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 رضا آرتمنو داخل نشریه؛  جلد ، پشت جلد رویتصویر 

 

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

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

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

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

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

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

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

ت در قامت سردبیران میهمان، چه در قام
 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته 
اند، به راه افتاده است و هر روز رنگی  آرزوهایمان در برابر کسانی که چهار دهه بر ایران حکومت کردهاین روزها دگربار ماشین  

چنان آرزو خواهند پیوندند و چه اندازه همها به واقعیت میگیرد. این آرزوها ما را به کجا خواهد برد؟ چه اندازه از آن به خود می

 ماند؟ 

هاست که سقف آرزوهایشان را کوتاه،  ها فرق است. جهان فکری انسان رزو را اما در انسان تصور انسان بدون آرزو مشکل است. آ

 کند. کران میفراخ، محدود و یا بی

داری نیز اگرچه جلوی  های خویش به نظم درآورند. سرمایهها را در راستای خواستکوشند تا آرزوهای انسانهای توتالیتر مینظام

به آن سمت و سو دهد. بسیج آرزوهای مردم در در مواردی کوشد هدفمند از آن استفاده کند و  لی میکند، وآرزویی را سد نمی

شود تا بفریبد و ببالد و امکان حکومت برای کند. از نیازهای انسان آرزوهایی نو ساخته میچنین شرایطی خود آرزو تولید می

 حاکمان فراهم آرود. 

بخش در زندگی ما داشته توانند نقشی رهاییها نیز مینخستین قربانیان هستند و هماتوان گفت سرهای ما نجاست که میاین

که نظامی فاشیستی، توتالیتر، پدرساالر و یا سرکوبگر بر انسان حکومت کند، انسان خود در سر به فاشیست،  باشند. پیش از آن

شود.  بالد، روزانه به کار گرفته میشود، میما زاده میخودکامه و پدرساالر تبدیل شده است. این فکر و این رفتار در سرهای  

در آرزوهایمان    را  آموزیم که تنها آن چیزهاییآموزیم که چه چیز را چگونه دوست داشته باشیم و فقط همان را پذیرا شویم. میمی

 آموزیم که در همین آرزوها فقط خود را ببینیم و نه بیشتر.ارزشمند گردانیم که تنها نیاز شخص و یا گروه ماست. می

دهد  های زندگی در پیوند قرار میکرانمند است. انسان مدرن آرزوهای محدود خویش را با واقعیتانسان سنتی انسان آرزوهای بی

نشاند. انسان سنتی در برآرودن آرزوهایش محتاج نیرویی دیگر است؛ خداوند، پدر و یا رهبر. آرزوهای  یو چه بسا به قانون م

 دهد.  خود را نشان می دمکرات های خُرد شخصی و کالن حکومتیانسان مدرن در حقوق شهروندی او، در برنامه

چه میزان سر در سنت داریم و پا در مدرنیته. در همین   ماشین آرزوهای ما که به کار افتد، رفتارهای ما نشان خواهد داد که به

که چیزی آیند. پیش از آنشوند و یا به کار میهایی چون دمکراسی و حقوق شهروندی به هیچ گرفته میراستاست که گاه مفهوم

که به جایگزین آن  آنشکستن یک اقتدار هدف بود، بیوهفت درهمرا خراب کنیم، باید در فکر جایگزین آن باشیم. سال پنجاه

که واقعیت زندگی در  فکر کرده باشیم. حال اما چه خواهیم کرد؟ آیا خواهیم توانست آرزوهایمان را نه با رؤیاهای شیرین، بل

 رابطه قرار دهیم؟

 

ترین های او را از او گرفته است و شهامت را در او به ضعیفزده اسیر ترس است؛ ترس از خود، یعنی ترسی که تواناییجامعه خفقان

ای  گذارد در رهایی از آن به حال خویش بیندیشد و آیندهکند و نمیای که رهایش نمینقطه خویش رسانده است. ترس از گذشته

ها و  گیری گردد، اسرار آشکار خواهند شد و دروغگویی که اگر بر زبان آید و حقیقت پیاز راستبرای خود متصور شود. ترس  

شود. از های پیشین شرمندگی به همراه خواهند داشت. آن که سالیان سال در ترس زیسته باشد، ترس در او درونی میساخته 

 ترسد. مینیز  چیز، حتا چیزهایی موهوم که هیچ وجودی برایشان متصور نیست،همه

کشد تا دیده نشویم و از دیگر سو در همین ترس است که از باالی  ها چون دیواری باال میترین مرزها را بین آدمترس بزرگ

پایین به خانه دیگران سرک می کشیم تا شاید چیزی نو کشف کنیم. همین ترس است که اجازه دیوار و یا سوراخی در آن 

گیرد. در  ها جای سخن گفتن و نوشتن را میکار حکومتیان دقیق شویم. در ترس است که پچپچه  دهد سر باال کنیم و در نمی

 بلعد. حاکمیت ترس تنها یک رنگ و یک صدا حضور دارد و جامعه در سیاهی حاکم دیگر صداها را می

که سانسور و خودسانسوری    گستراند. در ترس استشود و در نفرت حاکم است که ترس دامن میهاست که نفرت زاده میدر ترس

 کند. رهایی از ترس گام نخست است به راه آزادی.رشد می

3
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به کوشش دوست   در ایران امروز است که بخش ویژه این شماره از »آوای تبعید«؛ »در بیدارباش واژگان؛ شعر در برابر سانسور«

نامه« خوانندگان را با بخشی از شعر که  ن »ویژهتهیه شده. سپاسگزار او و دیگر دوستانی هستم که در ای  علی صبوری شاعرم  

جا آمده. این شعرها تنها  ست که فاجعه سانسور بسی فراتر از آن است که در ایند. طبیعینکنامکان نشر عمومی ندارد، آشنا می

 آمدهای آن خود موضوعی است برای پژوهش. ای که پیهایی هستند از پدیدهنمونه 

کار خویش را بر طبیعت استوار کرده   رضا آرتمنکند.  شود که در ترکیه زندگی میی معرفی میدر بخش عکس؛ عکاس هنرمند

 نگرد.  و از این منظر به جهان می

اختصاص دارد. در این بخش در کنار دو مصاحبه    مهرنوش مزارعیبخش »یک نویسنده، یک رمان« به رمان »انقالب مینا« اثر  

 اند.و نویسندگانی چند از کم و کیف آن نوشته  با او، بخشی از این رمان آمده است

هایی از ادبیاتی آشنا  های »داستان« و »نقد و بررسی ادبیات و فرهنگ« نیز چون همیشه کوشیده است خواننده را با گوشه بخش

 نویسند.  چنان پویا و جویا میست که همکند که حاصل کار نویسندگانی

 گردد.  کرانم از همه این دوستان که ادامه نشر »آوای تبعید« به همت آنان ممکن میسپاس بی

 
 اسد سیف

 

4
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 در بیدارباش واژگان

سانسور در برابرشعر 



 

 

 

 

 

 

 

 بیدارباش کلمات، علیه طغیان خاموشی
 علی صبوری  

 

 

سااسوسااجوهجپجههنووسآهجهر اادسوهیو هسااج  ه  و  هه

 هک ه وهتمسمیهح سته پتمسعیههبسا سویهگو هسیههوج آ

 هه ج وو همی هو  ااا ههکوو می قتصاااس یهپسمر هو و ههه-

با هه هه وطها ه تاسو دی ههههن جوا وا می و ا ه جهتباسهی ه

جهگو زه وساسآه زه ج  اتآهجه پتمسرهو هههههو سهجل هه

 .زوو میوق هه

ساسوساجوهتهو وهکو آهتسو دیهجهنت اتی همجپ هجهه

و اااااسآه   آهرآهجه ز  ا آهیو  ه زهک  هباسگگجوا ه

 .پج و گسآهوج وس یه ست

ساسوساجوه گوگجآهپتجهه   آهپوسآهب وجآ ه  ا سهجهه

 .ستر می

هغ سآهساادجته سااتهعت  هههسااسوسااجوه ااجو هج

 .ب   وبس 

ههیسااااا وههکتماستهجهتحجلهزباسآهجهوبج آهواسآه زهه

 .ی ز آیووگسآهجهبیبی

سااسوسااجوهومس هو جت ه مج گیهجهسااو ج وگیهجهه

 عت  هوس  آهب هوهس یهجهک  هز بس یه ست

 

 وهمپمجرهسااسوسااجوه سااتهو سااتهسااوکج هجهه

   طسآهبسهحمس تهمثتثه  آ هسومس  هجهبسز وه ست

 وهگ وهبسهسااااسوسااااجو هح سته پتمسعی ههههیهپسمر 

 قتصس یهجهفوهو یهو  ه وه  هوجو هن ی  ههجبغووجهه

 .کو می وهگ وهه

ههوکج هسیجههههسبحو آسااسوسااجوه زه وجآهتجو هجهه

ب هتجو هجهبحو آههههمتطسبلاه ج هو زهههه  ز هجن س یهبومی

جهزو گیهجهمر  اتهرحس هپسمر هو هب هههب  ا می اتس ه

 .  همیقو وههههتأث و  تهتحته

جهتثبتهجضااا ههههتأ   ساااسوساااجوهتوق   هن  و هجهه

ج کو اایهک ه  آهمپمجع هههه سااتهجههوهکو هجههمجپج 

جه سه وهتغ  وهرآه و   اااا هکو  ههههو هز وهساااا ج لهببو 

ترط  هجههههمجو تصاام  هب  و هجه سهوج ااو ویهومس   هه

 . ه میعطجبتهقو وهه

ساااااسوساااااجوهفطهه وه هو اتهرحاس هپاسمرا ه  اس اتهه

تماسمیهزج  اسیهه   الهجهمح ه وههههو هه ج هه ج.ههکوا ومی

 .  و میزو گیه وسسآهه

 زههوزهنج ااااا هجهقا  هبوه   اااااتآه وهکجیا هجهه

روی ههه ه سی ویمی  سبسآهگوفت هتسهروی هک هبوهساااا وههه

 ؟ر سمیمیجهههه جویهمی

 .کویمی سهرهوی هگج ههههجه ج ویمیرهوی ههههجه س

 هومس هه ت سو طس هوصااا ه ااا ههبوهن اااتهبس ههب ااا

 جه  طسآه ستههسوکج هجهسسوسجو

و اسزهبا هتج  ا هجهعوضااااا هههه ا هساااااجهههووموا ه ز

سااااجیه   وهسااااسوسااااجوهمسو هههرثسوهوویه  و هجه ز

جه  آهتضااااس ههههگو  میبسزتس ههووهن  ااااتسزهجهفس وهه

مسااااتموهجهمسااااتتوهب  هجساااا ریه زهن   هرجو گسآهه

ساااااماتههووههو ه اسهمو رالهجه اسهبا هههههووههیهعوصااااا 

تووسهگوجهه و کیههستو هههه ه میرمجزهجهو  هسجقه ست
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رز  یههک هوخه وهوخه سات سههساسوساجوهبسهنس بو یهب ه 

 و   ا هجهب سآهبیهه  هحصاوهجه ساتثوسه هنسیه زه فسره هه

 ک و ومیموسف هعمجمیهنسهه

وااسبو بوهههه و وبو ه بااسفتاا  هههههااسیهحتطاا   آه زوپ وه

تهبسات هبوهو هر ت  ه ساتهجه هسآهکتمسهه ام ا وهسیه

 .گو  می

تسو خه وه جسااااجیهم   آهسااااسوسااااجوهبسه جهو سههه

 .گو  میتحو وهه

رآه سااات سههق وتهجهساااوکج  ههووههههساااجیه  هه

جه وج  ههبی فو اا ه  ههتااسو دیهکااسوی ههههنووااسآرز و ه

سااجهیه   وهرآههووهههپزم تهساادجتهجه سمج اایهج

بو سسااات ه زه عمسق هنج س ه اااتسبوس  هسااات هسااات ز هه

رومااسآ جه متدثوه متحجل.ههعمجمی ه جه بااس واا هه  ج ه ه

تاسو خ هز وههههیههم  ااااا تحو ویه زه  آه ساااااته وهه

 زهموظوهعس هنووسآهو سههههه ساات سههسااسوسااجوههیهساا هوه

 . ج می   ت هه

 کثو تههههیه و   ا گو هجه ادجفس هزبسآهجهههووتحجل

جهههپبو اههه ه میجهبسزتس ههههک ااا میپسمر هو هب ه ج هه

قوو ه زهساجیه قت تهپسمر هک هق وتهو هقصا هکو ههه

مجو هترط ا هجهن  و هجهک  وهههه وا گوفتا جهبا ه ساااااتهه

 .گ وو میقو وهه

 

اه...ه » ههوج سااو ههبس  ه وهرم یه   اات هبس اا هتسههه ط وس

بتج و هزو گیهکو هجهبوج ساا  ه مسهتحتهه  ه ااو  هیهه

وبس  هب ه سهوهرود ه وهرم یه   ااات هبس ااا هجهزو گیهه

 اوهه جلهرز  یهمهبجعستهرآه ساتهک هههه.کو هبوج سا 

وبس ااا هک همهبجعسته  سهوج اااتآه هو ههکسااا هجهکسوهه

جهبو یه  آ هبو گیهههه ها میماس یهتوزلهههه یهجسااااا تا 

 "  وجویهسز ج وبو گیهب وجویه رویهسسوسجوه ست

کسولهمسوکسهسااسوسااجوجهرز  یهبوگو  آهحسااآه)

 (موتضجیه

مسوکسه وه  وپسهب ه قتهجهوج اویهو ج هساسوساجوهه

و هب هساااهجخهم تت هزو گیهک هب هبو گیهک اااسو آهه

جوجخهجهوج آه پتماسرهو همجو هها  هقو وهههههووموا 

 . ه می   ه همجو هج کسجیهقو وهه

اه رمجزهجهو  هه زه  آهز ج  ه ساتهک ههووه ساتهه ق طس

تحت تیهو همجو ه جو هههه-جه  سااتسه  آه   گسههتسو  یه

 . ه میقو وهه

همسآههجویهک همسااتحضااو  هفرس  تهگسااتو ههه "

تآ ه ج تهربس ی هههیولعوسصااااویهوظ وهگت اااا وی هه

 هم تاسویه...بو یهمهوخهومج آهکاسوجآهجه  پاس ههمحما

جپو هجهن اات بسویهپوسویهبو یهرآ هم اادلته مو تیهه

و هبو یهپموجویه ساااالمیه  و آهجهب ه صااااج هه

 .جز وتهب ه وبسله ج ه ه   ت

هاس یههجپج هپو اسواستهقاسوجویهمج زیهجه  پاس هک س

و ساتسیهب هجپج هرجو آه و ارس هجه  پس ه  تل هههه و

 زن سم هسیه مو تیهمجضاااجرههههتج و میب آه   اااسآهههه و

 .بدسه 

 صااااالخهقاسوجآهمهبجعاستهفرتیهپج ب جیهو اسزهه

مجپج هو سااتهیو هک هتووسه وهههههسیه ساا ساا کوجویهجهه

و به هبسهصسحبسآه مت سزهجهم  وهمس جلهتر  آهتدت  ه

 کو می

فوهو یهق ااوهجساا  هههیهعوصاا حسلهرآهک همسه وهه

ههو ه ه اسعوهج....هگز و ا و همؤ   ههمتوپ وج ساو ه هه

قااسوجوموااا هههه  و   جه بو جو ه و و  یه بااسه تووااسه کاا ه

 زههپم ههههتج آمی  و ااااوهومج آهه  طت ه سهمموجرمموجر

   ااسآهپتجهگ ویهومج هبو یهنسساا  ج یهب ه  آهو سزهه

هه یال ح وج سههوخه سهههن  .....هه ااااج مین  ااااووس هه

وظ وه...هفوهو یهک ااجوهو هبسههمدسویهسااسزمسووسیهه

ومس  هتسه زه  آههو  ه وهو سااااتسیهههه یهوبههن   ویه

 مو تیه هو هالز هو ه   اات هههههسیهحجزهههقسوجومو هکو آ

 .بس   

هه یحوفا مباسحثیهوظ وههههباس ساااااتمی و  آههوخهه

با هفو ههههتج آمیبج آهکاسوجکسااااا هالز هبو یهرآهکا هه

ههمؤ  هجه جهو هبا هعوج آههههکا هوظاس هفوهو یه   ههما کجو

وجرهه سهمتوپ ه ااوس ت.هت ااد له   گسهیهصااو یه  ز

  آه فو  هوسااا  گیهههه یهحوف ک هب هت ت ستهه"  وتظسمی

ومس  ه ز  آههو  ههههصاس وههومج ههجهمحدجم تهالز هو 

هه ج یهو هتطج تهجهعوسصاوهمرسو ههههسیهت ادلههتج آمی

ههتج و همی  آهوظس هفوهو یهه.هه سوجهومج ههو ه زهصاحو 

کتس  همهبجعست هت ستو هسا ومسهمجسا طیهجهههههسیهحجزه

 "ب  و غ وههو هتحتهنج  ه ج ه
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ساار  ه مسمیفهفضااسهسااسزیهفوهو ی ه  پس هوظس هه)

 (وجزهوسم هسل هه۷۷/۷/۱۶فوهو یهک جوهتسو خهه

 

ههکج اا همی ساات سههسااسوسااجوههههب و  میهمسو جو هک هه

و ه وه  هسآههههجوسان   رجوو گسآهرثسوهفس وهجهضا هساسو

بوههووموا هتوا ههههعوصااااا هو ههعمجمیهت و ا هکوا هج

رمجزهه سااااتکو ههجهپسمر هو هب هساااامتههووهو  هجهه

 .سجقه ه 

 عمسقهههههسیهوسگ ت  و  آهم سآهپسمر هوجزهب هوجزهه

جه هآهنج اسهجهباس وا هه زههههکوا میو ه وه ج ه وباس اااااتهه

 .گو  می ستوسیهب هرووسهمحوج هه

نووسآهپسمر هههههسیهساااج  محوج همسو آههوومو ه زهه

بسزتس هرال هجه و هجهووجهپسمر هههوستج آه زه وردسسهج

زه سااات سههساااوکج هجههم   آهتس تهجهتسهجهه اااج می

 پتمسرهههههسیهسااتجلجههم ههههگو  میسااسوسااجوهگسااتو ههه

 .ک سو میو ه وهگ وهجهب هتبسهیهه

متطسبله  آهوجو همتضااااس  ههووهجهوومو ههههتأث و وهه

 .گو و می جه یسوه مج گیهجهو جتههههو

سااسوسااجوههوومو هو ه زه مدسآهحضااجوه وهپسمر هه

هههاسیظوف اتموا یههجهپاسمرا هو زه زهبووههه  و باسزمی

هه ه همیهوویهک ه م  هجه اس مسویهو هب هپسمر هتساویهه

 .سسز میمحوج هه

ههتو آهعس یساات زه ااروهساات ه وهحدجمتهسااسوسااجو

 . دلهب سآهب   وبس هکتمسته ستهعت  ههغ سآهسدجت

ن ی اا ههیاا هههه و کاا هههههااسگو آ  آهوجواا هبغووجهجه

کا هبا هکتماستههج اتهههههاسن  ه ااااا وا هجهیا ه جآهواس 

 .ب    و 

 .ه ی سههب هنستجهنوسهو ههو  جه روهه

  جو هجه یهتست  هو  ه دست  ستس  هپو    هه

هوس جظ   ه  اج وههووهب هج گهه ارو هب سآهزالل هه

سات.هوهسهجهرز  هجهب جآههوههب اویهههیه و   ا جهنووسآهه

پا  لهجههههساااااتاس هرز  یهجهز باس یهجه وههق ا جبوا یه و

 .هسوسنسکیجهههههسنت تیمحجهب سآهرز  هه

م وه وهوج سوج یهمساتط  هبسههههب  سومیجه  آهتحط هه

هههسیعوصاا سااسوسااجوهجهزج لهجهمحجهرآه وهتمسمیهه

 . پتمسعی

هه زههه یهگج ااااا ن  هوجه  و ا هتوواسههههرویا هکا ه و

ب   وبس هکتمسته ساتهعت  ههغ سآهبیه صالهجهوسا ه

  آهپا  لهو هناس اسویهو ساااااتهههسااااادجتهجههیهبجتا جهبی

 .م وبسهسطجههحدجمته سمج ی

ههههیهس ا سااااا وه  وپاسهکماسکاسآ هم اسها ههههج ساااااو  آ 

و هبوه هآهجههههمجقر ته  ضااهو   ه  طسآهجهسااسوسااجو

 .کو میپسآه سعوهب هوج ویه حسسسهه

 !بس  هوهس ی

 !بس  وج وی

 !بس  هسبدبس ی

ه وهب   وهبس هکتمست هعت  ههغ سآه سمج ی

ه

 1401خرداد 
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          ترين آرزو      بزرگ  ی        ترانه
 

جچهج گرجچ   یجسرو یجمی ج جج ج ج ج ج جج ج ججججج ج جخ  ندجججججج ججج  ج

جک    ج ج  ج

جهمچ کجج      ج ج ج جِجگل گاهِججج جج ج ججنرندهجججج جج ججنی ججج  ج

جهیچ جکجاج ن  ویجفروونخت جبرجهایجنمیجججج ج ججج جج جج ججج جج ججج ج ججج ججج جج ججج ججماندتججج  ججج

  
جسالیاکِجبسیاوجنمی ج جججججج جِجج جبانستججججججج ج  ججج

ج ونافتنجج                               ججو جججججججج

جک جهرجونر ن جنشانیج  جغیا ِج نسانی ججج جِججج ججج ججججج ججج ججج ججج جج جج ج جج جستججج  ج

جک جحض وِج نساک جج ججِججج ج ج جج  ج

جچبا  نیجج                   ججج جستججججج  جتج

 □  
جهمچ کج خمی ج ج ججج ج ج ج  ج

جهم جج                 ج جیُمرججج ج  جُ

جخ ناب جج                            جججج جج س دهججج جج  ج

جهمچ کج خمی ج ج ججج ج ج ج  ج

جهم جج                 ج جیُمرججج ج  جُ

جب جج                            ج و یججج ج جخش جججج ج جججتپ ده ججج  ججج

ججب جنعره جججج جنیججج  ج

ج ش جج           ج جبرججج جهواکججج جج ججگش  هججج ج ج  ج

جب جنفرتی جج جججج  ج

جخ  جججج  جج          ج جججن نده ججج جج  ججووججج

  
جغیا ِجب وگج  ینجب   ج ججج ججج جج جج جِجج  ججج

ججسرگذنتِجونر ن ج  ینجب  ت ج ججج ججج جج ججج جج جِج ج ج ج ج  ج

 □  
جچهج گرجچ   یجسرو یجمی  ج جج ج ج ج ج جج ج ججججج ج جخ  ندجججججج ججج  ج

جک    ج ج  ج

جک   جج      ج ج جترججج  جججحتاججج

جِجگل گاهِجججج  جج                     جج ج جنسیجججج ج ججنرندهججج جج  ج!ج

  
 1۵۱۱    دی  رم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ساعت اعدام
 

ج وجقفلج وجکلیدیج رخید جج ج ج جج ج ججج ججج جج  ججججج

 

جلر ندجبرجلبانشجلبخ دی ج جج جججج جججججج ججج ججج  ج

ج  کجوقصجچ جبرسط  جج ج ججج ججج جججج ج  ج

ج  ج نعسا جِجتابشجِجخ ونید جج جج ج ججِج ججِجججج جج  جججججج

 

ج وقفلج وجکلیدیج رخید جج ج ج جج ج ججج ججج جج  جججج

□  

جبیروک ج ج  جج

جونگجخ شجسپیدهج ماک جج ج ججج ججج جج ج ج جج  جج

جمان دجنسیجنتجگ جگشت  جج ج جج ج جج ججج ج ججج  جججج

جمی جگشتججج ج جنرس جنرس ج ناکجوویججج ج ججج ججججج ج ج ججج ج ج  ج

جس و  جججت ججج جهایججج جنیجججج  ج

جج نبالج جخان جججج ج شججججج  ججججتتتتج

□  

ج وقفلجِج وکلیدیج رخید جج ج ج جج ج ججج جج ججِج  جججج

جوقصیدجبرجلباکج شجلبخ دی ج جج جججج ججج ججججج ججج جج  جج

ج  کجوقصجِجچ  ججِجج جججج ج جبرسط ججج جج ج  ج

ج  ج نعسا جِجتابشجِجخ ونید جج جج ج ججِج ججِجججج جج  جججججج

□  

ججقفلج وججج وج جج  جج

جکلیدیج رخید جج ج ج جج ج  ججج

ج۶۳۳۶جج ج ج جج

 احمد شاملو

9



 

 

ج
ج

                          من برآنم که دماوند هم هست
ج

جسعیدجسلهانپ و
جک  ججتا جب د جج و ج جنسی جج ج جب دم ج ج جهست جج ج جج
جت  ی ججبا جج جس خت  ج جج ج جنی ندم ج!ج ج جج جهست جج ج جج

جنبرم ج جمگر جججو   جج ج جخ ونید ججبا ج جج جج جج
جب  ججتا جخ ک ج ج جونش  ج ج جس گ دم جیجججج ج جج ج جهست ج ج جج

جخ جر ج جخاوی جج جخ ک جج و ججج ج ج هاک ج جج جج
جگر جججگل  و ج  ج ججبپرس دم؛ جج ج جج ج جهست جج ج ج!ج

جگر جب  ج جنرمیججج ج ج جگذوند ج ججج جججچتش  و ج ج ججج
جها وی ج ج جچبی جج جترف دمججِجِجججججج ج ججج جهست ج ج جج

ج  غ جسرسختی جج جج ج ج ج ندنش  ِجِججججج ج جج جسر  جیجججج ج جج
ج خ  ج جخ نینججِجِ ج ججج جخهرم دم ِجِججج ج جج ج ج جهست ج ج جج

ججب د  جگلخان  جج ججج جخ ک جیجججج ج جخ  هد ج ج جج جند ج جج
ج ل ججتا جسر  ِجِججج ج جغ لب دمججِجِ ج ج جججج جهست ج ج جج

جگل جخ کججِجِ ج ج جمی ج جنس  ججج جج جمی ج ج جوومججج ج جچی ج ج ج!ج
جباغ جگل ججو  جج جگل-ج جمان دم ج ج جهست جججج ج جج

جت  جبر ج جچنی ج جک  جج ججمر  ج جنشتی ج جج جنیست ج ج ججج
جمن جبرچن  ج ججج جک  ج ج ماوندم ج ج جج جج جهست ج ج جج

جن ج  ج جگر جج جووندم ج ج جج جس گر جج   ج ج جیشق جج ج جج
جگل جناونج ج جتشاک دم جججج ج جج جج جهست ج ج جج

جنفطی جونخت  ججج جج جسر  جج و جج ج جسرو  جو ج ج ج جج
جووی ج ج لتای ج جفرچن دم جججج ج جججج جهست ج ج جج

ج ل ج ک  ن  ج جج جج ج گر ج ج جخفت  ج جب  ججج جخ ک ج ج جج
ج ل جفر  نی ج ججج ج جخرس دم ج ج جج ج جهست ج ج جج

ج ی جکب تر ج جج جمرو ج!جج ج جنان  جج   ج جمن جیججججج ج!ج
جب  ججتا جلبججج جناخ  ج ج جلبخ دم جیجججج ج جج جهست جج ج جج

ج مستان  جج و جججج ج جج گر  ج ج جخ ک ج ج جججبواو ِجِججج جج
ج   ججبا جگل ج جک  ججهاججج جچوندم جج و ج ج جج جهست ج ج جج
ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

            مفهومی بزرگ
ج

جمفو میجب وگجوجسر وقتیجک ج

جن وندگاکجخلقجیجهام باج

جگر  جمی وج   حامجنورجبیجچو  ج

جومیجوو جت دوجنواک

ج ووجناجن  ن جهایجقرن تاج

جگر  جمیوبا ج

ج و جچل  جهایجخان ومیجنشی دج وجمیاکجقو هج

جباجگلجمر  جوجمحسنجوجبطر و

ج وجمدوس جباخسرووجبورو ج و جمیوج

ج نگی  ندجمیرجو وجخیاباکجیابر کجو جباسالمیجب

جگ ندجمیونججوو ججهایجگر نیو و ت ب  ج  ج

جباج لیجغم اکجنشی دجمیو وجک اوجکاوم د کج

جوویجم  وجوتب جوجقان کجک دجمیوس گ  ویج

جک بدجمیو وجه   جنورجبر ن  وهایجفطرج

ج؟چندجمی ند کج  جبیجمطد وج

جن سیدهجیجقلع  ننج

ج! ننجتدبیر

ج ننجب دو

جج ننج نجیرت جج جججج ججج

ج
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           تا شام آخر
ج

ج!ن  ن جن ج گرج  جنگاهتجمم  عج ست
جهج  اکج  جه جنانیدهج ست ناوجیج نجیره

جنگاهجهایجحلط ک ج
ج.گیر جنمی وجه جقر وج

جماجو جهایجنشان  نیاج
ج. وجح لجوجح شجغفلتجخ  ج ندهج ستجوج ش جن نیدهج ست

ج!ن  ن جن ج گرج  جحض وتجمم  عج ست
جوقتجصد یجتر 

جخام شجندجگل یجه  
ج وج باکجوج وتعانیج وند
ج.بدگماکجندجهانشجصفتک جح جرهجب ج

جتاج ن س جن جنبج  جخ جطاقیجن جصد نت
جلر ندجوجونختج وجت جظلمت

ج.وجگ بدجسس تج وجمعرقج و جبرچمد
جن جن ج وچمدن ج وجه دس ج نتراو

جوجهرجکد مجوویجنیمستیجناج نرجطاقی
ج:وجگ ن جمید نیجخل تجکر ن 

ج.چو ست ج ستجنیاوهانشسیمایجتابخ و هجک جخاکجو ج  کج
جوجخیرهجماندهج ستج وجنفرتیجقدنمی

جک جیشقجو جهم  وهجچو وهجخ  ست ج ست
جب شی یجبانستجنمیت واجت جب  یج نگاوجک جحتیجوویجنیمستیج
ج.وج وطر وتجخام نیجوجفر م نیجب گری
ج!ن  ن جن ج گرج  جقر وتجمم  عج ست

جهیچج نتراویجنیستجک جونگج گرجبپاند
جصب وجیجصفح برج

جبگر  جطاقجوجنیمستج وجخألجهایجماه  وهوقتیجک ج
جت واجسیاهجوجسفیدجم عسسجن  جهاج ورهوج

جونیمیج  جتص نرهاجنی جه   
ج.م فیجباقیجماندهجباندجهایجنسخ  وج

جظلمانیجهایج ناوهن ویجمعلقج ستج وج
جوون ج گ ن ج مشبجنی ج وج ننجسایتجبل د

جننجمید کباندجب جوویج ننجنیمستجب شی  جهمچ اکجک اوج 
ج ش ج نتراوجنسیجفسفرنن

جنمشا جت واج وج شم جبرقج ند؟جیجخ و هوجبرگجتر ج
ج!ن  ن جن ج گرج  جتص نرتجمم  عج ست 
جسایتج وباوهجگر شجبیتابشجو جچغا جکر هج ست 

جوجنیمیج  جوخساوج ماک
ج.  جالیج ا وجسیاهشجنید ست

ج  و جمیترکجبرججن  جمیک جهرجسایتجن  خت جج یجضرب   ج
جخ   جچ 

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
جنرنشاکجم جج وجم جج یج ورهوج
جه ندجمیوجه  یجخ  جو ججگر  جمی

ج. وجچ ج ند خت ج ستج یجسس  وجبا تا جگ گج
جمضهر جهایجسان جکش دجمیناج 

جهاجناووک وجهیبتجمدووج
ج ووجتاج ووجمید کجگر  ندجمیو ججهاجنشان وجبا جلحر جب جلحر ج

جنفافیج سبیدهج ستجیجحلط  ن جاجخ هجب ج
جک جوو یج  ج نگشتیج فتا هج ست

جچنجاجه   جن ویجقرم جیابتجماندهج ست
جوجوویجص وتجنبجل ج ند خت ج ست

ج!ن  ن جن ج گر  جوونانتجمم  عج ست 
ج!ج ننجحطیطتجماستبی یجمی

جو هم ج وجو هم ج ن  ب جوج وو
جوجمثلج ننجماهجناگ نرجک جگر ندهج ست

جستجهمانجاجک جب  هجماندهج ستگر جهواکجوجبا جهمچ اکج و
جوجهرجنبج نگاوج وجغیابتجباندجخیرهجماندجهمچ کجماه

ج.ی  نیجک جک جک جیا یجندهج ستجیجحلط  وج
جماستیجج مخملی ج نث ننج
جغباوجگ کجوهمیجبرج نگیخت ؟جیجت  هناج

ج؟نیماندجمی  وجج نبال جهایجستاوهک جبیجتحانیجمد وهایج وجه جو   کج
جبا جوفت ج ست؟چو مشیج ستجک جبرج

جنذنرنیج ستجک جخ کجو جن ناندهج ست؟جیجسان ناج
ج.وهد کج  جطعمشجبرجک اوجماندهجباندجهایج ستعاوهبیجچنس ج

ج!ن  ن جن ج گر  جمد وتجمم  عج ست 
ج  جت جظلمتجچندجمیط ینجت تججن  مجمی 

ج.ک دجمیجیرثوجتاوهایجت  جو جمت
جناندجصد ج وباوهجب جمفو مشجبا گر  

جح  لیجهانیناندجهمینج
ج.نگاهتجقر وجبگیرمجیجحلط  وج

ج ی یجب جصبحجنماندهج ست
ج.تابدجمیوجچخرننجفرصتجباجنامتج وجگل ن ج

جگر  ندجمیموتا جو جنام  وکججیجصفح ماهجنسست ج
جبل دجیج  ب ط ا جبرججیجحلط جخ و جمیوجتا ج

ج.ک جصبحگاهجناندجبا جوخساوجوو جو ج وجچکجقا جبگیرند

 محمد مختاری
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 آبتین چهار شعر از بکتاش

 
 "               زمستان سرپوشیده"
ج

جج مرو ج ما جججج ج ج جج
جنیش  ج جهاجکثی جوجکدوجب  ندجججج جج ج جججج ج جج جج ججج جججج

جگ نیجو جبر  نتی  ججج جج ج جججججج ج ج جج
جبی جن جحرقججج ج ج جج جهانماکجن   جمیججج ج جج ج جج جج جج جندججججج جج

جوج وستتج  وم ججج جج جج ج ج ججج
جهمل  جج ج یجسب ججج جج جج جج

جبر یجگ ش ج ج جج جج جهانیجس گینجب  ججج ج ججج جج جج جج جججج
جججج ستانماکجو  جج جججج جج

جوویجه جگذ نتی  ججج جج ج جج ج جج ج جج
جنیش  ج جهایجبینج ستانماکجججج جج جججج ج جج جججج ججج

جسر جوجکثی جب   ج ججج ججج جج جج ج جج
ج

 1۵۱۱ آبان، زندان اوين
ج
ج

 "    سفید       خاطرات "
ج

ج وجق د قیجسفید ججج جج ججج جججججج
ج ست ج جناجمیجججوججج ج ج  مججججج ج جج

جالیجمالف  جج ج جج جهانیجسفیدججج ججج جج جججج
جیشطبا یجمی ج جج ججججج جکر مججج ج ج جج

جوج وجکف یجسفید ججج جج ججج ججج ججج
جچو مجخ  ه جگرفت جج ج جج ج جج ج جج جججج

جججج وج نیانیجسیاه جج ججججج جججج
جخاطر تجسفیدجمی ج جج ججج جج جج ج ج وخش دجججج جج ج ججج

ج
ج

      ُ         های خُرمايی مرگ     چشم
ج

ج  جطع ج ن  ج ججج جج جججج
جبرجگ ن  جج ج جج جیج نساکجباخبرمججج ج جج جججج جج ججججج
جوج  ج نن جهم جسیاهیجم تشرج وجگ وستاکججججججججج ججج جج ج ججج جج ج ججج جج ج ججج جج ج جج

ججججججسی یجحل  جوجخرماجو ج ج ج جج ججج جج جج جبچرخاکججج جج ج ج جج
جبگذ وجمرگ ج ج جججج ج جج
جطع جنیرنن جج جج جج جتریج  نت جباندجججج ج جججج جج جج جج ج ج.ج

ج
ج

ج

 "              آکاردئون رنجور "
ج

جنال  جهانیجمح وکججججج ج ج ج ج جج جججج
ج وجحافر  ج ججج ج شجهاجماندهجب  ججججج ج جججج ججج ججج جج جج

ججوج  کجچکاو ئ نیجونج و ج جججج جج جج ججج ججج ج ج ججج
ججججچو یج و جو  جج جج جج جج

ج وجخ  جن واکجکر هجب   ج جججج ج ج جج جج جججج ج ج جججج
ج وجو جنس ج جکر هجب  ند جج ج جججج ج ج جج ج جج ج ججججج جج

ج ماج وج وج نفر  ی ج جج جججججج جج جججج جج
جتر ن  ججج ج یجحماس ججج ج جج ج جج ج یج م م جمیججج ج جج ج ج ج ججج جکر ججج ج جج
ج وجب  ججج ج و یججج ج ج جج

جججج وجسحرگاهج ج ج ج ج ید مجمیججج ج جج جج ج جندججج جج
جوجنسباوج نگر ج جج ججججج جججج

جبرج وشجط ا  ججج جج ج ج جج جججج  وججج
جهایجخالیج نسانی ججج جججج ججج جج ججج

جس گی یجمی ج جج ججج جکر جججج ج جج
ج

 1۵۱۱دی ، زندان اوين
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

ج
ج
ج
ج

ج
ج
ج
ج
ج
ج

12



 

 

 
 
 

 
 

                  شعرهای نوشته نشده
ج

ج ک  کجک جبعدج  ج ننجهم جسال جج جج ج ج جج ججججججج جججج ج جج ج جج جج
جحاال ججک ججججج ججججف  وهج ج یججج جندمججج ج جج
ججب جسمتج - . ج ج جج جسر  نریج ج جججج جج
جمی جخ  ه ججج ج جج جنماو ج ووجخ  مجهمعجک  ججج جج جج ج ج جج ج ج ج ججج ج ججججج جج

جوباجت جت جکلماتتاک ججججج جج جج ججج جججججج
جنسان جوو هایجوفت جو جب جنا جچووم جج ججج جججج جججججج ججججج جج جج ججج ججج جج

ج ولینجباوجک جیانقجندم ج ج جج ج جج جج ج جججججج ججج جج
جت ج  ج بان جهاویجندی ج ج جج ججج جج ججججججججج جج

ججب جونگجنطاجنق  - . ججججج جج جججج جسر ججج ج جج
ج یجغ لجنا نین ججججججج ج ج جج جج

جک ج وج بتد یج فترم جهاجخ شجکر ی ج ج ج جج ج ج ججج ججج ج ججج جج جج جججججج جج جج
جببینجه   جه جبعدِج ننجهم جسال جج جج ج ج جج جِججج جججج ج ججج جج جج جججج

ج گ ن  ج سمش ج ج جججج جج ج جج
ججبرجوویجنیشانیجتمامیج ج جج ججج ججج جججج ج ججج جبیتج جهانتجججج جججج

جباقیجماندهج ست ج جججج ججج جج جججج
ججججبعدجک  جیانقجندکجو  ج ج جج ج جج ججج ج جج ججج

ججگذ نت جبر یجوو هانیجک جقر وجب  ج ج ججججج ججج ج جج ججج جج ججج جج ججج جج جج ججًجبعد ًج جبیان دجججج جججججج
جوجهرگ جنیامدند - . جج ج ججججج ج ج ج ججج

ججهمر هجندم جباجکاوو نیجک ج  جسالوایج وو ج جج جج ججج ججججج ج جج ججج ججج جججججج ج ج جججج ج جج
جججهم  وهج  جک اومجیب وج جج جج جججج جججججججج ج جمیج جکر ججج ج جج

جج یج جنعرهانیج ججج ج جک جججج جج
ج وجسمتج پج فترمج ند نیجندند جج ج جج ججج جججج ج ججج جج ج جج ج ج جججج

جنماجن نت جندند جج ج جج جج ج جججج جج
جتامن ج ج جهم  وهجب جنا ج  نت جبانی جج جج جججج جج جج جج جججج جججججج ج ج ججج
جهایجججججو ه جناجهم  ویجو جک جهیچگاهجطیجنشدندجججج جج ج ججج ج جججج ج جج جج ج ججججج ججج ج ج جججج

جووند  های جج ج جج جج ججججمباوکیجو ججج ج ججججج
جک جهرگ ج تفاقجنیفتا ند جج ججججججج جججججج ج ج ج جج جج

جججججو  جبسیاوج ججج ج جنعرهایج جج ج جججج نگریجو جججج ج ج ججج
ججک ج نگرج ج جج جج جچکج جو جنت  نست جبسر ن ججججهاججج ججج ج ججج جج ججج جججججج

ج وجغفلتجچکجوو جگاو ک جججج ججج ججج ججج ججج جججج
 ۰4 اسفند 

 
 
 
 

                 در اهتزاز جرثقیل
جبیاج  گل جگیریجبغض جججج ج جج جج جج ججججججج

ج  گیرج ن  جبرجهگرگاهجغ  ج جج جج ج ج ج جج ججج جج ج جج جج ججج
ج  جیش گریجهایجیشق ج ج جج جج جج ج ج ج ج ج جججج

ج  جوقصجمرگ ج ج جج جججججج
جِج وجتا جوتبِج  جج جج جتنججججج جججهاججج

ج  جناموربانیجط ا  ججج جج جججج ج ج جججججج
ج  چنینجوچنی  ِجچتش جِججج ججججج جج جججججج
ج وج هت   جهریطیل جججج ج جججج جج ججججج

ج  حرقجچخرجماسیدهجبرج باک ججججج جججج جج جج جج ج ججج ج ج ججج
جسخ یجسا جک ی  ججج جججج جج جج جج

جبیاجتاجنستجمدوکجید لتجو نشانتج ه  ج ج جج ججج ججججج ججج ج جج جج ج جج ج ججججججججج
جججهمینجها  جج جج جمیان ججج جهمینجمید کجججججج جج جج جج جج جج

جگفت جب  مج وجسر ج  جیشق ج ج جج ج ججج ج ججج جج ج ج ججج جججج
جججبوایجچ جج ج   یجک جنیستج ج جججج ج جج ج ججج

جبا جه جبپر  ج جججج ج ججججج
جج  جحافر جخ نیج  جج ج جج ج ججج جتیرکججج ج جججهاجججج

جب ت ججج  ج جج جهایججج جباو کجخ و هجیصیاکجججج ججج ج ججج جج ج جج ج-جججج
ججک جخ   جنرجخ کجنطیط ج جججج جج ج ج جج ججج جج ج جج جمیج جبی  دججج ججججج

جنام ججج  ج" ج جهایجججج جتیرجباو کجججج جججججج ج" جج
ج  جبیج مانیج نام ججججج ججج ججج ججججج

جج  ج مشبجک جنا جت جنا ج جججج ججج جججج ج جج ج ج جمیجججج جچوو ججج جج جج
ججوب جمنج ج جج جمیجج جگ ندججج جج جج

ج فتا هجخر  ج ولی" جج ججج جج ج ججج ج"جججج
ج

ج*** ج جج
جمنِجناجتمام جج جِججججج جج

جسال جهاستجججج ج ججججتاج وج ننج ناوجججج جج ججججج جججج
ججج وجنورجنرجم  و ج جج ججج ج ج جججج

ججهرلحر ج ج ج جج جمیج جکش ججج ج جججه  وججج جج
جکائن جججگرگوایجهاوججججج جج جج ج ج جج

جججججججججججججمر جناوهجناوهج جمیج جک  دججج جججج
ججن جچنواجسیرج جج ججج جججج جمیج جن ندججج جج جوجن جمنجتمامججج جج ججج ج جج جججج

 
_____________________________________________                                              

                         نام کتابی از لويی آراگون   :  ها     شده          تیر باران      های      نامه
           کتاابی از          و ناام   "                       افتااده خاراب اولای     "                         خراب اولی: وام ازبیت حافظ

 "                 گفتا که خراب اولی "       به نام                مارگريت دوراس

تانیمحسن بافکر لیالس  
 گودرز ايزدی
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ج      ر آغاز د
ج

جکالمیج  جیشق ج ج ججججج ج ج جج
جمی جت  نستججج ج ججج جو هجب ماندججج ججج ججججججج

ججب جگ جندگاکجِک   جوج جج ج ج ج ججِ جج ج ج جج ج جج جکماکج جج جهایججج ججکشیدهجججج جج جج
ج وجچغا جخد جب   ج جججج ج جججج ججججج

ج وجچغا ج  دجس گجیری جب   ج ججج جج ج جج جج جج جج جججج ججججج
جهایججججج وهججوج جه لجججج ج جج

جوجماج وجتنجب  ن  جج ج ججج ججج ج ججج ججج
ج لباخت  جج جتنجججیجججججج جج

ججوجهیبتج ججج جبیجبدنلجخ ونیدجج جج جج ج جج جج ججج جج
جماهجو ج وخشانیجبیج لیلجستاوگاک جججج جج جججج جج ججج جج ججج ججج ج ججج

ججج وجچغا  ججججج
جگمگشتگیجب  جوجهر  جِجنبان  جججج ججِج جج ج جج جج ج ججج ج جج ج ج جج

ججک جتاوندجِجمست  ج ج جج ج ججِج جججججج جمیج جگ ندججج جج جج
جب ج ش جب سیجِج  ووننجِجنس هم د جج ج ج ج ج ججِج جج ججج ججِج ج ج ججج ج ج جج جج

جنائل جچمدن ججججج جج ج جنطه جججتاجججج ج ججِجناناکجِجسرگشتگیجِجججیجججج ج جج ج ج ج ججِج ججججج
جچغا ماکجباند ج جججج جج ججج جج

جو یج گرج ننج  دج نگشت ج ج جججج جج جج جججج ج ججج ججج
جنیامبرجِج می ی ججج ججِجج جج جججج

جج   ه  ج هد کجججیجججج جج ج جهایججج جمباوکجججج ججججج
ججت وانماکج جج ججج جمیجج جگذ نت دججج ججج جج جج
جت یدهجججججججِج وجتاوجِج ج جی سب تجججیججججج ج جج جججهاجججج

ججه   جلع تجب جخ ونیدج جج جج ج جج ججج جججججج جمیجج جفرستا ن ججج جج ججج ج ججوججج
جهیچجمعش قی جج ج جج جج جنباهتیجب جماهجند نتجججج ج جج ججججج جج ججج جج  ججج

 
 …           چهل سال از 

ج ولجسالج  جمرگجماجگذنت ج ست ج ججج جج ج ج ججج جج ج ج ججججج جج جج ج جج
جهو   جج ج  د کجه جبدجنب  ججج ج جججج ججج ج جج جج ججج

جکاوم د نیج نتجخ ج  نت  ج جج جج ج جج ج ججج ججج جج جججج
ججج ماج جمیج جندججج جج

جن واکجن نید جوقصید جج ججججج جج ج ججج جج ججج
ججگاهج وجبت ج  ویج ججججج ججججج جب س جججج ج ج ج یججج جن واکججج جج ججج

ج ل ج ماجبر یجبوشتجت گج ست  ج ججج جججج ج ج ججج جج جججج ججج ججج

ججنعره  جهایجججج جمستان جججج جججج جج
جح وی  جج جهانیججج جباجم یج مج سبیججججج جج ججج ج جج ج ج جججج
ججو گه  جیجقش گج مید`جج جج ججج جج جججج

ج ل جبر یجبوشتجت گج ست ج ججج جججج ج ج ججج جج ججج ججج
جچکجهاجک جفر  جنرج  ج نتیاقجب   ج ججج جججج جججججج جججج ج ججج ج ججج جج جج

ججحاالج  جبر  جبر نتجنام ج ج جججج ججج ججج جج جججججج جمیجج جن نس ججج ج جج جج
جج گرج ج جنگوباکج ججج ج جهمل ججججهاججج جج جججج وستتج  ومجو جججیججج ججج جج جج ج جج

جب جچتشجنسش دجو جج جج ج ججج جججج جج
جمر جب جقعرجهو  جنفرست د ججج ج جججج جج ج جج جججج جججج جج

 1۵۱۱ديماه 

 
 
 

*** 
 

ج گ ن جب جستمگر نتجسپر ند جج ج جج جج ججج ج ج جج جج ججج جج ج جج
جچک جججت جو جبرجسرجنی هجججججهاججج جججج ج جج جججججج جمیج جنشان دججج جججج جج

ججب جنیرنگج جج جججج جمیج جچمی ندججج جج جج ججوججج
ججمحب ستج ج ج جج جمیج جک  دججج جججج

جج ننجمانی جک ج ج جج جججج جج جتش  جج جج جت نی جججیججج ججج جج
ج یجچ   ی ج ججججج ج!ج

جک جحسرتجندوم جج ججج ج ج ج جج جج
جمنجو جج جج

جفر ند ن جب  ی ج ج ججج ججج ججج جج
ج

ج***
جبیاجوویجه جبرن ن  جج جج ججج ج جج ج جججججج

جمشتیجمن ج جج جج جج
جمشتیجت  ججج جج جج

جهواکجهمینجگ ن جچغا جند ج جججج ججج جج ج جج جج ج جج جج جج
جمشت جمشت ج ج ججج ج جج

 
ج***

ججب جهو  ج جج ج جج جمیج جوو ججج ج جج
ججِج خترکجِ ج جج جج

جتنج سباندهجب ج  غجِجناک ججِججج جج جج جججج جججج ج جج جج
جب جحس جحاکمیجک   ج جج ج ج جج جج ج ج جج جج

جید لتج وجچستینج  و جو جج ججج جج ججج جججج جج ججج جج
جفش گ جفش گ جج جججج جج جج

ججتطسی ج جج جمیجج جک دججج ججج
ج
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 ثريا
ج

جمر  کِجمرک جنور ج ج جج ج ج ج جِج جج ج جج
جمر  کِجحانی  جج جج جِج جج ج جج

جمر  کِجه   جوجنمال جج ج جج جج ج جج جِج جج ج جج
جچبست   ججج ججج

جمن ججخ  مجچبستنجندهجججج  ججج ج جج جج جججج ج ج ج مججج جج
جج نیج جطل عجکر هج ستجبرجنیشانیجج ججج جججج ججج ج جججج ج ج جج ج ج مجججج جج

جنرّةجنیرِجنستاک ججج جِجج جج جج جّ جهان ججج جججج
جن ش ج ج شججج جج

جنباهتج  و جنیمر ِج ک جِجج ج ج جججج ججج جج ج جججج
جباجنهف  جج جهانیجججججج جججج

جک جنسلجمی ج جج ج ج جج جگیرندججج جج ججج
جت  جت جنسلجمیججج ج جج ج ج جج جگیرندججج جج ججج
جج وجما جججج

ججباجچو وهانیج و   ج  کجبافتِجگیس ها  ج ج جج جِج ججججج ج ج جججججج جج ججج ج ججججججج
ج کِجطل عجکر ةجنیشانی ججج ججججج ج ج جج ج جج جِج جج

جهماغ شج ست ج ججج ج ج جج جج
جکلماتیججججبا ججج ججج

جک جب ج  وند جججج جج ججج جج
جصد ج  وند جججج ججج جج

جمخاطبج  وند جججج جج ج جج جج
ججحذوجحذو ج ججج جج

ججخهرج ج ج  وندج ججججج
جفر ند کج حتیاج جججج ججج جج ججج ج ندججج ججج

جک  جنفسج  وند ج جججج جج ججج
جهمین جج ج کِجبینِجخه وِج خ ِجنیشانیججج ججج جِججج ج جِجج ج ج ج جِج جِججج جج

ججحسا ج  جبرکر ه ج ج ج جججججج جج جج
جباج ندگی ج ج جججججج

جوَجم یجک جچبستنجنده ج ج جج جج جججج ج جج جج ج مجججَج جج
ج  جبرکر ه ج ج ج ج ججججج

جچه جووج ج ج ج یج ججججججججججج
جن  جن ب ججج جججهاججججج

ج ون ب  ججج ج جججهاججج
جهفتجهفت  ججج جج جهایجند متجججج ج جج ججج ججج

ج نیجمر هج ستج وجمن ج ججج جج ج جججج ج ج جج ججج
ج یتر قجمی ج جج جج جج جک  جب جقتلشججج ججججج ججج ججج

ج نری ج ج ستجججج ج جمر هج ستججج ج جججج ج جج
ججِج وجحض وِ ج ج جججج

جبا نرساکِجونژه ج جج جِج جج ج ججججج
ججکلماتِجوهاجنده ج ججج جِجج جج ججج

جوجهمینج ک ججج جج ج ججج
ججک ج  جبه  جطل عجکر ه ج ج جج ج جج جج جج جججججج جج
جباوِج نگر ج یتر قجمی ج جج جج جج جججج ج جج جک  جججججِج ججج

جنباهتجند و  ججج ججج ج جججج

ج
ج
جب  ججکل ناتر ججج جججج ججج

جگک ند جج ج جج
ججججچنا

جوض  ک جج ج جهایجگ وستاکججج ججج جج ج جج جججهاجججج
جفرماند و کجقدسیجججَجوَ ج ج ججج جججج ججج ج جج

جک لجمی ج جج ج جبر ج کججج ججج ج جج
جساندونججمی ج جج جج ج جخ و ججججج جج جج
ج وجگ وجمی ج ججج ج جخ  بدججججج ججج جج

جتنجیرض جمی ج جج ج ج ج جج جک دججج ججج
جمیجججَجوَ ج  ندججج جججج

جم هاجوجناخن ج جججج ججج ج جججهاججج
ججت وا ججج

ج وگ وجنمی ج جججج ج جوون دجججج ججج جج
ج ند م جج جهایجت اسلیجججج جج ججججج ججج
جه  جج

جوندجمی ج جج ج جک  دججج جججج
جچه جج

جججنیستا ججج
جججنیستاجج ججج
جججنیستاجج ججج

جهواکِجنام  وک ج جج ج جِججج جج جج
جبی ججگ وجماندهججج ججج ججج ج ندججج ججج

ج وجخ کجغلتیدگاک جج ج جججج جج ج ج جججماکجنیستاججججج جججج ججج
جبی ججگ وججج جج
جگ وهایجججَجوَ جج جج جماکججج ججج

جمید کِجسسس ج ج جِج جج جهایجهمعیجججج جج ج جج ججج
جهوووووووووی ججججججججججج

جساندونججخیر تجمی ج جج جج جج جج جج ج جک ی ججججج جججج
جمالیاتجبر  وند جججج ج ججج جججججج

ج  جحط قجنوروندی ج جج ج ج ج جج ج جج جماکججججج ججج
جن  ج  جحط قجمیلی نیججج جج جججج جج ج جج جماجبر  وندججججج جججج ج ججججج

ج  جهماغ نی ج ج ج جج ج جهایجتو عججججج ج ج ججج جچووجه جججج ج ججج جج
جمالیاتِجبرج وچمد ج ججج جج جِجج جججججج

جبر  وند جججج ج جج
ججمبا   ج!ججج

جب جکسرجب  ه جمبتالجن ند جج ج جج ججج جج ج ج ج ججج ج ج جج جج
جماجنوروند نیجهستی  ججج ج جج ججج جج ج ج ج جججج

جک  ج ک ج جهایججج جماکجب جگ وهایجبوشتیجججج جج ج ججج جج جج ج جج ججج ججج
جسسسجججَجوَ ج جهایججج ججج

جبوشتی جج ج جترججج جج
جنیا جمبرمج  وند جججج جج ج جج جججججج
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   ها              تر از آن سال    کم
ج

ججوجمنجه    جج جج ج ججج
جهایجخالیج ست ج ج جج ججج جج جهانماکجو ج  ومجججج ججج ججججج جج جججج

جوجب یجناک جججج ج جججج
جک جنیچیدهج وجک   جو جج ج ج ج ججج ججج جج جججج جج
جنشست ج وجخطج ست ج ج جج ج ججج جج جج ج جججهاججج
جوجماجهرجکد مج وجو هی ج ججججج جج جج ج جج ج ججج ججج

جت جب جو هجخ    ج ج جججججج ججج جج
ججوجمنجه    جج جج ج ججج

جب جو هجت جمی ج جج ججججججج جوومججج ج جج
ج

جک    ج ج جهاجبرقج  وندججج جججج جج ج ججججج
جک  جترج  جچکجسالججج جج جج جججججج جججهاججج

جک جک  ج جج جترجبرقججج ج ججج جج
جک  جترجبا یججج ججججج جج

جک    ج ج جهاج وختج  وندججج جججج جج ج جج جججج
جکمترج  جچکجسال جج جج جججججج جج جججهاججج

جک جک  ج جج جترجبرگججج ج ججج جج
جک ججوج جترجسان ججج ججج جج جج

جک    ج ج جهاجوهگذوج  وندججج جججج ججج ج ج ججججج
جک  جترج  جچکجسالججج جج جج جججججج جججهاججج

جک جک  ج جج جججترج ند وججج جج جج جج
جک  ججترجن جرهججج ج جججج جج
ج

جخیاباکجنرج  جقدم ج جججججج ججج جهایجس گینججججججج جج جج جج ججج
جنرج  جسان  ججج ججججج جج

جک جهرن جب ج نبالج نگریجمی ج جج ج ج جج جج جججج جج ججج جج ج جج جووندججج جج جج
جوجت جب جو هجخ   ج ج جججججج ججج جججج

ججوجمنجه    جج جج ج ججج
جب جو هجت جمی ج جج ججججججج جوومججج ج جج

ج

 
 
 
 
 
                های هزاران ساله         استخوان    با

ججبا ماندگاکج جج ج ججج جهایجمتالنیجججججججه ا هججج ج ج جج جج ججج
جباو ک جججو جججججججج

جبر یجهستج یج ستخ  ک جج ج جج ججج ج ج جج ج جج جج جهاجوجنامججج جججج جهاجتماناجمیججججج ج ججج جج جک  دجججججج جججج
جوجسس تجن جلی  ک جج جججج ججج ج ج ج ججج

جبر نشاکجصد یجکُشتنج  و  ججج جج جج جُ جج جج ج جج جج ججج جج
ج

جنماجکشت  جج ج ججج ج ندججج ججج
جوجخالیِجتن جِجج ججج جهاجو جب جچ جججج ججج جهاج ند خت ججججججججج جج جج ج ندججججججج ججج

ج

جچک جک جمیججج ج جج جماندججج جججج
جمرگجو ج ندگیجخ  هدجکر  ج ج جج ج جج ج جج ج ج ججججججج ج جج

جوجچک جک جمرگججججج ج ج جج جو ج ندگیجمیججججج ج جج ج ج جک دججججججج ججج
ج وجهرج قیط  جججج جج ج جیجخالیججججججج ججج ججج

ججججتَ َشجو  ججَجَ
جباوهاجو ججج ججباوهاججججججج جججج

ج  جوو خان  ججج ج ج جیجه  و کجسال جبیروکجخ  هدجکشیدججججهاجججججج جج ج جج ج جج ج جج ج ج جججج ججج جج جججج ج ججج
جحاال ججج

جمر میجباج ستخ  ک جج ج جج جججججج ج ج ج جهایجه  و کججج جججج ج جج جسال جججججج جججج
جمر میجنُر جججُ ج ج ج جج

ج  جسس تجوجباو کجگذنت  جج ج ج جج جججججج جج ج ج ج ج ندججججج ججج
جوجبر یجبیروکجچوو کجنام جججج ج جج ججج ج ج جججج جج جججهاججججج

ج نبالجگل نتاکجمی ج جج جججج جج جج جگر ندجججججج جج ج ج!ج
ج

جنماجکشت  جج ج ججج ج ندججج ججج
جوجخالیِجتن جِجج ججج جهاجو جب جچ جججج ججج جهاج ند خت ججججججججج جج جج ج ندججججججج ججج

 1۵۱۱بهمن 
ج
           ديدن با تو 
ج

ج ندکجباجت  جججججج ج ججج
جنبر جباجمرگجم رره ج ج جج جج ج ج ججججج ج جهاستجججج ج ججج

جوقتیج وجحافر  ج ججج ججج جج جیج ستخ  کججججج جج ج جج جهانماکججججج جج جججج
جن جبرگ ج ججج جج

جمی جت  ندججج ججج جج
جسال جهاج وج فتا نشجبماندجججج ججج ججج جج ججججججج جججج

 محمد زندی
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 ها مرگ بر میدان
ج
ج
ج
ج
ج
 فرامرز سه دهی 
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

ج! ننجهاجتور کج ست
جهم ج ی ج  جن جمید کجنروعجند

جکشتاوگاه
جنسستجمیبومنج گرجنانشج

ج گرجنانشجنسستجمی
جب جمید کججو هجچهنجوسیدجنمی ج جِجججججج جج جج جج جج

ججس  وجج ت ب  ج ج جج جججِججج جندجنمیج
ج اوجو هججولیعصر ج جججج جِج ججججججج

ج(قبلج  جحرکتجمسیرتاکجو جمشخصجک ید)
ج!ب جو     ست جو   ست

جمید کججفر وسی ج ج ج ج جِجج جج ججج
ج مامجحسین جظورججیان و ست ج ججج ج جج جِج ج ج ججج جج ج جج جج جج

جباالجهاج ست
جنانین

جنیع جبا ج ستجوججغ " ج جُج جج ج ججججججج جججج
جباجچهجوج جل  جججِج جج ج"...جججج

ج
ج!هاجتور کج ستج نن

جمید کجو ج ووجب نید
جسعدججوقاصجیجنام  ججج جِج ججج

جبرسدجب ج ستججفر وسی ج ج ج ج جِجج ج ج جج ججج ج ج ج:!ج
جچقایججفر وسی ج ج ج ج جِجج ج!ججج

جک  جمی یتر قج
جب ج ست وجماجب  

جو ج-" ر جگر وکجتف جت  یتف جبرج"
ججو  وتجج ونا ججمحم  ججغ ن ی؛ ج جج ج جِج ج ج ج ج جِج جج جِججج ججججج

ج.  جناه ام جسانس وجکر 
ج

ج! ننجهاجتور کج ست
جمسیرججناهان ج  جقبلجمشخصجب   ج ججج ج ج ج جج ججججججج ججج جِججج جج جج

ج نطال نیشج  ج
جماستججبوبواکجکیل نیج وجونال ججججج ج جج جج ججج جج جج جج جِجج ج ججج

جن مجمینیا هج
ج ش ج وج ش جج  نشگاهججتور ک جج ج جِجج جج ج ججج جِج ج ج ججج جج ج جج

جو جب جمنجبدهجهانتج ست
ج!محب ب 

جباندجب جسمتجج نگرججخیاباکجبرون  جج ج ججج ججججج جِج ج جج جِج ج ج جج ججج ج.ججج
ج! ننجهاجتور کج ست

جمید کجج نطال  ج جِجججج جج ججج
ج:ب جنا مجچمد

ج-بر یجت جووسریجخرندم
جو جبا جبجر  ج جججُ جججججج

جلع تجب جمفع لججبی  سه جیججسرججسهر) ج ج جِج ج جِج جج ج ج جج جِججج ج ججج جج ججج ج(ججج
جیانقجب  ن جهر و

ج نگری
جوجکتا 

جنیرننجوجفرها 
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جلیلیجوجمج  ک
ج(؟ن نس دجمیو جنیشج  جمر هاججهاج کو ستیج ر ج)
ج

ج! ننجهاجتور کج ست
جمید کججچهج   ی ج جِجججججج جج ججج

ج! وباوهجب جو    ست جو   ست
جمید کججصا قی  ججج جج جِج جج ججج
جنی ج  نرهجندن 

جچنتج هللجج نرفیجج صفوانی ججج جج جِجج جج ج جِجج ججج ججج
ج(! ی ندجهاجچ م طدوجبعضیج  ج)

جنجلججه  نیجندن  جج ج جج ججج ج جِج ججُ
جسربا 

ج.وفتیجمیباندجب جلیالکاک ج)ن ج کجنیر  یج ست(ج
ج

ج! ننجهاجتور کج ست
جلیالجلیالجلیال/جلیالجووجبجر ند" جج ج جججُ ججج ججججج جججج جججج ج"!جج

جسی ج شماکججکشمیریجو جج ج جج ج ج جِج جج ج ج جج ججج
جسپوبدجفرسی یججس   ک هی ج ج ج ج جج ج جِج ج جج ج ججج جج ججج

جفیلجفیلجنترجفیل
جنجف جبخرج ست جبیل جججج جج ج جج ج ججج ج ججُ

ج!  جچبا  کج ووجن 
جلبججکاووک ج ججج جِج جج

جخاوک؛جوطب؛جخرما
جب ج وگاهجج لویجکیجوو جبی" جججج ججج ج جج ج جِججج جج جج جج ج"...ج

جت جو جبجر ندجهایجلب جج ج ججججججُ جج
جخرما

جسی جگیس جبل د
جمید کججچ   یجهایجنب ج جِجججج جج ج!جج

جت جک وجب  جیجبچ )
ج( شاشجن وجب  جن وش

جهیسج ج ج ج 
جمگرجک جنیا هجن یج مج نستا ه

جگر نفروشججمورچبا جهایجس  وی  ج جججج ج ج جِج ج ج جججج جج
جکش جمینامجفرو گاهیجستجک جه   ه جچهج

ج ستجج پت جج جِج ج جج
ج وج ستججو ستجج نگری ج ج جج جِج ج جِججج ج ج جججج
جک جت جخیلیجباو کجندی

جباوندی
ج وجسر می یج نگر

جچفتا جوجلگنج لج ست
جنامجوجنواوجتربچ )

جن هرججت جماماچ جج جج جج جِجج ج ج ج(تج
ج

ج!تور کج ننجهاست
ج ر ؟جچوومجنمیو جب جنا جج شجبطی  ر ج

ج!هاجمید کلع تجب ج
جفر وسیجو جبسشید

جه  نیجو جبسشیدجهایجنل
جسربا جو جبسشید

جناه ام جو جبسشید
ججسعدججوقاصج ججج جِج ج:گفتجمیجج

ج!ن جمید کج ندهجنماند
جمرگجبرجتور ک
جتور کجو جبسشید
جچ   یجو جبسشید

جبواوستاکجو جبسشید
جملیججمجلسجو جبسشیدجیجکتابخان  جج ج جججججج جج ج جِج ججج

جمتروجو جبسشید
جن   جو جبسشید

جنجلججکمیلجو جبسشید جج ج جججججج جج ج جِج ججُ
جو جبسشیدجهاجکب 
جو جبسشیدجهان ج ست

جمالف جو جبسشید
جنیر ه  جو جبسشیدجهایج کم 

جنت جو جبسشید
جباو کجج و نبوشتجو جبسشید جج ج جججججج ج ج ججج جِججج ججججج

جن جرهجو جبسشید
ج هج نگشتشجو جبسشید

جم هان جو جبسشید
جو جبسشیدجهانشجلب

جو جبسشیدجهان جب س 
ج.چکج کجو جبسشید

ج
ج! ننجهاجتور کج ست

ج؟چوومجنمی شجو جب جنا جج ر جبطی 
ج ر ؟
ج
ج
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مرثیه  22يک شعر از مجموعه 
 در تیرماه
 

ج خترم ج جج جج
جس تشاک جج جب  ج ندهجب جگ وتجک  دججججج ججج جج جج ج جج جججج جججج ج جج

جت جکشت جندی ج ج جج جج ج جج جج
جججملتیج ندهجب جگ وج ج جج جججج جججج جمیججج جن ندججج جج ج.ج

ج
ججببینجک ج  جچو مجسربرجبالشج ججججج جج ج جج ججججج ج جج ج جج جمیججج جگذ و ججج ججج جج
ج وجک جن لجمرگجت و جگرفت  ججج ج جججج ججج ج ج جج ج ججج ج جج جج

ججنامجحاللج ج ج جج جمیجج جخ و ججج جج جج
ج

جت فططج نستا هجب  ی ج ج جججج ججج جججج ججج جج
جوخ ندالن  جج ج ج ج ج ججججنگاهجججج جمیج جکر یججج ج ج ججک جب جججج ججج جخان ج ج تججججج جبرگر یججج ج ج ج ج جج

ج ماج نگرج تاقجک ج  جخ  جو جنخ  هیج ندج خترم ج جج ج جج جج جج ج جج ج جججججج ج ج جج ج جج ج جج ججججج ج جج ججج جج
ج

جج خیلج جج جخیالج جهایججججج ججخ شجچن دهجججج ججججج ج جج
ججبر وجوج ن  وشجنرجنرج ججج ججج ججج جج جج ججج ج جمیج ج ن دججج جججج

جت جمثلجمرغیجحاللجب ج  مج فتا ی ج جججججج جج جج ججج ج ج جج ج ج ج جج جج جج جج
جمرغیجحیر ک جج جج جج ج ج جج

ججک جمضهربان ج جججج ج ج ج جج جج ورهج ج ججصیا شجو جهستج ججججیججج ج جج ج ججججج ج جمیججج جک دججج ججج
ج

جت جب ج  مج فتا ی ج جججججج جج جج ججج جج
ججه ج  کج ج ج جج جخ ن ج ج ج ج نگ ویجججیججج جج ج ججج

جک جلگدجک  جند . ج جج ج ج جج ج ججج جج
ججوبدلجب جنر  جحر مج جج ج جج جج ج جج ججج ج جمیجج جن  ججج ج جج

ج
جکیان دج نشاک جج جججج جججججج

ججن واکجبرج ججج جج ججن جرهجج ج جبامجج جججهاجججج جججهاجججج
جکیان دج نشاک جج جججج جججججج

ج وتاونسی ج ججججججج
ججک جباجصد یجنرندهجخانگیجماو ج ججج جج ج ججج ججج جج ججج جج ج ججججج جمیج جک  دججج جججج

ج
جکشت دج خترم ج جج ج جج ججج جج

جکشت دت ج ججج جج
جتاجن جتنجک جن   ج ج جج ج جج ججج ججججج

جج ماجت ج گ ن ج ننجهم جتسثیرج ججج ججج ج ج جج جججج جج ج ج جج جججج جمیج جن یججج ج جج
ج یجججججججججچهتتتتت جی ن جمنججج ج جج جج جج

جگلجسرخیجک جبرجگل یجت جوونیدهجب   ج جججج ججج ججج ججج ج جج جج ججج ج جج ج ج ج جج جج

ج
ج
ج
ج
ج

            شمس لنگرودی
ج
ج
ج
ج
ج

جبا جند ج ججججج
جگستر هجند ج ججج ج جج جج

ججونطش جیج نر کجو ج وترن ج جج ججج ججججج جج جججج جج ج جگلبرگججج ج جهانشججججج جفروجن نانیدججججج جججج ج ججج ج جج
جججو ن اکجک جند ج ججج ج جج جج   هججججج ج ندجججج جبلبالن دجججج ججج جججج

ج
جمیلی ک ج جتنجک جک جگر جگلیجنشست ججججهاجججججج جج ج ججج جج جج ج ج جج ج جج ج جج جج
جججنامجتر ج ججج جمیجج جخ  ن دججج جججج جج

ج
ججنع یجممسنج ستج ج ججج ج ج ج جج جصد نشاکججج جج ججج جججو ججج
ججججک جبر یجت جچو  ج ججج ججج جج ججج جمیج جخ  ن دججج جججج جنش  یججج ج جج جج

ججنع یج ججن جرهججج ج ج تجججج جو جبست دججج ججج ججججج
جک جصد یجنیرو یجخ  جو جه جنش  ی ج جج ججج ج ججججج ج ج جج جج ج جججج جج ج جج جج

ج
ججببینجک ج  جچو مجسرجبربالشج جججج ججج ج جج ججججج ج جج ج جج جمیججج جگذ و ججج ججج جج

جج وجک جصیدجحاللج ج ج جج جج جج ج جج جمیج جخ و ججج جج جج
ج
جج ولجتیرججججت جججج ج ج۸۸ج جج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
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 هرمز شريفی

 
 

                             به مادرم بگويید، غمگین نباشد
ج
ج

جب جما ومجبگ نید جغمگینجنباند ج ججججج جج ج ج ججج ججج ج ججج جج جج جج جج
جج ن جا جججج

ج ندگیجسا هجب   ج جججج جج جج ج ج ججج
جب جهماکج ند  هجک جهم  ج ج جج ج ججججج جججج جج ج جج ججیجماججج ججج

جبی ج غدغ ججج ج ج ج جج
جکبرنت جج جهایجججج ج ضاف جججج ججج جت یجججججو  ججج ج جنط ججج جهاماکجججج جج جن واکجججج جج جمیجججج جکر ن ججج جج ج جج

ج
جبر  ومجو جن   شجک ید ججج جج ججج جججججج جج جج جج

ج وجسال جج جج جهاستججج ج ججج
جججک ج وج جج جنیچانیچجتپ ج جججج جججج جهایجمر یجمشغ لجفر وج ستجججج ج ججججج ججج ج جج ج جج جج ج جج ججج
جب جخان  ججج جج جیجماجه جسریجب نیدججج ججج ججج ج ج جج ج ججج ججج

جوقتیس جن ج ند نی ججج جججج ججج ج جمیجججججججج جمیر ججج ج ججج
جیل  جججهاجججج

جباغچ  ج ج جهاجو جنرجمیجججج ج جج جک  دججججججججج جججج
ججوجباو ک  ججججججج

جگاهیجباجصد ئیجنع  جج جج ججج ج ججججج ج ج نگی جججج جج جمیجججج جباو ججج ججُجوُججججج
جخاک ججج

جب یجتا گیجمی ج جج ج ججججج ج ج هدججج ج جج
ج وجگ وستاک ججج جج ج جمحلیججججججج جج جج

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

       ايستیم       که می     است      جايی        خیابان، 
ج

جِجباجکمیجبا ِج جججج ج ج جبیججج جحاصلججج ج ججج
ج ش  ج جهان ج  جچکِجت ستججج ج ج جِجج جججججج جججج

جج مرو جیصر  ج ج ججج ج ج جج
جس  ججن ب  ججج جججج

ج و خرجتابستاک ججج ججججج ج جج جج
جباجکمیج ر غ جج ج جج ج ج جِجونگیججججج ج جِججج

ج
ج ش  ج جهان جو جک جب ج برهاجمیججج ج ججج ج جججج ججج ج ججججج ج و یججججج جج جج

ج  ویجکن ج جج جججج
جفاصل  جج جیجماجتاج وختجججج ج جج جججججج جهاجوُج برهایجخ کجججج ج ج جج جج ج جُججج جججججججججچلو   جبوا جهو  ججججججججج ج جججج ججج ج ج جججنسویجج ج ججج
ج ست ج جج

جبا جه جخیاباک ججججج جج ج ججججج
جهانی ج ستججججج ج ج جک جهسدها ج وجچنجا جب جن اسانیجنیا ج  وندج جججج ججججججج ججج ججج جج ججججج ججججج جججج ج ج ج جج ج ججج

ج  ویجکن ج جج جججج
جلج نستا کججمث ج ججج ججججج

جنشتجن جگ   لجب وگ جج ججج جج ج ج جج ججج ج جج
ج

جباجکمیج حساساتجحطیطی جنان  ججج ججج جججج جج جج جج ج ججج ج ج جهان ج  جچکِجت ستججججج ج ج جِجج جججججج جججج
جنگاهجکن ج جججج جج

ج  جهرهانیجک جچبی جججج ج جج ججج ج ج جست جنگاهجکنججججج ج جججج جججج جج
جنس فر ججج جج

جناهانشجو جل گ ججججججج ججج جل گاک جوویجبرگجججج ج ججج ج جججج جج جهاجمیجججج ج جکشاندججججج ججج جج
جنس فر ججج جج

ج ستجمی ج جج ج جگذ و جوویج ن  نگیججج ج ججج جج جج ج ججج ججج ججشججج
ج ش  ج جهان جو جک جب جخیاباکجمیججج ج جج ججججج جج ججج ج ججججج جج و ی ججججج جج جج

ج  ویجکن ج جج جججج
ججهرجچ می  ج ج ججج جج
جب ج خ  ج ججج ججهانشجججج جنیا ج  و ججج ججج جججججج

ج  ویجکن ج جج جججج
ج مرو جیصر ج ج ججج ج ج جج

جس  جن ب ججج جججج
جکمیج و  جججج ج جج

جغرو  جقرم  ج ج جججج ج ج جج
جکمیجچبی جججج ج جج

ج
ج
ج
ج
ج
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 زن
ججنیا ه  ج جن مید جبیججججج جججج جج ج جن اهججج جججج

جگاهیجنا شجمی ج جج ج جججج ج جوو جججج ج جج
ج  و جباجخ  شجبل دجحرقجمی ج جج ج ج جج ججججج ج ج ج ججججج ج ندججججج ج.جج

ج

ج  دجناکِجل  ش جج جِجج جججج ججج
ج وجس جگ ه ج ج جج ج جج جتَ جججةج ججماندهجججَ جججج

ججکمیجنیا جوجنسیج وجسیبِجکب    ج جج جِج جج جج ج جج ج ججج ججججججج ج جج
جباج ا وجکو   جج ج ججج جج جج شجب ج ند ک ججججج جج جج جج ججج جج
جخاکرو ِجک   ج ج جِج ج ج ج جنیجججةجج جکشاکججج جج ج.ج

ج

جچبروج  و  جنیا ه ج جججججج ججج جج ج ججج
جچبروج  و  جن مید جج ج جججج ججج جج ج ججج
جچبروج  و  جبی جججج ججج جج ج جن اهجججج ج...ججج

ج

جمنج س ِجک   ِجماوکسجو جب جنا جنمی ج ججج جججج جججججج ج ججج جِج ج ج ج جِج ج ججج جچوومججج جج جج
ججمنجهرگ جن جصفح ج  جل ینجنخ  نده ججج ج ججج جججججججج ج جج جج ججج ج ج ج جج ج مججج جج

ج ماجنمی ج جججج جج  ن ج ر ج پجب ج نیاجچمدهججج ج جججججج جج ججج ج ججج ج جج ج مججججج ج!ج
ج

ج الکجس جماهِجکاملج ست ج ججج ج جج جِج جج جج ج جج ج جج
جبا نشستگیِجمر جو ون جنسر ه ج ج ج ججج جججج ججج ج جِج ج جج ج جج ند جججججج ججج

ججم تررمج ج ج جبچ ججج ج جهایجکاوگاهِجنعرججج جج جِج جج ججج جج ججج
جیبت جنامجک  دجججج ججج جج ج.جج

ج
جبا جبرمی ج ج جِجگر مجنشتِججججججج ج ججج ج ج ججسر ججج جج

ج کج  و جچهست ج  ج نتوایجک    ج ج ج جج جج جججججججج جج ج ججج ججج جج جج
جسمتِجسان جووننِج وختجوج ن  وجوجچ میتتتجمی ج ججججج ج ج ججج جججج جج جج جج ج جج جِج ج ج ججج ججج جِج ج جوو ججج ج ج.ج

ج
جک جنیست دجکسانی ججج ج جج ججج جججج جج
جک جص وتِجونگ جِججج جج ج جج جنرندججج جج جخ  جججةج ج جججو ججج

جمرتبجسمتِجسیلیِجبا جمی ج جج جِججج ججج جِج ج ج جج جج جگیرندججج جج ج!جج
ج

ج وجکمابیشجفومیده ج جج ج ججج جججج ج جج ج ستججج ج جج
جباجمنج  جنسبتیج  و  ججج جج ججج ججج ج جج ج ج.ججج

ججج ر ج ججقَسَ جبخ وم ج جج ج ججج جَ ججَ
جهم ج ناکجججةج جنیا هججججج ج جججج
جهم ج ناکجججةج جن میدججججج جج ج جج
جهم ج ناکجججةج جبیججججج جن اهججج جججج

جخ  هر کِجمن ج جِج جج ج جج ججججج ندتتت!ججج ججج
ج

                              وگوی تلفنی روی پل  عابر پیاده     گفت
ج

جمم  ن  جج جج جج
جبدجنیست  جج جججج جج

ج گرجبگ ن جبدجنیست  جج جججج ججج جج ج ججج ج جج
ج ووغجگفت  ججج جج ج ج مجججج ج.ج

ج

جبدجنیست  جج جججج جج
جکمیجخست  جج ج جج ج جج م ججج جج

جمر   جمثن   جمستثصل ج ججج ج ججج ج ججج ججج ج ج ج.ج
ج

ج وج ندگیجهم  وهج  جماضیجمهلق جج ج جج ج جج جججججججج ج ج جج ج ج جججججج
جبدمجمی ج جج ج جججچمده ججج ج جج

جناند جب جهمینج لیلج ستججججج ج ججج ججج جج جج ج جج جج
جک ج ننجهم ج  غ ک ج ج جج جج ج ج جج جججج ج مججج ج.ج

ج

ججج الک!؟ ج جج
جباالیجنُلجتجرنش جج ج ججج جججُ ج ج مجججج جج

جنُلجنیا ه ج ججججج ججوو جججُ جج
جج  ومج نرهج نره ججججج جججج جججج

جب جوخساوجغمگینجمر مجنگاهجمی ج جججج ججج ج ج ج جج جج ج ج جججج ج ججج ججک  ؛ججج ججج
جخُر جوجخر   جج ج جج جج ج جترج  جخ  مجججُ ج ج ج ججججج جج

جغیرِجممسنج ست ج ججج ج ج ج جِج ج.جج
ج

جبَد جبُرنده جبی جججج ج جج ججججُ ج…جججو هجججَ
جهرج  جنیشجمی ج جج جججج ج جج جوومججج ج جج

جبا جباج وهایجبست  جج ججج جج جج جججججججج
جووب  جج جووجمیججج ج جج جن مججج ج ج.ج

ج

جمم  ن  جج جج جج
جخ   ج جک جج …ج ججن  ججج جج

ج ماجخ ب  جج ج ججج ج!ج
جججججگاهیجباج ش جبا  ج ج ججججج ج ججج

جخ   جمی ج جج جج جبی  ججج جججج
ج نگاوجوفطایجقدنمی ج جج ججج جججججججج ججج

ججب ج ندن جچمده ج ججج جج جج جج ج ندججج ج.جج
جحیرتجچووج ست ج جججج ججج ج ججج

جنسیج  جنسیجونر ک جج جج جج ج جججججج ج جترججج ج!…ج
ج

جلع ت جججج
جججلع تجبرجت جه  و ج جج ججج ججج جبیجججةججج ج!جججحیاججج

ج

ج ل  ج ل  ججججج ج ل جج …جج ج!جج
ججقهعجند! ج جج ج جج
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      سرودن  «   نه »             اعتراف به از 
ج

جه ا جبا ه  ج ججججج جججج
جکاوجمنجنب  هجوجنیست ج جججج ججج ج جججج ج ججججج

جججججک جباج جمشتج ج جهانیج  جچتشججج ججججججج جججج
جنخل ج ججججهایجخشمگینِجخ کجو ججج ج ج جِج جج ج ج ج جج ججج

ج وجخیاباکجبش و ن  جججج ج ججج ججججج جججج
جباجضج  ج ج جججججهایجن جنرندهجبرجه ا هججججج جج جججج جج ججج ججج جیجهفتشجججج ججج ججج

جباجفرنا هایجن جنل گج وجگل جب جلحر  ج ج ججج ججج جج ججج جج ججججج ججج جج ج ججج جیج ید مجججججج جج ج جججج
جک جنمی ج ججج جترسدججج ج ج جج
جباجنعره ج جججهایجه و لعری ج وجبسترِج حتضاوججججججج جج جِجج جج جججج جج جج ججججج ج جج ججج

جباجنِس ه ج ج جِ جهایجنرهیِجکاووکججججج ج ججج جِج ج ج ج جج ججج
جب جوقتِجچ ِجگل ج جِج جِجج جج جج جچل  ج وجل ل ججج جج جججج جج ج جهاجوجلی  کجججج جج جججج جججهاججججج

جصد یجمح وکِجکپرهانیجمورباکجججباج ججج ج ج جج ججج ج جج جِج ج ج ج ج جج جج جج
جباجغرن ِجس گ  وِج هطاناک ججججج ج جججِج ج ج ج جِج جج ج جججج

جججججبرجه ا ه جج جیجسل جبست ججج جج ججج جج جیجخ  ستاکجججج ججج جج ج ججج
جغرشجججججباج ج جهایجگاومیشیجتش  ججج جج ججج ج جج ج جج جج ججج

جک جسُ ج وج ندوهج  و  ججج ججج ج ججججج جج جُ جج جج
جوجسمتِج نگریج  جه  بگاکِجهواکِجو نوا گی ج ج جج ججج جِج جج ج جِج جج جج جج ججججج ج ج جج جِج ج ج جستجججج ج.ج

ج
جه ا جبا ه  ج ججججج ج!ججج

جکاوِجمنجنب  هجوجنیست ج جججج ججج ج جججج ج ججججِج
جباجباو کِجنَ ل  جج جِججَ جیجتش گاکججججججججج جج جج جججج

جوج سام  ج جج ج جسر نیج روکجججج ج ج ج جج ججج ججهایجججج جج ورهجج ج جیج نشاکججج جج ججججج
ججججوو هایجخش ِجکو سالجو  جج جج ج جِج ج ج جج جج ج ج جج

جباجخ کِجخ نشجبرجنماجبش و ن  جججج ج جججج ج جج ججج جج ج جِج ج ج جججج
جباجخ کِجبا ماندهج  جسالیاکِجبمباو ک ججججج جِجج ججججج جججججج ججج جِجججج ج ج جججج

جباجخ کِج ستعمر ک جج ج ججج جِجج ج ج جججج
جباجخ کِج ستِجبرنده ج جج جِجج ج ج جِج ج ج جیجیبا ج وجس گرججججج ج جج ججج جج ججج ججج

جباجخ کِجگنده ج جج جِج ج ج جججن ناکِجیر ج وجنی  وججججج ججججج جج ج ج جِج جج ج جج
جباجخ کِج  قایج وندهجب جترکش ج ج ججج جججج ججج جج ججج ج جِج ج ج جججهاججججج

جباجخ کِجچکجنلِجونر ک جج جج جِج ججج جِجج ج ج جججج
ججججباجخ کِجگرناکِج ه   ج ج جِجج ججج ج جِج ج ج جج وج ید مِج کترجنرنمیساججج جج جج ججج جج ج جِج جج ج ججججج

جباجخ کِجچباکجبرجن ه  نیِجمحسنِجمحمد ج ج ج جِج ج ج ج جِج ججج ج ج ججج ججج جِجججج ج ج ججن وججججج جج
ج

جه ا جبا ه  ج ججججج ج!ججج
ججمنجهرمیجنسر ه ج ج ججج ج ج ج جج ج مججج جج

ججه جچکجک جو  جج ج جج ججج ججججگگاکِجسُرخ جو ججججج ج ج جُ جِج جج جج
ججججج  جنوانتِجخشمیجخ نباو ج جج ج ج ج جِج ججج ججججج

جونخت  جج ج مج وجخشا ِجنعرجججج جج جِج جج ج ججج جج جج
جوجب جسمتِجمغ هایجس گی ج جج جج جج ج جج جِج ج ج جج ججتاک؛ججججج ججج

جک جن اهگاهِجیطر  ج جج جِج جج ج ججججج جهاستججج ج ججج
ججنلی جکر ه ج ج جج ج مججججج ج!ج

جوجب جس یجگل  جج جج ج ج جج جججججیجکفتاو کج وجقلججججج جج جججججج جهانتاکجججبجج جججججج
جک جباجصد یجضج  ج ج جج جج ج ججججج جهایجنساوجمستجمیججج ج جج ج ج جججج ج جج جن ندجججج جج جج
جوج وجمفرغِجگ ش ج ج جِج ج جج ججج ججهانتاک؛جججج جججججج

جباجکالمیجنام  وکجوجبی ججج جج ج جج ج جججج ج ج ج جقافی جخ  ندم:جن ججججج جججج ج ججج ج جج ج!جججج
جن !جباج هاکِجخ نیِجس سن ج ج ج جِج جج ج جِج جج ج جججججج جججهاججججج

جن !جباجلباکِجگُرجگرفت  ججج ج جج جُ جِج ججججججججج جیجنیل فرججج جج جججججج
جن !جب جبا ه یجبی ججج ج ج ججججج جججج جج ورهججج ج جج

جک جگ ن  جج ج جج ج مجو جب جسیلیجن  ختججج ج جج ججج ججج جج جججججج ج!ج
جن !جب جتس جنانیج  جت  جججججج ججججج ج ججج جججج جج

ججن !جب جسرکر ه ج ج ج ج جج جججج جت؛جماوِجن واکِجنشتِجس گج ججج جج جِج ج جِجج جج جججِججج جججج
جججن !جب جنسستنِجتاو جب جحسمر نیِج  و جِج ججج ج ج ج جج جِججججججج جج ج ج جج جججج جج

جن !جب جکشتنِجکلمات جج جج جِج جج ج جج جججج جج
جن  ج!ج

جن !جحتاج وجسل لج نفر  یجن  ججج ج جج ججججج ج جج ججج جججج ججج ج!ج
ج
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  م:باجنا جوفیقجهاکجباخت ج ونعر
جبستاشجچبتینج
ج

             تاوان  عاشقی
جج ولینج ججج جباویج جک جتر ج ندمججججج ج جج ججج ججج جج
ججتیل ج جج ستج نبالججججوج ججج جججج جج ج جک  کاکجمیج ججج جج ج ج ج وندیج ج جج جج

جوَگ جشساکجمحل ج  جنیه ت جج جج ججججج جج ج جج جج ج ج جج جهایجت جمیجَ ججج ججج جگفت دجج ججججج
جوَ  هی جهی  جج جج جج ججَجج

ججونس ج ج جمیجج جوفت دججج ججججج
ج

ججبعدجتف گج ججججج ج ستجججوج جج ج جج
جج وجخاکج جج ججون هاججج ج جج جج

جججج نبالجِجقمط جها ج جج جج ججِجج جن تینجججج ججج جججهاججج
جججج ستجوجنا جج ج جهمجم ججوجججججهاج ج ج ج جهایججج جججگ جندهججججج ج جج جمیج جگشتیججج جج جج

جه گج وجهغر فیایجمرگججج جک ج ججج ججججج جج ججج جج ججج
ججوونایجن ونیجت جو جتاون ج ججججججججج ججج ج جج ج جج ججج جمیج جک دججج ججج

ج
جکمیجب وگترندی ج ج ج جج جج ججج ج جج

جججت جو جبرجم  و ج جج جججججج جمختاویج ندمججج ج جج جج جججج جج
جججججباجتص نریج  ج ج جج ج جغ لج نبایجچ   یجججج ج ججججج جججججج ج جج ج

جج نعسا ج جج جججخشمتج وجنامگاهججج ججج ججج جج ج ج جج
ج نگرجندندمت جج جج ججج ج ججج
ججبعدج وجس ج ج ججج جج جن ب جج جهایججججج ججناناکجتمامججججج جج ججج جججهاجججججماهجججج

ججج نبالج وجمترجهاج جج جج جج ج جج جمیجججج جگشتی ججج ججج جج
جتا  جو گگاکجخمیرندهجیج نیاجسخ یجگفت جبانی  جج جججج ججج جج جج ج ججججج جج ججج ج ج جج ج جج جج ج جج جججججج

جناگواکجغیبتج   ججج ججج جج جج ج ججج
ج

جججوج نریجن... ج جج جپانیدجج ججججج
ججب جتاو کجتمانایجلبخ دجوج جج جج جججج جج جج ججج جج جججج جوون انیج جججج ج جج

جبیماوستاکججج وج ججج ججج جهایجججج ججنید جوجججناجججج ججج ججحفرهجج جهایجججج جن واکجججج جج ججج
جججج نجیرجب ج ستجوجنا جج ج ج جج ججج جج ججج

جوَجقفلجبر هاکج وجچجمدجوجندجب  ی ج ج ججج ج جج جج ج ججججج جج جج ج ج ججج ججَججج
ج

جسرج نجام جج جججج جج
جِجباجط ا ِ ججج جهالججججج جب جسر غجت جچمدندجججلجهج جج ج ججج ججج جج ج جج جج

جوگ وستاکجت واجهانیجب   ج ججج ججج ججج جججج ججج جج ج جج
ججججججججتاجنامجت جو ج  ج ججج جحافر ججججج ج ج نیاجناکجک  دجججیججججج ججج جج جججججججج

ججججج ماجت ج  ج جججج جنان ج جنانینجنیامدیججججهاججججج ج ج ججججج ججججج
جوفتیجو جج جججج

جیشقجبرجم  وتجنرس جمیج ند جججج ج جج ج ج ججج ججج ج جج ججج ج جج
ججوب ج ندگاکجبشاوتجیانطیج جج جج جج ججج ججج جج ج جججج جمیجج ج هدججج ج جج

ج
2۱/۵/1041 

 زخم کلمات
ج

ج ر جک جمرگجو جکشت جب   ج ججج جج ج ججججج ج ج جج ج ججج ج.ج
جج خ جکلماتجو جوف ج ججججججج جج جج جج ج جمیج جکر ججج ج جج ج
ججو ندگیجو ج وستج ج ج ج ججججج ج ج جمیججج ج  نتججج ج ججج
جه ج  ج ننجووجب   ج ججج ججج ججججججج جج
جک ج وجو جکشت د ججج ج ججججج ججج جج

ج
جک ننجججباج جج جهایججج جباطل ج وجهیبجمحمدجمختاویجججج جججج ج جج ج ج ج جج جج ججج جج جج ججج
جترهم جججباج ج ج ج ج  دجفصلجججیججج ج ججج ججج

جج  جکتا ج ججج جچو وهای "ججج جج ج جبرجبا جوفت ججججج ججججج جججج ج" ج
جوویجمی جمحمد ج ج ج جج جج جج ج ججهعفرجن ن دهججج ججج ججج جججج

جنا   نتجججباج ج جج ج جهایجججج جج  جکتا ججججج ججج ج نفر  ن جج "ججج جج جج ج"ججهاججججج
ج  جوضاجخ د کجموابا ی ج جججج ج جج جج جج ججج ججججج

جسل لججج وج ج جهایجججج جتاون ج وننجججج جج ججج ججججج
ج

ججباکاکلجهاجیجنرنشاکج وجنی  وها ججج ججججج جج جج جج ججج ججج جج ج جج ججج
ججباجبیج ورگاکجِجووستایج ججج ج ججِجج جج ج ج ج جج جنینجچبا جج "جججج ججججج ج"جج

جمشقجججججک اوج ج جهایججج ججخطجنخ و هجججج جج ج ججج جج
جبا ختر کجس خت  جج ج ج جج جج جج ج ججج

ججک جنایج جججج جتاب تج ج ججم ن جججججهاججججج جج جمیج جکر ندججج جج ج جج
ج
ج و جو جکشت دججج ججج ج جججج

جباجمید ک جج جج ججهاجوجججججج جخیاباکججج جک جن اهجنماجب  ندججججهاججججججج جج ج جججج ج ججججججج جج
ججن واک  جج ججج

ججج وگرگجوجمیشجِجنامگاه ج جج ججِج جج جج جج ج ج ججج
ججبرج جسی  ج جس و  جس و  جچباکجججیججججج ججججج ججج ج جج ججج جج
جبره گاکجججججباناج جج جج ج جِج یماقججج جج ج ج.ِجج

ج

ج بتد ج هانش ججج ج ججج جو جبست دججججج ججج ججججج
ج ر جک جه  ج جج ج ججج جن جج "ج جج " ج

ججکالمیج نگرجبر باکج جججج ججج ج جج جج ج ج جنمیج ج جچوو ججج جج جج
ج 

جب جتختج نجیرشجکر ند  جج ج ج جج ج جج جججج ج ججج جج
ج ر جک جه ج وندک ج جج ج جج ج جج ج ججج ج.ج

جس   نیج نگرج وجسرجند نت ج جج ججج ج ججج جج ج جج جج ججج ج جج
ج

جبال جوج بانشجو جقیچیجکر ندججججهاجججج جج ج ج جج ج ججججججج ججججججج
ججب جخاطرجوفاقتج جججججج ج جج جج ج نرن  ج ججج ج شجججج جج

جباجکلم جوجباو کجوجچنی   جججججج جج جججججج جج ج جج ج.ججج
ج

جوچنگاهجباگل یجخ نینجبرتیغ جیجقیچی ج جججج جج جججج ججج ججج ج جج ج جج جججججج ج.ججج
ججباج هاکجبست   جج ججج جج ج جججج

جججب جتختج نجیرجنده  ج جج جج جججج ج ججج جج
جمرگجو ج وجهانشجونخت د ججج جججج ججج ججج ججججج ج ج.ج
ج ر جک ج شماکجووننج ش ججج ج ج ججج جج ج ج جج ج ججج جج

جج  ج ندگیج ج ج جمیججججج جگفتججج ج.جج
ج ر ک جمرگجو جکشت جب   ج ججج جج ج ججججج ج ج جج ج جج جج

2۰/12/1044 
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   ها      نرگس
ج

ج نن ججوو هاجججج جج جج
جباجون  جهانیجسرجمیججججججج ج جج ج جج جک  ججججج ججج

جک جحض وناکجباجچناتج وجچمیخت  جج جج جججج جج جججججججج جج جج ج ج جج ج ندججج ججج
ج ماکجو ج وجیصب ج ج ججج ججججج جج جهان جمیججج ج جج جج و ن د ججججج جججج جج

جهم جصیا  نیجک جباجمنجوو گاویج وجل تساجنشست د ججج ج جججج جج جججج جج ججج جج ججج ج ججججج ج جج ججج ججج جج ج جج
ججه    ججج

ج وجنب ج جججججهایجتاوججججج ججج
ج  ج هاکجنیاکاکجمی ج جج جج ججججج جج ج جخ  ن دججججج جججج جج

جبر یجمستجکر کجماهی ج جج جج ج ج ج جج ج ج جج جج ج...ججهاججج
ج

ججوجبرنجساو نیجک ج وجمر جمر جبیجا ججججج ج ججج ج ججج جج ج جج ججججج ج جج ججوهاججججج جج
جباجسیالیتجذه  جو هجمی ج جج جججج جج ج جج ججججج جووندججججج جج جج

ججسر ه و ج جج جسر  نرجججوججج جججج جج
جمی جکاوندجوج ووجمیججج ج جج جج جج جج جک  دجججججج جججج

جساق  ججهایجطالنیجسیر  جندهججججج ج جج جج جج جج جج ج جج ججج
جججج  جیانطیتجو  ججج جج جججج

ججج وج پج پجنگاه ججج ج جج ج جججج
ج  ل هایج ش ج ر کجوجساقج وست ج ج ج جج جج جج جج جج ج جج ج ج جج جج ج جججج

ج خترکاکج ای جج جج جج ج جج ج ینجباغججج جججج جججهاجججج
جک جگل ج جج جهایجووسریججج ج ج ج ججج ججججهاناکجو جججج جج ججج
ج  جباغ ججهایجقلبجمنج   ندهججججججج جج جج جج ج جج جججج ج ندجججج ججج
جگالش جهایجک هپان ججججج جججج ج ج جج ججهایج سپیلیجوججججج جج جججج ججج ج نلماکجج جج جججج

جباجن جسی  جسخن ج ج جج ججج جج ججججج
ج  ج رن  جج ج جهایجسیاهسلججججج ج ج ججج جج ج...جج

ج
ج ناکجگ ل جماستجبرج وشجنلیت  جججج جج ج ج جج ججج ج جج جج جج ج جج جن شججججج ج جج

جک جهم جصبحگاهاکجن  ججج جج جج ج جج جج ج ج جج جگرفت ججج ججج جج
جبر یجمنجخ  ندند جج ججج ج جج ج جج جج جج

جتص ی   ججج ججججهایجقدنمیجو ججج ج جج ججج ججج
جب جبوان  ججج ججج جججیج لت گیجوی اججج ججج ج جججج ج...جج

ج
جچه!جهیچگاهجنمی  ج ججججج ج جج جت  ن ج  ج برنش جخیالجخ  ج ش جبرگیرمجججججج ج جج ج ججج ج ج جج ج ج جج ججج جج ج جج ججججججج ججج جج

ججنورجمنجب جه  و کجه  وجوو نتج  جچکجنامج جججج جججججج ججج ججججج ج جج جججج ج جج ججج ج جج ج جگرفت ج ججج جج
جوفاقت جو جباجکرم ج ج جججججججج جهایج برنش ججججججج ج جج جججج ججج

جتاجچخریمرجباجخ  جخ  ه ج  نت  ج جج جج ج جج ج جج ج ج ججججج ج ج ج ج ججججج
جخ ندکجنرمجنرم  ج ج ججج ج ججج ج جج جناکجوویجبرگججج ج ججج ج ججج جهایجنونجت تجججج ج ججج ج ججج ججج

جملچجملچجکر ک ج ج ج جج جج جج جهایجسب ناکجججج جج ج جج جج ججج
جنسل ج جگیریجنرو ن ججج ججج ج ججج ج ج یج  جنرو ن جججج ججج ج جججججج جیجووناهایجمنججج ج جج جج ججج جججج

جک ج وجبال ججججج جج جبالج  کجنرو ن ججج ججج ج ججج ج ججج ج یج نگرجججج ج جج جج جج
جچکجس یجهواک جج ج جج ج ج جج جج

جخ  جو جتجسدجمی ج جج ج ج جججججج ج جبخشدججج ج ج جج
جتاجمر ج  جنیل  ججججججججج ج جگیجتنجبرججججج ججج ججج جهاندج جججج

ج
جهمدون  ج ج ج ج جج
جباجه گل ج جج جهایجل ن جوج نلماکججججج جج ججج جج جج جج ججج ججج

جباج وختاکجما وجوجلیلسیجوجت س  ج ج ججج جج ج ججججج جج ججج جج ججج جج جججج
جنلتجوجکیشجوجنب ج جج جج جج جج جج جخسبجججج ج جج

ججججباجکاسپینجک جه   جباووج  ومجچبیجب  کجخ  جو  ج ج جج ج ج ججج جججج ججج ججج ججججج جج جج ج جج ججج جج جججج
ج  ج وج ش ج ختریج   نده  ج جج جج جج ج جج ج جج ج ج جج ج جججج

ججججک جکتا جنعرجفروغجو  ج ج ججج جج جج ججج جج جج
ج وجک    ج ج ج ج یجنرج  جچو  جق وباغ ججججج ج جججج ججججج جججججج ججج جج

جبعد  ظوریجملسج  ج ست جقانید  جججججج جج ج ججججج جج جج ج ج ج ججج ج...جج
ج

ج مسا م ججج ج جج
ججباج وف جوج جج ججج جسمام  جوجکاک ججج ج جج جج جج ج ج جج جج

جباجهلیط  جججج جهایجنشمیجوجگال شججججج ج ججج جج جج ج ج ججج جهاجوج ا وجنبجججج ج ججج جج جج جججهاججججج
جباج ش  ج ج جهایج  غجهم جکا ججججج جج جج ج ج جج جججج ججچقاهاجججج جججج
جباجگیس جج ججهایجبافت جندهججججج ج جج جججججج ججیجهم جگل اوهاجججج ججججج جج ج ج ج...جج

ج
ج نن ... ججوو هاجججج جج جج
جون  جهان جججج جو جنرجمیججججج ج جج جک  جججججج ججج

جباجنفسجهم جچناک ججججج ج ج جج جججججج
جک جو م جج جج ج  وج شماکجنرگسججج ج ج ججج جج ج ج جهاجهست دجججججج ججج ج جججج

ج
ج

 1۵۱۰زمستان 
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 منش فرخ قلیحیات

 
 
 

    مکن       مالمتم
ج

جمالمت جمسن ج ج جج جج ج جج
جهاکجخش  ج ج جج ججج
جحرمتجباو ک جججججج ج ج جج
جکجاجبد ند ججج جججج جج

ج

جسب جک جب  م ج ج ججج ج جج ججج
ج ر جنیامدی ج ج جججججج جج

 
ج

        من وماه
 

جنخلجنرنش جج ججج ج جج
جج  ج جمیج ج  ندججج جججج

ججخاطره ج ججججب جوجبل وجو جججیجججج ج جججج جج جج
ج

جججمنجوماه ج جج جج
جهرج وج وجچبا  ک جج جججججج جج ج جج جج
جغرنبج فتا ن  جج جججججج جج جج

ج
    ...         حتی مزاری

 

ججحتیجم  ویج ججج ج جج جنمیجج ج جن ندججج جج جج
ج ننجباو ک جججججج ججج

ج
ججبرج ج لج جهایججج ججمر هجججج ج جج

جج هلج ج جمیج جک ب ججج جج جج
ج

         روزان ما
جس  کجباک جججج جج جج

جججججقهاوهایجناجچمدهجو  ج جججججج جج ججج جج
ججنیفتج جمیججج ج هدججج ج جج

ج
جسربا  کجگرس   جج ج ج جج ججججج جج

جب جنا گاک جج ج جججج جهاجبرمیججج ج ج جگر ندجججججج جج ج جج
ججججوم جنبجو  ج جج ج جج
جم و گاک جج ج جج جمیججج جه ندججج جج جج

جچ م ج جهاج وجبغلجخیابانچ ججج ج جججججج جج ججججج جججهاججججججج
جج نگج جمیجج ج ن دججج جججج

ججو وج هد کج جج ج جججج ججحجرهج ج جناجندندججججهاججج جج ججججج
ج

ججججنایر کجحرن جنسست جو  جج ج ج جج جج ج جج جج ج ججج
جترمی جمی ج جج جج ج جک  دججج جججج

ج
جگ مگاک جج ج ج ج ووبینجو جمیان ج  غیجنفسجخیاباکججج ججججج جج جججج ج جج جج جججج ججججج جججج جج
ججججطر  ج جمیج جک  دججج جججج

ج
ججباووتج  جهاکجنیر هنج ج جج جججج جج ججججج ج جمیججج جگذو ججج جج جج

ج
جخ  هر ن  ججج ج جج جج

جحلط  ججججهایجگلجس گ  ویجو ججججج ججج ج ج ج جج ج جج ججج
جبرجغمگین جج ج ج جج جترننجتابل جهواکججج جج ج جج جججججج جج جج

جمی جباف دججج ججججج
ج

جت واجنرندگان دجک  ج جج جججج ج جج جججج ججج
ججب ج نطر ضجوو  ندج جج جج ججج جج ججججج جنمیج ج ج ندنش دججج جج جج  جج

ج
               بر گور اشک هام
جبرج می یج  ج و ب جو بر ججج جج ججججججججج ججج ججج جج

ججبیرقج ج جمیجج جوبان ججج ججججج
ججب جن قج ج ج جج جنان ج جهایججججج جقصیلجخ و هجوناو مجکمیتجججج جج ج جج ججججج ججج جج ج جج جج جج

جنطیط جک هی ج ج ج جج ججججج
ججتنجب جن   وجنبانیج جججج ججججج ججج ججج جنمیج ج ج هدججج ج جج
جنسست جبا ج ستی جج ج جج جججج جج ج جج
ججججک جبست جب جباوگاهج ججججج ججج جج ججج جمیج جوو ججج ج جج

ججججچهج سف دناو ججج ججججج
جبرجگ وج ن جهام جج جج ج جججج ج جج جج

ج ننج  دمینج مستاکج ست ج ججج ججج ج ججج جج ج جج جج ججج
ججک جب جت قج ج ججج ججج جمیج جسپاون ججج جججججج
ججججج ننجمر هجو  ج ج جج ججج

ججب جسیاهیجووج ججج ج ججج جج ججنوا هج جج ج یججج جج
جیلیقجچ م دی ج جج جججج جججج
جوسالخیجگ دم ج جج جج ج ج ج جج

ج ن  جم   جج جج جججج
جججججنیامبریجباج ج جج جگامججج جهایجججج ج می یجججج ججج جج

جوو گگانیجک ج  جمرگ ج ج ججججج ج جج ججج ج جج جج
ججنیشیج ج جمیجج جگیرندججج جج  جج
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  *                        چرا نگفتی او جوان افتاد؟

 
ج نر جخ کجوقتیجبرجخاکجمی ج جج جج جج ججج ججج جج ج ج ججج جون  جججج ج  جج

جب ج ی ج نگریجبدلجمی ج جج ج ججج ج ج جج جج جج جج جن  ججج ج  ج

جج ر جنگفتیج وجه  کج فتا ؟" جججججج جج ج جج ججج ججج جججج  "ج

 
جهس ِجکشت جس گینجوجفرّ وج ست ج جّجججج ججج جج جج جج جج جج ج جِج ج  ج

جه  کجب  م ج ج ججج جج  ج

جنمی ج ج  نست جتَنج گ ن ج وندهجمیججج ج ججج ججج جج جج ج ج جج جججَ جج جن  ج وجخ   جوجبید ویججججج ججج جججج جج جج ج ججج جج ج  ج

جنمی ج جج  نست جتَنجباویج ستجبرجججج ججج ج ججج ججججج جججَ جج ج وشجخ  شججج ج ج ج جج ج  ج

جس گینجب  م ج ج ججج جج  جج

ج  ج نستا ن جصد یجبرخ و جم ججوجصخرهجمی ج جج ج ج ج جج جج ج ج جج جج ج ج ججج جج ج جج جج ججج جچمدججججججج ج  ج

جوجناهان جوقتجو هجوفتن ججججججججج جج جج ججج  جججج

جتاج  ن ج وجماس جفروجمی ج جج ج ججج ج جج ججج جج جوفتجججججججج  جج

جهمچ اکجک جب جسختیجگامجبرمی ج ج ججج جج جج جج ج جج ججج ج جج ججج ج ج  نت ججج جج  جج

ج  جحافر  ج ججج جهاجمیججججج ج جنرندمججججج ج جج  .ج

جج ر جنگفتیج وجه  کج فتا ؟" جججججج جج ج جج ججج ججج جججج  "ج

 
جماجب جنا اوجبرجبل دی ج ججججج ججججج جججج جهاج نستا هجب  ن جججججج جج ج جججج ججج  ججججج

جججب جنا اوجگفتی جخد ج ج جج جججج جججج جججج جب وگترج  جچکج ستجک جوص جن  ج ج ج جج ج ج جج ج جج ج ججج جججججج جج جج  ج

جگفتی جوجکلماتج وجه جفروجوفت د جججججج ج ججج ج ججج جج جج جج جج جج  جججج

ججگفتی جوجهموم ج  کجنی ه جججج ج ج جج ج ج ج ج جج جج ج یجماجو جب جه ج وختجججججج ج ج ج جج ج جج ججججججج جج  ج

ج ک  ک ج جج  ج

جساک اکجذو تجغباون  ججججج جج ججج جج ججج  جج

جمالساکجخیاباک ججججج جج جج  ...ججهاججججج

جب جنا جبیاووجچکج ست ج ج جج جججج ججججج جججج ججججهایجفر  ن جو ججج جججج ججج  جج

جک ج  جلمسج ص  تِجخ ک ج ج جِج جج ج ججج ج جججججج جون جبرگشت جب  ندججج جج ج ججج جج ج ج ججج  جج

جوجبگ  ج  ججج

جبگ ج  جوو خان  ججج ج ج جججججج ج جهاج  جمیججج ج جج ج جج  نی؟ججججج  ججج

جنلجججج   جهانیجک جبرج وشجمیججج ج جج ج ج جج ججج ج جج ججکش د؟ججججج جج  ج

جوج  جچنچ ج وجحافر  ج ججج ججج جج ج جیجگلججججججججج ج جچل  ناکج فنجکر هجججج ج ج ج جج جج جج جج ج ج ج ند؟جججج ج  جج

 
جوو خان جمی ج جج ججج ج ج جگذو جوج نساوجمیججج ج جججج جججج جج جج ججججک دجخ  شجو ججج ج ج ج جج  جج

جنباندج ستج وجوو خان جمی ج جج ججج ج ج جججج جج ج ج جج جنست جججججج جج  ج

جنمی ج ججججججج  نست جوو خان جکلماتجو ج  ج نورجن سوتج نگشوتجججججج ج ج جججج ج ج ججج ج ججججججججج جج جج جج ججج ج ج ججج جج ججججهوان ججججججج ججج
جبیروکجمی ج جج ج ج جکشدجججج ج  ج

جنمی ج ج  نست جفر م شجمیججج ج جج ج ج جج ججج جج ججججن یجهاناججججج جج ج  ج

جوجووحجوحشیت جج ج ج جج ج  ججج

ججج وج وه جهایجیطی جچو وهجخ  هدجندججججج ج جج ج جج ج ججججج ججج ججج جج  جج

 
جب  نسجیلی جفر م نی ج ج ج جج ججج ججج جج جج  جج

جیلی جوفتنجب یجباووتج  جهاکجنیر هن ج جج جججج جج ججججج ج ججججج ج ججج ججججج  ججج

جیلی ج لجک دکجکفش جج جج ج جج جج ج جج ججهایج وندهججججج جج ج جج جماکج  جخیاباکجججج ججججج ججججج  ججهاجججج

جیلی جتر ند جج ج ججج  ...ججج

جج ر جنگفتیج وجه  کج فتا ؟" جججججج جج ج جج ججج ججج جججج  "ج

 
ج ستج وجخ کجخ  مجنست جب  م ج ج ججج جج ج جج ج ج ج جج ج ج ججج جج ج  ج

جبرجناهایجفر م نساوجخ  مج نستا هجب  م ج ج جججج ججج جججج ج ج ج جججج ج ج ج جج ججج جج جججج  ج

جمی جلر ندمجوج  گجبرجحافر ججج ج ججج جج ججج جج جج جج ج ججج جتویجمیججیجججج ج جج ج ج  مججج ج  ج

جمی جلر ندمجوج خباوجوطنجتس جتس ججج ج ججج ج ججج ج ج ججججج ججج جج ج ججج ج مجمیججج ج جج جکر ججج ج  ج

جمی جلر ندمجوجمیدجصلحج وج ستخ  ن جفروجمیججج ج جج ج ججج ججج ج جج جججج جج جج جج جج جج جج ج ججج جوفتججج  جج

 
جج ر جنگفتیج وجه  کج فتا ؟" جججججج جج ج جج ججج ججج جججج  "ج

 
جط فاکجچتشج ستج ن س ج  جنشجهوتجمی ج جج ج ج جج ج ججججج ج ججججج ج ججج جججج ججج جو  ججج  جج

جگ دمج ستج ن س ج وج نتجبرناکجمی ج جج ججج ججج ج ج ججج جج ج ججججج ج ججج ج جک  دجججج  ججج

جچناجوو خان جوو یج  جب یجخ کجتویجخ  هدجند؟ ج ج جج ج جج ج جج ج ججج ج ج جج ج جججججج جج ججج ججج ج ج  ججججج

 
ج ی یجب جحافر  ج ججج جج ججج ج جج مججججج جججج ضاف جکنجهاناج جج ج جج ججج  ج

جج ی یجنبی جنع وجن و جججج جج جج ججج جج ج  جج

جوقتیجک جبرجنطش جججج ججج ج جج جهایجنیچیدهجمیججججج ج ججج جج جججج جتابدجججج جججج
ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                        
ج هخد جمیجججج*ج ج ججج ج ج جججگ ند:جنبیجمرح مجمیر  جهوانگیرخاکجو جب جخ   ج ندمتج وجججج ججج ج جج جج جج ج جج جججججج جج ج جج ججج ج جججج جج جج ج ج ج ج جج جج ججج جج ج

ججهام جسپیدج)ک ج ج ججج ججج جج ج جججًجیا تاًجج ججج وجتور کج وبر  نت(جوجب جمنجگفت:ججججج جج جج ج جج ججج ججج ج جج ج ججج جج جج ج جج ر جنگفتیج وجج»جججج ججج ججج جججج ج
ججه  کج فتا ؟ جججججج جج جمنج  ج ننجیباوتج  ینجفومیدمجک جمیججج«تجج ج جج ج جج ج جج ج ججج ججج جج جججج جج ججججججج جججگ ند:جججج جج جججج ر جمورگججج»ج ج ج ججج ج

جمر ج وجهانیجنگفت جناجن  نت  جج ج ججججججج ججج ججج ججج ججج ججج ج ی؟ججج ج ج...ج«ج

 آيدا عمیدی
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ججججج واوجنعرج  : جج جججج              علیرضا عباسی  ج
1  
جاندجو ویجو جی ضجک یدجب ججج جج ج ج ججججج ج جججج ججج

ججججناجحرقج ضاف جو  ججج ججج ج ج جججج
جبیاووندجناجبر  وند جججج ج جججججج ججج جججج

ج ولجناجچخر ج جججججج ج جج
ججفرقج ج جمیج ججک دج ندکجچ میجک جسط وجکر ج  جک هججج ج ججججج ج ج جج ج جج جج ج جج ج ج ججج ج جج جج ججج

جباجچ میجک جک هج  ج و ججججججج ج جج ج جج ج ج ججججج
ج

ج ننجهمل جن  ججج جج ج جج جو ستجوفت ج نستا هجب جتمانایجخ کجججج ج ج جج جج جج ججج جججج ججج جججج ججججج ج ججج
جباندجفعلشجو جچوو ج ول ج ججج جج جججججج ججججج جججج

جخ کِجتسر ویجماللجچووج ست ج جججج ججج ج ج جج ججج ج جِجج ج ج.ج
ج ماج نن ججججج جک جنبجخ  شجنیر ه یجسیاهجباندججج ج ججججججج جج جج جج جججج ج ج ج جج ج جج جج
ججناجن   ججججج

جت یجک جنیر ه یجسیاهجبرجخ  ج ند خت   جج جج جججج ج ج جج جججججج جج جج جج جججج ج جج ججج
جفرقجند و  ججج ججج ج جج

جوقتیجسا هجنیست ج ججججج جج جج جججج
ججفو جسایتج ج جج جج ج ججبامد   ججج۳ج جج ج ججج

جناجونختن جج جججججج
جمثلجگرن جک جمثلشجو جباندجبر  نت ج جج ج ججج جججججججج ججج جج ج جج جج ج جج ججج
جگرن جگرن ج ستجوجب جهیچج ی جنمی ج ججج جج جج جج جج ججج جج ج ججج جج ج جج جج جماندججج جججج

جناجهر ی ج نگرجک جنمی ج ججج ج جج ج جج جج جج ج ج جماندجب ج نگریججججج ج ج جج جج ججج جججج
ج مختجمثلجترک ج ججج جج جج ج ج جججهایج ستجوججج ج ج جج ججج

ج خ  ج جج
ج 

جباندجو ویجو جی ضجک ید ججج جج ج ج ججججج ج جججج جججج
ججوج  ج ولج ج ججًجنخصاًجججججج ج جبگ نیدججج ججج ج جج

جک هجو ج گ ن جمی ج جج جج ج ج جججججج جبی یدججج ججججج
ج

2  
ج

جنرجونججکشید جج ج جج جججج جج
جه گید جج ججج

جججوو هایجبسیاوج وج ن و یجغاوججوج جج جج ج ججججج ججججج ججج جج جج جج

جب جفسرجفروجوفت جججج ج ججج ج ججج جج
ج

جنیر هنجو ج ختر عجکر  ج ج جج جج جج جججججج ج جج ججج
جتاجهایجنالقجن واکجبماند ججج ججج جج جججج ج ج جج جج جججج

جونججبسشد ج ج ججج ججج
جوجبج گد ج جج جججج

جتاجوو یجب جنا جبیاوو  جج ججججج جججج ججج جج ججججج
ججج ی یجو ج وج ن و یجغاو جج جج ج ججججج ججججج ج ججج

ججهاجگذ نت ج ستت ج ججج جج جج ج جججج

۵  

ججصد نیجخفی   ججج جج ججج جج
ججمبو   ج ججج
جنال  ج ی جن ججججج جججج جج

جچو  یجب   ج ججج ججج جج
جچو  جب  جو جج ج ججججج جج
ج ماکجبی ججج جج جوحمان جمیججج ج جج ججج ج جگذنتججج ج ج جج

ج
ج نرجخطجفطر جججج ج جج ججج

جج خ ج باکجبا جکر هجب  ت ج جججج ج ج جججججج ججججج ج جج
ج

0  
ج

جمی جخ  ست ج  ج وستتج  ومججج ججج جج جج ج ج ججججج جج جج جج
جیانطان  جججج جج یجب  نس  جججج ج جج جججج جج

ججه گجند  ج جج ججج
جخ کج  جکلم جباالجوفت جججج جججج ج جج ججججج ج جج

جگ  ی ج ج جهانشجو جنرجکر ججج ج ج جج جججججج جججج
جب یجتلد جججج ج جج

ج وجمشامج وخت ج جج جج جج ج جهاجنیچیدججججج جج ج.ججججج
ج 

جنشتجنیش  ج جج جج ج جج
ج برهاجص وت جج ج ججج ج جناکجو جگرفت جججج ججج ج ججججج ججججج

جباو کجو جب جوو ج نگریجمی ج جج ج ج جج ججج ججج جججججج جبرندجججججج جج ج.ج
ج 

ججبینج ن  وها ججج جج جج ججج
جججووجب جکلماتجتر جخ و ه  جج ج جج ج ججج جج جج جج ججج جج

جخ کجگرفت  ججج ج جج ج جج
جیانطان  جججج جج یج  جمنجگذنت ج ستتجججج ج ججج جج ج ج جج ج ججججج جج

ج
ج
ج
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 حافظ موسوی

 
 
 

 * پسران احمدزاده
ج

ج یج  جکربا جکو  جب جتنج  نتجهام 
جباجلسج  جّ ج یج ونتجسمتجج پججسی  ججججج ججج جِج ج جِج ج ج جج ج جج جج ج جشجج ججَ

ججوجن جکتا ججقدنمیجب ج نرججبغل؛ جِججج جججج ججج ج جج جِجج ججج جج جججج
ج  ج  بةج  وج وج هانةجمسجد

