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 چند نکته 
ای بوده و هست که به »جهان سوم« که سراسر منطقه ها امری سرشته با زندگی نه تنها ایرانیان، بلناامن بودن هستی انسان

کوشید تا جنگ را به خارج  ایام میشهرت دارد. جهان غرب حداقل پس از جنگ جهانی دوم، با چنین مشکلی روبرو نبود. پیوسته

ورش سربازان روس به اوکراین، سیمای سیاه جنگ و احساس ناامنی بر اروپا نیز سایه افکنده  از جهان غرب بکشاند. حال اما با ی 

 است. 

هاست که بر روی آوارگان  خوشبختانه جهان غرب با آغوشی باز به یاری آوارگان جنگ روس و اوکراین شتافت. این آغوش اما سال

تواند پرسشی باشد به  است. علت آن و سبب تبعیض البته خود می  فغانسان، سوریه، عراق و دیگر مناظق ناآرام بسته شدهاجنگ  

 راه روشنگری. 

ایم و حال دگربار بازگشت به  ها در آن متمدن شدهفرهنگی که سال  یپوسته   آن  جنگ بالهت بشریت است؛ بیرون آمدن از

کشد با انسانی که به جای  دیگر میبه دوران حیوانی خویش. چه فرق است بین حیوانی که با چنگ و دندان، حیوانات    ؛بربریت

دیوانگان و تشنگان قدرت، بازندگان   در جنگکند. ها استفاده میچنگ و دندان از توپ و تانک و تفنگ برای کشتن دیگر انسان 

 شوند. همانا مردم عادی هستند که کشته و مجروح و آواره می

ه بد است و اگر اسلحه بد است، تولید آن جنایت است.  اگر کشتن بد است، پس جنگ بد است و اگر جنگ بد است، پس اسلح

اندازد تا  هاست با تولید اسلحه، به هزاران ترفند جنگ راه میکند تا بر زبان نیاورد، سالجهان متمدن در شرمی که پنهان می

چنان در بند  ر آفریقایی همها کشوسرمایه بیاندوزد. حاصل تولید اسلحه است که عراق و افغانستان و یمن و ایران و سوریه و ده

 پاشد.  کین نیز می جنگ و کند، بذرکه اسلحه تولید میاند. در واقع آنجنگ و کشتار گرفتار آمده

آنگاه که دو قدرت شرق و غرب در تب جنگ سرد به سر می بنیان  در دهه شصت میالدی،  را  بردند، جوانان غرب جنبشی 

داد. این جنبش به زودی سراسر جهان غرب را در بر گرفت. جوانان را شعار می  های اتمیگذاشتند که صلح و نابودی سالح

خواستند به جای مرگ در جنگ، سرود زندگی ساز کنند و زندگی به شادی بگذرانند. تأثیر آن جنبش هنوز ملموس است. می

کوشند  دانند، میجو میکه خود را صلح  که جنبشی فراگیر و ضدجنگ وجود ندارد. بسیاری از آنان هم حال اما دریغ و درد از این

 از طریق جنگ به صلح دست یابند. 

 توان به صلح دست یافت؟ پاسخ به این پرسش شاید کمکی باشد به راه صلح. راستی آیا با جنگ می

کاش توان آن داشتیم تا  ایست که تواند بکند و یا کرده است، موضوعیکه ادبیات و هنر در این میان و در این راستا چه میاین

پشت سر    در این راستا  چه که دیگرانهای خود بگوییم و از آن یک شماره از »آوای تبعید« را بدان اختصاص دهیم. از تجربه 

منوچهر شده جهان،  اند. به این امید که در آینده چنین امکانی فراهم آید. در همین رابطه اما به سراغ هنرمند شناخته گذاشته

های منوچهر دقتی هر  هایش از مناطق ناامن جهان بر صفحات معتبرترین نشریات دنیا آمده است. عکسرفتیم که عکس دقتی

 کند. چه جهان در این راستا تجربه کرده و میتواند کتابی باشد از آنیک می

ه شعر شاعران کهن ایران  پیشنهاد کرد که آن را ب  مجید نفیسیدر بخش شعر این شماره از »آوای تبعید« دوست عزیزم،  

 اختصاص بدهیم. چه پیشنهادی بهتر از این. گزینش شاعران و شعرها را او خود بر عهده گرفت. 

رفتیم که کتاب »تهران خیابان انقالب« او در تن امیرحسن چهل در بخش »یک رمان، یک نویسنده« سراغ دوست عزیزمان،  

 پیش نخست به زبان آلمانی منتشر شده بود.   خارج از کشور منتشر شده است. این رمان چند سال 

های پیش وامدار دوستانی  های این شماره از نشریه را نیز، از داستان تا نقد و بررسی ادبیات و فرهنگ، چون شمارهدیگر بخش

 دریغ یار و یاور ما هستند در تداوم انتشار آن. با سپاس از تمامی این دوستان. هستیم که بی

 اسد سیف
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 ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت رضا براهنی بیانیه
 

 
 

 رضا براهنی در تبعید درگذشت 
 

پرداز ادبی و از اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران روز  نویس، منتقد، نظریهشاعر، رمان(  1۳14  –  1401رضا براهنی )

از زادگاه خویش، در تورنتوی کانادا درگذشت. او یکی از آخرین بازماندگان نسل دوران  1401جمعه پنجم فروردین   ساز دور 

قدری از خود به یادگار گذاشتند. اغراق نیست اگر  ثار گرانی چهل خورشیدی بالیدند و آادبیات معاصر ایران بود که در دهه

ترین شاعران نسلِ بعد از نیما  ی شعر مطرحی نوین نقدنویسی در ادبیات ایران بود. نقدهای او دربارهبگوییم که او آغازگر شیوه

، تأثیر انکار نشدنی در بالندگی  شد و سپس در کتاب »طال در مس« به چاپ رسیدکه ابتدا در نشریات ادبی و فرهنگی منتشر می

نو فارسی داشت. ده او در حوزهشعر  ارزشمند  اثر  نویسی همها  ادبی، رمان و آموزش قصه  نقد  از ی شعر،  اکنون بخشی مهم 

 ی ادبیات فارسی است.گنجینه 

با مانع دستگاه سانسور رو به   خواه بود که انتشار آثارش در هر دو رژیم گذشته و اکنونای مستقل و آزادی رضا براهنی نویسنده

نصیب نماند. در تأسیس کانون نویسندگان ایران در سال  رو شد و خود نیز از زندان و شکنجه و اخراج از دانشگاه و تبعید بی

ی ی شصت، در تدوین منشور و اساسنامههای دههی فعالیت کانون پس از سرکوب حضور فعال داشت. در شروع دوباره  1۳47

المللی نقشی تعیین کننده داشت و سرانجام آوری امضا و انتشار آن در سطح بین نویسنده و جمع  1۳4در تنظیم متن    کانون و

های سیاسی  ی قتلکرد و به فاجعهدر پی فشارهای نیروهای امنیتی که جان شماری از اعضای سرشناس کانون را تهدید می

 ربت جان سپرد. ای انجامید، ناچار به ترک وطن شد و در غ زنجیره 

ی ادبی و  دارانش و به جامعهی او، به دوستان و دوستخواه را به خانوادهی آزادیکانون نویسندگان ایران درگذشت این نویسنده

ایران تسلیت می  او را که الهام بخش خالقیت، نوگرایی و جدال  گوید و به سهم خود میفرهنگی مستقل  کوشد میراث ادبی 

 سانسور است، پاس دارد. امان با هرگونهبی

 کانون نویسندگان ایران

 1401فروردین  6
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 رضا بهزادی 

 
 یک روز گرم 

رفتیم، کارگران   به شهر  پدرم  و  افشین  دایی  با  روز    وآن 

اتوبوس  رانندگان  نفت،  شرکت  که  کارمندان  شهر  های 

آموزان به مرکز شهر ها و دانششرکت نفتی بودند و معلم

نفت شرکت   بخاطر ملی شدن  تظاهرات  تا در  بودند  رفته 

 کنند. 

ها با آرامش و دوستی ادامه  دو روز بود که این راهپیمایی

همگی  دادند و ها گل میها و ارتشیداشت، مردم به پاسبان

 شود.  خندیدند و خوشحال بودند که نفت ملی میمی

دایی افشین با خنده به  این را    "پدرت خواهر مرا دزدید"

پدرم با  و این را    "خواهرش  مرا دوست داشت  "من گفت.

 خنده به من گفت و هردو با صدای بلند خندیدند. 

آنها همیشه با هم بودند، بعد از بازگشت دایی افشین از دوره  

تقریبا بیشتر اوقات فراغت با    ها، آنانگلیس  دراش  الهدوس

 چه در خانه و چه در باشگاه.  ؛ هم بودن

معلم   اولین  و  سیاسی  رفیق  و  دوست  اولین  افشین  دایی 

بود من  قرمز،    ؛زندگ  لپهای  با  پر  صورتی  متوسط،  قدی 

 های بلند. های چخماخی و خندهسیبیل 

هایش  ا و خندهههنوز پیراهن سفید، شلوار مشکی، سیبیل 

 برایم زنده و حاضر هستند، همیشه و همه جا. 

*** 

تابستان تابستانی گرم، همچون دیگر  بود،  این  تیرماه  های 

جنب و  زندگی  ساعت  چند  برای  گرما  از وشهر،  را  جوش 

 مردم پنهان کرده بود. 

آفتاب داغ فرصت دیدن را از چشم ما و قدرت حرف زدن   

بود ربوده  زبانم  از  شرجی آفت  .را  هوای  با  همراه  داغ  اب 

به  کالفه را  شهر  بود.  شده  باد  موذیگری  همبازی  کننده 

اجباری   خواب  و  گرما  بود،  داشته  وا  اجباری  خوابی 

نشینان حاشیه شهر را به تنها رودخانه  های عربگاومیش

 نیمه خشک دره نمره یک آواره کرده بود. 

و تشنگی    دید که آنها از گرما، گرسنگی  شداز فاصله دور می

روز تمام ژاندارمری و    گیج و منگ و سرگردان هستند. دو

جمع  مشغول  را  خود  این  شهرداری  مرده  و  زنده  آوری 

فروشی خالی  موجودات کردند. بازار قدیم شهر و بازار سبزی

خیابان   و  شهرداری  محله  و  یک  نمره  همچون  سکنه  از 

طاقت و شرجی  داغ  آفتاب  ترس  از  فرسا همچون رضاشاه 

 های شهر به خواب مصنوعی رفته بودند. ر محلهدیگ

من پدرم را گم کردم   ،بعد از تظاهرات و تیراندازی به مردم

اما با شلیک گلوله به مردم پدرم به طرف مرد مسلح رفت و  

شنیدم. شکمم روی  ها را از باالی سرم میمن صوت گلوله 

 هایم بود . هایم روی گوشآسفالت و دست

بان رضاشاه برخاستم، پدرم دیگر نبود.  وقتی از آسفالت خیا

بازار  تا  و  گرفت  دستش  در  محکم  مرا  دست  مردی 

میروم  "قبل از پل نمره یک مرا با خود کشاند.    ،اریدشهر

 این را گفت و ناپدید شد.   "به اهواز، تو هم برو بیمارستان

گلویم خشک و زبانم را قدرت حرکت نبود، به امید و آرزوی  

ر قدیم از پل نمره یک گذر کردم و به فلکه  لیوانی آب در بازا

نمره یک که دست چپش تنها مسجد شهر بود، رسیدم. راه  

لحاف و  مسگرها  بازار  به  و  کردم  انتخاب  را  دوزان راست 

از   نبود،  و حرکتی  زدم، صدایی  مغازه  به در چند  رسیدم. 

که   دیدم  را  مردی  کردم  گذر  که  خرمافروشان  بازار 

سرشروزنامه باالی  فریاد    ای  بلند  صدای  با  و  بود  گرفته 

ده"؛  کشیدمی هم  کشتند،  را  تو  پدر  کشتند،  را  نفر  ها 

کنان دستی  هقاین را گفت و هق  ".کشتند، برو بیمارستان

د و رفت. خواستم بگویم آب، اما صدایم  یروی موهایم کش

در نیامد، چرا پدرم مرد؟ چرا بیمارستان؟ من او را دیدم که  

به دست رفت، اما ندیدم که او به زمین    به طرف مرد اسلحه

 بخورد، او ایستاده بود، او ایستاده بود.
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کن!!  "  فرار  پسر،  کن  کوتاه"فرار  می.مردی  که    ، دویدقد 

بریده بریده این جمله را تکرار کرد و با سرعت از بغلم رد  

 شد. 

های ارتشی و شهربانی با سرعت از خیابان بازار قدیم  ماشین

د کلگه  سمت  بودند.  به  حرکت  شاه»ر  پاینده  »،  «جاوید 

جمله «ایران این  ماشین،  بلندگوی  از  میها  پخش  شد.  ها 

چند زن در حال ناله و فریاد از کنارم رد شدند، به طرف پل  

رفتند که من از آن برگشته نمره. آنها همان مسیری را می 

گلویم خشک  می  بودم. و  زبانم  اما  بگویم،  چیزی  خواستم 

. زنی پشت سرم با فریاد این  "بچه برو بیمارستان"شده بود،  

 جمله را گفت. 

خواهند که من به بیمارستان بروم؟  بیمارستان؟ چرا همه می

ترمز کرد  "ماشین   اوآقای شمس جلویم  نشانی  در آتش  . 

شاهی بیا باال  ؛ »آقای شمس گفت .کرد شرکت نفت کار می

او توانستم به    "پدرم مرده؟  ".    "باید زود بریم بیمارستان

 این جمله را بگویم.  

در ماشین را برایم باز کرد و روی صندلی جلوی کادیالک  

و یک به کلمن آب  که بزرگ  بود نشستم و دیدم که  تکه 

می آروم"؛  کنداشاره  ولی  بخور  آب،  این  -اون  بعد  و  آروم 

زخمت روی  بزن  را  چسب  دنده    ."چندتا  و  گفت  را  این 

ماشین را که روی فرمان بود به حرکت در آرود و ماشین به 

انگلیسی که  قدیم  جاده  حرکت طرف  به  بودند  ساخته  ها 

آتش  توانستم  داد.  ادامه  گازدار  خود  زمین  از  که  را  هایی 

 خاستند تماشا کنم. برمی

نشده  " من که زخمی  زخم؟  پدرم  کدوم  ام، مردی گفت، 

از    "مرده جرعه بعد  گفتم.  خوردن  را  این  آب  پدرت  "ای 

 "نمرده ولی باید به بیمارستان برویم.

این را    "پس چرا شلوار سفیدت خونی شده و قرمز است؟"

گفت و دنده روی فرمان ماشین را دوباره به حرکت در آورد  

وقت بود که متوجه شدم ها رد شدیم، آن، از انبار انگلیسی

از خون هستند، بعد از چند    شلوار سفید و پیراهن زردم پر

گرفته درد  زانویم  باالی  کردم  احساس  بعد    .لحظه  کمی 

 متوجه شدم فقط سمت راست شلوارم خونی است.

من هرگز نفهمیدم چرا شلوارم پر از خون شده بود؟ اما از  

چرخدار  صندلی  روی  توانستم  می  فقط  بعد،  به  روز  آن 

 نم. ها بازی کحرکت کنم و به مدرسه بروم، با بچه 

بعدها که درس و تحصیل تمام شد توانستم با اسم استاد  

نتوانستم  دوچرخه  هرگز  دهم.  ادامه  زندگی  و  کار  به  ای 

  یبا مرد  شدهمسری داشته باشم ، آخه چه کسی حاضر می

حتی   کند؟  زندگی  دوچرخه هست،  سوار  روزش  تمام  که 

شکوفه هم از من گریخت و به اصفهان رفت. با اینکه یکروز 

ز آن روز خونین به هم قول داده بودیم که تا ابد با هم  قبل ا

 باشیم و ازدواج کنیم و با هم پیر بشویم.

یکماه بعد از آن روز خونین کودتا شد و دولت سقوط کرد  

ها در زندان ماند  و هزاران نفر زندانی شدند. پدرم نیز سال 

رو و با نشاط نبود.  آن مرد خنده، دیگر و وقتی که آزاد  شد

کرد. دایی افشین هرگز آزاد   ها با خود خلوت میه ساعتگا

نشد، او همراه پدرم به زندان اهواز رفت و بعد او را به تهران 

می همیشه  پدرم  اما  کردند،  خان    "گفت  منتقل  افشین 

او حتما در   باتجربه است،  باسواد، زیرک و  باهوش،  مردی 

می زندگی  رفقای  شوروی  طریق  از  هستم  مطمئن  کند، 

 خواست می  پدرم با این جمله  . "نجات یافته باشد   باید   بحز

هاست  د. من سالنککرد، آراممادرم را که همیشه گریه می

هستم افشین  دایی  آمدن  از   ؛ منتظر  پس  حتی سی سال 

مرگ پدر و مادرم. من مطمئن هستم که او مشتاق دیدار با  

او می است،  آرزوهایش مثل من  او  داند که من  من است. 

 راهش هستم.  چشم به

کنم پشت درختان ام احساس میگاه در پارک نزدیک خانه

کنم که از پنجره  کند، گاه شبها احساس میمرا تماشا می

اش کوبد و گاه صدای سرفهگاه به در می کند،مرا تماشا می

 شنوم.را می

افشین می گردد چون دانم برمیمانم، میمن منتظر دایی 

 عاشق زندگی در ایران بود 
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 احمد خلفانی

 
 روی پل

 

مدتی شانه به شانه هم راه رفته بودیم و رسیده بودیم روی  

آمد و  تر میرسید که او آن روز خیلی آهستهپل. به نظر می

به نظر می به هر  تا حدودی حتی غمگین  رسید. ولی من 

 داشتم.حال خوشحال بودم که او را کنار خودم 

 "تونم. دیگه نمی"مقدمه ایستاد و گفت: لحظاتی بعد بی

چه شده بود؟ پاهایش درد داشتند؟ زانوانش، که گاهی از  

 ها نالیده بود؟ خسته شده بود؟ آن 

 "چی شده ماریا؟"پرسیدم:   

 "تونم.دیگه نمی"جواب داد: 

تونیم یه جایی بنشینیم،  خوب، مشکلی نیست، می"گفتم:  

 "ردیم... یا شاید بهتر باشه یه جایی...یا این که برگ

کرد:   رد  قاطعانه  را  نمی"حرفم  باشم.  دیگه  تو  با  خوام 

 "تونم.نمی

روی زمین نشست، صورتش را میان دستانش گرفت و شروع  

 هق کردن.کرد هق

دانستم که در چنین مواردی باید حوصله به خرج داد و  می

 . شودصبر کرد. در غیر این صورت وضع بدتر می

دو روز پیش، به شکلی ضمنی از من پرسیده بود که به چه  

دلیل دوستش دارم، و من که جوابی نداشتم سکوت کرده 

وقت جوابی نداشتم، حاال نه  بودم. برای چنین سئوالی هیچ

خواست باشد. خوب، این چیزی  ماریا، هر کس دیگری می

اول   روزهای  همان  در  معموال  معشوق  و  عاشق  که  است 

معنی.  پرسند. یک بازی کودکانه و بیز همدیگر میآشنایی ا

جوابی   واقعا  سئوالی  چنین  برای  که  نیستم  معتقد  من  و 

 هست.

چی؟ تو جوابی برای سئوال من  "با تعجب نگاهم کرده بود: 

 "نداری؟

داشتم،  نمی دوستش  عاشقانه  بگویم.  دروغ  او  به  خواستم 

تا به از کسانی که  بیشتر  با  حتی خیلی  ارتباط  آنحال  ها 

کرد. ولی  چه فکر میعاشقانه برقرار کرده بودم. بیشتر از آن

تصورم همیشه این بوده که عشق هرگز ارتباطی با منطق و  

جایی که  توضیحات و توجیهات منطقی ندارد. عشق، از آن

ناخودآگاه میاز  نشأت  و  مان  است.  نامفهوم  و  گیرد، گنگ 

چه ، در آن صورت، آنچه بخواهیم آن را توضیح بدهیمچنان 

می میتوضیح  این  دهیم  عشق.  اال  باشد  هرچیزی  تواند 

دانست. مگر ممکن  ی ابتدایی را خود او هم باید میمسئله 

 بود که نداند؟ 

دست بیولی  و  کودکانه  نبود.  پرسید:  بردار  واقعا  "معنی. 

 "جوابی نداری؟

حتی "گفتم:   نیستن،  توضیح  قابل  عاشقی  و  عشق  دالیل 

ورزه،  ی ادعا کنه که به این یا آن دلیل عشق میوقتی کس

خواسته یا ناخواسته دروغ گفته. و به خصوص زمانی حرفش  

دروغه که او لخت، تنگاتنگِ یار در رختخوابه و چنین چیزی  

کنه. توضیحاتش در آن صورت دیگه بدون هیچ  تعریف می

 "شکی غلطه.

در حالی  اعتمادی نگاهم گرد و  خیز شد، با بیزده نیمشگفت

خصوص وقتی با  به"که منتظر توضیحات بیشتر بود پرسید:  

 "هم در رختخواب هستن؟

خصوص وقتی با هم در رختخواب هستن. چرا که بله، به"

در آن حالت معشوق بیشتر از همیشه در قلمرو ناخودآگاه  

می تاریک  بسر  جایی  در  و  ذهنی،  چه  و  چه جسمی  بره، 

میدست منوپا  از  که  جایی  هر زنه،  از  دوره،  بسیار  طق 

 "منطقی، از هر توضیحی.

جا روی پل، در حالی که صورتش را در دستانش  وقتی، آن

هق کرد، و من به او کمک  پنهان کرده بود، شروع به هق

کردم که بر نیمکتی در آن نزدیکی بنشیند، با خودم فکر  

تفاهم  کردم که چیز مهمی نیست، موقتی است، یک سوء
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او   ولی  نگاهم  همانگذرا...  بار هم  حتی یک  و  جا نشست 

 نکرد.

هایی فکر کردم که احتماال روی همین پل اختالف  به آدم

شوند و هر  کنند و شاید برای همیشه از هم جدا میپیدا می

رود. برای همیشه. پل همواره به دو سمت  کدام به سمتی می

هم  می به  را  اشخاصی  که  پل،  کرد.  انتخاب  باید  برد. 

میمی باشد.  رساند،  همیشگی  جدایی  برای  راهی  تواند 

  "جا این"خصوص وقتی بدانیم که گاهی یک پل صرفا یک  به

دهد، بلکه دو دنیای متفاوت  را به هم پیوند نمی  "جاآن"و  

 را، چه بسا بسیار متفاوت.  

آیا از این ترسیده بود؟ آیا عشقی که برایش کامال روشن و  

نمی کفایت  دادن  ادامه  برای  نبود،  دنبال  واضح  کرد؟ 

م  جایی  در  وضوح  و  تاریکیروشنایی  که  ترین گشت 

 جاست؟

خانه شه، بریم پایین و در یک قهوهعزیزم، سردت می"گفتم:  

 "بنشینیم؟

خوام با تو  نه، بهت گفتم که دیگه نمی"با خشونت گفت:  

 "خوام تنها باشم. برو لطفا!باشم. راحتم بذار. می

دانی من  ماریا جان، تو که می"دستش را گرفتم و گفتم:  

 ".چقدر دوستت دارم

 "کنم دیگه تکرارش نکن. برو، برو لطفا!نه، خواهش می"

نمی فکر  اتمام  به  وقت  هیچ  حرکت من  وقتی  حتی  کنم. 

فکر   پایان  به  گرفتم،  فاصله  او  از  مردد  و  آهسته  و  کردم 

نکردم. تصورم این بود که این هم اتفاقی است کوچک، مثل  

ای  ه بسیاری اتفاقات دیگر که احتماال روی  همین پل یا پل

پیوندند. ولی ما بسیاری از فجایعی را که دیگر به وقوع می

آن روبهبا  میها  فرض  موقتی  قابل  روییم،  تا  کنیم 

ترشان سازیم. و این اتفاقا شیوه بدی نیست. در غیر  تحمل 

رود، زیر بار غم  چه انتظار میاین صورت بسیار زودتر از آن

بر فجایع مع افتاد. ما  پا خواهیم  از  اندوه  این  و  به  نه  موال 

مان حذف  ها را از صحنه زندگیشویم که آنوسیله چیره می

آنمی که  راه  این  از  بلکه  جلو  کنیم،  به  آرام  آرام  را   ها 

رانیم تا به وضعیت جدید عادت کنیم. تنها به این شکل  می

شوند. و گاهی حتی  ها مأنوس و قابل تحمل میاست که آن 

می مأنوس  بچنان  زندگی  که  آنشوند  ناممکن  دون  ها 

 گردد. می

ایستاده زد:  وقتی که متوجه شد من هنوز دودل  ام، فریاد 

 "برو لطفا. و دیگر عزیزم عزیزم نکن. برو، برو... "

گذشتند برگشتند و به ما  چند نفر که از همان نزدیکی می

 نگاه کردند. 

رفتم  جا روی پل مردد و مستأصل جلو میدر حالی که آن 

دش مانده بود، این احساس به من دست  و او همان جای خو

به دنیای  داد که، دست از دنیایی  کم موقتا، در حال گذار 

کامال   دنیای  تصورم  در  پل  از  بعد  دنیای  هستم.  دیگری 

 ای آمد.دگرگونه

هایی آهسته به جلو رفتم. سنگینی پل را با پاهایم و  با قدم 

زانوانم، جسمم، ذهنم هیچدر درونم حس می ام  کدکردم. 

کرد. پنداری این من بودم که پل را روی دوشم  همراهی نمی

 کنم. حمل می

زبانتوریست  با  با هم صحبت و ها  متفاوت  های مختلف و 

می مجسمه سروصدا  کنار  در  خودشان  از  و  با  کردند  ها، 

عکس   سرشان،  پشت  در  درخشان  و  مواج  رودخانه 

اینمی آنگرفتند.  و  نقاشیجا  خیابانی  هنرمندانِ  و  جا  ها 

توریست طراحی  به  صحنه،  پشت  در  پلی  با  را،  ها  هایشان 

خریدند، بعضی نگاهی  ها چیزی میدادند، بعضینشان می

میمی و  که  انداختند  جوانی  پسران  و  دختران  گذشتند. 

راه میدست نردهدردست  به  لحظاتی  پل  رفتند،  کنار  های 

می نشان  تکیه  رودخانه  روی  یا  افق  در  را  چیزی  دادند، 

ای مردی چمباتمه زده بود گذشتند. در گوشهدادند و میمی

صدایی   با  و  بود  گذاشته  جلوش  در  سکه  از  پر  سبدی  و 

  "سکه تقلبی دارم، سکه تقلبی دارم."زد: آهنگین فریاد می

زد و حتی  ها را جار میبرایم عجیب بود که تقلبی بودن سکه 

بزرگ کنار  تنگاتنگ هم  داشت. جمعی  تأکید  آن  ین  تربر 

ی رهبر گروه،  ی روی پل ایستاده بودند و با اشارهمجسمه 

داد، سرهاشان  که چیزهایی را با  زبانی نامفهوم توضیح می

 چرخاندند. را مثل کبوتر به این طرف و آن طرف می

وقتی به آخر پل رسیدم، مدتی ایستادم و با خودم فکر کردم  

برسد؟    خواهد به چه چیزیکه ماریا با این کارش واقعا می

راستی خیال آشتی نداشت؟ وقتی که به پشت سرم  آیا به

نگاه کردم و امتداد پل را با نگاهم پیمودم، متوجه شدم که  

طور سریع  تاریک شده است. بسیار عجیب بود که شب این 

متوجه  أصال  من  و  افتاده  پل  روی  بختک  مثل  ناگهانی  و 
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قدر  ین غروب نشده بودم. مبهوت مانده بودم که زمان چطور ا

 سرعت گذشته است. به

دیدم که از این طرف به آن  هایی را بر پل میاشباحی، سایه

می مجسمه طرف  کوچک، چرخیدند.  یا  بزرگ  که،  هایی 

بدون هیچ حرکتی سر جای خودشان در تاریکی میخکوب 

هایی، اشباحی، در باال. در تاریکی پنداری همه  بودند. پرنده

ایندست شده  پارچه و یکچیز یک  جا و  و در عین حال، 

الی تاریکی از هم وارفته بود. و راه که به دو سمت  جا، البهآن 

های بیشتری پیدا کرده بود و رفت، انگار در باال انشعابمی

 رفت.به هزاران سمت تاریک می

جا، سراپا تاریک،  و از آن فاصله دیدم که ماریا هنوز همان

ن تکان  از جایش  و  نشسته  است، سر جای خودش  خورده 

تاریکی   البالی  از  زد.  بهتم  باشد.  شده  میخکوب  انگار 

توانستم تقریبا به وضوح ببینمش. موهایش، شالی که بر  می

گردنش انداخته بود، پالتویش... شبح نسبتا محوش نسبت  

تر بود و از این طریق خودش را  تر و تیرهبه پیرامون تاریک

فی بود. نشسته کرد. و همین برای شناختنش کامتمایز می

پنداری که  اش را میان دستبود، چهره بود،  هایش گرفته 

هقِ گریه سنگ شده  سنگ شده باشد. پنداری که در هق

 باشد. 

دقایقی ایستادم و با وحشت نگاهش کردم. نه، هیچ حرکتی  

نگرانینمی چه کرد.  گرفت.  شدت  میام  این  طور  توانست 

 است؟ حرکت بماند؟ مگر ممکنجا بیهمه مدت آن

سرعت، با شتاب،  کنم، بهکه بدانم چه میباره، بدون اینیک

باره،  زد، انگار که یکمسیر پل را برگشتم. قلبم تندتند می

در عرض چند ثانیه، کیلومترها راه را پیموده باشم. چه بر 

 سر ماریا آمده بود؟ 

هایی، از زیر  هایی ساکن و متحرک، از کنار سایهاز کنار آدم

ک پل  اشباحی  بر  که  بختکی  میان  از  بودند،  سرم  باالی  ه 

اش رسیدم با قدرت  افتاده بود گذشتم و وقتی به چند متری 

زدم:   فریاد  آن  "ماریا!"تمام  صدایم  که  و  بود  بلند  قدر 

احساس کردم اشباحِ تاریک رویشان را برگرداندند و به من  

 خیره شدند.  

دست  نخورد.  تکان  نداد،  نشان  واکنشی  هیچ  او  کم  ولی 

توانست به  اشاره بفهماند که صدایم را شنیده، که مرا  می

 در تاریکی دیده، که منتظرم بوده است. هیچ کدام. 

هایش سرد  هایش را از پشت گرفتم و تکانش دادم. شانهشانه

و لخت بودند. درست همان موقع بود که متوجه شدم چه 

را با یکی  ها برنزی بودند و من ماریا  اتفاقی افتاده است. شانه

بیاز مجسمه  ماریا  بودم.  اشتباه گرفته  پل  روی  شک  های 

خیلی زودتر راهش را گرفته و پل را ترک کرده بود. او هرگز  

 ماند. قدر منتظر کسی نمیاین

های برنزی را در آغوشم داشتم، به این  طور که شانههمان

که شاید   نگاه کردم  راست،  و  به چپ  آن سمت،  و  سمت 

ماریا،  "اریکی ببینم، و یک بار دیگر فریاد زدم:  ماریا را در ت 

 . "ماریا

رفتند، و از دور  گذشتند و میاشباحی از چپ و راست می

سکه سایه مرد  قفسه ی  به  را  سبدش  که  دیدم  را  فروش 

 رفت. اش چسبانده بود و در تاریکی به سویی میسینه 
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 نسرین رنجبر ایرانی 

 
 

 مرد کوچک غمگین 
او می به قیافۀ  باز  افتد، میزن، چشمش که  فهمد که 

کند. همان حالت همیشگی توی صورتش خواهد شروعمی
می میموج  زن  فقط  شاید  که  حالتی  تشخیص زند.  تواند 

نشیند.  کند و آرام پشت میز آشپزخانه میبدهد. سالم می
کند.  این جوروقت ها صدایش هم زنگ مخصوصی پیدا می

فشارد. زن سعی  دهد و دلش را میزنگی که زن را تکان می
بدهد.  می کارنشان  سرگرم  و  اعتنا  بی  را  خودش  کند 

دارد و بیخودی اینجا و آنجا را گردگیری  دستمال را برمی
ظرفمی جاکند.  را  زیاد  بهها  و  کم  را  اجاق  حرارت  و  جا 
کند. اوهمچنان ساکت است و توجهی به زن ندارد. زن  می
داند که دارد به چه  داند که دل او گرفته است و میا میام

می فکر  برمیچیزی  طرفش  به  زیرچشمی کند.  و  گردد 
می دستنگاهش  است.  نشسته  حرکت  بی  را کند.  هایش 

است.   دوخته  پنجره  به  را  نگاهش  و  گذاشته  میز  روی 
آنکه او متوجه تواند بینیمرخش به طرف زن است و زن می

اش به هم  های بلند و برگشتهش کند. مژهشود، سیر تماشای 
رسد، اش سرخ و ملتهب است. به نظر میچسبیده و گونه 

اش با آن چال زنخدان و چال تب داشته باشد. زیبائی مردانه
کنار لبنیم دایره به نظر زن  ای گنگ  از همیشه  ها بیش 
های سیاه  خواهد پیش برود و حلقهکند. دلش میجلوه می

پیچی از روی پیشانی او کنار بزند. دلش  و به هم  ده مو را 
های سیاه  ها و گونۀ تبدارش را و مژهخواهد گوشۀ لبمی

میبرگشته  دلش  ببوسد.  را  و  اش  بنشیند  کنارش  خواهد 
هایش را ببندد تا او برایش غزل حافظ را با آن لحن چشم

غلط آن  با  و  نمیشیرین  که  کند،  هائی  اصالحشان  تواند 
است که  اش کند. کم ماندهر دل قربان صدقهبخواند و زن د

پرت  را  آشپزخانه  در  دستمال  و  برود  طرفش  به  و  کند 
می نهیب  خود  به  اما  بگیرد.  را  آغوشش  دستمال  زند. 

لیوان محکم توی  میتر  به های خیس  را  رویش  و  چرخاند 

شنود و  گرداند. صدای آه کشیدن او را میطرف دیگر بر می
 بعد: 
 "ی خربزه میده! امروز آفتاب بو"

چیند. آفتاب برای او هر  داند که دارد مقدمه میزن می
ها که خیلی  روز بوی خاصی داشته و دارد. آنجا هم، آن وقت

داد، یک  کوچکتر بود، یکروز آفتاب برایش بوی شکالت می
روز بوی بادام تلخ و یک روز بوی نان بستنی. اصالً همین 

همین آفتاب گاه گاهی   کند.آفتاب است که او را هوائی می
شود، او را از این  و کم دوام است که هر وقت پیدایش می

های همیشگی به سراغ زن کند و با پرسشرو به آن رو می
فرستد.  و زن این بار تصمیم خودش را گرفته است و  می
هیجانی  می با  شد.  وارد  باید  دری  چه  از  او  با  که  داند 

 گوید: ساختگی می
ی پیک نیک. مگه نه؟ بس که اینجا  و بوی سبزه. بو"

 "سبز و خرمه، آفتاب هم بوی سبزی و قشنگی میده.
می تعجب  خودش  صدای  شتیدن  از  و  و  غریب  کند. 

زند.  ناآشناست. انگار دارد با حنجرۀ کس دیگری حرف می
او هم البد همین را حس کرده است که اینطور خیره  زن 

شود.  دستپاچه میکند. زن زیر سنگینی نگاه او  را نگاه می
برمی را  قابلمه  غذا  در  توی  را  قاشق  بیخودی  و  دارد 

کند وانمود کند که کار دارد و سرش چرخاند. سعی میمی
گردد و زن باز سعی  شلوغ است. اوباز به طرف پنجره برمی

کند قوی باشد و خودش را پنهان کند تا بتواند با او آن می
الح او و به نفعش  کاری را بکند که قانع شده است، به ص

 است.
می حرف  به  باز  او  که  فکرهاست  این  توی  آید،  زن 

 ناگهانی، محکم و قاطع: 
 "ریم؟گردیم؟ چرا از اینجا نمیمامان چرا بر نمی"

و   کالمش  لحن  و  صدایش  است.  غریبه  هم  او  صدای 
این جمله به خود می ادای  گیرد، دستکم  حالتی که وقت 

می تر  مسن  سال  به  پانزده  است.  زند.  چرخیده  زن  طرف 
زانوها گذاشته وباالتنهآرنج  را روی  را خم کرده هایش  اش 

است. اما سرش باالست و خیره و منتظر، سمج و طلبکارانه  
 کند. به زن نگاه می

بریم  "کند که بگوید:  دزد و سعی میزن نگاهش را می
 "که چی؟ برگردیم به اون خراب شده که چی؟

بدهد.  کندو ته دلش احساس شرم می ادامه  باید  اما   .
تواند بیش ازاین شاهد رنج بردن او باشد و قانع شده  نمی

است که تنها راه این است که آنچه را خودش در او ساخته  
 است، ویران کند. 
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مگراین خود زن نبود که بذر این عشق و این باور را در  
ذهن او پاشیده و آبیاری کرده بود؟ مگر این خود زن  نبود  

به   برنده ترین سالحش در  که  بزرگترین و  بود،  او آموخته 
است   مجبور  که  بینی  کوتاه  و  نظر  تنگ  مهاجمین  مقابل 
میانشان زندگی کند، همین آگاهی به این است که کیست 
و از کجا آمده و همین غرور است و همین عشق و احترام 
نسبت به آنچه که هست، هر چند کوچک و هرچند ناچیز؟ 

د که به او آموخته بود که همۀ زمین  متعلق  مگر خود زن نبو
آیند و مگر خود هائی است که روی آن به دنیا میبه همۀ آدم

خواست  مرزها را در ذهن او خراب کند تا  زن نبود که می
بتواند خود را متعلق  به همۀ جهان و همۀ جهان را متعلق  
به   او  برای رسانیدن  نبود که  بداند و مگر خود زن  به خود 

های  ای، دست او را گرفته بود و در کوچه باغنین مرحله چ
های کوچکش آموخته بود تاریخ گردانده بودش و به انگشت

های گوناگون  را در زمان  "آنجا   "ها، مرزها و کرهکه روی نقشه 
دنبال کند، با این نیت که به او بفهماند همۀ مرزها قراردادی 

جاود و  قطعی  و  طبیعی  مرزی  هیچ  و  تا  هستند  نیست  انه 
روزی، وقتی بزرگتر شد، بتواند دریابد که تقسیم  جهان چه  

بی و چه  آنکه ذهن ساده و  کودکانه  از  غافل  رحمانه است، 
تابد  و حاال، حاال که به اینجایش  معصوم او اینهمه را برنمی
داند بذر عشقی معصوم را در جان رسانیده است، حاال که می

دوه جدائی را به او شناسانیده  او کاشته  و دریغ دوری و ان 
می که  حاال  نمیاست،  را  او  پایان  بی  چراهای  تواند  بیند 
بیند که درد و دریغ دوری، کودکی او را  پاسخگو باشد و می

پریشان کرده است، این خود زن است که باید کاری کند و  
 چاره ای بجوید. 

اما چه چاره جز اینکه خود را خشنود و همه چیز را بر  
مراد نشان بدهد و وانمود کند که با این دوری و جدائی  وفق  

 اند. هیچ چیز مهمی را از دست نداده
این روش را چندی بیش نیست که پیش گرفته است.  
امیدواریش به این است که  مادر است و او فرزند. فرزندی  

همیشه تبدیل به آدمی    "آنجا"که اگرچه وقت حرف زدن از  
ای ای بیش نیست. بچهواقع بچهشود، اما در  بزرگسال می

 که هنوز حتی ده بهار را هم پشت سر نگذاشته است.
بیشتر  او  با  ریاکاری  برای  را  زن  قلب  قوت  افکار  این 

اصالً اونجا چی داره که تو  شب و  "دهد:  کند و ادامه میمی
 "زنی؟روز حرفشو می

می نگاه  را  زن  ناباورانه  او  آزردهو  لحن  با  و  ای کند 
همه چی داره مامان. همه چیزای خوب. تو که "د:  گویمی
 "دونی.می

می نشان  زن  نمیاما  که  سرد  دهد  و  خشک  و  داند 
 "مثالً چی داره؟  "پرسد: می

و او زیر ضربۀ خشکی و سردی لحن زن، انگار ناگهان  
می خالی  دستذهنش  میشود.  تکان  را  و  هایش  دهد 

به سن و سال   گردد. این عجز او راعاجزانه دنبال جواب می
می بر  بچهخودش  لحن  با  ساله  گرداند.  نُه  ـ  هشت  های 

اینجا چی داره؟  "گوید:  می اما  چیزای قشنگ... همه چی. 
 "ها؟ چی داره؟ خب بگو دیگه، اینجا چی داره؟

می پاسخ  دنبال  به  که  است  زن  این  بار  این  گردد.  و 
گذاشته   خودش  با  راکه  قراری  حال  همان  در  و  عاجزانه. 

او به زبان بچهبه یاد میاست،   باید با  ها حرف بزند.  آورد: 
تواند و  باید به او تلقین کند که هنوز خیلی بچه است و می

اند  باید به فکر چیزهای دیگری باشد؛ چیزهائی که  بچه گانه
 برند. ها از آنها لذت میو بچه

حاال آن یکی هم آمده  و آن طرف میز نشسته است و 
پرچم مادارد  و  مرتب شینها  میز  روی  را  کوچکش  های 

کند. پرچم آلمان را باالی سر فولکس، پرچم فرانسه را می
باالی پژو، پرچم ایتالیا را باالی فیات و پرچم ژاپن را باالی  
تویوتا گذاشته است و مثل همیشه از اینکه پیکانی ندارد که  
اخم   با  و  است  ناراضی  بگذارد،  آن  باالی  را  ایران  پرچم 

گذارد. دیدن این  اتوبوسی را زیر پرچم ایران میهمیشگی،  
 گوید: کند؛  میصحنه به زن  کمک می

 "هاشو ببین.مثالً همین اتوبوس"
 "اتوبوس؟ ایران که پرِ اتوبوسه."گوید:  و او با تعجب می

ها؛ منظورم اینه آره اما نه از این اتوبوس "گوید:  زن می
 "نه؟های اینجا قشنگ و تمیز هستن. که اتوبوس 

اما پیش از آنکه او جوابی بدهد، آن یکی، همانطور که 
 گوید: راند، میسرگرم بازی است و ماشینی را روی میز می

اینجا " بهترن. دوطقبه هستن.  ایران که  اتوبوسای  َپه! 
 "اشو بگو.طقبه داره؟  اقالً یه چیز دیگهاصال اتوبوس دو

با میزن  این"گوید:  عجله  به  قطارای  چی؟    قطار 
 "قشنگی.

گوید:  و باز آن یکی، بی آنکه بازیش را متوقف کند، می
تونن از  خب ایرانم قطار داره. قطارای ایران که بهترن. می"

 "تهرون تا زیارت برن. راه به اون دوری. په!
می دلش  ـ  زن  پنج  وروجک  این  گردن  پشت  خواهد 

های  او را پنبه  شش ساله را که اینطور با خونسردی رشته 
ای بگیرد و از آشپزخانه بیرونش کند.  ند، مثل بچه گربهکمی
داند که تا این نیم وجبی آنجا نشسته است،  کاری از  می

زند، بلکه به  میبرد. او نه تنها دلش برای ایران پرپیش نمی
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می نگاه  تحقیر  نظر  با  خاک  و  آب  این  چیز  با  همه  کند. 
های  چهشود و در جشن تولد بهای همسایه دمخور نمیبچه 

نمی شرکت  فکر  کالسش  که  معلمش  پاسخ  در  و  کند 
های دیگران کند، پدر و مادر  به او اجازه رفتن به خانهمی

نمی میرا  شجاعت  و  صراحت  با  خودم "گوید:  دهند،  نه، 
 "دوس ندارم. اینا همشون بی تربیتن!

و با اینکه هنوز بیش از چند ماه از رفتنش به مدرسه 
هم حتی به مهد کودک هم نرفته است،    گذرد و در ایراننمی

نظر می اظهار  جا  معلمی  "اینا "کند:  همه  نیسن.  اصالً  بلد 
 "ترسه!هیشکی ازشون نمی

معلم تدریس  روش  با  نیست.  حتی  موافق  هم  هایش 
همان هفته سوم یا چهارم مدرسه است و تنها چهار حرف  

و     کند آید، کتابش را باز میاول الفبا را آموخته است که می
سهند اینا رو به من یاد میدی؟ من  "گوید:  و به برادرش می

ها رو تا آخر کتاب یاد بگیرم.    1"بوخ اشتابن"خوام این  می
آخه این معلما مث مورچه را میرن. اآلن هزار روزه که هی  

 "همون درسا رو میگن.
خوای بری هامون می"گوید:  کند و میزن رو به او می

 "زنیم.تو اتاقت بازی کنی؟ ما داریم حرف می
می پاسخ  خونسردانه  او  حرف  می"دهد:  و  دارید  دونم 

تونم حرفاتونو خوب بفهمم! تازه  تو اتاق نمی  زنید. ولی ازمی
 "میز اینجا هم صافتره.

زن جوابش را گرفته است. و فهمیده است که این یکی  
او  که    استهم  هم دعوی دارد و موضوع صحبت، مسئله او  

 را از اتاقش به آشپزخانه کشانده است.
کوشد هر طورکه شده است، توجه آنها را به سطح می 

  Domبکشاند. به یاد پارک بزرگ بازی شهر،    و ظاهر زندگی 
دم چی؟ دمِ به این  "گوید:  شود. میافتد و خوشحال می، می

 "قشنگی.
خب معلومه که ایران دم  "آید:  از آن طرف میزجواب می

سهند؟!   نه  باشه.  داشته  دم  نیست  خر  که  ایران  نداره. 
عوضش ایران لونا پارک داره. با کلی ماشینای قشنگ قشنگ 

 "قلباً مال شاه بوده. خود نگهبانش گفت. که
های اینجا همه چیز هست.  توی فروشگاه"گوید:  زن می

 "همه جور خوراکی... همه... 
 کند: و باز هامون حرفش را قطع می

پزی؟  پاچه میپاچه! مامان آخرش کی کلهغیر از کله"
 "پاچه بخوریم.اقالً بریم ایران کله

 
 حروف الفبا . 1

 ا همان ژست بزرگساالنه:دهد. بو این بار او جواب می
 "تو هم که همش به فکر خوراکی هستی!"

خوری؟ نیگا کن از  ـ پس مث تو باشم که هیچی نمی
 بس الغری شکل مداد هستی. 
 نویسه تو ولی باد کنکی. ـ مداد که بهتره. اقالً می

 ای.ـ بادکنک میره هوا، تو هم مداد نوک شکسته 
 ـ از اینجا برو بیرون. 

 رم. اینجا آشپزخونۀ مامانه. آشپزخونۀ تو که نیس. نمیـ  
بیرون  دشوار  موقعیت  آن  از  را  زن  آنها  بگومگوی 

که  می حاال  بعالوه  بگیرد.  باال  کار  بگذارد  نباید  اما  آورد. 
جائی   به  را  گفتگو  دامنۀ  باید  است،  کرده  شروع  باالخره 

در ای که خیال دارد بکشاند و ذهن او را برای  بذرهای تازه
 آن بپاشد، آماده کند. 

نارضایتی  هامون را دنبال انجام کاری می او با  فرستد. 
رود. حاال زن با احساس  کند و میهایش را جمع میماشین

انگار  تازه نفسی منتظر می او  اما  او باز شروع کند.  ماند تا 
آرام،   ادامه دهد. در خود فرورفته و  را  ندارد گفتگو  خیال 

های نامرئی  کرده و با انگشت نقشسرش را روی میز خم  
کند. انگار او نبوده است که چند لحظه روی میز ترسیم می

پیش آن کلمات خشن را با برادرش رد و بدل کرده است.  
انگار در تالش است که  از زمان و مکان دور است و  انگار 

دهد، افسوسی را  چیزی را، حسرتی را که جانش را آزار می
سلول در  وجود که  کرده  های  النه  نازکش  است،  کوچک 

 بنحوی در قالب کلمات بیرون بریزد.
گذرد. و سرانجام با صدائی شکسته دقایقی به سکوت می

ها از سن و سال  و اندوهگین، با طنینی که باز هم او را سال
 گوید: کند، میاش بزرگتر میواقعی
مامان اقالً چرا صبر نکردی، فقط دو سال؟ چرا صبر "

ن هشت سالم بشه  تا یه چیزی از ایران بفهمم؟ نکردی که م
بعد هشت سالم شد. من    اول هفت سالم شد.  اینجا  ببین 

خواس توی ایران هشت ساله بشم. مامان من چیز دلم می
نمی یادم  ایران   از  فقط  زیادی  خیابون.  تا  چند  فقط  یاد. 

اینا. فقط چند تا مغازه. آخه   2خونه خودمون و خونه اُما .  
 "بر نکردی؟چرا ص

 گوید: گردد و شمرده و محکم میزن به طرف او بر می
کردم؟ توی تونستم، برای چی باید صبر میاگر هم می"

 "اون مملکتی که هیچ چیز نداشت. اصالً جای زندگی نبود.

 آلمانی مادربزرگ به   .2
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ـ ولی هنوز خیلی از مردما اونجا زندگی میکنن. همین  
 ائی... اُما اینارو بگو. مامان و بابای خودت. خاله ها، د

 ام.ـ ولی ما مجبور بودیم پسرم، برات که گفته
 مردیم؟ اومدی میـ اگه نمی

 ـ شاید هممون نه. اما... 
ـ ولی خیلی از مردمای دیگه هم موندن و کشته شدن،  

 توی جنگ. 
 تونسن بیان بیرون.ـ خب بله. ولی شاید اونا نمی
میریم. مگه نه؟ آدما هرجا  ـ ولی این جا هم بالخره  می

 میرن. مگه نه؟اشن، میب
 کنه. یعنی ... ـ خب آخه فرق می

 ـ مامان 
 ـ جانم 

شیم. بعد تو و بابا زودتر  مونیم وبزرگ میـ ما اینجا می
 میرید دیگه؛ مگه نه؟ می

 ـ شاید، آره. کسی نمیدونه. یعنی....
 ـ ولی شما بزرگترید. بیشتر درسته که شما اول بمیرید. 

 ـ خب بله... 
هامون باید شمارو اینجا بکنیم تو خاک    ـ اونوقت من و

نمی هیچوقت  دیگه  شما  و  بریم،  اگر  بریم.  اینجا  از  تونیم 
تنها می یه جائی  اینجا  بابا و مامان آدم  مونید. نمیشه که 

توی خاک باشن، ولی خود آدم بره یه جای دیگه زندگی  
 کنه.

ـ ولی حاال خیلی زوده که تو به این چیزا فکرکنی. ما  
 گردیم. یه روز برمیباالخره 

 ـ کِی؟ یه سال دیگه؟ دو سال دیگه؟
 ـ نه به این زودی. وقتی شما بزرگتر شدین. 

رفت آدما تو ایران ـ آره وقتی بزرگ شدیم، وقتی یادمون 
کنن. ما وقتی بزرگ شدیم، دیگه آلمانی  چطور زندگی می

 شیم مامان. دیگه چه فایده داره؟می
 

است و از فکر اینکه    کند که خسته شدهزن احساس می
گذرد، سرش  چه چیزها در فکر این بچۀ هشت، نه ساله می

شود. احساس افتد و قلبش بشدت فشرده میبه دوران می
تر از همیشه اینکه آنها را فدای خودش کرده است، سخت 

های همسن و  دهد و فکر اینکه چرا او مثل بچهعذابش می
مسا و  خوراکی  و  بازی  ذکرش  و  فکر  بچگانه  سالش،  ئل 

تواند  برد. ناگهان خشمی که نمینیست، از کوره به درش می
 گوید: گیرد. میمهارش کند، گریبانش را می

تو که میگی چیزی از ایران یادت نیست. مامان بزرگ  "
ها روهم  و بابا بزرگ هم که قول دادن بیان دیدنمون. خاله

ریم یه بهت قول میدم که ببینی. اگر اونا نتونن بیان، ما می
می رو  همدیگه  همونجا  میان  هم  اونا  دیگه.  بینیم.  کشور 

 "خوای؟ چی میگی بچه؟دیگه چی می
کمی هم  او  میصدای  گونهباال  سرخرود.  تر  هایش 

 کند به لرزیدن:های کوچکش شروع میشود. لبمی
خوام ایران رو ببینم.  خوام مامان. میمن ایران رو می"

ممی بخونم.  درس  اونجا  ایرانی.  یخوام  مدرسۀ  برم  خوام 
کنم. می سواری  دوچرخه  خودمون  حیاط  توی  خوام 
من  می فروشگاهاشو.  روببینم.  ایران  خیابونای  خوام 

مینمی باشم.  اینجا  میخوام  ایران.  برم  برم خوام  خوام 
 "ایران.

زن خودداریش را از دست داده است. عاجز و درمانده و  
نمی است.  شده  شکسته  م درهم  چه  چه  یفهمد  و  گوید 

 کشد: کند. فریاد میمی
ها  زنی. برو مثل همۀ بچهتر از دهنت میحرفای گنده"

بخواه.   دوچرخه  بخواه.  بازی  اسباب  من  از  بازی.  دنبال 
موبیل بخواه. در و دیوارو خیابون ایران  هیلمن و لگو و پلی

ای. ایران تموم فهمی. تو بچهخوره؟ تو نمیبه چه دردت می
 "راب شد. ایران مرد.شد. ایران خ

ایستد.  با  شود. روبروی زن میو او ناگهان از جا بلند می
هائی که خانه های گشاد شده  و رنگ پریده. مثل وقتچشم

کرد  پرید و التماس میلرزید و او از خواب میاز بمباران می 
او بغل کند و چانه اش یک ریز  که زن، هامون را به جای 

ها با کابوس بمباران و وقتی که شبلرزید. مثل بعدها،  می
از خواب می اتاق جنگ  به  و  و چراغها میپرید  را دوید  ها 

خواست که زن به سراغ هامون برود و  کرد و میروشن می
او را پیش خودشان بیاورد. مثل روزی که در کالس آمادگی  
برایشان از خدا و جهنم و مردن گفته بودند و قبری را که 

ب بودند، مثل شب آن  در حیاط کنده  ودند، نشانشان داده 
روز که خدا را به صورت هیوالئی ترسناک و سیاه با شاخ و  
چنگ و دندان نقاشی کرده بود و بعد نقاشی خودش را در  

کشید که زن  لرزید و فریاد میخواب دیده بود و چنان می
های  را هم با خودش به گریه انداخته بود و مثل بسیار شب

گفت.  پرید و از مرگ و قبر و جهنم میواب میدیگر که از خ
لب و  زده  وحشت  نگاه  همان  چانهبا  و  و  ها  لرزان.   های 

عراقی"پرسد:  می همه  یعنی  کردن؟  خراب  ایرانو  همه  ها 
بیابون  یه  فقط  ایران  دیگه  حاال  یعنی  کشتن؟  مردمارو 
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خالیه؟ کِی مامان؟ کی اینطور شد، مامان؟  یعنی حاال دیگه  
 "س؟ بدون مردما؟ چرا مامان؟ کی مامان؟خرابه ایران یه 

های  زن درمانده تر از پیش و و حشتزده از اینکه او جمله 
 نالد: ازسرخشم  گفته شدۀ او را چگونه دریافته است، می

نه نه. ایران سالمه. ایران سالمه. یعنی خونه و شهرها  "
کنن.  ها، همه سالمن. مردم هم هنوز دارن زندگی میو مغازه

ایه. ایران سالمه مادر. همه چیز سرجاشه. نظورم چیز دیگهم
 "همه چیز سالمه. جنگ هم تموم شده.

های زن را بفهمد  کشد تا او حرفای طول میچند ثانیه
پریده   هنوز  اما  رنگش  بنشیند.  دوباره سر جایش  بتواند  و 

لرزد. زن ایستاده است و او را  هایش آشکارا میاست و لب
کند که خودش هم دارد از درون  حساس میکند. انگاه می

 آید:گذرد. او باز به حرف میلرزد. لحظاتی به سکوت میمی
خیلی  ولی  خیلی ـ  جنگ.  توی  نه؟  شدن،  کشته  ها 

 سربازا کشته شدن.
 ـ آره. آره خیلی. 

 ـ پس چرا ما نموندیم کمک کنیم؟
 

دارد  باورکردنی نیست. ضربه پشت ضربه. دست برنمی
ا امروز  داد  او.  دارد که  آن  اندوهگین، سر  مرد کوچک  ین 

و دریغ دوری  به درد  داد کودکی  بستاند.  مادر  از  را  خود 
اش را. داد نا  اش را. داد روح بزرگ داغ جدائی خوردهآغشته 

 همرنگیش را با جماعتی که میان آنها رها شده است.
آلمان، مدام حمام   در  رفتنش  به مدرسه  اول  روزهای 

بارمی هر  و  میساعت  کرد  وان  توی  این ها  زن  و  خوابید 
یافت. آخرهای سال اول مدرسه  بود  نمیعادت تازۀ او را در

 که روزی پرسیده بود: 
مالن برای  مامان این رنگائی که خانما به موهاشون می"

 "مردها هم هست؟
 و وقتی پاسخ مثبت  شنیده بود،  با شادی گفته بود: 

ئی کنی؟ کرمی هم  شه لفطاً موهای منو طالمامان می"
کنم،  هس که آدمو سفید کنه؟ من که هر چی حموم می

 "شم.سفید نمی
بعد خواسته بود اسمش را عوض کند و بعدتر خواسته 

نباشد. و طول کشیده بود تا به این مرحله   "مسلم"بود دیگر
های  از اعتماد به نفس برسد که به رنگ پوست و رنگ چشم

د و  باشد  زیر سیاه درشتش مغرور هم  با خود  را  وستانش 
آفتاب کمیاب تابستان هامبورگ، دراز کند تا پوستشان مثل  
او سبزه بشود و نه تنها به دوستانش، بلکه به پدر و مادر  

معلم به   و  غلط  آنها  را  اسمش  ندهد که  اجازه  هایش هم 
 تلفظ کنند: 

زَهند،  نه. سهند. سهند اسم یه کوه بلنده توی ایران.  "
هستم که اسمم سهنده. اداره شناسنامه    ایمن اولین بچه 

از من کوچیکترن. فقط خود   ایرانی  گفته. همه سهندهای 
 و بخندد. "کوه سهند از من بزرگتره.
تواند اسمش را غلط بشنود؟ مگر  اما مگر آدم چقدر می

تواند به خاطر رنگ پوستش به بازی گرفته نشود؟ چقدر می
می از  چقدر  گُه؟  همکالسیتواند  خارجی  بشنود:  هایش 
می پسرخاله چقدر  و  دوچرخه  و  اتاق  خواب  را  تواند  اش 

تواند دلش برای پدربزرگ و مادربزرگش  ببیند؟ چقدر می
کند؟ مگر  تنگ بشود؟ و چرا باید آدم اصالً اینهمه را تحمل 

مگر  ندارد؟  سبز  رستوران  مگر  ندارد؟  کشور  خودش  آدم 
ت آلبالو و سیب ندارد؟ چرا آدم خانه به آن بزرگی با درخ

باید حتی نتواند از دولفینی که کف استخرشان نقاشی کرده  
که استخرشان توی سالنشان    "مانی"بودند و  از دوستش  

اش کنند و  هایش مسخرهکالسیآنکه همبود، حرف بزند، بی
دروغگویش بخوانند؟ چرا باید حاال همه چیز برایشان گران 

ها جواب سالم آدم راندهند و مادر  ایهباشد؟ چرا باید همس
ای  آدم نتواند برای آدم بگوید، چرا؟ چرا باید  توی هر مغازه

ها طوری نگاهشن کنند که انگار  رود، فروشندهکه آدم می
 اشان زده است. چرا... چرا....، چرا ...؟! دزد به مغازه

 
حاال او هم بلند شده  و ایستاده است روبروی زن  و   

 پرسد: کند. و باز میکدنده به زن نگاه میسمج و ی
 "ها مامان؟ چرا ما نموندیم توی جنگ کمک کنیم؟"

 کند آرام بماند: زن سعی می
 ـ من که سرباز نبودم. ما یه جور دیگه جنگیدیم. 

ـ چه جوری؟ ما که تو خونه بودیم. ما که اصال تفنگ 
می اگه  جنگیدیم؟  جوری  چه  ما  تو  نداشتیم.   موندیم 

 باند بپیچی. نستی اقالً بری به سربازای زخمیتومی
 

برگشته، چه ضربه  ای در حاال هم که به حالت بچگی 
کند؟  اش هست که زن را له میگانههای لخت و بچهحرف

نمی امکان  زن  به  را  که  زن  که  باشد؟  دار  خود  دهد  
 شوراند:می

زنیم.  ـ بس کن دیگه. وقتی بزرگ شدی با هم حرف می
ینجائیم چون باید اینجا باشیم. اینجا زندگی  شنیدی؟ ما ا

میمی درس  اینجا  شما  و  یادت  کنیم  فقط  بعد.  تا  خونید 
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بزنی. شنیدی؟   رو  ایران  نداری حرف  اجازه  فعالً  باشه که 
 دیگه اسم ایران رو جلو من نمیاری. تمام. 

کند،  رود؛ همانطور که به زن نگاه میعقب میو او عقب
اندازد.  نشیند. نه. خودش را روی صندلی میمیروی صندلی  

رسد؛ تسلیم و ازپاافتاده. کوچک و  مات و مبهوت به نظر می
بی و  آرام  زن میکودک.  و  پیروزی دفاع.  احساس  که  رود 

 رود که با خودش فکر کند: کند. می
ـ راهش همینه. تنها راهی که مونده، آمرانه رفتار کردنه.  

شه. وقتی بهش اجازه ندم وقت  یره سرش به بازی گرم م می
کنه. بعدها باهاش  و بی وقت از اونجا حرف بزنه، فراموش می

بفهمه.  زنم. براش توضیح میحرف می بتونه  دم. وقتی که 
وقتی که خودم شفایافته باشم تا بتونم اونو هم شفابدم. اول  

 باید روی خودم کارکنم. 
ا او، مثل  اش ب گردد که آسوده از پیروزی ریاکاریو برمی

ای رها  مادری رها از همه چیز و همه جا، او را مثل پسر بچه
از همه چیزو همه جا، به خوردن نهار بخواند و با خودش  

 بگوید: 
 ـ دیدی که چندان هم سخت نبود.

 
کند. هیچگاه او  افتد اما، مکث مینگاهش به او که می

را اینگونه ندیده است. مثل مردی خمیده و در هم شکسته 
اش  باز به آسمان آنسوی پنجره خیره گرفتهست. نگاه غما

های  مانده است  و در همانحال  با انگشت روی میز طرح 
کشد. پیش از اینکه زن بتواند حرفی بزند، او زن  مبهم می
 کند: را صدامی

 ـ مامان 
 ـ چیه مادر؟ 

 ـ چرا قلب تو آهنی شده؟ 
 ـ چی؟! 

و مالمتگر. ناباور    کند. آزرده و رمیده. دورزن را نگاه می
 دهد: و اندوهگین. و ادامه می

دنیا   ایران  توی  تو  مامان.  تو هس  ایران کشور  آخه  ـ 
خونه بچه  اومدی.  ایران  بیمارستان  تو  منو  بوده.  اونجا  ات 

آخه...  گذاشتی.  بچه  ایران  بیمارستان  تو  هامونو  گذاشتی. 
 چرا قلبت آهنی شده مامان؟ آخه...

شود.  قاشق از دستش رها می  افتد. های زن فرومیدست
فراموش می را  تدبیرهایش  لحظههمه  زانو  کند.  به  بعد  ای 

هایش به طرف او دراز است. او هم بلند  افتاده است و دست
میمی زن  آغوش  در  را  خودش  و  گونهشود  های  اندازد. 

های زن گردن او سوزاند و اشکتبدارش، سینه  زن  را می
 را.
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 حسن زرهی  

 
 

 خارجی های لعنتی 
ماجرا از روزی شروع شد که همسرم پایش را توی هر دو  

   "برویم خانه بخریم."کفش کرد و گفت: 

 "مطمئنی زیرش چال نمیشیم؟"گفتم: 

   "مزه نپران."گفت:  

   "آخر!"گفتم: 

 "شدم.بیست سال است گرفتار همین آخر گفتن تو  "گفت:  

   "هر چه بادا باد."گفتم: 

بایر شمال دور  پیدا کردیم و قرار شد روی زمین  را  خانه 

شهر یک جایی توی هوای همان زمین خانه دار شویم. هر  

شب خدا میرفتیم به زمین آنجا سر می کشیدیم. انگار می  

ترسیدیم آب بشود و خانه ی در هوای آینده ی ما را هم با  

 خودش ببرد. 

که   گفت:  خانه  زنم  شد  این  "آماده  من  کردی  خیال  اگر 

اسباب اثاثیه گاراژ سیلی جنابعالی را میبرم به خانه ی نوام  

  "کور خواندی.

زن مگر میشود هم خانه ی تازه  "هرچه التماس کردم که  

خرید و هم همه ی زندگی به قول تو گاراژ سیلی بیست  

وسایل نو  ساله را انداخت دور و از، بفرمایش شما، دیزاینرها  

بروم  من  شد  حاضر  خانه  تا  بخواهی  اینکه  مگر  خرید؟ 

   "زندان!

خیالت راحت باشد، تو از بر دل من هیچ جا نخواهی "گفت  

   "رفت!

اینها را بی خود و بی جهت دارم میگویم. مقدمات غیرضرور 

موضوع اصلی هستند. اصل اتفاق از روزی شروع شد که با  

ع  فروشی  مبلمان  یک  به  رفتیم  ــ  زنم  ایتالیایی  ظیم 

کانادایی. ایتالیایی که میگویم منظورم  این است که رگ و 

از   پر  عالی  ریشه ی صاحبان آن ساختمان چند طبقه ی 

ـ میخواستم  مبلمان و تختخواب و میز و صندلی غذاخوریـ 

را   نهارخوری دیدم شام مان چه میشود، صبحانه  بنویسم 

. گفتم  "دیزاین کن ایتال "کجا بخوریم ــ خالصه رفتیم به  

که زنم وسیله غیر دیزاینر را مفت هم قبول نمیکرد. نگفتم؟  

 خب حاال دارم میگویم. 

وارد طبقه ی تخت خوابها که شدیم خدا بدهد برکت. چقدر  

هر   بخواهد  دلتان  تا  همه جورش.  بودند.  چیده  تختخواب 

طرح و طوری که آرزو میکردید تخت بود. همه ی حواس 

یزاین و زرق و برق های دیگر تخت بود  زنم به نوع چوب و د

و همه ی هوش و حواس من به کاغذی که یک گوشه تخت 

ها چسبانده بودند، و قیمت تخت را به پول رایج مملکت  

محروسه ی کانادا نوشته بودند. اصوال جرات اینکه به دلیل  

قیمت مخالفت کنم را نداشتم. برای همین هر جا میدیدم  

را مطالبه میکند، دنبال بهانه    طرف دارد پول خون پدرش

ای دیگر میرفتم که برای زنم هم باور کردنی به نظر بیاید.  

بار   سرزنش  و  میکرد  خمار  را  چشمانش  آخرش  چند  هر 

خدا خیرت نده خسیس،  منو "نگاهم می کرد و میگفت:  

   "بگو که چه ساده خام تو میشم.

آقای   یک  بود،  خویش  فکر  به  کسی  هر  که  همینطور 

  ایی تبار کانادایی کردار آمد طرف من و خانم و گفت:ایتالی

 "میتونم کمکتان کنم؟"

همسرم گفت که خانه ی تازه خریده ایم و وسایل قبلی مان  

را دور انداخته ایم و میخواهیم همه ی مبلمان خانه را نو  

مناسب  و  خوب  تختخواب  دنبال  داریم  حاال  و  بخریم 

 میگردیم.  

انگار داشت میگفت  از توضیحات خانم هیچ خوش م نیامد. 

که یک کیسه پول باد آورده داریم میخواهیم دور بریزیم،  

آقای خوش تیپ کن ــ   را الزم دارید؟ آن  شما چقدرش 

نه   باشد،  افتاده  نقد  دالر  به  چشمش  که  انگار  ایتالیایی 

برای "گذاشت و نه برداشت، دست خانم را گرفت و گفت:  

این البته   "با من بیایید.چیزی که شما میخواهید بهتر است  
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نشانه ی درستی نبود. آقا داشت رسما ما را سرکیسه میکرد.  

خانم نگاه نیمه مهربانی به من کرد و تقریبا با زبان بی زبانی  

گفت، از اینکه این آقای خوش تیپ دستش  را گرفته دمغ  

اضافه کرد که   قلب "نشوم. در ضمن  آدم خوش  نظرم  به 

   "نه؟درست و حسابی میآید،  

نمیتوانستم بگویم نه! تا چه برسد به اینکه حرف دلم را بزنم  

هیچ،   نیست  که  قلب  خوش  حسابیِ  و  درست  بگویم  و 

پدرسوخته و شارالتان و کاله بردار هم هست. هر کدام را  

کافر همه را به کیش "که میگفتم خانم برمیگشت و میگفت  

  "به نظر اینطور میآد."در عوض گفتم   "خود پندارد.

به یک بخش مخصوص. راستش اگر این آقای    آقا ما را برد

را   آن بخش  ما خودمان هیچ جور  نبود،  تایید خانم  مورد 

پیدا نمیکردیم. در واقع در ضلع جنوب غربی آن ساختمان  

درندشت یک در معمولی بود که آدم خیال میکرد باز میشود  

خدا  اما  است.  کوچک  انباری  یک  یا  و  آبدارخانه،  مثال   به 

ایتالیایی که در را باز کرد،   بدهد برکت. آقای خوش تیپ 

دیدیم عجب تختخواب هایی. زنم به لهجه ی غلیظ ایتالیایی  

و آقای خوش تیپ که  خر کیف شده    "ماما می یا!"گفت:  

نه، قبل از انقالب  "زنم گفت:    "ایتالیایی هستین؟"بود گفت  

بود نیامده  تروریست  و  شپشو  آخوندهای  این  هنوز  ند  که 

کاتانیا. و  ونیز  و  رم  میرفتیم  تعطیالت  ساله  آقای    "همه 

گفت:   تیپ  میکنید، "خوش  تلفظش  خوب  چه  کاتانیا! 

بابابزرگ من هم مال  همانجاست. ما البته دو نسله که در  

کانادا هستیم. از ایتالیایی بودن مان پستاهایمان مانده و . .  

   "ان!خوش تیپی ت"زنم نگذاشت و نه برداشت  و گفت:  ".

دیگر تصمیم قطعی ام را گرفته بودم که از این حرامزاده بی 

ناموس حتما تختخواب آن هم به این گرانی که بود نخرم.  

در حالی که به نظر میآمد خانم حاضر است به هر قیمتی با  

 حضرتشان وارد معامله شود.  

من میدانم  "مردکه ی بی ناموس رو کرد به خانم و گفت:  

تان خیلی شبیه همسر خودم شما چه میخواهید . سلیقه 

ندارد اما سلیقه اش حرف  اینکه مکزیکی است  با  .  "است. 

اتفاقا مکزیکی ها  "برای اینکه توی ذوقش زده باشم گفتم:  

اند. سلیقه  خوش  نه    "خیلی  گذاشت  نه  پررو  ی  مردکه 

هر چه شما  "زنم گفت:    "شما لطف دارید. "برداشت گفت:  

بدانید.  بگ  "صالح  تنها  میخواستم  ایشان  خانم  که  ویم 

صالحشان سر  کیسه کردن ماست. اما نگفتم. هر کدام این  

حرفها کار را خراب تر میکرد. در عوض به مردک چشم غره  

ای رفتم که حساب کار دستش آمد و خیال کرد من هم  

از همان تروریستها هستم که زنم چند دشنام دبش   یکی 

شه ی سمت راست نثارشان کرده بود. خالصه آقا رفت به گو

البته گفته باشم ما  "آن محوطه ی درندشت مخفی و گفت:  

ها  تختخواب  این  اینکه  برای  نمیدهیم.  راه  را  اینجا کسی 

نیستند. اما شما را که دیدم دلم   "شوروم"آماده نمایش در 

و عدل ایستاد برابر یک تختخواب که خدا وکیلی    "نیامد.

اتا منظورم همان  بود.  بچه  اتاق  یک  که  قد  است  هایی  ق 

چون کوچلو و موچلو هستند ما به بچه هایمان میدهیم. و  

این چطور است؟ هم ما در خانه ی  "به زنم رو کرد و گفت: 

خودمان ازش داریم، هم صاحب اینجا که چندین شعبه مبل 

فروشی در کانادا و حتی آمریکا دارد. آقای تونی میالنی را 

م شیفته ی تبلیغات در همین حین و بین  که زن  "می گویم. 

حضرتشان شده بود و از هر طرف دور تخت میگشت و در  

ضمن مراقب بود که من بیخودی مخالفت نکنم، جناب کاله  

  "شما نظرتان چیست؟"بردار رو کرد به من و گفت  

راستش از تخت بدم نیامده بود، اما اگر قیمتش را از دالر  

ی والیت  به تومان تبدیل میکردم باهاش میشد دست کم تو

باید   همین  برای  خرید.  درندشت  ی  خانه  یک  خودمان 

 چیزی میگفتم که زنم از خرید این تخت منصرف میشد.  

جرینگ   جرینگ  داشت  که  حضرتشان  به  رو  و  برگشتم 

دالرهای بی زبان زحمت بنده را میشمرد، البته تو خیالش، 

تخت خوبی است، اما اینقدر چهار طرفش بلند است  "گفتم:  

قتی تویش بخوابد احساس میکند تو گور خوابیده که آدم و

زنم مثل سیر و سرکه به جوش و خروش آمد که   "است!

ایتالیایی خوش تیپ هم   "این چه حرفی است که میزنی؟"

جوری نگاهم کرد که چشمانش درشت تر به نظرم آمدند و  

اختیار دارید، تخته های کناره ها با آمدن تشک و  "گفت:  

ده نمیشوند. باالی سر و پایین پا هم به  زیرتشکی تقریبا دی

آدم   هر  ی  خانه  به  شما  است.  تخت  بودن  شاهانه  دلیل 

درست و حسابی که وارد شوید تختخوابشان تقریبا همین  

   "دیزاین را دارد!

بی ناموس رسما داشت میگفت اگر تختخواب را نخرم آدم  

درست حسابی نیستم. اما از شما چه پنهان حرفم کارش را  
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کرده بود. زنم با اینکه رنگش شده بود عین لبوی سرخ کرده 

و یا آب پز، میدیدم که رغبتش به تخت شاهانه ی جنابشان  

الم  افول کرده است. من هم حال خودم را میکردم. تقریبا خی

تخت شده بود که خانم با حرفی که زده ام از این جغله ی 

خوش تیپ تختخواب نخواهد خرید. اما این ایتالیایی لعن  

از اینکه ما  "اهلل علیه مگر دست بردار بود. وقتی خانم گفت:  

را راهنمایی کردید خیلی ممنونیم حاال تقریبا میدانیم چه  

ایی به خرید  وقتی تصمیم نه  میخواهیم و شما شک نکنید

، مردک  "تختخواب گرفتیم حتما خدمت شما خواهیم آمد

نگاه لوسی به خانم و چشم غره ی مافیایی به من کرد و  

و من که    "خوشحال میشوم که در خدمتتان باشم. "گفت:  

می دانستم به نفعم است که زیاد دم دست خانم نباشم با  

شین می روم ما"قدم های بلند از او فاصله گرفتم و گفتم  

زنم هنوز درست روی صندلی جابجا    "را می آورم دم در. 

که   درآمد  فریادش  که  بود  چه   "نشده  این  حسابی  مرد 

اثر هنری   آن  میان  که گفتی، چه شباهتی  بود  نامربوطی 

ایتالیایی و گور بود که جنابعالی در اوج بی سلیقگی به گور 

  "تشبیه اش کردی؟

بعد    "وجود آورد.خود تخت این حس را در من به  "گفتم:  

از آن که نزدیک به یک ساعت بر من تاخت که هنر نشناس  

راستش تو که آن حرف را زدی  "و بی سلیقه هستم گفت:  

خودم هم همین حس را کردم. آدم وقتی تویش برود انگار  

   "گرفته تو گور خوابیده.

بهای  پرداخت  از  برای راحتی  را فقط  این که آن حرف  با 

م از این که در خانم این تاثیر را کرده  گران  تخت زده بود

منفعتم   به  و معنوی  مادی  و حرفم که حاال  از خودم  بود 

شده بود خوشم آمد و قند توی دلم آب شد. اما وقتی خانم  

گفت که تلفن خانه و محل کار تو را دادم به روبرتو که اگر  

نگذارد،   خبر  بی  را  ما  کرد  برخورد  مناسبی  مورد  به 

زنم خانم جان این چه کاری بود که کردی، میخواستم داد ب

آدم که تلفن خانه اش را به هر فروشنده ی بی سر و پایی  

به   تلفن محل کار مرا دادی؟ که دیدم  نمیدهد، حاال چرا 

فکر   خودم  با  بگذرم.  موضوع  از  فعال  است  و صالحم  خیر 

میدانم چه  که  بزند  زنگ  کارم   به محل  اگر طرف  کردم 

م.  اما اگر به خانه زنگ بزند چی،  جوری دست به سرش کن

چه خاکی به سرم بزنم؟  به خودم نهیب زدم که بابا حاال  

کو تا زنگ  بزند، به وقتش فکری برایش می کنم. مهم این  

است که خوشبختانه خانم از اسب شیطان به زیر آمد و ما  

مبلمان و تختخوابمان را از یک مغازه ی معمولی خریدیم.  

ب ماهها  اینکه  ی  با  مغازه  آن  حیف  که  افتاد  من  جان  ه 

ایتالیایی نبود که از این بنجل کده سر درآوردیم، اما خدا  

برای جیب خانواده ی ما خوب بود، و هم با   وکیلیش هم 

متلکهای  درمیآمد.  جور  بیشتر  من  اجدادی  آبا  ی  سلیقه 

خانم هر چند مثل نیشتر به جان آدم اثر میکردند اما در  

 نبه تحملشان به صرفه بود.  یک محاسبه ی همه جا

یک روز حدود یک سال بعد از آن دیدار با روبرتو بسته ای 

به نشانی اداره ی ما آمد. این را یادم رفت بگویم که منشی  

اداره میگفت آقایی تلفن کرده و گفته نامش روبرتوست و 

نه؟   یا  میکنند  کار  آنجا  در  سوزی  و  سام  بداند  میخواهد 

ی نداریم، اما سام اینجا کار میکند.  منشی ما گفته بود سوز

میخواهد  بود  گفته  و  گرفته  مرا  کار  محل  آدرس  آقا  آن 

 چیزی برای من پست کند.   

آن چیز همین بسته است.  کدام بسته؟ همینی که مثنوی 

هفتاد من کاغذ بود و پدر مرا درآورد تا توانستم بخوانمش.  

فش کنم.  اما حاال که تمام شد خوب است برای شما هم تعری

 روبرتو نوشته بود: 

از همان روز که آن دو خارجی لعنتی به مغازه آمدند روزگار  

ما تباه شد. آن زن اکبیری تازه به دوران رسیده عرب و آن 

 مردکه هندی زبان نفهم بی شعور را میگویم.  

خدا را شکر کردم که طرفِ حرفش من و سوزی نبودیم. نه  

ا  داستان را برای ما  او عرب است، نه من هندی. پس چر

البد   است؟  فرستاده  فرستاده  مشتریهایش  ی  همه  برای 

 گفته برای ما هم بفرستد صواب دارد! و ادامه داده بود:  

به   بیرون  رفتند  نمایشگاه  از  که  لعنتی  خارجی  دو  آن 

تختخواب نگاه دوباره ای کردم زیر لب غری زدم و گفتم  

ها.   لعنتی  کردید  گم  را  گورتان  شد  به خوب  چه  را  شما 

جنس خوب شاهانه! بروید از همان عرب ها و هندی ها و  

ایرانی ها و ترک های خودتان آشغالهایی را  که عادت دارید  

 بخرید.  

شب که رفتم خانه و از خستگی نا در جانم نبود زنم، مری  

دی؟":  گفت  لو، یور  واز  هاو  دو    "هانی  بگویم  میخواستم 

بودند کلی   وقت مرا گرفتند و چیزی خارجی لعنتی آمده 
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هم نخریدند که یادم آمد  مری لو در این جور مواقع توی 

   "یعنی جنابعالی خارجی نیستی؟"ذوقم میزند و میگوید 

گفتم بد نبود! راستش اما بد بود. خیلی بد    چیزی نگفتم.

. غرق  "فرند"د عالقه ام  بود! نشستم به تماشای سریال مور

گفت:  لو  مری  که  بودم  حاضره."  تماشا  شام  از   "هانی 

پستاهای مورد عالقه ام پخته بود.  یک بطر شراب شیراز 

هم که خودش دوست داشت، و من فکر میکردم به رگ و  

شراب  وقتی  میکند  توهین  من  ایتالیایی  ی  ریشه 

من خیلی  غیرایتالیایی میخرد، سر میز آماده بود. وقتی دید  

گفت:   ام  کالفه  و  دی "خسته  میدم  قول  شراب عزیزم  گه 

   "ایتالیایی بخرم. امشب را خوش باشیم. موافقی؟

بهتر بود خوش  را  اما راست میگفت، امشب  نبودم.  موافق 

میگذراندیم. در نتیجه از پیله کردن به شراب شیراز منصرف 

شدم.  شام خوردیم و شراب مفصلی نوشیدیم. دیگر تقریبا  

ود  کار و مالقات آن خارجیهای لعنتی از ذهنم پاک شده ب

این بار که کمی هم     "چه خبر؟"که مری لو دوباره گفت:  

که  شیراز  شراب  از  حسابی  چون  بود  شده  گرم  ام  کله 

شرش   از  زودتر  چه  هر  خواستم  می  و  نداشتم  دوستش 

 خالص شوم، نوشیده بودم، ماجرا را برایش تعریف کردم:  

یک زن و شوهر خارجی آمده بودند مغازه. مردِ هندی بود،  "

هم ترک یا ایرانی. مال همانجاها  ر عرب بود. یا شاید  زنِ انگا

   "بود. طرفای میدل ایست.

مری لو که کنجکاو شده بود بداند این خارجیها ماجراشان  

   "هانی خب چی شد؟"چیست، گفت: 

   "خبر مرگشان تختخواب بخرند.چه میدانم، آمده بودند "

 "خریدند؟"

از همین غربتی ه " نبودند،  بخر  بابا،  بودند که  نه  پررو  ای 

   "خیال میکردند کسی هستند!

حاال چرا اینقدر اعصاب ترا خرد کرده اند، مگر کم مشتری "

و   میگیرد  را  راهش  و  نمیخرد  میآید که چیزی  آن جا  به 

   "میرود؟

   "درسته اما از این لعنتی ها اصال خوشم نیامد. "

  "چرا؟"

راستش خیال میکردم، مخصوصا وقتی آن زنکه ی عرب  "

به بخش  ه بردمشان  را لوس میکرد، خریدارند.  ی خودش 

به   نیامده  هنوز  های  جنس  مشابه    "شوروم"خصوصی  و 

   "همین تخت خودمان را نشانشان دادم.

 "خب؟"

چه میخواستی بشود، آخرش مردکه ی هندی زبان نفهم  "

 "نه گذاشت و نه برداشت گفت، اینکه مثل گور میماند! 

   "تخت مثل تخت خودمان را میگفت؟"

   "عین تخت خودمان و تخت تونی میالنی."

بی خیالش آدمها حرف مفت میزنند. خونت را کثیف این  "

   "ماجراها نکن. 

اول  است،  نوشته  روبرتو  را  این  بخوابند،  رفتند  که  شب 

من   حرف  یاد  میکند  نگاه  که  تخت  به  میترسد.  خودش 

میک دراز  تخت  روی  تا  و  دارد  میافتد  میکند  احساس  شد 

نفسش میگیرد. اما به روی خودش نمیآورد. میداند  که اگر  

حس و حالش را بگوید، زنش با آن همه حساسیت هزار برابر 

بیشتر خواهد ترسید. برای همین به هر جان کندنی هست  

بعد  ساعت  سه  دو  زحمت  به  میزند.  خواب  به  را  خودش 

اما ذهنش همچنان در حوال ی گورستان و  خوابش میبرد. 

گور و مردن و خفگی و خوف خاک دور میزند و در حالی  

آمده   بند  راه نفسش  که خیال میکند دارد خفه میشود و 

است از خواب میپرد. به طرف زنش نگاه میکند، اما میبیند  

نیست. میگوید البد رفته است دستشویی و کوشش میکند  

اما موفق نمیشود. وحشت خوابیدن در بخوابد  گور   دوباره 

نمیگذارد چشمانش روی هم بیفتند. از جا برمیخیزد میرود 

خوابش ببرد.    به اتاق نشیمن تلویزیون تماشا کند تا شاید

میبیند زنش روی مبل مقابل تلویزیون خوابش برده است.  

میگوید:   و  کند  می  بیدارش  خواب  کار  "از  چه  اینجا 

ن زن میگوید که خوابش نمی برده آمده تلویزیو  "میکنی؟

تلویزیون  ولی  میگوید  مرد  ببرد.  خوابش  تا  کند  تماشا 

گذاشته "خاموش بود. و زن دست و پاچه جواب می دهد:  

بودمش رو یک ساعت که اگه خوابم برد خودش خاموش 

   "بشه. البد یک ساعت شده.

نکنه زنم هم دچار همین ترس و وحشت  "مرد با خودش:  

  "ار شدی؟هانی تو چرا بید"و زن پرسیده  "شده باشه؟

گفته:   دفعه  یک  بدهد  جواب  چه  نمیدانسته  که  با  "مرد 

دستم دنبال تو گشتم تو خواب و بیداری دیدم نیستی از  
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اینقدر طول  اما  پریدم. فکر کردم رفتی دستشویی.  خواب 

   "کشید که نگران  شدم. آمدم دیدم اینجایی و خوابت برده.

   "هانی برویم سر جایمان بخوابیم."زن گفت: 

رفتند و هر کدام هر چقدر کوشیدند از کابوس لعنتی حرف 

که نشد. زن یواشکی   آن خارجی زبان نفهم راحت شوند نشد

وقتی صدای خروپف مرد آمد دوباره  روانه ی اتاق نشیمن 

شد و مرد که تنها یک لحظه خوابش برده بود، وقتی زن از 

اما به روی خودش نیاورد.  تختخواب پ  ایین آمد بیدار شد 

دیگر یقین داشت که زن هم دچار همان حالت شده است 

 که او گرفتارش بود.  

چند روزی به همین منوال سپری شد. یک روز تونی میالنی  

با   و  بود  هم  روبرتو  دوست  بودن   کار  صاحب  که  ضمن 

با  "  مشاهده ی حال زار و نزار او نگران او شده بود  گفت:

باشه.  "روبرتو گفت:    "مری لو امشب شام بیایین پیش ما.

دیگری   ی  برنامه  که  بپرسم  هم  لو  مری  از  بده  اجازه  اما 

   "نداشته باشد.

آن شب طبق روایت روبرتو میروند خانه ی تونی میالنی و  

میخورند و مینوشند تا صحبت میرسد به خستگی ها و بی  

تونی می گوید:   روبرتو.  از "حوصلگی های  را  این  راستش 

سر دوستی می پرسم روبرتو، چه اتفاقی افتاده؟ این روزها  

در وضعیتی سر کار میآیی که نه برای موقعیت و سالمتی  

خودت خوبه و نه البته برای بیزنس من. میخوام بدونم چی  

شده؟ آیا تو و مری لو با هم مشکلی دارید، یا خدای نکرده  

  "بیماری چیزی هستی؟

کرد به روبرتو و روبرتو به مری لو و هر دو به    مری لو نگاه 

گفت:   لو  مری  ویکی.   و  چندان  "تونی  موضوع  حقیقتش 

روبرتو   و  من  که  است  شبی  چند  خب  اما  نیست،  مهمی 

   "درست نخوابیدیم.

چرا مهم نیست.  "تونی با کنجکاوی به آنها نگاه کرد و گفت:  

با   تاثیر کرده پس مهمه. ما  این همه روی شما  هم  وقتی 

   "دوستیم و باید از مشکالت هم باخبر باشیم.

 "تو تعریف کن."مری لو رو کرد به روبرتو و گفت:  

گفت:   خلق  کج  من  "روبرتو  بهتره.  کنی  تعریف  تو  اگه 

 "حوصله ی رفتن به آن روز نحس و آن دو لعنتی را ندارم.

تقریبا همزمان گفتند: کدام روز؟ کدام دو  "  تونی و ویکی 

   "لعنتی؟

یک شب که روبرتو اومد خونه و من پستای  "  لو گفت:  مری

عالقه اش را پخته بودم و شراب شیراز را که خودم    مورد

خریده بودم، دیدم حالش    دوست دارم و روبرتو دوست ندارد

خیلی گرفته.  شام و شراب مفصلی که خوردیم و نوشیدیم  

پرسیدم چیزی شده؟ و او داستان آن زن و شوهر خارجی 

هندی را تعریف کرد. ملیت زنِ را مطمئن نیست،    عرب و 

   "اما میگه شوهرِ هندی بوده. 

  "کدام زن و شوهر؟ ماجرا چیه؟"تونی گفت:  

گفت:   لو  لعنتی "مری  های  خارجی  روبرتو  قول  و  "به   .

   "انگار ما همه مان خارجی نیستیم."خودش خندید و گفت  

گفت:   ی"روبرتو  ایسته.  میدل  مسلمونای  این  ا  منظورم 

هندیها یا چینی ها یا چه میدونم غیراروپایی ها و آمریکایی  

   "ها و کانادایی ها. 

مری لو اخم کرد. و روبرتو و تونی و ویکی تقریبا همزمان  

بگو همان مسلمونا کافیه. خارجی و غیرخارجی در "گفتند:  

کار نیست. کانادا پره از همه جور ملیت و فرهنگ و زبانی.  

  "ق آدمها را نشون داد.شاید بشه با مذهب فر

 .  "همینطوره"روبرتو گفت: 

 "خب بعد؟"ویکی گفت: 

خالصه روبرتو تختی مثل تخت  "مری لو ماجرا را ادامه داد:  

ما و تخت شما به آن زن و شوهر نشون میده و شوهرِ نه 

نه میگذاره  میگه     "این که عین گور میماند."برمیداره و 

بد اما  نمیده.  اهمیت  روبرتو  یارو  اولش  حرف  از  میاد  ش 

هندی   مردِ  اگه  راستی  است.  مسلمونِ  منظورم  خارجیه، 

 باشه میتونه مسلمون نباشه. چرا میگیم مسلمونا؟  

گفتند:   هم  با  را "همه  ماجرا  شون،  مذهب  خیال  بی  بابا 

   "تعریف کن.

دراز " تخت  توی  تا  من  بخوابیم  رفتیم  که  شب  هیچی، 

میاد. انگار توی کشیدم احساس کردم نفسم به زحمت باال  

گور خوابیده بودم. هر چه کردم خوابم نبرد. پاسی از نیمه 

مقابل   مبل  روی  رفتم  پاشدم  آهسته  بود.  گذشته  شب 

تلویزیون خوابیدم. نگو روبرتو هم دچار همین حالتها شده  

و هر کار کرده خوابش نبرده و تا میخواسته بخوابه حرف 

ه و احساس  آن خارجی به قول خودش لعنتی یادش میامد

میکرده توی گور خوابیده و خواب از سرش میپریده. حاال  
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درست   خواب  هیچکداممون  روز  هشت  هفت  این  توی 

   "وحسابی نکرده ایم. 

تونی و ویکی نگاه کردند به مری لو و روبرتو و تونی پرسید:  

   "واقعا ماجرا همینه که تعریف کردی؟"

باور  "فت:  مری لو خواست جواب تونی را بدهد که روبرتو گ

 "کن تونی همه  ماجرا همینه.

چرا برای ما تعریف کردین حاال از  "ویکی با لودگی گفت:  

 خندید.   و بلند بلند "امشب ما هم خوابمان نمیبرد

بابا دست بردارین  "تونی هم در حالی که میخندید گفت:  

یا   لعنتی،  یا مسلمون  لعنتی  تا خارجی  روبرتو دو  قول  به 

ی یا آسیایی لعنتی، در هر صورت دو تا  خاورمیانه ای لعنت

لعنتی آمدند به مغازه و در توصیف یک تختخواب کم نظیر 

از  جان  لو  مری  و  جنابعالی  وقت  آن  زدند  نامربوط  حرف 

که   شماها  حرفیه.  چه  این  افتادین؟  خوراک  و  خواب 

امروزی  و  روشنفکر  و  کرده  تحصیل  دوتا  هر  ناسالمتی 

گرفت این خرافات چیه که  امشب  هستید  از   ارش شدید؟ 

دراز  تان  شاهانه  تخت  روی  آدم  ی  بچه  مثل  و  میروید 

میکشید و دیگر نه بشنوم و نه ببینم که حرف این ماجرا را 

   "بزنید!

طبق نوشته روبرتوآن شب را مری لو و ویکی و تونی با جوک  

و لطیفه سپری کرده بودند و هر چند وقت  یک بار هم یکی  

ودشان آن دو خارجی لعنتی اشاره  شان به ماجرای به قول خ

 ای کرده بود و همه با هم زده بودند زیر خنده.  

که   کردند  وافر  کوشش  خانه  رفتند  که  روبرتو  و  لو  مری 

بخوابند و به قول تونی و ویکی به حرفهای نامربوط آن دو  

که نشد. هر دو خیال    خارجی لعنتی گوش نکنند. اما نشد

وان پزشک صالح مشورت کردند بهتر است بروند با یک ر

 کنند تا شاید او این بال را ریشه یابی کند.  

صبح فردا روبرتو خسته و کوفته روانه ی کار میشود و مری 

لو سر راه کارش زنگ میزند به دکتر ماریو وریسا روانپزشک  

برای خودش و روبرتو وقت می گیرد و   همشهری  اش و 

مری    "ه؟چیزی شد"وقتی دکتر ماریو با حیرت می پرسد  

تونی هم صبح    "مفصله. میام توضیح میدم."لو می گوید  

روز بعد از آن شب مهمانی به سرکار نمی رود.  البته نرفتن 

بیرون   تونی عادی بود. او هر وقت حوصله نمیکرد و یا خرید

داشت و یا حتی هیچکدام اینها دلش میخواست بیشتر توی 

ا روبرتو که لحظه تختخواب بماند، به نمایشگاه نمیآمد.  ام 

تونی نیامده   ای از فکر تختخواب بیرون نمی آمد وقتی دید

او  "بعد پشیمان شد و گفت  "نکنه. . ."پیش خودش گفت 

اصال آن دو تا خارجی لعنتی را ندیده که تحت تاثیر حرف 

دیده   لو  مری  مگر  چی،  لو  مری  بگیره.  قرار  نامربوطشان 

از  "بودشان؟ را  این که خودش  برای  و خیال    و   فکر  شر 

راحت کند گفته بود که چون مری لو از نظرحسی خیلی  

لعنتی   ماجرای  گرفتار  هم  همین  برای  اوست  تاثیر  تحت 

 های مسلمان یا آسیایی یا هر کوفت دیگری شده! 

روز بعدش هم تونی نیامد. شب که روبرتو رفت خانه به مری  

ال  لو گفت که تونی دو روز است سر کار نیامده. مری لو اص

 تعجب نکرد.  

    "نکنه اونم. . ."روبرتو گفت: 

جوری چه میدانم را گفت که    "چه میدانم. "مری لو گفت:  

 خیال میکردی چیزی میداند اما نمیخواهد بگوید.  

ما هم خیاالتی شدیم. همه ی دنیا که مثل  "روبرتو گفت:  

من و تو نیستند. انگار توی رگهامان جای خون احساسات 

و   احساساتی  همه  این  آدم  میشود  مگر  آخر  ریختند، 

ویکی،   و  تونی  حال  به  خوش  باشد.  خیاالتی  و  وسواسی 

دیدی چقدر مسخره مان کردند. راستی به دکتر ماریو زنگ  

  "زدی؟

ل رفتندمری  و  است  گرفته  وقت  جمعه  برای  گفت  که   و 

بخوابند. اما هر کاری کردند خوابشان نبرد. روبرتو پاشد و  

   "مری لو بیداری؟"آهسته گفت: 

   "بیدارم."مری لو چرخید طرف روبرتو و گفت 

  "برویم توی اتاق نشیمن بخوابیم."روبرتو گفت: 

   "برویم. "

نشیمن خوابیدند. خ اتاق  توی  و  و  رفتند  بود  برده  وابشان 

نبرده بود که مری لو با فریادهای روبرتو پرید و دید روبرتو  

که   میگوید  چیزهایی  و  میکند  التماس  دارد  خواب  توی 

روشن نیست. تکانش داد. روبرتو سراسیمه از خواب پرید و 

   "داشتم خفه میشدم."گفت 

دیگه چرا عزیزم. ما که روی آن تخت لعنتی "مری لو گفت  

  "یم، منظورم توی همان گور است!نخوابید
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این را میدانستم اما تختِ راه افتاده بود آمده  "روبرتو گفت  

میخواهی  "بود روی سینه من و هی فشارم میداد و میگفت  

   "از دست من فرار کنی؟

   "راست میگی؟ "مری لو گفت: 

خوب شد بیدارم کردی از ترس "روبرتو نگاهش کرد و گفت:  

 مری لو آه کشید.  "داشتم میمردم.

گفت:   میتوانی  "روبرتو  اینجا  کم  اقل  تو  حال  به  خوش 

   "بخوابی!

منم عین کابوس ترا  "و گفت:    مری لو سرش را بلند کرد

دیدم. اما مال من پیش از آن که خوابم ببره آمده بود سراغم.  

رِ هر زهر ماری که اسمش هست، اومده بود باالی  تختِ، گو

بود و میگفت:   بگیر بخواب خانم  "سرم به سقف چسبیده 

جان خیالت راحت باشه من ول نمیشم روی دلت. خیالت  

   "راحت باشه بگیر بخواب. خوب بخوابی!

از بی خوابی سرخ  روبرتو زل زد به مری لو که چشمانش 

   شده بود و صورتش از خستگی  تکیده.

خالصه دردسرتان ندهم. کار تونی و ویکی هم زار میشود و  

 به همان سرنوشت روبرتو و مری لو دچار میشوند.  

او و مری لو و تونی و ویکی مدتها رفته اند پیش دکتر ماریو  

تا شاید از کابوس لعنتی های خارجی خالص شوند، اما نه  

دفع هر  که  هم  ماریو  دکتر  بیچاره  که  نکرده  افاقه  ه  تنها 

چشمهاش سرخ تر و صورتش تکیده تر می شده یک دفعه  

غیبش می زند و بعد از مدتی مطبش به سرنوشت نمایشگاه  

حاال   میشود.  دچار  شده،  تخته  درش  که  فروشی  مبلمان 

جماعت بزرگی از مشتریان سابق آن مبلمان فروشی عظیم  

خوابشان  دیگر  و  اند  شده  باخبر  ماجرا  از  طریقی  به  که 

اند و از تونی و شعبه های تخت فروشی او به نمیبرد رفته  

دیگر   و  اند  وار شکایت کرده  گور  دلیل فروش تخت های 

هیچ شرکتی حاضر نیست موسسه تونی را بیمه کند و تونی  

اما هنوز   مالش را به ثمن بخس فروخته و رفته است ایتالیا.

دهها پرونده دارد و همینطور آمار آدمهایی که بنابر حرف  

ها و یا مسلمانها و یا آسیایی ها و یا خاورمیانه    آن خارجی

 ای های لعنتی خوابشان آشفته شده، باال و باالتر میرود.  

 * * * 

با خودم فکر میکنم خوب است یک روز بنشینم و همه این  

ماجرا را به فارسی بنویسم  و جای خودم و روبرتو زنش را 

ما ترسم  عوض کنم و یک فضای مافیایی هم به ماجرا بدهم. ا

 از شب نخوابی مانع می شود!   

کرد که    خدا کند زنم از ماجرا بو نبرد وگرنه یقین خواهد

   جادوگرم و روبرتوی بیچاره را جادو کرده ام. 
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   منظر عقدایی 

 پستچی پنج 
 

 ریز باریده بود. پـستچی با دـست از ـصبح برف تندی یک     

کرد تا دید بهتری داشـته باشـد.  تَرق جلو موتور را پاک می

ــرنازکی   ــده وقش ــمی که زنش بافته بود خیس ش کاله پش

رما   ازبرف   انده بود  . از ـس انی اش راپوـش موهای روی پیـش

دائی یکنواخت  به هم  میدندان بیه  هایش باـص خوردند، ـش

ی   اـس ینِ ـش به پیش در آمدیک  کنسـرت .در این بین ماـش

هایش  بلندِ ســـیاه رنگی با ســـرعت عبورکرد  و بقیه لباس

ــد. فحش آـبداری نـثار رانـنده و کس و   خیس و ـگل آلودشـ

ین  شــرایطی وقتی  بد و بیرا می گفت  کارش  کرد. در چن

شـد اما سـرما، برف ، لرز و صـدای تق  تق دلش خنک می

هاآنقدر کالفه اش کرده بودند که چنین حســی به او دندان

اندن   تابزدگی  برای رـس رما و  ـش دـست نمی داد   .دراوج ـس

ــرپـناه، حتی برای چـند لحـظه، ـناـمه ـها ، پـیدا کردن ـیک  سـ

ــت. ـخدا تنـها چیزی بود ـکه ـبا   تـمام وجود آرزویش را داشـ

ود  و در عوض بگوید،  خدا می کرد گیرنده نامه پیدایش نـش

م  تچی غرق در این پندار از تجـس خواهش کنم بیار باال! پـس

گرمای مطبوعی که به  ـصورت و موهای یخ  آگین اش می  

 خورد،احساس لذت می   کرد:          

 منزل آقای حقیقی؟!  -     

  

 !بله بفرمایید -

آمد. پسـتچی همچنان صـدای پیرمرد انگار از ته چاه می   

ــود و   ا کمی  گرم شـ ل برود ـت دلش می خواســـت  داـخ

 شایدهم هدیه ای ،چیزی گیرش بیاید.   

 

 نامه دارید، بیارم داخل یا میاین پائین؟  - 

 خدا خیرت بده بیارباال.- 

پـستچی انگار  قند توی دلش آب ـشد. در آپارتمان که باز   

رم گرمای دلچـسبی به ـصورتش خورد. پیرمرد نگاهی  ـشد ه

 به سرتا پای پستچی انداخت و گفت:

 .جوان  چقدر خیس شدی بیا دم بخاری خودتو گرم کن-

ـصدا و ـصورت پیرمرد برایش خیلی  آـشنا بود .ته لهجه       

اورالوداد   ه  افزار فروش محـل رضــــا ،نوشــــت  آذری مش 

د . پســتچی  .روزگاری دوســت گرمابه و گلســتان پدرش بو

تی کفش   ترجیح داد به روی خودش نیاورد. بی رو در بایـس

 هایش را در آورد وگفت:  

جورابام خیس شــدن یه وقت فرشــتون کثیف و خیس -

 نشه!

ه        ت وـب ــتین او را گرـف د جلو ، آسـ دم آـم ک ـق پیرمرد ـی

 داخل خانه کشید  وگفت:

ـحاال جوراـباتودربـیار ـبذار لـبه بـخاری نمش بره،اینجوری    - 

 سرما می خوری .کالتو هم بذار خشک بشه . 

صــاحبخانه رفت یک جفت جوراب پشــمی برای پســتچی 

آورد. کتری روی بـخاری قلـقل می کرد و بوی چای تازه دم  

ی   تچی که آرامش  جانبخـش ای خانه را پر کرده بود.پـس فـض

ــراغش آـمده بود، اینـجا  چـقدر   توی دلش می گـفت،  ـبه سـ

 گرم و آرام  است .

کرد و  ی تخت باریکی کیپ دیوار خودنمایی میکـنار بـخار 

ابی   ه رویش کـت کمی آن طرف تر  ـیک میز کوـچک بود  ـک

ــت ـکه برگ ـهایش ـتا خورده بود. ـیک چوب  کهـنه قرار داشـ

ــده بود الی  الف بزرگ که از روزنامه ــت ش ای قدیمی درس

ــقاب مالمین لب ــده با   کتاب بود .کنار کتاب یک بش پر ش

هم ریخته به دید می آمد.باالی    چند جور قرص و دارو روی

ــر تـختِ پیرمرد روی  ـیک تـکه ـکاـغذ زرد  ـکاهی ـکه  ـبا   سـ

ــده   ه شـ ه دیوارآویخـت ــیـن ه سـ ــر پهنی ـب میخ کوـچک سـ

ته  بودند.   ی  نوـش رف داروهارا با خط خوـش تور مـص بود،دـس

د و آن ـــی د و بوسـ ت، بویـی ه را گرـف اـم را روی میز پیرمرد ـن

ف کســی باید  گذاشــت. پســتچی فکرکرد حتما نامه از طر

باشــد که برای پیرمرد عزیز اســت.به خاطرآورد که نشــانی  

خواســت توی فرســتنده  نامه ندامتگاه بود. چقدر دلش می

ــولی کند.  قند را با چایی خیس کرد و   ــا فض کار مش رض

گذاـشت گوـشه لپش تا دندان دردش عود نکند و چایی داغ 

باید  را هورت کـشید. دوـست داـشت بیـشتر بماند اما نامه ها  

تا ظهر تحویل صـاحبانش می شـد ، دلش نیامد جوراب نو 

را بپوـشد، آنهارا  الی لباـسش جاداد و جوراب های خودش 

را از روی بخاری برداشـــت و پاکرد      نیازی فوری کالفه  

ید  می ویی اش کرده بود،پرـس تـش تواند قبل از رفتن به دـس
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ته ای که کناردر ورو اره به در بـس دی بود  برود. پیرمرد بااـش

 گفت:  

پســرم المپ دســتشــویی ســوخته، اگر زحمت بکشــی   -

 عوضش کنی ممنونت میشم.  

پـستچی که هنوز دلش گرما می خواـست ، از خدا خواـسته  

المپ را عوض کرد و آماده شـد برای سـرما و برف بیرون .  

 پیرمرد گفت:  

دـستت بی بال کاش یک پـسر مث تو داـشتم، خدا حفظت  -

 کنه.

 ن پستچی در خم پله ها در را نبست.او تا ناپدید شد 

ههنوز برف می      اـم ـن و  د  ارـی ادی در خورجین  ـب ای زـی ـه

وترک موتورســیکلت مانده بود. پســتچی با خودش واگویه  

 کرد :

ده  -  ته و پیر ـش کـس ا چقدر ـش چه اتفاق عجیبی ،مش  رـض

ــر می زنم و ـکاری اگر بود براش انـجام مـیدم  ؟!   ـگاهی سـ

 ز پدر پیر  غافل مانده؟!  .نفهمیدم پسرش  چرا ا

ه        اـم االتر بود. گواهیـن ه  بـعدی دو کوـچه ـب اـم ــانی  ـن نشـ

داد. یک  رانندگی بود که باید حتما به دسـت صـاحبش می

ــاحب گواهینامه را  ــته بود ص بار دیگر رفته بود ولی نتوانس

 ببیند.پستچی با خودش می گفت :

هر    -    ر ـش ه از این ـس ین میـش وار ماـش خوش به حالش  ـس

 تا اون سر شهر میره    نه خیس میشه  و نه گل آلود! 

ـسن و سال خودش در را باز کرد.همینطور  پـسر جوانی هم 

 که  دفتر رسید  را برای امضا  نزدیک  می برد ،یکه خورد:

 نگاش کن چقدر شبیه همکالسیم هادیه !  -

 

ــت   ــانی ـهارا جسـ ــرش را ـپائین اـنداـخت و ردیف نشـ سـ

 .چشمش خورد به یک اسم آشنا؛   هادی نکونام!

ــر جوان کرد. با خودش      ــم را خواند نگاهی به پسـ تا اسـ

 گفت:

ـهای ـقدیمی  یکی یکی توی  امروز ـچه خبر ه؟ هم محلی   

 این محل پیداشون میشه ؟!

ـستچی  هردو در ـسکوت و حیرت به هم خیره ـشده بودند.پ 

  گفت:     

 هادی خودتی؟-

 قهقهه خنده هادی بلندشد:   

رنوـشت تو   - ه پیمان، پـستچی ـشدی؟! انگار ـس باورم نمیـش

 یه جورایی با نامه گره خورده!

رش را       د و ـس رخ ـش پیمان از یادآوری خاطرات قدیم ـس

پایین انداخت و به یاد خاطرات گذشـته افتاد . هادی پسـر 

ت فروش بود و او گاهی به جای درس خوانی بود. پدرش دـس

ی می تفروـش تان هادی  را هد  کرد. بچهپدر دـس های دبیرـس

ــدا می ــی از  بـچهـهد صـ ـها ـناـمه  کردـند ، ـهدـهد برای بعضـ

نوـشت، البته در درس های ـسخت هم راهنمای عاـشقانه می

خوبی بود. همه دوســتش داشــتند. روی هم رفته  دوســت 

 خوبی بود.    

کناس مچاله ای را  وقتی هادی گواهینام      ه را گرفت اـس

ت کرد و   ت بدـس تچی بدهد ، دـس ت به پـس که در نظر داـش

فکر  می کرد غرور پیمان جریحه دارمی شــود  ولی پیمان  

 اسکناس را از دستش در آورد و گفت:

ــی   -  ــور بدی  ولی من به همین راض هادی جان  باید س

 هستم!

هادی    هر دو خندیدند. همراه خنده ،دندان های ســفید     

نمایان  و چشـم های کوچک او تنگ شـدند ،مثل همیشـه 

 .هادی  گفت:  

 ها افاقه کرد، یا بازم بنویسم؟!پیمان جان نامه -

ــرم  ا شـ ــیح داد ـکه پیـمان ـب زدگی معمول خودش  توضـ

ازبودند و او با مهری ازدواج کردهنامه ت. هادی  ها کار ـس اـس

 گفت:

یدی ومن  حاال تو باید ســور بدی چون  به عشــقت رســ- 

ــه نویس ـهای ـقدیم  برم  دم   ـناـمه نویس ـباـید مـثل عریضـ

 پارک  شهر  و دنبال مشتری بگردم !

 هر دو خندیدند. 

هنگام امـضای دفتر ،خاطرات گذـشته  به ذهن هادی          

ــده بود و   ــق شـ اشـ ان ـع ا پیـم ت ـه د ، آن وـق هجوم آوردـن

توانـست احـساـسش را به مهری بگوید. گاهی هم که در نمی

دـید زـبانش از خـجاـلت بـند می آـمد  مهری را تنـها می  کوـچه

و  ـتا بـیاـید خودش را جمع و جور بکـند مهری ـبا ـچادر ـگل  

گلی و کیف قلنبه شـده زیر چادرش از خم کوچه رفته بود  

.اوهمیشـه خودش را به خاطر شـرم زیاد سـرزنش می کرد  

تر اسـت. ناچار مثل  دانسـت که مهری از او خجالتیاما نمی

شـد و هادی با کلمات  ها دسـت به دامن هادی  هبیشـتر بچ
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ــقانه حق مطلب را ادا می کرد. خواهرِ هادی هم  زیبا و عاش

 گرفت.  رساند و جوابش را میکالس مهری بود،   نامه را می

ــتچی با خیال حوالی ظهر  برف      ــده بود و پس ها آب ش

ال آدرس ا میراـحت دنـب ه ـه ـــن ه و گرسـ ـــت ا  خسـ ت. اـم رـف

فرســتنده آخرین نامه  زندان بودو با خط کج و  بود.نشــانی  

ــتنده هم   ــده  بود.نام فرسـ ــته شـ معوج و ناخوانایی  نوشـ

ا  حقیقی که همان   ت آقای رـض د بدـس خص نبود . برـس مـش

ــر  ــابود . یادش آمد که قول داده بود به پیرمرد س مش رض

بختانه نامه آخر بود و   ید. خوـش بزند. از خودش خجالت کـش

مرد را بدـست آورد.مش رـضا به گرمی  توانـست دل پیراو می

 اورا پذیراشد:  

گیری. چه خبر پـسرم ـسالمتی؟ خبری از پدر پیرت نمی -

ه نمیمی اری، گـل ا  میدونم گرفـت اری برام کنم اـم خوام  ـک

 ذارم.انجام بدی. کارتم بی اجر نمی

اطاعت  پدر جان! هر کاری که از دســـتم بر بیاد  حتما  -

 دم.انجام می

 کتی   را بدست پستچی داد و گفت: پیرمرد پا

ــاحب نامه  می - خواهم نامه را به این آدرس ببری بلکه ص

 راضی بشه از زندان بیاد بیرون!

ــتچی حیرت زده ـناـمه را گرـفت .آدرس ـناـمه زـندان بود پسـ

 .پستچی رو کرد به پیرمرد و گفت:

 کاراشو انجام میدم و به دست گیرنده میرسونم.  

 ی داغ برای او آورد .پستچی گفت:مش رضا یک لیوان چا

دانی می- ه؟ مگر زـن ان  جرمش چـی در ـج ت  ـپ ه هر وـق توـن

دلش خواست از زندان بیرون بیاد، باید مدت حبسش تموم 

 شه.

