه،  دو  پیشین،  جهان  داری.  خاطره  و  ذهن  در 

اش بود و یا در  توان دلتنگ گیرد. میی رومانتیک میجنبه 

زیی که  زمان اما در جهانی میخالقیت به کارش گرفت. هم

برای  بی فضایی  که  است  جهان  دو  این  میان  است.  ثبات 

 یابی.   حرکت می

 

 زندگی نو و نوشتن 
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زن یافت:  پاسخی  باید  آخر  الهامدست  آیا  نو  بخش ِ  دگی 

 نوشتن هست؟ 

می وادارت  اجباری  گریز  زادگاه  زخم ِ  به  هنوز  که  کند 

توانی با نوشتن طعم  ی آن باشی. اما میبیندیشی و وابسته

ای  یابی. افق تازه و گشاده زادگاه را حفظ کنی. خود را باز

 از زندگی نو در پیش ِ روست.  

نویسنده دربارهدیدگاه  زندگیگان  فضای    ی  و  نو  فیزیکی 

تواند متفاوت باشد. احساس ژرف ِ درد و شرایط ِ   ادبی می

بیشکننده سعید  ی  ادرواد  نگاه  از   اندیشمند   –ثبات. 

  راه  با  است  همراه  شگفتی  و   شادی  –  امریکایی -فلسطینی

  جست  به  نویسنده  که  است  نوشته.  آموختن  و  شناخت   ِنوین

ی کشتی ِ شکسته فاجعهزادی و شناخت است. با  آجوی    و

مثل  می درست  بزید.  زمین  بر  نه  و  زمین  با  که  آموزد 

هدف که  کروزوئه  جزیرهرابینسون  در  برزیستی  ی اش 

مارکو پولو  سفر ِ  چون    ،گی ادبیخردش بود. کشتی شکسته

نمی که  خوباست  احساس ِ  به  کند.  خواهد  خیانت  اش 

 همیشه مسافر است، مهمانی در راه، و نه مزاحم.  

ی پناهندگی  توان کرد که ادبیات بر اساس تجربه انکار نمی

یا مهاجر تفاوت دارد. ادبیات ِ آفریده ادبیات تبعیدی  ی  با 

از دوزخ ِ کشتار و جنایت به پردیس ِ درد   کسی است که 

 گریخته است. 

 بادنماها 

ها از شعری یا داستانی، احساس نیاز با خواندن برخی جمله 

کنی تا از جا برخیزی و در اتاق قدم بزنی. یا از خانه بزنی  می

کنی تا  زمان نیز نیاز احساس میبیرون تا هوایی بخوری. هم

اند، به صدای بلند بخوانی.  واژگانی را که از جا بلندت کرده

بسازی از آن و فریاد کنی  تاثیرگذار یا محال. ترانه سرودی  

از بلندای بام. هرکسی باید بشناسد و بشنود این را. شادی 

 و لذت باید قسمت کنی با همه.  

  شور گی،  این احساس را؛ که هم شادی است و هم سرگشته 

 . نامممی

 شود:  ای از فردریش هولدرلین به مادرش چنین آغاز مینامه

ام به  با و شلوغ. دلراه افتادم. صبحی زی ژوئندوشنبه دوم '

می همهشوق  از  آن آمد  برای  انتظار  و  ی  دید  خواهم  چه 

جا  شنید. هرگز در سرازیر شدن از کوه که نیم ساعتی از این

 'ام.فاصله داشت، چنین احساس خوبی نداشته

اش است. در  نامه، گزارش نخستین سفر به خارج از زادگاه

یت کلیدی است. نهفته در نامه، هولدرلین شخص  شورنگاه به  

ای تاثیرگذار بیان کرده است.  اش را به گونه که احساساز این 

تاثیرگذاری اساس شور است. شور، شکلی از هیجان است 

می بروز  را  خود  ناخواسته  فرا که  را  تو  که  هیجانی  دهد. 

 از   –اش بیاوری  که خواسته باشی به دست گیرد بی آنمی

  به  کرد  وادار  تواننمی  را   کسی.  منطق  یراههبی  یا   راه

 اش را انگیخت.  پذیرابودن  ِتوان بتوان تنها  شاید. هیجان

هولدرلین، توان ِ این داشت. به نقطه عطفی تاریخی رسیده 

های انقالب فرانسه، تاثیر گرفته از  بود. به شوق آمده از ایده

کارهای افالتون، روسو، شیللر و هگل، انتظار بزرگ از آینده  

برپا  'نوشت:    1801ژانویه  داشت. در   پادشاهی خدا  زمانی 

)...( جای  خواهد شد، زمانی خودپسندی در هر شکل اش 

ی محبت و نیکی خواهد داد )...( و این سبب خود به سلطه 

دو    ، . بعد'ی دوم عمرم بنگرمشود که با شادی به نیمهمی

اندازی به تاریکی شب  ی دوم عمر را چشمنیمه  ؛ سال بعد

 د:   دید. و سرو

 با امرودها، چه زرد، درمیاویزید 

 ی وحشی و غرقِ سوری 

 دیار به دریاچه، شما 

 ای قوهای نازنین، 

 مست و بوسه 

 خورید ناغوش می 

 .ی هشیاردر آبِ قدسی 

 وای من، زمستان که بیاید، 

 کجا بیابم گُلی، 
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 و کجا آفتاب و کجا 

 ی خاک؟ سایه 

 ماند همه دیوارهاست که می 

 تنها زبان و سرد:  بی 

 ی بادنماها رَفرَفه 

 1.در باد

شور فروخفته. حسرت ِ رویایی از دست رفته. نقطه عطفی  

تاریخی در دگرگونی ِ فرهنگی. و نشان دادن ِ آن به بُرّایی ِ  

 الماس. 

 ها بادنماها و شالق 

به   است؛  بسته  درهای  پشت  در  شاعری  خاکسار،  نسیم 

در نام ِ رمان و    'بادنما'ی  کمین ِ لحظه و واژه. گزینش ِ واژه 

)صفحه  اشاره هولدرلین  شعر  به  از 186-185اش  نشان   )

کمین او دارد. شور ِ فروخفته و حسرت ِ رویای از دست رفته  

... و نسل ما از پس آنهمه  'کند:  ی خود بیان میاما به شیوه

دویدنها باز رسیده است پای همان دیواری که خودمان یک  

... سخت و سفت  '( و  30ص  )  'زمانی پای آن شاشیده بودیم

کرد. ]...[از این ور  موضوعی را گرفته بود و روی آن کار می 

کرد روی میزش  کرد و همه را انبار می و آن ور سند جمع می 

نشست به خواندن و یادداشت برداشتن تا در بیاورد که  و می 

است.  بوده  کجا  در  و  72)ص    'اشتباه  حال  '(  در  نسل   ...

)ص   'خواست کارهائی بکند گاری می انقراضی که روزی روز 

134)2  . 

از نویسندهنویسنده آیا به گونه-شاعر نویسنده  -ی متفاوت 

متفاوت می زیرا  نیست،  نوشتن  متفاوت  منظورم  نویسد؟ 

 تواند اغلب غیرقابل خواندن هم باشد.  نوشتن می

بارها به شگفت    هابادنماها و شالق به زمان دوباره خواندن  

های نویسنده به شکل  ی نوشتن ِ اصیل. شرحآمدم از شیوه

بازیساد و  به  ه  است.  ناب  و  خودجوش  گوشانه، 

ماند که بی تالش برای جمع و  واره میهایی طرحیادداشت

شان گرد آورده است. نوشته است تا از یاد نبرد.  جور کردن 

هشدار به خواننده: با یادداشت سر و کار دارید. اما، گوشت  

روز است به زبان ِ  که باشد، استخوان هم هست. داستان ِ 

س نه  شب.  بسته.  چشمان ِ  با  شده  نوشته  درونی،  فری 

نامه  توان آن را خودزندگیای در شکل ِ سنتی. میسفرنامه

نامه  ی خودزندگیدانست، که نیست؛ شاید هم هست. جنبه

ی های سیاسی جدا دید. چنین شیوهتوان از تنشکه نمی

گونه دیدن نزدیک است. باز کردن ِ در، داخل  نوشتن به چه 

   ِ نگاه  و   چشم   با  –چه دیده است  ان دادن ِ آنشدن و نش

 نجار   داشته  دوست  که  است  گفته  جایی   خاکسار  نسیم.  خود

به فکرم رسید تا باورش   ها بادنماها و شالق  خواندن با. شود

که قلم به دست بگیری برای خیر، پیش از آن'نکنم و بگویم  

 'ای.موی نگارگری به دست گرفتهنوشتن، قلم طراحی یا قلم

  و   خاص  را  اشنوشته  است،  دیده   چهآن   ِتصویرگری  قدرت

  به  نگاه   و   بازگشت  در .  نافذ  و  جسورانه.  است  کرده  اصیل

 خود   یگذشته  به  درونی   سفر  وطن،   در  گذرانده   سر  از  چهآن 

جان  یی ِ طبیعت بیزیبا  -رمان  هایشخصیت  روایت  به  –

های تاسیانی. از  ی خرده روایتگذارد، انباشتهبه نمایش می

خواران مزدور  گیرد. رو به حاکم و جیرهطنز تلخ فاصله نمی

. سرزمینی  'توانی برویاگر ناراضی هستی می'گویند  که می

که در آن زاده و بزرگ شده، زندانی بوده و شکنجه شده،    را

دوست دارد. روایت او نه تنها اعتراض که عاشقانه نیز هست.  

این تبدیلاز  تجربهرو  به  است  کرده  خجسته اش  ی ی 

ای ای قوی در پرداختن ِ داستانی زیبا. تجربهخواندن. شیوه

 .  کندفشارد و مو بر تن سیخ میکه گلوی خواننده می

کسی که این کتاب را  'ی معروفی دارد:والت ویتمن جمله 

بتواند    که خوانندهاین  'کند.دست بگیرد، انسانی را لمس می

  به شرطینویسنده را لمس کند، به خودش مربوط است؛  

که اهمیتی داشته باشد. البته که اهمیت دارد، تا جایی که  

ن با  بدانی نسیم خاکسار جای نامه و یادداشت و حرف زد

حرف به  بخواهد  که  ادبی  کسی  روایتی  کند،  گوش  هاش 
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از   بیش  تا  خواننده  به  هشداری  زیبایی.  به  است  آفریده 

با   راوی چگونه  خاکسار ِ  که  ببیند  و  بنگرد  روایت  درازای 

بادنماها  هاش پیش رفته است. زیبایی روایت ِ او در  داستان

شالق  نوشتن  هاو  هنر  حساب  به  او  باید  اش  را  گذاشت. 

می حساسیتمقاومت  عواقب ِ  برابر ِ  در  شکننده  کند  اش. 

است، اما با حقیقت ِ دگم بیگانه. حساسیت را با سرسختی  

کند به اطمینان خاطر. میان ِ راوی ِ او و قربانی  تبدیل می

ای است نازک تا مدام به جست و جو بپردازد و خود تیغه

دادهای رمان  روی  ها و با متفاوت بودن. شخصیت  ؛ قوی دارد

توانند وجود واقعی داشته باشند و به  اند که میچنان اصیل 

بیراهه  و  راه  از  باشند.  داده  روی  و  راستی  کابوس  رویا،  ی 

پیرامون انسان و همه چیز  ارزش  تا  اش میواقعیت،  جوید 

جایگاه خود بیابد بی درافتادن به دلسوزی از سر رقت قلب 

پیش فریبو  او  انگیز.  داوری ِ  راوی ِ  معیاری؟  چه  با  اما 

ای بیگانه با دلتنگی ِ سرسخت که  ای است در جامعه غریبه

میگذشته خاطر  اطمینان  و  رفته  دست  از  جوید.  ی 

از  انسان بیش  چیزی  کاوش  در  زادگاه  از  جداشده  های 

    اند.  ثبات

از  ی شکنندهتواند نگرندهمی  هابادنماها و شالق راوی ِ   ای 

توانستم  ]...[ می 'بیرون و با فاصله باشد، اما ناتوان نیست.  

بسازم که   از آن واقعیتی  را گسترش بدهم و  استعاره  این 

معمای موقعیتم را در آن ببینم. ]...[ کافی است نگاهت را  

با   کلماتی هستند  اینها  اما همه  عوض کنی. در ذهن من 

 (  4)ص    'وت. بیرونی بودن آنها ظاهر امر است.معناهای متفا 

کند به طنز تا در برابر کاربرد جزمی ِ معمول  زمان رو میهم

کند:   ایستادگی  توتون  'مفاهیم  از جیب    "دروم"پاکت  را 

آورد. ]...[ من هر کار کردم نتوانستم با توتونهای اینجا  درمی 

داشتم یک    کنار بیایم. همه آنها را زمانی که به سیگار عالقه 

دور امتحان کردم. یکی تند بود. یکی زیادی سبک بود. یکی  

وقتی برای    "راکی"داد. درست مثل مزه  مزه آب صابون می 

اولین بار در استانبول من و کرامت خواستیم با آن مست  

 (  5-4)ص  'کنیم، و نکردیم. در عوض حالمان را بهم زد.

اش آورده نیست. این شکل ِ طنز دفاع در برابر آنچه به ستوه 

دردناکبُرنده و  نمود ِ  تر  شاید  تبعید  در  زندگی  است.  تر 

انداز نیست.  شکست باشد، اما تسلیم در برابر اندوه ِ بی چشم

  اما ، -تلخی  به –کند خشم هم اگر بگیرد، با طنز همراه می

  به  آدمی   عنوان  به   بلکه  ناپذیر،شکست   ِ قهرمان   ِ شکل  در  نه

قهرمان شدن  '. )بنگرد  فاصله  از  کوشد می  که  صادق  نهایت

های  ( شخصیت65تا    62. ص  'در زیر شالق یک اتفاق است 

می زانو  گاه  رویرمان  برابر  در  تجربه زنند  که  دادهایی 

تیغهمی آن  از  راوی  اما  میکنند،  فاصله  نازک  از  ی  جهد. 

 آفریند.  رو روایتی پرتنش و هیجان میاین

شکل پرسش در برابر خواننده  چه به  راوی پاسخی برای آن

بیند  نهد، ندارد. تا آنجا که بتواند، همه چیز را نسبی میمی

زندگی به  میو  نظم  نثری  ش  روشن،  زبانی  با  بخشد. 

  ممکن  که  آنجا  تا  –درخشان و دیدگاهی بر اساس شناخت  

نهر سید یوسف، آبش گِلی رنگ بود. ]...[ شط مخزن  '.  است

رویاهاش بود، رویاهایی که بخشی از آنها مال او بود. ]...[  

تاریک   مرز  آنسوی  در  را  خودش  که  بود  چیزی  همیشه 

کرد. وقتی با هلنا آشنا شد  خاطره و یا ندانستن مخفی می 

  آنرا دید. نه آنکه بتواند خودش را به آنسوی مرز پرتاب کند. 

نه. آشنایی با هلنا سبب شد که تنها مرز را ببیند. دیواری  

ای از آن پیدا  از سیم خاردار را که در انبوه متراکم مه سایه 

رفت،  ':  68تا    66های  ( و نیز نثر شاعرانه صفحه 37. )ص  'بود

نرفت. برای مدتی ازش خبر نداشتم. کرامت که شنید گفت  

دیمی پدرانمان  برای چند صباحی به همان داروی کهن و ق

می  یا  دعوتش  و  خیام.  و  حافظ  حیات  در  سیری  کردی. 

   'همین نزدیکتر رندهای معاصر خودمان.

و خوب است اشاره کنم به گفت و گو با کرامت ِ مست در  

 94  و نیز شرح )استادانه( سینمایی از صفحه  71-70صفحه  

 .  99تا 
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  بافی و شکستسامان فکری و سلطه بر خود در برابر خیال

و نیز در برابر تردیدها و تصادف. این نه تنها حساسیت در  

ستیز با تراژیک است به یاری هوش، که نیز فاصله گرفتن 

ی راه حل است. با گفتن و نوشتن از خود و آن که از ارایه 

شکلمی در  باشد  میتوانست  معنا  گوناگون،  به  های  دهد 

هوم. این زندگی که دارد. سامان دادن به شناخت و مفهم

 نظم است که معنا دارد.  

توان دو روایت )یا دو  را می هابادنماها و شالق روایت رمان ِ 

الیه از روایت( دید: شرح ِ شکست و حسرت ِ شخصیت که 

ی دیگری با  خود رهانیده از زندگی در زیر فشار و در جامعه

زید و شرح ِ استعاری رویاهای آمیخته به ای دیگر میزمینه 

 حسرت  ِبیانانگارانه باشد در رح رویا نباید سادهواقعیت. ش

که قابل پیش بینی است. باید ملموس باشد تا آسیب نبیند  

ی اخالقی  از احساساتی بودن راوی. خواننده در انتظار نتیجه 

ای بر کاغذ آمده است که خواننده را هدایت نیست. گذشته

همهمی بخشی  سامان  به  آشفته کند  راوی.  ی  زندگی  گی 

از دست رفته با پیامدهای برگشت ی ناپذیر، واهمهجوانی ِ 

کند تا خودش را تا سر دیوار  ... به او کمک می '  -تنانگی  

می  باال  سر  وقتی  بعد  باال.  را  بکشد  او  سفید  تُنکه  کند 

می می  را  چیزی  چنین  که  است  بار  اولین  بیند.  بیند. 

ی که  همه زمانی از خیال راو (. این152)صفحه  'ترسد.می 

گذرد که نشسته میان دو  هم یاسین است و هم زاهد می

  156برندش به زندان ساواک )از صفحه  پاسبان که دارند می

بعد همین آدم، داستان  '(.  زیبا  نهایت  به  شرحی  –  178تا  

می  دیگر،  سیاسی  است  دالیل  به  ببرمش،  جا  هزار  توانم 

شود.  می افتد در یک کشور خارجی. آنوقت آنجا عاشق  می 

ای  خوب این آدم، حاال هم منم، هم من نیستم. هم مجموعه 

خاطره  دارد  از  که  چیزهایی  هم  است،  قدیمیش  های 

این وضعیت سعی می می  توی  دارد  بیند.  را که  آنچه  کند 

ها بگذراند.  کند مثل نخی از توی همه این مهره تجربه می 

ق  (. که خوب هم موف166)صفحه    'ترسم موفق نشود. اما می 

 شده است.  

روایتمهره خرده  شخصیتها،  زندگی  واقعیت ِ  از  های  ها 

ای(، رویاها  نامهها )ی خودزندگیرمان است، همراه ِ یادواره

ها خوب کنار ِ هم  ی مهرهدر اکنون و نقب به گذشته. همه 

شده میچیده  سهم  خود  خواننده  هم  اند.  کنار  در  گیرد 

ه رغم ِ سرسختی ِ واژه و  ها، بی دستور ِ کار تا ب چیدن مهره

ها لذت ببرد از خواندن. نسیم خاکسار موفق شده است  جمله 

نتیجه  کند.  منتقل  خوب  را  همه احساس  این  چیدن ِ  ی 

وهم و  واقعی  روایت  میخرده  آشفته آلود  سبب  گی  تواند 

اما آن را یکبشود.  دست و موفق کرده  چه رمان و روایت 

اس فاصله  از  نویسنده  نگاه ِ  جنایت.  است،  روایت ِ  در  ت 

ترین راز جنایتی که هنوز در خاک کشور جاری است. مهم

اش با  کردنهاست و رام  موفقیت روایت، فراخواندن یادواره

با  نوشتن  هنر  شکوه ِ  زندگی.  ستایش  در  صریح  لحن 

با    ای در موزه ی فرش. جعبه آینه ریزبینی و تیزبینی ِ بافنده

 ارزش.   یادگارهایی با

اکسار موفق شده است به یاری واژگان، تاثیر هنر نسیم خ

سکوت،  رنگ،  بافت،  کند.  منتقل  خواننده  به  نگارگری 

نمایی و برابر نهادن ِ واژگان. در  پژواک، نقش، ساختار، ژرف

بر  از جنایتی که  زندگی، بی چشم پوشی  ستایش صریح ِ 

ای وطن رفته است، زیبایی آفریده است؛ بس زیباتر از ویرانه

 اند.  کاران از زادگاه ساختهجانیتکه 

ی تبعید سبب شده است تا به زادگاه ِ زیر نعلین و چکمه

وطنی پر از جنایت و  کاران جنگی از فاصله بنگرد.  جنایت

ی دلقکان فاسد در  شود به زیر رژه خشونت که دارد له می

کند خود را تا  از درد دوزخی جدا میهای گوناگون.  لباس

نگرد  اش تاثیر بگذارد. آزادوار از بیرون میننگذارد بر نوشت

ی عشق و نفرت،  گذرد. رابطهچه در درون گذشته و میبه آن

های ناخوش از زندان و شکنجه و آزار، و یادهای  پر از خاطره

دارد. کولی ِ مدرنی در سفر  خوش از مردمی که دوست می
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رد  خواهد همه اینها را در خیال مردی بیاورم که دا دلم می '

(. همه  166)صفحه    'کند با دستبند در سرزمینش سفر می 

نگرد به ویرانی و  جا هست و هیچ جا نیست. بهت زده می

تصویر   و  روایت  آفرینش  به  تبعید  نومیدی ِ  در  زیبایی. 

این جور  'ها را کنار هم چیده است.  پرداخته است. و مهره

کنم. با اندک شباهتهایی که  وقتها بطور معمول قاطی می 

بینم زندگی در  بی آدمهای داستان و آدمهای پیرامونم می 

  'شوند. واقعیت و دنیای تخیل در داستان در ذهنم یکی می 

همه آن کوچه منم.  '(. آن هم چه قاطی کردنی!  7)صفحه  

سعی    ]...[ منم.  غالم  منم،  یوسف  زار  منم،  خانم  ایران 

  هائی که او نشانم داده کنم با کنار هم چیدن همه آنچه می 

است و یا از آنها گفته است نقشی در ذهن بسازم. مثل نقش  

  (172)صفحه  'ای از یک قالی جائیش سوخته. رفته 

همه یکی  هابادنماها و شالق و در واقعیت و تخیل ِ داستان 

شوند: ایوان، یاسین، زاهد، هلنا، کرامت ، زوربا و دیگران. می

کارش   که  و  'یاسین  قالیچه  شندره  جاهای  کردن  رفو 

راوی'گلیمها  نه در نویسنده-ست، خود ِ  اما  ی رمان است، 

 :هابادنماها و شالق ی  رفو کردن، که در بافتن ِ قالیچه

 دو زرد یک در میان '

 یک در میان. زدم. بزن! چهار زرد 

 ای در میان. پنجتا جا بذار. یک سبز. زدم زدم. بزن. قهوه 

 'زدم. هشتا جا بذار. یک سبز را سر کن!

برای این بود که آبیشان به آبی آسمان صاف  'ها  و این نقش

بود و سبزیشان به سبزی ته دره که تا گلوگاه بین دو کوه  

ته    های آبی هم همان شاش موش رفت.]...[ و آن رگه می 

دره است که بندیشان کرده است به آن زمین. زمینی که  

حاال بعد  '(  29)صفحه    'در جائیش دل مدفون کرده بودند. 

اینجا در هلند،   از سالها شروع کرده   از نو، در  ام تا آنها را 

 (30-29)صفحه  'سرزمین تبعیدم، از نو بزنم.

نیز همین   136و    133،  131،  129،  127های  در صفحه 

اما تو  'خوانیم و نه تنها تعمیر و رفو:  بینیم و میبافتن را می

به نقشها. در هر پرک رفته  زُل زدی  اول  ای یک  از همان 

 (136)صفحه  'چیزی از زندگیمان کشیدی بیرون.

 

آن  توان بارها خواند و هر بار نقشی تازه در  این رمان را می

یافت. اما اشاره کنم به برخی نکات که در چاپ سوم باید به  

نویسنده   خود ِ  )ویرایش('دست  نقطه  'رفو  ها  گذاریشود. 

الخط که همیشه  کند. و رسمکه گاه خواندن را مشکل می

کشی، کیم من به  یکدست نیست: اسبابکشی به جای اسباب 

جای  ام من، یکدور به جای یک دور، راه میفتادم  جای کی

افتادم و غیره. برخی نکات دیگر مثل کله تراشیده  راه می

تر است. یا جلنگ جلنگ جای کله پوستی که آشنا و معمول

آمده است   3(. در صفحه  30به جای جرنگ جرنگ )صفحه  

.  در  'دکان'و سه سطر بعد شده است    'یک دکه کوچک'

است:    8صفحه   آفتابی'آمده  هوا  و  است  و    'تابستان 

ارغوان در اردیبهشت    'اند.درختهای ارغوان به گل نشسته '

بهار به گل می تنها درختی  یا  نشیند و نه در تابستان که 

خش خش کنان  ':  106های سبز. در صفحه  است با برگ

پنهان می وحشی  گیاهان  بوته  زیر  را  یعنی    'کند.خودش 

کند  کرده، مثل مار که فش فش میخودش خش خش می

شدن خش خش راه انداخته است؟ در صفحه   یا زمان پنهان

: ملکه جولیانو به جای ملکه جولیانا یا یولیانا. جولیانو 134

صفحه   در  است.  مرد  تنبک  ':  151اسم  دام  دام  صدای 
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میمی دیگ  روی  است  معلوم  دیگ   'زنند.آید.  روی  اگر 

: 174کند در این جمله؟ در صفحه  زنند، تنبک چه میمی

غرق تماشای آن؟ و اندکی خطاهای  مغروق تماشای آن یا  

 تایپی. 

از قالیچه ِتواند مثل اندکی گرهها همه میاین رمان - شُل 

کند تا بگویم خود ِ  ی نویسنده باشد. و هیچ کم نمیبافته

شکل ِ رمان هم هست    هابادنماها و شالق ی رمان  نویسنده

که جهانی آفریده در پیرامون خود و هربار آن را به شگفتی  

 دارد.  اشته و هنوز وامیواد

 
__________________________________

_______________________________ 
از  -   1 بیژن   (1394  بیدگل،) نیت خیر:   برگرفته  ترجمه 

می   :هست  نیز  دیگری  ترجمه الهی.   نیلوفر،) ماندآنچه 

 ترجمة محمود حدادی:( 1393 زمستان

 

 پر از گالبی زرد،

 و سوری سرخ، 

 .باغ رو در آینة برکه خوابانده است

 فریب، و شما قوهای دل

 مست از بوسه، 

 .بریدسر را در آبِ طاهرِ هوشیار فرومی

 وای من! وقتی که زمستان واقعیت یافت، 

 من، گل از کجا برگیرم،

 و تابش آفتاب، 

 و سایة زمین را؟

 دیوارها، خاموش و سرد، 

 اند، و در باد قد افراشته

 .تابی خشک دارندابپرچم و بادنما ت

ی گفتاوردها از روی نسخه چاپ اچ اند اس مدیا،  همه  -  2

 است.  1391
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 مهدی استعدادی شاد 

 

 های ادبی در تبعید ای از آفرینش بندی جمع 

با    از این پس هیچ همایشی در مورد ادبیات فارسی تبعیدی

اگر که نگاهی به    .کامل نخواهد بودبیش از چهار دهه عمر،  

یاد ملیحه نکند که زنده«  از ادبیات فارسی در تبعید   روایتی»

از  تیره البته    1392تا    1357گل  است.  داده  دست  به 

با  «  روایت»گوید، این  طور که خودش در جاهایی میهمان

)  ایمقدمه" تبعید  در  فارسی    "(1375  - 1357بر:ادبیات 

 تر انتشار داده بود. ششود که پیتکمیل می

می نگاهی  گلستان،  از  گلچینی  سیاق  به  به  اندازم 

  390از صفحة    که  "های ادبی در تبعیدبندی آفرینشجمع"

یعنی    به بعد در جلد یازدهم این بررسی چهارده جلدی او

 آمده است.  "روایتی..."

این   در  می  "بندیجمع"او  اوضاع  تشخیص  که  از  آغازد 

عملکرد رژیم اسالمی در دهة نخست )دهة شصت( یعنی  

مجموعة »در دوران انقالب و جنگ، مؤثرترین عامل از میان  

بر درک و دریافتِ اهل قلم  «  مناسبات سیاسی و رویدادها

رخ سلسله  گرچه  است.  بوده  تبعید  نظیر  ددر  ادهایی 

زنجیرهقتل دانشهای  جنبش  سرکوب  در  ای،  جویی 

زنان  مرحله  اعتراضات  و  اعتصابات کارگری  و  های مختلف 

به  نسبت  را  شاعران  و  نویسندگان  حساسیت  همواره  و... 

های اجتماعی زنده نگه داشته است. او تاکید دارد که  آسیب 

صدای چیره، عمدتاً پژواک دردی است که از دوران انقالب  "

سال دهة  و  خونین  هوش  1360های  و  گوش  در    هنوز 

 "خورد.های تبعیدی تاب میآفرینش

تیرهزنده تبعیدیان  یاد  ادبیات  بر  تامل  دورة  در  گل سپس 

شناسی و تأویل متن را به شیوة نیاز به رویکردهای زیبایی

بیند که در  شناسی افزوده میشناختی و جامعهسنجش روان 

 اند. کار بررسی تاریخی شده

بر  تیره تأمل  و  تاریخی  بررسی  این  در  ذهن  گل  تولیدات، 

را در حال تحول دیده تبعیدی  نویسندگان  است.   عمومی 

های توارثی برای آموخت که بازنگری به آموزه»که    ذهنیتی

ما نخستین گام نزدیکی به    ی"خویشتنیبی"یافتن کانون  

ایستادن    "خود"است؛ آموخت که روی پاهای    "خویشتن"

ر مسئولیت فرسا اما چه شیرین است... باید از رهگذچه توان 

  ببیندرا    "خود"فردی به مسئولیت جمعی برسد؛ باید هم  

 "را بفهمد. "دیگری"و هم 

 

تیره نگاه  حالت،  هر  و  در  دارد  دیدن  فراگیر  در  گل سعی 

های مختلف در توجه به جزییاتی که مثل آمدوشد  نسل

است.  داشته  را  خود  پیامدهای  تبعید  ادبیات  سقف  زیر 

فرهنگهم از  سیاره  چنین  این  کنار  و  درگوشه  ورزی 

ای را گوید که ایرانی تبعیدی هرجا که جماعت چندنفره می

ها سعی در  ، با جلسات و سمینارها و همایشتشکیل داده

های ادبی خود در مورد تراژدی گوییبخشی به فاشپژواک
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معاصر ایران کرده و جهانیان را در حد امکان از بیداد رفته  

 بر وطن خود آگاه ساخته است.

شکل روند  بررسی  فارسی،  در  به  تبعیدی  ادبیات  یابی 

و اشاره به آثار تولید    گل هر بار موضوع را با مثال زدنتیره

واضح میشده  نتیجه تر  این  به  سرانجام  که  این  تا  سازد. 

می"برسد:   سراسری  نگاه  یک  در  که  است  بینیم،  این 

ها  هایی است با الیهدار زیباییی تبعیدی خزانهآفرینش ادبی

 "های متفاوت...و خیزگاه

 

نتیجه آن  چنین  میگاه  که:  گیری  ی  پیکره"کند 

های ادبی در تبعید نمایة هنرمندانة بازاندیشی به  آفرینش

زیان عناصر  تاثیر  و  موروثی  فرهنگ فرهنگ  بر  آن  بار 

 "معاصرایران نیز هست...

جمع تیره انتهای  در  از گل  قدردانی  از  پس  و  خود  بندی 

ناشران که با تالش خود امکان انتقال پیام آثار ادبی و شرایط  

اند، سخن را با تأسف به  تماس با مخاطبان را فراهم کرده

می ادبی  پایان  آفرینش  یافتن  تداوم  به  امیدی  زیرا  برد. 

های بعدی به  تبعیدیان ندارد. معتقد است نویسندگان نسل

زبان  از  استفاده  الزاماً  سمت  و  رفت  خواهند  دیگر  های 

   های خود را به فارسی نخواهند نوشت.حرف

ارزیابی آخر وی آنچنان   توافق ندارد. زیرا منتها نگارنده با 

در چهار دهه این تولید ادبیات تبعید از پا نیایستاده است و  

این زمانه و میزان تولید کمی نبوده است. در ضمن به ضرس 

قاطع نمیتوان گفت که بزودی پایان خواهد گرفت. چون با  

استمرار رژیم حاکم، موج بیرون آمدن از ایران ادامه خواهد  

ا همواره  تعدادی  و  تولید  داشت  به  بودن  تبعیدی  منظر  ز 

 ادبیات اقدام خواهند کرد. 
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 محسن حسام 

 
 پایان یک عمر 

 به یاد داریوش کارگر 

 
برد. اما  این اثر در نگاه اول شباهت به یک داستان بلند می

شود،  بینیم که نه تنها به رمان نزدیک میبا مرور دوباره می

ساختمان یک رمان را از جهت معماری در بطن خود بل  

گویی  دانیم جنبة اصلی رمان داستاندارد. همانطور که می

همچون   بریده  بریده  گذشته  خاطرات  اثر  این  در  است. 

شوند. ما به تدریج شاهد  قطعات موزائیک روی هم سوار می

شخصیت شکل هستیم.  رمان  اشخاص  اصلی  گیری  های 

های فرعی در ارتباط  شوند. شخصیتساخته و پرداخته می

می آنها  بر  نویسنده  که  نقشی  در  با  به  ابهام  پردة  از  زند، 

نمایانند. نویسنده با ترفندهایی از این  آیند و خودی میمی

 .بخشددست به اشخاص رمان هویت می

 زمانی است، 

 جایی، 

 (1شود. )که مرگ، یک رویداد محسوب می

 روالن بارت

ان سفری است در اعماق شب. عبور از  پایان یک عمر داست

 .مرز

گوید، سفری راوی در این اثر از سفر ناگریزش برای ما می

 .که پایانی بر آن متصور نیست

های رمان، در بارة لئون تولستوی  فارستر« در کتاب جنبه»

می رمانچنین  »هیچ  تولستوی نویسد:  بزرگی  به  نویسی 

ی را هم از جنبة نیست، چرا که تصویر کاملی از حیات آدم

دهد. تولستوی معمولی، هم از جنبة قهرمانی او بدست می

هم اثرات زمان، هم ظهور و سقوط یک نسل را ـ بویژه در 

 ( 2دهد«. )رمان سترگ جنگ و صلح ـ نشان می

 
عمر حدیث زندگانی یک نسل است، نسلی که   پایان یک 

الل، تمام امیدش به نتایج انقالب بود. این نسل خواهان استق

 .دموکراسی، تغییرات بنیادی و عدالت اجتماعی بود

 
 .پایان یک عمر حدیث زندگی راوی نیز است

ما در طول سفر از زبان راوی به ماجرای زندگی او، آنچه را 

و خانواده او  بر  پیدا میکه  است، وقوف  کنیم.  اش گذشته 

می شروع  سرکوب  مقطع  از  را  روایتش  در  راوی  کند. 

ای را که ناشی از هرج و  ی، وضعیت آشفتهدم پیروزسپیده

گیری از شیوة رجعت به زده است، با بهرهمرج جامعة بحران 

کند.  ای، بیان میگذشته، جزء به جزء در متنی نه زنجیره 

می گزارش  نه  میراوی  سعی  نه  و  داستان  نویسد  کند 

گوید. از سفر شبانه مستندگونه ارائه دهد. راوی، داستان می

هایی از زندگی خود زند، رگه نقبی به گذشته میگوید.  می

خانواده میو  بیرون  حوادث  بطن  از  را  فراق  اش  از  کشد. 

اش ـ مرگ برادر ـ و  هایی که بر او، خانوادهگوید. ضربهمی

راوی به دنبال تعقیب و  بر سازمان سیاسی اش وارد آمده. 

شود به فعالیت زیرزمینی روی  گریز، دست آخر مجبور می

میبیا آن  بر  سپس  کند. ورد.  ترک  را  خود  موطن  شود 

نویسنده در این رمان کوچک مضامین متنوعی را برگزیده  

است؛ مضامینی که ارتباط تنگاتنگ هم با زندگی راوی هم  

 .با زندگی مبارزاتی وی دارد

 
 ساختار پایان یک عمر 

همانطور که در سطور باال گفتیم، نویسنده برای به سامان  

رساندن پایان یک عمر از شیوة رجعت به گذشته استفاده  

گردد، از گذشته به حال.  کرده است. از حال به گذشته برمی

ما در کنار راوی کودکی، جوانی و بلوغ سیاسی او را مرور  

آنکه خود بدان آگاه باشد،  کنیم. طرفه اینکه، مخاطب بیمی

با   گذشته  رویدادهای  لحظات  و  دقایق  یادآوری  راوی  در 

می پیش  همسو  راوی  با  یگانگی  حد  تا  ترفند  این  شود. 

 .کندرود. مخاطب واقعی بودن آنرا احساس میمی
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برد. اما  این اثر در نگاه اول شباهت به یک داستان بلند می

شود،  بینیم که نه تنها به رمان نزدیک میبا مرور دوباره می

د بل ساختمان یک رمان را از جهت معماری در بطن خو

گویی  دانیم جنبة اصلی رمان داستاندارد. همانطور که می

همچون   بریده  بریده  گذشته  خاطرات  اثر  این  در  است. 

شوند. ما به تدریج شاهد  قطعات موزائیک روی هم سوار می

شخصیت شکل هستیم.  رمان  اشخاص  اصلی  گیری  های 

های فرعی در ارتباط  شوند. شخصیتساخته و پرداخته می

که نقشی  می  با  آنها  بر  در  نویسنده  به  ابهام  پردة  از  زند، 

نمایانند. نویسنده با ترفندهایی از این  آیند و خودی میمی

 .بخشددست به اشخاص رمان هویت می

 
آید: راوی چه کسی است؟ ما حال این پرسش به میان می

به سر می انقالب  1362بریم؟  در چه زمانی  از  پنج سال   .

گذشته است. سازمانی که راوی و برادرش سیاووش متعلق 

رژیم قرار گرفته است. به آن هستند، زیر ضربات بی وقفة 

افتد.  رود. بازداشت و به زندان میسیاووش سر قراری لو می

دارد. خانواده فرزند خردسال  و دو  از هم  راوی همسر  اش 

راوی  پاشیده است.  داده  طالق  را  مادرش  پدرش  نه،  اند. 

خواهری دارد. هموست که به مالقات برادرش سیاووش به  

به راوی میزندان می رساند. راوی و  رود و اخبار زندان را 

سیاووش اعضاء فعال یک سازمان سیاسی چپ هستند که 

اند دست  گیری در برابر حاکمیت مجبور شده طر موضع به خا

اعدام می بزنند. سیاووش  زیرزمینی  فعالیت  راوی به  شود. 

علیرغم تعلقاتی که به خانواده، سازمان و مردم دارد، مجبور 

شود وطن خود را ترک کند. پس راوی در سفر است.  می

همراه یازده تن دیگر که البد هر یک به دالیلی مجبور به 

اند. ما طی سفر شبانه دو بار از زبان راوی رک وطن شدهت

های  شنویم که تک و توکی از مسافران به یکی از اقلیت می

بنیادگرایان   فزاینده  فشار  خاطر  به  و  دارند  تعلق  مذهبی 

اند. سفر بی خطر نیست. دره، دامنة مجبور به مهاجرت شده

ستاره سوسوی  زمهریر،  سرمای  تککوه،  صدای  ها.  تیرها، 

ده و  است  خاطرهراوی  خاطره؛  در  ها  دم  به  دم  که  هایی 

ها و رجعت  شوند. راوی با تداخل زمانذهنش بازتولید می

به گذشته به بازآفرینی آنچه که بر او و بر مردمان آن مُلک  

ترین لحظات بارها واژة  پردازد. راوی در شبانهرفته است، می

می کار  به  را  می»ترس«  ما  هبرد.  و  گوئیم  استفاده  راس. 

کاربرد به جای واژة ترس به واقع هراس را در جان مخاطب  

تجربهمی همه  واژه  این  کاربرد  با  راوی  دورة  ریزد.  های 

اش را و علل ترک میهنش را با مخاطبانش  فعالیت زیرزمینی

گذارد. ترس از آزار و شکنجه، حس معلق بودن،  در میان می

و شکنجه و اعدام به    احساس اینکه به خاطر ترس از آزار

عمدة   بخش  با  است  شده  مجبور  و  بسته  سفر  بار  ناگزیر 

اش فاصله بگیرد. در این حالت راوی که خود  هستی گذشته

بحران  حالت  دچار  با  گذشته،  یادآوری  در  است،  زدگی 

داری، بین امید و ناامیدی در گذار از جهنم بنیادگرایان  تب

تیره در  را  احساسوحشت مرگ  پشتش  در  می  های  کند. 

و   تفکر  طرز  درونی،  احواالت  و  خصائص  با  ما  حالت  این 

خواست تلقی و  انقالب  مضمون  به  نسبت  های  اش 

های دیگر  ها و سیاووشدموکراتیک مردم و آنچه را که راوی

شویم. این تحوالت  از ثمرة انقالب انتظار داشتند، آگاه می

نمی بیان  مستقیم  داستانی  خط  یک  نویسندهدر  با    شود. 

شخصیت کشمکش  توطئه،  و  طرح  رمان،  ایجاد  های 

بازآفرینی وقایع و حوادث و رویدادهای غیرمترقبه، کاربرد  

صحیح و بجای گفت و شنودها در ارتباط با مسائل بغرنج  

دهد بدون آنکه دست به  اجتماعی آنرا به وضوح نشان می

کند با همان زبان  پیشداوری بزند. نویسنده تنها روایت می

آنکه در کاربرد زبان سکته ایجاد کند. در رمان  رافی بیتلگ

کوچک داریوش کارگر داوری و پیشداوری در کار نیست. 

نویسنده آگاهانه و با هوشیاری نحوه و چگونگی داوری را،  

گذارد. این مخاطب است که  قضاوت را به عهدة مخاطب می

ن  باید با مرور دوبارة روایت در رابطه با چند و چون مضامی

انقالب و نتایج حاصله از آن به داوری بنشیند. از این رو به 
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توان گفت که رمان پایان یک عمر با آثاری از  صراحت می

رسد این اثر، در  این دست سخت متفاوت است. به نظر می

نگاه اول از جهت معماری ساختاری پیچیده دارد. مضامین  

زنجیره  زمانی در متن  توالی  رعایت  با  نه  با  امکرر،  بل،  ی، 

گیری از تصویر و توصیف به ویژه  های غافلگیرانه با بهرهپرش

انگیز سفر شبانه بیان  گفت و شنودها در فضای تیره و هراس 

گردد. نویسنده در این رهگذر از همة امکانات طبیعی و  می

گرگ زوزه  باد،  صفیر  اسب واقعی،  شیهة  سوسوی  ها،  ها، 

قلوهستاره سقوط  ماه،  پرتو  صعود  سنگ ها،  هنگام  به  ها 

تکاسب  صدای  باالخره  و  کوه  از  پیشبرد ها  برای  تیرها 

اعماق   از  است. شنیدن هر صدایی  استفاده کرده  روایتش 

برد.  شب، بوهای منتشر در هوا، روای را به گذشتة دور می

می کجا  به  پیشراوی  ما  رود؟  است.  سیاهی  غلظت  رو 

نمیچشم روشنی  میانداز  راوی  وضوح داند  بینیم.  به  و 

کند که درهای پشت سرش بسته شده و آیندة  احساس می

 :ها عنایت فرمائیدنامعلومی در انتظارش است. به این تکه

بلند می» اسب  از دور صدای  شوم. چشم میروی  گردانم. 

 .«شنومگلوله می

در قفا مانده است.  آید، آرام، نرم و سبک. دره،نسیم که می»

 .«استابری در کار نیست. غریب 

 .«زنندها هم سوسو نمیاما ستاره»

انداز. آن پائین. توی  در دیدرس، بر بستر و در دامنة چشم»

دره. دور نه، نه چندان هم نزدیک. راست، در مسیری که  

 .«دهند. نورست باز.. نور در غبارها نشانش میدست

گفتیم که این اثر از محدودة یک داستان بلند برگذشته و  

 .ک شده استبه رمان نزدی

 
 ها شخصیت 

( آراگون«  »لویی  نظر  رمان3از  و  شاعر  معاصر  (  نویس 

ها  فرانسه، »یک رمان، بنا بر تعریف اثری است که شخصیت 

آورد«. به نظر لویی آراگون در هر رمانی  را بروی صفحه می

هایی که در  عمدتاً »چندین شخصیت وجود دارد، شخصیت

 .« رمان وجود واقعی دارند

ای ها »با خود مؤلف رابطه تقاد دارد که شخصیت آراگون اع 

 .«ویژه دارند

دهد: »شاید مؤلف خود یکی از این آراگون اینطور ادامه می

این شخصیت شخصیت  از  میان هیچیک  یا در  است،  ها  ها 

 .« نیست

می »شخصیت آراگون  که  کرد  توجه  باید  نباید  گوید  ها 

 .« ای باشندکلیشه 

زمانی هیچ  در  آراگون  نظر  نمی  از  »اما  ما  بگوئیم  توانیم 

اینکه  (Emma Bovary) بواری دانستن  هستم«  من 

کند، چندان آسان  واقعیت چگونه به یک رمان راه پیدا می

 .نیست

یابد که باری، با مرور دوبارة پایان یک عمر مخاطب درمی

از   به یقین خود یک  تنها وجود واقعی دارد، بل،  نه  راوی 

استشخصیت  رمان  محوری  در های  وضوح  به  را  این  ما   .

می سوار  بر هم  الیه  بر  الیه  که  مضامین  مکرر  شوند  ارائه 

ها انگار برگرفته از زندگی نابسامان مؤلف  بینیم. این الیهمی

که وجوه بپذیریم  اگر  است. حال  از خصوصیات، کتاب  ای 

شخصیت  در  مؤلف  تفکر  طرز  همچنین  درونی،  احواالت 

شده مجموع  راوی،  رمان،  می  محوری  قید  است  با  توانیم 

گیری کنیم که رمان کوچک پایان یک  احتیاط چنین نتیجه 

 .عمر شرح حال زندگی مؤلف است

 
 زمان در رمان 

گی دارد. ما  به نظر لویی آراگون: »زمان در رمان یک ویژه

 .«توانیم به اشکال گوناگون به آن پاسخ گوئیممی

می بهآراگون  زمان،  بارة  در  پرسش  »اما  ویژه    گوید: 

ای که گیری از زمان سئوالی است مختلط که به فلسفهبهره

 .«در درون رمان وجود دارد، ارتباط دارد

آراگون می از جوانب مختلف به شیوه نگارش  از نظر  توان 

 .»زمان در زمان« نگاه کرد

 
می مثال  اینطور  میآراگون  »ما  ادبیات  زند:  در  که  دانیم 

شیوه، چیزی که ما به آن بازگشت  معاصر و در سینما این  

گوئیم، وجود دارد. اتخاذ این شیوه به ما کمک به گذشته می

کند که به واسطه آن ما به گذشتة اشخاص رمان و فیلم  می

 .«پی ببریم، اشخاصی که برای ما ناشناخته بودند

 .بینیمهای آن را به وضوح در پایان یک عمر میما نمونه



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

69 

 

یدی هم وجود دارد که مایل هستم  در این اثر یک نکتة کل

شود  دانیم که رمان از کجا شروع میبه آن اشاره کنم: می

توان وقوف کامل پیدا کرد که رمان دست  اما به این امر نمی

می پایان  کجا  در  که آخر  شناوری  رود  همچون  یابد. 

ریزد.  دانیم منشاء آن از کجاست و به کدام دریاچه مینمی

این رود سوار بر امواج آب همچون   اشخاص رمان بر بستر

 .غریقی در حال دست و پا زدن هستند

 .«ها در موقعیت قرار دارنداز نظر آراگون: »شخصیت 

تواند  گوید: »شخصیت میآراگون در جای دیگر چنین می

یا   باشند  حقیقی  اشخاص  نگیرد.  یا  بگیرد  بر  در  را  مؤلف 

 .صرفاً خیالی باشند

 
دهد: »ما به تمام  قاطعیت چنین پاسخ میلویی آراگون با  

شوند، واقف  سئواالتی که هر بار به طور طبیعی مطرح می

 .«هستیم

 .« ای خطر کردن استاز نظر آراگون »کار خالقه تا اندازه

هایی از این دست  نویسنده در این اثر با اتخاذ تدابیر و شیوه

یق آگاهانه دست به خطر زده است. الحق ثمرة کارش با توف

اثر رئالیستی   پایان یک عمر یک  زیادی همراه بوده است. 

گیری از شگردها و راه و روش و شیوة مدرن است که با بهره

 .نگاشته شده است

 
 عدم امکانات در پخش و توزیع کتاب 

شود که به خاطر عدم امکانات در  در فرنگ آثاری خلق می

  شود، یا به دستپخش و توزیع صحیح آن دیر خوانده می

نمی نمیکسی  خوانده  و  کاری رسد  عمر  یک  پایان  شود. 

 .است از این دست

باری، نویسنده با استفاده از تداخل زمانی قادر شده است  

ناشناخته  ما  برای  که  را  اشخاص  و  بزند  گذشته  به  نقبی 

بودند، به روی صحنه بیاورد و به آنها جان ببخشد و آنها را 

 .واقعی جلوه دهد 

های رمان و واقعیت  دامة بخش شخصیت لویی آراگون در ا

 گوید: »این درست است وقتی که ما از رئالیسمچنین می

(Réalisme) می فکر حرف  رمان  به  ابتدا  مردم  زنیم، 

مقولهمی رئالیسم  که  کنیم  فکر  اگر  حتی  است کنند.  ای 

از رمان و شعر. در رمان همیشه پرسش  از این فراتر  هایی 

می مطرح  نخستین  دست  همین شود.  رئالیسم  پرسش 

ها و رابطة آنها با خود  واقعیت است؛ وجود واقعی شخصیت

 .«مؤلف

می فلوبر  گوستاو  از  آراگون  از  لویی  »یکی  گوید: 

گفت »من مادام  های بزرگ قرن پیش، فلوبر، مینویسرمان

ها، به زعم من، در هیچ  (. علیرغم این حرف4بواری هستم« )

نمی ما  که  زمانی  وقتی  من  میتوانیم  بواری  مادام  گوئیم 

 .«هستم را رد کنیم

از نظر لویی آراگون نوشتن یک رمان قوة ابتکار معینی را  

کند. او اعتقاد دارد که: »وجداناً کار خالقه، تا  نمایندگی می

ای خطر کردن است. اما، با این همه، به هنگام نوشتن اندازه

 .« دهیمآئیم و ادامه میبه شوق می

 ن هستم مادام بواری م

مشهور   جملة  داستان  هستم  مایل  بررسی  این  ادامه  در 

کنم هر  گوستاو فلوبر را برای خواننده بازگو کنم. گمان می

ای از گوشة جهان که شروع  یک از ما در جوانی در هر نقطه

رمان   و  داستان  نوشتن  به  ویژه  به  کردیم  ادبی  کار  به 

جملة  این  شنیدن  با  کوچک  جمع  در  بارها    پرداختیم، 

پرسیدیم که این  معروف من مادام بواری هستم، از خود می

جمله به چه مناسبتی، کی و کجا از زبان فلوبر نقل شده یا  

ها، مقاالت و مکاتباتش نوشته شده است اصالً در یادداشت

 یا نه؟ 

هیچ  در  هستم«  بواری  مادام  »من  جملة  اینست:  پاسخ 

است.  دستنبشته  نشده  دیده  فلوبر  گوستاو  از  میالن  ای 

در فرانسه   1975کوندرا نویسندة سرشناس چک که از سال  

های ادبیات  ها در یکی از دانشکدهبرد )وی سالبه سر می

شهر »رن« به تدریس ادبیات مشغول بوده است. الزم است  

سال کوندرا  که  کنیم  اشاره  اینجا  رماندر  که  و  هاست  ها 

تاکنون به    نویسد. از کوندرامقاالتش را به زبان فرانسه می

ها سه مجموعة مقاله انتشار یافته است: هنر رمان  جز رمان

مطالعات  5) کوندرا  میالن  پرده.  و  خیانت شده  وصایای   ،)

داده گسترده انجام  فرانسه  کالسیک  ادبیات  پیرامون  ای 

معروف  جملة  کوندرا  میالن  روایت  به  ببینیم  حال  است(. 

به منسوب  ظاهراً  که  هستم«  بواری  مادام  نویسندة   »من 

رمان مشهور مادام بواری، گوستاو فلوبر است، از کجا و چه  

 .زمانی و چگونه وارد ادبیات جهانی شده است
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نویسد: »حتی اگر ( چنین می6میالن کوندرا در »پرده« )

رمان مادام  کسی  »من  جملة  باشد،  نخوانده  را  فلوبر  های 

 .«بواری هستم« را از یاد نخواهد برد 

سنجی  دهد: »این نکتهس اینطور ادامه میمیالن کوندرا سپ

 .«مشهور فلوبر هرگز نوشته نشده است

در واقع ما: »این جمله را مدیون مادموازل ـ آملی بوسکه 

این نظر کوندرا  ( ـ رمان7) نویس متوسط االحال هستیم. 

است. تأکید از ماست ـ که احترام و ارادتش را به دوستش  

که فلوبر »پرورش احساسات«    فلوبر ابراز داشته است. زمانی

( را منتشر کرد، آملی بوسکه دو تا از مقاالتش را به این  8)

کتاب اختصاص داد. باری، قضیه از این قرار است: »روزی 

فلوبر می از  بوسکه  رمان  آملی  نگارش  به هنگام  که  پرسد 

بواری کدام زن مادام  از  )یک  بواری«  اما  بوده 9ها »مدل   )

پ  او  به  فلوبر  میاست.  من اسخ  بواری  »مادام  که:  دهد 

نویس شناخته هستم«. آملی بوسکه که به نظر کوندرا رمان

گیرد. وی این  ای نیست، تحت تأثیر جملة فلوبر قرار میشده

( »م. دشرم«  نام  به  به شخصی  عیناً  را  منتقل  10جمله   )

تأثیر قرار گرفته  می نیز که به شدت تحت  کند. م. دشرم 

 .«کندا به دیگران منتقل میبود، جملة معروف ر

معروف،   جملة  بارة  در  کوندرا  میالن  نوشتة  جز  به  شاید 

روایت یا روایات دیگری هم وجود داشته باشد که راقم این  

 .اطالع استسطور از آن بی

 
 حدیث نفس 

ترین کلمات سرگذشت تلخ  باری، داریوش کارگر با فشرده

کند.  حکایت میمردم دیار ما را از ورای رویدادها برای ما  

کند که در رجعت به  گزینش زبان تلگرافی به او کمک می

باره، رگه بیرون گذشته، باره  از بطن زندگی مردم  هایی را 

زبان   این رو  از  بازآفرینی کند.  نو در زمان  از  آنرا  بکشد و 

با طرح کلی رمان و محتوا و درونمایه آن  پایان یک عمر 

 .همخوانی دارد

تناوب   به  از نویسنده  بعد  انفعاالت  را در جریان فعل و  ما 

ای که مخاطب سنگینی و ثقل  دهد، به گونهانقالب قرار می

کند: »دست خودم نبوده. از کوره  آنرا در ذهن احساس نمی

رفته ماندهدر  تنها  دیدهام.  تنها  میام.  را...  خود  خندد.  ام 

شان با هم در یک آن. با قراری زند. همهصدا. لبخند میبی

 «!زنند. به من؟از پیش به من لبخند می

می که  نقطههمانطور  هنگام  به  نویسنده  از  بینید،  گذاری 

می پیروی  خاصی  فرمائید:  روش  عنایت  تکه  این  به  کند. 

گفت. پائین که بودیم. دیروز.  اش همین. آن پائین می»همه 

دیروز عصر. عصر روز چهارشنبه، چهارم آبان هزار و سیصد 

 .«و شصت و دو

ای برای آشنایی بیشتر با نثر و زبان نویسنده یکی دو نمونه

ها، آن سو، اند. این سو، بچه دهم: »همه خوابیدهبه دست می

می سر  است.  خاموش  چراغشان  میهمه.  و  از  کشم  بینم. 

 .«پنجره

هراس، دشمن پشت در است. اینجا پایان خط است. »صدای  

می صدادر  با  همزمان  که  سریع  آنقدر  نیم  آید.  خیز  انگار 

به  می دستش  و  است  شده  بلند  زنم  من،  از  پیش  شوم. 

نمی باز  در.  برمیدستگیرة  به  کند.  من،  به  نگاهی  گردد، 

تر  هاشان منظم است. یا اول به آنها. سریعها، که نفسبچه 

 .«از آن است که متوجه شوم

هایی از این شاید بتوان گفت توفیق نویسنده از ارائه شیوه

پردازی اتخاذ تدابیری است آگاهانه در روند داستاندست،  

ای که خود به درستی طرح آنرا از پیش ریخته و با به شیوه 

انتخاب راوی که بدون شک از هستی نویسنده بهره گرفته  

است. توانسته است به وضوح و روشنی ماوقع را بدون تصنع  

دید،  برای ما حکایت کند. به گمان من، این اثر از نظر زاویة  

مضمون اصلی، ساخت و پرداخت کاری است تازه. در اینجا  

اشاره کنم که در درازنای شب.  الزم می نکته  این  به  دانم 

بر   را  و سیاسی  اجتماعی  عوامل  تأثیر  روشنی  به  مخاطب 

می احساس  و  مشاهده  راوی  روان  و  نویسنده  ذهن  کند. 

در    ای است. این امتیازها به او دارای قوة تصور و تخیل قوی

یادآوری آنچه را که در این سفر شبانه پشت سر گذاشته 

 .کند کمک شایانی می

 
 داستایوسکی 

ما بارها از زبان نویسندگان ایرانی این جملة معروف فارستر 

ایم  را در مورد نویسندة خالقی همچون داستایوسکی شنیده

نویسی  بی آنکه به منبع آن اشاره کرده باشند: »هیچ رمان

 .(11آدمی را چون داستایوسکی نکاویده است« )اعماق روح  
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گیرند  گمان نویسندة تبعیدی هر بار که قلم به دست میبی

ها و مهاجرین بنویسند،  تا در بارة ارواح زخم خوردة تبعیدی

به عبارت مشهور  التفاتی هم  اعماق وجودش عنایت و  در 

فارستر در بارة داستایوسکی، نویسندة جنایت و مکافات، ابله  

 .زدگان دارندو جن

داریوش کارگر یک دهه بعد از سفر ناگزیرش به شمال اروپا،  

شود تا دست های تلخ بر آن میباری از اندوه و تجربه با کوله

را  عمر  یک  پایان  رمان  طرح  بنابراین  بزند.  آفرینش  به 

ریزد.  همانگونه که ما برای مخاطبان شرح آنرا بازگفتیم، می

رساند  به پایان می  1371ن را به سال  داریوش کارگر این رما

 .کندو دو سال بعد منتشر می

 
 

 سخن آخر 

تکه  با  را  نوشته  این  متن  من  از  برگرفته  شعرگونه،  ای 

 :رسانمی این اثر به آخر میپایانی

ها را، ماه، رقصان رقصان، تن در تن  یاد دیدار، یاد نارون»

ره، تن در  فراخ شدة قنات، و قنات، رقصان رقصان، تن در نق

 .«شویدی ماه میآبی

 یادش گرامی باد 

 
 ها پانویس 

 ,Journal de Deuil, Roland Barthes ـ 1

édition du Seuil, 2009  های ایام سوگواری، یادداشت

 .2009روالن بارت، انتشارات سوی، 

 Aspects of the Novel, Edward Morgan ـ  2

Forster  تر )فورستر(، های رمان، ادوارد مورگان فارسجنبه

 .1352ترجمة ابراهیم یونسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

 Entretiens avec Louis Aragon. François ـ 3

Crémieux, éditions Gallimard, 1964   گفت و گو

انتشارات گالیمار،  با لویی آراگون توسط فرانسیس کرمیو، 

1964. 

رمان و  شاعر  آراگون  الویی  فرانسه،  معاصر  ز نویس 

سورئالیست بنیان نهضت   (surréalistes) هایگذاران 

فرانسه بود. آراگون همچنین عضو حزب کمونیست فرانسه 

 .و از مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی بود

مادام   « Madame Bovary, c'est moi » ـ  4 من 

 .«بواری هستم

 :های میالن کوندرا در بارة ادبیاتـ تجربه  5

 L’Art du roman هنر رمان

عنوان  ) Les Testaments trahis وصایای خیانت شده

 (این کتاب وصایای تحریف شده نیز ترجمه شده است

 Le Rideau پرده

 پرده، میالن کوندرا Le Rideau, Milan Kundera ـ 6

بوسکه،  Amélie Bosquet, romancière ـ 7 آملی 

 نویسرمان

 سات پرورش احسا L’Éducation sentimentale ـ 8

 مدلِ اما بواری  Le Modèle d’Emma Bovary ـ 9

 م. دشرم M. Deschermes ـ 10

 های رمانجنبه  Aspects of the Novel ـ 11

داریوش  PAYAN-E-YEK OMR ـ 12 عمر،  یک  پایان 

 .1373کارگر، انتشارات افسانه، اپساال، سوئد، 
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 بار سنگین تبعید 

 
 مسعود مافان 

سال را  کارگر  می  بود  هاداریوش  رابطهختمشناکه  ما  .  ی 

از دوستی بود. برای من گویی برادر بزرگتر؛ با   شیکمی ب

هم نگرانی  انهم با  برادرانه؛  و    انهای  قهرها  انتظارها؛  

شدنآشتی تلخ  گاه  و  بود.  ها  حساس  خیلی  این البته  ها. 