جفرو جچمد
ج.وجباجنتا جهانبجمشرقجوفت

ج
جووجمنج وجنیا ه

ج  مجمیقدمج
جوجحرق
جباجخ  م

جوجچکجک جنشتججسرمجب   ج ججج ج ج جِج ج ججج ج جج ج.ججج
ج

جن اختیش؟جنرسیدم:جمی
ج** گفت:جنیدجخلیف جب  

ج  جسرجب ج  و کججسب و وججخر ساک  جج جج ج جججِج ج جج جِج جججج جج ججج ج جججج
جگفت؛جمیج"حدنثج نیا"هم جک ج 
جهرجنامگاه 
ج***   جمرکبیجک جنیشج  جچکجهرگ جن شست جب   
جچندجفرو جمی 
جوجصبحدم  

جحمد   ه یجط النیجباجنسر کج جنسج  جمباحث 
ج.گر  جب جمرکبجخ نشجبا جمی

ج
________________________________ 

ج:نان نس
هوایجفود یججججگذ و کجسا ماکج رنو ججمسع  جوجمجیدج حمد   هج  جب یاک*

جخلق
گذ و کجه بشجسرب ج  و کجب  جکو ج وجججنیدجخلیفةجما ندو نی ج  جب یاک**

خ  ندجوجسور نجامجججمیمسجدیج وجسب و وجمر مجو جب جمباو هجیلی جظل جفر ج
جج جشججفت  یجقتولجج"گ ندجحدنثج نیاجمی"فطیواکج وباویجب جهرمج ننجک ج وج جَ

ججشجچونخت دجو جصا وجکر ندجوج وجمسجدجسب و وجب ج  و ججج جج ججج ج.َ
ج.تاوندجبیوطی جذکرجبرج  وجکر کجحس  جو نر***

ج
 هاتان برگرديد به پادگان

ج
ج" ندجهاجنطلجمساکجکر هجها جب جخیاباکجنا گاک "
ج

ج! یدنلی جنس
ج جندجهاج وستاکجه  کجمنج نن ججَج

جهاناکجن جهیبج  وندجوویجنیر هن
جهاناکجن جقل جت یجهیب
ج.هاناکجن جقلبجوج نرجقل 

ج
جهاج وجچسماکجبیو  هجنیست دجستاوه
جهاجالبدجمع انیج  وندجهاج وجباغچ جگل

ج.هاجوجباغچ ج ستجهاجوجگلج یج  جستاوهج نساکجچمی ه
ج

ج!نلی جنس ید
ج!گ ن جب جنماجمی

ج!نلی جنس ید
جهاجو جسرنگ کجک یدج گرجستاوه

جچسماکج نباجنیست
جهاجو جنرنرجک یدج گرجگل

جباغچ ج نباجنیست
ج گرجباغچ جو جونر کجک ید

ج. نساکج نباجنیست
ج

ج!نلی جنس ید
ج!گ ن جب جنماجمی
ج!هاتاکجبرگر ندجب جنا گاک

جهاجو جتماناجک یدججستاوه
جهاتاکجو جباجگلجبیاو نیدجباغچ 
جهایج وستاکجمر جقلبهاجوججقل 

ج.هاجبرگر  نیدجب جچک
ج

ج!گ ن جب جنماجمی
ج!هاتاکجبرگر ندجب جنا گاک

جهمینجحاال!
ج
ج
ج
ج
ج
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              مونا محمدزاده
ج
ج
ج
ج
ج

 ۱۰آبان 
ج

جکاش ججج
ج ست ج جهانتجو جهمعجمیججج ج جج ج ج ججججج جکر یججججج ج ج جج

جک هجنشتجک هجمی ج ججج ج جج ج جججج ج ند ختیججج جج جج ججج
جتاج لتجقرصجن  جک ج ی یجنیست ج جججج ج جج جج ج جج ج ج جج ج ججج جج ج.ججج

جکاش ججج
جچک جک جتیغجمیججج ج جج جججج ججججججججکشیدجبرجنا کوایج بورچگینجت وتججججججج ج ججج جج جج ج ججج جج ججججج ججج جج جججججتواج نونججج ج ججججگ نو جججججججج ج ج ج

جبگرنی جج ج جج
جمچال جمی ج جج ججج ججکر یجوج ووججج ج جج جج ج ج جج

ج نگاوجک جنب  هجهیچ جج جج ج ج جججج ج جججج جوقتجججج ج.جج
جکاش ججج
جگ دم ج ج  وهاجوجصحر هاجوجنالیجججج ججج جج ججج جج ج ج جج ججج ججججهانتجو ججججج جججج
جمی جبخشیدیجب جبچ ججج ج ججج ججج ج جج ج جهاجک جالب ججج جج جج ج جالیجک   ججججج ج ج ج جج جهاجمُر ندججج جج ج جُ ج.ججج

جهرجوو جمُر ند جج ج جُ ججج ججج ج.ج
جبی جججن بت جججج جج جبیججججججج ج ها ه جبیججج ججججججج جنماوهج رخیدندج وجنورجتاجمُر ندججج جج ج جُ ججججج ج ج ججج جج جج جج ج ج ججججج ج.ج

جنورتجبی ججج ج ج جججحافر جندج نگاوججج جججج ج جج ج ج.ججج
ججت جهیج و ج ج ج جج ج جج جمیج جندیججج ج جج
جمیاکجنطش  ج جججج جهاجگ جمیججججج ج جج ج ججندی جمیاکجمر هاججججج جج ج جج ججج ججج ج جج
جمیاکجچک ججج جهاجک جهواکجو جت جکر ندجوجت جو جبیججججج جججججج ججج جج جج ج ج جج جججججج جج ج جج ج ججمر ججججج ج.ج
ج  جت جمی ج جج جوفت دجوج وجهوانیج نگرجباجت جمیجججججج ج جج جججججج ج جج جج ججج ج ججج جج جج جه گیدندجججججججج جج جج ج.جج

ججججججججتوو جهوویجموویج ج جج ج جج ججججججججنسسووتیج وجصوود یجخلووطجججج ج ج جج جج ج ججج جج جج ج ججججججچلوو  جمجرنوواکجوجججج جج جج ج ج ج جج ج ج ج
جکر و ت جج جج جهایجونگیجوجخبرهایجف ویججج جج ججج جج ج جج جج جج ج جججج ججج
جت جبی ججج جت ق جتبرجمیججج ج جج جججج جج جججخ و یجوجتمامجخاوومیان جقهعجمججج ج ججج جججج جج جج جج جج ججج جج ج جج جججججججنودجبواججججججیج جج ج

ج وختانش جججج ججج
جوگ جهانتجو جمیججج ج ججججج ج  ندجوجخیاباکججججج ججججج جج جج جج جججججهانوتجمویججججج ج جج ج ججججججججن سویدجن سوتجبو جججججججج ج جج ج ج ججج جج ج ج

جن ست ج ج ج.ج
ججج وستجنمویج ج ججج ج ج ججججججج  نوت دجتو جو جوجمویجججججج ج جج ججججج ج جج ججج ججججججججباونودیجوجخو  تجو جبغولجججججججج ج جججججج ج ج ج جج جج ج ج ججج

جمی جکر یجتاجسرماجنخ ویججج جج ج جججج ج ج ججججج ج ج ج.ج
جت  جج

ججوط  جب  ی جوطنت ج ج ججج ج ج ججج جج جج
 
 
 
 
 

                        از هزاردستگاه تا نخجوان
ج

ججججو کایجسیاه جج جج ج جج
جووسیجب  جو کاجناجمنجک جسیاهجناجمنجک جوو  ج ججج ج جج ج جججججججج جج ج جج ج جججججج ج ج جج ج ججج ج ج جج

ج  دشجالن  ج ج جج ج ج یجججج جج
ج  جب  ججج ججسا گیجچ   و ه جکر یجمر ججج ج جج ج ج ج جج ج ججج ججججج ج ج ج.جج

ججمر  ج.ج
جچغ شجگفت ت جججج جج ج ج جج

جک جنمی ج ججج جک دج ی یج  جسر سر جمنججج ج جج ج ج ج ج ج ججججج ج جج جج ججج
جک جه ی ج ج جج جهایجنا یججج ججججج جچبا جو جغرق جججج جج ج ججججج ج مججججج جج
جوجنشت ج جبامججججج جهایجن نوالیجججج ججج جج ججج ج مجججج جج

جچو  هایجت جو جوخ  ج   جبرج ند مس  ج ج جج جججج ججج جج جج جج جججججج ججج جج ججج ج.ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج  ها               خوابی الی صخره 
ج

ج نگرجب جهیچ جج جج ججج ج ج ی جنمیجججج ج ججج جوسی جججج جج ج.ج
جوفتن جکمالجهمیشگی ج ج جج ج جج جج ج ججج ج.ججج

جکاشجمی ج جج ججندجالیججججج ج جج ججصخرهج ج جهاجباجه جبخ  بی ججج جججج ج ججج ج ج.جججججج
ججنرهیجه  نیجندمجمیاکجغباوچل  ه ج جججججج جج ججج جج ج ج جج ججج ج جج ج ج جیج ننج تاقججج ججججج جهایجسیگاویجججججج ججج جج جج ج.جج

ج  جکف جوفتنجو جنیم  ک ج ج ج ججججججج ججججج جج ج.ججج
جخ  ستنجو جنیم  ک ج ج ج ججججججج جج جج ج.ج

جخ  ستن جج جج ج.ج
جوو گاویجک جمی ج جج ج جج ججج جج ججخ  ست جیشقجو ج وتانسیجبپرن  ججج جج جججج ج جججج ج ججججج ج ج جج جج جج جج
جنرندج  جتمامیِجمن ج جِج ج جج جججججج جج ج.ج

جمنِجک تاهجناب  جججججججج ج جِج جه گامججج جج ج.جج
ججسیاهیجسرمجک جه  نیجب   جفروجنشست جت جگرفتجت یج ج ججج جج ج جج جججج ج ج ججج ج جججج ج ججج ججج ج جج ج جج ج ج جج ج جت  ججج ج.جج

جهای ج!جج
جکجانیجک ج وباوهجیانطتجن م ج ج جج جج جج جججججج ج جج ج جج ججج ج.ج

ج
ج
ج
ج

29



 

 

ج
ج
ج

             اقبال معتضدی
ج
ج
ج
ج
ج

ج وجستانشج نبانی 
جسپریجندم

ج وجنس هشجسیاهی 
جفرس  م

جوج وجوو نتجوون ی 
جوو گاویج و  جنیم  مج وجتاونسی

□ 
جاوتججنامر ماکنط جج ج ج ج جِججج ج جج

جوجنیس نیجمر ماک
ججقانقججمر  ج جِج جججج

جب ج ننجنعرجن د ویج
جنرتا جکر ج

جب گرجمر :
جکلماتیجگرس  ناخد نیجباج

جت ویجگسست 
جج مجاج لیجسرمستت ج ج ج ج جج جج ج جج جج

ج
ج***

جسر سیم جچمدی ج ج ججج ج جج جج جج
ج  جن جره ج ج جججججج

جوجب یجفصل ج ججج ج ججججججهاجو ججججج
جب ج تاق جونختی جج جججج جججججج جج
ججووجیهرِجگستر ه ج جج ج جِج ج ج جج ج یججج جج

ج  ج واوجفصلِجکاملجوو ج جج ج جج جِج ج ججججج ج جججج
جمنج هلجقصیدهجنب  م ج ج ججججج جج ججج ج ججج جج

ج لِجمر جوب  ی ج ج ججججج ج جِج جج
جج وج واوجمصرعِجکاملت ج جج جِج ج ج ج جججج ج جججج

ج*** ج جج
ج گرجت  کِجگرنستن جج جج ج جِج جج ججج ج جج
ج  جمنجسلبجنده ج ج جج جج جج ج جج ست ججججج ج جج

جن ج  جبی جججججج ج ندوهیججج ج ج ج ججج
جک جیا تجب  ججج ج جج جج جسس تیجتاونخیججج ج جججججج جج ج جج

ججمر جن کجکر هج ست؛ ج جججج ج ج جج ج جججج جج
ج  کج وختی جج جج جج ج جج

ج وجمیاکجس گستاک ججج ج جج جج ججج جججج
جباجت   جج یجتوی ججججججج ج ججج جج

ججججمیر ثجمعی بیج   جج ججج جج جج ججج
جج و ک  جتش نشت جج ج ججج ج ج جججج

ج*** ج جج
جو گن ج جهایجقهاوجگذنت دجججج ججج ج ج جججج ججج ججج

جسیاه جنشمی جخاکستری ج جج ج جج ججج ج ج جججججججج
جچخرننجو گنج ُخر نیجند ج جج ججج ج جججُ ج جج جج جج ج جج

ج
جنفس ججهایجگ  کِجغلتیدهج وجخ ک جججج ج ج ججج ججج جججج جِج جج ج جج ججج

جنسی جخ سیجب  جبر ی جج ججج ج ججج ج جج جج جج جج
جیل جج جهایجسب جججج جج جج ججج
جج نرجه  یج مجکر هجج ج ج جج ج جج جج ج جج ججج

ججوجچخرن ج جنجنالةجگ  کججج جج ج جج جججججج
جججج ننجب تةجک   جچبیجو  جججج ج ج ج جج جج ججج ججج

جلر  ند جججج جج
جججججنگاهجکن!تتت ج جججج جج

ج
ج*** ج جج

ج
ججججنر وه ج یجهست ججج جج ج جج جج

جججبرجفر  جک وه ج جججج ججج جو هِجیب وج وو حججج جج ججججج جج جِج ججج
جنعل  ججج یج وج هت   ججججج جج جججج جج جج

ج وج ننجنست یجتاونسی ج جججججج ج جج ججج جججججج
جنر میجوونن ج ج ججج ج ج ج جج

جججگر کجفر  جج ججج ج ج جج
جبرج ننجمید کِجگم امی ج ججج ج جِج جج جج جج جججج جج

ج □
ججس گرن ه جج ج ج یجبیجججج ججج جقر ومججج ججج جج
ججخاطره ج ججج یج خمیج  ج و هجججج جججججج ج ج ججج جهایجهر  ججج جج ج جج ج نگی جججج جج ججج
جججک ج وه جج جهایجخ   ججج جج ج جج ججججوجبید ویجو جججج ججج ججججج

ججچک دهجج جج ج ندججج ججج
ججج و ه جهایجنیهانیججج ججج جج جج ججج

جتد ییِجقربانگاهیج  جچه  کج اب  ججج جج جج ج جججججج ج جج جججج جِجج ج جج جج
جججب گرندجمر ! ج جج جج ج ججج

جو نسینجنما ِجسیرتِجسرکشِجنعر جج جِج ج ج ج جِج ج جج جِج جج ججج جج جججج
جهماکجس گرن  جج ج جج جج جج جم  ح جججیجججججهج ج جج جج

جِجک جخ   ِ جج ج جج جگرگججج ج ججججججهاجو ججج
ججچنفت ج ستت ج ججج ججج جج
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 حمیده منصوری
 
 
 

جمرگج  اکج وجماجت یدهجب   ج جججج جججججج ججج جج ججج جج ج  ج

جک جمضحس  ج ج ج ج جج جیجمر گاکجندن ججج جج ج جج جج ج ج ج  جج

جفرنا یج  ج یماقجگ وستاک ججج جج ج جج جج ج جججججج ج ججج  ج

جنویبیجبرجذهن ج ج جج ججج ججج جهایجخام شجماجب  ججج ج جججج جج ج ج جج جج  جج

جوجط ابیجسر  ج ج جج جججج  جج

جک جبرجحال جج جج ججج جماکجمیججج ج جج جگرنستجججج ج جج  ج

ججحاناجحانا جج ججج  جج

جخفتگاک جج  ججج

جباجفرنا جبید وجنمی ج ججججج جججج ججج جن ندجججججج جج  ج
 1044دی 

ج*** ج  ج

جمواجبور یجمَرگجسرو یجنخ  ندن  جج ججج ج ججج ج ج ج ج جج ج جَ جج جج ج  ججججج

جک جوو َکجوهانشجب   ج ججج ججج ججج ججَ ججج  ج

جججججوجهماوه  ج  جج

جباجناهایج خم اک ججج ج ججج جج  ججججج

ج وجنیج ندگیج وندن  جج جج ج جج ج ج جججج  جججج

جج وجنیج ج ر غجججکجچجججج جج جبیججِجِججج جومقججج ج  ...ج

جِجخیالِجججکجچججوج جستروکججججج ج ج  جج

ججک جماجو جب ج و جج ججججججج جج ج و  جججةج جج ج فس دججج جج  جج

ججوجهرگ   ج ج ج  جج

جماجبر یجمرگ ج ج جج جج  جججج

جسرو یجنانست جنخ  ندن  جج ججج ج ججج جج ججج جج ج ج ج  .ج

ج*** ج  ج

جبرجگر جچتشجچنید ججججج جججج ج ج جج  ج

ج مستاکج وجکمینج ست ج ججج جج ج ججج جج ججج ج  ج

ججباوجکَججب جم  لج ج جج جج ججج جَ جمیجججج جبر ججج ج جبا ججج  جج

ججبرجطبلجمرگج ج ج جج جج جج جمیج جک بدججج جج جصبحججج  جج

ججتیغج جمیجج جکشدججج ج جبرجگل یجخیالججج ججج جج ج جج جج  ج

جچنس جچو ویجباغچ جوب   ج جججج ج ج جججج ج ججججج ج  جج

ج
ج
ج

 
 

 سیامک میرزاده
 

 

    ُ     ی خُماهنی         در پرده
ج

                رفیق: حمید اشرف                     ی خطیر و ياد شرفناک       خاطره   به 
ج

ججِج ستاکجِج ججج جبا جوجبیرقجِجگیس یجخرم شج جج ج ج جج ج ج جج ججِج ج جججج جج ججج
جنعرج ستجچنچ جمی ج جج ج جججج ج ججج ج سدج  جلبجججج جججججج ج جگش  نشججج جج ج ج جج
ج شمشجب جسُرم  ج ج جُ جج ججج ج ج جسانیجِجطُغر یجسرن نتججج ج ج جج ج جج جج ج جُ ججِج جججج

جقا جِجغرو  جخیرهجب ج شماکجِجوون ش جج ج ججِجج جج ج ج جج جججج جج ججج ج ج ج ججِج ججج
جباجو گه ج جج جهایج ن ج  ججججج ج جج ج ججج جخ شجخیم جججج ج جج جج ج جگاهجِجخ کججج ج ج ججِج ج....جج

جقلبجج.... جِجنطانطشج  هجبرج نتجِج  م شجججج جج جج ججِج ج ج جج جججج ججج ججججج جِج
جونگجِجخضا جبرجسرجِج نیایج وکجگرفت جج ج جج ج ج جج جججج ججِج ج جج ججج جج ج ججِج ججج

جج وجنر ه ج ججیجخُمآه جججججج جج جُ جی؛ج برجِجسَسآه شجج جج جج جَ ججِج ج*!!!ججججج
جتنجمی ج جج ج ندجنرقججج ج ج جج جُجنسنج  جچومانشجوُجججج جج ججج ججججججج ج جج

جخ  کام ج َهرهجمی ج ججج ج جججَ ج جج ج ج ج َوَ ج  جی مجِجچه شججج جج ججِجج ج ج ججججج جَ ججَ
ججج سه وه ج ج جهایج وتشجِج فسان جن ججج ججج ججج ججِججج ججججج جب جججج جن ججج جج
ج فتا ه ج ج ندجنسسرهج وج اهجِجبیژنشجججججج جج ججِججج جج ججج ججج ج ج ججج ججج

ججه جسَرجسپر ه جه جسپرج فس ده جج جججج جج جج ج جججج ج جج جج جَ جج ج ندجفاشججج جججج ججج
ج وجنیشگاهجِج و؛ج َوجِج  لجوجتومت ش ججج ج ججج جج ججِججج ججججَ ججِجج جج ج جججججج

ججنیر وگنان جخاطره ج جج جج جججج ج جج ج شجنعرهجمیجججج ج ججج جججج جکشججج ججدج
ج  جقل  جهایجنَر َم جتاج نتجِج وگنشججججججج جج ججِججج ج ج ججججج ج جَ ج جججَ ججج

جججججن جچسماکجستاوه جج جج ج ججج جیجسُر جچکججج ججج ج جُ ج َمجِج ونغجججججج ججج ججِج ججَ
ج  کجالل  جج جج ج جهایجتافت جوونیدج  جت شججج ججججججج ججج ججج جججججج ججج

جججصدهاجه  وجک وه ج جججج ج ججج ج جیجچتشجب ججج ججج جهاجنوا جججججج جج ججججج
ج وجسی   ججج جهایجس خت  ج  ج  غجِجوفت شججججج ججِججججج جج جججججج جج ج ج جج ججج

ججهرکسجن یده ججج جج ج ج ج ندهج گر جون جبر هجبر-ج جججج ج ججج ج جججج ج جججج ج....جج
جذ تجج.... جِجمُسج لجوُجسَسَ اتجِجمُبَره شجججج جج ج جُجَ ججِج جَجج جَ جُج جج ج  ج جُ جِج

جججج نگاوج جمیجج جُجبر جلبجِجهرجسرو؛جنامشجوُججج جج ج ججججج ج ج جج ج ججِج ججج ج جج
ج نگاوجمی ج جججج ج ندج مجِجهرجنعل ؛جنی نشجججج جج جج ججج ججج جج ج ججِج ج جج ججج
ججنامش؛ ج ججست  هجججج ج ج جنورتشج نرقجج ج ج ججج جج ج ج ججترج  جنع وجججج جج ججججج جج

جچن جب ج َو جوجمُرّجِجنرقجکنجمُ َن  ش جَج ج جُ جج ج جج ج ج جّجِج جُ جج ج ج جججَ ججج ججج
ج وجس ک ج ج جسالشج ن وم جسَرو  هجوجسرو -ججج ج ج ج جج ججج جج ج جَ جج ج ج ججججج جججج
جیودی ج ج ج ستججج ج جیانطان جوجو  یججج ججججج جج جججج جستجباجم شجججج جج ججججج جج

ججججججوونیدهجگل جب جهیاتجِج نساک؛جه  وباو ج ججج جج ججِججج ججج جج جججج ج ججج ججج جج
ج  کجالل  جج جج ج جججهایجچخت ج ججج جج ججج ج جخاکجِجمدف شجج ججج ج ججِج جج ججج

جمی جج  ن جیاقبتجک ج وجچن دهججج جججججج جج ج جج جججج جج جج یجوهاججججج ججج جج
جخلطیجک ج وستج  نت؛جمی ج ججج ج جج جج ج ج ج جج ج جج جچندجب ج ندنشججججج جج جج جج ججج ج....جج

ج

جج وجنر ه* ج جیجخُمآه یج برجِجسَسآه یجججججج جج جج جَ ججِج جججج جج جج جُ جونگجِجخضا جبرجسرجِج نیاجبر فس د ج/جج جج ججج جججججج ججِج ج جج ججج جج ج ججِج جج)خاقانی(جججج ججججج جج
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                    شعری از علیرضا نوری
ج
ج
 
 

جتنجوفت جک اوجبرق ج جججججج جج ججججج جج
جسرجوفت جک اوجنط ج ججججج جج ججججج جج

جج  غجچمدهجباجوویجصدجماهجنسافیده جججج ج جججج جج ج جج ج ججججججج ج ججج ججج
ججمنج جتش  ج جج جج

جقل جتش   جج ججج ججج
جچکجساقیجم جسر  ج ج جج ج جج ججج جج جج

جچغشت جب جنفت جججج ججج جج ج جج
جمنجگیرجسرمجب  م ج ج ججج ج ج جج جج جج جج

جججججججسرجوفتجوجم  جباج و جج جج جج جججج جج
جججج ستجوفتجوجم  جبیج و ججج جج جج جج جججج ج جج

جهیجباغجه  و کجسال جج جج جججج ج جج جججج جج
جهیج نتجسیاهجبرق ج جججججج جج ج ج جج جج

جججنانی جیمیقجماو جج جج ج جج ججججج
جوو جسرجنب ج جج ج جج ج جج

جگل جهایجه  نتجهایججج جج جج ججج ج جج ججج
جنرهایجبل دتجهای جج جج ج ججججج جج ج جج

جنیچاکجنیچاکجب یجهسدیج ن جاست ج جج ججججج ج ج ج جج ج ججج جج جججج جج ججج
جسر جوجکب  جوجتلد جججج جج ج جج جج جج ج جج

جگرمجوجنلشت ج جججج جج ج جج
ججتنجنشتجسرج ج جج ج ججج جه جتنج ججج جج

ججهیجونخت جگل ج ن جا ججججج جج جج جج جججج جج
ججنانیدهج هاکجچنجا جججج جج ج ججج جج ججج

جهر ( ج ی جنانیدهجو جباجخاکججج جج ججججججججج جج جججج ج ند  جهمعجمیجججج ج جج ج ج جججج ججججججججک  ود ج هواکجتو یجججججججج ج ج جج جج ج ججج ج جج
جخاک ج ند  جحرقجمیجججج ج جج ج ج جججج ج ند جیاوفاکجنرقجه ج  ینجمیجججج ج جج ججج جج ج جج ج ج جج ججججج ججج جججججججکر نودجبواججججججج جج ج ج ج ج

ج ننجتفاوتجک ج هاکجچک ججج جج ج جج ج جج ج ججججج جهاجوصلجب جه جب  جوجه جمیجججج ج جج ج جج جج ج ججج ج جج ججج ج ج ج  ندججججج جج ج)ج
جگل ج   هج هان جک ججج ج جج ججج ج ججج ججج

جچکجباغ جججج ج ناوجچتشجگرفت جو یججججج جج جج ججج ج جج جججججججج
ججج  غجنرندهج جج ججج جک جج جج

جنی جهایجگل نشجک ججج ج جج جج جج جج ججج
ججچتشجگرفت جنرنده جج ججج ججج ج جج ججج
جس   کجوسطجنور ج ج جج ج ج جج ججج جج

ججچنجا ججج
ججچنجا ججج

ججه غال جتنجچنجا جججج ججج ججج ج جج
جناهایجبل دج هر ج ج جج ججججج جج ججج

جتاجو کجوفت جفروج وجخ ک ج ج ججج جج ج ججج ججججج جججججج
ججخ کج بنجنایرها ج ج جج جج جججج ج جج
جخ کج بنج قاقی جججججج جججج ج جججهاججج

جهای ججج
ج ب جخ ک ج ج جج ججج

جها  یج ب جخ کِجباجطع جفلفل ججججج جج جِجججج ج ج جج جججج ججججج
ج هاک جج ججهایج نا یج  جتاوندجو جباجگاویجچوو هججج جج ججج ججج جججججججج ججججججججج ج ججججج ج ندجججج ججج
جونخت  جج جج ندجچنجاجججج جججج ججج
ججنفتج ججنانیدهجج جج ج ندجوجکبرنتجکشیدهجججج ج جج ج جج جج جج جج جج ج ندجججج ججج
ج ن  ن  ججج ج یجک اوجچتشجنشست جنیجمیجججج ج جج ججج جج ج ججج ججججججج جج ج  ججج جج

ج قجمی ج جج ج ندججج ججج
جهیجمی ج جج ج ندججج ججج

ججکسیج  ج س جباون جنرنده جج ججج جججججج ج جججججج ج ج یجک ج هانشجس ختججج ج ج ج جج ججج ج جج ج جج جج
ججیسسیجگرفت؟ جج ج جج ج ج جج

جنیش جمی ج جج ج ج  ندجججج جج جج
جنیش جمی ج جج ج جخ و ندجججج جج جج جج

جمی جوفت دجباالیجنلججج ججج ج جججج جججه  نیجک اوجکشتاوگاهجججججج جججج ج ججججج جج ججج جج
جبر یج اق جسرجخ جمی ج جج ج جج ج جج ججج جج جج جکر ندججج جج ج جج
جوج وجچن  جب جتنجبرمی ج ج ججج ججج ججج جججججج جگشت دجججج ججج جج

ج هاک جج جهاجس خت دججج ججج ج ج جججج
جتمامجندند جج ج جج جج جج

ج  جچک جهاجتس جججججج ج جججججهایجک  سیج  ججججججج ج ج ج ج جج جهایج»جج جماندهج ستجج«ججج ج جججج جججج
جهای» جوفت ججججهاجج«ججج ج ندجک اوجنطجنر  ججججج جج ج جج ج ججججج جج ججج

جنیال جنیال جبر ججج جججججج جمیجججججج ج  وندججج ججججج
جب جچسماکجمی ج جج جج ج ججج جنان دججج جج ججج

جبا  ججج
جبا جک  ج جج ججج

جهایج» جو جبر  و ججججهاجج«ججج ججج ج ججججج
جبپاندجب جص وتجهواک جج ج جج جج ج جج ججج ج جججج

جبپاندجب ج بنجخ ک ج ج جج جججج ججج ج جججج
ج
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 قباد آذرآیین 

   
 

 میدانچه 
سمسار، چشم گرداند روی اثاثیه ی چیده شده ی توی یکی  

از میدانچه های شهر...با پوزه ی پوتینش، آرام، تیپایی زد  

ترین چیزی که دم پایش بود؛ یک کمد چوبی بی  به نزدیک

زد... درنیمه در...خم شد، بال فرشی تارو پود دریده  را باال  

آن  توی  و  کرد  بازتر  را  سبزرنگی  فوتی  شش  یخچال  باز 

پنکه های  پره  کشید...  چرخاند...  سرک  را  پوششی  بی  ی 

ی بی جلدی را ورق زد... زنگ دو چرخه کتاب نیم سوخته 

ی پنچر آیینه شکسته ای را به صدا درآورد... تاب چوبی بی  

انزیستوری کف و نشیمنی را هل داد عقب... پیچ رادیوی تر

چارموجی را چرخاند و به صدای نوحه ی مداح بدصدایی  

یک   اثاثیه،  بقیه  از  دورتر  میدانچه،  گوشه  داد...یک  گوش 

غریب، افتاده بود. آتاری،  سالم تر از بقیه اثاثیه    2600آتاری  

 بود... 

سمسار قد راست کرد... لب ورچید، دستش را هل داد زیر  

خاراند، رو به پیرمردی    شاپوی سیاه چرکمرده اش ،سرش را

که نشسته بود روی صندلی ارج و صورتش پشت انبوه دود 

 سیگار اشنویش گم بود، گفت: 

 همه ش چند پدرجان؟  --

غلیظ  دود را از   پیرمرد سر باال کرد، با پشت دست، دیوار

 جلو صورتش کنار زد و گفت: 

 مشتری نیستی عامو. .. برو رد کارت!-

 نیستم؟! چهل و چند ساله کارم اینه پدرجان. من مشتری    -

نمی    - راه  زبون جنسه  نمی دونی.  قدرجنسه  نیستی،  نه، 

اگه می دونستی، اگه راه می بردی، ئی حرف از دهنت    بری،

اوقاتمه   اول صبی  رد کارت.  برو  عامو...گفتم  اومد  نمی  در 

 "تلخ نکن...ب...رو...!

بودند   شده  جمع  میدانچه  توی  نفر  چند  دور  حاال 

اثاثیه...سمساررو به مردی که نزدیکش بود، گفت: می گه  

 من جنس شناس نیستم...می گه من مشتری نیستم...هوم! 

پیرمرد: طرف  رفت  افتاد  تلخی  "  راه  گوشت  قد  این  چرا 

 "پدرجان، به قول خودت اول صبی؟

 "جواب حرف تلخ، تلخه عامو، شکر خُ نی! "پیرمرد گفت:

درجان؟ توهین خب نکرده چه گفتم مگه پ "  سمسار گفت:

 "م، زبونم الل!

کردی...توهین کردی...پَ نکردی؟ پَ توهین  "  پیرمرد گفت:

 "چه جوریه دیگه عامو؟...همی کالمت توهین بی خب

 به شما توهین کردم؟...چه گفتم مگه پدرجان؟ -

 توهین نکردی...  به مو نه، به مو -

 پس...پس به کی توهین کردم پدرجان؟ ها؟ به کی؟  -

 به اینا عامو...به همه اینا...  -

روی  گرداند  دست  دورادور  بود،  نشسته  که  جا  همان  از 

 "اینا...به اینا...چشم  خُ ُداری عامو "اثاثیه...

همی خرت و  -اشاره کرد به اثاثیه  -به اینا؟! "سمسار گفت:

 پرتای اوراقی؟! من به اینا توهین کردم؟!

، دندان قروچه پیرمرد سیگاری از پاکت درآورد ، تشی کرد

کرد و پاکت خالی سیگار را مچاله کرد و انداخت جلو پاش.  

 ُپک قالجی زد و گفت: 

وقتی بت می گم قدر جنسه نمی دونی، خریدار  -

خوره می  نیستی، زبون جنسه راه نمی بری، بت بر

اوراقی...اینا   نه  عامو  پرتن   و  نه خرت  عامو...اینا 

 آدمن.

 آدمن؟! -

 ها، آدمن...آدمن.  -

ش پاشد...رفت طرف یخچال. در نیمه باز آن را بست.  از جای

بینی   می  یخچاله  ئی   : کرد...گفت  را مشت  اش  دستگیره 

 عامو؟ 

 "بله پدرجان، می بینم "سمسار گفت:

کنه  - تعریف  خودش  تا  کن  گوش  خوب  حاال  خ 

 "سیت عامو...گوشاته خوب واز کن

34



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

 کی تعریف کنه؟ همین یخچاله؟!  -

خوب واز کن...واز  ها، همی یخچال عامو...گوشاته   -

 کردی؟

تعریف    ...  ب - پدرجان...بگوشم...بله...بگو...بگو  بله 

 "کنه

تعریف کن براش...حال و روزته. بش بگو تا خوب  -

فوت    "بشناست شش  یخچال  به  رو  را  این 

 سبزرنگ گفت. 

آن روز سه تا از دوستانم ازم جدا شدند. هم ناراحت شدم "

بلندتر بود.  هم نفس راحتی کشیدم . قد همه شان از من  

ازمن بودند و مثل سه تا دیوار جلوم سبز شده    ترچاق و چله

توانستم بهتر نفس بکشم ها رفته بودند میحاال که آن  بودند.

نوبت من شد.  ببینم...تنگ غروب  را  بیرون مغازه  از    و  مرا 

  مغازه بردند بیرون، گذاشتند پشت یک وانت و راه افتادند.

خر و  راننده  بودند؛  نفر  بود.  دو  من  صاحب  حاال  که  یدار 

خیلی   داشت!...  هم  شوقی  و  ذوق  چه  بود.  جوان  خریدار 

من   و صاحب  راننده  ایستاد.  جایی  وانت  باالخره  تا  رفتیم 

پایین و بردند توی   از پشت وانت آوردند  پیاده شدند، مرا 

ام هم  حیاطی که یک کف دست بود. نصف نصف جای قبلی

نیمه تاریکی بردند باال،    بعد مرا از پلکان تنگ و   نمی شد.

صاحبم باالی مرا گرفته بود و راننده پایینم را. سنگین نبودم 

ها انگار تمامی نداشتند...رسیدیم به اتاقی کوچک. مرا اما پله

اثاثیه.    بود از  اتاق پر  زمین گذاشتند و بلند نفس کشیدند. 

گفت: صاحبم  به  جوون،"  راننده  ببینی،   مبارک  خیرشو 

به حرف   "ه یخچالت سرد و پرو پیمون جوون!اینشاال همیش

گفت: خندید...صاحبم  خسته "  خودش  آقا،  ممنون 

به سالمتی عروس خانم کی خونه رو  "  راننده گفت:"نباشید

سال   اگه خدا بخواد، سر " صاحبم گفت:  "تبرک می کنن؟

بعد    "راننده گفت: به شادی، جوون  "اینشاال، چند ماه دیگه

امری نیس؟  از جیب عقب  صاحبم    "گفت:  را  پولش  کیف 

ها را تا نیمه از کیف آورد  شلوارش درآورد، باز کرد. اسکناس

  "بفرما آقا، لطف کردی"  بیرون، کیف را گرفت جلو راننده:

با  پشت دستش آن را به طرف    راننده تای کیف را بست، 

بذار باشه جوون...کادوی ناقابل من  "  صاحبم پس زد و گفت:

تند راه افتاد   "بارک باشه...با اجازهبه شما و عروس خانم...م

رفت: دنبالش  اتاق...صاحبم  در  راننده    "آقا!...آقا!.. "  طرف 

پله اول  بود  گفت:رسیده  برگشت  باشه  "  ها،  مبارک 

 "جوون...مبارک!

یادم نیست چند سال توی آن اتاق بودم...بعد مرا بردند جای  

  عکس چند تا   بزرگتری...حاال روی در من پر بود از عکس؛ 

برگردان، منظره...تا  دختر و پسر، عکس جشن تولد... عکس

 آن شب...

پس کشید، رو به سمسار   پیرمرد دستش را از دستگیره در

 "شنفتی عامو؟ "گفت:

آمد: به خود  باشد،  یکه خورده  انگار که  ب...بله  "  سمسار، 

 "پدرجان، بله

باال   شانه  و  کرد  لوچه  دستش،  بغل  مرد  به  رو  برگشت 

 انداخت...

 "ت: گیرعجب اسکولی افتادیم!گف

گفت: و  کشید  را  سمسار  دست  بیو  "پیرمرد  اینجا    حاال 

 "عامو...بیو...

چرخه  دو  به  پیرمرد  رسیدند  شکسته.  آیینه  پنچر  ی 

های  دوچرخه را سر پا کرد و تکیه داد به کمد بی در. خاک

روی فرمانش را فوت کرد. زنگش را به صدا درآورد. زنگ  

 کشید...دوچرخه جیغ 

گفت: یِ  "  پیرمرد  چی  ...همه  کن  تعریف  عامو  ئی  سی 

 "تعریف کن...خوب گوشاته واز کن عامو

هزار" چند  به  عمرم  تو  نیست  دادم...اما    یادم  سواری  نفر 

رسید و پای راستش را از پسرکی که پاهاش به پایدان نمی

اش را زیر میله رد می کرد روی آن یکی پایدان و سنگینی

وی میله و پا  می زد، همین حاال هم جلو نظرم انداخت رمی

ها، خیلی  است... آخرین صاحبم مرد میانه سالی بود. صبح

وا زود می از بغل دیوار  افتادیم.  می  آمد مرا  راه می  کند و 

همیشه خدا هم انگار که با یک رفیق چندین و چند ساله 

و می   فرمانم  روی  زد  با کف دست می  بود، محکم  طرف 

م رفیق، ببینیم امروز اوس کریم روزیمونو داده  بری"  گفت:

 "دست کدوم قوزی!

می خودش  حرف  به  گذران بعد  برای  خندید...صاحبم 

خودشزندگی قول  به  حاال  "اش  تا  که  نبوده  حاللی  کار 

از فعلگی بگیر تا بیل زدن باغچه اعیان شهر تا فت    "نکرده

دو سه  های  ها نانو فرمان بردن برای دکاندارها...این آخری 
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را می سنگکی  نانوایی  کبابیتا  به  کلهرساند  و  های  پزیها 

زدیم بیرون، زنگ مرا یک بند به  شهر...از در حیاط که می

کرد...من حال خوبی  آورد و عالم و آدم را خبر میصدا درمی

داشت،  اشکال  ترمزم  بودم.  کرده  را  عمرم   نداشتم. 

 هام دریغ از یک ناخن عاج!... الستیک 

جمعه بود. تنها پسرصاحبم گیر داده بود که با ما  آن روز  

می گریه   و  التماس  مادرش بیاید.  نه  جور!  چه  کرد 

گفت  بهش می  توانست ساکتش بکند نه صاحبم. مادرشمی

دیشب خواب بد دیده...پسرک نشست روی میله دوچرخه، 

راه افتادیم...آن روز، اصال روز خوبی برای ما نبود...از همان  

یاری آوردیم...از خانه که بیرون زدیم هوا آفتابی  دم صبح بدب

 ای ابر توی آسمان نبود.بود و ذره

باران ریزی شروع کرد به باریدن...یک ساعت    دم دمای ظهر،

تر...کاشکی  بعد باران  و رگبار شروع شد و کار من سخت

بگذرد.  می کار  خیر  از  امروز  بگویم  صاحبم  به  توانستم  

نمی شه که  "  فکرم را خوانده باشد، گفت: صاحبم انگار که  

...دم دمای غروب، برگشتنا به خانه،    "ها بی نون بموننکبابی

روی   کوبید  خوردم...صاحبم  لیز  تیز،  سرازیری  یک  توی 

ای جلومان دهن باز کرد. کله  ترمز. چه ترمزی؟...یکهو دره

شدیم آن تو و تمام...پسر صاحبم درجا مرد و من و صاحبم  

و زخم  صاحبم    هم  چشم  از  من  روز،  آن  شدیم...از  زیلی 

 افتادم و  انباری شدم...تا آن شب... 

 شنفتی عامو؟ شنفتی چه گفت؟ " پیرمرد گفت:

 بله، شنفتم پدرجان. شنفتم." سمسار گفت:

 ها باریکال!...بیو...با مو بیو... " پیرمرد گفت:

بودند...پیرمرد کمر خماند و دو دستی،   آتاری  باالسر  حاال 

ای را ، آتاری را بغل کرد و از جا واکند؛ انگارداشت بچهآرام

کرد...دستی به نوازش روی آتاری اش بغل میاز تو گهواره 

حاال نوبت توئه... تعریف کن سی  "  کشید، خم شد و گفت:

کن  واز  خوب  کن...گوشاته  تعریف  چیه  عامو...همه  ئی 

 "عامو...خوب خوب!

ها را فراموش  ه هیچ وقت شادی و ذوق و شوق آن روز بچ"

به  نمی را  مرا  پیشتر قول خرید  از یک سال  کنم...صاحبم 

آمد. حاال تمام  هاش داده بود. اما هربار مشکلی پیش میبچه 

های صاحب من...زن  های کوچه آتاری داشتند جز بچه بچه 

می سرزنش  را  او  آنصاحبم  به  نباید  یا  که  قول  کرد  ها 

گ هم که شده باید  دادی یا حاال که قول دادی زیر سنمی

 پولش را جور بکنی و آتاری را بخری براشان... 

شد که من تو خانه ی صاحبم بودم  من  حاال دو سالی می

بچه بچهو  بودیم.  شده  دوست  هم  با  حسابی  ها  ها شبها 

گفتند...و صبح ها صبح  وقت خواب، به من شب به خیر می

 به خیر...تا آن شب... 

رد کوتاه بیاید... نکند خیال  کرد پیرمسمسار خدا خدا می

 داشت تک تک اثاثیه را وادارد به درددل کردن... 

دمبالم بیو عامو. کالمت سنگین بود. تلخ بود.  "  پیرمرد گفت: 

 "شون گوش بکنی عاموهای دل همهحاال باید به حرف

نیم   کتاب  کنار  ایستادند  رفتند  و  را کشید  دست سمسار 

 ی بی جلد... سوخته 

تعریف کن سی ئی عامو...همه چی یِ تعریف    "گفت:پیرمرد  

 "کن...گوش کن عامو

سرخ  " دست  یک  جلدی  با  بودم  کوچکی  کتاب  من 

کتابخانهرنگ...سال در  یک  ها  کردم.  زندگی  دانشجویی  ی 

روز که صاحبم خانه نبود، باباش به خانه آمد و یک راست  

قفسه  سراغ  کتابآمد  پسرش.ی  بود.  های  نمی   سراسیمه 

از چی ترسیده بود. بعد زنش هم آمد توی اتاق. او هم   دانم

قفسه  دوتایی  بود.  هراسان  و  خالی  ترسیده  را  کتاب  های 

کردند و بغل بغل بردند بیرون اتاق. مرا هم بردند...توی اتاقی  

کتاب و  کردند  روشن  انداختند آتشی  چندتا  تا  چند  را  ها 

صا که  آتش  توی  بودند  انداخته  مرا  آتش...تازه  حبم  توی 

اش چی گذشت، فقط حس  دانم بین او و بابا ننهرسید...نمی

این    های آتش کشید بیرون.کردم دستی مرا از توی شعله 

کم سرد شده بود...صاحبم  اینجا فهمیدم که بدنم کم  را از

 های خانه قایم کرد تا آن شب...  ها مرا توی سوراخ سمبه سال

یدی چه به گوش خودت شنیدی عامو؟ شن"  پیرمرد گفت: 

 گفت؟

زور شد.  خم  پیرمرد   سمسار  ببوسد.  را  پیرمرد  دست  زد 

هر  "  او را بوسید . سمسار گفت:   دستش را پس کشید و سر

اشاره    "ها بذاری خریدارم پدرجانقیمتی  خودت روی این

 کرد به اثاثیه ... 

 "فروشم...فروشی نیستن عاموپیرمرد گفت: نمی

 فروشی نیستن؟!  -

 "فروشی نیستن.نه، نیستن عامو،  -
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 "آخه چرا؟ -

چه   رو  ...خدا  مو  پیش  امانتن  عامو...اینا  نداره  چرا 

دیدی...فردا که  گوش شیطون کر فک و فامیالشون 

پیداشون شدن و سراغشونه گرفتن چه جوابشون بدم 

 "ها؟ چه؟ عامو؟

ها که تو میدانچه جمع شده بودند دور  بلندتر رو به آن 

 اثاثیه، گفت: 

نزنین، - آقایون...فروشی    دست  خانما، 

بکنین...فروشی   سیلشون  فقط  نیستن...گذاشتم 

 "نیستن...برین به سالمت
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 نیا  ساناز اقتصادی

 
 

 حسین 
بچه دارد  دوباره  و  تخت  روی  نشسته  را  مامان  هایش 

«  پس حسین کو؟  … این رعنا، این مهرداد: »شمردمی

معطلی دوروبر را  بی.  همیشه گم کردهحسین را مثل  

دوباره گمش کرده  . حسین نیست. نیست. کنمنگاه می

 . است

قبل از اینکه شیون راه بیندازد استکان چای شیرین را  

روی  می شیشهگلگذارم  جعبهمیز  کنار  ی  ای، 

البد  : » دهمهای ریز و درشت و باعجله جواب میقرص

 !«زیر پتوئه، خوب نگاه کنین شما 

نگران زیر  دل.  زنمخودم پتوی گلبافت سبز را کنار می

می نگاه  را  میدست.  کندآن  را  روی  هایش  کشد 

موی  ملحفه تارهای  از  پر  که  تخت  سفید  ی 

میخاکستری را  پتو  زیر  و  آبی  رگ.  جوردست  های 

روزبه دستش  برجستهپشت  میروز  »شوندتر  کو؟  : 

که کجاست؟ !  نیست  شروع «  حسین  پایینش  لب 

 . کند به لرزیدنمی

.  تا مرز رسیدن به قیامت چند لحظه بیشتر نمانده است

اشک  بگذارم  شروع نباید  اگر  که  شوند  سرازیر  هایش 

محشر روز  بعدترش  و  است  شیون  بعدش  اگر  .  کند، 

حریفش   کسی  دیگر  شیون،  و  گریه  به  کند  شروع 

:  گویمکنم و میگوشه و کنار پتو را مرتب می.  شودنمی

شما نگران نباشین االن  !  ویی مامان جانرفته دستش»

 .«گردهبرمی

گرفته  یاد  مهرداد  تا  از  کنم  سرهم  چیزی  هربار  ام 

گویم رفته دکان آقای  بار مییک .  حسین پیدایش شود

گویم تماس  یک بار می.  های شماابری دنبال سفارش

.  کشدگرفته و گفته کالس دانشگاهش امروز طول می

بعد هم به  .  وستانش رفته سینماگویم با دبار دیگر می

بار  یک . کنمگردم و حسین را جایی پیدا میسرعت می

ی  بار جا مانده پشت پنجرهیک .  افتاده است زیر تخت

اش  شود و منظرهدارآباد باز می  خواب که رو به کوهاتاق

را خوب می مامان  از  .  کندحال  رفته  یادمان  بار دیگر 

 .  داریمروی کابینت آشپزخانه برش  

رسه  قد بچه نمی: » کندهایش را تنگ میمامان چشم

«  تونه خودش رو طهارت بده؟به شیر آب، برو ببین می

می نگاهم  » کندمشکوک  دستشویی  :  توی  صابون 

تنگ چشم«  هست؟ را  میهایش  بُراق  .  کندتر  یکهو 

زندگی  اصالً شما کی هستی خانوم؟ تو خونه: »شودمی

 «  کنی؟من چی کار می

نمیاول زورم  بود  کرده  گم  را  که حسین  بار  رسید  ین 

این دوپاره استخوان قدرتی گرفته بود که  . کنم شآرام

های  نشسته بود روی پله.  جا کندتوانست کوه را جابهمی

فریاد می ناخن  .  کشیدراهروی ساختمان،  به صورتش 

های زرد و پوست  کشید و اشک و خون روی گونهمی

بچروکیده گرفته  راه  گوشهاش  تا  لبود  های  ی 

طبقه.  اشقیطانی از  مصّفا  را  خانم  خودش  پایین  ی 

های گوشتالویش،  رسانده بود به راهروی ما و با دست

های مامان را محکم گرفته بود تا بیشتر خودش  دست

مهرداد که  .  کردپای مامان گریه میپابه.  را زخمی نکند

مهرداد مامان  .  رسید انگار آب ریختند روی آتش دلش
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را بغل کرد و  محکم و با صدای رسا گفت حسین هنوز  

 . گرددمدرسه است، برمی

نگاه    مامان  به  و  سرشان  پشت  بودم  ایستاده  من 

ای که جانش تمام شده  کردم که عین مرغ سرکندهمی

خانم مصّفا  .  های مهرداد آرام گرفته بودباشد در دست

انگار دلش می را هم  مهرداد  .  باور کند  خواست حرف 

اش را که افتاده بود  جور مطمئنی، شال نخی زرشکی

شانه که    روی  دستمالی  همان  با  و  کرد  سر  دوباره 

گوشهمی به  چشم  ی چشمکشید  اشک  خودش،  های 

بوی عطر و عرق تن خانم مصّفا   .  مامان را هم پاک کرد

ساختمان راهروی  در  بود  پرسید.  پیچیده  گوشم  :  در 

تابشونه؟ کاش  امانشون چقدر بیدونن محسین آقا می»

می ببیننندا  رو  مامان  ایران  بیان  سری  یه  .  دادین 

از آن  .  دادعرقش بوی پیازداغ می.«  خدا گناه دارهبنده

مثل در حمام،  .  کنمبه بعد در خانه را همیشه قفل می

 . مثل پنجره قدی رو به بالکن، مثل در اتاق حسین

افتاده بود به جان  یک بار هم قیچی را برداشته بود و  

حسینپارچهتکه تن  بود  .  های  نشسته  رسیدم،  وقتی 

سرتاپا  .  شلنگ آب را باز کرده بود.  کف زمین دستشویی

بود می.  خیس  تکان  راست  و  به چپ  را  و  سرش  داد 

زیرچشمی  .  رفتصدقه میقربان دید  که  را  :  گفتمن 

نجس  .  آدلباس هم از تنش درنمی!  خرابی کرده بچه»

 .  از آن به بعد در دستشویی را هم قفل کردم...« شده

گفت   مامان  به  رفت  حسین  که  پیش  سال  ده 

یک .  گرددبرمی سالی  برمیگفت  برای  .  گرددبار  اصالً 

می دائمی  ویزای  میمامان  را  او  و  پیش  گیرد  برد 

می.  خودش مهرداد  و  نمیمن  .  شوددانستیم 

وعدهمی این  حسین  میدانستیم  را  مها  تا  امان  دهد 

پروپاچه به  بیشتر  و  شود  نپیچدراضی  حسین  .  اش 

مثل خودش زاغ و بور بود و از  .  ی مامان بودعزیزکرده

اهلل گویان از خانه برده بودند،  االوقتی بابا جان را الاله

 .  کرد حسین دیگر مرد خانه شده استمامان فکر می

می کار  ریاضی  مهرداد  با  هم  حسین  بار  هر  و  کرد 

به   میکارشان  دعوا  و  هربار  .  کشیدجروبحث  مامان 

خواست حاضرجوابی کرد و از مهرداد میپادرمیانی می

رفت  شد و میمهرداد حرصی می.  برادر بزرگش را نکند

.  هوله آرام کندسراغ یخچال تا حرصش را با خوردن هله

کرد و بلند  های یخچال را باز و بسته میبا سروصدا کشو

نگار قوزی خودش جبر و  امهجوجه روزن: »گفتبلند می

 !«  خواهد برای من معلمی بکندهندسه بلد نیست، می

می فکر  اما  همهمامان  حسین  میکرد  را  فهمد،  چیز 

ها  حسین از هرچه در روزنامه.  داندچیز را میجواب همه

 .   اند خبر داردنوشته

رفت، همه انگار باالی نعش  شب آخری که داشت می

نشسته باشیم، خیره بودیم به چمدان  پوش عزیزی  کفن

های ظریف مامان نگاه  پهن شده کف اتاق و به دست

بستهمی داشت  که  خاککردیم  کوچک  و  های  شیر 

ی  چپاند چهار گوشهنشاسته و زرشک را در سکوت می

سیاه چمدان  .  چمدان  از  را  سفیدش  کتانی  حسین 

بسته تا  آورد  بشودبیرون  جا  مامان  را  .  های  کتانی 

!  شت روی جاکفشی دم در و به مهرداد گفت مال توگذا

نمی جا  من  از  مهرداد چشم.  شودتوی چمدان  هایش 

بود قرمز شده  با دندان  .  اشک  را  پوست لبش  حسین 

مدام  .  شبه موهایش سفید شدمامان انگار یک .  جویدمی

بهتر می: »گفتبه حسین می مادرتو  باید  !  دانی  البد 

مامان.«  بروی به  مصّفا  شام    خانم  آن شب  بود  گفته 

نکند ما.  درست  واحد  بود  فرستاده  ریحان  و  .  کتلت 

 .  شنیده بود فقط ایران ریحان بنفش دارد

ترش حسین با سروصورت خونی آمده بود  چند ماه قبل

مامان  .  سوم راهروی ساختمان  یو نشسته بود روی پله

های خانم مصّفا را از پشت در  صدای نفس.  خبر نداشت

دادم  من پنبه را محکم فشار می.  شنیدیمآپارتمانش می

حسین راست  ابروی  که  .  باالی  باتومی  جای  درست 

خورده بود به پیشانی و شکاف باریکی درست کرده بود 

نمی بند  خونش  ابروی .  آمدکه  الی  بود  رفته  خون 
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چشم راستش  .  های روشنشطالیی و رسیده بود به مژه

می گریه  خون  داشت  رنگ .  کردانگار  پریده،  مهرداد، 

ی سوم و نبضش را  نشسته بود کنار او روی همان پله

می.  گرفتمی حسین  اصرار  و  درمانگاه  برویم  کرد 

گفت اگر ردشان را بزنند  می.  کردبند مخالفت مییک 

می درمانگاهچه؟  همه  در  گذاشتهگفت  نیرو  .  اندها 

می گفت  با  مهرداد  من  شده،  دعوایمان  هم  با  گوییم 

:  حسین پوزخند زد و گفت.  ام به پیشانی توزده  سنگ

 « مامان را چه کار کنیم؟ اگر دعوایمان را باور کند؟ »

واحد در  مصّفا  را  خانم  یخ  آب  پارچ  و  کرد  باز  را  ش 

لرزید و  های تپلش میدست.  روی صورت ماگرفت روبه

خورد و موج ریزی  ها میهای داخل پارچ به دیوارهیخ

می به چشممهردا.  کرددرست  رو  بید  خانم  های  تاب 

می پلک  مدام  که  گفتمصّفا  »زد  نباشین:  .  نگران 

به مامان هم همین را  ...«  موتوری بهش زده و در رفته

نفرین کرد و خواست .  مامان موتوری را نبخشید.  گفتیم

هر که بوده، آب خوش از گلویش پایین نرود و جهنم  

 .  هایش ببیندرا پیش چشم

موی لُختی که پلک  ایم عروسک بینگفتهبه حسین هم  

همیشه و  چشمندارد  خدا  باز  ی  آسمان  به  رو  هایش 

از جا کنده شده و درست شدنی  است و دست چپش 

او را گوشه و کنار خانه  هم نیست، مدت هاست جای 

است مییک .  گرفته  جا  کاناپهبار  روی  جلوی  ماند  ی 

مییک .  تلویزیون گم  لباسبار  زیر  چشود  رک  های 

چسبیده  .  بار دیگر روی جاکفشی لم داده است.  مامان

جا  به کتانی سفید حسین که ده سال آزگار است همان

 . زندمانده و کسی به آن دست نمی

ی مستطیل کوچک و تار موبایل هم  از همان صفحه 

بیند،  فهمم هربار که مامان را خوابیده روی تخت میمی

ها  عین مُرده»  : گویدمی.  شودهای سبزش تر میچشم

دونم چه خبره ولی دستم کوتاهه  بینم، میمی!  مشده

 .«آدکاری ازم برنمی…هاعین مرده!  از دنیا

بچه از  یکی  دارد  یا  است  خوابیده  یا  را  مامان  هایش 

می.  خواباندمی را  آنها  و  مدام  هم  کنار  چیند 

 .  کندهر بار هم فقط حسین را گم می. شماردشانمی

اینکه شروع به شیون کند، استکان چای شیرین  قبل از  

قرص با  برمیرا  میز  روی  از  غروبش  دم  و  های  دارم 

پای حسین را که افتاده است پشت  .  دهم دستشمی

اینم  !  بیا مامان جان: »کشمش باال گیرم و میتخت می

 .«حسین

و عور، با دست    های همیشه باز، لختحسین با چشم

 .  کندمان میکنده شده، خیره خیره نگاه
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 آبادی حسین دولت
 

 
 
 

 شبِ هول
 

 فصلی از رمانِ  »اُلنگ« 
 این رمان زیر چاپ است

                                                                   
خداداد   ... فرّاش مدرسه چند بار از جلو خانة خالو

دم مردّد پا  شود؛ یکحیاط نزدیک می  گذرد؛ هربار به درمی
افتد. بار آخر نگاهی به دریچة گردِ مالد و باز راه میبه پا می

اندازد؛ کوبة در را کورمال کورمال پیدا  باالخانة همسایه می
میمی در  وار  دیوانه  بهکند،  گوش  و  منتظر  و  زنگ  زند 
اهمیّت  شنود؛ تا مدتی  الباب را میماند. اقدس صدایِ دق می

نمینمی جنب  جا  از  و  بیدهد  پستو خورد.  آن  در  تردید 
اتفاقی افتاده، بالئی سر ذوالفقار آمده و او تا به این راز پی  

کوبد و او  گیرد. فراش کوبه به در مینبرد، آرام و قرار نمی
فانوس جستجو   با  را  پستو  تاریک  کنار  و  مضطرب، گوشه 

د و به زمین و آسمان زنلب با خودش حرف میکند و زیر  می
 گوید:  ناروا می

زمین؟  رفته  و  شده  آب  انگار  رفته؟  »کجا 
 ذوالفقار... آی ذوالفقار...«

ها  همة سوراخ و سنبه   اقدس بجز کندوی گندم به
می نمیسرک  ذوالفقار  از  نشانی  و  اگر  کشد  شاید  یابد: 

دماغ موی  شب  نیمه  مَشَنگ«  و  اََپنگ  شد؛  نمی  »مردکة 
دیوان نمیهمانند  در  همسایهها  و  بیدار زد  خواب  از  را  ها 

گذاشت  کرد، چهارپایه یا ناندانِ چوبی را زیر پایش مینمی
می وارسی  را  گندم  کندوی  بردار و  دست  فراش  نه،  کرد. 

رسوائی ببار نیاورده، باید هرچه زوتر برود؛ در را نیست و تا
ن او  است و از جاباز کند و از او بپرسد پیِ چه کاری آمده

خواهد؟ طلب عندالمطالبه دارد؟ سر آورده یا خبر  چه می
 مرگ؟

 رم نصیحتش کنم...اووم....« »اوووم، می
»مردکة خل و چل نصف شب چکار داره؟ خروس  
بی محل، البد دوباره اومده قوم و خویشش رو نصیحت کنه؟  

 هیهات!«  
اش، ازجانب زنِ دوم ناظرِ  یفراش از جانب نا مادر

است و نسبت دور، خیلی دوری  قدس قوم و خویشارباب، با ا
بار   دو  متوفی،  اربابِ  ناظرِ  مدرسه،  فراش  پدر  دارد.  او  با 

می دنیا  ازدواج  از  معده،  سرطان  از  سالی  میانه  در  کند؛ 
یادگار  رود و از دو همسر، دوازده فرزند نرینه و مادینه بهمی
ناظر  می اول  همسر  از  پنجم،  فرزند  اسکندر،  گذارد. 
تعبیر است که با اعمال نفوذ فراش مدرسه شده و بهبابار

خلقتجبرئیل   درس  استشاهکار  آزاد  مستمع  اسکندر   .
بار شکست در امتحانات نهائی سرانجام  از چندخواند، پسمی

گیرد و در روزهای بارانی و برفی  تصدیق کالس ششم را می
بیایند، به  توانند با دوچرخه از شهر به قلعه  ها نمیکه معلم

شاگردهائی  یابد و به  رود، فرصت و مجالی میسر کالس می
گوید.  برند، از کلیله و دمنه دیکته میکه از او حساب نمی

همه زند و اینفراش انحراف بینی دارد؛ تو دماغی حرف می
کتاب را برای    هایِ اینهای عربی و ثقیل حکایتتلفظ واژه

کند. گیرم فراش تا  تر میمقابل فه شاگردها دشوارتر و غیر
به را  مبلغ سوادش  و  بچّهمیزان  و  بکشد  و  رخ  تنبیه  را  ها 

می انتخاب  را  کتاب  این  مصرانه  بار  هر  کند،  کند.  تحقیر 
بزرگ برادرهایِ  مانند  دراسکندر  کچلی    اش  کودکی  ایام 

جا  سوزاند و اینگله ریشة موها را میگیرد؛ بیماری گله بهمی
گذارد. از این جهت،  الخ موی پراکنده باقی میجا چند  و آن

توی حمام فراش مدرسه، فقط شب یا  و  ها، هنگام خواب 
بر میکاله دستباف از سر  را  اگر چه اش  ما  اسکندرِ  دارد. 

است، ولی عقل، شعور،  ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده
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جا زده و رشد چشمگیری درک و درایت او در کودکی در
دهد؛ با این  گاه دسته گل به آب میو گاه و بیاست  نکرده

عقل شاخک گرد  اسکندرِ  دارد؛ بطور  وجود،  های حساسی 
بَر برادر ناتنیغریزی خطر را احساس می اش،  کند؛ دور و 

شود. شاهرخ شاعر  مالء عام با او همکالم نمی  گردد و درنمی
توده بجرم  سال  زندان  چند  به  کمونیست  و  کافر  و  ای 

والیت، به ده و خانة    از آزادی، از ناچاری به، پس  افتدمی
بر تنگدستی  میمادرش  و  ناظر، در عسرت  بیوة  با  و  گردد 
گذراند. شاعر در شهر و آبادی مثل گاو پیشانی  روزگار می

اش به پچپچه شناسند و در بارهاست، همه او را می  سفید
انند. زنند تا مبادا بادها به گوش ایادی حکومت برسحرف می

دانند و رندان  مردم آبادی او را »هُرهُری مذهب وکافر« می
سازند و بر  می  ها در بارة »شاعر« و »شاهکار خلقت« داستان

جا که اسکندر با صدای بلند فکر  اندازند. از آنها میسر زبان 
های آبادی و  کند و گاهی افکارش را در خانه، در کوچه می

به می  بیابان  رزمزمه  کم خواند،  موضوع  قلندران  و  ندان 
و  نمی زندگی  و  کار  جریان  در  رهگذر  این  از  و  آورند 

می قرار  او  مهم  شبتصمیمات  اسکندر  اغلب  گیرند.  ها 
می دراز  تکیه طاقبار  دیوار  به  را  پاهایش  پاشنة  کشد، 

گذارد،  کند و زیر سرش میهایش را پنجه میدهد، دستمی
میبه   خیره  اتاق  طرحسقف  وشود،  مراحل  نقشه   ها  و  ها 

گذراند و  مختلف سفرش را به مشهد با جزئیات از نظر می
با   اقدس  با  را  دیدارش  نیّت  و  قصد  بهیا  بلند  زبان  صدای 

وفق مراد اسکندر فراش  چند همیشه زندگی بر آورد. هرمی
آید.  های او گاهی غلط از آب در میها و نقشهنیست و طرح

ها و روزها همه چیز را به زمزمه شب در سفر اخیر، اگر چه  
است،  ها و سایرین رسیدهمرور کرده و به گوش والدة بچّه

بهانه می روز موعود،  و منصرف میولی  و  تراشد  زن  شود؛ 
فرستد  اش را همراه برادرش به زیارت امام هشتم میفرزندان

 خواند:و در تنهائی، با سرخوشی آواز می
 کنم یحتش می»امشب میرم، امشب میرم، نص

 کنم« امشب میرم، امشب میرم، نصیحتش می
داند چرا اسکندر روز آخر تصمیم کسی نمیهیچ 

آبادی بماند: چرا؟... مگر امام رضا او را طلب  گیرد تا در  می
زیارت   تاب  و  تب  چرا  افتاده؟  اتفاقی  چه  بود؟  نکرده 

آهو فروکش کرده؟ شاید شیطان رأی او را زده است؟  ضامن
در  افکار   مبهمی  خیاالت  بله،  شیطانی؟!  خیاالت  و 
که تا روز آخر، زنند  های ذهن فراش مدرسه چرخ میتاریکی

زمانی فرزندانتا  و  زن  نمیکه  مشهد  به  را  به  اش  فرستد، 
آورد. این خیاالت گنگ و مبهم در غیاب  زبان نمیزمزمه به

بچّه بیرون میوالدة  ابهام  غبار  و  از مه  آرام  آرام  و   یندآها 
جاری  شب او  زبان  بر  خود  به  خود  خانه  خلوت  در  ها، 
 شوند:  می

 کنم« »امشب میرم، امشب میرم، نصیحتش می
شب  سر  از  را  بند  ترجیع  این  مدرسه  فراش 

کند و هر بار  خواند و تکرار میبار به آواز میچندین و چند
آن به  ناخواه،  میخواه  ضمیرش  کنه  در  که  گذرد،  چه 

»اقدس!!«.می می  رسد:  طفره  مدام  و  گیرم  جرأت رود 
در مگسی  مانند  مدرسه  فراش  ندارد.  عنکبوت اعتراف  تار 

خودش زند و به  جهت دست و پا میگرفتار آمده است، بی
پذیرد  گوید. نه، فرار غیر ممکن است. سرانجام میدروغ می

اش  است و لب و دهانکه به خاطر »اقدس« در آبادی مانده
 شود: بریت خشک میناگهان مانند چوب ک

حرام  مسجد  به  رواست،  خانه  به  که  »چراغی 
 است!« 

نمی آواز  به  را  جمله  این  بلکه  اسکندر  خواند، 
و مزاحم نعره    خطاب به خودش، به آن موجود سمج و مُخِّل

 کشد؛ می
که به خانه رواست، چراغی که به خانه  »چراغی
 رواست، چراغی...«

می  اشعزم جزم  میرا  جا  از  لباس  کند؛  جهد، 
پوشد و بدون چراغ قوه و فانوس، در تاریکی، رو به خانة  می

 افتد. خالو خداداد راه می
 »آها، توئی آقایِ مدیر، خوش خبر باشی« 

ذوالفقار توی پستو ناپدید شده، اقدس از وحشت 
تواند فکر و خیال او را از سرش بیرون سرسام گرفته و نمی

شود؛ در درگاهی  می  اش مسلطهمه بر اعصابکند. با این
 بندد. ایستد و راه را بر فرّاش مدرسه میمی

 شدم، دیدم چراغ روشنه...«جا رد می»از این 
همسایه  بودن،    ها »آخه  اومده  نشینی  شب  به 

 یکدم پیش رفتن«
چره اومده بودن به شب نشینی؟ شب  ها»همسایه

 رفتن«خوردن و میچی خوردن که توی کوچه تلوتلو می
گیرد و حرف را ة فراش را نشنیده میاقدس کنای

 کند: عوض می
کردم،   صحبت  خالو  با  امروز  من  مدیر،  »آقایِ 

کنی؟ قوم  گفتم جون دادنی رو باید داد. چرا امروز فردا می
ما پول قرض داده. ملتفی؟    و خویش ما گناه نکرده که به

 فروشه...«ها رو آخر پائیر میگفت شیشک 
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ه نیومدم طلبم رو  »... قرض؟ کدوم قرض؟ من ک
 وصول کنم.«

»من خیال کردم... آه، نکنه خدای نکرده اتفاقی  
 افتاده؟« 

قوم   باألخره  ما  خیال،  و  فکر  بله،  بله،  »اتفاق؟ 
می رو  ما  َپرِش  بیفته  اینجا  که  اتفاقی  هر  گیره،  خویشیم، 

 گفتم بیام یه خُرده با تو گپ کنم«
نمی بزنی؟  گپ  من  با  شب  وقت  فردا  »این  شه 

من   آخه  بزنیم؟  گپ  با هم  و  بخوری  چای  پیاله  یه  بیای 
 تنهام، مردم برام حرف در میارن.«
پا در گل  فراش مدرسه گیر می افتد؛ درمانده و 

ای که به زمزمه مرور کرده،  ماند؛ برخالف طرح و برنامهمی
 زند:  شود و تشر میتلخ می

خونه  از  مرد  تا  چند  چرا  تنهائی  اومدن  »اگه  ت 
 بیرون؟« 

اگر چه دورادور وصف این قوم و خویش  اقدس 
گردعقل را شنیده است، ولی انتظار این پرسش احمقانه را  

 خورد.   ندارد و یکّه می
معنائی   چه  حرف  این  نفهمیدم،  چه؟  »یعنی 

 داره؟«
»خالو خداداد که خونه نیست، مردها با تو چکار 

 داشتن؟« 
باید هرچه زودتر  اقدس خسته و مضطرب  است؛ 

احم ابله و سمج را از سرش باز کند؛ به پستو برگردد  این مز
بویناک  و به سراغ ذوالفقار برود. هر بار به یاد ناپدید شدن گَر

لرزد. ازخشم صدایش را چند پرده باال  افتد، بند دلش میمی
 افتد:  ها به مسیر دیگری میبرد و گفتگویِ آنمی

ه  »تو، تو اومدی اینجا منو بازخواست کنی؟ تو مگ
ای؟ ها؟ رفت و آمد خونة ما  شوهر و یا برادر منی؟ چکاره

 بتو چه ربطی داره؟«
می فراش  روی  به  محکم  را  فراش در  بندد؛ 

 زند: محکمتر در می
حرف هنوز  بازکن،  رو  در  کن،  تموم  »باز  هام 

 نشده«
دهد، صدایش آشکارا  اقدس از پشت در جواب می

 لرزد:می
که نصیحتم    »تو این وقت شب اومدی در خونة ما

شد؟ هی، هی، اینجوری در نزن، آرومتر،  کنی؟ مگه روز نمی
 شن«ها بیدار میهمسایه

»باز کن، گفتم باهات کار واجب دارم، باز کن...  
 بازکن.«

کند، به اقدس در حیاط را با غیظ و غضب باز می
 ایستد: رود و رو در روی اسکندر میکوچه می

؟ بگو حرف  »چکار داری؟ ها؟ با من چکار داری
 حسابت چیه؟« 

آبرو و حیثیّت   آبادی  این  ما توی  »خانم، خانم، 
 داریم«

»خب؟ به من چه؛ داشته باش، مگه دیگرون آبرو  
 ندارن؟« 

خویش و  قوم  اعتبار  و  آبرو  فکر  به  تو  هات  »نه، 
گن قوم و خویش  نیستی، همه به من سر سالمتی میدن، می

 شما...، آخه ابروی ما ...« 
است و دم به دم از مقصد  اهه افتادهاسکندر به بیر

می کف  اقدس  شود؛  می  دورتر  مقصود  روی  و  آن  و  کند 
 آید: باال می اشسگ

ی خدا »چه قومی، چه خویشی؟ گیرم تنبون ننه 
بیامرز من با جد کبیرت روی یه بند خشک شده باشه، خب  

شه که نصف شب  که چی؟ که چی؟ ها؟ مگه این دلیل می
 خونة ما رو بزنی؟«مزاحم بشی و در 

تونیم سرمونو میون »تو کاری کردی که ما نمی
خونه   از این مردم بلند کنیم. از دم غروب تا حاال هشت نفر

 اومدن بیرون، مگه اینجا اُلَنگه؟« 
»آره، اینجا النگه، النگ! به تو چه مربوطه؟ مگه 
اختیار خونة  زرخرید جنابعالی هستم؟ مگه من  من کنیز 

 ندارم؟«  خودم رو
لطمه »این  والیت  این  توی  ما  آبروی  به  کارها 

 زنه«می
 »کدوم کارها آقای مدیر؟ ها؟ کدوم کارها؟« 

دونی، مگه نشنیدی مردم چی  »خودت بهتر می
 میگن؟«

می گُه  مردم  »مردم  دهن  مزّة  به  من  خورن، 
 کنم« زندگی نمی

شه بست، مردم میگن  »ولی دم دهن مردم رو نمی
تونم حاشا کنم و بگم نسبت و  فالنی، من که نمیخویش  

 خویشی با تو ندارم.« 
اعتبار  »من فاتحه خوندم به خویشاوندی و آبرو و

ایل و تبار شما. آقای مدیر، اگه من مایة ننگ و عار ایل و  
کنین.   عوض  فامیلتونو  برین  هستم،  دارها  دوره  کاله  تبار 

ای دیگه حواله هررری! برو آقای مدیر، برو خدا رزقت را ج

43



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

پند و اندرز تو و امثال تواحتیاجی ندارم. ها، ها،  کنه؛ من به
ها...آقای مدیر نصف شب اومده اقدس بیچاره رو نصیحت 

 کنه... هیهات!« 
»مگه دیگرون سرشب و نصف شب نمیان اینجا؟  

 ها و بی سرو پاها نیستم؟«من به اندازة اون غریبه
بی سر و پاها    ها و»پسر حاج قوام شیرازی، غریبه 

 جا.« البد کاری دارن که میان این
در   جلو  چرا  ندارم؟...  کار  تو  با  من  »مگه 

 واستادی؟«
خوام برم بخوابم، داره صبح »چکار داری؟ من می

 شه«می
 »همون کاری که دیگرون با تو دارن« 

بگو   راست  رو  نیست،  مربوط  بتو  دیگرون  »کار 
 دردت چیه؟« 

اومد ندارم،  مرضی  و  درد  اومدم  »من  اینجا...  م 
 اینجا...«

می پی  اسکندر  منظور  به  با  اقدس  ولی  برد، 
گذارد تا شاید فراش رود و معبری باز میهشیاری طفره می
 مدرسه فرار کند.  

»من کف دستم رو که بو نکردم، من از کجا بدونم  
اینجا دو سر شیره بکشی؟ هر چند   که نصف شب اومدی 

 حاال خیلی دیره...« 
ازای استفاده نمیاسکندر  کند و  ن فرصت طالئی 

 شود:بیشتر و بیشتر از هدف دور می
کنی من مشنگ و  ای نشدم، خیال می»من شیره

هَپَلی و هَپووَم؟ مردها میان اینجا شیره بکشن؟ مگه این ده  
 پنج تا شیره کشخونه نداره؟«

شما   خویش  و  قوم  که  نگفتن  بتو  مردم  »مگه 
 پاچراغ دایر کرده؟« 

تبار ما روشن؛ ولی من نیومدم اینجا    »چشم ایل و 
 شیره بکشم«

ها؟   کنی؟  چکار  اینجا  اومدی  نصف شب  »خب 
 خوای؟« چکار داری؟ بگو چی از جون من بیچاره می

خوان؟ ها؟ مگه من  »دیگرون چی از جون تو می
 از کی کمترم؟«

 گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو«»چی؟ چی 
علی چپ  »شنیدی چی گفتم، خودت رو به کوچة  

فروش   قاچاق  اون  و  ذوالفقار  اندازة  به  من  یعنی  نزن. 
 نیستم؟« 

آورد و به اسکندر  اش را در میاقدس لنگه دمپائی
آمیز و راهگشا را بزبان  دهد تا آن چند کلمة سحر مجال نمی

مسجد  به  رواست  خانه  به  که  چراغی  بگوید:  و  بیاورد 
جا میحرام  از  مدرسه  فراش  باست.  قدم  یک  عقب  پرد،  ه 

اش ناتمام  کند و حرفاش را سپر سرش میدارد؛ دستمیبر
 برد:  ماند. اقدس با دمپائی به او هجوم میمی

کردی؟  خیال  چه  دیوونه،  خر  اپنگ  »مردکة 
شرم و حیا، هپلی هپوو، گمشو تا ریق به ریشت  الدنگ بی

 نمالیدم، گمشو تا جیغ نکشیدم و ...« 
می دروغ  من  چند»مگه  تو  مگه  فاسق    گم؟  تا 

 نداری؟«
من چندتا فاسق دارم، تا هر جای نابدتر ایل    »آره 

کچله  بغل سگِ  اگه  من  گندو،  بو  نکبت  بسوزه،  تبارت  و 
نمی بتو  بخوابم،  هوار  گرفته  تا  چاک  به  بزن  یاال،  گوزم، 

 رو خبر نکردم.« هانکشیدم و همسایه
 »حیا کن زنکه ... شرم کن... خجالت بکش...«

 
ن به چاک، گمشو، برو به درک، برو  »یاال، یاال بز

 به جهنم...«
راه  ریزی  آبرو  »سلیطه، جیغ نکش، جیغ نکش 

 ننداز« 
زن  سلیطه  مادرته،  سلیلطه  خواهرته،  »سلیطه 

 کچلته...« 
می روشن  همسایه  باالخانة  نور  چراغ  شود؛ 

میبی کوچه  به  گرد  دریچة  از  فرار رمقی  اسکندر  تابد؛ 
 گردد: کوچه بر میکند و اقدس از وسط می

خدمتت  فرصت  سر  برو،  نکبت،  برو  »حاال 
 رسم«می

می شکست  رسوائی  اسکندر  بیم  از  و  خورد 
می را هزیمت  او  کسی  و  است  تاریک  شب  اگرچه  کند. 

خالو در نمیکوچة  اقدس  با  بعد  خداداد  چندروز  ولی  بیند، 
آن  درگیریِ  به هماجرایِ  دهان  آبادی  عمومی  حمام  در  ا 

شود: »فراش مدرسه شبانه به اقدس پند و اندرز  دهان می
ماند و به  خبرها پنهان نمیدهد...!« این خبر، مانند سایرمی

می درز  و بیرون  خنده  محض  را  واقعه  اقدس  شاید  کند. 
یا رهگذری زمزمة  شوخی و لودگی به دوستی می گوید و 

شنود. آن شب، فراش راه بازگشت میاسکندر منهزم را در  
ها  تا به خانه برسد و طاقباز دراز بکشد، در کوچه پسکوچه 

 کند:  زیر لب تکرار می
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شکسته   دیوار  و  سلیطه  زن  از  الحذر،  »الحذر، 
 حذر، الحذر«

آستانة رود؛ اقدس یکدم درفراش مدرسه ناکام می
اطرش ماند؛ یاد ذوالفقار مفقوداالثر از خدر حیاط مردد می

نشیند،  ریزد،  روی پلة ایوان می گذرد، از درون فرو میمی
کند  خورد و جرأت نمیگره میشود؛ مانند چمبر مچاله می

 تنها به اتاق برگردد:  
 کنم؟ چه خاکی بسرم بریزم؟« »خب حاال چکار 

اقدس  نورالمپا از درگاهی در دولنگه، از پشت بر
ی روی زمین، تا لب شکل هیوالی مهیباش به تابد و سایهمی

است و هر  شود. شب خاموشگودال وسط حیاط پهن می
بادهای شبانه، خاک،  ازگاهی نسیمی هرزه گرد، پیشقراولِ 

زباله و  میخاشاک  را  حیاط  ها  وسط  گودال  به  و  روبد 
گذارد و به فکر فرو می رود و  ریزد. اقدس سر بر زانو میمی

مخیله از  پرسش  این  بار  میهر  کنم؟  گذرد:  اش  »چکار 
در دیوارچکار؟«  بیخِ  زنِ   ِآنسو،  همسایه،  خانة  گلیِ  کوتاهِ 

آور است، به سایه هراسدرماندة دیگری در تاریکی ایستاده
می نگاه  و  اقدس  از خودش میکند  لب  پرسد: »چکار  زیر 

بیند  کنم، چکار...؟« اقدس پرهیب گوهر را در پناه دیوار می
می بلند  جا  از  یکو  در  زن شود.  از  دم  اقدس،  و  گوهر  ها، 

 زنند:  سراستیصال و درماندگی، با هم صدا می
 »همسایه، همسایه هوووو، همسایه هوووو«  

صداها در آسمان خانة خالو خداداد با هم تصادم  
 کنند: می

توی   شب  وقت  این  چرا  همسایه؟  شده  »چی 
 ایوون نشستی؟« 

گذرد: آه، شاید خدا گوهر  فکری از سر اقدس می
نند فرشته از آسمان هفتم نازل کرده تا به داد او برسد؛  را ما

خودش بند  است که سرش به کار و زندگیگوهر تنها زنی
های آبادی  است؛ کنجکاو و فضول کار مردم نیست؛ مانند زن

بدگوئی نمی  جا غیبتجا و آناین تو دارو  راز دار و    کند؛ 
اعتماد    تواند به او اش چفت و بست دارد و میاست؛ دهان

 کند. 
»تو بگو چی شده همسایه، دو باره حال کاکُل به  

 هم خورده؟«  
هایش را  شود؛ آرنجگوهر روی پنجة پاها بلند می

 گذارد:  روی یال دیوار گلی کوتاه می
شده، »می شیشه  چشماش  خواهر،  ترسم 

 ترسم که...« می

ترس، ترس...! اقدس هرگز به عمرش به اندازة آن  
نترسیده را آن است  شب  از نزدیک  . هرگز بویِ مرگ  همه 
زند؛ مرگ  پرسه میها  است. مرگ در خانة آن احساس نکرده

به سراغ کاکُل آمده و در جستجوی ذوالفقار همه جا را بو  
شنود اش میکشد؛ اقدس صدایِ پایِ مرگ را دراندرون می

شود: »... ذوالفقار مرده،  و این جمله توی سرش مکرر می
بود، بود، جواب می  اگر زنده  باد دنیا  نه،  اگر هنور در  داد. 

تیر غیب گرفتار شده.«. اقدس از خیال مرگ و   ذوالفقار به 
عاقبت کار می ترسد و به سختی تا نزدیک دیوار فاجعه و 

 رود: همسایه می
ترسم گوهر، بیا، بیا، در حیاط ما بازه،  »منم می

 بیا کارت دارم«
می نیست»من  زحمت  اگه  بگم  یه  خواستم  تو   ،

ترسم یکه و تنها  تُک پا بیای خونة ما، آخه من تنها... من می
باالی سرش بیدار بمونم. آخه، چندبار صداش کردم، جواب 

 ده« نمی
ریم باالی  »یک الحم بیا اینجا، بیا، بعد با هم می

 سر کاکل« 
نمی انگار  همسایه،  شده  کلید  شنوه،  »دندوناش 

ده، اگه، اگه  زدم، جواب نمیبینه، چندبار صداش دیگه نمی
 »... 

»گوهر، گوهر، مگه نشنیدی؟ گفتم بیا اینجا؛ بیا  
 کمکم کن« 

 لرزی؟«»چی شده آخه، چرا، چرا اینجوری می
افتاده؛   اتفاقی  چه  شده،  چی  بگم  تا  اینجا  »بیا 

 ها بفهمن.«خوام همسایه سر و صدا بیا، نمیفانوس نیار، بی
موت به  مشرف  کاکُلِ  با   گوهر  تنها    را  مرگ 

به خانة خالو خداد میمی برهنه  پا  و  اقدس  گذارد  شتابد. 
کشد؛  دارد؛ فتیلة آن را باال میمیفانوس را از لب طاقچه بر 

زند و او  گیرد، پرده را آهسته کنار میمچ دست گوهر را می
 برد: را به پستو می
هیچ»می اینبینی؟  هیچکسی  نیست،  کس!  جا 

تم، نیست، نیست، آب شده رفته  چندین بار همه جا رو گش
 زمین.«

یک میگوهر  به شک  اقدس  دم  انف  شاید  افتد، 
معیوب شده. شاید به سرش زده، خل شده و آخر شب با  

گردد که توی پستو غیب شده و  فانوس به دنبال کسی می
 وجود خارجی ندارد. 

 »کی؟ کی آب شده رفته زمین همسایه؟«
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سر  نشدم،  خُل  من  نکن؛  بد  این»خیال  جا شب 
جا بود، خودم اونا رو فرستادم پستو.  بود، با خاله حوریه این 

 ای نداشتم. آخه ...«آخه چاره 
 جا بود؟«»کی همسایه؟ خاله حوریه با کی این

بویناک   گَر  اون  ولی  رفت،  رفت،  حوریه  »خاله 
 غیب شد.« 

»کدوم گر بویناک؟ کی غیب شد همسایه؟ من  
 چکار کنم؟«

ترسم  و گشتم، همه جا... میبینی؟ همه جا ر»می
رفته باشه توی کندوی گندم؛ چندبار مشت زدم به کندو،  
میده،   جواب  باشه  اونجا  اگه  گفتم  کردم،  صداش  چندبار 

می بزن،  بزن،  بزن،  مشت  خودت  نداد؛  البد  جواب  بینی؟ 
 بالئی سرش اومده که جواب نمیده.«
می تشدید  گوهر  پا  شک  پاشنه  روی  شود، 

 برگردد: چرخد تا  می
ست، اونو تنها گذاشتم  »همسایه، کاکل رو به قبله

 و اومدم اینجا، خیال کردم کار واجبی با من داری.«
 کند: گیرد و التماس میاقدس بازوی او را می

نرو، من می نرو، تورو خدا  تنهائی  »گوهر،  ترسم 
برم تویِ کندوی گندم، اگه بالئی سرش اومده باشه، قبض  

 شم« روح می
رف توی »کی  رفته  چرا  گندم؟  کندوی  توی  ته 

 کندوی گندم؟«
بی و  رسوائی  از  من  »البد  آخه  ترسیده،  آبروئی 

 فهمیدن ذوالفقار توی پستوست« مهمون داشتم، اگه می
گوهر  میدهان  باز  حیرت  باور  از  نه،  ماند؛ 

شک اقدس جنّی شده و آخر شب او را اسیر و  کند؛ بینمی
 است.زابراه کرده

ت جا  »ذوالفقار  مگه  شما؟  گندم  کندوی  وی 
 ست؟!«قحطی

ارقه   اون  اگه  بی»آخه  و  میمایهها  بو  بردن...  ها 
 اگه ...«  

پچپچه شایعه و  بههای همسایهها  گوش گوهر  ها 
حوض کهنه از ها گاهی سردهد. زنرسد و اهمیّت  نمیمی

می گل  او  به  آب  ذوالفقار  با  اقدس  که  »راسته  پرسند: 
اندازد و و  پشتکوهی هربار شانه باال میگرفته؟« گیرم زن  

می جواب  اختصار  نمیبه  »من  ایندهد:  با  همه  دونم!«. 
کند و توی پستو کنار کندو  ذوالفقار ته ذهن او جا خوش می

ها حق دارند، البد  آید. البد همسایهبیرون می  ها از تاریکی

کندوی گندم پنهان شده و در  فاسق اقدس وحشتزده توی 
 جا به خواب سنگین فرو رفته است، البد... آن 

شه،  »فانوس رو بده به من، برو کنار. داره دیر می
کاکل تنهاست همسایه؛ گناه داره؛ اگه ذوالفقار توی کندو  

مون. تو گردم به خونهبر مینباشه، اگه غیب شده باشه، من  
 ترسی تنها بمونی، با من بیا...« اگه می

رو   نوندون  سر  بیا  پات،  »بیا،  زیر  بذار  بیا  بگیر، 
 اینجوری...«

نفری تا نزدیک کندوی گندم  ناندان چوبی را دو
رود، فانوس را به درون  کشانند؛ گوهر از ناندان باال میمی

کشد: ذوالفقار مانند طفلی در  فرستد و سرک میکندو می
زیر  را  زانوهایش  مادر،  گره  شکمزهدان  کرده،  جمع  اش 

لحظة موعود است تا قدم به این دنیا    خورده و انگار منتظر
 بگذارد: 

گندم روی  انگار  اینجاست،  خوابش  »ذوالفقار  ها 
 برده«

رسه، تکونش بده؛ داد بزن، بلند  »اگه دستت می
 داد بزن...« 

درون کندوی گندم خم  واهمه تا کمر به  گوهر بی
برد، دست  شود؛ فانوس را تا نزدیک صورت ذوالفقار میمی

 دهد: می گذارد و او را چند بار تکانیاش مروی شانه
»هی ذوالفقار، بیدار شو، هی، ذوالفقار... همسایه،  

 بیدار شو...«
شد، البد  »گوهر، اگه خواب بود، تا حاال بیدار می

شه، البد بالئی سرش  بیهوشه. خواب که اینقدر سنگین نمی
 اومده.« 

»یه کاسه آب به من بده، آب، آب خنک تا بپاشم  
 روش.«

می  بر  اتاق  گوشة  از  را  آب  کوزة  دارد،  اقدس 
 مالد: کند  و دو دل و مردد پا به پا میدم شک مییک

اگه گندم نریز،  زیاد آب  ها  »مواظب باش گوهر، 
 شن«زنن و چند رو بعد سبز میخیس بشن، نیش می

»بریز توی یه کاسه یا لیوان همسایه، آخه با کوزه  
 شه.«که نمی

روی سر و صورت ذوالفقار  گوهر چند پشنگه آب 
کشد: ذوالفقار،  زند و داد میپاشد؛ چندبار به او سیلی میمی

 فایده: ذوالفقار؛ گیرم بی
ذوالفقار   نیفتی؛  پس  یهو  همسایه،  نکنی  »هول 
ناکرده سکته   یا خدای  انگار بیهوش شده و  خواب نیست، 

 کرده و یا...« 
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نشیند و دو دستی توی سرش اقدس بیخ دیوار می
 زند: می

باشه   مرده  نکبت  این  اگه  سرم؛  بر  عالم  »خاک 
 چکار کنم؟«

گوهر اگرچه از این ماجرا دلچرک و بیزار است، 
از مشاهدة آن صحنه  ایستاده و  ناندان  ولی خونسرد روی 
بیاد کاکل و مرگ افتاده است و این که باید هر چه زودتر  

و دم  چه زودتر به خانه بر گردد  جا برود. آری، باید هراز آن 
دهد تا  ش بار نمیاهمه دلآخر کنار شوهرش باشد. با این

 اقدس را در آن وضعیّت تنها بگذارد:  
نمرده   شاید  همسایه.  داری  پرشوری  سر  »چه 

 باشه، شاید بیهوشه، باید از کندو بیاریش بیرون.«
ذوالفقار   مگه  چطوری؟  آخه  بیرون؟  »بیارمش 

 بیرون؟«س؟ سنگینه، آخه چه جوری اونو بیارم بچّه 
»همسایه، من باید برم، کاکل تنهاست. با اشک و  

نمی پیش  از  زاری کاری  و  ناله  و  باألخره چی؟ ها؟  آه  ره. 
 خوای چکار کنی؟«می

تا فردا بوی  این گرما، خونه  با  باشه،  »اگه مرده 
 گیره«مردار می

از کندو   اونو  باید  یا گرما،  یا زنده، سرما  »مرده 
 بیاری بیرون.«

 ئی چه جوری اونو بیارم بیرون؟« »آخه تنها
»بدو، برو طناب بیار؛ زود باش، بجنب، من کمکت 

 کنم« می
نمی فانوس  پیدا  اقدس  طناب  تاریکی  توی  برد؛ 

دارد؛ با سرعت به پستو کند؛ تَنگ االغ را از انباری بر مینمی
می میبر  باال  ناندان  از  زن  گردد؛  دست  به  را  تَنگ  رود؛ 

 گیرد. وس را از او میدهد و فانپشتکوهی می
 رم توی کندو.« » فانوس رو باال بگیر، من می

گندم روی  بار  چند  خداداد  مار  خالو  کندو  های 
جا که اعتقاد دارد  گوید؛ منتها از آنبیند و به اقدس میمی
میمار برکت  خالدار  و  الهی  خانگی  تحفة  به  آزاری  آورد، 

 کند. رساند و او را زنده رها مینمی
»گوهر، اگه مار ذوالفقار رو زده باشه، اگه مار هنوز  

 اونجا باشه.« 
کنه، حتماً رفته ته  ترسه و فرار می»مار از آدم می

 کندو«
دو طرف دهانة کندوی  گوهر دست به  را  هایش 

ش را روی  ارود و تعادلگیرد و با احتیاط پائین میگندم می
لغزند، حفظ  روند و میکه زیر پایش فرو می  های گندمدانه

کند. خالو خداداد بتازکی دو جوال گندم به کندو اضافه  می
 ماند. کرده و در نتیجه سر و شانه گوهر از انبارک بیرون می

 »باید کمک کنی تا دو نفری اونو  بیاریم بیرون.« 
بندد،  های ذوالفقار را با تنگ االغ محکم میدست

کند و  بلند میگیرد؛ به سختی از جا  زیر بازوهای او را می
 دهد: به لبه کندو تکیه می آن الشة لخت و لمس را

هاشو بگیر،  »فانوس رو بذار کنار،  تَنگ و دست
 بگیر بکش« 

نشیند؛ پاهای ذوالفقار را  ها میگوهر روی گندم
 زند:دهد و همزمان داد میگیرد و او را به باال هل میبغل می

بکش   باال،  بکش  همسایه،  بکش  بکش،  »بکش 
 ال« با

باال    ،بلعیدهشب  سرای را که  کندوی گندم جنازه
ش  الرزند، تعادلآورد؛ زانوهای اقدس زیر بار سنگین میمی

می دست  از  ناندان  را  روی  ذوالفقار  الشة  همراه  و  دهد 
میمی قدیمی  ناندان  دَرِ  میافتد.  انگار  رعد  و  شکند؛  ّغرد 

نان روی  اقدس  و  میذوالفقار  کاک  زهوهای  ارهای  غلتند. 
رود و تخته بند  ناندان کهنه زیر این ضربة ناگهانی در می

از زیر جنازه آن فرو می را به سختی  اقدس خودش  ریزد. 
 کشد: بیرون می

زنده نکبت،  بویناک،  مرده»گر  بود،  بال  شم  ش 
 بالست«

پائین   از روی کندوی گندم به  گوهر مثل قرقی 
میمی پشت  به  را  ذوالفقار  باال  پرد،  را  فانوس  و  خواباند 
 گیرد: می

مرده؟   ذوالفقار  که  مطمئنی  تو  حاال  »همسایه، 
 شاید بیهوشه؟« 
 اش بگیری؟«خوای برم آینه بیارم دم دهن»می

ش را به سینة ذوالفقار ازند و گوشگوهر زانو می
 چسباند: می

نمی دیگه  قلبش  نمیخواد،  آینه  تنش  »نه،  زنه، 
 وقته که مرده همسایه.« سرد شده، ذوالفقار خیلی 

دل اقدس برات شده و    مرگ ذوالفقار اگر چه به 
مشاهدة   با  ولی حاال،  است،  بوده  آن درگیر  با  از سر شب 
و دهان   زبان  از  داده،  تکیه  دیوار  به  آمده،  پا در  از  جنازه 

 افتاده و نا و نفس حرف زدن ندارد.  
خوای با میّت چکار  »همسایه، همسایه، حاال می

 کنی؟«
اختیار روی هایش بیرود و پلکقدس از حال میا

 افتد. هم می
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 شم« دونم، دارم قبض روح می»نمی دونم... نمی
 پاشد:  گوهر مشتی آب به صورت اقدس می 

 »همسایه، هی همسایه نخواب،  نخواب...« 
سقوط با جنازة ذوالفقار اقدس را تا مرزهای مرگ  

خ او را فلج  برد و صدای گوش خراش ناندانِ شکسته، ممی
و  می برده، هنوز گیج  به در  لرزه جان  از زمین  انگار  کند. 

است و صداهای شکستن و خرد شدن و آن فریاد  مبهوت 
داند جائی  شود؛ هنوز نمیاش مکرّر میجگرخراش در گوش

از بدنش شکسته است یا خیر؛ هنوز هراس مرگ او را رها  
تمام   نیامده؛  بیرون  ناباوری  و  بهت  از  نیرویش  نکرده، 

دهد؛  ؛ حس و رمق ندارد و واکنشی نشان نمیتحلیل رفته به
دیوار پستو تکیه    ای بهجنازه...! جنازه...! اقدس مانند جنازه

 دارد:زند و چشم از گوهر بر نمی، پلک نمیاست داده
می همسایه،  چکار  »همسایه،  میّت  با  شنوی؟ 

 کنی؟« می
چشم میاقدس  دوباره  را  و  هایش  لب  بندد  زیر 

 کند: زمزمه می
 »تو بگو چگار کنم؟ تو بگو، من عقلم زایل شده« 

شنفی؟ کاکل  »من باید برم، کاکل تنهاست، می
 تنهاست!«

تونم تنهائی اینجا  دونم خواهر، من که نمی»نمی
 دفنش کنم«

این از  باید  رو  میّت  نه،  بیرون،  »نه،  ببریش  جا 
 بیرون« 

تنهائی    ری، من، من جنازه رو»تو که داری می
 چه جوری ببرم؟«  

خوای اونو ببریم بندازیم توی »همسایه، ببین، می
 کوچه؟« 

»آخه به عقل جور در نمیاد، ذوالفقار توی کوچه 
 میره«نمی

می اتاق  باال  گوهر چرخی دور  را  زند و صدایش 
 می برد: 

می باألخره؟  توی »چکارکنیم  ببریم  اونو  خوای 
 خونة ذوالفقار؟« 

اونا خونه  در  بسته  »آخه  پشت  نمیاز  شه.  ست. 
 شه« نمی

است، خیلی معطل  گوهر معذب، پا به راه و کالفه
چه زودتر کلک جنازة ذوالفقار را بکند و پیش  شده، باید هر

 کاکل بر گردد: 

»خب، از پشت بوم برو توی حیاط و در خونه رو  
 باز کن.« 

گیرد و به دشواری از جا  اقدس دست به دیوار می
 افتد: رود و دوباره میش گیج میشود، سربلند می

»گوهر، دارم باال میارم، دارم باال میارم، به دادم  
 برس.«

 کند. زند و بیخ دیوار استفراغ میچند بار عق می
»تو مگه تا حاال جنازه ندیدی؟ بیا برو تو حیاط،  

می من  بزن،  صورتت  به  آب  مشت  یه  باز  بیا،  رو  در  رم 
 کنم« می

زند، چهار دست و پا به اتاق  اقدس دو باره عق می
رود تا جارو و خاک انداز را بردارد. گوهر پابرهنه، دوان می

گردد، سر راه، نگاهی گذرا به اتاق  دوان به خانه شان بر می
ها باال  کند؛ از پلهاندازد، درنگ نمینیمه تاریک و کاکل می

بهمی ذوالفقار  بام کوتاه خانة  از  و  زبانة  حیاط میرود  پرد، 
کند؛  آورد؛ در را باز میزنجیر زلفی را از چنگک بیرون می

کشد و بعد لیچ عرق، نفس نفس زنان به  کوچه سرک میبه
می بر  خداداد  خالو  جنازة  خانة  سر  باالی  اقدس  گردد. 

 کند.ذوالفقار زانو زده در گلو گریه می
»انگار اجل دنبالش کرده بود، آخه چرا رفته توی  

 ته توی نوندون قایم بشه؟«  کندوی گندم؟ چرا نرف
فایده زاری  و  یه  »گریه  ورخیز  نداره،  ای 

 پیچ بیار«رختخواب 
کنیزی  مانند  و  مسحوراست  و  منفعل  اقدس 

پیچ را روی زمین برد؛ با اشارة او، رختخواب گوهر فرمان میاز 
گرداند تا چهرة کبود ذوالفقار کند، رو بر میپستو پهن می

گیرد  های میّت را مید. گوهر سر و شانهرا زیر نور فانوس نبی
 غلتاند: را روی رختخواب پیچ میو به کمک اقدس، او 

»چراغ رو بکُش، فتیلة فانوس رو بکش پائین، بذار  
 جا«همین

»گوهر، اگه، اگه کسی از کوچه رد بشه و ما رو  
 ببینه« 

از   کسی  هیچ  خوابیدن،  همه  شب  وقت  »این 
 شه«جا رد نمیاین

می  هانیمه شب فرو  خواب خوش  به  روند،  همه 
شاهرخ   پرهمگر  شب  مانند  که  و  شاعر  تنهائی  تاریکی،   ،

از خانه بیرون    ها خاموشیِ شبانه را دوست دارد و آخر شب 
گذرد  زند؛ اغلب از زیر دریچة گرد و روشن خانة کاکل میمی

هاست نوری کند. اگر چه مدتو شعری زیر لب زمزمه می
تابد و زن قالیباف پای دار  مدّور به کوچه نمی از این دریچه 
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خواند، ولی شاعر مانند خوابگردها، هر شب،  قالی آواز نمی
 کند  از زیر دریچة باالخانه گذر می

 عابرین، ای عابرین
 هیچ گونه فکربگذرید از راه من بی

کوچه  درتاریکی  را  شاعر  شبانة  زمزمة  اقدس 
قلبمی میشنود،  تپش  به  و  اش  میافتد  جان  شود.  نیمه 

پیچد، او را با خودش می  هیچ حرفی، به خرابه میگوهر بی
 ماند: »هیس!«  برد و منتظر می

 کوبدم بر در رسد میدشمن می
 خواهدم پرسید نام و هر نشان دیگر

»گوهر، گوهر، این مردکه داره میاد طرف ما، داره  
 میاد ...« 

ری  بینه، به ما کاجا نمی»هیس، هیس، ما رو این
 نداره، هیس«

 وای بر من
 به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژندة خود را

 تا کشم از سینة پردرد خود بیرون 
 تیرهای زهر را دلخون 

 وای بر من
اش را خالی کند؛  پیچد تا مثانهشاعر به خرابه می

از  های شلوارش را می ها دکمهگیرم با مشاهدة زن بندد و 
. شاعر نجیب، خجالتی و مأخوذ شودسرعت دور می  جا بهآن 

رسد،  به حیاست و تا به انتهای کوچه و روی آغوشگاه نمی
کند. در این فاصله گردد و به پشت سرش نگاه نمیبر نمی

گیرند؛ جنازه را مانند  ها چهار گوشة رختخواب پیچ را میزن 
به طفلی  می  ننوی  ذوالفقار  زمین  خانة  گودال  لب  و  برند 

 گذارند: می
از برو خونة ما، من دَرِ حیاط رو می»تو   بندم و 
 روی بام میام«

سرش   روی  را  کهنه  پیچ  رختخواب  اقدس 
ها  دم باالی سر جنازة ذوالفقار که زیر ستارهاندازد، یکمی

افتد و مانند  ماند و بعد مردد راه میطاقباز دراز کشیده، می
خم به  خم پشتخانمان، ناخوش و درمانده، پشتسائلی بی

بتماشا  وچه میک دیوار  رخنة  رود. شاعر هنوز دورادور، در 
ایستاده است و جواب پرسشی را که برایش پیش آمده پیدا  

»زن نکرده میاست:  چکار  خرابه  توی  چه ها  اگر  کردند؟« 
ها  گردد؛ از شایعهنمی  آن کوچه  برشود، ولی به  مشکوک می

شب و روز    ترسد؛ مردم آبادی سایة شاعر راها میو توطئه
ای هستند تا برای آن »کافر دهری  برند و دنبال بهانهراه می

بر و  بسازند  داستان  زبانمذهب!«  شاهرخ  سر  بیاندازند.  ها 

است؛  اش بیگانهش غریبه و با مردم والیتاشاعر در زادگاه
خودش  به  نسبت  دیگران  داوری  و  نگاه  طرز  از  شاعر 

ه در قلعه و در پشت  چه کاست و به همین دلیل از آنآگاه
می میپرده  کنار  بر  هرگذرد،  در  تصور  ماند.  هرگز  حال 

ای را شبانه به خرابه برده باشند.  ها جنازهکند که زننمی
شاید چیزی دزدیده بوده اند. گوهر و اقدس در خرابه رو به  

تاریکی تشخیص ها را درایستند و شاهرخ شاعر آندیوار می
نمینمی اینشناسد.  دهد و  اقدس مطمئن نیست؛  با  همه، 

می مکث  کاکل  خانة  پیچ  نزدیک  رختخواب  زیر  از  و  کند 
بیند و بند  اندازد، پرهیب او را مینگاهی به انتهایِ کوچه می

ها و  ممانند گربة وحشی روی باشود. گوهر  اش پاره میدل
 گردد.  دود و زودتر از اقدس به خانه بر مییال دیوارها می

بیا    »همسایه، تو،  بیا  ها؟  واستادی؟  در  دم  چرا 
 تو...«

اونجاست، گوهر، گوهر، شاعر هنوز   »شاعر هنوز 
 اونجاست«

کشد، نه شاعر  گوهر از الی در نیمه باز سرک می
و نه پرنده و نه چرنده و نه جنبنده، هیچ کسی در انتهای  

 کوچه نیست: شب و تاریکی! 
رسیده   بنظرت  شدی،  خیاالتی  بریم،  بیا،  »بیا 

 بیا...« 
اقدس هنوز سرگیجه و حال تهوع دارد؛ از مرگ  

کشد، ولی کام ناکام  و بوی مرگ بیزار است؛ مدام پا پس می
 رود.  به دنبال گوهر می
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 قاضی ربیحاوی

 
 

نمایشنامه   از  پاره  یک "دو  تراژدی 

 "سلطنت 
 

 پاره اول 
 

بچگی در عمق وجود من  دین و مقدسات از   شاه

بوده. من اگه به اعتقادهای مذهبی پایبند نبودم در سن  

هفت سالگی مُرده بودم از تب شدیدی که دکترها هم  

اعتقادات   این  اگه  اون.  از  بیارند  سردر  بودند  عاجز 

مذهبی درون وجود من نبود باالخره در یکی از سه تا  

مدت  سوئ قصدی که به جانم شد از پا دراومده بودم.  

بتونیم   تا  کرده  ما کمک  به  پنج ساله که خدا  و  سی 

رهبری بکنیم این ملت را. به درستی امور مملکت را  

این   با  این مرتبه.  نه. دشمن کور خوانده  ببریم.  پیش 

 بهانه نمی تونه ما را پیش مردم این دیار بدنام بکنه. 

 

از   معلم  ای  کینه  بدجور  بدبختانه  اما  دشمن  این 

داره. الینقطع و سرسخت داره سعی    اعلیحضرت به دل 

 می کنه هر بهانه کوچکی را بندازه زیر میکروسکوپ. 

 

 میکروسکوپ هم داره این دشمن؟ شاه

 

 در مثل عرض شد.  معلم 

 

 کدام مثل؟  شاه

 

کینه جویی و توطئه گری این دشمن مثلی   معلم 

 شده حتا بین خود مالها.

 

 کی هست این دشمن!؟  شاه

 

که   معلم  پیری  به  دشمن  شهر  یک  در  آب  اونور 

اصطالح مقدس نشسته و از راه دور برای هوادارهاش 

پیام ضد سلطنت می فرسته. باید یک فکر جدی کرد.  

اگه سیزده سال پیش اعلیحضرت به جای فرستادن اون  

امنیت   بودند که سازمان  موافقت کرده  تبعید  به  یارو 

تونست   نمی  امروز  بکنه  نیستش  به  سر  کشور 

 ه. دردسرساز بش

 

تو خیال می کنی یک مالی پیر شانس این را   شاه

بشه؟ یک مالی   برای حکومت ما دردسرساز  که  داره 

بطور علنی مخالف   و  و پوست کنده  مرتجع که صاف 

دلیل   خودش؟  مملکت  در  بزرگ  اصالحات  با  هست 

ما   مردم  هست.  واضح  مردم  برای  که  هم  او  مخالفت 

ت زنان در  شاهد بودند که او چطور با طرح آزادی شرک

انتخابات مخالفت کرد. مطمئن باش که حداقل نیمی  

از جمعیت این کشور که زنان هستند فریب حرف های  

او را نمی خورند. نیم دیگه هم که مردان باشند دیدند  

گُنده   شکم  زمیندارهای  دارایی  از  چطور  ایشان  که 

تو   اونوقت  کرد.  می  دفاع  چیز  بی  کشاورزهای  مقابل 

ازه می دی اینطور درباره این ملت  چطور به خودت اج

هوشیار حرف بزنی و اونها را مربوط بکنی به یک مالی  

عقب افتاده؟ ما یاد بزرگان تاریخ این سرزمین را برای  

این مردم زنده کردیم. اونهمه هزینه پرداختیم و پول  

ریختیم و جشن ها به راه انداختیم تا عظمت شاهان  

و حاال شما ما را از یک    بزرگ را به این ملت بشناسانیم،
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مالی پیر بی خبر از همه جا که در یک شهر پرت داره  

 آخرین روزهای حیاتش را سپری می کنه می ترسانید؟

 

 درسته.  معلم 

 

 چه درسته؟  شاه

 

 اعلیحضرت حق دارند. معلم 

 

حق این هست که دشمن واقعی را بشناسیم.   شاه

ت ها  تا پیش از این فقط کمونیست ها بودند. مائوئیس

اونها   فقط  دیگه  حاال  اما  بودند.  ها  کاسترویست  و 

رونق  از  مذهب  امروز  که  باش  جمع  خاطر  نیستند. 

صنعت نفت حرف اول را می زنه    افتاده. امروز مذهبِ

ماست.   های  دست  در  شاهرگش  اونهم  که  دنیا  در 

نوع  داریم  خیال  ما  که  شدند  متوجه  ها  بریتانیایی 

عوض کنیم. شنیدند که  قرارداد تازه فروش نفتمان را  

ما گفتیم با قرارداد تازه دیگه اجازه نمی دیم کسی نفت  

ما   علیه  توطئه  اندازی  راه  ببره.  مجانی  و  مُفت  را  ما 

بی سی.   بی  رادیو  به کمک  اونها،  برای  نیست  سخت 

درست می گفتند. معلومه که فتنه   مپدر بزرگوار مکث.  

ان حرف  از کدام سوراخ داره نشت می کنه. باید با ایش

 بزنم. 

 

 با نماینده بریتانیایی ها؟    معلم

 

 . مبا مرحوم پدر بزرگوار شاه

 

* 

 م پاره دو

 

سنگین که هستم. سنگین از اینهمه فکر. از   شاه

و داخل تنم.    ، سرم  تویحمل اینهمه آشغال که ریخته  

مُشت   یک  بدتره.  وضع  که  هم  بیرون  درون،  از  این 

احمق بی خاصیت ریختند دور و برم. یک مُشت آدم  

 حقیر.

 

برخاسته دست شاه را می گیرد و با لبخند او   شهبانو 
اعلیحضرت وقتی عصبانی    را بر لبه تختخواب می نشاند.

می شن خودشان را خسته می کنند با تحقیر کردن  

 .می خندد دیگران؟

 

که   شاه باید  هست  شدن  تحقیر  قابل  کسی  اگه 

تحقیر بشه. تحقیر کردن کار بدی نیست، تحقیر شدن  

سنگین   چیز  یک  شد.  تحقیر  که  گذاشت  نباید  بده. 

بدقلق راه گلوم را بسته. مثل یک تُف نحس که نه می  

 شه قورتش داد و نه می شه ریختش بیرون.  

 

فهم  شهبانو  را می  اعلیحضرت  های    م.مقصود  لباس 
 . شاه را از تن او در می آورد

 

در تمام این سال ها ما همه ش دنبال افزایش   شاه

این   بودیم. پس چه شکلی  نفتمان  قیمت بشکه های 

مملکت را پولدار کردیم؟ با چه پولی اینهمه تسلیحات  

مُدرن دولتی و اتوموبیل های راحت شخصی برای این  

ارده، آخرین  ملت خریدیم؟ طیاره های جنگی اف چه

پدیده در صنعت جنگ، با دو سرنشین و قدرت شلیک  

یاری   به  هم  به چهارده هدف مشخص. حاال  همزمان 

اتم.   بمب  پروژه  اندازی  راه  به  رسیم  می  داریم  خدا 

 سکوت.
 

 پس اعلیحضرت چی؟  شهبانو 
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تخت شاه لبه  بر  نشیند.  خواببرخاسته  کاری    می 

 نمی شه کرد.  

 

خود را به پایین    اعلیحضرت.درست می شه   شهبانو 
سُراند.  خوابتخت عکس    می  به  دارند  اعلیحضرت 

بودم   ذوقزده شده  کنند. چقدر  نگاه می  مان  عروسی 

وقتی فرانک سیناترا توی جشن عروسی ما آواز خواند.  

 یادشان هست اعلیحضرت؟  

 

 چه شد که باز یاد اون مرتیکه کردی؟ شاه

 

 اومد.مراسم شب عروسی مان به یادم  شهبانو 

 

 تو از اون خوشت میاد.  شاه

 

واقعن   شهبانو  داره.  جالبی  شخصیت  چون  خب 

 هنرمنده.

 

من دارم عکس پدرم را تماشا    .مکثخیر.  نه   شاه

می کنم. روح ایشان بود که به من گفت احزاب سیاسی  

را منحل بکنم. گفت یک مملکت درحال پیشرفت فقط  

بیشتر. نه  خواد  می  سوم    یک حزب  رایش  شد  وقتی 

صدراعظم کشورش، مردم جرمنی از هم پراکنده بودند،  

هرکس ساز خودش را می زد و کسی با کسی همساز  

نبود. هیتلر با همین قدرت تک حزبی تونست مردمش  

را جمع و جور بکنه و اتحاد بده به اونها. یقین که نسل  

های آینده قدر افکار وطن پرستانه و قدر خدمات او به  

بد بیشتر  را  نه.  سکوت  ونند.کشورش  نمی  .  شه.  نمی 

خواد بشه. این عادالنه نیست. خدا با من مهربانتر بود!  

صلن هیچ  ا بلند شده شروع می کند به لباس پوشیدن.

کاری از زن ها ساخته نیست غیر از بچه پس انداختن.  

مردها بهتر بلدند. حتی بهترین آشپزهای دنیا هم مرد  

 هستند. می دونستی زن؟  

 

  - امه زیر چاپ است. توسط نشر گوتهاین نمایشن

 حافظ
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 شهرام رحیمیان 

 
 لر یهمدست با ش 

دهه  ستیپروتاگون  نه،یآ  وسفی اواسط  چهل    یرمان، 

رشته   لیتحص  یبرا  یدیخورش  آلمان   یمعمار  یدر  به 

  یرانیا  انیدانشجو  ونیعضو کنفدراس  ی اتفاق  به طور  . دیآیم

فعال  شودیم پ   هیعل  یاگسترده  یاسیس  تیو  در    ش یشاه 

  یاز ده سال دوام م   شیب   از زندگی او دوران  این  .  ردیگیم

زن    یاسیس  یکارها  ةادام  یو او برا  شودیانقالب م  تا  آورد

. بعد  رودیم  رانیو به سرعت به ا  کندیو دخترش را ول م

ا  یاز مدت کوتاه در  از همرزمان و    ران،یاقامت  سرخورده 

    .گرددیبه آلمان برم  زادگاهش  مردمناسازگاری با فرهنگ  

فعال نوع  هر  از  آلمان  از   یم  یدور  یاسیس  تیدر  تا  کند 

  ها، یهدفیو ب  هایهودگیب  ری. در مسردیاش فاصله بگگذشته

 ی آرزو  یکه روزگار  هانهر  نیریآب ش  یکوچولو  سیاه   یماه 

   شودیدر سر داشت، م   یعیوس  یایبه آب شور در  وستنیپ 

گرفتار. با گذشت    ی زندگ یهایکوچک روزمرگ  ومیدر آکوار

ا نه    گری که د  رسدیم  ییسابق به جا   یانقالب   نیزمان کار 

تعلق    یدلبستگ نه  و  دارد  زادگاهش  به  به    یخاطرخاص 

  شود، یثروتمند م  ادیز  یها . با کله معلق زدنزبانشیکشور م

  دهدیهم تمام ثروتش را از دست م یسهل انگار کی  بااما 

  ،ی افسردگ  کی. در عمق تارردیگیو هم زنش از او طالق م 

رسد تا    یبه دادش م  یبه فارس  یاز آلمان   یآثار ادب  ةترجم

 ة چیکم از در  کمبکشد.    رون یب  یخودش را از چاه دلمردگ

که      ییتابد؛ تا جا  یاش میبه زندگ  دیام  رمقیترجمه نور ب

شرح   نی. در اکندیپر م  یرا با زبان فارس   یوطنیحتا خالء ب

چن  یشانیپر هوا  نیو  و  اتفاق    یقتل  یی حال  هامبورگ  در 

همدست با    ". رمان  خواهدیاز او  کمک م   سیو پل  افتدیم

الیه به الیه است و  چند داستان به موازات هم پیش    "لریش

 شده.  میبخش تنظ چنددر هفت روز و هرروز به  رود و می

 

 ای از این رمان:صفحه 

حاش  ش یپ ... آنکه  در    یها یسینو  هیاز  بخوانم،  را  مقتول 

که   کتاب  خواندن  به  تند  تند  کردم  شروع  اتاق  خلوت 

باقر  یشخص  ستشیپرتاگون آرامان  نام  باقری در  دبو  یبه   .

کتاب  بودسرباز  این  خاطرات   کیو    ستیب  ی  که  ساله 

هایی پر از شعار و  اش را از جنگ به سبک و نثر رمانروزانه 

و من که حوصلة آن حجم از تبلیغات را   نوشته بوداحساس  

  خواندمیم  یسرسر  ها رانداشتم دو سه خط در میان صفحه 

برسم. آرامان  کتاب    انیبه پا  ودترتا هرچه ز  زدمیو ورق م 

در راه     شیهایاز جانفشان  اش  های روزانهدر یادداشت  یباقر

ایران،    ران،یا  کشور  نجات فرزندان  ناموس  از  از  دفاع 

 نوشته ایران  از خاک    دشمنانراندن    رونیب  یشهامتش  برا

رفت  بود. با تفنگی بر دوش جمله به جمله در راه کمال می

از ایمانش به    .تا ذات الهی در او حلول کند و رستگار شود

ناپیدای حیات در جبهة  بعد  یافتن  از  و  بود  نوشته  اسالم 

خودگذشتگی از  جان جنگ.  نجات  برای  هایش 

که خود   یاز رشادت سربازان  هایش نوشته بود وهمسنگری 

 . نندینب  بی آس   یخودتا  رزمندگان    کردندی مرا سپر بال

که از چنگ    ییهاها و مرداباز دشت پاراگراف به پاراگراف 

از مقاومت و  مودت در    بود و  دشمن درآورده بودند نوشته

احساساتش    انیصد و نود و پنج و در غل  ة.  در صفحهنیراه م

  دلک ی  انمیحد با اطراف  نی تا ا  میهرگز در زندگ  ":بود  نوشته

  ة آلود جبه خون  نیزم  دررا    میتمام خود خواه  "،  "امنبوده

از حرص و هراس    یزیچ  کنم یجنگ دفن کردم و احساس م

از   ی ک ی  ةدر قل  کنم یآرزو م  "،   "گذشته در من وجود ندارد

که به اهتزار   یدر برابر پرچم  کهیمنطقه، در حال  نیا   یهاتپه 

 ... "م.شو دیام شهدرآمده زانو زده

باقر  صفحة    در  یوقت آرمان  که  خواندم  کتاب  به   یآخر 

 ی ااو را با موخره  ةاز همرزمانش نوشت  یک یو    دهیرس  شیآرزو
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دلم    وشدم    یحماس  یدچار شورناگهان  به چاپ رسانده،  

از زمین بردارم و اول چند   یآرمان باقر  تفنگ  خواست  را 

دشم سپسصد  و  ببندم  تیر  به  را  تسخ  نم  در  را   ر یجانم 

دینیفدا  یاتپه  برادران  سراغ   ی  رفتم  که  بعد  اما  کنم. 