مش رضا قندان بلوری را به طرف پستچی هل داد و گفت  

: 

ــت،  گرـچه فرقی هم ـبا زـندانی ـنداره. هـمه   - زـندانی نیسـ

ــان هم یه جورائی  زندونی اند. از من  کارکنان زندان خودش

خته،بعـضی  ـشب ها کابوس می یح نخواه ،ـس بینم.  اگر توـض

فهمی.  ـسرحرفتون بازـشد و  راـضی ـشد که  بیاد خودت می

اگر این ـکارو برای من انـجام ـبدی دل پیرمردی رو ـکه ـپاش  

ــتتم میلب  ــاد کردی، دس ــم. ترو به هر کی  گوره  ش بوس

 دوست داری راضیش کن از زندون بیرون بیاد.

 اشک چشمان مش رضارا خیس کرد .   

ت. روز       تچی گیج  و مبهوت نامه را درجیبش گذاـش پـس

ــی و   ــی گرـفت و ـبه زـندان رـفت. بـعد از ـبازرسـ بـعد مرخصـ

تفتیش بدنیِ وارد اتاقی  شـد با یک میز و مشـتی کالسـور  

ــان پرونده  قتل ، دعوا،مواد مخدر یا   که  داخل هر کدامشـ

د . پیمان کم و  آدم ربایی، و یا هر چیزی   می ت باـش توانـس

ش   دچار ترس شده بود . روی دیوار قاب عکسی آویزان بی

ای داشت بود، انگار  همه اتاق را زیر نظر داشت. اتاق پنجره

ای  رو به حیاط. از درون قاب پنجره مردانی را دید که گوشه 

گفتند که هایی مینـشـسته بودند و ـسر در گوش هم چیزی

ــنیده نمی ــد، حتما چیز خنده داری تعریف میش د  کردنش

ــه می ــر چون هر از گاهی از خنده ریس رفتند و یکی که س

زد  طاسی داشت پس گردنی به زندانی کنار دستی اش  می

شـــد ولی  و ســـر زندانی الغر و مردنی تا روی زانو خم می

خندیدند. چند تایی هم  کرد،بقیه بیشـتر میاعتراضـی نمی

رفتند و سـیگاری با سـرهای  پایین و قوز کرده آرام راه می

کشــیدند. انتهای حیاط دســتشــویی بود که ا به نوبت میر

شد. کنار  درش نیمه باز بود، گویا در خراب بود و بسته نمی

ر جوانی کنار   ت که پیر مردی با پـس ویی قرار داـش آن  روـش

ــت محکمی به آن جر و بحث می ــر جوان مشـ کردند. پسـ

ت به  ینه پیر مرد زد و اورا  نقش زمین کرد . مردی دـس ـس

ــلوار ا ــویی بیرون آمد و بی توجه به پیرمرد و  ش ــتش ز دس

جوان خشــمگین، راهش را کج کرد و رفت گوشــه حیاط  

کش آفتاب یله داد  . پســتچی فکر کرد کدام یک از ســینه

ید. از آنان می د و از این فکر پـشتش تیر کـش تواند قاتل باـش

ده می تگیر ـش دای زندانیان تازه دـس آمد،  اتاق های دیگر ـص

ــم و آیه که ــدامن بی قسـ هایی که دلهره او را گناهم و صـ

تر می د که هرچه زودتر  از آن محیط بیـش مم ـش کرد.  مـص

اق   دی وارد اـت د بلـن ان ـق ــود .در همین بین  گروهـب دور شـ

شـگر او  د.پسـتچی از نگاه کردن به  چشـمان نافذو پرـس ـش

های پرپـشت و مـشکی اش  را پرهیز داـشت  . گروهبان ابرو

 باالداد  و پرسید:

 آقا با من کار داری؟  -

ه   اتوری بود ـک اریـک د ـک انـن ان ـم ــتچی ، گروهـب اه پسـ از نـگ

صـورتی بیضـی شـکل داشـت و انگار چشـم و ابرویش را با  

ت  ت لبی بلند داـش بانده بودند. پـش ورتش چـس ب به ـص چـس

ا،   ه اینـه ا هـم ــبـیده بود.ـب ارگوش چسـ ـکه زیرش دـهانی چـه
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ـــنا آـمد      ــمش  آشـ .  آرواره جلو آـمده  گروهـبان ـبه چشـ

پـستچی  جلو رفت و نامه را داد.  وقتی به ـصورت گروهبان  

بیشــتر دقت کرد یک آن  پســر یکه بزن مش رضــا یادش  

 آمد:  

 تو  قدیر نیستی؟!-

 قدیر که از خنده سیاهشده بود ،گفت :

 پسر! ازدر که اومدی تو شناختمت !پیمان خان!  -

 پیمان که همچنان با بهت به قدیر نگاه می کرد ،گفت :

ه! تو اینجا چکار میکنی؟! چه هیبتی به هم  ورم نمیبا-  ـش

 گفتیم رستم!زدی بیخود نبود بهت می

ای که به تک ســرفه  ختم شــد آن قیافه خشــن با خنده 

ت . قدیر   تچی گذاـش نای قدیررا پیش روی پـس یمای آـش ـس

ـخاـنه رفتـند و روی پیـمان را در آغوش گرـفت. ـبا هم ـبه آـبدار

ل ک و  ــتیکی  ـل دلی پالسـ ـــن وک دار  روبروی هم  دو صـ

ای خانه عکســی ازیک  خوانندهنشــســتند. روی دیوار آبدار

ا   ــوراخ کرده بودـند و ـب ــمش را سـ ـقدیمی بود ـکه دو چشـ

ــیده بودند. آبدارچی که مرد   ــیبیل برایش کشـ خودکار سـ

بان   طالح پاـس ال پس قد و الغری بود،دو چای به اـص میانـس

ــک ــرخی ـبدلیِ   و چـند ـتا بیسـ وـیت دـیده ـبا قـندان ـگل سـ

ها گذاشــت و رفت  . پســتچی شــرح روز برفی و  جلوی آن

ه پیرمرد داده بود را برای  ه ـب ـچای داغ و جوراب و قولی ـک

 قدیر تعریف کرد. قدیر سعی کرد موضوع را عوض کند.

گذشــته.    پســر باورم نمیشــه عجب دنیاییه . چن ســال -

تی ازدواج کردی  تش داـش تی با همان دختری که دوـس راـس

داد  نوشــت و میت هســت هادی برات نامه مییا نشــد. یاد

خواهرش بده به مهری. یادته جواب نامه رو میبردی گوـشه  

گـشتی  کلی ـسرحال و ـشنگول حیاط بخونیش، وقتی برمی

 به نظر می اومدی !  

مهری -  خــانواده  بــاالخره  بود  روزای  چــه  بخیر  یــادش 

ــو بخوـنه.  ــشـ ــرطی ـکه مهری درسـ موافـقت کردـند ـبه شـ

اگنمی میدونم   کــار  چی  من  نبود  مهری  مهری ر  کردم. 

ــانس زـندگیـمه،  مهری هـمه چیز مـنه هنوز بزرگ ترین شـ

 عاشق هم هستیم.

 داد.قدیر حاال  سر به زیر گوش می

 لختی هردو ساکت ماندند.پیمان گفت :  

مهری معلم ابتداییه،  منم کارمند اداره پست، تو چرا سر -

 از اینجا در آوردی؟

 را بلند کند ، با دلخوری گفت: قدیر بی آن که سرش

خوش به حالت، شانس و قسمت من هم این بود  خودم  -

ر از این له. از نفهمیدم چطو ـس تانش مفـص جا در آوردم. داـس

ــبح ـتا غروب ـبا زـندانی ــتم، هر روز ـبه ـپدرم فکر  صـ ـها هسـ

خواد منو ببینه. کنم و آرزوی دیدنشو دارم ولی اون نمیمی

ا دمی ــتعـف ت اسـ ه هر وـق ار  ادی برگرد. فکر میـگ ه ـک کـن

اده اهد  اییه. نمیـس دونی چه کار ـسختی دارم. یه وقتائی  ـش

ــبش ـبد خوابـیده  ـهازـندانی  اـعدام ــبح ـکه شـ م . ـیک روز صـ

تر وقتا   خوابای چرت و پرت میدیدم   بودم، چون مثل بیـش

ه  ایی  ـک ــه اـعدام اُوردن. از اوـن اـچاق واسـ ه جرم ـق ، یکیو ـب

پورت می و  هـارت  دمِ  کنخیلی  دارن، حتی  جیگر  کـه  ن 

گناهه.  گف که بیجماعت می  چوبه دار. مث بیشـتر زندونی

ـشد.اما همین آدم کـسی حریف زور بازو و ـسر نترـسش نمی

در لحظه اعدام ســرشــو رو شــونه من گذاشــت وهای های  

گریه کرد. من که خودم جَنس بودم با این حال دلم واسش  

د بلند گریه دونم چی شـــد که مثل بچه بلنســـوخت. نمی

کرد. رنگ پوـستش از ترس عین مالفه ـسفید ـشده بود. مث  

ــتن. ممد بلبلی تو مرده ــتش داش ها بود تا زنده. همه دوس

د می ه میبـن ا ـهای ـهای گرـی دونـی د و زـن کردن. او ـپاک  خوـن

آلوده و یوســف چو دریاســت تو ناپاک نخوانش، گرگ دهن

 ا می دونه !گناه بود...خدندریده است..... فک کنم واقعا بی

 

 پیمان دست روی شانه قدیر گذاشت وگفت:   

    

دلم برای قدیر قدیمی تنگ شـده. مرد! تکانی به خودت   -

ــر خودت اُوردی ه سـ ــر   .ـبده. چی ـب هم خودتو تو درد سـ

ا   دم ـج ای پیرتو. وقتی مش رضـــارو  دـی اـب داختی هم ـب اـن

خوردم از بس شــکســته شــده بود. به روش نیاوردم.دلم  

 نیومد.

ای اُفتادم. اگر خانجون خدا دونی تو چه مخمصـهنمی  تو- 

 بیامرز زنده بود منو از ایندردسر  در میاورد.

دیر      ـق ای  ا حرف ـه اغی غمگینی  ازدور   ـب ه ـب آواز کوـچ

قاطی ـشده بود.پیمان   که احـساس خـستگی و   و کالفگی  

گوید.  کرد، کنار پنجره رفت تا دیگر نـشنود قدیر چه میمی
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انی به پیمان خیره ـشد   و از دور دو انگـشتش را زندانیِ جو

به نشانه  سیگار به او نشان داد. پیمان با اشاره دست  به او 

ـها متوـجه فهـماـند ـکه  ـندارد. ـقدیر کـنار پنجره رـفت. زـندانی

دند و به نظر  ور قدیر ـش ان تغییرکرد.وقتی  حـض آمد رفتارـش

 قدیر سربرگرداند ،پیمان گفت:  

 گم که هادی رو دیدم.تا یادم نرفته ب -

قدیرسیگاری روشن کرد و در حالی که دودش را از پنجره 

 بیرون می داد گفت:  

ای -  اـب ادی و ـب ا ـه ام ـب اـب ا ـب اریِ من ـب دبختی و گرفـت ه ـب هـم

دونـسی هادی برادری دوقلو داره و  هادی  ـشروع ـشد. تو می

منِ مادر مرده اگر نوبت پســتم باشــه،  شــاید مجبور شــم  

اهد  طناب دار را  تم بندازم و ـش به گردن برادر بهترین دوـس

 دست و پا زدنش باشم.

دانســـته. پیمان که هاج و واج مانده بود ، گفت که نمی   

ــال ـهادی وجود برادرش را مخفی کرده  چطور این هـمه سـ

ــش ــر بود و چرا؟... و پرس های دیگری که حتما   جواب س

 راستی برایش داشت.

ــ ــم   برادر ـحاال ـبا حرف ـهای ـقدیر معلوم شـ د ـکه  ـهاشـ

دوقلوی هادی به صـورت یک  کودک  اسـتثنایی بدنیا آمد  

ــتثنایی هم باقی ماند. او دیر حرف زد، دیر راه افتاد و   و اس

بهره هوشـی پایینی داشـت، پزشـکان هم نتوانسـتند کاری  

 برایش بکنند.

ارغ از دـغدـغه ـهای ذهنی اش ذهنی   پیـمان  ـیک لحـظه ـف

دسـت برد نامه مش رضـا  را از برای  برادر دوقلوی هادی ،

ت قدیر   ر برداـش قدیر گرفت و با ولع تا انتها خواند. وقتی ـس

 گفت:

خواد من این شــغلو ول کنم.  حاال فهمیدی چرا بابام  می-

ا اون هـمه چیو ـکه نمی ه. تو راس میـگه من زـندونیم اـم دوـن

این چند ـسال که هاـشم زندونیه، ـشبا انگار فـشار طنابو دور  

دام کنن، یهو از س میگردن خودم ح کنم و  قراره منو اـع

دا   اق این دوروبرا پـی ک اـت خواب می پرم، واســـه همین ـی

پردم کردم. بچه ه همین ـس مم واـس ها میدونن دلواپس هاـش

ــد فوری خبرم کنن. اـما دریغ از ـیک  خواب   اـگه چیزی شـ

راحت نو خونه خودم. شـوماها هیچی نمیدونین هیچی!این  

تبچه بی ه.  گناهه ، ناخواـس ته باـش ته، تازه اگه گـش ه آدم کـش

کنم  بتونه  یه پشــه  رو بکشــه چه برســه  من که فکر نمی

ده اب داره. از پروـن ل آدم، طفـلک مخش ـت اش خبر دارم، قـت

دونم کار  سر راستی نیس در هم و بر همه، من که بعید می

اون باشـه. دکتر زندان هم نتو نسـت کاری کنه تا آزادبشـه 

عجیبیـه. خـان از .پرونـده  کلفتـان،  دُم  اون  از  مقتول  واده 

هیشکی کاری بر نمیاد. مگه معجزه بشه ، تازه  پول زیادیم  

 تونه بده.  خواستن، پدر هاشم دستش تنگه نمی

دی خوب این- دانو دـی ات زـن اـق ه خیلی اتـف هم روش، تو ـک

ا مـیدونی، هرچی   ه چیزی دـیدی ـی ــتی، نکـن آدم ـکه  نکشـ

را خودتو درگیر گیره  ،چهسـت دادگاه خودش تصـمیم می

ــتعفا بده آخه این دیگه چه  کردی، بیا پدر پیرتو ببین، اسـ

ــت کردی ؟ انگار هر روز  ــه خودت درسـ جور زندگیه واسـ

میره.  شــی! آدم یه دفه که بیشــتر نمیمیری و زنده میمی

 مونی.نگران کار هم نباش بیکار نمی

 

یگاری له کرد .لحظاتی   یگارش را توی زیرـس قدیر مانده ـس

ت به پیمان خیره شـد .بعد دسـت هایش را به هم  درسـکو

 مالید و گفت :

ــیرم، کاش می   - ــدهمه چیزو که  نمیدونی، اس باهات    ش

ــم.   ــت منم باید باش ــم اینجاس درد دل کنم. تا وقتی هاش

دونم. من ـشاهد قتل نیـستم ولی راـسش خودمو مـسئول می

ــمو ـپاره کرده بودن  ــای ـهاشـ اونـجا بودم. من دـیدم لـباسـ

ک تر ه میطفـل ده بود و گرـی ـــی د. وقتی  سـ ا بودـن کرد. دو ـت

رـسیدم دیدم یکیـشون فرار کرد و اون یکی هم ـسرش غرق  

ه پلیس نگفتم چون فکر   بود. چیزی ـب ه،  نگو  مرده  خوـن

ــک می ـــمه. شـ کردم امـکان ـنداره ـفک کنن قـتل ـکار ـهاشـ

کنن. اونی که فرار کرد رو میـشناـسمش.  نداـشتم آزادش می

ه ضـرر هاشـم تموم بشـه، واسـه ترسـم حرف زدن من بمی

همین تا حاال خفقون گرفتم. اون طفل معصــوم خوب و بد  

ـشه. زندون مث یه مملکته ، ـشاه داره، وزیر داره ـسرش نمی

یرین عقله. هم   و رعیت. بدبخت تر از رعیت جماعت آدم ـش

دزدن و هم، چی بگم همه جوره ازش پوال و وســایلشــو می

ــتفاده می ــوء اس رف. تازه اگه دکتر بتونه کنن، از همه طس

ــکل روانی داره  اعدام نمی ــه، ولی باید  ثابت کنه که مش ش

ــی کنه اونم با دادن یه پول هنگفت و     خانواده مقتولرو راض

ــبا خوابم  ــه یااین که ببرنش دیوونه خونه. ش یا حبس بکش
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کنم  بینم اون ـیارو رو دارم خـفه مینمیبره. ـگاهی خواب می

 می پرم ! ویهوی خیس عرق از خواب

پسـتچی  توی ذهن اش صـحنه های سـوء اسـتفاده از      

ــحنه جرم را مثل   ــور قدیر در صـ برادر پیمان، قتل و حضـ

چه شـنیده بود  فیلم های جنایی مجسـم  کرد. همه ی  آن

ــده.   او را گیج و مبهوت کرده بود. احســاس کرد گرمش ش

پیمـان  برای  چـای دیگری  از درد دل،  ــیمـان  پشـ دیر  ـق

 می زد: ریخت.داشت با خودش حرف

گرفتم خدا رو شــکر که بیشــتر  کاش  جلوی زبانمو می  - 

 روی کردم.حرف نزدم، تا همین جاش هم زیاده

یک نفر از پـشت در قدیررا ـصداکرد .پیمان هم آماده رفتن 

 شد ودر آستانه خروج از اتاق گفت:

 

نه     - ر در نمیارم اما  دلم روـش تش خیلی از قانون ـس راـس

گردی  هم تو آزاد میشــی برمیشــه،  که همه چی درس می

 بسته.پیش بابات هم هاشم زبون

  

خورشـــید پشـــت برج نگهبانی زندان داشـــت  غروب      

میکرد و تا میتوانست سایه ها را بلندترنشان می داد . سایه  

هایی که راه میرفتند در هم میشد و شکلهای هراس زندانی

ای ارچهها با تکه پ کردند. یکی از زندانیانگیزی درسـت می

کرد و زندانی دیگری پاچه شلوار او   ـشیشه اتاقی را تمیز می

بیده و مراقب بود هم فت چـس قوط نکند. هر  را ـس بندش ـس

بار که پنجره تکان میخورد، بازتاب  نور قرمز رنگ خورشید  

رم ورت قدیر را قرمز و ـش ه پنجره ـص یـش کرد.  آگین میاز ـش

نـشـسته  بودند   هایی که ـسینه کش آفتاب قطارـسایه زندانی

ها  باریک و بلند تا لبه دیوارزندان دامن  کـشیده  بود. ـسایه  

ــدـند.  ـها هم دـیده نمیآنـقدر بلـند بودـند ـکه خود زـندانی شـ

ــلی زندان  نگاهی   ــتچی که حین رفتن به طرف در اص پس

ایه ها داـشت ، نمی ایههم به ـس تند  دانـست ـس ها زندانی هـس

ــدا یا مردانی که به دیوار تکیه کرده ان د . بلندگو قدیر را ص

ــایه ــط س ــتچی قدیر را وس کرد،  ها  برانداز میکرد.     پس

درازتر از بقیه به نظر می رسید . زندانی ها  دور قدیر جمع 

ــایه ها هم دیوار زندان را ترک کردند.لحظاتی   ــدند و س ش

 بعد خورشید پشت برج زندان مخفی  شد .  

ــربازی پیمان را تا دم در همراهی ک      ــدای س رد. در با ص

ای پشت سرش بسته شد.زیاد دورنشده بود که احساس ناله

ــرما دارد  نرمه گوش هایش را بی حس می   ــوز س کرد  س

هایش را در جیب لباســش فرو برد وکاله را تا  کند . دســت

 روی گوش هایش پایین کشیدوپشت موترش نشست .  

در آخرین هفته های اسفند ،سال داشت عوض می شد.تک  

شــکســته بود . .قدیر بار دگر باالی تپه بود، او عادت  ســرما

ت هر از گاهی که دلتنگی و کابوس بانه امانش  داـش های ـش

برید از  تپه پشــت زندان باال برود و تا بر آمدن کامل  را می

ید آرامش  ای دمیدن خورـش یند. تماـش ید آن جا بنـش خورـش

ب قبل مثل  کرد. آن روز قدیر بعد از کابوسمی هایی که ـش

ــت بخواـبد، ـطاقتش دیگر    خـتک رویشب افـتاده بود، نتوانسـ

طاق شــده بود. لباس  پوشــید تا  به تماشــای طلوع آفتاب  

ــد.  برود.در باالی تپه برج مراقبت زندان ازدور  دیده می شـ

رق هر دم به رنگی در می مان مـش ت ابرهای  آـس آمد. از پـش

روشـن افق ، خورشـید آرام آرام بر می آمد . قدیر هیچ گاه  

 طلوعی ـبه این زیـبایی ـندـیده بود   .در آن لحـظه ـها ، چهره 

قدیر به رنگ ـسرخ در آمده بود.همراه گرمای دلپذیر آفتاب  

ام وجودش  طلوع  ا تـم د   ـب انش دوـی ازه ای  در ـج ، عزم ـت

ــادمانه و رها تا پایین تپه  ــاس می کرد . ش تازه ای را احس

 شد.قدر دوید که دیگر برج زندان دیده نمیآن

1۳/11/1400
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 عزت گوشه گیر  

 
 

 روبروی هم روی مبل  زرد خردلی رنگ 
بیزارم.  پاییدن های مادرم  از زل زدن ها و زیرزیرکی  من 

الکترونیکی پنهانی   حس می کنم نگاهش مثل یک چشم 

از وجود   مرا  و  کند  عریان می  را  ام  زندگی  لحظات  ترین 

از وجود خودم می  خودم   خجالتزده و دلزده می کند. مرا 

با   اعتمادم می کند  با خودم. بی  نامأنوسم می کند  دزدد. 

خودم. عقم می گیرد از خودم. هر آدمی به محرمانه ترین  

لحظات زندگی اش، مثل یک راز پنهان نیاز دارد. اصال مثل  

اما   گیر  گوشه  مروارید  یک  مثل  مسلم.  امتیاز  و  یک حق 

و استوار در صدف خودش خوابیده.... مثل روح که    شورشگر

اما می   یعنی چه!  نمی دانم روح  نادیدنی است... هر چند 

دانم یک نیروی زاینده نا دیدنی است... مثل فکر که پنهان  

است در درون کاسه استخوانی سر... چه می دانم... مثل مغز  

است.  ترد و نرم گردو... مثل هر دانه که در الیه هایی پنهان  

مثل تخم سیب و گالبی... مثل هسته هلو... چه می دانم...  

مثل هسته های انگور... نه، نمی توانم هسته انگور را در این  

دسته بندی قرار بدهم. پوست انگور شفاف است و راز هسته  

ها را برمال می کند.... آهان... انجیر آره، مثل انجیر... هر چند  

را اصال ندیده ام. طعمش    دو سه سالی است که رنگ انجیر

 را هم نچشیده ام! مگر توی این سرما انجیر پیدا می شود! 

آره.... مادرم همه اش مرا می پاید! نه می توانم در اتاقم را  

ببندم و در تنهایی به هر چه و هر کس که دلم می خواهد  

با خودم حرف  این مبل و  بنشینم روی  نه  فحش بدهم و 

لت، مثل اتللو، مثل مکبث، مثل  بزنم در سکوت... مثل هام 

لیدی مکبث یا اصال خود شکسپیر که مادرم از چهار پنج  

سالگی وادارم می کرد که بنشینم روی صندلی های تئاتر  

شهر تهران و مثل یک زندانی زنجیری به حرف های این 

خل و چل های دیوانه گوش بدهم و نگاهشان بکنم مثل  

 یک آدم خل و چل و دیوانه!  

 ن مادر خل و چل و دیوانه ام چه از جانم می خواهد؟ آخر ای

صدای چرخاندن کلید در خانه که به گوشم می رسد در 

چند حس چندگانه فرو می روم. هم یکجوری شاد می شوم 

هم   شود.  می  پراکنده  نفسی  یک  اتاق،  نفسی  بی  در  که 

وحشتزده می شوم که مادرم با آمدنش در اتاق یکهو مثل 

آن نگاه های مظنونش شالقم می زند، بعد    یک بازجو، اول با

یک چاقوی تیز از چشم هایش می زند بیرون، می جهد زیر  

گلویم و با یک ضربه ناگهانی سرم را از تنم جدا می کند.  

همه این ها را فرز و چابک انجام می دهد. بعد مظنونانه می  

 گوید: باز هم نشسته ای روبروی تلویزیون؟ 

پناه ببرم. نه کسی را در    من در آنموقع نمی دانم به کجا 

مدرسه می شناسم نه کسی را توی خیابان! نه کسی را توی 

آمریکن   مثل  است  چیزی  اسمش  که  فکسنی  شهر  این 

سیتی. یا هر کوفت و زهر مار دیگری! حتا اتاقم در این شهر 

فکسنی که می تواند برایم یک پناهگاه باشد، از من گرفته  

ون قراضه که می تواند مثل یک  شده است. حتا این تلویزی

 جاروکش، تنهایی مرا جارو کند.  

چهارده   سیزده  از سن  ام  خواسته  من  که  گفته  اصال کی 

سالگی از تهران بزنم بیایم بیرون و بروم به یک کشور دیگر  

که  فکسنی  شهر  یک  توی  بیایم  و  آمریکاست  اسمش  که 

اسمش آمریکن سیتی است؟ اصال کسی از من پرسیده بود  

می خواهی بروی یک کشور دیگر؟ من همه اش مثل    که

از این   از این خانه به آن خانه،  ام  یک الشه کشیده شده 

شهر به آن شهر. از این کشور به آن کشور! اصال کسی از 

 من پرسیده بود که می خواهی بدنیا بیایی یا نه؟  

 پدرم؟ 
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کدام پدر؟ پدرم معلوم نیست زیر کدام تل خاک خوابیده و  

ن هایش را حاال کدام حشرات موذی دارند لیس می  استخوا

زنند! آن حفره های توی استخوانش که با شلیک تیرباران 

و چند تیر خالص مثل سرداب های زیر زمینی گود و تاریک 

 شده اند. گود و پیچ در پیچ....  

 مادرم؟! 

از  بیشتر  چیز  هیچ  و  است  سالم  پانزده  من  مادر؟  کدام 

نمی ترساند! در خانه که باز می  چرخش کلید در خانه مرا  

شود، مادرم وارد می شود. زیر چشم هایش سیاه است و  

پشتش خمیده. می دانم که خیلی خسته است. مرا که می 

بیند که نشسته ام روبروی تلویزیون و دارم به آن نمایش  

همه   تا  خندم  می  بیشرمانه  تلویزیونی،  احمقانه  های 

فراموش را  زندگیم  خاکستری  همه    چیزهای  حتا  کنم، 

بربری، حتا   نان  بوی خوش  تصور  را، مثل  چیزهای خوب 

تصور تیک تیک ساعت دستی پدرم، حتا صدای آکوردئون  

یک دوره گرد توی خیابان، او ناگهان می ایستد روبروی در  

خانه، بعد با چشمهایش ریز ریزم می کند. می دانم که حاال  

های بلند  مثل لیدی مکبث انگشتانش را می چکاند توی مو

تابدارش، بعد جیغ می کشد و چپه چپه موهایش زیر نور 

ضعیف تلویزیون چرخ می خورند توی هوا  و بعد خودش   

را می پراند روی پرده های پنجره، چنگ می زند به آن ها  

از باال تا پایین، تا آن پرده ها را با همان دست ها ی لیدی  

پوره کند! درست مثل همین صح پاره  وارش  از مکبث  نه 

نمایش مکبث که مادرم در پنج شش سالگی ام مرا مجبور 

کرده بود ببینم. و من همه اش از صندلی تئاتر خودم را می  

انداختم پایین و مادرم چپ چپ نگاهم می کرد مثل همه 

 تماشاگران دیگر روی صندلی هایشان.   

از جا برمی خیزم، فرز و چابک. تلویزیون خاموش است. من  

اصال   را  روی  آن  نشینم  دوباره می  امروز.  ام  نکرده  روشن 

مبل  زرد خردلی مندرس که مادرم آن را شش ماه پیش از 

توی کوچه کنار آشغالدانی پیدا کرده بود. روبرویم در شیشه 

خاموش تلویزیون تصویرم به من چشمک می زند. چرا می  

گویم تصویر؟ این خودم هستم که نشسته ام روبروی خودم 

رد خردلی رنگ مندرس. همین مبل زرد  روی یک مبل ز

خردلی رنگ که مادرم شش ماه پیش آن را از توی کوچه 

کنار آشغالدانی پیدا کرده بود. و با هم کشان کشان آن را  

به خانه مان آورده بودیم. من و مادرم. همین مادرم که در  

تهران که بودیم از اتاق کارش می توانستیم کوه البرز را با  

انبوه  برف های سفی دش تما شا کنیم. برف ها شکل یک 

سفید خامه ای شیرین بودند روی قله یک بستنی قیفی که  

 من از دور لیسشان می زدم!   

خودم که نشسته است روبروی خودم ، درست روبروی خودم  

هایم،   چشم  توی  است  زده  زل  و  تلویزیون،  شیشه  توی 

می    تصمیم می گیرد که از جا برخیزد و دستم را بگیرد... 

داند که نه دوست دارم خودم را بکشم و نه دوست دارم که 

ادامه بدهم. مرا می   آور و هیستریک  این زندگی مالل  به 

شناسد از زل زدن هایم به عمق چشم های خودم در برزخ.  

مرا خوب می شناسد. به همین خاطر دستم را می گیرد و  

چه هر دو از جا بلند می شویم و تصمیم می گیریم که در کو

آباد   یوسف  خیابان  در  مان  خانه  اطراف  های  کوچه  پس 

تهران با هم قدم بزنیم. هر دومان مثل دو خواهر دوقلو. هر  

دو پانزده سالمان است. موهای هردومان ژولیده است و با  

های   پستان  شده.  بسته  سرمان  پشت  از  سیاه  کش  یک 

رنگشان  صورتی  کوچک  دکمه  دو  با  است  گرد  هردومان 

دو در مقابل هم می ایستیم در آیینه حمام و   وقتی که هر

به پستان های همدیگر نگاه می کنیم. ناف هر دومان گود  

 است. 

دارند   بچه  پسر  چند  که  کوچه  توی  است  ایستاده  پدرم 

فوتبال بازی می کنند. من رامین را با موهای فرفری اش 

دوست دارم. من پنج شش ساله ام و دست راست پدرم را 

من دیگر دست چپش را. پدرم نمی فهمد که ما  گرفته ام و  

یکی هستیم. شاید هم می فهمد اما به روی خودش نمی 

آورد.  دست پدرم توی دست منست، دست مادرم هم در  

دست دیگر، پیش از آن که انقالب شده باشد، پیش از آن  

که جنگ شده باشد. پیش از آن که بمب ها و خمپاره ها و  

پدری مان و پدر بزرگ مادری  موشک ها خانه پدر بزرگ  

مان را ویران کرده باشند. پیش از آن که پدر بزرگ ها و  

مادر بزرگ ها و خاله ها و عمه ها و دایی ها و عمو ها و  

همه بچه ها و نوه ها برای تعطیالت تابستان آمده باشند در  

خانه مان در تهران. پیش از آنکه همه چیزشان را از دست 

های دشمن مبل ها و صندلی ها و فرش    داده باشند و سرباز

اثر   ها و ظرف های چینی و کریستال شان را، که اگر در 
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که   آن  از  پیش  کنند.  غارت  بودند،  نشکسته  ها  بمباران 

نارنجی   و  گلهای سرخ  و  شوند  بی سر  خرما  های  درخت 

توی   دستم  باشد.  شده  تنگ  ها  آن  برای  دلشان  کاغذی 

دیگ من  دست  است.  قفل  پدرم  چپ  دست  دست  در  ر 

راستش. پیش از آن که پدرم دستگیر شده باشد و به زندان  

اثر شالق آش و الش شده   افتاده باشد و کف پاهایش در 

باشند. در همان زمان هایی که مادر بزرگ ها و پدر بزرگ  

ها و عمه ها و خاله ها و عمو ها و دایی ها کنارمان دور  

و با مرغ  سفره های طویل نشسته بودند و با هم زرشک پل

می خوردیم و ساالد خیار و گوجه فرنگی و آبدوغ خیار و  

آپارات   برایم یک  پدرم  تازه.... همان زمان که  تافتونی  نان 

و   چاپلین  چارلی  های  فیلم  کاست  با  بود  خریده  کوچک 

باستر کیتون. همان زمان که من و پدرم و مادرم بستنی  

ی کردم  لیس می زدیم توی پارک و من گرگم به هوا بازی م

 با آن ها و قایم موشک بازی ....  

چه خیال های بی رمقی! چه اوهام احمقانه ای!  چه تصاویر 

دور و مبهمی! من همه این حرف ها را از مادرم یاد گرفته  

ام که تصور می کند فصیح و پر طمطراق حرف زدن نشانه  

توی همین   که  فهمد  نمی  اصال  او  آدم هاست!  هنرمندی 

روم از هردو  کلمه که همکالسی هایم  مدرسه ای که می  

به کار می برند، یکی اش فاک است! اما مگر می شود این  

 را توی ذهن واپسگرا و عهد پارینه سنگی او فرو کرد؟  

من از جایم بلند شده ام و به خودم که ایستاده است روبرویم  

زل می زنم. دستم را توی دستش گرفته است که برویم به 

ی خیابان یوسف آباد درتهران. اما وقتی  کوچه پس کوچه ها

که صدای چرخاندن کلید را در قفل در خانه می شنوم، آن 

و من مات می مانم که   ناپدید می شود  ناگهان  من دیگر 

 چگونه تصویرم بیش از من از بازجویی های او می ترسد.  

در خانه که باز می شود. مادرم مثل لیدی مکبث وارد خانه 

که مکث کند. می پرسد: باز هم نشسته   می شود. و بی آن

ای روبروی تلویزیون؟ انگار شده است مثل یک آدم ماشینی  

که   بیند  نمی  انگار  چاپلین.  چارلی  جدید  عصر  فیلم  در 

نبوده  تلویزیون روشن  امروز  تلویزیون خاموش است. اصال 

با   و  خودم  روبروی  ام  بوده  نشسته  اش  همه  من  و  است. 

املت، که مادرم همیشه می گفت  خودم حرف زده ام مثل ه

 که چه شاهکاری شکسپیر خلق کرده است!

می دانم زیر چشم های مادرم گود افتاده است. یک هالل  

بی   و  هایم خشک  لب  دانم  می  آن هاست.  دور  سیاه هم 

میز  روی  کند  می  پرت  را  کیفش  االن  دانم  می  رمقند. 

پرده های   با  و می دانم می خواهد   . ناهار خوری  کوچک 

رم رنگ اتاق گالویز شود. با میله های کج و کوله آن ها  ک

پنجره  چارچوب  باالی  داربست  به  لرزان  و  سست  که 

آویزانند. تقصیر من چیست که پدر و مادرم با یک عشقبازی  

شاد یا ناشاد، به من شکل داده اند! آخر چه می شد که به 

جای آن اسپرم کذایی پدرم، یک اسپرم دیگر توی مسابقه  

ه می شد و می رفت تخمک مادرم را سوراخ می کرد!  برند

چرا من؟ کی گفته که من می خواسته ام توی این دنیا بیایم  

و مثل توپ فوتبال یکی از یکطرف به من لگد بزند، و یکی  

دیگر از طرف دیگر؟ من می دانم که اگر به رامین مو فرفری  

ی  می گفتم که هر بار با هر لگد دل و روده ام می آیند تو

دهانم و هی من قورتشان می دهم، او دیگر دلش نمی آمد  

 آن توپ کذایی را هی لگد بزند!  

را. هر   پدرم  را دوست دارم. هم  بخدا قسم من هم مادرم 

چند اصال نمی دانم که خدا کیست و چیست. و اصال هم  

نمی دانم که بعد از آنهمه نماز خواندن ها و مراسم سینه 

بعد از انقالب در مدرسه، چرا   زنی و روسری سر کردن های

من هنوز نمی دانم خدا یعنی چه! اما باید بگویم که با وجود 

از  بیزارم.  دویشان هم  هر  از  مادرم،  و  پدر  داشتن  دوست 

تصور لحظه تالقی آن اسپرم کذایی با آن تخمک کذایی که 

میل   البد  اند!  داده  شکل  کذایی  لحظه  آن  در  مرا 

شان انقالبی  سوت   قهرمانگرایانه  گرماسنج  جیوه  میل 

کشیده است و رفته است تا باالترین نقطه گرما. البته من 

هنوز نمی دانم که چطور حرارت بدن آدم ها می رود باال  

در هنگام فرو رفتن ها و بیرون آمدن ها. من این ها را فقط  

در تلویزیون دیده ام وقتی که مادرم سر کار است و دارد  

پو سفید  های  بچه  گهی  با  کون  را  ثروتمند  نیمه  ست 

و   رفتن  فرو  بار  چند  بخاطر  خب  کند!  می  پاک  دستمال 

بیرون آمدن مرا پس انداخته اند و بعدش رها کرده اند در  

کوچه پس کوچه های تهران تا خودشان بروند در میدان 

بچه  بدهند که  بعدش هم  شعار  و  های جنگ خوزستان 

ی شان  های جنگ زده حق زندگی شان از من که بچه خون

هستم کمتر نیست! و من هی در غیبتشان توی کوچه پس 
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کوچه های بن بست بدنبال رویای آغوششان بگردم و جیغ  

بکشم توی دلم، صدایشان بزنم: مامان... بابا.... و صدایم فقط  

دادم   به  ها  و همسایه  بست...  بن  های  کوچه  توی  بپیچد 

 برسند و نان و آبم بدهند!!  

ختم از زیر زمین هم که شده پیدایش  من اگر خدا را می شنا

پرسش  ازش جواب می خواستم. جواب همه  و  می کردم 

هایم را...  نه مثل یک بازجو. بلکه مثل دو تا آدم عاقل. من  

از او دلیل وجودی ام را می پرسیدم و او می بایستی به من  

 پاسخ بدهد! 

مادرم کلید را می چرخاند توی قفل و می آید و با فریاد  

گر خراش می پالید به پرده های کرم رنگ که چرا  های ج

من نشسته ام روبروی تلویزیون و او نمی داند که تلویزیون 

خودم   مقابل  روز  تمام طول  در  من  و  است  بوده  خاموش 

نشسته بوده ام. دختری پانزده ساله با چشم های سیاه، زیر  

چشم هایش گود افتاده... پوستش کدر و بی طراوت و لب  

با یک کش  هایش خشک را  ژولیده که آن ها  ... موهایش 

به تن دارد که   از پشت سر بسته است و تی شرتی  سیاه 

روی آن چند جمله احمقانه و مزخرف به انگلیسی نوشته 

شده است. این تی شرت را مادرم از یک مغازه دست دوم  

فروشی خریده است که نه او می داند معنی این جمله روی  

توی مدرسه هر کس تی شرت    تی شرت چیست و نه من. 

مرا می بیند با انگشت به همه نشان می دهد و می زند زیر  

خنده. مادرم آن را فقط به خاطر رنگ سرخش برایم خریده 

است. البد فکر می کرده که رنگ سرخ برای من شادی می  

آور  و شرم  ابلهانه  تصورات   ان  توی  آورد. شاید هم هنوز 

کمو پرچم سرخ  که  کند  می  انقالب  تصور  مثل  را  نیستی 

باال!   ببرد  آمریکا  در  خواهد  می  فرانسه  و  چین  و  روسیه 

کاشکی خودش را به انقالب فرانسه نزدیک تر حس کند تا  

هر   که  داند  نمی  آدم هم  اما  دیگر...  احمقانه  های  انقالب 

 کدامشان سر تا پا گهند، یکی گه تر از یکی دیگر! 

ه و خنده آور وقتی که مادرم با خشمی هیستریک و مسخر

مثل دون کیشوت با پرده های خانه به جنگ بر می خیزد  

تا آن ها را پاره پوره کند، من ناگهان دلم برای مادرم می  

سوزد. خنده ام هم می گیرد و دلم برای پدرم هم تنگ می  

شود و در همان لحظه هم از هر دویشان بیزار می شوم. و  

عدامت کردند  پیش خودم می گویم: پدر، چه خوب شد که ا

آدم خودخواه خود پرست! شاید پدر و مادرم فکر کنند که  

بی   مادرم  پدرو  های  آرمان  به  و  خودخواهم  که  منم  این 

احترامی می کنم. اما در همان زمان دلم برای هر دویشان  

و   بود  زنده  پدرم  که  وقتی  که  آورم  می  بیاد  و  سوزد  می 

هم دستگیر    انقالب هم نشده بود و جنگ هم نبود و پدرم را

نکرده بودند، و مادرم هم برایم زرشک پلو با مرغ درست می  

کرد و آهنگ می گذاشت و با هم می رقصیدیم، من چقدر  

خوشبخت بودم. سه چهار ساله بودم که نشسته بودم روی  

زانوی پدرم و با ساعتش بازی می کردم و صدای قلبش را  

خوب  می شنیدم که تاپ تاپ صدا می کرد، مثل یک آهنگ  

می   مرغ  با  پلو  زرشک  دهانم  توی  قاشق  با  او  و  دلنواز...  

گذاشت و با زبان بچگانه می گفت: دهنتو باز کن... آفرین  

دختر خوشگلم... جون دلم... همین یه قاشق آخری رو.... و  

مادرم دهانش را باز می کرد تا بیادم بیاورد که چطور دهانم  

ور بخور تا چاق شی...  را باز کنم و می گفت آها بارک اهلل، بخ

و من حس می کردم که چقدر آفتاب پشت پنجره قشنگ  

است و آن دو تا گنجشک کوچولو که یکیشان روی درخت 

خرمالو نشسته بود و آن یکی روی درخت گل یخ.... و هر  

خواهر   تا  دو  مثل  کردند  می  بازی  موشک  قایم  با هم  دو 

 ی خواند:  دوقلو.... و مامانم برایم چنگه می زد و آواز م

 عروسک خوشگل من قرمز پوشیده "

 تو رختخواب مخمل آبی خوابیده

 یه روز مامان رفته بازار اونو خریده

 خوشگلترازعروسکم هیچکی ندیده 

 حاال بریم توی حیاط با من بازی کن

 توپ بازی و خاک بازی و طناب بازی کن

 الالالالال 

 "الالالالال 

من اصال فکر نمی کردم که در پانزده سالگی نشسته باشم  

روی نوک یک درخت گل یخ بدون عطر و بو توی یک شهر 

سرد و دور افتاده در آن سر دنیا که نه کسی در خانه مان  

را می کوبد و نه ما در خانه کسی را می کوبیم. من انگار در  

سن سه چهار سالگی خودم را در آن دو تا گنجشک می  

م و هر دومان یک گنجشک بودیم توی دو بدن همان  دید

موقع که پدرم با قاشق توی دهانم زرشک پلو با مرغ می  

می   را  پوشیده  قرمز  من  خوشگل  عروسک  مادرم  و  تپاند 
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خواند. حاال ما دو تا گنجشک نشسته ایم روی دو مبل زرد  

خردلی رنگ، یکی مان اینطرف و آن یکی توی شیشه مات 

ساع  که  و  تلویزیون  زند.  می  زل  چشمهایم  به  مات  ها  ت 

استخوان های پدرم معلوم نیست زیر کدام خاک دارند می  

 پوسند!  

 چه فرقی می کند کدام خاک!  

ام!   شده  ملودراماتیک  اینقدر  من  که  است  مسخره  چقدر 

همیشه مادرم این کلمه را به کار می برد وقتی که می بیند  

احساسات بیننده    که وسط فیلم ها برای به هیجان در آوردن

ها و اینکه اشکشان را سرازیر کنند آهنگ های مضحک و  

احمقانه پخش می کنند! یکجور اغراق گرایی عامه پسند!  

این را مادرم همیشه می گوید. من هم البد از او یاد گرفته  

ام که این جمالت را بکار ببرم! حاال مهم نیست پدرم کجا  

این دنیا نیست و  خاک شده. مهم این است که پدرم توی  

من پدر ندارم! البد مادر بزرگ و پدر بزرگ پدریم هم توی  

اتاق هایی با پرده های کشیده سرشان را تکیه داده اند به 

دیوار یا روی کف دستشان و و با دست دیگر استکان چایی 

پایین. عکس   را می کشند  و هورتی چای  دارند  بر می  را 

شومین  روی  است  عکس  قاپ  توی  هم  خانه  پدرم  توی  ه. 

اجاره ای شان در تهران. خانه شان که در جنگ باد هوا رفته 

بود!  خب باید یک کاری بکنند. اگر چایی شان را ننوشند  

می شوند مثل من. یک دختر پانزده ساله که به دوتا دختر 

پانزده ساله تقسیم شده است وهر دو نشسته اند روی دو تا  

م زل می زنند. این  مبل زرد رنگ و مثل هاملت فقط به ه

هم یکجور خوشبختی است که یک مادر بزرگ و پدر بزرگ  

از اعدام پسرشان بتوانند بنشینند توی یک خانه   حتا بعد 

اجاره ای، روی یک قالی مندرس و با هم چای بنوشند!  هر  

چند اگر چایشان هیچ مزه ای نداشته باشد و هر چند اگر  

اشد، آبدوغ خیار و  زرشک پلو با مرغ هیچ مزه ای نداشته ب

ساالد و نان تافتون تازه هم. اما خوبست که آدم ها وقتی  

که زرشک پلو با مرغ می خورند، آبدوغ خیار و ساالد و نان  

تافتون تازه حتا اگر هیچکدام از آن ها هیچ مزه ای نداشته 

و  پهن  سفره  یک  روی  هم،  کنار  باشند  هم  با  اما  باشند، 

تو شان  نوه  اگر  حتا  روبروی بزرگ...  کوچک  اتاق  یک  ی 

خودش نشسته باشد تنها و استخوان های پدرش زیر خاک  

نیمساعت کون گهی بچه های سفید   باشند و مادرش هر 

پوست نیمه ثروتمند را پاک کند و بچه ها عرعر گریه کنند  

 و دلشان برای مادر و پدرشان تنگ شده باشد! 

و   سن  درهمین  فردا،  همین  خواهد  می  دلم  راستش  من 

الی که هستم، در همین پانزده سالگی عروسی کنم. دو تا  س

می   دلم  و  و یک دختر.  پسر  بیاورم. یک  دنیا  به  بچه  هم 

و   پلو  برایشان  هم  بعد  بدهم.  شیر  هایم  بچه  به  خواهد 

خورشت درست کنم. ساالد هم. شوهرم را هم دوست داشته 

تا آخر عمر هم کنارش باشم. توی یک خانه. فرقی   باشم. 

که آن خانه کوچک باشد یا بزرگ. آدم وقتی کسی    نمی کند 

چه  و  بزرگ  چه  ای  خانه  هر  به  باشد،  داشته  دوست  را 

کوچک عادت می کند.... و دلم می خواهد شب ها سرم را 

بگذارم روی سینه شوهرم  و در سکوت به صدای تیک تاک  

ساعتش گوش بدهم. بعد هم چند تا نوه داشته باشم. چند  

ای دخترم، نوه ها و نبیره های دختری ام تا هم نبیره. و بر

عروسک خوشگل من  "یک شعر جدید بخوانم. البته برایش 

را هم می   "قرمز پوشیده، تو رختخواب مخمل آبی خوابیده

خوانم تا مادرم را بیاد بیاورم. اما رنگ پیراهن عروسک را 

بچه   تا  بخوانم  و  بخوانم  بعد هی  کنم.  عوض  دارم  دوست 

به خواب بروند.... و ساعت دستی شوهرم تیک  هایم آرام آرام  

تاک صدا کند زیر گوشم و.... مهم نیست اگر من رئیس فالن  

کمپانی باشم یا نباشم و یا هی گلویم را پاره کنم برای چند  

 شعار دروغکی توی خیابان.... 

و اصال هم دلم نمی خواهد که مادرم بفهمد که من توی 

 دلم چه آرزوهایی دارم!

 

 2022بازنویسی  -1990نوامبر 
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 آذر حسین نوش

 
 

 از پشت پنجره، از پشت ماه
های تاریک چیزی  مریم از اول پاییز کور شده بود و جز سایه

تاریک  نمی نظرش  به  اما  بود،  روشن  که  اتاقی  در  دید. 
آمد، دست دراز کرد و صندلی را پیدا کرد و گذاشتش  می

پنجره. دست دراز کرد و دستگیره را پیدا کرد و پنجره  پای  
 را باز کرد. این کار هر روزش بود.

دو    بود.  کار  سر  خانه    - شهرام  به  دیگر  ساعت  سه 
گشت. پدر مثل هر روز رفته بود به اتاق زیرشیروانی و  برمی

سایت مطالعه  در  را  ایران  خبرهای  آخرین  خبری،  های 
خریدمی بود  رفته  مادر  تنهایی  کرد.  احساس  اما  مریم   .

نشست پشت پنجره کرد. از وقتی که کور شده بود مینمی
کرد  وقت پیش خودش خیال میتا همه جا تاریک شود. آن

 تاریک ماه را ببیند. طرفتواند حتی که می
 کنی من کورم؟«به شهرام گفته بود: »باورمی

شهرام گفته بود: »مهم نیست که من چیزی رو باور داشته  
 بینی .«کنی نمیاشم. مهم اینه که تو فکر میب

چشم هر  پیش  برگشتند،  که  اسپانیا  سفر  که  از  پزشکی 
رفتند، تشخیص همان بود: تو کور نیستی. سر سفره شام  

شه. آخه مگه  نشسته بودند. مادر گفت: »من که باورم نمی
اونم    ممکنه یه دختر جوون، به این سن و سال کور بشه؟

 «توی ماه عسل.
موقع ندیده بود که پدر به   پدر از کوره در رفته بود. تا آن

مادر پرخاش کند. آن هم به آن شدت، با آن خشم. مادر  
سکوت  در  را  شام  باقی  نزد.  حرف  کلمه  یک  حتی  دیگر 
کار   همیشه  شهرام  نبود.  شهرام  خوشبختانه  خوردند. 

گوشهمی و  است  سختکوش  از  کند.  پیش  کور گیر.  آنکه 

بشود، بنا بود از این شهر بروند: بروند به جایی دور از پدر و  
همین  در  شدند  مجبور  نشد.  اما  خویشان.  از  دور  و  مادر 
محل، در همسایگی پدر و مادر آپارتمانی اجاره کنند. شهرام 

برمی کار  سر  از  پدرزنش  که  خانه  به  همه  از  اول  گردد، 
نخوردهمی کار  سر  اگر  را  شامش  جا    آید.  همین  باشد، 
زند، یا تلویزیون نشیند. با پدر گپ میخورد. ساعتی میمی

گیرد و آخر شب به خانه  کند. بعد دست او را مینگاه می
ای که بیشتر از نبودن نشان دارد تا از رود. خانهخودش می

 بودن. بیشتر بیان مفهوم جدایی است تا پیوند. با هم 
بیست و چهار سالش بود. اگر  مریم قصد ازدواج نداشت. تازه  

می صبر  دیگر  سال  چند  بود  خودش  مادر  دست  اما  کرد. 
توانست به مادر  طور شد. نمیخواست. پس اینطور میاین

احساس  بار  یک  فقط  بود.  نتوانسته  هیچوقت  بگوید.  نه 
دبیرستان آخر  سال  بود.  کرده  آلمان  خوشبختی  به   در 

نعمت، همکالسی ترکش دل باخت. اما زود فهمید که عشق  
به  باالی کوه  از  یعنی سقوط  امور.  بر  نبودن  یعنی مسلط 
نیت برآوردن یک نیاز. مادر که هرگز عاشق نشده بود، با  
بود.   عاشق  او هم  روزگاری  روزی  بود. شاید  عشق مخالف 

دانست که دروغ  حال میگفت خوشبخت است. با این  می
همه شاید این  دهد. با اینگوید، که خودش را فریب میمی

شد و با خودش  ای که به مصلحت ختم میتنها راه بود: جاده
آورد. برای همین وقتی مادر اصرار کرد، امنیت و آسایش می

 آخرش به ازدواج با شهرام تن داد. 
شهرام: فرزند دکتر علی حقیقت. دکتر علی حقیقت: رفیق  

دار. آبرودار. شهرام مرد خوبی پدر. خانواده  گرمابه و گلستان
کند. به فکر آینده  است. در زندگی احساس مسئولیت می
گوشه  که  است  این  عیبش  تنها  منزویاست.  و  ست.  گیر 

روند، مثل یک گربه گوشه خلوتی  وقتی به خانه خودشان می
ها  کند. شبکند و خودش را با مطالعه سرگرم میپیدا می

گوید هنوز زود است، و اگر خوابند. شهرام مییجدا از هم م
شود. حتی یک بار گفته بود مگر  او اصرار کند، عصبانی می

 یادت رفته که با هم چه قراری گذاشتیم؟
برد.  مریم قبل از ماه عسل، گاهی دستی به سر و رویش می

پوشید. اما شهرام  کرد و دامن کوتاه میموهایش را افشان می
بیند.  کرد که نمیخواست ببیند یا وانمود میدید یا نمینمی

می شهرام مادر  که  است  این  مهم  نیست.  مهم  گوید 
زندگیوظیفه  مرد  است.  آشپزخانه شناس  در  مادر  ست. 

گفت. همه را مثل یک راز به نجوا میپخت و اینشیرینی می
به نجوا گفته بود که از دوازده سال پیش با پدر همخوابه  

ازه پنجاه و سه چهار سال داشت. گفته بود  نبوده، و مادر ت
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»آستانه«اش  در  شاملو  مگر  بود.  مانده  پدر  با  او  خاطر  به 
نگفته بود که »انسان زاده شدن تجسد وظیفه« است. مادر  

کم در بیست و دو سال گذشته »تجسد وظیفه« بود، دست
بایست »تجسد وظیفه« باشد. برای همین پای  و او هم می

ا امضا کرد که با آن موافق نبود. آن روزها که ای ر توافقنامه
اش را از دست نداده بود در خیابان دست در  هنوز نور چشم

می سبکبال  شهرام  میدست  را  آنها  کسی  اگر  دید  رفت. 
مجنون گمان می و  لیلی  بعد کمکرد  عادت  اند.  به هم  کم 

هم عادت میکردند.  زود  شهرام  خانگی  تقصیر  شاید  شود. 
توانست. حتماً اتفاقی افتاده  خواست، اما نمیمی  نبود. شاید

شد آن را به زبان آورد. شاید هم هنوز موقعش  بود که نمی
می فکر  اول  بود.  سفر  نرسیده  در  اما  اوست.  از  ایراد  کرد 

رفت سنگینی  اسپانیا فهمید که اینطور نیست. هر جا که می
  کرد. این حس، هم خوشایند بود و همها را حس مینگاه

دید نگاه مردها را به سوی خودش که میناخوشایند. از این
برد احساس گناه  که لذت میبرد و از اینکشد لذت میمی
شهری می به  تاکسی  با  آمدند  بیرون  که  فرودگاه  از  کرد. 

بایست با اتوبوس به یک شهرک  رفتند: ال اتت. در اینجا می
ایستگاه اتوبوس ساحلی بروند. پاییز بود. اما هوا گرم بود. در  

به انتظار ایستاده بودند. پشت سر یک مغازه خرازی بود و  
نیم نیمکت قرار داشت.  ساعت، شاید هم  مقابل مغازه یک 

بایست در ایستگاه به انتظار بایستند. در این مدت،  بیشتر می
مردی پیر آمد، روی نیمکت نشست و به جاده خیره شد.  

گر داد و همینطور مرد رفت و جای خود را به یک مرد دی
چند نفر آمدند، روی نیمکت نشستند، به جاده خیره شدند  
و   نیاد  اتوبوس  بکن!  رو  فکرش  گفت:  شهرام  رفتند.  و 

آدم  جاده  همینطور  به  بنشینن،  نیمکت  این  روی  بیان  ها 
آمد.  ها به نظر مریم عجیب میخیره شن و برن. این حرف

ن بود به قصد  ترساندش. زندگی در نظر او به سادگی رفتمی
ها را اما  بایست از پیش بشناسد. اینرسیدن به جایی که می

 ش خواست شهرام او را بپسندد و به خودبه شهرام نگفت. می
که   وقتی  است.  همسرش  مریم  که  مریم هست،  که  ببالد 

ای باالخره به مقصد رسیدند، تازه متوجه شدند که چه فاصله
نشین  ود. شهرام خانهبین آنهاست. مریم اهل گشت و گذار ب

گریز. مریم آفتاب و قدم زدن در ساحل را دوست  بود و مردم
از آفتاب  از آفتاب سوخت و  داشت، شهرام همان روز اول 

می خسته  نرفته،  قدم  ده  هنوز  شد.  بهانهبیزار  جویی  شد، 
خواست خانه کرد و اغلب هم بدخلق بود. بیشتر دلش میمی

و وقتش را با مطالعه بگذراند.  بماند، کتابی به دست بگیرد  
خوابیدند. یک روز  که در ویال تنها بودند اما جدا میبا این

اش گذاشت و دستی  مریم به شهرام نزدیک شد، سر بر سینه 
به نوازش به موهای او کشید. شهرام اما مثل کسی که واهمه 

قرار شد. چیزی را بهانه کرد، بلند شد و رفت  داشته باشد، بی
ها ماند. شب از نیمه گذشته بود که شهرام برگشت. و او تن
جا در نشیمن خوابید. در آن چند ساعتی که تنها ماند،  همان

فهمید که به شهرام وابسته است، که چیزی مثل نشست و  
آدم نمیبرخاست  که  پیوند هایی  شهرام  به  را  او  شناخت، 

داد. پیوندی که از جنس زندگی بود و تجسد وظیفه بود.  می
ست برای  گفتند گاهی کوری راهینی راست بود که مییع

بن یک  از  زودتر  خروج  روز  دو  یکی  اگر  شاید  بست؟ 
نمیبرمی دست  از  را  چشمش  نور  اگر  گشتند،  شاید  داد. 

تا نیمههمان روز که شهرام بی شب برنگشت،  خبر رفت و 
گشت،  بست و با اولین پرواز به آلمان برمیچمدانش را می

کوری در نظر او قسمت است، سهمی است از   شد.  کور نمی
که  آنچه  ندیدن  تمنای  تمناست.  یک  هم  شاید  زندگی. 

 شود ندید و تاب دیدنش نیست.نمی
دریا آرام بود و زیبا بود و مثل یک سفره گسترده بود. در  

ها دراز کشیده بود و خورشید درست  ساحل دریا روی ماسه
او به خورشید لحظه  بود.  ی چشم دوخت و اوسط آسمان 

وقتی که از نو به دریا خیره شد، یک زوج جوان را دید که  
می آب  هم  از به  سرشار  لحظه  آن  در  جا،  همه  پاشیدند. 

رفتند و در وسعت  درخشندگی بود و زوج جوان در دریا می
شدند، تا اینکه صدای  دریا اندک اندک شناکنان ناپدید می

ق شد و به دریا خیره  شان دیگر نیامد و او وقتی که دقیخنده
هم   به  دریا  میان  که  دید  نقطه  دو  دوردست  در  ماند، 

پیچیدند، و او یک لحظه آرزو کرد که آن زن باشد، به  می
مرد بپیچد و با مرد در میان دریا یکی شود. آن وقت بود که 
و   باخت  رنگ  گرایید،  تیرگی  به  روز  درخشندگی  ناگهان 

 سیاه شد. 
که انتظار کوری را داشت. کوری نترسیده بود. مثل این بود 

همزادی بود که حاال بازیافته بودش، هرچند که دیر آمده  
بود. کوری زندگی را دگرگون کرد. زندگی که سخت بود، با  

 کور شدن او آسان شد. 
ها هنوز درست دید، مادر در همه این سالمریم از اینکه می

نمی میآلمانی صحبت  اینکه  از  بدون  کرد،  مادر  پدر  دید، 
برد. دیپلمش را که گرفت،  موجودی است درمانده، رنج می

به جای ادامه تحصیل، برای گذران زندگی باغبانی را انتخاب 
ای بود مردانه اما پردرآمد. در گورستان شهر  کرد که حرفه

اش خوب بود، اما کار سخت بود. روزی به  کار گرفت. ماهانه
می نهالی  همکاران  گوری  اتفاق  که  کرد.  کاشت  باز  دهن 
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مانده از میت را نبش قبر کردند.  های باقیناگزیر استخوان 
همه منتظر بودند که او از کار شانه خالی کند. اما ماند و  

زده  کار را به اتفاق همکاران به پایان رساند. ناخن بلند الک
درخت برقی  اره  درنمیبا  جور  هنری  زن  مریم  اگر  آمد. 

گونه اضداد. در  بود میان اینداشت، آن هنر یافتن توافقی  
طور بود. همه چیز یا سیاه بود یا سفید. یا  زندگی هم همین

خوب بود یا بد. وقتی که اولین بار عاشق شد، پیش یکی از  
هایش به این عشق اعتراف کرد. زابینه که دلبسته  همکالسی

نعمت بود، ماجرای عاشقانه او را برای همه تعریف کرد و از  
در وجود مریم مرد و دیگر هرگز نتوانست   آن لحظه چیزی

خطایی را بر کسی ببخشد. زندگی یک کارزار بود و او گردی  
رحم. نرم  بود در این کارزار در قالب گردآفرین. زیبارو، اما بی

 گیر و ناسخاوتمند. اما سرسخت. مهربان اما سخت
به شهرام گفته بود: ما باید هر طور شده تا پنج سال دیگر  

کم  نه شویم. آرزو داشت که بعد از پنج سال، کمخاصاحب
نشین صاحب سه فرزند بشود. اما کوری نابهنگام او را خانه

که شهرام شغل خوبی داشت و درآمدش هم  کرد و با این
نمی هرگز  اما  بود،  آینده  خوب  سال  پنج  تا  توانستند 

همه مهم نبود. مهم این بود که حاال  خانه شوند. بااینصاحب
پیدا کرده بود برای ماندن و ادامه دادن به زندگی با  دلیلی  

شهرام. حاال چیزی ورای روابط زناشویی او را به شهرام پیوند  
قسمت  می را  آن  او  و  داشت  نام  کوری  که  چیزی  داد، 
 شد ندید. نامید، یا تمنا برای ندیدن آنچه که نمیمی

نمی را  اتو  رفت.  خواب  اتاق  به  کورمال  اما  روزی  دید، 
نمیمی را  برق  پریز  کجاست.  آسانی  دانست  به  اما  دید. 

که اتو داغ شد، دوشاخه اتو را به پریز زد و نشست و همین
اتو را گذاشت روی ساعد دست راستش. پوست ساعد تاول  

برد. لذت  زد و ورآمد.  از سوزش پوست ساعدش لذت می
برد از اینکه رها شده بود. مثل این بود که از باالی کوه  می
ای وط کرده باشد. مثل این بود که در میانه دریا نقطهسق

ای دیگر. ساعتی از ظهر گذشته بود. باشد پیچیده در نقطه
پدر تازه ناهارش را نوش جان کرده بود. گفته بود: دخترم!  

 دهی؟  چای پررنگ به بابا می ه لیوانی
وقتی که مریم سینی به دست مقابل پدر ایستاد و مقابل   

ها،  چشم پدر به سوختگی ساعد افتاد. به تاولاو خم شد،  
؟ یا شاید گفته  هبه پوست ورآمده. گفته بود: دخترم! چی شد

چیزی  بود:  گفته  خنده  به  مریم  چرا؟  آخر  یا:  چرا؟  بود: 
می اتو  را  پیرهنم  داشتم  سوخت.  نیست.  دستم  که  کردم 

برد و از اینکه به پدر دروغ  کرد و لذت میسوزش را حس می
برد احساس ت و از اینکه از سوزش ساعد لذت میگفته اس

گریه  خواست سر بر پای پدر بگذارد و  کرد. دلش میگناه می
ای به آغوش پدر برود.  خواست مثل دختربچه . دلش میکند

برد و او کودک  خواست دستی زمان را به عقب میدلش می
میمی نوزاد  میشد،  جنین  مادر  شد،  رحم  به  و  شد 

وقت  . آنرفتبه خواب میا ابد در رحم مادر  گشت و ت بازمی
نشانی   از گمراهی  و  بود،  پاکی  بود، همه  نور  زندگی همه 

 نبود و کوری جزئی از زندگی بود.  
ها  داند که شب شده است. سایههمه میبیند با اینمریم نمی

می محو  شب  کمدر  کمشوند،  و  میرنگرنگ  تا  تر  شوند، 
وس او راه پیدا کنند. مریم به  شب که به کابوقتی از نیمه

داند که ماه  بیند. اما میدوزد. ماه را نمیآسمان چشم می
و می است  ماه    طرف  داند که حاالبدر  اوست.    مالتاریک 

گردد. به عادت از پشت سر به  شهرام تا ساعتی دیگر برمی
می نزدیک  بوسهاو  میشود.  گردنش  بر  مریم  ای  بعد  زند. 
بینی؟  گوید: مگر نمیآمدی؟ شهرام می  گوید: لبخندزنان می

روند. مادر  گوید بریم و آنها میگیرد. میو مریم نشنیده می
ایستد و دلنگران به او نگاه  به عادت هرشب در قاب در می

رود و باز هم  ها پایین میکند که چطور عصاکشان از پله می
همسایه پلهحتماً  بر  از صدای ضرب عصا  های سیمانی  ای 

شود و همه جا تاریک است و صدای پدر در آخرین  ر میبیدا
گوید  رسد که با درد میها از جایی دور به گوش میلحظه 

 دخترم! رفتی؟ خداحافظ دخترم! 
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 خوآن کارلوس اونتی 

 
 

 اوروگوئه، توپامارو و ترور
 برگردان؛ کوشیار پارسی 

 درآمد:  

اوروگوئه با معیارهای آمریکای التین کشور کوچکی است با  

از کودتای نظامی   نیم میلیون جمعیت که پس    27سه و 

تبدیل به کشوری کم جمعیت و از هم گسیخته    197۳ژوئن  

ساالری ِ پیشین  ها طول کشید که به نهاد ِ مردمشد. سال

در   داران بزرگداران و دامبازگردد. پس از کودتا، تنها زمین

 آن امنیت داشتند. 

هشتاد درصد جمعیت در شهرها، از جمله در پایتخت آن  

( پالتا  ال  د  ریو  و  ویدئو  زندگی  Rïo de la Plataمونته   )

 کند. صادرات آن گوشت، پشم، پوست و غله به اروپاست.  می

نگه و  برای  بانک  کشتارگاه،  سردخانه،  به  صادرات  داری 

زمینشرکت بود.  نیاز  باربری  به های  معروف  بزرگ  داران 

ی امور ( که همه شهرنشین بودند، رشته blancosسپیدها )

( بورژواهای وابسته به  coloradosها )به دست داشتند. سرخ 

سرخ زمین از  بخشی  اما  بودند.  بزرگ  نیمهداران  در  ی ها 

سده زحمت نخست  و  کارگران  حمایت  با  بیستم  کشان  ی 

خدمت همهدولت  با  امکانات  گزار  حداقل    –اجتماعی  ی 

بنا نهاد.    -ی فرزندان، و غیره ی درمانی، یارانهحقوق، بیمه

شرکت و  تامین  کارآفرینان  به  موظف  نیز  خصوصی  های 

برنامه بزرگ،  دو حزب  بودند.  کارکنان  اجتماعی  ی  حقوق 

می برگزار  آزادانه  انتخابات  و  داشتند  سال  روشن  از  شد. 

اول  1966تا    1951 شخص  یا  جمهوری  مملکت    رییس 

نُه نفر مسئول اداره ی کشور بودند. بیشتر وجود نداشت و 

اند، گرچه نگاران آن را سوییس آمریکای التین نامیدهتاریخ

سرخ بود.  فئودالی  نیمه  آن  اقتصاد  از  اساس  تا    1865ها 

  1958های  ی دولت به دست داشتند، جز سالاداره   197۳

 که دولت به دست سپیدها افتاد.  1966تا 

سال   از  که  اقتصادی  اصلی    1957بحران  دلیل  شد،  آغاز 

داران در برابر قدرت پایان رفاه اجتماعی بود. مقاومت زمین

( کارگران  سندیکای  و  از  CNTکارگران  ترس  و   )

اداره  کارگران  بود.  دیگر  دلیل  شرکتسوسیالیسم  و  ی  ها 

و   تورم  اما  داشتند،  دست  به  را  اقتصادی  دیگر  امکانات 

 آغاز اعتصابات و مقاومت بود.     1960ویژه پس از  بحران، به  

( بنیاد گذاشتند که به  MLNمخالفان، جنبش آزادی ملی )

( قیام  Tupamarosتوپامارو  از  توپامارو  نام  است.  ( مشهور 

 ی هجدهم گرفته شده است.   شمردگان پرو در سدههندی

های کوچک چریک مسلح شهری تشکیل  توپاماروها از گروه

ک بود  گروگانشده  با  بانکه  از  دزدی  اشغال  گیری،  و  ها 

ارگانکالنتری و  در جنگ ها  مرکزی  دولت  با  دولتی  های 

برنامه رغم  به  اما  مشارکت  بود،  تعاونی،  اراضی،  تقسیم  ی 

اجتماعی، باال بردن رفاه اجتماعی و آزادی مدنی نتوانستند 

شان نابود کردن  به انقالب اجتماعی شکل دهند. در برنامه

 داران نیز بود.داران بزرگ و بانکنزمی

بحران اقتصادی بر نظامیان نیز تاثیر داشت. رییس جمهوری 

ها  به ژنرال  1971( در سال  Pacheco Arecoپاچکو آرکو )

دستور از میان برداشتن توپاماروها را صادر کرد. سال بعد  

( اعالم کرد که کشور در Bordaberryجانشین او بوردابری )

( رهبر  Raúl Sendicاست. رائول سندیک )  'جنگ داخلی'

  دستگیر شد. اما افسران زیاده  1972توپاماروها در سپتامبر  

های  با یاری فاشیست  197۳ژوئن    27تر بودند و در  خواه 

به کودتا زدند. بوردابری اما   برزیل و سفارت آمریکا دست 

 رییس جمهوری باقی ماند.   

از بیخ و بن دگرگون  ساالری خطرناک بود، کشور بایدمردم

مردممی و  در  شد  بعد  ماه  چند  که  همانی  نابود.  ساالری 

نوامبر   انتخابات  در  داد.  روی  نیز  ی جبهه  1971شیلی 

( تشکیل شده بود. در برابر آن و  Frente Amplioفراگیر )

ی مرگ سر برآورد که دست  نیز در برابر توپاماروها جوخه

جهانی میسیونرها    به کشتارهای سیاسی زد. بعدها جنبش

( MMM  -  Movimiento Misionero Mundialیا ام ام ام )
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برادرخوانده که  شد  کمونیستهای تشکیل  ضد  ائتالف  ی 

(  AAA  -Alianza Anticomunista Argentinaآرژانتین )

از   پس  لجام  197۳ژوئن    27بود.  با  گسیخته   ترور  ای 

اتحادیه سندیکاها،  کردن  حزبغیرقانونی  و  ها،  ها 

های گسترده، شکنجه و آزار آغاز شد. ژنرال وادورا ستگیری د

(Vadora  همان کرد که همکارش پینوشه در شیلی. صدها )

هزار روشنفکر و وابستگان به جنبش چپ کارگری از کشور 

فاشیست به گریختند.  دست  آرژانتین  سیاسی  پلیس  و  ها 

دستگیری،   به  و  شده  اوروگوئه  دوستان  با  همکاری  کار 

بازگرداندن و حتا کشتار پناهندگان پرداختند. ترور شکنجه،  

در آرژانتین سبب   1976دو سناتور سابق اوروگوئه به سال  

هزار  هفت  سال  همان  شد.  جهان  روشنفکران  اعتراض 

زندانی سیاسی در کشور کم جمعیت اوروگوئه وجود داشت. 

بوردابری   جمهوری  رییس  بود.  مرز  بی  زندان  در  شکنجه 

ی مطیع دیگری جای او نشست تا با یاری رهبرکنار شد و مه

در   کشور  ملی  امنیت  داخلی'شورای  با   –  'جنگ  جنگ 

 را اداره کند.   –شهروندان 

ی مردم ساالری  کشور به روند نهادینه شده  1985از سال  

 بازگشت.    

 

اونتی   کارلوس  - Juan Carlos Onetti  -  (1909 -خوآن 

از روشنفکران از دید   ی اوروگوئه( نویسنده1994 بسیاری 

ی ادبی نوبل  ی دریافت جایزهآمریکایی شایسته-اسپانیایی

ی سروانتس دریافت  بود. این جایزه به او داده نشد، اما جایزه

ی ادبی برای ادبیات اسپانیولی است.  ترین جایزهکرد که مهم

ی خشونت و انتقام است که در آن هاش دربارهبیشتر روایت 

اند. شر آن روی سکه  انسان به هم تنیده  خیر و شر در درون

است که هنوز و همیشه تضاد هم در خود دارد: خشونت و  

می پسانتقام  در  باشد.  هم  عشق  ابراز  ی زمینهتواند 

پیوسته داستان صدای  موسیقی هاش  گوش وارهی  به  ای 

بیمی برای  است  دلسوزی  انگار  که  در  رسد  انسان  پناهی 

 اش نیز نیست. یده و قادر به درکش که خود نگزبرابر هستی

که به متن آسیب    'دوزخ بسیار ترسناک'مثل داستان کوتاه  

باید  می  (palimpsest)پالیمپسست/  دیده خواننده  و  ماند 

بازسازیالیه بتواند  تا  بگشاید  آن  گوناگون  در    های  کند. 

شود  هایی داده میهای اغلب پیچیده یا پرتضاد نشانهشرح 

بت خواننده  انگیزهتا  به  شخصیت واند  و  ی  شده  نزدیک  ها 

شعری  به  دارد  اشاره  داستان  عنوان  بسازد.  سرگذشتی 

آن تا  یوحنا  به  میمنسوب  باشد:  چه  تردید  نیکی  'ماند 

های خالی. کار ِ دیگری  خواهم. اما اینجایم من، با دستمی

 'توانم!نمی

ت اند. شخصیرا شاهکار او خوانده  -1960از    –  'تلنبار'رمان  

( است؛ مرد میانسال چاقی که از Larsenاصلی آن الرسن )

اندوه  'واقعی'ترسد، زندگی  پیری و مرگ می بار است.  نیز 

ی شادی دارد، حتا اگر شده برای دمی. همراه تمنای تجربه

دروغین، می قراری  با  دیگران،  پر  با  زندگی  تُهی  تا  کوشد 

ی آن ی کشتی سازی. ناقدی تعطیل شدهکند در کارخانه

زیرا الرسن خود کشیش ِ نومیدی    'ضد کلیسا'را   نامیده، 

ی عاشقانه با  است. الرسن/اونتی به ارتباط باور ندارد، رابطه

تر:  دو زن نیز تنها از سر پر کردن همان تُهی است یا دقیق

در   زندگی.  تُهی ِ  با  گرفتن  اعتراض    'تلنبار'خو  از  نشان 

رسد. رمانی  تر فریادی از ناچاری به گوش مینیست، بیش

 ی تنهایی در جهان ِ غیرقابل تحمل.  درباره

آیرس  بوئنوس  در  اونتی  کار  نخستین  که  زمانی  به 

اوروگوئه    -19۳9سال    –)آرژانتین(   ادبیات  شد،  منتشر 

شرایط  در  تغییری  تا  بودند  کوشیده  بسیاری  بود.  سترون 

انتشاراتی  ایجاد انتشار  کنند.  کار  به  دست  کوچک  های 

رمان جمله  )از  ادبی  کارهای  فاکنر(  برگردان  ویلیام  های 

نسل   شد.  نهاده  بنا  نویسندگان  مستقل  کانون  و  شدند 

نام گرفتند،    'های ادبینسل جُنگ'نویسندگان آن روزها که  

منتشر   گاهنامه  زیادی  سال  تعداد  سال  19۳9کردند.   ،

ا برای  میمهمی  شمار  به  اوروگوئه  کارلوس دبیات  رود. 

( گاهنامهCarlos Quijanoکیخانو  فرهنگی(  سیاسی    - ی 

( را منتشر کرد که اونتی یکی از نویسندگان  Marchaمارچا )

را توقیف کرد. دلیل   آن  1974آن بود. رژیم کودتا به سال  

( از نلسون مارا  ( Nelson Marraآن چاپ داستان محافظ 

نظامیا هرزهبود که  را  آن  و  ن  نویسندگان  دانستند.  نگاری 

در زندان سه ماه داوران از جمله اونتی زندانی شدند. اونتی 

به اسپانیا مهاجرت    1975گذراند و پس از آزادی، به سال  

کرد. پس از روی کار آمدن دولت مردمی به کشور دعوت 

ی ادبی اوروگوئه به او داده شد، اما  جایزه 1985شد و سال 

 به بازگشت نشد و در مادرید درگذشت.  حاضر 
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شود: با این جمله آغاز میخوآن کارلوس اونتی    'وداع'نوول  

های مردی را ببینم که برای خواست که تنها دستام میدل'

پا   نخستین بار وارد فروشگاه شد. کند، محتاط و دست و 

چلفتی، با حرکتی بی اعتماد، بلند اما هنوز برنزه نبود، به  

 'خواهی از رفتار بی اعتنا.پوزش 

وارد ' انگیزد.  این جمله پرسش بسیار میهم بار  نخستین 

شد در    'فروشگاه  که  آنی  است.  آمده  بیشتر  که  یعنی 

بود، می تنها دستفروشگاه  باشد،  خواست  را دیده  او  های 

نمی است که  بیشتر دیده  احتمال  به  پوزش  پس  خواسته. 

هنوز 'در شرح دست آمده که    خواهی، اما از چه و برای چه؟

( که )پالیمپسست  ، چرا؟ همان متن آسیب دیده'برنزه نبود

 اشاره کردم. 

ی بازیکن موفق بسکتبال است که به دلیل ابتال  درباره  'وداع'

شود. بیماران دیگر به او  به سل در آسایشگاهی بستری می

نمی میاعتماد  حرف  سرش  پشت  و  راوی  کنند    –زنند. 

ج مرد  نخست  ملههمان  از    –ی  شگفتی  و  مهربانی  به 

می مرد  نامهکارهای  براش میگوید.  به  هایی  زن  دو  رسد، 

هایی از گفت  آیند )اما این زنان کیستند؟( بریدهدیدارش می

ی های راوی بیشتر به جنبه و گوها، شرح مشاهدات و یادواره

رابطه  دههرازآمیز  در  ناموجود  دامن ی  آرژانتین  پنجاه  ی 

 د. زنمی

اونتی در کنار گابریل گارسیا مارکز، خورخه لوییس بورخس  

ی مهم آمریکای  و ماریو وارگاس یوسا یکی از چهار نویسنده

تحسین  از  یوسا  وارگاس  ماریو  است.  کنندگان  التین 

آغاز داستان مدرن امریکای  'او را  های او است و کار  نوشته 

نیولی زبانی  ی اسپاو او را تنها نویسنده  نامیده است  'التین

 های مدرن را نوشته است. داند که نخستین داستانمی

 

 بچه خوک
 خوآن کارلوس اونتی داستان کوتاهی از 

 

پوش بود و به رغم رماتیسم مزمن، خودش زن همیشه سیاه

کشاند. اتاق دیگری  را با لبخند از اتاق خواب به نشیمن می

پنجره اما  نداشت،  باغچهوجود  به  که  بود  و ای  کوچک  ی 

خاکستری ِ بی گل و گیاه دید داشت. به ساعت کوچکی که  

اعت  اش آویخته بود نگاه کرد و فکر کرد هنوز یک ساز گردن 

بچه تا  نبودند. گاهی دو،  مانده  فرزندان خودش  برسند.  ها 

گاهی سه نفر از روی پل چوبی بر خندقی که حاال خشک 

این   به  داشت،  غوغا  آن  در  زمستانی  سیل  زمانی  اما  بود، 

 آمدند. سوی میدان میی متروک در آنخانه

میبچه  مدرسه  به  گرچه  فرصتی  ها  همیشه  اما  رفتند، 

تا بمی از  یافتند  از ظهر  تنبلی چرت بعد  آرامش و  ه وقت 

شان، هر دو یا سه نفر،  خانه یا کالس درس جیم بشوند. همه 

کثیف بودند، گشنه با ظاهر متفاوت. اما خانم پیر همیشه 

ش که از دست داده بود  ی پسریشد نشانی از نوهموفق می

در آنان باز بشناسد؛ گیرم پلک زدن خوآن باشد یا چشمان  

خند امیلیو یا گوییدو. اما هیچ بعد از ظهری نبود  شاد و لب

 اش را باز نشاخته باشد.   که او حالتی یا حرکتی از نوه

نرم نرمک رفت به آشپزخانه تا سه فنجان شیر قهوه و سه  

 ای پر کرده با مربای بِه آماده کند.  کیک تابه

ها زنگ کنار نرده را نزدند، بلکه با  آن روز بعد از ظهر بچه

ی در ورودی کوبیدند. خانم پیر اول نشنید،  شت به شیشهانگ

اما آنان مدام و به همان سرسختی کوبیدند. سرانجام او که  

به اتاق نشیمن رفته بود تا میز را بچیند، صدا را شنید و سه  

 نیمرخ دید که از سه پله باال کشیده بودند.  

بچه شیرینی  وقتی  از  پر  لپ  با  بودند  نشسته  میز  سر  ها 

حرف خو همان  به  کردند  شروع  باز  بیشمزه،  و  های  مزه 

دیگر را به خطا و خیانت متهم کردند. خانم پیر متوجه یک

کرد به  شد اما با همان لبخند صامت نگاه میشان نمیحرف

به  خوردن  نگاه طوالنی  از  از ظهر، پس  برای آن بعد  شان. 

و  آنان تصمیم گرفت خطا نکند در اینکه امیلیو بیش از آن د

 اش.  اندازد. به ویژه حرکت دستاناش میدیگر او را یاد نوه

که در آشپزخانه مشغول شستن ظرف بود، صدای در حالی

زدن  حرف  آهسته،  زدن  حرف  صدای  شنید،  خنده  بلند 

عجیب و بعد سکوت. یکی از آنان آهسته نزدیک شد و او  

ضربه  صدای  دیگر  نتوانست  بشنود.  را  سرش  به  آهن  ی 

افتاد بر کف  چیزی نشنید ، تلوتلو خورد و بعد بی حرکت 

 آشپزخانه. 

ها وسایل توی اتاق خواب و زیر تشک را وارسی کردند.  بچه 

سکهاسکناس  و  امیلیو ها  به  خوآن  و  کردند  قسمت  را  ها 

    'یکی دیگه بزن. واسه اطمینان.'گفت: 
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ی پل روی خندق  آرام از زیر آفتاب رفتند و وقتی از تخته

کدام جداگانه رفت سوی آلونک خودش. وقتی  گذشتند، هر  

همه مثل  تنها،  تنهای  رسید،  آلونک  به  از گوییدو  بعد  ی 

ی آهنی و آت و آشغال از  ی زنگ زدهها، میلهظهرها، لباس

توی صندوق کنار تخت برداشت و قلک کثیف را که در آن 

بود به شکل  پول جمع می قلک گچی  بیرون کشید.  کرد، 

 شت.  خوک با شکافی در پ 

    

 مراسم ِ ترس
 خوآن کارلوس اونتیی  درباره ادواردو گالیانوروایتی از 

 

همه نچسب.  آدم ِ  دوستمی  یکار   اونِتی*،  تا  اش کرد 

نداشته باشی. به من خیلی کمک کرد. بیست ساله بودم که  

میشناختم زمان  آناش.  و  رفتم  دیدارش  به  چه  گذشت. 

رحمانه انتقاد  ید و بیوقت غراش دادم. آن نوشته بودم نشان 

گرم ش را  کردم که اندکی سر  م رای سعی خودکرد. همه

 کنم. 

ها پیش به دیدارش در شهرداری رفتم. شغل نامعلومی  سال

هایی که وجود خارجی  خانهدر آن داشت. رسیدگی به کتاب

از  یکی  که  بودند  گرفته  زن  کارکنان  را  دورش  نداشتند. 

ی کردند جز وراجی دربارهتر بود، و کاری نمیدیگری زشت 

بچه  و  حرم ِ  بودجه  ماندم.  منتظر  و  باجه  طرف  رفتم  ها. 

این بود  میکاملی  ماته  چای  شیرینی.  جا.  با  نوشیدند 

 سرانجام یکی از آنان جلو آمد. سراغ اونِتی را گرفتم. 

و عینک از چشم برداشت. با  'اونتی؟ نه...'خانم مسن گفت 

 عینک.دستمال شروع کرد به پاک کردن  

   'نه... نیومده. خیلی وقته نیومده.'گفت 

 'چی به سرش اومده؟ مریضه؟'پرسیدم 

 ی عینک را برابر نور گرفت.  دلسوزانه ابرو باال انداخت. شیشه 

دونید چیه،  می'و بعد:    'مرد بیچاره... مرد بیچاره.'بعد گفت  

 'آدم ِ این دنیا نیست.

زمانی طوالنی در آن  اش دراز کشیده در بستر. گاهی  یافتم

ام حاال نیز، در مادرید، چنین است. آن زمان،  ماند. شنیدهمی

ای تبخیر، دستگاه  ویدئو، فکر کنم دستگاه شیشه در مونته

(  Dollyی دولی ) ها و شیار و شیلنگ، هدیهای با لولهپیچیده

زحمت دستگاه  بود.  کنارش  وین،  ریختن از  برای  را  اش 

کرد. حرکت اندک دست کافی بود:  میشراب در لیوان کم  

می  فشار  دریچه لیوان  به  خود  آورد  به  خود  شراب  و  ای 

 ای دوشیدن.ریخت در لیوان. گونه می

کرد.  چنین حال و روزی، روزهای زیاد هیچ کاری نمیدر  

شود،  قدر افراطی که ادرار هم بنفش مینوشید، آنشراب می

 شب بخوابد.  انداخت تا بتواند روز و و قرص باال می

گیر را کنار  ها را باز کرده و آفتابآن بار با عزم جزم پنجره

او بود. گاهی به هم  زدم. حمله  ی نور روز به معنای مرگ 

های سیاسی  ها و شوخیگفتیم. براش قصهحسابی ناسزا می

کردم که دوست داشت و در حال غر زدن از گرما  تعریف می

نور، موفق می و  بر لبشدم سرانجو سرما  لبخندی  اش ام 

ی بی تفاوت و کند ِ او با هم  بیاورم. مثل همیشه، به شیوه

تکهبحث می انسان  ندارم که  باور  او  مثل  ی  کردیم، چون 

پس نمیماندهکثیف  و  غذاست  او  ی  دعوت  به  خواهم 

چیزی  همراهی چنین  با  نومیدی.  چاه ِ  عمق ِ  تا  کنم  ش 

دیگر برنخواهم    شوخی ندارم. اگر به چنین سقوطی تن دهم، 

اش پا  توانم بدون ِ نوازش ِ تخم مرگ به درونخاست. نمی

 بگذارم.  

اش و کارش  شناسماش است. چون میدانستم این بهانهمی

می دوسترا  و  میخوانم  دارم،  میاش  و  که دانستم  دانم 

 اش تن

اش داد، ناراحتخو که آزارش میپر بود از هیوالهای دشمن

لکه  کوبیدشکرد، میمی به  با چشمان خیره  های  و وقتی 

پر شده از شراب و سیگار پشت سیگار   دود بر سقف، تن ِ 

شد این هیوالها از خود براند. خواب نگریست، موفق نمیمی

های پلیسی شکلی از  شاید شکلی از آتش بس باشد. رمان

توانایی اگر  نوشتن،  هستند.  بس  باشد،  آتش  داشته  را  ش 

داند، تنها پیروزی کسی چه می  شکلی از آتش بس است و 

 که براش دست یافتنی است.  

می وقتی  میبعد،  راست  کمر  حقارتنویسد،  و    کند، 

 شود پادشاه. کند به زر و میتبدیل میرا اش شکست 

سال   )امریکای    197۳اواسط  سودآمریکانا  انتشارات 

(   La Opinión( و روزنامه دیدگاه )Sudamericanaجنوبی/

داور به  را  مسابقهاو  به  ی  اونِتی  و  کردند  دعوت  رمان  ی 
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سوی آب رفت. شبی مرا دعوت کرد تا با او شام بخورم. آن 

قدم   آیرس  بوئنوس  شهر  مرکز  در  نفری  سه  بود.  مارتا  با 

این نامند. قدم زدن  ( میCityجا سیتی )زدیم، بخشی که 

شد.  رفت و زود خسته میبراش مشکل بود، آهسته راه می

اما قدم زدن دوست داشت و راضی به نظر    براش مشکل بود، 

خیابانمی گفت  گرچه  که  رسید،  شهر  این  جاهای  و  ها 

سال زندگیبهترین  براش  های  بود،  گذرانده  آن  در  را  ش 

 ناآشناست.  

در   جایی  به  )  خیابانرفتیم  اونتی  calle Lavalleالوایه   .)

به شکل ضربدر را  اش  ای خورد و کارد و چنگالچند لقمه 

قاب گذاشت. سکوت کرد. من به خوردن ادامه دادم.  بش  در

 زد.  مارتا حرف می

 'شویی؟خوای بری دستنمی'بعد رو به مارتا پرسید: 

 'نه.'و مارتا گفت: 

کار  آخرین لقمه سوسیس با ساالد روسی را خوردم. خدمت

دنده زدم.  صدا  سیبرا  با  خوک  دودی  سفارش ی  زمینی 

 سه آبجو. و دادم. 

 'شویی؟خوای بری دست مطمئنی نمی'کرد: اونتی اصرار 

 'آره، خوآن، نگران نباش.'

زنه. شاید بهتره  دماغت برق می'بعد از چند دقیقه، دوباره:  

 'ش.شویی و یه کم پودر بمالی بهبری دست

با تعجب گفت:   از کیف درآورد.  اصلن هم برق  'مارتا آینه 

 'زنه.نمی

خوای بری واقعن میاما به نظرم تو  'اونتی باز اصرار کرد:  

 'خواد بری.شویی. فکر کنم دلت میدست

خوای با دوستت تنها  اگه می'بعد مارتا واکنش نشان داد:  

 'رم.باشی، بگو. اگه مزاحم هستم بگو، اونوقت می

اش و  بلند شد و من هم بلند شدم. دست گذاشتم رو شانه

بذار یه چیزی سفارش بدیم.  'خواهش کردم بنشیند. گفتم:  

 'د تو...بع

 'رم.خواد که برم، خب میاگه اون می'

 کرد.  هق میهق

.  رهری. اون منظوری نداقبل از خوردن دسر از اینجا نمی'

 'خواد تو باشی.می

نگاه می با دلخوری  پردهاونِتی  به  ی زرد طالیی رنگ  کرد 

 جلوی پنجره. 

مارتا یک   نزد.  آن دست  به  اونتی  بود.  بدترین دسر عمرم 

 ام را فرو دادم.  نی خورد. به زحمت کوکتل میوهقاشق بست

از گریه خداحافظی    سرانجام مارتا بلند شد. با صدای شکسته 

 اش نشان نداد. کرد و رفت. اونتی هیچ حالتی در چهره 

اش را برداشت  مدت زمانی ساکت نشست. بعد فنجان قهوه

 و سر تکان داد.  

افقت سر خواستم چیزی بگویم، مهم نبود چی، و او به مو

ش چین برداشته بود و نگاه اندوهگینی  داد. پیشانیتکان می

 شناختم.  داشت که خوب می

گفت:   آخر  می'دست  میلعنتی،  چرا  بره  دونی  خواستم 

بهدست تا  خوشبختی شویی؟  احساس  خیلی  که  بگم  ت 

ی این روزها ت بگم که هرگز به اندازه خواستم بهکنم. میمی

خوشب  احساس  او  کنار  ایندر  نداشتم.  احساس ختی  که 

 'کنم از نو متولد شدم، که ...می

 'لعنتی.'سر تکان داد: 
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 اونوره دو بالزاک 

 
 

 در بیابان عشق
 برگردان بهروز عارفی 

 

آقای مارتَن خارج    یِوحشنمایشگاه حیواناتِ  از  خانمی که  

   نمایش وحشتناکی است! شد با صدای بلند گفت: می

معرکه نمایش  تماشای  از  که  کفتارش   باکیبیگیر  او  با 

 ، ادامه داد: گشتبرمی

از  او چطور می   - که  رام کند  را چنان  این حیوانات  تواند 

 شان نسبت به خودش مطمئن باشد... محبت

واقعیتی که قبولش برای  حرفش را قطع کردم و گفتم: این  

 نماید، امری طبیعی است... شما دشوار می

 با لبخندی حاکی از ناباوری داد زد: آه!  

از او پرسیدم شما معتقدید که حیوانات وحشی به کلی فاقد  

را بدانید که ما می این  توانیم  احساسات مهرآمیزاند؟ پس 

 . منتقل کنیمها آنخودمان را به  های تمدنی خباثتهمه

 زده به من نگاه کرد. او حیرت 

کنم که با  من حرف خود را از سر گرفتم: ولی اعتراف می 

دیدن نمایش آقای مارتَن من هم مثل شما برای نخستین 

اختیار از حیرت فریاد کشیدم. در آن لحظه من در بار بی

کنار یک نظامی پیشین بودم که پای راستش را بریده بودند.  

ب کرده بود. معلوم بود آدم نترسی  شخصیت او توجهم را جل

 
1   - Général Desaix 

نبردهای   از  که   داشت  پیشانی  بر  جنگ  مُهر  آثار  است، 

ای گوئی و شادابیداد. این پیرسرباز از رک ناپلئون خبر می

انگیزد. مطمئناً  برخوردار بود که همیشه تحسین مرا برمی

-یکی از آن جنگجویانی بود که هیچ چیز غافلگیرشان نمی

ی رفیقِ در حالِ مرگشان  ن اَخمِ چهره کند، حتی در آخری

میبهانه خندیدن  برای  خاکش  ای  به  شادمانه  یابند، 

میمی لُختش  یا  استقبال سپارند  به  شجاعانه  کنند، 

اندیشی  های توپ می روند، هر چند که فرصت ژرفگلوله 

پس از    .دهندمی  ابلیس دست برادریبا  سرانجام  و    ندارند

دقت    ااز دفترش بم خروج  هنگاکه صاحب باغ وحش را  آن

  چین انداخت.هایش را  لبخانم همراهِ من  ،  بسیار نگریست

که  تحقیرنشان  که  چنان طوری  بود.  تمسخرآمیز  ی 

سادهباالدستی  از  را  میها  متمایز  چون لوحان  و  کند. 

های آقای مارتن فریاد تحسین مرا برآورد، سرجنباند  شهامت

 ندارد!...   تعجبی  - و با لبخندی خودپسندانه گفت: 

او پاسخ دادم  چطور، تعجبی ندارد؟ اگر لطف کنید    - به 

 واین راز را بر من بگشائید سپاسگزار خواهم بود.

آشنائی  از  پس  لحظه  نخستین چند  در  و  رفتیم  مان، 

رستورانی که توجه ما را جلب کرد شام خوردیم. همراه با  

سرباز   این  حافظه  که  نوشیدیم  شامپاین  بطری  یک  دسر، 

یمی را زنده کرد. او داستانش را تعریف کرد ودیدم که  قد

 !تعجبی ندارد -حق داشت داد بزند:  

عشوه کلی  بازگشتم،  بانو  آن  خانه  به  که  کرد،  وقتی  گری 

این چنین  وعده  بنویسم.  را  اسرار سرباز  پذیرفتم  تا  ها داد 

ای را برایش فرستادم  شد که فردای آن روز، فصلی از حماسه

 ها در مصر. نامش را گذاشت: فرانسویشد که می

 

ها یک  در مصر علیا، عرب  1سههنگام لشگرکشیِ ژنرال دو

پرووانسی اسارت گرفته های مصر  مغربیرا که    2سرباز  به 

 نیل بردند.  های واقع در آن سوی آبشارهایبه بیابان  ، ندبود

فاصلهمغربی ایجاد  برای  ارتش  ها  و  خود  میان  کافی  ای 

تا شب   فراوان  با سرعت  آرامش خاطر خود  و  راه  فرانسه، 

شرقی فرانسه،  ای واقع در جنوبنام منطقه   Provenceپرووانس    -    2

های دریای مدیترانه و هم مرز با ایتالیا. شهر بزرگ این منطقه،  در کرانه

 مارسِی است.
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اطراق    نخل  پنهان در میان چندپیمودند و در کنار چاهی  

کردند، جایی که از پیش آذوقه زیر خاک گذاشته بودند. با  

فقط   افتاد،  نخواهد  فرار  فکر  به  اسیر  سرباز  که  فرض  این 

از خوردن چند خرما و دادنِ  های او را بستند . پس  دست

-جو به اسبان، همگی خوابیدند. هنگامی که پرووانسیِ بی

دندان با  نیستند،  او  مراقب  دشمنانش  که  دید  هایش  باک 

را   تیغه شمشیر  زانوهایش که  یافت و به کمک  شمشیری 

می سپس  نگه  و  را  دستانش  و  برید  را  ها  طناب  داشت، 

ری برداشت و به  خودش را آزاد کرد. در دم تفنگی و خنج

احتیاط مقداری آذوقه شامل خرمای خشک، یک کیسه جو 

و کمی باروت و گلوله برداشت؛ خنجری بر کمر بست و سوار 

کرد اردوگاه ارتش  بر اسبی به چابکی در جهتی که خیال می

قرار برای بازیابی یک اردوگاه اسب    فرانسه باشد، تازاند. بی

را کشید و با پهلوهای    خسته را چنان تازاند که نفس آخر

بی و  تنها  دریده  بیابان  وسط  در  را  فرانسوی  و  افتاد  رمق 

 گذاشت.  

راهپس مدتی  درشناز  باپیمایی  یک  همه ها  شجاعت  ی 

پایان می به  روز  که  حالی  در  فراری،  سرباز  زندانی  رسید، 

به شد.  توقف  به  درشبمجبور  آسمان  زیبائی  های  رغم 

توان  مشرق  او  دهد.  زمین،  ادامه  راهش  به  نداشت 

های  ای رسیده بود که با دیدن نوکِ برگخوشبختانه به تپه

بر   شیرینی  امید  نور  بودند،  قدکشیده  برآن  که  نخل  چند 

اش چنان زیاد بود که بر روی سنگِ دلش دمید. خستگی

سفری   تختخواب  شکل  به  ناشیانه  که  خوابید  خارایی 

بی و  بودند،  دفاآنتراشیده  برای  دوراندیشی  که  خود  از  ع 

کند، به خواب سنگینی فرورفت. او عمرش را هدر داده بود. 

اش تأسفی بیش نبود. به همین زودی  حتی آخرین اندیشه

از ترک مغربیان پشیمان شده بود، چرا که زندگی دربدرشان  

بود و بیحاال که خود دربه یار و یاور، کم کم به دلش  در 

سوزامی پرتو  که  خورشید  سنگ  نشست.  بر  مستقیما  نش 

طاقت وگرمای  تابید  می  میخارا  ایجاد  را فرسایی  او  کرد، 

بیدار کرد. چرا که سرباز پرووانسی ناشیانه در جهتِ مخالفِ  

های باشکوه بر زمین ای خوابیده بود که سرِسبز نخلسایه

انداخت... به درختانِ تنها نگاه کرد و به خود لرزید! این  می

-های شکوهمند و پربرگی را تداعی می ها برای او تنهنخل

های مشرقی نشانِ کلیسای بزرگ شهر آرل کرد که ستون

ها را شمرد، به دور و  کرد. اما، وقتی همه نخلرا ممتاز می

ورخود نگاهی انداخت و ناگهان نومیدیِ هولناکی روحش را  

کرد  دید بی انتها. تا چشم کار میفراگرفت. او اقیانوسی می

هایی  در همه سو گسترده بود شن   فامِ بیابانهای سیهشن

درخشیدند. او  که با تابش نور تندی  بسان تیغِ پوالدین می

هایی به هم پیوسته دانست که دریای یخ است یا دریاچهنمی

-چون یک آئینه. بخاری از آتش برفرازِ این زمین لغزان می

آور داشت،  چرخید. آسمان درخششی شرقی با پاکی یأس

نمیچرا   باقی  تخیل  برای  را  و  که چیزی  آسمان  گذاشت. 

   زمین در آتش بودند. سکوت با عظمتِ وحشی ودهشتناکش

 انداخت.  آدمی را به هراس می

فُشُرد: حتی  کرانی و سُتَرگی از همه سو روح و جان را میبی

نمی هوا  در  نسیمی  نبود،  آسمان  در  ابر  تکه  از  یک  وزید، 

شن بر دلِ  برهمکه موجهایی  رویدادی  ریز  زند،  های  شان 

هیچ اثری نبود؛ سرانجام، چون دریا، هنگامی که هوا خوش 

به افق  لبهاست،  باریکیِ  به  نورانی  خطی  یک  سان  تیز  ی 

ی یک نخل  رسد. سربازِ پرووانسی  تنهشمشیر به پایان می

پناه   در  سپس،  گرفت؛  آغوش  در  دوستی  هیکل  چون  را 

یمی که درخت بر روی سنگ ی بلند و باریک و مستقسایه

به  می ژرفی  اندوهِ  با  و  نخورد،  تکان  و  گریست  انداخت، 

صحنه وسوسهتماشای  را ی  چشمانش  که  نشست  انگیزی 

کرد. انگار که بخواهد تنهایی را بفریبد، فریاد زد.  نوازش می

تپه گم میصدای او که در گودال شد، در دور دست  های 

ژواکی نداشت؛ پژواک  صدای ناچیزی ایجاد کرد که هیچ پ 

ودوسال داشت، تفنگش  در قلبِ او بود: پرووانسی که بیست

 را با گلوله پر کرد. 

رسید! سالح    - وقتش خواهد  به خود گفت،  در حالی که 

 بخش را بر زمین گذاشت. نجات

-فام و آسمان آبی نگاه میسرباز که به نوبت به فضای سیه

رهای پاریس را حس  کرد به یاد فرانسه افتاد. با لذت، جویبا

آورد، چهره  کرد، شهرهایی را که گذر کرده بود به یاد میمی

رویداد و  سبکرفیقان  زندگیهای  می تر  خاطر  به  را  اش 

-اش موجب شد که برای لحظهآورد. سرانجام، تخیل جنوبی

بر فراز سفره ی گسترده در  ای در پیچ و تابِ گرمایی که 

نس عزیزش را ببیند. غرقِ  های پرووازد، سنگبیابان موج می

ی مخالفِ  ترس از خطرهای این سراب دهشتناک، از دامنه
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طرفی که روز قبل به باالی تپه رفته بود، پائین آمد. بسیار  

خوشحال شد هنگامی که غاری را کشف کرد که به طور  

ی  ی بسیار بزرگی از سنگ خارا که شالودهطبیعی در قطعه

را تشکیل می بود. تکهداد، حفر  این تل  از یک  شده  هایی 

می نشان  ساکنانی  حصیر  پناهگاه  این  گذشته،  در  که  داد 

از خرما  داشته است. سپس چند قدم دورتر نخل پر  هایی 

پیوند میگاه غریزهدید. آن دهد در  ای که ما را به زندگی 

قدر زندگی کند تا بتواند  کرد که آنقلب او زنده شد. آرزو می 

ها  باشد، یا شاید بزودی صدای توپ  منتظر گذرِ چند مغربی

را بشنود؛ چرا که در آن زمان، بناپارت مصر را زیر پا گذاشته 

اندیشه چنین  با  چند بود.  فرانسوی  یافت،  دوباره  جان  ای 

ها  خوشه خرمای رسیده را که درخت خرما زیر بار وزن آن

  نتظرهسرخم کرده بود برید و با چشیدن این موهبت غیرم

ها را کاشته است. در  اطمینان یافت که ساکن غار این نخل

ی خرما نشان از مراقبتِ ساکنان  واقع، میوه خوشمره و تازه

پیشین داشت. ناگهان، نومیدی سیاهِ پرووانسی به شادمانی  

واری تبدیل شد.  به باالی تپه رفت و بقیه روز تقریباً دیوانه

که شب قبل به عنوان حاصل  های بیرا با بریدن یکی از نخل

ی مبهمی او  سقف از آن استفاده کرده بود، گذراند. خاطره

بینی که امکان  را به یاد جانوران صحرا انداخت؛ و با این پیش

ها  ی واقع در میان شنها برای نوشیدن آب از برکهدارد آن

سنگ تخته  پائینِ  در  میکه  دیده  تصمیم  ها  بیایند،  شد 

خو از  حفاظت  برای  پشت  گرفت  مانعی  آنان،  برابر  در  د 

ی عزلتش بگذارد. به رغم سرسختی او، باوجود  ورودی گوشه

قوتی که از روی ترس دریده شدن هنگام خواب یافته بود،  

موفق شد،   اما،  کند؛  قطعه  چند  را  نخل  نتوانست  روز  آن 

درخت را بر زمین اندازد. هنگامی که در غروب، این سلطان  

دای سقوطش که در دورها طنین  بیابان بر زمین افتاد، ص 

کشند؛ سرباز  ای بود که از تنهائی می انداخت، همچون ناله

داد. اما،  بختی خبر میچنان لرزید که گویی ندایی از تیره

مثل وارثی که در مرگ خویشاوندی  غم چندانی به خود  

نمی برگراه  که  دهد،  را  زیبا  درخت  این  وبلند  پهن  های 

از آنی آبخشِ شاعرانهزینت برای مرمتِ  ن بود، کند و  ها 

 
اشاره بالزاک به شیر )پانتِرا لِئو( است که نماد وابسته به خورشید    -      1

 عنصر نیرومند زندگی و مرگ در مصر باستان بود. و فرعون ، دو

خوابید، استفاده کرد. خسته از کار و  حصیری که رویش می

ی سرخِ غار نمناکش خوابید. در نیمه های  گرما، زیر دیواره

بر   پرید.  خواب  از  استثنایی  صدایی  شنیدن  با  شب، 

نشیمنگاهش نشست و در سکوت ژرفی که حکمفرما بود،  

نفس ش   صدای  که  شنید  وحشیممتدی  وحرارتِ  اش ور 

توانست از آنِ یک موجود انسانی باشد. از ترس عمیقی  نمی

ناگهانی،   بیداری  از  ناشی  توهم  و  سکوت  تاریکی،  با  که 

گشاد با  که  هنگامی  فروریخت.  قلبش  بود  -شدیدتر شده 

کردن مردمک چشمانش، در تاریکی دو درخشش ضعیف و  

زی را  موهایش  دردناک  انقباض  حتی  دید،  را  اد حس  زرد 

بازتاب مردمک چشمانش   نورها  این  برد  ابتدا گمان  نکرد. 

است؛ ولی خیلی زود به کمک درخشش تند شب توانست 

ناگهان جانور بزرگی   را تمیز دهد، و  غار  اشیاء موجود در 

دید که در دو قدمی او خوابیده است. آیا شیر است، ببر و یا  

ا بتواند  یک کروکودیل؟ سرباز پرووانسی سواد کافی نداشت ت

رده در  را  خود  او  بندیِ  دشمن  ترس  اما  دهد؛  جا  خاصی 

نادانی  که  شد  دهشتناک  همه هنگامی  تا  شد  موجب  اش 

-جا تصورکند. او عذاب دهشتناک گوشها را یکشوربختی

های دوراز انتظار را برخود هموار کرد، دادن و تمیز این نفس

رئت هیچ  بدون اینکه چیزی را ناشنیده بگذارد و بی آنکه ج

تکان خوردنی داشته باشد. بوی تندی شبیه به بوی بازدم  

روباهان ولی تندتر، بگوئیم شدیدتر حس کرد که فضای غار  

گاه که بینی سرباز پرووانسی  این بو را را انباشته بود؛ و آن

-استنشاق کرد، بر ترس او افزوده شد، چرا که دیگر نمی 

خطرناک   همراه  حضور  به  باشد،  توانست  داشته  تردیدی 

کُنام شاهانه ایفا  همنشینی که  او  برای  را  اش نقش خیمه 

فرا  را  افق  بازتاب مهتاب که  که  نگذشت  می کرد. چیزی 

ومخفی  میگرفته   روشن  را  بهگاه  موجب  کرد  تدریج 

در خواب   1دار پلنگ شد. این شیرِ مصردرخشش پوستِ لکه

ای  آرام در النه  بود، مثلِ یک سگِ بزرگ در خود پیچیده که

-باشد؛ چشمانش که لحظهباشکوه دمِ درِ یک هتل خوابیده

سوی  به  او  صورت  شد...  بسته  دوباره  بود،  شده  باز  ای 

فرانسوی بود. از ذهنِ زندانیِ پلنگ، هزارویک فکر درهم و  
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خواست  با تفنگ خود او را بکشد؛ گذشت. ابتدا  برهم می 

لنگ وجود ندارد تا لوله  اما، دید که فاصله کافی بین او و پ

بیدار   حیوان  اگر  و  گیرد.  نشانه  حیوان  به سوی  را  تفنگ 

یخ زد. با  حرکت  گذشت؟  با این فرضیه او بیشد چه میمی

که   را  قلب  ضربان  سکوت،  میان  در  قلبش  تپش  شنیدنِ 

ترسید که  کرد و می تندتر از گردش خونش بود، نفرین می

داد تا برای یافتن  امکان میخواب پلنگ را برهم زند که به او  

راه نجاتی بیاندیشد. دو بار دستش را بر شمشیرش نهاد تا  

سر از بدن دشمنش جدا کند؛ ولی دشواری بریدن پشمی  

اش بگذرد.  باکانهکوتاه و زبر او را وادشت تا از انجام طرح بی

و اگر در کُشتنش موفق نشد؟ از فکرش گذشت که این    –

. او ترجیح داد که احتمال یک  به معنای مرگ حتمی است

و   بماند.  منتظر  صبح  تا  گرفت  تصمیم  و  بیازماید  را  نبرد 

چندان طولی نکشید که سحر شد. فرانسوی توانست پلنگ  

 او از خون سرخ شده بود. را خوب وَرانداز کند؛ پوزه 

... بدون    –  او غذای کافی خورده است!  نتیجه گرفت که 

گوشت انسانی سیر شده باشد،  که نگران شود که شاید از  این

 باخود گفت که او هنگام بیداری گرسنه نخواهد بود. 

ران و  شکم  زیر  پوست  بود.  ماده  برفِپلنگی  مثل    هایش 

وار  گون، حلقهی کوچکِ مخملزد. چند لکهسپیدی برق می

دست جلبِ  همچون  پایش  و  دست  دور  وپابندها  نظر   بند 

عضالنیمی دُم  بوکرد.  سفید  نیز  حلقهاش  به  اما  های  د، 

شد. پوست پشتش به زردی طالی مات،  سیاهی ختم می

شکلِ گل سرخ که خاص  هایی به ولی صاف و زیبا بود. اما لکه

سانان  این حیوان را از انواعِ دیگر گربه  ،پوست پلنگ است

می ولی  متمایز  خاموش  میزبان  این  به    ترسناکساخت. 

ای نرم خموده اناپهی بر بالشی روی کاآرامش و لطفِ گربه

، نیرومند کرد. دست و پاهای به خون آغشتهبود و خرخر می

اش جفت های چنگال مجهزش زیر پوزهو چاالک و به تیغ

آن روی  وسرش  سبیلشده  و  بود  کم هاغنوده  پشت،  های 

هایی سیمین از آن بیرون زده بود. اگر این  راست مانند سیم 

ب بود،  قفسی  در  به همین صورت  پرووانسی  هپلنگ  یقین، 

ای را که  یهای زندهرنگ  شدیداین حیوان و تقابل  زیبایی  

کرد؛ ولی در  داد، ستایش میشاهانه می  شکوهِاو    هیکلبه  

اش را  شوم، دیده  حالت کرد که این  آن لحظه احساس می

تار کرده است. حضور پلنگ، حتی خفته، در او حالتی شبیه  

-وجود آورد. لحظهبلبل بهبه اثر چشمان جادوئی مار در یک  

این خطر محو شد، حال  برابر  در  بعد، شجاعت سرباز  ای 

احتمال بهکند،  ی توپی که گلوله باران میآنکه در زیر دهانه

ای ذهن او  باکانهی بیهمه، اندیشهد. بااینمآمی  هیجانبه  

پیشانی از  را که  عرق سردی  و  فراگرفت  ریخت،  اش میرا 

مردانی چون  سختیکه    خشکاند.  برابر  کمرشکن در  های 

کشند و به پیشواز  مانند و مرگ را به چالش می استوار می

می به  روند،خطر  خود  به  خود  ماجرا    او  صورت  این  به 

می مینگرد  نمایشی  تصمیم  با  و  صحنه  آخرین  تا  گیرد 

 سربلندی نقش خود را ایفا کند. 

ها مرا  شاید پریروز، عرب...  کند  سرباز با خود زمزمه می   -

نگرانیِ    با جسارت وکشتند؟  با فرض اینکه مرده است،  می

گاه که خورشید  منتظر بیداری دشمنش ماند. آنمشتاقانه  

با  دمی سپس  گشود؛  را  چشمانش  پلنگ  ناگهان،  به  د، 

گی  کوفتخواهد  هایش را دراز کرد، گویی میخشونت پنجه

کند.  عضله رفع  را  وعاقبت  هایش  کشید    ردیفِ   خمیازه 

اش را که به سختیِ های ترسناک و زبانِ چندشاخهنداند

 یک رنده بود نشان داد. 