رابطه به  تنها  او  دوستانهحساسیت  محدود  های  او  ی 

های سیاسی و البته های فعالیتشاید فراز و نشیب   ...دشنمی

 زندگی در تبعید او را چنان حساس کرده بود.   

آرمان  نگاهی  آشنایی،  دوران  در  جهان،  به  ما  گرایانه  نگاه 

نگاهی که در رویای تغییر جهان بود و اینکه: تو متعلق   ؛بود

 جهانی.  یبه همه

وطنی بحث نگاه جهانرسیدن به  ر مورد  با این حال هرگاه د 

گی، اما ایران درست می»گفت:  کردیم، او در نهایت میمی

 ی حساس بود و نگران همه  «چیزی دیگر است.برای من  

ای که در دست های سیاسی و اجتماعی جامعهسامانینابه

 شد.  گرایان به تاراج برده میاسالم

از    ش یب  ها،یدیتبعو مثل بسیاری از  بود؛    یدیتبع  وشیدار

چ اعضای  از    زیهر  و  عزیزان  با  همراهی   اشخانوادهلذت 

 ، رانیاما پس از خروج از ا  ، محروم ماند. عاشق مادرش بود

  نیجهان را و رفت. ا  نیگذاشت اندید، تا    .  د یمادرش را ند

 است.   یدیتبعیک سهم تنها در واقع 

وقتیگویم رها    زادگاهت   ی ند  ی  کنی،میرا  نوع    کگویی 

  انیجربه  در تو  کنی. گویی نوعی مرگ  را تجربه می  «مرگ»

که به ناچار از عزیزانت، زبان  روز اول    همان. مرگ از  افتدمی

شوی،  ای دور میو فرهنگ و زادگاهی که در آن بزرگ شده

 افتد.  یکجورهایی در تو اتفاق می

به  این  از    زیگر  یبرا  ی،دیتبع   هیتک  شی هاآرمانمرگ 

ا  یی هاآرمان  ؛کند یم چقدر  هر    ، دنباش  یستیلآدهیکه 

م  یدیتبع نگه  زنده  هم  ،دنداریرا  که   نیو  است  روش 

سرچشمه   هیدستما او    ی دیام  یو  جان  تا    دشویمبرای 

برای    تازه.  یاپروژه  یاکار  به ثمر رساندن    یبرا  ای بیابدتازه

 تر و خیزهای بلندتر. های تازهبرداشتن گام

یِ شمار زیادی یانهآرامانگرا  سمیلآهدیاشاید بشود گفت که  

به    ینگاهبا  است.    ی زندگیاز تبعیدیان، راهی برای ادامه 

من    یادعا  نیبه ا  توانیکارگر م  وشیدار  دِیدر تبع  یزندگ

بر کار   یریچه تاث اییو آرمانگر  سمیلآهدی ا وندیبرد که پ  ی پ 

 . گذارداین گروه از تبعیدیان می

 
  ، همبود  سندگانیکانون نو  عالِ ف  عضوِ  هم کارگر،    وشیدار

  1370در بهار سال    او.  سینوداستان  همو    یاسیکنشگر س

  یکه در گستره  « راافسانه»  یفصلنامه  یشماره   نیتسنخ

کردبود    ی داستان  اتیادب دورانمنتشر  در  همه  ی.    یکه 

سچشم به  ادب  کی تنها    ، بود  است یها  به  عاشق    اتیفرد 

نشره  ب  یتیخالق  نیچن  توانستیم که  دهد   ی اه یخرج 

  احتماالًدانست  میکه    ای؛ نشریهمنتشر کند  اتیادب  یژهیو

ز م  یادیمخاطبان  در  داشت.  نشرده  انینخواهد   ی هیها 

اجتماع   یاسیس زمانِ   ی و  مهاجر  ی دیتبع  انیرانیا  آن    ،و 

 ی ه ینشر  نیدوم  «کبودی »نشریهپس از    «افسانه»  یه ینشر

  اتیادببر    د یتاک  اب ی  دوم  ن یو ا  شد ی بود که منتشر میادب

 .  یداستان

کارگر   نشر  یشماره  در داریوش    «افسانه»  یه ینخست 

مردم.    ک ی  ی است در زندگ  یاحادثه  ه، ی»تولد هر نشر  :نوشت

زبان آن نشر  ی مردم به  م  گریدیکبا    هیکه    رند،یگیتماس 
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  ی. توش زندگزندیستیو م  ورزند،یکنند، عشق میجدل م

ارتباط  ی با ژرفا میمستق  یاما، بستگ هیو طول عمر آن نشر

  نیارتباط با اوست. ا  ی مدع   هیآن نشر  کهدارد    یابا خواننده

به   اما،  ارتباط ب ارتباط  نه  ما،  لح  یاور  در  که  ظخالصه  ه، 

  افت یکشف و باز  یمانا، در گستره   یاسزاوار جاذبه  ش ینما

روز    گری روز و د  نیدر ا  ،ی انسان  یدهی مداوم هر مفهوم و پد

 و روزگار است.«

خوب    وشیدار  چه  ژرفا  دیفهمکارگر  با    ی که  ارتباط 

را پس از    «افسانهمجبور شد »اما گسسته است و    وانندهخ

همین   به  ی نگاهبا  کند.    لیتعط یبدهکار  ی شماره با کل  11

»فصلنامه  یشماره   آخرین بهمی  «افسانهی  سن حُ  توانیم 

 .  بود، پی ببریم او تیهو  اتیکه ادب یاسندهینو یقه یسل

در    . داستان کوتاه بود  یژهیو  این نشریهاول    یهفت شماره

و دو و سه    رانیا  سندگانیسه داستان از نو  ا ی دو    ، هر شماره

در  عالوه بر این  د.  شیر مجهان منتش   سندگانیداستان از نو

 ران یا  یداستان  اتیبر ادب  یادیز  ینقدها  «افسانهی »نشریه 

 . منتشر شدو جهان 

سانسور   هیو عل  انیب  یبا آزاد  پیونددر    یاخبار  شماره  در هر

شد و عالوه بر آن یادداشتی از نویسنده و سردبیرِ منتشر می

 . ی او بودای ور ،جهان بهتر یی کهارمانگرا

*** 

نمونه   داریوش و  از  بارز    ایکارگر  نویسندگان  اول  نسل 

ایرانی   فعالیت    بودپناهندگان  هم  امکانات،  کمترین  با  که 

و هم    ایستادند   ادبیاتپای عشق خود به  سیاسی کردند، هم  

. نه  بسازندزندگی خود را  ی جدید  در جامعهق ریختند تا  عر

آنها  کسی   امکاناتی  بورسی میبه  از چنین  و نه کسی  داد 

دانشگا استاد  آن  همانند  داریوش  داشت.  اخراجی   ه خبر 

می کار  رستوران  در  که  پاریس  در  تهران  یا    ،کرددانشگاه 

های زندگی در  راند، در تمام سالکارگردانی که تاکسی می

 .  و نوشت نوشت ، درس خواند ؛سوئد کار کرد

ها نویسنده و هنرمند ایرانی نسل  ده  ینمونه کارگر  داریوش  

تا    نداول تبعید است که زجر و بار سنگین تبعید را کشید

تا نسل  ربستری را د   های بعدیاروپا و آمریکا هموار کند 

های  توانایی  ترو آسان   بتوانند بهتر  ی و مهاجرایرانیان تبعید

   خود را بروز دهند.

 یادش گرامی  

 
 



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

74 

 

 نسرین رنجبر ایرانی 

  

  عشق در شعر تبعید 

 

 شعر فارسیِ در تبعید )حتی اگر در کاربرد این عبارت تنها  

تبعید   فارسی  شعر  کنونی  دوران  در  نظربه  باشیم(  داشته 

گفتنیپهنه گوناگون  بههای  و  دارد  زیاد  در  های  یقین، 

از گستره عشق. چرا که  زمینه  بیش  مراتب،  به  دیگر  های 

شعر تبعید، شعر تن به ناچاری دادن است. و این نه یک  

نظریه شخصی، بل واقعیتی است انکارناپذیر. شاعر تبعیدی،  

در پذیرش   "د گزیده تبعی"باشد، خواه    "تبعیدشده"خواه  

موقعیتی که در آن گرفتار آمده است، ناچار است. برشمردن 

ها و پرداختن به چندوچون این امر، روشن است که کار  چرا 

شعر   تبعید،  شعر  اما،  است  هرچه  نیست.  گفتار  این 

نگاه  گزاریانده شعر  پیرامون.  است.  به  است  پریشان  های 

عاط بی  و  دل  بی  جهان  درنیافتنِ  برابر شعرِ  در  است،  فه 

ای که در ابتدای روزگار تبعید،  ماندهانسان دورافتاده و جدا

اش اغلب، تنها بر مدارهای عاطفه اگر نه تا روز مرگ، هستی

های در  چرخد. شعر تبعید، شعر رنج است. شعر واگویهمی

و  است  خواستن  شعر  است،  طلبیدن  شعر  است.  مستی 

 .نتوانستن

ورزی است.  نگی است. شعر خاطرهنیز شعر تبعید، شعر دلت

داشتن است. شعر دیگرجایشعر رو به سوی گذشته و دل

ودیار  تلخْ گریستن است در خواب و در بیداری. شعر یاد یار

های در کالم و در کردار است. شعر  است. شعر بی قراری

بی شعر  است؛  سرگردانی  شعر  شعر  تبعید،  است.  سامانی 

 .های اسیدی استنومیدی

 مرحله   از در  و  دیگر  شعر  سوی  تبعید،  شعر  دیگر،  ای 

خروش است. شعر فریاد است. شعر با مشت و لگد به  وخشم

در کوفتن است؛ به دری کوفتن که به روی شاعر بسته شده  

است، یا خود آن را به روی خویش بسته است، هرچه است  

 .اما، بسته است

 تنها شعر  و باز از سوئی، شعر تبعید، شعر آزادی است، نه  

دسترس  از  دور  و  چشم  از  دور  شعر  که  گفتن،  آزادی  از 

داروغهگزمه و  و  ها  است  برآوردن  بانگ  خانگی،  های 

از دهان  ناگفتنی قفل  تبعید، شعر  کردن. شعر  فریاد  را  ها 

برداشتنِ بی هراسِ سرباختن است. شعر تبعید، شعر زبانِ  

این در بندماندگان شدن است از سوئی. و در هیچکدلم از  

نمی تبعید  شعر  باشد مراحل،  عشق  شعر   .تواند 

 ای دیگر، شعر تبعید، شعرِ نگریستن به ناچار  اما در مرحله

دیگر است.  هایبه پیرامون است. شعرِ نزدیک شدن به افق

. شعر تبعید، در  هاست. و آغازهای تازهستد تجربهوشعر داد

ز سر  های اای، شعری است که بعد از فریاد کشیدنمرحله 

خشم و زمین و زمان را به باد ناسزاهای سزاوار گرفتن، و 

های غریبانه سردادن و بعد از با حسرت و اندوه،  بعد از مویه

هایش را  دارد، اشکبه پشت سر نگریستن، سر از زانو برمی

می میپاک  چشم  اطراف  به  و  که  کند،  ببیند،  تا  گرداند 

و چه بسا که  فالخن روزگار به کجایش پرتاب کرده است.  

کند و به راه  زند، رخ تازه میمیرووخیزد، آبی به سربر می

کندمی کشف  را  تازه  سرزمینی  تا   .افتد 

 که   اینجاست  از  تبعید"و  برونمرزی"،  "شعر    "شعر 

یابد و در  شود. و بعد از این است که عشق فرصتی میمی

 .داردمیشعر پرده از رخ بر

 ای از شعر برونمرزی است و نه که تنها شاخه  "شعر تبعید

های حیات  خود ونه همه آن، در بعضی از این مراحل و برهه

افتد. دفترهای بسیاری  خویش، چنانکه آمد، از عشق جدا می

های عشق تهی  از شاعران، در بعضی از این مراحل، از جلوه

عشق،  بینیم که  است. در بررسی طولی شعر برونمرزی، می

که   چرا  است.  شعر  نادرِاین  دستکم،  نایاب،  نه  اگر  عاطفه 

و   تبعید  در  شاعر  زندگی  نابسامانِ  بیشترْ  شرایط 

رخدادهدرگیری  با  او  عاطفی  و  روانی  ذهنی،  های  های 

ای  های پیش رو، مجال چندان گشادهسر و رخدادنیپشت

گذارد. و  جا نمیبرای پرداختن به عشق زمینی و انسانی به

البته ویژگی روزگاران نابسامانی است. از همین روست   این

که در بسیاری از دفترهای شعر نو فارسی، در روزگاران پیش  

پیدا نیست."از این هم،   در این مجال    "چهره آبی عشق، 
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اندک، بازنگری شعر فارسی از این دیدگاه، حتی تنها شعر  

و نه  های رفته  نو فارسی، به تمامی، محال است. اما به سال

می گذرا  نگاهی  شعر،  این  دورِ  به  چندان  انداخت.  توان 

روزگاران پس از نیما که شعرنو، در اوج بود، دریای چندی  

خروشید  جوشید و میآرام شعر فارسی موج برداشته بود؛ می

پرتاب   ادبیات،  به ساحل  یگانه  گوهری  چندگاهی،  هراز  و 

دیمی و  فروغ  و  سپهری  را،  شاملو  را،  اخوان  و  کرد.  گران 

را، )چاپ اول   "اخوان"  "زمستان "دیگران را. از این دوران،  

یا  1335 به عنوان مثال،  اوستا"(،  این  را )چاپ    "از  او  ی 

می1344 کنیم،  نگاهی  اگر  بحث  این  زاویه  از  که  (  بینیم 

و    "اخوان" عاطفه  و  از حس  سرشار  این هر دو کتابِ  در 

به رایجترین های لرزاننده از هستی، عشق را، عشق  دریافت

را،  زمینی  معشوقی  به  انسانی  عشق  آن،  مفهوم  و  معنا 

نیز    "شفیعی کدکنی"که    "اخوان"واگذاشته است. نه تنها  

با آن زبان پر تپش    1347  "در کوچه باغهای نشابورِ"چه در

، حتی یک 1357  "بوی جوی مولیانِ"و پر تصویر، و چه در  

  "آتشی"  "فلقدیدار در  "شعر    37شعر عاشقانه ندارد. و از  

توان عاشقانه خواند. شمار  شعر را می  4-5، تنها  1348جوانِ  

دشنه در  "حتی، آن هم نه در    "شاملو"شعرهای عاشقانه  

در    "های خاکمرثیه "یا حتی    "قطعنامه"یا    "دیس بلکه 

آینه " و  هوا  شعرهای    "هااز  آینه"که  در  یعنی    "آیدا 

در  "شاملو"های  عاشقانه کنم  گمان می  گیرد و میبررا هم 

به  پربرگ باشد،  او  شعر  مجموعه  کل    50ترین  درصد 

رسد. هرچند از میان آنها نیز، در  شعرهای این دفتر هم نمی

که  چرا  هستند،  ناب  عاشقانه  شعر  اندکی  شمار  واقع 

می"شاملو" چنانکه  عشق ،  از  دل  که  جا  آن  حتی  دانیم، 

نی  کنده است و سرخورده و خسته به دامان عشقِ ز  "آنان"

آورد، و در بسیاری از شعرهائی که خطاب به این  پناه می

معشوقِ دیریافته سروده است، باز از آن عشق قدیم، از -زن

آروزهای بر باد رفته، از عشق نفرت شده، و از دلزدگی از آن 

که او را و راستینی ادعاهای    "مردم"از    -معشوقان ناسپاس  

گوشدا هشدار،  فریادهای  و  درنیافته  را  نادیده  او  را  او  ر 

بار به  گوید و شعر را باز هم، اگر چه ایناند، سخن میگرفته

میگونه قدیم  عشق  همان  وقف  دیگر،  در  ای  تنها  و  کند 

میپاره معشوقی  این  به  شعر  از  که  ای  تنها  "پردازد  اگر 

است بس  را  او  باشد،  شعرش   "خواننده 

 نمی عاشقانه  و  شعرهای  شما  دیگر"دانم  را    "تولدی 

سوم دانید که تنها حدود یکاید؟ و میچوقت شماره کردههی

از شعرهای فروغ، این دل تپنده شعر فارسی، این روح صادق  

نو   شعر  در  عشق  نمیرنده  شعله  این  عاشق،  و  صمیمی  و 

زن این  که  -فارسی،  چید"شاعری  را  سیب  و  و    "نترسید 

از   را  زمینی  زیبای  ملموسِ  واقعی  عشق  را  پچپچ "عشق 

تاریکینامفهومی   علت    "در  مرتبه  غرور"به  و    "تکامل 

در   دیگر"رسانید،  می  "تولدی  عاشقانه  شعر  به را  توان 

 حساب آورد؟

اجتماعی روزگار سَرایش و انتشار دفترهای  -شرایط تاریخی

تردید اما، شرایط شعر نامبرده را منهم البته در نظر دارم؛ بی

عیدی در روزگار تبعید، روزگاری که تو، به عنوان شاعر تب

دانی اما،  کنی و میهائی بر خاکی غریب سرمی"بیدرکجا"

عشق را در پستوی خانه نهان باید  "که در آنسوی خاک،  

بویند... مبادا که گفته باشی دوستت  دهانت را می"و    "کرد

، چیزی از آن روزگار کم ندارد. بررسی علمی و دقیق  "دارم

مروزِ در تبعیدِ  اجتماعیِ دیروزِ در خانه، و ا-شرایط تاریخی

شاعر ایرانی و مقایسه آنها، روشن است که کاری است بر  

کاردان گسترهذمه  همان  همینقدر های  گفتار،  این  در  ها. 

تبعید، یعنی زیستن در می اشاره کرد که زندگی در  توان 

بال گسترده  بر فراز آن عقاب جور  فراسوی آن خاکی که 

کرکس هرچند  جگراست،  کههای  دارد  همه   خواری 

گذارد،  شناسیم، اما این مجال را هم در اختیار شاعر میمی

که قفل از دهان بردارد و آنچه را که از تالطم آن دیگ سینه 

تبعیدنشین، هرچه نداشته می زد جوش، فریاد کند. شاعرِ 

باشد، این فرصت را دارد که در کالم، علیه همه آن چیزهائی  

نهادن و سرباختن کفها، جان بر  که در خانه، گفتن از آن 

روشن  می و  بخواهد.  ویران  را  ظلم  اساس  و  بشورد  طلبد، 

هم   را  کار  این  که  زبانی - است  به  کس  و  می  -هر  کند. 

دفترهای شعر شاعرانِ در تبعید گواه این مدعاست و این  

جای تعجب هم ندارد. شگفت این است که با همه آنچه که  

یع آمد،  گفته  که  آنچه  همه  با  و  است  وجود  رفته  با  نی 

شعر   درکل  عاشقانه،  شعرهای  از  تهی  شعر  دفترهای 

برونمرز -برونمرزی   همگانی  بلندِ  شعر  منظورم  بار  این  و 

می  -است فراز همه صداها  بر  عشق  به  صدای سخن  رود. 

گفتاری دیگر، عشق قافیه شعر بلند و همگانی برونمرز است،  
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گاه در  همان زنگی است که اینجا و آنجا، گاه در شعر این و  

درمی به صدا  آن،  حلقه شعر  همان  و  که شعر ای آید  است 

پیوندد. عشق، جانمایه شعر برونمرز برونمرزیان را به هم می

گوهر   که  همانطور  است.  برونمرز  دربدر  شاعر  جانپناه  و 

نخستین بوده است و خواهد بود، در هر کجای تاریخ و در  

فارسی شعر  وبویژه  شعر،  جغرافیای  کجای   .هر 

 یا اینهم خود جزئی از همان شورش در کالم است علیه  آ

ها و زنجیرها که شاعر ایرانی در تبعیدِ امروز، اینهمه از قفل

سراید؟! تردید دارم که این، همه راز سرسپردگی  عشق می

 .شعر برونمرزی به عشق باشد

تنها  که  است  چندان  نه  برونمرزی  شعر  در  عشق  جاذبه 

عری( را به خود بکشد، به گفتنی  جوانترها )در کار و بار شا 

دیگر در شعر برونمرز، عشق کهربا نیست، بل کوهربائی است  

داران این عرصه را نیز، آنان که روزگاری در شعر و  که نام

 .شاعری بر آنان رفته است، را هم به خود جذب کرده است

خوئی» سال«اسماعیل  که  شاعری  و  ،  شعر  آمیزه  هاست، 

تفنگی  چاشنی  را  لحظه   جانش  که  است  از کرده  روی  ای 

از آنهمه دنداندشمن نمی پلنگانه در  نمائیتابد، پس  های 

را بر گودی گلوی معشوق    "بافتشالنه بوسه "شعر، کبوتروار  

رفتار کند و چندان نرمنهد، به آسمانی کوچک بسنده میمی

ای ندارد جز آنکه  خندد که خواننده چارهبه روی عشق می

 :انیت عشق اقرار کندبار دیگر به حق

 ... 

  سر پروازهای دور ندارم

  دیگر؛ 

  و همین آسمان کوچک

  .بسم است

  

  جای چنگال باشه بر گلو دارم

  بی دروغ و 

  بی دویغ باد 

  .مرهم بوی تو

  

  بعد، 

  :دارکوبی خواهم شد

  بفت منالنه بوسه

  .انحنای گلوی تو

 

1 

 از  "خطابه")مانی( نیز که    "میرزا آقا عسگری" هایش را 

ها در شعر زره  ایم و سالسرخ، همه شنیده  "سکو}ها{ی"

پوشیده و آهن کوفته است، اگر چه گه گاه و این جا و آنجا،  

از عشق سروده است، اما شعرهای عاشقانه پیش از اینش،  

فارسی   عاشقانه  شعر  عظیم  بخش  باره  در  خود  چنانکه 

عشق را گفتن و   تنها از عشق گفتن است و نه،"گوید،  می

ها، مشغله فکری عشق را سرودن. به عالوه در آن عاشقانه

خطابه  "نماید. مثالً  ای سرانجام ، رخ میدائمی شاعر، به گونه

شود،  آغاز می "بانوی من"مانی، با  "از سکوی سرخ" "دهم

اما این آغاز خصوصی را شعری برای وطن و آزادی دنبال 

که عشق، فرصت بیشتری   "پرواز در طوفان"کند. و در  می

برای چهره نمائی یافته است، هنوز زمینه شعرهای عاشقانه،  

 .سیاسی است-ای احتماعیزمینه 

 اما بعد از حدود یک دهه زندگی در تبعید، عشق در شعر  

کند. یا بگویم، بروشنی و بی محابا، رخ  او چهره عوض می

ار  نماید و شعر او از زیبائیهای عشق زمینی چنان سرشمی

می بار  چنان  و  شود  به  می  خود  با  را  خواننده  که  گیرد 

 .کشاندژرفاهای رنگ آجین شور وشیدائی می

پس از فراز شدن بر پلکان چهل سالگی و در تبعید   "مانی "

هایش را در شعر و یا دفتر  ها و دریافتاست که حاصل یافت

توان آن را قطعنامه این دوران از زندگی شاعر  شعری که می

 :داردت، اعالم میدانس

 ".عشق واپسین رستگاری است"

  

  :گمراهان را بگوی ...

  .اندکه ایشان در آغوش جاذبه زمین فرورفته

  .و ما اما، در آغوش جاذبه عشق

  !زانکه عشق، واپسین رستگاری است _

 

2 

 سر   از  نه  بار  این  بازگشتِ  در  خوئی،  همچون  نیز  او 

یک  عشق،  سوی  به  تعمق  و  تأمل  روی  از  بل  جوانسری، 
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به  را  عاشقانه  و شورانگیزترین شعرهای  زیباترین  از  سری 

 .افزایدمجموعه شعرفارسی برونمرزی می

گوی و سرانجام، کار این شاعر پرخاشگر دیروز و عاشق رک

بدانجا میامروز، در یقین به حقانی رسد که بکلی  ت عشق 

آید و  بندد، به مذهب عشق در میاندازد و زُّنار میخرقه می

 :دهد که خاتم االنبیاء او عشق استشهادت می

 ... 

  الموت دربزندپیش از آنکه ملک

  شتابان، 

  !کنیم که شعر، غبار موسیقی ستگواهی می

  !و خاتم االنبیا ما عشق است

 

3 

 نوری" در    "عالاسماعیل  که  است  شاعرانی  شمار  از  نیز 

سه پله تا  "غربت به تمامی به عشق روی آورده است. کتاب  

شود گفت که یکسره وقف عشق است. او نیز  او، می  "شکوه

دارد که عشق ارزش بنیادین و خوشی ای اعالم میبه گونه 

 :استزندگی

   ما گُلیم 

  سپاریممیو بوی خویش را به دست باد 

  تا جهانتان را معطر کنیم 

  .و نام اصلی ما عشق است

  سرود ما عشق است

  ناممان عشق است

  .شودو جهان تنها در قدوم ما خرم می

 

4 

 کند که خود شعرش را  اما، به این بسنده نمی  "عالنوری "

دهد و به سرودن شعر نثار عشق کند، بل همگان را صال می

. ایمان آوردن به عشق در مورد او  کندعشق دعوت عام می

نمی روی  در شعر  و حس  تنها  درک  طریق  از  نه  او  دهد. 

و   تأمل  از طریق  نه حتی  و  و شهود  با کشف  نه  شاعرانه، 

عشق می باور  به  درونی  پیتدقیق  او،  باورمندی  آمد  رسد. 

تحقیق و پژوهش در مقوله عشق است وآنهم به گفته خود  

و از دیگر سو به کمک  "ن کهن عرفا"او از یک سو به یاری  

 "علم نوین"

 ، به یاری عرفان کهن و  "عالنوری "اما البته آنچه را که   

یابد، چیزی نیست علم نوین، از شعر عشق کالسیک در می

اند  ورای آنچه که مخاطبان این شعر، قرنهاست که دریافته

، مشتاق و عالقمند به سوی شعر  "عالنوری"یابند.  و درمی

کوشد تا آن را تفسیر و  گردد و میسیک باز میعشق کال

بفهماند.   نیز  دیگران  به  و  بفهمد  نهایت  در  و  کند  تعریف 

خواهد به یاری آن کلیدی که او این بار در دست دارد و می

شعر کالسیک فارسی را به روی خود و ما بازگشائی کند،  

آلمانی است. با این    "ماکس وبر"  "رمز زِدائی"همانا دستگاه  

کند  لید، او، از شعر حافظ به عنوان نمونه، رمزگشائی میک

شود آنچه حافظ و پس ازاین رمزگشائی است که مطمئن می

اکنون در ساحتی نو، و هماهنگ با عقلگرائی  "گفته است،  

 "اندمدرن قابل تأویل ... شده

ورزی نیت  در این تالش  "عالنوری "تردیدی نیست که  5

کوشد حافظ را به خوشدلی است که میخیر دارد و از سر  

وبر"کمک   و  "ماکس  بقبوالند.  شعر،  دوستداران  به  ها، 

می اعتراف  هم  رمززدائی درستکارانه  که  کاری  که  کند 

نوری  "آنها" غرض  البد  و  کرده  )  است(  وبر  ماکس  و  عال 

جای   مثالً  که  است  بوده  این  با    "دل"است،  دستگاه  "را 

 ( 302عوض کند. )ص "عواطف

 سربلند    "وبر"شبختانه حافظ از دستگاه رمززدائی آقای  خو

می و  بیرون  ص  "عالنوری "آید  در  تئوری "کتاب    302، 

 :کند کهاعالم می "شعر

 ی شعر، در این هردو حال، در ثبات  ثبات کارکردی ..."

ی نظر حافظ پیرامون وجود آن دوگانگی بین دل و  درستی

ارد... اما تثبیت این  عقل نهفته است که در وجود انسان جا د

دست حافظ  دوگانگی  نیست؛  ما  رمززدائی  منفرد  آورد 

درست   نیز  را  عقل  و  )عواطف(  دل  دوگانه  کارکردهای 

از حافظ، تضاد بین   تشخیص داده است. در رمز زدائی ما 

 "... .اندمعقل و دل باقی می

 به همین ترتیب البته از عشق نیز در شعر حافظ رمززدائی   

شود که تضاد میان عقل و عشق ن روشن میو به برکت آ

تکیه  از  است که  تضادی  است،  حافظ  شعر  بنیادین  های 

 !واقعی و غیر قابل انکار

 نتیجه  هرحال،  نوریبه  که  این  ای  از  پس  نیز،  عال 

می آن  به  اساس کندوکاوها  بر  عشق  که  است  این  رسد، 
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های علم نوین پذیرفتنی است و پس نه تنها ایرادی نظریه 

بلکه حتی میند باشد،  تنها شعر  ارد که شاعر عاشق  تواند 

به سرودن شعر  را  شاعران  آمد،  چنانکه  و  بگوید.  عاشقانه 

 .کندعشق دعوت می

 و اینگونه است که او نیز، به هرحال، از هر راهی که رفته  

ای که آغاز کرده باشد، سرانجام به اصحاب  باشد و از هر نقطه

آری هم عقل    "خود او بشنویم:  شعر عشق می پیوندد. از قلم

گویند که ما، دیگرباره نیازمند آفرینش  و هم دلم به من می

آن   نیازمند  ما  عشقیم.  کیمیاگریم"سخن  به    "عشق  که 

 6"کند...کلمات رایج زبانمان بال پرواز عطا می

 اما واقعیت این است که شعر فارسی، هر چند گاه به دالیل  

عشق به  کمتر  سیاسی،  هیچگاه،    اجتماعی،  اما  پرداخته، 

سیاه در  تهی  حتی  عشق  معنای  از  بکلی  روزگاران،  ترین 

از شاعران   نبوده است. و نه تنها حافظ، که بسیاران دیگر 

بکشانند،   به شعار  را  آنکه کار شعر  بی  نیز،  امروز  و  دیروز 

اند. شاعران ترین و گاه یگانه راه نجات دانستهعشق را انسانی

  "عالنوری"یرانی نیز، بسیار پیش از آنکه  نشین امروز اتبعید

دستگاه که  دلیل  این  به  آنهم  را،  آقای    آنان  رمززدائی 

عشق را تأئید کرده است، به سرودن از عشق   "وبرماکس"

های فکری امروز بخواند، و اصوالً بی اعتنا به اینکه دستگاه

عشقسرائی باره  در  غرب  دیروز  چه  و  فارسی  شعر  های 

تنها با تکیه بر صمیمیت با خویش و با مخاطب  گویند، و  می

 :اندخویش به عنوان شاعر، همچنان از عشق گفته و سروده

  تنها عشق

  جانی باستانی است

  که بود و نبودت را 

  7تاب آورده است. 

   :یا

  تا جهان مجروح را در آغوش بگیری  

  باید که دوست بداری؛ 

  .بگو، بگو که دوستم داری

 

8 

 نیز، سرانجام و پس از آنهمه گشت و    "عالنوری"هرچند  

رسد که شاید از فرط بدیهی بودن ها به دریافتی میواگشت

ادبی  به عنوان یک نظریه  ارائه آن  به فکر  است که کسی 

آید  نیفتاده بوده است. هرچه هست، او نیز در مدار عشق می

 :کند کهو اعتراف می

به خاطر آن بود که بگویم،    آنچه را که تا کنون نوشتم فقط"

در پس سی سال به دنبال شعر دویدن، اکنون حرفی ندارم  

های من به پیوند ذاتی ی شعر  جز اینکه بگویم همه تجربه

سال   سی  پی  در  اکنون  من   ... اند  داده  گواهی  عشق  و 

جستجو برای یافتن تعریف شعر راستین و عناصر ذاتی آن،  

می نام  این  با  را  خویش  این خوتعریف  که  معتقدم  و  انم 

ی من برای یک مکتب اینامگذاری ناشی از انتخاب سلیقه

شعری نیست بلکه چنین نامی مستقیماً از ذات شعر راستین  

به روشنی توضیح می را   "...دهدبر آمده و هستی ی آن 

دارهای  و اما، چنانکه پیش از این آمد، این تنها استخوان 9

امروز و   نیستند که  از  شعر فارسی  این سوی خاک، بیش 

می باور  عشق  حقانیت  به  از  دیروز  جزئی  را  عشق  ورزند، 

ها کندوکاو در  آورند و پس از سالمیحسابتعریف شعر به 

تر از آن دیگری چنگ در دامان عشق  شعر، هر یک بی تاب

های شعر ها نیز، در برونمرز، به دفتر عاشقانهزنند. جوانتر می

 .اند فارسی، بسیار افزوده

 و اما در بسیاری از شعرهای برونمرزی، عشق بیش از آن  

ای در جان باشد، و پیش از آن که شوری در دل،  که غلغله

آمدِ تعمق و تفکری، دست آورد در خود فرورفتنی انگار پی

 .ای استو مکاشفه

 نماید گاه، که شاعر برونمرزی، پس از آنکه آن چنین می

ت سر گذاشت و از یک یا  های روانی را پشها و تنشتپش

خلوتِ   در  گذرکرد،  تبعید  شعر  مراحل  از  مرحله  چند 

گریبان   در  سر  چندی،  از  هر  غربت،  روزگار  گریزناپذیر 

هائی  فروبرده و در باره عشق دوباره اندیشیده و به دریافت

 :نو رسیده است

 آید زمستان می

  شوند همه پیر می

  تنها عاشقان

  .مانندمیهمیشه بهار 

سوی  10 به  رو  بروزنمرز،  عاشقانه  شعر  دیگر  چهره 

مکانی،  گذشته و  زمانی  نظر  از  دورافتاده  عشقی  دارد.  ها 

که  است  مهاجرت  شعرهای  از  بسیاری  خواستگاه 
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ای شیرین سیراب شعریتشان، از آبِشخور حسرتی یا خاطره

 :شودمی

 ... 

  کند کجائی چه فرقی می

  زیر یک سقف که آبی ست 

  زیر یک چتر که بارانی ست 

  و یا در یک خواب آشفته زمستانی

  که مرا می بینی 

  گیرممرا که دامان سبز نسیم را می

  پرماز این شاخه به آن شاخه می 

  شنوم بوی تو را از درختان می

  .و نامت را در دهان پرندگان می بینم

 

11... 

 ه،  و جای شگفتی هم نیست که نمائی از عشقی دورافتاد 

بخشد؛ منظر کلی شعر بیشترینه شاعران مهاجر را جلوه می

اند،  چرا که اینان، غالباً در سنینی ناچار به ترک وطن شده

های اگرنه جوانی، دستکم، نوجوانی را پشت  که دوران عشق

اند )و اگر جز این بود، غنای زبان مادریشان در  سر داشته 

ید.( و از این  توانست بود، که به کار سرودن بیاحدی نمی

هائی از این دست را در شعر برونمرزیان روست که شعرپاره

 :توانیم کردفراوان سراغ می

 ... 

  گرد نام تو در گرگ ومیش پی

  )که هوای هجرتهای بی بدرقه است(

  دست در کوبه نارونها 

  خوابهای بسیاری من

  از چشم پرندگان و جانوران جنگل

  .امربوده

  ام دیدهستارگان را 

  های شفافشان با انگشت

  های تیره آنچه نوشتندبر صخره

  .نام تو نبود

  گی دیگر کم حافظه

  بیماری روزنامه و میدان نیست؛ 

  رود نیز

  اش بر بستر صیقلی

  هرچه سرود 

  .رنگی از تو نداشت
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 :یا

 ... 

  حتی

  تنهاترین درخت

  .در بامداد یاد تو زیباست

  بیهوده نیست

  وقتی که مهربانی دستت نیست

  قلب من و ستاره 

  دارد.ترک بر می
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... 

 ، که در شعر سرسختانه "فریدون گیالنی "حتی کسی مثل  

میدان   خویش  سیاسی  باورهای  و  اجتماعی  تعهدات  به 

دهد، آناتی سرشار از شوری عاشقانه یا اندوه دوری در می

 :شعر دارد

 ... 

  خواند امشبنمیچرا باد با من  

  چرا برف با من نمیریزد امشب

  فشاری مگر تو نگفتی که دست مرا می

  مگر در تو من سیل جاری نکردم

  مگر با هم از ماه باال نرفتیم؟ 

 

14... 

 البته هستند شاعرانی هم که وفادارانه شعرشان را هنوز  

باورهائی نثار می پای  به معنای  تنها به  کنند که به تعهد، 

دارند که  اجتماعی آن دارند. و به هیچ روی روا نمی_یسیاس

هیچ عشقی را جایگزین یا حتی همنشین عشق به آزادی 

 :از شمار این شاعران است "مینا اسدی"کنند. 

  هزاران سال نوری 

  از تمنای آغوش کودکانه مَردَم دورم
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 مرا

  حسرت آغوش مردانه تو نیز

  به نیمه بستن چشمی 

  کشاند نمی

  !ام گشاده بادهپنجر

  .اندازم کویری باشداگرچه چشم 

 

15... 

 عشق در شعر این شاعران، اگرچه عشق افالطونی نیست،  

اما با عشق زمینی و چهره دیگر آشنای عشق زیرِآسمانی  

 .نیز بکلی متفاوت است

ورزد که عشق برای  روی این نکته تأکید می  "مینا اسدی"

عشق به مردم است که معنا  او، تنها در عشق به همنوع، در 

 :یابدمی

  دیریست،

  در تالطم من 

  عشق، 

  تفسیر دست عاشقانه مردی نیست

 ... 

  قلبم فقط

  برای تو 

  انسان  

  .طپداز عشق می
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شاعری که    "مینا اسدی"نکته جالب توجه این است که  

توان  این نوع ویژه از نگرش به عشق را در شعر برونمرزی، می

کند، در واقع برخالف جهت جریان  نمایندگی میگفت که  

شعر عشق حرکت کرده است. چرا که اگر شاعران دیگر، از  

عمومی،   عشقی  از  شد،  برده  نام  آنان  از  که  جمله کسانی 

یعنی عشقی نسبت به همنوع و مردم و آزادی و انقالب، به  

اند و بسیاریشان سوی عشقی فردی و جسمانی حرکت کرده

، از  "مینا اسدی"اند،  نوع عشق در شعر بالیدهبر گستره این  

ترین بینش نسبت به عشق، به جائی  ترین و فردیجسمانی

 .طپدرسیده است که قلبش تنها برای انسان می

 که   است  شعری  از  برگرفته  پاره  چه  "در    "اسدی"این 

چند سال قبل از آخرین شعری که    "کسی سنگ می اندازد

 :ده استاز او برایتان خواندم، سرو

  مهربانا این من 

  و تنی بکر و نیالوده 

  و دستانی نوآموز

  و لبانی بی تجربه و خواهشگر

  امکه هوس را با پاکی آمیخته

  !بشبم مهمان شو
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آخرین چهره شعر عشق را در شعرهای اروتیک باید سراغ  

نمونه و  نمودها  اگر  در  کرد.  را،  عاشقانه  شعر  دیگر  های 

بافت و ساخت کالم و در  درونمرز نیز، گ تفاتهائی در  با  اه 

توان سراغ کرد، این چهره، یعنی شعر اروتیک، تصاویر، می

 .تمامی به شعر برونمرزی تعلق داردبه

پیشْ چه  اگر  اروتیک،  و  عاشقانه  در  شعر  تاریخی 

هائی در شعر نو، مثالً در داستانسرودهای فارسی و نیز نمونه

اما در شعر برونمرز است که   دارد،  "اخوان"و    "فروغ"شعر  

می تبدیل  جدی  جریانی  نادیدهبه  که  نمیشود  توان  اش 

های نوجوانی، به لحاظ زبان  گرفت. با اینهمه، در همین سال

از چندوچون همآمیزی عشق و  و تصاویر و دریافت شاعر 

ای یافته است. بعضی بیشتر  اروتیسم در شعر، دامنه گسترده

ئی و مبتذل از رابطه جسمی زن به سراشیب دریافتی ابتدا

و مرد نزدیک، و همچنان خام و ابتدائی و تنها به پشتوانه 

به مجموعهبی در کالم  می پروائی  روانه  شعر  و  های  شوند، 

،  "میرزا آقا عسکری"برخی بیشتر رو به بلندای شعر دارند.  

ای بلند، روشمند و  در مقاله  "بررسی کتاب"  19در شماره  

است و به شعر  وتیک فارسی را بازشکافتهخواندنی، شعر ار

از   مرا  که  دارد  موشکافی  نگاه  زاویه  این  از  هم  برونمرز 

کند. تنها دو نکته  پرداختن بیشتر به این مورد بی نیاز می

را در ارتباط با این مقاله و در ارتباط با شعر فارسی اروتیک 

اینکه   یکی  شوم:  یادآور  باید  برونمرز  در  در    "مانی"امروز 

بحث از زنان شاعر و شعر اروتیک، خارج از چهارچوب شعر  

از   تنها  فارسی،  آنکه  یاد می  "فروغ"کالسیک  و حال  کند 

اروتیک    -بگوئیم- شمار زیادی از زیباترین اشعار تغزلی ناب و
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و    "رویا حکاکیان"اند. از آن میان  زیبا را زنان شاعر سروده

نوری" اینکه  "عالءپرتو  دیگر  نکته   :نویسدمی  "مانی". 

 و   ..." اندیشه  که  نامدار  و  جاافتاده  شاعران  اغلب 

شان در محیط سنتی ایران شکل یافته است، در  شخصیت 

اند  این مورد }در مورد شعر تغزلی و اروتیک{ یا کاری نکرده

و حال آنکه اتفاقاً نه   "اند...ویا بسیار دست به عصا راه رفته

اشعار   شورانگیزترین  و  زیباترین  معنای  تنها  )به  عاشقانه 

سروده شاعرانی  را  برونمرزی  و  معمول(  اندیشه  که  اند 

شان در محیط سنتی ایران شکل یافته است، بلکه شخصیت 

از میان اشعار اروتیک هم، اغلب شعرهائی که هم در زبان و  

چندساخت در  هم  و  پرداخت  و  و  شعر  آمیزش  وچون 

از کارهای خوب به حساب می به  یند، متآاروتیسم،  علقند 

گفتم،   هم  این  از  پیش  چنانکه  شاعران.  از  گروه  همین 

یا   و  عاشقانه  اشعار  زیباترین  و  شورانگیزترین  از  گروهی 

  "مانی"توان میان شعرهای اخیر خود  اروتیک برونمرز را می

خوئی"،   عالء"،  "اسماعیل  نوری  رضا  "،  "اسماعیل 

 .و... سراغ کرد "مقصدی

 ... 

  اش برچیدم،از شاخه 

  امه از پیکر شادابش برداشتمج

  و با سرانگشتان حسی گنگ

  .کاویدمش

  چه طعم خوشی داشت

  !لیموی باغ نیمروزی

 :یا18

  چون پرچمی مرا به قله برآورد

  .چون پرچم نسیمی

  زان پس فرودم آورد 

  گستراندم بر آب می

  .ایپرده-چون موجْ

 ... 

  تنیدم در او وار میمه

  .ای بدیلی در جملهچون حس بی 
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الف و ب و    "، مثل  "رضا براهنی"حتی اشعار اخیر دکتر  

تا نیست.    "توئیدن  خالی  اروتیک،  معناهای  از  و  عشق  از 

اگرچه شاعران جوانتری که سرودن شعر را بطور جدی در 

کرده آغاز  مرز  کارهای  اینسوی  گستره  این  در  نیز  اند، 

اند که به عنوان فزودهدرخوری به مجموعه شعر برونمرزی ا

در اینجا   "رؤیا حکاکیان"را از   "شیدائی"نمونه شعر زیبای 

 :آورممی

  قایق تن به آب افکندم 

  بادبان بوسه برافراختی 

  ی بازوانت و باد از میان حلقه

  در زیباترین جریان خود بود

  

  در دریای آرامی که امواجش

  های پیکر خوب تو بود لرزش 

  ی منماهیانش دو سینه

  به گردابی درون شدیم 

  که خود به جستارش به دریا در شده بودیم 

 ... 

  ستاره های کوچک دریایی آبشار جانت را

  به بستر تن من سپردی

  و من گرمترین پوستم را

  شد بخشیدمبه تنی که سرد می

  و به ساحل در آمدیم 

  

  و بر آن کرانه خستگی

  وش نهادم از هر صدف که بر گ

  .زیباترین آواز دلدادگی را شنیدم 
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 مسعود کدخدایی 

 

 های غریب از شاعرانِ خفته به خاک 

 گوید: زنده یاد اسماعیل خویی می

نبوده" ما  و  است  الزم  بودگاهی  باشی،  آنکه  که  برای  ایم 

نبوده است آنجا که  بودگاهی داشته باشیم یا شاید بودگاهی  

 "ایم.ما بوده

. به  تنها حسّ و برداشت اسماعیل خویی نبوده و نیستاین  

حسّ   یک  این  تبعیدی  نویسندگان  و  شاعران  نزد  گمانم 

آن   به  فراوان  آثارشان  در  که  حسّی  است،  عمومی 

شدن از جایگاهی است  خوریم و پژواکِ دردهای کندهبرمی

 دهد. شکل و معنی میکه بودنِ شاعر و نویسنده را 

ژرف موضوع  نیست.  همین  اینتنها  از  چنانکه  تر  هاست. 

ی اصلی بر سر بودن  گوید، مسئله خویی در همین تکه می

  -کندو نبودن است، و تا چشممان دیده و ذهنمان یاری می

ی آزادی بیان و قلم، نویسندگان و شاعران شک در زمینه بی

اند، بی  خواسته خود می  اند آن باشند کهما هرگز نتوانسته 

و   زورمندان  بوده،  تا  که  چرا  بپردازند؛  گزاف  بهایی  آنکه 

 اند.آنان مشکل داشته   "بودن"حاکمان این خاک، همواره با  

تاریخ نمی چرا  گفت،  خواهم  که  موردی  در  ما  دانم  نگارانِ 

داند  دهند! مورد این است: آیا کسی میآماری به دست نمی

زمان از  ما،  تاریخ  که  در  در  تی  اطالعی  آن  از  و  شده  اریخ 

دست است تا اکنون، چند شاعر و نویسنده کشته و تبعید،  

نشین، و ناچار به  خورده و دندان شکسته، ناکار و خانهکتک

اند و یا با خودسانسوری از »بودنِ« خود، بودنی  سکوت شده

اند؟ راستی  که حقّ و هویّتشان بوده ناپار از صرف نظر شده

 ر برای ما مهم نیست؟چرا آما

رو در این دیار پای گرفت  ایم عرفان و صوفیگری از آنخوانده

و پاینده شد که دخالت و شرکت در امور جهان مادّی برای 

است. اما نادرست   تصالحان و نیکان میسّر نبود. آری درس

ی حکومت مغوالن یا این امیر  است اگر این را تنها به دوره

هاست.  دارتر از این یم. موضوع ریشهو آن پادشاه محدود کن

های هرودوت که از نخستین سندهاست شروع  باید از گفته

کنیم و ورق بزنیم و جلو برویم تا شاید بتوانیم دریابیم که  

در این راه چگونه بوده، و با اینکه نزدیک به    نمانآغاز  افتاد 

دیده که  است  هزار سال  راهسه  به  دیگرانی  دیگر  ایم  های 

به  رفته  رسیدن  راه  در  همچنان  ما  به "بودن"اند،  سرها   ،

 سپاریم. جالّدها می

ی  هرودوت از گفتگوی میان خشایار شاه و دِمارات شاهزاده

  به یونان نقش مشاور  اسپارت که به ایران گریخته و در حمله

 این شاه را داشته، از جمله چنین آورده است:

از دیدگاه تو که یونانی هستی، آیا یونانیان    -خشایار"

سالح بر کف به استقبال ما خواهند شتافت، و یا آنکه  

 سر تسلیم فرود خواهند آورد؟ 

اعلیحضرتا، باید حقیقت را محترم شمارم و   -دمارات

 گویم؟  یا موافق میل شما پاسخ

 خواهم!حقیقت را می -خشایار

... بدانید که یونان، همواره فقر را به عنوان    -دمارات

همراه با خود داشته و دارد، اما امر دیگری نیز که نام  

است و محصول خردمندی  Valeurآن »ارزندگی«  

استوار می را همراهی میو قوانین  او  به  باشد  کند و 

ان، فقر و بردگی را  برکت همین ارزندگی است که یون

نشینی نموده است... بدین  همراه با هم وادار به عقب

ترتیب یونانیان هرگز شرایط تو را که به معنی بردگی  

یونان است نخواهند پذیرفت... در جستجوی آن نباش  
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که شمار آنها که جسارت نبرد با تو را خواهند داشت 

ر تن ها هزار باشد، هزاچند است، چرا که اگر شمار آن 

این شمار  اگر که  و  تو سر جنگ خواهند داشت،  با 

ها در برابر تو حاضر  کمتر یا بیشتر باشد، باز هم آن

 خواهند بود.!

گویی دمارات؟ هزار جنگاور به مقابله  چه می  -خشایار

شمار   خاست؟...  برخواهند  من  عظیم  ارتش  با 

جنگاوران شماست،  برابر  هزار  از  بیش  ما  جنگاوران 

هزار نیز باشد. اگر ار جنگاوران شما پنجحتا اگر شم

ها چنانکه نزد ما رسم است، مطیع یک تن باشند،  آن 

ها خواهد  بیم از شهریار شاید شهامت بیشتری به آن

ها ارزانی  داد، بسیار بیشتر از مقداری که طبیعت به آن

داشته است، و آن ها با وجود شمار اندک خویش، به  

هایی بسیار  مصاف قدرت  های تازیانه، بهبرکت ضربه

 برتر از قدرت خود خواهند شتافت. 

انسان  -دمارات مطمئناً  یونانیان  آزاد شهریارا،  هایی 

ها خدایگانی ستمگر  هستند اما نه کامالً، زیرا که آن

ها از این خدایگان، بسی  به نام قانون دارند، و بیم آن

 بیشتر از بیم رعایای تو از توست. 

بهآن  اجرا  طور  ها  را  خدایگان  این  دستورات  قطع، 

خواهند کرد، و این خدایگان، همواره همان دستور را 

آن  به  که  دستوری  نمود.  خواهد  اجازه  تکرار  ها 

دهد در مقابل دشمن راه فرار در پیش گیرند، و  نمی

ها اندک باشد، مکلف هستند  هر اندازه هم که شمار آن

پیروز   بمانند و  باقی  یا هالک  که در صفوف خویش 

 "شوند...

ایدئولوژی   و  ویرانگر  نیهیلیسم  محمدرضا:  »فشاهی، 

 «2008سوئد: باران،  - نیاکانی

 

دهد که جدایی راه به گمانم این گفتگو به روشنی نشان می

پناه   آن  به  تنگ  دمِ  در  شرقیان  ما  که  غربی  غرب،  از  ما 

به یک  می ما هماره سرسپردن  است که  آوریم، در همین 

ی خود به یک خدایگان پر  ند، و سپردن ارادههمانخدای بی

دهیم و آزادی  ی خود ترجیح میقدرت را بر استفاده از اراده

کنیم  و منیّت خود را به پیشگاه حاکمان مستبدّ پیشکش می

کردنِ هر دو دست به رسم گدایان،  تا شاید دوباره با کاسه

در   نکنیم،  این  اگر  و  گیریم  بازپس  آزادی  اندکی  بتوانیم 

و با خوار شمردن   گیریمای دنج و دور از چشم پناه میگوشه 

زندگیِ زمینی، عافیت را در می الست و گشت و گذار در  

 کنیم.جو میتبرهوتِ الهوت جس

به دنبال دلیلی که چرا  بود  افتادم. گریزی  از موضوع دور 

باید به عنوان   از آن حرف بزنیم، دیری    "اینجا"جایی که 

 شده است. "آنجا"ا است که دیگر برای م

های دراز تبعید،  سالاما قرار است از آنانی بگوییم که در این

های فراوان را به دوش  بار سنگین پر از حسرتجا کولههمه

ها را به درون  کشیدند و سرآخر با جسم و جانی خسته آن 

 گورشان، به زیر خاکی غریب کشاندند. 

ان را نوشتند و  هرچند بر آنان چنین رفت، اما امید و آرزوش

اریخ، به ما سپردند. کار دیگری هم  تبرای همیشه و برای  

دشمنِ  حاکمانِ  که  را  آنچه  و  دوران  این  تاریخ  کردند؛ 

می انسانی  هویّت  و  و  شخصیّت  کنند  پنهان  خواستند 

احساس از  گفتند  مهابا  بی  و  کردند  آشکار  های  نگویند، 

انسان را زیبا های اصیل بشری و آنچه که  انسانی، از خواسته 

 کند. می

های تبعیدیان، از مرگ و غربت و تنهایی  در شعر و نوشته

جاست تا در اینجا با آوردن گلچینی  شود و بهبسیار گفته می

ارمغان  بهاز  خاکهای  به  خفته  شاعرانِ  از  های  جامانده 

 غریب، یادشان را گرامی بداریم. 

 

*** 
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از   از  "از کتاب:    "شدنشعری برای پیر  "اسماعیل خویی: 

 : "فراز و فرود جان و جهان

 

 شگفتا!

 شگفتا!

 چه زود دیر شد! 

 شگفتا!

 شود... چه زود دیر می

 

 ای مرگ!

 آیا برای عاشق بودن نیز دیگر دیر است؟ 

 ست؟دیگر دیر شده

 

 :"ام آسمان آبی بفرستیک تکّه"اسماعیل خویی، از کتاب:  

 

 بی نکهت و رنگی از بر و بوم وطن"

 هزار انجمن نیز، ای من! درجمع

 نهایی خویش: تتنهایی و کمتری ز 

 "تنهایی و تنهایی و تنهایی و تن...

 

 چون ریشه به خاک خویش، زندانی به "

 "تا قاصدکی بودن: آزاد و غریب

 

 تبعید چو دیوار کشد گرد وطن"

 "گردد زندان تو دنیای بزرگمی

 

 : "بر مزار محجوبی"

 دیری زیست،توان در غربت اگرچه می

 چیزی بتر از مردن در غربت نیست.

 من بودم و این فکر و غروبی دلتنگ؛

 ابر آمد و با من به مزارِ تو گریست

 

 : "پایان سخن"

 سر آمد با هیچ، دیدی که زمانت به

 جز هیچ نیافتی در این هیچاهیچ؟ 

 رودی به کویر بودی، از جنس سراب:

 از هیچ برآمدی و رفتی تا هیچ! 

 

 گردد؛ م و جهان دگر میمن می خور

 گردد؛ در پرتوِ می شبم سحر می

 وآنگاه چنان سوی مالل آیم باز 

 گردد. که جغد به آشیانه برمی

 

 "تقویم "امیر حسین افراسیابی: 

 

 صدای سوتِ عزیمت 

 خطّ فاصلی کشید 

 جایی میانِ برگی از تقویم

 

 قطار رفت 

 

 ای در گریز، گم شد. دستی میان پنجره

 امتدادِ ریل معلّق ماند. دستی در 

 

 تو ماندی

 یا من رفتم؟ 

 قطار رفته بود

 یا ایستگاه مانده بود؟ 

 دانم، تمام آنچه هست همین است:نمی

 یک خط

 جایی 

 میانِ برگی از تقویم



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

86 

 

 

 

 "صندلی خالی مرگ"عباس صفاری: 

 

 مرگ

 اگر 

 کوررنگ 

 نبود

 برای 

 ابد

 کنار

 ایدریچه 

 نشستمی

 شد ها میشدن شکوفهو محو شکفتن و پرپر 

 مرگ   مرگ

 اگر   اگر 

 کوررنگ    کوررنگ 

 نبود   نبود

 برای    برای 

 ابد   ابد

 کنار   کنار

 ایدریچه    ایدریچه 

 تنشسمی   تنشسمی

*** 

 "روح دریایی"ژاله اصفهانی: از 

 

 من جویبار کوچکی بودم به صحرا

 دائم دویدم تا بپیوندم به رودی 

 تالشی، با سرودی،شاید که روزی، با 

 خود را بیندازم در آغوش تو، دریا، 

 تا روح دریایی شوم، 

 دریای پاداری و پویایی شوم 

 ندر و توفان نلرزاند دلم را... تتا 

 

 از »گذر از رود«

 

 اندیشم،به سرنوشت شگفت کسی می

 که راهِ پشت سرش نیست

 ی دگرش نیست، و چاره

 جز این که در شب سیالب،

 رود. بگذرد از   

 

 
 "ی شکوه تحملشبنامه"منصور خاکسار: از 

 

 ده سال 

 دلهره و تب 

 در انتظار معجزه

 - بی پاسخ -

 چون خواب خسته و کوتاه شب 

 گذشت.    

 ده سال 

 ی مشترکگزهلب

 واگوی کهنگی هر تحلیل

 و باز 

 ی شک!فانوس خوابگرد جبهه  

 آه... 

 ترین آه شبچون دردناک

 گذشت.   

 ده سال 

 ماه مصروع

 قاب مومیایی شب از 
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 در رهگذر مقدم آزادی

 سوخت!   

 و با دهان خونین

 خورشید

 انتظار صبح چشم 

 ی شبی برهنهبرتیغه 

 افروخت!  

 ده سال 

 سوگواری عریان

 ده سال اضطراب

 ی شکوه تحمل شبنامه

 مضراب پایداری رؤیای انقالب! 

 

 "خون"محمود کیانوش: 

 

 شد ای کاش می

 گهگاه 

 سرخ، های گل از باغ

 های پر شقایق از دشت

 ی شراب شفق یا چشمه

 شعری   

 کوتاه و ساده بگویم 

 بی آنکه! 

 آه! 

 های عاشقخون 

 های سوخته در دشت

 با سرزنش مرا 

 از خود خبر کنند!

*** 

 

 

 "پرستوها"سیاوش کسرایی: از 

 

 صفای آسمان، نیلوفری آبی 

 ی پاک اتاق من شکفته در میان شیشه 

 زین حجره و از این سرا بیرون ز خود وارسته من 

 چینِ خالِ پرواز پرستوهای پیشاهنگنگاهم نقطه

 

 شما ای قاصدان فصل گلباران

 چه آوردید از یاران

 عزیزانم، گرفتاران

 رفیقانم، فرو افتاده در بند تبهکاران.

در  فرسنگ  همه  جداییمان  این  با  وطن  از  دارید  چه 

 فرسنگ؟

*** 

 "ای در گذشتهآینده"نادر نادرپور: از: 

 

 امی مغرب نشسته اکنون که بر کرانه 

 دیگر، نه روشنایی آینده روبروست

 دیگر، نه آفتاب درون رهنمای من 

 ام گریختم و، خشم روزگار از خانه

 خصمانه داد در شب غربت، سزای من

 نگرم خاک خویش رااز راه دور، می

 : -خاکی که محو گشته در او، جای پای من-

 ی او، روز، مُرده استان تیرهدر آسم

 بعد از فنای روز، چه سود از دعای من. 

 خرّم دیار کودکی سبز من کجاست؟

 های منتا گل کند دوباره در او خنده

 خشتی نمانده است که بر خاک او نهم 

 ی دلگشای من.ویران شدست دهکده

 کشان در میان برفکو؟ که شیهه  "البرز"

 برای من، از کیقبادها خبر آرَد 
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 آوخ که از رکاب بلندش، سوار صبح

 دیگر، قدم فرو ننهد در سرای من

 وار،خورشید شامگاه، درافکنده سایه

 ی بزرگ مرا در قفای من... آینده

*** 

هر دیداری شاید آخرین  "ای از خودم را به نام و حاال قطعه

آورم با تأکید  برای پایان این سخن در اینجا می  "دیدار باشد 

میبر   هرچند  بدانیم،  را  روزها  این  قدر  در  اینکه  توانیم 

 ها بگوییم:ها نیز سخنناخوش بودن آن 

 

 هر دیداری

 شاید 

 آخرین دیدار باشد 

 ها را باید شست« »چشم

 جور خوبی نگاه باید کرد 

 هر دیداری

 شاید 

 آخرین دیدار باشد 

 افتندهایی که از شاخه میی برگ همه

 هر روز

 گویند همین را می

 

 مسعود کدخدایی 

 2021نوامبر  -دانمارک
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 خسرو دوامی 

 
 سرگردان میان گور و ماه*    

 منصور خاکسار   گفتمان مَرگ در  شعر 

 

 وزید  مرگ از کدام سوی می 

 وقتی که کوه سینه ی فرهاد را  

 شکافت

 با همان هالل قدیمی  

 و عشق  

 شیرین را بریدی خواب همیشه

 ( آنسوی برهنگی -)منصور خاکسار

یادداشت این  در  میمن  البها  از  شعره  خواهم  و    هاالی 

ی ام دربارههای منصور خاکسار به ذهنیت چند پارهنوشته

اش سر و سامان  خودخواسته  مرگِ   و ساعتِ   ، چرایی مرگ او

کنم مرگ را به عنوان یک  تالش می . در این رهگذر،  بدهم 

او  گفتمان آثار  دروندر  با   همراه  شعر  مایه،  مالوف  های 

پیرمرد، افعی و ....(  بوف  آینه، سایه، شب،  سرزمین،  منصور )

این است که به مرگ،    ،جستجو کنم. مرادم از گفتمان مرگ

به شکل یک روند نگاه کنم  و نه فقط به صورت یک فرآیند. 