 ی بعض  یحواش  که درپورتاش    یمهد  یطوالن   یهاادداشتی

به هر    .تغییر عقیده دادم،  ها نظراتش را نوشته بوداز برگ

فحوا  حال فهم  ها ی سینو  هی حاش  یاز  که    ی مهد  دمیبود 

درست   یپورتاش هم در جنگ شرکت داشته، اگرچه نظر

د باقری   دگاهی خالف  مهد  آرمان  داده.  نشان  جنگ    یاز 

در   ":بود  کتاب نوشته   یی ازو بد در جا  زیر  یپورتاش با خط

چه   خورد،یها رقم م انسان  یها براسرنوشت  نیبدترجنگ  

و چه آنها  مثل تو آرمان باقری    شوند یکه کشته م  ی کسان

  "ای دیگریا در صفحه  "مثل من نگون بخت  ماند یده مکه زن

م  یبو در  جا  انیگل   مرگ  و  در    ندارد  ییانفجار  من  و 

با سرشت  و   "یا در جایی دیگر  "جستجوی بوی گل بودم

سرود و احساسات    زیشعر شورانگ  ی مصرع   توانیبهشت م

لفاظ ا  راسربازان    سرنوشت   ی ، ولجنگ ندیدگان را برانگیخت

یا در جایی    "کنند  ها تعیین میها و گلولهبمب  زنندیرقم نم

تفنگ  دمید   یکودکان  "  دیگر از  به دست    یکه قدشان  که 

کوتاه بودداشتند  و    تر  بود  زمین  روی  تفنگشان  قنداق  و 

می خود  دنبال  به  را  دیگر  "کشیدندتفنگ  جایی    "یا 

رو  دم ید   ی کودکان خون   رفتندیم   ن یم  یکه  و  دود  و 

برویم   تا ما صد   شدندیم بیابان جلو  در  یا در جای    "قدم 

  یباز  یجنگ نوع   کردندیکه فکر م  دمید   ییهابچه  "دیگر

اولا با  و  توپ   نیست  بمبغرش  و  مادرشان  ها  دنبال  ها 

یا در جایی    "پنهان شوند  چادر یا دامنشان  ریکه ز  گشتدیم

خوردن پشمک و    نیهم  ی زندگ  یهایخوش  نیبهتر  "  دیگر

و من این را زمانی فهمیدم که بیابان    ستا  یتمشک و بستن

چه   "یا جای دیگر  "پر از جنازة خونالود و بوی گوگرد بود

  اش رخواره یش  ةبچ  یپدر  نکهیاز ا  باتر یز  ایدن  نیدر ا  یزیچ

خواهم برایت و به او بگوید می  و ببوسد  ردیرا به آغوش بگ

نفرین شده به آغوش گرفتن    با این جنگ؟  پدری نمونه باشم

از در  فرزندم  دیگر    "شد  غیمن  جایی  در    ی فیک  چیه  "و 

عاشق و  جوان  دشمن  بستن  گلوله  به  عکس    یندارد  که 

و    "به قلبش دارد  کینزد  بیبافته در  ج  ی با موها  یدختر

  یهرگز فرصت  د یجبهه متوجه شدم شا   در  "در جای دیگر

  یبرا  خواهمی:م میکه دوستش دارم بگو  یتا به زن  د یا ین  شیپ 

 ". تو زنده بمانم

با    یهای سینو  هیحاش  از  ییجاهادر  پورتاش    یمهد کتاب 

او    ظ یاز سر غ   یی در جاها البته  دارد و      تفاهم  یآرمان باقر

  یی خندد. در جاها  یم  های اوکند و به آرمانرا مسخره می

د ناسزا او را به با  ییو در جاها  سدینویم  زانیانگار اشک ر

ها،  با او  . اما در همه جا، در انتحاب تک تک واژهردیگیم

به    ی بزرگکه برادر   مهریدارد، همان    یاحساس همدرد

برا.  ش داردکوچک  برادر و    سوزاندیاو دل م  یدر همه جا 

گاهی   پدرحتا  م   یبرا  یانگار   دل  .  سوزاندیفرزندش 

در جنگ شرکت    امینظام  کان یمن با    زم،یآرمان عز  "نوشته:

و خالی    مسطح  ا یبود و تا آن سر دن  ابان یما ب  ةداشتم. جبه

در آن پنهان    ی و مدت   م یسنگر کنده بود  از سکنه. یک بار که  

م   ی هاندهجنگ  ی گاه  میبود بمبارانمان    آمدند یدشمن  و 

و    دندیترسیم  یاهنگام عده  نی. در ارفتندیو م  کردندیم

  دند یدویبه طرف دشمن مو    گذاشتندیم   رونیپا از سنگر ب

کرده بود. اسفبار    نیکم  گرید  یما در سنگر  یکه در صد متر

  ی. از توستیدردناک ن  ةآن فاجع   ةمشاهد   یبرا  ییایگو  ةواژ

م ت  دم ی دیسنگر  فرار  حال  در  جوانم  سربازان    ریچگونه 

م   خورندیم خاک  به  بودافتندیو  کمال  راه  این  من    ؟ . 

پدر و مادر    نهای. اآمدیاز دستم برنم  یفرمانده بودم و کار

ا ا  نهاینداشتند؟  نداشتند؟  برادر  و  بچه   نهایخواهر  و  زن 

ا  "  ،"هزاران آرزو نداشتند؟  نهاینداشتند؟ ا جان    یآرمان، 

قل  دهدا تپ  ةبر  نم  ،یکوفت  ةآن  ت  یفهمیچرا  من    پیدر 

بود که ناگهان    ده ید  بیبودند که روحشان چنان آس  ی کسان

و    دندید یهمه جا دشمن مدر  و    شدندیم   یدچار جنون آن

 ر یغ  مبکن توانستمی. چه مبستندیدوستانشان را به رگبار م

ا آنها؟  عز  "،"؟هستند  تو  انقهرمان ها  نیاز کشتن    ز،یآرمان 

  یوقتجوان ناکام، پسر خام و ناآگاه،    ،یداشتن  ستابله دو

جوانان   ة جناز  ز از دیدنهرگ   میرفتیسنگر به سنگر جلو م

هم    کردم ینم  یخوشحال  یعراق آنها  داشتم  حتم  چون 

  ی جنگ یقربان بدبختانی هستند مثل من و مثل تو، آنها هم  

بار که    کی.  دانندیرا م   لشیدل  خواهند ونه می  هستند که

من فرماندهُ    م، یرا آزاد کن  یاتا منطقه  میرا کشت  یصدها عراق 

به دشمن،     نیآن حمله بودم. بعد از وارد کردن تلفات سنگ

دشمن قدم    یهاجنازه  انیجنگ و در م  دانیداشتم در م
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  ا ی  ریافتاد که  ت  ی عراقی که چشمم به  جسد جوان  زدمیم

  یاز صورت و تمام تنش را به طور کامل متالش  یمیخمپاره ن

آلود خون  شدهُ  تا  کاغذ  بود.  ن  یکرده  زکه  از    ریصفش 

از   رونیکالهخودش ب زده بود نظرم را به خود جلب کرد. 

با نوک انگشتان شست و   اط،یبا اکراه و احت  ،یسر کنجکاو

ز  کاغذاشاره   از  ب  ر یرا  خاک   دمیکش  ونریکالهخود  به  و 

آن پخش  و خشک شود.   یتا خون نمناک رو  دمیمال  نیزم

ام:    هکاغذ را هنوز دارم و جملهُ داخل آن را به خاطر سپرد

أن   ینبغی  کال  بذلل  البغداد  بوالدتی  اتصل  فضلک  من   «

از    یکیآن جمله بود. به    ریهم ز  یتنتظرنیوأخبرها.« اعداد

دادم جمله را ترجمه    دانستیم  یواحدم که عرب   یبچه ها

ورق    یهمسن تو بود رو  د یاکه ش   یجوان عراق  یدان یکند. م

  ادرمبه م  کنمینوشته بود؟ » خواهش م  یکاغذ خط دار چ

 .« نباشد برگشتم منتظر د ییو بگو دیدر بغداد تلفن بزن
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  عزت گوشه گیر

 
  "غروب آفتاب "و  "دشمن "

دستی   کف  داستان  یاسوناری   "داستانک"دو  از 

 نویسنده ژاپنیکاواباتا،  

این دو داستان کف دستی از مجموعه داستان های کوتاه  

دیگر" های  داستان  و  ایزو  از  ای  رقصنده  نوشته   "دختر 

یاسوناری کاواباتا برگزیده شده که به وسیله مارتین هولمن 

از ژاپنی به انگلیسی برگردانده شده است. کوشش شده است  

و فواصل در متن    که در برگردانی به فارسی نقطه گذاری ها

 اصلی همانگونه رعایت شوند. 

 

 یادداشتی بر زندگی نویسنده 

یاسوناری کاواباتا، اولین رمان نویس و داستان نویس ژاپنی  

تصویر   و  شاعرانه،  یکپارچه،  موجز،  نثر  خاطر  به  که  است 

بر   اش  گسترده  احاطه  همچنین  و  سینمایی،  های  سازی 

نوبل را در سال    جوهر فرهنگ و اندیشه ژاپنی اش، جایزه

دریافت کرده است. او که از آغاز زندگیش با تجربه    1968

در اوساکای ژاپن به    1899مرگ آشنا شده است، در سال  

دنیا آمده است. در سه سالگی پدر و مادرش را از دست داد. 

سالگی، مادر بزرگش جهان را ترک گفت، و سپس    7در سن  

از  سالگی. تنها خویشاو  10خواهر بزرگش در   ند باقیمانده 

تبارخونی اش که زمان کوتاهی با او زندگی کرد، پدر بزرگ  

نابینایش بود که مجبور بود در نوجوانی از او مراقبت کند.  

سالگی زندگی را ترک کرد. و    14پدر بزرگش نیز در سن  

 کاوابا تا تنها ماند. 

این مرگ ها و از دست دادن های پیاپی، شخصیت کودکی  

 ا شکل داد. و آنگاه، به نوشتن روی آورد.و نوجوانی او ر

 

، پیرامون 1920پیرنگ اغلب نوشته های او در سال های  

جستارهای مرگ و از دست دادن چرخ می خورند. وی با  

ظرافتی ویژه و مبهم، دیدگاه رئالیسم بی ریا و اعترافی را با  

و   زبان  با  و  آمیخت  می  هم  در  اشتیاق  و  میل  و  رؤیا 

ام  را تصاویردلربا،  خواننده  دهنده،  شکان  و  دهنده  تکان  ا 

در  نوینی  و  شیوه مدرن  بدینگونه  و  زده می کرد.  شگفت 

نوشتن پدید آورد که گاه ساختاری دادائیستی به خود می  

 گرفتند. 

فشرده نویسی، صرفه جویی در بکار گیری واژه ها، گسست 

آمیختن  داستان،  پیشامدهای  گذار  در  ناگهانی  بریدگی  و 

اگون، اثر گیرنده های حسی، بینایی، شنوایی،  فضاهای گون

چشایی، بویایی، پوستی و بساوایی و غیره، و تأثیر حساسیت 

ایماژهای   و  ها،   شخصیت  پیرامونی  زیستگاه  باالی  های 

شوک بر انگیز، نشان از آمیختگی ادبیات کالسیک ژاپن و  

شیوه نگارش داستان نویسی مدرن اروپایی دارد. با چنین  

ای، کاواباتا آثاری خلق کرده است که حاصل   پیش زمینه

فرایند های تخیل، خالقیت، فضا سازی و آرایه های زبانی  

 است.

رمان،    40در گذار پنجاه سال نویسندگی، کاواباتا بیش از  

داستانک   و  کوتاه،  داستان  کف    "مجموعه  های  داستان 

زندگی    "دستی از  او  دیدگاه  برگیرنده  در  است که  نوشته 

سط دادنشان به معانی گسترده تر هستند. داستان عادی و ب

های کف دستی او گاه بیشتر از دو یا سه صفحه نیستند.  

برخی از داستان های او  با درونمایه های سوررئالیستی و  

فانتزی، از داستان های فولکلور با پیشینه ادبیات شفاهی و  

متل های دیرینه و کهن ژاپنی تأثیر گرفته اند که خواننده 

را به دنیاهای افسانه ای و قصه های جادویی و کهن ژاپن  

 می کشانند.  

، به  "داستان های کف دستی  "تکنیک نگارش کاواباتا در  

پردازد،   داستان می  پیرنگ  به  است که وی کمتر  اینگونه 
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بلکه روایت هایش بر تجربه های لحظه ای شخصیت ها و  

استوار تجربه ها  آن  عمیق  دریافت  از  ناشی  ند که عواطف 

وی، بعد و معنایی وسیع تر را در روایت ها می گنجاند و  

پیرایش   و  ساختاری  ویژگی  این  کند.  می  جو  و  جست 

به شیوا    "آقای متشکرم"نوشتاری را می توان در داستان  

زندگی یک   از  روز  داستان، یک  پیدا کرد.  ای  ترین شیوه 

راننده اتوبوس مهربان و پر عاطفه را نشان می دهد که به  

خاطر ارتباط فروتنانه و مالیمش با مردم و اظهار امتنانش  

آقای  "از کوچکترین کنش ها و واکنش های مردم عادی، به  

با    "متشکرم داستان،  این  در  کاواباتا  است.  شده  معروف 

پیرنگی به غایت ساده ، با گنجاندن تکه های بسیار کوچکی  

ساده،  های  دیالوگ  با  و  عادی،  مردم  روزمره  زندگی    از 

خواننده را با پیراستگی و شفافیت به دنیای ساده و پیش پا  

ابعاد   افتاده  مردم عادی فرا می خواند و با نگرشی یگانه، 

چالشگرانه و پنهان رویداد های روزمره را به آنان نشان می  

دهد.  بر پایه همین داستان، شیمیسو هیروشی، کارگردان 

مین عنوان، فیلمی ساخته است با ه  1936ژاپنی، در سال  

با زیر ساختی محکم و شخصیت پردازی هایی استوار، پر  

خون و استخوان. در این اثر ناب سینمایی، هر شخصیت در 

تنهایی استقالل خود را نگاه داشته و یا در چفت و بست  

ارتباطاتش با شخصیت های دیگر، اندیشه هایش الیه الیه  

سنتزها و    باز شده و رویاهایش متبلور می شوند. این تز و

و   هنرمندانه  ای  گونه  به  همه  لحظه،  به  لحظه  شکوفایی 

طبیعی در طول فیلم رخ می دهند. هر دیالوگ، کلیدی می  

شود برای باز کردن گستره های فرهنگی مردم در سال های  

بی    1930 بیکاری،  اقتصادی،  بحران  اثرات  دادن  نشان  و 

یکروزه خانمانی و فروش دختران و زنان جوان. در این گذار  

ظاهر   به  رویداد  هر  شهرها،  و  ها  دهکده  و  ها  جاده  در 

کوچکی، دنیا های وسیعتری را به روی خواننده و تماشاگر  

می گشاید و آنان را به اهداف فلسفی نویسنده و فیلمساز  

 نزدیک می کند.  

بنام   ژاپن  ادبی  جنبش  پیشگاماه  از  کاواباتا 

در   یوکومیتو،  ایچی  ری  با همراهی  که  شینکانکاکوهاست 

با پویایی این جنبش را تحت تأثیر مدرنیست    1923سال  

های اروپایی بنا نهادند. تأکید آنان برنگاه و مفاهیم نوین در  

ادبیات مدرن ژاپن بوده است. آندو بر این باور بودند که پایه  

ادبیات نوین بر منطق حس های متفاوت و گوناگون استوار  

از یک موضوع ذهنی  است. نویسنده، حس های درونی را 

بیرون می کشد و با بیانی مستقیم، سطوح ساده و طبیعی  

یک رویداد را الیه الیه می شکافد و به دنیایی پا می گذارد  

ندارد و ویژ گی های   که آن دنیا دیگر به هیچ کجا تعلق 

 وین خودش را داراست.ن

 

به زندگی خود پایان داد    1973یاسوناری کاواباتا در سال  

از   یادداشتی  اش  خواسته  خود  مرگ  مورد  در  آنکه  بدون 

 خود به جا گذاشته باشد. 

 

 "دشمن" داستان کف دستی

بازیگر، در سالن نیمه تاریک سینما نشسته بود و فیلمی را  

تماشا می کرد که بازیگر اصلی آن فیلم خودش بود. بازیگر،  

 آرام آرام، با تمام وجودش اشک می ریخت.  

نخستین دشمنانش در زندگی واقعی، پدر و مادرش بودند.  

بعد برادر بزرگش. پس از آن هر کسی را که با او به ستیز 

مردان دشمنان  بر می   پنداشت.  می  خاست، دشمن خود 

افزوده   بر دشمنانش  بودند. هر گاه که دشمنی  اصلی اش 

 می شد، او به پرتگاه هولناک تری نزدیک می شد. 

اکنون، بر پرده سینما، این مفلوک ترین دختر در تمام دنیا،  

 توسط پدر و مادرش به مردی فروخته می شد. 

بود، و دختری که به او  و دختری که به پرده چشم دوخته  

چشم دوخته شده بود، هر دو همزمان اشک می ریختند. و  

همانگونه که فیلم به پیش می رفت، هر دو دختر، رنج از  

 دست دادن دخترانگی و بکارت خود را حس می کردند. 

را به خاطر می   نه فقط هولناک ترین رویداد زندگیش  او 

تلخ دوباره دارد آورد، بلکه حس می کرد که گویی آن تجربه  

این صحنه،  فیلمبرداری  زمان  او حتا در  تکرار می شود.  

زندگی دختر را بازی نمی کرد؛ بلکه حس می کرد که گویی  

آن رویداد دهشتناک را دوباره دارد با تمامی تنش زنده می  

 کند. 

به گونه ای دیگر، باید گفت که دختر تا آن لحظه سه بار  

د. یعنی باید گفت که او سه  بکارت خود را از دست داده بو

 بار باکره بوده است.
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در هماهنگی دردناک سومین تجربه رنجبارش، یک مرد و 

و   شدند  راهنمایی  سینما  تاریک  نیمه  سالن  به  زن  یک 

نشستند روی صندلی های ردیف جلوی او. یک بازیگر دختر  

و یک کارگردان در استودیوی سینمایی که او در آنجا به  

بود.  به    کار مشغول  دختر بی آن که فکر کند شروع کرد 

 گفت و گو با آندو.  

ناگهان ، دختر بازیگری که در صندلی جلویش نشسته بود، 

رو کرد به کارگردان، آنگونه که نیمرخش روی چهره اشکبار  

گوشش   در  و  شود،  فیکس  بود،  پرده  روی  بر  که  دختری 

 زمزمه کرد.

ره ساده لوح نگاه کن. این دختر بنظر نمی رسد که یک باک"

باشد. بدنش فرم خودش را به کلی از دست داده. آه، نگاه  

 "کن، آنجا، به پستان هایش....

کف   روی  لغزید  ها  صندلی  پشت  ردیف  در  بازیگر  دختر 

 "آه، نمی توانم او را بکشم! "سالن، روی زانوانش: 

بازیگر، برای اولین بار در زندگیش، با یک دشمن حقیقی  

 روبرو شد. 

ای چهارمین بار باکرگی اش را با واژه های بازیگری  بازیگر بر

و این    -که در صندلی ردیف جلو نشسته بود، از دست داد

بار بدون آنکه رد پایی از خود به جا گذاشته باشد، نه حتا  

 سایه ای.

 یک مرد همیشه نمی تواند باکرگی یک زن را از او بدزدد. 

 

 

 

 "غروب آفتاب"داستان کف دستی  

 

ک بین در باغ یک پستخانه کوچک، با عجله  یک زن نزدی

 در حال نوشتن یک کارت بود. 

آن پنجره   -آن پنجره قطار  "او سه بار روی کارت نوشت:  

  -حاال "و بعد پاکش کرد . نوشت:    "آن پنجره قطار    -قطار  

 . "حاال   - حاال 

 مأمور ویژه حمل نامه ها سرش را با یک مداد خاراند. 

آشپزخا در  زن  پیشخدمت  از  یک  بزرگ  رستوران  یک  نه 

 آشپز خواست که در بستن پیشبند نو اش به او کمک کند.

را در پشت کمرت    " پیشبندت  از من می خواهی که  آیا 

ببندم؟ پشت در گذشته است، اینطور نیست؟ بگذار آن را 

 "در جلو، روی سینه ات محکم کنم.

 "چی؟"

مغازه  شاعر همچنین شکر خرید. شاگرد خوار و بار فروش در  

شکر فروشی یک پیمانه بزرگ شکر را روی یک پشته شکر  

 در کیسه ریخت. 

نه، تصمیم گرفته ام که به خانه نروم و نان برنجی درست  "

نکنم. اگر مقداری شکر در جیبم بریزم و در شهر قدم بزنم،  

 "شاید رؤیاهایی سفید در ذهنم شناور شوند.

ند زمزمه  بعد شاعر به گذرندگانی که از کنارش می گذشت

 کنان گفت: 

آهای، مردم. شما دارید به سوی عقب حرکت می کنید.  "

من دارم به سوی آینده قدم بر می دارم. آیا کسی بین شما  

طور  به  باشد!  حرکت  در  من  سویه  در  درست  که  هست 

 "طبیعی، به سوی آینده؟ البته که نه.

 

دوچرخه پستچی جوان دور زن نزدیک بین دایره وار چرخ 

 زد.

 "م. سالم. سال"

و  " پاک  توانم شکر سفید  نمی  بینم. حتا  نزدیک  من  اوه، 

خالص درون مغازه شکر فروشی را ببینم. من فکر کردم که  

اما شاید...   قطار...  پنجره  را در  زن  آن  و  را دیدم.  مرد  آن 

شاید آن مرد تنها حاال در باره من شگفت زده شده باشد...  

 "مه ها!اگر... اوه، آقا، مأمور ویژه حمل نا 

 

 شاعر و پیشخدمت زن لبخند زدند.

این    –این پیشبند نو است، درسته؟ بگذار پشتت را ببینم  "

 "پاپیون را با گره روبان نو سفید.

 "نه. به گذشته من نگاه نکن."

اشکالی ندارد. من شما را وقتی دیدم که داشتم رو به آینده  "

 "راه می رفتم.

 

بام   بود روی  اسیر  تا آن لحظه یکجوری  بعد خورشید که 

فروشگاه وسایل رهنی در انبارخانه، در راستای آخر خیابان،  

 از شرق به غرب لغزید به پایین بدون هیچ آوایی.  
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آه. در آن لحظه تمام مردمی که در خیابان راه می رفتند،  

اما   آه کشیدند و سه قدم از سرعت قدم هایشان کاستند. 

کدام از آن ها متوجه نبودند که سه قدم از قدم های  هیچ

 خود کاسته بودند.  

بهرحال، بچه هایی که در شرق خیابان در حال بازی کردن  

بودند، به سوی غرب نگاه کردند. آن ها به پایین چمیدند و  

روی دو پا خیز برداشتند و جهیدند باال. و سعی کردند که  

 فرو رفتن خورشید را ببینند.

 "ی توانم ببینمش!من م "

 "من می توانم ببینمش!"

 "من می توانم ببینمش!"

 "–دروغ می گویی. تو اصال نمی توانی ببینی اش "
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 فرشته مولوی 

 
 ی دیگرانخانه

 
گذرد که اینجا و آنجا به چپ ی راهی میهر غروب از حاشیه

و   اینجا  در  و  پیچد  راست می  و  و  آنجاهای دیگری، چپ 

آن  میراست،  دراز  حاال  قدر  برساندش.  شب  به  تا  شود 

راه می از  دیر  تابستانه  تاریکی  این که  به  تا  دلخوش  رسد 

می پرسه  پاکشان  بشود،  شهر  ناخوش  هوار  خیال  و  زند 

را پس می پناهگاه  به  راند. هرم گرمای نمناک و  برگشتن 

خورده آزارش  ابنفسگیر روز از نفس افتاده روی پوست آفت

ی پشت یا دو  گاهی ریزجوش عرق را روی تیره  دهد. نمی

خمیده  پستان خط  زیر  میی  حس  دو  ها  هم  گاهی  کند. 

بینی   پل  روی  را  چسبیده  هم  به  نشان  و  شست  انگشت 

سراندشان تا ریزنم نشسته نشاند و از هم جدا پایین میمی

اید، آنی  های بینی را پاک کند. نرمه بادی اگر بیروی کناره

بندد تا آنی حظی تمام ببرد. تا جایی که بشود و تا  پلک می

راه  به  باشد،  جمع  حواسش  که  باد  وقتی  راه  خالف  هایی 

دار و گاهی گرم و گاهی  رود تا از نرمای دست همیشه نممی

از قیل و قال آدمخنک نسیم بی نماند. رمیده  ها و  نصیب 

ماشین همهغوغای  از  راهها،  فرعیی  به    های  پیوسته 

راه  کند. گاهی اگر به دوراه و سههای اصلی دوری میخیابان

راه که  برسد  چهارراهی  خواستنی و  و  خلوت  همه  هاشان 

های هر  کند تا با نگاهی به ردیف خانهباشند، پا سست می

بعد، نمای آجری   گیرد.خانه چشمش را می  کدام ببیند کدام

یکی، یا شاید ایوان ی آن  های چوبی پنجرهیکی، یا کرکره

های دیگر  شود که به راهپهن آن یکی دیگر، نشان راهی می

برد و مسیر گشت غروبش را رقم  های دیگر راه میو نشان

 زند.  می

 

ای رسند. واهمهی مسیرها، اما، به یک جا میهمه 

از گم شدن یا گم کردن راه ندارد. نه این که روی دیوارها  

باشد که بگوید این را   باریک ردیهای یا کف خیابان خطی

همین حواسش  نه؛  بیا.  و  را  بگیر  ناپیدا  ردهای  پی  طوری 

رساند که هر  ی چاهی میگیرد و سرآخر او را به دهانهمی

از او میچشمداشتی امانتی  بار بی گیرد و در شکم  اش را 

دهد تا او بتواند باز هم به کنج خاموش  تاریک خودش جا می

پناه در  خالی  اتاقش  ذهنی  و  تنی خسته  با  و  برگردد  گاه 

نه   که  بکند  را  خوابی  آرزوی  و  بیفتد  فکسنی  تخت  روی 

 کابوس داشته باشد نه حتا رویا. 

 

هر دو دست، رها در دو سوی تنش، انگار که به   

زده زنگ  آونگ  تاب  آهنگ  نامیزان  کهنه،  ساعتی  ی 

پول خردی  می و کیف  کارت  و کیف  خورند. کیف دستی 

ها را آزاد نگه دارد. هر یک چندی آورد تا دستیهمراه نم

غریبه حجم  و  خط  از  خالی  را  دیدرسش  میکه  بیند،  ها 

گیرد و خیره  دهد و پیش رو میها را در هوا تاب میدست

مینگاه بودنشان  خالی  از  تا  شود. کند  خاطرجمع  شان 

ای ی خانهرو یا کنارهی پیادهای اگر حاشیه شمشاد نوچیده

سبز استو  تن  روی  دست  دزدکی  و  نرم  باشد،  ایستاده  ار 

ی بساوایی به قحطی  کشد و کیفی به کام تشنه جوانش می

میافتاده نردهاش  که  گاهی  خانهرساند.  از ای  را  ای 

ی میان دو  دارد، به غیظی که در گرهدسترسش دور نگه می

می فاش  دستابرو  کف  گودی  تیزی شود،  روی  را  های  ها 

فشارد که درد جای غضب را بگیرد و  محکم میقدر  نرده آن

وقت جور  این  کند.  پاک  دلش  از  را  کینه  یادش  زنگ  ها 

بچه می دختر  روزگاری،  که،  میلش آید  هرآن  که  بود  ای 

واهمهکشید، میمی بی  هرقدر  توانست  عتابی  و  ی خطاب 

یا که می و  زبر  آجر  یا  نرم  یا گچ  بر کاهگل چغر  خواست 

ن و آن دست بکشد. دیوار، کوتاه و  های ایسنگ صاف خانه

نازک یا بلند و کلفت، به هر حال مرزی بود میان او و جایی  

حسرت و  مرموز  جادویی  به  که  خانه  هر  داشت.  برانگیز 

ها در  زخم غریبهچشمش جای گنجی بود یکتا که از چشم
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داشت.  امان بود و اهل خانه را هم در امن و امان نگه می

، اگر به آن گنج دسترسی نداشت، دخترک پشت دیوار اما

توانست گوش به دیوار بخواباند  ش این بود که میادست کم

ای از جادوی دور از چشم و تن به آن بساید  تا شاید جرقه

شد از  و دستش را به تن و جان خودش بکشاند. گاهی می

از سر دیوار سرک بکشد؛ یا پشت  این هم پیش تر برود و 

رم دزدکی، دیدی بزند و با برانداز کردن پنجره ایستاده، گی

ای پی  توی خانه و گوش تیز کردن به صدای پایی یا پچپچه

 رد و نشانی از گنج را بگیرد.

 

این بازی اما حاال و اینجا ساده و آسان نیست. کم   

ای برساند. این  شود بتواند دستی به دیواری یا حتا نردهمی

حریمی دارند که غریبه    ی بی دیوار یا حصار، همه،همه خانه

دیگران با    یی خانهداند که باید از حاشیه رماند. میرا می

احتیاط تمام و کمال و بی نگاهی خیره و جستجوگر بگذرد؛  

برد. خب، علی االصول  ها اما وسوسه امانش را میبیشتر وقت

که نباید کسی به او بدگمان بشود. گاهی شاید خیال کنند  

واردی زبان نفهم و ناآشنا به  ، یا تازهمسافری راه گم کرده

بعید   اما  نهایت  در  است.  شهر  این  در  زندگی  رسم  و  راه 

قهوه موی  و  چشم  کار  نیست  گندمی  روی  و  رنگ  و  ای 

ها را دوچندان کند. با  خیالخیالی شکدستش بدهد و کج

این همه تا به حال فقط یک بار پیش آمده که کسی حرفی  

ایستاد  -- بزند   با  ه در درگاه خانهکسی که  ای قلعه مانند 

بود،  پرسیده  و  آمده  پیش  باغچه  به  او  شدن    نزدیک 

"Where are you looking for?"  آید که  یادش می

اول جا خورده بوده؛ چون از همان دور با یک نگاه به نمای  

های زیر  گوش اتاق های کوچک سهدودی رنگ خانه و پنجره

ه و حتا ملتفت دم در بودن  شیروانی آن از آن روی برگرداند 

خانه هم نشده بوده. بعد که دودل کنه نگاه زن  زن صاحب

از  و صدای تیزش را سبک سنگین کرد، یک آن خواست 

 I’m a homeless"روی بدجنسی هم که شده، بگوید،

looking for home."    نگفت. حرف تا نوک زبان آمده را

بود،   لندیده  لب  زیر  و  داده   I know this"قورت 

fucking neighbourhood"   بعد هم رو برگردانده بود

بر روز را از دوش و  بار نفسو رفته بود و رفته بود تا کوله

 کول پایین انداخته بود.

 

شد هر غروب به جای داشت، میای میاگر خانه 

ی ی دیگران در چاردیواری خانهپرسه زدن در دور و بر خانه

وزش را گوشه و کنار آن های هر ر خودش بپلکد و سنگینی

بچپاند تا روز بعد بتواند با دوش و کول سبک راهی بیرون 

بشود. چاردیواری بی روزن پناهگاه هر چند از آشوب خور  

ای خالصش کرده بود، خانه که هیچ، اتاق هم  و خواب گله

 It’s not gonna be your"نبود. مدد کار که گفته بود،  

room for ever,"  از اختیار  بود،    بی  پریده  دهنش 

"Looks like a grave!"   
 

ای روی پرچین زبر و خیس دور حیاط پشتی خانه 

کشد. نه؛ به مددکار نگفته که  اعیانی به حسرت دست می

گیرم آپارتمانی دولتی هم نصیبش بشود یا شانس بیاورد و  

نیمه اجاره  کار  پس  از  و  کند  پیدا  هم  دیگری  ی  وقت 

ماند.  خانمان باقی میآید، باز هم بیای برنفرهآپارتمان تک

کند و دست ترش را روی بگوید که چه بشود! پا سست می

های  کشد. پنجرههایش میها و گونهی پلکزدهپوست تب

اند.  ها هم همه کیپ تا کیپ کشیدهخانه همه بسته و پرده

چرخد و در هر  ی باز میان چمن فش فش کنان میفواره

یک دورترین  دور  اینقطرهبار  تا  را  تکه هایش  از  سوی  ای 

ایستاده، می به تمامی  پرچین که کنارش  اگر  پراند. دست 

ای در گودی کف دست جمع شود که چند دانهدراز کند، می

اندازه بگیرد. می شود حتا دل به کند و سهمش را با نگاه 

دریا بزند و شکم روی پرچین بخواباند و سر و رو و مو را زیر  

شود آن کار  های روشن و خنک تر و تازه کند. میبارش دانه

پرزور هم   اگر  این وسوسه  نه؛   ... هم  را  ناکرده  به حال  تا 

برد. به غیظی فروخورده نگاه از در بشود، راهی به جایی نمی

برمی روی حیاط  به  باز  نیمه  ناگهان  پشتی  اگر  دارد. حاال 

کسی بیرون بیاید و غافلگیرش کند و پاپی چون و چرای 

اش بشود، بعید نیست حرف تا به  پای سست و نگاه خیره

حال فروخورده را قی کند و به سیم آخر بزند و در بند چه  

خواسته اما بعید است کاری  بشود و چه نشودش نباشد. خود

اش را در خیال دیگران به گیاز او سر بزند که شک غریبه 

سته گیرم که گاهی بند را آب داده و خوا  -- یقین بدل کند  

 ناخواسته خودی نبودنش را به دیگران نمایانده.  
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ای و رنگ گندمی  دیگران شاید چشم و موی قهوه 

اش بدانند. خودش هم گاهی همین فکر  گیی غریبهرا نشانه

می خوب را  خودش  ندانند،  دیگران  اگر  همه  این  با  کند. 

داند که جای دیگر و وقت دیگر هم خودی نبوده. شاید  می

هم وقت،  هیچ خودش  خود  با  که  دیگران،  با  فقط  که  نه 

گردد، هر وقت با  خودی نبوده. عصرها که از سر کار برمی

شندره زن  شیرین آن  همپوش  میعقل  به  اتوبوس  شود، 

افتد که نکند فرقش با او در همین است. آن همین فکر می

خودی خودش  خود  با  انگار  که    -- ست  زن  وگرنه 

دش باشد که تمام راه، یا زیر  قدر غرق خوتوانست آن نمی

هیچ   بخندد.  و  بنالد  و  بزند  حرف  خودش  با  بلند،  یا  لب 

اعتنایی هم به کسی ندارد و اگر یکی هم دست بر قضا رو  

به او حرفی بزند یا حتا چیزی بپرسد، محال است که جوابی 

بدهد. اتوبوس خالی یا پر، زن همیشه با پاهای باز از هم و  

مدست به  چسبیده  از یلههای  خمیده  جلویی،  در  کنار  ی 

بزرگ   و  کوچک  گونی  و  ساک  و  کیسه  و  کیف  سنگینی 

می کولش،  و  کت  از  چشمآویزان  سرد  نگاه  و  های  ایستد 

 دوزد.  ی روبرویش میاش را به بیرون پنجرهآبی

 

ی اعیانی را  پیچد که نمای جلو خانهبه راهی می 

رد و نگاهش  گذعیان می کند. بی اعتنا به آن از کنارش می

خانه سمت  تکرا  میاشکوبه ی  آن  روبروی  که  ی  گرداند 

ی کنار کشیده  ی بزرگ و پردههایش با پنجرهاتاقی از اتاق 

تمام و کمال پیش رویش پیداست. اتاق که کنجی از چهار  

نور است و  ی چهارگوش را گرفته، کوچک و کمکنج خانه

پریده زرد  نور  و  و میش سر شب  آباژودر گرگ  ری در ی 

رویی نیست،  خلوتی سنگین فرورفته. آن طرف خیابان پیاده

قدر باریک است که از جایی که ایستاده  اما پهنای خیابان آن

ی  بتواند اتاق را خوب ببیند. جاکتابی بلند تا سقف رسیده

کنار میزی که آباژور روی آن است، گمانش را به اتاق کار  

کامپیوترمی نشیمن.  اتاق  به  تا  میز کشاند  روی  اما،  ی، 

تر از بلندی دیوار پایین پنجره  ای کوتاهبیند. شاید کاناپهنمی

باشد. روی دیوار روبروی هم گوشه اتاق خالی مانده  از  ای 

بیند که نقشش هر چه هست، پیداست  پنجره تابلویی را می

بیند،  ی آنچه در اتاق و از اتاق مینما نیست. همهکه شکل

قدر هست که آن جرقه جادو آن  همینی که --همین است 

آن که پا از پا بردارد، بی اختیار   را به سمتش بفرستد. بی

ی دوچرخه کند تا شاید بگیردش. پسر بچهدست دراز می

می کنارش  از  زنان  بوق  رفته  سواری  هوا  به  دست  گذرد. 

 شود. افتد. پاکشان راهی میپایین می

 

شاخه  از  سیاه  افرایی  سنجابی  پایی  ین  پیر 

میمی او  بر  را  رو  پیاده  تنگ  راه  و  حرکت  بی  بندد.جهد 

ی توی مشتش را تند تند بخورد، به ماند تا سنجاب دانهمی

ای با نمای آجری برگردد، و  ی پر گل و درخت خانهباغچه

هایش  ی نازک افرای جوانی باال برود که باالترین شاخهاز تنه

پنجره چشم تنها  اتانداز  از  یکی  باز  طبقهاق ی  دوم  های  ی 

های چند  تابد اما، آخرین رگهاز اتاق نوری بیرون نمی  است.

هره روی  هنوز  شفق  لنگهرنگ  و  پنجره  باریک  از  ی  ای 

ی اند و گاهی که باد پنکهی چوبی باز جاخوش کردهکرکره

افتد و به پیچ و تاب  ی نازک ململ میسقفی توی تن پرده

ممی خط  آن  سفیدی  روی  خلجانی  یاندازدش،  اندازند. 

شود. به آید و بغضی گلوگیر میسنگین از اندرونش باال می

های آشفته افتد که گاه و بی گاه البالی خوابیاد اتاقی می

آید: تابستان بی تاریخ جایی دور اتوبوسی پیش چشمش می

حاشیه  میاز  خیابانی  پیش  ی  از  را  اتاقی  آنی  و  گذرد 

باد سر  ورش از نوازش نرمه ی تگذراند که پردهچشمش می

زانوهایش   است.  تاب  و  پیچ  در  دلباز،  مهتابی  به  رو  شب، 

می تنهضعف  به  دست  پیر  رود.  افرای  سخت  و  گرم  ی 

را در فشار کونهماندهرساند و تهمی بر  ی رمقش  ی دست 

هایش را  گذارد تا نقش زمین نشود. پلکپوست درخت می

کار میمی مدد  اگر  حبندد.  که  این  دانست  به  سنجابی  تا 

تواند این همه حسرت به دلش بنشاند، شاید  کوچکی هم می

خورد. اما اگر فقط اش میگی هم بر پیشانیانگی جز غریبه

هوا بگوید که اتفاقاً  در لفافه حرف اتاق را بزند، چه؟ مثالً بی

النه که  دیده  را  اتاقیسنجابی  به  مثالً  اش مشرف  یا  ست؛ 

خیابان فالن  در  النه  اتاقی  به  مشرف  که  ی هست 

هو آن زخم  ست که یکطوریست و ... خب، همینسنجابی

 کند و ... سرباز می

 

می  باز  تنهچشم  از  دست  و  درخت کند  ی 

کند. اگر این اتاق اتاق او  دارد. به حسرت نگاه اتاق میبرمی
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نداشت.   باکی  روزانه  بارهای  خستگی  از  دیگر  شاید  بود، 

شبمی بیشد  و مه  های  برود  پنجره  کنار  پاورچین  تاب 

ی سنجاب بیندازد تا با  اش را سمت النهبندیدزدکی بقچه

خیال راحت خواب خوش اتاق رو به مهتابی دلباز را ببیند.  

می شاید  که  پیشیا  هم  این  از  حتا  زن  شد  و  برود  تر 

عقل را هم شریک اتاقش کند تا او هم  پوش شیرین شندره

بنه و  بار  سنگینی  می  اشاز  شود.  ...  خالص  نه  اما   ... شد 

 Don’t"شنید،  گفت، حتماً میشد. اگر به مدد کار مینمی

daydream! It’s not gonna help you."    پس

شود که اتاق  اتاقی که رو به افرا و سنجاب داشته باشد، نمی

گرداند.  ی سنجاب رو میی باز روبروی النهاو باشد؟ از پنجره

پیچد که  گذرد و به خیابانی دیگر میاز پهنای خیابان می

 رسد.  اش برود، به شب و دهان بازش میاگر تا ته

 

کند.  به شب و به چاه شب نرسیده، پا سست می 

رسد. دو  ای انگار از راهی دور پریده، ناگهان به او میجرقه 

گذارد. به  اش میآورد و روی سینه اش را باال میدست خالی

می نگاه  بر  و  ردیف کنددور  دو  میان  تنگ  خیابان  در   .

مانده  خانه تنها  دیگران  و  اهای  شرق  به  رو  راه  به  ست. 

می پشت  و  پناهگاه  نرم  و  گرم  خورشید،  روبرویش  کند. 

کند  رود. خیره تماشایش میسنگین، پشت خط افق فرو می

ی رنگ و روشنی آن را به زیر پوست خود بکشاند.  تا همه

میچشم را  یقینهایش  همین می  بندد.  از  جرقه  کند 

شود. با نفسی بلند  صدا دارد غرق میخورشیدی آمده که بی

تکاند تا سبک شود  دهد. سر و تن میدم و نم هوا را فرو می

از  آن  -- خالی  و  بپرد  باال  و  کند  باز  بتواند چشم  که  قدر 

ی خورشید برساند  های این و آن دست به گردهخیال گنج

 یست، نیست بشود.  و با آن پس پشت خطی که ن

 
 میالدی 2001تورنتو، 
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 مصطفی خلجی 

 
 مادام*

 شلواری   همیشه  که  بود  ساله  پنجاه  حدودا  و  چاق   زنی  مادام،

  نگران  انگار  و  پوشیدمی  چسبان  شرتیتی  با  کوتاه  و  تنگ

  بزرگ  باسن  و  هاسینه:  نبود  اشعربی  هیکل  شدن  برجسته

  و  بود   کرده  مشکی  رنگ  را  موهایش   مادام.  آویزان  شکمی  و

  و  بود  مشخص  هم  باز  موهاش  تنکی  اما  بست،می  پشت  از

  با  کردمی  صحبت  آدم  با  هم  وقتی .  زدمی  کچلی  به  سرش

  و  کردمی  جمع  جلو  به  را  هایشلپ  جفت  هادست  از  یکی

  هم  دیگرش  دست با .  شدمی تر کشیده بود آنچه از صورتش

 .کردمی جاجابه را عینکش  گاهی

 کارفور   فروشگاه  جلو  الفایت،  محله  در  را  او  که  باری  اولین

  را  او   وقتی  مخصوصا  و   رسید  متشخص  زنی  نظرم   به  دیدم، 

.  بود  مؤدب  و  باکالس  خیلی   کردم،  مقایسه  رشید  با

  تا   بودم   گرفته  بورقیبه  معهد  آموزش  مدیر  از  را  اششماره

 .بدهد  اجاره ما  به را هایش آپارتمان از یکی بشود اگر

  اش طبقه  هر   که   بود  طبقه  پنج   ساختمان   یک  مالک  مادام، 

  از  یکی  جای  به   پنجم  طبقه  اما  داشت،  آپارتمان   واحد   دو

  طبقه  آپارتمان  هایاتاق   که  بود   بزرگ   تراس  یک   واحدها، 

 از   پنجم  طبقه  نظر  این  از.  شدمی  باز  تراس  این  به  پنجم

  .بود دلبازتر ساختمان آن واحدهای همه

  و  کردمی زندگی  اول طبقه واحدهای از یکی   در مادام  خود

  به.  بود  داده  اجاره  بورقیبه  معهد   دانشجویان  به  هم   را  بقیه

 مدیر   میز  شیشه  زیر  همیشه  تلفنش  شماره  همین  خاطر

  گشت،می  خانه  دنبال  دانشجویی  اگر  تا  بود  معهد  آموزش

 .کند معرفی   او به را مادام

  اغلب  چون  داشت،   خوبی  درآمد   مادام   رسیدمی  نظر  به

  کوتاهی  مدت  برای  بودند  اروپایی   که   معهد  دانشجویان

  مادام  ساختمان  چون  و  کردند می  اجاره  را  مادام  آپارتمان

 و   داشت  دانشجو  مستأجران  همیشه  بود  معهد  نزدیک

  معهد  نزدیک  شانسکونت   محل  دادندمی  ترجیح  دانشجویان

 بیشتری   اجاره  حتی   بودند  حاضر  خاطر  همین  به.  باشد

 .کنند اجاره را مادام  هایآپارتمان از یکی  و بدهند 

  اجاره  هنوز  مادام   ساختمان  پنجم   طبقه  ما،   شانسی خوش   از

 قرار   مادام  با   رشید  خانه  از  فرار  فردای  که  ما   و.  بود  نرفته

  به  را  هایمانچمدان   شب  همان  توانستیم  بودیم،  گذاشته

  هایچمدان  بردن  باال  و  کشیدن  بار  این  اما.  ببریم  مادام  خانه

  به  نسبت  جدید  جای  چون  بود،  ترسخت  ها پله   از  سنگین

  از.  نداشت  هم  آسانسور  و   بود  باالتر  طبقه  دو  رشید  خانه

  فکرش  وقتی   و   بود   پله  سه  و   صد   دقیقا   پنجم  طبقه  تا   همکف

  پایین  و  باال   را  ها پله  این  بار  چند  باید  روز  هر  که  کردم  را

    .گرفت درد  یکهو پاهایم  برویم،

  خوابگاه   قصد  به  اول  از  انگار   و   بود   نوساز  مادام   ساختمان

  در  که  هم  وسایلی.  بود  ساخته  را  آن  دانشجویی

  یک   نیاز  رفع   حد   در  و  مختصر  بود  گذاشته  هایشآپارتمان

  .بود دانشجو

 سمت   به  رفتیممی  داشتیم  مادام  دنبال  به  که  اول  بار

  ایرانی،   گفتیم  ما  و  هستیم  کجایی   پرسید  وقتی   اش،خانه

 اما . است  ایران کوچه در هم من ساختمان جالب، چه گفت

  نام   دیدم  وقتی  بعدها  چون  نبود،  ایران  کوچه،  آن  اسم  کاش

  شده   گذاشته  هاییخیابان  و  هاکوچه  چه  روی  کشورها   دیگر

  از دارند، ایویژگی و موقعیت چه ایران کوچه با قیاس در و

 شهر   خاصیتبی  و  گم  کوچه  یک  روی  کشورم  نام  کهاین

 ایران   کوچه  کهاین  با  کردم؛  سرافکندگی   احساس  بود،   تونس

  و   مرکزی  های محله  از  هم  محله  آن  و   بود  الفایت  محله  در

  خاصی  ویژگی  هیچ  اما   رفت، می  شمار  به  تونس  قدیمی 

  قاطی   و  بود  کثیف  و  حقیر   و  کوچک  بسیار  و  نداشت
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 فرانسه   نظر  این  از.  بود  شده   گم  اطراف  بزرگ  های خیابان

 حبیب   از  بعد   تونس،  در  فرانسه  خیابان.  بود  بهتر  اشوضع

 که   بود  راهی   و   آمد می  شمار  به   خیابان  تریناصلی  بورقیبه،

  انگار  کرد؛می  متصل  مدرنش  بخش  به  را  تونس   قدیمی  بافت

  تاریخ  در  فرانسه  نقش   به  خیابان،   این   نامگذاری  با   بود  قرار

  .شود تأکید تونس

 اش کرایه  اما   بود،  ترکوچک   رشید   خانه  از  مادام   خانه  کهاین  با

 سر  پشت   را  رشید  کابوس  تازه  که  ما   ولی .  بود  تربیش

 سه   برای  اجالتا  و  نزدیم  چانه  قیمت  سر  زیاد  بودیم،  گذاشته

 .کردیم اجاره را آنجا ماه

  رفتم   و  دادم  مادام  به  را  اول   ماه  اجاره  پول  وقتی  اول،  شب

  دوباره  را  مادام  ببرم،  پنجم  طبقه  تا  در  جلوی  از  را  هاچمدان 

  خوبی  ضمنا»  گفت  شوخی  به  که  دیدم  آپارتمانش  جلوی

  نوعی   آن،  در  آمد   و  رفت  که  است  این  ساختمان  این  هایپله

  به  نگاهی.«  کندمی  درست  را  آدم  هیکل  و  است  ورزش

 .دادم  تکان تأیید  نشانه به را سرم و  انداختم مادام هیکل

 جا  حسابی  و  درست  هنوز  آنکه  با   مادام،  خانه  اول  روزهای

  هایمانکالس.  نداشتیم  هم   خاصی   مشکل  بودیم،   نیفتاده

  ها،یکشنبه  و   هاشنبه   از  غیر  به  روز،  هر  و  بود   شده  شروع  تازه

  ظهر، .  رفتیممی  معهد  به  ظهر  از  بعد  یک  تا  صبح  هشت  از

می خانه  راه  ترهدر  بازار  و  رفتیم  میوه  و  کارفور  کنار  بار 

ارزان و خریدیم. میوهسبزیجات تازه می های تونس خیلی 

زیاد   ساالد  ظهرها  بودیم  کرده  عادت  بود.  باکیفیت 

 خوردیم. می

  تراس  همان  در  و  کردیممی  کوتاهی  استراحت  ناهار  از  بعد

  زدیم می  هم  گاهی  و  انداختیممی  راه  به  چایی  بساط  بزرگ

  نزدیک  شهر  مرکز   به  که  بود  این  مادام   خانه   خوبی.  بیرون

  فرعی  و  اصلی  خیابان  چند  از.  زد  قدم   آنجا   تا  شدمی  و  بود

. رسید  بورقیبه  حبیب  بلوار  واقع   در  یا   خیابان  به  تا   کرد   گذر

  «نهج»  فرعی،  خیابان  یا  کوچه  به  و   «شارع»  اصلی،  خیابان  به

  نهج   ایران،  نهج:  شدمی  ما  روزه  هر  مسیر  بنابراین.  گفتندمی

  حبیب  شارع  نهایت  در  و   باریس  شارع  حریه،  شارع  هند،

 .بورقیبه

  را   خانه  اینترنت  اول  هفته  همان  بود  داده   قول  ما   به  مادام

. نشد  اینترنت  از  خبری  و  گذشت  هفته  یک  اما   بیندازد،  راه

  داد  ما  به  را  چهارم  طبقه  اینترنت   پسورد  مادام  بعد،  روز  چند

  بود  این  مشکل  ولی.  کنیم  استفاده  آن  از  توانیممی  گفت  و

  باید   و   شدمی  وصل   و  قطع  مدام  چهارم  طبقه  مودم  که

  کردند.می روشن  دوباره  و آن را خاموش هرازگاهی

  پرتغالی  از  بودند؛   اروپایی  همه  ما  زیرین  طبقات  هایهمسایه

  ای طبقه  همین.  رومانیایی  و  اسپانیایی  تا  گرفته  فرانسوی  و

 پیرزن   یک   اختیار  در  کردیممی  استفاده   اینترنتش  از   ما  که

  من که  باری چند . گرفتمی یاد  عربی  تازه  که بود  ایتالیایی 

  بگویم و  بروم  اشخانه  در به  اینترنت  برای  بودم  شده  مجبور

  توانسته  مکافات  هزار  با  کند، خاموش  روشن   را  اشمودم  که

  دیگری  زبان   ایتالیایی   از  غیر   به  چون.  بزنم   حرف   او  با   بودم

تازه شروع به یادگرفتنش   دو   هر که  هم  ایعربی و  نبود  بلد

 چند   از  بعد  اما.  خوردنمی  ارتباط  برقراری  درد  به  کرده بودیم

  باید   که  دانستمی  زدیم، می  را  اشخانه  در  که  همین  بار،

 . کنیم کم را شرمان ما   تا  کند کاریدست را مودم

حاال ما چون ایرانی بودیم و الفبای زبانمان با الفبای زبان  

ها یکی بود، یک چیزهایی هم در مدرسه خوانده بودیم  عرب

ها  ها یا بدتر از آنها چینیمان خیلی بهتر بود. اما اروپاییوضع

کردند.  خواندن را شروع میها با هزار مصیبت عربیو ژاپنی

ب تلفظشان بهتر از ما بود،  ها این بود که اغلاما ویژگی آن

چون ما عادت کرده بودیم حروف عربی را با آواهای فارسی  

اش ادا نکنیم. مثلن تلفظ »ح«  تلفظ کنیم و از مخرج صحیح

و »ظ« و فارسی تلفظ نکردن آنها به تمرین زیاد بستگی  

 داشت. 

این که  شدم  متوجه  حال،  این    گاه هیچ   خودش  پیرزن  با 

  بود خانه در وقت هر چون شود،مین اینترنت قطعی متوجه

  رفتمی  که  هم  وقت  هر  کرد.نمی  استفاده  اینترنت  از  اصال

  باید  ما  و  نبود  ایچاره  دیگر  شدمی  قطع  اینترنت  و  بیرون

  مانارتباط  دوباره  تا  کردیممی  صبر  نامعلومی  مدت  یک  برای

 .شود وصل جهان با

  برای  گفتمی  و   دادنمی  نتیجه   هم  مادام  به  مکرر  هایتلفن

 تلفن   خط  یک  باید  پنجم،  طبقه   برای  مستقل  اینترنت  نصب

  کردم  فکر   اول   من.  بکند  را  کار  این   تواندنمی  فعال   و   بخرد

  گفتم اشبه روز یک. کنیم حساب ما را تلفن خط پول باید 

  تواندمی  آیا  چه؟  بدهیم  را  تلفن  خط  پول  خودمان  اگر  که

 چه   پرسیدم  وقتی.  نه  گفت  بخرد؟  مستقلی  تلفن  ما  برای

 ثبت   مسائل  به  مربوط  گفت  دارد  تلفن  خرید  برای  مشکلی

65



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

 چیزی   خودش  نام  به  تواندنمی  فعال  و  است  اداری  مشکالت  و

  شده  داستانی  هم  اینترنت  به  ما  دسترسی  نتیجه  در.  بخرد

یا    سرعت   با   بود،  وصل   که  هم   زمان  آن  و  بود پایین 

 .دادمی  عذاب را ما  فیلترینگش

علی، عالوه بر اعمال محدودیت بر مطبوعات و  بنحکومت  

محدود  وبالگ  و   اینترنت  کاربران  نشریات، نیز  را  نویسان 

گردشمی با  او  مثل  کرد.  نوعش  هر  در  اطالعات،    آزاد 

بود  نویسیوبالگ  و  اینترنت   تعداد  ساالنه  علیبن.  مخالف 

 جرم   به  را  اینترنتی  کاربران  حتا   و  نویسانوبالگ  از  زیادی

  بازداشت   «غیرمجاز»  دولت  زعم  به  هایپایگاه  در  وجوجست 

مثال،می برویم،  کرد.  تونس  به  که  آن  از  پیش  سال    چند 

  بودند،  دانشجو  اکثرا  که  ساله  22  تا  18  جوانان  از  تعدادی

 پایتخت   کیلومتری  380  در  جارجیس  ساحلی  شهر  در

  با  افراد  این  نداد  اجازه  حتا  علی   بن  .شدند   دستگیر  تونس

  اتهام  به  را  مخالفانش  علی،بن کنند.  مالقات  هایشانخانواده

   .کردمی بازداشت نادرست، اطالعات نشر

  به   روز  چین،  کشور  مثل  تونس،  هم در  فیلترینگ  سیستم

 را   منتقد  صداهای  تحمل   عدم  روز  هر  و  شدمی  کاراتر  روز

  بدون گزارشگران یادم است که سازمان .دادمی بروز بیشتر

  مبارزه  جهانی  روز  مارس،  12  مناسبت  به  2009  سال  مرز،

 فهرست   همراه  به  باره  این  در  را  گزارشی  اینترنت،  سانسور  با

  پاریس   در  سفارتخانه  21  به  «اینترنت  دشمن  کشورهای»

که  تحویل  گزارش   این   دریافت  از  تونس   سفارتخانه  داد 

 . کرد خودداری

بن که  بعدها  خود  اما  چشم  به  کرد،  فرار  که  علی  دیدم 

ها  مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اینترنت تونس، پس از سال

دیکتاتوری، در هوای آزاد نفس کشیدند؛ با این حال بعضی  

 ها نگران بودند که مبادا این آزادی موقتی باشد. از تونسی

*** 
ی  ی قرطاج، موزههای بسیاری دارد؛ مثل موزهتونس موزه

ی ی جنگ و موزه موزهی هنرهای سنتی، شهر تونس، موزه

المتحف باردو« یا »  ملی   ٔ  موسیقی. اما در این میان »موزه

ای به همین  اهمیت خاصی دارد. البته موزه  الوطنی باردو«

الجزایر، کشور همسایه تونس،   الجزیره پایتخت  نام هم در 

دارد.   وجود 

بزرگ به    تونس   شناسیباستان  موزه  ترین»باردو«  و  است 

گویند چون در قصری به نام باردو  این دلیل به آن باردو می

  نسقدیم تو  شهر  کیلومتری 4  در   موزه  این   واقع شده است.

که اکنون جزو شهر شده است.    دارد  قرار  باردو   یمحله  در   و

 موزائیک   های اهمیت موزه باردو در این است که مجموعه 

  .داده است  جای  خود  در  ها فردی را از دوران رومیمنحصربه 

آغاز شده    میالد  از  پیش  دوم  یسده  از  هاموزائیک   این  تاریخ

 .داردادامه  میالد از پس  ششم  یسده و تا 

هایی که من از این موزه گرفتم درست است که ارزش عکس

را   موزه  این  که  کسی  برای  است  ممکن  اما  ندارد،  هنری 

 ندیده جالب باشد. 

 

*** 
 بودیم   اشخانه   در  که  آخری  روز  تا  را  مادام  دقیق  اسم

  مادام   همچنان  ما  و  دکتر  گفتندمی  او   به  همه.  ندانستم

  اسمش  تا  نداشتیم  هم  وبیمکت  قرارداد.  کردیممی  خطابش

  ساختمان  آن  اهالی   همه  اقامت  چون.  کنم  پیدا  آن  روی  از  را

  مادام  با  کسی  و  بود  ماهه  چند  ما  مثل  نهایتا  و  ماهه  یک

  باقی  حرف  همان   حد   در  چیز  همه.  نداشت  مکتوب  قرارداد

 .داشت اعتبار و بود  مانده

  مانهمسایه  قضا   از  که  بود  ما   هایکالسیهم  از  یکی  مارتا، 

  اول  طبقه  همان  در  مادام  کناری  واحد   در   و   بود  هم 

  گفته  ما  به  راهروها  توی  بار  یک.  کردمی  زندگی  ساختمان

 عربی   زبان  یادگیری  برای  هم  گذشته  سال  تابستان  که  بود

  اقامت  مادام  ساختمان  همین  در  اتفاقا   و   تونس  بوده  آمده

 .داشته

  اما   بود  اسپانیایی  کهاین  با  که  مارتا  از  کالس  سر  روز  یک

 قدر   چه  را  «دکتر»  پرسیدم  بود،  خوب  هم  اشفرانسه   زبان

  که  شنیده  اما  شناسدشنمی  زیاد  گفت  مارتا  شناسد،می

 که  اول روز پس  گفتم خودم پیش من. است دانشگاه استاد

.  بودم  نکرده  اشتباه  است،  متشخصی  آدم  مادام  کردم  حس

  و   سر  به  اصال  که  وضع  و  سر  آن  با   را  مادام  همیشه  چرا  اما

  دیدممی  ساختمان  آن  در  خوردنمی  دانشگاه   استاد   یک  وضع

  رسیدگی  مستأجران  امور  به  و   رفتمی  پایین  و   باال   که

  پایین  یا  باال  ساختمان  هایپله  از  وقتی  اغلب.  کردمی

  دارد  و  آورده  را  تعمیرکاری  مادام  که  دیدممی  رفتیم،می

 .کندمی  حل را ها ساختمان از یکی مشکل
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*** 
نیلوفر    غروب به  بود.  گرفته  بد جوری  دلم  روزها،  از  یکی 

تئاتر   کافه  تا  رفتیم  پیاده  بزنیم.  بیرون قدمی  برویم  گفتم 

برگشت،   راه  در  خوردیم.  را  آنجا  مخصوص  ساالد  و  شهر 

فروشی مقابلش زدیم. برای نوشتن یک مقاله،  سری به کتاب

ودم که بر اساس سفر به تونس نوشته هایی بدنبال داستان

ادبیات  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  که  زمانی  باشد.  شده 

می زبدهفرانسه  فلوبرشناس  که  استادمان  بود  خواندم  ای 

نویسنده قرن نوزدهم   این  بود که »ساالمبو« نوشته  گفته 

نوشته   سفر  تأثیر  تحت  که   مختلفی  آثار  میان   فرانسه، در

وقت متوجه  ای است. اما آن زمان هیچبرجسته شده، رمان  

نشدم که فلوبر این کتاب را بر اساس سفر به تونس نوشته 

است. این موضوع را وقتی فهمیدم که از فروشنده پرسیده 

بودم کتابی در این زمینه به من معرفی کند و او هم ساالمبو  

 را به من نشان داد. 

 سفر   تونس   به  وساالمب  نوشتن  برای  18۵0  یدهه  در  فلوبر

که    او. شد مشغول کارتاژ  امپراتوری درباره تحقیق به و کرد

  تا  داشت  سعی  تونس  به  سفر  با  بود،  واقعگرا  اینویسنده

 رمان   لوکاچ  جورج  گفته  به.  کند  ترواقعی  را  داستانش   فضای

  تاریخی  رمان  تحول  و  رشد  از  جدیدی  مرحله  «ساالمبو»

را   ساالمبو  نوزده هممنتقد معروف قرن    سنت بوو،.  گشود

 بسیار ستایش کرده بود. 

بود که چرا در  مطلبی که می این  بنویسم درباره  خواستم 

سده درطول  اخیر    تونس   آفریقایی،   کشورهای  میان  های 

به این  .  است  بوده   جذاب  فرانسوی  نویسندگان   از  خیلی  برای

شاید که  رسیدم    و  تاریخ  از  جدا  تونس،   جذابیت   نتیجه 

  ها آن   خوی  که  گردد   باز  مردمانش  به  دارد،  که  کهنی  فرهنگ

  هم   تونس  جغرافیای.  است  متفاوت  هاآفریقایی  دیگر  با

  موپاسان،   دو  گی.  است  متنوع  بسیار  کمش،  وسعت  رغم علی

  امیل  رنه  مونترالن،  دو   هنری  فلوبر،   گوستاو   دوما،   الکساندر

  تونس  بر  پا  که  بودند  نویسندگانی  جمله  از  ژید  آندره  و  شار

 آن   از  را  خود  احساسات  و   تجربیات  مشاهدات،  و  گذاشتند

  به  سفر»  کتاب   مثل   مستقل،  کتاب   یک  صورت  به  گاهی

  مثل  شان، ادبی  آثار   در   هم  گاهی   و  شاتوبریان  نوشته  «تونس

 .کردند مکتوب  ساالمبو، رمان

  خود  سفر  «تونس  به  سفر»  کتاب   در  شاتوبریان  رنه  فرانسوا

  کندمی  روایت  شاعرانه  نثری  با  و  زیبایی  به  را  کشور  این  به

 .افکندمی جهان به تازه  نگاهی  تونس سکوی از و

قرن  فرانسوی  نویسنده  موپاسان،  هم   دیگر   از   نوزدهم، 

  از   را  خود  پرشور  هایاحساس  و  کرد   دیدن  تونس  و  الجزایر

 داستان   در  جمله  از  داد؛  انعکاس   مختلفش  آثار  در  سفر  این

  کتابی نگارش  با   موپاسان.  «سرگشته  زندگی »  و  «آب  روی»

مهم  این  به  «قیروان»  درباره   با   او.  پردازدمی  تونس  شهر 

 درباره  اقوال مطرح  مسلمانان،  نزد  شهر  این  اهمیت  توصیف

 .کرد را بیان قیروان

  شاید   اما .  کرد  سفر  تونس  به  1924  سال   در  نیز  شار  امیل  رنه

  تونس  عاشق   ژید   آندره   مثل   نویسندها   این  از  کدام  هیچ

  هاینام  به  اثر  دو   و   کرد  سفر  آفریقا  به   1926  در   ژید.  نبودند

 واقع   در  که  نوشت  را  «چاد  از  بازگشت»  و  «کنگو   به  سفر»

  در.  است  آفریقا  در  فرانسه  استعمارگری  ضد  بر  ایادعانامه

  اجتماعی  طلبیاصالح  به فردی طلبانهاصالح  فکر اثر  دو  این

  او .  است  بشر  در  آزادی  فکر  بیدارکننده  که  شودمی  منتهی

 به   بازگشت  از  پس  و  رفت  تونس   به  1942  سال  در  دوباره

  ادبی  وصیتنامه  نوعی  که  داد  انتشار  را  «تزه»  کتاب  پاریس

  به  ژید.  اوست  اخالقی  هایاندیشه  همه  قاطع   نتیجه  الاقل  یا

 خصوصا   قاره   این  شمال  کشورهای  خصوص  به  و  آفریقا

  الریه ذات  به  تونس   در  او  اگر   شاید   و  ورزید می  عشق  تونس،

  دیگری سرنوشت گشت،نمی  باز فرانسه  به و  شد، نمی مبتال

 .بود او انتظار در

  آفریقا  به  سفر  نویسنده،  هر  اما سوای از سفر به تونس، برای

  عصر  در  حتی  همیشه،  قاره  این  و   است  استثنایی  موقعیتی

.  کندمی  نمایان  نویسنده  برای  که  دارد  رازی  جدید، 

 آفریقا   صحرای وسعت به  شاید رازآلودگی این ناپذیریپایان

  آفریقا  دل   در   فقط  که  هایی ستاره  یاندازه  شاید   یا   باشد 

 .کرد درک  را آنها بودن شماربی توانمی

تقسیم  هجدهم،  قرن  اواخر  از بین  در   زمین  با    آفریقا 

  به  اروپاییان  ورود   برای  راه  فرانسه،  جمله  از  غربی   های دولت

هموار  این  ویژه   به  فرانسوی،  نویسندگان.  شد  قاره 

  شاید   و  بسیار  باعالقه  هم بیستم،  و   نوزدهم  قرن  نویسندگان

  ها آفریقایی  از  هاآن.  شدند  آفریقا  راهی  بقیه،  از  ترتوقعبی

 ساختن   جاودان  با  ایگونه  به  شاید   بلکه  نکردند،  طلب  چیزی
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  تا   را  هموطنانشان  بدهی   هایشان، نوشته   در  آفریقا  تصویر

 .پرداختند ایاندازه

 و   اگزوپری  سنت  دو  آنتوان  نقش  نویسندگان،  این  میان  از

  در  ها سال  که  اگزوپری.  است  برجسته  لوکلزیو  گوستاو

  شازده  کرد،  پرواز  جنوبی  آفریقای  -فرانسه  هوایی  هایراه

  شمار  به  جهان  ادبی  آثار  ترینمهم  از  یکی  که  را،  کوچولو

  هایشن  دل  در  که  گرفت  مایه  واقعی   ایحادثه  از  آید، می

  هواپیما،  دستگاه  خرابی.  داد   روی  برایش  موریتانی  صحرای

  میان  از  و   وا داشت  آفریقا  دل  در  اجباری  فرود  به  را  اگزوپری

  و  عجیب  رفتارهای   با  ای پسربچه  منطقه،  ساکن  هزاران

کرد  توجه  غیرعادی، جلب  را   به   اصالً  که  پسربچه   آن.  او 

  مطرح  را   هاییپرسش  نداشت،  شباهت  خود  اطراف  مردم

 .گرفت قرار کوچولو شازده داستان موضوع که کرد

 عنوان   به او  از  که  2008 ادبی   نوبل   برنده   لوکلزیو،  همچنین

  نام  با را رمانی برند،می نام فرانسه زنده نویسنده ترینبزرگ

 صحرای   از  انگیزشگفت  تصویری  آن  در  که  نوشت  «بیابان»

  همراه  به  کودکی  در   که   نویسنده   این.  کرد  توصیف  آفریقا

  کتاب  در  همچنین  کرد،  مهاجرت  آفریقا  به  اشخانواده

  در  او.  پرداخت  آفریقا  تعریف  به  «آفریقایی»  نام   به  دیگرش

که  کتاب  این   و   ترتابناک  تر،خشن   بسیار  آفریقا  نوشت 

  ذهن  در  کودک  یک  که  است  چیزی  آن  از  ترمتأثرکننده

  قاره   این  خاک  بر  قدم   بار  اولین  برای  که  کودکی   دارد،

 .نهدمی

قدر   نیلوفر گفتم که چه  به  به خانه،  رسیدیم  وقتی  شب، 

خوب شد که ما آمدیم به آفریقا. گفت چطور؟ گفتم درست 

  انسانجایی است که    اما   نیست،  دنیا   مرکز   است که آفریقا 

می  دیگر  یچهره  نمایان  را    یچهره  شاید   کند؛ خودش 

  تریندانی که آفریقا کهننیلوفر هم گفت می.  اش راواقعی

 مسکونی. منطقه ترینقدیمی  و است جهان قاره

 چشم   جهان  به  سرزمین  این   از  انسان  گفتنیلوفر راست می

 شده   تعریف  آفریقا  از  بیرون  ایزاویه   از  همیشه  اما  گشوده،

  باز  حجر  عصر  از  قبل  دوران  به  آفریقایی  انسان  تاریخ.  تاس

  یک  قلم   تاریخ،  این  نگارش  برای  همواره  اما  گردد، می

  و   حرص  با  دیگران  هاقرن.  است  بوده  کار  در  غیرآفریقایی

 بر   است  «کنجکاوی  و  کشف»  آن  امروزی  اسم  که  طمع

  تأثیر  فرهنگش،  و  سیاست  و   اقتصاد   آفریقا،  سرنوشت

 اند.گذاشته

  از  که  پیش خودم فکر کردم که درست است که تصویری

  نویسندگان  ویژه  به  جهان  نویسندگان  هاینوشته  در  آفریقا

 شده،   حک  فرانسوی  نویسندگان  خاص  طور  به  و  اروپایی

  این  هاست، اما آفریقایی  مخصوصاً  همه،   برای  بزرگ  میراثی

 و   است  ناچیز  استعمارگر،  هایدولت  ظلم  برابر  در  میراث

   کند.نمی را سیر ساکنانش گرسنه هایشکم از را شکمی

هایی که درباره آفریقا نوشته کتاب  به این اندیشیدم که شاید 

اتوبیوگرافی  شده، از   که   شود  تلقی  معاصر  انسان  بخشی 

وچهره  کوشدمی خودش  ی    شناسایی  و  بازیابد   را  هویت 

جا بود که به خودم قول دادم حتمن روزی درباره این  .کند

و   ناقص  چند  هر  بنویسم؛  کتابی  تونس  حداقل  یا  آفریقا، 

 ناشیانه. 

  
*** 

  را  مانکرایه  که  مادام   خانه  در  رفتیم   وقتی   دوم   ماه   ابتدای

.  زندمی  حرف  تلفن  با  دارد  دیدم   کرد  باز  که  را  در  بپردازیم،

 قبول   نیلوفر  و  من.  اشخانه  داخل  به  کرد  ماندعوت  اشاره  با

 اش خانه  ورودی  راهرو  همان  در.  کرد  اصرار  دست  با.  نکردیم

  چند  گرفت،  را  کرایه  و  شد  تمام  تلفنش  که  بعد.  ایستادیم

  کردم  حس  که   بود  بار  اولین  برای.  زد  حرف  ما   با  ایدقیقه

  مادام.  است  سرحال  و  ندارد  را  اشعصبی  تقریبا  حالت  آن

  حرف  محترمانه   و   بود  آداب  مبادی   کهاین  عین  در  همیشه

  لپ  به  دست   همان.  رسیدمی  نظر  هم به  عصبی  کمی  زد،می

  ما   جای  پرسید .  بود  عصبی  تیک  یک   انگار  هم   هایش زدن 

 مشکل   اینترنت  از  غیر  به  و   بله  گفتیم.  نه  یا  است  راحت

  کار  اینترنت  مورد  در  که  کنید   باور  گفت.  نداریم  خاصی

  ندارد  اشکالی که گفتیم  او  به هم   ما . بکنم  توانمنمی خاصی

  یا   و   رویم می  نت کافی  به  باشد  ضروری  خیلی   که  هایی وقت

  استفاده  جاآن   اینترنت  از  هستیم  که  معهد  همان  در

گرفت  یکهو  من .  کنیممی   چه  در  بپرسم  مادام   از  ویرم 

  و  کرد  مکثی.  چیست  استاد  و   دهد می  درس   دانشگاهی 

  از   صورتش  و  داد  فشار  و  گرفت  دست  با  را  هایشلپ  دوباره

  علوم استاد  گفت لحظه چند از بعد و  شد ترکشیده همیشه

.  دهمنمی  درس  دانشگاه  در  که  است  مدتی  اما  بودم،  سیاسی
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  گفتیم  زنی کردیم و بیرون که آمدیم با نیلوفر شروع به گمانه

  احتماال  است و    خانه  در  او  همیشه  که  است  خاطر  همین  به

 ترجیح   دیگر   که  هست  قدر   آن  ساختمان  این  از  درآمدش

  ساختمان  همین  راه  از  دانشگاه،   در  تدریس   جای   به  داده

 .بیاورد در پول

*** 
.  بودیم  مادام  خانه  در  که  بود  سوم  ماه .  شد  1389  شهریور

  نام ثبت  بورقیبه  معهد   در  هم   را   بعد  ترم   داشتیم  تصمیم

 و   زدم  زنگ  مادام  به  روز  یک.  بمانیم  تونس  در  و  کنیم

  یا   بمانیم   خانه  این  در   هم  پاییز  برای  توانیممی  آیا   پرسیدم

  شبش   فردا.  دهدمی  جواب  بعدا  و   کند   فکر  باید  گفت.  نه

  ما   نظر  از  که  پاریس  رستوران  در  نیلوفر  و   من.  زد  زنگ

 قرار   بورقیبه  حبیب  خیابان  در  که  بود  رستورانی  بهترین

.  خوردیممی  تونسی  ساالد  داشتیم  و  بودیم  نشسته  داشت،

  پاییز  فصل  کرایه  اما  بمانیم  خانه  آن  در  توانیممی  گفت  مادام

  که  آنجا   از  و   قاعدتا  گفتم.  خوردم  جا   کمی   من.  است  ترگران 

  ها کرایه   شوندمی  کمتر  بورقیبه  معهد  دانشجوهای  پاییز  در

  در  تواندنمی  که  داد  جواب  مادام   ولی.  بیاید   ترپایین  باید  هم

 ادامه   را  موضوع  هم  من.  بکند   بحثی  و  بیاید  کوتاه  زمینه  این

  .رویممی اشخانه از تابستان آخر گفتم و  ندادم

  با .  کردیم  ترک  را  مادام  خانه  تابستان،  روز  آخرین  دقیقا

  بودیم،  کرده   پیدا  نوساز  منطقه  و  باالشهر  در  ایخانه  کهاین

  که  مادام  خانه.  شویم  دور  معهد  از  آمدنمی  دلم  زیاد  من  اما

  شب  آن  از  پس   اما .  بود  ترراحت  ما   برای  آمد  و   رفت   بودیم

 که   نکردم  اصرار  مادام  به  وقت  هیچ  دیگر  پاریس،  رستوارن

 .بود  نزده  حرفی  هم  مادام.  بدهد  تخفیف  ما  به  کرایه  مورد  در

  کالس  وارد  تأخیر  با   مارتا   روز  یک  که  بود   پاییز  ترم   هایوسط

  گفت  و   آمد  ما   سمت  به  کالس  از  بعد.  بود  پریده   رنگش.  شد

  عین  مادام  مرگ  خبر.  بود  مرده  مادام.  افتاده است  بدی  اتفاق 

  روز  آن  که  بود  قرار  این  از  قضیه.  خورد  سرمان   توی  پتک

  که  دیده  آمدمی  بیرون  آپارتمانش  از  داشت  مارتا  وقتی  صبح

  جنازه  یک  مادام  آپارتمان  یعنی   کناری،  واحد  از  دارند  مرد  دو

  پرسیده  مردها  از  یکی  از  مارتا .  کنندمی  خارج  برانکارد   با  را

  این  در  که  کسی  بود  گفته  مرد  آن  و   افتاده   اتفاقی   چه  بود

  مارتا.  است  کرده  خودکشی  قرص   با   کردهمی  زندگی  خانه

ما هم  .  بود  شده  شوکه  مرد  آن  هایحرف   شنیدن  از  گفت

  مادام  مگر  پرسیدم.  شنیدیم شوکه شدیم  مارتا  زبان  وقتی از

  مصرف   قرص  مادام   که  دیده  باری  چند   گفت.  بود  قرص  اهل

  اعصاب  قرص  که  بود  زده  حدس  رفتارش  از  و  کردهمی

  و   عصبی  هایتیک   آن  که  علت  فهمیدم  حاال  من.  خوردمی

 .بود چه گرفته خلق

  ما  به  مارتا  هایمانکالس  بین  روز  یک.  گذشت  هفته  سه  دو

  مگر  گفتم.  کنیم  معرفی  او   به  داریم  سراغ  جایی  آیا  که  گفت

  اما   خواهدنمی  گفت.  شود  بلند  مادام  خانه  از  خواهدمی

 فرانسه   از  ساختمان  صاحب  گفت  چرا،  پرسیدم.  است  مجبور

.  شوند  بلند   خانه   آن  از  ماه   این   آخر  تا   باید   همه   گفته  و   آمده 

.  نه  گفت  نبود،  خانه  آن  صاحب  مادام  مگر  گفتم.  خوردم  جا

  تاجر  مرد   یک   خانه  آن  اصلی  صاحب  و   بوده   سرایدار  فقط   او

  آمد  و  رفت   تونس  به   زیاد  که  است  االصلتونسی   فرانسوی

  گفتم   مارتا   به.  شد   ترپیچیده  برایم  مادام  شخصیت.  کندنمی

 یک   آخر  است،  دانشگاه  استاد  او  که  بودی  نگفته  تو  مگر

  مارتا  تاجر،  مرد  یک  برای  سرایداری  به  چه  را  دانشگاه   استاد

  کرده  تحقیق  بیشتر  اشدرباره  مادام   خودکشی  از   بعد  گفت

 از   اش، سیاسی  های فعالیت  خاطر  به   را  مادام   که  فهمیده  و

  مارتا .  بوده  زندان  حتی  مدتی  و  کردند  اخراج  دانشگاه

  فعالیت  خاطر  به   هشتاد  دهه  در  هم  مادام   برادر  گفتمی

  مادام  همین  خاطر  به.  بود  شده   اعدام  و   شکنجه  علیبن  علیه

 .بود  شده   ساختمان  این  سرایدار  سپس   و  بیکار  زندان  از  بعد

  معهد   از  بیرون  رفتیم.  آمدنمی  باال  نفسم.  شد  گرفته  حالم

  معهد  که  هم  «حریه»  خیابان  در  زدن  قدم.  بخوریم  هوایی

  کافه  از  بود   رفته  نیلوفر.  نیاورد  جا  را  حالم   داشت،  قرار  آن  در

 همان   که  کافه  اسم  به  لحظه  یک.  بخرد  قهوه  تا  دو  معهد  کنار

  قهوه   خوردن  از  بعد.  شد  بدتر   حالم  و  کردم  فکر  بود  «حریه »

  افتاد   نگاهم  شدیم  که  وارد.  برگشتیم  معهد  طرف  به  دوباره

.  بود  شده   نصب   معهد   در  رویروبه  که  علی بن  بزرگ   عکس   به

 چرا   دانستم می  حاال   که  آمد   یادم   مادام  عربی  هیکل  ناگهان

 . بود چاق غیرطبیعی قدراین

میآن* خاطرات چه  کتاب  از  است  فصلی  خوانید، 

تونسی »این  عنوان  با  که  سوی نویسنده  از  ها« 

   انتشارات مردمک در انگلستان منتشر شده است.
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 از میان مکتوبات فدوی

 هفتگی طنز نوشته های 

 حمیدرضا رحیمی 

www.hazl.com 
 

 حراج 

فدوی تردید ندارد که اگر از خوانندگان محترم ضدانقالب بپرسد که رایج ترین اتهامی که عمله ی بیت بابت آن، مردم ناسپاس  

 مشت   چندین  بیدنکو  ضمن  چیست،  فرمایند  می  و   م( روانه فرموده  -ایران سابق را، به هتل های پنج ستاره ی برادران) زندان

  مسؤلین   میان،  آن  از  و  له  معظم  های  قیچی  دَم  و(1( )ضپ)رهبری   معظم  مقام  به  توهین:    فرمود  خواهند  خود،  دهان  بر   محکم

 ... نظام

ُپرچانگی  تورقی کوتاه در جراید شریفه ی دارالخرافه،شمار قابل اعتنائی از ایندست اتهامات را به آسانی بدست داده و فدوی را از  

بیشتر در این باب،معاف می کند . آنچه که اما در این ارتباط خشم ویرانگر فدوی را بر می انگیزد ،آنست که صدانقالب، تا آنجا  

که فدوی می داند،تاکنون هیچ اقدامی در حل این معضل،مبذول نفرموده است؛ با ز صد رحمت به پیاده نظام بیت که ُمشت  

  آنجا   از   ود، به دهان استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل حواله می کنند! باری نقطه سر سطر؛های محکم را بجای دهان خ

دارالخرافه    جراید   از  یکی   در  ،   این  از   پیش  مدتها   مشکل،   نه   و  باشد   حل  راه   از  بخشی  که  خواهد   پرستان،می   خاج   بعبارت  فدوی  که

خواندکه یک زندانی دگراندیش، با افزایش وثیقه ی چهارصد میلیون ریال به پانصـد میلیـون ریـال از زنـدان آزاد شـده اسـت.  

از شما چه پنهان،فدوی قدری به مابه التفاوت وثیقه خیره شد که از چه بابت می تواند باشد؟... که ـ به زودی، البته دریافت که  

: 

 ه دلیل یک اتهام جدید مبنی بر توهین به رهبر انقالب، مبلغ وثیقه ی ایشان را صد میلیون ریال افزایش داد! دادگاه ب"

راستش، گرچه نمی شود به زندان های حکومت اسالمی رفت و به رهبر معظم انقالب توهین نکرد، ولی حکم صادره این خاصیّت 

، می کند به عبارت دانه ای صد میلیون ریال!... یعنی، شما اگر از وضعیت را دارد که از این پس، اهانت به رهبر معظم انقالب

انقالب اهانت   به رهبر معظم  توانید از صبح تا شب در خیابان راه بروید و  ایران اسالمی برخوردار باشید، می  مالی خوبی در 

 بفرمائید. 

ش از ایـن، اگـر مرتکب چنین خالفی می شدید،  آزادی بیان، برای خودش آداب و مراحلی دارد. یک شبه که نمی شـود. پیـ

شماره اعدام می شدید لکن اینک در اثر پیشرفت امور، دمکراتیزه شدن جامعه ی اسـالمی و بـذل توجّـه    3خدای نخواسته به  

حدودیتِ مختصر بیشـتر مسـؤلین، در اِزاء هـر بـار اهـانت بـه رهبـر معظـم انقالب، فقط صـد میلیون ریال می پردازید و این م

 را هم، چند وقت بعد، انشاءاهلل بر می دارند. 
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ذیالً نرخ برابری ارز برای اهانت به رهبر معظم انقالب را در خارج از ایران اسالمی می آوریم، تا هموطنان متفرق در چهارگوشه 

 ی جهان نیز از این گشایشی که شده است، بی بهره نمانند: 

 10000به دالر آمریکا 

 14068کانادا  به دالر

 2134۵000به لیر ایتالیا 

 12۵000به یورو 

 1090600به یِن ژاپن 

تذکر این نکته امّا ضروریست که هموطنان خارج از کشور باید کامالً رعایت انصاف و امانت را بفرمایند یعنی، به قول حضرت 

ت نموده و یک بار منظور نمایند. دوستان می توانند در  (، لکن اینطور نباشد که مثالً ده بار به رهبر معظم انقالب اهان2امام)ل( )

هر جای جهان که هستند از مزایای این حکم باد آورده استفاده نموده، نرخ اهانت به مقام معظم رهبری را با توجّه به دفعات و  

المی در کشور محل اقامت  نیز جدول فوق به نرخ روز محاسبه و به حساب صد امام)ل( واریز و فیش آنرا به نمایندگی حکومت اس

خود ارائه نمایند. بدیهی است در کشورهائی که حکومت اسالمی به دلیل حُسن سلوک فاقد نمایندگی است، بایستی به دفاتر  

  حافظ منافع آن، مراجعه نمود.

 زیاده جسارت است.

 بپایان آمد این جوهر،مطالب همچنان باقی !.. 

 فدوی  -تا درودی دیگر، بدرود/ االحقر 

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

 ( : مستخرج از فرهنگستان فدوی، و مخفف ضاعف اهلل پرُستاته است!1)

 )ل( : مستخرج از فرهنگستان فدوی، و مخفف لعنة اهلل علیه است! 2

*** 

 
 

*** 

  بی انصافی

  ..حال خودمانیم، آخر این چه خبر نامربوطی ست که منتشر کرده اید؟ :. 

 تیتر -سوریه نسبت به افتتاح رستوران تجمالتی مشاور اسد در مرکز دمشق !/ العربیهخشم مردم 

 و در ادامه ی خبر حیرت اثر: 

، همواره خشم و غضب "دلیل سخنانش در مورد لزوم صبر و استقامت در برابر شرایط سخت زندگی"لونا الشبل مشاور اسد به  

 شود های چند هزار دالری ظاهر میبا لباس میلیونها سوری را برانگیخته است، آنهم در حالی
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  و نیز :

های غذا در این رستوران به  های اجتماعی برانگیخت، چراکه قیمت ای را در شبکه ویدئوهای مراسم افتتاحیه، انتقادات گسترده 

د است.در تصاویر  رسد که تقریباً معادل حقوق ماهانه یک کارمنهزار لیره سوری می   100قدری باال است که کمترین آن به  

 شوند. در حال مدیریت آن مشاهده می "سرآشپزهای روسی"انتشار یافته از این رستوران واقع در بزرگراه المزه، 

در پاسخ عرض میکند که یعنی چه آقا؟ مگر مدافعان محترم حرم، دل ندارند یا معاذاهلل ، آدم نیستند؟ رستوران نمیخواهند؟ 

 گیر داده بودید، فدوی حرفی نداشت !   "لونا "ف شوند؟ حال اگر به حجاب خواهریعنی میفرمایید از گرسنگی تل

 زیاده اعتراضی نیست

  
 به پایان آمد این جوهر،مطالب همچنان باقی ! 

 امور جمع فی هوُالمُستعان و  التکالن اهلل علی 

  ترسائی 2022  هفتم ژوئن المُردد از برجام الحرام سنه

 فدوی -ر کتبة الفقیر کمتر از قطمی

 تا درودی دیگر، بدرود 

www.hazl.com 
 

  اینهم برای خالی نبودن عریضه !

 دم دستت باشه شاید الزم شد !: 
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 مجید نفیسی 

 
 جادوی شعر

   شعر نواز ده شاعر ده شعر  
  نیا  یها. در گذشته, نمونهستییقدرت شعر, جادو    

آوردم و اکنون در   زبانیجادو را از ده شاعر کهن فارس

.  دیخوانیشاعر نو را م , ده شعر از ده  نهیگز  نیا  ل یتکم

 ما ین

خود دل داده   ین یکه به آوا   زندیحرف م ی زنین از

برده. شاملو از   رونی, ب دهیکوب  یاگر چه او را از راهها

باختگان و زندگان را  که جان د یگویم یعشق مشترک 

 گریکدیب

که   داند یم ی را گل قاصدک د ی. اخوان, امدهدیم وندیپ

او رخنه کند. فروغ    د یدر دل نوم  تواندیم ی به سخت

که در    داندیم  یهست ی از صدا ییشعر خود را جز

 زمان بجا  یفراسو

از   رایآب را گل کند ز خواهدیماند. سهراب نم  خواهد

وطنش   خواهدیم  نیمی دارد. س ی عرفان  ی, درک عتیطب

کرده است.   نیرا از نو بسازد اگرچه شعرش را خون

 نادرپور از وطن 

با   یی. خوابدی ب یپناه تواند ینم زیدر غربت ن  یول دهیبر

مادربزرک   ان یو م شود یوارد تونل زمان م یقطار 

  ی انسان ی و مادربزرک خود در مشهد تشابه یی ای تالیا

 . ندیبیم

و جهانساز   یجهان یریاز مهاجران تصو یعسگر

آنجلس را چون  لس, یس ی. و سرانجام نف دهدیبدست م

  یرانشهریاز آن ا خواهد یو م رد یپذیشهر خود م

 که   یانیرانیبسازد چونان ا

  یاعراب, به هند پناه بردند و جامعه یاز حمله پس

ی شعرها را از انترنت همهافکندند.  یرا پ   انی پارس

را که خود شاعر در   "مهاجران "ام مگر شعر  برگرفته

 اختیارم نهاد. 

 دو وبیستوارچهارم ژوئن دوهز

 

  

 خانه ام ابری ست نیما یوشیج: یک. 

 
 خانه ام ابری ست 

 .یکسره روی زمین ابری ست با آن

 از فراز گردنه خرد و خراب و مست

 .باد میپیچد

 یکسره دنیا خراب از اوست 

 !و حواس من

 آی نی زن که تو

 را آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟ 
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 خانه ام ابری ست اما 

 .بارانش گرفته ستابر 

 در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم، 

 من به روی آفتابم 

 .می برم در ساحت دریا نظاره

 و همه دنیا خراب و خرد از باد است

و به ره ، نی زن که دائم می نوازد نی ، در این دنیای  

 ابراندود 

 راه

 .خود را دارد اندر پیش

1331 

 

 عشق عمومی احمد شاملو:دو. 

 
 اشک رازی ست 
 لبخند رازی ست 

 عشق رازی ست 

 اشک آن شب لبخند عشقم بود

 بگویی قصه نیستم که 

 نغمه نیستم که بخوانی

 صدا نیستم که بشنوی

 یا چیزی چنان که ببینی

 یا چیزی چنان که بدانی 

 من درد مشترکم 

 مرا فریاد کن 

 درخت با جنگل سخن می گوید 

 علف با صحرا

 ستاره با کهکشان

 ومن با تو سخن می گویم 

 نامت را به من بگو 

 دستت را به من بده 

 حرفت را به من بگو

 من بده  قلبت را به

 امهای تو را دریافتهمن ریشه

 ام با لبانت برای همه لبها سخن گفته

 ودستهایت با دستان من آشناست

 ام در خلوت روشن با تو گریسته

 برای خاطر زندگان

 امو در گورستان تاریک با تو خوانده

 زیباترین سرودها را 

 زیرا که مردگان این سال 

 اند عاشقترین زندگان بوده

 را به من بده دستت 

 دستهای تو با من آشناست

 گویم ای دیر یافته با تو سخن می

 بسان ابر که با توفان 

 بسان علف که با صحرا

 بسان باران که با دریا 

 بسان پرنده که با بهار

 گوید بسان درخت که با جنگل سخن می

 زیرا که من

 امهای ترا دریافتهریشه 

 زیرا که صدای من

 با صدای تو آشناست 

1334 
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 قاصدکسه. مهدی اخوان ثالث: 

 
 قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟ 

 از کجا وز که خبر آوردی؟ 

 اما خوش خبر باشی، اما، 

 گرد بام و در من 

 گردی بی ثمر می

 انتظار خبری نیست 

 مرا

 نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

 برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس 

 منتظرندبرو آنجا که تو را 

 قاصدک 

 در دل من همه کورند و کرند

 دست بردار ازین در وطن خویش غریب 

 های همه تلخ قاصد تجربه

 گوید با دلم می

 که دروغی تو، دروغ 

 که

 فریبی تو، فریب 

 قاصدک! هان، ولی ... آخر ... ای وای

 راستی آیا رفتی با باد؟ 

 با توام، آی! کجا رفتی؟ آی 

 هنوز؟راستی آیا جایی خبری هست 

 مانده خاکستر گرمی، جایی ؟ 

بندم خردک شرری هست  در اجاقی طمع شعله نمی

 هنوز؟

 قاصدک 

 ابرهای همه عالم شب و روز 

 گریند در دلم می

1338 

 

 تنها صداست که میماند چهار. فروغ فرخزاد: 

 
 چرا توقف کنم چرا؟ 

 اندها به جستجوی جانب آبی رفتهپرنده

 افق عمودی است 

 وارو حرکت: فواره افق عمودی است 

 و در 

 حدود بینش 

 چرخند های نورانی میسیاره

 رسدزمین در ارتفاع به تکرار می

 و چاههای هوایی 

 شوندهای رابطه تبدیل میبه نقب
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 و روز وسعتی است 

 گنجد ای تنگ کرم روزنامه نمیکه در مخیله

 چرا توقف کنم؟ 

 گذرد راه از میان مویرگهای حیات می

 کشتی زهدان ماهکیفیت محیط 

 های فاسد را خواهد کشت سلول

 و در فضای شیمیایی بعد از طلوع

 تنها صداست 

 های زمان خواهد شد صدا که جذب ذره

 چرا توقف کنم؟ 

 تواند باشد مرداب چه می

 ریزی حشرات فساد تواند باشد جز جای تخمچه می

 افکار سردخانه

 زنند های باد کرده رقم میرا جنازه

 اهی نامرد در سی

 فقدان مردیش را پنهان کرده است

 و سوسک ... آه

 گویدوقتی که سوسک سخن می

 چرا توقف کنم؟ 

 همکاری حروف سربی بیهوده است

 همکاری حروف سربی 

 ی حقیر را نجات نخواهد داد اندیشه

 ی درختانم من از سالله

 کندتنفس هوای مانده ملولم می

 ای که مرده بود به من پند داد که پرنده

 واز را به خاطر بسپارم پر

 نهایت تمامی نیروها پیوستن است پیوستن 

 به اصل روشن خورشید 

 و ریختن به شعور نور

 طبیعی است 

 پوسند های بادی میکه آسیاب

 چرا توقف کنم؟ 

 های نارس گندم رامن خوشه

 گیرم به زیرپستان می

 دهم و شیر می

 صدا صدا تنها صدا 

 صدای خواهش 

 شفاف آب به جاری شدن 

 دای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک ص

 ی معنی صدای انعقاد نطفه

 و بسط ذهن مشترک عشق 

 صدا صدا صدا تنها صداست که میماند 

 در سرزمین قدکوتاهان 

 اندمعیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر سفر کرده

 چرا توقف کنم؟ 

 کنم من از عناصر چهارگانه اطاعت می

 و

 ی قلبم نظامنامهکار تدوین 

 کار حکومت محلی کوران نیست

 ی دراز توحش مرا به زوزه

 در عضو جنسی حیوان چکار 

 مرا به حرکت حقیر کرم در خال گوشتی چکار 
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 مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است 

 تبار خونی گلها می دانید؟ 

از مجموعه شعر »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«  

 1342سال 

 

 سهراب سپهری: آب را گل نکنیم   پنج.

 
  آب را گل نکنیم

 خورد آبدر فرودست انگار کفتری می

  شویدای پر میای دور سیرهیا که در بیشه 

 گردد ای پر مییا در آبادی کوزه

  آب را گل نکنیم

  شاید این آب روان

 رود پای سپیدار تا فرو شوید اندوه دلی می

 فروبرده در آبدست درویشی شاید نان خشکیده  

   زن زیبایی آمد لب رود 

  آب را گل نکنیم

  روی زیبا دو برابر شده است

 چه گوارا این آب  

  چه زالل این رود 

  مردم باالدست چه صفایی دارند 

  هاشان جوشانچشمه 

 گاوهاشان شیرافشان باد 

 شان من ندیدم ده

  گمان پای چپرهاشان جای پای خداستبی 

  کند روشن پهنای کالممیمهتاب آنجا   

  ها کوتاه استگمان در ده باالدست چینه بی 

  دانند که شقایق چه گلی استمردمش می 

  گمان آنجا آبی آبی استبی

  شکفد اهل ده باخبرندای میغنچه 

  چه دهی باید باشد کوچه باغش پر موسیقی باد 

 فهمند گل نکردنش، ما نیز مردمان سر رود آب را می

 گل نکنیمآب را 

 1346از مجموعه »حجم سبز« سال 

 

سازمت ای  سیمین بهبهانی: دوباره میشش. 

 وطن  

  
 !وطن  سازمتمی  دوباره

 خویش جان خشت با چه اگر

 زنم،می تو سقف به ستون

 خویش استخوان با چه اگر

 گُل،  تو از بویم می  دوباره

 تو  جوان نسل میل به

 خون، تو از شویممی  دوباره

 خویش  روان اشک سیل به

  
 آشنا،  روز یک دوباره، 

 رود می  خانه از سیاهی
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 زنم، می رنگ خود شعر به

 خویش آسمان آبی ز

 ام، مرده ساله صد چه اگر

 ایستاد خواهم خود گور به

 اهرمن،  قلب بردَرَم که

 خویش آنچنان ینعره ز

 
 کسی که »عظم رمیم« را

 دوباره انشا کند به لطف 

 بخشدم شکوه، چو کوه می

 به عرصه ی امتحان خویش

 اگر چه پیرم ولی هنوز، 

 مجال تعلیم اگر بُوَد، 

 کنم جوانی آغاز می

 کنار نوباوگان خویش 

  
 الوطن ز شوق حدیث حب

 کنم بدان روش ساز می

 که جان شود هر کالم دل، 

 چو برگشایم دهان خویش 

 هنوز در سینه آتشی، 

 اش بجاست کز تاب شعله

 گمان ندارم به کاهشی، 

 دمان خویش  ز گرمی

 ام توان،بخشیدوباره می

 اگر چه شعرم به خون نشست 

 سازمت به جان، دوباره می

   اگر چه بیش از توان خویش

 1360اسفند 

 

 

 

 نادر نادرپور: کهن دیارا هفت. 

 

 دل از تو کندم، ولی ندانم 

 کهن دیارا ، دیار یارا! دل از تو

 کندم، ولی ندانم 

 بمانم که گر گریزم، کجا گریزم، وگر بمانم، کجا 

 نه پای رفتن، نه تاب ماندن، چگونه گویم، درخت خشکم

 عجب نباشد، اگر تبرزن، طمع ببندد در استخوانم

 درین جهنم، گل بهشتی، چگونه روید، چگونه بوید؟ 

 من ای بهاران! از ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم 

 به حکم یزدان، شکوه پیری، مرا نشاید، مرا نزیبد 

 ام دل که نوجوانمبه حرف شیطان، سپرده چرا که پنهان،

 صدای حق را،

 سکوت باطل، در آن دل شب، چنان فرو کشت

 که تا قیامت، درین مصیبت، گلو فشارد، غم نهانم 

 کبوتران را، به گاه رفتن، سر نشستن، به بام من نیست

 که تا پیامی، به خط جانان، ز پای آنان، فروستانم 

 درخشداغ ساحل، نمیی دل، نشسته در گل، چرسفینه 
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 ای کو ؟ که چشمدرین سیاهی، سپیده

 حسرت، در او نشانم 

 جویی، مرا مدد کن گشایا! به چارهاال خدایا ، گره

 بود که بر خود، دری گشایم، غم درون را برون کشانم 

چنان سراپا، شب سیه را، به چنگ و دندان، درآورم  

 پوست

 در آسمانم که صبح عریان، به خون نشیند، بر آستانم، 

 دیارا، دیار یارا، به عزم رفتن،کهن

 دل از تو کندم 

 توانم توانم، نمیولی جز اینجا وطن گزیدن، نمی

 1341اردیبهشت 

 

بازگشت به بورجو ـ  اسماعیل خویی: هشت. 

 ورتزی

 
 

 .ی تونلی تاریکیهمان دهانه

 و، بعد، حسّی بی واژه؛ 

 .شود قطارو نیم لحظه که تابوت می

 ی ماتِ هرچه رنگ، بعد، همهمهو، 

 ؛ ی خاموشی گشودهبر سبزْآبی

 .ی ماهورهای جنگلپوشو ناگهانه

 و، بعد، 

 غیابِ سردِ جهانگردان

 روی ساحلِ بیکار؛ 

 ی مرجانی و آن جزیره

 بر زمینه ی کمرنگی از مالل؛ 

 ی عاشق، و آن دو صخره

 نظّارگانِ یکدیگر، 

 ایدر مکثِ جاودانه

 خارایی؛  یاز بهتِ جادوانه

 و، بعد، 

 ی مُسَلَّمِ من واقعیّتِ بیداری

 در خوابِ بی یقینی از خیال، 

 را   که متنِ سیّالش

 سطر سطر 

 کند نقطه گذاری می

 .های دریاییجیغ ِ در گذرِ مرغ

 .و، بعد، بوی خوشِ قهوه، در فضای گریزانِ روی راه

 :و، بعد، گفت

 .ـ »رسیدیم

 ی تو کو؟« بارانی

 رانِ آفتاب شدبا و چترِ گیسویش

 آن شب

 .بر شانه ام

 …و، بعد، 

 «،… »شاهدِ عهدِ شباب

 !حافظ جان

 بینی ؟ می

 من نیز

 پیرانه سر

 باز عاشقم؛ 

 . امو همچنان دیوانه

 ی مادربزرگ را دارد و، بعد، پیر زنک مهربانی

 :در نگاهِ خویش

 نشست؛ اگر به روی زمین می

 داشت؛ و چادری بر سر می

 دانست؛ و فارسی می

 را،   و عینکش
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 در فواصلِ قرآن خواندن،

 داشت؛ از چشم برمی

 کرد؛ پاک می های مقنعه اشرا با گوشه هایشو اشک 

 … داشتو عمّ جزو را ازبر می

 و گفته بود: »گفتی کجا؟« 

 « .گویم: »گفتم: ایرانو گفته بودم، یعنی می

 و، بعد، 

 :گویدفروغ فرّخزاد می

 کشک!«ی ـ »گفتم: به قافیه

 :گویممی

 !ـ »نه! خواهرِ تلخم، نه

 ی ویران باید گفت،فقط به قافیه

 ی ویران«.فقط به قافیه

 .ترساندمو، بعد، باز مادربزرگ را می

 : گفتممی

 :دیدمـ »باز، امامِ زمان را دیشب به خواب می

 سر نداشت؛

 و گردنش

 .ی خون بودی جهندهفوّاره

 ذوالجناح بود،  شک ندارم اسبش

 :ذوالفقار  شمشیرش

 را، از بی شمارِ اُمّتِ خویش  و هیچ کس

 انگار،

 به راستی و درستی 

 باور نداشت؛ 

 و برقِ شمشیرش

 پی در پی            

 ی تاریک را خورده آفاقِ ترس

 آوا با انفجارهای بی

 کرد؛ روشن می

 و،

 تا یک تن 

آمده   از تمامِ کسانی که از سراسرِ دنیا به پیشوازش

 دبودن

 زنده بود؛

 از کشتن دست بر نداشت«. 

 و، بعد، 

 .بود پای عینِک مادربزرگ باز هم از اشک خیس

 و، بعد، پیرزنک در قطار 

ـ   ـ انگار مادربزرگِ خودم 

 خواهم باز بترسانم؛ را می

 : گویممی

 ی آدمخوارانم«.ـ »من از قبیله

 :گویدمی

” Come “ـ * 

 :گویممی

 گلِ تاریخِ من ـ »آدمخواران از مغاک های جن 

 اند؛سر برکرده

 و از درونم 

 خونم را

 اند؛تر کردهویران

 و سرزمینم را 

 با آئینم؛ 

 و آرمانم را

 با ایمانم؛ 

 ایمانم را 

 با انسانم؛ 

 انسانم را 

 … با جانم

 آه، این سموم از بنِ ریشه ست، این بار، 

 .آیدکه سوی برگ می

 این بار 

 :از دیگران نباید نالید

 ی جان نیز هستی نهانیژرفهکز 

 .آیدکه بوی مرگ می

 !نه
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 از این و آن نشاید نالید، 

 کاین بار 

 آن پر که تیرِ دشمن را پرواز داد

 ی توانایشو تیشه

 از ریشه 

 ی ما را شکست، ی پروازِ عاشقانهساقِ نو دمیده

 خود،

 «… از بالِ ما برآمد و در بالِ ما نشست

 فتم، گ من با خیال و حالِ خودم می

 :گویدامّا پیرزنک باز می

” Come “- 
 :گویممی

 « .امـ » امّا چمدانی فرهنگ نیز با خود آورده

 :گویدمی

” Ma che lingua e questa” -** 
 بینم می

 پیرزنک مادربزرگ نیست؛ 

 و شعر و رؤیا، 

 و شعر،  کابوس

 .داند چیستنمی

 :گویمو، بعد، با خیالِ خودم می

 های دگر،چهـ »اوّل دریا، بعد هر

 های دگر، و هر که

 .به هرکجای دگر

 « .هایم را نیز گم نخواهم کرد این بار کتاب

 …و، بعد، 

 جا بود همین … آ  …آه 

 را بوییدم؛  که گیسوانش

 را بوسیدم؛  هایشو چشم

 ام را بر سینه هایشی پستانو بیقراری

 نخستین بار 

 .کردم  حس

 و اینک آن لِک رنگینِ ابر

 کردم چکُّشی بسازم از نیمتاج ِ ماه میکه فکر 

 و میخکوب کنم 

 را  نّقاش شاهکارکِ بی

 با گلمیخِ یک ستاره 

 .به دیوارِ شامگاه

 و، بعد، عشق 

 که شکلِ دیگرِ خندیدن بود، 

 با دهانی از آتشفشانی از شادی، 

 توانستم به روزگاری کز روحِ کوهی از اندوه نیز می

 تاریک تر شده باشم؛ 

 و، بعد، 

ـ ـ گ  واه می گیرم خورشید را 

 از دریاهای کینه گذشتم، 

 .بی آن که تر شده باشم 

 و، بعد، 

 ی موج آمده استبینم باز گربهمی

 مالد خود را؛ به پاهایم می

 را دارد دریا؛  ی آغوشِ خویشو بوی جاری

 دارد و دوستم می

 همچنان 

 !سلیطه خانمِ سر تا پا پستان و ران

 و، بعد، 

 نگرم، به خود نمی

 نه،

 :نگرمبه خود نمی

 دانم، چرا که می

 سالگان، در میانِ این همه بی

 .فقط منم که فقط بیست سال پیرترم

  
 (1983مارسِ )  1363بیستمِ اسفندِ 

 Borgio Verezzi بورجوـ ورتزی

  
 به ایتالیایی : چی ، چگونه .*

 به ایتالیایی : این دیگر چه زبانی است؟  .**
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 مهاجریننه. میرزاآقا عسگری: 

       
 

 گویند زاد بوم خویش راغمگنانه ترک می

                                             مهاجرین          

 ای حیات را گونه که جنازهنه از آن

گوید نیمرخ جهان  بل از آن دست که خورشید ترک می

 .را

 
                                  کند برای آنکه طلوع می            

  !هرجای جهان بامدادی ست

 

 صف به صف بازخواهند آمد اما 

 شادمانه به زادگاه خویش 

 ای فرازنده برشانه و با شعله

 .ستاره سرخی بر پیراهن

 بازخواهند آمد 

 به نیمروز شادمانی کردستان 

 به شامگاه هوشربای ترکمن صحرا

 به سپیده دمانی 

 ی تو برخواهد خواستهاکز کوهستان

 !بلوچستان مغموم -

 
                           داردبرای آنکه دوست می

   !هرجای جهان معبدی ست

 

 گذرند غمگنانه می

 های مرزیها و کوهستاناز بندرگاه

 با پیرهنان خونین و 

 .آوازهای غمگین 

 هایی خونین و تلخ چه گذرگاه

 .هاقلمرو صیقل دشنهبایدشان گذشت تا  ها میکه از آن

 بایدشان به دیده گرفتهایی که میچه منظرگاه

 آکنده از فرازها و فرودها 

 درودها و بدرودها 

 .ها و سرودهاشروه

 

                            پویدبرای آنکه راه می

 !ای ستهرجای جهان جاده

 
 هزاربار از برای زندگی هالک شدن 

 زیستن و هزار بار از برای مرگ 

 نوردند گونه درمیاز این

 قلمرو سرنوشت خویش را 

 .هاها و روشناییدر سایه

 
 می کوچند 

 های پیروزمند با بیرق

 از سنگری به سنگر دیگر 

 در دستی آفتاب و 

 .در دستی شمشیر کشیدة جان

 

 جنگد برای آنکه می

 !ستهرجای جهان سنگری

 
 نه زندگی تنهاست و نه مرگ 

 نه آزادی

 .ن مهاجرو نه پرندگا

 زودا که ناتمامان را خورش مرگ خورانند

 .و در میدان ربایش آتش درافکنند

 زودا که بازپس آیند 
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 به زاد بوم خویش 

 های نگونسرنه از آن گونه که سپاهی سرشکسته با بیرق

 .آید به قلمرو ظلماتبل از آن دست که خورشید بازمی

                     تا بکارد

                            .اش راهای روش ابدینیزه

 

 برای آنکه می کارد 

 !هرجای جهان کشتگاهی ست

 

در    ،1364سال   »پرواز  شعر:  مجموعه  از  برگرفته 

 1367توفان«. انتشارات نوید آلمان. سال 

 
 

 آنجلسمجید نفیسی: آه! لسده.  

 
  پذیرم! تو را چون شهر خود میآنجلسآه لس

  کنماز ده سال با تو آشتی می و پس

  ایستمواهمه میبی

  دهمبه دیرک ایستگاه تکیه می

  شومو در صداهای آخر شبت گم می

 
  شودپیاده می "یک"مردی از خط آبی 

  آیدو به این سو می

 را بگیرد "چهار"ای تا قهوه

  گرددهای دانشگاه برمیشاید او هم از شب

  ای اشک ریخته در راه بر روی نامه

  و از پشت سر صدای زنی را شنیده 

  ای آشنا داردکه لهجه 

 

  آید انگار باران می "چهار"در خط 

  وگوستچترِ خود در گفتزنی با 

  کشدی سیفون را میو مردی یکریز دسته

 
  گفتم: دیروز به کارلوس

 "شومها از غژغاژ چرخ تو بیدار میصبح"

  کندهای پپسی را جمع میاو قوطی

  گیرد بابت هر یک، چهار سنت می

 و دوست دارد که به کوبا برگردد 

 
  آیدصدای خانه به دوشِ من می *،"پرومناد"از 

  زند خواند و گیتار میدلتنگ می

  توانمدر کجای جهان می

  ی سیاه ساکسیفون راناله

  چینی بشنوم ** "چایمِ"در کنار 

  و این پوست گرم زیتونی را

 های آبی بنگرم؟ از درون چشم 

  بالکبوتران سبک 

  اندهای خالی نشستهبر نیمکت

  نگرندو به دایناسوری می

  را که آب مانده ی حوض

  ریزدبر سر و روی کودکان ما فرو می

 
  صدای مرضیه از تهران مارکت می آید

  گذارمی تو میگردم و دلتنگ، پا بر گردهبرمی

  آنجلسآه! لس

  کنممی های پرخونت را حسرگ

  خیزمتو به من آموختی که بپا

  به پاهای زیبای خود بنگرم

  و همراه دیگر دوندگانِ ماراتون

  های پهن تو گام بگذارمشانهبر 

 
  یک بار از زندگی خسته شدم

  زیر پتویی چنبره زدم

  و با مرگ خلوت کردم

  تا اینکه از رادیوی همسایه
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  شعرهای شاعری روسی را شنیدم

 که پیش از آنکه تیرباران شود

  سپرد ی زنشآنها را به حافظه

 
  شعرهای مرا خواهد خواند؟ "آزاد"آیا 

  رویم به مدرسه میروزها که 

  بیند را می ی اتوبوس از دور شماره

  کندو مرا صدا می

  ایستدمی  ها زیر دوششب

  های آبگذارد تا قطرهو می

  فرو ریزند بر اندام کوچکش

  رویمگاهی به کنار دریا می

  رانداو دوچرخه می

  کنمو من اسکیت می

  خرداز دستگاهی پپسی می

  دهد ای میجرعهو به من هم 

  رفتیم "رامتین"ی دیروز به خانه

  از پارسیان هند است پدرش

  سدره و کُستی به تن داشت

  کردو خانه را رنگ می

  ی کوچکبر آن چهارچوبه 

  مانستبه بهدینی می

  ***کشدکه از هرمز به سنجان پارو می

 
 آنجلسآه! لس

  بگذار خم شوم

  و بر پوست گرم تو

  رمبگذا گوش

 **** شاید در تو سنجان خود را بیابم

  کشتی بر ساحل سنگی نیست نه! این سایش

  است "هشت"های خط غژغاژ چرخ

  دانممی

  در خیابان آیداهو پیاده خواهم شد 

  ی خانه بدوشانهای به جا ماندهاز کنار چرخ 

  خواهم گذشت

  های چوبی باال خواهم رفتاز پله

  در را خواهم گشود

  گیر را خواهم فشردی پیامدکمه

  و در تاریکی چون ماهیگیری

 منتظر خواهم ماند.                     

                                                                      

  چهار ونودونهصدودوازدهم ژانویه هزار

 

 ها: پانویس

کند و جای خرید و  نمیخیابانی که ماشین در آن عبور *

  تماشاست

  های گوناگوندستگاه موسیقی مرکب از زنگ** 

ی کوتاهی که به قلم یکی از منظومه براساس*** 

در   1۵99پارسیان هند به نام بهمن کیقباد در سال 

ی  قصه"گجرات هند به فارسی سروده شده و مشهور به 

یران به  از تسخیر ا ای از بهدینان پساست، عده "سنجان

ی هرمز به دریا زده و در  دست اعراب، از طریق تنگه

رسند و بدین ترتیب در  شهرک سنجان به خشکی می

  دارند.زردشت را پایدار می گجرات آتش

آنجلس  در لس شهرداری ونیس 2000در سال **** 

تکه هایی از شعر شاعران آمریکایی را بر چند دیوار کنار  

از آن   "آه لس آنجلس "شعر  ساحل حک کرد که بندی از

   جمله است.  
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 یک رمان، یک نویسنده
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 مهرنوش مزارعی

 
 

 « انقالب مینا بخشی از »
 تیوانا 

 
  ، و با دستپیاده کردخیابان  او را لب جدول    تاکسی راننده

اداره  نشان  یساختمان  را  کرایه  شمهاجرت  مینا  را   داد. 

از چند ساختمان فاصله   تا مرز بیش  افتاد.  راه  پرداخت و 

ماشین  از  طوالنی  ردیف  سه  واجور نداشت.  و  جور  های 

کنار   از  آنها  به  اعتنا  بدون  بودند.  آمریکا  به  ورود  منتظر 

جلو دستفروشان گاه  به  گاه  که  می  یی  را  گرفتند  راهش 

داخل ساختمانی دوطبقه شد و ایستاد پشت صف   ،گذشت

آمریکا مرد  چند  از  که  مکزیکی    ییکوتاهی  زوج  چند  و 

ها را بررسی  تشکیل شده بود. افسری مدارک قانونی جلویی

باز کیفش  کرد و اجازه داد از مرز عبور کنند. مینا زیپ نیمه

غیب شده    هایشمدارک و پول  یهمه  ! د. آهرا تا ته باز کر

آمده یک نفر  مهاجرت می  یبود. حتماً وقتی به طرف اداره

پرداخت کرایه از   ی گذرنامه و کیف پولش را دزدیده. بعد 

آویخته    خودش کیف پول را گذاشته بود توی کیفِ  ، تاکسی

 اش.شانه رب

ای وقت صرف کرد تا بلکه به نگهبان اثبات کند  ده دقیقه

او   قانونی  زنسیتیکه  مدارک  تمام  و  را  اآمریکاست  ش 

اینکه چه کسی قانونی    یگیری دربارهاند. اما تصمیمیدهددز

را   او مینا  نبود.  با نگهبان  نیست  قانونی  است و چه کسی 

 دوم.   یفرستاد به دفتر مهاجرت در طبقه 
● 

ساعت  ف ورود به دفتر مهاجرت ایستاد. نیممینا در انتهای ص

دریچه به  که  کشید  جلوشیشه   یطول  .  برسدصف    یای 

 حوصله بود. بی کامالً 

 در طرف دیگر دریچه نشسته بود.  درشت هیکلافسری 

بقیه و  پول  کیف  همراه  را  مدارکم    ی»پاسپورتم 

 اند...« دزدیده

نشد او  صحبت  شدن  تمام  منتظر  گفت  .مرد  پوزخند    :با 

بِ دلیل  امروز»عجب  سومی  تو  کری!  تمام    نفر  که  هستی 

 اند.« مدارکت را دزدیده

واقعیت عین  ولی  سرکار  از  است  »ببخشید  اینکه  از  بعد   !

 را زدند.«   من تاکسی پیاده شدم کیف

میاد»می همهادنم  معموال  نم  گم  کتمدار  شما  را  ان 

 کنید!« می

نفر کیف پول و تمام  ام! یک  »باور کنید، من واقعاً گم کرده

شعبانی   مینا  من  اسم  است.  زده  کیفم  توی  از  را  مدارکم 

آنجلس کار  لس  است و توی یک شرکت صنعتی بزرگ در

 کنم.« می

می هرچه  »اسمت  زد:  دیگری  پوزخند  باشد،  افسر  خواهد 

مارگاریت خانهامینا،  برو  برگرد  ماریا.  منتظر    .ات،  شوهرت 

نگاهی به پشت او کرد و    مینا  یاست!« بعد از باالی شانه

 فریاد زد: »بعدی!« 

مینا از جایش تکان نخورد. دختر خپلی با گردنی کوتاه و  

برابر   در  را  خودش  و  زد  جلو  مینا  از  لَخت  سیاه  موهای 

جا کرد. مینا رفت آخر صف. ده دقیقه   ایشیشه   یدریچه 

 . ه بودنشده بود که بار دیگر در برابر همان افسر ایستاد

اگر همین  ابیی و  افسر عصبان تو!  دبانه گفت: »باز هم که 

از تو را  کنم  ها را صدا مینگهبان  االن راهت را نکشی بروی

 ساختمان بیرون کنند!«

از چشم اشک  از عصبانیت  از  مینا  افسر  هایش جاری شد. 

  نگهبان...  ش بلند شد و فریاد کشید: »نگهبان...اروی صندلی

اینجا! بفرستید  نگهبان  از سوی   «یک  که  نگهبانی  به  بعد 

زحمت این ماریا را آمد نگاه کرد و گفت: »بیدیگر سالن می

 برگردانید به همانجا که بوده!«  
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اول و به در خروجی طرف مکزیک    ینگهبان مینا را به طبقه

بود و مردم هنوز  راهنمایی کرد. ساعت چهار و ربع صبح 

آخر صف ایستاد. منتظر ورود به ساختمان بودند. مینا باز در  

می بود،  ایستاده  که  جایی  بزرگ    Mتوانست  از 

McDonald مرز ببیند. بدجوری به  ییرا در طرف آمریکا

یک فنجان قهوه احتیاج داشت. خسته و تشنه بود. امکان  

نداشت که بتواند نیم ساعت دیگر هم در صف بایستد تا وارد  

 بزند.  مهاجرت سر و کله یساختمان شود و با افسران اداره 

. از صف بیرون آمد و رفت  مانده بودکیفش    تهمقداری پزو  

کافی یک  کردن  پیدا  دنبال  جلوبه  از   یشاپ.  یکی 

کافهخیابان نئون  تابلوی  فرعی  میهای  چشمک  زد.  ای 

پیچید توی کوچه. هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که دو 

های  مرد به او نزدیک شدند. چاق و میانسال بودند با شکم

 . تشانو لبخندی احمقانه بر صور ، رآمده و ریش پازلفیب

« ?Hola Senorita, Como estasها گفت: »یکی از آن

 داد. نفسش بوی الکل و ماهی مرده می

 بلد نیستم.« شمینا جواب داد: »ببخشید، من اسپانی

تر شد  مرد دیگر با لبخندی به پهنای صورتش به او نزدیک

انگلیسی حرف   انگلیسی حرف زد.  و گفت: »شما  زد؟ من 

شما خوشگل. من به شما کمک کرد. مشتری خوب. دالر 

 خوب.« 

مسنی  نیمه  و  چاق  زن  انداخت.  بر  و  دور  به  نگاهی  مینا 

زن دامنی کوتاه به  د.  ها به دیوار تکیه داده بوتوجه به آنبی

پستان و  داشت  تنگ تن  بلوز  زیر  در  بزرگش  های 

کنار او مرد جوانی با یک   در حال انفجار بودند. شآستینبی

پلکته و  انگشتان  الی  هم  سیگاری  روی  مرتب  که  هایی 

  جاکشمینا و آن دو    و  روی زمین چمباتمه زده بود،  رفتمی

 کرد.  را تماشا می

های کسی  مینا برگشت و از کوچه بیرون رفت. صدای قدم

می دنبالش  که  شنید.را  فری  کرد  سرش  پشت  اد  مردی 

 خوب دارم. ارزان.« احتماالً ؟ جنسیی هستیکشید: »آمریکا

 تر کرد.هایش را تندتوی کوچه بود. مینا قدم یهمان نشئه 

این مهاجرت    یاداره  یبار صفی جلواز خیر قهوه گذشت. 

راست به توالت بانوان رفت.  نبود. وارد ساختمان شد و یک

را تماشا    آینه ایستاد و خودش  یرفت جلو  ، بعد از شاشیدن

خواستند برایش  پاانداز میدو  کرد. تعجبی نداشت که آن  

آلود هایش خواب موهایش آشفته و چشم  .مشتری پیدا کنند

چشم زیر  در  ریمل  بودند.  متورم  بودو  شده  پخش    ، ها 

هایش را  بخشی از پستان  وباالیی بلوزش نیمه باز    یدکمه

می دکمهنشان  شست.    داد.  را  صورتش  و  بست  بعد را 

  موهایش را شانه زد و آن را با کشی که توی کیفش پیدا

 کرده بود بست و از توالت آمد بیرون. 

رفت سراغ تلفن عمومی توی البی، گوشی را برداشت و به  

قیمت با  فهرست  تماس  برای  کرد.  نگاه  تلفن  باالی  های 

اَنجلس سی و هفت پزو الزم داشت. در کیفش چهل پزو  لُس

شان را خانه  یتوی قلک تلفن و شماره  پیدا کرد و گذاشت

 گرفت. تلفن سه بار زنگ خورد. 

الو...« هنوز هم وقتی از    آلود بود: »الو...صدای حمید خواب 

جواب   و   رفت کجاست کردند یادش میخواب بیدارش می

به فارسی می را  نگاه کرد.  تلفن  را  داد. مینا فقط ساعتش 

پنج دقیقه بو  یساعت چهار و سی و  د. حمید چند  صبح 

 الوی دیگر گفت و گوشی را گذاشت.