  نرم  های حرکت  و  زدمی  غلت  که  پلنگ  دیدن  با  فرانسوی  – 

 پوش شیک  معشوقه  یک  به  که  کرد  فکر  کرد، می   طنازانه  و

اش را رنگین کرده  ها و پوزهماند. پلنگ خونی که پنجهمی

 آرامی سرش را خاراند.د و با حرکت یبود، لیس

... و با    ی توالت کاملچه  گوید،   باز با خودش میسر...  بَه  – 

می شادمان  شجاعتش  سالم  بازیافتن  همدیگر  به   ... شود، 

-مغربی  از چنگکه  برداشت  خواهیم کرد. خنجر کوچکی را  

 . درآورده بودها 

گاه، پلنگ  سرش را به سوی فرانسوی برگرداند و بدون  آن 

درخشان و اینکه تکا نگاهِ  زُل زد. خشونتِ  او  به  نی خورد، 

ویژه  آن پرووانسی را به لرزه درآورد، به  ناپذیرشفافیِ تحمل

با نگاهی  آن او  اما  برداشت؛  او قدم  گاه که جانور به سوی 

نوازشگر حیوان را تماشا کرد و گوئی می خواهد او را سِحر  

او نزدیک  اشت تا به  ی نگاه کرد و گذزیرچشمکند، پلنگ را  

برای   گوئی  عاشقانه  نیز  و  لطیف  حرکتی  با  سپس،  شود؛ 

نوازش زن زیبا، دستش را بر تمام بدن ، از سر تا دُم پلنگ  

ناخن با  و  را کشید  پلنگ  پشتِ  نرمِ  فقرات  ستون  هایش 

کند. جانور با لذت  خاراند، انگار زیباترین زن را نوازش می
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چشم داد،  تکان  را  آرامدمش  وهایش  شد؛  که   تر  وقتی 

خدمتی را تکرار کرد، فرانسوی برای سومین بار این خوش

-ی شادی پلنگ بلند شد، شبیه به صدای شادمانیِ  گربهآوا

حنجره از  زمزمه  این  اما،   مان؛  بیرون های  نیرومندی  ی 

های  های اُرگآمد که در فضای غار همچون آخرین نغمهمی

کلیسا   درکِ  یک  با  پرووانسی  انداخت.  این  طنین  اهمیت 

جو گرِ سلطهها را چنان تکرار کرد که این عشوهها، آننوازش

خویی  را مبهوت و سرمست کند. وقتی مطمئن شد درنده

اش روز قبل  همدمِ بولهوس خود را که خوشبختانه گرسنگی

برطرف شده بود، آرام کرده است، بلند شد و خواست از غار 

برود، ولی وقتی او به زحمت بیرون رود، پلنگ راه داد که او  

شاخه از  که  گنجشگانی  چابکیِ  با  رفت،  باال  تپه  به از  ای 

ها  پرند، جستی زد و رفت تا به سبک گربهی دیگر میشاخه

با خم کردن پشتش خود را به ساق پای سرباز بمالد. سپس  

انعطاف درخششِ  که  نگاهی  به  با  داشت،  کمتری  ناپذیرِ 

انداخت و غر به  شی کرد که طبیعیمهمانش نگاهی  دانان 

 کنند. صدای ارّه تشبیه می

فرانسوی لبخندزنان فریاد زد که چه پرتوقع است! کوشید   -

های پلنگ ماده بازی کند، شکمش را نوازش دهد  با گوش

هایش سخت سرش را بخاراند. با دیدن موفقیتش،  و با ناخن

با نوک خنجرش کله حیوان را قلقلک داد و مترصد بود که  

مشاهدهو با  ولی  برسد؛  کشتنش  استخوان قت  سختی  ی 

 ترسید که موفق نشود. 

ملکه بیابان با بلند کردن سر و تکان دادن گردن و با نشان  

مستی خوش  دادن  رفتارش،  بردهوآرامش  را ذوقی  اش 

این  کشتن  برای  که  کرد  فکر  فرانسوی  ناگهان،  پذیرفت. 

زند و تیغ را بایست بر گلوی او خنجر ی گریزپا میشاهزاده

گاه پلنگ البد از روی خشنودی، با ناز بر روی  بلند کرد، آن

ذاتی سختی  رغم  به  و  کشید  دراز  او  مهربانی  پاهای  اش، 

می احساس  میگنگی  نگاهی  او  به  گهگاه    ، انداخت.  شد 

ها خرماهایش  را پرووانسی بیچاره با تکیه بر یکی از نخل

-جوگر به بیابان می خورد. اما هر از گاهی، نگاهی جستمی

نجات شاید  تا  البته انداخت  و  ببیند  را  خود  دهندگان 

پائید تا محبتِ مشکوکش  همنشینِ وحشتناکش را نیز می

 
1   - Neron   .نرون کالدیوس سزار، یکی از امپراتوران رم 

کرد،  ای را پرتاب می را بیازماید. پلنگ وقتی که سرباز هسته

هسته که  جایی  میبه  خرما  میی  نگاه  در  افتاد،  و  کرد 

باورنکردنی  سوءظنی  می  چشمانش  پلنگ  دیده  شد. 

می بررسی  سنجیده  احتیاطی  با  را  این  فرانسوی  اما  کرد؛ 

بررسی به سود او بود، زیرا وقتی فرانسوی غذای ناچیزش را 

های او را لیسید و با زبانِ زِبر و قوی،  تمام کرد، پلنگ کفش

های  خوردگیآوری گرد وغبار نشسته بر چین به طور حیرت

 زدود.آن را 

پرووانسی با خود گفت: »ولی، وقتی گرسنه شود چه مرد  

لرزهمی باوجود  انداخت،  کند؟«،  بر جانش  فکر  این  ای که 

شروع کرد ابعاد اندام پلنگ را که مسلم بود یکی از زیباترینِ  

)بلندی بسنجد.  است،  نوع خود  و طول افراد  متر  اش یک 

عالوه دمش به چماقی سترگ  قامتش بیش از یک متر(. به

مانست و نزدیک سه پا دارازایش بود. سرش از سر یک  می

ولی   ؛  بود  ظریف  بسیار  اما  نداشت  کم  چیزی  شیرماده 

شقاوتِ سرد ببرها بسیار در آن پیدا بود، و شباهت مبهمی  

چهره میبه  دیده  آن  در  نیز  مکار  زنی  این  ی  در  اما  شد. 

گیر نوعی نشاط شبیه به ی گوشههنگام، سیمای این ملکه

مست داشت که از خون سیراب شده، هوس  1ی نرونِ  شادمان 

زدن کرد، پلنگ او  بازی داشته باشد. سپاهی شروع به قدم

کرد. کمتر به سگی  را آسوده گذاشت و به تماشای او اکتفا  

ای فربه و مضطرب که از  مانست و بیشتر به گربهباوفا می 

اربابش بترسد. هنگامی که سرش را برگرداند، در   حرکات 

ی اسبش را دید. پلنگ جسدش را تا  ، بازماندهار چشمهکن

جا کشانده بود. دو سوم آن را دریده و بلعیده بود. این  آن

توانست بفهمد  صحنه به سرباز اطمینان داد. به سادگی می

که دلیل غیبت پلنگ و احترامی که به او هنگام خواب قائل  

ینده  شده بود، چه بوده است. این نخستین شانس درباره آ

واری یافت تا در درازنای  داد، او امید دیوانهبه او دلگرمی می

روز با پلنگ  همراهی کند و البته هیچ امکانی را برای رام 

کردن وجلب رضایت او از دست ندهد. نزد پلنگ بازگشت و  

ناپذیری احساس کرد که با حرکتی  از دیدن او شادی وصف

واهمه  گاه، بیآن  داد. تقریباً غیرمحسوس دمش را تکان می

ها و  در کنار او نشست و باهم سرگرمِ بازی شدند. او پنجه
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چرخاند، او را بر  هایش را میگرفت و گوشپوزه پلنگ را می

انداخت و پهلوهای گرم و ابریشمین او را سخت  پشتش می

پلنگ خودش را در اختیار سرباز گذاشته بود و   میخاراند. 

های او را مرتب کند،  پنجهوقتی که سربازکوشید پشم های  

ناخن خمبادقت  فروبست.  شدههای  گوزنی  چون  را  اش 

فرانسوی که یک دستش به خنجرش بود، هنوز در این فکر  

بود که آن را در شکم پلنگی که به او کامالً اعتمادکرده است  

فروکند، اما ترسید که خودش در آخرین تشنجی که به او 

شود. و از سوی دیگر، در درون دست خواهد داد، فوراً خفه 

خواست به حیوان  خود نوعی پشیمانی حس کرد که از او می

رسید که در این بیابان  آزار احترام گذارد. به نظرش میبی

ی انتها دوستی یافته است. ناخواسته به نخستین معشوقهبی

گذاشته بود،    1خود فکر کرد که به کنایه نامش را مینیون 

شان دوام  سود بود که درمدتی که شیفتگیقدر حچرا که آن

آورد، همیشه از چاقویی که یک بار با آن وی را تهدید کرده  

داشت که سعی کند  او را وا  ی جوانیبود، بترسد. این خاطره

با هراس  پلنگ جوان با شنیدن این نام، پاسخ دهد؛ اکنون  

 کرد.تحسین میپلنگ را و نرمی   جذابیتی، چاالک کمتری

غروب، با اوضاع خطرناکش خو گرفته بود، وتقریباً  نزدیک  

های آن را هم دوست داشت. باالخره، همنشین او  اضطراب

هنگامی  که  بود  کرده  می  عادت  داد  نازک  صدای  زد:  با 

»مینیون«، به او نگاه کند. هنگام غروب آفتاب، مینیون چند 

 بار صدای عمیق و غمناکی درآورد.

که   - فکرکرد  خوشنود  است!    سربازِ  تربیت  با  چقدر  او   ...

می  خاطرش عبادت  به  هنگامی  روانی  شوخی  امااین  کند! 

آمیزِ رفیقش شد، با تکیه بر رسید که متوجهِ رفتار مسالمت

برو، طالیی کوچولوی   -های پایش به او گفت  حالتِ ساق 

می  ترا  محض  من،  به  بتواند  تا  بکشی،  دراز  اول  گذارم 

برود  تند  پلنگ، خیلی  پناهگاه دیگری  خوابیدن  بتواند  تا   ،

صبری منتظر زمانِ فرارش برای شب پیدا کند. سرباز با بی

شد و سر وقت، با تمام نیرویش در جهتِ رودخانه نیل به  

ها پیش نرفته  بر روی شن 2راه افتاد؛ تازه یک چهارم یِکای 

بود که صدای جست و خیز پلنگ را در پشت سرش شنید 

 
و دوست    Mignonneمینیون    -     1 زن ملوس، قشنگ  به معنی   ،

 داشتنی

را   اره  به  شبیه  صدایی  میکه  صدای بیرون  از  که  دهد 

 تر بود.هایش نیز ترسناکسنگینِ جهش

به خودش گفت، عجب! با من حسابی دوست شده! ... این    -

پلنگ جوان شاید با کسی دوستی نکرده، داشتن نخستین  

های  عشق فریبنده است! در آن لحظه، فرانسوی گرفتار شن

ن  روان شد که برای هر مسافری هولناک است و نجات از آ

ور شده،  ها غوطهناممکن. سرباز تا احساس کرد که در شن 

یقه پلنگ  کشید،  فریادی  ترس  دنداناز  با  را  او  هایش  ی 

آسا او را از مهلکه  معجزه   گرفت؛ و با دقت به عقب پریده،

 بیرون کشید.

کرد، داد زد:  می  سرباز که با شور و شوق پلنگ را نوازش  – 

تا پای مرگ! اما  بدون شوخی ؟ و  آه! مینیون، حاال بین ما،  

بیابان   گویی  پس،  ازآن  برگشت.  خودش  جای  به  دوباره 

دارای سکنه بود. این بیابان موجودی را در خود جای داده  

توانست با او حرف بزند، که توحشش بود که فرانسوی می

که بتواند دلیل این دوستی  برای او لطیف شده بود، بدون این

بفهمد را  شدیدی  باورنکردنی  تمایل  فرانسوی  اینکه  با   .

داشت که سرپا و مراقب باشد، خوابش برد. پس از بیداری،  

مینیون را ندید؛ باالی تپه رفت و در دور دست، او را دید  

انعطاف خاطر  به  که  جانوران  این  عادت  بر  بنا  پذیری  که 

شان دویدن ممنوع است، با جهش  شان، برایستون فقرات

با  می مینیون  به  دوَد.  همدمش  آمد،  خونین  لوچه  و  لب 

نوازشش کرد  و در پاسخ با چندین غروغر  اندازه ی  الزم 

شدید نشان داد که تا چه حد شادمان شده است. چشمان 

سوی   به  پیش   شب  از  بیشتر  آرامشی  با  لطافتش  پر 

پرووانسی چرخید که با او مثل یک حیوان خانگی صحبت 

 می کرد. 

شما دختر نجیبی هستید، مگر    آه! آه! مادموآزل، چرا که  -

-نه؟ خوب، مالحظه می کنید؟ ... ما دوست داریم که نوازش

-کشید؟ شما چند مغربی را خوردهمان کنند. خجالت نمی 

آن-اید؟   حیوانخوب!  ولی  ها   ... هستند!  شما  مثل  هایی 

صورت  کم شما قرارنیست فرانسویان را ببلعید ... در آندستِ

 ... تان نخواهم داشت!دوست

 کیلومتر است.  4یکای، معادل یک فرسنگ اروپائی یعنی    2
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بازی می با صاحبش  که  جوانی  او هم  همچون سگ  کند، 

گذاشت که سرباز پشتِ سرِهم او را بغلتاند، برزمین زند و  

هایش و با حرکتی  لوسش کند؛ و گاهی با جلوبردن پنجه

 کرد.انگیز، سرباز را تشویق میوسوسه

پرووانسی  بدین به  همراهی  این  گذشت.  روز  چند  ترتیب، 

انگیز بیابان را تحسین کند.  های اعجابی امکان داد که زیبای

های ترس و آرامش و هم غذا  جا، هم لحظهکه در آنهمین

یافت و نیز موجودی که به او فکر کند، روحش را دربرابر  می

سرشار از تضادها.    کرد... یک زندگیها آشفته میاین تناقض

در   غرق  را  او  و  کرد  فاش  او  بر  را  رازهایش  همه  تنهایی 

آفتاب منظرهجاذبه غروب  و  های  های خود کرد. در طلوع 

دید. او عادت کرد تا با شنیدن نوای ی جهان را میناشناخته

در باالی     - که مسافر نادری بود!    –شیرینِ بال یک پرنده  

بلرزد   خود  به  دیدن    –سرش  درهمبا  که ابرهای  آمیخته 

اثر ماه را بر  گون و رنگارنگ. شبمسافرانی بودند گونه ها، 

شن می اقیانوس  بررسی  سام  ها  گرمِ  بادِ  که  جایی  کرد، 

موج پیدایش  دگرگونی موجب  و  بلندی  و  پستی  های  ها، 

با روز شرق زیست، شکوه جادوئیسریع می او  را  شد.  اش 

ن از نمایش دهشتناک  تحسین کرد و اغلب، پس از لذت برد

های شناور در هوا مِه سرخ یک گردباد در این بیابانی که شن

ابر غلیظ مرگبار به دید که  آورد،  میوجود میو خشک و 

می فرا  شیرین  احساسِ شب  هنگام  شب،  که  چرا  رسد، 

آسمان در  بود.  ستارگان  دلچسبِ  موسیقی  طراوت  به  ها 

-آموخت تا گنج  داد . سپس، تنهایی به اوتخیلی گوش می

کرد تا  ها  سپری می های خواب و خیال را بگستراند. ساعت

رویداد ناچیزی را به خاطر آوَرَد، زندگی گذشته و حالش را  

شیفته درنهایت،  کند.  او  مقایسه  زیرا  شد؛  خود  پلنگ  ی 

اراده یا  بود.  محبت  ،  نیازمند  قدرت  نمایشِ  با  او،  ی 

ی  کرده،  دگرگون  را  او  همدمِ  بهخصوصیتِ  او  اینکه  یمن  ا 

می گیر  کافی  غذای  بیابان،  در  جاری  در  نبردهای  و  آورد 

دید که گذارد.  چون می نتیجه به جان فرانسوی احترام می 

به خوبی رام شده است، دیگر به او مظنون نبود. او بیشتر  

خوابید؛ ولی مجبور بود مانند یک عنکبوت در وقت را می

فر اگر  تا  باشد  مراقب  خود،  میتارِ  دیده  افق  در  شد،  دی 

 
1   - Virginie 

ی نجات خود را از دست ندهد. او پیراهنش را فداکرده  لحظه

بی نخلی  باالی  بر  که  بسازد  پرچمی  آن  با  تا  برگ  بود 

کمک  برافراشته بود. ضرورت به او یاد داد تا راهی بیابد که به

تکه چوبی، پیراهن را در باالی نخل برافراشته نگهدارد، زیرا 

عبور رهگذرِ مورد انتظار او از بیابان، باد  ممکن بود هنگام  

 را نبیند... نوزد و وی آن

شد و او با  های طوالنی بدون هیچ امیدی سپری میساعت

-کرد. او سرانجام توانست زیر و بم و آهنگپلنگ تفریح می

های متفاوت صدای او، حالت چشمانش را بشناسد، تغییرات 

های طالئی آن  های پیکر پلنگ با همه سایه روشنهمه لکه

کرد، حتی وقتی که او  را بررسی کند. مینیون غرشی نمی

های سیاه و سفید  موی ته دمش را می گرفت تا حلقه  دسته

د.  را بشمارد که از دور چون جواهر در زیر آفتاب می درخشی

از تماشای خط های ظریف و لطیف پیرامون و سفیدی  او 

ویژه هنگامِ  ی شکوهمندش لذت می برد. ولی بهشکم و کله

کرد و چاالکی  جست وخیزِ پلنگ ، با شادمانی تماشایش می 

وامی شگفت  به  را  او  همیشه  حرکاتش  جوانی  داشت؛  و 

به نرمی میهنگامی پلنگ  باال میکه  یا  -رفت، میجهید، 

میلغزی جا  را  خود  مید،  آویزان  میکرد،  غلت  زد،  شد، 

پرید، سرباز نرمش  زد و به این سو و آن سو میچمباتمه می

بود، یا  کرد. هر چند که خیز پلنگ تند میاو را تحسین می

از   »مینیون...«  واژه  شنیدن  با  تر،  لغزنده  گرانیت  سطح 

 ماند. حرکت باز می 

پرنده  سوزان،  آفتاب  زیر  عظروزی،  بال ی  با  های  یمی 

تا   کرد  ترک  را  پلنگش  پرووانسی  بود.  پرواز  در  گسترده 

ای انتظار، وارد را وارسی کند؛ اما پس از لحظهمهمان تازه

او با دیدن نگاه    – ای ُغرید.  سلطانِ تنهامانده با صدای خفه

تند پلنگ، فریاد زد: بگمانم، من بمیرم ... او حسود است.  

ویرژینی شکی    1روح  این  در  است،  کرده  گذر  او  پیکر  از 

نیست... هنگامی که سرباز کفلِ چاق و چله پلنگ را تحسین  

کرد، عقاب ناپدید شد. اما در پیکرش کلی شکوه و جوانی  می

رنگ  بود.  زن  یک  زیبایی  به  طالییِ  بود!  پشم  لطیف  های 

ها هماهنگ بود. پرتو تُند خورشید  تنش با سفیدیِ ماتِ ران
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قهوهاین طال هایِ  لکه  و  زنده  چنان مییِ  را  رنگش  -ای 

جاذبه بر  که  وصفدرخشانید  میی  افزوده  شد.  ناپذیرشان 

کردند،  مرد پرووانسی و پلنگ با هوشمندی به هم نگاه می

خاراند  های دوستش که سراو را میپلنگ لوند چون ناخن

آذرخش   همچون  دیدگانش  و  جست  جا  از  کرد،  -حس 

 شدت فروبست. هایش را به درخشید، اما بعد پلک

ها، به  ی شنمرد سپاهی در حال بررسی آرامش این ملکه  -

ها، تنها و سوزاننده  ها، سفید چون آنرنگ طالئی چون شن

 ها ... با خود گفت که او روح دارد...   چون آن

 

خانم همراهم به من گفت، اِه! خُب، من دفاعیه شما را در  

خواندم؛ اما  این دو فرد که برای درک  حمایت از جانوران  

 یکدیگر آفریده شده بودند، چه سرنوشتی پیدا کردند؟ ... 

های بزرگ  طور! داستان آن ها مثل همه عشقخوب، این    -

فکر   خیانت  به  دو طرف  از  یافت؟  پایان  سوءتفاهم  یک  با 

دهند،  با لجاجت  کنند، به علت غرور آن را توضیح نمیمی

 کنند. قهر می

-ها؛ یک نگاه، یک فریاد کافی گاهی در زیباترین لحظه   -

 ست. اِه! خوب، داستان را به پایان برسانید؟ 

که   به  - را  آنچه  شما  اما  است،  دشوار  دهشتناکی  طور 

کرد،   اعتراف  شامپاین  بطری  کردن  تمام  حینِ  پیرسرباز 

او   به  بدی  چه  نمیدانم  »من  زد:  فریاد  او  فهمید.  خواهید 

چون دیوانه شده باشد، به سوی من برگشت؛   کردم، ولی او

های تیزش ران مرا گرفت، ظاهراً به طور ضعیف. و با دندان

می که  کردم  فکر  در  من  را  خود  خنجر  بدرد،  مرا  خواهد 

سپس   زد،  یخ  من  قلب  او  غرشِ  با  کردم.  فرو  گردنش 

خشم به من، دست  چرخید، و من او را دیدم که با نگاهی بی

خواست که در برابر همه چیز در جهان، می  زند. دلمو پا می

می  نظامی،  صلیبِ  نشان  برابر  زندگی  در  به  را  او  توانستم 

قتل   به  را  واقعی  انسان  یک  که  است  این  مثل  برگردانم. 

نجاتم   به  و  بودند  دیده  مرا  پرچم  که  سربازانی  رساندم. 

ای سکوت، ادامه شتافتند، مرا گریان دیدند... پس از لحظه

اه! آری، آقا، از آن پس من در آلمان، اسپانیا، روسیه،    –داد  

ام،  ام؛ من کالبدم را  با خود حمل کرده  در فرانسه جنگیده

ندیده دیدم،  بیابان  در  آنچه  نظیر  این  اما  چقدر  آه!  ام... 

 زیباست«. 

 جا چه احساسی داشتید؟ از او پرسیدم ... در آن –

ناپذیر است، مرد جوان. از سوی دیگر، من  اوه! این وصف  – 

ی نخل و پلنگم پشیمان نیستم... باید  خاطر دستههرگز به

دانید، همه چیز به این خاطر غمگین باشم... در بیابان، می 

 هست و هیچ چیز نیست...  

 بازهم شرح دهید؟   –

اش ادامه داد، خدا، بدون  تابیدادن بیاِه! خوب، با نشان  -

 انسان ها... 

 

      18۳2پاریس، 

 

 بالزاک: عشق در بیابان 

بیابان    در  عشق   Une Passion dans le désertداستان 

توان گفت منتشر شد. می 18۳0برای نخستین بار در سال 

حیرت از  یکی  دستان  این  کمدی  که  خالقِ  آثارِ  آورترین 

انسانی است. بالزاک با روایت عشق یک پلنگ و یک سرباز  

لشگر در  یک فرانسوی  همچون  مصر،  به  بناپارت  کشی 

اضطراب در  را  شیفتگی  و  آرزوها  شاعر  و  آورترین روانکاو 

 کند. های آن وصف میجنبه

 برگردان بهروز عارفی 

 2022پاریس، آوریل 
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 مجید نفیسی 

 
 

 از ده شاعر در جادوی شعر 
شعرم در    نیاول  نکهی. با وجود استییقدرت شعر, جادو    

س  یسالگزدهیس در  تنها  اما  شد  با    یسالگیچاپ  که  بود 

 همسر  ربارانیشعر روبرو شدم. چند روز از ت ییقدرت جادو

  نکهیکه ناگهان پس از ا  گذشتیم   انیهمرزمم عزت طبائ  و

نوبت نه    ک ینسروده بودم, در    یدهه شعر  کیبه    کینزد

 . گذاشتم "شد ربارانیعزت ت"شعر نوشتم که نام آنها را 

  ، جز شعر  ،کار  نیا  یبرا  یعزت را زنده کنم ول   خواستمی م    

  گریشاعران د  ،از من  شی پ  .در دست نداشتم  یگرید  یروین

به ده اثر    نجایاند. در اشعر سخن گفته   یی هم از قدرت جادو 

را   شانیکنم که کارها یزبان اشاره میاز ده شاعر کهن فارس

 . امگرد آورده نهیگز نیدر ا

و آنرا با    دیسرایرا م  "انیمول   یجو  یبو"  یقطعه  ،یرودک    

تا او را به    نوازدیم  ی سامان  ریاحمد, امنصر بن  یچنگ برا

 .  زدیبازگشت به بخارا برانگ

  ی به معن  یکه در عرب  "شعر"  یواژه   یاصل  یاز معنا  ،یفرخ   

ما  "بافتن" به   ییتا هنر شعرسرا  ردیگیم   هیاست  را  خود 

 کند.   هیتشب شهیاحساس و اند ،از واژه یابافتن حوله

که با قدرت کالم و    ندیآفریمرا    یرامشگر  وید،  یفردوس   

  زدیانگیبرم  دیسف  وید  نیکاووس را به رفتن به سرزم  ،آهنگ

دارد و هم    ییهم قدرت خدا  یقیکه شعر و موس  دیتا بگو

 .  یطانیش یروین

د   ینظام   و  ی گرگان زم  ،وهر  عشق  در خدمت  را    ینیشعر 

.  یرا در خدمت عشق عرفان  ین   تیحکا  یو مولو  گذارند یم

جاودانه  "گلستان"  یسعد را  باغبان خود  گلستان  از  تر 

 .شمردیم

شعر را در برابر ستمگران    ی قدرت اجتماع   ، یفرغان  فیس    

شعر را در خدمت مبارزه   یزاکان   دیو عب  ردیگیعصر بکار م

و سرانجام حافظ شعر خود   گذازدیو محرمات آن م   نیبا د

که جان جهان است و    خواندیاز زبان و خرد م  یبیترک  را

  .دی آ رهیدو دلداده چ یی بر جدا ،خود یبا جادو تواندیم

از سامانه    نیا     را همه  ام مگر برگرفته  "گنجور"ده شعر 

 .و نشان نام یب  یی که از جا دیشعر عب

  

    دووستیبودوهزار  لیآور هفتموست یب

 

 یک. رودکی: بوی جوی مولیان 

 بوی جوی مولیان آید همی 

 یاد یار مهربان آید همی 

 ریگ آموی و درشتی راه او

 زیر پایم پرنیان آید همی 

 آب جیحون از نشاط روی دوست

 خنگ ما را تا میان آید همی 

 ای بخارا! شاد باش و دیر زی

 میر زی تو شادمان آید همی 

آسمانمیر ماه است و بخارا   

 ماه سوی آسمان آید همی 

 میر سرو است و بخارا بوستان

 سرو سوی بوستان آید همی 

 آفرین و مدح سود آید همی 

 گر به گنج اندر زیان آید همی 

 

 

فرخی: کاروان حله دو.    

 با کاروان حله برفتم ز سیستان

 باحله تنیده ز دل بافته ز جان

 با حله ای بریشم ترکیب او سخن



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

5۳ 

 

نگار گر نقش او زبان با حله ای   

 هر تار او به رنج برآورده از ضمیر

 هر پود او به جهد جدا کرده از روان

 از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر 

 وز هر بدایعی که بجویی بر او نشان

 نه حله ای که آب رساند بدو گزند 

 نه حله ای که آتش آرد بر او زیان 

 نه رنگ او تباه کندتربت زمین 

فرو سترد گردش زمان نه نقش او    

 بنوشته زود و تعبیه کرده میاندل 

 و اندیشه را به ناز بر او کرده پاسبان

 هر ساعتی بشارت دادی مرا خرد 

 کاین حله مر ترا برساند به نام و نان

 این حله نیست بافته از جنس حله ها 

 این را تو از قیاس دگر حله ها مدان

 این رازبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت

قاش بود دست و ضمیر اندر آن بیانن  

 تا نقش کرد بر سر هر نقش بر نوشت

 مدح ابوالمظفر شاه چغانیان 

 میر احمد محمد شاه سپه پناه 

 آن شهریار کشور گیر جهان ستان 

 آن هم ملک مروت و هم نامور ملک

 وان هم خدایگان سیر وهم خدایگان

 گرد سریر اوست همه سیر آفتاب

چشم آسمانسوی سرای اوست همه   

 از بیم خویش تیره شود بر سپهر تیر 

 گر روز کینه دست برد سوی تیردان

 وای آنکه سر ز طاعت او باز پس کشید

 گردد سرش به معرکه تاج سرسنان

 روزی که سایه آرد بر تیغ او سپر

 روزی که مایه گیرد از تیر اوکمان 

 شیر دژم دو دیده فرو افکند ز چشم

از دهان پیل دمنده زهره برون آرد   

 بس پایها که تیغش بردارد از رکاب

 بس دستها که گرزش برگیرد از عنان

 بر پیل گرز او به سه پاره کند سرین

 بر شیر تیغ او به دو پاره کند میان 

 ای شاه و شاهزاده و شاهی به تو بزرگ

 فرخنده فخر دولت و دولت به تو جوان 

 جایی که بر کشند مصاف از بر مصاف 

یالن از پس یالنو آهن سلب شوند   

 از رویها بروید گلهای شنبلید 

 بر تیغها بخندد گلهای ارغوان 

 گردون ز برق تیغ چو آتش لیان لیان

 کوه از غریو کوس چو کشتی نوان نوان 

 چون بر کشیده تیغ تو پیدا شود ز دور

 از هر تنی شو سوی گردون روان روان 

 آن کس رها شود ز تو کز بیم تیغ تو

سر نشود روز تاکرانزانده بر او به   

 آن دشت را که رزمگه تو بود ورا

 دریای خون لقب شود و کوه استخوان 

 آن کس که روز جنگ هزیمت شود زتو

 تاهست جامه گیرد از و رنگ زعفران

 شیری که پیل بشکند از بیم تیغ تو

 اندر والیت تو چو کپی رود ستان 

 روزی درخش تیغ تو بر آتش اوفتاد

سنگ شد نهان آتش ز بیم تیغ تو در  

 واکنون چو آهنی ز بر سنگ بر زنی

 آسیمه گردد و شود اندر جهان جهان

 گویی درخت باغ عدوی تو بوده است

 کاندر زمین شکفته شود شاخ خیزران 

 آبی که در والیت تو همی خیزد ای شگفت

 گویی زهیبت تو طلسمی بود برآن

 کاندر فتد به جیحون تازد به باد و دم

تند اندر آن میان غران بود چو تندر  

 تا تو به صدر ملک نشستی قباد وار

 هرگز به راه نخشب و راه قبادیان 

 بی سیم سائل تونرفت ایچ قافله 

 بی زر زایر تو نرفت ایچ کاروان

 ای ز آرزوی تخت تو سر برزند ز کوه

 وان ز آروزی تاج تو سر بر زند ز کان

 ای بر همه هوای دل خویش کامکار
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خویش کامرانای بر همه مراد دل   

 سود همه جهانی واز تو به هیچ وقت

 هر گز نکرد کس به جز از گنج تو زیان

 ای خسروی که مملکت اندر سرای تو

 آب حیات خورد و بود زنده جاودان

 من بنده را به شعر بسی دستگه نبود

 زین پیش ورنه مدح تو می گفتمی به جان 

 واکنون که دستگاه قوی گشت و دست نیز

مرا نپذیرفت سیستانبی مدح تو   

 راهی دراز و دور ز پس کدم ای ملک

 تا من به کام دل برسیدم بدین مکان

 بر آرزوی آنکه کنم خدمتت قبول

 امروز آرزوی دل من به من رسان

 وقتی نمود بخت بمن این درنشاط 

 کز خرمی جهان نشناسد کس از جنان 

 فصل بهار تازه و نوروز دلفریب

بوی بان همبوی مشک باد و زمین پر ز  

 عید خجسته دست وفا داده بابهار 

 باد شمال ملک جهان برده از خزان

 هر ساعتی سرشک گالب از هوا چکد

 هر لحظه ای نسیم گل آید زبوستان

 تاج درخت باغ همه لعلگون گهر

 فرش زمین راغ همه سبز پرنیان

 صلصل چو بیدالن جهان گشته با خروش 

 بلبل چو عاشقان غمین گشته با فغان

 فرخنده باد برملک این روزگار عید 

 وین فصل فرخجسته و نوروز دلستان

 تا این هوا بسیط بود وین زمین بجای

 طبع هوا سبک بود آن زمین گران 

 ای طبع تو هوای دگر، باهوا بباش 

 وی حلم تو زمین دگر ، با زمین بمان

 

 

 

 

 سه. فردوسی: رامشگری از مازندران  
 

 درخت برومند چون شد بلند 

 گر آید ز گردون برو بر گزند 

 شود برگ پژمرده و بیخ مست

 سرش سوی پستی گراید نخست

 چو از جایگه بگسلد پای خویش 

 به شاخ نو آیین دهد جای خویش

 مراو را سپارد گل و برگ و باغ 

 بهاری به کردار روشن چراغ 

زد از بیخ نیکاگر شاخ بد خی  

 تو با شاخ تندی میاغاز ریک

 پدر چون به فرزند ماند جهان

 کند آشکارا برو بر نهان

 گر از بفگند فر و نام پدر 

 تو بیگانه خوانش مخوانش پسر 

 کرا گم شود راه آموزگار 

 سزد گر جفا بیند از روزگار 

 چنین است رسم سرای کهن

 سرش هیچ پیدا نبینی ز بن 

کسی چو رسم بدش بازداند   

 نخواهد که ماند به گیتی بسی 

 چو کاووس بگرفت گاه پدر 

 مرا او را جهان بنده شد سر به سر

 همان تخت و هم طوق و هم گوشوار 

 همان تاج زرین زبرجد نگار 

 همان تازی اسپان آگنده یال 

 به گیتی ندانست کس را همال 

 چنان بد که در گلشن زرنگار 

 همی خورد روزی می خوشگوار 

زرین بلورینش پاییکی تخت   

 نشسته بروبر جهان کدخدای

 ابا پهلوانان ایران به هم 

 همی رای زد شاه بر بیش و کم 

دارچو رامشگری دیو زی پرده  
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 بیامد که خواهد بر شاه بار 

 چنین گفت کز شهر مازندران

 یکی خوشنوازم ز رامشگران 

 اگر در خورم بندگی شاه را

 گشاید بر تخت او راه را

ده ساالر باربرفت از بر پر  

 خرامان بیامد بر شهریار

 بگفتا که رامشگری بر درست

 ابا بربط و نغز رامشگرست

 بفرمود تا پیش او خواندند 

 بر رود سازانش بنشاندند 

 به بربط چو بایست بر ساخت رود 

 برآورد مازندرانی سرود 

 که مازندران شهر ما یاد باد 

 همیشه بر و بومش آباد باد 

گلستکه در بوستانش همیشه   

 به کوه اندرون الله و سنبلست

 هوا خوشگوار و زمین پرنگار 

 نه گرم و نه سرد و همیشه بهار 

 نوازنده بلبل به باغ اندرون

 گرازنده آهو به راغ اندرون

 همیشه بیاساید از خفت و خوی

 همه ساله هرجای رنگست و بوی 

 گالبست گویی به جویش روان

 همی شاد گردد ز بویش روان

بهمن و آذر و فرودین دی و   

 همیشه پر از الله بینی زمین

 همه ساله خندان لب جویبار 

 به هر جای باز شکاری به کار

 سراسر همه کشور آراسته 

 ز دیبا و دینار وز خواسته 

 بتان پرستنده با تاج زر

 همه نامداران به زرین کمر 

 چو کاووس بشنید از او این سخن 

 یکی تازه اندیشه افگند بن 

رزمجویش ببست اندران دل   

 که لشکر کشد سوی مازندران

 چنین گفت با سرفرازان رزم 

 که ما سر نهادیم یکسر به بزم 

 اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر

 نگردد ز آسایش و کام سیر

 من از جم و ضحاک و از کیقباد 

 فزونم به بخت و به فر و به داد 

 فزون بایدم زان ایشان هنر

 جهانجوی باید سر تاجور 

 سخن چون به گوش بزرگان رسید

 ازیشان کس این رای فرخ ندید 

 همه زرد گشتند و پرچین بروی

 کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی 

 کسی راست پاسخ نیارست کرد

شان پر از باد سرد نهانی روان  

 چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو

 چو خراد و گرگین و رهام نیو

 به آواز گفتند ما کهتریم 

ن تو نسپریم زمین جز به فرما  

 ازان پس یکی انجمن ساختند 

 ز گفتار او دل بپرداختند

 نشستند و گفتند با یکدگر 

 که از بخت ما را چه آمد به سر

 اگر شهریار این سخنها که گفت

 به می خوردن اندر نخواهد نهفت 

 ز ما و ز ایران برآمد هالگ 

 نماند برین بوم و بر آب و خاک 

 که جمشید با فر و انگشتری

مان او دیو و مرغ و پریبه فر  

 ز مازندران یاد هرگز نکرد 

 نجست از دلیران دیوان نبرد 

 فریدون پردانش و پرفسون

 همین را روانش نبد رهنمون

 اگر شایدی بردن این بد بسر

 به مردی و گنج و به نام و هنر 

 منوچهر کردی بدین پیشدست
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 نکردی برین بر دل خویش پست

اندرینیکی چاره باید کنون   

 که این بد بگردد ز ایران زمین

 چنین گفت پس طوس با مهتران 

 که ای رزم دیده دالور سران

 مراین بند را چاره اکنون یکیست

 بسازیم و این کار دشوار نیست 

 هیونی تکاور بر زال سام 

 بباید فرستاد و دادن پیام 

 که گر سر به گل داری اکنون مشوی

 یکی تیز کن مغز و بنمای روی

 مگر کاو گشاید لب پندمند 

 سخن بر دل شهریار بلند 

 بگوید که این اهرمن داد یاد 

 در دیو هرگز نباید گشاد 

 مگر زالش آرد ازین گفته باز

 وگرنه سرآمد نشان فراز

 سخنها ز هر گونه برساختند

 هیونی تکاور برون تاختند 

 رونده همی تاخت تا نیمروز

 چو آمد بر زال گیتی فروز 

امداران پیام چنین داد از ن  

 که ای نامور با گهر پور سام 

 یکی کار پیش آمد اکنون شگفت

 که آسانش اندازه نتوان گرفت

 برین کار گر تو نبندی کمر 

 نه تن ماند ایدر نه بوم و نه بر 

 یکی شاه را بر دل اندیشه خاست

 بپیچیدش آهرمن از راه راست 

 به رنج نیاگانش از باستان 

همداستان نخواهد همی بود   

رنج بگزایدشهمی گنج بی  

 چراگاه مازندران بایدش 

 اگر هیچ سرخاری از آمدن

 سپهبد همی زود خواهد شدن

 همی رنج تو داد خواهد به باد 

 که بردی ز آغاز باکیقباد 

 تو با رستم شیر ناخورده سیر

 میان را ببستی چو شیر دلیر 

 کنون آن همه باد شد پیش اوی 

 بپیچید جان بداندیش اوی 

 چو بشنید دستان بپیچید سخت 

 تنش گشت لرزان بسان درخت 

 همی گفت کاووس خودکامه مرد 

 نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد

 کسی کاو بود در جهان پیش گاه 

 برو بگذرد سال و خورشید و ماه 

 که ماند که از تیغ او در جهان

 بلرزند یکسر کهان و مهان 

 نباشد شگفت ار بمن نگرود 

من نشنودشوم خسته گر پند    

 ورین رنج آسان کنم بر دلم 

بگسلم   دل شاهاز اندیشه   

آفرین نه از من پسندد جهان  

 نه شاه و نه گردان ایران زمین

 شوم گویمش هرچ آید ز پند 

 ز من گر پذیرد بود سودمند 

 وگر تیز گردد گشادست راه

 تهمتن هم ایدر بود با سپاه 

 پر اندیشه بود آن شب دیرباز 

بنمود تاج از فرازچو خورشید   

 کمر بست و بنهاد سر سوی شاه 

 بزرگان برفتند با او به راه

 خبر شد به طوس و به گودرز و گیو

 به رهام و گرگین و گردان نیو

 که دستان به نزدیک ایران رسید

 درفش همایونش آمد پدید 

 پذیره شدندش سران سپاه 

 سری کاو کشد پهلوانی کاله 

گ چو دستان سام اندر آمد به تن  

درنگ پذیره شدندنش همه بی  

 برو سرکشان آفرین خواندند 
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 سوی شاه با او همی راندند 

 بدو گفت طوس ای گو سرفراز 

 کشیدی چنین رنج راه دراز 

 ز بهر بزرگان ایران زمین 

 برآرامش این رنج کردی گزین 

 همه سر به سر نیک خواه توایم

 ستوده به فر کاله توایم 

 ابا نامداران چنین گفت زال 

هر کس که او را نفرسود سال که   

 همه پند پیرانش آید به یاد 

 ازان پس دهد چرخ گردانش داد 

 نشاید که گیریم ازو پند باز 

نیاز کزین پند ما نیست خود بی  

 ز پند و خرد گر بگردد سرش

 پشیمانی آید ز گیتی برش

 به آواز گفتند ما با توایم

 ز تو بگذرد پند کس نشنویم

آمدند همه یکسره نزد شاه   

 بر نامور تخت گاه آمدند 

 

 

ی  چهار. فخرالدین اسعد گرگانی: نامه

 اول ویس به رامین  
  

 اگر چرخ فلک باشد حریرم

 ستاره سر بسر باشد دبیرم

 هوا باشد دوات سیاهی 

 حروف نامه برگ و ریگ و ماهی 

 نویسند این دبیران تا به محشر

 امید و آرزوی من به دلبر 

ننویسند نیمی به جان تو که   

 مرا جز هجر ننمایند بیمی 

 مرا خود بأ فراقت خواب ناید 

 و گر آید خیالت در رباید 

 چنان گشتم درین هجران که دشمن

 ببخشاید همی چون دوست بر من 

 به گریه گه گهی دل را کنم خوش 

 همی آتش کشم گویی به آتش 

 نشانم گرد هر چیزی به گردی 

 کنم درمان هر دردی به دردی 

هجران تو با غم نشستهمن از   

 تو با بدخواه من خرم نشسته 

 بگرید چون ببیند دیدهء من

 مهار دسإت اندر دست دشمن

 تو گویی آتشست این درد دوری

 که خود چیزی نسوزد جز صبوری 

 نیاید خواب در گرما همه کس 

 در آتش چون شود راحت مرا بس

 من آن سروم که هجران تو بر کند 

فگند به کام دشمانان از پای ب  

 کنون آن کم تو دیدی سرو باال 

 به بستر در فتاده گشته دو تا 

 هما النم چو مهر دل نمایند 

 مرا گه گه بپرسیدن در آیند 

 اگر چه گرد بالینم نشینند

 چنانم از نزاری کم نبینند 

 به طناصی همی گویند هر بار

 مگر بیمار ما رفتست به شکار 

 تنم را آرزومندی چنان کرد

دیدار بیننده نهان کرد که از   

 به ناله می بدانستند حاالم 

 کنون نتوانم از سستی که نالم 

 اگر مرگ آید و سالی نشیند 

 به جان تو که شخص منم نبیند

 به هجر اندر همین یک سود بینم 

منم تا من چنینم یکه از مرگ ا  

 مرا اندوه چون کهسار گشست

 ره صبرم برو دشوار هشست 

رهایی مبادا هر گز از دردم   

 اگر من صبر دارم در جدایی 

 شکیبایی در آن دل چون بماند 
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 که جز سوزنده دوزخ را نماند 

 دلی کاو شد تهی از خون خود نیز 

 درو آرام چون گیرد دگر چیز 

 دروغست آنکه جان در تن ز خونست

 مرا خون نیست جانم مانده چونست

 نگارا تا تو بودی در بر من 

 تنم چون شاخ بود و گل بر من

د گر بی تو سوزم بر آذرسز  

 که خود سوزد همه کس شاخ بی بر

 تو تا رفتی برفت از من همه کام 

 نه دیدارت همی یابم نه آرام

 جدا شد کام من تا تو جدایی 

 نیاید باز تا تو باز نایی 

 بیاشفست با من روزگارم

 تو گویی با فلک در کار زارم

 جهانم بی تو آشفته یکسر

کر چو باشد بی امیر آشفته لش  

 چنان در هجر بر من بگذرد روز 

 که در صسرا بر آهو بگذرد یوز

 اگر گریم بدین تیمار نیکوست

 گرستن بر چنین حالی نه آهوست

 منم بی یار وز دردم بسی یار 

 منم بی کار وز عشقم بسی کار 

 نیابم بی تو کام اینجهانی 

 هماما کم تو بودی زندگانی 

 بکشتیدر دلم تخم هوایت

جوی وفایتکنون آبش ده از   

 ببین روی مرا یک بار دیگر

 نگر تا در جهان دیدی چنین زر 

 اگر چه دشمنی با من به کینی 

 ببخشایی چو روی من ببینی 

 اگر چه بی وفا بد سگالی 

 به درد من تو از من بیش نالی 

 مرا گویند بیماری و ناالن 

 طبیبی جوی تا سازدت درمان 

 اگر درمان بیمار از طبیبست 

زار از طبیبست مرا خود درد و آ  

 طبیب من خیانت کرد با من

 بماند از غدر او این درد با من 

 مرا تا باشد این درد نهانی 

 ترا جویم که درمانم تو دانی 

 به دیدار تو باشم آرزومند 

 ندارم دل نادیدنت خرسند

 نیم از بخت و از دادار نومید 

 که باز آید مرا تابنده خورشید 

 اگر خورشید روی تو بر آید 

مار و رنج من سر اید شب تی  

 ببخشاید مرا دیرینه دشمن

 چه باشد گر ببخشایی تو بر من 

 چه باشد گر به من رحم آوری تو

 که نه از دشمن دشمنتری تو 

 گر این نامه بخانی باز نایی 

 به بی رسمی بر تو گوایی 

 

 پنج. نظامی: در ستایش عشق 
  

 مراکز عشق به ناید شعاری

کاریمبادا تا زیم جز عشق   

 فلک جز عشق محرابی ندارد

خاک عشق آبی نداردجهان بی  

 غالم عشق شو کاندیشه این است

 همه صاحب دالن را پیشه این است

 جهان عشقست و دیگر زرق سازی 

 همه بازیست اال عشقبازی

عشق بودی جان عالم اگر بی  

 که بودی زنده در دوران عالم 

 کسی کز عشق خالی شد فسردست

عشق مردستبیکرش صد جان بود    

 اگر خود عشق هیچ افسون نداند 

 نه از سودای خویشت وارهاند 

 مشو چون خر بخورد و خواب خرسند
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 اگر خود گربه باشد دل در و بند 

 به عشق گربه گر خود چیرباشی 

 از آن بهتر که با خود شیرباشی 

دانه عشقنروید تخم کس بی  

 کس ایمن نیست جز در خانه عشق

ان چیستز سوز عشق بهتر در جه  

 که بی او گل نخندید ابر نگریست

 شنیدم عاشقی را بود مستی 

پرستیو از آنجا خاست اول بت  

 همان گبران که بر آتش نشستند 

 ز عشق آفتاب آتش پرستند

 مبین در دل که او سلطان جانست

 قدم در عشق نه کو جان جانست

 هم از قبله سخن گوید هم از الت 

خرابات همش کعبه خزینه هم   

 اگر عشق اوفتد در سینه سنگ

 به معشوقی زند در گوهری چنگ

 که مغناطیس اگر عاشق نبودی 

 بدان شوق آهنی را چون ربودی

 و گر عشقی نبودی بر گذرگاه 

 نبودی کهربا جوینده کاه 

 بسی سنگ و بسی گوهر بجایند 

ربایند نه آهن را نه که را می  

 هران جوهر که هستند از عدد بیش

میل مرکز خویش  همه دارند  

 گر آتش در زمین منفذ نیابد 

 زمین بشکافد و باال شتابد 

 و گر آبی بماند در هوا دیر 

 به میل طبع هم راجع شود زیر 

 طبایع جز کشش کاری ندانند 

 حکیمان این کشش را عشق خوانند

 گر اندیشه کنی از راه بینش 

 به عشق است ایستاده آفرینش 

 گر از عشق آسمان آزاد بودی 

 کجا هرگز زمین آباد بودی 

عشق خود را جان ندیدمچو من بی  

 دلی بفروختم جانی خریدم 

 ز عشق آفاق را پردود کردم 

آلود کردمخرد را دیده خواب  

 کمر بستم به عشق این داستان را

 صالی عشق در دادم جهان را

مند از وی خسیسیمبادا بهره  

 به جز خوشخوانی و زیبانویسی

این اربد نویسند ز من نیک آمد   

 به مزد من گناه خود نویسند

 

 شش. مولوی: بشنو از نی 
  

کند چون شکایت مینی  ازبشنو   

کند ها حکایت میاز جدایی  

اند کز نیستان تا مرا ببریده  

اند در نفیرم مرد و زن نالیده  

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

 تا بگویم شرح درد اشتیاق

اصل خویشهر کسی کو دور ماند از   

 باز جوید روزگار وصل خویش

 من به هر جمعیتی ناالن شدم 

حاالن شدم جفت بدحاالن و خوش  

 هر کسی از ظن خود شد یار من

 از درون من نجست اسرار من

نیست دور  منسر من از ناله   

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

نیستلیک کس را دید جان دستور   

 آتش است این بانگ نای و نیست باد 

 هر که این آتش ندارد نیست باد 

 آتش عشق است کاندر نی فتاد 

 جوشش عشق است کاندر می فتاد 

 نی حریف هر که از یاری برید 

های ما درید هایش پردهپرده  

 همچو نی زهری و تریاقی که دید 
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 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید

د کننی حدیث راه پر خون می  

کند های عشق مجنون میقصه  

 محرم این هوش جز بیهوش نیست

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست

 در غم ما روزها بیگاه شد 

 روزها با سوزها همراه شد 

 روزها گر رفت گو رو باک نیست 

 تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست 

 هر که جز ماهی ز آبش سیر شد 

 هرکه بی روزیست روزش دیر شد 

ال پخته هیچ خام در نیابد ح  

 پس سخن کوتاه باید و السالم 

 بند بگسل باش آزاد ای پسر

 چند باشی بند سیم و بند زر

ای گر بریزی بحر را در کوزه  

ایچند گنجد قسمت یک روزه  

نشد  پر حریصان چشمکوزه   

 تا صدف قانع نشد پر در نشد 

 هر که را جامه ز عشقی چاک شد 

 او ز حرص و عیب کلی پاک شد 

باش ای عشق خوش سودای ما شاد   

های ما ای طبیب جمله علت   

 ای دوای نخوت و ناموس ما 

 ای تو افالطون و جالینوس ما

 جسم خاک از عشق بر افالک شد 

 کوه در رقص آمد و چاالک شد 

 عشق جان طور آمد عاشقا 

 طور مست و خر موسی صاعقا 

 با لب دمساز خود گر جفتمی

ها گفتمی همچو نی من گفتنی  

زبانی شد جداو از همهر که ا  

زبان شد گرچه دارد صد نوابی  

 چون که گل رفت و گلستان درگذشت

 نشنوی زآن پس ز بلبل سر گذشت

ایجمله معشوق است و عاشق پرده  

ایزنده معشوق است و عاشق مرده  

 چون نباشد عشق را پروای او

پر وای او او چو مرغی ماند بی  

 من چگونه هوش دارم پیش و پس 

شد نور یارم پیش و پس چون نبا  

 عشق خواهد کاین سخن بیرون بود

 آینه غماز نبود چون بود

ت دانی چرا غماز نیستآینه   

 زآن که زنگار از رخش ممتاز نیست

 

 

سعدی: جاودانگی گلستان هفت.   
 

کرده   تلف  عمر  بر  و  میکردم  گذشته  ایام  تأمل  شب  یک 

تأسف میخوردم و سنگ سراچه دل بالماس آب دیده می  

 سفتم و این بیت ها مناسب حال خود میگفتم

   هر دم از عمر میرود نفسی

 چون نگه میکنی نمانده بسی 

 ای که پنجاه رفت و در خوابی 

 مگر این پنج روزه دریابی 

 خجل آنکس که رفت و کار نساخت

 کوس رحلت زدند و باز نساخت 

 خواب نوشین بامداد رحیل

 باز دارد پیاده را ز سبیل

 تی نو ساخت هر که آمد عمار

 رفت و منزل بدیگری پرداخت

 وان دگر پخت همچنین هوسی 

 وین عمارت بسر نبرد کسی

 یار ناپایدار دوست مدار

 دوستی را نشاید این غدار

 نیک و بد چون همی بباید مرد 

 خنک آنکس که گوی نیکی برد

 برگ عیشی بگو ز خویش فرست 

 کس نیارد ز پس تو پیش فرست 

 عمر برفست و آفتاب تموز 
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 اندکی ماند و خواجه غره هنوز

 ای تهی دست رفته در بازار

 ترسمت پر نیاوری دستار

 هر که مزروع خود بخورد بخوید

 وقت خرمنش خوشه باید چید

نشیمن   در  که  دیدم  آن  مصلحت  معنی  این  تأمل  از  بعد 

عزلت نشینم و دامن از صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته 

 پریشان نگویم های پریشان بشویم و من بعد  

 زبان بریده بکنجی نشسته صم بکم

 به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود و در حجره 

جلیس. برسم قدیم از در درآمد چندانکه نشاط مالعبت کرد  

و بساط مداعبت گسترد جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد  

 گفت  برنگرفتم رنجیده نگه کرد و

 کنونت که امکان گفتار هست

 بگوی ای برادر بلطف و خوشی

 که فردا چو پیک اجل در رسد

 بحکم ضرورت زبان در کشی 

یکی از متعلقان منش بر حسب این واقعه مطلع گردانید که  

معتکف  عمر  بقیت  که  جزم  نیت  و  است  کرده  عزم  فالن 

نشیند و خاموشی گزیند تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و 

 .راه مجانبت پیش

گفتا بعزت عظیم و صحبت قدیم دم برنیارم و قدم برندارم  

طریق   و  مألوف  عادت  بر  شود  گفته  سخن  که  آنگه  مگر 

معروف که آزردن دوستان جهلست و کفارت یمین سهل و 

خالف راه صوابست و نقض رای اولوااللباب که ذوالفقار علی  

 در نیام و زبان سعدی در کام 

 ی خردمند چیستزبان در دهان ا

 کلید در گنج صاحب هنر 

 چو در بسته باشد چه داند کسی 

 که جوهر فرو شست یا پیلور

 اگر چه پیش خردمند خامشی ادبست 

 بوقت مصلحت آن به که در سخن کوشی

 دو چیز طیره عقلست دم فرو بستن

 بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی

و روی  فی الجمله زبان از مکالمه او درکشیدن قوت نداشتم  

از محاوره او گردانیدن مروت ندانستم که یار موافق بود و 

 ارادت صادق 

 چو جنگ آوری با کسی بر ستیز

 که از وی گزیرت بود یا گریز

بحکم ضرورت سخن گفتیم و تفرج کنان بیرون رفتیم در  

 فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده

 پیراهن برگ بر درختان

 عید نیکبختان چون جامه

 اول اردیبهشت ماه جاللی 

 بلبل گوینده بر منابر قضبان 

 بر گل سرخ از نم افتاده آللی 

 همچو عرق بر عذار شاهد غضبان

شب را ببوستان یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. موضعی  

بر   مینا  خورده  که  گفتی  درهم.  درختان  و  خرم  و  خوش 

 درآویخته خاکش ریخته و عقد ثریا از تاکش 

 روضۀ ماء نهرها سلسال

 دوحۀ سجع طیرها موزون 

 آن پر از الله های رنگارنگ

 وین پر از میوه های گوناگون

 باد در سایه درختانش 

 گسترانیده فرش بوقلمون

آمد   غالب  نشستن  رای  بر  بازآمدن  خاطر  که  بامدادان 

دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده 

 .کردهو آهنگ رجوع 

گفتم: گل بستان را چنانکه دانی بقایی و عهد گلستان را و  

را   دلبستگی  نپاید  چه  هر  اند:  گفته  حکما  و  نباشد  فانی 

 نشاید. گفتا: طریق چیست؟

گفتم: برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی 

توانم تصنیف کردن که باد خزانرا بر ورق او دست تطاول  

ش ربیعش را بطیش خریف مبدل  نباشد و گردش زمان عی

 نکند

 بچه کار آیدت ز گل طبقی 

 از گلستان من ببر ورقی 

 گل همین پنجروز و شش باشد 

 وین گلستان همیشه خوش باشد 
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سیف فرغانی: هم مرگ برجهان  هشت.

 شما نیز بگذرد 
  

 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد 

تا کند خراب وین بوم محنت از پی آن   

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد 

 باد خزان نکبت ایام ناگهان

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد 

 آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز 

 این تیزی سنان شما نیز بگذرد 

 چون داد عادالن بجهان در بقا نکرد

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد 

 در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت 

 این عوعو سگان شما نیز بگذرد

 آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

 گرد سم خران شما نیز بگذرد

 بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت 

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

یز بگذردناچار کاروان شما ن  

 ای مفتخر بطالع مسعود خویشتن 

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد

 این نوبت از کسان بشما ناکسان رسید

 نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد 

 بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

 بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد 

 بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم 

 تا سختی کمان شما نیز بگذرد 

دولت دگران بود مدتی  در باغ  

 این )گل( ز گلستان شما نیز بگذرد

 آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

 این آب ناروان شما نیز بگذرد

 ای تورمه سپرده بچوپان گرگ طبع

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد

 پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

 هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

بنیکی دعای سیفای دوستان خوهم )که(   

 یک روز بر زبان شما نیز بگذرد 

 

عبید زاکانی: در ستایش جلق نه.    
 

 وقت آن شد که عزم کار کنیم 

 رسمِ الحاد آشکار کنیم 

 خانه در کوچۀ مغان گیریم 

 روی در قبلۀ تنار کنیم 

 روزگار ار به کام ما نبود

در کون روزگار کنیم  یرک  

 بهر کون تا به چند غصه خوریم

چند انتظار کنیم  سبهر ک  

ناید و کون چون به دست می سک  

 جلق بر هر دو اختیار کنیم 

 بنشین ای عزیز تا بتوان

 به از این در جهان چه کار کنیم 

 جلق میزن که جلق خوش باشد

زیر دلق خوش باشد در جلق  

 روز و شب گرد شهر می پوئیم 

جوئیمی خانۀ می فروش م  

 مست شنگولیان بیباکیم

شاهدان مه روئیم فتنۀ   

 بستگان کمند زلفینیم

 خستگان کمند ابروئیم 

 ایمن از دهر ناجوانمردیم

 فارغ از روزگار بد خوئیم

را بکشیم یربنشینیم و ک  

 جلق خوش می زنیم و می گوئیم 
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 جلق میزن که جلق خوش باشد

زیر دلق خوش باشد در جلق  

 دوستــان کــار کــیــر بــازی نیست 

 هـیـچ کــاری بـدیـن درازی نیست 

 کــیــرِ مـن چــون عـلـم بـر افرازد 

 کـم ز سنجـاق شــاه غــازی نیست   

 پـیـشـه خــر گـادنست و جلق زدن 

 وآنــدگــرهــا بـــه جــز مــجــازی نیست 

 هیچ نــوعـی بــرای وضع جمــاع 

 بهتر از رسم بــذلــه بــازی نیست 

 ش کــون بـــه سجــده درآر  کــیــر را پـیـ

 زانـکــه مـحراب کـس نـمــازی نیست 

 ای بــه دست آور جــان بــده کـنـده

 ورت امـروز کــار ســازی نیست 

 جلق میزن کـــه جلق خــوش بــاشــد  

 زیـــر دلـق خــوش بــاشــد   درجلق 

 آیـــد  کــار بــی سیـم بــر نـمـی

 ــایــد  بدر ره عـشـق سیـم مــی

 خسبـد  امـرد بـــی درم نـمـــی

 آیـــد  قــحــبــۀ رایــگــان نـمـــی

 خـــوش بـخــور مال ورنـــه از نـــاگـــاه  

 در جـَـــهـــد روزگـــار بــربـــایـــد  

 پـیـش اهـل دلـی دمــی بـــه صـفــا  

 بنشین تـــا دلت بیــاســایــد  

 و کـس کـم کش   بــعــد از ایــن نــاز کـون 

 بــر تــو زیــن کــار هیچ نـگشــایــد  

 رغـم آن غلتبـان کـــه کــون طلبــد  

 کــوریِ مــردکــی کــه کـس گــایــد  

 جلق میزن کـــه جلق خــوش بــاشــد  

 زیـــر دلـق خــوش بــاشــد   در جلق

 مــا هــمــه جـمـریـــان قلمــاقیــم  

 رنــد الفاظ و چست و شغـراقیــم 

 روز و شب هـــم وثــاقِ معشوقیــم  

 ســال و مـــه همنشین عشـاقیـــم  

 مــردۀ دلـبـر شـکـر دهنیــم  

 تـشـنـۀ شــاهــد سمـن ســاقیـــم  

 بــعــد از ایــن تــرک کــون و کس کردیم  

 چــه سخت مشتــاقیـــم  هــر دو را گــر

 ای برادر اگــر تــو را عقلیست 

 پــنــد مــا گــوش کــن کــه جالقیــم  

 جلق میزن کـــه جلق خــوش بــاشــد  

 زیـــر دلـق خــوش بــاشــد   درجلق 

 ای دل از غــصــۀ جــهــان تــا چـنــد  

 بیش از ایــن رنج مـا و خــود مپسند 

 ـار بــدار دست از کــار روزگـ

 خــویشتـن را خـالص ده ز کــمنــد  

 کــون و کــس چیست جــز دو ویــرانـــه  

 ایـن یــکــی بــر گــه آن یــکــی بـر گــنــد  

 بـگـذر از هــر دو چــون جــوانـمــردان 

 تــا شــوی ایـمــن از زن و فــرزنــد  

 آن زمــانـت کــه کــیــر بــرخــیــزد  

 مـخـنـد   بـشـنـو از مــن بــه ریـش خــویــش

 بـنـشـیـن ، در بـبـند و کـف تـر کــن  

 هـر زمــان چــو صــوفــیــان لــونــد  

 جلق میزن کـــه جلق خــوش بــاشــد  

 زیـــر دلـق خــوش بــاشــد   در جلق

 ـه مـجــوی بر مــا جز مـی و مــغـانــ 

 پیش مـــا جـز حـدیث عـشـق مــگــوی   

 جــز بـــه پهلوی بـکــروان منشیـن 

 فـروش مپـوی جــز بـــه دکــان مــی

 از جفای سپهر دم در کــش  

 وز وفـای زمــانـــه دست بشوی 

 خوش بخور ، خوش بـخنـد ، خوش میباش  

 تـیـز در ریـش مــردک بـــد خـــوی

 ای نسیـم صـبــا ز روی کــرم   

 لطف کـن سـاعـتـی بهـانــه مــجــوی 

 وز زبــان عـبـیـد زاکــانــی  

 بــرو ایــن حــال را بــه یـــار بــگــوی 

 جلق میزن کـــه جلق خــوش بــاشــد  

 زیر دلق خوش باشد در لقج

   (رساله دلگشا)
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 ده. حافظ: آهوی وحشی 
  

وحشی کجایی اال ای آهوی   

 مرا با توست چندین آشنایی 

کس دو تنها و دو سرگردان دو بی  

 دد و دامت کمین از پیش و از پس

 بیا تا حال یکدیگر بدانیم 

 مراد هم بجوییم ار توانیم

بینم که این دشت مشوشکه می  

 چراگاهی ندارد خرم و خوش

 که خواهد شد بگویید ای رفیقان

 رفیق بیکسان یار غریبان 

مبارک پی درآید  مگر خضر  

 ز یمن همتش کاری گشاید 

 مگر وقت وفا پروردن آمد 

 که فالم ال تذرنی فرداً آمد 

 چنینم هست یاد از پیر دانا 

 فراموشم نشد، هرگز همانا 

 که روزی رهروی در سرزمینی 

نشینیبه لطفش گفت رندی ره  

 که ای سالک چه در انبانه داری

 بیا دامی بنه گر دانه داری

تا دام دارمجوابش داد گف  

باید شکارم ولی سیمرغ می  

 بگفتا چون به دست آری نشانش 

نشان است آشیانش که از ما بی  

 چو آن سرو روان شد کاروانی 

بانی کن دیدهچو شاخ سرو می  

 مده جام می و پای گل از دست

 ولی غافل مباش از دهر سرمست

ای و طرف جوییلب سر چشمه   

 نم اشکی و با خود گفت و گویی 

 نیاز من چه وزن آرد بدین ساز

 که خورشید غنی شد کیسه پرداز 

 به یاد رفتگان و دوستداران

 موافق گرد با ابر بهاران

 چنان بیرحم زد تیغ جدایی 

ست آشنایی که گویی خود نبوده  

 چو ناالن آمدت آب روان پیش 

خویشمدد بخشش از آب دیده   

 نکرد آن همدم دیرین مدارا

مسلمانان خدا رامسلمانان   

پی تواند مگر خضر مبارک  

 که این تنها بدان تنها رساند 

 تو گوهر بین و از خر مهره بگذر 

 ز طرزی کآن نگردد شهره بگذر 

 چو من ماهی کلک آرم به تحریر

پرس تفسیرتو از نون والقلم می  

 روان را با خرد درهم سرشتم 

 وز آن تخمی که حاصل بود کشتم

پیداست فرحبخشی در این ترکیب  

 که نغز شعر و مغز جان اجزاست 

 بیا وز نکهت این طیب امید 

 مشام جان معطر ساز جاوید 

 که این نافه ز چین جیب حور است

 نه آن آهو که از مردم نفور است 

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید 

 چو معلوم است شرح از بر مخوانید 

 مقاالت نصیحت گو همین است

استانداز هجران در کمین که سنگ  
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 یک رمان، یک نویسنده

 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

66 

 

 تنامیرحسن چهل

 
 

 تهران خیابان انقالب 
 فصل سوم 

 

ای کرد و صورتش درهکرامت غلتید، با چشم بسته دهن     

آرواره  همزمان  و  خاراند  رارا  سرِ ِروی ها  از  و  غلتاند    هم 

رضایت آه درازی کشید. بعد به بالش مشتی کوبید و یک  

 جورِ کیفناکی ناله کرد. 

شیشه      پشت  از  پردهآفتاب  و  مشجر  به  های  تور  های 

و دلباز را با نوری مسطح روشن   تابید و اتاق بزرگدرون می

بتهمی بودند،  لُخت  چیزها  نور  این  زیر  قالیکرد.  یِ  های 

خوردند،  بزرگ انگار که از زمینه ور آمده باشند، تکان می

 مثل چیزی که جان داشته باشند. 

 اِ... تو هنو خوابی!؟ غنچه الی در را باز کرد، گفت:

 بلند شو دیگه! یِ آویزان جلو آمد: دِ بعد با لب و لوچه

 ای باز کرد: ولم کن با!ی چشمش را لحظه کرامت گوشه 

غنچه گوشه       ناله کرد.  به صدایی بم  ی  و پشت بندش 

یِ تُخسش را قانع  خواست بچه تخت نشست، و انگار که می

 کند، گفت: خودت گفتی ساعت هفت و نیم صدام کن! 

 کرامت گفت: پیله نکن با!      

ای با عصبانیت به مردش نگاه کرد و آنوقت  غنچه لحظه       

ها را به کمر زد و  گفت: پس دیگه به من نگی که دست

 صبح بیدارم کنا! 

با غیض چرخید و هنوز از جا بر نخاسته بود که کرامت       

ست و او را به سمت خودش  دست کرد، مچ دستش را جُ

یِ آن یکی دو کیلو طالیی که غنچه به هو همهکشید و یک

زلنگ و زولنگ صدا داد و هنوز  بود  آویزان کرده  خودش 

نفس آزاد نکرده بود که به طرفه العینی کرامت او را به زیر 

ران کشید. غنچه زبانش بند آمده بود، با بهت و ذوق به در  

 اتاق نگاه کرد و فقط یک کالم گفت: اِوا بچه ها! 

هوا   لحظه      به  کرامت  انگشت  نوک  از  شورتش  بعد  ی 

ای روی پرتاب شد و او مثل سقف شکم داده و باران خورده

 زن فرو خوابید؛ تخت صدا کرد. 

دوباره شروع        نشده  فارغ  هنوز  و  رفت  راه  یک  کرامت 

شد. دانه های عرق روی پوست زرد کرد؛ تازه داشت گرم می

لیچ    عضالتِ  یِیزد و بوی ترشیدگتنش یکی یکی نیش می

میموج هوا  به  تنه موج  زیر  غنچه  مرد  رفت.  سنگین  یِ 

میغش میغش  سر  لحظه  یک  گاه  و  خندید،  چرخاند 

سرزده  دلواپسِ بستهحضور  درِ  به  ها  بچه  نگاه  یِ  اتاق  یِ 

یِ خوشایند شکم  کرد اما بوی گسِ تن مرد و سنگینیمی

 کرد.  گرمش دوباره از زمین و زمان دورش می

 

هایش از دو سو پر بود که دوباره یک  کرامت هنوز لُپ     

یِ بلور کف دست از نان بربری کند و هر چه خامه به کاسه

بود با آن پاک کرد. لقمه را نزدیک دهان نگهداشته بود  که   

با فشار   و  به دهان گذاشت  را هولکی  آن  زد.  بوق  ماشین 

ن را شست  به عقب راندش و زیر آسیاب دو فک یک دور آ

گردش داد و سرانجام به بلعی پیش از موقع لقمه را  فرو  

ها ور قلمبید و از اشگ  های گردن ورم کرد، چشمداد؛ رگ

پیشانی شد،  نیمپر  نشست.  عرق  به  نفسی  اش  شد،  خیز 

فاجعه از  گویی  چنانکه  و  میکشید  خبر  گفت:   ای  دهد، 

 اومدن!

لقمه        آماده  غنچه  در دست  دیگری  دلواپس  یِ  داشت، 

تو نگاهی به پنجره آشپزخانه انداخت و گفت: حاال صبحونه 

 تموم کن!

به        و  را چرخاند  کفلش  داد،  کرامت  دست  به  را  لقمه 

پنجره رفت. گوشه  را پس زد و غرغر کنان  سمت  پرده  یِ 

 شو با خیال راحت بخوره!گفت: یه روز نشد بذارن صبحونه 

بعدی را به دهان گذاشت، لیوان چای را    یِکرامت لقمه     

از کنارهدوباره هم ی  زد و نصف آن را هورت کشید؛ چای 

ره کرد. غنچه تا دم جالباسی دو زد، کت کرامت را  لب ها شُّ
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های کت را با آرنجش  برداشت و بنا به عادتی قدیمی شانه

کرد، شانه  پاک کرد و آن را باال گرفت، کرامت به او پشت  

ها را پائین داد و کت به پشتش سوار شد. هنوز یک لنگه  

خورد که خم شد، کفش ها را پا   آستینش توی هوا تاب می

یِ دیگر آستین را  پوشید و خرجی روزانه را هم  کرد، لنگه

سو کف دست غنچه گذاشت اما لقمه را هنوز همانطور از این 

ه بود که گفت: شبم  داد و هنوز آن را فرو ندادسو میبه آن 

 . "حاجی  " دیر میام ، قراره با بچه ها بریم خدمتِ

زدچشم  و      برق  ذوق  از  که  هاش  »حاجی«  پیش   .

نشستند و جوری گردن  رفتند، جوری دو زانو پیشش میمی

شان نیست. او گرفتند که انگار یک مو کف دسترا کج می

برای ترساندشان و  کرد، از آتش جهنم میشان مینصیحت 

آماده میخدمت  می  کرد. شان  همیشه  از  کرامت  ما  گفت 

 گیریم، روحیه.حاجی روحیه می

 غنچه گفت: یعنی خیلی دیر میای؟      

و با نگاهش دلخوری نشان داد، در را برایش باز کرد،       

 گفت: مواظب خودت باش. 

کرامت همانطور که پشت به زن داشت، از گوشه چشم      

 رد و دعایی به زمزمه خواند.به آسمان نگاه ک

محافظش در را برایش باز کرد. کرامت دستی تکان داد       

و سوار شد. غنچه سرش را کج گرفت و زیر لب گفت: خدایا  

 به خودت سپردمش.

سرِ نمی      هم  سرِ  پشت  روز  دو  ماشین  یک  با  که  شد 

های مختلف،  کردند، پاترولکارش برود. ماشین را عوض می

شیشه بنزهایی   یا  پرده  حتی  که  گاه  داشت،  دودی  های 

بهر لندرور،  یا  شد. هیچکس  جهت هرروز عوض میپیکان 

کردند  دانست او چه کاره است. خیلی ها فکر میدقیقا نمی

کند که تا حدودی حقیقت داشت.  با نهادهای انقالبی کار می

همسایه  به  البته  بازرسِ غنچه  آقامون  بود،  گفته  ها 

هر   قصابیکشتارگاهه،  رو روزی  تهرون  از  گُله  یه  های 

 کنه!بازرسی می

رفتند که خلوت بود.  معموال از خط ویژه اتوبوسرانی می     

بی با  هم  باری  دو  یکی  راه  طول  تماس  در  زندان  با  سیم 

کردند اما بهرجهت  شان را گزارش میگرفتند و موقعیتمی

د و وقتی  ساعت بیشتر تو راه نبودند. آنها منتظرشان بودننیم

 رسیدند درِ بزرگِ آهنی باز بود. می

ای بر دامنه البرز بر شهر درندشت زندان اوین بر فراز تپه      

کرد، با سکوتی مرموز و ازدحام کوچکی  تهرون سلطنت می

اش که چند ردیف در برابر درش، با دیوارهای بلند آجری 

می ارتفاعش  بر  خاردار  برجسیم  با  و  کوچک افزود  های 

های بلند فلزی استوار بود؛ اش که جا به جا بر پایهبانینگه

مامورها با قنداق تفنگ جمعیت را از مقابل درِ زندان پس  

کوتاهمی و  مبهم  توضیحات  مجاب  راندند.  را  کسی  شان 

گرفت بالتکلیفی  شان را میکرد و آنچه سرانجام دستنمی

 و انتظار بود. 

این زندان خودش به تنهایی یک شهر بود، با بندهایی       

پچپچه  و  پا  صدای  از  پر  زندانی،  از  آن  پر  در  مدام.  های 

خت کوچکترین صدا یک هیاهو بود اما صدای  های لُسلول 

می بر  بلندگوها  از  روضه مسلط  و  دعا  یکریز  که  خاست 

 خواند. می

دست   دو بخش داشت که یکی بعد از دیگری ۳25بند      

راستِ خیابان اصلی قرار گرفته بود؛ این بند شبیه یک خانه  

اش درختانی بلند و سرسبز داشت. بعد از یک  بود، هواخوری 

دیدی  را می  209یِ تند و پیش از آنکه بپیچی بند  سرباالیی

شدند  که بند زنان بود، در زیرزمینش زندانیان بازجویی می

تکه با  را  آنها  یا شلو بعد  تعزیر میای کابل  از نگ  کردند؛ 

آمد. سلول نسبتا بزرگی که  آنجا مدام صدای نعره و ناله می

داشت،   مشبک  صفحه  یک  آن  جای  به  و  نداشت  سقف 

 هواخوری بند بود. 

اتاق داشت، نمایش    216بند        بند زندان شش  نوترین 

هایی از  دار بود و کتیبه هایش کوچک و قوسآجری و پنجره 

دست خیابان اصلی دو بند دیگر بود  سنگ رخام داشت. آن  

انقالب آموزشگاه و آسایشگاه زندان بود؛ و بعد   از  که قبل 

تر بهداری زندان بود، پنج اتاق داشت و حاال  بندی که پیش

رفته از این شش بند دوتاش مال زنها  زندان زنان بود. رویهم

بقیه مال مردها و در همه بندهای  بود و  آنها بخصوص  یِ 

 کرد. یِ پوستی بیداد میهای قارچیمو و بیماری   زنان ریزش

های دیگری هم بود که شکل نهایی آن قلعه ساختمان     

می معین  را  ساختمانمرموز  مخصوص کرد،  که  هایی 

های اداری و حفاظتی  تشکیالت زندان بود، مثل ساختمان

و حتی دادستانی که دفتر الجوردی در طبقه سوم آن بود  

ادار ساعات  در  فوق و  جوشی  و  جنب  در  ی  داشت.  العاده 
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ها دلباز بود.  ها بزرگ و اتاق های اداری البته پنجرهساختمان 

یک سالن دیگر هم بود که مخصوص مالقات بود و یک دیوار  

ای زندانی و کسی را که به مالقاتش آمده بود از هم  شیشه 

 کرد. جدا می

حاال اوین خلوت شده بود، بندها دیگر ازدحام گذشته       

بنی که  سالی  غوغا،  سال  شصت،  سال  نداشت.  از  را  صدر 

ریاست جمهوری عزل شد و مجاهدین جنگ مسلحانه اعالم  

های دیگری منتقل شدند تا  کردند، زندانیان عادی به زندان

بس شود،  فراهم  گروهکی  زندانیان  برای  در  جا  که 

های تیمی پسربچه و  ی خیابانی و حمله به خانههادرگیری 

گرفتند. بعد از آن دیگر همه بندهای اوین به  دختربچه می

های  زندانیان سیاسی اختصاص داشت؛ چهل نفر در سلول

سه نفره، جا برای نشستن نبود چه رسد به خوابیدن. فقط  

میمی پا  که  آنجا  همین!  ایستاد،  به  شد  انگار  گذاشتی 

که این دخترها کم سن و  گذاشته بودی، بس  دبیرستان پا

اش هفده سال بود. وقتی درِ  سال بودند؛ میانگین سنی همه

کردند انگار زنگ تفریح مدرسه خورده هواخوری را باز می

 بود.

تعداد زندانیان ناگهان دوباره کم شد. آن سال   67سال      

به    ها را قطع کردند و بعد از چند هفته سرانجاماول مالقات

یِ والدینی که برای مالقات پشت در زندان جمع شده  همه

 بودند، یکی یک بقچه لباس دادند. 

یِ یِ مرموز است و نه همهاما این نه کل تاریخ این قلعه     

هم   حسینیه  و  ورزش  سالن  کارگاه،  زندان  جغرافیایش؛ 

داشت که اینها نزدیک تپه بود. و تپه همان جایی بود که  

ها لحظاتی قبل از مرگ با چشم بسته از میصبح زود اعدا

می باال  آن  پاکیزهشیب  هوای  و  با   یِرفتند  را  سحری 

 دادند. جرعه فرو میهایی تند و مقطع جرعهنفسه 

کارگاه زندان نجاری و آهنگری داشت و زندانیانی که      

می را  خود  زندانِ  آخر  حقیقت سالهای  در  یا  کشیدند 

محکومیت خود را   یِحکم قطعیاخالقی که زندانیان خوش 

اعدام های وسیع سال   از  بودند، و  جان    67دریافت کرده 

یِ این اتفاق خجسته صبور سالم به در برده بودند، به شکرانه

می کار  راه  به  سر  انتظار و  را  خود  آزادی  نوبت  و  کردند 

اتاق می کارگاه  داخل محوطه  در  های کوچکتری  کشیدند. 

های آن قالی برپا شده بود و بافنده  بود که در آنها دارهای

های  خانهمعموال دختران جوان بودند و آنهایی که قالیباف

عمق شهرها و روستاهای دور ایران را دیده بودند از شباهت  

 شدند. این دو گروه بافنده غرق حیرت می

رم  های نگهبانی! و سربازهای جوان مسلح که زیر هُبرج     

پایان    راهِسوز تند سرمای زمستان چشم به آفتاب تابستان و  

مچی ساعت  مدام  نگهبانی  مینوبت  نگاه  را  و  شان  کردند 

نفرین می به امپریالیسم  های  کردند که جوانمدام در دل 

و   عمومی  بندهای  در  آنها  و حاال  بود  داده  فریب  را  مردم 

گذراندند و همه های انفرادی دوران تادیب خود را میسلول 

خوردگان ا و بارها از فراز برج ها شاهد عبور فریبآنها باره 

از اصالح  بار  آخرین  برای  پیاده  پای  با  که  بودند  ناپذیری 

 رفتند. شیب تند تپه باال می

زمستان   تابستان با آواز مرغان همراه بود و سحرِ  سحرِ     

برف بر  که  جانورانی  بیداری  می با  خشک  و  های  دویدند 

لرزاندند.  خشی خفه میرا با خش  های لُختشاخه نازک بته

نشانه خشونتاگر  مخصوص های  معماری  به  که  باری 

کرد از  ها و اشیاء یک زندان سیاسی ربط پیدا میساختمان 

ترین فکری که به ذهن آدم  شد، بدیهیآن منطقه حذف می

پارک  می یک  ایجاد  برای  منطقه  این  که  بود  این  رسید 

 زیبا چقدر مستعد است. یِتفریحی

یک زندان درست در همسایگی یک دهکده، دهکده ای       

نوبت در روز گلدسته بازارچه داشت و سه  های  که گذر و 

لرزید و به هر مناسبت  مسجدش از ارتعاش بانگ موذن می

های المپ سبز در و حیاطش را می  کوچک یا بزرگی ریسه

یِ زندان بود و بیشتر آراست. اما حاال یکسره مقهور سلطه 

 شناختند به همین خاطر بود.نی که آن را میکسا

بی      آورد و  کرامت گوشی  بیرون  از جیب  را  سیمش 

خاموش کرد. گوشی دیگری از کشوی میزش بیرون آورد و  

 روشن کرد و هنوز آن را روش نکرده، زنگ زد. 

 بله!؟ -

-  .... 

دقیقه   - میام،...یه  باشه  رسیدم،  راه  از  اآلن  همین  من 

 دیگه!

کرد؛  اولش یک مشت بچه را زیر دستش اداره میکرامت  

بچه راهاین  چهار  سرِ  که  را  دخترهایی  روزنامهها  یِ  ها 

زدند. بعد ماشاهلل قصاب  فروختند، کتک میها را میگروهک



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

69 

 

راه   را  زندان  سه  دو  کار  حاال  و  بود  کشیده  باال  را  او 

انقالبی هر دو را  شناسی و قاطعیتِانداخت. او مسئولیتمی

 ا هم داشت.ب

ایل آدم پشت         پا نگذاشته یک  به زندان  هر روز هنوز 

می آنها  سرش  بازجوها.  تا  گرفته  زندان  سرآشپز  از  دوید، 

می میچیزهایی  تکان  سر  فقط  کرامت  و  گاه  گفتند  داد. 

نفهمی به سمت صاحب  داد و بفهمیابرو را باال می  یِلنگه

رسید؛ اتاق از  میچرخید، تا اینکه عاقبت به اتاقش صدا می

پر می میآدم  در  را  اول کتش  او  پشتیشد.  به  و    یِآورد 

کرد و این کارش تابستان و زمستان  اش آویزان میصندلی

زد و انگار این یکی یادگار  نداشت. بعد آستین ها را باال می

گفت »خب!«  کرد. بعد میوقتی بود که در قصابخانه کار می

همه با هم شروع به حرف زدن  چرخاند و وقتی  و سر می

ساکت میمی را  همه  دو دست  هر  تکانِ  با  و  کردند،  کرد 

 گفت: یکی، یکی! می

تا یکی        را دو  پله ها  بیرون رفت،  از درِ پشتی  کرامت 

جست زد و به زیرزمین رسید. نگهبان در را برایش باز کرد  

 و او پا به راهرو گذاشت. 

ها وقتی به این راهرو  سال  حاال که کسی اینجا نبود، آن     

می میپا  آنچه  باند  گذاشت،  بود،  متورم  پاهای  دید 

بند تکیه آلود که صاحبان کافرش با چشمشده و خونپیچی

نوبت   و  بودند  نشسته  چرخدار  صندلی  بر  یا  دیوار  به 

میبازجویی انتظار  را  کاشیشان  آن  بر  سبز  کشیدند.  های 

، تکه های نان خشک،  غیر از این پاها قطرات خون هم بود

از   غلیظی  حجم  همچنین  و  پالستیکی  لیوان  و  بشقاب 

ای لزج، مثل چیزی که از  اضطراب و خشونت که مثل الیه

خورد و بخارات  ره کرده باشد، کف راهرو لیز میدیوارها شُّ

می فضا  در  موج  موج  ناله  مسمومش  بعضی  آنها  لغزید. 

و در هر حال،  کشیدند  کردند، بعضی صبورانه انتظار میمی

یِ چشم بند  کردند در غفلت نگهبان گوشه بعضی سعی می

را عقب بزنند و دور و برشان را ببینند و آنوقت صدای عربده  

توی راهرو کرامت    آمد. ها پیاپی فرود میرفت و ضربهباال می

 در اتاقی را باز کرد و تو رفت. 

ر آنجا یک اتاق کوچک بود و در همان نگاه اول یک جو     

  یِسفرهبارید. روی یک  می و روی آنشلختگی بدوی از سر  

  یِ های نان، یک دورییِ میز پهن بود، تکه مشما که گوشه

گوشه  به  که  تکهمسی  آن  بود،  های  چسبیده  نیمرو  های 

معلوم بود    کرامت به میز نگاه کرد، نمکدان، لیوان چای....

بودند. دو سه نفری  شان را تمام کرده  که آنها تازه صبحانه

بلند شدند و سالم   از جا  او  با دیدن  بودند،  که پشت میز 

 کردند. 

 کرامت جلو رفت و گفت: کوش؟ کجان اینا که گفتین!؟     

گوشه       آنها  از  کرامت  یکی  داد.  نشان  را  میز  دیگر  ی 

 اَن؟باالتنه را عقب داد و چشم ها را تنگ کرد، گفت: اینا چی

این      گفت:  درست    مرد  نون  خمیرِ  با  هارو  مجسمه 

 کنن! می

اعتنا  کرامت دست ها را به کمر زد و با لحنی آرام و بی     

 گفت: خب درست کنن!... ارواح ننه شون! 

مرد یکی از آنها را برداشت و کف دست کرامت گذاشت،      

کرامت آن را یکی دو باری به هوا انداخت و وزنش را سنجید 

او   نگاه کرد. مرد گفت: مثال این مجسمه و بعد منتظر به 

زندانی این  از  نشون مییکی  گلوله هارو  رو  ده که مشتش 

 کرده برده باالی سرش!

کرامت مجسمه را باال آورد و به آن خیره شد و گفت:       

 یعنی...!؟ 

 خوان به همدیگه روحیه بدن!مرد گفت: این جوری می     

پیشانی دهانش        به  اخم  باز شد:  کرامت گره  عربده  به 

 حرومزاده ها! 

دوباره نگاه کرد، مجسمه را کف دستش غلتاند و گفت:       

 کنن اینارو!؟س میرُگفتی با چی دُ

 مرد گفت: با خمیر نون.     

 درنگ گفت: خب نون دیگه ندین بهشون!کرامت بی     

کنن تا  اینارو دُرُس می مرد گفت: این که نمیشه خب....     

 بفرسن بیرون.  فرصت سرِ

ی  کرامت دیگر منتظر نشد، از آنجا تا دم بند زنان همه     

راه را دوید. و آنجا وقتی وارد بند شد هرکس به یک سو  

یِ دهان را کشید: به ناموس زهرا اگه یه  دوید. کرامت پاشنه

گرده،  دفعه دیگه ببینم کسی بدون حجاب داره تو بند می

 دونم و اون!اونوقت من می

با این خونی که به صورتش دویده بود معلوم نبود حرف       

اما بهر جهت دختر جوانی که در   می زد یا تف می پراند 

اش ایستاده بود و حضور ناگهانی کرامت فرصت فرار نزدیکی
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با لحنی توضیحی دهان باز کرد که: آخه   بود،  او نداده  به 

 حاجاقا ما تا... 

رخید و همچین که کرامت غضبناک به سمت صدا چ     

اش کشان تسمهجوراب دختر افتاد، نعرهچشمش به پای بی

 را باال برد. 

کرامت       گذاشت.  فرار  به  پا  و  کشید  جیغی  دختر 

 اش را به روی موزائیک کوبید و گفت: مادر به خطاها! تسمه 

نفس        جرئت  کسی  گرفت.  آرام  ناگهان  چیز  همه  و 

ود تنها از منخرین گشاد کشیدن نداشت، انگار هر چه هوا ب 

 کرامت فرو می رفت و آنوقت او قدم برداشت.

می      که  جلوشان  میاز  خم  را  سرشان  کردند،  گذشت، 

کرد، تا عرش باال  می دادند، کرامت بادپائین می  شانه ها را

افتاد، باد غبغبش انگار  رفت. آنوقت یکهو به یاد خدا میمی

چشمش به یک منافق کافر  خوابید تا اینکه دوباره  تندی می

کرد، پروازی دوباره   افتاد و باز همان باد ذره ذره پرش میمی

ی لچک به سر و بعد یک فرود  باالی سر این همه ضعیفه 

 ی دیگر! ناگهانی

ست، یِ آدم سازیاینجا که زندان نیست، اینجا کارخانه     

کند و آنها  های آدمها را صاف و صوف میاینجا کج و کولگی

بود هرقرار می را در مسیر مستقیم   دهد، کرامت مطمئن 

کشد هزار هزار ثواب به پایش  ای که به سرشان میعربده

شان هم همینطور. ی شالق روی گُردهنویسند، هر ضربهمی

اینقدر ثواب  پایش نوشته شده بود که حساب از دست همه 

 در رفته بود.

آنوقت      کشید:  عربده و  را  بعدی  توی ی  بیرون  همه 

 راهرو....! تا سه میشمرم.

گذاشتند،        را  دویدن  بنای  دخترها  شد،  ولوله  دوباره 

اتاق خودش می به  بردارد. عربدههرکس  تا چیزی  ی  رفت 

 بعدی همه دیگر بیرون بودند؛ بیخ دیوار به ردیف ایستادند. 

تک از نظر گذراند، خود را حسابی  کرامت همه را تک     

پیچیده بودند و آنوقت به پاها نگاه کرد؛ بعضی  الی چادر  

پاها لخت بود، بعضی فقط فرصت پوشیدن یک لنگه را پیدا  

کرده بودند، بعضی جورابهای لنگه به لنگه پوشیده بودند.  

ق کوتاهِ  هِقکرامت نیشش را به لودگی باز کرد و یکی دو هِ

خنده. دخترها جرئت پیدا کردند و همگی هِرهِر خندیدند.  

رامت غضبناک نگاهشان کرد و همه ساکت شدند. آنوقت  ک

با   انتهای صف  در  دید،  سان  خورده  لشگر شکست  آن  از 

اش نشان داد و  یِ توی مشتش پاها را به ابواب جمعیتسمه 

 با نیشخند گفت: نیگاشون کنین! 

خنده      موج  خفه یک  کشید:  عربده  کرامت  دیگر.  یِ 

 شین یا نه! می

کرد اما کامال قطع نشد تا وقتی که    خنده ها فروکش      

یِ بعدی را کشید. سپس به تحقیر به سر تا کرامت عربده

های هم کشیده و لحنی  شان نگاهی انداخت و با چشمپای

ننه جونتون   از  واسه من مجسمه  موذی گفت: حاال دیگه 

می همهکنین!؟....میدُرُس  الدست خواین  بفرستم  تونو 

 ایی که پس انداختن!؟... هان!؟ هباباهاتون، با این بچه

آنها نجس بودند و این موضوع باید آنقدر به آنها یادآوری       

کردند و بعد از آن همه چیز مساعد  شد تا عاقبت باور میمی

 بود تا عاقبت توبه کنند. 

کشید  کرامت با نگاهی که از آن آتش غضب شراره می     

افت و گفت:  به جستجوی مسئول بند سر چرخاند؛ او را ی

 ها تموم شه! همین جور وایمیسن تا کار بچه

ای کرد.  اش اشارهی ابرو به ابواب جمعیو بعد با گوشه      

تعدادی از آنها به داخل اتاقها حمله بردند. در یورش آنها  

نمی امان  در  چیز  ساکهیچ  زیپ  میماند،  را  کشیدند،  ها 

جعبه ها را پرتاب گرفتند و  ها را وارونه روی هوا میکیسه 

الزم یا مشکوک را از آن میان جدا  کردند، چیزهای غیرِمی

ای بعد کرامت با همان بادی  کردند تا با خود ببرند. لحظهمی

آماده را  او  میکه  پرواز  بقیه ی  همراه  به  ی کرد 

اش از بند بیرون آمد. و آنوقت آن همه انرژی جمعیب ابوا

 محبوس ناگهان آزاد شد. 

 

آن حا      بود،  نمانده  زندانی  دیگر  که  بندها  این  توی  ال 

این  توی  کافر  زن  همه  این  وجود  از  هم  خودش  وقتها 

گفت:  گذشت، میکرد، از جلوشان که میمملکت تعجب می

 لنین بشین؟ هان؟ خواین زنِمی

کوبید و اگر آنها  و آنوقت با لگد به وسط پای دخترها می     

کوبید درست  لگد دیگری میایستادند  تکان میساکت و بی

شان، و بعد یکی دیگر محکم تر از آن دوتا،  همانجا میان پای

به خون می عاقبت  آنها  که  وفتی  زمین  تا  نقش  و  افتادند 

شدند. آنها تقریبا به هر کاری مجاز بودند، بخصوص بعد  می
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ای مجاهد رئیس زندان را با اسلحه   یِاز آن که یک زندانی

 ه بود، ترور کرد.که از محافظش ربود

کرامت هنوز از آنچه توی بند زنان دیده بود آرام نگرفته      

بود و هنوز فحش زیر دندان داشت که مصطفی خودش را 

 به او رساند و گفت: به انفرادی هشت هم یه سری بزنین.

پرسش      گفت:  کرامت  مصطفی  کرد.  نگاهش  آمیز 

 خودتون دیروز گفتین یادتون بندازم.

رامت باز هم نگاه کرد و مصطفی باز هم توضیح داد:  ک     

 ژه. اون دختره رو می گم، منی

کرامت سری تکان داد و راهش را کج کرد. دوباره ابواب      

جمعی پشت سرش دویدند. کرامت درِ سلول را با لگد باز  

 یِ آن ایستاد. کرد و در آستانه

سرش را گلوله شده بود و   دخترک قوزکرده آن وسط     

با کف   بود. کرامت جلو رفت و  پنهان کرده  پاهایش  میان 

ناله دختر  زد.  پشتش  به  غلتید،  کفش  پهلو  به  و  کرد  ای 

لحظاتی به همان حال باقی ماند و دوباره خودش را گلوله  

ها را بهم فشرد و سر تکان داد و همانطور  کرد. کرامت فک

ی کفش های را با لنگکرد انگار داشت حشرهکه نگاهش می

های لنگه کفش و وصال عاجل  کشت و انگار میان ضربهمی

رابطه  با هفتاد حوری بهشت موعود  بود، بهشتی  برقرار  ای 

فقط برای او و پر از جوبهای شیر و عسل.  برای همین هی  

شد و او  گرفت اما باز هم دلش خنک نمیها شدت میضربه 

 کشت. همچنان می

ا به پهلوی دخترک گیر  ی کفشش رکرامت نوک پنجه     

 داد و او را دوباره غلتاند. و آنوقت آنها به یکدیگر نگاه کردند.

  به  های نفرت آنکردند و مایهآنها به یکدیگر نگاه می     

رفت و  شد، از چشم ها سر میتر میآن در نگاهشان غلیظ

پر میمثل گُ را  ایستاده  ه فضای سلول  کرد. کرامت گشاد 

برد  ی ران میور که دستش را به سمت کشالهبود و همانط

فرستاد،  یِ هرم نفسش را به سمت او میو همانطور که تنوره

 کشم بیرون حرومزاده!حلقت می گفت: زبونتو از پسِ

این را با صدایی بم و زخمی گفت، جنسیت پنهان این      

 صدا تنها چیزی بود که در این سلول بوی زندگی می داد. 

همان نگاهها! انگار دختر جوان هرچه نیرو داشت   دوباره      

و   نگاه  حالت  در  که  بود  کرده  تبدیل  کشنده  خشمی  به 

شد،  نفسه  خم  او  روی  کرامت  بود.  پدیدار  تندش  های 

بود و  می او یک حشره  بله  ببیند؛  از نزدیک  را  او  خواست 

 کرامت به آن اطمینان داشت. 

ی برگشت:  کرامت کمر را راست کرد و به سمت مصطف     

 خب!!؟

 مصطفی ناامیدانه و به عالمت نفی سر تکان داد: هیچ!      

با دسته        بر زمین نشست،  کرامت جلوی منیژه گرگی 

این   درِ  از  زنده  و گفت:  به سرش کوبید  بار  کلیدش چند 

 سلول بیرون نمیری مگه اینکه اون دهن کثافتت رو وا کنی! 

و چند ضربه دیگر با همان دسته کلید که سنگین بود       

 ای به و ده پانزده تایی کلید داشت. آنوقت برخاست، لحظه 

ابواب جمعی نگاه کرد، چرخید و همانطور که از در سلول 

 رفت، گفت: تعزیر. بیرون می

های  کشید، مثل آدم دختر از وحشت و ناامیدی جیغی     

غشی به لرزه افتاد و همزمان صدایی گنگ از ته سینه بیرون  

فرستاد. بعد یکهو از حال رفت جوری که انگار خوابی عمیق  

 او را در ربود.

لب        زیر  کرامت  رساند.  کرامت  به  را  خودش  مصطفی 

نگرفتی   یاد  خوب  کارتو  هنو  سال  همه  این  بعدِ  گفت: 

 مصطفی!

مصطفی دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما کرامت پشت       

 کرد و در همان حال گفت: ننه سگ!

کیست؛        مخاطب  نبود  معلوم  و  بود  کالمش  تکیه  این 

پیدا   جیبش  توی  را  چیزی  دری وقتی  وقتی  کرد،  نمی 

را   پایش  پر صدا در جایی بسته می شد، وقتی  ناگهانی و 

چالهبی توی  میهوا  خیابان  آسفالت  آب  پر  گذاشت،  های 

 گفت: ننه سگ!می

و        کرامت  تا  ایستاد  سلول  باز  نیمه  درِ  میان  مصطفی 

رفت.  در  کوره  از  یکهو  آنوقت  و  شدند  دور  همراهان 

ورش برد و لگد محکمی به  هُردودکشان به سمت دختر ی

بُرِ او کوبید. دختر فریادی کشید بعد انگار چیز غلیظی را ودُ

ای جانگداز سر داد؛ بیخ حلق قرقره کرد و سرانجام  زوزه

 زوزه ای که خیلی زود به هق هقی مدام تبدیل شد. 

مصطفی دوباره نزدیک رفت و چنانکه گویی سرِ طفلی       

ش چاک کون دختر را مالید.  را نوازش می کند با نوک کفش

هق می کرد و مصطفی همچنان کفشش  دختر همچنان هق

می میرا  و  بخصوص،  برد  کیف  جور  یک  با  آنوقت  آورد، 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

72 

 

اش آویزان بود، گفت: خوشت همانطور که آبِ لب و لوچه 

 میاد، نه!؟ 

نه صدایی نه تکانی. مصطفی گفت: حتما خوشت میاد       

 گی. که چیزی نمی

اش را از کف سلول باال آورد و توی صورت  باالتنهمنیژه       

ی صورتش ای حواله مصطفی جیغ کشید. مصطفی کشیده

 کرد: صداتو ببر جنده خانوم! 

دور دختر   منیژه دوباره ولو شد و زیر گریه زد. مصطفی     

چرخید و وقتی به چاهک مستراح رسید که بوی تند شاش 

  مژگان کوبید. از آن بلند بود، لگد دیگری  به دوبُرِ

باز دم سلول رفت و  و بعد کف بر دهان با چشمان نیمه      

 صدا زد: کجائین بچه ها!؟ 

ای بعد سه چهار نفر به سمت سلول دویدند و دور  لحظه     

دخترک حلقه زدند. مصطفی با خشم لگدی به میان پایش  

کوبید. آنوقت یکی شان برگشت و با نیشخند پرسید: درد  

 داشت!؟

یِ نفی ابروها را باال انداخت. راست می  دخترک به نشانه     

کرد. لگد بعدی هم فرود  گفت او دیگر تنش را حس نمی

آمد که او صاحبش را نشناخت و آنوقت همان صدا دوباره  

گفت: مث سگ داره دروغ میگه، اگه درد نداشت این جور  

 کرد. ناله نمی

ها را روی شکم گذاشت و در خود دخترک ناگهان دست     

جمع شد. او را تا دم چاهک مستراح روی زمین کشیدند؛  

افتاد،  به سکسکه  بعد  پیچید.  بند  توی  زدنش  عق  صدای 

 کشید. انگار کسی ناخن به شیشه می

مصطفی از جایش تکان نخورد، فقط با نفرت سر تکان       

دختر از حلقومش بیرون داده  داد، مایع سبز رنگی که  می

 بود حالش را بد کرده بود. 
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 حضور تراژیک انسان در تاریخ انقالب؛  خیابان
سه  مجموعه  از  رمان  دومین  انقالب«  خیابان  گانه  »تهران 

حافظ با همکاری نشر -امیرحسن چهلتن است که نشر گوته

اند. این رمان، آنگاه که  را منتشر کردهسوژه در آلمان آن  

برای بار    2009اجاز نشر در ایران دریافت نداشت، در سال  

با ترجمه  آلمانی توسط نشر »کیرشهایم«  زبان  به  نخست 

بی شهر  »تهران  شد.  منتشر  داغستانی  آسمان« سوزان 

در   تا  بار موفق شد  تنها یک  این مجموعه  رمان  نخستین 

کشی در تهران« سومین رمان یکاییایران منتشر شود. »آمر

گانه، اگرچه به زبان آلمانی منتشر شده، اما هنوز به این سه 

 فارسی منتشر نشده است.  

انقالبی انجام  داستان  انقالب«  خیابان  در  »تهران  که  ست 

خیابانی  1۳57سال   داستان  افتاد،  اتفاق  ایران  که    در 

 کنند.انقالبیون بر آن حکومت می

1 

 بان انقالب« داستان یک عشق است.»تهران خیا

عشقی داستان  انقالب«  خیابان  سرزمین  »تهران  در  ست 

تراژدی می به  شهرزاد دختر جوانی مردان که  ست انجامد. 

 گرفتار در یک مثلث عشق.  

روزی در تهران آغاز داستان از زیرزمین یک درمانگاه شبانه

پرده    شود. شهرزاد بر تختی دراز کشیده تا »دکتر فتاح«می

بکارت او را ترمیم نماید. مادر به همراه زن همسایه بیرون 

های  زبانها و زخماز اتاق در انتظارند. شهرزاد در برابر نیش

پیچد، اما سخنی بر  گیرد، به خود میدکتر زبان به کام می

 راند.  زبان نمی

دختر  چشم  در  چشم  فتاح  که  آنگاه  کار،  پایان  از  پس 

ای دارد.  بستن اما پیشینه بازد. این دلدوزد، دل بدو میمی

پدر، به اتفاق  گردد که او به عنوان نوجوانی بیبه زمانی بازمی

آینده، در حاشیه شهر  به  امیدی  ناپدری، بی هیچ  مادر و 

ای  هاست که عاشق خوانندهکرد. در همین سالزندگی می

شود و به عشق او، هر روز خودارضایی  با چشمانی زیبا می

د. و حال چشمان شهرزاد او را به آن خواننده که عشق کنمی

 کشاند. رؤیاهای سالیانش بود می

نوجوانی  در  دارد.  انقالب  از  را  خویش  امروز  هستی  فتاح 

مشروبناپدری یک  در  را  او  شاگردی  اش  به  فروشی 

کشد.  گمارد. صاحب میخانه با تحقیر و تیپا از او کار میمی

آید و  کنندگان به خیابان میراضبا آغاز انقالب در جمع اعت

فروشی که در آن  نخستین سنگ را به ویترین آن مشروب 

به کار اشتغال داشت، پرتاب کرده، همگام با دیگران، یورش  

کند. پس از انقالب به عنوان ها را آغاز میفروشیبه مشروب

اندک  شود، اندکچی کارش به بیمارستان کشیده مینظافت

شود. سپس  پرستار میاشته باشد، کمککه مدرکی دبی آن

آورد و مدتی راننده کسانی  های انقالب درمیسر از کمیته 

می نوپا  حکومت  سردمداران  شناسایی  از  مسئول  که  شود 

هم بی هیچ مدرکی از رانندگی. در  اشیاء عتیقه هستند، آن

درمی اوین  زندان  از  سر  سرانجام  کارها  این  به  پی  آورد؛ 

مأمور   اعنوان  احکام مرگ مخالفاندر  . همین خود  جرای 

شود تا دکتر خطاب گردد و به اعتبار همین  ای میپیشینه 

و  پانزده دکتر  گذارد که حداقل ده  بنیاد  درمانگاهی  لقب 

 چندین پرستار در استخدام او به کار اشتغال دارند؛ 

های پزشکی که توی  های دانشکدهالتحصیل »از وقتی فارغ

جا بود، وارد بازار کار شده بودند همه  دهات باز شدههمه دله

مثل پشگل دکتر ریخته بود و هر کدامشان که تصادفا به 

او سری می را  زد، فتاح یکدرمانگاه  بالش  جوری دست و 

خواستند، چیزی در حد یک کرد. مزد زیادی که نمیبند می

آمد ببیند یک مشت دکتر  کش یا برقکار. خوشش میلوله 

 کرد...« نند. کیف میکزیر دستش کار می

فتاح در پناه انقالب به قدرتی اجتماعی و اقتصادی دست  

هنگفتی  می ثروت  نگذشته  انقالب  از  دهه  یک  هنوز  یابد. 

شود. او در  آورد، صاحب چندین خانه و ویال میفراهم می

پردازد  زیرزمین درمانگاه خویش به کار ترمیم بکارت نیز می
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و سنت را به اقتصاد گره    و از این راه یک امر قدسی دین

 شود:اندوزی مشغول میزند و به ثروتمی

های باالی  »او دکتر حاذق و خیری بود که نه در کلینیک

از همین کوچه پسشهر بل های مرکز  کوچه که توی یکی 

متر از کف  شهر در زیرزمین درمانگاهی که سقفش فقط نیم

ش را سرتاسر امتریهای کوتاه نیمکوچه باالتر بود و پنجره

زوزه میپاییز  باد  را ی  را  دخترها  دوروز  و  درز  لرزاند، 

 خرید...« ها را میدوخت و آبروی خانوادهمی

نمی زبانی دیگر  آمرانه  و  مردانه  زبان  در  فتاح جز  و  فهمد 

خواهم با  گوید؛ »میهاست که به شهرزاد میهمین نافهمی

یش را به من باشی«. در خواستگاری از او، مال و ثروت خو

شهرزاد می مادر  مهری،  تحقیر میرخ  با  و  که  کشد  گوید 

خواهد شوهر شهرزاد باشد و برایش پدری کند تا دگربار  می

برای  منجی  عنوان  به  فتاح  نشود.  منحرف  راست  راه  از 

گذارد. در همین  شان میگام به خانه  ،خواستگاری از شهرزاد

دارد، در برابر شنود که خواستگاری دیگر نیز  راستا وقتی می

 ورزد.  نشیند، و در تصاحب دختر اصرار میرقیب عقب نمی

در صبح روزی که شهرزاد برای رفتن به کالس خیاطی پا  

گذارد، او را سوار اتوموبیل کرده، با خود  از خانه بیرون می

های  کند. اشکبرد و به او تجاوز میبه یکی از ویالهایش می

گیرد، حریصانه کار  ه هیچ میهای او را بشهرزاد و التماس

می پایان  به  میخویش  خودم  رساند.  نخواستی  اگر  گوید 

زبان فتاح است. این زبان به دل    دوزمش. تحکمدگربار می

نشیند و مشکوک به این رفتار  مهری، مادر شهرزاد نیز نمی

 است. 

حکومتیان   از  نیز  مصطفی  دارد.  نام  مصطفی  فتاح  رقیب 

است در است. شکنجه  او در شالق    گر  قدرت  اوین.  زندان 

شدگان را بگشاید و  دهد تا زبان بازداشتخود را نشان می

رازهایشان هویدا سازد. مصطفی فرزند انقالب است. اگرچه  

هیچ اعتقادی به مذهب ندارد و گاه با دوستان همکار خویش  

عرق  میبه  نیز  دشمن خوری  را  نظام  دشمنان  اما  نشیند، 

 کند.  د کشت شکنجه میاست و آنان را به قص

سازی« زندان اوین از وجود دشمنان نقش مصطفی در »پاک

بزرگی داشت. گذشته از شالق، طناب دارد و گلوله نیز از 

یابد رقیبی قدرتمندتر  ابزار کارش هستند. او آنگاه که درمی

از خود در تصاحب شهرزاد دارد، از قدرت مافیایی خویش  

می میاستفاده  تصمیم  و  ظاهر  گکند  به  نقشه  یک  با  یرد 

ساده، ابتدا شهرزاد را به عنوان یک فعال سیاسی بازداشت  

کرده و سپس با او در فرصتی مناسب به »بهشت«ی دیگر 

شکنجه  و  زندان  جز  مصطفی  کند.  برای فرار  قلمروی  گاه 

حال می و  ندارد  قدرت  فرمانروایی  قلمرو  از همین  خواهد 

ست که شهرزاد ها جاییکند زندان تن استفاده کند. فکر می

 تواند از دسترس فتاح در امان باشد. می

مصطفی هیچ به این فکر نیفتاده بود که در زندان قانونی  

ناامن او تا کنون حاکم نیست و در واقع  ترین مکان است. 

که بر عمل خویش و قانونی بودن آن آنعمل کرده بود، بی

حکومت   ای درنگ کرده، بیندیشد. اوین نماد قدرتلحظه 

کوشند تا با نابود کردن مخالفان،  است. در اوین مردانی می

ادامه زندگی را برای حاکمان ممکن گردانند. در اوین نیز  

همین  از  یکی  دارند.  حاکمیت  مردان  حاکم،  قدرت  چون 

 مردان کرامت نام دارد که رییس مصطفی است. 

وقتی مصطفی خبر بازداشت متهمی تازه به نام شهرزاد را  

کرد که او سریع شهرزاد را  دهد، هیچ فکر نمیکرامت می  به

اعتراف  به شکنجه  او  از  با شالق  تا  منتقل خواهد کرد  گاه 

جا اما چیزی ندارد تا اعتراف  خبر از همهبگیرد. شهرزاد بی

شود. پس دامنه شکنجه کند و این خود به مقاومت تعبیر می

می آنباال  به  بدنگیرد،  در  جانی  دیگر  که  قربانی    جا 

دهد تا وجود سراپا  بیند. در چنین موقعیتی فرمان مینمی

خونین او را اعدام کنند. مصطفی وقتی صبح فردا به اوین  

رسد، کار از کار گذشته و شهرزاد اعدام شده است. مرگ  می

 .شهرزاد پایان رمان است

ای از برگه وجوی پرونده شهرزاد، صفحه مصطفی در جست 

یابد که پنداری در بهت و ناباوری به جای  اش را میبازجویی

نیست چیست، نوشته شده است؛ »بنا   پرسشی که معلوم 

قشنگ  بهشت  از  که  جایی  یک  ببری  مرا  باشد.  بود  تر 

دانستم این جای خیلی خیلی قشنگ اسمش قبر است. نمی

 مگر من به تو چه کرده بودم، هان؟«

2 

داستا انقالب  خیابان  در  تهران  است  زن  زندگی  ن 

 ایران امروز. 
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نظام جنسی حاکم بر ایران بر تقدس خانواده استوار است. 

نیست.  حقی  اطاعت  جز  را  زن  است.  خانواده  رییس  پدر 

می اجازه  مردان  به  شرع  شرعی  قانون  زن  چهار  تا  دهد 

اختیار داشته  عده که بخواهند زن صیغه در  بگیرند و هر 

ست. مرد وظیفه دارد از زن به  باشند. مرد مالک زن و تن او

عنوان »ناموس« خویش دفاع کند و »نجابت« و »بکارت«  

افراد تحت اختیار خویش را کنترل کند. زن ایرانی در واقع  

می مردان  ندارد.  خویش  جان  و  جسم  بر  تا  حقی  کوشند 

 »شیطنت« و »شیطانی« بودن زن را کنترل کنند.

و »ناموس« و    پرده بکارت زن اما چیزی فراتر از »شرف«

آید. در  آبرویی پیش می»نجابت« است. اگر دریده شود، بی

شود و بیشتر ترمیم آن نشانی از آگاهی و آزادی دیده نمی

نشانگر آن است که زن بر تن خویش اختیار ندارد. ترمیم  

بی تسلط  فرهنگ چونبکارت  هنجارهای  وچرای 

 ست.پدرساالری

میآن  ترمیم  بکارت  پرده  که  دختران  کند  کس  منجی  تا 

تنگنای موجود گردد، دکانداری از  را جوان  ست که سنت 

کند. تولیدکنندگان پرده بکارت نیز به قصد بازار و  بزک می

 کنند. رونق اقتصادی این کاال را تولید می

از   پرده  این  و  آید  گرفتار  ممنوع«  »عشق  به  که  دختری 

.  شوددست بدهد، در موقعیت اجتماعی او شکاف ایجاد می

شکند اما در تابوشکنی خویش توان فرارویی  او مرزی را می

او سرکوب هنجارهای مذهب و سنت   غرور جنسی  ندارد. 

رسد و در نهایت به  شود. به جای آگاهی به حقارت میمی

درمی دروغ  زانو  و  بدوزد  کند،  پیشه  ریا  است  مجبور  آید. 

 بگوید تا »نجابت« به او بازگردد. 

