
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های اعتراضی در ایران امروز بشگامی و پشتیبانی جندر همراهی، هم  

 آوای تبعید 

 

 بر گستره ادبیات و فرهنگ 

 30شماره  – 1401 پاییز
 

  



 30 شماره                         آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای تبعیدفصلنامه 

 (2022) 1401بهار ، 26شماره 

 اسد سیفمدیر مسئول: 

 علی صبوریاین شماره:  نخستمسئول بخش 

 avaetabid@gmail.comپست الکترونیکی: 

 www.avaetabid.comسایت نشریه: 

 avaetabidبوک: فیس

 

 در آمازون: )بر کاغذ( برای خرید "آوای تبعید"آدرس 

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und 
Literatur 

برای خرید در جستجوگر سایت آمازون عنوان التین باال را درج 

 کنید. 

حافظ« سفارش -که آن را مستقیم از انتشارات »گوتهو یا این

 بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de 
www.goethehafis-verlag.de 

 

  همکاران این شماره:
پور / علیرضا آبیز/ مریم اخترکاویان/ نعمت آزرم/ آیدا امینی/ عسگر آهنین/ بیژن اسدی

زاده/ گودرز ایزدی/ افشین بابازاده/ بیژن باران/ مهدی استعدادی شاد/ سارینا اسماعیل

شتاب/ سارا بهرام/ روشنک بیگناه/ رحمت طاهره بارئی/ آبتین بکتاش/ رضا بی

حمید پوربهرامی/ گیتی پورفاضل/ افسانه خاکپور/  نسیم اسدی/ کوشیار پارسی/ بنی
خاکسار/ فیروزه خطیبی/ هادی خرسندی/ م. خردمند/ احمد خلفانی/ محمد خلیلی/ 

پور/ بهروز حشمت/ حسین حضرتی )ح. ا. حسن حسام/ محسن حسام/ فاطمه حسن

داوری/ آرتا محمد جواهرکالم/ تیرداد(/ قباد حیدر/ محسن حکیمی/ کافیه جلیلیان/ 

رضا درویشی/ منوچهر دوستی/ حسین ور/ علیپناصر داوران/ مهرداد درویش
نژاد/ محمدرضا رحیمی/ م. آبادی/ اکبر ذوالقرنین/ قاضی ربیحاوی/ ناصر رحمانیدولت

دهی/ روزبه سوهانی/ رئوف مردادی/ مهرانگیز رساپور )م. پگاه(/ رحیم رسولی/ فرامرز سه

حسن زرهی/ جالل سرفراز/ داود سرفراز/ علی سرکوهی/  /فریده رضوی/ فواد روستایی

مسعود سعدالدین/ احمد سیف/ س. سیفی/ سیلوانا/ شهال شفیق/ بهروز شیدا/ شمس 
تبار/ علی صبوری/ فریبا لنگرودی/ سیدعلی صالحی/ روزبه صالحی/ پوریا صالحی

آقا عسگری رضا عباسی/ میرزاصدیقم/ معصومه ضیائی / جواد طالعی/ رضا عابد/ علی

زاده/ حیاتقلی فرخمنش/ رضا فرمند/ محمود فلکی/ )مانی(/ علی عبدالهی/ رضا عالمه
نور/ فرزانه قوامی/ زیبا کرباسی/ علی کامرانی/ مسعود فهیمه فرسایی/ قدسی قاضی

گیر/ محمد محمدعلی/ باقر مومنی/ کدخدایی/ امیر کراب/ شهرام کریمی/ عزت گوشه

مدی/ رضا مقصدی/ ناصر مهاجر/ اسد مذنبی/ فرشته مولوی/ مونا محمدزاده/ شیدا مح

 /دهسیامک میرزاابراهیم محجوبی/ مسعود معمار/ شکوه میرزادگی/ سیاووش میرزاده/ 
ری وکار/ اسماعیل نحافظ موسوی/ مؤدب میرعالیی/ نانام/ مجید نفیسی/ مسعود نقره

 لفانیزاده/ ابراهیم هرندی/ محسن یعال/ پرتو نوری عال/ فریبا وفی/ پیمان وهاب

 /ماریان کون /آنتونیو ماکادوکارل ساندبرگ/ سمیه رستوقی/ یا / ابرتو پادی /پل الوآر

 طه حسین

 
 

 فریده رضویزن زندگی آزادی اثر  جلد: رویتصویر 
 بهروز حشمتکبوتران آزادی اثر تصویر پشت جلد: 

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

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

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

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

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

گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات منتشر می
کوشد در همین یابد. میتبعید سامان می

عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از 
نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را 

بر عهده خواهد گرفت. سردبیری میهمان 
تالش بر این است که صداهای گوناگون 
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور 
داشته باشند، چه در قامت سردبیران 
میهمان، چه در قامت نویسندگانی که به 

 شوند.  همکاری دعوت می
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
 

mailto:avaetabid@gmail.com
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 چند نکته 
شود که ایران را جنبشی سراسری در بر گرفته است. بغض چهار دهه فشار و در شرایطی منتشر می "آوای تبعید"این شماره از 

هایمان به قصد پایان  ها فریاد شده است. امیدهایمان در خواستچون آتشفشانی از گلوی مردم در خیابانخفقان سرانجام هم

 اند.  دهبخشیدن به وضع موجود، به پرواز درآم

طلبد. آزادی تنها در  های زندگی می ست که برابری زن و مرد را در تمامی عرصههاییتبلور خواست  "زن زندگی آزادی"شعار  

کند. آزادی فراتر از همه  های فردی و اجتماعی طلب میسیاست نمود ندارد، آزادی پوشش، آرایش، انتخاب را نیز در کنار آزادی

خواهد و انتظار دارد که بساط بیش از یک قرن سانسور و استبداد  و بیان را بی هیچ حصر و استثناء میها؛ آزادی اندیشه  این

 برچیده شود.  

 های جنسی و جنسیتی، زبان، آموزش به زبان مادری، و رفع هرگونه تبعیض نیز نظر دارد.  آزادی به آزادی

داد حاکم بگیرند. آزادی حکایت  کوشند داد خویش از بیند و میگذردهند، به راه آن از جان میآری مردم آزادی را شعار می

ست، در این  که چه چیزی آزادی نیست و ضد زندگیکوشد به فردایی زیبا دست یابد. اینتلخ زندگی است در ایران امروز که می

توان به آزادی  است. چگونه می  خواهیم. اما افق آرزوهایمان هنوز ناروشندانیم که چه نمیچهار دهه بر ما آشکار گشته و می

های اکنون بر آن اندیشید، از تجربهست که باید از همچنان پاس داشت که پایدار بماند؟ این آن چیزیدست یافت و آن را آن

 اند درس گرفت. چه مردم دیگر کشورها تجربه کرده ها آموخت، و از آنتلخ این سال

ها را  گام ما بودند در بند اسیرند. خطر جان آنی عزیزی که تا همین دیروز همراه و همهااکنون جانتا رسیدن به آزادی اما هم

ها تبدیل گردد و در کنار لغو حکم کند. پس؛ آزادی زندانیان سیاسی از هم اکنون باید به شعاری محوری در اعتراضتهدید می

 اعدام به قانونی ابدی در کشور تبدیل شود. 

تر از آن هستند  ها، هنر و ادبیات و هرگونه خبر. مردم آگاهر یعنی برداشتن تیغ جراحی از گلوی رسانهبرچیده شدن بساط سانسو

قید و شرط این نهادها باید هدف باشند، نفی نهادهای سانسور بر آنان نشان دهند. پس؛ نه تنها آزادی بی  " ارشاد"که کسانی راه  

 ر شوند.نیز باید شعا "وزارت ارشاد"و خفقان و از جمله 

های ها، احزاب و تشکلرساند و سازماندهی بدون سازمان ممکن نیست. پس؛ آزادی سازمانجنبش را سازماندهی به هدف می

 نشیند.  گردد و شور انقالب به شعور میها جاری میها بر زبانست که بحثصنفی نیز باید هدف باشند. در چنین موقعیتی

 

راه بودن، و  آماده شده است. هدف همانا هم   در ایران امروز  های اعتراضیدر واقع به دفاع از جنبش  "آوای تبعید"این شماره از  

 ماهه فراهم آمد.  جنبش است. این مجموعه در فرصتی یکاین با  گامیهم

  ، در اند. علی صبوری خود بر این بخشداخل کشور فراهم آورده  در  علی صبوریبخش نخست این مجموعه را دوست عزیزم  

ست در این فرصت کوتاه امکان بخش دوم آن در خارج از کشور تهیه شده و طبیعی  نوشته است.  از کم و کیف کار  "سرسخن"

، برخوردار  افشین بابازادهدریغ دوست عزیزم،  تماس با دوستانی بیشتر فراهم نیامد. در تدارک بخش شعر بخش دوم از یاری بی

 اند.به آن جان بخشیده "آوای تبعید"ن شماره ام. با سپاس از این دو دوست گرامی و تمامی عزیزانی که در همکاری با ایبوده

اسد سیف 
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 بخش نخست 
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 سر سخن
 ما چقدر دوریم

 ! وجهان چقدرنزدیک است

 .در ناکجای این جهان اگر گلی شکفته گردد، صدای تپیدن روشن رویش به وضوح  شنیده می شود

 
 م؟یدر جغرافیای وحشت و سرکوب  می بیند هنگامی که گلفرش خیابان ها می شوی جهان هم ما راآیا 

 .نداریم؛ هنگامی که محکوم  به  خودکشی جمعی می شویم  آیا ما را  می بیند جهان؟ ما را که سهمی جز بوسیدن خاک

 
سهرکوب گشهوده   مقابل خشهونت و دادخواهی دیگر  در یبار دیگر، شههریوری دیگر، در تاریخ ما خم شهد و به خاک افتاد و پرونده

 .گردید

 دخمه ها و  ، ماشهین سهرکوب به شهکل پنهانی، با به قربانگاه بردن جمعی زندانیان سهیاسهی از1367اما این بار مثل شههریور 

در هرکوی و برزن  رای وحشهی و عریان خود  سهلول ها، دسهت به سهرکوب خونین نزد؛ بلکه با به خیابان آوردن پادگان ها، چهره

 .مقابل مردم بستوه آمده به نمایش گذاشت در

دل مردم گرسهنه از شههر کوچک سهقز پا به کوچه گذاشهت؛ نه   در سهومین ماه تابسهتان، دری گشهوده شهد و غزال زیبای اورامان از

بیسههت و پنجم    امینی در   "ژینا"هیچ کس نمی پنداشههت با به خاک افتادن مهسهها  ،من ؛ نه تو، نه ما؛ نه شههما و نه هیچ کس

، اینگونه نسهل جوان به پیشهگامی زنان مثل  ققنوسهی از خاکسهتر خشهم و فقر و تهی دسهتی و سهرکوب، 1401شههریور سهال 

  " زن ، زندگی ، آزادی"و به خیابان ها بریزند و در پی اسهتیفای حقوق پایمال شهده ِ خویش شهعار   هول و هراس سهر برآرندبی

 .سردهند

شهدند و  نتوانسهتند به درسهتی به تحلیل و بیان آنچه که در کف خیابان می گذرد پاسهخ  هر سهه غافگیر  ،اسهتعلم، هنر و سهی

 .دهند

آزادی تبلور کامل خواسهت جوامع بشهری درتمامی ِ عرصهه های اجتماعی اسهت و تحقق این شهعار ، رهایی     شهعار زن ، زندگی و

 .پی خواهد داشت نابرابری جنسی دراز بردگی سرمایه و دین و   زن و اجتماع را

خورده، تمام قد مقابل خشهونت بر زنان ایسهتاده و با هشهت   پیوند  "زن ، زندگی، آزادی"  اینک بیسهت و پن  شههریور با شهعار

 .یگانه شده و تحسین جهانیان را برانگیخته است  ،جهانی زن روز ،مارس

 .ماند ی تاریخ خواهدحافظه ان درهای زنان شجاع و جسور ایرفشانیبه یقین شجاعت و جان 

 .ایران وجهان را گرامی خواهد داشت پاخاسته و سرفرازسال در بیست و پن  شهریور دنیا جسارت زنان به و هر

 .طلب ایرانویژه ی شعر و داستان تقدیم می گردد به زنان آزادی خواه و برابری

 

 علی صبوری

 1401آذر   8
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 در زندان    نی بکتاش آبت سه شعر از  
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 بکتاش آبتین 

 
 

 جاودانگی 

-----‐--- 

 دو عصا

 زیربغل آزادی 

 شیر مردی هفتادو پن  ساله

 شمرده ، شمرده

 . پله ها را باال می رود              

 
  او زندان و زندانبان را 

 درخود حبس کرده است               .

   اوین/ 99آذر 

 

 آنها همگی یکنفر بودند 

-------------------- 
 .پلیس ها اورا بادستبند به بیمارستان بردند

 .حضور پلیس اورا عمل کردنددر 

 وبرای آنکه جنازه فرار نکند

 پلیس هااورا به گورستان بردند 

  چند روز بعد درتلویزیون

 پلیس خبر نگاری 

 مرگ یک زندانی سیاسی را انکار می کرد

 99اوین / بهمن /                               

 

 

 

 

 

 

 مرثیه ای برای گل های پژمرده 

------------------- 
 بیست و سه گل سرخ 

 بر خاک سرد پژمرده بود

 بیست وسه پاییز زیبا

 این مقدمه ی رویا های او نبود 

 تمام زندگی اش بود

  کوتاه

 شبیه نورافشانی شهاب سنگی درتاریکی 

 اورا بخاطر می سپارم

 دختر جوانی که                 .

 برای پیدا کردن آزادی 

 . الی گلوله ها و خاک ها           

 . گم شده بود                            

 
 اوین/ 99اسفند /                            
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 مریم اخترکاویان 

 

 

 

 

 

 
 امید سرخ  

 امید تشنه 

 از هر آستانه که آواز و کلمه ای خوانده شود  

 پناهگاهی پیدا میشود  

 چون گم شدن قطره بر علف  

 چون چکیدن خون بر زمین  

 
 از شانه ها ی خمیده

 از شاخه های درهم تنیده  

 خورشید خواهد تابید 

 و آن  هزار من غمگین و آزاد  

 تنهایی ما خواهد بود  

 در صلح 

 در پیروزی  

 به  آغوشش خواهیم کشید  

 

 1401آبان/ایران 17

 

 هربار پرنده ای را میبینم  

 به یاد تو می افتم  

 هر چند بار خورشید در من تکرار شود  

 به یاد تو می افتم  

 هر طور که باشد 

 نور را

 تشنه  

 تنها 

 به خانه می آورم   

 و هر کس از من بپرسد  

 خدا نور چه کسی است ؟ 

 میچرخم  _ میرقصم 

 در خون  

 در باد 

 در تاریکی

 

 1401آبان/ایران 17
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 دو شعر از گودرز ایزدی 
 

 
 

 همیشه آبان 

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

 آه ای هزاران سینه سرخ ! 

 که تا الهه ی صبح، 

 چهچه از گلویتان  چکه می کند.

 آهی مگر ز آخ آخ این همه آبان، 

 آسمان نمی رسد ؟ به 

 
 تیری مگر زقوس آذر رها نمی شود ؟ 

 نگو که نام دیگر آبان عقرب بود. 

 نگو که جراره گان جهل ، 

 به اقتضای طبیعت شان  

 نیش می زنند.  

 نیشتر می زنند.

 نگوکه ارواح زار ما را گرفته است. 

 
 اما اگر،

 به مادر ان باران رسیدی بپرس، 

 ، با پوستواره ی  چزیده بر استخوان

 با دل نازکی های اشک، 

 با این خزان جوان ریز،

 چه می کنند؟ 

 
 

 از من مپرس 

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

 ازمن مپرس 

 از واژگان لخته در مویرگ های میهنم 

 از من مپرس از تیزی دندان گرگ

 بر نازکای گلوی آهوان

 از رشاشه ی باران داغ

 برمزار آبانیان بی نشان 

 چیزی مپرس جگر دماوند می سوزد 



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

12 

 

 گیتی پورفاضل  

 
 

  چشم براه سپیده ....
 ----------- 

 
 از زمینِ ستمگران  

 جز بیداد نمی روید  

 از آسمانِ تاریک شان 

 جز بال نمی بارد 

 زمین و آسمانشان به هم تنیده  

 تا النه ی اهریمن شود  

 خورشید را ربوده  

 و ماه 

 در دستان اهریمنی شان 

 پاره پاره  

 گرچه گوهره نور 

 تابیدن به پنهانیهاست  

 اما 

 چشمان خفاشوار 

 بیزار از نور  

 به ژرفای زمین پناه می 

 برد 

 روزگاری 

 آسمان جوالنگه گوهران درخشان  

 زمین وامدار نورشان  

 امروز

 روز گریزان و شب کشدار

 وما 

 چشم به راه سپیده 

   تا رشته های تِالیی نور

 سوگ بدر آورد . پیکرِ زمین از 

 
1401/5/3 
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 قباد حیدر سه شعر از  

 
 

  حسی به من می گوید

 ستسردی اطاق از اتفاقی

 افتدکه در کوچه می

 و آنان در حال تجربه کردن مرگ 

  یشیشه

 های ما را می شکنندخانه

 حسی در خواب من راه می رود 

  تا آن جا که هیچ شبی 

 گویان آرام نمی خوابندقصه 

  ما به یاد خواهیم آورد

 به یاد خواهیم سپرد 

 باور کنید

 این خواب شاعر بی خوابی ست 

  که بی تابانه

 عاشق زندگی ست

 
 *** 

 حاال

 آجیل شبانه 

 شمارش فشنگ ها و ساچمه هاست 

  و کِل کشان کوچه ها

 بر دالوران کال

 عاشق ها همین جایند 

 کنار گیسوان رهیده از بند

  ه آن ها بگوئیدب

 درد مشترک سریع ترین اینترنت است 

 و هیچ گاه فیلتر نمی شود 

 رگ های گشوده ی خیابان

 فیبر نوری ملتی ست

 که تصمیم دارد 

 زمینش را 

 از مهاجمان 

  ناشناس پس بگیرد

 
 *** 

  به فرزندانم می گویم

  !آری

 !آن ها هم می ترسند :

 از سپرها و سنگرهایشان پیداست 

 می فهمندنفرت را 

 از نگاهشان پیداست 

  فرزندان گفتند

 آشتی چه؟ :

 آن ها نمی دانستند 

 واژه هایی در تاریکی می میرند 

 آن ها نمی دانستند 

 خون شسته می شود 

  اما، در زمین فرو می رود

  تا روزی بروید
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 ناصر داوران 

 
 

 ارتش سرخ، احساس سبز 

 آبشاران سرمستی 

 سپردیدمان به هیزم شکنها

 که زحمتتان نباشد

 .کمی بیاسایید

 پاک نمیتوانند کرد ولی 

 آوازمان را 

 های پوالدینشانبا تیشه

 اگرچه خیانت کنند به واژهها

 .و دروغ را رساتر از حقیقت فریاد زنند

 نقبی نمیتوانند زد به کودکیمان 

 .های پر از انار و بهمان راکه بدزدند خنده 

 شم شکفته در خیابانهاخ

 یک به صد

 ستاره خواهد شد

 امید خواهد شد 

 .ی گندم خواهد شدخوشه

 چراغهایی که به رگبار بستهاید 

 دارد آفتاب میشود 

 نه یک خانه 

 که یک وطن را 

 خواهد آمیخت 

 .با سرمستی پریشان آبشاران

 مثل هیزم میشکنید 

 موها و

 قلمها و

 هایی را که ترانه

 اسارت می شورند بر 

 با این همه

 ارتش سرخ احساس سبز 

 سنگر به سنگر 

 .انکارناپذیرتر میشود
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 دو شعر از رحیم رسولی 

 
 

 این چهار دیواری نمی تواند اختیاری باشد  

 پشت پرده دست هایی است  

 که جلوی دید آفتاب را گرفته است  

 تا ذوق گلدان ها بخشکد 

 و روشنایی از پنجره ها دور شود  

 نگران نباش عزیزم  

 ما دوباره به خیابان خواهیم آمد  

 دست های یکدیگر را خواهیم گرفت  

 و به یاد خواهیم آورد  

 حرف آلودگی دستبند های فلزی نیست  

 بی قراری سر انگشتانمان داستان دیگری دارد  

 این چهار دیواری نمی تواند اختیاری باشد 

 مگر آن چراغ راهنما 

 در وسط میدان بزرگ شهر  

 چقدر می تواند قرمز بماند 

 وقتی بهار  

 پشت خط عابر پیاده ایستاده و لبخند می زند 

 این چهار دیواری نمی تواند اختیاری باشد  

 بگذار دست های پشت پرده  

 هر چقدر می توانند شکلک های ترسناک بسازند 

 مگر جرثقیل ها چقدر می توانند قد بکشند  

 وقتی هر چه سنگین تر می شوند

 بیشتر فرو می روند  

 این چهار دیواری نمی تواند اختیاری باشد  

 بگذار دست های پشت پرده بر طبل ها بکوبند   

 مگر سربازها 

 وانند خبردار بایستند  چقدر می ت

 وقتی پرندگان 

 زیبا ترین آواز شان را  

 بر سیم های خاردار می خوانند 

 نگران نباش عزیزم  

 ما دوباره به خیابان خواهیم آمد  

 و تپش قلب هایمان 

 نفس گلوله ها را بند خواهد آورد

 و پیش از آنکه  تفنگ ها  

 زیر پای گل های سرخ به خاک بیفتند  

 پادگان ها برگردند  و سربازان به

 در ایاز صبح گاهی غرقه خواهیم شد   

 و پیش چشم فرماندهان  

 یکدیگر را خواهیم بوسید 

 

(2 ) 

 چرا این همه پلیس در خیابان هست مادر؟

 می خواهند ما را بشمارند عزیزم 

 آن ها که دست های شان پیدا نیست مادر  

 
 با تفنگ هایشان می شمارند عزیزم  

 ما که در خانه ی خودمان هستیم مادر  

 آن ها می دانند  

 ما برای بردن چند نان تازه به خانه  

 و چند شاخه گل سرخ برای یکدیگر  

 دوباره به خیابان خواهیم آمد عزیزم  

 من دوست ندارم مرا بشمارند مادر 

 عروسکت را بغل کن عزیزم 

 ا در آغوش بگیریم  وقتی ما یکدیگر ر

 آن ها نمی دانند ما چند نفریم  

 
 تا کی در خیابان می مانند مادر ؟ 

 بزودی خسته می شوند و می روند عزیزم   

 هیچ تفنگی نمی تواند   

 هشتاد و چهار میلیون بار شلیک کند 
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 فرامرز سه دهی دو شعر از  

 
 به بویِ نافه به طعمِ آب 

 
 صبحست ساقیا! 

 پلک هایِ تو یا پیاله اند
 یا که آفتابِ آبانماه

 مستی از چشمِ چپ ام طلوع می کند
 دیوارهایِ سرزمینم 

 دست هایش را می گیرد به شانه هام
 چند ساله بود مگر سگی هایِ دو چشمت 

 که بعد از سال هایِ صدسال تنهایی
 تنهاتر شدم از انارِ افتاده بر شانه یِ دیوار 

 همیشه می رود آهواز 
 به خیالِ طعمِ سردِ آب هایِ زالل 

 طعمه می شود 
 نرسیده به چشمه تیر می خورد

 تا شلیک نکرده اند ماشه هایِ از هرطرف
 به بویِ نافِ سوراخ سوراخم 

 سرشارم کن از پرتقال
 از طعمِ خرمالویِ دو لبت 

 بیا و 
 مستم کن

 سیاه مستم کن شاعرِ میوهایِ رسیده! 
 ی ام جاده شد ازچشم هایِ جنوب

 از
 از

 یا مرگ یا آزادی 
 از قولِ من

 به پاهایِ کشیده ات بگو!:
 نمی خواهی به درختِ بلوطِ غریب سر بزنی؟ 

 
 
(2 ) 

 ی عاشق   یِ خونِ تازه به رگ ها 
 
 عشق ات  یِسر به هوا یه
 من بودم  که
 سر به هواتر  یمن ترم کرد که
 زنده 
 زنده 

 بگورم نکن زنده
 ستادمیزنده به عشق ات ا که
 نه ی آ یِرو به رو ستادهیا

 به ترس پشت
 گفته اند میقد از

 برادرِ مرگ است  ترس
 تکه ام مکن  هزار
 یاگر تکه تکه ام کن که
 شوم یبار فرامرز م هزار
 هر هزار و
 عاشق تر ک یاز  کی
 دلتنگ تر  کی از هزار و  کی
 دوارتریاز هزار و دو ام کی

 شوم  یرا نان م میپاره ها که
 تکه
 تکه
 شوم  یم تکه
 زیر
 زیر
 تیپرندگانِ لب ها یِبرا زیر
 نند یبنش که
 داغِ دو لب ام  یِماسه ها بر
 هام ل یسب  یِ چهی ن نِیپرچ  رِیز ستین دایکه پ باال
 داستیکه پ نییپا و

 98خواه تر از بهبهانِ آبانِ  بوسه
 ی خود دان حاال
 تکه
 تکه
 ایام کن  تکه
 زیر
 زیر
 ا یبه رختخوابم ب زیر

 موهات 
 هات چشم
 هات بوسه
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 روزبه سوهانی 

 
 تاریخ دیگری در کار است 

 نشینند ها میهایتان بر صندلی تاببچه

 گیرندها میدستانشان را به طناب

 خورندخندند و تاب میمی

 ایدو شما که انداختن را خوب یاد گرفته

 دانید می

 ها را  آن

 چطور هل بدهید

 وقت که یک

 صندلی

 از زیرشان  

 در نرود

 
 نظافت شما از ایمانتان است 

 های بعد از تیرباران خون دارد جنازه

 شود ی بعد از تیرباران جاری میهاخونِ جنازه

 ها کشهای بعد از تیرباران از درز نعشخونِ جاریِ جنازه

 ریزدها میبر خیابان

 ایدآویز کردن را خوب یاد گرفتهما که حلقو ش

 دانید می

ها باال آیند و از خیابانها پایین میهایتان روزی از تاببچه

 روندمی

 نظافت شما از ایمانتان است 

 کنندهایتان از آن باال به تاریخ زیر پایشان نگاه میبچه

 اندها را پوشاندههایی که گورستانبه بوستان

های شما را  ها، خندههای آویزان از تابهو در چشم جناز

 بینندمی

 کنید  را پاک می و جنازه و چشم خون

 ها در اوراق تاریخ بمانند تا تنها دندان

 ایدشما که خندیدن را خوب یاد گرفته

 های جدیدتانو دندان

 هاها و بوستاندر عکس افتتاح خیابان

 زند هایتان برق میبر دیوار خانه

 
 نظافت شما از ایمانتان است 

 
 و نظافت یعنی کُشتنِ کشتن 

 و نظافت یعنی کُشتنِ کُشتنِ کُشتن

 و نظافت یعنی کُشتنِ کُشتنِ کُشتنِ کُشتن

 و ایمان شما آنقدر ادامه داشته است 

 کند که حاال هر گور این سرزمین به هزاران گور دیگر دهان باز می 

 
 اید شما انداخته

 اید کرده آویز حلق

 ایداید و پوشاندهخندیده

 ایداید و پوشاندهپوشانده

 
 نشانی کشتگان اما بر خطوط انگشتانتان مانده است  

 هایتان سکونت دارد و مرگ در قدم

 
 تاریخ دیگری در کار است

 های جاریتاریخِ خیابان

 های روشنتاریخِ چشم

های جدیدتان تاریخ دیگری در کار است که پشت دندان

 ماند هان نمیپن

 و در اوراق آن 

 آیندها از گورها بیرون میجنازه

 کنندها را از گلویشان باز میطناب

 گردندشان بر میبه جوانی

 هاو ایستاده بر صندلی تاب

 دهند هایی میچشمانشان را به خیابان

 اند! های شما دهان باز کردهکه زیر خانه 

 
1401/04 /31 
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 لنگرودی شمس  دو شعر از  

 
(1 ) 

 و آرام با خود حرف می زنم  آهسته

 آرام تر اشاره می کنم اینجا  

 زیر زبان من

 جاسوسی به خیال من دارد گوش می کند. 

 
 جعبه پایینی انگور را بردار 

 آنان همه جا حاضرند 

 در دود اگزوز اتوبوسی که عبور می کند  

 در جعبه شکالت 

 زرورق های قرص های مسکن.

 
 یال خود پناه ببر آرام تر به خ

 آنها همه جا حاضرند. 

 
 اینجا 

 من از سکوت ممتد گربه ها می ترسم 

 وقتی که به دوردست های تهی خیره اند 

 از لرزش فواره که باال می رود 

 و پودر شده روی لباس مان می ریزد. 

 
 آنان زیر زبان من  

 در جلد شناسنامه ها  

 و زیر حروف الفبا  

 چیپ های ذره بینی گذاشته  

 از گذشته مان عکس می گیرند 

    ماه را ذوب کرده

 در کمپانی های طال می فروشند. 

 
 ساعت چند است  

 باید بروم به سلولم برگردم

 هوا ناظر است که کلماتی با شما رد و بدل کرده ام. 

 

(2 ) 

 
 بینم من می

 بریدو سرانگشتم را که به تاراج می

 نویسم با پلکم می

 کنم میهایم نقاشی با مژه

 با تکان سرم 

 سازمسرودی می

 پلنگی آرام بودم 

 ایدفرزندانم را خورده

 شان ای از پوستبا چرمینه

 روید برابر من راه می

 چمدانی پرم 

 که تحمل هیچ قفلی را ندارم

 شنیدم ای ام که همهمهشیپوری از یاد رفته

 و از هیجان نبرد 

 .لرزمبر خود می
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 شعر از سیدعلی صالحی دو  

 
 نیمی تغزل و نیمی توفان

 
 شفا، تاریک،تلخ، بی

 همان هم هنوز …قصه

 .ستقربانگاه  قدیمیِ ٔ  قصه

 
 ساحرالسحور

 جادو؛  ٔ  بر بلندایِ صخره

 وُ ماه ٔ  بریده سر  …یک دست

 غالف، بی ٔ  دشنه …یک دست

 چندان که تکلمِ تازیانه

 زاید به میمنه، میمار 

 .زاید به میسرهمار می

 
 همان  هم هنوز …این متن

 ست که سرنوشت متنِ موحشی

 نو  از …نو از …از نو

 .نوشته است

 
 است،  زن …شجاعت

 وُ بگیر ٔ  گریبان از گولِ دریده

 !…خیزکَفَن از کلماتِ کهنهْ

 
 پیاده…پیاده…پیاده

 ها در کفِ کوچه

 :پرسنداز تو می

 ای خوانده  ناتمام ٔ  قصهتو در کدام 

 که عبور

 .از قیامتِ زنجیرها غیرِ ممکن است

 
 !از من بشنو

 بزرگ، روز …زودا …زودا

 هایِ مادرانِ ما از مویه

 :زاده خواهد شد

 !نیمی تغزل و نیمی توفان

 

 ....درست خالف انتظار

-------------- 
 جا نمی زنیم 

 اما درجا می زنیم 

 مشکل ما 

 مشکل شما هم هست 

 
  تنها کسی

  سروقت

 به دیدار دریا می رسد 

 .که قایق اش به گل نشسته باشد

 البته من اگر تعلل می کنم

 منتظرم 

 اسکله در تصرف مرغ های مهاجر است 

 !....چه هیا هویی

 
 دقت کن دوست من

  کسی که به آرامی

 ازکنار کوسه می گذرد 

 .حتما به پری دریایی خواهد رسید
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 روزبه صالحی  

 
 

 واالترین شعرها 
 

 واالترین شعرها، شعارهای درختان در خیابان است 

 که برف از سر شکوفه تکاندند

 و شالِ شیطان را در آتش افکندند.

 پوشِ مسلح خشمِ ماه است بر شبِ چکمه

 پاششِ خون ماه بر تاریکی 

 خونی تواناتر از تفنگ

 کند. می خُردکه دندانِ هیوال در دهان 

 

 واالترین شعرها، جسمِ خونینِ نور در خیابان

 ی تاریکی از سر برداشت وقتی که مقنعه

 و ریشِ شب را سوزاند. 

 رویای دورِ دریاست در شورشِ جوبارها 

 ی بدبوی مرداب است و خدو انداختن به چهره

 اش که با لباس شخصی

 قصدِ فریبِ آب را دارد.

 

 ی دخترانِ آفتاب کرده های گره االترین شعرها، مشتو

 ی گل خورده تنِ باتوم 

 آورچشمِ خیسِ خورشید به وقتِ اشک

 زنی: و لبانِ سرخِ توست هنگام که فریاد می

 زن، زندگی، آزادی 

 

 واالترین شعرها شمایید

 ی آزادی به لب داریدکه ترانه 

 تان، جهان را سرانجام و جانِ جوان

 برابر جنونِ گلولهدر 

 روشن خواهد کرد.

 1401مهرماه  -

 

 سپیده کجاست؟ 

 

 گِردِ گوزن مجروح چرخی زد 

 ببر

 پرید بر گردنش به قصدِ گلوگاهِ زیبایی 

 های وحش فرو کردو پنجه

 در تنِ تنهایی

 زن با بغضی کهنسال

 به سلولِ آشپزخانه رفت

 بوی پیاز و ادویه جاری بود 

 ها ها و بشقابقاشقصدای زنجیری از 

 ها در کمین دندانِ حریصِ چنگال

 و آب 

 که تنها به کارِ شستنِ خون و چربی بود. 

 ای تنها ناگاه صدای پرنده 

 پنجره را وا کرد

 و دعوت کرد زن را 

 های تاریکی به جستجوی سپیده در سلول

 اش را گشودهای زخمیزن بال

 پر زد

 ابی مهتپرواتر از ردّ الماس بر آبگینهبی

 و شکارچیان دیدند

 ی دورپرواز دو پرنده

 به جستجوی آواز و آفتاب

 که دیگر هیچ گلوله را 

 یارای کشتنِ آنان نیست. 

 

 1401مرداد 
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 سه شعر از علی صبوری 

 
 الهیجان 

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

 به احترام ِ رویای  ِ سپیده دم

 خیابان ها شدند به احترام ِ آنان که گلفرش 

 به احترام  گندم و نان و تبسم ِ آزادی 

  به خاطر غزال زیبای اورا مان

 و به خاطر اولین بوسه ی سینه سرخان  ِسیاهکل

 بر پیشانی ِ خورشید

 با تو سخن می گویم 

□ 
 از سرو خم شده ات عرفان 

 بر سنگ فرش خیابان ، 

 واز دختر نوجوانت  مونا 

 . که سی گلوله  بر تن دارد

 ا تو سخن می گویم ب

 .!چای و برن  و ابریشم

 ! الهیجان

□ 
 هزار آیینه ام 

 سقزم ،

 بوکانم ،

 مریوانم ، 

 سنندجم  

 کاک فوأد سلطانی برادر من است 

 فرشته احمدی، 

  نسرین قادری  دختران من

 وگرسنگان گمنامی که گلوله می خورند

 ومن نام شان را نمی دانم 

□ 
 من بی شمارانم 

 خاشم ، 

 بهارم، چا 

 زاهدانم ، 

 خدا نورم ، 

 تکه ،

 تکه ،

 . می شوم

 . وپا برهنه در خیابان ها می دوم 

 . مشت می شوم و گلوله می خورم

¤ 
 منیریه ام 

 هفت حوضم

 جوادیه ام 

 کوه ام

 دشتم 

 دریایم

 م  " اوین  "دهن های  دوخته ی 

 جان ِ به لب آمده ام ،   

 م  " آبتین "

 شما می کشید و تمام می شوید 

 می میریم و تکثیر می شویم و ما 

 زن ،  

 زندگی ،

 . آزادی

1401/8/18 

 

 « ژ ینا » 

 زن بود،

 زیبا بود،

 و به غزاالن فخر می فروخت، 

 تنش بوی عطر اورامان را داشت، 
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 .و موهایش باد را می آشفت

 
 نه مشتی گره کرده بود 

 نه ابرویی باال انداخته 

 خرامیدن آهو را داشت 

 ولب به خنده می گشود

 
 

 تنها زن بود 

 و به زن بودنش افتخار می کرد 

 وبه یک معنا 

 شهرت دا شت  "ژ ینا  "به 

 
 

 والیان خدا بر زمین ، 

 . انکار می کنند که اورا کشته اند

 
 من درصحنه نبوده ا م 

 اما می دانم 

 را در کف خیابان می کشیدند  "ژینا "

 او از هول و هراس یگان ویژه

 لباس شخصی ،   یا ازضربات ِ باتوم ِ مزدوران ِ

 .به قتل رسیده  است

 
  و....یا

 هیوالی وحشت، 

 با کوبیدن پیاپی سر قربانی به دیوار 

 . دهانش را بسته است 

 
 برای بستن دهان  ستاربهشتی 

  و زهرا کاظمی

 . هم از این روش بهره برده است

1401/6/29 

 

 

 

 

 .......صدای پرنده ی خونین بال

 

  گلدانساقه ی شکسته ی گلی  خُرد در 

 صدای  پرنده ی خونین بال از ناکجا 

 بالُ ، بال ِ کرمک شب تاب دردام 

 جان ِ جهانی  را به آتش می کشد

 
 آی ....هیوالی نقاب  پوش 

 آی......هیوالی هزاره ی نکبت 

 آی..... آستین هول و هراس و تاریکی 

 ! آی ....ابلیس حرام نطفه

 ترا چه شد؟

 ؟ که به کودکان دبستانی شلیک می کنی

 . وانگشت در خون کشتگان 

 
 مدرسه را به پادگان

 خیابان را به کشتارگاه

 ومعابد را

 به قتلگا ه 

  به قرق در می آوری 

 
 آی تجسد عریان تاریکی 

  نقاب از چهره بردار

 می خواهم بهتر ببینمت

 
 در سنگواره ها

 بر سنگ نبشته ها 

 هیچ نشانی از تو نیافته ام 

 !بی شک از اوالد آدم نیستی

 تفاله ی دایناسور ها

 به بیغوله ها برگرد 

1401/8/2 
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 دو شعر از رضا عابد 

 
 الهیجان من 

 

 الهیجان من 

 روزها این

 کنم برای تو بغض می

 زیاد ... زیاد ... زیاد و بسیار زیاد

 برای درختان شاه بلوط تو 

 جانند که خسته

 برای پاییز تو 

 که خون بر چهره دارد  

 و برای درختان آزاد تو

 که افتادن جوانان را شاهدند

 الهیجان من 

 چگونه می توان از یاد برد

                                      

 دکتر حشمت جنگلی تو را

 که با درختان آزاد  

 راز و نیازها  داشت 

 و

 های سیاهکل را چریک 

 کردنددرختان اندازه میشان را با همین که قد 

 الهیجان من 

 غلطانند جوانان تو را به خون می

 با من بگو

 آیا اینان 

 اند مازیار و مردآویچ  تو را از یاد برده

 اندغریب شاه را نشناخته

 الهیجانِ فاطمه حسن پورها

 الهیجانِ حسن ضیا ظریفی  

 ها الهیجانِ چریک

 الهیحانِ درختان آزاد 

 افتندسبب در پاییز نمیها  تو بی شاه بلوط

 یقین

 بهار تو با درختان للکی و بلند مازو سبز و پر جوانه است 

 

 

 

 دختران میهن 

 نامت

 آمیخته شد با ماه

 همه شب

 ی آسمان درخشد بر گسترهمی

 کشد  به  زمینشعله می

 تا  

 دختران میهن  

 با گیسوی رودابه

 شوندنام  "مهسا"

 شاهنامهبر زبان فرزندان رزم 
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 سه شعر از علیرضا عباسی 

 
1. 

 ای پر زدن ِشب پره

 چسبیده به تاریکی

 آورد؟ چه چیزی را به یادم می

 ای سرگردان؟ واژه

 ای در نیمه شب جان کندنِ گربه

 کند؟ که خواب را آشفته می

 ای قدیمی؟ قفسی از یاد رفته در مهتابی خانه

 
 آورد را به یادم میچه چیزی 

  ای که در ذهنم شکسته شاخه

 بی آنکه انبوه برفی بر تنش نشسته باشد

 
  کشم بر شیشهدست می

 شود بخار از حروف غمگین محو می 

 
 ام اگر مرده باشدحافظه

 دهد صدا ادامه می

  آفتاب را

 های خون در خیابان که خیس مانده بر لخته

 
 

2 

 
 ست جاری برای آبان که خونش 

 
 

 ، گریستم بر جای خالی

 هوای شکاف خورده

 انگیز داالن بلند و خوف

 ای سرگردان از تلو تلو خوردنت با گلوله 

 های ناتمام بر قدم

 حروف خشکیده بر لبانت 

 ی مرگ و زندگیدر فاصله 

 های توبا چشم

 گریستم در خیابان 

 
 گریستم بر گوری در آسمان 

 گریستم بر گوری در نیزار 

 
 نالیدندشکسته می هانی

 هابر کبودِ لب

 چنین بود طنین سوز 

 های کبودلب

  های شکستهبر نی

 
 در چنین اندوهی

  .مرگ، خود سوگوار است

 

3. 

 
  روزی اگر آرام بیاید

  بال به آرامش

  بگسترد

 خواهدریخته داد می خون

 
  روزی آرام

 آید نمی

 شده استجهان گم

 در خون ریخته 

 از آغاز
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 آیدا عمیدی  

 
 فرو ریخته در بلوار کشاورز 

 با یاد بکتاش آبتین 
 

 میان همهمه هر صدایی جان می داد 
 بر خیابان خاک مرده پاشیده بودند

و ما نم یتوانستیم دست بر شانه ی هم بگذاریم و  
 برخیزیم 

 ما صدای خش دارمان را 
 زهرآگین چون ماری هوشیار و 

 درون سینه پنهان کرده بودیم 
 کمین کرده میان خیابان

 صدای همهمه را می شکافتیم
 در جستجوی صدایی که از گلوهای بریده برم یخاست 

 ما از کابوسی به کابوس دیگر پرت می شدیم 
بی آنکه مرز میان خواب و بیداری را لمس کرده 

 ...باشیم
رفته  روایت است که کپسول اکسیژنش را به دوش گ

 بود
 از صخره های برهنه باال م یرفت 

 و صدای زنجیرش را 
 ...در گوش ما فرو می کرد

 شناکنان از باتالق بیرون می زدیم 
حشرات کمین کرده بودند تا در پوست زخم یمان  

 تخم
 بگذارند 
 و ما 
 ما
 ما

 ...از منطق کابوس بی خبر بودیم
 نف سزنان از پله های بیمارستان باال رفتن 

 شدن میان بیم و امید آونگ 
 سرشکسته 

 فرو ریخته در بلوار کشاورز 
 صورت ابرآلود مریم 

و ما که استخوان ها و چشم ها و صدایمان در باد  
 لرزیدمی

 :کابوس منطق خودش را داشت
 آن که باال می رود می میرد »

 « آن که گم می شود زنده می ماند
 ما گم شده بودیم 

متبوعشان تا بینهایت کش  و راهروهای وزارتخانه ی  
 .آمده بود

 ...پرونده ی شماره ی
 ...بندِ شماره ی

 سلول شماره ی...
 

 شماره ی هم را حفظ نبودیم 
و کسی نمی دانست سرف ههای تو گلوی ما را می  

 !خراشد رفیق
 !برادر

 !ستاره ی خندان 
 که مشتت را به هوا می کوبیدی

 به دیوار می کوبیدی
 به سینه می کوبیدی

 .چ کس تو را نمی دیدو هی
 ما گرسنه و سرگردان بودیم 

 بعضی سنگ به شکم بسته بودیم 
بعضی به ناخن سنگ را می تراشیدیم و تیغ آخته م  

 یساختیم
 و هیچ کداممان از چنگ قاتالن جان به در نمی بردیم 
می شنوید صدایی را که پیوسته می گوید شما کشته  

 اید؟
 یرد زیرا هر کس هر جا به هر شکلی که بم

 شما کشتیده اید
 زیرا شما کشته اید 

 و قاتالن تو می دانستند 
که مر غ نیم بسمل هر چه بدود به مرگ نزدیک تر  

 شود می
 رهایت کردند که بدوی 

 برای هر دمی که فرو می بری جان بکنی 
 ...برای هر دمی که برمی آوری جان بدهیم

 به من نگاه کنید
 که ردی از خون بر گلو دارم

بیاورید مار زهرآگینی را که درون سینه پنهان  به یاد 
 امکرد ه

 ماری که می داند به سمت که خیز بردارد
 زهری که از حافظه برمی خیزد

 زیرا که گلوی برید هی بسیاران ام من 
 مختاری ام 
 پوینده ام
 غفارم 

 امی آبتینمن گلوی برید ه
 1400اسفند 
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 فرخمنش حیاتقلی  

 
 میره ی هزار پستان ا 

 
 ستارگان

 چون دکمه های پالتو امیرانِ بازنشسته

 زار می زنند 

 غمگین، 

 همچون مداومتِ سوگواری

 جهانی در حنجره ام گُر می گیرد

 نرگس ها 

 چقدر جوانند به راهِ مُردن 

 بازکن 

 در را

 بازکن 

 خیابان از خونِ شبانه خیس است 

 در الیِ درهایِ نیمه باز

 امیره یِ هزارپستان 

 رعشه یِ آزادی می طراواند 

 آهای آزادی 

 ژن به زینتِ رخسارت آمده

 ارابه یِ روانش 

 هوشِ جهان را فاش می کند 

 دختران 

 مست از بوسه

 با رایحه ی میخک و کُندُر

 به نگهبانی تاکستان ها می روند 

 و روحِ رهایی از پی شان دوان 

 دیگر راهِ خاکستان را 

 ز سیاهی پیراهنِ برشته ا

 از یاد بُرده است 

 آهوانِ عاصی 

 بر بستری از موزائیکِ ارغوان 

 از سیم های خاردار عبور می کنند 

 این غزّاالن 

 بر پستانِ خونینِ خیابان می خوابند

 خسته ام خسته ام 

 خسته

 از هوایی که تو در آن نفس نمی کشی 

 از من خجالتِ خالی مانده

 بر دست های پیرزنی مفلوک 

 این دروغبا عمرِ 

 باز این سُرمه دانِ قدیمی 

 در انتظارِ چه چشمی است 

 آهای خاورمیانه

 آهای خاورمیانه

 آهای عشق هایِ استخاره ای 

 آهای عشق هایِ استخاره ای 

 آی خاورِ قباحت 

 من پاره ای از تنِ تو

 نبوده ام 

 روباهانِ باغ بُر

 به تُردیِ انگورها رحم نمی کنند

 من

 پاره ای

 از

 تنِ 

 تو 

 ام؟  نبوده
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 منشور من 

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

 
 ...... برویم به مزارع انگشت 

 به گلدان بندی مشت ها

 واژه  ی مرگه پیش  به پیشواز

 تا کپک های ته مانده ی دیگ زمین را 

 الی روبی کنیم 

 
 شک ندارم 

 این برقع رقصان 

 بیشه را بیاد شیران می آورد  

 دختران 

 صبوران عشق 

 پاسوز زندگی

 طغیان گران قلوب غالب

 بر گذرگاه نارن  های تنگ تکاب

 بهار را در چهار سوی تن می کارند

 
 بیا

 بیا به پاییز 

 به فصل انسان ریز

 
 کن پر خشاب  هی   تو

 کارم می شکوفه   هی   من

 طناب تو بوی گردن می دهد 

 ارچ کوهی وکرفس وزرین گیاه تناب من طعم ق

 
 ببند دل ها حجره در کاشته فریب به  هی   تو

 من به پرندگان عشایر

 ذخایر سبزه وجویبار 

 به زنان

 که در سحرگاه 

 در تجلی اهرام سینه ها 

 آفتاب می زایند 

 
 تک تیر انداز

 درخفا ودر تاریکی

 غزال می پاید 

 من در روشنی روز 

 شمشاد می کارم

 
 پنجه های تو

 به باروت آراسته اند

 دست های من  

 عمود نهال گندم اند 

 
 تن تو آمبوالنس پتیاره ای است 

 که جنازه ها را به فصل ریزش

 از دل خیابان می بلعد

 است  حامله ماه   تن من

 
 حرام باد 

 اگر سطری گرم ونرم بنویسم

 وقتی یارانم 

 زنده 

 زنده 

 در بنگاه گور خوابی اجاره ای 

 می خوابند 

 

 دیدارم بیا ای یاربه 

 اگر خودم نبودم 

 مزارم هست

 
 بیا 

 و  تا مقبول گیسوان بریده

 دهان گشوده ی گور 

 مرگ را به خاک

 بسپاریم
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 فرزانه قوامی 

 
 " آذرخش "
 

 ببین جادوی عصیان را و طغیانم را 

 ها تالطم نشاند که بر آب

 چشمانم را ببین شیطنت برق را و 

 کمان نشاندها خونینکه بر دست

 از قلب به مغزم فرمان 

 از مغز به قلبم فرمان

 از گورستان به استخوانم فرمان

 از استخوان به گورستانم فرمان

 مرا به ارواح جاری آب 

 روان در سیاهی شب 

 ی صبح دوان در سپیده

 به مرغزاران تشنه سپار

 
 از کارد به دستم فرمان 

 کاردم فرماناز دست به 

 از فریاد به التماسم فرمان

 از التماس به فریادم فرمان

 مرا به خاک مسپار و زوال 

 مرا به خون مسپار و مالل

 های سرخ و غضبمرا به شعله

 های پایکوب و طربدوان در خلسه

 های رقص و شعف روان در هیمه

 به آتش نای تشنه سپار 

 
 از خون به جنونم فرمان 

 خونم فرمان از جنون به  

 ام فرماناز انتقام به هلهله

 از هلهله به انتقامم فرمان

 او را که روزهام به سیاهی همچون شب 

 هام به زاللی همچون اشک  خنده

 و بیداریم به کابوس نشاند 

 به ضرب صد ضربه از نفس وارهان

 او را که خونم در شیشه  

 فرزند بُرنام در خاک 

 و آهم به یغما ستاند

 تمه از نفس وارهانبه خشم و خا

 
 از بیم به امیدم فرمان 

 از امید به بیمم فرمان 

 از آذرخش به آسمانم فرمان

 از آسمان به آذرخشم فرمان

 فرود آی 

 فرود آی برق هراس و عاطفه 

 گاهیست  دیر

 باران را محتاجم 

 فرود آی 

 فرود آی رعد خالص و صاعقه 

 گاهیست دیر

 پایان را محتاجم 

 فرود آی 

 
 1401مهر
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 حافظ موسوی 

 
   " به پادگان هاتان برگردید !   "

                                                                    

 

 پادگان ها  "

   "به خیابان ها نقل مکان کرده اند .

 

 شلیک نکنید !  

 این ها دوستان جوان من اند  

 روی پیراهن هاشان یک جیب دارند  

 توی جیب هاشان یک قلم  

 هاشان یک قلب . و زیر قلم

 

 ستاره ها در آسمان بیهوده نیستند  

 گل ها در باغچه ها البد معنایی دارند 

 انسان آمیزه ای از ستاره ها و گل ها و باغچه است .  

 

 شلیک نکنید !  

 به شما می گویم !  

 شلیک نکنید !  

 اگر ستاره ها را سرنگون کنید  

 آسمان زیبا نیست  

 اگر گل ها را پرپر کنید 

 باغچه زیبا نیست  

 اگر باغچه را ویران کنید  

 انسان زیبا نیست .  

 شلیک نکنید !  

 !   به شما می گویم

 به پادگان هاتان برگردید !  

 ستاره ها را تماشا کنید 

 باغچه هاتان را با گل بیارایید  

 قلم ها و قلب های دوستان مرا  

 به آن ها برگردانید . 

 

 به شما می گویم !  

 به پادگان هاتان برگردید !  

 همین حاال !  

 

 « زن، تن، خیابان  »
 خیابان، تن بود 

  رهگذرانتنی افتاده زیر پای 

 ی سربازان تنی فرسوده زیر چکمه

  های اشک و عزاتنی خسته از کاروان

  تنی رها شده در رخوت و مالل

 .جستی خود را میشدهتنی که جان گم

* 
 زن، تن بود

 " آقایان "تنی ناتمام در تصرف 

 خورده از خادمان گورستان تنی تازیانه 

 تنی کالفه از انکار تن، عشق، زیبایی 

 که باد حسرت موهایش را داشت تنی 

 .جستی خود را میشدهتنی که جان گم

* 
 به هم برآمدند  "تن  "دو 

 زن و خیابان به هم پیوستند 

 ها برگشت و جان به تن

 :و یک دهان شدند تن ها

 زن ، زندگی ، آزادی 

  1401مهر 24 

 

 " هنرمندان کوچک"

 هاشان نگاه کن !به دست

 هاشان انگشتبه کبودی جوهر بر 

 که ردّ  شعر است  
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 ردّ واژه های تپنده؛

 تپدهمچون قلب که می

 تپدهمچون زندگی که می

 تپد. همچون خیابان که می

 

 به پاهاشان نگاه کن 

 به ضرباهنگ حماسی رقص، 

 ی باشکوه خیابان. در صحنه

 ها به موسیقی بدیع بدن

 به اعجاز فرم 

 پاها.ها، ها ، دهاندر هماهنگیِ دست

 

 اَنداینان هنرمندانی کوچک

 هاشان که کوله پشتی

 ست. تجسد حقیقت و زیبایی

 (   1401) دوم آبان  

 

 » ... سپاری « 
شوند، )برای کیان و همۀ کودکانی که این روزها کشته می

 میرند(اما نمی

 

 تان سپاریمِبه خاک نمی

 سار سروهابه سایه

 به دریا

 های بلندبه صخره

 آسمان حتی به 

 تان سپرد. نخواهیمِ

* 

 تان سپاریمِمی 

 زوالِ زمان به ظرف بی 

 هابه تپیدن دل

 ها به واژه

 به سخن  

 به حروف الفبا  

 ی گیاهان  تا همچون گَرده 

 با باد

 هاها، دبستانبر کشتزارها، کارخانه 

 منتشر شوید 

 تا هر بهار  

 از زمینی که بر آن در خون غلتیدید 

 وار سربرآرید و  بنفشه

 زیبا شود جهان. 
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 دو شعر از مونا محمدزاده 

 
 » جوانه« 
کِشند و  ها را روی زمین میها، جوانهدوربرگردان

 کُشند.می

 گردند تا از قلم نیفتند. دُورهای رفته را برمی

زنند تا باز ننویسی از رن  کشیده شدن بر  ها را دُور میقلم 

 های سخت،  زمین

 رس. های پیشآمده از جوانههای کشزمین

 مان را. آغازیم دُورهای تنهر روز از مرگی تازه می 

 قهوه و سیگاری نو، 

 رسد. پشت هر چراغ قرمزی، قصه به آخر می

 دوی که ایست! قدر میآن

 ها به خانه نرسند. قرار نبود همه کالغ 

 ات های مچاله و بویناک تن قرار نبود مالفه

 ات باشند. های دُورهای زندگیآخرین بمانده

ای  ها له شوند و هر پرندهآوازهایت، در گیرودار دوربرگردان

 ای را به غنیمت برد. حنجره

 قانونی، قرار این نبود. طبق گزارش پزشکی

 های سبز گیالنتو در گورستان

 دهی. های ناشناخته، ایست نمیرنگبه 

 چین بر چین خزر 

 ها رنگ به رنگ زیتون

 جا، چیز دیگری است. های آنهوای قهوه

25 /3/1401 

 

 آذر«  14» 

 چیز در جای خود مانده بود.همه

افتادند و چای،  های پرده، گاه روی قوری میگل

 چسبید. ها مینکشیده به لبدم

تان تو را به پِرز های نازنین، یاد چروک انگشفرش

 داد. کشید و گل میمی

عطر روی تخت به میان دستمال تاشده زیر بالشت سرک 

 ای حتی. قطرهکشید، بیمی

 ما آمدیم.  

 هایی مغروق. با لرزش مردمکان دریازده و فریاد حنجره

 ظهرِ تن به شامگاه مرگ رسید. 

انداخت و زنگ ساعتت که  رد نگاه تو بر دیوارها جا می

 گشت، بیدارت نکرد.  همیشه به قدیم می

 تو نیامدی.

 تو در راه مُردی.

 

18 /8/1401 
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 شیدا   محمدی  

 
 جانا روا نباشد خونریز را حمایت 

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

 
 طبل / طبل / طبل 

 می/ می / می 

 کوکو/ کو / 

 کوبه کو 

 دربه در

 می کوبد / می کوبد / می کوبد

 کو به کو 

 در به در

 ما/ ما/ ما 

 در/در / در 

 دربه در

 کوبه کو  

 کردستان ، زاهدان ، زابلستان  

 در آستان 

 وما / وما / وما

 می/ می / می / می گوییم می چرخیم 

 ژن ، ژیان ، ئازادی 

 ژن, ژیان ، ئازادی 

 ژن

 زن

 سرخط....خط خطی وگلوله 

 می / می / می شود صورت ما، صورتک های ما

 ما/ ما/ مادر / دربه در / کو به کو

 از زاز زار

 از کردستان بی ستان  

 باز ما

 مهسا، نیکا، سارینا 

 طبل به طبل ، تن به تن

 تامونا، ژینا / اسرا  

 صدا به صدا نمی رسد  

 الو....الو.... 

 مهرشاد ، توماج ، خدا نور

 لفن....انترنت الو....ت

 همچون برق سیستان / کردستان 

 قطع /می / می /  ق/ ق/  طع  

 قطع/ قطعه / قطعه 

 ما / الو....ما / مادر 

 در به در کوبه کو 

 داد / 

 می / می/ داد 

 آ/ آ / آ 

 می / می / می زند

 جانا روا نباشد خونریز را حمایت 

 جانا روا نباشد خونریز را حمایت 

 خونریز را حمایت جانا روا نباشد 

 یت/ یت / یت / ت/ ت/ ت 

 تکه تکه می شوند پاره های تنم

 وطنم ، تنم 

 وطنم ، منم 

 اما / ما 

 آیدا / لیال / سامان / عبدل

 علی....عرفان

 در به در

 کو به کو 

 داد از بیداد 

 داد / داد می زنیم 

 زن زندگی آزادی 

 زن زندگی آزادی 

 می/ می/ می کوبند بر طبل ها 

 به کو ، در به درکوبه ها ، کو
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 مادران

 ما

 مادران/ ما/ مادران 

 جانا روا/ روا / روا 

 از ریزریز می ریزد خونریز

 زن های زیادی از مام وطن

 تن 

 تن به تن می شویم /  

 می جنگیم تن به تن

 وتن های زیادی.. زیاد

 از زار/ زار زار 

 ما/ ما/ مادران 

 ما، در / در به در ، کوبه کو 

 کیا / کیان / کیان / کیان 

 کو/ کو / کو/ تا تهران ...ران 

 زن

 زنجان / رشت 

 زن ، زندگی ، آزادی 

 می کوبد بر گوش هایش/ یش/ وش 

 کر به کر 

 کوبدمی / می/   /

 کردستان ...ستان ..داغستان 

 بر کوبه ها  

 کو به کو 

 زن به زن

 ژن ، ژیان ، ئازادی 

 ژن ، ژیان ، ئازادی 

 
 لس آنجلس ، شیدا   محمدی 

 1401آبان /  

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعیه 

 مفتون امینی درگذشت 

 

پن  روز  نوپرداز،  شاعر  امینی،  مفتون  آذر  یداهلل  دهم  شنبه 

 .درگذشت

ی دانشگاه  آموختهدژ و دانش، اهل شاهین1305خرداد  21او متولد  

 .تهران بود

تبحر داشت و در   ترکی  و  فارسی  مفتون امینی در سرودن شعر 

  .گرفتشمار شاعران نوگرا قرار می

خود را به عنوان شاعری    1336او با چاپ کتاب »دریاچه« در سال  

ی  ا دیری نپایید که در دههتوانمند در شعر کالسیک مطرح کرد ام

ی »کوالک« به عنوان شاعری نیمایی شهرت  با انتشار مجموعه  40

خود    1349ی شعر »انارستان« در سال  یافت و با انتشار مجموعه

 .را در این حوزه تثبیت کرد

به    1357مفتون امینی در شعر نیمایی توقف نکرد و پس از سال  

آن زمینه هم آثار قابل تاملی شعر »آزاد« و »سپید« روی آورد و در  

 .از خود بجا گذاشت

ترجمه ایفا  او در  فارسی نقش بسزایی  زبان  به  ترکی  ی شعرهای 

آن ترین  مهم  از  که  میکرد  ترجمهها  به  از توان  شعرهایی  ی 

 .»علیرضا نابدل« اشاره کرد 

امضا از  یکی  امینی  بیانیهمفتون  نویسندهکنندگان  »ما  ایم«  ی 

»متن   به  است؛    134موسوم    استقالل   بر  که  متنی نویسنده« 

 آن  و  دارد  تاکید  سانسور  با  مبارزه  و  بیان  و  اندیشه  آزادی  هنرمند،

 .داندمی جامعه  و فرهنگ هنر، اعتالی در انکارناپذیر ضرورتی را

ی  ی شعر در کنار مقاالتی در حوزهاز مفتون امینی چندین مجموعه

 .یادگار مانده استشعر و ادبیات و فرهنگ به 

 

 یادش گرامی باد 
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 بخش نخست: 

 داستان و جستار و ... 
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کشیِ    افکنی ندارد ،» عربده هراسی که چارهای جز هراس 

 اهریمنیِ باتومها « 

سرکوب مخالفان در    به از آبشخورهای فکریِ  عنوان یکی 

نظریۀ   » بالرعب  النصر   « و  عام  شهرة  اسالمی  جمهوری 

این نظریه، پیروزی  خاص است و نیازی به توضیح ندارد. در 

بر مخالف از جمله در گرو مرعوبکردن اوست. بر باید تأکید 

خاصه  دیگری  لوازم  با  توأم  اگر  هراسافکنی  چراکه  کرد، 

مشروعیت و مقبولیت سرکوب » از جمله « این از نظر مردمِ  

ایجاد رعب و وحشت در میان   به  نباشد،  طرفدار حکومت 

اه نخواهد برد. در  مخالفان و بدین سان پیروزی حکومت ر

و   مشروعیت  این  که  میزانی  به  اخیر،  دهۀ  چهار  طول 

مقبولیت کاهش یافته امکان پیروزی حکومت بر حرکتهای  

و   رعب  ایجاد  برای  صرف  تالش  طریق  از  مردم  اعتراضیِ 

 وحشت نیز کاهش یافته است. 

اگر پیشترها، مثالً در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری   

، جمهوری    1360ت وزیری در سال  اسالمی یا دفتر نخس

اسالمی میتوانست جمعیت زیادی از مردمِ طرفدار خود را  

به خیابان بیاورد و بدین سان با ایجاد فضای رعب و وحشت 

زمینه را برای سرکوب مخالفان خود آماده سازد، در سالهای  

به بعد این امکان تا حدود   1396اخیر به ویژه از دی ماه  

رفت دست  از  پرونده زیادی  به  بیشتر  را  خود  جای  و  ه 

قضایی و اعترافهای نخ نمای تلویزیونی   -سازیهای امنیتی  

داده است. بدیهی است که در چنین فضایی، حضور گستردة  

مردمِ متوهمِ هوادارِ حکومت در عربدهکشیِ « خیابانها جای  

خود را به همان چیزی میدهد که فرانسوا ونسان راسپی،  

، آن را نامید. راسپی این عبارت را برای  آزادیخواه فرانسوی

( و  لومپنی   Les orgies infernales desسرکوب 

cass‐tetes  اعتراض انگیز  رعب  باتومها  اهریمنیِ   «  )

سال   انتخابات  به  پاریس  لویی    1869کارگران  دولت  در 

غفلت   با  که  بناپارت،  لویی  حکومت  برد.  کار  به  بناپارت 

روی کار آمده و    1852سال    تاریخی طبقۀ کارگرِ فرانسه در

صرفاً   1869سپس با تقلیدی مضحک و نامیده بود، در سال  

حکومت   از  مبتذل   » امپراتوری   « و  لومپنها  به  متکی 

ناپولئون بناپارت خود را اوباشیگریِ آنها بود، به گونهای که 

بود   هراس  در  پاریس  کارگران  جنبش  از  که  درحالی 

و وحشتِ صر رعب  ایجاد  با  منظرِ  میکوشید  و  مرئا  در  ف 

مردم این جنبش را با توسل به عربدهکشیهای هراسافکنانه  

به   اتکای صرف  در خیابانهای پاریس سرکوب کند. همین 

  البته  و  – هراسافکنی برای سرکوب جنبش کارگری فرانسه  

  میخها   آخرین  که  بود  –اعالم جنگ به دولت پروس    حماقت

سال    دو  از  کمتر  و  کوبید  بناپارت  لویی   امپراتوری  تابوت  بر  را

 بعد به جایگزینی این امپراتوری با کمون پاریس انجامید. 

شاید بتوان گفت که جمهوری اسالمی نیز در سالهای اخیر   

و به ویژه پس از اوج گیری جنبش آزادیخواهانۀ کنونی در  

است،   گرفته  قرار  بناپارت  لویی  حکومت  شبیه  وضعیتی 

ن جنبش هراسان شده با بزن و بکوب  یعنی در حالی که از ای

و بگیر و ببند و بکش و توحش فوق تصور انسان در خیابانها 

از یک سو و صدور حکم اعدام برای بازداشتشدگان از سوی 

و  مرعوب  را  معترض  مردم  شده  طور  هر  میکوشد  دیگر 

پیشِ   شب  چند  حملۀ  کند.  سرکوب  را  آنان  جنبش 

تانِ تهران نمونهای  سرکوبگران به مردم ساکنِ شهرک اکبا

از این دست است. در این حمله، که دوشنبه شب به تاریخ 

روی داد و همراه بود با تیراندازی، پرتاب گاز   1401آبان  9

تخریب   و  شیشهها  شکستن  لیزر،  صوتی،  بمب  اشکآور، 

ورودیِ بلوکها، فردی که به احتمال زیاد فرماندة مهاجمان  

و رکیکترین  بیان  و  بلندگو  با  و    بود  توهینها  کثیفترین 

فحاشیها به ساکنان شهرک، که از داخل خانههای خود شعار 

تا کشور آمدند سوریه اما هیچ غلطی نتونستند بکنند.    40

گفت  چنین  جمله  از  میدادند،   :  » جلومان  ایران  گفتند 

هم   را  خونمان  و  جانمان  خودمان  مملکت  برای  وایساده. 

ناموس و زن و ».  میدیم. به واهلل قسم اگر پاش برسه س ر 

این   به  نمیگذاریم  اما  میبُریم،  هم  را  خودمان  بچههای 

مملکت آسیبی برسه چنانکه پیداست این فرمانده علیالظاهر 
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از موضع قدرت و قاطعیتی سخن میگوید که به خیال خود  

جای هیچگونه امکانی برای پیروزی مخالفان باقی نمیگذارد.  

بکا را  او  سخنان  پوست  زیر  اگر  که،  اما  دید  خواهیم  ویم 

و   هراس  فرمانده  این  خوانیِ  هَلمَنمبارز  پس  در  برعکس، 

خودزنیِ عمیقی نهفته است که از ناتوانی و درماندگی او و  

 کل نیروهای مسلح حکایت میکند.  

در این نمونه، که روزنی است که اوضاع درونیِ کل نیروهای  

نکته    3مسلح حکومت را از خالل آن میتوان دید، دست کم  

مقایسۀ   1-هست که این هراس و خودزنی را نشان میدهد:  

ایران با سوریه و این نتیجهگیریِ تلویحی که گویا ایران هم  

ت، جدا  اکنون با تهاجم و تجاوز دشمنان خارجی رو به روس

از اینکه مستمسکی به دست حکومت میدهد برای سرکوب 

است.   فرمانده  هراس  بیانگر  کنونی،  آزادیخواهانۀ  جنبش 

روشن است که تشبیه مردمی بیدفاع، بیسالح، پراکنده، و  

به لب شده و صرفاً برای اعتراض    جان  که  –سازماننایافته  

خیابان   به  حکومت  حصر  و  بیحد  ستمگریهایِ  انواع  به 

افروزِ   40نظامی    نیروی  به  –مدهاند  آ جنگ  کشور 

مرگبار،  سالحهای  پیشرفتهترین  به  مجهز  کشورگشایِ 

هراس فرمانده را از این مردم بیدفاع و بیسالح نشان میدهد.  

نشان میدهد که فرمانده » اگر پاش برسه سر ناموس و زن  

این گفته که امکان    2- و بچههای خودمان را هم می بریم «  

نبش کنونیِ مردم به درون خانوادة خود را منتفی  سرایت ج 

به عبارت دیگر، او میترسد که همسر و دخترش   نمیداند. 

سر   از  روسری  و  حجاب  دیگر  دخترانِ  و  زنان  همچون 

بردارند، آن را آتش بزنند، علیه حکومت شعار بدهند و رو  

در روی نیروهای سرکوب بایستند. اما او این ترس را در زیر 

ز جار و جنجال و عربدهکشی اند پنهان میکند تا انبوهی ا

به خیال خام خود کسی » پیاده نظام دشمن « یا » دشمن  

« و فحاشی و تهدید کسانی که به زعم او » دشمن « به آن  

بریدنِ  این سر  کردن  مطرح  با  او  اینکه  از  غافل  نبرد.  پی 

احتمالی در واقع دارد خود را میزند و نه را. این خودزنی از  

سر ضعف و ناتوانی در پوشش شعارهای پرطمطراقِ توخالی 

 » انتقام   « میگفت  سخن  خارجیِ  سیاست  در  بهویژه  را 

قاسم  ترور  از  پس  مثالً  دید.  میتوان  اسالمی  جمهوری 

سلیمانی، جمهوری اسالمی مدام از و پیوسته شعار توخالی 

میداد. اما آنچه در عمل روی داد شلیک چند موشک به یک  

خلیهشدة آمریکا در عراق بود، زیرا خودِ جمهوری  پایگاه ت

اسالمی شلیک موشک را قبالً به دولت عراق اطالع داده و  

عراق هم طبعاً آمریکا را در جریان گذاشته بود و، به همین  

دلیل، موشکهای ایران در واقع به پایگاهی شلیک شد که 

احدالناسی در آن ختم میشد. جمهوری اسالمی، که در »  

اما ای کاش ماجرا به همین  انتقا مگیری « وجود نداشت. 

ژست توخالیِ وحشت از واکنش تالفیجویانۀ آمریکا به سر  

نه  هدف  بار  این  اما  کرد،  دیگر شلیک  موشک  دو  میبُرد، 

پایگاه خالی از سکنۀ آمریکا بلکه هواپیمایی مسافری بود با  

سرنشینِ بیگناه، که همه بدون استثنا قربانی   170بیش از  

زیرا ضربۀ »  ا نبود،  ی که اساساً آمریکا در پی اجرای آن 

حمله « ، آمریکا شدند » حملۀ « هراس جمهوری اسالمی  

متحمل   آنکه  بی  بود  زده  اسالمی  به جمهوری  را  از خود 

ضربهای شود. نمونۀ دیگرِ مبارزة خودزنانۀ جمهوری اسالمی  

  با دشمنان خارجیاش سیاست او در زمینۀ امتناع ورزشکاران 

ایرانی از رویارویی با ورزشکاران اسراییلی است. از حکومتی  

رسمیت   به  را  اسراییل  رژیم  نمیخواهد  است  مدعی  که 

بشناسد انتظار میرود سیاست امتناع رویارویی ورزشکاران  

ایرانی با ورزشکاران اسراییلی را به صراحت اعالم کند و تمام  

می به جای  هزینههای آن را نیز بپردازد. اما جمهوری اسال

اینکه به ورزشکار ایرانی بگوید مثالً روی تشک کشتی برود  

و اعالم کند با ورزشکار اسراییلی کشتی نمیگیرد زیرا دولت  

اسراییل را به رسمیت نمی شناسد به او میگوید بگوید پا یا 

دستاش شکسته است و نمیتواند کشتی بگیرد، یا به دلیل  

یی با کشتیگیر اسراییلی  اضافه وزنِ عمدی خود را از رویارو

محروم سازد. است! » مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی « 

اسم این گونه فرار از مبارزه هم طبق پروپاگاندای جمهوری  

ماشین نظامیِ جمهوری اسالمی علیالقاعده باید   3-اسالمی  

نقش ضابط یا مجری را داشته باشد، خواه از قوای سهگانه  

را یا اجرا  برای مثال،    دستور ضبط  فقیه.  از ولی  یا  بگیرد 

کند،  ایفا  را  قضاییه  قوة  ضابط  نقش  باید  انتظامی  نیروی 

یعنی فرد یا افرادی را که بهزعم او مرتکب جرمِ مشهود می  

شوند بازداشت کند و تحویل قوة قضاییه دهد تا این قوه در  

عبارت دیگر،   به  تصمیم بگیرد.  به آنان  اتهام منتسب  بارة 

انت برای  نیروی  حکم  صدور  و  قضاوت  حق  ظامی 

عمل   طوری  نیرو  این  اکنون  اما  ندارد.  را  بازداشتشدگان 
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در او خالصه شده، یعنی،   تمام حکومت  میکند که گویی 

همان گونه که این روزها و شبها در خیابانهای اکثر شهرها 

میبینیم، هم حکم صادر میکند و هم حکم را اجرا میکند:  

بازد فقط  نه  را  و معترضان  و شتم  بلکه ضمن ضرب  اشت 

جرح و توهین در همان خیابان میُکشد. این خالصه شدن  

تمام بوروکراسی جمهوری اسالمی در ماشین نظامیِ او برای  

کشتار مخالفان در خیابان مصداق بارز هراس حکومتی است  

که برای حفظ خود چارهای جز هراسافکنی از طریق کشتارِ 

 بیش از پیش ندارد.  

   1401آبان    13می  محسن حکی
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 حافظ موسوی 

 
 

 شناسمش  بکتاش آبتین، آن گونه که من می 
یادم نیست نخستین بار بکتاش آبتین را کی و کجا دیدم . 

. علیشاه   بود  اما می دانم که پای علیشاه مولوی در میان 

رفیق قدیمی ما بود و خانه اش محل رفت و آمد شاعرانی  

غالبا جوان ، از هر کجای ایران . من در اطراف علیشاه ودر 

با خیلی ها آشنا شدم که بعضی هاشان هنوز از    آن خانه 

به   مان  دوستی  ها  آن  از  اندکی  تعداد  با  و  منند  دوستان 

رفافت پایدار انجامیده است . بکتاش یکی از آن هاست و از  

 رفیق ترین ها . 

برای عمل  مولوی  علیشاه  را که  روزهایی  آورم  می  یاد  به 

باالی  تمام وقت  بود و بکتاش  بیمارستان بستری  قلب در 

رجوع  و  رفع  برای  هم  بعد   . او  ،   سر  واقعه  تبعات  کردن 

آستین باال زد و نگذاشت آب در دل رفیقمان تکان بخورد .  

باشم که نخستین ویژگی ِ شخصیت   تا گفته  را گفتم  این 

بکتاش آبتین ، همین رفیق بودن است . رفیق ، یعنی کسی 

که می توانی به او اعتماد کنی ، به او تکیه کنی ، و مطمئن  

نه از زیر بار مسئولیت خالی  باشی که در روزهای سخت ، شا

 نخواهد کرد . 

، روزهای پرتالطم   بعد  یاد می آورم چندی  را، که   88به 

باتوم سرکوبگران بر جمجمۀ بکتاش مو انداخته بود و عواقب 

آن ، که گاه به تشن  می انجامید ، حسابی نگرانمان کرده 

م  بود . اما بکتاش بیدی نبود که از آن بادها بلرزد . بعد ها ه

یا ایستادگی در   ، دیدیم هرجا که دفاع از حق و حقیقت 

برابر سرکوب ضرورت می یافت ، بکتاش همیشه در صف  

 اول بود .  

من بکتاش را این طور شناختم ؛ ابتدا نه به عنوان یک شاعر  

، یک فیلمساز ، یک هنرمند ، بلکه به عنوان انسانی رفیق ،  

یژگی ها در جوهر باک ، با مرام ، و جوانمرد که این و بی

وجود اوست . برای همین است که در کوچه و خیابان هم  

که راه می رود ، نمی تواند نسبت به دعوای دو نفر که به  

قصد کشت همدیگر را می زنند بی تفاوت باشد و از مشت  

همین   در  اش  فقره  یک   . بماند  نصیب  بی  ها  آن  لگد  و 

سوا کردن دو  بازداشت اخیرش در زندان اتفاق افتاد . برای  

معتاد ِ همبند که قصد جان هم را کرده بودند ، پادرمیانی  

کرد و دوتا از انگشت هایش آسیب دید و با دست باند پیچی  

 شده از زندان بیرون آمد .  

اما بکتاش ِ شاعر . من دومین مجموعه شعر بکتاش را پیش  

از آن که با خود ِ او آشنا شوم ، خوانده بودم . مجموعه ای  

. این کتاب    "مژه ها چشم هایم را بخیه کرده اند    "نام  به  

را در جریان داوری ِ جایزة شعر کارنامه خوانده بودم . آتشی 

هم خوانده بود و هر دوی ما آن را پسندیده بودیم . بعدها 

که با خود بکتاش آشنا شدم ، اولین شعری که از او شنیدم،  

یک زن که به   بود . شعری جسورانه از زبان   "فرشته خانم"

ناچار تن به تن فروشی داده است . با ریتمی تند و عصبی  

و قافیه هایی که چکش وار بر سر خواننده یا شنونده فرود 

  /   ! را بخیه می زنم / زنم  : جوراب های دخترم  می آید 

که  چرکم  پیراهن    / روز  چند  گاهی   / عروسکم  گاهی 

! / عصبانی ام  شبیه رگ ها تنم  به  ام  ی گردن چسبیده 

  "مادرم / و می لرزم   شبیه هق هق شانه های دخترم ! .... 

بکتاش آبتین را بیشتر به عنوان مستند ساز می شناسند .  

در ادامه به فیلم های او اشاره خواهم کرد . اما به نظر من  

او شاعری است که فیلم هم می سازد . ) اگرچه تعداد فیلم  

است که منتشر کرده   هایی که ساخته بیشتر از کتاب هایی

تا کنون پن  مجموعه شعر منتشر شده  از بکتاش   ) است 

بود که هشت سال پیش    "پتک    "است که چهارمی اش  

نشر چشمه منتشر کرد و جایزة شعر خبرنگاران به آن تعلق  

گرفت . حاال هم البد یکی دو کتاب ِ آمادة چاپ دارد ، که 

ر این نشست ، امیدوارم امکان انتشارش فراهم شود . من د

، قصد  اند  و در این بیست دقیقه فرصتی که به من داده 

تحلیل ، و نقد و بررسی شعرهای بکتاش را ندارم . هدف ،  

اشاره هایی است به کارنامۀ شعری و هنری این رفیق عزیز  
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و عضو ثابت قدم کانون نویسندگان ایران . اما آن قدر فرصت  

و ، ) پتک / نشرچشمه  هست که با استناد به دو کتاب اخیر ا

/  1390     / نگاه  انتشارات   / پدربزرگم  میمون خودم  در  و 

( درک و دریافت خودم را از  حال و هوای شعرهای  1392

 بکتاش آبتین با شما در میان بگذارم .  

نخست این که شعر بکتاش از آن گونه شعرهایی است که 

ر او ،  به راحتی با خواننده ارتباط برقرار می کند . زبان شع

ضرباهنگ   . نیست  منفعل  و  شلخته   ، سادگی  عین  در 

وکندی و تندی ریتم در اغلب شعرها با بار عاطفی و معنایی  

شعر همخوانی دارد . تغزل یکی از درونمایه های پربسامد 

او است . از شعرهای اولیه   این دو دفتر و سه دفتر قبلی ِ 

فاصله    هرچه پیش تر می آییم ، از کلیشه های رای  تغزلی

می گیریم و به تجربۀ عینی تغزل که گاه در فرم و بیانی 

ضد تغزلی ) مثال در شعر مازوخیست ( نمود می یابد ، و 

نیز به دریافت های غنایی ِ متناسب با دنیای مدرن نزدیک  

 تر می شویم .  

نکتۀ دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم این است که 

سر ِ هم و بدون وقفه ای   اگر دو کتاب اخیر بکتاش را پشت

این   پشت  که  یی  راوی  اصلی ِ  خطوط   ، بخوانیم  طوالنی 

شعرها پنهان شده است در ذهن ما مجسم می شود . راوی  

یی که بی قرار است ، هیچ جا بند نمی شود ، دور و برش  

شلوغ است ، اما احساس تنهایی می کند ، مدام در خودش  

می گیرد ، از    خیره می شود ، هویت خویش را به پرسش

خود قهرمان می سازد ، اما بالفاصله تخریبش می کند ) در  

( و سرانجام ، خود را این گونه تسال   51میمون خودم ... ص  

پرت شده ام / از حافظۀ خودم پرت شده ام   "می دهد که :  

اما مطمئنم در انتهای من کودکی زندگی می کند . ) پتک    /

ی الهام بخش تمام شعرها ( و این کودک ، به راست  38، ص  

، کارهای هنری ، رفتارهای روزمره و سینه سپر کردن های  

 او در کارزارهای اجتماعی است .  

بکتاش آبتین شاعری معترض است ، اما تظاهر به اعتراض  

نمی کند . اعتراض او آن گاه به بیان در می آید که با تجربه  

فرشته  ای عینی گره خورده باشد . نمونه اش همان شعر  

سرباز گمنام   " ، یا شعرهایی چون  "وطن  "خانم ، یا شعر 

که آکنده از حس عمیق همدردی   "کاله آهنی گشاد    "و    "

خوردگان   زخم  و  شدگان  رانده  حاشیه  به   ، محرومان  با 

جامعه است . خشم نهفته  در این شعرها را لعابی از طنز 

ال پوشانده است که خود گزنده تر از هر خشمی است . مث

آنجا که از زبان یکی از قربانیان جنگ ، پردة فریب و ریا را  

از تابوت   "می درد و می گوید :   بردار برادر ! / گل ها را 

   "بردار / من بوی جوراب پاره و / پای کثیفم را می خواهم 

گفتم که بکتاش آبتین را بیشتر به عنوان مستند ساز می  

ن بیش از ده فیلم  شناسند . دلیلش این است که او تا کنو

مستند و پرتره ساخته است که بعضی از آن ها را احتماال  

سوژة  بکتاش   . اند  دیده  جمع  این  در  حاضر  دوستان 

مستندهای خود را از زندگی مردم و از انسان های به حاشیه 

مری زن می    " و    " پارک مارک  "رانده شده برمی گزیند .  

او  "خواد   مستندهای  نوع  این  از  ای  بکتاش  نمونه   . ست 

پرتره هایی هم از زندگی هنرمندان معاصر ساخته است .  

او     " لوریس چکنواریان    –  1937اکتبر    13  "پرترة اخیر 

تحسین منتقدان را برانگیخت و در یکی از جشنواره ها به  

بهترین پرتره انتخاب شد و تندیس بهترین فیلم و   عنوان 

بک های  فیلم   . گرفت  تعلق  آن  به  افتخار  در  دیپلم  تاش 

فستیوال های معتبری در  هلند ،  سوئد ، امریکا ، یونان ،  

 "پارک مارک   "فرانسه و هند شرکت داشته است . مستند  

و   ایران  سال  تصویر  فستیوال    ، سینما  خانۀ  جشن  در 

جایزة  جمله  از  متعددی  جوایز  حقیقت  سینما  فستیوال 

ترین  بهترین کارگردانی ، بهترین فیلم ، بهترین تدوین ، به

صداگذاری و تصویر پردازی را دریافت کرد . تعدادی از فیلم  

 های او بیش از صد اکران بین المللی داشته است .  

ها   : سال  ایران  نویسندگان  کانون  و  بکتاش  داستان  اما  و 

، در دوره ای که دستگاه امنیتی چندین سال مانع  پیش 

ا زیادی  تعداد   ، بود  کانون شده  عمومی  ز  برگزاری مجمع 

نویسندگان و شاعران ِ جوان ِ  مشتاق ِ حضور در کانون ، به  

ناچار پشت در مانده بودند . بکتاش یکی از آن ها بود . این  

دوستان ، به حق به آن وضعیت معترض بودند . بکتاش و  

یکی دو نفر از دوستان معترض از من خواستند برای بیان  

هیئ از   ، شان  عضویت  درخواست  پیگیری  و  ت  اعتراض 

دبیران کانون برای آن ها وقت دیدار و گفت و گو بگیرم .  

من موضوع را با زنده یادان سیمین بهبهانی و علی اشرف 

درویشیان در میان گذاشتم ، که موافقت کردند و چند روز  

بعد با بکتاش و چند نفر ِ دیگر از دوستان معترض به منزل  
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با آن دو   خانم بهبهانی رفتیم و آن ها درخواست هایشان را

عزیز که چشم و چراغ کانون بودند مطرح کردند . اگرچه 

پذیرش عضویت این دوستان کماکان یکی دو سال به ناچار 

به تأخیر افتاد ، اما باب رفت و آمد و همکاری گشوده شد . 

پس از آن که خانم منیژه نجم عرقی ، منشی   91در سال  

قت ، بکتاش  منتخب کانون به زندان افتاد ، هیئت دبیران و

آبتین را به جای او برگزید . از آن به بعد بکتاش همواره در 

یکی از ارکان یا کمیسیون های کانون حضور داشته است .  

چهار دوره به عنوان عضو اصلی هیئت دبیران و یک دوره 

 به عنوان بازرس و چندی هم در کمیسیون های کانون .   

ه بکتاش آبتین  دوستان حاضر در این نشست اطالع دارند ک

به خاطر حضور فعاالنه در کانون نویسندگان ایران چه تاوانی  

پرداخته است . چنان که به خاطر دارید ، در آذر ماه سال  

، ماموران امنیتی و نیروی انتظامی با اعمال خشونت از    95

برگزاری مراسم یادبود هجدهمین سالگرد قتل جنایتکارانۀ  

ده جلوگیری و چهار نفر محمد مختاری و محمدجعفر پوین

از اعضا و دوستداران کانون را مصدوم و بازداشت کردند .  

بکتاش یکی از آن ها بود . همچنین به خاطر دارید یورش  

احمد   درگذشت  سالگرد  هفدهمین  مراسم  به  سرکوبگران 

مرداد   دوم  در  را  نفر   96شاملو  سه  نیز  یورش  آن  در   .

ن ها بود . از آن پس  بازداشت شدند . بکتاش آبتین یکی از آ 

باز  ای  ویژه  حساب  آبتین  بکتاش  برای  امنیتی  نیروهای 

کردند و به قصد ارعاب او و دیگرانی که برای دفاع از آزادی 

اندیشه و بیان عزم پیوستن به کانون نویسندگان ایران دارند  

، به پرونده سازی برای این عضو شجاع کانون پرداختند .  

لسۀ بازجویی و سند گذاشتن  ج  24در سال گذشته پس از 

ها و قرار کفالت ، برای او سه ماه کار اجباری در بهزیستی  

و پن  میلیون جریمۀ  نقدی بدل از یک سال حبس بریدند 

که در نهایت از سه ماه کار اجباری گذشتند . امسال هم  

برای او و رضا خندان مهابادی و کیوان   چنانکه می دانید 

زندا سال  هریک شش   ، در  باژن  اکنون  ما  و  اند  بریده  ن 

اعتراض به همین حکم ظالمانۀ اخیر است که در اینجا جمع  

شده ایم . این حکم ها آنقدر سنگین ، ظالمانه ، غیرمنطقی  

ها   گروه  بر  عالوه  که  است  توزانه  کین  و  حقوقی  غیر   ،

مختلفی از مردم ایران ، از شاعر و نویسنده و هنرمند گرفته 

دم عادی ، تعدادی از شخصیت ها و  تا فعالین مدنی و مر

نهادهای بین المللی ِ مدافع حقوق بشر به آن اعتراض کرده 

اند . امید ما این است که بر اثر افزایش اعتراضات و فشار بر 

دستگاه قضایی ، این حکم ها شکسته شود . ما همصدا با 

از بکتاش آبتین و   روشنفکران و آزادیخواهانی که به دفاع 

دیگ عضو  :  دو  گوییم  می  اند  برخاسته  کانون  جای    "ر 

بکتاش آبتین باید آزاد باشد ، باید   "نویسنده زندان نیست .  

از حق آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برخوردار باشد ، 

ای چنین  در جامعه  را  ما  انسانی  عواطف  با شعرهایش  تا 

زخم خورده و مضطرب برانگیزد . تا با فیلم هایش آیینه ای  

رمان بگذارد ، پلشتی ها را زیر ضرب بگیرد ، زیبایی  را  براب

 به تصویر کشد و شفقت ِ از یاد رفته را به یادمان بیاورد .  

  ، نویسنده  . جای هیچ   ! جای بکتاش زندان نیست  آری 

شاعر و هنرمند ، به خاطر آنچه که می نویسد ، می سراید  

 و می سازد ، زندان نیست .  

   1398مهرماه  دوازدهم –حافظ موسوی 

 پارکینگ منزل دکتر فریبرز رئیس دانا  
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 رضا عابد 

 
 رد پای سیاست 

.  "شودما در سیاست وارد نمی شویم سیاست در ما وارد می"

خیلی را  طنازانه  گویی  گزین  یاد  این  زنده  حساب   به  ها 

عمران صالحی یار ثابت قدم ما در کانون نویسند گان ایران   

کنند. اما زنده های او محسوب میگذاشته و از طنز نوشته

فرزانه در کتاب   با صادق هدای"یاد بهمن  این    "تآشنایی 

نویسد که طنز مورد  دهد و میگزاره را به هدایت نسبت می 

او  دهان  از  هدایت  با  خود  دیدارهای  از  یکی  در  را  اشاره 

به امانت داری بهمن   توجه  با  رو  شنیده است. متن پیش 

فرزانه در نقل خاطرات خود با صادق هدایت و پیشکسوت 

می بودن نویسنده بزرگ ایران در طنز نویسی و فضل تقد

بابت این  از  قائل گونه گزین گوییکه  او  برای  های طنازانه 

نویسد. البته است، این طنز تلخ و استوار را به نام صادق می

نباید فراموش کرد که عمران صالحی هم فرزند خلف صادق  

هدایت در طنز نویسی بوده است. صادق هدایت گذشته از  

یک طنز  چیره دستی در داستان نویسی و تحقیق و پژوهش  

به   او  از  زیادی  طنزهای مکتوب  بود و  نویس برجسته هم 

عنوان یک اثر مستقل ادبی بر جای مانده است. گذشته از  

گونهطنز از  یافته  سامان  اثر  یک  که  ساختمند  ی  های 

شوند ردپای  مشخص ادبی در کارهای صادق محسوب می

عنصر طنز  را در آثار جدی هدایت هم می توان دید که با  

ها و داستان کوتاه او حاصل  رمان  ن روح طنز در کالبددمید

آمده و به آن آثار حالوت خاصی بخشیده است. رمان مشهور 

وار نوشته شده بوف کور که از منظری در مفهومی گروتسک

سرشار از طنزی تلخ است. بسیاری از دست اندرکاران ادبی  

داستانی می ادبیات  را شاهکار  کور  بوف  ارمان  و  ین  دانند 

ادبیات  حوزه  در  ادبی  مطرح  و  شاخص  اثر  یک  که  رمان 

محسوب  ما  ادبی  معیار  و  متر  هم  هنوز  است  داستانی 

اثر شود و نقد ادبی همواره جایگاه ویژهمی ای را برای این 

یکه منظور داشته است. هر چند در بررسی دقایق این رمان  

می برجسته   را  خود  نویسی  ذهنی  به عناصر  اما  نمایاند 

ها و دادن یک تصویر سیاه و تباه شده ویر کشیدن رجالهتص

دوره  یک  مردمان  زیست  وضعیت  و  جامعه  تاریخی از  ی 

گیرند.  ارجاعاتی هستند که به درستی عینیت را نشانه می

های اشاره رفته در رمان نشان از دید ژرف  برآمد این مولفه

ن  تواانسانی و اجتماعی صادق هدایت داشته و به تعبیری می

روان   و  روح  کاویدن  از  گذشته  کور  بوف  رمان  که  نوشت 

ها در پیوندشان با زیست تاریخی نوع  فردی و جمعی انسان

بشر، از منظری هم فساد و تباهی موجود و معاصر نویسنده  

کشد و از این زاویه با آفرینش  را با طنزی سیاه به نقد می

کشف  به  تازه  معنای  یک  ایجاد  ضمن  ناب  ادبی  اثر  یک 

پردازد که این جهان اخیر بر پایه معنایابی  دنیای ممکن می

زبیایی شناسانه و هنری در تقابل با دنیای موجود قرار دارد.  

این حساسیت هدایت در پرداختن به فساد و دریدن نقاب  

ای برای او در چندین و چند اثر دیگر  مایهریا و تزویز دست

مدرن ما در رمان  هم بوده است. او به عنوان پیشگام ادبیات  

حاجی آقا که اتفاقا بعد از بوف کور به چاپ رسید با عریان  

های موجود با همان  نویسی بیشتری به نقد پلیدی و پلشتی

آلود در میهن ما پرداخته و از این منظر بنای یک  نگاه طنز

ریزد. هدایت همان  میرمان رئالیستی را با بیانی هجوآلود پی

های ای از داستان کوتاه انه را در پارهنگاه عینی و واقع گرای

خود هم در پیش گرفته است و این صراحت نوشتاری در 

اندازه به  دست  این  از  پارهآثاری  که  است  بوده  از  ای  ای 

رمان حاجی گشاده دستی  با  و منتقدان  هدایت  آقا صادق 

چندین داستان کوتاه واقع گرایانه را نوشتارهای سفارشی از 

گاه  اند. صادق هدایت هر چند هیچدانستهجانب حزب توده 

به طور مشخص وارد حزب توده به عنوان یک جریان فعال 

ای از  رهبران  ها نشد اما همواره با پارهسیاسی در آن سال

در   و  داشت  نزدیک  دوستی  حزب  شاخص  کادرهای  و 

شد که ای تعداد از جلسات حزبی در منزل او برگزار میدوره

به عنوان خاطرات پرویز    ی این متننگارنده  در کتابی که 
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بابایی سندیکالیست و مبارز قدیمی در انتظار چاپ دارد به  

این جلسات حزبی و افراد حاضر در آن که بیشتر از اعضای  

اند به تفصیل پرداخته است. اما هدف از  انتقادی حزب بوده

که هدایت به این اشارات در متن چیز دیگری است و این

شاخص   و  عنوان  پدر  نقش  که  ایران  نویسنده  ترین 

الگوی  نویسنده بر  بنا  را  پیشین  تاثیر  "ی  در   "اضطراب 

بزرگ  روانشناس  و  منتقد  بلوم  هارولد  بندی  فرمول 

می ایفا  نویسندهآمریکایی  ما  برای  در  هاکند  که  پسین  ی 

هارولد بلوم    "بد خوانی"یایم و با شیوهمقام پسر قرار گرفته 

های او قرار گیریم،  کردن خود بر شانه  خواهیم در عبورمی

ها های فراوان در بر دارد که یکی از شاخص ترین آندرس

که  است  جمعی  بیان  امر  به  داستان  در  فردی  امر  پیوند 

پی   جدیت  با  را  نوشتاری  منش  این  خود  آثار  در  هدایت 

هایی از زندگی گرفته است. هرچند صادق هدایت در دوره

نوزایی ایران و اشتیاقش را به عظمت    هایش را بهخود امید

گیری و روشن اندیشی ایرانیان در مقابله با پلیدی و پلشتی 

داد اما در کلیت کار با توجه به آشنایی با  و خرافه از دست 

و   نویسندگی  عالم  در  بودنش  جدی  و  دنیا  مدرن  ادبیات 

داشتن فردی عناصر و اجزای آثار خود را از طریق    دغدغه

ای در  بایی شناسانه ادبی برای یافتن معنای تازه آفرینش زی

چیدمان  زندگی   به  پذیری  باور  و  بینی  واقع  با  و  انباشت 

رسانده است. او با رفتن به سراغ سرچشمه های ادبی ایران  

عناصر  این  یسن  هومن  و  زند  نظیر  کهن  متون  و  زمین 

اساسی و مهم را در نوشتار خود پی گرفت. در آثار هدایت 

دوران  ردپای   تا  گرفته  ساسانی  دوره  از  ایران  کهن  متون 

های مغول تبار با تراشاوت فکری و نوشتاری  حضور سلسله 

هایی چون سهروردی و عین القضات همدانی و ... را  چهره

آن  از  بری  تحلیل  آخرین  در  که  دید  توان  می  وفور  به 

باسمه و  ساختگی  رضا ناسیونالیسم  دوران  در  مسلط  ای 

رای هدایت ادبیات به عنوان یک فر آورده شاهی هستند. ب

می نشات  او  شناسانه  زبیایی  طبع  از  که  گرفت انسانی 

فکری هیچ خلوت  حیاط  در  و  تجریدی  گونه  یک  اش  گاه 

نمی امروزیمحسوب  تعبیر  به  و  وادی  شد  در  افتادن  ها 

توان نوشت  ای نبود. برای اثبات این مدعا میادبیات گلخانه

در سال   وقتی  کتاب    1313که  فرزاد  مسعود  اتفاق  به  او 

مستطاب وغ وغ ساهاب را منتشر کرد چنان سر و صدای 

فرهنگی و اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد که با شکایت  

به   و  مواجه  بعد  سال  در  معارف  وزیر  حکمت  اصغر  علی 

نظمیه  فراخوانده شد و از این بابت به نوعی صادق هدایت 

های در ایران دانست که گرفتار را می توان از اولین نویسنده

او بنا بر وظیفه درست   تیغ سانسور شد. آنچه مسلم است 

کرد و نویسندگی امر ممکن را به جای امر واقعی رصد می

با همین دنبال کردن امر ممکن در هنر یعنی ساختن دنیای  

تعبیر   بر  بنا  را  او  که  است  موجود  دنیای  جای  به  ممکن 

قرار داد و    توان در زمرهی می"دلوز" اقلیت  ادبیات  اهالی 

به مفهوم معنای   را دلوز  اقلیت  ادبیات  فراموش نکنیم که 

دید از  ادبیات  نوع  این  و  نداشت  نظر  مد  و  کمی  دلوز  گاه 

گاتاری، یک نوع ادبیات کیفی و بزرگی هستند که آن دو 

آنویژگی بر  های  در  کافکا  آثار  در  غور  با  و  شمردهرا  اند 

ی هر چند  ذکر است که هدایت با ترجمه  جا الزم بههمین

معرفی اولین  از  کافکا  شاخص  آثار  از  یکی  مسخ   ناقص 

سه  کننده است.  بوده  ایران  ادبیات  در  نویسنده  این  های 

به سوی  "ویژگی عمده مورد اشاره دلوز و گاتاری در کتاب 

اقلیت امر    " ادبیات  اتصال  زبان،  زدایی  قلمرو  از  عبارتند 

اصله سیاسی و آرایش جمعی بیان. اگر از  فردی به امر بالف

از   عبور  و  متن  گشودگی  بحث  به  که  زدایی  قلمرو  بخش 

های معنایی نظر دارد و از مباحث زبان  در تنیدگی  داللت

با لحن و دیگر عناصر نوشتاری است که با رجوع به دقایق 

ها را یافت به سبب  توان رد درخشانی از آنآثار هدایت می

ااین دو که خارج  به  بگذریم  رو هست،  پیش  متن  بحث  ز 

می اقلیت  ادبیات  دیگر  جمع  ویژگی  در  که  رسییم 

دارند شان با هم بحث گذر از بیان فردی را مطرح میخوردن

و ارزش بیان جمعی را برجسته ساخته و از آن طریق اتصال 

زنند. دلوز در مباحث امر فردی را به امر سیاسی پیوند می

دانست  نش تغییر دهنده صرف نمیخود آفرینش را یک ک

که تنها به حیاتی ثابت و ایستا افزوده شود بلکه آنرا تالشی 

شیوه شناسایی  ارزیابی برای  بودن  متفاوت  برای  ویژه  ای 

داشت که نویسنده در تالش برای ایجاد  کرد و مطرح میمی

گوید در پیشاپیش  معنای تازه آنچه را که به شکل فردی می

سازد و  اده و یک کنش اشتراکی را هم برمیکار خود قرار د

بیان جمعی در نوشتار  از این منش و روش است که یک 

گیرد و خود اثر و کار انجام گرفته را باید ضرورتا  شکل می
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جمعی و اشتراکی و دارای بار سیاسی دانست و این امر به این  

از چنگ سوژه سخن گو   اقلیت صدا  ادبیات  در  است که  سبب 

شده   بیخارج  سخنی  میبه  شخصی  پیشا  و  و  نام  دلوز  رسد. 

گاتاری در خصوص نقشی که ادبیات اقلیت به واسطه بیان جمعی 

نوشتهو به طریق اولی سیاسی اجرا می در شرایطی  "اند:  کنند، 

که آگاهی جمعی یا ملی غالبا در عرصه حیات بیرونی غیر فعال  

ت که نسبت به  و همواره رو به زوال و تجزیه است، این ادبیات اس

تعهدی  انقالبی،  حتی  و  جمعی  بیان  یعنی  کارکرد  نقش  این 

می  احساس  خود  در  نوعی  ایجابی  که  است  ادبیات  و  کند... 

 "همبستگی فعاالنه، به رغم شکاکیتی که هست تولید می کند.

اند کسانی که صادق هدایت را به هیچ انگاری  در جامعه ما بوده 

دارند کهمتهم می و عالقه  مورد   کنند  زمینه  این  در  را  او  آثار 

دهند. شاید این امر به سبب  مخالفت هدایت با  بررسی قرار می

های خود کامه، نظیر تمامی منابع قدرت ناشی از حضور حکومت 

با آن بوده است. صادق  ها و سازماندین و دستگاه های مرتبط 

بنیش  یک  پایه  بر  همواره  خود  کوتاه  زندگی  طول  در  هدایت 

می پوزیتی سنگر  علمی  حقایق  پشت  در  اقتدار  ویستی  و  گرفت 

کشید دولت، مراکز تولید دین و خرافات و خانواده را به چالش می

نیهیلیست ها اعتقاد داشت  اما چون به زبیایی شناسی بر خالف 

الجرم به دنبال معنا بوده است. هرچند که بنا به گفتار نیچه هیچ  

بلکه بی ارزش  انگاری هم به معنای بی ارزشی ارزش  ها نیست 

ارزش  رمان  شدن  بازاروف  شخصیت  زمینه  این  در  که  هاست 

پسران"مشهور   و  گزاره  "پدران  این  برای  را  تورگینف  ی ایوان 

کند و صد البته این واالیی جایگاه ارزش را در  نیچه مصداقی می 

نزد صادق هدایت بیشتر می توان یافت که به سبب رصد آگاهی 

ست و از طریق همین پراکندن آگاهی ممکن و  ممکن در آثار او ا

فاعل جمعی بودن است که از او یک هنرمند بزرگ ساخته است. 

ی  های تعیین کنندههنرمند بزرگ به تعبیر لوسین گلدمن مقوله

می  خودش  زیستی  دنیای  و  جامعه  از  را  کشف  اثرش  و  گیرد 

این    ای تجریدی به خلق آن بنشیند و ازکه به گونهکند نه اینمی 

زاویه است که گلدمن فاعل راستین آفرینش فرهنگی را همواره 

منظر   از  باشیم  خواسته  اگر  ما  و  است  دانسته  لوسین  "جمع 

ی ی نگاه کنیم آثار درخشان هدایت به تعبیری چکیده"گلدمن

ها را در همراهی با  ماقبل خودش هست و او آن  همه آثار هنری

رای آثار او ما به این مطلب  گذاری ب همگان نوشته است و در ارزش 

مصالح  می  و  انسان  ادبیات  منظر  از  هدایت  صادق  که  رسیم 

 :کرد و به قول شاملوبهروزی او را رعایت می 

 با این همه از یاد مبر
 که ما

 ه من و توه

  انسان را

 ایمرعایت کرده 

 (خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود)

 و عشق را 

 ایمرعایت کرده 

خیزد، ن و عشق که از بیان جمعی ادبیات برمی همین رعایت انسا

ی متن خواننده جدی و فهیم ادبیات را که خود در مقام نویسنده

کند به آن بیان بلند رومن روالن  گشوده و باز است، هدایت می 

نویسنده فرانسوی که جایی گفته بود: اگر قرار است در رابطه با 

ادبیات بگذار  بمیرد  انسان  ادبیات،  و  سوال    انسان  اما  بمیرد. 

پردازند و جا است که چه کسانی به امر کشتن انسان میهمین

شوند حاکمان بر آمده از زر و  مانع از کارکرد درست ادبیات می 

زور و تزویر در طول تاریخ سد سدیدی در مقابله با صدای حق  

ی ادبیات بر خالف  اند و این صدای راستین که در حوزهطلبی بوده

کند نام عمل می ن مزدور به صورت پیشا شخصی و بی قلم به دستا

نسل بی سن  "به بیان دلوز خود را برای   "لکنت زبانی"و با ایجاد  

است و به آزادی بیان    کند همواره ضد سانسور بودههجا می   "فردا

ارج گذاشته است و چون سیاست به عنوان یک عامل تنیده شده  

می  وارد  او  در  اجتماعی  زندگی  فدر  گذاشتن شود  زمین  ریاد 

خواهد به سبب خواب  ها میدهد و از تفنگ ها را سر میتفنگ 

است  ها همواره خواستهبودن کودکان خاموش شوند. او از تفنگ

کشی دست  کشی و انسان تا خود را خلع سالح کنند و از کودک

صلح جهانی  برای  و  نویسندهیازند  ورزند.  تالش  ضد آمیز  ی 

نویسد تا به سان سلف خود مغوالن را از سانسور سرزمین من می

کند و آنان به جای کشتن و آواره کردن مردمان،  می   اسب پیاده

گمارد. او امروز هم خواهد نوشت  به ایجاد بناهای شکوهمند می

سان فرداها. او به تعبیر مهدی اخوان ثالث همواره  چون دیروز و به

آتش به "رض که  . هنرمند راستین و معت"با"بوده است نه    "بر"

هیچ   "اختیار از  و  دارد  را  جریان  خود  جریانی جز  هیچ  و  کس 

شود با پاردایم برد، او همراه میتاریخی هنر فرمان نمی  "شدن"

مسلط در جامعه که این خود همان شریان سرخ دلوزی است و  

در این شرایط خطیر ما بیرون آمدگان از شنل صادق هدایت را  

پیوند زنیم تا دنیای    "زن، زندگی و آزادی"ا  دارد تا خود را ب وا می 

      .ممکن را برسازیم
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 رضا عابد 

 
 « زالل و بی دریغ » 
 

 "های خیابانپسرم و گنجشک"

 خیلی هم نگران نباش 

 پسرک دلبند و ناآرامم 

 شیار  بر  خنده  تو،  روح  گنجایش  به  دیدم  که  –با معلمانت  

 – ندارند گونه

 ستیزه مکن 

 خیلی هم نگران مباش که با تو نیستم این روزها

 ی دل امیدزایت بنشیند ترسم غباری بر آیینهمی

 ای سرگردان و ژنده قبای کوچه را بچه

 های گشنه و نابازیگوش رابچه

 .یارای زدودن آن نباشد

 راستی پسرم

 ها را نه بابایت و نه کسی از رفیقان و خویشانت،  آن

 شاید روزی بشناسیشان، که 

 به قدر و قوت و نیاز یاری نداده است 

 های بداخالق و ها ویالن خیابانآن

 اندچشم به راه عموهایشان مانده

 !پسرکم

 دریغی زالل بیگشوده ی تازهچشمه

 ها خوب نگاه کنبه آن

 منتظر من باش و 

 گرفتهجیکجیک چشم به راه هزاران کرور گنجشکان ِ ورد

 دهند ها میهاشان را به آنکه دانه

 .کنندحرمت میی شمایالن بیو نیش منقارشان را نشانه

 دانافریبرز رییس

 1391اوین، مهر  

دیگر  و  سیاسی  فعالیت  از  گذشته  دانا  رئیس  فریبرز 

ی اقتصاد، تاریخ و علوم اشتغاالت ذهن و زبانی خود در حوزه

ارتی از اجتماعی، به شعر و ادبیات هم توجه داشت و به عب

ذهنیدغدغه هم های  تالیفاتی  زمینه  این  در  او  بود.  اش 

  1345داشت و شاید بیراه هم نباشد که ذکر شود در سال  

که   بود    22زمانی  ملی  و عضو جبهه  نداشت  بیشتر  سال 

را برای    "قطعه ای آرام، از درون بی تاب"شعری با عنوان  

دوستی و  ی ی متن بنا بر سابقهدکتر مصدق سرود. نگارنده

مراوده با او بارها شاهد این ورود ادبی فعال از جانب فریبرز  

در محافل بوده،  اظهار نظرهای ادبی او را دقیق و حساب 

می ادبی شده  بزرگان  با  هم  خاطراتش  همواره  و   یافت 

رود روزی در باغ یکی از  شنیدنی بود. هیچگاه از خاطر نمی

ان زیادی هم از  دوستان نظرآباد کرج مهمان بودیم. دوست

اهالی هنر و سیاست منجمله زنده یاد علی اشرف درویشیان  

و پرویز بابایی و حسن اصغری و ... حضور داشتند. بحث به 

فروغ و جریان شعری او کشیده شد که فریبرز با حسرت و  

آه از دیدارهایش با فروغ و خاطرات خودش با او گفت و به  

، نتوانست افسوس و  های خودیاد آورد و در البالی صحبت

آه خویش را پنهان کند که چرا بیشتر از او نیاموخته و... . 

بعد هم چنان با شور و حرارت در دفاع از حرکت شعری او  

بر آمد که همگی از میزان آگاهی او در دقایق شعری فروغ 

که  هم  شعری  کتاب  در  آمدیم.  وجد  به  معاصر  شعر  و 

  1392از او به سال    "الییادی از خی"انتشارات نگاه با عنوان  

از او    "سر سخن شعر"ای که با تیتر  منتشر کرد، در مقدمه 

در کتاب آمده است، فریبرز این آگاهی و وقوف را به وضوح  

دهد. او در همان مقدمه پس از اشاره به چگونگی  نشان می

شأن   و  شعرها  گرفتن  قرار  هم  کنار  و  شدن  ردیف 

سبک شعر گفتن خود   شان در کتاب، ابتدا به تنوع انتخاب

زمینهمی در  و  میپردازد  خود  تاثیرپذیری  نویسد: ی 

شعرهای شاعران زیادی را دوست دارم و شاعرانی چند را  "

همه شامل  زیاد،  دوره خیلی  ادبیات  ی  تاریخ  شعری  های 

ایران و واضح است که ازشاعران نوسرایی که خیلی خیلی  

دگار دارند پسندمشان و شعر شاعری شعار اجتماعی مانمی
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ام، و این را دوستان شعرشناسم به من  ناخواسته مایه گرفته

. در همین سطور شاهدیم او ضمن اینکه تاثیر "یاد آوردند...

اش از شعر شاعران دیگر باالخص آنانی که به تعبیر پذیری

شود و خود  دارند را منکر نمی  "شعار اجتماعی ماندگار"او  

به نوعی وام اند؛ اما در همان مقدمه و در  ددار آنان میرا 

از خیال و "نویسد:  سطرهای بعدی می فقط  شعرهای من 

آهنگ ذهن من و از بازتاب قطعی کردارگونه جهانی که در 

اند.  انگیزی ذهن برخاستهایم در تاالب این خیالزیآن می

عنوان شاعر، شناخته شده نیستم، مگر در میان تنی  من به

رفقایم. کسی به شناسایی سبک و    چند از خوانندگان آثار و

فضای شاعرانه ذهن من اقدام و وقت صرف پژوهش در این  

منتشر   نیز  را  آن  نتای   که  برسد  چه  است،  نکرده  مورد 

شویم که . با اندکی تدقیق در این سطور، متوجه می"سازد...

دیدگاه سبب  به  برای  فریبرز  عینی  خاستگاه  روی  اش 

های ذهن خود را به بازتاب  سرایش حساسیت دارد و انباشته

دادن فضای بیرون نسبت می دهد، یعنی آنچه را که ما در  

خوانیم و ارجاعات بیرونی  تبیین کردن پیرامون عینیت می

برای ذهن هستند و ذهن و زبان هیچگاه بری از آن نیست،  

به    "کردارگونه جهانی"به زعم او هم   را  بیان  است و این 

قرار   "شعار اجتماعی ماندگار" ن  توان درکنار هماراحتی می

گاه رئیس دانا را برای شعر داد و از این منظر بیشتر عزیمت

گیری  گفتن دریافت که در سرشکن کردن مطلب و نتیجه

منظور  افاده  را  آزادی  و  عشق  و  انسان  رعایت  نوعی  آن 

کند و باز به سطور دیگر مقدمه او رسید و آن مرادی که می

را بیشتر ملکه ذهن  از شعر گفتن و سرایش   در نظر دارد 

به  "کرد.   لزوماً  نه  اما  فهمید،  باید  نیز  را  شعرها  این   ...

روششیوه از  گرفتن  یاری  با  ساختارگرایانه،  های  های 

نحویزبان و  یاری    شناسی  به  یا  هرمنوتیک  راه  از  نه  و 

های ممکن که ی راههای مخاطبان شعر، بلکه از همهتأویل

نشانه خیبین  و  و  انگیزیالها  سو  از یک  ذهن شاعر  و  ها 

خیال و  ذهن  و  رابطه  انگیزیمخاطب  سو  دیگر  از  هایش 

کند. شعری که جهان را، چه در ذهن برتابیده چه برقرار می

ی تخیل و ایجاز و ایهام  در بیرون موجود باشد، با دستمایه

ویژ جنس  از  پیوندی  نیز  آدمیان  با  نخواند،  چالش  ی  هبه 

برقرار   شگردهای نمیهنری  از  شاید  شعری  چنین  کند. 

شود و  ها ببرد، اما از روح شعری برخوردار نمیشاعری بهره

توانند به شعر نزدیک و چه بسا  دیگر شعر نیست، گرچه می 

ها، مرادش گوییاو بدون هراس از این فاش   "زیبا هم باشد.

کند که خود در سطور  از سرایش شعر را در مقدمه برمال می

ی پیش روی خواننده نوشته بود  شعرهای مجموعهتر پیش

تلخ،  سیاسی،  عاشقانه،  شعرهای  او  و  برخوردارند  تنوع  از 

غنایی و حماسی را یکجا آورده است؛ اما در همان مقدمه 

ی تنوع، سرشتی یکسان  شود که شعرها با همهمدعی می

اما   است  متفاوت  قلمروهایی  از  آبشخورشان  گرچه  دارند، 

ک است و این یعنی به زعم او  سبک و سیاق  تبارشان مشتر

و عوالم سرودن هیچوقت مانعۀ الجمع نیستند. او همچنین  

ی سرودن خود به محمد مختاری  تراشی نحوهبرای حقانیت

هم استناد ورزیده و ضمن اینکه حال و هوای شعری خود  

تغزل "کند، این شیوه را  های او قیاس میرا با شعر گفتن

ترکیب ری کرده و مطرح مینام گذا  "حماسی با  دارد که 

به این دو وجه است که او می با نگاهی  تواند شعر بگوید. 

مینظریه شعر  باب  در  ادبی  را های  فریبرز  بیان  این  توان 

بیشتر مورد داوری قرار داد.  آنتونی برجس منتقد سرشناس  

بخش   در  چیست"انگلیسی  کتاب    "ادبیات  رمان   99در 

ی صفدر تقی زاده وقتی از شعر  ه ترجمه ی معاصر ببرگزیده 

گیرد و  کند، رد حضور آن را از یونان باستان میصحبت می

می مجزا  مطرح  بخش  سه  از  کهن  ادوار  در  شعر  که  کند 

می و  تشکیل  نمایشی  غنایی،  از  بودند  عبارت  که  شد 

های ادبیات به حساب ترین شاخهحماسی. او شعر را از ادبی

های که شعر بیشتر از دیگر فراوردهآورد و معتقد است  می

برد  ادبیات از ماده خام ادبیات که همان واژه است سود می

بر قدرت واژه را  اتکای خود  به اصطالح  قرار میو  دهد. ها 

ها هم در حضور ادبی و باالخص شعری خود با استفاده واژه

تداعی معناهای از  از  ادبی  صناعات  و  القائات  و  ها 

و  فرهنگنامه میای  گذر  و حقوقی  معانی  لغوی  به  و  کنند 

پوشیده خود می و  پهلو  ضمنی  و چند  الیه  تا چند  رسند 

ها ی واژهجلوه کنند. او از این منظر ادبیات را استثمار کننده

کند. شعر مد نظر آنتونی برجس در عصر حاضر قلمداد می

های عشق و نفرت و  ی غنایی استوار است. بن مایهبر پایه 

ت و  واژهترحم  قدرت  به  توجه  با  را  ... خود  و  بیان  رس  ها 

روزها آورد شعر حماسی اینمی 319دارند. او در صفحه  می

شود و  جای خود را به رمان داده است و به نثر نوشته می
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شعر نمایشی به فیلم یا نمایشنامه مبدل شده است و این  

شعر غنایی است که با بیان تمامی احساسات بشری از قبیل  

ی هنر ماندگار و نفرت و ترحم و ترس و... در عرصه  عشق

رود. با توسع این  گان به پیش میمانده است و با قدرت واژه

شویم وقتی فریبرز رئیس دانا از  دیدگاه است که متوجه می

شعر تغزلی حماسی سخن به میان می آورد در حقیقت به  

رکرد آن متنی اشاره دارد که در ابتدا شعر است و از طریق کا

گان و برهم خوردن نُرم طبیعی زبان خود را نشان خاص واژه

کار سختمی و  بالغی  عناصر  از  استفاده  با  و  کوشانه دهد 

واژه میروی  شکل  اندیشهها  آن  با  تا  و یابد  درونی  ی 

از رهبردی غافل  هم  البته  و صد  بخشد  تعین  را  اش خود 

به عنوان شعنقش موسیقایی در شکل نهایی خود  ر گیری 

کند، آن بیان  نیست. اما آنچه که این میان نقش بازی می

از  اندیشه به شکلی  گی است که در حال و هوای سرودن 

می بروز  برشمردهاشکال  تعبیرهای  تواند  می  که  ی  کند 

فریبرز را از عاشقانه، سیاسی، تلخ، غنایی، حماسی و ... به  

او  کرسی بنشاند و این تنها از حال و هوای شاعر و سلوک  

خیزد. همانگونه که در شعر اش بر میی نگاه شاعرانهو نحوه

بینیم که از این ادغام  این نگاه را می "هاپسرم و گنجشک"

  1391نشات گرفته است. با تقطیع این شعر که تاریخ  مهر 

به مفردات خود در   را دارد و در زندان اوین سروده شده، 

زندان   هوای  و  حال  چگونه  که  یافت  شرایط  خواهیم  و 

ی  تحمیل شده به شاعری چون فریبرز رئیس دانا که  دغدغه

انسان و آزادی و تعهد اجتماعی را دارد منجر به بروز چنین  

به  شود و ضمیر شاعرانهای میتراوش ذهنی را وادار  او  ی 

کند. او در این دغدغه داشتن برای آزادی  چنین سرودنی می

است که در نقش گذشته از مختاری به شاملو هم وابسته  

اعمال   اتوریته  او  بر  و  ظاهر شده  پیشین  یا شاعر  و  سلف 

کند. همان که شاعر آزادی لقب گرفته و در پیش  زمانی  می

برای   انسان"خود  بلوم   "رعایت  هارولد  تعبیر  بود.  سروده 

شاعر  که  است  این  آمریکایی  بزرگ  روانشناس  و  منتقد 

سراینده برای  پدرپیشین  نقش  هماره  پسین  بازی    ی  را 

کند. شاملو در شعر چلچلی بند پایانی  با لحن خطابی و  می

سراید: با این همه / ای قلب در به  ای میای موعظهتا اندازه

ایم /  در/ از یاد مبر / که ما / من و تو / عشق را رعایت کرده

ایم / خود اگر از یاد مبر / من و تو / انسان را رعایت کرده

نبود. فریبرز به عنوان شاعر پسین که   شاهکار خدا بود / یا 

به قول بلوم اضطراب تاثیر از شاعر پیشین و سلف خود را  

خواهد او را به تعبیر   به عنوان پدر با خود یدک می کشد، می

وار  کند. او با همان لحن خطابی و موعظه  "بد خوانی"بلوم  

کند به سرودن: خیلی هم نگران نباش / پسرک شروع می

بد  "و    "اضطراب تاثیر"اآرامم ... . که این همان  دلبند و ن

های برد و از تمام بن مایهاست. او شعر را پیش می "خوانی

کند تا در بند  رسوب یافته در ذهن و زبان خود استفاده می

رعایت عشق و رعایت انسان      "هاپسرم و گنجشگ"بند شعر  

ر  را جاری و ساری سازد. چون که در مقام شاعر پسین قرا

شاعرانه بر خالف شاعر پیشین    "رعایت"گرفته است در این  

می گشودگی  به  دست  پدر  و  و  استقرایی  عمل  با  و  زند 

خواهد از  رود و به عبارتی دیگر مینگرانه به پیش میجزئی

نهایت   پسر خود  بودن  کودک  از  برسد. شاعر  کل  به  جزء 

اش  های انسانی و عاشقانهبهره را برده تا در شعر خود پیام 

کند. می منتقل  و  بسراید  انسان  نوع  برای  در را  که  بینیم 

اش در همان سطرهای  خطاب مهرورزانه و پدر به فرزندی

فقیر   کار و  از کودکان  نخست هرچند هم شعارگونه غافل 

 .نیست

 خیلی هم نگران مباش که با تو نیستم این روزها 

 ی دل امیدزایت بنشیند ترسم غباری بر آیینهمی

 سرگردان و ژنده قبای کوچه را   ایبچه

 های گشنه و نابازیگوش رابچه

 .یارای زدودن آن نباشد

 

ی طبقاتی و فقر این عشق به انسان و سرنوشت او در جامعه

را در سراسر شعر شاهد هستیم و شاعر می با زده  خواهد 

حربه ماندگار" ی  همان  اجتماعی  در   "شعار  رفته  اشاره 

ای هم ندارد که  مقدمه کتاب خود پیش برود و انگار واهمه

عر سرایی و ... متهم کنند. شاو را به شعارنویسی و مضمون 

را تقطیع کند   "کردارگونه جهانی "ای است تا برای او حربه

دلبند  "و بشناسد و بشناساند. از این رو است که به پسرک 

کند و کنکاش کردن  خود شناختن را سفارش می  " و نا آرام

رمز و رازی را که در عشق ورزیدن به همنوع نهفته است.  