همان دو افسری که قبالً دیده بود توی البی ایستاده بودند  

زدند. کس دیگری آن دور و بر نبود. بعد از  و باهم حرف می

 ی مهاجرت همه  یچند ساعت رفت و آمد در ساختمان اداره

 شناخت. های آنجا را میها و سوراخ و سنبه آدم

هایی  ا ترک کرد و رفت به طرف ردیف ماشینساختمان ر

که در پشت مرز ایستاده بودند. برخالف چند ساعت پیش  

ماشین کوتاه  ردیف صف  دو  بیرون    فقط  از  بودند.  منتظر 

آن  به  هاماشین  یشیشه  به  داخل  رسید  تا  کرد  نگاه  ها 

 ها ایستاده بود. یکی از صف سیویکی که در آخر یهوندا

لو نشسته بودند و یک زوج دیگر  یک زوج روی صندلی ج

های  آمد که همگی سالهای عقب. به نظر میروی صندلی

  کنند. هر دو پسر موهای بسیار کوتاهِآخر نوجوانی را طی می

 ارتشی داشتند. 

های جلو زد. دختری که روی  مینا تلنگری به یکی از شیشه

صندلی نشسته بود برگشت طرف او و شیشه را پایین کشید.  

سعی تمام  بزند امینا  لبخند  تا  کرد  را  که  :  ش  »ببخشید 

توانم خواهش کنم مرا با خودتان به آن شوم، میمزاحم می

 طرف مرز ببرید؟«

دختر او را نگاه کرد و پوزخند زد. دونفری که در صندلی  

 عقب نشسته بودند شروع کردند به خندیدن.
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 روی؟«»چرا از پاسگاه مرزی نمی

دهند بروم  ام و راهم نمیرا گم کرده  مدارکم  ی»چون همه 

 کنند!« تو. حرفم را باور نمی

 ها پکی زدند زیر خنده. هر چهارتای آن

خندید  که می  دخترِ نشسته در بغل دست راننده همچنان

 کنیم؟« کنی که ما حرفت را باور میپرسید: »چرا فکر می

مینا سعی کرد خونسردیش را حفظ کند: »چون شما بهتر 

 ها هستید!« assholeاز آن

یکی از دو نفری که در عقب نشسته بودند سوتی کشید و  

ها، نظرتان در  بقیه زدند زیر خنده. راننده گفت: »هی بچه

 ست؟ «هغیر قانونی چی    خارجیمورد قاچاق یک 

با   است  بهتر  بامزه!  »چه  گفت:  عقب  در  نشسته  دختر 

بود    خودمان ببریمش!« همگی دوباره زدند زیر خنده. معلوم

 اند. یک علف حسابی زده

خواهی  می  پسری که پشت فرمان نشسته بود گفت »حتماً

 نجلس.« آبروی لس

 شود.« روید خیلی عالی می»اگر شما هم آنجا می

پرسید بود  نشسته  عقب  که  کرایه    :پسری  ازش  »چقدر 

 بگیریم؟«

مان  رویم به پایگاهراننده به مینا گفت: »بپر باال! ما داریم می

  . کنیمایستگاه قطار پیاده می  یپندلتون. تو را جلو  کمپ  در

 نجلس.« آتوانی از آنجا بروی لسسر راهمان است. می

باز کرد و سوار شد و نشست بغل دست   را  مینا در عقب 

  یدختر. ده دقیقه بعد ماشینشان به مرز رسید. افسر اداره

شوند رد  مرز  از  که  داد  عالمت  دست  با  بدون    ؛مهاجرت 

 .بازرسی

 
 

Tijuana   شهری مرزی در جنوب غربی آمریکا *

 بین مکزیک و سن دیاگو 
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 اسد سیف 

 
در  انقالب  یک  بازخوانی  مینا؛  انقالب 

 داستان 
مزارعی  مهرنوش  رمان  نخستین  مینا«  »انقالب 

شوره در  که  است  نسلی  رژیم سرگذشت  فکری  زار 

که پیش از آن  57انقالب سال  پهلوی جان گرفت و در  

خون  به  بیابد،  شکوفایی  و  بالیدن  برای  امکانی 

 درغلتید. 

 انقالب مینا و تاریخ 

دستمایه   را  تاریخ  مینا«  »انقالب  در  مزارعی  مهرنوش 

چه از رویدادهای  داستان قرار داده است. در این راستا هرآن

  آمد،گیری داستان الزم به نظر میتاریخی را که برای شکل 

انقالب مینا در واقع   به شکلی در تن داستان تنیده است. 

بازنگری راوی آن، مینا شعبانی که گاه به دانای کل نیز تن  

یعنی  می بازنگری،  این  زمان  زندگی خویش.  به  است  زند، 

می روایت  رمان  که  شبانه زمانی  یک  از  کمتر  به  روز شود، 

کارمندیمی که  راوی  ساکن  رسد.  و  کار  در  موفق  ست 

آنجلس، سوار بر قسمت درجه یک هواپیما به مقصد  لوس 

وچهار  وسینیویورک، در پرواز است. داستان تا ساعت هشت

از برخورد کارکنان دقیقه فردای همین روز ادامه می یابد. 

آید که مشتری همیشگی آنان  هواپیما با راوی چنین برمی

 ند.  اشناسند و در خدمت به او آمادهاست. او را به نام می

یاد   به  را  خویش  گذشته  هواپیما  بر  نشسته  شعبانی  مینا 

شود، شهری که آورد. داستان از شهر برازجان آغاز میمی

پیش از شهر بودن به تبعیدگاه مشهور است. شهری با یک  

خیابان آسفالته و چند مغازه و یک سینما که چیزی از شهر 

زندانیانی    بودن در خود ندارد. همین شهر اما زندانی دارد که

هاست در آن محبوس هستند. همه اهالی شهر  مشهور سال 

رژیم  می خطرناک«  »مخالفان  از  زندانیان  این  که  دانند 

های کشور به زندان  اند و به همین علت از دیگر زندانبوده

شود تا ناخواسته  اند. و این خود سبب میبرازجان تبعید شده

 الفانی نیز هست.  هر نوجوانی بیاموزد که این رژیم را مخ

شود. حوادث مرداد متولد می  28مینا سالی پیش از کودتای  

های پس از »انقالب سفید« را  داستان اگرچه نشان از سال 

بینیم با خود دارند و این را از حضور شهبانو در برازجان می

و یا یک لیوان شیر اهدایی »یونیسیف« سازمان ملل که هر  

دانش به  مدارس  در  صبح  میروز  با  آموزان  اما  دهند، 

گذشته به  دوران  گریزهایی  خانواده،  زندگی  از  دورتر  های 

 شود. تر میتاریخی آن نیز گسترده

با   است  مصادف  که  تهران  در  مینا  حضور  با  حوادث  این 

رنگ اوج بیشتر  سیاهکل  حادثه  و  چریکی  جنبش  گیری 

گیرد. مینایی که نهایت تنوع تاریخی و سیاسی به خود می

اش خواندن چند رمان بود در برازجان، حال به  ندگیدر ز

به   تهران،  دانشگاه  در  مهندسی  رشته  دانشجوی  عنوان 

تر غریبه با آن بود. در جمع شود که پیشفضایی نزدیک می

اثر  »آموزگاران«  نمایشنامه  دیدن  به  دانشجو  دوستان 

می سلطانپور  سعید  کارگردانی  به  یلفانی  که  محسن  رود 

نما از  میساواک  جلوگیری  آن  و  یش  نویسنده  و  کند 

 کند.  ای از بازیگران را بازداشت میکارگردان و عده

اندک  وگو از آن است که اندکدر پی همین حادثه و گفت

چریک  هوادار  شده،  کشیده  سیاست  خلق به  فدایی  های 

یک  می در  شاغل  است  مهندسی  مینا  انقالب  سال  شود. 

می حادثه  انقالب.  در  فعال  و  و  شرکت  تظاهرات  ژاله،  دان 

راهپیمایی روز عید فطر، تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری  

سال   اسفند  هفدهم  حزب   ۵7در  یورش  و  و  سنگ  با  اهلل 

یورش  است،  همراه  راوی  شدن  زخمی  با  که  چماق 

فعالیت مخالفان،  به  نوبنیاد  گروهحکومتیان  های  های 

مریکا  سیاسی، خروج ناگزیر از کشور و سرانجام حضور در آ

به عنوان یک تبعیدی و بسیاری دیگر از حوادث از جمله  

آنها در نوشتن  از  نویسنده  تاریخی هستند که  رخدادهای 

 »انقالب مینا« بهره برده است. 

سال   سپتامبر  یازدهم  روز  صبح  تاریخی  نظر  از  داستان 

های دوقلو در  یعنی چند دقیقه پیش از انفجار برج  2001
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راوی با دخترش، شیرین که هشت   یابد.نیویورک پایان می

ونیم همین روز  ای باهم نداشتند، در ساعت هشتسال رابطه 

از   خارج  داشت.  مالقات  قرار  برج  این  باالی  رستوران  در 

وشش  چهل   در ساعت هشت ودانیم که این برج  رمان، می

 منفجر شد.ی صبح دقیقه

 

 مینا و انقالب

رابطه با جنبش چریکی مینا چه آنگاه که دانشجوست و در 

و چه آن زمانی که مهندس است و فعال در این جنبش، از  

کند  بیند، تجربه میرود. مینظر فکری از احساس فراتر نمی

بینیم که  ولی در تحلیل رویدادها تابع احساس است. گاه می

جابه کتابدر  جزوهجایی  یا  و  گرفته  ها  کمک  او  از  هایی 

هیچمی ولی  نمیشود  آن بیگاه  محتوای  از  که  که  نیم  چه 

گویند  کند، بگوید. دیگران و یا مسئولین به او میجا میجابه

می سادگی  همین  به  نیز  او  سیمایی  و  بیشتر  مینا  پذیرد. 

شنونده و فرمانبر دارد. وقتی در پیش از انقالب دوست خود،  

بیند، هرچه پول در بساط دارد، پرویز را گرفتار و آواره می

بخشد. ردنبندی که یادگار مادر است، به او میبه همراه گ

بگوید،   هرچه  سازمان،  رهبران  از  محسن  انقالب،  از  پس 

میمی انجام  و  میپذیرد  را  درد  مینا  را  دهد.  رنج  شناسد، 

داند در مبارزه  داند که چه چیز بد است ولی نمیبیند، میمی

 ها، چه چیزی باید جایگزین آن گردد.  با بدی

داند کسانی اسلحه خفقان فکری حاکم است. میمینا زاده  

این خفقان میبه دست گرفته علیه  دارند  و  در  اند  رزمند. 

نمی راه  ذهن  به  شکی  مبارزه  آنشیوه  در یابد.  مینا  چه 

هممبارزه و  همراه  که  میای  انجام  است،  آن  دهد،  گام 

کتابی خوانندهرساندن  دست  به  پخش  ست  نهایت  و  ای 

ب و کتابخوانی در این فضا ممکن نیست. هنر  ای. کتااعالمیه

شود و نویسنده و هنرمند آزاد نیست.  و ادبیات سانسور می

در این راستاست که »ده شب شعر انجمن گوته« در تهران  

 که در کشور.شود نه تنها برای مینا، بلای بزرگ میحادثه

های فکر کردن بسته است، احساس جای عقل  جا که راهآن 

شوند و آرمان به  ها پرورده می. آرزوها در احساسنشیندمی

ها جوان زاده خورد. مینا نیز به سان میلیون رؤیا پیوند می

همین محیط است. در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی  

می میپیشگام  پیش  مبارزه  راه  میلیون شود.  با  و  ها  گیرد 

آرزو میگام میمردمی هم را  بهتر  جهانی  که  ند.  کنگردد 

رود. رژیمی دیکتاتور انقالب اما در راستای آرزوها پیش نمی

می اندکفرو  در  و  نظامی  پاشد  در  نوبنیاد  حکومت  زمانی 

  شوند، اعدامها آغاز میکند. بازداشتتر چهره عیان میخشن 

افتد.  تر از پیش به کار میبار خشنمخالفان دگراندیش این

یر از کشور گسترده ست که گریزهای ناگزدر چنین شرایطی 

که به دام گرفتار آید،  شود. مینا نیز سرانجام، پیش از آن می

گاه در موقعیتی  گوید. مینا در ایران هیچ کشور را ترک می

قرار نگرفت که خود را کشف کند و گامی در خودشناسی  

ها نفر دیگر گره  بردارد. هویت مینا در ایران با هویت میلیون 

سان آنان هویتی فردی نداشت، هویت  خورده بود. او نیز به

جست و یا در نهایت در  خود را در هویت کسانی دیگر می

سازمانی می آرزوهای  هویت  داشت.  تعلق  آن  به  که  یافت 

مینا نیز از خود هویتی ندارند. او نه فکری از خود دارد و نه  

دهد. انقالب به خواهند و او انجام میای آزاد. از او میاراده 

آ بیرمان شکست  شد،  سرکوب  چپ  رسید،  که  آنهایش 

فرصتی داشته باشد تا خود را بازیابد و بازشناسد. مینا نیز  

به همراه آن سرکوب شد و امکان آن نیافت تا خود را دریابد.  

ها به خود  در خارج از کشور است که سرانجام پس از سال

میمی کشف  را  خود  و  فردی آید  هویتی  دارای  و  کند 

 شود.  می

تواند  گوید، به شکلی میچه راوی از ذهن و زبان مینا میآن 

تجربه نویسنده نیز باشد. نسل جدید شاید این حوادث را به 

شکل داستانی خویش در رمان دنبال کند، ولی خوانندگانی  

اند و تاریخ را در از نسل انقالب این حوادث را تجربه کرده

بازمیآن  تها  داستان  مینا  انقالب  نسل  یابند.  همین  اریخ 

 است. 

  

 انقالب مینا و زن ایرانی 

که در شهر برازجان دهه چهل دختران به مدرسه راه همین

یابند، آموزگاران زن در سطح شهر به کار مشغولند، نشان  می

از حضور اندک محسوس زن در جامعه دارد. مینا نخستین 

دختر شهر است که با شورش در برابر خانواده، به دانشگاه  

 یابد تا مهندسی تحصیل کند.  تهران راه می

سان بسیاری از زنان شهر، با اینکه شوهر کارمند  ا بهمادر مین

زنی حجاب،  مخالف  و  است  بهدولت  چادر  در  ست  سر. 

92



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

سفرهای خانوادگی اما به جای چادر سیاه، چادر سفید گلدار  

کند. در سفری تابستانی به شمال کشور، خانواده بر سر می

  دهند. پدررا در »متل قو« به علت همین چادر مادر راه نمی

دهد و در اوج عصبانیت راه رفته  به زمین و آسمان فحش می

 گردند. را تا برازجان برمی

حسین، تنها پسر خانواده به نسب دختران آزادتر است. با 

که پدر از تحصیل دختر در دانشگاه و آن هم در شهر  این

ادامه   برای  حسین  مخالف،  و  است  عصبی  سخت  تهران 

 د.  شو تحصیل به آمریکا فرستاده می

از دختری »چشممینا در سال بسته« وگوش های تحصیل، 

شود و گام به راه مبارزه علیه  به انسانی سیاسی تبدیل می

گذارد. پس از پایان تحصیل در شرکتی مشغول به  رژیم می

از  شود. در اعتراضکار می های خیابانی فعال است و پس 

کند.  در برابر انقالب همین فعالیت را در سازمان دنبال می

بیالهیحزب  زنان  که  برنمیها  را  مقاومت  حجاب  تابند، 

مخالفت  می برغم  اجباری  حجاب  علیه  تظاهرات  در  کند. 

می شرکت  میسازمان  زخمی  و  خمینی خالف  کند  شود. 

گام راه  بهکرد، گامادر میهای خویش که از پاریس صوعده

می بیان  و  اندیشه  آزادی  و  دمکراسی  به بر  یورش  بندد. 

می آغاز  حجاب  مخالفان  بدون  کار  در  زنان  حضور  شود. 

می برابر  ممنوع  دیگر  جامعه  در  مرد  و  زن  اگرچه  شود، 

های اعدام  های اسالمی و در مقابل جوخهنیستند، در دادگاه

 شوند.  برابر می

جنگ در  رهبران   مینا  از  یکی  محسن،  با  حاکم  گریز  و 

گیرد. محسن که تازه از زندان آزاد سازمان در رابطه قرار می

آغاز می را  مینا  به  کند. تجاوزی که  شده، کششی جنسی 

مینا را در برابر آن یارای مخالفت نیست و سپس پذیرش  

آمد آن حاملگی؛ »چرا مقاومت نکرده بود؟ چرا رابطه و پی

بود   نمیگذاشته  دهد؟  بیشتر  ادامه  خودش  از  دانست 

عصبانی بود یا از او؟ آیا باید از او متنفر باشد؟ آیا این نوعی  

آیا می بود؟  از  تجاوز  متجاوز گفت؟« محسن  رهبر  به  شد 

جنین کند؛ »از کجا میدونی پدر بچه  خواهد تا سقطمینا می

 منم؟«.  

گیرد کشور در کشاکش حاکم است که سرانجام تصمیم می

که برادرش را به مقصد آمریکا ترک گوید. در آمریکا با این

می زندگی  دخترش  دوست  با  بودن  حسین  حامله  کند، 

برنمی  را  زبان خواهر  بر  چیزی  اعتراض  در  اگرچه  تابد. 

 کند.  راند ولی رابطه خویش با خواهر محدود مینمی

کند،  مینای حامله برای گذران زندگی در رستورانی کار می

میدخترش   میرا  او  بر  شیرین  نام  و  پی  زاید  بعدها  نهد. 

برد که محسن پس از او با دختری دیگر ازدواج کرده و می

بعد در زندان کشته شده است. مینا در اوج تنهایی و بیکاری  

و درماندگی قصد کشتن خود و دخترش را در سر داشت  

را می و در که حمید  بود  برادرش  پسری که دوست  یابد، 

کشیده  برازجان   ازدواج  به  آشنایی  این  بودند.  همسایه 

تن  می ازدواج  این  به  دخترش  خاطر  به  بیشتر  مینا  شود. 

ست ولی از هر نظر متفاوت با  دهد. حمید انسان خوبیمی

 مینا.  

کوشد به خود آید. در  مینا با تحصیل در آمریکا دگربار می

کوشد هویت خویش بازیابد. به این  هاست که میخودیابی

ای را رسد که خود صاحب تن خویش است. نطفهمی  نظر

کند. پس از هفت سال  که از حمید در شکم دارد، سقط می

شود. این جدایی به جدا شدن  زندگی با حمید، از او جدا می

گیرد با حمید  انجامد. دختر تصمیم میاز دخترش نیز می

راند. مینا اما در کشف  زندگی کند و با قهر او را از خود می

می نیز کشف  را  عشق  برای خویش،  را  لذت جنسی  کند، 

مینخستین  تجربه  جالب  بار  و  است.  موفق  کار  در  کند. 

که مادر حمید نیز زمانی در ایران با مردی دیگر رابطه  این

را  همسرش  پدر  آن،  شدن  آشکار  با  که  داشته  جنسی 

برد. حمید حال  کشد و چند سالی در زندان به سر میمی

ر رابطه  دیگر  همین  مردی  با  خویش  همسر  زبان  از  ا 

سالمی از  مینا  لذت  شنود.  هیچگاه  حمید  با  زندگی  ها 

چنین  نیز  حمید  مادر  آیا  است.  نکرده  تجربه  را  جنسی 

 ای را از سر گذرانده بود؟  تجربه 

در سفری کاری به نیویورک، سرانجام پس از هشت سال،  

مشغول  دانشگاه  در  تحصیل  به  نیویورک  در  که  دخترش 

او را برای دیدار و صرف صبحانه ای باهم در  است، دعوت 

 رستوران برج دوقلو پذیرفته است.  

ایرانی زن  سرگذشت  مینا  موقعیتی  انقالب  در  که  ست 

بالد، برای آزادی و برابری نهد، میتاریخی به جامعه گام می

شود که  رزمد، در پی انقالب با هیوالیی ضد زن روبرو میمی
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ها دستآوردهایش را دارد. سرکوب  سال  گرفتنقصد بازپس

 که دست از مبارزه بردارد.آنشود، بیمی

 

 شورش مینا علیه خود؛ انقالب مینا 

کند، نه  چه »انقالب مینا« را از نظر موضوع برجسته میآن 

ست که در  که انقالبیانقالبی است که در کشور رخ داد، بل

دایی از حمید،  درون مینا به وقوع پیوست. مینا تا پیش از ج

به کشف خویش   بود.  نکرده  زندگی  برای خویش  هیچگاه 

وجود   »من«  او  در  نبود.  آگاه  خود  فردیت  به  و  نرسیده 

شد. در »ما« تحلیل شده بود.  نداشت. او در »ما« معرفی می

شد، »ما« همچنان قادر  ای که »من« سرکوب میدر جامعه

آ بر  پدر  که  بود  خانواده  ما  نخستین  بود.  استیال مطلق  ن 

ای بود که پدری تاجدار برای همه داشت. دومین ما جامعه

می جاری  که  قانون  بودند  دوستانی  حلقه  ما  سومین  کرد. 

برای   آن  در  هویتی  تا  گرفتند  شکل  سازمانی  در  بعدها 

خویش بیابند. در خارج از کشور نیز مینا به صرف حضور 

 دختر، امکانی برای خودیابی نداشت.  

به استقالل ذهن و رفتار و دست یافتن به  به راه رسیدن  

یابد.  ست که در جدایی از حمید، خود را بازمیهویتی فردی

می کشف  دیگر  سر  جهانی  پشت  با  واقع  در  مینا  کند. 

جانبه در آن، به راه  گذاشتن انقالب ایران و با شکست همه

گام می که نخستینانقالبی  راسال  گذارد  آن  پیش  گام  ها 

بود؛ دانشجوی   برداشته  خواست  و  ایستاد  پدر  برابر  در 

های او امروز  دانشگاه تهران شود. در این راستاست موفقیت

در آمریکا به عنوان زن در جهانی که او را برابر با مرد دوست  

می تحمیل  جهان  این  بر  را  خود  مینا  این  ندارد.  و  کند. 

 ترین انقالب میناست؛ انقالبی در انقالب. بزرگ

ره، پهلوان در رسیدن به هدف باید از چند  در جهان استو 

مانع بگذرد تا آنگاه به پیروزی دست یابد. برای نمونه اولیس 

گذرد.  ها میدر اودیسه اثر هومر در طی سفر از همین مانع

سفر اولیس در بازگشت از جنگ تروا و رسیدن به وطن ده  

کشد و در این مدت او حوادث زیادی را پشت سال طول می

کردند کشته گذراند و سرانجام آنگاه که همه فکر میسر می

بازمی وطن  به  است،  از شده  را  متجاوزان  دست  و  گردد 

پیوندد.  سرزمین خود کوتاه کرده، به همسر و فرزندان می

داستان  را  در  حوادثی  چنین  نیز  »آشیل«  و  »ایلیاد«  های 

آزادی   راه  در  رستم  ما  حماسی  ادبیات  در  شاهدیم. 

سیر دیوان است در مازندران، از هفت خان کیکاووس که ا

باید بگذرد تا سرانجام با کشتن دیو سپید، جگرش را برای  

کیکاووس که در اسارت نابینا شده، ببرد و خون آن را به  

 چشم او بریزد تا شفا یافته و آزادی را بازیابد. 

آزادی و   به  برای رسیدن  پنداری مینا  نیز  انقالب مینا  در 

خویش می خانباکشف  از  زیادی مییست  تا  های  گذشت 

یافت. اگر خروج از برازجان سرانجام خود را در آزادی بازمی

برای تحصیل،  تهران  به  باشد، سفر  از نخستین خان  گذر 

چریک  به  تجربه  پیوستن  انقالب،  در  شرکت  فدایی،  های 

جنسی با محسن و حامله شدن از او، فرار از کشور، ازدواج 

در موفقیت  جدایی،  از   و  پس  دختر  دیدار  سرانجام  و  کار 

 هایی بودند که او پشت سر گذاشت.هشت سال جدایی، خان

 

 ساختار و زبان انقالب مینا 

انقالب مینا ساختاری پیچیده ندارد. تمامی حوادث رمان در 

گاه که سوار بر هواپیما عازم نیویورک است،  ذهن راوی، آن

گذرد. در واقع  گذرد. تنها بخش پایانی آن در تاکسی میمی

روز؛ از یازده صبح دهم سپتامبر تا  زمانی کمتر از یک شبانه

یازده سپتامبر  وسیهشت . ذهن  2001وچهار دقیقه صبح 

پیروی نمی تاریخی  از زمانی  اما  کند. حوادث پس و  راوی 

پیش، در فاصله خوردن غذا، نوشیدن یک پیاله شراب و یا  

میان دقهوه در  گاه  و  با کیک،  تلخ  اتفاق  ای  زدن  و چرت 

افتد. تمامی این حوادث در ذهن خواننده، پس از خوانش  می

 آیند.  کتاب، به نظم درمی

ساده به  روایت داستان  آسان  زبانی  به  خویش  شکل  ترین 

شود. زبان ذهن نیز جز این نیست. بر این اساس رمان از می

های پیچیده و زبان فاخر ادبی دور است ولی این به جمله 

ا نیست که نویسنده نسبت به زبان حساسیت ندارد.  این معن

ها  او کوشیده است به همان زبانی بنویسد که این شخصیت 

 گویند.   به آن سخن می

راوی   »من«  از  اگرچه  میناست،  اندک،  مواردی  جز  راوی 

رسد باید دانای کلی نیز در کار  خبری نیست و به نظر می

ر افکار خود، به  ور دباشد. هم اوست که در هواپیما، غوطه 

گردد و با پیاده شدن از تاکسی دم  سرگذشت خویش بازمی
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نمیفرو می زبان  بر  و سخنی  بتوان گفت بندد  راند. شاید 

 ست از مینا و یک دانای کل.  راوی تلفیقی

بهترین   از  یکی  مینا  انقالب  که  بگویم  باید  نیز  را  این 

تان خالف ها را در ادبیات تبعید ایران دارد. داسبندیپایان

شود تا به  گاه که مینا از تاکسی پیاده میانتظار خواننده، آن

رسد. مگر جز این است  سوی محل قرار برود، به پایان می

که محل قرار نیم ساعت بعد با خاک یکسان خواهد شد؟  

که گفته شود چه بر  پس چه لزومی دارد تکرار آن و یا این

 سر مینا و شیرین آمده است.   

صفحه   جملهبر  کتاب  مشهور،  نخست  نویسنده  از  ای 

چه اتفاقی    خواهد گفتمورخ به شما    دکتروف آمده است؛ »

چگونه  آن اتفاق  خواهد گف  نویس به شما  رمان]اما[  ،  رخ داد

« مهرنوش مزارعی به این تعریف دکتروف .حس شده است

از داستان وفادار مانده و در گام به این راه، توانسته نخستین 

 خویش را با موفقیت به پایان برساند. رمان 
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 زاده  وهاب  پیمان

 

نویسنده   مزارعی  مهرنوش  با  گفتگو 

 رمان انقالب مینا 

 

 :کتاب  نویسنده  معرفی  

سال   در  و  شد  بزرگ  و  متولد  ایران  در  مزارعی  مهرنوش 

 .به کالیفرنیای جنوبی مهاجرت کرد 1979

او از بنیانگذاران و سردبیران مجلة فارسی فروغ است که در  

در لس آنجلس منتشر و به ادبیات   1991و    1989فاصلة  

 .زنان، اختصاص داشت

ن  مزارعی چهار مجموعه داستان کوتاه به فارسی و یک رما

داستان برگزیده  است.  کرده  منتشر  انگلیسی  هایش  به 

ای در اطاق من« در  در کتابی با نام »غریبه   2004درسال  

عنوان یکی  ایران منتشر شد. داستان سنگام این مجموعه به

جایزه دوره  چهارمین  داوران  برگزیده  داستان  ده    ٔ  از 

است.    82  نقش  کتاب  در  گلشیری  هوشنگ شده  چاپ 

این مجموعه، در داستان »غریبه  از  ای در رختخواب من« 

های  کتاب درسی »داستان کوتاه در ایران«، در بخش نمونه

 .درخشان داستان مدرن چاپ و بررسی شده است

 در های مهرنوش مزارعی داستان

Narrative Magazine (USA), The Literary 

Review (USA),  Eighty years Iranian Short 

Story (Iran),  West Cost Line (Canada), Alef 

today (Syria), Roadside Curiosities: Stories About 

American Pop Culture  (Leipzig University) 

 .The  Short Stories of the Word (Turkey) و

 .منتشر شده است

سنتر ولی  در  حاضر  حال  در   (Valley Center )او 

 .کندکالیفرنیا، با همسرش زندگی می

 

 بر  درود  و   سالم  گرامی   مهرنوش :  زادهوهاب  پیمان

 و   خواندم  اشتیاق  با   را  مینا«  ب»انقال  کتاب  من   شما.

 و  جذاب  ساختاری  با  قوی   بسیار  یافتم  رُمانی  را  آن

 که   بود  هایی رمان  بهترین   از   یکی   راستی   به   روان.   تمی

  .ام خوانده  اخیر هایسال  در  من

و  :  مزارعی  مهرنوش به من  تو  لطف  از  خیلی متشکرم 

 .مینا

 نام   به  است  ایرانی  زنی  رُمان  این  اصلی  خصیتش: و  پ

 جذابی  بسیار  فرودهای  و  فراز  از  را  او  زندگی  که  مینا

 از  آمریکا   و   ایران  بین  و   میانسالی  تا   جوانی  دوران  از

 شخصیت  مینا  کنیم.می  دنبال  انقالب  یک  فراز

 ای؟ اسطوره  یا   است  حقیقی

من  :  م  م که  است  این  حقیقی  از  منظورت  اگر 

  شاید  اما   نه؛   ام،نوشته   را  شعبانی   مینا نام  به  زنی   سرگذشت

  رمانی   یا  دانست،  واقعیت  و  قصه  از  ترکیبی  را  رمان  این  بشود

 ی ارائه به است  نکرده محدود  را خودش آن در نویسنده  که

مید  قهرمان  زندگی  واقعیت داستان  قهرمان  تواند  استان. 

از   نویسنده  اما  یا دیگری،  نویسنده باشد و  شخصیت خود 
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تخیل خود وام گرفته و آنرا به صورت رمان در آورده باشد.  

)بیوگرافی(.   زندگینامه  و  )فیکشن(  داستان  از  تلفیقی 

های مشهور این ژانر رمان »زنان کوچک« لوئیزا می نمونه 

های گمشده« مارسل پروست انالکوت و »در جستجوی زم

زمان  جستجوی  در  رمان  این  در  پروست  های  هستند. 

در   که  افرادی  و  وقایع  از  گرفتن  کمک  ضمن  گمشده 

داشته وجود  رویدادزندگیش  گفتن  به  را  خودش  های  اند 

که   کوچک«  »زنان  رمان  در  است.  نکرده  محدود  واقعی 

اهر اواسط قرن نوزدهم نوشته شده، الکوت زندگی چهار خو

و جزییات رشد آنها را از دوران کودکی تا زن شدن دنبال  

کند. این رمان تا حدی بر اساس زندگی خود الکوت و  می

سه خواهر او نوشته شده و به مشکالتی که آنان برای فرار 

 .پردازداند میاز محدودیت زنان آن دوره داشته

ایران من قهرمان داستان مینا را یک نسل از زنان              

دانم که در موقعیت تاریخی خاصی  )از جمله خود من( می

مشکالت  داشتنِ  ضمنِ  در  و  کردند  رشد  و  آمدند  بدنیا 

ای های مهمی را هم به دست آوردند. تجربه فراوان، پیروزی 

تواند سرمشقی برای نسل بعدی آنها باشد. زنانی که  که می

ند، در  همزمان با کودتای بیست و هشت مرداد به دنیا آمد

کوران تغییرات اساسی اجتماعی رشد کردند؛ انقالب سفید  

شاه و انقالب اسالمی خمینی را تجربه کردند، و در شرایطی 

شرایطی   با  برخی  و  شدند  ایران  ترک  به  مجبور  سخت 

 .تر از پیش به زندگی خود ادامه دادندسخت 

 آمد  نظرم   به   خواندم،  را  رمان  این  من   که   هنگامی  و:   پ

 ایرانی  ایاسطوره   زن  یدربرگیرنده  امین  شخصیت

 مینا   از   مدرن  یاسطوره   یک   دیگر،  بیان  به  یا  است، 

 با  اما  است داستانی سرگذشتش چند هر ای. پرداخته

 تاریخ   مینا   خورده.  پیوند  واقعی  رویدادهای   و   هاروایت

 و ایران  تاریخ با سرگذشتش و  زیسته را ایران  معاصر 

 باشد  زنی  تواندیم   او  چند  هر   خورده.  گره  امریکا

 به   رمان  حال  عین  در  اما  مشخص،   تاریخ   این   یپرورده

 تمام  ای اسطوره   زن  تواندمی  مینا   که  کندمی  القا   من

 به  رسیدن  و  خودیابی  پی  در  زنی  باشد،   هادوران

 نیست؟   است.  خودیابی  هم   رمان  این  تم  خویش.

از  : م  م شناخت  و  خودیابی  است.  درست  حرفت 

های خود در واقع انقالب دیگری است که در درون  خواسته 

افتد، هرچند که در این راه مجبور به عبور از مینا اتفاق می

 .شودچند پروسه دردناک می

 

 مهم  فراز   چند  متوجه  خوانیم می  را  رمان   وقتی   و:  پ

 به  نسبت  مینا   ی جوانانه  عشق  اینها  از  یکی  شویم.می

 متوجه  بعدها   هک  است  خودش  از  تر مسن  مردی 

 مینا  با   ابزاری   رفتاری   مرد   آن    شویم؟(  )می  شودمی

  در   . نداشته  عاشقانه   احساس   او   به  نسبت   و   داشته

 بخشاطمینان  اصطالح  به  ازدواجِ  یک   به   مینا   امریکا

 جدایی  از   پس   اما   .شودمی  راضی  عشق بی  اما 

 عشق یدوباره یافتن به نیاز و گرددبازمی خودش  به

 تماتیک   نظر   از  رمان  که  گفتم  .بیندمی  خودش  در  را

 همین  هم   هایشتم  از   یکی  و  است  قوی  خیلی

 روح  جستجوی  در  است  مینا   بیرونی   و   درونی  سفرهای
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 که  است  عشق  این  واقعاً   آیا   عشق.   درون  از  خودش

 دهد؟می  شکل  را   مینا انقالب

بله، تا حدی درست است. اما »عشق« در این رمان  : م   م

ی او با  عشق جسمانی نیست یا محدود به رابطهمحدود به  

عشق  شده.  روبرو  آنها  با  زندگیش  در  که  مردی  چند 

مردی مسن جوانانه  به  نسبت  مینا  از خودشی   به   که   تر 

.  است  کاذب  عشق  یک   کرده  می   ابزاری  استفاده  او  از  تو  قول

 جنسی    یرابطه   یک  دام  در  شود،نمی  عاشق  واقع  در  او

دخالتی  شر  در  نه  که  ایرابطه  . افتدمی  ناخواسته آن  وع 

از آن لذتی برده. اگر خوشبینانه به این   داشته و نه حتی 

رابطه نگاه کنیم حتی اگر خیانتی درآن نبوده و یک کشش  

به  دوطرفه و دوطرفه، مثال  دائم  رابطه  به یک  بوده که  ای 

ازدواج، منتهی بشود، باز هم درست نبوده. یک رابطه رییس 

ن هیچ شناختی از یکدیگر وجود داشته. و یا  و مرئوسی بدو

بخش اما  در باال اشاره کردی به »ازدواجِ به اصطالح اطمینان 

شیرین بی دخترش  به  عشق  بخاطر  مینا  اما  مینا،  عشقِ« 

ازدواج مصلحتی می این  به  ای زند و عشق نوخاسته دست 

را پس می زده  به کارلوس در دلش جوانه  نسبت  زند.  که 

افتد که تازه شروع کرده  مایکل زمانی اتفاق میاش با  رابطه 

های خودش هم فکر کند یا به طریقی عشقِ  که به خواسته 

دانیم که عشق به خود داشتن به خود را تجربه کند. البته می

رود، بخصوص اگر  در فرهنگ ما خصلت خوبی به شمار نمی

از طرفِ یک زن باشد. این باور که »زن خوب فرمانبر پارسا  

ند مرد خود پادشاه« هنوز در قضاوت عمومی وجود دارد.  ک  /

های خودش  شناسد و به خواسته مینا وقتی که خودش را می

احترام می گذارد، دیگرمجبور نیست که به قول فروغ »با  

فشار هرزه هر دستی بی سبب« فریاد کند وبگوید »آه من  

 «.بسیار خوشبختم

 تفکر  یک  درون  از  او  عشقی  رابطه  اولین  ولی  و:  پ

 . گیردمی  صورت  انقالب  زمان  در  سیاسی

ی مینا و محسن  ای مانند رابطهکنم رابطهفکر نمی: م  م 

ی جنسی، از یک تفکر  ای فقط در حد یک رابطه یعنی رابطه

 .سیاسی زمان انقالب نشأت گرفته باشد

 سیاسی   رابطه  یک  زیرنهشت  رابطه   جا  این   و:  پ

 .  است

ن رابطه به دنبال یک رابطه سیاسی درست است که ای: م  م

 و با شخصی که برایش اتوریته سیاسی داشته پیش آمده

… 

 …داند می  وظیفه   یک  را   این  و:  پ

نه اینکه وظیفه بداند، اما شجاعت آن را ندارد در مقابل  : م  م

 .ی کسی که او را به رهبری قبول کرده مقاومت کندخواسته 

 …آدم  این یاتوریته عاشق  و:  پ

این ضعف را خیلی از ما به خصوص در دوران جوانی : م  م

داریم. مثال عشق دختران جوان به معلم خود و یا بسیاری 

 از خیلی   های درون گروهی فعالین سیاسی.از روابط و ازدواج

  و   کندنمی  پیدا  ادامه  و  خوردبرمی  شکست  به  هاازدواج   این

 زندگی   یک  به  مواقع  از  خیلی   در  کند  پیدا  ادامه  هم  اگر

یک  شومی  تبدیل   عشق  از   خالی اساس  بر  رابطه  چون  د. 

نبوده. خیلی   نبوده، روی یک شناخت واقعی  عشق واقعی 

اند. منظورم از »شناخت«  های فکری و ذهنی داشتهتفاوت

هم شناخت از خود است و هم شناخت از طرف مقابل. مینا  

از همین جوان  یکی  رابطه هم  این  اسیر  مینا  اما  است؛  ها 

میینم فرار  آن  از  و  هم  ماند  باز  دیگر  مقاطعی  در  کند. 

چنبره در  را  رابطه خودش  ناخواسته ی  اسیر ی  دیگری  ی 

راه خودش را پیدا میمی اما نهایتاً  کند. و آن زمانی  بیند. 

 .است که به عشق و دوست داشتن خودش رسیده
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 … جدید  مینای  یک   آخر عشقِ  این   دل   از  و:  پ

خواهد  آید. مینایی که میجود میمینای جدیدی به و: م   م

برای خودش زندگی کند. خانه و شغل و روابطش را خودش  

انتخاب و تنظیم کند. در این دوره است که مینا یک جوری  

از نگرانی کند.  های جنسی رها میها و درگیریخودش را 

را می لذت جنسی  بار طعم  اولین  رابطه برای  فهمد. دیگر 

او مترادف با سنگسار نمی شود.    جنسی در ضمیر ناخودآگاه

 نصیحت   و   خواهد برایش موعظهاما وقتی همین معشوق می

  بار  زیر  دیگر  مینا  بقبوالند  او  به  را  خودش  عقاید  و  کند

 .کندمی  ترک را او و ماند می خودش حرف روی و رودنمی

  فارسی   به   کوتاه   داستان  ی مجموعه  چندین   شما   و:   پ

 شماست.  رمان   اولین  مینا«  »انقالب  و   ایدکرده  منتشر

 است؟   درست

کوتاه دارم به فارسی    بله. من چهار مجموعه داستان: م  م

ایران منتشر شده از  برگزیده  که تماماً در خارج  اند و یک 

ایران چاپ شده. همانطور که اشاره کردید  داستان که در 

 .»انقالب مینا« اولین رمان من است

 منتشر  انگلیسی  زبان  به   شما  رمان  اولین  همین  و  و:  پ

 .شده

 .درست است: م  م

 . بدهید توضیح  مورد این  در  لطفاً  و:  پ

در اول رمان را به فارسی نوشتم، اما وقتی که تقریباً   : م  م

  با    تمام شده بود، آن را به زبان انگلیسی دوباره نویسی کردم

[ ساختار]  استراکچر  و   فرم  در  اساسی  تغییرات  سری  یک

 :دلیل چند به. آن

احساس می             اینکه  ایران اول  در  کتاب  کردم که 

اجازه چاپ پیدا نخواهد کرد و در خارج هم فقط خوانندگانی  

دوم  نسل  اینکه  خصوص  به  باشد.  داشته  محدودی 

نمیایرانی مهاجر  طرف  های  از  بخوانند.  فارسی  به  توانند 

ایرانی    توانست برای انگلیسی زباناندیگر موضوع کتاب می

شته باشد. شناخت مردم  دا  جذابیت  و  کشش   وغیرایرانی هم

عادی امریکایی از انقالب و ایران از طریق اخبار و تصاویر 

سال   انقالب  که  باورند  این  بر  اکثریت  و  است  تلویزیون 

با    13۵7 مخالفتشان  و  بودن  مذهبی  بخاطر  ایران  مردم 

 .غربی سازی ایران بوده است

با  انقال»  روشنفکر  ایرانی  دختر  یک  سرگذشت  مینا«  ب 

تحصیالت باال است که بعد از انقالب برای فرار از مجازات 

کند. جرمی که  »جرمی« که مرتکب شده به آمریکا فرار می

نه تنها در حکومت جمهوری اسالمی ایران بلکه در ذهنیت  

اش نیز محکوم و مستوجب مجازاتی  مردم عادی و خانواده

گیری  این فرار همزمان است با جریان گروگان  شدید است.

ها به شدت منفی  که ذهنیت مردم آمریکا را نسبت به ایرانی 

 مهاجرت  این موجب  کرده است. مردمی که از شرایطی که

  از   بسیاری  جمله  از  ها،خیلی.  نداشتند  اطالعی  شده

 جنبش   و  دانشجویی  جنبش  از  آمریکایی،  روشنفکران

  سلطنتی  ضد  انقالب  در  بزرگی  نقش  که   ایران   روشنفکری

میناایف  ایران نداشتند.  خبر  بود  کرده    در  است  دختری   ا 

  و  عالی  تحصیالت  داشتن  وجود  با  که  پناهجو  واقع

  نیست  قادر  آمریکا   در   زیاد  استعداد   و  هوش  از  برخورداری

  تمام  کار  طریق  از را  دخترش  و  خودش  یروزانه  زندگی  که

 پناهجویان   و  هاتبعیدی   از  بسیاری  که  آنچه  کند؛  تأمین  وقت

زندگی جدید، به خصوص در زمان رویدادهای    این  شروع  در

حاد سیاسی، با آن روبرو هستند. اما نهایتاً به قول شما روح  

 .کندتسخیرناپذیر مینا از این مانع سخت هم عبور می

 کشید؟ طول  چقدر  رمان  نوشتن  و:  پ
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نوشت: م  م نه  البته  کشید،  طول  زیای  بصورت  مدت  ن 

نوشتم و بعد آنرا متداوم؛ برای مدتی قسمتی از کتاب را می

گذاشتم تا اینکه بعد از چند سال دوباره بسراغش  کنار می

بروم. اول می خواستم آنرا بصورت خاطراتی از ایران و زمان  

انقالب بنویسم برای فرار از فراموشی آنها، اما بعدها نظرم  

آن در  بیشتری  تغییرات  و  قسمت    عوض شد  یعنی  دادم. 

از  گرفتن  کمک  با  کردم،  بیشتر  آنرا  فیکشن  یا  داستانی 

خاطرات دیگر زنان مهاجری که شرایطی مشابه من داشتند. 

  در   نهایتاً هم دوباره نویسی کتاب به انگلیسی و تغییراتی که

 بخصوص .  کشید  طول  سال  چندین  دادم  آن  ساختمان  و  فرم

  زبان  به  آنهم   نویسی  رمان  در  من  یتجربه  اولین  این  که

انطور که قبالً هم گفتم همیشه بین هم  البته.  بود  انگلیسی

فواصلی وجود داشت که نوشتن بخش های مختلف کتاب 

 .کتاب را به کناری گذاشته بودم و رویش کار نمی کردم

در زمان نوشتن نسخه انگلیسی کتاب این شانس              

 Tom Jenks نویسی  را داشتم که در ورک شاپ داستانی

آنالین ادبی  نشریه  ادیتور   Narrative انالین 

Magazine   وقتی او  شوم.  آشنا  او  با  و  کنم  شرکت 

قسمتهایی از کتاب را خواند قبول کرد که نسخه اولیه کتاب 

ادیت  برای  دیگر  ادیتور  دو  از  هم  او  از  بعد  کند.  ادیت  را 

که گرفتم  کمک   زبان   با  رابطه  در  آنها  کار  بیشتر   کتاب 

 .بود کتاب

 .را هم تمام کردم

 کتاب  جلد  روی   نقاشی  مورد  در  آخر   پرسش   و:  پ

 انجام  شما  کتاب  برای  و  است  هنرمند  یک  کار  که  است

 .است  شده

از مختار پاکی دوست عزیزم که هم  د  : م  م اینجا باید  ر 

نویسنده خوبی است و هم یک نقاش ماهر تشکر کنم بابت  

  یک   هایش را خیلی دوست دارم.نقاشیاین کار خوب. من  

  اصلی   نقاشی  اگرچه  که  هست  مختار  های نقاشی  از  سری

  هاینقاشی  از  هاییعکس  آنها  زمینه  پس   اما  است  مدرن

  در را آنها  کالژ صنعت از  استفاده  با   او که است ایران سنتی

  دیده  را   هایشنقاشی  نوع  این   از  تعدادی  من .  کرده  ادغام   هم 

به جلد کتاب مینا فکر می کردم آن تصاویر   هروقت  و  بودم

 جلو 

آمدند. مختار اجازه داد یکی از طرح هایش را  چشمم می 

که یک طرح پیکاسویی بود انتخاب کنم . او بعد از خواندن 

از   بعضی  و  نقاشی  آن  از  استفاده  با  را  کتاب  جلد  متن، 

 .پیشنهادهای من طراحی کرد

 

به    1368در تهران زاده شد و در سال    زادهپیمان وهاب

ادامه از  بعد  و  کرد  مهاجرت  رشته کانادا  در  تحصیل  ی ی 

انسانجامعه و  دکترای شناسی  اخذ  از  پس  شناسی، 

سال  جامعه در  فریزر  سیمون  دانشگاه  از    1379شناسی 

شناسی در دانشگاه  التحصیل شد. او اکنون استاد جامعهفارغ

 .است در کانادا ویکتوریا
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 * و چند پرسش دیگر
 

به - 1 مینا  انقالب  رمان  زمانی  تأخیر  چنین  با  چرا 

 فارسی منتشر شد؟ 

سال پیش شروع    20انتشار فارسی این کتاب که بیش از  

شده بود به دالیل مختلف عقب افتاد. ازجمله تصمیم من 

تصمیم   این  انگلیسی.  زیان  به  کتاب  چاپ  و  نوشت  برای 

وقتی گرفته شد که من از چاپ کتاب در ایران ناامید شدم  

و امیدی هم به تعداد زیادی فارسی خوان در خارج از ایران 

تم. بازنویسی کتاب به اتگلیسی و ادیت آن سالها طول  نداش

کشید. اما خوشبختانه در این مدت من روی یک مجموعه  

مادام   کوتاه جدید،  یک    Xداستان  و  ایران؛  از  خارج  در   ،

هم کار کردم    "غریبه ای در اطاق من"گزینه داستان کوتاه ،  

 که خوشبختانه هر دو چاپ شدند. 

 

نخستی- 2 مینا«  مهرنوش »انقالب  شماست.  رمان  ن 

بی مهارتی  کوتاه  داستان  نوشتن  در  نظیر مزارعی 

می چگونه  رمان  در  را  تجربه  این  شما  بینید؟ دارد. 

رمان و یا داستان کوتاه؛ کدام برایتان بیشتر جذابیت 

 دارد؟

جالب است که بگویم من شخصا یک رمان خوان هستم و 

برم اما قبل از این کتاب    از خواندن رمان بسیار لذت می 

فقط می توانستم داستان کوتاه بنویسم. من داستان نویسی  

سالگی شروع کردم در کالسهای انشای    14،  13را از سنین    

دبیرستان. بعدها با تمام شدن دوران دبیرستان و درگیری  

سن   در  ازدواج  )بخصوص  من  شخصی  زندگی   17های 

مال کنار  گی را کاسالکی( و بعد از آن شروع انقالب، نویسنده

گذاشتم تا بعد از مهاجرت که آنهم درگیری های خودش را 

داشت. تا این که چندین سال بعد یک روز یک موضوع نظرم 

که    "نیمه دیگر"را جلب کرد و آنرا نوشتم و  برای نشریه  

نام   به  داستانی  فرستادم.  بود  زنانه  نشریه  .    "جاده "یک 

ف انتظار من خوشبختانه نیمه دیگر بعد از چند هفته برخال

نوشت که داستان را در شماره آینده اش چاپ خواهد کرد 

نویسی   برای دوباره  بود  این شروعی  بدون هیچ تغییری و 

من. گاهی فکر می کنم اگر در آن زمان من داستان را برای 

نشریه دیگری بدون حساسیت های زنانه فرستاده بودم که 

من به داستان  به احتمال زیاد ممکن بود چاپ نکنند ، آیا  

کشید تا  دادم؟ و یا باز چند سال طول مینویسی ادامه می

  "جاده"شروع کنم، یا اصال شروع کنم. خوشبختانه داستان  

مورد  اش،  اولیه  فرمت  همان  شد،به  چاپ  ایران  در  وقتی 

آن   بر  جستار  یک  و  شد  واقع  دانشگاهی  نهاد  یک  توجه 

 پیدا کرد. نوشته شد. شاید هنوز بتوان آنرا در اینترنت 

رمان انقالب مینا را هم در تکه ها و برشهای زمانی و مکانی  

مختلف نوشتم یعنی تا حدی به سبک داستان کوتاه های   

به هم پیوسته.  از نوشتن آن هم خیلی خوشحالم و برایم  

تجربه بسیار خوبی بود. اصوال اگر چیزی به نظرم برسد برای 

راهش و زبلتش را پیدا  نوشتن می گذارم خودش در ذهنم  

 کند. 

 

آید، نوشتن انقالب مینا چند آنطور که به نظر می- 3

کنید این وقفه در  سال طول کشیده است. فکر نمی

های پایانی کار بر رمان تأثیر گذاشته است؟ مثال بخش

بخش نسبت  دارند. به  بیشتری  انسجام  نخست  های 

چشم  به  موضوع  این  آن  فارسی  برگردان  در  آیا 

 که در متن انگلیسی نیز چنین است؟ورد و یا اینخمی

البته نوشتن کتاب در فاصله زمانی طوالنی باعث تغییرات  

زیادی در کتاب شد، اما در مورد عدم انسجام بخش های  

مختلف کتاب زیاد موافق نیستم.  بخش های اول کتاب که  

بیشتر مریوط است به حوادث تاریخی و یا حوادثی بیرون از 

او، به روال و زبان متفاوتی احتیاج دارد، که مربوط  ذهنیت  

است به حوادثی منجر به انقالب شخصی مینا که خیلی از  

آنها به صورت مونولوگ های شخصی و در ذهن او اتفاق می  

 افتد.  

 

در انقالب مینا، در آن بخشی که مکان رمان ایران - 4

می اشاره  زیادی  تاریخی  حوادث  به  که است،  شود 

ب نمیبعدها  پرداخته  استفاده ه آن  مورد  یعنی  شود. 

یا داستانی قرار نمی به این معنا که آوردن و  گیرند. 

این صحنه ندارد.  رمان  در  تأثیری  آن  را نیاوردن  ها 

حال نیز اگر حذف کنیم، نه تنها چیزی از داستان کم 
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افزاید. چرا به این حجم شود، بر استحکام آن مینمی

 اید؟کرده  از وقایع تاریخی اشاره

توجه کنید که این یک کتاب تاریخی نیست که هر حادثه  

برای  بیشتر حوادث   تشریح شود.  و  توصیف  باید  تاریخی 

پیشبرد حدف اصلی کتاب بکار برده شده است. از نظر من،  

، برای ساختن فضا و برای تاثیری که در زندگی دختری با  

داشته  مینا  آنها الزم  خصوصیات  به  اشاره  است.  اند،   بوده 

خوشبختانه در بعضی از نقدهایی  هم که بر این کتاب نوشته 

شده، چه بر کتاب انگلیسی  ویا فارسی، به این موضوع اشاره  

 شده است. 

 

در رابطه با حوادث تاریخی که در پرسش پیشین - 5

کنید آوردن نامی از احمد عطا و طرح شد، فکر نمی

تروتسکیست میهمانی  یک  در  او  ساحضور  ای یهها 

که  نیست  شکی  این  در  است؟  رمان  بر  مزاحم 

های انقالبی« با »مسلمانان انقالبی« در مبارزه با »چپ 

دهند، ولی »امپریالیسم آمریکا« آواز مشترکی سر می

 کند. حضور احمد عطا این موضوع را نیز توجیح نمی

شاید اینطور به نظر برسد، اما بودن او در داستان دقیقا به  

خی ای که در آخر کتاب به آن اشاره می شود حادثه تاری

اند که محمد   داده  تذکر  مربوط می شود. حتی دوستانی 

سپتامبر    11عطا در آن زمان در آمریکا نبود و تا روز حادثه  

در   او  که  دانیم  می  کجا  از  ما  اوال  بوده.  نیامده  آمریکا  به 

آنموقع در آمریکا نبوده؟ آیا سازمان جاسوسی ما خوانندگان  

رمان  ت در یک  تازه  کرده؟  دنبال  را  او  زندگی  لحظات  مام 

کرد.   استفاده  شده  ثابت  نکات  از  فققط  که  ندارد  لزومی 

ی ذهن نویسنده است. او آزاد است که  دنیای رمان ساخته

هرطور خواست از نماد ها وعناصر داستانی استفاده کند. در  

خه مینا در چر"این رابطه توجه شما را جلب می کنم به نقد  

و اشاره آن به حضور محمد عطا در یک مهمانی ،    "شکست

در زمانی که مینا دوباره به دنیای سیاست )تا حدی( جذب  

 شده  

ها در واقع در نشست ادبی نشر باران از این پرسش*

سوی حاضران طرح شدند. فکر کردم در روشن شدن  

موضوع دگربار آن را با نویسنده در میان بگذارم. اسد 

 سیف

 

102



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

 زاده پیمان وهاب 

 
 روحِ تسخیرناپذیرِ مینا

  2022 نشرباران  مینا،  انقالب  نگاهی به رُمان

شاهکارِ مهرنوش مزارعى، انقالب مینا ، روایت رشد و تبلور 

ی انقالبی  زمینهشخصیت زنی است به نام مینا که در پس

)انقالب   بیرون  در  نیز  13۵7اجتماعى  را  درونى  انقالبى   )

کند، انقالبی که در فرجام او را به شناخت از خود  می  تجربه 

تر در البالى حوادث پیچیده و ُپر  رساند، خودى که پیشمی

ی ایران گمگشته بوده  ی گذشتهاز فشار تاریخ پنجاه ساله

 است.

  رها   سنتى   زندگىِ  از  را  مینا   انقالب،  نخستین  

ر بند  د  را  او  سرکش  و  آزاد  روح  که  هاییسنت  کند؛می

  13۵6هاى انقالبیِ ایران،  گرفته بودند. در حقیقت، سال

به  13۵9تا   رهایى  و  آزادى،  توانمندى،  مینا  براى   ،

با   رویى  در  رو  امکانِ  دوم،  انقالب  آورد.  مى  ارمغان 

خویش و دستیابى به آرامشِ درونى در آینده را برای او  

 آورد. به وجود می

پویی است که    در بطن این دو انقالب و این دو راه 

دشوارى با  چه  اگر  مینا،  طاقتزندگى  و  های  فرسا 

می دگرگون  فراوان،  حوادث، مخاطرات  وجود  با  شود. 

گرفتاری و  بیمشکالت  از  هاى  پس  یکى  که  شماری 

می پیش  مینا  برای  و  دیگرى  تعادل  با  داستان  آیند، 

می ادامه  زیبایى  کیمیاگرى  یابدظرافت  گویى  تو   ،

زبردست این همه را با روح مینا در ترازو نهاده تا او به  

تعادلی درونی برسد و پس در جهان تعادل برقرار شود. 

از   را  با سرسختی تمام تجربیات ویژه و دردناکى  مینا 

واهمه از پیامدهای  باکانه و بىگذراند: این زن بیسر می

بهایی   پرداخت  با  نیز  و  این احتمالی،  برای  کالن 

رود، و در نهایت به نوعى آزادى و  تجربیات به پیش مى

رسد. اگر بتوانیم با دیدگان مینا  از بند گسیختگى می

به دنیا نگاه کنیم، خطر استقامت و بقاء را در ارتباطى  

 تنگاتنگ، زنده، و متقابل خواهیم دید. 

ی او میان ایران و امریکا، انتظاری  زندگى دوگانه 

شده و تحمیلى از او  تعیینبط اجتماعى و از پیشکه روا

اى که آگاهانه رها کرده  دارند، و در مقابل، میان گذشته

می زندگى  آن  در  ناگزیر  نوعى  به  هنوز  از  ولى،  کند، 

از سوی  بسته،  او  بر  را  آینده  راه  اکنونى که  سویی، و 

می مینا  همهدیگر،  تناقضتواند  معجزهی  را  در ها  آسا 

 گه دارد. کنار هم ن

نمى ناسازهمینا  از  جنبه  یک  قربانی  تواند  را  هایش 

چه به نوع غریزى و چه با    ی دیگر کند.در عوض،جنبه 

تواند زندگى خود و اطرافیانش را در تالش و سختى مى

را در چنگ قوانین   تعادلى نسبى نگه دارد. مینا خود 

مى خورده  صدمه  واگرا  و  سو ناهمخوان  یک  از  یابد: 

هاى اجتماعى و تحمیلی است و از سوی قراردادگرفتار 

دیگر پیرو روح سرکش خودش. از دید یونانیان باستان،  

 شرایط او یک تراژدى است. 

سرانجام مینا آزادى را انتخاب مى کند، ولى نه به   

بهای ترک آنچه برایش عزیز و گرانبهاست. در حقیقت،  

ی که  این دیگران هستند که او را ترک مى کنند، دیگران

 تابند. آزادگی او را برنمی

البته   و  است،  زن  یک  مزارعی  مهرنوش  مینای 

نماینده حال  عین  در  او  ولى  داستان،  این  ی  قهرمان 

ایرانى  زن  زن طغیانگر  بسیارى است. مینا تجسمِ  هاى 

و   مشخص  انقالب  یک  به  تنها  است.چنین شخصیتی 

تاریخى ایران وابسته نیست، هرچند که به عنوان یک 

نمیفر مینا  اجتماعى  د،  شرایط  این  از  خارج  توانست 

هایى که مینا از معین به وجود آید.تجربیات و دشواری 

سازد:  گذراند، اکنون از او یک مبارز جهانى میسر می
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اى از یک زن انقالبى انقالب ایران و کنشگری اسطوره 

می نشان  او  به  و اجتماعى  ستیز  با  چگونه  که  دهند 

شرایط   به  چیره مقاومت  خود  نامطلوب  و  تحمیلى 

دهد که انسان از راه مبارزه و شود.مینا به ما نشان می

می زنده  است  ناخواستنى  آنچه  بنابراین  تغییر  شود. 

ها، شاید بیشتر ما، زنده بودن را تجربه بسیارى از انسان 

 کنیم. نمی

در تالش براى حفظ تجربه شخصى خواننده، من   

اشاره به نکات حساس و   ام بدوندر اینجا تالش کرده

تعیین کننده، در مورد این رُمان بنویسم. انقالب مینا با  

و   است  شده  نوشته  صمیمی  و  صادقانه  ساده،  زبانى 

آورد.  بخش را برای خواننده به ارمغان میخواندنى لذت

خواننده مى تواند خود را در تالطم ماجراها مجسم کند  

گونه باوبه  سهیم  مینا  تجربیات  با  با  ای  داستان  شد. 

یابد و خواننده که پس از چند  هیجان جذابى جریان می

تواند کتاب را  صفحه پابند این داستان شده، دیگر نمی

برجسته  اثر  من  که  است  چنین  و  بگذارد.  ی کنار 

 مهرنوش مزارعى قصه گوى پرشگرد، را تقدیر مى کنم..

با اشاره دوباره به قانون کیمیاگرى، این یادداشت   

تر از همه اداى دینى است به مینا، قهرمان رمان  پیش

مزارعی، و نیز میناهاى دیگرى که در دنیا وجود دارند.  

به امید اینکه دنیایى که من و شخصیت اصلیِ انقالب  

 گیرد به تعادلی دوباره برسد. مینا را در برمی
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 نیره توکلی 

 
 مینا دربارۀ انقالب 

 دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فروسوزد 

 دو صد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد

 چو شیری سوی جنگ آید دل او چون نهنگ آید

 بجز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد

، برای انقالب مینا جذابیت آثار خانم مزارعی و به ویژه، رمان  

-انسانی است آگاه و همهمن از آن روست که تجربة زیستة  

نگر و مرزشکن. از سر اتفاق این انسان زن است و زنی  جانبه

جنسیت که است  است  این  مرزشکنی  از  من  منظور  آگاه. 

می زیرپا  را  مرزها  همة  زن  این  منتقد  انقالب  اگر  گذارد. 

از دوقطبی  های رایج به دور است.  تجربة اجتماعی است، 

انقالب را، در قالب زندگی ننة  زیستة او فقر مطلق پیش از  

می نشان  او  معلول  دختر  و  توأمان  محمد  فقر  نیز  دهد. 

اقتصادی و فرهنگی را در شخصیت مریم همکالسی بسیار  

کالس، که در اوج شکوفایی،      با استعداد و شاد و خوشروحیة

کند و از ادامة تحصیل باز  پیش از چهارده سالگی ازدواج می 

میمی نشان  که  دهد.  ماند  خانواده  رفتن  قو  متل  داستان 

ها به محوطة متل شود برای ورود آنچادر مادر سدی می

قو روایتی است درخشان از تضاد فرهنگی و طبقاتی پیش  

از انقالب.  در رمان به جریانهای انقالبی و فکری برهة انقالب  

شود.  سپس مینا در مقام دختری جوان، برهة  نیز اشاره می

کند. اما باید  ات پس از انقالب را بازگو میکوتاهی از مبارز

توجه داشت که رمان، رمانی تاریخی نیست و سیر وقایع و  

رویدادها ممکن است با آنچه راوی منعکس کرده از لحاظ  

تفاوت  واقعی  زمان  با  مهم  کرونولوژی  باشد.  داشته  هایی 

بازتاب کلی حال و فضای تجربیات زندگی زنی است که به  

تضادهای خود   تمام  زمانة  فرهنگی  و  طبقاتی  و  جنسیتی 

آگاه بوده است. بدین ترتیب،  محور اصلی داستان زندگی  

عاطفی و جنسی و خانوادگی میناست که در شروع رمان  

جوان  دختر  با  دیدار  تاب  و  تب  در  و  است  میانسال  زنی 

خویش، پس از مدتها قطع رابطه. در این زندگی خأل درک  

اطفی وی همچون واقعیت تلخی  و تفاهم شرکای زندگی و ع 

که کمتر کسی بازگو کرده، به روشنی انعکاس یافته است.  

می  حزبی  رفقای  در  هم  را  خألها  ایرانی این  از  که  بینیم 

گونه به  )مایکل(  خارجی  و  تکرار  )محسن(  زننده  ای 

اهل خانواده )حمید( که   متعارف  مرد  و هم در  یکدیگرند 

ر کلیة خدمات زناشویی  آور و خریداتکرار کنندة نقش نان

خواهد که برای او بچه به دنیا بیاورد  است، پس زنی را می

و دور و بر فعالیتهای اجتماعی و سیاسی نگردد و موجودی 

ناگفتة بی تجربة  مینا،  تجربة  باشد.  شور  و  شر  بی  و  خطر 

و   جنسی  و  عاطفی  نیازهای  هرگز  که  است  زنی  میلیونها 

ه است. اما در این میان  آگاه آنان درک نشدزندگی جنسیت

هیچ کس از نقد در امان نمانده. هر چند که گاه در جایی  

که انتظار نداری و از کسی که بعید است )مثل جریان کمک  

به زری برای فرار از زندان( همدلی میبینی. با این حال،  نه  

جامعة ایران پیش از انقالب و بعد از انقالب، نه رفقای حزبی، 

رادری، که از دور و برای ایرانیان داخل کشور  نه خانواده و ب

رشک دوستان  زندگی  نه  کرده،  تصویر  خودش  از  انگیزی 

و   نژادپرست  جامعة  نه  و  خارجی  انقالبی  و  مدرن  بظاهر 

حد   تا  را  او  که  کشور،  از  خارج  نامهربان  و  شووینیست 

اش به خودکشی و حتی کشتن کودک شیرین دو سه ساله

از نقد در امان نمانده.  و به راستی   کشاندعجز و ناتوانی می 

خود مزارعی به جز خود هیچ نگذارد، اما چنین نیست که  

های فردی. او، در  را معصوم و قربانی بداند و بری از انگیزه

جریانات   تمام  به  و  دارد  جستجوگر  ذهنی  که  حال  عین 

و   سرنوشت  که  مهمی  جهانی  و  ملی  سیاسی  و  اجتماعی 

را دیگران  و  او  روح  می  زندگی   و  است  حساس  سازد 

می دارد،  میکنشگرانه  کند،  زندگی  طعم  خواهد  خواهد 
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خواهد تجربه کند و منتظر عشق و رابطة تنانه را بچشد. می

پس    نماند.  دیگران  تجربیات  موجودی نتایج  را  خودش 

-کند. پس با خود نیز میاشرف و دارای اشراف تصویر نمی

مبالغه کتاب  در  هرگز  ازستیزد!  او    ای  خود  اینکه  لحاظ 

-العاده و بدون اشتباه یا خالی از انگیزهموجودی برتر و فوق 

بینیم. در روایت  های یک زن عادی برای زندگی بوده نمی

شود.  مینا سیر تحوالت فکری و روحی خود مینا نیز بیان می

-ای ساده و بی بازگویی زندگی و تحوالت او از دختر مدرسه

برازجانتجربه در  که  حتی    ای  نوجوانی  تا  و  آمده  دنیا  به 

شود و به زنی  تهران و سپس شمال کشور را ندیده آغاز می

جوان که دوران دانشجویی پر تب و تاب انقالب و پس از  

باری  کند و سپس زنی میانسال، با کولهانقالب را تجربه می

می  خاطرات،تداوم  و  تجربه  از   از  بازگویی  این  در  یابد. 

از رمانبافی و توجفلسفه از دید  یهاتی که، مثل خیلی  ها، 

دانای کل بازگو شود، خبری نیست. او برای خوشامد کسی  

گوید.  کند باید گفته شود، مینویسد، آنچه را که فکر مینمی

تحوالت   پای  به  پا  اما  است،  یکی  راوی  آنکه  شگفت 

شود و این از نکات مثبت  تجربیاتش، زبان او نیز متحول می 

و رمان   جوان  مینای  با  نوجوان  مینای  زبان  یعنی  است. 

میانسال یکی نیست و بازتابگر تغییرات و تحوالت شخصیتی 

و فکری او و روح شورشگر وپرشور او در طول زندگی است.   

ها و شور زندگی و تجربیات با تصاویر  همة این شورشگری

شگردهای   کاربرد  آنکه  بدون  و  درازگویی   بدون  و  ساده 

شود.  و  پردازی به چشم بیاید، بیان میویسی و فن نداستان

به صورت رمانی    انقالب میناچنین است که سرانجام رمان  

 گیرد. آگاه در پیش روی مخاطب قرار میجذاب و جنسیت

 

توکلی و   نویسمقاله ادبیات،  و  هنر شناسجامعه نیره 

  آثار.  است زنان  مطالعات  پژوهشگر  و  مترجم نویس،داستان

ی شامل تألیف و ترجمة کتابها و مقاالت متعددی است  و

که به صورت مستقل یا در همایشها یا مجالت متعدد علمی  

و پژوهشی یا مجالت تخصصی مربوط به زنان یا تحقیقات  

  اجتماعی چاپ شده است. 
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 پور خالد رسول

 
 

 ی شکست انقالِب مینا«: چرخه»
مین»  رمانِ  یدرباره مزارعینوشته ا«/  انقالب   / ی: مهرنوش 

 2022باران/ سوئد/  شرن

 

1 

یعنی در آن،   محور« است، -انقالبِ مینا« یک رُمانِ »بُرش»

ای بلکه بر اساسِ روایت نه بر اساسِ یک روندِ متداومِ زنجیره 

گیرد که  های کوتاه و بلندی از یک زندگی شکل میبُرش

طقِ زمانی بر حجم یا ترتیبِ آنها حاکم نیست.  هیچ نظم و من

کند  ها را تعیین میچه حجم و ترتیبِ این بُرشبنابراین آن 

 .مطلقاً باید از منطق درونیِ رمان بجوشد

2 

اثرِ  -بُرش » یک  آن  از  ناخواه  خواه  رمان،  محور«بودنِ 

های راهنما در یک  ها مثل چراغ سازد و بُرش»نمادین« می

عمل خواهندکرد، اما از آنجا که این رمان    ی ناشناس جاده

دارد تاریخی  واقعگراییِ  بُرش  »ادعا«ی  حاملِ  پس  باید  ها 

بارِ  نشانه بتوانند  تا  باشند  دقیق  و  برجسته  نمادهایی  و  ها 

 .غیبتِ »تداومِ واقعگرایانه«ی روایت را به دوش بگیرند

3 

روایت مجالِ کافی برای تفصیل و   به همین دلیل »زبان«ِ 

عمّق ندارد، پس ناگزیر »ساده« و »سرراست« است و صرفاً  ت

کند. امّا »وصف«ی مینیمال و البته  به »وصف« بسنده می

شخصِ )محدود(ِ رمان )که در حقیقت کنائی، تا راویِ سوم

چشمِ  از  را  »خویشتن«  رندانه  که  است  »مینا«  خودِ 

سوم »توجیه  یک  »خطاپوش«ِ  و  »خودی« گر«  شخصِ 

ند آن همه حس و احساس و عاطفه و رنج و  نگرد( بتوامی

شکست را تنها در قالب چهارده بُرشِ نامنظم از یک زندگی ِ  

در   خود(  خیالِ  )به  آنکه  بدون  کند  روایت  ساله  پنجاه 

بی و  »توجیه«ِ  شده  »مرتکب«  آنچه  از  »دفاع«  و  گناهی 

ای را از شود« حرف و مدرک و مستند ِ »ناگفته« »دارد می

پس »انقالب مینا« یک   .باشد  راموش کردهدست داده یا ف

رمانِ به شدت »شخصی« است نه تاریخی. تاریخ نه از درون 

گذرد: آن هم نه به دلیل  بلکه صرفاً از »کنار«ِ این رمان می

بلکه به دلیل تاثیری که بر زندگی مینا داشته   نیاز به آن،

 .است. مینا ضد تاریخ و حتّا انکارِ تاریخ است

4 

یک    یرویه زندگیِ  از  دارد  ظاهراً  مینا«  »انقالبِ  سطحیِ 

گوید، و به همین دلیل همواره »نماد«هایی را  »قُربانی« می

ها  کند که بتوان به استنادِ آناز اطرافیانِ مینا برجسته می

ساده بی  »روح«ِ  بیو  و  و آالیش  مشارکت  از  را  مینا  خبرِ 

»فاجعه« در  اسدخالت  بر  داد.  نجات  مکرّر  آنچه های  اسِ 

گوید، مینا هیچ نقشی در آنچه زبانِ ساده و معذورِ رمان می

آورد ندارد.  بر سرش آمده و بعدها خود هم بر سرِ دیگران می

شود  گیرد یا به آن پرت میاو همیشه در »موقعیّت« قرار می

بنابراین مشارکتش    باشد:بدون آنکه خود خواسته یا برگزیده

انقالب   بچه  ۵7در  فاجعهداریا  و  نامسئوالنه  یا  شدنِ  بارش 

قصد کشتن ِ خود و دخترش یا کشتنِ فرزندی که در شکم  

و   از مرگ  را  و دخترش  او  به شوهری که  یا خیانت  دارد 

پناهی نجات داده یا ترکِ دخترش و سپردن  کسی و بیبی

او به دست ناپدری و... و... هیچکدام تقصیر او نیست، بلکه 

بوده و هر چه کرده در واقع »بر   او همواره یک »قربانی«

 .«اندسرش آورده

۵ 

همین  در  مینا«  »انقالب  رمانِ  آفرینشگریِ  و  اصالت  امّا 

شکفد و متن را گرانیگاه و در همین مرزِ موئین است که می

»توجیه  سُقراطی«  از یک  »آپولوژیِ  به یک  اخالقی«  گریِ 

برد. ادبیاتِ خلّاقه همواره »رسواگر«  کشد و به اوج میبرمی
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از آنجا که نخستین کسی کهو »افشا رسوا و    گر« است و 

کند خودِ نویسنده است، پس دقیقاً به دلیلِ همین  افشا می

زنیِ ایثارگرانه و هولناک، »شهود«ِ عظیمِ متن فوران -خود

کسب  می زمانه  »فهم«ِ  و  داوری  در  یکّه  جایگاهی  کند، 

»جهانی دیگر« سرافراز می می به خلقِ  و  شود که در کند 

وانمود کند یا    تواند دروغ بگوید یا آن، دیگر نویسنده نمی

شود،   مخفی  زبانی  ترفندهای  پشتِ  یا  بماند  باقی  ساکت 

اش زنده زنده بسوزد و خاکستر حتّی اگر در مقابلِ خواننده

و   رسوایی  این  پیچیدگی  و  کیفیّت  و  حجم  چه  هر  شود. 

عظیم داغافشاگری  و  شخصیتر  و  هم  تر  رُمان  باشد،  تر 

  .تر خواهد بودعظیم

6 

شویم که هر  به تدریج متوجه می  ه بعد،های رمان باز نیمه 

شود و با کشفِ  گر رشته است دارد پنبه میچه راویِ توجیه 

ی »روحِ زمانه« )که تنها در یک متنِ اصیل  اغلب ناخواسته 

های رمان و رفتارهایشان  و خلّاقه قابل دستیابی است(، آدم

  گیرند و قابل ِ فهمدر جایگاهِ تاریخیِ درستِ خویش قرار می

شوند. ادبیاتِ اصیل و خلّاقه همان است که  و »همدلی« می

نائل می از تطوّرات و  به کشف »روح زمانه«  گردد و فراتر 

تغییراتِ سطحی و فردی، »انسان« را در مناسباتِ تاریخیِ  

ضرورت و  افقحاکم  و  »داوری« ها  و  »فهم«  ممکن،  های 

اریخی  کند. »انقالبِ مینا« در واقع افشاءِ یک شکستِ تمی

شود.  است که نه فقط از سوی مینا بلکه از هر سو انکار می

مینا می زمانی که  باشیم که در همان  پندارد  دقت داشته 

نباید، او  سوسوهای امیدی یافته است و در زمانی که اصالً 

اهمیّت، به »محمد عطا«  در یک مهمانیِ کامالً اتفاقی و بی

افراطی با او )که    شود اما »محمد عطا«ی مسلمانِمعرفی می

دهد تا چند سال بعد در سرنوشتی  یک زن است( دست نمی

و   او  رامقدّر  )شیرین(  انقالبش  یازدهم    فرزند  روز  )در 

انگار در  د:  بکُشهای سازمان تجارت جهانی  سپتامبر( در برج

ها یک سال پیش از تولد مینا  یِ کودتایی که آمریکاییادامه 

زندگیِ شخصی و عمومی  ی  در ایران انجام داده بودند و همه

برجی که  بودند: در  او را تحت تاثیر قرار داده و نابود کرده

از آنها  سالها بی  مینا و دخترش بعدِ خبری و قهر در یکی 

اند: دو زن، یکی در جستجوی  قرارِ دیدار و آشتی گذاشته 

امنیّت جستجوی  در  دیگری  و  توسط    .رهایی  نخست  بار 

خواستند آمریکا  خود آمریکا و بار دوم توسط کسانی که می

 را نابود کنند. 

7 

گریزد و در حالی که  می  ۵7ی  خورده  شکست ِمینا از انقالب

گوید که به عنوان یک انقالبی )چریک فدایی(  مدام به ما می

ای در وقوع آن رویداد ندارد، قصد دارد  نقش آگاهانه  هیچ

از  گذر  با  و  نهد  بنیاد  خود  برای  نوینی  زندگی  امریکا  در 

پایان به رهایی برسد. اما مینا در  ها و تحقیرهای بیسختی

ی فرزندِ محسن گریزد که در شکم نطفهحالی از ایران می

نطفه ِ)نماد او  واقع  در  دارد.  را  انقالبی(  چپِ  شکست      ِی 

برد: فرزندی که انقالب  اش را با خودش به آینده میبعدی

اما با مینا به آن اش را به عهده نمی)محسن( پدری گیرد 

ی کاری کاسبکارانهرود و در اتحاد با محافظهسوی جهان می

حمید )شوهر مینا و ناپدریِ شیرین( او را به بازخواست و  

دومش هم شکست کشد. پس مینا در انقالب  محاکمه می

گیرد که خود  خورد. بارِ نخست، مینا آگاهانه تصمیم میمی

و فرزندش )شیرین( را بکشد تا از سنگینیِ آن همه یاس و 

مانع می زمانه  امّا دست ِ  رها شود  و حمیدِ  بیچارگی  شود 

خانواده و  میکاسبکار  تالش  ثمرهدوست  و  او  که  ی  کند 

ذشت چند سال و طغیان  انقالبش را به راه بیاورد. بعد از گ

ی مینا برای رسیدن به انقالب دومش )رهایی از  معصومانه

قید و بندهای سنّت و رسوم و قانون و ناگزیری( این بار هم  

شود. خورد، اما خود متوجه شکستش نمیمینا شکست می

زمانه و ضرورت به  پس  را  و دخترش  او  دوباره  زمانه  های 

ی انقالبش را  مام ِ او و ثمرهبرند تا خودکشی ناتقربانگاه می

 .به نابودیِ محتوم برسانند

8 

خورند، اما همراه  مینا و هر دو انقالبش هر دو بار شکست می

همه همهبا  با  اطرافیان.  این  ی  در  دخیل  که  مردمی  ی 

و بازی اختیار  از  فراتر  حماقتی  و  توطئه  بزرگِ  بازیِ  اند: 

ی رهایی  انه زمانههایش. زمخواست مینا و اطرافیان و انقالب 

نیست، تا جایی که حتّی وقتی هزاران مایل دور از دسترسِ  

ایران و اسالم و مردساالری ای که حتّی در  کننده خفه  ِهر 

کرد، برای نخستین بار در آمریکا هم گریبانش را رها نمی

رهایی و  غریبه  ممنوعِ آغوشی  همیشه  لذتِ  بخش، 

خارجیِ همخوابش چشد، ناگهان مردِ  آلودش را میحسرت 
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گوید: »آهان فهمیدم! تو هم یکی از  گردد و به او میبرمی

انقالب به خمینی پشت  از  کسانی بودی که بالفاصله بعد 

 !«کردند

9 

ی نمادهایی که تا این لحظه قرار بود به  اینجاست که همه

شوند و مینا را تبرئه یاریِ مینا علیه اطرافیان به کار گرفته 

کنند و او  آن اطرافیان هم شمول پیدا میی  کنند، به همه

 برند. همه گناهی پای دار میرا هم همراه با اطرافیانش به بی

توان مثل  شان را میگناهند. همه معصوم و ناآگاهند. همهبی

هایش بخشید یا مقصّر دانست. اما چه می شود  مینا و بهانه

زمانه ی شکست  کرد که »روح زمانه« روحِ شکست است. 

ت. یا دیر است و یا زود، اما به هر حال نابهنگام. پدر و  اس

بی پرویز هم محصولِ  و  و حمید  و حسین  و  محسن  خبر 

ناآگاهِ جهالت و ستم هستند، همانطور که مینا هم هست.  

پس مینا هرچند ناخودآگاه، اما انگار در پذیرشی ناگزیر )که  

تاریخی اخطار  پیش  ناخواسته چند سال  با دیدار  را  ی اش 

بود(  »محمد عطا«ی تروریست دریافت کرده و متوجه نشده

داری حاکم بر  به دست خود و با پای خود به مرکز سرمایه

نیویورک( می )برجهای دوقلوی  فرزند  جهان  تا همراه  رود 

پیش   سال  چند  که  کاری  شود:  نابود  نخستش  انقالبِ 

بی امیدی  و  اتّفاق  اما  دهد  انجام  بود  بازش  خواسته  ثمر 

ته بود: در حالی که رُمانِ »آناکارنینا« را در کیفش دارد  داش

تا برای دومین بار بخواند: داستان زنی که از فرط نومیدی  

 !اندازدهای قطار میو بیچارگی خود را زیر چرخ

10 

های  انقالب مینا« رمانِ موفّق و محکمی است، یکی از رمان»

ودای فهمِ  ی اخیر به سبسیار خوبِ ایرانی که در چهار دهه

گیری و آوارگیِ ی زمین نزول و سقوطِ انسان ایرانی در هاویه

خوان و روان  شده، و در عین حال که خوش همزمان، نوشته

قصّه کنجکاویاست،  و  جذّاب  و ای  پرداخته  هم  برانگیز 

گره است.  بهگاهاندوخته  اغلب  رمان  به  های  و  هستند  جا 

آیند.  های بعدی برمیشخوبی از پسِ انتقالِ خواننده به بُر 

از مسیرهایی است که می توان آنچه من نوشتم تنها یکی 

برای خواندن رمان طی کرد. با توجه به حضورِ تقریباً مدامِ 

ی لحظاتِ رمان، شاید بتوان »انقالب مینا« را  تاریخ در همه

ایران و آمریکا هم   داستانِ دوستی و دشمنیِ دو سرزمینِ 

هر« از زبان زنی که در حوالیِ کودتای  دانست: »داستانِ دو ش

به دنیا می ایرانی  امیدهای  علیه  نیم  آمریکا  از  آید و بیش 

قرن تضادی را که شاید از همان حادثه سرچشمه گرفته و  

باشد  به تدریج نیروهای ویرانگرِ اسالم افراطی را بیدار کرده

نمادین در  و  برده  آمریکا  به  خود  نقطه با  وجودیِ ترین  ی 

 !های تجارت جهانی( بر سرِ آن آوار کرده باشدکا )برجآمری

بسیار می رمان  این  و  در مورد  و گفت  نوشت  باید  و  توان 

 .گفتگو کرد. امیدوارم چنین شود
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 پژند سلیمانی 

 
 

 انقالب مینا، درون ما!
 ی مهرنوش مزارعی، نشر باران،  انقالب مینا نوشته

کنم. که تعادل در جایی  ی ویلیام دیویس شروع میبا جمله

می پیری.  رخ  و  رسیدگی  بیفتد.  اتفاق  رسیدگی  که  دهد 

شود. وقتی مینا  داستان مینا هم از همان رسیدگی شروع می

پشت سر  را  درشت  و  ریز  اتفاقات  کلی  و  زندگی  و  تاریخ 

و حاال رسیده به جایی که تعادل برقرار شده است.   گذاشته

تعادلی که مخاطب باید در رمان پیش برود تا بتواند بفهمد  

چه شد که شخصیت به این رسیدگی و پختگی و به این  

سر   پشت  را  چیزهایی  چه  شد؟  چه  رسید.  دوباره  تعادل 

 گذاشت؟  

  در رمان انقالب مینا، دو تاریخ را همزمان و به یک اندازه

باشیم   شنویم. تاریخ حقیقی که انگار روزنامه را باز کردهمی

بار چه خبر است و تاریخ تجربی که   تا بفهمیم امروز و این

می زندگی  را  آن  دارد  و  گرفته  قرار  درش  کند.  شخصیت 

هایش چه بهش گذشته است و چطور شخصیت با پیشینه 

هم   کنار  در  دو  این  همراهی  چشیده.  و  دیده  را  تاریخ  

توان بهشان رجوع کرد  ست که میای از مستنداتیمجموعه 

از هر کتاب تاریخی لمسش کرد. چرا که   و بیشتر و بهتر 

همیشه روایت و داستان کار خودشان را روی روح و ذهن  

نشینند و بخشی از فهم و درک ما را از  دهند. میانجام می

دهند. بخشی که شاید تخیل درش دخیل تاریخ شکل می

ا و شنیدهباشد  مشاهدات  برمبنای  آنقدر  هنوز  ها شکل  ما 

قابلگرفته که می قابلتواند  و  ما  استناد  یعنی  باشد.  توجه 

شاهد اتقالب بیرونی جامعه و انقالب درونی مینا هستیم و  

رویم تا آن را به سرانجام برسانیم. و  آنقدر باهاش پیش می

 این است ارزش رمان انقالب مینا.  

برا از  را  میمینا  از  زجان  را  انقالب  تاریخ  یعنی  شناسیم. 

و جلو میشهرستان می را هم  گیریم  انقالب  از  قبل  آییم. 

خاطرهمی من  شنویم.  درک  با  و  نویسنده  قول  )به  ی 

همه وقتی  خزر.  از  کذایی  بود.  مخاطب(  برعکس  چیز 

به نوع دیگری شکل میغیر گرفت و بعد  شدگی آن زمان 

کرد. و بعد مهاجرت. مهاجرتی  غیرشدگی نوع دیگری جا باز  

دوباره   اینکه  امید  به  بودند.  شده  دچارش  بسیاری  که 

کرد با  شان میگردند، رفته بودند. مهاجرتی که مواجه برمی

ها. آنها که در  های مختلف از آمریکاییالعملدنیایی عکس

می تهران اخبار  در  آمریکا  سفارت  اتفاقات  شاهد  و  دیدند 

ا به سبب همان  ایرانیبودند،  پناه  تفاقات  آنجا  به  هایی که 

ی همیشگی جهانی.  دادند. این معادلهبرده بودند را آزار می

ها. این برچسب ملیت این بد باش، بدم، خوب باش، خوبم

به پیشانی یک عده و قائل نشدن حق فردیت و فرد به آدمها.  

آسیب   این  از  به یمن فضاهای مجازی  امروزی،  دنیای  در 

طور کامل  محو نشده است. هر  ایم اما هنوز بهفاصله گرفته

شود و چوب زمان، هر تاریخ یک ملیت منفور ملیت دیگر می

 خورد. عملکرد دولت و حکومتش را می

داستانهای زیادی راجع به انقالب نوشته شده، این داستان  

فصیح   اسماعیل  رمان  چون  اغما "هم  در  با    "ثریا  را  ما 

مایرانی دالیل  به  که  رفته هایی  ایران  از  آشنا ختلف  اند 

های مختلف  بینی و ایدئولوژی نویسندهکند. البته جهانمی

شود که ما هم با رویکردهای  در باب یک موضوع، سبب می

لرزه انقالب و پس  بخوانیم و  مختلف، داستانهای  را  هایش 

 همراهشان شویم.  

ریتم و تمپوی داستان آنقدر باالست که در دویست و پنجاه  

های این  پیرنگها و خردهی جزئیات و شخصیت ه، همه صفح

تا  بازه مینا  کودکی  از  یعنی  روایت  طوالنی  زمانی  ی 

رسند. هیچ شخصیتی بالتکلیف اش به سرانجام میمیانسالی

جای  نمی شد،  گور  و  گم  جایی  هم  شخصیتی  اگر  ماند. 

سر پیدا میکلهودیگریی  و  اش  طریقی  از  خبرش   یا  شود 

دیگر به گوش مینا و ما که درون مینا جا   توسط شخصیتی

کرده میخوش  از  ایم،  زندگی  مقاطع  از  خیلی  مینا  رسد. 
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خواهد  اتفاق فرار کرده و از آدمها و از حادثه گریخته. او می

نمی اما  بماند  تعادل  تمام  در  به  دوباره  را  او  زندگی  تواند. 

دن  ها کشانده و او را به زور به تجربه کرها و بلندیپستی

راهی جز تجربه  آنچه هست نداشته. مینا  واداشته. مینا  ی 

خواسته و ما متقابالً  کرده، چون نویسنده میباید تجربه می

میمی ما  بشنویم.  و  خواستیم  تعادل  این  شاهد  خواهیم 

دوبارهعدم بازگشت  و  و  تعادل  رسیدگی  و  بلوغ  به  مینا  ی 

داستا نیست.  این  جز  چیزی  داستان  و  باشیم  و   تعادل  نها 

پختگیهمه و  تغییرات  همین  روایات  تعادلی  و  و  ها  ها 

 شکستن آنهاست. 

ی زبان داستان؛ چون نویسنده، مهرنوش مزارعی  و اما درباره

در اصل  این رمان را به زبان انگلیسی نوشته بود، تصور آن 

رفت که زبان متن شبیه زبان ترجمه باشد و از ساختار می

های انگلیسی استفاده کند. اما  واژه نحوی جمالت و ساخت

فارسی داستان انقالب مینا بسیار روان و روشن است و به  

در  هوشمندی  با  نویسنده  نزدیک.  بسیار  معیار  فارسی 

اند، جمالت  دانیم به انگلیسی گفته شدهدیالوگهایی که می

یا کلمات انگلیسی را به همان زبان گذاشته که به ما یادآور  

 گلیسی برقرار شده است.  شود، دیالوگ به ان

این کتاب توسط انتشارات باران منتشر شده و در دسترس 

 مخاطبان فارسی زبان جهان قرار گرفته است. 
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 مرضیه ستوده 

 
 یک نامه  

 مهرنوش عزیز سالم

تمام کردم. و مدتی   را یکی دو روز پیش  انقالب مینا 

گویم که  زنم. بهت تبریک میمیاست دارم با تو حرف  

تبریک   بهت  نوشتی.  انگلیسی  به  داشتی  شجاعت 

که  می باشی  بزرگ  و  فروتن  آنقدر  توانستی  که  گویم 

منظورم  بشوی.  خودت  از  کمتر  و  کوچکتر  بتوانی 

گذشتن و صرف نظر کردن از غنای نوشتن متن ادبی 

 .به زبان مادری است

 9/11فقط برای    پایان بندی رمان هیجان زده ام کرد. نه

به   زمین  و  آمد  زمین  به  آسمان  که  مهیب  اتفاق  آن 

رمان کاراکترهای  و  رفت  بلکه   ،آسمان   ... جا  آن  در 

می آن  در  درایتی  و  یک  بصیرت  هوشمندی  و  بینم 

  .نویسنده

شروع تا اواسط رمان، لحنی شیرین و قصه گو، خواننده 

  . آالیش و صمیمیرا جذب می کند. لحنی بی

واسط رمان گاه لحن و زبان حالت گزارش گونه اما از ا

 .گیردبه خود می

ها و سفر خانواده  های برازجان، رابطه داستان در داستان

نوشته  مینیاتوری  و  با طنزی ظریف، دقیق  به شمال، 

همان   هم  خودش  انگار  خواننده  که  طوری  به  شده 

 .ها احساس می کندجاست و خود را جزیی از آن

و اولین تجربة    13تا    10بچه ص  لحظة تکان خوردن  

بی و  شدت  غربت  به  ماندنی،  یاد  به  ای  کسی. صحنه 

نامکرر   شنوی  می  که  زبان  هر  کز  لطیف،  و  عاطفی 

است... حس این لحظه زنده و تپنده، احظار شونده و  

شود، برایت بلند هورا تاثیر گذار به خواننده منتقل می

 .اشییگی و زیباکشیدم و اشک ام درآمد از شکننده

زبان    133ص   با  مبارز،  جمعیت  با  همراه  شیرین  که 

می شعار  سالم  کودکانه  انگار  موهوم  پدری  به  و  دهد 

صحنه ای است سخت لطیف و شاعرانه که در   .دهدمی

در   نویسنده  تسلط  شده،  بیان  قدرت  با  ایجاز،  عین 

مان این وضعیت، تحسین برانگیز است. نمایش و چیده

 .نده خسته نباشی خانم نویس

کند و با  بخشی که مینا آپارتمانی برای خود اجاره می

طور که آرزویش بوده آن را    ها آنکه بعد از سال  این

می رویدادهای  درست  ترین  دردناک  از  یکی  اما  کند 

زندگی میناست. مهرنوش مزارعی، در طرح و گسترش 

این تضادها تسلط کامل دارد و خواننده را مجذوب و  

ها و جدلی که با خود کند. تک گوییدرگیر عاطفی می  

در  دخترش،  گرفتن  بازپس  برای  قانونی  اقدام  و  دارد 

ها و باز  صورتی که می داند بازنده است و گریزناپذیری

میواگویه  انداز  طنین  خود،  با  بها  که ه  شود  طوری 

هاش،  شود و گریزناپذیریدردهای مینا، دردهای ما می

 .های بشریگریزناپذیری

ن انقالب مینا، ما با پارادوکسی حیاتی و اساسی  در رما

پذیرش   سر و کار داریم که بستر رمان است. قبول و 

فردیت    ،هویت و رفاه برای شیرین، فرزند مینا و از طرفی

پذیرش   قبال  که در  زندگی  از  مینا  انتظارهای خود  و 

شود.  رفاه و هویت برای فرزند، فردیت مادر مخدوش می

 .بخشدبه رمان انسجام میبستر این پاردوکس 

و چندی اما و اگر و مگر که باب شخصی و سلیقة من 

دهم روزی که دیداری دست داد، نیست. و ترجیح می

حضوری بهت بگویم. سخت ام است در نوشتن به آن  

ها اشاره کنم. چون بیشتر سلیقة شخصی است و من  

از رمان زیاد است. فقط دو مورد را اشاره می  انتظارم 

 :که به نظرم به رمان آسیب زدهکنم 
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این انقالب،  در    وقایع  ام؛  کرده  برداشت  من  که  طور 

ساختار رمان جا نیافتاده و خودجوش نیست و انگار به 

 .رمان و شخصیت های رمان، تزریق شده است

و دیگر، این مسئله خیلی مهم است، مخاطب این کتاب  

خوانندة  ها باشند؟  ها و تهرانیکه قرار نیست فقط ایرانی 

انگلیسی زبان وقتی این کتاب را بخواند زیر بار این همه  

 .اسم و رسم فارسی غرق خواهد شد و نفس کم می آورد

ها   رسم  و  اسم  تداعی  و  از خواندن  گرچه من شخصا 

 .خیلی هم کیف کردم که بخشی از هویت من هم هست

خسته نباشی مهرنوش جان، این را هم بگویم؛ یک حس  

نقالب مینا هست، یک حس یگانه که پاک و خوب در ا

از یک رمان در جریان را فراتر  های سیاسی  این رمان 

 برد. می

 قربانت  

 ستوده  مرضیه
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 نیا سایه افتصادی

 
 

 نقالب مینا: تعادل در دیاسپورا ا

با عنوان   2017سپتامبر    9ای که به تاریخ  پس از نوشته 

دیاسپورا، مهاجرت، تبعید...« نوشتم، بسیاری »ادبیات  

به   توسل  با  را  سخنم  خواستند  من  از  مخاطبان  از 

شده در این ژانرها گویا و مستدل  هایی از آثار خلقمثال

ای موفق و  کنم، نمونهکنم. کتابی که اینجا معرفی می

عیار است در ژانر ادبیات دیاسپورا: »انقالب شاهدی تمام

 .م مهرنوش مزارعیمینا«، اثر خان

توضیح  باید  بپردازم،  کتاب  جزئیات  به  اینکه  از  پیش 

دیاسپورا   ژانر  در  اثری  را  مینا«  »انقالب  چرا  دهم 

دادم، می توضیح  پیشین  نوشتة  در  چنانکه  دانم. 

تعیینمهم عوامل  ژانر ترین  این  بازشناسی  در  کننده 

  .عبارت است از زبان غیرفارسی و درونمایة دیاسپورایی

این ا» به  شده،  نوشته  انگلیسی  زبان  به  مینا«  نقالب 

»رویداد داشته  عقیده  نویسنده  که  تاریخی  دلیل  های 

عنوان این کتاب و شناخت بیشتر از قهرمان آن، مینا، به

می ایرانی  مهاجر  و  روشنفکر  زن  برای یک  تواند 

ها و مردمان کشورهای دیگر جذابیت داشته آمریکایی

دهد که  نده به روشنی توضیح میعالوه، نویسباشد.« به

و   زندگی در داخل  را در مورد  تجربیاتش  سعی کرده 

غیرفارسی  اختیار  در  ادبیات  قالب  در  ایران  از  خارج 

های خارج از کشور ها )که شامل نسل دوم ایرانیزبان

و  شود( بگذارد. میهم می آگاهانه  نویسنده،  بینیم که 

م زبان را چنان  هدفمند، از آغاز کار هم درونمایه و ه 

مخاطبان   دست  به  را  کتابش  بتواند  که  برگزیده 

شده برساند. هر دو فاکتور زبان غیرفارسی و تم  تعیین

ادبیات   ژانر  در  درستی  به  را  مینا  انقالب  دیاسپورایی 

 .نشاند دیاسپورا می

از سویی می غمادبیات دیاسپورا  ذاتاً  باشد،  تواند  انگیز 

سازد که در موقعیت  ی میها را از آنجایچراکه شخصیت 

اند. از دست دادن گذشته و  »از دست دادن« قرار گرفته 

... ، و چه بسا بیم از دست دادن خاطرات و خانواده و 

می دیگر،  سوی  از  اما  و  آینده.  امیدبخش  تواند 

عبرتچالش و  همین  آفرین  چه  باشد،  آموز 

ایم که ای با آنها آشنا شدههایی که ما از نقطهشخصیت 

بودهد دادن«  دست  »از  حال  حال  ر  در  الجرم  اند، 

آینده و  بودهساختن حالی دشوار  نامعلوم هم  و  ای  اند 

عبارتی شرح »به شرح تالش و رشد و سازندگی آنها به

دست آوردن« نیز هست. در این کشاکش و طوفانِ »از 

که   است  آوردن«  دست  »به  و  دادن«  دست 

اه افسرده و  شوند: گ های دیاسپورا ساخته میشخصیت 

از دست رفته، گاه پریشان و عصبی و عاصی، گاه آرام و  

این شخصیت  راضی.  و  و گاه شاد  درست پذیرنده،  ها، 

نمونه واقعیمانند  و  بیرونی  یکسره های  است  ممکن   ،

دست به انکار نیک و بد کشوری بزنند که آن را پشت  

اند. ممکن است با خشم و نفرت و بیزاری از  سر گذاشته 

حسرتی  آن   با  است  ممکن  برعکس،  یا  کنند،  یاد 

روزافزون خود را دچار غربتی الیتناهی کنند که آنها را 

دیاسپورا  دارد.  باز  میزبانشان  جامعة  با  پیوندی  هر  از 

طوفان  مخوف  سرزمین  گردبادهای  و  هویتی  های 

 .شناخت خویش است

انقالب مینا را به سرانجامی نیک   از قضا، آنچه مینا و 

ها، و بیرون آمدن از ، فائق آمدن بر این طوفانرساند می

هرچیز  از  بیش  آنچه  من،  زعم  به  گردبادهاست.  این 

کند، لحن راوی آن  خواندن انقالب مینا را دلنشین می

فعالیت   و  تحصیل  اوج  در  که  روشنفکر  زنی  است: 

پرتاب   ایران  از  اسالمی  انقالب  با  و سیاسی،  اجتماعی 

ان »از دست دادن« و »به  شود به آمریکا و باید میمی

دست آوردن« هویت دوبارة خویش را بسازد و تعریف 

کند. از کار درآوردن لحن این زن، با اعتدالی که خانم  
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شاید   است،  برآمده  خوبی  به  آن  پس  از  مزارعی 

قوی جدی البته  و  نویسنده  چالش  عنصر  ترین  ترین 

بیزار  مملکتش  از  نه  زن  این  چطور  باشد.  داستانی 

می  شود،می فرو  غم  و  حسرت  دریای  در  نه  نه  رود، 

شود، و نه پریشان و دیوانه؟ چطور عصبی و پرخاشگر می

 این زن اینهمه متعادل است؟  

اندیشة  نتیجة  زن،  این  لحن  تعادل  من،  گمان  به 

درخوری است که خود نویسنده، به عنوان یک مهاجر، 

در تالش کسب آن بوده است. انقالب مینا، به یک تراپی  

در جست می راوی  که  ماند.  بوده  تعادلی  وجوی همان 

کرده است: توازن میان گویی نویسنده آن را طلب می

گذشته و حال، میان امید و نومیدی. و چه خوش که  

نتیجة تالش راوی، سرانجام، دوست داشتن ایران است. 

محترم   و  حنابسته،  خستة  دستان  با  مادری  به  عشق 

 .داشتن رنج این مادر
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 س. سیفی 

 
 نفرت از جنگ  عبید زاکانی و

ای اجتماعی است. ولی پیدایی  بدون تردید جنگ پدیده    

ها نوشت. چون این باید به پای عملکرد ناصواب دولتآن را  

افروزند. اما این آتش  ها هستند که آتش جنگ را برمیدولت

توده دامن  بر میسرآخر  در  را  مردم  و  های  مرگ  تا  گیرد 

-خانمانی را برای ایشان به ارمغان  بیاورد. از سویی دولتبی

-لتافروزی خود، چندان تفاوتی با دوهای سنتی در جنگ

ای پیش از اند. چون در گذشتههای مدرن و امروزی نداشته

-افروزی، دستهای سنتی نیز ضمن جنگ این، همان دولت

بردند.  های همسایه به پیش می اندازی خود را به سرزمین

می ثروتآنان  به  راه  همین  از  در  توانستند  جدیدی  های 

سایه در  آنوقت  بیابند.  دست  مغلوب  جنگ، سرزمین  ی 

ویژههگون بردههای  از  میای  رونق  نیز  بومی  و  داری  گرفت 

-بردگان جدیدتری را به خیل سربازان خود می  ، فرمانروایان

 افزودند.  

های جدید شوق هر  در ضمن، دستیابی به غنایم و ثروت  

برمی را  راه جنگحاکمی  و  رسم  از  هرگز  او  تا  -انگیخت 

آموزه تردید  بدون  نماند.  غافل  دینافروزی  و  های  ی 

تنگ دستمایهنظرانهکارکردهای  هم  قومی  فرهنگی  ی  ای 

می  فراهم  رویکردی  چنین  از  برای  بسیاری  چنانکه  دید. 

اهداف   قومی،  یا  دینی  باورهای  اتکای  به  فقط  حاکمان 

 اند.  افروزی به پیش بردهپنهانی خود را در جنگ و جنگ

چنین  دوره   از  هرگز  هم  قمری(  هشتم  )قرن  عبید  ی 

ی او از یورش ماند. هر چند در زمانهبر کنار نمی رویکردی  

و هالکوخان )624  -۵49چنگیز  ) به  663  -61۵ق.(  ق.( 

می  قرن  یک  از  بیش  ایران  بازماندگان  فالت  ولی  گذشت، 

سرزمین برای  ایشان  همیشگی  میدانی  به  را  منطقه  های 

جنگ اقتدار  بودند.  افروزانه نمایش  کرده  بدل  خویش  ی 

هش قرن  در  ایران چنانکه  فالت  مرکزی  مناطق  قمری  تم 

جنگ این  از  زمانی  هر  از  رنج  بیش  خانگی  و  درونی  های 

 برد. می

های همین دوره، شهر شیراز به همت و کارسازی در میانه   

( اینجو  ابواسحاق  منطقه7۵8-721شاه  برای ی  ق.(  امنی 

سکنای شاعران و دانشمندان قرار گرفت. چنانکه عبید نیز 

برد. اما این امنیت چندان  در شیراز به سر می در این دوره  

ق.( به  76۵  - 700هم دوام نیاورد و سپس امیرمبارزالدین )

دوره   آن  شاعران  که  است  گفتنی  یافت.  دست  شهر  این 

اند. تا آنجا  همگی از امیر مبارزالدین با نام محتسب یاد کرده

که در ادبیات این دوره همیشه محتسب اسم رمزی مناسب 

ترین نفرت  آید. ولی بیشیرمبارزالدین به شمار میبرای ام

انعکاس می یابد. حتا گفته  از امیرمبارزالدین در آثار عبید 

الدین  شود که عبید در بازتاب تنفر خویش از امیر مبارزمی

ی موش و گربه روی آورد. او در بیتی از  به سرودن منظومه

 گوید: این منظومه می

 چون مبارز به روز میدانا  /ناگهان گربه جست بر موشان 

جنگ    نپایید.  افروزیاما  چندان  هم  امیرمبارزالدین  های 

ق.( بر او چیره 786  -730چون سرآخر پسرش شاه شجاع )

فریبی و تظاهر به دین رایج زمانه، همان  گشت و ضمن عوام

های پدرش را از نو در سیاست به کار بست. در چنین  شیوه

برای شاهان این دوره، امری    فضایی بود که حکومت کردن

ایشان  موقت و زودگذر به حساب می از  آمد. چون هریک 

سپردند. به طبع خیلی زود جایشان را به رقیبی از خود می

ول آسیبحاکمان  دوره،  این  چنین انگار  مداوم  های 

 نوشتند. هایی را به پای مردم عادی میسیاست

می   که  بودند  مردم  این  واقع  در  در  های  میدانبایست 

این ماجرا فراهم می  را هر دو سوی  دیدند،  جنگی که آن 

هزینه ببازند.  طاقتجان  لشکرکشیهای  این  های  فرسای 

شد. چون مداوم هم همیشه به پای مردم عادی نوشته می

جنگجویان در نقشی از حاکم و پادشاه همیشه تحت پوشش 

به غارت می را  ایشان  تولید  اقسام مالیات،  ردند و  بانواع و 
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کشانند  های جنگ میسرآخر هم همگی را به همین میدان

 افروزی همواره روشن بماند. ی کشتار و جنگتا کوره

ی خود، کارکرد منفی  شناسانهولی عبید بنا به نگاه جامعه   

های نامردمی را در سیاست آن روزگار خوب این جانمایی 

تحلیلمی چون  پیدفهمید.  علت  از  او  طنزآمیز  ایی  های 

ی ما نیز جنگ، چنان علمی و عالمانه بود که حتا در دوره

 توان خللی بر آن وارد کرد. نمی

از     داستانکی  در  جنگ،  از  خود  دیدگاه  بازتاب  برای  او 

سربازی را گفتند: چرا به  "گردد:  ی دلگشا یادآور می رساله

جنگ نروی؟ گفت: به خدا سوگند که من یک تن از این  

و ایشان نیز مرا نشناسند. پس دشمنی   دشمنان را نشناسم

 ."میان ما چون صورت بندد

-های مدرن بر سر کار آمده متأسفانه امروزه نیز که دولت  

جنگ  از  عبید  تعریف  ایشان  حکومت  ساختار  در  اند، 

همچنان بدون کم و کاست دوام آورده است. چون سربازان  

  های امروزی جنگ نیز همانند گذشته هرگزدو سوی جبهه

شناسند. جدای از این با هم دشمنی ندارند.  همدیگر را نمی

دولت این  خیلی ولی  که  ماجراهستند  طرف  دو  های 

خودانگارانه اهداف آشکار و پنهان خویش را با مرگ همین  

زنند. به طبع اهدافی از این دست، همیشه سربازان رقم می

گونهدرونمایه یا  و  کور  ناسیونالیسم  از  ویژهای  از ای  های 

شوینیسم مذهبی را نیز با خود به همراه دارد. پیداست که  

های سنتی گذشته، بدون کم  هایی از فرهنگ دولتبازمانده

دولت از  بسیاری  ساحت  به  کاست  راه  و  نیز  امروزی  های 

 است.   یافته

به   هرچه  تبیین  برای  بیشعبید  و  پیدایی  تر  علت  تر 

-نیز با خواننده  طلبانه، حکایت دیگری راهای جنگاندیشه

می میان  در  می اش  او  از  "نویسد:  گذارد.  محمود  سلطان 

-گونه واقع میطلحک پرسید که جنگ در میان مردمان چه

]سلطان  خوری.  گُه  و  بینی  گُه  گفت:  ]طلحک[  شود؟ 

می گُه  چه  مردک  ای  گفت:  ]طلحک[  محمود[  خوری؟ 

گفت: چنین باشد. یکی گُهی خورَد و آن یکی جوابی دهد،  

 .  "گ بین ایشان واقع شودجن

به    قانونمندی جنگ  از  حکایت  این  در  عبید  که  روایتی 

دهد، بدون استثنا تا به امروز نیز همچنان به قوت دست می

و اعتبار خود باقی مانده است. امروزه هم پیدایی هر جنگی،  

زمامداران را با خود به همراه دارد. به عبارتی  "گه خوردنِ"

نیز در سیاستهای مدروشن دولت گذاری خود همان رن 

-افروزی به کار میهای سنتی را برای جنگهای دولتشیوه

تر  بندند تا شاید به اتکای جنگ بتوانند چند صباحی بیش

 دوام بیاورند و قدری نیز بر اقتدار نامردمی خویش بیفزایند.  

دهد تعریفی  هرچند تعریفی که عبید از جنگ به دست می   

است، ولی او بدون کم و کاست همچنان تالش  جامع و مانع  

ورزد تا بر علمی بودن و جامعیت چنین تعریفی بیفزاید. می

گیرد  باید دانست که عبید منطقی را در این راه به کار می 

ای همگانی  که بدون استثنا منطقی استقرایی است و تجربه

-ای اتفاق میرا با خود به همراه دارد. این موضوع در زمانه

از کلیهای علمیهفتاد که حوزها -ی آن روزگار به تمامی 

کلی گویی و  میبافیها  رنج  ارستویی  قیاسی  منطق  -های 

تجربهندبرد هم  دلیل  همین  به  ایشان، .  برای  عبید  های 

 رفت.  چیزی از شوخی و لطیفه فراتر نمی

گونه که گفته شد جنگ کنشی است دو سویه و دو  همان    

دشمنی   با  چون  نخواهد  یکطرفه.  پا  جنگی  هرگز  سویه 

توان از  های روشنی را نیز میگرفت. در همین زمینه مثال

ی ما رونمایی کرد. برای نمونه، ادبیات شفاهی مردم زمانه

-گونه به کار میالمثلی را اینی خود ضربمردم در محاوره

آورد  کسی که در دشمنی با مردم چیزی کم نمی"گیرند:  

دور  و  گیرم  می  به دیگری گفت: دستت رابرای ابراز دشمنی  

گردانم. ولی نفر دوم پاسخ داد: تو که دستم را  قبر بابایم می 

گیری تا دور قبر بابات بگردانی، خودت هم باید با من  می

 . "دور همین قبر بگردی

تجربه    ضمن  عادی  مردم  روشن،  عبارتی  همگانی  به  ای 

ه است و  اند که جنگ و دشمنی موضوعی دو سویپذیرفته

گیرد. چنانکه هرگز با رفتار متعارض شخص واحدی پا نمی

برمال میدر ضرب رویکردی  چنین  نیز  باال  به  المثل  شود. 

همین دلیل هم طرف دیگر ماجرا ضمن رویکردی منطقی، 

دارد. چون  ای بازمیاو را از پذیرش چنین راهکار نابخردانه

بی  جنگ  چنین  سوی  دو  به  پایه هر  سرانجام  دردسر ای، 

 خواهند افتاد.  

چنان رسم است   ،ی امروزیهمچنین در دعواهای عوامانه  

. گاهی  "خوای نشونت بدممی"که یکی به دیگری بگوید:  
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-می"کند:  تکرار می  گونههم گوینده مضمون خود را این 

ببینی از  "خوای  فرآیندی  هرگز  که  مقابل  طرف  آنوقت   .

-نه، نمی "دهد:  خ می پروراند، پاسجنگ و دعوا را در سر نمی

. شکی نیست که همراه  "خوام ببینمخوام نشونم بدی، نمی

ی  توان بر هر مجادلهبا گفتمانی از این دست به راحتی می

 خط پایان کشید.   ایخصمانه

عبید در حکایت زیر نیز به تعریفی دیگر از جنگ دست    

  رفت که تیر ازتیر به جنگ میقزوینی با کمان بی"یابد:  می

جانب دشمن آید، بردارد. گفتند: شاید نیاید. گفت: آنوقت  

تر  . چنین حکایتی به سهم خود، هرچه بیش"جنگ نباشد

 ورزد. ها اصرار میی جنگبر دو سویه بودن همه

های سنتی گذشته، همیشه گفته شد که منادیان جنگ  

های دینی  ای از آموزهافروزی خود پای مجموعهبرای جنگ

کشیدند. اما عبید بنا به شناخت دقیق و درست  را پیش می 

این   از  روشنی  و  درست  تصویرهای  جامعه،  از  خود 

می دست  به  اجتماعی  می رویکردهای  او  نویسد:  دهد. 

در  " بودند.  رفته  مالحده  جنگ  به  قزوینیان  از  جمعی 

آوردند. یکی  بازگشتن هر یک سر ملحدی بر چوب کرده می

که این را که کشت؟ گفت:   آورد. پرسیدندپایی بر چوب می

من. گفتند: چرا سرش نیاوردی؟ گفت: تا من برسیدم سرش 

 . "برده بودند 

دارد که  گزارشی از این نوع به طبع از واقعیتی پرده برمی  

های نظامی و غیر انسانی  ای خشونت شاهان زمانه تا چه پایه

گرفتند. عبید در جانمایی  می  خود را علیه ملحدان به کار

گیرد. چون این داستان هم ابتکار خود را به کار میمکان  

بازمی قزوین  به  واقعه  که حاکمان منطقهمحل  و گردد  ای 

با  ای در آنفرمنطقه را  نابرابر  از یک قرن جنگی  جا بیش 

می  پیش  به  را  اسماعیلیان  آن  پایان  که  جنگی  بردند. 

هالکوخان مغول به نام خویش نوشت. باید دانست پس از  

با  پیدایی   برخوردی  چنین  ایران  فالت  در  همواره  اسالم 

شد. حتا آنچه  خدایان، امری عادی شمرده میملحدان یا بی

می کار  به  ملحدان  علیه  هالکوخان  که  پیش  را  از  بست 

بسیاری از شاهان غزنوی و سلجوقی نیز به کار بسته بودند.  

ی فالت  ی عباسی را در پهنههای خلیفه اکثر ایشان توصیه

بستند. حتا پس از سقوط  و حتا فراتر از آن به کار می ایران

تجربهیاسماع  همچنان  بعدی  شاهان  نیز  این  لیان  از  هایی 

-خدایان زمانه به کار می دست را در خصوص ملحدان و بی 

 بردند.  

قزوینی   جنگ  از  هم  را  دیگری  حکایت  با  عبید  ها 

ز  کند. انگار در قزوین بیش از هرجایی انقل می  "مالحده"

نمونه ایران  و بیفالت  از ملحدان  گرد  هایی کامل  خدایان 

قزوینی با سپری بزرگ به جنگ "نویسد: آمده بودند. او می

و   زدند  سرش  بر  بزرگ  سنگی  قلعه  از  بود.  رفته  مالحده 

بشکستند. برنجید و گفت: ای مردک کوری، سپری بدین  

 .  "زنیبینی، سنگ بر سر من میبزرگی نمی

هایی از این نوع، در زمانی که عبید  حکایتبه طور حتم    

می قزوین  مردم در  است.  داشته  رواج  مردم  بین  زیست، 

ی نظامی خود با مغوالن مهاجم کم  عادی هرچند در مبارزه

های فرهنگی همچنان این مبارزه  آورده بودند، ولی در عرصه

های طنزآمیز  شمردند. چون در فضای داستانکرا الزم می

بیخود همچنان   چالش  مخالفان  به  را  ملحدان  و  خدایان 

از  می درست  تصویری  یادشده  حکایت  چنانکه  گرفتند. 

ساده میشخصیت  دست  به  مخالفان  همین  دهد.  لوحانه 

ها همسویی خود را با مردم  نقل این حکایت  ضمنعبید هم  

اجرا می از جنگ به مخاطبانش  به  را  تا نفرت خود  گذارد 

 بباوراند. 

اندیشه را پی  ی اخالق هعبید در رسال   این  االشراف خود، 

های  الحال جامعه هرگز در میدانگیرد که طبقات مرفهمی

های یابند. در ضمن، او حضور در میدانجنگ حضور نمی

خواند که فقط ابلهان بر آن گردن  جنگ را کاری ابلهانه می

افروزان در تبلیغات هر جنگی  گذارند. موضوعی که جنگمی

نهند. او  ی از آن را در فضای جامعه به نمایش میهاینمونه

هرجا که تیر و نیزه باید خورد ابلهی را یاد دهند  "نویسد:  می

که تو مردی و پهلوانی و لشکرکشی و گُردِ دالوری و او را  

ها دارند تا چون آن بدبخت را در مصاف بکشند،  برابر تیغ

، کون  کناننشینان( و مخنثان شهر شماتتحیزگان )کناره

آرم خورد / لوت )غذا( جنبانند و گویند: تیر و تبر و نیزه نمی

 .  "سازدو می و مطربم نکو می

های جامعه همیشه گوید باالدستیگونه که عبید میهمان  

کشند و بدون  های اجتماعی جنگ کنار میخود را از آسیب

 دهند.  کم و کاست به خوشگذرانی خود در جامعه ادامه می
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اخالق رساله   زمینهی  عبید  او  االشراف  برای  کافی  های 

بیند تا نویسنده رفتارهای اجتماعی غیر همسو و فراهم می 

متفاوتی را در جامعه سراغ بگیرد. به همین دلیل است که  

ی جامعه ردیابی  او در این اثر، دو گونه از مذهب را بر گستره

فضای  می در  عبید  مختار.  مذهب  و  منسوخ  مذهب  کند: 

گیرد که متأسفانه  هایی را سراغ میهب منسوخ شایستمذ

-اند. آنوقت این شایستبرای همیشه از جامعه رخت بربسته

ها  سپارند که عبید بر آنهایی می ها جایشان را به ناشایست

می نام  مختار  جامعه  مذهب  از  فضایی  چنین  ولی  گذارد. 

است  آورد. با همین رویکرد  هرگز نیاز روانی عبید را برنمی

گشاید.  های مذهب مختار لب میکه او به انتقاد از ناشایست

گیرد تا به سهم  ای از طنز جان میانتقادی که با درونمایه

خود درد و رنج زمانه را از دل مخاطبانش بزداید. اما عبید  

و   حاکمان  ظهور  به  را  ناشایستی  رفتارهای  چنین  رواج 

   زند. افروز دوران خود پیوند میشاهان جنگ

-افروزی سهم میچنگیز بیش از دیگران از این همه جنگ  

زیست ولی همچنان برد. گرچه او یک قرن پیش از عبید می

اجتماعی کشورگشایی آسیب نسلهای  برای  را  های  هایش 

بعد هم به یادگار گذاشته بود. تازه فرزندان و نوادگان چنگیز  

از او در هرجایی از سرزمین که  های منطقه  همچنان پس 

آنبگویی حکم می عادیراندند.  از مردم  راحت    ،ها خیلی 

می مالیات  اقسام  و  وحشیانهانواع  کشتارهای  و  ی  گرفتند 

نوشتند. کینه و  افروزی خود را نیز به پای ایشان میجنگ

نفرت عبید از مغوالن به خصوص چنگیزخان در هر جایی 

 شود.از آثارش که بخواهی آشکار می

االشراف ی اخالق چنین رویکردی در رسالهاو از انعکاس     

چنگیزخان که امروز  "گوید:  ماند. چنانکه مینیز غافل نمی

به کوری اعدا در درک اسفل، مقتدا و پیشوای مغوالن اولین  

دریغ از گناه را به تیغ بیو آخرین است تا هزاران هزار بی

 .  "پای درنیاورد، پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت

از     فصلی  در  چنگیز  عملکرد  از  را  تصویری  چنین  عبید 

گنجاند. مذهبی  االشراف میی اخالق رساله  "مذهب مختار"

اجرای بی را شاهان زمانهکه  بر  چون و چرای آن  ی عبید 

شمرده الزم  مجموعهخود  هیچ  در  نماند  ناگفته  از اند.  ای 

ای ادبیات پیشین زبان فارسی هرگز با چنین نگاه منتقدانه

اند. ولی عبید ضمن ابراز نفرت نسبت به از چنگیز یاد نکرده

زاری خود را نیز از دیگرانی که همانند  رفتارهای چنگیز، بی

می ادامه  به حکومت  میاو  اعالم  کند. چون همگی  دادند، 

نمونه استثنا  نامردمی  بدون  اجرای  از  مذهب  "های کاملی 

 بردند. های منطقه به پیش میرا در سرزمین "مختار

رساله    زیر در  شکل  به  هم  حکایتی  عبید،  دلگشای  ی 

است:   یافته  چه  "انعکاس  دیوثی  که  پرسیدند  را  طلحک 

از غازیان باید پرسید . توضیح "باشد؟ گفت: این مسأله را 

حکایت در  طلحک  شخصیتی اینکه  عنوان  به  عبید  های 

می نقش  محمود  سلطان  دربار  در  با  داستانی  او  آفریند. 

میلطیفه را  سلطان  خود  لطیفههای  این  ولی  ها  خنداند. 

بسا  شناسد و چههرگز حد و مرز قرمزی برای خویش نمی

 گیرد. برای تخریب، شخص سلطان را نیز در بر می

باید در نظر داشت که لقب سلطان محمود نیز غازی )غزوه   

-پنداشت که جنگکننده و جنگجو( بوده است. چون او می 

ی عباسی نیز برد. خلیفههای خود را علیه کفار به پیش می 

او حمایت می از  راه  این  نقل  در  با  همراه  عبید  ولی  کرد. 

گرفت.  می  چنین حکایتی، در واقع امیرمبارزالدین را نشانه

جنگ دلیل  به  نیز  را  امیرمبارزالدین  شاه  "هایش  چون 

نامیدند. ولی در این داستان پیداست که غازیان  می  "غازی

گیرد. آنوقت  اسم رمزی روشن برای امیرمبارزالدین قرار می

نامد تا نفرتش  عبید خیلی راحت امیرمبارزالدین را دیوث می

الدین به نمایش  را از جنگ و هنجارهای نامردمی امیرمبارز

 بگذارد.   