آزادی و  پیشهای  دمکراسی  اجتماعی  و  شرط  فردی 

شکوفایی تن و جان در »انقالب«های جنسی است. تجربه 

ای باشد در این  تواند نمونهغرب، به ویژه در دهه شصت، می

چه از روابط موجود در ایران جمهوری راستا. برعکس، در آن

 
های ویلهلم رایش به کتاب »روانشناسی  نظریهبرای آشنایی بیشتر با    - 1

با ترجمه علی اللهتوده باران در  ای فاشیسم« که  چینی از سوی نشر 

 چنین:سوید منتشر شده رجوع شود. و هم

• Die Sexualität im 
Kulturkampf (1936), rev. 

می را  ابتذال  شاهدیم،  راستا  این  در  آن اسالمی  در  توان 

 بازیافت نه آزادی را.

استفاده از این موقعیت در پناه شریعت  ان ایرانی در سوءمرد

بیارایند  می بخواهند  به هر شکلی که  را  پدیده  این  توانند 

 ولی باید دید زنان در کجای آن قرار دارند.

در   جنسی  امر  به  که  روانشناسی  نخستین  رایش،  ویلهلم 

اخالق،   که  بود  نظر  این  بر  نمود،  توجه  اجتماعی  تحوالت 

و رازهای دین مانع از رسیدن انسان به آگاهی    سنت و رمز 

تواند چرخ هستی خویش  هستند، و انسان تا آگاه نشود، نمی

»انقالب  واژه  از  راستا  رایش در همین  بگیرد.  به دست  را 

می استفاده  جنسی« جنسی«  »انقالب  کتاب  در  و  کند 

، پس از شکست نازیسم در اروپا  19۳6خویش که در سال  

ربیات آن نوشته شده بود، این موضوع را و با توجه به تج

نگرد و  بیشتر در یک مبارزه فرهنگی، روانی و اجتماعی می

 کاود.  می

ای« که بازیچه و آلت دست قدرتمندان رایش در رفتار »توده

بیماری روانی کشف   ،جنایتکار و فاشیسم قرار گرفت یک 

کند که مذهب و اخالق جنسی متکی به مذهب یکی از  می

آ فرهنگی  علل  انقالب  یک  جنسی  انقالب  در  او  است.  ن 

 یابد. بیند که شخصیت انسان در آن قوام میمی

جنبش اندیشه در  او  مرگ  از  پس  دهه  یک  رایش  های 

   1در غرب خود را بازیافت.  1968جوانان در 

پرده بکارت را نیز باید در همین روند، در چهارچوب »نظام 

نشینی  پرده بکارت یک عقبکنترل« تعریف نمود. ترمیم  

که شرمگینانه است در برابر حق انسان بر بدن خویش. آن

بدن   بر  واقع  در  کند،  ترمیم  خویش  بکارت  است  مجبور 

کاالیی او  بدن  ندارد.  مالکیت  حق  که  خویش  ست 

می ترمیم  یا  و  در  خریدوفروش  ندارد  حق  خود  او  شود. 

را می پرده  این  دختر  بگیرد.  تصمیم  آن  تا  دچگونگی  وزد 

شانس زندگی در جامعه داشته باشد.  دکتر نیز بکارت ترمیم  

Neuauflage: Die sexuelle 
Revolution, Europäische 
Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 

1966 
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کند تا به خواست سنت و جامعه »نجابت« صادر کند.  می

 ترمیم پرده بکارت چیزی نیست جز ترمیم اخالق. 

یک  در  گرفتار  انقالب«  خیابان  »تهران  رمان  در  شهرزاد 

راند. خواننده از او چیزی مثلث عشق، چیزی بر زبان نمی

شنود. سکوت او اما سراسر حرف است. شهرزاد حرف  مین

تواند حرفی بر زبان راند. او زن است. در ایران زند، نمینمی

کند. شریعت و سنت هستی او  جمهوری اسالمی زندگی می

 زنند.  را رقم می

های  ای که سنت و اخالق شهرزاد نماد زن است در جامعه

انه جنسیت او  مذهبی بر آن حاکمند. خشونت و قدرت مرد

را تحت کنترل خویش دارند. شهرزاد در این رمان روایت  

شاهدینمی هولناک  هراسی  در  پیش  کند،  خاموش.  ست 

گیرند. او را صدایی  اش تصمیم میچشمان او برای هستی

برد،  تواند داشته باشد. در فضایی که به سر مینیست. نمی

جان و  مردان قدرت مطلق دارند و هم آنان صاحبان اصلی  

 تن زنان هستند.  

ای از خود ندارد. دیگران برایش تصمیم  شهرزاد پنداری اراده

اند تا پرده  گیرند. مادر به اتفاق زن همسایه تصمیم گرفتهمی

گوید  شود، میبکارت او ترمیم شود. »دکتر« که عاشق او می

که قصد دارد او را از این فالکت نجات دهد. مصطفی دیگر  

نوید   او،  قشنگعاشق  می»بهشتی  او  به  را  و  تر«  دهد 

 کند.  سرانجام کرامت حکم مرگ او را صادر می

راند، اما داستان بر هستی  شهرزاد اگرچه سخنی بر زبان نمی

می بنیان  بود،  او  نخواهد  نیز  داستانی  نباشد،  او  اگر  گیرد. 

 یابد. چه با مرگ او داستان نیز پایان میچنان 

ناب داستانی   او یک شخصیت  از  اوست که  همین سکوت 

شد و  گفت، آنگاه شخص دیگری میسازد. اگر سخن میمی

ای داستان نیز داستانی دیگر. شهرزاد حاصل همین جامعه

 است که در آن رشد کرده و بالیده است. 

قصه  شهرزاد  یادآور  شهرزاد  یک نام  و  »هزار  در  شب« گو 

ای برای گو هر شب قصهزاد قصهاست. با این تفاوت که شهر

وسیله زمان مرگ خویش را به  کند و بدینشاه روایت می

گویی سبب رهایی او از مرگ  اندازد. در واقع قصهتعویق می

ندارد،  می روایت  قدرت  انقالب  خیابان  شهرزاد  شود. 

چه را که  تواند بگوید، حتا روایت زندگی خویش را و آن نمی

ود. شاید به همین علت باشد که  ربر وی رفته است و می

فقط  نمی است.  دریده  را  او  بکارت  پرده  کسی  چه  دانیم 

دانیم که بر تخت درمانگاه خوابیده تا پزشکی قالبی پرده  می

 بکارت او را ترمیم کند تا در برابر خواستگار شرمنده نباشد.  

دانیم ولی به حتم  آیا شهرزاد بیگانه با خویشتن است؟ نمی

ازها و آرزوها بر ذهن باید داشته باشد که بر ما  حجمی از نی

 معلوم نیست.   

۳ 

 »تهران خیابان انقالب« داستان ایران امروز است.

است،  ایران  امروز  تاریخ  داستان  انقالب«  خیابان  »تهران 

ست توان دیروز آن را نادیده گرفت. گزارشیامروزی که نمی

ان پشت سر  تلخ و تاریک و سیاه از دو دهه حوادثی که ایر

آدم با  رمان  این  در  است.  اسالمی  گذاشته  جمهوری  های 

آدمآشنا می تعصبی در  شویم،  اگرچه  بیشترشان  هایی که 

نوشند،  کشند، مشروب میدین ندارند، اما به راحتی آدم می

می پناه  استخاره  به  هستند،  خرافاتی  برند،  ریاکارند، 

می سرکوب  هستند،  اندکشهوتران  در  و  به  زمان کنند  ی 

یابند. فتاح کار و قدرت امروز ای هنگفت دست میسرمایه

خدمتی مدیون  را  با  خویش  او  نموده.  انقالب  به  که  ست 

بر سر قربانیان در اوین شلیک   همان تیرهای خالصی که 

و  می ثروت  است.  کرده  بازی  نقش  انقالب  نجات  در  کرد، 

این   در  او  اوست.  دیروز  کارهای  پاداش  او  امروز  موقعیت 

را  الس حکومت  خط  از  انحرافی  هر  تا  است  کوشیده  ها 

سرکوب کند. او سرسپرده رژیم نیست، بخشی از آن است. 

این نظام بر وجود و حضور چنین افرادی بنیان گرفته است. 

ای بزگ  اهلل، همکار فتاح در کمیته، حال صاحب حجرهماشاء

او، چنان ترقی کرده که   در بازار است. عزیز، همکار دیگر 

مأموریتح به  میال  فرستاده  کشور  از  خارج  تا  های  شود 

کار«  آنجا بکشند. او »فرنگیمخالفان گریخته از کشور را هم

می گمان  که  »هرکسی  دردسر است.  باعث  روز  یک  رفت 

 شود بهتر بود زودتر از سر راه برداشته شود.« 

گری در پیش  اند و نشان از لمپن ها همه خالکوبی شدهبدن

ای است که سر از  با خود دارند. مصطفی، بیکارهاز انقالب  

ها هنر خویش را در شکنجه و جا سالآورد و آناوین درمی

گذارد. او کینه سالیان خویش را آزار و اعدام به نمایش می

کند. کرامت، رییس مصطفی، زمانی  بر سر قربانیان خالی می

بی شعبان  همهنوچه  اوین  در  حال  و  بود  است.  مخ  کاره 
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خانم، ناپدری مصطفی، نیز زمانی نوچه شعبان بود و ن حس

الهی کرد. پس از انقالب یک حزب در زورخانه میدانداری می

می »شهید« ناب  کردستان  جنگ  در  سرانجام  و  شود 

سرکرده  می حال  که  مصطفی،  مادر  فخری،  شود. 

هاست و یادآور زهراخانم، چماقدار مشهور طرفدار  الهیحزب 

درقطب است،  مورد   زاده  کامیوندار  یک  سوی  از  کودکی 

شود. در تهران سر از گیرد و از خانه رانده میتجاوز قرار می

نظافتکاباره درمی روزها  ها خواننده.  ست و شبچیآورد؛ 

آورد، آب توبه بر سرش  جا بیرون میخانم او را از آنحسن 

 کند.  ریزد و با او ازدواج میمی

چماقدارفخری  صف  در  حال  جلوی خانم  در  انقالب  ان 

دانشگاه در پی شکار مخالفان است. »راسته دانشگاه را قرق 

کرد.« در کنار »النه جاسوسی« با شعار مرگ بر آمریکا  می

ای ضدامپریالیستی را پیش  کند تا مبارزهآش متبرک بار می

»جوان  برمیببرد.  او  به  را  آش  کاسه  وقتی  و  ها  گرداند 

گفت، هیچی فقط  ، فخری میپرسیدند چقدر باید بدهند می

یک صلوات. آش صلواتی از همانجا درآمد. بعدها که جنگ 

شروع شد چای صلواتی، شربت صلواتی، نهار صلواتی و حتا  

خانم هرجا  سلمانی و واکسی صلواتی هم باب شد.« فخری

که مبارزه علیه دشمنان انقالب در پیش باشد با قمه و چاقو  

ردانی نیز در حمایت از او  و زنجیر حضور دارد و همیشه م

نیز   او  باشد،  ضدانقالب  که  جا  هر  حاضرند.  سرش  پشت 

هست. در این جمهوری نوبنیاد اما انقالب به دشمن زنده  

نمی پیش  انقالب  کار  نباشد،  که  ضدانقالب  رود.  است. 

»انقالب فرهنگی« هنوز تمام نشده، تسخیر سفارت آمریکا  

سد. این یکی به پایان  ربه عنوانی »انقالب دوم« از راه می

بی با  مبارزه  مینرسیده،  آغاز  آن  حجابی  متعاقب  و  شود 

رسد. به همین علت صف مبارزان راه انقالب  جنگ از راه می

سال هم  در  از  هیچگاه  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  های 

چنان با پشتگرمی و دلگرمی تمام به سرکوب نپاشید و هم

فخری  حضور  داد.  ادامه  اخویش  در  به  خانم  اما  میان  ین 

ست نو در ایران بعد از  ایعنوان زنی با رفتاری لمپنی پدیده

 انقالب.

 

 

 

4 

و   است  سرکوب  داستان  انقالب«  خیابان  »تهران 

 خشونت

حوادث »تهران خیابان انقالب« در فضایی سراسر غبارآلود 

خواهد بر و شهری با آسمانی سراسر ابری که پنداری نمی

اتفاق  بگشاید،  چهره  در  می  آفتاب  باید  حوادث  این  افتند. 

اند  دهه هفتاد روی داده باشند، زمانی که مخالفان را کشته

ماشین با  را  کشتگان  در  و  و  خارج  زندان  از  گوشت  های 

کرده پنهان  جمعی  همگورهای  تهران  که  زمانی  چون اند. 

کرده روی دامنه البرز افتاده بود... پر از بوهای  ای ورم»جنازه 

نغمه هرزگیهموقت،  ناکوک،  جنایتای  و  ارزان  های  های 

 کوچک...«

در اوین صحبت از زندگی نیست، کشتن هدف است؛ آنان  

کردند که افراد چگونه باید  »در باره این موضوع مشورت می

ها  ها را باالی تپه ببریم و تیرباران کنیم، یا آنبمیرند. آیا آن

ا را بدزدیم،  هآویز کنیم، یا آنها حلقرا از سقف بلند سوله 

از خانه را در  های مخفی خفه کنیم و جنازهدر یکی  شان 

های کامیونی  بیابان رها کنیم، یا در یک شب بارانی زیر چرخ 

بی راننده  یک  میکه  را  آن  لوردهاحتیاط  و  له  شان  راند، 

ها را در شبی تاریک با یک  که به سادگی آنکنیم؟ یا این

ای آهنی به مغزشان میله  دیوانه یا مست مواجه کنیم که با

شان را بلند کند؟ فتاح مخش خوب بکوبد و کیف پول بغلی

کرد. همیشه یک طرح ابتکاری توی آستین داشت:  کار می

تزریق الکل از ناحیه دست یا ایست قلبی با شیاف پتاسیم.  

  »... داشت!  کارسازی  البته  هم  نیتروگلسترین  شیاف 

از این موارد را مینمونه  ن در کشتن مخالفان، به  توا هایی 

 ای« بازیافت. های زنجیرهویژه پروند »قتل

نمی بیان  نظری  خود  از  گزارش نویسنده  تنها  او  دارد. 

گوید، فقط  کند. علیه اسالم و یا حکومت نیز چیزی نمیمی

گیرد. ایران  ها پی میایران امروز را در نگاه و رفتار شخصیت

ب در کنار خشونت امروز اما به سرکوب زنده است و سرکو

است. عموی شهرزاد که برای    بنیان آن را استوار نگاه داشته

آید و در  بررسی زندگی مصطفی از شهرستان به تهران می

می اوین  زندان  به  گذارش  راه  داماد  این  کار  تا محل  افتد 

چیزی  آن  از  مبهوت  بازبیند،  را  میآینده  که  بیند؛  ست 

چشم زکسانی  حیاط  در  صف  به  مقصدی بسته،  به  ندان 
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شود که به  نامعلوم روانند. از هر گوشه صداهایی شنیده می

مانند. کرامت، رییس مصطفی اگرچه به مهر ولی با  ناله می

کند. عمو خفقانی را در این محیط  تحکم با او صحبت می

ندارد. در هراس حاکم  کشف می را  بیان آن  توان  کند که 

به کار مشغول است، اما  جا  یابد که داماد آینده در ایندرمی

نمی او  کاری؟  اوین  چه  در  که  کند  تصور  تواند 

اعدام می»ضدانقالبی بسا  و چه  بندند  در  این  ها«  و  شوند 

عنوان جاییهمان به  نیز  عزیزشان  شهرزاد  بعدها  که  ست 

 »ضدانقالب« کشته خواهد شد.  

از  پر  بندهایی  با  بود،  شهر  یک  تنهایی  به  »خودش  اوین 

های لخت های مدام. در آن سلولپا و پچپچه   زندانی، صدای

از کوچک  مسلط  صدای  اما  بود.  هیاهو  یک  صدا  ترین 

خواند. حاال  خاست که یکریز دعا و روضه میبلندگوها برمی

اوین خلوت شده بود، بندها دیگر ازدحام گذشته را نداشت. 

بنی که  سالی  غوغا،  سال  شصت،  ریاست  سال  از  صدر 

هدین جنگ مسلحانه اعالم کردند،  جمهوری عزل شد و مجا

به زندان برای زندانیان عادی  تا جا  اعزام شدند  های دیگر 

های گروهکی فراهم شود...جا برای نشستن نبود چه  زندانی

برسد خوابیدن...انگار به دبیرستان پا گذاشته بودی، بس که 

تعداد زندانیان    67سن و سال بودند...سال  این دخترها کم

ها را قطع کردند و بعد  . آن سال اول مالقاتدوباره کم شد 

ی والدینی که برای مالقات  از چند هفته سرانجام به همه 

لباس   بقچه  یک  یکی  بودند،  شده  جمع  زندان  در  پشت 

 دادند...«

ای هایی کلیشهشود که نویسنده شخصیت گاه احساس می

پدر  آفریده است. برای نمونه هر سه شخصیت اصلی رمان بی

نشین اند، حاشیها در کودکی مورد تجاوز قرار گرفتههستند ی

اند. لمپن بوده و  کردهاند و در فقری پنهان زندگی میبوده

خوشبختانه  نویسنده  دارند.  لمپنی  رفتاری  نیز  هنوز 

کوشد از این دام برهد. برای نمونه فتاح اگرچه به عنوان می

ن زند و تواشود و از موضع قدرت حرف میمنجی وارد می

داند.  هر کاری را دارد، ولی عاشق است، اگرچه عاشقی نمی

کند، به او پول  رود، از ته دل گریه مینزد پیرمرد عارف می

بیمی رسیدن آندهد،  راه  به  به شکلی  پول  این  بداند  که 

شود. فتاح قصد آزار شهرزاد در معشوق به رقیب خرج می

است که دیده می او همین  رفتار  ندارد.  این   شود.سر  جز 

تنها  نیز چون دیگران  او  کار گیرد.  به  تا  نیاموخته  چیزی 

می کار  به  حال  و  آموخته  و  دیده  را  خشونت  گیرد.  زبان 

 رهاند.بعدی کلیشه مینویسنده بدینسان انسان را از دام یک

شخصیت  جامعهاین  زاده  سالهاست  ها  که  هستند  ای 

خشونت بر آن حاکم است و خشونت در هیرارشی قدرت  

شود و از پایین  نقشی بنیادین دارد. از باال به پایین اعمال می

 به باال تکرار.

چه؟   دیگران  و  مصطفی  است.  نظام  این  قربانی  شهرزاد 

های اصلی و فرعی  کرامت، فتاح، مصطفی و دیگر شخصیت 

های خویش به انقالب  داستان همه بزهکارند و در تبهکاری

هایی مکتبی  ند. انسانااند و همراه و همگام آن شدهرسیده

آویزند  کنند، به دار مینوشند، شکنجه مینیستند، عرق می

بدن گلوله  به  میو  سوراخ  سوراخ  را  خالص ها  تیر  کنند، 

زنند، زنباره هستند و از زندگی موجود در برابر زندگی می

ای در درون  برند. آنان اما از عقدهپیش از انقالب، لذت می

ه بنیان در همین کشور دارد، به سالیان  برند. این عقدرنج می

هایی که جامعه آنان را به حاشیه رانده بود و  پیش، به سال

جایی و مکانی و اعتباری در آن نداشتند. کرامت، یکی از 

بی شهر  »تهران  رمان  در  که  داستان  نیز راویان  آسمان« 

لمپنی دارد،  اوین حضور  زندان  مسئولین  از  حال  که  ست 

 دارد.  کند و خشونت اعمال میم صادر میاست. حکم اعدا

شخصیت  این  کشف  در  نپیموده نویسنده  دشواری  راه  ها 

در   اما  دارند،  حضور  فراوانی  به  جامعه  در  زیرا  است، 

ها موفق بوده است. رفتار و پندار و کردارشان  بازساختن آن

کوشد به دنیای سراسر ابهام  خوان هستند. نویسنده میهم

های هستی آنان را بازکاود.  ند و واقعیتها نفوذ کشخصیت 

تواند نزدیک شود  ها نمییک از این شخصیتخواننده به هیچ

هاهمدردی کند، حتا شهرزاد که با سکوت خویش، و یا با آن

 پنداری همیشه دیگران باید برایش تصمیم بگیرند.  

خیابان انقالب داستان فالکت یک جامعه است، بدبختی و  

انی در بند نظامی سراسر خشونت. داستان تب و تاب بیچارگ

بی سرکوبحکومت  داستان  کشور،  بر  که  پدران  شدگانی 

می سرکوب  حضور حال  داستان  انقالب  خیابان  کنند. 

 تراژیک ماست در تاریخ. 
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صفحه نوشته    274تهران خیابان انقالب در بیست فصل و  

شد و رمان  شده است. و ای کاش آخرین فصل آن حذف می

یافت. در این فصل که بر بدنه رمان  شهرزاد پایان می  با مرگ 

کند، فتاح در لباس دامادی، در شادی و سرور،  سنگینی می

درمی صدا  به  را  شهرزاد  خانه  در  اما  زنگ  پاسخی  آورد، 

داند که مادر شهرزاد در همین زمان بقچه شنود. نمینمی

تا  شود  دختر را به سینه فشرده و با شتاب از تهران دور می 

»در جاده خاوران و در قبرستانی گمنام دنبال یک تکه خاک  

 خیس بگردد.«  

شهر  »تهران  رمان  با  مقایسه  در  انقالب«  خیابان  »تهران 

اثر تری داردکمآسمان« گیرایی  بی را در آن  تهران  . شهر 

ها در  توان به عنوان یک شخصیت نیز بازیافت. خیابانمی

گام   زیر  به  تهران  خویش آن  اکثریت  در  که  انقالبیونی 

درمیحاشیه  لرزه  به  هستند،  شهر  سرانجام  نشینان  و  آید 

می درهم  را  شاهنشاهی  رژیم  رمان  بنیاد  آن  تهران  ریزد. 

توان نماد و  ابعادی گوناگون دارد و در هر بعدی از آن می

نمودی از شهری را بازیافت که ناسازگار با »نظام شهر« در  

ست. تهران در  آن در حال فروپاشی  جهان مدرن و فرهنگ

خیابان انقالب اما تنها یک بعد بیشتر ندارد. شهر تهران را 

که بپذیریم تهران در این اثر حضوری ملموس نیست. جز این 

می اوین  زندان  به  انقالب  و  انقالب  خیابان  در  به  تا  رسد 

خشونت حاکم سرانجام به قبرستانی برسد که خاوران نام  

هرزاد در آن به همراه هزاران قربانی دیگر از  دارد و جسد ش

 این انقالب، به زیر خاک پنهان است.

»تهران خیابان انقالب« بخشی از کارنامه انقالب ایران است 

نشیند و آن را خواندنی  که چنین با مهارت بر تن داستان می

 کند. و جذاب می
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خیابان   گفت»تهران  در  با انقالب«  وگو 

 امیرحسن چهلتن

 
 -« از  رمان  دومین  انقالب«  خیابان  گانه« سه»تهران 

آسمان« را که »تهران شهر بیشماست. آیا پیش از آن

بنویسید، تصمیم گرفته بودید تا موضوعی از انقالب 

 را در سه رمان و با سه عنوان پی گیرید؟ 

ی کشی در تهران« »آمریکای  راستش را بخواهید، نه! وقتیکه

را می نوشتم، به نظرم رسید نقش تهران در این سه رمان  

بمثابه یک شهر و اتفاقاتی که در طی چند دهه از آغاز قرن 

در آن رخ داده است، به عنوان ظرف جغرافیایی این اتفاقات  

ارتباطی  در  را  رمان  سه  این  که  است  رنگ  پر  قدری  به 

اس می کردم در این  ارگانیک با یکدیگر قرار میدهد. احس

سه رمان تهران شهری ناتوان و رسواست و البته این قابلیت 

را داراست که خود را احیا کند و هربار چنین می کند. از  

های یکی از این رمان ها خارج از اراده آن گذشته شخصیت 

من در دیگری تکرار می شد؛ جوری که احساس میکردم 

هربار تمرکز بر یک این رمان ها هرسه یکی هستند منتهی 

از وقایع تاریخی ست. بد نیست   شخصیت و بر یک سری 

همین جا توضیح بدهم که برای چاپ جیبی این سه گانه  

در رمان آمریکایی کشی اضافاتی وارد کردم که حجم رمان  

را پانزده درصد افزایش داد و به پیشنهاد ناشر آلمانی نامش  

 را به »تهران، آخرالزمان« تغییر دادم.

»تهران خیابان انقالب« بار نخست به زبان آلمانی در - 

منتشر شد و حال به زبان فارسی دگربار   2009سال  

 در آلمان. چرا این اثر در ایران منتشر نشد؟ 

این رمان روایتی ست از انقالب. در باره انقالب در ایران فقط  

تحمل   قابل  دیگر  های  روایت  دارد؛  رسمیت  روایت  یک 

 نیست. 

آسمان« این رمان و پیش از آن در »تهران شهر بیدر  

نشینان شهر تهران نقشی بنیادین در انقالب حاشیه

هم و  ارگاندارند  در  فعال آنان  بسیار  انقالب  های 

توان گفت ما هستند. در واقع نیز چنین است. آیا می

 با پس راندن فرهنگ شهری در جامعه روبرو هستیم؟ 

روستایی دارند. ستیز میان این    حاشیه نشینان معموال عقبه

دو خرده فرهنگ شهری و روستایی یک ستیز جدی ست.  

شروع آن به آغاز ورود اسباب و لوازم مدرن شهری به ایران 

در آغاز قرن و حتی قبل از آن برمیگردد. می دانید که با  

ایران مخالفت شد؛ آن را چراغ شیطان  ورود چراغ گاز به 

اغ برق هم همینطور، حتی با ورود  می دانستند، با ورورد چر

آن   برای  غسل  آداب  که  بود  این  در  مشکل  حمام.  دوش 

و   فیزیک  علوم جدید همچون  با  پیشتر  بود.  نشده  تدوین 

شیمی و مدارس مدرن مخالفت شده بود. منتهی با پهلوی 

ای افتاد. این  دوم و رشد بدنه اصلی سینمای ایران اتفاق تازه

روستا   فرهنگ  خرده  چراغ سینما  و  کرد  می  تبلیغ  را 

میداشت.  ارزش  نگه  روشن  را  ناموس  و  غیرت  مثل  هایی 

تبلیغات چپ چریکی نیز اساسا بر محور سرکوب شهریت 

 می چرخید. 

حاشیه-  همراه  دو به  این  در  نیز  »لمپن«ها  نشینان 

خوش،  احساسی  با  آنان  دارند.  ویژه  نقشی  رمان 

نی فرهنگ گذشته خویش را در جامعه جدید بازآفری

رضایت  و  به خوشی  زندگی جدید،  در  آن  وفق  با  و 

می فرهنگ روزگار  با  اینان  فرهنگ  رابطه  گذرانند. 

 بینید؟  نشینان را در چه میحاشیه

نشینان و فرودستان شهری احساس لمپن ها ظاهرا با حاشیه

همدلی دارند ولی در واقع چنین نیست چون با قدرت رابطه 

ویت میشوند. اوباش شهری  محکمی دارند و از جانب آن تق

در بزنگاههای تاریخ درست در تقابل با اقشار ضعیف عمل  

می کنند. سینمای ایران یکی از بنیان های تقویت لمپنیسم  

در جامعه ماست. سینمای روشنفکری ما را از نفس انداخته 
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یِ غیر مخرب نیز عمال وجود  است. سینمای سرگرم کننده 

 ندارد.

توان با تکیه نگ بازگردیم، میاگر باز به همین فره- 

»سه فرهنگ بر  انقالب  پی  در  که  گفت  شما  گانه« 

حال  در  که  ایران  در  شهری  فرهنگ  بر  روستایی 

 گیری بود، غلبه یافته است؟شکل 

دهه   دو  دنبال  به  شهری  فرهنگ  نیست.  اینطور  دیگر 

سرکوبی دوباره احیا شده است.  وضعیت در شهرهای بزرگ  

چن  تهران  شهر  کند.  بخصوص  می  تقویت  را  برداشتی  ین 

فرهنگ روستایی در ایران که به ابزار سرکوبی مجهز است 

در محاصره فرهنگ شهری قرار دارد. محاصره شدگان گاه  

سر  از  حرکات  این  زنند.  می  ایذایی  حرکات  به  دست 

 استیصال است. 

کاره هستند در »تهران خیابان انقالب« مردان همه- 

آنان   دست  در  نیز  قدرت  زنان و  برای  آنان  است. 

می در تصمیم  باید  را  رفتار  این  بنیان  آیا  گیرند. 

سان به رمان وجو کرد که بدینفرهنگ حاکم جست

 راه یافته است؟ 

با   از فرهنگ کلی جامعه ماست که  فرهنگ حاکم بخشی 

دستکاری عرف جامعه و بخصوص با استفاده از ابزارهایی که  

ه فرهنگ ها را حذف  در اختیار دارد می خواهد بقیه خرد

کند. آنها در دو دهه اول انقالب کم و بیش در این راه موفق  

 بودند. رمان به همین دو دهه نخست می پردازد.

در همین رابطه ما از شهرزاد، شخصیت زن رمان،  به - 

شنویم. پنداری او فقط شاهد شکل مطلق صدایی نمی

می دیگران است.  ندارد.  اعتراض  توان  حتا  و  بیند 

ست گیرند. رفتار او اما خود حرفیرایش تصمیم میب

توان آن را دید. از سوی شود، اما میکه شنیده نمی

شخصیتی  به  که  شده  باعث  سکوت  همین  دیگر 

می را  او  سکوت  آیا  شود.  تبدیل  به ماندنی  توان 

 کند، ربط داد؟ ای که در آن زندگی میجامعه

ی گرفت،  وقتی شخصیت شهرزاد ذره ذره در ذهنم شکل م

ای که  ای بود از جامعهبیش از همه او برایم مصداق و نمونه

در پی خشونت بی امان دهه شصت توان ذهنی اش را بالکل  

از دست داده بود؛ منفعل و ناتوان شده بود، دچار یک جور  

فلج ذهنی که فقط در برابر خشونت و سرکوبی میتوان به 

 آن دچار شد. 

ریم که او نیز از زندگی  در مقابل شهرزاد فخری را دا - 

کند؛ با نشینی به خیابان انقالب راه پیدا میدر حاشیه

حامی  زهراخانم،  یادآور  که  چاقو  و  زنجیر  و  قمه 

زاده، است در روزهای نخست پس از انقالب. زن  قطب 

روزهای  در  تنها  ایران  تاریخ  را  شکل  این  به  لمپن 

سال    28کودتای   که   1332مرداد  دارد  یاد  به 

ها کشانده شدند تا به حمایت از ان به خیابانفاحشگ

شاه و در پناه ارتش، از سلطنت دفاع کنند. شهرزاد  

می که سکوت  مردانی  پشتگرمی  به  فخری  و  کند 

کشد. چه بنیانی در این حامی او هستند، عربده می

 دهد؟رفتار فخری آن را به انقالب در پیوند قرار می

او به طایفه شکست نظم گذشته مطابق میل فخری نیست؛  

فکر  خود  وضعیت  تغییر  به  هرگز  و  دارد  تعلق  خوردگان 

چشم  انقالب  است.  می نکرده  برابرش  در  ای  تازه  اندازه 

گشاید که به او امکان جوالن می دهد. انقالب او را به حساب  

می آورد و او برای دوام و تقویت این وضعیت از جان مایه  

او بکلی خاموش شده   می گذارد بی آنکه عواطف انسانی در

باشد. یکی دو بار او دخترانی را که به شدت کتک زده است،  

 ناگهان در آغوش میگیرد و گریه می کند. 

و -  دارند  لمپنی  رفتاری  اگرچه  فتاح  و  فخری 

سرسپردهوگوشچشم همین بسته  بروز  اند، 

می باعث  انسانی  شخصیت احساسات  از  تا  شود 

میکلیشه آیا  بگیرند.  فاصله  آنان ای  که  گفت  توان 

 زاده موقعیت هستند؟ 

همه ما زاده موقعیت هستیم؛ تنها چیزی که باعث میشود  

ست. فخری و فتاح  یکسره تسلیم آن نشویم شعور و آگاهی

 فاقد آن هستند. 

شخصیت-  در  چرا  انقالب«  خیابان  »تهران  های 

پدر  نشین و لمپن بیکاره و بیاکثریت خویش حاشیه

شخصیت چرا  راه هاهستند؟  رمان  این  در  دیگر  یی 

 اند؟ پیدا نکرده
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من می خواستم داستان آنها را بنویسم. داستان کسانی را 

از گذشته بر  که  پا  آن  از  فرار  هنگام  به  و  بیزارند  خود  یِ 

 جنازه کسانی میگذارند که با آنها پیشینه مشترکی دارند.  

راه-  از  زندان یکی  به  انقالب«  خیابان  »تهران  های 

از آناوین می به »خاوران« ختم میرسد و  شود. جا 

توان در زندان اوین، به هراس حاکم بر جامعه را می

ویژه آنگاه که عموی شهرزاد برای شناختن مصطفی 

رود، بازیافت. آیا شما خود آن را تجربه جا میبه آن

 اید؟ که در خاطرات زندان بازیافتهاید و یا اینکرده

ام. اما مملکت ما مملکت زندان   من هرگز به زندان نرفته 

رفته هاست. تا بخواهید دور و برم آدمهایی هستند که زندان  

را تجربه کرده اند. از کتابهای خاطرات زندان هم البته غافل  

 ام.نبوده

و -  مصطفی  )فتاح،  عشق  مثلث  تراژیک  پایان 

می فکر  که  شهرزاد(  باشد  هم  رمان  اوج  پایانی کنم 

به بی یا شبیه  و  انجامی  نهایت زیباست. برای چنین 

آن را در خارج از رمان شنیده بودید و یا سراسر زاده 

 خیال ناب شماست؟

این پایان بندی کامال تخیلی ست و از نظیر تاریخی آن اگر  

 وجود داشته باشد بی خبرم.

که تاریخ باشد، وامدار »تهران خیابان انقالب« بی آن- 

انسانتاریخ   درون  رویدادهای است.  در  که  هاست 

می بازکاویده  موضوعی تاریخی  به  رمان  این  شود. 

قرمز« بازمی »خط  از  فرارفتن  آن  از  گفتن  که  گردد 

است؛ گفتن از زندان و شکنجه، گورهای دستجمعی، 

پرده بکارت و اقتدار مردانه حاکم. امیرحسن چهلتن 

ن را نیز باید کند؟ البته ایخطر کرده، با آتش بازی می

نخستین  شمار  در  شما  که  باشیم  داشته  یاد  به 

سال آن  که  بودید  به نویسندگانی  داستانی  در  ها 

 ها نیز پرداختید.در زندان  67موضوع کشتار سال  

تاریخ این چند دهه روانم را مجروح کرده است و بر قلبم  

به   میتوانم  نوشتن  با  کنم  می  خیال  کند.  می  سنگینی 

ا این آرامش هرگز بدست نمیآید. من وقتی  آرامش برسم ام

در باره کرامت و طال و فتاح و مصطفی و شهرزاد و فخری  

با   نویسم؛  می  خودم  درباره  کنم  می  احساس  نویسم  می 

 حساسیت ویژه آدمی که از زخمهای تنش مینویسد. 

 

از  خارج  در  را  کتابتان  گرفتید  تصمیم  که  شد  چه 

 کشور منتشر کنید؟ 

ام هیچیک به این سو نوشته   1۳84ز سال  رمان هایی که ا

اند. حاال تعدادشان به امکان انتشار در داخل ایران را نداشته 

هفت رمان رسیده است. گرچه هرکدام به یک یا چند زبان  

شده ترجمه  ترجمه فرنگی  این  با  من  اما  احساس اند  ها 

خویشاوندی نمی کنم. رمان منتشر نشده به یک بار اضافی  

 ویسنده ناچار است مدام آن را با خود حمل کند. میماند که ن

های به یاد دارم پیش از انقالب، آنگاه که هنوز کتاب - 

مومنی  باقر  بودند،  نیافته  راه  بازار  به  سفید  جلد 

شهامت به کار گرفت و با انتشار کتاب »درد اهل قلم« 

اعالم کرد که دیگر تن به سانسور نخواهد داد و بدون 

اداره نگارش« کتاب خویش را منتشر مجوز انتشار از » 

که امکان چاپ کتاب در خارج  خواهد کرد. حال با این

ست از کشور و در کنار آن، جهان مجازی که امکانی

به تیغ سانسور گرفتار  آثاری که  انتشار  برای  بزرگ 

چون شما از این امکان آیند، چرا نویسندگان هممی

 کنند؟کمتر استفاده می

شان هرکدام دالیلی شخصی برای تصمیماتنمیدانم. البد  

 دارند.

چگونه  -  کشور  داخل  در  را  نشر  و  چاپ  موقعیت 

 بینید؟می

در یک کلمه اسفبار! کاغذ قیمتی نجومی پیدا کرده است،  

کلیه لوازم و خدمات صنعت چاپ هم همینطور. صنعت نشر 

هاست که مسئولین صحبت از ریل ست. دههرو به نابودی

ی کنند. این ریل گذاری در قسمت چاپ گذاری فرهنگی م 

نتایج   و  است  رسیده  پایان  به  خوشی  و  خوبی  به  کتاب 

 مشعشع آن نورافشانی میکند. 

می-  ضربهفکر  چه  ما  ادبیات  حضور کنید  از  ای 

شده  متحمل  جامعه  بر  خودسانسوری  و  سانسور 

 است؟
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باعث   حالت  بهترین  در  سانسور  سنگین!  بسیار  ای  ضربه 

می در ادبیات ما شده است که جز در کشور  ایجاد زبان و فر

نیست.  سانسور زده ما در هیچ کجای دیگر جهان مفهوم 

یکی از نتایج مهلک سانسور الغرشدن زبان است. مردم این  

کشور فقط با صد کلمه امورات روزانه خود را رتق و فتق  

 می کنند. 

اجاز -  که  نیز  را  آثارش  دیگر  چهلتن  امیرحسن  آیا 

دریافت منتشر   انتشار  کشور  از  خارج  در  ندارند، 

 خواهد کرد؟ 

 بله، فعال چنین تصمیمی دارم.

کشی در تهران« یا بهتر و در این میان »آمریکایی- 

است بگویم »تهران، آخرالزمان« که سومین اثر است 

به از این سه آلمانی منتشر شده، آیا  زبان  به  گانه و 

هم نیز  خیابان  فارسی  »تهران  منتشر چون  انقالب« 

 خواهد شد؟

 بله، »تهران، آخرالزمان« کتاب بعدی من خواهد بود. 

 

  

 

 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ادبیات و فرهنگ



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

85 

 

 محمود فلکی  

 
 

مرید و  ی  نقش عرفان در تشدیدِ رابطه

 مرادی
   دیشو فکرتیو ب گوشیو ب حسیب

 1  دیرا بشنو یارجع خطابِ تا

 )مولوی( 

رابطهمی که  جامعهدانیم  در  مریدی  و  مراد  ایران ی  ی 

چنان حضوری جدی دارد. برای آگاهی از وجود و حضورِ  هم

مؤثر عمل  سخت و  چنان جانمناسباتی از این دست که هم

سرچشمه می به  باید  رابطه کند،  این  و  پیشی  ی  مُدرن 

بردهواپس و  رابطه   مانده  یافت؛  دست  از وار  مانع  که  ای 

و   خود  شناخت  جهت  در  فردیت  به  رسیدن  و  خودیابی 

 شود.   دیگری و دستیابی به آزادی واقعی می

 دینی  استبدادی و بافتِ  های نظام  در درازنای تاریخ،  گر چها

گیری رفتار مطیعانه  شکلدر    ی ایرانی جامعهدرساالرانهپ  و

ی مراد و مریدی و تسلیم مطلق در برابر فرادست و رابطه 

 
: به اهتمام و تصحیح نیکلسون،  مثنوی معنویالدین: مولوی، جالل   1

 26دفتر اول، ص 1۳62،تهران، چاپ نهم 

  و  تشدید اشاعه،  کند، ولی عرفان باعث  نقش مهمی ایفا می

اجتماعی  -اخالقی مشروعیت بخشیدن به این بافت یا رفتار  

 .  شده است

نی، نقش تصوف یا  کوشم با اتکا به منابع عرفا در اینجا می

عرفان اسالمی را در رسمیت بخشیدن به مراد و مریدی در  

اثرات جامعه هم  هنوز  که  نقشی  دهم؛  نشان  را  ایرانی  ی 

ویژه در نزد بسیاری از اهل قلم و  مخربِ آن در جامعه، به

از   بسیاری  کلی  طور  به  یا  یا  "روشنفکران"هنر  آگاهانه   ،

 ناآگاهانه، تداوم دارد.  

وهش ابتدا به برخی از آداب مریدی که از سوی  در این پژ

پندارِ  شیوخ تعیین یا تدوین شده است می پردازم تا نقشِ 

عرفانی در این راستا مشخص شود. سپس برای تکمیل این  

مبحث به مقام شیخ یا مراد در نزد مریدان یا پیروان نگاهی  

تا نقش مرید در مرادمی نیز روشن اندازم  نمایان  پروری  تر 

 د:شو

 

1 

. ق.(، عارف و شیخ معروف،  ه  654-57۳الدین رازی )نجم

شرایط و "، زیر عنوان  مرصادالعباددر فصل یازدهم کتاب  

صفتِ  "را    "مریدی"یا    "ارادت"،  "صفات مریدی و آداب آن

 داند: می "تخمِ سعادت"و  "ذات حق

جمله " تخمِ  و  است  بزرگ  دولتی  ارادت،  که  ی  بدان 

پرتوِ سعادت بل که  انسانیت،  از صفات  نه  ارادت  و  هاست، 

ذات حق  انوار صفتِ مریدی حق است ]...[ مریدی صفتِ 

است، و تا حق تعالی بدین صفت بر روح بنده تجلی نکند،  

  2"عکس نورِ ارادت در دلِ بنده پیدا نیاید و مرید نشود.

مینجم کتاب  این  در  رازی  االدین  باید  مرید  که  ز  نویسد 

باشد    "خدمت شیخ"خود بگذرد و تنها در    "عالیق"ی  همه

مولوی   قول  به  ب   حسیب "یا  ب   گوشیو  شود.    "فکرتیو 

مرید برای رسیدن به چنین افتخاری )چشم و گوش بسته  

در خدمت شیخ یا مراد بودن( باید بیست صفت از شرایط و  

سلوک این راه به کمال،  "آداب مریدی را پشت سر بگذارد تا  

. تهران،  یاحی ر  نی: مرصادالعباد. به کوشش محمد امیراز ن یالد نجم  2

   144، ص 1۳8۳
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این شرایط در واقع آیین نامه یا دستور   "را دست یابد.او  

چون قانون ی مرید نسبت به مراد یا شیخ را هماجراییِ رابطه 

 کند. مشخص می

من در اینجا تنها چند مورد از این شرایط یا بیست صفت 

یا دستور را که در خصوصِ واگذاریِ مطلق مرید به شیخ یا  

 کنم: ت، بازگو میمراد که در حد بردگی یا بندگی اس

ی دنیا دل بکند،  مرید در صفتِ زهد نه تنها باید از همه   -

اگر   کند.  تقسیم  محتاج  خویشانِ  بین  باید  دارد  مالی  اگر 

  "ی مال در راه شیخ نهد.جمله"خویشان، محتاج نیستند،  

او ]مرید[ بدان مقدار قوت و لباس که شیخ  "( و  148)ص  

   "دهد قانع باشد.

از اموال مرید را  یعنی شیخ )مراد ( اختیار تام در استفاده 

گونه که شیخ مناسب  دارد و خورد و خوراک ولباس او را آن 

 داند، تعیین کند.  می

از جان  "در صفت عیاری از جمله می نویسد که مرید باید    -

تواند   پای  زیر  را  که سر خود  باید  روزی هزاربار  و  نترسد 

 (  149)ص  "نهاد.

ب در  باید  مرید  باشد.  یعنی  مطلق  تسلیمِ  )شیخ(  مراد  رابر 

یا خمیده شدن    "صفتِ عیاری"رازی برای تکمیل و تأییدِ  

آورد  مراد تا حد زیر پا افتادن، شعری از خودش را نمونه می

 که چند بیت آن چنین است:

 ی مراد، بدین دور ما رسیمدر نقطه

 رویم زیرا به سر، همیشه چو پرگار می

 ایم ار ]شیخ[ کردهمان، فدای ی جانی که هست

 رویمکند، به سرِ دار میور حکم می

که خودش یا شخص دیگری را   "حکم کند "یعنی اگر شیخ  

و   اگر  و  اما  هیچ  بدون  کاملن،  کار  این  برای  باید  بکشد، 

پرسشی، حاضر باشد؛ چرا که مرید، همچون برده یا مایملک  

 شود. شیخ در نظر گرفته می

د که به تصرف عقل، حرکاتِ  بای"نویسد:  در صفتِ عقل می  -

و   رضای شیخ  حرکتی خالفِ  تا  باشد،  ]مرید[ مضبوط  او 

نیاید، که جمله او در وجود  از  او  روش  و  و  فرمان  رنج  ی 

)ص   "روزگار او در سرکوبِ خاطرِ شیخ و ردِّ والیتِ او شود.

150 .) 

؛  "عقل"نامید، نه  می  "عقلیبی"در واقع این صفت را باید  

اگر   به کار میچرا که  را  عقلش  گرفت، دیگر چنین  مرید 

 شد. ی فرمان شیخ نمی( بردهpassivکُنش )اراده و بیبی

در حضرتِ شیخ به  "نویسد: مرید باید  در صفتِ ادب می  -

وقار و سکون و تعظیم نشیند. تا از او سخنی نپرسند، نگوید  

]...[. به ظاهر و باطنِ اشارتِ شیخ را منتظر و مترصّد باشد،  

ای بر او رود یا تقصیری از او در وجود آید، در  و اگر خرده

احسن  طریقی  به  و  کند،  استغفار  باطن  و  ظاهر  به  حال 

 )همان(  "عذرها خواهد و غرامت کشد.

سخنی   نه  بیاورد،  فرود  تعظیم  سر  تنها  باید  مرید  یعنی 

بگوید، نه پرسشی مطرح کند. و این یعنی بستنِ دربِ هر  

اشونوع گفت و  ازل اعهگو  استاد  چه  )هر  مطلق  تسلیم  ی 

باگویم(.  گفت، بگو می پ   دی فرد  به  تنها  از    یرویکور و کر 

را هویمراد، هست اراده  تیاش    میآزاد و تصم  یببخشد و 

هسته  ،یریگ که  شک  و  شناختنِیآغاز  یپرسش   ی برا   

کالم    کی. در  ابدیتواند راه ب  یاست، در آن نم  یرشد فکر

نگر کسوی  یاشهیبندد و تنها  اند  یوگو را م،عرفان راه گفت

 .ابد ی  ی در آن بازتاب م بعدیو تک 

مرید باید که چون "نویسد:  در صفتِ تفویض، از جمله می  -

،  "کلی از سر وجود خود برخیزدقدم در راه طلب نهاد، به

خود شود[، و  اراده و بی]یعنی دیگر به خود نیندیشد و بی

را فدای راه خدا کند. و تعبد را نه از بهر بهشت و دوزخ   خود

یا از بهر کمال و نقصان، بل که از راه بندگی صرف کند و  

ضرورت محبت. و به هر چه بر او راند حضرتِ عزت ]شیخ[،  

هیچ به  شیخ  خدمتِ  مالزمتِ  از  و  باشد.  روی راضی  وجه 

دور کند،    نگرداند. و اگر شیخ او را هزار بار براند و از خود

چندش   هر  که  نباشد،  مگسی  از  کم  ارادت  در  و  نرود. 

 (152)ص  "آید. رانند، باز میمی

در صفت تسلیم، هر آنچه که تاکنون از بردگی یا بندگی    -

 نویسد:  کند و میمراد بیان کرده بود، آشکارا تکمیل می

باید که به ظاهر و باطن، تسلیمِ تصرفاتِ والیتِ شیخ  "مرید  

تصرفات خود از خود محو کند ]یعنی از خودش هیچ    بُوَد، و

و   اوامر  و  او  تصرفِ  به  و  باشد[.  نداشته  اختیاری  و  اراده 
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ای و تأدیبِ شیخ زندگانی کند. به ظاهر چون مرده  1نواهی

التجا به باطنِ شیخ  غسّال باشد، و به باطن پیوسته  تحتِ 

 ( 151)ص  "کند.

برده  بی شود از این بهتر نمی  وار راارادگی و تسلیم مطلقِ 

چون  "الدین رازی کرده است: مرید باید  تصویر کرد که نجم

)مرده شوی(، یعنی شیخ باشد. یعنی   "ای تحتِ غسّالمرده

ی نفس کشیدن را هم باید جناب شیخ صادر کند.  حتا اجازه

تسلیم مطلق و بی چون و چرا را در شعر رازی این حالتِ 

 رده: دیگری از دیگاه مرید چنین آو

 ام مصلحتِ خویش بدو بگذاشته

 گر بکشد و گر زنده کند، او داند  

دانم در همین راستا به موضوعی اشاره کنم  در اینجا الزم می

 یابد: که غیرمستقیم به موضوع بحث ما ارتباط می

ورزیِ تنانه  صوفیان یا عارفان با اینکه عشق زمینی یا عشق

مجازی"را   را    "عشق  خدا  به  عشق  حقیقی"و   "عشق 

ی نعماتِ زندگی و  خواهند از همهدانند و در ظاهر میمی

تلقی می را حیوانی  تا  شهوت، که آن  باشند  به دور  کنند، 

نمایند،   ازلی  به معشوق  تنها وقف رسیدن  را  هستی خود 

ورزی جویند که شهوت یا عشقهایی میبسیاری از آنها راه

وان یا به قول حافظ  ویژه پسران جخود را با انسان دیگر، به

 توجیه کنند. "مغبچه"

به   که  عارفان  یا  صوفیان  هم    "پرستانجمال"اکثر 

)م.  معروف غزالی  احمد  مانند  عین420اند،  القضاۀ  (، 

(، فخرالدین عراقی  6۳5(، اوحدالدین کرمانی )525همدانی)

گرایانه نسبت به نوجوانان  ورزیِ همجنس ( و ...، عشق688)

را با اتکا به احادیث و اینکه    "شاهد بازی"گان یا  یا مغبچه

چهره عکس  زیبایی  موجود  اهلیت هر  حق  خداست،  ی 

کردند  بخشیدند. به مثل حدیثی از پیامبر اسالم نقل میمی

 2کالهیرا در پیکر یک نوجوان زیبا با کج  هللمن،  "که گفته  

آنها حتا ادعا کردند که پیامبر اسالم گفته   ۳"بر سر دیدم.

 
در شرع ممنوع  چه که نواهی، جمع ناهیه، یعنی تهی کننده، آن 1

 باشد. 
در ابیات فارسی   "کالهکج"ی  بر اساس همین حدیث است که واژه  2

  هم آمده است.  "معشوق"به معنای 

کَلبیس، یک پسرجوان در پیکر دَحیه اَل"رئیل را  که او جب

  هللُا  "بر این باور بودند که     آنها  4دیده است..   "زیبای مکی

یُحبُّ و  را جمیلُ  زیبایی  و  زیباست  یعنی خداوند  الجمال، 

دوست دارد. پس دوست داشتن زیبارویان تشبّه به اخالق  

اینکه    "است.  هللا یعنی  "یا  الحقیقۀ،  قَنطرۀُ  عشق المجازُ 

عشق   به  وصول  برای  است  پلی  زمینی[  ]عشق  مجازی 

پرستی   صورت  ترتیب  بدین  خدا[.  به  ]عشق  حقیقی 

تواند تمرینی باشد  ورزی با پسران خوش سیما[ می]عشق

 5".هللورزیدن به ابرای عشق 

ی توان به این نتیجه رسید که با توجه به وظیفه بنابراین می

اینکه مرید   ید به ظاهر و باطن،  با"مرید نسبت به مراد و 

باشد و هر چه شیخ گفت بی    "تسلیمِ تصرفاتِ والیتِ شیخ

هیچ درنگی بپذیرد، یعنی مرید باید چون برده یا مایملک  

معلوم   کند،  رفتار  بخواهد  )مراد(  شیخ  که  جور  هر  شیخ، 

خانقاه در  شیوخ  که  راحت  است  دیگر  جاهای  یا  ها 

اقدام کنند،  توانستند به ارضای جنسی خود با مریدان  می

آید؛ چرا  که در واقع نوعی تجاوز به مریدان به حساب می

ناچار   باشد،  نبوده  کار  این  به  راضی  مرید  هم  اگر  که 

  بایست به آن تن بدهد. می

2 

در اینجا الزم است برای تکمیل این مبحث به مقام شیخ یا  

ی دیگری نگاهی بیندازیم تا واقعیتِ وجود و  مراد از زاویه 

شود، و نقش    روشن  "حضرتِ عزت"یا مراد یا    نقش شیخ

ی مرید به مقام  پروری، به خاطر باور کورانه مرید نیز در مراد

ی کشف و کرامات،  ی شیخ  یا افسانهگویانهو غیب  پیامبرانه

 تری بیابد: ی روشن جلوه

می اولیا  مقام  در  را  خود  ادعای  شیوخ  حتا  برخی  و  بینند 

ی ند و دارند؛ چرا که خود را نظرکردهامراوده با خدا را داشته 

کنند که خدا آنها  تصور می  "والیانی"دانند. شیوخ را  خدا می

کرده    "عالَم"را برای حل و فصل امور و اجرای احکام، مأمور  

3  Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen 

des Islam (Die Geschichte des Sufismus). Frankfurt 

a.M., 1995, S. 412 
4 Annemarie Schimmel; Ebd. 

سیروس شمیسا: شاهد بازی در ادبیات فارسی. تهران، فردوس،   5

. برای آگاهی بیشتر از شاهدبازیِ صوفیان به  97-98، ص 1۳81

 (.95-140همین کتاب مراجعه کنید )ص 
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این مورد هجویری در کشف  گوید:  المحجوب میاست. در 

اولیا ]شیوخ یا مرشدان[ را خداوند، والیانِ عالم کرده است  "

حل و عقدِ ]امور[ بدیشان بازبسته، و احکامِ عالم را موصول و  

 1  "همت ایشان گردانیده. 

مریدان و پیروان آنها بر این باورند که شیخ به عنوان پزشکِ 

ی مشکالت و دردها را درمان کند یا به  روح قادر است همه

حافظ،   دم"قول  در   "مسیحا  که  است  همین  برای  است. 

،  "طبیب روحانی"، "طبیب"ه عنوان ادبیات عرفانی، شیخ ب

 شود:  نیز برآورد می "معشوق "یا  "طییبِ عشق"

 طبیب عشق، مسیحا دَم است و مشفق، لیک 

 چو درد در تو نبیند، کرا دوا کند 

 )حافظ(  

بین طبیب روحانی و طبیب جسمانی    ، مولوی در مقام شیخ

و  تفاوت می عنوان  گذارد  به  را  طبیب  خود و شیوخ دیگر 

حق"  ،روحانی درمانگر  و    "منظرعالی"]خدا[،    "شاگرد 

 داند: می "های نهانمرض"

 حــــق مـا طبیبانیــم، شـاگـــردانِ

 2بحـــر قلـزم دیــد مــا را فَانْفَلَــق

 ، دیگرند ]پزشکان جسم[ آن طبیبانِ طبیعت

 از راه نبضی بنگرند  ،که به دل

 ما به دل بیواسـطه خـوش بنگریــم

 مـا بــه عـالـی منظریــم کـز فراست 

 هـای جهــانهــای خلــلآن ستون 

 های نهانآن طبیبان مرض 

 : سرایدشیخ میعطار در مورد طبیب روحانی یا 

 دَرد ِ خــود را  ،گـفتم بـــه طبیـب

 دردم چو طبیب دید در دَم 

 دل جـوابــی بنـوشت بـه خــونِ

 وان نیـز بـه صبـر کـرد مــرهم 

 
المحجوب. تصحیح محمود عابدی. تهران، سروش،  هجویری: کشف  1

 ۳۳9، ص 1۳8۳
پس  "، یعنی قفَلَفَاْن. اعم( ی)به معنا ا یسرخ، در  ی قلزم: دریا  2

که    6۳ی ی شعرا، آیهاین بیت اشاره است به سوره "بشکافت.

ی، معاصر حافظ، ادعا کرده بود که در مقام  اله ولشاه نعمت

ی دردها را  همهخاک را به کیمیا وانی،  حشیخ یا طبیب رو

 کند: درمان می

 ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم  

 ی چشمی دوا کنیمصد درد را به گوشه

دهد و  اله پاسخ میحافظ در غزلی به این ادعای شاه نعمت

 نامد: می  "طبیب مدعی"او را 

 ن که خاک را به نظر کیمیا کنند  آنا

 ی چشمی به ما کنندآیا بود که گوشه

 مدعی   ردم نهفته بِه ز طبیبانِد

 ی غیبم دوا کنند باشد که از خزانه 

را هم شیوخ  واقع  غیب در  اسرار  چون  به  آگاه  یا  عالَمِ  "گو 

گونه که جامی  دانند. همان، حتا با پیامبران برابر می"غیب

پیامیران آمدند تا چشم مردم را "گوید،  یاالنس م در نفحات

های خود و به کامل بودن باز کنند، تا آنها به اشتباه و ضعف

خدا و قدرت الهی پی ببرند. شیخ نیز به این خاطر آنجاست  

 ۳ "که چشم مریدان خود را باز کند.

از همه آگاهی  به  غیبباور  توانایی  و  عالم   رازِ  و    گویانهی 

باور    ی شیخپیشگویانه مانند  پیامبری،  مقام  ، حتا در حد 

که  انسان است  ابتدایی  جادوگرانمیتصور  های    ،کردند 

ی مفاسد اجتماعی را وعده  پزشکانی بودند که درمان همه"

گو نیز  انسان جادوگردر عین حال انسان غیب  ..[. .]دادند می

و آینده را پیشگویی    ردکی خدایان را آشکار میهارادبود که  

  4".نمودمی

دهند که در نزد  کرامات اولیا و انبیا را این گونه توضیح می

ناطقه"آنها   نفس  عقول چون  و  فلکی  نفوس  به  انسانی  ی 

می مُرتَسِم  وی  در  نقوش  پرتو  یافت،  اتصال  گردد  مجرده 

می می]نقش  پیدا  علم  آینده،  حوادث  به  و  کند  پذیرد[ 

دهد  معنی هم در عالمِ خواب دست می]پیشگویی[. و این  

سپس به موسی وحی کردیم که عصایت به دریا بزن! آنگاه  "گوید: می

 "ای از آن چون کوهی بزرگ بود.]دریا[ بشکافت و هر پاره
   Schimmel, S. 151، به نقل از 441االنس، ص نفحات ۳
  موقن. تهران، هرمس، دالهی ه مدولت. ترج یهاسطور ارنست کاسیرر:4

   41۳ص  ،1۳77
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رؤیای صادقه   باشد،  آنچه در خواب  بیداری.  و هم درعالمِ 

      1"چه در بیداری دست دهد، مکاشفه نامند.گویند و آن

های زیادی  از کرامات و کشف و اشراق شیوخ یا اولیا قصه

 مثلدر ادبیات عرفانی نقل شده است. به

ها مربوط به کراماتِ شیخ  گوییغیبیکی از این کرامات یا  

ی نظراتش نکاتی را ادین رازی است که پیشتر دربارهنجم

 ام:  مطرح کرده

اوایل که  "الدین گیلی  الزمان جمالآمده است که عین در 

خانه  الدین رازی[ کرد، به کتب عزیمت صحبتِ حضرت ]نجم 

ب  ای انتخا در آمد و از لطایفِ علومِ عقلی و نقلی مجموعه

کرد که در سفر مونسِ وی باشد. چون نزدیک خوارزم رسید، 

ادین رازی[ با وی گفت  شبی در خواب دید که شیخ ]نجم

که ای گیلک، پشته بینداز و بیا! چون از خواب بیدار شد،  

و   ندارم  هیچ  دنیا  از  من  چیست؟  پشته  که  کرد  اندیشه 

ی جمعِ آن نیز ندارم. شب دوم همین خواب دید و  اندیشه

ب سوم نیز. ]گیلی در خواب[ از شیخ پرسید که شیخا  ش

ای که جمع کردی! پشته چیست؟ ]شیخ[ گفت: مجموعه 

ها[ را در جیحون انداخت. چون  چون بیدار شد، آن ]کتاب

مجموعه  آن  اگر  گفت:  ]شیخ[  رسید،  شیخ  حضرتِ  به 

بود. پس وی را در بر خرقه انداختی، ترا هیچ فایده نمینمی

   "اربعین نشاند.پوشانیده، در 

غیب  تنها  نه  این قصه  نشان میدر  را  دهد که  گویی شیخ 

قادر است حتا به خواب دیگران هم راه بیابد و با آنها صحبت 

به میان  یا آنها راهنمایی کند، بلکه نکته ی دیگری را هم 

ستیزی عارفان  ستیزی و علمی عقلدهندهکشد که نشانمی

دراینجا شیخ   2ام.نوشته   اشاست که در جای دیگر درباره

ها را دور بیندازد؛  ببه این خاطر از گیلی خواست که کتا

 بودند.    "لطایفِ علوم عقلی"ها از چونکه آن کتاب 

می عارفان  واقع  بادر  اشاره  زیرمزآم  زبانِ  کوشند  های  و 

و    یو آسمان   یفراانسان  یز یرا چ  و رفتارشان  شهیاند پوشیده،  

دهند مقدس   حاجلوه  در  کاسیرر، .  ارنست  قول  به  که  لی 

 
. تهران،  یعرفان  راتی: فرهنگ اصطالحات و تعبیسجاد جعفر دیس 1

 654، ص 1۳86 ،یطهور
به    ی)نگاه  یخِرُد و شاد نِییآ در این مورد نک محمود فلکی: 2

چاپ نخست:   د، ی(. تهران، انتشارات ماه و خورشام یخ ینیب جهان

 ۳7-71، ص 1۳99، چاپ دوم: 1۳98

آلمانی،   اند"فیلسوف  [  یعرفان  ای]  یااسطوره   ی شهیچون 

ابزارها انتقاد  ی لیتحل  یفاقد  چ  ی و  همه  در    زیاست،  را 

  یرمز و راز  یول  دهد،یاز تقدس و رمز و راز قرار م  یاهاله

  ۳".وجود ندارد

گویی یا پیشگویی شیوخ تنها البته حکایت کرامات و غیب

ها  مربوط به گذشته نیست؛ حتا امروز هم از این نوع حکایت

می نقل  جدید  شیوخ  هماز  حکایت  یعنی  چنان  شود؛ 

عنوان  باقی زیر  سایتی  در   ی رجبعل  خیش  کراماتِ"است. 

نقل  "اطیخ معاصر  شیخِ  کرامات ِاین  از  زیادی  حکایات   ،

 کنم: نها یک مورد آن را در اینجا بازگو میشده که ت

حکایت    ی تاکسی است،پیروان این شیخ که رانندهاز    یکی

 کند: می

تاکس  یروز" م  ی با  پا  دان یاز    دمی د  آمدم،   ی م  نییسپاه 

  صورتم.  ستادهیا  پیخوش ت  یلیاال با چادر و خب  بلند   یخانم

او را سوار کردم و به مقصد    را برگرداندم و پس از استغفار،

گفت: آن خانم  . شیخ  دمیرس  خیروز بعد خدمت ش  رساندم. 

و   یو صورتت را برگرداند  یبلند باال که بود که نگاه کرد

کرد تعال  خداوند  ؟یاستغفار  و  در    تیبرا  یقصر  ی تبارک 

 "!همان هیشب یحور کیو   هکرد رهیبهشت ذخ

گذرد آگاه  ی حوادثی که مییخ نه تنها از همهیعنی این ش

نظرکرده بلکه به خاطر  پایهاست،  باور  ی خدا بودن )بر  ی 

صوفیان و عارفان(، قادر است با خدا رابطه برقرار کند و قصر 

 و حوری دلخواه مرید را هم در بهشت ذخیره کند! 

پروری البته مریدان و پیروان شیخ نیز نقش مهمی در مراد

نقل    دارند. پیروان  همان  سوی  از  کرامات  این  از  بسیاری 

شود تا وجود شیخ را به امری آسمانی و مقدس تعبیر  می

کاله   این  از  نمدی  هم  خودشان  برای  احتمالن  و  کنند 

دانستند  چون مقدسین متبرک میبدوزند. آنها شیوخ را هم

دانند و حتا در مواردی ِپهِنِ اسب و قاطر شیخ را به  و می

مالیدند. ابی  یزی متبرک به سر و صورت خود میعنوان چ

الخیر در کتاب اسرارالتوحید در مقامات الشیخ ابی  سعید ابی

.  یااسطوره ی شهی: اند کیسمبل یهاصورت ی : فلسفهرریارنست کاس ۳

ها(.  ها و مصاحبه)مقاله دنیشیاند  یهاوهیموقن: ش دالهیبه نقل از  

   ۳89، ص 1۳99 لوفر،یتهران، ن 
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به پیشسعید،  و  کرامات  از  اینکه  شیخ گوییجز  های 

میداستان شیخ  ها  رکابِ  در  سفری  در  جمله  از  نویسد، 

پس چندان قبول پدید آمد از خلق که مریدان "آورد که  می

توبه میآمدند  می ما  کردند و همسایهو  از حرمتِ  نیز  گان 

ای خوردند و کار به جایی رسید که پوستِ خربزه خمر نمی 

خریدند. و یک  که از دست بیفکندیمی به بیست دینار می

رفتیم بر ستور نشسته، آن ستور نجاست افکند.  روز ما می

مردمان از راه تبرک فراز آمدند و آن را برداشتند و بر سر و 

 1"مالیدند.روی می

بازدارنده نقش  به  تألیف،  حال  در  کتابِ  در  که  آنجا  ی  از 

گسترده   ایران  در  اندیشه  و  زبان  و  فرهنگ  در  عرفان 

پردازم، و مطلب حاضر نیز جستاری از این کتاب است،  می

در پایانِ این جستار تنها به یکی دو نکته در پیوند با نقش  

رابطه با حضور مناسبات مرید و  و تأثیر و نفوذ عرفان در  

مرادی در نزد بسیاری از روشنفکران ایرانی که همچنان با  

 کنم: کنند، خیلی فشرده بیان میآثار عرفانی حال می

و زبان اشاره و وانمود    یحالت رازورز حاال بگذریم از اینکه  

اند از فرهنگ عرفانی برآمده،  و برتر    دهیچیپ   یاشه یبه  که 

  ، کند  یم  ییمعاصر ما خودنما  یرها و نثرهااز شع  یاریدر بس

و شاید به همین علت است که بسیاری از خوانندگان ایرانی،  

آمیز و گنگ بیشتر هایی با فضای عرفانی و زبان راز از نوشته 

رابطه لذت می در مورد  اما  و شفاف؛  فهما  زبانی  تا  ی برند 

)نه    ها بسیاری از استادانمرید و مرادی نه تنها در دانشگاه

رابطه  همین  محور  همه(  را  دانشجو  با  یکسویه  مطلقِ  ی 

می قرار  خود  بسیاریتدریس  بلکه  و    دهند،  شاعران  از 

هنرمندان و روشنفکران معاصر   یبه طور کل  ای  سندگانینو

دارند   یاحساس مراد مناسباتشان با دیگری هنوز در یرانیا

ن چهل هنوز به سای  عدهو مقلدان فراوان.    دانیبه مر  ازیو ن

استاد  ده ینرس  یسالگ م  یاحساس  دست  آنها  و  یبه  دهد 

می مهم  خیلی  را  خود  که  حال  دچار  دانند،  درعین 

ب  یخودپسند خودبزرگ  مرتب  و  شوند    ی م  یبیغر  ی نیو 

است که در    نیهم  یکنند. برایو حکم صادر م  "تئوری"

 ی هنوز جنبه   یاجتماع   یاشَکال آگاه   گریما مانند د  اتیادب

 
سعید. به  الخیر: اسرارالتوحید. فی مقامات الشیخ ابی  ابی سعید ابی  1

 26، ص 1۳57ی طهوری. چاپ دوم، تصحیح احمد بهمنیار. کتابخانه

  ی احساس مراد   نیدر اکند.  عمل می   تریدر آن قو  یدیتقل

  یو ادب   یشعر  نینو  یهانحله  در کشفِ  ییشوایبه احساس پ 

  ادیشود و فر  داریب  یروز  یخیانگار ش  ؛شوندیمبتال م هم  

جا    چیکنم ه  یگمان نم  شوقِ  کشف و کرامات سر دهد.

ا ا  رانیمانند  عده  سال  چند  به  سال  چند  را   یهر  خود 

، که از همین نیاز  بدانند   نی نو  یجنبش شعر  ا یصاحب نحله  

 آید.  اخالقی برمی-فرهنگی

در این نوع نیاز فرهنگی یا حضور احساسِ مرادی، عوامل  

توانند مؤثر باشند، اما به گمانم این حالت بیش  گوناگونی می

تأثیر آموزه پ از همه تحت  نفوذ  و  عرفانی است که  ها  ندارِ 

کند. والبته مریدان یا مقلدان یا هواداران  همچنان عمل می

سازی از فرد مورد نظر  نماییِ یا بُتنیز با شیفتگی و بزرگ

این   تشدیدِ  باعث  دیگر(  شخصیت  هر  یا  نویسنده  )شاعر، 

 شوند.   معضل می

 2022آوریل  20
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 ابراهیم هرندی 

 
 

 نوآوری، بنیادِ فرهنگِ پیشرفت 
  ییفرهنگ ریشه اى روستادر تاریخِ جغرافیای گفتمان ها،  

واژه    ، یدارد و تمدن بنیادىِ شهرى. اگر چه در زبان فارس

فرنگى کولتور و کالچر در زبان    ۀ فرهنگ را در برابر واژی  

در گذشته به    "فرهنگ"، نهاده اند، اما  (Culture) یسیانگل

به کار مى رفته   فنون رزمى  ادب و  معناى آموزش علم و 

ایاست و رساننده همه مفاهیم کولتور     نیا کالچر نیست. 

شده است،    رفتهیپذ  ”یزندگه  ویواژه که اکنون بمعناى “ش

است و    افتهیراه    ی علوم انسان  ۀبه حوز  یکشاورز  اتیاز ادب

  یبمعنا  زین  ی انسانکاشتن است. کاربُردِ آن در علوم    یبمعنا

و   دل  اجتماعى در  هاى  منش  و  روش ها  و  راه ها  کشتِ 

معنا   همین  به  نیز  را  فرهنگ  اگر  پس  است.  فرد  جان ِ 

توان ا  مییبگو  میبگیریم، مى    یی روستا  یکه فرهنگ ریشه 

انسانی    یشود که گروه  ی آغاز م  یدارد. هر فرهنگِ از زمان

سرزم م  ینیدر  فرهنگردیگ  ی شکل  مکان  ،.  و   زمِ یابزار 

  یزمیبنام انسان است. مکان  یجنگل  یکردنِ جانور  یاجتماع 

  یو توانا  یاجتماع   یانسان  خشن،که از آن جانورِ خودکامه و  

از هنگام    یزمیسازد. مکان  یم  گرانیدر کنار د  ستنیز که 

نفس با    نیو تا واپس  دیآ  ی م آدمی  بسراغ    ی زاده شدنِ آدم

کردارها و  رفتارها  و  راستا  او  یاوست  در  بدِ   کین  یرا  و 

 .کند یبا اخالق و قانون هنجارمند م  ،یاجتماع 

فرهنگ راهنماى چگونه زیستن در زیستگاه و جامعه اى    هر

گره   براى  محلى  هاى  پاسخ  از  اى  مجموعه  است؛  ویژه 

براى  سرزمین.  آن  در  روزمره ِمردم  مشکالت  از  گشایى 

آب  نمونه، در فرهنگ هاى سرزمین هاى خشک و کویرى،  

و   از ریخت و پاشِ  ارزشمند است و شیوه هاى پیشگیرى 

بیهود . این ارزش ها و  یدنیآن، زشت و نکوه  هِهرزراندن ِ 

پیش نهادهاى فرهنگى، سنّت هاى هر جامعه را مى سازد 

مردم  بومی  همان جامعه و پاسخگوى نیازهاى زیست  ۀکه ویژ

آن جامعه است. پس سنّت هاى فرهنگى جامعه اى کم آب  

را نمى توان به جامعه ترسال و پرآب صادر کرد. از اینرو، هر  

زیستگاهى  ه ای  و ریش  یستبومیز  یبُردارپیشنهاد فرهنگى،  

و محلى شکل    یخود دارد که در پاسخ به نیازى بوم  هویژ

 .ردیگ یم

روستا  اگر اى  ریشه  فرهنگ  ا  ییچه  که  دارد  هنگامى  ما 

ر سرزمینى دامن مى گسترد و به شهرها سرریز دفرهنگى  

مى شود، شهرنشینان پس از چندى، ارزش هاى فرهنگى  

پندارند و برآن    ی خود را برتر و بهتر از دیگران مى یابند و م

 نگ مى شوند تا آن را براى دیگران نیز ببرند. ریشه بیشتر ج

چگونگ این  از  ستیزها  و  شده    یها  با  آغاز  قومى  است. 

را گمراه   انیفرهنگِ خود، همسایگان و فراترز  یِبرترپندار

مى داند و برآ ن مى شود تا آنان را به راه راست هدایت کند!  

یابد،   مى  پرخاشگر  و  ناسازگار  را  قوم  آن  که  هنگامى  اما 

آن ها    ردناهریمنى بودن مى زند و ریشه کن ک  برآنان انگِ

 .انسانى مى پنداردمدنی و    ا ی  و  یرا وظیفه اى الهى و اخالق

هنگام  این پى    یم   یرو  ی چگونگى  در  فرهنگى  که  دهد 

آید تا ارزش ها و هنجارها، منش ها و    یتمدن سازى برم

و آن ها را فراگیر و    راندی بپذ   گرانیروش هاى خود را به د

یگدیگر   با  گونه  این  ها  فرهنگ  گذشته،  در  کند.  جهانى 

گونه آغاز    ن یاز جنگ ها، ا  یاریرویارو مى شدند و آتشِ بس

ماند. اما در روگار کنونى، جهان به    ی فروخته ماو    دش   یم

هاى   فرهنگ  با  که  است  شده  روبرو  فرهنگى  با  ناگهان 

هاى   تفاوت  همانا  بنیادی  گذشته  که  فرهنگ  این  دارد. 

از فرهنگ هاى دیگر غربى ست، هیچ یک    را در  فرهنگ 

ناکارا،  جهان را به رسمیت نمى شناسد و آن ها را فرودست،  
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ی  . این فرهنگ با همه  داند خرافى، کهنه و بى ارزش مى  

دارد و چون ه تاریخ فرق    چیفرهنگ هاى دیگر در طول 

داند، پروردگانِ    یرا در جهان با خود برابر نم  ی گریفرهنگِ د

ناتوان   رگید  ی برابر با کاربرانِ فرهنگ ها ِیستیآن از همز

 .اند

همه   پیش غربى،  فرهنگ  شدنِ  جهانگیر  و  پیدایش  از 

فرهنگ هاى جهان چشم اندازِ همگونى نسبت به جهان و  

پدیدارهاى آن  یستیچ زیآن و ن انی و پا  ش یدای پ  ِ یچگونگ

نى  ساهم  شیداشتند و همگى جهان را از چشم اندازِ کم و ب

داز تازه  مى دیدند و برمى رسیدند. اما فرهنگ غربى چشم ان

که  است  این  آن  و  است  نهاده  جهانیان  روى  پیش  را  اى 

انسان است   یو خطا  شیآزما  یبرا  یباز و بکر  هجهان گستر

و هرجا    زیتوان هرچ  ی آن م  یها  دهیپد  ۀو با دستبرد در هم

بازآرا بدلخواه  بازساز  ییرا  ا  یو  چ  نیکرد.   زِ ینگرش همه 

نمونه،    یکرده است. برا  ارویرا با بُحران رو  گرید   یفرهنگ ها

  یخداشناس  یبرا  یراه  ی شناس  عتیاز رنسانس، طب  شیپ 

پ   یپنداشته م بودند که    یمیابراه  ان یاد  روانِیشد و  برآن 

ب  عتیطب آنرا  انسان  و هرچه  بشناسد،   شتریزبان خداست 

ب  یخدا و  بهتر  را  پ   شتریخود    نید  روانیخواهد شناخت. 

را    عتیشناختِ طب  ست،یمحور ن  -خدا  زکهین  یگری د  یها

م  یِرنگهدا  یبرا آن  امانت  یبهتر  آنرا  و    ی م  ی خواستند 

آن،   یِبا کوشش در بهدار  ستیبا  یپنداشتند که هرنسل م

  ندهیآبادتر از آن که گرفته بود، به نسل آ  یرا اندک  عتیطب

 .بسپارد

طب  اما شناختِ  مدرن،  نگرشِ  کارِ   یبخود  عتیدر  خود، 

 عت یطبدر    برددست  یدر راستا  ی بلکه گام  ستین  یارزشمند

بردار  یبرا ا  شتریب  یبهره  از  از آن است.  بهتر  چشم   نیو 

  ییروین  چیانداز، انسان فرماندار و گرداننده جهان است و ه

دگرگون کردن و ساخت و پرداخت آن   یاو برا  هاراد  یورا

درا  دوجو نگر  هویش  نیندارد.  نه    ،یجهان  جهان  شناختِ 

کو، بلکه  یارجمند و ن  یز یخود چ  یِهدف است و نه بخود

  یها  ده یغربال کردن پد   ندِیفرآ  ۀری از زنج  یشناخت، حلقه ا

به عناصرِ سودمند   یدسترس  یبرا   یصنعت  ۀوی به ش  عتیطب

ا ”    نیانسان است.  کارل مارکس که؛  زبانزدِ  ژرف و  سخنِ 

آن است”،   رِییند، اما مهم تغکرد  ر یجهان را تفس  لسوفانیف

دوران رنسانس است که انسان تنها    ه نگر  ن یاز ا  ی نمادِ روشن

هدفمند در جهان است که سرنوشت    ۀدگرگون کنند  یروین

پ  دارد.  دست  در  را  جهان  و  خیزشِ آهنگانِ    شیخود 

برا پد  نیرنسانس  هر  که  بودند  با  دهیباور  جهان    دی در 

اش در    گاه یو جا گردد ییافسون زدا  نشود تا از آ  یی شناسا

بند سبب ِ  شودآشکار    دارهای پد  یرده  انداز،  چشم  این   .

بسیارى از آنچه امروزه در نگاه جهانیان “پیشرفت”، خوانده 

پ   ی م است.  شده  دسترس  شرفت،یشود،  ش  یتنها    هویبه 

بود،    یم  نی. اگر چنستین  یو کاربُردِ تکنولوژ  یغرب  ستیز

شد.    یکشور در جهان خوانده م  نیرت  شرفتهیپ   یاکنون دوب

  ده یکه ناگفته و ناشن  شترفتیبا پ   وندیدر پ   ی کانون  ۀ دو نکت

است   پ  نیا  ی کیمانده  که  گفتمان   شترفت،یاست    یتنها 

پروسه  در کانونی  یگاه یاگرچه اقتصاد، جا ست،ین یاقتصاد

  ان،یغرب  یشرویپ   ۀندیزا  ه آن که چشم  گریدارد. دپیشرفت  

ا  شگرهماره پرس  یفرهنگ  ی ژگیو  نیو نوخواه و نوجوست. 

  یست که در چند کشور در اروپا  یفرهنگ  یها، منش ها

  ۀو هلند( در چهار سد   ایتال یفرانسه، آلمان، ا  س،ی)انگل  ی غرب

گذشته ارزشمند بوده است و در چارچوبِ آموزش و پرورش  

ا  نهینهاد البته  است.  پذ   یچگونگ  نیشده    یرشیاکنون 

  ی نوآور   تِیجهان به اهم  یکشورهااست و همه    افتهی  یجهان

پ  اند. اما گرفتار  یپ   شترفتیدر  ا  ارازیبس  یبرده   ن یآن ها 

توان آنرا با پول    یو نم  ستین  ینوآور واردات  تِیاست که ذهن

گردش آزادِ    ،یاجتماع   یآزاد  ت،یذهن  نیا  ازِین  شی. پ دیخر

را    یست که پرسشگر  یاطالعات و داشتن آموزش و پرورش

اند   دانیم و  به    یانتقاد  شهیدهد  را  نوآوران  و  نهد  ارج  را 

آزاد  نه،ینهاد  ۀویش را   شهیاند  یپاداش دهد و سرکوبگران 

 .پادافره

پ   بله، پد  رایز  ست،ین  ی واردات  شرفت،یفرهنگِ    هد یهر 

کاشته شود   ی همگان  تیچون دانه در بستر ذهن  دی با  یفرهنگ

 ی روز  د یآن گمارده شود تا شاکاربانیِ  به  اجتماعی    یو نهاد

نش بنندیببار  اما  پ   یگرفتار  نیتر  یادی.  ا  وندیدر    نیبا 

 ی که برا  اه ی مانندِ هرگ  ،یاست که بذرِ نوآور  ن یا  یچگونگ

  گردشِو    یبه آزاد  ازمندیدارد، ن  از، یبه آب و هوا ن  دنییرو

دو    نیاز ا  یدلِ خوش  یحکومت  چیاطالعات است. اما هآزادِ  

  شیمردم خو  ندگانیکه نما  کیدموکرات  یندارد. دولت ها

و اطالعات هستند، اما    یفرهنگِ آزاد  رشیاز پذ  ریاند، ناگز

انسان جنگل   یجانور   یخودکامه که نمادِ خو  یحکومت ها
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ندارند. اما   یگونه آزاد چیبا ه یا انهیم چیهند،  می باش یز

گفتمان “پ   یچون  بس  شرفت”یبنامِ  جهان  در   ار یامروزه 

م پنداشته  هم  یارزشمند  خواهانِ    هشود،  ها  حکومت 

هستند و در    یو نظام  ی، سیاسی، فرهنگیاقتصاد  شرفتیپ 

پیشرفتبه    دنیرس   یآرزو چهارستونِ  بناگزاین  به    ری، 

 شرفته یپ   یمدرن، که دستاوردِ کشورها  یصادراتِ تکنولوژ

نوساز  یم   بسندهاست،   نمادِ  را  آن  کاربردِ  و  و    یکنند 

  نیمانندِ ژاپن و چ  یی دانند. کشورها  یکشور خود م  شرفتِیپ 

  یغرب هِ  انبو  دِیتول  هویاز ش  د یو تقل  یبا گرته بردار  زیو کره ن

توسع پ   دهیرس  یاقتصاد  ۀبه  با  که  م  شرفتیاند    ی اشتباه 

  یهاترفند   یی وارونه و واگشا  ی کشورها در مهندس  نیشود. ا

تاکنون   چکدامیشده اند اما ه  ده یورز  اریبس  ، صنعت  یِکیتکن

مانندِ کامپبوتر، تلفن    یگرگونساز  کیدستاوردِ تکنولوژ  چیه

دست نساخته اند. البته    ن یاز ا  ییزهایو چ  نترنتیهمراه، ا

ا رشته  در  شده    یدستگاه کارکردِ    ،یصنعت  یگاه  اختراع 

فراتر    آن   یغرب   ۀرا از گون  ی عکاس  نیدورب  ا ی و    ونیزیمانندِ تلو

اختراع  هرگز  اما  اند،  جا  یبرده  د  نِیگزیکه   ی گری صنعت 

از آنروست که نهادِ آموزش  ی چگونگ ن یبشود، نداشته اند. ا

  ینم   دانیرا م  شهیو پرورش در آن کشورها، پرشِ آزادِ اند

پرسشگر و کارخانه  آفر  و  ی ساز  -دهد  آزاد  ینیمنتقد  -و 

آن    رد  کیآکادم  ینهادها  ن،ی. همچنستین  یپرور  شیاند

اهرم ها پنداشته م  ی فرهنگ  ی کشورها،  نه    ی بازار  و  شوند 

پد  یرازها  ییواگشا  یبرا  ی علم  ینهادها و    دارهایپنهان 

با    یوندهایپ   ییشناسا ها  آن  کاهش    یبرا  گریکدیپنهان 

 .ها   تیدادن و برداشتن محدود

مدرن را به   یکه صنعت و تکنولوژ  یی همه کشورها  تاکنون

آن صنعت و    د یکشور خود وارد کرده اند، هماره در بازتول

اند، درجا زده    دهیکه آن را خر  یا  یدر بُرش زمان  یتکنولوژ

  یها  نیماش  دنیاز خر  ری زمانمند کردن آن ، ناگز  یاند و برا

 ارخانه نمونه، آن که ک  یبوده اند. براهای باالتر  مدل    دِیتول

که تلفنِ خودرو ساخته  یرا راه انداخت، هنگام  یتلفن ساز

  شی دایآن شد و با پ   هشد، ناچار از وارد کردن دستگاه سازند

ا  نیتلفن همراه هم هم که    یچگونگ  نیجور.  آنروست  از 

مدرن، فرهنگ هماره دگرگون شونده است،    دِیفرهنگ تول

 ن ی. چنستیبهتر شدن ن  یبمعنا  شهیهم  ی دگرگون  نیاما ا

صنعت ماندگار و درجازن است و    ، یاست که صنعت واردات

و    زد یر  ی را بهم نم  یاندازد و بازار  یرا برنم  یهرگز جنس

جا  یصنعت د  نیگزیرا  از   ینم  یگریصنعت  مرادم  کند. 

ساخته شود که کارِ دستگاه    یتگاهاست که دس  نیا  یبرانداز

نمونه، ضبط صوت    یرا بهتر و آسانتر انجام دهد. برا  یگرید

  شیدایبا پ   زیکه آمد، گرامافون را از بازار بدرکرد و خود ن

 .ید  یو یدسی دی ورافتاد و سی دی نیز با آمدنِ 

از    یدر بهره ور  یو پافشار  یبه نوآور  شیگمان من، گرا  به

از    ی ژگیو   نیتر  ی ادیآن، بن فرهنگ مدرن است که آن را 

از آنروست    یچگونگ  نیکند. ا  یجدا م  گرید  یفرهنگ ها

  دهیپد  چیاست و ه  زیرستی و گ  ادیبن-شهیفرهنگ، اند  نیکه ا

 ان تو  یم  قتیداند. در حق  ی نم  ی انی را مقدس و کامل و پا  یا

ا پا  ن یگفت که آنچه در    شیاست، گرا  داری فرهنگ هماره 

  دنیها و رس  ت یشکستن محدود  یدر راستا  ی آن به دگرگون

  ی دنیست اما خر  یآموختن  ش یگرا  نیتازه است. ا  یبه مرزها

کردن  وارد  گراستین  یو  نوآور  ش ی.  نوخواه  یبه  و    یو 

م  ییِنوجو سبب  نهادها  ی هماره،  که    ی اجتماع   یشود 

ا  یدگرگون  لِدر حا  شهیهم با    یدگرگون  نیباشند.  تاکنون 

ا  زین  ی ندگیفزا است.  بوده  انسان   نی همراه  است که  گونه 

پ   یغرب از سال  بهتر  را  تنها    یم  شی هرسال  نه  او  خواهد. 

 ز یخواهد که از دولت ن  یم   ندهیخود را فزا  انهیکارمزد سال

ب بودجه  و  یینهادها  یبرا  یشتر ی خواهانِ  ها    یکه  آن  با 

  ، یاقتصاد ۀانیدرآمد و رشد سال شیاست. افزا د،سروکار دار

  یِصنعت  ی کشورها  یمدرن است که تنها دولت ها  یا  ده ی پد

  گرید   یو برتر از کشورها  ا یتوانند اقتصاد پو  ی که م  ی مدرن

باشند، بدست م ا  یداشته    ییدر کشورها  یبرتر  نی آورند. 

ها، از پژوهش    نهیزم  ۀدر هم  یاپ یپ   یِبا نوآور  کا،یمانندِ امر

و پس از    دیاز تول  شیو توزیع، فروش و خدمات پ   دیتول  و

هموار  یها  استیو س ینیفروش گرفته، تا تقاضا و بازار آفر

از    یار یاست که بس  نی. چنردیگ  یراه آن ها را دربرم  یساز

کامپ  کیتکنولوژ  یکاالها کالود،    نترنت،یا  وتر،یمانند؛ 

نجه ها و س  نیها، دورب  ابی اَبَرکارا و رد  یپهبادها و سونارها

ساخته شده اند و    کایگوناگونِ سوپرفاست، همه در امر  یها

اکنون مهد کمپان زم  یها   ی آن کشور  آپ در   ۀ نیاستارت 

ها  نده یآ  عیصنا روبات  با  که  است  کار    ی ساز  هوشمند 

بلکه    ست،یبرسرِ اقتصاد ن  نجایخواهند کرد. سخن من در ا

 ی اقتصاد  یِعاملِ برتر  یست که در آن نوآور  یتیدرباره ذهن
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سخن آن است    نیا  یکانون  ۀشود. نکت  ی رقابت م  دانیدرم

فرهنگ مدرن    یژگیو  نی تر  یاساس  ،یبه نوآور  شیکه گرا

پ   ن یتر  یادیاست و بن   شیگرا  نیو توسعه. ا  شرفتیعاملِ 

  ی را هماره دگرگون م  یاجتماع   ی ندهایروندها و فرآ  ۀهم

 .کند

کنون  در به    زینجهان    گرِی د  یاز کشورها  یچند  ، یروزگارِ 

برده اند و    یدر گستره فرهنگ و اقتصاد پ  ینوآور  تِیاهم

 د یکردنِ روابط تول  یراقتصاد و نرمش پذ   یچابک ساز  یدر پ 

کشورهاست که اکنون با داشتن    ن یاز ا  ی ک ی  نیبرآمده اند. چ

عل   یبزرگ  کیتکنولوژ  یها  ی کمپان ت  یمانندِ  و    نسنتبابا، 

بزرگ    یها  ی گرفتن بر کمپان  ی شیو پ   یدر هماورد  دو،یبا

ف  ییکایامر نت  و  فسبوک  آلفابت،  آمازون،    کسیلیمانندِ 

  ی م  یبرتر  دیدر تول  یبا نوآور  کا یاست. اما اگر اقتصادِ امر

بها  نیچ  د،یجو خود   یکنون  گاهیبه جا  د،یتول  یبا کاهشِ 

ارزانتر و    اتوانند آنچه هست ر  ی ها م  ی نیاست.* چ  دهیرس

ها،    یسیانگل  ایها و    ییکایکنند. اما امر  عیو توز  دیآسانتر تول

به بازار   یتازه ا  یبرساخته ها  ، یهر روز با اختراعات تازه ا

  یکند. برا ی را دگرگون م دیتول ۀفرستند که گاه گستر  یم

زمان ترانز  ی نمونه،  جا  ستوریکه  و  شد  المپ    ی ساخته 

صنعت و  در  بزرگ    یزشیخ  کبارهیرا گرفت، به    کیونیترم

صنا   دیپد  یتکنولوژ و  ا  عیآمد  راد  یرسانه    و،یمانند؛ 

ن  نیماش  ون،یزیتلو کرد.  دگرگون  را  بود،    نیچن  زیچاپ 

تلفن همراه،    نترنت،یا  ،یو اچ د   تالیژید  یاختراعِ تکنولوژ 

آنال   ،ی اجتماع   یزنده، شبکه هارسانیِ  خبر  ن،یداد و ستدِ 

ها در   نهیکه در همه زم گر ید یکالود و هزاران اختراع نوپا

پ   ۀ سد  مین هم  دایگذشته  است.  ها    ده ی پد  نیا  هشده 

اختراع شده    یغرب  یو اروپا  کایمدرن مانندِ امر  یدرکشورها

و کره جنوبی    نیمانندِ ژاپن، چ  یصنعت  یاند و در کشورها

توان گفت که در جهانِ   یم   قتی. در حقیمونتاژ و انبوه ساز

  یمدرن است و انبوه ساز یها  نگفره هژیو  ینوآور  ،یکنون

چیصنعت  ی کشورها  ۀوِیژ حت  نی.  و  ژاپن    یکشورها  ی و 

  ن یکه ا  رایدانست ز  یصنعت  یکشورها  د یرا با  ی ناویاسکاند

  ۀ ن یشیرا وارد کرده اند، اما از پ   یغرب  یکشورها، تنها تکنولوژ

توانند    ی است که آنان تنها م  نیبهره اند. چن  ی آن ب  ی فرهنگ

کنند،    دیشود، تول  یمدرن اختراع م  یشورهاآنچه را که در ک

از نوآور اند. ن  ی تکنولوژ   ۀنیدر زم  یاما    زیو صنعت ناتوان 

که   است  همین  کشورهابرای    یصنعت  مهین  یسرگذشت 

ا صنعت  رانیمانندِ  خودروساز  یکه    ا یو    کانیپ   یمانند 

سال،   60از    شیب  یبرا  کهرا وارد کرد    یکارخانه کفش مل 

 .داشت کسانی یدیتول

هوشمند و اوج گرفتنِ   عیشدنِ صنا  ریجهان با فراگ  اکنون

مصنوع   کیروبات  یتکنولوژ هوشِ  انقالب   ،یو  آستانه  در 

ه  ی گرید  یصنعت که  را    چ یست    ینیب  ش یپ   یارایکس 

  گری رود که بارِ د  ی انقالب م  ن یتواند باشد. ا  ی نم  ی بازتاب ها

کشورها ا  یرامونیپ   یمردم  ب  رانی مانندِ  گستره   شتریرا  از 

 .تر کند یرامونیجهان پس براند و آنان را پ  ی کانون یاه

 ....................................... 

  انی م  یبازرگان  یگذشته به جنگ  یدر ماه ها  یچگونگ  نیا

را    نیچ  کا، یشده است که درآن، امر  ده یکش  نیو چ  کایامر

متهم    ییکایامر  یشرکت ها  ۀثبت شد  یها  ینوآور  یبه دزد

  نیخاموش کردن ا  یبرا  ش ی از خواسته ها  ی کیکند و    ی م

پ  ا  تیرا  یبه قانون کپ   نیچ  وستنیجنگ،    نیاست. آتشِ 

آن در   یبرا  زین  ی انی شعله ور نشده است اما پا  زجنگ هنو

 .شود ی نم ده یرو د  شیچشم انداز پ 
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 منیره برادران 

 
   

 نویسی و تبعیدزندان
انتشار خاطرات، گزارش، شعر،        با  در چهار دهه گذشته 

داستان، کارهاى پژوهشى و اشکال دیگر زندان نویسی، ما  

با حجم قابل توجهی از متون بازنمایی زندان مواجه هستیم. 

به نام ادبیات زندان را پدید  حضور گسترده اینها مقوله ای  

آورده است. توجه به موضوع زندان و زندانی از واقعیت تلخ  

حضور هولناک زندان و سرکوب در کشورمان حکایت دارد،  

این   اینکه  بر  اما تالش  است.  بوده  پیامدش  تبعید هم  که 

تاریخ فاجعه بار فراموش نشود، تحولی در نگاه ما به گذشته  

دادن، ثبت و مستند کردن تاریخ  است که اهمیت شهادت  

های   روایت  ساختن  برمال  در  را  شده  الپوشانی  و  تاریک 

 جعلی و رسمی دریافته است.  
ادبیات زندان ژانری از مقوله ادبیات است، ادبیات اعتراضی 

و پایداری. ولی اینکه این ادبیات تنها مستندات را در برمی  

گیرد یا ادبیات تخیلی و کارهاى پژوهشى را هم شامل می  

نقش   دارد،  اهمیت  آنچه  ولی   * است.  باز  سوالی  شود، 

سیاسی این نوشته هاست در افشای حکومتی که همچنان 

پابرجاست با زندانهایش. هر نوشته ای پنجره ای می گشاید  

به دنیای پر راز و رمز زندان، که جباران برای پنهان داشتن 

آن، دیوارهای بلند می کشند. و اگر بپذیریم که زندان آینه  

تمام نمای سیستم سرکوب یک حکومت استبدادی است، 

رل شناخت سیستم زندان می تواند به شناخت الگوهای کنت

 و سکوت تحمیلی در جامعه کمک کند.  

به جز چند اثر ارزنده، که مربوط به زندان سالهای پیش از 

  60است** با نوشتن در باره تجربه های زندان دهه    60

قابل توجه از جنبه های مختلف   است که زندان به موضوعی

در   که  پهلوی هم  زندان  از  نوشتن  تبدیل می شود. حتی 

پرالتهاب سالهای اول انقالب از توجه کافی برخوردار  دوره  

 نشده بود، در این دوره پدید می آید. 

 

 تاثیر تبعید در نوشتن از زندان

از زندان در جمهوری اسالمی جزو  سخن گفتن و نوشتن 

زندانها،   از کشور  رانده شده  ادبیات زندان  ممنوعه هاست. 

تبعی های  انتشاراتی  و  نشریات  در  را  خود  یافته جای  دی 

فراهم   امکانی  ضمنا  تبعید  در  نشریات  و  انتشارات  است. 

را به جان  ایران که خطر  از داخل  برای کسانی  اند  آورده 

پذیرفته و روایت خود را از زندان به قلم درمی آورند. عالوه  

بر کتابها انبوهی نوشته در باره زندان هست پراکنده در این 

ر جزوه ها و در تارنماها.  جا و آنجا، چاپ شده در مجله ها، د

کاش بشود که همگی اینها در جائی گردآوری شوند. تارنما  

گرچه این حسن را دارد که دسترسی به نوشته را ساده تر  

و همگانی تر می کند، اما این خطر را هم دارد که با پاک  

 شدن از حافظه کامپیوتر از حافظه تاریخی هم حذف شود.  

 

دود به فراهم نمودن امکان انتشار و اما نقش تبعید تنها مح

فرهنگی   و  فکری  سیاسی،  فضای  نیست.  زندان  کتابهای 

تبعید هم در خلق این آثار و هم در چگونگی بیان آنها موثر 

زندان   نویسی  خاطره  در  ویژه  به  را  تاثیر  این  است.  بوده 

مشاهده می کنیم، که در آن مرکز توجه انسان زندانی است  

ان تنها به اتاق شکنجه و نیز به رابطه  و تبعیدی امروز. زند

زندانی و شکنجه گر محدود نمی شود. زندانی در گیر در 

مجموعه ای از پدیده ها و مناسبات است و خود عضوی از 

زندانبان   با  ناپذیر  از مرزهای سخت و آشتی  آن مجموعه. 

گرفته تا دوستی ها و همبستگی بین همبندان تا اختالفات  

همه چیز در زندان و در زندگی روزمره  و مرزهای سیاسی.  

 زندانی رنگ سیاسی به خود می گیرد. 

این  از  تصویری  راوی تالش می کند  روایتگری »من«  در 

دنیای ناآشنا به دیگران ارائه دهد. خواننده با همراه شدن با  

تجربه زیستی او تصویر عینی تری از سیستم زندان بدست 
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مستقیم ضم این حضور  اما  آورد.  چالش  می  با  را  راوی  نا 

هایی درگیر می کند. او در معرض دید همگانی است، در  

باره اش داوری می کنند، گاه با همدلی و گاه با بیرحمی، با  

معیارها و ارزش های خود. او مسئولیت دارد که به حقیقت  

حافظه،  خطای  چون  فهمی  قابل  عوامل  ولی  بماند  وفادار 

انند در وفاداری به  مالحظه های سیاسی و فرهنگی می تو

حقیقت تداخل کنند. فکر می کنم هر کسی که قلم بدست  

می گیرد تا زندان را از زبان »من« به تصویر کشد، ترس از 

قضاوت دیگران و وسوسه خودسانسوری را کم و بیش تجربه 

دیدگاه   از  گیری  فاصله  نیازمند  نوشتن  در  او  کند.  می 

اما برای به تصویر ایدئولوژیکی و سیاه و سفید کردن است، 

کشیدن آن فضایی که مرزها در هر گوشه و کناره اش حضور 

 داشتند، با دیوارهای دیگری مواجه می شود. 

باشد،   قویتر  فضا  در  سیاسی  و  فرهنگی  تابوهای  قدر  هر 

برای  نوشتن  چگونه  در  انتخاب  حق  و  بیان  در  آزادی 

نویسنده هم محدودتر می شود و برعکس. دوپارگی انسان  

تبعید تنها به جنبه آسیب شناختی آن خالصه نمی شود. در  

تجربه آزادی و زیستن در جامعه ای باز که حاال او عضوی  

از آن است برای » پاره« دیگر فرصت هایی فراهم می آورد  

 برای نقد نگاه مطلق گرا. 

ساده«  »حقیقت  نوشتن  در  خودم  های  حس  از  بگذارید 

م و نیز ترسیم بیشتر بگویم. از عمومیت دادن به تجربه خود

فضای تبعید در آن دو دهه اول تبعید می پرهیزم، چرا که  

من   را  ترسها  آن  است.  تحقیق  و  بررسی  نیازمند  کار  این 

تجربه کردم. خودنویسی نیاز به فهمیده شدن و حس امنیت  

دارد. امنیت در برابر دستگاه سرکوب حکومت اسالمی، که  

است و نیز حس امنیت  بهر حال تا حدودی در تبعید فراهم  

در برابر قضاوتها. وقتی به تجربه خودم در نوشتن خاطراتم 

برمی گردم، برای کنار آمدن با ترسها و تردیدها و داشتن 

شهامتی الزمه این کار، تاثیر فضای تبعید را به وضوح می  

 بینم.  

باشد،    حاکم  آن  در  قلم  در  گرایی  نخبه  که  فضایی  در 

ه اول بار شروع به این کار می  شهامت نوشتن برای کسی ک

ادبیات   نیاید.  هم  شاید  آید،  می  پدید  دشواری  با  کند 

تبعیدی که انسان سیاسی حامل آن است، با نخبه گرایی  

آمرانه در ادبیات چندان سازگاری ندارد و نوشتن را حقی از 

آن همه می داند. من نه آن زندانی قهرمان بودم که شهامت  

هی باشد و نه از برجستگان سیاسی  از خود گفتن برایش بدی

  آنچه که مثال در ادبیات زندان  -و روشنفکرى زمانه خود  

شمسى مشهود است. مثل سایر روایتگران   20از دهه    پیش

زندان برای اولین بار قلم بدست می گرفتم. یکى از هزارانى 

که طعم زندان و شالق حاکمان اسالمى را چشیده، تحقیر 

کرده و شاهد شکست وشکستن ها بوده  و تخریب را تجربه 

از   بیش  هایش  تجربه  ریختن  بیرون  برای  او  است. 

سمینارهای آموزشی و شناخت مکتبهای ادبی به فضای باز  

و تفاهم نیاز دارد. به فضایی که اعتماد به نفس آسیب دیده  

کند.   تقویت  درون  سخت  و  سفت  موانع  بر  غلبه  برای  را 

و به  اسالمی،  های  زندان  دهه  تجربه  زندان  بسیار   60یژه 

متفاوت است از زندان پهلوی. برای من آن »ما«ی آرمانی  

که سابقا پشتیبان بود و برای همه چیز پاسخ داشت، دیگر  

و   اعمال  مسئول  هستی  خودت  نداشت.  را  گذشته  قوت 

رفتارت. یک نوع حس تنهایی، که درد دارد اما نیرویی را در  

ت نیروی  آزاد می کند،  انسان  به درون  این  کیه به خود، و 

 پرورش حق انتخاب و آزادی در نوشتن کمک می کند.  

دهه    اول  سال  در  نسل    70وقتی  شدم،  پرتاب  تبعید  به 

حودث  شتاب  از  تا  داشته  فرصتی  من  از  پیش  تبعیدی 

انقالب فاصله گرفته و به بازنگری در گذشته، پرسشگری و 

سانسور   نقد بپردازد. خودسانسوریِ، عارضه دین ساالری و

سیستماتیک حکومتها، در حال ترَک برداشتن بود. ادبیات  

در تبعید بیش از حوزه های دیگر در این تحول سهیم بوده  

اندیشه   و  فکر  در  را  تکانی  خانه  نوع  یک  شد  می  است. 

مشاهده کرد. زنان در این راه کوشاتر بودند و نقد الگوها و  

حضورشان  دیدگاه های مردساالر را در جامعه و همچنین  

آغاز کرده  پیرامون شان  را در تجربه های سیاسی خود و 

تصادفی   داد.  نیرو  هم  من  به  آنها  نفس  به  اعتماد  بودند. 

نیست که در خاطره نویسی زندان، زنان سهم چشمگیری 

 دارند.  

 

 مسئولیت مولف

ادبیات زندان هم مثل هر مکتوب دیگری در قبال زبان و  

ویسی و پرهیز از ولنگاری  ادبیات مسئولیت دارد. درست ن

در نوشتن وظیفه هر کسی است که قلم بدست می گیرد و  
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نوشته اش را انتشار می دهد. بار سیاسى، افشاگرى و ارزش 

ها و نیز همدردی با نویسنده زجرکشیده  سندیت این نوشته 

باعث آن نمی شود که مسئولیت ما در قبال زبان و نوشتار  

ت زندان نه ما را، که به نوشتن  نادیده گرفته شود. نقد ادبیا

مى سوال  زیر  ایم،  گمارده  همت  زندان  نه  خاطرات  و  برد 

مان را. بلکه نقد کار ما به معناى جدى گرفتن  اقدام  ارزش 

    ما و کار ما است.

                         2022منیره برادران، مارس 

 

 

های   دوره  در  را  زندان  به  مربوط  کتابهای  از  لیستی   *

 تلف را می توانید در اینجا ببینید.مخ

http://www.bidaran.net/spip.php?rubrique14 

 

تقی    ** خاطرات  و  اوصیا  پرویز  نوشته  توحیدی،  زندان 

از داخل زندان فضای زندان سال   را نشان می    58شهرام 

 دهند. 

ویدا   یاد  زنده  گردآوری  بیداد،  داد  نمونه،  عنوان  ***به 

 حاجبی

http://www.bidaran.net/spip.php?rubrique14
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 پاکدامن  ناصر

 

اثر محسن    «در آخرین تحلیل »  در بارۀ

 یلفانی

تابستان   دو  1۳84در  وال  استان  )مرکز  کِرِتِیّ،  شهر  در   ،
فرهنگی   پاریس(،انجمن  مجاور  استانهای  از  یکی  مارن، 
ایرانیان، چندین جلسۀ خود را به روخوانی یا اجرای قرائتی/  
قرائت اجرائی نه نمایشنامه از نمایشنامه های محسن یلفانی  

ج  ازین  یک  هر  در  داد.  بازیگران اختصاص  نخست  لسات، 
دادند )کاری که  ای را ارائه میاز نمایشنامه  "قرائتی اجرائی"

اغلب با کاردانی و مهارت و قدرتی تمام صورت می گرفت(و  
گفت و بعد  میسپس کسی سخنانی در بحث از نمایشنامه  

هم گفت و گوی عمومی بود و پرسش و پاسخ حاضران و 
،  2005ژوئیه    22/    1۳84یر  ت  11. در روز جمعه  "بازیکنان"

اجرای   تحلیل "نوبت  آخرین  هم    "در  متن  این  و  بود 
بازنوشت سخنان این قلم است دربارۀ آن نمایشنامه که به  
همت دوستم سعید هوشمند امکان وجود یافت. و پس و از 

 جمله با سپاس فراوان ازو.  
 ن.پ.

من   کوتاه  سخنان  برین  که  نامی  برنامه،  در  که  این  مثل 

آسودگی    "سخنرانی"اند  تهگذاش باید  همه  از  پیش  است. 

اند؛  خیال شما را تأمین کنم. شاید لفظ بهتری را پیدا نکرده

چرا که اصالً قرار بر سخنرانی نبود و من هم چنین خیالی  

را ندارم. هدف ایراد سخنان کوتاه و مقدمه مؤخره مانندی  

در مجموعۀ    "در آخرین تحلیل")نگ:  است بر این نمایشنامه 

، پاریس، کتاب چشم انداز،  "تر از شب: پنج نمایشنامهقوی"

ص.1۳69/1990 و  مقدمه(.  125-105،  پرسش  بر  ای 

ای ای بر روخوانی نمایشنامهآید و مؤخرۀپاسخی که بعد می

 که هم اکنون دیدیم و شنیدیم. 

پ  جلسات  در  که  از سخنانی  یادآوری  چند  با  را  یش  کالم 

 کنم. شنیدیم شروع می

در   پویانفر  اکبر  دکتر  آقای  که  این  ها  یادآوری  نخستین 

، از در گیری های روانی  "در ساحل"سخنان خود در بارۀ  

گانگی   نوعی دو  آن جا  نمایشنامه سخن گفتند.  قهرمانان 

شخصیت بود که قهرمان را در خود گرفتار کرده بود و زمینه 

امّا ه مۀ قهرمان های یلفانی به  ساز بحث درون شده بود. 

نوعی درین پیکار روانی گرفتارند بی آن که این گرفتاری به  

  - دوگانگی شخصیت انجامیده باشد. قهرمان ها گرفتار بگو

: چه کنم،  "درونی"مگوهای روانی هستند. یا بهتر بگوئیم  

با کی؟ گزینش   نکنم؟ چرا چنین شد؟ چگونه؟ کِی؟  چه 

ز، همۀ قهرمان ها را به این  های دیروز یا گزینش های امرو

نجوای درونی کشانده است؛ نجوائی که اکنون در برابر ما،  

 مستدل و روشن به صحنه آمده است.

آقای   سخنان  آن  گذشته،  های  حرف  از  یادآوری  دومین 

نمایشنامه گفتند  که  است  مکی  یلفانی،  ابراهیم  های 

نه    "سیاسی"های  نمایشنامه که  اضافه کردند  بعد  و  است 

نمی"عاریش" شعار  کسی  صحنه  روی  بر  حتی  .  یا  دهد 

شود و تبلیغی هم برای کسی، راهی یا  دشمنی افشاء نمی

هم خبری نیست.   "زنده باد، مرده باد "ای نیست. از  عقیده

اجتماع،  صحنۀ  در  که  هستند  هایی  آدم  هست  چه  آن 

بیطرف نیستند. به سرنوشت خودشان هم بیعالقه نیستند.  

این  انتخاب هائی کرده از  اند و جانبداری. حاال در برابر ما 

می ها  میانتخاب  پرسش  به  را  ها  آن  گیرند. شک  گویند. 

کنند. و این طور است که در ذهن بیننده همۀ یقینییات  می

های سیاسی چگونگی  شود . نمایشنامهبه شکیّات بدل می

می سئوال  زیر  به  را  مردمان  امور  تمشیت  و  برد.  تنظیم 

پسندند. صادقانه  گذرد را نمیکه آن چه میکسانی هستند 

تغ مییدر  فعال  وضع  این  یر  آیا  اما  پاکباخته.  شوند. 

کند؟ مسئله از جمله این ست! باز هم پاکباختگی کفایت می

 گردیم. به این نکته باز می



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

99 

 

سومین یادآوری از حرف های گذشته، آن سخن یکی دو  

پیشین   جلسۀ  قرائتی،  مجریان  بازیکنان/  از  که تن  بود 

نمایشنامهمی این  که  این  مثل  بازی  پرسیدند  ما  که  ای 

یکی   آن  دنبالۀ  بود،  شده  نوشته  فالن  سال  در  و  کردیم 

بهمان  نمایشنامه بازی شد و در سال  بود که آن دفعه  ای 

خانواده   فشار  که  است  آدمی  جا  این  بود:  شده  نوشته 

کند که درس و مشق را کنار بگذارد و ازدواج  مجبورش می 

کند. و آن جا آدمی است که شکست خورده و به فالکت  

خواسته بکند و زن و فرزند و عهد  نشسته که چه کار ها می

 و عیال مجال انجام هیچ یک از آن ها را به او نداده است. 

نمایشنامه مجموعۀ  اگر  شبقوی"های  از  شده،    "تر  )یاد 

مه  را بخوانیم الاقل چهار نمایشنامه از پنج نمایشنا(  1۳69

بدون دستکاری عمده، پشت هم قرار داد   توان تقریبارا می

ای درست کرد. و این همان کاری  ای چند پردهو نمایشنامه

ها  جو در اجرای فرانسه نمایشنامهاست که آقای تینوش نظم

نمایشنامه داد.  انجام  پاریس  لحظهدر  یلفانی  و  های  ها 

از سیاسی  دهد  های مختلف طی یک مسیر را نشان میبرهه

شدن تا تصفیه شدن. به این یگانگی موضوع یگانگی زمانی  

  50را هم باید اضافه کنیم: زمان وقوع حوادث در سال های  

و پس    70است. از نبرد مسلحانه تا سرکوب سال های    70تا  

 از آن. 

چهارمین یادآوری، حرف های محسن یلفانی است که این 

عه آمیز نیست( و  ها تراژدی نیست )چرا که فاجنمایشنامه

کوشد وضع  آید. یعنی که میمی  "درام اجتماعی"از سنت  

اجتماعی را نشان دهد و بر ضرورت تغییر انگشت بگذارد. و  

نمی بیطرف  را  بیننده  نمیپس  و  آهسته خواهد  گذارد. 

بیننده   بازیگر، کالف سر در گم  آهسته، کالف سر در گم 

ده گرفتار است،  شود. بیننده دیگر در طاس لغزندۀ نویسنمی

ای کند، و چاره همین است که کاری کند، جنبی  باید چاره

درام   باشد.  کار  در  رهائی  شاید  جوششی،  و  جوشی  و 

راه   در  است  همراهی  و  همدردی  نیست،  شعار  اجتماعی 

 دگرخواهی و بهترخواهی.