اتم فیلسوف  از دموکریتوس    " بود:  گرا، که گفتهنقل است 

باشم کشوری  پادشاه  آنکه  از  به  دریابم  را  این  "رازی   .
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گشودگی راز و هنر بهروز زیستن در مصاف با دورانی است 

آخرین   با  دارند  سعی  سرمایه  و  قدرت  صاحبان  که 

از رازها، پرده بنیان  دری دستاوردهای تکنولوژیک و دانش 

  کرده و به نفع خود مصادره به مطلوب انجام دهند. فریبرز 

خواهد این رازیابی برای  شاعر به عنوان رسالت در هنر می

  " ارزش"ی  دوست داشتن و مهر ورزیدن و تلفیق آن با مقوله

برای پسرک خود   را در شعر گفتن خود بگنجاند و وقتی 

  .گوید با خلجان و فوران احساسات هم روبرو استشعر می

 راستی پسرم

 و خویشانت،  ها را نه بابایت و نه کسی از رفیقان آن

 که شاید روزی بشناسیشان، 

 به قدر و قوت و نیاز یاری نداده است 

 های بداخالق و ها ویالن خیابانآن

     اندچشم به راه عموهایشان مانده

در  "اندچشم به راه عموهایشان مانده "سطر پایانی این بند 

همان نگاه اول ما را به شعر دیگری از شاملو شاعر محبوب  

پ و  سلف  میو  رهنمون  شعر  در  عموهایت"سازد.  که    "از 

شاملو برای پسرش به یاد مرتضا کیوان گفته بود و فضای  

احساسی آن شعر آمیختگی دارد با لحنی سرشار از عشق و 

نگری مهر و حماسه و... که ذهن و زبان شاملو آن را با جزئی

شاعرانه در استفاده از عناصر پیرامونی و عوامل طبیعی به  

های معنایی و در مواردی ارجاعات ها با داللتنشانههمراه  

ی قامت مرتضا کیوان مبارز و اهل هنر مدلولی به هم برازنده

دوخته بود، در ادبیات ما همیشه ماندگار خواهد بود. اینکه 

شعر   دو  به  نگاهی  با  شعر   این  در  دانا  رئیس    " فریبرز 

با دیگر ع   "از عموهایت"و    "چلچلی طا و شاملو و همراه 

به   را  توانسته است خود  لقاهای شعر و شاعری او  چقدر 

بد "عنوان یکی از پسران و شاعران پسین مطرح دارد و با  

از شاعر پیشین گوی سبقت    "خوانی بلوم  مد نظر هارولد 

برباید و شاعرانگی شعرهایش را قوام بخشد جای تامل دارد.  

بهره   ارکائیک  زبان  از  است  توانسته  او  آیا  ی گرفتهاینکه 

ها که در ی کافی را ببرد و  این واژهخودش از شاملو بهره

مواردی کلمات سنگین و مغرور هستند و در همین شعر 

صورت  با  ترکیب هم  و  مانند  ها  ژنده "،  "امیدزایت"هایی 

اند  و ... خود را به رخ می کشند، آیا توانسته  "شمایالن"،  "قبا

ا کلمات  کنار  در  فرخزاد  فروغ  قول  گونه به  به  ای  مروزی 

شان فراموش شود  هابنشینند که در یکدستی شعر اختالف

و آن لحن حماسی در شعر با تغزل چنان جمع بخورد که 

فراهم آید، همه در خور  پایانی  فریبرز  اینبرای شعر  ها ی 

موارد قابل تاملی هستند که باید در شعر فریبرز مورد مداقه  

از اهداف مهم این  قرار گیرد. ولی آنچه مهم است و   یکی 

عزیمت است  بوده  او  مقاله  شعر.  سرایش  برای  اوست  گاه 

بیش از بسیاری دیگر، در شعر به دنبال کشف رمز و رازهای  

تواند باشد. تالش او در  ی کمی نمیزندگی است و این نکته

ارزش برای  و شاعری  مقولهشعر  رعایت گذاری  و  ی عشق 

پسرم و  "اژ پایانی شعر  حال انسان معاصر است و ... . پاس

خیابانگنجشک می  "های  با را  فریبرز  آن  در  که  خوانیم 

نگاهی انسانی کودکان و گنجشکان را با هم جمع زده است  

   .دهدو پیام عاشقانه خود را برای همه کودکان عالم سر می

 !پسرکم

 دریغی زالل بیگشوده ی تازهچشمه

 ها خوب نگاه کنبه آن

 منتظر من باش و 

 گرفتهجیکجیک شم به راه هزاران کرور گنجشکان ِ وردچ

 دهند ها میهاشان را به آنکه دانه

    .کنندحرمت میی شمایالن بیو نیش منقارشان را نشانه

دارم که هروقت در پایان این مقال یاد فریبرز را گرامی می

همان   با  داشتیم  آن  مبانی  و  هنر  بحث  در  هم چالشی  با 

پرسید: به قول خودت رومن ش طنین میصدای رسا و خو

نمی منتظر  بود؟  گفته  چی  پاسخ  روالن  خودش  و  ماند 

داد: اگر در رابطه با هنر و انسان، قرار است انسان بمیرد  می

همان بهتر که هنر بمیرد. به راستی که او همه چیز را برای  

 .خواستاش میانسان و بهروزی

  "رضا عابد"
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 قباد حیدر 

 
 قیچی 

 

می   بیاوری  جلو  را  سرت  دیگر  بار  یک   : گفت  کاملیا 

از   ام  دیده  تصویر  آخرین  و  کردم  رها  را  پرده  شکنمش! 

خیابان این بود، مشت گره شده ی مردی که به سمت فک  

مردی کوتاه تر از خود رها می شد. تصویر دو اندام قوز کرده 

تیره رنگ و ساکن در شطی شیری رنگ پشت پلک های  ،  

قیچی  ته  با  کاملیا  بردم،  جلو  را  سرم   . ماند  جا  ام  بسته 

سنگینش کوبید روی جمجمه ام و تیزی زائده ی دسته ی  

و  جنبنده  موجودی  رفت،  فرو  سرم  از  جایی  در  قیچی 

  هم   بعد  و  کرد  طی  را  مسیری  موهایم  البالی  از   سیال

 کاملیا.  رسید  پایان به  سفرش  ام  شانیپی  میان  جایی  ظاهرن

  بزن   شویی  اتو  به   سر  یه  و  بشور   را  وصورتت   سر  برو:    گفت

  را   ها  آن  نتوانم  موقع  به  ترسم  می  حاضرند؟  ها  لباس  ببین

کنم . روی مسواکم خمیر داندان را ولو کردم.کاملیا تعمیر

  خون   رفت  یادم  کلی  به!    ظهره    فریاد زد: احمق هنوز بعد از

  زیر   و  شلواری   زیر   با.  بشورم  را   موهایم  روی   ی   بسته   دلمه

  از   ام  شانه  روی  خشکیده  خون  قطره  چند  و  رکابی  پیراهن

ا  ب:  شنیدم  را   کاملیا  صدای  کوچه  داخل.  زدم  بیرون   خانه

خودت پول بردی؟ کدام پول و برای چه؟ معلومه که لباس 

می   راستم  پای  کف   . آورم  می  و  گیرم  می   ، ها حاضرند 

سوزد، من مرداد ماه متولد شده ام اما از مرداد ماه متنفرم،  

برای   قدر  این  . چرا  مُرد شروع میشود  با  سه حرف اولش 

، مردی با   همه عجیبم ؟ خوب خودم همه چیز را میدانم 

یک لنگه دمپایی و جست و خیز کنان روی آسفالت داغ،  

کاملیا از بالکن به من نگاه می کند ، قیچی را در دست دارد 

.  شود  می   گم  و  دهد  می  تکان  سر  ،  دهد  می  تکان  را  آن    ،

  آن   با  شور  لباس  مرد  زده،  تاول  راستم  پای  کف  کنم  فکر

  زدن  لبخند هنگام که درشت موی شاخه چند و ک  لبخند

دماغش بیرون می زند، انگار سعی می کند به من بفهماند   از

. اطمینان می دهم   از من دزدیده و من بی خبرم  چیزی 

کاملیا خودش برای حساب خواهد آمد. لباس ها را می گیرم  

خورند،   می  لیز  ماهی  مثل  پالستیکی  کاورهای  داخل   .

  یک   و   رنگ  زرد  و  کوتاه  دامنی  ،  مردانه  و  سفید    پیراهنی

طبق  خاک  کت مجتمع  در ِ  بزرگ،  ای  قواره  در  و  ستری 

معمول باز مانده ، مردی تکیده و ژنده دوچرخه ی بچگانه  

ای را با خود می برد، نگا همان با هم تالقی می کند، نگاهی  

ترسان دارد، من هم ترسیده ام، کاملیا دم در وردی آپارتمان 

را هم گم   ایستاده، می گوید پس دمپاییت کو؟ این یکی 

کردی؟ کف هر دو پایم می سوزد. لباس ها را از من می  

گیرد و روی کاناپه پرت می کند ، خاکی خاکستری در هوا 

به  لحظاتی  برای  و  زند  می  کنار  را  پرده  پخش می شود، 

ازدحام خیابان نگاه می کند و می گوید : میدانم حق با توئه  

قدر ، اما اگر اینطور ادامه بدهی از گشنگی می میریم ، چه 

باید تاوان تف کردن به یک عکس را پس بدهی ؟ برای هر 

دویمان چایی می ریزم، از خیابان صدای فروشنده ای دوره 

به زیر  بعد  : چرا نخریدی؟  کاملیا می گوید  گرد می آید، 

شلواری و زیر پیراهن رکابی ام نگاه می کند و می گوید: 

نداریم   چیزی  گویم:  می  نیست!  خبری  شام  از  پس 

شیم؟ چایی را بدون قند هورت می کشم، کاملیا لباس  بفرو

ها را روی میز می چیند وکت بزرگ خاکستری را روی میز  

پهن می کند، به پارگی نسبتن بزرگی در پهلوی چپ دقت  

می کند ، آستر را می شکافد تا به جراحت برسد ، زیر لب  

غر می زند: این که خوب شسته نشده! ببین اینجاش هنوز 

عد دامن کوتاه زرد رنگ را بر می دارد ،که پشتش  قرمزه، ب

چاک خورده و کنار شکاف عمیقش لکه خونی پاک نشده  

جا مانده، کاملیا خشمگین می گوید: کاش این مردک اینجا  

بود و با قیچی می کوبیدم توی مخش. می گویم گفت: پاک  

کردن لکه ی خون سخته! گفت سعی خودشو کرده. کاملیا 

ند و کنار می گذارد و می گوید: بعضی از  دامن را تا می ک

لکه ها هیچ وقت پاک نمی شوند . بعد رو به من می کند و  

باشم! چشم   بیاری جلو می شکنمش گفته  میگوید: سرتو 
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غره می رود و پیراهن سفید مردانه را که رنگ محوی کنار 

شکاف روی جیب سمت چپش مانده را دست می گیرد، زیر  

نی عاشقانه و َخونینی بوده! نازک لب می گوید: چه میهما

ترین نخ سفید را انتخاب می کند، عینکش را به چشم می  

زند و از ته سوزن عبور می دهد ، روی کارش خمیده و از  

چاک میان سینه هایش عطری دماغم را پر می کند، می  

خواهم دست بزنم، قیچی را به طرفم می گیرد و می گوید: 

ی برا  ها  این  کوتاه  خر  وپاکت    دست  است  شام 

  زمین   روی.  گذارد  می  تر  دور  را  یزدی  چندکیک   محتوی

  چیزی   دنبال  به  ،  هستند  خنک  ها  موزاییک  –  نشینم  می

:  گوید  می  و  کشد  می  آه  کاملیا.  بگذارم  سرم  زیر  گردم  می

 طرفم  به  را  قیچی  نوک  بار،  هزار  بار،  صد  بودم،  گفته  تو  به

کنار   برو  ایم،  شده  روح  دو  به  مبدل  ببین:  گیرد  می برو 

پنجره و خیابان را نگاه کن، ببین آدم ها چطور زندگی می  

کنند، شاید یاد بگیری! پرده را کنار می زنم ، در پیاده رو 

 فک  سمت  به  را  مشتش  قد  کوتاه   آن طرف خیابان مردی

  به   ،  شود  نمی  موفق  و  کرده  حواله  خود  از  تر  بلند  مردی

رم، به چشمانم  ب  می  جلو  را  سرم  و  گردم  می  بر  کاملیا  سمت

خیره می شود ، به آرامی قیچی را کنار می گذارد، سرم را  

 .بغل می کند و زار زار گریه می کند

 پایان

 1401خرداد 
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 م. خردمندی 

 

 ها ها و آدم سگ 
دیگر رسم شده، درست مثل مراسمی که مومنان مذهبی  

خاص وقتی را صرف آداب و مناسک خود میکنند. به نظرم  

تبدیل   مناسک  به  چیزی  وقتی  بود  گفته  در جایی  کسی 

شود دیگر بیرون کردنش از تن و روان آدمی دشوار است  

برای   است  پایداری  یکجور  نیست؛  مناسک  این  اما 

شعله دربرافروختن  که  آن  ای  بیابانی  آن  سرمای  به  قدر 

داند  ای که از نفست جان و توان گرفته است. شعله میدمیده

حاال حاالها گیرا و گرم است و باد بیابانی را توان خاموش  

کنی بر آن میدمی تا کردنش نیست اما باز تا نفس تازه می 

مبادا خاموشی بگیرد. این شعله همان صدای شبانه هر شبه 

طول وری، درست وقتی که خیابان خلوت آن  است که از 

برچیدهدستفروش را  بساطشان  بچهها  و  توپ اند  ها 

رفته و  برداشته  را  شاغلفوتبالشان  و  کارشان  اند  از  ها 

اند، ناگهان  هایشان را در پارکینگ خواباندهبازگشته و ماشین

ی  نوردد. اول یک نفس و بعد نفسدرازای خیابان را درمی

دیگر یکی از پس دیگری که ورد هر شبه را    دیگر و باز یکی

خواند. شبهای اول شور بیشتری داشت مثل آتشی که می

ترس تازه گرفته باشد و بعد هر چه گذشت، آتش آرامتر و بی 

از خاموش شدن، انگار که آبی باشد، آهسته و پیوسته شعله 

 افراشت.  برمی

ب  خواهم تعریف کنم شاید برای برخی غریماجرایی که می

آن بگویم  باید  باشد.  ناباور  نمیو  را  چیز  دو  و  ها  دانند 

سگندیده  از  شناختی  یا  یعنی  آناند.  با  و  ندارند  ها ها 

نبوده محلههمنشین  از  تجسمی  یا  و  حاشیه  اند  های 

محله ندارند.  بزرگ  سگشهرهای  آن،  در  که  و  هایی  ها 

را ساختهآدم آن  هم،  به دست  هم  ها، دست  کنار  در  اند، 

ها صاحب ای دارند. معلوم نیست اول سگدگی دوستانهزن

اند ها آمدهاند یا اول آدمها آمدهاند و بعد آدماین شهر بوده

بعد سگ کرده و  کوچ  آنجا  به  پارک اند. سگها  در  های ها 

های متروکه های ساختمانی، زمینالی مجتمعکوچک البه

درخت و  میبایر  جوان  نحیف  چشمشان  های  و  به  پلکند 

فروشی مرغ  برای  دست  که  مرغی  از  که  است  محل  های 

ها را کنار بگذارد. گربه  هایی از آنکنند تکهمشتری تمیز می

که توجهی آنصدا، بیمانند، کمی دورتر، بیهم در نوبت می 

می آدمهایی  به  کنند.  جلب  خود  به  خانه  را  در  که  مانند 

یگاری  شود ساند، و وقتی ساعت موعد هر شبه مینشسته

اند، زل  گیرانند، به صفحه تلویزیونی که صدایش را بستهمی

ی اخبار پر التهاب  زنند و همچنان که زیرنویس چند بارهمی

خوانند گوش به صداهای بیرون دارند که آیا آن روزها را می

امشب هم کسی هست که بر آتش بدمد تا خاموشی نگیرد  

هست و اولین نفر شنوند صدایی  اند؟ و تا مییا دیگر رفته

خوابانند تا دم بعدی  گیرد، گوش میورد هر شبه را دم می

فوت  آرام  را  سیگارشان  دود  شنیدند،  چون  و  بشنوند  را 

میمی راحت  خیالشان  و  هستند. کنند  کسانی  که   شود 

میسگ فرق  داستانشان  اما  بچهها  دنبال  روزها  ها  کنند. 

توله سگِ حاال    کنند و مشغول بازی با آنهایند. مثل آنمی

کله  و  سر  است  مدتی  که  سیاه  و جوانِ  شده  پیدا  اش 

کنند و او  ی پارک چندان اعتنایی به او نمیهای گندهسگ

آدمها می با  را  با سگهم بیشتر وقتش  تا  ها. مثل  گذراند 

های محل که توجه عابرانی را به خود  بازی فوتبالش با بچه

بچه  بازی  و  کرد  تماجلب  او  مدد  به  یافت.  ها   شاچی 

ها همیشه چشمانی هستند که به تاریکی از داخل مجتمع 

اند تا بدانند آنها که مشغو ل دمیدن بر آتشند پارک زل زده

پیراهن مرد  دو  نه. شبی  یا  امنیتند  البه  در  در  الی  سفید 

های درختان باغ به چشم آمد. همان نشانه را  تاریکی سایه

وقت چنین  در  شب  دزدهای  که  و  داشتند  دارند  هایی 

همه  نشانه و  بود  گشته  مردم  دهان  به  دهان  شان 

شناختند؛ پیراهنی سفید و کیفی ک  به گردن. شنیده می

خمان«   »خمان  تاریکی  در  که  را  حضورشان  ولی  بودند 

آمدند ندیده بودند. مثل اشباحی لولومانند از دل تاریکی می

بودند    بیرون خزیدند و در تاریکی گم شدند، دنبال صداهایی

ها در  که ورد هر شبه را دم گرفته بودند؛ نه از پشت پنجره 

ها بلکه در خیابان و صدایشان چنان توانی تاریکی آپارتمان

داد. ناپدید شدن این  ها را هم تکان میرفتهداشت که خواب

سگ چشم  از  تاریکی  کنارهاشباح  بر  لمیده  ی های 

زمین گذاشتند؛  های شبانه دور نماند اما باز سر به  نیمکت

همه جز همان سگ کوچک سیاه تازه به عرصه رسیده که 

به جستی گویا در تایکی دویده بود تا خودش را رساند به  
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بودند    کسی که دو شبح سیاه پیراهن سفید بر سرش ریخته

های دیگر  و بعد صدای درد قاطی صدای سگ شد و سگ

انش،  برخاسته از چرت بدموقع به سویش دویدند. حاال دوست

دیگر دمندگان بر شعارهای هر شبه، هوشیار از صدای سگ،  

بیرون   اشباح  دست  از  را  جوانک  دویدند.  سمت  آن  به 

کشیدند در حالی که هنوز هم داشت در صدایش میدمید،  

اش  نفسش نیفتاده از توش و توان، گوشی تلفن سرقت شده

ک  کیف  از  شبحرا  که  شده  رسوا  حاال  چون  های  وارگی 

کرد. مردهای جوان  ه تنشان چسبیده بود طلب مینفرینی ب

آنان را از هم جدا کردند و گذاشتند جوانک برود. جوانک  

می دور  قدمی  قدم سگچند  هر  با  و  برمیگشت  و  ها  شد 

دادند تا آن سگ،  همراهش میشدند و به فریادش پاسخ می

سگ سیاه جوان دیگر طاقت نیاورد و به جستی خودش را  

انروی کیف ک  از همان اول به دشمنیها  شان  داخت که 

جز   داشتند  را  چه  هر  انتظار  که  شبح  دو  بود.  برده  پی 

ها ی سگی سگ، گوشی را رها کردند و دویدند و گلهحمله

ها گم شدند و بعد صدای  دنبالشان دوید. دمی در میان سایه

موتور سیکلتشان بود که بر صداهای شب افتاد و گم شد؛  

 گم شدند.

ها هم به جمعیت دمنده شب است که دیگر سگاز همان  

ها بیش از همه به جرم سگ  افزوده شدند، مگر نه که آن

بودن خفه، کشته، تیرخورده و لگدمال شده بودند به دست 

صدا   به  با  درست  پس  موتورسوار.   شبانه  اشباح  همین 

بخش »زن، زندگی،  ها و دمیدن بر سطر شادیدرآمدن بوق

پ میان  از  که  پنجرهآزادی«  پشت  خیابان،  های ارک، 

ها، درست مثل  شد، سگخاموش، اینجا و آنجا شنیده می

کنند، به ماه زنند، سر بلند میوقتی که یارانشان را صدا می

شان را به صداهای دمندگان خیره میشوند و عوعوی جانانه

ها و کبوترها در چشیدن  آمیزند. هر چه باشد آنها با گربه می

فرق ظلم  سمت  هاطعم  هم  حاال  و  دارند  بسیاری  ی 

گرفتند و روزها با دمندگانی بودند که از دستشان غذا می

 کردند. کودکانشان بازی می

طلیعه  با  شب،  بر  هر  دمنده  نفس  اولین  صدا،  اولین  ی 

گربهشعله  دارد،  پایایی  روشنایی  که  از  ای  آدمیانی،  و  ها 

پردهالبه چراغ الی  م ها، پشت  خاموش  یا  روشن  نازل های 

کنند که مبادا چشمشان به شبحی از اشباح تاریکی  نگاه می

دیگر صداها، سگ گرفتن  دم  با  بعد  و  جمع  بیفتد  هم  ها 

میمی را  خود  سرود  و  بعد، شوند  بعدهای  شاید  خوانند. 

مادربزرگ بگذرد  که  درازی  الالیی  سالیان  وقت  به  هایی 

قصه نوه سگی  ها،  که  کنند  تعریف  را  و  مردمانی  ها 

دمهایش دست به دست هم دادند تا اشباح تاریکی را پس  آ

شدند ها کمتر میبرانند. اشباحی که شب به شب در پارک

های روشن  و تنها گاهی صدای مخالفتشان از پشت پنجره

می گوش  خاموشی به  به  زود  صداها،  ترس  از  و  رسید 

گرایید. اشباحی که رفتنشان معموالً با صدای چند تیر می

که در خانه نشستگان آرزو میکردند هوایی باشد   همراه بود

های بسیار بعد از آن حمله سگ  و به کسی نخورد. در شب

به شبح، دیگر نه شبحی در پارکها بود و نه صدای شلیکی،  

می که  بود  شبه  هر  صدای  همان  میتنها  و  دمید:  خواند 

»مرگ بر دیکتاتور« از حنجره قوی مردی که محله را روی  

 گرفتند.  ت و بعد صداها با او دم میگذاشسر می

 

 است.  "آوای تبعید" این نوشته از عنوان *
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 ی . رئوف مراد م 

 
  ی کاکتوس شن 

 

نگا  ەپنجر  ،ەم از  گ  ەپوشاند  ەرا  سو،  آن    ە ایس  سوانیبود. 

تار  ەگرفت  ەم  ةپنجر م  کیرا  گ  یروشن     ک یتار  سویکرد، 

توص  یم   ە ب  ەک  ەگونآن  ،ەصحن   فیکرد، گردن روشن. 

اگر بلند بود، موج    ە. پنجررسدینوشتن نم  ەب  د، یآیم  ەدید

م را  د  شدیاندامش  مدیکامل    ە پنجر  ەب  یفیلط   ةپرد  ،ە . 

. قطرات باران،  گرید  یا ەبود و هرم تنش حتماً پرد  ەدکشان

  ی رو  یهاخط  اریش   بود،  از  ەدیرا خط کش  ەشیوار شاشک

  .دید شدیجاها را م  یبعض ەشیش

باران،    ی صداینم بنم  ،ە در م  ەستادیو ا  ەپنجر  ەب  ەماند  ەریخ

  ە سرما را ب  اش، ە دیسیبود. لباس خ  ە برد  ادیرا از    اش یسیخ

سرش    یو باال  دیکش  یحلق قاغ  ەتنش رساند و کالغ  از ت

خودش آمد و چرخش کالغ را دنبال    ەرفت. ب  ی اەرجیش

  و شد  کیتار جاەچشمش پر از شن شد. هم ەناگ ەکرد. ب

تاجابا سوزش چشم کورمال را  رساند.    ییکورمال، خودش 

 .شد ەمعلوم نشد چ گریبعدش د

بود. صدا  ەم  پنجر  یهمچنان  بود.  در    ەکالغ  اما  بود.  هم 

ول  یاەیزاو رو  یک .  کالغ  چاالب   ،ەن  ەبرک  یبود.  بر 

  ە ک  یمرد  نهوی کرد. ع  ەنشست، آب چاالب را غرغر  یکوچک 

شرشر   ەب  زدیمالجش را بر  ەب  ەدیماس  گاریدود س  یتلخ

انجام داد.    ادیز  یکرد. چند بار. نشمرد... ول  نی. چنباریجو

 .ەپنجر  کی. تا نزددیبعد پر

  ی کند. از سمت جنوب  ر ییتغ  دیبا  دید  هینبود. زاو  درس یدر د 

بست    بنی. چون سمت شمالیسمت در غرب  ەب  دیایباغ ب

بپ باز  باریغربجنوب  طرف  ەب  چدیاست،  آنجا،    ی راهەکی. 

باز ب و  باغ شود.  داخل  تا  گوش  ەهست  باغ   یغرب  ۀطرف 

بعد از الب ل  ۀتن  یالەبرود.  نارن  و پرتقال،    مویدرختان  و 

.  دانستیرا نم اسمش    ەک  یتک درخت  ەخودش را برساند ب

و چشمش  سوخت و رفت   کردیتماشا م  ەدرست همانجا ک

 ....شد ەو معلوم نشد چ

و  ەافتی  ر ییتغ  مکان باغ  داشت.  خواهد  جلو  عقب  زمان   .

روز و   ستیقبرستان. الزم ن  رودیبعد. م  یبماند برا  ەپنجر

دق  ەما سال  ا  ق یو  گسست  شود.    شود، یم   جادیمشخص 

فاصل  افتدیم  ەفاصل تازآوردیم  ی فراموش  ەو  قبرستان   ە. 

 یخاک  ة. تا جادەشد  ەقبرها نوشت  ی رو  ینام  ندرتەاست. ب

که هنوز  ی مانیس  ی است. نام او را وقت ەفاصل ەقیدق ستیب

 دیخواهرش، شا  میحاال  فرض کن  ،یک یبود،    ەخشک نشد

و    ەو شل فرو کرد  ەنگرفت  مان یس  یهم زنش، انگشت تو

نوشت اما خوانا  بدخط،  هرچند  را  شاەنامش  کار   دی.  هم  

او بود  ستیشاهد اول باشد. مهم ن  ایشاهد دوم   . مهم نام 

 .گور اوست نیا دیفهم شودیحاال م ەک

معدود  لیاوا کس  یتعداد  بود.  آنجا  ب  یقبر  را    نام ەآنجا 

نم  ایگورستان   شدشناختیقبرستان  آباد  حاال  اواە.    ل ی. 

باهاش   یقیدقا  ،یکن   دایرا پ   ات ەقبر مرد  شدیم  یراحتەب

کن سخت  ،یخلوت  تنگنا  یاز  و  گرفتارش   ەک  ییروزگار 

بزن  یشد همیحرف  ب  اشە.  مردەهودی هم  »از   یکار  ە. 

.  ەاو گفت  ە را ب  ن یا  اشەگفت خود مرد  ست«،ین  ەساخت

دارد. شاهد اول    ادیاست قبرستان. اما درخت ز  یپرت  یجا

ها . درخت«ەاز درخت شد  ادتریقبر ز  نجا،یبود »حاال ا  ەگفت

  ا یو   ەمرد  ک یبرابر شوند، هر درخت صاحب   ی وقت  هاەو مرد

ها  درخت  ستیدرخت خواهد داشت. معلوم ن  کی   ەهر مرد

بعداً مشحص شد   دیرا شا  هاەاما مرد  ،ەکاشت  یکس  ەرا چ

 .ەکشت یکس ەچ

هوا خنک  د یکامل. شا ە. نەرو قبر افتاد یدرخت کاج یۀسا

.  ەشان  یرو   ەاست انداخت  ە ایس  ەجلوباز کپوش  است. تن

نشست  ریز  ەیسا  یجاەب سەآفتاب  آفتاب  نور    ی اهی. 

واضحتن  را  کردپوشش  نمەتر  معلوم  نشود  بلند  تا   کندی . 

بود. از شاهد   دایتنها نصف قدش پ   ەقدش بلند است. از پنجر

را درج    نیهد دوم ابلندتر است. بعدها شا  یسروگردن  ل،او
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از درخت  شودیجا مبود. زن جابه   ەکرد ناچار  . شاهد اول، 

طرف   ەتا زن را بهتر ناظر باشد. کالغ چندبار ب رودیباال م

سوترِ آن  گرددیو برم  ترسدی. اما مداردیبرم زیشاهد اول خ

است.    کت. زن ساندینشیم  نامیب  یسنگ قبر  ی زن و رو

  .دیپایاطراف را م

شاخ  بعد چند  تاز  ە...  قرمز  تمام  ەشیش  کی.  ەرز  قد آب. 

 یرو  گذاردی. مدهدیجا م  ەشیها را داخل ش. گلپوشەایس

معلوم    ەقرمز رنگ ک  فیکوچک از ک  یا ەشیسنگ قبر. ش 

گذاشت کجا  ب  ە نبود  کآوردیم  رون یبود،  قرمز  رنگ    ف ی. 

ک داشت  نمود  س  ەچنان  درآورد.    ەجامەایزن  عزا  از  را 

ن  کالغ جا  همان وارد داستان    بیو غا  بیغاەمی و دو شاهد 

زشوندیم مرد  ا   ۀغیت  ری.  ع  ەستادیآفتاب    ی آفتاب  نک ی بود. 

م  ەک  یبزرگ را  البه  ە زد  پوشاندیصورتش  از  و    ی البود 

ببرگ معدود  ەها،  م  ەک  یتعداد   ەریخ  کردند،ی دفنش 

تا چشم    ان یبود. شاهد دوم م  ەماند بود.  تعداد معدود  آن 

.  دادیرا با نگاهش خراش م  ەزنِ مردمرد  د،یدیمرا دور    ەهم

  ی . حتدیدیهم نم  یزینداشت. چ  ەتوج  یزیچ  ەزن، اصالً ب

بود و    ە دیکند. فقط خبر را شن  ە یگر  دیچرا با  دانستینم

 .بودند سر خاک ەآمد

خبر   دیبودند. شاهد اول شا  ەخاکش کرد  ترشیآنها پ  ایگو 

اما آن دو شاهد را، فقط کالغ    ند، یبی. زن، کالغ را م ەبودەداد

رو    یاە و جرع   اندازدیرا باال م   ەش یاز ش  ەجرع   کی.  دیدیم

 .زدیریقبر م

آرام    ی کم  ی مکان است برا  نیترقبرستان خلوت  ەکشنبی

  داند ی. مەمرد  ةخانواد  یبرا  ە را گذاشت  ە گرفتن. شب جمع

و  ەسر خاکش نرفت بارکی ی حت ەاند کچو انداخته جاەهم

شود؛ هرکس   یم  ەساخت  خودەخودب  ەک گرید  ۀهزار قص

  ت یبود: »اهم  ەاو گفت  ەبود، ب  ەزند  ی. وقتشیخو  زعمەب

.  شود«یم زیشدن آن چ  تیاهمیسبب ب ،ی زیچ ەندادن ب

 .نداد  تیاهم ی اەحرف و قص  چیه ەب

.  ەشدن مرد  یقبل زندان . ازەاول از اول شاهد اول بود شاهد

وارد داستان شد. چون   ەکشنبی  نیاول اتفاق،ەشاهد دوم ب

دست شاهد   ریباشد، ز  ەخبر داشت  ایبداند و    ەنک یبدون ا

اول است. شاهد اول، حاال شاهدِ شاهد دوم  و کالغ و زن  

 ە. کمیدارو شاهد دوم را  ەو کالغ و م ەپنجر نجایاست. تا ا

شاهد اول ناظر است. شاهد دوم، تنها ناظر زن است و کالغ، 

  ە است. ب  یراض  کندیمزاحمت نم  جادیا  ەاز شاهد اول ک

. دوم: او  ەداستان شاهد اول بود  ن ی. اول: مسبب الیچنددل

 یکار  ن یبکند. اول  یکار  دیسوم: با  ،ەداستان افزود  نیا  ەرا ب

پ  ەک تسب  دایکرد،  اول    حیکردن  اول  بود؛شاهد    ن یسبب 

زن    ةپنجر  یآهن  ۀلیم  ەکالغ با زن. نوک گرفت و ب  دارید

تا مدت  زانیآو را ندکرد. زن  فکر    ە. بعد کالغ بدیها آن 

زن صبح زود آمد سر خاک؛   ؟ەکرد. چگون  یافتاد. و فکر بکر 

سرخ شد   اشە. گوندینوش  ەشیش از  یا ەبود. جرع   ەکشنبی

سنگ قبر گذاشت.    یانداخت و رو  ەشیش  یها را توو گل

صبحان  ریپن و  درآورد  گردو  حدود    یسبک   ۀو  حاال  خورد. 

از کالغ،  که  است  روز  ییجا  چندسال  نبود،  معلوم    ی که 

  ی روە. بعد روبگذاشتیم ەپنجر یو جلو آورد یم ییگردو

تا زن گردو    ماند یو منتظر م  زدیچندک و چمبک م  ، ەپنجر

برنم  بردارد.  گردوداشتیرا  باز  بعد،  روز    ە ب  یگرید  ی. 

و زن،    دیکوبیرا م  ە شی. با منقار ش کردیم  ەگردوها اضاف

لحاف و خودش را تمام   ریز  رفتیم  داشت؛یترس برش م

 یروقتیکند، د حیتسب ەزن را متوج ەنکیایکرد. برا یگم م

ضرب  ببا  کرد  ،ەپنجر  ۀشیش  ەزدن  هراسان  را  زن ەزن   .

را هم    ەپرد  د،یایب  ە . ترس کەدیرا کش  ەایس  ةو پرد  ەدیترس

. چقدر  ەدیرا د  حیو تسب  ەدیرا کنار کش  ەبعد. پرد  زندیکنار م

بر ترس،    ەغلب  ی آن فکر نکرد. برا ەآشنا بود. اول ب  حیتسب

و لباس    دیدوش گرفت،  تنش را با کرم مال  ەشیمانند هم

.  دیرقص  یشگیعادت هم  ەرنگش را تن کرد. بنا بخواب کرم

شهادت    ە را ب  مبود. شاهد دو  ە همان رقص، کار دستش داد

آمد  ەبود. ک  ەواداشت کارش ەدستور  دفتر  کنار  و  بروند   :

بدهند    لی. تحونیصندوق ماش  یتو  ندازندیکنند و ب  نیکم

شاهد اول    لی. تحواورندیب   ادی  ە ب  ەد و نبپرسن  ە ن  گریو د

بود. شاهد اول ناظر بود.   ەدی. ندنندی دهند و شاهد اول را نب

و باران، با کالغ رقصش   ەم   انیم  نام،یدرخت ب  ریشاهد دوم ز

نگا م  کردندیم  ەرا  شن  کالغ  چشمان    یتو  ختی ریو 

  د، یرقصیبود. زن م  ەبخار گرفت  ەک  ی اەپنجر  ە ب  ەشدەریخ

مو  ەپنجر با  سف  ی را  گردن  و  خاموش    دشیبلند  روشن 

 .دیکشی.  و بعد دراز مکردیم

هم    یرو   ەک  حیتسب  ی هاەدان  ی ناگهان، در خاطر زن، صدا 

 یتمام کسان  حیتسب  ە بود که ب  نجای افتادند بلند شد. ا  یم

پدرش    حیتسب  ادیفکر کرد. اول    گرداندند،یم  حیتسب  ەک
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. اندەآورد  ەیهد  شیبود برا  ەسندلوس بود و گفت   ەافتاد ک

تسب بزرگش ک  حیبعد  دان  ەمادر  هر  و  بود    ە ک  یاەبلند 

  ە تا ب  دی. طول کشکردیم  ە زمزم  یزیچ   رلبیز  انداخت، یم

آنجا   ە ب ی. وقت فتدیبود، ب   ەپنجر ۀلیم زان یآو  ەک یحیتسب

لرز  دیرس بود    ەشد. مشاور گفت  شانی. خوابش پردیتنش 

تسب ا  یجورنیا  حیدهها  کش  ە پرد  ەک  بارنیهست.    د، یرا 

د را  سو  ەب  ییگردو  دیکالغ  آن  و  دارد    ە پنجر  یمنقار 

کالغ    ،ەپنجر  ی. تا زن آمد جلوەزل زد  ەپنجر  ەو ب  ەنشست

گذاشت   ەپنجر  یبلند شد و گردو را جلو  یزدنهمدر چشم

بود،    ەآورد  ەرا ک  گرید  یآورد و گردوها  یاەو پر زد. کاس

  ح یتسب  ەانداخت و همانجا گذاشت. دست ب  ەداخل کاس

 .نزد

. کندی م  ەهمان تک درخت، شاهد دوم دارد نگا  ریاز ز  حاال

شاهد اول هم دارد شاهد   ست،یمشخص ن   ەک  گرید  یاز جا

 ە. قطعاً بکندیفکر م یزیچ ە. کالغ دارد بدیپایدوم را م

   .بردارد ەسر را را از بیرق ەکند ک یکار دیشاهد دوم. با

. مرد،  ەرا کامل بخار گرفت  ەپنجر  ۀشی. شەشد  ترظیغل  ەم

. باران  ەستادیا  ە نشد  دایپ   شی برا  ینام  ەکنار تک درخت ک

 ری. تصوەشد  نیسنگ   یسیکالغ از خ  یها. بالباردیم  صدایب

. شاهد دوم  شودیم  ەدید  رقصد،یم  ەک  ە مبهم زن از پنجر

مکم عوض  رنگ  بکندیکم  دارد  مبدل    کی  ە.  کاکتوس 

 .شودیم

تعجب واداشت.    ەکاکتوس بزرگ وسط باغ، زن را ب  کی 

درشت کاکتوس   ی!« خارهاکندیکاکتوس رشد نم  نجای»ا

پرند نشستن  از  الشدیم  هاەمانع  کاکتوس   یخارها  ی . 

  .ختیریم ییهاەزیرشن

بود. ناگهان    ەشد  ەریکاکتوس خ  ەب  نیاول، با دورب  شاهد

فرو کرد. نبود.    بش یج   یافتاد. دست تو  ح یتسب  ەچشمش ب

سنگ  یهابال خ ەشد  ترنیکالغ  چندبار  دارد،    ی برم  زی. 

  ی بلند کند و بگذارد جلو  ،ەدهانش گرفت  ە را ک  ییگردو

. شاهد اول از افتدیزن از حرکت م ری. تصوتواندی. نم ەپنجر

  زان یآو   ح یاست. تسب  ە پنجر  ی. زن  جلوشودیبلند م  شیجا

  ن یسنگ شیهابلند شود. بال  کوشدی. کالغ مکندیم ەرا نگا

: »چرا  دیگو  ی . شاهد اول مکندیم  ەنگا   ح یتسب  ە. زن بەشد

 .«بارد؟ یدر  گورستان باران نم 

بشمارد؟    دیرا بشمارد. چرا با  ح یتسب  یهاەدان  خواهدیم  زن

  ە دان  کی  ،ەشد  ە کند  ەک  یهر  قبر  یچون شاهد اول برا

تا بلند شود. ناگهان    زندی. کالغ زور مەکرد  ەرا اضاف  حیتسب

گلودیآیم  ییصدا در  گردو  م  ی.  خونماندیکالغ  کدر   ی. 

  ی کاکتوس. شاهد اول از ال  ۀشیر  یسوەب  خزدیم  چیمارپ

ل و  م  موینارن   باغ  وارد  پرتقال،  م  ۀ. دستشودی و  را   یدر 

.  شوندیم  زیاو را باال نبرند، ل   دیبا  ەنک یا  از  هاەچرخاند. پل

م  یحت باال  دارند.  پردرودیشرم  باالست.  کنار   ەایس   ة.  

  ە ک  یی. کالغ در جاکندیم  ە را نگا  رون یب  ە . از پنجررودیم

رنگ پاک و چاقو را با لباس شب کرم  گردد ی. برمەنماند  ەبود

  ە خون. طلوع آفتاب از درز پنجر  ەب  تابدی. نور زرد م کندیم

کنار  ەب  شدپایم ماند یفرش  در    حیتسب  یهاەدان  ة.  را 

م  بشیج اکندیفرو  کالغ    ی جلو  یگردوها  ۀهم  بارنی. 

. بنددیرا م ەپار  حی. بند تسببردیگورستان  م ەرا ب ەپنجر

 .ستیروشن ن  یآسمان. چراغ ازکند  یم  ەباران، باران چک
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 پور فاطمه حسن 

 

 

 

 

 

 های خاموش واژه 
کجاست » کجاست؟  رویامان  کجاست  اکنون  بنویس 

  «خواست گوش دنیا را کر کند؟های گمشده که می حرف

تابلو نگاه می کنم. هنوز خیلی مانده تا نوبت ما شود.    به 

ساختمان   طرفِ  آن  از  لحظه  به  لحظه  ست.  برپا  قیامتی 

را می تحویل مان  اجساد  طرف دیگر  دهند.  میگیرند و از 

االاهلل و روند. و صدای الالهها میجسدها تندتند روی دست

تندتر صف چرخه  این  لحظه  هر  میت.  نماز  طوالنیِ  های 

 .شودمی

روبه از  سرباز  چند  رود.  نمی  پیش  میزمان  در  رو  آیند، 

سر   پشتِ  را  بلندش  موهای  اندام،  باریک  پسری  کنارشان 

بینیم، هر دو با هم   بسته است.  وما هر بار که سربازی می

 :گوییم تربت جام. می گوییمی

 « .چه روزگار خوبی بود»

کنی انگار همراهت هستم.  خندی و هر بار که تعریف میمی 

  .دومکنی و من دنبالت میهایت را تند میتو قدم 

شکل می شوم. کنارِ در ایستاده ای گنبدیآهسته وارد خانه

ای حلقه زده دورِ سفره  کنم. پن  نفری تان میام و تماشای

می میاید.  املت  و  ریزخندید  پسر  است.  خوردید.  نقش 

بودی   گفته  است.  بسته  کش  با  را  بلندش  موهای 

اَت بوده و حاال در به در دنبالش هستند. آنجا ایدانشکدههم

خانه  که  بود  کرده  اصرار  پسر  بودید.  کرده  ی پنهانش 

بار به این قسمت دردسرتر است. هرتر و بی مادربزرگش امن

را مشت میرسی دستکه می شوی،  کنی. سرخ میهایت 

  .انگار تب داری

اش را خودش بازی  »او میخواست داستان زندگی می گویی

  .کند.« و بازی کرده بود

دوم.  تان میتان بلند است. دنبالهایروید و قدمپیاده می 

را که باز پایید. مادربزرگِ پسر، در  هر لحظه اطراف را می

می کند خشکش می زند. انگار منتظر است اتفاقی بیفتد.  

گوید:»چرا آمدی مادر. برادرت، این قابیل...« وتو می  هی می

 :خوانی

 قابیل»

 ی خشونت و آهن چه سرد بود آن ضربه

 اما چه آتشی که برافروخت، 

 «.که آب هفت دریایش بس نیست

فوارهزمان نمی با صدای  های جوی  های آب وگذرد و من 

روم تا به دریا برسم.  ها روان است میباریکی که از کنار قبر

موج میرقص  است.  دیدنی  چه  ساحل  در  و  ها  دوند 

 .گردند چرخند و دوباره برمیمی

ندارد و آن دورها به جنگلی سیاه راسته تمامی  ی ساحل 

هایت نِشَسته. انگار وارد جنگل رسد. اندوهی که بر شانه می

آید و صدای رگبار که می  کنم. صدای تیرایت نمیشده . پید

اَت می کنم.  دوم. گمهایم را می گیرم و میمسلسل. گوش

کم گاه وهمرنگی روی دریا شکل میتصویرِ  آلود  گیرد که 

کننده. از کنار دریا می روم به جنگل می است و گاه خیره 

رسم. به جنگلی که از انبوهی به سیاهی می زند. به شهری  

زند ی رسد که شاید همان سیاهکل باشد. یکی فریاد میم

جهنم همین جاست و من جهنم را در سیاهی انبوه درختان  

 :بینم. و باز تو می خوانی جنگل تو می

ای است که خاک هر شب در بنویس آزادی رویای ساده»

نا میاعماق  فرو  پیدایش  پیدایش  حواشی  از  صبح  و  رود 

تلفظش عادت نکرده است صدای    آید و زبان اگر چه بهبرمی

  «.هجی کردنش را آن سوی سکوت شنیده است

و سکوتی که چشم دوخته بود به هیاهوی روبرو. صدایت را  

گوبی باید از این جا فرار کنی دختر  شنوم که میاز دور می

بازی ماهر دستم را می کشی و من باز توی  و مثل شعبده

تش را تو کوک  ی قدیمی که ساعخانه هستم. همان خانه

کرده بودی و یونیفورمی که هنوز خیس بود و صدای زنگِ 

می که  در  ساعت  باال،  آن  است.  رفتن  وقتِ  وقت،  گفت 

ی دوم، تو خواب هستی.  چند بار صدایت می کنم و  طبقه

ات را  آلود می گویی وای دیر شد. یونیفورم خیستو خواب

  .می اندازی توی کیسه و با عجله راهی می شویم
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های رود. کوچهخورد و میزده ماشین سُر می یخ ِ روی زمین

گذشتیم برایم ناآشناست. می  سفیدی که هر روز از آن می

وم تا ردهم و میگویی:»مواظب باش دختر.«  و من گاز می

 .سرِ وقت برسیم. اما دیر می رسیم

های  طور از سیمدانم چهاز دیوارِ راست باال می روی. نمی 

گذری. از آن طرف دیوار فریاد می زنی: »خیالت   دارمیخار

راحت ،حاال برو.« می گویم:» پس مراقب باش!«تو رفته ای  

هایم را می  ها. چشمداخل پادگان و من مانده ام پشت برف

 :بندم و صدایت را می شنوم که می خوانی 

بنویس عشق اسم شبی است که هنوز....«ومن باز در آن » 

تابلو. نام برهوت سفیدم. چشم دوخ  به  ات را آن باال  ته ام  

روی تابلو می بینم. با عجله می روم مقابل در ورودی حاال  

و   شود  می  باز  دریچه  باالخره  ام.  ایستاده  همه  از  جلوتر 

کنان می آیند باالی سرت. جسور شده    خواهرهایت شیون

کبودی به  چشمم  کنم.  می  باز  را  صورتت  روی  ام.  های 

ی افتد.  بلند می شوم و به دیوار  صورت و سیبِ گلویت م

 :تکیه دهم و صدایت توی گوش هایم می پیچد

 نامم چه بود؟»

 این جا کجاست؟ 

 لغزانم دستی به دور گردن خود می

له کرده ،  خواسته است له کندسیب گلویم را چیزی انگار می

 است؟ 

تو را می بینم کنارم ایستاده ای، انگار نه انگار مرده باشی.  

  را تند،تندپاک می کنم. بازدستم را می گیریهایم اشک

کپهدنبالت می  ایم.  ایستاده  در  کنارِ  اتاقت  توی  کپه دوم. 

کتاب روی هم تلنبار شده . دخترِ نوجوان به همراه پیرزنی  

می کتاب رو  و  زیر  را  زنبیلها  از  کند.  است  شده  پُر  ها 

  .های ممنوعهکتاب

   .خواندای را باز کرده است و میدختر صفحه 

 «آید؟»اندوه چخوف است. یادت می می گویی:

انگیز است که هیچ کس تو را نبیند و غم می گویم:» چه غم

توی دلت تلنبار شود. بیچاره پیرمردِ فرزند مرده، چه اندوه 

 «.سنگینی دارد

پیر  و  دختر  به  دوزیم  می  چادر  چشم  زیر  دو  هر  که  زن 

ی دوست برسند. کمی پشتِ  رفتند تا به خانهزنان مینفس

باز می کند هر دو   را که  مانند. دوست در  در منتظر می 

توی  نیم روند  می  فرز  و  تر  و  راحتی  به  کشند.  نفسی می 

ی وسیعی است، با چندین اجاق بزرگ. زیرزمین. آشپزخانه

م بهم زدنی کتاب ها زیر خاکستر های اجاق مدفون در چش

می شود. زن آهسته می گوید برویم. دنبالشان می رویم وتو  

 :زمزمه می کنی

افتیم و  ایم و راه میو ما که گیسوگیسو به راه افتاده  ...» 

افتند و دارها که به اند و به راه میها که به راه افتادهزندان

ها که به راه  ها و آبادیافتند و ویرانهراه میاند و به  راه افتاده

میافتند و چکهمی باریده است و  فرو  بارد و  ها که دوباره 

    «....باردمی

آیم. باران شالقی روم و کش میوالی فرو میو من در گل

دوم گمت می کنم. می روم،  زند. دنبالت میبه صورتم می

مادربزرگ ا باالی سرِ  تو  ای. سکوت  می آیم. حاال  یستاده 

مثل درختی تنومند باالی سرمان سایه انداخته است. چشم  

که می بندم، صدای تنفس ناراحتِ مادربزرگ است و صدای  

ما   عزیز  کند:»سالم  می  زمزمه  گوشش  زیرِ  که  دختری 

 «.آمدیم

لب و  پیشانیخم می شوی  روی  را  گذاری.  هایت  می  اش 

بض می شود.  مادربزرگ، انگار فهمیده باشد، صورتش منق

هم می آمیزد و بعد نفسی به راحتی  تان بههای اشکقطره

 :می کشد ومی میرد. وتو می خوانی 

 ام کجاست؟ آن نیمه»

 «تا من چقدر گورستان باقی است؟

 «.می گوم:»چه روزهایی بود. خاطرات نیروی غریبی دارند 

می گویی:»امان از این چیزهای درک نشدنی. درست یک   

ات تابع چیز  بینی زندگیگیری و بعد میلحظه تصمیم می

 «.شوددیگری می

قدر می گویم»چه آرامشی داشتی آن روزها. هیچ وقت آن

شادت ندیده بودم و می گویم کاش به این جهنم بر نگشته  

 «بودی

خودم   بین  کشمکشی  پی  گشتم  می  باز  گویی:»باید  می 

 «.وآنچه خلق می کردم

سوزی  کشی و هر روز میمی گویم:»می دانم، تنهایی قد می 

زنده میو خاکستر می باز  و  پیش  شوی  جایی  تا  و  شوی 

 «.کُشیروی که مرگ را میمی

 « کُشی؟»مرگ را می می گویی:
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کردم که کُشی. همیشه فکر میمی گویم:»بله، مرگ را می 

که شبیه چه مرگی  با  با مرگ خود،  آدم  که  زیباست  قدر 

 «.زندگی است، بمیرد

ها می گیری وپیشانیم را  سَرَم را میان دست جلو می آیی و

  .و می بوسی

با  شیونِ خواهرهایت به خود می آیم. به دیوار تکیه  می   

کنم. روی  هایت را روی سَرَم احساس میدهم و گرمی دست

هایی وداری می روی. روی برمی گردانم تا رفتنت را  دست

 :اتنامهنبینم و بلندبلند شروع کنم به خواندن وصیت

 

 موجی مرا به یغما خواهد برد، »

 دانم، می                                

 های کودکیم دانش زاللی وز خواب

 م، اندوخته                                         

 کند که دشتهای عمرم را سرشار می

 پیوندد و چشمه چشمه به دریایی می

 که در غروبگاهی

 برد، از جایی می

 « ......ی در می آوردموز پا

                           

 :منابع

درونی)ص -1 آرایش  ،  89،  78،  88مختاری محمد، 

87  ،41 ) 

شانه -2 بر  محمد،  قصیدهمختاری  و  فالت  های ی 

 ( 75، 48)ص هاویه

 ( 668)ص مختاری محمد، هفتاد سال عاشقانه =3
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 )ح. ا . تیرداد   ) حسین حضرتی  
 

 

 

 

 

 

 

 ماهی در سلول 
 برای رضا و کیوان و آرش و آبتین 

 

می قدم  رویاهایش  با  سلول  چشمانیدر  با    و   روشن  زد.  

  خود  در را زمان که دیواری فروریختن انتظار در آرام نفسی

ی کشیده کبوتران بر کف  بود. صدای تلفن در سایه  برده  فرو

زدند.  ها را نوک میپیچید. لب پنجره گندممیاتاق پیاپی  

.هیچگاه نتوانسته بود تا این مدت که نه هنگام خواب، نه  

میان  در  زمان  امتدادی  بی  از  را  زدن خودش  گام    هنگام 

نا    .بیرون کشد  نعره  و پیچیدن  خاکستری  بتنی  دیوارهای

جیب پریشان  و  گشت. آرام  سیگار  پی  را  شلوارش  های 

های انباشته روی  ا گشت. بعد کنار کتابهای شلوار رجیب

را کاوید و روی ورق را دست کشید. لحظهمیز  باید ها  ای 

از پشت میز دور شد. روی دیوار اوپن  آرامش را می یافت. 

آشپزخانه پاکت سیگار و فندک را برداشت. رفت لب پنجره. 

زدند. سیگار را که گیراند و دود  کبوتران گندم ها را نوک می

تر شد و پیچید؛ به پرواز در آمدند. همراه آفتاب غلیظ که در  

پرواز کبوتران تن را جلو کشاند. زیر بال کبوتران چراغ قرمز 

می ممتد  خاموش  و  روشن  رانندگی  و  و  راهنمایی  زد 

آمد. تن را جلوتر کشاند. همهمه از گروه  ی صدا میهمهمه

ای  خاست. عدهسی چهل نفری دختران و پسران جوان برمی

سگ فانتزیبا  کوچک  پشتهای  بودند.  آمده    چراغ  شان 

رانندگی در انتهای پیادرو ایستاده و نشسته روی    و  راهنمایی

 و هاچهره در شکوفاندن ها سعیاز آن ایسکوها بودند. عده 

ای  داشتند و عده  و شوخی   خنده  با  هااحساس  سرریز نمودن 

دیگر پر از دغدغه در بحث و گرم گفتگو بودند. با رفت و  

روهای منتهی به چهارراه چشم انتظار آمد عابرین در پیاده 

شان،  ی شادابای دیگر از دوستان بودند. چهرهرسیدن عده

های متنوع  شان، رنگهای ملیحهای باوقار و شوخیصحبت

های بلند تا تین و آستینهای آستین کوتاه و بی آسپیراهن

کرده تا آرن  و گیسوان پریشان و بافته تا روی ابرو و پشت  

روبان با  اش  بر آن  و سبز گره زده  سفید  و  سرخ  هایکمر 

آنمی میان  در  به  داشت  آفتاب  تابش  در  برآورد.  سر  ها 

چشمانش مکثی کرد. آه برآورد. لبخند تلخی زد که عبثی  

های رفته با شبنم و ماه در زمانبر هزاران رویاهایش بود که  

نفری به ساعت هایشان چشم و مهتاب پیوند داشت. چند 

دوختند. با چشمانی نافذ و دقیق. همگی سر رسیدن پایان  

سو   کدام  به  و  بود  روزی  چه  امروز  کردند.  اعالم  را  قرار 

اش  خواستند بروند؟ ته سیگار را با ذهنی مغشوش که تن می

های آتش سیگار د؛ خاموش کرد. ریزهرا به رعشه انداخته بو

پایین رفت. روشن و خاموش شدن چراغ قرمز راهنمایی و 

ترش کرده بود. ته سیگار را رانندگی سر چهارراه مغشوش

فشرد تا خاموش شد. طرف یخچال رفت. بطری را برداشت.  

لحظاتی را نیاز داشت از فضای سلول بیرون بیاید و ذهنش  

ک باال رفت و برگشت پای پنجره.  کمی آرام بگیرد. چند پی 

اش در گیراندن سیگار بخش بود. زیر نگاهسیگار دیگر لذت

وجوش دیگری میان جوانان دید. چند نفر با عجله از  جنب

می  را  هرکسی  بودند.  رسیده  صمیمانه  راه  دست  دیدند 

رسیدنمی دیر  از  و  میدادند  عذرخواهی  در  شان  کردند. 

در اشتیاقی دیگر بودند. اشاره و ها  زمان تمام شده اکثر آن

پارچه که  بود  کسانی  بر  سر  اصرارشان  از  شده  لوله  های 

ساک کوله  و  کوتاهی،  ها  بحث  و  جر  با  بود.  زده  بیرون  ها 

های لوله شده را در اختیار داشتند؛ همراه  هایی که پارچهآن

چند نفر دیگر از جمع جدا شدند و دو به دو در چهار گروه 

فاصله  کبا  بقیه ای  و  ایستاد  هم  کنار  دیوار  به  پشت  وتاه 

گر چنان جلوی هم  تازه مشاهده های نفسروبرویشان. چهره

پارچه روی  نقش  که  گرفتند  احاطه  قرار  را  هر چشمی  ها 

های ها ایستادند. یکی  نوککند. گروه نخست جلوی گروه 

اش که رول پارچه را  پارچه را با لبخندی دلنشین به دوست

داشت دست  و  در  کشیده  و  بازتر  و  باز  پارچه  گرفت.  ؛ 

ها  تر شد. عنوان روی پارچه، مشتتر و طویل و طویل کشیده 

را به آسمان کشاند: »بازگشت به عقب یا رو به جلو« . با  

کف زدن دوستان گروه نخست کنار رفتند و دورتر ایستادند.  
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سه گروه دیگر در کنار هم ماندند. رول پارچه دو نفر اول 

عنوان که کامل نمایان شد هوهو کشیدن و دست چرخید.  

ها . در فروکش کف زدن"تداوم آزادی  "ها آهنگین شد:  زدن

های آهنگین باز متن دوم که بالفاصله باز شده بود تشویق 

  . ها و  . در هیاهوی صحبت"تداوم دمکراسی  "اوج گرفت 

رویکنجکاوی پیش  بعدی  عنوان  جمعیت،  شان  های 

کا"قرارگرفت.   آموزش نان،  و  بهداشت  مردم،  برای  رخانه 

. حرف "کشور، طبیعت شکوفا  رایگان و برابر برای مردم برای

ای  آخر شکوفا را با یک درخت سبز طراحی کرده بودند. عده

آهنگ زدن  متن  های شاد سرمیبا دست  آخرین  در  داند. 

تر  ها کشیده و کشیدهعالمت دو خط مساوی جلوی چشم

ها بدون سر و صدا، ان، کف زدنشد. با نخستین حروف عنو

ها های بعدی کف زدنسر دادن نوایی آرام داشت با حرف

ها با یک آهنگ به رقص اوج گرفت. در همان حال بیشتر آن

تبلور یافته بود. سیگار بر لب از    "شادی  " درآمدند. عنوان  

آن باال برای جوانان کف زد. سیگار به ته رسیده بود. سیگار  

دید با  را  قرمز  بعدی  چراغ  شدن  خاموش  و  روشن  ن 

فاصله   پنجره  از  کرد.  روشن  عصبی  رانندگی  و  راهنمایی 

گرفت. با تن لرزان و عصبی رفت سر وقتِ یخچال. یک پیک  

سر کشید. تمرکز کرد. امروز روز راهپیمایی سراسری بود.  

گشت پیک دیگر را باال رفت. باید به درون بند و سلول باز می

شد یکی از ماهیان آن تُنگ.  فت و میگراش گُر میو بدن

می مرور  باید  باز  را  داستان  میانی  متن  بخش  هر  کرد. 

توانست شروع داستان باشد و شروع در بخش پایانی جا  می

بند؟ یا با ضرب بر  ها پا از زیر چشمگیرد. شروع با دیدن ده

تلفن تُنگ. نگاهی به شماره  تلفن های حافظهدیوار آن  ی 

مادر تماس گرفته بودند. سراغ موبایل رفت.    انداخت. پدر و

 اش کرد:  چند زنگ خورده بود. صدای مادر پُر از نشاط

بعد  کن....  فکرحسابی  انقالب  قبل  گفتم...  عروسم  به  ه 

 انقالب عمل کن.

 صدای همسرش با صدای مادر آمیخت:  

 ه ... مامان. این نه خوابش معلومه نه خورد و خوراکش... 

 االتر برد:مادر صدایش را ب

راهپیمایی   بریم  زنانه  گفتیم  ما   ... گفت  چی  شنیدی  ه 

سراسری. بابات گفت منم ببرید با شما فرق ندارم. ما باز هم  

 هایی که بره و نیاد منتظرتیم. مثل اون سال

گیر تلفن دیگری هم بود . با خنده  صدای ناشر را از پیغام

 تلفن شنید: 

معط دادن.  هاشونو  داستان  دوستان  تیراژ  ه  نکن.  مون  ل 

 نامحدود.

را اعالم  کار  بروند و  به کتابخانه ملی  اصرار داشت بزودی 

عمومی کنند. نفس را تازه کرد. متن او را به کام خود فرو  

اش شروع کرد به گُر گرفتن. تارهایی که تنیده برد. بدنمی

خواند و ها را فرا می شد و همه انگاره شد. از پا آغاز میمی

آمد و باالتر به کمر و تا نای و ... چشم دودو می زد.  میباال 

همان ماهی نارنجی توی تنگ. پشت میز نشست. سایه از 

ها کشیده شد روی دیوارها. باز باید برزخی را که  روی ورق

گشت. چه نزدیک بود  های بریده پیموده بود؛ باز میبا نفس

به را  زندگی  مگر  تا  بود  سپرده  راه  که  صداهایی  رنگ   با 

هایش از تپش افتاد. بس زمزمه خسته خویش در آورد. رگ

ای بود با  شد با نگاهی بی فروغ. چشم در خواب نبود. ماهی

چشمان گشاده از پشت تُنگ بلور. با هر گام فسون بر مژگان  

تپششکسته می نفسزد.  و  تند  بیرون  های  نای  که  هایی 

هم تا  ها های خشک نداشت. آخرین نفسآمدن از میان لب

می بند  بعد  ماهی لحظاتی  همان  باز  بود؟ آمد  که  بود  ای 

اش لغزان  ماهی نارنجی؟ . از نقش آن بر خود، بر آن بود تن

میان  از  بخورد.  دلنشینی  و  تاب شیرین  و  بشود  پیچان  و 

لنگان  های کشیده در دو سوی راهروی بند، آرام و لنگباله

ی جانکاه هاهایش همه طنین پژواک نعرهگذشت. گوشمی

طنین   بند  بلندگوهای  از  که  بلندی  سرود  با  نفسگیر  و 

ها بلندتر از سرود بود.  افکند تا آن را بپوشاند. پژواک نعرهمی

رشته  همه  میان  از  بازجو  پاهای  پشت  لنگان  و  های آرام 

ها گه گاه رنگ  رفت. بالههای ماهیان پیش مینارنجی باله

خورد. از جلویشان شان از زیر پتو هم به چشم مینارنجی

طرف شکم  گذشت؛ می که می شدند پاهای عریانی که به 

 بسته  سرش  پشت  خشک  با صدای  شد. در سلولجمع می

  درپا   قطوری  فیبر  کرد  می  فکر  .کرد  نمی  حس   را  پا  شد. کف

چشم  به  تکیه  .دارد  تصویر  .برداشت  را  بنددیوار، 

 روی  .شد  کشیده  زمین  روی  اش  سایه.  شد  هایشداستان

  تنگ   ای خود را در استوانه.  رفت  باال  از سقف  و  در شکست 

شد؛  می  معوج  و  ک    آب   روی  که  خاکستری  بتن  از  مرتفع  و
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...  آب.  یافتمی ...  آب!!!     آب   بوی  هاشرگ  توی!!!...  آب!!! 

 بود.

رنگ پهن بود. در کن  زیرِ پا موکتی استخوانی و زبر و بی

طول سلول دو در سه بود.  سلول پتویی آماده بود. عرض و  

خانه اتاق   . درکن   دستشویی  یک  اینبا  با  تفاوت اش  جا 

اش میزی برای نوشتن  کوچکی داشت. در خانه چند متری

و یک پنجره رو به کوچه و خیابان داشت و چند کتابی که  

نوشته می  همراه  در  رخ  بود.  شده  توقیف  و  ضبط  هایش 

تر،  تر و مداوما پررن لنگان راه رفت. از همه دردهساقی، لنگ

 گوشت  هایهای ضخیم پدر بود همچون رد خطکف  دست

بعد  سرخی کردن    کوره  جلوی  سال  سی  بیست  که  کار 

کابل خط  کارخانه  بودند.  جلوی  گذاشته  کمرش  بر  را  ها 

جرم، سخنرانی جلوی کارخانه برای صدها همکارش بود که  

بودند. پدر باز کرده  وقتی    سفره خالی به طول صدها متر 

 گفت:پیچید؛ میدرد در کمرش می

ات خوشم اومد هم مادرت که این ه هم من از داستان ماهی

 گفت آب... آب...  گیره. چه خوب میهمه نکته

 مادر در پی گفت:

گچ پا زنیم، مدیر و حراست گرازهای کله ه ما که یه عطر می

می خفهمنبری  گشت خوان  هم  خیابون  تو  کنن.  مون 

 منتظرمونه. 

 مادر بلند شد برود پی پخت غذا. پدر گفت:

همه میه  گلومونو  راه  و  جوره  اختناق  آب...  آب...  گیرن... 

ای که تو کارخونه و محل کار هست؛ از سطح شهر  زورگویی 

صدای  سنگین رو،  خبرنگار  چه  ببرند  منو  صدای  چه  تره. 

جامعه رو بریدند.حرومزاده کثافت میگه دولت دستمون رو  

گذاره هر موقع که خواستیم اخراج کنیم... به  بسته و نمی

نمیهفت پشت  اخراج  فرتی  اینکه  نه  لعنت...  و  شون  کنن 

نمینون آجر  رو  زندگیمون  نمیکنن.  هم  به  ریزن...  مونو 

ها و تلویزیون و دادگاه و مجلس و بورس و توپ و  روزنامه 

تانگ و فشفشه و هر چی هم تو دست خودشونه و باز هم  

.کلی با بزن و ببند و چاپیدن زحمت مردم پول به  نالند..می

 نالند... ای رو رو برم... زنند باز هم میجیب می

های نارنجی  پاها و بدن پدر در سودای دریا گُر گرفت. رشته

به تنیده شدن کردند. آرام آرام که از نوک انگشتان شروع 

ش را کشید،  آمدند؛ پدر با  هیجانی که یافت بدنباالتر می

اش پیچید. تن ها هم کشیده شدند و درد توی صورت خمز

را دیگر تاب نداد. با احتیاط، دست روی متکا گذاشت. وقتی  

 اش را ادامه داد: به پهلو قرار گرفت با خنده صحبت

گیره. وقتی با  ام میه ... وقتی خدایان میگن خفه شو خنده

وشو کنیم. جلیاییم. خود به خود هم فکر میمغز به دنیا می

مونه که به خورشید بگی از خودت نور بگیری مثل این می

نده و به آسمون بگی برف و بارون نباره و بخواهی باد نوزه 

کنی.   و شلیک  بدری  و  بکشی  اسلحه  روش  وزید  وقتی  و 

زندگی با چیزی شوخی نداره. حاال هی بکشن و بزنن و تو 

 بند کنند... 

تا خون جریان یابد.  رفت  کرد. باید راه میکف پا را حس نمی

کشید. گفته زده پای هزار کیلویی را میگی  و منگ و بهت

اش جلوی کارخانه و کف خیابان  بودند فریاد پدر و همکاران

غیرقانونی و اخالل در امنیت کشور و سد کردن خیابانی که 

رفت  بوده و نوشتن داستان آن تشویش هر روز در آن راه می

 اذهان عمومی. 

پهلو لم داد و پاها را دراز کرد. روی هم گذاشت.   روی پتو به

رفت. از پاها فرا  پیچید و فرا میها میی رشتهگرما در همه 

رفت به پهلوها و سینه و باالتر روی شانه و روان شد. توی  

ای تکیه بر  ها را داغ کرد. شد ماهی نارنجیصورت و چشم

سینه با  تپشباله  که  میای  آن  در  دها   و  مادم  دویدند 

 آمد. برمی

در مواجی آشفته  با   ای که پدر دوست داشت بی قرارماهی

ها را باز و بازتر کشید. آبشششور و شتاب به هر سو سرمی

  . شنیدمی  را  آب  بوی  در برهوت  کرد... آب!!! ... آب!!! ...می

کاری که پیش از آن فکرش را هم .  بود  پریده  تنگ از  بارها

هایی که روی تنگ  افتاد. دستلرزه میکرد از وحشت به  می

گرفتند چنان بزرگ بودند که گویی کل دنیا را با  قرار می

می محو  دست  و یک  روزها  گذشت  پی  در  ولی  کردند.  

اش  ها باز در آرزوی دیدن دنیای آن سوی تنگ سینهسال

بار که بیرون پرید؛  شد. برای نخستینهای تند پر می از تپش

اش نشست.  ر از آن دید که بتوان رویها را کوچکتصندلی

 آب روی سر. روی پهلو. روی باله. بوی... غلت ...غلت ...غلت

را  .دادمی  نشان  را  راه  سمت   و   حوض  به  بود  رسانده  خود 

وقتی    .رودخانه  ....پیچاپیچ  هایکانال   توی  بعد  . استخر

. یابند؛ مست شدراه می    دریا به سوی هاییرودخانه دانست
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ت  هادست گمانو  در  که  دیگر ورهایی  بودند  بزرگ    ها 

اونمی بر حباب  .دارند  نگه   درتنگ   را  توانستند  ها جان  در 

گرفت وقتی  با ماه و ستاره و درخت و خورشید و ابر  می

بی سیمگون  پهنای  میرهسپار  ازکران  امواج   گشت.    کف 

روشنایی زرد تند المپ در میان سقف از ارتفاع   سربرآورد.

ای نازک از رنگ  . بر دیوار بتنی خاکستری الیهباریدزیاد می

نوشته و خطوط حک شده زیر رنگ   بودند.  مرده ماسیده 

می جلوتر  بود.  می برجسته  خطوط.  رفت.  به  چسبید 

ماه  نوشته و  روز  بود.  تاریخ  پُر  سلول  دیوار  چهار  هر  های 

 اش کرد. زده. هیجان53سال

یر نگاه و نفس  ها هنگامی که نه شب پیدا بود نه روز ززمزمه

گشت.  تاب سرریز میبی اشپشت و پُر سیاه سبیل خسته و

در  . دادمی نشان ترتیره اشچهره.  آورد بر دکتر ساعدی سر

ی  ماند؛ سایهبارش نور المپ که آفتاب در پس آن نهفته می

های نفسگیر و جانکاهی که  بلند روی دیوار ایستاد. در نعره 

شد، پرویز ثابتی  افکن میبلندگوها طنیناز راهروهای بند با  

اتوپرسی رئیس ساواک میان با کراوات و پیراهن  سال شاه 

روبروی لک  بی  و  صاف  خیلی  سلول شده  در  جلوی  اش 

  ایستاده بود. ثابتی همچنان که در سکوت محض، مأموران 

ی  شد از گوشهنگاه نافذش روی او دوخته می  امرش  تحت

داد که شد، چیزی آزارش میچشم به روی شانه کشیده می

نوک دو انگشت را روی هم گذاشت و پرت کرد. تار مویش  

  با   حسینی  گوشتالو   و  بلند   را از روی شانه پراند. گروهبان

  دستورات   آماده  ثابتی  کنار  و چیلی   چرب  و   نخراشیده  هیکل

ی اسلحه دم گوش دکتر ساعدی  لوله  . بود  ایستاده او  اوامر   و

می انگشت  را  میخراشید.  ماشه  چکیدن  روی  باهر  رفت. 

افتاد و پرویز ثابتی  ای بر هیکل تو پُر اش میماشه، رعشه

می لطیفتبسمی  و  نرم  شادمانی  از  چهرهکرد،  ی  اش 

ی  شد. چند روز پیش با بستن پروندهاش شکفته میمأموران

دل تبسمی  با  بود.  قطور  رسیده  مطلوب  آرامش  به  انگیز 

بود. هرگاه    آمده  هم  روی  روز  یک  در  که  اییکساله   تقویم

لرزیده   لبانش  بود، انگشتان و  را خوانده  از آثارش  هر یک 

  تصورش   گاه  ها را به آشغالدانی پرت کرده بود. هربود و کتاب

شد و گلویش تلخ تلخ تلخ. کف پایش را کرد مشمئز میمی

ای  کرد فیبر قطوری در پا دارد. لحظهکرد. فکر میحس نمی

بود. اما در حضور  کابل کافی  درد  فراموشی  برای  نشستن 

ای، اجازة آهی  شد حتی برای لحظهرییس کل ساواک نمی

نمی او  فکر  به  گردد.  مکدر  رییس  خاطر  مگر  که  دادند 

های چهار دیوار دور و برش اگر بیست یا سی  رد زاویهکمی

می باز  بیرون  طرف  به  را  درجه  خودش  آشغالدانی  شدند؛ 

ای را به یاد آورد دهد. خیل ماهیان نارنجیکامالً نشان می 

که برای به دست آوردن لقمه نانی در صف فروش خون در  

تند و  بهداری شهر روی صندلی تپش  با  بودند.  ها نشسته 

نوازی در بر، کتاب و قلم بر دست بر روی  رب ویلونمضط

برمی فریاد  تا سن  بازیگر  صدای  حقیقت.  حقیقت،  آورد: 

انتهای سالن طنین می افکند. تماشاگران در سکوت سعی 

و   اعتراض  با  نمایش  بازیگران  داشتند.  حقیقت  تداعی  بر 

نگریستند. تن و پیکر  ی مفلوک را می اعتنایی ندا دهندهبی

تر  ی حقیقت با غریو به آسمان کشیده و کشیده ندهندا ده

موج تن  تند  ارتعاش  در  موج شد: حقیقت... حقیقت. صدا 

خانه سقف  فراز  بر  شد  در  نقش  ثابتی  پرویز  روشن.  های 

ی  لرزش تند و سریع تن و صورت پُر گوشت ساعدی صحنه

خورد. پاها به  آمد که هی سر میاش میدلقکی پیش چشم

بهوا می و  می رفت  فرود  زمین  بر  کمر  از  ا  متعجب  و  آمد 

شد. برای شخصیت  رو خیره میزمین خوردن خود به روبه

ای سر به زیر  خندید و لحظهریاستی خود با لبان بسته می

روی  می میخ  خط  تند  حرکت  دیدن  با  را  خنده  انداخت. 

نمی او  شکم  تکرار  انحنای  خود  با  کند.  کنترل  توانست 

سر انجام خنده   " شکم نویسنده    خط میخی روی  "کرد:  می

ی  را با باال بردن سر و دادن نفس به بیرون کنترل کرد. سایه

باتوم برقی روی صورت ثابتی بود که  دو مأمور ساعدی را 

خود  با  باز  سنگین  سکوتی  در  ثابتی  داشتند.  نگه  پا  سرا 

نمی کنترل  دارویی  هیچ  با  که  دکتری  شود...  گفت: 

صدا  " شود؟   نمی با  بیل  باد  گرسنه  ده  طرف  شالق  ی 

ماغ  می ثابتی  پرویز  دماغ  زیر  بیل  عزاداران  گاو  رفت. 

ها  ای در فکری فرو رفت. از دهکشید. پرویز ثابتی لحظهمی

موضوع برای تفهیم ساعدی موضوع قانون را انتخاب کرد تا  

نشان دهد این نویسنده به هیچ اصولی باور ندارد. خیلی زود  

شد. منصرف  فکر  این  چهرهبی  از  از  پی  گمان  ساعدی  ی 

برد که چه پاسخی خواهد داد: کدام قانون ؟. لبش را با  می

ای به حسینی کرد.  خشم در به هم فشرد و با تکان سر اشاره

گروهبان حسینی با آن اشاره ، مسخ در فوران نور پرفروغ  
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الشأن به طرف ساعدی  از نگین تاج پادشاه قدر قدرت عظیم

کرد. ساعدی   قامت   حرکت  رسیدن  تا  شد.  درخود جمع 

ابرها  ماه از شکاف  بلند و پهن  چرب و چیلی نجوا کرد: 

ماهیمی می تابید.  کف  و  بودند  آمده  گروهبان ها  خوردند. 

شد بزرگ و  حسینی مثل سیاهی ده بیل هرچه نزدیکتر می

میپهن تختهتر  درهسنگشد.  در های  که  را  بزرگی  ی 

  جنونی   چه  ! های!  های  کرده بود.   داستان آورده بود؛ دهان باز

  اش جاری نفس در  آب   بوی .  دهندمی  پاسخ مرگ  با  را  کلمه

گروهبان دست  وردی   حسینی   شد.  گروهبان    به   خواند. 

ماهی  آسمان نفس  غمین  برد.  بلورین  لبانی    با چشمان  و 

 در سینه فرو ماند. دریا... دریا...  ماه به گشوده خیره

با دیگران  حضور  در  آرامش  برگونه  سرهنگ  های سیلی 

می سرخ  ردی  ساعدی  دست  پُرگوشت  اشاره  با  گذاشت. 

چشمان ساعدی   متنی جلوی  و  آمد  پیش  مأموری  ثابتی 

 گرفت. پرویز ثابتی گفت: 

نشینی با شکوهی را برای تو ه امشب دکتر حسینی  شب

می بده.تدارک  نشان  تا   موقع  را   حواست  چطور..  بینه 

 کنی...  جمع شهرنگاری

 رفتمی  به سویی  هر یک.  شدند متالطم  صحنه  در  بازیگران

 بلند  صدای  و  گذشتندمی   یکدیگر  کنار  از  مدام  و

.  ..حقیقت... حقیقت...  گویدمی  و  ایستاده  کهآوردند. آنبرمی

می پاسخ  چگونه  را  کلمه  بنگرید  همهبنگرید،    ی دهند. 

  ساعدی   مأموران ساواک به دهان پرویز ثابتی بود.   هاینگاه

  نیمه کشید نصفهاش آژیر میه یک روند در گوشدر سوتی ک

  داد. تمام نیرویش را روی و سر تکان می  شنیدمی  را  هاحرف

کرد متمرکز  چرخاند.  گرد  را  پنجۀ  .پا  کره   آشغالدانی    پا، 

 به دور خورشید.  شده بود درگردش زمین

های دیگر را ببیند.  پای دیوار کنار در سلول نشست تاریخ 

هایی نوشته بود تاکنون روز و ماه و سالتاریخ خودش را هم  

  مکید   را  اش خشک  بود. لب   دیوار     در پس  که تاکنون  پنهان

 بارها که دیواری . ببرد فرو  را خیسی   و کند  نمناک را لب تا

 فرو  هایلحظه.  بود  لرزیده  تن  هزاران  مهیب  صداهای  از

.  بود  دیده  را  نزدیک  از  نزدیکتر  را  سال  ماه،  روز،  شب،  افتادن

  هایش نفس  ماندمی  باز  درخشیدن  از  ابد  تا  هایشچشم  اگر

  حکم   وقتی.  جستمی  بیرون   شکافته  دیوارهای  از   سرانجام

  ی محوطه  در.  آمد  اش لب  به   تبسم  باز  آورد   یاد   به  را  قاضی

  از  سر  بپوشاند را آسمان خواست می که زندان  دیوار سراسر

  یک  فقط . کرد نگاه را اتاقک بر  و دور . درآورد کوچک اتاقی

  و   خواب  میان   بود،  نشسته  آن  روی  کسی  و  داشت  صندلی

 بار  باز  چشم  یک  با.  زد  پلک  پیاپی  .ایستاد  گمان  و  بیداری

 اینجاه  بود؛   خودش  از  اشتباه.  نگریست  را  اتاقک  سراسر   دیگر

  زل   که  کند  اعالم  را   جرایم   قاضی  تا  شد  منتظر  .بود  دادگاه

  او گفت: به زده

  شوی  حرام تا ماند خواهی . است حرام  اته نفس

  و   دید  بدن  در  را  داغ   هرم.    دوید  سرش   در  خون  دم  آن  در

 کمی  وقتی  .هستند  تاببی  تن  در  نارنجی  هایباله   دریافت

  این  بود آورده یاد به تازه رفت جریان  آرامی به سر در خون

 ساله  و پن   نود  پیرمرد  تا  ساله  ده  کودک  از  تن  هزاران  قاضی

،    اشچشمان...  برده  برگردن  طناب  و  اعدام  جوخه  پای  را

به    و  غرید  خشک   لب   با  و  یافت  را  تشنه  ماهی  دودو چشمان 

 داد:  پاسخ سرعت

  نفس   باید  عملکردی   و   رفتاری  و   عقیده  هر  با  هرکسی  -

 نیست.  دادگاه  هم  اینجا... زنمنمی  حرف این  از  بیشتر.  بکشه

 کشید. کنار را خودش سریع  و دید هوا در را صندلی

 فکر  تو  که  دادگاهی  اون .  مقدسه  و  حقیقی   دادگاه  این  -

 اینو  و  بشه  حروم  اتنفس   تا   برو  .هاستفیلم   تو  فقط  کنیمی

 ببینی.  خودت چشم به

رشته شدن  تنیده  التهاب  و  دریا  نارنجیمیل  بر  های  اش 

  خشم   از  صورت قاضی.  گذاشتمرگ نمی  اش جایی برای  تن 

نفرت آرام    پیچیده  هم  به  و  ابد  تا  بود  چنان  و  بود 

  نگریست: به او زدهشگفت نخواهدگرفت.

 کنمنمی  هم  فکر  نیست  معلوم   زدن  بیرون  تاریخ  کجای  ه از  

 کنه.  اینو کشف بتونه کسی

ای  بعد سر را به طرف شانه ک  کرده بود و تبسمی و خنده

بود.   در   را  خنده  همان   باز  اشدادگاهی  روز  شگفتی   کرده 

 گشود  دهان.  نشاند  اشلبان  بر  را   تبسم  و   کرد  روان  اشدل

  روز   همچون.  دمیدمی  باید  نفس  آخرین  تا.  برد  فرو  را  هوا

   بند زیر چشم  از  نامیدش می  محابا بی  که  را   عشقی  نخست

 هرم  و  ربودمی  خود  از  را  او  که  دمیدمی  زور  پر  چنان  آن را

برش   داغ  و  در  هنوز  که  هرمی.  گرفتمی  در   پودش  تار 

 باز  که  روز  همان.  کردمی  ساده را  نفس  کشیدن  و  پیچیدمی

  چشم   دو  بندچشم  زیر  در  هاچشم  و  کرد  گرم  را  اشسینه
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ها مدت  نگریست.میبلور    تُنگ   پشت  از   که  شد  ماهی  گشاده

  زندان   بام  روی   بلند  چهاردیواری  به  دقایقی  برای  او را  که  بود

  و   کند  تماشا  را  آسمان  خاردارها  سیم  زیر  از  که  اندنبرده

  . دیدن  کبوتری  و  خورشید  داشت  لذتی.  فرو ببرد  تازه  هوایی

در راهروی   را  تن  هاده  همیشه  زدمی   قدم  در سلول  هرگاه

را پشت درِ  دیگ  نگهبانان.   کردمی  احساس  بند های غذا 

گذاشتند. هر روز چندین تن را با صدای بلند برای بند می

  آمدند.خواندند. پیش از این خودشان میبازجویی فرا می

  ...چشمبند دیوار به ه رو

 لوالها.   چرخیدن از بعد بازجوها صدای  و

 ه آدم شدی یا نه ؟ 

 یافت. میو سکوت معنا 

 شد بهمی   کلمه  چند ماه  هر  که  انگشتانی  تیز  اکنون نوک

  فرا   ترنمی   را  اشخشک  و سینه  بود  رسیده  چندبار  روزی

شد. خاست. بندها پُر میبرمی  هاییشعله   سال  گرفت. هرمی

که صف در سلول  دریچه  رفتن  کنار  هنگام  را  طویل  های 

بود که از همین زد؛ دیده بود. دیده  مأمور دیدی به او می

های بند تنها سه نفر از آن خیل، به جا مانده بودند با نوشته

می سخت  دست.  ساعد  روی  خود  نام  کوشید  درشت، 

  دیوارهای   که  اش را با صداهاییهای دردناک و سوزان تپش

 شد؛ آرام کند.گم می در آن زندان تنگ

 ه جرم؟ 

  مت حکو  توسط  که  مجالت  و  هاروزنامه  بستن  به  ه اعتراض

 بود شده مصوب

 مادری زبان ه تدریس 

دمکراسی   آزادی  و  برابری...    کارگری  سندیکا  دبیر  ه     و 

  کنیم زندگی آدم مثل تا خواییم می

 شکنجه   و اعدام به نه -

 هامون رو خشک کردند. کشاورزم... رودخونه  -

 ه وکیل... دلیل دستگیری... دفاع از موکل.

 ام تهیه خبر برای روزنامهدستگیریخبرنگار... علت  -

ی وسیعی داشت و چه ژرفای بی نهایتی نقطه صفر چه دایره 

 .کابوسی که امحایش جهشی از خواب بود. 

 شنید. می  اشسلول  درِ  نزدیکی  که  پچیپچ  صدای  بعد  روز  و

 بهشون.  نون  لقمه  یه  نه  و  زندگی  و  خونه  و نه  داشتم  کار  نه  -

تا  راه   دعوا  و  دادم   فحش   عدالت .  اینجا  بشم  تلپ  انداختم 

 کجایی؟

 نبود. زندگی از گریزی. و کلمه کلمه و باز

معلم بودن   مدارس   شدن  پولی  به   اعتراضم...    ه    ناچیز 

 و ارتقاهایمان.  مزایا و  دستمزد

می...  زیستمحیط  از  دفاع   - کشته  دارد    شود. خاک 

کنند و جنگل رو دارن  رو محو می  هارودخونه   و  هادریاچه

  هم   بار  یه  سالی  بارون.  یادنمی  برف  دیگه.  کنندغارت می

 باره.نمی

.  وسطایی  قرون  قوانین  برابر  زنان  آزادی  از  دفاع   -

  خونبهای ...  نابرابر  ارثیه  قانون؟  شد  هم  همسریکودک 

 مرد.  به دست  قتل. نابرابر دستمزد. نابرابر

اش را شر و  شد بعدکه بدنهایش تند و تندتر میگاه گام  

از عرق می را به سوزش درمیدید و چشمشر  آورد  هایش 

راه تند کرده و نفس دری می نفس یافت. چقدر یک نفس 

خورد. نوک خورد. تاب میزند. از گوشه، وسط، پیچ میمی

. ترتیز انگشتان هر روز کلمه شد. وهر بار تیزتر و پُر طنین

زیادتر می را بههمهمه  آب  سان خواب نزدیک و  شد. بوی 

کرد. پیوستن موج در موج رودها بود؟ نزدیکتر احساس می

موج که میخیزش  بود  طوفانی  بلند  بر صخرههای  ها آمد 

گوش می بکوبد؟  تیز  را  سینهها  با  تمام کرد.  ملتهب  ای 

ها و گفتگوها را تشخیص گرفت حرف اش را به کار میتوان

دهد. آنچه تاکنون دیده بود حرکت ناممتد نبود. گاه شتاب 

شد. صف دراز حمام گرفتن این را گرفته بود که بند پُر می 

داد.  ها رخ میگفت. هر نوع اعتصاب ممنوع اما اعتصابمی

آلود ها در باتون و ابر مهفریاد در خیابان ممنوع اما خیابان

واک گلوله و صدا  گیر پیچیده در پژآور سوزناک و نفساشک

رفت های زیبا. آه که میآوار دیوار و خون اندامفرط خشم

های سر بر آورده رو به التیام برد. بارها جان تشنه یک زخم

اش  ها در دودوی زاللقدمی آب دریا و رود و چشمه چشم

 از تکان باز مانده بود. 

توپیدم که مبارزه چیه. با  ه بچه که بودم  هی به پدرم می

مون رو ویرون کردید. کشور رو از بین بردید. ن کارا زندگیای

زندگی می جوجودیکتاتورها  رو  گفت  کشورمون  و  رو  مون 
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آزادی   و  شادی  و  رفاه  که  رفقام  و  من  نه  کردند  نابود 

 خواستیم.  می

های نارنجی گنگ شده اش می دوید. رشتههرم داغ در سینه

و یا از سینه یا باز از بودند از کجا بپیچند. از نوک پا یا از گل

نشاند و اش میای که گاه تمام روز بر زمین نوک پا. کاهلی 

بارها صورت تکانی به خود نمی داد. خواب در خواب شد. 

پدر را از دریچه در سلول دیده بود. دانسته بود خواب بود.  

ها را اما پدر چشم دوخته بود و دلتنگ دیدارش بود. گوش

 اش را پوشاند. ی بدنهمحکم گرفت. عرق سرد هم

 گور خوابم 

آه در لب حبس شد. به هر سو لغزید. هر سو بیهودگی بود.  

دفن خواب شده بود و مهتاب و ستاره. صدای زنان از بند  

 آمد: باال می

 آزادی. آزادی.آزادی. مرگ بر این بندگی.  

 جرم؟ رقص در خیابان. 

پودش   و  تار  لرزید.  پاهایش  شنید.  آن  پس  از  صدایی 

بود.  شنید که چهرهیخت. صدایی میگس را دیده  او  از  ای 

 سال اول زندان. در سلول باز شد.  

بند تو رو به دیوار بزن و بیا بیرون. بریم از هوای تازه چشم

 لذت ببر.

هایی دیگر در راه بود؟ برای چه؟ ای جدید بود؟ کابل پرونده

  شناخت. در بند بازجویش نبود. مگر نه او را از صدایش می

باز شد. سرش را باال بیاورد. دو طرف مسیر فضای چمنزار  

بود و درختان پراکنده در دامن سبز. شیب نرمی رو به باال.  

می طی  آن  لحظههمپای  چهرهکرد.  دید.  ای  را  مأمور  ی 

کمتر از سی سال داشت. پوست نرم صاف. بدون ریش. با  

پوشیده  لی  شلواری  کوتاه.  آستین  کمرنگ  قرمز  تیشرت 

تیم بود. عملیاتی  نفرات  از  بازگشته.  تاریخ  به  کرد  گمان 

برد. در سکوتی محض ای بود که او را پیش ثابتی میساواکی

بندها بر داشته شده ها زندانی جایش دادند. چشممیان ده

اش هم نشده بود. بود. جلوی رو پسری دید که چهاره سال 

پایه چهار  شاخهروی  با  سبز  درختی  زیر  بلند   ای  های 

شاخه  ا از  را  دار  طناب  قامتی  بلند  مأمور  بودند.  یستانده 

حلقه کرد.  پسرک آویزان  افتاد.  پسرک  شانه  روی  دار  ی 

که ی دار را برگردن خود جای داد. دادستان پیش از آنحلقه

به   بردارد دست  را  آب  پارچ  دار  درخت  کنار  میز  روی  از 

ان  ای کرد و بعد لیوآسمان برد و به ستایش زیر لب زمزمه

را پر آب کرد و با دلسوزی به سوی پسرک گرفت. پسرک  

آماده لبی  و  نفرت  دادستان  سراپا  صورت  بر  تفی  غریو  ی 

به خود   و  بست  ترس  با  را  دادستان چشمهایش  انداخت. 

پیچید. پسرک پایش را به سرعت باال برد. زیر دست کوبید.  

ی خود زد. زیر  لیوان در هوا چرخید. پسرک زیر چهار پایه

های آب از لیوان بر چمنزار پاهایش در هوا تکان خورد.  هچک 

برمی او  لبان  از  که  زمان صدایی  آونگ  همان  را با  خاست 

 شنید:  می

آوردنم.    - انداختی. گفتم  اینجا  برای چی خودتو  پرسیدن 

  باختن   معنی   بهشون گفتم که فردامون معلوم نیست. اونا نه

انقالب می  رو  خودشون  باختن  نه  دونندمی  رو  من دونند. 

   داره حالشونو جا ...

  

گی  و گنگ خندید. صداها را از انتهای دیوار سلول شنیده 

  مهیب  بود. باچشمان گشوده دو دو زده نزدیکتر رفت. غریو

شنیده   را  و سترگ  زیبا  پیکر  دیرین  پای  و صدای  زاطوفان

 ها تن در یک پیکر ساییده به آسمان.  بود؟ میلیون

  دیگه .  بود  شده  درست  بشه  درست  خواست  می   اوضاع   ه اگر

 . نمونده انقالب جز ایچاره  رفته  باالترم و رسیده گلو زیر

از    .صدا واضحتر از آن بود که پندار و گمان و وهمی باشد

میشه رسید. دواندش. زندگی هها به گوش میمیان همهمه

های  گریزی از مرگ بود. عشق و بوسه و خنده در عطر یاس

کوچه بداندر  راهی  مرگ  نبودند.  گشتنی  پنهان  ها ها 

 نداشت.  

 بند؟خوبی دیرینه هم 

 روز به روز بهتر. 

 اینو بشنو. 

 با تیزی انگشت به در سخن گفت:

 دار بزرگ آوردند که داد بزنند آی دزد. چند دزد مایه

عبث فضایی بود که عذری نداشت .کینی که با هر پرواز و  

خود می آرزوی  در  داشت  دیرینه  هوا ستیزی  در  هر  مرد. 

بی کین  خیابانعبث  درمیگمان  تسخیر  به  با ها  آمد. 

چشمان دودو زده تبسمی در لب خشکش روان شد. طب 

های نارنجی تنیده شده بود  سردی بر پیکرش که در رشته

توانست مرگ باشد اما اسارت اش میارتنشست. پایان اس
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مردم حدی داشت. دو روز در بند جز صدای سرفه از کسی 

رفت. ها روی در تا آسمان میبرنخاست. روز بعد صدای باتون

را میصدای پوتین فریاد و جیغ ها زمین  لرزاند. روز دیگر 

شلیک با  باال  بند  در  انقالبی  همهزنان  پیاپی  را  های  جا 

ل غریوها  انباشت.  و  فریادها  شد.  کوبیده  بند  در  به  گدها 

 برخاست:

 نگذارید تو بند آتیش درست کنند... 

ی مأموران  درِ بند محکم گشوده شد. خورد به دیوارها. نعره 

ها به دیوارها و صدای دردناک همبندان آمد.  و و فرود باتون

 ها سوخت. آب به صورت زد. چشم

 برزمین سرود شد:  فریادهای زنان و مردان با کوبش پا 

آزادی  آزادی آزادی  آزادی... این همه سال جنایت... این  

 همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی... مرگ بر دیکتاتور.

گمان پدر و  هزاران فریاد دیگر با فریادهای بند آمیخت. بی

اش در خیل جمعیت متالطم در پشت در زندان همکاران

های نارنجی  ده شدن رشتهبودند. تار و پودش داغ  شد. با تنی

 از نوک انگشتان هر دم داغ و داغتر شد.  

هر روز بارها و بارها از صبح تا شب شلیک و شلیک و شلیک.  

و   آتش  و  دود  خیابان...  در  زن خون  مرد،  کودک، جوان، 

 انقالب سر باز ایستادن نداشت.  فریاد و فریاد.

  ، سینه دریا  موج  در صدای  راه عبور از بندها چه سخت بود تا

 بر آورد.  هوا در

پرتوهای درخشان از درزهای پرده برکف اتاق افتاده بود. از  

پشت میز بلند شد. روی تخت دراز کشید. به نرمی تشک  

هنوز عادت نکرده بود. آرام آرام از دیوارهای بتنی خاکستری  

زمان و  تابی  بند  کشاند.  بیرون  را  خود  امتداد  بی  های 

را در برد. رشتهدلنشین خورد و پاها  از  شکم  نارنجی  های 

رفت. پیچید و فراتر میاش همراه هرم داغ مینوک انگشتان

دقایقی بعد با چشمان دودو زده بلند شد. به اتاق پذیرایی 

باز  پنجره  پشت  و  نوشید  چایی  بود.  تلخ  دهانش  رفت. 

ها را زیر  سیگاری روشن کرد. کبوتران دور تا دور ساختمان

زن قرمز نگاهی روی چراغ چشمکپیاده   بال گرفته بودند. به

پرچم با  جوان  پسران  و  دختران  و انداخت.گروه  ها 

ها حال  هایشان راهی شده بودند. در جمع انواع پرچماندیشه

میطبیعی پیدا  را  پدر اش  و  همسر  و  مادر  کرد. 

های ایستند. پاشنهدانست کجا میانتظارش بودند. میچشم

 کفش را کشید.

 1401آبان  26
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 یاد یاران 

 
 با یاد سعید سلطانپور 

 / حرف می زنیم / ازشب های خستگی و بستگی اش

سحرگاهان که بیدار می شود/ سهم مدرسه/ سهم نیمکت   از

های چوبی / سهم دانه / سهم خاک / سهم کارخانه / سهم کار / 
هم جنگل، رودها و معدن ها/ سهم بی پایان ِآزادی/ آزادی / س

 ....آزادی / سهم شادی و سهم فردا 

  برعلیه شعر این در که  است این جان بی قرار سعید سلطان پور

 گردد  می متجلی نابرابری و فقر ؛ ستم

 و هرروز  بی چهرگان و تهیدستان را فرا می خواند ، برای و

 . تاریخ ی همیشه

مان نمی شناسد دیروز از جان به لب آمدگان جنوب  مکان و ز

تهران و حاشیه ی شهر ها ، امروز از گرسنگان و کپر نشینان 

بلو چستان و جای جای  بی آب و نان خوزستان و سیستان و

 . برخاسته طغیان به جِغرافیای واین زده فالکت  این خاک

انسان آرمان گرا، شاعر، ترانه سرا ، نویسنده ،  ، سعید سلطان پور

جسته ی کانون نویسندگان ایران گردان و عضو بر پژوهشگر ، کار

در سبزوار از خانواده ی فرهنگی وزحمتکش   1319در سال 
 .چشم به جهان گشود

سلطان پور بعداز پایان دوره ی دبیرستان از زادگاهش به تهران  

 های آموزشگاه در مدتی گارمهاجرت کرده و به عنوان آموز

  رن  و درد با مسیر این در و پرداخته تدریس به تهران جنوب

  می پیوند و گشته آشنا دست پایین نشین فقیر محالت مردم

 .خورد

 ،بهرنگی صمد همراهی و یاری با  جوان،  و پرشور  این آموزگار

 اعتراضی حرکت جزنی بیژن و ضیاظریفی حسن ،دهقانی بهروز

جنبش اعتراضی   در ی قتل دکتر خانعلی سازمان داده و علیه را

 . کند می ایفا را  نقش فعاالنه 1340معلمان در اردیبهشت سال 

به    و سعید سلطان پور با تأسس هنرکده آنا هیتا به آن پیوست

 .فراگیری تئاتر پرداخت

او با ورود به دانشکده هنرهای زیبا کار حرفه ای تئاتر را دنبال  

 "مردم دشمن"روی صحنه آوردن نمایشنامه ی می کند و با به 

  آنتوان اثر  "خواهر  سه" نمایشنامه و  ایبسین هنریک اثر

  از را خود صف و د انگیز می بر را حاکمان خشم چخوف

 و خوردند می توبره  از هم که  عصر ی ها سیلیبریتی جماعت

 . کند می جدا آخور از هم

 
ی شعرش به نام  نام سعید سلطا ن پور با چاپ اولین مجموعه 

 عنوان به او از ساواک و افتد می ها زبان سر  "میرا صدای"

 .برد می نام  خطرناک هنرمندی

در   "نوعی ازهنر و نوعی از اندیشه "کتاب  در سعید سلطان پور

به کندوکاو و بررسی هنر و جایگاه آن در جامعه   1349سا ل 

  مرز هنرو ضد هنر را این کتاب کوچک خط و او در .می پردازد

 .به روشنی بیان می کند

این کتاب نشان می دهد که چگونه حکومت سرمایه با غارت 

کار و دسترن  تهیدستان به تروی  و تبلیغ هنردست آموز و رام 

 .می پردازد

او را  بار ها حکومت هنگام اجرا به سالن نمایش او، یورش برده،

 . دستگیر کرده و زیر شکنجه و اذیت و آزار قرار می دهد

درسال  کار تئاتر سلطان پور به خاطر سرودن ، نوشتن ، وسعید 

در زندان بسر   1356برای چندمین بار دستگیر و تا سال  1353

 می برد

  پیوندد می  بعد از رهایی بالفاصله به کانون نویسندگان ایران و

 سرکوبگران رژیم او 1360فروردین  27و سرانجام در تاریخ  .....

خرداد   31سحرگاه  عقد ربوده ورا در شب عروسی از سفره ی 

 . ددر زندان اوین تیرباران می کن 1360

سعید سلطان پور درمدت کوتاهی زندگی اش، از خود آثار  

 .گرانسنگی برجای می گذارد 

 آثار 

 صدای میرا، آوازهای بند، ازکشتارگاه شعر:

 "آلبوم موسیقی "شراره های انقالب 

 :نمایش نامه

. ایستگاه ، عباس آقا کارگر   یبرگرفته از تاریخ بیهق  "حسنک "

 ناسیونال 

 نقد و بررسی : نوعی از هنر ، نوعی از اندیشه

 
  یادش گرامی باد
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 دانا فریبرز رییس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای رفیق آمده و رفته در زمستانم  

 . که نه مُردی و نه ماندی

 ها ها و بیمارستانصبور زندان

 های ناعدلی محکمهناخوردهشکست

 به سالمتی تو 

 که خواب زمستان را  

 کردی. به بهاری از شکوفه و شادی تعبیر می

 حاال شهر، 

 تو راگاهان بیومیش صبحعطر گرگ

 ات  های باغچهآفتابگراننور بی

 1خواهد وزید.

، جای خالی  روزهای پرتالطم و پربحران ایران تقویم           

رییس هرروزفریبرز  را  می   دانا  یاد  خالقآوردبه  ذهن  و   . 

بیپرشور رسا،  و  ، سخن  شاعرانه  روح  او،  جسور  و  تعارف 

میهن حس  هرروزه مهربانش،  تالش  و  برای  دوستی  اش 

انسانانسان   و  آن    ،دوستیزیستن  از  سویه  چند  تنها 

 کشد.شخصیت یگانه و یکتا را به تصویر می

آباد  در روستای ابراهیم  1323ماه  دانایی در دیفریبرز رییس

اول ماه مهر را برای تبریک    خودش  را( به دنیا آمد.زه)بویین

، هنگامی  از کودکی و نوجوانیداشت.  روز تولدش دوست می

تاخت، رن  های سرسبز قزوین میاسب خود در دشتکه بر  

کرد که ای را تصور میدید و آیندهکارگران و دهقانان را می

جهان یاری برساند. آرمانش در  بتواند به عدالت و برابری در 

های حیات، رسیدن به سوسیالیسم و عدالت بود.  تمام سال 

 
از مجموعه شعر دامون به قلم مونا  «52گیشا پالک »نام   اشعری ب 1

 محمدزاده 

روحیه آرمانهمان  خان    گرای  که  پدر،  از  پس  که  و  بود 

رسیده را به دهقانان و  ارثهای بهدار روستا بود، زمینزمین

تنها در یک زمین، خانه به  کارگران بخشید و  ای ساخت؛ 

قصد نوشتن و خواندن و گردآوردن رفیقان. عمر سبزش به  

 آن قد نداد. 

تهران  محله شاپور را در دبستان مولوی در  شدوران تحصیل

نظامی و حکیم  محله دبیرستان  کرد آبادخانی در  .  سپری 

خانههر به  پا  رییسکس  گرم  باشد، عکس  ی  گذاشته  دانا 

آورد. ارادت او به مصدق موجب  یاد میمحمد مصدق را به

ی ملی ایران  ههی جوانان جبسالگی به شاخه16شد که در 

دم،  آخرین  تا  وطن  استقالل  و  میهن  به  عشق  بپیوندند. 

به دانشگاه ملی رفت و سپس دکترای خود  نفسش بود.  هم

گرفت.   لندن  اقتصاد  مدرسه  در  در یسیررا  به   لندن دانا 

با دانشجویان   همکاری  و  محصلین  جهانی  کنفدراسیون 

پس  .  گرا مشغول شدهای چپو سازمان اتحادیه ملی  -ایرانی

از بازگشت به ایران چه در کسوت استادی و چه در جایگاه 

و  اقتصاددان چپ مقام شاعر  در  و چه  و سوسیالیست  گرا 

و  نویسنده   مترجم  ایران،  و  نویسندگان  کانون  فعال  عضو 

رن   از  راندهمواره  سخن  محرومان  و  و   دیدگان  نوشت  و 

 مبارزه کرد. 

رییس دبیر  فریبرز  به  دانا،  یاری  غیردولتی  سازمان  ستاد 

و    1382در سال    زده شهرستان بمنوجوانان زلزلهکودکان و  

او بارها   کارزار لغو گام به گام اعدام ) لگام( بود.  اندازان از راه

هیچ و  رفت  زندان  پسر    گاه،به  کنار  در  ماندن  برای  حتی 

نیز فرداد  از آرمان خود عقب    کوچک دلبندش  سرسوزنی 

در سال   را  او  کانون به جرم    1391ننشست.  در  عضویت 

و دفاع از آزادی    ، صدور بیانیه علیه سانسورایران  نویسندگان

به زندان اوین  و ابزار انتقادهای اقتصادی به دولت وقت،  ن  بیا

یک با  بردند.  بود  مصادف  او  حبس  میهمان سال    آمدن 

 بر تن سترگ او.  بیماری مهلک  ناخوانده و نادخ

سخنرانیرییس تمام  در  مقالهدانا،  مصاحبهها،  و ها،  ها 

مزار  های خود، حقکتاب بر  که  بود  او  زد.  فریاد  را  طلبی 

محمدجعفر  مختاری،  محمد  قلم،  و  آزادی  راه  شهیدان 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
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پوینده دادخواهی کرد از بیداد حاکمان. او بود که هرساله 

های فشار برای ممانعت از کرد در برابر گروهسینه ستبر می

قامتی  فریاد در  با  بود که  او  برگزاری مراسم احمد شاملو. 

از می  ،بلند بر دفاع  هن. بر خاک صفر قهرمانی قسم خورد 

نوازشخانه و  امن  مأمن  کانون اش،  مراسم  و  جلسات  گر 

  چو نهالی که خود کاشته نویسندگان ایران بود. عاشقانه، هم

کشیدن قد  و  نمو  شاهد  باشدو  را  ش  نویسندگان  کانون   ،

می بردوست  و  و    داشت  ضدسانسور  برای   ه مبارزمواضع 

 فشرد. کانون پا می اندیشه و بیانتحقق آزادی 

سخن آرمانآثارش،  و  مقاوم  مبارز،  شخصیت  گرای گوی 

    اوست: 

ا:  هیوز و نام،  ادیصتاق  -یاعمتی اجگعوستمک،  ورمول و تپ

گ القارده مهچ ی در ایهیررسب  ان،  هران و جرده ایتسه در 

ه عوستردی  اربای کهیررسب،  رانی ایاعمتی اجاسنشبیآس

ی  راسوک ، دمهعوسی تاسیاد سصتاقجلد(،  3)  راناد ایصتو اق

رد  ک روی، ادیصتام اقل عتازی قسیانهی، جتدالعیر برابدر ب

اق در  روش  گصتو  ایران:  ایدهآمتفاد،  معاصر  شعر  در  ی 

چند   : آزادی و سوسیالیسمهای اجتماعی و سیاسی،  زمینه

ی در ایدهآمتف)دفتر شعر(، گ بحث و نظر، یادی از خیالی

،  منش روشنفکریات، چند کاوش در سیاست و جامعه،  یادب

دولت و  آزادی  عدالت،  بشر:  کتاب  رهایی  ترجمه  های و 

 . بربریت واقعاً موجودو  ای هطقنری و مهی شاسیاد سصتاق

ها« وصف خود را » فیلسوف زندگی توده دانا  فریبرز رییس

را  یسیر.  کردمی سوسیالیسم  آرزوی  »دانا  یک  نه 

قابخطاطی و  دیوارشده  بر  را    «گرفته  سوسیالیسم  که 

  « داریسبت به نظم موجود به سرمایههای اعتراض نجوانه»

 . نامیدمی

  26تاب نیاورد و در  ان عزیز، دنیای ناعادالنه راآن فکر و ج

 ترک جهان گفت.  1398اسفندماه 

دو فیلم درباره او ساخته شد که هر دو پس از درگذشتش  

 یاددانا« از زندهمنتشر شد. فیلمی با عنوان » فریبرز رییس

چنین عاشق« که توسط  بکتاش آبتین و فیلم » قلبی این

یالد  چند تن از رفیقانش ) کامران طاهباز، مونا محمدزاده، م

 جنت و نگار آذر( تهیه و تدوین شد.  

گرایی و قلم و زبان صریح  قلب بزرگ، مهربانی و رأفت، آرمان

چراکه او انسان    ،ها کم خواهند آوردو شجاع او را، تمام تقویم

آزادی راه  چراغ  آثارش،  که  باشد  زیست.  و  را  خواهان 

 طلبان بماند. حق

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%D8%B5%E2%80%8D%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%B3%E2%80%8D%DB%8C_%D8%AA%E2%80%8D%D9%88%D8%B3%E2%80%8D%D8%B9%E2%80%8D%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%D8%B5%E2%80%8D%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%B3%E2%80%8D%DB%8C_%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%85%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%D8%B7%D9%82%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 سیامک میرزاده 

 
 (   گل باغ آشنایی )  
 

 ی آزادی آسان نیست بر تن دوختن                           جامه

 جمله اعضا سوزن است.....  سرو را زاین آرزو در

 ()بیدل دهلوی

در سال   «گنجی  آرش»، پردل و آرمانخواه ما؛  رفیق نجیب

جنوبی در شهر   ایهزار و سیصد و شصت و پن  در خانواده

-کرمانشاه چشم بر جهان گشود و چونان بسیارانی از هم

ی راه رفتن آموخت و به مدرسه  نسالنش زمین خورد و شیوه

دانشجویی  زمان  از  اما  هکذا....  و  که سرنوشتش  رفت  ست 

می خیره  خود  به  را  قلم  ما  چشم  روایت  بر  راه  و  کند 

در کنار  در  که  است  دوران  آن  از  باری  به میگشاید.  س 

علیفعالیت صنفی  و  فرهنگی  زمینههای  در  ی الخصوص 

فعالیت وایضاً  سیاسی  علوم  فلسفه،  مدرن،  های ادبیات 

میکارگری   کشیده  و  سرشت  جذب  به  باالتفات  و  شود 

. جویدهای بازتر میراه روسوی افق  گرا و آرمانخواهشکمال

در همین زمان است که آشنایی با دکتر ناصر زرافشان به  

گردد و به مسیر زندگی ی عطفی در زندگی او بدل مینقطه

بخشد و  ی او، خط سیر و جهت میهای برشمردهو فعالیت

دارتر  هایش رنگ و روالی هدفمندتر و شاکلهاهداف و آرمان

 گیرد. به خود می

ی ادبیات غرب، در حوزهنخستین اثرش را    1389در سال  

یکشمبه    ِ))کشتن موش در یکشمبه )م  ِ با عنوانترجمه و 

ونه درج شده  ، سهوالقلم نیست و بر روی جلد کتاب همینگ

بنگر((  است را  کهر  اسب  پرسبرگرنوشته  یا  آمریک  ؛ ی 

راهی    توسط انتشارات چشمه  ی معاصر بریتانیایینویسنده

-فعالیتزمان است که    کند. درست در همینبازار کتاب می

  ، اش در آن راستارتباطات پیرامونیهای کارگری او و نیز ا

منسجم گستردهشکلی  و  میتر  خود  به  رهایی تر  و  گیرد 

 سود  ی نظام ِ ی کارگر از قید و بندهای استثمارگرانهطبقه

آنها به تر ازمشغولی و مهمسلطه به دغدغه و دلو ستم و  

هستی میآرمان ِ  بدل  او  با    دراین  گردد.ساز  آشنایی  اثنا 

دیگری  رییس  ورجاوند  فریبرز  دکتر  ساز زمینه   دانا، یعنی 

در  رفاقتی ارجمند و گرانمایه، و  تثبیت و انبساط اندیشه و  

سبب  زرافشان؛  دکتر  یعنی  پیشین  آشنایی  با  ساز پیوند 

می ایران  نویسندگان  کانون  در  وی  آتی    د. گردعضویت 

ی علوم سیاسی  ی آثار اندیشگی در حوزهپس ترجمهازاین

و   چپعملگرای  خاصه آثار راجع و معطوف به اندیشمندان 

ک آنان  باالخص  معاصر  آتش    ه دستی مارکسیست  بر  گرم 

حزبیفعالیت اثربخش  و  -های  پُرتپش  سندیکایی  در  دلی 

ی کارگر و مزدبگیر دارند، شمول طبقههای جهانگرو آرمان

نقطه سمتبه  در  وی  هدف  و  عزیمت  سو    ی  به  و  دهی 

گزینش  هاانتخاب آتیو  بدلاهای  اینگونه و    گشته  ش 

جب اما  موای بی به فارسی، پیشه  دستگرداندن ِ آثاری ازاین

می  ما  آرش  مؤثر  و  پیشهشودمعصومانه  اگرچه .  که  ای 

لدرلین شاعر رمانتیک شاعری نبود اما به قول فریدریش هُ

-آرشهاست چه هرکه  ترین پیشهآلمانی همانا معصومامه

دلش را  دار و داند که آرش تمام ِ  ، پُر میجان ِ ما را بشناسد

نشیند و بر درخت ِ ی شرف به زانو میدر کمان ِ واژه بر ذروه

 نشاند. می و رهایی بارآور برابری

که  1392سال   جانانه  است  به  جستجوهای  را  او  اش 

اِشتفان  رساند ؛  داشت میگونه که خوش میای ازآننویسنده

نگار، انقالبی، فعال سیاسی و کارگری   کارگر، روزنامه؛ِاَنگِل  

مارکسیست رهبر حزب  پیوند،  -و  این  که  لنینیست ِآلمان 

زبان و ایضاً  ی فارسیمنت  و منجر به معرفی انگل به جامعه

اث  گرداندن توسط آرش چهار  از وی  النهایه   ر  فارسی و  به 

 شود. دو می دوستی و رفاقتی گرمادور! میان آن 

بر سر    1394سال   ))مبارزه  نام ِ  زیر ِ  آرش  کتاب  دومین 

اشتفان    ینوشته  –ی کارگر  ی تفکر در جنبش طبقهشیوه

با اقبال    که بختیارانه  رسدانگل(( توسط نشر نگاه به چاپ می

می روبرو  مخاطبین  از سوی  درخور  استقبالی  در    .گرددو 
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ی  مذکور آرش ِ ما مجدانه به ترجمه  ی نشر کتاب هنگامه

کتابی دیگر از اشتفان انگل تحت عنوان ِ )) غروب خدایان  

بر فراز نظم نوین جهانی / بازسازماندهی ِ تولید ِ جهانی (( 

ی غرفه و روانه 1396ی سال گمارد که در آستانههمت می

 شود.ها میی کتابفروشیقفسه

ی  واما.... این ایام مصادف و مقارن است با عضویت پیوسته

و ازاینجاست که مساعی    ، ایران  نویسندگان  کانونآرش در  

او   آن  و مآثر  با  کانون و مسائل مرتبط  امور  بیشینه بذل ِ 

های را در راستای فعالیت شود و فروتنانه نیروی جوانشمی

 بندد.های مختلف کانون به کار میعملی در قالب کمسیون

-کتاب چهارم آرش نیز چون آثار پیشینش، ریشه در دغدغه

دلبستگی و  قهرمانانهها  مبارزات  دارد؛  او  آرمانی  و    های 

سوریه   ی کردستانمنطقه زنان و مردان روژاوا در یعادالنه

و     جهانی را به خود خیره کردهچشمان نگران    ستچندی

قلمی ِ شایسته توجه و تاملی را سبآثار و مآثر ِ  ساز و بیِ 

همه از چشم تیزبین و خرد وقاد و  باعث گشته است که این

 سن  آرش جان ِ ما حاشا که دور و مستور بماند. نکته

دروازه کوچک ِ  کلید ِ   (( مؤثر ِ  و  مهم  بزرگ  کتاب   –ای 

این  انقال حاصل ِ   )) روژاوا  اندیشه ب  تعهد  و  خاطر    تعلق 

است. تعلق و تعهدی که بالمآل سرنوشت خودآگاهانه و راه ِ  

 . بردند و به پیش میزمیدرخشان او را رقم 

از گروه گفتنی ست این کتاب که شامل مجموعه مقاالتی 

 Strangers(                                نویسندگان انتشارات ِ

in a tangled wilderness ( 

ناشربه   1396در سال    است، هزینه-صورت  با  و  ی مؤلف 

به میشخصی  اصلی  رسدچاپ  به  بدل  درنهایت  و  ترین  و 

جهت    آویزدست ترین  مهم مستمسک  اتهامات انتساب ِو 

مندرج در کیفرخواست دادستانی  نا ناراست ِ  او    علیهروا و 

 .گرددمی

ی نام ِ )) درباره   ِتحت  در همین سال کتاب دیگری از آرش 

 )) جدید  امپریالیستی ِ  کشورهای  ی  نوشته  که  پیدایش ِ 

شود که ، به فارسی ترجمه میاست  دیگری از اشتفان انگل

خوار  اندیشه  سد و سنان ِ  از  و گذر  رااین کتاب نیز جهت گذ

-مؤلف و با هزینه-صورت ناشر سانسور، باز هم به ِکُشو واژه

به روشن چاپ میی شخصی  گواهی  مهم  همین  که  رسد 

طریق ِ ما به  است بر عزم استوار و عشق عمیق ِ رفیق ِ هم

ای که دل در گرو آمال  آرمان رهایی و پیروزی نهایی ِ طبقه

 و آرزوها وایضاً مناسبات و مبارزاتش دارد. 