که توضیح  این  نظر  »روند«،   :با  از اشبکه   یمفهوم    ی 

بی است که»فرایند«های  زمان در هم   ،  شماری  در طول 

 شوند. تنند و تکوین یک پدیده را سبب میمی

 

 
،  6زمان شماره  یادداشت آخر منصور خاکسار، نگاه کنید به جنگ  - 1

   1389تابستان 

 یک 

 شود: منصور خاکسار این گونه آغاز می کالم آخرِ

ی اثرگذاری از زندگی است. حتی اگر به هنگام  مرگ پاره

پیش نیاید. چون پذیرش نهایی بسیاری از آرزومندان عدالت 

ای حساسی چون صادق هدایت و غالمرضا تختی  و یا جانه 

  1. «..ام. که به مرگشان زیاد اندیشیده

یکی متنی    :نوشته پیش روی ماست از کالم آخر دو دست

زباله سبد  در  و  است  چرکنویس  منصور که  کار  محل  ی 

  چند  با  هنوز  اما  –اند، و دیگری، متنی پاکنویـس شده  یافته

در اتاقش پیدا    ،جان اوکه کنار پیکر بی  –گی  ه  خورد  خط

آمده    ،"جانهای حساسی"شده است. در متن اول، به جای  

حساسی" جای  ،    "آدمهای  به  اندیشیده"و  آمده    "امزیاد 

ی اول در هر دو متن یکی است؛  . جمله  "امبارها اندیشیده"

مرگ در زندگی و تأکید بر اثرگذار    اشاره ای به جاری بودنِ

 بودن آن.

او در زندگی    برای بسیاری که از نزدیک با منصور و با منشِ

بوده مرگِ آشنا  پذیرش  و  متن،  این  خوانی  باز  خود    اند، 

بهتخواسته و  سنگین  او،  استی  و    شاعرِ  :آور  محجوب 

همگان  خواهِعدالت فروتن  و  محبوب  دوست   ،   ، تبعیدی 

بزندچگونه می آن هم سه روز    - تواند دست به خودکشی 

منصور   ؟ ی عمردهههفتمین  ی  به سال نو و در آستانهمانده  

آیا آن  میچیز  در آن ساعات آخر به چه   کس  اندیشیده؟ 

زندگی  که چراغ  خویش  میبه دست  خاموش  را  کند،  اش 

تواند از مرگی اثرگذار سخن بگوید؟ مگر نه این که مرگِ  می

های  اثرگذار، مثل شهادت، یا مانند مرگ تراژیک در اسطوره

 میرد؟ناظر بر جاودانگی و نامیرایی کسی است که می  کهن،

 نویسد:درهمان متن میمنصور خاکسار  

اندازه به  فراوانم  را ستودهدر کارهای  این  ای زندگی  ام که 

 2درمانی خودستایی از مرگ جلوه نکند. پیش

 این جمله برای من، یاد آور بخشی از یادداشت خودکشیِ 

خواه شورویِ سابق است، که سه مایاکوفسکی شاعر آرمان

ربع قرن پیش، در کنار بسترِ مرگ، از خود به جا گذاشته 

 بود:  

   همانجا - 2
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راهی ... این  مادرم ، خواهرانم ، دوستان من: مرا ببخشید! 

اما تنها راهی  نیست که بتوانم به دیگران توصیه اش کنم، 

 1... است که پیش پای من مانده است.

 جای دیگری از همین یادداشت می نویسد:  دراو  

 2.. میرم.من برای همه می    

  ، مایا کوفسکی  در کالم آخر منصور و در یاداشت خودکشیِ

ی  پارادوکس مشترکی وجود دارد که ناشی از نقش دوگانه

  "انسانی دردمند و مستأصل"و    "خواهعدالت  یروشنفکر"

  -دهند ن میاز یک سو به مرگی خودخواسته ت  ، است. هر دو

می  هم  وجود  هردو  جاوید  روانی  و  دیگر  جهانی  که  دانند 

از طرف    - ندارد و هرچه هم که هست، همین است که هست

دارند که این عمل به راهبردی هم  بیم آن را  هر دو  دیگر،  

و    "توده ها"ی  در جامعه تبدیل شده و در روحیه  همگانی

 لی وارد کند.  آزادی و برابری خل راه در عزمِ جزمِ پویندگان

 ، کالم آخر  متنِناخودآگاهِ  شاید به همین دلیل هم هست که  

از مرگِ اشاره می کند:    به دو قرائت متفاوت  خودخواسته 

آرمان مرگ  با    - خواهانهیکی  نبرد  در  مبارزان  که  مرگی 

میدستگاه انتخاب  جور  و  ظلم  دیگری   -کنند های  و 

روانجان  خودکشیِ و  خسته  حساسیهای  که    ،های 

-تابند. بیزندگی را بر نمی   های تاریکِاعصابشان پیچ و خم 

نیست که به خودکشیِ  ،جهت  بارها     منصور  نفر  یا    –دو 

هدایت که  خودکشیِ صادق  اندیشیده است: یکی به    -زیاد

-نه، کسی تصمیم خودکشی را نمی"قرنی پیش نوشته بود:  

-هاست، در خمیر و در سرشت آنگیرد. خودکشی با بعضی

بگریزند. دستش  از  توانند  نمی  به  ردیگو    3"هاست،   ،

رازگونه هدایت،  خودکشی  خالف  بر  که  پهلوانی  جهان  ی 

گمانهخودکشیِ  ی  انگیزه با  همواره  حاشیهزنیاو  و  -ها 

 ی تاریک توأم بوده است. های نیمهپردازی

 

 دو 

، در شرح کوتاهی  اش  منصور هفت سال پیش از خودکشی

 د: از احوال خود می نویس
 

1 -"Mother, sisters, friends, forgive me—this is not 

the way (I do not recommend it to others), but there 

is no other way out for me 
  همانجا -2
 3 صادق هدایت. زنده بگور، سامانه اینترنتی سخن، صفحه  -3

لـس هسـآنجلسـ اکن  تبعید میـس  در  را  زندگیم  و  -تم 

با   برای گذران زندگی درگیر کارم و شبها  گذرانم.  روزها 

جنون ـس میماجت  میآمیزی  می خوانم،  شعر  و  -نویسم 

 4گویم. 

ی  هایی که در کارنامهی شعر و منظومهاز چهارده مجموعه

ی  دو دهه  ها درمنصور خاکسار ثبت شده، یازده تای آن  ادبیِ

ها ، بیش  اند. به جز اینو در آمریکا منتشر شده  شآخر عمر

و   یادداشت  هزار صفحه  و  از سه  مصاحبه  و  نقدهای  نامه 

نشده از منصور به جای مانده است. چرا و چگونه   /چاپ شده  

کارنامه با  ادبیِاست که کسی  پیمانیی  و  پر  چنین  می     ،

-ی »پیمانهباقی ماندهبرسد، که   "آخر خط"تواند چنان به  

-»تهی« کند، آن هم در سال  یش«ی خود را به دست خو

 های آخر زندگی ؟  

از مرگ   یادداشت کوتاهی که پیش  از دو  منصور در یکی 

 کند:  خطاب به من نوشته، سفارش می 

بنابراین   است.  بوده  درست  که  باش  مطمئن  شد،  آنچه 

ش  انسانی پی  –ها را گزارشی منطقی  کوشش کن که ذهن

انگیز و ها و یا احساساتی که بیشتر اشکزنینه گمانه  ببرد  

  ی می توان گزارش    منصوراز خودکشیِآیا  انگیز است.  یا نفرت

 آیندگان ارائه  کرد؟  برای داوریِ  "انسانی –منطقی "

 

 سه 

 به کالمِ آخر باز گردیم. منصور می نویسد: 

ا تهی  مانه اش رپی  برآورد،  سر  –  درماندگی  –پیش از آنکه    

 5... کردم.

در هردو متنِ به جامانده، این جمله، بدون خط خوردگی و  

  ، ها، یکسان آمده است. متنها و فاصلهگذاریبا تمام نقطه

 یابد: این گونه ادامه می

بزرگداشت صادق هدایت، مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه  بروشور   - 4

   2003پرتلند، فوریه 

،  6یادداشت آخر منصور خاکسار، نگاه کنید به جنگ زمان شماره   - 5

 1389تابستان 
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عقربه... کردن  پیش  و  پس  ارزش  که  همانگونه  های  به 

 1.. ساعت، امروز روز برای همگان شناخته شده است.

گوید که برای به ما     منصور  :جمله درنگی کنیماین دو  در  

آنکه درماندگی سربرآورد، ساعتِ   از  پیش  و  پیش درمانی 

یعنی، زمانی که هیجاناتِ    مرگ خود را جا به جا کرده است.

ناشی از فقدانِ او فروکش می کند و تعقل جای، احساسات  

او   آنی و گمانه زنی های آدمها را می گیرد، به خودکشیِ 

بمثابه نوعی جا به جا کردن عقربه های ساعت نگاه  صرفأ  

آدمی    ساعتاما  شود.   اواقعی مرگ  زمانی که  کدام  ست؟ 

از شورِ  ؟بنددانسان نفس فرو می به هر دلیلی   زمانی که 

 یا زمانی دیگر؟ ؟ ماندزندگی باز می

زمان  "ای پیرامون مفهوم زمان می نویسد:  رسالههایدگردر  

او در     "یدادها  رخ می دهد.آن چیزی است که در آن رو

بیش میتوضیح  مفهوم  این  ی "نویسد:  تر  چرخه  زمان 

های آن در رابطه ی قبل و بعد   رویدادهایی است که منزل

از همدیگر قرار می گیرند. هر قبل و بعدی، از اکنونی که  

است.   تشخیص  قابل   ، شود  می  تعیین  دلخواه  به  خود 

با ساعت به سراغ رویدادی   برویم، ساعت هم  هنگامی که 

 2".. رویداد را بیان می کند.

  چه رویداد هایی ساعت مرگ منصور و هدایت و تختی را بر

  مرگ هر  ها آشکار کرده است؟ در قرائت ما ساعتِآن  خودِ

ای  خود منصور، مرگ را پاره  یک کدام است؟ اگر به تعبیرِ

که  - ای از رویدادها  از زندگی بدانیم و زندگی را هم چرخه

ساده انگارانه آیا    -هر رویداد آغاز و مرگی را هم در خود دارد

بود  را  که    نخواهد  تختی  و  هدایت  و  منصور  مرگ  ساعت 

و پیش   هایش را پس  عقربه  ،همان ساعتی بدانیم که خود

دلیل پس و پیش کردن  در این صورت، آیا باید  اند؟  کرده

-آن رویداد و همان منزلهای ساعت را هم این و یا  عقربه

 می خواهند به ما بگویند؟ هایی بدانیم، که خود 

 می نویسد:  از .... تا مرگ منصور در شعرِ

 3.ستاز .... تا مرگ/ شدنی /هر حادثه 

رو هستیم.  هما با سه رویداد در این شعر روب  ، با تفسیر هایدگر

با قبل یا  مرگ. در رابطه   و رویدادِ......،  حادثه، رویدادِ   رویدادِ

 
  همانجا -1
مارتین هایدگر. مفهوم زمان و جند اثر دیگر/ ترجمه علی   - 2

 46، صفحه 1383نشر مرکز - عبداللهی،

هایی را تعیین کنیم.  توانیم منزلبعد از هر رویداد هم می

بر ما پوشیده نیست و    .....(  )  در میان این رویدادها، رویدادِ

تواند هر چیزی باشد؛ مثل تولد، عشق، مبارزه، جدایی،  می

کدام  منصور    مرگِ  رویدادِ  ساعتِاما    شکست، بیماری و ...

  ؟می گوید  در کالم آخر  که خود   است  ؟ همان  ساعتیاست

جا  آن  او حضور دارند؟ مثالً   دیگر  هایکه در متن  یا ساعتی 

 که می نویسد: 

نام   که   / بارید  می  باران  و   / بودم  برلن  در  که  مثل شبی 

و  قدیمی شکست/  عینکم  که  جایی  درست   / یافتم.  را  ام 

 4ساعتم خوابید 

 نویسد: جا که می دیگر، آن  یو یا در متن

الی / و کلیدی که قسمت نشد / سرانگشتم را آزرد سبدی خ

/ بازگشتم    - حتی    - اما کسی خروجم را ندید / و ساعتم /    /

 5را نشمرد / جهان گویی انکارم کرده بود 

 های او بر ما گشوده اند؟ در منزلهای دیگری که متن  شاید

 

 چهار 

ادبی  کارنامه را   -یسیاس  –   فرهنگی  – ی  منصور خاکسار 

اول، دهه توانیم به سه دوره تقسیم کنیم.  تا    یمی  چهل 

دهه دهه  یاوایل  دوم،  دهه  یپنجاه؛   اواسطِ  تا    یپنجاه 

 شصت تا هنگام مرگ.   یشصت؛ سوم، اواسطِ دهه

ی اول زندگی ادبی منصور خاکسار، به جز چند شعر  از دوره

ادب و  هنر  انتشار  در  و همکاری  منظومه  دو  جنوب، و  یات 

  –مان نیست. خود او در یکی  های دیگری در دسترسمتن

  ؛ای کرده استاش اشارهبه آثار این دوره  مقاله،  و  مصاحبه  دو

 در یادداشتی می نویسد:  ،جملهاز آن

چهل، من نیز خود را در حوزه  یاز نخستین سالهای دهه...

از  شعر جنوب، دارای نام می دانستم. چرا که تک و توکی 

ام، و پاره گفتارهایی پیرامون خصوصیات شعر عرهای اولیهش

   43، صفحه 2009منصور خاکسار، با آن نقطه، نشر هزاره، سیاتل  - 3
   38. صفحه 1376منصور خاکسار، لس آنجلسی ها، نشر دنا، - 4
 51همانجا. ص  - 5
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سر   پایتخت  و  محلی  نشریات  ادبی  صفحات  از  اجتماعی، 

 1... بریدن از سکوت بود. یدرآورده بودند. دهه چهل، دهه

یادداشت   همین  خوریم  در  دورهبرمی  آن  نظرگاه  ی  به 

  ،با م. آزاد  ی  در گزارش از دیدار؛  مقوله ی مرگ  به  منصور

 آن دوره:   "مرگ اندیش "  :به تعبیر منصور  -  ِیکی از شاعران

حین گفتگو، شعری را که در نکوهش یأس اجتماعی گفته ...

چاپ    "راه"به نام    "هنر و ادبیات جنوب"ی  بودم و در نشریه

شده بود، با همان حجب شهرستانی هنوز ماندگار، برایش  

با حوصله  انتظارخواندم.  از  دور  برخی   ای  به  رجوع  ضمن 

ی مرگی سخن گفت که  ماجراهای تلخ زندگی خود از سایه

 2بارها در شرایط مختلف او را دنبال کرده است. 

 

 پنج 

 ، خون  یدوره ی اول زندگی منصور، کارنامه  در میان آثار

تر از همه است. شاید امروز، از پس این همه سال،  شاخص

ه سادگی بتوان بر  و فرارفتن از بسیاری باورهای پیشین، ب

و   انقالبی   ایدئولوژیکِ  و  سویه  تکذهنیت  رمانتیسیزم 

خون  انگشت گذاشت؛  اما فراموش هم نکنیم که    یکارنامه

و   ، ما  خون، من یها، کارنامهالتهاب آن سال یدر بحبوحه

ها را به شوری غیرقابل رزم پرشکوه چریکگان  خیل شیفته 

توان مانیفست ادبی  خون را می  یکشاند. کارنامهوصف می 

روایی  ات  مبارز و  بلند  شعری  نامید.  ایران  در   و   چریکی 

استعاره  سرشار و  نمادها  رایج  از  آن در  های  انقالبی  اشعار 

 ها: سال

چیزی   شد/  شکسته  چیزی  آن  در  که  سالی   / تُندر  سال 

بزرگِ  زنگ  که  سالی   / داد  و    جوانه  درآمد  صدا  به  خون 

 3طوفان شکوفه داد.

درکارنامه حماسی  ،خون  یمنصور  خلق    -جهانی  آرمانی 

جهانمی این  بر  است.  دوئالیستی  ذهنیتی    ، کند.  حاکم 

  آن نیرویی برتر و برحق ایستاده و  که یک سویِ  دوئالیسمی

دیگر طرف  آرایی ِجهان   ،در  قاهر: صف  اما  فروتر،  نیرویی 

 
نشریه ایراتشهر، ویژه احمد شاملو،شرکت کتاب، لس آنجلس،   - 1

   20صفحه 
 همانجا  - 2
مت  - 3 برای  نبود.  اختیارم  در  خون  کارنامه  چاپی  اینترنتی  متن  ن 

 منظومه، رجوع کنید به 

جهان  برابر  در  روشنایی  جهان  و  شرّ  جهان  برابر  در  خیر 

متن،   در  اندوه "ظلمت.  و  پیروزی"،  "شادی  و  ،  "شکست 

در برابر   "ی روشن و تیرهچون دو رشته "، "لبخند و بغض"

   :اند هم قد کشیده

بر خلق/  فرزندان  ایستاده    بهترین  ایمان  نیرومند  پاهای 

مَگَسَک ردیف  پشت  در  حماقت/  چشمان  و  از بودند/   ها/ 

 4هراس و شگفتی منجمد شده بود. 

اند. آنان باید  ها تجسم نیکیِ خالص، چریکسملیوئادر این د  

  "ی خویشکینه"،  "اندام سحر را از هیجان به لرزه درآورند"

اندازه که لب  آنبارور کنند و بی  "ی دشمنکینه"  یرا به 

مرگشان،   با  باید  آنان  شوند.   کشته  قهرمانانه  بگشایند، 

مرگ    پیشبازبه    جهانی خفته را به بیداری و رزم بکشانند.

های مهم  یکی از رسالت  ،ارزش شمردن آنرفتن، حقیر و بی

بیهاستچریک مزدوران  دست  به  زنده  نباید  چریک  فتد.  ا. 

قهرمانانه .خودکشی  است  تأثیرگذار  مرگی  او  پایانی  "ی 

؛ چریک باید زیرِ شکنجه، جان  او  است بر زندگیِ  "پرشکوه

درباره اما  هدهد  »هیچ،  خویش،  باورهای  نگوید«.  ی  یچ 

 منظومه پیداست:  تقدس شهادت در بند بندِ 

 5های مشبک مردانه/  با پایانی پرشکوهسال سینه* 

-چه بر سر اینان آورده بودند / که این همه از آنها می*  

شان را یافتند / چرا که  ترسیدند؟ / لیکن اینان / تنها جنازه

 6ند. ی خود / به شهادت رسیده بودآنان / با آخرین گلوله

آنان قهرمانانه/ بر پاهای استوارشان ایستادند/ و مرگ رابر *  

فراز دست گرفتند/ در برابر دیدگان خلق/ و حقارت آنان را  

 7به وی نشان دادند. 

اش به مزدوران برابر و آن کس که عشقش به خلق با کینه*  

ی شکنجه و درد را بهم ریخت / مرگ را به لرزه بود / افسانه

 8"نگفت هیچ – در آورد / و هیچ 

www. honari.blogfa.com 
 همانجا  - 4
  همانجا -5
  همانجا -6
 همانجا  - 7
 همانجا  - 8
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آنان مرگ را بر تن آسان کردند / آنان مرگ را هراسان *  

 1کردند . 

دانای کل است. او جنسیت   یک راویِ  ،خون  یکارنامه  راویِ

مکان و  زمان  ندارد.  فردیت  هویت   ،و  تبیین  جهت  در  نه 

در ارتباط با این    بلکه صرفاً  منصور،  –  شاعر  –راوی    فردیِ

می نبرد    –رویداد   پیدا  راویمفهوم  جهان    ،کند.  شاعری 

و قائم  وطن است. سرزمین مادری، در متن حضوری مستقل  

، که بسته به  دادهناکجاآبادی  به را خود ندارد. جای به ذات 

گاهی   شر،  یا  خیر  نمایندگان  است"حضور  مرگ  ،  "فالت 

 :  "فالت بیدار"گاهی 

 2لرزید ایران میان گلوله و خون و امید می* 

 3لرزید ی نیروی هوایی از ازدحام میمحله*    

متن، حتی عناصر طبیعت هم در ارتباط با رویداد نبرد،    در 

 د: نتشخص پیدا می کن

سالی که بهار با هراس و شگفتی/ از پله های روشن رنگین  *

 4کمان فرو می آمد 

 

خون، گفتمان مرگ، در قالب مرگِ هدفمند،    یکارنامه  در

ت مرگِ  و  خودخواسته  میثیرگذار،  أ مرگِ   ؛ دشوتبببن 

-تحمیل می از طریق مناسبات قدرت    ، کهاست  گفتمانی  

 :  ، و نه به صورت رویدادی مستقل و قائم به ذاتشود

 5سالی که با مرگ آغاز شد و با مرگ به سر آمد. *

 

 شش 

شصت،    ی  پنجاه  تا اواسط دههی  دهه  اوایل   –دوره ی دوم  

هر چند  منصور خاکسار است.    ی زندگیِترین دورهپرتالطم

بررسی جزء به جزء رویدادهای    قصدِ ها  در این یاداشتمن  

بررسیِ برای  اما  ندارم.  را  منصور  دورهمتن  زندگی    یهای 

شاعر،   زندگی   سریعآخر  سال  مروری  این  وقایع  ،  هابر 

   ضروری به نظر می رسد.

  ،رود این پانزده سال، منصور خاکسارِ شاعر به محاق میطی   

یابد. دوره،   می  تریمشخص  و منصور خاکسار انقالبی، هویت

دورهدوره و  متعهد  و  درگیر  هنر  و  ی  مترقی  هنرمند  ی 

 
 همانجا  - 1
 همانجا  - 2
 همانجا  - 3

اغلب   -گاه اثری از منصورها گهانقالبی است. طی این سال

به باور من، در   شود.  جا چاپ میجا و آناین  - مستعارنام  با  

 افتد: هفت رویداد مهم در زندگی منصور اتفاق می  ، این دوره

انقالبی، تجربه ی زندگی  اول، شرکت مستقیم در مبارزات 

های فدایی خلق،  چریکسازمان    در  علنینیمه  –مخفی  نیمه 

تشکیل   و  اروپا  به  آمدن  فلسطین،  به  از    یکمیته»رفتن 

 «. زندان تا تبعید

 دوم، تجربه حضور در انقالب پنجاه و هفت.  

سوم، آشنایی و ازدواج با نسرین مرسلی  و تولد دخترانش  

 مهک و شیده.  

شکست انقالب بهمن، دستگیری، زندان و    یچهارم، تجربه

زیادی   تعداد  متعاقباَاعدام  و  نزدیک  یاران  و  دوستان    از 

 های سیاسی چپ.فروپاشی سازمان

به باکو، زندگی در     خود و خانوادهپنجم، تجربه ی مهاجرتِ 

اتحاد جماهیر شوروی سابق و رویارویی بالواسطه با سیستم  

 .  "دولت دیکتاتوری پرولتری"فاسد 

ششم، سَرخوردن از بسیاری باورهای پیشین، مهاجرت از  

 کو به آلمان و جدایی از همسر. با

آمریکا به  آلمان  از  مهاجرت  دوبارههفتم،  آغاز  و  ،  کار  ی 

علنی،   شاعر  جدیرویکرد  زندگی  ادبیاتتر  پیوستن به   ،

 اش نیروانا به منصور. شیده، و دخترخوانده نسرین، مهک،

 

 هفت 

منصور، در لس آنجلس با انتشار سه    دوره ی سوم زندگیِ

شود. کتاب کم  آغاز می -تر از دوسال  در عرض کم  -کتاب  

خاکسار منصور  شاعر  در    1991سال     در  حجم سرزمین 

این  میتجدید چاپ  آمریکا   اغلب شعرهای  در  ،  دفترشود. 

و   اتقالب  اول  دورهسالها  سروده  در  شاعر  زندگی  دوم  ی 

منصورشده روایت   به  به    ،اند.  متعلق  شعرها،  از  برخی 

سالهاست از آن "گذشته، و دارای ذهنیتی هستند که شاعر  

گذشته مقدمه.  "مدارها  یاد  نثر  به  را  خواننده  کتاب  ی 

آغازینِ کالم آخر میجمله  امیداندازد.  های  از  به   خود  او  

 نویسد: ی روشن سرزمینش میآینده

 همانجا  - 4
  همانجا -5
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است که  سرزمین شاعر بهر مفهوم یادواره تمامی ارزشهایی

حفره  در و میدرون  فرسوده  مرگ  و  زخم  و  -های خون 

را هدف می   گیرند تا بذرفرسایند و قلب و حافظه انسانی 

  1اش در دستان همگان بروید. آزادی ریشه دهد و گل خوشه

شاعر،   سرزمین  بلندِ  شعر  این مجموعه،  شعر  میان سه  از 

شاعر رفته، چه که بر میهن دربند  نگاهی است از قفا بر آن

  ر:تنگاه به زندانی کوچک منظرِازهم آن

اوین/  مرگبار  دهلیز  آلود/  خون  و  زخمی  پلکِ  پشت  در 

 2آغوش استخوانی من بود. 

آفتابِ  "  دمیدن مدی کوتاه،  آپیش درآنکه در  پس از  شاعر،  

مژده   را به خواننده  "هزارها چکاوک عاشق"و بانگ   "شناور

 :د زآغامیگونه  اینرا دهد، متن می

ی افعی/ بر استخوان نیلی دخمه/ پژواکی  دندان سالخورده

 از شکار شبانه/ فروریخت 

شاعر      در  "بیدار  فالت  –  مرگ  فالت"انند  همسرزمین 

یک سرزمین نمادین    هویتی مستقل ندارد.  ،خون  ی کارنامه

ناکجاآباد کلی  ی مکان   است. یک  هویت.  فاقد  و  است.    ست 

 : امری کالن تر. یا به تعبیر پل ریکور بازنمایی  برای نمادی 

اندیشیدن  پردازیلخیا  نوعی» برای  بودگی"ست  دگر    "به 

اجتماعی. را   که مناسبات قدرت آنی  ناکجاآباد   3. «امری 

است کرده  بزرگ  زندانی  و  گورستان  به  از   .تبدیل  دیگر 

که پرشوری  کارنامه  ، قهرمانان  در  حدیث    یمنصور  خون 

کینعشق و  مردم  به  دشمنهشان  به  بود  را  شان    ، سروده 

نیست س،  شاعر  .خبری  با  ـچون  خورده،  شکست  رداری 

مرگ شهری سوخته و ویران را   یهایی نمناک، مرثیهچشم

 سراید: می

ابری به سوگواری/ در من نشست/ در من شکست/ در من  *  

 4.گریست/ در من ریخت

بود/   در سرزمین متروک / در سرزمین خون و جسد / پر* 

اجسادعشق/ اجسا شادی/  و  زندگی  عشاق  نور/  راویان  د 

 
   6، صفحه 1991منصور خاکسار، سرزمین شاعر، انتشارات توکا، - 1
 17همانجا. ص  - 2
3 - 439p   برای ترجمه ای از این متن رجوع کنید به،ایدئولوژی و

اتوپیا، پل ریکور، ترجمه امین حامی خواه، دیلماسی ایرانی، پنجشنبه  

    1389تیر  3

اجساد شعر / و دانش / و آزادی / اجساد شهر/ اجساد قریه/ 

 5و آبادی/ اجساد / اجساد / اجساد. 

نور"مرگ   منزله   "راویان  و  "ی  به  دانش  و  عشق  مرگ 

تنها، در خلوت خانه،  "آزادی تنهای    سوگِ به  ست. شاعر، 

 : نشسته است ،رفته یارانِ

   / بهزاد  شانه  به  زدم  دستی   / چای  گلگون  تموج  از  دور 

داد / ابری چنگی زدم به سوی همایون / آشفته از تداوم بی

سوگواری / از طاق استخوانی دریا می آمد /                به  

 6گار / تصویر بی قرار مالحان بود ان

آینده گهگرچه   به  امیدی  کورسوی  شاعر،  ذهن  در    گاه، 

 زند: جرقه می

نجره خونین/ در تنگنای سلول/ در جان من/  حگوئی هزار  

دوباره برآشفت./ گوئی هزار ساقه عاشق/ چون باغ پرشکوفه  

 7آزادی/ همراه من شکفت

، که به اجبار از آن رانده  کندنگاه می  ولی هرجا به سرزمینی

 :  آکندمیدوباره اندوهی عمیق بند بندِ متن را  شده،  

داد /  ماندم / از عمق درد و اشک / واماندم / از پلشتی بی

فیروزه خلیج / استخر آفتاب / دریای آذرخش و آتش / بی  

 8صولت گذشته خود / خاموش 

در   از اینجا به بعد، گسستی سرزمین شاعر،دوپارگی جهان 

کند. از  میان خوانندگان و مخاطبین شعر منصور ایجاد می

انقالبی شاعری  او  روحیات  یکسو  با  متناسب  باید  و  ست 

تر،  فضای شعرهای خود را اجتماع و ضروریات امری کالن 

خواهد به حس  بیافریند، از طرف دیگر او شاعریست که می

خاطره در  منصور  بماند.  وفادار  خود  سعیددرونی  از    ای 

 نویسد: چنین می سرزمین شاعر سلطانپور و نخستین چاپِ

( و همچنین شعرها  سرزمین شاعرسعید از این نامگذاری )

هم نام و هم    آزرده بود و بارها با من جر و بحث داشت که

ست و مضمون در شکل پاره بزرگی از این شعرها فرمالیستی

نادیده  پنداشت من مخاطب اصلی خودم را  گمشده است. می

ام. با این که من روی  ام و تسلیم جَو هنری روز شدهگرفته

   14، صفحه 1991منصور خاکسار، سرزمین شاعر، انتشارات توکا،  -4
 27همانجا. ص  - 5
 26همانجا. ص  - 6
 16همانجا. ص  - 7
 28همانجا. ص  - 8
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و  دادم  در شعرها  تغییراتی  او  شریف  عصبیت  و  نام    فشار 

گذاشتم ولی آنچنان که باید    سرزمین شاعر منظومه را هم  

نشد و تنها وقتی از من به رضایت یاد کرد که چند    یراض

خون   نامهسالی بعد و در خاکی دیگر دریافت که شاعر کار

،  1375، تیر  259همان شاعر سرزمین شاعر است. )شهروند  

 ( 26، ص 1996ژوئن

های سالهای بعد شاعر هم خواهیم دید،  چنان که  در متن

این دوپارگی، این سرگردانی، و این تمایل مفرط شاعر برای  

ی خوانندگان و مخاطبین،  راضی نگاه داشتن هر دو جبهه

های او را تشکیل  جهان متن  هایترین مشغلهیکی از اصلی

 دهد.  می

، مبهوت  شاعرهمان طور که    سرزمین شاعر  بندی  در پایان

روایت،   نشسته،  "همراه با سرزمین خود در سوگ"  و غمزده

 یابد: ی مقدس پایان میبا امید به افزون شدن کینه

در قلب هر مبارز    ی شکوفه فریاد/گل خوشه  تا بامداد فتح/*

 1.مقدس/ افزون باداین کینه  آزادی/

ای سرزمین شاعر: آه : این منم / که با تو در سوگم / آه  *

 2. این منم / که با تو در بندم

 

 هشت 

ام / میانه راه. / و پیشارویم / تلی از دوایر بغرنج  بازی خورده

گردنه شطرنج   / از    -چونان همیشه مات    -شوم /  پیاده می  /

ردیفمی  / خیل   / تا های  شمرم   / صفر  از خط   / را  خالی 

  3خالکوب بدرقه پنج 

جهان    (، دو متن و دو1991ی دانش عشق )با طُره  کتاب  در

،  چیره، حضور دارند. در هر دو جهان، شبی هولناک و  دوپاره 

  ی کتاب، منصور خاکسار درچمباتمه زده است. در مقدمه

تبعید:   شعر  پیرامون  کامجویی  ...."بحثی  اوج  در  اینکه  از 

عمومیکامی نا رویکردی  خویشکاری  فراگیر،  پیدا  های  تر 

ان رویکرد شاعر  ، جا، او   کند. همان انتقاد می  4"....کرده است

های  به عشق فردی را ناشی از شکست آرمان هم نسلِ خود

 داند:  جمعی می

 
 27همانجا. ص  - 1
 30همانجا. ص  - 2
   128، صفحه 1990منصور خاکسار، با طره ی دانش عشق، ناشر؟،  - 3

  41همانجا، صفحه   -37

رخداده...." فرایند  در  نه  آغوشی  مگر  عشق،  سِتَرون،  های 

  5"جوید؟تر میممکن

بیانی دیگر، »عشق« از منظرِ شاعر، دو جایگاه جداگانه،  به  

و حتا متقابل دارد: »عشق«، زمانی قابل پذیرش و ستایش  

»اندیشه پیرامون  که  در  است  گیرد؛  شکل  جهانی«  های 

عشق، اگر  که  فرآورده  حالی  باشد،  ی  عشقی»فردی« 

-های سترون« است و انسان را از »وجدان تاریخی »رخداده

از این چشمداش« بازمی با زبانی    ،شاعرانداز است که  ارد. 

بار باورهای روندگان عاشق سخن  از فروریزی فاجعه  ،نمادین

 گوید:  می

نظمی که از رشد خصلت انسانی خود و نوسازی وجدان .... 

آیین و  با کیش  و  بازماند  نگرهتاریخیش  از  ی خود، سازی 

اندیشهگستره باز  بسی  فکری  افق  به  را  جهانی  ای  تههای 

دیرباز   تا  که  ای  فاجعه  فروریخت.  عاجزانه  خود  و  کشاند 

  6.... ی عاشقی است.گریبانگیر هر رونده

مرگ و  عشق  به  شاعر  نگاه  مقدمه،  و    ، در  نمادین  نگاهی 

-افقی تازه طرح می   ،فردگرایی در شعر تبعید"گراست:  کلی

راز   عاشق، در پی تشخیصِ  گی انسانِکند و آنسوی شیفته

 "تازیانه است. چیره گیِ

  اولین غزل، با همین نگاه سروده شده است. متن، نویدبخشِ

 جهانی شاداب و پرامید است:

             ام منتر آمدهیکبار دگر مِی زده 

 ام منتر از جانِ سَحَر آمدهشوریده

 یابد: غزل، با این بیت پایان می 

        این خانه برافتدتا سلسله مرگ از 

      7ام منتر آمدهبا پرچمی افراشته

دیگر  جهانی شویم،  اما از متن مقدمه و غزل اول که دور می

  خانه"  بر  "نکبت"شود. در شعر بعد، ناگهان  بر متن چیره می

 فرو می ریزد:  "سرزمین شاعر –

هنگامه به  ما/  خانه  بر  فروریخت  نکبت/  که  که/ دریغا/  ای 

از   نیلوفر صبحدم میشب  آوا/ و  بود/ در شط  -خود تهی 

 8"خرامید/ بر شانه ما

 1همانجا. ص  - 5
 11همانجا. ص  - 6
    1 همانجا، صفحه - 7

 2 همانجا، صفحه - 8
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بوفِ پتیاره و بوفِ خون بر سرزمین آرمانی شاعر حاکم  حاال  

 شده اند: 

توان آینه دار این دشت خون شد/ و چون قوش زیبا  کجا می

 1مردم/ براین بوف پتیاره/ شورید؟ ِخشمِ پر افشان

اد یارانِ همراه و هم آرمان بر ی  جا که نسیمِ  آناما باز هم،  

باز   وزد، شاعرجهان متن می مالوف خود  دنیای  به  دوباره 

بشارت  ،  و شاعر  ؛شودمیبارور  شور و امید    از  متن،    ؛ گرددمی

 ی جهانی نو:دهنده

رها کرد باید / از زنخدان تاریک شب / زندگی را / فراسوی 

نی داد  طره افشا  /سبزینه اینهمه یاد / در اطلس یک جهان

 2مردم شاد یک سرزمین چشم آهو  و رویاند / در /

جهان روزمره، جای جهان  این مجموعه،    در شعرهای دیگر 

  درتر، اما  گیرد؛ با زبانی به مراتب شاعرانهمی  آرمانی شاعر را

 ، سترون و ایستا: انگیزماللخسته،  فضایی 

در محله تبعید / پگاه و پسین گاه همسانند / فصول / بی  *  

میرند  ها زودتر / میبارند / گلریشه است / ابرها بی دلیل می

بزرگی    / به  زخمی  و هیچ   / دلتنگیهاست  ادامه  موسیقی، 

   3پوچی نیست.

ناپایدارتر / از هر غبار / رخ برگرفتم از خویش / پامال / از  *  

تر آشفته    /گذرم / آنسوی هیچ / و با هر کالم خنجرخیال می

 "گذرم.  می /در ابری از مالل  /

تا صبحدم  "همنفسِ"    هر  ، صبح  .  است  "کابوس"  ، شاعر 

.   یابدنگرد، جز پوچی و بیگانگی چیزی نمیچه به اطراف می

جای خود را  به بوفی  به وسعت     بوفِ پتیاره و بوفِ خون

 :  اند.تنهایی و غم شاعر داده

ای چون بوف/ نشستم/ با چشمزَخمِ افعی/ و  شب گوشه*  

 4زغم برنیامدم ا

این هرچه پوچ / می رانَدَم مدام / به دشنام / هرصبح و *  

اینجا کجاست؟ / قابی    شام / از نیمه راه ماندگاری / تا کوچ. /

 5گویدم / که دیگر / هیچمکه روبروست / می

 
  7 همانجا، صفحه -1
  44 همانجا، صفحه -2

 92 همانجا، صفحه - 3
 123 همانجا، صفحه - 4

 80 همانجا، صفحه - 5

کند  برای اولین بار از مرگی یاد می ،  "غم "در غزل  منصور  

. مطلع  داید زُمیکه با حضور خود، غم را از جان و دل شاعر  

 غزل این است:

       آیی ای غمسراغم نجیبانه می 

 آیی ای غم به دنبالم هر خانه می

 و با این بیت تمام می شود:  

                    زند مقصد مرگم، اما صدا می   

 6آیی ای غم؟ سراغم در آنجا نمی

شاعرِ زخم خورده، حس شکست و نومیدی را جا به جا در  

 : تابدبازمیشعرش 

  7قلبم/ این گالبی کبود/ باز/ محمل هزار سوگواری است. 

روزمره مرگی  بلکه  آرمانی،  مرگ  نه  ای    مرگ،  سایه  مثل 

 : کندشاعر را دنبال می

در منتهای گمشدنم / اکنون / چون الشبرگی / در چنگ 

رد / که  در گذری خُ  /بردم / چونان تباهباد / و مرگ / می

 8. هرگز / چون من مباد

  با"باشد و    "تر از جان سحرشوریده"خواست  شاعری که می

که، در همین کتاب، به    ، در شعری"پرچمی افراشته بازآید

خود   کرده،    تقدیم   برادرانش به  را  جهانش  که  غمی  از 

 گوید: آغشته، سخن می

ام / غریب امشب / آتشم، / بغض ناشکیب امشب.  نفس آشفته

تماشایی    /ام،ویرانه   خانه دیوار است /ام چارسوی /  هرچه  /

تهی  /  / آنسوتر   / تهیست  از خود  از شبانه سرشار شبم  ام 

 9ام عجیب امشباست / غم ناگفته

 

 نُه 

خانه تمکین    -/ از باد"منصور"گفت/  گاهی پدر به تلخی می

آویزِ  حلق  محتوم/  طنابی  چونان  گور!/  تا  تقدیر  که  مکن/ 

  10خواهی دید!  گفتم/ماست!/ و من بجد می 

قصیده روایی  و  بلند  )  یشعر  مه  در  سفر 1992سفری   ،)

به دوران کودکی و جوانی  ذهنیِ های  به سال  ،شاعر است 

 73 همانجا، صفحه - 6
 23 همانجا، صفحه - 7

 79 همانجا، صفحه - 8
 87 همانجا، صفحه - 9

   64، صفحه 1992منصور خاکسار، قصیده سفری در مهِ، ناشر؟، - 10
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ی حاکم شدن  ی چریکی و دورهبعد از کودتا، دوران مبارزه

سال  یدوباره و  اعداماختناق  و  سرکوب  و  های  گریزِ  "، 

خانواده  "ناگزیرِ و  شاعر  مرزهاخودِ  از  ایران.  اش  در    ی 

ذهن استفاده شده و شعر  سیال      ی روایتِاز شیوه،  قصیده...  

های دور و نزدیک  بین زمان  ،ها ای از تداعیاز طریق شبکه 

 : است نوساندر

گذرد  در کوه گنگره و نور / و ماه می  خورد /شب / غوطه می

با من / از کندوی گوزن / و دره آهن / شب / نور نقره است  

 1دار جنگل عشقم انگاری!طال / و عطرِ هوا / آینهشطِ  /

همه چیز   ،گوید های دور سخن میجا که شاعر از گذشته  آن

زیباست و جهانی آرمانی سرتاسر فضاها و تصویرهای شعر  

 را آکنده است:

ی آنسوی پوست / اما / خورشید / باغیست / سرشار از شکوفه 

 2نارنج و رقص سیب / و ساقه ی رنگ و نور

حس شبروان کولی  "شاعر، دیگربار، از یادآوری یاران رفته  

 :"آزاد و شاد "گذارد؛  می   "پا در رکاب عشق،  "کند را پیدا می

کام  غزال و / شرم جهانگیر / شب، / هودج صداست! / بر  

بنفشه گلی  دسته   / لیلی  تور  مطرب تاج   / عشق  از   / ام 

ور / شکفته و بانگ سبو / انگار / شب، / در خرام ت   /کجاست؟

 3"است

قصیده..  جهان  نیز،  اما  و  هم.  شاعر  سرزمین  جهانِ  چون 

و متن،    ،شودمیناگاه تیره و تار    ،ی دانش عشقجهان با طُره

  ،گیرد. با چیرگی ظلم و تباهی گفتمانی دیگر را پیش می

باژگونه" و  می  "ماه  شاعر  "نشینکوه"  ، "خورشید"شود  ؛  

، درونش  "خشم".    "زانو  عشق/ براز  "دارد    "کفتهـزخمی ش"

کهنه گرگ زخمی/ باز/ بر ساِق تلخ جان/    "و    ، "آکند می"  را

خونین"حاال     "زند!دندان می و    "رگ شب  مرگ/ "است 

است بسته  را  از  شاعر صفحه .  "پنجره ها  تقویم  "ای دیگر 

 زند: را ورق میی خود "شبانه

   4.ام / در حاشیه راهاناری ترکیده* 

 
 32 همانجا، صفحه - 1
 36 همانجا، صفحه - 2

 42 همانجا، صفحه - 3
 70 همانجا، صفحه - 4

 74 همانجا، صفحه - 5

باران بود / من از خطوط پنجره دیدم غروب باران غروب  * 

را / که خیل سوگوار مسافر گذشت / خلیج آبی بود / من از  

مهاجر  کاروان  که   / را   آبی  خلیج   / دیدم  پنجره  خطوط 

 5. گذشت / خلیج آبی بود/ سفینه بستر تابوت آفتابی بود

کند،  زده، نگاه میخسته و بهتاو  باز هم جهان شاعر، وقتی  

گردد.   خالی و پوچ می  ،نسل او گذشته  چه که بر او، وآن  بر

زمانی    یآینه که  عشق"شاعر  می  "جنگل  نشان  داد،  را 

 شود: می "خاموش"و  "خاکستری"ای تبدیل به آینه

اند / چون میراثی / از دوایر خون / -فرقه / فرقه / در حافظه

 / گویی   /ای / از آنها / در کوچه و خیابان نیستو هیچ نشانه

 6پراکنده در بادند / و گامی پنهان در ابر  ایهعرق

 ماند: متن، باز هم بین دو جهان معلق می

   7نمی دانم / به کدام انسان / متعلقم

منظومهدر   آخر  خانوادهآن  -فصل  همراه  شاعر  که    یجا 

زمان  "شاعر     -گریزدمیناگزیر از سرزمین خود    بهخویش  

  8. "شودگم می نِ مِهفَر کَد"و بعد    "کندرا حاشا می

 

 ده 

ام به تلخی گذشت/ و دریغم بر حافظه خود نیست/ گذشته

می من  که  از  است/  گسترده  پایم  زیر  که  فرشی  گویدم:/ 

-ای میکند./ به شب گزیدهنیست،/ و از فردا هراسانم می

گنجم/ و هوای خانه پریشانم  ای نمیمانم/ که در هیچ نقطه

اسکند./  می من  در  ماری  سـنَفَسِ  تن  به  تن  و  خنم/  ـت/ 

سرنوش اسـچون  کرده  که خوابم  روش  /.تـتی  را  ن  ـ چراغ 

اندازد/ کابوسی که در  ام میریهـر تصویری به گـمکن/ که ه

   9جهان پرتابم کرده است. 

(، تالش منصور خاکسار شاعر است  1997)  ها لس آنجلسی

ن بار به عنوان برای یافتن هویت فردی و اکنونی خویش؛ ای

تبعیدی   در  –شاعری  بزرگ  مهاجر  از  و  تیکی  رین 

تالشی تشتابپر را   مجموعه  این  او  جهان.  شهرهای  رین 

 92 همانجا، صفحه - 6
 86 همانجا، صفحه - 7

 72 همانجا، صفحه - 8
   16.صفحه 1997منصور خاکسار، لس آنجلسی ها، نشر دنا، - 9
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ی بلند صداهایی  برای ثبت صدای خود  و برخاستن  از سایه

 اند: داند که جهانش را انباشتهمی

 اکنون   و  –ی چندین خاک  ای که از مَفصل گره خوردهحلقه 

  بارها  پنهان  و  آشکار  را  صدایم   و  گذرد می  –  آنجلس  لس

زمان    تلخ به  شعرها  این  سپردن  آیا  است.    از  که  – کرده 

ی بلند  سایه  زیر  از  خاستن  بر  – ام  برنکنده  تقویمش  صفحات

  1این صداست؟

این    ی، دربارهعباس  در یادداشت دیگری خطاب به برادرش

 نویسد: مجموعه می

ام هایم را گفتهام. برخی ناگفتهمجموعه راضیخودم از این  

ام. هنوز سپرده  حس  دست  به  –  رهاتر  کمی  –و اختیارم را  

پرده حساز  میدریِ  ذهنیهایم  حجاب  و  ام  ترسم 

 2بازگیرست.

سایه بلند  "  ، برگذشتن از"ثبت صدای خود  "شرطِ  اما پیش

و گشودن  "صداها خوگرفته  ذهنی حجاب"ی  شاعر    "های 

ستی از جهان آرمانی و حضور در جهانی روزمره،  است؛ گس

 : عینی

ای/ که در راهرو ی مچاله شدهام/ با روز نامهاز کار بازگشته

ای که / برابرت  یک بغل بار و/ بی حوصلگی/ و آینه  ام/ ویافته

بیند/  گشوده است/ برابر نخلی/ که خواب سقفی دورتر را می

کنم/  کند/ صدا را قطع میرا تماشا نمی  و سالهاست آسمانی 

گیرد/ و همواره انتظار ی بغضی که خواب ازچشمم میبدرقه

  3ای را دارد/ که اتفاق نیفتاده است.حادثه

-پرتاب می  "جهانی کشف نشده"شاعر را به    ،این گسست

 : بیگانههایی  با آدمموهوم جهانی   ؛کند

-ه دار خاکسترم/ بر پلکدام غم تاریکم کرده است؟/ که پرده

 4تابم. ای موهوم/ و با هیچ آوایی برنمی

مأنوس،   جهان  از  زندگی  گسستن  در  پیاپی  شکستنهای 

همراه  رنج و اضطرابی مزمن را برای شاعر به  آرمانی،    فردی و

 :آورده است

 
 20همانجا. صفحه  - 1
   نامه منصور به عباس خاکسار، آرشیو نامه های شاعر - 2
   30، صفحه 9911منصور خاکسار، سرزمین شاعر، انتشارات توکا، - 3

 26 همانجا، صفحه - 4
 14 همانجا، صفحه - 5

ام کتفی کبود دارم / از بار / و جان و جهانی تُرد / پائیز لحظه

کند  پنهانم نمیانگار / و رنج خانگیم با من است / رنجی که  

و مثل اضطرابم مزمن است / آیا اینجا به خاکش خواهم    /

 5سپرد؟

اشباح و ی  خانه  .است  "سبدی ریخته" ،شاعر  یی تازهخانه

 انگیز:های  وهمسایه

خانه درگاه  از  میشب  سایهام  و  اوست/  خزد/  گرداگردِ  ام 

 6ی من است. لشوره د همرنگ / -هر شب -ای که/ غریبانه

آنجلسیدر   از  لس  شاعر  دهان  "ها  تاکنون/  که/   زخمی 

زند. حاال همه چیز و همه کس با حرف می  "نگشوده است/

 :شاعر بیگانه است

شبی / بیگانه با راه / و عکس برگردانی / از جاده / که هیچ  

 7. چشم اندازی در گذر / نمی پذیرد

 کنند: های تازه فقط غربت شاعر را تشدید میمکان

  Third Street  8 م / دراقرمطی* 

آی سانتا مونیکا...! / طناب من کجاست؟ / کو آن گریزگاه  *  

 9. امآهو/ و زخم هی هی تندر / در نای بریده

چیزی برجای نمانده  ،  یادی دور و صدایی دورتر  جز  ،از عشق

.  "صدایش را برویاند"و    "که خواب جهان شاعر را برآشوبد "

  جا که شاعر دوباره عشقِنو در یک شعر،  آ  آن  تنها دریک

اش را می بیند، دوباره  های زندگی آرمانیقدیمی و یار سال

-ور می کشد و جهانش را شعلهآتشی در درونش شعله می

 کند: 

می  تکرارم  روییدهصدایش  حنجره  کدام  از   / که  کند   / ام 

ام / و در تصرف پیراهنی که باد را وسوسه کرده است  برهنه

 10کند.اختیارم مینارنجش / بیو عطر  /

-تنها در این پیوند است که جهان شاعر دوباره شاداب می 

 شود: 

 30 همانجا، صفحه - 6
 73 همانجا، صفحه - 7

 20 همانجا، صفحه - 8
 20 همانجا، صفحه - 9

 62 همانجا، صفحه - 10
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ی زمان نیز /  چرخد/ و عقربهانگار زمین بر فرازی دیگر می

می  عسل  دهان  از  باد  می که  که  غباری  و  بر  ان تکوزد/  د/ 

 1.ام / شیرین استپیشانی

استثناء،   این  از  نظر  متنصرف  دجهان  لس  های  یگر 

های  ها، همان آدمها همان جهانٍ غمزده است و آدمآنجلسی

 تنها:

ام/ با  دوازده سال است/ وظایفم را به شنبه و یکشنبه سپرده

می شیرین  را  دهانم  گاه  که  دور/  از  گفتگویی  و  نیم  کند/ 

ام/ که در قیاس اینهمه تنهایی/ چه از دست  هنوز درنیافته

 2"ام.ام/ و چه را یافتهداده

رو به تاریکی "و     "چشم برگرفته است"او    شاعر از  یآینه

است مالوفزخم  3."گشوده  یادهای  و  که    ،ها  رویدادهایی 

تارو پود جهان شاعر را به خود آغشته، مانع از پیوند او با 

 شود: جهان پیرامونش می

خوابگردی مهاجرم / و گامهایم فرسوده است / مهماندارم  

با    /ای تعارفم کند / آه ... / مثل همیشه تنهایمکو / تا سایه

ون هاست / و زخمی که / تا کنکوله پشتی که / باربند خاطره 

 4دهان نگشوده است. /

آنجلسی آرمانی شاعر می  ،ها در لس  که آنمیرد، بیجهان 

زنده  و پویا متولد شود؛  جهانی که، هویتِ فردی    یجهان

  "ایماه مرده"حاال شاعر را از هویت جمعی او متمایز کند. 

-اش می  "هر تصویری به گریه"خلد و  در درون شاعر می

 اندازد.  

 

 یازده 

شوم/ با  کن/ این منم که در جهان بد جوری تلفظ مینگاه  

فرسودهشناسنامه تأیید/ی  روزی  که/  /    ای  دیگر  روزی  و 

   5. اندحاشایش کرده

شش سال    یهای منصور در فاصلهشعرهای تریلوژی نقطه

های  ی متنجهان دوپاره  اند.( سروده شده2008تا    2002)

. شاعر در  دارها هم حضوری قاطع دمنصور، در نقطه  دیگر

 
 63 همانجا، صفحه - 1
 47 همانجا، صفحه - 2

 70 همانجا، صفحه - 3
 67 همانجا، صفحه - 4

   65، نشرهزاره،صفحه2002خاکسار، و چند نقطه ی دیگر،  منصور  - 5

-گردانی از بی ی دیگر، رویو چند نقطه  « کتابِ گفتِپیش»

 داند: می  یششعرها   عدالتی را دلیلی بر جهان دوپاره 

نقطه  چند  دیگرو  حکومت   ،ی  از  که  است  حسی  تصرفِ 

ها را،  گردان است و اتفاق عدالتی، روی ی آن: بیترس و زاده

  6نقطه به نقطه، سفید و سیاه دیده است.

با آن   کتاب    گفتِ  شش سال بعد، منصور خاکسار در پیش

شاعر  داند.  می  "برگابرگی از صداهای غایب"نقطه، شعرها را  

به خواننده    همان او کند  یاداوری میجا  زمانه  "  ،که  ی  با 

   !"هراس بیگانه است

عریان،   ، شعرهامتن   زبانی  ما می  با  به  .  گویندچیز دیگری 

ها وجود ندارد. بندرت در نقطه ها  نقطهجهانی بینابینی در  

خوبیروزنه  به  سپید  روشناییای  و  میها  غالب  ها  بینیم. 

 :  ها  سیاه هستندنقطه 

ام / که گذشت عمر را / هر روز /  ای شدهبه هیئت خسته* 

سنجد/ و چشمی که سال به سال  اش میبا تنگی حوصله

 7شود. کم سوتر می

راست / از    ام / و سرگرفته  دلیل هم /شب / گاه که بی*  

ر  ام / ُپها را / دیدهام / ردیف زبالهپارک نزدیکم سر درآورده

 8درآمیخته با بوی علف / و ماه / که لولیده در زباله هاست  /

بام*   از   / نیست  تو  موافق  زمان  هیچ  وقتی   / کوتاه  های 

انداز روشنی نخواهی دید / جز نخلی خانگی / که مرگ  چشم

 9کند نزدیکش را انکار می

   10دهد. رونق میآینه روبرو /خبر از خیابانی بی* 

 

ناامیدی نقطهتریلوژی    هایمتن و  امید  بین  بین    ،ها،  و 

ند . گذار منصور از سرزمینِ شاعر  ای و مرگ در نوسانگزند

  "صداهای غایب"روزگارِ   ها، به تعبیرخود او، گذار از  به نقطه

. به تعبیر فروید، گذار از ماتم است  "اسی هرزمانه"است به  

 به مالیخولیا:

ماتم کراراً" یا  دادن    سوگواری  از دست  به  واکنش  معادل 

ایده از دست رفتن  به  یا واکنش  ای تجریدی  یک عزیز، و 

 و چند نقطه ی دیگر، پیشگفت. - 6
 17 همانجا، صفحه - 7

 38 همانجا، صفحه - 8
   60صفحه  ، نقش هزاره،2008،  منصور خاکسار، با آن نقطه - 9

   25منصور خاکسار، و چند نقطه ی دیگر، صفحه  - 10
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سرزمین پدری،   یاست که جایگزین او شده است. نظیر ایده

ت افراد همان  از  برخی  غیره. در  و  آرمان  به  ثیرات  أ آزادی، 

 1."شودعوض سوگواری و ماتم منجر به مالیخولیا می

-زمینههای مالیخولیا و پیشدر جای دیگری ویژگی فروید  

 بیند: گونه می  های خودشیفتگی را در فرد این

های خاص مالیخولیا عبارتند از نوعی حس عمیق و ویژگی"

دردناک اندوه، قطع عالقه و توجه به جهان خارج، از دست  

هردادن   قبض  و  توقف  مهرورزی،  و  قابلیت  فعالیت    گونه 

و   بروز  تا حد  نفس  به  احترام  به  احساسات معطوف  تنزل 

در انتظاری    بیان سرزنش، توهین و تحقیر نفس، که نهایتاً 

 2"خیالی و موهوم برای مجازات شدن به اوج می رسد.

بی خستگی،  مضمونی،  نظر  مرگ،  حاز  و  تنهایی  وصلگی، 

عمدمایهدرون مجموعههی  سه  شعرهای  را نقطه   یی  ها 

می تازهتشکیل  زندگی  دیگر  نیست.  دهند.  کار  در  ای 

به   است.  تنهایی شاعر  و  به کابوس  دادن  عینیت  سرودن، 

انداختن امری محتوم است و نه چیز دیگری. حاال   تعویق 

پیرمردی  سایه  ،گاه  الغر"ی  و  کرده  حین   "قوز  را  شاعر 

دنبال  گشت شبانه  با    کندمیهای  جا  "  از  "سماجت"و 

شاعر    ، . گاهی دیگر زنی3کشد سر میبه خانه ی او     "کلیدی

او شرابی می  "کند پایبند می"را   به  باز  و  دهد که آن هم 

  4.  "افزایداش میتلخی"بر

انگیز و سیاه بر جان شعر شاعر چیره شده است.  شبی وهم 

نزدیک    "هدایت"گاه با جهان ذهنی  جهان ذهنی شاعر گه

در  شود.  می گور،  به  زنده  کابوسیک   و  جهانی  وار 

پور:  یا     ؛ مالیخولیایی اسحاق  یوسف  تعبیر  دنیای  "به 

ر میان  مرز  آن  در  که  رؤاسرارآمیزی  و  مشخص ؤیت  یا 

پیرمرد،  موتیف  5"نیست. نقاش،  سایه،  بوف،  چون  هایی 

و    د.  نکنخوش می  ی لمیده ، جا به جا در شعرها جا گربه

 
مالیخولیا، ترجمه مراد فرهادپور، مجله  زیگموند فروید، ماتم و  - 1

   1382، تهران: بهار 21ارغنون، شماره 
 همانجا  - 2

  36منصور خاکسار، و چند نقطه ی دیگر، صفحه  -83
   11همانجا، صفحه  - 4

یوسف اسحاق پور، بر مزار صادق هدایت، ترجمه باقر پرهام،   - 5

  17، صفحه 1373انتشارات باغ آینه، تهران:

   26همانجا، صفحه  - 6

بشود گفت، که منصور   -اسحاق پور   تعبیرباز هم به    -شاید

ست در سرزمین  بال و پریی بیفرشته ": هم  مثل هدایت

   6"رنج و عذاب

ام / با حلولی ناقص /  انگار/ در مراسم قربانی دعوت شده*  

 7.از زندگی / به هنگامی که / دقایق خاموشی را نواخته اند

پای در آمد / تا آن درخت / از آب و / ابر / برآید / و در از  *  

سایه اش بیاساید / رگ مرگ رویید / و درخت خشکید: / 

پس / پا پس کشید / و با قلم مویی سفید / خانه را آراست 

 8"اما / نه سرما برید / و نه شب برخاست /

درختی که روبرویم نفس می کشید / از پاییز خشکیده  *  

 9قوس هراس آوری / در باداست / با 

گردی از مَرگ بر جهان شاعر پاشیده شده است. در    حاال  

افعیی آشنای شعرهای جوانی منصور   ،تریلوژی  آخرین شعرِ

همان افعی نمادین   ، این افعی منتها، شود. دوباره نمایان می

افعیِ    ی خون و سرزمین شاعر نیست. اینکارنامه بار یک 

 آمده است: شاعر درونی شده و مالیخولیایی به شکار 

عکسش را / حین شکار / برداشتم / و یقینم شده است این  

-ها را / کوتاه نمیفروشد / و بیراه این حلقهافعی جلوه نمی

پایمش  کند / شکارش را / به دقت زیرنظر دارد / از دور می 

آید / نه! / این  زیباتر میساید / و از گذشته /  که / دندان می

 10. افعی، / اشتباه نمی کند

در   دوره،  در همین  منصور  که  نیست  بی سبب هم  شاید 

 نویسد:تحلیلی بر بوف کور هدایت می

در بوف کور سایه راوی، تبلور پویایی و شخصیت معترض و  

قربانی شده اوست. تنها در پرتو اعتماد به این سایه است 

ارتباط با روایت ورنج مهلک راوی که شبکه وهمی و رمزی  

پیرمردی   به  سرانجام  را  او  که  سرنوشتی  با  پیوند  در 

 11شود. خنزرپنزری مبدل کرده، برجسته می

  14منصور خاکسار، با آن نقطه، صفحه - 7

 62 همانجا، صفحه - 8
 191 همانجا، صفحه - 9

 71 همانجا، صفحه - 10
بوف  "منصور خاکسار،نمادها و نشانه های بازسازی شده در  - 11

،  2003، نامه کانون نویسندگان در تبعید، دفتر شانزدهم مارچ "کور

   160صفحه 
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ها  علیرغم پیشینه  ،ی هدایت و منصور خاکسارجهان دوپاره 

هایی  اجتماعی متفاوت، همانندی  -های فلسفیزمینهو پیش

یک، جهانی ست    هان هر غیرقابل انکار دارند. یک پاره از ج

ها؛ پاره  ها و مزدوران و لکاتهواقعی و تحقق یافته، با رجاله

این جهان  دیگر، جهانی هدایت  آرمانی. در  و  ست مطلوب 

یای سرزمین ایران ؤآرمانی، این اتوپیا، همانا تحقق یافتن ر

شاعری   منصور،  اما  است.  اسالم  از  پیش  دوران  و  باستان 

اعرِ منصور، یک مکان معین و  جهان وطن است. سرزمین ش

ایدئولوژیک است    -تعیین شده نیست. یک سرزمین آرمانی  

 تحقق پیدا می کند.  -شهروندانِ مطلوب  -با آدم ها  که صرفاً

روی یک    شهر، ایدئولوژی و اتوپیا، هر دو، دوآرمان و آرمان

تعبیر پل ریکور:  سکه به  باز هم  افراطی"اند.  ترین و  اتوپیا 

همسانقاطع به  پاسخ  است.ترین  ایدئولوژی  جای "سازی 

که مربوط با اتوپیا است، پاسخ صریح   "دیگربودگی"دیگر و  

است که   "ی دیگر بودنبه گونه"و نه    "این گونه بودن"به  

 1"توسط ایدئولوژی ترویج می شود.