چند  بلکه  نیست  یادآوری  واقع  در  که  آخر  یادآوری  و 

هایی که بیشتر ساکنان  ای است در توصیف کلی آدم  کلمه

دهند. آدم های  معمولی دنیای نمایشی یلفانی را تشکیل می

شهر نمایشنامه هستند.  خاصی  اجتماعی  الیه  از  همه  ها 

اند، چرا  خوانند یا درس خواندهنشینند، جوانسالند، درس می

که درین زمانه، تحصیل و درس و سواد از اعتبار و احترام 

ر پی آرمان و آرزویی، در راهی  خاصی برخوردار است. همه د

کنند:  اند و حاال به عواقب این انتخاب فکر میگام گذاشته 

 شود؟ چه باید کرد؟ چه می

اند و به تجربۀ کم نیستند قهرمان هایی که معلمی هم کرده 

مهم   چندان  زنان  نقش  دارند.  اشاره  هم  خودشان  شغلی 

که چهرۀ    اندنیست و یا بگوئیم که تعیین کننده نیست. آمده

 تر و گیراتر شود! نه عصیانی و نه شورشی.قهرمان مرد روشن

جامعه در  همه  میو  زندگی  تغییر  دستخوش  کنند.  ای 

نیستند.   ها، دیروزی می  امروزی  ها  فردا،  امروزی  که  دانند 

دیگر خواهد بود؛ امیدشان این است که فردا بهتر از امروز 

امّ باشد.  اشتباهشان هم همین  یلفانی هوادار  باشد. شاید  ا 

نیست. حق، با    "تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است"

 کند. امیدواران است هرچند، امید کفایت نمی

خورد، عصیان مقدسی که امّا در صحنه عصیان به چشم می

خیزد و بعد  از اعتقاد به اصول و امید به دنیای بهتر بر می

را رقم    هم عصیانی که در تنهایی و انزوای خود سرنوشت

زند. تنهائی عصیان که از پشت پرده رسیدن مأموران را می

می نمایشنامهانتظار  های  آدم  واقعیت  کشد.  کمال  در  ها 

را   ها  آن  هم  و شما  من   ، ملموس  و  واقعی  هستند. همه 

این آدم های واقعی  دیده امّا  ببینیم،  یا ممکن است  ایم و 

کنند،  ی میهمیشه در فضایی آمیخته از وهم و واقعیت زندگ 

آمیزند؛ آمیزش  پیوندند. در هم میوهم و واقعیت به هم می

 در ذهن یا در صحنه.

این چند نکته را در ذهن داشته باشیم ولی یادمان هم نرود   

نمایشنامه یلفانی  یعنی  که  است.    "نمایشنامه"نویس 

 نویسد. می

شرکت  از  را  هائی  حرف  رادیویی،  برنامۀ  یک  در  روز  آن 

در   نمایشنامهکنندگان  از  چندتن  معاصر  برنامه،  نویسان 

شنیدم، شاید  شنیدم که برایم جالب بود و اوّل بار بود می

نویس و نوشتار برای شما هم جالب باشد در بارۀ نمایشنامه

 نمایشی. 

می نقل  را  آلبرکامو  ،  قول  تئاتر   : است  گفته  که  کردند 

ویسندۀ واالترین و باالترین وسیلۀ بیان هنری است. این را ن

 گفته است.  "کالیگوال"و  "سوء تفاهم "
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است:   گفته  که  کردند  نقل  بکت  ساموئل  قول  از "از 

نمینمایشنامه نمایشنامه نویس  چطوری  که  پرسند 

پرسند چطوری نویسد، همان طور که از حلزون هم نمیمی

 .  "صدفش را درست کرده است

شاید  نویسی که  باالخره این حرف ایزرائیلویچ، نمایشنامه  و

من با این تصور زندگی  "بتواند بیانگر احوال یلفانی هم باشد:

 . "توانم دنیا را عوض کنمام میکنم که با نمایشنامهمی

از شنیدن آن برنامه رادیوئی کم کم دستگیرم شد که نوشتۀ  

نمایشنامه متن  است  تئاتری/  متنی  نمایشی،  نوشتار   / ای 

نوشته  با  )مثالً  متفاوت  دیگر  غیره(.  های  و  شعر  داستان، 

ای است زائیده در متنی است که حرف اضافی ندارد. نوشته 

شود. امّا خوانده  ای است که گفته میبستر یک تضاد: نوشته 

می را  هم  تئاتری  نوشتۀ  شود.  گفته  که  نوشته شده  شود. 

شود خواند. درست است که در واقع نوشته شده امّا باید  می

گف که  بپذیریم  کنیم،  شفاهی.  تصور  برای  کتبی  شده.  ته 

نوشتاری برای گفتار. هیچ معلوم نیست کِی از دهان بازیکن  

حرف   بی  و  بست  و  چفت  با  جمالتی  امّا  آید.  می  بیرون 

گفته.   برای  نوشته  گفته.  به  نوشته  از  مستقیم  و  زیادی. 

نوشتاری برای گفتار. به این ترتیب مرز نوشتن و گفتن از  

می اینمیان  به  رسیدن  نوشته   رود.  گفتۀ  یا  گفته  نوشتۀ 

ریاضت است. نوعی منبتکاری است که هر کالم باید جای  

خودش بنشیند. نوعی خودتراشی، درون تراشی. به ظرافت  

از قراری که میالماس اگر  نوشتنی تراشی. پس  گویند هر 

نویسی عذاب الیم است. و یلفانی به  عذاب است نمایشنامه

 این عذاب الیم گرفتار آمده. 

ان طور که شماهم باید با خودتان بگوئید، این حرف ها  هم

به من ربطی ندارد. که زمینۀ کار من نیست. حتی از حدود 

کند. فقط بازگوی حرف  اطالعات عمومی من هم تجاوز می

های دیگرانی است. این حرف ها البته آیه قرآن نیست؛ نه 

فقط برای این که آیۀ قرآن وجود ندارد بلکه برای این که  

در هنر و آفرینش هنری، خط و مرزی نیست پس دیگرانی  

توانند جمالت دیگری را بیاورند از آدم های دیگری با  می

همین اسم و رسم ها که حرف های دیگری را زده باشند  

با آن چه من نقل کردم. پس   صدو هشتاد درجه متفاوت 

درین معنی است که آیه نیست . کلمات قصار هم نیست 

پش بخواهیم  فقط  که  کنیم.  پنهان  را  خودمان  ها  آن  ت 

نمایشنامهبهانه و  افتادن  فکر  به  برای  است  را ای  نویسی 

 دست کم نگرفتن. 

نمایشنامه که  بار  این  که  بگویم  هم  را  حرف  این  های  امّا 

یلفانی را خواندم نه تنها باز هم ساخت و بافت جمالت و  

قناعت در کالم و چفت و بست محکم آن توجهم را جلب  

ریزهکر و  دقت  همه  این  بلکه  و د  صحنه  شرح  در  کاری 

تزئینات صحنه و حرکات و رفتار بازیکنان هم برایم جالب  

می دلم  میبود.  ریزهخواست  این  بدانم  در  توانستم  کاری 

پردازی چقدر عمومی و عادی است و چقدر نامعمول صحنه 

 و خارج از عرف؟ 

نویسانی باشند که چنین نمایشنامهاین جا هم باید باز هم  

این   هم  شاید  باشند.  کرده  صحنه  توصیف  وسواس  با 

وسواس، خاصه در شرح اطوار و حرکات بازیگران الزم شده  

داستان در درون دیگران   "حوادث"است، چرا که بسیاری از  

گذرد و ما ازین تالطم های درون که بخشی از نمایشنامه  می

نمی هم  زبان  به  و  و  آاست،  وجنات  و  حرکات  از  فقط  ید 

بازیکنان می این طور است حاالت  و  توانیم خبردار شویم. 

تعیین  اهمیتی  توصیفات  آن  پیدا  که  نمایشنامه  در  کننده 

 کند. می

  "در آخرین تحلیل"در هر حال، با این حرف ها در ذهن، به   

ای نوشته شده در زمستان ای تک پردهرسیم: نمایشنامهمی

 .1989/  1۳68شده در تابستان  و منتشر 1۳67

بیشتر نمایشنامه یلفانی، صحنۀ وقوع وقایع یک  مثل  های 

بود که    40نشینی از اواسط دهۀ  آپارتمان است. و آپارتمان

کم ایران  گرفت.  در  رواج  بزرگ،  شهرهای  در  هم  آن  کم، 

به   تهران،  در  خاصه  شهرنشین،  متوسط  طبقات 

ن ضمناً خانه تیمی یا  نشینی روی آوردند. آپارتماآپارتمان

پایگاه هم بود. و حاال در پایگاهی هستیم. غالم و هرمز در  

اتفاق  انتظار نشسته  اند. قرار است که با مشارکت هم و به 

خورد.  مأموریتی را انجام دهند. غالم کالفه است، کنیاک می

کند. آیا غالم آمادگی جسمی  هرمز سئوال های بی ربط می

یک  "آن هم با این شکمی که آورده؟  دارد؟ آیا می تواند،  

بُره تو مثل سابق    "(  108. )ص.  "ضربۀ ناغافل نفستو می 

خواهد به نحوی از بیقرار است. می(.  110)ص. "فرز نیستی

کند که  انجام مأموریت شانه خالی کند. غالم یادآوری می

قبول کرده" نفری  بعد هرمز می"ایمدو  باشی.  باید  گوید  . 
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بلند شو برویم. تا دیر نشده  "آید.   نمیکاشکی نیاید. اصالً

  "پذیرد. باید بمانیم تا وقتی که  . والبته باز غالم نمی"برویم

... و باالخره در برابر هرمز که    "ترتیب همه چیز رو دادیم

فقط هوای منو "گوید نگران نباش  حال و روزی ندارد، می

باش می"داشته  خودم  من  پیشنهاد  .  باالخره  هرمز  کنم. 

با او معامله کنیم. اوراق شناسائی را بگیریم و پول  "کند  می

می ما  خارج.  برود  که  بدهیم  او  به  وجود  هم  او  خواهیم 

. غالم موافق نیست.  "کنیمنداشته باشد... باهاش معامله می

از   تصمیم   "هااون"کند.  می  "هااون "صحبت  چنین  که 

اند.  کرده  اند و اجرای این تصمیم را به آن ها واگذارگرفته

، همان سازمان  "هااون"باید همه چیز را بدونند.    "هااون"

( George Orwellجرج اورول )  1984  "برادر بزرگ"است.  

تر از قوی"هم مخاطب جعفر است و در    "بستبن"که در  

تمام  "گوید: آید میهم همین طور. کاظم هم که می "شب

گشتم که نیام، که به این جا نرسم!  ای میراه دنبال بهانه

ای... ولی  خواست یه اتفاقی بیفته، یه تصادفی، حادثهدلم می

نیامد  پیش  به  "هیچی  مأموریّت هم کاظم  انجام  از  بعد   ...

. و  "راهی پیداکنی   من امیدوار بودم تو یه"گوید:  هرمز می

هیچ راهی وجود نداشت... اون همه راه ها  "شنود:  جواب می

. و در پاسخ این  "اهل معامله نبود"(.  125)ص.  "را بسته بود

هیچ کس نیست که اهل معامله نباشه فقط باید راهشو  "که  

ای که  تنها معامله"شنود: ، می"پیدا کرد. یا مبلغشو باال برد

تنها راهش همین  "،  "ه همین بودحاضر بود توش شرکت کن

 گوید؟ . هرمز راست می"بود

در آخرین "نام گرفته؟    "آخرین تحلیل   در"نمایشنامه چرا  

وجود   "آخرین تحلیل"کی؟ چرا که الاقل دو یا سه    "تحلیل

است؟ تحلیل غالم که   "آخرین"دارد. درین میان کدامیک  

به    گوش به فرمان سازمان است، تحلیل هرمز که قربانی را

قربانگاه آورده است و یا تحلیل کاظم که در هیئت قربانی  

 ولی در واقع به عنوان جالد برای انجام مأموریت آمده است؟

است:   غالم  ندارد  تردیدی  انتها  تا  آغاز  از  که  کسی  تنها 

انجامش   به  باید  که  است  شده  توافقی  و  دارد  مأموریتی 

دلواپس   رساند. هرمز دلواپس است امّا درست معلوم نیست

ترسد که نتوانند بر کاظم غلبه کنند و  چیست؟ در آغاز می

خواهد که غالم را از انجام مأموریت منصرف سازد  سپس می

نمی تحلیل"شود.  و  از همه    "آخرین  تر  روشن  کاظم هم 

کرده که این قرار عملی نشود... سه رفتار  است: خدا خدا می

 فعاالن سازمانی. 

دنی است در بارۀ آنچه مؤدبانه  ، اندیشی"در آخرین تحلیل"

نام گرفته است. با همۀ بیرحمی و   "تصفیه درون سازمانی"

ژان پل سارتر.    "های آلودهدست"سبعیت آن. روایت ایرانی 

نمایشنامه آن  بر  در  که  بود  خانواده  شبح  نخستین،  های 

انداخته بود و امید و آرزو و خیال و آیندۀ   قهرمانان سایه 

شد. در این نمایشنامه  نواده قربانی میقهرمان در مسلخ خا

نمایشنامه دیگر  مجموعۀ  و  تحلیل"های  آخرین    "در 

در 1۳69/1990) که  همچنان  و  یادشده(  چند  "  ،  مهمان 

ص.( و 1۳4،  1۳78/1999)کتاب چشم انداز، پاریس،  "روزه

ایرانی" خانوادۀ  یک  پائیز 12شمارۀ    انداز،)چشم  "در   ،

های سازمانی است  تخاب، سازمان و ان (78-111، ص.1۳72

آفرینی کرده  که همه چیز را در خود گرفته است و مصیبت

 است.

می بیش  و  نمایشنامهکم  این  در  که  بگوئیم  ها،  توانیم 

را گرفته است و مصالح سازمان    "خانواده"جای    "سازمان"

از  تشکیالت  است.  نشسته  خانواده  مصالح  جای  به 

  "اون ها"رده است.  خودبیگانگیِ تشکیالتی را به همراه آو

می را  چیز  همه  میکه  را  تصمیمات  همۀ  گیرند  دانند، 

باشد.  می داشته  سیانور  کی  و  باشد  مسلح  باید  کی  دانند 

تر قوی"دانند کی باید به خارج برود. کی نباید برود. در می

تو خودت چه فکر  "پرسد که  وقتی امید از الله می "از شب

می  "کنی؟ می که  جواب  ن"شنود  ببینیم  به  باید  من  ظر 

می چی  تحلیل")  "گهسازمان  آخرین  یادشده،ص.  "در   ،

بگیره"(.  59 تصمیم  باید  که  سازمانه  ص.  "این  )پیشین، 

کنند. مهره هستند و  کنند، اجرا میآدم ها فکر نمی  (.60

هم   جا  این  در  فعل.  به    "ها اون"آلت  تصمیم  که  هستند 

 اند.حذف غالم را گرفته اند، نمایشنامه را نوشته 

می بیننده  ذهن  در  که  عدم  پرسشی  یا  حقانیت  نشیند، 

حقانیت مبارزه نیست، حقانیت یا عدم حقانیت کار سیاسی  

نیست، بلکه حقانیت و یا عدم حقانیت این نوع کار سیاسی  

رود؟ اخالق و راستی و دوستی چه است. حقوق فرد کجا می

 شود؟می

. آنچه افراد  از این سه قهرمان، کدام یک حق دارد؟ هیچ یک

کند فرقه است نه حزب. آن  را به آلت فعل کوری بدل می
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رابطۀ فرد و سازمان، رابطۀ کوری است که با در هم شکستن 

شده قرار  بر  و  آغاز  میفرد،  آخرین "توانستیم  است.  در 

بنامیم، روایت دیگری از   "قتلی به خونسردی"را    "تحلیل

 . "خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم"

باال و  و  انسانیّت  ابتدائی  مفاهیم  همۀ  دیگر  مسئلۀ  خره 

صمیمیّت و راستی و دوستی است. همۀ آن چیزهایی که با  

کلی   می  "اخالق "عنوان  یاد  آن  آیا  از  مصالح  "کنیم. 

همۀ مفاهیم خوب و بد را از میان    "اوامر آن ها"،  "سازمان

دارد؟ ماوراء همه چیز است؟ خود، معیار خوب و بد بر می

ای تصمیم است؟  خودش  اعضای  تصفیۀ  به  سازمان  جا  ن 

درگرفته بست"  است  شب...")نگ:    "بن  از  تر  ،  "قوی 

سازمان تصویر دیگری دارد. اینجا (  85-125یادشده، ص.  

رسانده   به سرحد جنون  را  دیگر گستاخی سازمان، جعفر 

است. خیاالتی شده است. قضیه خیاالت با زنگ تلفن شروع  

ه یا نزده؟ آیا جعفر با تلفن حرف  شود. آیا تلفن زنگ زدمی

زده یا نزده؟ نسرین دوشاخۀ تلفن را بیرون کشیده یا نه؟  

وهم و اوهام و خیال و وحشت در زنگ تلفن است؛ زنگی  

ها. از بچه پرروهایی  آید، از سازمانیکه از دنیای دیگری می

دهد امّا دیگر خدا را بنده نیستند.  که دهانشان بوی شیر می

طلب همه  میاز  ردی  نمرۀ  همه  به  داستان  کارند،  دهند. 

نسرین و جعفر: در نیمه شبی، جعفر در انتظار تلفنی است  

خواهد همه چیز را در تلفن بگوید، قطع کند. و نقطه  و می

زند؟ نسرین که از زند یا زنگ نمیسر سطر. تلفن زنگ می 

ترسد، از دیوارها که موش دارد. و جعفر  ها میهمۀ همسایه

. و  "باید دیگر همه چیز را به این ها بگویم"گوید:  که می

می گوید.امّا معلوم هم نیست کسی شنیده باشد، چه بسا  

 کرده! خیال می

تحلیل" آخرین  هیچ   "در  که  شده  نوشته  زمانی  در  که 

های   سازمان  کردار  و  رفتار  به  انتقادی  نگاه  و  برداشت 

تقدس پیچیده  ای از  ها در هالهسیاسی مجاز نبود و تجربه

نمی حذر  بر  سیاسی  فعالیّت  از  را  ما  بود،  تنها  شده  دارد 

روی به این ره که تو می"دهد. حواست باشد که هشدار می

 شود. ! پس ضرورت بازبینی را یادآور می"ترکستان است

شود فرد و رفتار فردی در برابر مسئلۀ دیگری که مطرح می

. فرد تا کجا فرد  سازمان و رفتار سازمانی )تشکیالتی( است

از کجا در تشکیالت ذوب میمی باید بماند و  شود. ماند و 

تقابل  بلعیده می را رعایت کرد و  اصولی  باید  تا کجا  شود. 

توان و باید حلّ  این اصول با اصول تشکیالتی را چگونه می

بیش همان مسئله   و  و سیاست"کرد؟ کم  است.    "اخالق 

 ندگی و تحول فرد. این بار در سطح رفتار شخصی و در ز

های سازمان  این اخالق و سیاست تنها در سیاست گزینی

تر در رفتار و یابد، بلکه بیشتر و صریحنیست که جلوه می

می کشیده  پرسش  به  قهرمانان  نمایشنامۀ  گفتار  در  شود. 

)یادشده( هم این رفتارهای کج و    "در یک خانوادۀ ایرانی"

می را  اعتقا کوله  سرِ  از  نه  روی  بینیم.  از  که  صداقت،  و  د 

زد امروز از الوقتی: آن که دیروز از برابر قلم میحقارت و ابن

می قلم  به  کنار  باید  و  است  میهنی  جنگ  جنگ،  که  زند 

جبهه رفت. به این ترتیب است که پسر آن خانواده داوطلبانه 

به جبهه رفته است و شهید شده است. آن دختر هم در راه  

برابر جانباخته است و اکنون با شبح  سازمانش، در نبردی نا 

 خود زندگی یکایک افراد خانواده را در خود گرفته است.

هایی در هم شکسته را  در ین نمایشنامه، خانواده یا خانواده

ها، مژده، در درگیری کشته بینیم. دختر یکی از خانوادهمی

از پسران خانواده، بی آن که به صراحت  شده است. یکی 

ب شود،  در  گفته  و  است  گریبان  به  روانی دست  ناراحتی  ا 

اتاقی خود را محبوس کرده است. خانوادۀ دیگر، پسر خود 

هایش را به  را در جنگ از دست داده است. و آن دیگر، بچه

در  سفید  لباس  در  مژده  میان،  این  است.  فرستاده  فرنگ 

می زندگان  تنها میان  ایشان  از  یکی  که  بار  هر  و  گذرد 

بمی او  با  میشود  صحبت  سالمرگ  ه  دوازدهمین  نشیند. 

است، همه می زهرا  مژده  بهشت  به  به سر خاک،  خواهند 

 بروند. 

همۀ پرسش های آن سال ها و این سال ها، بی پاسخ بر سر 

زبان هاست و در زیر فشار این پرسش هاست که موها سفید  

انسجامی   ایرانی، دیگر  شده است و پشت ها خم. خانوادۀ 

متی نیست، تحمل است و در اضطراب گفت ندارد. هیچ مقاو 

و گو و خود پرسی که چه شد؟ پدر خواب آسوده ندارد. مادر  

 کند. هم همچنین. خانوادۀ ایرانی تالشی خود را زندگی می

این   گرفتار  آدمیان  و  نکبت.  از  پر  است.  بدی  زمانۀ  زمانه 

اند مثل آن مهندس  زمانه، آدم هایی هستند که تن در داده

که با بیا و بروی جمهوری   "مهمان ناخوانده"ر درمقاطعه کا

کند. و بعد هم مهمان ناخوانده هست، بی  اسالمی کیف می
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دهد  وسوسه، مطمئن، با امید یا ناامید، راه خود را ادامه می

دنیا دنیای بی رحمیه...  "که باید ادامه دهد. تن نباید داد.  

.  (۳9،یادشده، ص."بن بست")  "جایی برای دلسوزی نیست

اند.  اند و سیاسی شدهچرا آدم ها به سیاست کشیده شده

خوانیم که قهرمان، تنها گناهش  خیلی ساده است. یکبار می

کرده. یعنی به قول ارسطو، حداقلِ وجه این است که فکر می

...پس وجود  "تمایز حیوان و انسان، یا بقول دکارت، مقدمۀ 

زنجیره. مقدمه"دارم است  عواقب:  ای  ای که حاال شده  پر 

...پس  " هستم،  زندانی  پس   ... مشکوکم،  عنصری  ...پس 

و... نه کار تشکیالتی و نه کار سیاسی. فقط    "امشکنجه شده

 فکر کردن، به دیگران فکر کردن، دنبال چراها بودن. 

اگر پیامی در کار باشد، از دهان وحید    شاید پیام یلفانی را،

تر از قوی"  )نگ:  "مالقات"بشنویم که خطاب به سیما در  

راه  "گوید:  می(  25-51، یادشده، ص."شب: پنج نمایشنامه

ما راه دراز و دشواریه و پر از پیچ و خم، و من امیدوار نیستم  

نه، من   پیچ به خوشبختی برسیم.  اولین  از  با گذشتن  که 

انتهای این   همچو امیدی رو الزم ندارم. خوشبختی ما در 

  "خاب کنیم و ادامه بدیمراه نیس. در همینه که این راهو انت 

 (. 49، یادشده، ص "مالقات")

 دردناک است ولی چنین است. 

 2005ژوئیه /1۳84ونسن، خرداد 
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 محسن یلفانی

 
 

مصیبت دربارۀ  هائی  و  پراکنده  ها 

 های تبعید  موهبت
 ل نشستیم بنزد نهرهای با

 و به یاد صهیون گریستیم. 

 برده بودند،  زیرا آنها که ما را به اسیری 

 .. خواستند.از ما سرود می 

این مزامیر سوزناک که بیش از دو هزار و پانصد سال پیش  

کنند و همۀ اندوه و  ما را متاًثر می  اند هنوز هم سروده شده

حسرت و غبنی را که با تبعید، از دست دادن اجباری یار و  

هر چند به اقتضای  —دنآور ار، همراه است، به یادمان میدی

توانیم به یاد نیاوریم که هم امروز  محابای خیال نمیپرواز بی

سوخته چگونه برادران خود را به بازماندگان آن شاعران دل 

 اند. اسارت گرفته 

تر است و اگر تاریخ تبعید و تبعیدیان امّا از این هم طوالنی

باز به اخبار و احادیث قوم یهود برگردیم که در مسیحیت و  

شده،   تکرار  نیز  آن  میاسالم  از  دیگری  روایت  که  بینیم 

از بهشت یا وعدۀ  ملکوت آسمان تبعید آدم و حوّا  داستان  

افسانهاست.   این  می  هابرخی  جدی  آنقدر  که  را  گیرند 

ا بر این کرۀ خاکی،  م  گذرایمعتقدند زندگی انسان، یا گذار  

آن   غایت  و  مقصود  تنها  و  نیست  بیش  پایان  به  تبعیدی 

رفته رسان از دست  بهشت  به  بازگشت  و  تبعید  دن همین 

 است. 

 exsulریشۀ التینی   از ، exile واژۀ تبعید )معادل فرانسوی 

اولّین   که  سرزمین،  از  خارج  یا  خاک  از  خارج  معنای  به 

انگلیسی اخراج اجباری   معنای آن هم در فرانسوی و هم در

  - یا به قول انگلیسی ها سرزمین پدری  - از سرزمین مادری

و   معناها  طوالنی،  تاریخی  سابقۀ  بجز  است(  بلد  نفی  ویا 

در   و  بسیار  کسان  دارد.  کشداری  و  فراوان  کاربردهای 

. حال  انددانستههای بسیار متفاوت خود را تبعیدی  موقعیت

،  وجود نداردحال آنان    آنکه به واقع شباهتی میان وضع و

مگر همین دوری از وطن. حتّی این معیار هم در همه حال  

که   چرا  نیست.  دوری   برایصادق  و  جدائی  این  برخی 

 .  زودگذربرخی دیگر اختیاری و    برایاجباری و ابدی است و  

اشاره به چند نمونه از زندگی تبعیدیان گوناگون، که نه در   

بسی نزدیک تر به دوران ما  دو هزار و پانصد سال پیش، که 

کند: چنانکه از خاطرات زیسته اند، این نکته را روشن می

ای از انقالبیان  آید، عدهنادژدا کروپسکایا، همسر لنین، برمی

روس به هنگام تبعید در اروپا با چنان فقر و مسکنتی دست  

به گریبان بودند که برخی از آنها از شدت گرسنگی دیوانه 

ندک زمانی پس از آن بود که ایوان تورگنیف، شدند. و این ا

گذراند  نامدار روس، اغلب اوقات خود را در اروپا می  ۀنویسند

یت خود همواره با استقبال محافل فقو به یمن شهرت و مو

ادبی و هنری فرانسه و انگلستان روبرو بود و به برکت درآمد  

  آورد، وافری که از امالک وسیع خود در روسیه به دست می

گذراند و پس از مرگش نیز  ای میزندگی کم و بیش شاهانه

جنازه  تشییع  بزرگترین  از  به  یکی  روسیه  در  را  ملّی  های 

شد  آن نمیاز  این همه مانع    اۤ  ام  .احترامش برگزار کردند

آواره و سرگشته بودن  از  و  ننالد  تبعید  از درد  که گاهگاه 

فقر و  شرح  خود شکوه و شکایت نکند. کارل مارکس، که  

و مرگ    زند ادبار دوران طوالنی تبعیدش سر به افسانه می

داغی ابدی بر دل او    دستیپسرک خردسالش به علت تنگ

ای  هر گاه فرصت یا بهانههمچنانکه بر دل پیروانش گذاشت،  

آمد، از تالش و تشبث برای بازگشت به کشورش، پیش می

مالی    کمکیا به دست آوردن اندکی   ی مثالً برای چاپ کتاب

کرد و برای ش، خودداری نمیانظر و خسیساز مادر تنگ

مرزی  ماًموران  سر  بود  حاضر  مقصود  این  به  رسیدن 

اوّل بار در   مملکتش هم کاله بگذارد. ماکسیم گورکی که 

حکومت تزاری مجبور به ترک میهن شد، با آنکه در  دوران  
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با عزّت و احترام هر چه بیشتر در  رفاه و آسایش کامل و 

جزیرۀ خوش آب و هوای کاپری اقامت داشت، گفته بود »  

توانست  نده شده، میکای از آرواره  اگر دندانی که با ضربه

را مثل من تنها احساس   چیزی حس کند، بی شک خود 

قهر و آشتی    در پی این حال پس از انقالب نیز،    کرد.« با می

پیش   در  تبعید  راه  دوباره  بلشویک،  رهبران  با  مکرر  های 

های اخیر باز در کاپری مستقر شد. با آنکه در سال گرفت و

اش با حکومت شوروی مطالب بسیار در مورد گورکی و رابطه 

نیست که  دانسته  به درستی  هنوز  علنی شده،  استالین  و 

دوّم او چقدر از سر میل و داوطلبانه و برای خدمت  تبعید  

و دولت شوروی  از   به  و سرخوردگی  بیزاری  سر  از  چقدر 

انقالب بلشویکی بوده است. نمونۀ تبعید داوطلبانه و از سر  

میل و اختیار مربوط است به جیمز جویس، که اتفاقاً کنگرۀ  

در   که  جهان  سراسر  ریاست   19۳4سال  نویسندگان  به 

ر مسکو برگزار شد، آثارش را محکوم کرد. جویس  گورکی د

که گوئی به نوعی تبعید  - ش ساموئل بکت دیگر  و هموطن

بود گرفتار  احترام   - فطری  و  عزت  از  آیرلند  میهنشان  در 

آزارشان   اذیت و  بودند و کسی هم در پی  کافی برخوردار 

نبود. با این حال، چنان شیفتۀ شادابی و پرجنب و جوشی 

ه و  ادبی  و  محافل  ها  دشواری  که  بودند  پاریس  نری  

می را  تبعید  خفه تنگناهای  محیط  از  تا  کنندۀ  پذیرفتند 

 کشورشان بگریزند.  

سرزمین   از  دورافتادگان  از  برخی  نالۀ  و  آه  حال،  هر  در 

های آزاد و قانونی  مادری، با آنکه به اختیار و با استفاده از راه

ه که معموالً خراش بوداند، چنان بلند و دلترک وطن کرده

آنها را نیز در زمرۀ تبعیدیان به شمار می آورند، تا آنجا که  

های انگلیسی این معنی تبعید )یعنی دوریِ  برخی از فرهنگ

بلد   نفی  کنار  نیز در  را  از وطن(  اندوه  و  با حسرت  همراه 

اند. از این وسعت دادن به معنا، البته  پذیرفته و ذکر کرده

نیستند. اینان معتقدند که    خشنود  چندانتبعیدیان سیاسی  

امتیاز و  علت    استکسانی    حقتبعیدی فقط    مقام  به  که 

فعالیت پی  در  و  عقاید  عقایدشان  همین  بخاطر  که  هائی 

از جانب دستگاه سرکوب حکومت داشته  مورد اند،  هایشان 

تعقیب قرار گرفته و برای جَستن از خطر و نجات جان خود  

د و هر آن کوچک ترین امکان انراهی جز ترک میهن نداشته

  .و تضمینی فراهم آید به وطن باز خواهند گشت

                                       *** 

شود که  ای آغاز میاین است که تبعید از لحظه   رایجتصور  

عبور از مرز، در کوهستانی دوردست و صعب العبور   به هنگام

بی و  هولناک  بیابانی  در  منظرۀ    آخرین  پایانیا  به  را  نگاه 

اندازیم و اگر مهار احساسات را نیز کمی رها کنیم میهن می

ریزیم.  در جیب میداریم و  برمیمشتی از خاک وطن را هم  

بعداً   که  نیستیم  این  فکر  در  هم  و  )زیاد  حال  یا  فرصت 

را بر سر بریزیم  مشت خاک  ای خواهیم داشت تا این  حوصله 

است که در این لحظه از هر    ( در هر حال، واقعیت اینیا نه!

وابسته  خود  میهن  به  دیگر  نزدیکوقت  و  هر  تر  از  و  تر 

 تریم.  پرستپرستی میهنمیهن

مبارزه    در سال های اوّل، تبعیدی چنان سرگرم فعالیت و

است که به زحمت فرصت پیدا می کند به آنچه از دست 

و   روزمره  های  گرفتاری  و  محیط  تازگیِ  بیندیشد.  داده 

 برآوردن نیازهای اولیه و سر و کله زدن با ماًموران و  معمولِ

های مسئول و مربوط به امور تبعیدیان و آشنائی با  دستگاه

اوضاع و احوال کشور میزبان و یادگرفتن زبان و... چنان او  

کند که بکلی از اندیشیدن به خود و به آنچه را سرگرم می

 ماند. بر سرش آمده غافل می

و   آو  تاًثیرمعنا  زمانی  تبعید  رشتۀ می  شکاراقعی  که  شود 

وقفۀ  پیوند و تعلّق به وطن، در برابر آزمایش زمان و سیر بی

 گیرد که ما را از وطن و وطن را از ما رویدادهائی قرار می

می دورتر  و  زمانی    کند.دور  گذشت  از  پس  که  هنگامی 

که نه    یابیم درمیطوالنی، مثال در حدود زندگی یک نسل،  

جائی نرسیده و بر  ه  های ما برای تغییر بتنها امیدها و تالش

و گلیم    ایم همچنان پابرجاستآنچه از آن گریخته عکس،  

و هم جهانیان را وادار   وطنانهمهم    ،خود را از آب کشیده

ما را در معنا و ماًموریت    همین  است.  به پذیرفتن خود کرده

می تزلزل  و  تردید  دچار  به خواه  و  کندتبعید  ناخواه 

دارد که بتواند در  جستجوی دریافت دیگری از تبعید وامی

 برابر آزمایش زمان تاب بیاورد. 

                                              *** 

آور افزون و سرگیجه اش سرعت دمی که ویژگیدر روزگار

است،دگرگونی غیرمنتظره  ارزش   های  که  ازمیان  هائی 

هنوز وز و همچنان نزد همگان محفوظ مانده و  اعتبارشان هن

دوستی  ، میهنرسانندیاری میبه دوام و قوام زندگی مدنی  
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هائی از مقابله با این سائقه  است. هم در تاریخ معاصر نمونه

.  اندبه جائی نرسیدهوجود داشته که کشیدن آن و به چالش

و   همبستگی  آرمان  از  که  وطنی،  جهان  گرایش  زمانی 

جای  برادری   تا  کوشید  گرفت،  می  سرچشمه  بشریت 

با  دومیهن را  مترقیارزش کردن  جانشینستی  و  هائی  تر 

بگیردانسانی گرایشا  .تر  برابر    ین  های  آزمایشبرخی  در 

اتحاد پرولتاریای جهانی به کابوس  دوام نیاورد.  ی«  ۤ  »مل

ت  ۤ  های ناروای مرکز خودخواندۀ آن تبدیل شد. امدخالت

ی را  ۤ  نه هوش مصنوعی مرزهای ملجایگزین ملت نشد.  

سیر مقاومت ناپذیر جهانی  ی  ۤ  از میان برداشت و نه حت

داری که در هجوم مقاومت ناپذیرش  شدن سرمایه و سرمایه

دوستی  میهنیا غریزۀ)؟(    به سائقه    ،شناسد نمیی  مرزحد و  

 ای وارد آورد. لطمه 

                                   *** 

دریافت   با  همراه  که  وطن«،  »بی  موقعیت  به  شدن  نائل 

ارزانی می ما  به  پناهندگی  برای کارت  است  شود، فرصتی 

آثار   و  عوارض  و  ارزش  و  معنا  بازبینی  و  بازاندیشی 

دوستی که، از یک لحاظ، خود یکی از دالیل فروافتادن  میهن

بودن  وده است. زمانی که توّهم موقتیما به همین موقعیت ب

وطنی« به واقعیتی چند ده ساله  رود و»بیجدائی از میان می

پذیرد که باید باقی  یابد و میمیشود و تبعیدی درتبدیل می

عمر را دور از وطن سر کند و سر در خاک کشد، پیوند و  

قرار  ناگواری  و  دشوار  آزمایش  برابر  در  میهن  به  او  عالقۀ 

: آیا تبعید، که  انگیزدبرمیهای دردناکی  پرسشو    ردگیمی

در آغاز از حس هیجان آمیز خطرکردن و فداکاری سرشار  

بوده، در واقع تدبیری برای بیرون راندن بی سروصدا و کم  

همگان،   آیا  است؟   نبوده  خانواده  مزاحم  عضو  هزینۀ 

حوصله و  ، همچون والدینی کمانشمجموعۀ میهن و مردم

تبعیدی را به علت ناسازگاری و ادعاهای نامعقول  عاطفه،  کم

اند؟ اکنون آنها، میهن و  و پر دردسرش طرد و عاق نکرده

ای با چرخش رویدادها با هم ساخته و بر جای  مردم، به گونه

«، که از نظر  وضعیت موجودخویش استوارند. مام میهن با »

از  تبعیدی   مدت  نفسق    و غصب  بری  و  آمده  کنار  بوده، 

شمار همسرانی بی  مثل  درست  –سازد  که با آن میهاست  

ای به یکدیگر، تنها به مالحظات مادی و  که بی هیچ عالقه

و آبروداری و یا به این علت ساده که راه دیگری    انهاندیشمآل

کنند و گاهی هم در  ، همدیگر را تحمّل میدر برابر ندارند

می واغلتی  و  غلت  هم  این  آغوش  مالحظۀ  از زنند.  درجه 

اگر بخواهیم خیلی مؤدبانه و با مالحظه حرف   -»تحمّل«  

های ناهنجار خودداری بزنیم و از آوردن نسبت ها و صفت

خوردگی را در  تواند احساس ناخوشایند فریبنمی  –کنیم 

تبعیدی نسبت به مام میهن برنیانگیزد. با این حال این همه 

از این همه برمی  هرا و همۀ آن چ توان و زد، میخیرا که 

واقع   اصالت  به  واقعیت،  چیرگی  گریزناپذیر  قانون  به  باید 

دهد که  وطن« نیز به خود حق می بینی، تعبیر کرد. امّا »بی

ش بازبینی کند. و از خود ادر میزان و کیفیت پیوند و تعلّق

بپرسد که پاداش شور و ایثارش به کجا رفته، یا چه معنا و  

دیگر، او نیز در آن سوی دنیا   اهمیتی داشته است. از طرف 

واقعیت چارهگرفتار  میان  ناپذیرهای  در  را  او   که  است  ی 

و هستی    اند.گرفته با جهان  را  رابطۀ خود  دارد  نیزحق  او 

مفروضات    ۀمتناسب با این واقعیات تنظیم کند. و در منظوم

ای است که در  و شرایطی که او را در بر گرفته، وطن سیاره

 شود. سانی هر چه دورتر و دورتر میمقیاس زندگی ان

                                       ***  

های  مصیبت  و نائل شدن به موقعیت »بی وطن« را باید جز

یا   دانست  شمار تبعید  فرهنگ    در  در  آن؟  های  موهبت 

  ،ناموس«وطن« ناسزائی است در ردیف »بیفارسی واژۀ »بی

  و   برنددی به کار میکه این یک را در امور خصوصی و فر

امور   در  را  و  اولی  زیستنِ اجتماعی  حال  این  با   سیاسی. 

بی موقعیت  در  میطوالنی  بدانجا  ناگزیر  که  وطنی  انجامد 

هائی در  کند، سپس ارزشوطن« در آغاز بدان عادت می»بی

دلیل وجودی  نوعیها  همین ارزشاز  یابد و سرانجام  آن می

که    تواند میگاه  سازد.  می  خودبرای   رود  پیش  آنجا  تا 

دوستی در  های گوناگون تعلّق خاطر به وطن و میهنجلوه

بهانه به  و  ببازند  رنگ  بینظرش  و  های  برای    ناچیزیپایه 

مالکیت  احساس    -- چرا که نه؟  --توجیه احساس تعلّق و  

نیازی و احساس  تواند تصور کند که بیوطن میدرآیند. بی

تر کرده است. تنها  و آزادگی نزدیکعدم تعلّق او را به آزادی  

تواند به آسانی همۀ تشبث و تظاهری را که  اوست که می

  هایبروزجلوه های گوناگون دلبستگی به میهن، به ویژه در  

   نهفته است، دریابد. -پرستیمیهن-افراطی آن



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

107 

 

که تعلّق خاطر ملی و ریشه داشتن در سرزمین  راست است  

  و شخصیت فردقوام هویت    مادری از ارکان اصلی تشکیل و 

پاسپورت، بین   ۀاست. در شناسنام افراد، گذرنامه یا  المللی 

مهم و  حتّی اولین  نه  و  اوست،  تابعیت  فرد  ترین مشخصۀ 

نامش. این که تو اهل کدام کشوری یا به کدام کشور تعلّق  

وطن« در دورافتادگی  تر است. »بیداری حتّی از نام تو مهم

ای برسد که از این امتیاز  واند به مرحلهتو عدم تعلّق خود می

مگر   بداند.  مزاحم  و  مخّل  را  آن  حتّی  و  کند  صرفنظر 

توان پرسش را بدین ترتیب مطرح کرد که کسب هویت  نمی

به اتکای و از طریق وابستگی به یک کشور، در واقع ناقض 

هویت فردی و منحصر به فرد ماست؟ چرا که اهل کشوری 

و مادی آن بهره بردن و از این طریق   بودن و از میراث ذهنی

کسب هویت کردن، امری مطلقاً تصادفی و یک سره خارج  

و تالش ما ندارد.    شایستگیاز ارادۀ ماست و هیچ ربطی به  

آزاد است و محروم و در نتیجه  وطن از این رنگ تعلّق  بی

فقط به خویشتن خویش وابسته و متکّی است. هر چه هست  

و خرده ریزهائی که میراث عمومی    خود اوست، نه اضافات 

دهد و اتباع آن به حق یا به ناحقّ  یک کشور را تشکیل می

 بندند. آنها را به خود می

     **** 

با این همه، از گذشته گریزی نیست. و گذشته همان لوحِ 

اش در طول  های اصلیها و رگهضمیر یا هویتی است که خط

و  ده شده  ترسیم  زندگی  اوّل  سال  سر  ها  بر  بعداً  آنچه 

رگهمی تبعیدی این  دورن  در  تنها  لوح   هاآید،  بر  یا  و 

میهاست  آن  جا  کولکه  حال  عین  در  گذشته  بار  گیرد. 

هائی است که ظرف مکان خود را از خاطرات و انبوه تجربه

اند و دیگر مجال و فرصتی برای بازیابی و مرور و  دست داده

براب در  پس  نیست.  آنها  به  دور  پرداختن  زمان  گذشت  ر 

میمی تبعیدی شوند  غبن  بزرگترین  واقع،  در  فرسایند. 

از دست دادن گذشته است. مثل کارمندی که در   همین 

می او  به  بازنشستگی  و  آستانۀ  سوابق  پروندۀ  که  گویند 

سنواتش گم شده و بنا بر این از حقوق بازنشستگی خبری  

ای ذخیره   نیست و او باید سال های آخر را محروم از توشه و

 که عمری برای گردآوری آنها تالش کرده بگذراند.  

یا »همشهری هائی نظیر »بیاز سوی دیگر، مقوله  وطنی« 

اند و جز نزد خود تبعیدی  هائی مطلقاً ذهنیجهان«، مقوله

اعتباری ندارند. در عمل و در وضعیت کنونی دنیای غرب،  

دوّم تبعیدی »پناهندۀ سیاسی« است، نوعی شهروند درجۀ 

شورهای میزبان، که به مدد روحیۀ همبستگی و توجه کدر 

به حقوق بشر که از دوران سه دهۀ افتخارآمیز یا عصر طالئیِ  

شورها  کهای این  بعد از جنگ در برخی قوانین یا سازمان

باقی مانده، پذیرفته شده و اینک در شرایطِ بحران و تالطم  

ی و اجتماعی،  دائمی اقتصادی و اضطراب و نااستواری سیاس

آید که نه « به حساب میهاجزئی از خیل عظیم »خارجی

شوند. در این  با روی خوش، بلکه از سر ناچاری تحمّل می

کوشند تا در این دنیای رقابت  میان طبعاً تبعیدیان نیز می

و   جا  خود  تجربۀ  و  استعداد  با  متناسب  بردن،  و  زدن  و 

الً نیز کم و  موقعیتی برای خویش دست و پا کنند و معمو

شوند. هنگامی که به ابعاد گوناگون و پایان  بیش موفق می

می کنونی  شرایط  در  معاش  تالش  با  ناپذیر  که  اندیشیم، 

شود و با اموری نظیر به دست مین حوائج روزمره آغاز میتاً

آوردن شغل، تربیت فرزندان، تهیه مسکن، تامین آینده، و  

می ادامه  میزبان  کشور  تابعیت  مییکسب  که  ابد،  بینیم 

چگونه خود تبعیدی خواه ناخواه به همسان شدنش با خیل  

می کمک  میزبان  کشورهای  در  مقیم  و خارجیان  به    کند 

کشورها   این  در  جذب  سوی  به  آنها  عمومی  گرایش 

 پیوندد. می

بدین ترتیب، معنا و هدفی که در آغاز در ترک میهن مورد 

شود و »تبعیدی  یرنگ و کم اثر منظر بود هر چه بیشتر کم

دیاسپورا« و سپس در درون خود »سیاسی« ابتدا در درون  

 رود.جامعۀ کشور میزبان تحلیل می

    ***** 

باید این را هم افزود که تبعیدیان سیاسی ایران   همهبر این  

اینک   را ترک کردند و  در سنین میانی عمر کشور  عموماً 

، به سرعت به مرحلۀ بازنشستگی  ها سال دهپس از گذشت  

به مرحله  به کنایه »دوران شکوه عمر«ش  و سپس  ای که 

مینامیده پا  به  اند،  متعلّق  اینان  دیگر،  سوی  از  گذارند. 

آینده  اندنسلی میکه  خود  برای  بدان  ای  و    باورشناخت 

بهداشت مؤمن  نسلی  تعبیر  .  و  که    یبرداشت  تاریخ  از 

. پیروزی  دانستمیجبری و گریزناپذیر    را  پیشرفت و ترقّی 

شد و کم  بدیهی تلقّی می  لزوماً )جبراً(نهائی خرد و عدالت  

پذیرفتند. بر  و بیش همگان آن را به تلویح یا به تصریح می
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خوش ای زمینۀ  بشریت« ن  »آیندۀ  واقع  به  کودکان  بینانه، 

پدران و مادران در وجود فرزندانشان به شدنددانسته می  .

سوختند، یک  تحقق آنچه که خود در حسرت و آرزویش می

نزدیک بچهتر میگام  رو  این  از  پرورش  شدند.  و  دار شدن 

وظیفه  فرزند فردی،  روانی  نیازهای  ارضاء  بر  در اضافه  ای 

آمد. امروز، امّا، آینده  هت تحقّق همان آینده به حساب میج

هائی  ها و ترسنه افقِ روشنائی و امید، که مَکمن اضطراب 

است که دیگر چندان هم ناشناخته نیستند. دستآوردهای  

ای که این دستآوردها  بشر، و مهمتر از همه نظام اجتماعی

قرار داده   دورانیرا ممکن کرده است، اینک او را در آستانۀ 

می تبدیل  که  آپوکالیپتیک  مغاک  یک  به  آسانی  به  تواند 

شود. این شرایط ارتباط میان تبعیدیان سیاسی و نسلی را 

از   آرمانی  از لحاظ فکری و  آمده  پدید  آنها  از فرزندان  که 

تقلیل   خویشاوندی  رابطۀ صرفاً  را به یک  برده و آن  میان 

مادران و  پدران  میراث  انتقال  است.  پای    ،داده  که  آنجا 

تعهدات و آرمان ها در میان است، به فرزندان صورت نگرفته  

توانسته صورت بگیرد. شکاف میان این دونسل چندان  و نمی

تبعیدی  انقراض نسل  به  را جز  آن  است که  بارز  و  بزرگ 

 توان تعبیر کرد. سیاسی نمی

                                    *** 

شمار،  نیا، که بجز ویرانی و مرگ بیدربارۀ جنگ داخلی اسپا

اند که از  هزاران تبعیدی سیاسی نیز بر جای گذاشت، گفته

آزادی  برای  رو  جهان  اخو این  سراسر  بشردوستان  و  هان 

دردناک و تراژیک بود که در برابر  و  غیرقابل تحمّل    سخت

می لگدکوبِچشمانشان  حقّ  که  می  دیدند  و  ناحقّ  شود 

کسی   دست  از  باکاری  ما  روزگار  تفاوت  نیست.    ساخته 

دوران جنگ داخلی اسپانیا در این است که مرز میان حقّ 

برخاسته است.   هو ناحقّ سائیده و فرسوده شده و گاه از میان

که   شفافیتی  و  قاطعیت  و  صراحت  که  است  این  راستی 

های خود  های پیشین در درک واقعیت و یا در گزینشنسل

های کودکی  یادگاری دور از دوراناز آن سود می بردند، به 

دی،  بو صباوت تبدیل شده است. این زیستنِ در مرز نیکی و  

دو  از  شدن  دور  این  اطمینان،  و  تردید  میان  نوسانِ  این 

در فضای  و غرق شدن  نهایت سیاه و سفید و پیش رفتن  

استقبال کرد  از آن  خاکستری را باید به فال نیک گرفت و  

، یا آستانۀ دوزخ،  نهائی دانستی  و مقدمۀ رهائی و رستگار

 یابیم؟  که تنها هم اکنون است که وجود و معنای آن را درمی

تبعیدی سیاسی ایرانی از این شانس غیرمنتظره برخوردار  

شد که، بر اثر ضربۀ سوزناک انقالب، پیش از همگنان خود 

می یا  آمد،  خود  دریافت  به  و  آید،  خود  به  یا  توانست 

دریابد  می و  توانست  نظم  چنان  از  جهان  رویدادهای  که 

کنند و به راستی معلوم نیست که در  نسقی هم پیروی نمی

ز و وقوع آنها خرد و صالح جمعی نقش و دخالت دارد یا  برو

های ناشناختۀ فردی و گروهی و یا  های کور و سائقهغریزه

با جمع   زمانیدر نهایـت، هوی و هوس تقدیر و تصادف، که  

آوری رویدادهای آن و سعی در سازمان دادن آنها، نام تاریخ  

یرناپذیر  گزمسیری معیّن و    که گویا از  شدگذاشته میبر آن  

و  می باز  حتّی  گذرد  سویقوانینی  تبعیت    ه  »پیشرفت« 

 .  کند می

                                            *** 

نوشتن دربارۀ تبعید کار خوشایند و دلچسبی نیست، چرا 

غریبم  منکه به آسانی و تقریباً بی اختیار به زنجموره و ننه

می به  تبدیل  دنیا  ما  روزگار  در  کوچکی«  شود.  »دهکدۀ 

دوران  یا  و  باستان  یهودیان  جهان  با  که  شده  تبدیل 

ای نجومی  ناصرخسرو که از »کژدم غربت« می نالید، فاصله

 دارد. 

شخصی است. هر یک از ما    سختای  جز این، تبعید تجربه

ایم  ای منحصر به فرد آغاز و زندگی کردهتبعید را به گونه 

تجربۀ   با  یا  و  عمومی  تجربۀ  با  میکه  کامالً  دیگری  تواند 

و این شاید در مورد تبعیدیان ایرانی بیشتر   --متفاوت باشد 

است این  این حرف فقط  معنای  باشد.  داشته  که    مصداق 

آنچه گفته شد مطلقاً جنبۀ شخصی و فردی دارد و کامالً  

 احتمال دارد که کسی در آن شریک نباشد. 

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

کتاب گریز ناگزیر ،  ای از جلد دوم روز شدۀ مقالهکوتاه و به

، سیروس جاویدی،   متین  روستا، مهناز  به کوشش میهن 

 .1۳87 ، آلمان، نشر نقطه ،ناصر مهاجر
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 رحمت بنی اسدی 
 

 

 

 دخو در تبعید 
 

قرض،  • شدن  زیاد  ترس  از  بنده  این 

رها   را  منزل پانسیون  در  اینک  و  کرده 
قدر  به  قزوینی  خان  محمد  شیخ  جناب 

روی  خواب  رخت  یک  کردن  پهن 
زمین،آن هم فقط در شب، جا عاریه کرده 

ام و با سه فرانک و نیم پول که االن در  
کیف دارم... می خواهم محمد علی شاه را 

به  را  مشروطه  و  کرده  خلع  سلطنت  از 
 ایران عودت دهم

 

پا و تاریخی است و هر دوره یی  تبعید در ایران دیر  

تبعیدیان   شمار  است.  داشته  را  خود  ویژه  تبعیدیان 

پیش و پس از انقالب مشروطه کم نیستند. هر کس  

دانش و آگاهی و شور میهن پرستی اش بیشتر بوده، 

بیشتر از دیگران رنج خانه به دوشی و تبعید را دیده  

  است و این داستان همیشگی تاریخ در سرزمین هایی

است که دانش و آگاهی را بر نمی تابد. در کنار ده ها  

تبعیدی دوران مشروطه باید، به یکی از مشهور ترین 

 
  - از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی  –اقتصاد سیاسی ایران    -  1  - 1

 101ص – دکتر محمد علی کاتوزیان 

و فعال ترین آنان،یعنی استاد علی اکبر دهخدااشاره  

کرد که در واقع، نماد تبعید روشنفکران ایرانی است 

که حتی در بیرون از میهن نیز دست از مبارزه بر نمی  

با سری   استوار می خواهد  داردو  اراده یی  پر شور و 

 شاخ استبداد تاریخی در ایران را بشکند. 

به   باید  می  دهخدا  تبعید  دوران  از  بازنمایی  برای 

از   پس  و  پیش  ایران  موقعیت  شرح  به  خالصه  طور 

پرداخت که در بطن روز   انقالب مشروطه و حوادثی 

 های انقالب صورت می گیرد.

ایران اهداف گوناگونی داشت  انقالب مشروطیت در  

و انقالبیون مشروطه در پی ایجاد حکومتی بودند که  

کامه   خود  و  مطلق  قدرت  گسترده ی  اعمال  آن  در 

 .1ناممکن باشد 

در   که  آدمیت  فریدون  ایرانی  مشهور  نگار  تاریخ 

زمینه ی انقالب مشروطیت، پژوهش های ارزشمندی 

نیروهای   عنوان  به  را  عمده  نیروی  رهبری دارد، سه 

شمارد:   می  بر  مشروطیت  انقالب  -   1کننده 

.بازرگانان ترقی  –  2وشنفکران اصالح طلب و انقالبی، ر

 . 2روحانیون روشن بین  – ۳خواه یا بورژوازی نو پا،

قصد ما در این جا بررسی نیرو های عمده رهبری 

مشروطیت نیست، پس بر روی یکی از نیروهای اصلی  

می کنیم و به طور   این جنبش، یعنی روشنفکران تکیه 

اجمال فرجام همراهی این نیرو با دو نیروی دیگر را 

 به اختصار توضیح می دهیم.  

آدمیت در جنبش مشروطه خواهی ایران برای توده  

مردم نقش چندانی قایل نیست و می نویسد: حرکت  

مردم   را  خواهی  بازار"مشروطه  و  وجود   "کوچه  به 

ا پارلمانی،  و نظام مشروطه  بتکار عوامل سر  نیاوردند 

از توده ی عوام، تصوری  گذر نبود. هیچ الزم نیست 

تجسم  که  یی  توده  بیافرینیم،  رمانتیک  و  شاعرانه 

ابتذال و معیار های ابتدایی و شور وهیجان غیر عقالنی  

ترقی   جهت  در  که  تراوید  می  چه  عوام  مغز  از  بود. 

جامعه به کار آید؟ نظام مشروطه ما به زمانی تاسیس  

 ۳54ص  –فریدون آدمیت  – فکر دموکراسی اجتماعی  - 2
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ه توده ی بی فرهنگ و بی سر و پای شهری یافت ک

خبر نداشتند که در جهان هستی، چیزی هم به عنوان 

انتخابی   حکومت  و  سیاسی  آزادی  و  انسانی  حقوق 

هست. آدمیت سپس از طالبوف نقل قول می کند و  

از رجاله یا جهله و فعله در هیچ نقطه ی    "می نویسد:  

مگر نیامده  عمل  به  امور جمهور  اصالح  و    دنیا  هرج 

  " 1مرج

واقعیت  از  دور  به  اندکی  شاید  آدمیت  این سخن 

ها   ده  مهاجرت  شاهد  ما  زمان  همین  در  زیرا  باشد، 

یا توده های گرفتار رنج نان    "رجاله و فعله"هزار نفری  

و آب از ایران هستیم. دلیل این مهاجرت ها شرایط  

حکومتی،   استبداد  وجود  ایران،  اجتماعی  و  سیاسی 

ی نو پا در ایران، سلطه زمین داران بر ضعف بورژواز 

چادر   روستایی،  زندگی  بدوی  شیوه  کشور،  اقتصاد 

نشینی و کوچ و عدم جاذبه شهر نشینی در کنار حمله  

ها و گریز ها و کشتار ها و غارت ایل ها و منازعات  

ایرانی   بود. صد ها هزار  بیرونی و نظایر آن  و  درونی 

و   از کشور شدند  از مهاجرت  آنان  ناگزیر  از  بسیاری 

نواحی جنوبی روسیه، هرات،  بازنگشتند.  دیگر هرگز 

مرو، بخارا، سمرقند، ترکستان و نیز کراچی و مسقط،  

حتا جزایر زنگبار و هند پر از ایرانیان آواره و سرگشته 

در   عثمانی،  دولت  قرنطینه  آمار  طبق  بود.  وطن  از 

مشروطیت   انقالب  خانقین    95آستانه  از  نفر  هزار 

د.یا به قول کنسول انگلیس در تبریز در سال  گذشتن

بر   بالغ  ساالنه  جنگ،  نخستین  نفر   200های  هزار 

قرون   های  کارگاه  درون  و  شدند  می  روسیه  راهی 

وسطایی و معادن مس و نفت باکو و جاهای دیگر جان  

را   اینان  کندند.  شهری"می  نامیدند    "هم  می 

و   فروش  و  خرید  گوسفند  مانند  ها  همشهری 

می شدند. و در غذاخوری ها و قطار ها یا در  تحقیر.

 .2محل های تفریح و تفرج اجتماعی راه نداشتند 

شماری از این کارگران تبعیدی، تحت تاثیر تالش  

با   آشنایی  اثر  در  و  روسیه  خواهان  آزادی  های 

سیاست  عرصه  به  سیاسی  های  دسته  و  روشنفکران 

 
    212ص   –فریدون آدمیت  –ایدیولوژی نهضت مشروطیت  - 1

به   شان  شد  و  آمد  جریان  در  و  شدند  می  کشانیده 

یران، ناقل اندیشه های آزادی خواهانه بودند بنابراین  ا

فکر و اندیشه ی دموکراسی اجتماعی از طریق همین  

کارگران از غرب و روسیه به ایران راه می یافت. باکو  

دو   عثمانی،  حکومت  پایتخت  اسالمبول  و  قفقاز  در 

 مرکز انتقال آگاهی های سیاسی به ایران بود. 

آزاد از  عمر.بسیاری  از گرچه  پیش  یخواهان 

مشروطیت کفاف نداد تا نتایج مبارزه و تالش خود را  

در راه انقالب و آزادی ایران ببینند، اما نسلی از این  

به  مشروطیت،  انقالب  ی  آستانه  در  روشنفکران، 

 عنوان.نیروی رهبری کننده انقالب در آمدند.  

 

 

 دهخدا و نشریه صور اسرافیل 

ت  و  قیام زحمت کشان  از  ماه  سلیم مظفرالدین  نه 

دستخط   صدور  و  آنان  های  خواست  برابر  در  شاه 

می گذرد که نخستین   "فرمان مشروطیت"معروف به  

شماره صور اسرافیل از زیر چاپ در می آید، در سطح  

 شهر پخش می شود و غوغایی به پا می کند.  

است که   "اسرافیل"در باالی صفحه نخست، تصویر  

ت دمید  می  خود  )شیپور(  صور  و  در  خفتگان  انبوه  ا 

های   شعار  و  کند  بیدار  را  پایش  زیر  مردگان 

و    "مساوات")آزادی(،  "حریت" )برابری( 

)برادری( برگرفته ازشعار های انقالب فرانسه "اخوت"

شماره   سرمقاله  در  دهد.  تعمیم  آنان  بین  را 

نخست.صوراسرافیل اهداف این نشریه بر شمرده می  

میل مشروطیت، تک  "شود که از جمله عبارت است از:

از مجلس شورای ملی، کمک به روستاییان،  حمایت 

سرمقاله    "ضعیفان و فقیران و حمایت از کارگران و...

کند: می  اعالم  قدم  "نویس  ثابت  نفس  آخرین  تا 

هستیم ....با صدای بلند می گوییم از تهدید و هالکت  

ترسیم.....تملق   نمی  احدی  از  نداریم....  خوفی  بیم  و 

 - -2 ۳5فرهنگ قاسمی  ص  –سندیکالیسم در ایران  



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

111 

 

گ نمی  را  و  کسی  خوریم  نمی  گول  رشوه  به  و  وییم 

 "1مدح بی جا از کسی نمی گوییم 

هفته نامه صور اسرافیل گرچه عمر درازی ندارد و 

شماره نمی پاید، اما بی پرواترین و تاثیر    ۳2بیش از  

نوشته  به  است.  مشروطیت  عصر  نشریه  گذارترین 

خواهان   "ملکزاده   مشروطه  از  یک  هر  خانه  در 

 . "2واقعی...چون کتاب مقدسی نگاه داری می شود

نشریه صور اسرافیل را سه تن می گردانند: جهانگیر  

صوراسرافیل به عنوان مدیر، قاسم تبریزی و علی اکبر  

دهخدا و هموست که بار عمده نشریه را بردوش دارد.  

درس   و  سیاستمدار  ادیب،  دوست،  فرهنگ  انسانی 

مسایل ایران و جهان   خوانده و فرنگ دیده و آشنا به

است.   جد  و  طنز  قالب  دو  در  او  های  نوشته  است. 

  "چرند و پرند   "نوشته های طنز او در هر شماره زیر نام

دخو، خرمگس، سگ  "و با امضای های گوناگون مانند  

حسن دله، غالم گدا، اسیر الجوال، روزنومه چی، خادم  

نی  به چاپ می رسد و با زبا  "الفقرا، نخود هر آش و...  

قابل فهم، ظریف ترین و دشوارترین مشکالت جامعه  

ایران را برای همگان طرح می کند و نابسامانی های  

جامعه، عامالن عقب ماندگی کشور، خرافات و جهل  

می   حمله  باد  به  بازی.را  حقه  و  آسایی  تن  دینی، 

گیرد.این نوشته هاست که در یک جامعه تازه از خواب 

جع، خان ها و زمین داران بیدار شده، خشم مالیان مرت

و   انگیزد  بر می  را  انقالب  واقع دشمنان  در  و  بزرگ 

 کمر به نابودی نشریه و گردانندگان آن می گیرند.  

.دهخدا در کنار این مقاالت طنز، نوشته های جدی  

نیز دارد که در برگیرنده مسایل عمیق جامعه مانند  

و   استبداد  کارگران،  کشاورزان،  مالکیت،  زمین، 

استعمار است. مثال در شماره  است ، مساله  21ثمار و 

آدمیت،   فریدون  که  کند  می  مطرح  را  کارگران 

نویسنده اش را علی اکبر دهخدا معرفی می کند. در  

 بخشی از این مقاله آمده است:  

 
  1صور اسرافیل شماره یکم  -1

  4۳۳، ص 2تاریخ مشروطیت ایران، مهدی ملک زاده، ج – 2

کار    " کثرت  و  کار  کثرت  به  بسته  مملکت  ترقی 

منوط به تسهیل طرف آن است.... در زیر لقمه های 

فالن امیر، فالن وزیر، و فالن مجتهد    چرب و شیرین

که تحصیلش بی زحمت متصور می شود.... عرق های  

گرم رنجبران و آه های سرد کارگران به تیرگی ابرهای  

شود   می  دیده  دیجور  های  شب  ظلمت  و  توفانی 

.....امروز به هر درجه که ما بتوانیم از حقوق اربابی و  

عایدی رعایا  مطامع صاحبان سرمایه.....کسرکرده و بر

و کارگران بیفزاییم، به همان درجه در احترام به کار  

کرده   سعی  کارگر  طبقه  ازدیاد  بر  و  ایم  کوشیده 

ایم....فقط به کارگر باید حالی کرد که تو برای تحصیل 

ونبات   جماد  یی،  نشده  خلق  نبات  و  جماد  تربیت  و 

 .. ".۳برای اسایش و راحتی تو موجود شده است

به   و  دهخدا  با حرکت  آگاه است که گرچه  خوبی 

قدرت   حوزه  مجلس،  و  قانون  ایجاد  با  و  مردم  قیام 

اما قوانین   یافته است،  تا حدی کاهش  نامحدود شاه 

وضع شده و نمایندگان مجلس را توان آن نیست تا 

ایجاد کنند.   کوچک ترین تغییری در زندگانی مردم 

  فقر و گرسنگی، بی سوادی و بی فرهنگی، بیماری و 

و   غارت  قحطی،  و  گرانی  وبا،  سیل،  بهداشتی،  بی 

چپاول خان ها، شور بختی و سیه روزی میلیون ها  

انسان، کشاورزان و کارگران را در بر گرفته و زندگی  

شان هر روز سیاه تر می شود. پس می نویسد تا شاید  

 از این طریق راه اصالح امور باز شود

دی ماه   14نخستین شماره صور اسرافیل به تاریخ 

خورشیدی روی دکه روزنامه فروشی ها ظاهر    1286

  29می شود و آخرین شماره این نشریه تاریخ شنبه  

خود  1908ژوئن    19.)1287خرداد   پیشانی  بر  را   )

دارد، یعنی سه روز پیش از کودتای محمد علی شاه و  

خان  جهانگیر  شدن  کشته  از  پیش  روز  چهار 

یفتگان آزادی صوراسرافیل مدیر نشریه و شماری از ش

 است.

 

 صوراسرافیل، شماره بیست و یکم    – ۳
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 از کودکی تا تبعید 

سال   در  دهخدا  اکبر  در   1256علی  خورشیدی 

تهران زاده می شود و پس از آموزش های ابتدایی نزد  

بزرگان،.به مدرسه سیاسی تازه تاسیس تهران راه می  

ایران   پایان تحصیل همراه وزیر مختار دولت  با  یابد. 

را در اتریش    روانه شبیه جزیر بالکان می شود و مدتی 

می گذراند و زبان فرانسه را می آموزد. پس از آن با  

به رم می رود، مدتی را نیز در    "معاون الدوله"سمت  

می   روسیه  ازادیخواهی  جنبش  مراکز  از  یکی  باکو 

گذراند. این اقامت که در مجموع دوسال و نیم به درازا 

می کشد، دهخدا را با اندیشه های مترقی جهان غرب 

از آشنا م با شماری  نزدیک  نیزاز  بادکوبه  در  ی کند. 

عناصر سوسیال دموکرات آشنا می شود. با بازگشت به  

صورت  دو  به  اش.را  آزادیخواهانه  های  فعالیت  ایران 

ادامه می دهد. فعالیت علنی اش در   علنی  مخفی و 

با   کاری  هم  و  نگاری  روزنامه  نویسندگی،  چارچوب 

و عضویت در    نشریه صور اسرافیل، نمایندگی مجلس

احزاب رسمی است، اما در زمینه فعالیت های مخفی،  

کمیته سوسیال دموکرات  "او را از موسسان حزب یا  

و نیز    "کمیته اجتماعیون عامیون ایران  "یا    "ایران  

می دانند. این کمیته با حزب   "کمیته سری انقالب "

قدیمی ترین حزب.سوسیال دموکرات قفقاز    "همت"

اصلی    بستگی و حزب همت از شاخه های  یکی  نیز 

حزب سوسیال دموکرات قفقاز به شمار می آمد و با  

دارد.   نزدیک  پیوند  روس  دموکرات  سوسیال  حزب 

عامیون  اجتماعیون  کمیته  موسسان  ادمیت  فریدون 

می داند و می نویسد: نام    "گروه ایرانی "ایران را یک 

ضمن   ملکزاده  اما  دانیم،  نمی  را  موسس  هیات  آن 

 
  1415ص   –  2مهدی ملکزاده، ج –تاریخ مشروطیت ایران   - 1

برای مجله اطالعات    1۳۳2الملک در شهریور  شیخ 2- یادداشتی  طی 

از چگونگی روانه شدنش به اُدِسا و  (  1۳۳2شهریور    27هفتگی )مورخ  

  میرزا) شاه مخلوع( در آن ایام روایت کردوگوهایش با محمدعلیگفت

صبحمحمدعلی میشاه  دریا  لب  معینی  کافه  به  زود  آن  های  و  رفت 

به مجرد ورود شاه کارکنان کافه  خانه دارای چند شاهقهوه بود.  نشین 

.که به منظور مبارزه "کمیته ملی انقالب"ار  بررسی ک

علیه خودسری های محمد علی شاه به وجود آمد، نام  

صور  جهانگیر  المتکلمین،  ملک  جمله  از  تن  چند 

اسرافیل، سلیمان میرزا اسکندری، و علی اکبر دهخدا  

را به عنوان اعضای موسس کمیته اجتماعیون عامیون 

 .  1ایران ذکر می کند 

نفر بود که به گفته    15این کمیته  مجموع اعضای  

رشید ترین و مهم ترین فرزندان انقالب   "ملکزاده از  

استبداد،    " با  مبارزه  آن  و.هدف  شد  می  تشکیل 

یک   اوردن  وجود  به  و  مستبد  تاج  و  تخت  واژگونی 

از   که  بود  حقیقی  آتش  "مشروطه  و    "نیروی خون 

سرچشمه گرفته باشد. کمیته در یکی از جلسات خود 

یم به اعدام انقالبی اتابک صدراعظم و محمد علی  تصم

تیر می   با  را  اتابک  تبریری  اقا  شاه می گیرد. عباس 

زند، اما محمدعلی شاه در انفجار بمب جان سالم به  

 در می برد.  

به نظر می رسد طرح ناموفق ترور شاه، اختالفاتی  

را میان اعضای کمیته دامن می زند و با اوج گیری  

هر   در  اختالفات،  تا  رود  می  سویی  به  تیر    16کس 

( محمد علی شاه به  1908ژوییه    7خورشیدی )1287

یاری مستقیم روسیه و جلب رضایت انگلستان دست 

به کودتا می زند و در نخستین یورش به بهانه این که  

گروهی از مخالفان شاه در مجلس بست نشسته اند،  

عناصر   کودتا،  دنبال  به  بندد.  می  توپ  به  را  مجلس 

فعال و انقالب دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه 

کشته می شوند. جهانگیز خان مدیر صوراسرافیل عضو 

ملی   کمیته  موسس  و  عامیون  احتماعیون  کمیته 

با  همراه  المتکلمین  ملک  رزمش  هم  نیز  و  انقالب 

سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه روح القدس در  

نزدیک به    2ندباغ شاه به طرز فجیعی به قتل می رس

گذاردند که مردم داخل  نشین محل جلوس شاه میپاراوانی جلوی شاه

..شاه عادت داشت کمی که به تماشای آمد و رفت  نبینند.کافه ایشان را  

زد و ملتفت نبود که  شد با خود حرف میدر خیابان خیره می  مردم عابر 

عالقه  دیگری در محضر او نشسته است. ..فرمود: »یک مشت مردم بی

سوزی نسبت به من اطراف مرا گرفته بودند و  به همه چیز در لباس دل

قدر پا فشردند که مرا  اتابک را دشمن من و مملکت معرفی کردند و آن
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جمله  از  اجتماعی  فعاالن  و  نمایندگان  از  تن  هفتاد 

الواعظین، سید حسن  بهاء  زاده، معاضدالسطنه،  تقی 

حبل المتین و علی اکبر دهخدا به سفارت انگلیس در  

 قلهک پناه می برند.  

محمد   انگلیس،  سفارت  به  شاه  مخالفان  هجوم  با 

بیر سفارت  از  را  آنان  کند  می  تالش  شاه  ون علی 

بیاورد،  اما موفق نمی شود. کسروی این بست نشینی  

در سفارت بیگانه را نکوهش می کند و نویسنده حیات  

نویسد:   می  نیز  که "یحیی  آن  بی  طلبان  مشروطه 

متوجه سیاست مشترک روس و انگلیس شوند،.هجوم  

   "1می اورند که وارد سفارت خانه شوند

در مورد    از سرنوشت و کار هفتاد تن بی خبریم، اما

دست  به  روز  آن  در  او  اگر  که  نیست  دهخدا،تردید 

و   دوست  از  بهتر  سرنوشتی  افتاد،  می  شاه  نیروهای 

باغ   در  که  نداشت  اسرافیل  صور  جهانگیر  همرزمش 

شاه، طنابی بر گردنش انداختند و از دو سو آن قدر  

 کشیدند تا به طرز فجیعی خفه شد. 

 سد:  دهخدا، خود در باره این روز شوم می نوی

عصر روزی که فردای آن جنگ شد، تقی زاده به  "

من گفت: شما امشب بیایید منزل من، می خواهم یک  

کردار   و  ناشایسته  اعمال  از  جامع  و  مفصل  الیحه 

ناپسندیده محمد علی شاه تهیه کنم تا فردا آن را در  

مجلس قرائت کرده و کار او را یک سره کنیم. من شب 

ون هوا خیلی گرم بود، روی  به منزل تقی زاده رفتم. چ

پشت بام رفتیم و قلم به دست گرفتم و تا نزدیک صبح  

که الیحه را تمام کردم. چون بسیار خسته بودم خوابم 

برد. ولی صدای توپ و شلیک تفنگ مرا از خواب بیدار 

زاده   اضطراب در خانه تقی  با  را  از ظهر  تا بعد  کرد. 

 
مودند و خودشان پشت قرآنی را نوشته مهر کردند و  در تلف او موافق ن 

ها فهمیدم که  هرچه کردند آن هفت نفر کردند. گناهی نداشتم و بعد

می او  و  بود  مملکت  و  من  به صالح  و  نبود  بد  اتابک  با  نیت  خواست 

داند که آن هفت نفر  مشروطیت به مصلحت من سازش کند و خدا می

اسراف صور  کردن  تلف  در  و  ملکنگذاشتند  و  قاضی  یل  و  المتکلمین 

قزوینی همان اشخاص آمدند و گفتند که قزاق با این افراد خونی است  

می قزاق شورش  نشوند  سیاست  اشخاص  این  من حتی  اگر  به  و  کند 

جمال سید  بدبخت  سید  آن  ندادند.  هم  کردن  استخاره  الدین  مجال 

شده بود  گذراندم و سپس به وسیله درشکه که تهیه  

 2به طرف سفارت روانه شدیم 

روزنامه مساوات   عبدالرحیم خلخالی دستیار مدیر 

که در آن روز برای دیدن تقی زاده به خانه اش می  

نویسد:   می  می  "رود،  گو  و  گفت  و  بودیم  .نشسته 

کردیم که ناگهان آواز شلیک برخاست و دانستیم که  

جنگ آغاز شده است. هم چنان آن جا می بودیم و  

چون همه آن پیرامون ها را سرباز ها فرا گرفته بودند،  

کسی را یارای بیرون رفتن نبود. ...نمی دانستیم چه  

باید کرد؟ چندان ترس بر ما چیره شده بود که با چشم  

 .  "۳خود دیدم که موهای سر دهخدا سفید گردید 

به هرصورت، دهخدا با پناه بردن به سفارت خانه  

می برد. او در این جا به نکته   انگلیس جان سالم به در

کشور  دو  هماهنگی  از  نشان  که  کند  می  اشاره  یی 

روسیه و انگلستان در از میان بردن اساس مشروطیت  

 است. دهخدا می نویسد:  

همین که وارد سفارت شدیم، از کاردار پرسیدم:  "

چه طور شد که دولت انگلیس حاضر شد که محمد  

مجل ها،  روس  دستیاری  به  شاه  توپ علی  به  را  س 

ببندد. و مشروطه را از بین ببرد؟ کاردار سفارت فقط  

 این جمله را گفت: 

   "4آلمان در اروپا خیلی قوی شده است!"

ایوانف می نویسد که پناه دادن مشروطه خواهان به 

باغ سفارت، هم دردی با آنان نبود، بلکه برای نجات 

وجود  عمال خود بود که در صفوف نمایندگان مجلس  

محافظت   را  افراد  این  خواستند  می  ها  آن  داشتند. 

کنند تا در آینده مجری برنامه های امپریالیستی شان 

   5در ایران باشند.

پدرسوخته آن  را  واقاصفهانی  سید  سید،  آن  کند  خدا  کشتند.  عی  ها 

 "نبوده و دست من آلوده به خون سید اوالد علی نشده باشد

 

 ۳4۳ ص  – 2ج  –یحیی دولت آبادی   -حیات یحیی -2

 8۳8ص 4تاریخ مشروطیت..ج، -۳
 655تاریخ مشروطه، احمد کسروی،ص - 4
 420ص   –  2همان جا  ج  - 4
 51ص   –م. ایوانف  - انقالب مشروطیت ایران - 5
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راندن  بیرون  در  ناکامی  از  پس  شاه  محمدعلی 

به تبعید شان داد و   پناهندگان درون سفارت، حکم 

در باره  تقی زاده، دهخدا، بهاالواعظین، صدیق حرم،  

یر حبل المتین.چنین نهاده شد که شاه در رفت  و مد

سفر را بپردازد تا از ایران بیرون روند. ..همگی سوار در 

راه  از  سفارت  غالمان  همراه  شده،  دولتی  کالسکه 

گیالن روانه قفقاز شدند و چون به باکو رسیدند، هر  

 1یک به سویی رفت. 

دهخدا زن و فرزندان را در ایران به جا می گذارد و  

تنها عازم فرانسه می شود.  مدتی در پاریس می ماند  

و در آن جا به فکر نشر دوباره صور اسرافیل می افتد.  

اما مقامات دولتی فرانسه ظاهرا با نشر چنین روزنامه 

از  چند  تنی  همراه  به  پس،  کنند.  نمی  موافقت  یی 

ج از  گذشته  انتشار  یاران  برای  معاضدالسطنه  مله 

 مجدد صور اسرافیل به سوییس می روند.  

می  رشتی  خان  کریم  میرزا  از  نقل  به  زاده  ملک 

لنین رهبر ازادیخواهان روسیه در این زمان  "نویسد:  

در شهر زوریخ واقع در سوییس می زیست و با آنان  

]تبعیدیان ایرانی[ آشنایی پیدا کرد و توصیه هایی به  

آ معاضدت  مراکز  و  تقویت  برای  روسیه  زادیخواهان 

انقالبیون ایران نمود و در روزنامه یی که در سوییس  

به مدیریت خود منتشر می نمود، مقاالتی چند راجع 

به مشروطیت ایران و هم کاری دولت مستبد ایران با  

دولت تزاری و مظالم روس ها در ایران و فجایع محمد  

 .  "2علی شاه منتشر کرد

رابطه میان تبعیدیان ایرانی با روس ها از    چگونگی

جمله با رهبران انقالبی روس بر ما معلوم نیست. مثال  

نمی   و  بی خبریم  روابط  این  میزان  از  درستی  به  ما 

نیز   دوستانش  و  لنین  با  او  یاران  و  دهخدا  آیا  دانیم 

مالقاتی داشته اند یا خیر و یا به درستی میان شان  

نیازمند پژوهش همه جانبه  چه گذشته است؟ این امر  

و کند و کاو همه جانبه در آرشیو ها و مراکز دولتی  

 
 678-677ص  – احمد کسروی  – تاریخ مشروطه  - 1

  2990ص   –  5ج  – تاریخ مشروطیت  -

دو کشور سوییس و فرانسه است و باید در مقاله یی  

 دیگر به آن پرداخت.  

در   اسرافیل  صور  شماره  نخستین  هرترتیب،  به 

  1909ژانویه    2۳مطابق با    1۳27تبعید در محرم سال  

اپ بیرون می آید  در شهر ایوِردون سوییس، از زیر چ

و   خشم  پاید.  نمی  بیشتر  شماره  سه  مجموع  در  و 

از بیست  خروش دهخدا در این زمان حد و حصر ندارد.  

صور   شماره  سه  در  که  بلندی  و  کوتاه  مقاله  دو  و 

اسرافیل اروپا به چاپ می رسد، بیست و دو مطلب بر  

است.   استبدادی  نظام  و  سلطنت  ضد  ضد.شاه، 

م ترین مقاله روزنامه  »طبیعت سلطنت چیست؟« مه

است که به طور مستقیم نهاد سلطنت را به نقد می  

کشد و عده یی از پناهندگان محافظه کار را به واکنش 

وا می دارد. دهخدا در سر مقاله شماره نخست صور 

اسرافیل، ضمن حمله به کودتای دار و دسته محمد  

علی شاه، از جهل و عدم آگاهی مردم و انتساب امور  

ه به عالم دیگر به سختی انتقاد می کند.و بیداری  روزان

و آگاهی را نخستین شرط برای تغییر اوضاع زندگی  

طبیعت سلطنت  "می داند. نویسنده در بخشی از مقاله  

 .می نویسد:  "چیست؟

در مملکتی که جهل جای علم، زور جای حق و    "

موهبتی   است، سلطنت  گرفته  را  حقایق  جای  اوهام 

....ای الهی.  قدر است  هر  که  است  انسان  طبیعت  ن 

ضعف جهالت بیشتر بر او غالب شود، بیشتر اعمال این  

جهانی را از حوزه اختیارات استثنا کرده و نسبتش را  

به عالمی دیگر می دهد. تا وقتی انسان اسیر جهالت 

است، ضعف جهالت او را مجبور به اتکال به اسمانی  

بار بست  بودن أمور عظیمه می کند . اما وقتی جهل  

و علم به تواریخ و سیر عمر نوعی بشر و فلسفه حیات 

ملل و هزاران شعبه از علم دیگر بر انسان مکشوف شد،  

آن وقت همین قوت کافی ست که سلطنت را در ردیف 

   ".۳سایر اعمال یومیه بگذارد

 صور اسرافیل، دور جدید، شماره یکم   - ۳
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باشعری   اسرافیل،  صور  شماره  آخرین  در  دهخدا 

تهرا از دوست و همدم روز های  نو،  یاد می  کامال  ن 

قطعه شعر مسمطی است در   "ای مرغ سحر  "کند.  

پنج بند که به یاد جهانگیر صور اسرافیل نوشته می  

 شود و نخستین بند آن چنین است:

بگذاشت ز    -——ای مرغ سحر، چو این شب تار

سیاهکاری  سر 

اسحار  بخش  روح  نفحــــه  سر    ——وز  از  رفت 

خماری   خفتگان 

محبوبه نیلگون    -——تــــاربگشود گره ز زلف زر  

 عماری

پدیدار شـــد  کمـــال  به  واهریمن   -——یزدان 

 زشتخو حصاری 

 یاد ار زشمع مرده یار آر.. 

در باره سرایش این شعر، گفته می شود که شبی  

نشریه  مدیر  اسرافیل  صور  جهانگیر  دهخدا 

صوراسرافیل را در خواب می بیند که خطاب به دهخدا  

گوید ک  "می  نگفتی  افتاد؟  چرا  خاک  به  جوان  او  ه 

من از این عبارت چنان فهمیدم که    "دهخدا می گوید:

می گوید: چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشتی؟ و 

بالفاصله در خواب این جمله به خاطرم آمد: »یاد آر 

زشمع مرده یاد آر!« در این حال بیدار شدم و چراغ را 

ذیل   روشن کردم وتا نزدیک صبح سه قطعه از مسمط

را تصحیح کرده و   را ساختم و فردا گفته های شب 

صور   سوم  شماره  ودر  افزودم  آن  بر  دیگر  دوقطعه 

 "اسرافیل در ایوردون سویس چاپ شد.

در باره این شعر، تحلیل های زیادی وجود دارد وبرخی آن  

را نخستین شعر موج نوی ادبی در ایران می دانند. شاعر در  

لی که سوگوارِ قتلِ دوست و  زمان سرودن این شعر، در حا

است،اما،   اسرافیل  صور  جهانگیرخان  میرزا  خود،  همکار 

اصلی شعر   مایه  درون"امید به پیروزی"تقابلِ »سوک« و  

ی دهد. در این شعر برخی از عناصر نمادین، از را تشکیل م

است، فرهنگ ایران باستان انتخاب شده    ناخودآگاه جمعی

شکنی کرده و  کارگیری بعضی از آنها، سنتاما شاعر در به

 
 ویکی پدیا   1

های  برایشان وجهی اجتماعی قائل می شود.هم چنین نمونه 

از   و  استعاره ،  بخشیجانمتعددی  آن   تلمیح،تشبیه  در 

آوایی   ترکیبات  از  استفاده  با  شاعر  و  است  مشهود 

را غنی می سازد. زبان این شعر    موسیقی درونی شعرمناسب،

انگیز است. برخی از ادیبان ایران مانند  روایی و لحن آن حزن 

، آن را غالمحسین یوسفیو    پوریحیی آرین،  منوچهر آتشی

کرده تلقی  بدیع  قالبشعری  که  ادبیات  اند  در  کهنه  های 

سد که شعری  راست. به نظر میفارسی را به چالش کشیده

حال،    ترکی این  با  است.  بوده  شعر  سرایش  بخش  الهام 

عار شاعران اروپایی هم در آن به چشم  هایی از تأثیر اشنشانه

الهاممی شعر  این  مانند  خورد.  دیگری  شاعران  بخش 

بهار پ   محمدتقی  اعتصامی و  اشعار    روین  سرودن  در 

 1استبوده

تبعید   در  شماره  سه  از  پس  اسرافیل  صور  چاپ 

متوقف می شود، اما دهخدا خستگی نمی شناسد و به  

له صور اسرافیل حتا در تبعید هر دری می زند تا شع

خاموش نشود. پس به این و آن مراجعه می کند، نامه  

می نویسدو یاری می جوید و در این فاصله به سراغ  

نامه   القدس"هفته  آن   "روح  مدیر  یاد  با  و  رود  می 

سلطان العلمای خراسانی روزنامه نگاری که روز بعد از 

ه می اندازد  کودتا کشته شد، نشریه روح القدس را به را

 که عمر آن فقط دو شماره می پاید.  

از  اسرافیل  صور  شماره  سه  چاپ  از  پس  دهخدا 

لحاظ مادی دچار دشواری های زیادی می شود. نگران  

و مایوس از ادامه راه، به پاریس باز می گردد تا شاید  

دوستان گذشته را متقاعد به ادامه چاپ صوراسرافیل  

ی به جز عذاب و رنج کند، اما زندگی در پاریس چیز

کننده.یی    "نیست.   گیج  ماجرای  پاریس  در  زندگی 

است. تعداد مهاجران سیاسی هر روز اضافه می شدند.  

کسانی که می آمدند، در ابتدا سرشار از شور و شوق  

کم   کم  بعد  اما  بودند،  گذشت  می  چه  آن  باره  در 

کوچک.زندگی   های  اضطراب  شدند.  می  افسرده 

زمره زندگی آن ها را پژمرده می  مهاجری و مبارزات رو

کرد. اختالف در داخل گروه ها یک مساله أعصاب خرد  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C
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کن بود. تمام مسایل سیاسی در باتالقی از مباحثات  

شد.   می  ور  غوطه  متقابل  های  تهمت  و  شخصی 

مشاهده اثار ویرانگر گرسنگی، بسیار رنج آور بود. یکی  

همه   این  با  فضایی  چنین  در  زندگی  دیگر  سال  دو 

به معنی   مهاجری،  زندگی  تراژدی های  و  مشاجرات 

در   بود..زندگی  شکستگی  درهم  یک  سوی  به  رفتن 

میان.این مشاجرات و رسوایی ها، این تفاله های وازده  

زشت و جهنمی، تهوع آور بود. این همه را نظاره کردن  

 ".1تهوع آور بود

دهخدا در پاریس گرفتار چنین مسایل و مشکالتی  

نامه های پی در پی اش، از تالشی بیهوده برای است و  

و   تنهایی  اداری،  های  دشواری  اسرافیل،  صور  چاپ 

 تنگ دستی خود سخن می گوید. در جایی می نویسد:

سرگردان،   " زندگی  عمر  یک  بدهید.  من حق  به 

یک دنیا استعداد و امید هدر رفته، دو سال با خون 

بدتر    دل زندگی کردن و تحمل آن مخاطرات.از همه

   ".2مایوس شدن از چهار نفر رفیق.

این نامه ها اوج نومیدی و درماندگی دهخداست که  

گاه طلب مرگ یا خودکشی می کند. دوری از خانواده 

تا سرحد   را  او  نومیدی  و  یاس  و  پولی،  بی  وطن،  و 

خانه  "خودکشی پیش می برد. از یک سو قلبش در  

ایران گذاشته است  یی است که نامش را    "نیم سوخته  

که   ست  اروپا  در  زندگی  دیگر،  سوی  و    "واز  قلب 

را قرن هاست مسخره کرده است.  "وجدن و حقانیت 

  11این امر برایش سخت دردناک و اندوه آور است در  

در نامه یی به معاضدالسطنه.که در لندن   1908اکتبر  

برای من پاریس حکم تهران، تبعید    "است می نویسد:  

تکفیر   در  حکم  بدبختی  حکم  غربت  در  گرسنگی  و 

وطن بود از این رو، تقریبا از زندگی و آن چه که در 

آن هست به غایت زده و متنفرم و گمان می کنم که  

 "راحتی در عزلت کلی یعنی مرگ است ...

در حالی که از سراسر ایران خواهان دریافت نشریه  

  صوراسرافیل در تبعید اند و به نوشته دهخدا از تبریز 

 
  1214-  191ص    –ترجمه ز. اسعد    - ن. کروپسکایا  – به نقل از یاد ها    -
 17به کوشش ایرح افشار، ص نامه های سیاسی دهخدا ،   2

و شیروان چهل نمره  اباد  از عشق  صد نمره)نسخه(، 

اند  خواسته  روزنامه  و  اند  نوشته  هم  بخارا  از  ، ۳حتا 

افسوس که دیگر امکان ادامه صور اسرافیل به ده ها  

 دلیل میسر نیست.

در نامه یی از عشق و عالقه مردم ایران به نشریه  

اند، اما   صوراسرافیل سخن می گوید که خواهان آن 

از عشق آباد و   "چاپش در خارج فراهم نیست: امکان 

روزنامه  نمره  قریب چهل  داشتم که  ایروان دو کاغذ 

بودند. عجب حکایتی است. مردم تصور می  خواسته 

کنند که من همانی ام که در تهران.می نوشتم.. هیچ  

نمی دانند که االن یاس تا چه حد و نا امیدی من تا  

ر خود  به  مرا  .وطن  است  اندازه  دهد.  چه  نمی  اه 

دوستان به واسطه فقر من، از من متنفر و فراری شده 

اند .شب و روز طعن و طنز می زنند که فالنی کاره]  

یی [ نیست و فکری جز وقت گذراندن ندارد. در جواب 

این اشخاص فقط الزم است که بگویم: برادر های عزیز  

بردید،   دزدیدید،  کردید،  ریاست  کردید،  وزارت  من! 

االن هم فرقی که در زندگی تان پیدا شده    خوردید و

است، همین است که پول های تان را آورده اید در  

 "مملکت ازاد و با تجمل تری عیش می کنید. 

.به که می توان گفت که در میان این همه وزرا، "

رجال، اعیان و متفرقه که امروز به تهمت وطن پرستی 

دو  که  نیست  فداکاری  قدر  آن  اند  هزار    تبعید شده 

تومان برای فراهم کردن أسباب طبع یک ورق روزنامه  

خدمت   صدد  در  عالی  حضرت  واقعا  کنند.اگر  صرف 

باشید، باید به هرسرعت که هست به پاریس تشریف  

حروف   خریدن  برای  فوری  تومان  هزار  اقال  آورده، 

فقط.حاضر کنید و بنده و شما و اگر خواست اقا میرزا 

  "4قاسم خان ذست به کار شویم 

می    1908نوامبر    15وباز در نامه یی دیگر به تاریخ  

بعد از صد فرانک پول تلگراف های متعدده  "نویسد:  

امید   مایه  پول  آخرین  از  فرانک  صد  هشت  دادن، 

بستگان تهران از سفارت خانه رسید. قریب چهار صد  

 24همان جا، ص  - ۳

  418نامه های سیاسی دهخدا ، به کوشش ایرج افشار، ص   -
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فرانک به پانسیون مقروض بودم دادم، یک صد فرانک  

.که به دبیر الملک داشتم از بابت دویست فرانک قرضی

دادم یک صد فرانک هم به مرور از عمرو و زید گرفته  

یک   و  تشک  و  لحاف  یک  هم  را  مابقی  بودم. 

هم  "ویستون" االن  و  خریدم  زمستانی  کُت(  )وِست: 

بدون خجلت عرض می کنم که سه روز است با نان و  

   " 1شاه بلوط می گذرانم 

 و در جای دیگری می نویسد: 

بند  "  را این  پانسیون  زیاد شدن قرض  از ترس  ه 

منزل جناب شیخ محمد خان   اینک در  و  رها کرده 

قزوینی به قدر پهن کردن یک رخت خواب روی زمین  

)آن هم فقط در شب( جا عاریه کرده ام و با سه فرانک  

و نیم پول که االن در کیف دارم )یعنی آن چه که پول 

از  در تمام دنیا دارم( می خواهم محمد علی شا را  ه 

عودت  ایران  به  را  مشروطه  و  کرده  خلع  سلطنت 

   ".2دهم 

با گذشت زمان، زندگی تبعیدی هرچه بیشتر چهره 

اش را برای تبعیدیان عریان تر می کند. فقر و به دنبال  

آن، یاس مسایلی اند که دهخدا را نیز از آن گریزی 

نیست. یاران گذشته، آنان که صاحب مال و مکنتی  

راه شان را از دهخدا جدا کرده اند و  هستند، خط و  

در گوشه یی از اروپا به زندگی عادی خود مشغول اند  

اما   است،  رسیده  پایان  به  مبارزه  زمان  اینان  .برای 

دهخدا به عنوان یک روشنفکر و کسی که قادر نیست  

بیشتر گرفتار رنج    "همیشه مثل کارگران کار کند،  "

اند دست روی  و گرسنگی است و در عین حال، نمی تو

دست بگذارد و آرام بنشیند. در نامه یی به دوست خود  

 می نویسد:  

مخبرالدوله چه می گوید؟ احتشام السلطنه چه می   "

بی   حرف  کم  تهران  های  انجمن  در  خواهد؟ 

فایده.شنیده ایم. کار ما معین است: ما باید رشته کار  

مان را بگیریم و پیش برویم. اگر به مقصود رسیدیم،  

 
  121همان جا ، ص  -

 25همان جا، ص  - 2
 همان جا،  - ۳

دیم و اگر نرسیدیم پیش وجدان و انسانیت خجل رسی

 . "۳نباشیم

و   زده  دل  روز  به  روز  اروپا  در  زندگی  از  دهخدا 

مایوس تر می شود. پس، نا امید از ماندن در اروپا به  

یکی از مراکز مخالفان محمد    "انجمن سعادت"دعوت  

علی شاه که در اسالمبول فعالیت می کند، عازم این  

کار و  شود.  می  نام    شهر  به  انجمن  این  ارگان  نشر 

أصول حقوق "را بر عهده می گیرد.مقاالت    "سروش  "

که در این    "روس و انگلیس چه می کنند؟"و    "انسانی

 .  4نشریه به چاپ رسیده به قلم علی اکبر دهخداست

در   دهخدا  را  سروش  نشریه  از  شماره  پانزده 

میان   که سرنوشت جنگ  اسالمبول منتشر می کند 

نقالبی و ارتجاعی در ایران پایان می گیرد.  نیروهای ا

آذربایجان وازادیخواهان  این شهر که در کنار ستار،  

حیدر و یاران گرجی و قفقازی اش گرد آمده اند، پس  

از ماه ها پیکار سخت، اخرین سنگر های ارتجاع را در  

تهران فرو می ریزند. تهران فتح می شود و محمدعلی  

تبعیدیان   گریزد.  می  و  شاه  گردند  بازمی  کشور  به 

دهخدا هنوز در خارج است که از سوی مردم کرمان 

ملی  شورای  مجلس  در  نماینده  عنوان  به  تهران  و 

برگزیده می شود و او خسته و درمانده از یک تبعیدی  

که دوسال و نیم به درازا می کشد، باز می گردد، تا  

دور تازه از فعالیت های سیاسی اش را، البته این بار  

 ر جناحی دیگر، آغاز کند.  د

در نخستین ماه های تاسیس  "به نوشته ملکزاده:  

مجلس دوم، تخم اختالفی که میان مشروطه خواهان 

در دوره اول یا به اصطالح مشروطه صغیر کاشته شد 

فتح   از  پس  دوانید،  ریشه  مهاجرت  دوم  دوره  در  و 

از زیر خاک بیرون آورد و به قول معروف   تهران سر 

 .  "5د آفتابی ش 

با سقوط تهران و تشکیل مجلس دوم دو حزب سر 

بر می دارند: حزب دموکرات و حزب اعتدالیون. یا به  

 505-504ص  -2ج  -تاریخ سانسور در ایران، گوئل کهن - 4
 1۳2۳ص  –  6ج  –تاریخ مشروطیت  - 5



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

118 

 

تعبیری دیگر، انقالبی و اعتدالی که رویاروی هم قرار 

می گیرند. کمیته اجتماعیون عامیون سابق ضمن نیاز 

یا سوسیالیست   "اجتماعیون"به فعالیت علنی، عنوان  

تغییر    "حزب دموکرات ایران"را حذف و نام خود را به  

می دهد و تشکیالت سابق خود را منحل می کند. در  

باره علل انحالل این کمیته بسیار نوشته اند که عدم.  

یک  کردن  متحد  و  سازماندهی  برای  عینی  شرایط 

انقالب سوسیالیستی،  برای  تدارک  و  پارچه کارگران 

حیث  از  جامعه  ماندگی  عقب  فئودالیسم،  بقایای 

اجتماعی، وضعیت طبقه کارگر، مداخالت    –  اقصادی

مستقیم دول امپریالیستی  از جمله آن هاست.رسول  

فئودالیسم  بقایای  هنوز  ایران  در  که  نویسد  زاده.می 

.  1وجود دارد و کلمه سوسیال حساسیت بر انگیز است

یک   را  کمیته  انحالل  نیز  آگاهی   "عبدالحسین 

حزب    "2تدبیرتاکتیکی  این  خواند.  اعالم می  ضمن 

موجودیت خود در آغاز مجلس دوم، مرامنامه یی در  

ماده تدوین و به اجرا می گذارد و خواهان برابری    4۳

آزادی  نژاد،  از هر مذهب و  ایرانیان  و تساوی حقوق 

لزوم   تعرض،  از  افراد  مصونیت  اجتماعات،  و  بیان 

تحصیالت اجباری و رایگان، توجه مخصوص به زنان  

اسیس بانک ملی، جدایی دین از و تحصیالت آنان، ت

سیاست، لغو بیگاری، ممنوعیت کار برای کودکان کم  

از   سال، تعیین ساعات کار کارگران به میزان   14تر 

به    10 به تدریج  ساعت کاهش    8ساعت در روز که 

  ۳خواهد یافت و نظایر آن است

در میان موسسان این حزب چهره هایی مانند حیدر  

امین محمد  اوغلی،  محمد    عمو  شیخ  زاده،  رسول 

احمد  میرزا  نجات،  اردبیلی،  مساوات،  خیابانی، 

و   شود،  می  دیده  دیگران  و  نوبری  قزوینی،تربیت، 

چیزی که در این میان شگفت آور است جای خالی  

اجتماعیون عامیون  از موسسان سابق کمیته  دهخدا 

است. دهخدا، به دلیلی که بر ما روشن نیست، صف 

 
  1154حید عمو اوغلی در گذر از توفان ها، رحیم ریس نیا ؛ ص - 
،  1ع. آگاهی ، نقل از اسناد تاریخی ج  - اندیشه مارکسیسم در یارن  - 2

 ۳5ص 

گذ یاران  از  را  کنار   خود  در  و  کند  می  جدا  شته 

اعتدالیونی مانند صادق طباطبایی، بهبهانی، میرزا علی  

قاسم   میرزا  معاضدالسطنه،  آبادی،  دولت  محمد 

 تبریزی، و دیگران می نویشند. 

شگفت انگیزتر این که اگر کسانی چون حیدر خان 

بنا به مالحظات سیاسی یک گام به عقب بر می دارند،  

سرافیل این بار دو گام عقب می  دهخدا و یاران صور ا

از حزب  عامیون سر  اجتماعیون  از کمیته  نشینند و 

هوادار روش "اعتدالی در می آورند که به قول بهار:  

....از این   مالیم تر و رعایت سیر تکامل تدریجی بود 

 .  4رو، بیشتر اعیان بدان حزب پناه می بردند 

ان،  رحیم رییس نیا نیز می نویسد: بسیاری از مالک

را   خود  بانفوذ.چون  افراد  و  داران  سرمایه  خوانین،  و 

لوای حزب  زیر  دیدند،  می  مورد حمله دموکرات ها 

 . 5اعتدالی خزیدند 

نخستین  های  شعله  و  گذشت  گونه  بدین  روزگار 

افتاد و مسایل دیگری را رقم   ایران  جنگ جهانی به 

دارند،   اشاره  دهخدا  زندگی  به  که  کسانی  اغلب  زد. 

ک تهران، معتقدند  به  بازگشت  و  جنگ  پایان  با  او  ه 

فعالیت   به  و  کرد  گیری  کناره  سیاست  از  سرخورده 

های فرهنگی از جمله تدوین لغت نامه مشغول شد. 

شکست  مشروطه  انقالب  دهخدا،  نظر  از  واقع،  در 

 خورده و ارتجاع.جامه دیگری به خود پوشیده بود.  

از  بسیاری  مانند  خان،  رضا  پادشاهی  روزگار  به 

چهره های نام آور دیگر، نامی از دهخدا نیست. تنها  

در اسناد تاریخی جنبش کارگری که به کوشش خسرو  

نظامنامه   زیر  توان  می  شد،  می  منتشر  شاکری 

اجتماعیون  " دهخدا    "اتحادیون  –جمعیت  از  نامی 

یافت.از تاریخ تاسیس و مرامنامه این جمعیت چیزی  

نظامنامه   مقدمه  در  تنها  نیست  دست  جمعیت در 

یا    –اجتماعیون   اونیفیه  "اتحادیون   "سوسیالیست 

 مسلک و نام جمعیت این گونه آمده است:  

  ۳۳65-۳66ایرج افشار، ص  – أوراق تازه یاب مشروطیت  -
 دیباچه  - محمد تقی بهار -تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران  - 4
 ذر... حیدر خان در گ - 5
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برای طرفداری از مرام اجتماعی تاسیس    –  1ماده  

 می شود.. 

 .... -  2ماده 

از  –  ۳ماده   عالمت مخصوص این جمعیت عبارت 

گندم   "هیات مجموعه   که خوشه  قلم  و  بیل  پتک، 

به نشان    "الف متوالی  "و سه    اطراف آن را گرفته است

این عالمت نشانه    . ایران است  اتحادیون  اجتماعیون 

متفکر و  برزگر  کارگر،  که    "انتلکتوئل  "طبقه  است 

 ".1جمعیت سوسیالیست را تشکیل می دهد 

اسناد سپس درپانوشت این نظامنامه می    هگردآورند

نویسد: ...اما این حزب به رغم آرمان اجتماعی مترفی  

جمع در  آن  و  ماند  باقی  روشنفکران  به  منحصر  یتی 

خفقان  با  همراه  و  نشد  اعتبار  کارگران.صاحب  میان 

 2دوران رضا خان از صحنه سیاست خارج شد

فرا   دیگری  روزگار  تا  گذشت  گونه  بدین  اوضاع 

 رسید. 

و سقوط رضاخان،سداختناق    1۳20وقایع شهریور  

شرایط نسبتا ساله را ترک داد. فضای نیمه باز و    20

را   پیشگان قدیمی  آزادی که به وجود آمد، سیاست 

به عرصه جامعه کشاند. مقارن حکومت دکتر  دوباره 

مصدق در ایران، دهخدا را بار دیگر در عرصه سیاست 

دکتر   های  آرمان  از  دفاع  به  بار  این  او  بینینم.  می 

مصدق بر می خیزد، مقاله و شعر می نویسد، مصاحبه 

یاد می کند.    "۳نابغه شرق "به عنوان    می کند و از او

نافرجام   ماه    24در کودتای  از    1۳۳2مرداد  که شاه 

کشور می گریزد، و در غیاب او اندیشه تشکیل شورای  

از   گیرد،.دهخدا  می  قرار  مذاکره  بساط  بر  سلطنت 

نظر  در  شورا  ریاست  عنوان  به  مصدق  دکتر  سوی 

در  گرفته می شود و بر همین زمینه دهخدا گفتاری  

رادیو ایراد می کند و خواهان هم کاری نیروهای آزادی 

خواه و ملی از مصدق است. این گفتار چندین بار از  

شود می  پخش  کودتای  4رادیو  اما  مرداد    28. 

 
 9ص–  ۳اسناد تاریخی، به کوشش خسرو شاکری، ج - 1
 9همان، ص  - 2
   9دیوان دهخدا، بهکوشش دکتر دبیرسیاقی ص  - ۳

ریزد.در جست و  1۳۳2 به هم می  به کلی  را  .اوضاع 

به   و  ریزند  می  دهخدا  خانه  به  فاطمی  دکتر  جوی 

مح به  مصدق  با  اش  کاری  هم  می خاطر  اش  اکمه 

و   شود  می  قطع  اش  بازنشستگی  حقوق  کشانند. 

، در دفتر دادستانی نظامی به  1۳۳2مهر    25شبانگاه  

حال اغوا می افتد. جسد نیمه جانش را نیمه شب می  

آورند و در داالن خانه اش می اندازند. بر اثر این رفتار،  

دهخدا به کلی از پای در می آید و به گفته نویسنده 

ک یک  در  کودتای  یی  با  دق    28لمه  دهخدا  مرداد، 

 .  5مرگ می شود

 

علی  د-24 دهخدا،  از   نقل  طباطبایی،  محیط  دهخدا،  و  مصدق  کتر 

   254جانزاده، ص 

 1۳59، اسفند ماه 11دهخدا، دبیر سیاقی، نامه نور، شماره  - ۳4
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 مهدی معرف

 
 

 تیغ انتقام بر گردن گذشته 
داستان   مجموعه  از  داستان  چند  به  شب "نگاهی 

 2022/نوشته قباد آذرآیین/ نشر پیام/ چاپ آلمان  "مشوش

 

چرخی"بی" داوود  دارد.    "های  الگویی  کهن  داستانی 

ها به خود دیده است.  زند که قلمنویسنده قلم در مرکبی می

و   دربدری  مادر.  معشوق/  الگوی  کهن  از  آنیمایی  روایتی 

نیمه   این داستان  را داشتن. در  نیمه گمشده خود  تمنای 

میرد و یک  شود. یک بار مادر میدیگر داود، دوبار گم می

شود. داوود  هم معشوقی که به خواب آمده، پیدایش نمی  بار

نفس بوی  که  اتاقی  از  بار  مییک  را  مادرش  دهد  های 

های معشوق، شهر  گریزد و بار دیگر در جستجوی نفسمی

گردد. مرگ مادر قطعیتی دارد که داوود جز فرار  به شهر می

یابد. دختری که دوچرخه را آورده ای نمیکردن از آن چاره 

آید. چیزی که  دل او را برده بود، برای بردن دوچرخه نمیو  

کند. در اینجا کهن الگوی مادر  داوود را وادار  به جستجو می

نشیند: مادر نگران است. دم  در برابر کهن الگوی معشوق می

می وصیت  و  مرگ  سر  و  بچسبد  کاری  به  داوود  که  کند 

ادر، داود  سامانی بگیرد. اما با آمدن معشوق، بر خالف نظر م

 شود.  در میدربه

ها را در این داستان ورود به دنیای کهن الگوها توالی نشانه

سپارد،  ای که دختر به داود میآورد. دوچرخه به همراه می

می احیایش  او  است.  خارج  دور  از  و  روی  کهنه  و  کند 

گذارد. رنگی که نشانه عشق است. او  دوچرخه زین قرمز می

گذارد و شهر به شهر  ه خودش میدوچرخه را ترک دوچرخ

اش نشسته و چرخد. در خواب داود دختر ترک دوچرخه می

پا میاو هم در خیابان این گذارد که نمیهایی  به  شناسد. 

نشانه دوچرخه،  زین  ترک  دوچرخه  دختر ترتیب  خود  ی 

های داوود چهره نداشت.  است. از سوی دیگر دخترِ خواب 

ق برای او تصویری عام دارد.  توان این طور گفت که معشومی

چهره هر  را میپس  بی ای  جایگزین صورت  اش چهرهشود 

توان جایگزین  کرد. یا از منظری دیگر، هیچ صورتی را نمی

بی میفردی  نمادی  دختر  طوری  این  کرد.  از چهره  شود 

عشقی دست نیافتنی و خارج از قاعده، که با خود دربدری 

 و پریشانی آورده است. 

ای از کودکی خود داود اه دختر/معشوق، نشانهکودک همر

نزدیک   معشوق/مادر  نقش  به  را  دختر  که  چیزی  است. 

شود و با خود دور  کند. انطباقی که مثل چرخ گرد میمی

آورد. دورانی که همیشه به از دست دادگی ختم  تسلسل می

شود. از دست دادن مادر و معشوق. با این نگاه داستان  می

شود. در بخش مادر،  و معشوق تقسیم می به دو بخش مادر

از  روایتی کلی و  روایتی رو به گذشته است.  روایت داوود 

می بیان  قوی  پیرنگی  با  را  بخش  این  نویسنده  کند.  باال. 

شکافد و اطالعات را سنجیده و متناسب به گذشته او را می

کند. در این بخش شمایلی مناسب از داود  داستان وارد می

می روایت  شوترسیم  حال  زمان  در  داستان  دوم  بخش  د. 

کند. دو نیمه تر میشود و راوی خود را به داود نزدیکمی

قرار  سطح  یک  در  روایت  زبان  قدرت  لحاظ  از  داستان 

منظر  نمی از  چه  اگر  معشوق،  نیمه  یا  و  دوم  نیمه  گیرند. 

شناسی و کهن الگویی، امتداد منطقی نیمه اول و یا نشانه

است،   مادر  شخصیت  نیمه  و  زمان  و  پیرنگ  نظر  از  اما 

ای از نیمه پیش را با خود دارد. روندی  پردازی، تنها سایه

ادامه داستان حفظ می شود. شخصیت مادر جاندار  که در 

عقبه  باورپذیر و ملموس است. در مقابل دختر کلیشه و بی



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

121 

 

نمی توجیه  داود  با  او  صمیمیت  است.  مجهول  و و  شود 

تر و غیر  آید. مهمعقول به نظر نمیهای مهرآمیز او مپاسخ

پذیرتر آن که در دیداری چند دقیقه رویا،  باور  ای و چند 

باور پذیر نیست که کسی به مرزی از پریشانی برسد که این  

 گونه دربدر شهرها شود. 

داستان   کلیت،  چرخی"بی"در  داوود  کلماتی    "های  در 

 محدود به موضوعی جذاب و درگیر کننده پرداخته است. 

 دوانده در اسطوره و ادبیات و روانشناسی.  موضوعی ریشه 

  داستانی میان خیال و واقعیت است.  "زندانی سلول صفر"

هایش در  آورد که نشانهخواب، تمنا و آرزویی را با خود می

شود. در این داستان انتقام رویکردی واقعیت هم دیده می

می که  انگار  پیرمردی  دارد.  سرقدرتمند  از  نوشت خواهد 

هم   خودش  که  اعدامی  پیرمردی  بگیرد.  انتقام  خودش 

ای از سرنوشت برای دیگران است. پیرمرد راه رفته را نشانه

کشد.  اند میگردد و کسانی را که به او آسیب رساندهباز می

شکل گزارشی روایت، تصویری مستند و حقیقی است که  

می داستان  به  سورئال  وجهی  باتفاقا  شبیه  ماجرا  ه دهد. 

بی پیرمرد  است.  کور  سالانتقامی  که  زندان گناهی  در  ها 

کند. اعتراف  اش به قتل اعتراف میبوده، شب قبل از آزادی 

قتل میبه  فاش  را  آنها  از  یکی  شب  هر  که  کند.  هایی 

یابد تا جایی که  ها حتی پس از اعدام او هم ادامه میاعتراف

شتن. انگار  شود به تهدیدی برای کها تبدیل میاین اعتراف

ظالم  روحیه  و  ناکارآمد  از سیستمی  تا  بازگشته  منتقم  ای 

بیند که زندانی اعدام شده  انتقام بگیرد. سرهنگ خواب می

گیرد و تیر به عکس قاب  کند. او پناه میسه تیر شلیک می

را ی روی دیوار میشده انتقام مشخصا راس قدرت  خورد. 

چیز داستان  نگاه  این  از  است.  گرفته  به هدف  شبیه  ی 

و پیش به شورش  انتها  در  که  است  عمومی  بینی خشمی 

 رسد. خشونت و نهایتا براندازی می

شود. ابتدا  قصه با گزارش سوء قصد به جان سرهنگ آغاز می

شود و پس از آن ماجرای ماجرای ترور نافرجام روایت می

را می دیگر  خواب سرهنگ  عوامل  خواب  و سپس  خوانیم 

بینی دارند. ترسی که  خود نشانی از پیشها با  زندان. خواب 

و گریبان افتاده  افراد مسئول  را گرفته است.  به جان  شان 

انگیزه داستان را   انتقام  از  انتقام و همچنین ترس  میل به 

به سنتی دهه  مان مینشان روایت  رویکرد سمبلیک  دهد. 