  ی جوان و پُرتوان به عنوان هموند و اندام  جان ِ ما کهآرش

دیده نظردر  اهل  کانونی  ی  رفقای  درخشیده   اشو  خوش 

به عنوان منشی    1397بهمن  12مورخ  انتخابات    در  ،است

سوی  منتخب   از  ایران  نویسندگان  کانون  دبیران  هیات 

عمومی می  وقت  مجمع  فعالیت  گرددبرگزیده  و و  ها 

-گرانه جامهدر کانون نویسندگان ایران جلوه ردهایشعملک 

 کند.تر بر تن میتر و متعهدانهاثربخش ای

با اینکه ایفای نقش در کسوت منشی هیات دبیران کانون،  

نهاده اما او همچنان    اشای بر ذمهی عدیدهوظایف محوله

اش را از نظر  سیاسی-متعهد و پیگیر خویشکاری ِ فرهنگی

ترجمه به  و  نداشته  فعال  دور  و  نویسنده  از  دیگر  اثری  ی 

 گمارد. همت می ؛ اشتفان انگل،سیاسی محبوبش

فاجعه   ناقوس   (( نام ِ  زیر  کتاب  تخریب ِ    –این  برابر ِ  در 

ید کرد؟ و مبارزه ی وحدت ِ انسان و طبیعت چه باعامدانه

-برای وحدت ِ بشریت و طبیعت (( به نشر نگاه سپرده می

راهی بازار نشر    98شود و قرار بر این است تا در اثنای سال  

دالیلی که بر  به  ،گردد اما پس از بازداشت آرش در این سال

زمان شده و تا این    رور ِ مداوم ِشامل ِ م  ،ما پوشیده است

ی و ارائه  از انتشار   ،کندا مُسَوّد میکه راقم این سطور ر  زمان

از مصادیق ِ  آن ممانعت به عمل آمده که این مورد را باید 

بارز ِسانسور ِکامل ِ کتاب به انضمام مؤلف و مترجم ِ آن به  

 شمار آورد!!! 

یک آرشهنوز  مسئولیت  قبول  از  بهسال  ما  عنوان  جان ِ 

منشی هیات دبیران کانون نویسندگان ایران نگذشته است  

سُ ستوران ِ  به  که  مصطبه  کِشیِغاشیهلطه    ، سواران ِ 

-می  ضربهشوم و از پیش معین را به نامش سُمسرانجامی  

  ماموران امنیتی  1398ماه !!! صبح روز یکشنبه اول دیزنند

با پوشش مبدل تحت عنوان مامور پست به محل زندگی 

خانوادهآ و  یورشرش  ا  اش  و پس  و برده  خانه   تفتیش  ز 

خانواده تمامیارعاب  با  را  او  یادداشتنوشتهدست  ،  ها  ها، 

شخصی   وایضاً الکترونیکی  نامعلوم وسایل  مکانی  به  اش 

 کنند. منتقل می

رود کانون نویسندگان ایران بالفاصله  همانگونه که انتظار می

دراین خبر  درج  و  رسانی  اطالع  صفحات  به  در  زمینه 
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ورزد که این خبر موجی از شگفتی اش مبادرت میعمومی

رسانه در  را  انزجار  عمومیو  افکار  و  آزاد    آزاداندیش   های 

ای در اعتراض  کانون نویسندگان متعاقباً بیانیه  دنبال دارد.به

-صادر می  1398ماه  دی  3رش گنجی مورخ  به بازداشت آ

ند و از محل بازداشت و بازجویی او که مکانی در زندان ک

دارد و بیماری قلبی آرش را به نهاد  اوین است پرده بر می

قید  کننده یادآور شده و خواهان آزادی فوری و بیبازداشت

 گردد. ی زندانیان سیاسی و عقیدتی میو شرط او و همه

کانون خبر از تداوم   1398ماه  دی  16در تاریخ  در ادامه و  

خود یعنی    جوان  اطالعی از وضعیت دو عضوبازداشت و بی

ناصر  دهد و دکتر آرش گنجی و احمد زاهدی لنگرودی می

کانون، وکالت آرش گنجی را   زرافشان عضو دیرین و استوار

ایشان روشن    یهای مجدانهگیرد و با پیگیریبر عهده می

زندان اوین و در اختیار  209شود که آرش در بند بدنام می

 ست. وزارت اطالعات در حال بازجویی

پی آرش،   آینددر  بازداشت  به  نسبت  گسترده  اعتراضات 

که اینبار رفیق نادیده اما همدل و داستان وی؛ اشتفان انگل  

ای نامهرا به فارسی برگردانده بود،    آرش پیشتر چهار اثر از او

  98ماه  دی  16مقارن با    2020ی  ژانویه  6به تاریخ  اعتراضی  

سد و  نویوترش دبیر کل سازمان ملل میخطاب به آنتونیو گ

مراتب نگرانی و آزردگی خویش را نسبت به بازداشت آرش  

گنجی و همچنین صدور احکام سنگین برای سه عضو در 

ی زندان  کانون نویسندگان؛ رضا خندان مهآبادی ،  آستانه

بکتاش   بیان؛  و  اندیشه  آزادی  راه  و جانفشان  باژن  کیوان 

انسانی  آبتین، ابراز و اعالم داشته و در مطوای متن، آرش را  

آزاداندیش، باصداقت و مترجمی فرهیخته دانسته و خواهان  

خصوص  درایندبیر کل سازمان ملل  و واکنش  پاسخگویی  

نامه  گردد.می متن  است  ذکر  به  به  الزم  سریعاً  مذکور  ی 

فارسی ترجمه شده و در صفحات رسمی کانون نویسندگان  

 یابد.ایران بازتاب می

دار ِ وکال، ، مصرانه و دامنه  مداوم های  خره پس از پیگیریباال

ی  اعضا  خواهر آرش(   " پویش گنجی"الخصوص  خانواده)علی

رفقا، انجمن وقت،  قلم آمریکا و  کانون، هیات دبیران  های 

های آزاد و برخی اصحاب مستقل اندیشه و  استرالیا، رسانه

ی چهارصد و  تودیع قرار وثیقهتامین و  جان ما با  قلم؛ آرش

  1398ماه  دی   29تومانی، روز یکشبه مورخ    پنجاه میلیون 

 گردد. موقتاً و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد می

ی  ای از سوی شعبهچندی بعد آرش با اعالم دریافت ابالغیه

دادگاه   28 برگزاری  از  خبر  تهران  اسالمی  انقالب  دادگاه 

  دهد که این خبر نیز می 1399خردادماه  25خود در تاریخ  

بالفاصله در صفحات رسمی کانون نویسندگان انعکاس داده 

اتهاماتی که به آرش نسبت داده شدهمی از    شود. فهرست 

 این قرار است : 

))عضویت و همکاری با گروهک ضد نظام ، اجتماع و تبانی  

علیه  تبلیغی  فعالیت  و  ملی  امنیت  علیه  اقدام  قصد  به 

 نظام((!!! 

طریق  گفتنی از  چه  و  بازجویی  زمان  در  چه  آرش  ست 

اظهارات وکالیش، تمامی اتهامات وارده را مردود دانسته و  

 نپذیرفته است. 

ی آرش به همراه وکیلش جناب  پس از مراجعهرفه اینکه ٌط

زرافشان ناصر  مقرر   دکتر  تاریخ  شعبه  در  مذکوربه    ، ی 

شعبه ِریاست شاهرالذکرالیَ  بسوط مَ   ِقاضی  ،   و  نظام؛     ِد 

ناگهان با افزایش فاحش و غیرمنطقی قرار  ، بهمحمد مقیسه  

وثیقه از چهارصد و پنجاه میلیون تومان به مبلغ گزاف سه  

 "آفرین صدبار بر دیوان ِ بلخ  " ی  ل ِ سائرهثَمَ ،  میلیارد تومان

گر زمزمه  ، تداعی وخاص و عام  افواه ِ اذهان و را بار دیگر در

گمان  کند!!!می افزایش ِ  این  پی ِ  در  برهانو  و  بُر،  شکن 

کفالتآرش قرار  تامین  زمان  تا  ما  مورد    ،جان ِ  مجدداً 

 . گیردبازداشت قرار می

خانواده تالش  با  گنجی بختیارانه  وثیقه  ی  تامین  ی  در 

   ما  ِآرش ،  1399خرداد  31، روز شنبه مورخ  افزایش یافته

موقتاً تا زمان برگزاری  روز بازداشت، مجدداً و  پس از شش

 د. شودادگاه، از زندان اوین آزاد می

شهریورماه   29ست زمان برگزاری دادگاه، روز شنبه گفتنی

مقرر و به   ،ه و به ریاست همان قاضیدر همان شعب  1399

می ابالغ  وکالیش  و  حضور آرش  عدم  دلیل  به  که  گردد 

 گردد.به نهم آذرماه موکول می  ،قاضی و شیوع بیماری کرونا

ی رسیدگی به اتهامات جلسه  1399روز یکشنبه نهم آذرماه  

دادگاه انقالب اسالمی تهران،    28ی  آرش گنجی در شعبه

تعویضی قاضی ِ  به ریاست  با حضور وکیل    ، عموزاد  ؛اینبار 

آرش؛ دکتر ناصر زرافشان و در غیاب او که به دلیل داشتن  
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دداری  ا از شرکت در این جلسه خوعالئم مشکوک به کرون

شود زمان دیگری برای رسیدگی ، برگزار و مقرر میورزیده

به اتهامات وارده از سوی دادگاه تعیین و متعاقباً به ایشان  

 ابالغ گردد.

هشتم دی دوشنبه  در    1399ماه  روز  گنجی  آرش  دادگاه 

، با  ضی ِ اخیرالذکردادگاه انقالب و به ریاست قا 28ی شعبه

و خانم   زرافشان  ناصر  ش جناب دکتریالحضور آرش و وک

زیدی می  راضیه  آرشبرگزار  و  وکالیگردد  و  ما  ش جان ِ 

ارئه می را  خویش  دفاعیات  تمامی  آخرین  ردّ ِ  به  و  دهند 

توجه پردازند. نکتهاتهامات مندرج در پرونده می ی جالب 

دادگاه سوی  از  منتسب  اتهامات  مصداق    ی ترجمه  ،اینکه 

؛  ی کردستان سوریه )روژاوا(کتابی پیرامون تحوالت منطقه

از خاطر ِ سخن گذشت   همان کتابی که پیشترک ذکرش 

دروازه"یعنی   کوچک ِ  بزرگکلید ِ  روژاوا-ای  ،   "انقالب 

 شود. اعالم می

آرش  11حکم    1399ماه  دی  8چهارشنبه   زندان ِ  سال 

زرافشان ابالغ می به وکیلش دکتر  اساس  گنجی  بر  گردد. 

-اجتماع و تبانی به"بابت ِاتهام ِ    جان ِ ماآرش  حکم صادره،

اتهام ِ تبلیغ  "سال، بابت ِ  5به    "قصد ِ اقدام علیه امنیت ملی

اتهام ِ  1به    "علیه نظام بابت  با  "سال،  عضویت و همکاری 

سال زندان  11سال و جمعاً به  5به    " خالف نظامگروهک م

 شود. محکوم می 

در واکنش به این حکم ِ دیوان بلخ!!! کانون نویسندگان ایران 

تاریخ  بیانیه به  رای    1399ماه  دی   15ای  محکومیت  در 

می صادر  دادگاه  سوی  از  و صادره  اعتراض  مراتب  و  کند 

م و ابراز  انزجار خود و اعضایش را نسبت به حکم صادره اعال

قید و شرط حکم صادره و  دارد و صراحتاً خواهان لغو بیمی

پرونده شدن  همهمی  مختومه  از  و  و گردد  نویسندگان  ی 

خواهد تا از هر راه ممکن نسبت به  مدافعان آزادی بیان می

 صدور این حکم اعتراض کنند. 

ضای  اع  هیات دبیران وقت و   عالوه برراستا  ست دراینگفتنی

صاحب و  ایران  نویسندگان  )افرادی کانون  کانون  کسوتان 

بیگی و....  نظیر محسن حکیمی، ناصر زرافشان، اکبر معصوم

با رسانه ایراد  که در گفتگو  به ایضاح وضعیت و  های آزاد، 

پرداختند(،    نویسندگاعتراض  کانون  در اعضای  ایران  ان 

ریکا، انجمن قلم )پن( استرالیا،  انجمن قلم )پن( آم،  تبعید

ایران بشر  حقوق  بیانه  و....  کمپین  صدور  دفعتاً هاییبا   ،

مراتب اعتراض و انزجار خود را نسبت به حکم سنگین یازده 

-داشتند و رسانهابراز و اعالم    گنجی،  سال زندان برای آرش

خبرگزاری ارگانها،  و  روزنامهها  وایضاً  آزاد    نگاران های 

هالی فرهنگ، هنر، اندیشه و قلم و افکار عمومی  و ا مستقل

خواه و آزاداندیش کراراً اخبار و اعتراضات مربوطه را  آزادی

حکم   الغای  خواستار  خود  نظرات  ابراز  در  و  داده  پوشش 

 . شدندقید و شرط ِ او و آزادی بیجان ِ ما صادره علیه آرش

دادگاه تجدید نظر حکم یازده   1399اسفندماه    9روز شنبه  

سال زندان آرش گنجی را عیناً تایید و به وکالی وی ناصر 

-جان ِ ما حقکند و آرش زرافشان و راضیه زیدی اعالم می

ی  مؤلف و با هزینه-صورت ناشرالتالیف همان کتابی را که به

-یهش جرمچاپ رسانده بود و با استناد به آن علشخصی به

ی مقراض ِ غضب دریافت انگاری کرده بودند، نقداً از تیغه

در تاریخ نیز  کانون نویسندگان ایران  رابطه  دراین  دارد!!! می

ای در اعتراض به تایید حکم یازده بیانیه   1399اسفندماه  13

 کند.سال زندان آرش صادر و منتشر می

پنجشنبه   مرحله  1399اسفندماه  28پسین  ی  آخرین 

رسد  انتخابات تکمیلی کانون نویسندگان ایران به انجام می

بیگی، محسن حکیمی،  اتفاق ِ اکبر معصومکه آرش گنجی به

کانون  اعضای  سوی  از  جنّت  میالد  و  سوهانی  روزبه 

دبیران   هیات  جدید  اعضای  عنوان  به  ایران  نویسندگان 

تر از  جان ِ ما اینبار با عزمی جزمشوند و آرشبرگزیده می

سایهپ اینکه  با  افزون،  و  عدیده  تجاربی  و  و یش  سیاه  ی 

، آگاه متعهد و متبصر  بر سر و سامان دارد،   سنگین زندان را 

 نهد. پای در راهی خطیر و دامنگیر می و دلیر

 رسد...... واما..... آن روز ِ شوم ِ نیا و نپایا فرامی

جان ِ  آرشاجیران ِجاه،    1400آبان    10صبح روز دوشنبه  

تا به   خوانندی اجرای احکام زندان اوین فرا میبه دایره  ما را

 بند و کمندش کشند و ساکن سالسل ِ سکوتش کنند. 

با   چه آرش ِ ما  "!محال  خیال  زهی!  باطل  تصور  زهی"  اما 

مثال اینبار  و  همیشگی  جزالت  و  صالبت  و  همان  زدنی 

در    برانگیزشرشک مألوفش  و  معصوم  لبخند  همان  با  و 

مشایعت وی حلقهمیانه و  ی  ربدرقه  بدرود  یاران  ی  و  فقا 

پس    های مرسوم، افشانیها و آغوشبوسیوایضاً دیده  کانونی

ست  که پا سٌبی  از خواندن متنی موجز اما درخشان و جانانه،
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تا روزی    رفتکند یا به فراپشت بنگرد، آزادوار و آرمانخواه  

-های مردمانی که از دل دوستشان میبر شانه  ،دورچنداننه

-نشین ؛ دستفراز و دوشو رهایی را گردن  بازآیدداشت،  

 !  زوداور شود..... افشان و دیده

 

 
 )گل باغ آشنایی( 

 ی ماتم ، دراین سرای سپنجی دراین سراچه

 که سنگ باشی اگر از غم ِ زمانه نرنجی 

 ارمغان ِ رفیقان ل باغ ِ گٌ ِخوشم به رونق

 ل ِ سرخ ِ باغم؛ »آرش گنجی« میانه گٌازآن

 )س.م(                                                          

  

- آرش ِدرخشان  دلبر و  یخوش دارم آن نوشتهخاتمه را  

  با شما به تشریک و تماشا اینک  و هم  اینجا  همرا    جانمان

 : بنشینم  

 

 فقای عزیزم!)) ر

آستانه این  نمیدر  رفتن،  شدهی  تراژدی  دچار  یا  دانم  ام 

 طنز؟! 

صبح زود اطالع یافتم که امروز یکم نوامبر است؛ روز جهانی  

 کوبانی، روز شکست قطعی داعش. 

راهی   زیرا در سالگرد آن پیروزی بزرگ  دچار طنز هستم 

 شوم ن میزندا

تراژدی، پایان  و  شوقی  با  باید زیرا  کوچکم  قلب  در  ناپذیر 

 دوران حبس خود را آغاز کنم. 

تر از همیشه است و یقین داشته باشید که دلم امروز قرص

 جشن خودم را در دلم برپا خواهم کرد. 

به رفقا،  همگی  در  سپاسگزار  جانم  از  عزیزتر  رفقای  ویژه 

 اند.ام آمدهکه به بدرقهکانون نویسندگان ایران هستم 

بی و  حمایت  مدت  این  تمام  در  کانونی  رفقای  دریغ 

بین نویسندگانهمبستگی  و    ،المللی  من  دلگرمی  باعث 

 شد که هرگز تنها نیستم. شد و یادآور می ام میخانواده

 قدردان این حضورتان هستم.

 باد کانون نویسندگان ایران! زنده

 جهان، تقدیم به شما. ((  هایتمام میخک
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 بخش دوم: 

وگو گفت 
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 عنصر آگاهی در جنبش زن، زندگی، آزادی 

 1گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی 

 
 

 1401آذر   6/ 2022نوامبر  27

شهریور امسال     25شما خیزش سرتاسری مردم ایران را که یک روز پس از کشته شدن مهسا )ژینا امینی( در    ناصر مهاجر:

 بندید؟ ی انقالب را به کار مینامید؟ چرا واژهپاگرفت، انقالب می

شد و اجتماعاتی یهایی که انجام مبله، من چند روز پس از کشته شدن دختر جوان کُرد ژینا امینی، با دیدن حرکت  باقر مؤمنی:

ست و یک جنبش انقالبی در ایران شروع شده. کمی بعد هم دیدم ها انقالبیکه شکل گرفت، به این نتیجه رسیدم که این حرکت

ی  اند که این نطفهبینی کردهچند محقق و سیاستمدار معتبر و مسلط خارجی به مسائل ایران، به خصوص دو امریکایی هم، پیش

شود. پس از خواندن این اظهارنظرها به من ثابت شد که این شروع یک انقالب است. همان طور  بسته می  یک انقالب است که

های قبل، به محض  های قبل بسیار تفاوت دارد. تفاوتِ عمده در این است که در حرکتبینید، از نظر کیفیت هم با حرکتکه می

کنند، جمعیت  شد. اما این بار هرچه بیشتر سرکوب میت خاموش میگرفت و اعتراضاکردند، قضیه پایان میاینکه سرکوب می

بیرون می تهران. و این خودش نشانآید؛ هم در شهرستانبیشتری  تواند این ی این است که سرکوب نمی دهندهها و هم در 

 کند. این در واقع انقالب است.  جنبش را خاموش کند؛ بلکه آن را تقویت می

 تواند به انقالب بیانجامد یا نینجامد.  ست که میز نه. این یک خیزش انقالبیانقالب که هنو مهاجر:

 ست.  ی انقالبیخواهید رویش بگذارید؛ اما دورههر اسمی می مؤمنی:

 دانید. ی انقالبی با انقالب متفاوت است و خود شما بهتر از من تفاوت این دو را میفهمم. اما دورهی انقالبی را میدوره  مهاجر:

های قبلی بسیار متفاوت است. تنها مشکل  به هر حال این حرکت به سوی انقالب است. همان طور که گفتم با جنبش  مؤمنی:

های قبل، هنوز یک رهبری در این جنبش شکل نگرفته است؛ چه رهبری یک فرد و یا   جنبش ِاین است که به دلیل سرکوب

سال، یا از هم پاشیده شدند و یا رهبران آن کشته    43های این  ثر سرکوبهای سیاسی در اها و گروهرهبری گروهی. سازمان

کنند.  های تکه پاره در خارج فعالیت میهایی هم که زنده ماندند، ناچار به تبعید آمدند و به صورت احزاب و سازمانشدند. آن

 
 بنفشه مسعودی که در این گفتگو حضور داشت و کارهای فنی آن را به بهترین شکل ممکن، به انجام رساند. با سپاس فراوان از  -11
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ها هم ادعایی ندارند و واقعاً هم ن احزاب و سازمانآید و تا جایی که من اطالع دارم، بقایای ایها چیزی درنمیظاهراً از این گروه

هاست که خودشان را به عنوان  دانند و سالطلب میتوانند ادعایی داشته باشند. اما بعضی از افرادی که خودشان را اصالح نمی

ها که  اندن بعضی از مقاله اند برای به دست گرفتن رهبری انقالب. با خواند، ظاهراً خود را آماده کردهاصالح طلب معرفی کرده 

ها را در این زمینه دید. اما اینکه مردم چقدر های آنهایی از کوشششود نشانهکنند، میهایی که میگیرینویسند و یا موضعمی

کنم در میان  شناسند و چقدر این افراد مورد قبول معترضین داخل خیابان هستند، مشخص نیست. من فکر نمیاین افراد را می

آید ه که حتماً هم به وجود خواهد آمد  ردم اقبالی داشته باشند. به هر حال، اینکه در جریان مبارزه، رهبری چطور به وجود میم

ای بشود  شناسم که حتا به صورت نطفهآید! من شخصاً کسی یا کسان و یا سازمانی را نمیدانم چگونه به وجود میه من نمی

انقالب، رهبری به وجود خواهد آمد و این   تواند رهبر این حرکتگفت که می در جریان  باشد. مشکل اینجاست. اما مطمئناً 

 آید.  های انقالبی پدید میناپذیر است. ضرورت وجود رهبری فردی و یا گروهی در جریان حرکتاجتناب

 
 دانید. نقاط قدرت این جنبش، به نظر شما چیست؟  ی ضعف این جنبش انقالبی را نبود رهبری میشما نقطه مهاجر:

های انقالبی کامالً  ی مردم برای حرکتی آن است که تودهآیند، نشانهمردمی که هر روز با وسعت بیشتری به میدان می مؤمنی:

تر شده است. و همین قدرتِ ، بلکه برعکس اعتراضات بیشتر و وسیعاندآمادگی دارند. در برابر سرکوب رژیم نه تنها مأیوس نشده

ست. همان طور که گفتم اگر این قدرت بدون رهبری بخواهد ادامه پیدا کند، باالخره روزی از بین خواهد  این جنبش انقالبی

ای  دارد. یک نوع تفکر هوشمندانهتوانیم صد در صد بگوییم که در این جنبش انقالبی رهبری وجود نکنم نمیرفت. اما من فکر می

گیرد، مشخص نیست و ما از چند و چون  ست یا که از جاهایی سرچشمه میایشود. آیا این یک تفکر تودهها دیده میدر حرکت

شود؛ یعنی عنصر آگاهی در این  ها برداشته میآید که فکر شده و با آگاهی و هشیاری قدم آن باخبر نیستیم. ولی به نظر می

توانم به آن اشاره کنم،  ای از آگاهی جنبش میبش وجود دارد. یکی از نکاتی که به نظرم بسیار جالب است و به عنوان نمونهجن

تالش حکومت برای سرکوب اهل سنت است؛ به طور عمده در کردستان و بلوچستان. با لشکرکشی نظامی و هدف گرفتن مردم 

مردم تحریک نشدند که دست به اسلحه ببرند و مقابله به مثل کنند. به طور طبیعی،    اند. اماها نفر را کشته با سالح جنگی ده

ترین روش در چنین مواردی ه به خصوص در کردستان و بلوچستان ه دست بردن مردم به اسلحه است. در این مناطق  ساده

نظر من این ناشی از یک نوع آگاهی و یا  ی اسلحه وجود دارد. اما تا این لحظه، شاهد چنین رویکردی نیستیم. به  امکان تهیه

ی مسلحانه را ندارد و اگر دست به دهد آگاهند که جامعه هنوز آمادگی مبارزه شکلی از رهبری در میان مردم است. نشان می

اند.  ه اسلحه ببرند بالفاصله با شدت بیشتری از سوی حکومت سرکوب خواهند شد. در نتیجه به هیچ وجه تا کنون این کار را نکرد

 کند. ست که جمهوری اسالمی، دولت و حکومت مرتب و مخصوصاً مردم را به این سو تحریک میاین درحالی

ی آگاهی اما جز  ای هشیاری و حواس جمعی. دربارهست و یا یک گونهدانم این یک آگاهیعقیده هستم. نمیبا شما هممهاجر:  

 از خود نشان داده است؟   ی آزادی آگاهی باالییاین است که جنبش درباره



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

77 

 

ست که به مذهب و اسالم  ی سختیست، ضربهسال حکومت مذهبی  43ی  یکی دیگر از خصوصیات این جنبش که بازده  مؤمنی:

های باور مردم مسلمان  توانست مثل رژیم جمهوری اسالمی، پایهگویم که هیچ نیروی ضد اسالمی نمیزده است. من همیشه می

بینیم که  نویسند، میهایی که روحانیون و نویسندگان مذهبی میتا این اندازه تضعیف کند. در بعضی از مقالهایران را به اسالم، 

ترین ضربه را به اسالم زده است. و بسیاری از همین  کنند که جمهوری اسالمی در واقع بزرگ به این نکته اشاره دارند و اذعان می

توانیم در همین »عمامه  های آن را میی ایران، اسالم به کلی از بین برود. یکی از نشانهروحانیون سطح باال نگرانند که در جامعه

پرانی« مشاهده کنیم. معلوم نیست در فردای پیروزی انقالب، مردم آخوند جماعت را قتل عام نکنند. این جنبش  نشان داده  

بلکه تأکید حکومت بر باورهای مذهبی را سوء استفاده    است که نه تنها مسائل و باورهای مذهبی، دیگر برای مردم مطرح نیست،

 ست، دروغگو و فاسد و جنایتکار است.  ای حتا معتقدند این حکومت  صرفاً به این دلیل که مذهبیداند.عدهبرای حفظ قدرت می

ی ندارد، جدایی است، با حکومتی دینی سرسازگار  (anti- clericalاین جنبش نشان داده است که ضد روحانیت )  مهاجر:

اید که در مراسم خاکسپاری، سوم هفتم و چهلم  خواهد و سکوالریزه شدن جامعه را. به حتم دقت کردهدین از دولت را می

آبان ماه، شنیدیم که  27شود. در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک در های اسالمی دیده نمیباختگان جنبش، نشانی از آئینجان

شان موسیقی  نشینند و برمزار دلبندان»بختیاری رسم نماز ندارد«، و یا مادران رقصان به سوگ فرزندان میدادند:  مردم شعار می

جویی مردم از فرهنگِ اسالم حکومتی ست  شود. یک بار هم قرآن خوانی و... در این دوره ندیدیم. همین نشان دوریپخش می

 سال آزگار زندگی جامعه را سمت و سو داده است.   43که 

 بینید؟  ی این جنبش را چگونه میی یک موضوع دیگر صحبت کنیم. آقای مؤمنی شما آیندهبگذارید درباره 

تر خواهد شد. اگر کنم، روز به روز، این جنبش از آن چیزی که هست بیشتر رشد پیدا خواهد کرد و عمیقمن فکر می   مؤمنی:

به سرنگونی حکومت اسالمی خواهد    -وجود خواهد آمد  که معتقدم ضرورتاً به  - در جریان کار، یک نوع رهبری به وجود بیاید  

 انجامید.  

 
 مانی طوالنی؟  ی زبه سرعت یا در بازه  مهاجر:

 به سرعت نه. حداقل یک سال و یا بیشتر طول خواهد کشید.  مؤمنی:

 و این جنبش فراز و فرود خواهد داشت؟   مهاجر:

هایی رغم تمام سرکوب بینیم که در حال رشد است. علی رود. میطور پیش مینه. فراز و فرود نخواهد داشت. جنبش همین  مؤمنی:

 رود و در فراز است.  وز پیش میکه تاکنون انجام گرفته، هن

های سهمگین سرکوب و از دست دادن شماری از نیروهایش،  فراز و فرود به معنای اینکه هراز گاه و به ویژه در برابر موج   مهاجر:

های مناسب  های تازه سازگارکند، تاکتیکهای مقطعی دست زند تا خودش را بازبسازد و با وضعیت نشینیناچار است به واپس

 اختیار کند، تا بتواند دوباره به پیش رود.  

شود؟ اتفاقاً برعکس، پس از هر سرکوب جمعیت بینید؟ فرودی اصالً دیده می ای از فرود میآیا شما در حال حاضر نشانه  مؤمنی:

 شود.  پیوندد، استحکام این جنبش روز به روز بیشتر میبیشتری به این جنبش می

 ؟  بینیدش هیچ فرودی نمییعنی شما در این جنب مهاجر:

شان شنیده نشود و یا خاموش شوند و جنبشی نباشد، نه! جنبش  فرود به آن معنا که معترضین بروند و مدتی صدای  مؤمنی:

 تر شود.  تواند مظاهر بیرونی آن کم رنگهست و در حال گسترش و پیشروی هم هست، اما لحظاتی می
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 کند.  یعنی شدت و حدت آن تغییر می مهاجر:

 بینم. در واقع به نظرم جنبش در حال رشد است.  من مسئله را به این صورت نمی مؤمنی:

مشارکت داشتید، در پیکار دموکرتیک    1339  -1342های  اید، در جنبش سالرا زندگی کرده   1357شما که انقالب    مهاجر:

اید، چه تفاوتی میان توده بودید، انقالب مشروطیت ایران را هم خوب بررسیده  هم از کنشگران حزب  1332تا    1320های  سال

 در چیست؟   زن، زندگی، آزادیبینید؟ ویژگی جنبش های پیشین میجنبش جاری و جنبش

ی  هاکند تا بتوانم دقیقاً و یک به یک مشخصات هرکدام از این جنبشی من به دلیل کهولت سن، مرا یاری نمیحافظه  مؤمنی:

بینم. درست است خصوصیات های انقالبی پیشین با این جنبش نمیانقالبی و مبارزات را برشمارم. اما من مشابهتی میان جنبش

ها ریزد، سرکوبمی  کنند، ترسآیند، جسارت پیدا میی مردم کم کم به حرکت درمیها این است که تودهی انقالبمشترک همه

های انقالبی وجود دارد. در ست که در تمام جنبشدهند. به نظر من این خصوصیاتیرشد میراند و جنبش را  را به عقب می

هم خود را نشان داد؛ طوری که باالخره اعلیحضرت همایونی هم با    1357جنبش مشروطیت شدیداً وجود داشت و در انقالب  

عالقمند بود و بسیار هم معتقد بود که آن جنبش  هایش، صدای انقالب را شنید. صرف نظر از اینکه  کشیی قلدرمنشی و آدم همه

 تواند سرکوب کند؛ اما در نهایت این حرکت انقالبی آنقدر رشد کرد که شاه از ایران فرار کرد. انقالبی را می

.  های ایران که شاید بتوان گفت تاریخی است، حضور عظیم زنان استهای این جنبش انقالبی با دیگر جنبشاما در مورد تفاوت 

باید بگوییم که آن به وجود آوردند،  را  انقالبی  زنان این جنبش  انقالبی هستند. همان طور که می اگر نگویم  بینیم  ها پیشتاز 

اند. حتا تمام دنیا این پیشتازی زنان را در جنبش ما قبول کرده است. این  همچنان جلودارند و مردم ایران هم این را پذیرفته

اند. طبق آمار ای در جنبش ایفا کردهاند و نقش برجستهاینکه جوانان به طور روزمره به میدان آمدهست. دیگر  اتفاقی تاریخی

اند. از خصوصیات این نسل جوان این است که به کلی و  سال بوده  18شدگان، جوانان زیر  از کشته  ٪70منتشر شده، حدود  

بتواند این جنبش انقالبی را به نوعی تضعیف کند، غافل از این  مطلقاً هیچ چیزی را قبول ندارد. حتا اگر فرض کنیم که رژیم  

نشینی هم در کار وجه سرکوب نخواهد شد؛ بلکه عقبآیند. بنابراین، جنبش به هیچها دوباره به میدان میاست که همین جوان

 18وقتی که جوانان زیر    ی زیادتری هم کشته شوند، تاست. همان طور که گفتم اگر عده پیشرویآن نیست. فقط پیشرفت و  

  - تا آنجایی که من اطالع دارم    - شود. در هیچ جنبشی در جهان  پیوندند، جنبش بازتولید میسال مرتب به این جنبش می

 بینیم که زنان و جوانان به این شکل پیشتاز بوده باشند.  نمی

گوئید؟ ما در هیچ بینیم، چه میمی زندگی، آزادیزن،  های مختلف، در جنبش  ی همبستگی که میان اقوام و ملیتدرباره   مهاجر:

ها و اقوام مختلف ایرانی ندیده باشی، در میان ملیتی گذشته ایران، چنین همبستگی و میل همهای یک سدهیک از جنبش

ایران را، پس از رویداد اغ ایران«،  های خونین زاهدان و کردستان با این دو »چشم و چربودیم. حمایتِ سرتاسری دانشجویان 

 مانند بوده است.  ندیده بودیم. این همبستگی بی

نهایت جالب این جنبش  های بیاین ناشی از همان نارضایتی عمومی است از جمهوری اسالمی. این هم یکی دیگر از نکته  مؤمنی:

نقاط مختلف ایران، باعث  آمیزش نسبت به  انقالبی است. اما توجه داشته باشید که خود حکومت بوده که با رفتارهای تبعیض

اند،  شان بر مردم سراسر ایران روا داشتهسال حکومت  43نظر از اینکه با اعمالی که در  همدلی بیشتر مردم با هم شده است. صرف

بپردازند. میکوشش می تسنن  ریا، به سرکوب اهل  با دروغ و  تنها در  کنند در حال حاضر هم  نه  را  بینیم که مرکز سرکوب 

خواهند از این فرصت هم آورند. انگار میاند، بلکه به مناطق دیگری هم که سنی مذهب هستند، فشار می قرار دادهکردستان  

ست. اینکه مردم مناطق دیگر در حمایت از کردستان و  ایاستفاده کنند و مذهب سنی را از بین ببرند؛ که فکر بسیار احمقانه

اند و در حال حاضر هر کجا که  بینند این مناطق بیشتر مورد ستم قرار گرفته یدهند، برای این است که مبلوچستان شعار می 

 شود.  ها بیشتر حمایت میافتد و از آنتر میبیشتر مورد ستم باشد، در چشم مردم مقبول
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ی دادند و  است که به محض آنکه بزرگان سنی، دست حکومت را خواندند، بیانیهی صحبت شما، شایان یادآوریدر ادامه  مهاجر:

ی مردم ایران اعالم داشتند و گفتند که ما بخشی از مردم ایران هستیم، شیعه و سنی نداریم. همه  همبستگی خودشان را با همه

 ها کرده است،. هایی گفتند که رژیم در این دو ماه گذشته در زندانایرانی هستیم. پس از آن نیز از جنایت

ود تا حکومت نتواند جلوی این جنبش را بگیرد، همین همبستگی است. با اینکه تمام  شیکی از چیزهایی که مانع می  مؤمنی:

کنند.  نشین حمایت میها از تمام مناطق شیعهکوشش خود را کرده تا بین شیعه و سنی اختالف بیندازد، موفق نشده است و سنی

کنند.  ری اسالمی قرار دارد، بیشتر حمایت میای که بیشتر در معرض سرکوب و کشتار جمهومردم هم از مناطق مرزی و حاشیه

برداری  خواهد از قتل عام یک جریان مذهبی در ایران بهرههای مثبت این جنبش است. حکومت میاین هم یکی دیگر از جنبه

ی  تر کرده و درست برخالف سابق که میان شیعه و سنبینیم که درست برعکس، با این کارهایش مردم را متحدکند، اما می

شود گفت ی همدالنه و محبت آمیزی میان این دو به وجود آمده است. در واقع میی خاصی وجود نداشت، اکنون رابطهرابطه

 که تمام ایران، یکپارچه شده است. 

کند در مناطقی فشار رغم اینکه حکومت واقعاً کوشش مییکی دیگر از چیزهایی که به نظرم بسیار جالب است، این است که علی

طلب سرکوب بیشتری اعمال کند و به مردم ایران بباوراند که بیشتر مردم مرزنشین )کرد، ترک، عرب، بلوچ و ترکمن( تجزیه   و

می سخن  داد  بلوچستان  و  کردستان  و  آذریابجان  جدایی  از  مرتب  زمینه،  همین  در  و  به  هستند  دیگر  مردم  تنها  نه  دهد، 

انداز و حکومت کن،  اند. بازی تفرقهها برخاستهش از هر زمان، همدالنه به حمایت آنگذارند، بلکه بیهایش وقعی نمیسرایییاوه

 دیگر کارساز نیست. 

 ی این جنبش که مایل باشید به آن بپردازید؟  ای دیگری هست دربارهقای مومنی، آیا نکتهمهاجر: آ

های او از  پالکیادا کسانی مانند رضا پهلوی و هم تواند ایجاد کند این است که مبیکی از مشکالتی که نبود رهبری می   مؤمنی:

ی فرصت استفاده کنند و به عنوان مخالفت با جمهوری اسالمی به میدان بیایند و کوشش کنند جنبش انقالبی را به مصادره

ی، به کلی رژیم ای حکومت پهلوی را درست به این جوانان شناساند. عدهخود درآورند. به نظر من، راه حل این است که تاریخچه

باید به آنپهلوی را تبرئه می هایی بدتر از رژیم  هایی چه جنایتها نشان داد که آن رژیم با ایران چه کرد و در زمینهکنند. 

ی  مان. حکومتی که همهجمهوری اسالمی نسبت به مردم ما اعمال کرد؛ نه تنها نسبت به مردم ما، بلکه نسبت به همسایگان

ز بین برد و تنها به دو حزب خودساخته میدان عمل داد، و حتا آن را هم تاب نیاورد و پس از مدتی کشور را به  احزاب کشور را ا

ی  سبک و سیاق فاشیستی، یک حزبی کرد: حزب رستاخیز. بدتر از آن، کارت عضویت حزب رستاخیز را به عنوان شناسنامه

های آن شاه بود. به نظرم کسانی که دست به قلم دارند، باید این جنبه  های احمقانهایرانی اعالم کرد. این هم یکی از دیوانگی

رژیم گذشته را برای مردم روشن کنند. حتا در اجتماعات بگویند که رژیم گذشته چه بود و چه کرد. متأسفانه نسلی که اکنون  

ه کسی نمانده است ه باید از فرصت  در میدان است، از این مسائل آگاهی چندانی ندارد. افرادی از نسل شما ه از نسل من ک

 استفاده کنند و این مسائل را مطرح کنند.  
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 فریبا وفی 

 
 

 خیابان 
مثل دملی توی گلویم گیر کرده بود. دمل کهنه بود.  خشم 

قدیمی بود. اندازه عمر خودم بود. اگر اولش بغض بود حاال  

که توی گلویم مانده بود عوض شده بعد از آن همه سال  

بود. دیگر آن مایع گرم و لغزنده نبود که راحت از گلو پایین  

گیاه  رود.  می بزرگی  مثل  خودآبزی  از  بود.  کرده  م ریشه 

طور  می این  هم  باز  بودم  زده  داد  وقتش  به  اگر  پرسیدم 

شد؟ نشده بود داد بزنم. چند باری هم که فرصتش پیش  می

 دهانم را بسته کرده بود.  آمده بود ترس و خوف 

بدنم   از  طبیعی  به عضوی  گلویم  توی  گیاه  زمان  مرور  به 

ها بعضی وقتتبدیل شده بود. انگار با آن به دنیا آمده بودم.  

توی  رود.  نمیاز بین  بزنم  هم  حتی اگر داد  کردم  مان میگ

تا پیش دکتر بروم و از او بخواهم  یک روزاین فکر بودم که 

های ریشه   ام را بشکافد واش گلوی بادکردهبا چاقوی جراحی

بیندازد   بیرون بکشد و  را  فرورفته در گوشت گلویم  نازک 

 نفس بکشم.  دور تا بتوانم آزادانه 

شد عادت  وقت صاف نمیکه هیچام  ی گرفتهلوداشتم به گ

شب و  توانستم بکنم؟  جز این چه کار دیگری میکردم.  می

با آن گلو زندگی می با آن میروز  آن  کردم.  با  خوابیدم و 

کردم شاید اصال گلویم مریض شدم. گاهی فکر میبیدار می

شود ولی میکیپ  نیست. فقط خیلی صاف نیست و راهش 

کسی هست گلویش    خب چه  روزها  این  نباشد. که  کیپ 

آمد و سکوت وقتی همه مثل من بودند. صدا از کسی درنمی

بافی از فلسفه شود.  همگانی است دیگر بیماری محسوب نمی

می میشدم  خسته  نتیجه  این  اینقدر به  دیگر  که  رسیدم 

نکنم.   زوم  گلویم  دورهروی  دوره کردم.  نقاشی  ای  یک 

کردم. هزار کار دیگر هم کردم  گلدان سفالی درست  دیگری  

 رفته رفته به گلوی خاموش خود خو گرفتم. تا 

سخت ترسیدم. نکند با این حسرت از دنیا بروم یا  آن شب  

شدم. با خودم گفتم نکند  با این بغض بمیرم؟ داشتم پیر می

از   را  فیلم  آخر  کند.  پیدا  ادامه  جور  همین  فیلم  آخر  تا 

مرگ   از  بودم.  گرفته  یاد  که حرف میعلیرضا  زد  خودش 

فیلم. میمی آخر  دروغ گفت  و  فساد  با  فیلم  آخر  تا  گفت 

زن تایتانیک است و تا آخر  گفت ویلونجنگد یک تنه. میمی

گذارد. همیشه در حال غرق شدن هم ویلونش را کنار نمی

گفت فقط جنگیدن حال آدم  از آخر فیلمش خبر داشت. می

می خوب  هر را  بود.  روشن  تکلیفش  دلم    کند.  وقت 

خواست با آدمی که تکلیفش با خودش روشن بود حرف می

زد تا من  زدم. بعد او دو ساعت حرف میبزنم به او زنگ می

هم تکلیفم را با خودم روشن کنم. یکباره یا بترسم یا نترسم.  

داد بزنم یا نزنم. بروم یا بمانم. اما در همان حال که داشت 

کرد.  ایش را خنثی میهزد چیزی در دلم اثر حرفحرف می

را که می  به  گوشی  تایتانیک و  به  گذاشتم دوست نداشتم 

 نواز آن فکر کنم.  ویلون

همین  اصال  داشت.  برم  هول  پریدم  از خواب  که  آن شب 

هول بیدارم کرد انگار. تصمیم هم پشتش بود. دنبال لباسی  

بیرون.   بزنم  و  کنم  تنم  که  که  گشتم  قبل  ماه  چند  از 

ام تق و  ها از توی گوشیها در خیابانوانخبرهای فریاد ج

بیرون می بودم. عذاب  تق مثل فشنگ  بیقرار شده  پریدند 

وجدان داشتم از اینکه خانه بودم. حاال که فریادها از نو بلند  

فکر کردم زود قبل  شده بود خانه ماندن خطا بود. گناه بود. 

  از اینکه ترس بیاید و نگذارد جنب بخورم بلند شوم بروم. 

خواستم به  بودم ولی حاال نمی  همیشه از نتیجه کار ترسیده

گیرد. فکر کنم. فکر کردن زیاد جلوی عمل را میآن  عاقبت  

 پادزهرش سریع عمل کردن است.  

تاریکی به اشیای دوروبرم دست کشیدم و    ، هول هولدر 

کردم زود باش زود باش.  صدای خودم را شنیدم که تکرار می

قبل از اینکه دیر بشود. قبل از اینکه  وم.  بود که زود بروقتش  

میبمیرم.   تند جلوی چشمم  و  تند  مرگ  روزها  آمد.  این 

رفیق    برعکس،نبود.  هم  ترسناک  تر شده بود.  أصال نزدیک

بود.   دوست  تصویری  بود.  بیندازد  یادم  بود  آمده  از انگار 

کرد که کمکم میخودم را که دوست نداشتم دور بیندازم.  
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داد  حتی قوت قلبم میینقدر دست دست نکنم.  اکه  بجنبم.  

که اگر بیرون بروم و داد بزنم هیچ اتفاقی  کرد  و تلقین می 

ارزد. اگر هم بزنند لت و  افتد و اگر هم بیفتد مینمیبرایم  

ارزد. واقعا هم ترس رفته بود و عجیب پارم کنند باز هم می

 بود که رفته بود.

انگار آب  را پیدا کردم و به چشمم زدم و یکدفعه  عینکم 

ندارم.  خیابان  که  افتاد  یادم  سرم.  روی  ریختند  سردی 

بلند   صدای  و  بروم  راه  آن  آسفالت  در  بتوانم  که  خیابانی 

سرم   باالی  را  مشتم  بشنوم.  را  بدهم  خودم  همه  و  تکان 

فریاد  بود  از من دریغ شده  را که  بزنم. حاال که    چیزهایی 

مل بیدار شده بودم یادم آمد که در خانه خودم نیستم. کا

در شهر خودم نیستم. وسط قلبم چنان گود و خالی شد که 

حرکت نشستم. همه چیز یک باره فرو نیم خیز شدم و بی

 خواستم بروم این وقت شب؟ریخت. چه توهمی؟ کجا می

آمد. به پنجره باریک و بلند اتاق نگاه کردم. هیچ صدایی نمی

توانستم در را باز کنم و یکراست بروم  شدم میبلند می  اگر

پیاده و  بود  پردرختی  خیابان   این  خیابان.  در  روهایش 

پاییزی   میروزهای  برگپر  از  قهوهشد  و  های  زرد  و  ای 

باران  ها  بیشتر وقتنارنجی که   از  راه   بودندخیس  و وقت 

لی های زیبای پرگها ایواندادند. خانهرفتن صدای نرمی می

ها چراغ بود و البد این وقت شب همه داشت و پشت پنجره

همخانه که  شبی  آن  مثل  بودند.  را  خاموش  چمدانش  ام 

 دنبال خودش کشید و توی تاریکی خیابان گم شد.  

 گفتم تاکسی بگیر.

 موهای فرفری بلندش را با دستش عقب زد.  

 بیشتر راه نیست.  خواد. تا ایستگاه قطار ده دقیقه نمی

تق    صدای روی سنگفرش خیابان  چرخ تق  های چمدانش 

   بلند شد. زیر چراغ سر در خانه ایستاده بودم.

 ترسی؟ نمی

 توی سکوت شب پیچید. بلندش  صدای خنده

 تو هنوز تو حال و هوای ایرانی.  وای 

خیابان  می همین  توی  بیرون  بروم  داد  پردرخت  توانستم 

آدم پنجرهبزنم.  از  می ها  نگاهم  از  نمیکردند.  ها  دانستند 

ای هم ام. عالقهشان پرت شدهکجای دنیا به خیابان خلوت 

آمد که خوابشان را بهم نداشتند که بدانند. خوششان نمی

رسید  . پلیس سر میزدندبه پلیس زنگ میام. در سکوت  زده

می نمیو  هست.  چی  مشکل  بداند  چرا  پرسیخواست  د 

می هم  اگر  هستم؟  نمیعصبانی  باید پرسید  چه  دانستم 

یک گلو پر از فریاد خاموش دارم و  گفتم که  میگفتم.  می

 ترسم آن را با خود به گور ببرم؟  می

کار به آمدن پلیس نکشید. از راهی که رفته بودم برگشتم  

خانه و خزیدم به اتاقم. به جایی که از ساعتی قبل در آن  

 بودم.   پنجره باریکش خیره مانده  بهحرکت بی
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 محمد محمدعلی 

 
   کابوس های اقلیمی

 گل ستاره در ایستگاه هراس  

 
(1 ) 

تیرهای پوسیده و سیاه سقف، ریل های آهنی هستند      

اکنون   ریزند.  می  فرو  آن  هر  گویی  که  شکننده  و  لرزان 

قطاری از راه می رسد و مرا زیر چرخ های سنگینش له می  

 کند. بوق، بوق، په ته ی کا، په ته ی کا...

روی تشک تنهایی، غلت می زنم بلکه فراموش کنم، این       

توقف از ایستگاه سکونت  من می گذرند و به   قطارها که بی

شهرم نمی برند، مثل خیلی از ماها تکه آهن هایی بی عاطفه  

 شده اند... 

گویی        قطاری،  زند.  نمی  گریزی  چشمانم  به  خواب 

اندکی، دورتر از بالشت و تختم پرسه می زند! مطمئن هستم  

که در حباب های شفاف یا کدر نشئه ای غوطه نمی خورم.  

به   از ضلع شرقی  اتاق،  گوشۀ  از  که  را  وضوح چراغش  به 

تا مرا به سوی   بینم. او می خزد آرام  طرفم می آید، می 

پرتکاهی سوق دهد. آیا او هم اکنون از راه می رسد و مرا  

زیر چرخهایش له می کند؟ نفس های تندم فریادی است،  

استغاثه ای شاید، بغضی است که در گلویم سنگینی می  

گر من چه گفتم، مگر من چه خواستم جز آزادی  کند: »م

 بیان برای همگان؟« 

دستهایم از دو طرف تخت می افتد. اقتدار از من می        

گریزد و بر تبدیل این نقطه نورانی کف اتاق و چراغ قطاری  

که دقایقی پیش از مقابل روستا و این اتاق محقر گذشت،  

اتاق گویم:  عاجز و درمانده می شوم. با خود می »قطار در 

وهم است و من زندگی را به یقین و اعتماد دوست دارم.  

ام می کند می پرستم. نکند بار این ماه را که از پنجره نظاره

دیگر در آزمایشی مهلک و شکنجه ای مضحک محک زده 

 می شوم؟ برخیز مرد! برخیز و در قاب پنجره فریاد بکش«... 

گام های این مسافر، اما هنوز در تعجب حضور و غیاب      

آمده،  اتاق  شرقی  ضلع  از  که  غریب  ناخوانده  مهمان  این 

غوطه ورم که بار دیگر پیدایش می شود. حجم التهاب در  

هراس گنگی که نمی دانم چگونه تونلی بر من زده است، 

»کبریت،   بزنم:  فریاد  رمقم  واپسین  با  که  کند  می  وادارم 

ره کوچک راه به فانوس« صدایم بر امواج نسیم که از پنج

خورند:  می  اتاق  اضالع  به  و  نشیند  می  دارد،  داخل 

هایش   پژواک  با  صدایم  ارتعاش  چند  هر  »ک.ب.ر.ی.ت« 

ناآشناست. اما دستهایم را درهیاهوی مرتعش وجودم پیدا 

می کنم و بر فاجعه بی حسی پایان می دهم. لرزان روی  

 کبریت سر طاقچه می نشانم...   

شن سبز به طرفم می آید. در احتراقی  هنوز آن نقطه رو     

انگار که دنبال دزد می   را روشن می کنم  فانوس  ناگهانی 

جا   اسقاط  بخاری  کنار  ها،  کتاب  پشت  تخت،  زیر  گردم. 

هیچ   نیست.  هیچ چیز  قبلی،  موقت  اثاثیه ساکن  از  مانده 

جنبنده ای نیست. آیا من از هراس گذشته، در ایستگاه هیچ 

 خودم نیستم؟...    و پوچ ایستاده و دیگر

همراه چراغ، به زاویه و میدان حرکت نقطه نورانی می       

روم. غیر از چند خط موازی سرخ و خاکستری در روی گلیم 

نخ نما چیزی نمی بینم. در گوشه گیجی می لولم. ریزش  

مدام عرق را که در دانه های ساکت و مغموم از امتداد چانه  

کن  می  احساس  چکد،  می  زمین  به  از  ام  ذهنم  پرنده  م. 

ارتباط بین آن قطار در گذر و نقطه نورانی ضلع شرقی اتاق،  

البه کنان به دشت های غصه می پرد و با زمزمه نسیم همراه  

می شود. عنکبوت به دیدار آمده صبح را نفرین می کنم و  

ارواح خبیث پنهان شده درشب طویل تیز دندان را لعنت  

مح فوت  ضرب  زیر  فانوس  فرستم.  می  می  جان  من  کم 

 سپرد؛ اما خواب در جدال با چشم ترم  می شکند... 

بذر تردید به آن چه که دیده ام در دلم ریشه می دواند.       

آخر چگونه باور کنم این نقطه نورانی سبز که التهابش غاری  

در من زده و گی  و گنگم کرده انتظارم را نمی کشد؟ و آن 

 دیگری نیست؟...  وجه زیبایش توطئه ای از پس توطئه 
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بازهم در مسیر خاکستری سکوت       او  نگاه  در چرخش 

گرسنه  زالویی  چون  هولناکی؟  امتداد  چه  آید.  می  پیش 

خطوط قرمز گلیم را می مکد و ذره ذره مرا هم از خود تهی 

می کند. نمی دانم به درگاه کدام دادار پاک استغاثه کنم، 

تا دمیدن صبح  تا صبح دولتش بدمد. اما کو تا صبح؟ کو  

 دولت من؟

یا       حماقت  انتهای  از  که  کنم  می  احساس  ای  لحظه 

خواب ترین خواب ها آمده ام. و این لحظه ابتدای ناباوری  

می دانم که در   به یقین و اعتماد  اما  است؛  من به خودم 

ایستگاه پوچ نیستم. چیزی هست رویا روی من، پیش چشم  

بیح شب نما که با شوق  من. نقطه روشنی  به اندازه دانۀ تس

جمع می شود و با اکراه باز می شود و پیش می آید. تمامی  

خاطره ام بار دیگر از کاسه ذهنم بیرون می ریزد: »کبریت.  

 فانوس«... 

آن        بازهم  است.  جاری  اتاقم  در  چراغ  روشنایی  حال، 

ستاره روشن وسط اتاق از پیش چشمم می گریزد و من بار 

اباوری خویش می روم. بوی غربت و تبعید  دیگر به پیشواز ن

را در این دهستان حاشیه شهر احساس می کنم. با فانوس 

 خاموش، خیره به تنهایی خود می نگرم...  

جانور نورانی باز هم در امتداد خطوط قرمز گلیم کف      

نهایت  به  رسم  می  که  سرش  باالی  آید.  می  پیش  اتاق 

شکست خویش رسیده ام. گویی او با هزار پای پنهانش پیش  

می آید و من با هزار چشم آشکار نگاهش می کنم. عاشقش 

می شوم. به زبان محلی گل ستاره است. گل ستاره ای که 

من  به شها روی  پیش  حاال  و  است.  ستاره شده  دت شب 

کرده   تزیین  را  خود  اطراف  تفاخر  با  زند.  می  نفس  نفس 

است. وجودم را، شاید بویم را احساس می کند. از حرکت 

می ایستد. او در امتداد تظاهر، تکه ای از خورشید است در  

شمایل حشره ای که بدنش نور سبز متصاعد می کند. من  

ته ای می سوزم تا او را مال خود کنم. از  در اشتیاق گر گرف

لیوانی بلوری، محبسی برایش می سازم و به آن می نگرم.  

»گل ستاره« چرخ می زند و پنجه های نامریی اش، سطح  

صیقلی لیوان را در می نوردد. باال و پایین می رود در آن 

 فضای خالی مسدود. آیا این معنای عشق است؟... 

آن منفذی بیابد. تونلی به پنجره   اکنون می ترسم هر     

با   طوالنی  مسیری  در  شب،  دل  در  قطاری  چون  و  بزند 

سرعت از من عبور کند. یا نه، برم دارد و به جهانی ناآشنا  

به   با گذشت لحظه ها و پک زدن  اما  اما،  رهسپارم سازد. 

سیگارمی بینم که او در عین کوچکی، کوچک ماده ای است  

دنبال ج آمده  بسا  به  که چه  که کاش  کنم  می  آرزو  فت. 

حقیقت، او بزرگ بود بال می گشود و مرا به جایی غیر از  

جایی که هستم می برد. شعفی از کشف یک حس تازه می  

 داد، که داده است. غرور می بخشید، که بخشیده است...  

(2    ) 

خروس می خواند و صبح می خندد و خورشید کم رمق       

یس پاسگاه ژاندارمری یا چه می  به اتاقم نور می پاشد. رئ 

زند:   فریاد می  اتاقم  زیر پنجره  بقال،  اهلل  دانم، شاید لطف 

»آقا معلم حکم آزادی آمده« گل ستاره یا همان کرم شب  

تاب آرام می زند دم. چون آکاردیونی خسته باز می شود و  

          بسته می شود، در احتراق آخرین ذرات فسفر بدنش.                         

از ترس جان معشوق، لیوان را برمی دارم تا هرکس به      

راه خود برود. لیوان را پر می کنم از کوزه سفالی زیر تخت.  

می گوید: »نوش« نوش! بالشت را پیش می کشم. بر بال  

آن حشره بی بال روشن ضمیر می نشینم. می دانم او ماده 

ال تابشش  ای، زنی است که نور از شکمش می تابد و مج

 در روز نیست. شب چراغ است. پس چشمانم را می بندم. ..  

در جایی شبیه زادگاهم، مرد میانه سالی ام که به ندرت      

می توان موی سفید در سر و صورتش سراغ گرفت. او یعنی  

من در این سال ها آموخته است که عالوه بر شعر چگونه  

در داستان    خود را درهیئت و هیبت این شخصیت و آن تیپ

به هر  اندوه شان شریک شود و  ها ظاهر سازد و درغم و 

بهانه ساعتی با آنان دلخوش و دلمشغول باشد... قادر است  

آن زن مبارز روشن ضمیر را کنار و گاه همردیف و حتی  

جلوتر از خود ببیند. جا به جایی صورت و تصویر به جای  

یز دهه  خود گویی این خودم بودم که در آن صبح باران ر

شصت به خانه برگشتم. آن زن با چهره ای خیس و آبچکان  

از دستشویی بیرون آمد و رو به من گفت »حال من بد است  

حال شما چطور است؟« و خندید. بله، آن شاعر را در آخرین  

دیدار در خانه خود دیدم و بسالمتی هم نوشیدیم. طفلک  

جورانه  دوره خوابگردی و خوابزدگی هاش را معصومانه و مه

می گذراند، بلکه چون دیگر پرنده های مهاجر که به ضرورت 

تغییر شرایط محیط زیست مهاجرت  کردند او نیز به پرواز  
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امید  به  تاریک  مقصدی  به  روشن  مبدا  از  پروازی  درآید. 

 بازگشتی روشن در جشن پیروزی نور بر ظلمت.   

ای  اکنون، حاالت آن نازنین پیدا و ناپیدا در خواب ه       

با   باریک  های  کوچه  از  گاه  است.  کرده  خوش  جا  من 

من   و  گذرد  می  و  گذرم  شعارمی  از  پر  آجری  دیوارهای 

صدایی می شنوم »آمدند! صدای پا،  خشاب گذاری کردند،  

کسی از راه پله گذشت. کسی در زد؟ این نور چراغ قوه بود  

که سقف آشپزخانه و اتاق خواب را در نور دید یا نور چراغ  

بیلی در گذر؟ آیا سراغ من می آمدند یا سراغ او؟ ما را اتوم

تو هرزه بد   برید؟ اسم. شهرت. شغل؟ چکاره ای  کجا می 

یا   نویسنده ای  تو دیگر چکاره ای؟  آب و رنگ سبزپوش. 

شاعر یا کارمند؟ توی این کتاب چی جاسازی کردی؟ فوئر  

باخ دیگر چه خری است؟ فوئر باخ همان آی منه باخ است  

ی؟ دنیای شعر و فلسفه و قصه کجاست. به قول آن  به ترک

شاعر ریشوی کاشانی دل خوش سیری چند؟ این اطالعات 

را می دانیم. تو اگر دکتری حرف حسابی بزن. یا برو جبهه 

و به داد زخمی های ما برس. بشمار یک، بشمار دو، بشمار  

 سه... سلول شماره هشت چخوف را می خواستی؟ بفرما... 

ه گفته اند دکتر تشریف دارید از این سردابه محل  حاال ک     

نام   سینا  ابن  کنم.  تشریحت  تا  پایین  برو  سینا  ابن  کار 

بیمارستانی است در تهران بزرگ. هر حرفی به زبانت آمد  

گفتی و دیگران را متهم به بی سوادی، چماقداری و قداره 

بندی کردی. باید آدرس تک تک آن خانه هایی که در آن  

دی را با نوک این قلم سیاه شکسته بنویسی روی  پنهان ش

آن برگه سفید، یا نه، با زبانت بال خونین این پرنده کوچک  

را از دیوار سیمانی پاک کنی! مگر تو شاعر نیستی مگر زبان  

بیا یک سطل فاضالب  دراز نیستی؟ عجب! عجب! نگهبان 

ش بریز سر این دکتر بعد از این تا بیدار شود. یا نه بیندازید

توی همان خمره انگور شاهانی زیرزمین خانه اش تا آماده 

 شود برای شالق... 

شاعر، نویسنده، معلم، دکتر تبعیدی بیدار می شود. با       

دستمال بزرگی عرق سرد پیشانی بلندش را پاک می کند. 

از دیوار   آن پرنده کوچک،  بال خونی  ترس پاک کردن  از 

دهانش می چسبد. سق  به  زبانش  شیشه مشجر    محبس، 

باز هم جایی   پنجره اتاقش روشن و خاموش می شود. آیا 

کرم   آن  اند؟  آمده  حریق  اطفاء  نیروهای  و  گرفته  آتش 

 شبتاب عاشق کجاست؟ پلک ها سنگین می شوند. 

آمدند؟ به خود می گوید خونسرد باش. برو دستشویی       

مسواک بزن. اگر خیار داری یکی دو تا را تند تند بخور. اگر 

داری یک قاشق مرباخوری چای خشک بجو تا دهانت بو  ن

ندهد. گفته اند... شاعر نباید با چراغ روشن و پرده های پس  

نباید در زیرزمین   نویسنده  زده در خانه رفت و آمد کند. 

خانه اش هر غلطی خواست بکند. حقوق بشر خر کیه که تو  

 از آن دفاع می کنی؟  

یا می کوبم، لیوان کنار  همین که سر بر دیوارمی کوبد      

و   من  تن  عرق  از  خیس  تشک،  شود.  می  سرنگون  متکا 

ماست. سر پا می ایستد. کمی جلوتر چهارپایه ای در نقش  

کند. صدایی   می  را سرنگون  هدایت  کور  بوف  میز عسلی 

شنیده بود؟ کدام صدا؟ چرا بیدار شده بود؟ چه کسی نوید 

به آزا بود؟ آزادی من چه ربطی  دی کرم شب  آزادی داده 

تاب دارد؟ ملحفه را پس می زند. پاورچین می رود طرف 

آن ها که حوالی   پرسد آیا  باز. از خود می  پنجره کوچک 

مسجد در حال نجوا به پنجره نگاه می کنند درباره آزادی  

من   است  قرار  اند  شده  خبردار  شاید  زنند؟  می  حرف  او 

د چگونه از کوه و کمر پشت همین تپه های آغشته به دو

بگذرم؟ هراسان بر می گردد طرف خطوط خاکستری و قرمز 

گلیم نخ نما. کجایی زن؟ آیا بازهم کسانی از در و دیوار خانه  

 ات باال می آیند تا به هرکس اندازه توانش کابوس دهند؟...  

بار دیگر       باعث شد  آن روز چه چیز  یادم نیست صبح 

بزنم به کسی به هر کسی  تلفن  ببرم به خانه خودم.  پناه 

بگویم دو برادرم را اعدام کرده اند و دیگر برادران و خواهرانم  

در زندان زیر چوبه دار دست و پا می زنند. خود من هم در  

سالخانه  گورستانی اسیرم و آن خنزر پنزری فرتوت پشت غ

پلک هایم را باز نگه می دارد. می گوید »اگر با من راه بیایی  

اجازه می دهم شب های جمعه شست پای عزیزان مرده ات  

را در خواب بگیری و از آن دنیا اخبار دقیقی به دست آوری  

 و در زندگی روزمره راه گشایت شود«... 

از امتناع   باور کرده ام؟ نه، باور نکرده ام. درعین ناباوری     

آن زن سبزپوش که از دستشویی برگشته فریاد می زنم تو  

برو. تو برو تا من این عزیزانی که روی دستم مانده به خاک  

اعتماد   و  یقین  به  روزگاری  تو  و  من  مثل  ها  آن  بسپارم. 
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نورافشانی کنند   را دوست داشتند و می خواستند  زندگی 

هایم خواب  گورستان  دورترین  در  چنین  این  را    که  خود 

دنبال   آسمان  و  زمین  اعماق  در  ها  آن  اند.  کرده  پنهان 

اند که با چنین واقعیتی روبه رو شده  حقیقتی می گشته 

اند. فریاد زدم »چرا متوجه نیستی آن ها پاره تن من و من 

آن هایم. آن ها من و تو و هر دو و هر سه و همه ما توشه 

صا به  آالیش  بی  قلب  یک  توشه سفرمان  آب  راهمان،  فی 

همین چشمه نزدیک بقالی بوده است. آینه هایی از بهترین  

 جیوه و سنگ.« 

کرم شبتاب بغض می کند. از دستم باال می آید و می       

می   ام  شانه  روی  سر  شاهرگم.  نزدیک  و  یقه  پشت  رسد 

آشکار  دیگر  کند.  می  روشن  هایم  لب  بین  گذارد. سیگار 

منون که شدن یا پنهان شدنش مهم نیست. می گوید »م

لیوان را از روی سرم برداشتی و اجازه دادی نفس بکشم و  

به هر جا خواستم بروم. ممنون که عمر کوتاه مرا با زاللی  

برادرانت مقایسه کردی.« و من باور می کنم او در این سفر 

مسافتی همراهم می آید. تا به او برسم می گویم: »اگر مرا  

زن دیدی نترس. اگر در لباس گاو و گوسفند یا چوپانی نی 

نترسی مدتی در دشت و دمن، کوه و کمر دود گرفته همراه 

هم خواهیم بود.« با هزار بیم و امید رو به چهارچوب پنجره 

 فریاد می زنم آمدم.  

 
 

 
 درخت دلتنگی: 
فریده رضوی 
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دولت آبادی حسین   

 
     نریمانِ پازندی را من کشتم 

 بریده ای از رمان »خون اژدها«  

   

 گر  تن بدهی، دل ندهی کار خراب است  

 چون خوردن نوشابه که در جام شراب است*  

امضاء   و  بود  شده  آغاز  شعر  این  با  شتابزده  یادداشت   ...

های آشنا و تکراری  نداشت. با این وجود من از آن شعر و واژه

نریم بود؛  شده  نوشته  من  به  خطاب  که  در  فهمیدم  ان 

»آشیانۀ  عقاب!!« چشم به راه »ترک شیرازی« اش نشسته  

 کرد.  بود تا با او به دیار عشق پرواز می

 تو در این سفر خدایا ز بال نگه بدارش  

 ه ...  که دل امیدوارم به خیال او نشست

خواند،  سوسن با صدای گرم، صمیمی و دلنشینی آواز می

به پشتم نمیاخواب به چشم را  تکیه  آمد، سرم  ی صندلی 

کوه سرسبز  دامنۀ  به  شیشه  پشت  از  و  بودم  و  داده  ها 

خانه نگاه میشیروانیهای اخرائی  کردم و هر های روستاها 

ام  شدم، دلشوره، اضطراب و دغذغهچه به مقصد نزدیکتر می

می بیشتر  و  میبیشتر  کجا  به  راستی  چرا  شد.  و  رفتم 

مهمانخانهمی در  چرا  اتاقیرفتم؟  و  ای  بودم  نکرده  کرایه 

بودم.  گرفته  پیش  در  را  عقاب!!«  »آشیانۀ  راه  سراسیمه 

سو   آن  به  کورکورانه  مرا  که  بود  نیروئی  چه  این  راستی 

راند، آیا ترس از تنهائی و هراس از مأمورها باعث نشده می

بود. آیا به یاری نریمان امید نبسته بودم؟ آیا در این چند  

آسائی عادت نکرده بودم؟ از  تن  سالۀ اخیر به رفاه، آسایش و

نمی تنگدستی  و  رو  فقر  به  رو  خودم  با  چرا  ترسیدم؟ 

همه شتاب  پذیرفتم. راستی با آنشدم و حقیقت را نمینمی

رفتم، در آشیانۀ عقاب چه سر نوشتی در انتظار کجا میبه

 من بود. نریمان چه خوابی برای من دیده بود؟

 . آه، آشیانۀ عقاب، آشبانۀ عقاب.. 

ای زیبا، نقلی و سنگی بود که در دامنۀ  آشیانۀ عقاب خانه

از   کوه و در آبی که  باریکه  بود.  میان جنگل ساخته شده 

جوشید، زمزمه کنان از  آشیانه میشکاف صخره های باالی 

سبزه بستر  بر  ساختمان  کنار  میجویچۀ  به  ها  گذشت، 

فت رگوشۀ آن بیرون میاززد و  ریخت، چرخی میاستخر می

کشتزارهای میکوهپایه   ِو  آبیاری  را  درختها  های  کرد. 

اطراف ساختمان را بریده بودند، تا اگر روی تراس صبحانه  

خوردند، از راه دور و از رویِ بامِ سبزِ جنگل،  و یا ناهار می

انداز سالن و اتاق خواب دیدند. چشمکاکلِ سفیدِ امواج را می 

شب گیرم  بود؛  دریا  صنیز  بجای  دریا،  ها  دورِ  امواجِ  دای 

به سحر  تا  جویبار  آن  عاشقانۀ  میگوشزمزمۀ  رسید.  ام 

میشب خراب  و  مست  نریمان  که  خرناسه  هائی  و  افتاد 

انداختم، برای خودم شراب  ام میکشید، شالی روی شانهمی

نشستم و پاهایم ریختم و با بستۀ سیگار، کنار جوی میمی

شد، استخر که مدام نو میسپردم. آب  را به آب خنک می

مانند تگرگ خنک بود و من بیش از چند دقیقه در آب دوام  

در شبنمی اینهمه  با  مهتابی  آوردم،  و  گرم  دمکرده،  های 

اش را برهنه زیر نور ماه  کرد ترک شیرازینریمان هوس می

خورد و در هوای آزاد، کنار دید، با او توی آب غوطه میمی

سنگ روی  میگهایاستخر،  او  با  فشار رم  تازگی  خوابید. 

قلبی بیماری  و  بهانهخون  را  از    اش  پیش  بود،  کرده 

کشید تا در آغوش مشروبخوری و شنا، چند بست تریاک می

از یک بست و دو   کرد. گیرمونوس سنکوب نمی بست کار 

تریاک گذشته بود، نریمان به منتقل و وافور دل بسته بود، 

شلواری زیر  با  تشکچه،  می روی  زانو  چهار  به  ،  و  نشست 

کند. در آغاز آشنائی، دور از چشم  سختی از منقل دل می

کشید، ولی از زمانی که پزشک به او توصیه  من تریاک می

در سفرهای   و  بود  گذاشته  کنار  را  و حیا  بود، شرم  کرده 

نشست.  شمال تا آخر شب با حیدر سرایدار پای منقل می

انی جای ترن  سنگ سفیدی  آشیانۀ عقاب، حیدر جرج  در

گذاشت و از من  گرفته بود، روی تراس برای آقا منقل می  را

و سرایدار  جرجانی  نداشت.  پروائی  و  آشیانۀ    ابا  دار  کلید 

گذشت و عقاب بود و هر بار مرسد بنز از میدانچۀ آبادی می
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زد  پیچید، از پناه آبادی میانبر میبه باریکه راه جنگلی می

آمد و زودتر از ما به کنار  نه کش تپّه باال میو پیاده از سی

رسید. گیرم در روز واقعه سرایدار جرجانی برای  استخر می

و   بود  رفته  آبادی  به  تریاک  را تهیۀ  راننده  خیراهلل،  آقا، 

میمرخص روز  آن  فردای  تا  بود  مرز کرده  تا  را  او  و  آمد 

 برد. بازرگان می

 نه/ تشنه/ در سراب!!« دَوَم/ بره» آه، برهنه در سراب می

ام را بست و با لحن سردی  آهی از ته دل کشید، دفترچه

 پرسید: 

 »بیا جلو، چته؟ به چی خیره شدی؟ امانتی رو آوردی؟« 

هایش را روی لبۀ میز پایه از جا جنب نخورد، پاشنۀ کفش

 کوتاه انداخت و زیر لب زمزمه کرد: » سراب، سراب ...!«  

آن چند روزة دوری و تنهائی   شور، شوق و عطش نریمان در

بی  هربار  مثل  و  بود  کرده  فروکش  طاقتِ انگار  بی  و  تاب 

اش نبود. مردی که مدام مانند گردباد  بوسیدنِ ترکِ شیرازی

رسید، مرا در  ردی که تا از راه میچرخید، مدور خودش می

چرخاند چرخاند و میکند و میکشید، از جا میآغوش می

قراری  بوسید، مردی که شتابزدگی و بیو سر تاپایم را می

با   و  بود  رسیده  بودائی  آرامشی  به  بود،  او  عمدة  شاخصۀ 

رمق  مشاهدة من از جا حتا جنب نخورد. لخت، کرخت و بی

رفتم و هفت تیر  د و منتظر بود تا میروی صندلی لمیده بو

دست توی  میرا  و  اش  تفاوتی  بی  این  من  گذاشتم. 

خونسردی را بعد از واقعه، در باز داشتگاه پاسگاه ژندارمی  

دو باره با درد به یاد آوردم، گیرم علّت این تغییر ناگهانی را  

هرگز نفهمیدم. رفتار، گفتار، طرز نگاه و لحن نریمان عوض  

انگار نیروی حیات در وجودش مرده بود، امیدی    شده بود،

به زندگی و زنده ماندن نداشت. نریمان که با کتاب و ادبیّات  

ها پیش پشت بیگانه بود، چند سطری از شعری را که سال

خاطر سپرده بود و مدام زیر لب  عکس مهران نوشته بودم به

 کرد:زمزمه می

 خواهم که بر آن سینه نهم سینۀ خود را » 

  ...«ا دل به تو گوید غم دیرینۀ خود رات

»آقا نریمان، من همون روزها به این تپانچه روغن وازلین  

نزده  زدم و گذاشتم توی جا یخی یخچال، خدا کنه زنگ 

 باشه.«

تپانچه را از الی حوله در آورد، با خونسردی وارسی کرد، به  

گلوله شاخۀ درخت نشانه رفت و ماشه را چکاند. با انفجار  

ها پر زدند و من وحشتزده از جا  ها از الی شاخ و برگپرنده

 پریدم. 

 »نه نه، زنگ نزده، دیدی؟ زنگ نزده.«

 اش گذاشت و رو به من برگشت:لولۀ تپانچه را روی شقیقه

 زنه. دنگ.«  »سرکار استوار رضائی اینجوری تیر خالص می

ب را نشنیده  نام سرکار استوار رضائی  تا آن روز  ودم و  من 

نمی خالص  تیر  از  را  نریمان  بالتکلیف  منظور  فهمیدم. 

 مالیدم. ایستاده بودم و پا به پا می

 » آقا نریمان، من امروز اومدم اینجا تا با شما صحبت کنم...«

 » آقا، آقا ... تشنه در سراب آمدم... برهنه در سراب آمدم« 

خوردم. نریمان  ام را یک نظر روی میز دیدم و یّکه دفتر چه

ها را  هائی از آن نوشتهآن را از کتابخانه بر داشته بود و تکه

 خوانده بود: 

خواهم که بر آن  »تشنگی، عطش، سراب، برهنه در سراب... 

تا دل به تو گوید غم دیرینۀ خود    /سینه نهم سینۀ خود را

 ...«را

 ها سیاه مشقه، هنوز شعر نشدن، من گاهی...« »این نوشته

 از جا جنب نخورد و حتا به من نگاه نکرد:  نریمان

مشق سیاه  این  خجالت »چرا  کردی،  قایم  رو  ها 

 کشیدی؟«می

و   تر  خشن  هماغوشی  در  او  پروای  بی  رفتار  و  وقاحت 

یاد عزیزی آورتر از آن شعرهای لطیفی بود که من به  شرم

 سروده بودم.  

صحبت   شما  با  چیزها  همین  به  راجع  اومدم  امروز  »من 

 کنم.«

 تپانچه را روی دفترچه گذاشت و به خشکی گفت:

هاتو بذار واسۀ »حاال برو یه دوش بگیر، یه چرتی بزن، حرف

خوام سیاه مشق تو رو  بعد، برو، امشب برام مهمون میاد، می

 براشون بخونم« 

»آقا نریمان، من این چیزها رو واسۀ دل خودم نوشتم، شما 

»... 

 یه«گفت: خصوصیمندونم، رفیق خزر به دونم، می»می

 »خزر؟ خزر کجا بود؟ مگه شما خزر رو تازگی دیدین؟«
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کنم،  »مگه یادت رفته؟ نگفتم من پشّه رو تو هوا نعل می

ها دارن روی نگران خزر نباش، جاش امن و امانه، دوره دیده 

 کنن« سوژه کار می

 »آقا نریمان، بگین چه بالئی سر خزر اومده؟«

رو، برو تو رختخواب، االن میام،  »حاال برو یه دوش بگیر، ب

آب   دنبال  بودی  رفته  مگه  برگشتی؟  حیدر،  مش  آهای 

 حیات«

برّه   یه  شما  بخاطر  بود،  شده  تموم  قصابی  گوشت  »آقا، 

 کشت« 

مهمان   نریمان  برای  اگر  و  بود  گشته  بر  آبادی  از  سرایدار 

کشی و »خودسازی«  خوری، تریاکآمد، البد مراسم عرقمی

ها، کشید. در اینجور بزموقت شب به دراز میها تا دیر  آن

اش با مردهای نریمان خوش نداشت ونوس و ترک شیرازی

 نشست:  ها میعزب، سر میز و یا کنار منقل، زانو به زانوی آن

بذار این نه، این دفتر چه رو  باشه، خجالت نکش.  »نه،  جا 

 خدایا تو تازگی چقدر معصوم، عفیفه و خجالتی شدی.«  

های شما در نمیارم، مگه چی  ریمان، من سر از حرف»آقا ن

 شده؟«

 کنم.«»برو ای عطش کویر، برو، برو امشب سیرابت می

 تپانچه را برداشت، توی لولۀ آن فوت کرد:

 »بیا بگیر، اینو بذار زیر بالشت تا خواب آشفته نبینی« 

را  آن  علل  که  بود  داده  رخ  نریمان  رفتار  در  انقالبی 

که نمی بودم  شنیده  شیراز  زنان  زندان  در  من  فهمیدم. 

اثر  مردها  جنسی  میل  و  اعصاب  سلسله  روی  تریاک 

ها آسیب  گذاشت و در دراز مدّت، به شخصیّت و منش آنمی

رساند؛ شنیده بودم که تعصّب، غیرت، جرأت و جسارت می

می تحلیل  زمان  مرور  به  موقعیّتمعتادها  در  و  های رفت 

ماندند. بر دشمن، خوار، ذلیل و منفعل میحسّاس و در برا

گیرم نریمان معتاد نشده نبود و اگر شب و روز با سرایدار  

جرجانی زانو به زانو نشسته بود و تریاک کشیده بود، البد  

اش  اش بیش از اندازه خسته و متشنّ  بود و یا حوصلهاعصاب

 آور آشیانۀ عقاب سر رفتهاز تنهائی، بیکاری و سکوت مالل

بود. نریمان به سکون و سکوت و آرامش عادت نداشت، بر  

خالف من از تنهائی و انزوا بیزار بود. او مرغ توفان بود، در  

پروا ها بیبادها و رگبارها، در غوغای تندرها و آذرخشتند

می افسانهپرواز  مرغ  آن  گیرم  زده  کرد.  صاعقه  انگار  را  ای 

ده و افسرده شده بود و  بود، از شور و شوق افتاده بود، پژمر

اش نیامد. چرا؟  آن روز غروب حتا به پیشواز ترک شیرازی

چه اتفاقی در این چند روز افتاده بود؟ البد خزر دستگیر  

یا به شعرهای دفترچه و مهران مربوط می شد.   بود  شده 

شناخت  گیرم نریمان از آغاز آشنائی ما دورادور مهران را می

حسّاس   دلنازک،  آنقدرها  شعرهایِ و  که  نبود  شکننده  و 

ای مهمتر  آورد. نه، بی تردید حادثهپروا او را از پا در میبی

هم شکسته بود و به زانو در آورده بود.  همه او را دراز این

در  کسی چه می و  بود  به مرگ شده  تهدید  البد  دانست، 

»آشیانۀ عقاب!!« سنگر گرفته بود. شاید جاسوسی بود که 

مت به اجنبی، لو رفته بود؟  شاید نفی  ها خدپس از سال

 همه نقشه بود و ... بلد شده بود، شاید این

دردم  چه  به  سالح  نیستم،  بلد  اندازی  تیر  که  »من 

 خوره؟«می

نریمان به راه رفته بود و با لحنی که مهر و عطوفت در  نگاه

 آن یخ زده بود، زیر لب به زمزمه گفت:  

 »خب بذارش زیر بالشِ من، باشه، بذارش دم دست« 

 کنم به من بگو چی شده؟«»آقا نریمان، خواهش می

»برو یه دوش سرد بگیر، دراز بکش استراحت کن، نگران  

 ده« یب همه چی رو میمهمونا نباش، برو، مش حیدر ترت

به   خواب  وقت  دیر  تا  و  کشیدم  دراز  تخت  روی  لباس  با 

هایم نیامد، تا آخر شب به جدائی، به واکنش نریمان چشم

آمد، فکر  ای که خواه ناخواه پیش میو به بحث و مشاجره

اگرمی من  همۀ   کردم.  هنوز  ولی  بودم،  شده  دلکنده  چه 

نبریده  رشته ما  دوستی  نامرئی  نگران  هائی  هنوز  و  بود 

دانست، شاید نریمان به بن  سرنوشت او بودم. کسی چه می

در   و  بود  رسیده  کار بست  پایان  انتظار  به  عقاب  آشیانۀ 

نشسته بود. شاید به فکر خودکشی افتاده بود؟ ولی اگر قصد 

داد، بلکه از کوره اش را به من نمیخودکشی داشت تپانچه

می باال  جنگلی  کنراه  و  گلوله رفت  با  چشمه  به ار  ای 

داد. ولی چرا به خیراهلل سفارش کرده اش خاتمه میزندگی 

بردم. نریمان آن تپانچه  بود تا امانتی او را به آشیانۀ عقاب می

چه برای  ترک را  امنیّت  نگران  البد  داشت.  الزم  کاری 

 هایش اعتماد نداشت:  اش شده بود و به میهمانشیرازی

 تویِ شهر نو بزرگ شدین.«   ها!... الحق که»جاکش

 ها از خواب پریدم. دم دمای سحر با خندة مستانۀ میهمان
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سختی صدای  ها روی تراس نشسته بودند و من بهمیهمان

میآن را  یا  ها  دوستی  هرگز  شب  آن  تا  نریمان  شنیدم. 

کسی   هیچ  بود،  نکرده  دعوت  عقاب  آشیانۀ  به  را  آشنائی 

انست و در آن منطقه،  دنشانی عشرتکدة خصوصی او را نمی

شناخت و همه او را آقا حتا سرایدار نریمان پازندی را نمی

های آقا از جنم دیگری  زدند. البد میهمانیا ارباب صدا می 

ها بودند. باری، کنجکاو شده بودم تا شاید سر از ماجرای آن

 آوردم. در می

 »یا به تشویش و غصه راضی شو/ یا جگر بند پیش زاغ بنه« 

مثل الیِ   نریمان  نه،  کشیدم،  و سرک  کردم  باز  را  پنجره 

همیشه میهماندار و میداندار نبود، فرو ریخته بود و آهسته 

 زد:حرف می

 »همه ش مال شما، فقط اینقدر برام بذارین تا ترکیه برسم«

خرن،  چی رو با پول میجا همه»ترکیّه؟ خر نشو مردک، اون 

آدم گاو  حتا  مثل  تو  رو.  پیدا  ها  رو  تو  سفیدی،  پیشونی 

 کنن.«می

 گردم.«»من یه روزی دوباره به این خراب شده بر می

مُرده مَردِ  تو  نزن،  توی  »الف  فردا  مُرده!  فهمیدی،  ای، 

میروزنامه  شد.  ها  مفقوداالثر  پازندی  نریمان  نویسن 

 خالص!«

این کار  گره  اگر  می»خب،  باز  زودتر جوری  چرا  شد، 

 نگفتین؟«  

شه،  گره کار تو دیگه با هدیه، تحفه و نشمه باز نمی  »نریمان،

به   که  نداری  دیگه چیزی  تو  دیر شده،  خیلی  دیگه  حاال 

کسی ببخشی. مگه نشنیدی، دست مُرده از دنیا کوتاهه، تو  

دیگه مُردی، خالص! یادته، من که همون رزوها تلفنی بتو  

پیدات  بری  قاف  قلۀ  به  و  بشی  عقاب  اگه  نگفتم  گفتم. 

 م.« کنمی

»تو یه سگ با وفای شکارچی هستی، سگ شکارچی! عقل   

قد نمی به این چیزها  فقط امر  تو  فقط و  تو و رفیقت  ده، 

 برین، مزدورین.«

»ببین، اون باال منتظرن تا خبر مرگ نریمان رو بشنون، ولی 

ذارم زنده از  من به خاطر دوستی و دینی که بتو دارم می

 مملکت بری.« 

لدالزناها، دوستی و رفاقت شما توی اون  »دوستی و دین؟... و

ای و اینهمه گذشت  کیف سامسونه، بارالها، آدمکش حرفه

 و بزرگواری.«

 جا برو.« ت رو وردار و از این»حرف مفت نزن، فردا جنازه 

اسکناسبه بستۀ  او  یاد  عاشقانۀ  نامۀ  و  النهار  روزنامۀ  ها، 

ام تا با  هنشست  افتادم: »در آشیانۀ عقاب چشم به راه ونوس

 او به دیار عشق پرواز کنم.«  

 کنی بیاد یه پیک با ما بزنه«»هی، نریمان، چرا صداش نمی

»گفتم خیراهلل قراره ساعت چهار صبح بیاد. اگه سر برسه  

»... 

کنم، وقت »نگران نباش، تا خیراهلل برگرده کار رو تموم می

 تنگه، دیگه طاقت ندارم. هی یابو، من رفتم«  

صدای  جلو   شاید  تا  بودم  ایستاده  فرار  به  پا  اتاق،  پنجرة 

می را  نریمان  و  اعتراض  خاموشی  جنبیدم،  دیر  شنیدم، 

گی  نریمان  مخرضایت  بود،  کرده  بود.  ام  افتاده  کار  از  ام 

کردم. نریمان که هر بار  همه رذالت و پستی را باور نمیآن

به   وفائی  با  سگ  میمثل  قشقائی  عاطفۀ  دم  پای  افتاد، 

میمی لیس  مرا  چاپلوسی  و  تملق  با  و  ترک جنباند  زد، 

ها باج داده بود، وعده  اش را معامله کرده بود، به آنشیرازی

بود و حاال، در آشیانۀ عقاب، همسر و معشوقه  را  داده  اش 

شتباه نکنم، فکر قتل او در همان  برد. اگر ابرای حریف می

دم مردد ماندم: »کاش تپانچه را  لحظه از سرم گذشت، یک

تردید و درنگ کوتاه سبب  بود،  برداشته بودم«. دیر شده 

بستند و مرا کنار استخر  ام را میهای مست راهشد تا قوچ 

 کردند: دوره می

 کجا جیگر طال؟« »

برهنه  نریمان  چشم  مسجلو  کردند،  استخر  ام  به  مرا  تانه 

انداختند و او از جا جنب نخورد، نه، روی تراس به تماشای  

ای نشسته بود که سرانجام به قتل او منجر شد. شاید فاجعه 

بخشیدم و  کرده بود، او را میاگر نریمان به اعتراض لب تر

می را  مردانی  او،  جای  و به  مستانه  استخر  در  که  کشتم 

 ن تجاوز کرده بودند:وحشیانه نوبت به نوبت به م

 »حاال دمر، یابو، گفتم دمر بخوابونش روی چمن...« 

غلتیدم،  های خیس میلرزید، برهنه روی چمنبند بندم می

 کشیدم:  جیغ می

 » نریمان، آهای نریمان«.  
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و   بود  شده  کر  و  کور  انگار  بود.  رفته  تراس  روی  از  او  گیرم 

و البد جلو آینه ریش  دادند و اها مرا را زجر می شنید. آدمکش نمی

 بست. اش را می پوشید و چمدانتراشید، لباس میمی 

 زنی.«  »بلند شو دیگه یابو، بسه، چقدر تلمبه می 

ها افتاده بودم گوشۀ تاریک محوطه، روی چمننیمه بیهوش، در 

دیدم که کنار استخر هایم مردان مستی را می و از ورای پردة اشک 

 کردند: لودگی مینریمان، زیر مهتاب 

 خوای غسل جنابت بکنی، بپّر تو آب.«»یابو، نمی

 »وای، مثل خر کیف کردم، وای چقدر مزّه داشت تو آب یخ.«

های پرواری از استخر بیرون پریدند،  که آن قوچهوا تاریک بود  

ام دادند  ها و پاهایم را گرفتند، توی هوا تاب رو به من آمدند، دست 

 ختند و قهقهه زدند:  و دوباره به آب اندا

 »یک دو، یک دو، برو واسۀ غسل ارتماسی« 

ها  هایم تکه تکه کنار استخر افتاده بود و خیس شده بود، آنلباس

را یکی یکی چنگ زدم، چهار دست و پا، افتان و خیزان به حمام 

 دویدم و زیر شیر آب مانند دیوانه فریاد کشیدم: 

 »پا انداز! پا انداز«

ها شب کشتم؛ داستانی که برای ژاندارم را من آننریمان پازندی  

و مأمورهای ادارة آگاهی حکایت کردم سر تا پا دروغ بود. نه، من  

با صدای گلوله از خواب بیدار نشده بودم، من آن شب تا سحر، تا 

ژاندارم زمانی  های  که  قوچ  نخوابیدم.  آمدند،  عقاب  آشیانۀ  به  ها 

ها  بودند، منی و چرکابی که آنام کرده  مالمست لگد مال و لجن

با آب زمزم حتا تمیز نمی  بودند،  شد، زیر دوش،  به من پاشیده 

چند بار خودم را با صابون شسته بودم، ولی هنوز آن پلشتی از  

ها مانند لکۀ رفت، پلشتی آن ام پاک نشده بود و از میان نمی ذهن

بود، آن احساس نکبت تجاوزچربی سیاهی به روح ، ام چسبیده 

ها در تحقیر، توهین، خواری و زبونی همیشه با من بود و تا سال

میکابوس ظاهر  بودم،  هایم  شده  تباه  نکبت  شب  آن  من  شد. 

ام تباه شد، آن شب در آب سرد استخر سر تا پا سوختم. هستی 

شد. دنبۀ سرم را مدام ام سوزن سوزن میها سرتاسر بدنتا مدت 

صرعی بهمانند  میستون    ها  بجز  آهنی  آرزوئی  هیچ  و  کوبیدم 

ها قِسِر در رفته بودند  کشتن آن قوچ های مست نداشتم، آدمکش 

ام، از خودم، از آسمان و از زمین بیزار شده  و من از عجز و ناتوانی

هایم انداخته بودم و کنار ها، پتوئی روی شانهبودم و مانند پیر زن

می و  بودم  زده  نریمان چندک  راحتی  اگرلصندلی  چه    رزیدم. 

های پرواری از  نریمان را به ضرب گلوله کشته بودم، ولی آن قوچ

مرگ جسته بودند تا البد در بزمی شبانه از آن شب با لذّت یاد 

 کردند: می 
 »چه کیفی داشت توی آب سرد« 

تفاوت  شاید اگر نریمان پازندی در سکوت و آرامش، در مهتاب بی

ایستاد، از حمام بیرون ها نمی آن قوچتماشای تجاوز  و خونسرد به

بالشمی  زیر  از  را  تپانچه  میآمدم،  بر  بنز  ام  طرف  به  داشتم، 

ها را  رفتم و تتمۀ گلوله های سرخوش و سرمست او می میهمان 

هایم کردم. افسوس، نفرتی که مانند تیزاب در رگ ها مینثار آن

بود، حولهدوید، عقل می  زایل کرده  را  پاای پوشیدمام  و  ،  برهنه 

پاورچین پاورچین به روی تراس برگشتم، نریمان لباس پوشیده  

به راه خیراهلل  بود، چمدان  اش را دم دست گذاشته بود و چشم 

لولۀ   نفهمیدم،  بیدار،  یا  خواب  بود.  لمیده  راحتی  صندلی  روی 

شقیقه   تپانچه روی  را را  ماشه  که  آن  از  پیش  و  گذاشتم  اش 

 بچکانم فریاد کشیدم:  

 »پا انداز ...پا انداز!!«   

گلوله در سکوت سحری منفجر شد، خون و مخ گندیدة نریمان 

الی  ها از البهروی سنگفرش کنار استخر شتک زد، خیل پرنده

برگ درخت و  اتومبیل ها پرشاخ  رفتند،  ولوله کنان  و  کشیدند 

ها خرناسه کشان، توی محوطۀ شن ریزی شده ساختمان دور  قوچ

به   هایِ کنندة چراغ  شد. نور خیرهجاده جنگلی راست  زد و رو 

کرد، یک نظر   و آب کبود استخر را روشن  های باغچه گلاتومبیل 

پوش سفیدم را روی آب دیدم و دوباره همه چیز از   شورت و زیر

 خاطرم گذشت و به هق هق افتادم: 

 »پا انداز، پا انداز...«  

رسید تا آقا  زود خیراهلل از راه می شب به آخر رسیده بود؛ دیر یا  

می  بازرگان  مرز  به  روی را  خون،  غرق  او  ولینعمت  گیرم  برد. 

کنار   از  که  آبی  باریکه  و  جویبار  و  بود  لمیده  راحتی  صندلی 

ریخت و من آرام گذشت، زمزمه کنان به استخر میساختمان می 

انگار در خواب رخ داده  آرام متوجه وقوع جنایتی می  شدم که  

مضطرب  ب  و  نگران  ولی  بودم،  کشته  من  را  نریمان  ود. شگفتا، 

عواقب این قتل عمد نبودم، مرگ او به باور من جنایت نبود، نه،  

همه هفت دانستم،  با اینمن او را سزاوار چنین مرگ فجیعی می

دست توی  را  انگشتاش تیر  میان  از  تا  و گذاشتم  لمس  های 

 افتاد، تا اثر انگشتانشندلی میشد و زیر پایۀ صحس او رها میبی

می  طپانچه  قبضۀ  نظر  روی  به  طبیعی  خودکشی  امر  و  ماند 

 رسید. )...(   می 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 * فروغ فرخزاد
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 قاضی ربیحاوی 

 
  ظهور

روحانی میدرخشه  با این صورت کشیده مردانه که در نور  

از غیر  کسی  و  غریبم  من  آقا  تاریک،  این شب  شما   توی 

میدونه که من هم سهمی داشتم در امر   ندارم. زبونم خدا

میکنن که من  ظهور شما بر این دیوار، اما مردم محل خیال

شما بشم، برای همینه که توی این   میخواستم مانع ظهور

ا رسوندم به خودم ر نیمه شب تاریک با سر و روی پوشیده

کردم برای نگهبان محوطه   شما. چقدر گریه زاری و التماس

گذاشت بیام داخل. به او گفتم   تا اینکه دلش برام سوخت و

که تنها پسرم نابینا شده و دکترها از او قطع امید کردن و  

هستین، ای امید بیکسان! بله آقا به   حاال تنها امیدم شما 

هم نداشتم. یادم هست   نگهبان دروغ گفتم اما چاره دیگه

شهرک ما باالی منبرش گفت که بعضی از   که امام جمعه

قابل بخشش هستنن. مثل دروغی   نزد خداوند  دروغها در 

یک مؤمن فقیر صاف و صادق بیرون بیاد و برای   که از دل

 رسیدن به یک امر خیر باشه. شما آقا خودتون میدونین که

قلبی   هم  و  هستم  فقیر  مؤمن  یک  هم  و  بنده  دارم صاف 

برای ورود با مردم. من امشب دروغ گفتم چون  به  صادق 

این محوطه راه دیگه ای نداشتم، نه، نداشتم، چون سه چهار 

بعد مردم   روز پیش که نقش شما روی دیوار کامل شد و 

محل با خبر شدن و ریختن اینجا که دستی بکشن به عبای  

روی شونه  افتاده   گچی شما، به عبایی که اینطور با صالبت

این   دور  که  داد  دستور  امام جمعه  وقت  همون  از  هاتون. 

را حصارکشی بکنن و نذارن هر کی هر کی بشه.   محوطه 

حاال مردم برای گرفتن مرادشون از شما، فقط حق دارن  

عصر بیان داخل این محوطه،   که از ساعت پن  صبح تا پن 

به    من هم .اونهم با از پرداخت پولی به مأمور امام جماعت

نگهبان چیزی دادم خدا شاهده. گفت به خاطر پسر نابینات 

وگرنه آقا هر  میذارم بری داخل اما باید پول ورودی را بدی 

جیب   توی  پول  هرچه  هم  من  میکنه.  غضب  را  ما  دوی 

  .داشتم به او دادم

داخل اما فقط سه چهار دقیقه  گفت خب حاال میتونی بری

بگی آقا  از  را  مرادت  که  داری  اینجا  فرصت  من  حاال  ری. 

از هر کس میدونین که مراد من   هستم و شما خودتون بهتر

چه هست. شما عالم بر همه اسرار و دانای دل محرومانی.  

این خونه  دیوار  روی  داره  نقش شما چه عظمتی  ماشااهلل 

در   ظهور  اهل  که شما  میدونستم  من  بر خدا.  پناه  محقر. 

ن و پشتیبان مردم  نیستین. شما حامی مظلوما اماکن اعیونی 

روز   سه  در  که  مردمی  هستین،  خورده  سری  تو  محروم 

روز به اینجا هجوم آورده ن تا بتونن دستی به   گذشته هر

قد و قامت شما بکشن. چه بادی پیچیده توی عبای شما به  

خدا. اینطور که شما دارین به باال نگاه میکنین انگار  قدرت

روی این دیوار برین و  که میخواین ناگهان پرواز بکنین و از 

برگردین به آسمون خدا. اما من نمیذارم برین، نه، نمیذارم  

  .برین تا وقتی که مراد این بنده حقیر را بدین آقا

من نمیگم که علت پیدا شدن شما روی این دیوار من بودم.  

این   بکنم  تکرار  اگه  زبونم الل  نمیگم.  را  این  هرگز  دیگه 

حسینه به چند نفر گفتم که من  حرف را. پس پریشب توی 

هم دخیل بودم در امر ظهور شما روی این دیوار سفید. اما  

کاش زبانم الل شده بود و هرگز نگفته بودم و اینجور خودم  

را آواره صحرا و در به در نخلستونها نکرده بودم. همونموقع 

که من خواستم بگم، پیرمرد نظافتچی حسینیه داشت گوش  

یخواستم به طور مختصر حکایت چگونه میگرفت. من فقط م

ظهور شما را برای چند نفر تعریف کنم که یکهو پیرمرد با  

داد و فریاد پرید توی حرفم و گفت حسینیه جای کفر گفتن  

 .نیست، زود بزن به چاک از اینجا برو بیرون نامسلمان

گفتم من نامسلمون نیستم. گفت اگه مسلمون واقعی بودی  

دنیا.   با صورت سوخته نمی فرستاد به اینخداوند عالم تو را  

تو  به  برای همینه که هیچکس حاضر نیست  دوباره گفت 

صورتم پوست  روی  سرخی  این  گفتم  من  بده.  از   زن 

سوختگی نیست. پرسید پس از چیه؟ گفتم از ماهگرفتگی  

و باز گفتم وقتی مادرم به من حامله بود هرشب به ماه نگاه  

و بیرون و ماه قشنگ خدا را هم  میکرد. پیرمرد گفت برو، بر

انداخت.   به داخل چشمهام  بدنام نکن. بعد نگاه غضبناکی 
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ترسیدم. گفت زود باش از اینجا برو بیرون چون نمی خوام  

ه. بعد در گوشی به چند تا یخونت ریخته بشه توی حسین

از مردهای اوباش محله که کاری ندارن جز پلکیدن دور و 

چاقو بزنه صواب میبره. من   منبر حسینیه، گفت هر کی به  

هم فوری پا گذاشتم به فرار. چکار میتونستم بکنم؟ خیال  

نکنین از ترس فرار کردم، نه، فرار من از عشق رسیدنم به 

روی   لمیده  که صورتم  لحظه  همین  به  رسیدن  بود،  شما 

نقش تن شما بر این دیوار نمناک. ماشاهلل نقشتون اینقدر  

قم نصف شما هم نیستم و ال د دیبزرگ شده که من با این ق

صورتم جخ رسیده به شکمتون. بذار تا دستم را بمالم روی  

سینه تون. چه رعشه ای از داخل قلب شما میآد به داخل  

و بعد میره به تمام رگهام و همینجور میگرده در   دست من

همه جای بدنم. حاال سرم را از روی دیوار برمیدارم و یکبار 

اه میکنم. قد و قواره شما بر دیوار به  دیگه به همه نقش نگ

انگشتهای پاهاتون   سه متر میرسه. از همین پایین، از سر

متر  عمامه سه  باالی  تا  هستن  نعلین  توی یک جفت  که 

هست اگه که بیشتر نباشه چون، حتما همین بزرگی نقش 

شما از رطوبته که مردم این شهرک را اینجور حیرون کرده. 

، درست به همون شکل و شمایلی که بزرگ و واضح و واقعی

امام جمعه ما توی خطبه هاش از شما میگه. اما امام جمعه 

فکرش را نکرده بود که روزی شما خودتون را    ما هیچوقت

در همین شهرک پرت و دور افتاده نشون میدین به خلق  

از    خدا، توی این محل که مردمش هیچ خوشنام نیستن، 

  از بس که خدا نفرینشون   بس که گناه ازشون سر میزنه و

کرده که خواسته و ناخواسته فساد بکنن. راستی که عجیب  

 نیست ظهور شما در این محل؟ 

شنیده بودم که شما زمانی ظهور میکنین که ظلم و فساد 

همه جا را بدجور پر کرده، پس ظلم و فساد توی شهرک ما  

اینقدر باال گرفته که شما مجبور به ظهور ناگهانی شدین؟  

منام آقا.  نبود  ناگهانی  هم  همچین  راستش  که   ا  میدونم 

ناگهانی نبود و حداقل یکهفته طول کشید تا نقش به قدرت  

به ذره منقوش بشه   خدا از داخل سینه دیوار خونه بیبی ذره

روی سطح بیرونی اون، بدون دخالت دست انسان، نقشی از  

با نقاشی شده  از نم و رطوبت روی   عظمت شما  خطوطی 

که دیوار   من  مثل  بیکس،  و  تنها  پیرزنی  خونه  گچپوش 

تنها قبل میفهمیدم که نم و    مردی هستم  از  بیکس. من 

رطوبت از خونه صفدر به دیوار این خونه خواهد زد. زبانم 

بود خطایی از من سر بزنه که مانع ظهور شما   نزدیک  الل

  بشه. چه مزخرفاتی میگم من. اگه از قبل قرار بوده که نقش 

بشه پس ظاهر میشد و هیچکس هم نمیتونست شما ظاهر 

بزرگوارتون   جلو این ظهور را بگیره، با این حال شما را به جد

آب   فرستادن  با  کردم  مخالفت  اولش  که  ببخشین  مرا 

دیوار خونه    گندیده جمع شده پشت دیوار خونه صفدر به

بیبی. آب بارون بود آقا، آب رحمت الهی که از سوراخ ناودون  

ناودونی که سالها پیش باید بیرون    ته توی دیوار، کهنه فرو رف

کشیده میشد چون سوراخ پشتی اون بسته بود و آب بارون  

از سر دیگهش بیرون بره، و اینطور بود که  دیگه نمیتونست

آب جمع شده بود پشت دیوار خونه صفدر و او هم ده روز  

فرستاد دنبال من که برم ببینم کاری میشه کرد یا    پیش

 رفتم و نگاه کردم و بعد به او گفتم آقا صفدر چاره  خیر. من 

که  اینه  شما  خونه  دیوار  توی  رطوبت  نفوذ  از  جلوگیری 

را  اونجا  و  بکشیم  بیرون  دیوار  داخل  از  را  خشک    ناودون 

بکنیم و بعد همه اون قسمت از دیوار را دوباره سیمانکاری  

 . کنیم

روز صفدر گفت اینکه خیلی خرج برمیداره. گفتم سه چهار 

یکه و حاال    هم کار داره. گفت پسرعمه من یک بنای درجه

بزودی   او  مهمه،  کار یک ساختمون  به  تهران دست  توی 

یک کاری بکن که .  میآد اینجا و خودش میدونه چیکار بکنه

چون اوستاست. پرسیدم پس شما از من میخواین که   آب

بیشتری  الً کاری بکن که آب  چکار بکنم؟ صفدر گفت تو فع

نیاد توی دیوار خونه ما. گفتم من میتونم راه آب به دیوار  

میشه میره توی    خونه شما را ببندم اما اونوقت آب هدایت

گفت  صفدر  بیبی.  خونه  به  یعنی  شما  پشتی  خونه  دیوار 

سه چهار ساعت. گفت   اینکار چقدر طول میکشه. گفتم فقط

را بکن. گفتم   کار  اما گناه داره که آب مونده پس همین 

خونه همسایه. گفت تو    گنداب شده را روانه کنیم به دیوار

دیگه کاری به گناه و صوابش نداشته باش، تو فقط تند و 

 سریع سوراخ آب رو به دیوار

ما را ببند و بذار همینجور بمونه تا پسرعمه از تهران برگرده. 

خونه بی بی   گفتم اگه فردا پس فردا رطوبت از داخل دیوار

زد بیرون و نمایان شد کی جواب اون پیرزن را میده؟ گفت  

 .تو دلواپس بی بی نباش، جوابش با من
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بعد تا من اومدم دوباره چیزی بگم یکهو صفدر عصبانی شد  

و گفت اگه بلد نیستی کار را انجام بدی بگو بلد نیستم و 

ار  اینقدر از خودت بهانه در نیار. گفتم چشم آقا صفدر من ک

  .را بلدم و همین حاال هم انجامش میدم

به پول نیاز داشتم، مثل هر روز دیگه. اما بعد از تمام شدن  

صفدر فقط   اون کار را قبول کردم چون اون روز شدیداً، کار

از دستمزدم را داد و گفت باقیش را بیا هفته دیگه   نیمی 

رفته  به من نده    بگیر. حاال هم بخاطر اینکه باقیمانده پولم را 

هو انداخته که من میخواستم از ظهور شما جلوگیری بکنم  

و به همه میگه که اگه اصرار خود او نبود شما بر روی این  

دیوار ظاهر نمی شدین. اما خدا را شکر که شما با فهم و  

دانشی که دارین عالم بر همه چیز هستین و از ریز به ریز  

و علم شما به  ماجرا باخبرین. کاش ذره ای از اون همه فهم  

می   هم  اونها  تا  میکرد  نفوذ  هم  مردم  این  بیخبر  دلهای 

فهمیدن که من نه تنها مخالفت با ظهور شما نکردم بلکه 

 .باعث و بانی این ظهور شدم

آقا شما را به تقدستون قسم به این مردم بگین حقیقت را،  

و    به این مردم که دارن دنبالم میگردن تا دستیگرم بکنن

جا و با ریختن خونم، من را به پای شما قربانی    بیارنم همین 

قربانی کردن من پای دیوار سفید   کنن. هدفشون همینه، 

که عظمت شما اینطور روی اون نقش بسته. اما کاش این  

میتونستم دستهام    نقش اینقدر صاف و صیقلی نبود و من

می   اگه  آه  شما.  اندامهای  از  یکی  دور  به  بکنم  حلقه  را 

بچسبم، و یا پری از    دستم پای شما را محکمتونستم با دو  

ای  لبه عبای شما را بگیرم. اما نه، نقش شما هیچ دستگیره

نداره که آدمی بتونه به اون آویزان بشه آقا. و حاال هم وقت  

زیارت من تمام شده باید برم. ببین که نگهبان داره اشاره 

ی  میکنه هرچه زودتر از شما جدا بشم و بزنم به چاک از ال

بیرون؟ من که دیگه جایی  بیرون. ولی به کدوم  برم  نرده 

ندارم. هیچ کجا. تنها پناهگاه من شما هستین.    برای رفتن 

 . پس پناهم بدین ای تنها امید مظلومان! ای صاحب الزمان
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 فهیمه فرسایی 

 
 

 « انضباطی   ی نامه آئین » 
زدند. روبرویم دو صلیب بزرگ در زنجیرهایی طالیی برق می 

زنجیرها از گردن دو دختر زیبای آلمانی آویزان بودند: قد 

کیلو بود. هر دو  72 شان حدودوزنو  170هر دو نزدیک به 

بودند و کفش ورزشی که   شلوار جینِ تنگِ کشدار پوشیده

ل دومی  تازه مد شده بود. کفش اولی از چرم سفید بود و ما

کرد؛ صلیب را به  از کتان سیاه. اولی با زنجیرش بازی می

می تاب  راست  و  لحظهچپ  چند  گاهی  و  لب  داد  به  ای 

می آویزان  را  پایینش  دادنش  قوس  و  کش  دوباره  تا  کرد 

بودنش را به رخ دیگران  شروع کند. این روزها کسی مسیحی

های تجاوز به پسرها و دختر  کشد؛ به خاطر آبروریزینمی

ها کارت عضویتشان را پس  . خیلیهاجوان از طرف کشیش

 دهند، ولی این دو نفر؟...  اند و دیگر به کلیسا مالیات نمیداده

ام در جیب پشتی شلوارم به لرزش افتاد و مرا از فکر گوشی

ی سالن را خاموش بیرون آورد. دو سه بار کف زدم تا ولوله 

 کنم. با صدای بلند گفتم: 

له پشتی، کیف، کت، کاپشن، گوشی و ساعت همه  »خُب، کو

 ها هم لطفا خاموش.« کنار دیوار. گوشی

که بعدا فهمیدم    13همه به جنب و جوش افتادند جز شماره  

اسمش فیلیپ والتر بود. راحت سر جایش نشسته بود و با  

آستین   والتر  نخورد.  تکان  داشت  مچ  به  ساعتی  که  این 

انگشت تا سر  را  پایپیراهنش  بود که ساعت  ها  ین کشیده 

ی چانه زدن با هیچ کس  جلب توجه نکند. آن روز حوصله 

ها را پخش کنم و خواستم هر چه زودتر ورقه را نداشتم. می

شد، برسم. رفقا همگی به  هایی که برایم فرستاده میبه پیام

کم  تکاپو افتاده بودند. ممکن نبود دو جمله بگویند و دست

لیت« و »وجدان« استفاده نکنند.  ی »مسئوسه بار از کلمه 

با   همبستگی  رمز  اسم  بود  شده  وجدان  و  مسئولیت 

گوشی ایران.  در  لرزش تظاهرکنندگان  بار  چند  از  بعد  ام 

بی گرفت.  آرام  بهدوباره  دستم  رفت. اختیار  جیبم  طرف 

گوشی را بیرون آوردم و روشن کردم. سَرسَری اولین پیام  

»قسم به خون  دادند: ر میزیگنال را خواندم: دانشجوها شعا

ایستاده پایانآبان،  تا  سرپرست  ایم  کُهل،  ولفگانگ  اگر   .»

دستیممتحن مشغول  مرا  میها،  میام  گرفتار  شدم. دید، 

ام گوشی را که چند بار دیگر در دستم لرزید تو جیب پشتی

 سُراندم و به طرف در رفتم. گفتم:  

م هر دو روی  رو ه»لطفا کارت شناسایی و کارت دانشجویی

 میز.«

ی طرف در رفتم و درجهدر میان قیل و قال دانشجوها به  

حرارت سالن را که روی کُنتر الکتریکی ثبت بود، خواندم.  

خاطرش  درجه. بدون آن که عدد را بفهمم یا بتوانم به  24

بی کردم.  تکرارش  لب  زیر  بار  چند  فکرم  بسپارم،  دلیل. 

داشت   و  بود  دانشجوها  شعار  در  درگیر  پیشتر  که  خبری 

 کرد؛ این کهها خوانده بودم باال و پایین میرابطه با اعتراض

ب »ها  دانشگاهاز    عضیرؤسای  انضباطی    ی نامهآئینطبق 

اغتشاش و تخریب  »در  گویا  که    کسانیورود  از    «دانشجویان

دخالت   دانشگاه  محیط  حرمت  هتک  و  عمومی  اموال 

کرده داشتند جلوگیری  کر  «  فکر  که  بودند.  زورگویی  دم، 

 شاخ و دم ندارد.  

ی ترتیب نشستن دانشجوها که کنار کُنتر الکتریکی  به نقشه 

باید کنترل می بود، خیره شدم.  کردم که دانشجوها  نصب 

مطابقِ نظمِ نقشه بنشینند. نگاهم روی میز اولِ نزدیکِ در،  

لغزید و روی جدول اسامی دانشجویانی که احتماال در طول  

  ی نامهآئینرفتند، ثابت ماند. طبق » ریزگاه میامتحان به آب

میانضباطی دانشجویان  ساعت  «،  و  فامیل  و  اسم  بایست 

 شان به توالت را در جدول ثبت کنند.  رفت و برگشت 

جا تو کدوم   صدایی از میان سالن پرسید: »خانم شما این

 دین؟« دانشکده درس می

ام را با ساعت دیواری مقایسه کردم. هر دو زمانِ  ساعت مچی

نشان می را  های سئوال و  دادند. شروع کردم ورقهواحدی 
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همگی مشخصات  که  گفتم  کردن.  را پخش  را جواب  شان 

ها که از ی سئوالها بنویسند و به ورقه ی جوابروی برگه 

تر  پشت جلویشان گذاشته بودم، دست نزنند. شانزده نفر بیش

نبودند و دو نفر دو نفر سر هشت میز جا گرفته بودند. بیش  

فقط در   از این سالن  بود.  ظرفیت سالن خالی  از  از نیمی 

کردند مواقع امتحان یا جشن و سرور و پایکوبی استفاده می

خودم   برای  جایی  دنبال  باید  بود.  قفل  اغلب  درش  و 

اگر  گشتم که هم بتوانم دانشجوها را کنترل کنم و هم  می

 کسی سرزده وارد شد، غافلگیر نشوم. پرسیدم: 

 دین؟« ای رو امتحان می»امروز چه رشته

 »حقوق اداری آلمان و اروپا«.  

شماره کنترل  به  نشسته نوبت  که  جایی  و  دانشجوها  ی 

نظر   در  لطفا  را  نشستن  ترتیب  اشل  گفتم  رسید.  بودند، 

دلخواه به  نه  بنشینند،  شده  تعیین  جاهای  سر  و  . بگیرند 

می چینی  نظر  به  که  گفت:دختری  بلند   آمد، 

 خورم. راحتم.«  »من که از جام تکون نمی

 گفتم: »همه باید مطابق نقشه بنشینند، حتی شما«. 

آیین دانشجویان  نامهطبق  دانشکده،  انضباطی  ی 

این  نمی با  بنشینند.  داشتند،  دوست  که  جا  هر  توانستند 

ردن یادداشت تا  قاعده احتمال تقلب، تبانی و رد و بدل ک

 شد.   ای منتفی میاندازه

 جا باید بنشینم.« ام و همینگفت: »من شماره هفت

با تعجب پرسیدم چطور مطمئن شده که شماره هفت است،  

بدون آن که پیشتر نقشه را دیده باشد. گفت نیازی به دیدن  

دهد، شماره امتحان می  324اشل ندارد. هر وقت در سالن  

 ید اضافه کرد: هفت است. و با تاک

 »همیشه.«

و شماره که ردیف  آن  از  بعد  بود.  او  با  کنترل حق  را  اش 

جی اسمش  که  دیدم  جای  کردم،  سر  و  است  سون 

سون مدتی به من نگاه ی خود نشسته است. جیشدهتعیین

کرد؛ از این که حرفش را به کرسی نشانده بود، خوشحال 

کی سبز رنگی  ی پالستی بود. پیروزمندانه لبخندی زد، شیشه

را که دَمِ دستش بود، برداشت و محتوایش را که معلوم نبود  

بخش  ی انرژیچه بود، تا ته سر کشید. یک قوطی نوشابه

شده در کاغذی شفاف بندی»زورو« و نان و کالباسی بسته

 اش گذاشته بود.   هم کنار ورقه 

و  ی دانشجوها چندین بُطری نوشابه، شکالتروی میز همه

همه خوراکی   پنیر یا انواع کالباس قرار داشت. از آن  نان و

تمام می  12تا ساعت   تنها مشتی آشغال که امتحان  شد، 

کلهباقی می از  که  کروپ  کریستوفر  روبروی  فقط  ی ماند. 