 

 دوازده 

زنگی / با عشق بازی مکن / که ساعت بزرگ/ اکنون   ای شبِ

  2.تاریخ/ چشم دوخته استبر آخرین اتفاق 

به  پیوستهه  شعرهای  برهنگی  یم  ده    (،2000)  آنسوی 

از پیش  منظومه   سال  از   یواپسین  خاکسار  منصور 

از  یکماه  اند. شاعر،  ، سروده شده(2010)سحرخیزان پیش 

پیشگفتارِخاموشی در  هشدار    ،  خواننده  به  سحرخیزان  از 

شعرِمی این  که  آنسوی   از  ای  پاره   –  ناگفته"بلند    دهد 

 3"برهنگی است. 

 
ه ای از این متن رجوع کنید به،ایدئولوژی و اتوپیا، پل  برای ترجم  - 1

تیر   3ریکور، ترجمه امین حامی خواه، دیلماسی ایرانی، پنجشنبه 

1389 92- paul ricour,from text to fiction,Oxford  

press,1998,p439 
   15صفحه 2000منصور خاکسار، آنسوی برهنگی، نشر هزاره،  - 2

 ،نشر هزاره، مقدمه ناشر 2010سحر خیزان،منصور خاکسار، از  - 3
   ، پیشگفت2000منصور خاکسار، آنسوی برهنگی، نشر هزاره،  - 4

 7 همانجا، صفحه - 5

انگیزه ی خود را از   ،منصور،  ی آنسوی برهنگیدر مقدمه 

بازسرایی منظومه ی خسرو و شیرین،: پاکیزه کردن پیمان  

 داند: نخستینِ انسان با عشق می

از    ئی تماشا پرنده  ، "ناکجا"باز  حس  با  هر  آنهم  از  که  ای 

ونین کرده است.  مرزی پرکشیده، تیری به ناروا بالش را خ

ای که همراه میان گور و ماه سرگردان بوده است بگذار رونده

   4بر پوستی بازیافته درنگ کند مگر به رازی راه ببرد. 

برهنگی،   حسی"آنسوی  است ِ"رویکردِ  -گفتمانبر  ،شاعر 

مثلثِ عشق  از طریق بازخوانی      ؛های عشق، برهنگی، و مرگ 

فرهاد.  و  بازخوان  خسرو، شیرین،    فرهاد  گاه از منظری،  این 

 شکل می گیرد: 

آنچه در خطه خیال فرهاد / خود را / به نقش بست / چه  

   5بود؟

آنسوی  فرهاد، در متنِ شاعر، نمادی ست از انسان معاصر.  

فرهاد  "برهنگی،   گریستنِ  و    6"شبِ  سرگذشت  است. 

 سرنوشتِ او، حدیثی ست از:

شوربختی خیال واره های ادواری آدمی و تقدیر ناسزاواری   

 7که بر ما رفته

ازلیاو عاشقی  عشق"ست؛  ابدی  - ،  اللِ  است.    8"زبانِ 

،    9"ستپوشیپالس" شده"که  شکسته  قاب  "و    "قابش 

گسستهقدیمی گراو    10."اش  نظاره  سکوت،  خَرام "در 

 :. است ورزی شیرینو عشق "خسرو

ی عشق/ که از صدای  ی هفت پردهتهچلیپایی سرافراخ*  

قدیمی خود/ رمیده/ و شیرین را به نظرگاه تازه/ فراخوانده 

 11.است

اند / آنگاه که جامه  ی شیرینچه انبوهی / درگیر تجربه*  

اش را  را به روشنی از خود برگرفت / تا جهان / عشق ورزی

 12برهنه / تماشا کند.  /

 47 همانجا، صفحه - 6

 گفت شاعر پیش همانجا، صفحه - 7
 29 همانجا، صفحه - 8

 31 همانجا، صفحه - 9
 22 همانجا، صفحه - 10

 22 همانجا، صفحه - 11
 13 فحههمانجا، ص - 12
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برهنگی،  خسرو، در استنشین  خوش"آنسوی   1؛"تیسفون 

 ی نظام مسلط:نماینده  و اراده

نه در کالم/ آب چشمی خانگی دارد/ و نه خُفت و خیزش/      

 2ست. . به شیوه ی آدمی

 3او: سرانگشتش به خون عشق / آغشته است 

ای اثیری  چهره  شاعر،   –  فرهاد  –شیرین، گاه در چشم راوی  

 است و:  "خاتون عشق" کند؛ پیدا می 

 4بلندی ست/ بر چرمه ی زرین/ خرامیده به تماشا *باال  

بر دو * نسیمی خنک   / است  زده  بر سر   / زیبایی  نیمتاج 

         5"ساق زلفش بوسه می زند 

*تنها تویی/ که آنسوتر از فصول/ می رویی/ و چهار سوها  

این سکون و مدار/ خو کرده است/  به  را/ وقتی که چشم 

 6کنی فراخ تر می

مامی موانع بگذرد/ و بی اعتنا به حادثه/ با عاشق/  او باید: از ت

  7سازش کند. 

 : شود کهای ظاهر میدر هیئت لکاتهو گاه،  شیرین 

دستش / از "    و    8"جوشدی چشمش میخونی در کاسه"

 "آستین فرهاد / بیرون می آید

 ای که:  لکاته 

یای  ؤت/ افقی ناخوش/ که در رــش/ با عشق بیگانه اسـصدای

 9. کندب و روز / تازه میـ/ ش   را  نهاـَفزد/ و کَـخیـخفتگان م

 شاعربه شیرین هشدار می دهد: 

را/  و شب  نکن/  خود/  حذف  بوم  از  را  ماه  جان!/  شیرین 

روشنتر بنشان/ که این محاق/ بر دست و دهان ما / ماندنی  

  10شده است. 

آینهأ م  یآینه گاه  شاعر،  استنوس  امید  سنگی ست     . ی 

 فرهاد:   خورده کهصیقل 

 
 13 همانجا، صفحه - 1
 39 همانجا، صفحه - 2

 51 همانجا، صفحه - 3
 39 همانجا، صفحه - 4

  55 همانجا، صفحه -5
 16 همانجا، صفحه - 6

 27 همانجا، صفحه - 7
 45 همانجا، صفحه - 8

 11 همانجا، صفحه - 9

به دست و/ آستین/ سی پاره از نقش شیرین تراشید/ و در 

آیینه  / نشاند  سنگی/  میدهانه  زیبایی  در   / که  رست/ ای 

 11.شناختدرست/ به گستردگی خورشید / و تاریکی نمی

   12. "به زشتی آویخته است"که   ،ایآینه ،و گاه  

روایت  خالف  بر  است.  خودخواسته  مرگی  فرهاد،  مرگ 

نظامی، فرهادِ آنسوی برهنگی، هنگام مرگ فریادی از درد  

با فنای خود،  نمی کشد. او در سکوت و تنهایی می میرد و  

 رسد:  به جاودانگی و نامیرایی  می

از  *   باور  عشق/  که  وقتی  است!/  شده  زیباتر  چه  مرگ 

   13شیرین/ برنمی گیرد.

ویی/ آن که بر قله معلق است/ جسد نیست/ طرفه توگ*  

درگیرِنخلی خواهد  ست  آن  گره  از  دیگر/  لختی  که    باد/ 

  14. تر خواهد ایستادگذشت/ و روبرویش چابک

برجا  دریغِ راوی از بیگانگی شیرین، پس از مرگ فرهاد هم 

 چرا که:   ؛ماند می

 15این بزرگ بانو/ هرگز به سوگ عشق/ برنخواهد خواست 

راویِ آنسوی برهنگی به فضیلت ِمرگِ فرهادوار، با  نظ رگاهِ 

 نظرگاه نظامی گنجوی یکی ست: 

 بباید عشق را فرهاد بودن       

 16پس آنگاهی به مردن شاد بودن

 

 سیزده 

اما باید پلکی باشد/ که از خواب فراموشی برخیزد/ آنهم در 

 17هراسناکترین/ تدارکِ تدفینِ تو 

فرهاد است؛ این بار،    یرانیایت و وباز هم، راز سحر خیزان،  

در جهانِ مدرن، با نگهبانان و زندانی هایش: جهانی خوف  

و وَهمناک. راویِ  مسخ شده  انگیز، با سایه هایی ترسخورده،  

 16 همانجا، صفحه - 10
 17 همانجا، صفحه - 11

 11 همانجا، صفحه - 12
 48 همانجا، صفحه - 13

 56 همانجا، صفحه - 14
   57آنسوی برهنگی ، صفحه - 15

نظامی گنجوی، داستان خسرو و شیرین، به کوشش عبدالحمید   - 16

   189، صفحه 1363آیتی، کتابهی جیبی، چاپ دوم، تهران: م 

 39 ،نشر هزاره،صفحه2010منصور خاکسار، از سحر خیزان، - 17
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خیزان،   سحر  زندانی  از  دل  در  زندانی،  است.  زندان  در 

زندانی سایهبزرگتر.   بی  ،های  فریاد   Happyنشاطِ  با 

Birthday .1،  "های همه   "شحنه  روانشناسان،  و  مدرن 

.  در این جهانِ  کنندمیپیشکش  به راوی  تولدی دوباره را  

برای  پیشین، سندی ست   اقرار، و نفی هویت  آور،  دلهره 

   :نظام مسلطیافتن هویتی تازه. هویتی مقبولِ 

* / نوارش  اعتبار  به  که   / گفت  هرچه   / آمدم  نمی  کوتاه 

هرچه کرده    طوطی وار تکرار شود / یعنی که /  خواست می

و این تولد نو را/ که شمع هایش را هم چیده  ای، هیچ! /  

است،/ بپذیری/ یعنی/ آن حضور که/ ده ها سال بر تو گواهی  

 2.  می داد/ آنک/ و به اقراری انکار شود.

می دور  تیغه*از  روی  جویس/  و  کیم  فریاد  بینی/  ی 

ی ویرانی در خشونت/ آنهم با گشت حافظهاند/ با  برخاسته 

یابد/ وتو میمانی،/   پایان  باید  آتشی که/ در جنون نگهبان 

اند./ جان/ که با در و دیوار خواسته آنها از جان هم چه می

رود/.../ به چرایش نپیچ!/ این دستگاه/ به همین لجن ور می

 3.  زنده است.

اعتراضی  سحرخیزان،  می  ستاز  که  نظامی  خواهد  علیه 

ی  کارخانهای علیه  . ادعانامهخود را تولید کندواحد  حقیقت  

 : هاسازی آدمشبیه

  ای مخوف،/ از قدرت/ و فرمانروایانی که/ می روند وشبکه* 

   4آیند. می

کرده *حلقه  زندان  را/  قانون  و  قانون/  را/  زندان  که/  ای 

  5.است

نی خونین  اند/ چون موریانه/ و دست و دها*در راهرو ریخته 

در این جنون آباد/    اند/ خشم ترس آوری  کهرا دوره کرده

زند/ و جز هیاهو در نمی یابی،/ چرا/ چی شبانه روز پرسه می

        6شد/و چه افتاد.  

 
   32از سحر خیزان، صفحه - 1

 22از سحر خیزان، صفحه - 2
   31،نشر هزاره، صفحه 2010منصور خاکسار، از سحرخیزان، - 3

   31،نشر هزاره، صفحه 2010منصور خاکسار، از سحرخیزان، - 4
 14 همانجا، صفحه - 5

 10 همانجا، صفحه - 6

چروکیده   مالفه   نیست/  شب  رسوب  حتی  سقف/  *این 

سفید   که/ همیشه  کَفَنی ست  توست/  روی  بر  که  ایست/ 

 7. ماندمی

متن   جای    شیرین از  از سحرخیزان،  در  به  و  نمانده  اثری 

بی دستگاهی  است.  خسرو،  شده  حاکم  روایت  بر  ترحم  

جامه ای راه "راوی ، را فقط در کسوت  -دستگاهی که فرهاد 

 : بیندمی "راه 

شناسد / میان صدها مرده / که  سکوت نمی  "بند"راهروی  

ای  تو کاره  اند / سکوت، زنگ خطر است/ وقتیبه اجبار زنده

 8ای راه راه نیستی / جز جامه

جهان متن، جا به جا، به طرز حیرت آوری همسان جهان  

 شود: سه قطره خون هدایت می

یکسال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندکی  

زمین تا    کنم. هیج وجه اشتراکی بین ما نیست. من ازمی

ناله ولی  دارم.  فرق  آنها  با  سکوتآسمان  فحشهها،  ها،  ا، 

خندهگریه و  آدمها  این  همیشه  های  پراز    ها  مرا  خواب 

 9.   کابوس خواهد کرد

 گیرد: این نظام را به سخره می "قانون "راوی 

آوردم / که به هنگام ترس / بر کاپیتال  دوستی را به یاد می

امروز من / به جهان    کرد /رید / و مرا عصبانی می مارکس می

 10چنین حالی دارم.  "نگهبانش"د  / و قید و بن "قانون"

 در برابر داوری دیگری قرار گرفته است: او

ست/ این داوری،/ وقتی که کمترین چرایت ی مهیبیاما دره

 11اثر است/ و حق پرسش از تو/ فروگذار شده استبی

 : کشد را بر دوش میدیگر بار رسالتی  ، اما فرهاد

به طناب سیاه و  اندیشم!/ وقتی که  می گویم:/ به ریشه می

   12ام را پوشیدم/ و برهر دستوری شوریدم سفید/ کفن

آن روایت  با  او   راوی  بر  که  که    چه  را  مرگی  دارد  رفته، 

کند. مرگی هراسناک؛ و  درکمین او نشسته، از خود دور می

به تعبیر فوکو: .  خون  یکارنامه  نه مرگِ آرمانی و تأثیرگذارِ

   22،نشر هزاره، صفحه 2010منصور خاکسار، از سحر خیزان، - 7

   21همانجا، صفحه - 8
   ق هدایت، سه قطره خون، سایت سخن صاد - 9

   26از سحرخیزان، صفحه - 10
 34از سحرخیزان، صفحه - 11

   63 از سحرخیزان، صفحه - 12
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رو حاضر به جوانمرگ های کهن، قهرمان از آن در حماسه"

ت مرگ  ـاش تبرک شده، به دسکه شاید زندگی  ،شدن بود

ول را  ـبـود؛ روایت، بدین ترتیب، این مرگ مقـجاودانه ش

 1"کرد.جبران می

  -زندگی راوی  همراه با گزمگانش بر  ، جهان واقعی  حاالاما  

 بیند: انتهای راه« را به چشم می"اند. او چیرهشاعر 

ای  باریده است/ از کابوسی انبوه/ از سایه/ بر شانهابری در تو  

 2خُرد/ با پارویی کوتاه/ در انتهای راه

در   سرایش  از  پیشتر  سال  هفت   ، سحرخیزان،  از  شاعرِ 

 تحلیلی ازمرگِ صادق هدایت نوشته بود:

انکار کننده ی حرمت   بدیهی ست تا جهان بیرون، جهان 

ی ی نویسندهبرا  انسانی و عرصه  خشونت و سرکوب است،

ای چون صادق هدایت، چه باک که دریچه رو به چنین  آزاده 

 3جهانی را بر خود ببندد. 

 

کشد. باز  با این وصف، او از نوشتن و بازنوشتن دست نمی

-تاویز روایتـمایه و دسانگیزه و درون"  هم به تعبیر فوکو:

یکشب و  هزار  حرف    ،های  سحر  تا  شهرزاد  است:  نمردن 

کند تا مرگ را دور کند و موعد خاموش  ت میزند و روایمی

 4"خیر بیاندازد.أ شدن راوی را به ت

سرودن،   با  که  ست،  ای  خسته  جان  سحرخیزان،  شاعراز 

از  سپردنِ  روزِ  اندازد.  می  تعویق  به  را  خود  محتوم  مرگ 

های   عقربه  شاعر،  که  روزیست  چاپخانه،  به  سحرخیزان 

 کند. ساعتِ خاموشی اش را جا به جا می

 

 چهارده 

به پرسش آغازینم بازگردم: ساعتِ مرگِ منصور کدامست؟   

را جا به جا  عقربه  ،گویدکه خود میساعتی    همان هایش 

کرده، یا ساعت دیگری؟ مکان مرگ منصور کجاست، اتاقی  

و یک تخت و چند   ی کتابقفسهبا یک    ،کوچک در ارواین

 دست لباس، یا جای دیگری؟  

 
میشل فوکو، سرگشتکی نشانه ها،مقاله مولف چیست، ترجمه   - 1

 191 ،صفحه1374افشین جهاندیده، نشر مرکز،

   52از سحرخیزان، صفحه - 2

ساله سی  از متن  یگذار  به  خون  کارنامه  از  منصور  های 

.  سحرخیزان، گذار از جهانی آرمانی ست، به جهانی روزمره

-آدم  ها و پرتاب شدنی به جهانِگسستن از جهان اسطوره

ست از ماه، به گور و از زندگی،  سقوطی  ؛ های زخم خورده  

عدالت است و حضور در   ر از جهان آرزومندانِ عبو ؛ به مرگ

جان پهلوان جهان  جهان  جهانِ  از  گذار  حساس؛   های 

اَبراندود هدایت؛ که منصتختی ور، به مرگ  ـست به دنیای 

ها  گفتشـ ت. پیـیده اسـ)زیاد( اندیش  ها بارهادوی آن  هر

مق منصورهـدمـو  کتاب  های  بر  حجابی  هایش،بر  ست 

هم بافته  را به    ی اوه تار و پود شعرهااضطراب و اندوهی ک

 .است

ست؛  برهنگیاز این دو جهان بیگانه با یکدیگر،  ی گذرالزمه

کارنامه جهان  از  گذشتنِ  و  است  یوانهادن  قدم    ،خون  و 

اعر  ـرزمین شـها؛ در سسیـانجلسـگذاشتن به سرزمین ل

مـجهان بیـمییـ ی  جایگزینآنرد،  دیگری  جهان    آن   که 

ی خون مرده است، بدون آن که در  قهرمان کارنامه  ؛شود

وبا  ها،  انجلسیلس تازه  ذات    فردیتی  هویتی  به  به قائم 

برگردد ویرانی  .زندگی  برهنگی،  جهانِآنسوی  از    ست؛ 

جهان    ،قربانی  و  های مسخ شدهسحرخیزان است. دنیای آدم

دنیای      ؛ها ها و لکاتهپیرمردهای خنزرپنزری؛ دنیای رجاله

. و در  سکوت  در  تنهایی، در خشم وهای فرهادوار، در  مرگ

اوست که در هر منزل، می میرد.   این دنیای فرهاد کُش، 

 اویی که در واپسین روزهای زندگی اش نوشته بود:

تاریک، سرگردانی/ بی تکیه گاه/   بر کناره ی جهانی  انگار 

بین دو تیغه که محکم فشارت   ودر بیغوله ای سیاه، زندانی/

گویی:/ نه...!/ و در زخمی/ تا به هنگام مرگ/ تا  می  /می دهد

 5شدنی/ در بلندای خشمی خاموش/  می شکنی. 

 2010ژوئن  ،خسرو دوامی

 پی نوشت ها: 

 "آنسوی برهنگی"*بر گرفته از مقدمه 

،  "بوف کور"خاکسار،نمادها و نشانه های بازسازی شده در منصور  - 3

، صفحه  2003نامه کانون نویسندگان در تبعید، دفتر شانزدهم مارچ 

28 
   192میشل فوکو، همانجا صفحه  - 4

   35،نشر هزاره، صفحه 2010منصور خاکسار، از سحر خیزان، - 5
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 ماهک طاهری 

 
   :منشاء همان مقصد است 

ی  خوبان نوشته خسرو  گریِ  نگاهی به روایت 

 رضا دانشور 
به  صورت  تاریخی،  شکل  به  گذشته  روشن  بیان  و  بندی 

  "گونه که واقعا بودبازسازی تاریخ همان"معنای تصدیق آن  

خاطره آوردن  چنگ  به  آن  معنای  که  نیست.  است  ای 

میهم درخشان  خطر،  لحظه  ،در  ماتریالیسم  اینک  شود. 

حفظ کند که  ای از گذشته را  خواهد آن لحظهتاریخی می

شود، تصویری که  صورتی غیرمنتظره بر آدمی نمایان میبه

گذارد. این خطر هم  تاریخ در لحظه خطر برآن انگشت می

گذارد. خطری واحد هر  بر سنت و هم بر وارثان آن اثر می

کند: خطر تبدیل شدن به ابزار طبقات دو آنها را تهدید می

اری که هرآینه حاکم. بیرون کشیدن سنت از باتالق سازشک

ست که در هر عصری از  را فروبلعد، تالشیممکن است آن 

ظاهر   منجی  مقام  در  فقط  مسیحا  پذیرد.  صورت  باید  نو 

پا به  شود، او در نقش آن که دجال را مقهور مینمی کند 

نهد. عطیه دمیدن بر بارقه امید فقط از آن مورخی  میدان می

وزی دشمن حتی  خواهد بود که اطمینان دارد در صورت پیر

امروز   به  تا  دشمن  این  و  بود.  نخواهند  ایمن  نیز  مردگان 

 1"هماره فاتح بوده است.

راستین   بهرام  سرگذشت  و  هستی  روایت  خوبان،  خسرو 

است، شخصیتی از سنخ تاریخ و اسطوره که به میانجی وقوع  

سیاسی پیشین   -انقالب ایران و شکاف در وضعیت تاریخی

ر و  یادآورده  به  میزمانی  انقالب  وایت  فاتحان  که  شود 

همزمان   و  هستند  جدید  نظام  استقرار  و  تثبیت  سرگرم 

است. وصف این اکنونِ  جنگ ایران و عراق نیز شروع شده

 
 11ارغنون،بنیامین، والتر. تزهایی درباره تاریخ. فرهادپور،مراد. 1

تاریخی که روایت گذشته تاریخی، سرگذشت و خاطره بهرام  

 سازد ،در داستان، اینگونه آمده است: راستین را ممکن می

معتاد  " خرد  و  آهنگ قصهتعادل  و  بود  شده  فراموش  ای 

نواخت چرخش تب با  ها، شتابی  آلود خون در رگزندگی 

جبهه  از  گلوله  صدای  بود.  گرفته  تا  سرسامی  جنگ  های 

ها را چندان سبک کرده بود  درون مرزها و دیوارها، خواب

ساخت. زندگی تا مرزهای  معنا میکه مرز روز و شب را بی

می خود  همهدور  و  متاخت  خود  یچیز  نهایت  به  خواست 

برسد. افراط در واقعیت و در خیال، معنای دلپسند خود را 

به واقعیت،  و  خیال  و  بود  داده  دست  نهایتاز  های  سوی 

میبی خود  هر  مرز  ناممکن،  هر  انتهای  در  جوشیدند. 

العاده و هر راز، ممکن، عادی و گشایشی بود که به  خارق 

اراده روزمره همت  فراسوی  و  ای  خرد  گی،  مرز  از  عبور  با 

گردید. عقل و تدبیر پیر زندگی  آمدنی میمحتاط، به چنگ

بود. جنگ و ضد  پرداخته  نوبالغ  به جنون شجاعتی  جای 

ی اقتصادی، و  افزایش، تهدید و محاصرهانقالب هر دو رو به

نهایت آرمانی به  ها، عالوه برآنکه وجهی بیشور فتح ناممکن

وادث غیر مترقبه بخت را نیز داد، لزوم ححیات روزمره می

 2"ساخت.روزمره می

کند  اکنونِ تاریخی برای فاتحان فعلی این امکان را فراهم می

تا پای جای حاکمان قبلی گذارند و کلیه غنایم نبرد را بر  

موکب پیروزمندی خود حمل کنند و به بازآرایی تاریخ از  

ستان  روست که در فصل اول دامنظر خود بپردازند. از همین 

ای از سرگذشت این نامه و راوی آن  خسرو خوبان که شمه 

های  نام دارد ماجرای کشف رمز و پیگیری سندی از پرونده

فعلی   فاتحان  برای  آن  نامه  مندرجات  که  سابق   ساواک 

می توسط عجیب  کهندژ  پرونده  پیگیری  به  منجر  نماید، 

های اسالمی پژوهش  اداره جدید تحقیق و تفحص ، انجمن

میاسنا پروندهد،  از  شود.  پیش  روزهای  آخرین  تا  که  ای 

مفتوح بوده و آخرین گزارش مربوط در بهمن   57انقالب  

کهندژ   در  مشکوک  حوادث  بروز  از  حاکی  سال  همان 

 های البرز، است.ای در بلندی،دهکده

گونه راه ارتباطی درستی  ...کهندژ دهکده ای بود که هیچ"

لرو باریک کوهستانی با عبور  به جایی نداشت. تنها یک راه ما

 (.پاریس:خاوران 1382دانشور،رضا.خسروخوبان) 2
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بسته، در جایی دور از  های خطرناک یخها و تنگهاز گردنه

ماشین جاده  به  را  آن  وصل  آبادی،  دماوند  قدیم  روی 

 "کرد.می

...در عهد پادشاهان قاجار بسیار بزرگ تر از امروز بوده و  "

طور بگیرید تا عهود  تر، همین هم بزرگدر دوره زندیه از آن

میترقدیم نظر  به  غیبت  .  هر  از  پس  روستا  این  از  رسد 

کم  شود، زیرا در دوره هر پادشاه، یا دستمقداری کاسته می

هر دودمان، روستای مذکور یک بار ناپدید شده و به کرات 

مشاهده گریده که دفعات بعد از جاهای دیگر سر درآورده. 

گویی طبیعت آن بیشتر به نهنگ مانند است تا به یک تکه  

 "ن معقول خدا.زمی

یکپارچه " دنیا  و  بوده  آب  ما  سیاره  همه  که  ...روزگاری 

انتها، این روستا کشتی بزرگی بوده و به تدریج  اقیانوسی بی

 "ای به گل نشسته.ها پدید آمدند در عمق درهکه خشکی

رسد به زمانی که  صورت کنونی آن، می...بنیاد کهندژ به"

غارهای همجوار، به    فریدون پادشاه، ضحاک را در یکی از

 "زنجیر کشید و پاسبانانی برای مراقبت او گماشت.

... اما در حمله اعراب چه اتفاقاتی افتاد، مشکوکیم. از این "

قسمت نیز هیچ سند و مدرک درستی نمانده جز آنکه چند 

می در  بعد  شده  سال  مسلمان  نشینان  دژ  جملگی  یابیم 

 1"اند.

دست به دست می شود،    آنچه میان حاکمان فعلی و پیشین

ست که با ایدئولوژی حاکم هماهنگ  دهیای از گزارش شیوه 

همخوان با آپاراتوس قدرت باشد  باشد. و آنچه از گزارش نا

می تلقی  کفرآمیز  یا  در  شود.  مشکوک  که  است  چنین 

مواهب  "گزارش مامور ساواک ناآگاهی مطلق مردم کهندژ از

می  "ملوکانه دانسته  بالقوه  این شوخطری  وجود  و  گونه د 

تمدن   از  دور  بزرگ"دهات  تمدن  عصر  و    "در  ننگ  مایه 

توطئه زمینه  برای  میای  شمرده  مخالفین  بر  های  و  شود. 

انجمن بررسی  هیات  برادران  از  عضوی  سیاق  های  همین 

با  پیشین  گزارش  خواندن  هنگام  اسناد  پژوهش  اسالمی 

حضرت را مقابل اسم    "علیه السالم  "خودکار قرمز عبارت  

می آن سلیمان  سرنوشت  دوره  دو  هر  در  و  افزاید. 

 
 (.پاریس:خاوران 1382دانشور،رضا.خسروخوبان) 1

نویسی که به مذاق دوران خوش نیاید، مجازات است. گزارش 

بازنشستگی اجباری کارمند  اداره ثبت اسناد و امالک در  

و یا حکم مقوا شدن کتاب خسرو خوبان    حکومت پیشین 

توسط دادگاه انقالب و اجرای هشتاد ضربه شالق در مال عام  

فروش سابق که اسناد ساواک و روایات شفاهی  ای کتاببر

 بود. آوری کردهرا در کتاب خسرو خوبان گرد

ای بحرانی شناخت پذیری تاریخ وابسته به لحظه "

ای آکنده از خطر که در آن وضعیت برای سوژه است، لحظه 

سیاست در حکم  "شود. به گفته والتر بنیامین،  بحرانی می

تار صحنه  در  ذهن  است.حضور  گذشته  "یخ  ی واردکردن 

ای آکنده از تنش با لحظه حال دستاورد  تاریخی در منظومه

ای است که در وضعیت بحرانی و سرشار از خطر درگیر سوژه 

او نه معرفت صرف بلکه حقیقت کلی و می شود و دغدغه 

   2  "جهانشمول است.

تاریخی که بیرون از دایره مناسبات معرفتی طبقات حاکم  

می مینوشته  پیدا  را  خود  راه  دیگر  مسیری  از  کند:  شود 

پرونده کهندژ ساواک که به هیات تحقیق و تحفص جدید  

رسیده به اعزام گروهی از جوانان متدین جهاد کشاورزی به 

زده نشانی از انجامد. گروه اعزامی در منطقه یخمنطقه می

نمی حفاریآبادی  در  و  دست  یابد  به  فقط  پیچیده  های 

اند. این دست به  هایش کهنهرسند که زخممیچکانی  ن خو

شود. کارکنان سردخانه آن را به ای در قم برده میسردخانه

شوی بنا کند و    فروشند تا بر آن مقبرهبیوه زن شهیدی می

بهره از حقوق همسر  بتواند  داشتن گور  مند شود.  به گواه 

پوش  ژنده  افتد. از سه گدایدست از زیرچادر زن بر زمین می

می مدعی  یکی  بهرام رهگذر  او،  فرزند  دستِ  این  شود 

راستین است و ماجرای جستجوی خود در کهندژ و اسناد  

همراه او به دادگاه برده  گوید. آن دو دیگر بهساواک را بازمی

برمیمی زن  به  را  دست  دادگاه  منشی  شوند.  اما  گرداند. 

آشنا آمده    دادگاه که روایت گدایان را شنیده و به گوشش

،پس از معجزه گل دادن دست خونچکان در گلدان، بنا بر  

آمیز گذارد. او به جرم نوشتن کتاب شرکنوشتن ماجرا می

شود. دیگر مردی، مستعفی انجمن آثار ملی، که  تعزیر می

عروسک و کوتوله . گزینش و ترجمه مراد فرهادپور و  بنیامین، والتر .  2

 ( . تهران: انتشارات گام نو 1385امید مهرگان)
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اش مشرف به میدان تعزیر است، بیزار از حفت و  خانهپنجره

د. آنچه دیده و  ها، به شفای زخم کاتب می شتابخواری آدم

ای است از تاریخ گذشته،  نامهشنود روایتآنچه از کاتب می

از زایش بهرام راستین به زابل، بالیدنش چون یک جنگجوی 

معمار و نبرد نهایی او با اژدها در کهندژ و مغلوب شدن وی.  

 ست که به ما رسیده است: خسرو خوبان.و این کتابی

خسروخوب کتاب  اول،  کاتب  روایت  چون به  ان 

نمینویسیشاهنامه برتابیده  انقالب،  عصر  در  شود،  ست 

 شود و کاتبش تعزیر.  کتاب مقوا می

ای است که سه دوره اساطیری، پهلوانی و شاهنامه حماسه

ایران را روایت می کند و خسرو خوبان تاریخی سرگذشت 

ای  نویسی در عصر انقالب باشد آمیزهکه قرار است شاهنامه

تنیدگی اسطوره، حماسه پهلوانی  نی و درهماست از همزما

 و سرگذشت تاریخی در دوره معاصر.

می" گیتی  در  و  آمده  شاهنامه  در  گذرد  آنچه 

گذرد.پس  بازتابی است از آنچه در اوستا آمده و در مینو می

اهوره روشنایی،  و  آسمان  به  اهریمن  هجوم  با  از  که  مزدا 

همه رادانش  پایان  آغاز  همان  از  خود  برای  می  آگاه  دید 

فروهرهای   آفرید،  را  گیتی  کیهانی  کارزاری  در  پیروزی 

دانیم جهان  گونه که میآدمیان به یاری او شتافتند وهمان

جان گرفت.از حرکت ماه و خورشید و روشنان زمان پدیدار 

اهوره زمان شد.  بیکران)اکرانه(  ازمان  از  مزدا 

ا در جریانی  خدای( را نه هزار ساله را آفرید تکرانمند)درنگ

ناپذیر به سوی فرجام نهایی خود،رستاخیز پیوسته و برگشت

گونه شکست اهریمن از پیش و و تن پسین روان باشد. این

بود عمر اهریمن  در مدتی معین مقرر شد. اگر این زمان نمی

 1"کرد.رسید و رستگاری روی نمیسر نمیبه

آن   اگر شاهنامه مکتوب نخستین است که آفرینش و نظم

ها ز  کهن گشته این داستان  -نوکردن امر کهنه بوده است

خسرو خوبان در روزگار     -بُن / همی نو شود روزگار کهُن  

درهم بازآفرینی  به  تاریخ،زندگی،  آمیخته معاصر  گی 

پردازد سرگذشت، خودآگاه و ناخودآگاه جمعی ایرانیان می

و    که آنچنان درهم بافته شده ، گویی واقعیت اسطوره است

روز وآرمان  واقعیت  کهنِ  اسطوره  آرمان  همان  جدید  گار 

 
 تهران: نشر نی  (.1384ارمغان مور) شاهرخ. مسکوب، 1

نبرد منجی و اهریمن، گرچه تا   پیروزی نیکی بر بدی در 

 امروز به فرجام خود نرسیده است. 

آید برای آنکه دستیار  در اساطیر ایران انسان به جهان می

خدا باشد در نبرد با بدی در گیتی. بهرام راستین نام معاصر 

ا انسان  امروزیهمان  او همانقدر که  ست، ست. سرگذشت 

ایناسطوره  او  زندگی  است.گاهشمار  زاده  ای  است:  گونه 

نوجوانی،  خانواده در  گیتی  عشق  زابل،  در  کارمند  ای 

سپاهی   معترض،  دانشجویان  رفیق  و  معماری  دانشجوی 

رودابه،   و  ماهانه  او:  زندگی  زن دیگر  دو  دانش در کهندژ، 

هندژ در اوان انقالب و مرگ در  متهم به قتل، بازگشت به ک

نطفه  او  اساطیری  زندگی  اما  در  ایکهندژ.  که  الهی  ست 

گردان دریاچه هامون به ودیعه است تا در روایت نقال و پرده

رمز   و  راز  در  را  گیتی  تشویش  و  اندوه  بار  هر  درویش  و 

مینوی آن درک کند تا به مقام معمار جنگجویی برسد که 

اند: حامالن  و ژندگان و مجانین  کاروان همراهش روسپیان

 وهم تاریخ.  

تقدیری که  تصادفی  همانقدر  او  سرنوشت  دست و  ست. 

می فروخته  جنگ  شهید  زن  به  که  او  زیر خونین  شود، 

شود که در نبرد او و اهریمن بر سر خروارها بهمنی پیدا می

 بارد. کهندژ فرو می

کوهستان، درنگ  ایستند. این  رویاها در مرزهای زمان می"

شوی با میان دو دیوار است. اینجا با معمای خود روبرو می

 "گوشت و پوست

 "معمای معمار؟"

 "و معمای جنگجو"

 "آورند.آری، معماها غم"

 "آورند زیرا پاسخشان خود معمایی دیگر است.غم"

 "شما معمارید یا جنگجو؟"

 "معمار جنگجوی پیروزمند است. من جنگجویی فرسوده."

 "یف این جنگ کجاست؟حر"

در شهری که معمار دیگری ساخته، اگر به پیروزی کامل  "

 "دست یافته باشد.

پس هرگز شهری نبوده است.اینهمه در عرصه خیال می "

 "گذرد.
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شهری بوده است هم در عرصه خیال، و جنگجویان،خود "

 "اندرپشتآیند پشتاز آنجا می

 ... 

 "کهندژ همان شهر است؟"

ست. عالمتی کوچک، نوک پرچمی  ردیکهندژ دهکده خ"

 1"از خاک درآمده.

 

 
 پاریس:خاوران  (.1382خسروخوبان) رضا.  دانشور، 1
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 شکوری    شیوا 

 
   پرسه ای در »سقف بلند تنهایی« 

 1395نشر آفتاب اثر حسین رادبوی. 

 

 چکیده ی داستان 

تنهایی« سیزده فصل است. سرگذشت   بلند  کتاب »سقف 

دانش   بیست سالگی که سپاهی  از  را  نام حمید  به  مردی 

بوده تا دهه ی شصت که مصادف با جنگ ایران وعراق و  

کانادا   به  او  و مهاجرت  فعالین سیاسی  و دستگیری  اعدام 

 بوده، دربر می گیرد.      

ل یادآوری  حمید در گذشته ی خود سیر می کند و از خال

فعال   که  را  خود  عقاید  و  اعمال  درونی  گفتگوهای  و  ها 

 سیاسی چپ بوده مورد بازبینی و پرسش قرار می دهد.   

او با زنی به نام شهره که یکی از رفقای گروه چپ )بی نام(  

است ازدواج می کند تا در شرایط حاکم در آرامش بهتری  

سالی را    فعالیت کنند و پناهی برای هم باشند. شهره چند

در انگلیس به سر برده و خود را از نظر فکری و فرهنگی با  

حمید برابر نمی بیند. حمید درهنگام عقد می فهمد که نام  

اصلی او »سکینه« است و هشت سال هم بزرگ تراست.  در  

حالی که شهره گفته بود که فقط سه سال بزرگ تر از اوست  

است. البته این   . میوه ی این ازدواج پسری به نام »سهراب«

ازدواج دوام نمی آورد و حمید و شهره از هم جدا می شوند.  

جرقه ی اصلی این جدایی زمانی زده می شود که حمید  

سراغ دفترچه خاطرات شهره می رود و می فهمد که او با  

مردی به نام نادر رابطه ی عاشقانه پیدا کرده است. بماند  

ادر سراغ زن دیگری  که این رابطه به جایی نرسیده است و ن

رفته. حمید برگ هایی از دفترچه را می کند و پیش خودش  

 نگه می دارد. 

از سویی حمید به خانه ی خواهر و برادرش نمی رود چون 

احتمال می دهد که هر آن دستگیر شود. خانه ی مادرش  

 هم در تهران با بمباران عراقی ها خاک و خرد شده است.   

دانش می شود و در روستایی  حمید در زمان شاه سپاهی  

کرد نشین )بی نام( تدریس می کند. در آن جا با زن جوانی  

به نام »ماهرخ« که شوهر پیری دارد رابطه پیدا می کند.  

دختر  با  نوجوانی  در  حمید  عاطفی  ی  رابطه  اولین  البته 

همسایه شان زهره بوده است که در طول کتاب بیشتر از  

ست. او پس از جدایی شهره، با  هر زنی از او نام برده شده ا

دچار   متاسفانه  که  شود  می  آشنا  فرشته  نام  به  زنی 

گازگرفتگی با بخاری غیراستاندارد می شود و همراه پدر و  

در  را  مدتی  حمید  طالق،  از  پس  کند.  می  فوت  مادرش 

کیش کار می کند و هر دو ماه و نیم،  یک مرخصی دو هفته  

ران می آید. او این دو  ای دارد که برای دیدن پسرش به ته

هفته را نزد سهراب و زن سابقش شهره می ماند. در یکی  

از همین سر زدن ها متوجه می شود که شهره و سهراب 

دیگر در آن آدرس زندگی نمی کنند و پس از جستجو از 

طریق یکی از دوستان مشترک درمیابد که شهره بچه را بی  

ره می ترسیده  اجازه ی او به انگلیس برده است. }چون شه

که حمید یک روز آن برگ های کنده شده از دفترخاطراتش  

را به محکمه ای نشان بدهد و برایش دردسر درست کند.{ 

فوت فرشته و بی خبر رفتن سهراب دست به دست هم می  

دهند و او با تشویق یکی از دوستان سیاسی اش با گذرنامه  

 ای جعلی به کانادا می رود و پناهنده می شود.  

بر دهه ی  و وحشت حاکم  از صحنه های ترس  پر  کتاب 

شصت است. به مسائل اجتماعی از فقر و عواقب جنگ ایران 

به   پهلوی  رژیم  از  اجتماعی  و  سیاسی  تغییرات  و  عراق  و 

جمهوری اسالمی اشاره های بسیاری شده که همه به خوبی  

و   رعب  اند.  شده  بافته  راوی  مسائل شخصی  پود  و  تار  با 

از جنگ ایران و عراق در تهران و رابطه اش   وحشت ناشی 

با توان مالی مردم بسیار ملموس ترسیم شده اند. »آن هایی  

که متمول بودند می رفتند شهرستان و آن هایی که پولی  

پناهگاه   به  رفتن  به  نداشتند  کاری هم  و  نداشتند و کس 

های در زیر پارکینگ های بزرگ تن می دادند.« جزئیات  

خانواد حتی  روابط  و  خواهرانه  و  مادرانه  احساسات  و  گی 
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رفیقانه به جز جزئیات میان زن و مرد بسیار خوب بیان شده  

 اند.       

  راوی

راوی در فصل اول، سوم شخص است و دوربین به دست  

آنچه را می بیند بیان می کند و به افکار درونی شخصیت 

اصلی داستان »حمید« هم دسترسی دارد، ولی از فصل دوم  

ا دوازدهم راوی به اول شخص تغییر می کند و باز در فصل  ت

 آخر یا سیزدهم تغییر می کند به همان سوم شخص!   

به نظر من لزومی به این تغییر راوی نبود چون چیزی به  

داستان اضافه نمی کند و بیشتر باعث گیج شدن خواننده  

 می شود.    

رنگ این رمان شخصیت محور است و بر مبنای حوادث یا پی

تضاد   دچار  و  درگیراست  خودش  با  راوی  رود.  نمی  جلو 

فکریست.  به همین دلیل هم در مرور خاطرات، اعمال خود 

دانم که زندگیِ    می»را مورد پرسش و بازبینی قرار می دهد.  

ای بیش نیست؛ اما بر فرضِ محال اگر برایم    دوباره، افسانه

از تنها دریچه  مقدور می از    شد،  آن به  ای که  چهارچوبِ 

.« البته این نتیجه گیری کردم، سیاست بود   زندگی نگاه نمی 

انگیز است و بوی پشیمانی و رد   از یک فعال سیاسی غم 

ایده ال های جوانی را می دهد. شاید اگر ایده ها و روش  

قرار  نقد  های سیاسیی که منتهی به شکست شدند مورد 

بود، آن هم    می گرفتند بهتر از رد کامل توجه به سیاست

 در کشوری که همه چیز با سیاست درآمیخته است.

در آخر ما گم شدگی و عدم تطبیق راوی با جامعه ی میزبان  

را نیز احساس می کنیم. راوی مهاجری است که عشق را  

یک بار درنوجوانیش با زهره می بیند و یک باردیگر هم با  

ه است.  زنی به نام فرشته. البته او دست به این زن ها نزد

راوی برای بعضی رابطه های تنانه ی خود برگی را اختصاص 

داده است و می گوید پر از عقده های جنسی سرکوب شده 

 است. )ص دویست و هفتادو چهار(   

 رابطه ی راوی با زنان  

راوی که دارای عقاید چپ است )البته مارکسیست چپ در  

آب پشت آن دوره ی ایران( اعتقادات سنتی اش را از ریختن  

سر مسافر تا خواهان باکره بودن زنش  نشان می دهد. در  

ذهنم   ته  جایی  یه  »باالخره  گوید:  می  باکرگی  ی  باره 

هست.« البته راوی همه جا با توجیه تراشی خود را مجاب  

می کند و در مواردی هم احساسات عاطفی اش )خشم و  

انتقام و تحقیر( بسیار پررنگ می شوند. خشم فرو خورده  

راوی )پاسیو اگرشن( در مورد شهره کامال پر رنگ است.  ی  

از   نه  ولی  جداست،  داستان  های  شخصیت  باقی  از  راوی 

شخصیت شهره. از اشاره به پستان های شل و آویزان تا آن  

جا که با بار تحقیر سکینه صداش می زند و  یواشکی سر  

دفتر خاطراتش می رود و بی اجازه برگ هایی را می کند و  

ودش نگه  می دارد و به دیگران هم نشان می دهد،  پیش خ

خشم می جوشد. خشمی که در هیچ جای کتاب بازبینی  

 نمی شود.    

راوی در همه جا با توجیه منطقی به خود می قبوالند که  

فقط  شان  ازدواج  و  نداشته  دوست  را  شهره  وقت  هیچ 

مصلحتی بوده. البته ما در میان خطوط نانوشته، اهمیت این 

ا در زندگی راوی و رنج عمیقی که به او داده را احساس زن ر

می کنیم. اصوال ما از کسی کینه و خشم به دل می گیریم  

که برایمان مهم است، وقتی کسی برای ما مهم نیست از او 

خشمگین نمی شویم یا به زودی آرام می شویم و فراموش 

می کنیم. راوی روی شخصیت شهره گیر کرده است، شاید  

ی خواهد بپذیرد که قدرت عواطف باالتر از منطق و  هم نم

اعتماد،   از  حمید  شکست  نماد  شهره  اند.  برهان  و  دلیل 

شکست   حتی  و  ها  واقعیت  ندیدن  خوشبینی،  سیاست، 

فرهنگ مردساالر نهادینه شده و باور به بکارت و زن دست  

نخورده در اوست. اگر چه هیچ یک از زن های داستان از 

مگومی و شهره باکره نیستند و تنها باکره  ماهرخ و فرشته و  

 همان زهره  دختر همسایه وعشق نوجوانیش است.   

روابط زن و مرد بیشتر از نگاه تنانگی و عمل سکس بیان  

نشانه   تا ریشه های احساسی و نزدیکی دو روح.  اند  شده 

بعد از های ظاهری زنان نیز با جزئیات توصیف نشده اند.  

بزرگی   ازبخش  شدن  که  رد  فهمیم  می  تازه  ما  کتاب،  از 

چشم های فرشته عسلیست، ولی در مورد قد و پوست و  

چیز  بدنش  زبان  و  ها  حالت  یا  صورت  اسباب  و  مو  مدل 

زیادی نمی دانیم. حتی در مورد شهره یا سکینه هم چیز 

های  پستان  که  شود  می  گفته  فقط  دانیم،  نمی  زیادی 

زیبا نیست.   به  آویزانی دارد و  نزدن  زهره در دست  دست 

نزدن به فرشته هم تکرار می شود، با این که راوی در یکی  

نوجوان است و در دیگری مردی سی و سه ساله با تجربه 
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ازدواج.   با نیازهای طبیعی خود می جنگد.  ی زن و  راوی 

چنانچه فرشته را دوست دارد و در خانه ی او خوابیده است 

رد، ولی  و حتی حس می کند که فرشته هم خوابش نمی ب

خودش را به خواب می زند و در نهایت ترجیح می دهد که 

 به جای رها کردن غرایزو احساسات، کنترل شان کند.  

و   ماهرخ  به همخوابگی  راجع  صفحه ی دویست و شصت 

حمید است. سوال برانگیز است که چرا او در بیست سالگی  

با زن شوهرداری می خوابد، ولی  با فرشته که بیوه است و  

اند و شب در خانه اش سا تلفنی حرف زده  با هم  عت ها 

است، نمی تواند بخوابد! در جایی از کتاب گفته می شود:  

»مرد ایرانی در کمبود رابطه ی جنسی و محدودیت است.  

یعنی   زن  است.  نکرده  رشد  دختر  با  تابوست.  زن  بدن 

 رختخواب. تن . دختر یعنی بدن زن.«    

انی وقتی که او می زند  راوی در حین سکس با زنی خیاب 

پیش   برم  باید  تمام کن،  زودتر  را  توی ذوقش که »کارت 

دوست پسرم.« می رود توی افکار خودش که یعنی من باز  

هم اشتباه کردم؟ و سپس به وقایع تاریخی و سیاسیی که  

بر کشور خودش و کشور دختر خیابانی که خواننده هنوز  

افکار در زمانی  نمی داند کجایی است اشاره می کند. این  

 که تن کامگی مطرح است خیلی غریب اند.  

در داستان اشاره می شود که حمید دفترچه خاطرات شهره 

او برمی دارد و می خواند. حتی   یا سکینه را بی اجازه ی 

بخش هایی را پاره می کند و پیش خودش نگه می دارد و  

به   را  رابطه  به دنیای خصوصی زن،  یا تهاجم  همین ورود 

ردیگری می کشد. البته در اینجا می توان به مسئله ی مسی

اشاره کرد.   حق دخالت در چیزهای خصوصی دیگری هم 

امروزه اگر مردی یا زنی یواشکی سر موبایل دیگری برود و  

چیزهایی را چک بکند و کپی هم بگیرد جرم محسوب می  

در  )البته  است.  خصوصی  حریم  به  تجاوز  کار  این  و  شود 

رج از حرمت رابطه ی زن و مرد، این حق هر  غرب( و نیز خا

جایی   در  را  خود  خصوصی  چیزهای  که  مردیست  و  زن 

یادداشت کنند. البته در فرهنگ سنتی ما، حریم خصوصی  

هیچ گاه محترم شمرده نشده است و من عمل راوی را که 

به حریم خصوصی شهره دستبرد زده است، تقبیح نمی کنم  

انتظار دارم راوی که اکنون    و آن فضا را درک می کنم، ولی

 در ونکوور است، به این بازبینی بپردازد.      

باره می   را چند  راوی می گوید: »نامه های سکینه  وقتی 

خواند و دلش می خواست آن مردها را خفه کند.« به آسانی  

می توان رد پای حسادت و مالکیت و حتی دوست داشتن 

بگوی تواند  نمی  یعنی که  حمید  اول هم  را دید.  از  د من 

شهره را دوست نداشتم و ازدواج مان مصلحتی بوده. یعنی  

شفاف   زن  با  رابطه  و  خود  واقعی  احساسات  با  حمید  که 

نیست و با توجیه کردن به خودش دروغ می گوید. در این  

که استفاده ی ابزاری از دیگری دردآور است بحثی نیست، 

یان شده،  ولی در این رابطه ی بخصوص در کنار کدورت  ب

 شفافیت ناگفته ای هم به چشم می خورد.     

داستان با نشان دادن نامه های شهره، خواننده را با خانواده  

و گذشته ی او آشنا می کند، اگر چه نگاه تازه ای گسترده  

نمی شود.    نگاه شهره به زندگی مثل نگاه حمید است.  

رش حمید.  زبان نامه ها جذاب اند و البته کمی متفاوت از نگا

حریم   مرز  به  دیگری  ی  اشاره  خواهم  می  جا  این  در 

خصوصی بکنم. وقتی که حمید نامه های خصوصی شهره  

را به فرشته نشان می دهد تا بی گناهی یا بی تقصیر بودنش  

در به هم خوردن ازدواج را ثابت کند، تا کجا می توان به 

را   احساساتش  و  افکار  و  وارد شد  حریم خصوصی دیگری 

ه روی چشم قضاوتگر دیگری قرار داد؟ اصال چرا حمید روب

در همه جا این نامه ها را با خودش می برد؟ این نامه ها  

سمبل بی گناهی و پشیمانی اویند که پیشنهاد زنی غریبه 

برای  ابزاری  یا  کرده  رد  خانه  قهوه  در  را  خودش  به 

و   اند  شهره  بدکاری  به  خواننده  قضاوت  حس  برانگیختن 

 خودش؟ خوب بودن 

در کتاب اشاره به مخلفات و جزئیات شام چیده شده بر میز  

)شنیستل مرغ تا ترشی و ماست و ساالد و مربا( همه نشان  

نیز   و  است  خانه  در  غذایی  همچین  نداشتن  و  ندیدن  از 

از دید   مقایسه ای بر کدبانو بودن فرشته در مقابل شهره. 

زنان  از  نمادی  شهره  هم  شاید  بدبینانه،  و  سمبولیک 

 نفکر است که نه خانه دار خوبی اند و نه آشپزخوبی.   روش

 یادِ مادر و خواهرهایم افتادم. یادِ بچه و نیز راوی می گوید: »

های کوچکترِ فامیل که در طی این چند سال به دنیا آمده  

بودند و من آنها را ندیده بودم و دختر و پسرهای جوانی که 

دامادهای   و  عروس  من  و  بودند  کرده  نمیازدواج  را    آنها 
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قبیله برای  دلم  روزهای   شناختم.  برای  بود،  تنگ شده  ام 

   .«ها خوش و ناخوشِ آن

که  عملی  برای  است  توجیهی  دنبال  به  در همه جا  راوی 

برای خارج رفتن خود کلی صغری کبری   انجام می دهد. 

می چیند. برای زدودن احساس گناهش در خوابیدن با زنی  

شوهردار)ماهرخ( هم دقیقا همین گونه رفتار می کند. برای  

یا حتی شهره هم همین  با فرشته  از رابطه  دوری جستن 

او برای هرعملی نخست دنبال توجیه می گردد.  گونه است.  

انسان راحت و خود به خودی و رهایی نیست. من مطمئنم  

که بررسی این رمان از منظر روانشناسانه، خود راوی را هم  

 به شگفت می اندازد.   

 
 مکان

داستان با کلوپ شبانه ای شروع می شود که راوی شراب 

پله ها پخش است  قرمز می نوشد. صدای موسیقی تا پایین  

و زنی جوان با لباسی تن نما دور میله می چرخد و حرکاتی  

انجام می دهد. داستان در همین مکان هم تمام می   نرم 

  شود.

خواننده در فصل اول در نمی یابد که داستان در کجا و در  

چه کشوری در حال اتفاق است و تازه در فصل سوم به نام  

حمید در این شهر ساکن    ونکوور برمی خورد و می فهمد که

از ونکوور و مونترال   است. داستان در مکان های مختلفی 

کانادا تا تهران و کیش و تبریز و روستایی کردنشین سیر  

می کند. البته بیشترین توصیفات مکانی در باره ی روستای  

و   مونترال  ی  باره  در  اند.  کیش  و  نشین  کرد  نام(  )بی 

آب مختصات  از  توصیفی  پوشش    ونکوورهیچ  یا  هوایی  و 

گیاهی یا شهری نیست و بیشتر سالن بیلیارد و کلوپ شبانه  

توصیف می شوند. مکان هایی مثل زیر پله، محبوس شدن 

دراتاق فرهاد یا در خانه ی چاپ  چنان با جزئیات فیزیکی  

و احساسی توصیف شده اند که به مانند فیلم یا تصویری  

     زنده جلوی چشم خواننده حرکت می کنند.

 زبان 

زبان داستان ساده و روان است و گاه هم به کلیشه می زند.  

در بعضی جاها شعاری است و از حالت بافته در متن خارج.  

داستان دارای پیچیدگی یا چند الیگی ناشی ازعمق سمبل 

ها و استعاره ها یا چند جانبگی موضوعی نیست. کمی هم  

ن فروش گفته در بخش سوم به زنان ت  شلخته نویسی دارد؛   

شود   می  گفته  »کاندوم«  به  یا  شبگرد!«  »زنان  شود  می 

به   بعد  و  شود  اشاره می  »دریا«  به  جایی  در  »سرپوش!« 

همان مکان گفته می شود »اقیانوس« یا در جایی »کرست«  

 گفته می شود و در جای دیگر»سوتین.«    

زبان گفتگوها هم یک دست نیستند. جاهایی که راوی با  

کند گاه محاوره ایست و گاه کتابی. مثال    خودش فکر می

. ای که در بدترین شرایط به دادم رسیده  فرشتهمی گوید: »

که   دونم  من می  برای  فرشته  حضورِ  وضعیتی،  چنین  در 

خودش رو در اختیارم گذاشته  . خونه ی  غنیمتِ بزرگیست

و مثلِ یه دوستِ خوب داره به حرفهای من گوش میکنه،  

سنگِ صبوری که همفکری و راهنمایی  مثلِ یه سنگِ صبور.  

تا حدودی   هم میکنه. اما از طرف دیگه اینم هست که حاال

وضعیت فرق کرده و دیگه مثلِ سابق زیرِ ذره بین نیستیم،  

فرشته  اگه  داد.  از دست  رو  احتیاط  نمیشه  وجود،  این  با 

شدم ولی دیگه مثل اون   نبود، میدونم که خیلی اذیت می 

یا به   و  موندم   چه و خیابون هم نمی سالهای اول، توی کو

.« گفتگومحاوره ایست و  گشتم  ی لعنتی برنمی  اون زیرپله

 ادامه اش کتابی می شود.   

 ویرایشی 

اشکاالت سجاوندی متن بیشتر   کتاب نیاز به ویرایش دارد و

نوشتاری  اشکاالت  کامل  از  هم  ها  پاورقی  اطالعات  اند. 

نیستند. مثال پاورقی اول در باره ی یک موسیقی است، ولی 

اطالعات مربوط به نام خواننده و آهنگ و سال بیرون آمدن  

 آلبوم داده نشده.  
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 موضوع 

در    تنهایی:   تنهایی  دادن  نشان  اصلی،  موضوعات  از  یکی 

تنهایی    زندگی مردی جوان است که با تغییر مکان هم این

پر نمی شود. راوی هم در ایران تنهاست و هم در کانادا. هم  

در کنار خانواده اش تنهاست و هم در کنار زنش و زنانی که  

به آن ها احساسی دارد. از سویی راوی  با خانواده اش رابطه  

ای شفاف ندارد. رابطه ی میان خودش با مادر و خواهر و  

مهرآمیز و صمی بسیار  را  و  خاله سونا  زیبا  با جزئیاتی  می 

تجسمی به تصویر می کشد، ولی حقیقت زندگی خود را از 

 آن ها پنهان می کند!  

این کتاب دارای موضوعات جانبی بسیاریست و وجوه قابل  

سیاسی،   تاریخی،  موضوعات  به  دارد.  بسیاری  بررسی 

اجتماعی و حتی روانشناسی نیز پرداخته شده است. جا دارد  

به این کتاب نگاهی تخصصی انداخته   که از این وجوه هم

 شود.   

 سبک 

سبک رمان سیال ذهن است. از زمان حال به گذشته می  

رود و باز به زمان حال برمی گردد. بیشتر متن تک گویی  

درونی است که ما را به دنیای پر از ترس و وحشت و دلهره  

رعب   تاثیر  تحت  کامال  که  دنیایی  برد.  می  راوی  ی 

 ذهبی حاکم است.  دیکتاتوری رژیم م

 سمبل ها  

لجن مال بودن آب حوض: سمبلی از صاف نبودن و متعفن  

 بودن روابط زناشویی راویست.

آتش زدن موش ها توسط حاجی در مغازه: به آتش زدن  

 بهایی ها در میاندواب گره زده می شود.  

 رابطه ی راوی با فرزندش

در جدا شدن از سهراب ما تنها اضطرابی را که در افکار پدر   

یا راوی می بینیم شکایت از دلبستگی اوست. هیچ نگرانیی  

از او برای شرایط و تربیت و مسائل مالی و احتماالت آینده  

ی بچه در متن وجود ندارد. حتی روز بعد  که می فهمد  

فرشته   بچه به خارج برده شده به این فکر می کند که آیا

 برای او زوج مناسبی است؟!   

آیا فرشته .  با افکاری در سر، روی مبلِ راحتی دراز کشیدم»

برای من انتخابِ مناسب و درستی است؟ من برای او چطور، 

آیا انتخابِ درستی هستم، آیا میتوانیم همدیگر را خوشبخت  

سئوا این  به  دادن  جواب  اما  بود،  گرم  دلم  تهِ  ،  الت کنیم؟ 

 .« دان راحت نبودبرایم چن

 ژانر 

این »سرگذشت نامه« یک رمان رئالیستی است و از اواسط   

فصل نهم نقبی هم به ژانر مهاجرت زده می شود که پس از 

 برشی کوتاه دوباره وارد گفتگوهای درونی می شود.   