گردد. از این جنبه که ماجرا همچون هشدار و  چهلی بر می

به ق یادآوری میبشارتی  کند که هرگز  در  درت است که 

 امان نخواهد بود. زیرا که مظلمه خلق را جزایی هست.

گوید که اگر چه دست  به صراحت می "زندانی سلول صفر"

را   او خواب قدرت  اما کابوس وجودی  است،  مظلوم کوتاه 

کند. آسودگی در کار نخواهد بود و رفتاری که با  آشفته می

آورد. از تان میید پریشان خاطری برای تردمظلوم شده، بی

شود و پس از  های واقعی آغاز میهمین رو روایت با نشانه

 گیرد.  آن است که شکلی ذهنی و سورئال به خود می

می دیده  داستان  در  نیز  دیگری  سالرویکرد  ها  شود. 

کند که  گناهی را زندانی کردن گویی موقعیتی ایجاد میبی

هد تنها یک قربانی بماند. چیزی که  خواگناه دیگر نمیبی

ای کند. چرخهقربانی را به فردی خشونت طلب تبدیل می

انتها گریبان ستمگر را می گیرد: »روز بعد، نگهبان  که در 

او   برای  را  خوابش  و  بود  دیده  را  باقری  استوار  سرراهش 

این پیرمرد بعد    "تعریف کرده بود. استوار باقری گفته بود:

 "بینی سرکار؟! داره، میز سر ما برنمیمرگش هم دست ا

گفته، نگهبان دیده بوده که  ها را میوقتی استوار باقری این

ولبدست میها  آشکارا  شیارهای  هایش  توی  و  لرزیده 

 اش عرق نشسته بوده.«پیشانی

غیظان" دو    "پیرایش  داستان  این  در  است.  انتقام  روایت 

ای بالقوه  جنازه  تواند جنازه داریم و یک راوی که خودش می

می خود  با  مرگ  که  مرگی  ماجرای  بار باشد.  روایت  آورد. 

گیرد.  کند که نیرویش را از مرگ میخشمی را با حمل می

کند،  گر در مقام منتقم چیزی را اصالح نمی در واقع پیرایش

کند که چیزی بیشتر از اصالح کردن بلکه تیغی را تیز می

زند. آنقدر  دستم برق میخواهد: »تیغ تیز برهنه، توی  می

می اشاره  یک  با  که  بندازم  تیز  را  گوسفند  یک  سر  توانم 

 جلوی پایش!« 

ترین شکل نشان  در این داستان خشونت خودش را به عریان

دهد. شاید به این جهت که ما با ماجرایی روبرو هستیم  می

دهد. تا  که بیش از آن که قضاوت کند، موقعیت را نشان می

خوانیم، توصیفی از چگونگی  تان هرچه که می به انتهای داس

روند کشتن است. در اینجا وصف کشتن اهمیت و جایگاهی  

آیینی دارد. در توصیفی که راوی از چگونگی کشتن قاضی  

میمی مثال  را  گربه  و  موش  بازی  از  شکلی  از  آورد،  زند. 
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گوید. چیزی شکنجه و دواندن و از پا در آوردن موش می

لت انتقام خون پدرش نامیده بود. راوی  که پیش از این ع 

داند. اما برای اجرای عدالت همان  مرگ پدرش را ناحق می

گیرد. گویی منتقم بودن به تنهایی توجیه شیوه را به کار می

 کننده هر عملی است.

شود تا پیشبند را صاف  راوی وقتی روی سینه قاضی خم می

می استشمام  را  بویش  میکند،  اکند.  گفت  عمل  توان  ین 

نوعی یکی شدن با قاضی است. او دارد همان نقش قاضی را  

می شبیه همان ایفا  آرایشگاه،  رنگ  سیاه  تلفن  حتی  کند. 

 تلفن روی میز قاضی است.

دیگر  قاضی می حاال  شماست.  دست  قیچی  و  ریش  گوید 

نقش عوض شده و جایگاه و زاویه قدرت تغییر کرده است.  

کن تعیین  و  کننده  قدرت خطاب  قضاوت،  آن  نده صندلی 

حاال از دست رفته است. متهمی که قبال قدرتی نداشت و  

صندلی   پشت  به  حاال  بود،  ایستاده  قاضی  صندلی  جلوی 

دارد. قدرتی که در هر دو   اوست که قدرت  این  و  رسیده 

 کنیم، کور و منتقم است.  شکلی که مشاهده می

ای  هگوید سالدهد که میآینه تصویری از راوی را نشان می

جوانی حاج علی اکبر اسماعیلی است. انگاری آینه بازتاب  

شکل  همان  به  گذشته  است.  گذشته  از  چیزی  دهنده 

 ها. بار اما با تعویض نقش گردد. اینپیشین خودش بر می

اعدام   با صحنه  قاضی  دادن  و جان  توصیف کتک خوردن 

می برابر  اسماعیلی  اکبر  علی  شاهد  حاج  که  گویی  شود. 

صحنه  چشم بازسازی  به  هیچگاه  راوی  که  هستیم  ای 

تاکید  سازی  قرینه  این  بر  داستان  است.  ندیده  خودش 

 زیادی دارد. 

سر  از  را  صورت  اصالح  کار  غیظان  قاضی،  مرگ  از  پس 

گردد. اصالح  اش باز میگیرد. حاال او به نقش آرایشگریمی

می انجام  انتقام  تیغ  با  که  اصالحی  شود.  انجام  .  شودباید 

راوی اشاره دارد که اگر داداش رحمان یا مامان مهری بودند  

می است. مخالفت  شبیه  پدر  به  که  اوست  این  اما  کردند. 

 گریزد. گیرد و البته اوست که میاوست که انتقام می

ها شبیه به پدرم بودم.  گوید من در آن سالاو در جایی می

می پیش  حال  زمان  در  روایت  جملهاما  این  اگر  را    رود. 

ای از گرفتار نشدن راوی و یا زنده ماندنش فرض کنیم،  نشانه

شود. گویی که ای به این موضوع نمیدر جای دیگری اشاره

گره و  مقتول، لغزش  پیرمرد  افتاده.  اتفاق  روایت  در  ای 

نمی ما  نیست.  بودن  معصومی  قاضی  به  که  معترف  دانیم 

دیگری  غیظان واقعا قاضی را کشته است و یا این که شخص  

را به قتل رسانده. روایت زبانی یک سویه دارد و مجالی برای 

دهد. ریش و قیچی  شنیدن صدایی غیر از صدای غیظان نمی

 دست اوست و او هم آماده انتقام است.

رود. در نگاهی  در خشمی درونی پیش می  "پیرایش غیظان"

ای  مه گرفته و مبهم، اما با روایتی شفاف و صریح. در خاطره

گردد و  ای که باز میزند. در گذشته دست به عمل میکه  

 خواهد چه چیزی را اصالح کند.معلوم نیست که دقیقا می

از روایت می  "فال"داستان   را  توانش  زبان  نیرو و  گیرد. و 

اندازد.  روایت آهسته و شارح، خود را از حاشیه به متن می

ی  شود. توصیفی درباره خستگتوصیفی که از پاها شروع می

ای بین پا و دیگر اندام  سرازیر شدن از شیب زندان. رابطه

رود در ادامه  شود که انتظار میای دیده میدر اینجا به گونه

هم   طور  همین  بازگردیم.  رابطه  این  به  هم  باز  داستان 

گیرد و در ادامه  شود. تاکید بر رابطه تن و پا شاخه میمی

ای که  ای خسته ای میان اعضشود. رابطهماجرا گسترده می

 به نوعی نافی یکدیگرند. 

قرینه است. شروع درباره فرود آمدن و    "فال"شروع و پایان  

پایان درباره باال رفتن است. و اتفاقات در میان فرود و فراز  

می دیده  شکل  داستان  در  دوبار  فروش  فال  دختر  گیرد. 

شود. پس از پایین آمدن و بار دوم، پیش از باال رفتن.  می

بر قرینه بودن داستان است. مضمون  که خو تاکیدی  دش 

هم بر تکرار تاکید دارد. بازگشت به محل قبلی، شکلی رفت  

شود که توازن در گی یادآور میو برگشتی دارد. این قرینه

دو سوی روایت باید رعایت شود. اگر میانه داستان را ورود  

  به مغازه بقالی در نظر بگیریم، بخش اول درازتر است، بار

شخصیت و  میپیرنگ  دوش  بر  را  زبان  پردازی  و  کشد 

منسجم و زمان یکدستی دارد. اما در مقابل، بخش دوم به 

شود و زمان پرش شود. زبان روایت منقطع میناگاه قطع می

دارد. روایت بخش دوم شرح دهنده نیست و بر خالف بخش 

کند. حجم کلمات این  اول اطالعات را از خواننده دریغ می

هم از بخش قبلی کمتر است. ورود به مغازه پیرمرد،  بخش  

میانه کفه حد  است که دو سوی  را ای  روایت  ترازوی  های 

می میانهمشخص  فاصله کند.  در  جایگیری  نظر  از  که  ای 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

12۳ 

 

های  ای نامتوازن  قرار گرفته و کنشزمانی داستان، در نقطه

آن سریع  از  از کنشروایی پس  آن تر  از  پیش  روایی  های 

  است.

دور مرد  هایش را  گردبادی که بعد از خواندن فال، تکه پاره

میمی نشانهچرخاند،  و  تواند  روایت  بودن  دوار  از  ای 

 همچنین سرنوشت مرد باشد.  

واکنش مرد به فال و پاره کردنش، پشت پا زدن به طالعی  

بیند. نفی کردن آن قطعیتی که است که در زندگی خود می

ایننوید دهنده و بشارت ده یا شاید  بتوان نده است.  طور 

گفت که به شکل نمادین، در دست گرفتن سرنوشت است. 

خیره به مغاک نگریستن و به مقابله دعوت کردنش. استعاره  

ای که به ظرافت در داستان قرار گرفته است. اما به  و نشانه

آن میزان که باید با روایت همسویی ندارد. از نگاهی دیگر  

مرد   آمدن  میپایین  بلندی  از  اشارهرا  به هبوط توانیم  ای 

ای  آدم فرض کنیم. و همچنین بازگشت او را به بلندی، نشانه

های این چنینی بر تاویل پذیری داستان  از مرگ. طبعا نشانه

 افزاید.  می

گردد و دایره کامل  مرد به همان جایی که آمده بود باز می

گیرد و  می  شود. گذشته به آرامی در جریان روایت شکلمی

بخشد. رفتار  به مردی که از مصیبت پایین آمده هویت می

اش و بیادآوری گذشته،  های شخصیتیمرد با دختر، ویژگی

دهد. چیزی که  اتفاقات و سرنوشت او را به خوبی نشان می

کند. اما  بخشد و باور پذیرش میبه او هویت و شخصیت می

اتی که منجر به  پس از بردن اجناس مغازه، روند آرام اطالع 

شود، در  شناخت شخصیت و ثبات رفتاری و فکری او می

نمی قرار  باورپذیر  روندی  و  بخش  گیرد.موقعیت  هایی  در 

روایت می پرشی که در  و  مرد  اول  رفتار  نیمه  منطق  آید، 

ی علت و معلولی که  کند. در واقع زنجیره داستان را نفی می

توقع ر این  به  در دنیای روایت ساخته شده،  ا در خواننده 

آورد که بیشتر درباره مرد بداند. به جز این نکته،  وجود می

می مطمئن  نثری  روی  را  خود  بار  و  روایت  زبان  با  اندازد. 

 روایتی یکپارچه و گرم، در نثری جا افتاده و قصه گو. 

با    "فال" است.  به سرنوشتش  کردن مردی  داستان پشت 

ان نثر و زبان. روایتی  ای خجول و دور در قیاس با تواستعاره

دیگر   داستان  که  وقتی  دارد  گفتن  به  میل  هنوز  که 

 گوید. نمی
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 یانی فریبا چلبی

 
 

 « مانیفست یک مشت خاک»
 تیمی و چریک عاشق  ینگاهی بر مجموعه داستان خانه

 نویسنده: ابوالفضل محققی

 نشر باران 

 

های نوشتاری خاطره،  عنوان مابین قالب  25این مجموعه  با  

داستان و  گزارش  رفتطرح،  در  نوشتهکوتاه  ها  وآمدند. 

برگرفته از خاطرات مردی است که به تشکیل و روند یکی  

های چپ ایران، فداییان خلق )قبل و بعد از انقالب  از سازمان

 پردازد. ی مهاجرت میی شصت( و مقولهتا دهه

رویدادهای سیاسی،  الی حنویسنده در البه به  کایات خود 

می ایران  میاجتماعی  نقب  جمله  از  دوران پردازد.  به  زند 

فرقه )پیشهمشروطیت،  آذربایجان  دموکرات  ، ی  وری( 

رخدادهای قبل و بعد از انقالب) انقالب فرهنگی و تعطیلی  

 ها و زندان و...(  دانشگاه

هم از  ها از نظر جغرافیا در چند کشور و شهرهای مداستان

اردبیل، زابل، سیاهکل   ایران، )تبریز، زنجان، تهران،  جمله 

روایت   و...  افغانستان)کابل(  سیبری(  و  )باکو  شوروی  و...( 

 شود. می

خانهداستان در  لوکیشن  و  مکان  نظر  از  معموال  های  ها 

اتوبوس،  اجاره پادگان، خیابان، کارخانه،  ای، دانشگاه، کوه، 

 دهد. قلعه و... رخ می  ماشین، زندان، دریا )کشتی(،

ی اکثر خاطرات، پتانسیل زیادی برای تبدیل به رمان  سوژه 

تواند از این پتانسیل یا داستان بلند را دارند و نویسنده می

 اش استفاده کند.  برای  نگارش آثار بعدی

 

پرداخت داستانی به  داستان ها بر حسب موضوع، روایت و 

 شوند. چند گروه تقسیم می

 که سنگی از قلعه شد! دختری  _1

 حال تو  را به یاد می آورم-2

 شهری در رویا   _۳

 

کنند  هرسه داستان فوق، موقعیت و وضعیتی را روایت می

جهان بهشمول که  و  شعارزدگیاند  هرگونه  از  به    دور 

کند  گی انسانهایی اشاره میای استبداد زده  و روزمرهجامعه

جامعه و  زمان  و  مکان  هر  در  بناکه  مولفه  ای  هایش  بر 

 و توصیف کرد. توان آنها را تجسممی

 

می  یاد  به  را  تو  »حال  انسانهایی  داستان  به  اشاره  آورم!« 

باد فراموش   به  را  است که تحت سیستم استبدادی، خود 

میمی سعی  و  خاطرهسپارند  آنان  کنند  به  بتواند  که  ای 

مهم که  کنند  حذف  ذهن  در  را  دهد  همه  هویت  از  تر 

 است.  خانوادگیی نام و نامفراموش

به   و کدی که سیستم  با شماره  در شهری خیالی  همگی 

ای که در نهایت شناسند.  جامعهدهد همدیگر را میآنان می

گر   شود.  یک بخش از افراد عصیانبه دو بخش تقسیم می

خواهند هویت خود را فراموش که در اقلیت هستند و نمی

کثیری نیز هستند که سر  کنند و در قبال آن بخش ،جمع  

 پذیرند. آورند و جبر استبدادی را میتسلیم فرو می

 

 در داستان » دختری که سنگی از قلعه شد!« 

آلی و آرمانی را نشان نویسنده جوانان پرشور با عقاید ایده

قلعهمی وارد  که  میدهد  فنون  ای  آموزش  تحت  و  شوند 

می قرار  ائدیولوژیک  و  کمنظامی  و  افرادی  گیرند  به  کم 

 شوند.  خشک و سرد از نظر عواطف تبدیل می

بی مینویسنده  سعی  خواننده طرفانه  برای  را  فضایی  کند 

که کند  زمان  شخصیت  خلق  مرور  به  خود  داستانی  های 

شوند و بابت عمر  اشان میمنتقد اصلی عاقبت و سرنوشت
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شده خویشتلف  رفته  ی  هدر  جوانی  بر  و  خود تاسف  ی 

خورند. عقایدی که در اوایل شوق به همراه دارد  افسوس می

می نظر  به  آرمانی  به  و  مکررات  تکرار  صورت  در  و  رسند 

گی را به  شوند و روزمرهبدیل میحس تعاداتی خشک و بی

 آورند.  همراه می

 

نام داستان  با سایر  سه  داستانی  وپرداخت  برده در موضوع 

های کتاب متفاوت است و هر سه اثر آغاز، ادامه و  داستان

هایی از  ذکر شده رگهپایان قابل توجهی دارند. سه داستان

 رئالیسم، سورئالیسم و سمبلیسم را در خود دارند. 

 

ی تاریخی)  ویسنده در سه داستان دیگر مجموعه به مقوله ن

پردازد که به آنها نیز  وری میی دموکرات( دوران پیشه فرقه

 کنم.  به طور مختصر اشاره می

 

 توانی سه صندوقچه را بگشایی تنها می _1

  سنگاکوان دیو  و مادر  ادوارد -2

 گویم. بر بلندای سلطان سبالن جز از عشق  نمی _۳

 

می  »تنها  داستان  که  است  را جالب  صندوقچه  سه  توانی 

ی دموکرات و وضعیتی که بعد از  بگشایی« به سربازان فرقه

کنند، اشاره دارد. سربازانی که برای سرنگونی فرقه پیدا می

اعزام می باکو  به  نظامی  وضعیت آموزش  از  وقتی  و  شوند 

می مطلع  حزب  علیسرنگونی  هرگونهشوند  بروز    رغم 

اعالم میمش باز گردند  دارند که میکلی،  خواهند به وطن 

اشان شوند و سرانجامجای وطن  به سیبری تبعید میکه به

 شود.در اثر روایت می

 

داستان»سنگ اکوان دیو و مادر ادوارد« راوی اشاره به خانه 

و سنگ آسیابی دارد که قدمتی طوالنی دارد و کسی قادر  

تبار با  ها زنی آلمانیو بعد از سالرا نداشته جایی آنبه جابه

کنند. بعدها  شوهر و پسرش ادوارد  به آن خانه نقل مکان می

می بزرگ  ادوارد  عنوان که  به  دارد  ازدواج  قصد  و  شود 

جاسوس رضا شاه توسط حاکمان فرقه دموکرات دستگیر و 

شود و در ادامه با مرگ مادر ادوارد، خانه به فروش  اعدام می

 یابد. تان با پایانی غافلگیرانه خاتمه میرود و داسمی

 

گویم«  داستان »بر بلندای سلطان سبالن جز از عشق نمی  

دلداده دو  روایت  فرقه نیز   سرنگونی  از  بعد  که  است  ای 

خانواده و  دختر  مهاجرت  با  شوروی دموکرات  به  اش 

 ماند. اشان ناکام میعشق

 

داستان  بیشتر  در  فلسفینویسنده  مهم  بعد  به  اشاره    ها 

زندگیمی مسیر  که  قرار   کند  الشعاع  تحت  را  انسانی  هر 

 دهد و آن بعد، »جنگ منطق با احساس«  است.می

 

ها نیز به زندگی افراد عادی نوشته شده  در برخی از داستان

که بر حسب اتفاق و رخدادی در سیر مسایل سیاسی قرار 

 . شوندگیرند و با مرگ مواجه میمی

  .توان نام بردان »نخستین شهید« را میداست  برای نمونه  

کشد و  داستان زندگی نجف دیوانه و صغرا را به تصویر می

 اینکه نجف چگونه در اوایل انقالب بر حسب اتفاق در مسیر 

ی سربازان قرار  گیرد و مورد اصابت گلولهتظاهرات قرار می

 گیرد.گیرد و اولین شهید نام میمی

 

بهتر است به آنها توجه کند   موردی که به نظرم نویسنده

 هاست.  عناوین داستان

ها بیش از حد طوالنی است  و خواننده  عنوان اکثر داستان 

و   بخواند  را  مجموعه  این  از  درخشانی  داستان  حتی  اگر 

یادآوردی   در  متاسفانه  شود،  ماندگار  ذهنش  در  داستان 

عنوان داستان و معرفی به دیگران با مشکل مواجه خواهد  

 شد.  

لبته عناوینی از جمله »نخستین شهید«، »عروسی کبری«،  ا

»یک مشت خاک« و »شهری در رویا« از این قاعده مستثنی 

 هستند و عنوان کوتاهی دارند.

عنوان   از  لو می بعضی  را  داستان  دهند.  ها هم هستند که 

گزارشی  حالت  بیشتر  که  زمستون«  »سراومد  عنوان  مثل 

به   توجه  با  و  داستان  تا  و سرود مطرح سراومد  دارد  شعر 

تواند حدس بزند که نوشته  در ی آگاه میزمستون خواننده

 مورد کیست.

آنها   با  از مسافران ندانست که چریکی  عنوان » هیچ یک 

حدس   معموال  خواننده  هم  اینجا  در  که  است!«  همسفر 
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زند که موضوع از چه قرار است و قالب نوشتاری مابین  می

 خاطره و گزارش است. 

عنوان  » چریکی که فرار کرد!« از جمله عناوینی است که   

 ای روبرو خواهد شد. زند با چه  صحنهخواننده حدس می

 

نویسنده در برخی از داستان و خاطرات، از اشعار ترکی و  

های تبریز و  ی آن، توصیف فضا و تصاویری از مکانترجمه 

  است که برای مخاطبی که اهل تبریزحومه استفاده کرده

  کند.  محلهپنداری میباشد  ملموس است و ایجاد همذات

علی )عینالی(، کوه  بن    میشه،  کوه عونو جاهایی مثل باغ

محله و  محلهسبالن  از  )یکی  ی  امیرخیز  در  ی  مهم  های 

 دوران مشروطیت( و...  

اشاره به مردی با نام »عاشیق حسن«  که در طول انقالب  

ای مطرح و دوستدار مردم  هاش یکی از  عاشیقو پیروزی

 .تبریز  بود

 

  :ضرورت کرونولوژی اثر

ی کتاب جای خالی کرونولوژی کتاب توسط حین مطالعه

می حس  برای نویسنده  اثر   کرونولوژی  با  که  چرا  شود. 

می مشخص  و  مخاطب  خاطرات  نگارش  روند  که  شود 

رسد  است. چیزی که به نظر میها به چه شکلی بودهداستان

داستان   این و  خاطرات  به  چه  هر  خواننده  که  های  است 

ها را بیشتر شود، نوشتهتر میمیانی و پایانی کتاب نزدیک

 بیند. داستانی و با پرداخت دقیق و منسجم می

تواند  های بعدی اثر، نویسنده در صورت تمایل میدر چاپ  

گزارشداستان و  خاطرات  از  را  از   ها  بعد  و  کند  جدا  ها 

چند  بازنویسی   حتی  و  رساند  چاپ  به  مستقل  نهایی  

اشاره کردم به صورت   آنها  به  داستانی که قبال  در متن  

اپیزودیک داستان بلند بنویسد و بعد از  بازنویسی و  ویرایش  

 به چاپ رساند.  

 داستان آخر کتاب با نام »یک مشت خاک«  

در واقع مانیفست نویسنده است.  توضیحاتی  که حاکی از  

زیستی نویسنده  و برخی نیز از بازگویی خاطرات  ی  تجربه 

 دیگران است. 

ی داستان  هایی را که از نظر ادبی در زمرهدر خاتمه داستان 

بیش اعمال  وها کمباشند و عناصر داستانی در آنکوتاه می

 شده، عبارتند از:  

هایی است  دخترک و چریک مخفی ) از جمله داستان   _1

 پردازد.( منطق و احساس فرد میی جنگ که به مقوله

 دو چریک در کارخانه )نویسنده فضای پارادوکسیکال در-2

 داستان ایجاد کرده و با توجه به تجربه ی زیستی، داستان

 متفاوتی را نوشتهاست  .دو شخصیت داستانی که همرزم

 هستند قبل از انقالب برای کار  سیاسی وارد  کارخانه هایی 

 .می شوند و بعد از  مدتی  پی به  واقعیتهای مهمی  می برند

  داستان رگههایی از طنز  موقعیت را با خود  به همراه دارد  و 

 (.نگاهی منتقدانه را بدور از تعصبات  خشک و خالی را دارد

جمع   _۳ داستان   ( کبری!  برای عروسی  جهیزیه  آوری 

دانشگاه   سیاسی  دانشجویان  توسط  کبری  نام  به  دختری 

 الب( و سرنوشت آنها بعد از انقالب تبریز  )قبل از انق

 نخستین شهید -4

 دختری که سنگی از قلعه شد!   _5 

 مردی که با نردبان طنابی اش گم شد ) !یکی از  _۶

 (.داستانهای خوب پرداخت شده و نمادین کتاب است

انقالب    _7 مورد  در  لطفی)داستانی  خانم  جادویی  دیگ 

 ن است.( ها و نقش مادران دانشجویافرهنگی دانشگاه

 شهری در رویا _8
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  فریبا چلبی یانی

 نویسنده، منتقد، فیلمنامهنویس 

 فریبا چلبی یانی متولد، سال 1347 بهمن ماه  از شهر  تبریز 

 است .او در زمینه علوم تربیتی با گرایش مدیریت و  برنامه 

 ریزی  آموزشی  تا  مقطع  کارشناسی ادامه  تحصیل داده 

 است و از سال 1379 به صورت جدی و مداوم شروع به 

 . داستان نویسی کرده است

 

 ؛ کتاب چاپ شده

 داستان بلند فصل های بی سرانجام ، نشر اختر  سال-1

۱۳۹۳ 

 ،مجموعه داستان زنانی که زنده اند ، نشرحکمت کلمه-2

 چاپ اول ۱۳۹۸، چاپ دوم ۱۳۹۹

 

 ؛ ساخت فیلم کوتاه داستانی

 گمشده -  ایتک-1

 ( (خاک سرد- سویوق  توپراق  -2

 

 عالوه بر  موارد  اشاره شده  از  فریبا  چلبی یانی نقد  و  معرفی 

 ،کتاب، مصاحبه با  نویسندگان، داستان کوتاه در  مجالت

 ؛ نشریات و سایتهای ادبی منتشر شده است که عبارتند از

 ،توتم  مجالت و روزنامه های ادبی بهار، اعتماد، سازندگی

 ...نورهان ، نقدحال و فصلنامه  بینالمللی نوشتا و

 نشریات خارج از کشور  )نشریه ادبی شهروند کانادا و  در

 فصلنامه آذر تورک سویس (سایتهای ادبی و نشریات 

 ،الکترونیکی  )قابیل، سخن،گذرگاه، ماندگار  نیوز کاپ

 ،عقربه، ایبنا، مدومه، ادبیاتجدی،  دیدگاه، بادبان، جنزار

  (...چوک، شهرگان، مرور، بانکادبی و

 عطر  در نشریات داخلی )نقطه سر سطر، شهرزاد، دوات 

  ( ...شالیزار، فصلنامه ی خپوشان و

 

 از جمله داستانهای کوتاهی که از او در جوایز ادبی برگزیده 

 ؛شدهاند

 

 داستان کوتاه  "ضرباهنگ "در جایزه ادبی  اصفهان سال-1

 به همراه 23 داستان برگزیده، توسط نشر فردا چاپ  1382

 .شده است

 داستان کوتاه  "زنانی  که  زنده  اند "در  جایزه  ادبی  هدایت-2

 یکی از 43 داستان برگزیده انتخاب شده و چاپ شده  1382

 است 

 

 ؛همکاری با نشریات مختلف

 سردبیری نشریه الکترونیکی دیدگاه )۱۷ شماره(-1

 دبیر داستان  در مجالت ادبی هفتهنامه پرآوا )یک سال(-2

 .سایت ادبی نورهان و نشریه ی ادبی الکترونیکی دیدگاه ،

 

 داوری در داستان کوتاه، مجموعه داستان و رمان 

 

 داوری مرحله اول در جشنواره ادبی دانشجویان کنام در -1

 .سال 1387 مشهد

  داوری مرحله اول مسابقه داستان های چهارشنبه در-2

 سال 1394

 دبیر داوران و داور مسابقه و  جایزه  نشر  آثار برتر  در سال-۳

۱۳۹۶ 

 دبیر اجرایی و داور داستان های چکاوک در  سال 4-۱۳۹۷

 ۹9۳1داوری جایزه ادبی داستان کوتاه چکامه سال  _5
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 )روزبهان( خانیمسعود کریم

 
 

 اش بهتر باشدشعر پیاز نیست که محلی
 ی نگاهی به شعر حسین منزوی()به بهانه 

نیمایی" منزله"غزل  به  غزل،  ،  در  نیمایی  شعر  تجلی  ی 

زمان   گرفت.  شکل  نیمایی  آزاد  شعر  از  دیرتر  بسیار 

خواست تا روح شعر نیمایی قالب شعر کالسیک را مسخر  می

ی )مثلث(  کند. اگرچه خود نیما در چند رباعی و در غزلواره 

ها چندان  زمینه تجربه کرده بود اما این تجربهدر این    "تلخ"

یاد    - نوعی غزل  - نبود که بتوان ازآن به عنوان  نوعی شعر  

به بعد است که در ادبیات    40های  کرد. این نوع شعر از سال

می پیدا  جدی  غزلحضوری  حوزهکند،  در  که  ی  هایی 

 گرفت. ی پیشین جا نمیبندی شدهشناسی قفسهزیبایی

اهل تحقیق است که به تاریخ غزل نیمایی بپردازند  ی  بایسته

و آن را همچون بخشی از سرگذشت شعر ما مورد بررسی  

این  بهبهانی دفتر  با رفتن سیمین  به ویژه که  قرار دهند، 

رسد دیگر  نوع شعر کمابیش بسته شده است و به نظر نمی

نگاه   نوع  و  است  عوض شده  دنیا  بگیرد.  تازه  جانی  بتواند 

 گوی شعر ما نیست.یگر پاسخنیمایی د 

خواهند به ضرب دگنک نوعی از  اما کسانی هستند که می

ترین وپا کنند. یکی از مضحکتاریخ برای غزل نیمایی دست

کوشش سلسله–ها  این  نوعی  ادبیکه  نه  سازی  و  ست، 

های هوشنگ  خواهد غزلآن است که می  -جستاری علمی

ی جابیاندازد. پرسش  ی غزل نیمایابتهاج)سایه( را به منزله

این است که آیا این کوشندگان تعریفی هم از شعر نیمایی  

را   -یا شعر هر شاعر دیگری  –دارند که با آن شعر ابتهاج  

است؟ و مگر    "وارمولوی "بسنجند؟! مگر نه که شعر ابتهاج  

کهنگی و پوسیدگی معنای دیگری جز این دارد؟ وقتی شعر 

شعر کهن بسنجیم معنایش    کسی را بتوانیم با همان ترازوی

در   سایه  وانگهی، شعر  است.  کهنه  آن شعر  که  است  این 

تنبالنه  و  سطحی  شعری  هم  کهنه  شعر  همان  چارچوب 

است: مشتی ردیف و قافیه که مضمونی سردستی برایشان 

ها چقدر  کوک شده است. برای آنکه روشن شود این غزل 

قافیهآبکی و  ردیف  فقط  ماننست  و  بخوانید  را  د  ها 

جملهدانش هرکدامشان  برای  دبستان  سطحی  آموزان  یی 

ها را با شعرهای  سایه مقایسه کنید،  بسازید. آنگاه این جمله

شود! چسباندن تان نمیخواهید دید که چیز بیشتری نصیب

 به این نوع شعرها، توهین به نیماست.   "نیمایی"صفت 

جوانتازگی که  است  شده  مد  هم  غزل  جور  یک  ها  ها، 

زنند که برایش تِئوری درست کنند و گویند. زور هم میمی

! از  "مدرنغزل پست"گذارند  می  -از جمله-اسمش را هم  

ویژگیمهم نشان ترین  که  است  آن  شعر  نوع  این  های 

دهد شاعرانشان تا چه اندازه نسبت به ادبیات کالسیک می

دستوری  اشتباهات  از  را  این  ناآگاهند.  میمان  توان شان 

غلطدریافت از  و  دربه،  که  قافیه  هایی  و  وزن  کارگیری  

می میمرتکب   کلمهشوند.  چندتا  پیدا  روند  نامتعارف  ی 

سازند و مضمون کوک کنند و با آنها ردیف و قافیه میمی

جملهمی وقتی  اجقکنند.  میوجقهای  را  که شان  چالنی 

شوی که ببینی سرانجام حرف حسابشان چیست متوجه می

متفاوت  "دست بودن است نه از  از تهی  "ف بودننامتعار"آن  

دستی را به توان تهی بافی هم نمی. با توسل به تئوری "بودن

از   هم  چیزی  اینان  که  البته  زد.  جا  بودن  متفاوت  جای 

اند. مثال  آورند اما نفهمیدهدانند. ادای فهم درمیتئوری نمی

از   می  "مدرنپست"وقتی  را  حرف  حداقل  این  باید  زنند، 

مهم که  باشند  پستفهمیده  با  مدرن  تفاوت  مدرن،  ترین 

مدرن به سنت دارد. شاعری که سنت  ست که پستتوجهی

مدرن حرف تواند از پستشناسد هرگز نمیشعری ما را نمی

 بزند! 

 باری،

جمعی از شاعران هرهفته در  52و  1۳51تا  1۳47 از سال 

می جمع  هم  دوستانه  کنار  بسیار  فضایی  در  و  شدند 
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خواندند و نقد و نظر یکدیگر را شعرهاشان را برای هم می

تر به غزل  شنیدند، که در میانشان کسانی بودند که بیشمی

پرداختند یا در کار غزل هم توانمند بودند. از میان آنان  می

بهمنی،  می محمدعلی  لشکری)آلیش(،  محمود  از  توانم 

نیستانی، سپیده منوچهر    عمران صالحی، حسین منزوی، 

کاشانی، اسداهلل عاطفی، عباس صادقی)پدرام(، حسین آهی،  

خانی )که خودم باشم( نام ببرم. غزل نیمایی،  و مسعود کریم

به معنی واقعی کلمه در درون این مجموعه پرداخته شد.  

سال این  بهبهانی  در  سیمین  منزله- ها،  از به  یکی  ی 

یش  هااگرچه در چارپاره  - ترین شاعران غزل نیماییبرجسته 

و   درون  هنوز  غزل  در  اما  بود  آورده  روی  مدرن  شعر  به 

 بیرونی سنتی داشت.  

ی ی غزل و چه در گسترهشعر حسین منزوی، چه در عرصه 

ها شکل متعالی خود را یافت.  اوزان  نیمایی، در این سال

دستاورد این دوره    "ی زخمی تغزلحنجره"شعرهای کتاب  

ما،   این شعرها،  در  اوست.  روبرو  از شعرهای  بدعت  با  هم 

هستیم و هم با پختگی. این دو الزم و ملزوم هم هستند.  

ست اما اگر با پختگی همراه تردید بدعت اساس کارهنریبی

رسد. شعر تندرکیا بدیع بود اما خام،  نشود به غایت خود نمی

و شعر رهی معیری پخته بود اما فاقد نوآوری.شعر نیما، از  

نیما  آن مرحله  نیما  شود،  در کارهایی همچون  مییی که 

 ، هم پخته است و هم بدیع.  "زن هرجایی "و  "مرغ آمین"

. از همین دوران است. "شهر نو "منزوی شعری دارد به نام  

 یی جهانی رویروست:او در این شعر با مسئله

  آید و همسر موقت من می"

 و دوازده بوسه را "

 مثل دوازده سکه "

 شمارد ی من میروی لبان بسته"

 و من درون چشمانش 

 بینمی غمگین را میتصویر آن پرنده"

 هایی سنگین دارد... که بال"

 و یا: 

 آقا شما چه میل دارید "

 انسان یا بستنی؟"

 و یا: 

 یی قدیمی میدانچه"

 در بلخ یا بخارا یا بغداد "

 کند... کاالی زنده رد و بدل می"

امروزی است،  امروز  شعر  شعر،  برای این  دارد  حرف  ست. 

یی که در پاریس نشسته است، یا در بمبئی، یا در  انندهخو

نیویورک... . تبدیل شدن انسان به بستنی، به کاال، به برده  

هر شکل به سیستم در  اعتراض  نوع  آشکارترین  این،  اش. 

 ست. کشیجهانی بهره

ست که شعر جهانی بودن، جهانی فکر کردن! این آن چیزی 

ازمند است. روبروی ما جهان ما، ادبیات ما، و هنر ما بدان نی

تر ی ما باید جهانی باشد. باید وسیعنشسته است، خواننده 

دل گفتن،  ایفکر کنیم. باید فکر کنیم. با چهارتا شعار و دل

قرار گیرد ما فقط درجا خواهیم زد.    که مورد پسند همسایه

است. همسایه نشسته  عالم  آنسوی  در  شعرما  حقیقی  ی 

ی شعر اویم. شعر، پیاز نیست که  همچنان که من همسایه

خانگیمحلی که  نیست  شراب  باشد،  بهتر  بهتر  اش  اش 

ست.  نه که موقعیتی داشته باشد  باشد.شعر، امری جهانی

 ست. در جهان، بلکه خود، موقعیتی جهانی

 هایش هم نگاه وسیعی داشت:منزوی، در غزل

 ستمعشوق من آنک، نه دریایی نه افالکی"

 ست... مانند خواهرهای من خاکیمعشوق من  "

خاکی"وقتی   من  خواهرهای  مانند  من  که    "ستمعشوق 

 ست! "زن اثیری"وجوی  حتی هدایت هم در جست

 یی از تنهاییبه سر افگنده مرا سایه"

 ی بودایی... چتر نیلوفر این باغچه"

دو این  در  منزوی،  بدعت دههسه-شعرهای  شعر  آخر،  ی 

درگذریم، خالقیت چندانی در    ها نیست. اگر از چند غزل آن

نمیآن  آنها  از  شاید  این،  و  نقد  بینیم.  دیگر  که  روست 

را  نمی بیماری احسنت شنیدن، جان شعرش  شد. و شاید 

 آزرده کرده بود... 
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 غالمحسن عظیمی

 
 "سوته"درنگی کوتاه برمجموعه شعر 

 

 شاعرهمچنان ، در آتش دیریاب آرزوها و رویاهایی که 

 آن می سوزد

 

 "خاکستر " سوته شعر مجموعه □

 صبوری علی □

 الهیجان اندیشه الهام: ناشر □

 گیالن  شرق  گویش  ، گیلکی  زبان ، اقوام شعر □

 شمسی ابوالقاسم: جلد روی طرح □

شعر ی"سوته"مجموعه  دُونیانأجَه    "،بعدازمجموعه    "یتَه 

)یک جهان آرزو ( دومین دفتراز شعرهای گیلکی ِ شاعرآگاه  

به   است که  علی صبوری  گیالن  احساس  با  و  پر تالش  و 

سروده شده ودر آغاز بهار   "الهیجان    "گویش شرق گیالن  

منتشر و تقدیم به دوستان و عالقه مندان شعر گیلکی  1401

 ه است. شد

درابتدای این مجموعه با درآمدی کوتاه و گویا و شاعرانه به  

پرداخته شد تا این استعاره در شعر های اوبه    "سوته  "واژه

 خوبی نشان داده شود. 

* 

شعر   ، سه  دوبیتی  و هشت  ، سی  غزل  دو   : شامل  سوته 

صفحه   85نیمایی و پانزده شعر از هسأ شعر های شاعر در

 است ، همراه با باز سرایی به فارسی . 

توضیحات بعضی از واژه های گیلکی که اینک کمتر کار برد 

 دارد نیز در پا نوشت آمده است.

دفتر   تاکنون هفت  که  است  دوزبانه  شاعری  علی صبوری 

یا )شعرهای    "گره برزلف تاکستان  "چاپ شده دارد و دفتر

یده باد می گفت به رمز  با سرو خم  "برای ماه آبان ( و دفتر  

در    ".. دارند. شعرهایی  قرار  برای چاپ  مجوز  که در صف 

 قالب کالسیک ، نیمایی و سپید . 

دوزبانه بودن و تجربه ی زیست شاعر در طبیعت گیالن و  

و   ها  درد  با  آشنایی  و  دیار  این  مردم  زندگی  به  نزدیکی 

مصائب آنان ، جوهر شعر ش راکه توصیفی وبرگرفته ازذات 

دگی است ، از مشکل باز سرایی به فارسی کاسته است .  زن

زندگی   بازتاب  که  شعر  مایه  ودرون  ذات   ، آن  دربرگردان 

 است حفظ می گردد. 

با این همه گاه شاعر آنچنان به جنبه بومی و محلی نزدیک  

می شود که امکان ترجمه آن به فارسی وجود نداردوبه قول 

در ِ آن تابلوی ورود    مترجم نام آشنا احمد پوری باید بر سر

ممنوع نصب گردد واز همین زاویه شاعر این گونه شعر هارا 

شعر،   درپای  واژه  چند  توضیح  با  و  بیند  ناپذیرمی  ترجمه 

صفحه   ۳6دریافت آنرا به مخاطب واگذار می کند دوبیتی  

52 

* 

شالی   مردمان  روستایی  زندگی  در  آن  کاربرد  که  سوته 

ار داشت ؛ آن خاکستر کارگیالن در فصل کاشت رونق بسی

سیاه حاصل از سوزاندن کاه و کلش که بجا مانده از محصول 

کَل داده در خزانه ریزند    "جو    "قبلی بود ، تا سوخته ها رابر  

که   زنند،  تا جوانه  برابرسرما  در  باشد  مناسب  پوششی  که 

 سبزی از آن خاکستر سیاه بدر زند ، تا زمین سبز گردد. 

تُ" اِیسَّم / تی  کَشَه / تی جو می گرماَجِی  سُوتِه  وم بیجار ِ 

کَل کُونَه / بَنَه بَنَه نَشَاَسَه بَنَه / باد وی ری سَنَه / دونیا سبزاَ 

 "کُونَم / سیاه اِیسَّم/ سیاهی نی یِم

خاکسترم/ در آغوش توم بیحار/ از گرمای من / خزانه ات 

جوانه می زند / شکفته می گردد/ بوته بوته/ نشا می گردد/  

بر می خیزد / دونیا را سبزمی کنم / سیاه هستم/ سیا    باد 

 66هی نیستم صفحه /

* 
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هر شاعری یک حرف دارد ، درسراسر عمر   "نرودا می گوید: 

و سوته چون "خود می خواهد همان را بگوید و بهتر بگوید

از بهار و از طبیعت آن    "یته دونیا ناحه    "دفترقبلی شاعر  

کوفه ها و رویش گل و گیاه  می گوید از شالیزاران و شکوه ش

و عظمت جنگل ودریا و پرواز پرنده ها . اما شاعر همچنان  

 دلبسته ی بهارو چشم در راه می ماند. 

بِدَا/یه آسمون   " /بنفشه گل  بُودَن  / تی تی  خَاَلِوی دارون 

  / / وَگَردَسَن  َپرَی / یه آسمون قشنگ حاج جاجین  قُرُون 

 "نَه ؟/ بهار چَره نَأنه؟ بَتَرکَسَه می دیل/ بهارچَره نَأ  

درختان آلوچه شکوفه دادند/ بنفشه گل داد / یک آسمان 

پروانه / یک آسمان پرستوبرگشتند/ همچنان چشم در راهم 

 بهار کی از راه می رسد؟ / بهار کی از /

 6۳راه می رسد؟ ص 

* 

 
در عمده ی شعر های این مجموعه در ماندگی انسان عصر  

 شود: ما با احساس بیان می 

 سیاه اَبرُون هجرون مَه فِی فِی تَه"

 مُوسُون مَه فِی فِی تَه "تأل "غریبی 

 مُو دیل دریا بَزِیم ، می یار وَأ سِی 

 "وی ری سَه موج و توفون مَه فِی فَی تَه 

  "گرفتار / در پیچاپیچ ابرهای سیاه هجران/ غریبی چونان  

/ مرا در برگرفته است / دلبرم به خاطرتو / دل به دریا    "تأل  

 20زدم / موح و توفان برخاست /مرا در آغوش کشید. ص 

 ودرسوته حیرانی ِ آدمیان ، راه را به انتظار می نشیند: 

ردَن کُولَاَچِه / تأم بَزِه  یِتَه دُونیأ غم / اونِ چشمِ مئن دَبُو / گَ"

 "دَرأ سُون ِ وَرجِی نِیشتَه بُو/ رأشی نیأگود /

 با جهانی اندوه / در چشمانش / سربه شانه خم /

 "80ص  "نشسته بر درگاه / خاموش چشم به راه 

* 

 "گفته آید در حدیث دیگران  "و الباقی :

 

 غالمحسن عظیمی  -رشت 

1401/1/29 
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 بهروز شیدا 

 

قلبصاعقه شباهت  و  شورش  های  ی 

 کشنده 
رمان   دو  در  کوتاه  نوشتهخشم چرخی  و  ،  راث  فیلیپ  ی 

 ی اسماعیل کاداره ، نوشتهآوریل شکسته

 

ی ، نوشته خشمدر جستاری که پیش رو دارید در دو رمان  

اسماعیل کاداره،  ی  ، نوشته آوریل شکستهفیلیپ راث و  

میبه جستکوتاهی  در  شورش چرخیم؛  و  وجوی  ها 

ها؛ دردها  ها و مرگگیها؛ زندهها و هویتها؛ تنهاییشباهت

 ها.   و درمان

 
 کوتاهی بخوانیم.را به خشمی خالصه     

 

1 

می  خشم روایت  فصل  دو  اول  در  فصل  عنوان  زیر  شود. 

  .برون از تأثیر مورفیناست؛ عنوان فصل دوم    مورفین

ی رمان ی آخر، همهجز چند صفحه که به  زیرمورفینفصل  

می بر  در  دید  را  زاویه  شخص،  اول  دید  زاویه  از  گیرد، 

می روایت  مِسنر،  فصل  مارکوس  تأثیر شود؛  از  برون 

 سوم شخص.  از زاویه دیدمورفین  

 
(، خشم، ترجمۀ فریدون مجلسی، ص  1۳88راث، فیلیپ. )-1    

یهودی در جنگ   -ی آمریکایی  مارکوس سرباز نوزده ساله    

کره کشته شده است. پس از مرگ اما برانگیخته از مورفین،  

زندههمه ذهنگیی  در  میاش  از  اش  پس  اندکی  گذرد. 

گذارد  تأثیر مورفین را پشت سر می  1952مارس    ۳1بامداد  

 شود. اش متوقف میو سفر ذهنی

گی  سر قصابی یهودی است که که درهفده سالهمارکوس پ     

شود.  ی حقوق از پدر ومادر جدا میبرای تحصیل در رشته 

پشت سر می ماجراها  آن  از  کالجپس  تغییر گذارد.  را  اش 

خواب می همگاهدهد.  و  تجربه  اتاقیها  را  گوناگون  های 

گذارد.  ای عاشقانه را پشت سر میکند. با دختری رابطه می

اینسرانجام   از  نمیپس  حاضر  اجباری که  حضور  ی  شود، 

را هفته وینِسبورگ  کالج  در  مسیحیان  وعظ  تاالر  در  گی 

عنوان سرباز گاه بهشود. آنبپذیرد، مجبور به ترک کالج می

 رود. ساده به جنگ کره می

 را بخوانیم؟  خشمهای مارکوس در گام    

 

2 

را در    اولین گام مارکوس گریز از تسلط  پدر است که خود

کند:  تالش برای تحصیل در کالجی دور از خانه متبلور می

می» انجام  درست  را  کار  همه  میاگر  توانستم دادم، 

های حضورم را در کالج اُوهایو به جای نیوآرک هزینه

هایم این نزد پدرم توجیه کنم. ]...[ نکته اصلی آرمان

احساس که ناگهان بود که از دست پدری قوی و بی

د سالمت دچار  به  نسبت  کنترُلی  غیرقابل  لواپسی 

  1« پسر بالغ و بزرگش شده بود رها شوم.

دومین گام مارکوس تحمل صداهای تحقیرآمیزی است     

می نشانه  را  او  دین  نخست که  روزهای  در  او  روند. 

عنوان گارسون کار  سرایی بهجویی در کالج، در میهماندانش

آنمی در  که  کند.  است  می جا  تحقیرآمیز  شنود: صداهای 

های اول، چندین بار فکر کردم چنین در طی هفته»

شنیدم که با عبارت آهای جهود! بیا اینجا! مرا به می

خواندند اما ترجیح یکی از میزهای پر سروصدا فرامی
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دادم بر این باور باشم که آن عبارت صرفاً این بود می

  1« که آهای جونم! بیا اینجا ]...[

صداهای      که  است  خدایی  به  نه  مارکوس  گام  سومین 

کند؛ نه به  گوناگون خویش را تبدیل به جدالی انسانی می

ی دینی بر دین دیگر؛ گریز از هویتی که توسل دین یا برتری

می موعظه  را  آسمانی  تقدسی  کالج  به  مدیر  به  او  کند. 

من در زیر پرسش ترجیح  گوید: »وینسبورگ، چنین می 

 چیز ننوشتم، قربان.  مذهبی هیچ

    ]...[ 

ای ندارم. برای اینکه عمل برای اینکه چنان عقیده   

 دهم.به مذهبی را به مذهب دیگر ترجیح نمی

    ]...[ 

می    از چیزی  را  توان خود  من  واقعی ]...[  که  گیرم 

باشد نه از چیزی که تخیلی باشد. به نظر من توسل 

  2«نامعقول است.

م    گام  همچهارمین  از  گریز  که  مکانارکوس  است  هایی 

را همآن  نمیها  یاور  و  که  راه  وینسبورگ  کالج  مدیر  یابد. 

ای برای او چنین  نگران این همه تغییر مکان او است، در نامه

»می از نویسد:  مکان  تغییر  همه  این  نگران  من   ]...[

یک  از  کمتر  که  هستم  انتقالی  دانشجویی  سوی 

دا عنوان  به  است  به نیمسال  دوم  سال  نشجوی 

قرار  من  منشی  با  لطفاً  است.  آمده  وینِسبورگ 

   ۳«بگذارید که زمانی در این هفته به دیدارم بیایید.

آلود از عشقی است که  پنجمین گام مارکوس گریز اشک    

نمی پناه  و  غیریهودیتسال  معشوق  اولیویا،  ی بخشد. 

مارکوس، که یک بار پیش از این نیز خودکشی کرده است،  

کالج   مدیر  است.  شده  باردار  دیگر  مردی  با  رابطه  در 

]...[ دهد: »ی او را به مارکوس میوینسبورگ خبر بارداری 

ی او، ا آبستنه. یک نفر، به رغم ماجرا و گذشتهاُلیوی

 دست به کار شده و او را آبستن کرده. 

    ]...[ 

 
  2-  همانجا، ص  ۳5

  1-  همانجا، ص  84

 2-  همانجا، ص  7۳

مراقبت    تخصصش  که  است  بیمارستانی  های در 

   4«روانی است.

ی جنگی است  ششمین گام مارکوس رفتن به سوی جبهه    

که مرگ او را دربر دارد؛ سفری که در نوع نگاه او به جهان  

]...[ وقتی کادول او را به دفترش فراخواند ریشه دارد: »

خواهند  نگاه  وینِسبورگ  در  را  او  که  گفت  او  به  و 

مارتی  استخدام  خاطر  به  آنکه  به شرط  فقط  داشت 

از  کتباً  یابد  حضور  وعظ  تاالر  در  او  جای  که  زیگلر 

ی رئیس لِنتر پوزش بخواهد و ]...[ عمالً هر چهارشنبه

در تاالر وعظ حاضر شود، مارکوس   بقیه دوران کالج

توانست بکند چه کار دیگری می  چه انتخابی داشت،

جز اینکه، به عنوان یک مسِنِر، به عنوان پیرو برتراند 

راسل آنچنان که بود، مشت بر میز مدیر بکوبد و برای 

     5« دومین بار بگوید، بروید به جهنم! 

 را بخوانیم. خشمصدای شورش در   

 

3 

از هر چیز بتوان در    شاید بیش  راخشم  صدای شورش در  

همیشه  زبان پژواک  و  ذهن  در  راسل  برتراند  صدای  ی 

 مارکوس خواند.

گویی با مدیر کالج ویننِسبورگ، مدیر  ومارکوس در گفت     

جستار   مورد  در  نیستمکادول،  مسیحی  نوشته چرا  ی  ، 

اگر بخواهید این جستار وید: »گبرتراند راسل، سخن می

بینی تشویق به را بخوانید، و شما را به خاطر روشن

می کار  که این  راسل،  برتراند  که  دید  خواهید  کنم، 

همچنین  و  جهان  منطقیون  پیشروترین  از  یکی 

فیلسوف و ریاضیدان است، با منطقی که قابل تردید 

علت بحث  بحث  نیست  طبیعی،  حقوق  بحث  العلل، 

اخال بحث  اصالح تدبیر،  بحث  و  الوهیت،  برای  قی 

  6«گیرد.عدالتی را به چالش میبی

 ۳-  همانجا، ص  159

  4- همانجا، ص 189

  5-  همانجا، ص  91
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دالیلی  ،  چرا من مسیحی نیستمبرتراند راسل در جستار     

ی مثابهخدا بهشود، از جمله  را که برای وجود خدا مطرح می

نخستین،   آفرینش    تسلطعلت  جهان،  در  طبیعی  قوانین 

و    های ود خوب، وجی جهاندهیها برای سامانی پدیدههمه

رد    ها بدی را  جهان  بودن  عادالنه  الهی،  مشیت  برمبنای 

 کند.  می

گوید؛ از آن میان  ها میدر مورد عیسی مسیح نیز او سخن   

جاودانه به  نمیگیباور  منطقی  را  مسیح  برخورد ی  یابد، 

مخالفانجویانهپرخاش با  مسیح  میی  رد  را  باور  اش  کند، 

   1داند. سان را اخالقی نمیمسیح به جهنم و مجازات ان

مارکوس با نگاه به برتراند راسل برمبنای خشمی که انگار      

پذیرد، شورش در برابر خدایان زمینی و آسمانی  پایان نمی

برمی تنهاییرا  دیگران  با  تفاوت  در  را گزیند؛  همیشه  ی 

 افتد.   برد، و سرانجام به دام مرگ مینصیب می

ندبرتری  خشمدر     یک  ندای  ی  مقابل  در  آسمانی  ای 

ی صداهای متفاوت، جنگ برآمده  ی دیگر، تنهاییآسمانی

پایان صاحبان قدرت، اختالف دوجنس، اختالف  از ستیز بی

 خوانیم.وجوی معنا در تنهایی میدو نسل، جست

گریزد که  مارکوس از تنهایی در جمع به سوی جنگی می    

ی جنگی که به آن  کند. او با گریز به سوها تقسیم میمرگ

نادل انگار مرگ  ناگزیر  خواه را به تسلیم در  باوری ندارد، 

دهد. انگار از اجباری به سوی اجبار  مقابل قدرت ترجیح می

گریزد تا سرانجام بهای شورش خویش را با مرگ  دیگر می

 خویش بپردازد.

این همه     شباهت  ی  برابر  در  شورش  بتوان  شاید  را  ها 

 سازد. دای قدرت میمسلطی خواند که ص

قدرت سخن    تعریف  از سخندر  یکی  هست.  این  ها  ها، 

در   را  خود  سیاسی  قدرت  که  است  فوکو  میشل  سخن 

کند  های فرهنکی، دانش، علوم انسانی، متبلور میایدئولوژی 

دستگاه می نوعی  زمانی  و  در  اجباری  است  روابطی  سازد. 

ویژه فاعل  نه  که  اجباخاص  همیشه  نه  دارد،  ری ای 

 2نماید. می

 
(،  چرا مسیحی نیستم: مقاالتی چند 1۳89راسل، برتراند. )-1  

مترجم: س. الف.  راجع به  مذهب و موضوعات مربوط به آن،  

12  -  27س. طاهری، نشر الکتترونیکی، صص     

ی صداها در یک  ی همهقدرت شاید تالش برای استحاله    

ی سرشت به همه سان و همهای یکصدا است؛ پژواک پاسخ

 ها. پرسش

گرایانه دارد: محدودیتی  تنها یک تعریف ذات  شاید   قدرت    

 پذیرد.  مدام که پرسشی نمی

آمیزی روایت شورش در برابر تقدس شباهت وهن  خشم   

است که بهای شورش در برابر آن، مرگی است که در تسلط 

 صدای قدرت ریشه دارد.تک

 
 کوتاهی بخوانیم.را بهآوریل شکسته  ی خالصه   

 

4 

شود؛ از زاویه دید  در هفت فصل روایت می  آوریل شکسته

 سوم شخص. 

ی قرن گی در آلبانی در میانهروایت زندهآوریل شکسته      

انتقام   مقدس  قانونِ  آن  در  که  سرزمینی  است؛  بیستم 

 تمامی جاری است.  خونین، جان در برابر جان، به

انتقام خون برادر، در وشش ساله بهگیورگ بریشای بیست    

ها، را با شلیک  مارس، زف کریه، از خاندان کروشک  17روز  

ی او کشته است. حاال او برمبنای سنت ای بر پیشانیگلوله 

وچهار ساعت نخست پس از قتل  و قانون جاری  در بیست

شود و برای تسلیت  به در مراسم تدفین مقتول حاضر می

میخانه او  مادر  و  پدر  آنی  انتقام رود.  از  روز  سی  تا  گاه 

ون است، سپس در معرض انتقام به دست یکی از اعضای  مص

 ها است.  خاندان کروشک

(، فراسوی ساختگرایی  1۳76دریفوس،هیوبرت، رابینو، پل. )-2  

۳11ـ    ۳28و هرمنوتیک، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران، صص     
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شویم.  های دیگری نیز آشنا میدر این میان با شخصیت   

نویسنده هممرد  و  وورپسی،  بسیان  که  سرشای،  دیان،   ،

کردهتازهبه ازدواج  منطقه گی  این  به  عسل  ماه  برای  اند، 

های  ی هستند که از جادهاها مسافران کالسکهاند. آنآمده

 گذرد.   ی آلبانی میکوهستانی

خواهی ی داوری و تفسیر قوانین خون علی برناک وظیفه    

در این سرزمین را برعهده دارد. در دوران او میزان انتقام و 

این سبب شده است که شاهخون  و  زاده،  خواهی کم شده 

پیشره سرزمین،  این  برکناریبر  بدهدنهاد  را  او  یک  ی   .

هم نیز  وظیفه پزشک  که  است  او  شمارش کار  ی 

هایی را برعهده دارد که هنگام انتقام بر  ی زخمبندیوطبقه 

 اند. ها وارد شدهبدن

روزهای مصونیت گئورگ از انتقام، به پایان رسیده است.    

راه  در  گریزان  و  آواره  اما  بیاو  و  در  ها  است؛  ها  راه 

ن تا نگاه زیبای دیان را  ی بسیان و دیاوجوی کالسکهجست 

ی آن دیده است، بار دیگر ببیند.  که یک باراز پشت پنجره 

شود و گئورگ  های انزوا میسرانجام دیان وارد یکی از برج

 افتد.  ای به خاک میبا گلوله

 را بخوانیم؟آوریل شکسته  چند تکه از    

     

5 

و  آوریل شکسته  در   انتقام  قانون  به  راسخ  سرکوب  باورِ 

گیورگ از های ماجرا است: »های درونی یکی از تکهتردید

اش رفت. ]...[ کمینگاهش بیرون آمد و به سوی قربانی

با خود گفت: چه   ]...[ نهاد  مرده  و دست روی شانۀ 

گویی می گرفت،  را  مرده  شانۀ  دیگر  بار  کنم؟ 

خواست او را به عالم زندگان بازگرداند. بازهم از می

کنم؟ و در آن لحظه را این کار را میخود پرسید: چ

بود که دریافت اگر به روی مرد خم شده است برای 

آن نیست که او را از خواب ابدی بیدار کند، بلکه برای 

 
ی قاسم  (، آوریل شکسته، ترجمه1۳7۳کاداره، اسماعیل. )-1  

1۳صنعوی، نهران، ص   -  

  2-  همانجا،  ص  18

گیورگ  بخواباند.  پشت  به  را  او  که  است  این 

   1« خواست از رسوم پیروی کند.می

عزای     و  تدفین  مراسم  در  قاتل  شرکت  لزومِ  بر  تأکید 

پس از مراسم تدفین، ی دیگر ماجرا است: » ول تکه مقت

ها مراجعت کنندگان جنازه به خانۀ کریه کیکتشییع

کردند. گیورگ هم توی این جمع بود. ]...[ پدرش به 

قانون ایجاب می بود:  مراسم او گفته  برای  باید  کند، 

تدفین بروی، حتی باید سر سفرۀ طعامی هم که هم 

شود حضور داشته  اده میکه برای آرامش روح مرده د

باشی. گیورگ جواب داده بود: ]...[ من قاتل او هستم، 

چرا باید به خانۀ آنها بروم؟ پدرش قاطعانه گفته بود: 

جا بروی. اگر قرار باشد دقیقاً به همین دلیل باید به آن

حتماً کسی در مراسم تدفین و مهمانی امروز شرکت 

   2«کند آن شخص تو هستی.

ی دیگر ماجرا مقتول برای انتقام از قاتل تکه  ُپررنجانتظار     

یک سال و نیم بعد از قتل برادرش، آخراالمر است: »

به تن  روز  آن  بینوایش  پسر  که  را  پیراهنی  مادرش 

شست. مدت یک سال و نیم، آن چنان که داشت می

کرد، پیراهن خونین در انتظار انتقام، قانون ایجاب می

آ قوال  فوقانی  طبقۀ  میدر  گفته  بود.  که ویزان  شد 

لکه به زردی گذاشت نشانهوقتی  ای های خون روی 

بیند انتقامش مسلم است که فرد مقتول از این که می

  ۳«کشد.گرفته نشده است عذاب می

ی آرزوی مرگ با گلوله در تقابل با ننگ مرگ طبیعی، تکه   

 بسیان ]...[ به صحبت ادامه داد ]...[ دیگر ماجرا است: »

ها هنگام تولد کودکی  نشینآرزوی هولناکی را که کوه

کنند به یاد آورد: خدا کند که عمری دراز داشته  می

  4«باشد و به ضرب گلوله از پا درآید! 

انتقام و قتل، تکهتعریف تخصص و نخبه   برمبنای  ی  گی 

ناک، مفسر قانون، بندی از قانون دیگر ماجرا است. علی بی

 ۳-  همانجا،  ص  25

 4-  همانجا،  ص  74
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ناک سربلند علی بیدهد: »سیان شرح میانتقام را برای ب

 کرد ]...[ 

اگر دو نفرمتقابالً با مقداری فاصلۀ مکانی یکدیگر   -    

شان محلی است که در را بکشند، حد برای هر کدام

اند و فضای بین آن دو، زمینی شمرده آن از پا درآمده

   1« شود که مال هیچکس نیست.می

وظیفه     برای پزشک  را  قانون  اجرای  روند  در  خود  ی 

می شرح  »بسیان  لبخند دهد:  دیگر  بار  یک  پزشک 

 تلخی زد. ]...[ 

]...[ نه به عنوان پزشک، بلکه به عنوان کمک داور      

 این جا حضور دارم. ]...[ 

      ]...[ 

طبقه  -      زخمها،  شمارش  دیگر به  و  آنها  بندی 

    2« هیچ.

تکهگونهتقدسمصونیت       انتقام،  از  مهمان  دیگر  ی  ی 

گیورگ به خاطر آورد که چند سال پیش  ماجرا است: »

تمام  است.  داده  روی  چه   ]...[ خودشان  دهکدۀ  در 

تیرباران  را  قاتل  بودند  آمده  گرد  که  دهکده  مردان 

توجه به این که ساکنان خانه کردند و ]...[ سپس بی

ان در آن ]...[ به قتل ای را که مهمگناهی ندارند، خانه

صاحب بودند.  سوزانده  بود  نخستین   رسیده  خانه 

بود  کرده  پرتاب  آن  داخل  به  مشعل  که  بود  کسی 

]...[»۳   

 را بخوانیم.آوریل شکسته  صدای شباهت در   

 

6  

گفت در  کوهبسیان  دیگر  و  گیورگ  دیان،  با  نشینان  وگو 

میانتقام مقایسه  هاملت  با  را  »جو  را شبح کند:  هاملت 

می آیا  ولی  برانگیخت.  گرفتن  انتقام  به  دانی پدرش 

 
 5-  همانجا،  ص  105

  6- همانجا، صص 190 -  189

  1-  همانجا، ص  44

 2- همانجا، ص 114

کند نشین قد عَلم میچه شبح هولناکی در برابر کوه

  4«تا او را به گرفتن انتقام برانگیزد؟

 ی ویلیام شکسپیر، ی هاملت، نوشته نامهبه روایت نمایش    

پدرش  ی دانمارک است.  زادهمیالدی شاه  15هاملت در قرن  

مرده است و عمویش، کالدیوس، با مادرش، ملکه گرترود،  

ازدواج کرده و به جای پدر بر تخت سلطنت نشسته است.  

گوید  آید و به او میهاملت می  شبی اما روح پدر به خواب 

درگوش زهر  چکاندن  با  را  او  کالدیوس  به که  هنگام  اش 

م  خواهد که انتقاروح پدر از هاملت می  خواب کشته است.

او را بگیرد. هاملت پس از ماجراهای بسیار سرانجام انتقام  

   5کشد. گیرد. عموی خود، کالدیوس، را میپدر را می

شکسته       بتوان  آوریل  شاید  درندهرا  ای  خوییتقدس 

خواند که هزاران شبح در هزاران کابوس و رویا و آیین فریاد  

جستمی کامکنند؛  در  وجود  معنای  قتوجوی  در  ل  یابی 

تعریف  گی برای قتل خویش توسط دیگری؛ دیگری و آماده

 نوایی در انتقام.  شجاعت در هم

هم شکسته    آوریل       صدای  بتوان  شاید  ی سراییرا 

همه در  نقشاشباح  عزاساز،  ی  مقتول،  قاتل،  خواند؛  ها 

کند؛  صاحب عزا؛ هراسان گریزانی که صفیرِ گلوله خیال می

 کند. وجو میجست ای که سینه انگشت بر ماشه

این همه     شباهت ی  برابر  در  تسلیم  بتوان  شاید  را  ها 

 سازد. مسلطی خواند که صدای قدرت می

قدرت سخن    تعریف  از سخندر  یکی  هست.  این  ها  ها، 

قدرت تسلط یک روایت  سخن ژان فرانسوا لیوتار است که  

-گفتمان قدرت بر مبنای یک بازی  است.  های دیگربر روایت

ی مصداقی  سه وجه دارد: بازیکه    شودی زبانی انجام می

می تعیین  را  کاذب  و  صادق  بین  تمایز  بازیکه  ی  کند. 

کند.  تجویزی که تمایز بینِ عادالنه و ناعادالنه را تعیین می

  6کند. ی فنی که تمایز کارآمد و ناکارآمد را تعیین میبازی

(، هملت: شاهزادۀ دانمارک،  1۳60شکسپیر، ویلیام. )    -۳

 ترجمۀ م. ا. به آذین، تهران  

(، وضعیت پست مدرن: گزارشی  1۳80لیوتار، ژان فرانسوا. )  -4

در بارۀ دانش، پیشگفتار: فردریک جیمسون، ترجمه: حسینعلی 

115ـ    411نوذری، تهران، صص    
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روایت چنان جاری   شکسته  لآوریدر      یک  تسلط  اما 

پژواک   و  حضور  هرگز  دیگری  روایت  هیچ  انگار  که  است 

قدرت و  قدرتمندان  انگار  است.  درهم  نداشته  چنان  پذیر 

ناپذیر مرگ به گوش  ی خللاند که جز صدای سمفونیتنیده

های  های روایتی دانهرسد. انگار شبح یک روایت همه نمی

 .دیگر را بلعیده است

روایت تسلیم در برابر شباهت مقدسی  شکسته    آوریل      

ی هیچ روایتی در کنار آن پیدا نیست؛ روایت  است که سایه

 پراکند. روایتی که جز مرگ نمیتسلیم در برابر تک

 را بخوانیم.آوریل شکسته  و   خشم رد پای واقعیت در    

    

7 

، هر دو، انگار رد پای واقعیتی  آوریل شکستهو    خشمدر  

خورد که در بطن یا کنار متن ادبی پیدا است؛  به چشم می

  1. اتصال کوتاه نوعی اخالل در روند تخیل؛ نوعی 

ای رد پای واقعیت انگار در قالب حضور راوی   خشمدر     

شود  که مرده است یا زیر تأثیر مرفین نیمه مرده متبلور می

خود تا دم مرگ را پس از  ی گیزنده  یاست. مارکوس همه

ام، چنان که هستم با اینکه مردهند: »کمرگ روایت می

کوشم ام، میدانم چند وقت است که چنین بودهو نمی

که بر آن پردیس حاکم بود بازسازی کنم و آدابی را  

ای را که برای طفره رفتن کنندهرئوس مساعی نگران

از آداب انجام شد و سلسله رویدادهای ناگواری را که 

شرح   شد  سالگی  نوزده  سن  در  من  مرگ  به  منجر 

   2« دهم.

شکسته  در      داستانی    ردآوریل  در  انگار  واقعیت  پای 

و کنار داستان اصلی جاری   دهد که در بطنفرعی رخ می

ای است  است. یکی از دو شخصیت داستان فرعی نویسنده

چرایی هم   انگار  شرح که  را  اصلی  داستان  ماجراهای  ی 

دهد، هم شاید روزی دیگر برمبنای این ماجراها داستانی  می

 خوانیم.ای که ما امروز میبنویسد؛ شاید همان داستان اصلی

 
های  (، نظریه 1۳86دیوید. )ج، دیوید، وات، ایان، دیچز،  ال  -5

رمان: از رئالیسم  تا پسا مدرنیسم، ترجمۀ حسین پاینده،  

   186  -  187تهران، صص  

نهاد ایجاد نهاد    ی مورد چرایی  بسیان به پرسش خود در    

آلبانی توسط  میمهمان  پاسخ  »ها  چرا میدهد:  پرسید 

ایجاد کرده را  مهمان  نهاد  از آلبانیها  برتر  را  آن  اند، 

جای  خونی،  پیوند  حتی  انسانی،  پیوندهای  سایر 

 اند. ]...[ داده

    ]...[ 

می  -    هر کسی  که  آنجا  امتیازهای از  تواند عصای 

مهمان را به دست بگیرد و حال که این عصا برای تمام 

آلبانیها حتی بر عصای سلطنتی برتری دارد، چرا فکر 

نکنیم که در زندگی پرخطر و پر از بینوایی آلبانیها، 

و  بیست  یا  به مدت چهار  ولو  بودن،  مهمان  موضوع 

ن همچون  ساعت،  نوعی چهار  است،  استراحت  وعی 

نباید  چرا  و  است،  مهلت  مخاصمه،  ترک  فراموشی، 

ملکوتی  واقعیت  سوی  به  روزمره  زندگی  از  گریز 

  ۳«باشد؟

هایی  گوید که بسیان در مورد کوهستاندیان از اثری می   

 دیان ادامه داد:گذرند، خواهد نوشت: »]...[  که از آن می

بارۀ این کوهستانها بسیان، مطمئناً  چیز خوبی در    - 

 خواهی نوشت.

 ]...[ 

 بسیان گفت:   

  4« بلی، مطمئناً، مطمئناً.  - 

در       مارکوس  در  خشممرگ  گیورگ  مرگ  آوریل  ، 

 را بخوانیم.شکسته  

 

8 

در   مارکوس  به   خشممرگ  انگار  است که  بهای شورشی 

دهد؛ انگار فریاد تغییر مناسباتی است که  مارکوس معنا می

های آن است؛ انگار اگر مارکوس  از گاممرگ مارکوس یکی 

هیچ تعارضی در  هزار بار دیگر به جهان هستی بازگردد، بی

خویش به راهی خواهد رفت که مرگ او سرانجام آن است:  

  1-  راث )1۳88(، ص  55

  2-  کاداره )1۳7۳(، صص  85  -  84

 ۳- همانجا، ص  18۳
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طوری شد و اگر فقط آنطوری میبله، اگر فقط این»

زنده و با هم بودیم و می شد، آنوقت همگی همیشه 

گذشت. ]...[ اگر آن همه چیز به خوبی و خوشی می

بار را به آنجا رفته بود و نامش را چهل بار امضاء چهل 

می زنده  امروز  بود،  وکالتش کرده  کار  از  تازه  و  بود 

نمیبازمی اما  نمیگشت.   ]...[ به توانست!  توانست 

 188ص  1«خدای آنان ایمان داشته باشد!

اما انگار بهای شباهتی  آوریل شکسته  مرگ گیورگ در      

ت که او توان گریز از آن را نیافته است؛ تمثیل هراس  اس

گیورگ از مرگ خویش و  شرم و رنجی که از کشتن دیگری  

تمثیل  است؛  کرده  حمل  و  سرکوب  خویش  در 

همیشه گیآمیخته درهم یک  ی  در  مقتول  و  قاتل  ی 

« کیک   - سرزمین:  کریه  زف  به  مرا  سالم  گیورگ 

 برسان.... 

    ]...[ 

شدند شنید و دو بازهم صدای پاهایی را که دور می   

این صدای قدمهای کیست؟  از خود پرسید:  بار  سه 

احساس کرد صدای پاهای آشنایی است. آری، آنها را 

می را خوب  او  که  دستهایی  مثل  دقیقاً  شناخت، 

برگردانده بودند ... ولی این صدای پاهای خودم است! 

نظرش رسید که خودش مارس ]...[ بازهم به    17روز  

می گونه  این  که  دیگری،  کس  هیچ  نه  و است،  دود 

جسم خودش را که از پای درآورده بود، دراز به دراز  

  2«گذارد...افتاده بر جاده، پشت سر خود می

 را در دو تکه شعر بخوانیم. آوریل شکسته  و   خشم    

 

9 

د:  را شاید بتوان در این تکه شعرِ برونو. ک. اویر خوان خشم

 ۳.«تندری خروشید /در پنجره مرد /ایصاعقه»

را شاید بتوان در این تکه شعر برونو. ک.  آوریل شکسته     

« خواند:  کشندهاویر  سالح  قلبیک  پشت مانند/  ی 

 
  4-  راث )1۳88(، ص  188

 5- کاداره )1۳7۳(، صص 215 - 214

تپد/ و ما همه پدران و مادران خشونت های ما میدنده

 4.«هستیم

شباهت  آوریل شکسته  ی شورش و در  صاعقه  خشم در   

 خوانیم. های کشنده میقلب

 

 1400تیرماه 

 2021جوالی 

3- Öijer K Bruno. (2014), Och natten viskade 

Annabel Lee, Lettland, sid. 67   
4- Ibid, sid. 54 
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 عزت گوشه گیر 

 
 

رمان   به  سیاه "نگاهی  شب  در  همه  خون 

    "است
 

دومین رمان دیوید    "خون همه در شب سیاه است"رمان   

سال   در  که  است  فرانسه  زبان  به  چاپ     2018دیوپ  به 

به  فرانسه  زبان  از  را  آن  ماسکوواکیس  آنا  و  است.  رسیده 

انگلیسی بر گردانده است. نقدی که پیش روست بر اساس 

از   متن  درون  در  ها  برگردان  و  است  آن  انگلیسی  ترجمه 

 ه است. انگلیسی به فارسی توسط نقد نویس انجام گرفت

سال   در  دیوپ  مادری    1966دیوید  و  سنگالی  پدری  از 

فرانسوی در پاریس بدنیا آمده است. در پنج سالگی به همراه  

خانواده اش به داکار سفر می کند و بخش عمده کودکی و  

نوجوانی اش را در سنگال به سر می برد. در این زمان با  

رده و در  فرهنگ، تاریخ و زبان سنگالی آشنایی کامل پیدا ک

سالگی به فرانسه بر می گردد و به فراگیری ادبیات قرن   18

 فرانسه در ارتباط با استعمار می پردازد.   18

دیوپ در این رمان ، چهره استعمارگرایانه فرانسه در آفریقا  

را در زمان جنگ جهانی اول از زبان یک سرباز جوان بومی  

ند و نقش  سنگالی، به زبانی شفاف و شاعرانه آشکار می ک

شمال  جوانان  سربازگیری  در  را  فرانسه  استعماری  ارتش 

آفریقا، به ویژه سنگال را برای بهره وری های استراتژیکی 

جنگی، اقتصادی و فرهنگی، هوشمندانه و ماهرانه نشان می  

و   ندیای  آلفا  رمان،  اصلی  شخصیت  آفرینش  با  وی  دهد. 

بوده است، دوستش مادمبا دیوپ که از برادر به او نزدیکتر  

خواننده را در پیچاپیچی روایت، به ژرفای فرهنگ، تاریخ و  

و   ای می کشاند،  قبیله  زندگی خویشاوندی جمعی  روابط 

زیبایی های زندگی را در کنار خشونت و سبعیت جنگ و  

استعمار ، با زبانی به غایت ساده، مهرورزانه و شسته و روان 

ش را از کودکی  نشان می دهد. آلفا ندیای در حالی که زندگ

تا جوانی واکاوی می کند، دریچه های وسیع و گسترده ای 

از روح و روان پنهان و دنیای حسی و اندیشگی فردی اش 

را نیز در ارتباط با فرهنگ و رسوم قبیله ای برای خوانندگان 

باز می کند. وی با نوعی بی ریایی بدون آن که به مدرسه 

برق ارتباط  خواننده  با  باشد،  همچون رفته  و  کند  می  رار 

خویشاوندی نزدیک زندگیش را با او در میان می نهد. آلفا  

ندیای تعریف می کند که یک جوان سنگالی است که در 

و   میانسال  پدری  از  اول  جهانی  از جنگ  پیش  های  سال 

خردمند و مادری جوان و زیبا به دنیا آمده است. مادرش به  

س از آن خانواده  وسیله راهزنان مغربی ربوده می شود و پ 

نزدیک ترین دوستش مادمبا دیوپ، با رضایت پدرش او را 

به فرزندی می پذیرند. آلفا و مادمبا با هم بزرگ می شوند  

تحصیلی،   و  اندیشگی  جسمانی،  های  تفاوت  علیرغم  و 

رویاهایشان را با هم شکل می دهند و آرام آرام به دنیای  

 مردانگی پا می نهند.  

پانزده":  108ص   ختنه   در  هم  با  یکروز  در  را  ما  سالگی 

کردند. و در همانروز، پیر خردمند ده، ورود ما را به دنیای  

بزرگسالی خوش آمد گفت و رازهای دنیای بزرگسالی را به  

ما آموخت. او به ما توضیح داد که چگونه می توانیم در این  

دنیا جای خودمان را پیدا کنیم. مهمترین رازی را که او به  

خت این بود که حوادثی را که قرار است اتفاق بیفتند،  ما آمو

از کنترل آدم خارجند. و این حوادث اند که آدم را کنترل 

می کنند. هر حادثه ای که برای یک آدم حیرت آور قلمداد  

می شود، قبال به وسیله آدم های دیگر تجربه شده است...  

ک اما آنچه ما در زمان خودمان تجربه می کنیم، همیشه ی

تجربه نو و تازه است. چرا که هر آدمی منحصر به فرد است،  

درست مثل هر برگ روی هر درختی. استثنایی و منحصر 

 "به فرد. 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

140 

 

بهبود   برای  که  گیرد  می  تصمیم  دیوپ  مادمبا  که  زمانی 

وضع اقتصادی خود و افراد قبیله اش، و همچنین برای درک 

فرانس های  ژنرال  سربازگیری  در   ، جهان  به  معرفتی   ، وی 

عضویت ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول در بیاید و عنوان 

او   همراه  نیز  جوان  ندیای  آلفا  بپذیرد،  را  شکالتی  سرباز 

دهکده شان را ترک می کند تا در سنگرها، همراه با مادمبا،  

سربازان آفریقایی دیگر و سفید پوستان چشم آبی فرانسوی، 

رزه کند، بی آن که  علیه سفید پوستان چشم آبی آلمانی مبا

دلیل کشتن را بداند. در این جنگ با ابزارهای گرم و سرد،  

مادمبا دیوپ سهمگینانه زخمی و مجروح می شود. در یک  

شب طوالنی سراسر درد ، مادمبا دیوپ از آلفا ندیای با تضرع 

درخواست میکند تا با کشتن اش او را از درد جانکاه برهاند.  

پیچیده توانایی آن را پیدا نمی    اما آلفا در یک حس بسیار

کند تا با کشتن او، دوست نزدیک تر از برادرش را از درد  

آزاد کند. سر انجام مادمبا دیوپ با شکنجه می میرد. در این  

گذار شکنجه آور مهیب، دیوید دیوپ نویسنده در یک فضای  

خالق داستانگویی، با زبانی ساده، شاعرانه و روایتگرانه، در  

پیچیدگی مهابت جنگ و فاجعه آفرینی استعمار  حالی که  

با پرسش هایی فلسفی   را  به تصویر می کشد، خواننده  را 

روبرو می کند و او را ترغیب می کند که حوادث را از زاویه  

نگاه و دنیای آلفا ندیای کند و کاو و ارزیابی کند. از زاویه  

،  ذهن کاوشگر او ببیند، تجربه های زندگی او را تجربه کند

و  او  جاذبه  پر  سیمای  و  نیرومند  تن  از  را  دریافتش  و 

دگردیسی اش به دیوانگی را دریابد. و در ارزیابی های خود  

او را بشناسد. تضاد ها و کشمکش هایش را بشناسد، آزادی 

و   ها  دیوانگی  را.  اش  گرایی  تخیل  در  فردی  درونی  های 

خشونت های خام و خالص اش را، و خشونت پرهیزی اش 

ر همزمانی خشونت پیشگی...  و مالیمت و خلوص او را  را د

 در میانه حوادث سهمگین و پیچیده....   

آلفا ندیای، بعد از تجربه شکنجه بار مرگ مادمبا دیوپ، در  

فضای روحی متناقضی از حس شرم، گناه، ترس و تراما، و  

برای   و  شود.  تزلزل می  دچار  هویتش  مسئولیت،  و  عشق 

عذاب  پر  روح  و بخشودگی  آمیز  جنون  های  کنش  با  ش، 

نیروی شگفت انگیز انتقام، سربازان چشم آبی آلمانی را در  

شب، زیرکانه، فجیعانه و دالورانه به قتل می رساند و سپس  

سنگر  در  جنگی  غنیمت  عنوان  به  ها  آن  دست  قطع  با 

فرانسویان، اعتباری ویژه  به دست می آورد. آلفا ندیای می  

اما این    "از هیچ چیز نمی ترسد.  یک دیوانه": ۳۳گوید: ص  

اعتبار شجاعانه دیری نمی پاید و سربازان ارتش فرانسه، چه  

را   او  شکالتی،  پوست  سربازان  چه  و  آبی  چشم  سربازان 

خطرناک بر آورد می کنند. و اعتمادشان را به او از دست  

می دهند. ژنرال ها چند سرباز شورشگر سیاهپوست را بعد 

می کنند و آلفا ندیای با تردستی از مرگ  از این حادثه اعدام  

می گریزد. زمامداران جنگ سپس او را به آسایشگاه روانی  

می فرستند. آلفا ندیای که زبان فرانسوی نمی داند، در آغاز  

با زبان چشم هایش و سپس با هنر نقاشی، که یاد آور اولین 

هنر ارتباطی در شکل آغازینش، در غارها و سنگ ها بوده  

با پزشک فرانسوی دکتر فرانسوا و دخترش مادمازل  است،  

این   بر  دیوید دیوپ  تأکید  برقرار می کند.  ارتباط  فرانسوا 

بیان   بر  این کتاب است  استوار  ارتباطی، ویژگی  گونه فرم 

حس غریزی ارتباط. هرچند دکتر فرانسوا با دیدن سومین 

تصویر از هفت دست بریده از آلفا ندیای روی می گرداند،  

او    اما اثر خود را بر  ارتباطی بدون واژه  آلفا ندیای با زبان 

ص   است:  بریده  ":  125نهاده  دست  اعترافاتشان  هفت  با 

خودشان را بیان کردند. به خدا قسم، من می دانم، به خوبی 

می دانم که نقاشی هایم مرا متهم کردند. دکتر فرانسوا بعد  

 ".از دیدن آن ها دیگر مثل گذشته به من لبخند نزد

زمانی که آلفا ندیای به سنگر دشمن در شب حمله می کند  

تا با کشتن سربازان چشم آبی از مرگ مادمبا دیوپ انتقام  

از  موحشی  تصویر  چه  استعمارگرایان  که  داند  می  بگیرد، 

مردم استعمار زده پوست شکالتی برای مردم عادی آفریده  

، به  اند. او در نگاه کردن به یک سرباز در لحظه کشتن اش

 خود می گوید:  

وقتی که به او لبخند می زنم، فکر سیال سرگردان ":  19ص  

این مرد وحشی  "او را خوب در می یابم. گویی می گوید:  

آدمخوار از من چه می خواهد؟ آیا می خواهد مرا بخورد؟  

آزادم که هر جور    "آیا می خواهد به من تجاوز کند؟  من 

وی جبهه درباره دلم می خواهد تصور کنم که دشمن آن س

من چه فکر می کند. من خوب می فهمم سرباز چشم آبی  

به چه چیزی فکر می کند وقتی که به چشمهای آبی اش 

نگاه می کنم. در چشم های او یک ترس بزرگ از مرگ را  

یک   متجاوز،  یک  وحشی،  آدم  یک  از  ترس  بینم.  می 
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آدمخوار. در چشم هایش چیزی را می بینم که به او گفته  

است و او به آنچه که به او گفته شده است ایمان دارد  شده  

بدون آن که مرا هرگز دیده باشد. من فکر می کنم وقتی  

که او به من نگاه می کند، درست زمانی که نگاهمان در هم  

گره می خورد، و من در حالی که به او نگاه می کنم ، در  

  همانموقع هم لبخند می زنم، با دندان های سفیدم که برق 

می زنند در شب، چه ماه تابیده باشد یا نتابیده باشد، و او  

در همانزمان با وحشت فکر می کند که همین االن من او  

را زنده زنده می بلعم. شاید حتا فکرهای خیلی وحشتناکتر 

 از این هم به ذهنش می آید.« 

دیدید دیوپ در این رمان از مغلطه گویی، سفسطه بازی، و 

هیز دارد. او از شیوه داستانگویی شفاهی،  زبان متظاهرانه پر

شیوه کهن آفریقایی، سود می جوید و بینش نوینی از تخیل،  

اسطوره، تاریخ، فلسفه، اقتصاد، فرهنگ، روانشناسی فردی  

و جمعی را ارائه می دهد. و دنیایی می آفریند که به شدت  

بی   عین  در  است  امید  از  پر  است.   راستین  و  حقیقی 

ع  نومیدی: ص  اعتمادی، در  عین  تلخی، در  من  ":  79ین 

آنطور که در ذهنم می خندم، در مقابل مردم نمی خندم.  

فقط بچه ها و ابله ها بدون  "پدرم همیشه به من می گفت:  

من دیگر بچه نیستم. به خدا قسم جنگ    "دلیل می خندند. 

مرا یکباره از اینرو به آنرو کرد. بزرگم کرد. به خصوص بعد  

مادمبا   مرگ  علیرغم  از  اما  برادرم.  از  بهتر  دوست  دیوپ، 

باپتیست،   ژان  علیرغم مرگ  مرگش، من هنوز می خندم. 

من هنوز می خندم. توی سرم. به بقیه آدم ها فقط لبخند  

می زنم. فقط به خودم اجازه می دهم که لبخند بزنم. به  

خدا قسم، لبخند مسری است، درست مثل خمیازه کشیدن.  

زنم و آن ها هم در عوض به من    من به آدم ها لبخند می 

لبخند می زنند. آن ها نمی توانند لبخند مرا بشنوند و قتی  

که لبخندم به یک خنده رعد آسا تبدیل می شود و در سرم 

 "طنین می اندازد.

یک رمان فصیح و    "خون همه در شب سیاه است"رمان  

خردمندانه است، سرشار است از الیه ها و ابعاد گونه گون  

تفکر و حس. سرشار از پرسش است در ذات هویت و   نگاه و

من کجا هستم؟ گویی از جایی  ":  127موجودیت انسان. ص  

بسیار دور برگشته ام. من که هستم؟ دیگر نمی دانم. سایه  

ها مرا احاطه کرده اند، دیگر چیزی نمی بینم. اما انگار یک  

حس گرم دارد زندگی را به من برمی گرداند. سعی می کنم  

هایی را که از آن من نیستند، باز کنم. دست هایی را    چشم

که متعلق به من نیستند حرکت دهم. اما می دانم همه این  

 "ها به زودی از آن من خواهند شد. این را می دانم.

پایانی آن     یک پرشبا تمام زیبایی های این رمان، بخش 

ناگهانی دارد و از روال قصه گویی کل رمان جدا می شود و  

ی دیگری می یابد با زبانی دیگر در زمانی دیگر. این پرش  راو

می تواند با رعایت چند نکته در دوباره نویسی چرخش کند،  

 و به روان بودن کل رمان کمک کند.  
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 داریوش فاخری

 
 

 های حکایات و روایات شباهت
 مریم  پسر   صلیب   بر  رعنا  حالجک

                   

  مریم ابن عیسی و منصور  ابن حالج که آنست بر عموم باور

  آنکه  خاطر  به,    رفتند  دار  سر  بر  و  پای   گویان  "اناالحق",  

 .  " میکردند هویدا اسرار که بود آن جرمشان"

 عطار  األولیاء  تذکرۀ از

  یی  عجوزه.  کردند  روانه  سنگ  و  ببریدند  بینی  و  گوش  پس

  دید  را  حسین  چون.  آمد  می  دست  در(  کوزه)   رگو  یی  پاره

  سخن  با  را  او  تا.  را  رعنا  حالجک  این  زنید  محکم":  گفت

 "کار؟ چه اسرار

 چون .  کردم  می   نماز  دار  آن  زیر   روز  تا   شب   آن:  گفت  بزرگی

  فاش  ملوک  سر  که  کسی  جزاء:  که  داد  آواز  هاتفی   شد،  روز

 .  است این  کند،

  خطاب  و   دیدم   خواب  به  را  قیامت :  گفت  شبلی   که  است  نقل

  ما   غیر  با   ما   سِر  که   کردم  وی  با   آن  از  این:  که  شنیدم  حق  از

 .   نهاد  میان در

  خاطر به عیسی  و حالج قتل  که میاید  بر چنین,  اما  من بر

 . نبود کردن اسرارهویدا جرم

  یا  و  شعر  قریحه  که  کسانی  و   ایرانی  صوفیان  که  باورم  این  بر

  و  ها  شنیده  اساس  بر  حالج  مرگ  از  پس,    داشتند  عرفانی

  کشان  ریاضت  و  نشین  دیر   راهبان  و  دنیا  تارکان  روایات

  آنان اذهان  در مریم   ابن عیسی  از که  تصوراتی از,  مسیحی

 حالج   از  خیالی  شخصیتی  ساختن  به  دست ,  بود  گرفته  شکل

 .زدند منصور ابن

  اسطوره ,  سمبلیک  رهبری  ساختن,    دوران  این  نگاران  تاریخ

  عربی  ای  جامه  در  را  ادیان  دیگر  باورهای  از  آگین  رنگ  و  ای

  بعید  را  گنجاندن  عوام  باورهای  مدار  در  و  پوشاندن  اسالمی  و

 ابراهیم   شاهزاده  و  دانسته  مانوی  را  حالج  برخی.  دانند  نمی

  بایزید    و  بودا  شاهزاده  الگوی  بر  ای  اسطوره  را  بلخی  ادهم

 .  اند پوشانده زرتشت کسوت را بسطامی

 
Art by: William Blake 

  عطار  که  خیالی   قهرمان  این   به  پرداختن  از  گروه  این  هدف 

  نوعی,  میخواند  صدیق  صفدر  شجاع  و  تحقیق  بیشه  شیر  را  او

 آوردن  بدست  برای  صوفیان  که  بود  یونی  قشر  با  رویارویی

 .  میجنگیدند آنها با  مردم قلوب و  آنان مسند

  به نیز معاصر تاریخ مستشرقین و شناسان حالج راه این در

 .  دادند ادامه برهان بی تصورات این ادامه

  میرود   پیش   آنجا   تا   حالج،  مصائب  کتاب  در  ماسینیون  لویی

 تقویم   اساس  بر  دقیقاً  حالج  مرگ  روز  که  میشود  مدعی  که

  چهارم  و  بیست  او.  است  برابر  مسیحی  عید   با   میالدی  قدیمی 

  و   بیست  شنبه  سه  روز  با   را  نه   و   سیصده  سال  القعده   ذی

  مصادف  ژولین،   تقویم  دو   و  بیست  نهصدو   مارس  شش

 .  میداند

 

 شباهتهای حکایات و روایات 

 خردگرایی و دانایی جستجوی در سفر
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  سالهای  بین  گمشده  سالهای  18,    اخیر  دوران  پژوهشگران

  اطراف  در  نه  که  دانند  می  زمانی  را  عیسی  سالگی  12-۳0

  طی   او  و   شده  گذرانده  آفریقا  و  ایران  و   هند  در  بلکه  جلیله

  به.   است  شده  آشنا  مانوی  و  میترائیسم  فلسفه با  دوران  این

در  را  میترائیسم  نفوذ  اثر  نمونه  عنوان  حجاریهای   میتوان 

 .  کرد  مشاهده رم در کنستانتین  طاق 

  طول  سال  پانزده  از  بیش  نیز  حالج   سفرهای,  روایات  طبق

 سرزمینهای   تا  و  ایران  سراسر   به  را  او  گشتها  این.کشید

  و  مانی پیروان جستجوی در او تشنه روح. برد آفریقا شمال

  همراه  کاروانیان  با  ،.  آورد  در  کشمیر  و  هندوستان  از  سر  بودا

 .  رفت پیش(  مانویت مراکز از یکی) چین تورقان تا و شد

 ریاضت و تربیت نفس 

  نفس  ریاضت  او.  نیست  عیسی  تعالیم  در  غریبی  مورد  ریاضت

 .  میداند  دنیایی  آن  بهشت  به  ورود  برای  کلیدی  را  جهانی  این

 رسول   پولس   و ,    حواریون  12,    عیسی ,    دهنده   تعمید   یحیی

  پیش  دوم  قرن  از  ها  اسن فرقه که  زندگی  روش این  به نیز

  استفاده   نفس  با   مبارزه  و  روح  تعالی   برای  مسیح  میالد  از

 .  بودند یازیده دست,  میکردند

  انسان,    نفس  تربیت  و  ریاضت  اثر  در  که  بود  معتقد  نیز  حالج

  فقط   و  شودمی  جهان  سازنده  به  تبدیل  که  رسدمی  جایی  به

 .  بیندمی را خدا

و می گفت: »هر که در طاعت خدای تهذیب نفس کند و بر  

لذات و شهوات صبر نماید، به مقام مقربان بلندی گیرد و  

گردد تا اینکه از بشریت پاک شود  پیوسته پاک تر و بلندتر  

و چون از آن در وی بهره ای نماند، روح خدایی که در عیسی  

بن مریم حلول کرد، به وی درآید. در این هنگام، هرچه را 

که بخواهد، می شود و همه ی کارهای او کار خدا می گردد.  

 گویند که حالج برای خویش دعوی این پایگاه می کرد 

 

 نشینی  چله

 تجربه   و   بیابان  در  او  نشینی  چله  از  مسیح  سوسهو  حکایت

 .  دارد روایت موسی نشینی چله

 چله ) اهلل  کلیم اربعین, حالج به تستری سهل که است نقل

 .  است آموخته را( پیامبر موسی طریق بر نشستن

 

 اشکال زمینی خداوند 

  به  است  خداوند  مسیح  عیسی  که  باورند  این  بر  مسیحیان

 آدمی صورت

 .  میدانست  خداوند زمینی اشکال از یکی را خود نیز حالج

  روح  که شد  این  ادعایش ":    حالج  مورد در  بیرونی  ابوریحان

  و  باصحاب  و  دانست  خدا را  خود  و   کرده  حلول  او  در  القدس

 بود   عنوان  بدین  معنون  که  هایی  نامه  خویش  پیروان

 را   او  نوشتند  می باو  که  هایی  نامه  در  او  پیروان  و   "بنگاشت

 .  میکردند  خطاب "غیبها  داننده ای"

 از  را او عموماً  نویسد می  حالج درباره براون ادوارد پروفسور

 .    اند آورده شمار به  شهداء و قدیسین

 

 کرامات   و   معجزات

 به   برگشتن  و  دریا  آرامش  و)    آب  روی  رفتن  راه,  عوام

  اولین)    عروسی  مجلس  در  ناب  می  به  آب  تبدیل ( ,  ساحل

 داستان )   مردگان  کردن  زنده   و (    عموم  انظار  در  معجزه

,  آنها   عمیق  معانی   به  توجه  بی   را,    عیسی  حضرت(  الزاروس

 . نامند  می معجزه

  کرامات این از نصیب  بی  هم  را او  نیز حالج داستان ناقالن 

 .   گذارند نمی

 از   عیسی  که  ای  ماهی  2  و   نان  پاره   پنج  معجزه  داستان

 (.یوحنا انجیل) کرد سیر را نفر 5000, گرفت پسرکی

  صوفی  نفر  چهارصد  با  حالج,    سمرقندی  رشید  گفته  به  بنا

 خوردن   برای  چیزی  که  زمانی  و  نهاد،  پا  عربستان  صحرای  به

  حالج . خواهیممی  غذا و  ایمگرسنه ما  گفتند  او  به  نداشتند،

  نان  قرص  دو  با  کرده  بریان  مرغی  و  بردمی  پشت  به  را  دست

 .   دادمی نفر هر به

  حالج  منصور  خواهیم،می  خرما  ما   گفتند  نفر  چهارصد  همین

  خرما  بدهید   تکان  مرا  شما  اگر  گفت  و  ایستاد  مستقیم

  خرما  و  دادندمی  تکان  را   منصور  مسافران  بارید،  خواهد

 .  باریدمی

 در   دست  منصور  خواستند  انجیر  حالج  از  مسافران  راه  در

 .  داد مسافران به  تازه انجیر از طبقی و کرد هوا

 

 4:4 لوقا  انجیل  در  بیماران  شفای   داستان
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  زنی  وقتی  گویندمی  و  کرد  زنده  مرده  طوطی  بغداد   شهر  در

 دست   روی  را  بیمارش  طفل  بغداد   هایکوچه  از  یکی  در

  حتی  و   طبیبان همه که چرا.کردمی زاری و گریه  و  بردمی

  دفن   و   کفن   وسایل   برو"  گفته  خلیفه  مخصوص  طبیب

  در  و  گرفت  زن  از  را  بچه  حالج,     "کن  فراهم  را  اتبچه 

  بخشی  اطمینان  صدای  با  و   کرد  نگاهی  او  بسته  نیمه  چشم

 را   او   گفت  بودند  شده  جمع  آنها  دور  که  ایعده  حضور  در

  رفت بهبودی به رو بچه حال آن از پس. دادیم شفا

 

 شیطان   با  رویارویی

  چله  طی   در  که   میکنند  تعریف  عیسی  مورد  در  که   همانگونه

 مورد   در,    کوشید  او  اغوای  در  شیطان  بیابان  در  او  نشینی

  آمد  ابلیس  کردند،  بردار را او چون که  است نقل   هم  حالج

 .   گفت سخن او با  و

 

 کردن  اختیار  همسر

  مجدلیه  مریم  و  او  از  زاییده  دختری  به  عیسی  خونی  نسب

او    از  و   شده   داده   فرار  معبد  های   شوالیه  توسط  که  برمیگردد

  محل  در  مجدلیه  مریم  حضور  از  است  روایت.  میشد  حفاظت

   .  او اعدام

  در  زنگی   بردگان  از  زنی  با   که  است  نقل  هم   حالج  مورد  در

  و  همسر  حضور  از  است  روایت  همچنین  و .  کرد  ازدواج  بصره

 .   او اعدام محل در پسرش

 

 یون   مخالفت با قشر

  نیایش  خانه,    من  خانه:   است  مکتوب  و:    معبد   درون  عیسی

 کرده   دزدان  النه  به  تبدیل  را  آن  شما  اما,  شد  خواهد  خوانده

 .  اید

 حالج

 خرقه   و  برخاست  مخالفت  به  ظاهری  و  قشری  صوفیان  با

  این  که  گفت  و  انداخت  خاک   به  و  کشید  سر  از  را  صوفیانه

 است تقلید و  عادت و تعلق نشان همه رسوم

 

  کعبه  و   مقدس  معبد

 : مسیح

  خواهم پا بر را  آن روز سه در که کنید خراب را قدس این"

 نمود

 :  نوشت احمد بن شاکر به ای نامه در حالج

 (کن منهدم را کعبه) " الکعبه اهدم"

 

 :مسیح  عیسی   میان در  خائنی  با

,    بودند  غذا  خوردن  سرگرم  و  داده   میز  بر  تکیه  که  زمانی "

  من   به  شما   از   یکی  که میگویم  شما   به  حقیقت  به "  : گفت  او

  ."میخورد غذا  من  با  که  کسی  - نمود خواهد خیانت

  : مینویسد ندیم  ابن

  بنعلی  ابوالحسن  آنکه  تا  بود  مخفی  و  متواری  سال  دو  حالج

  اتفاقاً  بود،  حالج  دشمنان  ترینقدیمی  از  که  راسبی  احمد

  کهحالی  در  مبدل،  لباس  با  حالج.  کرد  کشف  را  او  مخفیگاه

  با   هویتش  و  شد  دستگیر  داشت،  خود  هویت  انکار  در  سعی

 . گردید  فاش  دَبّاس، حماد نام  به  او، پیروان از یکی خیانت

 

 مراد   انکار

  نمی   تنها   را  او   هرگز  بود   مدعی   که   پطرس  جواب  در  مسیح

  همین  در   امروز  که   گویم   می   تو  به  آینه  هر  ": گوید  می   گذارد

 مرتبه   سه  تو  زند،  بانگ  مرتبه  دو  خروس  آنکه  از  قبل  شب،

 مسیح   بار  سه  شب  همان  در  پطروس  ".نمود  خواهی  انکار  مرا

  .کند  می انکار را

 .  گریست  و شد  دور محل از پطرس  سوم، بانگ با 

 جان،   حفظ  برای  که  بود  حالج  مریدان  و  دوستان  از  شبلی

 .  کرد رد را " وجود وحدت  نظریه "   به اعتقاد , دادرسی در

 .   کرد گریه حالج  سرنوشت بر روز همان گویند  می

  سنگی,    زمان  رسم  به  کسی  هر  حالج  قتل  و  شکنجه  هنگام

 .  انداخت گلی موافقت سر از شبلی انداخت، می

 آه   هیچ  سنگ  همه  این  از:  گفتند  کرد،  آهی  منصور  حسین

 آنها  آنکه  از:  گفت  است؟  معنی  چه  کردن  آه  گلی  از  نکردی

  که  داند   می  که  آید  می  سختم  او  از,    معذورند  دانند،   نمی

 .  انداخت باید  نمی
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 آشوب و  فتنه   از  حکومت  ترس
 پونتیوس   مارکوس  سربازان  توسط  عیسی  که  است  نقل

  حکمرانی   به  روم  امپراتور,    تیبریوس  طرف   از  که,    پیالتوس
  محاکمه  از  پس   و  شد  دستگیر,    بود  شده  منصوب  یهودیه
  بر   اغتشاش  برپایی   و,    خیانت  جرم  به  حکمران  این  توسط

  می  یهود  پادشاه   را  او  که  مردمی   توسط  روم  حکومت  علیه
 .  شد کشیده صلیب به,   خواندند

  حدود   به   بصره  در  زمانی   نیز  منصور  که حسین  است  نقل
 مشغول   بصره  نزدیکی  در  که  زنگی  بردگان  از  تن  هزار  بیست

  محمد  نام   به  ایرانی  آموزگاری  رهبری  به   بودند،   کار  به
 پیوسته ,    بودند   کرده  قیام  عباسی   خالفت  ضد   بر  ابرکوهی که

  مردم،  قیام  رهبری  و  شرکت  تُهمت  به  خلیفه  سربازان.  بود
  سال هشت  حالج. کردند  دستگیر را او  قرمطیان جنبش در
 پرداخت   غله  احتکار  به  خلیفه  وزیر  که  آن  تا   ماند   زندان  در
 تصرف   را  زندان  شورشیان.  شد  بزرگ  شورشی  موجب  و

 حالج   بسیار  نفوذ  بیم  از  وزیر.  نگریخت  آن  از  حالج  اما  کردند
 رسید؛  خلیفه  به  خبر  این  چون  و  کشید  محاکمه  به  را  او  ،

 بکشید را او  ساخت، خواهد فتنه: گفت
 

 اعدام   مراسم 
  در   حالج  وحشیانه  قتل  تراژدی   و  غمناک  پردازی  صحنه
  و  شناسشرق ,  ماسینیون  لویی    آنچه  و  االولیا  تذکره
,    کند  می  نقل  فرانسوی  مذهب  کاتولیک  شناساسالم

 و   مسیحیان  باور  در  قرنها  آنچه  با  نظیری  بی  شباهت
 کشتن   و  حرمتی  بی,    شکنجه  مورد  در  هالیوودی  فیلمهای
 .  دارد میشوند کشیده  تصویر به عیسی حضرت ناعادالنه

  با  میشود  منتهی  تصلیب  مکان  به  که  ای  جاده  در  عیسی
  زخمی  بدنی,    دوش  بر  سنگینی  صلیب,    سر  بر  خاری  حلقه

 افسوس   میان  در,    سربازان  تازیانه  و  خشونت  زیر,    شالق   از
  و  بلند   سر,    دخالت  و  همدردی  از  ناتوان  تماشاگران  گریه  و
 .  میرود  قربانگاه بسوی  رضایت با
 

 حالج
 وار   عیار  و  اندازان  دست  خرامید،  می  رفت،  می  که  راه  در
 .گران  بند سیزده  با  رفت می

 
 آخر   حرف
 .  کنند  می چه دانند نمی زیرا. ببخش را آنها پدر،   : عیسی
  محرومشان   دارند می  تو بهر  از  که  رنج   این  بر  الهی  :    حالج

  باز  تن  از  سر  اگر.  مکن  نصیب  بی  دولتشان  این  از  و  مگردان،
 . کنند  می دار سر بر تو جالل مشاهدهء  در ،  کنند

 
 نشدن  کشته

 اولیه   ظهورهای   از  یکی   امائوس  ظهور  راه   لوقا،   انجیل  طبق
  اوست خالی قبر کشف  و شدن مصلوب از پس  عیسی

 
  حالج  مرگ  ناقالن

(   157  آیه    -نساء  سوره)  قرآن  دیدگاه  با   براون  ادوارد  نظر
 .  دارد مطابقت  مسیح عیسی  نشدن کشته باب در
  که  شدند  مدعی   خراسان  در  وی   اصحاب  که  نویسد   می   او

  بلکه   نبوده  حالج  رساندند  قتل  به  و  کرده  مثله  که  را  شخصی
  و   یافته  شکل   تغییر  که  است  بوده   حالج  دشمنان  از   یکی
 .  است شده او بالی سپر

 
 مرگ  جایزه  یا  پاداش

گوید منصور حالج )انا الحق( می گفت؛ گویی  سهروردی می
 .کرد  حالل  دیگران  بر  را  خویش  خون  عمداً دیده و دانسته و

:.  گفت  می  بغداد  بازار  در  که  شنیدم  منصور  بن  حسین  از
  شناسم  می   را  بطحا   نه بود،  خواهد   صلیب  آئین  بر   من   مرگ

 است   واجبات  از  من  نزد  من   شدن  کشته  زیرا..  را  مدینه  نه
 ( الحالج اخبار)

  که  نه  بر  دست!  بابکر  یا:  گفت  را  شبلی  روزی  که  است  نقل
 ایم   شده  کاری  سرگشته  و  کردیم  عظیم  کاری  قصد  ما
 (.  داریم  پیش در کشتن را خود که کاری چنان)

 
 انجیل   از  که  برداشتی  با  کامال  حالج  مورد  در  گفتارها  این

  ادعا  که  عیسی   حضرت  کشتن   مورد  در  اسخریوطی  یهودا
  کرده  درک  درست  را  مریم  ابن   عیسی   پیام  او   تنها  میکند

 . دارد مطابقت
تعبیری که انجیل یهودا اسخریوطی در مورد کشتن حضرت 
عیسی میدهد با دیگر انجیل های مورد تایید کلیسا تفاوت  
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دین   و  بالمنازع  رهبری  که   ( روم  کلیسای  نظر  از  و  دارد 
 گردانی مسیحیان را داشت( مردود شناخته شده است.  

یهودا اسخریوطی در انجیل خودش , ادعا میکند که او تنها  
د و پیرو راستینی بود که مفهوم واقعی تولد و درس و  شاگر

مرگ او را یاد گرفت و از این راه خود نیز , بر خالف دیگر  
حواریون و به ادعای حضرت عیسی به زندگی جاودان راه 

 یافت.  
او از مراد خود یاد گرفته بود که بدن زندانیست که باید از  

  آن فرار کرد و به فرم دیگری تحول یافت  
, مرادش  بخواست  را  او  بلکهس او به عیسی خیانت نکرد ,   پ 

 تحویل سربازان رومی داد تا بدنش را قربانی کنند. 
 

 اینجا   به  که  بودیم  چه  جستجوی  در  خونه  گنجشکهای  و  من
 ایم؟  رسیده

  .خوانند یقین را آن که است اژدهایی  رضا عالم  در
 

مجموعه روایات و باورهای درست و نادرست را  با دید دیگر  
 بنگریم.  

 در   مسیح  سمبل  به  حالج   سرگردان  روح  تشبیه  آیا
  ؟ است بوده چه جستجوی

 به   خود  تبدیل  برای  که  دارند  روحی  تشنگی  از  نشانه  آیا
 قابل   را  جهان  این,    دارند  جهانی  آن  آلهای  ایده  از  که  درکی
   ؟ داند  نمی
 مراد رسیدن به حضوری بی انتها و ابدی بود ؟ آیا 

بیستم   قرن  آوانگارد  و  اخالق  برجسته  فیلسوف   , لِویناس 
مینویسد : آرزوی فیزیکی فانی و محدود  در برابر آرزوی 

 یک بینهایت از  
کمبود سرچشمه نمی گیرد. بلکه از نهری پربار و حضوری 
از دنیای ناشناخته   انباشته شده و تالشیست بسوی نوعی 

. او معتقد بود که نیاز و آرزوی   "دیگری  "گی , یک نوع  
 فیزیکی در ماوراء رضا و نارضایی قرار دارد. 

در مکتب ایده آلیستی آلمانی هم متفکرانی چون کانت ,  
و دیگران نیز بر این اعتقاد بودند که این جهان    هگل , واگنر

آن  آلهای  ایده  به  خود  تبدیل  برای  الزمه  ظرفیت  دارای 
 جهانی نیست

 جواب   در  حالج,  ماسینیون  لویی   اثر  حالج  اخبار  کتاب   در
  و.  روم  دار  بر  که  روزیست  ما  نوروز:  گوید  فاتک  بن  احمد
 .  نامد می یقین  و کشف از ای تحفه را نوروز تحفه
  حال  دو  در  عارف  سرگردانی  و  چرخش  به  ایرانی  عرفان
,  عارف ,    مکتب این اصول بنابر. میکند اشاره  یقین و حیرت

, خود را به باالترین مراتب یقین    الزم  مراحل  طی  از  پس
که   رساند  می  است  عرفانی  احوال  نهایی  مرتبەە  خود  که 
بقای در حضرت دوست است, نقطه   فناشدن در آستان و 

 وحدت حیرت و یقین 
 هجویری می نویسد که 

معاملت    " علم  الیقین  علم  بدین  طایفه  این  مراد  پس 
حال نزع و    دنیاست به احکام اوامر و از عین الیقین علم به

وقت بیرون رفتن از دنیا و حق الیقین علم به کشف رؤیت 
   "اندر بهشت و کیفیت اهل آن به معاینه

بودن و سجاده   دین  زاهد  از  گوید  می  عطار  آنگونه که  تا 
   نشینی و ارباب یقین سر دفتـر دانـایـی بـودن پران شوند.