دورهتراشیده بود  پیدا  را  اش  سرطان  بیماری  نقاهت  ی 

و  می بودند  داده  اضافی  وقت  او  به  نبود.  چیزی  گذراند، 

ها جواب بدهد. دقیقه به سئوال  12و    2انست تا ساعت  تومی

دقیقه در آن سالن، زندانی بودم    12و    2یعنی من تا ساعت 

نمی قاعدتا  درگیریو  و  تظاهرات  خبرهای  را  توانستم  ها 

کردم. بگیرم و پخش کنم. مگر آن که خودم »تقلب« می 

آیندم نبود. ولی به پولش شدیدا  کار ممتحنی چندان خوش

دادم، ولی حقوق  اج داشتم: هر چند به کسی بروز نمیاحتی

ام لرزید. از  داد. گوشیهایم را نمیام کفاف خرجبازنشستگی

دوباره، آبان ادامه    م ی»ما آمد  جیب بیرون آوردمش و خواندم:

 .داره«

پرید و ساعت   12ی بزرگ ساعت دیواری روی وقتی عقربه

از آن که دانشجوها نُه شد، شروع امتحان را اعالم کردم. بعد  

سئوالورقه  سالن  ی  بر  سنگین  سکوتی  برگرداندند،  را  ها 

زدن، تک سرفه و باز کردن  حاکم شد که گاهی با صدای ورق

خورد. سالن خیلی بزرگ بود.  ی آب گازدار به هم میشیشه

شد در عرض یک دقیقه رفت و برگشت. حدودا طولش را می

قدم زدن نداشتم.    یالبته. ولی من آن روز حال و حوصله

ی ای نزدیک پنجره که از در فاصله خواستم روی صندلیمی

ها برسم. یواشکی. دانشجوها زیادی داشت، بنشینم و به پیام

تهران شعار   بودند: »در  بهش نگین اعتراض، اسمش  داده 

 «. شده انقالب

شان کنترل  کارت دانشجویی دانشجوها را با کارت شناسایی

سالن، روی نیمکتی نشستم. با اضطراب    کردم و در انتهای

گوشی را روشن کردم و به در سالن نگاهی انداختم. خیالم  

گرفتم که راحت شد که بسته بود. باید مرتب زیر نظرش می

را   مچم  وارد شد،  و  کرد  باز  را  آن  باره  یک  ولفگانگ  اگر 

نگیرد. ولفگانگ خیلی خشک و مقرراتی است. دو سال است  

کنم، ولی هنوز تحن آزاد« با او همکاری میکه به عنوان »مم

ام. اگر مرا گوشی  هایش ندیدهیک بار هم لبخندی روی لب

میبه ببیند،  رعایت دست  عدم  دلیل  به  جا  در  تواند 

دانشگاه   انیدانشجوعذرم را بخواهد.    «انضباطی  ینامهآئین»
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مسئوالن دانشگاه   طرفاز    انیدانشجو  قیعالمه تهران به تعل

از    100از    شیب  گویا ند.  بود  هکرداعتراض   بدون   هاآننفر 

کم به  شعار   ند.بود  شده   قیتعل  ،ی انضباط   یتهیاحضار 

وقفه در «، بیشهی م  لیبشه، دانشگاه تعط  قیدانشجو تعل»

 چرخید.  سرم می

 ][][][ 

چند روزی بود که تردیدم را در مورد پخش خبرهایی که 

بودم. نه برای این که به   گذاشتهشد، کنار  فرستاده میبرایم  

کردم.  رگ غیرتم برخورده بود یا احساس »مسئولیت« می

ام که از قبول هرگونه مسئولیتی فراری است(.  )اصوال آدمی

خواستم »وجدانم« زیاد در عذاب  بلکه به این دلیل که می

این با  تظاهراتینباشد.  به  اگر  باد«،  می  حال  »مرده  رفتم، 

شد که شور و شوق و  گفتم. چهل سالی میی»زنده باد« نم

بودم. درست همان    اعتقاد و عادت شعاردادن را ترک کرده

کنار  هم  را  خوردن  مشروب  و  سیگارکشیدن  که  روزی 

و یک    R1گذاشتم؛ یعنی از آن روزی که یک پاکت سیگار

شیشه جین ه تونیک فرد اعال خریدم و بعد از آن که همه 

های ر کشیدم و نوشیدم، سوراخ سنبهی آخو قطره   را تا دانه 

به    گذشته که  این  برای  کردم:  رو  و  زیر  را  ماجرایم  پر 

عملی برسم و تصمیم بگیرم نخود هر آشی نشوم، الزم  بی

به   و  شد  روشن  تکلیفم  آخر  سر  باشم.  هشیار  نبود 

اپ نشینی رو آوردم. فیلم کوتاه ویدیویی که با واتسگوشه

فقر زدند: »دم. دانشجوها فریاد میفرستاده بودند تا نیمه دی

 «. داد، مرگ بر این استبدادو فساد و بی

میزها درست   راهرویی که میان  میان  از  بلند شدم.  از جا 

ی سفید رفتم. همه مشغول نوشتن  شده بود تا جلوی تخته

ای را که کنار ی سالن نام دختر موقهوهبودند. از روی نقشه

ا لودس. کنارش آنالنا کورت  پنجره نشسته بودم خواندم: کار

مش  بورِ  موهای  که  بود  ورقه نشسته  کارا  داشت.  های زده 

جوابش را طوری روی میز پخش کرده بود که آنالنا بتواند  

گوشواره نوشته دو  هر  بخواند.  راحتی  به  را  های هایش 

مروارید به گوش داشتند. آنالنا دو قطعه مروارید داشت و  

ی جواب کارا را  ها ن رفتم، برگهکارا یک دانه. نزدیک میزشا

های دیگرش سُراندم.  از دیدرس آنالنا دور کردم و زیر ورقه

ی  هر دو سر بلند کردند و به من لبخند زدند. تازه متوجه

ای روشن قابش با رنگ بلوز  عینک آنالنا شدم که رنگ قهوه 

ای که به تن داشت، هماهنگ بود. ظاهرا کارا گردن مگلیگل

ت. چون نوار حرارتی سفیدی به پشت گردنش درد هم داش

چسبانده بود. با این حال وقت تقلب راحت سر را به چپ و  

چرخاند. من هم لبخند زدم. هر چند داشتم فکر  راست می

کردم که هر دو بعد از پایان تحصیل از کارمندهای تنبل می

. دوباره به سر جایم  آیندطلب دولت از آب در میو راحت

و   گاهی برگشتم  شدم.  خبرپراکنی  و  خبرخوانی  مشغول 

می دانشجوهای فراموش  همراه  هستم.  کجا  کردم 

کردم و خط  های مختلف ایران تحصن و اعتراض میدانشگاه

می نشان  »یو  اگر  که  ا  ک کشیدم  بشه،  کم    نجا یدانشجو 

 ها خیلی پرزور بود.   ی دانشجو. سمبهشه«یم امتیق

به سالن گذاشت. دستپاچه  ناگهان در باز شد و ولفگانگ قدم  

بهشت  به  تهران  »قیامت«  از  تا  کشید  طول  مدتی  شدم؛ 

دانستم اول باید گوشی  سالن امتحان کلن منتقل شوم. نمی

به و  شوم  بلند  جا  از  یا  کنم  پنهان  البته  را  بروم.  طرفش 

توانستم هر دو کار را با هم انجام بدهم. ولی توان انجام می

طور کرخت و گوشی به دست  هیچ کدام را نداشتم. همان

در   نزدیک شود.  نیمکتم  به  ولفگانگ  تا  نشستم  سر جایم 

 ام چشم دوخته بود، خشک پرسید: حالی که به گوشی

 »همه چیز مرتبه؟«

باالخره از بُهت درآمدم و آهسته جواب مثبت دادم. چنان  

آمد چه برسد به این  گی  شده بودم که صدایم هم در نمی

چیز« گزارش هم بدهم. با سر اشاره به  ی »همه  که در باره 

 گوشی کرد و گفت:

 »کار واجبی دارین؟« 

دانستم چه جوابی بدهم. از نظر من و تظاهرکنندگان نمی

بین همبستگی  و  خبرها  پخش  به  بسته  که  امید  المللی 

تر از آن، کار دیگری وجود نداشت. ولی دو بار بودند، واجب

ضیح دادم که همه چیز با تاکید گفتم »نه، نه« و خالصه تو

جور روبه هزار  تازه  رفت،  بیرون  سالن  از  وقتی  است.  راه 

العمل به خاطرم خطور کرد. ولی کار از کار جواب و عکس

کرد و به دلیل  گذشته بود. حتما بعد از امتحان، احضارم می

« رعایت  انضباطیآئینعدم  را  نامه  عذرم  دانشگاه   »

ولفمی همدلی  و  همدستی  روی  حساب خواست.  گانگ 

 کردن، کاری باطل بود.  
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عنوان   به  که  کردم حاال  فکر  کنم.  که چه  بودم  مستاصل 

ی مراقبت از  اندازند، بهتر است وظیفه»خاطی« بیرونم می

دانشجوها را کنار بگذارم و فقط بنشینم و تا پایان ساعت  

فرستادند، پخش کنم. ولی  ها و ویدیوهایی که برایم می پیام

آن بود که راحت روی صندلی بنشینم و    اضطرابم بیش از

شده خالی  فکری  هر  از  ذهنم  کنم.  پست  جز    خبر  بود، 

بیدغدغه قدیمی ی  دانشجوهای  از  ولفگانک  شدن.  کار 

بود و به سختی »کارمندهمین دانشکده گیری و  سازی« 

می عام.  و  خاص  معروفِ  بودن،  »منضبط  نامه  آئینگفتند 

)اِنجیل(انضباطی مقدس  کتاب  و    «،  بود  ولفگانگ 

به پیاده گویا  واجب.  دانشجویی  و  ممتحن  هر  بر  کردنش 

می روحیّه  همین  تحصیل،  خاطر  پایان  از  پس  خواسته 

ی کار بشود. ولی دست سرنوشت او را به این  کارمند اداره

بتواند به جای یک کارمند اداره تا  بود  ی  دانشگاه کشانده 

 کار، صدها نمونه از آن را تربیت کند!   

[ ][][] 

بلند شدم و در حال قدم زدن دانشجوها را زیر نظر گرفتم؛  

از دخترهای کالس زنجیر به گردن داشتند با    5فقط   نفر 

  ای. آنالنا در انگشت های نقره طالیی و ستاره های قلب آویزه

ای هم داشت.  نقرهی  وسطی دست راست و چپیش دو حلقه

ای  کرد و به نقطهاش بلند میی امتحانیهر وقت سر از ورقه 

می میخیره  موج  نگاهش  در  تردید  و  نگرانی  خورد. شد، 

ی فیلیپ والتر شدم که زیر میز در حال بازی ناگهان متوجه

گشت. اش بود. البد داشت دنبال تقلبش میبا ساعت مچی

فکر کردم اگر ولفگانگ ساعت را به مچ فیلیپ دیده باشد،  

پراک »خبر  بر  عالوه  دیگری  محکم  توبیخ دلیل  برای    نی« 

اهمالم   از  افتاد.  شماره  به  نفسم  است.  کرده  پیدا  کردنم 

کارم را از دست بدهم،  شرمنده شدم. ولی حاال که قرار بود 

الزم نبود به والتر تذکر بدهم که تقلب نکند و ساعت را در  

والتر در آینده   فکر کردم مستر  کیفش کنار دیوار بگذارد. 

 ی فرهنگ شهر بشود.  هخواهد کارمند ادارحتما می

فیلیپ والتر را به حال خود رها کردم و به جای آن به لیست  

  10کسانی که تا آن وقت به توالت رفته بودند، خیره شدم.  

ها بود. هر کدام بین سه نفر بودند؛ تعداد مردها بیشتر از زن

تر کارشان  تا چهار دقیقه غیبت داشتند. ولی پسرها سریع

ند و حدود یک دقیقه زودتر از دخترها به را انجام داده بود

بر به سالن  که  کسانی  اسامی  فهرست  تهیه  بودند.  گشته 

می لیست،  مستراح  مرور  با  بود:  ولفگانگ  ابتکار  رفتند، 

 توانست هر لحظه حضور و غیاب دانشجوها را دنبال کند.  می

   ][][][ 

لرزید. بیرونش  چنان در جیب پشتی شلوار میام همگوشی

م و به کل خاموشش کردم. تا وقتی کریستوفر کروپ آورد

اش را تحویل داد و سالن را ترک دقیقه ورقه  12و    2ساعت  

کرد، با خودم کلنجار رفتم که وقتی ولفگانگ احضارم کرد 

و خبر اخراجم را داد، زیر گریه نزنم و عادی برخورد کنم.  

برای    »دعوتش  به  اصال  که  گرفتم  تصمیم  هم  گاهی 

تحویل    وگو«گفت  از  بعد  راست  یک  و  ندهم  اثر  ترتیب 

دستش ورقه  به  گزک  بیشتر  کار  این  با  بروم.  خانه  به  ها 

وظیفهمی ممتحنی  عنوان  به  را  عذرم  که  نشناس  دادم 

 بخواهد. 

ناگهان ولفگانگ جلویم سبز شد. فکرم را جمع کردم و در  

ورقه که  میحالی  تحویل  را  گرفتم  ها  تصمیم  دادم، 

  نامه انضباطی و به او بگویم که حالم از آییندستی کنم  پیش

هم  دانشکده به  کل  به  کرده،  وضع  که  مقرراتی  و  اش 

خورد و از آن گذشته باید آن را درِ کوزه بگذارد و آبش می

سون چینی، همیشه از  را بخورد: چون وقتی همه مثل جی

می راحتی  قبل  به  بنشینند،  کجا  است  قرار  که  دانستند 

ر جایی تقلب، جاسازی کنند. البته به شرط توانستند همی

 آن که درِ سالن همیشه باز بماند.    

کتاب،  از  پر  که  شدیم  ولفگانگ  اتاق  وارد  ساکت  دو  هر 

های امتحانی بود. گفت که بنشینم و  های کاغذ و ورقهبسته

خودش هم کنارم نشست. ولفگانگ عادت داشت وقت اخراج  

یز خود، بلکه کنار های وظیفه نشناس، نه پشت م ممتحن

ها بنشیند تا جوّ رییس مرئوسی حاکم نباشد. فکر  دست آن

ی اهمیت رعایت مقررات  خواهد دربارهکردم البد االن می

دانشکده داد سخن بدهد، به ساعت مچی فیلیپ والتر اشاره 

کند که من نادیده گرفته بودم و سر آخر هم مرا به خاطر  

« صرف »بازی با گوشی  این که وقتم را به جای نظارت به

 ام، خاطی جلوه دهد. با لحنی خشک پرسید: کرده 

 »امروز چطور بود؟ خیلی طوالنی نشد؟« 

کَند و  غافلگیر شدم. معموال قال قضیه را در چند جمله می

»گفت  نمیوارد  کسی  با  گو«  تک و  در  بلکه  گفتاری شد، 
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نه گفت که متاسفاداد و میکوتاه، موارد خطاها را توضیح می 

همکاری به  نمی  باید  دهد.  خاتمه  خاطی  چه  با  دانستم 

 جوابی بدهم. گفتم: 

 »زیاد نه.«

 حرفم را سریع قطع کرد: 

گوشی  مشغول  بیشتر  شما  چون  تا  »معلومه،  بودید  تون 

 دانشجوها!«

 توانستم انکار کنم. گفتم: و با سر حرفش را تایید کرد. نمی

 »کمی.«

تون هستین که در ایران به تظاهرات »نگران فامیل و دوستا

 رن؟«  می

ایران   در  دوستی  و  فامیل  راستش  »کمی«.  گفتم:  دوباره 

جا  نداشتم. همگی مهاجرت کرده بودند. روی صندلی جابه

 تابیم را نشان بدهم. شدم تا بی

می رو  وظیفه  تونم خوب درک  »حالتون  وظیفه  ولی  کنم. 

 ست. و شما وظیفه داشتی ...«  

هایش را نداشتم. وسوسه  ی گوش کردن به موعظه حوصله 

طور که داشت صحبت  را روشن کنم و همان  شدم گوشی

کرد، چند تا ویدیو و پیام را برای دوستان بفرستم. ولی  می

عجله ماندم.  وقتیساکت  نبود.  میبی  ای  شدم،  کار 

چنان  ساعته خبرپراکنی کنم. ولفگانگ هم  24توانستم  می

 آزمایی« بود.   در حال »راستی

می دیگه  طرف  وظیفه»از  به  که شما  گفت  در شه  که  ای 

 کنی، عمل کردی...«  قبال تظاهرکنندگان حس می

ی قوت ولفگانگ نبود.  تعجب کردم. تفاهم نشان دادن، نقطه

   و خشک پرسید: از کنارم بلند شد

 نوشین؟ البته تاره دَم نیست.«»قهوه می

حال  قهوه نخورم، بی  12با این که عادت داشتم بعد از ساعت  

 گفتم:

 دلیل تاکید کردم: »بدون شیر.«  »بله، لطفا. سیاه.« و بی

اش رفت و مثل یک وکیل مبرز در حال به طرف بساط قهوه 

درباره جنبهسخنرانی  وظیفهی  مختلف  فوایدش،    های  و 

ای برایم ریخت و به دستم داد. کنارم ننشست.  فنجان قهوه

 رفت پشت میزش. 

 خبر نیستم!«  »من هم از خبرهای ایران بی

 ی سرد مثل دُم مار تلخ بود. کوتاه گفتم: »جالبه.« قهوه

های چاپی و غیر چاپی، چه  ی رسانهجالب نبود. چون همه

 دادند.  ایع ایران خبر میی وقمهم و چه غیرمهم، دایم در باره

 »خیلی امیدوارم که موفق بشه.« 

 کوتاه گفتم: »منم.«  

 با لحنی عذرخواهانه گفت:

نمی متاسفانه  کنم.  »ولی  شرکت  تظاهراتی  هیچ  در  تونم 

 چون کارمند دولتم!« 

از   حمایتی  تظاهرات  در  نداشتم  انتظار  که  کسی  تنها  از 

ولاعتراض همین  کند،  شرکت  ایران  مردم  فگانگ  های 

آمد. فکر  مقرراتی و اخمو بود. برخوردش به نظرم غریب می

خواهد از  دادن موضوع، البد میکردم با حاشیه رفتن و کش

عذاب   دچار  بعدا  که  کند  کم  کار،  از  اخراجم  عملِ  قُبحِ 

وجدان نشود. فنجان قهوه را با یک حرکت در گلویم خالی  

 خیز گفتم: کردم و در حال نیم

 ، مرخص بشم.« »اگه کاری نیست

 خیز شد و گفت:او هم نیم

 کنم.« خواهش می »نه،

تکلیف ایستادم. ولفگانگ از پشت میز به مردد سر جایم بی

 طرف در رفت، بازش کرد و دوباره گفت:

خواستم بگم من مراتب امروز  کنم؛ فقط می»... خواهش می

 دم. روز خوش.«  گیرم و به باال گزارش نمیرو نادیده می

 

 ه کلن 2022وامبر ن 28

 



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

100 

 

 حسن حسام 

 
 رنگین کمان 

بیادرنگین کمان هایِ به خون خفته سراسر ایران و مادران  

 داغدارشان وکیان پیر فلک و مادر شیرزنش   

 

 پرسیدم 

 ( 1ه سردته دا، رودُم. ) 

 جواب نداد 

خوا بیده بود. مث همیشه آرام و سبک خوابیده بود! لبخند  

محو و شیرنی هم رو لب داشت مث همیشه ! خون اما هنوز 

ن وُ با آب یخ قاطی می شد. هرکاریش ریزه ریزه میزد بیرو 

 می کردم ، بند نمی اومد که نمی اومد!  

یه گهواره کوچیک براش درست کردم عین وقتی که هنوز 

از شیر  نگرفته بودمش . فرزی یه پتوی تاشده گذاشتم رو  

تخته ی قفسه اول تو کمدِ جالباسی عین تشک.  یه عالمه  

ور  شو با یخ پر کردم یخ از در و همسایه گرفتم و دور تا د

بعد   و  پتو  رو  کردم  پهن  آوردم  بزرگ  پالستیک  یه  بعد 

خوابوندمش تو گهواره. بالش خودشم گذاشتم زیر سرش و  

دور تا دورشو مالفه گرفتم و پرکردم از یخ. مخصوصن یخ  

اش،   نازنین  تا صورت  قشنگش  و  دور سرگِرد  روچیدم  ها 

خودشوگذاشتم   لحاف  بعد  و  نشه  بد  الل  و  دهنم  روش 

 حسابی پوشوندمش.  

تا می تونستم از در و همسایه یخ استیدوُم تا نذارم تنش بو  

بیفته تا همی جُورمثل دسته ی گل سالم بمونه !  لیال خانوم  

همسایه دست چپی مون با تعجب پرسیده بود : »آخه ای  

(» زن!  چِنِته  سی  یخ  سُوخته،یه  2همه  یخچالُم   « (گفتم: 

 ( 3م خراوآبون) عالم خوراکی مِنِسه ترسُ

دروهمسایه همینو گفتم .گفتم که : » قول دادنه صبوبیان  

 ( 4درستِس بِکنن« )

گریه ؟ً ! اصال! شده بودم یه تکه سنگ ! با س بچه مو نجات  

میدادم .آخه می ترسیدم بدزدنش میدونی ؟  این روزا هی  

تو  رن  می  زور  به  گما!  می  پاسداراروُ   ! دزدن  می  جنازه 

و غسال خونه ها توخونه های مردم ، جنازه  بیمارستونا،  ت

دزدی یا حمله می کنن به خونه های عزادارا، جلوی  چشای 

ورقلنبیده پدر و مادر، بازور تیر و تفنگ و تهدید جنازه رو  

ورمیدارن می برن تا  یه جای پرت و پال، شبونه چالش کنن  

چیکارش   ندیدی  نیکارو  خوشکله  دختر  اون  جنازه  مگه   !

 کردن ! 

اما مگه من می ذارم !؟ شارگ مو بزنن ،  قیمه قیمم کُونن،   

نمی ذارم بچه مو ازم بگیرن واسه همین نذاشتم کیان جونم   

بچه   قرقی!  مث  دزدیدمش  خب،  بیفته.  چنگشون  به 

 خومودزدیدمش! 

رو  افتاد  و سرش  غرق خون شد  باباش   ، بستن  که  رگبار 

شد پرت  مالین  وُ  خونین  منم  ماشین.کیان  کف    فرمون 

ماشین و در جا تموم کرد! یه لحظه به خودم نهیب زدم :  

تکون بخورزن ! نه داد زدم نه فریاد! تا لباس شخصی ها و  

پاسدارا و بسیجی ها و بقیه سربرسن  ، تو همان  شلوغی ،  

مثل فشنگ بچه به بغل ، فرزی از ماشین پریدم بیرون وُ  

پا گذاشتم    ، ایست و اخطار  به هوار و  اعتنا  وُ  بی  فرار  به 

اصالن پشت سرمو نیگا نکردم که نکردم. ازاین کوچه به اون  

کوچه ، ازاین پسکوچه به اون پسکوچه بچه به بغل ، خونین  

وُ مالین و نفس زنون مثل فشنگ دویدم دویدم تا خودمو  

رسوندم به خونه . شانسی که آوردم هیچ آشنایی منو ندید 

هیچ چیزو نمی   اگرم دیده باشن، من کسی رو ندیدم یعنی 

اما   بود  هم  سنگین  برم  قربونش  الهی  که  پسرکم   . دیدم 

باکیم نبود !  تو بغلم محکم می فشردمش و می دویدم نفس 

و پشت سرم    کردم  وا  درو  لنگه  تا  دویدم  می  زنون  نفس 

 چفت درو انداختم. 

جان  هر  به   . خواب  اتاق  پشت  پستوی  تو  بردمش  فرزی 

قه اول جالباسی . اول یه  کندنی که بود درازش کردم تو طب

پتو تا کردم گذاشتم زیرش بعد یک پالستیک بزرگ از تو 
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انباری آوردم پهن کردم رو پتو و بعد بالش خودشو گذاشتم  

زیر سرش و لحافچه کوچولوشو کشیدم روش. .بعدش در به  

در دویدم پشت در خونه ی همسایه ها  تا یخ جمع کنم .  

دم با حوصله چیدم دور  یه عالمه یخ جمع شد. همه رو آور

 . آوردم  هم  پالستیکو  بعد  و  پالستیک  تو  اش  نازنین  تَنِ 

میدونی ؟ به هر جون کندنی که بود ،  بچه مو قایم کردم 

آدمُکشای بچه   ! آرزوی دزدیدنشوگذاشتم رو دل  مث ماه 

 دزد !  

جونم برات بگه که کارم دراومده بود! دم بدم می رفتم تو 

وا درکمودو   ، خواب  زدم  اتاق  سرمی  کیا  به  و  کردم  می 

می بستم و می   وبعدش  یواش در گنجه ی جالباسی رو 

آمدم تو ایوون و گوش می خوابوندم به صدا های بیرون  تا 

ببینم سر و صدایی هست یانه ؟سر و صدا که بود ؛ گاهی 

صدای رگبار ،گاهی  صدای تک تیر،  فریادای محو ...دوسه  

ال وُ قال بلند شد. صدای بارهم سرکوچه مون سرو صدا و قی

می   پام  و  از وحشت دست   ! بلند شد  بگیر  بگیر  وُ  ایست 

لرزید . داشتم قالب تهی می کردم : »نکنه بیان به زورم که 

بهم  وروده ی خونه رو  دل  و  تو  بیان  و  بشکنن  درو  شده 

بریزن و کیان منو پیدا کنن و با خودشون ببرن ؟«  خاک 

من که به این سگ پدرای  تو سرم چیکار باس بکنم ؟ زور  

 درنده نمی رسه !  

آخه مبدونی این کار همیشکی شونه ! اینو همه میدونن. تو  

همه جا همین کارومی کنن . در خونه هارو اگر باز نشه ، به 

زور میشکنن و می ریزن تو خونه و همه چیزو بهم می زنن 

حتی تشک های مردمو جِرمی دن همه چیزو زیر و زبر می 

و روده همه چیزو می ریزن بیرون . هیچی ازاین  کنن و دل  

بی شرفای قاتل بعید نیس ! و همین ترس داشت جونومو 

می گرفت ! داشتم زهره ترک می شدم ! دوباره پاورچین  

پاورچین برمی گشتم تو اتاق خواب ، دزدکی در کمدو باز  

 می کردم تا مطمئن شم بچه سرجاشه یانه ؟!  

عی گلم   دسته  بود!  و  خوابیده  بود  فرشته خوابیده  یه  نهو 

وُبا صدای  کردم  می  بغل  هربار  سرشو  نمی خورد!  تکون 

خَفه ؛ تاکسی نشنُفه :  » پس کی بیدار می شی عزیز مادر؟  

کی بیدار می شی جون ِدلم ؟ آخه گشنه ت نیس عمر و  

نمی   هیچی  یعنی  ؟  جون  عزیز  نیس  ت   تشنه  ؟  نفسم 

ی خوای  مامان  خواهی  پسر گلم، پسر باهوشم ؟هیچی نم

آن   قربون   ، بیاره ؟ اخه یه چیزی بگو دورت بگردم  برات 

رنگین   خدای  اون  به  ترو   ! بگو  چیزی  یه  برم  مهربونیت 

کمونت یه چیزی بگو عزیز مادر! دلم ترکید آخه کیا ! پاشو  

ببینم  خدای   بریم   . تو تشت آبه  قایقت هنوز  بریم  ،پاشو 

بری ؟،  یانه   انداخته  راش  کمونت  قایقه رنگین  بینیم  م 

 کارمیکنه یانه ؟پاشو پاشو پسرم، پاشو کیان جون ..... 

خواب ِ    ! خواب  ِخواب  بود،  خوابیده  خورد!  نمی  تکان 

باور     ! همیشگیش  مهربون  لبخند  همون  با  اما  سنگین 

میکنی ؟ با همون چشای بسته شم منو نیگا می کرد !. یعنی  

سیدم » چیزی ازم خواس که روش نمی یشد بِهم بگه ؟ پر

چیزی می خوای جون دلم؟ چیزی می خوای؟« نه ! شیرین  

 زبون ِ من الکالم چیزی نمی گفت الکالم!

ساکت و آرام و مطیع خوابیده بود با همون لبخند ِ همیشگی  

،  همون لبخندِ محوِ مهربان، رو لباش ماسیده بود با صورت 

روشن و باز مث پنجه آفتاب ! » شیرین زبون مامان پاشو ،  

 اشو!پ

پسرم پاشو بریم دنبال بابا ، بابات تیر خرده آخه ! توکه گفته  

بودی : »بابا  پلیسا باما کاری ندارن  برگردیم بابا جون !«  

اما  اونا با ما کار داشتن  کیا جون ! خودت دیدی که جون  

 دلم  ! دیدی که! ماروبستند به رگبار.... 

تکونش     یاواش  یاواش  کردم   می  می  خفه خفه صداش 

 دادم اما انگار نه انگار! جوابی نمی اومد 

یخا نم نمک آب می شدند و قاطی خونای دَ لَمه بسته شده 

 بودن !  

یهو وحشت برم داشت : » خدا لباسای بچه م خیس شده !  

بچه م سرما نخوره ؟! نکنه بچاد؟رفتم یه تیکه اسفن  آوردم  

د،  و با یه تاس. قطرهای آبو با دقت جمع کردم آب که نبو

 خونابه بود! می رفتم به ایوون، برمی گشتم  

می رفتم روایون ، برمی گشتم تو اتاق خواب  ودرِکمدوچنان  

یاواش  دوباره  و  نشه  بیدار  بچه  که  میکردم  باز  یواشکی 

می   گوش  و  ایوون  تو  گشتم  برمی  بستم  می  درکمودو 

 خوابوندم به سر و صدای بیرون. 

می گشتم ، عینهو  می رفتم و بر می گشتم می رفتم و بر   

یه دیوونه یه جن زده!  سرسام گرفته بودم اما بگی یه قطره 

اشک؟ اصال! چشام شده بود انگاری دوتیکه سنگ ! و اصلن 

 نمی خواستم  
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 از تک و تا بیفتم.... 

شب که حسابی پایین اومد ، تو دل تاریکی شب ، دمدمای  

با   و  رفتم   ، شد  دورتر می  و  دورتر  که  هیاهویی  تو  سحر 

باز کردم ، چپ و راستمو   احتیاط تموم ،  لنگه در بیرونو 

پاییدم. دیاری پیدا نبود! پاورچین پاورچین خودمو رسوندم 

خاله  گفتیم  می  بهش  که  پیرِمون  همسایه  درخانه  پشت 

رخسار. تنها زندگی می کرد شوهرش پار سال رفته بود زیر  

نگان،  تریلی و تموم کرده بود و تنها پسرش هم رفته بود به ک

 دنبال کار.

 آرام در، خونه ش رو با تلنگر زدم. زدم زدم زدم تا درباز شد  

خاله رخساره دسُم به دومنت کمک! دورت بگردُم خاله جون  

کمکم کُون. کمک خاله جونم جنازه کُرُمه ز دستسون به در  

خوم   دزدیدُمِس،کیامه  خوم  بدزدنس،  نِهِشتُوم  بردم، 

قایم خونه   به  آوردمس  نیخواسم  دزدیدمس   . کردم  س 

 ( 5دستسون بیفته  ببرن عزیزمه غریب چالس کُنِن )

چالش کنن ؟! چی؟ خاک ِ عالم تو سرم ! مگه بچه م مرده  

 ؟! مرده ؟! 

زدم   ،زار  کشیدم  هوار   ، شد  خراب  روسرم  دنیا  باره  یه 

 ،ترکیدم: 

کیانُمو میگم ، کُرِ عاقلمومیگم جونِ دلُمو، رنگین کمونُمو؟!   

کمک، مردمونه خُورکُن، همَنه خُورکُن ، وای   خاله رخساره 

 (... و رفتم 6ی ی )

 حسن حسام 

 1401آبان 30پاریس 

 برگردان از گویش بختیاری ) ایذه ( : 

 ه سردته مامان جون ؟  1

 ه آخه این همه یخو می خوای چیکار زن !  2

 ه یخچالم سوخته، یه عالمه خوراکی توشه  3

 کنن ه قول دادن فردابیان درسش  4

ه خاله خساره جون دستم به دومنت کمک ! دورت بگردم  5

خاله جون کمکم کن . کمک خاله جونم  جنازه بچه مو از  

دستشون در بردم  ، نذاتشم اونو به دزدن ، خودم دزدیدمش  

نمی    . قایمش کردم  !کیامو خودم دزدیدمش آوردم خونه 

 خواستم دستشون بیافته ببرن بچه مو غریبونه چالش کنن 

6    ، دلم  ، پسرم عاقلم ، جون ِ  !م ه کیانم  نکنن  ه چالش 

رنگین کمونم؟! خاله رخساره کمک، مردمو خبر کن ، همه  

 . رو خبر کن 

 

 والیت فقیه، رکورددار اعدام در جهان 

 

المللی برای لغو مجازات اعدام  هشتمین کنگره بین

نوامبر با انتقاد صریح وزیرخارجه آلمان    17از روز  

از جمهوری اسالمی در برلین آغاز به کار کرد. این 

وزیران  حضور  با  روز  سه  مدت  به  نشست 

 ادامه دارد.  کشور جهان 125دادگستری بیش از 

بیش    2021در نشست برلین اعالم شد که در سال  

تن در سراسر جهان اعدام شدند. جمهوری    570از  

درصد اعدام شدگان، رکورد جهان    54  با   اسالمی

 را شکست. 

تاسف بار این که در دومین روز برپایی این همایش  

خبر   سیرالئون  دارایی  وزیر  که  حالی  در  جهانی، 

خوش لغو اعدام در این کشور فقیر را اعالم کرده 

بود، ایالت تکزاس در آمریکا حکم اعدام را در مورد  

 یک زندانی اجرا کرد. 

وز گفته  هنگام  به  آلمان،  لیبرال  دادگستری  یر 

حکم احتمال  صدور  همیشه  آن،  اجرای  و  اعدام 

 اشتباه وجود دارد. اشتباهی که قابل جبران نیست. 

  88کشور جهان در    200هنوز از میان نزدیک به  

کشور مجازات اعدام لغو نشده است، اما در حدود 

 کشور با روندی رو به کاهش اجرا می شود.  50

اعدا های مجازات  حکومت  ابزار  تاریخ  تمام  در  م 

فاشیستی و خودکامه برای ایجاد ترس و سرکوب 

 منتقدان بوده است. 

پایان قطعی این   بتواند  به امید روزی که بشریت 

جهان   سراسر  در  را  وسطایی  پیشاقرون  مجازات 

 جشن بگیرد. 

 از فیسبوک جواد طالعی 
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 محسن حسام 

 
 

 با من سخن بگو مهسا 
 تالش  و   گرایش  که  دارد  وجود  دقایقی  و   لحظات   در زندگی

  ما،   ۔رسد  می  نظر  به  ضروری  غیر  دلخواه  فرم  یافتن  برای

  از . بریم می بسر دقایقی و لحظات چنین در اکنون ما همه

  ورز   پیرایش،  ،  مطلوب  خالقانه  کار  به  یافتن  دست  رو  این

که   طلبد،  می  زیادی   زمان۔۔۔۔۔کلمات  کردن خصوص  به 

  جهان   که  نندآبر  آنان.  اکنون جوانه ها در خیابان مانده اند

  دنیایی   آن  یویرانه  بر   و  کنند   ویران   پایه  از  را  پوسیده  و   کهنه

  به   مذهبی، قومی،  جنسیتی،   ازستم   عاری دنیای  بسازند؛  نو

 مت  حکو  به  نه  اجباری،  حجاب  به  . نهطبقاتی  ستم   ویژه

  بدون   آزادی  ،"ن از دولتدی  ایی  جد"  ،مذهبی  ایدولوژیک

 زندگی  زن ،  سیاسی  زندانیان   ، آزادی شرط  و  قید  هیچگونه

  در   که است   قلم اهل ما  وظیفه. یع اجتما عدالتو   ، آزادی

  ، رویدادها  انعکاس  با  بکوشیم  و  باشیم ها  جوانه  صدای  تبعید

  به   حقایق  گفتن  باز  و  گفتن  در  رود،   می  ها  آن  بر  که را  انچه

های  ب  را  خود  دین  جهان  مردم ویژه جوانه  به  و  دم  مر  ه 

 ح  ۔م ۔شجاع میهنمان ادا کنیم

 

 با من سخن بگو مهسا 

بگو     داری   یاد  به  است،   رفته   چه  ،برتو"مهسا"بامن سخن 

 پرستارها  آوردند،  می  پایین   آمبوالنس   از  برانکارد  با  ترا  وقتی

  حال   به  تو.  نبود  جایز  درنگ.  بودند  شده  جمع  پله  راه  در

ترا    شد،  باز  دری  راهرو  روشن  و  سایه  در.  نبودی  آگاه  خود

  چیز   همه   اتاق  آن  در.  به اتاق بیماران اورژانسی می بردند

 کار  به  دست   بیدرنگ .  خواباندند  تخت  بروی   ترا.  بود  آماده

  به   آبی  نازک  روپوش  یک  گرفتند،  بر  تنت  از  جامه  شدند،

  بینی،   به  نازک  ی لوله  دو  افتاد،   کار  به  ها  دست.  کردند  تنت

  تو  به ۔دندگذران لبها ی پیوسته هم به افک ش از هم ای لوله

  هوش   ۔گرفتند  اندازه  را  قلبت  ضربان  ۔کردند  وصل  اکسیژن

  ی رگه  وقتی  ۔تپید  می  قلبت  اما  ۔نبود   جا  به  حواست   و

 ضربه  دریافتند  دیدند  بناگوشت  زیر  را  خون  یخشکیده

  ۔ بودند  زده  حلقه  تخت  دور  به  پرستارها  ۔است  بوده  کاری

 روی  و  گلو  زیر  سینه،  ی  قفسه  روی  تناوب  به  را  گوشی  دکتر

  دوباره  ایستاد، می باز حرکت از لحظاتی ۔قلبت می گذاشت

 این  چی؟  اما  اما،  زد،  می  قلب  ۔گرفت   می  سر  از  را  معاینه

  هست،   امیدی  بینی،   می  چه  هان،  ۔کشید  نمی   دیگر   جسم

  و  کوی هر  در  انتظار در  ها ماند؟جوانه می  زنده ما  مهسای

  ، ایستیممی  ۔اندایستاده  انتظار  به  هاخیابان  در  هاجوانه  برزن؛

ایستیم می  خیابان   در  هاجوانه  برخیز،  مهسا  مهسا،  ۔در 

  ۔ بگیر  مشت  در  را  آزادی  فش  در  و  برخیز  ۔منتظرند  خیابان

 هاجوانه  برخیز،  ایران،   دخت  کرد،  دخت  هستم،  تو  با

  ۔ اندکرده  پا  بر  آتش   چارسوها  در  ۔اندسپرده  باد  به  گیسوان

  به   جملگی  میرقصیم،   : اند  کرده  آغاز  پایکوبی  بازو  به  بازو

 عاشقانه  آواز  و  میرقصیم  بازو  به  بازو  آییم،  می   انمید

  خیابان   در   ۔ماست  اقبال  و  بخت   ی   ستاره   مهسا  ۔خوانیم می

 هنوز  دکتر  ۔زن،زندگی،آزادی   :زنیممی  فریاد  .ایستیممی

  دهد؛   انجام  کاری  کوشید  می  بود،  مشغول  ۔بود  سرت  باالی

  مرگ  گویی تو زند  می هنوز جوان قلب این گفت خودش با

 دست  را  مرگ  توانش  ماندهته  با  زند،  می  پس  ۔ر نداردباو  را

 من گوید می زبانی بی و زبان با زند،گویی می پس را مرگ

  ۔ منتظرند  خیابان  در  هاجوانه  منتظرند،  هاجوانه  بروم،  باید

 ستاره  مهسا  ضربه،  ضربه،  است؟   افتاده  کار  از  چی،  مغز

 ضربات  با  ترا  حرامی   کدام  بگو  من   با  ایران،  ستاره  ،کردستان

  ۔ اول بازوانت را گرفتند  به یاد داری؟  پیاپی از پای در آورد،

  ۔ بیاندازند  " ون"  داخل   به  کشانکشان  ترا  خواستند   سپس 

  گفتند   ۔بود  منتظرت  برادرت  کردی؛  مقاومت  خواستی،  نمی

  ون   داخل   خود   پای  با  کنم،  نمی   اطاعت   گفتی   کن،  اطاعت

  از   گفتی  .رفت  باید  چرا  گفتی   می  خودت  پیش  ۔روم  نمی

  در   من  گفتی  ۔به تماشای شهر شما آمده ام  ده ام،آم  دور  راه
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 آنگاه  ۔است  منتظر  برادرم   بروم  بگذارید   غریبم،  شهر  این

 ابروان  ریز  از  و  سیاه  چادر  در  پیچیده  افتاد،  آنها  به  چشمت

 تو  به  حیات  از  عاری  شب  سیاهی  به  تیره  چشم  دو  پرپشت

  ۔ بودند  مرگ  تجسم  نه  زن  ها  آن  آری.  ند  بود  مانده  خیره

االپوش از سرت برگرفتند چنگ در گیسوانت انداختند و  ب

با همه ی توان دستشان    تو مهسا دختر کرد مقا ومت کردی؛

 گرفت،  را  هایتشانه  قفا  از قوی  دست  دو   آنگاه  ۔را پس زدی 

  دیگر   ۔شود  می  خالی  دارد  پایت   زیر  کردی   احساس   تو  و

  خیابان   جدول  کنار  است؛  داده  رخ  اتفاقی  چه  نفهمیدی 

  ۔ بود  جاری  چپت  گوش  از  خون  از  ایرگه   . بودی  افتاده

  سنگین   و  سخت   شئ  با  حرامی   کدام  بگو  من  با  بیاور،  بخاطر

 از که قلب افتد،  نمی کار از مغز بود؟ بیده کو سرت فرق بر

  در  ترا  گفت می دکتر ۔افتد می کار  از هم  مغز افتد، می کار

 رسانده  بیمارستان   به  النس  آمبو  با  بود  مرده  مغزت  که  حالی

  بگوید،   که  دارد  چی  بگوید،  چی   مخاطب   به   راوی  ۔بودند

  به   آمبوالنس  با  را  مهسا  آنکه  از  پیش  مغز  که  بگوید

  پیشتر        مغز  پس .  است  بوده   مرده  سانند  بر  بیمارستان

  به   ترا  که  زمانی  پس  ۔زد  می  هنوز  قلب  نه،  قلب  بود،  مرده

 صداها  ۔بود   مرده  وجودت  از  نیمی   بودند،  رسانده  بیمارستان 

مهسا به    به یاد آور،  شاید هم نه، شاید آری،  را می شنیدی؟

  بر   بازداشتگاه  در  که  آنچه  بیاوری،  یاد  به  کن  سعی  ۔یاد آور

  بی   بدرستی،   را  ماوقع  کنم،   روایت   آنم   بر   من  ۔بود  رفته  تو

  دادخواهی   به  ها  جوانه  دانی،  می  ۔کنم  روایت  کاست  و  کم

می گردند  ن  بر   خانه  به  دیگر  ها   آن  ۔اند  آمده  خیابان  به  تو

 ،هامهسا   ،هافرزین  ها،سینا  ،هاحدیث  نیکاها،  ۔هرگز  

 ،هاعرفان ،  هانگین  ها،ستاره   ،هاپارسا   ها،حنانه  ،هاماهده 

 جای  جای  در  تپنده  قلب  صدها  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  هامهدی   ،هاصدف 

  خبر   اینک .  مهسا  مهسا  :زنند  می  فریاد  ترا  نام   میهن  خاک

استپیچی  خاکی  یکره  سراسر  در  تو  مرگ  انگیز غم   ۔ ده 

 (هاجوانه)   ترا  تندیس  ۔شد  خواهد  آذین  تو  نام  به  ها  میدان

  چشم   به  تو  ۔کرد  خواهند  برافراشته  آزادی  ان  مید  در

  نماد   زندگی،  نماد   زن،   نماد  بومی  و   زاد  سرزمین  هایجوانه

  ۔ هستی  اجتمایی   عمیق  تحوالت  نماد  تو  ۔هستی   آزادی

 تو  بطن  از  ۔است  داده  تکان  را  جهان  تو  مرگ  تراژدی

 ،محمدها  ،هاغزاله   ،هاپارسا  ،سیناها   ،هاانیک 

  منادیان   این   ۔   اند  شده  زاده  ها  حنانه  ،هاحدیث   ،هاسارینا

 هاخیابان  به  ۔کردند  وفا  خود  عهد  به  ها  آن  ۔آزادی  زندگی  زن

  کاری   هاضربه  ۔نامشان  باد  متبرک  ۔بمیرند  ایستاده  که  آمدند

یاد  توان  می  ای  کشیده   دراز   تخت  روی  که  حاال  ۔بود به  ی 

وقتی که ترا به ضرب و شتم همراه دختران جوان    بیاوری،

  بگذار   داشتی؟   حالی   چه  کردند،  می  "ون" به اجبار تو ی  

 ها  گزمه  آن   و   بودند  جوان   تو  مثل   دختران   آن   بگویم،   برایت

 و  ۔بودند  کشیده  بند  به   ترا(  اجباری  حجاب  تحمیل)  برای

ها گزمه  ۔داشت  نام  ارشاد  گشت  ماشین  لعنتی  ماشین  آن

چه مرد و چه زن ابزار آن ماشین سرکوب بودند که برای 

  ۔ ستاندند  می   را   جانتان   آزادی،   زندگی  زن  ضد   رژیم   بقای

  از   نفرت  همه  این  پرسم  می   خود  از  گاه  ام  راوی  که  من

 حساب  به  (دیگر  ی  نیمه)  را  زن  چرا.  است  آمده  کجا   از   زن

 مغز  که  حالی   در  تپید،   می   هنوز،  تپید  می  قلب  آوردند؟   می

 کاری  هاضربه  بیشک  بود؛   ها  ضربه  اثر  شاید  ۔از کار افتاده بود

 از  برایت  بگذار  ۔بود  آورده  در  پای  از  طور  این  ترا  که  بود

  سوی   دو  جوان  دختران  .بگویم  تاریک  و  تنگ  راهروهای

  باالپوش   با  تو  ۔نگریستند  می  تو   به   و  بودند  ایستاده  راهرو

ساطع    برقی   چشمانت  در  ۔ گذشتی  می   راهرو  وسط  از  بلند

نگاهبود که همه را بخود جذب میی    شیردختری   کرد؛ ها 

 روشن  و  سایه  در.  در بند منادیان مرگ و تباهی  )سقزی(

  افتاد؛     مرگ   های  مه   گز  به  چشمت   راهرو

  ۔ درآمده  حدقه  از  های  چشم  با  سیاه  یگونی در   پیچیده

  و  داشتی  می  را آن  توان کاش  ۔زد حلقه چشمانت در اشک 

  بگذار   ۔ف بی روزن را بر سرشان خراب می کر دیسق  این

 بوهای بود،  منتشر  راهرو  در  که  بوهایی  بگویم؛  بوها  از  برایت

 که دخترانی   منتشر  بوی  ،پیش  های سال  از مانده و کهنه

  در   که  دخترانی  پای  چرک  بوی  بودند؛  کرده  استفراغ   خون

ر نو  بی  های   راهرو  همین   زمین  زیر  در  دیجور  های  شب

بودند، خورده  آدمیزاد،  شالق  تن  عرق  تن   بوی  بوی 

ندیده    بازداشتی هایی که هفته ها بود رنگ حمام به خود

  مکان   این  در  ۔ نیست  فریادرسی  نوامیدی،،  س أی  ۔بود

 بغض  و  خشم  تبلور  تو  ای   مهسا  ۔نیست  فریادرسی   شوم

  نیست،   آرمیدن  وقت  حاال  خیز  بر  ها،  جوانه  یفروخورده 

  در خیابان ایستاده اند: می گسلیم،   د، منتظرن  ها  جوانه  بیرون

گسلیم، را می  ها  می  بند  بردگی  به دست    گسلیم،زنجیر 

 "هازندان کنیم، می ویران. خود درب زندان ها می گشاییم
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 سبز  باغات  خاکسترشان  بر  کنیم،می  ویران"  را

  : کاشت خواهیم رونده پیچک  و گیاه و گل ،زیتون   درختان

،  از همه رنگ،  گل رز،  زر،  اقاقیا  دوله،الامین  پیچ،  یاس  گل

گلبوته های   گل شیپوری،  محبوبه شب، گل ختمی، نسترن، 

 هر  در  بر  ۔  انجا  اینجا   در  سرو  درخت  ۔گل پامچال  خوشبو،

 جویی  هرباغی  در  کرد.  خواهیم  نصب  ییجوانه  تندیس  باغی

  به   قسم،  مهسا  نام  به  قسم  ۔  ها  جوانه  هنگ  آ  ترنم  با  روان

ها به دست جوانه،  ز خواهد شدسب  سرزمین  این   ها  جوانه  نام

شد خواهد    ها میدان  در  بازو  به  بازو  رقصیممی  ۔سبز 

  ، را  وطن  گیریم  می  پس،  خوانیم  می  عاشقانه  آواز  رقصیممی

 کرد خواهیم   آباد ( وطن سازمت می  دوباره) گیریم می پس

 در  دست"  ها  جوانه  ما  ،کرد  خواهیم  آباد  "نو  از"  را  وطن

تو  ۔کرد  خواهیم  آباد  را  وطن  "هم  دست  تبلور   مهسا ای 

 دوخته  چشم  تو  به  جهانی  برخیز  ها  جوانه  فروخورده  خشم

  بگذار   ۔ای  زده  رقم  را  ای  تازه  حرکت  خونت ایثار  با  تو  ۔است

  خیابان   به  ها  جوانه  اتزندگی  ایثار  یمن  به  بگویم،  برایت

 به  دیگر  ما  ۔اجتماعی  عدالت    ۔آزادی  زندگی  زن  :اند  آمده

تا   ، ایستیم  می ،گردیمبرنمی  خانه ایستیم  می  خیابان  در 

 ۔ زنجیر بردگی بگسلیم

 
 

نبودی، آگاه  حال خود  به  باور    تو چندان  را  مرگت  گویی 

 ورای  از  ۔بود  مانده  باقی  تو  در  حیات  آثار  هنوز  شاید  ۔ نداشتی

 جنبش  در  که   دیدی  می  را  هایی  سایه  متورم  چشمان

  ۔ سیاه  ی   گونی   در  پیچیده   مرگ  هیئت   به   هاییسایه  هستند؛

یم آن ها تجسم مرگ بودند همچنان که تو مظهر  بگو  بگذار

 ترا  مرگ  که  دانستی   می   ۔روشنایی شادی و زندگی بودی 

  نور،   از  گریزان   بودند  هاییسایه  هاآن  ۔تابیدبرنمی

 زندگی  رمز،  بودی  رمز  تو  و  ۔تباهی  و  سیاهی  ستایشگران

 دمانسپیده  نور  تو  ۔اجتماعی   عدالت  و  برابری  آورپیام  آزادی،

رنگینهمچو  و   بودی بلنداین  بر    ورای   از  آسمان    کمانی 

  و   دشت   و   کوه  در  گوشنواز   اتعاشقانه  آواز،  گذشتی  هامرز

  اقیانوس   و  دریا  و   دریاچه  و  جوی  فراز  از  ۔پیچید  دمن

 هاخیابان در.  غرب به شرق از، جنوب به شمال از گذشتی،

  اعماق   از  و  دادند  هم  صدای  به  صدا  خونین  ی  حنجره  صد

 تو  برای  خواستم  می  ۔ زن زندگی آزادی  :زدند  فریاد  وجود

  کرد،   دختر  زیبایی  بگویم؛   شعر  تو  زیبایی   برای.  بگویم  شعر

  بگذارم؛   گلی  دسته  گورت  سر  بر  خواستم  می  ایران،  دختر

  گورت   سر  بر  رست،  خواهد  مهسا  مهسا،  ۔وحشی  شقایق

  دشت   شد،   خواهد  پخش   ۔رست   خواهد  وحشی   سرخ  شقایق

دشت    هد زد،خوا  جوانه  شد،  خواهد  پر  شقایق  از  کردستان

 خواهد  ها  جوانه  ۔بیشمار جوانه  جوانه ها پر خواهد شد؛   از

  برگ   بر  دمی  سپیده  در  آنگاه  ۔داد  خواهد  برگ  و  شاخ  روئید،

  : بست  خواهد  نقش  طالیی  رنگ  به  حروف  این   هاآن  برگ

  قلب .  دیگر   پزشکان   ۔اجتماعی  عدالت  آزادی  زندگی  زن

 فت:گ  اول  پزشک  ۔بود  مرده  مغز  نه؛  مغز  اما  ۔زد  می  هنوز

آورده اند! او پیش  مرده اش را به بیمارستان    باورم نمی شود،

بود کرده  تمام  بیاورنش  آنکه    به   را  سرش  دوم  پزشک  ۔از 

  : گفت  همکارش  تائید   در  آنگاه.  داد  می  تکان   تاُسف  عالمت

  بیمارستان   به  را  جانش  بی  پیکر  گذشته  کار   از  کار  که  حاال

  وم نیست چه )بالیی( معل  بگوید،  خواست  می   شاید!  اند  آورده

  امیدی   :گفت  سرپرستار  ۔بستاما لب فرو    سرش آورده اند،

  اول   از  که  همان  دکتر،  گردانیم؟  بر  زندگی  به  را  او  هست

 :بود،گفت  کرده  اش   معاینه  و   بود  آمده  سرش   باالی

  جوانی   پرستار  ۔است  مرده   مغز  که  داده  نشان  اولیه  آزمایشات

نگاهی به پرستار    شانه  باالی  از  دکتر  ها؟   به  ضر  اثر  بر  :پرسید

  به   و  کرد  رو  سپس  ۔انداخت و به تائید سرش را تکان داد

 عادی  حالت  در،  است  روشن  که  این  خوب  :گفت  ها  همکار

  سپس   شد،  خاموش  ای  لحظه...  آنکه  مگر،  میرد  نمی  مغز

  سال،   و   سن  این  به  دختری   هم  آن   مغزی  سکته   :گفت

 اضافه  طور  این  بعد  لحظه  چند...    که  پذیرفت  تواننمی

  حرفش   باقی...  ه هر حال من نمی توانم قبول کنم کهب  :کرد

  خواست می   و  بود  جوان  که  همانی  پرستار،  ۔خورد  فرو  را

  نتوانست   دیگر...  سختی  شئ  چیزی  با  البد  :گفت  بداند،

  که   خودتان  :گفت  همکاران  به  و  کرد  رو  دکتر.  دهد  ادامه
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 -:گفت  جوان  پرستار  ۔دهد  نمی  جواب  اولیه  معانیات  دیدید،

 های  های.  ترکید  اشفروخفته  بغض  و نیست؟  امیدی  پس

  راهرو   توی  بردش  و  گرفت  را  بازویش  زیر  سرپرستار.  گریست

  کمی   و   بنشیند  نیمکت   روی   خواست   او   از   و

 بیمار  اتاق  به  هنوز  اما.  برگشت  خودش  و .کند استراحت

 اتاق  اصلی  درب  از  بیمارستان  محافظین  دید  که  بود  نرسیده

محوطه   عجله  با  و  آمده  بیرون  نگهبانی به  را  خودشان 

  کسی   بیداد  و  داد  صدای  محوطه  توی  از  حاال  ۔اندرسانده 

  تو   جستجوی  به  کسی  چه  بزن  حدس  مهسا  ۔شد  می  شنیده

 شده  اشباع   بود؛  "اشکان"  برادرت  بود؛  آمده  بیمارستان  به

 تو  بود،   آمده  تو  جستجوی   به  او   ۔کشید  می  فریاد  خشم   از

  در   بودی،  افتاده  تخت  روی  جانبی  جسمی  همچون  که

ها پرستار  و  پزشکان   روح  بود؛  نمرده  روحت  اما  ۔حلقه 

 را  مرگ  شاید.  کرد  می  مقاومت  هنوز  کرد  دختر  سرکش

  اعماق   در  ۔بگیرد   را   جانش   توانست  نمی   مرگ  کرد،  نمی   باور

 او  بودند  توانسته  ها  گزمه  چگونه  اندیشید،  می  روانش  و  روح

  شد   نمی   باورش   !بیاورند  در   پای  از  مرگبار  های   ضربه  با  را

  حال   از  دقایقی  طی  او  . بود  ممکن  غیر  نه  ۔۔۔۔ن آسانی  همی  به

  نگرانی   جای  ۔بود  شده  تمام  چیز  همه  دیگر  ۔بود  رفته

  در   برادرش  اشکان.  بود  گذشته  بود،  که  هرچه  حاال   نبود

  به   خودش  با  را  او  بود  آمده،  محوطه  توی  بود،  بیمارستان

 من  ،  گردیم  می  بر  ۔برگرداند   زادگاهش  شهر  "سقز"  به  خانه

می گردیم،  بر  به خانه  زنان  ،  من خواب دیده ام   و اشکان 

و   تاریک  راهروهای  آن  و  ها  سیاه،گزمه  کفن  در  پوشیده 

  روزن  بی سالن  تمشیت، های اتاق،  آلودمه فضای  نمور، آن

  به   و  خیزم   می   بر  . است  آمده  من   خواب به  کابوسی  همچون

  توی   بیمارستان  در   اینجاست   اشکان  ۔گردم  می  بر  خانه

گردیمم می  بر  سقز  به  ،ما  سقز   ،حوطه  به  اشکان  و  من 

جوانه ها از    برخیز مهسا،  درنگ جایز نیست ،  گردیم،برمی

صدای پای جوانه ها را می شنوی بر    خانه بیرون زده اند،

ها از کوچه    گیسوان به باد سپرده اند،  سنگفرش کوچه ها،

مرا  گذرند،می آهوان   هاکوچه  از  سرسبز عتهمچون 

  را   بردگی  زنجیر   " لعنتی  داغ   این "  و برخیز  ۔دگذرنمی

 ها  جوانه  بندیم،  به  آذین  را  ها  خیابان   هست  وقتش.  بگسل

  آزادی   زندگی  زن  سرود اند،  ایستاده  ها  سکو  بر  چارسوها  در

  ۔ لرزاندمی  را   خیابان  که  هاست  جوانه  پای  صدای  ۔خوانند  می

  هسا، م  میدانی  ۔لرزد  می  ها  جوانه  پای  ضرباهنگ  با  زمین

  خیزشی   چنین  تاریخ  ۔جهان در بهت و حیرت فرو رفته است

  دست  گویم، می را میهنم ی ها جوانه خیزش ندارد؛ بیاد را

  و   اند  آمده  میدان  به  رقصان  رقص  بازو  به  بازو  دست،  در

  : گویممی  ام وی  را   که  من  و   :خوانند  می   برابری   و   آزادی  سرود

  حیطه   همه  در  آزادی   ۔زندگی  حیطه  همه  در  برابری

             ۔است  انسان نأدرش که طور همان  دگیزن

آمده   توی محوطه،  حاال برادرت همین نزدیکی ها بود،   

برگرداند خانه  به  ترا    بودند،   آنجا  حفاظت  مورهایأم  ۔بود 

  حاال   ۔بودند  رسیده  راه  گرد  از  تازه  هم  "ها  شخصی  لباس"

  ارشاد   گشت  ماشین   سوار   شتم   و   ضرب  به  ترا   باشد  یادت  اگر

 مسافر  که  فهماند  به  آنها   به  کرد   سعی  برادرت  ۔کردند

  بخرجشان   اما  شهر،  تماشای  به  اید  آمده  دور  راه  از  .هستید

  ی لهجه  یا  بود  مو  تار  چند  آن  خاطر  به  داری  بیاد.  نرفت

  یک  بودند؛  انداخته ات  شناسنامه به هم  نگاهی البد کردی،

  شهر   زا  که  کرد  دختر  یک  وطن،  در  ای  بیگانه   !کرد  دختر

افتاده  زادگاهی دور شده بود و از بدشانسی بدام گزمه ها 

  دختران   و   را  اشکان  برادرت   باشد  یادت  اگر  حاال.  دبو

 بازداشتگاه  جلوی  از  آور اشک  گاز  و  باتوم  ضرب  به  را  همراهت

  بود،   کشیده  طول  ساعت  دو  فقط  دوساعت،  ۔بودند  کرده  دور

دو    فقط  بیدادگاه  از   خروجت  تا  بازداشتگاه  به  ورودت  از

  چه   تو  بر  بازداشتگاه  در  بگو  من  با  ۔ساعت طول کشیده بود

  که   عده  یک.  شد  می  شنیده  سو  همه  از  صدا  حاال  بود؟  رفته

  بیمارستان   ورودی   درب  جلوی  بودند،  شده  خبر   با  ماجرا  از

  رو   چه  از  ها  گزمه  بدانند  خواستند  می  ۔دبودن   کرده  تجمع

ز  ا  برادرت  بودند؟  انداخته  روز  این  به  را  جوان  دختر  این

نداشت. واهمه  برگرداند  کسی  خانه  به  ترا  بود  آمده   ۔او 

 بود،  خواب  هنوز  "سقز"   ۔بودند  نشسته  انتظار   به  ات  خانواده

 که  بود  نزده  سر  سپیده  هنوزبود.    خواب  هنوز  کردستان

 وارد  شوک  ۔شدند  خبر  با  تو  "تراژیک"  مرگ  از  تو  هموطنان

  ۔ کشتند  را   مهسا  کشتند،   ۔شد  وارد   شوک  ایران   مردم   به  شد،

را    که  من جانش  رو  چه  از  پرسم  می  خود  از  ام  راوی 

مو؟!  اند؟گرفته  تار  چند  خاطر  به    به  که  باد دستی  بریده 

  ننگ و ، خاموش کرده بودخاطر چند تار مو چراغ عمرت را  

باد   همان   کرد؛  می  مویه  برادرت  حاال  ۔نفرت ابدی بر شما 

  سفری   برای   سقز  اتزادگاهی  شهر  از  امانت   به   ترا  که  برادری
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بود  روزه  چند کرده  دور  دیار  و  یار    در   بود  آنجا  حاال  ۔از 

  ،برادرت   شناختی   می  خوب  را   او  تو  ۔ بیمارستان  ی   محوطه

 باکش  ۔بزند  چانه  جانش  برای  که  نبود  آدمی  گویم،  می  را

 های  گلوله  از   نه  ورآاشک  گاز  نه  باتوم  های  ضربه  از  نه  نبود،

  خواهرش   جان   نجات   برای   بود   آماده  گو  و  گفت   بی  ها؛  مهزگ

  بیمارستان   حفاظت   مورهایأم  حاال   ۔انش مایه بگذاردج  از

 بعد  کنند،   آرامش   کردند  سعی  اول  محوطه،   توی  بودند  آمده

  دیدن   به  اما  کنند،  بیرونش  محوطه  از  خشونت  با  شدند  آن  بر

 کرده  ازدحام  بیمارستان  ورودی  در  پشت  بیرون  که  مردم

  آنها   از  و  رفتند  ورودی  در  سمت  به  و  آمدند  بودند،کوتاه

  سر   بر  چه  بدانند  خواستند  می  مردم  ۔ند متفرق شوندخواست 

  شنید   خود  گوش  به  که  وقتی  برادرت  ۔اندآورده  دختر

 اتفاق  یک  نیست،  نگرانی  جای  گویند  می  دروغ   به  مورهاأم

  شود،   می   مرخص  بیمارستان  از  دیگر  ساعت  دو   و  یکی  ساده،

  بیرون   در  که  را   آنچه  گفت  برایشان   شد،  نزدیک  ورودی   در  به

م با اندوه أبا صدایی که از خشم تو  تگاه گذشته بود،بازداش   از

ی لرزیدأو    رفته   چه  تو  بر  مهسا  بگو   سخن  من  با.  س می 

 که  نچه آ  هر   تمشیت؛  اتاق  از  بگو،   بازداشتگاه  از  است؟

 که  درهایی  نمور،  و  باریک  راهروهای  از  ای؛ شنیده  و  ایدیده

  از   مملو  سالن  آن  از  شود،  می  باز  تمشیت  ی  ها  اتاق  به

های واهی در بازداشتگاه محبوس  ن جوان که به بهانهدخترا

 بشریت  ۔  بده  شهادت  و  برخیز  است،   کم  وقت  ۔شده بودند

 مرگ   ی  قصه  ۔کند  می  قراری  بی  تو  شهادت  انتظار  در

  است؛   برده  فرو  عظیمی  شوک  در  را  جهان   مردمان  تو  تراژیک

  و   ننگ  " !حجابی  کم "  خاطر  به  مو،  تار  چند  خاطر  به  مرگ

بادش  بر  ابدی  نفرین   نیست،   آرمیدن  وقت  حاال  مهسا.  ما 

 در  پوشیده  که  هاییگزمه-زن  از  بگو،  بده،  شهادت  و  برخیز

  زبان   با  و  کشند،  می  بند  به  را  جوان  دختران  سیاه  شوالی

 ۔کارندمی  جوان  دختران وجود در را نفرت و خشم تلخشان

  های ماشین  با   که  مرد  های،گزمه  بگو  هاگزمه  از  بده،  شهادت

  ها،  ،چارسو  در شهر می رانند و در بزرگراه"! ارشاد" گشت

  از   من  برای   ۔گردند  می  قربانی  دنبال  به  متروها  خروجی

  ها گزمه-زن  توسط  دخترجوان   که  نجا آ در  بگو،   اخالق   سالن

  اخر   دست  و  شکند،  می  خود  در  بیند،  می  اخالق   آموزش

  ی طره   ،با  گردد  می  بر  خانه  به  خاکستری  روز  یک  در

در   و با روح زخمی به خانه بر می گردد،  شده  سفید  موهایی

اتاق بروی خود می بندد، دیگر دلش نمی خواهد چشمش  

بیافتد، کسی  بندد   به  می  خود  بروی  اتاق    به   هراس  ۔در 

  ۔ آزاردمی را روانش و روح شبانه کابوس است،  افتاده جانش

  پرسشی ...  آسانی  همین  به   که  است  شکسته  او  در  چیزی

  یز برای او تمام شده است؟ چ   همه  من،   مخاطب  دارم  تو  از

تواند آیا روزی   بگو   من  به  ؟مهسا۔۔۔۔۔۔۔روح شکننده او می 

  بکشانند،   بند  به  ترا  سرکش  و  جوان   روح  خواستند  می  آنها

  برایت   بگذار  ۔ کردی  مقاومت  شک  بدون  تو  و  بشکنند؟  ترا

  سوگ   به  تو  مرگ  سبب  به  جهان  مردم  اکنون  هم  بگویم

 که  من  هستم،  "ابری  روزان"راوی  حاال  که  من  ۔اند  نشسته

 تو  نام  که  دارم  باور  کنم،  می  روایت   ترا  مرگ  ی  قصه  دارم

  مبارزات  پس زین ۔شد خواهد ثبت تاریخ ی سینه در ابد تا

  تو   ۔تو  نام  باد  متبرک  شود،  می  آغاز  تو  نام  با  میهنم  زنان

  عمیق  تحوالت و آزادی زندگی زن نماد رویش، زایش، نماد

سه روز طول کشیده   بگویم؛  برایت  بگذار  ۔هستی   اجتماعی

 پنجه  و  دست  مرگ  با  دقایق  و  ها  لحظه  تداوم  در  تو  و بود

 قلب  و   آمد  سراغت  به   مرگ  آخر  دست   اما   کردی،   می

 ها،شهر  ۔خورد  تکان  "تهران"شهر  ۔افتاد  کار  از  کوچکت

  به   و  زدند   بیرون  خانه  از   ها  جوانه  ۔خوردند  تکان    ها  شهرک

روسری از سر    افروختند،  آتش  ها  میدان  در  آمدند،  خیابان

انداختند،  برگرفتند، آتش  کرده،  در  رها  و    گیسوان  رقص 

وانی ایستاده بر سکویی  جاینجا دختر    پایکوبی آغاز کردند،

آنجا یکی از جوانه ها شالل گیسوانش را در    گیسو می برید،

پایکوبی  و در میان هلهله و رقص و    معرض باد رها کرده بود

برمی وجودش  اعماق  از  گویی  که  فریاد   خاست،با صدایی 

 "زن زندگی آزادی" اینست پیام مهسا زد،می

 ۔ اولین هفته ی خیزش جوانه ها  پاریس،
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 تبار  پوریا صالحی 

 
 اندازه های هم اتاق 

 به: مهدی استعدادی شاد 

 

اتومبیل سفیدرنگ را که در حال اش هنوز باال بود.  دست  

ی پیچاپیچِ پیش رو نگاهی  دور شدن بود نگریست. به جاده

اش  انداخت. فکری چون برق از سرش گذشت. چیزی در دل

کرد: فوت  ماشین  به  رو  و  جنبید  لبانش  ریخت.   پایین 

برو جوان که خدا یارت باشه! خدا به » شرکت«ات    -       

 برکت بده! 

 و بر ریش سفیدش کشید. دست را پایین آورد

رمضان که چاق و کوتاه بود بقچه را از زمین برداشت و به  

 طرف سبحان که کمی دورتر ایستاده بود رفت:

 کنیم؟ بگو بینم؛ چند ساله که با هم کار می  -       

کارگر یک چشم را بست و چشم دیگر را به اطراف چرخاند.  

ک دست را جلو های یبرای لحظاتی دهانش باز ماند، انگشت

 آورد و تایید خواست: 

 ها؟  -       

 به او رسید:    

دمت گرم! پنجاه سال.. وجدانا کسی را دیده بودی    -       

 که کارگرهاش را برسانه ؟

 سبحان ابروها و سرش را همزمان باال داد:     

 هِن - 

 او به خورشید که در حال طلوع بود اشاره کرد:

 اِن . مِن.  _ 

 اش زد: نهرمضان بر شا

 آفرین. اون هم در این موقع.. خدا خیرش بده..   -       

سبحان دستها را باز کرده و با حالتی گی  اطراف را نشان    

 داد: 

 اِن. مِن.   -       

 قربان درکت! اون هم خارج از شهر.  -       

با هم به سوی یک بیل مکانیکی رفتند که دورتر پارک    

شده بود. برخالف رمضان که سینه ای ستبر داشت، بلندی  

به  خمیده  حالتی  گردن  پشت  زیادِ  انحنای  با  همراه  قد 

 سبحان میداد. 

 الجثه و سپس به خودشان اشاره کرد:به ماشین عظیم   

و پلنگ شروع  وختی کار این یابو تمام بشه، کار شیر    -       

 میشه. 

 تر شد.های صورت سبحان عمیقخندیدند. چروک   

ها ضمن تعویض لباس اطراف را پایید و زبان به دور لب   

 کشید:

گودها که آماده..ماسه هم به اندازه.. سیمان؟.. آها،   -       

 اونجاس. آب؟ 

 سبحان به چند بشکه اشاره کرد:   

 اِج. اِج.   -       

 پیشانی رمضان صاف شد و لبخند زد:    

 ای نمیری مهندس.. چقدر دقیق! همه چیز حاضره.  -        

حین  لباس    کردند.  آویزان  مکانیکی  بیل  باکت  بر  را  ها 

 رفتن به طرف مصالح، زیر پایش را از نظر گذراند:

 زنه. یها هم به اندازه.. مو نمکشی اتاق نگاه. خط -       

ای ساخت و  های اشاره و شست دایرهسبحان با انگشت   

 رو به استادش گرفت و تکان داد: 

 هممممم  -       

 او انگشت را کنار سر آورد و یادآوری کرد:    

 مث ق.    -       

 درسته. عین مهمانخانه قبلی.  -       

 به مصالح رسیدند.     

د بیرون کشید و با  رمضان بیل را که در ماسه فرو شده بو   

 آن کیسه سیمان را به دو نیم کرد:

 کنم برای نظم مهندس. ای کیف می  -       

 سبحان سرش را بر روی شانه انداخت:    

 ای.. ای   -       

 او به آسمان اشاره کرد:    
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 خ. خ   -       

 آها . خدا خیرش بده.  -       

 سیمان بر ماسه پاشید: 

قدر اش اینم صاحبکاریه که مصالحآخه وجدانا کدا  -        

 دقیق پای کار باشه؟

 نی. نی.  -       

ماسه    مالت  ساخت  به  شروع  هم  یک  با  کردند.  سیمان 

 استانبلی که روی ماسه قرار داشت را پایین آورد: 

 کلک!بیا. پر کن و بذار اونجا. یاال رفیق بی -       

وارد گود شد. سبحان استانبلی را از مالت پر کرد و بر     

ی فونداسیون گذاشت. استاد انگشت اشاره را رو به کارگر لبه

 اش نمایان شد: گرفت؛ مچ ضخیم

ذارم؛  حاال که مهندس اینقدر مرده، من هم کم نمی  -        

گیرم. اون  ازم خواست ده سانت.. من دوازده سانت براش می

 بینم..  متر را بده

 ............................................................. 

بعدازظهر بود. سبحان کاله حصیری بر سر گذاشته بود.    

 های شست و اشاره را به هم سایید: او نوک انگشت

 ها؟  -       

لحظه     را  قند  دهان رمضان  بر  و  کرد  فرو  چای  در  ای 

 گذاشت:

 حسابه.؛ خیلی خوش اون که بعله  -       

 کرد اضافه کرد:در حالی که نعلبکی را پر می   

بینم کم نداده م پول را بشماره، میهروقت میدم نوه  -       

 که هیچ، زیاد هم داده.

سبحان گویی چیزی را به خاطر آورده باشد ابروها را باال    

 داد: 

 ان. ان. ان.   -       

آن را به دهان نزدیک کرد.  پنجه به زیر نعلبکی انداخت و     

 سرش را به عالمت تایید تکان داد: 

 انعام. روزگارش گذشته. فقط مهندسه که مانده.   -       

 های سبحان گرد شد و انگشت رو به باال گرفت: چشم   

 خ. خ. خ.   -       

گیری که دور گردن  رمضان چای را قورت داد و با عرق   

 پاک کرد:های دهان را داشت کناره

 ایواال. خدا خیرش بده.   -       

 دوباره چای ریخت:    

-در پروژه قبلی خودم شنیدم که تلفنی دستور می -       

شان باید پرداخت  داد: پول کارگرها قبل از خشک شدن عرق

 بشه. 

ها را طوری باال داد گویی قصد داشت  سبحان سر و دست   

 ش افتاد: آسمان را در آغوش بگیرد. کاله از سر

 قاو. قاو. قاو.   -       

 اش خیر برسانه.  ای گفتی.. خدا به شرکت  -       

 صدایش را باالتر برد:    

که رسانده؛ از یه سالن پذیرایی شروع کرد، اما حاال؟    -       

 هتل!

 نعلبکی را زمین گذاشت و نفس را بیرون داد:    

 . به ارواح پدرم مث سهرابم دوستش دارم -       

هایش را رو به  سبحان زیر چشمی نگاهی انداخت و لب   

 ها را پاک کرد: داخل مکید. رمضان با عرقگیر نم چشم

 کجاس پسرم؟ دردش به جانم..  -       

 سبحان دو انگشت را رو به او گرفت:   

 ها؟  -       

 بیشتر.. داره میشه دو سال و نیم.  -       

انگشتت    و سپس  کرد  اشاره  استادش  به  به  کارگر  را  ها 

 عالمت راه رفتن درآورد:

 ها ! هِه؟ هه؟  -       

رفتم، باز هم جویا شدم. اصلن معلوم نیس کیا بودن    -        

 که بردنش؟

 ها را بست و نالید: چشم   

 با یه اسب سیاه برگشت.   دیشب خواب دیدم که -       

میان بغض،  چشم     را نشان داد و  باز کرد. عرقگیر  را  ها 

 لبخند زد: 

این را مهندس در پروژه قبلی، پروژه مهمانخانه، به    -       

 من داد. 

 با اخم به یاد آورد:    

اونجا برقکار بهش گفت » مهنتِس« . به ارواح پدرم  -       

 بریزم توی دهنش.   خواستم که با بیل مغزش را

 سبحان به سینه زد و کلنگ را نشان داد:    

 اهم!   -       
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اما مهندس خودش را زد به نشنیده؛ اینقدر بزرگواره    -       

 این جوان. 

 ها را تنگ کرد و پیچ جاده را نگریست: او چشم   

س. خدایا،  ش در جادهکمی دیر کرده. نگرانشم. همه  -       

 به خودت میسپارم.  این پسر شریف را

 به خودش نهیب زد:    

ولی نه. نگرانی چرا؟ قرار شد تا استان کناری بره،    -        

 مسافرخانه را نظارت کنه و بیاد اینجا. 

 سبحان بر پای استادش زد و به آسمان اشاره کرد:   

 اِ.. خ.. م.   -       

 رمضان لبخند زد و ضمن تکان دادن سر گفت:    

 ی آدمای خوبه.مواظبشه.. مواظب همهخدا   -       

 اضافه کرد:   

 به خاطر کارهای آهنگری دیر کرده..  -       

رمضان     کرد.  نگاه  یکطرفی  و  داد  پایین  را  ابروها  کارگر 

 ی او خواند: سوال را در چهره

گفتم    -        بهش  گرفت.  خوب  آهنگر  یه  سراغ  من  از 

 همونجا که تشریف میبرین یکی سراغ دارم.. 

 ها را بست و فشار داد: چشم   

 خدا کنه سرافرازم کنه.  -       

 سبحان چانه را خاراند:    

 چ. چ.  -       

 اهلل اعلم.. احتماال برای حفاظ.   -       

 استاد یک مربع کشید:سبحان سر را خاراند سپس رو به 

 ش. س . س   -       

 رمضان شانه ها را باال انداخت:  

 -ستون. شاید هم به خاطر صفحه 

سیاه    اتومبیل  یک  آورد؛  خود  به  را  آنها  از  صدایی  رنگ 

 آمد. ی اصلی وارد فرعی شده و به سمت آنها میجاده

سبحان کاله را بر سر گذاشت و متعجبانه صورت را به     

 مضان برگرداند. او این نگاه را فهمید: سوی ر

ماشین مهندس نیس. خدایا خیرش    -        این..  درسته. 

 بکن.  

بلند شدند و خودشان را تکاندند. آب دهان را قورت دادند.     

ی عقب باز شد.  اتومبیل در نزدیکی آنها پارک کرد. جعبه

 ی ماشین هم به آرامی پایین رفت. ی تیرهشیشه

ندس را که عرقگیری شبیه به خودش داشت  رمضان مه   

 و کنار راننده نشسته بود، تشخیص داد. او لبخند زد: 

 سالم استاد. خدا قوت بزرگوار! چطوری آقا سبحان؟   -       

 صورت رمضان منبسط شد و با خنده جواب داد:   

 سالااام مهندس عزییییز. قربانت برم.    -       

، و آنها را برانداز کرد. پیاده اش را تنظیمراننده عینک دودی  

شان رفتند. مهندس دستها  رویی به طرفشدند و با گشاده

 را باز کرد. رمضان سر را پایین داد: 

 اِ.. مهندس جان ما عرق کردیم.. شرمنده.  -       

 مهندس او را در آغوش فشرد:   

 ات مرد خوب! قربان عرق  -       

بغل گرفت و سپس به سبحان را هم به همین ترتیب در    

 ی عقب اشاره کرد:جعبه

 عزیزان، یه کمک بدین..   -       

 رمضان کف دستها را به نوبت بر چشمان گذاشت:    

 به روی تخم چشم.  -       

یک      قرارداد.  ماشین  بر سقف  و  درآورد  را  کاله  سبحان 

تابلو با دو پایه در جعبه وجود داشت. آن را بیرون آوردند.  

 مهندس نگاه کرد: رمضان به

 دستور؟  -       

 ی آب را نشان داد: او یک بشکه   

 کنیم.. اش میهمونجا جاگذاری -       

کردند، رمضان آن را وارسی  در حالی که تابلو را حمل می   

 کرد و زیر لب به سبحان گفت: 

خدا را شکر.. اون رفیق قدیمی سربلندم کرده؛ تراز    -       

 و گونیاس.  

اما     گرفت  سبحان  به  رو  را  صورت  رسیدند.  بشکه  به 

 زیرچشمی به مهندس نگاه کرد:

 ها باید زیاد در خاک فرو بره که محکم بشه.پایه  -       

 چش. چش.    -       

 شین تکیه کرد:تابلو بر بشکه سایه انداخت. مهندس به ما   

راستی استاد رمضان، دنبال کار پسرت هستم. یه    -       

 هایی ازش پیدا کردم. نشانه

 گویی او را برق گرفته باشد:    

 م.. ای مهندس، دردت تو سر خودم و خانواده  -       

 زیر گریه زد و پیشانی بر خاک مالید:   
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 خدایا شکرت.. دیشب خواب دیدم.. خوابم تعبیر شد.    -        

را      چشمان  و  نشست  مهندس  صورت  بر  دور  لبخندی 

 بست:

 بس که پاکی مرد خوب!  -       

ی استادش قرار داد. بغض سبحان نشست و سر بر شانه   

 او نیز ترکید. صدای مهندس را شنیدند: 

 هرکاری ازم برآد انجام میدم.  -       

 شان افزوده شد:بر صدای گریه   

 خُ. خُ. خِی..  -       

 رمضان هق زد:   

خیلی بزرگی. خیلی آقایی.. باور کن مادرش دیگه    -       

 کنه. کور شده بس که گریه می

مهندس لبخند زد و به طرف آنها رفت. دست بر پشت     

 سرشان گذاشت و نوازش کرد: 

های  م سراغ مادر و دوستمردهای خوب.. با هم بری -       

 سهراب.. بهشان اطالع بدیم. 

ضمن بلند شدن، رمضان قصد کرد که دست مهندس را    

 اش را پس کشید. ببوسد اما او دست

شان گذاشت و به ها را بر شانهمهندس از وسط آنها دست   

 سوی اتومبیل بازگشتند.

ات برکت بده.. جان و  مهندس جان، خدا به شرکت  -       

 ام متعلق به سرکاره. ]بینی را باال کشید[ به ارواح پدرم. مال

مهندس کاله را برداشت و بر سر سبحان گذاشت. او از    

مهندس   بوسید.  را  مهندس  دست  و  کرد  استفاده  فرصت 

 اش را بوسید و رو به رمضان کرد:پیشانی

 های سهراب به خوبی پذیرایی کنیم. از دوست  -       

 و به همکارش چشمک زد.    

 هات به جانم مهندس جان! درد خودت و بچه -       

دهان    ، جلوی  با دست  با  همکار  رمضان  پوشاند.  را  اش 

 پشت دست صورتش را از اشک پاک کرد: 

چقدر   -         که  بود..  جنابعالی  خیر  ذکر  مهندس جان، 

اتاق همدقیقی. چقدر  را  هتل خها  باید  گرفتی.  وبی اندازه 

 بشه. 

-های اشاره و شستِ هر دو دست دایرهسبحان با انگشت   

 هایی ساخت و رو به مهندس گرفت:

 همممممم.   -       

 هایش تکان خورد.  همکار به آنها پشت کرد و شانه   

همگی سوار شدند و ماشین به راه  افتاد. عکس تابلو بر    

 آب افتاده بود: 

 پروژه: ندامتگاه مرکزی استان 

 نام کارفرما: 

 نظارت:

 مساحت:

 تاریخ شروع:

 تاریخ پایان:

 

 پایان  
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 گیر عزت گوشه 

 
 العین های نیش طاهره قره دندان 

من همیشه با خودم حرف زده ام . اما بیش از یکماه است  

که تازه شروع به بلند حرف زدن کرده ام. یعنی از روز تولدم 

یکی از روزهای آغاز مهرماه که شانزده ساله شدم. یعنی در 

اینجا و آنجا حرف هایم را به زبان می آورم. یا اینجا و آنجا  

می نویسمشان. شاید این فقط یک تصادف بود که همزمان  

با روز تولدم خبر قتل یک زن در شهر پیچید و بعد هیاهوی 

سه مان و  تجاوز به آن دختر الغر و و باریک اندام توی مدر

بعد آنهمه جوش و خروش و کشتارپسرهای جوان که همه  

 شما از آن خبر دارید... 

من هر گاه که نا آرامم، می روم توی آینه و به دندان هایم 

خیره نگاه می کنم. و بعد دندان هایم را مسواک می زنم. و  

بعد به هشت دندان تمیز ردیف پیشین و دندان های نیشم  

دانم شاید این وسواس بخاطر این باشد  خیره می شوم.   نمی

که همیشه سرم داد کشیده اند که دندان هایت را پشت لب  

هایت پنهان کن. باور کنید که من نه دوست دارم به کسی  

نیش زبان بزنم و نه کسی را گاز بگیرم. هرچند وقتی که 

یکبار خیلی ملول بودم و دلتنگ، بازوی گوشتی و نازک بچه 

ی بغلم بود سفت گاز گرفتم. او گریه کرد  همسایه را که تو

و من نمی دانم چرا احساس کردم که کمی آرام شده ام.  

هیچ نمی فهمیدم چرا.... هنوز هم نمی دانم چرا. خب من  

 فقط شانزده سال دارم و خیلی چیزها را باید یاد بگیرم. 

تصویر پانزده سالگی ام یک دختر شرمگین بود در این شهر  

که میگویند همه فصل هایش بهار است. اما من که بهاری  

بزرگم رنگین  زنها از جمله مادر  فقط  بینم.  اینجا نمی  در 

ترین پیراهن ها و چارقد ها را سوزن دوزی می کنند. من 

راستش دلم لک می زند که به شهرها و کشورهای دیگر 

کنم مثل طاهره قره العین و بایستم روی تپه ای مثل   سفر

تپه بدشت و بگویم که زن ها و مردها بال های یک پرنده  

اند. اگر یک بال را قطع کنند پرنده نمی تواند پرواز کند!  

بعد روسری ام را از سرم بردارم و بیندازمش توی یک چاه 

نگاه   تاریک خالی... همان چاهی که من از ژرفای آن به باال

می کردم و می دیدم چقدر روشنایی قشنگ است. من اما  

با چشم های سیاهم در تاریکی با آدم های شگفت انگیزی  

توی   ام.  کرده  پیدا  ها  کتاب  توی  را  ها  آن  ام.  آشنا شده 

ها  آن  به  که  وقت  هر  البته  هوشمند...  تلفن  یا  کامپیوتر 

 دسترسی پیدا می کردم!  

ه بگویم از چیزهایی در این  من راستش اصال ترسی ندارم ک

دنیا می ترسم! خب وقتی که من به دنیا آمدم و اسمم را  

پنیر گذاشتند، و بعد هم وقتی که بزرگ شدم و توی مدرسه  

همه به اسمم خندیدند، فهمیدم که برای چه اسم مرا پنیر  

گذاشته اند! آخر پنیر هم شد اسم؟ همه با خنده می گفتند 

گی ویار پنیر داشته است. اما این  که مادرم در دوران حامل

فرضیه، احمق فرض کردن من و مادرم است. من می دانم  

اند. و بخاطر همین دانش، من   مرا پنیر گذاشته  چرا اسم 

اسمم را به روژناک تغییر داده ام. برای خودم. خودم خودم  

را روژناک صدا می زنم. وقتی خودم خودم  را روژناک صدا  

 ناک صدا خواهند زد. می زنم، همه مرا روژ

چند سال پیش وقتی که معلم برادرم با چوب خیس کف   

دست های برادرم را کبود کرد که چرا مشق هایش را تمام  

نکرده، به این فکر کردم که این فقط من نیستم که از چیز  

های نا عادالنه و گوشمالی ها و بیدادگری ها پر از دلتنگی 

شود. او می گوید که  می شوم. برادرم هم خیلی دلتنگ می

که   است  کرده  تالش  ها  سال  این  همه  طول  در  همواره 

یکجوری خشمش را برای یک روز که بهر حال خواهد آمد،  

زنده نگه بدارد. من و برادرم هر دو با هم خیلی کتاب می 

خوانیم. و یواشکی خیلی فیلم تماشا می کنیم و به آهنگ  

 های مختلف گوش می دهیم.  

برای تغییر نامم به روژناک خیلی پیشتر  راستش تصمیمم  

از خبر قتل زنی بود که چند محله آنطرف تر از خانه ما رخ 

ناگهان به قتل رسید و من فقط پیرامون قتل او   داد. زنی 

صدای پچپچه می شنیدم و هیچکس نمی گفت که آن زن  
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قاتلش  رسیده.  قتل  به  چرا  و  کیست.  بچه،  دو  داشتن  با 

قت به  چگونه  و  می  کیست.  را  او  من  اما  است.  رسیده  ل 

شناسم. شاید باید بگویم که احتماال او را می شناسم... یا  

تصور می کنم که او را می شناسم. او زنی است با پوست  

مثل   درست  سیاه،  چشمان  و  سوخته  آفتاب  ای  قهوه 

چشمهای من، پیچیده در چادر، که پیراهنی سبز و صورتی 

دوزی شده اند. یکی از  به تن دارد و آستین هایش سوزن  

بچه هایش را بغل کرده است و بچه دیگرش توی کالسکه 

به   برود  تا  کند  می  عبور  کوچه  این  از  او  صبح  هر  است. 

 نانوایی و نان بخرد.  

و بعد ناپدید شد. و بعد خبر قتلش پیچید توی شهر و بعد 

قرار گرفته. و   فرماندار  تجاوز  خبر رسید که دختری مورد 

لوغ شد با شعار ها و بوی الستیک سوخته و  بعد خیابان ش

صدای ممتد تیر و مسلسل.... و گرد و غبار... و همانجا بود  

که در میان آنهمه همهمه شنیدم که امام جمعه خبر تجاوز 

اندام توی مدرسه مان را تایید  باریک  به آن دختر الغر و 

 کرده است. 

 صدای تیر و مسلسل قطع نمی شد.  

ان را که آوردند توی حیاط خانه شان  جسد پسر همسایه م

و زنان شیون کردند و مردان خروش و ولوله، من فقط نگاه 

کردم. و ناگهان احساس کردم که چقدر همه چیز مسخره  

است. پسر نازک تن همسایه همین چند ساعت پیش زنده 

و   خانه  توی  رفتم  نیست.  دیگر  حاال  خندید.  می  و  بود 

است که من می توانم به    نشستم توی تاریکی. در تاریکی

به   تاریکی  میان  از  روژناک  نوینم  نام  کنم.  فکر  روشنایی 

 سراغم آمده است. 

دیدم،   را  همسایه  پسر  جسد  که  شبی  همان  شب  نیمه 

خوابزده از جا برخاستم و رفتم دستشویی. چراغ را روشن  

اراده خندیدم.   نگاه کردم. بی  توی آینه به خودم  کردم و 

نمی دانم به چه چیز خندیدم. دو ردیف دندان سفید از الی  

دو لبم پدیدار شد. سی و دو دندان سفید از میان لثه هایم  

زده بودند بیرون. دندان های ردیف باال روی دندان های    نک

بودند.   کرده  زندگی  هم  کنار  در  همزیستانه  پایین  ردیف 

پیوسته در حال بوسیدن همدیگربودند...  شاید یا در حال  

عشقبازی... شاید... یا آسیاب کردن نان  و سبزی و پنیر و  

روی هم  میوه ... با جویدن های مداوم... و شاید خشمگینانه  

ساییده می شدند. و دندان های نیشم رشد می کردند. دراز  

 می شدند مثل دندان های گراز....  

روی   بود  کشیده  را  تیز  چاقویی  که  دستی  فشار  تصور  با 

گردن زنی با دوبچه اش که پیراهنی سبزبه تن داشت که  

دوزی شده، سر آستین هایش صورتی رنگ بودند و سوزن

عد با زمختی دستی که سریده بود میان به زمین افتادم.  و ب

دو پستان کوچک دختر پانزده ساله الغر و باریک اندام توی  

مدرسه مان و بعد چاقویی تیز که چکانده شده بود بین دو  

ران باریکش، تنم خونین شد و افتاد روی زمین...  روی یک  

باریکه ای نازک. دیدم هیچکس در کنارم نیست و غلت می  

ک یک  در  با  خورم  چفت می شود  دهانم  و  بست  بن  وچه 

یکدست پهن و زمخت و استخوانی... و ناگهان دویست سال  

به عقب برگشتم و طاهره قره العین را دیدم با دندان های  

سفیدش ... و دو دندان نیش او... و حس کردم که دندان  

های نیشم ناگهان دراز شدند مثل دندان های طاهره قره  

در پهنای یکدست پهن و زمخت و    العین و فرو می رفتند

چاه    در  شد  می  تاسنیده  گلویم  که  وقتی   ... استخوانی 

ناصرالدینشاه ... و ناگهان زمان چرخید به زمانی دیگر و زنان  

حرمسرا ولوله می کردند و شیشه پنجره ها را می شکستند  

و روبنده های خود را برمی داشتند و انبار های محتکران  

برای گرسنگان و می گفتند ما تنباکو را  نان را می گشودند 

 تحریم می کنیم ...  

از زمان حال به گذشته، به گذشته   زمان چرخ می خورد 

 دور، دور دور و به آینده...  

 و ناگهان... 

واژه های یک نویسنده گمنام پنگ می خورد در گوشم و 

اصال نمی فهمم که چرا ناگهان واژه های این نویسنده گمنام  

ز هنوز  باشد  که  من  بزرگ  مادر  همسن  باید  و  است  نده 

اینطور از میان تاریکی می جهد توی سرم و می تابد مثل  

جرقه های آتشقشان... و قصه می خواند مداوم.... از یک قصه 

به قصه دیگر می شتابد نیمه تمام و می جهد به قصه ای  

 دیگر...  

 از راه پیمایی های هزاره ای... از زندان های مخوف....  

و من مرد جوانی را می بینم نیمه عریان که به تختی بسته  

شده است در میانه یک میدان. و یک شیشه شکسته خالی  

عرق خانگی با لبه های تیز به عنوان جرم او روی تخت کنار 
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اوست. مردی با عبا و عمامه سوره ای از قرآن می خواند و  

با   مردی دیگر در باالی سر مرد نیمه عریان ایستاده است

انگار...   از چرمی محکم  بافته شده  رنگ،  ای  قهوه  شالقی 

تماشاگران دور میدان ایستاده اند مشتاق. گاه صلوات می 

فرستند. مرد جوان شالق زن، شالق را با ضربه ای پر توان  

بر تن مرد نیمه عریان می کوبد. با هر ضربه، زبان سرخ و  

ن می آورد.  مرطوبش را ناخود آگاه از از الی لب هایش بیرو

نمایان می   ناهموار و چفت و چیل  زرد و  دو رشته دندان 

یا   شوند. هیچکس نمی داند که مرد شالق زن می خندد 

رانش زبان مرطوبش به بیرون، نمایه ای است از برخاستگی  

تر می کنند. سوت  تنگ  را  تماشاگران حلقه   ... نرینه اش 

تنش  به مرد ی که زیر شالق  زنند. فحش می دهند    می 

پایین می خزد مثل ماری زخمی... صداهایی   باال و  دارد  

گنگ و برانگیخته از الی دو رشته دندان فضا را پر می کند.  

زنی که شاید همان نویسنده ی گمنام باشد، جمعیت را هل  

می دهد تا خود را به صف اول بکشاند. بوی تند عرق، بوی  

ی مانده نا مطبوع دهان، با لثه های چرکین و خرده های غذا

در البالی دندان ها نفس او را پر می کند از بوی تعفن و  

را هل می دهند. زن می   انزجار... جمعیت همدیگر  حس 

ایستد. مردی ضربه ها را می شمارد... بیست و نه، سی، سی  

ویک، سی و دو.... مردی دست می کشد به ران های زن. 

فریاد    مردی دیگر تنش را به تن او می مالد. زن خشمگینانه

 می کشد: دستت را بردار کثافت... دو مرد می خندند.  

پشت مرد به تخته بسته شده سرخ  شده و تاول زده است 

با ضربه های شالق. با هر ضربه سرش را می پیچاند با تقال 

به اینسو و آنسو. پاهایش باال می جهند و پایین می آیند.  

فر بار  باز و بسته می شوند. چند  یاد می انگشتان دستش 

کشد. و چشم هایش را می قرچند. فریاد هایش سوزنده می  

شوند. مردی ضربه ها را می شمارد: چهل و پن ، چهل و  

جمعیت   میان  از  را  خودش  زن  هفت....   و  چهل  شیش، 

بیرون می کشد. دستش به شلوار نیمه خیس مردی می  

چسبد. چشم های مرد می درخشند. یک درخشش که در 

ی دهد. مرد ضربه ها را می شمارد: پنجاه هنگام انزال رخ م

 و هفت، پنجاه و هشت، پنجاه و نه... شصت... 

بیاد ندارم نویسنده گمنام قصه را چگونه به پایان می رساند.  

 من فقط این تکه را به خاطر می آورم. 

دیونیزوس،   دیدار  به  گمنام  نویسنده  قصه،  پایان  در  شاید 

اید هم این تصور من خدای شراب یونان باستان می رود. ش

تپه و   از یک  انگار چیزی  اما می دانم که  است.نمی دانم. 

پایانی داستان او حضور  انگور در صحنه های  از  پشته ای 

 داشتند.  

مهم   بزنم.  مسواک  را  هایم  دندان  باید  که  کنم  می  حس 

از روز است یا شب. خمیر دندان را که  نیست چه ساعتی 

مسواک، به دندان هایم   می کشم روی رشته های پالستیکی

خیره می شوم. می خواهم دندان هایم شفاف باشند و آزادانه  

بخندند. مثل موهایم، مثل چشم ها و گوش هایم. مثل همه  

تنم. مثل مغزم... مغزم... مغزم....بهر حال آنچه از من باقی  

می ماند دو رشته دندان است، به ویژه دندان های نیش من،  

 از استخوان هایم....  و نامم: روژناک  و یک جمجمه و اسکلتی
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 فیروزه خطیبی 

 
از روزهای سردرگمی درغربت، تا آشنایی با  

 روح عریان بشر و ...آزادی  
در   که    "ترنس"دوست آمریکایی نویسنده ای داشتم بنام  

به  مهاجرتم  اول  های  سال  در  زمستانی،  سرد  شب  یک 

شبانه موسیقی  جاز، در حوالی  های  کافه    ی ازدر یک آمریکا،  

نیویورک" منهتن    "دانشگاه  .     در  بودم  شده  آشنا  او  با 

که  معلم  زبان  و ادبیات انگلیسی در یک مدرسه   "ترنس  "

  در آن دوران در حال نوشتن  فیلمنامه ای ،  خصوصی بود

زندگی   ای  درباره  حرفه  باز  آندریاس  "بنام  قمار  نیکالس 

بود  .  نیک یونانی     "یونانی  نیک  "معروف به    "ندولوس  اد

در یک  خانواده ثروتمند   در آتن  بدنیا آمده بود  و  در  

اوائل دالر که در    150قرری هفته ای  ماوائل قرن بیستم،  با  

کشتی به آمریکا  با     بشمار می رفتپول هنگفتی  قرن بیستم  

به قمار و  شرط بندی روی اسب  و در آنجا    مهاجرت میکند 

معروفیت که   این قمارباز حرفه ای  پردازد.     های مسابقه  می 

اش را مدیون برد و باخت های کالنش بود، از قرار معلوم 

  " الس وگاس "شهر   یک بار فرصتی  بدست می آورد که 

 قدرت نمایی  مافیا  که در دهه پنجاه میالدی محل جوالن و

انشتین"به    را    بود اتم    ،" آلبرت  کاشف  و  نابغه  دانشمند 

با درنظر گرفتن این مسئله که ممکن    "نیک "نشان بدهد. 

را نشناسند او را به     " انشتین  "است دوستان  قمار باز او  

ش به اعضای مافیا معرفی می کند. به  خودقابل فهم    زبان

البته اسم     )   "ینستونپر"از محله    " ال  کوچک"نام    که 

    .   (استدانشگاه معروف در ایالت نیوجرسی  همان 

ی من و ترنس  شنبه شب سرد زمستان به هرصورت در آن   

بلوزخوانی از  ای  تماشای اجرای زنده   "هلن هیومز"ضمن 

بود که من را با  شروع به صحبت کردیم. درواقع این ترنس 

و کلوپ های جاز مهم  "ویل  " آن  دوران صحنه موسیقی 

هلن "آشنا کرد.  "بلو نت "و  "اردویل  ونگ"شهر، از جمله 

آمریکایی  "هیومز بلوز  و  جاز  خواننده  یک  عنوان  در  به   ،

کاونت "دوران نوجوانی به گروه خوانندگان ارکستر بزرگ  

یک    "بیسی به  تبدیل  ها  بعد  و  پیوندد  بانمی    وی شاه 

شبی که من شانس تماشای    البتهمی شود .  موسیقی بلوز  

هی از صحنه داشتم، این خواننده برنامه او را از فاصله کوتا 

و دو سه سال بعد از  سن داشت    سال    80  پرشور بیش از  

 . آن شب هم درگذشت

آشنا شدم، او در ساختمانی در    "ترنس"من با  زمانی که  

  ، خیابان چهاردهم زندگی می کرد که چند سال پیش از آن

از   یکی  در  مسلک   شاعر  اما  روانی  نیمه  و  عاصی  زنی 

جان  آسانسوره به  آن  وارهال"ای    معروف  نقاش  -"اندی 

 "وارهال"سوء قصد کرده بود.     -"کمبل  "قوطی های سوپ  

ی  یاستودیو، در آن زمان  در یکی از طبقات  این ساختمان

و   بود   کرده  فیلم  "آوانگارد"آثار    اغلب  برپا  جمله  از    او 

  مستندی که خوابیدن مردی را در طول هشت ساعت بدون 

وسیع   "الفت"هد همانجا در همان نشان مید ادیت کات و 

 ساخته شده بود . 

انقالب   در آن روزها  که همزمان با   سالهای اول  بعد از 

یک   ششم  طبقه  در  تازه  من  بود،   ایران   در  اسالمی 

در   قدیمی  استریت"ساختمان  ایتالیایی    –  "بلیکر  محله 

زندگی می کردم.  همخانه ام    "گرینویچ  ویل   "نشینی در

رقصندگان   از  یکی  و  دخترایرانی  موریس  "باله    گروهیک 

یک    بلژیک  در    "بژار بعنوان   تر  پیش  ماه  چند  که  بود 

پناهنده سیاسی به آمریکا آمده بود و بخاطر آشنایی قبلی  

 همخانه شده بودیم.  

خوابگاه     به  بیشتر  البته   ما  اطاقه   دو  کوچک  آپارتمان 

ه هرشب یکی دو تن کمپانی باله نیویورک شباهت داشت ک

ر  گوشه و کنادر    از اعضای آن بخاطر نداشتن جای دائمی،

آن بیتوته میکردند.  تقریبا اغلب رقصندگان شهر نیویورک  

و بخصوص آنهایی که تازه شروع کرده بودند و پول چندانی  

در نمی آوردند کلید آپارتمان ما را داشتند و شبی نبود که 

نفر آدم تازه آشنا نشوم.  از اخالق  موقع ورود به خانه با چند  

صحبتی    این رقصنده های حرفه ای خوشم می آمد و از هم

لذت میبردم.  همخانه ام که اغلب مواقع از درد    با آن ها  

در وان آب داغ    ، عضالت رن  میکشید، شبهایی که خانه بود
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دراز میکشید و من روی سرپوش توالت فرنگی روبروی او  

 کشیدیم و حرف می زدیم.   می  فعلمی نشستم و سیگار

می هفتم  خیابان  به  گردش  برای  پشت    گاه  از  و   رفتیم 

ه، از روی کنجکاوی،  دگرباشان شیشه رستوران های محل

جنسی، مردان همجنسگرا و زنان لزبین  را  دید می زدیم. 

نواحی  همخانه ام   گاه  بود  شده  عضو خانقاهی در همان  و 

میپرداخت.     فان دراویشساعت ها در آنجا به  آموختن عر

یکبار هم که پول اجاره خانه را نداشتیم، او از پارچه های  

لباس   چند  قفلی  سنجاق  و  ارزانقیمت    " پانکی" رنگارنگ 

درست کرد و من آنها را به بوتیک های زیرزمینی ویل  به  

و آن شب بعد از پرداخت کرایه   مبلغ قابل توجهی فروختم

ا ز همان رستوران های خانه یک شام مفصل هم در یکی 

  باله   با  همخانه ام  به محل تمرین هایگاه  .    محله خوردیم

  - "منهتن"در وسط شهر   قدیمی  یک استودیوی بزرگ    -  او

این تمرین ها  را  تماشا می کردم. در    همرفتیم و من  می  

  ستاره باله  روس بزرگترین    " میکائیل باریژنیکف  "آن زمان  

ز  ابه آمریکا پناهنده شده بود  که بتازگی    "نوریف"بعد از  

معروفیت زیادی برخوردار بود و همخانه ام به من گفته بود  

که او گهگاه برای نرمش  به همین استودیو می آید و من   

که و بدن ورزیده اش دیدن او   شانس  هم بیشتر  به خاطر 

همه   همانجا جلوی  گفتند  تا  می  عریان می شود  و  لخت 

   میرفتم.  ه محل تمرین آن ها ب کند لباس هایش را عوض 

به روابط نزدیکتری    "ترنس"در همین زمان دوستی من و    

بیشتر همدیگر را می دیدیم. گاه به تماشای انجامید و ما  

می   مختلف جاز  های  کلوپ  به  هم  ها  اغلب شب  و  فیلم 

محله   های  گردش  این  در  گیالس  بین    "ویل   "رفتیم. 

  از من بزرگتر بود،  می او که  چندین سال      ،  "کنیاک"های

  . "ویل "شود بین من و فرهنگ  بوهمی  بوشید تا رابطی  ک

تشنه یاد گرفتن بودم  در آن زمان ها بیش از هر چیز،  من 

درباره موضوعات مختلف    با عالقه و حوصله    ها  و او ساعت 

از جمله ، زبان و  ادبیات آمریکایی ، شاعر مورد عالقه اش  

  بلوز پدر    "رابرت جانسون"یقی  موس،   "وکوفسکیچارلز ب"

 حرف میزد.   "چت بیکر"آمریکا  و  ترومپت نوازی بنام 

در این رد و بدل فرهنگی با ترنس، من هم درباره غربت،   

غریبی،  وچیزهای غیرقابل ترجمه ای  مثل  آسمان شیری  

خاطره رنگ  تهران در آخرین نگاه از پنجره یک هواپیما،  

گذرآفتاب از البالی شاخه های درختان گالب دره ودرخت 

خرمالوی حیاط خانه مان  در کوچه خلیلی  خیابان دربند،  

خشک شده بود و دیگر    پیش از انقالبه سال های آخرک

 میوه نمیداد حرف می زدم.  

ما ساعت ها  میکوشیدیم تا از میان تفاوت های فرهنگی  

آپارتمان نیمه  به وجوه مشترکی برسیم که غالبا  شب ها  به  

بیلی  "و شنیدن   صدای    تاریک او در  خیابان چهاردهم  

   ختم میشد.  و عشق بازی طوالنی مدت "هالیدی

خارج   "ترنس "اغلب  صبح ها وقتی با عجله  از  آپارتمان  

 "نوساز   ساختمان در آن زمان   میشدم تا به سر کارم در

بروم،  در داخل آسانسوری که  اغلب   "مرکز تجارت جهانی  

واقعه   آن   از   هایی  نشانه  دنبال  به  چشمم   بود،   خالی 

جان   به  وارهال"تیراندازی   خونی  بود  "اندی  قطره   ،

محل   یا  اطاقک،  دیواره  براق  برنجی  سطح  روی  خشکیده 

تیر و بارها   یاترکش  مصنوعی!   موی سفید  تار  یک  حتی 

پیش خودم مجسم می کردم که آسانسور در یکی از طبقات    

وارهال "می ایستد و ناگهان    -مثال طبقه هفتم    –ساختمان  

ر در طبقه  . یا اینکه آسانسو شوندی وارد م با همراهانش  "

در حالیکه یک روزنامه   "اندی وارهال"هفتم می ایستد و  

را میخواند ، همانطور بی خیال وارد آسانسور  تا شده  نیم 

آسانسور هرگز در طبقه هفتم توقفی نداشت    این  میشود!  اما

من   خیابان    هیچوقتو  ساختمان  باریک  راهروهای  در 

 چهاردهم با اندی وارهال روبرو نشدم.

چندی بعد  ضمن یک خانه تکانی  مقداری از   "ترنس  "  

کتاب هایش را به من بخشید.  من در میان آنها عالوه بر  

السرطان"و    "کامو"  "غریبه  " راس  میلر   "مدار  هنری 

در جاده   " به  کتاب    "برزیلدر  کارناوال  "کتابی در مورد  و

در  " که  برخوردم  کرواک  های    جک  سال     50حوالی  

نفره ای   به   تکود. کتابی در باره سفرنوشته شده ب  میالدی

و طومار مانند که در اصل    سبکی تازه  که با    دور آمریکا  

روی کاغذهای ضخیمی که به عنوان حوله در توالت های  

  کتاب   عمومی از آن ها استفاده می شود نوشته شده بود.  

که است  افرادی    با    "جک"روایت نکته به نکته  مالقات   

کنند.  کرواک با  گونی را  برای او نقل میداستان های گونا

  آورد و انقالبی در رمان نویسی مدرن بوجود    همین کتاب ،

نسل    درنهایت جک کرواک و دوستش  نیل کاسیدی  بعدها  
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 تازه ای از نویسندگان آمریکایی و پدیده ای  بنام  جنبش

راهی  که  رهروان دیگرش    را پایه گذاری کردند.    "بیت"

گینزبر" قصیده    "گآلن  ویلیام "و    )زوزه("هاول"شاعر 

  بودند. یا )ناهار عریان(    "نیکد النچ"نویسنده  کتاب    "باروز

در نهایت  این سه اثر  ادبی مدرن ،  برای نخستین بار، تمام  

سنتی   های  زندگی نسل  ارزش  رای   شیوه  و  گذشته 

 گرفت.آن دوران را به چالش    "آمریکایی"

زمانی  که جامعه   ،  در اولین سالهای  دهه پنجاه میالدی  

محافظه کار و سربه زیر آمریکایی در اوج تکاپو برای مال  

می سر  به  اندیشی   آخرت  و  با   اندوزی  زنهایش  و  برد 

تن و در  پیشبندهای گلدار در آشپزخانه در حال کیک پخ

باغچه ها در حال گل کاشتن بودند و پسرانش با سرو صورت  

اصالح شده و ژاکت های قهرمانی تیم بسکتبال مدرسه و  

موهای دم اسبی با  تصویر نمونه  یک خانواده  ،  دخترانش 

، در گوشه ای دیگر از همین  آمریکایی را به دست میدادند 

ب در جستجوی یک انقال  " زیرزمینی"ک جامعه  مملکت ی

در حال شکل گرفتن  فرهنگی و جامعه ای  به شدت  فردگرا  

قبیله زیرزمینی با شهامتی    اعضای همینبود.  چندی بعد  

دور از تصور و انتظار، تمام اعتقادات آن جامعه میانه رو و  

 بردند. سر به زیر را زیر  سئوال 

محله زندگی آن زمان     یا همان    "ویل "محله  در حقیقت  

کافه های خیابانی و    ،ی باریک  و طویلکوچه ها  ، با  من

های    اش،  زیرزمینی فروشی  کتاب  و  نقاشی  های  گالری 

محل   ،  از صدسال پیش به این طرف  یشتاریک و تو در تو

مدرن  و  آوانگارد بوده ا  پس،  هنرمندان زیرزمینی  حشرو نشر

می  است.  محله ای که روی پرده  چند سینمای کوچکش 

از     شد فیلمهایی  آل"،  "آنتونیونی " همزمان  ن،  وودی 

لینچ"و    "کوروساوا" تماشا کرد. در سالن های   "دیوید  را 

و   "پیتر کایوتی" ،  "رابرت دونیرو"و    " آل پاچینو"تئاترش  

  رفتند روی صحنه می    خودشان   برای دل   تنها     "بن گازارا"

اش   شبانه  های  کافه  در  کینگ  " و  بی  دایانا "و    " بی 

 می خواندند.   "بلوز" برای جمعیتی کوچک "واشینگتن

نسل      که  های  بیت  آنهایی  شیوه  در  گذاشتند،   پایه  را 

از این جنبش و از یکدیگرحمایت    ،زندگی هم چون در هنر

کردند. آنها  تصویر  سر و وضع مرتب و کراوات زده  را فدای  

استفاده از قدرت تبلیغات کردند.  قدرت تبلیغاتی که در آن 

و    زمان در  مو و ریش بلند و انتخاب لباس هایی که فردیت

خودگروی، و باورهای سیاسی آن ها نهفته بود خالصه می  

دولت ها به خاطر افراد بوجود آمده اند "اور که شد  و این ب

 ! "و نه افراد به خاطردولت ها

از   و   همین  آنها   آثار  نمایش  برای  محرکه   نیروی 

استفاده کردند.  سنت ها شان هم  استعدادهای  نهفته خود 

چپ  نوعی  شد.   آن  جایگزین  فردیت  و  شد  انداخته  دور 

نهای یا خالف جهت شنا کردن و در  با  گرایی  ت  مخالفت 

از مثبت ترین آثار این نسل انقالبی    ،جامعه مصرفی آمریکا

در   من  زندگی  سالهای  در  که  در    "ویل "آمریکاست 

هنوز   برنیویورک  آن  محله   اثرات  این  مردم   زندگی 

 دیده می شد.  "بوهمی"

گرینویچ  "در نیویورک  و     مهاجرروزهای زندگی من ایرانی  

روزهای    ، "بیت"با ضربه های    تا  پیش از  آشنایی   "ویل   

بود و سردرگمی  برای     . شایدتنهایی  من  که   بود  همانجا 

آشنا شدم.    و مفهوم آزادی اولین بار با روح عریان  بشریت  

اما  آنچه از آن دوران  در من رسوب کرده اثرات  بی باکی   

باروز" هنر    "ویلیام  تجلی  آلن   "اشعار  پروایی  بی   –در 

از سنت های قدیمی   "جک کرواک  "  و گریز     "گینزبرگ

نویسندگی  است. این که بشر آزاد به دنیا می آید و آزاد  

میمیرد و در طول این حیات معجزه آسا حق آن را دارد که 

  ی حتی ساختار استوارترین مبانی  تثبیت شده ی این جهان

 دهد.بمورد  سئوال قرار هم  را

 
 زن زندگی آزادی اثر فیروزه خطیبی 
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 کابوس 
 

 دوست گرامی، 

عبث   کاری  کابوس  از  نوشتن  واقعی،  کابوس ِ  این  در 

نماید. باید پوست کرگدن داشت تا این کابوس واقعی را  می

تاب آورد. بیش از دو ماه، روزانه انبوهی عکس و فیلم و خبر  

گاهی و گاه به رغم قطع شدن گه  –های مجازی  از رسانه

زمانه و  اینترنت  فیلتر  طوالنی  هم  را  فیلترشکن  که  ای 

مان شده است ناسزا شنیدن، سیلی  سهم روزانه  –کنندیم

و باتوم خوردن؛ حتا اگر رهگذر باشی و برای خرید نان رفته 

باشی سر کوچه. چهل و سه سال تحقیر یک باره در طول 

تر گرفته تا بدانی به عنوان زن، اگر ی کریه چند هفته چهره

سلیمانی زینب  متعهشبیه  نه  نباشی،  که شان  ضعیفه  ی 

غنیمت جنگی مشتی مادرانگل و پدر ویروس هستی. شما  

بینید، اما بودن در این فضای عفن  شنوید و میخبرها را می

ی  گیر و حس کردن فشار در هر دم روز و شب با واهمهنفس

ات را بکوبند چون صدات را از مهتابی  که بیایند در خانه این

شنیده زده خانه  فریاد  که  آزادیاند  زندگی  زن  توان  ای  ؛ 

 طلبد. بسیار می

می انسانی  توان  و  تاب  از  بیشتر  بس  توان  و  خواهد تاب 

آینده کشتار جوانان  تجاوز، شکنجه،  خبرهای  ساز شنیدن 

ایمانان. تاب و توان بس بیشتر  ترین بیوطن به دست شقی

می انسانی  توان  و  تاب  خبرهای  از  شنیدن  خواهد 

باجگروگان  و  و  گیری جسدها  پدر  از  کنار خواهی  مادران، 

وقیح به  گاهی  و  ارعاب  و  تطمیع  تهدید  شکل  ترین 

تا کسی دم برنیاورد. در  "ی شهیدبخشیدن کارت خانواده"

نمی هیچ  مژ  و  کژ  اوضاع  کشته  این  از  دقیقی  آمار  توان 

آن آورد.  دست  به  شنیدهشدگان  شنیدهچه  و  بی  اید  ایم، 

 ی کوه یخ است.  تردید قله 

به اعدام بسیار واقعی  باره اید درچه که شنیدهآن تهدید  ی 

تر. پلک  است و خطر کشتار و خونریزی بیشتر بسیار واقعی

می هم  بر  چهرهکه  کشته  گذاری،  شدگان،  دستگیر  ی 

تجاوزشدگان می و  پلکآید میشدگان  و  نشیند پشت  ات 

می از چشمان  با  خواب  همراه  بیاید،  هم خواب  اگر  رباید. 

 کابوس است.  

 

ام در هواپیما.  ها، به خواب دیدم که نشستهدر یکی از شب

یک ردیف  آن  داخل  که  گذاشته  هواپیمایی  نیمکت  دست 

های مدرسه و بخش از ما بهتران نداشت  بودند، مثل نیمکت

)برابری در رویا(. دری هم وجود نداشت که کابین خلبان را  

از بخش مسافران جدا کند. من در قسمت جلو نشسته بودم  

دیدم. موتور ن خلبان. همه چیز را به وضوح میو نزدیک کابی

هواپیما روشن شد، اما بر خالف معمول که یکی دو کیلومتر  

راند تا شتاب بگیرد برای پرواز، از همان ابتدا  روی زمین می

اوج گرفت. با سرعتی غریب و دیدم که روبروی هواپیما دیوار  

ور بلندی است. وحشت کردم، از جا بلند شدم و با سرعت ن

به  هواپیما  دم  همان  هواپیما.  انتهای  به  رساندم  را  خودم 

دیوار خورد و دو نیم شد. مسافران بخش جلو همه تکه تکه  

یافتیم.   نجات  مرگ  از  آخر  قسمت  مسافران  ما  شدند. 