های عبید از امالی قاضیان هم به جای  در برخی از نسخه  

اند که چندان تفاوتی در اصل ماجرا پیش  غازیان سود برده

یا  نمی غزنوی  محمود  نوع  از  شاهانی  چون  آورد. 

امیرمبارزالدین خود را جانشینانی مناسب برای پیامبر اسالم 

از جایگامی او، هم غزوهشمردند. چنانکه  ی خود را علیه ه 

بردند و هم اینکه از همین جایگاه کار  به پیش می  "کفار"

 شمرد.قضاوت را در بین مردم غنیمت می

می    قرار  بهانه  قضاوت  و  واقع جنگ  اهداف  در  تا  گرفت 

دست برای  را  خود  یا  شخصی  عمومی  حریم  به  اندازی 

در تمامی  خصوصی مردم به اجرا بگذارند. هدفی پنهانی که  

نمونهجنگ میها  را  آن  از  روشن  گرفت. هایی  سراغ  توان 

زند تا مجریان  ها را کنار میعبید هم آگاهانه و دانسته پرده

برنامه استثنا چنین  بدون  را  یا قضاوت  از جنگجویی  هایی 
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دیوث بنامد.  ولی او به قصد فحش دادن چنین رویکردی  

جتماعی سرآخر ای ابرد. چون ضمن تجربهرا به پیش نمی

این   اجتماعیبه  می  آزمون  و  دست  جنگجویی  که  یابد 

های آنچنانی کاری است که تنها از دیوثان ساخته  قضاوت

 است.

 های عبید« به نقل از کتاب »طنازی
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 فرشته مولوی 

 
 پردازی در داستان ایماژ

 )کارگاه داستان( 

 

کوتاه   بازگوینده  آشکارکنندهداستان  دم  یا  آن  ی 

(instance)    پاره یا برش از زندگی یک شخصیت یا  یا

چند شخصیت است  که تاثیری برجسته بر هستی آدم  

های داستان دارد و در چارچوب تعریف ادگار آلن  یا آدم

هوایی یگانه و  -و-پو از آن بر آن است که تاثیر یا حال 

بیافریند. رمان که برخ الف داستان کوتاه در  یکپارچه 

ها  یک نشست خواندنی نیست، دستش باز است تا آدم

های بسیاری را در خود بگنجاند. چه  و ماجراها و تجربه

داستان کوتاه، چه رمان، و چه ژانرهای خویشاوند این  

نووال   یعنی  )نوولت(،  )رمان کوتاه(  دو،  بلند  و داستان 

دارند   عناصری  کدام  هر  و  پیر  -- همه  نگ،  زمینه، 

تم )پرسپکتیو(، شخصیت،  ، سبک.  )درونمایه(  دیدگاه 

از   خود  نیاز  و  سرشت  فراخور  به  هم  هرکدام  و  همه 

ترفندخزانه  از  تکنیک ای  یا  شگردها  یا  روایت  ها  های 

بهره   داستانمیداستانی  هر  این  گیرند.  برای  نویسی 

بازنمایی   و  دادن  بازگویی  نشان  یا  داستان  )گفتن 

بندد تا سبک خود  د را  به کار میچند ترفنداستان (  

از   فورمی  نه تنها در داستان که  بزند. ترفندها  را رقم 

فورم نیز  و  روایی  نوشتار  هر  است، که در  های  روایت 

دیگر سخنوری یعنی نوشتار نمایی، نوشتار شرحی، و  

رود. همچنین ژانرهای  نوشتار انگیزشی هم به کار می

ینما از ترفندهای  دیگر ادبی چون شعر یا هنری چون س

 گیرند.  ادبی بهره می

هم    یکی  ترفندها  این  میان  پردازی  ایماژ از 

شود، اما در  تر در شعر به کار گرفته میاست که بیش

داستان و حتا در ناداستان ادبی )ادبیات ناداستانی( هم  

کاربرد دارد. ایماژپردازی در ادبیات یعنی زبان را چنان   

ذهن   در  که  ببریم  کار  یا  خواننده  به  تصویری  ایماژ 

همانند عکسی فوری پدید آید. با به کار گرفتن زبانی  

(، figures of speechهای  سخنوری )آراسته به آرایه

نما  شکل  یعنی نوعی زبان نمایی )وصفی( ویژه یا زبان

مجازی یا فیگوراتیو )مانند تشبیه و استعاره و تلمیح    یا

وانسان  اشاره =ا گزافه  و  و  گونی  همو    آوایی نامانگاری 

ها  ها و چیزها و ایدهآوایی( برای نمایاندن و گفتن از آدم

کنش حسی  ها  و  زبانی  گرفتن  کار  به  همچنین  و 

حسمی را  توان  خواننده  )فیزیکی(  جسمانی  های 

برانگیخت و در خیال او تصویری روشن پدید آورد که  

نویس را  تاثیر و دوام سخن نویسنده و داستان داستان

کند که خواننده  وچندان کند. ایماژپردازی کاری مید

ادبی،    ینوشته  در زمان خواندن داستان یا شعر یا هر

کند و با چشم ذهن خود  آن را با حواس خود حس می

ی خود جان  بیندش. یعنی نویسنده به کالم و کلمهمی

بخشد و خواننده به یاری این ترفند به درون داستان  می

در حالمی و  زندگی می-و -آید  داستان  از  هوای  کند. 

پردازی در داستان تکنیک  ایماژ همین رو هم هست که  

)به شرط    آیدیا ترفندی ارزشمند و بنیادی به شمار می

رود( کار  به  اندازه  به  و  بجا  که  در  ایماژ .  آن  پردازی 

آفرینی و افزودن به میزان تاثیر آن  ادبیات برای زیبایی

ست  انگیز در نوشتار زبانیبربر خواننده است. زبان حس

حس حس  که  همچنین  و  پنجگانه    جنبشی های 
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ی  )کینستتیک( و حس اورگانیک  )هر حس یا  عاطفه

را   خستگی...(  ترس،  تشنگی،  گرسنگی،  مثل  درونی 

برای  برمی ذهنی(  )تصویری  ایماژ  راه  این  از  و  انگیزد 

 آفریند.خواننده می

 

از   اری در خیالهای دیدهایی ساده برای بازنمایینمونه 

حسی  زبان  گرفتن  کار  به  حس  راه  زبان  و   برانگیزیا 

 آفرین: ایماژ

 ها... )بویایی(بوی خوش بهارنارنج

و   خانه  رنگ  دودی  نمای  آسمان.../  در  تابان  ماه 

سهپنجره کوچک  اتاقهای  شیروانی... گوش  زیر  های 

 )بینایی( 

نم همیشه  دست  نرمای  دامنش.../  ساتن  و  نرمای  دار 

 گرم و گاهی خنک نسیم... )بساوایی(  گاهی 

 طعم گس خرمالو... )چشایی( 

ها و غوغای  قال آدم- و-ی کودکان... / قیلفریاد شادمانه

 ها )شنوایی( ماشین

از شعر  در رقصی سرخوشانه سر می جنباندند )خطی 

 از ویلیام وردزورث  "هانرگس"

(“Tossing their heads in sprightly dance” from 

“Daffodils”/  فشفواره چمن  میان  باز  کنان  فشای 

 چرخد... )جنبشی( می

فکرلببهجان از  به چشمم  خیال-و -رسیده  زندگی  ها، 

از    "درختان غان "راه )خطی از شعر  آید بیمیجنگلی  

 رابرت فراست 

“It’s when I’m weary of considerations, and life 
is too much like a pathless wood.” From 

“Birches”ومیش سر شب و نور زرد  ( / اتاق... در گرگ

فرورفته...پریده سنگین  خلوتی  در  آباژوری    ی 

 های درونی( )حس

    

های دیداری در خیال از  هایی ساده برای بازنمایینمونه 

 )مجازی یا فیگوراتیو(  نما شکلراه به کار بردن زبان 

رد دو  یکی دختری داشت خاقان چو ماه / کجا ماه دا

 چشم سیاه )همانندانگاری برترمدار یا تشبیه تفضیل( 

 روی ماهت...)استعاره( 

 انگاری( افتاده...)انسانباد دیوانه.../روز ازنفس

برگخش جلزخش  تابه... - و-ها.../  در  ماهی  ولز 

 آوایی( )نام

 

با حروف برجسته است، آننمونه* ست  هاییهایی که 

داستان   از  دیگران خانه»که  داستان    «ی  مجموعه  از 

  گرفتهبر(  201۵  سنگسار تابستان )پاریس: نشر ناکجا،

هایی دیگر  داستان نمونهآن  شده. روشن است که در  

پیدا می با  نیز  شود.   هم  فرنگی  از دو شاعر  نمونه  دو 

 ی خودم است. ترجمه

 

باره** در  در  پرسشی  حسی  زبان  داستان    یکی 

ها  تواند این باشد که: کدام حس بیش از دیگر حسمی

به کار گرفته شده و کدام حس غایب است و ربط حس  

 ت.چیره یا غالب با تم یا مضمون اصلی داستان چیس

 

 

از  شماره  همین  در  را  دیگران«  »خانه  داستان 

توانید بخوانید.ی تبعید«  می »آوا
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 فریبا صدیقیم 

 
دستم"رمان    کف  چشمان    "درخشش 

 المحدثیننویسنده: مهدی رئیس
 1400تابستان 

شود؛ مرگی که عامل تحریک  این رمان با مرگ پدرشروع می

راوی همسایه های خواب زده است. این مرگ اما در خانه  

محدود نمانده و به صورتی ساختاری درتمام فضای داستان 

ها سنگینی می کند و سایه به  کند، بر شخصیتنشت می

سایه ی راوی در زندگی او و روابطش با افراد جامعه پیش  

های خانوادگی مانند  ونتای که در آن از خشرود؛ جامعهمی

هم مییک  مست  بخش  لذت  نمیخوابگیِ  و  شود  شوند 

 اند.   کنند یا در حال عشق بازیفهمید که دارند دعوا می 

آهنگی تند دارد. زبان داستان  داستان شروعی خوب و ضرب

در این اثر به مثابه تن داستان عمل کرده و با قدرت آغاز  

و لذت خوانش را صرف    یابد می شود و با قدرت ادامه می

نه،   یا  کنیم  برقرار  کاملی  ارتباط  مضمون  با  اینکه  از  نظر 

می مخاطب  و  نصیب  استعاری  کنایی،  و  زنده  زبانی  کند؛ 

از تخیل و نشانه های کوچک و بزرگ. زبانِ  شاعرانه و پر 

می مهمی  عامل  داستان؛  منقبض  این  فضاسازی  در  شود 

راوی بدبین، دلزده  فضایی تنگ، پر از سیاهی و نومیدی با  

از خود و خانواده و جامعه و هر آنچه که در دنیاست؛ دنیای  

هایی به شکل  ی غذاست از دهانپوچی که پر از بوی مانده

-ها و یا نفس ی رودهغرق در بخار و بوی پس مانده  ،مستراح

دهد. این پوچ انگاری ی واجبی میهایی که بوی پس مانده

ای بازی می کند و در جایی  در سرتاسر داستان نقش عمده

گربهراوی   میبا  پنداری  همذات  شب  کند  ای  در  که 

پدر تنها کسی است که در لژ مخصوصش لمیده    سوگواریِ

تر به ) در کف دست راوی( و از بقیه دیدی مسلط تر و فراخ

فرو  خود  در  انسانی  راوی  دارد.  تعزیه  این  ویژه ی  اجرای 

دلسو از حس  عاری  کامال  است،  به  رفته  نسبت  جز   ( زی 

خود( و پر از حس دلزدگی و خشم و بدبینی. او از اطرافش  

به صورتی عاطفی بریده، مانند آتشفشانی سرد روز به روز 

شود و در تنهایی خود مدام به در بسته می  منجمد تر می

خورد. این در بسته و در خود خمیدگی راوی آنقدر غلیظ  

بریده و مخاطب نیز   است که  راه نفس دنیای داستان را نیز

راهی جز این ندارد که با تکرار در این سیاهی چرخ بخورد. 

آیند فقط به خاطر این است که راوی  ها هم اگر میشخصیت

بتواند دالیل بیشتری از زشتی دنیایش به ما بدهد و به ما  

های خیمه شب بازی عاملی  بگوید که این آدمها جز عروسک

تر. او  در اجتماعی زشت  هایی زشتبیش نیستند؛ عروسک

به همسایه ها جز در موارد کوتاهی، آنهم برای انتقاد از آنها،  

هایی که مرگ  همسایه  ؛دهدهیچ فرصت عرض اندامی نمی

حیاط  در  معلق  اجل  مثل  و  بودند  فهمیده  آنی  به  را  پدر 

هایی که کشته می شوند و  جمع شده بودند، در مرگ گربه

کامال   کنند  می  فغان  و  این  ناله  هستند  کجا  غایبند. 

کند  همسایه اراده  راوی/نویسنده  وقت  هر  که  فضول  های 

شوند؟ مردم یا نیستند و یا اگر هستند در وارد داستان می

منفی ترین حالت و شکلشان هستند. از همین خمودگی و  

انسان غیبت  و  راوی  دائمی  بینی  و  بد  کنش  که  هاست 

-رمان اتفاق نمی ای در واکنش فعال، پیش رونده و سازنده

کند. شخصیت افتد و رمان راهی برای تنفس تازه پیدا نمی

می  حداقل  بلکه  برسد  آگاهی  خود  به  نباید  تواند  لزوما 

مخاطب را با امکانات متعددی مواجه کند تا به این صورت 

 از قطعیت ذهن راوی اول شخص بکاهد. در همین زمینه 

شخصیت که  شکل  است  نیز  دیگر  پدری اندگرفتههای   :

گیر که با قوانین مذهبی خود پسر را نه تنها به ستوه سخت

باعث   بلکه  مطلق گرفته،   به صورتی  را  او  آزادی  و  آورده 

شود که  مادر نیز او را بارها و بارها فرزندی اشتباهی )  می

ی دیگر در زایشگاه( بخواند و عدم تایید  عوض شده با بچه

تراند تا راوی به  خود را مدام در متن شخصیت راوی بگس

زیبایی بگوید که همیشه خود را اسپرم سرگردانی می داند  

 که نه شبیه مرغ است و نه شتر. 
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ای پرورش دهنده در خانواده از همان  راوی از اصول پایه 

امنیت   احساس  هرگز  او   : مانده  نصیب  بی  کودکی  شروع 

از حمایت و پشتیبانی بدون قید و شرط  عاطفی نکرده و 

-رخوردار نبوده است. او تنها با این شرط تایید می والدین ب

شده که درست به آنچه پدر و مادر می خواسته اند گردن 

اشتباهی.   فرزندی  اصال  و  است  بیگانه  فرزندی  وگرنه  نهد 

همین اشتباهی بودن است که او را از هویتی که باید از خود 

کند؛ درست در جایی که باید یاد بگیرد خود بسازد تهی می

را دوست داشته باشد و به خود اعتماد کند از مسیر طبیعی  

به   اعتماد  خود،  به  اعتمادی  بی  با  و  شده  منحرف  خود 

دیگران را نیز از دست داده و شهد رابطه با کس دیگری را  

های ارتباط گیری یکی پس از دیگری هرگز نچشیده و دکمه

  در او خاموش شده. در او بیشتر از هر حسی خشم و نومیدی

مستقر است؛ او  شکنجه گر گربه ها می شود، شکنجه گر  

بی رحم و بی حسی که از زجر کشیدن آنها خم به ابرو نمی  

ایم و  آورد که هیچ، لذتی بی نصیب می برد. علت را یافته

گیر، مادری تسلیم  معلول نیز شناسایی شده؛ پدری سخت

و ای ناکارآمد و طبعا ادامه ی چرخه ی خشونت ولو خانواده

به شیوه های مختلف. اما سوال قابل توجه اینجاست که چرا  

های این داستان تمرکز داده شده؟  بر یک بعد اکثر شخصیت

مهم به ؛  بیشتری  نیاز  پدر  شدن  فردی  پدر.  همه  از  تر 

جزئیات در مورد او داشت تا شخصیتش از حالت تک بعدی  

اوی  ی او و رآدم زورگوی مذهبی بیرون بیاید و ابعاد رابطه

راوی،   تا چگونگی شخصیت  بیاید  بیرون  از سادگی صرف 

-اش برایمان علت و معلول محکم ها و بی رحمیپیچیدگی

تری بیابد؛ در این صورت من مخاطب  قانع می شدم که ما  

با یک سایکو پت ) روان پریش( طرف نیستیم و راوی مردی  

 است حاصل دست پدرها . 

 

و واکنش بین آنها  ها، نه تنها کنش  مسطح بودن شخصیت

را عقیم می گذارد بلکه امکان تحول شخصیت در داستان 

 را نیز محدود می کند: 

خرافاتی    نمایندهپدر  است  که  تفکر  نوعی  طول  ی  در 

توصیه تنها در  های مطلق مذهبی  ها و سختگیریداستان 

دهد. دخترها که اصال انگار وجود خارجی  خود را نشان می

هایی عروسکی که تنها فرمان می برند و از خود  ندارند؛ سایه

کامال بی اختیارند. مادر روح سرکش و سرگردانی است که 

های  ی مهتابی با وزوزی نفسی سیاه و سوختهمانند گوشه

کشد و تنها نقشش این است که از پدر و سنت  آخر را می

ی اشتباهی بنامد. همسرش گربه ی  دفاع کند و او را بچه

اری است قابل کشتن. همسایه ها نیز جز سایه ملوس و مک

چه؟  راوی  خود  و...و  نیستند  بیش  آوری  تهوع  های 

از  پر  احساسات راوی گرچه در زبانی بسیار زنده و زیبا و 

اند به خشم  هایش خالصه شدهشوند اما حس  تخیل ابرازمی

و نفرت و بد بینی و ما به جز اینها به ندرت به حس دیگری  

کن می  زیستی  برخورد  شرایط  در  که  دیگری  عواطف  یم. 

راوی بسیار محتمل و طبیعی هستند، مانند شرم، احساس  

گناه و آرزو و دلسوزی و .... در اینجا به جز یکی دو مورد  

به   حسرت  و  پدر  جسد  دیدن  با  دلسوزی   ( کوتاه  بسیار 

 پیمان( غایبند.   

 
راوی در جایی می گوید که مادر غافل از این بود که من  

داشتم به مرور خود را می تکاندم و تمام محتوای سنگین و  

بال استفاده ی کوله پشتم را یکی یکی می انداختم زیر پا تا  

بتوانم آسوده تر و سبکبال تر زندگی کنم. اما این جمله در  

 نه سبکبالی.  جا خاموش شده و ما نه آسودگی می بینیم و و  
 

، پالت و روایت نیز ابعاد متنوع خود   به تبع از شخصیت ها

کند و راوی صرفا روایت کننده ی این وضعیت  را پیدا نمی

می خودش  دور  و  است  که  بسته  روست  این  از  چرخد. 

اتفاقات و وقایع بیشتر تکرار است: تکرار رفتارهای شبیه به  
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، تکرار شیوه های اشهم پدر با رفتار و توصیه های مذهبی

مختلف کشتن گربه ها که واقعا عذاب آورند، تکرار روحیه 

های تسلیم پذیر مادر، تکرارعروسکی بودن شخصیت های  

خواهر و تهوع برانگیزی همسایه ها و کال تصویرهایی آشنا.  

برای من خواننده چه جذابیتی دارد که بارها و بارها و به  

توصیه شاهد  مذهکرات  دستورات  من  های  باشم؟  بی 

بار   مند باشم که چندین  باید عالقه  خواننده به چه دلیل 

شاهد انواع مختلف کشتن گربه ها باشم؟ آیا تکرار درد  و  

یا تکرار چرخشی و باز تولید درد به تنهایی می تواند عاملی  

شود برای همزاد پنداری؟ در صفحاتی هم که حس دیگری  

جرقه ای می    مانند حس دلسوزی می آید که شکل بگیرد

شود و می رود هوا. مانند روز مرگ مادر که راوی عاقبت در  

جایی گریه می کند و پاهای نحیف و استخوانی مادر را می  

آید  اش یادش میی داستانیمالد اما نویسنده گویی وظیفه

و راوی ناگهان دستش می خورد به تکه کاغذی که روی ان  

.. و همین باز کافی است  دعایی نوشته شده: یا قوی؛ یا قائم. .

ی پر از عاطفه و دلسوزی بین مادر و راوی را که این لحظه

در هم بشکند. شخصیت دیگری که وارد داستان می شود  

و مخاطب را امیدوار می کند که رابطه ی پیش رونده ای با  

راوی داشته باشد پیمان است که این رابطه نیز حداقل در 

و هی  رسد  نمی  به جایی  پیش  داستان  واکنش  و  چ کنش 

از  او  دنیای  گستراند.  نمی  ما  روی  جلوی  را  ای  رونده 

هم   وقتی  و  است  خالی  آدمیت   از  ای  چهره  با  آدمهایی 

درروسری فروشی از دیدن آدمهای متفاوت حرف می زند  

به  او تا بحال ندیده در یک جمله تمام می شود و ما  که 

پیدا نمی کنیم و نمی فهمیم که   این  هیچ یک دسترسی 

آدمها در چه چیز متفاوتند و چه نقشی در تغییر سرنوشت  

روزانه ی راوی در خود فرو رفته دارند و گفتنش چه نکته  

ی جدیدی را به مخاطب نوید می دهد. ما گاه با احساسات  

پیمان روبرو  به  جدیدی مانند حسرت  و غبطه خوردنش 

می شویم که خود نوید احساسات ریز و جدیدی را به ما  

 دهد اما مجددا عقیم می ماند.    می

این داستان نشانه های زیادی را در خود شکل می دهد اعم  

از تشکی که حس افسردگی و بیهودگی را نشان می دهد و  

خواب  به  نیاز  و  خواب  ؛  غلطد  می  آن  در  مدام  راوی 

شخصیتی که کامال به تحلیل رفته. نشانه ی مهم دیگر گربه  

های مختلفی در طول تمام رمان  است که راوی آن را با معنا 

گسترده است. گربه واقعا کیست؟ خودش می گوید که زنش  

شهناز است با همه ی صفاتی که او به ذهن متبادر می کند  

اما از طرفی گربه نمادی از دنیا است از نظر راوی؛ دنیایی  

که جز حیله گری و خیانت و ظلم چیز دیگری درش هویدا 

بد  و  افسرده  راوی  و  در  نیست  و  بگیرد  را  باید سرش  بین 

گونی کند و آنقدر بزندش تا مرگش محتوم شود. گربه در  

عین حال تمام شکنجه شدگانی هستند که در زیر دست  

شکنجه گرانی که جامعه ی پدر ساالر و فرزند کش آفریده  

ای که خالقیت یک  آزار می بینند و تمام می شوند؛ جامعه

ختلف شکنجه و اعمال ان  انسان را محدود کرده به انواع م

رمان   اگر شخصیت  است  ")  من  کار  و  به    "مرگ کسب 

های گاز و کشتاری میلیونی آدمیان است،  دنبال خلق اتاق

ها را انتخاب کرده و با حیوان آزاری خشم راوی این اثر گربه

کند؛ این تنها چیزی است ی خود را خالی میتلنبار شده

راستی اگر دنیا پر      که کنترلش به خوبی در دست اوست(

از این راوی ها شود چه می شود؟ در عین حال شاید بشود 

گفت گربه خود راوی نیز هست و با زندگی او توازی خاصی  

شوند و در  ها به درختی دار زده میپیدا می کند؛ اگر گربه

ضربهکیسه با  میای  کشته  پیاپی  آب  های  در  یا  و  شوند 

به درخت بی معنایی و    شوند، راوی ما نیز حوض غرق می

پوچی آویزان است و هر روز دارد مرگ خود را در همان  

کند . آیا صفات راوی همان صفاتی  تشک مخصوص حس می

نیست که او به گربه داده است؟ حتی اگر از ناخودآگاهش  

برآمده باشد؟ او حاصل دستی ناکارآمد است که هر روز خود  

او در مورد خود نیز  را به سالبه می کشد و نابود می کند؛  

 حرکتی نابودگرایانه دارد.  

کامال   که  است  داستان  این  زمان  دیگر  مهم  ی  نکته 

دوره  چه  در  راستی  به  داستان  این  است.  ی  نامشخص 

 تاریخی است که اتفاق می افتد؟  

های علت و معلولی دیگری در داستان هست که من  و سوال

اش تنهاست  یک نمونه می آورم: چرا مادر در دوران پیری  

اینکه حس می کند پسر   التجا کرده و حتی با  و به راوی 

چشم دیدنش را ندارد و مدام می خواهد آنجا را ترک کند،   

از او می خواهد بیشتر بماند. دخترهایش کجا هستند؟ ما  

در جا به جای داستان می بینیم که دخترها هستند اما نه  
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نهم در فرهنگی  آنجا که نویسنده/راوی اراده کند نباشند. آ

که اتفاقا رابطه ی مادر و دختران در دوران پیری می تواند 

به مراتب بیشتر و قوی تر باشد و حتی اگر اینطور نباشد  

خواننده باید بداند و دلیلش را بشناسد که در این اثر نادیده  

 گرفته شده.  

 برای نویسنده ادامه ی سبزی قلمش را آرزو می کنم.  
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 سیاوش محمدخانی بهبهانی

 
 داستان ما 

مجموعه داستانی یا داستانهای کوتاه  ای خاک شاید اولین  وآ

 اسم کتاب شامل  هیچکدام از داستان ها نمیشود، باشدکه

و نویسنده به نظرم آگاهانه و شاید با یک کد که من هنوز 

خواننده را نشانه گرفته است و شاید در آن سردرگم هستم 

اینطور نباشد و به ساده نویسی کارش باشد، و من به    هم

دلیل خواندن کتابهای بیشماری در دو سال گذشته اینطور  

اما آنچه که از   نباشد، فکر بکنم و شاید هدف نویسنده این  

این مجموعه در تمام داستان ها به چشم می خورد، همانا  

این مجموعه به دو قسمت دور و  است.    اکآوای خنشانی از  

و   اتفاقات  دور  داستانهای  است.  شده  تقسیم  نزدیک 

با   که  باشد  نویسنده  گذشته  خاطرات  ید  شا  و  رویدادها، 

ساختاری   جا،  همه  در  نه  البته  ماهرانه،  پردازی  داستان 

محیط  شرایط  با  منطبق  احساس  با  آهنگی  و  منسجم 

ت که خواننده را به دنبال داستان را به خوبی فراهم کرده اس 

و گاه     )باران/ آوینیون(دلتنگی انسان مهاجرخود میکشاند.  

انسان های مهاجر)راه دور( و آن  وال  ئبه س  های پنهان پاسخ

هم به انسانهایی که به دلیل سرکوبها و دستگیریها و اعدامها  

با    ذهن سیال نویسنده  نیز  و  به اجبار ترک وطن کرده اند،

  چاشنی این دلتنگی ها و آرزوها  شخصی او،    مهارت و تجربه

ا اگرچه    ست. شده  خوش،  روزهای  داستان  در  نویسنده 

نسبت به دیگر داستانها ضعیفتر است، به درستی دودلی و  

شک مهاجر سالهای اخیر را نشان داده است و با صراحت 

اختالف روزهای دور و نزدیک، و در عین حال انسان مهاجر 

نود)نزدیک( را به چالش میکشاند،  دهه شصت)دور( و دهه  

اگرچه ساختار این داستان به قوت دیگر داستانها نمیباشد  

و دارای ضعفهایی میباشد که نباید واقعا موجود باشند، زیرا 

نویسنده در اکثر کارش به ما نشان داده که داستان شناس  

 است و سبکهای کار را خوب میشناسد. 

داستان    و یا به کمکبه وسیله    نویسنده از جهان خویش 

و به جستجوی پاسخ های   نفوذ میکند  به درون انسان ها

سفر میکند اما    آنها از انتظارات خویش و از هستی خویش

زیرا    قصد آموزش دیگران را ندارد  به روشنی واضح است که

بر  و  دارد  کارزار  این  از  عمیق  شناختی  و  است  نویسنده 

اساس مهارت  همین  با  را  خود  اختیار    یذهن  در  خاص 

دهد و خواننده را از سطح به عمق میکشاند خواننده قرار می

کاراکترهایش   با  پنداری  همزاد  در  که  کند  می  سعی  و 

خواننده را به جوالنگاه آرزوی انسان که همان خوشبختی 

بکشاند و هست  ریچارد  آفتاب،  احمد  فیل،  دم  و  )سوزی 

ای خود  روزهای خوش(و این خوشبختی در هر داستانی بر

دیگر دارد. برای ریچارد ماندن در ایران، برای احمد   تعریف

در   غالمی  برای  و  دلیل  بدون  زندانهای  از  آزادی  آفتاب 

همان  سوزی  برای  و  ایران  به  بازگشت  خوش  روزهای 

در داستان های نویسنده ما یک  رسیدن به دم فیل میباشد.  

از   کهنمیبینیم. موسی پیامبر    واحد و غالب  و سبک  استیل

در    لحاظ سبک و ایجاد و القای سمبل بسیار موفق است،

  این دو پدیده  خرافات را نیز به چالش می کشد و ،کنار فقر

مند جنوب کشور فصل مشترک بچه های فقیر سرزمین ثروت

با  آنها نه تنها بزرگ   نویسنده  بوده و هنوز نیز میباشد و 

   شده است بلکه جنگیده است.

رسیدن آرزوی  و  بهترب  تالش  ای  آینده  اولین    ،رای  در 

به نام سوزی و دم فیل      "دور"داستان نویسنده در قسمت  

که گویا سالها    بازنشسته شرکت نفت را مییابیم  پیرمردی  

است زیسته  آن  با    با  را  سوزی  خواندن،  حین  در  من  و 

،  . در آن بیابان های گرم خوزستانریشهایش  حس میکردم

سو بدن  آفتاب  داغش،  بادهای  و و  دستها  پوست  که  زش 

باران آن  و    صورت را در چند ساعت با انسان بیگانه میسازد، 

همه چیزش را از دست   بازنشسته  کارگر یش،  های سیل آسا  
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موقعیتی جدید و ایجاد   داده است و در آخر به امید داشتن 

آنچه امکانات و به خصوص جائی خنک برای گرمای تابستان  

و زندگی بهتر برای    محکمتر   تیرا که دارد نیز به امید امنی

و باید در این مناطق چون  فرزندان خویش از دست میدهد

من و او زندگی کرده باشی تا بدانی این آرزو، آرزوی سوزی  

بزرگهای ما نیز   تنها نیست، این آرزوی همه پدران و پدر 

بوده است، و نویسنده خردمندانه و با مهارت رسیدن به این  

بدن فیلی که در کارتنهای پودر رختشویی آرزو را با اجزای 

قرار دارد پیوند زده است، فیل بزرگ و دستهای کوچک و  

فرسوده سوزی نشانی از طنز ندارد، نه، این تراژدی تلخ مردم  

جنوب است که با دستهای کوچکشان میخواهند آرزوی نه 

محبت  و  مسئول  افراد  بزرگواری  از   نه  بزرگ  چندان 

وس به  بلکه  تنها  مسئولین،  که  پذیرد  انجام  فیلی  دم  یله 

اجزای بدنش را کوچک کوچک کرده و در کارتنهای پودر  

این  از  آگاهانه  نظرم  به  نویسنده  و  اند  گذاشته  رختشویی 

کرده   استفاده  آلودگی  و  کثافت  زدودن  خاطر  به  سمبل 

است  آنچه  اما  نباشد،  این  شاید  و  شاید  فقط  البته  است، 

بدن یک جسم بسیار بسیار    رسیدن به این آرزوی کوچک از

 بزرگ و قوی باید بگذرد. 

مجرد و با حس و هوای خاص    خاک دور نگاهی   در داستان   

به زندگی مهاجرین است که دلتنگی شان از عمق هزاران 

یکی از زیباترین کیلومتر به گوش می رسد، و آوینیون شاید  

سالهای   در  ما  که  باشد  کوتاهی  داستان  ساختارترین  با  و 

دیده ایم، و البته باید به ادبیات داستانی، چه داستان اخیر  

شاهد   ما  چون  گفت،  تبریک  تبعید  در  رمان  چه  و  کوتاه 

اثرهای خوب بوده ایم و شاید دلیل متفاوتی وجود داشته 

اینجا موفقتر و عمیقتر کار میشود و این   از  اما آنجا  باشد 

با    قابل انکار نیست. یکی دیگر از تفاوت های کار نویسنده 

خیلی از کارهایی که من خوانده ام، تک بودن و در همان  

اورگینال بودن کارهای رضا بهزادی است که در هیچ کدام 

تقلیدی از دیگران نه تنها نمیبینی، بلکه همانطور که نوشتم 

با هم متفاوت هست، و گلشیری  همه سبکشان و تم آنها 

ان کوتاه  نیز در همین زمینه موفق بوده، البته منظورم داست

میباشد. البته رد پای نویسنده های زیادی در کارش دیده  

میشود و آن به دلیل آشنایی نویسنده با کار این نویسنده  

ها میتواند باشد و به نظر میآید که نویسنده این مجموعه 

 داستان،  واقعا داستان شناسی خوب و با دقت میباشد. 

ن پردازی زیبای خواننده با همان داستان اول متوجه  داستا 

نویسنده میشود و جای پای و اثر مارکز و وارگاس به خوبی  

پای   جای  باران  داستان  در  که  همانطور  میشوند  دیده 

ردی و اثری از آلبرت کامو را میشود ،  همینگوی و در راه دور

می توان گفت بهزادی آثار بسیار زیادی    شکبازیافت. بدون  

و جنوبی و ایران را مطالعه آمریکای التین  ،  از ادبیات اروپا  

) من  بعد از تفحص و پیگیری متوجه شده ام    کرده است  

که ادبیات داستانی و نقد داستان و رمان را نه به شکل حرفه  

ای، بلکه به ندرت و به خاطر عالقه ای که دارد انجام میدهد،  

اما جدی میخواند و داستان برایش جدی میباشد و غمش  

میباشد و من در تلفنی کوتاه متوجه    ضعف داستان در ایران

دغدغه این انسان برای دمکراسی و رشد ادبیات بودم، و او  

به درستی میگوید که بدون داشتن دمکراسی ما به راحتی  

و شاید موسی پیامبر  به ادبیات دلخواه دست نخواهیم یافت(  

جی  یتاثیر کوتاه  های  داستان  آنجا  ماز  باشد،  جویس  ز 

نده نشان می دهد و همانجا نابود میکند  خوان  به  مقدسات را

والی ایجاد میکند و  ئو دنیای جدیدی در ذهن خواننده با س

  کودکاندر موسی پیامبر عصای جادویی هرگز در دستان  

باقی نمیماند، اما کودکان آگاه به قدرت جادویی آن هستند،  

روز یک  داستان  در  و  میشود  ربوده  آنها  از  که     اما  گرم 

هاست  لزیاد با سرنوشت خودمن دارد،) من ساشباهت بسیار  

چرخدار  صندلی  این  و  نشینی  خانه  به  بیماری  دلیل  به 

مرا به یاد داستانهای احمد محمود نویسنده    گرفتار هستم (

جنوبی میاندازد. آنچه که مشخص است نویسنده موفق شده  

است دنیایش را با خواننده در میان  بگذارد و نشان بدهد  

اما باید برایش بهایی   ،هستی امریست شدنیکه تحمل این 

 .پرداخت

 1401بهار سال 

 ن اصفها 2022آپریل 
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 مهستی شاهرخی 

 
 

داستان   مجموعه  به  کاساندرا » نگاهی 

 فهیمه فرسایی  «، نوشتهمقصر است
شود تشکیل می داستان  3از    کتاب » کاساندرا مقصر است«

مقدس« »دروغ  هایعنوانبا   رفته«،  های  آب  و   »زندگی 

است« مقصر  برگردان  »کاساندرا  یک  .  از  بخشی  فارسی 

آخر، باره داستان  نویسنده به زبان آلمانی هم در  مصاحبه  

را تشکیل می آن  تکمیلی  » کاساندرا  دهدبخش  داستان   .

را به خود اختصاص مجموعه  حجم زیادی از    ،مقصر است«

 ست.  صفحه ا 82کلی طور که بهداده 

 خالصه داستان

، در حالی  در تابستان  خیابانیهای  در یکی از جشنماجرا  

کارناوال فضایی  شهر  و   یکه  خوردن  حال  در  همه  و  دارد 

هستند خواندن  آواز  و  می  ،نوشیدن  زن  شود.  آغاز  شهال، 

نوشیدنمیان و  خوردن  از  پس  که  است  با    ،سالی  آشتی 

و   کردن  معشوق  بدل  و  فراوانبوسهرد  همهای    چنین، 

در دوچرخه    ، سوار برگیالس شراب سرخ   چند  انداختنباال

مست و شنگول است،  جا که شهال نیمه راه خانه است. از آن

و    شود، نمیاندکه سر راه بسته   ینوار سفیدبه موقع متوجه  

دیدگی همان  خورد و ضرب ، زمین میناگهانی  یپس از ترمز

دنده همان! داستان از نگاه و زبان شهال یا  سه  و شکستگی  

 شود.دانای کل بیان می

افتاده    خیابانکف  حرکت  بی  ،زیر نم نم باران  اکنون شهال

در  اش  تواند از جا بلند شود. از طرف دیگر مثانهاست و نمی

پر شده و نیاز به تخیله   چندین گیالس شراب،  نوشیدناثر  

از بعد  این  دارد.  به  با  جا  را  خواننده  و  نویسنده  ذهنیات 

گذشته همخاطرات  درونیِ وگفت  چنین،    شهالیِ  گوهای 

شده   میبستری  آشنا  بیمارستان  به  در  یکی  و  کند.  دو 

باصحبت  و  پرچالش  و    های  مختلف  جمالت پرستاران 

وخردمندا کریستا  )اثر  »کاساندرا«  گویای  کتاب   ، لفونه 

پرآوازهنویسنده آلمانی ی  ی  فقید  و  بخش  (  فمینیست 

سازد. این مجموعه چند دیگری از زندگی شهال را برمال می

کند  ادامه پیدا میتا زمانی  الیه، پرکشمکش و پر مصیبت  

میداستان    پایانِ در  شهال  که   خود  بهتر  از  آیا  که  پرسد 

که سرنوشتش را به دست    جای ایننیست، به خانه برود به

و پرستارهایی که قصد تلکه کردن   نشناسدکترهای وظیفه

 او را دارند، بسپرد؟ 

 با کاساندرا   

یونان  اساطیر  در  دختر    باستان،  »کاساندرا«  زیباترین  نام 

  زیبایی  ، است. هومر  هکابه همسرش  پریاموس و    ،پادشاه تروا

هماو   دانسته  سانرا  بیشتر زیبایی؛  آفرودیت  که   ای 

. به خاطر خوشبختیآورد تا  برای او به ارمغان میبختی  رشو

  بندد ، خدای عشق دل به کاساندرا میآپولون  همین زیبایی،

است، برآورده گویی  پیشآرزویش را که داشتن موهبت  و  

دهد،  پاسخِ مثبت نمی  او  اما وقتی کاساندرا به عشق  کند.می

  های گوییپیشکسی به  که  کند  می  مُقدربرای انتقامجویی  

 باور نکند. ها را او ترتیب اثر ندهد و آنو صحیح  درست

اما    کند،میکاساندرا سقوط تروا را پیشگویی  به این ترتیب  

دیوانه   را  او  امید   بسیاری.  پندارندمیمردم  به  جوانان  از 

  .ندشومیکشته    و   ندنکمیازدواج با او در جنگ تروا شرکت  

ساله    8سرانجام خود کاساندرا هم یکی از قربانیان آن جنگ  

ناگزیر  می و  سقوطِشود  از  معمول،تروا      پس  رسم  به   به 

دهد. حاصل  ، تن در میفاتح  یجنگجوی،  آگاممنونبا  ازدواج  

د تحمیلی  ازدواج  پلویس  این  و  منالئوس  پسر،  .  استو 

تراژیک پیشگو  زندگی  زن  تراژیکاین  پایانی    و ا.  داردتر  ، 

)همسر  کلوتایمنسترا  دست  به  را  فرزندانش  و  خود  مرگ 
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کند و خود نیز میپیشین آگاممنون( و فرزندانش پیشگویی  

 .  شودمیکشته   او فرمانه ب

ایلیاد در  هومر  از  یونان  نویسندگان  از  و    ،بسیاری  آشیل 

تراژدی در  دوراوریپید  در  سپس  و  بعدههایشان    ی، های 

شیللر درباره  و    چون ویرژیل  ی انفیلسوفی چون سِنِک و شاعر

 ند.  اه کاساندرا نوشت

  ،نویسنده فمنیست آلمانی  ، لفودر دوران معاصر کریستا و

را  آ«  یونان دو کتاب »کاساندرا« و »مده  اساطیر  از  متأثر 

»کاساندرا«  کتاب  با  فرسایی  فهیمه  داستان   نوشت. 

شروعی   شودآغاز می  مدرنا گفتمانی  بگویی دارد و  وگفت

  .تراژیک ندارد

 نویسنده مهاجرتبار 

و )وکریستا    ،(2011دسامبر    1  -   1929مارس    18لف: 

نویسنده  و  ی  مشهورترین  آلمانی  از  زن  مهمترین یکی 

جنگ  چهره  از  پس  آلمان  ادبیات  است.  جهانی  های  دوم 

خطه   ولفو کشور  در  در  امروز  که  است، لهستان  ای  واقع 

لف  وو آثار ه است.دو در آلمان شرقی زندگی کر ه متولد شد

هر   از  آلمانینویسنده  بیش  زبان  ،زبانزن  دیگر  به  های 

و است.  آثارشو ترجمه شده  اغلب  در  ارائه  ،لف  جای   ٔ  به 
  تالش  اجتماعی   و   انسانی  مسائل   مورد  در  آماده  هایپاسخ

چه  با آنزاویه،    این  از  او  آثار.  وادارد  فکر  به  را  خواننده  دارد

رسمی   میادبیات  شمار  به  سوسیالیستی    ود،رکشورهای 

دارد.   اساسی  ادبیات وتفاوت  در  رایج  سنت  برخالف  ولف 

هایی که  و به جای ساختن شخصیت رئالیسم سوسیالیستی 

به کندوکاو    ، نمونه و سرمشق خوانندگان باشند  بایستمی

پردازد. نگاه صلح طلبانه و  ها میدر زندگی شخصی انسان

  های اصلیاز دورنمایه  ،زنان  هایخواست توجه به مسائل و  

رمان »شهر فرشتگان«   این نویسنده تنهاولف است. از  آثار و

 به فارسی ترجمه شده است. 

 ورزی توقف نشانه اندیشه

است« مقصر  کاساندرا   « داستان  سر  بر  با :  برویم  داستان 

ترمزِمی  آغازتوقف   داستانِ  ،دوچرخه  شود.  برای    آغازی 

مدرن و فرامدرن، نه نقطه حرکت دارد    های ماست. داستان

 و نه اعمال قهرمانی. 

ابتدای داستان  ترمزِ ترمز و ایست و توقف و  ،  دوچرخه در 

تکلیفش    خواهدمیست. زنی  ا  تأملی ناگهانی بر زندگی شهال

روشن کند. این تعمق، این  و زندگی و مشکالتش  را با خود

کتا شنیدن  طریق  از  که  متن مقایسه  بازخوانی  یا  گویا  ب 

  ژرفاشهال را به    ،گیردولف صورت میوکاساندرای کریستا  

تاکنون  می که  شهالیی  زوال  برد.  با  مقابله  فکر  برای  در 

بازسازی ظاهرش از طریق عمل جراحی زیبایی بینی و شکم  

نقب بزند درون خود و روح خود    که بهافتد  به فکر می  ه،بود

های کریستا وولف از راه  یدگاهد  درکعمق ببخشد.  و به آن  

و جستارهای نغز     شنیدن متن کتاب ِبارهخواندن و چندین

 برای شهال، گامی بزرگ در این راه است.کاساندرا /وولف

 

 
 

 گر ناتوانی نظاره

چون   ،شوکضربه و  بیند که چگونه بر اثر  شهال خود را می

است و به ناچار مرتب    شدهکودکی عاجز از کنترل ادرار خود  

پرستاران   کمک از  حتی و  و  آشپزخانه  کادر  پرستاران، 

برای  و آمدند،  های بیمارستان که دایم در رفت  چینظافت

با    . ولی همگیخواهدلگن و تخلیه ادرار کمک میگذاشتن  

می او  از  کندخوشرویی  صبر  دقیقه«  »یک  که  و    خواهند 

حیاتی و  واجب  کارهای  انجام  از  بعد  وقت  »االن«،  شان، 

به کارش  گوش پیدا خواهند کرد و  را  او  دادن به خواست 

رسید.   دنده  سرانجامخواهند  داستان،  شکسته بیمار  در  ی 

اتاق بلبشوی   از آمد و شد کادرهای بیمارستان به  ، اختیار 

 کند.  ها را خیس میدهد و مالفهدست می

نیاز    روی دقایق گروتسکِاز یک سو،  لحظات    شهال در این

و   ادرار  تخیله  برای  لگن  بعد  شاش  سپسبه  و  شدن  بند 

مالفه کردن  زیرش  خیس  میهای  سوی کند  تمرکز  از  و 

درباره    ولفوکریستا    نغزجمالت    دادن بهدر حال گوشدیگر  

131



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

بهکه    است  کاساندرا برای  انتظار  حین  خود  نوبه  پایان  به 

سرشار از  اش، به گذشته پرتالطم و  سرنوشت شوم رسیدن  

 نگرد. او برای رسیدن به این مرحله از درک، چالش خود می

 چندین خوان را پشت سر گذاشته است. 

 ها در مهاجرت تضاد نسل

است« مقصر  کاساندرا   « مهاجرت  داستان  ادبیات    ،به 

با تمام  (  پیوندی با جامعههمخصوص ادبیات انتگراسیون )به

تعلق دارد.  هم    ی که سر راه آن است،ها و مشکالتچیدگیپی

مهاجرت شهال و ایرانیان  نویسنده در این داستان نه تنها به

مهاجرت کاتیا و نادیا )دو زن روس چگونگی  بلکه    پردازد،می

آلمان(   در  مهاجر  اوکراینی  مطرح  و  نیز  را  آنان  مسائل  و 

زنمی شرایط  به  خواننده  چارچوب،  این  در  و  کند.  دگی 

نسلی که    برد؛ پی مینیز    مهاجراننسل دوم  های  کشمکش

خو  فرهنگ کشور میزبان    با  ، پسر شهال،مانند پیروز  اغلب

شنبلیله    اند،گرفته تند  بوی  و  در  از  بیزارند  سبزی  قورمه 

با  ها را  نکته  پیتزا را بیشتر دوست دارند. فهیمه فرسایی این

غیرمتعارف   و  گویا  خواننده  تصاویری  به  خوبی    منتقلبه 

   د.کنمی

است«  مقصر  کاساندرا   « دیگر،    داستان  سوی  ادبیات از 

است.    تمهاجر دو  توان  وچون  به  هم    لفوکریستا 

  آلمان شرقی زندگی   نیل بوده، ولی در شهر برتبار  لهستانی

انی  که به زبان آلمتباری بود  نویسنده مهاجر  کرده است. او

نوشت و در زبان آلمانی موفق و مشهور شد. فهیمه فرسایی 

به آثار این زن نویسنده ارادت دارد و در این داستان از این  

 .  کندمینویسنده و سبک خاص او تجلیل 

 های شخصیت زن مهاجرپیچیدگی

کوله با  مهاجر  و زن  شیرین  و  تلخ  خاطرات  از  باری 

فرسایی با استفاده از  .  های سنتی به اروپا آمده استآموزش 

این  جریان سیال ذهن شگرد   ها و  همانی کردن موقعیتو 

ماجراها، زمان حال داستان را به گذشته یا برعکس، گذشته 

به مقایسه  را به حال پیوند می مسایل و  زند و خواننده را 

آنهادشواری  با  که  دستیی  هدایت  بهها  است،  گریبان 

عنوانمی به  سفری مثال    کند.  در  را  خود  کودکی  شهال 

؛ سفری پرماجرا با قطار که  آوردمیزیارتی به مشهد به یاد  

تزویر و  میدروغ   تلقی  »زرنگی«  این  ،  در  مجاز.  و  شود 

پیش از آن   ه،برای او بلیط قطار نخریدکه    شهال  پدرداستان  

، زیر نیمکتها برسد، شهال را به  به کوپه آن کنترل    که مامور

که   مرده  جایی  موش  و  وسوسک  آشغال  از  است،  پر 

زیارت در برابر  دروغ و دغل بازی    نهدر این صح.  فرستدمی

 پابوسی حرم امام رضا رفتن، گذاشته شده است.و 

 شدهحجب و حیای درونی  

و   است  بیمارستان  در  بیمار  عنوان  به  که  هنگامی  شهال 

  کنند، ه میمعایناو را  ها یا پزشکان اورژانس با عجله  انترن 

« عامیانه  بِ  عبارت  خاک  ده ها  نیاتهر  سرم«ه  اِوا  انش  از 

شده شهال است  این نشانه حجب و حیای درونیافتد.  نمی

تنها از باال زدن مالفه،    داند هدف پزشگانکه هر چند می

، باز هم احساس  مشاهده عضو لطمه دیده یا تصادفی است

وقتی گروه پزشکی برای معاینه  کند، تا جایی که  شرم می

مدارک یا  ها هم طبق  دهد. آن شان را نمیجواب   ، آیدمیاو  

ندارند  یهایعکس یا  دارند  می  ،که  را تصمیم  شهال  گیرند 

ها در  پزشگکه    این بیمار تنها در پایان، زمانی  عمل کنند!

کردن   ترک  آن   وارروستایی  هستند، اتاق  حال  تشکر از  ها 

 کند.   می

 زبان و هویت

، ولی  فهمدمیدر حدّ مکالمات روزمره  شهال زبان آلمانی را  

کاش  زند. آرزوی نویسنده این است که ایمیحرف  تته پته  

طور کامل  بهلف را  وکاساندرا و رمان کریستا و  داستان  شهال،

باشد  وو  و  فرسایی  خواستاین شاید تجلی    فهمید.می لف 

فرهنگزبان  مادرِنویسندگان،  که   و  به آموزی  آموزی 

 مهاجران دیگر بشوند.  

می بعد  پرونده  کمی  که  پریشانبینیم  در    حالبیمار 

بیمارستان گم شده است؛ این بهترین تشبیه و استعاره از  

مطلق  »بی گذراندن    که  ستا  شهالهویتی«  از  پس 

زمانی که   بسیار،  میپرونده  ماجراهای  و  شود،  پیدا  تعلیق 

میشدگی  گم سر  پشت  و  را  هشدارها  با  گذراند، 

یابد و به  رای آغازی نو میراهش را ب  های کاساندراهنماییرا

 .  کندغلبه می تردیدش

 مقصر کیست؟ 

گناه و تقصیری   نمادی از  ، : نام کتاب«کاساندرا مقصر است»

تقصیر؟ مگر   کدام از جانب کاساندرا است. ولی چه گناهی؟ 

قول  نقل  شهال  کرده؟  چه  و  های  کاساندرا  هشداردهنده 
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بارها و بارها  لف را  ونوشته کریستا و  ،کاساندراکننده  تهییج 

بازخوانی جمالتی شنود و ملکه ذهنِ خود میمی با  سازد. 

فهمیم تقصیر  شود و میمعما حل می  ، گویدکه کاساندرا می

باز  پندها و  با    کهاست  ا  با کاساندر را  جمالتش فکر شهال 

زندگیش    بقیهتا برای    اندازدمیو مغزش را به کار    کند می

 . تصمیم بگیرد

  همراهی با باختین

باختین   میخاییل  نظریات  از  استفاده  با  دارم  سعی  اینجا 

است«   مقصر  »کاساندرا  داستان  به    اغلب.  بیندازمنگاهی 

به کتاب پوینده  یاد محمد جعفر  باختین توسط زنده  های 

ادبی با آثار    متون  ،باختین  به باور  فارسی ترجمه شده است.

گفت از  پیش   دارند  وخود  نمایانگرگویی  های  تفاوت  که 

تفاوت یا  افراد دوران  اندیشه  فرسایی  .  ندهای  داستان  در 

کریستا  می کاساندرای  گهربار  کالم  و  نغرگویی  که  بینیم 

به ذهن و  چکد و  لف چنان قطره قطره بر جان شهال میوو

نفوذ می را    که  گویی کند،  قلبش  چون دارد کتاب مقدس 

 .  خوانداز بر میوردی 

   –نویسنده    و لف  واندرای کریستا ورابطه بینامتنی بین کاس

که جمالت کاساندرا را  شود  برقرار میدانای کل و شهال  یا  

کند. کاساندرا قدرت پیشگویی دارد و با  زمزمه و مزمزه می

آورد.  خود معنویت و اندیشیدن را برای شهال به همراه می

پالستیک   با جراحی  این  از  پیش  اگر  یا    خواستمیشهال 

بدهد،  ظاه  ،توانستمی تغییر  را  تصویرش  و  بار  ر  با  این 

می کاساندرا  آنتوراهنمائی  میاند  دیگران خواهد  چه  با 

درمیان بگذارد و دیگران را با دنیای خودساخته خود آشنا 

میاو  .  کند کاساندرا  کمک  بیابدبا  را  خود  کلمات  ،  تواند 

، دریابد  خود را بیان کند و به مدد اندیشیدن  هایخواست 

اینهاراهکه   جاست که ی متعددی در زندگی وجود دارد. 

ا وار  شهال زندگی را همراه با سیب رویال گاالی خود، حوّ

 . داندمیرا آن زند و قدر طعم هر لحظه میگاز 

خواننده  صدای    با »من حالم خوبه« که در طول قصه    ترانه

گواه این است که شهال گر چه   اندازد،آلمانی طنین میراک  

اما در کل یک جاهایی    ،اش شکستههاز دوچرخه افتاده و دند

چند صدایی  به    گذشته،  این نماد از آن»حالش خوب است«.  

 دارد. اشاره این رمان بودن یا پلی فونیک 

 درک خود با ایجاد فاصله 

از زمانی که  پس از آن ترمز ناگهانی و تصادف، یعنی    شهال

بر    ،بیندتخت بیمارستان می  ضعیف، اسیرِبیمار و  خود را  

فرصت   این حالت افقی،  و در  شودناتوانی خود آگاه میعجز و  

که ای  چهره  ا دیگران ببیند و ب  زاویه دیدخود را از    یابد می

شامگاه  که تا  به عبارت دیگر او  .  آشنا شود  ، دیگران از او دارند

می  جزیی که  بود  و جمعی  آن کل  ومیاز  و  خورد  نوشید 

در   ،بوسیدمی کوچک  تصادف  یک  و  شدید  ترمز  یک  با 

میموقعیتی   قرار  دریچه   گیردبرزخی  از  را  خود  هویت  و 

انسانی    او  .بیندمی  ،دیگران، مثالً پسر جوانش پیروزچشم  

  است؛  ست که از کلیت خود جدا مانده و از جمع جدا شده ا

از ال و  کند و آهسته آهسته  خود تعمق میپس در فردیت  

ایی  هلف یا نقل قولوبه الی کلمات کتاب گویای کریستا و

 نگرد.  از او به خود می

در این دوران فردیت خود را، هویت    ، شهالباختین  باوربه  

پرورش می کلمات  آن  با  را  خود  جای  شخصی  به  تا  دهد 

( پیروزالً  )مث  اطرافیانشگروتسکی که از خود در ذهن    چهره

گرفته به    ،بود  نقش  بیشتر  آگاهی  با  نویی  دیگران تصویر 

عمل بینی و شکم    چونهایی  تر از همه کلیشهمهم  بنمایاند.

که    کند جا میجابه  جدیدیتصویر    بارا که در سر داشت  

پروراند. خوشبختانه وقت هست و اهمیت از خود می  دیرتر

ست که انسان از  قدر زمان حال را دانستن در رمان در این ا

آمدن آینده نیز آگاه است و برای همین همیشه در صدد  

 برای آینده طرحی نو از خود و زمانه خود در اندازد.   ،است

 های دیگر داستان

در آلمان    جوای پناههای مقدس« سرگذشت خانواده»دروغ

پسر هیجده ساله یک زوج سیاسی    ،از زبان امید  که  است

که زندگی مشترکشان با شکست روبرو شده و   شودنقل می

بزرگ  خود  مادر  با  و  پدر  بی  مذکر،  است  فرزند  در  شده   .

های مقدس، به قول  رسد که منظور از دروغظاهر به نظر می

راوی(  شمسی   شیرینی  دروغ)مادر  واقعی  مثل  است  های 

بی    رو،و از اینشود  گفته می  پاپا نوئل که به کودکانبودن  

گی. ولی این دروغ ها شیرینه! آدم که  راس می.  »..:  خطر

 نباید همیشه واقعیت رو بگه«.  

 به صورت مونولوگ نوشته شده که  »دروغ« در این داستان  

است زیاد  بسیار  روی صحنه  بر  آن  اجرایی  قابلیت  در    ،و 
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 مایشنامه . داستان اصالً یک نشودگفته میهای مختلفی  الیه

گردد  برمیشمسی    : موضوع اصلی آن به زندگیاست  کامل

و مورد تعقیب قرار گرفتن،   ازدواج سازمانی که پس از یک  

آنمیاروپا  به   در  ازگریزد،  متعصب  جا  جدا    خود  همسر 

. آوردشود و به مطالعه و سرانجام گیاهخواری روی میمی

مغازه چای  یک  خود    آلمانی  دوست پسرسرانجام با    شمسی

نمونه خوبی از فراز و فرود    این داستان  کند؛ فروشی باز می

های زندگی یک تبعیدی سیاسی را نشان و پستی و بلندی

 دهد که به روی صحنه آوردنش خالی از لطف نیست.  می

از  »دروغ که  است  ساختی  خوش  داستان  مقدس«  های 

 ست. ا ایلحاظ زبان نیز در خور توجه ویژه

مدل  امید و  خودرو  به  عالقه خاصی  که  است  های  جوانی 

او   دارد.  آن  لحن    زبان  هبمختلف  های دهه  سال جوانان  و 

و شخصیت و خصوصیات اطرافیانش را   زندحرف می  1990

به پژوی    ش شمسی،کند: مادراتومبیل تشبیه میانواع  به  

ای جادار  همحفظه سوراخ سنبه و  ماند که پر از  می  1007

کند  تشبیه می ،پورشه نسل یوکستر به ماشیناست. پدر را 

می روش  و  سر  از  استقامت  و  هِ»نیرو  دوست  بارید«.  را 

بنز مرسدس  »چون  سرانجام   ،دخترش  و  است«  فریبنده 

تصور    دو درِ خاکستری رنگی  آینده خود را چون سیتروئن

    دست آوردنش باید زحمت بکشد. کند که برای بهمی

و   زند حرف میزبان گیاهان ه ببرعکس   پیروز،شمسی، مادر

برای مخاطبش  یک نسخه داروی گیاهی   جملهدر پایان هر  

آدممی »دروغپیچد.  داستان  و های  ساخته  مقدس«  های 

تبعیدند ازپرداخته  ولی  داستان  نقل  یک  دیدِ    ،  کودک 

و    ؛شودمی مادر  و  پدر  دست  زیر  که  شرایط کودکی   در 

شود و شاهد اختالف عقاید بین والدین  پناهندگی بزرگ می

ستیزی و بدبینی  زن،  پدراو از  خود نیز هست. یگانه میراث  

  .استشمسی نسبت به 

 »زندگی آب رفته« 

عنوان   رفته«»زندگی آب  مجموعه یادشده،داستان  سومین  

اصلیدارد.   نمایانگرایده  زندگی    ،  حریم  شدن  شکسته 

ب از  بسیاری  است.  غرب  جامعه  در  های  رنامه خصوصی 

ایده شکل گرفته این  با  و میتلویزیونی  نشان  اند  تا  گیرند 

، عمومی شده است و در  هچه خصوصی بودچگونه آن  ، دهند

این ایدهمعرض تماشا گذاشته می از طریق مردم    ،شود. با 

لحظات خصوصی دیگررسانه تماشاگر  زندهها،  به طور    ان، 

 شوند.  می

داستان رفته«  آب  نژادپرست زندگی    »زندگی  قاتل   یک 

داستان  است این  در  که  .  مونولوگ  صورت  صفحه   20به 

ای است آدمکش حرفه  ، بازتابنده افکار یکنوشته شده است

ن:  اکه برای این که یک لقمه جگرغاز )به قول ایرونی ها هم

کشد. او  گیرد و آدم می، پول میبخوردنان و بوقلمون( را  

ت به مکالمات  ورود  لفنی مهاجران مختلف گوش درابتدای 

  ، ردیک تانزانیایی، یک کُ  :کند ها را تحقیر میدهد و آنمی

و یک نوازنده    یهروس  اهل  پرستاری،  یک خانواده فیلیپینی

که هم ازمهاجران  گیونزوئالیی  مختلف    ی  در    جهاننقاط 

صدای    ،ماجرایا  هستند. پیش از شنیدن هر داستان  آلمان  

گلوله  میای  شلیک  نژادپرست،.  دشوشنیده  قاتل  نظر    از 

با ماندن در   اومهاجران  او تنگ کرده،  »وطن«  اند و  جای 

غصب را  او  آب  .سهم  »زندگی  از  همین  غرض  هم  رفته« 

»فقط باید بیدار بمونی و نذاری گوید: او در جایی میاست. 

 زندگیت، آب بره.«  

از بیشتر    ، ها و کودکانبه مرور متوجه می شویم که نوجوان

گلولهدیگران   دارنددر معرض خطر  قرار  او   از جمله   . های 

خاله  به  که  ساله  نه  تا  شیالی  زده  زنگ  دانمارک  در  اش 

پرنده ریهااحوال  دانمارک    اش  در  شیال  )یعنی  بپرسد 

پناهنده است(. شیال به غیر از زبان پرندگان سه زبان زنده  

رست خواهد فضانورد بشود! دزند و میحرف میهم  دنیا را  

لحظه میدر  که  میان  ای  از  را  همتاهایش  و  شیال  خواهد 

 شود. برنامه قطع می ،بردارد

 

نشر    ،ص  132،  » کاساندرا مقصر است«مشخصات کتاب:   

 سوئد 2014ارزان، 
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 کریمی  فریبا

 
 

 می  شنیده  ها  زنجیر  صدای   سرانجام

   شود
نرگس   "زمین    تا  زن   "از  رمان  بر   یادداشتی) از 

 (مقدسیان

  

  اقلیمی  هویتی  تواند  می  آنکه  وجود  با   زمین،   تا   زن  از  رمان

  مرزهای  از  را  پا  توانسته  خوب  خیلی  اما   باشد  داشته

  رمان  این  مضمون  واقع  در.  بگذارد  فراتر  هم   خود  جغرافیایی

  ست  صدایی  بلکه  نیست،  سرزمین  یک  مردم  مشترک  درد

  سیاستهای  گردانندگان  گوش  بر   را  خطر  زنگ   تواند  می   که

  در صدا به  نیز جهان اجتماعی  و  سیاسی اقتصادی، اقلیمی،

 .آورد

 . کند می آغاز را خود حیات راوی چند  با رمان

 (  اسماعیل)روشنک،ایران،کاوه

 ازهویت   بیرون  نمادی   عنوان  به   کدام  هر  که  راویانی

 . شوند می  نقش گر  ایفا نیز خود،   داستانی

 و   سحر  مادر  زحمتکش  زنی(  کاوه )    اسماعیل  همسر   ایران

  وطن  مام   عنوان  به  و  باشد   ایران  سرزمین  نماد  تواند   می  خزر

  کشد،  می   بسیاری  های  رنج   و   سختی   که  حالی   عین  در

 خود   فرزندان  جوانی  و   گی  زند    شدن  پرپر   و   نابودی  شاهد 

  در  مدام  خود  نفره  چهار  خانواده  جمع  در  آنها .   باشد   می  نیز

 همیشه   اما  بچرخد،  اقتصادشان  چرخ  تا  هستند  دویدن  حال

  توانفرسای  شغل  در  عمری  که  پدرشان   و  زنند   می   جا  در

 شصت )  سنی  در   رفته  تحلیل  جسمی  با   است  بوده  معدن

  و  آرامش  حق  باز  اما  باشد  بازنشسته  تواند  می  که(  سالگی

 نه  و  هستند  او  حامی   کار  قوانین  نه  زیرا  ندارد،  را  استراحت

  نکند   کار  اگر  کند؛  حمایت  او  از  تا  هست سندیکایی  و  صنف

  های  غره  چشم  از  مهمتر  همه  از  و  گذرد   نمی  زندگی  چرخ

  بنوعی  خود  که  ایرانی  ،  ماند  نمی  امان  در(  همسرش)  ایران

  تبدیل   هم  او  و  ست  داری   سرمایه  ی  آلوده  سیستم  گرفتار

  بتواند  تا  کار،   و   کند   کار  باید  روز  شبانه  که   شده  ماشینی  به

  سرمایه  سیستم  تفکر  به  زیرا  زندگی؛  نه  و   کند   کار   دوباره 

 انباشت   به  آنها   که  است  کارگر  کار  نیروی  با  تنها  داری

  خانواده  نابودی  شاهد   باید  حال  عین  در.  رسند  می   سرمایه

  نیز  خود  اجدادی  و  اباء   سرزمین  و   ملک  مهمتر  همه  از  و

  این (  زباله دفن محل به   شان  زمینهای شدن تبدیل .) باشد

درد  گذرد  می   گیالن  استان  در  روایتش  که  داستان  ،  

  کاوه  ایران،  ،  روشنک)    اصلی  شخصیتهای  ی  همه  مشترک

  خانم شمسی، ) آن فرعی   شخصیتهای حتی  و(   اسماعیل یا 

  واقع   در(.  باشد   می   نیز  ووو   ،بابک   مکانیک  رضا   مونا   جان،

  آسیب  و   دستمزد  و   کار   معضالت  بر  عالو   آنها   ی  چانه   و  چک

  نکته.  باشد  می   نیز  زیستشان  محیط  آلودگی    اجتماعی  های

 در   شاید  که  است  این  رمان  مضمونی  تفسیر  ذکردر  قابل  ی

 کند  اقتباس آن از فمنیستی  نگاه یک مخاطب اول ی وهله

 تغییر   و  تحلیل  به  رو  رویکرد  این  آن،  تر  عمیق  بُعد  در  اما

  بین   داری  سرمایه  سیستم  که  تفاوتی  به  توجه  با  رود.  می

  و   پنهان  ستم  روایت   اما   گذاشته  زنان  مزایای   و  حقوق 

  نمی   دور  نظر  از  را  است  رفته  مردان  ی  جامعه  بر  که  آشکاری

  فشار  در  آنان  لهیدگی  و  مردان  شغلی  امنی  نا    به  توجه.  دارد

  آوار   زیر  سهراب  شدن  کشته  مثل.  سخت  محیطهای  کاری

 . معدن در کار

  عنوان   به  را  خطه  این  اگر  شناختی  جامعه  نظر  از  واقع  در

  می   کنیم   تلقی  ایران  ی  جامعه  کل  از   آماری  ی  نمونه  یک

  از  ندارد،   خوبی  حال   ایران،  که  رسید  نتیجه  این  به  توان

  نگاه یک  با   و   است  تعرض  و   تخریب   حال  در  زمین   و  آسمان

  گویی  شویم می  دقیق داستانی شخصیت به وقتی استعاری

( مان زمین ایران و  ایران داستان شخصیت)           دو هر

 . شوند می  هم  بر نظیری  همپوشانی یک در

   عنوان   به(  فیل  لند    ی  زباله)  سراوان  در  زباله  دفن   سالهاست

  اعتراضات   و  زیست  محیط  کارشناسان    های  دغدغه  از  یکی
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  جهت  در  کاری  چرا  اما  است  شده   تبدیل   گیالن  در  مردمی

 شود؟  نمی  و نشده انجام اعتراض و خواسته این رفع

  محیط   بحران  معضل   به  توجه  تنها   رمان   صدای  واقع  در 

  این  تجمع و انباشت زیرا  نیست گیالن جغرافیای در زیست

 ماری  سیاه  همچون   است  آن  حاصل  که  ای  شیرابه  و  زباله

  این  و   باشد  می   دیگرنیز  مرزهای    ورای  به  خزیدن  حال  در

  مگر.  ست  جهانی   مشکلی  بلکه  گیالن   مشکل  تنها  نه   دیگر

  کند   می   فرقی  چه  نیستند؟  زمین  سالمت  نیازمند   بشر  ابنائ

   آفریقا؟  شاخ در یا  بیفتد اتفاق  ایران در تخریب این

  قائل  ارزشی  و   اهمیت  مسائل  این    برای  جهان  رهبران  چرا

 از  خود  جیب  کردن  پر   پی  در  مدام  آن  بجای  و  نیستند

  و  جنگ  های  شعله  کردن  روشن  و  تسلیحات  فروش  طریق

 دارد   خانه  زراد  به  نیاز  زمین  آیا.  هستند  زمین  تخریب  نهایتا

  وقعی  المللی   بین  سازمانهای  از  هیچکدام   چرا  پاک؟  هوایی  یا

  نهند؟  نمی  زیست  محیط  تخریبگران  به  معترض  صداهای  به

 حفظ   از  بیشتر  اش   منافع  آیا  افروزی  جنگ  و  جنگ  همه  این

  جهان  بر  حاکم  داری  سرمایه  نظام  چرا  است؟  زیست  محیط

  را  جهان  عطسه  یک  با  قولی  به  که    جهانی  طراح  بعنوان

  این  به   نسبت  کند   می  مرگبار  های   سرماخوردگی   دچار

  تاثیر  توان  حالیکه  در .   است  تفاوت   بی   اینقدر   حیاتی  مسئله

  فعلی  های  سیستم  خاصیت  آیا .  دارد  را  درصد   صد  گذاری

  در  خوبی  اطالعات  و  آمار  دررمان  باشد؟   تواند  نمی  این  جز

 میزان   تا   جهان  گرسنگان  تعداد   از.  است  آمده   متعدد  موارد

  علیه  فیزیکی   و   جنسی  های  خشونت  همینطور  آلود  آبهای

 . کودکان و زنان

 چون  شخصیتهایی  تکنیکی بازی یا  ترفند  یک در نویسنده

  کنش   و   باشد   می   روایت  فعال  و   اکتیو  شخصیت  که  روشنک

 ،بعنوان   گردد  می  باز  مشروطه   انقالب  به  او  فعالیت  و

  تن  چند  همراه  اجتماعی  کنشگری  و  روشنفکر  شخصیتی

  ،مهکامه  سیاح  فاطمه)    گیالن   ی  خطه  زن  فعالین  از  دیگر

  حال دوران به را ( روستا شوکت و  صدیقی  جمیله محصص،

  کنونی  تاریخی  بستر  در  آنها  دادن  قرار  با  و  کند  می  احضار

 ی  بوته  به  کنشگران  این  با  را  ها  سیستم  ی مواجهه  شرایط

 قرن  یک  گذشت  از  بعد  که  سنجشی  گذارد،  می  سنجش

  و   آلوده  قیمت  به  حتی .  است  نداشته  خود  رفتار  در  تغییری

 . جهان کل  شدن نابود

 داستانی   شخصیت   از  بیرون  نمادی  که   دیگری  شخصیت

 و   ایران  دختران  از  یکی  نام  خزر.  است  خزر  ،  دارد  خود

 خزر   دریای  از  نمادی  تواند  می  او.  است(  کاوه )     اسماعیل

  حال  در  محیطی  زیست  های   آلودگی   با   که  دریایی )    باشد 

  پی   در  کاوه  و  ایران  دختر  خزر  که  همانطور(.ست  نابودی

 آزار   و  خشونت  مورد  جوان  یک  های  کمپلکس  انباشت

  عریان  تابوی  دلیل  به  خانواده  اما  ،  گیرد  می  قرار  جنسی

   به  روز  خزرهر  و  ماند  می  باز  گیری  پی   از  حادثه  این  کردن

 (   فروشی  تن  و اعتیاد. ) شود می گرفتار دیگری منجالب

  نمونه  این  از   متعددی  های  آسیب  با   خواننده  رمان   طول  در 

  های  ،فقر،آسیب  شود  می  آشنا  خود  کلی   ی   جامعه  آماری  ی

 های   خشونت  تجاوز،  مثل  عاطفی  و  روانی  ویرانگر  و  جدی

 کودکان   از  استفاده  سو  فروشی،اعتیاد  فیزیکی،دزدی،تن

 را   همه  روایت  روند  در  که  ها   آسیب  این  از  بیشمار  و  پسر

 به   آلوده  همسری  با  مونا.  کنیم  می  احساس  و   بینیم  می

 آن  شود می خانواده چوب چار  از خارج روابط درگیر اعتیاد

 .است پدرش  جای که مردی  با هم

 خزر   خود  نیرومند  کاریزمای  با   دیگررمان  شخصیت  روشنک

 می   قرار  خود  های  روشنگری  و  حمایت  تحت  را  خزر  امثال  و

  دیده  آسیب  این  کنار  در  معضالت   همه  وجود  با  و  دهد

  متاسفانه  اما  شود  آنها  رسای  صدای  کند  می   وتالش   هاست

 ازمسیرناخلف   باید  که  هستند  ها  روشنک  امثال  همیشه

  حیات  به بیشتر  آنها  تا  شوند حذف  داری  سرمایه  هوادران

 را   روشنک  رمان  انتهای  و   ابتدا.   دهند  ادامه  خود  وار  انگل

 .  کنیم  می  مشاهده  بازداشتگاه در

  دوست)  بابک   که  داستان  دیگر   شخصیت  و   راوی  اسماعیل

  نمادی   به  تواند  می         نامد،  می   کاوه    را  او(  روشنفکرش

  طریق  از  و   زند   می   پس  را  قربانگاه    که  شود   تبدیل

  احقاق   برای  مجازی  فضای  همچنین  و  بابک  روشنگریهای

 آهنگری   کاوه  شود،  می  بدل   آهنگر  ی  کاوه  به  خود  حقوق 

 را   زمانه  ضحاک  از  خود  سرزمین  جوانان  نجات  توان  باید  که

 نشود،   اش  شبانه  های  کابوس  اسیر  دیگر  شاید  تا  باشد  داشته

  به  را  ایران  و  خزر  سحر،  ها   داعشی   آن  در  که   هایی   کابوس

  های  کوه  پشت  گرفتن  سنگر  با   وکاوه   اند  گرفته  اسارت

 .   آنهاست نجات برای راهی جستجوی در لندفیل آشغال
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  لغات  از  استفاده  رمان  این  مورد  در  دیگر  بیان قابل   ی  نکته

  بومی   لغات  جاهایی  در  حتی  ست  بومی  المثلهای  ضرب  و

  به آسیبی تنها  نه  این و  شوند  می  معیار های واژه  جایگزین

 .است  کرده  نیز  قویتر و   رسا  را  آن  بلکه زند   نمی   روایت  زبان

  می هم ایرادتی محسنات  بر عالوه ای نوشته هر اینکه  البته

   آنچه   اما   ست  منطقی   و  قبول  قابل  حرف   باشد  داشته  تواند

  که  است  روایت  ارزش  با  و   مفید   ی   مایه  جان  است   مهم

  این  در ما  که آورد  می   بدست را  آن  خوانش،  از  بعد   خواننده

 .   رسیم می ارزش آن به رمان

  قائل  گرامی  نویسنده  زحمات  برای  که  ارزشی  به  توجه  با

  قاعده  این  از  مستثنی  نیز  نظر  مورد  رمان  شک  بی   هستم

 توانست   می   رمان  مثال  برای  دارد.  ایراداتی  یقننا  و  نبوده

  روایت  قسمتهایی   در  یا  و.  بشود  هست  که   آنچه  از  تر  کوتاه 

  این  وجود  با  البته  رفت.  می   بیانه  و  خطابه  سمت  به  بیشتر

 .گذارد  می   مخاطب  روی  را  خود  نظر   مد   و  واقعی  تاثیر  رمان

  مرد  نظام  داری،و  سرمایه سیستم  فساد  با  تقابل  رمان  کلیت

 سیستم   همین  ستم  قربانی  بنوعی  خود   که  ای  ساالرانه

  زمینهای  غارت  ،  زیست  محیط  تخریب  همچنین  است،

  نابودگرانه  و  رویه  بی   سازهای   و   ساخت   و  کشاورزی

 سرمایه   سیستم  همین  از   که  کسانی  توسط  اکوسیستمی

 بسیاری  و  آدمها  وارگی  شی  و اعتیاد.  کنند   می  ارتزاق   ساالر

 سرمایه   نظام  همین  پوست  زیر  که  اجتماعی  های  آسیب  از

  لندفیل  ی  ها  شیرابه  که  شود،نظامی  می  تولید  باز  ساالر

  اژدهایی  به   رود  سیاه  از  سیاهی  مار  چون    را   کوه  آشغال

  و   است  کرده  تبدیل  دررشت  گوهررود  و  زرجوب  چون  دوسر

  تولید)  گیشه   چون  هایی   کارخانه    پسماند   افزودن   با   نهایتا 

   های  شرکت  از  خیلی  و(   بهداشتی  ارایشی  لوازم  ی  کننده

  سمی   و   شالیزارها  در  ساختن  جاری   بر  عالوه   را   آن   دیگر

  یقننا  و   کند   می    هم  خزر  ی   روانه   کشاورزی  زمینهای  کردن

  شدن  آلوده   بعد  و   دیگر؛  جهانی   آبهای  به  آن  از  بعد

.  ها  سرطان  انواع  ازدیاد   و   رشد  بعد   و  کشاورزی  محصوالت

  نمی   دیگر  پس  رفت؟  خواهد  کجا  تا  چرخه  این  ی  دامنه

  ایران   محیط  زیست  به  مختص  آسیب  این   که  کرد  ادعا  توان

  افعی  این  که  بسا  چه  و  است  آن  گیر  در  جهان  بلکه  شود  می

 و   یافته  راه  زمین  کل  به  سردیگر  هزاران  با  تاکنون  دوسر

 توان   ای  سرمایه  هیچ  دیگر  که  رسد   حدی  به  تخریب  شاید 

 . باشد  نداشته را آن با مقابله

 .  کرد  باید  کاری است نشده  دیر تا پس

 "کند  نمی حس را هایش  زنجیر نجنبد جای از آنکه"

 ( لوکزامبورک رزا)
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 شیوا شکوری 

 
رمان   ای«بررسی  شیشه  سرور    »گورستان  اثر 

 کسمایی 
  2021نشر نوگام. لندن.  

 
   رمان مشخصات 

به زبان      Actes Sudتوسط نشر   2002کتاب اولین بار سال    این
نشر  توسط  به زبان فارسی    2021دسامبر      درو    فرانسه منتشر شد

 نوگام در لندن منتشر شد.  
که هر فصل با نام »گور    صفحه328  هشت فصل است دراین رمان  

فرگرد...« یک تا هشت شماره     -سنگ نبشته شهر مردگان  -793
هر   و  بخش  دوازده  تا  شش  شامل  فصل  هر  است.  شده  گذاری 
از   پیش  هرفصل  آغاز  است.  بیشتری  صفحات  تا  دو  بین  بخش 
شروع روایت، گفتگویی است میان زرتشت و اهورامزدا در باره ی  

ک  توفان جم.  عنوان  که  جم و  تاب هست: »گورستان شیشه ای« 
بازتابی است از عکس شهیدان در قاب های شیشه ای باالی گورها  

 در قبرستان بهشت زهرا. 
  چکیده:

این  شود.  می  آغاز  زرتشت  و  اهورامزدا  میان  گفتگوی  با  کتاب 
گفتگو راجع به توفان جم است و زرتشت از اهورامزدا می پرسد که 
آیا قبل از من هم از کسی خواسته بودی که رواج دهنده دین و آیین  
تو باشد و اهورا مزدا می گوید آری. از جم خواسته بودم، ولی او  

این کار آفریده نشده است. اهورامزدا به    نپذیرفت و گفت که برای
جم می گوید که در انتظار توفانی سهمگین از جانب کوه هرا یا 
البرز باشد. جم با سورای زرینش زمین را سوراخ می کند و شهری 
در زیر زمین می سازد و از هر گیاه و جانور و موجود زنده ای دو  

کسالی در امان باشد. تخمه می برد آن زیر تا از توفان و سرما و خش

در نهایت آن توفان می آید و مرگ بر جم فرود می آید و میرایی بر 
زمین گسترش میابد.  در این رمان شهر استوره ای دست ساخته ی 

انقالب   وقایع  به  شود  می  زده  گره  جمکرد«  »ور  یا  و    57جم 
 کتاب.   های شخصیتجستجوی هر یک از 

الی  چون روایت خطی نیست و تواین رمان را نمی شود خالصه کرد  
ها جلو   شخصیت  با محوریت  رمان  نیستند.  زنجیروار  رویدادها 
هم   اصلی  موضوع  و  است  موضوع  اصلی  محور  و  رود  نمی 
و   ها  زمان  ها،  مکان  ها،  شخصیت  اطالعات  »جستجوست.« 

اختیار  فصل ها و بخش ها دررویدادها نیز خرده خرده و پراکنده در  
چون قرار است خواننده هم در این جستجو   خواننده قرار می گیرد 

که همه در  خصیت هایی روبه رو ایم  ما با ش شرکت کند. در ضمن  
جستجوی چیزی اند و دنیا را بنا بر برداشت های ذهنی خودشان 

واقعیت رئالیستی.    ،از  جهان  نه  و  کنند  می  گفتگوها، کشف 
توصیفات نور و بخصوص صحنه های گروتسک از نقاط  برجسته  

 جذاب این کتاب اند. و 

پازلی لذت بخش بود که باید فصل به فصل و  این رمان  رای من  ب
بخش به بخش را با دقت جلو می رفتم و نشانی  شخصیت ها و  
حتی وقایع را جداگانه یادداشت می کردم تا بتوانم ربط شان را پیدا  
کنم و در تصویرهای گروتسک و طنزهای سیاه و استعاره ها معنایی 

بار اول که کتاب را خواندم، حیران در تودرتوهای جستجو    بیابم.
، ولی بار دوم بسیار متفاوت بود. من نیز ساعت ها در متن،  شدم  گم

گوگل و سایت های خبری و تاریخی جستجو کردم تا یکهو متوجه  
شدم که خودم هم شده ام یکی از شخصیت های نامرئی رمان و  

 و هستم. مانند دیگر شخصیت ها ی رمان در جستج
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 سبک رمان:   

سبک  امپرسیونیسسبک   این  است.  مهم ت  مکاتب  از 
و    دوم قرن نوزدهم پدیدار شد نیمه  هنری است که در  

به ادبیات راه یافت. نقاشانی مثل ادگار دگا،    نقاشی  از  
کلود مونه که   و  ها و    شانتمرکز  شاگال  روی رنگ 

 بود.  ها ای از پدیدهلحظه  درک و های نورجلوه

 های امپرسیونیستی های داستانویژگی

عمد ویژگی  از: سه  عبارتند  ادبیات  در  سبک  این  ه 
استفاده از    ادبی،  هایتصویردر  تفاده از نور و رنگ  اس

های داستانی و درنهایت  توصیف مکاندر    استعاریبعد  
 . بیان حقیقتو نه  هاتمرکز بر تشریح پدیده

 راوی   

غیرقابل اعتماد است و فقط یک مشاهده گر دوربین به دست    راوی 
و نگاه او  ذهنیت  در ثبت رویدادها نیست. دانای کل هم نیست و  

 از لنز تخیل و استعاره در روایت پیداست.   

 شخصیت ها
 میترا

یافته  باستان شناس است و با فرانسوی ها روی سنگ نبشته های   
 شهر ری کار می کند. آن ها را کنار هم  در

می گذارد و خطوط کهنه را با کاردک می تراشد و خاک خشکیده    
)پزشک قانونی( را با قلم مو پاک می کند. فخرالدوله مادرش و دکتر

ق به دست که اوباش چما مرداد    28کودتای   همسرش است. شب
او را کوتاه  گیس های بافته ی  ، مادرش  می شونداز راه بام وارد خانه  

و کند  پسرها  به    می  و  این  چون می گفتند  )شکل  است  نر  قنات 
به آن  هفت باغ، می بردش  از راه قنات    (دختر بچه ها را می گیرد 

   .طرف شهر 
و   بیکار می شود  انقالب  از  بعد  .  زبان سانسکریت می خوانداو 

 یشماره زدن به مرده های جنگدر  نوذر  آقا  در سردخانه به    ی هم  گاه
   .کمک می کند

میترا شب تاراج سنگ نبشته ها به سرداب کاروانسرای قدیمی می  
می  رود و با خوابیدن سر و صداها ها کورمال کورمال از پله ها باال  

شیشه های شورلت و می بیند که    و خود را به ماشین می رساندخزد  
سفید ش شکسته و بدنه اش خرد شده. او باقی سنگ نبشته های  

توی صندوق عقب می اندازد و شماره    خرد شده را جمع می کند و
های گم شده را به هم می چسباند و بیابان را زیر رو می کند تا خرده  

 سنگ های شماره گذاری را پیدا کند. 
یک روز برای ترجمه ی متنی از سانسکریت  چادر سر می کند و  

می رود به خیابان تخت جمشید. آن  انجمن آناتول فرانسبه دنبال 
فاالنژها   هاجا  حجاب  بی  تندی    دنبال  او  کنند.  خیابان  می  وارد 

زنده می شوند. آناتول فرانس می شود و خاطراتی مبهم در ذهنش  
و در  که با مادرش از راه قنات فرار کردند  ی  یادش می آید از روز

که خوشه ای گندم روی درش    خیابان وارد خانه ای شدند  همین
   بود. 

فریور  وقتی وارد انجمن آناتول فرانس می شود، پیرمردی به نام آقای  
کند. به عکس    تا  را مالقات می  فرانس »چشمش  آناتول  «  کشتی 

از حال  و    جوانی فریور را تشخیص می دهد،  می افتد  روی دیوار
دخترکی تاجیک در آن  که  را می بیند    ییمی رود! خواب کاروانسرا

 ی رود توی قنات. می رقصد و بعد سطل به دست م
او با سعید جهدی همخوابه می شود و در شکافتن قبرش کمک می 
کند تا سعید هویت خود را به دست بیاورد. او بعدا می فهمد که  

همان چاه یا قناتی است که جم استوره ای در زیر شهر    793قبر  
ری کنده بوده تا انسان ها و چارپایان و ستوران و گیاهان را از توفان  

 گین نجات بدهد.  سهم
 دکتر

شود،  شوهر می  معرفی  دکتر  نام  با  جا  همه  که  ست  دکتر  میترا 
شب الله و اکبر گویی روی بام ها او در    و در  پزشکی قانونی است

 . ورق بازی می کند آقای پیشه ورو و با اآقای نوابی  آپارتمان 
تصمیم می گیرد جایی خصوصی در زیرزمین خانه ی پنج طبقه  او  

از   سازد. دنبال بابا پیرک می فرستد و او مراسم دیوزداییبی  ی پدر
ی در زیرزمین برای  ص جایی خصو  . دکترانجام می دهدزیرزمین را  

خراب و  دیگر  دستگاه رادیولوژی زیمنس را که  و    خودش می سازد 
نشان می  را  به جای دنده ها فقط یک حفره ی سیاه  )  کهنه است  

شیشه های عرق    کند و رویمی    تبدیل به ماشین عرق کشی(  دهد.
بازی های دور همی  برچسب سکنجبین می زند و از زیرزمین برای  

   استفاده می کند.و ورق و دود و دم و... تخته نرد مثل 
او همان کسی است که با شورلت سفید خاک گرفته جلوی نرده  
او   به  جهدی  سعید  گروهبان  و  ایستد  می  امریکا  سفارت  های 

او   و  شود  را می  نزدیک می  و اسم شب  پایین می کشد  را  شیشه 
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گوید: »نیل آرمسترانگ« و کارت پزشکی قانونی را جلوی او می  
 گیرد. 

 خانم نوابی منشی اوست و با هم رابطه ی سکسی دارند.  
 پیشه ور  

آقای پیشه ور در بازار کار می کند و شبی که مردم روی بام ها دنبال  
قای نوابی ورق بازی می کرد.  عکس امام در ماه بودند، با دکتر و آ

او بعدها به مسجد می رود و ریش می گذارد و خودش را به رنگ  
هوای زن سینه چاق گردن مرمری میان  جماعت درمی آورد. دلش  

پسر نابالغ      مسجد را کرده و همپشت پرده در  زن های سیاه پوش  
ساله   استای  پانزده  اش  مغازه  شاگرد  می و    که  اذان  مسجد  در 

زن ها را عامالن پراکندن شایعات می داند. زن  او  از سویی  .  گوید
و مرتب می گویند: می ایستند  های پلیدی که در صف تره بار و پیاز  

 احتکار! احتکار. 
بعدها او شاکی دکتر می شود و پرونده ای دال بر مشروب سازی و 

و   باز می کند  برایش    فروش آن به درو همسایه و فروش مواد مخدر
 می رود زیر دست حاکم شرع. پرونده 

 خانم نوابی  - نوابیآقای  
. شب الله و اکبر گویی، دکتر با باتری کار می کند  آقای نوابی قلب

  خانم .  دنورق بازی می کندر آپارتمان اوست و با هم  پیشه ور  با  
الله و اکبر می گوید.    رفته است و با صدای نازکش  روی بامنوابی  

بعد از انقالب به جرم ضدانقالبی بودن پاکسازی می  آقای نوابی  
در زیرزمین   منشی دکتررود و    کار میسر  شود و خانمش به جای او  

  کارهای خرید و آشپزی و تمیزکاری رادیولوژی می شود. آقای نوابی  
آقای ا دکتر رابطه ی سکسی دارد.  نوابی ب  خانمرا انجام می دهد.  

روی تخته نردش ه دست منکرات  نوابی بعد از تفتیش آپارتمانش ب 
دکتر و میترا    .می میرد. برای دفن او مشکالت زیادی پیش می آید

را دفن کنند ولی متصدی کفن  او  و خانم نوابی می روند قبرستان که  
نوشته شده   و دفن جسد را نمی پذیرد و  روی علت مرگ که فقط 

 . منکراتدایره ی به می گوید بروید و  گیر می دهد «باتری»بوده 
  توی او با بولدوزر  گورکن داده می شود و  عباس آقا  جسد نوابی به  

دکتر اجازه    ابعد  .زباله ها  هوا می چرخاندش و پرتش می کند روی
می رود قبرستان  شبانه  و    ی دفن او را با امضای حاکم شرع می گیرد 

   دفن می کند. پیش عباس آقا گورکن و جسد را 
 فریور

فریور  است    کهآقای  پیرمردی  زبانشناس  داند(  می  )سانسکریت 
دوست جالل  او  شوخ طبع است که در اروپا تحصیل کرده است.  

حکمت است و می خواهد رمان بنویسد ولی نمی داند چطوری  
حکمت می نویسد و فریور ترجمه اش می    اصوال   شروعش کند.

آناتول    اوست.همه جا چون سایه در کنار  و    کند او در ساختمان 
مشغول ترجمه ی اثر جالل  هنگامی که  و    نس زندگی می کندفرا

فریاد  حکمت است   اکبر  های  به  و  بام ها  در  مردم  الله  هم  روی 
خانه  به تابلوی کشتی »آناتول فرانس« روی دیوار  و    گوش می دهد

ی می اندازد. دوستش جالل حکمت با کاله شاپو روی  نگاهاش  
 ر حکمت است. ایستاده است و او چون سایه در کنا عرشه 

نبش باغ    بوده و باغ سفارت هم    و مترجم سفارت سلطنتی لهستانا
آب کافی به  چرا  که  بوده است    باغ سفارت شاکی.  خانم فخرالدوله  

فریور به هفت باغ امین الدوله  نمی رسد. به همین خاطر  باغ آن ها  
    .   مسئله ی آب را حل کندبا خانم فخرالدوله حرف بزند و  می رود تا  

به کتابفروشی دوستش مراجعه می فریور در اوایل انقالب اسالمی  
و   را  نام  کتابفروش  کند  نفر  او  پنجمین  لیست مفسدان فی  که  در 

و از سویی دفترچه ای سبز رنگ که است، نشان می دهد    رضاال
 است  زیرزمینی  یدر باره ی شهر  از جالل حکمت  کاره   رمانی نیمه

کتابفروش می گوید که می دهد.  به او    و به زبان سانسکریت است
. فریور یادش می آید که دوران  بقیه ی رمان را قرار است او بنویسد

  جالل حکمت و پدر ونسان جنگ جهانی دوم وقتی هر چارشنبه با  
می رفتند و  زیرزمین هفت باغ امین الدوله  ( به  کشیش فرانسوی)

فخرالدوله  خانم  درباره    مهمان  بودند،  میترا(  شهر ی  )مادر 
و حفاری های   به جم حرف شهر  زیرزمینی  و رمانی مربوط    ری 

رمان  بستی تریاک می زند و هایی می شنید. به تعارف کتابفروش، 
 از مغازه بیرون می آید.   را می گیرد و 

فریور را در انجمن آناتول فرانس پیدا می کند و با دیدن عکس    ،میترا
 می آورد.   جا  به    او را  ،دیوار اتاقبه کشتی آناتول فرانس 

و می  روبه روی کاروانسرا هستند    ،  فریور و میترا در خرابه های ری
به   سنگ   خاکسپاریخواهند  دنبال  به  که  گوید  فریور می  بروند. 

ولی    ،نبشته های دو هزار و پانصد ساله بوده و چند تایی را پیدا کرده
اند و    ساخته و با آن ها خانه  رفته اند  به تاراج  به دست مردم  همه  

فقط چند   کرده است. اوبعد هم بولدوزر خانه ها را با خاک یکسان  
تکه هایی که به هم نمی چسبند  کرده است با لوحه ی شکسته پیدا 

و گاهی از توفانی که زمان جم رخ داده و گاهی هم از خود جم که  
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  ، می گویده  به فرمان اهورامزدا همه ی جنبنده ها را زیر زمین جا داد
 .  به بازخوانی و تخیل و احتیاج    د ولی جا به جا ترک دار

فریور با میترا و سعید جهدی می روند قبرستان تا به سعید کمک 
کنند که قبرش را بشکافد. بعد که معلوم می شود این قبر قناتی است 
که راه به شهر زیرزمینی جم دارد، او هم می رود توی چاه و دیگر 

 هر گز باز نمی گردد. 
 الل حکمت ج

فرانسوی می پوشد و با فریور در اروپا تحصیل می  ی  کاله شاپو 
ش را کسی نمی خواند و به  یولی نوشته ها  نویسنده است،  کرده. او  

ش می شدند. او می گوید از غربی ها یجاش همه مفتون حرف ها
جمکرد یا شهر مردگان وندیداد حرف   ز استوره ورو ا  باید آموخت

که کهن ترین روایت کشتی نوح همین استوره    می زند و باور دارد 
بوده که اوستا و ریگودا را همزمان می   ورجمکرد است. او کسی 
خوانده و یکشنبه ها به کلیسای کاتولیک در خیابان منوچهری می  

کرده می  گفتگو  و  بحث  روحانی  پدر  با  ها  ساعت  و  در و    رفته 
را نوشته  ئر خرابات  ااستدالل فلسفی کسی حریفش نبوده. کتاب ز

کند. مرتب سرفه های که   به فارسی ترجمه اش  فریور  قرار است 
یک روز ناپدید می شود و هیچکس از او  تا این که    چرکی می کند

حتی فریور که اصوال مثل سایه کنار او بود. یک روز ،  خبری ندارد 
خبر می رسد که حکمت خودش را در پاریس کشته است. جالل  

دو همزا فریور چون  و  دیگری حکمت  و  نویسد  یکی می  که  دند 
های   سرفه  هم  فریور  کند،  می  سرفه  حکمت  کند.  می  ترجمه 

تصویری از صادق هدایت را به دست   ،حکمت}چرکین می کند.  
ش را کوتاه  یاو پسرها را دوست دارد. به میترا که موها  {می دهد.

 کرده اند می گوید پسر! 
که به اصرار  ش  ی به زبان سانسکریت در دوران بیمار   را  او رمانش 

 گذرانده بود، نوشته است. فخرالدوله سه ماه تابستان در هفت باغ 
دست نویس رمان او را حاکم شرع در پشت یکی از سنگ های   

پیدا می کند. رمان با این جمله آغاز    خانه ی فخرالدوله مخفی دیوار
»و خداوند به اهریمن فرمان داد شهری در پای کوه هرا  :  شده است

 بنا کند تا در آن ظلمت سه هزار ساله سرپناه ساکنان زمین باشد...« 
جالل حکمت می گوید: »ما خودمون کهن ترین پرسوناژ همزاد 
هر   دیده.  می  تا  دو  رو  چیز  همه  ما  باستان  فرهنگ  داریم.  رو 

ر گیتی داشته. جم ایرونی  موجودی در کائنات همزاد یا فروهری د
ها همون یامای هندوهاست. همونی که وقتی مرگش فرا رسید از  

وسط دو نیم شد تا نیمی اش زنده بمونه. کلمه ی دو قلو در فرانسه  
  از همین ریشه اس. مترجم خودش هم همزاد نویسنده است!«

 روحانی  پدر
در  پاست و همان    کشیش کلیسای کاتولیک در خیابان منوچهری  او

فارسی را خیلی خوب  و    که ریش بزی دارد   است  ونسان فرانسوی
اولین کسی بوده که خرابه های ری را حفاری  او  صحبت می کند.  

تا  و مکرده   و  عتقد است که مردم ری شهری زیرزمینی داشته اند 
یافته. او نقشه ای از قنات های زیرزمینی رسم می    تهران گسترش 

زیرزمین شهر  های  شاهرگ  که  نزد کند  نقشه  این  هستند.  جم  ی 
کتابفروش است ولی منکرات ضبطش می کند و بعد یک کپی از  
آن نقشه به دست مهندس جوان می افتد ولی در آخر پدر ونسان که  

اسیر شده است می گوید که آن نقشه    793او هم در قنات یا چاه  
  تخیلی بوده است. 

 گروهبان جهدی 
بچه و یک پسرزن و  یا »سعید جهدی« دارای    «»گروهبان جهدی

پیر   و  دارد    آرزواست.  مادری  بپیوندد  ناسا  به  روزی  نیل  که  مثل 
دوست دارد پرچم سه رنگ ایران را .  ماه برودکره ی  به  آرمسترانگ  

قدم به جایی بگذارد که تا  و    چون دشنه در سینه ی ماه فرود بیاورد 
نگذاشته. قدم  بشری  بنی  آاو    به حال  و  های    زمایشهمه  سخت 

نامه ای  در آخر  و  ناسا را انجام داده طاقت فرسای پذیرفته شدن در
تخصصان  م. در نامه  دریافت می کندش  مبنی بر عدم پذیرش از ناسا  

که مستر سعید جهدی قادر خواهد بود روی  داده اند  ناسا اطمینان  
خودش دیپلم در نهایت او    21زمین هم اسطوره ای زنده باشد. ص

آرزویش با عمل جن  می کند و  ری ناسا را به خودش اعطا  افتخا
او پس از گیری مال روی تن و روحش به فراموشی سپرده می شود. 

کند:  تکرار می  زیر لب  را  آرمسترانگ  رفتن مال کلمات جادویی 
صبح   تا  و  بشریت«  برای  بزرگ  گامی  من،  برای  کوچک  »گامی 

باستفراغ می کند. او   وده و هنوز چار  گروهبان ارتش شاهنشاهی 
 که انقالب می شود.   ماه از خدمتش باقی مانده 

او که اشتباهی قاطی مرده ها به سردخانه آورده می شود دیگر به زن  
و بچه و مادرش سر نمی زند و در کنار نوذر به کار مرده شویی ادامه  

که یک روز زنش   تا  توی سردخانهدنبال به  می دهد  آید  و    ش می 
تواند  سعید   نمی  دیگر  که  گوید  نوذر می  شان  به  به  و  برود  خانه 

خودش را به نوعی مرده می داند. بعد به توصیه ی نوذر در جنگ 
تا چ کند  و عراق شرکت می  را  ه ایران  از خدمتش  مانده  نیز  ارماه 
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تمام کند. راهی جنگ به منطقه سوسنگرد می شود و در اتوبوسی  
او در جنگ اسیر می شود   که نامش کاروان کربالست می نشیند.

 793به دنبال قبرو بعد از مبادله ی اسرای جنگی وقتی آزاد می شود  
می شود. ش  وارد   قبری خالی را پیدا می کند ومی رود و در این بین  

  او می گوید: » قدمی کوچک برای من، قدمی بزرگ برای انسانیت« 
یرون می  پیرمرد آب فروش او را از قبر بو وارد قبر خالی می شود.  

متوجه می شود که برایش قبری در قطعه شهدا درست  و او    کشد
زنش هم سه ماه بعد  کرده اند و عکسش را هم روش چسبانده اند. 

نوذر ازدواج کرده است و دو   با  او    هم برایدختر  از خبر مرگ او 
که شهید زنده است می خواهد هویتش را پس  آورده است. حال  

سجد هفت باغ می رود و خواسته اش را  او نزد امام جمعه مبگیرد.  
می گوید و او هم می گوید برو پیش حاکم شرع که رئیس دایره ی  

کمک می کند و  به او  در پس گرفتن هویتش  منکرات است.  میترا  
 .  دنرابطه ی سکسی پیدا می کنآن دو 

می کنند تا راز قبرش را بگشاید. او با   شمیترا و فریورکمکبعد هم  
ر و دکتر و نوذر و مهندس جوان به قبرستان می رود تا  میترا و فریو

و ببینند چه کسی را به جای او گذاشته   را شبانه بشکافند  793قبر  
اند. نوذر کفن پیچش می کند و با طناب می فرستدش توی قبر، 

قبر که قناتی است متصل به شهر زیرزمینی استوره ی   از دلولی  
بیرون کشیده میجم    بولدوزر    .شود  تخته سنگ عظیمی  او را با 

بیرون  که  میترا  سفید  شورلت  توی  فرستند  می  گورکن  آقا  عباس 
  قطعه ی شهدا پارک است.

از کاروان کربالست.   793: سعید جهدی همان شهید  793شهید
 220ص

 آقا نوذر   
مقنی  نوذر  خواست    آقا  به  و  رود    فخرالدوله  است  قنات  می  که 

. ولی وقتی از قنات که می گویند نر است و  هفت باغ را احیا کند
 دختر بچه ها را می گیرد و پس نمی دهد، برمی گردد، می فهمد که 

داده دو دختر و زنش را در قم با آوار شدن سقف پر از برف از دست  
آن پس او دیگر دست از مقنی بودن می کشد و رو می  از  است.  

تر )شوهر میترا( که آورد به کار کردن در سردخانه ای که آقای دک 
او در سردخانه شماره هایی را به شست پای  پزشکی قانونی است.  

کتر، مهر پزشکی قانونی  د  مرده ها می بندد و پس از بررسی  در نبود
را برجواز دفن شان می زند. گاه گاه سری به کشوی میزش می زند  

و الکل نود درجه ای را که پنهان کرده در می آورد و کمی ازش می  
 نوشد.   

می شنود بعدها که همکار می شود و  در سردخانه با سعید جهدی 
با زن  شده است به خواسته ی روحانی محل  سعید جهدی شهید  

ازدواج می کند و پسر سعید را روی تخم چشمش نگهداری سعید 
برمی  می آورد. روزی که سعید    اومی کند و دو دختر هم از زن  

   خیلی شرمسار می شود.گردد 
آقا نوذر در شکافتن قبرسعید جهدی به او کمک می کند و قبر را  
می کند و سعید را کفن پیچ می کند و با طناب می فرستد توی چاه.  

با دکتر و فریور و مهندس جوان در قنات یا  در آخر   او هم همراه 
 شهر مردگان گم می شود.  

 پدر دکتر
با نام )پدر دکتر(   244ص  او همان دکتر زیمنس است که تا قبل از  

در زیرزمین ی  است و مطب یرادیولوژ به او  اشاره می شود. او دکتر 
که در  خانه   دانشجویانی است  از  او یکی  دارد.  پنج طبقه اش  ی 

کنار جالل حکمت و فریور در عکس کشتی آناتول فرانس بر دیوار  
خانه ی فریور، روی عرشه ایستاده است. او شورلت سفیدی هم  

که    «جالل حکمت»دارد و مرتب به معاینه ی ریه های دوستش  
رالدوله اقامت کرده  سرفه های بدی می کرد و سه ماه در خانه ی فخ

به   که  ایکس  ی  اشعه  جدید  دستگاه  ازمحاسن  و  رفت  می  بود، 
تازگی از کارخانه ی آلمانی زیمنس وارد کرده بود  حرف می زد و  
کائنات مشتی استخوان در حال   ، وجود و  دنیا  که  ثابت می کرد 

» اگر اسکلت هزار سال پیش را او می گفت:  .  ندپوسیدن بیش نیست
رآوری و پشت دستگاه رادیولوژی بگذاری، فرقی با  از زیر خاک د

     245من و تو که زنده هستیم و نفس می کشیم، ندارد.«ص
هم او فردای انقالب شورلت سفیدش را جلوی خانه رها می کند  

است، به پسرش می در زیر زمین خانه  ش را که  مطب رادیولوژی و  
 سپرد.  

 بابا پیرک 
دکتر گبر  نوکر  در    زیمنس  او  بزرگ  ماری  که  بوده  گفته  و  بوده 

زیرزمین خانه است که بقای خانه و خانواده است و نباید پا روی  
دکتر وقتی  که  است  کسی  او  گذاشت.  میترا(    دمش  می  )همسر 

به    ،خواهد جایی خصوصی در زیرزمین برای خودش درست کند
سراغ او می رود و بابا پیرک با بشکه ای شاش گاو و چند شاخه نی  

و    یک حلقه شلنگ و آتش گردانی پر از اسپند و شاهدانه می آید  و
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نه   نه خط رسم می کند و در میان آن  با زغال  توی حیاط خلوت 
خط، مربعی می کشد و در مرکز مربع،  گودالی می کند و غروب 

زانو به بغل می گیرد و بدن نحیفش را .  آفتاب وارد گودال می شود
 ردهای مزداپرستانه می خواند.  به عقب و جلو تاب می دهد و و

 جم 
است    اولین کسیاو  .  ایرانی است در وندیداد  شخصیت استوره ای 

که پیشنهاد اهورامزدا را برای پراکندن دین او در زمین رد می کند و 
زرینش  سورای  با  او  ام.  نشده  آفریده  کار  این  برای  من  گوید  می 

ر جنبنده و آدم شهری زیرزمینی در بیابان های ری می سازد و از ه
و ستور و گیاه دو تخمه می برد زیر زمین تا آن ها را از سرما و توفان  
سهمگینی که از کوه هرا می آید در امان نگه دارد و او اولین کسی  

.   99. او صاحب قنات هاست. صمبتال به مرگ می شوداست که  
او   )قیامت(  پسین  که در روز  داده است  او وعده  به   در اهورامزدا 

را  یدمخواهد  رای زرینش  سو و مرده ها  به زندگی د  درهفت سال 
 برخواهد گرداند و آن روز آغاز هستی است.  

  کتابفروش خیابان درختی
او که نامی ندارد به محض ورود فریور به کتابفروشی اش مغازه را  

می بندد و رمان نیمه کاره ی جالل حکمت را که دفترچه ی سبز  
می گوید که باقی رمان را قرار است او   رنگی است به او می دهد و

بنویسد. یک بست  تریاک هم جلوش می گذارد و به او می گوید 
قنات  نقشه ی  او  لیست مفسدان فی االرض است.  نامش در  که 
های زیرزمینی شهر ری را که پدر ونسان کشیده است را دارد، که 

بچی«  بعدا مهندس جوان می گوید که او این نقشه را از »مسیو کتا
 206خریده است. ص

 مغان
)ری( دشت راگا  ،  در پی نبرد با دیوان و دروجانهمان هایی اند که   

 را به زیر سم خونین اسب هاشان به لرزه درمی آورند.   
 )ری(  اهالی دشت راگا

به مغاک هایی که به دستور مغان برای طهارت  اهالی دشت ری  
گرد و غبار به این زودی  کنده بودند پناه بردند اما زمین خشک بود و  

فرو نمی نشست. به ناچار ساکنان مغاک در دل زمین مغاک های 
نهرهایی که آب  و    دیگری کندند و میان آن ها شیارهایی تعبیه کردند

را به دشت می آورد و در طول مسیر خود    )البرز(  بلندی های هرا
   .به حوض هایی چارگوش جاری می ساخت

 پیرزن سرایدار  

سرا  او است  که  فرانس  آناتول  ساختمان  تخت وقتی  یدار  چارراه 
ناهار که  هنگام    ،  می کنندسوراخ  با مته های برقی  را دارند    جمشید

کارگران دست از کار می کشند می آید روی پشته ی خاک ها و می  
گوید جن ها رو بیدار نکنید! بازوی میترا را می گیرد واو را به کوچه  

با شاخه ای ی پهلویی می برد. در آن   به دری آبی رنگ  جا میترا 
برمی خورد. آن سوی در ساختمانی است خرابه که صاحبش    گندم

ول انقالب  از  رفته  شبعد  و  طبقه است  کرده  پنج  ساختمان  این   .
است و راه پله ها هنوز نصب نشده اند و ساختمان روی چاهی بنا  

ود و  شده است و نه روی پی. میترا با پیرزن وارد ساختمان می ش 
پیرزن دکمه ی آسانسور را فشار می دهد و به بام می رسند! از بام  

پلکانی نامرئی، پرتگاهی به قعر ساختمان باز کرده است.    ،آفتابی
و مسجد  شبستان  آهنی  ستون های  و  آب زالل  و  قنات  از  پیرزن 

   نزدیک آن جا و حضور روح خانمش حرف می زند.
می    قنات هفت باغ    را از  ریورقای فآمیترا و  هم او کسی است که   

می  تا به دری برسند که با پلکانی باریک به مسجد هفت باغ  برد  
شب کودتا با مادرش آمده را  میترا یادش می آید که همین راه  رسد.  

ی   پله  راه  از  و  بودند  رسیده  جمشید  تخت  راهی  دو  به  و  بودند 
گوید خانم  پیرزن مرتب می    باالخانه ی آقای فریور باال رفته بودند.

به میترا که می گوید آن پسر من    و اصال   فخرالدوله با پسرش بود
پیرزن می گوید از راه همین قنات زدیم به    بودم گوش نمی دهد.

نمی دهد.   پیرزن گوش  بود.  راه دشت  از  نه!  میترا می گوید  کوه. 
   (239)ص

 عباس آقا گورکن 
در ازای پولی    (165ص  )کار می کند.شهر ری    در قبرستانکه  او   

)رشوه( جسد آقای نوابی را می گذارد   که از دکتر دریافت می کند
جسد را می اندازد توی چنگال های بولدوزر و  بعد  ون و  غتوی فر

آقای نوابی در هوا چرخی می خورد و پرت می شود توی زباله ها!  
نیمه شب  و   چهل و هشت ساعت وقت دارین: »به میترا می گوید
   «ش می گیرین.چهارشنبه تحویل

نیمه شبی که دکتر و میترا و فریور و مهندس جوان و سعید جهدی  
و آقا نوذر می روند قبرستان قطعه ی شهدا تا گور سعید را بشکافند  
او هم به آن ها ملحق می شود و با بولدوزرش در حفر قبر کمک 
قنات   و  قبر نیست  این  که  به همه می گوید  که  و اوست  کند  می 

سعید جهدی کفن پیچ شده را در بولدوزرش قرار می  است. هم او  
دهد و درست روی شورلت سفید متوقف می شود. هم اوست که 
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شناسان   باستان  کار  که  دار  شماره  های  سنگ  گوید  می  میترا  به 
مردم  گرنه  و  دادیم  شون  نجات  بولدوزرم  و  من  را  بود  فرانسوی 

استانی را  خردشون کرده بودند. او می گوید که سنگ نبشته های ب
پشت سنگ قبرهای مرمر جا داده است. }او هم روایت خودش را  
از سنگ نبشته های تاراج شده به دست مردم دارد که با روایت میترا  

 متفاوت است.{ 
 مهندس جوان

در همه جا با همین نام خوانده می شود. او مشکل تنفسی دارد و    
کند )اسپری تنفسی(    وانتولین ی کار می  ، در شهردارمصرف می 

پرونده  دارد. او  مسئولیت حل مشکل ترافیک تهران را به عهده  کند و  
می گوید هشت ملیون دالر و    ی متروی تهران را زیر و رو می کند 

  102 ص... و هزینه اش است
صدداو   کردن  در  به    پیدا  بیاورد.  پایین  را  ها  هزینه  که  راهیست 

شهردار شهر باستانی ری اشاره به قنات های حفر شده  محضی که  
در شهر ری می کند و پیشنهاد می دهد که از آن ها برای حفر مترو 

افتد که از این استفاده شود قاپد و به این فکر می  ، او ایده را می 
ی کمتری مصرف بشود.   موقعیت برای مترو استفاده کند تا بودجه

ازمسیو کتابچی   داو نقشه ی قنات ها را که پدر ونسان تهیه کرده بو
و با پونزهای قرمز محل حفر قنات ها را  می گیرد    می گیرد و کپی

  مشخص می کند و می رود دنبال این پروژه.
به   دکتر  و  نوذر  و  میترا  و  فریور  و  جهدی  سعید  با  هم  او  آخر  در 

ود تا قبر سعید را بشکافند و او هم در داخل  قبرستان شهدا می ر
شهر مردگان گم می شود. او تا به حال هیچ کار بزرگی انجام نداده 
است و وقتی وارد شهر مردگان می شود از استحکام و نقشه ریزی 
بنا حیرت می کند و حتی دچار رشک می شود که چرا او هیچگاه  

»فراموش نکنیم که ید: می گو اونتوانسته همچنین بنایی به پا کند.  
قرن   تا چند  یعنی  تنها چندصد سالیه فروکش کرده...  قله دماوند 
پیش زمین تهران همچنان از درون می سوخته و دود می شده...بی 
خاصیتی این زمین خشک و ناسازگار مردم تهران را وادار کرده بوده  
بلکه آب   زار نروند  این شوره  بستر  بر  دنبال آب های جاری  به  تا 
های گوارای قله های برفی البرز رو به دست خود و طبق نقشه و  

از محاسبات قبلی به هر نقطه ی دشت که می خواهند ببرند....!«  
شبکه قنات ها در شهر ری است و چه ربطی     ،می شوداو پرسیده  

به تهران دارد؟ مهندس جوان می گوید: »اطمینان قلبی دارم که این 
   می گذره...« قنات ها از زیر شهر تهران

 آخوند ریش طالیی  
با نام های )آخوند ریش طالیی، مالی مو طالیی، برادر ریش  او  

متولی)ص ریش طالیی،  باغ، 195طالیی، مالی  ( مسجد هفت 
سعید ( و سخنگوی نماز جمعه( خوانده می شود.   198مال، امام )

می فرستدش برای رسیدگی به پرونده اش به او رجوع می کند و او 
او به جای حاکم  ت.  اس   دایره ی منکراتپیش حاکم شرع که رئیس  

منبر می رود و داستان سلیمان نبی و موران را روز اربعین به    ،شرع
 ( 217ص)تعریف می کند.  

 حاکم شرع 
رئیس    است  او  منکرات  ی  دایره  دایره  این  امروز  ی و  خانه  در 

باغ    هفت  همان  یا  او  فخرالدوله  و  است  ها مستقر  پرونده    به 
اووتخلفات   کند.  می  به    رسیدگی  بود  جوان  ای  طلبه  که  زمانی 

 یبه شرط تا در مسجد هفت باغ  سفارش فریور از قم به تهران آمد  
کند   برگزار  نماز جماعت  نه  بگوید و  اذان  نه  در محضر خانم  که 

ماهیانه به    برای دریافت مقرریفخرالدوله به کار مشغول شود. او  
جا    نولی هرگز به تاالر راهی نداشت. هما  ،عمارت سنگی می آمد

استکانی   کنار  را  مواجبش  نوکر خانه  تا  نشست  در می  آستانه  در 
آن زمان  ش بگذارد.  ی چای جلو دادر  که  شت  پسری چارده ساله 

فخرالدوله عبا و عمامه اش را دراورده بود و کت و شلوار تنش کرده 
پسرش به تحریک بعدها  به کالج فرستاده بود.  او را  بود و بعد هم  

ولی نامش را    ،خته بود و ضد حکومت شده بودفریور به فرانسه گری 
را سرزنش می   شمرتب خودحال او )حاکم شرع(  تغییر داده بود. 
که اگر پای پسرش به ایران برسد خودش می گفت  کرد و همه جا  

داد.   خواهد  را  اعدامش  و  در  حکم  جهدی  سعید  اربعین  غروب 
با   شده  باغ  هفت  وارد  دکتر  و  جوان  مهندس  و  میترا  و  او  فریور 

پای خود حاکم شرع    ر کسی تقاضایی دارد و می کنند. هدیداری  
استعفای دکتر از مقام    )تقاضا  سه  آخر به  هم در میان است. او در

اخراج مهندس جوان از کار حفاری مترو و نبش  ،  رئیس سردخانه
س  جهدیقبر  دهد.  (  عید  می  دست رضایت  اتفاقی  طور  به  بعد 

خانم   دیوارهای  از  یکی  در  را  حکمت  جالل  رمان  ی  نوشته 
کند.   می  پیدا  توسط  فخرالدوله  هم  بار  یک  نویس  دست  این  

آغاز رمان   داده می شود و وقتی حاکم شرع،  به فریور  کتابفروش 
غاز دست  جالل را می خواند با همان جمله ای نیست که فریور در آ

نوشته خوانده است. شروع رمان برای هر کسی متفاوت است. او 
حکومتی،  عوامل  نزد  اش  گذشته  شدن  رسوا  ترس  از  نهایت  در 
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عبایش را همراه با پرونده ی فریور و آناتول فرانس در آتش می اندازد 
و همان شب اربعین از راه قنات فرار می کند. او نیز در شهر مردگان  

 گم می شود.  
 خانم فخرالدوله 

او مادر میترا و صاحب هفت باغ است. مقنی ها به او لقب میراب  
و  داده   بی  بودند  ازدواج کرده است.  باغ  با قنات هفت  می گفتند 

اجازه ی او کسی پا به قنات نمی گذاشت و افرادی که با خود به  
قنات می برد همیشه از آن زیر بازنمی گشتند. به او لقب زن آهنی  

خانم فخرالدوله    هم داده بودند. واقعی فرقه ی فراماسونری! رهبریا 
دکتر زیمنس  جالل حکمت و فریور و پدر ونسان و هر چارشنبه از  

با دوستانش  دیگر  برونای  ی  صفحه    و  )کارنا  گرامافون 
از   همه  وپذیرایی می کرده    سیگار و تریاک و    ارکسترسمفونی برلن(

گاه می شدند   28او در شب کودتای  .  تازه های ادبی زمان خود آ
مرداد وقتی که اراذل و اوباش از بام خانه حمله می کنند فوری گیس 
های بافته ی دخترش میترا را می برد و شکل پسرها می کندش و با  
به خیابان تخت   کند.   فرار می  قنات  راه  از  پیرزن سرایدار  کمک 
در  او  از سرنوشت  شود.  وارد می  فریور  آقای  خانه ی  و  جمشید 

 تان چیزی گفته نشده است.  داس 
 اهالی حلبی آباد 

سنگ  می کنند و  با بیل و کنگ حمله    ری  آن ها در آن سوی دشت
همان سنگ نبشته هایی که میترا از  می برند.  نبشته ها را به تاراج  

به هم  خاک بیرون کشیده بود و گل و الیشان را تراشیده بود و  زیر  
   ده بود.چسبانده بود و یکی پس از دیگری شماره ز

 دستیار پدر ونسان 
به میترا یاد داده بود که یک ضربه از زیر و دو ضربه از رو بر تخته  او   

 بیرون کشیده بزند.  از زیر خاک دشت ری سنگ های بزرگ 
مسیو  دکتر و کتابفروش و  »شخصیت های  در آخر توضیح بدهم که  

و  پیرزن    مهندس جوان و حتی دکتر زیمنس وکتابچی و   سرایدار 
و دستیار   پیرمرد آب فروش و حاکم شرع و سخنگوی نماز جمعه

و    پدر ونسان« یا عملی که انجام می دهند،   با شغلنامی ندارند 
چیزی راجع به شکل و اندام و لباس  می شوند. خواننده  شناسایی  

با آن ها از روی کاری ش  باطتارد و  نمی دان  شخصیت های داستان
 چیزی که درجستجویش هستند. یا  است که انجام می دهند

 مانز

دارای یک زمان معاصر است و یک زمان با بعد استعاری.  روایت  
دوران اشغال ایران اشاره هایی دارد به    ،روایتمعاصر  بازه ی زمان  

  28کودتای ( و 1320شهریور)توسط روسیه در جنگ جهانی دوم 
  ایران و عراق و جنگ  1357دوران انقالب اسالمی  و  1332مرداد 

ی در  بر اساس نیاز موضوعاشاره های تاریخی  همه  .  1363تا سال  
متن آمده اند و تمرکزی بر رویدادها و حوادث تاریخی در این دوره  

 ها نبوده است. 
 زمان های استعاری: چهارشنبه، اربعین

اربعین: حوادث پایانی کتاب در یک روز چهارشنبه که روز اربعین  
ند.  سعید جهدی به دیدار امام جمعه مسجد  هم است، رخ می ده

رود.  می  شرع  حاکم  دیدار  به  او  روز  همین  رود.  می  باغ  هفت 
به دیدار  فریور هم در همین روز  و  و دکتر  میترا  و  مهندس جوان 
حاکم شرع در هفت باغ می روند. در همین روز حاکم شرع از راه  

باغ فرار می کند. در همین روز همه شخصیت   های  قنات هفت 
کتاب در قبرستان شهدا جمع می شوند. دکتر و عباس آقا گورکن 

.  سعید 793جسد نوابی را دفن می کنند و بعد می روند سر قبر   
جهدی و فریور و میترا و نوذر هم آنجا هستند و همه کمک می کنند 

 و قبر را حفر می کنند و به چاه می رسند. 
که در هفت باغ  آن    رمان جالل حکمت اولین جمله ی     چهارشنبه:

آغاز    ...«  چهارشنبهبعد از ظهر  یک  را برای فریور می خواند با »
می شود. دورهمی های خانم فخرالدوله در هر چهارشنبه است.  
چارشنبه   را  نوابی  آقای  جسد  گوید  دکتر می  به  گورکن  آقا  عباس 

 تحویل بگیرد. روز اربعین چارشنبه است. 