  "وحر  روح"  دنبال  به  صوفیان  ادیبان   تفکر  پرورده  حالج  آیا
  بوبر   مارتین   که  میجسته  را  "حال"  آنگونه  و  بوده  خود

 گیری   اندازه  قابل  غیر  ای  پدیده,    بیستم  قرن  شهیر  فیلسوف
  قابل   دیگران  بدون  و  تنهایی   در  که  ای  پدیده ,    مقایسه  و

  نرسد  فرد  به  "حال"  این  اگر که    کند   می   توصیف  است  درک
 دیگری   شکل  به  اما,شود  می   ناپدید   نکند،  مالقات  را  او  و

  و   نیست  ما   از  بیرون  "  روح  روح "  این   که  چرا  گردد؟   برمی
 . خوردمی  تکان وجودمان  اعماق  در
 می   آن  به  تو:  است  متقابل  ای  رابطه  آن  و  تو  بین  رابطه  "

  به  را  خود  و   گوید   می   تو  به دهی،  می   آن  به   را  خود  و   گویی
  از  جدی  اندوه   و   آمدنش   مهربانی   طریق  از.   دهد  می   تو

  موازی   خطوط  آن  در  که  برد  می  تو  سوی  به  را  تو,     رفتنش
  نمی   زندگی  در  ما  حفظ  به  کمکی  این.  میرسند  هم  به  روابط
 .    "کنیم نگاه  را ابدیت تا  کند می  کمک  ما به فقط  کند،

  به  او  کنجکاو   روح,  اسالمی  عرفانی  ادبیات  دیدگاه  از  آیا
  گذاربنیان,  دوگن   استاد   که  بوده دست  آن   از  یقینی دنبال
  به  که  هیزمی "  را  آن(  ذن   های فرقه  از   یکی )  سوتو  فرقه

 نه   ای  زندگی  بود؟  کرده  تشریح  "شود  نمی  تبدیل  خاکستر
  شامل  زمان  هم   که انتها  بی حضوری در  که  ،  حال  زمان در

 است؟  آینده و  حال, گذشته
 آتش  از تغییری هیچ,  دهد  می یاد دوگن استاد که آنجایی

 .  آتش,  بود که است همانی   و. نمیشود خاکستر به
 افسون "  در  که  باشد  این  تنها  کارمان  که  برساند  جایی  به

 ؟  "باشیم  شناور سرخ گل
  بودا  که  کند؟  منزل  یکجا  تواند   می  آنها  برداشت  چگونه  اما

 .  تناسخ به حالج و نیست مومن  حالج پروردگار به مسلک
 
   که  کرد باور را تبریزی محمد الدین  شمس گفتهء  باید  آیا
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  از   اگر.  نرسیده  حق  حقیقت  به  رسیده  حق  به  اگر  حالج"
 "نگفتی اناالحق داشتی خبر حقیقت

 ؟   چیست  حرف  این  ؟  چیست  اَنَا  این  ؟  کجا  واَنَا  کجا  حق  "
  الف  ؟  گنجیدی  کی  حرف  بودی  غرق   اگر  نیز  روح  عالم   در  و

 ؟  گنجیدی کی  نون ؟  گنجیدی کی
در معشوق حل نمی    اصیل  عارف   که  باورم   این   بر  اما   من

شود بلکه در گستره بی نهایت حضورعشق و شگفتی از آن  
 میماند.   "خود"دگرگون میشود ,اما 

 ایست   گمشده  حقیقت  پی  در  ای  افسانه  حالج  شخصیت  آیا
   ؟  اسالمی صوفیان ادبیات در

  را  مردن  اسالمی  عارف  که  ست  سودای  و  شیفتگی  چه  این
  الهی  و   روحی  تمایالت   و   ؟   میدهد   ترجیح  بودن  انسان  بر

  روح تا جوید می افالطونی فلسفه وحدت  نظریه در را خود
 .  کند  یکی  الهی عنایت و  حاالت با ,   بالواسطه,  را  خود

 مسیحی   دنیای  تارک  و  راهبان  نظیر  ای  مرتاضانه  زندگانی  یا
   کند؟ انتخاب

  هستی  و   خدا  درک  برای  صوفی  رهروان  که  اینجاست  خطر
  زمینی  فکری  با  و  میبینند  را  خود  خدای,  خود  فکری  فیلتر  از
  صدای که  هشدار.  میروند الیتناهی  درکی   پی در  محدود و

 .  ست نفسانی  هوای صدای گاه   هاتف
 از   بیشتر  که  داد  می  یاد  شاگردانش  به  ای  فرزانه  استادی

 . ماست جستجوی در او,   خداوندیم جستجوی در ما آنکه
 این   به  پرداختن  برای  انسان.  نیستیم  اینجا  اتفاق   سر  از  ما

  که  دنیایی  در   ها   تضاد   کردن  یگانه  برای.  میشود  وارد  هستی
,   بدن  برابر  در  و  خوبی,    بدی  برابر  در,  نور,  تاریکی  برابر  در

 .   دارند وجود روح
  گفتار   پندارو  با,    مان  شخصی  زندگی  میدان  میانه  رقص  با  ما
  انسانها  دیگر  به  چیزی  چه.  میکنیم؟   آرزو   چه.  کردارمان  و

  به  و  زمان  خط  در  حجمی  سفر,    ما  سفر.  میدهم  ارمغان
  تقدیم ,  نیست  کردن  آبستن  را  زمان  خشک  خط  حجمی
  دوست  را  دستهایت":    میگویند  که  دستانیست  کردن

 .  "میدارم
 .  شیفتگی خدا نه ست خودشیفتگی زدن پر مالئک از

 از   مگر   رسید   خدا  به  نمیتوان  هرگز :    میداد   یاد   ای  فرزانه
 .  خدا طریق از مگر رسید  مردم به توان نمی  و. مردم طریق

  .است بیشتر چه هر بخشیدن در نیست  شدن هیچ در هنر
  که  اند  همسایه  دو.  نیست  دیگری  بر  حقی  را   بدن  و  روح

 .  بدارند دوست را یکدگر بایستی
  مهار  برای.  نیست   کشتن  برای  انسانی   های  آرزو  و  خواست

 .  آنهاست آوردن درست مسیر به و کردن

  جوزف  که  آنگونه .ندارد  اهمیت  برگشتن  اندازه   به  رفتن
  و   اساطیر  مورد  در ,  "چهره  هزار  قهرمان"   کتاب  در  کمبل

 مرحله ,  میپردازد  مختلف  فرهنگهای  در  شناسی  اسطوره
 اش   پیروزی  دستاورد  تقسیم  و  سفر  از  قهرمان   بازگشت

   .دارد قهرمان  سفر در بسزا ی مرحله مردم برای
  بر  و لرزانی پل بر که شک دروازه نهمین و چهل از گذشتن

 ,  دارد قرار شگرف و  ترسناک هایی  پرتگاه  ارتفاع
  یقین به رسیدن برای  عشق وادی  هفت نهادن سر پشت

 هایل  چنین گردابی  و موج بیمِ  و تاریک شبِ با  رویارویی  و
 .  رفت تنهایی به توان نمی را
 را   وجود  وحدت  دو  ما  عرفانی  ادبیات  چرا  که  شگفتم  در

  انسانها   همه  با  وجودی  وحدت  اول  اگر  که   ندادند؟  نشانمان
 .  گیرد نمی صورت نیز خدا با وجودی وحدت نگیرد صورت

 در   که  دیگریست   لحظه  بعدی  دنیای  که  ندادند  یاد  ما  به
  خدا.  جاست  همین  آینده.  میکند  ظهور  ما  شدن  دگرگون  پی
 .  ماست همسفر  که راه پایان در نه
  و   همسر  مصاحبت  در,  خانه  در ,    بازار  و   کوچه  در   خدا  که

  او  به   همه  از  که  است  کسانی  روح  معصومیت  و ,    همسایه
 .   ها بچه, نزدیکترند

  
 2022 مارس
 کالیفرنیا، آنجلس لوس
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 رضا اغنمی 

 
 ( هانقش روحانیت و پهلوی) مشروطیتتجدد، 

 

 هانوگرائی ها و نارسائی

(  1گرایان متعصب،)علیرغم هیاهوی اندیشه ستیزان و سنت 

نباید کتمان کرد که اندیشه ی غرب آن زمان که به ایران 

( در الیه های گوناگون جامعه نفوذ کرد. فرهنگ  2رسید.)

 رزاند. های دیرینه را لغالب را تکان داد و بناید سنت

ی ایران از آن نوخواهی و نوگرایی  که چه قشری از جامعهاین

زمینه کلیت،  در  بلکه  نیست  نظر  مطمح  کرد،  ی استقبال 

آورد.   فراهم  فکری  تکانی  برای یک خانه  را  آمادگی مردم 

تمایالت عمومی را برانگیخت. رخوت و سکوت چندین دهه  

شد. و برغم    ای بین مردم پیداوجوش تازهرا برهم زد و جنب 

بدون   مردم  اکثریت  حکومت،  و  شریعت  اصحاب  مقاومت 

آگاهی از محتوای اصلی آن با نگاهی بین شک و یقین و به 

پیله  از  درآمدن  بود ضرورت  زمان  نیاز  که  کهن  های 

خصوص که تحوالت کشور همسایه عثمانی بر  پذیرفتند. به

ه با  ( و مورد بگو مگوی دربار و مالیان ک۳ها بود.)سر زبان

کردند. در این رهگذر بود که  نگرانی حوادث را تعقیب می

که  ی تغییرات در ناصرالدین شاه نیز اثر گذاشت با آنزمزمه 

 داد.  نیازهای زمانه را به سنگینی تشخیص می

روند زمانه، زنگ خطر را به صدا درآورده بود. منافع طبقاتی  

ققدرتمداران موروثی می در معرض دگرگونی  رار رفت که 

افتادند.   وحشت  به  دینمداران  هم  و  حکومت  هم  گیرد. 

که مالعلی کنی مجتهد با نفوذ دوران ناصرالدینشاه در  این

کلمه  را  »آزادی  شاه  به  مینامه  قبیحه«  نباید  ی  خواند 

پرست و عقب مانده. از پایان  سرسری گرفت. آن آخوند کهنه

می داشت.  خبر  سختیِ کار  جان  »آزادی«  که  دانست 

کند. باورهای ایمانی مردم  پذیر میهای دیرینه را آفتسنت 

ریزد و ذهنیت  شود. اعتقادات کهن دینی بهم میسست می

پدیده قبول  برای  میاجتماعی  آماده  جدید  شود.  های 

کند.  ای وارد جامعه میهای تازه»آزادی« و »قانون« مؤلفه 

 قانون جایگزین اراده فردی حکومتگران، به ویژه اختیارات 

نویسد: »...  شود. کسروی میشاه و شریعتمداران محدود می

و آن بیرون کردن حاج میرزا کریم امام جمعه از شهر بود.  

فرمانروایی   دستگاه  مشروطه  از  پیش  گفتیم  را  مرد  این 

داشت. هر زمان که بیرون آمدی صدها تن کمابیش سید  می

اش و طلبه و نوکر از پیش و پس استر او راه رفتندی. گفته 

خانه رفتی.  پیش  جا  همه  که  در  هر  که  بودی  بست  اش 

می گردیدی  ایمن  محمد پناهیدی  از  پس  گفت  توان 

را می علی او  تبریز  بزرگترین فرمانروایی در  (  4بود.«)میرزا 

آن  و طرفه  حقیقی  شخصیت  »فرد«  آزادی،  پرتو  در  که 

می پیدا  میحقوقی  شریعت  اهل  تمکین  از  با  کند  دهد. 

ها بود که شکست سکون و  ا با چنین زمینههچنین زمینه 

قرار  پرچمداران سنت  و  قرنی خالف میل  سکوت چندین 

کننده بود.  گرفت. تحملش سنگین و فرجامش سخت نگران 

از بد قدرت حکومت خارج می شد. پنجاه سال  مهار مردم 

سلطنت یک نواخت ناصرالدین شاه همه را به ستوه آورده  

کرمانی در حرم شاه عبدالعظیم،  بود. صدای تیر میرزا رضای  

 دولتمردان را به وحشت انداخته بود.  

مشارکت طبقات گوناگون، در خیزش مشروطیت برآمده از  

چنین تمایالتی بود که از مدتی پیش با قانونخواهی شروع  

شده بود. در واقع جدالی بود بین سنت و نواخواهی که مردم 

می پیشوازش  که  به  بدانیم  دارد  اهمیت  نیز  این  رفتند. 

ی آن جوشش و خیزش خبر درستی  اکثریت مردم از نیتجه 

دانست مشروطه چیست و پایان کار به کجا  شت و نمیندا

ی اصلی بهم  خواهد کشید. راه نجات است یا دام تازه. انگیزه

جا نبود که بعد از زدن سکون و یک نواختی موجود بود. بی

(  5گیرد.)صدور فرمان مشروطیت، سردرگمی مردم باال می

  ها انجمن ورسد. و دهجدال مشروطه و مشروعه به اوج می

محله در  تشکیل  اتحادیه  بزرگ  شهرهای  و  تهران  های 

شرکت می اجتماعات  آن  در  گوناگون  طبقات  و  شود. 
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کنند تا از ته و توی قضایا سر در بیاورند و با خبر شوند.  می

هاست که نقش اساسی را در بیداری مردم و همان انجمن 

کند. باید اذعان کرد که در آن  سرنوشت مشروطیت ایفا می

تاریخی تشکیل انجمن یا اتحادیه از دستاوردهای    موقعیت

ی رهبران مشروطیت بود. هر گروه از اصناف  بسیار سنجیده 

وران و بازاریان گرفته تا فرهنگیان و کارمندان دولت  و پیشه 

آدمیت   فریدون  کردند.  تأسیس  انجمن  شهرها  اکثر  در 

انجمنمی »دستگاه  پدیدهنویسد:  سیاسی  محیط  های  ی 

بود انجمنآزادی   ... اتحادیه  .  امراء  و  شاهزادگان  های 

وران و کاسبکاران  تلگرافخانه و انجمن اداره گمرک ... پیشه

های صنفی خود را داشتند ـ مانند انجمن  و اصناف انجمن

ها...  کفاشان، کالهدوزان، اهل طرب، فراشان و درشکه چی

انجمن شاگردان مدارس   ... داشتیم  نسوان« هم  »اتحادیه 

( اشاره  6ی سرود خوانی جلو مجلس بود.«)مواره آمادهنیز ه

مطالبه از  خیلی  که  و  شد  عدالتخواهی  و  قانون  کنندگان 

آگاهی   خود  تقاضاهای  غایی  مفهوم  از  مشروطه،  بعدها 

خواهی را درستی نداشتند. حتا سیدین سندین نیز مشروطه

سلطه مینوعی  تازه  قانون، گری  قبای  در  پنداشتند 

ربط نبود در مجلس اول و دوم چند سالی  یحدسشان زیاد ب

بدون داشتن هیچگونه مقام رسمی تخته پوست انداخته و  

پرداختند.  ی نظارت بر امور جاری به امر و نهی میبه بهانه

ها بود که  اهلل بهبهانی نیز برآمده از آن خود سری ترور آیت

ها، بساط فرمانروایی خود را اعتنا به تحوالت و دگرگونیبی

در تهران علم کرده بود. علیرغم محکوم کردن قتل نفس و  

را فراموش کرد. هیچ  انقالب  اضطراری  نباید شرایط  ترور، 

انقالبی در هیچ جای جهان قانون مدونی ندارد. انقالب هر  

ملت برای دگرگونی اوضاع، فرهنگ خاص خود را دارد که  

به ضرورت جوش و خروش و طغیان مردم عاصی، خیلی از  

ها منجمله احساسات متعارف انسانی نادیده گرفته  خصلت 

شود، در مسیر حوادثِ شور انقالبیست که نقش رهبران می

می برجسته  دستاوردهاشان  آن و  از  و  ترور  شود،  هاست 

اهلل بهبهانی که روایتگر درک درست مردم زمانه به ویژه  آیت

آگاهان مبارز بود در شناختِ کانونِ دشمنان آزادی و باال  

آورد  اله میودن حسِ آگاهیِ شعور ملی، همان بر سر آیتب

 (7که قبالً بر سر اتابک اعظم آورده بود.)

 

 نقش روحانیت: 

در  دو  آن  و همفکری  و حکومت،  روحانیت  تاریخی  نقش 

عمیق  پیوند  است.  توجه  قابل  بشری  نظامات  سازماندهی 

ترین روابط در  سلطنت و روحانیت و تقسیم قدرت از کهن

در  تمدن حتا  امروز،  به  تا  همکاری  این  بشریست.  های 

ترین کشورهای غربی نیز حفظ شده است. سلطنت  متمدن

مور دنیوی و صیانت حقوق شهروندان را  یا حکومت، اداره ا

برعهده گرفته، و روحانیت ضوابط حرمت سلطنت و مناسک  

عبادی و سایر امور مذهبی را، که اگر درست دقت شود هر  

که به شود. آنجامعه با دو حکومت یا با دو قدرت اداره می

توانسته در   به دست گرفته  را  ظاهر قدرت معنوی جامعه 

شامبارزه قدرت،  از  ی  که  »کسانی  بکشد.  زیر  به  را  هان 

ایستادند و  طلبی روحانیان در میپادشاهان که در برابر جاه

شدند و یا چون قباد  کار خواند مییا همچون یزدگرد اول بزه

 ( 8آمدند.«)دین به شمار میبدنام و بی

در ایران، بعد از فروپاشی ساسانیان و برآمدن اسالم، قدرت  

ت مسلمان شد. تجاوز در قالب اسالمی  ها از آن روحانیمغ

جا   مذهب  مناسک  ردیف  در  کرد.  پیدا  دینی  مشروعیت 

دیری   دگراندیشان،  نابودیِ  برای  قوی  شد  ابزاری  گرفت، 

نگذشت که منادیان اسالم با تکفیر دار زدن دگراندیشان و  

اندیشمندان را آغازیدند. »تنها خدایان توحدی بودند که به  

ر دادند. به گفته ماکس وبر، پیش از  نام مذهب فرمان کشتا

کنیسهآن  حق  که  انحصارداران  مساجد  و  کلیساها  ها، 

آدمکشی مقدس شوند، هیچ پرستشگاهی چنین حقی را به  

نام خدایان غیرتوحیدی برای خود مطالبه نکرده بود، و هیچ  

با   را  خدائی  که  بود  نشده  آن کشیده  خاطر  به  شمشیری 

 (  9ند.«)قانون خود به دیگران بقبوال

اوج قدرت روحانیت در دوران صفویه شکل گرفت. ائمه و  

هاله در  به  معصومین  شدند  خدا  همشان  تقدس  از  ای 

ی انبوهی از اوالد و احفادشان جملگی شامل ستایشی  اضافه

ی قدرت الهی  خداگونه، روحانیت شیعه با تفویض یک جانبه

دم  به خود، و انتساب آن به تفسیر و حدیث، بالی جان مر

شد، صدور احکام و روایت و دستورات خدا در پوشش فقه  

ی هر گونه دگراندیشی را از انسان سلب و آمال  الهی، انگیزه

ای و آرزوی ترقیخواهی ملی را در نطفه خفه کرد با ملغمه

از امّا و اگر شک و یقین و انباشتن مغزها با اوهام و خرافات  
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کیسه کردن عوام و مواعید دوزخ و بهشت، از طرفی، با سر  

دسته انداختن  راه  چارچوب و  مقلد،  و  مراد  و  مرید  های 

مکتب دو  را  او  و  ادعیه  در  دستاربندان  فکری  فکری  های 

جاه و  محتکر  مالک،  بیشتر  »علماء  شد،  طلب،  محبوس 

مدعی استقرار شریعت مصنوعی خودشان و مانع هر گونه  

 (10ترتیبات و تنظیمات«اند)

آرای مغشوش و  جنبش مشروطیت، قدرتنما ئی روحانیون 

می برمال  را  آنان  و متضاد  مقام  تصدی  برای  رقابت  سازد. 

کشاند مشروطه و مشروعه  ریاست کارها را به رو در رویی می

زند. نیات  ها را کنار میها در جدال قدرت پردهبندیو دسته

ی ملی در معرض  اصلی روحانیون درگیر و دار یک مبارزه

تاریخ از  فضلگیرد. شیخقرار می  قضاوت مردم و  اهلل نوری 

می مقابل هم  آقایان طباطبائی  و  ی ایستند. خمیرهطرفی 

اختالف شریعت.  اصلی  حفظ  تا  بود  طلبی  قدرت  ها 

اهلل و بهبهانی، شکی نیست که دو  خصوص بین شیخ فضلبه

درستی   آگاهی  مشروطیت  پیامدهای  از  دعوی  طرف 

آمد و پایان کار به   دانستند چه پیش خواهدنداشتند و نمی

تنها   احتمالی  خطرات  احساس  با  کشید.  خواهد  کجا 

به همان سنت تودهامیدشان  با  بود  اسالمی  ی وسیع  های 

مردم که تارپود وجودشان شریعت بود و مسلمانی، از نظر  

اخالقی هم آن دو مجتهد زیاد پایبند اصول و تقوی نبودند.  

پرونده هر دو    کندمدارک زیادی در دست است که ثابت می

ی استتار  شان پردهسیاه است و شریعت خواهی و دینمداری 

های موقوفه امامزاده زید را به هاست. یکی زمینطلبیجاه

بانک روس فروخت و وجوهات را حیف میل کرد، آن دیگری  

آلودگی و  فساد  از  که  است.  هم  رفته  سخن  زیاد  هایش 

ین مجتهدان نویسد »بهبهانی را فاسدترفریدون آدمیت می

تازهشناخته  چیز  علما  فساد  اما  نیست.«)اند.  (.  11ای 

ترین مجتهد آن دوران که به نیکی از ایشان یاد شده  منزه

اهلل طباطبائی است که در دوران مشروطیت و در جدال آیت

بی استبداد،  در  با  ماند.  مردم  کنار  در  و  پرده سخن گفت 

نی که طمع از  تاریخ ایران انگشت شماراند در کسوت روحا

زمانه   نیازهای  با درک  بسته،  به حقیقت  و دل  بریده  دنیا 

توده سعادت  باشد.  برای  کرده  خدمت  ناآگاه  مردم  ی 

گوید »... اگر یک سال یا ده سال طول بکشد ما عدل و  می

خواهیم،  خواهیم ما اجرای قانون اسالم را میعدالتخانه می

گدا در حدود  خواهیم که در آن مجلس شاه و  ما مجلس می

 ( 12قانون مساوی باشند.«)

مشروعه علمای  با  همراه  و  همفکر  علمای  از  خواه »یکی 

گوید »...  (، همو می1۳نویسد.«)ی کشف المراد را میرساله 

ما اهل اسالم و ایمان چون احکام شرعیه وافی و کافی داریم،  

لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم. زیرا شاه و رعیت همه خود 

کنیم و قوۀ  دانیم و مخالفت او را تجویز نمیتابع شرع میرا  

 ( 14مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.«)

اشاره گستردهاین  حضور  از  ایست  نمونه  اندک  ی ها 

مشارکت ابعاد  و  اسالم  از  بعد  و  قبل  با  روحانیت،  شان 

قلدران قدرت و  نابکاران  از  حمایت  و  زمان  مسلط  های 

زنند و او امر الهی،  به ظاهر سخن از شرع میروزگار، گرچه 

که تا حدودی قابل اغماض است اما وقتی برای بندگان خدا  

کنند و اجرای اطاعت از قدرت حاکم را در  تعیین تکلیف می

زند و  گیرند، اسرار پشت پرده بیرون میجامعه برعهده می

چهره گانگی  میدو  آشکار  برگزیده  ها  »من  یعنی:  شود. 

م آسمانیم و هم زمینی.« خدا بدهد برکت چرا که  هستم. ه

ی همین تصورات است که برای حفظ قدرت نه! و بر پایه

خورد. در ادامه  موجود، خدعه و ریا با مناسک دینی گره می

چهره و  مغروض  نمایندگی  ویرانگر،  گانه،  این سنت  دو  ی 

می متعهد  نیز  را  مردم  تحمیق  الزمهرهبریِ  که  ی شود 

از   و  تصورات  حیات  چنین  بستر  در  بقاست.  و  دوام  ابزار 

یکسره ناپخته، دست حکومتگران را برای هر گونه تجاوز باز 

 ای نرسد. جا که به منافع خود لطمهگذارد تا آنمی

آموز پیش ی روزگار بسی کارهای عبرتجا که چرخه از آن 

روی ابنای بشر قرار می دهد. این بار با چرخشی ناگهانی،  

ای ومت به دست روحانیت افتاد. آن هم در زمانهاختیار حک

که  خیال  و  فکر  این  جز  بود  متصور  چیز  همه  که 

که  اداره  نکشید  طولی  باشند.  عمائم  اهل  کشور  کنندگان 

گورستان بستند.  آذین  دارها  چوبه  با  را  شهر  های  میادین 

اسالم پاره شد  و مسلمین دو  مادران  اشک  کفرآباد،  و  آباد 

غرض   زیر  در یتیمان  اسالم،  پاسداران  تیربارهای  و  رگبار 

برزن و  خانهگوی  افتاد،  راه  و  ها  سیاه  ماتمکده، سکسر  ها 

آویز شدند.  های حلقعزاپوش، خنده جزو محرمات و قناری

چرخید و خون  ی اسالم، باال سر شهروندان میشمشیر اخته 
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اندیش با موبایلو مسلسل کفّاره  طلبید، فقهای سیاهتازه می

 ی اسالم را برعهده گرفتند.  شمی مراقبت از بیضه چهار چ

سخن گفتن از چپاول و فساد دولتمردان جمهوری اسالمی،  

خوان و پامنبری های صاحب رساله گرفته تا روضهاهللاز آیت

کرده قبضه  را  حکومت  نیست که  توضیح  به  نیازی  اند، 

از غارتگری های اصحاب  ها و عمق فساد و آلودگیهمگان 

به گزارش روزنامه عمائم آ بنا  و در حال حاضر  های  گاهند 

ها  ایران بیش از پنج هزار تن از دستاربندان اسالمی در زندان

می سر  در  به  اسالم  حامیان  همین  نیز  پیش  قرنی  بردند. 

 1291ارزد. »در  تجاوزات دست داشتند که بت نقلش می

ه  رود بها میهجری، دهقانان آباده و اقلید از ستمی که بران

می شکایت  دستور  تهران  شیراز  حاکم  به  تهران  از  کنند، 

به حسابمی از رسیدگی  پس  رفع ظلم کند.  ها،  رسد که 

هزار تومان   شود که مباشر آن بلوک »به قدر ششمعلوم می

حسابی نموده« ولی مباشر از شیراز به اصفهان فرار کرده بی

ام  و مورد حمایت امام جمعه آن شهر قرار گرفته است. ام

خواهد که از سیاست او در گذرند، و نواب جمعه از حاکم می

 (. 15اند.«)واال هم قبول فرموده

دردهای   تشخیص  با  که  روحانیون  از  بودند  شمار  انگشت 

عقب علل  میماندگیعمومی،  را  هم  ها  رفتار  و  دانستند 

می را  خود  آنمسلکان  از  مجداالسالم  شناختند.  هاست 

وران مشروطیت که خود مدتی  کرمانی، آخوند سرشناس د

نویسد  طوالنی مدرس و سرپرست طالب اصفهان بوده می

»یکی از اسباب انحطاط مجلس، ورود آخوندها بود، و اگر  

یک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا  

شد، باید مراقب باشند. جنس عمامه به سر را در مجلس راه  

ب  هم  وکالت  عنوان  به  چه  اگر  والسالم،)ندهند،  (.  16اشد. 

با   است،  روحانیون  سلک  در  که  رنجانی هم  ابراهیم  شیخ 

یاد می از مالیان  مینفرت  و  بدترین  کند  ایران  در  نویسد: 

مردمان علما هستند و از همه بدتر مجتهدانند. زیرا که مردم 

دانند. آنچه میان مالک و مملوک و عابد  را بنده و اسیر می

میا باشد،  معمول  معبود  است. و  معمول  مردم  و  ایشان  ن 

اعمال نفوذشان را یک راه بیشتر نیست و آنکه: در هر والیت  

چماق  نفر  چند  دین  از  نام حمایت  گردن،  به  کلفت  و  زن 

بیکار و بیشرم گرد آورند و به جان مردم اندازند.« همو اضافه  

روضه می که  بودم  شاهد  خود  »من  مبنر  کند  پای  خوانی 

السالم در جنگ کربال به هر نیزه گفت »امام حسین علیه  

می میل  که  در  کباب  مانند  نفرا  ده  هم  سر  پشت  زد 

اینکه »حضرت می بر  یا دیگری تصریح داشت  و  دوخت.« 

عباس در رکاب، با پای خود پانصد نفر را کشت« و یا »اسب 

امام حسین علیه السالم چهل نفر را با دندان و لگد به جهنم  

به ایران  مالیان  »غیر   فرستاده،  رفتار  شیوه  این  تبلیغ  راه 

 (.    17عمامه و قبا و عبا و چماق« نیاز دیگری ندارند.«)

عملکرد روحانیت، در دوران مشروطیت از ناپختگی فکری  

پرده میآن  پیشرفتها  از  غافل  جهان،  دارد.  تحوالت  و  ها 

می تلقی  اسالم  از  انحراف  را  جامعه  جوهر جنبش  کنند. 

خالفت با مشروطه، وحشت از محدود  فکری آنها بیشتر در م

هایشان پر  ها و رسالهزند. پیامکردن اختیارات شاه، دور می

پریشان جابه گوئیاز  وحشت  و  بیم  چشم  هاست،  به  جا 

وا  می قبای  در  قدرت،  دادن  دست  از  سراسیمگی  خورد. 

که محمد علیشاه فاسد  افتد. تا جاییاسالما، از پرده برون می

د از  یکی  مستبد  قلمداد  و  اسالمی  نظام  استوار  پایه  و 

 ( 18شود.)می

بد نیست که در این رابطه از یک کتاب پر حجم طرفدارانه 

که در جمهوری اسالمی منتشر شده چند نمونه را به عنوان 

 شاهد نقل کنم.  

»... ما اهل اسالم و ایمان چون احکام شرعیه وافی و کافی  

. زیرا شاه و رعیت داریم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم

می شرع  تابع  را  خود  تجویز همه  را  او  مخالفت  و  دانیم 

کنیم و قوۀ مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.  نمی

نویسد: »اخذ مالیات که توسط مجلس به  همین حضرت می

گمرک،   گرفتن   ... ندارد  ظلم  جز  مبنائی  رسیده  تصویب 

ننه و مجریه در خالف شرع و حرام است. ... وجود قوای مق

( و...«  است  شریعت  خالف  و  حرام  اسالمی  (  19مملکت 

گونه احکام  گیرد از اینمی  آدم شمکش ]استغفراهلل نعوذباهلل  

و   حرام  را  گمرک  گرفتن  که  وقتی  شیعه،  علمای  فقهی 

کنند. نکند علمای شیعه خدای ناکرده،  خالف شرع اعالم می

خواهند اجناس  اند که میمزدور امپریالیسم انگلیس و روس

اهلل  خود را بدون گمرک وارد کشور مسلمان کرده و به خلق

از این گونه فتاوی  بفروشند! بر شیطان لعنت چه فکرهائی 

 زند.[ ی آدم میفقهی به کله
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نویسد: »برهان اول در وجوب یکی دیگر از همان علما می

بیضه  پادشاه که حفظ  بقای  و دعای  اطاعت سلطان وقت 

ش خاص و عام و انتظام مهام و اجرای احکام اسالم و آسای 

ملک عظام و ترویج شریعت خیراالنام منوط به وجود مسعود  

فرماید...  پادشاه است... جنانکه حضرت رسالت پناه ص می

اطاعت پادشاه واجبست هر کس اطاعت پادشاه را ترک کند  

( 20و به تحقیق طاعت خدای عز و جل را ترک کرده ...«)

نویسد:  گذارد و میی خلخالی سنگ تمام میو عمادالعلما

»... امّا ملت ایران که شش هزار سال است وحشی صفت و  

ها  اند، چگونه ممکن است آن افسار بار آمدهمانند اشتران بی

را به یک دفعه تهی از اطوار سابقه و امر به این رفتار و گفتار  

ی و نمود که یکبار بالمره من دون تدریج، از حالت استبداد

وحشیگری به اعلی درجه تمدن منتقل بگردند. لذا اجرای 

عرفی   و  شرعی  مجوز  ایرانیان  بر  اروپائیان  قانون 

 ( 21ندارد...«)

نویسد »...تا آنکه کار به نهایت  اهلل نوری هم میشیخ فضل

مشروطه  و  رسید  روی درجه  هدایت  راه  از  خواهانآشکارا 

ک ایشان تعلق  برتافتند. پس در این حال فرمان خدا بر هال

گرفت و خداوند حیله ایشان را نابود کرد و سلطان عادل در  

شد.«   انجم  فیل  اصحاب  درباره  که  کرد  کاری  آنان  حق 

و  مجلس  باران  گلوله  به  است  ظریفی  اشاره  آخر  عبارت 

سنگ  افتادن  با  آن  سپاه مقایسه  روی  بر  ابابیل  های 

 ( 22ابرهه!«)

ی نیز در پی همان  اهلل خمینکه شخص آیت تر اینو جالب

هم تاریخی  اعالمیهسخنان  در  و  اندیشانش،  نجف  های 

ها ـ پدر  های پاریس ضمن نکوهش استبداد پهلوی سخنرانی 

از اینو پسر ت قول آزادی و دموکراسی می که به دهد و 

اشک می ظلم شده  ایران  مسلمان  در همان  مردم  و  ریزد 

تفسیر مشر و  تعبیر  در  با شگردی معمرانه،  »به حال  وطه 

اسالم« می قوانین  و  احکام  نویسد:  مجموعهم شرط همان 

بلکه   مطلقه،  نه  و  است  استبدادی  نه  اسالمی  »حکومت 

که   آن  فعلی  متعارف  مشروطه  نه  البته  است.  مشروطه 

تصویب قوانین تابع از اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از  

کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک این جهت که حکومت 

موعه شرایط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول مج

اکرم ص معین گشته. مجموعه شرط همان احکام و قوانین 

( شود.«  رعایت  باید  که  است  این2۳اسالم  و شگفت  که  ( 

االسرار اشاره به این حقیقت دارد که ایشان »در کتاب کشف 

»هیچ فرق اساسیمیان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و 

ن حیلهدموکراسی  و  الفاظ  فریبندگی  در  مگر  گری  یست. 

اهلل خمینی، به  (. اقرار صریح و تأکید آیت24قانونگذاران«)

 گری قانونگذاران«، قابل تأمل است. »حیله 

اهلل نوری آن هم به حکم شریعت و فتوای  فضل  اعدام شیخ

ضربه  تقلید  برغم  مراجع  بود.  مالیان  برای  سنگین  ی 

دریافتند که باید در کنار مردم    های شدید با شم قویلطمه 

باشند. از نیروی پر قدرتِ پنهانِ مردم به درستی آگاه بودند.  

از دست دادن مسجد و منبر بر ایشان فاجعه بود. در جنگ  

کشمکش و  جدال  سالهو  چند  مشروطه های  خواهی، ی 

ی واقعیِ طبقات اجتماعی  ها کنار رفته، نقش و چهرهپرده

روش مالیان  ویژه  تاریخی  به  آزمون  آن  در  بود.  شده  ن 

ای چندگانه، شدیداً  ای مشکوک و چهره روحانیت با کارنامه

نیاز داشت که تقدس آلوده مردودش را در محراب بازسازی 

 کند.  

 

 تجددخواهی ایران 

با   نباید نورخواهی مطلق تصور کرد و  را  ایران  مشروطیت 

به پیش  افکار غلوآمیز به بیراهه رفت. مشروطیت، با توجه  

هایی که قبالً اشاره شد مقدمات مدرنیته را در صدور  زمینه 

کشیده   سیاسی  حوزه  به  تا  آورد  فراهم  فرهنگی  گوناگون 

را در جامعه استقرار »قانون«  ایران فراهم ی بسته شدو  ی 

سنت  برای شکست  تاریخیف  استبداد  حضور  های  ساخت. 

وگرائی  دار و آداب و رسوم کهن، در مسیر نوخواهی و نریشه 

جان   و  اجتماعی  تضادهای  آورد.  بار  به  زیادی  مشکالت 

های دیرینه، هر باری که از تغییرات را در هرز سختی سنت

کشید و در بهترین حالت آن را  پرستی به زیر میآب کهنه 

می نمایش  به  عمائم  اهل  تکفیر  و  تهدید  گذاشت.  با 

افتاد  ی ایران نیز تحت تأثیر همین عوامل به بیراهه  مشروطه 

نوگرائی   بذر  آمیخت.  درهم  استبداد  با  مدت  اندک  در  و 

ها  پاشیده شده بود سانسور و تکفیر مانع رشد و جوانه زدن 

نمود. باز  بود، اما سوزاندن و از بین بردنش نیز مشکل می

ای از جوانان تحصیل شدن فضای تازه از جمله بازداشت عده
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را میکرده در دهه رضاشاه  نمونهتوای دوم سلطنت  وار ن 

 مثال آورد.  

با تکیه به چنین دستاوردهاست که مشروطیت را باید ارج 

تازگی مردم  برای  و  بود  قانون  حامل  مشروطیت  ها  نهاد، 

داشت. حامل حقوق فردی بود، حامل محدود کردن قدرت 

این مهمتر  و  بود.  میشاه  را  کهنه  قوانین  جای  گرفت.  که 

رد اجتماعیِ تجدد، در  جایگزین قوانین شرع، که از منظر خ

ارتجاعیبرگیرنده میی  شمرده  احکام  دهترین  و  ها  شد. 

تازگی برای جامعه  که  این حال  مزایای دیگر  با  ها داشت. 

نباید فراموش کرد که: قانون اساسی ایران برآمده از انقالب 

مشروطه، معجونی بود از اسالم و نوخواهی البته سایه اسالم  

توانست با  جا که هر مالئی مید تا آنپربیها میبر نوخواهی

ترین  توسل به نص صریح قرآنی، بخش غیراسالمی مترقی

  2قوانین را به زیر بکشد و اسالم را مسلط کن. همان ماده  

متمم قانون اساسی »حضور پنج مجتهد« ـ بخوانید شورای 

نگهبان آن زمان ـ کافی بود که یکی از همان مجتهدها هر  

خواهان و نوگرایان و عالقمندان به پیشرفت  آنچه را که قانون

کشور بافته بودند با گفتن یک کلمه »خالف شرع است« 

 پنبه کند.  

خواهی، اسالم و قوانین  گفتن ندارد که در نهضت مشروطه

ی ذهن مردم بود. روان جامعه با آن آشناتر بود.  شرع ملکه

  در هر تصمیم کلی سعی عموم بر این مبنا قرار گرفته بود

که تصمیمات متخذه مغایرتی با اسالم نداشته باشد. طبیعتاً  

در چنان فضائی مخالف که هیچ حتا کوچکترین درگیری با  

پاره رعایت  مستلزم  اسالمی،  و  کارشناسان  مالحظات  ای 

پرهیز از درافتادن با اصحاب دین را شمال بود. با این حال  

ن آن  آور است که بدانیم هم مردم و هم پیشرواحال شگفت

نهضت از شهامت و جرأت بیشتری برخوردار بودند، تا مردم  

انقالب  زمانه آن 57ی  و  ،  شاه  از  واهمه  کمترین  بدون  ها 

پرده، با افکار  شاهزاده و مجتهد و آخوند، خیلی عریان و بی

کردند. مثالً در روزهائی که مجلس اول  ارتجاعی مقابله می

شت، و مالیان با  برای تنظیم قانون اساسی هر روز جلسه دا

های یک نواخت و کسالت بار در مدح مشروعه  صدور رساله

وقت با  مشروطه  قدح  بسیح و  را  عوام  لشگریان  گذرانی، 

طلبان  کردند و با وعظ و حدیث و اندرز از قدرت مشروطه می

ها به نیات آنان پی برده از طریق فشار  کاستند، انجمنمی

بسیح و  بازار  تعطیل  و  نمایندگان  مردم،   به  تحصن  و 

مشروعه نیروهای  آن  توانستند  در  بزنند.  پس  را  خواهان 

نویسد: »ما مشروطه روزهای پر تنش است که کسروی می

بود.  خواهیم نه شریعت.« ... بدتر از همه حال مجلس میمی

نمودند، و دسته خواهیم مینمایندگان یک دسته »شریعت 

زاده  د. اگر تقیپرداختنکاری میدیگر از ترس آنان به رویه

جلو نگرفتی و قانون اساسی با دستبردهای علماء در مجلس  

جاست  (. این25خوانده شدی، هر آینه پذیرفته گردیدی.«)

شان  زاده از طرف سریعتمداران و حامیان که علت تکفبر تقی

شود. قبل از آن طالبوف تکفیر شده بود. زیرا که روشن می

د که: »قیاس احکام ده  همو در مسالک المحسنین نوشته بو

قرن پیش با مقتضیات زمان ما، نسبت بینا و کور و ظلمت 

اند و  و نور است. قواعدی را که از عصر عباسیان جاری بوده

از کثرت کار و امتداد هزاران سال تغییر زمان پیر و علیل و  

گذاریم و احکام جدیده و مقتضیه خسته شده، آسوده می

 (26دیم.«)بنعصر ترقی را به کار می

که مشروطیت از قدرت مالیان کاست شکی نیست، ولی  این

های مقلد دست مرجع  شان باقی ماند. نبض بردهنفوذ دینی

خوان بین مردم و  خوان و نوحه تقلید بود پیشنماز و روضه

مسلط بر مردم در عروسی و سوگواری حضور داشتند. به  

ین حاال و  های گوناگون؛ تا هماضافه حالل و حرام در جلوه 

ی عقد به عربی خوانده نشود زن و  همین امروز اگر خطبه 

مرد به همدیگر حرامند همچنان مراسم تولد و طالق و مرگ  

ها گره خورده، ریاکاری و تجاوز و دروغ و  و میر جامعه با آن

چنان وعده وعید بهشت و جهنم نهادینه دشه، و ظهور آن 

رسیدن به تمدن    در ذهنیت مردم جا افتاده که راه نجا و 

امروزی را باید از محاالت شمرد. روحنیت شیعه هزاران پیچ 

 گیر را سر راه مردم ایران قرار داده است.  و خم نَفَس

 

 بست مشروطیتبن

اش  ی سیاسی، لیاقت و کاردانیبا حضور رضاخان در صحنه

ی  ی خزندهها افتاد. که دور از انظار مردم سایهبر سر زبان

رفت با آغاز سلطنتش در فضای ایران گسترده  خفقان نیز می

آزاده رهبر  کشتن  با  تبریز  در  خیابانی  قیام  آن شود.  ی 

مد  نویسد: »شیخ محآبادی میخیزش، خاموش شد. دولت

پاکدامن و  دوست  وطن  او  رفقای  مخالفین و  از  تر 
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(. قیام جنگل بر سر سودای مرزهای امن، مورد 27بودند.«)

حکومت شد.  سرکوب  و  گرفت  قرار  و  معامله  محلی  های 

خانخانی سران عشایر و ایالت برچیده شدند، فاتحان جنگ  

جهانی بر این تصمیم بودند که امنیت منطقه را تأمین کنند.  

المللی  ی که اهداف اقتصادی و سیاسی سوداگران بینامنیت

را تضمین کند. تعجبی نداشت که در بستر این حوادث، سر 

گر  ی مقبولیت اجتماعی، توجیه و صدای اصالحات با همه

و  آزادی  و  گردد  رضاشاهی  استبداد  خفقان  و  وحشت 

مشروطیت نیز از رمق بیفتد. تشکیل دولت نوپای شوروی، 

کومت مرکزی قوی، به رهبری مردی با فکر تأسیس یک ح

پی را  ناسیونالیسم  مطالعه  افکار  مورد  که  ی ریخت 

نمایندگان انگلیس بود و رضاخان میرپنج برگزیده شد. نگاه  

رضاخان به جامعه با معیارهای نظامیگری خود در اجرای  

شد و الغیر، با قانون و  فرمان و نظم و انضباط خالصه می

ها انس و الفتی  گونه مقولهعه و اینآزادی و حرمت به جام

نداشت و این روش را در سراسر دوران سلطنت نیز ادامه  

انگلیس در سال   از قول سفیر  است که:   1۳05داد.  آمده 

توان جدی گرفت، نمایندگان مجلس  »مجلس ایران را نمی

نمایندگان آزاد و مستقلی نیستند و انتخابات مجلس آزادانه 

ای را مد نظر گامی که شاه طرح یا الیحهشود. هنبرگزاز نمی

می تصویب  رد  دارد،  است  مخالف  که  زمانی  و  شود 

( در یک کتاب دیگر آمده است که رضاشاه  28شود...«)می

 (  29خواند.)مجلس را طویله می

آگاهی با  نا  که  آورد  بار  به  را  مصیبت  این  رضاشاه  های 

مردم را اعتنائی خود به نهادهای برآمده از مشروطیت،  بی

بی ماند،  به  ناشناخته  قانون  مفاهیم  کرد.  معتاد  قانونی 

قانون بین مردم ریشه دواند. اگر خالف این  بی حرمتی به 

بود و حکومت پایبندی و احترام به قوانین را عمالً به کار  می

آزمایشمی کسب  با  که  بسا  چه  اقناعی  گرفت  های 

نگونه که شد. هماهای تازه جایگزین قانون شرع میگزیده

که  همانگونه  پذیرفتند.  را  قضائی  و  جزائی  قوانین  مردم 

ارتباط   همانگونه  پذیرفتند.  را  جدید  آموزش  ساختارهای 

پذیرفتند.   خارچ  دنیای  با  را  فرهنگی  و  تجاری  و  سیاسی 

گذشته از آن، حرمت به آرای مردم و مجلس و قانون حداقل  

معه از  دستاوردش این بود، که در یک موقعیت تاریخی، جا

شد.  های شرع خالص میرسوم دست و پاپیر سنت و زایده 

از یوغ آخوند و مکتب شریعت می از همه،  رمید. ـ  مهمتر 

های موروثی این هشیاری را روحانیت در کنار سیاه فکری

شرع   خالف  ولو  اکثریت  تمایالت  مقابل  در  که  دارد  هم 

می میسکوت  سازش  به  تن  نیروی کند  از  چون  و  دهد 

میپنهان تسلیم  مقاومت  بدون  آگاهست  مردم  شود.  یِ 

اند. گذشته از آن، »تقیه« را هم بر این اساس وارد فقه کرده

دهه از  مردم  بیش  و  بود  نگذشته  مشروطه  انقالب  از  ای 

نشینی شریعت پناهان را به خاطر داشتند. افسوس که  عقب

رضاه این فرصت را از مردم گرفت و فرزندش نیز همان رویه 

ا با تغییراتی کم و بیش ادامه داد. در آن شش دهه،  پدر ر

ی سالم  موقعیت تاریخی از دست رفت. چه بسا اگر رابطه

بود، در مراجعه به آرای عمومی و بین جامعه و حکومت می

تمیز شرّ و خیرِ شرع و عرف، منطقِ تفکیک آن دو را مردم  

رفت.  گیزید و به راه انتخابی خود میبا میل شخصی برمی

آزمون ینا نهفتهگونه  نیروی  تجلیگاه  ابتدائی  مردم  های  ی 

های »فرد« را است که قدرت خرِد اجتماعی برآمده از آراده

را هموار میبه نمایش می تعالی جامعه  راه  سازد.  گذارد و 

این بدعت در غرب و اکثر کشورهای پیشرفته جاری و ساری  

بخشی از گفتگو از آثار فرهمند رنسانس است و  بوده و بی

ملت ناگزیر سرگذشت  اجتماعی  تکامل  سیر  متمدن،  های 

تجربه این  خانوادهاست  به  تا  بگذارد،  سر  پیشت  را  ی  ها 

 دنیای متمدن راه پیدا کند.  

اعتنایی شاه  یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که پیامد بی

ی دیگری به جامعه منتقل به نهادهای مشروطیت، با جلوه

به اصالحات و خدمات اجتماعی و قانون اعتمادی  شد. بی

عکس مردم،  روح  ستیزی  همان  از  برآمده  بود  العملی 

تحوالت   به  که  تمایالتی  همه  با  شاه  شاه،  استبدادی 

ی نوپایی را که خالف  داد امّا، هر پدیدهاجتماعی نشان می

اشاره با  بود  مار  میلش  و  تار  سیاسی  پلیس  دست  با  ای 

سال  می »از  و    1۳12سال  تا    1۳06کرد.  پنجاه  و  یکصد 

دهندگان نیروهای کارگری را دستگیر شش تن از سازمان

برخوردهای  علت  به  فرقه  فعال  اعضای  از  تن  پنج  کرد... 

خشن و ناگوار مسئوالن زندان جان خود را از دست دادند  

فصل  ۳0...«) کوچک  و  بزرگ  زمینداران  امالک  تصرف   .)

سیاه از  پروندکاریدیگری  در  که  ثبت  ههاست  رضاشاه  ی 
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ها بود که قانون ستیزی و  گونه نابخردی( این۳1شده است.)

 اعتمادی به حکومت را بین مردم رواج داد و قوت بخشید.بی

با این حال، آرمانگرائیِ رضاشاه، آغازگر تحوالت و نوسازی 

ایران را فراهم آورد. نادیده گرفتن خدمات رضاشاه دور از  

ی جامعه را تغییر داد. ه چهرهانصاف است. اصالحات رضاشا

»غیر دینی ساختن جامعه در چندین جبهه آغاز شد. وزارت 

واگذار شد...   داور، حقوقدان تحصیلکرده سویس  به  عدلیه 

ای از حقوق مدنی فرانسه و ایتالیا  های تعدیل یافتهترجمه 

نظام   به  بود  متعارض  شرع  قوانین  با  آنها  از  برخی  که  را 

رد. ... داور مشاغل سودآور ثبت اسناد  حقوقی ایران وارد ک

رضاشاه   داد...  روحانی  غیر  وکالی  به  و  گرفت  علما  از  را 

حضور روحانیون را در مجلس بسیار کاهش داد... مسئولیت 

شرعی با عرفی بودن موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار  

و   زنجیرزنی  و  قربان  عید  در  عمومی  تظاهرات   ... کرد. 

قانونی کرد... مساجد اصلی اصفهان را به روی زنی را غیرقمه

درباره   انگلیس  وقت  سفیر  و  گشود...  خارجی  جهانگردان 

 ( ۳2پیامدهای این اصالحات غیر دینی بسیار نگران بود.)

از بنیادیبرنامه ترین اصالحات زمانه بود که های آموزشی 

که تأسیس مدارس  توسط رضاشاه سامان گرفت. شگفت این

، کمتر 1۳04ها را از رونق انداخت. »در سال جدید، طالبیه

مدرسه ابتدائی دولتی، شبانه  648آموز در  دانش  55960از  

مکتب خصوصی،  مدارس خانهروزی  و  دینی  های 

،  1۳20میسیونرهای خارجی ثبت نام کرده بودند. در سال  

از   در  دانش  278245بیش  ابتدائی    2۳۳6آموز  مدرسه 

یر نظر وزارت آموزش و پرورش جدید که تقریباً همه آنها ز

بود به تحصیل اشتغال داشتند... در همین دوره شمار طالب 

از   دینی  یافت.)  785به    5984مدارس  کاهش  (.  ۳۳نفر 

کارخانه تأسیس  میدرباره  تولیدی  جدید  نویسد:  های 

 1۳04های بزرگ که در سال  پیشرفت تولیدات و کارخانه

 (۳4رسد.)خانه میکار  ۳46به    1۳20پنج عدد بود در سال  

با حضور دار و طناب  از منظر اجتماعی نیر برآمدن رضاشاهـ   

فراهم  اخیر  قرن  در  را  ایران  تاریخ  اجتماعی  دگرگونی 

 آورد.مقدمات تحول فکری آماده شد. با در اختیار گذاردن 

پذیرش   برای  را  جامعه  فکری  بستر  تمدن،  آشنائیِ  ابزار 

پای  اندیشه زیر  نیز  فرهنگی  نگاه  از  کرد.  مهیا  غرب  های 

خسته القاب  شد.  خالی  سابق  تعاریف  از  را  خیلی  کننده 

به و  طالبوف  آثار  کرد  پر  قدغن  و  گزنده  کتاب  خصوص 

( که فریاد آخوندها را در آورد  ۳5مغزش مسالک المحسنین)

سه   دهخدا،  و  شد.  پخش  ایران  در  آخوندزاده  مکتوب 

شدند.  جمال ظاهر  ادبیات  صحنه  در  هدایت  و  نیما  زاده، 

هدایت با نوشتن البعثه االسالمیه نفرت دیرینه ایرانیان را از 

های تحول را در ها نخستین پایهآئین عرب آشکار کرد. این

یان  های ادب غرب را به روی ایرانجامعه پدید آوردند. دروازه

گشودند. نسل ابراهیم گلستان و صادق چوبک و دشتی و  

با   ریختند.  پی  را  ایران  نوین  ادبیات  و...  علوی  و  حجازی 

ی آثار نویسندگان خارج، ایران را با  نگارش رمان و ترجمه

ایرانیان   افکار دیگر جهانیان را به  دنیای غرب پیوند زدند. 

 شناساندند.  

این پهلوی  ماحصل کالم  رژیم  با آن همه استبداد و که  را 

توان کتف بسته محکوم کرد و قانونی نمیدیکتاتوری و بی

ملی دستاوردهای  و  نظر  خدمات  به  گرفت.  نادیده  را  شان 

رسد که زنده یاد محمد مختاری، از معدو اندیشمندان می

 ( ۳6زمانه است که مشکل بنیادی را دریافته است.)

روابط اجتماعی    1۳20ی متفقین در شهریور  به این حمله 

ها و تشکیل احزاب و نشر  را زیر و رو کرد. باز شدن زندان

اعتراضی،   تظاهرات  افتادن  راه  و  کتاب  و  مجله  و  روزنامه 

ی جهانی آشنا کرد. جلب و جذب مردم را با فرهنگ تازه

های اجتماعی که  جوانان رمیده از خفقان رضاشاهی به تنش

رای حس و درک افکار  تازه آغاز شده بود انجامید. تالش ب

که مایه غربی داشتند و هم تازه  تازه چشمگیر بو. هم این

نفس بودند و جذّاب، بگو مگوها و مناقشات احزاب سیاسی،  

روزنامه دولتجدال  دائمی  تعویض  و  جابهها  و  جائی  ها 

مهرهکابینه با  وکالی  ها  بست  و  بند  ثابت،  همیشه  های 

جبهه رجال  گیری مجلس،  عشیرتی  قاجار،  های  دوران 

کوشش مرتجعین برای مهار جوانان از ورود به احزاب بودار،  

اندازی از مدارس اسالمی  پرستان در پوشش راهتالش کهنه

های  کشی برای امامزاده داود و بازسازی دستهگرفته تا جاده

کتل و  علم  با  حسینی  جلسات  عزاداران  و  رنگارنگ  های 

داران بودند و شکل خوانی که پرچمدار اصلی شریعتمقرآن 

فدائیان اسالم. وقتی حوادث از پرده بیرون  پنهانیِ  گرفتنِ 

پذار اصلی متشرعان و رهبر و  ریخت معلوم شد که سرمایه

آیت با  هکذا  سازماندهی  و  است  کاشانی  سیدابولقاسم  اهلل 
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ها  ها حوادث آن سال ها و دهاهل تجارت و بازار تهران. این 

ای جوانان و دانش آموختگانی که  ای بود برهای تازهتجربه 

 نشستند. در سطح کشور به بار می

قتل کسروی و محمدتقی حدادپور یکی از دستیارانش در  

حین بازرپرسی نخستین   24کاخ دادگستری در اسفند سال  

عمل تروریستی به دست برادران امامی از اعضای فدائیان  

ضعف   دولت،  کاری  سمبل  و  سکوت  گرفت.  انجام  اسالم 

نمائی شریعتمدارانِ قداره بند ومت را برمال کرد. قدرتحک

ی قتل در فضای ارعاب اسالم پناهان  آغاز شده بود. پرونده

های  مسکوت ماند. دستگاه قضائی کشور مرعوب تروریست 

اسالم شد و خونخواهی قتله نگردید و دولت هم اقدامی در  

به قول  این باب به عمل نیاورد. ... دولت، دولت قوام بود که  

یکی از کارمندان وزارت خارجه آن زمان، تنها کاری که کرد  

سفارتخانه همه  به  رمز  تلگرافی  تعجیل  که  به  فرستاد  ها 

نیست.«) دولت  کار  قتل  به ۳7بگویید  حکومت  باج   .)

بعد در  ها، جرئت بیشتری ب هآن تروریست  ها داد، مدتی 

قاتل  عبدالحسین هژیر وزیر دربار را ترور کردند.  1۳۳8آن 

این شگفت  بود.  شده  آزاد  که  بود  امامی  که همان 

از  قاتل  آزادی  در  کسروی  قتل  از  بعد  هژیر  عبدالحسین 

بود) دخیل  سال  ۳8زندان،  اسفند  در  خلیل    1۳29(. 

رزم سپهبد  اسالم،  فدائیان  اعضای  از  آرا طهماسبی 

 وزیر وقت را در مسجد شاه با سه گلوله ترور کرد.  نخست 

را جدال، جدال قدرت   عریان سبعیت  با خشونتی  بود که 

داد. در آن فضای مرعوب کسی پیدا نشد، مضرات نمایش می

اجتماعی ترور و وحشت را توضیح بدهد از پیامدهای ویرانگر  

ی  قتل و حذف فیزیکی انسان سخنی به میان بیاورد. فاجعه

کشتار اندیسمندان و اهل قلم را توضیح دهد. یا مثالً بحثی  

از آغاز کند در   را  مردم  تا  اجتماعی،  و  انتقادی  تفکر  باب 

های ترور و کشت و کشتار و ذم قتل نفس هشیار کند.  آفت

راه مدارا و مماشات را باز کند. تساهل و تسامح را توضیح 

سابقه نبود. وقتی در بهمن ماه  دهد که در فرهنگ ایران بی

اهلل  در دانشگاه تهران به شخص شاه تیراندازی شد، آیت  27

ای از رهبران حزب توده دستگیر شدند. رزم  اشانی و عدهک

 (۳9آرا در مظان اتهان قرار گرفت.)

این بار باورشان شد که تروریست ریشه بسته، حزب توده را 

کردند.   اعالم  مجاز  غیر  را  فعالیتش  و  بستند  بهانه  آن  به 

های  دولت دستور توقیف سران حزب را صادر کرد. آن سال

همه با  تنش  اغتشاشقانونیبیی  پر  و  ترورها  و  و  ها  ها 

محلی   محلی  خودمختار  حکومت  دو  برچیدن  و  تشکیل 

و   تشکیل  و  توده  حزب  انشعاب  کردستان،  و  آذربایجان 

تعطیل احزاب گوناگون، از آدمکشان سومکا گرفته تا قداره  

بندان بقائی و راه افتادن جنگ نفت و به حکومت رسیدن  

ن تاریخ معاصر ایران، خلع  ی درخشادکتر مصدق، این چهره

دیرینه  آرزوی  بزرگترین  که  انگلیسی،  نفت  شرکت  از  ید 

ها دستاورد تجربی که با  مردم ایران را تحقق بخشید. و ده

 مرداد درهم آمیخت.   28کودتای 

آن دوازده سال دنیایی تجربه بود برای جوانان و مردم ایران. 

دولتتجربه  ضعف  از  گوناگون  تا  های  گرفته  شناسائی  ها 

ماهیت مذهب و سیاست، فریبکاری، خدعه و ریای روحانیت  

سازش پنهانیو  برگزیدگان  های  و  رجال  و  دربار  با  شان 

های گوناگون،  های بیگانه، زد و بند احزاب در طیف سیاست

به خوب   سفارشی  انتخابات  در  مردم  رأی  فروش  و  خرید 

آزادی،  طلب  در  که  کردستان  و  آذربایجان  مردم  کشیدن 

بازان، و تالش عبت و احمقانه های سیاستگرفتار وسوسه 

آمال دیگر   از  آگاهی  پاره کردن خاک وطن بدون  پاره  در 

قرن که  مشترک  دردهای  شناختن  و  ایرانی  در  اقوام  ها 

ی محدودی ولو دور از همدیگر دردها را با خود تقسیم  دایره

ر  ها که هزیند. و دیگر آزمون زیستند و میکردند و میمی

کدام فصل آموزنده و پر باریست از سرگذشت نسلی سوخته، 

 ۳2که به ناگهان در جهنم کودتای بیست و هشت مرداد  

گرفتار و از آن پس با کمر خمیده، فرسوده، بریده و منفعل  

 روزمرگی پیشه کرد.  

تدریس   کردستان،  و  آذربایجان  نهضت  شکست  از  بعد 

گرفت. و دولت  های اسالمی مورد توجه حکومت قرار  رنامه

و دربار به این نتیجه رسیده بودند که پرورش نسل مذهبی  

ها حفظ خواهد کرد. »از آغاز  آینده ایران را از شر کمونیست 

(، تدریس تعلیمات دینی در  1۳26این سال تحصیلی )مهر 

ها اجباری شد و درس فقه وارد برنامه تحصیلی  دبیرستان 

گردید.«) متوسطه  آن،40مدارس  مقارن  تأسیس    (.  اجازه 

مدارس اسالمی از طرف دولت در شهرهای بزرگ صادر شد.  

گذاران اصلی بازاریان و اهل تجارت بودند و برخوردار سرمایه

های دولتی، این مدارس که در شهرهای  از هر گونه کمک
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برنامه با  بود،  شده  تشکیل  اداره بزرگ  مذهبی  کامالً  های 

یت حجاب اسالمی با  های زن با رعاشد. دخترها، و معلممی

شدند. مدرسه دارای نمازخانه بود. معارف اسالمی آشنا می

برنامه  از  سخنرانیخارج  درسی،  در  های  نیز  مذهبی  های 

میخانه رونق  مساجد  و  نتیجه ها  این  به  حکومت  گرفت. 

و می مماشاتند  اهل  دینمداران  که  بود  جلو  رسیده  توانند 

حکومکمونیست  مناسبات  بگیرند.  را  به  ها  روحانیت  و  ت 

ناصرالدین و  دوران  نزدیکتر  روز  به  روز  و  بود  برگشته  شاه 

خوانی و اشکریزان خودش شد. دربار هم روضهمحکمتر می

مجالس   برچیدن  و  افتتاح  داشت.  گلستان  کاخ  ادر  ر 

های بعد وضع عوض  خوانی نیز با شاه بود. اما در دههروضه 

عده تشد.  و  مظان شک  در  مذهب  سران  از  قرار ای  ردید 

با حکومت ارتباط برخی مذهبیون  از  های  گرفتند. ساواک 

ی آموزش اسالمی زیر سؤال افراطی عرب آگاه شد و نظریه

دستگاه همهرفت.  در  کشور  اطالعاتی  دایر  های  شعبه  جا 

ها  ها و وزارتخانهکرد. از مراکز کارگری گرفته تا دانشگاهمی

قلب قم و مشهد و   و ادارات دولتی تا مدارس علوم دینی در

تبریز و اصفهان و سایر شهرهای بزرگ و کوچک نفوذ داشت  

و چار چشمی مواظب همه بود تا بالی جان مردم شد. هر  

روزنامه خوان و کتابخوان که در مظان شک و تردید قرار 

های ساواک  جوئیشد. فشار و بهانهگرفت راهی زندان میمی

رسیدناراضی تراشی و  یچنان باال گرفته بود که به نظر مآن 

برنامهعاصی در  است.  پروری  شده  گنجانده  دولت  های 

ها و محافل خودی  روحانیت از نفوذ ساواک در درون حوزه 

ای از سران مذهب با تندروان برخی  برد. روابط پارهرنج می

 کشورهای اسالمی مورد توجه ساواک قرار گرفت.  

ذهبی بهم زد،  های مآرامش ظاهریِ بعد از کودتا را شورش 

به   42خرداد   و  تظاهراتی در قم صورت گرفت  ناگهان  به 

تهران و دیگر شهرها نیز کم و بیش سرایت کرد. اما مرکز  

تهران، بهانه اعتراض در   حوادث، بیشتر و فعالتر قم بود و 

ای انقالب سفید و حق رأی  ی شش مادهمخالفت با الیحه

های شاه داشت.  مزنان بود که ریشه در اصالحات ارضی و رفر

اصالحات ارضی با همه تناقضات درونی از یک تحول تازه 

ه دهقان  نشئت گرفته بود. یک گام به پیش بود حداقل این

سلطه  از  را  کشاورز  میو  نجات  مالک  برزخیِ  با  ی  ـ  داد. 

کندی  این ارضی  اصالحات  اصلی  طراح  شد  گفته  که 

تقبال و جمهور وقت آمریکاست، با این حال مورد اسرئیس

وا   فریاد  اصالحات  بهانه  به  ـ  قرار گرفت.  ویزه دهقانان  به 

اسالمای روحانیان بلند شد که دور از انتظار نبود، چرا که  

زنجیر بندگی خوشایند دینمداران نیست. هر گسستن حلقه 

گامی که به آزادی فرد کمک کند پیش درآمدیست به خالی  

های  ی آزادی هشدن زیر پای روحانیت و زمینه برای مطالب

اهلل خمینی، مشارکت  به رهبری آیت  42بعدی. حوادث سال  

روحانیت و بازار و زمینداران و بخشی از ناراضیان را بیشتر  

آن  روز  سه  مدت  در  سرعت  به  وقت  دولت  کرد.  آفتابی 

ها را ظاهراً خاموش کرد. ولی به اعتقاد صاحبنظران اعتراض 

اکستر را داشت  ی عصیان، حکم آتش زیر خمنزوی، شعله

ای اعدام  ور شود. در آن اعتراضات عدهکه روزی باید شعله

اهلل خمینی تحت نظر  ای به زندان محکوم شدند. آیتو عده

پلیس و ساواک به عراق تبعید شد. از آن پس ارتجاع سیاه  

کمونیست  به  که  ارتجاع سرخ  مقابل  در  آخوندها،  ها  برای 

ها افتاد و  ولت بر سر زبانلقب داده بودند، از طرف دربار و د 

 در تاریخ نوین ایران ثبت گردید.  

شاه که این بار نیز از خطر سقوط جان سالم بدر برده بود  

وزیر   قاطع  هدایت  با  که  سیاه  ارتجاع  قمع  و  قلع  از  بعد 

دربارش امیر اسداهلل علم به موفقیت رسیده بود، زیر چتر  

رد و به عنوان کهای خود را دنبال میفشار و خفقان برنامه

حساب  های بیقهرمان مبارزه با ارتجاع سیاه با بلندپروازی 

و   تاخت  می  پیش  کشور،  دلبخواهی  کردن  مدرنیزه  در 

ی  های اجتماعی نداشت، سلطهکمترین توجهی به ظرفیت

از رسالت چنان شیفته قدرت آن بود که صحبت  اش کرده 

دروازه به  رسیدن  و  اه تاریخی  بود.  بزرگ  تمدن  داف  های 

ایران  غلوآمیز شاه اگر چه در نظرش در راستای پیشرفت 

خوانائی   اجتماعی  کمبودهای  با  و  تدبیر  از  دور  امّا  بود، 

نداشت. ته شرایط مدرنیته در ایران فراهم بود و نه جامعه  

ها آمادگی پذیرفتنش را داشت؟ نه با آن همه کم و کاستی

تاریخی   ریزان آن روزی این حقیقتشخص شاه و نه برنامه

را نتوانستند دریابند که الفبای مدرنیته آزادی جامعه است 

و به رسمیت شناختن حقوق فرد. از طرف دیگر ناهماهنگی  

فاجعهپروزه راه ها  در  مثال:  عنوان  به  بود.  اندازی بار 

های تولیدی و جذب دهقانان به مراکز کارگری که  کارخانه

به دنبال داشت، ن الزاماً  ابودی کشاورزی و  تخلیه دهات را 
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های شتاب  گونه پروژهدامداری ابداض مورد توجه نبود. این

زده به عنوان طرح مدرنیزه کردن کشور وابستگی اقتصادی  

به غرب، آن هم نان و گوشت روزانه مردم را به بار آورد. این  

دیگر   جذب  و  جلب  با  شریعتمداران  که  بود  حالی  در 

سامان دادن تشکیالت های مخالف رژیم به بازنگری و  گروه

پرداختند تماس و گسترش روابط ی خود میاز هم گسسته 

ها  با دگراندیشان از چپ و راست و به قولی سرآغاز یارگیری

 شروع شده بود.  

ها  تبلیغات دولتی باال گرفته بود. رادیو و تلویزیون و وزنامه

ای از بهشت موعود معرفی  با سخنان گزاف ایران را گوشه

جا صحبت مدرنیسم بود حتا مساجد و معابد.  . همهکردندمی

ابلیس این بار با ردای مدرن وارد کشور شده بود. ساختمان  

ی پایتخت در شمال شهر با پول بزرگی در بهترین منطقه 

سرزبان بر  حسینیه  اسم  و  کردند  بنا  چپاولگر  ها  بازاریان 

می ولی  بود.  مسجد  برای  افتاد.  حسینیه  حسینیه.  گفتند 

توان با مسجد  انگیزی دارد که نمیان قداست شگفتشیعی

اش کرد. اسم بدلی مسجد است ولی خوشایندتر و  مقایسه

تعبد  دلنشین  خشک  فضای  حسینیه،  که  این  حداقل  تر، 

مسجد را ندارد. به هر حال انتخاب نام آن محل حساب شده  

با   بلندگوهای قوی  میز و صندلی و  مبلمان مدرن،  با  بود. 

گرقالی دانشهای  سوربن دیده  انقیمت. یک  اندوز کراواتیِ 

آگاه  همان مردی  کرد.  آغاز  را  مدرن  اسالم  بازخوانی  جا 

و   قران  تفسیر  و  وعظ  کراوات،  و  شلوار  و  کت  با  آراسته 

جا  کرد. در آنای تبلیغ میتبلیغات اسالمی را با شکل تازه

نمی حوضی  آب  و  جگرکی  و  مشتریانش  لبوئی  دیدی. 

منمازخوان  و  های  آراسته  زده  ادکلن  مردان  بودند.  درن 

ماشین فراوان  و  پاپیون،  با  که  شیک  آخرین سیستم  های 

پیاده میخانم ناخنها  با  با هفت قلم  شدند  های الک زده 

های مکش مرگ ما، دانشجویان جوان آرایش البته با روسری 

بازاری از پرداخت ها ت همانو تجار و حاجی  ها که گریز 

کردند ولی وجوهات شرعی  ا عبادت تلقی میمالیات دولتی ر

ریختند. ت  حساب و کتاب به خزانه مراجع تقلید میرا بی

فشار ساواک باال گرفته بود، سانسور و خفقان و دستگیری 

زد. حکوم به ترازنامه ها را دامن میدانشجویان موج نارضائی

می عمراتش  و  آناصالحات  حال  آن بالید  مخالفان،  که 

را می  خدمات  قلمداد  بیگانه  سفارش  اصحاب یکسره  کرد. 

کرد  مسجد و منبر نیز با تدلیس و گویشی مدرن وانمود می

به شرطی که   نیست  با مدرنیزه شدن کشور مخالفتی  که 

نمونه باشد.  مالحظه اسالمی  که  حسینه  همین  هم  اش 

 فرمائید.  می

ها کاری نداشت، فرض بر این  ای حکومت، مدتی به حسینیه 

رمق خواهد کرد.  ها را بیجا تبلیغات چپیرونق آن  بود که

وعظ   پای  وزراء  و  پایگان  بلند  گاهی  از  هر  گمان  این  بر 

مذهبیواعظان می دائمی ملی  ویژه  نشستند. حضور  به  ها 

هم  سخنرانی  و  بازرگان  مهندس  آقای  گهگاهی  های 

روشنفکری، شنیدن   پندار  در  برای گروهی که  آندیشانش 

ی  ری و فتوحات اسالم برایشان جاذبهحوادث قرن اول هج

ی پایگاه مخالفان رژیم  خاصی داشت، حسینیه را به منزله

که سخنگویان با سخنان بازاری و  در آورد با اشراف به این

پسند، مزایای حکومت اسالمی را با اصطالحات فقهی  عوام

 دادند.  شرح می

انق افکار اسالم  از زنان و مردان را با  البی  حسینیه، قشری 

های خیابانی و چریکی  ها در مبارزهآشنا کرد. برخی از همان

سالسال که  های  زمانی  غلتیدند.  خود  خون  در  بعد  های 

در  اعتراض  بود  گرفتن  شکل  حال  ردر  جمعی  دسته  های 

سخنانی   دربار  و  دولت  برعلیه  گفتند  بستند،  را  حسینیه 

جلسه  است.  شده  خانهگفته  به  در  ها  گردید.  منتقل  ها 

هرهای بزرگ نیز با رشد مدارس اسالمی، جوانان با اسالم  ش

های  انقالبی آشنا شده بودند. نفرت مردم از ساواک و دستگاه

می شدت  روز  به  روز  هزاران  امنیتی  حضور  گرفت. 

رشته در  آمریکائی  بیشتر  و  خارجی  های  کارشناسان 

ی بنای  گوناگون به ویژه در مسائل ارتش و امنیت و پروژه

ای تازه در سراسر ایران، از خفقان و سانسور شدید  هزندان

هم درست زمانی که مردم با کمبود داد. آنآینده خبر می

ساختمان ویرانی  از  یا  بودند  مواجه  آموزشی  های  مراکز 

شد که بیش از هفتاد درصد  بردند. گفته میمدارس رنج می

ی تجهیزات نظامی اختصاص ی کشور برای تهیه از بودجه 

 ده است.  داده ش

به  که  مدرنیسم  دوران  به  ایران  ورود  در  دولتی  تبلیغات 

استهزای   و  نیشخند  با  بودند  داده  نام  تغییر  بزرگ  تمدن 

ها بو. در حالیکه دهات از کشاورزان خالی  مردم بر سرزبان

انفجار جمعیت به ستوه آمده  می از  شد و شهرهای بزرگ 
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خانواده  هزاران  و  آبابود  حلبی  در  روستائی  زندگی  ی  دها 

می را  باری  رژیم  نکبت  در  که  همایون  داریوش  گذراندند. 

بود،   کشور  پایه  بلند  مسئوالن  و  دولتمردان  از  گذشته 

دوران  می بزرگ  خطاهای  از  »یکی   1۳۳2ـ    57نویسد: 

بود.   شهرها  شدن  بزرگ  و  روستاها  کردن  تهی  به  اعتقاد 

ویژگیآنبی به  غرب صنعتی  که  رشد شهر گرائی در  های 

برای تو آب  کردن  فراهم  جای  به   ... گردد.  شایان  جه 

کشاورزی وبرق برای صنایع، منابع ملی صرف بستن سد و  

شد.  ها و خطوط انتقال نیرو برای شهرها میساختن نیروگاه

های بسیار بزرگی نیز بیکار بودند ... که در برابر مزد  ... گروه

یران  آماده هر کاری بودند از جمله شرکت در تظاهرات و و

توده این  بانکها،  و  سینماها  و    کردن  بدوش  خانه  عظیم 

بیدرغ  ریشه ی پشتیبانی  با  و  مناسب  فضای  در  شهری  ی 

  1۳56ـ 7منابع گوناگون داخلی و خارجی به آسانی بحران 

 ( 41را میسر ساخت«)

در   سیاهکل  آسیب 1۳49بهمن    19عملیات  از  پذیری ، 

این با  برداشت.  پرده  حمله شکست که آن  نیروهای مسلح 

کنندگان از بین رفتند ویا اعدام شدند.  خورد و اکثر شرکت

های چریکی، مانند  اما راه مبارزه مسلحانه را برای دیگر گروه

از سالیان قبل به طور مجاهدین خلق و فدائیان گشود که 

بودند.   نشسته  کمین  به  رژیم  سرنگونی  برای  زیرزمینی 

آزمونسلطه  ناپخته در  سلحانه شهری و های می فکرهای 

عکس تخطئه خیابانی،  از  بود  بیالعملی  و  مردم  اعتنائی  ی 

حکومت به نیازهای اساسی جامعه، نگاهی به آمار مقتولین 

را  خیابانی در آن سال ها شکاف هولناک مردم و حکومت 

ها بیش ا  ها و در این درگیری کند. »... این سالآشکار می

سلح دولت کشته ششصد رزمنده چریک و چهارصد مأمور م

ای ها جند افسر ارتش و پلیس و عدهشدند که در میان آن

چشم   به  نیز  ایران  در  امریکا  مستشاری  عالی  مقامات  از 

 (. 42خورد.«)می

ها هشداری شد که اصحاب شریعت برای  حوادث آن سال

بازسازی نیروهای شکست خورده، مسجد و محراب را رونق  

با   حکومت  تضعیف  بدهند.  برنامهبیشتری  به  های  حمله 

ها زیر ضربات تکفیر،  تر شد اصالحات و پیشرفتدولت جدی

ها  ها و جادهمضر و غیرشرعی اعالم گردید. تأسیس کارخانه

بنادر و دانشگاه فرودگاهو  ها به همراه سایر اصالحات ها و 

عمرانی همه ناچیز و با انگ خالف شرع از نظرها افتاد. این  

برخی   در  که  است  دانشکدهدرست  چیز از  دانشجو  به  ها 

دادند، کتاب تحقیقی کافی در اختیارش  بدردخوری یاد نمی

از   دانشجویان  بود.  کنترل  تحت  دگراندیشان  آثار  نبود، 

شناسی و ادبیات مدرن ودار خارجی  آموزش فلسفه و جامعه 

در مضیقه بودند، ولی از نظر کیفی زمین تا آسمان با فیضیه 

االتحصیالنش تی فرق داشت که فارغهای سنو دیگر طالبیه

می بار  مجتهد  و  فقیه  آنیکسره  طرفه  نظر  آمدند.  از  که 

بار   بلکه  نداشتند  مفیدی  بازدهی  تنها  نه  هم  اقتصادی 

ها،  شدند. گذشته از آن دانشگاهسنگینی بر دوش ملت می

ها رو به جهان پیشرفته و جوانان برآمده از  برخالف طالبیه

مهندس و اقتصاددان و حقوقدان و...    آن، از قبیل طبیب و

که عمدتاً وارد بازار کار و یا در مراکز آموزشی و فرهنگی و  

می جذب  بهترینسیاسی  کیفی،    شدند.  تفاوت  این  گواه 

حضور هزاران کارشناس اقتصادی و سیاسی و فنی و پزشکی  

ایران  از  اسالمی  انقالب  از  پس  که  است  غرب  در  ایرانی 

ی عمرانی  کار نباید کرد که هر گونه پروژهکوچیدند. البته ان

در   مثالً  دارد.  نیز  را  خود  جنبی  آثار  و  است  انتقاد  قابل 

آهن طبیعی است سازی از قبیل اتوبان و راهساختمان جاده

ای در مسیر راه  که زمین زراعتی حتا باغ و درختکاری عده

چاره گیرد.  فرودگاه  قرار  ساختمان  در  یا  نیست  هم  ای 

ای از ساکنین محل شکایت از سر و صدای ت عدهسبدیهی

زمین  دادن  دست  از  خاطر  به  یا  و  باشند  داشته  هواپیما 

زراعتی و خانه و باغ شکایت کنند بر همین روال است در  

لولهطرح  دشمنی  های  اما  شهری،  گاز  و  برق  و  آب  کشی 

ورزیدن با اصالحات عمرانی و نفی اثرات مثبت آنها بیشتر 

بچ لجبازی  میبه  میگانه  و  ماند.  اندک  بازدهی  به  توان 

اثر کمبود محتوا، کیفیت نازل اعتراض کرد ولی نمی توان 

راه و  دانشگاه  مثالً  و  وجودی  بنادر  و  فرودگاه  و  سازی 

اصالحات  کارخانه شمرد.  ناچیز  یکباره  به  را  تولیدی  های 

به ولو  شاه  عقیدهزمان  خالف  و  ناقص  و  طور  مخالفان  ی 

، قابلیت باال بردن توان و قدرت کیفی را داشت. بیشتر مالیان

چنانچه بعد از تغییر رژیم تمامی آنها بالقوه مورد استفاده  

بنیاد   رژیم،  سران  را  تولیدی  مراکز  صدها  گرفت،  قرار 

ها تصرف  مستضعفان و سپاه پاسداران انقالب و دیگر ارگان

می استفاده  آنها  از  امروز  به  تا  که  تاالکردند  حتا  ر  کنند. 
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رودکی که از دیدگاه متشرعان به عنوان کانون فساد از آن 

گردان و الکترونیکی آن تاالر را که سنشد، تا جائییاد می

آثار گناهان رقاصه بزدایند، آب  کُر کردند که  را  های کافر 

ی بستند  طاهرش کردند. از کار افتاد. شایع شد که با هزینه

د و امروزه یکی از مراکز گزافی دوباره آن سن را راه انداختن 

هایی نیز در همان تاالر  بزرگ موسیقی ایران است و کنسرت

 شود. اجرا می

قابل   شاه  موروثی  استبدادی  ذات  در  رژیم  بزرگ  خطای 

ی گاه فکر و کردارش منبعث از »ودیعهبررسی است که تکیه

ساله چندین  عملکرد  سراسر  و  چارچوب  الهی«  در  اش 

که از سوی خدا به شخص او واگذار نمایندگی مفروض مردم  

ه حتا  اندیشی. اینگرفت. تک بعدی و تکشده بود، انجام می

توجهی به مشاوران و اطرافیان نداشت و با قدرت تام فرمان  

کردهمی نظر  را  خود  که  بود  رابطه  همین  در  خدا راند  ی 

کند درست است کرد هر آنچه عمل میپنداشت. فکر میمی

ای و  عیب  بدون  آنو  هر  فکری  وابستگیِ  چنین  با  چه راد. 

می انجام  خواست  دردهای  دلش  و  مردم  به  کاری  داد، 

نبود.   مطرح  اساساً  جامعه  فکری  تحول  نداشت.  عمومی 

ناهماهنگی و ناهمخوانیِ اصالحات و عمران و آبادی را هم  

نمی جدی  خوشایند،  زیاد  حدیث  و  حرف  تنها  گرفت. 

ها  که کانون دل مشغولی مدرنیته بود و دروازه تمدن بزرگ

بی محور،  بود.  خود  و  بیمار  فضای  چنین  در  که  نبود  جا 

لعاب ساختمان اقتصاد مونتاژی و رنگ و  ها و  مدرنیته در 

کارخانه مؤلفهدود  مهار  ها  برای  طمطراق،  پر  باشد  ای 

دیگر گسترش فساد که   از سوی  و  از سوئی،  دگراندیشان 

 کرد.  ساند و ویران میپووار رژیم را از درون میموریانه

آوری  طور سرسامکه قیمت نفت بهدر حالی  1۳52در سال  

باال رفت درآمد کشور از فروش نفت به وضع بسیار مطلوبی 

  7دالر به    95/1رسید. »در این سال بهای هر بشکه نفت از  

 5دالر رسید و بدین ترتیب درآمد حاصل از فروش نفت از  

(. حیف 4۳الر افزایش یافت.«)میلیارد د  19میلیارد دالر به  

و میل و فساد مالی در ابعاد بیشتر راه افتاد. در اولین گام،  

مدرن تدارک  در  پرداخت.  کالن  سفارشات  به  ترین ارتش 

های جنگی و تجهیزات غرب، تاراج ثروت ملی را شروع  سالح

های خردسال مدارس فیروزآباد  که بچهکرد. آن هم در حالی

دیدند  ساختمان در چادرها آموزش می و اهر به علت فقران

بردند.  ها از کمبود تخت و درمان کافی رنج میو بیمارستان

قبالً نیز در روزهایی که جشن دو هزار ساله شاهنشاهی، با  

ای از رانده شدگان  های گزاف در شیراز برپا بود، عدههزینه

و آوارگان فارس با زن و بچه، بدون سرپناهی در قبرستانی  

ج زندگی  در  قبرها  درون  در  هم  آن  شیراز،  نوب 

گوشه44کردند.)می ناروای  (  تبلیغات  از  دردناکی  های 

نارضائی نمایش گذاشت هبود.  به  را  عمومی  حکومت  های 

ناهماهنگی   و  داشت  اجتماعی  تضادهای  همین  در  ریشه 

های اصالحات، دردهای عمومی به امان خدا رها شده  پروژه

اه بر پیکر رژیم وارد آورد و با  بود. آخرین ضربت را خود ش

اعالم تک حزبی کشور، پادشاه ایران نیز با تنها حزب فراگیر  

 ها پایان داد.  رستاخیز، به پادشاهی پهلوی

ای به اختصار باید توضیح داد که مدرنیته شرایط همه جانبه 

آماده مقدماتش  شود  فراهم  باید  که  دارد  بستر را  سازی 

که در انقالب مشروطه شروع  فکری اجتماع است ـ کاری  

شد ـ و اولین گام آن »ازادی« فر داست. آزادی اندیشه و  

بیان بدون وحشت از گزمه و تکفیر است. آزادی برآمده از 

احترام به آزادی دیگران در اندیشه و رفتار و تحمل عقاید  

دگراندیشان، رسمیت پیدا کردن حقوق فردیست. یکسانی  

ی افراد بدون توجه به رنگ زن و مرد و تساوی حقوق همه

و جنس و مذهب است. احترام به منشور حقوق بشر و ایمان 

قانون صیانت  پرتو  در  انسان  اعتالی  ده  به  احساس  و  ها 

هاست  برآمده از مدنیت و فرهنگ پرتوان جوماع بشری. این

های  ی مدرنیته که تولید و باز تولیدش به اندیشه ابزار اولیه 

هایی برآمده از فضای سالم با  رد. اندیشهباز و روشن نیاز دا

پایه که  تکیه فرهنگی  فرد  فکری  عنصر  بر  آن  اصلی  های 

 دارد. 

 

 آزادی بهای سنگینی دارد:  

این بهدر  و  نوخواهی  آغاز  از  این که  به  از مشروطیت  ویژه 

طرف و تا به امروز، مطالبات ملی مردم بدون پاسخ مانده  

ا اما  نیست.  تردید  هیچگونه  ظاهر  جای  به  انتظار  ین 

دربارهبی یا  سپرد  فراموشی  به  نباید  را  سکوت حاصل  اش 

کرد. آزادی بهای سنگینی دارد. کشورهای غربی هم که به  

کعبه دموکراسی  مهد  سومیعنوان  جهان  ما  آمال  ها  ی 

قرن مرحله شناخته شده،  به  تا  اکنونی  ها طول کشیده  ی 
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کشید. دوام    برسند. رنسانس اروپا نزدیک به شش قرن طول

تولیدهای گوناگون فرهنگی در طول چندین   باز  مبارزه و 

وابستگی   و  خاکی  تعصب  از  تا  آورد  بار  به  نسلی  سده، 

رها شد. فضلیت زندگی و حقوق واالی فردی انسان    آسمانی

ی خاکی را برگزید. از آن پس حقوق فرد و حرمت در کره

آن طی  شد.  تثبیت  زمین  در  انسان  حاکمیت  و    قانون 

از مبارزه نمایندگان خدا  بود که دست  های چندین نسلی 

ی چند قرنی  مداخله در امور زندگی بشر کوتاه گردید. تجربه

ی ی سنگین و ننگین لکه حکومت کلیسا در تاریخ، با پرونده

سیاهی شد برای بشریت. کلیسا با استفاده از باورهای ایمانی  

ه جنایت و خیانت  ی خدا هر پوندالن، به عنوان نمایندهساده

و رسوائی را مشروع اعالم داشت. کانون نیایش خالیق را به  

قتل   فرمان  صدور  با  نمود.  تبدیل  جنایت  و  فساد  مرکز 

 دگراندیشان روزگار مردم را سیاه کرد.  

جنایت ایران  مذهبی  حکومت  مثل  کلیسا  های  حکومت 

کارنامه در  سیاهفراوان  همین  شده.  ثبت  و  کاریاش  ها 

غارت و  قتل  و  نفرتچپاول  را  های  مالیان  امروزی  انگیز 

انجام  کشیش کلیساها  در  پیش  سال  ششصد  پانصد  ها 

( ولی مردم اروپا از پا ننشستند. انقالب فرانسه و  45دادند.)

ها بود. اروپائیان  تی انگلیس برآمده از آن مبارزهانقالب صنع

آلود کلیسا  ی مبارزه توانستند حکومت سرتاسر خون با ادامه

ی ی خدا را به گوشهرا نابود کنند و نمایندگان آبرو باخته 

کلیساها برانند. رانده شدند با نفرت هم رانده شدند. مالیان  

اند »زیر  ز گفتهایران نیز چنین سرنوشتی دارند، از قدیم نی

ی  خورشید هیچ چیز تازه نیست«. راندن مالیان به گوشه 

ی مبارزه است. قرنی بیش نیست که مبارزه  مسجد مالزمه

در ایران شروع شده، ملت ایران در اوایل کار است و دوران 

ی نهایی فاصله زیاد  گذراند. تا مرحله آزمون و تجربه را می

لت بعد از قرنی تالش این  است. امّا دور از دسترس نیست. م

انجام   باید  خودش  دست  به  آزادی  که  داده  تشخیص  را 

ست. آگاهی و  بگیرد. پی برده که درک آزادی توأم با آگاهی

سرنوشت  همان  به  آزادی  تنگناست،  در  وقتی  ملی  شعور 

شود که مشروطیت دچار شد. رضاشاه محصول آن دچار می

مت مذهبی مالیان  مرداد و حکو  28ها بود. کودتای  ناآگاهی

های بزرگ یک  های ملی بود. تجربهبرآمده از همان ناآگاهی

 ما هنوز به بار ننشسته، علیرغم قشری که چشم انتظار   ِقرنی

آن سوارند تا به اسب سفید از راه برسد؛ نسل پس از انقالب  

نگرد در تالش اثبات  اسب و اسب سوار را به دیده تردید می

ژخیمان حکومت اسالمی آبدیده  هویت خود، زیر ساطور د

 شود.  می

 

 مدرنیته بدوی 

( عکسی با چهار سر 46در کتابی که در تهران منتشر شده)

دهد و زیرش با خط جلی!  ی درازی نشان میبریده بر نیزه

نوشته شده: »در دوره قاجار بریدن سر رواج داشت« در این 

چه شوند که سرهای بریده را در کوای دیده میتصویر عده

گردانند و تماشاگران هم در اطراف به  و بازار بین مردم می

ایران اند. داستان سرهای بریده را بچههلهله پرداخته  های 

روضه زبان  از  بار  میخوان اول  واقعهها  در  که  ی  شنیدند 

کربال، سر امام حسین و یارانش را بریده و داغ آن کشتار  

ک به چهارده قرن  اند. نزدیجمعی را بر دل شیعیان گذاشته

گذرد. همان توحش در ایران تکرار از آن حادثه وحشیانه می

شود. و این در حالیست که غرب دوران تمدنِ صنعتی را می

آسمان در  و  گذاشته  سر  کشف  پشت  دنبال  ها 

آید.  هاست. دومین انقالب قرن در ایران پیش میکهکشان

حامل  شوند و در استقبال رهبری که  ملت از جا کنده می

افکار بربریت صحرانشینان است، زیر پایش فرش قرمز پهن  

داعیهمی با  پیشوا  در کسوت  پیر  آخوندی  رسالتِ  کند.  ی 

بهره با  ابزار  خدایی،  و  گسترده  تبلیغات  از  تمتع  و  گیری 

ی جاهلیت اعراب پرت  تمدن غربی، ملت ایران را به زمانه

تبدیل میمی امت  به  رد که  گذشود. دیری نمیکند. ملت 

برخی نادم و برخی افسون زده دل سپرده به مقدرات، شناور 

در امواج خودشان هیاهوهای مبتذل که جز پوچی و هیچی  

 روند.  نیست پیش می

نَفس   و  بود  آتش  و  خون  خمینی  مذهبیِ  حکومتی  آغاز 

ها، کشت و کشتار به طرز وحشیانه اش انبان عقدهجهنَمی 

می علمراه  فتوای  با  بدویت  صحنه افتد.  وارد  اسالم  ای 

شود. شالق زدن و سر و دست بریدن و چشم در آوردن  می

ها بریدن گلو و  یابد. نسلی از بچهدر کوچه و بازار رواج می

بینند. آن رسولِ دریدن سینه و جدا کردن سر از تن را می

ی رسالت الهی را داشت، خوی حیوانی کهن سال که داعیه

شود. قانون  . توحش قانون میکندرا با تقدسی تازه زنده می
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برند و چشم  قصاص در جمهوری اسالمی، سر گذر سر می

کنند و مرد را زنند زن سنگسار میآورند. شالق میدر می

جانش را در باالی جرثقیل دور شهر کنند، پیکر بیشقه می

ها از مدرنیته را با شریعت و  چرخانند. و آن وقت روزنامهمی

ها چیست که به خورد مردم گوئیاوهطریقت چه کار؟ این ی

و دهید. جامعهمی فکر  به صورت »مقلد«  را  انسان  ای که 

اندیشه و اختیار زندگی و مرگش را گذاشته در کف مرجع 

 تقلید، با کدام رفتار اجتماعی باید مدرنیته را بنگرد؟ 

بود.  همین آقای خمینی، طالبان  یادآوری کرد که  باید  جا 

را ایران  بود  کند.    آمده  اسالمی  یکسره  افغانستان  مانند 

اش انباشته بود، زیر نقاب خدعه و  ای که در دل پیرانهکینه 

که در بدو ورود به تهران حتا برای ریا پنهان کرده بود. این

ی دانشگاه تهران، راه خود را کج کرد و از  گریز از مشاهده

رفت،  زهرا  بهشت  گورستان  به  سیمتری  خیابان  طریق 

نفرت او از دانشگاه و مظاهر برآمده از دانش نوین  روایتگر  

اش به گور و گورستان. مردم با مقاومت  بود و دلبستگیِ ذاتی

سرسختانه امّا نه با خشونت و فحاشی، او را ناکام کردند و  

دستگاه پاکسازی  فردای  در  که  زنان،  ویژه  دولتی  به  های 

زنی را ی رهبر اسالمی را بهم ریختند. هر  رؤیاهای دیرینه

اندازی یک شغل  که از هر اداره و مدرسه بیرون کردند، با راه

بخش   در  که  بانوان  از  یکی  پرداخت.  معاش  امرار  به  تازه 

ی بعد  فرهنگی شمیرانات مسءولیت سنگینی داشت، هفته

از اخراج دم در دانشگاه تهران بساط مربا فروشی پهن کرد  

ها نیز  ی شدهو با حجاب اسالمی مربا فروخت. اکثر پاکساز

از فروش شیرینی خانگی گرفته تا تعلیم نقاشی و موسیقی  

و ادبیات و زبان و راه انداختن مراکز دوخت و دوز لباس و  

در   رانندگی  حتا  اجتماعی  و  فرهنگی  کارهای  دیگر 

های سنگین، دولت مکتبی  های مسافربری و کامیوناتوبوس 

که  ی در حالیرا به ستوه آوردند. زنان تبریز با حجاب اسالم

می تنبور بردف  و  تار  و  دف  بازار  و  کوچه  توی  کوبیدند، 

فروختند. و همین مقاومت و پایداری زنان بود که بعد از دو  

ساز و کارگردان گرفته تا نویسنده شان از فیلمدهه، در بین

و ناشر و حقوقدان، آن هم نه با فرهنگ اسالم مکتبی، بلکه  

در غرب  تمدن  و  فرهنگ  با  زده جامعه  آشنا  خفقان  ی 

ی نیمه انسان »زن« کند و خط بطالن بر افسانهسربلند می

 کشد.  می

برغم تناقضات حاکم بر اجتماع ایران، نباید کتمان کرد که 

های خرد و پراکنده است که راه را بر مدرنیته  همین مقاومت

روابط پیچدهکند. در حالیباز می ی سنتی و  که جامعه با 

ا تمکین و تسلیم در مقابل خشونت، زندگی  گاهی ضد هم، ب

کند، و در همان حال به فساد فالن مقام  عادی را دنبال می

های تازه به دوران رسیده اعتراض امنیتی و چپاول آقازاده

کند.  ابرو میای را افشا و بیهای زنجیرهکند، آمران قتلمی

چهره از  خوننقاب  و  شوم  اسالمی های  رهبران  آشام 

کشد و ...  ارد. صحبت از قرائت دوم اسالم را پیش میدبرمی

ها را به فال نیک باید گرفت که بیانگر تالشی است در  این

قره که  هدفی  همان  یعنی  نوگرائی،  اهداف  العین  راستای 

داشت، قمرالملوک وزیری داشت. دکتر ارانی و فرخی یزدی  

نگاه   از  داشتند.  رضاشاه  دوران  سیاسی  زندانیان  دیگر  و 

طرفانه روشنفکران و مبارزان دوران پهلوی داشتند. نیما  یب

و هدایت و فروغ داشت حتا روشنفکران و روشنگران دوران  

راه  خادمان  و  تالشگران  از  باید  نیز  را  اسالمی  حکومت 

کوشند باری که  مدرنیته دانست. که هر یک به نحوی می

قوبت  راه را برای آینده هموطنان گشادتر کنند و مردم را از ع 

های بدوی برهانند با این حال چنانچه اشاره شد راه  سنت 

دراز است و طوالنی، و برغم دمیدن حکومت بر طبل اوهام  

هزینه و صرف  پوسیده  افکار  نگهداشتن  زنده  های کالن  و 

زنی و زنجیر زنی در سوگواری شهیدان کربال ولو  برای سینه 

ی عاشورا با بلندگوهای الکترونیکی و اجرای نمایش حادثه

تلویزیون  نمیدر  رنگی،  خواند،  های  مدرن  را  جامعه  توان 

سفره سر  بر  که  خانمهمچنان  نشستن  قلم  ی  هفت  با  ها 

آرایش و اشک ریختن برای طفالن مسلم هیچ زنی مدرن  

اعدام زن و مرد در سر نمی با نمایش سنگسار و  یا،  شود. 

جنازه گرداندن  و  عمومی  باالی  گذرهای  اعدامیان  های 

های لخت و عریان  جرثقیل در شهرها و تظاهر به وحشیگری 

حکومت نمی قبیل  این  من شود  هزار  با  را  واپسگرا  های 

انحرافات   اینگونه  چسباند.  مدرنیته  به  سریش  و  چسب 

بنیادیِ برآمده از دین ساالری و اختالط سنت و نوگرائی،  

آلوده کرده، هر گونه   را  همانقدر که ذهنیت دینی جامعه 

 ت از مدرنیته و مدرنیسم را نیز به بیراهه کشانده است.  برداش

سپردگی  میسر  اجازه  کمتر  دینی،  و  فکری  که  های  دهد 

ی پاالیش تعلقات خود تأملی کند و افکار  جامعه در اندیشه



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

16۳ 

 

از پوچی از  انباشته  بزداید. زیر ساطور مذهب و نهی  را  ها 

ظاهر    منکر دستاربندان، سخن گفتن از مدرنیته، ولو که به

چندش  شوخی  یک  میبیشتر  نظر  به  امّا  آور  رسد؛ 

چشمحکایتی در  که  خواهد  ست  بار  به  آینده  روشن  انداز 

 نشست. 

 

 ها:نوشتپی

مالعلی کنی مجتهد با نفوذ وقت به ناصرالدین شاه نوشت -1

کلمه  قبیحه »این  اندیشه  ی  فرمائید،«  قدغن  را  آزادی  ی 

 چاپ تهران   159آدمیت ص  ترقی و حکومت قانون، فریدون  

»از دهه آخر سلطنت ناصرالدین شاه به بعد فکر آزادی   -2

مشروط مهمی  و  مظاهر  مطلقیت  اصول  به  حمله  و  گی 

ایده ایران جلد نخستین دارد.«.  ئولوژی نهضت مشروطیت 

نویسد: تنها  ، کسروی نیز می28ص  1985چاپ دوم سوئد  

اندک تکان و  های بازپسین ناصرالدین شاه بود که  در سال

بیداری در توده پدیدار گردید.« کسروی تاریخ مشروطیت  

 1۳57چاپ چهاردهم امیرکبیر تهران  8ج اول ص 

»... محاکم شرعی منحل شدند، عدلیه را بنا نهادند. در  -۳

مجلس وکال همراه با شورای نظامی و قضائی به راه    18۳7

... در   ط عبدالحمید بر تخت نشست و با »خ  18۳9افتاد. 

شریف گلخانه« جدائی دین از دولت را اعالم داشت،« ایران 

مرکز چاپ    140ـ141در راهیابی فرهنگی، هما ناطق، صص  

 1988نشر پیام لندن 

 17۳تاریخ مشروطیت همان ص -4

های مشهدی باقر بقال  نویسد »از آنسوی نامکسروی می-5

از اینو حاج علی گونه کسان ناآگاه  اکبر چلوپز دیدنیست. 

ه کار برخاستی؟! در این هنگام که رشته کارها از چنگ  چ

افتاد مردان از چنگ دربار درآورده شده و به دست توده می

می آزموده  و  همچون کاردان  رسد.  بجایی  که  بایست 

گویم مشروطه برای ایران زود بود. ایران اگر ناصرالملک نمی

در زیر فشار خودکامگی ماندی مشروطه برای آن همیشه  

بود.« تاریخ مشروطیت ایران احمد کسروی، پیشین ج    زود

 169اول ص 

 2ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران فریدون آدمیت ج  -6

 1۳۳انتشارات روشنگران تهران ص 

سید  -7 جدید  دولت  تشکیل  و  مصالحه  از  پیش  روز  یک 

می تقاضا  نگارنده  از  بهبهانی(  عبداهلل  ظل  )سید  با  کند 

و بگویم یکصد و پنجاه هزار تومان  السلطان مالقات کرده به ا

به   را  وی  نصب  و  علیمرزا  محمد  خلع  اسباب  او  تا  بدهد 

از توسط در اینسلطنت فراهم آورد. نگارنده با این گونه  ه 

آن محرک  که  است قضایا  اشخاص  طمعکاری  حس  ها 

گوید  اجتناب دارم ناچار با طل السلطان صحبت داشته او می

را به و بپردازم. نگارنده هنوز این    کار را انجام بدهد تا مبلغ

جواب را به سید نرسانیده است که نظام السلطنه و وزرای  

شوند. وضع مجلس این  او برای معرفی به مجلس حاضر می

است که وکال روی زمین در هم نشسته و وزراء در صفی که 

گرفته قرار  انتظار  حالت  به  نشسته  رئیسه  اند  هیئت 

اهلل در رأس آنها است یک طرف روحانیون که آقا سیدعبد

مجلس جلوس نموده و تماشاچیان بیش از گنجایش فضا  

روی زانو و دوش همدیگر قرار گرفته. مجاهدین با تفنگ در 

آقا سیدعبداهلل   از  رئیس مجلس  و  ایستاده  اطراف مجلس 

کند که  )بهبهانی( و آقا سیدمحمد )طباطبائی( استجازه می

آق ولی  شود  شروع  وزراء  نداده  معرفی  گوش  سیدعبداهلل  ا 

را می اگر ظلل  نگارنده  ببیند  این است  طلبد و مقصودش 

کار معرفی وزراء  را بدهد در  پذیرفته است مبلغ  السلطان 

اخالل کند و مجلس را بر هم بزند و در صدد فراهم آوردن  

اسباب خلع شاه و نصب ظلل السلطان برآید واال اجازه بدهد  

خواهد به زحمت خود پی مرا میوزراء معرفی کردند. پی در  

کنند چه مطلب  را به او رسانیده حاضرین همه حیرت می

فوریست که در این وقت باید محرمانه با من صحبت بدارد.  

پردازیم دو نفر از روحانیون منافق آهسته چون به نجوی می

گذارد میان شاه و  گویند مگر این شخص میبه یکدیگر می

تواند حقیقت حال  شنود و نمیمی  ملت اصالح شود. نگارنده 

خواهد بگذارد من نیستم.  را آشکار کرده بگوید آن که نمی 

یأس جواب  شنیدن  محض  به  سید  حال  هر  آمیز  به 

گوید بسیار  السلطان سر بلند کرده به رئیس مجلس میظل

شوند و  خوب آقایان وزراء معرفی کردند و وزراء معرفی می

د و به ظاهر میان شاه و  شودولت مشروطه باز تشکیل می

  178ـ79صص    2گردد.« خاطرات یحیی ج  ملت اصالح می

  1۳62انتشارات عطار ـ فردوسی، تهران 
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آیت اخاذی  به  درباره  بنگرید  بهبهانی  عبداهلل  سید  اهلل 

  4و خاطرات یحیی ج 782السلطنه مافی ص خاطرات نظام

 .۳28ص 

زرین-8 عبدالحسین  سکوت  قرن  چاپ   ۳05کوب ص  دو 

 .1۳68نجم انتشارات نوید آلمان غربی پ 

شجاع-9 دیگر،  فرزاد  تولدی  نشر  چهارم،  چاپ  شفا  الدین 

 . ۳74ص  2001ژانویه 

آزادی و سیاست، عبدالرحیم طالبوف به کوشش ایرج  -10

 . 1۳57چاپ تهران انتشارات سحر  52افشار، ص 

 .4۳0ئولوژی نهضت مشروطیت ایران، پیشین، ص  ایده-11

 . 90یت کسروی، همان ص تاریخ مشروط-12

رسائل مشروطیت، به کوشش دکتر غالمحسین زرگری  -1۳

 .1۳74انتشارات کویر چاپ اول، تهران  10۳نژاد، ص 

 .   29همان صص -14

استبداد و مالکیت در ایران، دکتر احمد سیف، تهران -15

 . 18۳ص 1۳80نشر رسانش 

ص  -16 آجودانی  ماشااهلل  ایرانی،  لندن   151مشروطه 

 ، انتشارات فصل کتاب.  1۳76

 .  60ایران در راهیابی فرهنگی، پیشین ص-17

زرگری -18 مشروطیت  رسائل  از  مضمون  به  نژاد نقل 

 . 16۳زیرنویس ص 

 .  28همان ص -19

 . 85همان ص -20

 .  ۳25همان ص -21

 . 157همان زیرنویس ص -22

انقال-2۳ دو  بین  احمد ایران  ترجمه  آبراهامیان  پرواند  ب، 

 1۳77گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. نشر نی تهران 

 .  590ص 

  294مجموعه مقاالت ص  1نهضت مشروطیت ایران ج-24

تابستان   اول  تاریخ    1۳78چاپ  مطالعات  مؤسسه  تهران 

 معاصر ایران. 

ج  -25 کسروی  احمد  ایران،  مشروطیت  ص    1تاریخ 

تاری۳22 و  تهران  ج  چاپ  ایران  معاصر  پائیز   1خ  تهران 

1۳68. 

 . 240ئولوژی نهضت مشروطیت ایران، پیشین، ص ایده-26

. پیشین. و گذشته چراغ  106ص    ۳خاطرات یحیی ج  -27

انتشارات زبرجد تهران، پنجاه    257ص    1راه آینده است. ج  

ی . بنا به گفته20۳ـ    196ای صص  نفر و سه نفر، انور خامه

حزب اکثریون بود، خیابانی در راه سازش اسکندانی که رهبر  

 خورد. بنگرید به همان کتاب و همان صفحات.  فریب می

 .172ایران بین دو انقالب، پیشین ص -28

نمود و رضاشاه مجلس شورای ملی را طویله خطاب می-29

خواست مورد تفقد و عنایت خود قرار دهد  هر کس را که می

که  یله نمایند. کنایه از اینداد که او را هم وارد طودستور می

آن شخص باید به نمایندگی انتخاب شود. گذشته چراغ راه  

 انتشارات زبرجد تهران.  75ص  1آینده است. ج 

 .  17۳ـ4ایران بین دو انقالب، پیشین صص -۳0

سخن  -۳1 باره  این  در  نظامی،  دادگاه  در  مصدق  دکتر 

می دارد  انگلیسها  جانداری  را  فقید  شاه   ...« این  گوید  در 

با   شاه  این  خواستند  که  هم  وقتی  و  کردند  شاه  مملکت 

عظمت و اقتدار را به وسیله دو مذاکره در رادیو از مملکت  

که سرکار بیاید دیناری نداشت،  بردند. این پادشاه قبل از این

هائی که در بانک لند  و وقتی که از مملکت رفت غیر از پول 

تومان پول به دست    ودیعه گذارده بود پنجاه و هشت میلیون

شاه فعلی داد. این پادشاه ابقا به جان و مال کسی نکرد و  

که کسی  پنج هزار و ششصد رقبه از امالک مردم را بون آن

اعالن ثبت آن را در جراید ببیند برطبق اوراق رسمی ثبت  

محکمه   در  مصدق  دکتر  درآورد.«  خود  مالکیت  به  اسناد 

ش جلیل بزرگمهر، از نظامی، کتاب اول، جلد اول، به کوش

 انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران. 

 ، تاریخ و محل انتشار ندارد. ۳9ـ۳8صص 

 .  174ـ5ایران بین دو انقالب، پیشین: صص -۳2

 .  180همان ص -۳۳

 . 182همان ص -۳4

نویسد: ... یکی از کارها که در این زمان در کسروی می-۳5

فضل شیخ  حاجی  که  بود  آن  داد،  رخ  به    اهلل تهران  نوری 

نوشته از  برخی  المحسنین، دستاویز  مسالک  کتاب  های 

بی را  مشروطیت  طالبوف  تاریخ  کرد(.  )تکفیر  خواند  دین 

 . 2۳1کسروی، پیشین ص 

فرهنگی  »سال-۳6 انتقادهای  با  تجددخواهی  اولیه  های 

های پسین عمدتاً به برخوردهای سیاسی  همراه بود. اما سال
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ه سیاست در جهت تغییرات سپرده شد. از این رو هنگامی ک

بررسی   و  بحث  اولویت  در  انقالب  خیزهای  و  افت  و 

ساخت نشد  قادر  با  قرارگرفت،  را  متناسب  فرهنگی  های 

ریشه  به سبب  آورد.  پدید  آهنگ حرکت خود  داری  همان 

توانست هم گدید آورد. پس ساخت  های سنتی نمیساخت

دی های استبدای ساختی سیاسی در چنبرهآزادیخواهانه

ها و پیامدهای دوره به  فرهنگ گرفتار آمد. تضادها و تناقض

های استعماری، مشروطه ر به  دوره، همراه با دخالت دولت

راند که محتوای استبداد داشت.« تمرین مدارا،  شکلی می

 1۳77محمد مختاری، انتشارات وبیستار، چاپ اول تهران  

 .127ص 

ص  -۳7 دوم،  چاپ  پاکدامن  ناصر  کسروی،  ـ    177قتل 

 . 1۳80انتشارات فروغ آلمان 

 .  18۳ـ182همان. صص -۳8

ای، انتشارات بنگرید به: از انشعاب تا کودتا، انور خامه -۳9

 .  1۳۳ـ1۳6۳هفته چاپ اول، تهران 

صادق هدایت، هشتاد و دو نامه به حسن شهید نورائی،  -40

چشم کتاب  پاکدامن،  ناصر  توضیحات  و  مقدمه  اندازه  با 

 . 215ص  1۳79پاریس 

دیروز و فردا ]سه گفتار درباره ایران انقالبی[ داریوش -41

 همایون چاپ اول آمریکا.  

نیما ت اسن -42 انتشارات  باقر مؤمنی،  تا طوفان،  از موج 

 .  8ص  1998آلمان، چاپ اول 

فرد.  -4۳ توانایان  حسن  ایران،  اقتصاد  زدگی  امپریالیسم 

 .۳7، ص 1۳61انتشارات آگاه تهران 

آن سال-44 در  خود  عدهنگارنده  که  بودم  شاهد  از  ها  ای 

بی گورها آوارگان  توی  شیراز،  کهنه  قبرستان  در  خانمان، 

کردند... یکبار نیز با زنده یاد ساعدی برای شرکت زندگی می

آن به  غریبان  شام  مراسم  اکبر  در  بار،  اول  رفتیم.  جا 

عت  نژاد که از جوانمردان شیراز بود صحبت آن جمافتحی

آن ببر  مرا  گفتم  وقتی  پیش کشید.  غروب  را  پذیرفت.  جا 

ها که کنار گورها در  روزی به اتفاق هم رفتیم. از دیدن بچه 

ها و گندابی از تعفن سرگرم حاضر کردن درس و میان زباله

شگفت بودند  بازی  و  »یادوارهمشق  در  شدم.  به  زده  ای 

دیدار  آن  داستان  ساعدی«  مرگ  سال  دهمین  مناسبت 

 ام.  دهنده را آوردهکانت

ترجمه -45 تاکمن  باربارا  نابخردی،  سیر  کتاب  به  بنگرید 

 . 1۳75حسن کامشاد، نشر فرزان روز، چاپ تهران 

های قدیم ایران به کوشش داریوش تهامی  کتاب عکس-46

 چاپ نخست تهران.   1۳76سال 
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 ر کرد همچنان و همواره باید اعالم خط

 
 

با نشریۀ Aurélien Barrau ین بارو  لی)مصاحبۀ اوره

 .( National Geographicنشنال جئوگرافیک  

 برگردان: محسن یلفانی  

میالدی منتشر شده و در    2020ژوئن    29این مصاحبه در   

نگران کهنه    2021نوامیر    15 است.  روز شده  به  میالدی 

بود. حرف نباید  هائی در آن هست که متاًسفانه تا  بودنش 

 ها سال دیگر همچنان حرف روز خواهند بود.( ده

 

المللی انرژی، *چند روز پیش فاتح بیرول، مدیر آژانس بین 

گفتگ که   در  کرد  اعالم  گاردین  روزنامۀ  همکاران  با  وئی 

ماه   فقط شش  اقلیمی  بحران  گذراندن  سر  از  برای  جهان 

وقت دارد: آیا این حرف به معنای این نیست که دیگر دیر 

 شده است؟

ا. ب. به نظر من این پرسش که آیا دیگر دیر شده است یا  

ه  معنی است: برای چه دیر شدنه، به دالیل زیر به کلی بی

است؟ اگر منظور مقابله با همۀ مشکالت و رفع همۀ آنها  

و   به دالیل  اتکاء  با  است.  است که دیر شده  روشن  باشد، 

ایم،  قرائن آشکار، ما بخش اساسی حیوانات وحشی را کشته 

ها  ایم، بخش اساسی جنگلبخش اساسی حشرات را کشته 

ودات  ها را از موجایم،  بخش بزرگی از اقیانوسرا نابوذ کرده

ایم، هم اکنون شمار بزرگی از کشورها در  زنده خالی کرده

پدیدار شدن سیل  سالی شدید میخشک  گذرانند و شاهد 

 ها هستیم. مهاجران اقلیمی و پاندمی

بنابراین  اگر پرسش این است که »آیا برای آنکه همه چیز 

به خوبی پیش برود، دیر شده است؟«، روشن است که پاسخ  

چ تردیدی هم در این مورد وجود ندارد.  مثبت است! و هی

ا اگر پرسش این است که »آیا برای حفظ تداوم زندگی  ۤ  ام

منفی   پاسخ  که  پیداست  است؟«،  شده  دیر  زمین  کرۀ  بر 

است. زندگی به احتمال فراوان بر کرۀ زمین ادامه خواهد  

یافت. اما تنها گفتن این که »دیگر دیر شده است«، بدین  

تواند  بحران اقلیمی تنها دو مسیر میمعنی خواهد بود که  

این است که چنین نیست. میان دو   باشد. واقعیت  داشته 

حالت »همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت« و »همه چیز  

فاصله   ندریجی  تحول  جریان  یک  شد«،  خواهد  نابود 

اندازد. و به نظر من احتمال کمی وجود دارد که حالت  می

ها  کنم که عقربن تصور نمی دوم پدید بیاید؛ برای مثال، م

 ی از بین بروند. ۤ  ها به کل یا عنکبوت 

کنم که منظور اصلی این سؤال این است که »آیا تصور می

جنگ  مثال،  برای  است؟«  نشده  دیر  بشریت  بقای  برای 

شود نامی بر  ای بود که نمیجهانی دوم ، با این که فاجعه

ی بشریت  سابقه بود، باعث نابودآن گذاشت و در تاریخ بی

نشد. به نظر من این که بشریت دوام بیاورد یا نه، مسئلۀ  

 اساسی نیست.  