نمردیم. تا به خود بیاییم، موجوداتی خشن حمله کردند به 

سرا. ما و شروع کردند به زدن و بعد ما را بردند به یک سر

علی کریمی )فوتبالیست شجاع( هم آنجا بود، زخمی شده 

اش خون جاری بود. در آن اوضاع  با لباس مندرس و از بینی

هم   را  کریمی  علی  اوه،  اوه  اوه  گفتم  خودم  با  وحشتناک 

 گرفتند. 

گشت  شبیه  زن  سه  دو  که  بودم  نیامده  خود  به  هنوز 

دی را نشان  ام، آمدند سراغ من. مرها که بسیار دیده ارشادی

دادند به هیئت احمد خاتمی امام جمعه تهران با همان داغ 

ی  ریایی بر پیشانی و چشمانی خونبار و گفتند باید صیغه

زدم: من کافرم، من کافرم،  این حاج آقا بشوی. من فریاد می

شم. همان وقت مردی که انگار رییس یا  ی کسی نمیصیغه

گوشفرمانده  در  و  شد  نزدیک  بود  پچششان  کرد.  ان  پچ 

دیدم که ایرانی است، اما شنیدم که به زبان فرانسه حرف  می
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پچ آن آقا که تمام شد، یکی از آن زنان مرا به اتاق زد. پچمی

ام داد که خوردم  دیگری برد. پا به درون اتاق نگذاشته هُل

ی  زدم که من صیغهزمین. افتاده بودم روی زمین و فریاد می

نمی ازکسی  یکی  چهره  شم.  با  چشمان  زنان  و  کریه  ای 

ای  ام و دست برد و اسلحهخونبار آمد و نشست روی سینه

ام زده ام. بهتاز توی شورتش درآورد و گذاشت روی شقیقه

   "کشمت.شی، یا مییا صیغه می "بود. به من گفت 

ی تهدید، در اتاق شکسته شد و گروهی داخل  در آن لحظه

 شدند و فرارم دادند.  

بی طنزت  در  آن  با  همیشه  مثل  که  روبرو شدم  تو  با  رون 

کنی؟ تو االن باید داخل  سواد، اینجا چه میتنبل بی"گفتی  

ی سر و وضعم شدی و گفتی  بعد متوجه  " بودی.هواپیما می

به پاهام نگاه کردم و دیدم کفش   "چرا کفش پات نیست؟"

 .  "آخه فرار کردم"ندارم. گفتم 

گفتی   و  گرفتی  را  خونهبیا  "دستم  آرامش    "تون.ببرمت 

ات هم خوشحال بودم هم متعجب.  غریبی داشتی. از دیدن

 کنی.  کردم تو اینجا چه میو فکر می

های شلوغ و درب و داغون گذشتیم.  راه افتادیم، از خیابان

 گذشتیم.  های شهری جنگ زده میانگار از خرابه و ویرانه

کردم چه خوب که تو هستی و با افراد  در راه خانه فکر می

شوی. همه را با هم. مادرم تو را یک بار  ام آشنا میخانواده

 اند. دیده، اما باقی خانواده تنها اسمت را شنیده

مادرم در را باز کرد و به تو خوشامد گفت. متوجه نشد که 

د که به  لباسم ژنده است و کفش به پا ندارم. تعجب هم نکر

 جای سفر با هواپیما اینجا هستم.  

داخل خانه که شدیم، همه بودند، حتی پدرم که در سال 

فوت کرده است. و نیز برادرم که سی سال است در    2003

 کند. هلند زندگی می

و جیغ  من شدند  و وضع  متوجه سر  تازه  و خواهرم  مادر 

 کشیدند. با جیغ آنان از خواب پریدم. 

ناک در گلو و کشیدم. با دردی وحشتبه سختی نفس می

 ی تیروییدم.  غده

 1401آبان   –تهران 
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 اسد مذنبی 

 
 خاطرات آن سالها  

شب هنگام روی تخت یک مسافرخانه دراز کشیده و ضمن  

خواندن کتاب به حرف هم اتاقی ها که هرکدام از دیار خود  

برای انجام کاری به تهران آمده بودند گوش می دادم که 

طبق  شود.  می  کنده  جا  از  دارد  اتاق  در  کردیم  احساس 

به   اتاق  کن   در  و  پریدم  جا  از  فنر  مثل  قبلی  تجربه 

ترس و نمازخواند از  ن مشغول شدم. سه شهرستانی دیگر 

تعجب خشک شان زده بود و به من که فشنگی و بی وضو 

همین   در  نگریستند.  می  بودم  نماز خواندن شده  مشغول 

لحظه در باز شد و سه پاسدار دالور و خشن به داخل اتاق 

هجوم آوردند. بازرسی از ساک ها شروع شد و جستجو برای  

دیگر   چیزهایی  ادامه  یافتن  چیست  دانستیم  نمی  ما  که 

یافت. آن سه نفر با نشان دادن شناسنامه های خود از دلیل  

آمدنشان به تهران گفتند و برادران پاسدار منتظر بودند نماز 

من تمام شود تا به سئواالتشان پاسخ دهم. و من با فشار 

آوردن به حافظه ام سعی می کردم نمازی را که در کودکی  

ر یاد گرفته بودم به خاطر بیاورم. پدر شرط و با تشویق پد

گذاشته بود هرکس نماز بخواند به ازای هر وعده اش پن   

قران دریافت خواهد کرد و ما به عشق بیست و پن  قران 

که در کودکی پول قابل مالحظه ای بود، بدون آنکه معنایش  

را بدانیم، نماز می خواندیم تا پول بلیت سینما و مخلفاتش 

د. پدرمی گفت برای نزدیکی با خدا باید نماز خواند،  جور شو

اما دلیل اصلی ما برای خواندن نماز، نزدیکی به گیشه سینما  

بود بخصوص وقتی فیلم داراسینگ و حسین کرد شبستری  

و امیرارسالن نامدار و گن  قارون بر پرده تنها سینمای بی  

ار  سقف بندرعباس نشان داده می شد. یکی از برادران پاسد

احمد   سوخته  زمین  رمانِ  باشد  یافته  گنجی  اینکه  مثل 

محمود را برداشت و به من که زیرچشمی آنان را می پاییدم،  

با   توئه؟  با لحنی خشن پرسید این کتاب مال  نگاه کرد و 

به انسان دست می دهد  صدایی آرام که پس از ذکر خدا 

سن  گفتم بله برادر! گفت با من بیا. در طبقه همکف پاسدار م

چند   از  بازجویی  مشغول  آمریکایی  سبز  اورکت  با  تری 

میدان   کمیته  به  انتقال  راه  در  بعدا  بود.  دیگر  مظنون 

بهارستان، فهمیدم از یکی از مظنونان، آبکی گرفته بودند و 

من  و  کتاب  به  نگاهی  فرمانده  جناب  تلخکی.  دیگری  از 

است   داستانی  گفتم  پرسید.  کتاب  محتوای  از  و  انداخت 

به دفاع مقدس! برادر جان برکف صفحه ای از کتاب  راجع  

را بازکرد و خواند ولی مثل اینکه چیزی دستگیرش نشد.  

ما را به داخل پاترول   2 .بالفاصله گفت با من به کمیته بیا

نیسانی که به دلیل حروف انگلیسی روی بدنه اش نزد مردم  

به چهار ولگرد دیوث شهره بود، هدایت کرد. از ترس داشتم  

قالب تهی می کردم که فرمانده از من، که خود را به موش  

مردگی زده بودم پرسید بچه کجایی؟ یک لحظه ذهنم رفت 

به طرف سخنان گه هربار امام راحل درباره وحدت شیعه و  

سنی و تبلیغاتی که علیرغم اعدام و دستگیری سنی های  

ایران در رسانه های دولتی شاهدش بودیم. آخرین تیر را در  

هستم!  ت بندرعباس  های  سنی  از  گفتم:  و  گذاشتم  رکش 

برادر نیز که گویا تخطی از فرمایشات امام راحل را گناهی  

نابخشودنی می پنداشت، به راننده گفت ترمز کن. ماشین  

و  ملت  خیابان  نبش  سر  بربری  نانوایی  روبروی  درست 

بهارستان توقف کرد و من به دستور فرمانده از ماشین پیاده 

رمانده با لحنی که معطر به رایحه اسالم ناب محمدی  شدم. ف

از   قبل  برادر ما وظیفه داریم هر سال  بود گفت: ببخشید 

و  باشیم  داشته  نظر  زیر  را  انقالب  تحرکات ضد  فجر  دهه 

برادر   به  را  کتاب  این  ندارد  اشکالی  اگر  افزود،  بالفاصله 

جانبازم هدیه کن که عاشق جبهه و شهادت طلبی است! در  

لحظه اگر خود احمد محمود هم مصادره می شد برایم  آن  

بی تفاوت بود چه رسد به کتابش. بی درنگ زدم بچاک تا  

زودتر خود را به خانه یکی از بستگان پدر در نیاوران برسانم 

چون جرأت برگشتن به مسافرخانه، علیرغم پرداخت سی و 

 ...پن  تومن کرایه آنشب را نداشتم



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

121 

 

 افسانه خاکپور 

 
 کاله گشاد و عمامه سیاه  ؛وهفتپنجاه 

دیکتاتوری  ضد  تظاهرات  درتمامی  که  دانشجویی  بعنوان 

نیروهای  شاه شرکت داشته و شاهد سرکوب مردم توسط 

انتظامی شاه در تهران بودم و حتی از شهید شدن  با خیال 

 نیز ابایی نداشتم. آزادی و استقالل میهنم 

در آذرماه پنحاه وهفت برای دیدار خانواده به شیراز رفتم و  

در تظاهرات دانشجویان و مردم این شهر هر روز در دانشگاه 

و در خیابانها بودم اما تظاهرات در شیراز آن شور و هیجان  

را نداشت. تهران  انقالبی  التهاب  بود    و  فضای نسبتا آرامی 

انقالبی من تناسبی نداست.    که با روحیه پرشور و  هیجان 

شیراز   در  کنندگان  تظاهر  با  سختی  برخورد  هم  ارتش 

 نداشت.     

با اوجگیری قیام بهمن و برای حضور در این لحظات تاریخی  

 عزم رفتن به تهران را داشتم. 

اصرار و التماس پدر و مادرم برای مانع شدن بر سر راهم به  

پی در  که  ازخطری  هرچه  نرسید  حکومت  جایی  و  بود  ش 

 نظامی در تهران گفتند حرفی بگوش من فرو نرفت.  

در   شدن  کشته  هم  شاید  و  شرکت  و  حضور  برای  پس 

تظاهرات میلیونی تهران با هیجانی وصف ناپذیر، شبانه سوار  

 اتوبوسی شدم که به سمت تهران می رفت. 

سفری پرمخاطره بود ولی کشته شدن در ازای آزادی در آن  

 همیتی نداشت. شرایط برایم ا

جاده طوالنی و پرپیچ و خم در تاریکی شب خلوت بود و  

 مسافرین اتوبوس هم بیشترمردان.  

با   را  ما  اتوبوس  جلوی  ماموران  اصفهان  های  نزدیکی  در 

دستور  راننده  به  و  دادند  ایست  آن  به  و  گرفته  اسلحه 

 بازگشت بعلت  برقراری حکومت نظامی را دادند.

رف تهران را نداشت. راننده به هیچ ماشینی حق رفتن بط

ناچار ما را در نیمه شب دوباره دست از پا درازتر به شیراز 

 برگرداند...

با بازگشت اجباری من پدر و مادرم نفس راحتی کشیدند و  

شاه  سرنگونی  تا  شیراز  مردم  تظاهرات  به  دیگر  بار  من 

 پیوستم. 

چند ماه پیش از آن اسم خمینی بعنوان مخالف حکومت  

بر زبانها افتاد ما جوانها وقعی به سخنان  این آخوند و  شاه  

و   پیروزی  اتحاد  بدنبال  گذاشتیم.   نمی  او  غریب  لهجه 

 سرنگونی شاه بودیم. 

ها در  ایدارها و تودهپدرم با یادآوری کودتا و نقش عمامه

سرنگونی مصدق با نگرانی میگفت نباید به آخوندها اعتماد  

زادی و دمکراسی به تظاهرات کرد و من می گفتم ما برای آ

 میرویم و با آخوند کاری نداریم. 

آنها  طرفداران  شعار  و  بود  پیروزی  مبارزه  اتحاد  ما  شعار 

 آزادی استقالل جمهوری اسالمی. 

به همه پرسی جمهوری اسالمی آری نگفتم اما دوسال بعد 

روپوش   و  روسری  پوشیدن  به  مجبور  ازمقاومت  پس  و 

 اسالمی شدم.  

به بعد هرروز خبر میرسید که پسر یا دختر    از سال شصت 

همسایه، دوست و آشنا، همکالسیهای دبستانی، دبیرستانی  

یا یک   اعالمیه  فقط به جرم داشتن یک  و دانشگاهی من 

کتاب و روزنامه  یا به دلیل شرکت در تظاهرات بدون وکیل 

و محاکمه عادالنه با حکم حکام شرع زندانی و اعدام شدند 

 و آینده سازان ایران بودند.   آنها جوانان 

اما رویای آزادی وعدالت اجتماعی و حکومت مردمی درسال   

وهفت با برقراری دیکتاتوری دینی خیالی بود خام که پنجاه

 ما را از خواب خوش پراند. 

 ناتمام 
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 هادی خرسندی 

 
 چرا گفتی رهبر الدنگ؟ 

 

 دادگاه

 . بایسته متهم –قاضی 

  ممکنه   میکنهِ  درد  پام  من  قاضی  آقای  ببخشید  –متهم  

 واستین؟  پاشین خودتون

 میکنه؟  درد پات چرا –

 از اون لباس شخصیه بپرسین.  -

 خیله خب. همونطور نشسته خودت را معرفی من. -

 اسمم متهمه.  -

 شوخی داری؟  -

چیه.    - اسمم  میکنه  فرقی  چه  شما  واسه  جناب.  واهلل  نه 

 ین یکی از دستگیر شدگان جنبش انقالبی. بنویس

 اغتشاشات.  -

 جنبش انقالبی.  -

 خفه. اغتشاشات.  -

 میتونم وکیل داشته باشم؟  -

 له. چند تا میخوای؟ گفتم بیارن برات. -بع-

 کنم شوخی میفرمائید. فکر می -

ببین بچه جون دو تا اتهام داری یکی از یکی بدتر. یکی    -

 لیه تمامیت ارضی مملکت. توهین به رهبری یکی توطئه ع

 بعله.  -

  روم   الل  زبانم  بالنسبت   بالنسبت   اول توهین به رهبری.  -

 ما؟  الدنگ رهبر گفتی چرا استغفراهلل صد دیوار به

 ه اهه! چرا آقای رئیس تشریف بردند زیر میز؟ 

دادگاه    این  آوردن  زبان  به  برای   همیشه  ایشان  –منشی 

 .برندمی تشریف میز زیر سخیف عبارت

گفتن »ننگ ما ننگ ما«، پس ما هم  آقا اونوریا می  -متهم  

 دادیم »رهبر الدنگ ما«. باید جواب می

 خفه شو!  -رئیس 

 باشه آقای قاضی. -

چرا چنین مزخرفی گفتی؟ تو اصالً میدانی الدنگ یعنی    -

 چی احمق ؟ 

ها آمده الدنگ بله قربان. در فرهنگ دهخدا و باقی فرهنگ  -

شخص بیکاره و مفتخور و مزاحم و بی غیرت و بی  یعنی  

معنی و بی سر و پا. ما هرچی حساب کردیم دیدیم توصیف  

کامل مقام معظم رهبری است. شما خودتان قضاوت کنید.  

 فردا باید جوابگو باشید. 

متهم خفه! به جرم اقدام علیه تمامیت ارضی کشور، ده    -

 سال زندان! 
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 حمیدرضا رحیمی 

 
  سوگواری 

 ( طنز نوشته های هفتگی) از میان مکتوبات فدوی

hrrhazl.wixsite.com/hazl-com 

  
فدوی غفلتاً متوجه شد که شماری از برادران بسیجی مأمور 

زنند!   می  زار  دارند  شریف،  دانشگاه  در  )عکس  خدمت 

 و اما انگیزهء این عزاداری: پیوست( 

اینکه  * دعا و گریه بسیجی های دانشگاه شریف به خاطر 

اند و با پسرها در سلف مختلط  دخترها حجاب از سر برداشته

 شدند!

 
نیز مصیبت وارده را به حضرت بقیۀ اهلل االعظم  باری، فدوی  

العظما   اعلیحضرت  )ع (،  فداه  روحی  ارواحنا  زمان  امام 

حج    و  آیات  حضرات  تخریباته،  دامت  ای  علی)ع(خامنه 

اسالم، ضاعف اهلل اموالهم اجمعین، و توابع سببی و نسبی  

آنان، کثراهلل امثالهم، به ترتیب ریش و داغ نعل بر پیشانی، 

  قاصم  درگاه  از را  بازماندگان  عمر  بقای  کرده،  عرض تسلیت

 . است آرزومند الجبارین،

 فاتحه مع الصلوات! 

 ..! بپایان آمد این جوهرمطالب همچنان باقی

 علی اهلل التکالن و هوُالمُستعان فی جمع امور 

 ترسائی  022از برجام االحرام  سنه نوامبرالمنوّرششم  

 فدوی  -کتبۀالفقیر کمتر از قطمیر 

 تا درودی دیگر، بدرود

hrrhazl.wixsite.com/hazl-com 
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 شعر 
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 دو شعر از علیرضا آبیز 

 
 خیابان بهبودی 

 

 سوگواری ست گاهِ

 که جوانان در بندند 

 از خون می چرخند و آسیاب ها 

 سرخ تهی مانده ست  شت از انگورِچرخُ

 

 سوگواری ست گاهِ

 که جوانان بر دارند 

 و آسیاب ها از خون می چرخند 

 سفید تهی مانده ست  شت از انگورِچرخُ

 

 کاشمر گذر کردم دشتِ از

 سرها به هر سوی افتاده دیدم

 بلخ گذر کردم  رغزارِاز مَ

 تن ها به هامون بر آمده بود 

 آوازی تلخ سر دادم 

 آسیاب ها از خون می چرخید 

 

 از رودخانه گذشتم از صحرا 

 متفتیده گذشت از کوهِ

 رمیده گذشتم  از دشتِ

 آسمان در افق آبی بود

 

 خون آلودی به خواب دیدم  تبرِ

 سفیدی به خواب دیدم  طنابِ

 جامه ی پاکیزه ای به خواب دیدم 

 

 نحر شده ای در خواب دیدم  شترِ

 سر بریده ای دیدم  گوسفندِ

 قوی سپیدی از دلم پرید

 

 یدم تغلریایی  دؤیایی به رؤاز ر

 خواب دررسید  شب به نیمه آمد و گاهِ

 جامه بر تن دریدم

 گیسو پراکندم

 در کوچه مسکن کردم

 

 شب تا به صبح از میزم صدای گریه می آمد 

 

 دیوار رقصان 
 

 دیشب  در خواب شعری سرودم

 مثلِ هر شب 

 شعری شفاف که چون منشوری بر من تابید 

 از آن را یادداشت کردم:  برخاستم و سطری 

A dancing wall appeared before me 
 دیواری رقصان برابرم ظاهر شد 

 دیواری رقصان؟ چرا رقصان؟ 

 چرا به انگلیسی بر من ظاهر شد؟ 

 دیوارِ رقصان مگر چه عیبی داشت؟ 

dancing wall  چه جادویی؟ 

 من که یک شاعرِ پارسی هستم 

 دیوارِ رقصان را خوش تر دارم 

 دیوارهای بسیار در خاطر من است 

 من  در خاطره ی پارسیِ

 

 در خواب هم شاعری پارسی بودم 

 می ترسیدم یادداشتِ روزانه بنویسم 

 می ترسیدم همخانه ام علیِ مصطفایی 

 مرا به اطالعات لو بدهد

 مرا به کوهسنگی ببرندمی ترسیدم 

 1ممیز  13به پالک 
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 نعمت آزرم 

 
 

 کالس درس و پر سیمرغ 

 ها در تاریخ ایران سال فردوسی است همۀ سال

 »درآمدی بر شعر: کالس درس و پر سیمرغ« 

فروردین   نیمۀ دوم    - خورشیدی که دانشگاه ها    1358از 

انقالب از  های   -پس  کالس  تعطیلی  تا  شدند،  بازگشائی 

که  هائی  تصفیه  یعنی  فرهنگی”  “انقالب  بهانۀ  به  درس 

شکست،  هم  در  را  ها  دانشگاه  علمی  بنیۀ  فقرات  ستون 

نهادهای آموزش عالی ما، شکوفائی و حال و هوای ویژه ای  

تجربه کردند. در میان امواج شور و   انقالبی که را  هیجان 

را همواره سرشار می داشت و در کنار  فضای دانشگاه ها 

گسترش سازمان های گوناگون دانشجوئی در پیوند با حزب 

اتفاق   ها و سازمان های سیاسی، موضوع مشترک و مورد 

اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان همانا آزادی و استقالل 

. شوراهائی که در  دانشگاه ها از رهگذر تشکیل “شورا”ها بود

هر دانشکده با حضور دانشجویان در کنار استادان، مدیریت 

در همۀ سویه های آموزشی و صنفی را حق مسلم و طبیعی 

روزهای  نخستین  از  راستا  این  در  و  دانستند  می  خود 

بازگشائی دانشگاه ها این “شورا”ها با قدرت سیاسی بر آمده 

که   حکومتی  داشتند.  درگیری  انقالب  حوزة از  از  بیرون 

را بر   -به ویژه در امور آموزشی -اقتدار خود هیچ استقاللی 

نمی تابید و نمونه اش تبدیل دانشگاه تهران به “مُصّلی” از 

کردن   مثله  و  بود  ها  دانشگاه  بازگشائی  روزهای  نخستین 

کتاب های ادبیات و تاریخ مدارس از هر چه مفهوم ایرانیت  

شاه مطلب،  هر  بر  مقدم  و  همۀ  داشت  از  زدائی  نامه 

  58-59های درسی ... و از میانه های سال تحصیلی  کتاب

دیگر مسلم بود که قدرت سیاسی حاکم، وجود دانشگاهای 

استوار   سنگر  عنوان  به  هوائی  و  حال  چنان  با  را  مستقل 

چنان   تابد و اصوالً  برنمی  فرهنگی علیه واپس گرائی اش 

“جمع   اسالمی  جمهوری  نظام  وجود  با  هائی  دانشگاه 

 نقضین” اند... 

یران” من در دانشگاه هنر در واحد عمومی “تاریخ فرهنگ ا

دیوان حافظ را با عنوان: “حافظ، حافظۀ تاریخی ایران” متن  

  - در چند دانشکده  -درسی قرار داده بودم و در دانشگاه ملی  

تا  از مشروطیت  انقالب” یعنی  فاصلۀ دو  فارسی در  “شعر 

تنها   دوم  نیمسال  در  اما  دادم.  می  را درس  بهمن  انقالب 

رغ یادگار شاهنامه درس دادم. شعر کالس درس و پر سیم

 آخرین درس من پیش از تعطیلی دانشگاه ها است. 

از   پیش  تا  که  بود  بخشنامه کرده  علوم  خرداد   15وزارت 

می باید همۀ کالس ها و آزمون ها پایان یافته باشد.    1359

در واپسین کالس های پیش از امتحانات، رویه این بود که 

اختیار  در  کالس  فرصت  و  نشود  داده  ای  تازه  درس 

هاشان در بارة درسی که نیم سال  دانشجویان باشد تا پرسش

تحصیلی خوانده اند را با معلم هاشان در میان بگذارند برای  

در دانشکدة   -مادگی بیشتر در آزمون. در آن واپسین کالسآ

که در فرازائی پر چشم انداز از سازه    -علوم سیاسی و اقتصاد

داشت قرار  ملی  دانشگاه  به    -های  من  پیشنهاد  برابر  در 

ها،  بندی درس  و جمع  ها  پرسش  برای  دانشجو  دوستان 

  دانشجوئی گفت: من و دوستانم بر این باوریم که شما برای 

میان   در  ما  با  را  ای  ناگفته  نکتۀ  روز درس  بازپسین  این 

خواهید نهاد. و کالس به همهه ای گرم سخنش را تأیید و  

برای  را  راستی هیچ موضوع ویژه ای  به  تأکید کرد. و من 

این روز کنار نگذاشته بودم اما احساس این توقع دوستان  

ید  در حالی که در کنار پنجرة کالس، شعله بازی های خورش

غروب بر دامنه های البرز را می نگریستم نکته ای در پیوند  

را همراه جمع   روئید. آن نکته  با درس شاهنامه در ذهنم 

بندی درس ها با دوستان در میان نهادم. نکته ای که نطفۀ  

این شعر شد. شعر کالس درس و پر سیمرغ نخستین بار در 

ای جواد  در تهران در مجلۀ آرش به مدریت آق  1359تیرماه  
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پوروکیل انتشار یافته و سپس در مجموعۀ شعر “گلخشم”، 

ه است،  آمد  تهران  –انتشارات توس    1360چاپ اول شهریور  

زار واقع در الله  -کتابی که جز چند نسخۀ آن از چاپخانه زر

 خارج نشد ... -کهنه

ستیزی حکومت  سالی می گذرد. فردوسی  29از آن هنگام  

اش در همۀ ابعاد فرهنگی و یهمچون ایران ستیز  -والئی  

تواند ببرد. هزار سال  راه به جائی نبرده است و نمی  -تاریخی

و  فردوسی  سال  ها،  سال  همۀ  ایران  تاریخ  در  که  است 

شاهنامه است. هزاره ای که همراه با زبان پارسی در زنجیرة 

 نسل ها و فصل ها تکرار خواهد شد تا همیشه.

 خورشیدی  1387اردیبهشت  -پاریس

**** 

 کالس درس و پر سیمرغ 

 خردادماه و آخر تِرم است، 

 بحث دراز ِ شاهنامۀ فردوسی، 

 درس ِ بلند ِ رستم و اسفندیار به پایان رسیده است، 

 و امروز واپسین نشست ِ کالس ست. 

در ذهن ِ خویش کارنامۀ تدریس را مرور می کنم و جا به  

 جای می بینم، 

 ام، شاهنامه نظر کردهاز آنچه سال های فراوان به  

 ناگفته هیچ نکته و رازی به درس نمانده ست، 

 اند: زان رمز و رازها که درین کاخ بی زوال ستونهای اصلی

 راز شگفت ِ خطبۀ آغاز، در ستایش ِ ناب ِ خرد. 

 -آن بدعت ِ یگانه در آن روزگار -

 راز ِ پدید آمدن ِ خلق در جهان. 

 ه مکتب ِ دیوان! راز ِ شگفت ِ درس خواندن ِ شاهان ب

 آن نکتۀ ظریف که تهمورث، -

 تا خط و ربط بیاموزد،

 - از دیو درس و مشق گرفته ست!

 اما به خانوادة رستم دبیر، سیمرغ است! 

 رازی که نام ِ شاهنامه مَجازی ست. 

زیرا درین کتاب به یکبار نیز چنین واژه ای به کار نرفته 

 ست!

 رین ترکیب از این گذشته شاه صفت هست و نام نیست د

 چون شاهرود و شاهرگ و شاهکار و زینسان باز ... 

 راز کنار هِشتن آرش ازین کتاب به انگاره های فردوسی؛

 زان سان که جابه جایی دیگر کسان به صورت و معنا،

از گونه ای که پیشتر از اوستاد توس در افسانه های ملی 

 ما دیر زیسته بودند!

 رازی که دست های سیاووش 

 نیاالید!  -گر چه در نبرد-خون هیچ کسی باید به 

 رازی که زادگاه و بالش سهراب، 

 جایی میان کشور ِ ایران و خاک ِ توران است 

 تا ذهن این جوان ِ جهانجوی، 

 زآئین احترام به هر برگزیده پاک بماند!

 تا نفی رسمهای کهن را، 

 طرحی نو آورد! 

 طرحی بدیل شهریاری کاووس و شهریاری افراسیاب! 

 ین شگفت تر که پسر را پدر شناخته است مگر، وز ا

 زان پیشتر که پهلوی او را به دشنه بشکافد!

 

 در واپسین نشست کالس ایستاده ام 
 باری مرور می کنم این گونه رازهای فراوان که گفته ام در درس، 

 با دوستان به بحث های مفصل. 

 وز آستان حضرت فردوسی بزرگ که در این هزار سال، 

 ست،  شده  بدو ستمها                                              

 ! ام خواسته عذر همی                                              

 نیست، شاهنامه کاین

 ! است خِرَدنامه                  

 ! است فرهنگنامه

 

 در آخرین نشست ِ کالس ایستاده ام 

 اندیشناک ِ آنچه که رخ می دهد 

 ! ست داده رخ که                        
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 گوی و گفت  ِباب  این  ِماندن بسته  ِاندیشناک

 اندیشناک ِ وعدة دیدارهای نامعلوم ...

 باری کنار ِ پنجره ای رو به کوهستار دماوند

 کالس،  در                                    

 البرز سینۀ های قصه آن نظارة در خاموش

 . خودم خیال  در                                    

 نتظر، م آرام، و دفتر  خویش فراروی گشوده دوستان و

 گویی که خود سکوت ِ مرا با سکوت پاس می دارند،

 

 من همچنان نظاره کنان سوی ِ کوهسار ِ دماوند می گویم: 

 بسیار خوب

 ! دوستان          

  به را  شما کالس آخرین درین که واپسین  ِدرس نَک

 ! گفت توانم یادگار

 پیش،   زین بودمتان گفته که چنان باری

  مهر خویش همی پروراند  ِدامان به که سپس  زان سیمرغ

 را،  زال هرگونه به                                                

 برد   می پدر  ِآستان  را جوان  آشیانه کز آنگه

  یال روی فرا جوی و جُست به بودش کامده سام نزدیک -

 ،-دماوند های

 خویش،  ِفرزندوار  ِبازهِشتن هنگام

 ناچار،  جدایی آن هنگام

 طراب ِ جان ِ جوان را دید، اض چون
 از بالهای ِ خویش به منقار کنده بود یکی پر و داده بود به زال 

 تا چون برای زال زمانی زمانه سخت بگیرد

 لختی از آن بسوزد و در دم، 

 زال بازآید. سیمرغ چاره ساز همی نزد 

 زان سان که گفته بودمتان زین پیش، 

 سیمرغ را دوباره فرا خوانده است زال به یاری: 

 باری به زاد روز رستم و 

 نبرد  درین باری                      

 !پذیرد چاره اسفندیار که                                    

 

 اکنون زمانه از سر ِ اسفندیار گذشته ست 

 اکنون حدیث رستم و اسفندیار به پایان رسیده است 

 و هردوان به نوبت خود در گذشته اند 

 اما برای رستم ِ تاریخ ماجرا باقی ست! 
 گویی برای رستم ِ در راه، صحنه های اساطیر همچنان باز است! 

 زیباترین و ژرفترین راز ِ شاهنامه در اینجاست! 

 وز من به یادگار شما را، 

 ند و خود معنی اش کنید! تا یادتان بما

 

 -گفته بودمتان  -در شاهنامه 

 میرد  می زاد، که هر                          
 یعنی که مرگ نقطۀ پایان کارنامۀ، هر شهریار و هر بنده ست. 

 -چون سرگذشت رستم و اسفندیار -

 اما ز مرگ و میر سه تن شاهنامه هیچ نگفته ست: 

 رودابه

 زال       

 ! سیمرغ   و        

 . است زنده سیمرغ

 ! است زنده زال  همان و است زنده رودابه

 همچنان،  سیمرغ پر واپسینۀ نیز هم

 ر دست ِ زال! د

 

 از پنجره به شامگاه دماوند دیده دوخته ام 

 بر روی یالهای دماوند شعلۀ شفق افتاده است 

 گویی که زال آتشی افروخته ست، 

 تا واپسینۀ پر سیمرغ را بسوزاند! 

 ن ِ زاد روز دگر باره رستمی ست؟ آیا نشا

 دیگر سخن به نقطۀ پایان خویش رسیده ست. 

 سوی کالس می نگرم، 

 ای   لحظه                  

 شاگردان،  روشن های چشم در

 ! ست دمیده ستاره آسمان یک

 1359تهران، دانشگاه ملی ایران، پنجم خرداد ماه 
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 آهنین عسگر  

 
 صدای شبانه ی رویا ها 

 
 در خیابان ها

 صدای رویاهایم را می شنوم  

 صدای رویاهای گمشده ای را 

 که با واژگان سیه پوش 

 در مرثیه ها دفن کرده بودم 

 
 در خیابان ها

 صدای رویاهایم را می شنوم 

  رویاهایی که مرا

 به ازدحام خیابان ها می خوانند 

 
 نند مرا به خیابان های غربت می را

 2022اکتبر  18

 
 در خیابان ها 

 
 جوانان ما دارند 

 در خیابان ها

 خون استفراغ می کنند 

 
 جوانان ما دارند 

 در خیابان ها

 دین استفراغ می کنند 

 
 جوانان ما دارند 

 در خیابان ها

 انگل زدایی می کنند 

 
 جوانان ما دارند 

 سرزمین سرو و آتش را 

 از واعظان پس می گیرند

 
 دارند جوانان ما 

  :شعار می دهند

 « !زن، زندگی، آزادی»

 
 2022دوم نوامبر  

 

 آشفتگی 

 

 هایمتمام خواب

 خونالود

 هایمتمام لحظه

 آور پر از گازهای اشک

 ... شلیک یک گلوله

 پرم از خواب می

 ... با چشم اشکبار

 2022هشتم نوامبر 
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 افشین بابازاده 

  

 زیبایی! هی  
 

 اند  هم وطنانم در آغوش تو

 هی زیبایی! 

 را نوای تار

 نوای دف و کمانچه ها را 

  از گوشه و کنار وطنم می شنوی

 خواند  می چه  سودای به

 این جمعیت بی برگشت؟

  

 اتدر مشت های گره کرده 

 آسمان نکبت را می درند 

  رقصند می ات  محلی در لباس های

  در کفش هایت می کوبند

 و  هایت می خوانندترانهدر 

 .زنند می لبخند ات در اشک های شادی

  

 هی زیبایی! 

  سپرده اند  هم وطنانم را به تو

 وطنم  پسران  دختران و

   شوند می دفن ات در خاک گرم

  بگیر شان  در آغوش

  الالیی پیروزی برایشان بخوان

 آنها به سودای تو

 از تو برآمدند و

 در تو می خسبند. 

  طرح سه   

1 

  همیشه چشمانم را می بستم

 و تا آنچه در شهر فرو می ریخت را ببینم

 پای کوبی را ببینم.

  

 بسته چشمان همین با

  مست می کردم

  مشت به دیوار ها می کوبیدم 

 خسبیدم  می زمین را در خشمی کهنه 

  

  با همین چشمان بسته

 واژه ها را می جویدم

  جمله ها را چنگ می کشیدم

  

  با همین چشمان بسته فریاد می زدم

  کسی را صدا می زدم

  همه شما را می خواندم

  

2 

  صدای شما آمد

  نوای آوازی کهنه

  آوایی زنانه

 بیداری ساز 

  

  آنگونه که پا می کوبند

  در رقص های مستی

  

3 

  چشمانم را باز کردم

  همه چیز واقعی شد

 چشمانم بسته نمی شود 

  بینممی همه چهره ها را 

  در بیداری

 در بیداری راه می روم 

  رودخانه ای از عشق

   رودخانه ای از جوانی

 رودخانه ای از 

  زن
 زندگی 

 آزادی. 
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 بیژن باران 

 
 

 یادت مرا ترک نمی کند

 تو ما را ترک کردی. 

 ولی

 یادت مرا ترک نمی کند.

 -وداع تو ناگفته ماند

 در آن شب خزانی 

 با باد برده شدی. 

  -اکنون خاطرات تو

 برگهای گل یاس

 - شکوفه درخت پیر گیالس

 در باد بهاری دور می شوند. 

 دو باره در بهار در راه

 -یاد تو زنده می شود

 با شکوفه یاس و گیالس 

 شکفته در باد بهاری، 

 نوازش خورشید 

 در دور مکرر فصول گذران.

 - عکس تو از دیوار

 با رقص ابر بر آب استخر 

  -انگشتان بلور باران پدیدارمی کند 

  تصویر ترا

 در دایره در دایره در دایره. 

 سایه تو از باغ 

 بخواب ما می آید با لبخند آفتاب. 

 تو ما را ترک کردی. 

 ولی

 یادت مرا ترک نمی کند.
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 طاهره بارئی 

 
 صدای زنان و زخمه ی رودکی 

 

 صدا تبدیل میکنم من آتش را به 

 صدای سوختگان 

 سوزش زیستگان 

 دود شدگان

 

 آتش این سرزمین مقّدس بوده است 

 صدای قد کشیدگان 

 خود به آسمان برکشیدگان

 

 رود های این سرزمین همه آموی بوده است 

 صدای درشتی کشیدگان

 که به پرنیان مبدّل میکنم 

 

 آتشم من از صدا 

 در دلم گلستان گفتگان 

 

 بوی جوی مولیان 

 بوی جوی مولیان 

 تار های صدای زنان

 صدای زنان

 صدای زنان آید همی 

 
 

 پایان قصه ما نیست این  دشت الله پوش 

 و این قصه ماست 

 خود « زن بودن »نبال ددویدن 

 ستیغ ها ، تا در سنگالخ ها

 »مرگ رو« بر کوره راههای 

 تبعیدیان زنجیر به پا 

 گردن سر، به زنجیر به 

 ر رشته اش از نو می بافتحَکه طلوع هر سَ

 

 برای نرسیدن تنظیم شده بودند فاصله ها 

 ه هاآبرای در جا زدن در 

 برای نفس نفس زدن 

 کم آوردن هوا  

 « میان من و زن بودن» ِداستان  هنگام  بازخوانی ِ

 ما فقط می خواستیم به خودمان برسیم 

 باشیم  نخودما

 شانه خودمان بزنیم دست روی 

 مائی   شویم از زنده بودن  ئنمطم

 که »سایه «ای از او سپردند دستمان 

 

 اثبات »بودن« م گذشت به  ،زمان

 در دادگاه هائی که منطق ش مرا نمی شناخت 

 

 زمان بریده بریده و الکن

 الل میشدکه 

 الفبای سخت  از اصابت 

 

 ؟ اینهمه قساوت برای تسلط به نهر آب

 روی رود  تن بهشگذا متهّ

 جنگیدن با دریا؟

 ؟ چشمان باراندر برابر کور بسی  

 

 این قصه ماست

 شت کردن به پای ریشه هانَ 

 جوانه ها

 دستها و کمر هادر حالت افروختن ِ

 شکفتن این دشت الله زار

 قصه ماست
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 ضا بی شتاب ر

 
 آوازِ زخم 

 خدانور لجه ای  برای

 

بایی وُ شادی وُ عشق را کُشتند وُ لبخند وُ رقص را به  زی

 صالبه کشیدند 

 

 زخمِ تو آواز داد: 

 پای مرا، دست مرا بسته اند 

 زهرِ ستم در تنم 

 راه به قلبم کشید

 با جگرِ سوخته از تشنگی 

 طاقتِ من طاق شد 

 داد کشیدم خدا: 

 مادرِ خوبم تو به دادم برس... 

 

 ای پسرم ای تو جگرگوشه ام 

 من سرگشته ندانی چه رفت! با 

 خون به دلم کرد نگهبانِ تو

 گفت: برو هان پسرت کُشته شد

 بیهُده اینجا پیِ او سَرنَکِش 

 خاک به سر ریختم از این سخن 

 از خبرِ مرگِ تو بیچاره وُ تنها شدم

 چون پَرِ کاهی که بَرَد باد به صحرا شدم 

 داغِ غمت آتشِ جانسوزِ تن

 رم یارِ من... از که سراغِ تو بگیرم؛ پس

 

 مادرِ مهر وُ مَهِ ایرانِ ما! 

 غم به دلت راه مَده مادرم

 ما همه فرزند وُ تویی مامِ ما...

 قدرتِ قداره وُ شمشیر، سرابست وُ خواب 

 

 گرچه به دستِ ستمِ نابکار 

 خانه پریشان شده از زخمِ خار 

 در شبِ بیم وُ بال

 جانِ عزیزان به سرِ دار شد

 خاک ریخت خونِ خدانور که بر 

 دانۀ پنهان شده در زیرِ خاک

 بال وُ پری یافته وُ جان گرفت

 از دلِ دهلیزِ زمان برگذشت

 گلشنی از آتشِ اندیشه شد: 

 های خدانور عزیزِ وطن! 

 ای تو درختِ سخن 

 از خُمِ خورشید چه نوشیده ای! 

 رَسمِ سَحَر؛ باغِ بالغت شدی 

 یادِ خدانور جهان را گرفت

 دفترِ فردایِ یادنامِ تو در 

 بانگ زَنَد: انقالب انقالب... 

 2022نوامبر  1401/12آبان   21شنبه  
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 سارا بهرام 

 
 

 به شعر به انسان 
  به مهرداد فالح

 

 تظاهرات عمومی 

 

2 

  خفته جنون الی ثانیه ها

ایستاده بر دری روی قفلی به دستم کم آورده هستم جا  

بریزد از مستم پیاله پر کند از دستم بریزد روی دهانم  

  نشستم

 

 چه خنده کنم رو به صورتی زده بیرون از نفس 

 آژیر روی کمر بگیردم رقص 

توی دستم بلرزد های های کننده منم تاب ندارد بی تاب 

 بدنم

 جا ناکجا برم دارد زمین زدنم رسیده تا این

دهانم چطور  توی آتش رقص گرفتنم پاشیده آب توی 

 برانم 

 گردن زده طناب دور سرم دوار بگیردم 

 فردا عقبی کرده توی گلوله پرانده شدنم

 هوا کرده بودنم توی کیسه سرم

خراب ریخته صدا روی چشم ها بی نوا ضرب گرفته روی  

 گونه ها چالم 

 مشتی که خورده توی دهانم

 سنگ برم داشته بودنم از دهانم

 جای گلو کشیده زیر و رو مضراب خورده 

 بکش از رو زیر تر بزن باالی زانو 

 خیابان خمار مه برداشتنم گرفته 

 به سر بزنم سر ناتوانم شدنم گرفته

 گرفته توی صدا داده سنگ به هوا پرت شدنم گرفته

 توی تظاهرات عمومی بدنم گرفته

بزنم به خیابانی دراز روی تنم افتاده پایین تر لبی بوسه  

  طناب گرفتنم گرفتهداده گلوله گردن به 

 

 زیر زبان جا کرده پوست می کنم می دردم هر جا 

 پیرهنم پاره کردنم گرفته

 بدنم گرفته

 روی تنم گرفته اسیری از چشم روی دهنم گرفته

نشانم بده صدا توی چشم هایی شنیدنم می رود به سمت  

 های پایین تر از بلند

 بلندترم گرفته 

 گرفتهروی زمین چار دست و پا تقال کردنم 

  صدایی که توی گردنم گرفته

 

 به تیمارستان کشیدنم گرفته

 زبان مادرم گرفته 

 روی بدنی داده صدا به خونابه توی حسرتم دادنم گرفته 

 کجای جا کرده ای ناکجا

 به جمعیت زدنم گرفته

 ترم به حنجرهتوی فرار نزدیک

  داده آواز به بغضی که توی شکستنم گرفته
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 حسن حسام 

 
 رویا گفتگو در میانه ی  

 برای نوجوانان ؛  دختران و پسران مقتول ما   

 
 

 نیکا نیکا! 

 هسای ما را ندیدی ؟ 

 !ه نه

 من چهره ام له شده

 چشمم جایی را نمی بیند

 اما می دانم این جاست 

 همین دور وُ برها

  !ه تو چطور مهساجان

 نیکا ی ما را دیده ای؟ 

 .او پن  بهار از تو جوانتر بود

 نیکای زیبا را دیدم  ه

 آوازخوانان وُ رقصان                       

 با صورتی مچاله 

 جمجمه ای شکسته                   

     و بدنی کبود                                         

  اما ، تنها نبود نیکا

 بسیارانی هماواز بودند 

 در جشن ِ شال سوزان                        

 حدیث ،حنانه ، غزاله ، سارینا

  ...بسیارانی دیگر و

 من مدام ؛ 

     درآنان تکرار می شدم          

  : ه حدیث گفت

 شیدا وُ بی قرار، 

 به گِرد آتشی که برافروخته بودیم

  :رقصان ه رقصان می سرودیم

    زن زندگی آزادی                                   

  : ه حنانه گفت

 ما تنها نبودیم 

 همسرایان ِ ما

      در جشن روسری سوزان ،                   

 پسران هم بودند 

 رعنا وُعاشق                     

   بی شمار وَ هماواز                                   

 قراری اش  وسارینا در بی

  :گفت

 زباله ایستاده بودمه برسکوی 

 گیسو افشان

 رو سری چرخان ،  و              

    می رقصیدم                                      

 ناگاه ؛ به 

 سربازان ِ امام زمان 

 پاسداران و گورکنان وَ مداحان 

 به چون کابوس                                   

 !ظاهر شدند

 حیدر حیدر گویان ، 

 با تفنگ وُ باتون وُ کمند وُ دستبند 

 اکبر... و اهلل                                           

  :نیکا گفت

 ه اول ؛ 

 گیسوان ما را آتش زدند 

 بعد قلب ما را 

  :غزاله گفت

 و بعد،ه 

  داغداران ِ بی شمار، در های های ِ

 جمجمه ها مان را شکستند 

  :حدیث گفت

  !ه ما که نمرده ایم ژینا
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 نشنیدی نام ِتو رمز می شود؟ 

  گفت: نیکا

 ه ما باز می گردیم ژینا جان 

 در سرود ها وُ پرچم های پیروز                              

  :سارینا گفت

 راهه و باگام های بی شمارِ مردمان ِ در 

  :حنانه گفت

 ه می رقصیم 

 در میدان های آزاد شده               

  :نیکا با هیجان فریاد زد

 ... هورا

 و من در میدان آزادی 

 میان هزاران هزارمردم ِ رقصان 

 آواز خواهم خواند                                  

 :غزاله غرقه در اشک ِ شوق 

 ... ه هورا

  :سارینا

 ... ه هورا

 سدیس ِبلوچ، 

 باچارده بهار،               

 چون غنچه ای

  "شکوفان شد

 ا.. ه هورا... هور

 

 *** 

 در سحر گاهی شَنگرف وُ رنگین کمانی،

 آسمان غَمزده سرشار شد

 از هورای کشتِه گان ِ جوان                            

 و جاده،

 آرام           

    آرام                

 رفدرنوری شِگِ

 روشن شد                    
    

 2022پاریس هفتم اکتبر  

 
*** 

 ای انقالب ... 

 پاورچین 

 پاورچین            

 می آیی ؟                    

 از کوچه های یخ زده 

 از دخمه های زندان   

 تا شعله ی خیابان

 و زخمزار ِمرگستان ؟                   

 می آیی

 لوند و آفتابی و جانبخش ؛ 

 با شورِدختران ِخیابان 

 با مشت ِمنفجرازخشم ؟                           

 می آیی

 با کف زدن ،         

 ترانه،                   

 گیسو فشان وُ 

 رقصان              

 وعزم ِمشتعل ازآتش 

 در جشن روسری سوزان؟                      

 با اعتصاب می آیی

 در خشم ِپُر تالطم ِمیدان 

 و پایکوبی ِطوفان ؟                              

 می آیی

 درسوت کارخانه ها 

 با نان وُ کار وُ آزادی 

 حکومت شورایی ؟                        

 می آیی؟ 

 چمان             

 چمان                    

 رقصان                          

 درگام های ِمردم ِدر بند

 درفش : -با خونچکان

 زن 

 زندگی      

 و آزادی ؟               

 آه... 

 ای شرار ِشیدایی 

 رویای ِخیره سر                     

 ای یار ِبیقرار! 

 در راهی؟                
8/10/2022پاریس 
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 دو شعر از احمد خلفانی 

 
(1 ) 

 شود اینشعر نمی

 خونی است بر سنگی 

 زخمی 

 که به هر سو بگردانی 

 گیرد  آرام نمی

 شود شعر نمی

 

 شاید تو بتوانی 

 سنگی را به سمتی هل دهی 

 ات بروی راهت را باز کنی و به خانه

را به سمت دیگری بچرخانی و از  ممکن است هزاران شیء 

 ببینی  ای دیگر اشکالی دگرگونهزاویه

یا مثل جادوگری پیر چیزی را به جیبت ببری و چیز  

 درآوری دیگری به

 

 ولی این سنگ 

 از هر سو که بنگرم

 همان سنگ است 

 و این زخم عمیق 

 شود شعر نمی

 شود در جایی خون می

 که قرار بود صفحه شعرمان باشد

 و خون  

 است   سنگ

 سنگی سر راه تو و من ه هر دو ه 

 از هر سو که بنگری 

 

 
 پور طرح از بیژن اسدی 
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(2 ) 

 دیدیم رفت و ما چیزی نمیباال می ز پاهای مازمان ا

 خوردمان میگذشت، دستی به پوستآمد، چیزکی تاریک یا روشن از کنارمان میگاهی صدایی می

 رفت شد که با شتاب میای میمان ناگهان جذب لحظهحواسو 

 کردیم مان پنهان میچیدیم و در جیب کتلحظه را می

 گشتیم و چیزی نبود مان میبعد از چند روز در جیب

 

 زد کردیم که چشمانش از زندگی برق میایستادیم و به دخترکی نگاه میها گاهی کنار پنجره میصبح

 گذاشتیم گرفتیم و در چمدان میجایی ساده در مکان بود روزها را مییک جابهیا گاهی در سفر که 

 گشودیم خالی بود انگیز داشت میهای شگفتو چمدان را وقتی در شهری دور که آدم

 

 رفتیم و دو گام به پس یک گام به پیش می

 آوردیم که از آنِ ما نبود رفتیم سر از اکنون در میو به هر سو می

 چیدیم  اهی از روی ساعت دیواری میزمان را گ

 کردیم  آن را از پنجره به بیرون پرتاب می

 رود رود و باال میچرخد و پایین میدیدیم که مثل قاصدک بی هیچ مقصدی در باد میو می

 

 اکنون

 زمان از سر و کول ما باال رفته است  

 مان خالی است قاصدک دور شده، دستان

 هیچ چمدانی نمی گنجد و آن پایین جسدی هست که در 
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 محمد خلیلی 

 
 نمی خواهیم 

 
 نه ، نمی خواهیم 

 و می گذریم

 از هر چه که ، شما ! 

 

 و می خوانیم 

 نان را و آزادی را 

 و دوست داشتن را 

 که لفظِ شما نیست . 

 

 و می پوییم 

 تا آن کجا که بوده گی ها 

 تقسیم می شود و عشق ... 

 

 سراییم و می 

 لبخنده ها را

 که بابِ شما نیست . 

 

 و می مانیم 

 در خانه ای که ویرانه است ، 

 و می سازیم 

 این جا را ! 

 که مالِ شما نیست . 

 

 برآیش 

 باصاعقه سوزنده 

 با صخره فرازنده 

 با قوسِ شکوهنده

 تا ستاره پرَان باش 

** 
 هم هویی و هم هایی

 در مهلکه پیدایی 

 بر خیز و بخوان هایی 

 همخوانِ هزاران باش 

** 
 جانانی و هم جانی 

 هم آتشِ طغیانی 

 خواهی که بسوزانی ؟ 

 آتشکده ی جان باش  

** 
 هم اینی و هم آنی 

 هم خون به رگِ جانی  

 گر سلسله جنبانی ؟

 خونشعله ی طغیان باش

** 
  ! ابرِ تهرِ پاییزان

 نمبارِ دالویزان  

 سیالب بر انگیزان 

 باش  " نیسان  "خیزابه ی 

 97خرداد 

 

 ! اینان 

 باچکمه های پالستیکی 

 و فرنچ و شلواری قبراق  

  . سینه گشاده و چاالک

 از در ، به درشدگان  

 شوریدگان 

 خواهندگان داد  

 با خونخروشِ فریاد

 می آیند 

 تا اریکه ی بیداد ، 

 ... با ستاره های سرخی بر سینه
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 کافیه جلیلیان 

 
 

 سههرباز 
 روزی به خانه باز خواهم گشت

 از فراز ابر ها شاید

 م را و پوتینم را تفنگ

 در حفره آسمان چال می کنم 

 را خواهد گرفت ه، آغوشم بوی توروزی دوبار

 و نگاهت

 در شبنم خیالم بنفشه خواهد کاشت

 پوتینم را  جنگل شب را، تفنگم وفراموش کن 

 ستاره ها هنوز می درخشند

 نهال عشق را 

 کارم در بلند ترین درخت برایت می

 نشانم تو را بر بال سپیده می 

 دست کودکم را به دستم بده

 تا 

 تفنگم و پوتینم را فراموش کنم 

 

 فهاجعهه 
 با شمشیری بران، یا دشنه ای 

 دست پلید تاریکی

 مثله کردن پیکرش را، به شادی نشسته 

 داغ ستمی جانکاه بر پیشانی

 مرگ تدریجی خود را تماشاگر

 هیهات

 شاخه هایش، هیمه کدام آتش شد؟

 اج برد؟میوه هایش، که به تار

 البرز به دام کدام دیو اسیر؟ 

 سواران در کدام افق گم؟ 

 رستم، در کدام مغاک گرفتار؟

 زنان، چرا در سوگ؟

 شاعران، به چه یاوه دل خوش؟ 

 آیا امید تاملی هست؟

 آیا دوباره نور خواهد رویید 

 در دشت میهنم؟ 

 

 وصیههت 
 من دریادل را در دل خاک نهید

 تابستاندر غروبی گرم در 

 بامدادی در پائیز 

 عصری در بهمن ماه

 سرگردان ی   پیکرم، بوته

 ترد نهالی  ی دستم، ساقه

 یک عاشق باشدی  سینه گل سرخی بر د، قلبم، شای

 در دل خاک نهید من سرگردان را 

 هستم، هستم   ،زنده ام من

 در درختان کنار

 کارون  سایه نخلستان، سینه بر

 در تن خشک درختان کرج 

 بهاران عطر آگین کردستان  و

 هر سحر، گنجشکان 

 عشق را می خوانند ،با صدایم

 زندگی می کارند م، گور قاصدک ها رقصان بر

 

 

 یاور 
 سی سال شاهین وار  

  در بلند ترین قله ساختیم آشیان را 

  را سی سال لحظه ها

 در یکدگر زیسته بودیم  

  هایم، بی تابی هایم یدر رن  هایم، آشفتگ 
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  این نهال لرزان را سایه گستر بودی

  های استوار با گام 

 از بند تا میدان زندگی  

 عشق را در سینه داشتی   ،کبوتروار

 ای دشت آرزوهایت هماره پر باران

 ای درخت تنت پر بار

 ، ای همراه م ا تنها ترانه خوان باغچه زندگی

 

 باز می گهردم 
 گردم باز می

 از مسیر باغ تنهایهی  

 ؛ پیچ نورکوچه مهتاب

 گشایم باز  یم خسته ام را های پلک

 های مهربانت را   بویم دسته تا ب

 دو چشمانت تا نشانم موج شادی در

 بینم باز لبخندت  ه تا ب

 چون پرنده بال بگشایم به آغوشت  

  از گونه هایم نرم  تا بچینی شبنمی

 ، صبح است این شب چه بی جان است

 ، یار تازه می خواهمهوای تازهمن 

 

 بودن یا نبودن 
 بودن یا نبودن  

 با بودنی چنین خوار  

 کرکسان می جوند پاره پاره تنت را  

 هر قطره خونت ، فریادی 

 گسترده در رگ ها                                 

 در حجم هر یاد  

 نهال آشنایی را چال کرده ای  

 در تاریک روشن خانه 

 که دیگر نمی بینند   با چشمانی

 شمع های نیمه جان  

 دست های بریده، تن های بی سر  

 پرندگان سوخته می بینی  

 و عشق را برصلیب بر دیوار  

 و کودکی ات را

 و زندگی ات را 

 و یارانت را در تاراج باد  

 دریغا! 

 کجایند قناری های هم آشیان  

 را بتکانم   با آوایشان، غبار لحظه ها

 بودن یا نبودن   

 مسأله این نیست  

 فاجعه این است

 

 
 

 

 

 

 
 



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

142 

 

 دوستی   منوچهر 

 
 

            عشق من کوتاه نیایی! 

 
 عشق من کوتاه نیایی!

 من دور از توام

 اما بی تو نفس نمی کشم!

 از سیستان تا لرستان 

 وصلش کن به کردستان

 ات بودهآبادان همیشه در کوله 

 بختیاری که کودکش بودی 

 ژینا و نیکا تکرارت بودند

 زاهدان زخم دوباره قلبت شد

 عشق من کوتاه نیا 

 کارگران در راهند

 معلم های زندانی

 باز هم تکلیف زیبای شان را می دانند. 

 عشق من کوتاه نیایی 

 تا سحر چیزی نمانده

 کمی گوش تیز کن

 خروس ها بانگ شادی را 

 اعالم می کنند. بزودی 

    2022اکتبر  -فرانکفورت

 

           زنده باشی کردستان

 

 زنده باشی کردستان

 زنده باشی کوردستان

 در رقص نورت 

 در گشودن چشم هایم!

 زنده باشی دیگر باره

 سقز!

 در چرخاندن زبانم 

 و باراندن عشق در دلم. 

 پروازت را دوست دارم 

 دل بزرگت را

 ئازادی«! پر از »ژن، ژیان، 

    2022اکتبر  -فرانکفورت

 

            سمت راه زیبا

 

 خاک زیبایی هنوز نمرده است 

 زبان من ریشه زده

 گلبرگ های تماشایی اش را ببین 

 که در خیابان داده است. 

 

 نگاهت کرده و فوران کرده ام 

 بیشتر در میان بگذار 

 سمت راه زیبا را 

 »ژن! ژیان! آزادی!« را! 

 

 ایممخصوصاً رشد کردهما این بار 

 و بزرگی مان قد توست!

 قد رویایی که تازه مثل خودت

 کشفش کرده ایم!

 

 دانستیم آرزوی مان بود و نمی

 سر در نمی آوردیم 

 و خجول بودیم و 

 کهنه کهنه گام بر می داشتیم. 

 

 مرا چرخاندی 

 چرخاندی مرا 

 زیبایی را در راه نشاندی و 

 دادی! و بر کتف بلند زندگی نشان مان 
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 نشسته ها همه برخاسته اند 

 اند ها همه ظاهر شده سایه

 دمت را! دمت را! 

 همه در دست تو ظهور کرده ایم! 

 

 ها همه پریدند بازیچه

 تا خورشید بر پهنه زمین پا بگذارد! 

 

 گرما روی زمین سبز شیرین بود 

 اما راویان کهنه ما را 

 در دریا غرق کرده بودند.

 

 بر آمدن طعمی بود 

 ای می شناخت گم شده  که هر

 اما ساحلی نبود 

 تا بر آن پای بگذاریم. 

 

 ما فهم بیشتر از امروز را کشف کردیم 

 ژن! ژیان! ئازادی!« را «

 که از راه دور

 از »روژآوا« رسیده 

 و گرم گشودن گره ماست! 

             2022اکتبر  -فرانکفورت

 

 سوء پیشینه خدا        

 
 خدا شد خاک

 خدا اول که خاکی شد 

 از اوج آسمان افتاد. 

 

 خدا روز نماز جمعه شد 

 امام جمعه شد

 س در دستش گرفت  -تفنگ ژ

 آدم کشت و

 زندان ساخت. 

 

 خدا شد الجوردی 

 بازجو شد.

 خدا دستار خلخالی به روی سر

 به پا نعلین 

 لبخند جوان و پیر را رگ زد. 

 

 خدا لشگر کشید هر جا

 له کرد عرب، کرد و بلوچ و ترکمن را زیر پا 

 خدا فرمانده کل قوا شد

 شد بنی صدر و 

 ها را ز پا بیرون نمی آورد. پوتین

 

 شب و روز خدا پر بود

 خدا پر بود 

 پر از کینه و نفرت 

 درو می کرد.  "حزب اهلل"خدا با دست 

 

 خدا توی جماران بود

 خالی بود از احساس 

 خودش در روز روشن گفت. 

 

 خدا کور و خدا کر بود

 ندگی بیزار از شادی و شور ز

 خدا خون بود و خون می خواست 

 خدا شر بود و جهل و جنگ 

 خدا ویروس ظلمت بود 

 سرایت کرد

 روز عاشقان مسلول و مسموم شد. 

 

 خدا از فکر می ترسید

 آتش بود 

 از اهل قلم بیزار 

 وزارت خانه ارشاد بود او 

 سالی چند هزاران

 صدها صد هزاران فکر را 

 می چید و می سوزاند. 

 

 خود شاعران اهل خود را داشت خدا 

 داشت  "شهریاران"خدا شهری ز یاران، 

 شمس آل احمد، طاهره صفار زاده

 مهرداد اوستا و تنی چند ریزه خوار سفره رحمت. 

 

 خدا از تیرگی زاده است 
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 هم با تیرگی خوش داشت

 اهل نفرت و بغض و حسادت بود

 با روبند و چادر زندگی می کرد 

 خدا دستور صادر کرد 

 هرچه زن پیر و جوان تحت نظام اوستتا 

 با چادر در انظار عموم آیند. 

 

 خدا آدم نبود اصالً

 که از آدم بیاموزد 

 وگرنه آدمی جانش 

 به کندوی عسل بسته است. 

 

 خدا ماه محرم توی سر می زد

 و سالش سر بسر ماه محرم بود 

 برای چارده قرن پیش از اینها گریه سر می داد

 ست می کردعلی اصغر، علی اکبر در

 ولیکن زندگان بیکار و سرگردان

 شان برای نان و نوش ساده

 در شهر می گشتند. 

 

 خدا شد صف

 خدا شد فقر و بدبختی

 خدا شد نکبت و بارید روی هستی مردم 

 خدا صف داد مردم را 

 برای نان و گوشت و قندشان 

 حدی معین کرد.

 

 خدا را بین

 خدا آدم نخواهد شد 

 او چیزی نمی فهمد 

 حزب استخدا 

 و یک رهبر

 خدا یک بُعدِ یک بُعد است.

 

 خدا خود را به مردم کرده است تحمیل 

 خدا با رأی مردم آمد، اما 

 مانده او

 بی رأی مردم باز. 

 

 خدا شد شاه و شاهنشاه

 خدا می ترسد از حرف حساب و حق 

 خدا کلت و کلک دارد. 

 

 خدا خرپول خرپول است

 پول نفت مال اوست 

 پسته می کارد خدا هم باغ دارد، 

 خدا همدست هم دارد 

 پول بانک ملی را به غارت برد و

 یک لیوان آب سرد هم رویش.

 

 خدا احمد خمینی بود و 

 ترکیه لو رفت -با یک کامیون شمش طال در مرز ایران

 خدا با حجت السالم رفسنجان کنار آمد 

 و بعد احمد خمینی را ز سر وا کرد

 

 خدا یک دست هم باشد

 رود باال. ز قدرت می 

 

 خدا مرد هزاران چهرة تاریخ انسان است 

 زمانی او محمد بود 

 آمد تا خمینی شد 

 و حاال می تواند دیگری باشد

 خدا هشیار هشیار است 

 مسعود است یا مریم

 که بی رأی کسی حتا به روی تخت می آید 

 خدا شاید رضا باشد 

 رضای پهلوی حتا 

 خدا البته حتا می تواند بی خدا باشد

 ی می شودکه یعن

 فرخ نگهدار یا کیانوری 

 خدا حتا بنی صدر است 

 که یک باری ورق خورده است. 

 

 خدا باری یکی مشت است 

 مشتی باز 

 اگر حتا به رنگ خاتمی باشد.

 

 خدا شد خاک

 که خاکی شد خدا دیگر 

 ز چشم مردمان افتاد. 
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 اکبر ذوالقرنین 

 
ی نسل  ی زادروزم به خیزش عاشقانههایکوواره، هدیهدو 

 :فریاد

 « مستانه » .1

 !اهورا مهسا

 ایران به رقص آ 

 خدانور برخیز 

 مستانه شو

 مستا

 « بیداد » .2

 ابرها را

 بردباد می

 سکوت را 

 فریاد 

 بیداد را 

 داد 

12 /11 /2022 

 
 برای خیزش نسل جوان بیدار

 « سحر » 

 از ندا 

 تا مهسا

 سپیده ها پرپر شد 

 نوید، نیکا، سارینا

 از جان ِخود گذشتند 

 شب سیاه ِبیداد 

 به سر رسید 

 .سحر شد

2022 11 5 
 

اند. تمام  برای گوهران عشقی که مادران ستارهای بهشتی

گی، آزادی« را  اند. »زن، زندهمادران ایرانی، گوهران عشق

  .با خون خود نوشتند

 « قاب خاطره » 

 یه اتاق

 یه پنجره

 قابی از یه خاطره

 ه همین کوچکیه ب

 گیهبه همین ساده

 ی هستی من همه

 وقتی

 بی تو میگذره

2022.10.22 

 
 "آواره گان و مرده گان"

 باری

 وقتی تو

 ترک می کنی

 از هراس و بیزاری 

 اسیر سرزمینِ ویران ات را 

 به جست و جوی آشیانه و نان 

 تا دل به سپاری

 به آباد سرزمینِ بیگانه گان

 آری 

 گریخته گان از زندان و  

 شکنجه و تیر باران 

 یکی به مرده گانِ وطن رقم می زنند  

 یکی به آواره گانِ جهان  

5/15/2016 
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       )م. پگاه(  مهرانگیز رساپور 

 
 ایران 

 
 ی فخرِ دل و جانم                                                       ایران من ای مایه

 نامت چو نفس دَم به دَم آید به زبانم  

 ای چون گل افتاده به چنگالِ خزانم 

 همچون دگرعشاقِ تو بی پرده برآنم 

 تا داد ازاین قومِ جهالت بستانم                     

 

 ی مایی و دیرینه تو فاتح تاریخی

 ی مایی ی الالیی دوشینهتو نغمه 

 ی مایی ما جمله چو تصویر و تو آیینه

 ی مایی ما جمله تهیدست و توگنجینه

 ی رن  پدرانم میراثِ گرانمایه                          

 

 بوی نفس عشق ز عطر بدن توست

 ی من، عاشق ذراتِ تنِ  توستهر ذره 

 بیرون شدنِ توست امیدِ من از فاجعه 

 چشمِ قلمم گریه کنان در مِحَن توست 

 زیرا بجز آغوش تو را عشق ندانم                                  

 

 ی این جنگ دشمن که بُوَد خائن و سازنده

 ی نیرنگ فرزند دروغ است و به تن خرقه

 با دزدی شرعی زده بر هستی ما چنگ 

 ننگ با این همه، چیزی نخریده است بجز 

 اش بکشانم از منبر تزویر به خاک                               

 

 هرچند ترا شوکتِ پیشینه نه بر جاست 

 ی عشاق چو دریاست گر دامنت از کشته

 پاینده بمانی  تو  که تا نام ز دنیاست

 زهدانِ تو آبستنِ مهسا و نِداهاست                               

 اما تومپندار که من بی تو بمانم                                             

 

 با خاکِ گهربار تو میثاق گذارم

 جان جز به رهِ عزتِ نامت نسپارم   

 قربانِ تو گشتن، همه این بوده شعارم 

 پیمان شکنی ازدلِ خود یاد ندارم 

 زین پیش همین بوده و زین بعد همانم                      

 
 این نسل جوانت  احسنت به بیداریِ

 آگاهی و هشیاری مردان و زنانت 

 وان دشمن ابله که نفهمیده توانت

 اتوحشت زده لرزیده ز تحسینِ جهان

 اش بنشانم زودا که به فرجامِ سیاه                           

 

 اِستاده که در راهِ  بقای تو بمیرم 

 فرزند تو ام، بی خِردان را نپذیرم 

 نجاتِ تو نگیرمدرپیش بجز راهِ 

 عمالِ ستم، گر که ببندند به تیرم 

 در رن ِ تو خاموش نشستن نتوانم!                           

 

         
 دو رباعی: 

 تو یگذرنامه ام،یامین یمهسا

 تو یبر بساطِ خودکامه زده آتش

 بدان! که دنیا داند یاخامنه هان

 تو! یمن، قاتلِ عمامه یگیسو شد

 

  *   *   * 

 ایران در سوگِ دُختِ کُردش، مهسا

 با اشک و فغان بریده گیسویش را

 از شیعه و از حکومت اسالمی 

 جز نفرت و جز ننگ، نماند برجا!
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 سن زرهی  ح 

 
 بر چارراههای گریز  

 
 هزار بار 

 بر سر هزار چار راه گریز 

 به استنطاق کشیده شدم  

 نام و نشانی را که میخواهند 

 در آبریزگاهشان چال کرده ام 

 نامم هزار بار به رگبار بسته شده است  

 نام هزار رفیق 

 نام هزاران دختر  

 باکرگی به تجاوز بر باد داده 

 نام من است.  

 آن یکی رفیقم که هه  

   "ته است. با میهنش چه رف"میگفت: 

 را در موسم دامادی به دار کشیدند 

 از مرگ نترسانید مرا  

 هزار بار مرده ام 

 با هزار هزار خواهرم 

 با هزار هزار برادرم .

 هنوز اما

 دلم تنگ آن یگانه دوستی است  

 که دانش در چمدان داشت  

 و در راه دهی که دلتنگش بود  

 جانش را ربودند. 

 پاره ای از هزار آدم عاشقم  

 که در چارراه های میهنم  

 بر دار چمیده اند.  

 و خواهرانم  

 در موسم دار زدن عشق  

 به شیوه ی شگفتی شیون میکنند.  

 نامم را نپرسید  

 شناسنامه ام در آبریزگاهتان  

 چال شده است.  

 من دلواپس آن نوجوانم  

 که جهانش شعار بود 

 و میپنداشت سرخی خونش  

 شب را به شق میرساند  

 نامم را نپرسید  

 مرا از مرگ نهراسانید  

 من هزار بار مرده ام 

 ای جماعت، ای شماها 

 که یکی را در میان تان بسیار دوست میدارم  

 که کسی را در میان تان نمییابم  

 که دوست نداشته باشم،  

 هیچ دلتان هوای کوچه ای را کرده است  

 را   که فوج فوج دختران و پسرانش

 در چارراه های خوف و خرافه دار زدند.  

 چقدر از مرگ میهراسیدم  

 و چقدر مرگ دیدم 

 مرگ هزار هزار آدم 

 مرگ هزار هزار باور  

 

 من ملتی را میشناسم  

 که شرف و سربلندی را  

 با قوطی کوکاکوال تاخت زد 

 و در صف سرد چیزبرگر 

 به انتظار ایستاد  

 من مردمی را میشناسم  

 که برای اثبات زندگی 

 مرگ را برگزیدند. 

 

 برادران من در ترکیه  
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 به تیرک نامطمئن فردا تکیه کرده اند  

 و خواهرم در پاکستان  

 متاع نافروخته ندارد.  

 پدرم خیال میکند  

 جواب خامی ما  

 جوی خون است،  

 و مادرم مهربانی را  

 به کتاب و کالم ترجیح میدهد. 

 

 از میان شما کسی را میشناسم  

 که از خیل خوب خستگان نیست  

 کسی که میپندارد  

 من و تو خانه خرابش کرده ایم  

 و کسانی را میشناسم که دلشان تنگ هیچ  

 نیست 

 نه تنگ وطن. نه تنگ تو و من.  

 همه ی درد ما این بود  

 که دل در گرو دریچه ی بسته ی دوستی  

 داشتیم  

 و باورهایمان را مثل بچه ها فریاد کردیم 

 و با پاهایی که راه رفتن بلد نبود 

 سوی خانه ی معشوق دویدیم  

 بگذار بگویند  

 جوی خون حاصل حرف من و توست.  

 بگذار برادران مرا  

 بر دار باورهایشان بیاویزند 

 بگذار سینه ی سرخ رفیقان مرا  

 به رگبار خشم و خوف و خرافه ببندند.  

 بگذار این یکی در اینجا 

 بزرگ خویش بداند.  من و ترا درد 

 چه میدانم  

 شاید در چارراههای دیگری  

 به استنطاق من و تو 

 بر دار قانونشان چراغ قرمز  

 بیاویزند. 

 و تو به استنطاق من  

 که عاشق ترینشان بودیم. 

 شاید هه شاید.  
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 جالل سرفراز 

 
 

 ژینا !

 پرنده پر زد و پرواز ماند

 راست گفت فروغ   –] پرنده مردنی ست 

 پرواز ماندنی ست [ 

 شورِ شکفتن است دوباره

 آوازخوان گذشت     و آواز ماند 

 

 ژینا     

 آفتابِ قشنگی ست زیرِ قدمهایت چه 

 چه خوشخرام می گذری ژینا 

 عبور می کنی از مرگ      به زندگی برمی گردی 

 یک دل نه    بیشماران دل برای تو پرپر زد

 آزادی از دری عبور می کند 

 که تو را بردند                                            

 نگاه کن    

 آغاز کرده است که ارتشِ زنان رژه اش را 

 اینک تویی که سان می بینی    فرمانده 

 آزادیِ زنان    آزادیِ جهان است  

 آزادیِ همگان است            

 
 ژینا !

 ژینا !

 این حرفِ آشکار و نهان است            

 2022سپتامبر   22 –برلین       

                                          

 

* 

 دختر! 

 میانِ خاک چه می جویی؟                   

 چشمانِ مهربانش را              

 

 دختر ! 

 به گوشِ خاک چه می گویی               

 در این مدارّ بسته؟                

 الالیی اش می گویم            

 

 !  الال!  بخواب مادَرَکَم           

 بیدار می شوی                 

 و اشک هایم را می شویی            

 

 دختر! 

 بگو!  چه اتفاقی افتاد؟            

 نمی دانم    نمی دانم            

 برو !  برو ای ماه !            

 تنهایم بگذاز                 

 با این دلِ شکسته             

 2022نوامبر  1 –کلن                     

 

* 

 باران و مه 

 پیادگان     و سواران و مه 

 بر بندِ رخت کالغی

 خبر 

 خبر 

 خبر 

 فنجانی چای    قلم    انگشت های آلوده به جوهر

 و واژه هایی که قرار است بادِ هوا شوند 

 

 عریان و بی نگاه     روبرویِ شما ایستاده گربۀ جغرافیا

 نه می گوید آری     نه می گوید نه 

 

 راه درازاست و پای ما کوتاه       
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* 

 درِ گوشم گفت:    برو بخواب !  ما بیداریم 

 راست می گفت جوانک    مثلِ خودِ من    که همین جمله را به گوش پدرم گفتم 

 ما سر به هوایان         در زمانۀ خود کاری  کردیم کارستان    زمان و زمانه هم

 ست بکار شد و  چه بسیارها به ما آموخت د

 اینها نیز در پیِ کاری کارستانند 

 نمی گویم ما    من روی ابرها قدم می زدم و اینها پا بر زمین دارند 

 زن  

 زندگی 

 آزادی 

 این رویا نیست    حقیقتی ست انکارناپذیر    و ناقوسی  که دنگ دنگ می نوازد  

 در گوشِ جهان 

 اهم    نمی خواهم بخوابم   بیدار می مانم نه دوست من!   نمی خو

 تا لبخندِ گمشده ام را بازیابم 

 2022اکتبر    15   -برلین                                            
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 علی سرکوهی

 
 مهسا تقدیم به

 زن، زندگی، آزادی 

 

 چشمانت، آینه ی دنیا!

 گیسوانت، چهار فصل

 صورتت، آفتاب 

 دست هایت، نیلوفر رونده 

 …قلبت

 آه

 این آبی بیکران! 

 

 ای زن، 

 معنای هستی

 سرآغاز زندگی،

 … سرچشمه آزادی 

 برای تو

 شعری خواهم سرود، 

 شعری که جنگل دارد، 

 کوه دارد،

 طوفان و کلبه ای! 

 خروشان دارد، شعری که هیبت دریا و موجهای 

 و قایقی.

 شعری که هم تو را دارد،

 هم مرا. 

 

 که ما میشویم من و تو

 این شعر دیگر هیچ کم ندارد، 

 هیچ!

 تا آن زمان که تو باشی!

 

 ای زن، زندگی، آزادی! 

 

 آواز هر گلو شدی،

 بی آنکه بخواهی! 

 بی آنکه بدانی! 

 

 مردی,

 اما جاودان شدی! 

 

 زنده شد! جاودان شدی و جهانی از تو 

 

 نسیم بهاری 

 در شاخسار درختان! 

 از کوه و دشت و شهر که می گذری

 بر قلب ما،

 جان تازه جوانه می زند!

 

 رفتی،

 جان بخشیدی، 

 جاودان شدی! 

 
 در شیراز است. 1340علی سرکوهی، متولد سال 

پژوهشگر دانشگاه    او مدرک فوق دکترا در روانشناسی دارد و مدرس و 

 شناسی در سوئد است.در حوزه روان 

سرکوهی مولف چند کتاب و مقاله علمی، از جمله دو کتاب در زمینه 

و روانی، هر دو هم از منظر بیولوژی، هم   بیمارهای مختلف جسمانی 
 روانشناسی و هم علوم اجتماعی است.

و   )علل  خودکشی  زمینه  در  کتابی  حاضر  حال  در  نویسنده  این 

 چاپ دارد. راهکارهای پیشگیری از آن( آماده 
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 شهال شفیق 

 
 موسم مهسا / ژینا 

 سه قطعه 

      1401مهره آبان  

 

 شکوفه در پائیز 
 بی پایان می نمود 

 زمستان  زمهریر

 و اینک ناگهان 

 انفجار نور

 شکفتگی خیابان   

 می دهد   وعده  بهار 

 این پائیز درخشان  

 

 خیابان  
 می افتم 

 زمین می خورم مدام  

 کبود می شود تنم تکه تکه  

 با هر رگبار گلوله   

 در التهاب سرخ خیابان  

 آن سر دنیا ایران 

 

 کمک الزم دارید ؟ 

 می پرسد رهگذر

  در گوشم می پیچد

 طنین صدای نیکا   

 تکون نخور

 تکون نخور* 

 

 دست دراز می کند رهگذر

 از جا بلند می شوم

 می تکانم از پیراهنم 

 های کهربائی  خرده

 خیابان پاییزی را  

  

 درد که ندارید ؟ 

 می پرسد رهگذر

 لبخند می زنم که ممنون  

 پا تند می کند سوی ایستگاه  

 دارد می رسد اتوبوس 

 

 کاش می شد به او بگویم  

 در سرزمین مادری ام  

 گلوله می خورند جوان ها

 و من مدام 

 زمین می خورم اینجا   

 

 شانه، آرن ، و زانو حاال  

 جائیم نمی شکند  

 دردش می ماند اما 

 مثل درد آن صدها و صدها 

 کشتگان رعنای آن سال ها  

 
در آخرین ساعات زندگِی اش نیکا شاه کرمی که در خیابان  پشت  *  

بتواند   تا  نخورد  تکان  که  گوید  می  راننده  به  گرفته  پناه  ماشین  یک 
   بگریزد .

 

 طغیان  
 ژینا  ایام مهسا،

 طغیان تقویم  

 شورش عقربه ها 

 تکثر قره العین 

 در خیابان ها  

 کوبه کو 
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 روبه رو  

 
 و شادمهر   عهد خدانور

 رها و کومارها  مازیا 

 باز می یابد زمان 

 قلب خود را *

 خونچکان  

 از امروز 

 تا خاوران 

 

 نیکاها   موسم سارینا و

 مهرگان و سیناها

 زمان آتشان

 چرخان   

 گدازان 

 نوبت حجاب سوزان  

 وقت دیوارریزان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میالدها فصل حدیث و

 غزاله ها  اسراها و

 چله شکسته ایم  

 در شهریور

 بهاریه می خوانند   

 چلچله ها 

 بر مزار گل های پر

 

) فروغ "من از زمانی که قلب خود  را گم کرده است می ترسم"*

    فرخزاد(
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 فریبا صدیقم 

 
 و کویر خاک در چشم باران پاشید 

 

 ی ماه روی شب چکید خونی از انگشت بریدهقطره 

 نیامدی! 

 های جوان توی آبهای مرده غرق شدند جلبک

 نیامدی! 

 دریا روی صدایت را گرفت

 و کویر

 پاشید  خاک در چشم باران 

 

 

 بزرگ شدی 

 تاه هایت کوجوراب 

 تر و خیابان از  پایت کوتاه

 

  هایت را دراز کندکجاست تابی  که دست

 و تن آسمان را قلقلک دهد 

 

 حاال به جای توپ 

 کنی؛ خطر سبز می

 به بازی؛     

 زند هایت طناب میشالق با پلک         

 به بازی؛

 برد    چشمهایت را قایقی کوچک با خود می                  

 به بازی؛   

 شود شوی پشت درخت نارن  و پیدایت نمیپنهان می      

 

 ام من اما اینجا نشسته

 کنم به اقیانوسی کهو نگاه می

 کندآشوبش را گریه می        

 ام من اینجا نشسته 

 دوزم به این تفریق و تکثیر  چشم می

 هایم جذام انگشتو 

 هایم جذامناخن

 ، کوتاههایم از مک مک ِ جذامو دست    

 
 بزرگ شدی 

 هایت هنوز روی بند پهن بود جوراب

 چکید و از آن آب می        

 که پوست پنجره از باد مورمور شد           

 واز پشت عینکت  

        به بازی                                                      

 چشم ابرها از گریه ورم کرد                  

 بزرگ شدی 

 و دهانت که به شکل بوسه باز شده بود 

 بر لبهای مرگ بسته شد                 
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 معصومه ضیائی 

 
 بوم خالی 
 برای نیکا 

 کنی تو؟چه می

 در آن گورستان دورافتاده 

 کنی تو؟چه می

 

 ها برگ

 ریزندمیبر زمین 

 زیبایی پاییز 

 تو را کم دارد

 

 در آن گورستان دورافتاده

 کنی تو؟چه می

 کنی چه می

 با رویاهایت 

 هایت؟ با ترانه

 

 جهان 

 یدی ست پبوم س

 خالی

 هایت خالی از خنده

 

 در آن گورستان تاریک 

 کنی تو؟چه می

ی مادرش در گورستانی  ی نیکا شاکرمی را بی اجازه*پیکر ربوده شده

 باد به خاک سپردند. آز  خرمدور ا

 
 ی دختران شجاع ایران برای مهسا و همه 

 

 پس از تو 
 پیچد ها میه کوچباد که در 

 آورد بوی گیسوی تو را می

 دانند ی مادران میاین را همه

 دانند ی عاشقان میاین را همه

 هاو آن

 که دیر یا زود

 افتند به راه می

 

 دهند ات نمیدیگر پس

 من  یدامن به سینهحاال سرت به 

 که خیال کنم

 من مادر تو دختر

 
 !م* هی روُلهَروُلهَ

 حاال تو دختر 

 ی دنیا مادر همه

 دهند ات نمیدیگر پس

 دهند دیگر ات نمیپس

 
  !م هی روُلهَروُلهَ

 ی دنیا حاال سرت به سینه

 دنیا مادر 

 من مادر 

 
 !م هی روُلهَروُلهَ

 حاال تو دختر 

 مادر ی دنیا همه

 آغوش خیابان صدا 

 صدا و گیسو رها 

 نگاه تو به فردا 

 به دنیا
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 زاده سارینا اسماعیل 

 
 

 کند؛ خشابش را پر از ظلم می

تر  با قدم بعدی شرافت را زیر پاهایش گذاشته و محکم

 دُوید، رو به راه فرار از انسانیتمی

 کوبد گلوله را با خشم رو به صورتش می

 گویم؛ دخترک را می

 وجودش پر از زخم است که 

 ها التیام خواهند بخشید؟ اما آیا این زخم

 چکد می

 چکد؛ به تلخی می

 ی رُزمایعی سرخ رنگ با رایحه

 آسمان شهر قرمز شد 

 چشمان دخترک بسته شد

 او اآلن هم از درون داغان بود و هم از بیرون؛ 

 هم جسمش، و هم روحش؛ 

 و تمام وجودش 

 گفت؟او با خود چه می

رحمانه گلوله را رنگی به خود داشت، که بیمغزش چه 

 کرد؟ پرتاب می

 آیا او به زیستن ادامه خواهد داد؟ 

 او در ادامه چندین گلوله را پرتاب خواهد کرد؟

 !چاره آن جسماما اگر تناسخ باشد، بی

 جسمی که روحِ در وجودش سبب تعفن شده باشد

وشوی این حجم از کثافت کمکی  اما آیا کسی به شست

 کند؟می

 
شهریور، یعنی   29زاده در این شعر را سارینا اسماعیل

ها به قتل حکومتی ژینا )مهسا(  سومین روز از آغاز اعتراض

 اش به نام »همه جهان من امینی سرود و در کانال تلگرام 

- My Whole Universe»  منتشر کرد؛ شعری که در

آن »اعتراض به جنایت« و »سرکوب زنان« بازنمایی شده  

های این شعر را دختری با خشمی فروخورده  ت. کلمهاس

در کنار هم چیده که تنها دو ماه از آغاز شانزدهمین سال  

 .اش گذشته بودزندگی 

شده در  زاده یکی دیگر از کودکان کشتهسارینا اسماعیل

  11ها به مرگ مهسا امینی است. او متولد جریان اعتراض

ل و دو ماه  سا 16بود و هنگام مرگ تنها  1385تیر 

 داشت.  

 
 

 

 

 

 

 
 به ما

 
 بچه، فرزند ی: ی لرروُلهَ، واژه *

در مرگ ندا آقاسلطان نوشته شده،  88این شعر سال 

 . بازنویسی آن برای نیکا 

 

 

 کارل ساندبرگ 

 موومان پاییزی 

 روشنک بیگناه ترجمه: 

 

  نمدامی با اینکهگریستم زیبایی ها خاطر ه ب

 نیست گارهیچ چیز زیبایی ماند

 
 گندم  گلزردی دشتهای 

 ،  زن  یآفتاب سوخته و  شالیست بر گردن مسین

  پذیرنده ی بذرمادر سال، 

 
 می وزد  شمال غرب از باد 

 می شود پر از سوراخ پاره  یو زرد

 چیزهای تازه و زیبا می رسند

 با اولین برف که برباد شمال غربی می نشیند

  و کهنه ها میروند

  هم نمی ماند شان یکی
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 جواد طالعی 

 
 به ققنوس ها 

 

 .آب از سرم گذشت

 گذشت؟

 نه نمی دانم

 فریاد هست،  

 و تا که هست فریاد 

  .داد هست و نفس می کشیم

 .پس زنده ایم تا که داد بخواهیم

 داد مرا تو می ستانی  

 .در هفت حوض خون

 بچه های خیابان درود از من به 

  .که بچه خیابان بودم تا بودم

 فردا که غول به شیشه برگشت

 رقص مرا می بینی 

 .خیابان در ازدحام

 گذشت؟  آب از سرم

 .نه

 من زنده ام

 تا دشمن تو بمیرد 

 !ای بچه خیابان

 1401آبان  5

 

 به گربه های ایرانی 

 

 !ملوس نازنین بزمخواه رزمجوی من

 تو می ترسد سگ هار والیت از 

 !ببین

 آن گوشه کز کرده است و می لرزد 

 تو را تا ریزش دیوار آخر  

 گربه خیز اندکی مانده است 

 نفس نو کن در آغوش امید من

 ملوس نازنین رزمجو 

 !ای گربه زیبای ایرانی

 

 

 میان قهقهه و بغض

 .پرنده بال به دیواره قفس می کوبد

 او را 

 هزار هزاران شب 

 پرواز با آرزوی 

 .و حسرت سپیده گذشته است

 فوج پرستوها که فوج اکنون

 به خانه بر می گردند،

 دست تو می گشاید

 درهای این قفس را؟ 

 ، کلن2022اکتبر   8
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 ( مانی میرزاآقا عسگری ) 

 
 رژِة سرباالیی 

 پیشکش به روشنگر شجاع، سیاوش لشگری 

 
 سوی آینده، در راه پیمایی به 

 آن همراه، پاهایش را کنار گذاشت

 روی گذشته تخم گذاشت 

 !و بجا ماند                          

 
 ...ما همچنان رفتیم و میرویم

 در نیمه راه، 

 .آن رفیق، سرش را کنار گذاشت

 روی آن نشست 

 در خود شکست 

 .و درجا ماند                      

 
 ...ما همچنان رفتیم و میرویم

 در سینهکِش کوه

 راهنما، چشمانش را کنار گذاشت

 .مانند قلوه سنگی در ژرفای دره ناپدید شد

 سپستر

 !این قلوه سنگ را در دیوار قلعۀ دیوان بکار زدند

 
 ...ما همچنان رفتیم و میرویم

 در خَمِ یک صخره

 .خُنیاگر به تیری از تاریکی درخون تپید

 روشنگر در نوشته هایش ذوب شد 

 خسته و نومید، کمان به دره پرتاب کردآرش 

 .جان به دست و شتابان به مبداء بازگشت

 !اکنون، از نگهبانانِ قلعۀ دیوان است

 
 ...ما همچنان پیش رفتیم و میرویم

 در کمرکِش قله آن شاعر شورشی

 .شعرش را چون جمجمهای تهی به سنگ کوبید

 .بازگشت

 .رود میخوانداکنون در تاالر قلعه برای دیو اعظم ستایشس

 
 ...ما همچنان رفتیم و میرویم

 کمی مانده به قله

 پیشاهنگ، پرچم را پاره پاره در باد پراکند،

 کوله بارش را به ترس کوبید، 

 .و نعره زنان، خود را به دره افکند

 .بعدها نامش را در سوگسرودها خواندیم

 
 ...ما همچنان میرویم

  و میدانیم،

 یشه به سویش رفتآینده قلهای ست که باید هم

 .اما هرگز نمی توان فتحاش کرد

 ...ما همچنان میرویم

 .گام به گام و نسل به نسل و سده به سده

 به دامنه که مینگریم، میبینیم 

 چقدر از گذشته دور شدهایم 

 ...چقدر به آینده نزدیکتر

 
 در گذرگاه

 پیامبران، یک به یک غروب کردند 

 .میتابیدتنها مِهر بر نیمچهرة جهان 

 
 :اکنون

 پاهایی نیرومندتر

 چشمانی بیناتر 

 اندیشه ای روشن تر 

 کمانی کشیده تر 

 سرودی رساتر 

  شعری رسیده تر

 .و پرچمی بلندتر داریم 

 
 و قلعۀ دیوان 

 در فرسایشی پیوسته

 نیمه ویرانهای شده

 که از این باال

 !به سختی به دیده میآید

 2014دسامبر  5
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 عبداللهی سه شعر از علی  

 
 

 باد حرام  . 1
 

 خیزد باد برمی

 از روی ریجه 

 از کف کوچه

 وقتوقت و بی

 رود به خیابان می

 و  پوشدامن

 سوزغیرت

 
 چرا نباید 

 پاسبانها 

 کالفه باشند؟ 

 

 ( 2)  . شیراز امروز 2
 

 مزورانه، 

 نه پادشاه فصلها،

 که پیران گمراه، 

  های ازرقبا لباده

 و  خیسنعلینهای خونبا 

 مرداراوح چرک

  تک تک رندان را

 از سطرسطر غزلها 

 بیرون کشاندند

  دستبند به ساعدشان زدند

 بعد دیوان را 

 -های شیرازدر تنورخانه-سوختند 

 بر برگهای رنگارنگ  سپس

 ملنگ  و وارگول  پاکوفتند

  درختان را تکاندند

  غافل و سازخنده

 چنان که نه انگاری 

 بهارِ بوده و هست

 زمستانی و دم 

 اوهام زمهریرشان را 

 به صورت خودشان ، یکسر

 .تف خواهد کرد

 

 همین ما .  3
 

 همین گالیول و مریم

 نرگس   بنفشه و همین 

 الدن   و  چمن گلهمین 

 خار چشم تاریکی همین که 

 به خرمن موها

 دریغ  بی پراکنانهمین شادی  

 من  همینهمین تو 

 گلوی تباهی را گرفته دو دستی 

 لجوج را  یسیاه

 تارانیم سرانجام.می
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 رضا فرمند  

 
 ی ایران زنان آزاده 

 
 دختران آزاده 

 زمین بربریت را در ایران  بساطِ

 اندزدهبه هم 
* 

 انداین دختران سودایی

 :اندای دیگر کمر بستهو برای آزادی به گونه

 است اشان پُر از توفان های نازکشت مُ

 شان پُر از رُستماو خشمِ آگاه

* 
 انداین دختران سودایی

 چشم در چشم مرگ 

 ها قرمز   در فراسوی خطِ

 افشانند کوبند، دست میمی پای

 رونداز ماشین پلیس باال می

 کنندها را محاصره می باتوم

 و در چشم دشمنان 

 افروزند هاشان آتش میبا حجاب

* 
 اندآزادی آبستن زناناین 

 اند، آبستن فردایزناناین 

 اند  ، آبستن داناییزناناین 

* 
 این دختران، کتاب قدیمی دین را 

 خوانندهر جور که خواستند می

 کنندهایش را هر جور که خواستند معنا میو آیه

 خواهند این دختران نمی

 ای حتا پروانه

 شان بنشینداموی  اجازه روی بی

* 

 زننده به خال میاین دختران با موهاشان همیش

 کننداین دختران با موهاشان جادو می

 افرازندشان برمیا را چون پرچمی از تنگاه، آن 

 کنندها قیچی می و گاه، آن را در خیابان

 کنندها را آزاد می و فریاد 

* 
 این دختران 

 اند در جهان حقیقی و مجازی به هم پیوسته

 و موهای هشیارشان را در راه آزادی 

 اند انه به هم بستهخواهر

* 
 این دختران

 با خدای مشترک انسان، زن 

 با زبان مشترک انسان، زندگی

 مشترک انسان، آزادی  عشقِبا و 

 گویند با جهانیان سخن می

* 
 این دختران از آزادی سرشارند 

 این دختران از فریادها سرشارند 

 ها سرشارنداین دختران از شگفتی

* 
 را معنای زن این دختران، الماس 

 خندندتابانند و می به چشم خدایان می

 انداین دختران دیوانه

* 
 :اندی زیستندیوانه، این دختران

 خندند و می رقصند گویند و میمی 

 کننداشان، نبرد میاین دختران دریادل، برای بودن

 این دختران نمی میرند

 اشان یادِ آرزوهاشان، یاد جوانی

 اندازد میناگهان به جان، موج 

 

 میرنداین دختران نمی

 خیزند شان برمیااین دختران از خون

 آمیزند و با نبض خیابان و با سرودهای آزادی درمی 
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 محمود فلکی 

 
 دیکتاتورها 

 
 ها  ی سایه همه ِدر همسایگی

 بلعند از اتاق ِ من و تو آفتاب می

 کنند میبرای رؤیا گور 

 کنند از شن و پُر می

 دهد.نامی را که بوی نان تازه می

 

 از غم  

 سازندقامتی می

 های فهم برای کوتوله 

 و از ترس   

 بافند  یی میجامه

 برای پوشاندنِ زخم. 

 

   آشناهای خونبا دست

 حرکتِ هوا را 

 اندازندیک ساعت به تأخیر می

 زمین را  

 دهند مییک ثانیه پشت تاریکی هُل 

 یی که از درخت باال برود و در واژه

 یا سراغِ تابستان را از پستان بگیرد 

 کارندقیچی می

 هایی که خیال می کنند بال دارندبه سوی اسب

 کنندشلیک می

 جویدبر برهنگی ِ تنی که تن ِ برهنه را می

 پاشند تاریکی می

 ی صداها  و از همه 

 یابد. ه میشان رابه کابوس "خیابان"تنها صدای 
 

 
 از مجموعه خانه اثر بهروز حشمت 
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 زیبا کرباسی 

 
 نامه های خصوصی ی بهادر درانی و آهو حسانی 

367 

 تیردال 36

 
 

 که بی نیاز نیاز دوست دارد 

 شمس تبریزی 

 

 پیراهنی را که دیوار بر تن کرده

 نقش پرده ای کشیده است 

 این کهقرار بر 

 پرده از روی خویش پرده بردارد 

 معجزه این است 

 و این را 

 بر لبه ی قاب دیدم

 آن خط ناخوان بال یاکریم

 نخی به تازه گی ی خوانشم افزود و 

 فبها زد

 جرینگ جرینگ 

 صدای سکه های طال بلند شد 

 قاپ بازار را دزدید

 صورت مان از لطافت هوا نم برداشت 

 شدند خانه ها شکل خالص شادی 

 خیابان ها آواز خواندند

 رقصیدند 

 جشن

 مهربانی ی زن است امروز 

 بی هیچ تکلیف 

 یا پسوند دختر مادر همسر و از این قبیل 

 وطن زن است بهادر 

 نگهش دار 

 

 16شبیه به آه  

 برای ترکاندن آزادی 

 در دنیای تو خالی تان 

 دفیقن

 چند نخ فوتک هوا الزم دارد 

 بادکنک هاتان

 

 نامه   اد ی 

1 

 سیزده ساله بودم 

 
 درست پیش از آغاز هجرت مان از ایران 

 
در یکی از واپسین تابستان ها تجربه ای تلخ داشته ام که  

این روزها بر حسب شرایط و اتفاق های منحوس از قبیل  

فشار و سانسور به شکل های موذیانه یاد آن بعد از ظهر  

 داغ توچال افتادم 

 
در کودکی و اعدام پدر  من به دلیل جدایی ی مادر پدرم 

خواهرهایم یعنی همسر دوم مادرم و کوچ او از تبریز به  

تهران تنها تعطیالت عید و تابستان می توانستم مادر و  

 خواهرهایم را ببینم 

 
 مادرم کوه نورد بود 

 
چندین روز هفته ساعت پن  صبح باید خود را به توچال 

 می رساند

 
اه پرستار مان فاطی  پنجشنبه و جمعه ها ما را نیز به همر

 که با ما زندگی می کرد با خویش به توچال می برد

 
فاطی و خواهرانم که کوچک ترند پایین می نشستند من  

هم پای مادرم تا قسمت پنجم که آخر کوه بود می رفتم  



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

163 

 

قلبم با شتاب می زد صورتم می گداخت لب هایم مثل  

 تربچه سرخ می شد 

 
 هران زینب ریختند آن روز نا گهان در میان راه خوا

 
گمان می کنم در گوشم سیم واکمن بود و دقیقن نمی  

 شنیدم چه می گویند 

 
دو تن از آن ها طرف من آمدند مادرم گفت او بچه ست  

 ولش کنید 

 
گفتند کجایش بچه ست قدش از ما بلندتر است آرایش  

 غلیظ دارد 

 
 مادرم قسم می خورد آرایش ندارم

 
 پنبه و آب در آوردند 

 
عقده ی عجیبی گونه ها و لب هایم را پاک می   زنک با

کرد و هی با تعجب پنبه ی سفید را نگاه می کرد آنقدر 

 صورتم را سابید کم مانده بود خون بیاید 

 
 من گریه ام گرفت 

 
 مادرم گفت خواهر ول کن بچه مو کبود کردی صورتش را

 
 دیدند خیط شده اند

 
 آن یکی گفت زیر ابروهایش را برداشته 

 
م گفت ابروهای او را خدا برداشته خواهر طبیعتن  مادر

 همین حالت است 

 
هی دست زدند و دقت کردند و آن یکی شروع کرد ون  

 یکاد خواندن و فوت کردن به صورتم 

 
دیگری هم برگشت نگین های کوچک پای شلوارم را که  

 مادرم دوخته بود یکی یکی با زحمت کند

 
نه تنها چنگ بر  این روزها دقیقن زیر فشار سانسور که 

 شعر دالورم انداخته  

 بلکه به طبیعت چهره ام نیز رحم نمی کند  

 دقیقن حس همان روز گلویم را می فشارد

 
 این ظلم از کجا آب می خورد 

 
گیرم عشق و زیبایی گاه بتواند الیه ی حسادت ها و عقده 

 های شخصی را مغموم کند

 
 اما تا کی

 
 تا کجا 

 
دهد که جرات ظالم را به  گیرم شعر چنان جنمی نشان 

 تتمه بندازد 

 
 اما سرچشمه ی این ظلم از چیست

 
 چراست 

 
 تا کی 

 
چرا شعرهای من پیش از آن که در مجموعه ای کتاب  

ی  شوند سر از دفتر خانم یا آقای فالن دست ساز حکومتی

 جهان دیوث در می آورد 

 
چرا وقتی می خواهم جلد اول شعررمان نامه ام را منتشر  

 کنم 

  38ن ناشر به من می گوید قیمت یک جلد آن باید فال

دالر باشد و من باید خودم کتاب خودم را که سال ها 

 پایش جان کنده ام خریداری کنم چرا 

 
این شکل تازه ی سانسور را در تبعید برای نفله کردن و  

ربودن فکرهای بکر و کلمه های تهمتن چه کسانی برپا  

 ساخته اند  

چرا این ظلم را برمی تابیم 
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 علی کامرانی 

 
 ترانه( - )شعر   تبعیدنامه 

 فاصله بین ما نبود فاصله هارو ساختیم 

 مسافر و جاده شدیم که هجرت رو شناختیم 

 هرکسی با یه کوله بار بارنگ و روی باخته 

 راهی هر کجا که شد  بسوی ناشناخته 

 نبود این بار چه تلخ و سخته هجرت همیشه بد 

 به ذهن خشک یک کویر به غربت درخته 

 یه روز به فکر خونه و یه روز تو فکر هجرت

 تن به حادثه می سپریم  بدون عشق و نفرت 

 هجرت هوای عاشقه پراز هوای تازه

 به پشت سر که رو کنی  یه شهره پر جنازه 

 هجرت همیشه بد نبود... 

 تبعیدباغ شکنجه شد برات بهشت لخت 

 نه شب نوازش یه ماه نه روز هجوم خورشید

 سایه همیشگی ست برات  سایه ی سرد غربت

 نه از غریبه حرمتی  نه از تو برتو حرمت

 هجرت همیشه بد نبود... 

 از ترس غرق شدن تو شب به گرگ و میش رسیدیم 

 فکر دوباره رفتنیم  به خواب این امیدیم 

 دوباره بر می گردیمیه روز که دیر یا زود باشه 

 به کوچه ها نشون می دیم  هنوز اهل نبردیم 

 هجرت همیشه بد نبود... 

 سوختن خنده و سرود  عادت روز  و ماهه

 چه ساده خونگی می شیم  هرجا یه سر پناهه

 فاصله بین ما نبود فاصله هارو ساختیم 

 مسافر و جاده شدیم  که غربت رو شناختیم 

 نبود... هجرت همیشه بد 

1986.6.1 

 ترانه( - )شعر نه به دیکتاتور   

 برروی آهنگ )آنها به ما بی توجهند( از مایکل جکسون 

They  don t care  abaut us 
 می گیم نه به دیکتاتور

 می گیم نه به دیکتاتور  ما

 می گیم نه به دیکتاتور

 می گیم نه به دیکتاتور  ها

 دوهیم شاد شاد و ضد ان  /مثل کوهیم،آره انبوهیم 

 ما می خندیم مثل هرآدم  /ما می رقصیم روی گور غم  

 با هر لهجه  از یه فرهنگیم  /از ایرانی رنگ و وارنگیم  

 خوش  شیم  با خیالیپیروز می  /جنگیم با هرچه زیباکشمی 

 می گیم نه به دیکتاتور

 می گیم نه به دیکتاتور  ما

 می گیم نه به دیکتاتور

 دیکتاتور  هامی گیم نه به 

 پاتو از رو گلومون وردار /پلیس و پاسدار    بسیجی و

 یه نونهال تو باغچه بکار  / کالشتو بذار زمین و  

 اینجا یکی مثل منی تو /تو بچه ی همین محلی 

 کسی نمی گه دشمنی تو   /اگر که تو همراه ما شی 

 می گیم نه به دیکتاتور

 می گیم نه به دیکتاتور  ما

 به دیکتاتورمی گیم نه 

 می گیم نه به دیکتاتور  ها

 دستا خالی   اما و اما  / دختر،پسر  زیبا ی زیبا 

 باور داریم که پیروزیم ما  /موها رها  تو خیابونا 

 دوراز تقدیر   همگی آگاه / در دبستان  توی دانشگاه  

 آزادگی س   در پایان راه / با هر سختی بی گریه و آه  

 می گیم نه به دیکتاتور

 می گیم نه به دیکتاتور  ما

 می گیم نه به دیکتاتور

 می گیم نه به دیکتاتور  ها

 بر تاریکی  باهم پیروزیم       / ایم سخن روزیم   zنسل 

 ی ضحاکتازیم بر  سلطهمی /از دید تو خسیم و خاشاک 

 جهان  با ماست   واسه آزادی   /تنها نیستیم  توی این دنیا 

 ک ایرانی  پراز آبادی ی  /می سازیم ما  وطنمونو  

 می گیم نه به دیکتاتور
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 می گیم نه به دیکتاتور  ما

 می گیم نه به دیکتاتور

 می گیم نه به دیکتاتور ها

 پاتو از رو گلومون وردار /بسیجی وپلیس و پاسدار  

 یه نونهال تو باغچه بکار /کالشتو بذار زمین و    

 اینجا یکی مثل منی تو   / تو بچه ی همین محلی

 کسی نمی گه دشمنی تو    /که تو همراه ما شی   اگر

 
20.11.2022 
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 امیر کراب 

 
 

 *زندگی بخش 

 ( ژینا ) امینی مهسا  برای

  
 :مهساجان

 امروز؛بی رنگم 

 !رنگهای زندگی برایم در هم تداخل کرده است

 جهانی که رویاهایم در آن شکل عوض می کردند

 پریشانی خوابهایم گم شده است در 

 برایم واژه ها له شده اند 

 دیگر خودها را باور ندارم

  شرم و حیا آب رفته است 

 !و هر روز ماتم و عزا روی سرمان هوار می شود 

 
 :مهساجان

  در کم سالی یادهایت

 و در خوابهای تردت

 دلهره با  زندگی را ناباورانه

 کردی از چهار راههای وحشت و ترس طی می 

 نگاه زندگی بخش ت، طراوت و تازگی را صید می کرد

  در نگاه زندگی بخشت

 تا کران باال می رفت کران  هر دم شعله اش

 !ناگهان زمان برایت توقف کرد

 !به فغان آمد یک شعله را خاموش کردند، زندگی 

 راهند در سرزندگی  و امید  اما؛ کهکشانی از رویا و

 نیست تا طلوع رسیدن انگور راهی

 بزرگی نامت حیات بخش و مقامش شگرف است 

 و مرگ جهل و تاریکی مدتهاست

 بانگش به صدا در آمده است

 و نگاهت در ما تکثیر می شوند 

 !هستیم  مهسا همه  و

 
 :مهسا جان

  بزودی ، دادخواهی علیه تاریک اندیشان

 شود  می   در دادگاهی به بزرگی ایران برپا

  خواهد پوشیدو رهایی لباس زندگی 

 و تاریک دالن قرون و اعصار دفن خواهند شد 

  و مهسا ها تکثیر خواهند شد

 !و هر ایرانی یک مهسا خواهد بود

 
 :مهسا جان

 امروز تماما بی رنگم 

 و رنگهای زندگی برایم سیاهند 

 :و امروز روی زندگی با خط سیاه می نویسم

 کاشکی شرم و حیا نمرده بود 

 توایممهساجان؛ دلتنگ  

 کاشکی زندگی طور دیگری بود 

 کاشکی انسانیت به ابتذال کشیده نشده بود

 !امروز ، با رنگ سیاه مشق می کنم 

 در رویاهایم، کم سالی یادها تکثیر می شوند

 !کند می زندگی ما با که ست رنجی  و  و نبودنت ، درد 

 
 دو  و بیست  و هزار دو سپتامبر  شانزدهم

 
 مهسا، ژینا یعنی زندگی بخش معنی اسم کردی *

 

 
زنده باد مهسا، بهترین عروس دنیا، که جاودانگی را تعریف 

 !کرد

 !نه، چهل هزار بار چهل بار، 

 !زن زندگی آزادی 

 
 :مهسا

 چهل بار نه چهل هزار بار، نامت را صدا زدیم 

 روی قله های زندگی 
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 روی برج فرشته آزادی 

 ست  زندگی  آنجا که دوست داشتن آغاز

 ای ست که نغمه آزادی می خواند  پرنده

  ست   چشمانش زندگی بخش

 و بهترین لباسش را پوشیده، تا در اندک زمانی

 کند  رقص زندگی را تمرین

 نگرد  می  عاشقانه، به جهان

 روی قله های زندگی، زیبایی جهان گستر می شود 

 روزی که دیر نیست، ما را دعوت می کند 

 خانوم را عروس کنددر ضیافتی انسانی، ایران  

 بزنند  و تمام جهان نام مهسا را صدا

  جاودانگی نام مقدسی است که

 !با نامت شروع می شود

 مهساهاست  و آزادی ایران روز عروسی

  در برابرتان کاله از سر بر می داریم

 !دهیم می سالم آزادی و  و به انسانیت و عشق

 
 بیست و ششم اکتبر دو هزار و بیست و دو 

 
 

 رین کتاب دنیا بهت 
برای جوانانی که از جان مایه می گذارند تا گربه ملوسمان دوباره بیدار 

 !شود

 

 
 ها به رشته تحریر در نمی آیند بعضی کتاب

 در ذهن افراد شکل می گیرند 

 یابند می گسترش  قوام و

 !و مانند بمب صدا می کنند

 نابودی   و خرابکاری برای بمب  نه؛

 !...ناکازاکیدر هیروشیما یا 

 بلکه برای یکی شدن برای زندگی 

  عشق کمان رنگین  برای

 برای دیدن دوباره پر پروانه

 برای گربه ملوسمان که بیدار شود 

 متولد شدن نوزادی که گرسنه نباشد 

  برای اینکه دوباره رویایمان را ندزدند

 برای زیبایی و جوانی که دیده شوند

 .آزادیبرای برادری و عدالت و 

 
  نابترین و بهترین کتاب جهان

  در حال نوشتن در فضای ذهن

 مردمی ست که درس دوست داشتن را 

 آموخته اند و سرشارند از حس بودن 

 بمبی ست و این آغازی ست برای ترکیدن

  که من و تو را ما می کند

 عشق را دوباره تعریف می کند

 !تا بتوانیم دوباره پذیرای هم باشیم 

 
 !که همه خوابند و گنگ در جهانی 

 را  تا ما را ببینند و ما درس یکی شدن

 ست  منیتی بی و  روشن  تمرین و قرارمان فردای

  در وعده گاهی که میدان آزادی ست

 !بهترین کتابمان را تحریر کنیم  تا

 !آلود بخوانیم؟و برای جهان خواب

 دو  و بیست و هزار  دو اکتبر پانزدهم

 

 



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

168 

 

 رضا مقصدی 

 
 
 
 
 

 

 

 نیکا! 
 دریا برای خنده ی تو آه... می کشد. 

 یک دختراز تبار ِ ترانه . 

 یک دختراز سرود ِ ستاره. 

 – از کوچه باغهای بهاره 

 مارا صدا زده ست. 

 تا اززاُلل ِآینه وُآب ها شویم. 

 وقتی که عاشقانه ترین حرف های ما

 شاعرانه گذر می کند هنوز از شور ِ
 –باید به شادمانی ِ شب های بیقرار 

 بر ِبسترسپیده وُ شبنم، رها شویم. 

 ما آمدیم 

 دوست بداریم . 

 ما آمدیم با طپش ِجان ِعاشقان 

 تا ازدل ِحماسه ،غزلها برآوریم.

 در روزگار ِآینه وُ سنگ   

 چیزی که مهربان وُ قشنگ ست

 ماست . آغوش آرزوی درخشان ِ باغ 

 نیکا ! دخترم !

 دراین شب ِ بلند 

 این چشم های توست که شعر ِچراغ ماست. 

 زیباست نام تو  
 پیک ِزمانه گشت ، سرانجام ِجام تو.

 شور ِشکفته ات

 مارا به سوی زمزمه ی ماه می کشد. 

 نیکا !

 دریا برای خنده ی تو آه... می کشد.   

 

 !آی ... »ژینا« ! آی ... مهسا 

 
 « !سخنسرای صمیمی ِ باغ ما، »ژینا

... 
 ی منتمام هستی سرسبز ِ عاشقانه

 .تورا صدا زده است

 ی جویبار ِ تابستان ومثل زمزمه 

 .ستستاره باران

 

 آی ... »ژینا« ! آی ... مهسا! 

 .های قشنگ باید گفت سخن، زعاطفه 

 .سخن، ززیبایی

 .ی ماستکه آفتاب درخشان ِ جان ِ زنده 
  

 اندها به تماشای عشق،آمده ستاره

 های انار وباغ

 .گویندتری را سالم میبهار ِ تازه 
  

 ی من؟تو از کدام طرف آمدی به خانه

 .ام با توستکه شور شعر ِ زنان زمانه

 سخنسرای صمیمی ِ باغ ما، »ژینا!« 

 .من از تغزّل ِ مانای مردم گیلم

 .کُردستانی تابان جان ِمن از ترانه

 ی منتمام هستی سرسبز ِ عاشقانه

 .تورا صدا زده است

 ی جویبار ِ تابستان ومثل زمزمه 

 .ستستاره باران

 به رنگ اسم ِ خودت هستی

 به رنگ زندگی وُ زن

 به رنگ زیبایی

 .ستکه همنشین ِ سالم وُ کالم ِ آزادی
 تو نیستی که ببینی 

 .چه آتشی به دل عاشقان ِ آب زدی

 .جان ِ جوانت پیام تازه، نوشت جهان، به

 .ها پیوستونام تو به سرود ِسپیده
  

 تو نیستی که ببینی.
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 فرشته مولوی 

 
 ی ندای ما ترانه 

 

 رو، رو، رو، ای یار من 

 دو، دو، دو، همراه من 

 کف بزن، کف بزن، ای یار من، همراه من 

 بانگ نه، بانگ نه، فریاد من

 ندا، ندا، ندا 

 ندا، نگاهم نکن آه! ای نازنین 

 ویرانم 

 **** 

 نازک آراست تنت

 اتگل به گل روی مه

 برهنه، مو رها سر

 لب بسته، چشم باز 

 ندا، ندا، ندا 

 آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن 

 ویرانم 

 **** 

 آسفالت داغ، آسفالت سخت، خیابان خون 

 آسمان کور، آسمان کر، بارگاه جنون 

 ندا، ندا، ندا 

 نکن  آه! ای نازنین ندا، نگاهم

 ویرانم 

 **** 

 موتور، موتور، موتور 

 تاپ تاپ دلت

 باتوم، باتوم، باتوم 

 تاپ تاپ دلت

 پوتین، پوتین، پوتین

 تاپ تاپ دلت

 تق تیر تق تق  تق، تق، تق، 

 ای وای دلم 

 تاپ، کو تاپ دلت؟

 ندا، ندا، ندا 

 آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن 

 ویرانم 

 **** 

 خیابان خون آسفالت داغ، آسفالت سخت،  

 آسمان کور، آسمان کر، بارگاه جنون 

 ندا، ندا، ندا 

 آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن 

 ویرانم 

 **** 

 نازک آراست تنت

 اتگل به گل روی مه

 برهنه، مو رها سر

 لب بسته، چشم باز 

 ندا، ندا، ندا 

 آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن 

 ویرانم، ویران، ویران 

 ایرانم. 

 **** 

 ای یار من رو، رو، رو، 

 دو، دو، دو، همراه من 

 کف بزن، کف بزن، ای یار من، همراه من 

 بانگ نه، بانگ نه، فریاد من

 ندا، ندا، ندا 

 آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن 

 صدایم کن

 ایرانم. 

 

 88رداد خ
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 ژینا 
 

 شکفدژینا، شقایق سقز، غریب می

 ی پوست، درد استخوان به خن  گلو، آبله

 رود چکه، در گور میخونزخمِ زن،  تن 

 شود. وخون دشت پر از تاشِ سرخِ داغ میاز خاک

 

 شکندنهیب میژینا، شقایق سقز، که بی

 کشددریا غریو می

 زند بیابان بانگ می

 شان را به باد بسپارند. تا دخترانِ سرکش گیسِ بریده

 

 گذردژینا، شقایق سقز، اما چه پُرشکیب می

 های کردستان سنگهای سرد کوه از کناره

 تا سبالن و سیستان و 

 به خراسان و خوزستان 

 

 شکند ژینا می

 گذردژینا می

 پرد ژینا، مویش رها، به راه رهایی، سبکبال می

 شکفد.ژینا، شقایق سقز، غریب می

   1401مهر 

 

 سرود جان 
 

 مهر آمد، مهسا آمد 

 ایران به فریاد آمد 

 زن، زندگی، آزادی 

 

 سوگ سیاوشان را  

 سقز سرود جان کرد 

 ژن، ژیان، آزادی 

 

 جگر شدپاییز خون

 ژینا ز خاک برشد

 ایران زِ مهرِ سَروَش 

 از بند دَد رها شد 

 

 زن، زندگی، آزادی 

 ژن، ژیان، آزادی 

 

 1401مهر 

 

 سرود آزادی 
 

 خسته از ستم، در خروش خشم 

 رود روان، دریای غران 

 آزادی ما در پی توایم. 

 

 بردمیده از شور زندگی

 رویای روییدن، شکفتگی 

 به راه رهایی ما رهرو توایم.

 

 رو عیان، مو رها، تن امان از آزار 

 خوان با یاران ترانه زن،خنده

 آزادی، ما زنان آزادیم. 