در آخر دست نویسنده را می فشارم و از آقای حسین رادبوی 

 برای خلق این اثر ارزشمند بسیار سپاسگزارم. 
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 نیاز توسلی 

 
دیگری” و بازگشت    چگونه زیستن در “خانه 

 ی خود” به “خانه 
 

 ادبیات مهاجرت 

گیری “داستان مهاجرت یا تبعید”  سال از شکل  30بیش از  

های جنجالی  گذرد. با آن که بحثدر دیاسپورای ایرانی می

چنان  ژانر ادبی همگذاری و سمت و سوی این  در مورد نام

ادامه دارد، با این حال هر روز بر تعداد نویسندگان ساکن  

شود و شکوفایی هر چه بیشتر آن  خارج از کشور افزوده می

نوید می ایران  فرای مرزهای  رسانهرا  این که  با  های  دهد. 

طور کلی به این نوع ادبیات کمتر اعتنا دارد ـ اگر  ایران به 

حال  اتمی را حذف کنیم ـ با اینجمهوری خی ریاستدوره

کردن تحوالت آن خوان این مرز و بوم از دنبالجامعه کتاب

 غافل نمانده است.

پاگیری    فهیمه  ابتدای  از  نویسندگانی است که  از  فرسایی 

گوشه  کشف  پی  در  ادبی،  ژانر  دنیای  این  ناشناخته  های 

داستان  مجموعه  نخستین  است.  بوده  با  مهاجرت  او  های 

از   “یک عکس جمعی” که به خاطرعنوان   انتشار تعدادی 

را قصه هاینریش ُبل  ادبی  بورس  آلمانی،  زبان  به  هایش 

در آلمان به چاپ رسید. چندی    1989دریافت کرد، در سال  

پیش مجموعه جدیدی از فرسایی با عنوان »کاساندرا مقصر  

ارزان سوئد منتشر شده که عالوه بر   انتشارات  است«  در 

های مقدس” و  های کوتاه “دروغهمین نام، قصه  داستانی به

می بر  در  نیز  را  رفته”  آب  “شناسنامه“زندگی  ی”  گیرد. 

ی وگوی یک نشریهی بخشی از گفتداستان آخر و ترجمه 

درباره نویسنده  با  بخش  آلمانی  این  کتاب،  دیگر  های 

 دهد. مجموعه را تشکیل می

 مهاجرت درونی و بیرونی 

با جلوهداستان وجه مشترک همه این   های  ها، “مهاجرت” 

ی آن  های امیدبخش و ناامیدکنندهگوناگون و فراز و نشیب

است. فرسایی ولی در گامی فراتر از این چارچوب، سئوال  

ی بازگشت به  دیگری” را با دغدغه چگونه زیستن در “خانه

زند و در کشاکش آن “آمادگی برای خانه خود” پیوند می “

کند.  و “چگونگی گزینش” را هم مطرح میمهاجران  تغییر”  

و یکمی در داستان چند  این چالش های حاد قرن بیست 

ای “کاساندرا مقصر است” که رنگ و بوی ملی ـ ایرانی الیه

ای موثر نشان داده  گونه به خود گرفته، با زبانی طنزآمیز و به

 شود. می

،  ای از زندگی پرماجرای شهالکاساندرا مقصر است«، گوشه »

کند که در اثر یک تصادف در  زنی تنها در آلمان را بازگو می

جا حوادث تلخ و شیرین  شود و در آنبیمارستان بستری می

می  سر  از  را  انتظاری  از  در  دور  شخصیت  این  گذراند. 

اش را تحمل کند و  های شکسته حال که باید درد دندهعین

ن دهد،  به عمل جراحی غیرالزمی ت  شدن پروندهخاطر گمبه

  در.    …شودظاهر مافیایی هم میقربانی یک کالهبرداری به

هایی چون عشق، دوستی،  است که مقوله  رویدادها  این  متن

وظیفه، تنهایی، اعتماد و روابط خونی و اجتماعی موشکافانه  

 .شوندو با نگاهی طنزآلود بازنگری می

های  های اغلب قصهشهال در این داستان، برخالف شخصیت 

های درونی و ذهنیت شلوغ  ژانر، تنها درگیر کشمکشاین  

ی دنیای بیرون تفاوت، به نظارهاراده و بیخود نیست و بی

است. او در کوران حوادث داستان قرار دارد، نسبت    ننشسته 

کوشد در مکانی نامالوف  دهد و میها واکنش نشان میبه آن

 .و غریب، هر طور شده گلیم خود را از آب بیرون بکشد

نزدیکی شهال به بدل باستانی خود، کاساندرا، کاهن تروآیی  

میتولوژی یونان، در این داستان روی دیگر زندگی مهاجرتی  

دهد: کاساندرای میتولوژی، هر چند در زادگاه را نشان می

ها،  آن که کسی به خواست خود در تروآ است، ولی به دلیل  

در مهاجرتی  دهد،  هایش ترتیب اثر نمینیازها و پیشگویی

گو که جسورانه دست رد به  برد. این پیشسر میدرونی به

میسینه  عشق  خدای  آپولون  بستر  ی  در  را  شهال  زند، 



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

115 

 

مهاجرت بیرونی او، با عمق زندگی و جسارت خطر کردن 

کند: »تاروپود ریسمانی که ما را به زندگی گره زده،  آشنا می

 ست؟ تا چه اندازه محکم است؟«از چه جنسی

 واری نوشدن جهان ذهن نسل دوم دش 

از نسل    "امید"داستان دوم دنیای پرفانتزی پسری به نام  

می نشان  را  مهاجران  تکاپوی  دوم  در  چند  هر  که  دهد 

باری از جا که کولهای مدرن است، ولی از آن ساختن زندگی

ها و یادهای آزاردهنده را با خود حمل  تفاهمها، سوءحسرت 

ها و در نتیجه کند، از بازنگری به روابط قراردادی انسانمی

مینو باز  خود  درون  دنیای  ،  "امید"ذهن    ماند. شدن 

این جوالن  فرسایی  است.  سنتی  و  مدرن  برخوردهای  گاه 

را آگاهانه با تصاویری بکر و    "امید"وجه متضاد شخصیت  

دهد. این پسر که نگاهی سنتی به  لحنی طنزآلود، نشان می

ماشین مثل  را  او  مثال  دارد،  خود  مدل،  مادر  آخرین  های 

میاین تعریف  »من  طور  ا  18کند:  که  است  فتخارِ  سال 

ی واقعی او را ام را دارم و هنوز هم چهرهپسریِ مادرِ ناباکره

است؛ صد    1007ام. شمسی در واقع شبیه پژوی  نشناخته 

توانی با فضای اتاق باز و جادارش که هزار رنگ دارد و تو می

 ی پنهان و آشکار دارد، هر کاری بکنی!« سوراخ و سنبه 

 ی غریب یک نونازی قاتل قصه 

س عنوان  داستان  با  آب"وم  متنِ    ،"رفتهزندگی  در 

زیبایی بهشناسانهکالبدشکافیِ  تلویزیونیِ  شوهای  ظاهر  ی 

نژادپرستانه عقاید  و  احساسات  غربی،  یک  واقعیِ  ی 

دهد که به  بین قرار میگرای افراطی آلمانی را زیر ذرهراست 

هنرپیشه  بازی عنوان  را  قاتل  نونازی  یک  نقش  ماهر،  ای 

ی بافت  ی این داستان، در بررسی موشکافانهکند. ویژگمی

ی جوامع غربی، به ویژه آلمان  شناسانهـ زیبایی نژادپرستانه

گیری جنبش ضد  است که نمودی از آن، از جمله در شکل

)میهن پگیدا  اسالمیخارجی  ضد  اروپایی  شدن  پرستان 

راست  محلی  انتخابات  پیروزی  و  آلمان  در  گرایان  غرب( 

ی  ماری لوپن در فرانسه به واقعیت روزمرهافراطی طرفدار  

 کشورهای غربی بدل شده است. 

داستان   نگاه یک    "رفته  آب  زندگی"این که ماجراهای  از 

شود، یکی از  ی دید قربانیان تعریف مینونازی و نه از زاویه

است. نویسنده در ترسیم نگاه    ی دیگر این داستانهاویژگی

از کینه  نازی و جهانسرشار  او، می  ی یک  از  تنگ  کوشد 

ای و شعارگونه در امان  های کلیشهی برداشتافتادن به دره

بماند و او را نه یک جانی بالفطره، بلکه مردی که استعداد  

ی عاطفی با دیگران را از دست مهرورزی و برقراری رابطه 

ها( این کارا رو نکنن،  کند: »اگر )خارجیداده،  معرفی می

دونن پشتکار و  پوسن. اینا اصال نمیمیعاری  از تنبلی و بی

پیشرفت یعنی چه و نظم و ترتیب برای چی خوبه. عاطل و  

باطل. همه دزد و کالهبردار. از خود این آفریقاییه بپرسین. 

ی( راین رو هم سطل  اگه به اون باشه، آب همین )رودخانه

 بره... .«  دونم به کجا میدزده و چه میسطل می

 ادبیات مهاجرت کاری نو در  

از نظر زبان نمادین، کاری   "کاساندرا مقصر است"داستان  

نو در ادبیات مهاجرت است. در این داستان مکان، زمان و  

گیرند: بیمارستان به  ساختار داستان معنایی چند الیه می

افتد،  ی ماجراهای قصه در آن اتفاق میعنوان محلی که همه 

ی آلمان، با  وچک جامعه ی ک مکانی است که به مثابه سیاره

ها و نظم و موازین خاص  ها، قوت و ضعفتمام کم و کاستی

می داده  نشان  اینخود  نیتی  شود:  با  که  است  مکانی  جا 

پناهانسان عنوان  به  باید  و  شده  بنا  شفاگاه  دوستانه  و  گاه 

ای به  دیدگان عمل کند. حضور شهال که در اثر حادثهآسیب 

تص  شده،  پرتاپ  سیاره  در  این  که  جا  آن  از  و  است  ادفی 

می همه  دارد،  قرار  اضطراری  اساس  موقعیتی  بر  کوشند 

تجربه و  شیوه  بر  بنا  ولی  قراردادی  او  موازین  به  خود،  ی 

 کمک کنند. 

ی پویا ولی ناکامل که شهال به عنوان مهاجر در این جامعه

در مرکز آن قرار دارد، نمایندگان قشرهای دیگر از باالترین  

زنند،  اجتماعی گرفته تا دزدهایی که به کاهدان می  هایالیه

قرار   یکدیگر  با  تضاد  در  یا  رابطه  در  و  دارند  حضور  هم 

ماهرانهمی پرداخت  با  فرسایی  شخصیت گیرند.  این  ها،  ی 

در صحنه حضور صرف دراز مدت  یا  کوتاه  که  این  از  نظر 

همه تصویری  سیارهدارند،  این  از  ارائه سویه  کوچک  ی 

ی آلمان های جامعهو خواننده را به خوبی با زیر و بمکند  می

 سازد. آشنا می

طنز برخورد نگاه  برخالف  جامعه،  این  به  شهال  آلود 

داستانشخصیت  مهاجرتیهای  در  /های  اغلب  که  تبعیدی 

کنند، هر چند انتقادی است اما  ی اجتماع زندگی میحاشیه 

اجتماعی خانه با فاصله و   "میزبان"ی  روابط  زیر    تفاهم  را 



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

116 

 

و سفید کردن،    گذارد و با پرهیز از روش سیاهبین میذره

برد. شهال، در عین  ارکان آن را از بیخ و بُن زیر سوال نمی

و   به حق  ولی  دارد،  جامعه  این  به  مثبت  نگاهی  که  حال 

راه و  است  آشنا  خوبی  به  هم  خود    "آلمانی"های  حقوق 

و اعتقاد به قانون    ها ـ از جمله شکایت کردندستیابی به آن

بیگانگی در  "شناسد. با این حال، اغلب با حس  ـ را نیز می

ها، خود درگیر است و در برخورد با بسیاری از پدیده  "جامعه

 کند.  احساس می "ی دیگریخانه "را در 

را    "بازگشت به خانه "ی  نویسنده در این چارچوب، مسئله 

روی شهال قرار است، پیش  "میهن"که در داستان نمادی از  

بیشتری می سرعت  رویدادها  وقوع  آهنگ  چه  هر  و  دهد 

شود:  ، بیشتر میگویی به این پرسشگیرد، ضرورت پاسخمی

ی خود یا دیگری؟ این تصمیم و گزینش،  زیستن در خانه

سرانجام در اوج داستان، وقتی قرار است شهال به اشتباه به  

در واقع به تصمیمی در  زیر چاقوی جراحی فرستاده شود،  

میباره بدل  او  زندگی  و  مرگ  و  ی  شک  نمایش  شود. 

دغدغه سبکتردیدها،  و  که  کردن ـسنگینها  شهال  های 

های اضطراری مضحکی قرار  جا او را در موقعیتجا و آناین

 کند.  دهد، به هیجان و کشش داستان اضافه میمی

 زمان داستان 

نویسنده در داستان خود   از با آن که  تنها یک شبانه روز 

حال تاثیر کند، با اینزندگی شهال را در زمان حال روایت می

رویدادهای تاریخی پیش از میالد مسیح بر زندگی کاساندرا  

اتفاق   برای شهال در قرن بیست و یکم  با حوادثی که  هم 

گیرند.  افتد، در دو خط زمانی موازی در کنار هم قرار میمی

رایج  روید  "زمانیهم"این   شگردهای  با  داستان،  در  ادها 

صورت  قهرمان  خاطرات  مرور  یا  گذشته  به  بازگشت 

گیرد، بلکه به طور طبیعی در مسیر حوادثی که در زمان نمی

 شود.  پیوندند، جاری میحال به وقوع می

هم این  صورت   سویی چیدمان  طوری  داستان  در  زمانی 

پیش به  کاساندرا،  سرنوشت  بازگویی  که  در  گوگرفته  یی 

شود. به این ترتیب کاساندرا در  ی شهال بدل میمورد آینده

پیش نقش همان  بازی میداستان شهال،  را  کند که  گویی 

آپولون یا سرنوشت در میتولوژی یونانی به او واگذار کرده  

اسارت خود  توصیف شب طوفانی  است. مثال کاساندرا در 

وادیمی به  گام  داستان،  این  بازگویی  »با  مرگ    گوید: 

گویی سرنوشت شهال هم  نهم.« این تصویر در واقع پیشمی

بیمارستان در همان   به  انتقال  اثر تصادف و  هست که در 

 آید.  ی مرگ بر فراز سرش به پرواز در میشب، فرشته

است"در   مقصر  عناصر  "کاساندرا  جا  به  جا  چند  هر   ،

طور کلی،  کنند، ولی بههای پسامدرنی خودنمایی میداستان

نویسان تراژدی   "قهرمان در سفر"ر اساس ساختار کالسیک  ب

یونان باستان استوار شده است. در این ژانر شخصیت اصلی 

رود و پس  داستان )مثل اودیسه(، به سفری دور و دراز می

مرحله یا ایستگاه    7از گذر از مراحل گوناگون که معموال  

نقطه به  بازمیاست،  آغاز  قهرمانی  شخصیت  ولی    گردد. 

بازگشته با کسی که عزم سفر کرده، تفاوت بسیار دارد و این  

از تحول و دگرگونی او در طول سفر و تاثیرعوامل بیرونی بر  

 شود.  شخصیت او ناشی می

نیز همین روند را پشت سر    "کاساندرا مقصر است"شهال در  

گذارد، با این تفاوت که این قهرمان قادر به حرکت نیست می

ت به  مدت  تمام  بیمارستان  و  است.    "زنجیر "خت  شده 

نویسنده برای انتقال دنیای بیرون به داخل بیمارستان، از 

به تعبیر ژرار ژانت سود برده   "وگوی بینامتنیگفت "شگرد  

و با جاری کردن تجربیات کاساندرا در متن، رشد و تغییر 

 شخصیت شهال را ممکن ساخته است. 

 ستایش تغییر سرودی در  

کلیبه است"داستان    طور  مقصر  ساختاری  "کاساندرا  از   ،

ایجاد   از  آگاهانه  نویسنده  است.  برخوردار  شفاف  و  روشن 

غیرضروری،  پیچیدگی طرحبندبازی های  و  زبانی    های 

بهانه به  مجهولی  چند  داستان معادالت  کردن  رازآمیز  ی 

می خلق پرهیز  با  است  شده  موفق  خوبی  به  و  کند 

های اضطراری و رویدادهای دور از انتظار، کشش و  موقعیت

 هیجان روایت را صد چندان کند.  

از »زنده نهراسیدن  معناست؟:  چه  به  من  نظر  از  بودن 

این  دشوارترین  از خود داری.«  برای تغییر تصویری که  ها 

در  جمله  سرودی  که  کاساندرا  است، ی  تغییر  ستایش 

سازد که با  های فرسایی را میی مجموعه داستانمایهجان

طنز پردازی شخصیت  لحنی  قوی،  فضاسازیای  و  ای  آمیز 

 گشاید.  ای نو به دنیای ادبیات مهاجرت میهموثر، دریچ

ـ آلمان 2022ـ تهران، بازبینی  2016 فوریه
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 هاشمی شریفه بنی 

 
 

 تآتر ایرانی در تبعید  
اگر بخواهیم به تآتر و یا به طور کلی هنر و ادبیات خارج از 

ابتدا بپردازیم به  سرزمین اصلی هر ملیتی بپردازیم، باید در  

از  کنندگان  کوچ  یا  و  هنرمندان  این  خروج  چرایی  و  نوع 

سرزمین مادری خود؛ چرا که وابستگی این دو به هم، در  

 شان اجتناب ناپذیر است. نوع کار هنری و خالقیت

گذاری نیز گذاری وبحث بر سر این نامهمچنان که در نام

می برون"کنیم؛  مشاهده  د"،  "مرزیتآتر  تبعیدتآتر  ،  "ر 

 و...   "تآتر مهاجر"

ی ارتباط  در باره"همان طور که برشت هم در شعر معروفش  

و  می  "مهاجرین شدگان(  )خارج  مهاجرین  تفاوت  نویسد، 

تبعیدیان )رانده شدگان(، در برخورد  و رفتار متفاوت این  

 شود.  دو گروه به گریزشان از سرزمین خود مشخص می

یسندگان، هنرمندان و ناشران زمانی که تعداد زیادی از نو

پارلمان آلمان به    1933سال   از آتش سوزی  درست بعد 

- 1938ای یهودیان تازه در  کنند، فرار تودهخارج فرار می

به    1938نوامبر    9رسد؛ وقتی که از  به اوج خود می  1939

نازی که  شد  مسلم  نیز  یهودی  شهروندان  قصد  آخرین  ها 

 جدی نابودی یهودیان دارند.  

از ملیت شان  ت بعیدیان آلمان تمام کسانی بودند که فارغ 

تهدیدِ   خاطر  به   ... و  چکسلواکی  از  چه  و  آلمان  از  چه 

همین   برای  و  کردند  ترک  را  کشور  قدرت،  در  فاشیسمِ 

نمینمی یا  آنهایی  توانستند و  خواستند به کشور برگردند؛ 

هنری و یا    –که در خارج به نوعی به خاطر مسائل سیاسی  

نالیستی و...مستقیم و یا غیر مستقیم درمقابل حکومت ژور

و   نویسندگان  کاتاگوری  این  در  گرفتند.  قرار  فاشیستی 

سیاسی بودند،     1933هنرمندانی که نه در قبل و نه بعد از  

ارتباط با نشریات و  از آلمان با قطع هرگونه  بعد از خروج 

نمی که  دادند  نشان  فاشیستی،  هیچ  فرهنگ  خواهند 

 ی با فرهنگ و سیستم فاشیستی داشته باشند. ارتباط

نویسندگان و هنرمندانی هم بودند که باوجود خارج شدن  

از  از آلمان ولی در موضعی بودند که مشکل بشود آنها را 

نظر ایدئولوژیکی ضدفاشیست دانست، هرچند در تبعید یا  

به سر  غربت  به صورت محافظهمیدر  انسانبردند؛  گرا  کار، 

 و...  )اومانیست(

ی محل زندگی خود است  مهاجرت به معنای انتخاب آزادانه

از نظر اقتصادی، آب و هوایی    –برای موقعیتی بهتر داشتن  

و نه تنها هیچ اجبار به هر شکلی پشتش نیست،     -و یا... 

بلکه اکثر این مهاجرین با کشور اصلی خود آزادانه در ارتباط  

در همه جا بوده و  ای که همیشه و  و رفت و آمدند؛ پدیده

هایی که برای تجارت همچنان هست؛ به طور مثال اروپایی

هایی که به خاطر آب و هوا و  رفتند و یا آلمانیبه آفریقا می

می و  رفته  اسپانیا  جنوب  به  طبیعت  هیچ  زیبایی  و  روند 

 مشکلی هم با کشور و حکومتشان ندارند. 

گزیرِ فوج فوج و اما با نگاهی به روند جهانی فرار و گریزِ نا

شان به علل گوناگون و تحت  ها  به  کوچ از سرزمینانسان

شکلش   هر  به  جانفرسا  صورتی –فشارهای  هیچ  به  که 

گذاشتنمی نام  آزاد  انتخاب  را  آن  نهایت    -شود  در  و 

و  برمی مملکت  یک  اجتماعی  سیاسی  وضعیت  به  گردد 

  یی وقت، آیا معنای واژهارتباط  آن مردم با قدرت حاکمه

تاریخ   روند  طی  در  دیگر  واژگان  از  خیلی  مثل  تبعید، 

 اجتماعی متحول نشده است؟  

با این تفاسیر به گمان من این درست مصداق وضعیت اکثر 

ایرانیان خارج از کشور است، که به دلیل اجتماعی گوناگون  

آزادانه  را امکان  ایران  در  هنری  و  اجتماعی  فعالیت  ی 

 نداشتند.  

ویژگی این  از  دامنه های  اجباری  مهاجرت  یا  و    کوچ 

فکری  های گوناگون  آن و طیف   یی زمانی گستردهمحدوده

های مختلف با افکار و ایدهعقیدتی، مذهبی، جنسیتی و...  

 است.
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، این طیف در جمع تآتریان نیز چنان که در دیگرِ هنرمندان

رنگارنگ با گرایش های متفاوت از ابتدا وجود داشت؛ و در  

 یافت. تبلور می هنرشان نیز

بیشتر  بتواند  تاحدی  که  نام  بهترین  دلیل شاید  به همین 

باشد،   برداشته  در  را  گوناگون  طیف  درتبعید"این    "هنر 

باشد؛ و در هنر تآتر نیز درست مثل تآتر آلمان در جنگ  

نام   که   دوم  خود   "Theater am Exil"جهانی  بر  را 

 باشد. گویاترین نام   "تآتر در تبعید"گرفت، 

طیف از  که  عظیمی  خیل  همین  مثل  درست  تآتر    این 

از   متفاوتی   اشکال  و  سطوح  شده،  تشکیل  رنگارنگی 

که به    -های سطحی یا به زبان تآتری، کمدی فارس  کمدی

نوعی با هجو و طنزِ ساده و لودگی، مسائل سیاسی اجتماعی  

ی  گرفته تا آثار کالسیک و شناخته شده   -کند را نقد می

 گیرد. ...را دربر میجهان و

نام   به  آمریکاست و  بیشتر جایگاهش در  اول که  تآتر نوع 

شود؛ که بیشتر با نگاهی  آنجلسی نامیده میتآترهای لوس

طنزآلود و البته در سطوح مختلف چنانکه ذکر شد از کمدی  

های  های هجوآمیز و مسخرگی شیخ و مال و... تا نمایشنامه

ی  و نوع دوم آن هم البته طنزآمیز  اجتماعی و گاهن سیاس 

های  های شعاری تبلیغاتی گروهدر سطوح مختلف از نمایش

سال  –سیاسی   در  انقالببخصوص  از  بعد  اول  تا     -های 

و   تر  جدی  کالسیک  یا  و  سیاسی  اجتماعی  تآترهای 

و آن هم در سطوح مختلف و در سبک و   –دراماتیک تر  

یا کابارت  چه به صورت استاندآپ کمدی    -های گوناگونفرم

که هرچند    -و چه به صورت اجراهای کالسیک و یا مدرن

 خورد.سرتاسری ست ولی بیشتر  در اروپا به چشم می

گروه انقالب،  از  بعد  سال  چهل  این  ایرانی  در  تآتری  های 

  -بیشتر در آمریکا، اروپا و کانادا  -زیادی در سراسر جهان،  

فستیوال  گوناگونی  و  )آل  –های  اروپا  در  در بیشتر  مان 

در  فرانسه  هایدِلبرگ،  سپس  و  هامبورگ  کلن،  شهرهای 

بوجود آمدند که بعضی از آنها برچیده شدند و   -پاریس و... 

وجود  با  هایدلبرگ،  و  کلن  فستیوال  مثل  دیگر  بعضی 

 دهند.  مشکالت عدیده همچنان به کارشان ادامه می

گنجد و  ی آنها در این فرصت کوتاه نمیپرداختن به همه

شود که در مورد این موضوع یک سالی می   -نگارنده   –من  

تاریخ   تبعید"یعنی  در  نوشتن    "تآتر  و  تحقیق  حال  در 

 هستم.  

فکر نوشتن تاریخ تئاتر در تبعید از آنجایی در ذهنم نطفه  

بست که از یک طرف هر روز شاهد از دست دادن هنرمندان  

بار  و نویسندگانی بودیم و هستیم که هر کدام خود با کوله  

با خود    -گاه ناگفته  -ای از تاریخ را  هایشان گنجینهتجربه 

کنند؛ و از طرفی پاسخی باشد به  در دل خاک مدفون می

از اشخاصی   از    -این پرسش که جسته گریخته  بخصوص 

شنویم که شما تئاتریان در آنجا  شنوم و میمی  -داخل کشور

جوانی که  اید؟ و همچنین پاسخی باشد به نسل  چه کرده

ی دانستن و جمع آوری اطالعاتی درمورد کارکرد تئاتر  تشنه 

 در تبعید هستند.  

که  –های تئاتری من ی پیوستو از آنجایی که هنوز رشته 

نه تنها با نوشتن  گسسته نشده، بلکه    -امبا آن شکل گرفته

های اخیر تاحدی بیشتر هم شده، به خودم گفتم  در سال

آوری جمع  با  است  دست  کارنامه  چطور  تئاتری  ی  

باطرح    و  کشورشان  از  خارج  کارهای  بخصوص  اندرکاران، 

همه  برای  مشترکن  که  ایشان  از  پرسش  این  چند  ی 

هنرمندان فرستاده و همچنان درحال فرستادنم، بپردازم به 

تاریخ تئاتر در  "قسمتی از سرگذشت ایرانیان در تبعید یا   

 .  "تبعید

 

ن با تآتر داخل کشور است  چیزی که مهم است تفاوت آ 

هایش آزادی انتخاب و  که مسلمن یکی از مهمترین ویژگی

هرکدام   –اجرای بدون سانسور است و به طبع بیشترشان  

نقدی ست بر این سانسور و مطرح   -در سطح و به زبان خود

ی مثبتِ آن  اجتماعی؛ که این نکته  - کردن مسائل سیاسی 

پراکندگی ایرانیان در سراسر  است ولی  متاسفانه به علت  

فعال   حضور  آن  کمبودهای  بزرگترین  از  یکی  جهان 

علت   به همین  البته درست  و  است  پراکنده    -تماشچیان 

هنرمندان حرفه   -بودنِ  غیر  بیشتر  کمتر کارها  یا  و  ای 

و  حرفه  مالی  مسائل  به  زمینه،  این  در  کمبود   و  ای ست 

بودجه برمینداشتن  نیز  کافی  چرای  اکثر    گردد؛  که 

به دست مجبور  خود  معاش  تأمین  برای  تآتر  اندرکاران 

حتی با    - داشتن یک شغل دیگر هستند و تآتر برای آنها  

بدان وافر  عشق  و  حرفهنمی  - پشتکار  صورت  به  ای تواند 



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

119 

 

جنبه  بیشتر  شرایط  بهترین  در  و  کردن درآید  ارضا  ی 

شان و یا عشقشان به این  اجتماعی  -های احساسیخواست 

دارد در بدترین وضعیت به طور عام است که آنها را وامی  هنر

به کارشان ادامه دهند. این البته در رابطه با تآترهای به زبان  

فارسی ست که چنان که گفتم، متاسفانه تماشاچیان زیادی  

ندارد وگرنه بسیارند کسانی که به زبان اصلیِ کشور میزبان  

موفقند؛ که این   کنند و بعضن هم در کارشان بسیارکار می

گنجد  و نه در تآتر ایرانیِ به  البته در کاتاگوری دیگری می

 زبان فارسیِ در تبعید. 

این چهل سال   در  گفتم  اوصاف چنان که  این  تمام  با  اما 

های قدیمی که ترک وطن کردند و  چه از تآتری  –بسیارند 

در غربت با تمام مشکالت گفته شده، به کارشان ادامه دادند  

زبان  و چه   به  تآتر خواندند و  اینجا درس  نسل جوانی که 

ها و  کشور میزبان مشغول به کار شدند و یا در همین گروه

ها همراه با نسل گذشته همکاری کردند و در این  فستیوال 

 راستا خود به کار پرداختند.  

و اما امروزه یعنی بعد از پاندمی کرونا، نوع جدیدی از تآتر 

رسانه آمدر  بوجود  اجرا ها  زوم  طریق   از  بیشتر  که  ده 

ی تعییرات شود، که خود حدیث مفصلی ست و نتیجهمی

بین   باشد  پلی  توانسته  که  تآتر   این  کرونا؛  از  بعد  جهان 

فعال   بسیار  اروپا  در  بخصوص  سراسری،  و  خارج  و  داخل 

لندن   که مثل دیگر    -گروه خوانش  –است و مرکزش در 

 تر نوشت. ها باید درموردش مفصلتقسیم بندی

 

چنان که   -این نگاهی کلی و کوتاه بود به تآتر درتبعید که  

احتیاج به یک تحقیق کامل و همه جانبه دارد. با    -ذکر شد 

آن  از پس  بتوانیم  و  بتوانم  تاحدی هم شده  این که  امید 

 برآیم و برآییم.   
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 رباب محب 

 
 ی دستگاهی«  برابر فلسفه»اندیشیدن در  

 اثر مهدی استعدادی شاد  

 

ی دستگاهی« در دو جلد  کتاب »اندیشیدن در برابر فلسفه

ی مستقل از هم  ها مقاله، حاوی دهاثر مهدی استعدادی شاد 

آید نویسنده بر آن است  است. چنانچه از عنوان کتاب برمی 

-فلسفهی  که تأمالت خود را پیرامون شعر و ادبیات در آینه

ی ی دستگاهی )فلسفهی مقابل فلسفهای بگیرد که نقطه

بافد  ای میحکومت اسالمی( است. وی بدین ترتیب رِشته

-دهد و متنی میکه بند بندِ این مقاالت را به هم پیوند می 

نکته و  های مطرح  آفریند کمابیش منسجم. حجم مطالب 

ت را ی پرداختن به تک تک مقاالشده در کتاب، به ما اجازه

دهد، اما تالش ما بر این است تا با نگاهی کلی و اجمالی  نمی

متون ساختار  کلیت  فلسفهبه  برابر  در  ی »اندیشیدن 

 ای از آنچه خواندیم واگو کنیم.  شمه دستگاهی«

گردد: میرازآقاجان کرمانی  جلد اول، با سه سرلوحه آغاز می 

ی پیش از دورهترین منورالفکران ایران در  »یکی از برجسته

ی زاده »ناشر و سردبیر نشریهمشروطه«، جلیل محمدقلی

روشفکران   »از  رحیمی  سرانجام مصطفی  و  مالنصرالدین« 

انقالب   از  پیش  روشن  57نادر  با  به  "گفت    بینیکه  من 

مشخصاً انتخاب نویسنده   . "دهم جمهوری اسالمی رأی نمی

مقاالت هدفمند است. یا به عبارتی این سه سرلوحه، ستون  

می را  اول  بلورین جلد  پیکر  ستون،  سه  این  بر  سازند. 

میاندیشه پرداخته  و  ریخته  که  هایی  فکری شود  حیثیت 
ایرانی انسان  فرهنگی  پیکری که در  نامیده می  ادبی  شود. 

طول تاریخ، زیر بار ستم و سانسور، بارها و بارها شکسته، اما  

،  تعدادی شادمهدی اساز پا نیفتاده. پس از همین روست که  

. هدفی  ورزیسازد برای اندیشهدستاویزی می  حیثیت  از این

دهد با این امید که حیثیت فکری ادبیِ  پیش روی قرار می

هدف   تحقق  بازستاند.  تاریخی  بادهای  از  را  بربادرفته 

 نویسنده، اما در گِرو »گذار از اعتراض به اعتراف« است. 

شود: نیمایوشیج )نامه به جلد دوم با چهار سرلوحه آغاز می 

نیکیتا(، صادق هدایت )نامه به شهید نورانی(، مهدی اخوان 

از این اوستا(، تئودور و. آدورنو )فلسفه هنوز    -خرهثالث )مؤ

چه ضرورتی دارد(. گرچه پیوند یا ربط این چهار سرلوحه با 

شود، مقاالت درج شده در جلد دوم به دشواری حاصل می

-کنیم که ما را وامیاما اینجا و آنجا ما با عباراتی برخورد می 

مون مفاهیم ای دست از مطالعه برداشته و پیرادارد تا لحظه

آمده در کتاب بیندیشیم و ناگهان به پیوند یا ربطی برسیم  

که بطور مشخص در متن قابل رؤیت نیست یا جلوه ندارد.  

نقل قولی از تئودور و. آدورنو یکی از اینگونه عبارات است؛ 

وظیفه آزادی،  برای  پناهگاهی  کردن  دوش  »فراهم  بر  ای 

استعدادی شاد، این موضوع را فلسفه است.« که ای کاش  

می  بسط  بیشتر  به  کمی  دوم  جلد  پایان  در  نویسنده  داد. 

می  سوخته(  )یا  خاکستری  آمدن  نسل  با  که  نسلی  رسد، 

حکومت اسالمی دوشقه شد. نیمی در وطن ماند و سر به 

ی دیگر به ناگزیز زندگی در تبعید را برگزید و  باد داد. نیمه

ر وجودش شعر و داستان و ترانه به صرافت افتاد تا از خاکست

تن و  کسرایی  فرهنگ  دوم:  )جلد  بیکامگیبسازد  -های 

 پروایش(.  

از   بخشی  شاید  یا  کل  که  است  ذکر  به  الزم  اینجا  در 

فلسفه  برابر  در  دستگاهی«»اندیشیدن  های  سخنرانی  ی 

کانون در  شاد  استعدادی  مهدی  ادبی  آقای  فرهنگی  های 

مطالب   مشخصاً  ویراستاری است.  شاید  و  باید  که  آنطور 

تایپی،  نشده اشتباهات  با  آنجا  اینجا و  اند. در جلد دوم ما 

شویم. به چند نمونه توجه کنیم: دستوری و لغوی روبرو می

تئودور و. آدورنو )فلسفه هنوز واژه ی »هنوز«  در عبارت: 

که عشق نوشتن ادامه   داردممکن میچه ضرورتی دارد(، »...

)ص  «  ؟ممکن داشتندارد از فعل مرکب  ممکن می»«  یابد.

»انگار سفیه27 و  »سفینه (  است«  فرود  حال  در  ای؟«  ای 

 ( و...  53)ص 
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البته بر کسی پوشیده نیست که این تنها یکی از معضالت 

شمار نویسندگی در تبعید است: ناشران ایرانی در خارج  بی

دستمزدی   پرداخت  به  حاضر  کشور،  ویراستاری  از  برای 

کنند نیستند و این مسؤلیت را به گردن آثاری که منتشر می

اندازند. از ناشران ایرانی داخل کشور بگذریم نویسندگان می

 که مثنوی هفتاد من است.  

این  نکته گاه  موضوعات  پراکندگی  که  است  این  دیگر  ی 

کند که آیا بهتر نبود بطور مثال  سؤال را در ذهن متبادر می 

مجموعهخوا یک  در  ادبی  آثار  مینش  مستقل  آمد؟  ی 

»خودباوری اندیشه موضوع  یا  نیما،  ناتمام  تابلوی  نیما،  ی 

که   است  کتاب  جالب  موضوعات  جمله  از  جمعی« 

گستردهمی ابعاد  بطور  توانست  و  بگیرد  خود  به  تری 

 ساختارمندی در یک مجموعه گنجانده شود.  

 
 

فلسفه برابر  در  مانیفست   دستگاهی«ی  »اندیشیدن 

انتخاب یک چشم  استعدادی شاد است. وی انداز فرضی  با 

بگونه تا  است  تالش  در  ارشمیدسی(  عینی  )نقطه  ای 

را در کلیت    هاموضوعات مورد نظر خود را مشاهده کند و آن

نویسنده فارغ از هرگونه منفعت  در این راستا،  خود دریابد.  

دون بغض و  ب   شخصی دست به تعریف و تطبیق زده است.

بی گرفتن  کینه،  نادیده  در  اروپایی  پژوهشگران  انصافی 

می مطرح  وضوح  به  را  ایرانی  فلسفه(  )یا  کند.  فیلسوفان 

زیراکه نویسنده نه در صدد است غرب را به چالش بکشد نه 

غرب از  دارد.  نشانی  خود  در  ذهنی  مشغلهستیزی  ی 

شاد سویی    استعدادی  تبعیدیاز  و  آواره  از    انسان  است، 

سوی دیگر حکومتی که این انسان را به آوارگی و زندگی  

می و  کرده  وادار  تبعید  نزد  در  که  روست  همین  از  کند. 

آفرینش در    یابد به نام پارادوکسیکالمی   آدورنو اهرمی تازه

خاطر پیش شرط کار و کُنش اندیشگر  . اگر »آرامشتبعید

اند »برغم  هاست« پس چگونه اندیشمندان در تبعید توانست

ی خود را مکتوب« کنند؟ منشأ این  آوارگی و تبعید اندیشه

پویایی و خالقیت کجاست؟ دوری از زبان مادری، مشکالت  

خود  انسانی  حیثیت  تثبیت  دنبال  به  آوارگی،  معضالت  و 

تواند سد و مانعی بر سر راه خالقیت  دویدن، تا چه اندازه می

 و هنر باشد؟  

یم اساساً نویسنده )از زبان آدورنو(  در اینجا جای دارد بپرس

ی کدام تبعیدی را گوید؟ چهرهاز چگونه تبعیدی سخن می

می هاشور  خود  کلمات  یک  با  در  تبعیدی  انسان  آیا  زند؟ 

 الگوی مشخص قابل تعریف است؟ 

دانیم که بسیاری از آثار ادبی جهان حاصل  از سوی دیگر می 

شاعرانی است که خواسته یا  تخیل و ادراک نویسندگان و  

شود که  اند. گفته میناخواسته زندگی در تبعید را برگزیده

میالن کوندرا پس از چهل سال زندگی در تبعید موفق شد  

اش را پس بگیرد. وی یکی از معروفترین  تابعیت سلب شده

تحمل »سبکی  نوشته  آثارش  تبعید  در  را  هستی«  ناپذیر 

دمد« را در پاریس  می  است. همینگوی »خورشید همچنان

به دنیای ادبیات تقدیم کرد. به همین دو نمونه قناعت کنیم  

حوصله در  مقوله  این  از  نوشتن  مختصر که  متنِ  این  ی 

نیست. و بیاییم از خود بپرسیم: آیا دوری از زبان مادری و  

آشنایی با زبانی نو، تقابل این دو زبان )و تقابل دو فرهنگ(  

 رای آغاز حرکتی تازه؟  فی نفسه عاملی نیست ب

پرسش   از  یا  نیستیم  پرسشی  به  پاسخ  صدد  در  ما  اینجا 

سازیم برای تأمل و تعمق بیشتر و با نیچه همصدا  اهرمی می

خانهمی که  است  این  من  بخت  و  »اقبال  که  را  شویم  ای 

برمی و  نیستم«  به  صاحب  برابر  گردیم  در  »اندیشیدن 

دستگاهی«فلسفه استعدادی    ی  مانیفست  در  و  ما،  شاد. 

یابیم.  البالی جمالت و عبارات نویسنده خشمی نهفته می

خشمی که حتی هنگام توصیف مفاهیمی چون گروتسک یا  

پیدا می کند. این خشم نهفته،  »مای« غزاله علیزاده نمود 

است. حاصل حضور ثمره و سانسور  عمر سرکوفت  ی یک 

انسان ایرانی  های سیاهی است که بر وجود  ی دستمقتدرانه



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

122 

 

و  تغییر  حال  در  پیوسته  اما  غرب،  و  شرق  انداخته.  سایه 

تحول بوده و هستند. یا به عبارتی غرب و شرِق امروز، آن  

خاورزمین و مغرب زمین دیروزی نیست که نشانی از تقابل  

قطبی نداشتند. غرب و شرق، در روند تاریخی خود، فراز و  

پیمودهنشیب را  فراوانی  آزموده  های  تقابل  و  آن  به  تا  اند 

ی سنگین را به دست دنیای اند که امروز وزنهقطبی رسیده

می و  غرب  علم  مالک  امروز،  غرب  است.  سپرده  یا  سپارد 

صنعت و فرهنگ و ادب و اندیشه و فلسفه است و در فناوری 

ی تبعیدی در این غرب  و فنون نظامی نیز سرآمد. نویسنده

رسد، اما با نگاهی  ود میی خمقتدر است که به کشف دوباره

تخیل  در  را  کور«  »بوف  که  نگاهی  همان  شاید  یا  دیگر. 

دریچه این  یا  گنجاند.  هدایت  شاد  صادق  استعدادی  که   ،

 گشاید؟  مقابل چشم خواننده می ورزیهنگام اندیشه

تر  بریم که نام نویسنده از آثارش مهمما در روزگاری بسر می

اند. حکم آنان،  ق این حیطهاست. جوایز ادبی، خدایان بر ح

-حکم الهی است و کرسی و مقام نویسندگان را تعیین می

به   آب  که  هست  هم  منتقدانی  راستا  این  در  البته  کند. 

که   روست  همین  از  شاید  و  بریزند.  ادبی  خدایان  آسیاب 

های کوچک بسیاری از نقدها هیچ روغنی به چرخی از چرخ

نمی ادبیات  بزرگ  مو  این  از  میمالند.  که نظر  توان گفت 

  ی دستگاهی«»اندیشیدن در برابر فلسفهاستعدادی شاد، در  

و   نگاه  برای  تازه  الفبای  یک  آفرینش  با  تا  است  کوشیده 

فلسفهژرف و  ادبیات  هزارتوی  در  را  ایرانی  منِ  ی نگری، 

مسیری  وی  بطبع  کند.  کشف  دوباره  شده،  مُثله  ایرانی 

ها ممکن نیست این گردنهبرگزیده سخت و ناهموار. عبور از  

 مگر با به چالش کشیدن خود و خواننده.  
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 بهروز شیدا 

 

 فریادها از کجا است؟
ی ژوزه ساراماگو و پس از  گذری از دو رمان همزاد، نوشته 

 ی هاروکی موراکامی تاریکی، نوشته 

 

ی ، نوشته همزاددر جستاری که پیش رو دارید از دو رمان  

ی هاروکی موراکامی،  ، نوشته پس از تاریکیژوزه ساراماگو و  

میبه تاریکیسرعت  به  نگاه  در  روشناییگذریم؛  و  ها؛  ها 

ها؛ نواها و آرزوها؛ تصویرها و تصورها؛ از  ها و بیداریخواب 

ای هایی که از روزنهجویان تنساز تا رهزادهای تاریکیاز هم

 صدایی. صدایی تا عروج بیبینند از امکان همنور می

 را بخوانیم. همزاد  ی خالصه    

 

1 

که داستان شباهت دو مرد است، در چندین فصل همزاد  

 شود؛ از زاویه دید سوم شخص. شماره روایت میبی

ی فیلم  ترتولیانو ماکسیمو آفونسو، معلم تاریخ، برای کرایه   

که دوست است«  برای سرعت  ریاضی  »مسابقه  معلم  اش، 

رود. این فیلم را  سفارش کرده است، به فروشگاه فیلم می

کند. در این فیلم مردی که نقشی فرعی  کرایه و تماشا می

دارد. این  تمامی شبیه او  کند، چهره و اندامی بهرا بازی می

نام با  نیز  فیلم دیگر  بازی کرده  بازیگر چند  های گوناگون 

 است.

های او را نیز کرایه ی فیلمترتولیانو ماکسیمو آفونسو بقیه    

نام نامزدش،  ای که بهگاه از طریق نامهکند. آنو تماشا می

تهیه شرکت  به  دپاز،  فیلمکنندهماریا  از  تعدادی  ها  ی 

اش، آنتونیو کالرو  یشه را که نام واقعینویسد، این هنرپ می

می پیدا  نقشاست،  بازیگر  زاویه کند؛  از  که  فرعی  ی های 

 زاد او. ی او است؛ انگار خود او؛ همتمامی کپیجسمانی به

هم   با  و  است  کرده  ازدواج  کالرو  هلنا،  آنتونیو  سرش، 

میزنده همگی  از  که  آفونسو،  ماکسیمو  ترتولیانو  سر  کند. 

د جدا شده است، مایل به ازدواج با نامزدش، ماریا  اول خو

ی او  دپاز، نیست، اما با مادر خود که مایل به ازدواج دوباره

 است در تماس دائم است.  

سرانجام پس از ماجراهای بسیار، آنتونیو کالرو در حالی     

که خود را جای ترتولیانو ماکسیمو آفونسو جازده و شبی با  

راه با  است، پشت فرمان ماشین او، همنامزد او خلوت کرده  

او، با کامیونی تصادف می کند. این تصادف به مرگ  نامزد 

 شود.  ها منجر میآن 

آنتونیو     که  شبی  نیزهمان  آفونسو   ماکسیمو  ترتولیانو 

ی او رفته و در کنار  کالرو  با نامزد او بوده است، به خانه

 سر او، هلنا، خوابیده است.  هم

 
می    هلنا  مادرش  به  آفونسو  ماکسیمو  که  ترتولیانو  گوید 

پذیرد که نقش  این او نبوده است که مرده است. مادرش می

خواهد که مادری فرزندمرده را بازی کند. هلنا نیز از او می

نقش بهبه  هماش،  ترتولیانو عنوان  دهد.  ادامه  او،  سر 

 پذیرد.  ماکسیمو آفونسو می

انو ماکسیمو آفونسو با نام آنتونیو کالرو در  در پایان ترتولی   

گوید  کند و میخانه خوابیده است که شخصی به او تلفن می

ماکسیمو به ترتولیانو  دارد.  او  اندامی شبیه  و  تمامی چهره 

او قرار مالقات می تپانچهگذارد. آنآفونسو با  ُپر گاه  اش را 

 رود. کند. و به سراغ او میمی

 را بخوانیم.تاریکی پس از  ی خالصه   

     

2 

ای شود؛ در آمیختهدر هجده فصل روایت می  پس از تاریکی

باالی   در  شخص.  سوم  و  جمع  شخص  اول  دید  زاوید  از 

ها نقش ساعتی هست. در باالی فصل اول، نقش  ی فصلهمه

می نشان  را  شب  دوازده  از  قبل  دقیقه  پنج  دهد؛  ساعت 

در فصل هجده  آخرین نقش ساعت از چهار نقش ساعتی که  
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ی شوند، نه دقیقه به هفت صبح روز بعد را. همهدیده می

ی پنج دقیقه به دوازده شب تا نُه دقیقه ماجرا انگار در فاصله

 گذرد.    به هفت صبح روز بعد می

در رستورانی در توکیو هستیم. ماری سر میزی نشسته    

خواند. یک مرد جوان، تنسویا تاکاهاشی،  است و کتابی می

دهد.  دو تابستان  نشیند و غذایی سفارش میسر میز او می

اتفاق یک پسر دیگر،   پیش از این، او در استخر یک هتل، به

   راه بوده است.با ماری و خواهرش، اِری آسایی، هم

کند،  که تاکاهاشی رستوران را ترک میاندکی پس از آن    

کائورو، زنی که صاحب یک هتل است، به سراغ ماری که  

آید و او را  جوی دانشگاه مطالعات خارجی است، میدانش

راه  فروش چینی که همی سخنان یک زن تنبرای ترجمه 

مردی به هتل آمده و بعد از مرد کتک خورده است، با خود  

 برد.  می

کنند.  در هتل دو زن دیگر، کوموگی و کوروگی نیز کار می   

کشی حرفهکائورو  بیستگیر  در  اما  بوده،  سالهای  گی  ونه 

 کُشتی را کنار گذاشته است. 

به      مردی  برجسته،  کارمند  یک  با  میان  این  نام  در 

فروش را به  شویم. هم او است که زن تنشیراکاوا، آشنا می

بینیم که  . خواهر ماری، اِری آسایی، را میهتل برده است

اتاق  انگار تصمیم گرفته است  در  اش به خواب رفته است. 

 برای همیشه بخوابد.

  کنند. دیگر را مالقات میماری و تاکاهاشی چندین بار یک    

می اِری  اتاق  گوشهاز  زندهگذریم،  از  و  گیای  شیرکاوا  ی 

همرابطه  با  او  میی  را  کسرش  کائورو بینیم.  هتل  در  می 

خوانیم.  دیگر را میچرخیم. سخنان کائو و ماری با یکمی

ادامه برای  دارد  تصمیم  برود.  ماری  چین  به  تحصیل  ی 

ی حقوق اش در رشته خواهد به تحصیالتتاکاهاشی نیز می

 ادامه دهد. 

می    ماری  به  صحبت  تاکاهاشی  آسایی  اِری  با  که  گوید 

مند است. خود واهرش عالقهکرده و او گفته است که به خ 

کند. در پایان ماری به اتاق  او نیز به ماری اظهار عالقه می

 خوابد. ی او میرود و درآغوش پیکر خفته اِری آسایی می

 
ی مهرداد  (، همزاد، ترجمه 1395ساراماگو، ژوزه. ) - 1 
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 را بخوانیم.  همزادچند تکه از    
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مرز بازیگری با خود،  ترتولیانو ماکسیمو آفونسو از شباهت بی

شگفت  میسخت  »زده  از  ترتولیان شود:  آفونسو  ماکسیمو  و 

روی صندلی بلند شد، جلوی تلویزیون روی زمین زانو زد،  

توانست درست  قدر به تصویر نزدیک بود که می صورتش آن 

دیدش، گفت، این که منم؛ و  درکش کند و البته هنوز می 

اند، چیزی  دیگربار احساس کرد موهای بدنش خیز برداشته 

 1« دید حقیقت نداشت ]...[ که می 

خوانیم؛  آوار شباهت دو انسان میاین تکه کشف شوک    

شباهتی که به چشم ترتولیانو ماکسیمو آفونسو غیرواقعی 

 نماید.     می

ترلیانو ماکسیمو آفونسو و آنتونیو کالرو برای نخستین بار 

می »دیدار  بی کنند:  نگاه  سپس  هم  به  و  ایستادند  حرکت 

که   حالتی  با  آرام،  آرام  بُهت،  از  کردند.  دردمندانه  گویی 

ی آنتونیو  کشید، بر چهره ها خود را باال می اعماق ناممکن 

ی ترلیانو ماکسیمو آفونسو  کالرو نقش بست، اما در چهره 

دانست به دیدن چه  شد، چون می چنین چیزی دیده نمی 

  2« آمده است.

جسمانی      شباهت  کشف  از  دردمندی  تکه  این  ی  در 

 خوانیم. ونیو کالرو میی آنتکش را در چهرههویت

پندارد و هلنا ترتولیانو ماکسیمو آفونسو را آنتونیو کالرو می

رخت در  را  خانهاو  میخواب  »اش  که  پذیرد:  بود  دیروقت 

هلنا   رفت.  خواب  اتاق  به  هم  آفونسو  ماکسیمو  ترتولیانو 

پیژامه  بالش،  روی  بود.  باید  خوابیده  البد  که  بود  ای 

و او هنوز بیدار بود. احساس    پوشید. دو ساعت گذشت،می 

هایش را گشود و  خاصی نداشت. در این هنگام، زن چشم 

دانم. سپس برگشت و  برد؛ نه؛ چرا؛ نمی پرسید، خوابت نمی 

   3« هایش را دورش انداخت. دست 

تکه    این  را   در  جسم  دو  شباهت  از  برآمده  فریب 

از هممی برآمده  فریبی  به  سانیخوانیم؛  را  حقیقت  که  ای 

 2- همانجا، صص 230 - 229 

  3- همانجا، صص 314  - 313
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سر او  راند؛ فریب هلنا از سوی مردی که نقش همسایه می

 کند.  را بازی می

کند که ترتولیانو  هلنا پس از مرگ آنتونیو کالرو،  وانمود می

هلنا دستش را گرفت و  سر او است: »ماکسیمو آفونسو هم

ای که برای فرارسیدن زمان مهلت  آرام، بسیار آرام، به گونه 

آن  انداخت.  انگشتش  به  را  حلقه  باشد،  گاه  داده 

آستانه شانه به شانه  در  هم،  کنار  در  تقریباً  هم،  زمان  ی  ی 

  1« ایستادند.

خوانیم.  جا میدر این تکه فریب خویش و دیگران را یک    

 دهد.  هلنا به بهای فریب خویش دیگران را نیز فریب می

آنتون با  شبی  گذراندن  از  پس  دپاز  بهماریا  کالرو  جای،  یو 

یابد که فریب خورده است:  ترتولیانو ماکسیمو آفونسو، درمی

دیده،  هایش اشتباه می ماریا دپاز به خود لرزید، البد چشم »

می  سیر  عمرش  کابوس  بدترین  در  شاید  ]...[  یا  کرده، 

اولش   همسر  از  جدایی  از  پس  آفونسو  ماکسیمو  ترتولیانو 

هاست  نگشتش هم که مدت اندازد، رد روی ا دیگر حلقه نمی 

  2« ناپدید شده است.

از فریب جسم و جان نیازمند     در این تکه شوک برآمده 

ی رضایتی  قدریخوانیم؛ شوک هلنا از بیجا میعشق را یک

 که تنها حاصل فریب بوده است.  

میرند:  ماریا دپاز و آنتونیو کالرو در تصادف ماشین، می     

دقیقه » بعد،  سی  کامیون  ی  به  به  تمام  سرعت  با  ماشین 

کوبید. جاده لغزنده نبود. تنها شاهد تصادف به پلیس گفته  

خاطر شدت نور آفتاب زیاد مطمئن نیست،  که به بود، با آن 

به  می اما  شده  نظر  گالویز  هم  با  سواری  سرنشینان  رسید 

  3« بودند.

را    عاطفی  فریبی  از  خشم  از  برآمده  مرگ  تکه  این  در 

نیم؛ مرگ ماریا دپاز  و آنتونیو کالرو که دو سوی یک  خوامی

 اند.     آفرین بودهی مرگبازی

به     کالرو،  آنتونیو  تدفین  ماکسیمو مراسم  ترتولیانو  نام 

مراسم تدفین آنتونیو کالرو سه روز  شود: »آفونسو برگزار می

بعد برگزار شد. هلنا و مادر ترتولیانو ماکسیمو آفونسو رفته  

های مربوط به خود را ایفا کنند، یکی در عزای  ا نقش بودند ت 

 
 1- همانجا، ص 341 

 2- همانجا، ص 339

  3- همان جا، ص 340

که  فرزندی که به او تعلق نداشت، دیگری در تظاهر به این 

  4« متوفی غریبه بوده است.

سان و رقیب با پذیرش  در این تکه مراسم حذف یک هم  

همه  را  دیگر  فریبی  دروغین،  سوکواری  و  گانی  بازمانده 

تولیانو ماکسیمو که آنتونیو  کند؛ مراسم سوگواری برای ترمی

 شود.  کالرو به جای او دفن می

های  حرکت ترتولیانو ماکسیمو آفونسو، با نام یکی از نام   

ی آنتونیو کالرو، سانتا کالرا،  برای مالقات با شخصی  هنری

مرز خود با او ابراز شگفتی  که به او تلفن زده و از شباهت بی

]...[ گوشی را گذاشت.  : »رودکرده است، از خانه بیرون می

اما امضایش  کاغذی برداشت و شتابان نوشت، برمی  گردم؛ 

نکرد. سپس به اتاق خواب رفت و در کشویی را که تپانچه  

هایش را عوض کرد، و پیراهنی  جا بود باز کرد. ]...[ لباس آن 

هایش را پوشید.  وشلوار و بهترین کفش تمیز، کراوات، کت 

   5« ربندش بست و بیرون رفت.گاه تپانچه را به کم آن 

بی     و  مکرر  رقابت  تکه  این  را  در  قدرتی  سر  بر  پایان 

رقابتمی جای  تنها  که  همپیشه خوانیم  آن گان  در  سان 

گزین آنتونیو کالرو  ترتولیانو ماکسیمو  جایکند.  تغییر می

 شود که ترتولیانو ماکسیمویی دیگر به دنبال او است.  می

هم    همزاد    که  خواند  شباهتی  صدای  بتوان  شاید  را 

 کش هم افشاکننده است. هویت

شباهت جسمانی انگار تمثیل جنگ قدرت مکرری   همزاد   

یک روشی  و  سالح  از  آن  در  همه  که  سود است  سان 

میمی عوض  جبهه  تنها  شباهت  جویند،  تمثیل  کنند. 

رفتاری که در آن قاتل و مقتول، معشوق و صاحب عزا، نعش  

زنده تنها جا عوض کنند. انگار برد و شکست ما نه برآمده  و  

نقش از  برآمده  که  است  ما  تفاوت  ایفا  از  که  است  هایی 

یکمی با  جسمانی  شباهت  از  شگفتکنیم.  زده  دیگر 

 شناسیم.  شویم، چرا که جان خود را نمیمی

 را شاید بتوان صدای رانش مرگ نیز خواند. همزاد   

 را بخوانیم.   تاریکی   پس از چند تکه از    
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او  ماری بی توجه به شماره تلفنی که تنسویا تاکاهاشی به 

این شماره تلفن همراه من  کند: »دهد، به او اعتنا نمیمی

تلفن   خودت  آه،  بزن.  زنگ  من  به  افتاد  اتفاقی  اگر  است. 

 همراه داری؟ 

 اندازد. ماری سر باال می    

    ]...[ 

جنباند. بدون نگاه دقیق به تکه کاغذ  حالت سر می ]...[ بی    

می  حساب  صورت  کنار  میز  روی  را  به  آن  و   ]...[ گذارد. 

 1« گردد.خواندن کتابش برمی 

انگار صدای     این تکه  را میتنهایی  در  خوانیم. ی جاری 

رابطه  در  انگار  است.  شب  هنوز  تنسویا  انگار  و  ماری  ی 

 تاریکی جاری است.تاکاهاشی هنوز 

رابطه    از  تاکاهاشی  ماری  تنسویا  برای  پدرش  با  خود  ی 

»می پدرم  گوید:  با  گرمی  روابط  وقت  هیچ  بعالوه،   ]...[

 نداشتم. 

 آید؟ تان نمی از هم خوش     

فرق       با هم  ما  بهتر است بگویم شخصیتِ هرکدامِ  خب، 

 های ما. دارد. و ارزش 

 کارش چیه؟    

دانم. اما تقریباً با اطمینان  : راستش نمی گویدتاکاهاشی می    

توانم بگویم مایة مباهات نیست. ]...[ وقتی  صد در صد می 

 بچه بودم چند سالی زندانی شد. ]...[ 

کند ترسیده. تازه این خالصة  ماری لبخند زنان وانمود می    

 زندانت بود. 

گوید: امشب اولین دفعه  کند و می تاکاهاشی نگاهش می    

   2« لبخند زدی. است که  

در این تکه انگار ماری و تنسویا تاکاهاشی امکان گذر از     

خند  ها نور لبی آن یابند. انگار در رابطه تونل تنهایی را می

 افتاده است.  

می   را  تاریک  اتاق  در  ماری  »حضور  تاریک  خوانیم:  اتاق 

گیرد. زنی  است، اما چشمان ما رفته رفته به تاریکی خو می 

 
(، پس از تاریکی، 1392موراکامی، هاروکی. ) - 1

27 -  28ی مهدی غبرائی، تهران، صص ترجمه    

  2- همانجا، صص 106  - 105

واب دراز کشیده و خوابیده. زنی جوان و خوشگل:  در رختخ 

   3« اِری، خواهر ماری. اِری آسایی. 

 
خبری اِری از هراس جهان به خواب و بی  در این تکه انگار    

ی جاری در حضور دیگران،  گریزد؛ انگار گریز او از تاریکیمی

 خوانیم.ی خود را میی امن تنهاییبه تاریکی

تن    زن  وضعیت  از  کائورو،  هتل،  یک  فروشی  صاحب 

اش آسیب دیده است: گوید که در اثر خشونت مشتریمی

ماری می » به  رو  اما  کائورو  رفته،  ازش  زیادی  گوید: خون 

بیشترش از دماغ بود. خوشبختانه جراحت بزرگی برنداشته  

هم   دماغش  نظرم  به  و  نکرده  باد  هم  سرش  از  جایی  و 

قدر نیست که  شم و لبش شکافته، اما آن نشکسته. گوشة چ 

شود و شاید یک هفته  بخیه بخواهد. پای چشمش کبود می 

   4« بیکار شود. 