*به نظر شما شرایطی که با پاندمی کورونا به وجود آمده،  

امکان نداده است که ارزش گفتار علمی به رسمیت شناخته  

به   و  علمی  جامعۀ  به  همین  باشد،  چنین  اگر  و  شود؟ 

تااقلیم داد  نخواهد  امکان  شنیده    شناسان  بهتر  صدایشان 

 شود؟

می- معنی  یک  به  است:  جالبی  پاسخ  پرسش  بدان  توان 

توان این پاسخ را به موارد دیگر نیز تعمیم  مثبت داد. و می

داد چرا که وقتی با یک بیماری جهانی روبروئیم، ناچار به  

میپزشک متوسل  توصیه ها  و  کار  شویم  به  را  آنها  های 

میمی چند  هر  توصیهدانیم  بندیم؛  این  هم  که  با  گاه  ها 

 اند. تفاوت داشته و از اتفاق نظر برحوردار نبوده
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تفاوت رغم  به  حال،  این  نظرات با  میان  فراوان  های 

متخصصان، به طور کلی از آنها پیروی شده است. در این  

انگیز است این است که اتفاق نظر میان میان آنچه حیرت 

بسی بیشتر  محیطی  -های متخصصان فاجعۀ زیستتحلیل

 های میان آنها بسی کمتر است!و تفاوت

بهداشتی و    -- این تفاوت برخورد در مورد این دو فاجعه  

بسیار عجیب است. فاجعۀ دوم بسی بدتر    –محیطی  -زیست

است و متخصصان بر سر آن اتفاق نظر بیشتری دارند. با این  

شود، در حالی که  ها پیروی میحال، در مورد اولی از توصیه 

بسیار    در و  نفهمیدنی  بغرنجی  نیست.  چنین  دومی  مورد 

 وخیم... 

جنبۀ دیگری از این پرسش که مایلم بر آن تاًکید کنم این  

است که تنها نباید به نظر اهل علم توجه کرد. درست است 

می دانشمندان  میزان که  حرارت،  درجۀ  تغییرات  توانند 

کنند.  ای و غیره را محاسبه و اعالم  خانهوجود گازهای گل

ا  ۤ  در این که باید به حرف آنها توجه کرد، تردیدی نیست. ام

باید فهمید و پذیرفت که مسئلۀ مجیط زیست بیش از آنکه  

علمی باشد، سیاسی است. در کشور ما کسانی هستند که  

درجۀ سانتیگراد   5کنند اگر گرمایش اقلیمی از  ر میۤ  تصو

در فرانسه  هم فراتر برود، مشکلی پیش نخواهد آمد، چرا که  

پول خانهمردم  در  نصب  دارند،  تهویه  دستگاه  خود  های 

خیال. تا  کنند، جنگل هم مهم نیست، پرندگان هم بیمی

های خنک همبرگرمان را بخوریم، شود در اتاق زمانی که می

 مشکلی نیست. 

بدانیم   باید  است:  اخالقی  و  سیاسی  مسئله  بنابراین 

کنیم و چنین پرسشی را خواهیم در چه دنیائی زندگی  می

 توان تنها به دانشمندان واگذار کرد. نمی

گذراند بی تردید یکی  ای که تنوع زیستی از سر می*ویرانی

های تاریخ اخیر کرۀ زمین است. امروز ترین فاجعهاز بزرگ 

دانیم که یک میلیون گونۀ زنده در کوتاه مدت در خطر می

به نظر شما، در حالی که  نابودی به  اند.  را  خطر کورونا ما 

ها را وادار  سوی نوعی وحدت جهانی هدایت کرده و دولت

حل راه  کوتاه  زمانی  در  تا  چرا کرده  بیابند،  ابتکاری  های 

می میان  به  سخن  زیست  محیط  از  انسان  وقتی  آید، 

 تواند بفهمد که جزئی از یک کل است؟  نمی

ش هوا  من مخصوصاً مایلم بر این نکته ناًکید کنم که گرمای -

محیطی عمومی است و  -تنها یکی از عناصر بحران زیست

مهم حتشاید  نباشد.  هم  آنها  درجه  ۤ  ترین  یک  اگر  ی 

سانتیگراد هم بر گرما افزوده نشود، ما همچنان در ششمین  

بریم. در رسیدن به این مرحله دوران نابودی عمومی بسر می

 گرمایش اقلیمی تاًثیر مهمی نداشته است. روشن است که 

در آینده تاًثیر مهمی خواهد داشت، اما الزم است بفهمیم  

که حتی اگر تولید گاز کربنیک را به صفر برسانیم، به هیچ 

ایم. در حقیقت، این نحوۀ سکونت روی مشکل را حل نکرده

و تسلط ما بر کرۀ زمین است که آن را برای دیگر موجودات 

می سکونت  غیرقابل  است  زنده  این  واقعیت  و  که  کند؛ 

 اند. موجودات زنده برای بقای خود به هم وابسته

به نکتۀ دیگری در پرسش شما برگردیم. من چندان با این  

جهانی   وحدت  نوعی  سوی  به  را  ما  کورونا  که  شما  نظر 

هدایت کرده، موافق نیستم. در آغاز امید فراوانی برای ظهور 

دیگری  ارزش  گونۀ  به  امور  واقع  در  اما  آمد.  پدید  نو  های 

مییم در  گذرد؛  و  پیشین  وضعیت  همان  به  که  بینیم 

برمی بدتر  سوی  به  تحولی  به  وسیع  گردیم.  مقیاسی 

ناامید  درس شدت  به  شده  گرفته  بحران  این  از  که  هائی 

 اند: در واقع هیچ درسی گرفته نشده. کننده

تر، علت این پاندمی احتماال نوع رفتار ما با  به عبارت دقیق

دانیم که حیوانات دیگر مکان  وبی میحیوانات است: ما به خ

پروری صنعتی و  آزادی برای زیستن ندارند؛ با افزودن دام

اپیدمی افزایش  اصلی  علت  واقعیت،  این  بر  را  بازار  ها 

مسئله درمی این  به  بزرگی  کشور  کدام  حکومت  یابیم. 

حکومت هیچکدام!  است؟  مسائل  پرداخته  به  مطلقاً  ها 

 پردازند.ضروری نمی

مای میمن  اتفاق  دارد  آنچه  که  بگویم  تقصیر لم  نه  افتد 

بشریت، که تقصیر غرب در معنای عام آن است که ایاالت  

بر می در  را هم  چین  نهایتاُ  و  با کل  متحده  تقصیر  گیرد. 

بشریت نیست، این شیوۀ زندگی بخشی از جمعیت دنیای 

می ویران  را  زمین  کرۀ  که  است  فرهنگغرب  های  کند. 

دارند که شمارشان، تاًثیرشان و قدرتشان   دیگری نیز وجود

شان با دنیا از جنم دیگری است. بسی کمتر است، ولی رابطه 

خودبیگانگی   از  نوعی  دنیا حاصل  از  ما  بینش  من  نظر  به 

دوگانه است. اولین جنون ما ناشی از انکار »دیگری« است:  
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دانیم؛  ما همۀ موجودات دیگر را منابعی متعلق به خود می

ا چه  انسان: هر  استفادۀ  برای  است  منبعی  نیست  نسانی 

درخت، ماهی، نفت... و این همه ناشی از جنونی با ماهیت  

ماهی و  شیرها  اگر  حتی  که  چرا  است،  هم  منطقی  را  ها 

زدن   ریشۀ خود  به  تیشه  برخوردی  بگیریم، چنین  نادیده 

است. این همه شرایط ثبات کرۀ زمین را با خطر روبرو کرده  

 هم سخت آسیب خواهد زد.    و  به خود ما

می مطرح  پرسش  این  صورت پس  کاری  چرا  که  شود 

ای دارد. برای  گیرد؟ به گمان من مشکل سابقۀ طوالنینمی

مثال، در میان طرفداران چپ بسیاری »ریشۀ مصیبت را در 

کنند. هر چند  دانند«. به نظر من اشتباه میداری میسرمایه

- شکلی است چرا که خواهالواقع حامل مداری فیکه سرمایه

داند و رونق اقتصادی را به  ناخواه خود را بی حد و مرز می

وقفه امور  یک هدف  زمینۀ  در  امروز  و  کرده  تبدیل  ناپذیر 

هائی هستیم که به بار آورده. بنابراین،  اجتماعی شاهد ویرانی

داری متضمن مشکلی است ولی تمام  درست است، سرمایه

های سلطه و تلف کردن  ۀ اسطورهمشکل نیست. انسان بر پای

 ساخته شده، شاید بر اساس این نظر را نیز باید کار کرد. 

 
امروز می این صنعت،  *در مورد مصرف گوشت،  که  دانیم 

از مهم ترین عوامل آلودگی است.  بخصوص گاوداری، یکی 

 ای حز یک دنیای بدون گوشت نیست؟ به نظر شما چاره

محور گرفتار ماند.  -در این مورد نیز نباید در یک نگاه انسان-

باید توجه داشت که صنعت گوشت، اضافه بر آلوده کردن  

 1000میلیون حیوان روی زمین و    100هوا، هر سال    شدید

را در شرایط هولناکی می این  میلیون جانور دریائی  کشد. 

کنند، ترس را احساس موجودات زنده درد را احساس می

خواهد که زنده بمانند و  ما کرۀ زمین  کنند، دلشان میمی

کرده تبدیل  به جهنم  آنها  برای  بدترین  را  کشتارگاه  ایم... 

رحله زندگی آنها نیست. بدتر از همه این است که پیش از  م

زندگی اصالً  جنایت  کشتار  معنی،  یک  به  ندارد.  وجود  ای 

 شناسی زندگی.  علیه هستی

کنیم که پیش از کشته شدن  ما گاه با آنها چنان رفتار می

توانند دست و پای خود  بینند، حتی نمیهرگز آسمان را نمی

د را باز کنند... ما به درجۀ یک قساوت  های خورا دراز  یا بال

رسیدهنظام کامل  نمیمند  گمان  من  مردم  ایم.  که  کنم 

بر کرۀ زمین به یک   دنیای حیوانات  یا بفهمند که  بدانند 

 آسا در یک راهروی مرگ تبدیل شده است. رنج غول

ای جز یک دنیای بدون گوشت نیست؟ پاسخ وابسته آیا چاره

ین پرسش است. آیا الزم است؟ آشکار  به نحوۀ برخورد ما با ا

من   شد؟  خواهد  محقق  آرزوئی  چنین  آیا  آری.  که  است 

 شخصاً هیچ تصوری در این مورد ندارم... 

میگیاه دارد،  طرفدار  گذشته  از  بیش  آزادانه خواری  توان 

کنم که بسیاری از مردم اش صحبت کرد و گمان میدرباره

. ولی مصرف گوشت  ای وجود داردفهمند که مسئلهدارند می

شود... بنابراین من هیچ اعتمادی به آنچه در پیش  کم نمی

پردازیم. مصرف  فهمیم نمیاست ندارم: ما به مسائلی که می

گوشت از نظر اخالقی در مورد رفتار ما با حیوانات، از نظر  

ای، و از نظر پزشکی با  علمی به علت تولید گازهای گلخانه

سالمتی، قابل دفاع نیست. از هر    های آن برایتوجه به زیان

 زاویه که بدان نگاه کنیم قابل دفاع نیست.  

یک  جئوگرافیک  نشنال  نشریۀ  گذشته  مه  ماه  *در 

سال  مدل برای  اقلیمی  این   2050سازی  در  کرد.  منتشر 

اروپا  توان دید که دگرگونیسازی میمدل اقلیمی در  های 

شمار در  که  حالی  در  بود،  خواهد  مالیم  از   نسبتاً  بزرگی 

نیم و  شمالی  آفریقای  آسیا،  درهم  کشورهای  جنوبی  کرۀ 

تردید باعث  ای پدید خواهد آمد که بیسابقههای بیریختگی

مسئله کشمکش این  برای  نباید  آیا  شد.   خواهند  هائی 

مردمشان   که  کشورهائی  برای  یعنی  شد؟  قائل  اولویت 

متر پذیرتراند )و در عین حال کشورهائی هستند که کآسیب 

 شوند(؟ باعث آلودگی می
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کنید حاکی از  بله، کامالً. واقعیتی که شما بدان اشاره می-

اخالقی هولناک است... کشورهائی که بیشتر آلوده  نوعی بی

بینند، و این ناشی از شانس یا  کنند آسیب کمتری میمی

تصادف نیست: اگر تغییرات اقلیمی عمدتاً در ایاالت متحده  

می آیندۀرخ  می  داد،  فرق  کامالً  چنین بشر  ولی  کرد، 

 نیست...

فراهم   و  اقتصادی  توسعۀ  ادامۀ  بر  اصرار  با  ما  من  نظر  به 

بی ثروت  یک  جمعیت آوردن  از  بحشی  برای  حساب 

درجه  به  داریم  غربی  وقاحت  کشورهای  یک  از  ای 

رسیم. معنای در پیش گرفتن چنین راهی  ناپذیر میتوصیف 

کوم به مرگ کردن بخش  ناخواه چیزی نیست مگر مح-حواه

لیبرال از  برخی  و  دنیا...  از  آزادی بزرگی  را  این  نام  ها 

گذارند: آزادی خریدن یک فِراری یا مسافرت یا هواپیما.  می

ل یا فهم غربی باید زنجیرۀ  ۤ  نامم. تخی من این را جنایت می

 زند، دریابد.  ای را که این مسائل را به هم گره مییۤ  عل

اگر همۀ بشریت را در نظر بگیریم،   کنم کهر میۤ  من تصو

های بزرگ اولین عارضۀ فاجعۀ اقلیمی خواهند بود.  مهاجرت

اقلیمی   پناهندۀ  میلیون  از صدها  ملل  سازمان  گزارش  در 

شود که در یک برآورد راهبردی از وضعیت  سخن گفته می

اقتصادی معنائی جز جنگ ندارد. بنابراین، وقتی  -جغرافیائی

چسبیم، در واقع داریم دنیائی در  ود میبه رفاه و آسایش خ

بچه  برای  جنگ  میحال  باقی  خود  که    –گذاریم  های 

 انتخابی هولناک است.  

از او پرسیدیم **دو سال پیش در دیداری با جین گودال  

های اقلیمی  توان همۀ مردم را با فوریت دگرگونیچگونه می

ا مردم  آشنا کرد، پاسخ او چنین بود:»باید از کارهای مثبت ب 

آنها  به  بد  اخبار  اگر  است.  مهم  بسیار  این  و  گفت  سخن 

دهید، لطفاً چیزهای خوبی هم با آنها همراه کنید. احبار می

خوب هم کم نیست.« در نهایت، آیا با تکیه بر امید نیست 

 توان اخبار را به مردم رساند؟ که بهتر می

من  - روشی مخالفم!  با چنین  کامالً  به هیچ وجه. من  نه، 

میۤ  تصو زمین ر  کرۀ  جمعیت  بزرگ  اکثریت  که  کنم 

ای را که در اند که ابعاد عظیم فاجعهی شروع نکردهۤ  حت

 ایم، دریابند. آن قرار گرفته 

یابیم، به خود  متاًسفم، ولی وقتی یک اردوگاه مرگ را می

هنوز  نمی دختربچه  یه  گوشه  اون  کن،  نگاه  »آه،  گوئیم 

این انبوه اجساد نگاه کن   گوئیم بهس!« نه، به خود میزنده

و همین است که باید ما را به واکنش وادارد. من به هیچ  

 بینی به عنوان یک اصل موافق نیستم.  روی با خوش

شویم.  روبرو  مسئله  این  با  چگونه  که  است  این  پرسش 

نباید  حرف قبیل که»خیلی هم وخیم نیست،  این  از  هائی 

بحرانی است. ما  بافی است. وضعیت  ناامید شد«، فقط مهمل

ات بر این  ۤ  ترین بحران تاریخ روبروئیم. باید به کربا  بزرگ

حت هنوز  ما  کرد!  ناًکید  نکردهۤ  واقعیت  شروع  که  ی  ایم 

مسئله را بفهمیم. باید دائما اخطار داد. از هر چه گذشته،  

مسئله بر سر از میان رفتن یک میلیون گونۀ حیوانی و شاید  

کننده نباشد، کدام  ای نگران ه خود ماست... اگر چنین مسئل

 تواند ما را نگران کند؟ مسئلۀ دیگری می

گودال ۤ  ام جین  خانم  نظر  با  اندکی  شاید  مورد  یک  در  ا 

شدن   بهتر  برای  باید  که  آنچه  همۀ  چون  باشم،  موافق 

غم لزوماً  داد،  انجام  من  وضعیت  برای  نیست.  انگیز 

بر عکس!    شناسی به هیچ روی آمرانه یا زورورزانه نیست،بوم

های جدید است که بسی از  ها و لذتهدف بازیافتن آزادی

اساسی افسار گسیخته  مقیاس جهانی  مصرف  اما در  تراند. 

  رود. هر سال از سال پیشهیچ چیز در این مسیر پیش نمی

می آلوده  در بیشتر  را  بیشتری  حیوانات  سال  هر  کنیم، 

میمزرعه کارخانه  به  که  برخی  میمانند،  هائی  کشیم. 

ها و حرکات خوب هم هست، ولی مسیر تحوالت هر اقدام

عرضگی ما در این که به مسائل  چه بدتر و بدتر می شود... بی

مان  اساسی بپردازیم و بفهمیم که ساخت و سازهای انتحاری

 کند. زده مییک سره مردودند، مرا حیرت 

فعالیت خاطر  به  را  شما  بسیاری  زیست*  محیطی  -های 

فیزیک می استاد  از هر چیز یک  پیش  ولی شما  شناسند، 

بر   است  مبتنی  عمدتاً  اصلی شما  فعالیت  کیهانی هستید. 

-)یا تخیلی(. از سوی دیگر مسائل  زیست ذهنی هایتجربه 

مشخصم مسائلی  روحیه حیطی  چه  با  شما  فاصلۀ  اند.  ای 

 کنید؟ میان این دو دنیای ذهنی و مشخص را پر می

تر و زیباتر از آن است که فقط  ان بزرگمن معتقدم که جه-

کنم که در قلمرو  با یک منشور بدان نگاه کنیم. من سعی می

فلسفه و شعر هم کار بکنم. و این در مورد همۀ ما صادق  

است: ما، خوشبختانه، وقت خود را صرف سر و کله زدن با  
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فوق نظام شناختی  یا  نمادین  میهای  متفاوت  کنیم.  العاده 

 دارم.»انتخابِ انتخاب نکردن« را دوست می من این فکر

کند که هم اکنون  ای هدایت میگیری و همین مرا به نتیجه

توانم بفهمم  بدان اشاره کردم: بزدلی بیمارگونۀ ما. من نمی

ارزش  و  قواعد  کم  قدر  این  ما  چرا  کامالً  که  که  را  هائی 

میخودسرانه  پرسش  به  مورد    –کشیم  اند،  در  هم  این  و 

ها  محیط زیست صادق است و هم در مورد تبعیض  مسئلۀ

دانیم این قواعد و  شمار؛ در حالی که میهای بیعدالتیو بی

سنتارزش  به  دستی  دو  مرگبارند،  و  متزلزل  های  ها 

می خود  فراموش اقتصادی  را  فیزیک  قوانین  و  چسبیم 

 کنیم؛ و این به نحو خطرناکی نسنجیده و نامعقول است.می

فظ کرۀ زمین، وقتی در مقیاس گیتی بدان *این خواست ح

زمین  می بودن کرۀ  فرد  به  به منحصر  توجه  با  و  اندیشیم 

 یابد؟ نگریم، اهمیت بیشتری میبدان می

خیر. برای شوریدن علیه این شرارت خونسردانه و احمقانۀ -

بخش کوچکی از جمعیت دنیا که به جای همگان تصمیم  

جبران  و  گسترده  نحوی  به  است  کرۀ  گرفته  منابع  ناپذیر 

فیزیک -زمین را غارت کند، نیازی نیست که دانشمند اختر

 باشیم.  

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

*Jane Goodall  حفظ برای  که  انگلیسی  شناس  مردم   ،

 حیوانات وجشی کوشش فراوان کرد.  
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 ابراهیم محجوبی 

 
 

در   جنگ  اوکرائین  فرهنگ   –بحران 

 از خویشاوندی تا دشمنکامی   ؛روسیه 
وسیه جنگی ویرانگر را در اوکرائین آغاز کرده و پیش  دولت ر

برد. در نگاه بخش بزرگ جهانیان، این تهاجم آشکار به  می

الملل و عرف سیاسی هیچ  کشوری دیگر از منظر حقوق بین 

نیز همانند   این جنگ  باید گفت،  اما  ندارد.  گونه توجیهی 

پرونده  ای دارد. بخشی از محتوای این  ها پروندههمه جنگ 

های ژئوپلیتیک جهانی بر  های تاریخی و کشاکشبر ریشه 

بستر جنگ سرد دوم استوار است و بخشی دیگر، صرفاً از 

گیرد. در هر طلبانه روسیه سرچشمه میهای توسعه سیاست

حال، چند و چون این پرونده هر چه که باشد و خوانش و  

ر جنگ  بررسی آن هر ابزاری را هم که بطلبد، بی تردید ابزا

روسیه   شوربختانه  که  ابزاری  طلبد.  نمی  و  طلبید  نمی  را 

 پوتین به آن توسل جسته است. 

شناسان و  بدیهی است، بررسی پرونده یاد شده، کار سیاست

پژوهشگران مسائل جهانی است. ولی در چنین شرایطی، در 

بلبشوی  برابر  در  و  طرف  دو  جنگی  تبلیغات  توفان  میان 

ها، اشاره به پاره ای نکات و عوامل  لیلحاکم بر تفسیرها و تح

ها و رسیدن  تواند به ابهام زدائیدر مناسبات دو کشور نیز می

  :به جوهر مسئله یاری رساند

شود،  سیاسی آنچه که امروز روسیه نامیده می  -نطفه اداری  

یف پایتخت اوکرائین بسته شده است.  در واقع در شهر کی

یف، قدرتی شکل گرفت    کی  "روس"در قرن دهم، زیر نام  

با نقش   بود که    "وُلودیمیر مقدس"که  و همو  پیوند دارد 

مسیحیت را به آن سرزمین آورد. در آن زمان، دو قوم اسالو  

  "روس"ها در  در آن بخش جهان حضور داشت: اوکرائینی

های شمالی پراکنده بودند.  ها که در قسمتکی یف و روس

  - نوز از تمرکز سیاسی  یف، هدر زمان بنیانگذاری دولت کی

به مثابه  اجتماعی روس اینکه، مسکو،  نبود. کما  ها خبری 

پدید آمد.    12اهمیت ابتدا در قرن  یک آبادی کوچک و بی

تاریخی، از نظر  رو،  را مادر همه توان کی می  از همین  یف 

شهرهای روسیه نامید. بی سبب نیست که پیکره وُلودیمیر 

سال   از  کی  185۳مقدس  بردر  که  یف  حالی  در  شده،  پا 

و در پی تصرف کریمه، در   2014مسکو، آن را تازه در سال  

یف  به این ترتیب، کی !کنار دیوار کرملین نصب کرده است

 .امروز، هسته اولیه روسیه بعدی است

دو قوم اوکرائینی و روس، گرچه در مناطق متفاوتی )جنوب  

ائین در و شمال( پراکنده بودند، اما به سبب پیشاهنگی اوکر

اوکرائینی منسجم،  قدرت  مرکز  نخستین  نقش  ایجاد  ها 

ها  کشیدند. اما با یورش مغول را بر دوش می  "برادر بزرگ"

و استیالی طوالنی آنان بر منطقه، دو قوم اسالو  1۳در قرن 

آن،   با  زمان  هم  و  گرفتند  فاصله  یکدیگر  از  تدریج  به 

  16، از قرن  ی نیز در زبان پدید آمد. در این مسیری اهتفاوت

و   در مسکو  ایوان مخوف  مقتدر  ایجاد حکومت  با  بعد،  به 

های شمالی  ادامه اقتدار و نفوذ جانشینان وی، اینک روس 

را  خود  و  شدند  ظاهر  بزرگ  برادر  نقش  در  که  بودند 

کبیرروس" امروز    "های  تا  نوعی  به  که  وضعیتی  نامیدند! 

  .دوام یافته است

به بعد   1۳هایی که از قرن  دوریزبان هر دوم قوم، به رغم  

شود در میانشان پدید آمد، هر دو به خط سیریل نوشته می

و به همین جهت خویشاوندی عمیقی با هم دارند. به گفته 

ونوتو " بن  و  ( Sergio Benvenuto ) «  سرجیو  روانکاو   ،

های هر دو کشور روسیه  فیلسوف ایتالیائی ) که در دانشگاه

می تدریس  اوکرایین  و  و  روسی  زبان  خویشاوندی  کند( 

زبان خویشاوندی  با  اسپانیائی  اوکرائینی،  و  ایتالیائی  های 

کودک   یک  که  حالی  در  همه،  این  با  است.  مقایسه  قابل 
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های حماسی به زبان  روی اوکرایینی قادر است ترانه مدرسه

قرن   از  کهن  شرقی  یک    1۳اسالو  بخواند،  راحتی  به  را 

همان متن به ترجمه به روز   شهروند روسیه برای خواندن

  .آن نیازمند است

توانند به روسی سخن در اوکرائین امروز، همه شهروندان می

مسلط   اوکرائینی  زبان  به  آنها  همه  اما  بخوانند،  و  بگویند 

آمیخته  این شهروندان چنان در هم  نیز  و  که  نیستند.  اند 

این   نیست.  آسانی  کار  یکدیگر  از  آنان  تمیز  و  تفکیک 

ختگی و تفکیک ناپدیری را فیلسوف یاد شده ایتالیائی  درآمی

کند! و  به در آمیختگی قهوه و شیر در کاپوچینو تشبیه می

در   دونباس  منطقه  طلبان  جدائی  فیلسوف،  همین  باز 

اوکرایین را با جدائی خواهان منطقه کاتالونیای اسپانیا قابل  

یه داند. با این تفاوت که در دونباس، دولت روسمقایسه می

عاملی  پشت جدائی اسپانیا چنین  ایستاده ولی در  خواهان 

 .وجود ندارد

، در پی تصرف کریمه از سوی دولت روسیه 2014از سال  

جدائی میان  جنگ  تشدید  با  دولت  و  و  دونباس  خواهان 

فرهنگی را در   اوکرائینی کردن"اوکرائین، این دولت نوعی  

های  ها در مکانکشور به اجرا گذاشته است: تابلوها و نوشته

ها و  عمومی، یکسره به اوکرایینی تغییر کرده و در دانشگاه

اوکرائینی   زبان  به  امتحانات جملگی  برگذاری  نیز  مدارس 

های تلویزیونی روسیه گیرد. پخش برنامه فرستندهانجام می

های اوکرائینی مجاز به ممنوع شده و فقط معدود فرستنده

هستند روسی  زبان  به  برنامه  دولت  پخش  کالم،  یک  در   .

سیاست در  زبانه  اوکرائین  دو  نظام  از  خود،  فرهنگی  های 

انگلیسی    -روسی فاصله گرفته و نظام اوکرائینی    -اوکرائینی  

  .را جایگزین آن کرده است

از دیرباز، دو بخش غربی و شرقی اوکرائین، مسیرهای رشد  

بو تحول متفاوتی داشته  ر  اند که تا امروز نیز مهر خود را 

زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ساکنان کشور کوبیده  

کاتولیک ؛است بیشتر  کشور  مظاهر  غرب  و  است  نشین 

فرهنگی اروپای میانه آشکارا در آنجا به چشم می خورد. از  

ها  مدت  "لیویف"جمله به این سبب که مراکز مهمی چون

اند. در حالی  مجار بوده  -زیر فرمانروائی امپراتوری اتریش  

با    که و  است  روسی  ارتدکس  مذهب  پیرو  کشور،  شرق 

شود. بر پایه  های دیرپای تمایل به روسیه شناخته میسنت 

تفاوت با  همین  جهانی،  دوم  جنگ  جریان  در  که  بود  ها 

اشغال اوکرائین توسط ارتش هیتلر، روندهای متفاوتی شکل  

دهد: در زمان  گرفت که رد پای خود را تا امروز نشان می

ناز زمینهیاشغال  پس  با  اوکرائین  غرب  ساکنان  های  ها، 

فکری ضد لهستان و ضد شوروی، در اشغالگران نازی نقش  

را می راستا، گروهرهایندگان خویش  های  دیدند. درهمین 

استپان "گرا، به رهبری یک ناسیونالیست افراطی به نام  نازی

در    "باندِرا و  برآمده  هیتلر  ارتش  با  فعال  همکاری  در  از 

 .سرکوب و کشتار یهودیان کشور خویش شرکت ورزیدند

میراث باندِرا: به عنوان یک ناسیونالیست دو آتشه باندِرا   "...

در تاریخ اخیر اوکرائین یک چهره متناقض و مورد اختالف  

های ناسیونالیستی خویش چنان افراطی است. او در گرایش 

نظر  های وی صرف  بود که حتی فرماندهان نازی از همکاری

ارتش  پیشروی  با  اما،  انداختند!  زندان  به  را  او  و  کردند 

جبهه  در  نازیشوروی  اوکرایین،  به  های  دیگر  بار  ها 

های باندِرا نیاز یافته و او را به صفوف خود بازگرداندند.  کمک

ارتش هیتلر قطعی و عقب نشینی سرانجام، وقتی شکست 

آنجا زندگی  آن آغاز شد، باندِرا نیز به آلمان گریخت و در  

، ماموران کا گ  1959مخفی اختیار نمود. تا اینکه در سال 

ماده تزریق  با  و  یافتند  مونیخ  در  را  او  به  ب  سمی  ای 

 .  اش پایان دادندزندگی

الیه تاریخی،  زمینه  پس  این  جامعه  با  از  معینی  های 

شناخته ملی  شخصیتی  همواره  را  باندِرا  بر  اوکرائین،  اند. 

گرایش چنین  سال  هبستر  در  که  بود  ویکتور   2010ائی 

یوشچنکو، رئیس جمهور وقت اوکرائین و مخالف سرشناس 

را   باندِرا  ناسنجیده  سیاسی  اقدام  یک  در  قهرمان  "روسیه 

های او در شهرهای کشور نامید و در پی آن پیکره  "اوکرائین

دولت گرچه  گردید.  با  برافراشته  اوکرائین،  بعدی  های 

فاصله گرفتند،   "باندِرا پرستی"دامه  هائی متفاوت از انوسان

گروه حال  هر  در  جریاناما  و  راستها  و  های  گرا 

حیات  شبه  به  باندِرا  بیرق  و  نام  زیر  گوناگون  فاشیستی 

وفعالیت خویش ادامه دادند. آنها در صحنه سیاسی اوکرائین 

در   تاثیرگذار  و  توانمند  نیروئی  به  هرگز  ولی  دارند  حضور 

کشور سیاسی  در   روندهای  پوتین  وقتی  نشدند.  تبدیل 

در آن    "زدائی  نازی "اش به اوکرائین از جمله از  توجیه حمله 

می سخن  آن  سرزمین  فعالیت  و  وجود  منظورش  گفت، 
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ها و نزدیکی واقعی یا خیالی برخی از سران حکومت گروه

اوکرائین به آنان بوده است. البته، در اینجا این پرسش پیش  

دولتمی یک  آیا  که  هدف    آید  با  و  بهانه  به  است  مجاز 

دسته  مستقل سرکوب  کشور  در  خویش  ضدِ  افراطی  های 

دیگری به آن یورش برد و آن را زیر و رو کند یا نه. اصول 

های تاریخی و عقل سلیم  الملل و تجربه ناظر بر حقوق بین 

های  دهند. زیرا، وجود دستهبه آن پرسش پاسخ منفی می

راست و  رنگافاشیستی  جامعه  گراهای  به  منحصر  رنگ 

از جمله در خود روسیه  نبوده و در همه جوامع  اوکرائین 

به  پدیده عنایت  با  و  شد  گفته  آنچه  بر  بنا  آشناست.  ای 

های تاریخی موجود در مناسبات دو کشور همسایه  واقعیت

گیری سیاسی انتخابی اوکرایین در  ریشه و نیز جهتو هم

پوتین   جنگ  غرب،  بلوک  به  از  نزدیکی  کشور  آن  علیه 

ترین توجیه منطقی و یا حقانیت برخوردار نیست و توقف کم

میآدرنگ  بی صلحن  همه  خواست  و  آرزو  دوستان  تواند 

غم مسئله  باشد.  و  جهان  رخدادها  که  است  این  انگیز 

کشور بازی دو  نادرست،  یا  درست  جهانی،  سیاست  های 

خوئی همسایه با سابقه خویشاوندی دشوار را به سوی دشمن 

ورزی کشانده است. این وضعیت، خود به قدر کافی  و نفرت

تبدیل آن به جنگی ویرانگر،   اما  نامطلوب و مخرب است، 

کوچک  و  است  آشکار  جنایت  یک  با  دیگر  سنخیتی  ترین 

پیشرفت   و  صلح  به  باور  و  بشردوستانه  آمال  سلیم،  عقل 

 .ندارد
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هایش منوچهر دقتی و عکس  
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 منوچهردقتی 

 

 ارومیه   متولد  1333

 رُم، ایتالیا   در  سینمایی  تحصیالت  1354- 1357

 فرانسهگزایخبر  جمله:از   خبری   المللی بین  مطبوعات  و   ها آژانس  با   خبرنگار   - کاربعنوان عکاس  شروع   1357- 1364

  عراق«   و  ایران  »جنگ  و  »انقالب«  اشترن وارسال عکس از  و  ماچ  پاری  الیف،   نیوزویک،   تایم،   هایمجله  و  سیپا  و

 برای آنها. 

 ایران به اجبار   ترک        1364

 سیپا   عکاسی آژانس   برای   آنجلسلوس  و  پاریس  در  عکا سی   1364- 1366

 مرکزی  آمریکای  برای  کاستا ریکا  در  فرانسه خبرگزاری  مدیرعکاسی  1366- 1370

 خاورمیانه  برای  قاهره   در  فرانسه خبرگزاری  مدیرعکاسی  1370- 1374

 

 

 مهای تحصیل در ر چهر دقتی در سالو من
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 نبود  کویر در ای پرنده بشقاب 

 
 )فصلی از خاطرات(  

 اَندر رَهِ دین  متفکراَند قومی

 یقین  قومی به گُمان فِتاده در راهِ  

 که بانگ آیَد روزیترسم از آنمی

 این وُ نَه آنَست نَه راه خَبَرانبی کای  

 عمرخیام  

 

 1۳57 - 58  ایران،

برای    چیزی  کهجایی  رفت؛می  خیابان  به  روز  هر  منوچهر  

  رُخدادهای  تا   زدند می  بیرون  افتادن وجود داشت. مَردُم اتفاق 

  قَدی  پوسترهای  ببینند؛  را  شانچشمان  جلوی

  آتش  که  هاییپرچم  بودند،  آویزان  هاپل  از  که  سیاستمداران

همه  .  کند  توجهجلب  توانستمی  آنچه  هر  و  شدندمی  زده

  ذوقی  هر   با   کسی  هر  برای  آمدند. می  هم باخانواده  اعضای

حال  یکی در.  بود  کارناوالی  فضای  فضا،  داشت.  وجود  چیزی

 گردان آفتاببود، یکی کنار چرخ بودادن تُخمه  بَالل خریدن

 اینجا به  همه  تهران،  فروشیتَنَقُالت  هایمغازه.  بود  ایستاده

کباب در هوا پخش    وُ   بوی سیرابی.  بودند  کرده  مکاننقل

اتفاقی بود که    خاطرجا، بهدر یک   ها این  شدن همهجمع  بود.

 داده بود!  روی آمریکاسفارت یعنی  مجاور ساختمان در

-دانشجویان  توسط  آمریکاسفارت  که  شد می  ایهفته  چند  

  شده   گرفته  گروگانبه  سفارتکارکنان  و  شده  اشغال  رادیکال

  سراسرِ   مردمِ  توجه  مکان کانوناین  بعد،به  روزآن  از.  بودند

 پس   آنچه  از  خواستندمی  هم  تهرانساکنین  بود.  شده  جهان

  از  تعدادی  روز  هر.  شوند  آگاه   گذشت، می  »اِشغال«  از

 را خود  های بیانیه  تا   رفتندمی  سفارت  بام   بر  گیرانگروگان

 شعار  صَحنهدر  حاضر  مردم  و   دهند سَر  هایی شعار  تا   بخوانند،

  هاگروگان  از  هاییعکس   اوقات، بعضی.  فریاد تکرار کنندبا  را

مشغول    یا  و  بودند   نامهنوشتن  حالدر  که  دادند می  نشان  را

-گذشت  با .  بگذَرَد  اسارت،  شان درکه وقت  هاییکار  انجام

-گروگان  مقابل،  طرف  از  رویداد  این  ماندن  پاسخ  بی  و  زمان

 اسالمی جمهوری  کردند.  پیدا  بیشتری  نفسبهاعتماد  گیران

 .  کردمی بیشتری قدرتِاحساس گرفته،  پا تازه

  را  خود  فضا،آن  و  روحیاتآن  از  گرفتنعکس  برای  منوچهر  

  عکسی  خیابان،همین  انتهای  در.  کردمی   جمعیت  قاطی

  در.  بود  شده  آونگ  پلی  از  کارتِر  جمهوررئیس  از  قَدتمام

 مردم  که فانتومخلبان یک همسرآمریکایی دیواری، نزدیکی

بهدر  بودند،   شده  جمع  اَشاطراف  در کشیدنِ آتشحال 

  او  رفقایَش   که  جوانی  خیابان،  وسط  در   بود.  کشورشپرچم

  عکاسان، و جمعیت توجهجلب برای  بودند گرفته میاندر را

  او  امروز.  دادمی  نمایش  بود،   کشیده  خودکه  را  هاییپوستر

  از  آمدهبر  هایشاخ  با  »ضحاک«  شبیه  شاه  از  بزرگی  پوستر

  و  آورده  همراه  به  اَشدوش  بر  روییده   مارهایی   و  اَششقیقه 

برای.  کشید  آتش  به  و  کرده  تِکهتِکه  راآن   زدنآتش  افراد 

 ای پاره  در  که  کردندمی  استفاده   زایی آتش  مواد  از  هاپرچم

 شد! فرد می سوختگی به منجر موارد

سپریدر  گیریگروگانبُحران  هایروز   بودند؛  حال  شدن 

 1980آوریل  هایصبح  از  صبحروزیک  اَش!  روز  444همه  

-دشت  در  ناشناس  پرندهشئی   چند :  شد  پخش  عجیبیشایعه

بود   اند. شده  دیده  طبس، شهر  نزدیکی  در  کویر   که  شایع 

  در  پرندهبشقاب  یک.  نشسته  زمینبه  هاآن  از  یکی  حتی

.  بدهد  دست از را موقعیت آن توانستنمی منوچهر طبس!؟

 دسترسی   هایراه و داشت  فاصله تهران از هاکیلومتر طبس

  در  توانست  می   چگونه.  بودند  کویری  هاییراه  نیز  آن  به
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  تمامی   از  نخست  برسانَد؟  جاآن  به  راخود  ترین زمان کوتاه

.  شد  جویا  رویدادجزئیات  مورد  در  جهانیخبریهایآژانس

  بود؛  مانده  باقی  راهیک  تنها.  دانستندنمی  چیزی  هم   هاآن

راهِ.  برود  آنجابه  شخصاً راه،  بهبهترین  بود.   سمت   هوایی 

 کرد. مراجعه  اطالعات باجه به مستقیماً راند.  فرودگاه

   موقع است؟چه مشهد به پروازاولین ببخشید، -

  نظامیغیر  هواپیمای  با  طبس  به  شهر  تریننزدیک  مشهد

 بود.

دیگهده -  در   مسافرانهمه.  است  بسته  گِیت  اما .  دقیقه 

 است. پرواز  آماده هواپیما و  هستند هواپیما

  است. مهمی مسئله. باشم  پرواز  این باید مسافر من -

  ... ولی ،  متاسفم -

 مقابل   راآن   و  آورددر  را   اشخبرنگاری  کارت  منوچهر  

-کارت  ها،روز  آن  در.  داد  قرار  فرودگاه  کارمند  چشمان

  دارای   اسالمیارشادوزارت    وسیله  به  شدهصادر  خبرنگاری

  شناساییکارت  شبیه  اولنگاه   در.  بود  خاصیمشخصات  و  آرم

 ریش   منوچهر  زمانآن  در.  رسیدمی  نظر  به  انقالب  پاسداران

-می  نشان  انقالبپاسداران  شبیه  را  او  که  داشت  ُپری  نسبتاً

 باجه پرید.  ُپشت کارمند  روی از رنگ. داد

  االن همین  شدم.  متوجه  حاال  قربان!  خواهممی  معذرت -

 ای مسئله  اصال.  بماند  شما  منتظر  هواپیما  که  دهممی  ترتیبی

 داشته   خوبی  پرواز  بروید.  دو  گِیت  سمت  به  لطفا  نیست.

 باشید. 

  مقدسشهر  به  ظُهراز  بعد  شد.   جور  مشهد   تا   فعالً  خوب،  

 و   خِشتی  هایخانه  توانستمی  هواپیما  پنجره  از.  رسید

  سالیانه  که  دهد؛ زیارتگاهی  تشخیص  را  رضاامام  گاهزیارت

  اردیبهشت   اواسط.  خواندمی   خودبه سوی  را  نفر  هامیلیون

  کیلومتر  پانصد   طبس   تا  هنوز.  بود  چسبنده   وُ  گرم   هوا  اما   بود

.  کویردلِ در  خاکی هایجاده  طریق  از  همه راه   آن  بود.   مانده 

 برود.  آنجا به امشبهمین  که باشد دیوانه آدم مگر

  در  اخباری  چه  بفهمد   تا  رفت   هوایینظامی  پایگاه   به  ابتدا

 شب آن  نگفتند.   زیادی  دارند. چیز  پرندهبشقاب  سقوط  مورد

 فردا!  صبح شاید نداشتند.  را جاآن به رفتن قصدِ

. کردنمی  حل  را  منوچهر  مشکل   فَرداشدنِ سفر به  موکول  

  اگر » : گفت خود با  و انداخت نگاهی اشخبرنگاریکارت به

 کرد.«  خواهد  کار هم  دوم  بار  کرده،  کار  باریک کارت این

  مرکز  شد؛  وارد  شیر  النه  به  خود  پای  با  گرفت.  را  اَشتصمیم

  نیز،  اینجا  در .  اسالمیانقالب  پاسداران  عملیاتی   فرماندهی 

  اش، شناسایی  کارت  به  سرسری  نگاهی  از  پس   کِشیکپاسدار

.  برود  فرماندهیمرکز  به  راستیک  تا  داداجازه  عکاسآقای  به

  رویش ایراننقشه و  شداطاق دیده میوسط در بزرگ میزی

  بحث  حال  در  ،   میزکنار  یونیفرم پوش  تعدادی  بود.   شده   پهن

  صحبت  حال  در  فرمانده.  بودند  موضوعی   مورد  در   گفتگو  و

  بود:  تلفن با

  مطمئن باشید . ایمکرده را هاکار این همه. البته قربان،  بله-

  جمهور.رئیس آقای

  صدر بنیابوالحسن  ایرانجمهوررئیس  با  مستقیماً  داشت  او

 صورت   به   و   گذاشت  را  گوشی  باالخره.  کردمی  صُحبت

 مستقیم دستور  یک  من  »برادران،:  کرد  نگاه   همکارانش

همان  راه  امشبهمین  باید.  مگرفته در   لحظه بیافتیم.« 

 منوچهر   هستید؟«  کی   شما  »آقا   شد:  منوچهر  حضور  متوجه

  آمده   اَشدست  های تلفنی فرمانده، چیزهاییبا مرور حرف

آمده  پیش  حادثه  تمام فضای آن اتاق، رنگ وُ بویی از  .بود

 : گفت منوچهر. داشت

 ام. آمده طبس مورد برای تهران از اختصاصاً من- 

 میفتیم. راه امشب همین پس. شد عالی   واقعا. شد عالی  -

  های راه  در  جیپ راه افتادند.یک  و  کامیوندو  با .  افتادند  راه

  سفر  بود.  تاریک.  رفتندمی  پیش  احتیاطبا  خاکی  و  هموارنا

  را  تاریکــی  ها،کامیون  چــراغ.  داشت  ادامه  شبانتهای  تا

را،پیشِ  جاده  و   شکافتمی پرتو.  کردند می  روشن  رو    در 

  حال در حیوانی یا و شدمی دیده ایحشره گاهی روشنایی،

 . فرار

  گاهی صبح  اشعه  کویر و در اولینافق  در  سپیده   بادمیدن  

  زدند   دور  شد.  پدیدار  طَبَس  کوچکاز شهر  خورشید، طرحی

  انتهای  در   که  راندند  ایسوخته  زمین  سمت  به  مستقیما  و

  دیگری  شدهسوخته  اجسام  و   کوپترهلی  دو   شد، می  آن دیده 

.  شدند  پیاده  اَشسرنشینان  همه  کرد.  توقف  جیپ.  دید  را

این  منوچهر خستگیدر   چه .  کرد  فراموش  را  راه  لحظه، 

  هاآن  ازیکی  که  دید  جنگیکوپترهلی   چند  بود؟  افتاده  اتفاقی

-هلی یک  و   هواپیما یک  بقایای .  چرخیدمی  هنوز  اَشملخ

کامالً   پرندهبشقاب  یقیناً  هاآن.  بودند   شده  لوله  کوپتر، 

  نیروهای  نقل   و  حمل  وسایل   که   بود  معلوم  نبودند؛ 
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 از قبل   نبودند!  زدهشگفت  وجههیچ  به  پاسداران.  اَند آمریکایی

  است!  انتظارشان  در  جاآن  در  چیزیچه  که  دانستندمی

  نظامی عملیات  بهدست  ها،گروگان  آزادی  برای  هاآمریکایی

  درست  کار  دالیلی،  به  و  بودند  زده  ایران  خاک  داخل  در

  جاآن  در  ای  تنابنده  هیچ  نفر،چندآن    جزبه.  بود  نرفته  پیش

  شان،گردن  دور  پالک  که داشت  وجود  هم  جسد  چند  نبود.

 سوخته   کامالً  شانبدن.  کردمی  تایید  را  شانبودنآمریکایی

  شده،ذغال  های تاندوم   و   ها ماهیچه.  نبودند   تشخیصقابل  و

-لب.  داد نشان می  وحشتناکی  وضعیت  در  را  شانظاهر بدن

 پوزخند   حالت  هالب  آن  به  بود؛  شده  جمع  شانسوخته  های

همه    از.  بود  داده  است  شدن شکنجه  حال   در  که  را  کسی

 خاست! می بر بدتر بوی جهنمی بود که از جنازه ها 

 به   شروع  ای،یا نشانه  چیزی  یافتن  دنبال  به  نظامیانشبه  

  که  را  آنچه  ظاهراً.    کردند  ها کوپترهلی   داخل  جوی  و  جست

  شده  یافته  اشیاء  دیگر  و  هاجعبه.  یافتند  بودند،  دنبالش  به

 . کردند هاکامیون بار سرعتبه

  از  گرفتنعکس  به  شروع  زد.  محل  در  چرخی  منوچهر  

-دستگاه  شده و قطعاتسوخته   بقایای اجساد  کرد.  صحنه

  در  چیزی.  داشتند  قرار  پاهایش  اطراف  در  شدهمنفجر  های

-قوطــی مُچاله. برداشت راآن و شد  خم. زدمی برق هاشن

  و   بود  آلمانی  آبجوسازی  کارخانه  یک  آبجویی با لوگوی  شده

نوشیدن   اجازه  خدمت،  حال  در  هایعنی آمریکایی .  دیگریکی

  داشتند؟ خُنک راآبجو 

 همچون   ابتدا  رسید.می  گوش  هلیکوپتری از دور، به  صدای  

  ها نزدیکی   همان  لحظاتی بعد،  شد.  ظاهر  آسمان  در  ایلکه

  عکاس  را  خود  و  پرید   بیرون  مردجوانی.  نشست  زمین  به

 :  کرد  معرفی رسمی

  به.  کنم  عکسبرداری  برخورد  صحنه  از  دارم  ماموریت  من-

-ریاست  دفتر.  دارند  فوری  نیاز  تهران  در  هاعکس  این

 فرستاده. مرا جمهوری

-خیس  منوچهر.  کرد  نگاه  منوچهر  به  کنجکاوی   با   فرمانده 

 : داد جواب  نفسبهاعتمـــاد با اما  شد عــرق 

 است.  اسالمیارشاد وزارت طرف از من مجوز-

  چرا.  رفت  کارَش  دنبالِبه و  کرد  قانع  را  فرمانده  پاسخ،همین

 منوچهر   بفرستند؟  جداگانه  دوعکاس  دولتی،   سازمان  دو   باید 

دروغهیچ  هب   توسط   اشخبرنگاریکارت  بود؛   نگفته  وجه 

 بود.   شده صادر ارشادوزارت 

-هلی   داخل  رفت  گرفت و   عکس  تایی چند  عکاس،   یکیآن  

  خودبا  مدتی  منوچهر.    برگردد  پایتخت  به  تا  نشست  کوپتر

را    او  که   بخواهد  او  از  بود که    آیا کار درستی  رفت.  کلنجار

  مطرح  ناجوری سواالت کهآن ترس از ببرند؟  شانهمراه هم

  حادثه   محل  در  که  تصمیم منوچهر.  شد  عوض  نظرش  شود،

  بعدساعتنیم  چون  دهد درست بود  ادامه  کارش  به  و  بمانَد 

  اهلل آیت . شد وارد کامیون از کاروانی  با   کنندهبازدید  دومین

   انقالب«! »قصاب خلخالی

-دادگاه   در  اعدامحکم  هزارده   به  که مغرورانه  مردی   دیدن  

اما  .  نبود  خوشایندیاَمر  کرد، می  افتخار  اَش جنجالی  های

  وارسی  حالدر خلخالی  از  گرفتن  عکس   برای  فرصتبهترین

به اجساد    توجه خاصی.  بود  مانده جابه  بقایای  و  اشیاء سوخته

-می   آمدهپیشفرصت  از.  دادمی  نشان  آمریکاییسربازان

-ردیف  با  شاید قصد داشت  ببرد.را    خواست حداکثر استفاده

شیطان  اجساد  کردن آمریکایی،  تحقیر   بزرگسربازان   را 

  توی  را  جسد  هشت  تا   داد  دستور  اَشمحافظین  به.  کند

.  کنند هاکامیون  بار   را  ها آن   و بریزند جسد  حمل  هایکیسه

  بودند،  نشده  سنگدل  شانرئیس  مثل  هنوز  که  اَشمریدان

 نداشتند. اینجا   را  ترسناک  اجساد  آن  به  زدن  دست  جرات

 با  داد؛  نشان  را  اَششنیع  رفتارهای  از  یکی  خلخالی  که  بود

  فریاد  بود،   شده  سرخ  خشم  از  که  صورتی  و   متورم  رگهای

 :  زد

.  هستید  ایخایهبدون  معصومِهایبره   هنوز  انگار   ها، لعنتی-

طور که معلوم است این  ؟!خورید  می  دردی  چهبه  شما  پس

 ام!کرده جمع بر خودم  و دور احمق مشتیکفقط  من

  یکی  زیر  به  اشمالیی و با هیکل گِرد وُ خپله  لباس  آن  با  

  سیاه  هایکیسه  از  یکی  داخل  به  راآن  و  رفت  هاجسد  از

  به  شدهسوخته  جسد  اعضای  از   هاییتکه.  انداخت  بِرِزنتی

 شخص   از  محافظین.  نبود  قشنگی   منظره.  پاشید  اطراف

 صحنه آن  دیدن  با   که  تهوعی   از  تا   ترسیدندمی  بیشتر  اهللآیت

  عرض  در.  کردند   کاربه  شروع  سرعتبه  بودند!   شده  دچارش

  مفید  رفتمیاحتمال  آنچههر  و   اجساد  تمامی   ساعتیک

 پاسداران . رسیدفرا رفتن  زمان. کردند هاکامیون  بار را باشد 

 فرصت   از  بود،  آمده  هاآن  با  پیششب  منوچهر  که  مشهد
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  کرده،   استفاده  افرادش  و  خلخالی   ورود  ناشی از  آمده  دستبه

حاال  .  شدند  رفتن   عازم  و  کرده  مسئولیتسلب  خودشان  از

-مُالی  با  شدنهمسفر  منوچهر  برای   برگشتن  فرصت  تنها

محافظین  ریزخون    در  اوبرای  جایی.  بود  اَشمریدان  و   و 

  ساعتچندین  ازپس.  دادند  اختصاص  اجسادحملکامیون

 وسیله   دنبالبه  شد.  پیاده  کامیون   از  بعدیشهر  در  راندن،

 .  برساند تهران به  راخود تا  گشت  نظامیغیر نقلیه

  شد  متوجه  رفت.  فرودگاه  به  تهران،  به  رسیدن  محضِبه  

 مسافران . شودمی  انجام   پاریسمقصد  به   پروازی  زودیبه  که

-فیلم  رول.  رفت  فرانسوی  مرد  یک  سراغبه  گذراند.  نظر  از  را

- عکاسیآژانس  فرصت، بهدر اولین  تا  داد   او  به  را  طبس  های

  هایعکس   ترتیب،بدین.  برسانَد  پاریس  در  »سیپا«  خبری

 چنین هم  و  هلیکوپتر  و  هواپیما  شکسته  قطعات  و  سقوط  آن

-سربازان  اجساد  وارسی  حالدر  خلخالیاهللهای آیتعکس

 شدند.   منتشر جهانی  سطحی در شده،کشته  آمریکایی

  آمریکا ارتش نافرجامتالش جزئیات از جهانمردم بعد کمی   

  نام  با   عملیات این.  یافتند  آگاهی  هاگروگان  آزادی  برای

  و خارج آمریکایی هایگروگان آزادی با نیت عقاب« »پنجه

اما با شروع  .  بود  شده   ریزیبرنامه  کشور ایران،  از  ها آن  کردن

یکیطوفان  بر نفر  هواپیمای   یک   با  ها کوپترهلی  ازشن 

  نفر  هشت  اجساد.  گیرند  می  آتش   دو  هر  و   کندمی  برخورد

  جاهمان  بودند،  شده  کشته  انفجار  این  در  که  سربازانی  از

  و   وسایل  با   کوپترهلی   چندین  ترتیباین  به.  مانندمی  باقی

  با  بسیار  امنیتی   و  تکنیکیاطالعات  حاوی  که  شانمدارک

 را   طوفان شن   مُالها .  افتدمی  ایران  دست  به  بودند،   ارزشی

 .  گذاشتند خدادست حساب به

آخرین   طبس،  در  -اهللآیت  با  منوچهر  برخورد  برخورد 

-مواد  با   مبارزه  سراغ  به  اهللآیت  بعد،  هفتهچند .  نبود  خلخالی

و صدده  رفت.  ایرانپایتخت  در  مخدر و    کنندهتوزیع  هاها 

ببندها   مخدرمواد  کنندهمصرف و  بگیر  آن    دستگیر شدند. 

 .  شدند ختم  اعدام به غالباً 

یک   را  روزمنوچهر   در   راهپیمایییک  جریان  در  خلخالی 

 جمعیت   میان  از  راخود  راه.  دید  تهران  هایخیابان  از  یکی

 شناخت، می  را  منوچهر  که  اهللآیت  محافظین  یکی از.  کرد  باز

  -: دهد قرار خطابمورد را  اهللآیت مستقیمــاًکه  اجازه داد

  کنم،   تهیه  تانکارهای  و  شما  مورد  در  گزارشی  خواهممی

  و  بیایم  دفترتان  به  هاروز  همین  از  یکی  دهیدمی  اجازه

  بگیرم؟ عکس   چندتایی

 دارم.  دفتر جاآن  در من بیا.  قصرزندان به فردا -

  ! رفت خود راه به غیرمنتظره، کلمات آن بعد از گفتن 

  حرکت  قصرزندان  سمت  به   اتومبیل  با  منوچهر  روزآن  فردایِ

  که  مرتفع  و  باریک  هاییپنجره  با   رنگیسفید  ساختمان  کرد؛

  قصرزندان  از.  بود  شده   مُنظم  اصلی  نارنجی  آجری  قصر  به

  استفاده  سیاسی زندانیان  داشتننگه  بند در  برای  شاه زمان  در

  برادرش.  شناختمی  خوبیبه  را  ساختمان  منوچهر.  شدمی

  جااین  در  را  سالسه  اَش،سیاسی  هایفعالیت  خاطر  به  رضا

.  رسید  اصلی   ورودی  در  به   رفت.   باال  ها پله  از.  بود  گذرانده 

.  شد  زندان  وارد  داد.  نشان  نگهبانی  به  را  اَشخبرنگاری  کارت

.  داد  نشان  را  داخلیبزرگحیاط  به  رسیدن  راهِ  نگهبان

  هیچ.  بودند   خدمت   آماده   هم  اینجا   در  خلخالی   محافظین

  یا  و  بودند  هاسلول  داخل  شاید.  شد   نمی  دیده  ایزندانی

.  گفت  بخیرصبح  محافظین  به.  باشند   شده   اعدام  همگی   شاید 

  رئیس  احتماالً  و  بقیه  از  ترمُسِن  و  ترگُنده  که  هاآن  از  یکی

 داد:   پاسخ  بود، هاآن

   هستی؟ چی دنبال برادر! بخیرصبح -

 بودند.  ایستاده  ساکت بقیه 

  که  بود  خواسته  خودش.  ببینم  را  خلخالی اهللآیت  خواهم می-

  بیایم. دیدارش به اینجا

 کنم. نمی توصیه را حاضر، این مالقات حال در-

 »چرا؟«: پرسید تعجب با منوچهر

  جا همین  ایدقیقهچند  است  بهتر  شده!  خشمگین  دوباره -

 بمانی.  منتظر

  تان.توصیه از متشکرم. خوب بسیار -

دفتر  فریادهایی   وُ   داد  صدای بود.   اهللآیت  از    ظاهراً  بلند 

واضح   شدنمی  را  هافریاد   علت .  بود  کسی  از  بازجویی  مشغول

کسانی که در    باشد.   پول  مورد  در  رسیدمی  نظر  به  فهمید.

  این  دادند! به نمیالعملی به فریادها نشان  اتاق بودند عکس

  گرفت،   آرام  صدا  وُ  سر  وقتی.  بودند   کرده   عادت  هاچیز

.  انداخت  محافظینرئیس  به  ترس  با   توام  نگاهی  منوچهر

  اشاره  دفتر  درِ  به  و  داد  تکان  تایید  به  سری  محافظین  رئیس

  تایید  نوعی  شنید؛  اتاق   داخل  از  صدایی.  زد  در  منوچهر.  کرد

 میزی پشت  خلخالی.  شد  وارد  احتیاط  با   گشود.   را  در   ورود.
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  و  پول  از  ُپر  هاییکیسه  از  انباشته  میزی  بود؛  نشسته

روبروی  تلنبار  همروی  جواهرات   و  ژولیده  جوان  میز،شده! 

  سرش  بر  اهلل آیت  که  بود  کسی   همان   بود.   نشسته  مفلوکی

  آشنایی  برای  کالمی   بتواند  منوچهر  کهآن  ازپیش.  زدمی  داد

 اجازه  تو  به  کسی  »چه:  زد  فریاد  معطلیبدون  اهللآیت  بگوید،

  داد؟« ورود

 گفتید   شما  خود  هست؟  خاطرتان  خبرنگارم،  همان  من -

  بیایم. اینجا به گزارش تهیه برای

 عکاس   سمت  به  سرعت  به  از سرجایَش پرید.  اهللناگهان آیت

  دویدن  بنای   بود،   ترسیده  شدتبه  که  هم   عکاس.  دوید

  دوید.   زندانحیاط  سمت  به  آمد.   بیرون  دفتر  از.  گذاشت

-نمی  انتظار  بود.  خِپِل  و  قد  کوتاه  او!   دنبال  به  هم  خلخالی

  نیروی   او  به  »خشم«  انگار  بدود.  سرعتآن  به  که  رفت

.  نبود  حیاط   در  شدن   پنهان  برای  جایی.  بود  داده  بیشتری

  اهللآیت.  دویدند   می   بود  حیاط   وسط  که  حوضی  دور  دو  هر

باالخره  فیلم  یک  عین  درست  منوچهر،  دنبال  به   کارتون! 

   کرد:  متوقف را خلخالی و  دخالت محافظین از یکی

 .است خبرنگار بدبخت این  آقا-

 :  گفت محافظین به جویده نیمه حالتی  با  او 

  نگفت؟ من به چیزی کسی چرا پس -

 ...   گفتم من  اما -

  با  محافظ آن  بدهد اما   بیشتریتوضیح  خواستمی  منوچهر 

  دعوت  سکوت  به  را  او   اَش،لبان  برروی  انگشت  دادن  قرار

  کرد.

 شدت   به  را  در  برگشت.  دفترش  به  سریع  هاییگام   با  اهللآیت

 بست. سرش پشت

  خوشحالی  روی   از  شد.   بلند   ایخنده  با  محافظین  رئیس

 :گفت

 .  باالست گازش آقا حاج که بودم گفته  بهت -

  بگیرند.   را  خودشان  خنده  جلوی  نتوانستند  محافظین  بقیه

-شاید به  متعجب نبودند.  شانرئیس  رفتار  از  شانکدام  هیچ

برای    شان، رئیس  غریب  و   عجیب  رفتار   از  عذرخواهی  خاطر

  دوباره  دفتر  در کوتاهی،  مدت   از  پس. آوردند  چایی  منوچهر

 :  گفت می که شد  شنیده  دماغی تو صدایی  و  شد باز

 بیاورید. را فرانسوی مخبر-

  فرانسوی؟ مخبر-

  کجا   به  را  هایشعکس  منوچهر  که  دانستمی  خلخالی  حتماً

  از  هاکیسه.  شد  وارد  داد.  قورت  را  دهانش  آب  فرستد!می

از  گوشه  به  میزروی   از  بودند.   شده  منتقل  اطاق   تاریکی 

روبروی  که  جوانی  نبود.  خبری  بود،  خلخالی نشسته  قبالً 

  خواهی؟« می  »چه: پرسید خلخالی

 اینجا   به  که  خواستید  من  از  شما  باشید،  داشته  خاطربه  اگر -

  به  خواهم می.  بگیرم  شما  از  عکس   تاچند  بتوانم  تا   بیایم 

  و  نظم  برقراری  برای  تالشی  چه  شما   که   دهم   نشان  جهان

  کنید. می  قانون

  بیا. فردا خوب، بسیار -

  بلکه  دفتر  از  نه  شد؛  خارج  دفتر  از  و   داد  تکان  سری  منوچهر

بیرون آمد    تر خارج شد! تمامچههر  سرعتِبه  ساختمان  کُل  از

تا    دیگر  گذاشت.  دویدن  بنای  بعدیخیابان  به  رسیدن  و 

 نگشت!باز مکان آن به  هرگز هرگز،
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 نتیجه جنگ فقط سیاهی و ویرانی است

 
 وگو با منوچهر دقتی در گفت

 

ها جذب سینما شدید. در جوانی مجذوب سینمای »موج نو« ایتالیا های نگاتیف فیلمدر کودکی از طریق بریده- 

شدید و در شهر رم سینما تحصیل کردید ولی به عنوان عکاس کار خویش را از همان شهر آغاز کردید. چه چیزی 

 باعث شد که کار عکس را بر سینما ترجیح دهید؟  

شروع انقالب در ایران باعث شد که شروع به عکاسی از   عکاس خبرنگار شدم اختیاری نبود بلکه سرنوشت و  واقع علت اینکه  در

 تا کنون بدون وقفه ادامه دهم.   تظاهرات و وقایع اجتماعی و سیاسی بکنم و

 

 اید فیلم بسازید؟اید؟ و یا اصال هوس کردهآیا در این مدت فیلمی نیز ساخته- 

 ام ولی هنوز وقت ساختن فیلم را نداشته ام.برداری چند مستند را کردهدرسالهای گذشته فیلم

 

کردید گلوله به شما اصابت نخستین احساس مرگ را در تظاهرات روزهای انقالب تجربه کردید، زمانی که فکر می- 

چگاه از کار  اید ولی هیاید. خوشبختانه زنده ماندید ولی پس از آن بارها مرگ را پشت سر گذاشتهکرده و مرده

 کشاند؟ ها میخیز حادثهها زیباست که شما را همچنان به موجبازنماندید. چه چیزی در این خطر کردن

در نهایت تاریخ است که همیشه به من   مثبت عکس بر جامعه و سیاست و   مواجهه با خطر هیچ زیبا یی ندارد. نتیجه و تأثیر

 به ثبت رساندن وقایع را داده است.   و  رغم ترس در شرایط خطرناک، قدرت ایستادگیعلی

 

های خلخالی در تهران و کردستان عکس گرفتید. اگرچه تعدادی هایی بودید که از اعدامشما از نخستین عکاس- 

ها را منتشر کنید؟ مثال ای آناند، آیا قصد ندارید در مجموعهها در نشریات معتبر جهان منتشر شدهاز این عکس

 روایت تصویر« و یا چیزهایی در همین حدود.  »انقالب ایران به 
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  IRAN Reves et Derivesهای من و برادرم رضا از انقالب ایران و جنگ با عراق در فرانسه با عنوان:  دو سال پیش مجموعه عکس

 های خلخالی جزو این کتاب هستند. های اعدامچاپ شد. عکس Hoebekeدر انتشاراتی 

 

پنداری به شگرد متوسل شدن از ابزار کارتان بوده است. شما بارها با ترفندهایی ناب از با خواندن خاطرات شما  - 

هایتان را از ایران و یا مناطق جنگی به غرب ارسال دارید. برای اید نگاتیف عکساید و موفق شدهها نجات یافتهتله

های المللی رساندید. عکسهای بینانسهای جنگ کردستان را با حقه به تهران و از آنجا به دست آژنمونه نگاتیف

تایمز، الیف و نیوزویک با های تصویری از جنگ کردستان در نشریات غربی بودند. نیویرکشما نخستین گزارش

ای که اگر مجهز به این ترفندها نبودی و از مهارت دادند. آیا هیچ فکر کردههای شما خبر از واقعیت انقالب میعکس

توان از ابزار کار عکاسان در کردی، حاال وجود نداشتی؟ آیا ترفند را میاین راستا استفاده نمیمانند خود در  بی

 مناطق خطرناک محسوب داشت؟

و به کار بردن    کنند، ترفندمقابل آزادی ایجاد می  های دیکتاتور دردارم برای مبارزه با سانسور و مشکالتی که حکومت  اعتقاد

سایر کشورهای دیکتاتوری به کار نبرده    اگر من این شگردها را در ایران و  فعالین اجتماعی است.   کار خبرنگاران و  جزو  شگرد

 کار خود را به خوبی انجام دهم.  نمی توانستم بودم قطعا 

 

زاده  شما از نخستین کسانی بودید که به عنوان عکاس جنگ به همراه همکارانی چون کاوه گلستان، آلفرد یعقوب- 

های جنگ رفتید. از این افراد کاوه گلستان در جنگ کشته شد. شما در گزارش از یک حمله جبهه  و محمد فرنود به 

اید؛ ده هزار عراقی کشته شدند و بیست هزار نفر تسلیم. تلفات ایران سی هزار نفر بود و با که شاهد بودید گفته

از آن را در جهان تجربه کردید، آیا های دیگری  عده زیادی زخمی. با دیدن این سیاهی از جنگ که بعدها نمونه

 اید که صلح بیاورد؟جنگی دیده 

 به اجبار به صلح می انجامد.  نتیجه جنگ فقط سیاهی و ویرانی است که در نهایت و

 

های شدند، خانهدست و پا و سر، کودکانی که به عنوان سرباز کشته میهای بیشما از گورهای دستجمعی، انسان-

جا سراسر خون، جنازه و جنازه و جنازه. آیا این مانند در پرونده کاری خویش دارید. همهیهایی بویران، عکس

 کند؟ های بشری خواب امروز شما را آشفته نمیجنایت

ها در شرایط مختلف همیشه مرا رنج داده و بار ها اشکم را در آورده است. اما با اعتقادی  یا رنج انسان  های جنگ ودیدن صحنه 

ای داشته  است این آرامش را به من داده است که بتوانم خواب و وجدان آسوده  بت کارم درجامعه  داشتهثشتن نتیجه مکه به دا

 باشم. 

 

ها و کنتراها در نیکاراگویه، به خود  های ضد دولتی السالوادور و ساندینیست هنوز در پی حضورت در میان چریک- 

بروی و از اشغال آنجا توسط صدام حسین و سپس حمله آمریکا به کویت شوی به کویت  ای که داوطلب مینیامده

افتد که به خواست رفسنجانی در کویت با او گزارش تهیه کنی. در پایان این سفر برایت بسیار نامنتظره اتفاق می

گویید که ه میخواهد تا از تجهیزات آمریکاییان برایشان عکس بگیری و شما قاطعاندیدار داشته باشی. او از تو می

جاسوس نیستید و کار خبرنگار جاسوسی نیست. این دیدار چه احساسی را در شما که خود به علت خطر مرگ از 

 ایران گریخته بودید، برانگیخت؟
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از طرفی رو به رو شدن با پسر شیطانی مانند رفسنجانی و    ترین اتفاقات زندگیم بود. ترین و غیر منتظرهاین برخورد از عجیب 

 نهاد نامشروعش باعث ناراحتیم شده بود ولی در نهایت وقتی جلویش ایستادم احساس خوبی داشتم.  پیش

 

توان های بوسنی حضور داشتید. آیا میشما با یک کارت خبرنگاری مکزیکی و به عنوان شهروند مکزیک در جنگ- 

یا دنباله آن دانست. جنگ صربستان گذرد، در رابطه فرض کرد و  چه امروز در اوکرایین میها را با آنجنگ صرب

 نخستین جنگ بود در اروپای پس از جنگ جهانی دوم و جنگ اوکراین و روسیه دومین جنگ.

ها  بمباران مناطق مسکونی و بیمارستان  های حمله ارتش روسیه به اوکرایین و جنایات گسترده اشان بر علیه مردم عادی،صحنه 

  نی و سایرمناطق در بالکان حدود بیست سال پیش است که با دخالت متحدین متوفق شد.ها به بوسدقیقاً همانند حمالت صرب 

را در معرض    توا ند دنیامی  ترهای به مراتب خطرناکاما جنگ روسیه علیه اوکرایین با استفاده از هزاران هزار سرباز و سالح

 بودی قرار دهد.   ان

 

شد وقایع را با کلمات تعریف کنم، مجبور نبودم گوید؛ »اگر میی( جمله زیبایی دارد. م Lewis Hineلویس هاینه )- 

هایتان رجوع شود، فراتر از این گفته، سندیتی در دوربینم را حمل کنم.« با خواندن این نقل قول وقتی به عکس

له، ها که نه تنها خود یک مقاشود که چه بسیار عکسشود ماندگار از تاریخ بشریت. احساس میها یافت میآن

 کنید؟ست در تاریخ. آیا شما خود نیز چنین فکر میکه کتابیبل

المللی است برای همه آنجا که زبانی بین  و از  رساند و ماندنی میشودعکس سندی غیر قابل انکار است که تاریخ را به ثپت می   

 باشد. ها قابل درک و فهم میانسان

 

زده، به همراه ژان شیراک برای دیدار کلینتون به کاخ سفید رفتید. جنگها حضور در مناطق بحرانی و  پس از سال- 

کرد. از این حضور در مقایسه با حضور در رسید و خطری شما را تهدید نمیدر این سفر بوی مرگ به مشام نمی

 مناطق جنگی چه احساسی داشتی؟

آیند گزارش تهیه کنم بلکه از مراسم و  تفاقات ناخوشا  های زیادی داد که نه تنها از جنگ وبه من فرصت  بودن عکاس خبرنگار

آیند های خوشهای هنری و سیاسی از جمله این گزارش سای جمهور و شخصیتوآداب شاد اجتماعی نیز عکاسی کنم، سفر با ر

 هستند.

 

اید. هها نیز به عنوان سرپرست واحد عکس آژانس خبری غیرانتفاعی سازمان ملل در نایروبی کار کردشما سال- 

 ای از کار با سازمان ملل تجربه کردید؟چه جذابیت و نتیجه

کن کردن جنگ و فقر در جهان است، شروع  با اعتقاد به اینکه ماموریت سازمان ملل خدمت به جامعه انسانی و اقدام در ریشه

که    ر درون این سازمان وجود داردپی بردن به فساد عمیقی که د  شناخت از درون و  به کار با این سازمان شدم ولی متأسفانه با

 از این سازمان استعفا کردم.   باعث ناکارآمدگی آن شده است،

 

ای شما به اتفاق برادرتان رضا دقتی و تنی چند در زمان حضور در افغانستان، برای نخستین بار در این کشور مدرسه- 

التحصیل شدند. بر سر این ادی عکاس فارغبرای آموزش خبرنگاری و عکاسی بنیان گذاشتید. از این مدرسه عده زی

 مدرسه چه آمد؟ 
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بعد از شکست طالبان در کابل راه اندازی کردیم،در این مدت تا بازگشت    ۲۰۰۱مؤسسه آیینه را به اتفاق برادرم رضا در سال  

  یک به سه سال مدیرهای مختلف خبرنگاری آموزش دادیم. من به مدت نزدمرد افغانی را در زمینه  اخیر طالبان هزاران زن و

المللی و داخلی کار  های بینسال با خبرگزاری   ۲۰را آموزش دادم که همگی حدود    مرد  زن و  ۱۵بخش عکاسی خبری بودم و  

ها پس از بازگشت  ه آن مجایزه بزرگ پولیتزر را برد. تقریباً ه   ۲۰۱۳ها به اسم مسعود حسینی در سال  کردند، یکی از آنمی

 اند. افغانستان به چهار گوشه جهان پناه بردهطالبان از 

 

ها زندگی پرآشوب، سرانجام در پولیای ایتالیا، در قلب پس از پشت سر گذاشتن سال  2014منوچهر دقتی از سال  - 

رسد. آیا این به معنای بازنشسته شدن  شود و در واقع به آرامش میطبیعت و به دور از هیاهوی شهر، ساکن می

 است؟

بازنشستگی وجود ندارد، تا آنجایی که بتوانم دوربینم را در دست بگیرم عکاسی خواهم کرد. از موقعی که به اینجا نقل برای من 

هایی در  چنین  با نمایشگاههم  کنم و ها و به طور خصوصی تدریس میها، دبیرستانام عالوه بر عکاسی در دانشگاهمکان کرده

 گذارم.ا در معرض دید عموم میهایم رهای مختلف عکسمکان شهر ها و 

 

های مناطق بحرانی در جهان به تجربیات خویش ترین عکاسترین و موفقاگر بخواهی به عنوان یکی از مطرح- 

 گویی؟ ها را در چند جمله خالصه کنی، چه میبازگردی، و این همه سال

ها به اشتراک توانم تجربیاتم را با انسانم و میبه اینکه هست  های گذشته،رغم مشکالت و مسایل پیش آمده در طول سالعلی

 کنم.  بگذارم افتخار می
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 تهران -سازیشه یکارگران کارخانه شس - 57روزهای انقالب سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزهای انقالب -تهران
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 تهران -عاشوراراهپیمایی روز 

 

 
اهلل شریعتمداری اهلل خمینی و آیتتبریز، روزهای درگیری بین طرفداران آیت 
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 خلخالی در طبس در کنار اجساد سربازان آمریکایی و الشه هواپیمای آمریکایی 

 

 
جبهه جنگ ایران و عراق 
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 مرز ایران و عراق-آخوندها در جبهه جنگ

 

 
 

 های در دست کودک سرباز ایرانی در جنگ ایران و عراق با مین
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 ، شاید اعدام شده باشند...1361زندان اوین، زندانیان سیاسی زن در سال  

 

 
 کابل پس از سقوط طالبان
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 افغانستان   - تاکسی در کندوز

 
 روز رفتن طالبان و بازگشایی مدارس
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 مدرسه عکاسی آیینه در کابل 

 
 دهد ی میأپیرمردی که نخستین بار ر -جرگه هروز انتخابات لوی
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 سال تبعید  27ورود یاسر عرفات به فلسطین پس از 

 

 
 فلسطین، تپه زیتون 
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 های انتحاری در فلسطینانسان -تمرین برای انتحار

 

 
 های یهود در جشن پوریماورتدکس -اسراییل

 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

194 

 

 

 
 اهلل فلسطین منوچهر دقتی، مجروح در رام

 

 

 
 کویت، جنگ خلیج
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 سربازان آمریکایی در جنگ خلیج

 

 
 میدان تحریر قاهره، روز برکناری مبارک
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 درگیری در کنار شعار صلح بر دیوار -المسلمینقاهره، روزهای درگیری علیه اخوان

 

 
 ها س از بمباران آن توسط صرب پ کتابخانه تاریخی سارایو 
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 کودک و نوشیدن آب باران، اردوگاه آوارگان جنگی در کنیا 

 

 
 های سیاه سودان، فرعون 
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های تازه منتشرشدهکتابمعرفی    
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 سوته )خاکستر( 
 الهام اندیشه، ناشر گیالن الهیجان

 
 ای است از شعرهای گیلکی علی صبوری. سوته مجموعه 

 دوبیتی به زبان گیلکی 

 بَزِه توفون ، به کُشته ، می چیراغه

 نَدِیم ویرون ، ئی طو ، هرگی می باِغه

 بَشُوی تو گَردَنی ، می چشمَ ورجی

 چو تو مو گَل بَنَم ، یار جون تی دآِغه

 به فارسی  برگردان

 توفان بر خاست 

 وچراغم را کشته است 

 ویرانی باغم را

 هرگز

 اینگونه ندیده ام

 رفتی همچنان در منظر چشمم

 به جلوه در می آیی 

 چگونه داغت را ،

 بر زمین بگذارم نازنین

 

 هَسا شعر

 "جان بخشیدن به آن ِخیال "

 آسمونام 

 می امرا

 وارس 

 افتو نشو 

 تَه بَاردَن

 

 به فارسی  برگردان

 آسمان هم 

 با من می بارید 

 پیش از شامگاه 

 ترا آوردند

 

 رنجِ راه 
  

 

 

 

 

 

 

 

نوشته  راه«  اعظمی،»رنجِ  محمد  در    ستمروری  ی 

تواند در  شکلی با تاریخ معاصر ما نیز میها که به  یادمانده

از   است  اعظمی  محمد  روایت  راه  رنج  گیرد.  قرار  رابطه 

را سال یارانی که وی  گام  ها همراه و همزندگی خویش و 

 نویسد:اند. او در پیشگفتار کتاب میبوده

انتشار   پیشنهاد  عزیزم  دوستان  از  یکی  پیش  سال  چند 

عنو با  را داد که  یادها نوشتهمجموعه مطالبی  ام. گفتم  ان 

اند و بازنشرشان شاید چندان مفید  این مطالب منتشر شده

هائی  نباشد. او با پافشاری گردآوری و انتشار چنین مجموعه 

را برای تاریخ کشورمان ضروری دانست و افزود: ثبت این 

های  روح در کتابهاست که به کلمات و اعداد بیسرگذشت

های سپری شده را در رگ ی دورهدهد و زندگ تاریخ جان می

کند. و داوطلب  مان پدیدار میو خون جاری و در برابر چشم

شد مسئولیت مجموعه کارهای مربوط به تدارک و انتشار 

به را  فکر  کتاب  هرچند  شدم،  سپاسگزار  گیرد.  دوش 

 کردم عملی شود. نمی
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مدتی از این گفتگو گذشت. ماجرا فراموشم شده بود. اما او  

را جدی گرفت و با یک نویسنده و یک انتشاراتی  موضوع  

کرد. این سه دوست ارجمند که با دو  پیشنهاد خود را طرح  

از آن پیدا نکردهنفر    ام، دست بهها هنوز آشنائی مستقیم 

افتاد   ولی  اول،  نمود  »آسان  موافقتم  چند  هر  شدند.  کار 

 ها«. مشکل

انداخت. پس   ابتدا کرونا از راه رسید و مدتی کار را به عقب

از اینکه کرونا پا سفت کرد و ماندنی شد ناگهان این صحبت 

این    شود خواننده نداند نویسندهپیش کشیده شد که نمی

مطالب کیست. و خواست در مورد زندگی خودم هم بنویسم.  

آمدند، بیشتر عقب نپذیرفتم. هرچه پافشاری کردند و جلو

خواستم دادند. می  نشستم. تا اینکه پیشنهاد گفتگوی تلفنی

نتوانستم.  بدهم،  منفی   جواب 

دو بار تلفنی با دوست ارجمندمان در ایران صحبت کردم. 

با ناباوری روز بعد از گفتگو، مطلبی در حدود بیست صفحه 

آ چهار تایپ شده جلویم گذاشتند و خواستند آن را اصالح 

کنم. سرعت تندنویسی، مرا به تعجب و تحسین واداشت. از 

ای »گرفتار« شدم که راه طرفهیکس عمالً در جاده  این پ 

کردم.  نوشتن  به  شروع  ناگزیر  به  شد.  بسته   برگشتم 

به  که پرداختن  کردم  شروع  انگیزه  این  با  را  موضوع  این 

و سرکوبگرانه حکومت شاه را هم  ای از رفتار نامردمی  گوشه 

بازتاب دهم. برای دادن تصویری از آن دوره، خودم و برخی  

خواهم از این ام و میبین بردهام را زیر ذره اعضای خانوادهاز  

طریق حکومت گذشته را معرفی کنم. هدفم این است نشان 

تبعیض که  بیدهم  و  بیدادگریعدالتیها  و  ها،  ها 

تاریخ  های  ستمگری  اعماق  از  سربرآورده  رژیم  این  امروز 

»صد   بگویند  واداشته  را  مردم کشورم  از  بخشی  که  است 

 ت به کفن دزد اولی«.رحم

ام. از یاران آگاهانه به بسیاری از موضوعات سیاسی نپرداخته

آن بی از  مبارزه  جریان  در  که  یا  ها  شماری  و  آموخته 

داشته فعالیت  نبردهکنارشان  نام  بهام،  ورود  چون  این  ام. 

اما ذهن را از متن اصلی    وجود اهمیت زیادشان،ها، باعرصه 

افزود. تالش زیادی کردم  م مطلب میکرد و به حجدور می

به آنکه  با  که  موضوعاتی  روی  فشرده  تماس  صورت  ها 

داشته  بخش مستقیم  نیز  چارچوب  این  در  حتی  بمانم.  ام 

 ام رفت. اول کتاب بسیار فراتر از ارزیابی اولیه 

سرعت پس از دو یا  مرور زندگی گذشته برایم دشوار بود. به

دادم.   تحویل  را  مطلب  روز  روی گذشته نمیسه  خواستم 

تنها در آن دو توانستم، چون نهزیاد مکث کنم. در واقع نمی

سه روز، حداقل چندین شب و روز دیگر هم، کابوس آنچه 

نمی رهایم  آوار شده،  ما  سر  نیز بر  دوستان  نظرم  به  کرد. 

خود  حال  به  مرا  طوالنی  مدتی  و  دریافتند  را  وضعم 

 نوشته تماس گرفتند. اما دوباره برای تکمیلگذاشتند. 

می را  نامشان  داشتم  از  عالقه  و  بیاورم  جا  توانستم همین 

اما زیست در ایران ها سپاسگزاری کنم.  پیگیری و تالش آن

سند   آن  سطر  سطر  که  مطالبی  انتشار  برای  همکاری  و 

است، بهای سنگینی  محکومیت حکومت جمهوری اسالمی  

ها  از آوردن نام آن  دارد. با درک شرایط این یاران گرانقدر،

با توافق خودشان گذشتم. فقط بگویم هر چند این مطالب 

است،   نوشته شده  و مسئولیت من  قلم  به  بدون  تماماً  اما 

کتابی نبود  عزیز  سه  این  پیگیری  اگر  برای    تردید  امروز 

 شد. آماده نمیانتشار 

پیش از انتشار آن را در اختیار چند نفر از یاران و دوستان 

های متفاوت قرار دادم. از همه آن عزیزان  سالیق و تجربهبا  

که با پیشنهادات اصالحی و تدقیقی متن را تقویت کردند،  

همه  میان  از  دوست   سپاسگزارم.  و  رفیق  عزیزان  این 

ام که به نمایندگی از خانی را برگزیدهام ناصر رحیمدیرینه 

لب را ها او را غرق بوسه کنم. ناصر در حال بیماری مطآن 

در کمتر از دو روز بازخوانی کرد و نظراتش را با من در میان 

 گذاشت.

طرح روی جلد اثر هنرمند خوش فکر و خالق »ایمان« 

است. او جانمایه کتاب را به شکل طرحی ساده و دلنشین 

دهد. برخورد اما پر معنا در برابر چشم خواننده قرارمی

کارش قابل تقدیر  مسئوالنه و صمیمانه او برایم ارزشمند و 

است. صفحه آرائی کتاب را نیز مرجان بدوش گرفت.  

سالگی( را در   ۳تا   1مرجان که دوسال کودکی خود)

های تاریک زندان به همراه مادرش گذرانده است و  سلول 

در اثر کمبود نور در سلول زندان به نرمی استخوان دچار  

شد، با عشق و محبتی وصف نشدنی نه تنها کتاب را  

های  مندانه صفحه آرائی کرده است، بلکه همه عکسهنر

قدیمی این کتاب را که با کیفیت پائین از گذشته های  

دور بجا مانده و بعضا هم شکسته شده بودند، تک تک  
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رتوش کرده تا قابل ارائه شوند. جز مهری برآمده از اعماق  

 دل هیچ ندارم که نثارش کنم. 

از خاطراتم پس   این مطلب نقبی است به گذشته. بسیاری

ام صادقانه وقایع با  شود. کوشیدهها تدوین میاز سال

اما، ممکن است در مواردی خصوصاً داری نقل شود امانت

ها دقیق نباشد. همچنین برای بیان عریان  تاریخ

تردید داشتم.   ها و رفتار زشت بازجویان ساواکشرمیبی

آنان را با   در نهایت تصمیم گرفتم برخی از گفتار و کردار

 پوزش زیاد از خوانندگان، عیناً بازتاب دهم. 

یاران جانباخته و همه مبارزانی که  خواستم کتاب را بهمی

اما به نظرم رسید  در راه داد بر بیداد شوریدند، تقدیم کنم. 

این تأکید برای چنین کتابی الزم نیست، چون مهر و که 

رفته و به جا  ام به عزیزان از دست محبت و عشق و عالقه

دارند، در تن و جان  ماندگانی که در این راه گام برمی

 های این کتاب جاری است.واژه

 کتاب را می توانید از طریق آدرس ایمیل زیر تهیه نمائید 

email :letiersmythe@gmail.com 

 مرکز فروش کتاب در پاریس: 

LE TIERS MYTHE 

21 Rue Cujas,75005 Paris 

Tel :0143267270 

 

 
 ابدالقاسم شمسی 

 شعر و خوشنگاری با خیام در دشت بوم

 گوته، بن )آلمان(  - انتشارات حافظ

 نویسد: افسانه خاکپور در معرفی این اثر می

شمسی   ابولقاسم  استاد  آثارخوشنویسی  نشستن  تماشا  به 

فارسی درزندگی روزمره  دربرون مرزها جایی که زبان وشعر  

 بناچار پشت زبان دیگری پنهان است سیری ناپذیر است. 

گرچه درباره اش نوشتن بازگشتی است به شعر و زبان فاخر  

 مادری که درعمق ذهن و روح هر پارسی زبان نهفته است.

نورباران کلمات، شادی حروف با خط شکسته و رقص آنها 

در   اندیشه  شکوفایی  تابلو،  پهنه  آغشتن  در  رنگ،  گیرایی 

هرحرف و هرکالم به شوریدگی رنگ، اشکال معلق و مورب،  

و   حروف  تاب  و  درپیچ  وعاطفه  احساس  ظرافت  نمایاندن 

 تیرگی اندوه در تکرار » آ آ آ« تا بر کشیدن آه. 

درهم پیچیدن کلمات درذهن دور از زبان مادری، همهمه 

 »ه ه ه  ه ه دوچشم« درهجوم حجم تابلو،  

 دن »ی« و تکثرآن تا مرز نامحدود فضا و یاد.  آویزان ش

خط  آمیختن  درهم  ایرانی،  اصیل  هنرهای  به  بازگشتن 

کاری   منبت  و  فرش  درقالب  مدرن   نقاشی  و  نستعلیق 

 کلمات تا امواج جمالت پراکنده بر کاغذ سپید.  

ازحروف ریز تا درشت، تورم کلمات در تاری شب، گسستن 

نقطه و زنجیره پی    و پیوستن خطوط، برجسته کردن یک

 در پی کلمات . 

سرخ   و  شعر  آسمان  یک  تصویر  و  »تشدید«  یک  خروش 

آبی   آی«   « و  عشق  رنگارنگ  درنمای  عا«   عا  »عا  فامی 

 آسمان ایران. 

جهش رنگی بررنگی دیگر، چرخش آبی و سرخ زرد و قهوه  

ای نارنجی و عنابی سبز و صورتی و سخن از برگ و باغ و  

 باد و آرزو.

سی در آثار خود از شعرحافظ و خیام گرفته تا  استاد شم 

 شاعران معاصر را با مهارت به تصویر کشیده است. 

خفته  ساله  هفتصد  خاموش  اشعار  خود  توانای  قلم  با  او 

برصفحه سپید یا جا مانده در ذهن را با رنگ شراب و طعم  

طرب درآمیخته است و بیننده غربی را به نگریستن و کشف  

 سی در آثار بی نظیر خود میخواند.توانایی زبان پار

با الهام از شاعران پارسی، قلم را برآبشار اندیشه کشانیده تا  

زیبایی و کشش نوشتار زبان فارسی را در برابر چشمان ما  

 بگسترد.

mailto:letiersmythe@gmail.com
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استاد ابولقاسم شمسی که سالهاست در کشور آلمان ساکن  

است به شعر و نوشتار زبان فارسی در خارج از کشوررمقی 

 بخشیده است.  تازه

او با نوآوری در خطاطی وخوشنویسی گاه به آفرینش نقوش 

قالی نزدیک میشود وگاه به گرافیسم ونقاشی مدرن امروزی  

. 

همسرایشان خانم فریده برازنده نیز درکنار ایشان و به سبک 

خود آثاری را در کشور آلمان به نمایش گذاشته اند و تالش  

خوشنو و  خطاطی  درآموزش  زوج  فارسی این  زبان  یسی 

 دراین کشور جای قدردانی و سپاس دارند. 

 

 
 انقالب مینا

 مهرنوش مزارعی

 نشر باران، سوئد

 2022چاپ اول 

صفحه   254رمان »انقالب مینا« نوشته مهرنوش مزارعی در  

 .توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است

انگلیسی در آمریکا منتشر » انقالب مینا«، نخست به زبان 

و بازار    شد  روانه  باران  نشر  توسط  آن  فارسی  نسخه  حاال 

 .کتاب اروپا و آمریکا شده است
درگیر   است  دختری  پرتالطم  زندگی  داستان  کتاب،  این 

تحوالت سیاسی و شخصی؛ رمانی است درباره رشد، مبارزه  

 .با سنت و هنجارهای اجتماعی

این رمان آمده است: »نور فلورسنت تابلو   222در صفحه  

م میگنیهتل  چشمک  بیرون  از  را  فیکو  مالفه  مینا  زد. 

پنجره. خیابان هنوز شلوغ  بدنش و رفت کنار  پیچید دور 

ها رفته بودند. به ساعت نگاه کرد. دو بعد از بود اما ماریاچی

شب. مایکل به روی شکم خوابیده بود و به آرامی نفس  نیمه 

 .کشیدمی

و اتاق را ترک مینا لباسش را به تن کرد. کیفش را برداشت  

 .کرد

رستوران هنوز باز بود. متصدی بار با لبخند و مودبانه از او  

 :استقبال کرد

Buenas noches, Señora. Es usted que cena?  

مینا با عصبانیت گفت: »من مکزیکی نیستم، اسپانیایی هم  

 «.فهمنمی

 :بار بدون گفتن شب بخیر فقط پرسیدمرد این

Sorry Miss, what would you like to have?  

مینا صندلی را بیرون کشید و نشست پشت میز. بعد یک  

دلیلش با گارسون لیوان چای سفارش داد. از بداخالقی بی

کرد. به طورکلی عصبانی و بیقرار بود. چرا احساس گناه می

از جمهوری اسالمی دفاع می این حکومت  مایکل  از  کرد؟ 

دانست؟ زری از آنچه در داخل و بیرون زندان  یرحم چه مبی

بر او گذشته بود برایش تعریف نکرده بود؟ ضد امپریالیسم!  

ی این آیا همین کافی بود؟ پس تکلیف آنهایی که زیر سلطه

می زندگی  وحشی  ضدامپریالیست  چه  حکومت  کردند 

بهمی تا  من«  کوچک  »استالینیست  ها!  کسی  شد؟  حال 

 «.طابش نکرده بوداینطور تحقیرآمیز خ

در انتهای کتاب نظر چند کارشناس و فعال فرهنگی که در  

های مختلف  پی انتشار نسخه انگلیسی این رمان، در رسانه

زاده، سیما غفارزاد،  مطرح شده بود، آمده است: پیمان وهاب

شهیدی، مجید روشنگر، ملیحه مرضیه ستوده، آسیه نظام

 .گل، تام جنکز و دایان گرنتتیره

گل، پژوهشگر ادبی، رمان  یاد ملیحه تیرهاز این میان، زنده

را  آن  دانسته،  تاریخی  رمانی  اینکه  ضمن  را  مینا  انقالب 

سنت قطور  قشر  که  »چرا  است،  خوانده  های  فمینیستی 

  الیه  به  الیه  -چپگرا  هایالیت   ذهنیت  در  حتا  –سرکوبگر را  

  مردساالر  و  ستیززن   فرهنگ  بارنکبت  پیامدهای   و   زده   پس

 .«است کشیده تصویر به را
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پیمان وهاب زاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز شخصیت 

زن این رمان را چنین توصیف کرده است: »مینا تجسمِ زن  

هایى که مینا از  طغیانگر ایرانى است... تجربیات و دشواری 

اى از سازد: اسطورهگذراند از او یک مبارز جهانى میسر می

 «.بىیک زن انقال

حال  از مهرنوش مزارعی عالوه بر رمان »انقالب مینا«، تابه

نام به  داستان  مجموعه  »بریدهچهار  نور«، های  های 

؛ همچنین برگزیده  «x »خاکستری«، »کالرا و من« و »مادام

ای در رختخواب من« داستان کوتاهی تحت عنوان »غریبه 

تنها زن،  »یک  نام  به  نمایشنامه  ترجمه  یک مجموعه  «  و 

 .منتشر شده است

 
ن مجموعه داستا، تنهایی ماه  

2022چاپ نخست ، نشر باران، جواد یگانه  

جواد یگانه متولد شهر بروجرد است. در همین شهر نیز به  

برای گذراندن دوره مربیگری   60مدرسه می رود. در دهه  

شود. در همین دوره  کشتی به مرکز استان لرستان اعزام می

حبس   سال  دو  اسالمی  حکومت  علیه  فعالیت  اتهام  به 

به کارهای دولتی حتی  می اشتغال  از  آزادی،  از  بعد  شود. 

شود. از این رو به کارهای آزاد یت ورزشی و ... منع میفعال

شود او از  آورد. در نهایت ناچار به خروج از کشور میرو می

این    199۳سال   در  است.  میالدی ساکن گوتنبرگ سوئد 

ها عالوه بر مجموعه داستان تنهایی ماه، سه مجموعه سال

از  برخی  است.  نویسنده منتشر شده  این  از  داستان دیگر 

شکل داستان زندان  خاطرات  اساس  بر  و  واقعی  هایش 

 اندگرفته

 

اش از باالی دیوار بلند زندان نور ی خاکستری ماه در دایره

این می در  سکوت  و  تاریکی  و  نور  زبان  به  گویی  افشاند. 

ی بیداد جهان ضیافتی برپا کرده بود. کنار پنجره، آنجا  نقطه 

بودم و شب مهتابی  شد، چمباتمه زده  که رو به ماه باز می

برد. از صدای خواست میمرا با خودش به هر کجا که می

دوستی به خودم آمدم: »توی فکری؟« داشت مهربان نگاهم  

 .زدکرد و لبخند میمی

 .به ماه اشاره کردم

 ...ی گهر بخیرهای مهتابی کنار دریاچهیاد شب-

لحظه  و  چرخید  پنجره  قاب  طرف  نگاه  نگاهش  ماه  به  ای 

خواستم بگویم تعدادی عکس رنگی از کوه و جنگل و  کرد.  

می طبیعت  دلتنگ  وقتی  که  دارم  نگاه  ماه  آنها  به  شوم 

کنم، اما نگفتم. ممکن بود به توانایی من شک کند. گفت:  می

ها  های دور آتیش، گپ زدنگی. یاد شبدونم چی می»می

 «...ها بخیرو بحث کردن

 برگرفته از داستان: تنهایی ماه 

 
 زادهاسماعیل  نسترن ، نامهفیلم، بانور

 2022چاپ نخست،  ، نشر باران، سوئد

 زادهطرح روی جلد از نیلوفر اسماعیل

 

است که هر کدام به    روبان، روایت زندگی دو زن ایرانی
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شده ایران  از  فرار  به  مجبور  جداگانه   .انددلیلی 

فرزندانشان  دو زنی که برای رسیدن به آزادی به همراه  

شوند. نیلوفر زنی که  در این مسیر با یکدیگر همراه می

به دلیل انتخاب نوع آزادی فکری و برابری جنسیتی در  

می دست  از  را  او  حضانت  پسرش  تربیتی  دهد.  روش 

با   بیشتر  آشنایی  برای  که  سوئد  متولد  زنی  آیلین 

به جرم  فرهنگ زادگاه خانواده ایران آمده ولی  به  اش 

م قرار  جاسوسی  اطالعات  سازمان  تعقیب  ورد 

اعدامهم 1۳67 داستان در سال .گیردمی با  های  زمان 

 .پیونددسیاسی جمهوری اسالمی به وقوع می

اسماعیل متولد  نسترن  او    1۳67زاده  است.  تهران  در 

سازی است و کار خود را  ی فیلمی رشتهآموختهدانش

همکاری   و  ویدیو  موزیک  ساخت  دستیار  بهبا  عنوان 

 .های سینمایی آغاز کردکارگردان در پروژه

سال   شرایط    1۳9۳در  و  سانسور  مشکالت  دلیل  به 

سیاسی ایران به ترکیه مهاجرت کرد. پس از مهاجرت  

در   کرد.  همکاری  سینمایی  دفتر  چندین  با  ترکیه  به 

برای کسب تجربه تلویزیونی به مدت یک    1۳96سال  

و  پیوست  جم  شبکه  به  برنامه  سال  و  تولید  ریزی  به 

ی  های تلویزیونی پرداخت. او همچنین در زمینهبرنامه 

داشته   فعالیت  ترکیه  در  تلویزیونی  تبلیغات  ساخت 

 .است

در حال حاضر دستیار رییس انجمن کارگردانان فیلم  

و تولید  روی  بر  را  خود  فعالیت  و  است  پخش    ترکیه 

 .های سینمایی متمرکز کرده استپروژه

 

 

 ۳تئاتر، شماره  معاصر، فصلنامه صحنه 

 تئاتر و سانسور 

http://houseofiransacramento.org/ 

 

 سخن پیش

برخی   حذف  آیا  سانسور  چیست؟  سانسور  واقعاً  سانسور! 

هاست؟  بارات، جمالت و یا صفحات برخی کتابکلمات، ع 

صحنه یا  تصویرها  برخی  فیلمحذف  برخی  از  هاست؟  ها 

های برخی  ها در برخی صحنه تغییر یا تحریف برخی دیالوگ

فیلم یا  از  شاعران  برخی  بازداشت  آیا  سانسور  هاست؟ 

علت سرودن یا نوشتن چیزهایی خالف عفت  نویسندگان به

پراکندن تشویش در میان  عمومی، خالف سیاست حا  کم، 

مردم است؟ سانسور آیا به چوب بستن، زیر شکنجه بردن،  

لب دوختن، آمپول هوا تزریق کردن شاعران و نویسندگان  

خمیر  یا  و  سوزاندن  غارت،  آیا  سانسور  است؟  محققان  و 

ها را انگ ضاله  هایی است که حکومتی آن کتابکردن کتاب

خته است؟ سانسور آیا بستن  بار شنازده و برای جامعه زیان

ها و لغو امتیاز آنها و آتش زدن روزنامه نگاران است؟ روزنامه

از   محققان  و  نویسندگان  شاعران،  ربودن  آیا  سانسور 

هایشان و یا از کوچه و خیابان، و سپس خفه کردن آنها  خانه

خانه دزدیدن  در  آیا  سانسور  است؟  امنیتی  مخفیِ  های 

حک قاتالن  توسط  را منتقدین  انتقاد  تاب  که  است  ومتی 

با کپسول پتاسیم؟ سانسور آیا   …ندارد، و»حذف« منتقد 

  تریندفاعبی  حق  در  جنایتکاران  این  که  بگویم  چه  دیگر

http://www.asre-nou.net/php/images/new/sahneye-moaser3.pdf
http://www.asre-nou.net/php/images/new/sahneye-moaser3.pdf
http://www.asre-nou.net/php/images/new/sahneye-moaser3.pdf
http://www.asre-nou.net/php/images/new/sahneye-moaser3.pdf
http://houseofiransacramento.org/doc/ebooks/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%206.pdf
http://www.asre-nou.net/php/images/new/sahneye-moaser3.pdf
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ن قلم است، نکرده باشند؟  شاسالح  تنها  که  ما،  روشنفکران

ها در عین سادگی، اما از این جنبه که پاسخ به این سؤال 

ها  ها و قرنو جان ملتی طی دهه  ها بر تن این اعمال و روش

روا داشته شده، و آثار دلخراش و ماندگار خود را بر جای  

گذارده، بسیار پیچیده و دشوار است و بی آن که بغضی در  

 .آید گلو بشکند، به زبان نمی

ویژه برای شاعران،  برای ما ایرانیان، و بسیاری ملل دیگر، به

کلمه هنرمندان،  و  محققان  بسیار  نویسندگان،  سانسور  ی 

کلمه اگرچه  سانسور  به  آشناست.  اما  نیست،  فارسی  ای 

نفرت معنی  دهها  آن  خواندن  یا  و  شنیدن  و  محض  انگیز 

همین  زند. بهزا را دامن میهای تلخ و آتشی تجربهخاطره

کرده کوشش  سانسور  عامالن  و  آمران  که  است  اند  دلیل 

ی بسازد، و یا  کاریِ این عمل را مخفای که ننگ و تبهواژه

اما  حتی پیدا کنند؛  از زشتی و کراهت آن بکاهد،  المقدور 

در   خود  واقعی  جایگاه  بر  سماجت  با  همچنان  واژه  این 

واژه همهفرهنگ  در  را  خود  و  فشرده  پای  زبانها  و  ی  ها 

بهفرهنگ واژهها  است.  انداخته  جا  مانند  درستی  هایی 

قیچی، ممی نظارت،  بازبینی،  بررسی،  تفتیش،  کنترل،  زی، 

واژه کار  حتی  به  جانیان  این  که  معنا  آن  به  »حذف«  ی 

توانند بیان روشن و کامل معنای »سانسور« را  برند، نمیمی

ها که برای مخفی کردن  آشکار کنند. زیرا هر یک از این واژه

نتیجه  خشونت  و  عمل،  این  است،  عریانِ  سانسور  عملِ  ی 

 .نگین اشاره داردای از این کار سیاه و ن تنها به جنبه 

از    1991ی گزارش جهانی سال  ویلیام شوکراس در مقدمه

»ماده سازمان  سانسور« 19ی  انتشارات  ملی  مرکز   ،

میمی زندانی  تنها  نه  »سانسور  نیز  نویسد:  قتل  به  کند، 

انجام می غیرمستقیم  و  مستقیم  را  دو  هر  این  رساند. 

ین  گوید که خود رئیس ادهد.« این سخن را کسی میمی

در  سانسور  اشکال  شمار  بی  با  نزدیک  از  و  بوده  مرکز 

های متفاوت سر و کار داشته کشورهای مختلف و با نظام

شماری از این  است. و ما نیز در کشور خود، ایران، موارد بی

شناسیم. آخرین  خوبی میدو روش را شاهد بوده و آنها را به

ننمونه  فیلمساز،  شاعر،  آبتین،  بکتاش  قتل  آن  ویسنده،  ی 

 .منتقد و عضو کانون نویسندگان ایران بود

ی ادبیات و  ها، تنها در حوزه سانسور، برخالف تصور بعضی

کند. وجود سانسور در بخشی از یک جامعه، هنر عمل نمی

ی سیاسی عمومی حکومتی است که در آن  نشان از فلسفه

توان با اطمینان گفت که راند، و بنابراین میجامعه حکم می

سانسور در بخش های دیگر آن جامعه در درون نهادهای  

این   به  را تعبیه کرده است.  ابزارها و وسایل سانسور  خود 

ترتیب، سانسور کارکردی عمومی دارد و آثار و عوارض خود 

استمرار خود در   با  و  را در سطح کل جامعه تعمیم داده، 

طول سالها تبدیل به نوعی رفتار و عمل اجتماعی عادی، و  

 .آیددر نتیجه پذیرفته شده در می

ی معاصر« در این شماره تمرکز  ی تئاتری »صحنهفصلنامه

ی تئاتر گذارده و کوشش کرده  خود را بر سانسور در عرصه 

ویژگی عمدهتا  نمایش  های  به  عرصه  این  بر  را  ی سانسور 

 .بگذارد

ی ما آگاهیم که طی چهل و سه سال گذشته جمهوری  همه

حربه با  روشاسالمی  با  و  اخالق  و  عفت  و  ایمان  هایی  ی 

بار در سرکوب آزادیخواهان و علیه آزادی شدت خشونت به

قاعده و  اصول  هیچ  مرزهای بیان،  نشناخته،  محترم  را  ای 

قانونی، انسانی و اخالقی را درهم شکسته، و از سانسور کتاب 

ها تا کشتار نویسندگان و هنرمندان تاخته  و تعطیل روزنامه

این   عرصهو  تمامی  در  را  »حذف«  زندگی  سیاست  های 

به خصوصی،  و  عمومی  از  اعم  و اجتماعی،  خشن  صورتی 

بهبی است.  کرده  اعمال  به رحمانه  پرداختن  جهت  همین 

های مختلف اجتماعی در ظرفیت ها در عرصهی نمونه همه

اقرار کرد که حتی گزارش  باید  ناممکن است.  یک نشریه 

فع از  حوزه  یک  در  بهسانسور  اجتماعی،  مثال الیت  طور 

همین تئاتر که این شماره به آن اختصاص دارد، عمالِ دشوار  

کرده کوشش  ما  اینجا  در  بنابراین،  موضوع است.  تنها  ایم 

توانند تعمیم  هایی که میسانسور را طرح کرده و به نمونه

 .پذیر باشند بسنده کنیم

در ایران   ما واقف هستیم که طی این سالها، هنرمندان تئاتر

به  نسبت به سانسور و روش  پنهان آن  های غیرمستقیم و 

ها و اشکال مختلف اعتراض کرده و از تنگناهایی که  شیوه 

سیاست نهادهای هنری و فرهنگی در راه فعالیت هنرمندان 

می وجود  کردهبه  انتقاد  سایهآورند،  دلیل  به  اما  ی اند. 

امعه  ی جوحشت و ترسی که جمهوری اسالمی در عرصه

های خشونتی که در برابر اعتراض و انتقاد  گسترده و روش

اعتراضبه این  برده،  با  کار  احتیاط،  با  عموماً  انتقادها  و  ها 
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روش »به نعل و میخ« و گاه از سرِ ریاکاری )مثالً این گفته  

افتخار  نبرد  این  در  حرم  مدافعان  و  برادرانم  به  »من  که 

  ،(تئاتری  سیاست  زا  انتقاد  دیگری  جای  در  و  «…کنممی

  بیشتر   امتیاز  برای  مواردی  در   و  گم،  در  سر  و  الکن  نارسا،  گاه 

  دلیل  به  که  دارد  وجود  مواردی.  گیردمی  صورت  گرفتن

ن ترس، فرد معترض دچار همچنی  و  دلی،  دو  تردید،  توهم،

واکنش و  شده  میگیجی  نشان  متناقض  در  های  اما  دهد. 

هیچ  تقریباً  این  مجموع  از  بهیک  بنیادی انتقادها  صورت 

اند. و  ی تئاتر به چالش نکشیدهسانسور دولت را در عرصه 

علت آن را عموماً عدم تحمل و واکنش غیر منطقی، سخت  

می عنوان  امنیتی  نیروهای  شدید  نوع  و  این  کنند. 

ها، ضمن آن که به واقعیت موجود اشاره دارند، اما  استدالل

تسلیم روح  از  ناشی  امر  نهایت  جامعهدر  تئاتری  طلبی  ی 

 .امروز ایران است

*** 

ی سانسور در  در این شماره، ابتدا مروری تاریخی بر سابقه

هایی از سانسور در تئاتر ایران ایران داشته و سپس به نمونه 

 .ایمو جهان پرداخته 

نوشتهمقاله ایران«  در  »سانسور  زندهی  غالمحسین ی  یاد 

ی معاصر ایران  دوره  ساعدی نگاهی تاریخی به سانسور در

های  ی باقر مؤمنی، ضمن برشمردن برخی ویژگیدارد. نامه

نمونه  سانسور،  تجربه عام  نیز  و  مشخص  بسیار  ی های 

شخصی خود در رویارویی با سانسور را تشریح کرده و ما را  

ی بهرام  سازد. نامهبا شخصیت درونی سانسورچیان آشنا می

جمهوری   سانسورچیان  سر  به  موردی  بیضایی  بر  اسالمی 

تجربه از  مشخص  و  بسیار  شگردها  و  دارد  تأکید  خود  ی 

را فاش میحقه  به  های سانسورچیان  این بخش که  سازد. 

ی ایران اختصاص دارد، در مجموع تصویری روشن، تجربه 

اگر نه کامل، از سانسور در ایران و تحول تاریخی آن طی  

 .کند صد سال اخیر را ترسیم می

هایی از چند کشور با  ی سانسور و نمونهبخش دوم تجربه

کند. در بخش بعدی،  های متفاوت سیاسی را ترسیم مینظام

قول »نقل  و  گویند«  می  سخن  شدگان    «، …ها»سانسور 

های سانسور را از طرف ها و عارضهمشخصه  ها،تعریف  برخی

روبرو   سانسور  با  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  که  کسانی 

 .است اند، تشریح شدهبوده

*** 

نویسندگان، شاعران و هنرمندان کشورهای مختلف بنا به  

اگر نه از نظر تحلیلی اما از   -اند ی خود کوشش کردهتجربه 

حسی   بسازند.    -لحاظ  استعاری  تشبیهاتی  سانسور  برای 

ی رومانیایی  اند: نویسندهچند نمونه از این تشبیهات چنین 

چو »کفش  به  را  سانسور  پرلیپسینو  تشبیه نیکالی  بی« 

به   ورونا  دان  شیطان«،  »آبکش  به  بیتل  آدریانا  کرده. 

»کابوس«، ماتئی کالینسکو به »داغ روشنفکر«. اگر بخواهیم 

تجربه  تشبیهی  برای  ایرانی  هنرمندان  و  نویسندگان  ی 

تر از این تشبیهات است: »کابوس«،  بیابیم، بسی وحشتناک

 «» طناب« و »کابوس طناب

این   پایان، مایلم  این سخن خاتمه دهم  در  با  را  یادداشت 

که، هر فردی با هر استدالل یا تحلیل سیاسی و غیرسیاسی،  

ایدئولوژی، سانسور و آدمو یا برپایه کشی را در ی هرگونه 

 .هر رژیمی توجیه کند، خود در این جنایت همدست است
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