 1401مهر 
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 شکوه میرزادگی 

 
 زنجیرهای این همه گیسو 

 

 زیباییای قاتلین 

 ای پاسداران شب 

 چگونه صدای قدم های خورشید را  

 نمی شنوید؟                                  

 

 چشمانتان کجاست؟ 

 چگونه نمی بینید 

 روییدن صدها هزار جوانه را

 بر سنگفرش خیابان ها 

 

 چگونه نمی بینید 

 تکرار مداوم مهسا، امین، نیکا وپدرام و حدیث را 

 

 زیباییهشدار! ای قاتلین 

 شب دوباره نمی آید 

 خیل ستارگان همه

 حجاب ز سر برگرفتند                  

 

 

 بود و نبودتان دیگر مساله نیست 

 تمام شده اید                                  

 زنجیرهای این همه گیسو 

 از دست های شرارت شما باز نخواهد شد 

 

 شکوه میرزادگی 

 2022دوم اکتبر  

 

 همان حوا  

 

 خیابانی نیست دیگر در سرزمینم 

 که جای پای زنان بر آن حک نشده باشد

 دیواری نیست  

 که نام زیباترین دختران بر آن نباشد 

 

 آی دخترکانم از کجا آمده اید 

 که به زنان زمین نمی مانید

 و عظر آزادی و خاک را با هم دارید 

 

 آیا شما همان »حوا«یی نیستید 

 عشق زمین رها کرد؟که آسمان را به  

 

 شکوه میرزادگی 

 2022اکتبر 
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 سیاووش میرزاده 

 
 برای ... خیابان 

 
 بر سرِ ما بختکی از وحشت وُ مرگ وُ  

 فرودِ نابهنگامِ سیاهی،  

 هاست؛  از کمینگاهِ تباهی

 بال گسترده به هر جا که نشانِ زندگی دارد 

 خاک پاشیده به چشمِ هرکه، 

 بیند می                                           

 قفل بسته بر دهانِ هرکه، 

 گوید  می                                      

 سد نهاده پیش پای هرکه،

 پوید می                                        

 بر فرازِ خاکِ گورستانیِ ما

 گیردرگ میهای مجشن

 راه بر شادی وُ شوق وُ شور 

 بندد  می                                        

 آرد ترس وُ درد وُ رن  می

 کاردهای دار میچوبه

 اش سرمست سرخوش از پیروزی

 خندد.  می                                                  

 ما همه پیرانِ فرسوده، نشسته در خمودی های جانفرسا

 موییم گرییم وُ  می  نالیم وُ می های... می

 وای... خاموشیم؛  

 در آوارِ بُهتِ روزهای تنگ وُ تار وُ  

 .خالی از امید وُ خوشباشی

 ی شعله افکن شد باز امیدی فرارویید وُ خشم

 هادر فضایی از حضور دحشتِ دیجور وُ آوارِ پلشتی

 ترین خوبان خیل انبوهی جوان وُ نوجوان، عاشق

 های ظلمتِ خاموشی وُ بیداد پیشتازانِ گذار از لحظه

 در میانِ رزمگاهی تنگ وُ چنگاچنگ وُ یارا سوز،  

 کوه مانند وُ ستبر وُ سخت وُ شیراوژن،  

 مسو وُ توفانبار یکصدا وُ یکدل وُ ه

 ها بر سرِ این دیوخوی آمده از قعرِ تاریکی وُ تاریخِ تباهی 

 :به فریادی رسا وُ سهم میگویند

 !زاد »ای چو ققنوسان، خجسته

 از میانِ خون وُ خاکستر، 

  !هر زمان، زایان وُ زاینده

 تانتا نفیرِ نعره

 گوشِ فلک را کر نگردانَد

 تان، های خشمِتا لهیبِ شعله

 های ساخته بر بامِ هیچستانِ او   تاق بر

آتش                                                           

 نرویاند؛

 و صفیرِ تیرهاتان  

 های خوابِ او را  پرده

 تا نلرزاند                                

 گویند آزمون ها گفته اند وُ باز می 

 همچنان این بختکِ شوم وُ  

 پلشت وُ زشت وُ ناهنجار،  

 مانَد.«پابرجای می                                       

 این زمان اما،  

 فروزانِ امیدی تازه، سر برمی کشد از یأس های من  

 بارِ دیگر رخشه های آرزو  از تنگناهای وجودم  

 آتش افروز وُ خروشان وُ دمان، فریاد می دارد:  

 » ای پریشانگوی مسکین پرده دیگر کن«*

 صحنه گردانِ خیابان، این زمان گُردآفریدان اند   

 که تاری از برون افتادنِ انبوه گیسوشان

 ترازِ نظمِ بی بنیادِ دیوان را به یک خُردک جرقه  

 در تَف آتش فشانش، برمی اندازد 

 رگشاده؛  بندِ موها ب

 این مباد ! آن باد !  
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 گویان اند                          

 زُهره را در زخمه های چنگ و ساز های کوکِ خود دارند  

 خُنیاهای دیگرگونه می سازند -بر چکادِ باد، نغمه

 می زایند وُ 

 می رقصند وُ                  

 می رزمند وُ                                     

 می خوانند:                                                     

 » دیوخوی بدسگال 

 امسال  

 در ژرفای شورانگیزِ »زیرافکندِ« ماهورِی  

 » ژن    ژیان   آزادی«؛ آزادی 

 سرنگون، تن در مغاک خاک

 خواهد برد.«                                         

 ی افشانِ رها در بادتا نسیمی می وزد از سمت گیسو ها

 جان افروز وُ هستی زا؛    

 آهو، غزاله -های ای ژینای زیبا، ای خُتن

 ای سدیس،آتشفشانِ کوهِ تفتان، آی سارینای خُنیاگر 

 ای حدیث، ای خیل بسیارانِ دیگر 

 این تتمه توشِ تن   

 در من                             

 سری  -به پیرانه                                     

ارزانیِ                                                             

 رزمِ شمایان باد!  

 
 برلین  2022مهر ماه سال  بازنویسی 

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

 مصرعی از یکی از شعرهای اخوان  -*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 شهرام کریمی 

 

 
 شهرام کریمی 
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 مودب میرعالیی 

 
 ها پیش کسی پیدا شد عینِ قرن

 تا به آسمان دستور بدهد

 باران ببارد 

 و این همه خون از زمینِ خدا شسته شود 

 های خدایش زمینی که چشم

 ها است خسته است سال

 بندد می ها را به همین خاطر آن

 کند می نگاه آن با که هم ایدریچه و

 . است شده ترتنگ مدام

 

 میرعالیی مودب

 1401آبان  12

 

 

 
 

 

 

 

 

 
حمید پوربهرامی 
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 چند کار از نانام  

 
 

1. 

 فارسی زبان خط خوردگی هاست 

 اندزبان دختری که به زور لختش کرده 

 

 ساده است نوشتن به این زبان

 

 و سخت 

 

 

2 . 

 نوشتن در کنار من نشست  

 و جوهر نوشید                                    

 آنقدر تا سیاهبودش سیاهپوش شد  

 

 آنگاه برخاست، به وطن رفت  

و در قبر خود، بر آخرین سپیدی بازمانده از کفن،  

 نوشت:  

                                                                    

 زن.  

                                                                   

 چهل میلیون.  

 

 

3 . 

زن+ دگی. دگی چیزی بوده مثل زده گی. در واقع  

زندگی، زن زده گی بوده. یعنی برو حمام تا بفهمی  

است و تلفن کن تا بفهمی که خط و  که آب قطع 

 جیغ بکش تا بفهمی که خودت!

 

 

 

4 . 

به زن که نگاه می کنی می فهمی که شعر یک چیز  

 مصنوعی ست.  
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 مجید نفیسی 

 

 داریم هامان را برمی روسری 
  

 داریم هامان را برمیروسری

 تا با آن برایت 

 کفنی بدوزیم.

 از دستارت نه! 

 طناب داری نخواهیم بافت.

 تو سالهاست

 ای. که مرده 

 گوئیم: زن می

 گوئیم: زندگیمی

 گوئیم: آزادی می

 و با سومین بانگ 

 مان خدای مرده

 ریزد.میفرو

 دو وبیست و دوهزار اکتبر بیستم        

 

 عمامه 
!ای دستار   

 چه کسی ترا

 بر سر او گذاشت؟ 

 
 یک تکه پارچه

نیستی بیش   

 و با این همه، او 

 والیتِ خود را 

. بینددر تو می  

 
 من ترا

 از سر او برخواهم داشت 

 و به مادران داغدار خواهم داد 

. تا اشگهایشان را پاک کنند  

 
سیزده ونهم دسامبر دوهزار  

 

 روزی که چادر زوری نیست 
 به یاد مهسا امینی قربانی اخیر حجاب اجباری در ایران 

خواهد آمد که خواهرانم روزی   

 دیگر به زور چادر به سر نکنند. 

 بگذار آن روز به تابستان افتد 

 تا با هم به باغ رویم. 

بندیم ای میچادر اول را چون بقچه  

 تا با آن بارهامان را ببریم. 

گستریم چادر دوم را چون فرشی می  

 تا روی آن بنشینیم. 

کنیم ای پهن میچادر سوم را چون سفره  

آن غذا بخوریم.  تا گرد  

روم آنگاه من باالی درخت توت می  

 و چهار خواهرم با سر باز 

گیرندی چادر چهارم را میچار گوشه  

 تا برایشان توت بتکانم.

 آن روز, توت خوردن چه مزه دارد 

 روزی که خواهرانم دیگر 

گیرند از هیچ کس رو نمی  

گردندو چادرها به یخدانها باز می  

ن رسم بپرسند تا چون آیندگان از ای  

زده را بیابند. های نفتالینتنها پارچه  

 
یک وبیست و دوم مه دوهزاروبیست   
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 اسماعیل نوری عال 

 
 1401یادداشت های مهر  

 

 1401ا مهر 

 مهسا! خزان، نیامده، خشکید

 در ریشه های هر درخت سرافکنده

 در برکه های حافظهء مسموم

 عجز بی تعارف مرداندر 

 و بی خروشی صدها زن تماشاگر.

 

 مهسا! 

 عروس کوچک اندوهبار شهر 

 نازک تر از طراوت شهریور

 زیباتر از شب تابستان

 بنگر که ما به نابودی 

 تن داده ایم 

 زیرا که دیرسالی ست  

 اعضاء یک تن واحد نمی شویم 

 تک مانده ایم هر یک 

 در انزوای خامشی پر هراس 

 نجات مبتذل خویش و جز 

 چیزی در آرزو نداریم. 

 

 مهسا! عروس پاک سیه پوش 

 رخت عزای خود را 

 در ساعت کدام نحسی  

 تن کردی؟

 1401مهر   2

 هرگز اشعه ای جز مهر 

 در البالی موی شما نیست 

 آن را برای کشتن خورشید مهر 

 با روسری، که مظهر تاریکی است 

 خاموش می کنند. 

 

 اما

 پاکی است آتش همیشه مظهر  

 آتش برای گند زدائی است

 آتش به سینهء حافظ 

 خورشید آسمان تفکر 

 آتش به روسری دختران شهر 

 میعاد روز روشن آزادی ست. 

 

 اینک طلوع گیسوی مهسا

 اینک طنابی از رؤیا

 کز برچ آرزو بزمین می رسد 

 و شهر را  

 با جعد پر شکن خویش 

 از هرچه مظهر ناپاکی 

 می روبد

 

 آی... 

 جشن آتش است این 

 این جشن روسری است که می سوزد 

 این جشن الیروبی تاریخ است. 

 
 1401مهر    3 

 بر بلندای جعبه های خاموش ارتباط 

 پرچم روسری در مشت  

 می ایستد آن ستارهء روشن 

 و نام مهسا را 

 پیش ار آنکه بشناسد

 تکرار می کند
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 خط می کشد به چهرهء تاریخ

 و در خطوط صامت نُت ها

 از پرندگان است آوازی 

 در قفس هائی که شکسته خواهند شد. 

 

 آنکه دوست اش داری 

 آنکه پیوند تو با جهان آدمی است

 آنکه بر بستر بیماری ات خم شده

 آنکه در رگ هات

 شهامتی نوخاسته را تزریق می کند 

 و بر گلوبندش نوشته اند: مهسا

 

 آی... 

 خوشحالم که هنوز هستم

 سال پیش   و انفجاری بغضی که چهل و دو

 در خیابان حافظ رصد کردم

 در پیرانه سری به سراغم آمده است 

 

 بر بلندای جعبه های ارتباط 

 همهء عشق هایم را زنده می بینم 

 انگار نمرده اند 

 انگار گم نشده اند

 انگار من هنوز زنده ام

 یا زنده شده ام.

 

 1401مهر    10

 تا سال ها 

 به تاریکی اجازه ندادم

 زندکه دلم را شخم 

 برای رستن نفرت

 اما اینک فقط آفتاب پیروزی 

 که تاریکی را بزداید

 با نفرتی شعله ور 

 در خیابان های ایران 

 در روسری آتش گرفتهء دخترانم 

 در صدای محزون شروین 

 که سرود انقالبی شگرف را 

 به زندان شیطان زادگان برده است 

 

 اقرار می کنم 

 که از همهء این پلید چهرگان متنفرم 

 نجره های دلم را و پ

 بر بیرق تناور نفرت

 گشوده ام

 و بی محابا می گویم

 دشمن جز برای الروبی نیست. 

 

 آی... 

 می خواهم 

 روزی بمیرم 

 که دلم پاک ترین هدیه ام 

 به مادر زمین باشد. 
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 پرتو نوری عال 

 
 پن  سبز 

1 

 هاشور خورده گونه هام از خراش،     

 از خط چشم وُ ریمل، در اشک ِ گاز. 

 پرتاب می کنم هرچه سنگ وُ آجر  

 .بر سرِ حرّامیِ اسلحه پوش

 زیر گلویم لوله می شود، گلوله   

 گره کور، روسری 

 ش با چنگ  میدَرانم

 های سبز و سرخ سپید. با ناخن

 

2 

 گشاید؛  در سکوتِ آینه، لبم به خنده می

 ها شود هاشورِ گونه تر میبرجسته

 جِر میدهم روپوش خاکی را بر تنم  

 تکمه هاش، ساچمه؛  

 رگبارِ سرب میشکند سکوتِ آینه را 

 از پیکرم  

 تنها سینه بند وُ شلوارِ جین، بازمانده،  

 مابقی همه زخمی است در آینه. 

 

3 

میعکس ردیف  بها  صفحۀ  شوند  ر 

 کامپیوتر 

 ها آشنای جوانی، آن سوی آب

 دست می کشم بر گلبرگ ها 

 های جوان، پیکرهای بی جان. صورت 

 ربوده می شوم، ریپ می شوم  

 پهلویم می شکافد به نیش چاقویی  

  سنگینی می کند گلوله بر قلبم

  سوختم؛ ....می سوزم، می سوزم

 " می سوزم روزی هزار بار."

 

4 

 ها پَر می کِشند؛ نام

 می پاشد خاکسترِ پَر بَر گل ها

تراشم   می  بهانه  نمردن  زنده  برای 

  

 می تراشم مداد برای کاغذِ سفید  

 سیاه نمی شود اما کاغذ

 .کبوتر می شود    

 .کبوترِ شکسته بال، بهانه ی گریستن

 

5 

  مترسانم!

بیرون  پا  گزند  پُر  شود  گزلیکی  مگو 

  گذاشتن از... 

 ه پاره کنم گلیم، که پار

خود   فراسوی  از  نکشد  پس  را  پایم  تا 

 رفتن.

 شوم   لبریزِ فریاد آزادی، صاعقه می

 تا گُر بگیرد تالقیِ کلمه وُ ابر

 و گفته شود این همه شعرِ نگفته  

 و شعر شود، باران 

 زنده کند نام خفته گان. 

 2009سپتامبر   -1388شهریور 
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 زاده سه شعر از پیمان وهاب
 برای جنبش ژینا و گردآمد اسد سیف 

 
 

۱ 

 رویم تا به اوج برسیم می

 رویم تا به آزادی برسیم  می

 رسیدن 

 کشف این حقیقت است 

 که از ما 

 ماند تنها رفتن می

 تا ببینیم

 هاکه زیباترین گل

 هاکه ماناترین گل

 رویند های سخت میبر صخره

 

۲ 

 خاک داشته باشیتا ریشه در 
 شویدوباره سبز می

 شوی یک بودی و صد می
 تبر 

 داند این راز را نمی
 
۳ 

 خدانور زیبا  
 بیا دوباره 

 با آن رقص پر شور آسمانیت بیا
 بیا تا ببینی 

اش زنجیر  هایت را بر میلهکه آن پرچمی که دست 
 کرده بودند

 زنند. زیر پای مردمی است که نامت را صدا می
 توییم  زنجیر ما هم 

 تویی که
 خدایت نور بود

 روی این قاتالن نه مانند خدای سیاه
 خدایت نور بود، 

 خدانور 
 تر کردی.  تو که راه ما را روشن

 و در راه آزادی
 آییم... کنان میدر کنارت رقص

 
 ای( )به یاد خدانور لجه

 
 
 

 
طرح از فیسبوک برداشته شده است 
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 ابراهیم هرندی 

 
 

 . وسهوسهه 1

 وسوسه ی گیسوانِ تو

 آتشی که درگرفته است

 .در کاهدانِ عبا و قبا و وبا

 
 وسوسه ی گیسوانِ تو

 سودای سپیده 

 .و رسیدن

 
 چیزی برای ماندن اگر هست 

 وسوسه ی گیسوان توست

 تا در خیابان های شهر 

 شوخناک و رمان 

 بدست نسیم رها شود 

 .شور و شیدایی بپا کندو کوالکی از شعر و 

 

 
 

 

 

 بسوی سهپییده  .1

 
 خروشان 

 سوخته -با گیسوانی نیم

 در آب و آتش نفس تازه می کند 

 
 هیمنه ی دیو را شکسته است 

 و جمجمه های جنبانی که از گورگریخته اند 

 ند.استغفاردر در حجره ها به لقلقه 

 
 شب، از رویای کرکس می گذرد 

 از دهانِ دریده ی دهشت

 تنگنای نکبت و ننگی از 

 که خورشید را

 .از نقشه ی جغرافیای جهان خط می زند

 
 در بیگاهِ ناباوری

 همه ی پروانه های جهان 

 . در من بال می زنند

 
 .هشدار

 اینک عشق

 سیل ستاره ای ست 

 . که خیابان را بسوی سپیده می برد
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 [ Heberto Padilla] یا ابرتو پادی 

 
 

 ی سختی به زمانه 
 وشیار پارسی ک برگردان:  

 

 اش را خواستنداز او زمان

 اش به تاریخ،زمان، تا پیوستن

 اش را خواستند، زیرا از او دستان

 ی سختی به زمانه

 –هیچ چیزی بِه از دستان ِ خوب نیست 

 اش را خواستند که گاه پُر اشک بود از او چشمان

 بتوانند مهربانی را ببینند، تا 

 - سوی ِ مهربان ِ زندگی را 

 ست آخر برای فاجعه و ترور تنها یکی چشم کافی

 اش را خواستند خورده های خشک و تَرَکاز او لب

 تا بپذیرند، و در هر پذیرشی رویایی بنا کنند

 )رویای بزرگ(

 اش را خواستند ی کبره بستهاز او پاهای پُرپینه

 بک، آخر  پاهای پیر، س 

 ی سختی به زمانه

 برای ساختن و سنگر چه چیزی بِه از این تواند بود؟ 

 از او جنگل خواستند که در کودکی از آن خورده بود 

 جنگل با درخت ِ شنوا 

 ناک و پرغرور(همه، همزمان، دهشت)و با این

 که او، چونان دختری تنها، به انتظار ِ زیبایی نشسته بود. 

 هاش را.  اش را خواستند، سینه و شانهاز او قلب

 خواهند، اش را میو گفتند که همه

 و گفتند این همه هدیه هیچ نیست 

 اش را ندهد، آخر اگر که زبان

 ی سختی به زمانه

 هیچ چیزی بِه از آن نیست 

 برای پراکندن نفرت و دروغ. 

 دست آخر از او خواستند تا برود و نباشد، آخر 

 ی سختی زمانهبه 

 تردید، هیچ بِه از این نیست.  بی 

 

، روزنامه نگار و یکی از شاعران  1932ی  یا زادهابرتو پادی

ی  )اتحادیه  UNEACی کوبا است. زمانی که از  شناخته شده

هفته  کرد،  دریافت  جایزه  کوبا(  هنرمندان  و   نویسندگان 

( Verde Olivoی نیروهای مسلح کوبا )سبز ِ زیتونی /نامه

به آن اعتراض کرد و در دو صفحه به تفسیر شعرهای او با  

 پرداخت.   'محتوای ضدانقالبی'

های ضدانقالبی به جرم فعالیت  1971یا در سال  ابرتو پادی

سارتر و دو بوار،   –دستگیر و زندانی شد. نویسندگان جهان  

مارگریت دوراس،ایتالو کالوینو، آلبرتو موراویا، ماریو وارگاس 

...  یوسا،   و  فوئنتس  فیدل  نامه  –کارلوس  به  ی سرگشاده 

ی  کاسترو نوشتند و نگرانی خود را از سرنوشت این نویسنده

بی پاسخ ماند و   نامه زمان درازی  ابراز کردند.  دگراندیش 

ابرتو پادی یا پس از درخواست داوطلبانه بعد خبر آمد که 

نامه متن  است.  شده  آزاد  خطا  به  اعتراف  به  برای  او  ی 

برای روشنفکران جهان که ک شورهای خارجی ارسال شد. 

آن زمان کوبا را آلترناتیوی برای کمونیسم ِ اروپای شرقی  

اعترافمی این  ضربهدیدند،  نامه  نامه  متن  بود.  سختی  ی 

تر به اعترافات دوران استالین شبیه بود. به ویژه که این بیش

ی  سندهی دگراندیش خود را به دلیل ستایش از نوینویسنده

خائن به  '  -[Cabrera Infanteکابررا اینفانته ]  –دیگر  

 نامیده بود.  'انقالب واقعی

کنگره سخنرانی  در  هاوانا،  کاسترو  در  فرهنگی  نخست  ی 

از شرایط کوبا   انتقاد  به دلیل    ' موش'روشنفکران بورژوا را 

 نامید. 

یا توانست با وساطت داد، ابرتو پادیده سال پس از این روی

کوبا را ترک    –دوست فیدل کاسترو    –گابریل گارسیا مارکز  

 کند.
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 پل الوآر 

 
 آزادی 

 اسدی برگردان؛ رحمت بنی 

 Paulالُوآر  پل  از  حقیقت  و  شعر  مجموعه  از  "   آزادی"شعر  

Éluard   شعر  این.  خوانید  می   زیر  در  را  فرانسه  بزرگ  شاعر 

 اشغال  و  دوم  جهانی  جنگ  جریان  در  و  1942  سال  در

  برای   شعری  شده،  نوشته  آلمان   نیروهای   توسط  فرانسه

با    آزادی  و   زندگی  برای  سرودی  و  مبارزه الوار  پل  است. 

استفاده از بیانی شاعرانه و سوررئالیستی به شاعر مقاومت  

  است   الوار  پل  شعر  ترین  مشهور  شعر  این   تبدیل می شود.

 شعری  خواند؛  پنهانی  صورت  به  بایست  می  جنگ  طی  که

  در .    بخشید  می   نیرو  خواننده  به  و  بود  مطرح  جا  همه  که

ون ترجمه شد گوناگ  زبان  هجده  به  شعر  این   جنگ،  جریان

و به وسیله هواپیماهای فرانسوی بر فراز کشور های اشغال  

را   شعر  این  خود  که  شاعر  ریخت.  می  فرو   شعر  "شده 

 شعر  ترین  متعهد  از   یکی  به  نامد،  می  "   شرایط  و  وضعیت

 . است شده تبدیل کالسیک بزرگ های

 

  " آزادی  "

 روی دفتر های مشقم 

 روی میز تحریرم، روی درختان، 

 روی سنگ ریزه، روی برف، 

 نام تو را می نویسم. 

 

 روی تمامی صفحه های خوانده شده، 

 روی تمامی صفحه های سپید، 

 سنگ، خون، کاغذ یا خاکستر، 

 نام تورا می نویسم.

 

 رنگین،  های تصویر  روی

 روی ساز و برگ جنگ آوران، 

 بر تاج و تارک شاهان،

 نام تو را می نویسم. 

 

 بر جنگل و کویر، 

 آشیانه ها و گل ها، بر 

 بر پژواک یاد های کودکی ام، 

 نام تو را می نویسم. 

 

 بر شگفت زایی شبانه ها، 

 بر نان سفید روزانه ها، 

 بر موسم های عاشقانه ها، 

 نام تو را می نویسم. 

 

 بر تمامی ژنده پوش های الجوردی ام، 

 بر برکه های آفتاب خورده،

 بر دریاچه های مهتاب خورده، 

 نویسم.نام تورا می 

 

 برافق،   بر زمینه ها،

 بر بال های پرندگان،

 ها،  سایه و ها شبح  از  بر آسیابی 

 نام تو را می نویسم. 

 

 برهر وزش سپیده دم، 

 بر دریا، برکشتی ها،

 بر کوه عجیب و غریب، 

 نام تو را می نویسم. 

 

 بر سپیدی ابرها،

 بر رگبار های صاعقه و توفان،

 کننده بر باران های درشت و کسل 

 نام تو را می نویسم

 

 بر شکل های روشن
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 بر ناقوس هایی از رنگ ها

 بر حقیقت محض 

 نام تو را می نویسم

 

 بر کوره راه های بی خواب

 بر جاده های پهن شده 

 بر میدان های از آدمی پُر 

 نام تورا می نویسم

 

 بر چراغی که برافروخته می شود 

 بر چراغی که خاموشی می گیرد 

 ویران شده ام  بر کاشانه های

 نام تورا می نویسم

 

 بر میوه دوپاره شده

 بر آیینه اتاقم

 بر تختم چون صدفی خالی 

 نام تورا می نویسم

 

 روی سگ مهربان سیری ناپذیرم 

 روی گوش های تیز کرده

 بر گام های نو پایش

 نام تورا می نویسم

 

 بر آستانه درگاهم

 بر اشیای خوی کرده به آن ها

 خوشبر شعله آتشِ 

 نام تو را می نویسم

 

 بر هر تن سازگار 

 بر پیشانی یارانم 

 بر هر دستی که پیش می آید

 نام تو را می نویسم

 

 بر دریچه یی از شگفتی ها 

 بر لبان آگاه و نگران 

 بسی فراتر از سکوت 

 نام تو را می نویسم

 

 بر آشیانه ویرانم 

 بر فانوس های به گِل نشسته ام

 بر دیوار های ماللم

 تو را می نویسمنام 

 

 بر غیاب بی تمنا 

 بر تنهایی عریان 

 روی گام هایم به سوی مرگ

 نام تو را می نویسم

 

 بر تندرستی بازیافته

 بر خطر از میان رفته 

 بر امید بی خاطره

 نام تورا می نویسم

 

 و با نیروی واژه و کالم

 زندگی ام را ازسر می گیرم

 من زاده شده ام تا تورا بشناسم 

 و بخواندمتتا بنامدت 

 آزادی! 

 
نام می برد که  " مولنَ  " توضیح مترجم: شاعر در این جا از

دو   جا  این  در  اما  است،  آسیاب  معنی  به  فرانسه  زبان  در 

از رهبران برجسته    " ژان مولن    "کاربرد دارد. نخست نام  

نهضت مقاومت فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم است.  
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مقاومت در منطقه   ژان مولن که مسئول سازماندهی نهضت

در   بود،  وسیله   1943ژوئن    21لیون  به  و  شده  شناخته 

گشتاپو پلیس مخفی آلمان نازی دستگیر، به آلمان فرستاده 

  که   این  به  توجه  با.  شود  می  کشته  شکنجه  زیر  در   شده و

هایی   مولن  از  است،  فعال  مقاومت  نهضت  در  خود  الوار  پل

زندگی  و  اند  سایه  و  شبح  چون  هم  که  گوید  می  سخن 

به معنی آسیاب و   "مولن  " مخفیانه یی دارند. کاربرد دوم 

تمثیلی از ماشین جنگ است که روح و جان انسان ها را در 

خود له می کند. یاد آوری می شود هم چنان که شعرهای  

شاعران پارسی گوی به سختی به زبان های دیگر ترجمه  

ظرافت های هنری و    می از  ترجمه این شعرنیز که  شود، 

  شاعر .  نیست  اشکال  از  خالی   است،  برخوردار  یی  ویژه   شعری

  نوشته   ویرگول  بدون  و  نقطه  بی  را  شعر  این  خود  شیوه  به

.  است  شده  رعایت  شیوه  این   نیز  فارسی  به   آن  برگردان  در  که

 . مترجم

 

 آنتونیو ماکادو 

 
 شعر و مقاومت  

 برگردان: رحمت بنی اسدی 

شاعر اسپانیایی    Antonio Machadoآنتونیو ماکادو 

 که پس از سال ها شکنجه و 

زندان در شکنجه گاه فرانکو دیکتاتور اسپانیایی، راه تبعید   

را پیش گرفت و در تبعید مرد. شعر زیر در باره مرگ هم 

اوت   19وطن خود فدریکو گارسیا سروده است که در  

به دست فاالنژیست های اسپانیایی در نزدیکی   1936سال 

زادگاه شاعر کشته شد. بسیاری مرگ او را نشانه  اگراناد

تلخی از آغاز یک دوره بربریت و توحش در اسپانیا خوانده  

 اند.    

 
1 Granada   گرانادا یا غرناطه واقع در جنوب اسپانیا و در آندلس.م 

 

 شاعر و مرگ  

 رخ داد   1در گرانادا جنایت 

 از میان مسلسل ها گذشت،پرسه زنان که  نداو را دید

 با خیابانی دراز، 

 که به بیرون روستایی سرد منتهی می شد، 

 زیر ستارگان، در یک سپیده دم. 

 

 را کشتند   "2فدریکو"آن ها 

 ،  سپیده سر زدآن گاه که 

 دسته جالدانش،  

 بنگرند  شحتا جرات نکردند که به جسد

 را بسته بودند. دیده گان شان 

خدایی که کاری از دستش بر نمی  بر  : خواندنددعا می 

 د.  مآ

 و فدریکو به خاک افتاده بود 

که احشا را   یو گلوله های سرب پیشانی پرخون  -

 - دریده بود

 رخ داد،  ادر گرانادرا که این جنایت  ریده یاد آوب

 در گرانادش ....  -! اگرانادبیچاره  -

 

II 

 ، ا مرگ قدم می زندتنها بتک و   نددید 

 ، اوهراس از داس   یب 

پیش از آن که، خورشید روی برج، روی سندان،   

 تابد.  بسندان و سندان آهنگری 

 ، سخن می گفتفدریکو   

 سر به سرمرگ می گذاشت و او گوش می داد: 

 ،  همراه من دیروز، در شعر هایم ، آه " 

 طنین انداخت  ات  ضربه دست های خشکیده 

 و ترانه ام یخ زد  

شعرم را یخ زدی و رشته یی از   فامتنقره ی و با تیغه 

 فاجعه بافتی.

2Federico  



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

186 

 

 ردباد پریشان ک ی کهگیسوان

 و لبان سرخت  که همیشه از بوسیدن تر است.  

 که از آن من است،  یامروز چون دیروز، کولی،  آه مرگ

 چه خوب است تنها با تو راه رفتن،

   " در هوای گرونادا، گرونادای من.
III 

 که پیش می رفت...  نداو را دید

 آه سنگتراش!  

 از سنگ و رویا،  "1الحمرا  "در قصر 

 گوری برای شاعر بساز! 

 تا اب چشمه برایش بگرید، 

 و همواره بگوید:

 او   ای رخ داد، در گراناد اجنایت در گراناد

 

 ماریان کون 

 
 " من فردا خیانت می کنم "
Marienne Cohn"  (1944-1922   )ماریان کون  "

مقاومت فرانسه بود.   یک زن یهودی و عضو نهضت 

سالگی دستگیر و در همان سال   22و در سن   1944در

 تیرباران شد. شعر زیر از اوست: 

 من فردا خیانت می کنم، نه امروز،  

 امروز، بِکشید ناخن هایم، 

 اما  من خیانت نمی کنم  

 

 ، م سرسختشما نمی دانید چه قدر

 اما من می دانم. 

 شما پن  تن اید،

 
کاخی است مشرف بر شهر گرانادا در اسپانیا، که به عنوان   الحهَمهرا  1

شاخص از  نمونه یکی  آفریقا  ترین  شمال  هنر  از های  یکی  شاید  و 

 .آیدمشهورترین بناهای اسالمی جهان به شمار می 

 میخ، جنس کفش هایی از پوتین و با 

 

 من فردا خیانت می کنم، نه امروز، 

 فردا.

 را برای خودم حل کنم،   موضوع باید این 

 می انجامد،    درازافقط یک شب به 

 تا سوگندم را بشکنم، 

 تا خودم را انکار کنم  

 تا  خیانت کنم 

 به دوستانم،  

 برای انکار نان و شراب، 

 برای خیانت به زندگی،

 ردن.   برای م

 

 من خیانت می کنم فردا، نه امروز، 

 ، فرش استزیر سنگ تیغه چاقو 

 نیست، میله های آهنی برای  تیغه

 نیست،  زندان برای جالد   تیغه

 برای مچ دستم است.  تیغه

 

 امروز چیزی برای گفتن ندارم، 

 من فردا خیانت می کنم.  
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نقد و بررسی، جستار 

 
کاری از حمید پوربهر امی 
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 سمیه رستوقی 

 
 از خیزش مردم ایران   هنرمندان   پشتیبانی جهانی

 برگردان؛ فواد روستایی 

خلق آثار هنری دیجیتال به هنرمندان سر تا سرِ گیتی با  

 اند. پشتیبانی از جنبش اعتراضی در ایران  برخاسته

- ، سایتی هیندی1برگرفته از تارنما یا سایت »هِر زیندگی«

 نگلیسی برای زنان  ا

 
ی جنبش »زن، زندگی، آزادی«  زمان با گسترش و ادامههم

شدن مهسا امینی در جریان بازداشت  در ایران که با کشته 

توسّ هنرمندان  او  رسید  قتل  به  ارشاد  گشت  مأموران  طِ 

 اند. جهان در پشتیبانی از این جنبش در کار آفرینش

سایت   در  جاری  سال  اکتبر  سوم  تاریخ  در  مطلب  این 

 است.   منتشر شده 1اینترنتی »هِر زیندگی« 

اتهام  به  که  بازداشتی   ، بازداشت  در  امینی  مهسا  مرگ 

فت به بروز جنبشی  درست روسری به سر نکردن صورت گر

 اعتراضی منجر شد که سراسر کشور را در بر گرفته است. 

ی یک سازمان مردم نهاد حقوق بشر ایرانی ِ مستقر  گفتهبه 

نفر تا این لحظه در جریان سرکوب   130در نروژ بیش از  

به جنبش  شدهوسیله  این  کشته  رژیم  بهی  این  اند.  رغم 

دان و فعّاالن سراسر  سرکوب خونین و بستن اینترنت، هنرمن

 اند. گیتی به صدای معترضان ایرانی بدل شده

آسای هنرِ اعتراضی در عصرِ دیجیتال،  امکان گسترشِ برق

به در  را  هنرمندان  مصافِ این  به  رفتن  و  کشیدن  چالش 

است.  رو کردهمقامات جمهوری اسالمی ایران با موفقیّت روبه

ا هنر   ، هنرمندان  این  از  بسیاری  باور  وسیلهبه  و  ای  بزار 

 ها در زمان بحران است. نیرومند برای بیان اندیشه

از منظر تاریخی که بنگریم، هنر اعتراضی همیشه در صورت 

ها  ها و گالریو هیأتی مادی )فیزیکی( و با استفاده از سالن

محل دیگر  مجسمه، یا  نقاشی،  کسوتِ  در  و  اعتراض  های 

است. امّا در  ه فعل درآمدهنوشته( از قوّه بشعار، بَنِر )پارچه

های فناورانه و سربرکردن روزگار کنونی، به برکت پیشرفت 

اینستاگرام شبکه و  توئیتر  فیسبوک،  چون  اجتماعی  های 

همرسان   و  تکثیر  اَشکالِ   تعدّدِ  و  انتقال  و  ارتباط  امکان 

کردن و با دیگران در میان نهادن با گذشته غیرقابل مقایسه 

 است. 

 نوردَد درمی هنر مرزها را  

های خود  هزاران ویدئو از زنانی که به عنوان اعتراض روسری

سپارند ی قیچی میسوزانند و  گیسوان خود را به تیغهرا می

را به خود جلب   توجه جهانیان  اینترنت منتشر شده و  در 

بهکرده  گستردهاست.  انتشار  ویدئوها، موازات  این  ی 

های هنری  رت و توانائیهنرمندانی پرشمار با استفاده از مها

ها خویش به اشاعه و گسترش احساسات و عواطف میلیون

دست وحشتزدهزنی  قوانینِ  بند  در  را  خود  که  انگیز  اند 

 بینند.حاکم بر بدن خویش اسیر و زندانی می

 
 (  2ی اینستاگرامی »اینرجالز«صفحه از)تصویر برگرفته 

 

های  )کانال( هنرمندان اینساگرامی، جالز در جریان جنبش

زدند  مدنی به آفرینش آثاری هنری در فضای مجازی دست

چرا که در این فضا امکان انتشار و باز انتشار آثار بسیار باال  

و نامحدود    ی جالز امکان گستردهنوشتهو پرگستره است. به
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استمرا و  دوام  باعثِ  مجازی  فضای  در  رجنبش  بازنشر 

 شود. اعتراضی می

جالز در دنباله ی بحث ضمن تأکید بر داشتنِ  حقِّ انتخاب  

گوید  هر فرد انسانی از حقِّ ازادی پوشش  ها میبرای انسان

برخوردار است. جالز در این راستا به هنر کُالژ  متوّسل شده  

خلق  اثر  »رقص«  تابلو  از  در  و  هانری   1910شده  توسّطِ 

معروف   نقاش  میماتیس  گفتهاستفاده  به    " ی جالز  کند. 

آزادی احساس  نمادِ  عصاره»رقص«  و  چکیده  و  ی بخشی 

است.  از     "آزادی  تصویری  بر  ماتیس  نقاشی  کالژ  این  در 

ایران است     1357میدان آزادی در تهران که نمادِ انقالب  

ی »زن،  است. خوشنویسی شجاعانه و نوآورانهشده  چسبانده

فریاد   ازادی«  است که در  زندگی،  ایرانی  زنانی  دادخواهی 

 رسد. ها به گوش میتظاهرات و اعتراض

افزون بر این، برهنگی به نمایش درآمده در نقاشی در تضاد 

زنان   ان  اساس  بر  که  است  کنونی  و  رای   سناریوی  با 

 مجبورند سر تا پای خود را بپوشانند.  

برهنگی در یک نقاشی وجه مشترکی در آثار هنری ایرانی  "

یست و از همین رو من تالش کردم این تغییر را با این اثر  ن

 "افشاگر نشان دهم.

 
 : آدینه حسن/ اینستاگرام( از)تصویر برگرفته  

خانم آدینه حسن، هنرمند بنگالدشی، بر این نکته انگشت   

اعتراض  می فرهنگِ  یا تجسّمی در  دیداری  گذارد که هنرِ 

قاب و  توانائی  از  و  دارد  ویژه  و  جایگاهی  تردیدناپذیر  لیّتی 

موانعِ  و  سدّها  درنوردیدن  و  شکستن  درهم  برای  مسلّم 

آدینه  تفاوت  خانم  است.  برخوردار  زبانی  و  فرهنگی  های 

های روشن ]در این اثر[ جلبِ توجّه  رنگ  "گوید:حسن می

های تیره با تحریک، تهیی  که رنگزنند درحالیرا فریاد می

تر درد و رن  را برجستهها شدّت  و تقویت عواطف در توده

گذارند.  هنر اعتراضی است در هزاران واژه بی  به نمایش می

 شود. ای بر زبان آوردهکه وآژهآن

شدّت تحتهِ شدنِ مهسا امینی خانم آدینه حسن را بهکشته 

اثرگذاشته او  بر  و  داده  قرار  میتدثیر  او  من ":  گویداست. 

دی زنان ایرانی محدود  همواره از شدِت و حدّتی که با آن آزا

بودم که زنی را به  گاه نشنیده ام، امّا هیچشود آگاه بوده می

قبول  خاطر آن که پوشیدن و پنهان کردن موهایش مورد 

شود. فالن یا بهمان کس نبوده است چنان بزنند که کشته 

هیچ ساعات من  واپسین  در  او  درد  و  رن   کُنْهِ  به  گاه 

 . " برد.نخواهماش پیزندگی 

ترین ابزار اعتراضِ خود  جا که آدینه حسن هنر را بزرگ ز آنا

خواه اعتراض به اعمال    -ها می داندها و نامردمیبه ناروائی

شدن کودکان در طالبان در قبال زنان باشد خواه به کشته

هنر   -اوکراین به  برداشتن  شورش  به  سر  گاه  به  همواره 

میآوردهروی خبر    ":گویداست.  از  که  مهسا زمانی  قتل 

خواستم که کار گشتم. میشدم بار دیگر دست بهامینی آگاه

روح او به زندگی ادامه دهد. او نباید ناشنیده شده بمیرد و  

 "نخواهد مُرد.

کار هنری او ، ]مهسا[امینی با گیسوانی است که پرغرور در  

پشتِ سرِ او در اهتزازاند. گیسوان افشانِ او اعتراضی عامدانه  

قوانین   به پوشاندن موهایبه  را  زنان  شان ایران است که  

من در عین حال روسری او را نیز عامدانه    "کند.مجبورمی

رنگ کشیده با  لغزنده  و  درخشان  نیز هائی  ها  زنجیرها  ام. 

اند تا نشان دهند که پلیس عمد در پشتِ سرِ او قرارگرفتهبه

و   امر به معروف و نهی از منکر رژیم قادر به زدودن خاطره

نیست. او  است.    "یاد  کال   دانشجوی  یک  حسن  آدینه 

برمیگفتهبه در  را  مهسا  که  رنگ سرخی  او  گیرد سرخِ ی 

تابلو   فوقانی  قسمت  زرّین  پرتوهای  با  امّا  است  تیره 

میمیدرهم حسن  آدینه  یا ":  گویدآمیزد.  چکامه  اثر  این 

به امید روزهائی   ایرانی که  زنان  سرودی است در ستایش 

زده  بهتر اعتراض  به  احقاق حقوق خویش دست  اند.  برای 

عمد در گیسوان او  گلِ یاسی که نماد پاکدامنی است نیز به

جای گرفته تا نشان دهد که برخالفِ ادعای مأمورین رژیم 

دانند  اصطالح عفّت عمومی میکه خود را مسئولِ حفظ به

دار  کس را خدشهشُل بودن روسری او پاکدامنی و عفّتِ هیچ

 " نکرده است.
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به باور این هنرمند بنگالدشی هنر چه از نظر تسلّا بخشی 

بودن برای تغییر و  بخشِدیگان و چه از منظر الهامبه ستم

 دگرگونی حائزاهمیّت و دارای نقشی مثبت است.  

  3ی اینستاگرام »اِسمیش دیزاینز«این هنرمند که در صفحه 

او را در کانالیزه   گوید هنر کند میاز نام مستعار استفاده می 

به  است.  کرده  یاری  تصویر  یک  در  خویش  خشم  کردن 

انگیز و  است بسیار غمچه درایران رخ دادهآن  "ی او:  گفته

آزادانهمایه اِعمال  خاطر  به  صرفاً  زنان  است.  تأسف  ی   ی 

رسند. در چنین سناریوئی، هنر  خواستِ خویش به قتل می

رژیموسیله کشیدن  به چالش  برای  و  های  سرکوب ای  گر 

ها ست. این قدرت گرفتن آنساختارهای قدرت با به سُخره

 "بدون بی هیچ امّا و اگری به مردم تعلّق دارد.

 
 ی اینستاگرامی »اِسمیش دیزاینز« صفحه ازتصویربرگرفته 

 

از اقدام دسته الهام  ایرانی  کارهای هنری او با  جمعی زنان 

موهای بریدن  بر  خلق  مبنی  او  شان  باور  به  است.  شده 

انداختن سر در واقع واکنش  کردن و بریدن موها یا تیغقیچی

برای   زنان  به  پرشمار  قیدوبندهای  تحمیل  دهه  چند  یه 

امیدواری   ابراز  او  است.  آنان  به  زیبائی  از  خاص  معیاری 

قدرتمی اقدام  این  با  جهان  سراسر  زنان  که  و کند  مند  

علجویانهمبارزه  ایرانی  زنان  رژیمی بس سرکوبی  گر و یه 

 باشند. دولتی پدرساالر همگرایی داشته

 
 نشر و باز نشر سرشار از سرعت در هنر دیداری یا تجسّمی 

گوید با توجّه  ، از هنرمندان ساکن انگلیس می  4سارا ژَرِت 

به رواجِ اینترنت به عنوان منبعی برای دیدن تصاویر، ارسال  

همیّت بسیار برخوردار است.  پیام با توسّل به این وسیله از ا

و   بروز  که  موفق شوید  تصویری  به خلق  بتوانید  اگر شما 

ظهور آن انی و بالفاصله است این تصویر به سالحی نیرومند  

 شد.  گری بدل خواهدعلیه توحّش و ستم

ازنحوه که  ژَرِت   کشتهسارا  به  ی  امینی  مهسا  خشم  شن 

میآمده ابود  پشتیبانی  به  نوعی  به  ایرانی  خواست  زنان  ز 

  " : گویدها ریخته بودند. سارا ژَرِت میبرخیزد که به خیابان

چه که در ایران  نیّت من ان بود که همگان را در جریان آن

 کنم. روی میدهد قرار دهم و از حقوق زنان دفاع 

برجسته  برای  ژرت  در خانم  زنان  حقِّ  بر  تأکید  و  کردن 

ن از حجاب و اِعمال  کردن یا نکردانتخاب پوشش و استفاده

اتوانائیآزادی از  میشان  استفاده  خود  هنری  تا های  کند 

اتحاد این زنان در مبارزه برای احقاق حقوق   همبستگی و 

به نمایش بگذارد.  او در مورد اثری که در این   خویش را 

است می آفریده  از  اشک  "گوید:  ارتباط  که  از خون  هایی 

مظهرِ مرگ او و اندوه سنگین غلتد نماد و  های او فرومیگونه 

ی راه آاین  ناشی از ناتمام ماندن زندگی یک جوان در نیمه

اثر میزندگی است حال آن رُزِ زردی که در  بینیم  که گلِ 

شمولی است که زنان جهان  مبیّنِ دوستی و خواهری جهان

ی آنان برای نیل به صلح و آزادی با  را در کوشش یکپارچه

را ژَرِت در ادامه بر این نکته انگشت  سا  "کند.هم متحد می

پروانهمی که  و گذارد  حیات  تجدید  و  نوشدن  نماد  ها 

آینده امیدِ  به  زنان  دگرگونی  حقوق  احقاق  برای  بهتر  ای 

 است.  

رو شده هنرِ دیداری »سارا ژَرِت« با استقبالی گسترده روبه

زیرِ    "گوید:  است. سارا ژَرِت کی و مخاطبانی پرشمار داشته

پیامآو تشویق غرق شدم. پیامارِ  هائی که های پشتیبانی و 

وگو بودند. تصویری که او آفریده  ی کار و گفت خواستار ادامه

های شهرها به استیکر* خیابانی بدل شده، است در خیابان

های خیابانی مورد استفاده قرارگرفته و قرار است در اعتراض

از آن اس زنان در سوئد هم  تفاده شود.  در کنسرتِ حقوق 

سان  این نکته که کار هنری من به  "افزاید:  سارا ژَرِت می

نکتهگلوله  شده  افزوده  حجمش  بر  هرلحظه  برفی  ای  ای 
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نقشی  شگفت جنبش  این  در  که  این  از  من  است.  انگیز 

 «  بالم.خود میام بهایفاکرده 

 
 دوران کودکی، الهام بخش هنر معترض 

 
 آیزمَن/ اینستاگرام : مارک ازتصویربرگرفته  

 

است.   آمریکائی  تصویرگر  و  گرافیک  طرّاح  آیزمن،  مارک 

از الهام گرفتن از دوران  کودکی خویش در خلقِ  آیزمن  

های من درسال "گوید:  کارها در هنر دیجیتال اعتراضی می

زندگیدهه دوم  بهی  »جنبشِ  ام  تأثیرِ  تحت  شدّت 

ی   سدهی شصتِهای میانی دهه«** در سال5پادفرهنگ

بخشی این جنبش در آثار هنری در  بیستم میالدی و الهام

ی موسیقی، تئاتر و دیگر اَشکال هنری بودم. پوسترها عرصه

ی خاص  و در از نظر انتقال و رساندنِ پیام در یک لحظه

تماشاگر برای دورانی دراز و  توجّهِ  عینِ حال توانائی جلبِ 

 رند.  همتائی برخورداطوالنی از توانائی بی

  1967   مارک آیزمن ضمن اشاره به این نکته که در سال

عنوان جوانی  دیدنِ »گرنیکا«ی پیکاسو، هوش از سرِ از او به

من وارد اتاقی شدم که این   "افزاید:است میساله ربوده  17

به درآن  گذاشته  تابلو  که شدهنمایش  زمانی  ابتدا  در  بود. 

م قراردهم در جای  خواستم تمامی اثر را در معرض دیدمی

میخ شدهخویش  مقاله، کوب  هر  از  بیش  »گرنیکا«  بودم. 

می هنر  که  قدرتی  مورد  در  عکسی  یا  آن  ویدئو  از  تواند 

اثر ناگهان چشمان مرا   برخوردار شود به من آموخت. این 

بازکرد و در روح من اثر اثری ماندگار گذاشت.  من زمانی 

هنری دست آفرینشِ  به  ممیکه  کوشش  آن  یزنم  تا  کنم 

لجظه را به یاد بیاورم. ما همگی تحت تأثیر تجربیّاتی که 

میداشته تالش  به  ایم  را  خود  عواطفِ  و  احساسات  کنیم 

که  تجربیاتی  کنیم.  تقسیم  دیگران  با  هنرمند  یک  عنوان 

 " کننده است.انگیز و گاه دیوانهاکثراً شگفت

بانی از  ی مارک آیزمن در پشتیتمامی این تجربیّات، انگیزه

جنبش زنان ایران در جنبش شجاعانه و بی ترس و هراسِ  

دچار  زنان  این  و شجاعت  از سرِنترس  او  است.  بوده  آنان 

است. سه رویداد دیگر  در زندگی مارک بهت و حیرت شده

ی او در کوشش برای پشتیبانی از جنبش زنان  آیزمن  انگیزه

یش ،دختری  ایرانی بوده است. تولّدِ دختر او در چند سال پ 

کند؛ دوم اقدام  خواهد در برابر هیچ مردی سرخمکه او نمی

دیوانِ عالی آمریکا مبنی بر لغو قانون موسوم به »رو علیه  

ی سقطِ جنین میداد  و باالخره که به زنان اجازه   6وید«  

می دنبال  اینستاگرام  در  که  ایرانی  مارک هنرمندانِ  کند. 

ران، آمریکا و در هر جای حقوق زنان در ای"گوید:  آیزمن می

در   زنان  است.اگر  بشر  حقوق  جهان  این  در  دیگری 

توانند در بیان  شان آزاد نباشند مردان چگونه میهایانتخاب

 "نظرات خویش آزادباشند؟

کند که زنان در مورد پوشش این هنرمند آمریکائی تأکیدمی

شان باید آزادی کامل انتخاب و دیگر مسائل مرتبط با بدن 

 باشند.تهداش

باشد  خواهد حجاب داشتهکه زنی میاین" یا نداشته  باشد 

هیچ اینبه  از  نیست.  مربوط  او  خود  جز  به  کس  باید  رو، 

تحقیر  و  زنان  درآوردن  انقیاد  تحتِ  و  سرکوب 

دولت  هایخواست و  نهادها  مذهب،  و  دین  توسّطِ  شان 

  داد. زنان تنها در جایگاه مادران، خواهران و دختران پایان

اند و باید به عنوان یک  نیستند. زنان پیش از هر چیز انسان

 " شوند.انسان محترم شمرده

افزون براین، هنر آیزمن در عینِ حال مظهر و نماد نگاهی  

است که به جهان دارد. مطلب را با نقل قولی از او به پایان  

من امیدوارم که این اثر بیننده و تماشاگر را تکان    "بریم:  می

شاید چشم و دل او را بگشاید. کاری بس دشوار است.   داده و

کردن بیزارم. با وجوداین امیدوارم  شنیدن و موعظهاز موعظه

   "کند.وگوها در درون جامعه کمککه کارم به گفت 

 
 های مترجم: یادداشت

ها رسان*استیکرها تصاویر گرافیکی هستند که کاربران پیام

خود عواطفِ  و  احساسات  بیانِ  ارسال    برای  یکدیگر  به 

 کنند. می
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ضد   فرهنگی  پدیده  به   ضدِّفرهنگ  یا  پادفرهنگ    **

می گفته  دهه  سیستمی  در  که  و   1960شود  بریتانیا  از 

سرعت گستره وسیعی از کشورهای غربی آمریکا آغاز شد، به

دهه   اواسط  تا  و  فراگرفت  یافت. شهرهای    1970را  ادامه 

ای در  سانفرانسیسکو  و  نیویورک  محوریت لندن،  میان  ن 

 داشتند.

آمریکایی مدنی  حقوق  آفریقاییجنبش  )های  –68تبار 

  1960در محبوبیت و فراگیر شدن پادفرهنگ دهه  ( 1955

مداخله  به  اعتراضات  گسترش  با  و  داشت  بسزایی  نقش 

گرایش موج  ویتنام،  در  آمریکا  سیستم  نظامی  ضد  های 

 کننده یافت.وجهی انقالبی و تعیین

پررنگ ضدفرهنگ گرایشترین  از  این  رای   نمادهای  و  ها 

تنشمی بروز  به  تقابل توان  همچون  اجتماعی  های شدید 

های زندگی نامتعارف هیپی نسل جدید و قدیم، ظهور سبک

جنسی،   انقالب  زنان،  حقوق  بر  پافشاری  بوهمینیسم،  و 

رویه انواع روانگردانها، موسیقی راک، و تفسیرهای  تجربه بی

 آمریکایی اشاره کرد.رنگارنگ از رؤیای 

 
1-Herzindagi.com 

2- Innerjalz 

3 – Smishdesigns 
4- Sarah Jarrett 

5- The Counterculture 

9 – Roe v Wade 
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 دفاع از استقالل سپهر همگانی 

عنوان   با  هابرماس  یورگن  کتاب  دگرگونی "نخستین 

همگانی سپهر  برای    1962  "ساختاری  که  یافته  انتشار 

 اش اسم و شهرتی معتبر به ارمغان داشته است. نویسنده

این اثر نوباوة جامعه شناسانه و منتشرشدة از سوی فیلسوف 

ی است که به سالهای اخیر از مرز    "دوستدار شناخت"و  

نودسالگی گذشته  و در نیم قرن جاری یکی از چند اندیشگر 

 مشهور دنیا بوده است. 

فلسفه و  در این چند دهه  بهر حالت ای که وی در زمینۀ 

شناسی قلم زده، همواره فعالیتش همراه بوده با حس جامعه

و   اروپا  آلمان،  در  که  مباحثی  و  به جدلها  تعهد  و  رسالت 

 جهان در رابطه با مسایل بشری مطرح بوده است. 

نیز هابرماس کتاب جدیدی را انتشار داده    2022در سال  

و یک مصاحبه دارد. عنوان کتاب جدید است که دو مقاله  

یک دگرگونی جدید در سپهر همگانی   "نیز بقرار زیر است:

 . "و سیاست مشارکتی

در واقع با این کتاب جدید او به پژوهش و بحث نخستین  

خود بازگشته که در آن از اهمیت سپهرهمگانی گفته و آن  

بر کشورداری حاکمان تشخیص داده  تاثیر  برای  ابزاری  را 

) یا در  "سپهر همگانی"ود. آنجا تناوردگی و رشد مفهوم  ب

شکل مُعربش: حوزة عمومی( را هابرماس از قرن هژده ببعد 

دانسته که به فضایی موثر و مُهم  برای فعال اجتماعی بدل  

فهم   با درک و دریافت و  از این مجرا شهروندان  تا  گشته 

بر خرد و  با همنوع و سخنی مبتنی  ارتباط  به    موضوعات 

استدالل برآمده و به تولید هنجارهای رفتاری اقدام کرده و 

اولویتهای جمعی را مشخص نماید. با تاثیر آگاهی بخشی  

-که این فرایند اقدام شهروندان متعهد برجا میگذارد، وسیله

میگردد.   تهیه  حاکمان  قدرت  اعمال  کنترل  برای  ای 

یش  مهیاشدن ابزار یادشده البته پیششرطهایی دارد که از پ

بایستی در نظر گرفته شود. از جمله این که ایجاد فضایی  

به دور از هرگونه فشار، اضطرار و اجبار باشد. تمام اعضای  

شرکت کننده در سپهر همگانی میبایستی از امکان آزادی  

شناسی   رسمیت  به  و  یکدیگر  با  برابر  حقوقی  شرایط  و 

ویی  متقابل برخوردار باشند تا ما به موقعیّت مطلوب سحنگ

به همنوع  با  گرفتن  ارتباط  و  کنشمندی  "برسیم  و  کنش 

 منجر گردد.  "متفاهم

اما آنچه را که میتواند مانع شکلگیری و رشد سپهرهمگانی  

منافع  و  حکومتی  نفوذ  اعمال  تداخل  در  بایستی  گردد 

حق  از  که  دانست  اجتماعی  حیطۀ  در  حاکمان  خصوصی 

افکار در  دستکاری  اینجا  میکند.  حراست  عموم   مردمان 

اقتدار   کنار  در  که  است  حاکمیت  ابزارهای  از  یکی  مردم 

عریان و متکی بر زور میتواند با مطیع سازی شهروندان به  

 هدف خود برسد.

های جمعی را به  این توطئه وقتی است که حاکمیت رسانه

سیل   و  واقعیّت  تحریف  با  سازد.  فعال  خود  اهداف  نفع 

 . اطالعات جعلی عقل مردمان را بپیچاند

دُچار  آگاهی  و  شناخت  پی  در  شهروندان  ترتیب  بدین 

در   فئودالیسم  دورة  رعیت  صورت  به  و  گشته  دگردیسی 

میآیند که منتظر ارباب هستند تا رتق و فتق امور آنان را  

که   میشود  چنین  دهد.  زیست"انجام  به    "جهان  آدمی 

مستعمرة آن حلقه جماعتی در میآید که صاحب قدرت و  

 ت. امتیازات ویژه اس

نگاهی  هابرماس  تازه  کتاب  به  مقدماتی  توضیح  چنین  با 

تامالتی پیرامون دگرگونی   -1کنیم که گفتیم از دو مقاله)

جدید؛   سپهرهمگانی  جدید  دمکراسی    -2ساختاری 

مشارکتی به چه معنایی است؟( و یک مصاحبه تشکیل شده 

است. در اینجا تمرکز خود را بر بخشی از پرسش و پاسخی  

ک به  میگذاریم  مستقیم  طور  به  مشارکتی"ه   "دمکراسی 

مصاحبه میشود.  جان  مربوط  جواب  و  سوال  ده  از  که  ای 

و   گفت  از  برخی  بر  داریم  مروری  ادامه  در  است.  گرفته 

 شنیدهای خالصه شده. 

امروزه نظریه پردازان تاکید دارند که استاندارد مشارکت -1

الی از تنظیم امور عمل میکند. اما بطور همچون شکل ایده
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دیگر هدف   "ال سخنگوییطرح شرایط ایده" مشخص آن  

روند   شما  بنظر  امر  این  آیا  نمیگذارد.  بنمایش  را  واالیی 

 دلخواهی است؟ 

پرسش شما به من این فرصت را میدهد که در مورد یک -

  " ال سخنگوییشرایط ایده" سوءتفاهم جان سخت پیرامون 

م.از این نکته نخست بگذریم که من دیگر از  روشنگری کن

ام. آن عبارت بدین سو این عبارت را بکار نبرده 1972سال 

که مجموعه بودم  برده  بکار  اشاراتی  در چارچوب  از  را  ای 

پیش شرطهای عملی را الزم میدانست. ما همچون عضوی  

ایده که شرایط  میدانیم  فراگیر  گُفتمان  یک  الی حاصل  از 

گر که در هنگام استدالل کردن اجبار و تحمیق  نخواهد شد ا

در فضا جریان داشته باشد. اگر که طرف بحثی را کنار بزنیم  

باید همواره   نادیده بگیریم. ما  را  یا عقاید و مواضع مُهمی 

این پیش شرط را تامین کنیم که بهترین استدالل، به دور  

انتخاب سازد...  نمایان  را  خود  اقتدار  اجبار،  و  زور  ات از 

دمکراتیک کارکرد خود را از دست میدهد اگر که بطور مثال  

در  شرکت  از  امتناع  با  یکسو  از  که  آید  پدید  دورباطلی 

انتخابات شروع میشود. یعنی از سوی کسانی که از امکانات 

اند. از سوی دیگر  بخت و اقبال برابر در جامعه محروم بوده

همگ سپهر  در  انسانی  ارتباطات  شالوده  که  فرو  وقتی  انی 

بپاشد و نیازهای محرمان جامعه مورد توجه قرار نگیرد.آنجا  

سپهر  کینه در  درست  برداشتهای  و  عقاید  حقیرانه،  توزی 

همگانی را کنار زده و به حاشیه خواهد راند. کوتاه بگویم. 

ال متعالی نیست که با  برای من مشارکت سیاسی یک ایده

مشارکت   بنظرم  اما  بسنجم.  را  واقعیّت  پیش  آن  سیاسی 

شرط حیاتی هرنوع دمکراسی است که میخواهد با افتخار 

در   که  نبوده  تاریخ  در  تصادفی  باشد.  داشته  را  لقب  این 

همراهی با دمکراسی لیبرال نوعی افکار عمومی شهروندانه  

 نیز رشد یافته و بربالیده است. 

مشارکت  -2 که  میکنید  داوری  چه  زیر  برنهاد  مورد  در 

قابل   توجیحات عقالنی  درست و  یا  نباید فقط دالیل  آرزو 

بلکه همچنین بایستی روایتها، سخنها و عواطف را نیز در بر  

 داشته باشد؟ 

اینجا بایستی تمام تصویر را در برابر چشمانمان قرار دهیم.  -

ارتباطات دستجمعی مردمان که از درونش بایستی فکر و  

شده که  راهکارهای موثر سپهر همگانی تراوش کند، فضایی  

که  اطالعاتی  سیل  میرسد.  بدان  اطالعات  سو  هر  از 

منافع  به  وابسته  تبلیغاتی  سازمانهای  و  احزاب  حاکمیت، 

رسانه و  میکنند  تولید  اشاعه  امتیازداران  را  آنها  سپس  ها 

برابر  در  دشواری  کار  مدنی  جامعۀ  فعاالن  بواقع  میدهند. 

و   سیاسی  احزاب  سوی  از  که  دارند  تبلیغات  کلیت 

اجتماعی  کارش سیستم  به  بازاریابی  دستگاههای  ناسان 

تزریق میگردد. گرچه جامعۀ مدنی یگانه مخاطب بااهمیتی  

مشکالت  و  بفهمد  را  عمومی  مسائل  میتواند  که  است 

را شناسایی کند که ناشی از کاستیهای   "مصرف کنندگان"

 کارکردی سیستم حاکم است. 

آیا فکر  پرسش جدل برانگیزی میخواهیم از شما بکنیم.  -3

از نظریۀ انتقادی   "فاکت باوری و اعتبار "نمیکنید که با اثر

اید؟ چون در آن اثر تکیه خود را بر کارکرد دولت وداع کرده

اید. با این که این شیوة دولتمداری  لیبرال دمکراسی گذاشته

 خودش نوعی دولت لیبرال کاپیتالیستی است. 

نظریه- تالشهای  رپردازانهدر  خود  هنوز  مدیون ام  ا 

مدیون   نیز  و  انتقادی  نظریۀ  سنت  بنیانگذار  هورکهایمر 

آموزگارم آدورنو حس میکنم. آن شیوة اندیشه متفکران از  

آلمان تبعیدشده نسل اول نظریۀ انتقادی بطور اساسی  از  

تجربۀ فاشیسم و استالینیسم متاثر بود. تازه پس از جنگ  

رام و  تربیت  برای  تالشهایی  که  است  دوم  کردن    جهانی 

کاپیتالیسم توسط دولت اجتماعی صورت یافته است. آنهم  

در بخش کوچکی از این جهان پهناور تالشی بطور موقتی  
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انجام گرفته است. در باز نگری تاریخی، نکتۀ زیر را میشود  

بقول هابسباوم    "آب طال خورده"های  گفت: این که آن دهه

مفهوم   به  که  گذشته")  در  طالیی  زده( کنایه    "دوران 

بهرحال نشان داده که عمل پیوند دو عنصر هم وزن  یعنی  

دولت قانونی و دمکراسی چه تاثیری بر جانها میگذارد. وقتی 

در   هدف سیاسی  به خدمت  اقتصادی  پویای  یک سیستم 

میآید تا هنجارهای پُر محتوایی یک دمکراسی دارای قانون  

 "تبارفاکت باوری و اع"اساسی مُحق را تثبیت کند. در اثر  

کرده بخشم. سعی  بازتاب  را  اخیر  نامبرده  محتوای  آن  ام 

بواقع حقوق لیبرالی از آسمان فرو نمیافتد. نخست بایستی  

مداخله جمعی  شهروندان  ارادة  ساختن  روند  در  گر 

بفهمند    "مولفان کتاب حقوق"دمکراتیک خود را همچون  

در  و خود را عضوی از اتحادیۀ همنوعان آزاد و برابر ببینند. 

کاهش  میتواند  آدمی  یادشده،  محتوای  به  دوباره  توجه 

حال   در  که  دهد  تشخیص  را  دمکراسی  زمین  کیفیت 

پیشروی است. بویژه که در این میانه سیاست نیز در تقابل  

داده   دست  از  را  زورآزمایی  صحنۀ  کمابیش  بازار  نقش  با 

پردازی پیرامون دمکراسی با انتقاد  است. از این جنبه نظریه

 کاپیتالیسم پیوند خورده است. از 
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 کوشیار پارسی 

 
 ی دیوزاد واره صورت 

گاه  گه - نام دیگری دارید؟  – دیوزاد ِ جانی یا جانی دیوزاد 

می سخن  لحن ِ  به  همان  رویدادی.  مناسبت  به  آید 

ی ش. انگار که صفحهای از واژگان قدیمیهمیشگی. آمیزه

گفته هر  باشد.  افتاده  خط  میگرامافون  را  و  اش  شناسیم 

اش در بیان همان واژگان آشناست.  ایم و ضعفبارها شنیده

مه. گاه به خروش و گاه خودستایی آدمی حقیر در تحقیر ه

از عدم اعتماد به نفس.    آرام، اما دور از خودآگاهی و آکنده

می  دیده  نداند.  خود  که  شنیده گیرم  و  احساس  شود، 

میمی بیرون  دهان  از  که  واژگانی  بر  که  دهد سلطه  شود 

ندارد. هرگز نتوانسته است خود را رها کند از شکل بیانی 

بازار، به سالکه همان روضه خوانی در مسجدی   های در 

کند که تفاوت دارد و  کوشد و وانمود می دور باشد. تنها می

کند تا در برابر دوربین یا  درجا نزده است. دهان که باز می

او چیره رمه بر  نفرت  بگوید،  برابرش سخن  در  نشسته  ی 

های جنایت و خونریزی از او موجود  که سالشود، از اینمی

گیری  ه است. موجودیت او انتقامتری ساختغیرقابل تحمل

درونی  تمنای  رغم  به  که  جهانی  است،  جهان    از 

بیرون  اش، حاضر به تحملناشدنیرام اش نیست. با جهان ِ 

خواهد که اعتماد از خود سر سازگاری ندارد این دیوزاد و می 

در جهان هیچ کسی  به نفس و خودآگاهی دریافت کند و 

ببخشد،   او  به  را  این  که  جیرهنیست  حقیر  حتا  خواران 

آیند. آخر دیوزاد  ی این انتظارش برنمیاش از عهدهپیرامون

جانی حقیران دیوزادی گرد آورده به دور خود که آنان نیز  

جیره شستدیوزادانی  و  گرد خوار  شده  مغزی  وشوی 

داری از تخت ِ حقیرش. تراژدی بزرگ این  اند به نگهآورده

ست. نگاه جهان ِ بیرون به او  دیوزاد درگیری درونی با خود ا

اش. میان او و جهان، تا ی شالق است به صورتچون ضربه

آخرین   داشت.  نخواهد  وجود  صلح  است،  زنده  که  زمانی 

ش همان واژگان غیرعادی  اش در آخرین سخنرانیواژگان

 ش بود.   همیشگی

حرفشنونده عادی  هم میی  احساس  هاش  و  ببیند  تواند 

بود در تالش از خودبزرگاش  کند که واژگان بینی جعلی 

نفس به  اعتماد  عدم  و  دلهره  پوشاندن  را  برای  خود  اش. 

می و  گزیده  ساخته  دیوی  حمایت  و  پناه  در  پندارد 

گزیدهپرداخته این  را میی خود.  که گی  کرد،  توان درک 

خودبزرگ گزیده  از  جعلی  احساس  گی ِ  پوشاندن  در  بینی 

ت. باید بداند که دیوزادان  اش است. اسیر ِ تقدیرش استرس

رانند، اما راهی در پیش  اش او را به جلو میحقیر پیرامون

ندارد جز سقوط. آنان که او را به باال راندند، یا نیستند یا  

اگر هم هستند برای بیرون کشیدن گلیم خود از آب هستند  

تواند تواند پیشرفت امور را ببیند و نه میو بس. دیگر نه می

سقوط.    دستاویزی  از  پیشگیری  و  دوام  برای  بیابد 

درآمدهگریحساب آب  از  غلط  خود هاش  تقدیر  اند. 

اش دامی بوده که خود تنیده و در آن گرفتار آمده ساخته

عنوان این  بزرگی ِ  که  نداند  خود  شاید  خود  است.  که  ها 

هایی است بسته به او  اند، همه سنگساخته یا براش ساخته

ای  ی تاریک فراموشی و نابودی. درههاش به دردر کشاندن

 که خود گزیده، بی آگاهی به آن.   

اش )حداد عادل(  به واژگان ِ یکی از مزدوران حقیر پیرامون

آیا رواست که االن چهار نفر یا چهل نفر راه  "دقت کنیم:  

ها و بروند مثالً یک هتک حرمتی بکنند  بیفتند در خیابان

را نباید نادیده گرفت.   یا شعار بدهند؟ پس جمعیت مؤمن

ها اگر سرازیر شود، مجالی برای آشوب و توطئه  آن جمعیت

نخواهد گذاشت. یعنی شما در همین تهران اینهمه هیئت  

شان پای کار بیایند، ماجرا  ها با غیرت دینیدارید. این هیئت

االن  "همین آدم راهکار داده است که:     ".شودطور دیگر می

که با حضور در صحنه، کاری کنیم    وظیفه همه ما این است

که طرف مقابل حساب کار خودش را بکند... قطعاً وقتی که 

دشمنان ببینند سر هر چهارراهی بیست تا عنصر مردمی و  

  ."اند، باعث دلسردی بیشتر آنها خواهد شدبسیجی ایستاده
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ی  یعنی که این همه خونریزی تا اکنون کافی نبوده. تشنه

این   بیشترند.  حقیر  خون  که  است  دیوزاد  خود  واژگان ِ 

انقالبی  خانه خیزش  برابر  در  است.  کرده  بیان  زادش 

خیره کرده است،    - به تحسین    –پرشکوهی که جهان را  

به آشتی ناپذیری، بیان  چنین گونه تفرعن و وانمود کردن 

ی تاریک را در برابر چشمان دارند. دیوزاد ِ  این است که دره

ابزار کاری ساخته که اکنون خود به  جانی، فریب و دروغ را 

به   نبوده یک قدم  دام آن گرفتار آمده است. هرگز حاضر 

تردید و ترس بردارد و  راه  عقب  را نشان بدهد و خود  اش 

از  سقوط پیش پاش گسترده است. می تواند ادعا کند که 

به  با عزم ِ جزم  نترسیده و پا پس نکشیده.  تهدیدی  هیچ 

در پیش چشم داشته. راهی بیگانه    راهی ادامه داده که خود

 از هر هنجار ِ انسانی.   

اکنون، به زودی، به دام تقدیر ناگزیرش که بیفتد، به عنوان  

ترین  یکی از موجودات در تاریخ از او یاد خواهد شد که بزرگ

اش دارد. هیچ ناشنوا و  جنایات علیه بشریت را در کارنامه

این که  نخواهد شد  یافت  را همه  نابینایی  و شقاوت  نفرت 

 ندیده باشد و نبیند.   

به روشنی دچار گیجی   دیوزاد ِ جانی در آخرین سخنرانی 

مثل خوابگردها حرف می بود.  را  ناگزیر  تهدید سقوط  زد. 

گی آویخت. هیچ باور،  برابر چشم داشت که خود را به رازواره

نمی ایمانی  و  واژگانایدئولوژی  در  تنها توان  یافت.  اش 

یرویی دید که راهبرش بوده و او را سوی سقوط  توان نمی

سال است.  دههرانده  حتا  و  سال،  به  های  اطمینان  با  ها 

رفتارش ادامه داده، اما اکنون همین اطمینان و اعتماد به  

هاش داند که حساباش انداخته. این را مینفس به وحشت

است که خواسته بر  اش همانیغلط از آب درآمده و وحشت

ت سخنرانی  دیگران  آخرین  در  صداش  کند.  حمیل 

زده و پر از تردید بود، شبیه فریاد موجودی که دره  وحشت

داند که راه ِ پس ندارد، حتا اگر  را در برابر چشم دارد و می

تواند تا پایان راه بر حقانیت خود پافشاری کند.  بخواهد. می

می فریاد  جهان  برابر  در  دارد  میاما  همهکشد.  ی خواهد 

را همراه خود بکشد، اما مردمی براش نمانده، جز تنی    مردم

می تکرار  را  فریادش  خود.  از  حقیرتر  تکرار  چند  و  کند 

از واژگان و    زند، اما نومیدیاش را فریاد میکند. تفرعنمی

همه پیداست.  و صداش  این  چهره  هستی  و  موجودیت  ی 

دیوزاد، فریاد ِ درد ِ موجودی است آکنده از حس حقارت، 

اینا همهز  که  برده  پی  خیابان  کف  فریادهای  از  ی که 

نبوده. همههاش پنبه شده است. رشتهرشته کار  ی  ای در 

فریادش شنیده میآن اش، شاید شود. واژگانچه کرده در 

اند به درون وحشت ِ  بیان شده با هدفی دیگر، او را کشانده

آنخودساخته میاش.  ساخته،  خود  که  دارد  چه  که  بیند 

مینز شنیده دیک  ناگزیرش  دردناک ِ  حسرت ِ  و  شود 

 شود. تلخی جام ِ زهر را چشیده است.  می

دهد، اما این نه فریاد دهیم به فریادی که سر میما گوش می

اسکندر است که مرگ به چشم دید، نه آتیال، نه ناپلئون و  

نه هیتلر، نه پینوشه و ویدال و فرانکو و موسولینی. آگاهانه 

کوشد خود بزرگ بنماید. در ظاهر صبور  رانه می کاو فریب

است. مکار است و نشسته به انتظار فرصت. اما فرصتی براش 

نمانده. در توهم است که تکیه کند به نیروی مردم. کدام  

مزدواران دست  به  که  مردمی  و مردم؟  شده  سالخی  اش 

به  می داده  تکیه  دارند؟  نفرت  ازش  که  مردمی  شوند؟ 

بر جای گذاشته و  حقیران ِ جانی ک ه ردّی از خون مردم 

تکیهمی دیوزاد  اخالق  گذارند.  و  است  خشونت  بر  اش 

شناسد. پیرامون خود انباشته از موجوداتی پر آز و حقیر  نمی

مال  آز  در  که  حقیرانی  فاسد.  جنایت و  و  فساد  و  اندوزی 

ویرانغوطه از  و  دیوزاد  ورند  این  ندارند. سلف ِ  ابایی  گری 

روش به  جنگی  جانی  غنیمت  کشور  این  که  بود  گفته  نی 

است. در به غارت بردن این غنیمت خون ریختند و ویران  

ی  کنند و وعدهریزند و ویران میکردند. خون بسیاران می

ی خشونت گونهدهند به تهدید. با هیچویرانی بیشتر هم می

غارت اندازهبیگانه نیستند این  ی جنایت ضد بشری  گران. 

دغدغه  حس  اهرگز  و  نشدنی  خاموش  آز  نبوده.  ش 

ش در نهایت ابتذال برای نزدیک شدن به هدف جوییانتقام

 بوده است. 

آموخته تا جهان را تحقیر کند. با دامن زدن به خشونت و  

وادارد، حتا   تسلیم  به  را  تا جهان  ناآرامی خواسته  و  ترور 

اش باور دارد که ش پی برده. در توهمزمانی که به ناتوانی

را تسلیم خواهد کرد، تا هیچ نیرو و قدرتی در جهان  جهان

وعده کند.  ایستادگی  برابرش  در  به  نتواند  پیروزی  ی 

میمزدوران همهاش  را  دهد.  خودش  از  بیرون  جهان  ی 
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می نمیتحقیر  گوش  هشداری  هیچ  به  به  کند.  حتا  دهد. 

 زند. هشدار استمرارطلبان. اما ترس در صداش موج می

منطقه چون    هاش در ماجراجویی دامن زدن به کشتار در 

شالق   این  از  بیش  و  برگشته  خودش  صورت  به  شالقی 

هم از  انتظارش  خورد.  بیخواهد  باید پیمانان  است.  هوده 

بداند که همه به او پشت خواهند کرد، در حفظ خود. همه،  

دیوزادان  ونزوئال.  مادوروی  تا  گرفته  سوریه  اسد ِ  از 

ز قدرت خود خواهند کوشید.  داری اکشورهای دیگر در نگه

 هیچ دوستی در هیچ جای جهان ندارد.  

تواند حقیقت را  دیوزاد جانی هنوز در توهم است، زیرا نمی

چه  اند. آناند یا در زندانگویان یا کشته شدهبشنود. حقیقت

اند که شعور و شناخت ندارند و  در پیرامون دارد، سردارانی

 ن است.   اند که او نیازمند آ گویانیبله 

اند. این را ها که به خود داده، نارشته پنبه شدهی وعدههمه

ی باشندگان ندیده که انتظار و تاب ِ درد و رن  مردم، همه

پیچاندن  سرزمین، به گردآوری قدرت بوده است برای درهم

 ش. در توهم خود این خروش انقالبی را  ی هستیهمه
لرزاننمی از صدای  را  مبیند. وحشت  با  یاش  توان شنید. 

که همان چشم نابینا و گوش ناشنواش به تردید افتاده از این

اش در محاق افتاده. باید دیده باشد  ی بختبیند ستارهمی

از همهکه توهم ِ استوار بر خرافات اش  ی خود و یاراناش 

بریم  شنویم و پی میتر بوده است. صداش را میتر و تهیپوچ

اندازه چه  باورهاش  که   که  باورهایی  است.  بوده  واهی 

پیرامون فریاد مزدبگیران  ندارند.  باور  آن  به  دیگر  هم  اش 

 تر از همیشه.  خراشرسد، گوشاش به گوش میسقوط

شنویم در ستایش  زمان صدای باشکوه جوانان وطن میهم

بانگ  و  خالی  مشت  جز  ندارند  هیچ  که  جوانانی  زندگی. 

 .  سرفراز در ستایش: زن زندگی آزادی

    2022نوامبر 
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 نسیم خاکسار   

 
 

 این روزها را به خاطر بسپاریم 
دانم چگونه حس و فکرم را در این روزهایی که مردم  نمی

در همبستگی شکوهمندی   ایران،  ما در سرتاسر شهرهای 

زنند: زن، زندگی، آزادی، در قالب کلماتی هم وزن میفریاد  

با آن بیان کنم. روزهایی که مردم شجاعانه و بدون ترس از 

های مرگبار نیروهای مسلح که مستقیم به سمت شان گلوله

 اند. ها آمدهکنند به خیابانشلیک می
بعد از مرگ دلخراش مهسا امینی در هنگام بازداشت، بر اثر 

موران گشت ارشادِ جمهوری اسالمی، نام او  ضرب و جرح ما

کشتار  و  بازداشت  هنگام  در  را  بسیارانی  قتل  تلخ  خاطرة 

، در  98و آبان    96هزاران جوان را در خیابان، در دی ماه  

در   که  جوانانی  کشتار  خاطرة  کرد.  بیدار  ما  مردم  ذهن 

اعتراض به هرگونه ستم و تبعیض و دفاع از عدالت اجتماعی  

بودند. جوانانی که جرم بزرگشان عاشقانه  به خیابان آ مده 

همگان  برای  شادی  خواهان  و  بود  زندگی  به  کردن  نگاه 

 بودند.

در طول این چهل سال و اندی حکومت جمهوری اسالمی،  

های های گوناگونی ازاین نوع اعتراضبارها مردم ما با دامنه

کوچک و بزرگ و شعارهایی گوناگون در دفاع از عدالت و  

بپاخاسته بودند، اما این بارگستردگی اعتراض مردم    آزادی

ایران از بیداد این نظام در کلیت خود، با پیام: زن، زندگی، 

آزادی، که شعاری فراگیر در این جنبش شد، شکوهمندی  

ای که جوانان از دختر و  ای پیدا کرده است. حادثهسابقهبی

رفته تا پسر گرفته تا بزرگساالن، زن و مرد، از هنرمندان گ

کوشندگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از هر نحله فکری، 

همه و همه در آن شرکت دارند. اعتراضی که ایستادگی و  

ی بارز های ایرانی از چهرهشجاعت زنان و همبستگی ملیت

و آشکار آن است. در این جنبش گسترده که زنان و مردان  

مبارزه  جوان ایران پیشگام آن هستند برگ نوینی در تاریخ

می نوشته  ما  و  مردم  روزها  این  بسپاریم  خاطر  به  شود. 

از  پیام را که در این جنبش سراسری  های زندگی بخشی 

شود و در هرجا که هستیم به یاری آنها گلوی آنان فریاد می 

 برخیزیم . 

 2022سپتامبر  

 

 این روزها را به خاطر بسپاریم. )یادداشت دوم( 

 
 بایدمیبه نیمه شب اگرت آفتاب 

 ( حافظ) ز روی دختر گل چهر رز نقاب انداز

و همبستگی    جنبش زن، زندگی، آزادی که صدای رسای زن

ملیت همهبین  مشترک  کانون  ایران،  مردم  اقوام  و  ی  ها 

های فراوانی با خود آورده. در  هاست،پرسشها و نوشتهحرف

پرسش این  این  میان  که  است  این  بنیادین  پرسش  ها، 

تواند زمینه برپایی یک انقالب را در ایران به یجنبش آیا م

 وجود آورد یا هنوز زود است داوری درباره آن. 

یک حرکت گسترده مردمی که بتواند زمینه انقالب را فراهم  

کند باید بیشترینی از مردم را از اقشار و طبقات گوناگون  

 اعتماد کند. اجتماعی به حکومت بی

ها اخیر میزان و وسعت آن  هایی که در این سالهایاعتراض

زیادتر شده و شدت بیشتری پیدا کرده بود، در فراهم کردن  

 ی منطقی این پرسش دارای اهمیت بودند. زمینه

آن از  هرکدام  خونین  سرکوب  جامعه با  از  قشرهایی  ها، 

 آهسته آهسته از حکومت دور شدند. 

ه  در زمینه امید به تغییر در ساختار قدرت بارها مردم به ویژ

نسل جوان، از سه دهه پیش، که در یک فضای دوپاره شدن  

دیدند از یک سو باید دارای  زیستند و میآگاهی از خود می

آن از  امروز  جهان  شهروند  که  باشند  برخوردار حقوقی  ها 

قوانینی زندگی می کنند  است و از سویی دیگر زیر سلطه 

هایی که با دنیای امروز همخوانی ندارد، سعی کردند از راه

گذاشتند  های اصالح طلب برابرشان میکه طرفداران تشکل

به رسیدن به اندکی حق هم که شده با کارزار اجتماعی و  

آن تالش  هر  اما  شوند.  همراه  آنان  با  سیاسی  فقط  نه  ها 

خامنه بلکه  شد  روبرو  این  شکست  همه  مسئول  که  را  ای 

جّری است  حکومتی  آنجنایات  برابر  در  که  کرد  ها تر 
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 ایستد.ب

شرمی و وقاحتی تمام رئیسی را که مردم به  ای با بیخامنه

آهلل قاتل لقب داده بودند وارد معرکه انتخابات ریاست  او آیت

گویید من  جمهوری کرد تا بگوید وقتی شما به من نه می

گویم. تا بگوید، محمد تقی مصباح  صد برابر آن به شما نه می

اندازید، اما  یرون میو محمد یزدی را از مجلس خبرگان ب 

من به زور و تقلب هم که شده جنتی شکست خورده را وارد  

دهید و او را در شعارهایتان کنم. به رئیسی رای نمیآن می

کنم که او رئیس خوانید، کاری میکنید و جالد میرسوا می

کنم. کاری ریزید سرکوبتان میجمهور شود. به خیابان می

تان شلیک کنند. در تظاهرات دی  که مستقیم به سر  کنممی

تواند چنین کرد. صدا و سیمایش تا می  98و آبان    96ماه  

می دروغ  مردم  به  نمیآشکارا  اهمیت  این گوید.  که  دهد 

کنند. طرفدارانش، برای فهم این  ها را مردم باور نمیدروغ 

سرمقالهدروغ  آیات  ها،  چون  را  شریعتمداری  کیهان  های 

می اقرانی  و  میخوانند  بر  همینز  او  برای  کافی کنند.  ها 

است. وحی همین است. باید دیوار ترس و رعب را تا آسمان 

 خدا باال برد. 

ای  نسل جوان و نوجوان ما اکنون در چنین وضعیت ویژه

است. جنبش کنونی آنان در دل این وضعیت و    قرار گرفته 

ها به میدان آمده. شکوهمندی  ی اینبا آگاهی کامل بر همه 

ین جنبش در این است که دیوار مهیب ترس و ارعاب را به  ا

می جنبش  این  است.  درآورده  حکومت  لرزه  چه  با  داند 

به  کاری روبروست. نمیجنایت تفنگ  برابر  ترسد و درست 

دهد: زند مرگ بر والیت و شعار میدستان حکومت فریاد می

خوایم. مرگ بر دیکتاتور. خوایم، نمیجمهوری اسالمی، نمی

 خواهان سرنگونی آن است.  و

مرتکب می رژیم  که  و جنایتی  قتل  هر  خانوادهبا  ای  شود 

شود. های دادخواه افزوده میدیگر به جمعیت بزرگ خانواده 

ای با این همه مردم ایستاده بر سر پیمان برای گرفتن خامنه

 خواهد بکند؟ حق شان، چه می

او بعد از هفده روز سکوت درباره مرگ مهسا)ژینا( امینی و  

نیروهای   جمع  در  باالخره  مردم  اعتراضی  جنبش  آغاز 

این  مسلح  در  گفت  او  بزند.  را  تا حرفش  پیداش شد،  اش 

ها به نیروی بسی  ظلم شد. به نیروی انتظامی هم  اغتشاش

اش را هم ظلم شد. به ظلم بر ملت هم اشاره کرد که چنته

این واژه پُر کند که تو خالی بودن معنای آن در بیان او  از  

شد. و در نهایت گفت به نظام هم ظلم شد. او  جار زده می 

کند منظورش خود اوست. یعنی او  هرجا به نظام اشاره می

در   او  علیه  مستقیم  که  را  شعارهایی  همه  روشن  طور  به 

فریاد  ها به  ها و مدرسه خیابان، بر پشت بام ها، در دانشگاه

شود شنیده است. در همین سخنرانی ضعف  بلند سرداده می

کند  و زبونی و ناتوانی او علیرغم ظاهری که فرمانده سعی می

به خود بگیرد پیداست. در تعجبم چطور شد که هنگام بیان  

کردن آن از ضعف و وحشت به گریه نیافتاد. چه بسا افتاده 

ه او باشیم.  و حذف شده است. اما دیر نیست که شاهد گری

زنده خیابانجان  در  که  مدرسهای  و  دانشگاهها  و  و ها  ها 

دهد، او را به گریه خواهد مراکز کارگری فریاد آزادی سر می

 ای که زنان پیشتاز آن هستند. انداخت. جان زنده

های با شکوه وطن روسری اکنون دختران و زنان،گل چهره

تا در ظلمت نیمه  اند از سر برداشته و موی در باد رها کرده

شب وطن، آفتاب بتابد. حرکتی که ستون فقرات این نظام  

 را لرزانده است. 

 2022دهم اکتبر 

 

 

 
 نور قدسی قاضی 
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 نژاد ناصر رحمانی 

 
 نسل شجاعان 

 جنین نخواهد شد انقالب سقط 

 

استفرشته گسترده  بال  ایران  آسمان  فراز  بر  انقالب  .  ی 

مداران  وحشت مرگ، خواب از چشمان آخوندها و حکومت

ی نیروهای سرکوب خود  حکومت اسالمی همه. ربوده است

داند که اما می.  را برای خفه کردن انقالب بسی  کرده است

است دفاع  برای  که  تعرض  برای  نه  نیروهایش  تا .  بسی  

گذراند نه تنها  اکنون که خیزش سومین ماه خود را می هم

انقالبیون  مردما صف  به  اجتماعی  اقشار  تمام  از  عادی  ن 

های متفاوت جامعه مانند اند، بلکه هر روز از بخشپیوسته

هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران و غیرو، به میدان آمده 

 .  کنندی مردم حمایت میو به اشکال مختلف از مبارزه

 

حاصل مبارزات طوالنی و   1357دالالن حاکم که در سال  

را در    بهای آنان  رؤیای آزادی  ایران و  سنگین خون مردم 

اراده  ایمعامله  با  امروز  زدند،  تاخت  آمریکا  با  ی خائنانه 

که تزلزل  هستند  روبرو  آگاهی  و  آزادیخواه  نسل  ناپذیر 

مثال سنگر انقالب را  اکنون با قامتی استوار و غروری بیهم

خیابان حفظ  در  دندان  و  چنگ  با  ایران  شهرهای  های 

غرب  رده ک دیگر  بار  یک  داد  نخواهند  اجازه  و  اند، 

دیگر،  به دالالنی  با  پرده  پشت  در  آمریکا  سرکردگی 

خیانت خارج ایران  ملت  به  کرده،  کمین  داخل  یا  نشین 

کنند  ورزند، تبدیل  کابوس  به  را  مردم  زیبای  رؤیای  . و 

اند مصمم هستند این حکومت  جوانانی که امروز بپاخاسته

همراه با دالالن و اراذل و اوباش آن یکجا  ننگین مذهبی را  

این مأموریتی بس .  دان تاریخ بسپارندو برای همیشه به زباله

است پرهزینه  بس  و  نسل  .  سنگین، بس خطرناک  را  این 

بپا خاسته ایران که امروز  ایرانی و مردم  خوبی اند بهجوان 

 .انددانند و برای آن آمادهمی

 

جنین نخواهد ، انقالب سقط1357این بار، اما، برخالف سال  

و نه در پشت   ، خیابان سرنوشت انقالب این بار در کف. شد

ی اقوام ایرانی  به دست زنان و مردان آزادیخواه همه پرده،

ای قطعی  خوبی آگاهند که این مبارزهآنها به.  شودتعیین می

پدیده به  دادن  پایان  نکبتبرای  اسالمی  ی  جمهوری  بار 

 . شان، برای همیشه استدیانت و سیاستهمراه با 

 

  ، 1359خود در سال  «  انقالب فرهنگی»جمهوری اسالمی با  

مهم حیاتیکه  و  پروژهترین  برای  ترین  رژیم  سیاسی  ی 

دگرگون ساختن فرهنگ و تفکر جامعه و به قصد اسالمی  

به بود،کردن جامعه،  دانشجویان  و  دانشگاهها  یورش    ویژه 

  اما امروز، .  تر آغاز کردنت هر چه تمامفرهنگی خود را با خشو

اکثریت قاطع همان دانشجویان با شرکت خود در جنبش  

رژیم را در   یانقالبی عمومی، ناکامی و شکست مفتضحانه

و سیاست فرهنگی آنها با وضوح و برجستگی تمام به  پروژه

گذاشته برنامه.  اندنمایش  و  علیرغم سیاست  که  هایی 

فشارهاگیریسخت پاکسازی ها،  اخراج،  تهدیدها  ها،  و  ها 

برای تربیت دانشجویانی مسلمان، حوزوی، مطیع و خرف،  

شجاع   و  متمدن  مدرن،  آگاه،  استعداد،  با  جوانانی  اکنون 

و  سربرآورده ارتجاعی  نظام  این  هستند  مصمم  که  اند 

 .  اندیش را از ریشه براندازندتاریک

 

مختل دانشگاههای  دانشجویان  اخیر  روزهای  در  طی  ف 

وضوح بیانیه با  را  اسالمی  رژیم  واقعی  ماهیت  خود،  های 

ترسیم کرده  بیانیه.  اندکامل  ی دانشجویان  برای نمونه، در 

اکنون تاریخ، نبرد میان خیر  «:  آمده است  دانشگاه مازندران

.  ترین شکل خودش به نمایش گذاشته استو شر را در واضح

شان به خون  مرتجعینی که دستتقابل میان آزادیخواهان و  

است آلوده  پروندهجنایت.  مردم  که  سیاه کارانی  ی 

کارانی که جنایت.  اندکشی را به نام خود ثبت کرده کودک 

انداختندماشین جنگ کار  به  دانشگاه  در  را  درهای  .  شان 
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کرده باز  لباس شخصی  اوباشِ  روی  به  را  با  دانشگاه  تا  اند 

شان بر تباهی ویان و شکنجهسرکوب فراگیر، ربودن دانشج

   ».شان بیافزایندو تاریکی

 

جمهوری اسالمی طی چهل و سه سال از منبرها و انواع و  

های سنتی و مدرن تبلیغاتی خود و خریداری اقسام تریبون 

شده دروغ گفت، مردم را فریب داد و توسط مشتی آخوند  

فقر، فاسد و مفتخور، گریه، زجرکِشی، خودزنی، رن  بردن،  

چیزی را موعظه کرد؛ در حالی نیازی، زُهد، عزاداری و بیبی

انگل و  خود  حاصل زادهکه  مملکت،  ثروت  تمامی  هایشان 

ای را که ی کارگر و هر محصول و دستمایهدسترن  طبقه

باال کشیدند و   ربودند،  تولید کردند، دزدیدند،  ایران  مردم 

نشاندند سیاه  خاکستر  به  را  برای.  مردم  این    آنها  حفظ 

انقالب   از  پیش  تا  که  هم   1357موقعیت،  را  آن  خواب 

دیدند، جز به قهر کنار رفتنی نیستند؛ و نسل جوان و  نمی

.  داندخوبی میپا خاسته است این را بهشجاعی که اکنون به

ی رنجبار و دشوار  ی تجربهاین نسل، درس خود را در کوره

ین رژیم آموخته  روزمره و در رو در رویی با عوامل سرکوب ا

تلفات و صدمات سنگینی که در خیزش با  پیشین  و  های 

تحمل کرده، ناگزیر، اما آگاهانه، به روش مقاومت و مقابله  

بی حق  این  و  زده،  که دست  است  مردمی  چرای  و  چون 

حقوق قانونی و مشروع آنان توسط مشتی جنایتکار پایمال 

 . شده است

 

سال   سه  و  چهل  طول  در  رژیم  به  این   نسبت  گذشته، 

بهخواست مردم،  مطالبات  و  و جوانان،ها  زنان   آنقدر  ویژه 

اعتنا بوده و در نتیجه شکاف میان خود و مردم را آنچنان  بی

گران و  که امروز بازجویان، شکنجه  و گسترده کرده  عمیق

زندانبانان این رژیم سیاه عجز خود را در درک سخنان این  

 .  اندنسل اعتراف کرده

 

دم ایران در طول چهل و سه سال گذشته کوشش کردند مر

تهدیدات   و  فشارها  اقتصادی،  تضییقات  به  پاسخ  در  که 

همهامنیتی و  و  هایشان  انتقادات  با  خفقان،  اشکال  ی 

مسالمت به  اعتراضات  را  خود  نارضایی  متانت،  با  و  آمیز 

بفهمانندحکومت به  .  مداران  تنها  نه  حکومتگران  این  اما 

اعتنایی نداشته، بلکه هر بار فشار و  مطالبات به حق مردم 

بار را بر مردم شدت بخشیده با این تصور های خشونتروش

توان مردم را  که تنها با روش فشار و خفقان و خشونت می

واداشت نشینی  عقب  به  و  کرده  این  نتیجه.  خاموش  ی 

است که در کف خیابان  خشونت توفانی خشمی  ها، امواج 

انتقام در فردای پیروزی انقالب و  زمزمهجریان دارد، و   ی 

درخت و  چراغ  تیرهای  کردن  خیاباننشان  نام  های  با  ها 

 . آخوندها، آمران و عامالن جنایت است

 

قتل با  اکنون  اسالمی  بهرژیم  که  عریانی  انداخته  عام  راه 

. تر کرده استهای خشم و انتقام مردم را هر چه آتشینشعله 

به جان آمده به  خشم مردمِ  انتقام  حدی است که و حس 

اندیشه از  پیروزی  انسان  فردای  در  آدمکشان  از  انتقام  ی 

ی سنگین  شاید تنها در یک صورت بتوان هزینه. هراسدمی

پیروزی را کاهش داد و آن آمدن هر چه بیشتر مردم به کف  

خیابان و پیوستن به صف انقالب برای براندازی این نظام  

 .  جنایت است

ر، هشدار به آمران و عامالن کشتار است که به از سوی دیگ

بیاندیشند این مبارزه.  فردای خود  پیروزی مردم در  ی در 

با کنار کشیدن خود از رژیم بار جنایات .  انقالبی تردید نکنید

 !  تر کنیدخود را سبک

 

آزادی» زندگی،  نمی«زن،  که  است  شعاری  را  ،  آن  توان 

نمی که  است  شعاری  گرفت؛  روی  ناشنیده  آن  از  توان 

توان آن را فریاد زد و بر  این شعاری است که می.  برتافت

پاخاسته، با  ی انقالب گام برداشت؛ نسلی که امروز بهجاده

شایسته امروزی  انسان  که  گونه  آن  را  آینده  شعار  ی  این 

 . آنست، بنا خواهد کرد

 

 برای انقالب، 

 برای پیروزی، 

 برای مردم آزادیخواه ایران، 

 . ل شجاع امروزیبرای نس
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 زاده رضا عالمه 

 
ترکمن  آبانِ از  تا  چهار   صحرا  دهه    خونین، 

 کشتار در سکوت 
رژیم جمهوری اسالمی تا کنون ثابت کرده است که توانسته  

نه تنها اعدام ها و ترورها   چهار دهه گذشته  در سکوت خبریِ

جهانیان    نیزرا    اشجمعی  کشتارهای  که چشم  پنهان  از 

 بگریزد.  انعواقب پاسخگوئی به آنکرده و از 

از آغاز اشغال   من تنها به چند نمونه از کشتارهای جمعی 

انقالبیِ از جنبش  پیش  تا  مالیان  رژیم  توسط  زن  "  ایران 

قدر کافی  کنم که اسناد تصویری بهاشاره می  "زندگی آزادی

به گرچه  دارد  وجود  موردشان  توجه  در  آنان  به  کافی  قدر 

 نشده است.

  1358صحرا در فروردین  وط به جنگ ترکمنبورد مراولین م

به قدرت رسیدن مالیان است که   زیعنی تنها دو ماه پس ا

ثبت شده. شیرمحمد    "حرف بزن ترکمن"در فیلم مستند  

در   من  دوربین  مقابل  در  ترکمن  جوان  دانشجوی  توماج، 

اردیبهشت   در  کاووس  تحمیل    1358گنبد  واقعی  علت 

مردم   علیه  خونبار  اینترکمن  جنگی  توضیح را  گونه  

خواست تمام روستائیان این بود که صد در صد "": دهدمی

به   شده  کشت  منطقه  این  در  امسال  که  زراعى  محصول 

تعلق   باشه  روستائیان  خود  واقع  در  که  دهقانى  شوراهاى 

فئودالگب مکرر  آمدهاى  و  رفت  خاطر  به  ولى  به یره.  ها 

ب و  امام  دفتر  به  کشور،  وزارت  دیگه  تهران،    … ه جاهاى 

 به  گنبد  گندم  محصول  برداشت  براى  ما  که  دادند  اطالعیه

گروه ضربت احتیاج داریم تا ضد انقالبیون را سرکوب بکنیم.  

روستائاین تمام  مىیها  ضدانقالب  را  و  ها  دانستند 

 "ها را سرکوب کنند.خواستند اینمى

باشد   نبوده  کافی  کاووس  گنبد  در  ترکمنان  کشتار  گوئی 

توماج و سه  شیرمحمد  های خمینی  چیکمیتهچندی بعد  

و چند روز بعد   شبانه ربودندرا    از ترکمنان جوان  نفر دیگر

 شان زیر پلی بیرون شهر پیدا شد.ثله شدهمُ دجس

  1358، در مردادماه  صحرا  از کشتار ترکمن   تنها چند ماه بعد

ی دستور حمله به کردستان را صادر کرد و پاسداران خمین 

روز ادامه    24وحشیانه در سنندج زدند که    یدست به کشتار

عکس در  شدداشت.  گرفته  میدانِ  ههای  به   از  روشنی  تیر 

رد را با  دستگیر شدگان مجروح کُبرخی از  شود که  دیده می

 کنند. به میدان آورده و تیرباران می دبرانکار

عکس تکاناین  همانهای  جایزه دهنده  برنده  پر سال  ی 

که نامی از عکاس ناشناس آن برده ارزش پولیتزر شد بی آن

دهنده  های تکاند معلوم شد که این عکسعسال ب  27شود.  

 اند.توسط جهانگیر رزمی گرفته شده

ترین کشتار جمعی رژیم اسالمی اعدام بیش  شناخته شده

در    4000از   سیاسی  گرچه   1367سال  زندانی  که  است 

به  بیش از سه دهه در سکوت خبری قرار داشت ولی امروز 

جهانیان از آن  در بردگانِ این جنایت بزرگ،  همتِ جان به

 اطالع دارند. 

کریگلر" بین"یوهان  سرشناس  قاضی  ریاست ،  که  المللی 

مقابل  دادگاه در  دارد  کارنامه  در  را  بسیاری  جهانی  های 

احساسش را نسبت   "با من از دریا بگو"دوربین من در فیلم  

گونه ابراز کرده  این  67بازماندگان کشتار    دادن  به شهادت

 است: 

دهنده من انتظار این را داشتم که شواهد ارائه شده تکان"

حال شواهد هولناکتر از آن بود که تصورش را باشد با این

ستممى عمق  کردنى    ،شرارت  ،کردم.  باور  شقاوت  و  ظلم 

هاى  فهمد. سیاست دولتها را مىم سیاست دولتنبود. آد

مى را  قابل  مذهبى  فشار  و  خشونت  مقدارى  حتى  فهمد. 

این ولى  است.  بىفهمیدن  خشونت  کمال    ، دلیلهمه  در 

باور   آدم  است.  شگفتى  باعث  بدطینتى  و  وحشیگرى 

ایننمى بتواند  دولتى  هیچ  که  مردم خودش  کند  با  چنین 

کند.   بارفتار  سوسمارى  ببلعد. چهنگار  را  خودش  هاى 
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هاست که در  غیرقابل باور است. من واقعا شوکه شدم. سال 

 " شوم.ها شوکه نمىاین راحتىکنم و بهها قضاوت مى دادگاه

خیابان   در  میلیونی  جمعیتی  با  وقتی  حتی  رژیم  قساوت 

تعدیل نشد. مرگ دلخراش   بود  در  "ندا آقاسلطان  "روبرو 

ند صد نفر دیگر در همان جنبش سبز دنیا را تکان داد. چ 

روزها در خیابان کشته شدند که مرگشان در هیچ دوربینی 

 معلوم نیست. هم بر کسی هنوز  ؟ثبت نشد

محابای سپاه و بسی  به  نمونه دیگری از کشتار بی 98آبان 

که   گذاشته شد  جهان    همآننمایش  در  متناسبی  بازتاب 

نداشت. در همه این موارد رژیم مالیان موفق شد نقش خود  

بى معترضین  کشتار  در  و  را  آمیز  صلحاعتراضات  سالح 

 شکلى از عواقب آن بگریزد.  الپوشانى کند و هر بار به

آغاز شده   " مهسا امینی-ژینا"اما خیزشی که با مرگ فجیع  

دیگ است.  متفاوت  قبلی  موارد  در با  کشتار  براى  جائى  ر 

 سکوت باقى نمانده است. 

جهان   و به یک معنا در کلِ   -ترین انقالب خاور میانه  مترقى

بیند  اکنون در حال اتفاق افتادن است. جهان دارد مىهم -

و شهامت نسل جوان بویژه زنان و دختران ایران را تحسین  

حال به وحشیکرى رژیمى واکنش نشان  کند و در عینمى

  شناسد.دهد که چیزى جز کشتار نمىمى

نمى  "سیدعلى" بار  این  قاتلش  اوباش  عواقب  و  از  توانند 

جا در  این  ،اشان بگریزند. دادگاه کیفری جهانی وحشیگرى

 تر است!  طرفالهه تنها چند خیابان آن

من  است!  با  روی سخن  از    سیدعلی  دفاع  برای  را  خودت 

انسانی آماده کن؛    زندگی ننگینت در مقابل دادگاهی صالح و

از هزاران هزار مدافع حقوق بشر،  اش را  مشابه دادگاهی که  

دانشجوداننگار، هنرمند، حقوقروزنامه  و بسیارانی دیگر    ، 

 ای. همه سال دریغ داشتهایندر 

* 

ترجمه] شده   از  مطلب  انگلیسی  ی  خالصه  با  همین  که 

الهه   ام درسخنرانیبود در  ی مرتبط همراه  ئهای ویدئوکلیپ 

  کردم.[استفاده ( 98نوامبر  19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروین حاجی پور 

 
 برای ... 

برای توی کوچه رقصیدن / برای ترسیدن به وقت  

 بوسیدن 

برای خواهرم ، خواهرت ، خواهرامون / برای تغییر  

 مغزها که پوسیدن

برای شرمندگی ، برای بی پولی / برای حسرت یک  

 زندگی معمولی

زباله گرد و آرزوهاش / برای این  برای کودک 

 اقتصاد دستوری 

برای این هوای آلوده / برای ولیعصر و درختای  

 فرسوده 

های  برای پیروز و احتمال انقراضش / برای سگ

 گناه ممنوعه بی

های بی وقفه / برای تصویر تکرار این  برای گریه

 لحظه 

؛    نخنده / برای دانش آموزاای که میبرای چهره

 هبرای آیند

 های زندانی برای این بهشت اجباری / برای نخبه

برای غیر  "برای کودکان افغانی / برای این همه 

 " تکراری 

برای این همه شعارهای توخالی / برای آوار  

 های پوشالیخونه

برای احساس آرامش / برای خورشید پس از شبای  

 طوالنی 

های اعصاب و بی خوابی / برای مرد،  برای قرص

 ی میهن، آباد

برای دختری که آرزو داشت پسر بود / برای  

 آزادی_ زندگی_ زن#
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 س. سیفی 

 
 استورگی گیسو بریدن 

از سرزمین مصر گفته می در استوره  شود که مخالفان ای 

ای حساب شده پیکر او را در صندوقی  اُزیریس ضمن توطئه

مسدود کردند و آن را به آب  گذاشتند. سپس در صندوق را  

ایزیس   همسرش  و  خواهر  اما  سپردند.  از  طره"نیل  ای 

در   را  آسمان  و  زمین  و  نشست  عزا  به  برید،  گیسویش 

گفتنی است که    1. "جستجوی ازیریس ناالن زیر پا گذاشت

تفاوت اندک  با  استوره  از  همین  بسیاری  فضای  به  هایی 

ضمن آن مردمان زمانه های جهان راه یافته است تا  افسانه

رفته  دست  از  عزیزی  عزای  به  و  ببرند  را  گیسوانشان 

بنشینند. مصریان باستان اجرای چنین مراسمی را در مرگ 

های ویژه شمردند. گاوی با نشانهگاو آپیس نیز غنیمت می

 ی رود نیل قداست یافته بود.  که برای ساکنان کناره

هایی از همین  نمونهی مرگ آدونیس نیز  در برگزاری ساالنه 

مراسم بین ساکنان جزایر یونان و مناطقی از غرب آسیا پا  

زنان در چنین مراسم ساالنه بود.  را  گرفته  ای گیسوانشان 

نشستند تا به بریدند و آن روز به عزاداری آدونیس میمی

گمان خویش در بازگشت یا بازتولد آدونیس تسهیلگری به 

بر آن بود که ضمن برگزاری    باور عمومی مردم  2عمل آورند. 

خواهند   خود  به  نسبت  ایزدان  خشم  از  نمایشی،  چنین 

پشتوانه  بریدن  گیسو  واقع،  در  برای  کاست.  مطمئن  ای 

گرفت. ایزدانی که قرار بود بالگردانی از خشم ایزدان قرار می

 
ی ی زرین؛ پژوهشی در جادو و دین: جیمز جرج فریزر، ترجمهشاخه  -  1

 . 416کاظم فیروزمند، تهران، آگاه، چاپ ششم، ص
 . 385ی زرین؛ پژوهشی در جادو و دین، پیشین، شاخه - 2

رحم   زمانه  دردمند  انسان  بر  مراسمی  چنین  فضای  در 

 بیاورند. 

مه تصویر درست و دقیقی از راه حکیم توس هم در شاهنا  

دهد. چنانکه پس از مرگ و رسم گیسو بریدن به دست می

ای از آن را به اجرا گذاشت  سیاوش همسرش فرنگیس نمونه

نمایه باشد.  تا  سیاوش  مرگ  برای  عزاداری  از  درست  ای 

فرنگیس  رفتار  توصیف  به منظور  فردوسی در این گزارش 

 سراید: می

 باز / فرنگیس، مشکین کمند دراز،   همه بندگان موی کردند

را  ارغوان  گل  ناخن  به   / ببست  را  میان  گیسو  به  و  برید 

 3بخست 

در بیت باال به منظور نمایش مراسم عزاداری سیاوش است  

افشان می را  موهایشان  فرنگیس  اما که خدمتکاران  کنند. 

بُرد. همراه با فرنگیس در این ماجرا گیسوی درازش را می

گزارش نمیچنین  باقی  گیسو ی شکی  کهن  رسم  که  ماند 

بریدن زنان تا زمان فردوسی نیز دوام آورده است. چنانکه  

فردوسی از راه و رسم آن برای توصیف عزاداری فرنگیس  

برد. در ضمن، نباید فراموش کرد که چنین رسمی  سود می

افتد. ولی  بنا به روایت فردوسی در سرزمین توران اتفاق می

که سنت اوست بسیاری از آداب و رسوم   فردوسی همچنان 

به تورانیان نیز برمی گرداند. در نگاه او تورانیان  ایرانیان را 

های مرسوم در بین ایرانیان به  اغلب مواقع به همان شیوه

 ورزیدند.  عزاداری اشتغال می

از سویی، تصویری که فردوسی از مراسم عزاداری فرنگیس    

و کاستی در این بیت حافظ  دهد، بدون هیچ کم  به دست می

 یابد: نیز بازتاب می

گیسوی چنگ ببرید به مرگ میِ ناب / تا همه مغبچگان  

  4زلف دو تا بگشایند

اش، چنان قرار حافظ نیز در گزارش خود از حال و روز زمانه

گذارد که به منظور مشارکت در مرگ و عزای می ناب،  می

گیرد تا رار میگیسوی چنگ را ببرند. موضوعی که بهانه ق

هایشان را بگشایند و افشان نمایند. همان مغبچگان نیز زلف

شاهنامه: ابوالقاسم فردوسی، تصحیح ژول مول، تهران، جیبی، چاپ   -  3

 .  206سوم، جلد دوم، ص 
، 1382دیوان حافظ: تصحیح ابوالقاسم انجوی، تهران، شهاب ثاقب،    -  4

 . 236ص
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کاری که فردوسی هم اجرای آن را به خدمتکاران فرنگیس  

 سپارد.  می

نویسد: حسین خدیو جم در توضیح همین بیت حافظ می 

اما    1. "بریدندرسم بوده که زنان در عزا گیسوی خود را می"

کرد فراموش  جم  خدیو  چنین حسین  بنویسد  که  بود  ه 

رسمی تنها به زنان جامعه اختصاص نداشته است. چنانکه  

ی تاریخی چنین رسمی آورده است:  او در خصوص پیشینه 

ی  نویسد: در شب غرهحافظ ابرو در ذکر وفات اولجایتو می"

از این دار فنا به   –ی ست و عشر و سبعمائه  سنه  -شوال  

و   امرا  فرمود،  انتقال  باقی  و سرای  آقایان  و  دولت  بزرگان 

روی پوشیده  کبود  و  و  ها میخواتین مجموع سیاه  کندند 

میموی اثیر  ها  فلک  به  زاری  و  نوحه  و  فریاد  و  بریدند، 

خدیو جم همچنین برای بازتاب مرگ امیر تیمور    2."رسید

این ظفرنامه  از  گزارشی  ضمن  را  رسمی  چنین  گونه هم 

ها بخراشیدند ن رویو خواتین و آقایا" مستند کرده است:  

 3."ها بریدندو موی

هایی از رسم مو بریدن اقوام  در تاریخ هرودت نیز روایت  

شود. رسمی که اغلب برای برگزاری آیین منطقه دیده می

گوید: آمد. او در همین راستا میعزاداری به نمایش درمی 

مواقع  " در  که  است  چنین  عادت  دیگر  ملل  و  اقوام  بین 

که از خویشان نزدیک متوفی هستند سر خود  عزاداری آنان

تراشند، در حالی که وقتی برای مصریان فوتی اتفاق را می

تراشیدند موی سر  افتد، آنانکه تا آن زمان سر خود را میمی

   4. "کنندو ریش خود را بلند می

  " اقوام و ملل دیگر"شکی نیست که در متن فوق عبارت  

گرفت. اما موضوع بریدن  بر میمردمان فالت ایران را هم در  

های دیگری نیز  مو و یا سر تراشیدن نزد مصریان با هدف

-پذیرفت. چنانکه هرودت ضمن برشمردن آیینصورت می

کهن می مصریان  عزاداری  خانه"نویسد:  های  در  ای وقتی 

 
غزلنامهوازه  -  1 ناشر، ی  نشر  تهران،  جم،  خدیو  حافظ: حسین  های 

 . 103، ص 1362
 پیسین.  - 2
 پیشین.  - 3
هرودت: اوترپ، ترجمه با مقدمه و توضیحات و حواشی هادی تاریخ    -  4

 . 136هدایتی، دانشگاه تهران، چاپ سوم، ص
 . 162  -163پیشین: ص - 5

خانه  گربه آن  ساکنان  تمام  بمیرد،  طبیعی  مرگ  به  ای 

ای  تراشند. در خانهرو میتراشند و فقط ابابروهای خود را می

 5. "تراشندکه سگی بمیرد، تمام بدن و سر را می

هایی از همین راه و رسم بین  پس از پیدایی اسالم نمونه  

قلندران ایران هم پا گرفت. چون قلندران نیز موی ابروان و  

می را  خود  خواجهسر  چنانکه  در تراشیدند.  هم  شیراز  ی 

که سر بتراشد قلندری   نه هر"همین خصوص سروده است:  

 6."داند

نویسد: این  ی قلندریه میحسین خدیو جم در توضیح طایفه

آن شرح  که  مقریزی طایفه  و خطط  فرشته  تاریخ   در  ها 

اند تراشیدههست، موی سر و ریش و سبیل و ابرو و مژه می

 7. "اندو همیشه در سفر و گردش بوده

از ممیزات  ":  گویدمحمد معین نیز در شناخت قلندریه می

بوده  ابرو  و  سبلت  و  ریش  و  موی  تراشیدن  یک  قلندریه 

محمد معین تاریخی را نیز برای پیدایی قلندران در    8. "است

  " ی اول قرن پنجمنیمه"گیرد و ظهور ایشان را به  نظر می

بی  9گرداند.برمی موضوع  تنها  حافظ  برای  اعتنایی  ولی 

که   است  جامعه  رسوم  و  آداب  به  دارد.  قلندران  اهمیت 

 کند. اشاره می  هایش به آن موضوعی که او به دفعات در غزل

-هایی خیلی قدیمیهایی حکایت از آییناجرای چنین آیین

  هایی از آن رنگ باخته تر در جامعه دارد که به مرور بخش

اند. چنین موضوعی در  هایی را به آن افزودهاست یا قسمت

سم عزاداری فرنگیس  گزارش فردوسی از مرگ سیاوش و مرا

بریدن  هم دیده می تنها گیس  شود. چون در این گزارش 

گوید. اما ضمن  فرنگیس است که فردوسی از آن سخن می

های پنهان این رسم رونمایی  همین داستان هرگز از گوشه

گردد. با تمامی این احوال جیمز جرج فریزر به صراحت نمی

و هم در شرق    چنین رسمی هم در یونان "کند:  یادآوری می

تر از  او به منظور واکاوی بیش 10. "رواج وسیعی داشته است

 دیوان حافظ: پیشین.  - 6
 . 85های حافظ: پیشین، ص ی غزل نامهواژه - 7
حافظ شیرین سخن: محمد معین، به اهتمام مهدخت معین، تهران،   -  8

 . 433، صصدای معاصر، چاپ ششم
 . 432پیشین، ص  - 9
-ی زرین؛ پژوهشی در جادو و دین: جیمز جرج فریزر، ترجمهشاخه  -  10
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-ای از مراسم گیسو بریدن را بین فنیقیچنین رسمی نمونه

به   "استارته"کند. مراسمی که در حرم  ها نیز گزارش می

می  گذاشته  میاجرا  فریزر  هنگام "نویسد:  شد.  به  آنجا  در 

بایست موهایشان آدونیس زنان میعزاداری ساالنه در مرگ  

-زدند میتراشیدند و کسانی که از این کار سر باز میرامی

گذاردند و مزدی را که از  بایست خود را به بیگانگان وامی

در واقع   1."کردندشد به الهه پیشکش میاین کار عاید می

از عفت را به جای چشم پوشیدن از  " الهه چشم پوشیدن 

 2."پذیرفتمو می

هایی روشن از  شکی نیست که در گزارش یاد شده بخش  

نیز رو می  آیینی  از روسپیگری که روسپیگری  شود. نوعی 

اغلب در معبد ایزدان یا ایزدبانوان باروری به اجرا گذاشته  

هایی از آن در روایت صادق هدایت از بوف شد و گوشهمی

 3شود.کور هم دیده می

تری از این  های روشنی بخشبا این همه، در ایران امروز  

ای از  ی باستانی همچنان دوام آورده است. در نمونهاستوره

برند،  ها زنانی که از بیماری نازایی خود رن  میهمین رسم

-گذارند. آنوقت تصمیم میهایی از نذر را به اجرا میگونه

ها گیرند تا نخستین موهای فرزندشان را به یکی از امامزاده

نماین میاهدا  عهد  نیز  گاهی  این  د.  وزن  معادل  که  بندند 

ریشه طبع  به  ببخشند.  امامزاده  به  طال  طبیعی  موها  های 

آیین باید در  را  از پیدایی اسالم چنین رسمی  هایی پیش 

های خود را در  هایی که ماندگاری رسمسراغ گرفت. آیین

 اند. ی کنونی نیز بر جای نهادهفضای مذهب شیعه

یا تبادالت فرهنگی و تجاری    ضمن جنگ  ها اغلباستوره  

کوچند. در این های دیگر میاقوام از سرزمینی به سرزمن

پذیرند و برای سازگاری کوچیدن است که همیشه تغییر می

منطقه فرهنگی  باورهای  میبا  فرآوری  جدید  گردند. ی 

ناپذیر می نماید. در  ضرورتی اجتماعی که همواره اجتباب 

های جدیدتری ی فرهنگی است که نمونههاافزاییهمین هم

می شکل  نیز  استوره  و از  درست  منشأ  هرگز  ولی  گیرد. 