   مکان ها

  نیز دارای دو بعد واقعی و استعاری اند.    مکان ها

  مکان های واقعی
 تهران 

 بیشتر وقایع معاصر در این شهر رخ می دهند.   
 )رز سیاه( کافه رزنوار 
دوران جوانی جالل حکمت و دکتر زیمنس و  پاتوق روشنفکری   

    11بوده است. ص تهراندیگر رفقای فریور در 
 کوه هرا -البرز
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هرا، هربرز و هرائیتی     البرز همان  فریور می گوید نام استوره ای کوه  
باالی هر کوه هرا آشیانه ی و    بوده و تهران هم از همان ریشه است

شب نه  و  است  روز  نه  که  جایی  نه    میتراست.  و  تاریکی  نه  و 
در نزدیکی تپه )ری(  در پهن دشت راگا    کوه هرای  امنه  و د  روشنایی

 های خشک و بی آب و علف است.   
 چارراه تخت جمشید  - خیابان تخت جمشید

این   در  کند  می  زندگی  آن  در  فریور  که  فرانس  آناتول  ساختمان 
 97خیابان است. ص 

جمشید نگه داشت و فریور میترا شورلت سفید را سر چارراه تخت  
را که کنار پیاده رو ایستاده بود، سوار کرد. سردخانه و دهانه ی دوزخ 

 143و شهرداری هم در همین خیابان اند. ص

 شهر زیرزمینی جم )ور جمکرد(
که   است  پناهگاهی  یا  ساخته  دژ  توفان  جم  مقابل  در  تا  است 

سهمگینی که از کوه هرا می آید انسان ها و ستوران و چارپایان را  
 حفظ کند. این دژ یا پناهگاه همان شهر مردگان است.   

 سردخانه ی مرکزی
در   محلی است که آقا نوذر و دکتر )همسر میترا( و سعید جهدی 

آن جا می    برای کمک به نوذر به میترا  هم    گاهیآن کار می کنند.  
می آورد  به سردخانه  آقا نوذر کشته هایی را که کامیون ارتش  رود.  

و گاهی هم در نبود دکتر   غسل می دهدشماره گذاری می کند و  
همسر سعید جهدی به دنبال او  جواز دفن صادر می کند.   برایشان 

 به همین محل می آید.  
 دشت ری 

در کتاب  .  نزدیک تهرانهری باستانی و ش   همان راگا و راگس است
گفته می شود که شهری زیرزمینی در زیر تپه های ری وجود دارد  
که جم آن را درست کرده است و دارای قنات هایی است که شاهرگ 
مردگان.  شهر  یا  جمکرد«  »ور  هست  شهر  این  نام  اند.  شهر  آن 

و تونل های این    قنات های زیرزمینیمهندس جوان می خواهد از  
کند. در بیابان های شهر ری میترا مترو استفاده  ختن  سا  برایشهر  

و پدر ونسان و دستیار جوانش روی سنگ نبشته های به دست آمده 
اهالی حلبی آباد در همین دشت به آن ها حمله می  و کار می کنند 

کنند و سنگ نبشته ها را می شکنند و بعد هم بولدوزر می آید و  
 خانه ها را تخریب می کند. 

 اتول فرانس آنکشتی 

به   تحصیل  برای    راچهل جوان ایرانی  که    است  نام کشتی بزرگی 
برده است. حکمت و دکتر زیمنس و فریور هم روی عرشه  اروپا  

 ایستاده اند. عکس این کشتی به دیوار خانه ی فریور است.    
 ساختمان آناتول فرانس 

 . 14آقای فریور در این ساختمان زندگی می کند. ص 
وقت ناهار، مته برقی ها از سرو صدا ... چارراه تخت جمشید سر 

ه از توی سوراخ ها به بیرون پرتاب  خاک و سنگالخی ک افتادند...  
 97می شد جلوی در ساختمان آناتول فرانس فرود می آمد. ص

آناتول فرانس    بودند:نوشته  با رنگ آبی    سمت چپ  روی دیوار به 
   98! صرای بدهید

 خیابان آناتول فرانس 
دست فاالنژها که دنبال بی حجاب ها می    میترا به خاطر فرار از 

مبهم به یاد می آورد که  خیلی به  این خیابان وارد می شود و   کردند
به این خیابان وارد  گریخته بود  از راه قنات  با مادرش    که  شبیآن  

دری آبی رنگ با نقش خوشه ی گندم شدند و رفتند به خانه ای که 
 اریک منتهی می شد.  ی تاراه پله ای که به باالخانه داشت و 

 انجمن آناتول فرانس 
آقای فریور در خیابان آناتول فرانس در ساختمان آناتول فرانس در  
انجمن آناتول فرانس که طبقه ی پنجم است و دری شیشه ای دارد  
زندگی می کند. او پنجره ها را با کاغذ آلومینیومی پوشانده است و  

آفتابی گسترده، انجمن در تاریک ی فرو رفته است. او در  با وجود 
اینجا کارهای جالل حکمت را ترجمه می کند و میترا این آدرس را  

 از روی روزنامه جهت ترجمه ی سانسکریت  پیدا می کند.  
 بام آناتول فرانس

آسانسور با تکانی شدید ایستاد. میترا پا روی بام آفتابی گذاشت. 
ه بود. پیرزن  لب پلکان نامرئی، پرتگاهی به قعر ساختمان باز شد

ی را که به بام آناتول فرانس تکیه داده بود، نشان داد. نوک کوه  ننردبا
 101صتوی ابرها فرو رفته بود.  
 پرونده ی آناتول فرانس 

 ، رئیس دایره ی منکرات  ؛حاکم شرعزیر دست  نام پرونده ایست که  
باغ   آید.  در هفت  فریور استمی  آقای  به  مربوط  پرونده  که   این 

 در لیست مفسدین فی االرض است.  ین نفرپنجمنامش 
 دهانه ی دوزخ 

به    ، ولیاین خانه پنج طبقه استزیمنس است.    نام خانه ی دکتر 
آید. چون سه طبقه    نظر زیر زمین است. یک  ی  دو طبقه می  آن 
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و بعدی هم  و یک طبقه شوفاژخانه  رادیولوژی است  طبقه مطب 
ه به آن منتهی می شود و در زمان  انبار بزرگی است که پلکان خان 

و ورود به این زیرزمین  ه است  جنگ پناهگاه در و همسایه ها بود
فقط از طریق حیاط خلوت پشت ساختمان امکان داشت. بعدها 
بساط عرق   و  سازد  بخش می  این  در  خصوصی  مکان  دکتر یک 

 تخته نرد راه می اندازد.   و  بازیورق  کشی و
 باغ زیرزمین هفت  – هفت باغ

هفت باغ امین الدوله متعلق به خانم فخزالدوله بوده است، ولی در  
مرداد، فخرالدوله با میترا از راه قنات فرار می کنند   28زمان کودتای  

می افتد به دست »دایره ی    57و آن جا را ترک می کنند. در انقالب  
پرونده   به  رسیدگی  برای  آن  از  شرع  حاکم  و  منکرات«  با  مبارزه 

بین کودتا و  شاکیان استف  کند. ما نمی دانیم در سال های  اده می 
انقالب اسالمی چه بر هفت باغ گذشته. فقط می دانیم که این باغ   
دارای مسجد و شبستان هم بوده و نیز قناتی که راه به خارج از باغ  

از  داشته.   و  خانم فخرالدوله هر چارشنبه  فریور  جالل حکمت و 
گرامافون  ی  صفحه    دوستانش با دکتر زیمنس و دیگر  پدر ونسان و  

پذیرایی می  سیگار و تریاک و   )کارنا برونای ارکسترسمفونی برلن(
گاه می شدند. همه وکرده      از تازه های ادبی زمان خود آ

 زیرزمین هفت باغ دفترچه ای سبز رنگ همین  جالل حکمت در  
بیرون    را کشد  از جیب خود  فریور  می  برای  را  خطی  می  و چند 

  نصف دیگر که  قرار بوده    «د از ظهر یک چهارشنبه... بع »  خواند:
 را فریور بنویسد. این رمان 

 قنات هفت باغ 
زیر  می فهمد که  این قنات به دستور فخرالدوله الیروبی می شود و   

تنها دو تا آب    قنات،  هر باغ یک شاخه قنات است اما از هفت تا
است و دخترها  معروف بود که این قنات نر  .  و بقیه مسدودان اند  رس 

بود که از    ندرا قربانی می کند. قنات های ری شامل هفت قنات 
و در هفت باغ به هم می    ندهفت نقطه ی کوه سرچشمه می گرفت

. از تاریخچه ی قنات های ری آگاهی درستی در دست  ندرسید
   106نیست.ص
 کاروانسرا 

ی این کاروانسرا در دامنه ی کوه هرا، در پهن دشت راگا، در نزدیک 
بی شهربانو است.  بی  و علف  بی آب  و  تپه های خشک  سلسله 

در همسایگی کاروانسرا خرابه های شهرباستانی ری است  .  96ص
میترا ند.  که مردمانش برای فرار از تاخت و تاز مغان آن را ترک کرد 

به آنجا می روند و در مسیر با هم    نوابی   خاکسپاری و فریور برای  
کنند.   می  گوگفتگو  می  » فریور  به  ید:  خواست  می  هم  حکمت 

بیاید و و رمانی بنویسد که ماجرایش در این کاروانسرا می   اینجا 
 گذرد. گاهی هم سراسیمه دور کاروانسرا را طواف می کرد. آخرش 

 159ص «به عرق خوری افتاد. هم
و   کرده  حمله  کلنگ  و  بیل  با  سوی دشت،  آن  آباد  »اهالی حلبی 

برده بودند. ... آن شب را میترا در سرداب سنگ نبشته ها را به تاراج  
ویران کاروانسرای قدیمی سر کرده بود. با خوابیدن سر و صداهای  
آن باال، کورمال کورمال از پله ها باال خزیده و خود را به ماشین  

 286رسانده بود.«ص 
 793گور 

زنده  ظاهرا    شهید  به  گورمتعلق  جهدی» این  در  و  است    «سعید 
 طعه ی شهدا واقع شده است.  قبرستان ری در ق

به سعید جهدی و دکتر و میترا و فریور و نوذر که  عباس آقا گورکن 
  793این قبر نیست و چاه  برای شکافتن قبر آمده اند می گوید: »

که    است است  قناتی  گیرد و  قربانی می  کل    فقط  را و  این دشت 
اسالم توش هم پر از سنگ و استخوان است. قبل از  است و    بلعیده

ه خداوند سنگ ها را توی سر مردم زد ه و  بودی  کوه زیارتگاه  جااین
در آخر هم به جز میترا و سعید همه در این    «تا تنبیه شوند.  است

 چاه گم می شوند. 

الزم است که بگویم همانطور که زمان ها یکی می شوند، مکان ها  
ری هم یکی می شوند و تو در تو می شوند. بهشت زهرا و قبرستان  

تخت   خیابان  به  منتهی  مختلف  های  آدرس  شوند.  می  یکی 
یا چاه   شوند  می    793جمشید می  یکی  باز  در جاهای مختلف 

 شوند.  

 داستان  استعاریاد بع ا

 بعد هوا، روی زمین و زیر زمین 

 بعد هوا 

ها گویند،  که    بام  اکبر می  و  الله  و  آن  روی  روند   باممردم می 

که میترا و پیرزن سرایدار ساختمان نیمه کاره  در    آناتول فرانس
که مردم عکس خمینی را در آن می ماه  روی بام آن می ایستند و  
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بینند، سعید جهدی نیل آرمسترانگ را در ماه می بیند و بعدا ریش  
فریور که   عقاببزی مال را در آن می بیند و حتی پرچم امریکا را. 

ندیده نگیرین! همین عقاب روی   می گوید: »نقش سمبل ها رو 
پرند این  هخامنشی  دوران  از  کنین.  نگاه  رو  جلویی  با  اتوبوس  ه 

همین شکل و شمایل روی ارابه های ما، درفش های ما، سر در  
فر   همون  این  داره.  جا  ما  های  اتوبوس  هم  حاال  و  ها  خانه 
 جمشیدیه. فری که هزاران سال پیش جمشید و ما رو ترک کرد...« 

 روی زمین 

و   ها  زمین رخ می دهد. تالش  سطح  در  و عرا ق(  )ایران  جنگ 
ها سوراخ سوراخ    سطح خیاباناست.  دویدن ها نیز در همین سطح  

 می شود.  

 زیر زمین 

، 793، چاه  793قنات هفت باغ، گور  هر زیرزمینی جم،  ش
زیر زمین هفت باغ، ساختمان دهانه دوزخ که سه طبقه آن زیر زمین  

، سردخانه هم در زیرزمین است، بخش خصوصی است

در زیرزمین است، چاه های طهارت که مردم به آن پناه  
می برند، چاله دیوزدایی که باباپیرک در آن می رود و  

 سوراخ مورچه ها. 

 سمبل ها  –استعاره ها 
   ، یکی از رو  دو تا از زیر

از  » تا  انداخت... دو  انگشت سبابه  را دور  نخ  از  میترا  زیر، یکی 
که    «رو. باشد  نمادی  تواند  بافتن می  از  نوع  نهان  این  دو چیز در 

 آشکار. در چیز و یك است نهفته
 گره

فریادهای الله و اکبر توی آسمان کوچه به هم گره می خورد، در  » 
تاریکی از هم می گسیخت و دوباره تار و پود شب را به هم می  

بایست کاری »...میترا گره آخر را باز کرد   «بافت. . هر طور شده 
 برای خودش دست و پا می کرد....« 

که در آسمان کوچه گره می اندازد و در  صدای الله و اکبر  پیچیدن  
هایی که میترا به نخ می  تار و پود شب به هم بافته می شود با گره  

 اندازد و گرهی را باز می کند هم خوانی معنایی و استعاری دارند.   
 عقاب 

فریور می گوید: »نقش سمبل ها رو ندیده نگیرین! همین عقاب 
روی اتوبوس جلویی رو نگاه کنین. از دوران هخامنشی این پرنده 

ما، سر در  با همین شکل و شمایل روی ارابه های ما، درفش های  
فر   همون  این  داره.  جا  ما  های  اتوبوس  هم  حاال  و  ها  خانه 
 جمشیدیه. فری که هزاران سال پیش جمشید و ما رو ترک کرد...« 

 یک ضربه از زیر و دو ضربه از رو 
»میترا با کاردکش خاک و گل و الی خشکیده ی توی شکاف  

را می تراشد. این روش   793های تخته سنگ درامده از چاه  
دستیار جوان پدر ونسان یادش داده بود. آن را می تراشید تا  را 

به راز شهر جم دست پیدا کند و شاید که راه قنات ها نشان 
داده شود. با هر ضربه این واژه ها در گوشش می پیچند: »این 
جم.   استخوان  ها  استخوان  این  است...  جم  تن  ها  سنگ 

ع آوری  روزی که تکه های بدن جم از چهارگوشه ی دشت جم
  316شود مرده ها برخواهند خاست...«ص

این گونه ضربه زدن، تداعی کننده واژه هایی خاص اند که برای او  
 معنا دارند. 

    نیل آرمسترانگ 
بام ها تا عکس امام را در  در آن   ماه  شبی که همه می روند روی 
»نیل    اسم رمز شببه سربازان سفارت امریکا گفته اند که    ببینند

که همه    برگزیدن این نام در آن شب.   19« است. صآرمسترانگ 
است ماه  به  ها  ای    چشم  و  کنایه  استسیاه  چون    ؛طنزالود 

بشری   رویاهای  دیار  از  تا  بود  شده  پیاده  ماه  روی  آرمسترانگ 
ماه می خواستند در مقصدی زمینی بسازد، اما مردم ایران با روئت 

ساحت آسمان به آمال و آرزوهای خود دست یابند. چنانچه روی  
»نیل   است:  شده  نوشته  سرخ  رنگ  با  امریکا  سفارت  دیوار 
آرمسترانگ به ما خیانت کرد. در انتظار فرود مرکب امام روی ماه  

 22باشیم!« ص
آرزوهای  و  آمال  عطف  نقطه  زمانی  که  آرمسترانگ  سویی  از 

دی بود جای خود را به عکس امام در ماه می دهد.  گروهبان جه 
می گوید: »ماه را فتح در ماه است  عکس امام  که  می شنود  او    وقتی

   23.« صکردیم 
سعید   کند،  می  زدایی  جن  را  سعید  مال  که  پرچم هنگامی 

را   ماه  آرمسترانگ  که  در  بیند  و    با می  خورد  می  تکان  نسیم 
به ریش حنایی اش می کش د. منظور از پرچم آرمسترانگ دست 
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آرمسترانگ همان پرچم امریکاست که باالی سفارت امریکاست  
و ریش حنایی مال به آرمسترانگ    و در نسیم به اهتزاز درامده است

 . می پیوندد
 مار و بز 

می آید که جن را از تن  ی لنگ با ریش بزی حنایی اش  وقتی مال  
ماری را  تفی در دهان سعید می اندازد و  سعید جهدی بیرون کند،  

ماه به او نشان می دهد که به گلوی بزی پیچیده و  سالک های  در  
در آخر زهرش را به بز می ریزد. در اینجا مار و بز هر دو همان مال  

دارد.    می شوند. بزی  آرمسترانگ هم ریش  مال می گوید: »  نیل 
...مار را می بینی؟ سعید مار را می بیند. بز را می بینی؟ سعید بز  
ریش دار را که روی دو پا قیام کرده بود و با مار می جنگید می دید. 
مار! مار! مار به گردن بز کوچک پیچیده بود و داشت خفه اش می 
کرد. مار زهرش را به جان بز کوچک ریخت. مار سعید را رها کرد  

کاغذی زیر بالشش گذاشت تا صبح و ظهر و شب   و پیش از رفتن
کند.«  خنثی  خود  بر  را  ماه  کشش  و  بخواند  را  ورد  آن  وعده  سه 

 21ص
 ماه  

    22ماه نماد آمال و آرزوهای مردم ایران است. ص
جهدی وقتی که می شنود عکس امام تو ماهه می گوید:  گروهبان  

روحانیت   حقانیت  سمبل  ماه  کردیم.«  فتح  را  لت  دو بر  »ماه 
 و نیز پیروزی تصور و تخیل بر علم و اکتشاف.  شاهنشاهی است

شایعه پیچیده که روحانیت از مردم دعوت    نیز  در خوابگاه افسران
کرده است روی بام ها بروند و در انتظار پیامی که از آسمان نازل  

 خواهد شد الله اکبر بگویند.  
 سورا ی زرین 

در  پسین )قیامت(  ز  همان سرنا یا شیپور جم است که  جم در رو
 در کتاب گفته شده است که آن می دمد و مرده ها را زنده می کند.

سرنا دارای سوراخ  و    چاله یا گودال است  ،سورا از ریشه ی سوراخ
 هایی است به نام سورا.   

 سوراخ
تا   ماه  های  سوراخ  از  است  شده  یاد  بسیار  سوراخ  از  کتاب  در 

چاله ای  یا    فرار  جایی برایسوراخ های کف خیابان و قنات ها و  
و حتی در متون مقدس    مغ و مغاک و نیز جایی برای    دیوزدایی  برای

 یاد شده است.  مردم سوراخ نشین  از 

به بیابان های ری می   اشاره ای هم  نبشته های شکسته در  سنگ 
با شیارهای آن  نوشته های  که  از هم جدا شده    یشود  بودند. تهی 

رزان شمع به سوراخ هایی تاریک و  شکاف هایی که در زیر نور ل
   ند.د و معنی نوشته ها را در خود فرو می بربودند  ژرف تبدیل شده

ماشین های حفاری شهرداری گردن خم می کردند و چون پرندگان 
وحشی منقار عظیم شان را در خاک فرو می بردند و می کاویدند  

لوی پای  تا امعاء و احشاء زمین را بیرون بکشند و توی پیاده رو ج
رهگذرها بریزند. سوراخ... این همه سوراخ... انگار این انقالب  

 95 جز حفر سوراخ کار دیگری بلد نیست. ص
پنجم  ی  طبقه  زمین  زیر  به  برند  می  پناه  قرمز  آژیر  هنگام  مردم 

 »دهانه ی دوزخ«
 

مجید راه را نشان    نقرا»حاکم شرع به آخوند موطالیی می گوید:  
ما باید بنا به شرایط خودمون آیات رو تعبیر  کنیم. اون  د و  می ده

جا موری به موران دیگه می گه ادخلو به سوراخ هاتون...اما اینجا  
باید  که  داریم  سروکار  االرض  فی  مفسدین  با  شب  تا  صبح  ما 

   «اخرجو از سوراخ هاشون... می فهمین؟بگوییم 
مگر مرده ها هم همخوابگی می کردند؟ عبارت »234سوراخ: ص  

در آن صورت زنی هم که کنارش دراز کشیده و شکاف گرم زمین  
را به رویش گشوده بود، مرده بود!« او ماه و حفره هایش، زمین و  
سوراخ هایش را فتح نکرده بود، حتی اجازه ی ورود به قبر خودش  

ده بود. را هم به دست نیاورده بود اما موشکش به هدف اصابت کر
« که در اینجا به هدفی نرم و گرم در انتهای شکافی تاریک و نمور.

حفره ی بدن زن استعاره ای از شکاف گرم زمین و فتح ماه و حفره 
  هایش و زمین و سوراخ هایش است و موشک معنایی فالیک دارد.   

نشین سوراخ  دنیای   :  مردم  به  و  کنند  می  کوچ  ری  از  مردم  این 
تاریک اهریمن می روند. فقط به این امید که یک روز مهر از باالی  
ونسان   پدر  کند.  بهشت  به  تبدیل  را  دشت  این  و  بیاید  فرود  کوه 

 اعنقاد دارد که علت فرار این مردم ظلم مغان بوده است.
 تپه خاکی پر از سوراخ های ریز 

م  به النه ی  گوید:  اشاره  فریور می  که  ها  »ورچه هاست  مورچه 
  د ترسو هستند و به خاطر همین ترس از جانورهای دیگر پناه می برن 

  «به زمین و شروع می کنند به کندن و کندن و کندن.
 اصحاب کهف  
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روی گروهی که هر چارشنبه  که حکمت    است  نامیاصحاب کهف  
وید:  می گاست.  گذاشته  جمع می شدند،  در زیر زمین هفت باغ  

دست   از  که  است  تن  هفت  آن  سرگذشت  مثل  هم  ما  سرنوشت 
نادانی مردم به غار پناه بردند و به خوابی طوالنی فرو رفتند. روزی 
هم که از خواب بیدار شدند و کسی سرنوشت شان را باور نکرد 

 دوباره به غار برگشتند و مدخل را به روی خودشان بستند. 
  نقبیبا  زمین هفت باغ به غار اصحاب کهف  به بیانی با تشبیه زیر
به نادانی مردم در طول دوران زده  هم  کنایه آمیز  استوره ای اشاره ای  

 می شود.   
   793اطالعیه ی 

بلندگوی سر چارراه اطالعیه ی »دایره مبارزه با منکرات« را پخش   
و   شیطان  بار،  ظلمت  های  بیغوله  قعر  در  و   ...« کند:  می 

  امت اسالم توطئه می چینند...« سرسپردگانش علیه
شماره ی این اطالعیه با شماره ی گور و شماره ی سنگ نبشته ی 

 شهر مردگان و شماره ی چاه یکی است. 
  793گور 

 سنگ نبشته ی شهر مردگان است.   
 آسانسور 

در  »  روی  تاریک  شکاف  داد.  فشار  را  آسانسور  ی  دکمه  پیرزن 
....اتاقک یک به یک طبقه ها روشن شد و در کشویی کنار رفت.  

از  و  روشنایی  به  تاریکی  از  نوبت  به  و  سر می گذاشت  پشت  را 
روشنایی به تاریکی می رفت. ... انگار از مدار زمین خارج شده و  
ای  شیشه  شکاف  سوی  آن  رفت...  می  پیش  کران  بی  آسمان  در 

رفت. می  فرو  اعماق  به  سرعت  به  رو  روبه  بایر    «زمین 
تاریکی و روشنایی و  به  از ماشین زمان که  ایست    آسانسوراستعاره

 دوران ها سفر می کند.    مکان ها و
 زمین گوشتخوار 

 152است. صگورستان منظور قبرهای 
 793چاه 

راه دارد. دوراهی هفتم، روزن  به آن  سرداب کاروانسرا    چاهیست که 
مقنی سفیدپوش، طناب را به دور    نهم، دهلیز سوم، سمت چپ. 

ه که به دنبال پدر ونسان است می بندد و می فرستدش  کمرفخرالدول
و وقتی طناب را باال می کشد سنگی پر از گل و الی    793ته چاه  

 باال می آید. بعد مادر میترا و پدر ونسان باال کشیده می شوند. 
 فرغون

جسد آقای نوابی در فرغون گذاشته می شود  در بهشت زهرا  یک بار   
هستند سنگی باستانی  739که فریور و فخرالدوله در چاه  و یک بار

را می فرستند باال و بعد آن سنگ و میترا که بچه است در فرغون 
 جا می گیرند.  

   3و 9و7اعداد 
کار گذاشته در زیر   باستانی  این عددها را میترا بر سنگ نبشته های  

قبر سعید  در    شهدای شهر ریدر گورستان    793  قبر  سنگ مرمر
 .  ، تشخیص می دهددیجه 

 آناتول فرانس 
فرانسوی    فرانسآناتول   آتیست  نگار  روزنامه  و  نویسنده  شاعر، 

و   شتکه در مدرنیته غربی نقش ویژه ای دا( بود  1844-1924)
نماد یک  و  شت. اداداستان کوتاهی هم به نام »لیال دختر ایرانی«  

 و نیز نماد روشنفکریست.  نسل است
   گفتگوها

و   باهوشانه  کوتاه،  به  گفتگوها  و  طنزآمیخته  داستان اند  پیشبرد  به 
 کمک می کنند.  

 ضد قهرمان -قهرمان
خودش را قهرمان و نجات دهنده مردم و اصالح کننده  حاکم شرع

امکان که  شود  می  متوجه  وقتی  بیند.  می  فجور  و  فسق  دارد    ی 
ی با  قهرمانرا به  فرار  ش کشف شود،  از سوی همکارانگذشته اش  

  ترجیح می دهد.  شک و تردید
که شهید زنده است و کوچه به نامش کرده اند و همه   سعید جهدی

را روی فرزندان شان می گذارند نمی خواهد این    ی کوچه نام سعید
آن  است وش هویتپس گرفتن مقام قهرمانی را حفظ کند. به دنبال 

 را به حفظ مقام قهرمانی ترجیح می دهد. 
جالل حکمت را بسیار باالتر از خودش می بیند و او را    آقای فریور

قهرمان سخنوری و ایده های ناب و نویسندگی می بیند، در حالی  
نقش   خواهد  می  و  بیند  می  قهرمان  را  جم  حکمت  جالل  که 
قهرمانی او را به عنوان اولین انسان میرا که طرف انسان را در برابر  

ه کند و فریور را فر خود می  اهورامزدا گرفت، در اذهان ایرانی زند
 داند.  

شهر    جم در  که  قهرمانی  ولی  باشد،  قهرمان  تواند  می  شکلی  به 
مردگان در زیر چاه ها و قنات های شهر ری دفن شده است. توفان 
خشم اهورامزدا از جانب کوه هرا بر او تاخته و شهر دست ساخته 

ه ی دنیا  اش را تکه تکه کرده است و استخوان هایش را به چار گوش 
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پراکنده. حکمت می خواست دوباره او را زنده کند و به بیانی پا در  
  کفش اهورامزدا کند.    

         موضوع
شخصیتی  د رمان هر  این  جستجوی  ر  کردهدر  گم  که   چیزیست 

به دنبال رمزگشایی شکاف های بین متون سنگ نبشته    میترا  است.
هاست که از بین رفته اند و به بیانی در جستجوی گذشته ی استوره 

 ایست.  
باز پس گرفتن هویتش    یشهید زنده در جستجویا  سعید جهدی   

   . است
در جستجوی حل مسئله ی ترافیک تهران است و  مهندس جوان  
بتواند از آن ها برای تونل دست یابد تا    نقشه قنات هامی خواهد به  

 های مترو استفاده کند و بودجه ی کمتری خرج شود  
آثار جالل حکمت را که به زبان سانسکریت است، ترجمه   رفریو

می کند و به دنبال نوشتن باقی رمانی است که جالل حکمت آغاز  
 کرده.  

حکمت باره    جالل  در  سانسکریت،  زبان  به  کاره  نیمه  ی  رمانی 
مردگان  شهر  دارد همان  باور  و  است  نوشته  شهر ری  قنات های 
فریور   که  و می خواهد  به دست جم ساخته شده است  که  است 

 باقی رمان را ادامه بدهد.   
که نقشه ای خیالی از شهر مردگان تهیه کرده است در   پدر ونسان 

سنگ نبشته های به دست آمده از تپه های ری به دنبال رمز گشایی  
 ی قنات های شهر ری است.   نقشه 

شرع   دستگاه حاکم  و  دم  در  خودش  آبروی  و  مقام  حفظ  دنبال 
  .هست
 به دنبال ایجاد جستجو حتی برای خواننده است  راوی

آن  دنبال  نیز در این جستجو وارد بازی رمان می شود و به    خواننده
رود  چیزی است  می  جالب  برایش    .که 

 

یخته رمان   جهان به هم ر

کار دکتر رادیولوژی را هم انجام می دهد.    ،پزشکی قانونی«  دکتر»
را   یکدیگر  کار  توانند  نمی  و  متفاوتند  رشته  دو  این  که  حالی  در 

 بکنند. 

رادیولوژ   ریه های جالل  دکتر  و ویزیت  به معاینه  )دکتر زیمنس( 
را   کار پزشک عمومی  تواند  رادیولوژ نمی  حکمت می رود. دکتر 

 انجام بدهد.  

مقنی است و بعد مرده شور می شود، گاه هم مهر دکتر  که آقا نوذر 
زند!   می  مردگان  دفن  جواز  بر  را  قانونی  فریور  پزشکی  که  آقای 

زبانشناس است و زبان سانسکریت می داند و به احتمال زیاد در  
فرانسه تحصیل کرده است و زبان فرانسه می داند، می شود مترجم 

 سفارت لهستان که زبانش اسالو است. 

در    یترام نوذر  آقا  به  و  سردخانه  به  رود  است می  باستانشناس  که 
شماره گذاری مردگان )مرد( کمک می کند! گاهی هم زیر جواز  

 دفن مردگان را مهر می زند. 

، حاال شده روضه خوانی بیش نبوده شده است قبال که  حاکم شرع
 قانونگذار. حاکم شرع و  است 

جوان   می  مهندس  گمارده  مترو  کار  به  است  ترافیک  مهندس  که 
 شود! با این که این دو رشته کامال از هم جدا هستند. 

یخ معاصر     اطالعات مربوط به تار

مجسمه ی پایین کشیده شده شاه را روی    1360سال  آقای فریور  
چمن ها می بیند! ما می دانیم که در این سال هیچ مجسمه ی پایین  

 وی هیچ چمنی از تهران نبوده.کشیده شده ای در ر

مهندس جوان از طبقه ی ششم شهرداری به بیرون نگاه می کند و  
این  نما  آن  بیند. در  را می  سربه فلک کشیده  کوره های آجرپزی 

 . دیده نمی شودمنظره در تهران 

و   شمال  که  یک  خط  ی  قراضه  های  »اتوبوس  گوید:  می  راوی 
جنوب شهر را به هم وصل می کرد به تازگی جایشان را به اتوبوس  
از  انقالب  از  قبل  رانی  اتوبوس  شرکت  که  بودند  داده  نویی  های 
بلژیک وارد کرده بود... صندلی آن ها مثل هواپیما بود و بلژیکی  

ملی به علت تعطیلی فرودگاه ها از صندلی های شرکت هواپیمایی  
کرده   نصب  جدید  های  اتوبوس  در  را  ها  آن  و  بود  کرده  استفاده 

  104بود....« ص
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وارد ایران کرد،   اتوبوس را در ایران یک تاجر بلژیکی نخستینالبته 
)زایس(  روسیه و بعد هم  و   آلمان  (بنزولی ایران از اتوبوس های )

کرد.  »ولوو«   استفاده  انقالب،  سوئد  از  قبل  هیچگاه  ضمن  در 
اوراق نشده    هم   فرودگاه های ایران تعطیل نشده بودند و هواپیمایی

 بوده تا از صندلی هاشان برای اتوبوس ها استفاده شود. 

« گوید:  می  جوان  تنها  مهندس  دماوند  قله  که  نکنیم  فراموش 
روکش کرده... یعنی تا چند قرن پیش زمین تهران چندصد سالیه ف

  112ص همچنان از درون می سوخته و دود می شده...« 

شناسی،   زمین  سایت  اطالعات  به  در  بنا  که  آتشفشانی  آخرین 
داده  دماوند   از  رخ  قبل  سال  سیصد  و  پنج هزار  در حدود  چیزی 

 میالد بوده است و تهران تا چند قرن پبش در آتش نمی سوخته. 

عزاداری   روز  که  اربعین،  استعاری  روز  در  که  بپذیریم  اگر  حال 
بسیار مهمی برای شیعیان است، حاکم شرع که رئیس دایره منکرات  

به  پرونده های ایجاد مترو و نبش قبر و اجازه ی دفن هم هست،  
این نوع ، باز این سوال پیش می آید که  جسد و ... رسیدگی می کند
به مربوط  اصال  ها  و    پرونده  نیست  منکرات  ی  اگر دایره  حتی 

بپذیریم که در جهان به هم ریخته ی به نظم کشیده ی داستان این  
دایره »  کار شدنی است، باز هم این اشکال پیش می آید که اصال

با منکرات به دادستانی انقالب  «مبارزه    1359در دی ماه    وابسته 
شد پاییز  و    منحل  دایره  1359در  شرع  حاکم  و  به  رئیس  مجبور 

فعالیت آن ها به نام »دادگاه   1360استعفا شد. بعدا در اردیبهشت 
مبارزه با منکرات« آغاز شد. در حالی که داستان به ما می گوید که  

    است. 1363سال 

متولی، سخنگوی نماز جمعه، ) های با نام   آخوند موطالیییا مثال 
حالی که  در  (  198  -197مال و امام مورد خطاب قرار می گیرد.ص

اماکن متبرکه است و  و  مسئول امورات وقفی    کسی است که  متولی
حتی حق تعیین امام جماعت را دارد. مال به آخوند و شیخ هم گفته  

در اینجا به معنی  و  می شود و »امام« که خلیفه ی خدا یا پیشواست  
امام جماعت است که پیشکسوت نمازگزاران است، نمی تواند هم  

امام جماعت. چون مردم شکایت خود از امام  متولی باشد و هم  
همین روز اربعین  یا در    نزد متولی مسجد می برندرا به    جماعت

به جای آن که از زندگی امام حسین بگوید، داستان  آخوند موطالیی  

منظورم این است که هماهنگی میان    سلیمان و موررا می گوید!  
 خطبه و روز تعیین کرده وجود ندارد.  

می گوید سه سال اسیر عراقی ها بوده و در سال سعید جهدی    یا
آزاد شده است. ما می دانیم که این سال اوج جنگ ایران و    1363

عراق است و مبادله اسرای جنگ ایران و عراق بعد از صلح از سال 
   شروع شد. 1369

می ح جزئیات  تشریح  به  امپرسیونیسم  سبک  که  بپذیریم  اگر  ال 
پردازد و نه بیان حقیقت، باز هم این سوال پیش می آید که در بیان  
جهان   با  رمانی  آفرینش  در  نویسنده(  تحقیق  )عدم  یا  ناحقیقت 
فکت های تاریخی و استوره ای و تخیلی و  رعایت اصول تکنیکی، 

ان توانم  می  کجا  تا  خواننده  هم  من  درست  اطالعات  یافتن  تظار 
درستی،  مرز  کجای  در  خواننده  من  بیانی  به  یا  باشم؟  داشته 

 نادرستی اطالعات و تخیل نویسنده قرار گرفته ام؟ 
 تفکر استوره ای تسلط 

منطق استوره ی جم نیز مانند دیگر استوره ها برمبنای تسلط یکی  
رمان  در  نیست.  معلولی  و  قوانین علی  مبنای  بر  و  دیگریست  بر 
نشان داده می شود که ذهنیت استوره ای تا چه حد بر جامعه حاکم  
است. آقا نوذر که مقنی است چون دو دختر و زنش را وقتی که به  

ز دست می دهد، دیگر باور دارد که قنات الیروبی قنات رفته بوده ا
نر است و دختربچه ها را از او گرفته است. به این فکر نمی کند که 
برف سنگین پارو نشده از سقف خانه اش باعث ریزش آن بر سر  
خانواده اش شده است.او حتی جسد دو دخترش را می اندازد توی  

 قنات.! ) باور به قربانی(   
فرهیخته ایست و با روشنفکران حشر و نشر    خانم فخرالدوله که زن

دارد، موهای میترا را کوتاه می کند و شکل پسرها می کندش و می  
بردش توی قنات تا از آن جا فرار کند. او سر قنات را شیره می مالد  

 تا نفهمد که میترا دختر است. گویی قنات دارای شعور است.   
م که تحصیلکرده اند  و فریور و پدر ونسان و میترا هجالل حکمت  

به حقیقی بودن شهر مردگان در زیر شهر ری و   استوره ی جم باور  
دارند. از آن جا که قدرت استوره به باور آن در اذهان است، یک  
باعث   حتی  و  اند  قدرت  پر  بسیار  رمان  این  در  ها  استوره  سری 

 تغییرات اجتماعی و سیاسی می شوند. 
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رمسترانگ است و می خواهد که استوره اش نیل آسعید جهدی   
مثل او قدم به ماه بگذارد سرخورده می شود و در آخر تبدیل می  

 شود به استوره ی شهید زنده.  
و بسیاری از مردم ایران به روی پشت بام ها می روند تا  خانم نوابی  

عکس امام را در ماه ببینند. استوره های دینی و اسالمی نیز چون 
اند. همه در این رمان به نوعی با استوره    استوره های زرتشتی فعال

و  زنده  را  آن ها  و  نفس می کشند  آن ها  با  و  کنند  ها زندگی می 
بازتولید می کنند. کسی با تفکر تحلیلی به آن ها برخورد نمی کند  
و حتی فریور و جالل حکمت هم که با هم بر سر استوره جم بحث  

 می کنند سر چگونه زنده کردن آن است. 
و میترا نیز هیچ شکی در تخیلی بودن جوان و پدر ونسان    مهندس

استوره ندارند و پیرزن سرایدار می آید روی تپه ای در چارراه تخت  
جمشید و به کارگرانی که خیابان ها را سوراخ می کنند می گوید:  

 »جن ها را بیدار نکنید!«
می آید و می گوید که این مکان    793عباس آقا گورکن بر سر قبر  

اه است و قبال کوه زیارتی بوده و از بس که مردم ظلم کردند سنگ  چ
از   انسان  تنبیه  به  باور  استوره،  )قدرت  شدند.  آوار  سرشان  بر  ها 

 سوی دنیای متافیزیکی و مکان  مقدس(. 
قبر نیست و چاهی است به شهر مردگان    793او می گوید که قبر  

نندگان شهر ری  و نیز سنگ نبشته های جم را از زیر دست تاراج ک 
نجات داده است و پشت سنگ قبرها جا داده  تا از تاراج مردم در  
امان باشند. نگاه  تک تک شخصیت ها به استوره ی جم بنا بر باور  

 است با حسی از ترس و کنجکاوی و احترام.  
)همسر میترا( که پزشکی قانونی است و با علم و بدن و جسد    دکتر

رابطه را دارد، بابا پیرک را خبر می کند  و دنیای مادی نزدیک ترین  
تا از زیرزمین خانه دیوزدایی بکند! مراسم مخصوص زرتشتیان را  
اجرا کند و نحسی را دور کند تا او بتواند در آنجا بساط دود و دم و  

 عرق کشی راه بیندازد! 
های  سوراخ  وارد  توفان  ترس  از  یا  مغان  ظلم  از  نیز  ری  اهالی 

 ند .مخصوص طهارت می شو
 

جوان محاسبات    مهندس  و  مادی  جهان  و  عدد  و  آمار  با  که  هم 
سروکار دارد بنا بر منطق علت و معلولی عمل نمی کند. پونزهای 

از روی تخیلش تهیه   که پدر ونسان)ی قنات ها قرمز را روی نقشه 
و    و می رود دنبال  پروژه فرو می کند  محل حفر قنات ها  کرده( در  

شبکه ی  قنات ها در شهر ری است و چه  در پاسخ به این سوال که  
ربطی به تهران دارد؟ می گوید: » اطمینان قلبی دارم که این قنات  

   ها از زیر شهر تهران می گذره.«
  

 
 نقش استوره ها

در ماه و جمع شدن مردم الله و اکبرگو روی پشت   دیدن عکس امام
و تحوالت تاریخی    1357بام ها، یاداور قدرت استوره در انقالب  

برادران و سیاسی ایران است. حتی شعارساختگی کاروان کربال: »
و   هزار  کنید!  راهی  را  کربال  کاروان  ببندید!  سفر  بار  مسلمان! 

کرد و هنوز به مقصد    چارصد سال پیش این کاروان از مدینه حرکت
« بیانگر زنده بودن استوره امام حسین و شهادت و تقدس نرسیده!  

کربال ست که همچنان باعث گردهمایی مذهبی و بسیج عمومی 
 در جنگ ایران و عراق می شود و خود را بازتولید می کند

 
 قدرت استوره ی شهید 

در باره ی شهید زنده و دگرگونی رفتار   سخنان آخوند ریش طالیی
همسایه ها که سعید جهدی را قبل از شهادتش مسخره می کردند  
و موشک آرزوهای او را روی دیوار می کشیدند و می خندیدند و  
بچه هاشان می گذارند،  را روی  نام سعید  از شهادتش  بعد  حال 

 نمادهایی اند از قدرت این استوره در جامعه ی ایران. 
    

با این که نظرات فریور را مورد پرسش قرار می   میترای باستانشناس
دهد ولی میان استوره ی جم و اثر مادی ای که در دستش است 
تمایزی قائل نیست. هم او که در آخر رمان زنده می ماند، باور دارد  
که از همان زمانی که دختربچه بود و پا به قنات هفت باغ گذاشت، 

آن گیر کرده اس  بیرون  در  از جهان  استوره ها  نتوانسته  او هم  ت. 
بیاید و قدرت استوره همچنان او را بیش از قدرت تفکر و تحلیل 

 می راند.  
 

 )قیامت( ز پسینواستوره ی بشارت در ر
به زرتشت می گوید که جم را در توفان میرانده است،  اهورامزدا 

و    ولی او روزی برخواهد خاست و در سورای زرین خواهد دمید
مردگان را زنده خواهد کرد. استوره ی »بشارت در روز پسین« در  
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پگانیستی  ادیان  و یکتاپرستی هم هست. در  ابراهیمی  ادیان  همه 
 مثل هندو به شکل کارما و تناسخ نشان داده شده است.    

 
 تمایز ذهنیت و واقعیت 

  
میان ذهنیت شخصیت های رمان و واقعیتی که با آن روبه می شوند  

یزی نیست. هر آنچه را می بینند واقعیت می پندارند و تسلط تما
 تفکر استوره ای بر شخصیت ها در هر لحظه و هر مکان بارز است.  

زدگی سعید   وقتی که مال ی ریش بزی لنگ می آید که ماه مثال   
فاصله  . او  جهدی را شفا بدهد چیزهایی در سالک های ماه می بیند

احساس نمی کند. مردمی هم را  ای میان ذهنیت و واقعیت موجود  
که در ماه عکس امام را می بینند، تمایزی میان ذهنیت و واقعیت 

    موجود نمی بینند. 
 
 زبان سانسکریت 

 
کند سانسکریت  زبانی که جالل حکمت در رمانش استفاده می 

ترجم این است. فریور زبانشناس است و سانسکریت می داند و م
زبان است. میترای باستانشناس هم  دارد سانسکریت می خواند.  
و   بنویسد  سانسکریت  قدیمی  و  کهنه  زبان  به  حکمت  باید  چرا 

 ؟! سپس فریور به فارسی ترجمه اش کند
 

اصال می شود با زبانی که فاقد پتانسیل واژگانی دنیای معاصر در  
درن در باره ی پژوهش علمی و تحلیل دنیای مدرن است، رمانی م

استوره ای کهن نوشت و آن استوره را در دل ها و اذهان معاصرزنده  
  ایرانی   حکمت می خواهد پلی از استوره جم به فردیت انسان  کرد؟

معاصر بزند. پلی میان دو جهان منطقی و بی منطق یا دو جهان  
. حکمت به فریور می گوید که رمانش را ترجمه  توهمی و مادی

 کند و باور دارد که »مترجم همزاد نویسنده است« 
او را یک یاغی می بیند   حکمت تجسم باور به استوره ی جم است. 

 که زیر بار حرف زور اهورامزدا نرفته است 
باورمند به دوئیت در تکامل فردیت است. به فریور می گوید که و   

ما باید استوره ی جم رو بنا به نیازهای روزگار خودمون بپردازیم....  
اگه جم بزرگترین شخصیت فرهنگ ماست... او انسانی به مفهوم 
امروزی کلمه است. یه فرد یاغی که زیر بار حرف زور اهورامزدا 

وب میشه شهر زیرزمینی رو می سازه«  نمی ره، بعد هم که مغض
    170ص 

    
پایین دست  از یک  برخوردی  اهورامزدا  خواسته ی  به  جم  پاسخ 
مطیع به باالدستش نیست. جم توان اندیشیدن دارد و به خود حق  
انتخاب می دهد. چیزی که ما در رفتار یهوه یا الله یا حتی روح  

بینیم. حکم خدا   با برگزیدگان شان نمی  یعنی تبعیت بی  القدس 
هیچ پرسشی و تسلیم محض بودن. حکمت می داند که در جهان  
تبعیت   فقط  که  است  قرار  بیندیشد،  کسی  نیست  قرار  ها  استوره 
بکند. چنانچه در همین استوره هم در نهایت اهورامزدا دست باال  

 را دارد و جم می میرد. حکمت هم در نهایت خودکشی می کند. 
 

 صحنه های گروتسک تقدس زدایی با 
 

نوابی با بولدوزر پرت می شود توی زباله ها    وقتی که جسد آقای
حرمت به مرده از بین می رود، وقتی شهیدان جنگی توی سردخانه  
با   بوس  مینی  ی  راننده  زهرا  بهشت  یا جلوی  لولند  می  هم  روی 
مردمی که عزیزان شان شهید شده اند با خشونت رفتار می کند، از 

 د تقدس زدایی می شود.  استوره شهی 
همچنین نشان دادن دورویی و فریبکاری حاکم شرع، تقدس زدایی 

 از استوره ی پیشواست.  
 

 استوره های ویرانگر
 

تا  زنده  شهید  استوره  از  ویرانگرند.  ها  استوره  همه  رمان  این  در 
استوره جم که شهری در زیر زمین می سازد و بعد هم با قنات ها و  

 را می گیرد.   چاه هایش جان ها
می توان گفت استوره ها چه ایرانی و چه اسالمی با فرهنگ هزاران 
ساله ی ما ترکیب شده اند و در تفکر تحصیل کردگان ما وسیع تر  
از تفکرعلمی و تحلیلی جا دارند. به مانند دکتر که پی بابا پیرک می  

 فرستد تا زیرزمین را دیوزدایی کند. 
»شهر مردگان« در این رمان به هیچ آدمی اجازه ی کشف خودش  
با   اهورامزدا  که  همانگونه  بلعد.  می  را  کس  همه  و  دهد  نمی  را 

 توفانی شهر دست ساخته ی جم را بلعید و در هم کوفت. 
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 صحنه های رمان 
 

این رمان پر از صحنه های قابل تفسیراست و مثل خود استوره است  
لق تصاویر توضیح می دهد. البته در استوره که جهان را بر اساس خ

جنگ میان بد و خوب یا خدا و شیطان یا اهورا و اهریمن بر مبنای  
احساسات و هیجانات و ترس و انتقام و عواطف پیش می رود، در  
این کتاب سبک روبه رویی شخصیت ها با واقعیت های زندگی 

 بیشتر بر پایه پر کردن سوراخ های وجودشان است.    
 

 استوره های حاکم  
 

جامعه ی ایرانی رمان، جامعه ای مبنی بر استوره های دینی است.  
چنانچه هر مشکلی باید به دست روحانی مسجد یا حاکم شرع یا  
دایره ی منکرات یا باباپیرک که زرتشتی است حل بشود. حتی زبان  

 روشنفکرش هم سانسکریت است.  
دین ی  پایه  بر  هم  عدالت  و  قضایی  پی   دستگاه  است.  سنت  و 

ساختمانی پنج طبقه که رها شده است بر روی چاه استوار است و  
 خیابان ها و همه چیز سوراخ سوراخ اند. 

 
برای نوشتن این رمان پیچیده و پر از رمز  از خانم کسمایی آخر در 

 و راز بسیار سپاسگزارم. 
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 جالل رستمی 

 
 

 »سقوط «*در پوچی 
و به دینی هم    کسی که درزندگی روزمره کاری نمی کند

دنیای   یک  پرتگاه  لبه  در  را  خود  یکباره  نیست،  پایبند 

میرنده،    یک زندگی یکنواخت و  معنی، بدون پشتوانه، بابی

روبرو می بیند. این پرتگاه همان پوچی است که آنرا کامو 

در خوبی  »بیگانه«  اش  اولیه   آثار  به  و  سیزیف«  »اسطوره 

نمیتوصیف می کامو  اما  درکند.  با  خواهد  پوچی    مواجهه 

خواهد نگاهی امیدوارکننده به زندگی  ناامید شود بلکه می

 داشته باشد.  هم

سوربن    دانشگاه  در  فلسفه  استاد  اسپونویل  کنت  آندره 

پاریس در جستار خود با عنوان »از ناامیدی به سوی آشتی« 

می    »کامو  نویسد:می دنیایی  با  رویارویی  در  را  پوچی** 

تواند انسان  می  بیند که سکوت اختیارکرده است که این امر

ها را به سوی ناتوانی سوق دهد و البته می تواند، به توانایی  

 آنها نیز، منجر شود. *** 

   بهتر است برای درک بنیان های نظری کامو، ما در این جا

که بر او تأثیر گذاشته اند    نگاهی به شخصیت های تاریخی 

 نگاهی بیندازیم.  -هم الگوها و هم ضد الگوهای نظری او -

 ( 3۵4-430)  آگوستین - 1

متافیزیک مسیحی  "کامو تز خود را در مورد    1936در سال  

نوافالطونی    نوشت که در آن به تأثیر تفکر "و نوافالطونیسم

بر کلیسا    ها  روحانی  پدر  قدیس«  »آگوستین  نظرات 

. اگرچه خود کامو هرگز اعتقادی به مذهب نداشت،  پرداخت

های این پدر روحانی که  های او تحت تاثیر دیدگاهاما نوشته

نیز همانند کامو آفریقا و  او  الجزایر    از شمال  از  اتفاقا هم، 

آمده بود، قرار داشت. کامو بارها و بارها، به ویژه در آثار ادبی  

سوژه به  مانند  خود،  مسیحیت  گناهی،  های  بی  گناه، 

می   شر  و  انسان  خودمختاری  مسئله  و  قربانی  بخشش، 

پردازد، درست سوژه هایی که آگوستین نیز در طول زندگی  

ویژه در    دنبال می کرد. این تأثیرات به   خود به شدت آنها را

)»سقوط«( مشهود است که    »کالمنس« در رمان  شخصیت 

  ترافات()اع   و  ماهیت دوپارگی شخصیت آن شبیه تردیدها 

شخصیت »مرسو«    در  خود آگوستین است. همچنین رد آنرا

نامدکه  در رمان  )»غریبه«( که کامو او را »تنها مسیح« می

 می توان دید.  ، ما لیاقتش را داریم

 (18۵۵-1813)  یرکه گاردسورن کی  - 2

یرکه گارد فیلسوف و متفکر مسیحی است که به عنوان کی

معاصرشن اگزیستانسیالیسم  استپدر  شده  دیگر    او   .اخته 

متفکر مسیحی است که در کنار آگوستین تأثیر زیادی بر  

فیلسوف   این  عقاید  با  که  اوایلی  در  کامو  گذاشت.  کامو 

ی  ها به واسطهدانمارکی آشنا شد، دریافت که هر دوی آن

شان به امر پوچی، یعنی درک بی معنی هستی  دل مشغولی

با آن مواجه   - چیزدرآگاهی از مرگها بیش از هر  که انسان  -

شوند، هم نظر هستند. با این حال، نتیجه گیری آنها از می

یرکه  کی  "افسانه سیزیف"این موضوع  متفاوت بود: کامو در  

به راه خدا روی  می   گارد را مورد انتقاد قرار می دهد: که  او

را یک  آورد و راه نجات را در آن می بیند. کامو این رویکرد

رار صرف و »خودکشی فلسفی« می داند. در برابر »جهش  ف

یرکه گارد، کامو یک زندگی»شورشی« به سوی ایمان« کی

 را رقم می زند. یک رویارویی مداوم با مفهوم پوچی. 

 (1831-1770)  هگل   - 3

سارتر،   جمله  از  معاصرانش،  از  بسیاری  برخالف  کامو 

او با دف برتر و  مفهوم ه   همیشه منتقد هگل بود. به ویژه 

می    پیشرفت تاریخی، که هگل در راس همه مفاهیم قرار

مخالف بود. از نظر کامو، فلسفه تاریخ هگل حاوی خطر ،  داد

  –ای، برای دستیابی به هدفی واالتر است  توجیه هر وسیله 
براساس آن منافع فرد می تواند قربانی منافع جمع شود.   که

156



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

ف هراس را در  ایجاد خو  کامو این گرایش به خودکامگی و 

افکار  می  استالینیسم نیزمارکسیسم و   دید که تحت تأثیر 

هگل قرار داشت، به همین خاطر با صراحت تمام از چپ 

 سیاسی، فاصله گرفت. 

کامو بطور فعال از شورش انتقادی به جای انقالب رادیکال،  

بلکه   شد،  نمی  محول  آینده  به  زیرا  کرد.  می  طرفداری 

می    واسطه زندگی در حال حاضر را در بربدون    مستقیماً و

 گرفت.  

 (1900-1844)  فردریش نیچه   -  4

های کامو شاهد پیوند عمیق او با نیچه است. »مرگ  نوشته 

تجویز جامعه  بهبود  برای  نیچه  که  نقطه    خدا«  کرد،  می 

شروعی برای فلسفه او نیز بود. کامو این تجویز فلسفی نیچه  

دادن به زندگی پس از   معنا  برای غلبه بر هرگونه امید و  را

بتواند باید  انسان  نیچه  به نظر  در    مرگ ضروری می دید. 

هایش را خلق کند. کامو با  فرآیند بازگشت به خود، ارزش 

انسان  -نیچه نیز، درباره جنبه مثبت زندگی، اینکه    این نظر

هر لحظه از زندگی خودش را باید خود، تعیین و آنرا بطور 

کامال همراه بود. اما برخالف    -کند،تجربه    مستمر  کامل و 

نیچه، در فلسفه اخالق خود اهمیت زیادی برای همبستگی 

ی برخاسته از فرد برجسته  قائل بود: کامو به جای تمرکز بر

و  همبستگی  برای  وقفه  بدون  )»ابرمرد«(،  ها  توده  میان 

 مشارکت جمعی تالش می کرد. 

 
 زندگی بین احساس و تعهد

قرن   شجاعت الزم است.« به ندرت متفکری در»برای آزادی  

می یافت  قویابیستم  کامو  آلبرت  همچون  که  براین    شود 

اعتقاد ایستادگی کرده باشد. کامو به عنوان یک فیلسوف، 

نگار، به دنبال مفهومی برای دنیایی  نویسنده رمان و روزنامه

او برخالف ایدئولوژی های   بود که آنرا پوچ می انگاشت. اما

و ارزش های انتزاعی، زندگی خود را وقف نوشتن در  خشک  

 باره انسانیت کرد.  

عنوان  با  کامو   باره  در  گفتگویی  در  امکه  کارولین 

»روشنفکران در برابر چالش ها سکوت اختیار نمی کنند« 

 می گوید:  - ویژه نامه کامو-با مجله فلسفه 

روشنفکر  یک  همیشه  بلکه  فیلسوف،  یک  تنها  نه  »کامو 

ومی بود. او در مورد آنچه در جهان رخ می داد عرصه عم

 موضع می گرفت. چنین تفکر متعهدانه برای یک روشنفکر 

بیماری  جنگ،  مورد  در  گفتگو  چیست؟  عمومی  عرصه 

برای همبستگی و دموکراسی در زمانه   واگیردار و فعالیت 

 ما.« ** 

در مجله اکسپرس نوشت: »آزادی   1955آلبر کامو در سال  

ه به تالشی بی وقفه نیازدارد .آزادی نه جای  فریادی است ک

بهانه آوردن«. او    برای آرامش است و نه جایی برای عذر و

در طول زندگی خود همیشه برای  آزادی تالش کرد. حتا  

و اعتقادات  علیه  بر  ماندن،  تنها  ریسک  قبول  های    با  نرم 

 پذیرفته شده رایج زمان خود ایستاد.  

اینکه پوچی جهان را کامو به دنبال   خوشبختی بود بدون 

از شجاعت، بدون قهرمان شدن و شورش بدون   انکار کند ،او

انقالب، دفاع می کرد. به همین دلیل، به روشنفکری پیشگام  

و شناخته شده در پاریس تبدیل شد. در عین حال هیچگاه  

و و  یاد  ساده  دوران  کودکی  خاطره  فقر  با  را،  همراه  اش 

 فراموش نکرد.

فقیرانه   کودکی کامو به همان اندازه که از یک سو ساده و

  شادی و  از  ست سرشاراما برای او ثروتی  است از سوی دیگر 

»بزگترین    کند:گونه از آن ایام یاد مینور. خود او حداقل این

الجزایرخوش  در   که  بود  این  من  شدم    شانسی  متولد 

ونوشته  مستقیم  چه  من  این  های  به  مستقیم  غیر    چه 

مدام در آثارش به نور خورشیدی   گردد.« او سرزمین باز می

 که در طبیعت سرزمین اش جاری است اشاره دارد.

مجموعه جستارهای »ازدواج  کامو در اولین قصیده خود در

اش را به طبیعت  منتشر شد، عشق  1938نور« که در سال  

این آن،  زیبای  بهار  و  تیپاسا***  تصویر شهر  به  گونه 

 کشد: می

تیپاسا ساکن می شوند.  بهاردر  باستان درفصل    » خدایان 

بوی عطرانگیز بوته های افسنطین   طریق خورشید و  آنها از
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آبی الجوردی آسمان   و دریایی که زره نقره ای به تن دارد و

و ازگل  پوشیده  های  ویرانه  طریق  از  و    و  وحشی  گیاهان 

ن می  های سنگی، سخدیوار خرابه  انعکاس نور خورشید بر

 گویند.«

 طبعیت و نور از عناصر اصلی در آثار کامو می باشد.  

رحمانه یک هم نور سوزان اشعه خورشیدی که بینور آن  

مراسم خاکسپاری در رمان »بیگانه« را غیر قابل تحمل می  

کند و بعد تر همین اشعه سوزان خورشید در یک درگیری 

او چشمان  و  کرده  را کالفه  متوفی  پسر  غر  که  عرق  را  ق 

دارد. در رمان »طاعون«  این تابش ساخته، به قتل وا می

شهر ساکنان  که  است  خورشید  مجبور    سوزان  را  اوران 

گیری ویروس طاعون به خانه  از همه  کند که برای فرارمی

و سرانجام همین خو رشید سوزان است   هایشان پناه ببرند 

نده  بخش  که پس از پایان مصیبت، شهر را غرق نوری مالیم و

 کند. می

کف آشپزخانه   در نزدیکی درعان در الجزایر،  1913کامو در  

یک کلبه گلی به دنیا آمد. او این صحنه را بخوبی در آخرین 

خود   ناتمام  انسان"رمان  داستان    "اولین  حقیقت  در  که 

منتشر 1994زندگی خود اوست و پس از مرگش  در سال  

 شد، توصیف می کند.  

این رمان خود کاموست که   شخصیت »ژاک کورمری« در 

ناشنوا و  تقریباً  از مادری  از دوران کودکی خود می گوید 

زندگی که در    مستبد و   گیر و سواد و مادربزرگی سختبی

در  محله کامو  است.   سپری شده  الجزیره  فقیرنشین  های 

قالب ژاک کورمری در جستجوی شخصیت پدر، شروع به  

ریشه مورد  در  کند تفکر  می  خود  جستجوی   های  )در 

الجزایری  فرانسوی  یک   کامو  و  هویت(.  یاد  او  است.  تبار 

حافظه خود    تصویری از پدرش »لوسین آگوست کامو« در

ندارد، چون پدر او یک سال پس از تولدش در جنگ جهانی  

کشته شده بود. کامو با مادر و برادر ش لوسین، همراه عمو  

  جزیره  بنام اش به منطقه کارگری حاشیه شهر الو مادربزرگ

»بل کوخ« که در دوران کلونی  فرانسه به این نام خوانده  

همگی با هم در یک آپارتمان    و  می شد، نقل مکان می کنند

ساکن    ، کوچک بدون توالت، بدون برق، چه برسد به کتاب

می گذرد. مادرش   می شوند. دوران کودکی او در فقر شدید

در    ود وضربه شدید روحی می ش  پس از مرگ شوهر دچار

خود فرو می رود. او روزها آرام بدون اینکه حرفی بزند پشت  

و هنگام غروب هم صندلی او را    یندمیز ناهارخوری می نش

 تا شلوغی خیابان را تماشا کند.   کنار پنجره می گذارند

روح انسان    این دنیای پراز »سکوت«  و »انزوای خاموش« و 

ات بعدی نقش جدی در توصیف  ،نیستمادری که دیگر    و

 زمانی که در باره آن می نوشت. -داردکامو از پوچی جهان 

زبان فرانسه را درست و به خوبی آموخت.   ،کامو  در مدرسه

آموزی کوشا و با استعداد نشان داد و به کمک  خود را دانش

معلمش لوئی ژرمن، برای دریافت بورسیه تحصیلی ثبت نام 

او توانست با کسب کرد. بورسیه تحصیلی به او تعلق گرفت و  

اجازه مادربزرگش برای تحصیل در دبیرستان ثبت نام کند.  

، زمانی که خبر جایزه نوبل  19۵7چند دهه بعد، در پاییز  

ای به معلم سابق خود نوشت:  ادبیات به او رسید، در نامه

بدون شما، بدون   . »اولین فکر من، بعد از مادرم، شما بودید

ن کودک بیچاره ای که من  که به سوی آ  دست پر مهر  شما 

  اتفاق  توانست  نمی  …بودم دراز شد، این حادثه بخصوص  

  .بیفتد

 * سقوط نام کتابی از کامو 

 »پوچی اولین حقیقت من است« اسطوره سیزیف -**

  2016*** کارولین امکه نویسنده آلمانی برنده جایزه صلح  

 آلمان  انکتابفروش ناشران و

ی قدیمی وتاریخی در الجزایر ویرانه****تیپاسا یک شهر  

 استان تیپازه واقع شده است. است که در

 
ترجمه   اساس  بر  نوشته  بخصوص این  مختلف،  های  متن 

»ویژه    2022بهارسال  ،    21مندرج در مجله فلسفه شماره  

 تهیه شده است ، نامه کامو«
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 کوشیار پارسی    

 
 جهانسکون ِ 

 ، امین معلوف 1نگاهی به رمان: برادری ِ نامنتظره

 

تا جاودان بدونِ  زنان امین معلوف سی سال پیش رمان ِ  

درباره زاده را  مردان  تنها  آن  در  که  نوشت  جهانی  ی 

شدند. جهانی آکنده از فاجعه که در آن نابرابری و ظلمت  می

 گرفت.  پرستی و خشونت هر روز بیشی می

در معلوف  رمان  تازه  امین  نامنتظره  -ترین    برادریِ  

تحت عنوان.  آزاد ِ  میا )ترجمه  برادران للفظی  شود: 

جهانی آفریده است بدون ابزار ارتباطی. نه   - ی ما(نامنتظره

اینترنت و نه رادیو. شمعی روشن روی میز تلفن همراه که  

نمی دردی  هیچ  انسان به  برای  است  دوزخی  این  خورد. 

هما  غربی.  میمدرن ِ  معلوف  امین  که  ساکن  نی  خواهد: 

از خواب خرگوشی.  انسان  بیرون کشیدن  و  جهان  کردن ِ 

گیری کرونا و جنگ روسیه با اوکراین  این رمان پیش از همه

 
1Nos frères inattendus  
2Alec Zander  

ی ما پس از بحران کرونا  نوشته و منتشر شده. اکنون همه

 شناسیم.   و درگیر جنگ جهان را اندکی می

ی بسیار خردی در  جزیره دو نفر در    برادریِ  نامنتظرهدر  

طراحی   2کنند: راوی، آلک زاندر اقیانوس اطلس زندگی می

شود و های گوناگون منتشر میهاش در رسانهاست که طرح 

سنت اوا  نویسنده  رمان    3ژیل -خانم  موفقیت  از  پس  که 

نمیپرفروش   زندگی  نشانی  این  در  دیگر    کندآینده 

ای بر کاغذ نیاورده است. زندگی این دو  عزلت گزیده و واژه

که باقی جهان  آدم تنها در جزیره بسیار آرام است، در حالی

درگیر توفان خشونت است. زمان درازی است که تنش میان  

کشور خردی در همسایگی روسیه و آمریکا به اوج رسیده  

ا دستمایه  کند ت است. آلک خبرها را از طریق رادیو دنبال می

طرح برای  دوستبیابد  از  باید  مَد  زمان  به  اش  هاش. 

ای  اش در جزیرهی پاتوق آگاممنون بخواهد تا او را به کافه

 تر ببرد.  بزرگ

تواند  قطع رابطه با جهان برای آلک زاندر تنها یک معنا می

ای درگرفته است. آلک که  داشته باشد: جنگ جهانی ِ هسته

را کم میهمسایه اش و به سالمتی  رود سراغ یند، میباش 

زندگی روز  میآخرین  ویسکی  لیوانی  آخرین  ش  نوشد. 

آب  تکه لیوان  در  همسایه  خانم  یخچال  درون  از  یخ  های 

 شود.  می

ها پیش نیمی از جزیره را از پدرش به ارث برده  راوی سال

-ش  که به خاطر ماجراجویی رومانتیک، شهر محل زندگی

ای در آن جا را خریده بود. خانهد و این را ترک کر  -مونترآل

ایست این  از  و  کرد  جهان  بنا  تماشای  به  دورافتاده  گاه ِ 

به طرحنشست.  موضوع ِ  یافتن  برای  موقعیت  و  ترین  ها 

ی روی سد باز   باریکه ِکاریکاتورهاش. تنها به زمان جزر، راه

میمی او  و  نزدیکشود  سوی  براند  دوچرخه  با  ترین تواند 

3Gilles-Eva Saint  
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وقتروست باقی ِ  وابستها.  یونانیها  دوست  به  ش  است 

 آگاممنون که قایقران است. 

ی ی نخست رمان به شرح ِ همهامین معلوف در سی صفحه

ادامهجنبه  دارد.  الزم  رمان  روایت  برای  که  پرداخته  ی  ها 

زندگی انسان زیر تهدید است، مرد قایقران میان ِ دو جهان ِ  

می گزارازآمیز  راوی  و  میراند  همان  رش  درست  دهد. 

خود  باشد.  داشته  دارد  دوست  معلوف  امین  که  موقعیتی 

جزیره  در  را  سال  از  چندماهی  یونویسنده،  د  ایل  در   1ی 

ای که تنها با  گذراند. جزیرهفرانسه می  2نزدیکی استان وانده 

هاست  فرابر با جهان ِ بیرون ارتباط دارد. ایمن معلوف سال

اندازد به جهان و خوانندگان را با  می  جا نگاه نقاد که از آن 

می ناآرام  تماشا  در  کردن  نویسندهسهیم  لبنانیکند.  -ی 

جستار   در  فرانسه،  آکادمی  عضو  و  کشتیِ  فرانسوی 

تمدنشکسته ادامه2019)  ی  که  نوشته (  دنیای ی  ی 

امروز 2009)  سامانبی موقعیت جهان ِ  به شرح ِ  باشد،   )

نامید.    'تایتانیک'آن را    پرداخت. جهانی که در گفتگویی

نویسنده نیمی غربی، شاهد شعلهاین  نیمی شرقی و  ور  ی 

جنگ  خشونتشدن  دینی ِ  های  بنیادگرایی  است،  بار 

و سقوط اخالقی.    3گرا، قطبیدگی برخاسته از سیاست ِ هویت

 بین و امیدواری نبوده است.  امین معلوف هرگز آدم ِ خوش

برای   4هوری هوارد میلتون پس از بمباران مریلند، رییس جم

گیرد که به  تر تصمیم میی اتمی بزرگ گیری از جمله پیش

با  قفقازی  کشور  کند.  حمله  قفقاز  در  کوچک  کشور  آن 

سرداروف  اتمی    ۵رهبری  بمب  از  استفاده  به  تهدید  هم 

کوشند خبرها را دنبال کند. آلک و ایوا در آن جزیره میمی

دیو، تلفن و اینترنت از کار  کنند، اما به دلیل نقص فنی، را

خبرها را   6افتد. آلک و ایوا از طریق شخصی به نام مورومی

 
1Île d'Yeu  
2Vendée  
3polarization  
4MiltonHoward   

دانشمندان موفق میپی اما وقتی  شوند جای مرگ  گیرند. 

 شود.  را بنشانند، از تهدید اتمی کاسته می 'رستاخیز'

 

انداز برای این همه، بدون درافتادن به شعار و ایجاد دست

در   حملهرمانروایت،  آمریکا  در  دارد.  بازتاب  ی  اش 

گیرد. دیکتاتوری غیرقابل پیش بینی  تروریستی صورت می

دست    'ی کشتاردیوانه 'از قفقاز، آکنده از خشم و نفرت و  

توانی آدم متعصب  چگونه می'پرسد  دارد. راوی از خود می

کنی؟ با تهدید؟  اش میرا به خِرَد واداری؟ چگونه خلع سالح

نقطهتحریم؟   بمب  با  بمباران  ویژه؟  به  عملیات  همه  زن؟ 

میاندازه دشمنی  گرفتن  اوج  از  مرگ  این    'ترسیدند.ی 

میجمله  که  روزها  این  در  آشناست.  ها  بسیار  گذرانیم، 

آمریکا، دست  قوی رییس جمهوری  زمین،  روی  مرد  ترین 

برادری 'ی قرمز. اما موجودی ناشناس،  برد سوی دکمهمی

 گیرد.کند. همه چیز پایان میمی دخالت 'نامنتظره

امین معلوف به آرامی و با دقت اطالعاتی در اختیار خواننده 

به شیوهگذارد و در همانمی تحلیلی گزارشحال  گر  گر ِ 

شود  دهد. رمان به چشم زدنی تبدیل میروایت را ادامه می

 5 Sardarov 
6oMor  
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گردد به تخیلی. داستانی که باز می- به افسانه، تریلر علمی

هستند   1'دوستان امپدوکلس'نانی: این برادران از  تمدن یو

کرده ساکن  را  جهان  فیلسوف  که  امپدوکلس،  اند. 

روایتپیشاسقراطی مکتب چندگانه اساس  بر  ها  گرایی که 

انداخت تا ثابت کند مرگ وجود    2خودش را به آتشفشان اتنا 

او'ندارد.   جامعه  'دوستان  پنهان ِ  از  آتنمعجزه'ی  و    'ی 

که  ی پنجم پیش از میالد مسیح هستند. آن زمان بود سده

ساالری شکوفا شد. این برای امین معلوف که  هنر و مردم

لحظه  دارد،  خود  با  را  شام  سرزمین  شکوهمند هویت  ی 

های دوستان امپدوکلس با پیام صلح  تاریخی است. کشتی

شود که پزشکان  اند. وقتی شنیده میهمه جا کناره گرفته

  ها را درمان کنند، ازی بیماری توانند همهحاضر در آن می

برند به امید پیروزی  همه جای جهان به آن منطقه هجوم می

گونه است نهایی بر مرگ که تنها دشمن انسان است. این

اسطوره جادویی  رمان  پایانی  صفحات  در  دربارهکه  ی  ای 

بارقه میآینده،  امید  از  سرانجام  ای  باید  انسان  اما  دمد. 

 هاش را برگزیند.  اولویت 

وار، آمیخته های خطابهگوییو تک  های خواننده باید دیالوگ

اندیشه داشته با  را دوست  و اخالقی  فلسفی  های سیاسی، 

از فاصله به   3آوارگان باشد. امین معلوف درست مثل رمان 

اندیشهجنبه  گوناگون  شخصیت های  میی  پردازد.  هاش 

بیشتر به    ای خطابه برای جهانی بدون جنگ و توجه گونه

 انسان. 

رغ  به  رمان  ویراناین  از  روایت  وادار م  را  خواننده  شهر، 

اندیشیدن دربارهمی به  پیشرفتکند  نفوذ  های  ی هویت و 

پیش را  اوکراین  جنگ  انگار  که  رمانی  بینی/گویی  دانش. 

 کرده است.    

  

 

 
1Empedoklēs    
2Etna   

 

 

برگردان این رمان به صورت پاورقی در سایت ادبی بانگ    3

(https://baangnews.net)  .منتشر شده است 
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 رضا بهزادی 

 
 شطرنج؛ داستانی تلخ از هستی 

آن    تفان تسوایگ است کهاشرمان شطرنج داستان بلندی از  

در برزیل نوشته   خویش،  در تبعید  1941واخر سال  ادر    را

ترین و  شدهحال یکی از شناخته است. این آخرین و در عین 

 اوست... اثربرانگیزترین ثبح

ای از ادبیات تبعید است، شاید  رمان شطرنج تسوایگ قطعه

معنای تبعید برای کسانی که از    ای ادبی ازحتی مجموعه

 هایش. در همه موقعیت ؛برند آن رنج می

دادستانهای بلند و    ایگ بیشتر به خاطرشهرت اشتفان تسو 

های )وجدان  )به ویژه داستان شطرنج و آموک(، رمان  نوول

چند   و  پستی(  دفتر  دختر  و  احساسات  آشفتگی  بیدار، 

را بنام »لوند«  باشد. تسوایگ اولین اثر خود  نامه میزندگی

به جهان ادب عرضه داشت که او را به عنوان یک شخصیت 

از شاگردان   یبرجسته ادبی به جهان ادب معرفی نمود. او یک 

 زیگموند فروید نیز بوده است. برجسته

تفسیر   درجه   داستانهنگام  در  تسوایگ،  استفان  شطرنج 

با زندگیپس  یداول  بررسی    زمینه  بسیار  او  اثر  این  شود. 

آخرین  م زیرا  است  از   اثریستحبوب  قبل  نویسنده  که 

 خودکشی نوشت.

من   نظر  تنها  این  به  نه  تاریخ  مهم  داستان  از    ترین 

، بلکه با مهارت و دقتی  دهدنامه تسوایگ را ارائه میزندگی

تاریخ  روان  از  مرحله  آن  موجودیت  و  شرایط  شناسانه 

را   اروپا  و  مینیز  کشورش  قلم  ناتوانی  به  و  عجز  و  کشاند 

ش،بلکه روانش را  نیز به  ای انسان خردشده که نه تنها دارای

 اند.   تاراج برده

اگرچه استفان تسوایگ از نظر جغرافیایی تا حد  در آن ایام  

دور   دوم  جهانی  وقایع جنگ  از  همچنان امکان  اما  است، 

گی رنج  کند. او از سنین پایین از افسردحوادث را دنبال می

برد، به ویژه به دلیل ناتوانی در مواجهه با وقایع اروپا. در  می

برخی منابع تعابیری آمده است که فرار خود او از اتریش  

درستی به  نویسنده  که  شده  تصمیمش  باعث  و    راهش، 

گسترش جنگ با همه    قدرت خود شک کند، به طوری که

گی او  پیامدهای آن باعث احساس گناه و در نهایت افسرد

شده است. با این حال، همچنین بدیهی است که استفان 

جهان  درهم    ،وطنتسوایگ  از  را  خود  رویای  سادگی  به 

ای از دهنده شیوهبیند که نشاناروپا می  و نابودی  شکستن

ت و او رشد و  زیرا دمکراسی حاکم اس  ،زندگی برای اوست

توانست تصور بکند. ذکر این زندگی را بدون دمکراسی نمی

توان با نکته ضروری است که اروپای زمان تسوایگ را نمی 

هیچ   تقریباً  اول،  از جنگ جهانی  قبل  دانست.  یکی  امروز 

همکاری اروپایی در زمینه سیاست، تجارت و فرهنگ وجود 

   دانیم.مینداشت که ما امروز آن را بدیهی 

تسوایگ یکی از پیشگامان زمان خود بود که طرفدار چنین 

همکاری و ارتباطاتی در میان کشورهای اروپایی بود. با این  

نمی کشورها  بین  نزدیکی  هیچ  جنگ حال،  برابر  در  تواند 

قرن بیستم در اروپا رخ   40و    30جهانی مانند آنچه در دهه  

 داد، مقاومت کند. 

از   ، با مادر بزرگ شد  ، دنیا آمد  ثروتمند به  ایخانواده  او در

دنیا، از  پنج زبان    به  همان دوران کودکی و نوجوانی توانست

 . دغدغه آزادی تسلط پیدا کند  ایتالیایی   و  زبانی آلمانی جمله

در کنار هم زندگی    در سر داشت و خواهان  دموکراسی  و

 .مختلف  هایو ایده هاکردن انسانها با رنگ

شناختی به عنوان یک روایت روانتوان  رمان شطرنج را می

از طریق   ب دکتر داستان آقای انقهرمانیکی از  تعبیر کرد.

فقدان چالش  شکنجه بدنی و روحی در زندان نازیها، انزوا،  

؛ حریفی فکری، تنهایی و در نهایت از طریق بازی شطرنج

در یک    هم رقیببه عنوان بازیکن و    سو؛ یعنی هم هر دو    در

 کند. یت خود ایجاد میشکاف در شخص، فرد 

در این داستان ما شاهد سه طرح کلی هستیم ویا بهتر است  

از تنه داستان همراه اپیزودهای دراماتیک نام ببریم چون ما  
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در این طرحها دوباره شاهد به هم پیوستگی این اپیزودهای  

 مختلف،اما مربوط بهم هستیم. 

خانواده در  مرک چنتویچ که اهل مجارستان بوده و همراه  

سن   در  میکرد،  زندگی  دونواد  رودخانه  سالگی    12کنار 

پسری   . اوپدرش را در یک تصادف کشتی از دست میدهد

کردن   حساب  یا  و  جمله  یک  ساختن  توانایی  که  است 

مساعل ساده ریاصی کالسهای ابتدایی را در مدرسه ندارد و  

او  به  و  میآورد  خود  نزد  را  او  کشیشی  پدر  مرگ  از  بعد 

آماده  کار و  کردن  جارو  کردن،  تمیر  جمله  از  ساده  های 

 میدهد.   را یاد کردن چای و کافه

روز  یک  کشیش  در  با   که  شطرنج  بازی    دوست  مشغول 

گذارد و به دنبال پیرمردی  آن را نیمه می  ،خود بود  ژاندارم

با خنده و    ژاندارم  . بود  همسرش در حال مرگ  که  رودمی

ادامه بدهد و کمی    او  را با  بازی  کهخواهد  پسر میپوزخند از  

ناباروری متوجه می  با  شود که بازی را به این نوجوان بعد 

به او    بعد از آمدن کشیش  موضوع را  است.  باخته  ساله  1۵

چنتویک  مرک  به  بار  چند  نیز  کشیش  و  میگوید 

و در مسابقات شرکت  اد و  نبررا به شهر می  ها اوآنبازد.می

مالیمی حمایت  مورد  و  کلیسای    کند  و  قرار شهر  آنها 

 شود.قهرمان جهان می  و بعد از چند سال گیردمی

مرک شخصیت  طریق راوی در مورد    زنویسنده با دقت و ا 

از عدم فانتزی و عدم یک تربیت صحیح در برخورد   ،چنتویچ

او،  با دیگران   که  دهد خود نشان می  ازآنچنان مهارت    در 

ر شرح ماجرایی از  ، منتظخواندن چند صفحهعدازخواننده ب

شطرنج  و  طریق  راوی  بدست  واقعی  ماجرای  اما  است،  باز 

یک   تنهایی  دنیای  با  خواننده  و  میگیرد  صورت  ب  دکتر 

کرده وکیل، که خود و فامیلش قربانی نظام هیتلری  تحصیل 

 شود. اند آشنا میشده

شطرنج می  داستان  داستان را  یک  عنوان  به  توان 

تعبیر کرد. از طریق سلول نیز    کاویشناختی و یا روانروان 

انفرادی، کمبود مطالبات روحی، تنهایی و در نهایت از طریق  

بازیکن و حریف در یک نفر،   با هر دو نقش  بازی شطرنج 

 صورت میگیرد.   قهرمان داستان دکتر بشکاف در شخصیت او

رودخانه دانوب است و    کنار  میرکو چنتویچ اهل کشوری در

یک یتیم بزرگ شد. در دوران توسط یک کشیش به عنوان  

و به نظر می رسید   آموز تنبلی بوددر مدرسه دانشکودکی 

  ه در بازی با یکی از دوستانکه استعداد کمی دارد تا اینک

خود به طور تصادفی هدیه شطرنج خود را کشف    کشیش

 کرد.

دوست دارد در کشتی بزرگ که عازم آرژانتین است  راوی  

شخصی   ارتباط  چنتویچ  سرسختانه با  او  اما  کند،  برقرار 

مینمی تصمیم  سپس  را  پذیرد.  جهان  قهرمان  که  گیرد 

کشتیاز بیاورد  کابینه  بیرون  نقشه  خود  متفاوتی  و  های 

 میکشد، از جمله از همسرش یاری میجوید. 

نداشت، همیشه  آشنایی  و  مرک چنتویچ هیچگاه دوستی 

مغر او  که  میکرد  گمان  میدید  را  او  و هرکس  بود  ور  تنها 

است، اما او همیشه از برخورد با دیگران ترس داشت، زیرا  

 نمیدانست که چگونه میشود با انسانها تماس گرفت. 

راوی مردی همفکر به نام مک کانر تاجر اسکاتلندی را پیدا  

در شطرنج می را  چنتویچ  که  است  مصمم  کانر  کند. مک 

ازای پرداخت ، میرکو چنتویچ در  مبلغی  شکست دهد. در 

می  نهایت موافقت  تورنمنت  یک  او  با  حال،  این  با  کند. 

خواهد که نه تنها در برابر مک کانر، بلکه در برابر همه می

برخی از شطرنج بازان آماتور، مانند مک  .  حاضران بازی کند

 کنند. کانر و راوی، با هم مقابل قهرمان جهان بازی می

تار مک کانر خواس  ،شودپیروز میکه  چنتویچ در اولین بازی  

یک    خواهد ببازد،شود. وقتی مک کانر دوباره میانتقام می

کند. او تاکتیک متفاوتی را به  غریب در بازی دخالت میمرد

می توصیه  کانر  موفق  مک  دو  این  ترتیب،  این  به  کند. 

شکستمی ظاهر  به  قهرمان  از  تساوی،  یک  ناپذیر  شوند 

قرار   رسد قهرمان جهان تحت تأثیرجهان بگیرند. به نظر می

غریبه به  و  بودگرفته  کرده  جلب  را  نظزش  که  بازی   ،ای 

می پیشنهاد  امتناع میدیگری  او  حال  این  با  و    ورزدکند. 

ر ب بود و به خوبی میدانست  تآن مرد دک  شود.ناپدید می

به   خاطراتش  بازگویی  در  و  بدهد  ادامه  بازی  به  نباید  که 

بارپشت    2واسش باشد که  حراوی نیز گوشزد میکند که او  

سر هم بازی نکند، و تمام اسرار زندکی خود را بعد از این 

پیروزی دکتر ب ختم   به  بازی دوم، که  از  قبل  و  تساوی 

 میشود گفته بود.

اتریشی    دکتر بشود که  متوجه می  راوی از یک خانواده 

آید، همانطور که خود راوی هم همینطور است. دکتر ب، می

تان زندگی خود را اینگونه به قول راوی از هموطن خود، داس
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کرد.  وین کار می  در    سسه حقوقیؤکند: او در یک مبیان می

هنگامی که هیتلر به وین حمله کرد، گشتاپو از او جاسوسی  

سوسیالیست  ناسیونال  زیرا  میکرد،  از  ها  برخی  خواستند 

 شد، تصاحب کنند. امالکی را که توسط صدراعظم اداره می

هتل منتقل    در یک  ول انفرادیدکتر ب. دستگیر و به سل

پس  او  گرفت.  شد. هر از چند گاهی مورد بازجویی قرار می

 از چهار ماه در آستانه یک فروپاشی روانی قرار گرفت. 

را   کتابی  بازجویی  اتاق  انتظار  اتاق  در  روز  پالتوی یک  از 

افس این   رآویزان شده یک  یک دوره تجدید    کتاب  دزدید. 

بازی   ایمجموعه  ؛ نظر شطرنج بود شطرنج.  معروف  های  از 

شده  های ساختهها با شکلشروع به بازآفرینی و حفظ بازی

  بازی از کتاب 1۵0کرد. پس از سه ماه، همه   در ذهن خود

رای خود بارها تکرار کرده بود، و او  به تفصیل شناخت و ب  را

ذهن   در  میتوانست  با سرعت  و  بود  داده  را شکست  همه 

 ند. ها را جابجا کخویش مهره

و   تنهایی  از  رهایی  برای  راهی  خود  سلول  در  رو  این  از 

یافت جز اینکه علیه خود شطرنج بازی کند. این  کسالت نمی

باعث شد که دکتر ب در انشعاب شخصیتی در »من سفید« 

ای زمانی که در اسارت بود، وسواس بیمارگونه  ،و »من سیاه«

  "من"  .ید نامدر او ایجاد شد که آن را »مستی شطرنج« می

دعوت  شکست  انتقام  به  را  دیگری  بازی  هر  از  بعد  خورده 

های  های بی پایان بازیکرد و دکتر. ب. مدام در حلقهمی

 افتاد. شطرنج علیه خودش می

در نهایت دکتر. ب. پس از حمله به نگهبان سلول و سپس  

های فراوان و بعد از شکنجه گرانش  پزشکش توسط شکنجه 

 شود.خیابانی رها میدر شبی سرد در 

می متوجه  ناشناس  راوی  از  ب.  حریف  دکتر  که  شود 

شطرنجی که به تازگی با او آشنا شده است، قهرمان شطرنج 

کند که یک بازی دیگر  اکنون موافقت میب  جهان است. دکتر

میچنتویچ  مقابل   تصریح  او  دهد.  هر  انجام  در  که  کند 

ومیت شطرنج دهد تا از مسمصورت فقط یک بازی انجام می

می فقط  او  کند.  بازیجلوگیری  بفهمد  های  خواست 

 ؟ شطرنجی که در اسارت انجام داده واقعیت است یا جنون

ب. دکتر.  و  چنتویچ  بین  مسابقه  بعد  برنده    بدکتر  ، روز 

کشد تا به  شود اما از اینکه قهرمان جهان چقدر طول میمی

می عصبی  بسیار  کند  فکر  خود  و  شودحرکات   ،

ها به چنتویچ مرتب اعتراض میکردند. مک گانر  دهتماشاکنن

ب   دکتر  به  مرتب  و  بود  شده  معرکعه  آتشبیار  اکتلندی 

میگفت بازی کند و حاضر است که به او پول بدهد، اما راوی  

به سفارش   بنا  میدانست،  بیماری دکتر  و  از سرنوشت  که 

خود دکتر، مانع اینکار میشد و مرک چنتویچ میدانشت که  

ازی را طول بدهد، دکتر عصبی میشود، زیرا دکتر ه او بچهر

در زمانی بسیار کوتاه قادر بود حریفهای بزرگی را شکست 

 بدهد. 

 
دکتر بر خالف قصد اولیه و هشدارهای راوی بالفاصله بازی 

دوم را مقابل قهرمان جهان انجام دهد. در واقع در جریان  

کرده بود،  کرد فتح  بازی بعدی، جنون شطرنج او که فکر می

دوباره شروع شد. قهرمان جهان از قبل نقاط ضعف حریف  

را بی  را تشخیص داده و حرکات خود  نهایت طوالنی  خود 

 کند. می

رام ،آبا گرفتن بازویش  یادآوری میکردو  به دکتر  مرتب  راوی

 کند. اش را  یادآوری میگذشته در گوشش به او

از مدتی طوالنی که منتظر حرکت چنتوی چ بود دکتر بعد 

ده است، چون  شمیآورد که پیروز  برعصبی میشود و فریاد  

بازی را ترک میکند.    ،قهرمان جهان قادر نیست حرکت کند

خود   به  ب  دکتر  راوی  گفتگوبا  و  استراحت  مدتی  از  بعد 

رده است وراوی و او به  بی را  زمیآید و متوجه میشود که با
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چنتویچ   دکتر ب به    میگردند و ازد تماشاگران و چنتویچ بزن

چنتویچ برنده بازی است نه او، و به این    عنیمیگوید که او ی

بسیار بدی که برایش پیش آمده بود با کمک   لشکل به حا

حتی  و  میکند  غلبه  گفته پیروزی    راوی  تبریک    را 

او  وعذرخواهی می قصد  کند.  عذر میخواهد که فعال دیگر 

را    خواهد شطرنج بازی کند و اتاق دیگر نمی  باری ندارد و

و به    کندکند. چنتویچ به پیروزی خود افتخار میترک می

نگرد و به کابین خود میرود،  اف خود با غرور و خنده میراط

 ار غرق تفکر. ب  تنها و این

باز دارد. درباره   پایان  راویبنابراین داستان یک  با چنتویچ، 

می  او  کند که  ب. فکر می  دکتر  وضعیت سالمتیتوجه به  

که   را  داند  شطرنج  صفحه  هرگز  دیگر  واقع  در  ب.  دکتر. 

 لمس نخواهد کرد. 

 داستان شطرنجتجزیه و تحلیل ساختار 

روایت   ناشناس  شخص  اول  راوی  منظر  از  رمان  داستان 

کند و به  افتد مشاهده میشود. او آنچه را که اتفاق میمی

افتد. او به ندرت خودش گوید که چه اتفاقی میخواننده می

 کند. مداخله می

فقط    داستان که  است  شده  نوشته  پیوسته  متن  یک  در 

پاراگراف توان ها ساخته شده است. با این حال، میتوسط 

اینکه  برای  کرد،  تقسیم  تفسیر  برای  بخش  پنج  به  را  آن 

اینجا یک   آورید، در  از آن به دست  بتوانید تصویر بهتری 

 مرور کلی وجود دارد:

 بندی محتویات بخش زمان

کند می  حرکتکشتی  زمان حال، ارائه بخش   -

فهمم میرکو چنتویچ در  که می  خبری متن  و  

 کشتی است.

تاریخ - از  پیش  دوم  زندگی  ،،  بخش  شرح 

 چنتویچ تا کنون 

 بدکتر  و    اولین بازی،حاضرسوم زمان  بخش   -

 کندبه مک کانر کمک می

تاریخ - از  پیش  چهارم  زندگی  ،،  بخش  شرح 

 قبلی دکتر. ب.

بازی شطرنج بین ر،،  حاض  زمانپنجم  بخش   -

 مسمومیت شطرنجو    چنتویچ و دکتر. ب.

و  ت میماند  خواننده  برای  چنتویچ!  مرک  شخصیت  حلیل 

 آنهمه اطالعات داده شده. 

 تفسیر بر اساس پیشینه تاریخی 

نازی  داستان دوره  )در  در  هشد  نوشته(  194۵- 1933ها   .

می تاریخی،  پیشینه  بر  برابر  نقدی  را  آن  عملکرد  توان 

 ها و هیتلر دانست.ناسیونال سوسیالیست 

 

دچار مشکالت روانی    هانقش دکتر. ب. که در دوران  نازی 

ناسیونال   توسط  که  است  مردمی  ب.نماینده  دکتر  شد. 

ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، درست مانند  سوسیالیست 

 اشتفان تسوایگ.  ؛خود نویسنده

میرک چنتویچ را   تاجر مک کانر و قهرمان شطرنج جهان

سوسیالیست می ناسیونال  نمایندگان  مک  توان  دانست.  ها 

 کانر مانند طرفداران هیتلر حریص قدرت و پیروزی است.

می را  چنتویچ  مکانیکی  اشاره سردی  عنوان  به   ای توان 

به رژیم نازی، اما همچنین به عنوان نمایشی از خود    دانست

ارج از استعداد هیتلر درک کرد: هیتلر هیچ مهارت خاصی خ

بازی خود در سخنرانی نداشت، شبیه به اینکه چنتویچ در  

 برای شطرنج دارد. بسیارصعیفاستعدادی  شطرنج

آزادی همه مردم در همه جای دنیا وبا هر رنگ و لباسی، و  

آرزوی  اندیشه،  بیان  و  سالم  روابط  دوستی،  دمکراسی، 

نبال آن  ای که ما نیز به داشتفان تسواگ بوده است، اندیشه

ایم و هستیم و برایش تا به امروز بهایی بسیار سنگین  بوده

 ایم. ای امروز دریافتهیایم، اما ارزش آن را نیز در دنپرداخته 
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 مهران زنگنه

 
 بحران وجودی در رمان 

نوشته  روز«  »صد  رمان  بررسی  و  لوکاس  معرفی  ی 

 بِرفوس

ادامهمیگفته   برفوس  فریش  شود:  ماکس  و  دوررنمات  ی 

اند.  است. این دو معروف به »وجدان« انتقادی سوئیس بوده

کند،  رسد آنچه برفوس را از دو سلفش متمایز میبه نظر می

ای است که او بدان پا نهاده است. او در داستان  حداقل حوزه

و  سوئیس  »حیات«  از  وجه  یک  نقد  به  روز«  »صد 

پردازد. شاید بتوان از او در قالب  اما در جهان می  هاسوئیسی 

ی جهان یاد  این رمان به عنوان »وجدان سوئیس« در پهنه

کرد. برفوس نسبتا »جوان« است و باید منتظر آثار دیگرش  

اجتماعی جهان پیگیر -ماند و دید تا چه حد در نقد هنری

 ماند. می

را   روز«  داستان »صد  بستر  روآندا  در  عام«  تشکیل »قتل 

میمی اما  نویسنده  مسائل  دهد.  به  آن  خالل  در  خواهد 

حادی بپردازد که انسان معاصر در سطوح فردی و اجتماعی  

زده   داستان خشونت  بستر،  اعتبار  به  است.  مواجه  آنان  با 

ها به طور مستقیم است، اما کمتر تصویری از خشونت انسان

د در کنار  شود. بستر داستان اما منفعل نیست. رخداداده می

نقش منفعلش به عنوان بستر داستان، فاعل قدر قدرت به 

طور ضمنی همه جا حاضر نیز هست و در شکل دادن به  

و در شکلگیری الیهشخصیت  آنان  انکشاف  روند  های  ها و 

نحوه و  نقش  این  تصریح  دارد.  فعال  شرکت  ی  داستان 

تشخص این علت کلی را نویسنده به خواننده واگذار کرده  

- . این رخداد »مادر« تحوالتی است که روابط فردیاست

بینند و به این اعتبار مادر داستان است. داستانی به خود می

می بود«،  کلمه  اول  »جای  به  زاویه  این  در  از  گفت  توان 

عام بود.« تمام شخصیت های  چارچوب داستان »اول قتل 

های خوب و بد  داستانی پیش از این رخداد از نوع شخصیت 

تواند  ظاهرا متعارفند که هر انسانی در زندگی روزمره می  اما

است  »بوده«  آنجا  که همواره  فاجعه  بشود.  مواجه  آنان  با 

وقتی قابل روئیت شد و به این معنا »شروع« شد، آنچه در 

آید، و با آن زیر  زیر پوست جامعه جریان دارد، به سطح می

انسان نیز قابل روئیت میپوست  این    شود. های متعارف  با 

را نمی تلقی کرد. هیچ  همه رمان  توان تصویر »قتل عام« 

بربتاباند، همانطور که هیچ  رمانی نمی را  عام«  تواند »قتل 

و   بربتاباند  را  است »هولوکاست«  نتوانسته  تا کنون  رمانی 

شکل   یک  عنوان  به  رمان  در  توانست.  نخواهد  نیز  منبعد 

کلی-هنری طور  به  رمان  نیست.  آن  امکان  چه   ادبی  اگر 

موضوع ندارد، اما همواره به یک موضوع »واقعی« خاص در  

پردازد و در  های خرد، در »جهان زندگی« میسطح ساخت

نحوه خاص،  افراد  پراکسیس  زندگیآن  موضوع ی  آنان  ی 

شود. اگر چه در هر پراکسیسی ممکن است تشخص امر  می

ه  عام به عنوان علت نیز قابل روئیت بشود و امر عام بدل ب

افراد بشود، اما   از عوامل تعیین کننده در پراکسیس  یکی 

توان گفت اگر چه تمام »خاص« در داستان اصل است. می

ی عمومی باشند،  توانند اشاره به امر عام یا واقعهاشارات می

نیستند. تعمیم اشارات بر عهده   اما خود آن در تمامیتش 

ه هیچگاه  منقد و خواننده است. اینجا مرز اثر ادبی است ک

در  نمی بیاید،  بیان  به  مفاهیم  طریق  از  فقط  آنچه  تواند 

بندی تصاویر مشخص داستانی ارائه کند. فقط در یک طبقه

می فیلم(  در  )و همچنین  ادبیات  مورد  در  از عامیانه  توان 

رمان »قتل عام« و غیره حرف زد. مسئله چیز دیگری است.  

موجود در آن های ادبی  ی نشانهاگر چه »صد روز« بواسطه 

نقد ادبی قابل قرائت سیستم ساختا نامتقارن جهانی است،  

بحران  و  مشخص(  شکل  )در  وجود  آن  خاص  موضوع  اما 
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بواسطه  چه  اگر  است.  اصلی«  »شخصیت  اثر وجودی  ی 

بین نامتقارن  ساختا  میسیونرهای سیستم  حضور  المللی 

توان توضیح داد، اما مسئله رمان در  توسعه )و راوی( را می

)حضور س ساختی  اثر  خود  اینکه  از  بیش  مشخص  طح 

میسیونرها، قتل عام و غیره( باشد، آگاهی نسبت به اثر و  

بحران انسانی است که اثر ساختی مذکور، »دوزخ سازمان  

این ترتیب می به  را »دیده« است.  توان حداقل دو  یافته« 

 الیه انتقادی در رمان تشخیص داد.

ست که در هم به شکلی  داستان در کل شامل چند الیه ا 

اند؛ علیرغم چند الیه، در  سیستماتیک و منسجم ادغام شده

کل یک نفی است، نفی جهان از هم گسیخته )آدورنو( که  

یافتن   فعلیت  مبین  داستان،  کل  بر  حاکم  رخداد  آن  در 

تقابل)های( اجتماعی غیر قابل آشتی در آن است. به این 

رغم ابهامات معموال  اعتبار واقعیت داستانی/طراحی شده علی

ها و در این داستان واقعیت کاذب نیست،  موجود در داستان 

 های واقعی در جهان از هم گسیخته را ازاله چرا که تقابل

به  نمی را  آنان  و  داستانیکند  پراکسیس    شکل  قالب  در 

میشخصیت  روئیت  قابل  داستانی  موجب  های  و  کند 

می هنری  توجشناخت  با  بحث  مورد  اثر  شکل  شود.  به  ه 

هنری   اثر  به  بدل  را  اثر  و  است  کننده  تعیین  که  روایت 

شخصیت می پراکسیس  تصویر  با  روابطکند،  با  ها،  شان 

توانست یکدیگر و به این ترتیب با تولید تنش بین آنچه می

کند، بدل به نقد  زیبا باشد، و واقعیت که زیبا را تحمل نمی

سئواالت: چرا  شود. )دوباره در سطح خاص،  هنری جامعه می

نمی شد؟/آیا  مطرح چنین  بشود؟  دیگری  طور  توانست 

تواند شوند، و در تالش برای پاسخ به این سئواالت میمی

خواننده به آگاهی دست بیابد. بدین ترتیب اثر هنری دین 

 کند.( اجتماعی خود را ادا می

به واقعیت داستانی در خالل تصویر کارهای روزمره و روابط  

کارکنان  سوئیسی،    بین  توسعه  میسیونرهای  بخش  در 

ی شبه عاشقانه، روند تبدیل  ماجرای کم و بیش یک طرفه

شود.  های »متعارف« به آدمکش و غیره شکل داده میآدم

کند  وجود چند الیه داستان را بر خالف نگاه اول پیچیده می

واقعه  یک  گزارش  از  میو  متمایز  دهنده  تکان  کند.  ی 

این  می میان  در  الیهتوان  یعنی  چند  الیه  یک  داستان  ی 

به  )راوی(  انسان  بردن  پی  روند  نهادن  نمایش  به  روند 

  ی اصلی تلقی کرد. کیستی و چیستی خود الیه

های او، سئواالت  سئواالت داستانی برفوس صرفنظر از جواب 

دو  منجمله  هستند.  نیز  ما  روزگار  حاد  فلسفی  سیاسی، 

ان و دیگری که ربط سئوال فلسفی، یکی راجع به معنای انس

گردد به تمایز بین معنای آنچه  مستقیم به اولی دارد، برمی

کند دارد  گوید یا فکر میمی،  با فرض صادق بودنش، انسان

تر کند، به بیانی دقیقدهد، و آنچه انسان واقعا میصورت می

عمل  برمی عینی  و  ذهنی  معنای  تمایز  به  گردد 

این   اهمیت  روند  )لوکاچ/گلدمن(.  نباید در  را  اخیر  سئوال 

شکلگیری بحران چه ایدئولوژیک به طور کلی و چه بحران 

تولید   معنا  دو  این  که  تنشی  در  کرد.  کم  دست  وجودی 

گیرد. در داستان این تنش و روند  کنند بحران شکل میمی

تصویر می آن  رابطه شکلگیری  این  در  برفوس حتی  شود. 

ی تمایز و شکاف بین معنای  رود، و نه فقط در بارهفراتر می

پرسد، بلکه همین سئوال ذهنی و عینی عمل انسان)ها( می

کند. مورد اخیر در پرتو  ها نیز میرا در مورد نهادها/دستگاه

اداره )یا  تمایز مثال بخش  توسعه در سفارت سوئیس،  ی( 

بین آنچه به عنوان سیاست و اهداف توسط سازمان مذکور  

کند، به شکل  اقعا کرده است و میاعالم شده است و آنچه و

آید. )در این الیه نقد اجتماعی سیستم  داستانی به بیان می

 ی جهانی نهفته است.(نامتقارن مبتنی بر سلطه

پوک،   معنای  آلمانی  در  هوول  شود،  )توجه  هوول  دیوید 

دهد( میسیونر سوئیسی »توسعه«، شخصیت تهی میمیان

بتدا »به نیکی اعتقاد«  اصلی و راوی دوم داستان است. در ا

خواهد »فقط  رود. او نمیدارد و با این اعتقاد به روآندا می

ی بدبختی«، نجات دهد، آنجا قرار است  یک نفر را از ورطه 

»توسعه به  بشریت«،  »بهبود  کند.  به  کمک  مملکت  ی« 

توسعه  ما  »برای  عدالت  توسعه  تا  انسانی  آگاهی  ی 

د خسرو در سووشون شمول معنا داشت.« )انسان به یاهمه

سیمین دانشور میافتد که همین موضع را در مورد کمک  

 های کالن اجتماعی دارد.( به فرد و تغییر در سطح ساخت

می هوول  مورد  در  دیگری  چیز  اما  داستان  گویند:  وقایع 

هوول   خود  چیستی  و  کیستی  بررسی  محل  گویا  داستان 

ول به  است، روایت نزول او از عرش به فرش است. گویا هو

رود تا همچون »مسیح در بیابان« با شیطان مواجه آنجا می
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و آزمایش بشود. اعتقادات هر دو )مسیح و هوول( به آزمایش  

ی چهل  شوند، چه در »صد روز« و چه در افسانهنهاده می

ی مسیح در بیابان. شیطان در این داستان بر خالف  روز روزه 

ای نیست، نهی مسیحی یک موجود افساشیطان در افسانه

ساخت انسانبلکه  و  عام«  ها  »قتل  در  که  هستند  ها 

خواهیم در اینجا به بحث  شود. نمیشان متجلی میچیستی 

)دستنوشته  کلمه  مارکسی  معنای  به  های  ازخودبیگانگی 

ها که بر فراز انسان)ها(  ( بپردازیم و بگوئیم خود ساخت44

ن شیطان در  قرار دارند، محصول انسان)ها( هستند و بنابرای

انسان) فقط  کنندهنهایت  تولید  بیگانه،  خود  از  ی  های( 

ها است. بر خالف مورد مسیح، بیابان بستر مالقات  ساخت

با شیطان نیست، بلکه قتل عام در روآندا بستر است و همان  

کند. آزمایش مسیح و دیوید هوول  کارکرد بیابان را پیدا می

ر خالف افسانه دینی در  آورند. ب ای به بار نمینتایج مشابه

نتیجه   ی اسطوره باره با »شیطان«  مسیح  ی مالقات هوول 

به خویشتن  بردن  پی  و  فروپاشیدن »اعتقادات«  آگاهی و 

انسان آن است که از خود  خویش است، اگر بپذیریم که »

« )سارتر(. او در خالل و پایان داستان در واقع پی   سازدمی

میمی »مددبرد،  عنوان  به  است،  فهمد  کرده  چه  کار« 

گیرد، ... و  ی او و »معشوقش« مورد پرسش قرار میرابطه 

دهد. در انتهای داستان بر خالف اعتقاداتش را از دست می 

فهمد  می(،  13احساس اهمیتی که اول داستان دارد )ص  

»هیچ« نیست. با از دست رفتن معنای ذهنی عامیانه کارش  

برد و در نتیجه ت پی میدر ابتدا، به آنچه از خود ساخته اس 

شود. نام او در عین حال مبین تهی( می»واقعا« هوول )میان

شود. همچون قهرمان داستان فریش در هومو  صفتش می

ریزد، جهان او نیز فرو  فابر که در نهایت جهانش به هم می

میمی تصویر  یک  به  بدل  داستان  نهایت  در  شود: پاشد. 

یر در عین حال تصویری انسان در بحران وجودی! این تصو

که راوی اول داستان که در ابتدا در مقابل او نشسته است  

آید؟ ...  دهد. »یک انسان شکسته چنین به نظر مینیز می

مشکل است گفتن اینکه چطور شکسته شده است؟ در هر 

( هوول بدل  ۵صورت ستون فقراتش نشکسته است.« )ص

شکسته انسان  »قطرهبه  یک  که  است  شده  ناچیز   ی«ای 

 (. ۵تواند تعادلش را به هم بریزد )ص »چای« می

به   دارد،  نیز  عام«  »قتل  طول  به  اشاره  که  روز«  »صد  از 

ی اول داستان یاد شده است.  عنوان فاجعه در همان صفحه 

ی مملکت نشسته بوده بر سینه  یا از راه رسیده  فاجعه اما  

 به طور پیش از آنکه مملکت حتی زاده شود؟ بارفوس    ،است

« است.  «گویدمیضمنی  بوده  آنجا  سطح    او   بختک 

دهد، این خراش در عین حال برای  »واقعیت« را خراش می

دهد، و به  واقعیت داستانی سازنده است، آن را تشکیل می

زبانی داستانی، بدون اینکه مرز داستان و اثر تئوریک را ازاله 

  نهد. با یک نگاه به نمایش میدر شکل خاص  را  فاجعه  کند،  

به   آفریقا  تاریخ  اجمالی  پیرامونی  برآمد  جوامع  روند  در 

بین نامتقارن  ساختمند  میالمللی  سیستم  اول  دیده  شود، 

ارتشجهان سپس  های  ها/بنگاهگردان/مکتشفین/راهزنان، 

به شکل  اقتصادی/میسیونرها، زر و زور و تزویر، و در آخر  

ای از  ه. این داستان گوشبه آفریقا پا نهادند   مددگران توسعه

سلسله  در  حلقه  آخرین  )میسیونرهای فعالیت  مذکور  ی 

در پی اشغال روآندا    »اقتصادی«( را به نمایش نهاده است.

در چارچوب   19به ترتیب توسط آلمان و بلژیک اواخر قرن  

بین تبدیل  سیستم  و  آن(،  کلونیالیستی  شکل  )در  المللی 

مزرعه به  منجمله  آلمان  روآندا،  چای  و  قهوه  کشت  و  ی 

های دیگر به مزارع یا محل تولید  بلژیک، مثل تبدیل کلونی

مواد خام مراکز هژمونیک در جهان، روابط قدرت اجتماعی  

)و به طور خاص در روآندا، نزاع و اختالفات توتسی/هوتو( بر  

استفادهپایه از طریق  از ی سیاست کلونیالیستی  ابزاری  ی 

عمدتا کشاورز،  دار بر علیه هوتوهای  های عمدتا گلهتوتسی

تشدید، تضمین و تثبیت شدند. در چارچوب این سیاست  

ها هوتوها دو قوم متفاوتند، با اینکه  حتی اعالم شد، توتسی

غیره و  دین  زبان،  داشته نژاد،  یکسان  این  ی  بستر  بر  اند. 

ها در آنجا به عنوان ساخت و روابط قدرت است که سوئیسی

زعم نویسنده در بنیاد    شوند و بهمیسیونر اقتصادی ظاهر می

 پردازند. به تحکیم روابط سلطه می

در   برسد،  دوزخ  به  اینکه  از  پیش  آزمایش،  از  پیش  راوی 

درگاه دوزخ، در فرودگاه بلژیک، با کارمندان فرودگاه، که به  

می دوزخ  میدربانان  آشنا  در  برند،  که  هستند  آنان  شود. 

به واقعیت اجتماعی،  -همان ابتدای داستان تسری امر واقعی

می-تخیلی موجب  را  اروپا  داستانی  در  راسیسم،  شوند. 

داستان   دیگر  اصلی  شخصیت  آگاته  با  او  آشنائی  موجب 
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عدالتی  شود. هوول که جوان است و تا آن لحظه با بیمی

خالل   از  را  آن  فقط  است،  نشده  مواجه  عمال  راسیستی 

ادبی میمطالعات  راسیستی اش  برخورد  در  شناسد، 

آمیز تجار  فرودگاه که یکی از اصطالحات توهینکارمندان  

به کار میبرده آگاته  را در مورد  پرتقالی  (،  14برند )صی 

نهد و مدافع عملی  خواهش را به نمایش میشخصیت عدالت

می انسانی«  اولین  »شرف  واقعه  این  حال  عین  در  گردد. 

 اشاره به اصل سازمانی ساختار دوزخ است.

راو شغل  توسعه  به  همانند  »کمک«  ابتدا  در  او  است.  ی 

در سیستم  پیش  دوران  در  »مومن«  بگوئیم  میسیونرهای 

- ی هویت فرهنگیها که با ازاله ساختمند جهانی در کلونی

کردند، دارند انسان را به قلمرو دینی مردم بومی »تصور« می

کنند، به عنوان منجی بشریت کارش  رستگاری هدایت می

و زندگی در روآندا دریافتش از    کند. در خالل کاررا آغاز می

کند. توسعه در داستان با لحنی که رد پای  توسعه تغییر می 

استهزاء در آن وجود دارد، در چند امر مداد، تلفن، خیابان،  

می به  رادیو خالصه  »کمک«  واقعی  کارکرد  آنچه  تا  شود، 

توسعه در پیرامون است، یعنی آن امر »غیر داستانی« که  

تئوری بحث  یک  امر  در  به  بدل  پرداخت،  آن  به  باید  ک 

ی امور را یاد دادیم«، »با مداد  داستانی بشود. »به آنان اداره

میلیست  نوشته  مرگ  قتل  های  دستور  تلفن  »با  شوند«، 

می گروهصادر  »خیابانشود«،  طریق  از  هوتی  های  های 

روند و با »رادیو« اسفالت شده« به سمت قربانیان خود می

شود. این چنین داده و تهییج به قتل میفقط نفرت اشاعه  

سادگی   فرط  از  )که  سادگی  همین  به  نویسنده  که  است 

نتیجه  است(  برانگیز  بسیار اعجاب  تئوریک  بحث  یک  ی 

ی توسعه نیافتگی« )در قرن گذشته پیچیده حول »توسعه 

و   اقتصاددانان  بین  التین،  آمریکای  بویژه در  را در جهان، 

ر فرانگ، دوس سانتوس، سمیر شناسانی نظیر گوندجامعه

امین، مارینی و غیره( را با فاصله داستانی گرفتن از بحث  

آورد. در  کند و به بیان میتئوریک بدل به امر داستانی می

« روآندا  عام  توسعهتوسعه قتل  روشنی  نیافتگیی  به  را   »

دید، احتماال برفوس حتی   در وجه فرهنگیتوان  می  حداقل

تئوریک حول  بحث نمیهای  را  آیا  موضوع مذکور  شناسد. 

توان تبدیل اختالف موجود در روآندا پیش از قتل عام  نمی

ی توسعه نیافتگی« تلقی کرد؟ جواب به قتل عام را »توسعه

برفوس مثبت است. بدین ترتیب او به سئوال میسیونرهای 

کنند؟ یک پاسخ داستانی اعجاب  توسعه در پیرامون چه می

ال یک قضاوت بسیار سخت را نیز در  برانگیز که در عین ح

دهد. »سازماندهی جهنم.« آنان نظم موجود در بر دارد می

اش قتل عام بوده است،  اند که نتیجهکشور را تحکیم کرده

ی  فرهنگی  حداقل ی خود چیزی نیست جز تجلی  که به نوبه
 ! نیافتگیی توسعه توسعه 

شالوده نقش  ساده  واقعه  »نُیک  دارد.  داستان  در  چ«  ای 

( و »نچ« آگاته  1۵آگاته، در ابتدای داستان در فرودگاه )ص  

( برای هوول و از 180در بستر مرگ در آخر داستان )ص  

 شوند. این رو در داستان تعیین کننده می

پی   در  و  است  بوده  تحقیرآمیز  و  تمسخرآمیز  اول  »نچ« 

به  و  ادا  راسیسم  به  هوول  بیجای  آگاته  زعم  به  اعتراض 

شدجریحه  میدار  منجر  هوول  غرور  آگاته ن  آن  با  شود. 

(  180خواسته بگوید چقدر او را مسخره یافته است )ص  می

»نچ« دوم که علت آن کامال روشن نیست، در بستر مرگ،  

شود. اگر چه میرد، ادا میای که آگاته میدرست در لحظه 

نباشد، با این همه تمام   دومی ممکن است از جنس اولی 

اینکه  اولی را احیاء میخاطرات چسبیده به   کند. با فرض 

دومی آگاهانه صورت نگرفته است، که به احتمال قریب به  

امر  یقین چنین هم هست، می را کنایتی به یک  توان آن 

رسد: »الهه« سرنوشت نیز او را دیگر تلقی کرد. به نظر می

 مسخره یافته است.

ر  اش را تذکاین »نچ« دوم و تمسخر در آن به هوول چیستی 

اروپائیمی سقوط  یک  دهند.  مقام  از  خودمرکزگرا  ی 

»منجی« به یک جانی، اگر همکاری با جانیان را نیز جنایت  

(  13تلقی کنیم، تنزل از انسانی مدافع »شرف انسانی« )ص  

انتخاب  هایش، به یک انسان فاسد که همنشین از مجرای 

 شود، برای پول مند« میشود، به یک قاتل »عالقهقاتلین می

کند، با »نچ« دوم مورد  با باندهای درون کمپ همکاری می

توان گفت حتی مرگ او  گیرد. میتمسخر و تحقیر قرار می

پذیرد: آگاته  یابد. خود هوول در انتها میرا تمسخرآمیز می

)ص است.«  داشته  با  180»حق  آنچه  دوم،  »نچ«   )

معنای  انتخاب به  او  »جوهر«  است  ساخته  خود  از  هایش 

کند. بر مبنای آگاهی کاذب  نسیالیستی را برمال میاگزیستا

هوول نسبت به خویش در ابتدای داستان، »نچ« اول موتور، 
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شود. او  جستجوی آگاته توسط هوول در روآندا می  انگیزه

خواهد به آگاته ثابت بکند یک آدم مسخره نیست. در می

به داند اساسا آگاته را دوست دارد، اما در به در حالیکه نمی

دنبال اوست. آگاته و »نچ« او هوول را به »تصرف« خود در  

 اند. آورده

می را  »نچ«  الهه دومین  »نچ«  عنوان  به  سرنوشت  توان  ی 

انتخاب   به  اخیر  به معنای  آگاته  تفسیر کرد. تفسیر »نچ« 

گردد.  خود نام برای شخصیت داستانی توسط برفوس برمی

)تایکی(   تیچه  کوچک  اسم  یونانی  الهه  Tycheآگاته  ی 

هوول  سرنوشت  واقعا  دیگر  سوی  از  و  است  سرنوشت 

خورد و علت  اش رقم میی حضور آگاته در زندگیبواسطه 

شود.  یافته« میماندنش در روآندا و دیدن »جهنم سازمان

الههبه نظر می ی سرنوشت هوول است که در رسد آگاته، 

 قالب یک اتفاق ظاهر شده است. 

ا به معنای  امر  از پیش این  ین نیست که سرنوشت هوول 

این   را »آفریده« است و  امکان  رقم خورده است. »بخت« 

انتخاب طریق  از  آن  به  باید  که  معنای  اوست  )به  هایش 

سارتری کلمه( شکل بدهد و از طریق آن در قالب عمل به  

بدهد. هوول در   به »ماهیتش« شکل  و  ببخشد  معنا  خود 

ور نبوده است. این  اغلب مواقع حتی به لحاظ صوری مجب

خود اوست که تصمیم گرفته است با همکارانش روآندا را  

ترک نکند و در روآندا بماند و به این ترتیب انتخاب کرده  

است. از همه مهمتر، آگاته را نیز انتخاب کرده است و او را 

 پس از ورود به روآندا جستجو نموده است. 

توان در ی سرنوشت که میصرفنظر از نقش سمبلیک الهه 

آگاته دید/ندید، اما واقعا آگاته کیست؟ یک زن فاقد هویت  

با   مشترکی  فصل  پوستش هیچ  رنگ  جز  به  که  زده  اروپا 

هوتوها و مردم سرزمینش ندارد. او که هیچ نسبتی بین خود  

خواهد از روآندا بگریزد،  کند، فقط میها حس نمیو هوتی

توتسی قاتل  به  بدل  میاما  بتها  شاید  می  شود.  گفت  وان 

خواهد از خودش، از قاتل نهفته در درونش بگریزد. داستان  

کند. این امر  چرائی بدل شدن آگاته به قاتل را روشن نمی

ی خواننده نهاده است.  رسد، نویسنده بر عهدهرا، به نظر می

با این همه آگاته شخصیتی یک دست و یک بعدی نیست.  

توان جود دارد را میمنجمله یکی از تناقضاتی که در آگاته و

هاست از در ادعای زیر دید. علیرغم اینکه هویتش را مدت

دست داده است و به این معنا کلونیالیزه شده است، بر بی  

کلونیالیزههویتی معنا  این  به  و  آگاهی  اش،  خویش  بودگی 

کند، نمی خواهد بگذارد، بدنش کلونیالیزه  ندارد و ادعا می

شود و بدنش را ی هوول نیز میبشود، با این همه همخوابه 

ی جزئی به بیان آمده در داستان( در  )بدون عشق یا عالقه

گذارد و به این ترتیب اختیار او، یک »انسان مسخره« نیز می

نیز شکست می زن  عنوان فقط  به  توجه حتی  باید  خورد. 

برابری   در  حتی  حالت،  بهترین  در  حتی  حداکثر،  کرد، 

هر آگاته،  و  هوول  شئ   »مطلق«  به  بدل  را  دیگری  یک 

 کند. جنسی می

اگر چه این تنها تفسیر ممکن نیست، اما روند دگردیسی و  

های مندرج  توان بر اساس نشانهتبدیل آگاته به قاتل، را می

ی حاکم بر روآندا  ی تعلق به الیهدر داستان، احتماال بواسطه

 اش تفسیر کرد.و خواست دفاع از برتری اجتماعی

خود روآندای بی هویت نیست؟ مبین یک مملکت  آیا آگاته  

ی چای و قهوه برای دیگری نیست؟ »ساختگی«، یک مزرعه

توان به این سئوال جواب قطعی داد. آنچه اما با قطعیت نمی

هوتوهای  می و  آگاته  ویژگی  این  در  و  داد،  توان تشخیص 

ای است که بدل به  همانند، آگاته در کل قربانیروآندا این

گردد. این ویژگی کل هوتوهاست. رمان »صد روز« جانی می

ی  نهد. هوتوها که در سایهاین دیالکتیک را به نمایش می

 گردند. اند، بدل به ظالم میی کلونیالیسم مظلوم بودهسلطه 

در صد روز چندین استعاره کلیدی یافت. در کنار شخصیت 

استعاری آگاته که می را، همانطور که دیده شد،  آن  توان 

ی دیگر  قوی  العادهفسیر کرد، »سنقر« عنصر استعاری فوق ت

ها  خواهد به رابطه اروپائیدر داستان است که برفوس باز می

واقعه آیا  بپردازد.  نجات  موضع  و  »منجی«(  عنوان  ی )به 

فرعی نجات و سپس کشتن سنقر به شکلی سمبلیک رفتار  

نمی نمایش  به  را  در سیستم  و محکوم  نهد؟ هوول  حاکم 

پذیرد و از  دهد ولی آن را فقط تا آنجا مینقر را نجات میس

کند،  کند که بر حسب تصورات او عمل میآن حمایت می

ارزش  حسب  بر  سنقر  که  رفتار  آنجا  هوول  تصورات  و  ها 

 کشد.  شود و هوول او را میکند، محکوم به مرگ مینمی

دیگر شخصیت و  پاول  و  میسلند  تحلیل  از  اینجا  های  در 

ها  شان با بومیی و مهم داستان که بر مبنای روابطسوئیس

می دیگر  سوی  از  یکدیگر  با  و  سو  یک  »بخش از  توان 
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سئوال   از  وجه  یک  به  و  کرد  تحلیل  را  توسعه«  مددگری 

 شود.الذکر پرداخت، صرفنظر میفوق 

می قوی  را  داستان  کل  اما  در  آنچه  از:  است  عبارت  کند 

نیست. داستان نشان    ی کاذبداستان خبری از یک مصالحه

ی آخر ممکن است شکل  ای که در لحظهدهد مصالحهمی

 بگیرد یک توهم است.