ی شب آبستن قدرت و خشونت تکه انگار تاریکی  در این  

 برداری از جسم و جان دیگری است. و بهره

ترین  گوید که از بهفروشانی میی تنکائورو از دارو دسته    

« هستند:  او  هتل  چینی.  مشتریان  دستة  و  دار  یک   ]...[

با کشتی قاچاق   برها در اختیار آنهاست.  فحشا این دور و 

کنند تن خود  را از چین میارند. و عوضش وادارشان می آنها  

گیرند و زن را با موتورسیکلت  را بفروشند. تلفنی سفارش می 

داغ و تازه مثل پیتزا. یکی از بهترین    – دهند  تحویل هتل می 

   5« های ما هستند. مشتری 

 3- همانجا، ص 29 
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تک    تاکاهاشی  میتنسویا  با  »  کند:نوازی  تاکاهاشی 

برقی، باس غیربرقی و طبل یک تکنوازی  پشتیبانی پیانوی  

می  ایجاد  ترومبون  سانی طوالنی  از  کند.  نفر  دو  برای  مون 

سانی رولینز، یک بلوز میان ضرب. اجرایش بد نیست ]...[  

   1« کند. با چشم بسته خود را غرق موسیقی می 

انگار    تکه  این  را    در  آغوش موسیقی  به  تاریکی  از  گریز 

از تنهایی به پناهگاه نوای یک ساز را بینیم. انگار گریز  می

 خوانیم.می

می    را  ماری  دست  تاکاهاشی  »تنسویا  تاکاهاشی  گیرد: 

ای  گیرد. ماری لحظه کند و دست ماری را می دست دراز می 

 کشد ]...[ خورد، اما دستش را پس نمی یکه می 

 خواهد بروم. گوید: واقعاٌ دلم نمی ماری می    

    ]...[ 

شناسمت. من  شود. می گوید: اما درست می تاکاهاشی می    

 هم اینجا منتظرتم. 

 جنباند. ماری سر می    

 دانستی؟ گوید: تو خیلی خوشگلی، می تاکاهاشی می    

    ]...[ 

می     می تاکاهاشی  نامه  »برایت  نامة  گوید:  یک  نویسم. 

 های قدیمی. خیلی مفصل، مثل رمان 

  2.« گوید: باشدماری می    

بینیم. انگار  در این تکه انگار هوای پس از تاریکی را می    

 خوانیم.نور پیوند امن با دیگری را می

می   درآغوش  را  اِری،  خواهرش،  »ماری  گوش  گیرد:  در 

ها را  کند: برگرد، اِری. لطفاً برگرد. چشم خواهرش نجوا می 

با  بندد و می می  از تنش برود.  های بسته  چشم گذارد نیرو 

آید و چون موجی عظیم و نرم از دریای  خواب سراغش می 

   3« هایش بند آمده است. گیرد. اشک آزاد در برش می 

بینیم.  در این تکه نیز انگار هوای پس از تاریکی را می        

 خوانیم.   انگار نور پیوند امن با دیگری را می

ایی، میل به صید  شاید بتوان صدای تنه  راپس از تاریکی     

خبری در هراس از تنهایی چشم دیگری، گریز به خواب بی

 
  1- همانجا، ص 165

  2- همانجا، صص 182  - 181
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بی حضور  بازیدر  حضور  دیگران،  از معنای  زخمی  گران 

مهرآمیز   پیوند  در  تنها  که  شبی  حضور  خواند؛  قدرت 

 یابد. روشنایی می

سوی نور و پیوند  وجو و حرکت بهرا جست پس از تاریکی     

از تاریکی  خوانیم؛ هراس وبا دیگری می ی تنهایی و  گریز 

با   پیوند  نور  امنیت  به سوی  از سوی دیگری،  هجوم زخم 

 دیگری.  

تاریکی      از  رانش زندهپس  بتوان صدای  نیز را شاید  گی 

 خواند. 

گی و رانش مرگ را در  نگاه زیگموند فروید به رانش زنده    

 چند خط بخوانیم.

 

5 

بنیادی در دستگاه    رانشدو نوع    به روایتِ زیگموند فروید

 .  مرگ گی، رانشزنده رانشانسان وجود دارد:  روان

انسانگی  زنده  رانش    پیوند  جویای  و  است؛  محرک  ها 

کند؛  به به دیگری رو می  گی رانش زنده  ها؛ نژادها.پیوند ملت

 خواند.  دیگری را به خویش می

رانش    با  تقابل  در  اما  مرگ  در  زنده  گیزنده  رانش  گی، 

ی مرگ  . غریزهگیردخدمت پرخاشگری و تخریب قرار می

کرد به جهان بیرون، پرخاشگری و تخریب را در گاه با روی

نابود خودشیفته خدمت  ارضای  دیگری،  به  ی  میل  گی، 

می کار  به  رویقدرت  با  گاه  درون،  گیرد،  جهان  به  کرد 

 4سازد. گی میخودتخریبی و افسرده

اروتیک    در دو شکل  مرگ  ه روایت زیگموند فروید رانشب    

می بروز  غیراروتیک  اروتیکِ  و  شکلِ  در    مرگ  رانشکند. 

های  (، »تمدن و ناخرسندی 1381زیگموند. ) فروید، - 4
ی محمد اسکندری، در از مدرنیسم تا پسا  آن«، ترجمه 

ی الرنس ِکهون، ویراستار فارسی:  مدرنیسم، نوشته 
    214 - 220عبدالکریم رشیدیان، تهران، صص 
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شود؛ شکلِ  مازوخیستی متبلور می   -رفتارهای سادیستی  

  1گری. رحمی، تخریب، پرخاشغیر اروتیکِ آن در بی

 بخوانیم.را  همزادروابط بینامتنی در    

 

6 

  همزاد   ها درآن هایی که صدای  گان و متندر میان نویسنده

شود، شاید بتوان به نیکولو ماکیاولی، نویسنده و  شنیده می

ی ژوزه ساراماگو،  نوشته کوری،  پرداز ایتالیایی، و رمان  نظریه 

 نیز اشاره کرد. 

شود. آنتونیو  ، از ماکیاولی نام برده میهمزاددر جایی از     

به   بر کالرو  آلفونسو  ماکسیمو  ترتولیانو  مخرب  تأثیر 

]...[ دیشب  اندیشد؛ از آن میان حرف هلنا: »اش میگیزنده

کنم،  پروایی گفته بود، هر بار که نگاهت می هلنا ]...[ با بی 

اش  های اخالقی بینم. فقط زنی که پایه انگار دارم او را می 

هایی  تواند ]...[ چنین حرف شدت تکان خورده باشد می به 

بزند. در عین حال، که چنین افکاری در ذهن آنتونیو کالرو  

تردید چنین حقیقتی را خشمگینانه  چرخید و بی مدام می 

می  می رد  نظریه کرد،  کلی  طرح  بدون  توان  که،  باشد  ای 

گفته احتیاط  حد  در  را  آن  نباید  الزم،  ماکیاولی  های  های 

   2« پیش برد ]...[

ی ماکیاولی تأکید او  اندیشه   های گوناگوندر میان جنبه   

 بر شرارت نوع انسان جایی ویژه دارد.

روایت ماکیاولی انسان موجود شروری است که که از    به    

بالقوههنیکی نمیای  سود  خویش  موجودی ی  جوید؛ 

وجوی کار، ترسو، که تنها در جستباز، فریبناسپاس، زبان

ش هم  موجودی که در راه منافع خوی  3سود خویش است؛ 

   4ورد.خدهد هم فریب میدیگران را فریب می

تنها از آن   د،ینمایشر نم  انسانیاگر  به روایت ماکیاولی      

برای نمایش شرفرصت  ای   لیرو است که هنوز دل وجود    ی 

 
1- Freud, Sigmund. (2001), The Future of  

An illusion, Civilization and its Discontents 

and Other Works, London, p. 120 

 
  2- ساراماگو )1395(، ص 202

(، شهریار، ترجمه: داریوش  1366ماکیاوللی، نیکولو. ) 

 3-آشوری، تهران، ص 83

برمبنای همین شر و سودجویی   5. پیدا نکرده استرا    شیخو

انتقام به  انسان  که  بیشاست  ستم  برابر  در  میل  جویی  تر 

سپاس که  چرا  نیکی؛  از  سپاس  تا  باری دارد،  را  گزاری 

هم از این    6جویی را سودی درخور. یابد و انتقامسنگین می

به تنها  را  ثروت  و  قدرت  که  است  باور  این  بر  شرطی  رو 

  7ب بر آن بیفزاید.توان حفظ  کرد که مرتمی

به     انسان  ماکیاولی  روایت  تقلید سادهبه  دیگران  از  گی 

 8رود. کند و ناتوان از تغییر و تفاوت به راه دیگران میمی

کوری   کوری    یک  سپیدروایت  و  همه  ی  مکان  در  گانی 

ماشین فرمان  پشت  مردی  است.  نامشخص  اش،  زمانی 

کرده توقف  قرمزی  چراغ  پشت  که  ناگهان    درحالی  است، 

می نابینایی  خانه احساس  به  مردی  توسط  برده  کند.  اش 

سرش به خانه  دزد. همشود. همان مرد ماشین او را میمی

میمی پزشک  چشم  مطب  به  را  او  مطب  آید.  در  برد. 

با  چشم پیرمردی  لوچ،  پسری  عینکی،  دختری  پزشک 

نشسته چشم انتظار  اتاق  در  نیز  چشم  بند  بعد  اندکی  اند. 

شوند.  ایم، نیز نابینا میشک و بیمارانی که در اتاق او دیدهپز

ها در ساختمان یک تیمارستان متروکه قرنطینه ی آن همه

سر چشم  گان تنها همشدهشوند. در یبین تمام قرنطینه می

 پزشک بینا مانده است.  

قرنطینهبه     نابینایان  تیمارستان  مرور  ساختمان  در  شده 

میبیش قرنطینهتر  بخششدهشوند.  در  گوناگون گان  های 

مسلح  میگیزنده نیروهای  تیمارستان  دورتادور  کنند. 

 اند. مرگ و تباهی ادامه دارد.  ایستاده

فروش  کند به دختر عینکی که تنمرد سارق تالش می    

دست زخمیدرازاست،  کاردی  با  را  او  اما  دختر  کند.   ی 

خواهد او را  کند. چندی بعد مرد زخمی از نگهبانان میمی

به بیمارستان ببرند، اما با شلیک نگهبانان کشته و توسط 

 شود.بیماران در آسایشگاه دفن می

  4- همانجا، ص 87

ترجمۀ محمدحسن  (، گفتارها، 1388ماکیاولی، نیکولو. ) 

  5-لطفی، تهران، ص 46

  6- همانجا، ص 114

  7- همانجا، ص 52

 8- ماکیاوللی )1366(، ص 44
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سه      بخش  در  که  نابینایان  از  گروهی  بعد  چندی 

ها را ی بخشمهی غذای هتیمارستان اقامت دارند، سهمیه

خواهند که بهای غذای  گیرند، و از نابیایان میدر اختیار می 

 خود را بپردازند.

هایی را که در اختیار جواهرات و ساعت  ینابینایان همه    

کنند.  می   آوریدارند، برای پرداخت بهای غذای خود جمع 

چندی بعد نُه زن از بخش دو در مقابل غذایی که ساکنان  

د بخش  میاین  همریافت  سه  بخش  مردان  با  بستر  کنند، 

 شوند.  می

دردسر     از  رهایی  برای  نگهبانان  بعد  چندی 

پزشک   سر چشمکشند. همگان تعدادی را میشدهقرنطینه 

می را  سه  بخش  اوباش  یکرهبر  بیماران  را  کشد.  دیگر 

آتش  می به  فندک  با  را  سه  بخش  زنان  از  یکی  کشند. 

ریزد. نابینایان شروع  سوزد و فرومیکشد. تیمارستان میمی

 کنند.  به بیرون آمدن از قرنطینه می

اهالیهمه     شدهی  نابینا  شهر  و  ی  جسد  از  پر  شهر  اند. 

چشم سرانجام  است.  زباله  و  هم  ویرانی  و  سرش،  پزشک 

هم و  نابینا  چشمنخستین  با  مرد  دختر  سرش،  سیاه،  بند 

ینکی و بعد در  ی دختر ع عینکی، پسر لوچ نخست در خانه

چشمخانه همی  و  میپزشک  ساکن  همسرش  سر  شوند. 

پیدا    چشم فروشگاه  یک  زیرزمین  در  غذا  مقداری  پزشک 

بند سیاه دارد،  کند. دختر عینکی و پیرمردی که چشممی

پزشک بینا  دانند که زن چشمکنند. حاال همه مینامزد می

 است.

ی غذا، به  وجوسرش، در جستچند روز بعد پزشک و هم   

می آنکلیسا  در  چشمرسند.  مقدس  مجسمه   هایجا  های 

اند. سرانجام در شب همان روز،   بند بسته شدهکلیسا با چشم

آورد. صبح روز  ی خود را به دست مینخستین نابینا بینایی

ی خود تدریج بیناییشود. دیگران نیز بهبعد پزشک بینا می

 گردد.  باز میاییآورند. شهر به سوی بینرا به دست می

 ]...[ یابد: »سر چشم پزشک پایان میبا سخن هم  کوری   

  م، ی کنم ما کور هست   یفکر م  م،یکنم ما کور شد   یفکر نم 

       1« .نند ی ب   یاما نم   نندی توانند بب   یکه م   ییکورها  نا،ی کور اما ب 

 
نرجمۀ مینو  ، ( کوری،1378ساراماگو، ژوزه. ) - 1

366، تهران، ص محمدرضا جعفری :مشیری، ویراستار   

تاریک  کوریدر      در  در  شگرف  و  شباهتی  صفتی 

روشنایی  ایخوییتاریک دچار  که  دردناک  غربتی  به  را  ی 

نابینایی است؛  و  کرده  آسمانی  تقدس  پوشش  در  که  ای 

گانی که از جا پوشانده است؛ صدایی همهقدرت زمینی یک

 نابینایی ابزار پیروزی ساخته است. 

می  کوریی  مایهدرون    نابرا  به  عادت  ی  یناییتوان 

 شود. ی خواند که بینایی تصور میاگانیهمه

اندیشه     در  را  مرگ  رانش  و  فریاد  ماکیاولی  نیکولو  ی 

 نیز شاید بتوان خواند. کوریی مایهدرون

 ها دارد.  پژواک همزادصدای رانش مرگ در    

 بخوانیم. را  پس از تاریکیروابط بینامتنی در    
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پس    ها در آنهایی که صدای  گان و متندر میان نویسنده 

های  احمق ی شود، شاید بتوان به ترانه شنیده می از تاریکی

باکارکآوریل برت  ساختة  فیلم  ،  عشق ،  ،  داستان 

ی ژان کارگردانی، به آلفاویلی آرتور هیلّر، فیلم  کارگردانیبه

 گدار نیز اشاره کرد.   لوک

در اولین برخورد ماری و تنسویا تاکاهاشی در رستورانی    

آهنگ  ی ماریا به تاکاهاشی، صدای  اعتناییی بیدر بحبوحه 

های آوریل  »آهنگ احمق ود: ششنیده میهای آوریل  احمق 

پخش   رستوران  بلندگوی  از  مالیم  باکارک  برت  ساختة 

  2« شود.می 

توان چنین  ا میرهای آوریل  احمق ی  ی ترانهمتن فارسی    

« او    کی   /لیآور  یایرو  یک  درنوشت:  آمد  سویبار    /من 

دانستم   و  /ات نگریستمنبه چشما  یخند زدلب  هنگام که

ورزید/    من   که خواهم  عشق  تو  توآن  وبه  را  ادست  گاه  م 

کرد رو  من   وی/  لمس  که  توانند  یم   لیآور  یاهایآموختم 

که    /میهست  لیآور  هایما فقط احمقآیا     اوهبرآورده شوند/  

ینیم؟/ اهمیت  را ببمان  اطراف  یخطرهای  همه  یمتوانینم

احمقنمی تنها  که  باشیم/  دهم  آوریل  راستین های  عشق 

  یمنتهجاده به کجا    /میدانستینم  مااکنون ما را یافته است/  

  /میبا گذشته فاصله دار  لی ما  ونیلیم کیما    جانیا  /دوشیم

  2- موراکامی )1392(، ص 28
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 اگر یم/ راه بازگشتی نیست/  کنیسفر م  عیسرسخت    اکنون

ن  لیآور  نیریش  یایرو دوام   ن یری ش  یایرو  اگر   /اوردیما 

که   /میهست  لیما فقط احمق آور  ایآ  /اوردیما دوام ن  لیآور

بب  یخطرها  یهمه  یمتوانینم را  اهمیت نیاطراف  یم/ 

  راه  شکلی به  ما های آوریل باشیم/  که تنها احمقدهم  نمی

نیست/  می  پیدا  را  خود را   راستین  عشقکنیم/ هراسی  ما 

 1.«است افتهی

توان امکان تحقق را میهای آوریل  احمق ی  صدای ترانه   

ها  جای پیوند خواند؛ تحقق مرهمی که در خوابرویای ایمن

»ناعاقل« میو خیال پذیرش خطر های دردمندان  چرخد؛ 

 جوشد.ی رویا میراهی که در پایان آن چشمه 

بر سر یک میز    چندی پس از مالقات نخستین، تاکاهاشی    

رستوران، یک  فیلم    در  مورد  در  ماری  عشق  از  داستان 

داستان عشق را دیدی؟ یک    پرسد: تاکاهاشی می »پرسد:  می

 فیلم قدیمی است. 

   2« اندازد. ماری سرباال می    

ماجرای عشق داغ الیور و جنیفر است. الیور  داستان عشق    

رشته  میدر  درس  هاروارد  دانشگاه  حقوق  خواند؛  میی 

ی هاکی  ی موسیقی. الیور که بازیکن ورزیدهجنیفر در رشته 

ای بسیار سرشناس و ثروتمند است  نیز هست، فرزند خانواده

ها دارد. پدر  ها و نگاه پدرش به هستی تخالفکه با ارزش 

ی کوچک است. پدر الیور جنیفر اما  تنها صاحب یک قنادی

کند.  ای مخالفت میبا ازدواج پسرش با دختر چنین خانواده

کند و  بدیل خود به جنیفر پافشاری میالیور اما بر عشق بی

گوید اگر  دهد.  پدر به الیور میبه خواست پدر اهمیتی نمی

ای نخواهد کرد.  با دختر ازدواج کند، دیگر به او هیچ یاری

خواست دخترش، پدر دختر که کاتولیکی باورمند است اما به

 کند. شکل غیرمذهبی موافقت میبا ازدواج او به

کرایه     کوچک  آپارتمانی  ازدواج  از  پس  الیور  و  جنیفر 

گذرانند. الیور سختی روزگار میکنند و با تالش بسیار بهمی

رش که او و جنیفر کند و حتا به پدبا پدرش قطع رابطه می

اش دعوت کرده است، پاسخ  گیرا به جشن تولد شصت ساله 

 دهد. منفی می

 
1- 

https://www.lyrics.com/track/30121458/Burt+

Bacharach/The+April+Fools  

شود. جنیفر اما به سرطان  التحصیل و وکیل میالیور فارغ   

دیگر  گی با یکها روزهای آخر زندهخون دچار شده است. آن

خواهد که پس از مرگ او  گذرانند. جنیفر از الیور میرا می

   ازدواج کند.

از مدت    بیها به سراغ پدرش میالیور پس  که  آنرود و 

ی بیمارستان اش را به او بگوید، برای هزینه دلیل خواست 

می او  از  پول  مقداری  او  جنیفر،  به  را  پول  پدر  خواهد. 

آید.  میرد. الیور از بیمارستان بیرون میدهد. جنیفر میمی

ور حرفی را کند. الیپدرش از مرگ جنیفر اظهار تأسف می

کند: عشق آن است که  که از جنیفر شنیده است، تکرار می

وپنج ساله  هرگز نگویی متأسف ام. جنیفر هنگام مرگ بیست

 است.

ی عشق بر  پیروزی   توانرا میداستان عشق  ی  مایهدرون   

هیچ   آن  در  که  راهی  گزینش  خواند؛  ثروت  و  قدرت 

پیوند در  نیست؛ روایت پیروزی گرمای حضور    ایپشیمانی

 ساز قدرت.  ی زخمبازی

گفتماری      میوکو   در  کائورو،  اسم  با  چرا  که  پرسد 

دانی منتظر فرصت  می اش را آلفاویل گذاشته است: »هتل

گذاشتی   را  هتلت  اسم  چرا  بپرسم.  ازت  چیزی  که  بودم 

 آلفاویل؟ 

دانم. شاید رئیس اسمش را گذاشته باشد.  هو... م ... نمی    

های خرکی دارند. یعنی فقط  شان اسم ا همه هاین جور هتل 

زن  و  مردها  می برای  که  است  را  هایی  کارشان  و  آیند 

می می  و  یک  کنند  داری،  الزم  که  چیزی  تنها  روند. 

 پرسی؟ تختخواب است و یک حمام. ]...[ چرا می 

فیلم     از  یکی  اسم  ژاک  آلفاویل  از  است،  دلخواه من  های 

 3« لوک گدار.

ای است؛ شهر  گی در شهری افسانهماجرای زنده  آلفاویل    

آلفاویل توسط   شهرهای انسانی.  ها و واکنشخالی از کنش

می کنترل  فنی  ابزار  گوناگون  براون انواع  فون  دکتر  شود. 

و چرا دارد، این شهر چون دانشمندی که بر ابزار تسلطی بی

هر ممنوع کند. ابراز احساسات انسانی در این شرا کنترل می

  2- موراکامی )1392(، ص 101
 3- همانجا، صص 60 -  59
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است. مردم این شهر از ابراز عشق و اندوه و بیان احساس 

 محروم اند؛ از شعر و گریه و عشق و آواز.  

آید تا هم  لمی کوشن، یک مأمور مخفی، به این شهر می   

که   را  کامپیوتری  هم  ببرد؛  بین  از  را  براون  فون  دکتر 

 ی او است. رواییی تسلط و فرمانوسیله 

شود. ناتاشا  نمای لمی مینام ناتاشا، راهزنی بهدر آلفاویل،     

مییاریبه آشنا  عشق  با  لمی  آن ی  یکشود.  را  ها  دیگر 

 آورند.  کنند و واژهای ممنوعه را بر زبان مینوازش می

میان     از  را  آلفایل  شهرِ  سیستم  کوشن  لمی  سرانجام 

 رود. راه با ناتاشا به  سوی شهری دیگر میبرد و هممی

شهر آلفاویل نظمی حاکم است که در آن فردیت، مهر،    در    

دردی، یاوری، تفاوت، به بهای بقای نظمی غیرانسانی که  هم

از میان می رود؛ نظمی که  که قدرت مسلط ساخته است، 

آفریند؛ نظمی که  قدرت در آن تنهایی و پوچی هراس می

 تنها به شورش عشق از میان رفتنی است.  

وجوی راهی برای  توان جست را می  یلآلفاوی  مایهدرون   

 پیوند با دیگری یافت. 

های  احمق ی  گی را شاید بتوان در ترانه آوای رانش زنده   

 نیز خواند.  آلفایل، فیلم داستان عشق ، فیلم آوریل

 ها دارد. پژواک پس از تاریکیگی در صدای رانش زنده   

 چند خط از یک شعر برونو. ک. اویر را بخوانیم.   

 

8 

 گی چند بار در زنده

 ای هر جای جهان که بوده

 ایناگاه نشنیدهشبی به

 1خواهانه راخراش یا فریادی یاریبانگی دل

 

 1400مهرماه  

 2021سپتامبر  

 

 

 
1- Öijer, Bruno k. (2014), Och natten viskade 

Annabel Lee, Lettlans, sid, 22 
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 حسن حسینی کلجاهی 

 

 

 کشی یهودی مدرنیته و  

 (اشو نویسنده   معرفی کتاب)

 

کتاب   یهودیاخیراً  و  کتاب    شیکمدرنیته  ترجمه  که 

Modernity and the Holocaust    نوشته زیگمونت

است بعد از شکست در اخذ مجوز انتشار از اداره ارشاد باومن  

»باشگاه ادبیات« اسالمی ایران به صورت دیجیتال در سایت  

ی دیجیتال آن در این نشانی به  کرده و نسخهانتشار پیدا  

 رایگان در اختیار همگان است: 

https://www.bashgaheadabiyat.com/pr
oduct/modernite_yahudkoshi  

 
شناسان معاصر دنیاست. او  باومن یکی از بانفوذترین جامعه

بعد    1939در لهستان متولد شد، در سال    1925در سال  

اتحاد   به  با خانواده خود  لهستان  به  ارتش هیتلر  از حمله 

برد، در جنگ جهانی دوم در   پناه  لهستان  شوروی  آرتش 

عد  زیر فرماندهی اتحاد جماهیرشوروی علیه آلمان رزمید، ب

به   بعد  و  تحصیل  به  جنگ  پایان  جامعه  از  در  تدرییس 

پروفسوری  درجه  به  و  کرد  پیدا  اشتغال  شناسی 

باگسترش کمپین ضد  1968شناسی رسید، در سال جامعه

یهودی در لهستان این کشور را به قصد اسرائیل ترک کرد،  

آویو و حیفا به تدریس پرداخت، و  تلمدتی در دانشگاهای  

به انگلستان نقل مکان کرد و بقیه عمر    1971بعد در سال  

در این کشور به تدریس و  2017سال مرگش دز خود را تا  

جامعه زمینه  در  کتابتحقیق  او  پرداخت.  و  شناسی  ها 

های لهستانی و انگلیسی منتشر کرده  مقاالت فراوانی به زبان

از آن به زبانکه بخش بزرگی  مختلف دنیا ترجمه  های  ها 

 .شده است

 
یهودی و  مدرنیته  میکتاب  را  مهمکشی  کتاب  توان  ترین 

شناسی عصر  های جامعه  ترین کتابباومن و یکی از عمیق

به دریافت    1990حاضر به حساب آورد. این کتاب در سال 

علوم اجتماعی در اروپا، نائل  جایزه آمالفی، معتبرترین جایزه  

ین جایزه آمده است. سخنرانی باومن را در جلسه اهدای ا

 کنید.مطالعه میدر پایان این کتاب 

 
همان طور که از اسم کتاب پیداست باومن در این کتاب به  

پردازد.  میکشی )هولوکاست(  رابطه بین مدرنیته و یهودی

از مدرنیته مجموع سازمان او  های مدرنی است که منظور 

ه گیرند و رابطواقعی را میهای  ها جای انسانها سمتدر آن

ها توسط مقرراتی که برای تسهیل کارهای سازمانی  سمت 

گیرد. در این  اند انجام میها تدوین شدهآنو تنظیم سرعت  

ها کارها به دلیل تخصصی شدن به اجزا و مراحل سازمان

شوند  اند تقسیم میمختلفی که گاه در سطح جهانی گسترده 

طریق   از  عمدتا  مراحل  و  اجزا  این  رابطه  مراتب سلسلهو 

شوند. در قدرت و تبعیت فرودستان از فرادستان تعیین می

را  این سازمان اول  های  زند و خصلتمیها تخصص حرف 

افراد نقش تعیین ای ندارند. به همین دلیل  کنندهشخصی 

های مدرن را نیمه کارکنان سازمانبعضی از جامعه شناسان  

کرده توصیف  سازمان  نیمه  و  اانسان  یکی  یا  ز  اند. 

ها را  ایرانی پاهای کارمندان این سازمانهای  کاریکاتوریست

پایه در  با  است.  کرده  ترسیم  یکی  میزهایشان  های 

ترین حد خود نزول  مدرن نقش اخالق به پایینسازمانهای  

 کند.می

 
دلیل   به  کتاب  این  در  )که  هولوکاست  از  باومن  منظور 

آزار و  کشی ترجمه شده(  حساسیت مقامات ایران به یهودی

کشتار معمولی یهودیان نیست؛ آزار و کشتاری که همواره 

کشتار سیستماتیک در طول تاریخ انجام گرفته است. بلکه  

ها یهودی است توسط یک دستگاه مدرن و منظم میلیون 

در درجه اول اهمیت قراردارد آن عقالنیت و کارآئی  که در  

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/modernite_yahudkoshi
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/modernite_yahudkoshi
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آل و بی عیب و نقص« هیتلر  و هدف آن ایجاد »دنیای ایده

 است.

 
باومن تبعیت از قدرت در جوامع مدرن و ارتباط آن با فاصله  

آزمایش با  را  استاد  اجتماعی  میلگرم،  روانشناسی  های 

توضیح ،  1970و    1960های  اجتماعی دانشگاه ییل در دهه

آزمایشمی این  در  یک  دهد.  صاحب ها  دانشگاه  استاد 

دانشجویان می از  را  صالحیت  فردی  خواهد نخست دست 

شد  ای که تظاهر میشد روی صفحه میکه قربانی محسوب  

می وارد  الکتریکی  تعداد  شوک  از  دهند.  فشار  کند 

پایان    30فقط  کنندگان  آزمایش تا  را  آزمایش  این  درصد 

د. وقتی در مرحله بعد از آنان خواسته شد که به  انجام دادن

های میز کنترل را برای فشاردادن دست قربانی اهرمجای  

غیرمستقیم انجام همین کار حرکت دهند و شوک الکتریکی  

به   کردند  تبعیت  که  تعداد کسانی  گیرد  درصد    40انجام 

مخفی کردند به نحوی رسید. وقتی قربانیان را پشت دیواری  

شد تعداد کسانی که آماده  ای فریاد آنان شنیده میکه صد

درصد رسید. قطع    62.5دهند به  بودند کار را تا آخر انجام  

کردن صدا این تعداد را چندان باال نبرد. و رقم را فقط اندکی  

 درصد رساند. 65به افزایش داد و 

 
گیرد این است که ها مینتایجی که میلگرم از این آزمایش

بیشتر باشد  ه جسمی و روانی مجریان از قربانیان  هرچه فاصل

ستمگربودن مجریان آسانتر است و این فاصله بیشتر در دید  

 کالم خود میلگرم:کند تا در گوش. به تجلی پیدا می

 
نتایج وارد   اتفاقی که بین واردکننده شوک و  یا  نیرو  »هر 

اضطراب  کاهش  به  گیرد  قرار  قربانی  به  شوک  کردن 

کمتر واردکنند را  سرپیچی  و  شد  خواهد  منجر  شوک  ه 

خواهد کرد. در جامعه مدرن، دیگران غالباً بین ما و آن عمل  

 گیرند.«ویرانگر نهائی که ما در آن سهیم هستیم قرار می

 
تر  فهم این که چرا فاصله داشتن با قربانی ستمگری را آسان

  نیست. در اینکند از لحاظ روانشناختی چندان پیچیده  می

نتیجه  دیدن  از عذاب ِ  عمل  ی عمل خود در  حالت فاعل ِ 

را گول بزند و باور کند  ماند. حتی ممکن است خود  امان می

این   به  نداده است، و  واقعا وحشتناکی روی  که هیچ چیز 

 تسکین دهد.وسیله عذاب وجدان خود را 

 
و لیکن این، ازنظر باومن، تنها تبیین موضوع نیست. تبین  

است. قرار اش اجتماعی بودن این گونه اعمال  دهکننتکمیل

دادن قربانی در اتاقی دیگر نه فقط او را از فاعل عمل دور  

آزمایش را به هم نزدیک  کند، بلکه فاعل عمل و مسئول  می

آزمایش و فاعل عمل  می کند. در این حالت بین مسئول ِ 

روم  آید که قربانی از آن محوجود میای به  تعلق گروهی تازه

بیگانه  فردی  واقعا  قربانی  فاصله،  وجود  شرایط  در  است. 

و   بیگانه  لحاظ  است،  از  چه  و  لحاظ جسمی  از  چه  تنها، 

 روانی.

 
در   اجتماعی  فاصله  تأثیر  مورد  در  باومن  که  بارری  نمونه 

می ذکر  فجایع  توسط  تسهیل  کشور  یک  بمباران  کند 

ا خلبانان  هنیروهای هوائی کشور دیگر است. در این بمباران 

نقطه یا نقاطی را  ای که از قبل فراهم شده  با نگاه به نقشه

دهند و بعد از بازگشت با آرامش کامل  مورد حمله قرار می

پردازند یا  با فرزندان خود میو بدون عذاب وجدان به بازی 

از با آنان غدا می خورند بی آن که فکر کنند صدها تن و 

در   دیگران  فرزندان  کرده  محلی جمله  بمباران  فدا  که  اند 

می  شده خود  به  زندگی  و  مرگ  بین  یا  هم  و  اگر  پیچند. 

عمل خود مورد سؤال فرار گیرند انجام  بعدها در مورد نتایج  

دهند؛ کاری  آن را به اجرای دستور از ما فوق خود نسبت می

محاکمهکه   در  هولوکاست  مسئوالن  از  در  تعدادی  شان 

 دند.دادگاه نورنبرگ انجام دا

 
زندگی مدرن در تسهیل   اجتماعی  فاصله  باومن  اعتقاد  به 

یهودیان، بنا به  وقوع هولوکاست نیز تأثیر به سزائی داشت.  

سنت دیرینه، در بسیاری ازشهرهای اروپا در گتوها زندگی  

یهودیان را با بقیه مردم شهرها  کردند و این گتوها رابطه  می

نازی یهودیان را در    به حداقل رسانده بود. وقتی مسئولین

فرستادند مردم عادی  های مرگ میبه سالنهای بزرگ  گروه

ها اطالع بسیار کمتری از سرنوشت آنان به دلیل دوری از آن 

اعتنا از کنار آن  کردند بیکردند و اگر هم پیدا میپیدا می

و تجربیات ها  شدند. بنا به تفسیر باومن که بر خواندهرد می



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

134 

 

کردند  ار است اگر آنان در گتوها زندگی نمیشخصی او استو

توجهی هرگز به این  بیو با مردم ارتباط روزانه داشتند این 

نمی اتفاق  نمونهگستردگی  دارد  افتاد.  وجود  زیادی  های 

کردند به یهودیانی  یهودی سعی میمبنی بر اینکه افراد غیر  

ز  که با آنان ارتباط نزدیک داشتند کمک کنند و آنان را ا

نجات   مهلکه  به  این  مثبتی  نگاه  که  کسانی  حتی  دهند. 

یهودیان نداشتند یهودیان نزدیک به خود را افرادی مهربان  

جدا  می دیگر  یهودیان  مجموع  از  را  آنان  و  دانستند 

مهربانی  شناختم. او آدم بسیار  کردند: ”نه، من او را میمی

 بود و به یهودیان دیگر شباهت نداشت«.

 
ه اجتماعی را حتی امروزه هم در شهرهای بزرگ نقش فاصل

افراد بومی که  بینیم. کسانی از  اروپا در مورد مهاجرین می

از  با مهاجرین معینی نزدیکند این »مهاجرین مهربان« را 

کنند و آنان  جدا میبقیه »مهاجرین بد که اکثریت دارند«  

انسان  میرا  ازریابی  خود  به  نزدیک  طبق هائی  کنند. 

خود مهاجران ایرانی در  یات شخصی من )مترجم( بین  تجرب

گویند »دوستان  شود که میسوئد این گفتار مرتب تکرار می 

 گویند تو مثل ایرانیان دیگر نیستی«.میام به من سوئدی

 
به   که  بود  اجتماعی  فاصله  همین  تأثیر  باومن  اعتقاد  به 

بانیان  قرگردانندگان هولوکاست یاد داده بود مجربان را ار  

های  دور نگه دارند. افرادی که یهودیان را برای بردن به کوره 

کامیون آدم به  میسوزی  سوار  »بار  کردند  ها  مثل  آنان  با 

ها را بر اساس این  کردند. کامیونحمل و نقل« برخورد می

و تمهیدات معینی به کار  کردند  بارها تجهیز و بازسازی می

کورهمی که  کسانی  تا  روشن آدم  هایبردند  را  سوزی 

دور انجام دهند تا نتایج اعمال  کنند این کار را از فاصله می

 خود را به چشم خود نبینند.

 
رویه دیگر صنعت مدرن هولوکاست استفاده از قربانیان برای 

هزینه آوردن  باید  پایین  که  افرادی  انتخاب  بود.  عازم  ها 

از موارهای آدم سوزی میکوره د توسط شدند در بسیاری 

این مسئوالن گاه  گرفت.  مسئوالن یهودی گتوها انجام می

خبر بودند ولی در بسیاری از موارد ازنتایج انتخاب خود بی 

دادند تا به زعم خود با قربانی  میبه این اقدام وحشتناک تن  

کردن تعدادی محدود تعداد بیشتری را نجات دهند، گرچه 

موفق به »نجات تعداد  کنندگان در غالب موارد این انتخاب  

نمی نجاتبیتشری«  و  به  شدند  عمل  در  امروز  یافتگان 

می تبدیل  فردا  این قربانیان  در  این  از  گذشته  شدند. 

رد  های گزافی هم بین قربانیان و مسئوالن  ها رشوهانتخاب

 شد.و بدل می

 
در صنعت هولوکاست، مانند بسیاری از صنایع مدرن دیگر،  

این صنعت شد. اکنون که  دف عوض میگاه جای وسیله و ه 

شد کنارش گذاشت. کنار  به وجود آمده بود به راحتی نمی

به بردار  گذاشتن یک صنعت بزرگ هزینه امروز  اگر  است. 

توان به جای برچیدن صنعت،  تولید کاالئی نیاز نیست می

جانشین آن کرد. همین اتفاق در  تولید کاالهای دیگری را  

روی هولوکاست  گزینشی    صنعت  قتل  از  صنعت  این  داد. 

سوی   به  جمعی  یهودیان  کشتار  از  و  آنان  جمعی  کشتار 

کولی معلول،  افراد  کشتار  سوی  به  و  یهودیان  ها 

حرکت کرد. و اگر حکومت هیتلر دوام پیدا  گرایان  همجنس

ها برسد. به بیان  کرد معلوم نبود فردا نوبت کدام گروهمی

جاد یک باغ زیبا بود؛ باغی  باومن »هیتلر درصدد ایزیبای  

های هرز آن را کند تا گلهای زیبای آن  که هر روز باید علف

 امکان رشد پیدا کنند«.

 
هدف باومن در این کتاب زیر سؤال بردن مدرنیته و پناه  

جامعه های سنتی نیست. او به عنوان یک  بردن به راه حل

می خوبی  به  تجربه  با  که کم شدن گرسنگی  شناس  داند 

گوناگون و بهبود غیر  های  ها انسان، مبارزه با ییماریمیلیون 

انسان زندگی  انکار  راهقابل  و  صنایع  رشد  نیتجه  های  ها 

داند که است. او به خوبی میهای گوناگون  مبارزه با بیماری

نتیجه   مدرن  مدرنیته در کشورهای  از  انتقاد  در  او  آزادی 

ی از چاپ چنین  این کشورها و جلوگیررشد دموکراسی در 

هائی در کشورهای سنتی نتیجه عدم رشد دموکراسی کتاب

این   به در  دادن  هشدار  برعکس،  او،  هدف  کشورهاست. 

برای  خطرات  که  بدانند  تا  است  خود  کتاب  خوانندگان 

همیشه ازبین نرفته و فجایعی از نوع هولوکاست هنوز هم  

ی از نوع اندیشمندانتواند تکرار شود. هدف او هشدار به  می

های میلگرم است که حاضر به اندیشمندان مخاطب آزمایش
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او نبودند و به جای تأمل در این  های  پذیرش نتایج آزمایش

ای به مدرنیته  ها جلوگیری کردند تا صدمهنتایج از انتشار آن 

 وارد نشود.مورد اعتقادشان 

 
هدف باومن هشدار به همه ماست که به دلیل اشتغال در  

حلقهیک   مدرن  فعالیتسازمان  از  آن  ای  و  های  هسیتم 

ممکن است نادانسته به فجایعی کمک کنیم که هرگز مایل  

های  به خودی خود آدم ایم. هرکدام از ما  به انجام آن نبوده

بد و خوب نیستیم. بدی و خوبی ما عمدتا به شرایطی که  

مثال    بستگی دارد. باومن این نکته را با گیریم  در آن قرار می

 نویسد:دهد. او میجالبی از یک ژورنالیست توضیح می

 
قربانیان   از  گروهی  با  لوموند  خبرنگاران  از  »یکی 

ترین چیزهائی که  هواپیماربائی مصاحبه کرد. یکی از جالب

هایی بود که عذاب کرد میزان باالی طالق در بین زوجکشف  

وانه از این  گروگان بودن را باهم تجربه کرده بودند. او کنجکا

برای طالق   را  علت تصمیم خود  افراد درخواست کرد که 

بیان کنند. بسیاری از مصاحبه شوندگان گفتند که قبل از  

هواپیماربائی هرگز به طالق فکر نکرده بودند. ولی در اثنای 

خود این حادثه ترسناک »چشمانشان باز شد« و همسران  

خوب معمولی   را  »به چشم دیگری نگاه کردند«. شوهران

فقط به »ثابت کردند« که موجودات خودخواهی هستند که  

کنند؛ تجار شجاع نشان دادند که بزدالنی  شکم خود فکر می

انسانمنزجرکننده هم  اند«.  »در  کاردان  و های  شکستند 

کاری جز گریه و زاری برای مرگ قریب الوقوع خود انجام  

های متضاد  چهرهیک از این  ندادند«. خبرنگار پرسید: کدام

یک نقاب صورت آنان؟ او چهره واقعی این افراد است و کدام

غلط   را  سؤال  که  رسید  نتیجه  این  است.  به  کرده  طرح 

چهره  این  از  »حقیقیهیچکدام  نبودند. ها  دیگری  از  تر« 

قربانی همیشه با  هایی بودند که شخصیت هر  ها امکاناین

می  حمل  سادهخود  ایکرد.  بگوییم،  چهره تر  در  ن  ها 

شدند. چهره  میهای مختلف و شرایط مختلف آشکار  زمان

رسید که در  »خوب« فقط به این دلیل طبیعی به نظر می

شد.  مقبول دانسته میها  شرایط عادی بیش از دیگر چهره

به   معموال  گرچه  بود،  حاضر  همیشه  هم  دیگر  چهره  اما 

ین بود که  یافته خبرنگار اترین جنبه  صورت نامرئی. جالب

داد »چهره دیگر« احتماالً اگر حادثه هواپیماربائی رخ نمی

می مخفی  همیشه  زناشوئی  زوجماند،  برای  از  همچنان  ها 

شناختند دوست  ای را که میبردند و آن چهرهخود لذت می

های غیرمنتظره که بعضی موقعیتداشتند، غافل از این  می

شناسند  کردند میصفاتی نامطبوع را دراشخاصی که فکر می

 (30سازند.« )ص میعلنی 

 
باومن توصیف رشد یک جانبه کارآئی مدرنیته است هدف 

هیتلر   نوع  از  مخربی  نیروهای  دست  در  وقتی  قرار که 

آورد. هدف او هشدار  باری به وجود میگیرد نتایج فاجعهمی

ضد   آن  در  که  است  دنیائی  پیدایش  مورد  ترین مدرندر 

گیرند  های مدرنیته را به کار میترین فراوردههنیروها پیشرفت

پوسیده از  سنتتا  خود  ترین  امروزه  های  کنند.  محافظت 

سالحمدرن مدرنترین  در  نابود  ها  برای  هواپیماها  ترین 

 شود.حمل و نقل میها کردن آزادی و برابری انسان 

 
توسط   دیگر  بار  است  ممکن  که  فجایعی  راه  بستن  برای 

روشنی  مدرن به وجود آید باومن راه حل نهائی    هایسازمان

او اعتراف می از  ندارد. همان طوری که خود  او  کند هدف 

بیشتر هشدار است کشی«  نوشتن کتاب »مدرنیته و یهودی

تا نشان دادن راه حلی روشن و مشخص. لیکن او با طرح 

می که  پایهنکاتی  اندیشمندان های  تواند  بحث  و  مطالعه 

کند این اندیشمندان را برای پیدا  شد سعی میاجتماعی با

 مشخص بسیج کند.های کردن راه حل

 
نظر   به  شد  اشاره  نوشته  این  ابتدای  در  که  طوری  همان 

مقررات  باومن یکی از مشخصات مدرنیته تقویت تبعیت از  

نظامیان   زمانی  است.  مافوق  مقامات  دستورات  و  موجود 

می امر  باایران  سربازان  که  هنگام  کردند  وظیفه  ید  انجام 

های افسران ما فوق  هائی که نشانحتی در مقابل مجسمه 

احترام   ادای  دارند  برشانه  که را  چنان  طور  همین  کنند. 

میآزمایش نشان  میلگرم  اجتماعی  های  فاصله  ایجاد  دهد 

مشخصات مهم مدرنیته است. باومن هر دوی  یکی دیگر از  

تضعیف  را  مشخصات  اخالق  این  بین کننده  ارتباطات  در 

داند و راه حل او برای مشکالتی که در کتابش    ها میانسان

 است.انسان کند تقویت اخالق در ارتباط بین  مطرح می



 25  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

136 

 

 
های یاد شده در فوق و  به نظر باومن که مبتنی بر آزمایش

رشته  اندیشمندان  و  مطالعات  های مختلف  نظرات فالسفه 

ها ایجاد  نزدیک بین انسان  اجتماعی است، اخالق در رابطه

ها همدیگر  رو که انسانهای رو در  شود. به ویژه در رابطهمی

ها و  بینند. ما از طریق دیدن همدیگر است که به رنجرا می

بریم و از طریق نزدیک شدن به میهای همدیکر پی  شادی

توانیم  هم و ایجاد ارتباطات مستقم اجتماعی است که می

 ه شادی تبدیل کنیم.بهایمان را غم

 
که   کسانی  اجتماعی  اندیشمندان  و  فالسفه  بین  در 

نزدیک باومن  نظرات  به  است  نظراتشان  ها  پراگماتیست تر 

ها، تقویت رابطه نزدیک بین هستند که آموزش مداوم انسان

مدنی   نهادهای  گسترش  مقابل  آنان،  در  مقاومت  و 

سلطهسازمان میهای  توصیه  را  وگرا  به  ریچار کنند.  یژه 

جا  جا و آنامریکائی که باومن ایننام  شناس بهسنت جامعه 

 اش از نظرات او اعتراف کرده است.پذیریبه تأثیر

 
کند. او  شناسی شهری کار میریچارد سنت در زمینه جامعه

کتاب همه  نزدیکدر  به  خود  کردن  های  به  انسانتر  ها 

ها، بازارها و  انها، میدورزد )درساختمانهمدیگر تأکید می

هایی که به طبقات،  انسانهای تجمعات شهری(؛  همه محل

های متفاوت اجتماعی تعلق دارند.  ها و گروهاقوام، جنسیت 

های مختلفی را که در  ها کلیشه شدنبه نظر او این نزدیک  

گروه میتعریف  کار  به  انسانی  مختلف  )بومی  های    -روند 

ثروتمند    -سیاه  مهاجر،   فقیر، مرد ـ زن  سفید،    و.(  …ـ 

  های تماس.  کند می  تضعیف  کنندمی  جدا   هم  از  را  آنان

های واقعی، با همه نقاط  را به صورت انسان  هاانسان نزدیک

را برای دهند و زمینه  قدرت و ضعفشان، به یکدیگر نشان می

میهمکاری فراهم  بعدیشان  همکاری  های  که  او  کنند. 

مخالف  دیرینه  دارد  شهرسازان  با  آسمان ای  سرسخت 

هائی است که با طراحی و نظارت یک یا چند معمار  خراش 

می اساخته  و  سلول ها  نسانشوند  در  خود  را  فردی  های 

تک مردم در  سازند، و مشوق پیگیر شرکت تکمخفی می

 های مختلف جوامع شهری. بخشمرمت و ساختن 

 

 300خالصه کردن نکات مهم یک کتاب تخصصی بیش از  

همین دلیل ای در چند صفحه امکان پدیز نیست. به  صفحه 

ت فوق دعوت عالقمندان را به خواندن کامل کتاب درسای

دریغ دوست  های بیکمک دانم از کنم. در پایان الزم میمی

عزیزم شیوا فرهمندراد در طراحی روی جلد کتاب و آماده  

 دیجیتال تشکر کنم.کردن آن برای انتشار  

  
 2021استکهلم، ژانویه 
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 تبعید هایی از تاریخ چاپ و نشر در  گوشه 

 وگو با باقر مرتضوی در گفت 

 

انقالب   پی  در  که  است  افرادی  نخستین  از  مرتضوی  باقر 

بسیاری از آثار ایرانیان ای در شهر کلن احداث نمود.  چاپخانه

وگو به  این گفتاند.  به زبان فارسی در چاپخانه او آماده شده

 اش متمرکز است.سه دهه کار و تجربه

 احداث کردید؟ چه سالی چاپخانه را  

بود که از ایران برگشتم. در هنگام فعالیت    1980اوایل سال  

در حزب رنجبران ایران و کنفدراسیون جهانی محصلین و  

 دانشجویان ایرانی )اتحادیه ملی(، در جستجوی کار بودم.  

قبل از انقالب با حزب کمونیست آلمان، که از احزاب برادر  

در ایران  توده  حزب  انقالبی  بود،   سازمان  کشور  از  خارج 

می آلمان همکاری  به  دوباره  ایران  از  که  زمان  آن  کردم. 

شان برگشته بودم، زمانی بود که آنها در فکر انحالل حزب

جلسه برگزاری  با  و  کادرها،  بودند  و  مرکزی  کمیته  های 

ها با گفتگوهای دمکراتیک و بدون دعوا و سر  روزها و ساعت

کردند.  حزبشان را منحل می و صدا، داشتند خیلی متمدنانه  

داشتم،   نزدیک  آشنایی  این حزب  اعضای  از  برخی  با  من 

کریستیان زملر، دبیر اول و یورگن هورلمان معاون و مسئول 

بین بودند.  روابط  من  خوب  دوستان  از  حزب  این  المللی 

 موضوع کارم را با آنها در میان گذاشتم.

ه دیگر الزم  کپی حزبشان را کهای پلییورگن یکی از ماشین

قبول   بخورد.  به دردت  و گفت: شاید  داد  من  به  نداشتند 

کپی را اول در دفتر کنفدراسیون و سپس کردم. ماشین پلی 

خانه گاراژ  که  در  افتادم  فکر  این  به  بعدها  دادم.  جای  ام 

کتابجزوه و  کنم.  ها  چاپ  خودم  را  حزبی  ضرروی  های 

ر شدم.  بود که مشغول این کا  81-  1380های  حدود سال

هایی را چاپ کردم و در واقع فوت و فن کار چاپ را  جزوه

های مورد نظرم در گاراژ منزل آموختم و به فکر چاپ کتاب

 افتادم. 

  اولین کاری که در دست گرفتم، »تاریخ سه انترناسیونال«

تا   در دو جلد  اثر ویلیام فوستر و بعد کتاب »از کمینترن 

هایی را روزها و هفتهکمینفورم« اثر فرناندو کلودین بودند.  

بندی چاپ و صحافی آن را صرف این کار کردم. کار صفحه

های خوبی از آب درآمدند، به  به تنهایی انجام دادم. کتاب

هایی  کردم. از جمله کتابشوق آمدم و شب و روز کار می

های لئون تروتسکی، جورج اورول کتابکه در دست گرفتم:  

اش را  فرناندو کلودین که ترجمه  - و تاریخ سه انترناسیونال

دوست عزیزم، دکتر عباسعلی جوادی به عهده گرفته بود.  

هزار نسخه کتاب یک جلدی منتخب آثار لنین در بیش از  

پانصد     صفحه، از شاهکارهای مهم کار چاپم در آن زمان  

رم که چاپش بیش از سه ماه طول کشید.  بود و به یاد دا

می  گذشته  به  که  راه  اکنون  این  در  که  تجاربی  با  نگرم، 

بینم که کارهای آن دوره هم از کیفیت نسبتاً  ام، میاندوخته

 خوبی برخوردار بودند. 

ای که در این کار یافتم، تصمیم گرفتم کار چاپ را  با عالقه

در گاراژ منزل به راه  ای انجام دهم. با سر و صدایی که  حرفه

ها  انداخته بودم، ادامه کار میسر نبود. سر و صدای همسایه

پرسیدند این صدای تق و توق  هم هم درآمد. همه از هم می 

می کجا  از  شبها  برای  ،  مناسب  محلی  اجاره  فکر  به  آید. 

ای، به ماشین چاپ  چاپخانه افتادم و برای انجام کار حرفه

بقه زیرین یک ساختمان مسکونی  بهتری نیز نیاز داشتم. ط

متر مربع اجاره کردم.کارم در اینجا فقط    30را به وسعت  

چاپ کردن بود. بقیه کارهای بعد از چاپ را در جای دیگر 

ماهی بیشتر طول   6-5به پایان می رساندم. این کار بیش از  

نکشید تا اینکه محل کارم را دوباره عوض کردم و در نبش  

فت و آمد مردم جایی مناسب برای  یک ساختمان و محل ر

اش بود و در ماهای  مارک اجاره  500چاپخانه پیدا کردم.  

کردم.  اول با قرض کردن اجاره آن چاپخانه را پرداخت می
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دومی را تهیه کردم و این شد های برش و چاپ دستماشین

 اولین چاپخانه من. 

  اولین کارم چاپ سرنامه برای آژانس مسافربری ایروپالن در

شهر کلن بود که متعلق به یکی از دوستانم، کامران خطیبی 

که برای او صورت حسابی بنویسم ناراحت بودم.  بود. از این

کردم.  این اولین کار چاپی بود که بابت آن پولی دریافت می

-به ناچار این کار را کردم، کامران این پول را پرداخت نمی

تا روزی با    ها گذشتگفتم. مدتکرد و من هم چیزی نمی

من تماس گرفت و گفت در سرنامه ات باید تیتر دانشگاهی  

پردازم. او معتقد  خودت را اضافه کنی، وگرنه پولت را نمی

های آلمانی به تو بود این کار باعث خواهد شد که مشتری

-ها« خوشم نمیبازیاعتماد بیشتری بکنند. از این »تیتل

 آمد، سرانجام موافقت کردم: و نوشتم  

 چاپخانه مهندس باقر مرتضوی

 

 ی ا کنید چند عنوان کتاب چاپ کرده فکر می   - سئوال 

نویسم حتماً نام  دانستم روزی در این باره مطلبی میاگر می

سال اول    15کنم در  کردم. فکر میها را یادداشت میکتاب

شد، دست  هایی که در اروپا منتشر میکارم، در اکثر کتاب

 داشتم.  

-چاپ کردم، کتاب آیت  "غیر خودی"ه برای  اولین کتابی ک

رنگ. چاپ  اله مطهری بود، در فرمات آمریکایی، با جلد آبی

شناس معروف شهر کلن آن را آقای پرفسور فالطوری، اسالم

 ام گذاشت.  به عهده

گاهنامه  "ترین کارهایی که در دست داشتم، چاپ  از مهم

ادبی چشم و  اجتماعی  به    "اندازفرهنگی،  که  کوشش  بود 

محسن یلفانی، شهرام قنبری در پاریس، در    - ناصر پاکدامن

-های چشمیافت. همچنین کلیه کتابهزار نسخه انتشار می

رمان جمله:  از  ترجمهانداز  و  خاکسار،  ها  نسیم  آقای  های 

های ناصر پاکدامن  های آقای محسن یلفانی،کتابفیلمنامه

 و.. 

ج از کشور بود انداز از نشریات وزین و پرمحتوای خارچشم

کنم که در تهیه آنها دست داشتم. همکاری با  ، افتخار می

آقای پاکدامن به خاطر دقت خاص در کارهایشان به بهتر  

 شدن کارهای ما نیز کمک کرد.  

باشم،   کار  فکر درآمد  در  اینکه  از  بیش  بگویم؛  نیز  را  این 

خوشحال بودم که در کارهای فرهنگی و اجتماعی خارج از  

نحوی سهیم هستم. رفت و آمد نویسندگانی که با    کشور به

تحویل   را  خود  مانوسکریپت  نوشته،  بسیاری  و شوق  شور 

شد که من و  دادند و در انتظار چاپ آن بودند، باعث میمی

همکارانم این کار را با جان و دل انجام دهیم و خوشحال 

 کنیم. بودیم که برای تحویل کار، آنها را دوباره مالقات می

 های دیگری که در دست داشتیم،ها و کتاب جمله نشریه  از

های آزادی، وابسته به جبهه دمکراتیک ملی ایران به  نشریه

نامه بیش از یک  دفتری، این فصلهمت دکتر هدایت متین

 شد. دهه منتشر می

مجله کاوه به کوشش دکتر محمد عاصمی، تعداد زیادی از  

مدنسخه  به  پاریس  )چاپ  آرش  نشریه  پرویز  های  یریت 

المللی مارکس )به  های نفیس کنگره بینقلیچخانی(، ترجمه

زنده حقکوشش  تراب  اشرف  یاد  آثار  از  بسیاری  شناس(، 

دهقانی، آثار بیشماری از خاطرات زندان، از جمله؛ خاطرات  

ابراهیم یعقوبی، مهدی  راضیه  احمدی،  جعفر  زاده، حمید 

و.....،کتاب نویسندگاناصالنی  کانون  تبعید،    های  در  ایران 

آثار فلسفی آرامش دوستدار، آثار فلسفی منوچهر جمالی،  

به    -آمریکا  -های زتان ایرانهای بنیاد پژوهشسلسله کتاب

کتاب  سلسله  امین،  گلناز  به  کوشش  درون  از  نگاهی  های 

شوکت،   حمید  کوشش  به  کنفدراسیون،  و  چپ  جنبش 

رمان از  عالمهبخشی  رضا  خاکسار،  نسیم  اسد  زادههای   ،

 آبادی و.....سیف، رضا اغنمی، عباس معروفی، محمود دولت

مهم کتاباز  کتابترین  کردم،  چاپ  که  درسی  هایی  های 

فارسی از کالس اول تا پنجم دبستان نوشته باغچه بان بود.  

کتاب آقای  این  شد.  چاپ  و  تنظیم  خودم  چاپخانه  در  ها 

در شهر کلن  آموزان ایرانی انگیزی، معلم دانشکامبیز اسپاه

پور، نقاش  مشوق من در این راه بود. زنده یاد جمال بخش

و هنرمند باسلیقه و توانای شهرمان در طراحی درون و جلد  

 ها یار و یاورم بود.  این کتاب

 

که  داشتید و یا این ها را از ناشر سفارش دریافت می آیا کتاب 

 گذاشت؟ مؤلف در اختیار شما می 

کردم. اوایل شروع کارم  مؤلف دریافت میها را از  اغلب کتاب

تنها در شهر  بود.  از کشور موجود  ناشری در خارج  کمتر 
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و   چاپ  به  زیادی  عالقه  مهرگانی  جعفر  دکتر  آقای  کلن 

دادم. مغازه او  پخش کتاب داشت. کارهایش را من انجام می 

-اولین جایی بود که اجناس ایرانی به هموطنان عرضه می

و برنج، کتاب هم می فروخت. تا آنجا که  کرد و در کنار لپه  

عبید ذاکانی را او به آلمانی    "موش و گربه"اطالع دارم کتاب  

 ترجمه کرده است. 

از سال انتشارات فروغ در کلن دایر شد که تا سال  بعد  ها 

هایی که ایشان نشر دادند، از کارهای  ؟ اغلب کتاب  2013

مؤلف است.  من  سراغ  چاپخانه  من  از  که  یا  هایی  ناشری 

می  را  کتاب  کننده  را پخش  فروغ  انتشارات  من  گرفتند، 

کردم. و در این زمینه همکاری داشتیم. حتی او معرفی می

کتاب از  یکی  منناشر  سیروس  "های  شده،  گم  حلقه 

 نیز بود. "نهاوندی 

با ناشران دیگری هم همکاری داشتم از جمله نشر نوید در  

 دا و..... ساربوکن، باران در سوئد،  نقطه، آی 

کردم، از جمله نشر  البته با ناشرانی غیر ایرانی هم کار می

داد. با  های مترقی یونانی را انتشار میرومیزیونی که کتاب

آیر بیست سال همکاری داشتم و او یکی  خانم نیکی آیدن

 از دوستان خوب من است. 

رابطه اینکه  میاز  تبدیل  دوستی  به  مشتریانم  با  شد،  ام 

ها دوستی صمیمانه و هنوز با خیلی از آن مشتری خوشحالم.  

 و نزدیکی دارم و بسیاری نیز هنوز مشتری ما هستند.

 

 رابطه مالی ناشران و یا مؤلفان با شما چگونه بود؟ 

همانطور که اشاره کردم، بخش مالی این کار در رده دوم  

قرار داشت. ولی به هر حال در اوایل کار، آن چاپخانه کوچک 

کمت از  هزینه  یکی  به  من  چاپخانه  تدریج  به  داشت.  ری 

های مدرن شهر کلن تبدیل شد. برای تسریع کار  چاپخانه

تصمیم گرفتم که همه کار را بدون وابستگی به جای دیگری 

انجام دهم. در نتیجه هزینه چاپخانه هم باال رفت البته ما از  

گرفتیم. البته مخارج چاپخانه پرداخت نمیکسی پول پیش

شد. و کار برای دوستان  های چاپی روزمره پرداخت میبا کار

 نویسنده از نوع دیگری بود. 