ها دست و پا کرد. همان موضوعی  توان برای آندقیقی نمی

شود. رسمی که که در راه و رسم گیسو بریدن هم دیده می

 
 پیشین.  - 1
 پیشین.  - 2

فقط به منظور بالگردانی از درد و رن  انسان زمانه تا دوران 

-ی تاریخی ایرانیان نمونهاست. چنانکه حافظهما دوام آورده  

نیز به   "مهسا"ای امروزی از آن را برای تحسین جاودانگی 

اجرا گذاشت. او در عمل بازتولد ایزدان باوری و جاودانگی  

ی آدونیس نیز چنین  را نشانه گرفته بود. همچنان که استوره

 کرد.

 عکس از مسعود معمار

 
 
 

باران،    -  3 به: بوف کور، صادق هدایت، سوئد، نشر  ، 1994نگاه کنید 

 . 64 -68ص
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 بهروز شیدا 

 

 سِرِشتان را شوید رَسمِ مرگ باران می فریادِ  
جمهوری با  امروز  ستیزِ  فریادِ  سه  ردپای  در  اسالمی  ی 

 خوانش از سه رمان تبعید

 

ی اسالمی سرزمین  فریادی که امروز در ستیز با جمهوری

زن،  آوای  در    ایران را انباشته است و در جهان پیچیده است، 

ی ل بهارکشانهتبلوری یگانه یافته است. قتگی، آزادی  زنده 

سرشت در دورانی  مهسا امینی، رن  از تسلط قدرتی مرگ

ارادهچهل و  آرزو  فریاد  به  را  ساله  بذروچند  ی  افشانیی 

پژواک  در  را  فریاد  این  است.  کرده  تبدیل  دیگر  روزگاری 

از رمان این    هایزخم و رن   و شورش جاری در گروهی 

 توان خواند. نیز می دوران

تکه   متنی که پیش    تدوین  هایی از سه جستار رو دارید 

دوران   این  در  تبعید  رمان  سه  خوانش  در  که  است 

اند؛ روایت جالدانی که با تجاوز  وچند ساله نوشته شده چهل

برند؛  به تن و جان زنان زندانی، آنیمای وجود را به مسلخ می

می فریاد  آن  پایان  آرزوی  که  تاریخی  روایت  روایت  شود؛ 

ی سرو هستی حکم  که به مرگ سرسبزی  ایمردان قوزی

 دهند.  می

دارید،  متنیدر      رو  پیش  تکه  که  ازتدوین   هایی 

ی هوشنگ  نوشته  1پوشان، رمانِ شاه سیاههای سه  خوانش

ی  نوشته  2افتد، شود میاتفاق آنطور که نوشته می  ،گلشیری

رحمانی عاشقانهایرج  داستان  یک  سانسور  ایرانی، ،   3ی 

شهرنوشته مندنیی  رایار  تن،    سهدر    پور،  تاراجِ  جستارِ 

جان،  خستهدست  4جراحتِ  نویسندههای  خرابِ  ی  گانِ 

نیمهسایه   5ها،کافه سنگین  ما،تمامیی  ی  نوشته  6های 

 خوانیم. بهروز شیدا، می

 
  سیاه پوشان، سوئد(، شاه 1380گلشیری، هوشنگ. )-  1

 2-   ( ایرج.  می 1380رحمانی،  نوشته  که  آنطور  اتفاق  می (،  افتد، شود 

  کانادا 
3Mandanipour, Shahriar. (2009), Censoring   -

An Iranian Love Story, Translated from the 
Farsi, by Sara Khalili, New York 

جان  سیاهشاه    جراحت  تن،  تاراج  جستار  در  را  پوشان 

   بخوانیم. 

 

1 

  گیری و روزهای زندانِ شاعر پوشان ماجرای دستشاه سیاه

در    معلمی  - که    خورشیدی   1361  ماهدی  25است 

 شود.  گیر میدست

ها هفت پیکر نظامی را تدریس کرده و  سال  معلم  -   شاعر   

ریزند،  اش به خانه مییگیرمأموران برای دست  م کههنگا

  گنبدِ سیاه هفت پیکر را در ذهن و پیش رو دارد. مأموران 

-در سلول جوانی نوزده ساله میبرند و  میزندان  به  را    او

سرمد نام. در روزهای بعد شاعر را به سلول انفرادی    ؛اندازند

می بهمنتقل  بعد  کمی  که کنند.  را  سرمد  مناسبتی 

 آورند.  به سلول او می  سیاه بر تن دارد «پولووری»

کند که تواب است، توسط  فاش می  معلم  -شاعر  سرمد بر     

او    خود حتا نامزدش را نیز لو داده است.  ،برادرش لو رفته

می خط  پایان  در  را  ایستگاه خود  آخرین  این  در  و  یابد 

خواهد که برایش گنبد سیاه نظامی  کاوانه از شاعر میکن 

ها« گاه هر کند که این »آخریسرمد تعریف می  را بخواند. 

را    «خواهران»روز و گاه چند روز به چند روز تیر خالص  

ها  کشکرده و در نعش ها را بغل مینعش آنو بعد    زدهمی

که هنگام بغل کردن جسد  عادت کرده او  انداخته است.می

نیازی جنسی بچشد. در یکی   هشان را بدختران، گرمای تن

ها بوده است. سرمد تیر  ر میان اعدامینامزدش نیز دروزها  از

هنگام که ، اما  کندخالص را در کنار سر نامزدش خالی می

گشاید کش بیندازد، دختر چشم میخواهد او را در نعشمی

تکان می  به معراجی میو سر  رود که دهد. سرمد هر روز 

تاراج تن جراحت2003شیدا، بهروز. )  -4  جان، در  کتابِ   (. جستارِ 

  ی دو اندوه، سوئد شده فاصله گم

 5-  ( بهروز.  دست 1385شیدا،  جستارِ  خسته (.  نویسنده های  گانِ ی 

  ی اشاره، سوئدای به بیشهها، در کتابِ پنجره خرابِ کافه
های ما، تمامی ی سنگین نیمه (، جستارِ سایه2014شیدا، بهروز. )   -6 

  رها در کتابِ بارانِ برهوتِ بوف کو
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اش را  سیاه  «پولوور» پس    .رفت  هفت پیکرپوشانِ  شاه سیاه

 1کند.بخشد و سلول را ترک میمی معلم - به شاعر

بهرام، پادشاه ساسانی،      هفت پیکر روایت سیر و سلوک 

جست برای  رواناست  در  که  »خود«  ی  شناسیوجوی 

  ؛ ی تمامیت استکهن نمونه  کارل گوستاو یونگ  یتحلیلی

پیوستهنشانه عاشقانهگیی  زنانهی  مردانهی  و  ی گیگی 

 عنا و ماده.  ی مگیوجود؛ پیوسته

پیکر    هفت  گنبد  در  درونی  هر  از جهان  است  ی  نشانی 

از زنانه گی یا آنیمای درون  بهرام و بانوی هر گنبد نمادی 

-ی خویش را بازمیاو. بهرام در هر گنبد بخشی از هستی

گذارد  شناسد و سرانجام به دنبال گورخری پا به غاری می

  2که مأمن تمامیت او است. 

سی    بهگنبدِ  پیکر  هفت  گام جست  ی مثابهاه  -نخستین 

میهمان با  وجود،  تمامیتِ  هند  داری وجوی  اقلیم  دختر  ی 

می کدبانویی شکل  از  بهرام  برای  هند  اقلیم  دختر  گیرد. 

گوید که کنیز ملکی بوده پوش از قصر بهشت سخن میسیاه

سره که پس از مدتی غیبت از قصر خویش چون بازآمده، یک 

ی خود را برای  پوشی است. شاه دلیل سیاهپوش بوده  سیاه

پوش  ای سیاهکنیز چنین تعریف کرده است که روزی غریبه

ی  او در پاسخ تنها نشانی  و   خواهی نزد او آمده استبه تظلم

همه سیاه آن  در  که  داده  را  رخت  شهری  اند. شاه  پوشان 

-پوشیراز سیاه  اما  کسهیچ.  بنددسفر به سوی آن شهر می

بر   را  روباو فاش نمیاش  مرد قصابی  با  رو  هکند. سرانجام 

نشاند تا برد و در سبدی میای میشود که او را به ویرانهمی

نشیند و به آسمان  وجوی راز برود. شاه در سبد میبه جست

می  .رودمی چنگ  به  را  او  مرغی  آسمان  در  در  و  گیرد 

می فرود  رویایی  سرزمین  سرزمینی  آن  در  شاه  آورد. 

زنانه  نخستین با  رودررویی  را  گیگام  خویش  وجود  ی 

-پوش میگردد سیاهکند و چون بازمیای غریب میتجربه

 شود.

سیاه    شاه  سیاهدر  راز  ما  میپوشیپوشان  را  سرمد  -ی 

هفت   ی شاه گنبد سیاهی انطباق او با هستینقطه  .خوانیم

 اما تنها در یک جا است؛ حضور یک راز.   پیکر

 
  17 - 18(، صص 2003شیدا ) -1 

 27جا، ص  همان  -2

گ    شاه  سیاهآزمون  پیکر  نبد  که   هفت  است  آزمونی 

برد خواهد  وجود  تمامیت  تحقق  به  راه  چه  سرانجام  در  ؛ 

نخستین گامِ سفری درونی، آنیمای وجود خود را با عشق  

 کند.  تمنا می

اما با اعدام دختران زندانی در هر   پوشانسرمد شاه سیاه   

 یگکشد. او نعشِ زنانهای از معنای وجود خود را میگام تکه

آغوشی با مرگی که برخاسته از  در هم ؛ گیردرا درآغوش می

فرمان جالد درون و برون است، مفهوم »خود« را به مسلخ  

 برد.  می

شاه گنبد سیاه هفت پیکر روزی پیراهن سیاه را از تن    

پوشان ما را برای همیشه شاه سیاه  . سرمدبیرون خواهد کرد

 3پوش کرده است. سیاه

آنطو    میاتفاق  نوشته  که  میر  جستار شود  در  را  افتد 

 بخوانیم.   هاگانِ خرابِ کافهی نویسندههای خستهدست

      

2 

میدر   نوشته  که  آنطور  می اتفاق  همشود  آقای  افتد،  سرِ 

ی آقای  تهماسبی، سهیال، او را ترک کرده است. زیر خانه

کافه تورنتو،  شهرِ  در  مصطفیتهماسبی،  هست.  ،  ای 

کافه که که در آرزوی خلق واقعیتی  مشتری ی دیگر این 

-خراب»نامِ این کافه را    دیگر مرتب در حال نوشتن است،

گذاشته است. مصطفی ده سالی است که از ایران فرار    «آباد

اش گیکرده و اکنون مشغولِ نوشتن خاطرات پن  سال زنده

زندان جمهوریدر  اسالمی  های  هستی  مصطفی  نیز   .

افتد. پس  شود می طور که نوشته میست اتفاق آنمعتقد ا

هایی در مورد سهیال نوشته است: در ساحلی زنی از دور  تکه

-وموهایش مشکی و کوتاه. سی ؛ پیکرش بلند است .آیدمی

گر و معترض. مصطفی  هایش کنکاشچشم  ؛ چهار ساله است

است نوشته  را  آفریده  .سهیال  تنها  اما    تخیل ی  سهیال 

      4مصطفی نیست. 

افتد، با  شود میای از اتفاق آنطور که نوشته میدر گوشه   

روب تفریحی  قایقِ  یک  می هسرنشینِ  را  رو  خود  که  شویم 

ی سبا. سلیمان و  ش را ملکه اراهخواند و زن همسلیمان می 

   29جا، ص  همان   -3 

  98(، ص 1385شیدا ) -4 
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  اند و آقای تهماسبی، مصطفی و ی سبا به تورنتو آمدهملکه

به قلمرو سلیمان  «،  آبادخراب »از مشتریانِ  دیگر  یکی  گورد،  

می  اند.رفته نوشته  که  آنطور  اتفاق  می در  متنِ  شود  افتد، 

 1اند. ای و متنِ تاریخی درهم آمیختهقصه

قصه    متنِ  یک  چیز  جدا چه  تاریخی  متنِ  یک  از  را  ای 

ها  این نظریه  .ها هستکند؟ در پاسخ این پرسش نظریهمی

ای  یک متنِ قصه  خواهند به دو پرسش پاسخ دهند:اما می

تاریخی را در خویش حل میچه کند؟ چه چیز  گونه متنِ 

ای واقعیت بنماید؟ خودِ این دو  شود یک متنِ قصهسبب می

توان در قامتِ دو پرسشِ دیگر مطرح کرد: یک  پرسش را می

-ای چهشود؟ یک متنِ قصهگونه نوشته میای چهمتنِ قصه

  2شود؟گونه خوانده می

ق    متن  الگوییصهیک  دو سطح  مبنای  بر  و  ای  ماجرا  ی 

تحلیل می و  تجزیه  غیرقصه  .شودقصه  در سه  متن  اما  ای 

ارجاع ریشه دارد. واقعیتِ یک    ،ی ماجرا، قصهسطحِ الگویی 

قصه نویسندهمتنِ  بر  حتا  استای  پوشیده  متنِ    .اش  یک 

تاریخی اما تنها مجاز به ثبتِ ماجراهایی است که در خارج 

 متن رخ داده باشند. از جهانِ 

گونه خوانده ای چهبه پرسش دوم بنگریم: یک متنِ قصه   

گونه خوانده ای چهماجراها و زبان یک متن قصه  شود؟می

-شرطی واقعی میای بهماجراهای یک متنِ قصه شوند؟می

چنین    .نمایند که ساکنان جهانِ متن بتوانند آن را باور کنند

شرطی ممکن است که تکرار ماجراها باوری اما خود تنها به

  3. را واقعیت جلوه دهند ، تخیل سانی یک تخیلیبا غلظت 

افتد چه معنایی دارد؟  شود میاتفاق آنطور که نوشته می   

متن تاریخی در عینیت    بسا کهچه  کهاین عبارت یعنی این

ندارد وکه  چه   ریشه  که خواست  قدرتهاشار  بسا  های  ی 

آفرینند. متن  متنِ تاریخی را می غالب هایگفتمانِحاکم و 

بنیان گذاشته شده است که شاید رخ   بر حوادثی  تاریخی 

این عبارت شاید   ، ایی نگاه به متنِ قصهاند. از زاویهنداده

-همه  ، دهدای رخ میکه ماجرایی که در متنِ قصهیعنی این

قصه است. ای واقعیت است. واقعیتِ  تخیل  از    ی برخاسته 

 
  جاهمان  -1 

  جاهمان  -2 
  99جا، ص همان  -3 

  103 -  104جا، صص همان  -4 

قصه متن  نمیواقعیت  را  قصه  .سازدای  را متنِ  واقعیت  ای 

   4سازد.می

ی سبا که در زمان خویش نماد عشق و زیبایی است،  ملکه   

ها طلبیآید؛ به سوی سلیمان که قدرتبه سوی ناصریه می

ی سبا برای  گان  است. ملکهزد همهزبان  هایشرانیو شهوت

آید؛ برای  ی سلیمان نزد او میداری از قدرتِ سیاسیبربهره

ی سبا  حفظِ قدرت خویش. سلیمان در آرزوی وصلِ ملکه

ی داند دیگران دربارهجا که میترفندها چیده است، اما از آن

اندیشند، کاتبان را گفته است برای مقابله با گونه می او چه

ن در متنِ  سلیما  د.ها برگی دیگر بر مصحف اضافه کننشایعه

ملکه  ،تاریخی و  از خویش  آرمانی  ی سبا ساخته  تصویری 

  5است. 

شود  ی اتفاق آنطورکه نوشته میایی متن قصهدر آینه   

در میمی اما  قدرتافتد  کسبِ  از  پس  که سلیمان   ،یابیم 

هفتهمه است،  گذرانده  تیغ  دم  از  را  مخالفان  زنِ  ی  صد 

زمین  نیازهای  به  میل  از  و  دارد  آبستن  عقدی  سخت  ی 

 6است. 

ملکه     و  سلیمان  سبا  تنها  نمی اما  ی  ما  زمانِ    . آیندبه 

ی سبا سفر  زمانِ سلیمان و ملکه و مصطفی نیز به    تهماسبی

اتفاق آنطور که نوشته میمی افتد،  شود میکنند. ساکنان 

اند. مصطفی  ای از متن تاریخی را باور کردهروایت متنِ قصه

ماجنویسنده که  است  رابطهای  را رای  سهیال  و  خویش  ی 

نمیمی نوشته  دیگران  میل  به  اما  سهیال  او  نویسد.  شود. 

ی آزادی است، حتا اگر آزادی در مقابلِ چیزی قرار  دیوانه

سهیال به خواست نویسنده .  شودگیرد که عشق خوانده می

-گارِ خویش غلبه میای که بر آفریدهدهد؛ آفریدهتن نمی

 7.کند

می در      نوشته  که  آنطور  میاتفاق  متن  شود  تخیلِ  افتد، 

  8ای توهمِ متن تاریخی را مغلوب کرده است.قصه

زندانی    که  زندانی سیاسیمصطفی  ی  های جمهوریی 

اسالمی بوده است، در سلولی تنگ جان فرسوده است، مرگ  

را به چشم دیده است و با زندانبانانی روزگار گذرانده است 

  104جا، ص همان  -5 

  جاهمان  -6 
  105جا، ص همان  -7 

  جاهمان  -8 
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ها  اند که: »خواهر این کمونیستزدهاو فریاد میکه در گوش  

  1رو باید گائید.«

آن    اتفاق  نوشته میدر  که  و    حاکم  قدرتشود  طور  تن 

ای  غربت ساز مشترک است؛ غربت متنِ قصه  .دردجان می

تکرارِ   برابر  در  تخیل  شورش  غربتِ  تاریخی؛  متنِ  برابر  در 

 2توهم. 

ی  سایه  ایرانی را در جستاری  سانسور یک داستان عاشقانه   

 ا بخوانیم. های متمامیسنگین نیمه

 

3 

ی ایرانی هم یک »داستان  در سانسور یک داستان عاشقانه

خوانیم هم »داستان« نوشته شدن  ی ایرانی« را میعاشقانه

 3. را   ی ایرانییک »داستان عاشقانه

اصلی    بهاری است؛ مقابل درِ  تهران؛  یک روز  ی دانشگاه 

دانشخورشیدی  1380ی  هده از  گروهی  در  .  جویان 

جمهوری رژیم  به  آمدهاعتراض  گرد  اسالمی  اند. ی 

مشتالهیحزب با  هستند.  هم  گرهها  علیه های  کرده 

میدانش شعار  در  .  دهندجویان  سارا  هست.  هم  پلیس 

  4. رو ایستاده استپیاده

  رسد و سارا را به تظاهرات در اوج است که دارا سر می   

تأکید    کند. اندکی بعد نویسنده تشویق می   خروج از صحنه

خواندهآن  که  کندمی کنون  تا  داستان  چه  یک  آغاز  ایم 

طوری  عاشقانه را  داستان  این  باید  اما  او  است.  ایرانی  ی 

که  را  باشد. پس جاهایی  قابل چاپ  ایران  در  که  بنویسد 

ممکن است توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سانسور 

  5زند. د، خود خط مینوش

ی سارا و دارا در حدود یک سال پیش  ماجرای عاشقانه   

شروع شده است. سارا که در دانشگاه تهران ادبیات فارسی 

ی خانهخواند، برای قرض کردن رمان بوف کور به کتاب می

گوید بوف کور در دار به او میرود. کتابی تهران میعمومی

وگوی است. دارا که از دور گفت  های ممنوعهفهرست کتاب

شنود، به یک نگاه به عشق او گرفتار دار را میسارا و کتاب

 
  106جا، ص همان  -1 

  107جا، ص همان  -2 
  12(، ص 2014شیدا ) -3 

  13جا، ص همان  -4 

آنمی تا  شود.  در    راهگاه  کند،  باز  را  سارا  با   آشنایی 

خانهنزدیکی کتابی  با  او  بوف  خانهی  که  کوچک خود  ی 

کند. چند روز بعد کور هم در آن هست، بساطی علم می

 6خرد.ایستد و بوف کور را میاط او میسرانجام سارا پای بس

دارا اما فقط بوف کور را  به سارا نفروخته است، که زیر     

بسیاری از حروف این کتاب هم عالمت گذاشته است. این  

سازند که اولین ای را میی عاشقانهحروف در کنار هم نامه 

عاشقانهنامه نامهی  دیگر  است.  سارا  برای  دارا  های ی 

شوند که هایی ساخته میی دارا اما از حروف کتابعاشقانه

ی تهران قرض کند. دارا در  ی عمومیخانهسارا باید از کتاب

ی او را از  اش« از سارا خواسته است دومین نامه»اولین نامه

ی آنتوان دوسنت  حروفی که در کتاب شازده کوچولو، نوشته 

ی دوم  اگزوپری، عالمت گذاشته است، کشف کند. در نامه

نامه میمنبع  معرفی  سوم  نوشتهی  دراکوال،  برام  شود:  ی 

نامه در  نامهاستورکر؛  منبع  سوم  و  ی  خسرو  چهارم:  ی 

ی چهارم منبع  ی گنجوی؛ در نامهی نظامیشیرین، نوشته

سبکینامه پنجم:  تحملی  نوشته  ی  بارهستی،  ی  ناپذیر 

نامهمیالن کوندرا؛ در نامه من  ی ششم: دشی پنجم منبع 

نوشته نامهمردم،  از  پس  ایبسن.  هنریک  دارا  ی  ششم  ی 

زند تا نزدیک به یک سال بعد سارا را بار دیگر اش میغیب

 7ی دانشگاه تهران مالقات کند.در مقابل درِ اصلی

ی  های عاشقانههایی که دارا نخستین نامهدر میان متن   

ی بوف سایهنویسد  ها برای سارا میخویش را از حروف آن

نامه ی  های عاشقانهکور و خسرو و شیرین گسترده است. 

هر متن را در   .دارا اما در چهار متن دیگر هم پراکنده اند

کنیم. شازده کوچولو را در عشق، دراکوال یک واژه فشرده می

ناپذیر بار هستی را در جدایی،  ی تحملرا در تنهایی، سبکی

  8گی. دشمن مردم را در غریبه

ی هنرهای زیبا بوده است، جوی دانشکدهدارا زمانی دانش   

دلیل اش را به پایان نرسانده است که بهاما هنوز تحصیالت 

به دو سال   ، شودگیر میعضویت در یک سازمان چپ دست

پس از پایان محکومیت از دانشکده   ،شودزندان محکوم می

  جاهمان  -5 

  جاهمان  -6 
  13 - 14جا، صص همان  -7 

  32جا، ص  همان  -8  
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ایه دادن  گاه برای امرار معاش شروع به کرشود. آناخراج می

دادن    دلیل کرایهکند. چندی بعد به روها میفیلم در پیاده 

شود؛ دوباره زندان؛ درست گیر میهای غیرمجاز دستفیلم

نامه  که  روزهایی  همان  عاشقانهدر  از  های  پس  یکی  اش 

رسد. در حدود یک سال بعد آزاد  دیگری به دست سارا می

اصلیمی درِ  مقابل  در  را  سارا  و  دانشود  تهران ی  شگاه 

  1یابد.بازمی

عاشقانهدر گوشه    از سانسور یک داستان  با  ای  ایرانی  ی 

شویم. دکتر فرهاد پزشکی فقیرنواز  رو میدکتر فرهاد روبه 

  . یابداش میاست. روزی جسد مردی قوزی را در درمانگاه

گذارد تا جایی از شر  جسد را در صندوق عقب ماشین می

 2. آن خالص شود

عاشقانههصحن    داستان  یک  آخر سانسور  در  ی  ایرانی  ی 

دعوت کرده است.    ی دارا برپا است. دارا سارا را به خانهخانه

کند  ی خانه بوته یاسمینی هست. سارا احساس میدر باغچه

میچشم را  او  که  اند  پنهان  یاسمین  گل  در    پایند. هایی 

 3. های مرد قوزی استچشم های پنهان،چشم

ها های دارا را از میان آنهایی که سارا نامهکتاب  در میان   

ی خسرو و شیرین هم هست. ما کند، منظومهاستخراج می

خوانیم؛ از آن میان ماجرای  هایی از کتاب را با او میبخش

کند شب زفاف خسرو و شیرین را: شیرین از خسرو تقاضا می

زفاف  شب  در  مِیکه  خودداری    شان  اما  خسرو  نخورد. 

شود و  کند. شیرین آزرده میتواند. سر از باده گرم مینمی

می مادرخوانده حجله  به  خود  جای  به  را  خود  فرستد. ی 

مادرخوانده که  نیست  مست  چنان  از  خسرو  را  شیرین  ی 

مادرخوانده  به  همه  این  با  بازنشناسد.   «»یورش  شیرین 

آید. ی خود به حجله میبرد. شیرین به نجات مادرخواندهمی

انگار خسرو نماد مردانی است که شود.  می  زفاف آغازشب  

  4. شناسندجز »یورش« بر زنان راه دیگری نمی

تکه       عاشقانهدر  داستان  یک  سانسور  از  ایرانی  ای  ی 

پتروویچ ، مأمور سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، زیر  

 
  14جا، ص همان  -1 

  15جا، ص همان  -2 

  جاهمان  -3 
  18 - 19جا، صص همان  -4 

  21جا، ص همان  -5 

جملهواژه و  میها  خط  کاغذ هایی  روی  را  »قلم  کشد: 

فهمد که ی رقص خط بکشد، اما میکه زیر واژهگذارد  می

نویسنده خودش به جای رقص از حرکات موزون استفاده 

 5کرده است.«

جا به همین اکتفا کنیم که ی رقص در این در تفسیر واژه   

پسندد هم  ای است که بت بزرگ میگی رقص هم نماد باکره

سر  باشد که چون از خدمت بت بزرگ    زنانیتواند آیین  می

   6گی پیشه کنند.باز بزنند، باید لکاته

آن    رقص  خط  پس  است  بت  یک  پذیرش  نماد  که  جا 

ای ممنوعه  ، واژهنشان آزادی استجا که  اما آن  ،خوردنمی

ی  جا مجاز است که حضور سایهی رقص آناست. انگار واژه

   7.کندآوری میمرد قوزی را یاد

خورند که در پیاده رویی برمیروزی سارا و دارا به مردی    

ها  فروشی علم کرده است. مردی که این کتاب بساط کتاب 

دار با ؛ شاعری نامرا بساط کرده است، نصرت رحمانی است

 8  نام مستعار ن. و. شراب. 

پیش    سارا  به  رحمانی  را نصرت  »معامله«  یک  نهاد 

ی خسرو و شیرین در مقابل  ی قدیمینوشتهدهد: دستمی

دهد و کمی بعد . سارا روسری را به شاعر میی ساراسریرو

 9شود. فروشی دور میسرعت از بساط کتابراه دارا بههمبه

شرطی به سارا  ی خسرو شیرین تنها بهخط  منظومهدست   

شورش    کش حاکماو علیه رسم آزادیشود که  بخشیده می

 10از سر بردارد.  ی ناخواستهیعنی روسری ؛کند

ارادهآرز    و  بذرو  در خطی  افشانیی  را  دیگر  روزگاری  ی 

 دیگر بخوانیم. 

 

4    
 سِرِشتان را. شوید رَسمِ مرگفریادِ باران می

 

 1401ماه آبان

 2022نوامبر 
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 مسعود کدخدایی 

 
 اهمیّت پرچم و نقش شیر و خورشید 

چگونه   پرچم  شد؟  تهیه  چگونه  اسالمی  جمهوری  پرچم 

زمانی نمادی است و چرا مهم   است؟ شیر و خورشید چه 

یابد و  نقشِ پرچم ایران شد؟ یک پرچم چگونه رسمیّت می

 1ی ایران چگونه خواهد بود؟ پرچم آینده

دور تبا   به  ایران  مردم  خیزش  روزها  این  اینکه  به  وجه 

جدیدی رسیده و بیش از هر زمان دیگری به پایین کشیدن  

هستیم، نزدیک  ایران  در  اسالمی  این    پرچم جمهوری  در 

نکته به  بارهمجال  در  مهمی  و های  کلی  طور  به  پرچم  ی 

طور مشخص، در آثار پرچم ایران و نشان شیر و خورشید به

 شود. شماری از پژوهشگران پرداخته می

شده همه گذاشته  گیومه  درون  مستقیم  گفتاوردهای  جا 

 است. 

 

 داستان پرچم جمهوری اسالمی 

  1359شاهنشاهی در ششم تیر  پرچم شیر و خورشید ایرانِ  

بر  مورد حمله تازه  فرمانروایی تی شدید امام خمینیِ  خت 

 نشسته قرار گرفت که گفت: 

 
منبع   1 بر  عالوه  نوشته،  این  از برای  پانویس،  در  شده  ذکر  های 

شیر و خورشید: نشان سه "و کتاب    انسیکلوپدی بزرگ دانمارکی

 استفاده شده است. از ناصرانقطاع نیز "هزار ساله

اگر تا ده روز دیگر، تا ده روز دیگر در یکی از این چیزها  "

های شاهنشاهی شود عکس همون آرمکه از ادارات صادر می

ا اون گم که با شمها باشد من با ملّت میباشد و اسم اون

 " رفتار کند که با شاهنشاه شد.

این تابستان  و  در  ایران  شاهنشاهی  پرچم  پرشتاب،  گونه 

ی هویّتی  به زیر کشیده شد و پرچمی نشان دهنده1359

می که  هویّتجانیفتاده  آینده   خواست  اسالمی  جمهوری 

مقاله  در  فرخفال  رضا  رفت.  باال  و  شد  ساخته    2ایشود، 

هایی از شناختی و بسیار گویا دارد که تکهرویکردی نشانه

 آورم: آن را در زیر می

کشیدن آرم جمهوری اسالمی زمانی به یک طراح گمنام  "

شد که هنر گرافیک در ایران دست کم دو دهه را   «تنفیذ»

اشته بود.  ذهای درخشان پشت سرگبا دستاوردها و جهش

ه این  دانیم هیچ یک از سرآمدان شناخته شدتا آنجا که می

 اندهنر در طراحی و یا حتا در انتخاب این آرم نقشی نداشته

سپردن طراحی آن به شخصی ناشناخته و پرت از مقولۀ .

های طراحی هنری در عمل همۀ آن دستاوردها و سرمایه

موجود را در زمینه هنر گرافیک در ایران به کلی نفی کرده  

 ".است

ی  «بنیاد»ی(  پرچم و نشان آن یا )به تعبیر احمد کسرو"

آنکه، در پی   در تاریخ دارد و به مرور زمان پرداخته شده؛ یا

گیری و به رسمیت شناخته شدن  رخدادی مشخص )شکل

یک ملت، انقالب و دگرگونی ساختاری در یک کشور( برای  

جا باید گفت  نخستین بار طرح و وضع شده است. در همین

اد اما  است،  دوم  نوع  از  اسالمی  جمهوری  آرم  عای  که 

 تاریخیتی برای خود از نوع اول را دارد. 

از نوع نوشتاری   در این آرم سعی شده یک نشانه نمادین 

ای از نقش  ای نموداری )مجموعه)کلمه اهلل( به صورت نشانه

آرم جمهور  2 هو  یاسالم  یفرخفال، رضا:    ویراد  تیما. سا  یمل  تیو 

 1392 وریزمانه. هشتم شهر
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توانیم به  دو هالل و یک عمود در وسط... ( درآید که ما نمی

ه  آسانی مدلولی روشن برای آن پیدا کنیم. این ویژگی مارا ب

یاد ماهیت تعریف ناپذیر و ناهمگون خود جمهوری اسالمی  

ملغمهمی سلطانیسم،  اندازد.  گرایی،  تمامیت  از  ای 

یک در هرلحظه معین تاریخی همه آنها و هیچ  پوپولیسم... و

این آرم و پرداخت   "ابتکاری" از آنها. به دلیل ساختار داللی

ت چیزی  دلبخواهی آن مدلولی اگر بتوان برای آن یاف  خام و

در بیان    " مبهمات  "است؛ نوعی   "نه این و نه آن"از جنس  

به عنوان یک نشانه نمی نتیجه  قاب تصویری. در  تواند در 

یک پرچم به آسانی و روشنی معنادهی کند )یا تکرار پذیر 

 ."(باشد

آرم جمهوری اسالمی نه نمادی از هویت ملی ایران، بلکه  "

با است  اسالمی  جمهوری  خود  از  یا  دوگانگی  نمودی  ها 

این  چندگانگی متناقض ساختاریش. ضعف ساختاری  های 

در   آن  داللی  نارسایی  به  ملی    «چهارچوب»نشان  پرچم 

 signified ای با مدلولیانجامیده است. این آرم نه نشانه

گی  و گم است، آنهم در   signifier بلکه یک دال  "شناور"

ای در آن  نشانهای که نخستین و مهمترین وظیفه هر  زمینه

رساندن معنایی از مجموعیت، تعلقی فراگیر، غرور، ثبات و  

جاافتادگی است آن هم به زیبایی و به سرراستی. اگر امروز  

شناسند(  شناسیم )و میآن را به عنوان نشان پرچم ایران می

نه به دلیل کارکرد نشانه شناختی و اجرای هنری این آرم  

کرار آن در تبلیغات رژیمی که از روی عادت به تحمیل و ت

و تحمیل    "تکرار"ایدئولوژیک بوده که به استفاده از عنصر  

رژیم دیگر  همچون  تبلیغاتی خود  پیام  تا  در  توتالیتر  های 

 .رودحد اشباع و حتا توهین به شعور مخاطب پیش می

ایران که در خور این   از هویت ملی  بازنمودی  نه  این آرم 

ایم  کند و به تجربه دریافته هویت نیست. آن را مخدوش می

افع  فتن »منکه مخدوش شدن هویت ملی سرآغاز به یغما ر

 . "استی«مل

 

 
 طور کلّی به   پرچم اهمیّت  

ترین اد و نیز سادهنم، عَلَمرایت، لوا یا پرچم، درفش، بیرق، 

یک کشور، دولت، ملّت، منطقه، بخش یا   و گویاترین معرّف

اتحادیهسازمان  .استشهر   و  جهانی  نهضتهای  و ها،  ها، 

شرکت همچنین  نظامی،  مؤسسهواحدهای  و  دارای  ها  ها 

 هایی هستند. پرچم

گوش است که مستطیل یا سه هاطور معمول شکل پرچمبه

های مشخصی هستند که  های گوناگون و نشانهدارای رنگ

 معنایی سمبلیک دارند. 

گذشته  این   پرچم  و  از  فرماندهی  و  اجرایی  توان  بیانگر  که 

نیز   نشینانشسایه احساسهویّت و بیانگر  فرمانروایی است،

تواند برای نشان دادن وفاداری یا اعتراض و یا  هست و می

 کار رود.انگیختن شور و  آشوب بهبر

نشان و  ملی  پرچم  آنیک  بر  نقش  بیانگر    ، های 

 ،ستهآوردهای مهم و افتخارآمیز یک ملت یا کشور  دست

باشد   باید  دگرگونی  ویا  از  پس  یا  اغلب  مرزی  مهم  های 

فرمانروایی و شکل حکومت شکل    هاتغییرهای اساسی در 

ساخته و  پرچمد.  شومی  گرفته  هویّت ها  پس  با 

 پرچمدارانشان ارتباط دارند. 

ویژه مقررات  کشوری  پرچم،  هر  مورد  در  را  خود  ی 

ی افراد، دولت و ارتش از آن  استانداردها و چگونگی استفاده

 دارد.
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 ی پرچم تاریخچه 

های گوناگون  شناسان ردّ استفاده از پرچم را در شکلباستان

پن  پیتا  پیش  سال  کردههزار  بعضیگیری  آن    اند.  از 

بودهپرچم جانور  یک  دُم  چوبی    که  ها  .  اندافراختهمیبر 

ای  یا به گونه  هدبوتصوری از یک جانور نمایش بعضی دیگر 

 د. وردرآ شبه اهتزاز  در آن بیفتد وکه باد  شدهساخته می

ها نقش عقاب را بر پرچم خویش به اروپا که بنگریم، رومی

جنگ،  داشته بر  عالوه  که  ملتپیر  هنگاماند  بر  های وزی 

اند. در سال  کردهها از آن استفاده میجشندر  دیگر و نیز  

میالدی پس از پیروزی قیصر کنستانتین اول، نشانی    312

توان آن را در گوگل )می  Labarumاز مسیحیّت معروف به  

می افزوده  جنگی  پرچم  به  معاصرم، دید(  دوران  در  شود. 

بیستمبه قرن  در  سوسی  ،ویژه  سرخ  نقش  پرچم  الیستی 

گِردِ یک ایدئولوژی    به  های بسیارمهمّی در گردآوردنِ توده

 داشته است. 

بوده،   جانداران حرام  تصویر  کشیدن  اسالم  در  اما چون  و 

پرچم بر  انتزاعی  تصویرهایی  نقش مسلمانان  هاشان 

های صلیبی که جنگجویان از  اند. در دوران جنگکردهمی

مسلمانان  گونگونههای  سرزمین نابودی  پیش    برای 

ومی می  تازند  پرچمپرچم  از  استفاده  با  افرازند،  هایی 

شود و رفته رفته مسلمانان اگون بسیار زیاد میهای گونرنگ

برای نشان دادن وحدت خویش، برای پرچمشان رنگ سبز  

های گزینند. البته ترکرا که رنگ عبای پیامبر بوده برمی

 ند. ن کمیعثمانی پرچم قرمز را انتخاب 

هایی بودند که پرچم را  ها و یونانیان از نخستین قومفنیقی

دهه قاز  پایانی  مورد های  دریاها  در  میالدی  دوازدهم  رن 

ی قرن سیزدهم  استفاده قرار دادند. اروپای شمالی در میانه

 
تاریخچه شیر و خورشید: نشر و پخش کتاب جار،   1 کسروی، احمد: 

در 1356]  2536 کتاب  باشگاه  و  لندن  کیهان  در  آن  اف  دی  پی   ]

 فیسبوک موجود است. 

به اهتزاز درآورد. این کار از قرن    هاها را در دریاپرچمبود که  

  ، ضروری شناخته و اجباری شد تا در مانورها  دیگر  شانزدهم

های جنگی بتوانند یکدیگر را بشناسند. در این رابطه  کشتی

شد.   تبدیل  هشدار  بدونِ  جنگِ  عالمت  به  قرمز  پرچم 

، مصیبت و شکست، رنگ  خرابی  برای نشان دادن  هاکشتی

سبز و برای بیماری رنگ زرد را برگزیدند و استاندارد قرار 

سدهدادند.   در  که  نماند  هفدهناگفته  هجده  مهای  ،  مو 

 کردند.رنگ استفاده میهای سیاهدزدان دریایی از پرچم

 

 آن در ایران ی  تاریخچه خورشید و   شیر و 

پرچم   در  خورشید  و  شیر  نقش  به  که  کسانی  از  بسیاری 

های احمد کسروی در این باره اند، از پژوهشایران پرداخته

ام  های او گرد آوردهای از پژوهشخالصه   1اند.استفاده کرده

 آورم: جا میکه در این

هاست که زبانها بر سر  ی شیر و خورشید این سخندر باره

شیر نشان ارمنیان و خورشید نشان ایرانیان بوده. شاه عباس  

بزرگِ صفوی استقالل ارمنستان را برانداخته و به یادگار این  

پیروزی خورشید را بر پشت شیر نشانده و این نقش را پدید  

آورده است. اما دلیلی بر اینکه خورشید نشان ایران بوده در  

از پادشاهان ارمنستان از نقش  دست نیست و هرچند برخی  

می استفاده  بسیار  ارمنستان  کردهشیر  نشان  شیر  اما  اند، 

بی و خورشید  پیدایش شیر  اینکه  دیگر  است.  شک  نبوده 

هایی با نقش  ها پیش از صفویان صورت گرفته و سکهقرن

شیر و خورشید در دست هست که صدها سال پیش از شاه 

 عباس زده شده. 

ترین جِرمِ آسمانی و پادشاه ید درخشاناز سوی دیگر خورش

ی درّندگان و نزد  ستارگان است و شیر هم دلیرترین از همه

مردم به سنگینی و پابرجایی و مردانگی نیز موصوف است  
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بهترین نمونه برای  ی پهلوانی و شایانکه خود  ترین نقش 

دانیم  ها، سپرها و دیگر ابزار جنگی بوده است و میدرفش

ایرا در  بر  که  نقش شیر  اسالم  از  و چه پس  پیش  ن، چه 

سّکهدرفش شاهی  ها،  ابزارهای  دیگر  و  خرگاه  ها، 

ها اش را روی دیوارها یا بر سر دروازهاند و پیکرهنگاشتهمی

 اند.تراشیدهاز سنگ می

سّکه آنکه  از  از  گذشته  ایران  پادشاهان  از  فراوانی  های 

دست هست،  مغوالن و صفویان و دیگران با نقش شیر در  

درفش از  که  داریم  هم  شاعران  از  فراوانی  و  شعرهای  ها 

آننقش گوناگون  کردههای  یاد  مولوی  ها  اینکه  مانند  اند 

 گوید:می

 ما همه شیریم، شیرانِ عَلَم 

 1مان از باد باشد صبدم حمله

 

 گوید: ازرقی از شاعران دوران سلجوقی نیز چنین می

 پوش بدان گَهی که چو دریا یالن آهن

 برون شوند خروشان همال پیش همال 

 پلنگ و شیر بخشند بر هالل علم 

 تن از نسی  یمانی و جان ز باد شمال 

 

 و فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین گفته است: 

 چو سروستان شده دشت از دِرَفشان

 چو دیبای درفشان، مه درفشان

 فراز هر یکی زرّین یکی مرغ

 سیمرغعقاب و باز با طاووس و  

 رنگ  به زیر ماه در شیر آبگون

 تو گفتی شیر دارد ماه در چنگ 

 
ها نه چنانکه کسروی آورده، بلکه به صورت  نسخهاین بیت در بیشتر  1

مان از باد باشد دم به  زیر آمده است: ما همه شیریم شیران علم / حمله 

 دم

بیت از  داستانش  کسروی  که  رامین  و  ویس  در  باال  های 

گیرد که ایرانیان در  مربوط به پیش از اسالم است نتیجه می

نامیدند های پیشین »ماه نو« را که »ماه سرعلم« میزمان

ها نقش  آنبر    های ماه و شیرها نصب و شکلبر سر درفش

 اند.کردهمی

 

با  زبانه همراه  با ده  را  در زمان نظامی هم نقش خورشید 

 اند: نگاشتهها میشیرهای سیاه بر درفش

 خورشیدِ درفشِ ده زبانه

 چون صبح دریده ده نشانه

 دن یدر در اهیس  رانیش

 دن یدر دو دیسپ وانید

بیت این  نگذارم  به ناگفته  کسروی  کتاب  در  نظامی  های 

با کلیات نظامیِ  شکلی که در زیر می آورم چاپ شده که 

لندن هم در  ی وحید دستگردی نمینسخه خواند. کیهان 

بازچاپ کتاب کسروی همین را که چندان درست به نظر  

 رسد منتشر کرده است: نمی

 دم نشانه دهیچون صبح دم  خورشیدِ درفشِ ده زبانه

 ا یروتر از ثرسنگ آبله ایاز درم چو در یزن گشته

 دهان گشاده هیچون مار س ستادهیکا اهیس ریش هر

 دن یدر دو دیسپ وانید دنیدر در اهیس  رانیش

 

هایی کنم که فردوسی نیز کم از درفشدر اینجا اضافه می

برمی باستان  دوران  در  مانند  افراشتهکه  است.  نگفته  اند 

 های زیر:بیت

 غالفش بنفش نیسرش ماه زر ،درفش کریپدیخورش، زرد یکی

 کفش  نهیبه نزدش سواران زر ،درفش کریپلیاو پ شیپ زده

 سر است  نیزر ریبر ش   زهیبر آن ن ،درفش بنفش کریرپیش یکی
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 سرش نیبه ابر اندر آورده زر ،درفش از برش کریپگرگ  یکی

 و باال دراز  نیمیسرش ماه س ،گرازکریپس پشت پ درفش

 

 گوید:کسروی که میگردیم به حال برمی

به هر حال درخور شک نیست که هم بر درفشها و هم بر  "

ویژه در زمانهای اند. بهنگاشتهها آن را ]نقش شیر[ میسّکه

می کار  به  فراوان  که  اسالم  از  پیدایش  پیش  از  ولی  رفته 

پرستی و خورشیدپرستی از  اسالم گویا به علت اینکه آتش

مشهور   زرتشتیان  بیم کیش  از  اسالم  فرمانروایان  بوده، 

اند و از اینجاست  تهمت از کار بردن خورشید اندیشه داشته

 " که در این زمانها این نقش کمتر بوده است.

باره در  دانش  کسروی  با  خورشید  و  شیر  ارتباط  ی 

شناسان دوازده برج آسمان  گوید که ستارهشناسی میستاره

که   "ی گردانستاره"  ی اورا میان هفت سیاره یا به گفته 

اند بخش نموده و هر دانستهها میآفتاب را هم یکی از آن

سیّاره آن  از  یکی  را مخصوص  برج  دو  یا  به یک  حساب ها 

اند  گفتهاند. ازجمله مینامیدهی آن سیّاره میآورده و خانه

تأیید  خانه برای  او  است.  شیر  یا  اسد  دربرج  خورشید  ی 

 گیرد: د میسخنش از قطران تبریزی مد

 ی شیر آمدست شیر، رواست اگر به خانه

 ی شید است شیر بر گردون بدان که خانه

پردازد که آن  الدین کیخسرو میاو سپس به داستان غیاث

را مجتبی مینوی نیز تکرار کرده و کمی بعد به آن خواهیم  

 پرداخت. 

های زمان کیخسرو تا خورد که از سکهکسروی افسوس می

پادشاهان صفوی که سیصد سال فاصله هست، دیگر  زمان  

آگاهی چندانی از چگونگی شیر و خورشید نداریم اما چون  

توانیم نتیجه  در زمان صفویان زیاد به کار برده شده، پس می

هایی از شیر و خورشید را  بگیریم که پیش از آنان نیز نقش

که شاه کند. یکی این اند و به دو دلیل اشاره می بردهکار می به

پادشاهی   طالع  و  بخت  را  خورشید  و  شیر  طهماسب 

های دانسته و چون طالع خودش در برج برّه بوده، بر سکهمی

اند، خورشیدی را باالی برّه گفتهمسی که به آن فلوس می

فلوس از  اینکه  از دوران  نقش کرده و دوم  های زیادی که 

ب مانده،  برایمان  گوناگون  جانوران  نقش  با  عباس  ر شاه 

هرکدام که نقش خورشید هست، آن خورشید با نقش شیر  

همراه است. پس از او هم تا پایان این سلسله، همچنان نقش  

 شود. ها دیده میشیر و خورشید بر سکه

ی او پس از صفویان بار دیگر نشان چندانی از شیر  به گفته

سکه و  نیست  خورشید  یا  و  پسرانش،  و  نادرشاه  از  هایی 

شینانش با نقش شیر و خورشید که به یقین  خان و جانکریم

 ایم. از ایشان باشد، نیافته

برد نام می  (Dubeuxکسروی از یک فرانسوی به نام دوبو )

که در زمان محمد شاه قاجار نوشته است )گفتاورد از کتاب  

 کسروی(:

های بسیار های پادشاه ایران است که درفشیکی از شیوه"

بر این  کار میبه نقش نگاشته میدرفشبرد و  شود.  ها دو 

یکی نقش تیغ دوسر علی )ذوالفقار( و دیگری صورت شیر 

آید. این دو نقش  ای که خورشید از پشت او درمیخوابیده

نگاشته نیز  پادشاهی  کوشک  در  بر  را  همچنین  اند. 

و  نشان سرکردگان  و  سپاهیان  به  ایران  شاه  که  هایی 

دهد نیز این دو  یشان مینمایندگان اروپایی به نام نواختن ا

 نقش هست.«

( نیز اشاره  Langlexاو به یک فرانسوی دیگر به نام النگله )

کند که در زمان فتحعلیشاه نوشته است شیر و خورشید  می

پرستی  -جا مانده و یادگار آتش و آفتاباز ایران باستان به

 ایرانیان است. 

ست  هایی که از ناصرالدین شاه در دکسروی بر اساس سکه

می دههاست  در  شیر    1280ی  گوید  ناگهان  خورشیدی 

گیرد.  دست میپا خواسته و شمشیر بهها بهی سکهخوابیده

برد که شیر و خورشید در همان زمان است که او گمان می

ایران می مینشان رسمی  ایران و  شود و  افزاید که شاهان 
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کدام اند که هر  های شرقی چنین رسمی نداشتهنیز دولت

زمان   در  اما  باشند،  داشته  رسمی  نشانی  خودشان  برای 

ناصرالدین شاه که بده بستان با اروپا زیاد شده و گسترش  

یابد، او برای اینکه از فرمانروایان اروپا جا نماند، خود را  می

بیند و از ترکیب همان شیر ناچار از داشتن نشانی رسمی می

دست  خفته در  که  ذوالفقاری  و  پیشین  نشان  ی  داشت، 

ثابتی می به رسمی  یالدار  نرِ  آن صورت شیر  در  که  سازد 

 سمت چپ، نگاهش به بیرون و دمش افراخته است. 

نکته به  میکسروی  اشاره  جالبی  میی  و  در کند  نویسد 

های وزارت خارجه هنوز شیر به شکل زمان فتحعلیشاه نشان

است   پاره"خوابیده  برای  تفاوت  این  گویا  های  جهتو 

ارتباطی است که میان آن وزارتخانه و سیا به پاس  سی و 

 "های بیگانه هست.دولت

 

ی تاریخ و منشأ نقش  پژوهشگر معتبر مجتبی مینُوی در باره

خورشیدی بنا به 1308شیر و خورشید و پرچم ایران، سال 

انجام داده که  لندن پژوهشی  ایران در  درخواست سفارت 

 1آورم. ی آن را در زیر میخالصه

در  ع قاجار  محمّدشاه  زمان  در  خورشید  و  شیر  المت 

بندد. اما هنوز طور رسمی بر پرچم ایران نقش میبه1252

زمان   در  تنها  است.  متفاوت  پرچم  رنگ  و  شکل  نقش، 

 ناصرالدّین شاه یازده گونه پرچم در دربار بوده است.

توان به دوران پیش از اسالم یا  نقش شیر و خورشید را نمی

سال دوره حتا  آغازین  و  های  داد  نسبت  اسالمی  اگر ی 

د، کاربرد عمومی نداشته و  وشهایی از آن هم دیده مینشانه

پارچهیک  در   و  نقش  و  رنگ  و  شکل  دارای  های زمان 

بارهگونه  در  که  روشنی  روایت  تنها  و  بوده  نقش  گونی  ی 

و خورشید در زمان پیش از صفویه موجود است، روایت  شیر

گوید هنگامی  ابن عربی در تاریخ مختصرالدول است که می

 
سوم  1 جلد  ؛  دوباره  عمر  فرهنگ:  و  تاریخ  مجتبی:  تهران:   -مینوی، 

 1369خوارزمی، چاپ سوم 

غیاث پادشاه که  دختر  سلجوقی  پادشاه  کیخسرو  الدین 

قمری(، چون   641و  635گیرد )بین گرجیان را به زنی می

ها خواهد تصویر او را بر پرچمیبوده، مزنش  سخت عاشق  

کن مردم    شمسلمان  مشاوران  اما  .دننقش  واکنش  از  که 

می میمی  رسند،تمسلمان  چنین  که  حال  فرمایی،  گویند 

پس تصویر شیری که خورشیدی باالی آن هست بر پرچم  

نقش کن تا هم تو به مقصود برسی و هم اینکه هرکس آن 

 نقش را بیند گمان کند که نقشِ طالع والدت شاه است. 

 سروی بیان کرده بود.این داستان را پیش از او ک

می زیرنویسی  در  مینوی  از  استاد  چندتایی  که  گوید 

سلطان با نقش شیر و خورشید موجود است    این   هایسکه

سّکه عنوان  زیر  آن  از  تصویری  دائرتکه  در  المعارف ها 

از دمرگان،    «تاریخ ملت ارمن»بریتانیا و یکی هم در کتاب 

 گراور شده است. 

با شد، پس شکل خورشید صورت اگر این داستان درست 

با   اما  است.  سلجوقی  ترکان  از  بازمانده  و  گرجی  زن  یک 

به کتاب تاریخی و قصهتوجه  از دورههای  بازمانده  ی  های 

از اسالم درفش  ایرانیان پیش  ساسانی و شاهنامه، درفش 

کاویانی بوده که با زر و گوهر تزیین شده بود و در جنگ 

به دست عرب افتاد  قادسیّه  پاره  ها  عُمر  امر خلیفه  به  که 

 اش کردند و بین نُودینان بخش کردند. پاره 

نگاران ارزش درفش  ی مینوی باید افزود که تارخ بر این گفته

اند که سعدبن کاویان را تا دو میلیون دینار هم تخمین زده

ی  ی یزدگرد به نزد خلیفهابی وقّاص آن را همراه با خزانه

م آن را چون فرش بسیار بزرگ برد و او همسلمین عمر می

و گوهرنشانِ بهارستان پاره پاره و بین جنگجویانش بخش  

 کند.می

از آوردن دلیل مینوی پس  با اشاره به مجتبی  نیز  هایی و 

نتیجه   نبوده،  تصویر هیچ حیوانی  کاویانی  بر درفش  اینکه 
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های ها از میرات زنجیرهگیرد که نقش جانوران بر پرچممی

ای از  ن غزنوی و سلجوقی است که هر تیرهپادشاهی ترکا

های گوناگونشان نَسَب خویش را به حیوانی حامی خود  قوم 

 رسانده است. می

گفته این  نمیاما  نظر  به  درست  چندان  او  زیرا  ی  رسد 

درفش از  نقشفردوسی  با  از هایی  برده،  نام  گوناگون  های 

قوچ،    ماه،جمله: نقش خورشید، پیل، شیر، اژدها، کرگدن،  

همای.  آهو،  پلنگ،  کتاب    گراز،  در  بیضایی  بهرام  پژوهش 

کند  نیز اظهار نظر مینوی را رد می  1»هزار افسان کجاست؟«

 کنیم: ی آن اشاره میکه در زیر به سه نمونه

 332ص.  "اندنشین درفش اژدها داشتههای بیابانآریایی"

فراوانی" اژدهای  با درفش  بخش به جنگ ویرانگران  رستم 

 127ص.  "رودمی

ده" نمایانگر  آبتین  پسر  که فریدون  است  ایرانی  نشینان 

 333. ص. "انددرفش گاو داشته

های گشوده بر پرچم کورش گزنفون هم از نقش عقابی با بال

 سخن به میان آورده است. 

 

لبه و هم دوفاق آن را  در باب شمشیر، که هم یکمینوی  

نشان نهادهدر  شیر  دست  در  قاجاریان  رسمی  اند،  های 

شمشیر  که  پنداردمی بوده    این  علی  ذوالفقار  برای  همان 

قاجار حکومت  بودن  شیعه  بر  میتاکید  و  در    افزایدیان 

سکه موزه کاتالوگ  در  ایران  به  های  مدالی  نیز  بریتانیا  ی 

 با نقش شیر و خورشید هست با این عبارت:  1297تاریخ 

 السّلطان ناصرالدّین شاه قاجار 

 هر شیردل که دشمنِ شه را عیان گرفت 

 از آفتاب همّت ما این نشان گرفت 

ی  بلندباالهای پیشینیان، در تاریخ بنا به نوشتهافزاید او می

بوده    گونگونههای گوناگون  در دورهنیز  ، رنگ پرچم  یرانا

 
 تهران: روشنگران و مطالعات   -بیضایی، بهرام: هزار افسان کجاست؟   1

 1391زنان، 

او   ایننتیجه  سرانجاماست.  را  خویش  پژوهش  به ی  گونه 

 دهد:سفارت تحویل می

یافتن منشأ شیر و  " برای  از  به مناسبت تجسّس  اینجانب 

خورشید، عالماتِ رسمی ایران را که در دورة هخامنشی و 

اشکانی و ساسانی به حسب زمان و مکان در روی بیرقها و  

میسّکه نقش  کردهکردهها  پیدا  از  اند  و  و  ام  بزرگتر  همه 

مهمتر درفش کاویانی یا »اختر فروزندة کاویان« بود که به  

شد.   بخش  و  پاره  مدینه  مسجد  در  و  افتاد  عرب  دست 

بنابراین اگر در باب جنبۀ سیاسی این موضوع گفتگو و سؤال  

و  حفظ  باید  را  خورشید  شیرو  عالمت  این  آیا  که  شود 

ه گمان  توان تغییرش داد خواهم گفت بتقدیس کرد یا می

انقالب حیات   تغییر آن در این عهد  برای  من هیچ مانعی 

ملّی و دورة تجدید رسوم و شعایر قدیم قوم ایرانی نیست و 

همچنانکه بره و خرچنگ و کژدم را به فروردین و غیره بدل 

کردیم و خوک و مار و بوزینه را به دیار عدم فرستایم این 

واگذا خوبست  نیز  را  ترک  قوم  دیگر  این  یادگار  در  و  ریم 

صورت بهترین بیرق که رایت عظمتِ داستانی ما بوده همان  

 1308بهمن ماه  23لندن  "درفش کاویانی است...

 

زمین هم  جا بد نیست نگاهی به دیوان شاعران ایراندر این

نمونهتبیندازیم   با  بیشتر  پرچما  از  دورانهایی  های های 

 گوناگون آشنا شویم. 

افراسیاب چنین نشان  فردوسی پرچم رستم   با  نبرد  را در 

 دهد:می

 بپرسید از آن زردپرده سرای 

 درفشی درخشان به پیشش به پای 

 به گرد اندرش زرد و سرخ و بنفش 

 ای برکشیده درفشز هر گوشه 

 چو افراسیاب آن درفش بنفش 
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 نگه کرد با کاویانی درفش

 بدانست کان پیلتن رستم است 

 ی نیرم است سرافراز و از تخمه

 

ویژه سلطان مسعود به شکار از میان فرمانروایان غزنوی، به

اریخ بیهقی مفصل  تتوانیم در  شیر بسیار عالقه داشته که می

ی آن بخوانیم و عجیب نیست که ابوالفرج رونی شاعر در باره 

 معاصر او گفته است: 

 چندان علم شیر برافراشت که بفزود

 زیشان به فلک، برج اسد بی عدد اَشکال

 

 ری شاعر دوران سلجوقیان نیز سروده است: انو

 شیر گردون پیش شیر رایتت 

 آموز باد سخره چون آهوی دست

 

ای از او را پیش از این خواندیم،  گذشته از نظامی که سروده

بیلقانی هم در مورد  در همان سده ی ششم قمری، مجیر 

 پرچم چنین سروده است: 

 هرکه با او باد در سر داشت چون شیر علم 

 اند هم سگان خونش به خاک تیره معجون کرده 

 

 گوید: الدیم عبدالرزاق هم در همین سده چنین میجمال

 وقتز هیبت تو، دل شیرِ آسمان همه

 چنانکه شیر علم روزِ باد در خفقان 

 

ی در پایان باید بگویم خارج از اینکه ما چه نظری در باره 

باشیم،   داشته  ملی  تپرچم  پرچم  یک  دخالت  غییر  بدون 

گیرد. در این  قدرت سیاسی حاکم بر یک کشور انجام نمی

جمهوری   مانند  استبدادی  حکومت  یک  با  اگر  صورت 

افغانستان روبرو شویم، می بینیم که بی  اسالمی یا طالبانِ 

توجه به خواست آنان که از قدرت برکنارند، پرچمی را که 

میخواهند میمی و  به  سازند  ایستادن  و  را  افرازند  زیرش 

ی سیستمی  کنند. اما چنانچه این مهم به عهدهحمیل میت

های سیاسی و فرهنگی  گمان نظر گروهدمکراتیک بیفتد، بی

های مبتنی  ها و دلیلعریف تمختلف پرسیده شده و بنا بر  

بر تاریخ و فرهنگ کشور، با توافق اکثریّت، پرچمی افراشته  

 دانند. می شود که بیشترین مردم آن را از آن خودمی

نمونهتبا   و  مردانگی  نماد  نَر  شیرِ  اینکه  به  که وجه  ایست 

در    اند کهاین مردان بودهاند و  پهلوانان را به آن تشبیه کرده

شایسته  میدان این  درآوردن  جنگ،  اهتزاز  به  مکانِ  ترین 

ا تاند، جای تعجب نیست که  رودررو شدهپرچم، با دشمن  

نمادِ   این  نر،  رزمِ  کنون شیر  نشانِ  با شمشیری  مردانگی، 

مردانه بر روی پرچم معقول و پذیرفتنی بوده است. اما حال  

که زنان در میدانی به گستردگی سراسر ایران با دست خالی  

زن زندگی "اند، و سرود  و رزمی زنانه میداندارِ مبارزه شده

پیروزی   "آزادیِ گاهِ  به  آیا  است،  شده  جهانگیر  آنان 

با    پذیرند هنوزمی مردانگی  نمادِ  تصویر شیر نری  در پس 

همچون   است،  مردان  یادآور جنگِ  که  افراخته  شمشیری 

 نماد بمانند؟ نشان و بیها بیگذشته

 
 پور طرح از بیژن اسدی 
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 مهرداد درویش پور  

 
در   قدرت  و  زن،    " ابرجنبش" جنسیت 

 زادی آ زندگی،  
 زادی آزن، زندگی ،  "جنبشابر"جنسیت و قدرت در 

رابطه جنسیت و قدرت در بررسی جنبش های اجتماعی  

در   مهمی  انداز   کیفیت،   درکنقش  چشم  و    دینامیسم 

سیاسی  ها  و  اقتدارهای  داردی  جنبش  این    اجتماعی  که 

در   آن  از  هایی  گوشه  به  می  بررسی  نوشته  اخیر  خیزش 

   پردازد.

اگر پروژه مدرنیسم آمرانه پهلوی با کشف حجاب اجباری،  

اقتدار سیاسی خود بدل ساخت، خمینی و   آنرا به سمبل 

نماد   به  را  آن  اجباری حجاب  تحمیل  با  اسالمی  حکومت 

بنیادگرایی اسالمی خود بدل  اقتدار نوستالژیک، واپس گرا و  

در   گرایی(  )قیمومیت  پاترنالیسم  آن  بر  عالوه  ساخت. 

برخورد به حقوق و خواسته های زنان ریشه های عمیق تری  

در نظام پدر/مردساالر ایران دارد و اپوزیسیون و جنبش های  

به رغم    اجتماعی نیز از آن بری نبوده اند. به گونه ای که

زنان   فعال  تنباکو و  جنب    درحضور  و  انقالب مشروطه  ش 

 
قمینیسم سکوالر، پیش قراوالن مدرنیته در ایران، مهرداد درویش    1

 2006پور، کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش های زنان، مونترال، 
darvishpour.html-nou.net/1386/tir/25/m-http://asre 

حجاب اجباری نماد اقتدار جنسیتی و کنترل سکسوالیته زنان در  2

 2009مارس  فوریه  18 با مهرداد درویش پور، وایران، گفتگ 
-http://asre

nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2669 
اگر انقالبی در  ایران شکل گیرد، زنانه خواهد بود گفتگو با مهرداد  3

   2015مای  19درویش پور، 

بنیان گذاری انجمن   گوناگون و  جنبش های اجتماعی  دیگر  

ندرت ، به  57در انقالب  زنان    مشارکت گسترده  ونسوان و...  

  زنان مستقل و   پایدار از وجود جنبش  می توان  سختی و به 

پس از روی کار آمدن جمهوری    درواقع  سخنی بر زبان آورد.

به  یدئولوژی زن ستیز آن بود که زنان  ا  و در تضاد بااسالمی  

تظاهرات  سرعت   با  و  یافته  آن  اصلی  قربانی  را    17  خود 

مستقل زنان    گسترده  ، به نخستین نماد جنبش  57 اسفند  

با نکوهش  ایران بدل گشتند و مردساالرانه    قیم مآبانه  که 

اولویت قرار  "برخی از سازمان های اپوزیسیون به دلیل در  

    1  .ندروبرو شد "رداشتن مسائل دیگ

همه    اسالمیاین  جمهوری  حاکمیت  دوران  رغم    در  به 

  آنان   ،  موقعیت زنان در بسیاری از حوزه ها  وخیم تر شدن 

به کنشگران فعالی بدل شدند که  نه به قربانیان منفعل بلکه  

حوزه   هر  جمعیدر  یا  و    ،فردی  قوانین  و  الگوهای نظام 

کشیدند.  ارزشی به چالش  را  هایی    حاکم  کمپین  تنها  نه 

نظیر یک میلیون امضا بلکه بررسی تمامی اشکال فردی و  

که زنان به آتش فشان    جمعی ایستادگی زنان نشانگر آن بود

محققان   از. در حالی که برخی  زیر پای نظام بدل شده اند

حجاب   نمادین  نقش  ابتدا  همان  از  افشار  هاله  همچون 

بودند گرفته  زنان دستکم  در سرکوب  را  بسیاری    اجباری 

جلوه ای از نماد اقتدار جنسیتی    به عنواناز آن    من   نهمچو

برد نام  زنان  کنتزل سکسوالیته  در   2م. یو  زنان  ایستادگی 

به این    2015برابر بنیادگرایی اسالمی در ایران مرا از سال  

به این   ای"رساند که    نتیجهسو   انقالبی در  ران شکل  اگر 

بود خواهد  زنانه  جنبش  .  3  " گیرد،  رواج  های  " با  آزادی 

ویژه  " یواشکی به  انقالب"پدیده    و  خیابان    نیز   "دختران 

نمادی از انقالب " همچون  می بایست  برآن شدم که به آن  

  4ایران نگریست.  "زنانه

https://www.facebook.com/watch/?v=366492746
869891 

، مهرداد  دختران خیابان انقالب”، نماد “انقالب زنانه” در ایران  4

  و سایت  بی بی سی 2018فوریه    3ور،  درویش پ 

http://asre-nou.net/1386/tir/25/m-darvishpour.html
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2669
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2669
https://www.facebook.com/watch/?v=366492746869891
https://www.facebook.com/watch/?v=366492746869891
دختران%20خیابان%20انقلاب
دختران%20خیابان%20انقلاب
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برخی   در  آن  با  همبستگی  و  خوزستان  خیزش  برآمد  با 

به رغم   انداز  شهرهای دیگر  فروکش آن، چشم  سرکوب و 

ایران در مسیر یک  "  نشانگر آن بود  نوینی شکل گرفت که

 1  ."ابر جنبش است

ابر جنبش سراسری که  روشن است که بدون گذاربه یک 

  ، در گرو همپوشی جنبش های خود ویژه، پراکنده، موردی

گفتمان همبستگی درآن است، نه امکانی    ی متکثر و فراگیر

برای تغییر توازن قوا وجود دارد و نه می توان از شکل گیری  

به  اما  امینی  )مهسا(  ژینا  قتل  گفت.  سخن  انقالب  یک 

بدل شد  2" جرقه انفجار ابرجنبش و انقالب زنانه در ایران "

 مقاله مختصات آن را برشمردم.  همان که در

»زن جنبش  تاثیر  تغییر  درباره  در  آزادی«  زندگی،   ،

های بسیاری از انقالب  می توان گفتهای مردساالرانه  نگرش

قدرت تغییر  برای  فقط  بلکه    سیاسی،  نیستند،  حاکم 

توانند یک گفتمان اجتماعی را نیز تولید کنند و از این  می

طریق تاثیر بگذارند و حتی به یک انقالب فرهنگی هم منجر 

ای تغییر نظام سیاسی در ذهن و  عالوه بر تالش بر  و  شوند

 .کنندمی روان جامعه نیز تغییر ایجاد 

انقالبی های پدرساالری و  ارزش  نیز  این جنبش یا خیزش 

آماج حمالت خود   نظام سیاسی حاکم،  در  را  مردساالری 

ارزش  دادهقرار   نیز  جامعه  بطن  در  فمنیستی،  و  های 

  .دهدبرابرخواهی و ضد تبعیض را افزایش می

همان گونه که پیشتر   های رای  در آنجنبش و گفتمان  این

شد، و   اشاره  زنان  جنبش  دهه  چند  مقاومت  در    ریشه 

فرایند    و  آنان  جنسیتی  آگاهی  و  تحصیالت  سطح افزایش

ششدن  جهانی و  دیجیتالی  انقالب  فرهنگی  و  گیری  کل 

دمکراسی،  بومی/جهانی   همچون  نوین  های  ارزش  و 

به ویژه در  سکوالریسم، برابری جنسیتی ، رفع تبعیض و .... 

روزمره علیه حجاب  مبارزه همچنین  .داردمیان نسل جوان 

زنان   برکنترل سکسوالیته زنان، گسترش خشونت  اجباری،

 

-https://www.bbc.com/persian/blog

42929767”-viewpoints 

ایران در مسیر یک ابر جنبش است، مهرداد درویش پور، سایت  " 1

  1400مرداد  14ملیون ایران، 

آگاهی جنسیتی، خود  رشد  های جنسیتی و  و ستم و تبعیض

 .را در انقالب »زن، زندگی، آزادی« بازتاب داد

که برخی از آنان  زنان گروه یکدستی نیستند. درحالی  البته

منافع خود را همچون بخشی از دستگاه حاکم به حکومت  

زده  اصلیگره  به  آنان  اکثریت  حکومت  اند،  قربانیان  ترین 

های زنان گروه  ،عالوه بر آن اند.  المی در ایران بدل شدهاس

پائینی   طبقات  زنان  همجنسگرا،  زنان  تحت ستم،  اتنیکی 

آسیب موقعیت  از  زنان جوان  یا  برخوردار  جامعه  پذیرتری 

اند. البته از  بوده و ستم و تبعیض بیشتری را احساس کرده

  کرده طبقات متوسط آنجاکه سطح توقع زنان جوان تحصیل

شهری و آگاهی جنسیتی در آنان بیشتر است، این گروه نیز  

از انگیزه بیشتری برای ایستادگی در برابر نظام و هنجارهای 

می  به جرات  رو  هر  به  برخوردارند.  آن  گفت  اسالمی  توان 

همچون   اسالمی  جمهوری  علیه  تنها  زنان  این  طغیان 

مردساالری در کشور نیست، بلکه چالشی    نمادترین  خشن

ارزشعل مردساالرانهیه  نگاه  و  عادات  در  ها،  که  است  ای 

 . کوچه و خیابان و خانواده و زندگی روزمره نیز جریان دارد

نیز در    تاثیرات شگرفی  مردان      تغییراین جنبش  نگرش 

ولو -گرا را  مردانگی نوستالوژیک و واپسو دستکم    گذاشته

راند.  خواهد  در جامعه ایران به عقب    -برای دوره ای کوتاه  

پیش فرهنگ    تا  تمجید  در  بسیاری  صداهای  این  از 

پرستی یا تقلیل زنان به ابژه جنسی یا متاثر از نگرش  ناموس

بنیادگرای اسالمیحکومت زن . در  شنیده می شد  ستیز و 

بهترین حالت هم برخورد ابزاری به زنان یکی از هنجارهای 

هم  رای    هنوز  که  است  داردمردانه  برخی تداوم  حتی   .

آبادی«،   میهن،  »مرد،  نظیر  تظاهرات  این  در  شعارها 

می»می آنکشم،  برخی کشم،  حتی  یا  کشت«  برادرم  که 

های شعارهای آشکارا سکسیستی و لمپنی آغشته با دشنام

ای از قدرتمندی  جلوه  -هم در یک انقالب زنانه  آن-جنسی  

مخالفان    نزدحتی در    و مردانگی اقتدارگرا  صداهای مردساالر

https://melliun.org/iran/271519 
، مهرداد درویش پور،  ابرجنبش و انقالب زنانه در ایرانجرقه انفجار  2

   2022سپتامبر  22بی بی سی، 
https://www.bbc.com/persian/articles/c87k43lr7g

go 

دختران%20خیابان%20انقلاب
دختران%20خیابان%20انقلاب
https://melliun.org/iran/271519
https://www.bbc.com/persian/articles/c87k43lr7ggo
https://www.bbc.com/persian/articles/c87k43lr7ggo
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دستکم  همه امروز این صداهای مردانه  حکومت است. بااین

 .اندبه عقب رانده شدهجنبش  از این مرحله در

نه جنبش »زن، زندگی، آزادی«    انقالب زنانه نامیدنالبته   

و نه نقش   حضور دارند  درآن زنان به این معنا است که تنها

آن را می توان   دیگر مطالبات و حتی گفتمان های رقیب در

نقش   زنان  که  است  معنا  این  به  این  بلکه  گرفت،  نادیده 

ا پیوستن  بسیاری از مردان نیز ب  پیشقراول تحوالت را یافته و

جنبش این  خواسته  به  با  را  و خود  تبعیض  ضد  های 

می همراه  زنان  آنبرابرخواهانه  نهکنند.  دلیل  تها  به  نها 

ای که خود  های چندگانهمخالفت با جمهوری اسالمی و ستم

جنبش    بلکه  در این جنبش حضور یافته اند،  رویندبا آن روبه

،ازادی زندگی  ایجاد    زن،  تغییراتی  آنان  نگاه جنسیتی  در 

 .کرده است

رویکرد جامعه مردان  با این همه نباید خیلی خوش بین بود.  

را  به جنبش »زن، زندگی، آ توان  زادی«  به سه گروه می 

   کرد:تفکیک 

از همه مردان  گروه اول مردانگی واپس  1 گراست که قبل 

صاحب قدرت و وابسته به حکومت اسالمی آن را نمایندگی 

هنجارهای می از  دفاع  و  زنان  سرکوب  پی  در  که  کنند 

اسالمی بنیادگرایی  اقتدار  و  از  مردساالر  بخشی  حتی  اند. 

حکومت وابسته نیستند، اما زنان و فرزندانشان مردان که به  

می کنترل  میرا  و  و  کنند  زنانه  انقالب  این  که  ترسند 

اینترسکشنال، اقتدار آنان را بر هم بزند نیز در همین گروه 

. شدت یافتن کشمکش در بسیاری از خانواده  گیرندجای می

پدران و  مردان  بین  ایرانی  می   جنبش  این  در  های  که 

زنا فرزندان  کوشند  و  دختران  خود  -ن  ویژه  به  از   -و  را 

  . است  آن از  بازتابیمنع کنند،  آن حضور در

تنها تهدیدی علیه حکومت  نه  را جنبش    این   ازآنجاکهآنان  

 . خیزنددانند به مقابله با آن برمیبلکه منافع خود می

که از الگوی »مردانگی ناپایدار    هستند  گروه دوم مردانی  2

کنند. آنان رفتاری تردیدآمیز و پر  تبعیت میو پر نوسان«  

کنند خود را با شعار »زن،  سو سعی مینوسان دارند. از یک

کنند. از  زندگی، آزادی« تطبیق دهند و از آن استقبال می

تنها گاه آن را تنها در سطح یک شعار تقلیل  سوی دیگر نه

کنند؛ مانند  کوشند آن را از محتوا تهی  دهند بلکه میمی

  »مرد،  مردساالرانه  که شعار نظام بخشی از مردان مخالفت 

توان ها را میند. این واکنشه اکرد  برجسته  را  آبادی«  میهن،

بندی کرد در چهارچوب »الگوهای مردانگی ناپایدار« طبقه

اقتدار مردانه    نگرانندرغم نظر مثبتشان به این جنبش  که به 

  شود. یکسره نفی

می عبارتبه عقب  گام  دو  و  پیش  گام  یک  از دیگر  روند 

مییک نشان  جنسیتی  برابری  هوادار  را  خود  از  سو  دهند 

پذیرند و بیشتر  این انقالب را نمی  ورانهزن  رنگ  یگرسوی د

برجستهمایل را  آن  ملی  جنبه  فراموش  تر  اند  آنان  کنند. 

کمانی وحدت خود را  کنند این جنبش متکثر و رنگینمی

ای بودن  است نه انکار چندالیه در کثرت مدیون همبستگی

آنستم درونی  چندگانی  و  بهها  پیشکه  نقش  قراول  ویژه 

ن و جوانان در آن نویدبخش آغاز فمینیزه شدن سیاست  زنا

  .در ایران است

ها و  ارزشنه تنها که باور دارند  هستندکسانی گروه سوم  3

هنجارهای حکومت اسالمی بلکه مردساالری پوسیده است  

و مردان را نیز زندانی قفسی کرده است که به لحاظ تاریخی  

رت بیشتری از جنبش  اند. بنابراین آنان با حراخود آفریده

آزادی زندگی،  می  زن،  مردانه  دفاع  الگوهای  برای  و  کنند 

نمی خرد  هم  تره  اقتدارگرایی  بر  چنین  کنند.  مبتنی 

نشانه  رویکردی به جنبش زن، زندگی، ازادی توسط مردان 

آلترناتیو«   مردانگی  بهاست  »رشد  میان  که  در  خصوص 

زمینه رشد  تر است و جنبش اخیر در ایران جوانان گسترده

 آن را فراهم کرده است 

جنبش زن، زندگی، آزادی در    در مجموع می توان گفت.

شود  و موجب می  شته گذااعماق ذهن و روان جامعه تاثیر  

ها و فرهنگ مردساالرانه حالت دفاعی به خود  که ایدئولوژی

نهاین  بگیرند. از تنها در نظام سیاسی و  پس موقعیت زنان 

 .شودخانواده نیز پرنفوذتر می که در موجود اجتماعی

با  در عرصه اجتماعی نیز  این جنبش ضد تبعیض، توانست  

طبقاتی،  گسل  از  بسیاری  بر  عمومی،  همبستگی  ایجاد 

جنسی، جنسیتی، سنی و اتنیکی و حاشیه و مرکز و حتی  

 .ند.نیز غلبه کولو به صورت موقت    های سیاسی  برخی گسل

»میزان آزادی   این حقیقت بازگشته ایم که  بهگویی دوباره 

 انقالب  .آزادی زنان آن جامعه فهمید«درجه  جامعه را باید از  

ایران   خواست    اینزنانه  و  به یک شعار  را  نظری  گفتمان 

 .کرده که بسیار پر اهمیت است.همگانی تبدیل 
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بر    عالوه  جنبش  اسالمی  چالشاین  راندن    ،حکومت  عقب 

های برابری جنسیتی و ضد  ارزش گسترش  و    ،گرامردانگی واپس

 .یک تاثیر مهم دیگر هم در سطح جهانی برجای گذاشت،  تبعیض

هر  اعنوان مظبهبیشتر  تا به امروز زنان سفید و طبقه متوسط غربی  

شدند و زنان جهان سوم قربانیان برابری و فمینیسم شناخته می 

عقب  و  می افتادهمنفعل  شمار  به  به  ای  باید  که  دست  رفتند 

بزرگ  )زنان  خواهران  میغربیتر  اکنون  اما  شوند  رها  بینیم  ( 

نیستی جهان در ایران شکل گرفته و حاال  یترین جنبش فمبزرگ 

 .آموزداین جهان است که دارد از انقالب زنانه ایران می 

در    کند فمینیسمدرستی اشاره می طور که ژیژک بهیعنی همان

دگی، آزادی« ایران سر تعظیم  غرب باید در برابر انقالب »زن، زن 

آور به فروتنانه  و    دهفرود  بیاموزد.  بسیار  آن  آناز  این  ویژه  که 

جنبش به جای تجدید تولید دوگانه سازی مرد و زن موفق شد  

با خود و خواسته ای خود همراه کند. همچنین، این همردان را 

پیش توانست  غربداوری جنبش  چالش های  به  هم  را  محورانه 

قراوالن نشان دهد زنان ایران چگونه به کنشگر و پیش  کشیده و

  .اند که در تاریخ نظیر نداشته استجنبشی همگانی تبدیل شده

تا پیش   . یعنی  خوردبه چشم می   نیزدر داخل کشور    تحولهمین  

بود  از این نگاه مرکز محور شد و تصور می  برجنبش زنان غالب 

های اتنیکی تحت ستم به دلیل تبعیض اتنیکی و  که زنان گروه

عقب  بیشتر،  شدن  رانده  حاشیه  طبقه  افتاده به  زنان  این  و  اند 

شهری میمتوسط  که  جنسیتی اند  برابری  رشد  الگوی  توانند 

ها های اتنیکی و تحت ستم با پیوستن و یاری آنباشند و گروه

که شعار »زن، زندگی، آزادی«  ند. درحالی توانند رشد پیدا کنمی 

پس از قتل مهسا امینی از کردستان شروع شد و نقش زنان کرد   

بود. زنان گروه های اتنیکی تحت در این جنبش بسیار برجسته 

به    فعاالنه  کردستان  زنان  مانندهم    همچون زنان بلوچ  دیگر   ستم

تصویری    باید ن هرچند  میدان آمدند و  مردان هم به آنان پیوستند.  

بر مردان و کل جامعه  ای و غلوآمیز از تاثیرات این جنبش  اسطوره

  های مرکزگرایانهداوری . اما به هر رو یک سری پیشاد دست دبه

در  نه بلکه  ستم  تحت  اتنیکی  مناطق  زنان  به  برخورد  در  تنها 

.  رفته استطلبی آنان زیر سوال  نمایی و غلو در خطر تجزیهبزرگ 

اتنیکی تحت ستم در  زنان و مردان از گروه   ثربا حضور مو های 

کردستان، زاهدان،  شعارهایی همچون ایران، تعمیق انقالب زنانه 

 

    وگو گفت   - ایران؛ غول از شیشه خارج شده است خیزش سراسری در   1

 2022نوامبر    1، مجله حقوق بشر،  با مهرداد درویش پور 

را در خیزش اخیر  نقش برجسته این مناطق    وچراغ ایران  چشم

   به نمایش می گذارد.

  " غول از شیشه خارج شده" گفته امدر جایی دیگر  همان طو که  

نمی  دیگر  حکومت  اول  تواند  و  جای  به  را  جوانان  و  زنان 

ها در انقالب علیه مردساالری . نقش کلیدی هر دو این1بازگرداند 

بر نه بلکه  سیاسی  و  اجتماعی  فردی،  زندگی  در  تنها 

می داوری پیش غلبه  هم  اتنیکی  یک  های  متن  در  اکنون  کند. 

بر همبستگی  جنبش کثرت تکیه  با  ارزش  -گرا   -همچون یک 

استبد علیه  با مبارزه  تبعیض  ضد  و  تقاطعی  انقالب  و  دینی  اد 

پرهیزی این  و اصل خشونت  همراه شده استوحدت در کثرت  

 .  جنبش نیز در تعمیق آن تاثیر بسیار خواهد داشت 

گرایی    از   دیگری  ایجلوه  نیز  )پاترنالیسم(قیمومیت 

است  جمله   .پدر/مردساالری  از  زنانه  انقالب  یا  جنبش  این 

های  هاجنبش انقالب  نه  و  که  است  قدرتی  ضد  تنها  نوین 

بلکه اقتدارگرایی و قیمومیت گرایی )پاترنالیسم( را   مردساالری 

سطح   در  چه  و  جامعه  سطح  در  چه  و  خانواده  سطح  در  چه 

المللی به زیر پرسش برده و تاکنون نشان داده است که مردم  بین

با تکیه بر خود بهترین ناجیان آن سرزمین هستند و ضمن ایران  

بین و حمایت  همبستگی  هرگونه  از  قیم  استقبال  به  اما  المللی 

داخلی یا خارجی نیاز ندارند. زنان و جوان در این جنبش انقالبی  

های بسیاری آفریدند که نیازمند بررسی و آموختن از آن  شگفتی

دانشگاه و  تحقیقی  کار  صدها  زمینه هستیم.  در  برابری    ی 

های انتقادی و دمکراتیک و ضد تبعیض  جنسیتی و دیگر گفتمان 

چنین در اعماق  اندازه دو ماه گذشته اینبه  نمی توانستو سکوالر  

. این حقیقت که حکومت طی دو  دذهن و روان جامعه تاثیر بگذار 

ماه و نیم با سرکوب و کشتن صدها نفر هنوز موفق نشده است  

را جنبش  ارشاد،   این  گشت  یافتن  پایان  وعده  با  و  کند  مهار 

نخستین نشانه های عقب نشینی خود را به نمایش گذاشت، نشان 

نه فروکش می کند و نه توقف پذیر است، می دهد که این جنبش  

بلکه بیشتر به خصلت اعتراضات زنجیره ای خود ادامه خواهد داد  

به موقعیت    می تواند ایران راو گسترش آن  که در صورت تداوم  

گفتمان   سه این که در رقابت دوگانه سوق دهد.قدرت انقالبی و 

از    "رژیم چن "  2  "اتاصالح"عقب راندن حکومت و تحمیل    1

خارجی،   های  قدرت  مداخله  از   انقالب  3طریق  کمان  رنگین 

 داخل، کدامیک آینده در جنبش های اجتماعی گسترش طریق 

https://iranhr.net/fa/articles/5565/ 
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، اما  از منظر دمکراسی  ست.ایران را رقم خواهد زد، هنوز روشن نی

و گسترش دامنه آن  خشونت پرهیز    تدوام این جنبش اجتماعی

مطلوب ترین راه برای پایان بخشیدن به استبداد دینی حاکم و  

  استقرار دمکراسی در آینده ایران است. 

 

 
 بیانیه کانون نویسندگان ایران 

 !گرامی باد سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور تا واپسین دم 
 

 
 

به دست آمران و   77سیزده سال پیش کانون نویسندگان ایران به یاد دو عضو موثر خود، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، که در پاییز 

ی خون آن دو و هزاران تن دیگر که سیدند، سیزدهم آذرماه را روز مبارزه با سانسور نام گذاشت. اینک ثمره عامالن حاکمیت خودکامه به قتل رَ

 کنند. صدا آزادی را فریاد می ایران یک  ها جان خود را فدای آزادی کردند به بار نشسته است و اکنون بسیاری از مردمسال در این

همه هرگز از مبارزه با  تهدید و ارعاب بوده است و با این  همواره ستیزآزادی و  گراواپس  حاکمیت یسایه در خواهآزادی و  ناوابسته نویسندگان سهم
و ابعادی بسیار گسترده سانسور دست نکشیده  و  اند. اما سانسور تنها به کاروبار نویسنده و هنرمند محدود نیست  بر فرهنگ جامعه  تر دارد که 

گیرد. از این رو راحتی انجام نمیهای آزاد بهدر حضور رسانهشک فساد و جنایت سیستماتیک گذارد. بیهای گوناگون زندگی مردم تأثیر می جنبه

 کند. تر می را از جان و مال مردم کوتاه  است چون وجود آزادی بیان دست آن  ی حامیان سانسور بوده مافیای قدرت و ثروت و فساد همواره از جمله

شوند؛ اینترنت را که امروزه جزء جداناشدنی زندگی مردم است محدود ی م  اطالعات  و  اخبار  آزاد  گردش مانع  گوناگون  هایشیوه   به  گرانبسرکو  
با ایجاد امواج پارازیت سالمت مردم را در خطر جدی می یا قطع می  و اعتراض مردم را خبررسانی کند، از  کنند؛  انتقاد  با هر کسی که  اندازند؛ 

کنند و حتی از ربودن و کشتن فعاالن مدنی و خبری خارج شدت برخورد می، بههای اجتماعینویس تا فعاالن شبکه نگار و وبالگ خبرنگار و روزنامه 

  از ایران نیز ابایی ندارند.

 به   گرفت،  پا  آزادی«   زندگی  »زن  شعار  با  که  هاییاعتراض   گواه  به  و،  رفته  فراتر  هنر  و  ادبیات  یحوزه  از  سانسور  حذف  خواست  که  شاهدیم  امروز
اند. بسیاری برگردانده  های حکومتی روی اند اینک از رسانهها سانسور را با تمام وجود تجربه کرده مردمی که سال . است شده بدل عمومی خواستی

دهد.  عتمادی خبر میادانند و تیراژ مطبوعات دولتی و وابسته نیز از همین بی گیری می پردازی و اعترافصدا و سیمای »ملی« را دستگاه دروغ 

که در سانسور اخبار شلیک به هواپیمای اوکراینی رخ داد. اعتراض  انجامد، چنان کاری و تحریف اخبار گاه به خشم مضاعف می افزون بر این، پنهان 

های ایستادگی مردم برابر سانسور های اجتماعی« از دیگر نمونه رسانگسترده به طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام 
  است.  سیستماتیک بوده

 در  که  هنرمندانی  و  نویسندگان  مدد  به  سرکوب  دستگاه  مزدبگیران.  گیرد می  خود  به  تریپیچیده   هایشکل   نیز  سانسور  عمومی  آگاهی  افزایش  با

هی و  خواآزادی  چون  هاییواژه   و  شود  گم  حقیقت  کوشندمی  میخ،   به  گاه  و  زنندمی   نعل  به  گاه  سانسور  دستگاه  ومواجبجیرهبی   همکاران  نقش

  کُشی یا وابسته و مستقل از معنا تهی شوند. در چنین شرایطی همراهی و همکاری اهل قلم ناوابسته به قدرت حاکم در راه دفاع از اندیشه و آزادی
   بیان و مبارزه با سانسور ضرورتی انکارناپذیر است.

داشت روز مبارزه با سانسور بار دیگر تأکید  ه داده است، با گرامی را  یامهاد  و  گرفته  شکل  ضرورتی  چنین  اساس  بر  که  ایران،  نویسندگان  کانون

نگاران های سانسور از پای نخواهد نشست. و در این راه دست تمامی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه ی شکلکند که تا برچیده شدن همهمی 

 .  فشاردخواه را در سراسر جهان به گرمی می مستقل و آزادی

 کانون نویسندگان ایران  

 1401آذر  13
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 ابراهیم محجوبی 

 
  ه! عمّام 

 های اخیر  " عمامه پرانی" به بهانه 

زنان و مردان بپاخاسته در ایران، در کنار اشکال گوناگون 

اعتراض، در این اواخر به آکسیون ابتکاری دیگری هم روی  

به نام آن خیزش    "عمامه پرانی    "عنوان  آوردند که اینک با  

به ثبت رسیده و وارد تاریخ شده است. و این ابتکار نمادین  

پیام آشکاری داشته است: جنبش اعتراضی، راس نظام یعنی  

  .روحانیت حاکم را هدف قرار داده است

روحانیون شیعه، در واقع   outfit عمامه، به مثابه بخشی از

گرو یک  اونیفورم  از  از بخشی  که  است  خاص  اجتماعی  ه 

را به خشن  ایران  چهل و اندی سال پیش، کشور و مردم 

عمامه، برای آخوندها  .ترین شیوه ها گروگان گرفته است

همین   است.  تجاوزناپذیر  و  ناپذیر  خدشه  مقدس،  امری 

نگاه  از اخوندهای حاکم شنیدم که از  روزها، از زبان یکی 

اعقا و  پیامبر  نماد  عمامه  سخن،  روحانیت،  این  اوست.  ب 

البته پیام نهفته ای دارد: تعرض به عمامه، تعرض به پیامبر 

حکومت   در  نیز  سخن  این  سیاسی  استنتاج  است.  اسالم 

دینی، چبزی جز سرکوب و مهدورالدم خواندن متعرض نمی  

  .تواند باشد

در تاریخ  " نماد پیامبر  " به رغم آن چیزها، باید گفت، این 

زهای اجتماعی گوناگون، همواره فراز و ایران و در افت و خی

فرودهائی را نیز تجربه کرده است. به پاره ای نکات در این  

 :زمینه اشاره می کنم

در باره واژه: عمامه، کلمه ای عربی است. در فارسی به آن 

 ) دوربند؟( می گویند. اصطالح  "دولبند    "و نیز    "دستار"

Turban ه به کار می  در زبان های فرنگی که معادل عمام

است. عمامه از    "دولبند  "رود، گویا شکل تغییر یافته واژه 

متر ساخته می شود. اشکال و    11تا    6پارچه ای به طول  

قمی،   طبرستانی،  های  نام  با  که  دارد  متفاوت  های  اندازه 

مال  دینی  درجه  چه  هر  شود.  می  و...شناخته  قمی،عربی 

بر سر می نهد که عمامه   تر  باشد، عمامه ای بزرگ  باالتر 

علمائی گفته می شود. برعکس، طلبه های جوان، معموالً 

ند. رنگ عمامه هم سه نوع  عمامه ای کوچک بر سر می گذار

زمانی نشانه علویون  است: سفید، سیاه، سبز. عمامه سبز، 

را   سیاه  عمامه  اما  و  شده؛  منسوخ  مرور  به  که  بوده 

آخوندهائی بر سر می نهند که خود را سیّد و از اعقاب سالله 

 .محمد می شمارند

عمامه "در روحانیت شیعه، سنتی دیرین وجود دارد که با  

تعریف می  "عمامه بر زمین کوفتن  "و یا  "شتناز سر بردا

شود. این عمل که به ویژه در قرون واپسین در تالطم های  

سوی  از  تآترال  و  نمادین  حرکتی  بوده،  رای   اجتماعی 

  " و    "وا شریعتا    "روحانیون برای ابراز خشم و تروی  شعار  

به منظور مرعوب کردن یک نهاد قدرت و یا هر   "وا اسالما 

  .دیگر تهدید کننده نفوذ روحانیون بوده استعنصر 

نوعی   کوتاه  مدتی  نیز،  شاه  رضا  حکومت  از  ای  دوره  در 

زمان   آن  در  که  بود  رای  شده  عمامه  به  عمامه    "تعرض 

نامیده می شد. در جریان این اقدام، در چارچوب   "بگیری  

طرح های تجدد آمرانه شاه حاکم، ماموران شهربانی، همانند  

جباری، به زور عمامه از سر روحانیون بر می  کشف حجاب ا

رمان   در  شهری  جعفر  ارتباط،  این  در  حاجی   "داشتند. 

در زمان اتحادِ شکل که عمامه ها   " ، نوشته است:"دوباره  

را بر می داشتند، یکی از این عمامه به سرها، عمامه اش را  

 "!شب در توی خانه بر سر می گذاشت

هی متشکل از نوجوانان  ، ساواک گرو51-52در سال های  

متعصب مذهبی را دستگیر و زندانی کرده بود. این گروه، 

بود.    " یخچالی"نام خاصی نداشت و رهبرش شخصی به نام  

را    "درباری    "جرم آنان این بود که آخوند های موسوم به  

شناسائی کرده و در کوچه و خیابان، بر سر و رویشان کاسه  

. گروه به "بمب ماستی    "ماست خالی می کرده اند! نوعی  

تدری  تکنیک کار را تکامل بخشیده و این بار ماست مخلوط  

به زردچوبه را مورد استفاده قرار می داد! به گفته حسین  

که در آن زمان گروه مزبور را    - سازور، دوست و همبند من  
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افراد در میان زندانیان   - در زندان قزل قلعه دیده بود آن 

 .نام گرفته بودند "ا ماستمال ه "چپ، گروه 

در سال های زندان، من هرگز نام گروه یاد شده را نشنیده  

  " بودم. اما با کمک دوستم اسد سیف، به بخشی از کتاب  

در خارج کشور   1348خمینی که در سال    "والیت فقیه  

منتشر شده بود، دست یافتم. آنچه در آنجا آمده، می تواند  

کیل آن گروه: در آن  سر نخی هم بوده باشد به زمینه تش

کتاب، خمینی در اعتراض به رفتار عده ای از آخوندها که  

...بسیاری از اینها را  "در خدمت رژیم شاه بودند، نوشته بود:

فقیه  کنند...اینها  دعا  تا  کرده  معمم  ایران  امنیت  سازمان 

اینها   اند...باید جوان های ما عمامه  نیستند، شناخته شده 

بکشند، اینها قابل کشتن نیستند، لکن    رابردارند...نمی گویم

 "...عمامه از سرشان بردارند

گروه   که  زد  حدس  توان  می  باال،  سخنان  به  توجه   "با 

، در آن زمان به پیروی از خواست و فرمان  "ماستمال ها  

 .وارد عمل شده بودند "درباری "خمینی علیه آخوندهای 

 پدر و چند اپیزود دیگر   " عمامه پرانی "

ه در زیر در باره و در ارتباط با عمامه می آورم، در  نکاتی ک

زمانی  بنده خودم  اینکه  نه  اصل نوعی حدیث نفس است. 

عمامه به سر بوده ام. نخیر، بلکه هر یک به نحوی با عمامه  

عمامه پرانی   "سر و کار دارد و حتی یکی از آن موارد، یک 

ه بود!  واقعی بود که به دست و به ابتکار پدرم انجام گرفت  "

زیاد معطل تان نمی کنم، وقتی جزئیات را بخوانید، منظورم 

 :را بهتر متوجه خواهید شد

از انقالب   * ، در شهر ما، مشکین شهر، آخوندی  57پیش 

) در زبان    " علیلو    "بود به نام احمد همتی. او اهل روستای  

محلی   اهلل  "آللی    "رای   آیت  که  روستایی  همان  بود.   )

برخاسته بود. آخوند همتی، مالی ثابت   مشکینی هم از آن

پدر من،    شهر بود.  "کهنه بازار    "مسجد اردبیلی ها واقع در  

و   عرق  اهل  لیبرال مسلک.  و  عرفی  بیش  و  کم  بود  تیپی 

عیاشی بود ولی در مقام یکی از معتمدین شهر، در ماه های 

رمضان و محرم به مسجد نیز می رفت. و هر گاه آنجا حاضر 

جای شد،  نخست  می  صف  در  و  منبر  کنار  همیشه  ش 

نمازگزاران بود. در یکی از این مجالس برگزار شده در مسجد  

اردبیلی ها، آخوند همتی باالی منبر بود و موعظه می کرد.  

در میان سخنانش، مطالبی آورده بود که با مزاج اجتماعی  

فرهنگی پدر سازگاری نداشت. این را بگویم که، او مردی   -

د و هیچگونه مظاهر فساد و رشوه و بی سامانی  تند مزاج بو

را در دستگاه اداری شهر بر نمی تافت هیچ، بلکه با تمام قوا 

به مقابله بر می خاست. این روحیه، به عالوه اعتبار شخصی  

و موقعیت نسبتاً ممتاز ش در شهر و حومه، به او امکان می  

حرف  وقتی  بزند.  کارهای جنجالی دست  برخی  به  تا  داد 

ای آخوند همتی پدر را خوش نیامد، او در جا اعتراض و  ه

صدای خود را بلند نمود. و در حالیکه با خشونت و پرخاش  

کالمی آخوند را زیر ضربه گرفته بود، با یک خیز پای بر پله 

که  دانید  می  البد  شد!  گالویز  او  با  و  گذاشت  منبر  های 

ا  نماز و وعظ،  بنا به سنت، هنگام  غلب آخوند های شیعه، 

بخشی از عمامه را گشوده و از کنار گردن رد کرده جلوی  

سینه رها می کنند. پدر، موقع حمله به آخوند، درست این  

بخش آزاد عمامه را چسبیده و کشیده بود. در نتیجه، عمامه  

داشت   او  که  حالی  در  درست  و  بود  افتاده  آخوند  سر  از 

ضران،  سکندری می رفت، دخالت و پادرمیانی چند نفر از حا

آن دو را از هم جدا کرده بود! بدیهی است که این حادثه، 

همچون بمبی در شهر کوچک ما منفجر شد و مدت ها به  

نُقل محافل بدل گشت. همان آخوند همتی، بعد از انقالب،  

نماینده خمینی ) بخوان حکومت جدید ( در مشکین شهر  

 .شد و چندین دوره نیز نماینده پارلمان بود

تب، می توانم ادعا کنم که پدر بنده، خود یکی از به این تر

  !بود  "عمامه پرانی  "پیشگامان 

عمامه از سر مالیان را   "برخاستن"و اما، دو نوع دیگر از   *

شاهد بوده ام که البته آنها را می توان عمامه پرانی داوطلبانه 

 :و خودخواسته نامید. از این قرار

بار در بزم عرق خوری، با  هنگامی که دانشجو بودم، یک  -1

نام   به   ) ) به خاطر صدای خوبش  معروف  آخوندی نسبتاً 

موذّن زاده اردبیلی هم پیاله بودم. در آغاز کار، او هنوز با  

شرکت  فعاالنه  مجلس  نوشانوش  در  و  بود  نشسته  عمامه 

داشت. هنگامی که تحت تاثیر ودکا اندکی سرش داغ شد،  

ر برگرفت، به گوشه ای نهاد،  با حرکتی معنی دار عمامه از س

 !سینه را صاف کرد و حاضران را به آوازی مهمان نمود

می   -2 تهران  در  که  بود  مالئی  پدری،  خویشان  از  یکی 

زیست و زندگی اش سرشار از سایه روشن های عجیب و  

در فامیل، او را ملّا مجید. م. می نامیدند. مردی    غریب بود.
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با موهای سیاه مجعد و بلند  بود نسبتاً جوان، خوش سیما و 

که همیشه از زیر عمامه بیرون زده و چون کاکلی بر پیشانی  

اش یله بود. گویا زمانی توده ای بود و به زندان افتاده بود.  

و باز گویا شکنجه های زیادی را تحمل کرده بود ولی پس  

از رهائی، به مبلغ رژیم شاه تبدیل شده بود. یک بار در خانه  

دم که او نیز آمد و اندکی از این در و آن در سخن خاله ام بو

او   و  شد  سینما  و  فیلم  بحث  ها،  صحبت  میان  در  گفت. 

...یک روز در الله زار می رفتم،  "خاطره ای را تعریف کرد:  

ناگهان آفیش فیلمی بر سر در یکی از سینماها توجهم را  

جلب کرد. فیلمی بود با صحنه های سکسی و غیره....حیفم  

ن را نبینم،؛ یک لحظه این پا و آن پا کردم؛ در آنی  آمد آ

عمامه را از سر بر داشتم و درون عبا زیربغل گذاشتم و به 

 "!...باجه فروش بلیط نزدیک شدم
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 مجید نفیسی 

 
 آخوندزدایی و محسن کدیور   ، پرانی عمامه 

جنبش انقالبی اخیر در ایران, دین و مشخصا اسالم را از      

یا   عرفگرا  جنبش  یک  راستی  به  زیرا  انداخته  موضوعیت 

خواهد دین را که یک  سکیوالر است و به هیچ عنوان نمی

است   عمومی  امر  یک  که  سیاست  با  است  شخصی  امر 

بلوچستان که هنوز مالیان  ی مخلوط کند. به جز در منطقه

اهلل "اعتبار دارند در دو ماه گذشته یک بار هم کسی شعار  

نداده یا از جنگ حسین بر ضد یزید یاد نکرده زیرا    "اکبر

دین و نمادهای دینی موضوعیت خود را از دست داده و به  

بخش مبارزان شده شعار الهام  "زن, زندگی, آزادی"جای آن  

ما مردم  واقع,  در  دختران   است.  و  زنان  آنها  راس  در  و 

دالورمان گفتمان دینی را عوض کرده به جای آن گفتمان  

اند و با این تغییر انقالبی در ذهنیتها, حقوق بشر را نشانده 

 .روند تا حکومت دینی را نیز از سرزمین ما براندازندمی

حاکم,       دینی  حکومت  مخالفان  میان  در  اما 

مجاهدین خلق و لیبرالهای  سوسیالیستهای اسالمی یعنی  

یعنی   دینی"اسالمی  دو    "روشنفکران  در  که  دارند  قرار 

اند زیرا  ی اخیر به ناگهان زیر پای خود را خالی دیدهماهه 

گوید مطلقا از دین سخن نمی  "آزادی  ،زن, زندگی"جنبش  

یکی از اهداف   "اسالم راستین"و برای آنها که بازگشت به  

باقی    شان است دیگراصلی مبارزه  اندام  برای عرض  محلی 

گروه نمی بزرگترین  لحظه,  این  تا  که  نیست  بیهوده  ماند. 

ی جنبش  سوسیالیستهای اسالمی ما مجاهدین خلق در باره 

انقالبی و عرفی اخیر سکوت کرده و از لیبرالهای اسالمی ما  

اند تنها هم کسانی که چون محسن کدیور به سخن درآمده

 .شودخ مصرف گذشته شنیده میحرفهای کسالتبار از تاری

عنوان      تحت  که  را  کدیور  محسن  اخیر  پیام  دو  من 

اعتراضات  "انداز  غلط عبرتهای  و  در    "1401امتیازات 

ای که به ذهنم  اش چاپ شده خواندم و اولین جملهسامانه

 *"!خدایا! چقدر نامربوط است" آمد این بود: 

ثابت کند ک     میخواهد  ه جمهوری  کدیور در پیام اولش 

اسالمی, اسالمی عمل نمیکند, و در پیام دومش میخواهد 

بگوید که قرآن و احادیث نبوی, حجاب اجباری جمهوری  

 .کننداسالمی را تجویز نمی

آقای کدیور اگر آنطور که میگوئید شما واقعا به جدایی     

دین از دولت باور دارید چرا به جای تکیه بر خرد انسانی,  

برید بنیادگرای اسالمی به وحی پناه میبر عکس چون یک 

می و حدیث, حجت  قرآن  از  یک مسالهو  ایمان  ی  آورید؟ 

استدالل و  چون  شحصی  اجتماعی  قوانین  اما  است  ناپذیر 

ی عقالنی است و احتیاج به  حق انتخاب پوشاک یک مساله

دلیل و برهان عقلی دارد نه آیات قرآنی و احادیث نبوی .  

ببر باید  را  یا سر کالس  ید به حوزهآن بحث  قم  ی علمیه 

عمومی   ساحت  به  که  وقتی  اسالمی.  فقه  تاریخ  درس 

میگذارید, دیگر پای دین و قرآن را به میان نکشید. مردم  پا

از   قرآن و  سال طوالنی است که شبانه  43ما بیش  با  روز 

اند و از در و دیوار و امواج رادیویی و  حدیث بمباران شده

بارد. مبارزان ما همین االن  ی دینی میالکترونیکی شعارها

دارند همراه با شنیدن تالوت قرآن در زندان اوین و جاهای 

می شکنجه  انفرادی  دیگر  سلولهای  در  ما  زندانیان  شوند. 

ها محکوم به شنیدن قرآن با صدای بلند هستند. در مدرسه

بارد. روز, مذهب میهای خصوصی شبانهو پادگانها و خانه

اند ردم ما نفس بکشند و حاال که به خیابان آمدهبگذارید م

و کالمی از دین نمیگویند با برشمردن این حدیث از امام  

 .حسن و آن آیه از قرآن, بر زخمهایشان نمک نپاشید

ها و  آقای محسن کدیور! خواهش میکنم دیگر در نوشته    

پیامهای سیاسیتان از مذهب عموما و اسالم خصوصا حرف 

گوش کنید که توسط   "آواز لیالها"این بیت سرود  نزنید. به  

  توی   قرآن  /زمینه  رو  جاش  زندگی"زنان ایرانی خوانده شده:  

 –  باد  فدایشان  من  جان  که  –  ایرانی  زنان  این.  "*طاقچه

 طاقچه  سر  و  بوسندمی  آنرا .  ندارند  را  قرآن  به  اهانت  قصد

  رد   از  پس  مادربزرگشان  یخانه  در  که  همانطور  میگذارند

ر آنرا چون شما باز نمیکنند  دیگ. انددیده قرآن  زیر از  شدن

های اجتماعی خود بگردند. آنها  تا در آن به دنبال خواسته

دانند زیرا در زندگی روزمره به آنها های خود را میخواسته
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اند: آزادیهای فردی و برابری شهروندان در برابر قانون رسیده

رنگونی این رژیم  که هیچ یک متحقق نمی شود مگر با س

 .ساالردین

ی این ارجاعات به قرآن و حدیث چیست؟ اگر شما  فایده    

با عقل خود تشخیص میدهید که حق انتخاب پوشاک یکی  

از آزادیهای فردی هر انسان است دالیل عقلی خود را ارائه  

دهید, دیگر چه لزومی دارد که به دنبال یافتن آیه یا حدیثی  

د؟ من بسیاری از کتابهای مقدس چون  بابت اثبات آن بگردی

دقت خوانده با  را  قرآن  و  انجیل  تورات,  به شما  اوستا,  ام. 

تواند برای هر موضوعی که اطمینان میدهم که هر فرد می

ای برای  میخواهد در آنها, شواهدی له یا علیه بیابد. خامنه

اعدامهایش تا بخواهی آیه و حدیث دارد و شما هم مطمئن  

 .اهدی از قرآن در رد آن داریدهستم که شو

اند و طالب رژیمی  مردم ما از گفتمان دینی خسته شده    

مبتنی بر حقوق بشر هستند. دیگر شما به عنوان یک لیبرال  

 .اسالمی آنها را با شواهد قرآنی و نبوی خود شکنجه ندهید

عمامه     کدیور  و  محسن  میکند  نکوهش  نیز  را  پرانی 

به   "والیت جائر"اکم یا بقول خودش  میگوید اگر مالیان ح

کرده  جور  همهمردم  سر  آنرا  تالفی  نباید  آخوندها اند  ی 

هم وجود دارد! درست است    "والیت عادل"درآورد, تو گویی  

دین رژیم  این  ظلم  که  خود  مخالف  آخوندهای  بر  ساالر, 

میکند و برخی از آنها را اعدام یا خلع لباس کرده ولی نباید 

بر  از نظر دور دا رژیم آخوندی است که  این یک  شت که 

دستگاه  میراند.  فرمان  کشور  در  آخوند  کاست  اساس 

آخوندی در زمان شاه هم پرقدرت بود ولی بختک آخوند با  

شبکه و  شد  مستولی  ایران  مردم  بر  خمینی  از  نکبت  ای 

امامزادهها متولیان  جمعه,  قاریان,   ،امامان  مداحان, 

ر بر جان و مال مردم حاکم خوانها, و دهها انگل دیگروضه

نماینده  را  خود  که  زمان شدند  امام  سربازان  و  خدا  ی 

 .میخوانند

چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید, عمامه      

با  که  است  ایران  در  آخوندزدایی  روند  از  بخشی  پرانی 

پایان   اسالمی  جمهوری  آخوندساالر  رژیم  سرنگونی 

ها و ققفل زدن  گیرد بلکه تا راندن مالیان به نمازخانهنمی

توپ, تانک, "یابد. وقتی مردم ما میگویند:  بر در آن ادامه می

به همین موضوع اشاره دارند.    "فشفشه / آخوند باید گم بشه

شده خسته  همهآنها  در  آخوند  حضور  از  ساحتهای  اند  ی 

که  جایی  بهمان  برگردانند  را  آنها  میخواهند  و  زندگی 

کارشان در آنجا موضوعیت دارد یعنی مسجد و حوزه. آخوند  

وت را باید از هر جای دیگر بیرون کرد. آخوند حق ندارد قضا

کند زیرا در ایران آینده منبع قانون دیگر شرع نیست بلکه  

مردم و مجلس قانونگذاری آنهاست. آخوند باید از آموزش و  

میتواند سر کالس درس   تنها  رانده شود و  بیرون  پرورش 

از   را  نمازخوانیش  بساط  باید  آخوند  بیاید.  تطبیقی  دین 

جداست   ادارات و پادگانهای ما جمع کند. اگر دین از دولت

خواندن دعای بامدادی در مدارس عمومی باید موقوف شود 

اهلل اجباری نباشد. آخوند  و دیگر آغاز سخن یا کتاب با بسم

را باید پیش از هر چیز از ساحت زبان گفتاری و نوشتاری 

بیرون راند. من همین جا از روشنفکران میخواهم که دیگر 

نقالب رائ  که پس از ا   "اجماع "به جای اصطالح آخوندی  

 .را به کار ببرند "اتفاق نظر" شده, همان اصطالح خودمانی 

ممنوعیت  عمامه     برای  جنبش  یک  آغاز  شاید  پرانی 

پوشیدن رخت آخوندی در فضای عمومی باشد. آخوندها از 

اعتماد مردم سو استفاده کردند و این رخت را لباس زور و  

انوی تنها میتوانند  اند و اکنون تا اطالع ثتزویر خود قرار داده

آنرا در مسجد یا حوزه به تن کنند نه در خیابان و مترو. من  

ترکیه گریختم دیدم که   1362وقتی در سال   به  ایران  از 

حضور  ترکیه,  در  آخوندی  رخت  پوشیدن  ممنوعیت 

منحوس آنها را کمرنگ کرده . البته در حال حاضر نمیدانم  

آنجا چه    پس از ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان در

قانون کمال آتاترکی چه آمده است,  بر سر آن  میگذرد و 

ولی تصور میکنم که برقرار کردن این قانون در ایران مناسب  

باشد. با این کار, ما حق آزادی انتخاب پوشاک را از مالیان  

به مکان میکنیم: به مسجد و   تنها آنرا محدود  نمیگیریم, 

آخو حضور  وقتی  آینده,  در  شاید  اجتماع  حوزه.  در  ندها 

کمرنگ شد این ممنوعیت را بتوان لغو کرد. ولی در حال 

جمهوری   مخالف  آخوندهای  که  میکنم  تصور  من  حاضر 

اسالمی باید از الگوی محسن کدیور پیروی کنند و همچون  

با   و  بگذارند  کنار  را  تزویر  و  زور  رخت  این  داوطلبانه  او 

ی اسالمی  جنبش انقالبی مردم ایران برای سرنگونی جمهور

کنند همراهی  شغلیشان  مکان  به  آخوندها  بازگرداندن             .و 
 دو وبیست ودوازدهم نوامبر دوهزار 
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 احمد سیف 

 
 پی آمدهای یک فرهنگ استبدادی 

 استبدادزده  فرهنگ و ذهنیت  یکیکی از اولین پی آمدهای  

در   است.  جامعه  در  ورزی  اندیشه  و  اندیشه  شدن  تباه 

کنارش، وقتی هیچ چیز بر مدار قانون و منطق نمی گردد،  

ولی همین جا بگویم    .نتیجه البته هرج و مرج گسترده است

که درشرایط تاریخی متفاوت هرج و مرج همیشه و همه جا  

شود. مستقل از شکلی که این  نمی  به یک صورت پدیدار  

رج به خود می گیرد، پی آمد انکار ناپذیر این هرج هرج و م

ومرج گسترده تباه شدن منابع انسانی و طبیعی در چنین  

مورد بهره   منابع اش  جامعه ای است که نه آن گونه که باید

داری قرار می گیرد و نه آن گونه که الزم است در چنین  

 جامعه ای حق به حق دار می رسد.

فرهن یک  آمدهای  پی  به  بازتاب  استبدادزده  وذهنیت  گ 

شکل و صورت گوناگونی در می آید. سعی می کنم دراین 

 فصل به نکاتی کلی دراین زمینه اشاره کنم.  

ایران اگرچه عقب مانده ترین کشور جهان و منطقه نیست  

ولی درعرصه های فرهنگی، بخصوص در برخورد به زن و  

راه بس  ادعاهایبرابری جنسی، برخالف   یار  خودمان، هنوز 

  1357این درست است که از بهمن    زیادی در پیش دارد. 

این  تشدید  موجب  احتماال  مذهبی  حاکمیت  سو،  این  به 

مصائب شده است ولی اشتباه خواهد بود اگرگمان کنیم که 

مشکالت ما دراین زمینه از آن تاریخ آغاز شده است و در  

  - اگرچه به عنوان یک جامعه مذهبی گذشته چنین نبودیم.

ر آن مذهب همیشه نقش بسیار موثر و مهمی داشته  که د

به بررسی نقش مذهب پرداخت ولی به گمان    -است باید 

من، تاکید بیش از اندازه برروی نقش مذهب گمراه کننده  

فرهنگ  را  آن  توان  می  که  چه  آن  بررسی  به  باید  است. 

ایرانی مان نامید پرداخت که البته یکی از وجوه آن باورهای 

دلیل من هم برای این ادعا به سادگی این   .  مذهبی ماست

حتی در میان ایرانیانی که عقاید و باورهای استوار است که 

ندارند ویا حتی چپ اندیش اند، ما شاهد نگرشی    هم  مذهبی

راستی  به  آور،  شرم  نگویم  اگر  که  هستیم  زنان  مقوله  به 

 متاسف کننده است. 

در   دختر  و  زن  وضعیت  که  گفت  باید  کلی  با  بطور  ایران 

عوامل  عوامل فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد که اگربا  

محدودکننده نقش و موقعیت زنان درجامعه بطور مفید و  

زن و دختر را به حاشیه می  این عوامل  مقابله نشود،    موثری

و   اقتصادی  اجتماعی،  درمسایل  را  آنها  مشارکت  و  راند 

خصوص  سیاسی به حداقل می رساند. اگرچه این سالها، به 

درپیوند با تحصیالت دانشگاهی، دختران مشارکت بیشتری  

دارند ولی میزان مشارکت شان در بازار کارو یا درمقامات 

ضایت  ر  برای این عصر وزمانه  تصمیم گیرجامعه به هیچ وجه

بخش نیست. در بخش اشتغال، موقعیت برتر از آن مردان  

بیشتری   تحرک  از  گوناگون  دالیل  به  مردان  و  است 

اقتصاد هنوز برخ زنان در بخش رسمی  . مشارکت  وردارند 

 -محدود است و بخش عمده کارزنان در بخش غیر رسمی

انجام می گیرد که نه فقط بدون مزد بلکه    -اقتصاد خانواری

از آن گذشته، بیشتر به چشم » ادای    24 ساعته است و 

تاریخی   درذهنیت  شود.  می  نگریسته  آن  به  وظیفه« 

برتری« دارند و این  ایرانیان، مرد و پس ر به زن و دختر » 

روزمره  زندگی  های  عرصه  از  بسیاری  در  را    هم  باور  خود 

نشان می دهد. نوزاد پسر وقتی که حتی از سوی مادرخود  

هم ناز می شود، » دودول طال« می شود!! البته نوزاد دختر  

را » عروسک فرنگی« می نامند و کم نیستند خانواده هائی  

به دنیا آمده دختر باشد مادر وپدر را دلداری  که وقتی نوزاد  

د، انشااهلل دفعه دیگر،  یمی دهند که » خیلی ناراحت نباش

 نوزادتان پسر می شود!« 

اگرچه از بررسی عوامل فرهنگی نباید غفلت کرد ولی عوامل 

اقتصادی و اجتماعی نیز در شکل بخشیدن به این ذهنیت  

عهد دقیانوسی ما دخیل اند. ناگفته روشن است که قصدم 
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به هیچ وجه توجیه این نابرابری ها و تبعیض ها نیست، به 

سخن دیگر بگویم و بگذرم که اگرچه هیچ عاملی تبعیض  

ود را توجیه نمی کند ولی شاید در نظر گرفتن عوامل  موج

اقتصادی و اجتماعی کمک کند تا علت این تبعیض را اندکی 

بهتر بفهمیم. در جوامعی که یک نظام مفید و کارآمد رفاه 

نیاز  ندارد، پدر و مادر در دوران کهولت خویش  اجتماعی 

دارند که از سوی فرزندان خویش مورد حمایت قرار گرفته 

اقتصادی    و فعالیت  حوزه  بودن  محدود  بشوند.  نگهداری 

بتوانند  که  دهد  نمی  را  امکان  این  آنها  به  زنان،  مستقل 

چنین خدماتی را به والدین ارایه نمایند واز جمله به همین 

دلیل، » مسئولیت« حفظ و نگه داری والدین در کهن سالی  

اغلب به گردن پسرمی افتد و شاید به این خاطر هم باشد 

 که زمینه برای تداوم این تبعیضات، فراهم می شود.  