راوی دست آگاته را در آخر در دست دارد. با خارج شدن  

می آگاته  دهان  از  »نچ«  استهزاآمیز  گفت  صدای  توان 

شوند و مهمل  مصالحه و اتوپی مصالحه به استهزاء گرفته می

آید. با صدائی که از دهان  مایش در میبودگی کل رابطه به ن

در مقام راوی »جهان    به یک معنیشود او  آگاته خارج می

می مرغ  معاصر«  و  است  کاذب  تجلی  یک  مصالحه  گوید 

بر »تخم مرگ در آشیان به بیضه نشسته  هستی کماکان 

)و در داستان   امکان مصالحه است.« در جهان امروز علیرغم  

ع بواسطه  به  عشق  امکان  میسر  ی  مصالحه  سمبل(،  نوان 

است   خوشبختی  قول  متضمن  که  عاشقانه  رابطه  نیست. 

فقط یک تجلی گذارا است. بدین ترتیب اثر، همچون آثار  

نمی را  خوشبختی  قول  لحظهمبتذل،  زیبائی  ای دهد. 

ی برای شود. آیندهدهد و محو میی خود را نشان میچهره 

یک استعاره عمومی آن وجود ندارد. در این لحظه اثر بدل به  

شود. دراز و کوتاه )هوتو و توتسی( در اثر و تکان دهنده می

های  های مستعار نیروهای ویرانگر در جهان، نامبرفوس نام

اند که بر فراز سر همه هائیمستعار و تجسم اثرات ساخت

یعنی   خود،  تعهد  تنها  هنری  اثر  ترتیب  بدین  دارند.  قرار 

کند و از هنر کاالئی، هنر  ا میتعهد در مقابل حقیقت را اد

خواهد »سیاست حقیقت« را با گیرد و میموید، فاصله می

کند. کتاب »صد روز« گریزگاهی به معنای  بیانی ادبی دنبال  

ای کلمه نیست که انسان بدان همچون داستان در مارکوزه

خوانند هنر موید پناه ببرد. به آنان که برای تفنن رمان می

آن را در دست نگیرند، مگر اینکه گردش در شود  توصیه می 

 وادی تامل و نقد را نیز تفنن بیابند. 

 ماخذ این نوشته:
Bärfuss, Lukas, Hundert Tage, Wallstein 

Verlag, 6. Auflage 2009, ebook. 
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 ( Samuel Beckett) ساموئل بکت 

 بینجامین کانکلدو مقاله از کریس پاور، 

 ترجمه فارسی: گیل آوایی 
 

1 

 

 ساموئل بکت، استادِ شکست

 کریس پاور 

 های کوتاه( )برسیِ کوتاه وُ مختصری از داستان

 ترجمه فارسی: گیل آوایی 

 

 
نیویورک   در  بکت  صنحه   1964ساموئل  فیلم در  از  ای 

 1کوتاهش با بازی باستر کیتن

 2راپورت/ گتی ایمیج  - عکس از آی سی

 

 

نمایشنامه بخاطر  شدهبکت   شناخته  بهتر  اما هایش  است 

دانست و  داستانهای کوتاهش را مرکز کارهایش میخودِ او  

داستانهای بی پروای او در ردیفِ بزرگترین آثارِ قرن بیستم  

 هستند.

 3کریس پاور 

 
1 Buster Keaton 
2 IC Rapoport/Getty Images 

چهارشنبه  2016جوالی 7پنجشنبه  ویرایش  آخرین   ،21  

  2019آگوست 

 

 
، ساموئل بکت داستان  1966پنجاه سال پیش، در تابستان  

-این داستان چنین آغاز مینوشت.    "خوک"کوتاهی بنام  

 شود: 

دانند تمام سفیدیِ عریانِ بدنِ سفید به پاهای یک  همه می"

 همند، متصلند،  های دوخته به، که مانند لِنگه4یاردی

یاردِ تمامِ هرگز دیده    قطعاً یک  گرمای مالیم کفِ سفیدِ 

 نشده، 

دیوارهای سفیدِ یک در دو یارد با دو سقفِ سفیدِ یک یاردِ  

 یِ هرگز دیده نشده، مربع

 بدن سفیدِ لُخت،که چشمها فقط به آن است، 

 بازتاب نور تیرة خاکستری، تقریباً سفید بر سفید، 

دستهای آویزان، با کفِ دست سفید در جلو با مُچهای سفید  

 در زاویه ای میزان، 

جای   که  دلپذیر،  گرمای  در  برهنه  سفیدِ  بدنِ  درخششِ 

 "دیگری را می گیراند

 

-بیهواشناسی رادیو بی "را که نخستین بار خواندم  من این  

را، که مانند آهنگ سرودخوانیست،   "سی برای کشتیرانی

به یادم انداخت: یک جریان هیپنوتیزمیِ کلمات که در آغاز  

نامفهوم و بی معناست اما با دقت و حوصله، نقشها و معناها  

  . دیوارهای  "زشت یا زیبا، گهگاه سخیف  "شوند: آشکار می

مربع  "،"سفید یاردِ  سفید  "،  "یک  دو  "چاکهای  هر  در   .

می درک  بزودی  ما  کلمات  حالت،  از  نظامی  با  که  کنیم 

کنند هرچند  روبروییم که دارند وظایف مشخصی را بیان می

ها درک کند. اما در  یکی ممکن است آنها را فقط با آغازه

حالیکه  درک چگونگیِ هوا می تواند خیلی زود بدست آید،  

هایی که در نظام کلماتی که بکت در نیمة دهة شصت  غازهآ

می کار  آنها  پیچیدهروی  نظام  کرده،  زیرا  حداقل،  نه  تر، 

3 Chris Power 

4 Yard سانتی متر   9۵= یارد حدود 

172



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

کلمات آلوده، شکست است مانند همة سیستمهایی که بکت 

 اش آفریده است.در تمام عمرِ کاری

بکت به باوری از آن رسیده بود که شکست خوردن بخشی 

حتی طوری که مسئولیتهای آن که  از کار هر هنرمند بود،  

تجربه بهترین  ماند.  باقی  موفقیت  به  تالش  های برای 

بنام   رُمانش  کارِ  پایان  در  پیدایش  از  او  شدة  شناخته 

  ادامه  باید  تو...  "  -بود  19۵3در سال    "  1غیرقابل نامگذاری"

  و   –  "داد  خواهم   ادامه  من.  دهم  ادامه   توانمنمی    من.  دهی

   - 2وُرستوارد هو 1983 سال داستان در

به  هر روی تالش کردی. شکست خوردی. مهم نیست.    "

 "باز هم تالش کن، دوباره شکست بخور. بهتر شکست بخور

- 

تجربه   را  هنرمندانه  شکستِ  بار  چندین  وقت  آن  تا  بکت 

بود آن را شاعرانه بیان کند. هیچکس  بود که کوشیدهکرده

. رویای شکست  مایل نیست نخستین رُمانش را منتشر کند

در اشتراک داشتنِ  با زنان و کتاب داستانهای کوتاه که او  

گرفت.   فاصله  آنها  نوش"از  از  بیشتر  (،  1934)    "3نیشِ 

فاجعه ،  4ای که تصویرِ در آینة بکت بارش، مجموعهفروشِ 

( با چند ماجراجویی ناموفقِ  6)اس بی/بی اس   ۵بِالکوآ شوآه

گیرد می  پی  را  برلین،  در  لحظات  جنسی  با  داستانهایی   .

انگیز و کِسِل کننده  برجسته از یک زیرکی و خواندنی چالش

است. با توّهُم شیرین، کلمات اغواگر و مبهم، نثری که باید  

های خار تماماٌ واشکافی شود. چنانکه یک راوی  مانند بوته

 
 اسم ناپذیر  1

2  Worstward Ho  پاره نوشتة  نام  از  پایان    بکتای  در  که  است 

(  Worstward Hoعمرش منتشر کرد و از ماجراهای ورستوارد هو)

که   گرفته   الهام  یا  کرده   Charles)  کینگزلی  چارلزاقتباس 

Kingsley  نیز خود  این  و  بود  کرده  منتشر  پیشتر  را  آن  نویسنده،   )

نمایشنامه به  بنام  اشاره  الیزابت  ملکه  دوران  به  مربوط  که  ایست 

توسط    هو   وستوارد  نمایشنامه  این   Thomas)دکر   توماسبود. 

Dekker  وبستر  جان( و(John Webster  .اجرا شد ) 
3 More Pricks Than Kicks 

  بکت است. در واقع نوعی خاطره نگاریِ    دابلیندر     بکتخاطرات      4

 بصورت داستانهای کوتاه است. 

۵  Belacqua Shuah    که از بدبیاریهای  بکتشخصیتی در رمان ،
اهمیت  شخصیتِ کم    Belacqua) <برد.و نیزمختلف جنسی رنج می 

شخصیتهاست از  یکی  ازدواج  گفتن  سخن  بهم     "در 

 "عام استفشردگی بیش از حد برای رضایت 

ت بسیارتحت  بکت  مدت،  این  طول  جیمس   ثیرٲدر 

، کسی که بکت به دایره دوستان خاص او در اواخر  7جویس

قرن بیستم پیوست، باقی ماند. بکت داستانی برای ویراستار  

  "دهدبوی جویس می"فرستاد که در آن یادآور شد خیلی  

 و درست هم گفته بود. فقط همینش را مقایسه کن 

و پرواز مقدسی که من به تو پیشنهاد نمی کنم از من    " 

اند هنگامی که  بپرسی آنها چه کالس یک درخت را گذرانده

دستش در دست او بود و از آن لذت می بردند. اگرچه  با  

انگشتان از لمس کردن ران لذت بردند. او برای زیباییِ رانش  

   "چه می خواهد؟

 :8با این از اولیسس 

تش را ناگهان باز کرد و گذاشت لذتِ لمس  او بندِ کُرسِ  " 

 "شدن رانش با لرزش نک پستانهایش در آمیزد.

بود.)   مهارناپذیر  خود  سیِ  و  بیست  سالهای  در  بکت 

ای، که به یُمنِ دریافت حقوق بازنشستگیِ پدرِ  مهارناپذیری

توانست زندگیِ در حد زنده ماندنش را تامین  اش، میمرده

 کند(.  

دهة   سالهای  بیشترِ  در  برای   1930او  بود.  سرگردان 

رفت.  به  ، پیاده می9سخنرانی تا کالج ترینیتی در دابلین

آسایی و تنبلیست  ، مظهرِ تن4کانتو   پورگاتوریو  الیری  دانتهدر رمان  
 است.( اما از عذاب جهنم رهانده شده

6  SB/BS  صبحانه،است  وُاشاره به هتلهای ارزان موسوم به رختخواب
 سوشال ِبنِفیت/ِبنِبیت سوشال "ای به یا اشاره

( =SB/BS >Social benefit/Benefit social)>  "    فایده
با مفیدبودن/  رساندن، فایده اجتماعی/ گذران در جامعه و مردم  بردن 

 . سود بردن
7 James Joyce 

8  Ulysses    جیمس از  اثری  یگانه    جویسنام  را  آن  او   و   است 

را   آن  نخست  او  دانست.  می  ادبیات  در  داستانی    الیسسِ شخصیت 
دابلین در دابلین نامیده بود اما ایده ای از داستان نوشته شده در سال  

  1914بود که سپس به رمانی در سال    1907بنام کتاب کوتاه در    1906
 م  -ترجمه فارسیِ یک متن در اینتنرنت. <انجامید

9 Trinity College, Dublin 
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را   1پاریس برگشت سپس به لندن جایی که رمان مورفی

قرار    2نوشت، رفت و تحت درمان کالینین سایکوانالیسیس

در پاریس مستقر  1937گرفت. او به آلمان رفت و در سال  

سال    شد. در  عمرش،  پایان  تا  که  آنجا  1989جایی  در   ،

زندگی کرد. در مدت جنگ جهانی دوم، او به نیروی مقاومت  

با   و  نشود  دستگیر  تا  گریخت  پاریس  از  پیوست،  فرانسه 

روسیلون  در  تهیدستی  وُ  سالهای    3نداری  این  برد.  بسر 

سرگردانی و جنگ و خواستن شخصیتی تاثیرگذار در کار  

در یک بیمارستان    194۵گذشت. در سال  تازه اش، می  

ای در باره  کرد که مقالهکار می   4صلیب سرخ در سنت لو 

 ویرانیهای شهر نوشت:

  "بمبارانِ موجودیت شهر در یک شب "

 و شرح داد که: 

   "این جهان جهانی مشروط و موقتیست. "

چشم جهت  شمای  در  شهر  فضای  و  ویرانی  اندازهای 

 ای بکت بود.گیریهای بیشتر داستانه

اگرچه بکت پیش از جنگ شعرهایی به زبان فرانسوی نوشته 

می   بکت  بود.  زبان  یک  به  بودن  پایبند  پیامدِ  این  و  بود، 

 گفت:  

 . "زیرا نوشتنِ بدون سبک در زبان فرانسوی آسانتر است "

این تصمیم و تغییرش به صدای ضمیر اول شخص، به یکی  

ادبیات قرن بیستم منتج   ترین تغییرِ هنری در از خیره کننده

شد چنانکه خالصه شدنش در این تغییر و تصمیم، منشِ  

خودآگاهی چنین  از  کننده  آغازین  راه خسته  شیوة  ای 

عجیبی برای سفرهای از خود گفتن و شکنجة روحیِ سختی  

در او جا خوش نمود که در چهار داستان بلندش طی چند  

ریده از جمع،  نوشته است، متجلی شد. ب   1946ماه از سال  

آرام گرفته و پایان و نخستین عشقِ کمتر پایا) عشقی که  

اش، آن را درونی و اندوه  بکت، همیشه قضاوت بی رحمانه

بی راویان  نَسَبِ  دانست.(   می  احتماالً  سالهایش  آنها)  نام 

کرد که از مسئولیت طبقه متوسط  همان مرد(  را بیان می 

 انجامید. به بیخانمانی و مرگ می
 

1 Murphy 
2  Kleinian psychoanalysis    ِمربوط به تحلیل و شناخت بیماری

شیوه به  روانیست.  که  باید    Melanie klein>)کالین   مالنی ای   )
 مربوط باشد. 

شویم: از خانة خانوادگی) خانة شاهد یک جایگزینی می  ما

 نیمکتها   استواریها،  و   پناهگاهها   نهاد،   از  نوعی  ، (م  –مادری  

 .  سردابها و

یک بدگمانیِ عیبجویانه هست که بیرون شدگیِ آغازین که  

از زاده شدن است،   در هر داستان وجود دارد و به شکلی 

با درونمایة خشونتبار   رُمانِ  اغلب  شناخته  می شود ) در 

می"وات" زاده  شخصیتی  رانده،  بیانی  به  که  شدگیِ  شود 

 .    "خود اوست

 می گوید:  ۵، ُپوتزو "در انتظار گودو "در رمان 

با پاهای باز در دو طرفِ گور(    "زاده شدن اتفاق می فتد ")

شود که ما در طول زندگی  این سفرها  جایگزین سفری می

کند: سردرگم، پریشان  که بکت تجویز می  کنیم همانطورمی

و موقتی، با تنها احترام ناچیز به نسلی که در حال کشاکش  

است. در صحنة پایانی، راوی به قایقی سوراخ زنجیر شده 

است، زندگیش بنظر می رسد رو به پایان است. این اندوهِ  

ماندگار در کارهای بکت است. مانند اینها)اغلب تیر خالص  

ای به  در نامه 6نزِ تُند و بُرّاست.( که هارولد پینتراز میان ط

 می نویسد:  194۵تاریخ 

نویسنده  " رحمترین  بی  بیباکترین،  پیش  بکت  که  ایست 

به کثافتها دقیق میمی بیشتر رود و هر چه بیشتر  شوم،  

 "سپاسگزارِ او می شوم.

پیروِ چهار داستان، با متنهای برای هیچ چیز، به تنگنایی  

(. زبان بر پرتگاهِ کم آوردن در  19۵۵تنش می رسد)  در نوش

ای توانند خالصهاین متنهاست. خوارشمردنی که کلمات می

عبارت   دهان  "با  در  کون  سوراخ  و  شمارة    "سر  ،  10از 

 دهد: ، یک نقطه بحران دست  می11درشمارة 

نه. هیچ چیز قابل نامگذاری نیست. بگو نه. هیچ چیز نمی  "

دانم. من نباید  شود، من نمیعد چه میتواند گفته شود. ب

می شهامت    "کردمشروع  و  دیالوگ  نمایش  تاثیر  اینجا 

در ناامیدی تلخ    "ادامه می دهم   "شکنجة غیرقابل نامگذاری

 می شود. 

3 Roussillon 
4 Lô-Saint 

۵ Pozzo 
6 Harold Pinter 
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بکت در بحثهای مربوط به نوشتنش، اوایل دهة شصت، از  

در الکِ خود فرو رفتن وُ دوری    "گذاری می گوید که با   

رو سوی ناتوانیِ در وجود داشتن ) نبودن    "جستن از جمع

از بودن   غیرقابلِ پرهیز باقی  م  –بهتر  ( است. اما شکستِ 

 ماند چون،می

 "هر آن چه که  تا کنون گفته شده است، از تجربه بود "

 اینکه، 

فصاحت،    " کوچکترین  نیانجامی،  فاجعه  به  اگر  براستی 

    "غیرقابل تحمل می شود. 

ها برای هیچ، راه به  روایت ممکنهاست که متناز این رو،  

 برد.  می 1960فاجعة فضای بستة کارهای دهة 

از زبان مردی بینام 1961)  "چطور است"بکت با رمانِ    ،)

بدون همة    "گوید که در تاریکی و لجن آرمیده است و با  می

می1964)     "ناشناسها   تصور  "آغازد.  (  مرده،  پندار 

بازتاب196۵ِ)"کن و  از    (  ردیفی  بکت  شد،  گفته  آنچه 

جئومتریک  بناهای گنبدی،  1فضاهای مشخصِ  ها،  مربع   (

یا   افتاده  یا جفتی   یکی  پیکرها،  استوانه ها(، جاهایی که 

 آویخته شده؛ را تعریف می کند.  

دوزخ و آزارگاهِ  "بکت دانته را بازخوانی کرده بود و گاهی  

کند.  می  ، نیز چنین فضاهای فاجعه بار را توصیف"خودش

اند که ما را  شوند چنان از هم گسیختهبا زبانی که بیان می

-برای پیگیری موضوع آن هنگام خواندن دچار مشکل می

ها هستیم که معانی مختلفی در  کند: ما در یک نظام واژه

هر جمله دارند، نه بر اساس تبیین آنها بلکه بر اساس درک  

 : "تصور کن پندار مرده،  "متن است. مثالً خط آغازین 

هیچ ردّی در هیچ جای زندگی نیست، تو بگو فرقی نمی  

کند، هنوز تصور نمرده است. بله. مردة خوب، تصور مرده،  

 تصور کن.

.  2لعنتی   "یا    "هیچ ردی در هیچ جا"با    "تو بگو  "آیا گفتنِ  

نیست انجا  در  چنانکه "مشکلی  نگرد.  نمی  گذشته  به  ؟ 

 می نویسد:  3آدرین هانتر

 
1 geometrically 

آمده که واکنشیست برای نشان دادن ناخوشایندی    "  Pah"در متن    2

ترجمه     "لعنتی  "و ناچیز شمردن/ناچیز دانستن، اما در ترجمة فارسی  

 م  -شده است.  

نشانه ای    چه  کنایه  یا  اشاره   (   که  است  آن   در(  م  –ای 

  معنایی   زنجیرِ  هر  بعد   اما   ندارد  تعبیرش  با  همراهی   بر  تاثیری

  مانند   ساده  دهندة  جهت  عبارت  یک.  گسلد   می  را  زبان  در

 ؛  "4واوَک"ان می نامطمئن اگرچه "بگو تو "

بجای تأکید مطمئن از کارکرد سخنی که با آن احاطه شده  

است، نوعی از لوالی دریست که ورود و خروجش درعبارت 

 به فضای معنایی مختلف می گشاید.  

(، او هر دو را یعنی اول  196۵)    "بس  "در کار بعدی بکت، 

نهد) فقط چندتایی از آنها در تمام  شخص و واوک، را وا می

او به نوعی بیانیه،  متنهای بعدش یافت   می شود( جمالتِ 

پیرایشاندیشه پشتِ  پیرایش  متن،  کوتاه) در یک  (  "های 

واژه یگانهبخصوص  هجا -های  بی  کلماتِ  شکست   -یا  و 

-ای که او می برای مشخص کردن هر چه یا جمله  -خوردن

کِنِر هیو  کند.  بیان  این    ۵خواهد  اهمیت  و  یادآوری  در 

 نویسد که بکت: موضوع می

می رسد بکت قادر به نشانه گذاری یک جمله نیست،  بنظر

اجازه دهید یکی را بررسی کنیم. هر چه بیشتر به عمق متن  

کوشد یک نارسایی مطلق،  بینیم بکت می می پردازیم، می

جایی که ساده ترین قطعات، یک  جملة سه حرفیِ محض،  

و   اخالق  برخالف  او  آید.  نمی  نوشتن  به  او  دستان  در 

مرز بین تاریکی    6داول و ضد موضوع، اقلیدسِمعیارهای مت

نشانه همه  که  جایی  روشناییست،  منفیو  کمدینِ  ها  اند، 

 فاجعة محض است.

  19۵6در ارزیابی کنر، مصاحبة او با نیویورک تایمز در سال  

بکت، بازتاب می او آنها را با  واژه های خودِ  شود وقتی که 

او  به عنوان یک تمایلِ    "های جویس مقایسه می کند: واژه

 هنرمندِ رو به همه چیزدانی و توانای نیرومند است: 

 .  "من دارم  روی ناتوانی و حماقت کار می کنم "

مانند  بن داستانی  یک  در  چیز  هیچ  به  متنهایش    "بستِ 

کمتری در  1969)  "حقارت/  که  داستانی  یابد  می  ادامه   )

 آورد:  واقع واژه کم می

3 Adrian Hunter 

 ویرگول، واوک 4
۵ Hugh Kenner 

 ریاضیدان یونان باستان  6
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را نخست  نیمه  متن،  دومِ  واژه  نیمه  تنظیم  با  دوباره  های 

تعریف   در  را  ما  و  کند  می  تکرار  ام     "شده،  جی  شرح 

می   "  1کوتزی  با  وا  در    "گذارد،  محض  صفرِ  از  داستانی 

دستان ما، یا فراتر از آن، با ردهایی از وجدان معدوم شده و  

 ابتکار همان را وا دادن است.

های بکت را برای استراتژیهایی مانند اینها رهیابی در نوشته

برخی   که  چنان  کند،  می  چالشگرانه  بیشتر   خواننده 

منتقدانِ بکت دربارة آن  تصمیم گرفتند بی معنی بودن را 

ای در مقاله  2معنیِ آن بدانند. در همین زمینه، دیوید الج 

در    1968بتاریخ   است.  کرده  رد  بشدت  را  انتقادی  چنان 

دشوار است، درمتن   حالیکه با دانستن اینکه خواندنش بسیار

کلمات    "ای که هست، تمرکز هماره الزم است.به کوتاهی

بزودی در برابر چشمها نامفهومند ولی بازتاب آنها در گوشها  

 او افزوده است که:  "شودآغاز می

شویم بشتر از اهمیت  هرچه بیشتر به مفهوم نزدیک می  "

ها  های به کار رفته مطمئن می شویم و اینکه این واژهواژه

یا   زندگی  پوچیِ  و  بیهودگی  نظر  از  مشخصتر  چیزی  به 

 بیهودگیِ هنر اشاره دارند. 

( به اوج  1970)  "گمشدگان  "مرحلة فضای بسته بکت در  

وار در استوانة بسته ایست که پناه  رسد. یک نگاهِ کابوسمی

برده در آن، در چرخش است تا به بیهودگی برسد یا مرگ  

آید.    فائق  آن  روز    "گمشدگانِ"بر  به  چیزی  به  را  دانته 

هنرِ جهانِ یک اتاق گاز می    "کند که منتقدِ ادبی آن را  می

   "نامد.

نوشته شده  انسانشناسانه  کردنِ  یک حذف  در  گمشدگان 

است، استوانه بیانی در مجازات جزء و کل است. برای همة  

مقایسه   کمتربودن  یا  برجسته  نکتة  با  آن  زبانی  مشخصة 

 ین متنِ کوتاهترِ بکت است.شده است. ممنوعتر

 "من خلوت گزینی را آزاردهنده نمی یابم بلکه برعکس.  "

 
1  jm coetzee's description   افریقای از  مدرن  پست  نویسندة 

 جنوبی 
2 David Lodge 
3  Stirrings Still>    سالهای در  که  است  بکت  ساموئل  اثرِ  آخرین 

نوشته و به ناشر امریکاییش داده شد. ترجمه لغوی آن شاید    1986-89

باید بروم  >باشد  "ماندن یا رفتن    " گفتاوری از منابع    - باید بمانم یا 

 م -اینترنتیست

ساموئل       

 بکت

  –پیش از اینکه متن کوتاه چشمگیرتری ) از کارهای بکت  

( پدیدار شود تقریباً یک دهه می گذشت اما وقتی شد،  م

تغییر  دیگری روی داده بود. فضاهای بستة وحشتناک فرو  

از   و  چمشنزار ریخته  میش  وُ  گرگ  و  بود  رفته  بین 

استیل  کلبه  1988)    3استیرینگ  یا  گرفت.  را  آن  جای   )

در    "و دایرة سحرانگیز نگهبانان    "ناحیة سنگها  "متروک،  

-( زبان پیچیده/ گیج کننده باقی می1981دیده گفته شده)

  "است. عبارت  اند اما حدِ پذیرفته شدنش امکانپذیر شدهم

شود تکرار می "در دیده گفته شده  "وآژة غلط کدام است؟

 گفت: شود چنانکه می

  ":البته زبان کفایت می کند اما تقریباً بهتر از هیچ است "

سنگ گرانیت از انواع معمول نیست، سیاه چون پشمِ مانند  

یشم که سفیدی  خود را لکه دار می کند. واژة اشتباه هم  

 .4خطوط مبهم بر رویه خودش است 

شده،   نوشته  بکت  زندگی  آخر  دهة  در  که  داستانها،  این 

ای بویژه  هستند که به سبکِ ترکیبی زندگینامهداستانهایی  

به ما   را  بنظر منابع خالقیتش  او  اند.  کودکی تنظیم شده 

ای به  حافظة ای از جایی که ایدهدهد، به لحظهتحویل می

اساسِ   و  آمیختگی  است.  رسیده  شنیده    "آگاهش  دیده 

به مرحلة هستی، درست در همان زمانی که ما آنها    "شده

نویسد. او بطور ، او می"دقت کن  "رسد.م، میرا می خوانی

می  مسابقه  یک  مشعل  مانند  را  خود  آفرینش  -آزمایشی 

 آفریند.: 

مانند   نمایانند  می  را  سوراخی  تقریبی  بطور  محل  دو 

می   دقت کن.  ابعاد.  لرزان می کشند.  که دست  خطوطی 

 ۵شود گفت: یک فورالنگ 

عبارت:     4 این  بر  دیگری  نامتعارترجمة  مطمئنانه  استحکامِ  تنوع  ف، 

است. سیاه چون پشم سبز و یشم  که لکه ای بر سفیدیش است. واژه  

 اشتباه،خطوط گرافیتی/ مبهم رویة آن است.
 
۵ Furlong>  واحد درازا مساوی با یک هشتم مایل 
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هایش   در این دورة برجستة پس از مرگ  بکت، نمایشنامه

اکنون بسیار بهتر از داستانهایش است، اگر چه او دومی را 

داند. اینکه او برخی از بزرگترین  بخش اصلی تمرکزش می

داستانهای قرن بیستم را نوشته است از نگاه من یک ادعای  

ایست. با این حال کار او در این نوع  تقریباً  بدون مباحثه

بند این مشکل طبقه  از  است. بخشی  یست. چنانکه  مبهم 

 یک مقالة کتابشناسانه چنین تعریف می کند:  

از یک    " پاره  از داستان و یک  تشخیص میان یک بخش 

 . "رُمان بکت همیشه روشن نیست.

سندِ  بعنوان  اند:  کرده  تبانی  نیز  آشفتگی  این  در  ناشران 

هراس از داستانهای کوتاه بریتانیا اشاره دارد که فائق آمدن  

جان   "تصورمرده تصور کن"ای  کلمه  1۵00بر ابهام داستان  

کوتاهترین     1کالدر  احتماالً  که  همانطور  است.  دشوارتر 

از این گذشته دو     "رمانیست که تا کنون منتشر شده است

آکسفورت   1989نمونه نیز هست که در آن بکت از کتاب  

مسخره دلیلِ  به  ایرلندی،  کوتاه  داستانهای  که برای  ای 

 را به این صورت بیان نمود: نظرش  2ویلیام ترور 

   "مهارت بیشتر در کارهای دیگر "

حذف    4او را  از منتخبات خودش برای گرانتا  3یا انه اِنرایت

 نمود.

به گمان من مسئلة واقعی با داستانهای کوتاه بکت دشواریِ 

داستانهاست. و این که بزرگترین دستاورد بکت در شکل با  

بای که  هدفمندانی  برخی  که  را   چیزی  داستانی  ردیف  د 

کند؛ شوربختانه چنانکه به نفی  مشخص کنند، تطبیق نمی 

شود، این است که وضعیت مناسبی که باید توسط  منتج می

نویسنده نویسنده،  کوشیدهیک  مراتب  به  که  است  ای 

ُپر نمیشکلهای تازه شود. اگر تاریخ داستان  ای خلق کند، 

او به نقطه ای دور  کوتاه ترسیم می از دسترس تعلق شد، 

   "داشت. خلوت کردنی که مهم نیست.

   "خلوت گزینی را آزاردهنده نمی یابم بلکه برعکس "

 نوشته است.  19۵9او همین را در نامه ای به تاریخ 

 "شود و مرا به هر جا می برد.سوراخ در کاغذ باز می "

 
1 John Calder 

2 William Trevor 
3 Anne Enright 

. 

-شده  برگرفته "گاردین  "متن انگلیسیِ این مقاله از سایت  

 .است

 

2 

 من هستم سام 

 های شخصی بِکِت آزارگاه

 بنجامین کانکل 

 2006آکوست  7

 ترجمه فارسی: گیل آوایی 

gilavaei@gmail.com 
 

،  19۵8اثر ساموئل بکت در سال    "بازی آخر  "در نمایشنامة  

 پرسد:  یکی از شخصیتهای نمایشنامه از شخصیت دیگر می

 .  "کنیم که.....که..... چیزی معنی بده؟ ما که شروع نمی  "

 شود. همین به دغدغة اصلی تبدیل می 

های بکت احتماالً چشمگیرترین آثار از یک نویسندة نوشته

ها را در خود دارد.  قرن بیستم است که بیشترین شمارِ نکته

 گوید:  یک منتقد برجسته می

   "شاید بتوان بکت را آخرین واقعگرا نامید "

به تاریخ    ۵در حالیکه در زندگینامة فاخر از آنتونی کرونین 

می نامد. و همانطور    "آخرین نوگرا  "، بکت را بعنوان1997

را  او  اغلب  بکت،  و مداومِ  هماره  خودپارساییِ  یُمنِ  به  هم 

ُپست آوردهاولین  حساب  به  تهیمدرنیست  سازیِ  است. 

کتابهایش از توطئه، توضیحات،  صحنه و شخصیت، راه به 

هر چیز دیگر    جایی نمی برد. باید گفت که بکت داستان یا

دادن چگونه باج دادنِ بخود، آیندة آن را تضمین را با نشان

نویسی در دوران معاصر است. یکی از اساتید نمایشنامهکرده

 گوید:  می

 .  "ماند میرد، بکت باقی میتا زمانی که انسان می" 

بخاطر   6برای معرفی مجموع  رُمانهای اخیرِ بکت که امسال

سال صدمین  سلمان   گرامیداشت  است،  منتشرشده  او 

4  Granta    کانونیست که توسط دانشجویان دانشگاه کامبریج بریتانیا

 بیناد نهاده شده است.  1889در سال 
۵ Anthony Cronin 
6 2006 
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، یا  "زندگی همین است که هست"رشدی از نگاه مخالف یا  

 گوید:  ، می"شاید نگاهی همسان"

این کتابها، که مرگ موضوع حقیقیِ آنهاست، در حقیقت    "

    "در باره زندگی هستند

-یکی از نویسندگانِ خودخواسته گمنام در قرن پیش، می

ه است. من نیز در قفسة گوید همه چیز برای همة مردم شد

نسخه کتابِ  کتابهایم  از  در "ای  ساله  نوزده  گاریچیِ 

 ، را دارم: "کاتماندو

زِن   "با   و  که   "  1بکت  چیزی  به  بکت  که  آنجایی  از 

است، پیوند  یافته بود، رسیدهدر بودیسم دست   2شوپنهاوِر

بیاندیشیم،   آن  به  بیا  و،   نیست.  انتظار  از  آن چندان دور 

ای  طوالنی   3نیاز باشد به این که بست نشینیِ بودایی شاید 

را انجام دهیم پیش از اینکه بتوانیم فکرمان را چنان خالی 

ای خوانیم و کلمات سادهکنیم هنگام که نوشتار بکت را می 

 که در آن است را بشنویم.

؟   4آوردچرا هر انگیزة پرداختن به ادبیات، سر از بکت در می

همة طرفهای ذیربط هست که ادعا کنند  چه اشتیاقی در  

نویسندة بخشی از عبارتِ زیر، نه همة  عباراتِ بی مدعی در  

گانة    "۵مالُوی  " سه  از  کتاب  اولین  مالُوی  هستند؟ 

مشهوریست که خوشنامیِ بکت در داستان نویسی با استناد  

 به آنهاست.

  از  عبارتی  رسد،می  بنظر  طوالنی  کمی  اگرچه  و  –اینجا  

مالویِ   –گیردای، مورد برسی قرار میهشتاد صفحه  داستانِ

می بخاطر  را  موجودی  فرتوت  و  سالخورده  که  کهن،  آورد 

 نخستین بار او را با عشق آشنا نماید: 

می  " نمی فکر  ولی  نام  کنم،  با  او  بگویم،  قطع  بطور  توانم 

بود.    7شد. شاید هم ادیت، شناخته می6آمیزِ روثمسالمت

اهایش داشت. آه نه سوراخِ مقعد که من  او سوراخی میان پ 

 
1  Zen    به معنی خودآرامبخشی وتمرکز، نیز نوعی بی نیازی و عرفان

شده   رایج  نیز  غرب  در  که  بوداست  آیین  آموزشِ  مکتبِ  هم  و  است. 

 است. 
2 Schopenhauer (   1860-1788لمانی )  فیلسوف آ 

3  zen-za    ِسنت و  آیین  در  خودآرامبخشی  یا  نشینی  بست  منظور 

 بودایی است.

 گیل آوایی <با این برداشت یاگفته، اصالً موافق نیستم!  4

کرده تصور  می همیشه  آن  در  من  که  چاک  بلکه  -بودم 

بدون   نه  البته  را،  بنام عضو مردانگیم  او چیزم  یا  گذاشتم 

افتادم  کندم واز نفس میگذاشت و من جان می مشکل، می 

خواست کرد و میدادم یا او تمنّا میتا خالص شوم و  وا می

از ن  از آن، یک بازی متوقف کنم.  بود و در    8گاهِ من فراتر 

نهایت از پا درآمدن، اما من خودم را بخاطر او کامالً راضی  

از  نشان می اینکه او عشق من بود پیش  از  دادم با آگاهی 

آنکه خودش آن را به زبان آورده باشد. او بخاطر رماتیسمی  

می کاناپه خم  روی  داشت  مشغول که  پشت  از  من  و  شد 

-شدم. این تنها وضعیتی بود که او بخاطر کمردردش میمی

توانست تحمل کند. برای من که سگها را دیده بودم مشکلی  

داد که من می  کردم وقتی او اطمینان مینبود تعجب می 

کردم از  توانستم بصورت متفاوت هم انجام دهم. تعجب می 

در   سرآخر  مرا  او  شاید  بود.  چه  دقیقاً  منظورش  اینکه 

میرِکتوم نامأنوس  ش  کامالً  من  برای  که  چیزی  گذاشت. 

بود. نیاز به گفتنش نیست اما این یک عشق حقیقی بود: در  

دهد. گذشته از ؟ این چیزیست که گاهی آزارم می9رکتوم 

همه اینها آیا من عشق حقیقی را هرگز نشناخته بودم؟  او  

هم زنِ آراسته، شق و رقی  بود و با قدمهای شمرده و کوتاه  

داد. شاید هم  رفت، به یک عصای آبنوسی تکیه می اه میر

او یک مرد بود. با این حال یکی از آنها. ولی در آن صورت 

کرد هنگامیکه  های ما به یکدیگر برخورد میهم یقیناً خایه

  شاید (.  م  – کردیم  ما به هم می پیچیدیم ) هماغوشی می

  در  را  هایشخایه  هایمان،خایه  برخورد  از  پرهیز  بخاطر  او

 ".داشتمی  نگه محکم  دستانش

خوانشِ این داستان، شوخی و سرگرمیست ولی چه خوانشِ 

نامطبوعی! در صفحة بعد، مالوی با آنچه که من از مرگش  

بیاد می از    "آورد.آگاه شدم،  ناشی  مالیم  از دردِ  به فرض، 

بود. درآمد  منبع  یک  دادن  یک    "دست  داستانها،  بکتِ 

۵ Molloy 
6 Ruth 

7 Edith 

8  
9 Rectum   = راست روده ، معا مستقیم ، مقعد 
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خستگی شیوة    -هارت و کفایت نیستنویسندة خیلی با م

او می  -اوست اهانتهای خندهاما  احتماال  را در  توانست  آور 

یک ورق کاغذ نه بیشتر فشرده کند. ستایشهای امسال از 

کارهای   با  برخورد  ردیفِ  در  را   کارش  از  نقد  و  بحث  او، 

خواهند  دهد. آنها  میقرار می  3و دانته   2، پروست1جویس

نادی را  مانند  حقیقتی  بکرات   بکت  خوانشِ  که  بگیرند  ده 

اش را در حلقش فرو تماشای توپهای وسترن است که لوله

 کند. می

بکت    خواننده،  با  پرخاشگرانه    / خصمانه  برخوردِ  علیرغمِ 

عوامل،   شماری  ماست.  زمان  مطرح  نویسنده  معتبرترین 

دلیل آن است. از جمله اقامت طوالنیِ او در پاریس در فاصلة  

ایی که پاریس هنوز مرکز ادبیات جهان بود. همکاری  ساله

در   جویس  با  بکت  زبان:  دو  در  مدرنیست  برجستگانِ  با 

فینیگان  "ساختِ   می  4"بیداریِ  سال  همکاری  در  و  کند 

که با ویژه نگاشت یا رساله در باره موضوع پروست    1930

می به منتشر  فرانسوی  از  خودش  کارهای  ترجمة  شود.  

انگلیسی به فرانسوی، بکت در هر دو  انگلیسی و گاه از  ی 

رسد هنگامی که  شود و بنظر میزبان نویسنده بزرگی می

شده، او ملیتش  ملیت، یک جرم علیه بشریت محسوب می

 زداید.را از خود می

در دهة پنجاه،  "  ۵در انتظار  گودو   "پس از موفقیتِ جهانیِ  

اسطورة ماند: یک  شود که تا امروز باقی میبکت چیزی می

پاپ  به معنای  بلکه در معنای اصیلِ   6نه فقط در فرهنگِ 

 ای از یک مقدس است.  نگاره

 
1 Joyce 
2 Proust 

3 Dante 
  "بیداری فینیگان   "شده اثرِ جیمس جویس است.یک رمان شناخته    4

داستانیست پر فراز و نشیب از پیوستگی دو دنیای واقعی و خیالی که  
الهام گرفته شده است. عنوان    "جیامباتیستا ویکو   "از فیلسوف ایتالیایی  

برگرفته از تصنیف محبوب ایرلندی بنام    "بیداری فینیگان  "این رمان
حمل و نقل آجربرای ساختمانسازی جان    است که در کار  "فینیگان  "

خود را از دست می دهد اما با یک پیاله ویسکی به دنیای مستانه پرتاب  
شده و دوباره زنده می شود. ماجرایش پس از دوباره زنده شدنش ادامه  

 می یابد. 

عبارات تهاجمی تهی در بحثهای پس از     "شرایط انسان  "

با   انسانیت  شدن  کشته  به  که  است  او  کارهای  از  جنگ 

 خاطرات جنگ است. مرگِ اتمی، مرگ خدا.   

ف مقاومت  در  بکت  باشکوهِ  ولی  کوچک   7رانسوی نقش 

تاییدی بر تبیین یک مقدسِ  هستیگراست. چنانکه فروتنی  

و مهربانیِ بارها آزموده شدة  او بعنوان یک شخص) بگو نه  

چون شخصِ نقاب بر چهره( بوده است. او تبلیغات را دوست  

نداشت همانطور که پول جایزة نوبل خود را بخشید و در 

ان به سر یک اتاقِ بی تجمل در محوطة حصارشدة یک زند

تا می نالهبرد  آزاردهنده توانست  بشنود.  را  زندانیان  وُفریاد 

نبوده که از او عکس خوبی گرفته شد. مردی زیبا، بلند و  

چهره نشانهالغر،  با  به  اش  سرد  و  دقیق  نگاه  رنج،  از  ای  

می طوری  تزلزل،  بی  چشمانی  که دوربین،  نگریست 

جیاکومتی  ا  8دوستش  و  پوست  بیانی  به  ستخوان، آنرا 

 تندیس کرده بود.  

بکت اگر چه در نگاه، ساده است اما خواندنش دشوار است. 

شوند اما بعنوان یک هایش هنوز نمایش داده مینمایشنامه

شود و او بعنوان نمایشنامه نویس شناخته می  -رُمان نویس

  -اساساً یک شکلی از بازآفرینی از کارهای رمانهایش است.

 شریفتر از آن است که خوانده شود.ای او بطرز فزاینده

این خیلی بد است. چون داستانهای بکت، باشد یا نه، اوج  

های  مبهم  دستاوردهای او، قلبِ آثارش است. در ضمن ایده

و بزرگ در بارة شکوفاییِ بکت از اینروست که او ناخوانده 

 یابد. ادامه می

-آید، می یک صدا به گوش آن کس که در تاریکی می  " 

 ".رسد

۵  Godotبکت   ساموئلای اثر  معنی/نامعقول/عبث/ نام نمایشنامه= بی  
مردم برای وصفِ شرایطی که منتظر اتفاقی    است و نیز اصطالحیست که 

 برند. دهد، بکار میهستند و احتماالً هیچگاه روی نمی

 ها فرهنگِ عامة جوانان و رسانه 6
ای از سازمانهایی هستند که با اشغالِ فرانسه توسط نیروهای  مجموعه  7

 ویکیپدیای انگلیسی<نازی، مبارزه کردند.
8  Giacometti  ت مشهورترین  از  بود.  ندیسیکی  بیستم  قرن  گر 

کارهایش بر سبکهای هنری کوبیسم و سورئالیسم تاثیرگذارِبود. او در  

  11در بوگونووا برگراگلیا سوئیس زاده شد و در  1901اکتبر    10تاریخ  

 در گذشت. 1966ژانویه 
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است،    "1کامپانی   "این، نخستین خط از رمانِ تازة  او بنام 

 نیز بیانگر وضعیت مطلوب خوانندة هم  

بی  به   است  عصرش،  آماده  چنان  او.  بیمناکیِ  و  گناهی 

 گریزانده شود، چنان معنای عجیب، این کار و آن زندگی. 

در   اسطوره،  شکارچیانِ  آزاردهندة  همچون  جمعه "بکت، 

دوم    "2خوب  روز  در  بعد  سال  سه  وُ  هشتاد  او  شد.  زاده 

زمستان در گذشت. رویداد پیشین ) مراسم جشن عید پاک  

بود.  پروتستانها هم ، درست در   3در فاکسراک 1906( م–

می را  جشن  همین  شده،  محاصره  دابلینِ  گرفتند.  جنوب 

-احساسات خوبِ بکت برای طبیعت خوبش و پدرِ بخشنده

بود، بنظر    4شرکت نقشه برداریِ زمین اش، که مالک یک  

آمد. احساساتی که نسبت به مادرش چندان پیچیده  نمی

کرد. مادرش که قدی بلند داشت و بانویی سنتی و  فرق می

به شدت محافظه کار بود. حسهای مشترکی که مادر و پسر  

می نزدیکتر  نیزخیلی  و  همانند  خویی  دارای  این  را  نمود. 

د که آنها جدای از هم شدند. اما  فطرتِ مشترک چیزی بو

آمد، بکت در مورد اینکه کودکیِ خوبی داشت،  بکت بنظر می

گفت. بدون شک او دانش آموزی خوب با استعداد راست می

پورتورا  سلطنتی  مدرسه  در  بود.:  مدرسه۵ورزشی  با ،  ای 

هیئت مدیره بیشتر پروتستان که به اسکار وایلد برای  دانش  

داد و بکت میان فارغ التحصیالن  ژه میآموزانش اهمیت وی

مدرسه در التین و کریکت برتر بود.  ) بکت در تمام طول 

زندگیش طرفدار ورزش باقی ماند و بازیهای تنیس زیادی  

می و  کرد  تماشا  تلویزیون  جویس  در  جیمس  اگر  گفت 

 شدم.( بازیکنِ راگبی بود من قطعا نیمة خوبی از او می

دابلی ترینیتی،  کالج  نمایشخانه6ندر  به  مکرر  بکت  و  ؛  ها 

میمیکده ایرلندیها  متنوع  تئاترهای  در  نوع   -رفت.  از 

 
1  Company    ،دسته ، هیئت بازیگران ، گروهان ، همراه کسی  شرکت

 رفتن ،مصاحبت کردن با 
2  Good Friday    روزِ پیش از عید پاک، روزی مقدس و تعطیل در

 دین مسیحیت و روزِ مصلوب شدن عیسی مسیح است. 

3 Foxrock 
 باشد!  "مسّاح "شاید مترادف فارسی آن  4
۵ Portora Royal School 
6 Trinity College, Dublin 

7 Anthony Cronin 

از  به گفتاوری  بنا  آنها  بومی که در  آواز  تئاترهای رقص و 

کرونین هنرپیشه7انتونی  به  هم،  ،  انداختنِ  دست  با  ها 

گرفتن کاله و کفش و حتی شلوار گفتگوی متقابل و عاریه

  تاثیر  تحت   بروشنی  –   "شد. نقشهایی داده میاز یکدیگر،  

قرن    آراییِصحنه  و  سازیصحنه نیم  وجود  با  بود.  بکت 

 زندگی در فرانسه، مزة ویسکی هنوز بکت را ترک نکرده بود.  

سالهای   بین  نخست  بارِ  پاریس    1930و    1928بکت  در 

تحصیل کرد. مشغلة   8زندگی کرد، در اکول نورما سوپریور 

ین سالها، براساس تمایلش، به خواندن و نوشتن  واقعیِ او در ا

پرداخت.  او همچنین یکی از دوستان و    9شعرهای آوانگارد 

پروست برای نوشتن    10دستیاران جویس وخواننده  بود و 

متن کوتاهی جهت معرفیِ کار جویس گمارده شد. تاثیر هر  

با این   دو نویسنده روی بکت شاید اغراق آمیز بوده باشد. 

مترین شاهد تاثیرِ جویس بر تصمیم بکت، خوش حساب، مه

داشتنِ شراب سفید و پایبندی او به سبک و سیاق همان 

بطور  را  پروست  بیشترِ  بکت  ضمن،  در  است.  اساتید 

یافت و او را تقریباً درستکار ای سختگیرانه میدلسردکننده

،   "دانست.نمی نوشت  او  که  کوتاهی  به    - مطالعة  تمرین، 

های شوپنهاوری از نتگرانة جوانانه،  مایهتعبیری شورِ خشو

غیرممکن بودنِ رضایت و  ناسازگاریِ خودخدمتی طوریکه 

یک تعریف بهتری از کار خودش تا یک جستجوی زمان از  

 نمود. می 11دست رفته

می دورهبنظر  از  یک  هیچ  بکت  را  رسد  دانشگاهی  های 

پیشینیه رابطة  یا  است. نگذرانده  نداشته  سیاست  با  ای 

ایرلند،  م قحطی  از  ردهایی  اعتنایی  قابل  بطرز  نتقدان 

رعیتی را ای و مواردی از رابطة اربابترسهای جنگ هسته 

اند. اما او بندرت از سیاست و امتیاز  در کارهای بکت یافته

8 École Normale Supérieure 
9 garde-avant های تازه و تجربی در هنر یا ادبیات ها و شیوهده= ای 

10  Proust>   (پروست مارسل  اوژن  ژُرژ  لویی   Valentinولنتین 

tLouis Georges Eugène Marcel Prous  یکی از نویسندگان )

پاسی بدنیا آمد و  -اوتئیل-در نئولی 1871جوالی  10فرانسه است. در 

پاریس    1922نوامبر    18در   ویکیپدیای  -درگذشت.در  از  گفتاوری 

 م -انگلیسی
11  À la Recherche du Temps Perdu=In Search of  

Lost Time 
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بکبار، گفته به  از آن، شاید  را  او رأی خود  است. وقتی که 

ای  بهای یک پوند به پدرش فروخت و به محافظه کاران ر

بسال   آلمان  در  سیاحتی  و  مسافرت  بکت  در    1936داد. 

را   آن  اینکه  از  او  است،  داشته  قدیمی  استاد  جستجوی 

 "کننده بنامد و از آن یکه بخورد، در نامه اش ننوشت.خیره

همه احساسات بیهودة معمول در بارة  آزار و شکنجة نازی  

بل  هدف تنها و تنبی  "در روزنگاریش در آن زمان؛ او از    "

 بیشتر نگران بود. "بیمارگونه 

بخاطر اینکه در بکت، به عنوان مردی جوان، چیزی درست  

نبود. بکت به دابلین برگشت. جایی که دانستن ایتالیایی و  

فرانسویش باعث شد کاری در کالج ترینتی بیابد. ولی یک  

گیری کرد و کارش در دانشگاه را از سال بعد ،از کار کناره

یأس پدر شد.  بکت  در تمام عمرش از    دست داد و باعث

 این موضوع متاثر بود.  

  گناه  احساس  بودمکرده  یوس ٲمن همیشه از اینکه او را م  "

   "کردممی

مصاحبه در  بکت  را  درازش این  عمرِ  سال  آخرین  در  اش 

بکت از بکت می گوید/ بکت بکت را  "عنوان کرد. مصاحبة  

دالر( یکی از چند جلدی    27/9۵) آرکید،    "بیاد می آورد

که در مورد نامداران قرن بیستم منتشر شده و بخشی در  

 آن که با یادبودِ بکت نوشته شده است.

کرد، زمانیکه پدرش  بکت هنوز در خانه مادری زندگی می 

حوصله وُغمگین بود. بیشترِ در گذشت، بی  1933در سال  

. او  چهار سالِ بعدِ او بین لندن و امالک خانوادگی گذشت

بایون آر  دبلیو  بریتانیا،  روانی  مرکز  تحت   1در  لندن  در 

مراقبت وُ درمان قرار گرفت. بکت از وحشتهای شبانه رنج  

و در تاریکی با تپش شدیدقلب، از نوع سراسیمه و   - بردمی

بودن   بیماری  از  شماری  دچار  او .  شد می  بیدار–ترسناک 

برسام روا از جمله مشکالت درد شکم،  و  2نی و جسمی،   ،

کیستهای مکرّر در گردن و سوراخ کون، بود. بیم بیخوابی  

بکت)   فرسودگیهای    "راویان  به  دادن  گوش  از  نیز  من 

 
1 W. R. Bion 
 نوعی بیماریِ ریوی   2
3 Bion 
4 Carl Gustav Jung 

 م -دختری زاده نشده ۵

کنم تعریف  داستانی  خودم  برای  که  چنان  (،  "خود...... 

انگیز بودن آنها  احتماالً در رنجِ یادآوریِ این دردها و نفرت

 در بدن انسان، بود.   

ز یک سخنرانی با خبر شد که در  بود که بکت ا  3در بایون

مالحظات مرموزی در بارة دختر   4آن کارل گوستاو یانگ 

نشده"جوانی   زاده  هیچوقت  براستی  داشت.که  این    "بود، 

نظری   ۵ایده  اینکه  علیرغم  و  بود  بخش  الهام  بکت  برای 

برخالف آن داشت، مایل بود مردم بدانند که او چنان حالتی  

شدنِ ناقص  ت. این معنا که زادهاسدر تمام زندگیش داشته

می شرح  را  غیرواقعیش  حس  باره  در  چیزی    - دادبنظر 

بسیاری از شخصیتهای بکت مطمئناً معلوم نبود که براستی 

اند. یک هوشمندِ فوق العاده، با تحصیالت خوب وجود داشته

ایدة  چنین  از  روی  هر  به  بکت  بود.  دیرباور  مردی  و 

 است.دیگری، استفاده کرده  مشکوکی، شاید بیش از هر ایدة 

انگیز بین مرگِ پدرِ بکت و کوچِ نهایی او  در سالهای ماللت

را تهیه کرد. داستان   "6مورفی "،  1937به پاریس در سال  

لندن در  ایرلندی  مردی  اولین    -زندگی  و  شوخترین  که 

نگران   که  مرددی  طرح  است.  بکت   شدة  منتشر  رُمان 

، است که می کوشید  7یاتالشهای دوست دخترِ مورفی، سِل

بازیش بردارد. طنزِ  او کاری بیابد تا بتواند دست از دسیسه

ای از زندگیِ حقیرانه اش، و پشتِ  زبان و  کتاب از مجموعه

واژه مثال:  برگزیدنِ  بعنوان  است:  او  مناسبِ  تنها   "های 

اش  به تمایل بیمارگونه 8شخصیت انسانی قابل رویت کوپر 

برای یک دختر ایرلندی دوشیزه     "یا    "افسردة الکلی بود.

مورفی با    "انسان بود.براستی بطور استثنائی شِبه  9کونیهِن

اش زیاده  سلیا در همخوابگی و گفتکوی با دوستان فلسفی

می در  روی  مراقبت  مانند  کار  برای  چنانکه  نهایتاٌ  و  کرد. 

می خود  به  می تیمارستان،  ترجیح  او  هرچند  در  آمد.  داد 

6 Murphy 
7 Celia 

8 Cooper 
9 Miss Counihan 
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  1ای نش لخت باشد و خود را روی یک صندلیِ گهوارهآپارتما

خم کند، ضربان قلبش را چنانکه از کار بیافتد و بدون اینکه 

از   هوشیاریش را از دست بدهد،کم کند و تمام هوشیاری 

سبب  فراموشی  آخرین  نماید.  فراموش  را  دنیایش  و  بدن 

شود مورفی در یک انفجار گاز، که هر آدم مراقبی از آن می

نمیپر اما  برود.  بین  از  آخرین  هیز می کرد،  او  شود گفت 

بازیگر اصلی بکت است که ایدة یک حافظة بسته از آنچه  

 گرفت. در جهان هستی روی می داد، را پی می 

بکت   پاریس،  به  دائمی  کوچِ  از  پس  طوالنی  چندان  نه 

برخوردی با یک جاکشِ در خیابان داشت که با چاقو سینه 

ن رویداد  به زندگی شهوانیِ بکت در آن  درد. ایبکت را می

زمان اشاره دارد که نخستین بار نبود که او با یک جاکش  

برای تصمیم برخورد می بهگراییش  بیشتر  آنکه  نیز  کرد و 

پگی   معمولش  دختر  دوست  با  اینکه  از  بود  گرفتن 

بعنوان دوست دختر عادی و وارثة امریکایی، یا     2گوگنهایم 

نهایتاً  3دومسنیل-سوزان  دشوو باشد.  ، همبازی تنیسش، 

را   خودش  از  جوانتر  سال  شش  و  فرانسوی  زن  سوزان، 

انتخاب کرد. زنی که روی بکت برای کار بیشتر و میگساریِ  

باره   در  بکت  زندگینامه  نویسندگان  داشت.  تاثیر  کمتر 

می کم  وِ  دسوزان  سختگیر  منشیِ  او  اینکه  جز  انند 

ریاضتکشی بود و عالقة آوانگراد و گرایشهای سیاسی چپ  

داشت. بخاطر زندگیِ مشترک زیر یک سقف، نامه ای به هم  

کردند، ازدواج موضوعی مطرح برای بسیاری رد و بدل نمی 

نویسان بود و این مورد بخصوص بیشتر در مورد زندگینامه

کرد که او بیش از پنجاه سال دور  بکت و سوزان صدق می  

باقی ماند  بکت  اجتماعی  سوزان ویسکی    -از دایره زندگی 

را خوش نداشت   انگلیسی  یا گفتگوی   را   آن  و  –ایرلندی 

 .دانستمی مرموز کاریِ محافظه شبیه

 

1  
2 Peggy Guggenheim 
3 Dumesnil-DeschevauxSuzanne  
4 Gloria 

به   گرویدن  برای  را  بکت  شاید  سوزان  سیاسیِ  گرایشهای 

اس بکت  انگیزة  چه  اگر  کرد  تشویق  مقاومت  از  نیروی  اساً 

روی نجابت و خشمگینیِ بخصوص برخورد نازیها با یهودیان  

اجازه داده بود از آپارتمانش    4بود. او به گروهی بنام گلوریا

او   وخود  کنند  استفاده  اطالعات  کردن  بدل  وُ  رد  برای 

تایپ می  و  ترجمه  را  اشغالگر  نیروهای  این  گزارشات  کرد. 

نگامی که  خود یک فعالیت خطرناک محسوب می شد و ه

یهودی   یک  و  بکت)  دوستان  گلوریا،  اعضاء  از  شماری 

ِپرون آلفرد  آگوست    ۵فرانسوی(  شد.    1942در  دستگیر 

در جنوب گریختند. جایی که   6بکت و سوزان به روسیلون 

بکت   شبها،  ماندند.  جنگ  رَوَند  انتظار  در  را   "وات  "آنها 

 نوشت. آخرین رمانی که او به زبان انگلیسی نوشت. 

قابل مالحظه    "وات  "در شناختِ از آثارِ بکت، بنظر می رسد  

و حتی فراتر از یک داستان ناب بود. چیزی که شخصیتِ  

دانست چه ن بود که وات نمیکرد ایوات ر ا پذیرفتنی می

داد آنچه که روی داده  چیزی روی  داده بود. او اهمیت نمی

وات، خدمتکار وظیفه شناسِ   "بود نسبت به او عادالنه بود.  

 9و استراگون   8، کسی که هرگز بیش از والدیمیر7آقای نات 

شاید    -ایستکه با گودو دیدار داشتند، روبرو نشده، آفریده

دا تاریخ  استستاندر  یگانه  بی    -نویسی  منطق  و  خالص 

رحمانه است. وات حدِ امکانپذیریها را با یک یک موقعیت  

کوشد چیزی تعیین کند. اگر  گیرد و میمناسب در نظر می 

کرد. سومین شخصِ راوی وظیفه برای او چنین ایجاب می

رخ می به  را  رو  بکت  همان شرایط حقیقت  این  از  کشد. 

 فعالیتهای آقای نات اینطور است: گمانِ وات در مورد 

کند، از و به، از در به پنجره، از پنجره به  اینجا او حرکت می

م(  -)بخاری10در، از پنجره به در، از در به پنجره، از آتش 

به رختخواب، از رختخواب به آتش، از رختخواب به آتش، 

 از آتش به رختخواب، از در به آتش، از آتش به در..... 

۵ Alfred Péron 
6 Roussillon 

7 Knott 
8 Vladimir 

9 Estragon 
 م  -احتماالً! منظور از آتش باید بخاری باشد  10
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نمی  کنیفکر می میبکت  او  برود؟  پیش  ادامه  تواند  تواند 

دهد. در اینصورت سی سطر بعدی، که هر صفحه مضحک  

شود، گاه به یُمن شوخ بودن و گاه به خاطر فرسودگی و  می

 از پا در آمدن. است.  

(. اگرچه با م–تمام موضوع یک آواز جمعیست) کُر    "وات  "

ند که گوشِ  ماانگیز دنیایی باقی می یک خوشخیالیِ خاطره

می تصور  داستانی  شخصیت  یک  چنانکه  کند،  انسان، 

کند،  هیچ چیزی طلب نمی  "صداهای زندگی، صداهایی که

دهد، هیچ چیز  کند، هیچ چیز شرح نمیهیچ چیز وضع نمی

 بکت و زِن.  –< "کند، مطرح نمی

، برای نخستین بار طی شش سال، به  1946بکت در سال  

پیش از آن مرده بود. مادرِ    ایرلند بازگشت، جویس پنج سال

توسط هر کسی    "وات  "بکت در آن زمان پیر وُ ناتوان بود.  

بود. ایرلند  بود غیرقابل مجازات پنداشته شدهکه او را دیده 

  –دیگر سرزمین او نبود. و انگلیسی نیز کامالً زبان او نبود.  

  الهامی  برای  فضایی  دگرگونیها،  این  همة  شرایط  شاید  و

بود. این تجّلی در اتاق خواب  بکت تجربه کرده  که  بود  بزرگ

مادرش رو نمود. یک کشف تازة حقیقت که نور بر نخستین 

سطر سه نمایشی انداخت که هستة دستاوردهای بکت در  

 نثر بود:  

. ، چنانکه بعد بکت برای 1من در اتاق مادرم هستیم"الهامِ  

 یکی از زندگینامه نویسان تعریف کرد:

جویس تا آن مرحله پیش رفت که یکی در    من فهمیدم که 

دانستن، بخاطر مهار کردن  جسم خود می توانست مسیرِ 

افزود: تو فقط مجبوری به  پیش برود. او همیشه به آن می

کند بنگری تا ببینیش. من درک کردم  چیزی که او ثابت می 

که راه خودِ من در بینوایی بود. در پیوند با دانش و در راهی  

 ، در کاستن، نه افزودن بود.پیش گرفتن

ای نبود. اما به او اعتماد  برای نویسندة وات این دقیقاً راه تازه

داد  نمود. به او اجازه میداد و مصمم میای میبه نفس تازه

 از سردرگمی و تقابل با یک آشکاریِ بظاهر مُهمل بنویسد. 

 
1 Je suis dans la chambre de ma mère 
2 L’Innommable غیرقابل نامگذاری -نام ناپذیر 

بکت به کار و زندگیش در فرانسه برگشت. و پیامدِ آن نوشته 

غیرقابل    "، و  "مرگ مالون- مالون مرت  "،  "مالوی  "دنِش

بود. سالهایی که    19۵0و   1947بین سالهای     "2نامگذاری

نامید . پیوندهای    "محاصره در یک اتاق   "بکت اسم آن را  

مشترکی با هنرهای خودش داشت: آنها همینهایی هستند  

گوییم.    و خیالی می  3که امروز به آنها داستانهای ساختگی

-کنند که بکت به آن فقط می اما آنها چیزی را تاکید می 

 گوید:  

کنم و به همین منظور زبان فرانسوی چیزی که حس می   "

گوتر از زبان  تر و رُک بنظر بهتر باشد. چون ابزاری بی پرده

 "انگلیسیست.

-یافت. او می در زبان فرانسوی بکت نوشتن را آسانتر می 

 گفت:  

جویس و مهمتر   تاثیر  و  نفوذ  از  دآزا.  همین  –بدون سبک  "

از فرهنگِ لغات انگلیسیش. میراثی عمیق و فصاحت وبالغت  

 بیشتر. 

ای که از بین بروند، به انجام رسید.  سه نمایش بکت تا مرحله

گوهای پیاپیِ بکت در شماری از اتاقهای کوچک محدود  تک

گفتنِ  می برای  خوردن  شکست  و  کردن  تالش  شدند. 

گاه هر راوی یک اسم مستعار و هر داستان     داستانشان: و آن

های بکت را تا  ای از  جانشینش، تا همة آفریدهعذر وُ بهانه

جسم وُ هستی  حدِ نیستن پایین بکشند. تنها یک صدای بی

 هست که غیرقابل نامگذاریست: 

من نه هستم و نه نیازی به گفتن دارم. نه مورفی نه وات   "

توانم حتی خودم را چنان کنم  ینه لطف کننده، نه.... نه نم

اسم نه دیگرانی که  نهم،  آنها  بر  نامی  فراموش که  را  شان 

ام که به من گفتند من آنها بودم، که باید سعی کنم  کرده

   "باشم.

و غیرقابل نامگذاری چیست؟ یک نیاز کور برای نام، افزون 

-دهند فقط واژهها به چیزی نام نمیبر حس مطیعی که واژه

 د. ها هستن

3  Metafictions  شود که تاکید به پرداختِ  به داستانهایی گفته می

شاید متفاوتند.  واقعیت  با  ولی  دارد  غیرواقعی"داستانی  ،  "داستانهای 

 م   -ترجمة درستتری باشد. 
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اولیة   نمایش"ایدة  است. "سه  قدرتش  از  بزرگی  بخش    ،

نقاشیِ   یک  داستانیِ  برابریِ  رسد،  می  بنظر  اینجا، 

انتزاعیست: در واقع، جلد دیگر گرامیداشت در همین سال،  

  ۵9/9۵) انتشارات دانشگاهی فلوریدا:  "بکت پس از بکت  "

دربارة  من    "کنددالر(. حرفی از بکت را در اغاز ترجمه می

سه نمایش سه گانه در تاریخ داستان    "آن نمی توانم بنویسم

ماند: طرح معمول  است چون چیزی که باقی می مشهور شده

صحنه یعنی  میداستانی  اگر  اینجا  شخصیتهایند.  و  -ها 

حاال   و  تهیدستیست.  میثاق  بیاندیشی،  تقدس  به  خواهی 

  وبعد کاری که  کتابهای منتشر شده بکت انجام می دهند 

هیچ چیز برای بیان نیست. هیچ چیز که با    "این است که  

آن چیزی بیان شود، هیچ چیز از هیچ چیزی که با آن بیان  

  "شود. نه قدرت بیان نه میل به بیان، با هم با التزام به بیان.

یک معنای اخالقیست. فقط در دنیای آغاز دیگر    "اجبار"اما  

انه/انفرادیست کاربست پذیر است. سه نمایش چنان فردگرای

 که معنای اجباری ضروریست.

گرداند که   و بخش روانشاسی، ما را اغلب به چیزی باز می 

است، غفلت از چیزی که بکت    "سه نمایش"به غفلتِ ما در  

برگزیده یا نمی توانست در موردشان کاری انجام دهد اما  

خواهد در بسترِ در آن وا گذاشته است. چرا، وقتی مالون می

استانی به خودش بگوید، آیا خوابِ کشتار جمعی مرگش د

شبیه   "غیر قابل نامگذاری  "بیند؟ چرا وقتی  بیماران را می

پسماندة   یک  با  را  داستان  او  آیا  دشواریهاست،  همان  به 

کند تا  خانگی یک قوطیِ گوشت وُ ذرت ِ کُشنده تدبیر می

های  آید خودش را در پسمانده اینکه وقتی مردی به خانه می

خانوادهن معده،  اشناختة  آنجا  صورت،  یک  اینجا  بیابد.  ام 

مانند حالتی که باید باشد و در آن پایانی که با انتهای عصای  

می فرو  است،  سبکبار من  در  پیاپی  راویانِ  شاید  رود؟ 

جهانی  کردنشان از زندگیهاشان با قولی از بیهودگیِ آن بی

را فقط  شوند که مورفی برای لذتش می جُست. زیاغوا می

برای کشف آن که این کار مانند ورود به منبع حسیِ حِرمان  

است: بجای صلح، موضوع تجربة وحشت وحشی. اما روبرو  

 
1 Carl Jung کارل یونگ، روانکاو سوئیسی 
 غیرقابل نامگذاری  2

ما   است.  نمایش  سه  پیدایش  کثیف  خیالپردازیِ  با  شدن 

 دادیم. بخاطر بُهت وُ سردرگمی شاید بهتر انجام می

نویسنده او  اما  جهانیست  بکت  مرگِ  و  خلوت  ای موضوع 

می بغا باقی  ویژه  می  "ماند:  یت  حاوی    "میردمالون  یقیناً 

 یکی از لحظات وحشتاک در ادبیات مدرن است:

ها را به خود جلب کنم؟  اگر جیغ بزنم چه؟ نه اینکه توجه

تمام روزهای من، چنان است که کسی هیچ چیز برای گفتن  

ام به  ندارد اما دوست ندارم جیغ بزنم. به نرمی صحبت کرده

ام. همة روزهای من مانند کسی که هیچ  ه خود رفتهنرمی را

از   چیز برای گفتن ندارد رفتار کردم. جایی نیست بروم و 

آورم. حرفی  این رو هیچ چیز با دیدن و شنیدن بدست نمی

زنم که امکانِ  نبودن روحی با من در محدودة  از آن نمی

صد یاردی و بعد چنان انبوهِ مردمی که یکی، روی دیگری 

انجام  گام   را  نهد..... من هم خواهم کوشید همان کار  می 

 ام. من از معمولی هیچ چیز نشنیدم.دهم. کوشیده

قرنطینه تنهاییِ  پیادهاین  آن  در  ای،  جیغِ  آن  انبوه،  های 

زند نمایی از زندگی مدرن آنجا که جیغ می  -نیامدة مُرده 

 1است. ولی بکت به احتمال زیاد در ذهنش مفهومی یونگی

از زاده شدنِ نارس داشت. او مدعی بود که خاطراتی از بودنِ  

 در رِحِم داشت:

فریاد می کردم مرا از رحم خارج کنند اما هیچکس نمی    "

 "توانست بشنود

، بکت ترجمة 19۵3در    2ال اینومبل  "پس از کامل کردن  

با   نمود. چنانکه  ریزی  برنامه  را  انگلیسی  زبان  به  آثارخود 

نم همه  زبان ایشنامهتقریباً  نمودار  او  کارِ  این  کرد.  هایش 

فرانسویش به انگلیسی شکلی هموار و بی نوسان، نشان می  

در    "از زمان زاده شدنم  "می شود    "3دِپو مانیسان  "دهد

سه 19۵8سال   نمایشنامة  کردنِ  انگلیسی  قهرمانانة  کارِ   ،

یادداشتهای محکم و برجسته  "گانه که شامل زنگ زدن، 

ا توانم  دادنمی  خواهم  ادامه  دهم،  کلمات    "دامه  آخرین 

  "مشهوری که بکت با نوشتن داستان ادامه داد. بخصوص  

-متن  "از مجموعة پاره پارة  "پس از زاده شدنِ وحشتناک

و بعد در دهة هشتاد  یک رشته از   "هایی برای هیچ چیز

3 Depuis ma naissance  
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کوتاه:   خواهم گفت  "  "1شرکت  "نثرِ  دید،    "و    "خواهم 

فت و نرمی، پیرایش موزونی نمایش این  لطا   "  2بدترین هو

میپاره گفته  که  دلسوزانه  و  نجیبانه  برخی  بکت ها،  شود 

می داده  نشان  شخص  یک  یک  بعنوان  بعنوان  ولی  شود، 

-های اواخرِ دهة پنجاهش بوده نویسندة کامل، او با نوشته

است. مگر نثر بی تاکید ونشانه گذاری و، نیز برای نخستین 

طنز   بی  استچطو  "بار  آوری.  1961)"ر  حساب  به  را   ،)

متن که   "رضایتِ زیباشناسانة"گوید که  آنتونی کرونین می 

به   "دردها و مشکالت  "غلتیدن در لجن، پراخت نا کافی  

خواننده تحمیل گردید و بیشتر مردم باور کردنِ حرفهای   

 بکت در باره آنرا نمی پذیرند.  

،  "ال اینومبلو    "مالون مرت/مرگ مالون  "بکت بین نوشتنِ  

نمایشنامة   تا  کرد  ایجاد  گودو  "توقفی  اتندانت  را   "ان 

دست  -بنویسد   تمرین  کارِ  یک  یک  به  تبدیل  که  گرمی 

بی علیرغم   شد.  و  استادانه  گانه،  سه  نمایشنامة  شکلی 

بی نویس  همه    "گودو  "تجربه،  نمایشنامه  نمایشنامة  یک 

. دو چیز بجز کامل در توازن نمایشی و اقتصادی آن است

استراگنِ   و  امیدوار  والدیمیرِ  آواره،  دو  شب،  دو  بخش: 

فراموشکار: قولِ گودو برای رسیدن در روز بعد، برخالف قرارِ  

تضاد، تناوب، همبستگی    "فردا خودمان را خواهیم آویخت  "

مقالة   طوالنی  میزان  همان  به  است.  یأس  و  امید  موردیِ 

بخاطر دیروز    "، بکت این محتوا را به کار انداخت.  3پروست

می  ما فرق  نیستیم،  مانده  و  -ما فقط در خودمان خسته 

اما هیچ یک از کارهای پیشین بکت به آشکاری و    "کنیم.

 رسد. تشویق و لذتبخشی نمایشنامه نمی

اش را با امید اندکی به دیدنِ اجرایش نوشته بکت نمایشنامه

بلین  راجر  فرانسه  دولت  از کمک  اما شکلی  قادر    4بود  را 

بابیلون س تئاتر  در  را  نمایشنامه  سال    ۵اخت  در  پاریس 

 6اجرا کند. و در عرض چند سال با موفقیت افتضاح  19۵3

مرسیر) ویوین  مختصر  درنقدِ  که  چیز    "  7افتضاحی  هیچ 

 
1 Company 

2 Ho 
3  Proust  در لغت به معنی مغرور و متکبر و در اینجا منظورMarcel 

Marcel Proust.نویسنده فرانسوی است 
4 Roger Blin 

۵ Théâtre de Babylone 

دهد  نمی  روی  ریشخندهای  "دوباره  برخی  شد.علیرغم   )

پایان  با کنایة بی  - مداوم، یک موفقیت افتضاح بین المللی

تاخی افسانة هم در  و  مثال  یک  به  تبدیل  آن،   تحویل  -ر 

عصرش شد. بکت بویژه از با خبر شدن این که یک گروه  

نمایشنامه اجرای  که  سوئدی  زندانیان  در نمایشی  اش 

کامل    8گوتنبرگ  فروش  نوعی  به  و  کرده  ریزی  برنامه  را 

 بلیط تئاتر را هم در پی داشته ولی گریختند، خوشحال شد.

)  "تمام آن پاییز  "از جمله    - آغازین بکت  هایدر نمایشنامه

  اجتماعی   نمایش   یک  –(  1961)  "روزهای شاد"( و  19۵6

  تجلی  چنان   آن  در  زندگی   اخالقی،   هم   دلیل  همان   به   و

نیست.  شباهتِ    آثار  از  یک   هیچ   در   که  است  یافته بکت 

استراگن و کمترین حس  والدیمیر و  بیزاری و  واماندگیِ 

آخر    "شهامت مانند تعاملِ متقابل و نیز بر همان اساس، در  

، وابستکی نازا و سر وُ کله زدنهای غم آنگیزِ طنزآلودِ "بازی

صدق می کند.) یکی ممکن است  تعحب    10و کلُو   9هام 

رسد، شاید  رایی که بنظر ما میکند که بکت، به همان انزواگ

ازدواجش  و  تجربه  از  ناشی  را که  آنچه  بهترین کارش  در 

از   پیش  زیادی  زمان  اما    .) است  ننوشته  باشد  بوده 

نمایشنامه نویسندة  بعنوان  داستانپیشرفتش  به  نویس  ، 

ها  مبدل شد. از سالهای شصت و هشتاد عمرش، نمایشنامه

های ذهن ازخاطرات را ارائه و داستانهایش بطور برابر دغدغه

کند.  اغلبِ حال وُ هوای درونی یک مرد از زمان و سوگ  می

است.   خودش  درون  خودِ  خود    "و  در  رفتن  فرو  این 

و با این    -نمایشهای قدرت هیچ یک بیش از داستان را ندارد

حال این نیروی بی گرمابخشیست. شاهد یک ارائة عمومی،  

ا باشد،  باید  نمایش  یک  فردی  چنانکه  عمیق  تجربه  آن  ز 

  "آید. می شود گفت:  آنطور که تاکید شده است بنظر نمی

اثری که یک خوانندة سفیدموی    - (1981)"بالبداهه اوهایو

  -سیاهپوش داستانی از یک شنوندة ساکت با ظاهرهمسان

6  succès de scandale 
7 Vivian Mercier 
8 Göteborg 

9 Hamm 
10 Clov 
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مایوسانه تجربة  یک  میمیتواند  کاری  باشد،  که  ای  کنند 

 کند که او آنجا نیست.  شنونده، بیننده، تقریباً چنان احساس

تواند یک ادعای نیرومندِ جهانی داشته باشد:  کارِ بکت می

نه همه خدایی دارند ولی چه کسیست یک گودو نداشته  

شود، ما  باشد؟ با این حال تا جایی که به تفسیر مربوط می

-گذاریم که آنها را تُف می ها را در دهانهایی میبیشتر واژه

کند که  ت، یأسی را  فرموله می کنند. وحشت نامأنوسِ بک

 کمیتة جایزة نوبل عنوان کرده است:  

چیزیِ انسانِ مدرن را به سرافرازیِ او تبدیل کرده  بکت بی  "

  "است.

بکت  آثار  در  ترسناک  سرگردانیِ  فضاهای  بیشتر     -اما 

ها، نهراب انگیز، دیوانه خانهاتاقهای کوچک، خاربُنهای نفرت

ایی با یک درختش، تُنگِ کوچک های روستدر باران، جاده

ها، افکار را به  شدهای نزدیک سلّاخانه، و همة توقیفشیشه 

این است که اینها همه نمادهایی هستند    - گیرندبازی می 

برای که بلحاظ معنا رها شده اند. محروم از حس هستند. 

انزواطلبیِ بیمارگونه، اینجاست. در بکت، جای وسیع خالی  

تنگاتر برای  از جهان:  خمیده  خویش،  گراندارِ  پوستة  س، 

خوابهای بد. شگردِ بکت است که ترا به حسِ وحشت از هر  

کشاند. و باز هم معنی همیشه به دو تهی بودنِ همزمان می 

گرداند: تعبیر  اکتشاف  سوراخی گسسته و پاره شده بر می

تازة عریانی این کارها به اصراری همچون بازگشت زبان به 

 است.  جایی که دندان 

به   که  وقتی  مرگش،  از  پیش  سال  چند  غیرقابل    "بکت 

 نگاه کرد گفت:   "نامگذاری

 ، "شناسم. من این  نویسنده را  نمی"

با  استناد به آن چیزی اعترافی که منتقدان می توانستند 

ایده ببرید و معموالً صفحة  بیاموزند.  را به صفحة بکت  ای 

، ترس، لذت و  بکت آن را نمی پذیرد. اگرچه به شما جذبه

است   "مالوی  "دهد. همین یک لحظه در  نشاط بسیار می

اش برساند. جایی که  کوشد خود را به خانهمی   1وقتی موران 

-امیدوار است زنبورهای خود را ببیند که کنار کندوها می

رقصند. او در ادامه، صدای رقص سحرآمیز زبنورها را تعریف  

من هیچ چیزی    های چیزی کهکند که تصمیم گیرندهمی

 
1 Moran 

شاید شادترین، پربارترین    "شوند.دانم مهار میاز آنها نمی

است. بکت  کار  در  چیزی   "لحظه  گفتم،  شور  با  گفتم،  و 

می عمر  تمام  که  هرگز  اینجاست  و  کنم  مطالعه  توانم 

 ♦ "نفهمم.

 

. 

برگرفته شده    "نیویورکر"متنِ انگلیسی این مقاله از سایت  

 است.

. 

 توجه: 

دریافت/دانلود کردن متنهای فارسی و انگلیسی، . نیز  برای  

 مراجعه فرمایید: زیر به نشانی  آگاهیهای بیشتر

www.shooram2.blogspot.com 
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 ناصر رحمانی نژاد 

 
 

 ها تئاتر ایران در تبعید به سیاق امنیتی
پیش نشریه به  چند ماه  ایران  از  با عنوان ای  دستم رسید 

که    (ی اختصاصی سینما و تئاترفصلنامه« )نمایش شناخت»

البته روی جلد .  ی تئاتر ایران در تبعید استمطالب آن ویژه

« ی ویژه، تئاتر ایرانی در برون مرز شماره»نشریه ذکر شده  

است گریزی  واقعیت  ترکیب  فصلنامه،  .  که  تورق  از  پس 

ها از این یا آن مقاله، توجه به برخی  خواندن بعضی قسمت

ها، سمت و  ها و تعجب از حضور قلمی برخی دیگر نامنام

یکی از مقاالتی که  .  دستم آمدسوی فکری مجله حدوداً به

یا  —ی اولدر واقع سبب شد این مطلب را بنویسم، مقاله

نامیدهآن  نشریه  مسئول  که  مجله  «»سرمقاله—طور  ی 

نگاهی گذرا به سیر تاریخی  :  تئاتر بدون مرز»تحت عنوان  

این  .  بود  «های اصلی تئاتر ایرانی در خارج از کشورو جریان

که    «سرمقاله» است  گذ»مطلبی  نگاهی  حاصل  »،  1«رابا 

در ضمن .  را مرور کرده  2« صد و اندی سال تئاتر برون مرزی

نوشته مقدمات  در  دربارهنویسنده  در  »ی  اش  ایرانی  تئاتر 

کشور از  به «خارج  اظهار  ،  پژوهشی  کار  یک  اصول  عنوان 

تالش مااین است که در این مجال و مرحله  …»دارد که  می

کارمان بیشتر معطوف به مشخص نمودن حدود و ثغور بحث 

 
1

 . ۳۱. ، ص ۱۲، شماره ۱۴۰۰نمایش شناخت، سال چهارم، تابستان .  
2

 . جا همان .  
3

 . ۱۷. جا، ص همان .  
4

 . ۸. جا، ص همان .  
5

 . ۹. ص.  جا همان .  

نقادی و  تحلیل  و  تجزیه  ارائه  تا  من  )  3«.باشد  از  تأکید 

 (. است

تحقیق در مورد موضوعی در طول   پذیرفت که  باید  البته 

این .  ای نیستبیش از صد سال حیات آن، واقعاً کار ساده

 .  توان به روشنی محک زدا خواندن این مقاله میامر را ب

نویسنده در مقدمه با اشاره به آغاز تئاتر ایرانی از برون مرز،  

به از کشور  تئاتر  بزرگان  خروج  بعد  شرایط و  فقدان  دلیل 

الزم، و تأسف از مرگ این بزرگان در خارج از وطن خود و 

شوم» پیش«  سرنوشت  با  نیشداریدیگران،  این  بینی    در 

را در چمدانی »معنا که   تمام هستی خود  بیضایی،  استاد 

استنفورد بست نشسته است و  اکنون در دانشگاه  بست و 

تئاتر   اهل  بزرگان  تمام  شوم  سرنوشت  به  شاید 

پس از این  .  سازداش را مستقر می، بنای نوشته4« اندیشدمی

آنها شواهدی   اثبات  را که در  نویسنده فرضیاتی  مقدمات، 

می میارایه  طرح  یک  به  یک  اولین  .  کنددهد،  از  یکی 

ی مقاله، که باید گفت در تحقیقات تئاتر  فرضیات نویسنده

توان گفت نوعی بدعت است، این  ایران تازگی دارد و حتا می

که   آغاز »است  مرز  برون  از  ایران  تئاتر  حرکت  نوعی  به 

نویسنده با این پیشنهاد یا فرض جستجوی خود را   ۵.«شد

اثبا آن شروع میبرای  » کندت  آخوندزاده، :  فتحعلی  میرزا 

نمایشنامه ایرانی نخستین  نمایشی    …نویس  متون  کلیه 

خود را در تفلیس نوشته و حتی برای نخستین بار در همین  

سپس در مورد اجرای تئاتر ایرانی   6.« کندشهر منتشر می

در رابطه با نخستین اجرای یک تئاتر »کند،  نیز اضافه می

ایرانی نیز باید افزود که طبیعتاً اولین اجراها مربوط به آثار  

آخوندزاده »و بعد با طرح این موضوع که    7.«آخوندزاده بوده

در یک زمینه دیگر نیز رکورددار است و آن نگارش نخستین 

نخستین »و با اشاره به    8« نقد در تاریخ نمایش ایران است

ن فارسی  زبان  به  نمایشنامه  یک  از ترجمه  خارج  در  یز 

پس از آشنایی ایرانیان »گیرد که،  ، چنین نتیجه می9« ایران

6
 . جا همان .  

7
 جا،  همان .  

8
 . ۱۰. جا، ص همان .  

9
 . جا همان .  
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و توجه به میزان تأثیرات    - به معنای یونانی آن    -با تئاتر  

اروپایی، تالش در جهت   بر جوامع  شگرف این هنر خاصه 

فهم و یادگیری و سپس انتقال آن به درون مرزهای ایران  

البته نویسنده برای هر  (.  تتأکید از من اس)  1.«شودآغاز می

دهد،  یک از ادعاهای خود، خواننده را به منابعی ارجاع می

اما برخی از این منابع دست دوم، برخی نه چندان معتبر و 

فارسی چاپ شده به  قبالً  آنها  این .  اندتمام  برای  نویسنده 

کند  ی خود هیچ منبع دست اول و بکری ارایه نمیفرض تازه

یسنگان منابع قبلی ادعای این نویسنده، که  یک از نو  و هیچ

.  اندرا اعالم نکرده«  حرکت تئاتر ایران از برون مرز آغاز شد»

—همین روال و با همین شیوه، با ترتیبی تقویمیمقاله به

کند تا  فرضیات و کشفیات دیگری را اعالم می—نه تاریخی

مقاله  می اصلی  و هدف  امروز که موضوع محوری  به  رسد 

 .تئاتر بدون مرز: است

 

ابتدا درباره عنوان مقاله توضیحی بدهم بگذارید  عنوان .  ی 

تئاتر  .  سازدهویت نمی، تئاتر تبعید را بی«تئاتر بدون مرز»

تبعید ایرانی جزیی از تاریخ زندگی ایرانیان در تبعید شده  

ظاهراً    .است که  و  »عاملی  مسئول  مدیر  امتیاز،  صاحب 

رماند، هویت سیاسی تبعید  د میی تبعیرا از واژه  «سردبیر

ی خود، تا آنجا که  همین دلیل است که در نوشته به.  است

کار نبرد مگر  ی تبعید را بهامکان داشته کوشش کرده واژه

کند اشاره  آن  به  بوده  ناگزیر  که  در  .  آنجا  حال،  عین  در 

تقسیم بندی او از تئاترهایی که در خارج از ایران اجرا شده،  

باید که  به    بخشی  تبعید»قاعدتاً  خواه —بپردازد«  تئاتر 

نباشد یا  باشد  اصطالح  —موافق  بلکه  ندارد،  تئاتر  »وجود 

این جابجایی نه ناشی  .  را جانشین آن ساخته است«  سیاسی

ی شناخت یا تحقیق او در  از یک نظر یا تفسیر هنری برپایه

نمایشنامه پیشمضامین  یک  بلکه  تبعید،  و  های  فرض 

اعقیده سیاسی  همانی  اسالمی ست؛  حکومت  که  گونه 

تبعیدیان ایرانی را به عنوان تبعیدی با تعاریف رسمی حقوق  

بهبین اگر میلیون .  شناسدرسمیت نمیالملل  ایرانی  زیرا  ها 

را به عنوان تبعیدی بشناسد، —و حتا مهاجرین—تبعیدی

مثابه یک استبداد مذهبی  ماهیت سیاسی و حقوقی رژیم به

 
1

 . جا همان .  

ناگزیر، از منظر حقوق بشر و دیگر تعاریف بهشود و  فاش می

های حقوقی و  حقوقی در روابط میان ملل، باید مسئولیت 

نویسنده پس  .  به گردن بگیرد  سیاسی نقض حقوق بشر را

درباره مبسوطی  شرح  هنرمندان از  و  ایرانیان  مهاجرت  ی 

دربخش   انقالب،  از  قبل  انقالب»تئاتر  از  عوامل  «پس   ،

 :  دهدرا چنین توضیح می—یدنه علل تبع—مهاجرت

،  ۵7با این حال تا پیش از وقوع انقالب اسالمی در سال  »

طور کلی ایرانیان به خارج  میزان مهاجرت اهالی تئاتر و به

نبود آنقدرها چشمگیر  به  .  از کشور  این دوره  از  پس  ولی 

علت وقوع دو رخداد عظیم، یعنی انقالب و پس از آن یک  

از جانب دیگر با توجه به توسعه   جنگ طوالنی از یک طرف و 

راه های زمینی، دریایی و هوایی و آسان شدن  و گسترش 

ارتباطات   گیریشکل شرایط سفر و همینطور  

گسترده میان کشورها و باال رفتن سطح آگاهی ایرانیان و  

و   بهتر  زندگی  یک  آوردن  دست  به  برای  بسیاری  تالش 

انیان از این چندین و چند عامل دیگر، میزان مهاجرت ایر

می گسترده  بسیار  بعد  به  باال  دوره  با  همزمان  نیز  و  شود 

افزایش   رفتن تعداد مهاجران، شمار کشورهای میزبان نیز 

 2.« یابدمی

در اینجا، شما گویی با یک فرد امنیتی روبرو هستید که اگر 

گیرد که، فرضاً، شما برای موج عظیم  در برابر این سؤال قرار  

،  60ی  فرار جوانان و فعاالن سیاسی مترقی و چپ در دهه

های روزانه که گاه به  ها و شروع اعدامکه با آغاز دستگیری

، تا کشتار جمعی  رسید شروع شدبیش از صد نفر در روز می

سرکوب  67سال   از  پس  جوانان  فرار  موج  همچنین  ؛ 

، که در  88آمیز مردم در سال  ی تظاهرات مسالمتوحشیانه 

کن کرده بودید، و باز دوباره موج   آن زمان دیگر چپ را ریشه 

آمیز مردم در  فرار جوانان از کشور به علت سرکوب مسالمت

دارید، بی شک از همین قبیل  و و و، چه پاسخی    98سال  

های بیشتر باب روز و احتماالً  اراجیف، و شاید با برخی واژه

جنگ بود و اینها  :  دهدبا چاشنی لومپنیسم، چنین پاسخ می

کردند، سفر آسان شده بود، سطح آگاهی  از جنگ فرار می

بودند، الکچری  زندگی  دنبال  بود،  رفته  باال  و    …مردم 

2
 . ۱۵. جا، ص همان .  
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دیگ» عامل  چند  و  مضحک «.  رچندین  همهو  از  آن تر  ی 

 : احتجاجات، این مورد قابل توجه است

و نیز همزمان با باال رفتن تعداد مهاجران، شمار کشورهای »

 . یافته بود 1«میزبان نیز افزایش

 

چون در بازار .  گویی ما با بازار عرضه و تقاضا روبرو هستیم

زمین نتیجه کشت  در  رفته،  باال  پیاز  ی تقاضای  پیاز  ا  های 

افزایش داده را  پیاز  )اندواردات  به.  را  استداللآدم  های  یاد 

میکلیشه  نژاد  احمدی  نوع  و  !(  اندازدای  مهاجرت  موج 

مضحک   استدالل  برخالف  دیگر،  کشورهای  به  تبعیدیان 

، بلکه یکی  «افزایش شمار کشورهای میزبان»نویسنده نه  

به علت دشوار کردن و نپذیرفتن پناهنده و مهاجر توسط  

امضا   19۵1کشورهایی است که کنوانسیون ژنو را در سال  

ی مهاجرت از ایران به علت کرده بودند، و دوم، موج فزاینده

فشارهای بیش از حد بر مردم از نظر اقتصادی، اجتماعی و  

یک   استمرار  و  سرکوب  خفقان،  آزادی،  عدم  سیاسی، 

  کار، ناالیق و هر چه نابدترحکومت فاسد، دزد، آدمکش، تبه

 .  که بتوان به آن نسبت داد، بود

ی یک  در اینجا الزم است بگویم که من قصد ندارم درباره

ی این مطلب وارد بحث  یکِ اظهار نظرها و ادعاهای نویسنده

این   در  نویسنده  که  مواردی  زیرا  آورده «  سرمقاله»شوم، 

آنقدر متنوع، متفاوت، پراکنده، آشفته و در بسیاری موارد 

اساس، و بدون هیچ مدرک و سند، برهم انباشته  پایه و  بی

آدمی  شده آنها جز ضایع شدن وقت  به  وارد شدن  اند که 

ام را تنها بر من کوشش خواهم کرد که نوشته .  نصیبی ندارد

ها اتخاذ  گونه نوشته دو نکته متمرکز سازم و روشی را که این

 . کنند، برجسته نمایممی

هستیم روشی کامالً تازه،    روشی که ما در اینجا با آن روبرو 

نویسنده برای رد نظرات فرد  .  یا برای من کامالً تازه، است

شگردی   هستم،  من  زیر  مورد  دو  در  که  خطابش،  مورد 

ابداعی به کار گرفته که بیشتر به شعبده بازی استثنایی و 

ماند تا یک بحث یا نقد یا پژوهش یا حتا جدل و یا ابراز می

آل آن که هرگز ما برای آن ل ایدهنظری هنری و یا، در شک

ی هنر ایم،  گفت و گویی میان دو فرد در زمینه تربیت نشده

 
1

 . جا همان .  

او اساس استدالل خود را  .  با تمام اختالف نظری که دارند

ی دو نقل قول از من، یا در واقع  برای رد نظرات من بر پایه

نسبت دادن آنها به من در ارتباط با موضوع بحث خود، قرار 

 : ست که سعی خواهم کرد آنها را تشریح کنمداده ا

 

بندی.  1 نویسنده در مطلب خود کرده،  در تقسیم  یی که 

عنوان   تحت  مهاجرت،  تئاتر  به  که  مهاجر»آنجا  ، «تئاتر 

تئاتر تبعید و تئاتر ضد  »پردازد، از گفتاری تحت عنوان  می

در پنجمین فستیوال تئاتر   1377که من در سال  «  تبعید

-م، و بعداً در نشریه کانون نویسندگان ایرانکلن ایراد کرد

انتشار یافت،  «  آوای تبعید»ی  درتبعید، و سپس در فصلنامه

طور دقیق روشن نیست تا چه  به— قسمتی را نقل کرده تا

ثابت کند را  را —چیزی  اثبات کند که همه چیز  احتماالً 

بگذارید از  .  بینممی  2« سیاه و سفید و خودی و ناخودی»

 :نقل کنم« سرمقاله»خود 

شاید بد نباشد که تعریف این جریان تئاتری   : تئاتر مهاجر»

رحمانی ناصر  زبان  از  مهمترین  را  از  که  بشنویم  نژاد 

هنرمندان اردوگاه تئاتر تبعید است و این تئاتر را ضد تبعید  

ویژه.  شماردبرمی یادآور او در  تبعید  آوای  تئاتر مجله  نامه 

ک ضد  عمده“ه  شده  تئاتر  یعنی  تئاتر،  این  ویژگی  ترین 

توجه داشته باشید که  ) «”.تبعید، غیرسیاسی بودن آن است

صحبت کند اما «  تئاتر مهاجر»ی  نویسنده قرار است درباره 

بعد  (.  کندنقل می«  تئاتر ضد تبعید»ی  از گفتار من درباره

این تئاتر برآنست که سیاست  »دهد،  نقل قول را ادامه می

عاملی است که ما ایرانیان و کشور ما ایران را به خاک سیاه 

.  بنابراین سعی دارد که از سیاست پرهیز نماید .  نشانده است

از  آگاهی  با  که  آنجا  از  تبعید،  ضد  تئاتر  کارگزاران  زیرا 

می پرهیز  پیشسیاست  با  واقع  در  و  تئوری کنند  و  فرض 

رد، در  گیمعینی که خود از یک نظرگاه سیاسی نشأت می

ای ایستند، در پنهان با سیاست رابطهبرابر تئاتر تبعید می

تبعیدگر  به سیاست حکومت  اساس  در  و  دارند،  تنگاتنگ 

تئاتر ضد تبعید معموالً در همان مأوای تبعید  .  تعهد دارند

2
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زیرا سعی دارد که  .  آورد و خطر آن همین استسر برمی

 1« خود را آشنا و خودی بنمایاند

طور که اشاره کردم، از گفتاری به نام  قول، هماناین نقل  

آورده شده و مطلقاً بحث  «  تئاتر تبعید و تئاتر ضد تبعید»

درباره نیستآن  مهاجر  تئاتر  یا  مهاجرت  تئاتر  در  .  ی  من 

«  آنجلستئاتر ایرانیان مقیم لس»گفتار دیگری تحت عنوان  

ده  ای که نویسنحقه.  امی تئاتر مهاجرت صحبت کردهدرباره

صحبت «  تئاتر مهاجر»در اینجا زده اینست که زیر عنوان  

بوده نقل کرده، با این  «  تئاتر ضد تبعید »ی  مرا که درباره

یقین که خوانندگان امروز چندان دقت و کنجکاوی الزم را  

گفته  یا صحت  حقیقت  برای کشف  تا  حقهندارند  یا  ی ها 

و عنوان گفتار عالوه، ابه.  به دنبال منبع اصلی بروند   نویسنده

تا یک خواننده با  مرا ذکر نکرده  بتواند  احتماالً  ی هوشیار 

متفاوت  مقایسه عنوان  دو  تبعید»ی  ضد  تئاتر  »و  «  تئاتر 

ی متفاوت تئاتر از لحاظ مضمون، عنوان دو گونه به «  مهاجر

و نهایتاً این که نویسنده  .  تفاوت این دو گونه را باز شناسد

حاال کی وقت و حال و  »ه که،  احتماالً با خود حساب کرد

حوصله و دقت این رو داره که بره اون مطلب رو پیدا کنه و  

 !« های من تطبیق بدهبا حرف

و  ساختن  مشخص  برای  حال  عین  در  من  گفتار،  آن  در 

تبعید»تفکیک   ضد  مهاجرت»از  «  تئاتر  از «تئاتر  پیش   ،

اشاره  حتا  «  تئاتر ضد تبعید»ی  پرداختن به بحث خود درباره

در تبعید، هنرها، از جمله هنر تئاتر، انواع و اقسام  : »امکرده

به.  دارند مهاجرت  تبعیدتئاتر  تئاتر ضد  یا  و  مثال؛  .«  طور 

نمی باشدخیال  نهفته  ساده  عبارات  این  در  ابهامی  .  کنم 

مانند   متوسطی  آدم  برای  حتا  ساده  عبارات  این  درک 

ها را  اما چرا این  .باید ممکن باشد«  سرمقاله»ی آن  نویسنده

 . کنم نادیده گرفته، قضاوت را به خواننده واگذار می

گیری خود در این بخش  سپس نویسنده در ادامه، در نتیجه

سند، چنین ادامه    یعنوان ارایه ی من بهو پس از نقل گفته

های سیاه و سفید  بندیبینیم تقسیمچنانکه می: »دهدمی

به   منحصر  تنها  ناخودی  و  داخل  و خودی  در  ایران  تئاتر 

ظاهراً با این عبارت، یک تیر و دو نشان    2« ….کشور نیست

 
1

 . ۲۱. جا، ص همان .  
2

 . جا همان .  

.  کرده؛ یعنی تئاتر داخل و خارج، هر دو، را هدف گرفته است

مهاجرت،   تئاتر  مورد  در  فضل  اظهار  مقداری  با  ادامه،  در 

نتیجه  به  مشعشعانهناگهان  میی  یک  ای  جلد  در  و  رسد 

قولِ  خوانده،  مارکس  حداقل  یا  شناس،  مارکس  منتقد 

نقل می«مضمونبه » مارکس  از  را  ی  ربطش  تنها  که  کند 

سوادی دانست که سعی دارد  ی فرد بیتوان اظهار لحیهمی

الزم است بگویم  .  کندخود را در پشت نامی معتبر پنهان  

ی مارکس مربوط است به بحث  ی نویسنده به گفتهکه اشاره

نمایشنامهدربارهمارکس   اثر  ی  سیکینگن  فون  فرانتس  ی 

. اشی رویکرد او با موضوع نمایشنامهفردینان السال و شیوه

و این بحث اساساً و مطلقاً هیچ ربطی با موضوع تئاتر تبعید  

ندارد غیرمستقیم،  یا  مستقیم  مهاجرت،  تئاتر  اظهار  .  یا 

و جالب اینکه خود مارکس  : »ی نویسنده چنین استلحیه 

به عنوان رهبر فکری بسیاری از کنشگران تئاتر تبعید در  

اشاره مینامه از دوستان هنرمند خود  به یکی  کند که  ای 

ترجیح می شیلر  به  را  برعکس  آثار شکسپیر  که  چرا  دهد 

های شیلری مانند بلندگو  کاراکترهای شکسپیری، شخصیت 

هستند و به شکلی شعاری اندیشه خود را مطرح می کنند 

   3(« به مضموننقل )

نیست، بلکه  « به مضمون»باید بگویم این نکته نه تنها نقل 

این را در حاشیه بگویم  .  ی مارکس استمطلقاً تحریف گفته

ی مربوط به مارکس را در گفتاری از که احتماالً این نکته

ای که مارکس به  اما نکته.  من و با بدفهمی برداشته است

نق  و  است  بسیار مهم  پرداخته  مبتذل شدهآن  از ل  آن  ی 

دهد،  زبان این نویسنده، در واقع میزان فهم او را نشان می

ی من به او و امثال او اینست که مسایل را هموزن و توصیه

گویم چون این حرف را از این نظر می .  مغزشان انتخاب کنند

نیز من از این قبیل اظهار فضل ام  ها خوانده و شنیدهقبالً 

مارکس یا انگلس را، و بهمین ترتیب مبتذل  که عبارتی از  

کرده نقل  نکتهشده،  تا  یا  اند  و  سازند  موجه  را  خود  ی 

. ها پنهان کنندخزعبالت خود را در پشت این قبیل نقل قول

  

3
 . ۲۱-۲۲. جا، صص همان .  

190



 27 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

 

 

ای است به  و اما بحثی که مارکس به آن اشاره دارد در نامه

نویسنده السال،  نمایشنامهفردینان  فون ی  فرانتس  ی 

از دوستان هنرمند»و نه  )سیکینگن   ، و  [( مارکس« ]یکی 

هیچ نحوی و با هیچ تعبیری به موضوع تئاتر تبعید  اساساً به

ی مارکس به فردینان  گفته .  یا تئاتر مهاجرت ارتباط ندارد

السال مربوط است به درک تاریخی از نیروی رو به تحول 

مبارزه یک  در  تحلیل  زمانه  از  پس  که  طبقاتی،  ی 

کند  او و نشان دادن اشتباه السال، توصیه می  ینمایشنامه

بیشتر شکسپیری باشید؛ شما در حال حاضر بیشتر »که،  

ها را صرفاً به شکل سخنگویان  یعنی فردیت.  شیلری هستید

ایا شما،  . روح زمان درآوردن، و این خطای اساسی شماست

ای، همان اشتباه سیاسی فرانتس فون سیکینگن را  تا اندازه

نش از دهمرتکب  برتر  را  لوتری  که مخالفت سلحشوری  اید 

داده قرار  رعیت  مونتسر  مارکس    1« اید؟مخالفت  واقع  در 

جای آن که پرچم مبارزه در دست دهقانان به  گوید بهمی

فون  فرانتس  دست  به  باشد،  زمانه  انقالبی  نیروی  عنوان 

ی سلحشوران، یعنی نیروی رو  عنوان نمایندهسیکینگن به 

بینید،  چنانکه می.  از لحاظ تاریخی، داده شده استبه زوال  

ی  اما نکته.  بحث مارکس آشکارا و مطلقاً بحث دیگری است

اصلی که در اینجا نباید فراموش شود، جا زدن تعریف من  

 . است« تئاتر مهاجرت»به جای « تئاتر ضد تبعید»از 

ی استدالل  پایه«  سرمقاله» ی  ی دومی که نویسندهنکته.  2

را گفته  خود  رد  هم  برای  ساخته،  استوار  آن  بر  من  های 

از شیادی به یکی  و هم  های قرن میعنوان  گیرد  نام  تواند 

او، پس از طرح  .  دهدنهایت ناشیگری نویسنده را نشان می

و  آسمان  مقداری  شیوه  همان  به  مارکس،  بحث  قالبی 

بافد، از برشت و تئاتر سیاسی و کنشگران آن  ریسمان می

گیرد  زند، و نتیجه میاندرقیچی میزهایی چپدر ایران چی

این  …»که،   آثار  اکثر  در  است که  این  بر  بیشتر  ما  تأکید 

می ایدئولوژی  فدای  چیز  همه  گویی  تئاتری  . شودجریان 

ناصر رحمانی نژاد را مجبود    …آشی که آنقدر شور شده که  

می تناقض گویی  در صفحه  .  کندبه  نامه   12چنانکه  ویژه 

نشریه کردیم   تئاتر  نقل  پیشتر  که  را  نظراتی  تبعید  آوای 

 
1

    .Marx/Engels, On Literature and Art, Progress 

Publishers, Moscow, 1978. p. 100 

می در  عنوان  بعد  صفحه  چند  شماره،  همین  در  و  دارد 

اجراهای سیاسی خارج “گوید  گفتگویی با محسن یلفانی می

می اکتفا  افشا  و  اعتراض  به  تبعید،  یا  کشور،  .  کننداز 

نمی افشا  و  اعتراض  متضمن  ماهیت  نمایشنامه  به  تواند 

کنیم، دست  شرایطی که در آن زندگی میتراژیک زمان و  

تواند تماشاگر را به تأمل بر آنچه گذشته  یابد و در نتیجه نمی

تفاهمی   و  آگاهی  به  تأمل  این  راه  از  و  کند  دعوت 

 . 2« ”.برساند

باشید،   داشته  توجه  است،  یلفانی  محسن  از  گفته  این 

پایهگفته  بر  و  داده  نسبت  من  به  که  را  به  ای  مرا  آن  ی 

و  گویی متهم میضتناق کرده،  نقل  یلفانی  از محسن  کند 

در واقع رحمانی نژاد این بار اعتراف  »گیرد که،  نتیجه می

بهمی تبعید  تئاتر  اجراهای  که  ارزش کند  فاقد  های  نوعی 

  3« بنیادین تئاتر اصیل هستند

چند عمل شعبده بازی را  «  سرمقاله»ی  در اینجا نویسنده

هم نقل قولی را به خواننده قالب  زمان انجام داده است؛  هم

به   متهم  مرا  قول  نقل  این  با  هم  نیست،  من  از  که  کرده 

گویی کرده، و هم نتایجی را که خود مایل است بگیرد  تناقص

گفته دو  این  تناقص  از  حقیقت  در  که  توان نمی  گرفته 

منظورم اینست که حتا اگر این دو نقل قول  .  استنتاج کرد

 من، جاری شده بود، نتیجه یا تعبیر از زبان یک فرد، فرضاً

توانست داشته باشد و نه نتیجه گیری دیگری می  و یا تفسیر 

منظورم اینست که او قضاوتی را که پیشاپیش در  . نویسنده

ذهن خود داشته، در اینجا کوشش کرده با این شگرد و با  

 .  ها، ارایه کندبندیاین سرِهم

تالش ما این    …»یادآوری کنم که نویسنده گفته بود که  

است که در این مجال و مرحله کارمان بیشتر معطوف به  

ارائه تجزیه و   مشخص نمودن حدود و ثغور بحث باشد تا 

نقادی و  )تحلیل  است.«  من  از  سرتاسر .(  تأکید  در  او  اما 

اش، در برابر هر اظهار نظری یا هر موضوعی، نظر و  نوشته 

این را نیز اضافه کنم که  .  ی قاطع خود را ابراز کردهدهعقی

جانب نوشته  این  برخی گیری در  به  نسبت  صریحی  های 

توان شود که میهنرمندان تئاتر تبعید و مهاجرت دیده می

2
 . ۲۲. نمایش شناخت، تئاتر بدون مرز، ص .  

3
 . جا همان .  
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مواضع سیاسی نویسنده و همچنین آنها را که مورد لطف  

 . خود قرار داده، در برابر رژیم اسالمی حدس زد

 

اصطالح   که  کنم  اضافه  مایلم  پایان  تبعید»در  «  تئاتر 

این اصطالح  .  اصطالحی نیست که امروز ساخته شده باشد 

و   فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  عینیِ  شرایط  یک  بطن  از 

خلق   طور خالصه، بر بستر یک وضعیت تاریخیاقتصادی، به

انقالب   دنبال  به  که  رسیدن     13۵7شده  قدرت  به  و 

نپسمانده بهترین  و  ما،  میهن  در  ارتجاعی  علت  یروهای 

سرکوب خونین نیروهای اپوزیسیون که منجر به فرار جبری 

و   خود  جان  نجات  برای  رژیم  مخالفان  موج  از  پس  موج 

گردید،   منجر  ایران  جز  جهان  در هرکجای  پناهی  گرفتن 

 .  وجود آمدبه

 

اختراع کنید، به هر  «  تئاتر تبعید»شما هر نامی که به جای  

وجود  «  تئاتر تبعید»اج و توجیهی که متوسل شوید،  احتج

بر صحنه  امروز  اگر  حتا  دارد،  وجود  دیده  داشته،  تئاتر  ی 

تبعید،  .  نشود دارد،  وجود  تبعید  عامل  که  زمانی  تا  و 

کافی  .  تبعیدیان، هنر تبعید، از جمله تئاتر تبعید، وجود دارد

نان  ی یوهنوز از تبعیدیان دوره.  است به تاریخ رجوع کنید

می سخن  درباره.  گویندباستان  زندگی  هنوز  شرایط  ی 

حتا اگر  .  کنندتبعیدیان گذشته در سراسر دنیا تحقیق می

می که  شود،  واصل  درک  به  اسالمی  این  جمهوری  شود، 

ایرانی را نمیدوره توان فراموش کرد؛ ی تاریخی تبعیدیان 

نمیهمان را  ایران  مردم  تاریخ  فراموش  طور که  . کردتوان 

و   نشدنی  فراموش  بخش  ایرانیان  زندگی  از  دوره  این  زیرا 

استجدایی مردمان  این  تاریخ  گذشته .  ناپذیر  تاریخ 

در زندگی  :  داردهمچنان با ماست و همدوش ما گام برمی

اجتماعیروزمره زندگی  در  تصمیمات مان،  در  مان، 

 .  مان، و در فرد فردِ هر یک از ماسیاسی

زندگی پدران و مادران   روز، در آینده، فرزندان تبعیدیان ام

طور ی تئاتر ایران تصویر خواهند کرد، همانخود را بر صحنه 

که امروز در تبعید یا مهاجرت شاهد هستیم که نسل دوم  

های مربوط به  تبعیدیان، رمان، داستان، فیلم و نمایشنامه

در   آنها  مادران  و  پدران  که  را  رنجی  و  تبعید  زندگی 

ران تحمل کردند، و تراژدی پرپر شدن آنان که  های ایزندان

توسط  و  کردند  تالش  انسانی  زندگی  یک  بنای  برای 

نه تنها  .  کنندجمهوری اسالمی بر دار شدند را ترسیم می

ی مردمان دیگری  فرزندان تبعیدیان و مهاجران ایرانی، همه

را در سراسر جهان داشته  نیزکه همین سرنوشت  هم  .  اند 

گنجینه  که  اکنون،  مهاجرت  و  تبعید  هنر  و  ادبیات  از  ای 

توسط نسل اول تبعیدیان خلق شده، نه تنها به زبان فارسی  

زبان به  استبلکه  شده  شناسانده  جهان  به  دیگر،  .  های 

توان از سرِ بغض آن  توان چشم بر این گنجینه بست، میمی

. را انکار کرد، اما واقعیت اینست که این گنجینه وجود دارد

گن این  در  و  ایرانیان  و مهاجرت  تبعید  تاریخ  بازتاب  جینه 

بهدوره که  است  معینی  تاریخی  تبهی  و  دست  کارترین 

 . وجود آمدکارترین نوع ارتجاع بهسیاه

اگر آگاهی الزم برای درک این حوادث تاریخی را ندارید،  

های بشری را اگر حس انسانی الزم برای شناخت این رنج 

 . خاموش بمانیدتوانید ندارید، حداقل می
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 علی آشوری 

 ل و انقالب ژانی گه
 

به   انسانی  فیلسوفان   نظرفرهنگ  و  متفکرین  از  ری  بسیا 

،  ها آوری است که در نظامی از نشانهروزگار ما محصول زبان 

های  دهد. فهم شیوهمدارهای ارتباطی قرار می  ا معناها را ب

سازی مناسبات  بنیادهای زبانی را ه را برای مفهومپیوند و  

می فراهم  فرهنگ  انسانی  که  است  طریق  این  از  و  کند 

 شود . ساخته می

اش بندیها و واژهخود در ریخت و نشانه  از سوی دیگر زبان

هاست که  دیگر زبان باو نیز در ترکیب و همنشینی و مانور 

می معنامند  را  پیوند  . کنندیکدیگر  انسانی  جوامع  و    میان 

 کند. های ارتباطی بدین گونه گسترش پیدا میساحت نشانه

شود سرگذشت و سیر و حکایتی را در هر واژه که زاده می

واژه تاریخی را از سر   - بر دارد، و یا به عبارتی دیگر زبان  

واژه و  زبان  که  است  جنبه  این  از  و  گذراند  هایش  می 

زمیتاریخمند می از شوند.  واژه  و  زبان  تاریخی  پژوهش  نه 

 این منظر قابل اعتناست. 

ریشه و تبار هر واژه فهم بنیادین و یا جان فرهنگی آن زبان  

برمی زبانرا  خانواده  از  که  کردی  زبان  هند تابد.  و    های 

ریختایرانی  –  ی اروپای این  از  یکی  نیز  متفاوت  ست  های 

  خود رهنگیف ویژه  نگر زبانی )فرهنگی( را در بافت رنگ و 

  این  در  ایواژه  ریشه  به   نگاهی  با   نمونه  برای.  است  ریخته  پی 

سازی میزی و مفهوم آه چه رنگکاهیم شد  خو   متوجه  زبان

از دل آن بیرون میویژه آید و مهری متفاوت به درک  ای 

 زند . فرهنگ آن جامعه )جامعه کردزبان( می

ی ایرانی واژهو اروپایی و هند و    های هند یک از زبان  در هیچ

تحول و یا دگرگونی“ که برابرنهاده    ،مناسبی برای “انقالب

زبان در  اروپاییرولوسیون  در  های  پژوهش  لحاظ  )به  ست 

ای بنیاد  توان گفت به گونههاست که میشناسی واژهریشه 

  کند( ریزی میفرهنگ را پی  - گیری فلسفی یک زبان شکل

 و جود ندارد . 

به معنای    Reبر گردیم    Re -volitionی  اگر به ریشه واژه

ای التینی است که از ولو  تجدید و دوباره است و ولوشن واژه

volo   اشتیاق میل،  آرزو،  معنای  به  است که  گرفته شده 

  willاست که خود نیز از واژه کهن هند و آلمانی ]گوتیک[  

آمده است    ،که در معنای خواست و آرزو است  wailjonیا  

 انگلیسی است( to wishکه برابر 

ی مناسب بار  توان واژهبه گمان من فقط در زبان کردی می

سنگین و گستره ابعاد این دگرگونی اجتماعی را دید که در  

ای که مفهوم “تحول و یا واژه،  شوداین زبان بکار برده می

از منشاء آن تا زمینه شکل  انقالب“ بروز آن را  را  گیری و 

ی در زبان کردی واژه.  شته باشدهمگی و همه جانبه در بر دا

گه “انقالب“ژانی  برابر  ترجمه   ل  در  که  است  رفته  بکار 

 شود . فارسی آن درد زایمان گفته و نوشته می

شود که از ن زبان به زنان آبستنی اطالق مییاین واژه در ا

شود به اشکال و درجات  هنگامی که نطفه در آنان بسته می

هنگام زایمان که با درد شدید و  کشند تا  متفاوت درد می

همانطور که گفته شد معنی آن به فارسی    .فریاد همراه است

درد زایمان است. معنای تحت لفظی آن این است ژان یعنی  

گه و  گهدرد  همچنین  و  است  پا  میان  معنای  به  به  ل  ل 

)چنانکه در  . شودیا خلق، مردم، نیز گفته می معنای توده و

 شود( . تفاده میمعنای همراه نیز اس

به کوردی در این معنا دردی است    از همین روی “انقالب“

رام آرام  آشود و  ای که در جامعه بسته میکه مردم از نطفه

بایست  شود که میتی مییهمراه درد خفیف تبدیل به موقع

آن   بیااز  ش  و   د یبیرون  که    . دورها  را  موقعیت  این  حال 

البته   ،شود نوزاد خواند که در گیر فهم و ایده تازه استمی

چرک و خون آمیخته است و گاه نیز به صورت ناقص و   هب

است آمدن  بیرون  به  و محتوم  اما محکوم   . یا حتی مرده، 

دیده تجربه  به  چون  چنانکه  و  چند  و  مورد  در  یا  و  ایم 

ی ها نتیجهبدین گونه است که انقالب   .ایمانقالبات خوانده

)زن  نطفه  دردل  که  است  دل  چزندگی(    -هایی  در  نانکه 

شود و چیزی شود و جنین میجامعه( بسته می  -)اجتماع  

های  ال چه بهتر که قابلهح  .دیآفریند و باید بیرون بیاتازه می

نوزاد( سالم    -اشان کند که آن چیز )واقعیت  ماهری همراهی

را   خون  و  چرک  زدودن  توان  تا  به  باشد  و  باشد  داشته 

از شور و شعور و مهری منجر به سالمت و  پر  تیمارداری 

های کردی  ضمنا یکی از رمان.  ساز در آن چیز شودزندگی

عنوان همین  یاد    گل( )ژانی  با  زنده  ترجمه  با  مضمون  و 

محمد قاضی به فارسی ترجمه شده است . 
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 شیوا فرهمند راد 

 
پس آنگاه طبیعت هم با آذربایجان قهر 

 رد ک
 

به بعد در پایتخت ایران    1320ی  ی دوم دههچرا از نیمه 

چه »پرتقال هر  چرا  »ترک«؟  با  بود  مترادف  فروش« 

بر نامیده  فروش و گدا و عمله و حمال )که امروزه کولدست

از  می همه  بود،  ایران  شهرهای  دیگر  و  پایتخت  در  شود( 

جان ترکان آذربایجان بودند؟ چه شد که افراد کارآمد آذربای

 در سراسر ایران پخش شدند؟ 

 

راستی، پس از قتل و اعدام و غارت آذربایجانیان به دست  

به مردم  کشتار  و  دولتیان،  و  شاهنشاهی  دست ارتش 

مخالفان فرقه دموکرات آذربایجان، و فرار بیش از شش هزار 

، که تعداد آنان 132۵سوی ارس در آذر  نفر نیروی کار به آن 

فزایش یافت، وضع مردم در آذربایجان  های بعد نیز ادر سال

 چگونه بود؟

 

است که برای نخستین بار اکنون کتابی مستند منتشر شده

نویسی  پردازد که در تاریخبه مقطعی از تاریخ آذربایجان می

است؛ مقطع  آزار بر آن حاکم بودهرسمی تاکنون سکوتی دل

سرکوبی  و  آذربایجان  دموکراتیک  از شکست جنبش  پس 

 جا.ساله در آنحکومت خودمختار یک 

 

نان   و  کار  پی  در  »کوچ  کتابش  در  مالجو    –دکتر محمد 

 1329تا    1327ی مستمندان آذربایجان از  فاعلیت منفعالنه

تهران   اختران،  )نشر  هجوم  1400خورشیدی«  به   )

به  آن،  شهرهای  به  آذربایجان  روستاهای  از  مستمندان 

ایران سراسر  شهرهای  به  و  علتتهران،  بحران ،  آن،  های 

و تالش از آن،  بر  های دولتناشی  غلبه  برای  های مرکزی 

آرا« را پیدا ی رزم پردازد، و در آن میان »لحظه بحران می

میمی نشان  و  نخستکند  دولت  که  حاجعلی  دهد  وزیر 

بحران  رزم  حل  و  مستمندان  وضع  به  رسیدگی  برای  آرا 

به اقداماتی    هجوم آنان به پایتخت و شهرهای دیگر دست 

سابقه   ایران  تاریخ  در  هرگز  او  از  پس  و  پیش  که  زد 

 است.نداشته 

چه تاکنون هرگز دهد که: »آنمحمد مالجو نخست نشان می

آماج پژوهش قرار نگرفته و از این رو از صفحات تاریخ معاصر 

بالزدگی  از  است  عبارت  شده  حذف  تمامی  به  ایران 

سال   از  آذربایجان  رعایای   1327روستاهای  کوچ  به  که 

ی آذربایجان و  بالزده ابتدا به شهرهای پیشاپیش رکودزده

سپس به پایتخت و برخی دیگر از شهرهای مملکت در سال  

)ص    1328 مدارک  16انجامید.«  به  استناد  با  سپس  و   )

انگیز و دردآور از وضع مردم شماری تصویری رقترسمی بی

ند. با کشتارهای آذر  کها ترسیم میآذربایجان در آن سال

افرادی   132۵ تبعید  و  زندان  محکومیت  و  آن،  از  پس  و 

خانوادهبی بسیاری  نانشمار،  دولت  ها  نداشتند.  آور 

مالکان فراری را میان های بزرگخودمختار آذربایجان زمین 

بود، و اکنون پس از شکست جنبش دهقانان تقسیم کرده

برگشته اربابان  زآذربایجان  با  و  دهقانان بودند  آزار  و  جر 

بهرهزمین را میی مالکانهها و  ژاندارم ی خود  ها  خواستند. 