و حرفه   است  راحت  نشریه  و  کتاب  چاپ  تکنیکی  نظر  از 

میهنان گرافیکی در آن کمتر به کار رفته است. و کار ما با هم 

ای در نظر  بیشتر در این حد بود. برای ایرانیان تخفیف ویژه

ها و نسخه برآورد س تعداد صفحهداشتم، قیمت را بر اسا

این کار داشتم، در سال  می برای  لیست قیمتی که  کردم. 

توسط یک چاپخانه آلمانی تهیه شده بود و تا روزهای    1973

کردم. با این وجود با مبلغی که  آخر کارم از آن استفاده می

تا  داشتیم  توافق  ایرانی  مشتری  با  قیمت  برآورد  موقع  در 

باالخره در موقع بردن کار از زمین تا    وقت سفارش کار و 

از کارمان   پنداری بخشی  آسمان تفاوت داشت. چانه زدن 

 بود.  

هایشان  ای فقط بعد از فروش کتابدانستم که عدهاین را می

ها هستند. کسانی هم در روز تحویل قادر به پرداخت هزینه

شماری هم  پرداختند و البته کسان انگشتکتاب مبلغ را می 

که حساب آنگرفتند، بیکه کتاب را تحویل میاز اینپس  

 کردند. خویش پرداخت کنند، ما را کامالً فراموش می

خاطره: آقای دکتر حسین مشیری که سابقاً عضو حزب توده 

گفتند، در اوایل کار به  می"حسین سرخ  "ایران بود، و به او  

راه  یاد دکتر عاصمی از  کرد. زندهنشریه کاوه کمک مالی می

اش مخالف بودم ولی  آمد، از مونیخ، با افکار سیاسیدور می

-او را دوست داشتم. دو سه روزی نزد دوستانش مهمان می 

-دادیم، در بستهشد و ما کار چاپ کاوه را سریع انجام می

می  کمک  او  به  پست  و  به  بندی  را  او  خود  من  و  کردیم 

راه می ایستگاه  شمآهن  هر  کار  پایان  از  پس  او  بردم.  اره 

یورو    500داد، که مثل التاری بود، گاهی  پاکتی به من می

گفت بیش از این  یافتم. می یورو در پاکت می  300و زمانی  

نتوانستم جمع کنم. من پشتکار او را با آن سن و سال ارج 

میمی چاپ  هزینه  بابت  او  که  پولی  مقدار  و  داد  گذاشتم 

 برایم زیاد مهم نبود. یادش همیشه جاودان.

 

وارد  گردن  بر  کراواتی  و  آراسته  ظاهر  با  شخصی  روزی 

آمد. سه عدد کتاب برای چاپ  چاپخانه شد، از پاریس می

و جنون جمهوری  کتابداشت، »جنگ  از  یکی  نام  ها  ها« 

بود. فهمیدم که آقای سیاوش بشیری از طرفداران سلطنت  

است. این را بگویم که از همان روز اول کارم تصمیم گرفتم  

ک مشتریکه  چاپی  قاطی  ار  آنها  سیاسی  افکار  با  را  هایم 

موقع نکنم. چاپ کتاب قرار شد که  قبول کردم.  را  هایش 

ها مبلغ ده هزار مارک هزینه را بپردازد. زمانی  تحویل کتاب

کتاب بردن  برای  یک که  نداشت،  پولی همراه  آمد،  هایش 
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برای  "ها را با نوشته،  نسخه از کتاب جنگ و جنون جمهوری

اش در فراهم آوردن شائبهاقر مرتضوی عزیزم و محبت بیب

امضا به و به من تقدیم کرد. گفت    "1367.  6.15این کتاب،  

پاریس   از  باید به پاریس برگردم و  پولی به همراه ندارم و 

می فرستم، هزار مارک نیز از من قرض گرفت و رفت. دیگر  

نرسید تا  او را ندیدم و تمام تالشم برای یافتن او به جایی  

 روزی جعفر مهرگانی بمن خبر فوتش را داد. 

-زد، بیشتر شد. علی کم تعداد مشتریانی که غیبشان میکم

رغم خواست خودم تابلویی را در چاپخانه آویختم که چنین 

میهنان گرامی از آنجایی که اشخاصی  هم "مضمونی داشت: 

می زیر  در  را  نامشان  کارچاپیکه  هزینه  را  آورم،  شان 

   "کنیماند، از این به بعد نسیه چاپ نمیاختهنپرد

 یورو 11000سیاووش بشیری، ساواکی، 

سلطنت ایمانی،  کتاب:  سعید  نام  آب  "طلب،  بودیم،  برف 

 یورو 5000 "شدیم

 یورو 2000دریا، هنرمند، افغانی

البته در این کار شکلی از طنز هم نهفته بود. متأسفانه هر  

 سه نفر فوت کردند. 

 

 ؟ چاپ را متوقف کردید   آیا و   به کجا کشیدتان  ه چاپخان   کار 

خواست در شهر کلن اگر کسی کار چاپی با کیفیف خوب می

می مراجع  ما  کاتالوکبه  مثال  طور  به  هنری  کرد.  های 

می چاپ  چاپی  بسیاری  کار  اینترنت  گسترش  با  کردیم. 

کم رونق خود را از دست داد و امروزه تهیه یک کاتالوک  کم

های زیبا به امری لوکس و نوستالژی تبدیل هنری یا کارت

-شده است. در مورد کتاب هم همینطور است، تعداد کتاب

می  چاپ  ایرانیان  برای  که  به هایی  نسخه  هزار  از  کردیم 

گاهی پنجاه نسخه رسیده است. این به آن منظور نیست که  

های نسل دوم ما به زبان  خوانند، بچهجوانان کمتر کتاب می

 کنند، مطالعه دارند.  آن زندگی می کشوری که در

بیماری  5حدود   علت  به  پیش  که سال  گرفتم  تصمیم  ام 

چاپخانه را به پسرم واگذار کنم. او  طراح گرافیک است و 

کرد. با دانستن زبان آلمانی و انگلیسی  ها با من کار میسال

کارشان   طراحی  در  ایرانی هم  مراجعین  به  ترکی  و کمی 

 گفت. عاصمی به او رستم میکرد. آقای کمک می

محل چاپخانه را عوض کردیم و او اکنون چاپخانه را اداره 

روی می چاپ  کاغذ،  روی  چاب  بر  عالوه  که  محلی  کند. 

پارچه و طراحی صفحات اینترنتی را نیز جزو کارهای خود 

 کرده است.

هم  با  من  مشتریالبته  و  در  میهنان  کماکان  خودم  های 

متعددی را چاپ کردم و هنوز هم  هایارتباط هستم، کتاب

 کنم. شوم، زمانی که در این کار کمکی میخوشحال می

 

چنین  خاطرات خوب از این چند دهه کار چه دارید؟ و هم 

 خاطره بد؟ 

ها در کارم ندارم. از کار چاپی  خاطره چندان بدی از این سال

همیشه لذت برده و هنوز هم این کار را دوست دارم. در این  

کنم در  ای آشنا شدم که فکر نمی های فرهیختهبا انسانکار  

را   اسامی  همه  اگر  داشتم.  را  شانس  این  دیگری  شرایط 

 شود. بنویسم، خود یک کتاب می
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 هایش سنج رضا اغنمی و کتاب

 

در تبریز    1309رضا اغنمی، نویسنده و منتقد ادبی در سال  

در این شهر و پس از آن در تهران تحصیل به دنیا آمده است،

در خارج از کشور زندگی    1360و کار کرده است. از سال  

کند، اگرچه در جاست که نوشتن آغاز میکند و همینمی

ی نیز  هایکوشد بنویسد و یادداشتهای جوانی بارها میسال

 از گذر عمر هنوز منتشرناشده در دست دارد.  

هایی هستند از نقد و بررسی و معرفی  سنج« مجموعه »کتاب

هایی که رضا اغنمی در این چند سال حضور در خارج کتاب

از کشور نوشته است. ششمین شماره آن اخیراً از سوی نشر 

ست تا با  ایمهری در لندن منتشر شده است و همین بهانه

 به صحبت بنشینیم.  او

مرتضوی: قر  آنکه    با  از  کتابتان، ششمین از  پیش  آخرین 

از »کتابسنج«   ، بپرسم،  اخیراً منتشر شده استکه  شماره 

 خواهم بدانم که رضا اغنمی از کی شروع به نوشتن کرد؟ می

اغنمی: سال     رضا  در  ن  آذربایجا  وقایع  از   -   1325پس 

که  یادداشت   1324 بودم  نوشته  پراکنده  به صورت  هایی 

از کودتای   جمع آوری خاطرات و     1332مرداد    28پس 

ها  وقایع زمانه نیز بر آن اضافه شد و اگرعمری باشد، همین

 را برای انتشار آماده خواهم کرد. 

نوه  این نیز گفتن دارد که زنده یاد  غالم حسین ساعدی، 

ایم، روزی درپاریس  ام  که از کودکی باهم بزرگ شدهعمه

درخانة ما بود وصحبت  وقایع اذربایچان  وحکومت یکسالة  

های  وری پیش آمد، من و او هریک اندکی ازیادماندهپیشه 

ها را های من گفت که چرا اینخود گفتیم، با شنیدن حرف

در اختیارش قرار دادم.  های خود را  نویسی؟ من نوشته نمی

اگر   بگیری.  باید جدی  را  این  با خوشحالی گفت  و  خواند 

»این کنی،  بسیار  تکمیل  او  کرد«.  خواهیم  متنتشر  را  ها 

ها جلب کرد.  صمیمانه توجه مرا به تکمیل کردن این نوشته

دهم.   ادامه  کار  این  به  خوشحالی  با  شد  باعث  خود  این 

پنجا  آستانه  در  و  نماند  اما  متأسفانه  درگذشت،  سالگی  ه 

ها را جدی بگیر،  صدای او هنوز در ذهن من است که »این

 تنبلی کنار بگذار و بنویس«   

 تا کنون چند کتاب از شما منتشر شده است؟  باقر مرتضوی:

کتاب اغنمی:   یافته  رضا  انتشار  من  از  کنون  تا  که  هایی 

 عبارتند از: 

 

د آلمان غربی    ، رمان، چاپ نخست . انتشارات نویویرانگران 

1366- 1990     

    2019 - 1398چاپ دوم ،  نشر باران سوئد    

 2019 - 1398چاپ سوم، سوم   . نشر مهری لندن     

تابستان ن سوی چهره ها  آ  باران سوئد   انتشارات  : رمان، 

1371 - 1992 

           2019 - 1398چاپ دوم، نشر مهری لندن  

صابر  آقای  لندن.  دگردیسی  پرس.  بوک  ناشر  چهارقصه.   ،

1374 - 1995   

مجموعة داستان(. کلن. چاپخانه مرتضوی،  ها )ها و آدم سگ 

 1999- 1378پاییز 

-     1380، رمان. کلن چاپخانِة مرتضوی. نشر نیما   مرداب

2001  

 (1395) 2017ن. چاپ دوم: نشر مهری لند

نازیاشک  مرتضوی   های  چاپخانة  کلن  داستان.  مجموعة 

 1999  - 1378پاییز

 ( نشر مهری لندن1395)  -  2016.چاپ دوم 
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 2011رمان . انتشارات  اچ . اس  سه یار  زندانی،  

 کتاب سنج  نقد وبررسی کتاب        

زمستان  کلن  فروغ  انتشارات  مرتضوی.  چاپحانة  اول:  جلد 

1385 – 2006 

 2011جلد دوم: انتشارات اچ انداس مدیا  

 2011جلد سوم: . . .  . . .  .    . .  .        

 2015  -  1394جلد چهارم،  نشرمهری لندن زمستان 

 جلد پنجم،  نشرمهری )نویسنده(  

 2022 - 1400جلد ششم،  نشرمهری  زمستان 

مرتضوی:  داستان  باقر  اغنمی  اغنمی  رضا  رضا  یا  و  نویس 

نقد   یا  و  داستان  است؛  برای شما مهمتر  کدامیک  منتقد، 

نویسی به نقد  صالً چطور شد که در کنار داستان اکتاب؟ و  

   هم روی آوردید؟

مطالعه و  بررسی کتاب در دوران تبعید     رضا اغنمی:

 اجباری بیشتر برایم اهمیت دارد.

 

ها منتشر شش جلد »کتابسنج« در این سال   باقر مرتضوی:

ها در واقع معرفی و یا نقد کتاب هستند.  اید. کتابسنجکرده

ای؟ چه شد که نام مجموعه را چگونه کتابها را انتخاب کرده

ای آیا  گذاشتی؟  تمامی  »کتابسنج«  شامل  جلد  شش  ن 

 اید و یا هنوز ادامه دارد؟ ست که در مورد آنها نوشتهبهاییاکت

در بارة عنوان کتاب:  مرد دانشمند و فاضل و    رضا اغنمی:

و   آثار  ایرانی، که صاحب  قدیم  نویسندگان  از  هنردوستی، 

تألیفاتی چند نیز هست و اکنون سال هاست در انگلستان  

ی می کند، این عنوان را پیشنهاد و در خارج از لندن زندگ

کرد و من این نام را مدیون ایشان هستم. اما دربارة  تعداد   

تا    اید. بگویم که در این شش جلدها پرسیدهبررسی کتاب

( تقریبا حدود  )  170به حال  نقد شده  و  بررسی   ( کتاب 

 بنگرید به سایت عصر نو به مدیریت آقای مسعود فتحی(. 

 گذشته است   نودسالگی  از مرزاغنمی در    رضا  باقر مرتضوی: 

هم هنوز  میمی  چنانو  فکر  خواهید  نویسد.  کی  تا  کنید 

 نوشت؟

اغنمی: و     رضا  دارم  نفس  زمانی که  تا  است  براین  امیدم 

 سالم هستم بتوانم بخوانم و از خواندن لذت ببرم.    

اید، کدام  هایی که معرفی کردهدر میان کتاب  باقر مرتضوی:

 ؟ یک شمار را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است

اغنمی: نویسنده  رضا  کتابهمة  و  خواندهها  که  را  و  ها  ام 

کرده دیدی  معرفی  با  گرامی  دوستانی  یا  و  اوالد  مثل  ام، 

 یکسان، دوست دارم.    

   بینید؟ادبیات تبعید ایران را چگونه می  باقر مرتضوی:

اغنمی: احترام.      رضا  قابل  بسی  و  پربار  و  سنجیده  خیلی 

 ها بود.  باید سپاسگوی همة این نویسنده

 ویی در این راستا به دل دارید؟ چه آرز  باقر مرتضوی:

اغنمی: بیش  رضا  اندکی  ایرانیان  در  که  بخوانند.  کتاب  تر 

ضمن از باقرجان مرتضوی نیز باید سپاسگزار باشیم که با  

مناعت طبع در چاپ و نشر کتاب در خارج از کشور نقش  

بزرگی داشته است و چه بسا آثار ما را که به رایگان چاپ  

 نموده است. 
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 نیا فرشین کاظمی 

 
 

 پرالشز، ساعدی، بهمن امینی و »خاوران در تبعید« 
نوامبر،   ماه  اواخر  در  سال  هر  که  است  دهه  سه  از  بیش 

پرالشز   در  ساعدی  غالمحسین  درگذشت   برگزار  سالگرد 

  وجود  پاندمی  هایمحدودیت  که   اخیر  دوسال  جز.  شودمی

نوامبر ، بر   23  ساعدی،   دوستان  جمله  از  ها، پاریسی  داشت،

  سال  وقت  این  این   در  پاریس،   هوای آیند.  گرد می  مزار او

ب سرد و بارانی است و ایستادن در فضای باز را دشوار  اغل

کند. از این رو، در ابتدا به حرفی کوتاه یا شعری بسنده  می

  مقابل   که  ایکافه  به  هم  با   همه  آن   از  پس   و شود  می

  نان  ساعدی  یاد  به  و  روندمی  است  واقع  گامبتا  مترو  ایستگاه

و خاطرات    ودشمی  فراز  هاسخن  و  نوشیده  و  خورده  شرابی  و

  .آیدمی و گرامی ساعدی و یاران نزدیک، گفته

  ساالنه  مراسم  این  دارعهده  ،(ساعدی)لنکرانی  بدری  خانم 

  با   اغلب   که  دیدم می  مراسم  این  در  همیشه  را  ایشان.  بود

  مزار  بر  حقانی   فریده  یاد زنده  و   جزنی  میهن  هاخانم  همراهی

همگان را   و  گذاشتمی  گلیدسته  و  شدمی  حاضر  همسرش

جا کرد و دوستان آنمقابل گامبتا دعوت می  به همان کافه

شدند. خانم ساعدی و نیز خانم حقانی سه سال  جمع می

خواهد  خالی  همیشه  برای  جایشان  که  درگذشتند  پیش 

 ماند. 

ای مهم در تاریخ تبعید روشنفکران »مرگ ساعدی«، لحظه

از روشنفکران ک بسیاری  است.  اوائل  ه در سالایرانی  های 

بودند،    انقالب، از پس »گریزی ناگزیر« در پاریس جمع شده

با مرگ ساعدی دریافتند که برگشتنی درکار نخواهد بود و  

پاکدامن،   آقای  قول  به  و  است  داده  رخ  کیفی  تغییری 

  ها را با بغض در گلو، باید گشود.چمدان 

انبوه  با 1985نوامبر سال  29خاکسپاری ساعدی در تاریخ 

زاده از آن کنندگان همراه بود. رضا عالمهجمعیت مشایعت

مراسم فیلمبرداری کرده که یادگار ارزشمندی است. فضای  

آن بارانی  و  سرد  و  صدای خاکستری  لرزش  پاریس،  روز 

اطالعیهغمزده که  آزرم  نعمت  نویسندگان  ی  »کانون  ی 

و    های محمد جاللی)سحر(هق گریهخواند، هقایران« را می

چهره از  که  فیلم  اندوهی  این  در  هویداست،  افراد  ی 

نمودهایی از آن اتفاق تلخ است. عکس زیبای رضا دقتی نیز  

رسد در  از آن مراسم، بسیار دیده شده است که به نظر می

ای رفته و پرالشز، رضا به باالی مجسمه  85ی  همان قطعه

به    با سرهایی در گریبان و چتر  -جمعیت اندوهگین درگذر  

چهره  -دست ورای  از  تندیسرا،  چون   -ی  باران  در  که 

  ، ثبت کرده است.  -رسدای گریان به نظر میالهه 

ی گذشته، باری دیگر بر مزار ساعدی گرد آمدیم.  یکشنبه 

چنان بازگشت،  آرامگاهدر  کنار  از  است،  معمول  های  که 

و   پروست   مزار   به  و  گذشتیم  نیز  هدایت  صادق  مارسل 

  د« رسیدیم.تبعی در »خاوران

 
، قبر مشترکی وجود دارد که خاکستر  85ی در همان قطعه

چند تن از درگذشتگان تبعید را در خود جای داده است. 

فضیلت عباس  اکبری،  آذر مسیح  سنجری،  مادر  کالم، 

این خاک یادگارهای  جمله  از  امینی  بهمن  و  جا  درخشان 

  اند.های طوالنی به آن پیوسته هستند که طی سال
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این را  باربد گلشیری گفت که  نام  جا  تبعید«  »خاوران در 

  گذاشته است.

»نشان مزار« فوق  اخیراً  برای بهمن ساخت  العادهباربد،  ای 

که چندی پیش در سالگرد درگذشت بهمن، گذاشته شد.  

  به  مفرغ، نظیری دارد: کهن کتابی از  ی بیاین نشان، ایده

از  است(  پرالشز  مألوف   رنگ)آبی-سبز  رنگ کتاب  این   .

شود.  هایی دیده میر دو جلد آن حکاکیشیرازه باز شده و ب

ای از جلد سمت چپ، زیر نام بهمن، پرهیب تصویر برجسته 

 بهمن   یعالقه  مورد  که  بیتی  پائین،   قسمت  در  و   دارد  قرار او  

  یدوره  خطاط  نیشابوری«،  محمود  »شاه   خط  به  - بود  نیز

  :است شده  زده نقش تیموری صفوی،

 سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست

 کز خون دل و دیده برو رنگی نیست

ای است که برخی آن را به خواجه  این بیت، نیمی از رباعی

منسوب  ابوالخیر  ابوسعید  به  برخی  و  انصاری  عبداهلل 

میدانسته  نظر  به  اما  مانند  اند،  آن،  شاعر  که  رسد 

  باشندگان»خاوران«، گمنام باشد.

صفحه  قرینهدر  شیوهی  به  آن  حروفی  سربیی    چینی 

های قدیمی، حروف نقش برجسته، به ها در چاپخانهکتاب

هایش افتاده،  طور وارونه، شعری از بهمن را، که برخی از واژه

تر سال تولد و درگذشت بهمن، به  اند. کمی پایینرقم زده

  همین شیوه حک شده است.

این عبارات چنان است که اگر بر آن مرکب افشانده شود و  

ی برسد،  آن  به  »نشان کاغذی  عبارات  از  دستی  چاپ  ک 

  مزار« بهمن حاصل خواهد آمد.

 
ی مندرج در این صفحه تر از همه، رمزنگار یا رمزینهاما مهم

ای که سازنده، به میانجی آن، اتصال کوتاهی  است. رمزینه 

یا به قول شاملو:    -بین خاوران در تبعید و خاوران اصلی  

 شود،   گشوده  آن  بر  کارافزار  اگر  و  کرده  برقرار   -»لعنت آباد«

  گویی شد،   خواهد   هویدا   اصلی   خاوران  جغرافیایی   مختصات

 ی تجربه  متنِ  از  شده   جدا  قسمت  اینهمانی،   ساخت  یک  در

 است،  اعدام و شکنجه  و سرکوب  زیستن همانا که مشترک،

 . پبونددمی اصلی  آوردگاه به

 
ی مهمی بود. خود او اهل  »خاوران« در زندگی بهمن، نشانه

مشهد و خاوران جغرافیایی ایران بود، بسیاری از رفقایش به 

و کشتار زندانیان    67ی ملی  گورستان خاوران، از پی فاجعه

اش را نیز »خاوران«  سیاسی سپرده شدند و او نام انتشاراتی

ده جلد  بر  آن،  لوگوی  امروزه  که  بود  کتاب  گذاشته  ها 

ارزشمند از روشنفکران و اهالی فرهنگ و ادب ایرانی قرار 

استفاده فندارد.  از  باربد  خالقانه  ی  یادواره،  این  در  آوری 

گشاید که ی و انطباق را میاست و مفهوم جدیدی در تسر

 را بیان کرد. باربد حق های دیگری نیز آنتوان با تأویلمی

  ی ممتاز ادا کرده است.دوستی با بهمن را هم با این ایده

ام، که  ی ملی پیشنهاد کردهارها در مراسم یادبود فاجعهب 

ها همتی کنند و مجوزهای الزم از پرالشز کاش پاریسیای 

را برای ساخت و نصب یک »یادمان« از کشتار یا شهرداری  

این  67 در  مهاجران بستانند،  از  باهویت  یادگاری  صورت 

ماند.  های بعد از انقالب، در این شهر باقی میسیاسی سال

های متعددی از وقایع مشابه،  ها و یادماندر پرالشز ، تندیس

نسل لهستانی،  مانند  جانباختگان  هائیتی،  و  رواندا  کشی 

کشتهنسل هرزگوین،  و  بوسنی  در  و  کشی  صبرا  شدگان 

بوخوالد،  و  داخائو  آشویتس،  قربانیان  قاسم،  کَفَر  و  شتیال 
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  با … ها و کمونیستها وتیرباران کموناردها، اعدام پارتیزان 

  . دارد وجود فردشان، به منحصر و  مفهومی معماری

 

فاجعهای  یادمان  از   67ی  کاش،  نشانگانی  عنوان  به  نیز، 

ران پسا آشویتسی ما، که به قول دریدا، »پس از آن دیگر دو

فلسفه وجود ندارد«، ثبت شود، دورانی که برای ما ایرانیان  

در  داراست.  را  خاوران«  »پسا  مفهومی  و  تاریخی  معادل 

تأویل  این نگاه و  به پر  عابران صورت، شاید در گذار  الشز، 

 دار برسد. شرمی پراکنده و دامنه

سال پیش، مزار ساعدی را به اقتضای همجواری   36باری،  

سال برگزیدند*. طی  هدایت  تبعیدیان  با صادق  بعد،  های 

 بتوان   اگر.  رسیدند  آخر  نشان  به دیگری نیز در آن نزدیکی،  

  این  کرد،   وصل   بهم  فرضی  خطی   با  را  پرالشز  قبرهای-نقطه

بیگی،  ، هدایت، ساعدی، فریدون ایل85ی  قطعه  در  مسیر

مجموعه و  وکیلی  شامل  منیره  را  تبعید«  در  »خاوران  ی 

آنمی همسایگی  در  سنگیادشود.  به  نیز،  دیگری  ها  های 

شناس، بهروز جاویدی، پوران چون رضا مرزبان، تراب حق 

بازرگان، خسرو شاکری، اکرم فرمهینی، عبدارحمان قاسملو،  

ی،  پرویز اوصیاء ، نیما میرزازاده، رضا دانشور ،صادق شرفکند

عباس   تیمسار  چیتگر،  حمیدرضا  رضوی،  احمد  مهندس 

گاه بتوان مسیر رسد. شاید، آنباغی و اسالم کاظمیه میقره

ساکن   ایرانیان  دورماندگی  تاریخ  از  را  معناداری  نمادین 

 فرنگ مجسم کرد و در خاطر نگاه داشت.

گفت که بین »رودررویی« و »خودکشی  زمانی ساعدی می

ی قلمرو  برگزید. چنان برداری دامنه   فرهنگی« یکی را باید

»خودکشی   به  تن  و  زیستند  »رودررو«  که  است  کسانی 

ی مقاومت انسانی  هایشان، یادوارهفرهنگی« ندادند تا مقبره

  ایرانیان در تبعید باشد.

اش، بر مزار ی طنز ویژه *مشهور است که ساعدی با روحیه

  هدایت گفته بود:

 نیفزود از هر طرف که رفتم جز وحشتم

 ای برون آی، ای صادق هدایت!از گوشه 

 

———————————————— - 

 2021نوامبر  26

 2021دسامبر  16بازنویسی: 
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 حمید پوربهرامی 

 
  یس  تند  روزه هر دیدن به را ساکنینش که شهری. آمدم دنیا به ایران جنوبی شهرهای از آبادان صنعتی شهر در 1335 سال در

  زیبای و  تنومند  های گاومیش. بود گذاشته پاالیشگاه  را نامش و  داده  جای   خود دل  در  که کرد می  دعوت زیبایی  و  عظیم  های

  پیوندزدند   اکنونم  به  را  ام  گذشته  و  دادند  من  به  را  تخیالتم  در  تعمق  مجال  هایم  بوم  ی  پهنه  بر   شان   سیاهی   انتشار  با  شهرم

  در  و   بوده  زیبا  برایم  همیشه  جنوب  برهوت  فضای  در   سیاه  های  حجم  این  حرکت.    کنم  سفر  ها  افق  در   هاشان  برگرده  سوار  تا

  رخت شهرم از برکت کردم احساس شدند آبادان ترک  به  مجبور  "بهمنشیر"  و  "اروند" شناگران این وقتی  عراق   با جنگ طول

  ای  زده   اندوه   و   غریب    های  گاومیش   من،    مغرور   های   گاومیش   وحال.  نشد  آباد   دیگر  آبادان  و   شد   هم   گونه  همین  که  بربسته

 اند  افتاده  دور زمینشانرس از که هستند

I was born in 1957 in Abadan, a southern industrial city of Iran, a city that would everyday 

invite its citizens to watch the beautiful, giant statues she kept at her heart: what she would 

name the Oil Refinery of Abadan. 
My hometown’s beautiful sturdy water buffalos spread their blackness on my canvas, sinking 

me deep in my fantasies, tying my past to my present, taking me on their humps to long 

journeys in distant horizons.  
These dark shapes’ movements along the arid, bright landscapes of Southern Iran have always 

been a magnificent influence on me. In the wartime with the Iraqi army, when these floating 

figures on the "Arvand” and “Bahmanshir” rivers had to leave Abadan, I thought the 

“blessings” left my city, and they did, indeed. Abadan, whose name meant “prosperous”, never 

became “Abadan” again. My proud black buffalos were now sad and sorrowful strangers who 

had been cast away from their home... 
  واقعیت  دیگر  چونبه اجبار همواره بر دلم سنگینی می کند و زیبایی های شهرم را در خاطراتم جستجو می کنم    انهم  دیار،   ترک

 است و خیال.  خاطرهندارند و هر چه هست  بیرونی

کار ترک کرده و به آبادان    یافتن  محتومشان بوده است و روزی دیارشان را به اختیار و در پی  سرنوشت  "وداع"  گویی  که  آدمهایی

  پس سالیان با   هنوز از  ند و رفتند،باد شده شان را با سنگر هایش به جوانانشان سپردآآمده بودند و روزی دیگر به اجبار آبادان  

 .من همنشینند ذهن

 .غربتی موقت را اندیشیده بودند غافل از اینکه غربتی جاودان دامنگیرشان است و حال دیگر در شهر خودشان نیز غریبند آنها
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This desperate diaspora has always been a heavy burden on my heart. Now I am used to seeking 

the beauties of my hometown in my memories. Alas, they have no external reality anymore. 

Her memory is all there is.  
Oh, I can never forget those who once willingly left their hometowns to bring welfare to 

Abadan, and now were forced to say farewell to her prosperity. Yes, they had to leave her, and 

her many strongholds, to their young warriors, as if they were permanently sentenced to 

“farewell”. Years have gone by and they are still residents in my mind.  
What they possibly expected was but a temporary leave. What came upon, however, was 

permanent alienation, both in and out of their once graceful hometown. 
همسفران باد سوار بر حباب زمان خاطره خش خش نخلستان را در نسیم گیج عصر گاهی با خود می برند تا وهم خاکشان   این

که وام دار وهم قصه های پریان   تخیلی  نهاده اند به تخیل سرگردان من بسپارند، ادر پس غریو غربت سم ضربه هایشان و که را

جاری در   ، وهمیری بودند که از سفر های شبانه اشان بر شط سوغات می آوردنددریایی است که راویانش ناخدا های لنج سوا 

دود سربی رنگ بویلر های کمپانی اش بود و خواب های شبانه    وآغشته ی بوی گس    فضایشکه    شهری  شریان های ذهنی شهر،

انتظار صبح سربی اش را می کشید    را در حضور ماه سرشار از تخیل می کرد و در خمیازه های خود  خانهام بر پشت بام و حیاط  

که صدای آژیر فیدوس همهمه حرکت چهره های آفتاب سوخته ی پناه گرفته در کاله های ایمنی به سمت گیت های پاالیشگاه  

را در شهر جاری کند تا تاللو نور خورشید بر این گنبد های کوچک نقره ای رودخانه ای را ماند که به دریا می ریزد و من امروز  

ر واکاوی خاطراتم بارقه هایی از آن هستی به تاریکی خزیده را بر سفیدی بوم هایم می جویم و در پس سکونتی سی ساله در  د

شهر بزرگ سوار بر اتومبیل ها در شلوغی حل می شوند به خلوت زادبوم بازگشته و آن    اینکالن شهر تهران هنوز وقتی آحاد  

 م جستجو می کنم تا آن را تجسم بخشیده و مردمان امروز را به دیدنش دعوت کنم. سالیان را در صندوقخانه خیال غایبحجم 
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 پور کوشیار پارسی 

 
 شیرین، ترش و تلخ 

 نگارگری پس از جنگ  حمید پور بهرامی،

 

وهم در آن نهفته است. احساسی که هم  گی، بُهت، نفرت، وهن و زدهترین احساسات انسانی است. شگفتحیرت یکی از پیچیده

اش روی؟ به سوی زند از حیرت، زیرا واکنش در برابر آن پیچیده است. به کدام سو میات میکند و هم دفع. خُشکجذب می

 گردانی؟ نگری یا روی میگریزی؟ میروی یا از آن میمی

سته و ناگهان شاهدش باشی. شاید در زندگی واقعی با آن تواند تو را به حیرت وادارد اگر که ناخوا اش میخشونت در هر شکل 

بینیم. گاه نیز در کارهای هنری. هنر برای روی گرداندن نیست، نگاه  های اجتماعی میروبرو نشویم، اما در خبرها، فیلم، رسانه

 بار در آن روبرو شوی، چه خواهی کرد؟ای خشونت کشاند به خود. و اگر ناخواسته با صحنهرا می

های از هم  اند: تجاوز به زنان، تن( از این دست 1814-1808های فرانسیسکو گویا از جنگ استقالل اسپانیا )ها و طراحیگارهن

 همه آسان نیست. دریده، لگدکوب کردن جسد. دیدن این

 کنیم؟ چرا این همه به تصویر کشیده شده است؟ که احساس حیرت و نفرت در بیننده انگیخته شود؟ اما چرا نگاه می

بخش است برای  هاش راهی گزیده که دیدن ِ وحشت ِ جنگ قابل تحمل کند. نگاه ِ او به جنگ تسلیدر نگاره حمید پور بهرامی

توانی نگاه بگردانی، اما هست. انگار  گوید: میهای او بنگریم و رو به ما میبا چشمگذارد تا  ی کارهاش. از این رو که میبیننده

 توانسته جز به تصویر کشیدن. سهیم کردن ِ بیننده در نگاه.  کاری نمی

توانیم ای که تجربه کرده و شاهدش بوده تا نکشاند به درون صحنه شاید به عکس بیننده نگاه ِ مستقیم و آرام دارد، اما ما را می

 مان را بدزدیم.  نگاه

خواهد جان ِ انسانی را بیانگیزاند تا  دهد، اما نه ژرفای آن را تا سر برگردانیم. میهاش حاصل ِ خشونت را به ما نشان میدر نگاره

 حیرت و بهت را خود تجربه کنیم. 

ای  مستقیم جنگ داشته باشیم. هیچ بیننده  یی ما از تصویر خشونت، اساس حیرت ِ ماست: جذب یا دفع. الزم نیست تجربه تجربه 

توانی  رود، چه انتظاری میی سیاه میهم منتظر نیست تا هنر چنین احساسی برانگیزد. اما به زمانی که جهان به درون حفره 
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یرت  ی حدانی انگیزانندهچه منتظرش نیستی. آفریدن کار ِ هنری که از پیش میشود نمادی از آن داشت؟ هر خط و نقشی می

داند که باید پا از مرز فراتر بگذارد و بیننده را  گیرد، اما میاست، هیچ آسان نیست. بی گمان هنرمند در برابر این تردید قرار می

 به فکر وادارد. فکر ِ زندگی، مرگ، درد و رنج. 

ط و رنگ هنرمند در جهان انباشته بیننده شاید انتظار داشته باشد در کار هنری تنها زیبایی و شادی ببیند و تجربه کند. اما خ

 تواند همیشه شادی آفرین باشد.  از ترس، ستم، کشتار و مرگ که بخشی از تاریخ ِ تاریک است، نمی

ی هنرمندانی بودند که به پژوهش خشونت و اندوه  فرانسیسکو گویا، هرونیموس بوس، فرانسیس بیکن و بسیاری دیگر از زمره

مان به  مان خواهد زد و حیرتاند. آنان نیز آگاه بودند که با تماشای کارشان بر جا خشکویر کشیدهانسان پرداخته و آن را به تص

 تر داریم تا بدی و رنج در بیرون از خودمان نگاه داریم.  دانستند که دوستوهن و انکار تبدیل خواهد شد. می

چه دیده و تجربه کرده است. هیچ  کشاند به درون آنرا می  ی این هنرمندان است. بیننده هاش از زمرهدر نگاره  حمید پور بهرامی

ی آن ارتباط بگیریم. قصد روایت هم ندارد. بیننده خود نیمی از کار است. با نگاه به نگاره،  خواهد تا با خشونت و فراوردهنمی

های  داشته باشد، نگاره  تواند وجودپردازد. درست مثل کنسرت موسیقی یا نمایش خوب که بدون مخاطب نمیروایت خود می 

اند  های او گشادهاش انگیخته شود. نگارهنیز بی سهیم شدن بیننده جان نخواهد گرفت تا احساس و اندیشه   حمید پور بهرامی

 برای درک نو، برداشت و معنا بخشیدن. 

شناسیم: عشق و  تی که داریم و میی احساساکشاند به درون ِ همهتر است. ما را میها برای گزیدن ِ جانب نیست. پیچیدهنگاره

چه دیده. به عنوان برد به درون برداشت خود از آن های ظریف از درون ِ وهم مینفرت، ترس و حیرت. ما را با رنگ، مداد و خط

کنی خود ِ هنرمند در به تصویر کشاندن، درد و رنج تحمل کرده است. در گام نخست قصد ِ رساندن پیام ِ  بیننده احساس می

 دادها بنگرد و احساس کند.  خواهد تا بیننده خود از ورای زمان و رویندارد. می –ی جنگ یا رژیم سیاسی در باره –انسانی 

های کاراواجو را از نزدیک امریکایی به سیسیل رفت تا نگاره-(، نویسنده و کارشناس تاریخ هنر نیجریایی Teju Coleتژو کول )

خورده، رو به مرگ از گرسنگی که از دریا گرفته هایی ترسردناکی از ورود پناهجویان دید. انسانهای دببیند. در بندرگاه صحنه 

اش دادند تا احساس رنج و بیگانگی را تجربه کند. یاد  های کاراواجو یاریاش شرح داده است که چگونه نگارهشدند. در مقالهمی

شناخته و ها به او نشان داد که کاراواجو این احساس را مینگ و نقشنوجوانی خود در الگوس و رفتن به تبعید افتاد، زیرا ر

های بعد هنوز زمزمه دارد بر سطح ِ دوبعدی  دانسته. شناختی که سدهالزم نبود او را بشناسم تا بدانم که چه می'تجربه کرده:  

زیبایی، ترس و شکنندگی همهنگاره تنهایی،  از درد،  انسانها، نشان  بود، فراری شده و    'دارد.ها  ی  کاراواجو خود آدم کشته 

بودن را با زیبایی ملموس برای ما به نمایش گذاشته -ی انسانهای ناشناختهی جنبه خانمان بود. اما به عنوان هنرمند همهبی

 است.

طرح. تصویرهای شاهدی که  بینیم فرو رفته در تاریکی ِ  های سوخته و زمین ویران مینخلستان  حمید پور بهرامیهای  در نگاره

 آنسوتر در چپ ِ نگاره.  -گریزان یا دوان   –زمینه و زنی  دهد از کاری که انسان کرده است. گاومیشی گریزان در پیشهشدار می

 ای سیاه بر جان ِ انسان.  گی و ویرانی. حاشیهباقی سوخته 
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هایی که انسان و حیوان با  خواهی از آن بگریزی. در نگارهی رویا. جهانی سخت که میها جهانی واقعی است آمیخته جهان نگاره

نگاه در چشمان  بینی. همانها تردید و درد میهای درون نگارههم حضور دارند، تعامل ِ میان آنان ملموس است. در چشمان ِ آدم 

 ای است که با جنگ نابود شده است. حیوانات نیز حضور دارد. سرزندگی و شور انگار افسانه

 
ای که زندگی در آن جاری است؛  زمینه و جلوی خانه. خانه کشاند به درون موقعیت: گاومیشی در پیشتوجه نگارگر به جزییات، نگاه ِ بیننده می

و زنی که از پشت پنجره به بیرون    -باشتاب انگار  –ی شسته و آویخته، دمپایی ِ کسی که پس از آویختن رفته است داخل خانه  ملحفه

گذارد تا خود  زند. از چه؟ نگارگر می همان که با شتاب به خانه رفته است. تردید و نگرانی در چشمان هر دو موجود ِ زنده موج می  –نگرد  می

 باقی روایت ببینی، احساس کنی و بنویسی.
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 زمینه جان بگیرد.  ش در پیشدار با حرکت و پویاییاست تا موجود جان  انداز و دورنمایی هم اگر باشد، پس زمینهچشم

      
دهد  چه روی داده یا روی میها، به رغم توجه به جزییات، ساده است. تمرکز روی نگاه است و حرکت و آنبندی نگاره  ترکیب  

دهد. بیننده تنها انسان  می  ای سریع بازتابکند و به اشارهبیند، درونی میو خواهد داد. امپرسیون و گرافیک. هرچه دیده و می

 بیند، بی شعار: اکسپرسیون.  ری نیز میبیند، بیان هنو حیوان نمی

 کار هنری، نمایش زیبایی است اما پیام ِ نمادین در پس ِ آن نهفته است. پیام ِ نمادین در شکل ِ اعتراض.  
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توانند در این ویرانه به زندگی  ها؟ میگذرد بر آنهای سوخته، هر یک به حالتی. چه گذشته و چه میهای نشسته بر نخلکالغ

اندازی از تاریخ ِ فرهنگ در ارتباط ِ انسان و  مایه در اختیارش گذاشته شده است. چشممه دهند؟ بیننده باید بیندیشد. دستادا

ها  ی ما با آنرابطه صدا دارد و حرفی برای گفتن.    حمید پور بهرامیهای  ی اندیشه. حیوان در نگارهحیوان شده است دستمایه

 ایم؟  بریم و چه بر سرشان آوردهها میا داریم و این همه چه اندازه اهمیت دارد؟ چه سودی از آنهچگونه است؟ چه رفتاری با آن

شویم با  ای روایت مستند است از زندگی کارگران صنعت نفت. گام به گام میو گونه  'کار'کشاند به  های دیگر، نگاه ِ ما مینگاره

 کارگران: روندی روزانه، جمع شدن و رفتن به سر کار، دمی آسودن و بازگشت.

      
اش به  ز کار و تاب آوردن گی ای کارگران. و خسته ایجاز نگاشتاری )گرافیکی( و بازتاب حس و فضا. بازتاب زندگی سخت ِ روزانه واقع گرا با  

 هم در شهری آرمیده در آغوش ثروت نفت.  تنهایی و بازگشت. آن 
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گرای  ی به تمامی واقعشود، به رغم ایجاز همان حسی است که از سختی کار در نگارهها منتقل میحسی که از دیدن این نگاره

 ی روایت و نگاه قرار گرفته است. شود. مهم تداعی است که در پیش زمینهی نوزدهم منتقل میگوستاو کوربه از سده

 
 ی گمالده، درسدن/ آلماننگارخانه  – 1849 –سنگ شکنان   -گوستاو کوربه 

بینی که هیچ زیبایی آرمانی اندازی از زندگی روزانه در آن بازتاب داده شده، کارگران در مرکز آن قرار دارند. میهایی یادمانه که چشمنگاره

شان نیست. بنگرید به زنی که  سنگین در گذران زندگی بهتر. آرامشی نیز در زندگی گیرند از حاصل کار در آن نیست. کارگران هیچ بهره نمی 

 گذرد.خالی و خلوت سرشار از تنهایی می   یگذرد. با کودکی در آغوش؛ یا زن دیگری که در محله باران نفت می   ی سوراخ از گلوله از کنار بشکه 
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بهرامی پور  انساننگارگر می  حمید  نگاره  کوشد که هستی  علیه  در  ادعانامه  بازتاب  این  او در  به تماشا بگذارد. صراحت  هاش 

 ماند.  نابرابری است. بی این صراحت در بازتاب دادن، هستی به قایقی بی پارو می

اش برای نخشکیدن  ی حیرت است به ساختن پاروی قایقی برای گذر از درد و رنج. آرمان عمیقواکنش او اما همان احساس ِ اولیه

تواند راهی به بیرون داشته باشد. اطمینان خاطر اش است. شناخت ِ درد و نومیدی میاز بهت و داشتن سهمی در بهبود، صراحت 

ش است. احساس به سنگینی ی هستینیست. انسان احاطه شده میان سرنوشتی که تعیین کنندهاما وجود ندارد. از شادی نشان  

 سرب از تقدیر. 

ی فقر و تنهایی است. بی عدالتی، استثمار، رنج کار، کودکان الغر  اند بر هستی ِ جاری که آکندهانداخته  های جنگ سایهیادواره

 شود.  ها دیده میهای تهدیدآمیز رنج در نگارهی نشانهمهگی، تنهایی و انتظار. هو استخوانی از گرسنه 

مو و رنگ گذاری در نشان دادن ِ اساس ِ رنج  ی حرکت قلم، قلمی ترکیب بندی. همهواقعیت ِ دیدنی درون ِ زیبایی ِ زیباشناسانه

شخصیت نگارهدرونی ِ  درون  از صحنه های  عکسی  گرفتن ِ  تنها  نه  درها.  باید  را  جزییات  شخصیت   ای.  نگارگر  درون ِ  دید.  ها 

کند. شاید بیننده خیال کند کار ِ نگاره هنوز تمام نیست. چنین  ش را روایت مینگرد به پیرامون و اساس ِ دریافت ِ حسیمی

ی بیان ِ اوست که به پرده جان بخشیده است. هر خط و  چه در دل دارد و داشته، بر پرده نگاشته است. شیوهنیست. هنرمند آن

کردن صحنه نشان   گی در درخشانگی تاکیدی است بر اندیشه و تفکر نگارگر. از پژواک ِ نور ِ ساخته ی رویاگونهنقشی با همه

 زند.  گی دست باال دارد و حرف آخر مینیست. سایه و تیره

زه به دست انگار جان ندارد. از نوری اگر باشد، از نگاه ِ شخصیت درون نگاره است، حتا اگر پشت به بیننده داشته باشد. زن ِ کو

 بینیم که تنها، گمگشته و اندوهگین است و در انتظار.  ی فیزیکی نشان نیست، اما میرابطه 

ی خود در لحظه تاکید داشتند و آن را با نور و رنگ  تر به تجربه ها جهان ِ دیدنی ِ بیرون اهمیت نداشت. بیشبرای امپرسیونیست 

ی نگاه به پیرامون، به واقعیت ِ درونی توجه دارد. اگر امپرسیونیسم نگارگر اما با همه  ید پور بهرامیحم کردند.  بر پرده نقش می

هاش  ها در نگارهتر به سایهبه دَم ِ گذرا توجه دارد تا سوی پرنور ِ زندگی بنماید، این نگارگر به سایه توجه دارد. هر چه بیش

یابد.  گراست که معنا و حقانیت میشویم. برای او هنر نگارگری با نگاه ِ درست و واقعی درون کشانده میتر به سایهبنگریم، بیش

ست که چه نادیدنی است اما باید که دیده و حس شود. زبان ِ دیگری گزیده در گریز از وهم. حس ِ حضور در آنیتوجه به آن 

 بینی.      نگری و نه آنی که میمی

در چنین جهانی که امکان هیچ ثباتی، از هر گونه که تصور کنی،  'دانست، نوشته است:  میآرتور شوپنهاور که زندگی را رنج  

رود، اندیشیدن به شادی حتا ناممکن است... اگر بخواهیم  وجود ندارد، همه چیزی گذرا است و بی توقف و به سرعت پیش می

 '.بینیمیجهان انسانی را  به دمی نگاه خالصه کنیم، همه جا تنها ستیزی نابرابر م

تواند هم  ی شکست نیست. میدهد. تنهایی نشانهبرداشت این نگارگر از هستی اما نومیدانه نیست. تنهایی را با هنر آشتی می

 رساند در پذیرش ِ تنهایی ِ ناگزیر.  ی او سندی است بر این که هنر یاری میهای چیره دستانهنشان زندگی داشته باشد. نگاره
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ها نگریست. یکی حالت انتظار است، و همزمان اندوه در نگاه ِ تُهی. دمی که جهان در سکون است. توان به دو شیوه به نگارهمی

 خواهد آمد.   –آید های گوناگون. انتظار ِ آنی که رفته و میای از احساس تواند گرمابخش باشد. زنجیرهحضور رنگ سرخ که می

نمایی  فیگورها معمول شد تا ژرف  'حالت سه ربعی'سو  ید بر موضوع و مفهوم است. از رنسانس به اینترکیب بندی کارها برای تاک

ی امکانات به کار گرفته شده، یا از روبرو، یا نیمرخ یا سه ربعی.  اما همه   حمید پور بهرامیهای  به واقعیت نزدیک باشد. در نگاره

اند؛ در حالتی دو بعدی. این خود تاکیدی است بر تنهایی و انزوای  ا شده و مستقلرو فیگورها از فضای قرار گرفته در آن جداز این

زمینه همان پیرامونی نیست که فیگور در آن قرار  ی دیگری نیز هست: پسفیگورها از پیرامون. این حالت دو بعدی گویای نکته

چه در نگاره موجود است، آب و هوا و خاک. فیگورها  نی آاست، احساس و اندیشه. در هم تنیدن همه تر یادواره  گرفته، بلکه بیش

 چه در درون دارند، به بیننده بنمایند. اند تا آنزمینه کشانده شدهی احساس به پیشبا همه

نگاه کردن از درون ِ عدسی به موضوع و   کند، خیرهبیش از هر چیز جلب نظر می  حمید پور بهرامیهای  چه در تماشای نگارهآن 

دهد.  گذارد، تاثیر احساسی را انتقال میای عکاسی خبری است. زیرنویس نمیدهد، گونهفیگورهاست. کار او، به شکلی که ارایه می

چه جنگ بر جای نهاده. کنار ِ نگاه ِ نو،  آورد از آنفریاد برمیگذارد.  بین کشاندن، فضایی برای دلداری نمیرو با به زیر ذرهاز این

هوده نیست تا فریادش به گوش برسد. شاید فریادی رعدگونه نباشد، اما چهره بخشیده  ای بیسلطه دارد بر کار. هیچ خط و نقطه

کند، تاکید نگاه بر رنج  را تاثیرگذارتر میها  چه نگارهای که تاریخ مصرف ندارد. و آناست به ویرانی به جای مانده از جنگ؛ چهره

 ی جمعی. فردی است. تا خانه کنند در حافظه

ی ادی آدامز هاست حضور بی چون و چرا دارد. مثل عکس یادمانهای به یادماندنی است علیه ستم و بی عدالتی که سدهادعانامه

(Eddi Adams از مبارز ویت )در چشم ِ دوربین. کرکسی که خیره نشسته برابر    شود، چشمکنگ که در خیابان اعدام می

(، از زندانبانان خندان در زندان ابوغریب؛ و عکس  Kevin Carterدر سودان، عکس کوین کارتر )  –کودک خردسال گرسنه  

 ( از کودک پناهجوی خردسال کرد، افتاده بر ساحل.  Nilüfer Demirنیلوفر دمیر )
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 گذرد.  نیاز داریم تا از یاد نبریم در این جهان چه گذشته و می  حمید پور بهرامیبه هنرمندی چون 

 

 کوشیار پارسی 

 2022فوریه 
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 نسیم خاکسار 

 
 * چند شعر به نام ترانه های جنوبی  

 

1 

 

 ( 1آوازهای پسرک جنوبی)  

 

 هی هی گاو میش کوچک من 

 تند بدو 

 چرخ بخور

 به دیوارهای حصیری کپر لگد بزن

 ای که خورده 1هائی ی چوالنتا شیره

 دلت ر ا به درد نیاورد 

 

 هی هی گاو میش کوچک من 

 بدو، بدو.

 تا بزرگ شوی 

 شیر شوند.و پستانهایت پر از  

 تا مادرم در ظرفهای مسین 

 شیرت را در شهر بفروشد. 

 

 
های  نسیم خاکسار با حال و هوای نقاشی  یجا که این شعرها* از آن

جا که نقاش در بازگشت به  خوان است و باز از آنحمید پوربهرامی هم

داند، از عزیزمان نسیم  های دور خود را متأثر از این شعرها میگذشته

خاکسار خواهش کردیم تا این شعرها را در اختیار ما بگذارند. باسپاس  

 از ایشان. آوای تبعید
اصلی    -  - 1 غذای  و  روید  می  شط  کنار  که  است  علفی  نام  چوالن 

 گاومیش و گاو است.  

 هی هی گاومیش کوچک من 

 من پسرک فقیری هستم 

 دانم پدرم کیست که نمی

 چشمانم کوچک است 

 آید. و همیشه از آن آب می

 دست و پاهایم باریک و سیاه 

 و پشت دستهایم 

 دارد. شود و ترک برمیهر زمستان خشک می

 گوید میمادر بزرگم  

نگه دارم تا   2باید دستهات را روی آتش طابوک

 هایش بریزند. 3کلواسه

 مادر بزرگم وقتی کوچک بودم 

 خواند:برایم می

 الال کن جونم 

 دونم بزرگ شدن تو می

 ای به حالمون نداره.ههیج فوید

 ات را خواهی کشیددونم لِنگ می

 ی مردها مثل همه

 تا لِنگ ظهر

 پشت دیوار گلی 

 سیگار لف خواهی پیچید و 

 ولی با این وجود بزرگ شو جونم 

 بزرگ شو! 

 

 هی هی گاومیش کوچک من 

 من حرفهای مادر بزرگم را قبول ندارم 

 تو هم کمرت خیلی باریک است 

طابوک نام قالبهایی است که فالحان جنوب از پهن گاو  و گاومیش    - 2

کنند. و برای گرم کردن تنور و آتش منقل در زمستان آن را  درست می

 کنند. مصرف می
می  - 3 زخمهایی  به  ب کلواسه  و  زمستان  در  که  ا خشک شدن  گویند 

 زند. پوست، پشت دست می
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 که بر پشتت سوار شوم

 و نشان دهم که چقدر زرنگ هستم. 

 اما بدو، بدو، تندتر 

 یاورد ای دلت را درد نی چوالنهائی که خوردهتا شیره

 ، آبادان 51تیر ماه 

 

 ( 2آوازهای بومی پسرک جنوبی)  

 

 های نازک پات هنگام که ساق

 لرزن، بمون! دارن از خستگی می

 تونم.نمی

های استخوانی اون حصار کوچک و  هنگام که نی

 لرزون

 ات زیر تکون تکون قلب

 شن، بمون! دارن از هم جدا می

 تونم.نمی

 بیاندازمتونم رو پام لنگر من نمی

 در کف دستام 

 1های کوچک غرافهپینه

 2یل رو زانوام قاچ سفید من

 اگه تراخم  چشمام را 

 کوچک نکرده بود

 اگه... 

 تونسم از اون کف روشن بارونمی

 سبد سبد 

 برایت صدف بیارم 

 حاال 

 با زخم سفید من یل 

 و 

 تاول داغ دستهای کوچکم 

 اگه بتونم 

 
 بندند برای راندن قایق غرافه پارو بلندی است که به قایق می - 1
 کنند. من یل به کسر میم نام داسی است که با آن علفها را درو می - 2

 دریا دریا اندوه 

 اگه بتونم 

 ریا گریه دریا د

 اگه بتونم.

 51سی تیرماه 
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 ی جاشو ترانه 

 

 1تا نهر ابوحمید 

 فقط یک هفته راه است 

 توانم شنبه را می

 از بازارهای بصره دیدن کنم 

 و 

 سیاهی  2عصابه

 برای مادرم بخرم 

 اش را با آن ببندد تا پیشانی

 وقتی سردردهای موسمی 

 و حمله  

 آیند سراغش می

 پیچد.باد میی علفی در مثل ساقه

 و 

 انگشتان پدرم 

 دهندکه بوی توتون و تنباکو  می

 اند دو ریشه زخم خورده

 های او بر شقیقه

 رود می 3نهر ابو حمید تا انتهای سبخ 

 نهد سر بر دامن نمک می

 و 

 کند. گریه می

 ایستاده بر تارک رود 

 پا در گل 

 تا اعماق خاک 

 رقصان در مه صبحگاهی 

 رنگآیا کدام بز طالئی 

 ساید؟ هایت می4شکم بر کرب 

 نور لرزان فانوس

 ی کنجد بر راسته

 بوی حنا

 و 

 ای ماهسینی نقره

 در قاب پنجره

 آه 

 تا نهر ابوحمید 

 فقط یک هفته راه است. 

 55زمستان 

         

شعرها از کتاب شعر نسیم خاکسار است به نام :  

درخت، کودک، جاده. انتشارات جهان کتاب. تهران.  

    1357چاپ اول، 

 

 
ای است از روستاهای شهر آبادان. دهکده  نهر ابوحمید، نام دهکده  - 1

 کنند. نامگذاری میهای جنوب را به نام نهر آن دهکده،  
عصبابه: به تشدید ص دستمال سیاه رنگی است ک زنهای عرب زیر    - 2

 بندند.کاله، بر پیشانی می

 گویند سبخ به کسر س، دشت بی آب و علف و پر از بوته خار را می  - 3
های بریده نخل را می گویند که بر تنه  کرب، به فتحه ک، ته ساقه  - 4

 ماند.  قطور و استوانه ای نخل می
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های  در ستایش عقل که نگاهی است به دیدگاه

نشریه »آوای تبعید« منتشر شده  تر در نیمایوشیج، پیش

بود. حال به شکل کتاب از سوی »باشگاه ادبیات« در  

 فضای مجازی منتشر شده است. 

 

 
ای« اولین رمان سرور کسمایی است که  »گورستان شیشه 

به قطع   2010به فرانسوی منتشر شد و در  2002در سال 

فرانسوی  و  فارسی  زبان  دو  به  رمان  این  رسید.  جیبی 

همزمان تکوین پیدا کرده است و برای اولین بار به فارسی 

  نقب  با  رمان  این  در   نویسنده شود.  در نشر نوگام منتشر می

شکلی  ا  به به  را  مدرنیته  و  سنت  رویارویی  ایرانی،  ساطیر 

انتقادیطنز  درکی  با  و  کشیده  تصویر  به  »الیهآمیز  های  ، 

های تاریخ خود نشان  پنهان روح ایرانی« را در یکی از بزنگاه

 داده است.

شب از  شبی  از  میرمان  آغاز  انقالب  فریاد  های  که  شود 

ها به آسمان برخاسته است.  نافرمانی اهالی تهران از روی بام

  و   پوشاندمی  را  دیگر  صداهای   اکبراهلل  شعار رفته  رفته 

  و   آمال   سرزمین  این  ـ   ماه   ناشناخته  و   سیاه   هایگودال

 اجزای  به اهالی، نگاه در ـ  شاعرانه و  نیافتنیدست آرزوهای

  روز  یک  اما،  انقالب  فردای  در.  شودمی  تبدیل  خمینی  چهره

کشف  هسوراخ   تهران  مردم  صبح خود  پای  زیر  را  ایی 

کردهمی باز  دهان  شهر  آسفالت  در  که  است.    کنند 

برای هرکدام از هفت شخصیت اصلی  های سیاهی که  گودال

شهر  مترو،  ساختمان  دارد:  را  خود  ویژه  مفهوم  و  معنا 

ها، دوزخی که  شده قناتزیرزمینی باستانی، شبکه فراموش

های  به دست اهریمن بنا شده و یا شاید بازتاب زمینی حفره

 اسرارآمیز ماه... 

ایران نسخه  داخل  خوانندگان  برای  کتاب  الکترونیک  ی 

توانند نسخه الکترونیکی است و دیگر خوانندگان می  رایگان

نوگام   وبسایت  از  هستند  که  دنیا  هرکجای  را  چاپی  یا 

 خریداری کنند.

 
 «سودابه در آتش»معرفی مجموعه داستان 

 به مناسبت انتشار چاپ دوم 
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ای از دوازده داستان مستقل از مجموعه   «سودابه در آتش»

ی خورشید رشاد است.  پیوسته نوشتههمهم و دو داستان به

ی زبان آموخته، نویسنده و پژوهشگر، دانش1364وی متولد

عالمه دانشگاه  فارسی  ادبیات  در  و  مدرس  و  طباطبایی 

کتاب  اولین  مجموعه  این  است.  آلمان  گوتینگن  دانشگاه 

و توسط نشر مهری لندن در  ان فارسیخورشید رشاد به زب

 ویک به چاپ رسیده است.پاییز دوهزاروبیست 

نوشته داستان  خورشیدی  نود  دهه  در  مجموعه  های 

داستانشده از یکاند.  استقالل  وجود  با  داشتن ها  و  دیگر 

تبعیض محور  حول  همه  متفاوت  جنسیتی،   فضاهای 

سیاسی و  اجتماعی  اینمی  موضوعات  اغلب    گردند. 

ها فضایی رویاگونه دارند و نویسنده خواب و رویا را  داستان

پیوند زده است. این مجموعه با داستان »عطر   به واقعیت 

تر منتشر عیسا« که در نشریه ادبی الکترونیکی بانگ پیش

از برندگان   شده بود، آغاز و با داستان »روز سبیل«، یکی 

دی جایزه مستقل صادق هدایت در سال نود وشش خورشی

مجموعه داستان »سالم بر هدایت«، همچنین   تر درکه پیش

نشریه ادبی پیرنگ و نیز به صورت صوتی در رادیو گردون  

 یابد. منتشر شده بود، پایان می

ها  که نویسنده ساکن آلمان است و همه داستانبا وجود این

شده نوشته  گوتینگن  شهر  در  او  سکونت  زمان  اما  در  اند، 

ها به جز بخشی از یک داستان »فرهاد  فضای اصلی داستان

 گذرد. یعنی دوچرخه« در ایران می

فضایی   ایجاد  با  عیسا«،  »عطر  مجموعه،  نخست  داستان 

مردساالرانه  وهم نگاه  دادن  نشان  پی  در  رویاگون  و  انگیز 

جنسی هویت  و  جنسیت  موضوع  به  نسبت  ست. جامعه 

درباره پوست«  »گذر  دوم  کمیته داستان  بازجویی  ی 

باطی دانشگاه در سال هشتاد و هشت از دانشجویی است  انض

گرا رشد کرده ولی خود چندان سیاسی که در محیطی چپ 

 نیست. 