ساالران (. دیوان30کردند )ص  بار دیگر مردم را غارت می

کردند. این همه گویی بس  کفایت دردی از مردم دوا نمیبی

داشت:  قهر  سر  آذربایجان  مردم  با  هم  طبیعت  و  نبود 

دت سرما و زیادی برف  »که ش  1327زمستان تاریخی سال  

های طبیعت بود و تا اردیبهشت  و کوالک آن یکی از شگفتی 

)ص    1328ماه   داشت«  تگرگ،  3۵ادامه  باران،  کمبود   ،)

سال در  و...  بادزدگی،  آفات،  سایر  موش،  آفت  های  سیل، 

(، کمبود بذر، کمبود علیق برای  24)ص    1328و    1327

در حدود سه    احشام که باعث شد »در مغان و سراب و ماکو

 (. 27و نیم میلیون اغنام و احشام تلف شدند« )ص 
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ی تبریز در مجلس شورای ملی: »آفت و  ی نمایندهبه گفته

به آذربایجان وارد شد از سی    1328خسارتی که در سال  

توان گفت که هستی  سال پیش نظیر و مانندی نداشت و می

داد« )ص   باد  بر  را  بذر و10آذربایجان  نبودن  با  آذوقه    (. 

خانوار از قرای برخی مناطق به طرف    30تا    20روزه  همه

 (. 36کردند )ص رشت و پهلوی کوچ می

 

پیشه و  رکودی بیصنعت  به  به  سابقه دچار شدهوری  بود. 

ی آذربایجان متجاوز  علت واردات پارچه از امریکا، »در کلیه

(.  39بافی بیکار مانده« بود )ص  از بیست هزار دستگاه پارچه

به بعد به علت    27ریسی از سال  ر نتیجه کارخانجات نخد

بافی نتوانستند محصول خود را به عدم مصرف نخ در پارچه

بافی و خشکبار نیز (. صنایع فرش40فروش برسانند )ص  

داران نیز از همان وضع مشابهی داشتند. سرمایه و سرمایه

فرار  پایتخت  به  آذربایجان  دموکرات  فرقه  فعالیت  آغاز 

 (. 42بودند )ص دهکر

 

ها قحطی و گرسنگی و فقری سیاه در آذربایجان  ی این همه

زاده وکیل مجلس شورای ملی از  بود. حسن تقیبه بار آورده

گفت: در کوچه و    1327تبریز، در نطق خود در آغاز سال  

بی گدا  )تبریز(  تبریز بازار  به  خویش  سفر  در  است.  شمار 

صورناپذیر و فاحش از فقر  انگیز و تهای بسیار وحشتنمونه 

برای  مرا  خیراندیش  جوانان  از  نفر  چند  که  وقتی  دیدم. 

های فقرا در وسط شهر و اطراف آن بردند،  ی خانهمشاهده

کاشانه بلدیه  جالل  با  عمارت  پشت  دیدم  در  کثیفی  های 

انسان   شکل  به  متحرک  وجود  چند  آن  در  که  مخروب 

ها  ی زیادی خانهسیم عدهجنبیدند. در مقابل عمارت بیمی

کلبه و سوراخ یا  و النه  آشیانه  واقع  در  یا  با  ها  هایی دیدم 

هایی در آن که بدون مبالغه در تمام مدت عمر هیچ  خانواده

کوچک  خیلی  اتاق  یک  بودم.  ندیده  چیزی  چنان  وقت 

با گل و حصیر متصل به مستراح مخروبه پوشیده  ی گلی 

روی خاک زنی  کثیف مخروبه بی هیچ فرش یا حصیر که در  

 (. 43بودند )ص پوش نشسته های ژندهبا بچه

 

دادند: بر اثر  کرد. از آذربایجان گزارش میبیماری بیداد می

سوز سل در فقدان وسایل کافی معیشت اخیراً مرض خانمان

های  ها شیوع پیدا کرده و غالباً جوان شهر تبریز و شهرستان 

شد ناتوان  و  شده  مبتال  مرض  آن  به  بین نیرومند  از  و  ه 

 (. ۵2روند )صمی

 

راه   نان  و  کار  پی  آذربایجان در  کار  نیروی  بود که  چنین 

تابستان  سرزمین  در  گرفت.  پیش  در  را  دیگر    1328های 

می  3لشگر   گزارش  »کامیوناردبیل  اتوموبیلداد:  و  ها  ها 

های گرسنه و سرگردان کشاورزان آوری قافلهطور وحشت به

 (. 12کنند« )ص میرا از منطقه به خارج حمل 

 

آبان   نگرانی    1328در  اظهار  رشت  امنیت  کمیسیون 

اردبیل و خلخال و دشت مغان و...  کرده بود که »از محال 

ی کشاورز آن حدود برای امرار معاش  گروه زیادی از سکنه

به وضع   و  روانه شده  و شهرهای گیالن  و قصبات  قراء  به 

گزارش شهربانی    کنند.« بنا برباری در معابر گذران میرقت

رشت، اینان »در این فصل پاییز و سرمای جوّی در گوشه و 

کنار شهر در نقاط مرطوب بدون سقف و زیر دیوارها بیتوته  

شوند.« تقریباً یک  ومیر دچار میکنند و تدریجاً به مرگمی

دامنه گذشت،  که  آذربایجانیسال  کوچ  نیز  ی  اهواز  به  ها 

 (. 12رسید )ص 

 

شد که از ابتدای اسفند  بینی میپیش 1328در اواخر سال 

اردیبهشت    1328 انتهای  حدود    1329تا  هزار  120نیز 

»رعایای متواری دهات« در شهرهای آذربایجان درمانده و  

 (. 11سرگردان باشند و چه بسا به تهران راه یابند )ص 

 

 1329خبرگزاری اتحاد شوروی )تاس( در اواخر فروردین  

ایران اعالم کرد که »در حال حاضر   هایبه نقل از روزنامه 

هزار   ۵00هزار نفر بیکار و حداقل    ۵00در آذربایجان حدود  

رضاییه،نیمه  تبریز،  )در  مراغه، بیکار هستند که در شهرها 

اردبیل، میانه، سراب، اهر، خوی، ماکو(... متمرکز شده و از 

می درخواست  نان  و  کار  محلی  )ص  مقامات  (.  10کنند« 

یجان در آن هنگام سه میلیون و صد هزار نفر جمعیت آذربا

 (. ۵3شد )ص برآورد می
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هشت حدوداً  بهار  پایتخت  در  ایران  نفری    1329صدهزار 

میزبان   شده20ناخواسته  بیکار  نومهاجر  شامل  هزار  بود، 

ی آذربایجان که روزها سرگردان هزار تن از رعایای بالزده1۵

می تکدی  به  معابر  شبدر  و  در    ها گذراندند  پریشان 

 (.11کردند )ص روها بیتوته میپیاده

 

های تبعیدیان آذربایجانی در شکایت از  ها و عریضهنقل نامه

را  آن  مردم  زبان  حتی  که  گرمسیری  جاهای  در  زندگی 

دانستند تا از آنان گدایی بکنند، و خواستار بازگشت به نمی

 های دردآور این کتاب است.سرزمین خود بودند، از برگ

 

ها پیش خود دو بخش از کتابم »قطران در عسل« را سال

رنج وصف  همدر  از  نسل  همان  از  زنانی  هایم  والیتیهای 

و بخش  )همسایه  ۵2نوشتم: بخش   باجی(.    63ها(،  )سارا 

بر جانم   را  نیز تلخی روزگار آن مردمان  این کتاب  اکنون 

گویند که دیگر  درستی، میریخت. امروزه کسانی، شاید به

اما    وقت است.  گذشته  آذربایجان  برای  مصیبت«  »ذکر 

ای دیگر است، و به سهم خود از دکتر نویسی از مقولهتاریخ

محمد مالجو برای این کتاب بسیار مهم و با ارزش قدردانی  

 کنم. می

 1401استکهلم، اردیبهشت 
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 معصومه ضیایی 

 
 سخن بگو نازنین دوست

ترین شاعران گمان از بزرگبی  )1901-1988(رُزه آوسلِندِر  

ی بیستم است. تصویرهای  زبان پس از جنگ و سدهآلمانی

مانند و زبان موجز اما آهنگین او  شاعرانه، سبک مدرن بی

می مسحور  را  تجربه   کند.شعردوستان  از  متاثر  ی شعرش 

یاد   میهن،  دادن  دست  از  اندوه  تعقیب،  وحشت  تبعید، 

ی رهاشدگی  رومادر، خوشبختی روزهای کودکی، تجربهپد

شاعر است که روشن،   با منِ  تنهایی در غربت و گفتگو  و 

 سرشار از تصویر و شاعرانگی و موسیقی است.  ساده، کوتاه و 

سخت  جسور،  شاعری  است.  او  پرکار  و  با  کوش  و  کوتاه 

هر چیزی "گوید: نویسد. میایجازی در خورِ شعرِ مدرن می 

باشد.می انگیزه   "تواند موضوع شعر  او  به  و هر چیزی که 

یابد؛ مضامین فلسفی تا  دهد، در شعرهایش بازتاب میمی

 ی زندگی. رویدادهای روزمره

بیبی و  خانمانی،  اشتیاق  تبعید،  غربت،  و  دوری  وطنی، 

آسیب سازشدلتنگی،  خشم،  تلخی،  پذیری،  ناپذیری، 

ادامه و شوق  به  ی زندگی دلطافت، عطش  آوسلِندِر  رُزه  ر 

انجامد و شعرش از این  فضای گفتگویی درونی با زبان می

 شود.گیرد و از آن سیراب میگفتگو سرچشمه می

کرد و نوشتن زندگیش بود. در یکی از  و در شعر زندگی میا

و چنین پاسخ    "نویسم؟چرا می"گوید:  هایش مییادداشت

توانم  آری می  نویسم،من از سر نیازی درونی می"دهد:  می

بگویم: از جبر درونی، در واقع برای خود، اما برای همنوعانم  

کنم. من به خود تعلق ندارم، از آنِ کلماتی هستم  منتشر می

   "آیند.سوی من و همنوعانم میکه به

 

تجربه جهانی،  جنگ  دو  ویرانگر  مهاجرت، پیامدهای  ی 

اش بر زندگی در گتو و زندان و تبعید به دلیل تبار یهودی

او بسیار عمیق بود و تاثیر چشمگیری بر شعرش داشت. او 

میهن شد، دیگر  زادگاه و  که از آغاز جوانی ناگزیر به ترک  

در هیچ سرزمینی خود را در خانه و در میهن نیافت. زبان  

یگانه سرزمین و میهنش شد و توانست با تالش بسیار در  

زبان  انیسن باالی شصت سال، جایگاه خود را در شعر آلم

به دست بیاورد و نامش را به عنوان شاعری بزرگ در این  

 زبان به ثبت برساند.    

گزیده دوست«  نازنین  بگو،  »سخن  و  کتاب  شعرها  ی 

ی معصومه ضیائی و  آوسلندر است با ترجمه  رُزههای نوشته 

پرداز به تازگی منتشر کرده  لطفعلی سمینو که نشر کاوش

 است. 

 خوب بد 

 ها دمآ

 پیوندند خوانند به هم میآواز می

 شوند از هم جدا می

 کنند برند شادی میرنج می

 

 کنند  موافقت می

 کنند اعتراض می

 

 داند کسی چه می

 چه چیز خوب است 

 چه چیز بد

کنم نمی  فراموش   

 کنم نمی فراموش

 پدری یخانه

 مادر  صدای

 بوسه  نخستین

 بوکووینا  هایکوه
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 اول جهانیجنگ در گریز

 وین  در گرسنگی

 دوم  جهانیجنگ هایبمب

 نازی ارتش ورود

 زیرزمین در هالرزهترس 

 داد   نجات را ما جان که پزشکی

 شیرین را و  تلخ امریکای
 

 سِالن  تراکل، هولدرلین،

 

 نوشتن  رنج

             نوشتن را جبر

 هم  هنوز

 آشفتگی

 خود را فریفتن 

 قانع کردن

 که کار این جهان آشفته

 سامان استبه

 

 یمن صدای گریه

 کودکان گرسنه را

 شنوممی

 

 به خاک افتادن سربازان را 

 بینم می

 

 کنم حس می

 قلب زمین

پیچد در خود می  

 کلمه

 
 

 در آغاز "

 کلمه بود

 و کلمه

 "نزد خدا بود

 داو خ

 کلمه را به ما داد 

 و ما در کلمه 

 کنیم زندگی می

 

 و کلمه

 رویای ماست 

 و رویا 

 زندگی ما 

 
    ،در ازل کلمه  ":  2و    1برگرفته از انجیل یوحنا، فصل اول

بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، از ازل کلمه با  

 "خدا بود.

 

 معجزه 

 شومگم می

 در جنگل کلمات 

 

 یابم خود را بازمی

 ی کالم در معجزه
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 کجایی تو 

 ما گرسنگی کشیدیم لعنت کردیم 

 عشق ورزیدیم به عاشقانی 

 ما که با  

 به خاک نشسته بودند 

 

 ای پریشان دیدیم ما چهره

 ها سیاه خانهچشم

 ها تکیده گونه

 ها سفید ها و دستمو

 

 ها خانهی سیاه چشمدر آینه 

 های خود را دیدیم سایه

 زده پرسیدیم و وحشت

 کجایی 

 ای صلح

 ما به تو

 ایم سوگند وفاداری یاد کرده

 

 و بیدار شدیم 

 در خاک 

 نیروی نور 

 آسمان از 

 زمینی ساختن

 از زمین 

 آسمانی

 

 جایی که هر کس 

 از نیروی نورش  بتواند

 ای بچیندستاره

 

 آرزوها

 باشم  ماگنولیایی درخت خواهممی

 ساله هاصد
 مانند بی  هایشکوفه با

 باشم  خواهممی بلبلی

 کند افسون را همه  صدایش که
 

 از آن بهتر، کوهی
 آفتاب آغوش در

 باران  از شستهپاک 

 کرانبی اندازچشم با 

 هزارساله زندگی  یک

 زدم می حرف خواب در من آه

 ماگنولیا درخت نه

 بلبل نه

 کوهی  حتانه 
 باشم  خواهممی
 باشم   من هم  باز  خواهممی

 بدارم  دوست را چند تن

 بگیرم پی را دنیا رد

 بگذارد روح زبان اگر و

 واژه  چند با
 هم بِرَ مرگ خود از

 جستجو

 جویم میای جزیره 

 که در آن بتوان نفس کشید

 و خواب دید

   ها خوبند که آدم

 انسان شدم 

 زمانی که به بندم کشیدند 

 باورشان نکردم 

 زیرا پرستویی بودم

 رویای تابستان و پرواز در سرم

 

 زمانی که آزادم کردند 
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 باورشان کردم 

 زیرا انسان شده بودم

 پروبال گرسنه تنهابی

 معما 

 روح چیزها

 دهد مییاریم  

 انتها راویژگی دنیاهایی بی

 به گمان دریابم 

 نگران 

 ی هر چیز راچهره 

 جویممی

 و در هر یک 

 یابم معمایی می

 زبانی زنده رازها با من به

 گویند سخن می

 من صدای تپیدنِ

 شنومقلب آسمان را می

 در قلبم 

 

 برد و باخت

 ای رنجپیاله

 جامی خوشبختی

 دهم میآنچه اینجا از دست 

 آورمدست میجا بهآن 

 دیدار دوباره

 کدام پاره از دنیا  

 ما را جدا کرد 

 از دنیا  کدام پاره

 رساند ما را باز به هم می

 برای چند روز گذرا 

 تا شعرهای تازه بخوانیم

 تا دوباره پرواز کردن بیاموزیم 

 شده را ی فراموش تا گذشته

 یاد آوریم به

  

 به یکدیگر   تا باز

 درود بگوییم ب

جانطبیعت بی  

 آرام 

 ها میوه

 در بشقابند 

 شندها خاموسایه

 بر چاقو

 آساید جال می

 میز در خواب است 

 بی صدا 

 کشد هوانفس می

 

 هم   با

 یاران

 باشید  داشته یادبه

 همسفریم  ما که

 رویم می باال  هاکوه از

 چینیممی تمشک

 بر بادهایی از چهار سو

 سواریم 

 مبرید  یاد از

 ماست مشترک جهان، جهان این که

 ی پارچهیک جهان این

 شده تکهدریغا تکه

 شکوفاند می را ما که

 کند می  نابود را ما که

 یپارهپاره زمین این

 پارچهیک

 آندر  که

 با هم در سفریم
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  محمد حسین صدیق یزدچی

 

 

 

 

 / ressentiment/مانروسانتی

 ای چیست؟نیچهتوزی کین

و اخیر،  دههء  اسالمی   ازچند  حکومت  ازسلطه  بعد  عمدتا 

ذهنیت دینی مورد    معانی اسالمی/شیعی و  برجامعه ایران،

نقدهائی قرار می گیرد. اما چرا دین اسالم نقد می شود یا  

باید نقد شود، پرسشی ست که ضرورت آن مورد نظر برخی 

مقالت چرائی    نظر قرار گرفته. من نیز در چند  اهل فکر و 

بسط داده ام. به اجمال می توان گفت   نقد اسالم را شرح و

که نقد دین اسالم درصدد است تا ساختارهای این دین را  

آنگونه که هست و وجود داشته عریان سازد. واقعیت های  

امروزهست و  یا  بوده  آنگونه که  آنرا  آنگونه که    تاریخی  نه 

باور  بدانها  مسلمانان  یا  نقد  د  باورمندان  آشکارسازد.  ارند، 

و  ضعفها  تا  است  صدد  در  آن  متنوع  الهیّات  و    اسالم 

و دین  این  بر  ناتوانیهای  ها  سده  طی  که  را    آسیبهائی 

و فرهنگی  فعالیتهای  و   مجمومه  ایران  اجتماعی  نهادهای 

نیروهای سازنده    ساخته و  بالش ذهنی ایرانیان وارد  رشد و 

بازداشته، مورد کندوکاو  حرکت    پویای تحول جامعه را از  و

مستقر  قرار اسالمی  حکومت  تردید  بی  و    در  دهد.  ایران 

پیدایش انقالب اسالمی انگیزه ای تاریخی بود تا نقد اسالم  

و   و چونان    تاریخ  و  مبرم  ضرورتی  چونان  آن  های  آموزه 

نخستین امکان فروپاشی اهرمهای بازدارنده تحوّل تاریخی  

 مورد مداقّه قرار گیرد. 

قلم خود این نقدها را سامان میدهند    اندیشه و  که در  کسانی

می کوشند تا درحّد توان ودانش خویش تیرگیهای آموزه  

عریان سازند. آنان    حدیث را  های اسالمی برآمده از قرآن و 

به    آموزه های آن امکان گذر  میدانند که بدون نقد اسالم و

ن ممکن  جامعه ای سیویل در ایرا  آزادیها و مدنّیتی استوار و

عمدهء   کانون  باشیم  گفته  عریان  زیرا  بود.  نخواهد 

ضّد   و  آن  شریعت  و  اسالم  دین  ما  تاریخی  گرفتاریهای 

فرهنگی ست که این دین طی چهارده قرن در این سرزمین  

تولید کرده. این نظربه هیچ وجه معارضه یا ضّدیت با اسالم  

اهل  از  عریان است که بسیاری  واقعیّتی  بیان  تنها   نیست. 

اسناد  ارائهء  با  که  واقعیّتی  نیستند.  آن  بیان  به  نظرمایل 

 تاریخی مورد پذیرش مسلمانان قابل اثبات است.

اما شناخت مبانی ساختاری دین اسالم، چگونگی پیدایش  

این دین، ویژگیهای تئوریک پدیده ای بنام فرهنگ اسالمی  

شکل گیری اسالم چونان   های مختلف، پیدایش ودر دوره

و »نهادی   اوّل،  درعصر  شکل  سیاسی«  اسالم آنگاه  گیری 

دوره و  ربوبی«  »دینی  فرهنگ  چونان  پدیده  تحولّی  های 

اسالمی که دستکم شش قرن تداوم مییابد، بسیار پیچیده  

و   و روشمندانه  تحقیقاتی  و  کنکاشها  و  مستلزم    مستند 

دار است. با اینهمه نقدهای موجود حیطه هائی محدود  دامنه 

  جملگی آنها از اعتبار  اد شده را دربر میگیرد و از قلمروهای ی

 پژوهشی یکسانی برخوردار نیستند.

سوی   بدیهی ست که این نقدها واکنشهای متفاوتی را هم از

 میگردد.  هم ناباوران به اسالم موجب گشته و  باورمندان و

دهه های    ابتدا باید به واکنشهائی نوعا منفی اشاره کرد که از

در حتی  و   پیش،  نظرات  به  نسبت  هدایت،  مرگ  از   قبل 

و محابا  بی  عریان،  کمابیش  صادق    نقدهای  کوبنده  بعضا 

در یا  هدایت  آقا«  »حاجی  مثل  یا   آثاری  مرواری«  »توپ 

در االسالمیه«  و  »نهضت  اسالم  دینی    خصوص  اعتقادات 

خلقیاتشان نوشته شده. یا معارضه های خشن و    ایرانیان و

محدود اما مستند و روشمند    نسبت به نقدهای  آمیزتوهین

از کسروی  احمد  در   سید  شیعی  مثل    اعتقادات  آثاری 

به  توان  یا می  داد.  نشان  را  یا »صوفیگری«  »شیعیگری« 

انقالب    واکنشهای تند و تهدیدآمیزی اشاره کرد که بعد از

بارهء کتاب مستند »بیست وسه سال« از سوی    اسالمی در

باز می توان   نیده شد. وبنیادان ایران یک صدا شعموم اسالم

نقدنویسانی   نظرات  به  نسبت  بود که  یادآور  را  واکنشهائی 

دوستدار آرامش  یا  الدین شفا  باب جوهره    در  مثل شجاع 

 ها و ضّدارزشهای آن گفته یا نوشته شده.آموزه  دین اسالم و
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بودن نه کافی اند    عین معتبر  اما جملگی نقدهای اسالم در

فرهنگ بیابانی    تاریخ عربی و  دین اسالم ونه مسایل بنیانی    و

گستردگی الزم بررسی کرده اند. نقد اسالم    آنرا با وسعت و 

  دین شناسی هنوز در  وجه تاریخی و   سوی ایرانیان و از  از

بسیار جوان. نقد مستند و روشمند اسالم    آغاز راه است و

دانش   باید  که  پژوهشگرانی  نیازمند  و  طوالنی  راهی ست 

در قلمروهای فکری/نظری این دین و فرهنگ آن و  خود را  

تحقیقی   نتایج  به  تا  برند  ژرفا  به  اش  گوناگون  های  دوره 

 مستند وگرانسنگ دست یابند. 

گستردگی   نقدها  این  اسالمی  انقالب  از  بعد  روی  هر  به 

از بعضی  نتیجه  در  یافته.  این    بیشتری  نوعی  به  قلم  اهل 

ستیزی  با عنوان اسالم نقدها را به مسئلهء روشنفکری ایرانی  

پیوند زده اند. مشخص ترین مورد آن ربط دادن نقد اسالم  

ست. بطوریکه کس یا کسانی  نیچه فیلسوف آلمانی  ایبه آر

و   اسالم  نقد  فیلسوف،  نظریات  فهمی  کژ  یا  تحریف  با 

به  عریان را  اسالمی  های  آموزه  های  سازی 

ده تفکر نیچه حمل کر توزی طرح شده درروسانتیمان/کین 

گردش داده اند. این تلقی یا برداشت نادرست از اندیشه    و

هست تا از مفهوم »روسانتیمان«،   نیچه ای در صدد بوده و

»کین توزی روشنفکری ایرانی« را به نتیجه رساند. چنین 

تاریخی   ارزشهای  نقد  به  نسبت  توزی  ازکین  درکی 

مغرب   مدرن  عصر  ارزشهای  نقد  همچنین  اسالمی/ایرانی، 

دینزمینی   سوی  از  که  مدرنیته  دیگریا  و  ایرانی    بنیادان 

و تاریخی  معانی  وهویّت  ستایشگران  معارضان   جویان 

سید   حتی  و  شریعتی  علی  یا  فردید  احمد  مثل  مدرنیته 

ذهنی مثل جالل آل احمد، جملگی حسین نصر یا پریشان

واکنشهای    به روسانتیمان تعبیر می شود. به سخنی دیگر

کری ایرانی دریک سده اخیر نسبت به  منفی از سوی روشنف

ارزشهای  یعنی  تاریخی،  فرهنگی/  ارزشی  مجموعه  دو 

مدرن  عصر  پویای  ارزشهای  و  سو  یک  از  اسالمی/ایرانی 

توزی دیده می شود.  مغرب زمینی از سوی دیگر، نوعی کین

از اینرو در این مقالت می کوشم تا نادرستی چنین نظری 

تیمان نیچه ای درارتباط با نقد  را که با تعبیر ِنظریّه روسان

نقد نهادهای فکری تاریخی ایرانی انجام میگیرد، به    اسالم و

 وضوح رسانم. 

و    در تحلیها  یا  هدایت  گونه  طنز  نقدهای  کژاندیشی  این 

دوستدار آرامش  دیده    در  نظرات  توزی  کین  اسالم،  نقد 

شود. درحالیکه این انتساب نه تنها اعتباری ندارد بلکه  می

از بی  اقدام بهره گیری  دانشی وجهل عرصه کننده بدان با 

و  فلسفی  جریانات  به  نسبت  ایرانی  معاصر  فکری    فکری 

آموزی نیچه ای، به نوعی به غلط  جمله تفکر  مغرب زمین از

ورزی و تحمیق عرصه عمومی می پردازد.  تخریب اندیشه  و

 در ادامه به مورد مشخص آن خواهم پرداخت.

درحالی همه  تنها  ست  این  نه  اسالم  مستند  نقد  که 

هیچ ربطی به نیچه و   ای آن نیست ونوع نیچه  توزی ازکین

نقدهای   داد که  نشان خواهم  بلکه  ندارد،  روسانتیمان وی 

متدیک دین اسالم در راستای دفاع از»حیات« و   مستند و

و  نخبگان  اخالق  نوعی  به  و  حیاتمند  و  واال    ارزشهای 

بی محابا    ای که شجاعانه وست. نیچه ایهمسوی متد نیچه

بی همتای ارزشهای متافیزیک   های ژرف ودر کار ویرانگری

جریان مسیحیت و اخالق آنست. نیچه ای که   ]افالطونی[ و

بردگی   از  زمینی  مغرب  انسان  رهائی  در  کوشش  ضمن 

و مسیحّیت  و  اخالق  برده    »نیک  اخالق  نظامات  بد« 

رائی افالطونی،  مطلق گ  پرورمتافیزیکی آلوده به مسیحیّت و

  بد«   پرور را به»فراسو«ی »نیک وانسان پایبند اخالق برده

کین آن  اصلی  پیکرهء  که  واخالقی  رهبانیّت    توزی 

فراگیزهدپیشه عنوان می  ست،  با  گرانبها  آثاری  و  خواند 

 آفریند. بد« یا »تبارشناسی اخالق« را می »فراسوی نیک و

فرهنگ آن    اسالم و   انتساب نقدهای روشمند از  وجه دیگر  از

جوئی همراه  انگیزهء انتقام  به کینه توزی، که با حسّ نفرت و

و  گذشته  سرکوبهای  مستقیم  توجیه  و   است،  اسالم    حال 

تباهی    کمک به تداوم جنایت ها و   حاکمیت آن و همدلی و 

این سرزمین است.   های برآمده ازحکومت اسالمی حاکم بر

روشمند اسالم به کین خالصه گفته باشم انتساب نقدهای  

ست. پیشه اسالمیو جنایت  توزی، همراهی با نظام سرکوبگر

دقیق مسئله بنظرم رسید که    اینرو و برای تبیین روشن و  از

روسانتی  ابتدا نیچهمفهوم  درمان  که  آنگونه  را،    آثار  ای 

فیلسوف انعکاس دارد برای مخاطبان نظرورز ایرانی به شرح 

پرس می  ابتدا  پس  روسانتیبگویم.  توزی یم  مان/کینه 

 ای چیست؟ نیچه 
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 روسانتیمان/کین توزی چیست؟

انفعالی حالتی  یا  باشیم شکلی  انفعال  گفته  تر  دقیق  ست. 

ناتوانی نهفته ای   نفرت آشکار شده است که ویژگی اش در 

است که با انتقام جوئی خود را می نماید. مشخّصه آن چنین  

ردی رویاروی خود را  است که هرگز نمی تواند از جریان نب

سودای جستجوی خسارتی یا تاوانی خیالی    بازنماید. بلکه در

وهم روان و  منظر  از  است.  روسانتیمان آمیز  نیچه،  گرایانه 

بیماری/   از    symptômeنشان  نشانی  تنها  نه  است. 

  بیماری ست بلکه مشخصا نشان تباهی ست. آن تباهی و

ژرفا و وخیم شدن وضعیّت ناتوانی   زوالی که به غلطیدن در

 فقر بنیادین را شدّت می بخشد.  انجامیده و 

گوید به »بیرون از نیچه می نویسد : »روسانتیمان »نه« می

و نیست. لذا  خویش«، »نه« به »دیگری«. آن »دیگری« که ا

»این نه« عمل خالّق اوست..... به سخنی کنش بنیانی او،  

)    réactionواکنش/  Généologie de laاست. 

morale I, §10  روسانتیمان   چنین معنائی از  بر  ا( با ابتن

گرایش    می بیند که از  اما نیچه خصلت بنیادین ارزشهائی را

افالطونی  افالطونی و مسیحّیت ناشی گشته اند. بنیان های ]

  علیل و  و مسیحّیت[ ای که به گروه های انسانی ناتوان و

ستیز  شکست  به  آنان  تا  میدهند  فرصت  دردمند  و  خورده 

برگزیده   ارزشهایی برخیزند که نیچه آنها را ارزشهای نوبل و

نویسد:  می  فیلسوف  خواند.  می  نخبگان  ارزشهای  »در    یا 

روانش بار  نخستین  برای  من  اخالق(  ناسی )تبارشناسی 

روسانتیمان/کینه  اخالق  و  نخبگان  اخالق  میان  تعارض 

توزی ]که همان اخالق بردگان است[ را آشکار ساخته ام.  

ست علیه  برآمده از»نه« ای   این اخالق دوّم ]اخالق بردگان[ 

]این اخالق دوّم[ اخالق   نخبگان[. که  ]اخالق  اوّل  اخالق 

ادامه  یهودی/مسیحی در وضعیّت نابسامان آنست. فیلسوف  

میدهد »برای آنکه بتوان به هر آنچه که در عرصه خاکی  

رشد کننده حیات است »نه«   جنبش فزاینده و  حرکت و

گفت، غریزه روسانتیمان/کینه توزی بایست که برگزیدگان  

اینرو می باید اخالقی »دیگر« را   نخبگان را هدف گیرد. از  و

ستن نشاط زی  ابداع کرد. اخالقی که تن دادن به زندگی و

ذات و ماهیّت آن پلیدی می بیند. حیات تن که    ]تن[ را در

زندگی    ترک کرد. اخالقی که پرداختن به سر  باید آنرا انکار و

بیند.    و می  پلیدی  یا  بدی  ذات  مثابه  به  را  حیات 

(Antéchrist, 24, cf . 43  نخستین تفاوتی که میان )

ی  اخالق نخبگان و اخالق بردگان و از سخن نیچه بدست م 

آید این است که: اخالق نخبگان کنشگراست. »حیات« و 

زیستن تن را ارج مینهد. در مقابل اخالق بردگان واکنشگر 

پلیدی می    است و به »حیات« نه می گوید و آنرا مبدأ شّر و

شناسد. خصلت ذاتی اخالق واکنشگر روسانتیمان است که  

 با نفرت توام است.

ارزشی زوج  قرار  بد(    بدین  مناسب)نیک/  شکل،  به  ترین 

خصلت ذاتی پیدایش روسانتیمان را باز می نماید. یعنی زیر  

و نفرت  عمل  قدرت  انتقام  سیطره  به  روسانتیمان  جوئی، 

پنهان  آزادی  یا  بنماید  را  تواند خود  ای می بخشد که می 

نفرت  لذا عمل  نسازد.  یا  آشکار سازد  را  قوای خود  سازد. 

 Généologie. )  مسئول تظاهرات اراده خویشتن است

de la morale, I , 13  بندی تقسیم  این  باری   )

  توانائی های آدمی و  نامعقول نسبت به قدرت و  غیرموجه و

توزی را مجاز  تظاهرات کرداری وی است که ذهنیت کین

آنرا محکوم   می سازد تا اصل قدرت حیاتی را پلیدی ببیند و

و به سود  سازد  را  نخبگان  ارزشهای  ویرانگری  گروه   بستر 

 های انسانی زیردست فراهم نماید. 

خود   ساختن  اعتبار  بی  که  میدهد  نشان  نیچه 

که همان حرمت نهادن به تن است، و    égoismeمحوری/

فیلسوف   است.  روسانتیمان  از  ناشی  نوع دوستی،  بهانه  به 

ست که هم  حقارت چیزی   می افزاید که: احساس ناتوانی و

دوستانه  ز ارزشهای نوع هم ا  خویشتن را بی اعتبار می کند و

دفاع می کند. و آن ]یعنی نفرت از   égoismeدر مقابل  

با   مقابله  در  ناتوانان  از  حمایت  ابزار  را  خودمحوری[ 

ازقدرتمندان می از    سازد.  »نفرت  به   و  égoismeاینرو 

ارزشهای   بر  تاییدی  مثابه  به  دوستی  خویشتن  معنائی 

ز حس انتقام زیردستان/بردگان دیده می شود. چیزی که ا

نشئت میگیرد. از طرفی احساس ناتوانی وضعف به عنوان 

افتادگان دیده می شود   قابلیّت غریزی حمایت از رنجبران و

که پیوسته احساس حمایت متقابل و همبستگی را قوّت می  

روانی   تخلیه  این  میدهد  نشان  نیچه  چنانکه  باری  بخشد. 

خودخواهی  توزی ضمن محکوم کردن و انکار و مجازات  کین

 وخویشتن دوستی، به نوعی غریزه حمایت از ناتوانان است.
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نظام ارزشهای اخالقی    سیستم یا دو  براین قرار نیچه به دو

ارزشهای واال   ــ اخالق نخبگان برآمده از1قائل می شود.  

کانون  2 فرودستان.  ارزشهای  از  برآمده  بردگان  اخالق  ــ 

غرایز طبیعی ست که وری از بهره   اخالق دوم نفی حیات و

و زهد  آن  امر  پارسائی  شاخصه  دو  بر  اخالقی  چنین  ست. 

و نفرت  میگیرد:  نهایت    بنیان  در  آندو  و  انتقامجوئی. 

و آورند.  می  بوجود  را  یا    روسانتیمان  بردگان  باالخره 

زیردستان از درون نظام اخالقی خود، نفرت و حس انتقام  

اِعما اربابان  یا  خداوندگاران  به  نسبت  کنند. را  می   ل 

 

 اما برده کیست؟ 

و برده کسی کهن  دنیائی  به  اندیشد.    ست که  منسوخ می 

دنیائی که در صدد است تا به عالم پیش ِرو یا مادی معنا  

یا  یا حیات  زیستن  برده کسی ست که  به سخنی  بخشد. 

متعارف را انکار می کند. نظام اخالقی وی    زندگی واقعی و

آن، ناتوانی خود را فراتر   آنی ست که می خواهد تا به یاری

بر اربابان  توانائی  آنان    از  اند؟  اربابان کیان  اما  نهد.  کرسی 

بر که  اند  و  کسان  جانبخش  زندگی  یا  پرطراوت   حیات 

تاکید می   یا سرزندگی )حیویّت(  بر ذات حیات  خویش و 

مسیحیّت«  ــ  »یهودی  اخالق  نظام  بردگان  اخالق  نهند. 

پارسائی استوار   رخاسته ازواکنشهای ب  است. اخالقی که بر

دو عنصر    است. این نظام اخالق واکنشگر، چنانکه گذشت، بر

جوئی بنیان میگیرد که ثمره فعالیّت این دو  انتقام  نفرت و

ذات آن نشانه   عنصر روسانتیمانی است که برعلیه حیات و

 میرود.

 

کین  نیچه  بیمارازمنظر  ذهنیّت  انتقام توزی،  برگون    جوئی 

زیستن عریان است.    گی و قوّت گرفتن حیات وعلیه گسترد

ناتوانی  از  نیچه،  اندیشه  در  حیات،  علیه  انتقام  حس  این 

حیاتمند را ویران   بردگان می خیزد. آنانی که ارزشهای برنا و 

اند که ویرانگری  آنانی  بردگان  بلکه خوفناکتر،  می سازند. 

تعهّد خود می شناسند. این کسان    ارزشهای حیاتمند را بر

و ا خرد  استوارند.   نسانهائی  ناپایدار  ستونی  بر  که  حقیرند 

و ناتوان و بیمار و رو به انحطاط. آنان   اندکسانی که کوچک

به دنبال دارد.   را  را می ستایند که زوال حیات  ارزشهائی 

کسانی که حیات را زیر سیطره حقارت می نهند. نماد زنده  

حیات و غرایز    علیه  توزی اسالم بنیادانی اند که بر این کین

و برای    طبیعی  آن  آشنای  نماد  نبرداند.  در  انسانی  آزاد 

حّس    ایرانیان نظام والیت فقیهی ست که شب وروز نفرت و 

ارزشهای حیاتمند آن    علیه مغرب زمین و  جوئی را برانتقام

 می پراکنند و به زیستن آزاد چنگ ودندان نشان میدهند. 

 

 رنج مبدأ روسانتیمان 

روسانتیمان نوعی رنج می بیند.    روانشناسانه در نیچه از وجه  

می گوید : آن کس که رنج می برد می خواهد تا با عمل  

واکنشگر خود رنج را از میان بردارد. لذا درصدد است تا برای  

رنج خویش علتی بیابد. یا به عبارتی دیگر، »فاعلی« را بیابد.  

ست. باز هم روشنتر می خواهد فاعلی را بیابد که محکوم ا

از اینرو آنکس که فاعل رنج است، محکوم می شود. درنهایت  

تمام   علّت  هائی  بهانه  یا  بهانه  به  میبرد،  رنج  آن کس که 

خویشتن را از رنج رها    رنجهای خود را بر او حمل می کند و

می سازد. با این توضیح می توان مبدأ روسانتیمان را بدست  

ن قوای واکنشگر آورد. مسئله دیگر آنکه در عمل روسانتیما

قدرت قوای کنشگر )قوای حیاتی یا حیوّیت( را مدام پنهان  

 می سازند. 

سخن    این اجمال شرح وبسطی ست که با ارجاع به حرف و 

فیلسوف، بدون هرگونه تفسیریا تاویلی در شناخت مفهوم 

روسانتیمان آوردم. حال به نقد یا نقدهائی می پردازم که در 

با کژاندیشی های    نیچه ای را  عرصه فکری ایرانیان مفهوم

و مغلوط از محتوای اصلی آن خارج می سازند و بار    آشکار

فلسفی مفهوم را آنگونه که نزد نیچه پیداست قلب می کنند  

و عرصه عمومی را به جهت فقدان دانش فلسفی به کژفهمی  

تخریب تفکر    آموزی ونهایت به غلط  در  دچار می سازند و 

 خّصی اشاره می کنم. می پردازند. به مورد مش

نشریه » اندیشهء پویا« چاپ    1394، آذرماه    30در شمارهء  

ایران، مصاحبه ای با داریوش آشوری مترجم برخی از آثار 

نشریه همراه یکی از همکارانش با    نیچه درج شده که مدیر

این مصاحبه، چنانکه در   ایشان درپاریس انجام داده. محور

آقای آشوری    با تمثالی از  عنوان و روی جلد نشریه همراه

»کین نقدهای  آمده،  ایشان  ایرانی«ست.  روشنفکری  توزی 

و  دینی  را    سنن  روشنفکران  سوی  از  اسالم  شریعت 

توزی روشنفکری ایرانی« !! می بیند و آنرا با مفهوم  »کین
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های شاخص   چهره  وی  میزند.  گره  ای  نیچه  روسانتیمان 

م مثل:  ایران  معاصر  فکری  بعضا  و  قلم  فتحعلی اهل  یرزا 

و حال  ودردوره  بهروز،  ذبیح  هدایت،  صادق    آخوندزاده، 

یا   فرّخزاد  فروغ  مثل:  شاعرانی  و  دوستدار  آرامش  حاضر 

اخوان ثالث یا احمد شاملو را مشمول روسانتیمان نیچه ای  

 یا بهتر گفته شود مظهر روسانتیمان نیچه ای میداند. 

به حرفهای    ایضاحاتی که بدنبال می آورم و با ارجاع  بنابر

نیچه که باالتر نقل کردم کژ فهمی و کژاندیشی و انحرافات  

روشن از تفکر نیچه را که در حرفهای آقای آشوری هست،  

از   تعریفی  چه  ایشان  ببینیم  نخست  میدهم.  نشان 

 . روسانتیمان میدهند

 

فضای   در  توزی  کین  »....]من[   : گوید  می  آشوری 

مفهو گرفتن  وام  با  را  ایرانی  »روسانتیمان/  روشنفکری  م 

resentiment    مفهومی میدهم.  توضیح  ماکس ِشلر   »

در نیچه  های  بحث  از  شناسی    که ِشلرخود  روان  باره 

توزی در میان قوم یهود و واکنش ایشان در برابر قدرت کین

به   بیرون کشیده است. واکنشی که  امپراتوری روم  مسلط 

اریستوکراتیک رومی،  نیچه با واژگون کردن ارزشهای    نظر

ابزار »آئین انتقام  همچون  پیدایش  به  رومیان  از  جوئی 

حقّه یک  او  نظر  از  و  انجامیده  مسیحیت  بازی محبّت« 

 تاریخی ست.«

ماکس ِشلر که  شود  و یهودی  دانسته  بود  به    تبار  بعدها 

قهرا به جهت باورهای   مذهب مسیحّیت کاتولیک درآمد و

نظ  با  والحق(  )سابق   : اش  بنیانهای  دینی  باب  در  نیچه  ر 

نقد   در  اخالق مسیحّیت مسئله داشت. کتاب ماکس شلر 

  «  : نیچه  نزد  مفهوم   l’homme deاین 

ressentiment    .انسان کین توز( نامیده می شود( / »

طبعا نقد نظرات ماکس شلر از مفهوم روسانتیمان مستلزم  

  دنن بررسی جداگانه است. اما نظرات آقای آشوری با وام ستا

و حرف  روشنفکران   از  به  آن  تسّری  و  شلر  ماکس  سخن 

این باب می گوید، کامال بیگانه و    ایران با آنچه که نیچه در

است   بهتر  موضوع  روشنتر  درک  برای  معناست.  از  عاری 

چگونگی شکل گیری اخالق بردگان در قلم نیچه را بیاورم  

 تا توضیح ام دقیق تر باشد. 

را بعد از کتاب »فراسوی  نیچه کتاب »تبارشناسی اخالق«  

این کتاب   بد« می نویسد و مسئله روسانتیمان را در  نیک و

مطرح می کند. این مفهوم در رابطه ای ناگسستنی با مفهوم 

بد« چونان مالکهای پایه ای اخالق مسیحیت است.   »نیک و

نظامات دین یهود/مسیحیّت وارد اخالق    که بالطبع همان از

در   نیچه  شود.  می  چگونگی  اسالمی  اخالق  تبارشناسی 

فیلسوف اخالق   را توضیح میدهد.  بردگان  پیدایش اخالق 

روحانیان  اخالق  و  جنگجویان  اخالق  به  را  خداوندگاران 

تقسیم می کند. می گوید که: »جنگجویان در جستجوی  

فضایل جسمانی اند. اما روحانیان »روح« را ابداع می کنند.  

ویان همانا روحانیان بوده  نیرومندترین کینه توزان و انتقام ج

 La Généologie de la morale , éditionاند. )  

Mercure de France, 1943,P,43   درنگاه نیچه )

رقابت میان کاست جنگجویان و کاست متولیّان دین، اخالق 

و رانده  بردگان  اخالق  سوی  به  است.    را  کرده  ساقط 

از شده  خلع  خداوندگاران  همگی   روحانیان  که    قدرتند 

ناتوانان )ضعفأ( و رانده شدگان و کسانی را که از ناداری رنج 

جویان بسیج می کنند. از وجه تاریخی  میبرند، برعلیه جنگ

و یهودیان حرکت  نزد  می    نیچه  را  روحانی شده  جنبشی 

نابغه ]یهودیان[  آنان  نیچه  برای  کینبیند.  توزاند.  هائی 

نبود یهود  آنتی سمیست/ضّد  نیچه  بلکه  دانسته شود که   .

اند  برای وی یهودیان مردمانی روحانی پیشه و مظهر شورشی 

بر ضّد هرآن چیزی که نوبل/اصیل است و در خور طبیعت 

فوق  منطقی  با  که  اند  یهودیان  این  و  خداوندگاران.  العاده 

حیرت زا جسارتی را بکار گرفتند تا برعلیه اشرافیّت خیزشی 

معادل نیکی، اصا    جنبشی را به اجرا آورند. اشرافیّتی که  و

این   یهودیان  اما  بود.  سعادتمندی  و  زیبائی  قدرت،  لت، 

نفرتی نامحدود بکار گرفتند. نفرتی    واژگونی را با شقاوت و 

اینکه آنان ]یهودیان[ بینوایان    خاست. وکه از ناتوانی برمی

بینوایان   این  که  گفتند  و  دادند  قرار  تاکید  مورد  مصرّا  را 

آنانی که رنج میبرند و محتاج اند    نیکان منحصر به فرداند.

 .La Généologie de moral, pعلیل )  و بیمار و

نوبل،  44 ارزشهای  تمام  واژگونی  و  یهودیان  شورش  با   )

 اخالق بردگان یعنی مسیّحیت می آغازد. 

به   که  بیند  می  را  عنصری  یهودیّت  در  نیچه  قرار  براین 

موجب آن روسانتیمان ابداع گر است. یعنی ارزشها را می  
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/ یهودا ]سرزمین   Judéeآفریند. فیلسوف می گوید که  

امپراتوری رم[ که مغلوب رم گشته بود،   عصر  قومی یهود در

اطاعت   به  را  رم  نوبل،  ارزشهای  کردن  واژگون  با  باری 

دنیای رومن سیطره   ت درآورد و اخالق بردگان را برمسیحیّ

بخشید. از منظر نیچه مسیحّیت و اخالق بردگان اینگونه بر 

مسیحّیت   دنیای کهن مسلط می شود. برای فیلسوف غلبه

ست که نهایت  سقوط تاریخی  در عرصه امپراتوری رم آغاز

 آن پایان ارزشهای کهن و پیدایش نهیلیسم است.

رب زمین را اینگونه می بیند. سپس می افزاید  نیچه تاریخ مغ

که عصر نوزائی/رنسانس، زمانی کوتاه ارزشهای کهن ]یونانی  

و رومن[ را بیدار می کند. اما این بیداری هم با نوعی کین  

توزی ]در آلمان وانگلستان[ که کلیسای رفرم ]پروتستان[  

ن عصر رم باستا  نامیده می شود، مجدّدا سکوتی مرگبار را بر

 سیطره و تداوم می بخشد. )پیشین(

ارزشهای  شد،  نقل  نیچه  سخن  از  که  آنچه  بنابر  باری 

ارزشهای پویای عصر کهن )یونانی    اریستوکراتیک چیزی جز

سخنی از نوع حرمت نهادن    و رومی( نیست. در اینجا حرف و 

گذاری بر منش ایشان  به طبقه اشراف و قدرتمندان و ارزش

غیره نیست. فیلسوف    ان یا بردگان ونفی و سرکوب ناتوان  در

یا کاست   بهانه ای در سودای ستایش مثال طبقه  به هیچ 

و   ناتوانان  به  متجاوزان  یا  زورگویان  عنوان  به  جنگاوران 

افتادگان و تعابیری پیش پا افتاده و شعارگون اینگونه نیست  

که دستآویز مفسّرانی مثل لوکاچ قرار گرفته. زیرا حرفهای  

ینگونه در جوهره تفکر واالی فلسفی نیچه جائی عوام فریب ا

 ندارد.

ابداعی و استنباط  زا  آقای آشوری به شیوه ای حیرت    اما 

ادامه داده می گوید :    مفهوم روسانتیمان را  شخصی اش از

پرورندگان  دوره  آن  روشنفکران  همه  و  هدایت  »صادق 

همین ایدئولوژی ]ناسیونالیسم اروپائی[ اند. ]که البد ایشان  

روسانتیمان و محصول   ناسیونالیسم اروپائی را هم برآمده از

نفرت می بیند !![. آشوری ادامه میدهد: آن نفرت عجیبی 

 دیگران، نسبت به عرب و   که آنها، هدایت و ذبیح بهروز و

مسئول  را  تاریخی  رویدادهای  و  میدهند.  نشان  مغول 

بدبختی کنونی ما میدانند، ]یعنی نفرت به عرب و مغول[  

این ن برای  ]پس[  میگیرد.  سرچشمه  اینجا  هم  از  یز 

بهشت بود.« در پاسخ    روشنفکران مثال هدایت، اروپا مظهر

به پرسشی دیگر می گوید: »ما از غرب سیاسی به )شرق(  

به  از»شرق«  غرب  جاذبه  زیر  و  کردیم  گردش  ]شوروی[ 

وضعیّت  سومی  جهان  وضعیّت  کردیم.  هبوط  سوم  جهان 

است و شکل گیری روسانتیمان از درمانگی مطلق    نفرت و

 اینجا بود« پایان نقل قولها. 

قدر مسلّم آقای آشوری می خواهد چیزی یا چیزی هائی  

بی مهمل اموری مختلف را بهم می بافد    بگوید. اما آشفته و

و ربط میدهد. ساده گفته باشم آسمان را به ریسمان می  

زی  بسط ناچی  شرح و  دوزد. چرا؟ نخست آنکه ایشان بنابر

  که از روسانتیمان میدهد نظر نیچه را از محتوای فلسفی و 

نقادانه آن بیرون میبرد و قلب میکند. دیگر آنکه هیچ ربطی  

نیست.   ای  نیچه  روسانتیمان  و  اروپائی  ناسیونالیسم  میان 

غیر   مطلقا  و  ای  کلیشه  و  ناشیانه  تعابیری  حرفها  این 

شلرفلسفی ماکس  مثل  نیچه  معارضان  سوی  از  که    ست 

نظرات نیچه   صادر می شود. از اینرو تفسیرهائی اینگونه از

یا   بنیانهای آن، و تعارض  و مشخصا روی مسئله اخالق و 

antinomie  از سوی کسانی   نیک و یا خیروشّر، که  بد 

مثل جرج لوکاچ یا ماکس شلر صادر می شود، فاقد ارزش 

 فلسفی است.  اعتبار و

از هرگز  هدایت  آنکه  شرق  غرب    دیگر  به  فرهنگی  مدرن 

دچار تا  نکرد  سقوط  روسیائی  کمونیستی    مفلوک 

اینکه  دارد.  واقعیّت  چیز  یک  اما  گردد.  روسانتیمان 

دکتر   و  بهروز  یا  هدایت  یا  آخوندزاده  مثل  روشنفکرانی 

محمد مقّدم و نظایرشان برای خروج از فالکتهای تاریخی  

برآمده   فرهنگهای  ضّد  مستقیم  نتیجه  آنها  عمده  که 

بود، می کوشیدند تا    زشریعت اسالمی و ترهّات آن است وا

اوهام    راهی به بیرون بیابند. می کوشیدند تا ملتّی غرق در

این   ایرانیان  بلکه  برسانند  بیداری  نوعی  به  را  خرافات  و 

را ترک گویند. قهرا آنان علت    مرخصی همیشه تاریخی خود

قام اول  م  اصلی خوابزدگی تاریخی و نتایج دهشتناک آنرا در

درست   آموزه های آن دیدند و   محسوس در دیانت اسالم و   و

دیدند. این آموزه ها را به زیر نقدهای جاندار و کوبنده خود 

تاریخی   های  تباهی  مجموعه  از  آنان  نفرت  لذا  گرفتند. 

از و  برآمده  عرب  با    عنصر  خویشاوندی  هیچ  اسالم 

آقای    روسانتیمان نیچه ای ندارد، چیزی که محور اصلی نقد

 آشوری ست.
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در را  نکته  و  این  اندیشان  روشن  این  ویژه صادق    باب  به 

هدایت به تکرار بگویم که وی البته از عنصر عرب و مغول  

باید می داشت. نفرتی که انگیزه او در خلق    نفرت داشت و

آثاری ماندگار مثل توپ مرواری یا البعثه... و حتّی »وغ وغ  

ر نفرتی، روسانتیمان نیچه صاحاب« گردید. اما بدانیم که ه

ای نیست. لذا این حرف که: هدایت و دیگرانی که شیفته 

و  کانت  و  دکارت  یعنی  غرب  روشنگری،  معنی  به    غرب 

گرائی الئیک بودند،  انقالب فرانسه و قانون  اسپینوزا و روسو و

صاحبان   و  اریستوکرات  سیاسی  نخبگان  به  ربطی  هیچ 

ن شالّق برگرده بردگان  قدرتی ندارد که مثال در عهد باستا

نه   او، شاید  البته که هدایت و دیگران چون  نواختند.  می 

آگاهانه، اما به نقد اخالق بردگان که پایگاه اش درنفرت از 

 پارسائی جوئی واکنشگر   زهد و   حیات و زندگی و تاکید بر

عنصر یهودی/مسیحی بود، می پرداختند و اخالق نخبگان  

آنرا ستایش م  نوین  نکته واقعیت  در مفهوم  این  ی کردند. 

اندیشه خویش و در  از ضّد    است که هدایت  قلم خود  در 

منش  حق  به  بود.  جسته  دوری  بردگان  اخالق  ارزشهای 

وشیوه زیست ایرانی مسلمان شیعی را ارج گذاری به اخالق  

بردگان و نفرت از ارزشهای واالی حیات بخش و پرطراوت  

نگاه هدایت نسبت    و زندگی می دید. ما برای آنکه به نحو

به زندگی و همسویی وی با »حیات« مورد ستایش نیچه 

سید احمد فردید در مورد هدایت دقت    پی ببریم، به نظر

اخالق   هرزهای  چاله  در  که  نمائی  فیلسوف  کنیم.  می 

 فکری خود به ستیز   بردگان سقوط کرده بود و در همه عمر

پرداخت. کسی که م پویا و »حیات« بحش  ارزشهای  ی  با 

فردید   است!!«.  اماّره  نفس  از  پیروی  بشر  »حقوق   : گفت 

هدایت را مانند نویسندگان به قول او باختر زمین کسی می  

» اصالت را به »من« و »ما« ی انسانی میداد. به    دید که:

قول خود هدایت را نیست انگار/ نیهیلیست میدید. هدایت  

نی و در  را کسی می دید که : »از انحرافات زنندهء غیر انسا

نگاه کنید به »کتاب   آزرمی« بدورنبود« ]  یک کلمه »بی 

هدایت« محمود کتیرائی، اندیشه های صادق هدایت به قلم  

بی   به  را  فردید هدایت  پرسیم که چرا  فردید[. می  احمد 

آزرمی متهّم می سازد؟ واین بی آزرمی چیست؟ بدان است 

یچه که هدایت به ذات »حیات« همان حیاتی که در تفکّر ن

در کانون اخالق نخبگان جای دارد ارج می نهاد. »من« و  

انکار می برد،    »ما« ای که فردید آنرا به زیر سوال و رّد و

سوژکتیویسم دکارتی ست که بنیان وخیزش گاه مدرنیته 

»ما« ارج نهادن به حیات است.    یک سخن »من« و   است. در

ندیشه معارضه با اخالق بردگان، چیزی که البته هدایت ا  و

خویش را متعهّد آن ساخته بود. و دقیقا نقد اسالم و نفرت 

وی از عنصرعرب واسالم بر این نگاه تکیه دارد. باری هدایت  

نویسان دیگری که اسالم و  نقد  نقد   و  آنرا مورد  ارزشهای 

نمی  قرار  نیچه  روسانتیمان  مطلقا در حیطه  قرار میدهند 

آنرا به عرصهء فکری  گیرند. مسئله ای که آشوری می کوشد  

 نوعا غافل ایرانی القا کند. 

  و باالخره امروز برهمگان ثابت است که همان روحانیان و

پارسائی آن، منتها    همان مدافعان اخالق بردگان و زهد و

ورسیون اسالمی و نه یهودی/ مسیحی اش، انقالب اسالمی  

اخالق   بویناک همان ضّد فرهنگ  ژرفای  و  تدارک دید  را 

ایران چیره ساخت. پربرده بر  آنرا بطور کامل  ور و نظامات 

نقد نویسانی مثل آقای آشوری حتما می بینند و شاهدند  

روز    که نظام سیاسی مسلّط بر ایران و مالیان حاکم شب و

و بی وقفه از ضّد ارزشهای اخالق بردگان دفاع می کنند و  

بی وفقه در سودای واژگونی ارزشهای نخبه و حیات بخش 

و »ما« را در کانون   «ت گذار مدرن اند که همان »منحرم  و

نه    اعتبار خویش نهاده است. بنابراین واقعیات، نه هدایت و 

و اخوان  نه  و  و  آخوندزاده  شاملو  و  و    فروغ  دوستدار  نه 

بلکه نشانه   نیستند.  به روسانتیمان دچار  او  دیگرانی چون 

 های این بیماری در کسانی ظهور دارد که ارزشهای مدرن 

را نفی می کنند یا کسانی که نسنجیده و گز نکرده مدرنیته  

و مالکهای آنرا نقد می کنند و بر اخالق بردگان و حامیان  

 جنایتکار آن در ایران مهر تایید می زنند. 

 - 2016می 26پاریس 
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 داریوش فاخری

 
 افکار   و   ایرانی  المثلهایضرب   همخوانی

 تلمود در یهودی عالمان

 
   "دانید نمی  که است تاریخی دنیا این در جدید  چیز تنها"

 (آمریکا جمهور رئیس سومین و سی ، ترومن هَری)

 
ضرب المثلها نمودار سنتهای فرهنگی یک جامعه و قومی  

 ملتها هستند.  

تجربیات مردم   یا  زمینه حس مشترک  بر  مثلها  این گونه 

 تکیه دارد که غالبا داستانی پندآموز در پس آنها نهفته است.  

زبان ساده و روشنگر ضرب المثلها جمله ای کوتاه شده از  

قصه ای عبرت آمیز و بلند است که با زبانی اغلب استعاری 

اسا کنار  در  جامعه  فولکلور  در  را  ویژه  و  ژانرایی  طیر 

 های موجود ، به خود اختصاص میدهد.   داستان

با آنکه هر فرهنگی ضرب المثل های منحصر به فرد خود را  

دارد، ولی از آنجا که مردم از زبان ها و فرهنگ هایی که با  

آنها در تماس هستند وام می گیرند و به دلیل عدم تاریخ  

  مکتوب ، سرچشمه برخی از این ضرب المثلها روشن نیست

  . 

قدر مسلم این است که  ضرب المثلها پایه علمی نداشته و 

در عرصه دانش قرار نمی گیرند. هدف اصلی بیشتر تعمیم  

و پیشبرد اخالقیات و اصول اخالقی و آراء معنوی مقبول 

 جامعه حتی قبل از ظهور ادیان بزرگ بوده است.   

 
 .  نوشتار این هدف،     پایان در و چند ای نمونه

 تو بود فاضل گیرم پدر 

های   لذت  از  پدرش  های  شایستگی  خاطر  به  کس  هیچ 

   146:2میدراش تهیلیم،  –دنیای آینده بهره نمی برد. 

مردی که خوب نیست ، نمی تواند به خوبی پدرش تکیه  

 146:2میدراش تهیلیم،   –کند. 

 ظلم بر خود می کند ، هر کس به کس ظلمی کند. 

 الف 83زُهَر، - ظالم به خودش ظلم می شود. 

 سیر از گرسنه خبر نداره

انسان قبل از غذا خوردن، دو دل دارد )به گرسنگی دیگری  

هم توجه می کند(. بعد از خوردن غذا فقط یک دل دارد  

)فقط خودش را در نظر می گیرد و باور نمی کند که رفیقش  

   3: ب12 باترا، باوا -واقعا گرسنه است(. 

 کافر همه را به کیش خود پندارد.

   10 ،  رَبا کوهِلِت -. میپندارد احمق را همه احمق

یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند  

 بیرون بیاورند. 

  توانند  نمی  عاقل  هزار  کند،  می  خراب  احمق  یک  که  را  آنچه

  هر   -  جاناتان  بِت   کِناعوت،  ها   ترات  – .  کنند  تعمیر  را  آن

 .  است عامیانه های گفته دو

ابرو   اشاره  به  با  دانا  نادان به زخم چوگان )دانا  کار کند و 

 اشاره ابرو کار کند و نادان به زخم چوگان(

 میدراش   -به عاقل یک چشمک و برای احمق یک مشت.  

 22 میشله،

هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل به غزلخوانی و  

 قمری به ترانه 

همه کسانی که خدا در دنیای خود آفریده او را ستایش می  

 الف 123زُهَر،  -برای او آواز می خوانند.    کنند و

 روزی دست خداست 

 24تانهوما، بوبر، وایِرا، پار.    -خداوند آفرید و روزی می دهد  

 راه رسیدن به صراط مستقیم پیوند و ارتباط با خدا است 

 10قرآن در سوره »آل عمران« آیه  

 
کسی که در صراط مستقیم قدم می گذارد، خدا را گرامی  

 8،3 رَبا،  بمیدبار – د. می دار
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از خدا"با   به شناختی ذاتی و معرفتی درست هم    "تقلید 

 درباره خدا و هم در اشیا و امور دست می یابیم    

ابن عربی ، موسس عرفان نظری ، در طرح معرفت شناسی  

 خود 

 
 14سوتا،  -از خدا تقلید کنید  

 بخشنده مهربان  به نام خداوند -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 
او    که  همانطور  کنم.  می  تقلید  خدا  از  گفت:  شائول  ابا 

رحیم و بخشنده خواهم   نیز  مهربان و بخشنده است، من 

 133. نیز رجوع کنید به شبات، 3مِکیلتا شیرا ، –بود. 

 علم چندان که بیشتر خوانی

 چون عمل در تو نیست نادانی 

 و

 عالم بی عمل یعنی زنبور بی عسل!

 
-خوشا به حال کسی که کردارش از علمش بیشتر باشد.  

 17الیاهو رَبا ، 

 
 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم 

 که در طریقت ما کافریست رنجیدن

 
بیند  و در عین حال سکوت می کند،   آزار می  کسی که 

یا به قول حافظ ، رند خراباتی( نامیده    -حَسید )خدا شیفته  

 629میر، یالکوت به مزا  –می شود. 

 از دل برود هر آنکه از دیده برفت

 3۵سَنهِدریا،  -دل فراموشکار است. 

 
 رطب خورده، منع رطب چون کند؟

 یا 

به   چون  میکنند.  منبر  و  محراب  در  جلوه  کاین  واعظان 

 خلوت میروند آن کار دیگر میکنند

 
چیزی را که به خودت اجازه می دهی بر دیگران حرام نکن.  

 2۵،8شرموت رَبا،  –

 
 فرزند اگر چه عیب ناک است. در چشم پدر زعیب پاک است

 
نظر  اظهار  اساس  بر  بلکه  مادرش،  گفته  به  نه  را  مرد 

 48،2 تهیلیم، میدراش -همسایگانش قضاوت کنید.  

 
 دیگ به دیگ می گوید: رویت سیاه

 
 ۵9 مِتزیا، بابا -را به همنوعان نسبت مده    عیب درونت

 
 وقتی که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود ؟ 

 
می    چه  زمستان  در  نزند،  شخم  تابستان  در  مردی  اگر 

 6میدراش میشل،  -خورد؟ 

 
 بخور بخواب کار من است خدا نگهدار من است

 
انسان نباید بگوید: تا جایی که بتوانم خواهم خورد و بیاشامم  

 خود   روزی  و  رزق   برای  باید  بلکه.    میکند  مهیا  برایمو فالک  

 13تانهوما وَیِتزه،  - . کند تالش

 
 از تو حرکت ازخدا برکت 

 
انسان باید با دو دست خود کار کند و حتماً خداوند برای او  

 13وَیِتزه،  تانهوما   -برکت خواهد فرستاد. 

 
 کار عار نیست

 
متواضعانه، مایه شرمساری نیست.      -هیچ کاری، هرچند 

 ب 49نِداریم، 

 
یا قناعت پرکند یا خاک    ---گفت : چشم تنگ دنیا دار را  

 گور ! گلستان سعدی 

 
بهشت   دروازه  اسکندر مقدونی در   پذیرش   درخواستشاه 

 .  کرد

 .  "توانند وارد اینجا شوندفقط صالحان می"پاسخ این بود: 

به ناچار درخواست هدیه ی نمود. تکه ای از جمجمه انسان 

با یک چشم باز به سوی او پرتاب شد. اسکندر می خواست 

آن را روی ترازو خود وزن کند و بر وزنه دیگر ترازو طال و  
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بی طالی  بود.  تر  سنگین  جمجمه  اما  بگذارد،  شتری نقره 

اضافه کرد ، اما فایده ای نداشت.به توصیه حکیمان مقداری 

طال  محتوی  وزنه  بالفاصله  و  گذاشت  چشم  روی  خاک 

 سنگین شد.  

این به ما می آموزد که چشم انسان از    "حکما به او گفتند: 

تمام طالهای موجود تا زمانی که با خاک گور پوشیده نشود  

 31تَمید،  -سیر نمی شود.« 

 
 شین و هر چه داری بپسند؛ قانع بن

 قناعت کن بدان یک نان که داری؛

 
دِرِخ   -از سهمت شاد باش و از اندکی که داری لذت ببر.  

 3اِرِتز زوتا، 

 
 سعدی –شفا بایدت داروی تلخ نوش 

 
 8۵بابا کما،  -چیزهای شیرین برای زخم مضر است. 

 
 کَل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی 

 زنی، باغچه خودت رو بین بزن بیلاگر بابا 

 اگر جراحی بلدی ، اول روده خودت رو جا بگذار

 اگر زیر ابرو برداری، برو زیر ابروی خودت رو بردار 

 برد اگر الالیی بلدی ، چرا خودت خوابت نمی

 
به پزشکی که خودش ناخوش است معموال گفته می شود:  

کن«. درمان  را  دیگران  بعد  و  کن  درمان  را   –   »خودت 

 4،24میدراش آگادات برشیت، 

 
 مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد

 
 7،4کتاب کوهلت ، رَبا ،  - مار گزیده از طناب می ترسد. 

 
گنه کرد در بلـــــــــخ آهنگری   به شوشتر زدند گردن  

 مسگری

 
شیال گناه کرده است، اما جاناتان  "ضرب المثلی است که :  

 1،4رَبا ،  روت -  "جریمه میشود .

 

 عیب کس منگر به عیب خود ببین

 آبکش به آفتابه میگه دو سوراخه 

 زنهسیر را باش که طعنه به پیاز می

 کالغ به کالغ میگه روت سیاه  

 کور خود است و بینای  مردم 

 
انسان هر بیماری پوستی را می بیند جز بیماری خودش   

 2،۵نِگاییم،  –

 
 د خونه همسایهاول جلو خونه خودت را جارو کن بع

 
قبل از اینکه دیگران را پاکسازی کنی، خودت را پاک کن.  

 107باب مِتزیا،  -

 
 تف سر باال، برمیگرده بریش صاحبش

 
روی   کند،  می  پرتاب  باال  سمت  به  انسان  که  دهانی  آب 

   7،9کوهِلت رَبا،   -صورت خود می ریزد.  

 
 روزی ز سر سنگ عقابی بهوا خاست

 و بال بیاراستواندر طلب طعمه پر 

 ناگه ز یکی گوشه ازین سخت کمانی

 تیری ز قضای بد بگشاد برو راست

 در بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز

 وز ابر مرو را به سوی خاک فرو خواست 

 زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید

 گفتا »ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست«  

 ناصر خسرو 

 
اغلب با همان سالح هایی که سازنده تیر  "مردم می گویند:  

 28ِپساهیم،  -  "می سازد کشته می شود.

 
 اگر باشد بنی آدم نباشد  --- دل بیغم دراین عالم نباشد  

 
نیست.    درد  از  عاری  جهان  در  مردی  یالکوت    –هیچ 

 8۵0شیمِونی تو اِکِب، 
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 زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری

 سعدی  

 
یر را بیشتر از یک پیرمرد ثروتمند یک زن یک مرد جوان فق

 6،4روت رابا ،  - دوست دارد. 

 
 ام  مرکز جهان همین جایی است که االن من ایستاده

 مالنصرالدین  

 
  -مرکز جهان دقیقاً همان جایی است که شما ایستاده اید.  

 8بِکُورُت، 

 
 در شهر نی سواران باید سوار نی شد

 
  بمیدبار  –وارد شهر که شدی. آداب و رسومش را رعایت کن  

 48،14 رَبا،

 
 چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان 

 
کسی که بزرگی دیگری را میبیند باید به او احترام بگذارد.  

 113ِپساهیم،  -

 
 دریاب ضعیفان را در وقت توانایی  

 حافظ  

 
بکن که وقتی که بی مال  با ثروتت صدقه بده و کار نیک  

 12تَنهوما بوبر رِهِه  ،  -هستی نمی توانی   

 
در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری 

 واجب 

  کشد،  می  که  نفسی  هر  برای  که  است  واجب  انسان  بر 

 2،7 رَبا برشیت و14،9 رَبا،  برشیت -.  کند حمد را خداوند

*** 
 

 پدران  اندرز کتاب

 
کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد  "گفتا که  

    "آنکه تو را کشت

 ناصر خسرو 

 
ربای هیلل جمجمه ای را دید که روی سطح آب شناور بود.  

گفت : چون دیگران را غرق کردی، تو را غرق کردند. و در  

نهایت آنهایی که تو را غرق کردند غرق خواهند شد. اندرز 

 وم فصل د  -پدران  

 
 هر که بامش بیش ،  برفش بیشتر 

 
است    بیشتر  اضطراب  باشد،  بیشتر  اموال  چه  اندرز   -هر 

 فصل دوم  -پدران 

 
*** 

 ، نداشته وجود برداشتها در نظر توافق هم   گاهی البته که

  
 سر سگ بودن بهتر از دم شیر بودن است 

 
اندرز پدران ، فصل    -ربای یونا    -   روباه   سر  نه   و   باش  شیر  دم

 چهارم

 
*** 

 
 کتاب جامعه از سلیمان پادشاه 

 
 در این گیتی سراسر گر بگردی

 خردمندی نیابی شادمانه 

 شهید بلخی  

 
زیرا حکمت فراوان ، غم فراوان بار میاورد و هر که علم را   

کتاب جامعه از سلیمان   -می افزاید ، غمش افزون می گردد  

 پادشاه فصل او 

*** 
 هدف من از این نوشتار

نشسته    مذهبیونبا آنکه از زمان صدر اسالم به بعد ، علما و  

 "اسرائیلیات  "بر مسند حکم ، مسلمانان را از خواندن آنچه  

آمیزش   و  مراوده  ولی   ، داشتند  می  حذر  بر   ، مینامند 

باعث  شد که   آنان می زیستند  با  به مردمی که  یهودیان 

برای درک تفسیر آیات قرآنی، تفصیل و تفسیر   مسلمانان
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اشارات متعدد اما گذرای قرآن به روایات تورات و دیگر کتب  

    یهودی ، به آنان روی بیاورند.

شخصیت  کعب  دو   وهببنامهای  از األحبار،  منبّه  بن 

های تازه  دانشمندان زمانه خود بودند که در شهرها و آبادی

می و  مسلمانان  برای    "ائیلیاتاسر"گشتند  را   احادیثی  و 

زمرة    در  گاه  وآمیزداشت  آنان نقل میکردند که جنبة حکمت 

توان گفت که  شدند. به جرات میکلمات قصار محسوب می

بیشتر شاعران، نویسندگان و تمام مفسران در آثار خود به 

   اند.این احادیث و اسرائیلیات پرداخته 

ابوهریره  عبداهلل عاص و  عمرو بن  از بن  نیز هزاران حدیث 

 پیامبر اسالم تهیه و به گوش تازه مسلمانان رسانیده اند. 

    
ها   نظرگاه  و  ادبیات  پای  جای   ، پایاپای  مبادالت  این  در 

را   ایرانی  پی    میتوان  نیزصوفیان  دنیا  یهودی  جوامع  در 

 گرفت.  

ابن مَیمون ، یکی از بزرگترین علمای مذهبی و فلسفه یهود  

ین ایوبی ، در نوشته ای به یک ربای دیگر  و پزشک صالح الد 

اهمیت   استفاده   ، ادهم  ابراهیم  از  از داستانی  استفاده  با   ،

روش متانت و بردباری در سلوک روحانی صوفیان اسالمی  

 مَیمون را توصیه می کند . پسرش ، ابراهیم بن موسی بن  

ریاست جامعه یهودیان مصر   1204که پس از مرگ پدر در  

راهنمای    "گی به عهده گرفت ، کتابی دارد بنام  سال  19را در  

. وی در این کتاب ، صوفیان ایرانی  "جامع برای خادمان خدا

را میستاید و به پیروانش توصیه میکند تا شیوه ای صوفی  

 یهودانه بپرورند. 

داستانها ، آموزه ها و عملکرد صوفیان عارف اسالمی به یمن  

ی راه خود را به اروپا  مترجمان ، جهانگردان و تاجران یهود

باز نمود و به شوریدگان الهی یهودی رسید. یکی از اثرات 

  "شبتا زِوی  "ژرف و عمیق این افکار را میتوان در جنبش  

یافت که به باور پیروانش مسیح موعود بود .افکار عارف و  

به جنبش   این طریق  از  اسالمی    خدا )  ها  حاسیدصوفیان 

قرن هجدصوفیهودان=    شیفتگان راه  (  مرکزی  اروپای  هم 

یافت که اثرات بارزی در عملکرد و باورهای آنان داشته و  

 دارد. 

به عنوان نمونه جای پای داستانی از مثنوی را میتوان در  

داستانی یافت از ربای کارلین ، صوفیهودی در قرن نوزدهم  

خدا میداند و فرد    شایسته  تنها  را  "من"در اروپا ، که لغت  

 آن برای معرفی خود منع میکند.    را از بکار بردن

  
تلمود یهودیان  " عالمان  افکار  المثلها و     "همخوانی ضرب 

نشاندهنده اذهان کاوشگرانه عوام و دوستی مردم با مردم  

 است.

دادن    اول  وهله  در  نوشتار  این  از  من  هدف نشان   ،

که   بزرگتری  جامعه  و  یهودیان  بین  اخالقی  همخوانیهای 

قرن در آن زندگی کردند بوده است. اذعان دارم    2۵بیش از  

ام،   حافظه  و  پراکنده  های  نوشته  بر  تکیه  حاصل  که 

دسترسی بسیار کم به منابع الزم ، در کنار نیم قرن دوری 

بخش عظیم  از ایران، تنها نوک قله کوه یخی بلندیست که  

و اصلیش هنوز زیر آب است. روایات و نوشته های پراکنده  

  ، هخامنشی  های  ملکه  یهودی،  مادران  از  پادشاهانی  از 

اشکانی  و ساسانی، دانشگاهها و اساتید ، همرزمان یهودی  

و   برگشت  ورق   ، اسالم  از  پس  دوران  در  میدهند.  خبر 

ر دولت راههای همکاری و مبادالت فکری ، مانند دوران اخی 

جمهوری اسالمی ایران ، بر یهودیان بسته شد و یهودیان از  

و   مانده  محروم  ایران  سازی  بهتر  در  خود  سهم  پرداختن 

مانده اند. یهودیان در دوران اسالمی برای مشارکت در امور 

فرهنگی مملکت خود مجبور به تغییر دین و نام شدند تا به  

  و   نویسنده   پزشک،    مترجم،    منجم،  وزیر،  فیلسوفصورت  

 ایران   اعتالی  در  سهمی  غیره   و   نگار  حدیث  و   تاریخ  و  شاعر

 .بپردازند

  با  ایران  یهودیان  فکر  مبادالت  تاریخ   که   آنجا   از  دارم  باور

  عالمانه  پژوهشهای  نظرگاه  از  و  پیوسته  بصورت  هموطنانشان

  پژوهشگران   از  جمعی  نیروی  به  مهم  این،  نشده  بررسی

 .است نیازمند تفحص و تحقیق سالها  و معتبر

دوم ، چرچیل ، نخست وزیر پیشین انگلستان جمله   وهله  در

هر چه به عقب تر نگاه  "معروفی دارد  به این مضمون که :   

. برای تحقق بخشیدن به  "کنید، جلوتر را می توانید ببینید

بررسی   بهتر  که   آنچهایرانی  کرد  خواهد  کمک  ما  به  بود 

   کنیم.بدیها و نارساییها را تکرار ن

 .  بدرود,  امید  این با
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 ابراهیم محجوبی 

 
 

 اسباب کشی 
فکر نمی کنم کسی را بتوان یافت که اسباب کشی را تجربه  

در   نیز گفته می شود و  اثاث کشی  آنچه که  باشد.  نکرده 

آن   به  اسباب    "جاکشی    "افغانستان  واژه  در  گویند.  می 

برجستگی دارد، اما در    "اثاثیه"و    "اسباب    "کشی، گرچه  

مفهوم، بیشتر تغییر مکان سکونت ) و نیز محل کار ( معنی  

می دهد. اینکه، در این تعویض زیستگاه همه چیز در یک 

چمدان و یا یک کامیون جای بگیرد، در اصل معنا تغییری 

 .پدید نمی آورد

می   رخ  زاده شدن  هنگام  فرد،  هر  اسباب کشی  نخستین 

زیستگاهی  د در  ماهه  نُه  اقامت  از  پس  رسیده  جنینِ  هد: 

جادوئی و پر رمز و راز، زهدان مادر را ترک کرده و به گهواره،  

یا نه، اصالً به جهانی دیگر نقل مکان می یابد. در این تغییر  

محل سکونت، چنانکه افتد و دانی، آدم اثاث زیادی همراه 

ه او با خود می  ندارد. جفت و بند ناف، همه وسایلی است ک

از رسیدن به زیستگاه جدید، بی   کشد و تازه آن نیز پس 

درنگ دور افکنده می شود. کما اینکه، در اسباب کشی های  

یابد می  مشابه  سرنوشتی  اثاث  از  بخشی  هم   .بعدی 

آبادی   یا  شهر  یک  در محدوده  است  ممکن  اسباب کشی 

ا حتی  صورت گیرد و نیز می تواند از دیاری به دیار دیگر و ی

  "کوچ    "از کشوری به کشور دیگر باشد. مورد آخر، معموالً  

یا مهاجرت نامیده می شود و در گوهر خود چیزی به مراتب 

 .بیشتر از یک اسباب کشی معمولی است

دومین قطع بند ناف    "اثاث کشی همچنین می تواند حالت  

پیدا کند. هنگامی که جوانان به قصد تحصیل یا کار و یا    "

ندگی مشترک با یار و دلبند، خانه پدری را ترک می آغاز ز

 .گویند

اسباب کشی گرچه در شکل تنها یک جا به جائی مکانیکی  

است اما می تواند از آن فراتر رود و نوعی تحرک اجتماعی  

معنی دهد: کسی که تا کنون در اتاقی ساده و یا آپارتمانی  

تغییر   با  یعنی  شرایطی،  تحت  زیست،  می  جایگاه  محقر 

به   یا حتی  بهتر و  و  تر  آپارتمانی بزرگ  به  اجتماعی اش، 

 .خانه ای مستقل اسباب می کشد

و نیز اسباب کشی می تواند در چارچوب پدیده ای رخ دهد  

نامیده می شود.    Gentrificationکه در جامعه شناسی

و آن عبارت است از جا به جائی موزاییک اسکان در محالت  

که در واقع جلوه ای از بازتاب نابرابری  یک شهر. این پدیده 

و کژکاری اجتماعی در بازار مسکن است، معموالً به دو شکل  

به محله معینی از شهر که به طور عمده    - 1اتفاق می افتد:  

محل سکونت خانوارهای کم درآمد است، چنان بی توجهی  

همان   در  باالتر  درآمد  با  ساکنان  نهایت  در  که  شود  می 

ر به محله ای آبادتر و بهتر نقل مکان می کنند.  محله، به مرو

ناحیه ای در شهر، از طریق بازسازی ها و نوسازی ها،    -2

از  را  جدیدی  ساکنان  که  یابد  می  جذابی  موقعیت  چنان 

دیگر بخش های شهر به سوی خود می کشد و از این راه  

اجتماعی   بافت  دگرگونی  انجامد  - به  می  آن   .فرهنگی 

توا می  وقتی  اسباب کشی  باشد:  اجباری  یا  و  اختیاری  ند 

شخص با کسب موقعیت شغلی بهتر و ارتقاء سطح زندگی  

خود  کاری  به  آشکارا  کشد،  می  اسباب  بهتری  مسکن  به 

خواسته و دل خواسته دست می زند. اما مواردی هم وجود  

به   یا  اسباب کشی مجبور می گردد و  به  دارد که شخص 

سب بودن مسکن و یا  صورتی به او تحمیل می شود. نامنا

نامناسب شدن وضعیت مالی و زیستی شخص، طبعاً او را وا  

می دارد تا به مسکنی همخوان با شرایط جدید زندگی اش  

اجباری  های  کشی  اسباب  همه،  این  با  کند.  مکان  نقل 

دیگری نیز وجود دارد که هیچ انسانی نه آن را آرزو می کند  

دان افکندن انسان  و نه شایسته آن است. دستگیری و به زن 
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اسباب   اشکال  ترین  بد  از  یکی  آن،  علت  از  نظر  قطع  ها، 

کشی اجباری است. و نیز، انتقال و اسکان اجباری یک قوم  

فشار  زیر  و  حکمرانان  سوی  از  معین  اجتماعی  گروه  یا 

سرنیزه، یکی از تلخ ترین اسباب کشی هاست. همین طور، 

، باز در همین تبعید کردن انسان ها از خانه و دیار خویش

به  که شخص  اجباری می گنجد. جائی  اثاث کشی  مقوله 

رغم خواست خویش، به سکونت گاه دیگری فرستاده می  

شود. به گفته دوستم اسد سیف، در طول تاریخ، یهودیان  

بیش از دیگر گروه های انسانی در معرض اسباب کشی های  

اسباب    اجباری بوده اند و شاید در این ارتباط، باالترین رقم

 .کشی را تجربه کرده باشند

و سرانجام، اسباب کشی دیگری هم هست که ناشی از شیوه 

زندگی انسان هاست. مانند ییالق و قشالق کردن ایالت. در  

انتخاب   برابر یک  در  انسان ها  اثاث کشی هم،  از  مواردی 

این جمله اند گریختن از فجایع   از  گیرند.  اجباری قرار می

اجتماعی مانند جنگ و یا فجایع طبیعی نظیر زلزله، سیل 

و غیره که در آن انسان ها پاره ای اثاث و اسباب ضروری را 

 .ود به این سو و آن سو می کشندبه معنای واقعی کلمه با خ

اصل خویش  و در  موارد  بیشترین  در  اسباب کشی گرچه 

اقدامی برای رسیدن به آسایش بیشتر است، اما تا رسیدن  

به آن آسایش مورد نظر، معموالً با کلی سایش و فرسایش  

همراه است! هم برای اسباب و اثاثه و هم برای خود انسان! 

هر   در  که  است  این  نه  وسایل  مگر  کلی  کشی،  اسباب 

فرسوده و سائیده دور انداخته می شود؟ بی سبب نیست که  

سه بار اسباب کشی    "در همین ارتباط آلمانی ها می گویند  

! است  حریق  بار  یک  اسباب    "معادل  هر  دیگر،  به سخن 

است همراه  کُشی  اسباب  از  درجاتی  با  همواره   !کِشی، 

گونه های مختلف رقم و اما، از آنجا که زندگی انسان ها به  

می خورد، بنابراین اشکال و به ویژه شمار اسباب کشی آنان  

نیز متفاوت است. در همین راستا، یک اسباب کشی دیگر  

هم داریم که همانند نخستین آن یعنی تولد، برای همگان  

و   اشکال  که  چند  هر  است.  مرگ  آن  و  ناپذیر  اجتناب 

مت بسی  هم  کشی  اسباب  واپسین  این  و  چگونگی  نوع 

 .متفاوت است

تفریحی    "اکنون می خواهم این نوشته را با آوردن نکته ای  

به پایان برم: این جانب یک بار اسباب کشی    "تحقیقی    -

رسیدم!    26های خویش در طول زندگی را شمردم و به رقم  

چیزی که خودم را نیز شگفت زده کرد. کما اینکه، تنها در  

دوران چهار ساله زندگی در خالفت حاکم بر ایران، چهار بار  

اسباب کشی داشتم. فکر می کنم بد نباشد شما نیز اسباب  

شوید!   دقیق  آن  در  و  بشمارید  را  تان  زندگی  های  کشی 

برای کسانی چون من ویژه  به  نیست.  بدی  در   تفریح  که 

 !غروب زندگی، منتظر آخرین اسباب کشی خویش هستند
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، در شهرستان مراغه آذربایحان شرقی، و فارغ التحصیل رشته 1340متولد    "رضا آرتمن"با نام هنری    "محمدرضا شاهی"من  

نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران،نقاشی را زیر نظر اساتید آن زمان دانشکده و عکاسی را هم در همان سالها از 

استا  "دکتر هادی شفائیه"استادم   تا سه سال پیش )فوت  ارتباط  این  این  آموختم که تداوم  بود. و ماحصل  برقرار  د شفائیه( 

 آموختنها انعکاسش در عکسهائی نمود دارند که ده سالیست تمام وقت به آنها پرداخته ام.

به اعتقاد بنده گذر از مدرنیسم و پسامدرنیزم و آغاز هنر معاصر در حیطه هنرهای دیگر بسیار باشکوه انجام گرفته و این            

یمالیسم اوجی پیدا کرد که عناصر بصری حاکمیتشان بر تصویر بیشتر از بازنمایی طبیعت جلوه گر بود شکوه در عکاسی با مین

و گویی عناصری که اینبار عکاس انتخاب میکرد در خدمت قاب بود و الغیر. اما در تمام عکاسی های مینیمال و کانسپت به 

اهمیت داده میشود تا قالب و فرم همگن با مفهوم. و تا زمانیکه   حهت عینیت ابجکتیوی عکس، باالجبار بیشتر به معنا و روح اثر

دوربینهای امروزی با امکانات بروزشان صرفا بازنمایی واقع را بر عهده دارند باید چاره ای اندیشید و به نفع تصویر کاری انجام  

رن گذشته راهکاری بوده برای گریز از  ق  ۵0تا    40در دهه های     "کارتیه برسون"ی  "قطعیت لحظه"داد. اگر بپذیریم که تئوری  

ابتذال ثبت صرف، من نیز به نوعی تداوم همان ایدة برسون را پیگیری کرده ام اما با دیدی فراتر در همسانی محتوا و قالب و  

شکل ظاهر. و من همه تالشم اینست که با استفاده از امکانات تکنولوژی برای خلق عکسهائی بعنوان یک قاب منسجم بصری 

بکوشم؛ چرا که عکاسی نیز مانند سلف دیرین خود یعنی نقاشی از همان اصول و مبانی تئوریک بصری بهره میبرد. و من با  

استفاده از این امکانات مدرن با تالشی مداوم در قالب و فرم به ظن خویش عکسهائی ثبت کرده ام که هم میتواند هنر ندانستن 

دیدگاهی اشتباه به حساب آورد. برای اثبات این ادعا گاه عکسهائی گرفته ام که با یک    عکاسی و ظن عملی مکانیکی بودن آن را

نقاشی مدرن میشود همسان تلقی کرد. و مهمترین ویژگی آنها این است که تمامی این عکسها صرفا با دوربین گرفته شده اند و  

 ر آنها بکار نرفته است.هیچ نرم افزار ادیتی بمانند فتوشاپ و غیره در حرکتهای بوجود آمده د

 البته در چرائی اهمیت اینگونه عکسها مانیفستی دارم که از نگاهی جهان بینانه به هستی  حکایت دارد.

من در این ده سال در چند شاخة عکاسی، عکسهائی گرفته ام که مهمترین آنها همان عکسهای حرکتی میباشند    -1 

نمیشود در محتوا، به کمال، اثری آفرید. در این عکسها به جهات مختلفی عناصر در قاب  که اعتقاد دارم بدون حرکت قالبی  

حرکت دارند که عمال در دوربین ناممکن میباشد. و ابتیاع این عکسها در کسری از ثانیه با کمپوزیسیون و ایستائی یک قاب و  

تنها عکسهای مربع آنهم از عرض برش خورده اند.    بدون هر برش و دتایلی از یک عکس می باشند، فول کادر دوربین هستند و

با حداکثر کیفیت فوکوس  قابل چاپ  متری  بزرگ  و همه عکسها در سایزهای  است  لحاط شده  ثبت  زمان  برش در  این  که 

 میباشند. 

 

بخش دیگر عکسهائیست که با توجه به تئوری زیبائی شناختی گشتالت و با دقت به عناصر بستاری گرفته ام و    -2 

عی در این عکسها بر این بوده هیچوقت بعنوان یک عکس تمرینی و یا اولویت عناصری ساختاری دیده نشوند و صرفا این موارد س

 نهفته در ذات عکس نمود داشته باشند و باز همه عکسهای مورد نظر در نگاه به طبیعت شات زده شده اند. 

 

اکید به عناصر بصری و نگرشی رمانتیک به شرایط جوّی، یک بخش دیگر نگاه من به بازنمائی طبیعت هست با ت   -3 

که تمام سعی من در این عکسها اینست که از عناصر بصری در نهان هر عکسی سود ببرم، و در اولویت خود نمائی خود طبیعت  

ه زیربنای  می باشد. و کمپوزیسیون در این عکس ها در خدمت بازنمائی طبیعت هست منتهی با توجه ویژه به عناصر بصری ک

 این عکسها را پی می ریزند.  

 

در این میانة بعد از تجربة بخش های متفاوت نیم نگاهی هم به سورئالیزم داشته ام  و دخول در این بخش با    -4 

به خلق اثری سورئال با دوربین    "فیلیپ هالسمن"و    "دالی"دوربین برای من حذابیتهایی دارد که وقتی به عکسهائی که در تالش  
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خواست از عکاسی در جهت سبک سوررئال استفاده کند بیشتر وقتی می  "سالوادر دالی"اهی می اندازم متوجه می شوم که  نگ

کرد با پرتاب آب و گربه به داخل کادر عکسی سوررئال بیافریند. که از نظر من فرض  گرائی دوربین شد و سعی میدرگیر عینیت

ه شکست داد و نتیجه دقیقا یک عکس با تمام عینگرائی محض هست تا یک قاب  را در این پروژ  "دالی"عینیت تام در عکس  

گرایانه  تواند مثل یک نقاش، ذهنام دوربین من میرسیده  "هالسمن"و    "دالی"ای بهتر از  سورئال. من اما فکر میکنم به نتیجه 

 ام.های بسیاریست که گرفته و حتی سوررئالیستی عمل کند و شاهدش قاب

 

هم عکسهائیست از رقص سماع گرفته ام باز با توجه به یک قاب منسجم بصری که به ظن خودم شات هائی  یک بخش   

 متفاوت تر از بقیه میباشد. 

 

بنده هفت سالیست در ترکیه ساکن هستم و تاکنون نمایشگاه هائی در ایران )که همیشه با جلسة نقد و بررسی عکسها توسط 

،( داشته 2019، آنتالیا  2016، آنکارا    2014کیه )نمایشگاه های انفرادی در شهر سامسون  اساتید فن( و در شهرهای مختلف تر

ام که بجز نمایشگاه ها در انحمن های عکاسی شهر های مختلف نمایش آثار به شکل اسالید، همزمان با سخنرانی بوده است. و  

و بنیانگزار انجمنهای عکاسی آنکارا و استانبول مقاله  دارای نشان لژیون فرانسه در عکاسی    "محمت بایحان"در ترکیه پروفسور  

 ای در مجلة عکاسی انجمن عکاسان ترکیه در حق این عکسها منتشر کردند. 

در پایان یادآور می شوم که گاهی دست به قلم می شوم و متن های شعروارة من در رادیوها خوانده شده و مصاحبه های متعددی  

هالل، یئنی یوزییل و ...... و   اده ام و در حق عکسهایم به تفصیل روزنامه های جمهوریت، حریت،با روزنامه های ترکیه انحام د

 و رادیو آنتالیا مصاحبه هائی نیز داشته ام. TRTهمچنین شبکه های رادیو تلویزیون 

 

 یک نمونه از متن ها 

 

زدنهای خودم در صبحگاهانِ آفتاب نزده خالص میشوم از چه  این درد بی پایان این شادی رو به زوالِ ناتمام، میکُشد مرا، از نق 

کنم چه کنم های بعد از بیداری از سر در گمی های روزانه از ولگردی های تکراری، و گز کردنهای سر در گریبانی، که هر روز،  

ای در کمین شکار، من هر شب، همه وقت، مرا با خود میبرد، میروم بدون پاهایم. مارِ خزنده، سفت و سخت بیحرکت. درنده  

نمیروم میبرند مرا پاهایی چند به نجواهایی که به الالیی میماند الالیی های مادرم. نه نیست. اما تنها ال ال ال هایشان را میشنوم 

کلماتی نامفهوم بی معنی به انکارِ هر چی جز خودشان. با اینها بدرقه ام میکنند. کسانی که بالماسکه های غمگینی بر خنده  

هایِ بی معنی شان کشیده اند کسانی که زندگی را بدرقه میکنند با کالمِ مرگ. کسی آنطرفتر بیصدا بیحرکت روی پاهایِ خویش  

مرده، نظاره میکند مرا؛ بیرق سفید مرگ را بکناری میزنم دستی تکان میدهم اما او واقعا مرده. کفنم را دور بدنم میپیچم منهم  

 آبی از آبی تکان خورده باشد اال بر سر پا مرده ای که تنها شانه هایش میلرزد.  میمیرم در سکوتی بدون اینکه
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 عکسهای حرکتی 
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   عکسهائی با توجه به تئوری زیبائی شناختی گشتالتبخش دوم؛ 
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 بازنمائی طبیعتبخش سوم؛ 
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 نیم نگاهی به سورئالیزمهایی با  بخش سوم؛ عکس
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های تازه منتشرشدهمعرفی کتاب  
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مامی اسبت را چگار کردی؟« گوشه ای از  »

 فجایع ناگفته 

 
 نویسد؛ در رابطه با این کتاب می میهن جزنی

 «کردی؟  کار  چه  را  اسبت  مامی  »ی کتاببا مشاهده

ای  ای برای کودکان است. ولی لحظهکنم قصهفکر می

می پرانتز  داخل  کلمات  به  حکایت  )  :افتد بعد چشمم 

 ( تبعید

مقوله از  داستان  که  درمیابم  است.  بالفاصله  دیگر  ای 

داستان زندگی یک ایرانی از نسل چپ بعد از من است  

سرکوب از  رهایی  برای  حا که  استبداد  و  بر  ها  کم 

می بهای  سرزمینش،  به  تاوانی  راه  این  در  و  کوشد 

 .پردازداش میزندگی

شود که هزارانی چون او، در این  او دچار سرنوشتی می

شده قربانی  قدرت  راه  با  که  استبدادهایی  قربانی  اند. 

عرصه تمام  مذهبی  در  ایمان  را  ما  تاریخی  ی 

 .فشارندهای خود فشرده و میچنگال

ای از  »مامی اسبت را چه کار کردی؟« گوشهداستان  

ی بیشماری است که  فجایع پنهان و نگفته و بازنگفته

های ماندگار تاریخی را بر  ها و زخمای از رنجتنها گوشه

 .نمایاندجان ایرانیان باز می

های  ها و آسیبها و رنجدلهره  تنها   نه   این سرگذشت

)همسر و    بیشماری که بر جان نویسنده و بستگان او

ای تاریخی  نماید، بلکه فاجعهفرزندان( نشسته را باز می

 .دهدرا پیش روی خواننده قرار می

خوانم، سطر به سطر و گیرم و میکتاب را به دست می

پاراگراف به پاراگراف. داالنهایی به سوی عصر وحشت  

می گشوده  دیدگانم  برابر  در  تباهی  و  سیاهی  شود.  و 

ی که جمهوری اسالمی برایمان به  همان تباهی و بربریت

ی  های سخت و پر مخاطره، صحنهارمغان آورد. گذرگاه

  بغل  در   را   بهاره»اش،  جدایی مادر از فرزند سیزده ماهه
  در   را  کوچکش  هایدست  بوییدم، می  را  او  و  گرفتم

  حال   فشردم، می  خود   به  را   او   و   بودم   گرفته   دستانم 
  حالی  در » :دهدکمی دورتر ادامه می «…داشتم  عجیبی

  سمت   به  را   صورتش   بهاره  داشتم،  آغوش  در   را   آزاده   که
  را  کوچکش  دستان  و  کرد می  گریه  بود،  برگردانده  من
  قلب   در   همیشه   برای  که  تصویری  داد. می  تکان   هوا  در
اختیار  رسم بیبه این جمالت که می. «..نشسته  مغزم  و

ا  شود. زیرا خود مادرم، و هنگام اختفاشکم سرازیر می

ام  ها از فرزندانم، بابک و مازیار دور بودهدری، ماهو دربه

و نگران سرنوشتشان. و اکنون با خواندن این سرگذشت  

به خواندن  دردی مشترک در وجودم سرریز می شود. 

 :دهمادامه می

 
فشارد تا  بتول، در همان حالی که آزاده را در بغل می

یر نیفتد،  در اثر حرکات ناگهانی اسب، از آغوشش به ز

از یاد آن مادری غافل نیست که چند روزی در منزلش  

بسر برده و دیده که چگونه این مادر عاشقانه پسرش را  
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دوست دارد، و چندی بعد جالدان این تنها پسر او را  

 .کشندمی

داند که همراه همسر و فرزند خردسالش باید  بتول می

 .محکم و بدون تزلزل از هفت خوان بال عبور کند

ها، فرزند در آغوش، روی اسب  او در یکی از این گذرگاه

  که   پاسداران،   تیررس  از   ماندن  دور  برای نشیند؛  می

  یمزرعه  در  را   شب  کنند،می  کنترل   روز   و   شب  را   مرزها

  چون  را  بازوانش  درحالیکه  و  رساندمی  صبح  به  گندم 

راف کودکش حلقه کرده تا خارها بدن او  اط  در   کمانی 

توجه  را   و  نکند  گریه  و  نشود  بیدار  او  تا  نیازارند، 

 .نکند جلب  ها را به سوی آنها گشتی

آنچه در این جا مهم است، بعد انسانی قضیه است که  

برای بتول مساله این نیست که فقط بیم جان خود و  

فرزند و همسرش را داشته باشد. بلکه در همان حال  

سلیمان بهروز  خانه  فراز  بر  خیالش  رفیق  پرنده  ی، 

آید، که چگونه پس از هجوم  شان به پرواز در میهمرزم

پاسداران به منزلش برای دستگیری او، بهروز خود را 

به طبقه سوم می برابر چشمان  به سرعت  رساند و در 

ی آشپزخانه  همسر و فرزند خردسالش خود را از پنجره

می پرتاب  حیاط  سنگفرش  روی  خون  به  در  و  کند 

ی دلخراش را دیده، از  ه این صحنهغلطد. پسرش کمی

  همسر   یاد   بتول  … شود وآن پس دچار لکنت زبان می

رزند کوچک بهروز است که پاسداران آنها را دستگیر  ف   و

 …برندکرده و به زندان اوین می

می فاجعهبتول  داستان  و  بماند  زنده  رژیم  خواهد  بار 

 .جنایتکار اسالمی را به آیندگان منتقل نماید

گفته زوربای  یاد  خالق  کازانتراکیس،  نیکوس  از  ای 

دانم این است که  افتم : »تنها چیزی که مییونانی می

خود   پای  روی  هنوز  و  است  زخم  از  مملو  من  تن 

 .«امایستاده

می خود  پاهای  روی  همسرش  و  و  بتول  آنها  ایستند. 

نسل قبل از آنها جا پای خونین خود را بر سنگفرش  

د، نسل دل به دریا زدگانی که سر  کننتاریخ حک می

های رژیم مذهبی  ها و تمامیت خواهیتسلیم به پلیدی

قصه این  آری  نیاوردند.  اما  فرود  نیست.  کودکان  ی 

ی این  ی او و نسل او برای کودکان آیندهی پر غصهقصه

کشتارهای   از  که  کودکانی  خصوصا   . است  سرزمین 

برقرارده بدو  از  حتی  و  هفتاد  و  شصت  رژیم  های  ی 

بی اسالمی  دنیا  جمهوری  به  هنوز  بسا  چه  و  خبرند 

رزه در راه آزادی و  مبا  راه   که  بدانند نیامده بودند؛ تا  

عدالت راهی بس طوالنی و پر سنگالخ است. آری آن  

عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهرخفته  

 ندانست، کیستند؟ 

 2022 آوریل  2۵  پاریس، 
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پریشانی زین العابدین حسینی: شرح 

 چند حکایت و یک گزارش

   

 
  ا

 زراعتی   اصر ن  :نویسنده

هایِ آخر دهة شصت و اوایل  های این کتاب در سالحکایت

و اواسطِ دهة هفتاد نوشته شدند و اغلب پس از انتشار در 

از کشور، در سالِ   در قالب کتابی با    1377نشریات خارج 

»زین مستعار  نام  با  من«  پریشانیِ  »شرحِ  العابدین  عنوانِ 

لُس  در  یافتحسینی«  انتشار  آمریکا   .آنجلسِ 

المللی  وگو با بخش فارسی رادیو بینناصر زراعتی، در گفت

همه سال  گوید که انتشار این کتاب، پس از اینفرانسه، می

ست به خواست بعضی با نام حقیقی نویسنده، پاسخِ مثبتی ا

دوستانِ دور و نزدیک، و چون دیگر ضرورت استفاده از نامِ  

 .مُستعار وجود ندارد، آنها را با نام خود منتشر کرده است

 
ها مجموعه سیزده داستان کوتاه از ناصر  خواب آبی و کالغ

تر »نشر کتاب ارزان« در سوئد آن را  زراعتی است که پیش

در حال  و  بود  کرده  در   منتشر  کتاب«  »باشگاه  سایت 

 فیسبوک بازچاپ شده و قابل دانلود است.

 
خلقیات ما ایرانیان از آثار مشهور محمدعلی جمالزاده  

توان آن را نخستین اثر انتقادی در رفتار  است که می

ایرانیان دانشت. این کتاب با ویرایش ناصر زراعتی از  

سوی انتشارات آرش و خانه هنر ادبیات )سوئد(  
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توان از  منتشر شده است. نسخه رایگان آن را می

 فیسبوک دانلود کرد.    سایت »باشگاه کتاب« در

 

 
 

 :کتابی تازه از نشر نقطه

 سازمان ملی زنان ایران 

ی زن،  جنبش دانشجویی در خارج و مسئله

 پیش از انقالب

 مهناز متین ـ ناصر مهاجر 

 
ژانویه /  1343سازمان ملی زنان ایران که در دی ماه 

، در پیوندی تنگاتنگ با کنفدراسیون جهانی  196۵

  ی ملی( پیدانشجویان ایرانی )اتحادیهمحصلین و 

ست که زنان ایرانی در  ریخته شد، نخستین تشکلی

 .خارج از کشور بنیان گذاشتند

 
ی این نخستین سازمان زنان،  پژوهش در تاریخچه

رغم عمر کوتاهش، ما را در شناخت رویکرد بخش  به

مهمی از نیروهای چپ و دموکرات نسبت به جنبش  

ی زن،  ند. چنین رویکردی به مسئلهرسازنان یاری می

های چپگرا  های بعد نیز مبنای عمل جریاندر دهه

ویژه پس از انقالب  قرار گرفت که نمودهای آن، به

 .، بارز شد13۵7بهمن 

 
ست  ای پژوهشیبخش نخست این کتاب، نوشته

گیری سازمان ملی  ی زمینه و چگونگی شکلدرباره

ذارانش، آگاهی آنان  گ زنان ایران، مبانی فکری بنیان

هایی که در  ها و هدفی زن، آرماننسبت به مسئله

کردند، مناسبات این سازمان با  راه آن مبارزه می

کنفدراسیون، دستاوردهای آن و مشکالت و موانعی  

که به فروپاشی زودرس سازمان ملی زنان ایران  

 .انجامیدند

 
ی گفتگو با شماری از  بخش دوم، دربرگیرنده

اندرکاران این سازمان است که  ذاران و دستگ بنیان

 .اندروایت و تأمالت خود را از این تجربه بازگفته

در بخش پایانی کتاب، چند سند به خواننده عرضه  

 .شده است

 نام کتاب: سازمان ملی زنان ایران

ی زن،  جنبش دانشجویی در خارج و مسئله

 پیش از انقالب

 مهاجر نویسندگان: مهناز متین ـ ناصر 

 1401چاپ نخست: آلمان، بهار 

 صفحه  2۸0

  1۶یورو، آمریکای شمالی:  15قیمت در اروپا: 

 دالر

 
 دستیابی به کتاب از راه تماس با نشر نقطه 

https://www.noghteh.org/product/nationa
women/-iranian-of-organization-l 

 های ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی و کتابفروشی
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 رویارویی در جهنم 

 
 نویسنده؛ بها لیلی 

 خوانیم؛بر پشت جلد کتاب می 
 

زندگی   اجبار  به  جهان  وسعت  به  زندانی  در  آدمی 

ها و دردهای  کند. هر روز مجبور به تحمل شکنجهمی

ست. هنگامی که عشق طلوع و انسان خود را  بیشماری

کند، تیک تاک  برهنه و عریان کنار دیگری احساس می

ی زندگی عکس هم  کند. چرخهساعت را فراموش می

عمل کند، هیچ مهم نیست. چیزی برای پنهان کردن  

ماند. شاید خرامان خرامان سوسویی از مرگ را هم  نمی

تجربه کنی. شاید با خود بگویی، من، دیگر من نیستم،  

آن   در  که  جهنمی  آن  از  را،  من  کن  حاشا  و  بیا  تو 

میزیسته آنش  از  را  چیز  همه  دیگر  دیدن؟  کنی.  ام. 

ر دریچهجهان  از  با  ا  هم  آخر  در  دید.  خواهی  او  ی 

شوی و  ای اجباری بر پشت مجبور به ترکش میکوله

 .در اعماق این جهانِ جهنمی غرق خواهی شد

 
 13۸2تابستان 

خورشید   کذایی.  زود  صبح  همان  بود.  تابستان  اوایل 

با گرمای خود  می  کنار  را  هایهداشت کم کم سا  زد و 

شد  کرد. در هر طرفِ خیابان صفری، میاعالم وجود می

دید   را  مردم  جوش  و    کردن   باز   حال  در  کهجُنب 

  طرف  آن.  بود  ظهکار بودند. همان لح  عِا و شروهمغازه

  من  بهسیاهِ درشتی نمایان شد. داشت    چشمانِ  نانوایی،

عظمت جهان را در آن    توانستی کلِ می  ؟کردمی  نگاه

ها را در خود غرق  تاریکترین شب که  اییببینی. سیاه

بود،  می تاریخ  دروغ  بزرگترین  این  انگار    که کرد. 

  کهکردم  . درک نمیانددهن غافل مانآ  ثبت  از  مورخین

  سوال هزاران. بودند شده خیره  من  به هاچشم این چرا

سیاهِ آبشار    موهایِ.  بود  گرفتن  شکل  حال   در  مغزم  در

  آبشار   بزرگترین   بلندی  به  موهایی.  شد  نمایان   اشنهگو

که    .شهر روسر گیسوانی  رنگی  یِزیر  حال    قرمز  در 

یارای پنهان کردن  و لچِک روی سر،  خودنمایی بودند  

  که ی قرمز رنگی  ها را نداشت. با لباس سادهآن زیبایی

توانستی زیبایی  می  ،بود  شده  مزین  آبی  و  زرد   گلهای   با

ببینی.    تمامِ یکجا  را  یاد  هنوزبهار  به  ؛  دارم  خوب 

بود.    شده  کمی پاره  آن همه زیباییدامنش با    یگوشه

در جهت  احساس می کردم مسجد کناری هم داشت 

دانست  میخوب  او هم    انگار .  کردمی  حرکت   لهتغییر قب

  خدا  تنها . دهدمی حیات  زمین ما به  ، زیبایی همین  که

  پوشاندن  جهت  در   همیشه  خود  حسادت   با  که   بود

میآمدبرمی  حقیقت  قب.  تغییر  با    مومنان  له،دانست 

  نیرنگ   با   سالها   که   بازاری  و   کرد  خواهند  مسجد   ترک

 بلوغ   شروع  این.  شودمی  خراب  سرش  روی  بود  کرده  بنا

وارد    کشف   و را  من  که  بلوغی  بود،  من  برای  زیبایی 

  مثل  من   برای   که رویایی به بزرگی جهان کرد. رویایی  

 .  بود جهنم درهای شدن  باز
 

توان از انتشارات لولو در لینک زیر تهیه کرد؛این اثر را می   
 (lulu.com) رویایی در جهنم 
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بود« مجموعه شعری است از معصومه »نیازی به الفبا ن
آباد منتشر شده  ضیائی که از سوی انتشارات پریسک در خرم 

است. چند شعر از این مجموعه را به عنوان نمونه 
 خوانید؛ می 

 

 رسیدن 

 جهان توهمی است 

 کشد ها به درازا میکه سال

 هاو شانه

 و   ترکه خسته

 شوند تر میفرسوده

 کافی بود 

 تمام روز 

 و  باشیتو 

   یک کلمه 

 که ما را 

 رهاند از دشواری جهان می

 نیازی به الفبا نبود 

 نیازی به فهم جهان نبود 

 من فقط باید از تو 

 گفتم با تو می

 

 

 تبعید

 

 پوستی دارد

 تر از شب تیره

 ی بسته هزار پنجره

 و دری

 که کلیدش را

 اند! به دریا انداخته

 

19 

 
 هزار بار به دنیا آمدیم 

 زیبایی لبخند زدیم هزار بار به 

 هزار بار به زندگی دل بستیم 

   هزار بار به خورشیدهای فردا

 گفتیم آری 

 های ما را شکستند!بال

 

 

20 

 اشآن کس که خانه

 به زیر دریا رفت 

 د ترساز آب نمی

 گریزداز خشکی می

 از نفس هولناک آدمی!

 از شعرهای فادو(  20و  19 های)شماره
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 دیدار 

 بند بیاید منتظرم باران 

 هوا پاک و آفتابی شود

 ها و کودکان بدرخشند گل

 کمان دنیا را زیبا کند رنگین

 بار دیگر ببینمت!

 

 نام بی

 و اگر صدا نبود 

 کلمه و زبان 

 کردیم ما چه می

 در جهان تاریک اندوه؟ 

 هامان چه کنیمدانیم با قلبنمی

 در خانه گُل نیست 

 هوا نیست

 بندیم کنیم و دوباره میمیها را باز پنجره

 ایم ما به بغض و فاجعه عادت کرده

 به آماس درد و  

 هامردن ترانه

 درختان و کودکان  

 بی نور و بی هوا 

 آیند به دنیا نمی

 ایم اما ما هنوز زنده

 ها ما را صندلی

 خوانند به جمع فرامی

 ها ها و بشقابفنجان

 آفرینند رفته را بازمیهای ازدستفرصت

 روید ها میی و فراموشی در کلمهشرمسار

 پچ و حرفدر ظرف میوه و پچ

 دانیم ما نمی

 های شکسته را گلدان

 در پستوی کدام فصل 

 پنهان کنیم 

 دانیم ما نمی

 با آفتاب چه کنیم 

 با پاییز و زمستانِ در راه 

 ها ها و کلمهبا سرمای دست

 دانیم ما نمی

 با فردا چه کنیم 

 دانیم ما نمی

 میان این همه  

 امید و دلتنگی و هراس

 هامان چه کنیم  با قلب

 دانیم ما نمی

 از وحشت قرنی دیگر

 هامان را  قلب

 کجا بگذاریم. 
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ها« خاطرات مصطفی خلجی است از  »این تونسی

حضور چندماهه او در تونس برای آموزش زبان عربی.  

کوشد ورای زندگی  نویسنده با نگاهی جستجوگر می

روزمره جاری در این کشور، به حال و گذشته تاریخی  

کند، بسیار جذاب و  چه او کشف میها بنگرد. آنآن

 ست. خواندنی

ت مردمک منتشر کرده است. در  این کتاب را انتشارا

سایت »باشگاه ادبیات« در فیسبوک نیز قابل دانلود  

 است.

 

 
 رضا خندان )مهابادی(،  هانفرادیها

 نشر باران سوئد

خندان  انفرادیه  رضا  از  است  داستانی  مجموعه  نام  ها 

ای از چهار داستان است که به  )مهابادی(. این اثر مجموعه

ها را چهار فصل از یک  توان آناند. میرابطهشکلی باهم در 

هم پیوسته نیز در نظر آورد. هر  هایی بهرمان و یا داستان

گذرند. هر فصل و  هایی انفرادی میچهار داستان در سلول 

راوی   او  هم  و  ندارد  بیشتر  شخصیت  یک  داستان  هر  یا 

باشد. از چهار تن سه مرد و یک نفر زن است. داستان می

آید،  ها بر میطور که از شماره ای دارد و آنشماره هر سلول 

آن  در  زن  که  سلولی  باشند.  هم  کنار  در  باید  سلول  سه 

ها داشته ای زیاد با دیگر سلولمحبوس است، نباید فاصله

 .باشد. راویان نام ندارند

که در کدام شهر و یا حتا کشور قرار  از مکان داستان و این

های  کس که گذارش به زندانآندانیم. هر  دارد، چیزی نمی

جمهوری اسالمی افتاده باشد و یا شرح زندگی در زندان از  

باشد، بی یا خوانده  و  وقوع  کسی شنیده  هیچ شک، محل 

کشور،  پایتختِ  تهران،  همین  بسا  چه  و  ایران  را  حادثه 

 .زندحدس می
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آنشخصیت  بی  داستان  زده  های  حدس  گردد،  بیان  که 

رابطهمی در  سشود  شدهای  بازداشت  ظاهر؛  یاسی  به  اند. 

دانند. شکنجه می شوند که بگویند و اقرار اتهام خویش نمی

 .شان گرددنامهکنند، اما چیزی ندارند که اعتراف

 
 رضا خندان مهابادی ،   های زندانیادداشت

  نشر باران

چند   شامل  بگذریم،  که  پایانی  مقالة  سه  از  دفتر،  این 

بلند درب بیان است. یادداشت کوتاه و  آزادی  ارة سانسور و 

هایی به انگیزة چاپ و انتشار باشند،  آنها پیش از آنکه متن

در  گفت و  موضوع،  با  کلنجاری  خودم.  با  است  وگوهایی 

خالیِ   از  بخشی  که  است  قلم  با  فکرکردن  نوعی  حقیقت 

کنم. طبعاً عدم دسترسی به  روزهای زندان را با آن پر می 

کم  ها را ناقص یا دستین یادداشتمنابع کافی و اینترنت، ا

همه اگر  تر محروم کرده است. با ایناز داشتن محتوایی غنی

بتواند دیگرانی را در انگیزه و نکتة اصلی خود، همراه کند،  

 .به هدف خود رسیده است

 
گفت  از  مهم  بخشی  خویشتنی اینکه  متوجة  وگوهای  ام 

وضعیتم به سانسور و آزادی بیان شده است تنها برآمده از  

مثابة شهروندی محروم از آزادی بیان نیست بلکه از موقعیت  

من به عنوان نویسنده و عضویتم در کانون نویسندگان ایران 

سال از    2۵شود. عضویتی که اکنون نزدیک به  نیز ناشی می

گذرد. به اینها اضافه کنم سبب زندانی شدنم را آغاز آن می

با سانسور دولتی آن هم مخالفت  بیان    که  آزادی  و طلبِ 

 .بوده است

 از پیشگفتار کتاب

( منتقد، نویسنده و فعال  1339رضا خندان مهابادی )زاده  

ایران  نویسندگان  کانون  دبیران  هیئت  عضو  و  اجتماعی 

است. از این نویسنده عالوه بر مقاالت متعدد در نشریات،  

 :های زیر منتشر شده استکتاب

از کوزه همان برون تراود   های محل )مجموعه داستان(،بچه 

رازی  ادبیات کودک(، چنگ  بررسی  و  )نقد  اوست  در  که 

های مردم ایران ادبیات کودک(، فرهنگ افسانه  -)گردآوری  

داستان  19) درویشیان(،  اشرف  علی  با  همراه  های  جلد، 

های کوتاه، همراه  جلد، نقد و بررسی داستان  7محبوب من )

و دانه  درویشیان(،  اشرف  علی  بررسی   با  و  )نقد  پیمانه 

ها  داستان و رمان، همراه با علی اشرف درویشیان(، انفرادیه

)مجموعه داستان(، داستان در بوته )نقد و بررسی مجموعه 

 .های زندانداستان و رمان( و یادداشت

 

 
 اولین روزهای دنیا 

 نویسنده؛ احمد خلفانی، انتشارات مهری )لندن(

اولین روزهای دنیا، رمانی است از احمد خلفانی، نویسنده  

حامد،   زادگاه.«  به  »بازگشت  درونمایه  با  آلمان  مقیم 

گردد و با  شخصیت اصلی رمان به زادگاهش »کابان« بازمی

شود که برخالف گذشته دیگر شهر است  رو میروستایی روبه

ناسند. که یکدیگر را بشآنگذرند، بیها از کنار هم میو آدم

اما چه چیز باعث شده تا حامد رنج سفر را بر خود هموار 

کند و از فرانکفورت به شیراز ، از شیراز به بوشهر و سپس 
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از بوشهر به کابان بیاید؟ صرفا یک خاطره که در انبوه سنگ 

ساختمان  و  فرسوده  روستای  و  آستانهوخاک  در  ی های 

می خاطراتش  دنبال  به  او  است؟  پنهان  گردد.  ویرانی، 

خاطرات دوران کودکی، تحصیل در دبستان و عشق. یک  

هیچ عشق  این  کودکانه.  به  عشق  تنها  و  نشده  واگو  وقت 

وگو  شود. خلفانی در گفتسپیدخوانی سکوت واگذاشته می

می کوشه  اسفندیار   گوید: با 

اش را روایت  در اینجا راوی قرار است داستان عشق گذشته 

پشت که  را  وطنی  داستان  خاطره    کند،  به  و  سرگذاشته 

تبدیل شده است، همان، به قول جان پاول، »تنها بهشتی  

از آن تبعید کرد.« در حقیقت اصل  که نمی توان کسی را 

خواهد  تواند و نه میمساله در اینجا همین است؛ راوی نه می

از آن »بهشت ذهنش« بیرون برود. پس با زمان حال چندان  

ندارد.  کاری 

ز تجربه انسان تبعیدی و مهاجر است. آنچه  این تم، برآمده ا

تری دارد تا زندگی  که در زادگاه بر او گذشته عرض گسترده 

 زیسته در کشور میزبان.

 "رادیو زمانه"به نقل از 

 
 .  

  ها / فیلمنامهنام: نرده
 نویسنده: آگوست ویلسن 

 ترجمه فارسی: گیل آوایی
 gilavaei@gmai.com نشانی برای تماس:

  
تاریخ 

 ۲۰۲۲ ژوین ۱۶ / ۱۴۰۱خرداد ۲۶پنجشنبه انتشار:
  

 کردن<  نشانی برای دریافت/دانلود

https://www.mediafire.com/file/kcjcd9vtd

ysu7uz/FENCES-_August_Wilson-

Persian_GilAvaei.pdf/file 

 

مجید   توسط  نود  دهه  در  آلمان  در  سوژه  انتشارات 

محیط در شهر برمن تأسیس شد. سوژه ناشر تعدادی  

کتاب از نویسندگان ایرانی به زبان آلمانی نیز هست. از  

»تهران خیابان انقالب« اثر  توان به  جمله این آثار می

چهلتن،   مرگ»بیگانهامیرحسن  محمود  های  اثر  بار« 

های خیام« اثر صادق  فلکی، اشعار فروغ فرخزاد، »ترانه

دوم« اثر شمس لنگرودی  هدایت، »من با پاهای تو می

نویسندگان  اشاره کرد.   از  دیگر  بسیاری  از  نشر سوژه 

ایرانی، از جمله شهرام رحیمیان، احمد خلفانی، ناهید  

فریبا وفی  فرخزاد،  فریدون  کشاورز، سیدعلی صالحی،  

 و احمد شاملو نیز آثاری منتشر کرده است.  

ای است از این  »بین دو در« اثر نسیم خاکسار اثر تازه

 به زبان آلمانی.  ناشر
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