چهارم   داستان  و  ابراهیم«  »خودسوزی  سوم،  داستان 

پیوسته هستند. در این  هم»سودابه در آتش« دو داستان به

دو داستان با دو زاویه دید متفاوت به مسئله خودسوزی یک 

شود. راوی داستان »خودسوزی  نوا و دالیل آن پرداخته مینا

است که تازه از سفر برگشته و از مسائل  ابراهیم« مهندسی

خبر مانده. راوی داستان »سودابه در  این محله قدیمی بی

پریشی است که شاهد این خودسوزی  آتش« زن فالگیر روان

 بوده. 

رابطهروایت  «پرده»داستانک   سردیگر  به  رو  است.    ای 

داستان ششم »فرهاد یعنی دوچرخه« که در شماره چهل  

گذرد  وششم مجله نوشتا هم قبالً چاپ شده، در هواپیما می

پناه مردی  روایت  سالو  بعد  حاال  که  به  جوست  ناچار  ها 

 بازگشت به ایران شده است.  

ام مثل  »جیم  هفتم  خودکشی داستان  درباره  صبیان« 

انارهای باغچه«  شتم »گلای تنهاست و داستان ه دختربچه 

تر در شماره چهل و هفتم مجله ادبی نوشتا منتشر که پیش

شده بود،  درباره تغییر فضای شهری در تهران نو با روایت  

نادرو«   »مرگ  نهم  داستان  است.  آلزایمر  به  مبتال  پیرزنی 

 ی رفاقت.  ست دربارهداستانی

چاپ   هم  بانگ  ادبی  مجله  در  که  »سقوط«  دهم  داستان 

محیط روایت  ،دهش در  طبقاتی  و  جنسیتی  تبعیض   گر 

که  است  زنی  داستان  راوی  است.  ایران  اکادمیک 

شود. داستان یازدهم  هایش به اسم دیگران چاپ میترجمه 

ست فانتزی درباره محیط زیست  »موج« نام دارد. داستانی

 از زبان کودکی ده ساله در ساحل دریای خزر. 

تان دوازدهم است. این داستان  »بیرون از کارتن« عنوان داس

زنی مورد روایت  کودکی  از  که  نامتعارف  عادتی  با  ست 

اکنون در محیط کار هم   و  قرار گرفته   تجاوز  و  خشونت 

ناچار به تحمل این وضع است. داستان بعدی »گربه پشت  

ترسد. دالیل این ترس  می  پنجره« روایت زنیست که از گربه 

 این داستان است.ی او با ترس  موضوع و مواجه 

ست درباره موضوعاتی  داستان آخر »روز سبیل« داستانی 

های رایج در مدارس دخترانه چون حجاب اجباری و کنترل

 های شست و هفتاد خورشیدی در ایران. دهه

های این  در پایان برای آشنایی بیشتر با نثر و فضای داستان

 خوانیم:را می «عطر عیسا»مجموعه بخشی از داستان 

های بلند، روی شب راه  نها و ساختماداشتم بین دودکش  »

دودکشمی میرفتم.  بلندتر  و  بلند  ریسه ها  من  و  شدند 

انگار دودکشمی میرفتم.  قلقلکم  را دادند. دود همهها  جا 

داد. با بوی عطر رفتم در  گرفته بود. دود بوی عطر زنانه می

ثل یک تونل.  ها. دودکش افقی بود. می یکی از دودکشلوله 

دانستم  آمد. من میهای یک زن از ته تونل میصدای خنده
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دهند. صدای خنده نزدیک  ها او را هم قلقلک میکه دودکش

دیدم  دوید. اندامش را میشد. انگار او هم به طرف من میمی

اش  اما صورت نداشت. دست بردم دور کمرش. صدای خنده

های  د. مثل دستتُن مردانه گرفت. تنش پر از مو شده بو

 ناصر. صورتش را دیدم. عیسا بود.« 

 
معاصر با  نشریه  صحنه  که  تئاتر  عرصه  در  است  ای 

 شود. نژاد منتشر میمسئولیت ناصر رحمانی

 
 

 
 

 از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی 

راهی به رهایی بازاندیشی یک تجربه در درون جنبش 

 مسلحانه

 شماری از فعاالن

 «اتحاد کمونیستی / ستارهگروه »

 نشر: کتاب رها 

 نشر باران، سوئد   چاپخش:

کتاب حاضر شرحی از بخشی از تاریخ گروه ستاره و برخی  

های این جریان در خاورمیانه و  ترین فعالیتاز مهم

گیری و سپس  چگونگی روابط آن با فدائیان، شکل

ی تجانس و پیدایش گروه اتحاد  خوردن پروسه برهم

است. کوشش بر این بوده که نگاه و امید این   کمونیستی

 .یی فراگروهی باشد و نه به گذشتهکتاب به آینده

این کتاب در شش فصل تنظیم شده و به توضیح تدریجی  

های بنیادین گفتمان چپ گیگیری برخی از ویژهو شکل

مستقل، رادیکال، و آزاداندیش از درون جنبش چریکی 

 :پردازدایران می

 گروه ستاره و آغاز فعالیت در خاورمیانه (1

 گروه ستاره و ایرانیان در عراق (2

 ی مسلحانهسیاهکل و آغاز مبارزه (3

 تجانس  یپروسه ( 4

 ی تجانس پایان پروسه (5

 .گیری و نظریات گروه اتحاد کمونیستینگاهی به شکل (6

 

 

 
 خانه تیمی و چریک عاشق

 ابولفضل محققی 

 2021نشر باران 

وخیزهای درونی و  های این مجموعه شرح افتهمه داستان 

انسان مبارزاحساسی  زندان،    های  آرمانگرای سیاسی در  و 

about:blank
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دهه   ایران  در  ناگزیر  گریزهای  و  مخفی    60زندگی 

 .خورشیدی است

داستان  و بیشتر  خاطره  بین  مرز  در  مجموعه  این  های 

 .دداستان در نوسان هستن

های کوتاه این مجموعه را برگرفته  ابوالفضل محققی داستان

ها  از از یک زندگی پرماجرا و پرشور دانسته با الهام از افتادن

های لذتبخش  های زندگی؛ تجربهها؛ راه و بیراههو برخاستن

  می   مرگ   روی  در  رو  که  لحظاتی  ترس،  با  توام  تلخ و لحظات

خطرات   از  هک  زمانی  هایشادی  البته  و  ایستادی این 

 .جستیبرمی

مجموعه  عاشق،  چریک  و  تیمی  »خانه  است:  نوشته  او 

ای از  هاست. امید که توانسته باشم گوشهاین لحظه  داستان

زندگی یک فرد از یک نسل را که دارد دورانش سپری می 

 «.باشم کرده نقل شود 

اول کتاب، »دخترک و چریک مخفی« چنین   داستان  در 

است:   چراغ  آمده  یک  رختخواب،  ندارد:  چندانی  »وسایل 

پزی همراه چند دیگ و بشقاب. چند کتاب را نیز  خوراک

مخفیانه به خانه آورده و زیر تشک نهاده است. خانه آرامی  

رود و  دهد به آنجا میاست که هر وقت فرصتی دست می

گذراند. موقع آمدن به دکان بقالی سری شبی را در آنجا می

کند.  هدی هدایت صاحبخانه خوش و بشی میزند، با مشمی

بندد  رود و در اتاق را میکند، به خانه میخرید کوچکی می

شود. این تنها زمانی است که و به کتاب خواندن مشغول می

 .های داستان خلوت کندتواند رمان بخواند و با قهرمانمی

می چای  برایش  صاحبخانه  زن  زن  سیدخانم  آورد. 

های سیاه و چارقدی که قسمتی از  ا گیسست ب بلندباالیی

کند  پوشاند. بخشی از موهای خود را چتری میسر او را می

ریزد. صورتی عضالنی دارد با دو چشم  اش میو روی پیشانی

شود و حکایت سیاه نافذ که با دقت به طرف مقابل خیره می

کند. او خانواده را از ده به شهر کشانده  اش میاز اراده درونی

گوید: »در ده کاری نداشتیم. اینجا زندگی هزاربار  ست. میا

 «.بهتر است

تنها همان یک دختر را دارند. »ده جای ماندن نبود. ما که  

زمین که  از  تازه  کار کند.  روی زمین  نداشتیم که  پسری 

 «.آیدچیزی درنمی 

از زندگی در شهر راضی بودند. یکی دوبار مجبورش کردند  

پرسیدند. از شهرش،  خورد. از کارش میکه شب با آنها غذا ب

ازدواج  چرا  است.  خوبی  پسر  اینکه  و  مادرش  و  پدر  از 

اش را  های از پیش آمادهکند؟ او متوجه نبود و جواب نمی

 .دادمی

مییک میماهی  که  هربار  چای شد،  برایش  دخترک  آمد 

میمی کوچکی  خنده  بر  آورد.  کوچکی  چال  که  کرد 

اش گشت. برگشتنعد به سرعت برمیافتاد و بهایش میگونه

چیزی شبیه دویدن بود. متوجه شده بود هربار که به حیاط 

نگاه میمی او  به  پنجره  پشت  از  آرام  رود، دخترک  و  کند 

برد و به  کشد. از آن نگاه دزدکی لذت میخود را پس می

آمد  های مختلف، هربار که خانه بود از اتاق بیرون میبهانه

 «.اخته دخترک را ببینداندتا چهره گل

 .داستان کوتاه است 25کتاب دربرگیرنده 

های »از طریق مسکو از ابوالفضل محققی پیش از این کتاب

و   درخت«  هزار  درخت  »یک  ابریشم«،  جاده  مسیر  در 

»چمدانی کوچک در کمدی قدیمی« چاپ و منتشر شده  

 است 

 
  استقالل و آزادی تکاپوی در ایرانیان(جلد  6)در  

 
 گروه پیام رهایی 

 2022نشر باران 

 چاپ اول
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 ی گذشته است و درس حالتاریخ آئینه

 ها کشید این ملت زارچه ذلّت

 دریــغ از راه دور و رنـج بسیار

 میرزادة عشقی

 پیشگفتار

تاریخ جهان کهن اندازة  به  سال  سرزمین ما کشوری است 

یخ  نگاهی به تارکه همواره گذرگاه حوادث بوده و هست. نیم

می نشان  مردمش سیالبایران  و  این کشور  که  های  دهد 

عظیم و هولناکی را از سر گذارنده، بارها در معرض هجوم و  

و  کشتارها  دستخوش  و  گرفته  قرار  بیگانگان  استیالی 

مصیبتویرانی شدههای  بیگانگان  بار  که  فواصلی  در  و  اند 

ایران را نداشته  ها و  اللّهلاند، ظّامکان و یا مجال تجاوز به 

کار    - به تنهایی و یا به یاری یکدیگر    - های خودی  اللّه آیت

سازی کشور و کشتار مردم آن را به دست  گری و ویرانغارت

 .اندگرفته

اند  کن نتوانسته های بنیانهای سهمگین و سیالباما طوفان

ایران و ایرانی را که سرسخت و استوار چون آزاده سرو در  

سختی براب و  حوادث  درآورند.  ر  پای  از  ایستاده،  استوار  ها 

سروی   مانند  دراز  چندان  نه  زمانی  مدت  از  پس  ایرانیان 

ها  سرافراز به پا خاسته، ذات ملی خود را نجات داده، ویرانی

 .اندرا آباد نموده و مدنیت جدیدی برای خود فراهم ساخته

وحانی  اکنون مدت چهل سال است که شیّادانی در لباس ر

های خود  گریکاری و حیله پردازی، فریببا استفاده از دروغ

سال با دین و مذهبِ مردم، سرنوشت این کشور کهن و بازی

را به دست گرفته و هر روز بحران و مشکل جدیدی برای 

اثر دزدیملت ستمدیده ما می ها،  آفرینند؛ آنچنان که در 

حاتمگریغارت و  آستانة  هایبخشیها  در  کشور  شان 

 .ورشکستگی کامل قرار گرفته است

کند. چراکه آزمون دیگری را تجربه می  "قُقنُس ایران"اینک  

زایش دشوار و آهستة شعور اجتماعی و سیاسیِ نسلی که  

نامزد تخدیر و تحمیق مذهبی و بازگشت به هزار و چهارصد  

تا ظهور    کارسال قبل بود تا زمینة حکومت دستاربندان دغل

اکنون نسل   نکشید. هم  زیاد طول  فراهم شود،  زمان  امام 

به هیچ  را که  پا خاسته و حکومت خودکامگانی  به  جوان 

دین و مذهبی اعتقاد واقعی ندارند، اما خود را با نقش و نگار  

 .اند، زیر سؤال برده استدینی آراسته 

  ناپذیر در صدد آنستاین نسلِ به پا خاسته با عطشی سیری 

به دور    - که با شناختن تاریخ دقیق و صحیح ملت خویش  

بداند که در این مدت چهل   -های جعلی حکومتی  از تاریخ

قیام   استقالل  و  آزادی  که جهت کسب  ملتی  بر سر  سال 

 .کرده بود چه آمده است

تاریخ برای ملت مانند حافظه برای فرد است. همانگونه که  

داند کجا بود و کجا  نمی  شود و حافظه گم و گور میفرد بی

تواند بدون مفهوم گذشته از عهدة حال رود، ملت نیز نمیمی

 .یا آیندة خود برآید

اگر راست است که زمان حال نتیجة منطقی زمان گذشته  

ها وقتی  است، فهم درست احوال عصر حاضر از روی گذشته

از جزئیات رویداد های گذشته آنچه را در ممکن است که 

کنار   پیدایش بتوان  است  نداشته  قاطعی  نقش  حال  زمان 

معلولی   و  علت  توالی  در  را  حال  و  گذشته  رابطة  و  نهاد 

 .حوادث ردّیابی کرد

آموزی  نظر به اینکه آشنائی صحیح با تاریخ کشور و تجربه

دهد،  تر و اشتباهی کمتر جهت میاز آن به عملکرد درست 

های دور  به گذشته   مان راما بر آنیم که حافظة تاریخی ملت

گذرد  بکشانیم و از آن برای فهم و درک آنچه در کشور می

و  بهره بوده  آنچه  بر  آگاهی  مدد  به  که  باشد  شویم،  مند 

رود، اساس بودن هستیم و هرآنچه که بر ما رفته است و می

 .افکنیممان را پیو شدن

بلکه  نگاری به معنای عامّ کلمه نیست،  ها تاریخاین یادداشت

گزارش کوتاهی است از تالش و تکاپوی مردم ایران در راه  

به و  استقالل  و  درسرهآزادی  از  سود  یابی  به  تاریخ  های 

پراتیک انقالبی روز. در این کار ما خود را وامدار همة کسانی 

ایران پرداخته و  می دانیم که صادقانه به تحقیق در تاریخ 

ستة تمام خودکامگان  که خوا  -آنرا از گزند جعل و تحریف  

ایم با استفاده از حاصل  اند و ما توانستهمصون داشته   -است  

 .دسترنج آنها این مجموعه را فراهم کنیم

خواهد بی شکسته  روزی  نیز  دینی  خودکامگی  سدّ  گمان 

راه تعیین  و  تشخیص  اینرو  از  شیوهشد،  و  تحقّق  ها  های 

مان  ی ملتها و آرزوهای سرکوب شدة ملی و میهنخواست 

از هم اکنون ضروری است، تا سیل خروشان رهروان آزادی، 

 .استقالل و عدالت اجتماعی یکبار دیگر به بیراهه نیفتد
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-انگیز و دردناک جامعة آفتایم سرگذشت حزنما کوشیده

اکنون  زدة خویش را در برابر چشمان کنجکاو نسلی که هم

پرده بگسترانیم.  پا به میدان سرنوشت گذارده است رُک و بی

با این هدف، اگر ما توانسته باشیم بخشی از خوراک فکری 

مبارزان راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی را که وارد  

اند تأمین کنیم و توجه جدّی آنها را به  میدان سیاست شده

تجربهدرس و  گرانها  تاریخهای  نمائیم،  بهای  جلب  مان 

 .خواهیم کرداحساس سربلندی و افتخار 

 گروه پیام رهائی 

 فهرست جلد اول

 پیشگفتار

 ایران در عصر ساسانی 

 عربستان و اعراب در آستانة ظهور اسالم

 ظهور اسالم 

ناپذیر ایرانیان  استیالی اعراب بر ایران، مبارزة خستگی

 برای آزادی و استقالل 

مستقل درایران: افول و های مستقل و نیمهتشکیل دولت

 عبّاس ت بنیسقوط خالف

شیعه و شیعیگری از آغاز تا عهد صفوی و نقش آن در  

 تاریخ ایران

 ِعرفان و تصوّف و نقش آن در تاریخ ایران 

 فهرست جلد دوم 

 پیشگفتار

 حکومت دودمان صفوی

 شاه تهماسب اوّل 

 شیعیگری و روحانیّت شیعه درعصر صفوی 

 نادرشاه افشار

 خان زند کریم

 فهرست جلد سوم

 پیشگفتار

 لطنت دودمان قاجار س

 شاه ناصرالدین

 هـ.ق( 1324-1313شاه )مظفرالدین

شیعیگری و روحانیّت شیعه درعصر قاجار تا پیدایش  

 جنبش مشروطیت 

 فهرست جلد چهارم

 پیشگفتار

 شاه انقالب مشروطیت و دوران پرتالطم سلطنت محمدعلی

 در ایران "استقرار نظام مشروطیت"

 فهرست جلد پنچم 

 پیشگفتار

 اشاهرض

جریان حوادث از سقوط کابینة اول قوام تا به سلطنت 

 رسیدن رضاخان 

 سلطنت محمدرضاشاه  -ایران در اشغال متفقین 

 وزیری السلطنه( در مقام نخست احمد قوام )قوام

 وزیریدکتر مصدق در مقام نخست

های شکست جنبش ملّی  درنگی در چند و چون و سبب

 کردن صنعت نفت

 1332مرداد  28کودتای ایران پس از 

 1342خرداد  15واقعة خونین 

 و انتخابات مجلس 1342خرداد 15پیامدهای واقعة 

 قانون مصونیت نظامیان آمریکا، بهانة حملة جدید

کشته شدن پرزیدنت کِنِدی و رسیدن جانسون به مقام  

 ریاست جمهوری آمریکا

اللّه خمینی در های آیتهایی از پیامها و مصاحبهگزیده

 اریس پ 

 ایران و روند انقالب پس از رفتن شاه 

 فهرست جلد ششم

 پیشگفتار

علل و موجبات جنبش تاریخی مردم ایران و انقالب واقعی  

 1357بهمن  22

 1357بهمن  22ایران، پس از انقالب 

 گوید؟ اللّه خمینی چه میآیت "والیت فقیهِ"

 "والیت فقیه"ایران در دوران نظام 

یاسی مقاوم و سر موضع در داخل قتل عامّ زندانیان س

 های کشورزندان

قانونی، انحصارطلبی و گامی  بزرگی به خودکامگی، بی "نه"

 سترگ در اعالم هویت ملّی 

 دوره هشت سالة ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 

 چه باید کرد؟ 
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 رهبری نوین سیاسی 

 21ی  نظریه   و

های اجتماعی  جنبشی بازآفرینی مفهوم رهبری در پهنه

 در ایران 

 
 عطا هودشتیان

 نشر باران سوئد

ساز است. از ساز و ارزش رهبری نوین سیاسی گفتمان

ها را ارج  یکدست کردن نظرات گریزان بوده، تفاوت

ی او،  بیند. وظیفهنهد. همه چیز را هزار رنگ میمی

ها است، نه حذف آنها.  ها و مدیریت رنگهماهنگی تفاوت

دریافته است که انتظار یکدست کردن جامعه، کوششی  

ست که ناهمگونی  خورده است. بهترین رهبر، آنیشکست 

را نه یک نقصان، بلکه یک فرصت ببیند، و بتواند از دل  

ها، صورت همگون هزار رنگی را برجسته کند.  ناهمگونی

هایشان، با  خواهد که اتفاقاً با تفاوتوی از مردمانش می

ای دلنواز را بر آن  طر گوناگونشان، هریک قطعهرنگ و ع 

ای همراه و همگون برای تشکیل مجموعه بیفزاید، قطعه

ی ما  »خانه ملت«، یعنی صورت اصلی هویت چندگانه

 .ایرانیان

ناپذیر چنین است که امکان افراط و فساد در هر  اصل خلل

ترین، معتبرترین و حتی  فردی وجود دارد. باید بر صادق 

ترین رهبر سیاسی نظارت دائم، پیگیر وجود داشته مردمی

های همطراز را برپا باشد. این روش، پایداری قدرت

گوید که مردم باید رهبریت را مهم  می 21کند. نظریه می

 .بدانند نه رهبر را

قرن بیستم را باید »قرن حداکثرگرایی« خواند. در آن 

ک از آنها  زمان دیدگاه حاکم نزد رهبران چنان بود که هری

چیز را تنها برای خود خواست و همه»همه چیز را می

خواست« و هیچ یک به تقسیم قدرت راضی نبود. این  می

انجامید. اکنون جای افزایش قوا، به تضعیف قوا می نگاه به

نهیم. این  گرایی«، گام میبه قرن بیست یکم، »قرن حداقل

ا را برای گرگامی میان نیروهای حداقلنگاه، امکان هم

کند. در این  تحقق اهداف مشترک و ملی بیشتر میسر می

برداشت، پس از سقوط استبداد، حاکمیت نه از آن 

ست که دارای »رسالت تاریخی« بوده، و توانسته نیرویی

است زودتر از دیگران به جلو بشتابد و دیگران را از صحنه  

ست که محصول انتخاب عقب براند، بلکه از آن نیرویی

 .ردم استم

عطا هودشتیان فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه  

ی دکتری در رشته علوم سیاسی از سوربن و دارای درجه 

دانشگاه پاریس است. وی از دهه نود میالدی مشغول 

تدریس و پژوهش است. از ایشان تاکنون مقاالت تحلیلی  

 .بسیاری مربوط به ایران و غرب منتشر شده است

 :های زیر منتشر شده استده تاکنون کتاباز این نویسن

جهانی شدن مدرنیته و ایران، چاپ دوم، انتشارات سرای  -

 .2013بامداد، تورنتو، 

مدرنیته بدون غرب )به فرانسه(، انتشارات زاگروس،  -

 2006پاریس، 

مدرنیته، جهانی شدن و ایران، انتشارات چاپخش، چاپ   -

در   2013اب در )چاپ دوم این کت 1381نخست، تهران، 

 تورنتو به چاپ رسید( 

های اجتماعی در ایران، انتشارات سپیده، تهران، جنبش -

1358 
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 .رمان پرستو نوشته محمود شوشتری منتشر شد

در این رمان که توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است، 

های پیش از انقالب  زندگی و سرگذشت چند جوان در سال

شود؛ از ایران تا آتن و باالخره  یت میهای اخیر رواتا سال

سوئد. در این میان اما یک شخصیت در رمان جنبه محوری 

 .دارد؛ زنی به نام پرستو

است که در پی    57پرستو زنی از نسل جوانان دوره انفالب  

از چرخش  خارج  به  زمان  طول  در  حوادث  پرشتاب  های 

بد تا  یاشود و به گفته نویسنده، فرصتی میکشور پرتاب می

های تحمیلی به های خودساخته و محدودیتفارغ از تعصب

گذشته و  بنگرد  خود  سر  حیرت پشت  و  بهت  با  را  اش 

 .بازنگری کند

نویسنده رمان در مقدمه آن نوشته است: »پرستو سرگذشت 

تعصب   چمبره  و  سیاست  خم  و  چم  در  که  است  کسانی 

تعقل و  چشم  و  شدند  گرفتار  دیدن  ایدئولوژیک  از  شان 

تلخ ستبر و ریشهاقعیتو برای دورههای  از دار، حداقل  ای 

 «.زندگی، عاجز ماند

محمود شوشتری همچنین تاکید کرده است که »پرستوی 

سرگشته  پرنده  صیاد  من  دام  سرش  پشت  که  است  ای 

گسترده شده و پیش رویش خاکستری و کدر است. او به  

 فوجی تعلق دارد که سودای ققنوس شدن را داشت و چنان 

بال زد و آتشی افروخت که خاکستر به جامانده از آن چنان  

 «.ای از آن سر بر نیاوردگرم و سوزنده بود که جوجه 

آغاز می اینگونه  پرستو  به رمان  خاکسپاری  »مراسم   شود: 

 .ی اول ماه ژوئن بودشده بود. هفتهپایان خود نزدیک 

د.  را مه پوشانده بو  گورستان سرسبز کویبری شهر گوتنبرگ 

ماند. مه غلیظ  ای را میچمن سبز آن اجاق از نفس افتاده

از زمین برمی بود که  بود و مانند دودی  ابری  خاست. هوا 

و   حال  نه،  و  داشت  باریدن  توان  نه،  کرده،  بغض  آسمان 

زبان  حوصله  به  مردی که  ابرها. در پشت سرِ  ی پس زدن 

 سوئدی جمالت زیبایی را از روی عادت و وظیفه به آرامی 

گفت، چند نفر مات و مبهوت ساکت و بی  بدون احساس می

زدند و نه یکدیگر را حرکت ایستاده بودند. نه باهم حرف می

دادند. یکی از آنها دختر جوانی بود که حیران به دلداری می

تابوتی که روی دو تخته روی گور بود، خیره شده بود. دو  

کردند،  میهایشان را پاک  زن در حالی که با دستمال اشک

روی تابوت را که در دست داشتند  های گل رُز سفیدی  شاخه 

موهای   با  وخمیده  بلند  قامتی  با  مردی  کردند.  پرتاب 

یقه با  جوگندمی،  و  بود  آورده  باال  را  پالتوی سیاه خود  ی 

 .به تابوت زُل زده بود حسرت 

ی پوشیده از چمنی سر سبز مردی عینکی  بر بلندای تپه

بلندقا  و  مراسمالغر  و  بود  داده  تکیه  درختی  به    مت 

می نظاره  را  روی  خاکسپاری  اشک  قطره  چند  کرد. 

طالیی  گونه گردنبند  غلتید.  از هایش  قبل  روز  که  را 

اولین  برای  بود  گرفته  و خواهرش  آورد  بیرون  از جیب  بار 

عکس   بود.  قاب  عکس کوچک در  باز کرد. دو  را  آن  قاب 

ای که نه بود، و دختر بچهجوانی خودش، که دیگر با آن بیگا

 به .  بود  خیره  گور  به  مبهوتش  نگاه  و  بود  جوان  زنی   حال،

 که   خواستنمی  دلم  هرگز  ببخش،  منو":  گفت  خود  با   آرامی

ام که  ت کنم. تو برام اولین و آخرین بودی. شرمندهاذی  تورو

 «.نتونستم به قولم عمل کنم

 ت صفحه تنظیم شده اس 499رمان »پرستو« در 
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 زندان سیاسی در ایران

نوشته   اسالمی«  نوین  انسان  الگوی  و  »اسالمیسم  کتاب 

به زبان فرانسه انتشار    2002شهال شفیق نخست در سال  

، توسط انتشارات 2005یافت و سپس ترجمه آن در سال  

خاوران به چاپ رسید. حال چاپ دوم این کتاب توسط نشر  

 .فته استباران در سوئد در اختیار عالقمندان قرار گر

به گفته شهال شفیق، زندان سیاسی جمهوری اسالمی در  

بی60دهه   مکانی  ایدئولوژیک ،  ماهیت  فهم  برای  بدیل 

اسالمگرایی، ساز و کار آن و نتایج سیاسی، اجتماعی، روانی  

 .و فرهنگی سلطه اسالمیسم است

سیاسی   سرکوب  کار  و  ساز  تحلیل  خالل  از  کتاب،  این 

دهه   در  تمامگرای اجتماعی  ویژگی  درک  به  شصت، 

 .بردجمهوری اسالمی راه می

اسالمی،   انسان  نوین  »الگوی  کتاب  فرانسه  چاپ  عنوان 

زندان سیاسی در ایران« بود که در نخستین چاپ فارسی  

یافت.   واقعیت؟« تغییر  یا  پندار  به »توتالیتاریسم اسالمی، 

ران در چاپ کنونی این عنوان کوتاه و به زندان سیاسی در ای

 .تغییر یافته است

گیرد که شاهد  چاپ مجدد این کتاب در شرایطی صورت می

جمعی   کشتار  کارگزاران  از  نوری،  حمید  محاکمه  برپایی 

استکهلم  در  هفت  و  شصت  تابستان  در  سیاسی  زندانیان 

 .هستیم

 صفحه تنظیم شده اس 252زندان سیاسی در ایران در 

 
 درباره این کتاب 

  46ام و نزدیک  است. آن را آموخته حرفة من پزشکی       
اما، سیر زندگیسال هم طبابت کرده بود که  ام.  ام طوری 

زمانی دیدم، در کنار طبابت، نوشتن نیز به حرفة دوم من 
آنکه آن را جایی به طور رسمی آموخته تبدیل شده است! بی

 باشم. ماجرا چنین بود:
که        شعر    14زمانی  نداشتم،  بیشتر  طنزی سال  کوتاه 

که عمویم آن را آبونه    -نوشته و به مجلة »اطالعات هفتگی«
 فرستادم.  -بود

شعر چاپ شد و شادی و غرور زیادی در من نوجوان پدید  
 آورد. 

کوچک،   مطبوعاتی«  »رویداد  یک    اما این  برای  بزرگ 
آموز شهرستانی، این جرأت و نیرو را به من داد تا در  دانش

ای ، نشریة دیواری در آورم. نشریه های دبیرستانبقیة سال 
همه تنه  یک  خود  و  کاره که  نویسندگی  از  بودم.  اش 

 سردبیری بگیر تا نقاشی و کارهای فنی و غیره و غیره! 
تحصیل        به  که  هنگامی  مطبوعاتی«،  »سابقه  این  با 

کردم که پا به پای آموختن و  پزشکی پرداختم، احساس می
ها، میلی ویژه  روان انسان   شناختن مشکالت و دردهای تن و

پدیده و  اجتماعی  زندگی  رازهای  و  رمز  کشف  های  به 
می خود  سوی  به  مرا  نیز  مسیر،  فرهنگی  این  در  و  کشد. 

به   عالقمند  افراد  برخی  با  برخاست  و  نشست  و  دوستی 
در  اشتیاق  و  میل  آن  شعلة  که  شد  سبب  هنر،  و  ادبیات 
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حریصانه آثار    ضمیرم تیزتر گردد. چنانکه، به زودی خواندن
ادبی کالسیک و در کنار آن دست یازیدن به برخی کارهای  

هایی  آوری کلمات قصار و نیز ترجمه کوچک نوشتنی، جمع
از  یکی  به  فرهنگی،  و  علمی  مسایل  زمینه  در  کوتاه 

ای  های دائمی زندگیام تبدیل شد. سرانجام، در برههمشغله
ری از توانایی  ام، آن شوق و عالقه با »دوز« مختصاز زندگی

های مقاله و جستارنویسی درآمیخت و  و استعداد در زمینه
مرا به سمتی سوق داد که مشخصّة آن، پرداختن بیشتر و  
بیشتر به روزنامه نگاری و رادیو ژورنالیسم بود. کاری که به  
و   نویسی  وبالگ  شکل  به  امروز  و  شد  بدل  اعتیاد  نوعی 
دیگر و  )آفوریسم(  گویه  گزینه   نگاشتن 

دارد.   ادامه  جستارها   انواع 
به        آوردم که سرانجام  از آن رو  را  این حدیث شخصی 

روس   نویسندة  و  پزشک  چخوف،  آنتوان  از  جالب  سخنی 
برسم که البته زمانی پیشتر در یکی دیگر از کارهای خود  
آن را آورده بودم. چخوف در مورد حرفة خویش گفته بود:  

 ام!« سندگی معشوقه»طبابت، همسر عقدی من است و نوی
روس، شاید        نویسنده  و طنز  نغز  این جملة  با خواندن 

خواننده بتواند حدس بزند، چرا این گفتة وی را آورده ام:  
لذت   از طبابت  زندگی، هم  اعتراف کنم که در طول  باید 

توانستم وانهم و برده ام و هم از کتابت. هرگز، نه آن را می 
 نه این را!

چنین فض      روحیه در  چنین  با  و  پزشک ا  هر  مانند  ای، 
سال طول  در  چهار  دیگر،  در  هم  )آن  طبابت  دراز  های 

ها  ام. صحنهسرزمین متفاوت(، بسیاری چیزها را تجربه کرده
را دیده ام که هر یک همچون تصویری  و حوادث شگفتی 

صاف، شفاف و نافذ در مغز و قلب من )و گاه در هر دوی  
بایآن  و  ضبط  ثبت،  این ها(  جانمایة  است.  گشته  گانی 

تصاویر، اپیزودها و رخدادهای کوچک و بزرگی است که از 
آخرین  تا  پزشکی  دانشکده  در  تحصیل  روزهای  نخستین 

ها به چنان  ام و همانها بودهروزهای فعالیت شغلی شاهد آن
وا  مرا  که  بودند  انجامیده  وجودم  در  تأثرهایی  و  تأثیر 

 ها را روی کاغذ بریزم. داشتند در هر فرصتی آنمی
»یادداشت      نام  اینک  خود آنچه  به  پزشک«  یک  های 

حاصل   شماست،  دست  در  کتاب  صورت  به  و  گرفته 
های پراکنده است. در همین ارتباط،  آوری آن نوشته جمع 

ها، نخستین بار از سال  گفتنی است که بخشی از یادداشت
گام  1999 »با  عنوان  با  سو،  این  زندگی«  به  طور های  به 

منظم در روزنامة کیهان لندن به چاپ رسید و بخشی دیگر،  
به طور منفرد در جاهای دیگر منتشر شد. نخستین بخش  

اپیزودهای  یادداشت با  لندن،  کیهان  در  شده  چاپ  های 
مربوط به دوران دانشجویی آغاز گشته بود. در آن هنگام،  

اه سردبیر وقت روزنامه، زنده یاد هوشنگ وزیری مدخل کوت
زیبایی بر آن نوشته بود. خواندنی بودن آن چند خط نوشتة 

ام به یاد کردن از آن روزنامه وزیری و نیز میل قدرشناسانه
نگار و نویسندة فقید کشورمان، عاملی گشت تا آن را این  

 جا بازنویسی کنم: 
ای است و از این  »دوران دانشجویی، دوران پر خاطره      

خاطر پزشکی  رشته  رشته همیان،  تحصیلی  سازترین  های 
شود زیرا اگر دانشجویان دیگر با علوم عقلی و  محسوب می

فورمول و  دارند،  نقلی  کار  و  سر  ریاضی  و  فنی  های 
با   است.  نفس حیات  با  و کارشان  پزشکی سر  دانشجویان 

شخصیانسان و  آنها  زندگانی  مسایل  تا  ترین  تولد  از  ها، 
 مرگ. 

شود و امروزه،  عقاد نطفه آغاز میزندگی هر انسان، از لحظه ان
 کند. دقیقاً از همین زمان، با »پزشک« سر و کار پیدا می

رسد. پزشک است که باید او را در جدا  لحظه تولد فرا می
دهد. یاری  جهان  به  گشودن  و چشم  مادر  رحم  از   شدن 

گذارد. این آغاز آشنایی او است با  به دوره کودکی قدم می
کند تا زمانی که برای  ادامه پیدا میپزشک که تا آخر عمر  

برهم می برایش گواهی مرگ  همیشه چشم  پزشک  و  نهد 
 نویسد: می

دکتر ابراهیم محجوبی که خوانندگان ما با قلم او آشنایی  
 کند.  دارند، اینک در آلمان طبابت می
زند و از دوران دانشجویی او دفتر خاطرات خود را ورق می

بود، دوران زندان، دوران انقالب،   در تبریز، دورانی که چریک
»بهشت  به  کردن  پشت  دوران  سرانجام  و  جنگ  دوران 

 کند... « هایی شنیدنی حکایت میخمینی« داستان 
 این کتاب را انتشارات خیاو در کلن منتشر کرده است.
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 دوم   شماره تبعید؛ های چهره

 –در همکاری با انتشارات حافظ  «آوای تبعید»نشریه 

 گوته 

 او  باره در  و او از رشید، شهروز
 اسد سیف و شهال شفیق

 2021تاریخ انتشار: 

های آوای تبعید منتشر شد:  کتاب سری دومین شماره از 

 از او و در باره او ؛  شهروز رشید

میعالقه سایر  مندان  و  کتاب  این  سفارش  برای  توانند 

شده آوای تبعید، ازطریق تماس مستقیم با  های چاپشماره

   goehte.hafis.verlag@gmail.com ناشر:

و از طریق    ها )در کشور آلمان(یا مراجعه به کتاب فروشی  و

 :فروشگاهای اینترنتی نیز اقدام کنید

verlag.de-hafis-www.goethe 
خود دلخواه  سفارش  محل  آدرس  کردن  پیدا  در    برای 

تبعید   آوای  که  است  کافی  حروف  اینترنت  با  را 

در جستجو گر گوگل ویا آمازون AvayeTabid  التین

 .وارد کنید

ازطریق  را  تبعید  آوای  توان  از آدرس هایی که می  برخی 

 :آنها تهیه کرد

www.goethehafis.de 
verlag.de-www.goethehafis 

  

 
مجموعه داستان این  پیشهای  که  کوچک  در ی  یا  تر 

ای  اند، در گذر بازهداستانی درآمدهای یا در مجموعهگاهنامه

ترین داستان پری اند. کهنهساله نوشته شدهیش چهلوبکم

ها  که این داستانآفتابی و نوترین روزی روزگاری است. این

آورم  جا گرد میرا پس از بازنگری و دستکاری اندک در یک

بینم. شاید  از آن روست که در میانشان ویژگی مشترکی می

بتوانم بگویم که جنسی چموش یا سرشتی سرکش دارند و  

ی  دهند. همین است که در دههبندی سنی نمیتن به رده

بیشتر به نیت گریز از سانسور و    -ها هشتاد چندتایی از این

ناشر   تدبیر  »مجموعه   - به  برچسب  نوجوان«  با  داستان 

های آمده در  درآمد. از نگاه منِ نویسنده و خواننده داستان

آن از  پیش  و  بیش  زمرهاینجا  از  برایکه  داستان  هر   ی 

اند که  هاییساالن باشند، از جنس داستانوسال یا همهسن

ساده   گرچه  و  دارند  بزرگساالنه  توکار  و  کودکانه  روکار 

 .ای سخت دارندیاب نیستند و هسته نمایند، آسانمی

 نویسد: »نشر  نوگام« در رابطه با این اثر می

مولوی. مجموعه  فرشته  از  کوتاه  داستان  هشت  از  ای 

های دور که در آنها  های آشنا از داستانهایی با راویداستان

قصه است.  قصه  کلید  خود  به  کنجکاوی  شاید  که  هایی 

مادربزرگقصه برای  ی  باشد که  داشته  های قدیم شباهت 

اند و شاید زبانی ساده به کار برده باشد  کردهکودکان نقل می

رام است،  بزرگسال  مخاطبش  زیرکا نشدنیاما  و  نقل  اند  نه 

 .اندشده

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.goethe-hafis-verlag.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR1p5_vAEwfSeH1hF-ZzkFmkkkk7Y3SHZy-_sojtYvrjMUBsFjmDC2Y180o&h=AT0KeRNej79j9kh4-IcQWheBcfeTPXDiry7N7TZ703pP7T0yGfx99RQOsxbUhRVOrNd3fn4Oct9YnJC7MLFQz44qH-KozfRqICoaSbaBW_IIl_yc4zGpy8FHk0RC9K8Pxnw&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT367tTq8hTNPM40koithhMBk8NAAtwgig7M-w6rzrU-FjMvQISlI7gl68xAnPIQ4D3Qv6ry-L0m3JjJH2_OR5WQRxf5rs7HfDSS0VcDf_S_AVa0Ulmo1ZSzH-hkAxhX3L070hssI1B-5eFarFGzwalSroGJBN0aoPiA05QTqHL8AjApUw
http://www.goethehafis.de/?fbclid=IwAR0eJkoGQfeM5SX2i0iy5VOtSUJmNzOZuMfN60L_DJ644J7cGl7XTT6rzR8
http://www.goethehafis-verlag.de/?fbclid=IwAR3pgxgBqUbbOQxWEWOmvdJoTOypnio2VWk2KLdVhdtHm-PguIEwVNkX65s
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های نوگام، برای خوانندگان  این کتاب به روال باقی کتاب

خواننده  اگر  دارد.  الکترونیکی  رایگان  نسخه  ایران  داخل 

می هستید،  ایران  از  چاپی  خارج  نسخه  راحتی  به  توانید 

نحوه خرید  باالتر در همین صفحه  بخرید )کمی  را  کتاب 

الکترونیک، مبلغی    توضیح داده شده( یا پس از دانلود نسخه

هیچ   بدون  را  این کتاب  ما  بپردازید.  عنوان پشت جلد  به 

ی کار  گذاریم اما ادامهمانعی برای ایران، آزاد برای دانلود می

دوستان خارج از کشور، های مالی کتابنوگام بدون حمایت

میسر نخواهد بود. لطفا از نویسنده و ناشر حمایت کنید و  

های بدون سانسور بیشتری نیم کتابمان کنید تا بتوایاری

 :را برای ایران منتشر کنیم. در این مقاومت به ما بپیوندید 

می »حمایت  دکمه  روی  است  صفحه کافی  باالی  کنم« 

سمت چپ کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب یا  

 .نشر اهدا کنید

 
نشر   که  رحیمیان  شهرام  از  است  رمانی  چنگ«  »در 

 مهری در لندن منتشر کرده است. آغاز آن چنین است:  
می معرفی  را  ساله، خودم  اندی  و  شصت  آینه،  یوسف  کنم: 

به  آلمانی  ادبی  آثار  مترجم  در حال حاضر  و  سابق  مهندس 

  تلخی   فارسی! چهل و اندی سال است که به اتفاق همسرم آنه

 نه   البته  گذاریم؛می  سر  پشت  را  زناشویمان  ندگیز  شیرینی  و

ها ده سال   به  نزدیک  آخر،  پیوند  این  در.    بریده  که   پیوسته

کنیم است که من و آنه در طبقة سوم ساختمانی زندگی می 

اندازش است؛ پارکی که  که پارک کوچک و با صفایی در چشم

باریک و خاکی راه بوته  های  های هندی و  های خرزه از میان 

می  دلآزالیا  و  بزرگ  برکة  به  تا  که گذرند  برسند  نشینی 

ها، در تمام این سالاند.  درختان راش و توس در برش گرفته

بخشم برای انتخاب کتابی است   ها از این پارک الهامگذر فصل

می  دست  به  ترجمه  برای  است  که  بهتر  شاید  البته  گیرم. 

می دست  به  ترجمه  برای  ماجرای بنویسم  با  چون  گرفتم، 

انگیزی که بعد از ترجمة فاوست گوته برایم اتفاق افتاد، شگفت 

کنم یا  تاب دیگری هم ترجمه میک   کنمدانم جرئت مینمی 

ام روال عادی خودش را نه. پیش از این حادثة غریب، زندگی

تجربه و  مشهود  حقایق  مسیر  در  معرفتم  و  ام  شده  داشت 

رفت، اما این اتفاق عجیب، خیلی عجیب،  ریاضی وار پیش می 

  را  قصه   فلزی  خودکار  این   با   است  بهتر  …خیلی خیلی عجیب

ن کنم تا در طول و عرض این متن به تنوش  به  شروع  اول  از

میالدی    2019  سال  ژانویة  هفتم:  ببریم  پی  بیشتر   عمق فاجعه 

ام را خوردم و مطابق معمول  روزی سرد و ابری بود. صبحانه 

ایستادم. پنجره  جلو  رفتم   کردم می   نگاه  پارک  به   سنواتی 

  را  هامبورگ  زمستان تاریک  و  کوتاه  روزهای   افتاد  دلم  در   که

رجمة فاوست گوته سر کنم. به آنه که روی مبل نشسته ت  با

روزنامه می  و  فاوست بود  که  گفتم: »نظرت چی ست  خواند 

 «کنم؟گوته را ترجمه 

 
 

ی با آنچه که سحر قرآن از پیامبران خود در راستای مبارزه

میمی سود  بیشنامد،  به  برد.  را  مبارزه  این  میزان  ترین 

هایی پرشمار اند. آنوقت در مقابلِ او، گروهی موسا نهادهعهده

اند که همگی خواست و از ساحران به صف شده  و پرآوازه

گذارند. موسا ضمن چیرگی  ی فرعون را به نمایش میاراده

های  خود بر نمایش این گروه از ساحران و جادوگران، نمونه
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گیرد. ولی مسلمانان  پیامبرانه را به کار می  روشنی از سحرِ

به گونه ه نوع،    های شگفتیمان طور که گفته شد  این  از 

می نام  مجموعهمعجزه  بین  همه،  این  با  سِحر  نهند.  ی 

معجزه با  کیفی  کافرکیشان  و  کمی  تفاوت  هیچ  قرآن  ی 

 .. آید.آشکاری به چشم نمی

این کتاب را چاپخانه باقر مرتضوی در کلن )آلمان( منتشر 

 کرده است.

 
 

با کلمات شرح دهم، مجبور نبودم  اگر می شد وقایع را  

 .دوربینم را حمل کنم

Lewis Hine 
 آنچه من با قلم نور نوشتم 

 خبر نگار بین المللی، منوچهر دقتی   -خاطرات عکاس 

 نویسنده: اورسوال یانسن 

 مترجم: سهراب معینی 

 یورو   16,90صفحه ، قیمت   198

3940762986-ISBN:978 
 

زندگی پرماجرا و  کتاب آنچه من با قلم نور نوشتم ،  

خبرنگار ایرانی است .    - جسورانه منوچهر دقتی، عکاس 

خاطراتی که بخشی ازوقایع تاریخی پنجاه سال گذشته  

 .ایران و جهان را در برمی گیرد

 
کتاب، روایت دوران کودکی و نوجوانی منوچهردقتی در 

ایران و دیده ها و تجربه های شخصی اش از اتفاقات مهم  

 .گذشته است تاریخی نیم قرن

 
همه این داستان های شخصی، چه دراماتیک و چه 

گاهاکمیک شرح اتفاقات باورنکردنی و متعددی هستند که  

از یک سو ماهیت ستم و جنگ ها ودرگیرهای قومی  

وقبیله ای را نشان می دهند و از سوی دیگر بخشا تالش و  

 .مبارزه انسان ها برای آزادی را به تصویر می کشند

 
تاب هم یک گالری عکس هست که با حوادث  ضمیمه ک

ورویداهایی که در فصل های مختلف، شرح آنها آمده،  

منطبق است. این عکس ها را می توان ازنظر اهمیت 

 .درحوزه اسناد تاریخی به شمار آورد

 
 آدرس برای سفارش 

verlag.de-www.goethehafis 
https://www.amazon.de/ 

 
قابل سفارش و تهیه از طریق تمام کتابفروشی ها در آلمان  

 و ارسال مستقیم از طریق ناشر به اکثر کشورهای جهان

 
 آدرس تماس 

goethe.hafis.verlag@gmail.com 
verlag.de-hafis-www.goethe 

 

http://www.goethehafis-verlag.de/
https://www.amazon.de/Augenz.../dp/3940762989/ref=sr_1_15...
mailto:goethe.hafis.verlag@gmail.com
http://www.goethe-hafis-verlag.de/
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طالیی  پیشی» با  «  چشم  و  طاهایی  آزاده  سروده 

تصویرپردازی نیلوفر رهنما توسط نشر پیام در آلمان به دو 

آلمانی منتشر شده است و  را کورت .  زبان فارسی  اثر  این 

آلمانی   زبان  به  از فارسی  آلمانی  شارف، مترجم سرشناس 

است کرده  ترجمه  ذائقه .  آهنگینی  مطابق  کتاب   اشعار 

 .اندی موزون و آهنگیندبستانکودکان پیش

پیداست یک «  طالییپیشی چشم» نامش  از  همانطور که 

های رفتاری یک گربه  داستان تمثیلی و بیانگر برخی ویژگی

بایست رابطه بین کودک و حیوان خانگی  خانگی است و می

 .را سامان دهد

متولد   طاهایی،  سال   ۱۳۴۶آزاده  تهران  در  در  که  هاست 

زندگی   و  کار  کودکان  متخصص  پزشک  عنوان  به  پاریس 

 .کندمی

از او پیش از این در تهران سه مجموعه شعر منتشر شده  

آلما چه می: »است انتشارات آهنگ «  کنید خانمروی پل 

، انتشارات مروارید «نام تو زخم من است( »۱۳۸۶)دیگر  

 (۱۳۹۶)نشر ثالث ، «های آخرالل حرف»و   (۱۳۹۰)

آموخته رشته  در تهران دانش  ۱۳۵۴نیلوفر رهنما، متولد  

است تهران  دانشگاه  از  معماری  و  هنر  پنج  .  نقاشی،  او  از 

در  انفرادی  نمایشگاه  یک  و  تهران  در  انفرادی  نمایشگاه 

پاریس برگزار شده و آثار او در چندین نمایشگاه گروهی در  

ایتالیا، چین، کره جنوبی،   فرانسه، کویت به نمایش  ایران، 

 .گذاشته شده است

ای مذهبی چشم  در خانواده  ۱۹۴۰کورت شارف در سال  

نخست به عنوان آموزگار زبان آلمانی در  .  به جهان گشود

تا   ۱۹۷۳از سال  .  انستیتو گوته در برلین آغاز به کار کرد

تهران    ۱۹۷۹ در  انستیتو گوته  زبان  مقام مدیر بخش  در 

طی همین دوره با محافل روشنفکری ایران  .  اشتغال داشت

کانون   شعر  شب  ده  سازماندهی  در  و  بود  تماس  در 

نقش  تهران  در  گوته  انستیتو  طرف  از  ایران  نویسندگان 

 .فعالی داشت

سال فرهنگی   ۱۹۹۴تا    ۱۹۸۴های  بین  روابط  مسئول 

فرهنگخانه» جهانی  بود«  های  برلین  در  .  در  او  ابتکار  به 

های شعر و داستانخوانی  در همین محل شب  ۱۹۹۱سال  

   .ترین شعرا و نویسندگان ایران برگزار شدبا شرکت پرآوازه

انگیز های او روان و منسجم، توأم با زبان شعری خیالترجمه 

است احساس  پر  معادل.  و  برای گزینش  رسا  و  زیبا  های 

اصطالحات فارسی و ترکیب موزون آنها با یکدیگر  واژگان و  

المقدور از دست نرود،   به صورتی که موسیقی کالم حتی 

 .نشانگر توانایی، ذوق و طبع لطیف اوست

های فارسی و  در یک مجلد به زبان«  پیشی چشم طالیی»

از طریق این کتاب را می.  آلمانی منتشر شده است توانید 

  .بن آلمان سفارش دهید  شهر  در  حافظ  –کتابفروشی گوته  

  آدرس تماس

goethe.hafis.verlag@gmail.com 
www.goethe-hafis-verlag.de 
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 بتول عزیزپور ،  زبانِ باز چشمِ بسته 

 نشر باران، سوئد 

 ، سوئد ( 1400)  2022چاپ اول: زمستان  

 978ـ  91ـ 88653ـ 05ـ   5شابک:  

 
باره فرهنگ، کتاب زبانِ باز چشمِ بسته جستاری است در  

است  نوشته  جمله  از  کتاب  مقدمه  در  نویسنده   ادبیات. 

به راه سیاسی بدون تأمل گوش    - جویان فرهنگی  آیا باید 

 فرا داد و در معابد آنان با چشمان بسته به نیایش پرداخت؟ 

غیرمقایسه ناخودنگر،  بدآموز،  ما  نقد  غیر  پیکربندی  و  ای 

فاصله  با  تنها  نه  ما  است.  خود  گذاری  مستدل  نقد  به 

شود، در نشینیم، بلکه آنجا که صحبت از نقد خود مینمی

زمینه همه کلیی  به  میها،  روی   .آوریمگویی 

می آیا  است  این  در  پرسش  صفحه  سیصد  دویست  توان 

ای نوشت بدون اینکه از سند و منبعی معتبر بررسی مقوله 

و  نام برد؟ یا بُرد اما ناقص و بدتر از آن غیر قابل دسترسی  

گاه نایاب، که در زبان عامیانه به این گونه تتبعات »نشانی  

 .شودعوضی دادن« گفته می

نشدهدانسته  نازل  غیب  عالم  از  ما  پایههای  بر  بلکه  ی  اند، 

ها با یکدیگر و با خودمان و دیگران ی آن ها و مقایسهخوانده

انجامند و  به تکوین ِ نگاه تازه و به سنجشی بسیارچشم می

فرهنگروزمره   ازخصلت ریاآلود ِ  تعارفات  و  ی  حتماً  سوز، 

 .باید به دور باشند، که البته چنین نیست

استاندال در نقد زمان خود، از آن به عنوان روزگار وعده و  

بی نیروهای  نشده،  برآورده  و  انتظارهای  افتاده  ثمر 

ی خود را همچون یک  کند. او زمانههای نومید یاد میقریحه 

ها که به  بار تجربه کرد. از نگاه او آنکمدی ترس  -تراژدی

نقش   اندازه  همان  به  ماندند  قدرت  در  و  رسیدند  قدرت 

میتوطئه  ایفا  را  آنگر  مخالفان  که  از کردند  بیرون  که  ها 

قدرت بودند و از منتقدان سرسختِ قدرت سواران به شمار 

میمی خود  از  وی  دور  آمدند.  چنین  در  »آیا  و  پرسید: 

میزمانه دروغ  همه  که  میای،  دوروئی  و  هر  گویند  کنند، 

مناسب  وسیله  بیانجامد  موفقیت  به  آنکه  شرط  به  ای 

 1نیست؟«

ی یادماندنی استاندال پیرامون مسئله های بهی داستانهمه

چگونگی   و  مردم  با  معامله  چگونگی  راز  پیرامون  تزویر، 

 .زند حکومت بر جهان دور می

ز معاصر ابراهیم گلستان که خود زمانی  سانویسنده و فیلم

بود، در سال   دانشگاه شیراز   1348از مسئوالن حزبی  در 

گوید: »... در هر کجای  خطاب به دانشجویان آن دانشگاه می

ای که یک نظام قلدر جابر مسلط است هرکس  دنیا در دوره

کند دارد یا باید به دست بیاورد،  به خاطر نفعی که فکر می

ظلم حکومت، یا به علت عوالم روحی، فریادی یا  یا از زور  

نظام میناله این  به ضد  آسان میای  آن  به  که  شود  کشد 

زد. اما پیداست، این صاحبان صداها    "اجتماعی"برچسب  

تمام بر یک روند فکر ندارند. توجیه یا قبول دسته جمعی  

حکومت ضد  که  دلیل  این  به  بسیار  آنها  نیست.  کافی  اند 

ا که خود، فردا، یا همین االن، باید مخاطب  صاحبان صداه

شاخه  بسیار  باشند؛  اجتماعی  این  اعتراض  پشتِ  فکر  های 

تنوع فریادها که هرکدام با دیگری مغایرت دارد، معارضت  

نیست.  بودن  اجتماعی  ادعای  بودن  اجتماعی  معیار  دارد. 

اجتماعی   غیر  دلیل  هم  بودن  اجتماعی«  »غیر  به  وانمود 

 «.بودن نیست

دار را در  های استبداد ریشه د ما در بیشتر موارد، زشتینق

تمام ابعاد زندگی ما، فرهنگ و ادبیات هم جزو آن، کمتر 

کند. یا بدتر، این سنجش، با دماسنج بده  بررسی کرده و می

محافظهبستان ُپرشور  هم  های  این  به  است.  همراه  کارانه 

نمی زشتیبسنده  انگاشتن  نادیده  نزد  شود؛  را  نامزدان ها 

چهرهصفت  و  موصوف،  از  خالی  جورواجورِ  های  های 

ی خطرناک که بر احساسات و اذهان ِ ببین و  خودبرگزیده
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انداز  اند را به چشمنپرس بخش ِ بزرگی از جامعه ما حاکم

 .کند عمومی بدل کرده و می

آگاهی فضای  این  پاکدر  حافظهکنندهزُدا،  جمعی،  ی  ی 

ن که کارگردانان آن، شگفتا، تنها  کننده به شعور انساتوهین

قسمشُهره دشمنان  و  خِردستیزی رسمی  به  ی خوردهگان 

گرا و جز  های آنان هم، عرفیآزاداندیشی نیستند، بلکه بدیل

اکنون تیغ ِ ببین و نپرس و بشنو و نگو را در  آن، که از هم

توشه که  شعارهایی  علیه  قالب  مبارزه  در  و  خود  راه  ی 

کنند؛ اینان به نام  تیز می  کار بسته حاکم« بهستیزان  »آزادی 

توسط   آن  شدن  پایمال  و  اندیشه  و  بیان  آزادی  از  دفاع 

پیشینیان و اکنونیان و در اعتراض به وضعیت موجود، خود  

آور و ی خالفتِ حذف و سانسور را با تردستی حیرتخرقه 

لعاب شعارهای دیگر فریب می آینه آرایند؛ چنانبا  که هر 

پاسخ  پرسشی   با  شود  مطرح  همگنان  »غیرِ«  سوی  از 

رو خواهد شد؛  شکن »نباید با دُم شیر بازی کرد« روبهدندان

یعنی شما جماعتِ پرسشگر خفه شوید، بتمرگید و البد پس  

 !از برآمدن من و ما، قطعاً بمیرید

توان از طریق وبسایت نشر باران و یا از طریق  کتاب را می

زبانکتابفروشی فارسی  کرد  های  تهیه  امریکا  و  اروپا   .در 

 لینک نشر باران 

https://bit.ly/3pdAklO 
 

 
 

 تاب ی بی کوبا. جزیره 

 سودابه اشرفی 

 نشر باران، سوئد 

 2022چاپ اول  

تاب عنوان داستان سه سفر سودابه اشرفی ی بیکوبا. جزیره

سال مابین  است  2020تا    2015های  در  کوبا   .به 

مکان حوادث،  اشرفی همه  و شخصیت سودابه  این  ها  های 

برخی  داستان نام  است.  نوشته  واقعیت  اساس  بر  را  ها 

 .اشخاص را به خواست خودشان اما تغییر داده است

بیکوبا. جزیره«   فصل،  سه  در  –صفحه    210تاب« در  ی 

تا    1492  سال  از  کوبا  تاریخ  شمارگاه  و  گفتار«»پس  یک

 .تنظیم شده است 2021

تر از  ها واقعیکتاب اینگونه آغاز شده است: »برخی داستان

کن روایت  تو  اما  شوند،  روایت  که  هستند   !آن 

اندیشهچه  خیابان  در  تهران  گوارا  اوایل   "نشست!می"ی 

پنجره پشت  وقتی  روز  هر  طبقهانقالب  در  آپارتمانم  ی ی 

دیدم. با کاله  ایستادم او را میچهارم در خیابان اندیشه می

ها،  تیپ با پیپی میان لببره، اورکت چریکی، جوان و خوش 

ی روی دیوار اتاقی در طبقه  "ارنستو رافائل گوارا د ال سرنا"

روبه  ساختمان  میاول  زندگی  به  رو  همسایه  کرد.  دختر 

می میحسودیم  مجسم  را  او  خیال  در  در  شد.  که  کردم 

بوسد یا با او  غیبت پدر و مادرش هر روز چه را عاشقانه می

میعشق همهبازی  شد؛  ناپدید  بعد  چندماهی  کند.  چیز! 

بیشتر از انقالب نگذشته بود که چه و دختر همسایه دست  

دانستند او می  هم را گرفتند و رفتند. انگار فقط پدر و مادر

های سیاه پوشیدند، بعد خیلی  ها اول لباسبه کجا؛ چون آن

شان را عوض کردند، در خانه را قفل کردند و  هایزود لباس

 «.در کوچخ ناپدید شدند

بر   عالوه  او  از  آمریکاست.  مقیم  نویسنده  اشرفی  سودابه 

بینمت« و  کتاب یادشده، تاکنون مجموعه داستان »فردا می

 .خوابند« منتشر شده استها در شب میهیرمان »ما

توان از طریق وبسایت نشر باران و یا از طریق  کتاب را می

بطور کتابفروشی یا  و  امریکا  و  اروپا  در  زبان  فارسی  های 

 .مستقیم از طریق وب سایت لولو تهیه کرد

 لینک نشر باران 
https://bit.ly/3hfsHqY 

 لینک سایت لولو 

https://bit.ly/3hhIWUq

https://bit.ly/3pdAklO
https://bit.ly/3hfsHqY
https://bit.ly/3hhIWUq
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