از سوی دیگر، فرهنگ و ذهنیت مردساالرانه هم داریم که  

به خاطر مجموعه ای از عوامل، برای مرد » حساب جداگانه« 

بازمی کند. تاسف در این است که حتی وقتی این ذهنیت  

و   برابری  به  باور  با  که  این  نه  گرفته می شود  پرسش  به 

ی جایگزین شود بلکه، همان باور به نابرابری، منتها به  آزاد

یابد. به عبارت دیگر، ذهنیت ما   شیوه ای دیگر تداوم می 

هم چنان برمبنای نابرابری و تبعیض باقی می ماند. آن چه  

تغییر می کند این که تبعیض بر علیه گروه دیگری اعمال 

یاه و  می شود. بگویم و بگذرم که این دو گانه بینی، این س

درذهنیت    بسیار اساسی  مشکلیسفید دیدن و این ثنویت  

است که باید به جد با آن مبارزه کنیم و بپذیریم که در    ما

کنارسیاه و سفید، انواع و اقسام رنگهای » خاکستری« هم  

چالشگر  ذهنیت  دراین  آن.   نه  اندو  این  نه  که  داریم 

ش قابل مردساالری در ایران، به دالیل کامال قابل فهم، بخ

توجهی از آنان، زنان هستند که شماره قابل توجهی از آنها، 

ادعا های » فمینیستی« هم دارند. تا این جا حرفی نیست.  

بخش   هم متاسفانه ولی تاسف دراین است که در این طیف

برابر ای  جامعه  خواهان  توجهی  نیستند.    قابل  انسانی  و 

نقد زشتی ها، به تعبیری، خواهان » حق برابر«    خسته از 

  مردان به عنوان مثال،  برای انجام همان زشتی ها هستند.  

آباد شده این  دارند  در  زنی  این   .» حق« چند  از  شماری 

دارند،   دوستان، موضع  نابرابری  این  برعلیه  درستی  به    که 

برای رسیدن به » برابری« می پرسند چرا زنان دارای این  

تحت دو » ما  از  ، به گمان من،حالیکه  » حق« نباشند! در

زشتی« زیبائی بیرون نمی آید. آن چه که باید بشود و بیشتر  

و در    هم بشود، نقد » چند زنی« است نه این که در کنارش

مدافع » چند شوهری«   پوشش رسیدن به یک جامعه برابر، 

  زشت زبان اند و   باشیم!  شمار قابل توجهی از مردساالران

دارند. شماری  بدزبانی می کنند و حرمت دیگران نگه نمی  

نیز جواب کلوخ انداز را با سنگ می دهند. زبان شان    زناناز  

به   ناسزاگو است. وقتی می رسیم  اندازه زشت و  به همان 

توزیع قدرت در جامعه و یا حتی در درون خانوار، نه این که 

بلکه در   باشیم  برابر در قدرت  مدافع، شراکت مسئوالنه و 

توجهی قابل  بخش  ازموارد،  چالشگران،    بسیاری  این  از 

شماری   را به » زن« می دهند.  درمعادالت قدرت دست باال

از این دوستان حتی بحث را به مسایل تبارشناسی کشانده  

است!! من   از » جنس« بهتری  انگار »ژن« خانمها  اند که 

پس از تجربه زندان   .دروغ چرا،  این بحث ها را نمی فهمم

می   ئوالنش زن بودند،که تقریبا همه مس ابوغریب در عراق،

داشتن رحم   تنها  نویسنده امریکائی،  به قول یک  دانم که 

برای » انسان« بودن کافی نیست! ما نیاز به نگرشی تازه به 

این مسایل داریم که به یک تعبیر از» جنسیت« فراتر برود  

و »انسان« را مستقل از جنسیت در مرکز کائنات قرار بدهد. 

یست که این نگرشی که درمیان ،  بیهوده  نببه این حسا

شماری از این چالشگران مردساالری وجود دارد، به دنبال  

می   در  ذلیل«  »زن  چون  مضحکی  عبارات  سراز  خویش، 

آورد. می خواهم این را بگویم که ما ظاهرا جان به جان مان 

که بکنید نمی توانیم مناسباتی بر مبنای برابری جنسیتی  

باشیم. اگر »مردساالر براساس  داشته  نباشیم، پس، البد   »

همین جا   و  بشویم!  ذلیل«  زن   « باید،  مان،  بینی  دوگانه 

بگویم که اگرچه مردان به خاطر، موقعیت »مسلط« خویش  

این   تداوم  در  زنان  نقش  از  ولی  دارند  تری  مخرب  نقش 

فرهنگ منحط غافل نمانیم. بدون این که از کسی بخواهم  

ها نوشته  در  حتی  که  گفتم  ببرم  از  اسم  بسیاری  ی 

فمینیست های ما هم شما این باور به » نابرابری« را می  

بینید. تفاوت شان با مردساالران در این است که آنها، زن  

این »بی   از  ناگفتنه روشن است که  برتر« می دانند!  را » 

راهه« به سرمنزل مقصود نمی توان رسید. البته که عده ای  

مالند می  را شیره  کوشیدو حتی خوا  -سرشان  سر    -هند 
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دیگران را هم شیره بمالند ولی مشکالت و مصائب فرهنگی 

 ما روی دستهای ما می ماند. 

ایران عزیز، زمینه فرهنگی ما عمدتا پذیرای دختری    باری در

به اصطالح بی زبان باشد. هرکدام  است که مطیع، ناتوان، و

ارزشگزاری   نباشد،  دختری  در  اگر  خصوصیات  این  از 

ما   و  اجتماعی  زشت  به صفتی  را  آن  که  است  به صورتی 

ناپسند تبدیل می کنیم. دختری که » مطیع« نباشد، که 

و   »سرکش«  باشد،  چنین  این  باید  چرا  نیست  معلوم 

»سلیطه« می شود. البته توجه دارید که سلیطه هم واژه ای 

» مونث« است، یعنی، فقط در مورد زنان کاربرد دارد! یعنی 

« نمی گوئید. جالب است پسری  شما به یک مرد »سلیطه

بدترین   که این چنین است، »باشهامت« و »مستقل« و در

منفی   باز  تواند  می  که  شود  ارزیابی می  »گستاخ«  حالت 

دریده   « نباشد، حتما  زبان  بی  که  باشد. دختری  نداشته 

دهان« است و آقا پسری که زبان بازی کند، همگان از »  

ئیم. دختر را از ابتدای  شیرین زبانی اش« داستان ها می گو

تولد این گونه بار می آوریم که »یک همسر و یک مادر« 

خوب باشد. مادر هم که می دانیم، » بهشت« زیر پایشان  

که  گویند،  می  آنها  به  هم  بهشت«   « درهمان  ولی  است 

هم   تان  پسرک  چپ  بیضه  دیه  از  تان،  دیه  باشد  یادتان 

ی » زنانه« کمتراست! در این فرهنگ منحط، مسئولیت ها

 به مقدار زیادی مشخص است: 

 پرورش کودکان

 نگه داری بیماران و کهن ساالن 

 تمیز کاری  اداره خانه، آشپزی، شستشو،

  ، اقتصاد  زنان در  کار  یادآوری کنم که  را  می خواهم این 

ماند.   می  باقی  نامرئی«   « کار  یک  صورت  به  عمده  بطور 

و  ور سیاسی  ساختار  در  فقط  نابرابرنه  و  ابط  اقتصادی 

فرهنگی جامعه، حضور سنگینی دارد، بلکه، حتی در درون  

خانوار هم از سوی پدر و مادر و وابستگان تولید و بازتولید 

در  را  تاثیرش  نابرابری،  بازتولید  این  که  البته  و  می شود. 

تداوم نابرابری در نهادها هم می گذارد. یعنی می خواهم به  

نیستند کسانی که فکر   این نکته اشاره کنم که اگرچه کم

خودمان   ذهنیت  در  خودمان  که  این  بدون  کنند  می 

آن خانه یا  این  سرنگونی  با  صرفا  مسایل  این  کنیم  تکانی 

حکومت درست می شود، من برآن سرم که تا زمانی که این  

کوچکترین  مکانیسم در  را  نابرابری  کننده  تولید  های 

ابتدا  -واحدش نها  در  یعنی  در  سپس  و  خویش  د  ذهن 

معجزه  -خانوار هیچ  نبریم،  بین  افتاد.  از  نخواهد  اتفاق  ای 

دولت ها می آیند و می روند و اگرکسانی که آن دولت ها  

را چه به صورت دموکراتیک و چه به صورت خودکامه اداره  

در   ذهنیت  همین  باشند  ذهنیت  این  حامل  کنند،  می 

اگرچه  یعنی  شود.  می  منعکس  شان  های  گیری  تصمیم 

ومنکر   نهادها  وضعیت    اهمیت  این  تصحیح  برای  قوانین 

نیستم ولی معتقدم که عمده ترین عامل، به واقع تصحیح  

ذهنیت خود ماست. ذهنیتی که آزادی و برابری همگانی را  

در نشناسد،  رسمیت  به  جنسیت،  نژاد،  از  عمل    مستقل 

 همینی می شود که در حال حاضر داریم. 

مثال در نظر بگیرید که درخصوص مکانیسم تولید نابرابری،  

ی برای کودکان ئاز همان اول کار چه نوع اسباب بازی ها

خود تهیه می کنیم. اگر کودک » دو دول طال« باشد، که  

بخش عمده اسباب بازی اش به صورت تفنگ و مسلسل و 

تانک در می آید که به واقع نماد »قدرت« در جامعه اند.  

نت دوست بار می  را خشن و خشو یعنی به واقع داریم پسر 

آوریم.  ولی برای دختر، هم در بهترین حالت عروسک تهیه  

می کنیم و سیسمونی بچه و حتی مینی آشپزخانه که از  

همان سنین خیلی پائین » جایگاهش« را بشناسد. و بعد، 

و مینی    با چه شوق  این  در  را  پخته«  غذای   « هم  ذوقی 

خدا پدر   نعلبکی ها می خوریم و به به و چه چه می کنیم!

از را  شماری  ما  اخیر   مخترعین  سالهای  در  که  بیامرزد 

که  اند  کرده  اختراع  هم  شاشو  و  کن  گریه  عروسکهای 

دخترکان ما، هم کهنه عوض کردن یاد بگیرند و هم این که  

تمام این   با  تجربه کنند.  را  نوزاد  چگونگی » آرام کردن« 

  - ی شویماین جا البته زیاد تبعیض قائل نم  -اوصاف، اگر بچه

هر ام،  آمده  کجا  از  من  بپرسد  و  کند،  را    کنجکاوی  دو 

جنگل   الی  یا  که  دهیم.  می  فریب  جنسیت  از  مستقل 

پیدایت کردیم. و یا فرشتگان و مالئک آوردند و همین جا  

مشاهده    -یاد یک لطیفه انگلیسی می افتم که وقتی پسرک

می کنید این جا که صحبت از » خوش زبانی« است، طرف 

ا پدر  -ستپسر  می    از  و خواهرش  درباره خود  مادرش  و 

پرسد و همین جواب های پرت را می گیرد، با تعجب می  
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گوید، یعنی شما می گوئید که در این خانوار هیچ کس با  

 هیچ کس دیگر رابطه جنسی ندارد!!! 

فعالیت  محدوده  که  بگویم  خواهم  می  کلی  بطور  باری، 

به صورت یک دختر، عمدتا » خصوصی« باقی می ماند و  

التبه که موقعیت پسر از این   نقش اجتماعی در نمی آید. 

نظر، تفاوت دارد. در تعطیالت تابستان، دختر در آشپزخانه  

و پسر هم همراه پدر به مغازه و بازار    به مادر کمک می کند

وجوه  این  سالها،  این  اگرچه  بگویم  جا  همین  رود.  می 

هیم، در گذشته  مشخص تر شده اند ولی خودمان را فریب ند

 هم وضع چنین بود ولی به این صورت علنی نبود. 

نمایندگی هم  به  توانند  زنان درایران می  اگرچه به ظاهر، 

برسند ولی حوزه های زیادی است که از آنها خبری نیست.  

و یا دولت سازندگی   دولت اصطالح طلب آقای خاتمی،  در

آقای    داشتیم و دولت اصالح ناپذیرنوزیر زن    آقای هاشمی

در دور دوم  .  نداشتوزیر زن    هم در دور اول  احمدی نژاد

مجلس   به  زن  وزیر  سه  نکند  خطا  ام  حافظه  اگر  که  بود 

معرفی شدند که مجلس هم به دوتا از زنها رای اعتماد نداد.  

البته تعدادی نماینده زن داشتیم و داریم که با اندکی دقت،  

و    ه دارندذهنیتی« مردان»روشن می شود که اکثریت شان  

 .  در اقدامات ضدزن مجلس به واقع علم دار دیگران اند

باید به اشاره بگذرم که نابرابری جنسیتی، به مقدار زیادی 

با نابرابری های دیگر و با فقر گره می خورد. یعنی زنانی که 

در   نظر  این  از  دارند  مستقلی  وضعیت  اقتصادی  نظر  از 

زنانی ولی  هستند  بهتری  مراتب  به  این   وضعیت  فاقد  که 

استقالل اند هم چنان مجبورند سلطه مرد را در مناسبات  

 بپذیرند.

در   ها  فعالیت  کردن  اجتماعی  فرایند  که  است  این  نکته 

خانوار به گونه ای است  که مدافع این مناسبات مردساالرانه  

است و وظایف ومسئولیت ها را به گونه ای تعریف می کند  

م این  تثبیت  و  تداوم  موجب  شود.  که  می  نابرابر  ناسبات 

پذیرش این مناسبات نابرابر از سوی مردان، در قانون گزاری  

 ها و دیگر فعالیت های عمومی انعکاس می یابد. 

  « از  کننده  خفه  شدت  به  مفاهیمی  پذیرش  با  پسران 

به  که  است  این  انتظار«   « شوند.  مرد« می   « مردانگی«، 

نان  « باشند،  قوی«   « باید  مرد«   « یک  »    عنوان  و  آور« 

البته که انجام این » وظایف«    دختر  مدافع« زن و خود و 

بدون » سلطه« غیر ممکن است. پسران نه فقط این باورها 

را در پیوند با دختر و زن شریک زندگی خویش دارند که 

می   تعجب  چرا  وقت،  آن  نیز.  و خواهر خود  مادر  باره  در 

 ی شود؟ کنیم که همین فرهنگ منحط، تولید و باز تولید م

 
*آنچه خواندید بخشی بود از یک کتاب هنوز 

منتشرنشده که به این موضوع در کلیت خویش  
 پرداخته است.

 

 

 

 
 عکس از:

 مسعود  
 معمار
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 جید نفیسی م 

 
 نگاهی به کتاب»ایرانیان« اثر ساندرا مکی روان ملی ما:  

 
جنبش انقالبی اخیر بر همبستگی ایرانیان افزوده و مفهومی  

از محدوده  که  آفریده  ملت  باستان"ی  از  ایران  "و    "ایران 

می  "اسالمی همه فراتر  و  در  رود  را  ایران  شهروندان  ی 

رود تا از  گیرد. آیا در اثر این جنبش انقالبی, ایران میبرمی

  درآید؟   "ودخ  برای"  ملتی   حالت  به  "خود  در"صورت ملتی  

 مقاله  این   در   پیش  سال  بیست   من  که  است  موضوعی  این

  شرایط   این  در  را  آن  خواندن  رو  این  از  و  امپرداخته  بدان

 .ن. م. میدانم  مفید, جدید

آیا ملت ها روح دارند؟ نویسنده آمریکایی ساندرا مکی که 

»ایرانیان:  کتاب  در  را  خود  مشاهدات  و  مطالعات  نتیجه 

گرد آورده به این پرسش   1روح یک ملت«پارس، اسالم و  

ای از دو فرهنگ  دهد. او روح ایرانی را آمیزهپاسخ مثبت می

داند و آشوبهای روحی ملی ما را ناشی  پارسی و اسالمی می

خواند: »تقدس جمهوری  از عدم پذیرش این دوگانگی می

اسالمی از اسالم مانند تفاخر شاه نسبت به ایران باستان، دو  

کند. انقالب به ود در روان ملی ایرانی را نفی میسنت موج

جای این که این دو سنتِ هویت فرهنگی ایرانی را با یکدیگر  

پیچیده  فصل  آخرین  نگارش  به  تنها  خود  سازد  ترکیب 

و   خود  شناسایی  راه  در  ایران  درد  پر  و  طوالنی  رنجنامه 

پردازد.«)پیش گفتار صفحه جایگاهی در جهان پیرامون می

9) 

عقیده او همچنان که تمدن مغرب زمین بر دو پایه یونانی  به  

ه رومی و یهودی ه مسیحی استوار است، فرهنگ ایرانی نیز  

قرار   شیعی  ه  اسالمی  و  زرتشتی  ه  پارسی  مدار  دو  بر 

ایران   دارد:»ایرانیان چه کسانی هستند؟ آنها وارثان تمدن 

اسالم و  داران  باستان  میراث  غربیان  که  طور  همان  اند 

مسیحی  ف و  یهودی  دینهای  و  روم  و  یونان  های  رهنگ 

از   را  شرعی  که  غربیان،  برخالف  اما  هستند. 

کنند، ایرانیان هرگز میراث انسانی  شخصی)سکوالر( جدا می

اند.)فصل سیزدهم صفحه  خود را از مرثیه خدایی جدا نکرده

378 ) 

 
می چپ  سنت  از  که  من  و برای  »روح«  واژه  دو  هر  آیم 

توانم روح را تصویری ناساز دارند. البته می»ملت« طنینی  

مجازی برای »ناخودآگاه قومی« و فرهنگ سنتی بدانم، ولی  

واژه های»ملی« و »ملت« در قاموس سیاسی من مفهومی  

ام که طبقاتی بیندیشم  مبهم و مشکوک دارند. من آموخته

و افق دید خود را ماورای مرزهای ملی بگسترانم: ملت یک  

است که با پیدایش بازار داخلی سرمایه داری    مفهوم تاریخی

آید و در پوشش دولت سیاسی جدید بورژوایی  به وجود می

توانم میان این مفهوم  کند. حاال چگونه میعرض اندام می

طبقاتی ه تاریخی از ملت و درک مشخص آمیزه پارسی ه  

اسالمی روح ایرانی پیوندی به وجود آورم و از پذیرش هویت 

 د طفره نروم؟ ایرانی خو

پدیده ایران  از  ملی  دوره مفهوم  در  است.  جدید  ای 

هخامنشی سخنی از ایران در میان نیست. تنها داریوش در  

کتیبه ی بیستون در میان بیست و سه کشوری که خود را  

از   میخواند،  آنها  و   "آریا"شاه  کنار خوارزم  در  )سرزمینی 

آنجا  سغد( سخن می گوید که خاندان هخامنش در اصل از

به پارس کوچیده اند. در میان این بیست و سه کشور، پارس  

در درجه ی اول و ماد در درجه ی دوم قرار دارند و سایر  

که  است  دلیل  همین  به  هستند.  آنها  مقهور  کشورها 

گوید و  هرودوت در کتاب تاریخ خود از »پرسیا« سخن می

شهرت   نام  همین  به  معاصر  دوران  تا  غرب  در  ما  کشور 

میمی صحبت  سرزمین»ایرانوی «  از  اوستا  در  شود:  یابد. 

در  خیوه  با  شاید  که  مرکزی  آسیای  در  کوچکی  قلمرو 

 .ازبکستان امروزی تطبیق نماید

بار در سکه به  نخستین  ها و متون دوره ساسانی ست که 

خوریم. نمونه برجسته آن»کارنامه مفهوم »ایرانشهر« برمی

https://iroon.com/irtn/assets/majidnaficy_260/blog/18823/blog_iran.jpg
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مشخصات آرمان قومی    اردشیر بابکان« است که در آن همه

شود: یک ناجی ایرانی در برابر شاهی انیرانی به پا  دیده می

خیزد و پس از پانصد سال انتقام خون داریوش سوم را  می

می گجسته  اسکندر  به  از  را  خود  نیای  آرمانشهر  و  گیرد 

می بنیان  گذشته  طالیی  عصر   .گذاردالگوی 

 
یوند خونی  اردشیر از طریق نیای خود ساسان با داریوش پ

دارد. به عالوه هنگام گریز از دست اردوان پنجم، فره ایزدی  

آورد و آن را در هیأت قوچی بر اسب خود را به دست می

 .نشاندمی

در»شاهنامه« فردوسی سخن از ایران هست اما نه به عنوان  

برادر   یونانی  اسکندر  ایرانی.  قوم  قالب  در  که  ملت،  یک 

د و جنگ میان این دو پیش  شوی ایرانی خوانده می"دارا"

از این که جنبه ملی داشته باشد نزاع دو برادر است. همان  

طور که رزم میان ایرج، تورج و سلم. کیخسرو شاه ایرانیان 

می شمار  تورانیبه  افراسیاب  او  مادر  نیای  اما  و  رود  ست. 

شود خود  رستم که یل تاج بخش شاهان ایران خوانده می

 .از سوی مادر تازی است

سرزمین ایران فردوسی نیز مرزهایی متفاوت با ایران امروز  

شود دارد که اگر چه از رود جیحون در شمال شرقی آغاز می

اروندرود می  به  غربی  در جنوب  هایی و  اما سرزمین  رسد 

 .گیردچون زابلستان و مازندران را در برنمی

برمی ملت  واژه  به  ما  که  است  قاجار  دوران  خوریم،  در 

مسلمان    اصطالحی غیر  اقوام  به  عثمانی  دارالسالم  در  که 

شود و سپس به تدری  چون ارمنیان و یونانیان اطالق می

گیرد و همراه با دیگر  معادل مفهوم جدید»ناسیون« قرار می 

یابد. مفهوم های جدید اروپایی به سرزمین ما راه می اندیشه

ره ملی از ایران و تب بازگشت به ایران باستان از همین دو

 .شوداست که آغاز می

علی ماهنامهفتح  صبا  تازه خان  توصیف جنگهای  ی  در  ای 

نویسد. یغمای جندقی در  ملی عباس میرزا علیه روسها می

آورد. چاپ کتاب نویسی روی میتذکره خود به پارسی سره

شناسان فرانسوی  »اوستا« در هندوستان و اکتشافات باستان

س در تخت جمشید که از  در شوش و فرهادمیرزا والی فار

می آغاز  شاه  ناصرالدین  روشنفکران  زمان  ستایش  شود، 

  2انگیزد.ایرانی را نسبت به عصر طالیی ایران باستان برمی

خصلت ضد استعماری انقالب مشروطیت، راه را برای رشد  

از   1935گشاید. رضاشاه در سال  روحیه ملی می استفاده 

را ممنو ایران  پایه های ع میواژه »پرسیا« به جای  کند و 

سازد. شکوه سلطنت خود را بر آرمان پردازی ملی استوار می

این   در  ما  مهم  نویسندگان  از  بسیاری  برای  باستان  ایران 

توان  آید چنان که میدوره به صورت گفتمان اصلی در می

تاثیر آن را در کتاب های »انیران« و »پروین دختر ساسان«  

 .اثر صادق هدایت دید

مرگ  اندیش فردای  همان  از  اسالم  صدر  به  بازگشت  ه 

می آغاز  اسالم[  دوران محمد]پیغمبر  در  بویژه  و  گردد 

گیرد. مردم بی چیز از اشرافیت  خالفت بنی امیه شدت می

نوین اسالمی که وارث خزائن و سنن دربار شاهان مصری و  

گیرند و به سادگی دوران صدر اسالم ست فاصله میایرانی

و خواستار بازگشت به بهشت از دست رفته   خورندغبطه می

می به  خود  شورشیان  جا  هر  که  اینجاست  جالب  شوند. 

رسند)چون فاطمیان در مصر، اسماعیلیان در  حاکمیت می

کوتاه خود  مدتی  از  خراسان( پس  در  و سربداران  الموت 

می در  نوین  اشرافیتی  صورت  به  بذر دوباره  و  آیند 

درشورش را  جدیدی  صدرگرای  به    های  شهروندان  ذهن 

می قاعده  وجود  این  از  صفویان  شیعی  حاکمیت  آورند. 

 .مستثنی نیست

در قرون جدید، جنبش های اسالمی در برخورد به تمدن  

متفاوت می بازگشت گرایان که غرب دو شکل  یکی  یابند: 

هوادار   های  اسالمیست  پان  یا  عربستان  در  وهابیان  چون 

ایر و  مصر  در  اسدآبادی  الدین  تشکیل  جمال  خواستار  ان 

شوند، و دو دیگر اصالح طلبانی چون  حکومتهای مذهبی می

باب، بهاءاله و احمد کسروی که در پی عقالنی کردن دین  

بر می نو  با دنیای  تطبیق آن  این دو گونه جنبش  و  آیند. 

تا   یابد  نیز ادامه می  های دینی در دوران سلطنت پهلوی 

شوند که وفق میبازگشت گرایان م  1357این که در سال  

به  فقیه  والیت  قالب  در  را  محبوب خود  اسالمی  حکومت 

 .وجود آورند

های اجتماعی معموال برای این که آرمانشهر نوین خود  جنبه

کنند  را تجسم بخشند عصر زرینی را در گذشته جستجو می

دهند. سلطنت پهلوی  و آن را سرچشمه الهام خود قرار می

مشرو انقالب  وارث  را  خود  میکه  اعالم  عصر  طیت  کند 
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یابد و جمهوری اسالمی  طالیی خود را در ایران باستان می

 .در خالفت پن  ساله علی

تنها   یا اسالمیت  ایرانیگری  اما نکته مهم در اینجاست که 

گروهپرچم آرمانی  انگیزههای  و  هستند  خاص  های هایی 

نمی نشان  را  انقالب  سیاسی  و  عدالت  اقتصادی  دهند: 

اجتماعی، استقالل ملی و مردم ساالری )دموکراسی( ه اینها  

انقالب  با  که  جنبشی  اساسی  های  خواسته  هستند 

شود، در نهضت ملی شدن صنعت نفت مشروطیت شروع می

انقالب  ادامه می نظام سلطنت را از میان    1357یابد و در 

 .داردبرمی

بیش    مبارزه برای تامین آزادی، برابری و استقالل ملی کم و

سطح   در  جدید  عصر  اجتماعی  انقالبات  اصلی  مضمون 

می تشکیل  را  آرمان  جهانی  جانب  از  که  چند  هر  دهند 

باشند.   از مه آرمانی پوشیده شده  پردازان آن در هاله ای 

انقالب کرامول که منجر به برافتادن موقتی نظام پادشاهی  

می انگلستان  گرایانه در  ناب  جنبش  یک  شود 

به دوران صدر مسیحیت نظر دارد، و  هاست کپروتستان ه 

یک نهضت غیرمذهبی ست    1789انقالب کبیر فرانسه در  

الهام می باستان  روم  و  آتن  از  های  که  این جنبش  گیرد. 

آزادیخواهانه پس از فراز و نشیبهای بسیار در انگلستان و  

توانند نظام های سیاسی  رسند و مردم میفرانسه به ثمر می

 .یک به وجود آورندپایدار و دموکرات

در کشورهای مردم ساالر همه مردم قانونا برابرند و در ابراز  

این  اندیشه در  دلیل  همین  به  آزاد.  خود  احساسات  و  ها 

ی آرمانی درآمده ست که از هالهسرزمینها»ملت« مفهومی

اما در کشور ما  و واقعیتی اجتماعی به خود گرفته است. 

زیرا یک گروه خاص)در  ست،  ملت هنوز یک مفهوم آرمانی

بر  گرایان(  فقیه  والیت  امروزه  و  طلبان  سلطنت  گذشته 

کنند. تا هنگامی که ما ایرانیان  شهروندان ایرانی حکومت می

ایم در پیشگاه قانون برابر باشیم و آزادانه نمایندگان نتوانسته

انتخاب کنیم، هنوز  تصمیم گیرنده  نهادهای  برای  را  خود 

هستیم   اجازه ملتی»در خود«  که  خود«. چرا  »برای  نه  و 

و   بگیریم  تصمیم  خود  سرنوشت  تعیین  در  آزادانه  نداریم 

 .مجبوریم فرمانبردار گروهی خاص باشیم

روح یا به عبارت دیگر فرهنگ ایرانی فقط محدود به فرهنگ  

فرهنگهایی   خرده  همه  شامل  و  نیست  اسالمی  یا  پارسی 

تعلق دارند.   شود که شهروندان گوناگون این کشور بدانمی

یک یهودی اصفهانی که نیاکانش از دوره کورش در ایران 

بهایی کاشانی که باید عقاید دینی  زندگی کرده  اند یا یک 

بر سر دار می رود همانقدر خود را انکار کند وگرنه سرش 

دارای روح ایرانی هستند که یک زرتشتی یا مسلمان ایرانی.  

د آنگاه همه فرهنگها و  اگر در ایران مردم ساالری برقرار شو

می رشد  اجازه  فرهنگها  زور  خرده  به  کسی  دیگر  و  یابند 

 .سرنیزه آئین خود را به دیگران تحمیل نخواهد کرد

سازد آمیزه نه خانم ساندرا مکی! آنچه روح ملی ایرانی را می

بلکه حاصل جمع   از فرهنگ پارسی و اسالمی نیست،  ای 

ایرانی ست که   نتوانستهروح میلیونها شهروند  به  هنوز  اند 

دارای   که  زیرا  بخشند،  مادی  کالبدی  خود  ملی  روان 

حکومتی مردم ساالر نیستند. بنابر این آن چه روح ایرانی  

خورد عدم پذیرش و انطباق بین دو پاره ای میرا چون خوره

پارسی و اسالمی آن نیست، بلکه محرومیت از آزادی های 

ی البته بخش مهمی  فردی است. فرهنگهای پارسی و اسالم

می تشکیل  را  ایرانی  فرهنگ  فقط  از  نیز  آنها  ولی  دهند 

از مالکیت گروه کوچکی  هنگامی می توانند رشد کنند که 

های فردی هر شهروند درآیند و در معرض برداشتها و سلیقه

 .ایرانی قرار گیرند

  دووپانزدهم سپتامبر دوهزار

 :پانوشت

1-Sandra Mackey The Iranians: Persia, 
Islam and the Soul of a Nation, New York, 

1996 
این کتاب نه تنها به دلیل برداشتهای سطحی نویسنده آن  

از تاریخ و فرهنگ ایران دارای کمبودهای اساسی ست بلکه  

آور های عینی حاوی اشتباهات خندههمچنین از لحاظ داده

ابوال و  بازرگان  مهدی  نمونه  برای  صدر است.  بنی  حسن 

مبلغ  یک  احمد  آل  جالل  میشوند،  خوانده  مارکسیست 

مارکسیست   گروه  یک  خلق  فدائیان  سازمان  و  مسلمان 

 .اسالمی

2-Edwin Yamauchi, Persia and the Bible, 
Baker Book House, Michigan, 1990 

 10و  7فصل های 
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 مسعود نقره کار 

 
 این بود! قرارمان  

 

قرارمان این بود و هست که ما، اهل قلم تبعیدی، در مبارزه 

با فرهنگ ستیزی و هنرزدایی حکومت اسالمی و دشمنی  

عریان اش با آزادی اندیشه و بیان با دستمایه های فرهنگی  

و هنری و فراخواندن و یاری خواستن از آزادیخواهانِ جهان  

ش و آزادیخواه ،  صدای فرهنگ سازان و هنرمندان آزد اندی

و بازتاب صدای آنان در جهان باشیم، و در راه تحقق آزادی 

 در میهنمان تالش و مبارزه کنیم . 
 

قرارمان این بود و هست به سهم خود در برابر آزاده  و آزادی 

حکومت   الیروبی  ودر  بایستیم   اسالمی  حکومت  کُشی 

قتلگاه اسالمی از میهنمان که آن را به زندان و شکنجه گاه و  

کرده   بَدَل  دگراندیشان   و  جویان  عدالت  و  آزادیخواهان 

که  آزادیخواهانی  و  آزاداندیشان  و صدای  کنیم،  ایفا  نقش 

زندان   بیرون  و چه  زندان  در  چه  اسالمی،  حکومت  دربندِ 

 هستند، باشیم. 
 

اندیشه و بیان و نشر    یِآزاد قرارمان این بود و هست که از  

هیچ حصر    ی ب  ی و اجتماع  یفرد  حیاتِ  یِهاعرصه  یِدر همه

ی، دفاع کنیم ، با این تاکید حقِ همگانبه عنوان  و استثنا  

نیست و    یاین حق در انحصارِ هیچ فرد، گروه یا نهاد  که  

نمهیچ را  کرد  توانیکس  محروم  آن  تکو    ،از   یصدای  با 

  کنیم   تمخالف  ییو رایانه  ی شنیدار  ، یدیدار  یِهابودنِ رسانه

ی  فرهنگ  یِهاها در عرصهشدنِ رسانه  ی صدایو خواهانِ چند

 باشیم.  و هنری

 

با هر گونه سانسورِ اندیشه و  قرارمان این بود و هست که  

مخالف کنیم  بیان  امحا  ت  خواستارِ  ی هاشیوه  یِهمه  یِ و 

مانعِ نشر و چاپ    ، ییا غیررسم  یبه صورتِ رسمسانسور، که  

 ، شویم. شوندیو پخشِ آرا و آثار م

که   هست  و  بود  این  شکوفای  قرارمان  و   یِهازبان   یِرشد 

و پیوند و تفاهمِ   یفرهنگ  یِکشور را از ارکانِ اعتال    متنوِع

 یِو با هر گونه تبعیض و حذف در عرصهبدانیم مردمِ ایران 

ت موجود مخالف  یِ هازبان  یِچاپ و نشر و پخشِ آثار به همه

 کنیم. 

به   که  و هست  بود  این  فکرقرارمان  پلورالیسم   -یحضور 

ی و معیارهای دمکراتیک درعرصه کار جمعی و هنر  یفرهنگ

وفادار بمانیم،  و در این غربت پهناور هم صدا  با نویسندگان 

و شاعران آزاداندیش و آزادیخواه سرزمینمان با فراخواندن  

هاد ها و محافل و حکومت  و یاری گرفتن ازشخصیت ها، ن

ایران   ها و دولت های آزادیخواه مانع نقض حقوق بشر در 

 شویم.  

 قرارمان این بوده و هست که .... 

  

ما، اهل قلم تبعیدی، تالش کرده ایم تا قرار ها و قول هایمان  

را عملی کنیم اما کارنامه پیشارویمان نشان می دهد تالشی 

زم اندیشی، آلوه به خود  نا کافی وآلوده به تنگ نظری و ج

محوری  و خود حق پنداری و فرقه گرایی بوده است.  ما در 

باشیم  عمل نکردیم اما به   "جعبه حرف "آن حد که فقط 

آنچه که قول دادیم  نیز به گونه ای شایسته وفادار نماندیم.  

نتوانستیم حتی یک تشکل   ما در جهان آزاد و دمکراتیک 

 یم. اهل قلم فراگیر سامان ده

بیدار باش صوراسرافیلی ست   ، آزادی  جنبش زن، زندگی 

که نسل نوجوان و جوان بر آن دمیده تا نسل های پیشین  

و آینده را بیش از پیش به مسئولیت های خود آگاه و و به  

تحقق آن ها وادار کند، فرمانی که وادارمان می کند  دست  

و قول   در دست، و شانه به شانۀ  در راه عملی کردن  قرارها

هایمان گام برداریم. این  جنبش به ما یاد آور شده است  

و  ها  کاستی  و  ها  کژی  خاطر  به  بپذیریم   فروتنانه  که 

پیشداوری ها، به عنوان اهل قلم تبعیدی و مهاجر به قرارها 
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و قول هایمان عمل نکردیم، و در غربت بسانِ تک درختانی  

 ک جنگل. پرت افتاده از یکدیگر زیسته ایم نه بسانِ ی 

آزادیخواهانی که در کف خیابان ها، میدان ها، مدرسه ها  

و دانشگاه ها، و در جای جای سرزمین رنگین کمانی مان با  

شجاعتی مدنی و عقالنی صدای آواز آزادی اند حق دارند ما  

پایبند   قرارها و قول هایمان وفادار و  به  فرا بخوانند که  را 

آموختن از آن ها  تنوع    بمانیم و به آن ها عمل کنیم، و با

و رنگارنگی اندیشه ها، سخن ها، قلم ها، پندارها و کردارها 

را به عنوان زیباترین بارقه های هستی و زندگی  انسانی باور  

 کنیم و ارج بگذاریم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 عکس از مسعود معمار                   
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 محسن یلفانی 

 
 آغاز و پایانی برای آغاز یک پایان 

انقالب   دادیرا در رو  ینی سهم امام خم  توانیم  نانیاطم   با

برقرار  رانیا  یاسالم اسالم  یو  و    آشکار  ۀنمون  ی حکومت 

  ی دانست. با اندک  خ«یدر تار  تیشخص   »نقشاز    نظیریکم

م  ی نیبواقع انصاف  و    رفتیپذ  توانیو  حضور  بدون  که 

ا   1357  در  یپادشاه  میرژ  او  «ی»رهبر   ر ییتغ  رانیدر 

همکردینم تغ  یخیتار  تیشخص  نی.   از  پس  که    ر ییبود 

- اسالمی  حکومت  –  دیجد  میمحتوا و حد و حدود رژ  م،یرژ

که هر   ی ایاسیرجال و رهبران س  ان یکرد. از م  نییرا تع  -

ب  کی و  سال  شیکم  عرص  یپنجاه  به    رانیا  استیس  ۀدر 

بودند، ه ابراز   یتوانائ  کی  چیاصطالح استخوان خرد کرده 

او نداشتند    تینس  ی ا انتقادی  راد یا  نیکوچکتر   ن یچن  ایبه 

که بود    اریشاپور بخت   ادی. تنها زندهدندیدیرا صالح نم  یکار

تا در    دیکه کار از کار گذشته بود، کوش  یو هنگام  رید  اریبس

از خود    ی ک ینبرد و فقط نام ن   یراه به جائ  یول  ستدیبرابر او با

تار کار  از  گذاشت.  هم    یم یرح  ی مصطف  ادیزنده  یخیبجا 

محترمانه  اریبس یبه امام، با لحن یاکرد که در نامه  ادی دیاب

مخالفتش را با   ع،یبه عالقه و احترامش به تش  حیو با تصر

برا  ن یدر ا  یمی اعالم کرد. رح  « یاسالم  ی »جمهور   ی نامه 

  ی او از گاند  یخیتار  گاهیجا  اندنیو نما  ینیامام خم  قیتشو

. دانسته  کرد ادیهند  یدموکراس یگذار ان یو نقش او در بن

 ای  ندرا خوا  یمیرح  یمصطف  ۀنام  ینیامام خم  اینشد که آ

های در واقع یکی از نشانهداد.  نبدان    یپاسخ  دانیم کهمینه.  

گونه   این  به  که  بود  همین  امام  »جزئیات«  »فرهمندی« 

شمردند و  بایست پاسخش میپرداخت و همین را مینمی

 شمردند. 

های مذهب از طرف دیگر گاندی در سلسله مراتب شخصیت

هر چه  و  بود  که  هر  نتیجه  در  و  نداشت  تشیع جایگاهی 

توانست عالقه و توجه امام را جلب کند. قلمرو کرده بود، نمی

آموزه از  امام  رهبری  ابزار  و  وآگاهی  ادبیات    ها  و  فرهنگ 

اش کم  رفت. عالقۀ او به مولوی که درباره شیعه فراتر نمی

فینگفته تقویت اند،  و  او  مذهبی  ایمان  خدمت  در  الواقع 

— در واقع بنده  –روحیۀ خوارداشتن هر چه بیشتر انسان  

 تعالی است.  در برابر باری

گذشته از این مراتب زهد و ایمان، دو ویژگی دیگر در تاٌمین  

انقالب  هژم در  امام خمینی  کننده تعیین  57ونی سیاسی 

انقالب  نیروهای دیگر سیاسی درگیر در  تا آنجا که  بودند 

برابر این دو عامل مطلقاً بی دفاع یا خلع سالح خود را در 

خواهی او بود  یافتند. یکی قاطعیت و رادیکالیسم و تماممی

دیگر   نیروهای  گرایش  –که  شاید  انقالبیبجز  ا  ر  --های 

اگر نگوئیم اطاعت    –ناخواه وادار به همراهی و اتحاد  -خواه

در این  می  – او.  تمام عیار  کرد. و یکی هم مذهبی بودن 

ها کشور ما اگر چه یکی  مورد باید به یاد آورد که در آن سال

ترین کشورهای مسلمان بود و همراه با رشد  از غیرمذهبی

گوشه به  را  مذهب  مدنی  و خلوجامعۀ  تار  زندگی های  ت 

جمعی رانده بود، هنوز در پی مقابله و پرخاش با آن برنیامده 

توده های وسیع و چه  بود؛ هنوز اکثریت بزرگ مردم، چه 

های طبقۀ متوسط جدید »با رعایت احترام« با کرده تحصیل

شدند. و آنجا که این مذهب رنگ سیاسی به  آن روبرو می

دانستند  می  گرفت، طرفداری از آن را وظیفۀ خودخود می

تر از اینها، آنجا که به آسانی و با وضوح کامل خطا یا و مهم

می را  آن  و  اشتباه  کفر  از  پرهیز  افسانۀ  تاًثیر  زیر  دیدند، 

زبان می باالًخره  رعایت »تقدس« دچار لکنت  شدند و اگر 

کردند حرف خود را بزنند، اوّل ایمان یا احترام یا  جراًت می

نوعی  —کردندمذهب یادآوری میحداقل عالقۀ خود را به  

ای از جنون دارد و  رفتار با یک کودک یا با کسی که بهره

 بینی نیست! هایش قابل پیشواکنش

یاد تنها  است که در حضور *این چند کلمه  آور این نکته 

خستگی مقاومت  تاًثیر  و  چنین  فعّال  شخصیت  ناپذیر 

تصویب   به  اسالمی  حکومت  برقراری  که  بود  تاریخی 

توان گفت ها ایرانی رسید. با اطمینان و قاطعیت مییونمیل

روزها »نهضت آزادی ایران« به رهبری مهندس  در آن  که  



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

241 

 

مهدی بازرگان از لحاظ محبوبیت و اعتبار سیاسی بالفاصله  

فاصله   – با  دههرچند  میلیونی!ای  و محبوب—ها  ترین 

متنفذترین حزب سیاسی بود. امّا زیر آوار حضور سنگین و  

سیاسیخر سازمان  و  امام  توده  مذهبی-دکنندة  های و 

اش، فقط چند ماهی رتق و فتق امور را به دست  میلیونی

در   را  مملکت  و  برسند  راه  از  معمّم  متخصصان  تا  گرفت 

یکی آزادی  نهضت  بگیرند.  در  -دست  نیز  دیگر  سال  دو 

از این آخرین صحنه های این  سیاست حضور داشت. یکی 

تفاق افتاد که با نام مجلس شورای حضور در مجلس شورا ا

ملّی شروع به کار کرد ولی به دستور امام نامش را به شورای  

اسالمی تغییر داد. یک نمایندة عضو نهضت را چند آخوند  

با   جوان و شرور در صحن مجلس روی زمین خواباندند و 

های خود بر سر و صورتش استقرار حکومت کوبیدن نعلین 

 آوری کردند.  اسالمی را به او  یاد

*واکنش امام خمینی در برابر رعایت ادب و احترامی که از  

بیشتر از طبقۀ متوسط جدید که  –جانب بخشی از جامعه 

بودند  رمذهبیغ هم  می  –ی  ابراز  او  به  جز  نسیت  شد، 

نبود.  بی با مُهر    نانی ااعتنائی و خوارشماری آنها  به زودی 

چند   و  مدت  دراز  برنامۀ  و  شدند  متمایز  »غیرخودی« 

ای برای راندن آنها از جامعۀ ایرانی آغاز شد. مهاجرت  وجهی

ها از جمله و فرار مغزها و انقالب فرهنگی و تصفیۀ دانشگاه

آمیزترین ترین و تحریکریان بود. امّا مهمپیامدهای این ج

اجباری   جدید  متوسط  طبقۀ  نابودکردن  در  امام  تصمیم 

کردن حجاب بود. ظرف چند روز برای آن بخش از مردم  

را در شمار   یا دلبستگی خود  یا آن علت  به این  ایران که 

ی به کابوسی جهنم  زندگ  دانستند،طبقۀ متوسط جدید می

 از نظر امام طبیعی و الزم بود که در  گونه تبدیل شد. ظاهراً

یک حکومت اسالمی زنان با حجاب اسالمی در خیابان یا  

از   قرن  نیم  به  نزدیک  که  واقعیت  این  شوند.  حاضر  اداره 

از   بود و در این مدت بخش بزرگی  کشف حجاب گذشته 

بودند،  کرده  وداع  حجاب  با  خود  خواست  به  ایرانیان 

نداشت. بعد از چند مقاومت ترین اهمیتی برای امام کوچک

»دوراندیشی برخی  تاًثیر  تحت  و  انقالبی  پراکنده  های« 

از آموزه امّا )برخاسته  توده( سر و صدا خوابید.  های حزب 

نبود که  فتوائی  یا  قانون  یا  یا حکم  فرمان  حجاب اجباری 

 بتوان آن را فرو داد و دم نزد... 

ای به یکی  ه*دوران ده سالۀ والیت فقیه امام بی هیچ مبالغ

های تاریخ  ترین دورهبارترین، خونبارترین و سیاهاز مصیبت

انقالب اسالمی کشوری  میهن ما تبدیل شد. در حالی که 

لحاظ  از  چه  و  مالی  و  مادی  نظر  از  چه  ثروتمند،  بسیار 

ای از  فرهنگی و مدنی را به چنگ آورد، امام و دار و دسته

خودی و  دور خودش جمعمکتبیان  که  و    هائی  بود  کرده 

عموما به قول خودش از ادارة یک نانوائی هم عاجز بودند،  

ایران را به سرزمین فقر و فالکت و مرگ و عزا تبدیل کردند.  

انصاف را باید پذیرفت که آثار و عوارض انقالب اسالمی از  

مرزهای میهن ما فراتر رفت و با نشان دادن کارآئی سیاسی  

ال بنیادگرا،  اسالم  انقالبی  گروهکهامو  که بخش  هائی شد 

همچنان در تعصبات هزار و چهارصد سالۀ خود دست و پا  

تافتند. در ایران زدند و جهانی شدن تمدن غربی را برنمیمی

امّا سی و چند سالِ بعد از این ده سال تکرار مذبوحانه و  

انگیز همان رسم و سنّت خاک گرفتۀ امام بود بی حضور رقت 

فرهم اصطالح  به  روضهرهبر  را  که جایش  تنک  ند  خوانی 

ترین«  آن هم بر اثر اشتباه لپی »زیرک  –مایه گرفته بود  

 فرد رژیم.

این چند کلمه تالشی بود برای ارائۀ تصویری از چهل و چند  

سال عمر ملتّی که در یک بزنگاه تاریخی به کوره راه خواری  

به رغم سلطۀ جهل و ظلم دوام   و ذلّت گرفتار شد و اگر 

و    آورد، بود  مدنی  بنیۀ  و  فرهنگی  توانائی  همان  یمن  به 

های همین شاخه از حیات میهن ماست که حتّی در  آفریده 

های سیاه از شکوفائی باز نماند و اینک در خیزش این سال

انگیز جوانان و نوجوانانش مهر لعنت حجاب  پر شور و شگفت

کبره بر صورت  را  فریب اجباری  و  دروغ  و  فساد  از  گرفته 

 کوبد.ردگان حکومت اسالمی میسرک

دنیای امروز با دنیای چهل سال پبش فاصله و تفاوتی عظیم  

نادانسته از  آکنده  آینده  که چهل سال  دارد.  فردا،  هاست. 

بخش پیروزی بود، اینک  پبش سراسر امید و روشنی مژده

ها و تردیدها تبدیل شده است... با این حال،  به ماًمن نگرانی

ازخودگذ و   چنان  باور  ایران  نوجوانان  و  جوانان  شتگی 

صدا شدن با آنان و شریک شدن  نیرومند است که جز هم

در آرزوی آنان راهی نیست. آنها از هم اکنون مهر »باطل  

 اند.  شد« را بر پیشانی حکومت اسالمی نقش کرده
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 دکتر طه حسین  

 
 بین القصرین 
 جواهرکالم برگردان محمد 

 

توفیقی که نجیب محفوظ در این رمان جسورانه و درخشان  

آید مصریانی که از اوائل  بدان دست یافته است به نظرم نمی

اند به مانندش  [ شروع به نوشتن رمان کرده20این قرن ]

ادبیات معاصر چون ادبیات دیگر    دست یافته باشند.  ولی 

فرآورده چون  و  زمانها  اختالف  عقبه  است.  های  دیگر  لی 

می که  است  نمیچیزی  ولی  فهمید  را  توانیمش  ما  تواند 

مان را  اش کنیم و مجال ارزیابیتوانیم ارزیابیبفهمد، و می

توانیم مجال توفیقش را بفهمیم و همین طور ندارد، و می

تواند خرسندی ما یا خشم ما را نسبت  اش را، و او نمیناکامی

 به خودش احساس کند.

به عنوان راست  از این رو را  به  تبریک خودم  تبریک  ترین 

ی ما نجیب محفوظ، بی هیچ  نویسنده ی بزرگ و برجسته 

میمحافظه تقدیم  حَرَجی  و  راستی  کاری  به  زیرا  دارم، 

ی این رمانی است که آن قدر استوار، عمیق و دقیق  شایسته

زند و پیش از او هیچ و نافذ  نوشته شده  با جادو پهلو می 

 ی مصری بدانها دست نیافته است. نویسنده

شک ندارم که این رمانش »بین القصرین«، راه را برای قیاس  

با رمان تعادل  زبان دیگری هموار  و  در هر  نویسان جهانی 

 کند. می

ی داستانی که بیش از چهارصد صفحه دارد و  نظرت درباره

خوانی و در هیچ آن را از آغاز تا پایان بدون هیچ ضعفی می

کنی و این احساس را در  آن هیچ سستی احساس نمیجای  

انگیزد که نویسنده دست از لحنش برداشته یا به تو بر نمی 

 درازنویسی افتاده و اکنون می خواهد نفسی تازه کند.

ی خواندن داستانی بیش از چهارصد صفحه،  نظرت درباره

کنی نیاز داری دمی  که در حین خواندن آن احساس نمی

ب  کنار  را  بلکه  آن  بگیری  دست  دیگری  کتاب  و  گذاری 

به  مالل  و  خستگی  و  دهی  ادامه  خواندنش  به  همچنان 

وجودت راه پیدا نکند، و آماده باشی که زمینش نگذاری تا 

ی  تمامش کنی  حتی اگر شرایط زندگی میان تو  و ادامه

از خواندن   ناچارت کند دست  بیندازد و   فاصله  خواندنش 

ه نتوانی آن را به وقت دیگری  بکشی و کاری انجام دهی ک

 واگذار کنی.  

اثر بکشی تا دیگر این که نمی این  توانی دست از خواندن 

وقتی بدان بر نگردی و در برابرش مقاومت کنی و در آن  

 پیش نروی. 

توانی از خواندن این داستان دست بکشی و خود را  تو نمی

طور  به  و  دائماً  ناچاری  بلکه  کنی،  مشغول  دیگر  کار  به 

پیوسته به آن بیندیشی. چه بسا ترا به جایی ببرد که جهانت  

را تکان دهد و خود را ناچار ببینی که بارها و بارها باید به 

را   بیندیشی و اعجاب و ستایش خود  آن برگردی و بدان 

رو شوی پیوسته  نسبت به آن ابراز داری و وقتی با مردم رو به

 ی آن سخن بگویی. درباره 

کند و  ی از آن عقل و قلبت را تسخیر میجایی  یا تصویر

می آغاز  را  بازخوانی  میوقتی  یاد  کنی  از  را  چیزی  بینی 

ای زیرا رویدادها، تصویرها و گفتگوهای آن در خواندن  نبرده

 ات با قدرت در جانت نشسته است. نخستین

که میسرچشمه است  این  اینها  تمام  در ی  نویسنده  بینم 

بخشد، یکی اینکه  ویژگی در داستان را تحقق می داستان دو

تجلی می در وحدت   که  است  لحظهتوفیقی  و  از  یابد  ای 

شود،  و  تنوع که یکنواختی  جلوی چشم خواننده دور نمی

دور می  تو  از  می را  القا  تو  به  را  این خیال  و  که  کند  کند 

 گذرانی.   زندگی پربار و سرشار را می

ترین معنای کلمه است،  به دقیق داستان داستانی اجتماعی 

ی محیط اجتماعی معینی در عصری معین  دهندهزیرا نشان

اش در محالت  از زمان این قرن،  با  مردان بازرگان و مرفه

قدیم قاهره و در خالل جنگ جهانی اول و پس از آن است  

محجبه زنان  تحول  با  ی  دوره  به  پا  هنوز  که  غافل  ی 

ادات قدیم و سنتهای قرن گذشته  اند و عاجتماعی نگذاشته

بسته محیطهای  در  کردهرا  حفظ  خالص  مصری  با ی  اند، 

ی معاصرشان و متخلق به  جوانانی متفاوت از خلقیات زمانه

کوشا  این جوانان  از  گروهی  اجتماعی.  گذار  دوران  اخالق 
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دهند و  هستند و سستی و خمود را به درون خود راه نمی

و به دانشهایی دست یابند که  سعی دارند چیز یاد بگیرند  

اند و  برای جوانان آن عصر فراهم شده است. و گروهی تنبل

گرفته ابتدایی  مدرک  نازل تنها  جایی  در  کاری  به  و  اند 

اند. و جوانانش از آنهایی هستند که در آغاز قرن آنها را قانع 

در محالت قدیمی شناختیم و با هم در محل تحصیلشون 

را خوش ندارند و در راه مدرسه شوخی    اختالف دارند و آنها

و   فروشیها  تنقالت  کنار  که  هنگامی  کنند  می  بازی  و 

گذارند و نقیض  ایستند سر به سر هم میفروشها میبسبوسه

هایشان  شنوند و بعد که به خانه آنها را از معلمان خود می

 گویند.  روند بقیه را مادرانشان به آنها میمی

ریزند که نه ای پی میاخالقی روحیهو در میان این تنوعات  

جدید خالص است و نه قدیم خالص، چیزی است میان این  

آید و ناخوش. دخترانش نیز غافلند؛ در این  دو؛ خوش می

دزدند و از پشت زنند؛ و گاه گاه نظر میها حرص میمیانه

ها از آنچه در خیابان و جوانانی که از آن  ها  و مشربهپرده

غفلمی نمیگذرند  محور ت  عنوان  به  که  خانواده  و  ورزند. 

»بین   خیابان  همان  در  شده،  گرفته  نظر  در  داستان 

القصرین« سکونت دارد. رهبرش بازرگان است از بازرگانان  

محله؛ جوانی پشت سر گذاشته ولی به پیری نرسیده. شیک  

از خانه که پا به    .و مرفه است، خوش قیافه و خوش مظهر

یر درخشانی از رفاه و وقار در طول روز  گذارد تصوبیرون می

است، و تصویری دلچسب از بازی و شوخی در شب است،  

اما چون بخواهد به خانه برگردد تصویری سهمناک و جدی  

 و سختی و حزم و تحکم است. 

پر   خود  از  ترس  و  عشق  و  اعجاب  با  را  اهلش  و  خانه  او 

او    کند... همسرش سراپا عاشق اوست و هر ناپاکی را ازمی

دور می دارد. نوکر اوست و او را آقای خود می خواند. در  

ماند تا راه اتاقش را روشن کند. انتظار او شب را بیدار می

راه   نوکر عاشق. دختران و پسرانش همان  نوکر است ولی 

را می از او میمادرشان  قائلند و روند؛  فرق  برایش  ترسند، 

 برایش اعجاب قائلند و دوستش دارند. 

دیگری از زن دیگرش دارد؛ بیچاره و وارفته و بدبخت    فرزند

کند و مادرش را به  ی مسگرها کار میو پیزری؛ در مدرسه

خوب   این  را  او  و  بودند،  داده  طالق  کجرفتاریش  سبب 

 اش از همین است. ی بدبختیداند و همهمی

او راه پدرش را در پیش دارد اما از لحاظ جدیت و فعالیت 

شرمی. از این رو خانواده هنگام پررویی و بیبلکه از از لحاظ  

آرامش زندگی آرام و هنگام جنگ حیاتی متالطم دارد و با  

 شود. خیزش سعد زغلول هنگام نمی

محیط   زیرا  است،  اجتماعی  داستانی  داستان  که  گفتم 

و  بزرگ  حوادث  و  ناآرامیهایش  علل  و  خانواده  اجتماعی 

و بدحالی آن    های خوشحالی شکافد، و مایهکوچکش را می

وامی با  را  و  تاریخی  دارد  دیگری  روی  داستان  ولی  کاود. 

دانم اشکال  ترین شکل و معانی این کلمه. هنوز نمیدقیق

انقالب متنوع مصر   متنوعی را که استاد نجیب محفوظ از 

 بیان داشته بیان کنم.     

زنده          قدرت  همان  به  و  زندگی  را چون  انقالب  این 

ست. جوشان  در اعماق ملت و در طبقات آن  ترسیم کرده ا

اش را  تصویرش کرده است؛ از قلب و رگ و پی ملت ریشه 

گرفته و نبض کوشاندگان و ناکوشندگانش را در آن نقش 

برند  زده است. جوانان و پیرانش به یک سان از آن سهم می

 ی خود می کوشند. و همه برای تغییر تام و زندگی جامعه

ود جوانانش، با اموال پیرانش و با دعاها و آن را با کرم و ج

 آرزوهای مادران و خواهران تصویر کرده است.

و در آن قساوت انگلیسیها، نیرنگشان، خوارداشت هرچیز و  

هر انسان و هر جایگاه و هر حرمت، و آخر سر عدول آنها را 

 از هرگونه رفتار متمدن را ترسیم کرده  است. 

ترین  شکل   ترین و بیرحمانهجریاو این همه را به بهترین و  

تصویر  کرده است نه با کلمات بی ضرر و بی جنبش؛ بلکه 

 سازند. با رویدادهایی که قلب را می خراشند و خونین می 

بر رویدادهایی این چنین    داستان  در این گفتار در مورد 

کنم زیرا تعدادشان فراوان است و  جانخراش زیاد مکث نمی

ی مطبوعات کند و فراتر از حوصلهالل میخواننده را دچار م

 سیار ماست. 

درنگ   افتند  پسند  را  بسیاری  که  آن  آرام  تصاویر  بر  نه 

سازند کنم، نه بر تصاویر شورانگیز که جانها را پراندوه میمی

بر ایمانش می نیز  گاه  به و  بر اعتمادش  افزایند و  همواره 

شوم  رها نمی  افزایند، زیرا اگر چنین کنم از داستانمصر می

ام باید تکرار کنم و آن  و آنچه را که از اول این گفتار گفته

داستان   نوشتن  به  شروع  مصریان  که  زمانی  از  که  این 

ام، به اند این بهترین داستانی است که از آنها خواندهکرده 
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دهد که با هر داستان جهانی که در هر زبان  عالوه نشان می

کند.  قایسه است و  برابری میمردم بخواهند بخوانند قابل م

دیگر این که جالب بودن قصه و موضوعش تنها ناشی از این 

شود  نکته نیست که ذکر کردم بلکه از زبانش نیز ناشی می

، یا زبان کالسیک قدیم  افتادهپای پیشکه به زبان عامیانه

که فهمش برای مردم میانه دشوار است نوشته نشده، بلکه 

ای با هر سهم از فرهنگ  ده که هر خوانندهبه زبانی نوشته ش

می را  شود آن  خوانده  آنها  بر  اگر  هم  بیسوادان  و  فهمد 

 خواهندش فهمید. 

پاک است و کژی و اعوجاج   زبانش فصیح و  این  با وجود 

 ندارد.

بهترین جمله به  نباشد  آن  از  گزیری  وقتی  گاه  عامیانه  ی 

 کند.یابد و خاطرت را راضی میشکل جریان می

به  +   محفوظ  نجیب  استاد  که  است  این  غالب  گمان 

فارغ  آن  از  که  و دانشگاهی  بهترین  به  شده  التحصیل 

 ترین شکل وفا کرده است.امین

+ با کار راستینِ مولد بدان وفاکرده و ثابت کرده که دانشگاه 

مرکزی آموزشی در نهایت ضرورت است که نه تنها کارش 

برجست ادبای  بلکه  است  متخصصان  بیرون  هتربیت  را  ای 

 اند. ی مصر از آن جملهنویسان برجستهدهد که داستانمی

+ هر شخصیت داستان دلیل قاطعی است که استاد نجیب  

فلسفه درسهای  از  آنچه  دانشکدهمحفوظ   ادبیات  ی  ی 

 شنیده خوب به کار گرفته است.   

شد   فقیهی  بلکه  نشد؛  فلسفی  مذاهب  مورخ  یا  فیلسوف 

و  انسان صریح  آن. گرا؛  تحلیل  و  آن  در  تعمق  در  شجاع 

 اش را بر اسرار و وقایق آن بگذارد. تواند دست خوانندهمی

همه کامیابی  و  و  دانشگاه  کامیابی  برای  بس  ترا  این  ی 

 التحصیلش نجیب محفوظ. فارغ 

 

 (  1958از کتاب »أدبنا المعاصر« )ادبیات معاصر ما( )القاهره  

 

 



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

245 

 

 

 

 

 

هنر اعتراض 
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 دواوود سرفراز 
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رضا درویش علی 
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 سعدالدین مسعود  
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شهرام کریمی 
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نور قدسی قاضی 
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 رضوی فریده 
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 بهروز حشمت 
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حمید پوربهرامی 
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 آرتا داوری 
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 وحدت نافرجام 

  دموکرات   فرقه   و   ایرانهای حزب توده  کشمکش 

 ( 1324-1372) آذربایجان 

 نویسنده: شیوا فرهمند راد 

صفحه. قیمت:    600،  1401ناشر: جهان کتاب، تهران،  

 تومان   240000

، حزب  (1320چهار سال پس از تشکیل حزب تودة ایران ) 

به  تازه  شد  پدیدار  آذربایجان  در  فرقه  ای    دموکرات نام 

رهبران حزب تودة ایران از همان آغاز (.  1324)  آذربایجان

فرقه    در  که  اسنادی  مطابق  آذربایجان،  دموکراتپیدایش 

  سر   هیچ  آن،  نام  حتی  و  آن،  موجودیت  با  شده،  نقل  کتاب

 خودشان  حزب   موجودیت  که  بودند  معتقد  و  نداشتند  آشتی

ست و نیازی نیست که یک حزب کافی  ایران  سراسر  برای

وبیش مشابه در آذربایجان ایجاد ها و اهداف کم تازه با برنامه 

به توده  شود،  حزب  که  رو  آن  از   پایۀ  بر  خود،  ایرانویژه 

هزار نفری در    60  سازمانی  دهد،می  نشان  کتاب  که  آماری

 .آذربایجان داشت

فرقه موجودیت  با  ایران  تودة  حزب  دموکرات    ٔ  مخالفت 

شده نیست، شاید از آن رو که در  آذربایجان چندان شناخته

رسانهنوشته و  مطبوعات  و  همهها  همواره  چیز  های حزبی 

تر چیزی از  ورفته است و کمآل« و شسته»عالی« و »ایده

ویژه در  حزبی، و بههای درونها و کشمکشژرفای درگیری

 .دادنداین مورد، بیرون از حزب نشان می

فرقه اعضای  و  رهبران  مهاجرت  از   دموکرات  ٔ  پس 

اتحاد (1325)   آذربایجان به  ایران  تودة  حزب  سپس  و   ،

سال   از  )سابق(،  دو    1331شوروی  این  میان  فکر وحدت 

از همان هنگام کشمکش به میان آمد، و  های میان  حزب 

ای به خود گرفت. در اسناد رسمی حزب  ا نیز ابعاد تازه هآن

کشمکش آن  عمق  از  نشانی  چندان  ایران  نیز  تودة  ها 

آن نمی از  را  خود  خاطرات  که  گوناگونی  افراد  بینیم. 

نوشتهکشمکش یا  گفته  »وحدت ها  از  اغلب  نیز  اند 

سخن   دست،  این  از  و  فرمایشی«،  »وحدت  تحمیلی«، 

ای برای چرایی  شخصی گستردهگویند و »تئوری«های  می

می مطرح  »وحدت«  آن  چگونگی  تشریح و  در  کنند. 

کم برای حزب تودة بند، که دستچگونگی آن »وحدت« نیم

ای در این کتاب  ساز بود، اسناد تازهتردید سرنوشتایران بی

 .استنقل شده

  و   روسی  رسمی  اسناد  اسنادطور عمده بر پایه  این کتاب به

  و   آذربایجان،  جمهوری  و  روسیه  هایبایگانی  از  آذربایجانی

های اعضای رهبری هر  سهجلصورت )  فارسی  اسناد  همچنین

است.  یک از دو حزب، و جلسات مشترک آنان(، نوشته شده

بار جا برای نخستینبسیاری از اسناد روسی و آذربایجانی این

می منتشر  فارسی  بریدهبه  مانند  ناشوند،  از  های مههایی 

  خطاب   ایران   ٔ  آرتاشس آوانسیان، عضور رهبری حزب توده

در مخالفت با ایجاد    1324سال    در  شوروی   اتحاد  مقامات  به

 ٔ  نامه  آن،   رهبران   با  مخالفت  و  آذربایجان،  دموکرات  ٔ  فرقه

 مقامات  به  ایران  توده  حزب  مرکزی  ٔ  کمیته  اعتراض

 ٔ  فرقه  تشکیل  از   شان پشتیبانی  برای   سال   همان   در  شوروی

  رهبران   نامه   کامل  متن  همچنین  و  آذربایجان،   دموکرات

ات اتحاد شوروی با تقاضای مقام به  خطاب ایران  توده  حزب

فرقه با  و    1331  سال  در  آذربایجان  دموکرات  ٔ  وحدت 

علت  نامهتوضیح  متن  تقاضا،  آن  مخالفت های  های حاوی 

رهبران جمهوری آذربایجان با وحدت دو حزب... تا اسناد  

گفت غالم رسمی  با  کیانوری  نورالدین  یحیی  وگوهای 

ان، و با حیدر  آذربایج  دموکراتٔ  دانشیان، رهبر وقت فرقه 

آستانهعلی در  آذربایجان،  جمهوری  وقت  رهبر   ٔ  یف، 

  بهمن   در  ایران  توده  حزب  رهبری  به  نوریکیا  رسیدن

 …، و1357

با وجود مخالفت   1339وحدت میان دو حزب که در سال  

شدید اعضای حزب توده ایران حاضر در مهاجرت رسمیت  

رات  دموک  ٔ  یافت در عمل هرگز کامل و قطعی نشد و فرقه

آذربایجان استقالل سازمانی خود را حفظ کرد. حتی پس از  
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توده حزب  رهبران    رهبران   از  برخی  و  ایران  ٔ  بازگشت 

  بهمن   انقالب  از  پس  ایران  به  آذربایجان  دموکرات  ٔ  فرقه

کمک  1357 با  کیانوری  نورالدین  که  آن  از  پس  و   ،

فرقهغالم رهبر  دانشیان    و   آذربایجان،  دموکرات  ٔ  یحیی 

علی حید  فشار تودهر  حزب  رهبری  به  دانشیان،  بر    ٔ  یف 

 کتاب  این  در.  داشت  ادامه  هااختالف  بود،رسیده  ایران

 .خوانیممی  را  هااختالف  آن   محتوای  و  ماهیت  از  جزئیاتی

 
توده حزب  سرکوبی  از  در    1360  ٔ  دهه  در   ایران   ٔ  پس 

 هاایتوده   ٔ  ایران، رهبری بقایای حزب و مهاجران نسل تازه

فرقه  در  خارج  در رهبران  دست  به   دموکرات  ٔ  عمل 

  اعضای   میان   در  را   ایگسترده   هاینارضایی  و  افتاد  آذربایجان

  های کشمکش  و  اختالفات.  کرد  ایجاد  ایران  توده  حزب

  عضو   آخرین  مرگ  تا  خارج  در  دیگر   بار  حزب   دو   رهبران

  یعنی  بود،  آذربایجان  دموکرات ٔ  فرقه از که حزب مرکزیت

، هرگز پایان نگرفت و همواره  1372  سال  در  صفری  حمید

دامنه تاریخچهبا  داشت.  جریان  گوناگون   ٔ  های 

نیز    1372تا    1360  دهه  در  حزب  دو   این  هایکشمکش

نشده  تدوین  میتاکنون  کتاب  واین  برای است  کوشد 

ها و  نخستین بار با تکیه بر اسناد موجود روند آن کشمکش

 .ها را نیز نشان دهدمحتوای آن

های ایرانی شهرهای خود،  فروشیکتاب را در خارج از کتاب

های عمومی محل خود )برای امانت( بخواهید،  و از کتابخانه

 .های اینترنتی سفارش دهیدیا از کتابفروشی

 

 
 

 رمان »عشق و در باغ سبز« نوشته مهرداد وهابی 

نویسنده در مقدمه و سر آغاز کتاب توضیح داده است که:  

نگارانه به شمار های نامه توان از زمره رمانرمان حاضر را می

نامه رمان  رمانی    (Epistolary novel)نگارانهآورد. 

نامه   سری  یک  با  که  رمان  است  شکل  شود.  نگاشته 

مینامه قصه  یک  به  بیشتری  رئالیسم  زیرا  نگارانه  بخشد 

دهد. این سبک بیان نویسنده را  واقعی را بازتاب می زندگی 

می دیدگاه قادر  تا  درباره سازد  را  متفاوت  یک  های  ی 

که نیازمند ابداع  آنشخصیت یا یک واقعه انعکاس دهد بی

 .چیزدان باشدیک راوی همه

ین اثر از این دست را به رمان اسپانیایی »زندان عشق «  اول

سال   به  پدرو  دوسان  دیگو  داده  1485اثر  اند.  نسبت 

ی قرون پس از آن تا همین قرن های آن را در همهنمونه

توان مشاهده ی کشورهای جهان میبیست و یکم در همه

با عنوان »مردم   فئودور داستایوفسکی  اولین رمان  از  کرد. 

تا رمان برام استوکر،   1846به سال   (Poor Folk) «فقیر

( وولف  (  1897»دراکوال«  ویرجینیا  اثر  گینه«  »سه  و 

 .اندی نگارش پیروی کردهاز همین شیوه( 1942)

رمان محبوبیت  از  هجدهم  قرن  از  نامهبعد  نگارانه  های 

آستین جین  که  هرچند  شد  کاسته    Jane)تدریجاً 

Austin) و نیز در رمان مشهورش   در آثار نخستین خود

نگاشته شده در تاریخ   (Lady Susan) «»لیدی سوزان

 .ازآن بهره گرفت 1871و منتشره به سال  1794

نامهرمان را میهای  کرد:  نگارانه  تقسیم  گروه  به سه  توان 

رمان شامل  نخست  نگارنده گروه  یک  با  که  است  هایی 

ست.  شود. خاطرات بریجیت جونز از این دسته امشخص می

دربرگیرنده  دوم  رمانگروه  نگارنده. ی  دو  با  است  هایی 

های جنسی ازجمله برخی از کارهای مارکی  بسیاری از رمان

هایی هستند  اند. سرانجام گروه سوم رماندوساد از این نمونه

شود. رمان  که داستان از زبان چند راوی متفاوت روایت می

رمان حاضر   است.  قسم  این  از  همین  »لیدی سوزان«  در 

 .گنجدگروه می

مهرداد وهابی متولد تهران از خانواده ای گیالنی، تحصیالت 

متوسطه را در رشته ریاضی به پایان رساند، و برای تحصیل  

دانشگاه در  و  رفت  آمریکا  به  اقتصاد  رشته  های در 

اقتصاد   شیکاگو  و  کالیفرنیا،  برکلی  ایندیانا،  بلومینگتون 

ژوسیو(  )  7ز دانشگاه پاریس  آموخت. سپس دکترای خود را ا

اکتبر   هبیلیتاسیون  1993در  به  موسوم  دکترا  مافوق   و 
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(Habilitation)   سوربن دانشگاه  از  در    -را  پانتئون 

 .در فرانسه دریافت کرد 1997مارس 

او اکنون پرفسور اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی است و  

 پاریسهمچنین مدیریت مرکز تحقیقات اقتصادی شمال  

CEPN) -(Centre d’Economie Paris Nord
را بعهده    (CNRS)وابسته به مرکز تحقیقات ملی فرانسه 

دارد. از او کتابهای متعددی به فارسی، انگلیسی و فرانسه، 

از صدمقاله در مجاالت معتبر علمی در حوزه  نیز بیش  و 

است رسیده  چاپ  به  سیاسی   .اقتصاد 

ندین مجله علمی معتبر  او همچنین عضو هییت تحریریه چ 

چویس پابلیک  سیاسی  و  اقتصادی  مجله   منجمله 

(Public Choice) ومصاحبه میباشد  امریکا  های در 

متعدد او را در تلویزیون بی بی سی بخش فارسی، من و تو، 

رادیو زمانه، رادیو پیام کانادا، دویچه وله، رادیو فرانسه بخش  

 ..دنبال کردایرانی، و بسیاری دیگر میتوان 

صفحه و توسط نشر   274رمان »عشق و در باغ سبز« در  

 باران در سوئد منتشر شده است 

سایت لولو این رمان را می توان بطور مستقیم از طریق وب

 به ادرس زیر تهیه کرد 

https://bit.ly/3T0KGSc 
 سایت نشر باران تهیه کتاب از طریق وب

https://bit.ly/3FBNLFn 
 تماس با نشر باران

info@baran.se 

www.baran.se 
 

 
در   آبادی است کهمریم مجدلیه، رمانی از حسین دولت 

آن    مهری میالدی نوشته شد و نشر 2018نیمه اول سال 

در لندن چاپ و منتشر کرد، ترجمه  2019سال  را در

 منتشر شده است.   2022فرانسوی کتاب در ماه نوامبر 

 
Vous pouvez vous procurer ce 
livre directement sur le site de 

l'Harmattan en cliquant ici 
 

Ce roman est le cri de liberté d’une 

femme et, à travers elle, de toute une 
génération sacrifiée à la suite de la 

Révolution islamique de 1979 en Iran. 
Par ses évocations de différents 
milieux sociaux traversés par son 

héroïne, il s’apparente aux récits de 
Zola; par sa description de l’absurdité 
d’un monde totalitaire, il nous rappelle 

Kafka. L’essentiel s’exprime dans les 
dialogues, l’écriture est nerveuse, sans 
fioritures. Mariam – surnommée Marie-

Madeleine, Marie de Mazdalā – est une 
réfugiée iranienne qui, quelque part au 
pays des Francs, relate son passé à un 

enfant ne comprenant pas sa langue. 
Elle lui raconte sa vie d’errance et de 
souffrances depuis ses premières 

années, juste après la Révolution, 
entre un père absent et une mère qui 

essaie de sauver sa peau à n’importe 
quel prix – même à celui de sa propre 
fille. Elle et Kamal, l’homme qui 

deviendra son grand amour, 
symbolisent cette génération dont les 
successeurs, aujourd’hui encore, 

espèrent reconquérir leur liberté 
perdue. 

 

Hossein Dowlatabadi, né dans le nord-
est de l’Iran, passe pour être le plus 
prolifique des écrivains de la diaspora 

iranienne. Il a écrit plus d’une 
vingtaine de romans, pièces de théâtre 
et scénarios depuis l’âge de vingt ans, 

en Iran puis en France où il s’exila en 

https://bit.ly/3T0KGSc
https://bit.ly/3FBNLFn
mailto:info@baran.se
https://baran.se/
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1984. Ses œuvres, marquées par le 
réalisme social, forment une véritable 
encyclopédie des parlers, traditions et 

coutumes de son pays d’origine. 
-https://www.editions

harmattan.fr/ 
 

 
دردسر  نشر مهری برای گذر از سانسور و خوانش آسان و بی

ها اف کتابدیکتاب برای خوانندگان داخل ایران، فایل پی

نویسنده _ )بدون اجازه  با  را   ) در  سانسور  کارگزارها  و  ها 

قرار می های خیابانی حسن  سروده .دهددسترس همگانی 

چاپ   مهر1401پاییز    اول:حسام  نشر  دانلود  ی.  ،  برای 

 :دیگر کتابها به لینک زیر مراجعه کنید  این اثر و  رایگان

-https://www.mehripublication.com/free
 dfp 

 خوانیم؛ ی این کتاب میدر معرف

از آن مبارزانِ شاعر است که در همین   حسن حسام یکی 

های روشن  روزهای تاریک از ستمِ حاکمانِ مستبد و در شب

 عرضه  مخاطبان  به   های خیابانی« رااز آتش امید، »سروده

 .است  کرده

ست که بیش از هرچیز از اجتماعش  ییاو شاعر و نویسنده

های داستان و شعر حسام رد گیرد. در میان کتابمی تاثیر  

  زیر   که  رسید  شعرهایی   توان گرفت تا بهها را میاین دغدغه

 سلیس  و  روان  شعرهایی  با  شاعری  فریاد  سختشان،  یپوسته

 .است  پنهان

 غافل که شعرِ شاعرِ مردم

 ی زمستان است شده در قله بهار گم

 سرود سرکش شیدایی 

 ی عشق است ترانه                      

 آگهی 

 کمان فرداست رنگین

 خیزان در آفتاب                       

 ست ندای دلکش آزادی

 در کوچه و خیابان 

 ها ها و دهاندر مشت

 در طغیان

 ( 45نشر مهری ص   1397   جا برقص این )

یی ه نویسندهبه اعتقاد حسام »مضمون کار نویسنده ه هر  

با شرایط ویژه انسانی در جغرافیایی معین  ی  انسان است. 

 «.زیستی و اقلیمی، اجتماعی و طبقاتی معین

 ( 1401نویسنده در موقعیت/ آوای تبعید/فروردین )

شاخک از  دیگر  شاعران  چون  نیز  قوی او  اجتماعیِ    های 

چنان است.  مه  برخوردار  ششم  در  ونکوور    2018که  در 

  جنگی   از  فرار  قربانی  کودکان  شماربی  و   ن»آیال برای  

 .خواندمی را بچه؟« ایشده »ماهی شعر کثیف«

تازه  است که در  برای همین  های ترین کتابش »سرودهو 

مهری   )نشر  جوانان  (  1401خیابانی«  انقالبِ  مضمون  به 

شعری که در این مجموعه    21پردازد. تقریبا تمامی  ایران می

توان  سیاسی سروده شده و می-عیآمده، با مضامین اجتما

گوید، در جغرافیایی  چنان که خود میموقعیت شاعر را هم

معین با شرایط زیستی و اقلیمی، اجتماعی و طبقاتی معین  

 .دید

... 

جامعه  »نویسنده  حسام  حسن  باور  نیست،  به  شناس 

تاریخ  فعال  فیلسوف نیست،  سیاسی و  دان نیست، مبارز و 

نویسنده است و به عنوان    غیره نیست. نویسنده، تنها یک 

نویس، شاعر و حتی  نامهنویس، نمایشنویس، قصهیک رمان

کند. سوژه و مواد مربوط به آن  منتقد و مترجم، اثر خلق می

واقعیت می از  در چرخرا  را  آن  و  و  دندهگیرد  ی خالقیت 

تویش را در  کند و هزاراش زیرورو میظرفیت تخیل و دانایی

سازد و به زبانی دیگر دوباره »متولدش«  و دوباره میآورد  می

 (آوای تبعید)«.کندمی

ها رخ رستاخیز انقالب در کف خیابان  1398وقتی در آبان  

گناه قربانی قدرت شدند، تصویرهایی  انسان بی 1500داد و 

بودند، شکل  شاخص در ذهن مردمی که نظاره گر خیابان 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-marie_de_mazdala_une_femme_au_pays_des_tenebres_hossein_dowlatabadi-9782140308611-74855.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-marie_de_mazdala_une_femme_au_pays_des_tenebres_hossein_dowlatabadi-9782140308611-74855.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mehripublication.com%2Ffree-pdf%3Ffbclid%3DIwAR3n-beaQ3sP1FZxXsRVeMecrV1eTPTndKmUCdn4zaZ2rQrgrXLXMsw1wno&h=AT3Dwj_-0-IfvXf4CreWm6OfRXUQ-2v03y2BoFys8Bc5LzzxQ8cS3EB9JrHgPevavuiyHu4xUHKphmuXYqGKVe9uzq0kG2obRf53DDkjHljg_T9CVuOf7urHDHqYz_1zhfmt0SXU6X7al3NXsAmpFQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mehripublication.com%2Ffree-pdf%3Ffbclid%3DIwAR3n-beaQ3sP1FZxXsRVeMecrV1eTPTndKmUCdn4zaZ2rQrgrXLXMsw1wno&h=AT3Dwj_-0-IfvXf4CreWm6OfRXUQ-2v03y2BoFys8Bc5LzzxQ8cS3EB9JrHgPevavuiyHu4xUHKphmuXYqGKVe9uzq0kG2obRf53DDkjHljg_T9CVuOf7urHDHqYz_1zhfmt0SXU6X7al3NXsAmpFQ
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ها، تصویر محسن محمدپور بود؛ نوجوانی  گرفت. یکی از آن

کرد و در خرمشهر  که برای کمک به خانواده، کارگری می 

 .به دست سرکوبگران وبا ضربات باتوم کشته شد

... 

»سروده پیشهای  شاعرِ  دومخیابانی«  دفتر  در    کتاب    تر 

 خود  بر  را  خیابانی«  »شعرهای  عنوان  که  نیز  برقص«  جا»این

  مضامین   با  آواز  هایخوشه  شعر  مجموعه  در  همچنین  و  دارد

 و  مبارزان  به  را  شعرها  برخی  و  سروده  شعر  روز  اجتماعی

های خیابانی«که به است. در »سرودهن تقدیم کرده  زندانیا

های شاعر در دو کتاب یاد شده است،  ی اندیشهنظر ادامه

هایی چون اعدام نوید افکاری، حجاب از سر برنهادنِ  مضمون

  افکندن   آتش  بر  شال  -بهشتی  ستار  مادر  –گوهر عشقی  

  در   او.  شودمی  دیده  دست  این   از  هایی مضمون  و  دختران 

ی رؤیا از دختران و  وگو در میانهی شعر بلند گفتجا  جای

های  روز پیش در خیابان  40  حدود  از  که  بردمی   پسرانی نام

 : اندایران کشته و ناپدید شده

 !نیکا نیکا

 مهسای ما را ندیدی؟ 

 !نه

 ام له شده من چهره

 بیند چشمم جایی را نمی

 جاستدانم ایناما می

 همین دوروبرها

 !مهسا جانتو چه طور 

 ای؟ نیکای ما را دیده

 .تر بوداو پن  بهار از تو جوان

 نیکای زیبا را دیدم 

 آوازخوان و رقصان

 با صورتی مچاله 

 یی شکسته جمجمه 

 و بدنی کبود 

 اما، تنها نبود نیکا 

 آواز بودند بسیارانی هم

 سوزان در جشن شال

 حدیث، حنانه، غزاله، سارینا 

 ...و بسیارانی دیگر

 مداممن 

 شدم در آنان تکرار می 

 :حدیث گفت

 شیدا و 

 قرار،بی 

 به گرد آتشی که برافروخته بودیم

 :سرودیمرقصان رقصان می

 زن زندگی آزادی  

 :حنانه گفت

 ما تنها نبودیم 

 همسرایان ما

 در جشن روسری سوزان،  

 پسران هم بودند 

 رعنا و عاشق                 

 ...آوازهم و شمار بی                                 

 (76-78 ص رویا یمیانه در وگوگفت  از شعر)

 اسفندیار کوشه به نقل از سایت رادیو زمانه 

 

 

 
مرجع:   اثر  رن  یک  خالق«  »تراژدی    به   نگاهی   –های 

 کار نقره   مسعود   نوشته  هنرمندان   خودکشی 

نقره   تنها مسعود  نه  تبعید  ادبیات  نویسنده سرشناس  کار، 

هم هست. او اکنون    پزشکنویسنده و پژوهشگر است، بلکه  

توانایی این  تراژدی همه  است:  آورده  گرد  کتابی  در  را  ها 

های خالق، نگاهی به خودکشی هنرمندان. یک گام بلند رن 

ی در  های اجتماع ترین چالشبرای تابوزدایی از یکی از مهم

 . ایران و جهان: خودکشی و خودکشی هنرمندان
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رن  هنرمندان، تراژدی  خودکشی  به  نگاهی  خالق،  های 

نقره  بهار  مسعو  آلمان  فروغ،  انتشارات    2021)   1400کار، 

 میالدی( 

رن  » خودکشی تراژدی  به  )نگاهی  خالق«  های 

کار را انتشارات فروغ در شهر  نوشته مسعود نقره هنرمندان(

 .با جلد و کاغذ مرغوب منتشر کرده است کلن آلمان

کار در مقدمه این کتاب این دو پرسش مهم را مطرح  نقره 

کند: خودکشی چیست و خودکشنده کیست؟ و از اینجا  می

برد: آیا انتخاب دیگری برای  تر دیگری راه میبه پرسش مهم

رو به رو شدن با شرایط غیر قابل تحمل زندگی و گریز از  

 خود وجود نداشته است؟ آن و فرار از  

برای درک خودکشی می بایست به طور کلی به یک معنا 

هم به پدیده خودکشی به عنوان یکی از پیامدهای افسردگی 

و   خانوادگی  زندگی  و  حال  شرح  به  هم  و  داشت  توجه 

دهد اجتماعی فردی که خودکشی را به زندگی ترجیح می

می آنکه  هم  راهو  خوبایست  پیشگیری  برای  دکشی هایی 

کار با توجه ویژه به زندگی اندیشید. اثر پژوهشی مسعود نقره

شاعران، نویسندگان و هنرمندانی که خودکشی را برگزیدند، 

ها. شیوه خودکشی که معموالً پاسخی است به این پرسش

هایی برای بازماندگان است نیز مورد توجه ویژه  حامل پیام

 :نویسدکار می نویسنده قرار دارد. نقره

می» پیام  آرام  و  خونسرد  کاظمیه  اسالم  که چرا  گذارد 

های “رفتیم و دل شما را شکستیم« و دراز به دراز با دست

رود؛ سرش  باز وسط اتاق در خوابی که بیداری ندارد فرومی

در کیسۀ نایلونی و کیسه با نورچسب پهن و سخت به گردن  

بندی شده، و تلویزیون همچنان روشن و  چسبیده و بسته

  شیک   هدایت،  صادق   چرا و  ؛ …های مشروب خالی و  طریب

 «تمام کند؟ تا خوابدمی تخت روی آرام، و آراسته و

این پرسش از این مقدمات و طرح  نویسنده سپس  بعد  ها 

دهد و انواع و عوامل آن را  تعریفی از خودکشی به دست می

 .پردازدشمرد و به پیامدهای خودکشی میبرمی

اعتیاد در جمع هنرمندان،  بیماریافسردگی،   های روانی و 

وجوی  خودکشی نویسندگان و هنرمندان و همچنین جست

فصل نشانه دیگر  از  آنان  آثار  در  خودکشی  این های  های 

 .کتاب است

های خالق« )نگاهی به خودکشی هنرمندان( تراژدی رن  »

 .دارای دوازده پیوست هم هست

بنقره  مصاحبه  در  این  از  پیش  درباره کار  زمانه  رادیو  ا 

 : اش به موضوع خودکشی گفته استعالقه 

خودکشی تقی رفعت، صادق هدایت، و به ویژه خودکشی "

و  سینما(،  و  تئاتر  )بازیگر  سارنگ  و  )شاعر(  نجات  هوتن 

درعرصه جهانی خودکشی همینگوی و سیلویا پالت سالیانی  

بودند. به چرائی و چگونگی   را سخت مشغول کرده  ذهنم 

ای تراژیک و دردناک، و به ه خودکشی به عنوان پدیده پدید

بیماری روانی و شیوع بیماری اعتیاد در میان هنرمندان و  

بیماری این  فکر  رابطه  خودکشی  و  هنری  خالقیت  با  ها 

منصورخاکسار  می و  کاظمیه  اسالم  خودکشی  با  کردم. 

  را   منسجمی  و  برنامه  با  کار  موضوع   این  تصمیم گرفتم روی

  این   در  هاییمقاله  پراکنده  البته  ترهم  پیش  م،کن  شروع 

 "<بودم کرده ومنتشر نوشته رابطه

های خالق« )نگاهی به خودکشی هنرمندان( تراژدی رن  »

فهرست نسبتا کاملی از همه هنرمندان و نویسندگان ایرانی  

که در ایران و یا در تبعید مرگ داوطلبانه را انتخاب کردند 

این جهت این کتاب یک کتاب مرجع  دهد. از  به دست می

 . رودو نخستین گام در این جهت به شمار می

 به نقل از: نشریه ادبی بانگ 

 

  
 واژگان تبعیدی

 فؤاد العروی نام نویسنده:

 برگردان:کوشیار پارسی 

ی »شعر« و »داستان« و »نقد«های فارسی و ترجمه  به یاری

ن حاال چه  شدگان از وط خواهیم بدانیم »ما« راندهشده می

گوییم؟ درد مشترکمان چیست؟ این درد مشترک، در  می
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ای  های ادبی و نقدهای ما با چه ابزار ذهنی و عینیآفرینش

بینیم؟ هویت فردی  گونه میاست؟ جهان را چه  تبیین شده

گونه تعریف ی خود را در متن جهان چهو جنسی و قومی

ایم، و از چه هایی را به زیر سئوال بردهکنیم؟ چه پدیدهمی

ی انقالب و تبعید در ایم؟ تجربهای به زیر سئوال بردهزاویه

زمینه جمعی چه  روان  از  است؟  هایی  برده  دست  ما  ی 

ی ما، تا چه حد به »شناخت« نزدیک شده، های تازهدریافت

 ال/ شناخت شناور است؟ و تا چه حد در هاشوری از ایده

»نقد«های فارسی و ترجمه  ی »شعر« و »داستان« و  به یاری

شدگان از وطن حاال چه  خواهیم بدانیم »ما« راندهشده می

گوییم؟ درد مشترکمان چیست؟ این درد مشترک، در  می

ای  های ادبی و نقدهای ما با چه ابزار ذهنی و عینیآفرینش

بینیم؟ هویت فردی  گونه میاست؟ جهان را چه  تبیین شده

گونه تعریف متن جهان چهی خود را در  و جنسی و قومی

ایم، و از چه هایی را به زیر سئوال بردهکنیم؟ چه پدیدهمی

ی انقالب و تبعید در ایم؟ تجربهای به زیر سئوال بردهزاویه

زمینه جمعی چه  روان  از  است؟  هایی  برده  دست  ما  ی 

ی ما، تا چه حد به »شناخت« نزدیک شده، های تازهدریافت

 ال/ شناخت شناور است؟ ی از ایدهو تا چه حد در هاشور

این همه زمانی امکان دارد که واژه در اختیار و آزاد باشد و  

ایران هنرمندان در بند   نفی بلد نشده باشد. اکنون اما در 

ها از خاستگاه خود رانده شده و  هستند و واژه نیز مانند آن

کارگیری به  برای امکان  باید  معنا  این  در  است.  کمتر  اش 

برآریم که گذار ا فریاد  تبعید واژه به سانسور نه گفت و  ز 

 باد آزادی. زنده 

  
 ی نویسنده:درباره 

العروی) استاد   (Fouad Larouiفؤاد  و  شاعر  نویسنده، 

زاده  فرانسه.  ادبیات  و  سال  زبان  وجده   1958ی  در 

(Oujda  شمال شرقی مراکش. پس از گذراندن تحصیل )

کازابالنکا، برای ادامه تحصیالت دانشگاهی به در الجدیده و 

دهه  از  و  رفت  فرانسه  و  انگلستان  سدهبلژیک،  نَوَد  ی ی 

 گذشته به آمستردام رفت و در دانشگاه به تدریس پرداخت. 

ی ادبی دریافت کرده است، ازجمله فؤاد العرویچندین جایزه

( ی ا. دو پرون )هلند، جایزه1997ی آلبر کامو به سال  جایزه

سال   سال  جایزه  2002به  به  فرانسه  گنکور  ،  2013ی 

 … و  2014ی ژان ژیونو )فرانسه( به سال جایزه

فواد العرویبرای دفترواژگان تبعیدیزبان هلندی گزیده است.  

طرف’. زبانی که ‘من’ در آن رشد کرده و از  زبان ‘کشور بی

زورگویی ِ واژگان ِ سنت فرهنگی نشان نیست. البته به این  

ای  نا نیست که در دفترواژگان تبعیدیهیچ اشاره و نشانه مع

  از  گمانبی. بینیمنمی فرانسه ادبیات از – ناخودآگاه حتا –

 در  که  ای صافی.  است  گذشته  فرهنگی  یحافظه   ِصافی

با  روش  ستیز   ِشرح  یگونه   به  شعرهاش است  نفکر 

های سیاسی. ستیز ِ فرد  خودکامگی ِ دین یا سیاست وایسم

 اکمیت’ )کشور، دین، پدر( گرادگرد ِ همان واژه. با ‘ح

 آدرس سایت نشر آفتاب 

www.aftab.pub 
  

 

 
 

 سی سال اسکله 

2022، انتشارات سرای بامداد، تورنتو اسد مذنبیرمانی از   

 

 ؛ورقی از کتاب

بی بی اوایل با اکراه تن به رابطه جنسی با شوهرش می داد  

ولی بعدا رام شد و اگر رمضان یکشب بخانه نمی آمد مثل  

اینحال هیچوقت اجازه  با  دیوانه ها دور خود می چرخید. 

پاییزی   نمی داد شویش لبانش را ببوسد. یکبار در ظهری 

به   آهسته  رمضان  بود،  خوابیده  حصیر  روی  بی  بی  وقتی 

http://www.aftab.pub/
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ش نزدیک شد و نگاهی به صورت زیبایش انداخت. هرگز  زن

بی   بی  شود.  نصیبش  زیبایی  پری  چنین  برد  نمی  گمان 

بود و پستان   نازکی بتن داشت. بدنش عرق کرده  پیراهن 

هایش که به پیراهن چسپیده بود با دم و بازدم نفس هایش 

تیر می کشید. بی بی هیچگاه در روشنی عریان نمی شد و  

در   که  آرام  رمضان  سوخت،  می  بی  بی  بوسیدن  آرزوی 

کنارش دراز کشید و لبهای هوس آلود کولی اش را بوسید.  

ناگهان بی بی بیدار شد و چند بار تف کرد. رمضان با دیدن  

کولی  نشست.  عقب  زده  وحشت  بی  بی  غضبناک  چهره 

چنگ زد ونصف گیس خرمایی خود را با مقراضی که نخ و  

قیچی   برید،  می  گلیم  های  جلو رشته  انداخت  و  کرد 

میزدند.   قرمزی  به  آفتاب  نور  زیر  که  موهایی  شوهرش. 

کرد:   نجوا  و  افتاد  زبان  لکنت  به  لرزان  و  ترسان  رمضان 

 ".شوی توام"

دلوم نمیخواد لبی که ازش کفر   "کولی با خشم فریاد زد:  

 ".می باره دهنم ببوسه

نماز  نیم ساعت  بلند شد،  بی  بی  نداشت.  پاسخی  رمضان 

 .بی وضوخواند. 

بی بی اهل نماز و روزه نبود. ندیده بود لولی ها روزه بگیرند.  

بسیاری هایشان نماز هم نمی خواندند. بی بی نماز خواندن  

را از حفصه آموخته بود. اگر هم به ضرورتی نماز می خواند  

تمام شد، در   را نمی پوشاند. آنروز وقتی نمازش  موهایش 

 .اتاق را بست و بست نشست

ایام کرد   در  نمی  جرات  ترس  از  رمضان  نشینی،  بست 

نزدیکش شود. اما یکروز دل به دریا زد و حکایت خود و بی  

بی را برای محرم اسرارش، تاجر حیدرآبادی بازگو کرد. تاجر  

همین امشب وقتی دراز  "حیدرآبادی لبخندی زد و گفت:  

رمضان با تعجب   "کشیده برو کنارش بخواب و بغلش کن.

 ".م بیدار شود و مرافعه راه بیفتدمی ترس"پرسید: 

او هر شب بیدار است تا تو چنگ  " دوستش خندید و گفت:  

در روح و روانش بزنی، زن جوانت بی تاب است. بیش از این 

 ".آزارش مده

رمضان با ناباوری به توصیه دوستش عمل کرد و آن شب  

در اتاق را فشار داد. برخالف تصورش در باز بود. رمضان آرام  

کنار بی بی دراز کشید. صدای نفس هایش را شنید. بناگوش 

بی بی را بوسید و موهایش را بویید. بوی روغن نارگیل می  

مرتب   ی خود را با شانه چوبی داد. بی بی هر روز صبح مو

می کرد و با روغن نارگیل مالش می داد. رمضان با احتیاط  

دستش را گذاشت روی پستان های بی بی. و نافش را نوازش  

های   لب  واهمه  بی  رمضان  زد.  تندتر  زنش  نبض  داد. 

گوشتالود بی بی را بوسید. و دستش پایین تر رفت. نفس 

اش با نفس های بی بی گره خورد. بی بی اما هیچ حرکتی  

  دقایقی   برای  را   بی  بی   های  پستان  و  کمر   کرد. اینبار گردنن

  و . کردند برهنه را بی  بی دستانش ناگهان و. بوسید طوالنی

  بی   بی  بغل  زیر  از  نارگیل روغن  تند  بوی.  کشید  آغوشش  در

  رمضان   های  سینه   بر  مشت .  کرد  تقال  بی   بی .  بیرون  زد

پراند و  . خرناس کشید و لگد  زد  چنگ  را  موهایش.  کوفت

انداخت روی شویش و اجازه داد رمضان سیرابش   را  خود 

کند. وانبان کفر را چنان سخت گزید که لبهای هردو خونی  

شدند. چون از روزی که بی اجازه به عقد کافر درآمده بود  

بود. و   را مباح اعالم کرده  فتوای خودش خون رمضان  به 

داد،    درحالی که نسیم خنک بادگیر تن داغش را نوازش می

ققنوس   و  رفت  بخواب  و  کشید  آغوش  در  تنگ  را  کافر 

 .درونش موقتا به خاکستر نشست

رمضان حیران، قضایا را با تاجر حیدرآبادی در میان نهاد.  

گفت:   است،  " دوستش  محبت  تشنه  چون  توست  عاشق 

 ".متنفر است چون کفر می گویی

 بختیار علی 

 
 رمانی در ستایش عشق و زیبایی 

 نویسد:در رابطه با این اثر می ایحلبچه مریوان  

را ببخش که نمی را ختم کنند،  خدایا کردها  قرآن  توانند 

 میرند. رسند، میزیرا به سورة انفال که می
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 آدونیس  

به    2004سال   کردی  از  ترجمه  کار  سال  هفت  از  پس 

فارسی، هفت کتاب ترجمه کرده بودم که فقط دوتایشان،  

شیرزاد حسن منتشر شده بودند و    آثاری از فرهاد پیربال و

دو شاهکار بختیار علی یعنی غروب پروانه و آخرین انار دنیا  

بار   بودند. بختیار علی و من یک  هنوز مجوز چاپ نگرفته 

کردیم؛ این بار با رمان شهر  دیگر شانس خود را امتحان می

نسخۀ  موسیقیدان کردم،  ترجمه  که  را  رمان  سپید.  های 

شده بود و ما امیدوار بودیم که نسخۀ  کردی هنوز منتشر ن

همزمان   نهایتاً  یا  آن  کردی  نسخۀ  از  زودتر  کتاب  فارسی 

چاپ خواهند شد. ترجمۀ رمان با آغاز به کار دولت هفتم  

مصادف شد و رمان مجوز نگرفت و پس از آن هم به دست  

 کسانی افتاد که نباید. بگذریم.

ها زیر الهای سپید در آن سترجمۀ رمان شهر موسیقیدان

نظر خود نویسنده صورت گرفته که مسلط به زبان فارسی 

است که با این زبان نیز مطالعه   است و نزدیک به چهار دهه

های  کند. پانزده سال انتظار برای چاپ شهر موسیقیدانمی

سال برای   سپید، هجده سال انتظار برای غروب پروانه، و ده

های بسیاری است  سختیآور رن  و  چاپ آخرین انار دنیا یاد

که نویسنده دو دهه پیش در عراق و در انتظار چاپ آثارش 

از سر گذراند. نویسنده و مترجم هر کدام به نوبۀ خود در  

های بسیاری را از سر دو سوی مرز تا انتشار آثارشان مرارت

ای جز این نیست که هر دو  گذراندند. ولی اکنون انگار چاره

از پس  که  باشیم  جهانی سال  خوشحال  شاهکار  این  ها، 

ای مورد تأیید و ستایش  ادبیات کُرد به زبان فارسی با ترجمه

گیرد. رمانی که  اش در دسترس خوانندگان قرار مینویسنده

در سرزمین فلسفه و ادبیات و موسیقی یعنی آلمان، از سوی  

بهترین رمان با  ادبیات  منتقدان بزرگ ستوده شده و  های 

 اند.  هآلمانی قیاسش کرد

موسیقیدان درشهر  است  رمانی  سپید  و  های  شنیدن  بارة 

به   زیبایی  و  هنر  راه  از  را  مخاطب  که  است  رمانی  دیدن؛ 

کند. رفتن به جهانی دیگر که  تفکر و اندیشیدن دعوت می

باید به درکی ژرف از رنگ و موسیقی و طبیعت و نوای آن  

موسیقیدان شهر  بزرگرسید.  پانورامای  سپید  رین تهای 

بزرگ از  یکی  که  است  کُرد  تاریخ  ترین تراژدی 

شمار  کشینسل به  هولوکاست  از  پس  بیستم  قرن  های 

بیشمی شخصیترود.  مانند  تر  به  رمان  این  های 

رمانشخصیت دیگر  میهای  نویسنده،  در  های  که  دانند 

از آن بگذرند؛ در تالشی دوزخی زندگی می باید  کنند که 

ای انسانی داشتن. این اثر زندگانی  مدام برای انسان ماندن و

 ها و ادیان، دربارةدر ستایش زیبایی فراتر از مرزها، ملیت

عدالت، تنهایی، عشق و هنر و زیبایی است. دکتر موسا بابک  

های اصلی این رمان بر این باور است که یکی از شخصیت

دین و سیاست ربطی به عدالت ندارند و آنچه قادر به حفظ  

جها زندگی تعادل  قصۀ  رمان  این  است.  زیبایی  است،  ن 

هنرمندان در روزگار جنگ و خونریزی است؛ هنرمندانی که 

گذرانند. بختیار علی در  ها روزگار می زیر چنگال فاشیست

کشی این شاهکار در کنار پرداختن به فاجعۀ انفال و نسل

کُردها در عراق، به زندگی سه موسیقیدان در روزگار جنگ  

»شهر   پردازد.می تابلوی  نقاش  عرب  تحان  سلوا 

چیان حزب  های سپید« است که به دست کودتاموسیقیدان

خرم  شود. این تابلو به دست کیومرث یزدانیبعث کشته می

رسد و سرانجام به موزة بزرگ دکتر موسا بابک راه پیدا می

خود را    هایی که در دوزخ جنگ، زندگیکند. شخصیتمی

زیبایی   از  حفاظت  میوقف  هنری  آثار  آثار و  و  کنند؛ 

کشته فاشیستهنرمندان  دست  به  و  شده  مرگ  از  را  ها 

دهند. بختیار علی در سفری طوالنی ما را  نابودی نجات می

انسانبا خود به جهانی می هایش در دوزخ  برد که اگرچه 

از   زیبایی  نجات  و  هنر  راه  از  اما  هستند  کشتار  و  جنگ 

های  ند. شهر موسیقیدانرسچنگال مرگ به جاودانگی می

سپید دربارة نقش هنر در زندگی انسان است. رمانی سراسر  

آنچنان میشعر؛  بودلر  باشید،  که  شاعر  همیشه  باید  گوید 

حتی در نثر. بختیار علی مانند آخرین انار دنیا در این رمان  

نهایتی  هم زبانی کامالً تصویری و شاعرانه دارد که زیبایی بی

 است.   به رمان بخشیده

 

 رمان و نقد فاشیسم شرقی  

ده   فاشیسم  در  هدفمند،  به شکل  علی  بختیار  اخیر  سال 

شرقی را مورد انتقاد شدید قرار داده است؛ چه در آثار نظری 

هایش. این پروژة فکری با  ها و نمایشنامهو نقد، چه در رمان

و    های سپید، ابرهای دانیال و دریاسرمان شهر موسیقیدان

به دوزخ ای بیجسدها آغ با نمایشنامۀ  گناهان و  از شد و 
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تاریکی تصاحب  ابرهای    1رمان  اگر در  به اوج خود رسید. 

گناهان، زمان و دانیال و دریاس و جسدها و به دوزخ ای بی

نامعلوم است، اما در شهر موسیقیدان به  مکان  های سپید 

و  تُرکی  فاشیسم  به  تاریکی  تصاحب  در  و  بعثی  فاشیسم 

پردازد و به زیباترین شکل  چهرة آن، آتاتورک، می بارزترین

گوشه میممکن  نقد  به  را  شرقی  فاشیسم  از  که  ای  کشد 

جغرافیا و ایدئولوژی مشخص دارند. در دریاس و جسدها و  

می دانیال  نمیابرهای  فاشیسم  دهد  نشان  تواند خواهد 

باشد و یا مربوط به شهر، گروه، ملیت داستان محلی داشته 

 احل تاریخی خاصی نیست. و یا مر

بختیار علی بر این باور است که عقالنیت و تفکر محلی در  

دنیای ما بسیار کشنده است. عقالنیت محلی بخشی مهم از  

کند که عقل و  های فاشیسم است. فاشیسم تالش میآموزه

ها از شهر، از فرهنگ، و  بینی آنها و دایرة جهاننتفکر انسا

ن از  از محیط خود خارج  ندانند پیش  ترتیب  تا بدین  شود 

میآن چه  پیرامونشان  در  و  است  داده  رخ  چه  گذرد. ها 

 کردن آدمی در هویت خویش است.  ورفاشیسم غوطه

»در ابرهای دانیال و دریاس و جسدها   گوید:بختیار علی می 

فاشیسم   که  بداند  و  ببیند  خواننده  که  بود  این  کوششم 

های خاص آورد. فاشیسم ویژگیتواند از هر جایی سر برمی

یک هویت، یک دین یا یک رخداد را ندارد. کار رمان نجات  

برابر هر   ما به محیط و به تاریخ، و محافظت از آن در  نگاه

فاشیسم   داستانِ  تاریکی  تصاحب  در  اما  است.  توهمی 

می روایت  میمشخصی  وقتی  که شود.  بدانیم  خواهیم 

کند،  شناسی چگونه عمل میفاشیسم در بُعد فکری و روان

شاید نیازی به این نداشته باشیم که از فاشیسم عراقی یا  

نظ از  فاشیسم  بدانیم  باید  بلکه  بزنیم،  حرف  و...  ر  تُرکی 

گرفته و ظهور کرده و عملکردش در    تاریخی چگونه شکل

ها به بستر واقعیت چگونه بوده است؛ و برای درک همۀ این

 تاریخی واقعی نیاز خواهیم داشت.«  

دانم نویسندگان پیش از  نویسم و میگوید: »من میاو می

نتوانسته تبدیل کنند، اما در  ما  را به جای بهتری  اند دنیا 

دانم دنیا بدون داستایفسکی، شکسپیر، بتهون،  حال می  عین
 

۱
نمایشنامۀ   ای بی .  تاریکی  و رمان  گناهان  به دوزخ  به  تصاحب 

ای و از سوی نشر ثالث منتشر خواهد  زودی با ترجمۀ مریوان حلبچه 

 شد. 

غیرقابل   مارکز  و  شاگال  انسان  دالی،  اگر  است.  تحمل 

تاریکی بیشننویسد  انبوه ها  و  تراژدیتر  و  وسیعتر  و  ها  تر 

میسنگین میتر  احساس  من  نوشتن  شوند.  با  کنم 

آفرینم. نویسنده کسی است که بر آلترناتیوی برای دنیا می

شرای نمیمبنای  دنیا  قوانین  و  برای  ط  بلکه  نویسد 

 نویسد.«ها میشکستن آندرهم

موسیقیدان شهر  رمان  مورد  در  علی  سپید  بختیار  های 

ام اثری بیافرینم دربارة جاودانگی  گوید: »همیشه خواستهمی

و زیبایی. ایدة آدمیانی سرگردان در جستجوی ابدی برای  

دة رمان باشد، برای  که اییافتن زیباییِ جاودان، پیش از این

های گوناگون در اشعار  من ایدة شعر بوده است. و به شیوه

کنم هر آنچه با جاودانگی  من تکرار شده است. احساس می

پیش باشد،  داشته  ارتباط  شعر   زیبایی  از  چیز  هر  از 

ژرفا بخشیدن  سرچشمه می برای  راهی مهم  گیرد. ادبیات 

دبیات این است  احساسمان نسبت به تراژدی است. وظیفۀ ا

تراژدی از  را  فردی و که ما  فاجعه در معنای  ها آگاه کند. 

فرهنگی و  از  وجودی  بسیاری  اصلی  موضوع  همیشه  اش 

آثارم بوده است. در اشعارم از جمله ‘قصیدة میهن’، ‘قصیدة  

دروازه ‘قصیدة  و  فاجعهشهر’  به  همیشه  پرداختهها’  ام.  ها 

ی سپید ادامۀ همان  هاکشی انفال در شهر موسیقیداننسل

فاجعه در  سکونت  می  احساس  من  است.  بگویم  خواهم 

زیسته تراژدی  درون  انفال همیشه  نامش  ندارد  تفاوتی  ام؛ 

کوششی   رمان  این  در  تراژدی  دیگری.  عنوان  هر  یا  باشد 

برای شکست از فاجعه؛ تالشی است  دادن  است برای گذار 

 فاجعه. 

تأم بدون  خود  درک  آیا  است  این  من  تعمق پرسش  و  ل 

پذیر خواهد دربارة خشونت جاری در زندگی واقعی امکان

بود؟ چرا که همۀ ما زادة خشونت هستیم. بسیاری اوقات از  

پرسم آیا بعث خشونت را در این سرزمین به وجود  خودم می

بود    کنم بعث موجودیآورد یا خشونت بعث را؟ احساس می

همان خشونت؛  موجودات  درون  از  جانور  که  رمان  طور 

فرنکنشتاین، مری شلی، تولیدی بود از تولیدات آزمایشگاه 

 دکتر فرنکنشتاین.  
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بعث رفت اما سیستم مولد خشونت همچنان باقی است. چه  

کسی از ما قادر به بیرون راندن خشونت از این جامعه است. 

نوعی خشونت مجازی و واقعی  جامعۀ ما یکسر شناور در 

خانه مدارس،  دانشگاهاست.  رابطۀ  ها،  عاشقانه،  روابط  ها، 

رجوع، رابطۀ  مدیر مدرسه و مستخدم، رابطۀ کارمند و ارباب

همه از  یکدیگر...  با  رانندگان  رابطۀ  متن،  و  چیز  خواننده 

کنم خشونت را از این جامعه بارد. گاه فکر میخشونت می

چیز فرو خواهد ریخت. هر کسی، کس دیگر یا بگیری، همه

برابر آن خشونت بورزد. در این جامعه   یابد تا درچیزی را می

انسان گاهی چند برابر خشونتی که نسبت به بدخواهانش 

دارد، روا  دهد، نسبت به کسانی که دوستشان  به خرج می

خواهید در چنین جهانی چگونه بنویسم. دنیایی  دارد. میمی

  دارد اما در عین که در آن پدر، کودک خود را دوست می

می آزارش  میدهحال  دوست  را  دختر  پسر،  اما  د.  دارد 

می اشرفآزارش  جهان  ما  جهان  پروانهدهد.  و  کش کُش 

از اشرف و خندان ها حرف کوچولو و سریاساست... وقتی 

میمی حرف  خشم  آن  از  نویسندة زنم  همیشه  من  زنم. 

بوده برای  خشمگینی  دیگری  سالح  ادبیات،  جز  اما  ام 

است... ادبیات نیز    بانجنگیدن ندارم. خشونت اکنون نوعی ز

 زبان آلترناتیو آن است.  

شیوه و  ژانر  هر  رابطۀ  در  به  سرانجامش  بنویسم  که  ای 

میدرهم هستی  با  فرد  نویسنده شکستۀ  عنوان  به  رسد. 

بینم  شوم. غالباً خود را کسی میخیره می  همیشه به ویرانه

چرخد و آن ویرانۀ بزرگ را روایت  ای بزرگ میکه در خرابه 

کند و احساس متفاوت آنانی را که در این ویرانه زندگی می

شعر می قالب  در  ویرانه  آن  شرح  که  نیست  مهم  کنند. 

ای نظری مهم این است که در آید یا داستان و مقالهدرمی

زند. ها را به هم گره میای تراژیک همۀ آنبینینهایت جهان

موسیقیدان تا شهر  میهن’  ‘قصیدة  ماز شعر  ن های سپید 

ام. خط مشترک و پنهانی که همیشه به آن ویرانه نگریسته

 زند. نویس و منتقد به هم گره می مرا به عنوان شاعر و رمان

از غروب پروانه تا آخرین انار دنیا و دیگر آثارم همیشه از  

می خیالیزندگی  و  واقعی  ابعاد  با  جامعه گویم،  از  اش، 

الیه می با  انسان گویم  از  تاریکش.  و  ناپیدا  و  پیدا  های 

ضعفمی و  قدرت  با  شخصیتگویم  در  هایش.  زن  های 

ی چنان که در زندگهایشان آنها و قدرت هایم با ضعفرمان

می منعکس  شخصیتهست،  من شوند.  آثار  در  زن  های 

ها ای از آنشوند که گاه تا اندازه چنان از مردها متمایز می

تر ام که زن موجودی قویترند. همیشه احساس کردهقوی

شخصیت قدرتمندترین  گاه  است.  مرد  زنان  از  من  های 

هستند، حتی اگر کاراکتری منفی داشته باشند. اکنون به  

شخصیت  عنوان به  که  میخواننده  احساس  هایم  نگرم 

های مردِ من شک و تردید و کنم همیشه در شخصیتمی

پشیمانی وجود دارد. در مقابل ایمان، باور ژرف و عمیق و  

شخصیتبیش  ناپذیریتغییر در  دارد. تری  وجود  زن  های 

زنان   با  در زندگی  من همیشه  باشد که  شاید دلیلش این 

تر تر و درونیام. قدرت زن عمیقبرو شدهبسیار قدرتمندی رو

شود. به هر حال نویسنده است و در لحظات مهم پدیدار می

جا هستند.  باید به سمت و سویی برود که معانی بزرگ در آن

در رمانی مانند غروب پروانه همۀ معانی بزرگ نزد دختران 

 است.  

رمانشخصیت نیستند  های  اتوپیا  جستجوی  در  من  های 

د هستند. جستجوی  بلکه  انسانی  زندگی  به  رسیدن  پی  ر 

شود که قهرمانان من به دنبال جهان دیگر، از آن ناشی نمی

آن،   برعکس  بلکه  هستند  غیرواقعی  سرزمینی  رؤیای  در 

اش  پروانه رؤیایش این است که جایی به آرامی با معشوقه 

و  کوچک  زیادی  حد  تا  اول  سریاس  رؤیای  کند،  زندگی 

اش را فراموش  خواهد گذشتهس دوم میمعمولی است، سریا

کفتر   جالدت  کند،  زندگی  دور  جایی  در  برود  و  کند 

خواهد در برابر مرگ دوستانش به اندکی عدالت دست  می

ها یابد، در پی آن است که موسیقی و زیبایی نامیرا باشد. این

همه چیزهایی خیلی ساده و معمولی هستند که ناگهان و  

انسانی  اعی خاص و سخت و غیردر شرایط سیاسی و اجتم

نویسم  گیرند. من از شرایطی میبُعدی اتوپیایی به خود می

شوند.  که در آن رؤیاهای کوچک آدمی به اتوپیا تبدیل می

می ترسناکی  مفاهیم  و  از  ساده  مسائل  آن  در  که  نویسم 

می خود  به  محال  و  رؤیایی  سرشت  ما  گیرند.  معمولی 

چنان که هست، بلکه ارادة  واقعیت، پذیرفتن واقع نیست آن

ادراک واقعیت است به اضافۀ رؤیاها و آرزوهایمان. قهرمانان  

زندگی  آن  در  که  واقعیتی  به  اما  نیستند،  اتوپیایی  من 

زندگیمی معترضند.  دایرهکنند  در  قرار شان  ترسناک  ای 



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

268 

 

برای بازگشت به شرایط طبیعی    گرفته است و مدام در تالش

 زندگی هستند.

قهر به همۀ  بازگشت  برای  راهی  جستجوی  در  من  مانان 

های زندگی عادی هستند و همین همزمان خالق موقعیت

میزیبایی تراژیک  و  نمیشناسانه  احساس  کنم  شود. 

داشته هیچ محال  و  ناممکن  رؤیایی  من  قهرمانان  از  کدام 

باشند. از اشرف تا دالیا رؤیای قهرمانانم زیستن در دنیایی  

های من، شهر  مکان اتوپیایی در رمان  معمولی است. یگانه

آن  موسیقیدان که  است  سپید  از  های  دیگری  روی  هم 

واقعیت است؛ نه اتوپیایی با معیارهای کلیشۀ اتوپیا. واقعیتی 

 کردن زیبایی است.  تهی از نیروی کشتن و فراموش

رمان نقش تاریخی بسیار مهمی دارد. هیچ ژانر فکری و ادبی  

ای رنگارنگ ماجراهایی که در جوامع و  به قدر رمان بر دنی

می فرهنگ رخ  گوناگون  رمان  های  نیست.  متمرکز  دهند، 

تر و کند جهان را روشنای است که کاری میتنها ژانر ادبی

تر ببینیم. وظیفۀ رمان مدام در حال گسترش است.  شفاف

های گوناگون جهان به یکدیگر، رمان  با نزدیک شدن فرهنگ

گیرد و ما را به ژرفای تری به عهده میدهتر و عمنقش عظیم

کند. در روزگار جهانی شدن، رمان نقش  جوامع نزدیک می

نگاه  مهم و  درک  و  دیدن  در  ما  توانایی  افزایش  در  تری 

انتقادی دارد. اعتقاد دارم در قرن تازه ارزش و جایگاه رمان 

مهمگسترده  و  بسیار تر  بخش  امروزه  رمان  بود.  تر خواهد 

از ملت  مهمی  روشنفکری  میهویت  اگر  گویید  هاست. 

ادبیات دارم، باید رمان داشته باشید. عدم وجود رمانِ بزرگ 

به معنای عدم وجود جایگاه در نقشۀ ادبیات جهان است.  

می آن  با  را  ادبی  توسعۀ  که  است  ژانری  سنجند.  رمان 

می یکدیگر  به  را  جوامع  مشکالت  و  شناساند.  معضالت 

هایی است که رمان ندارند، یا قادر  ملتشکست بزرگ از آنِ  

 هایشان به جهانیان نیستند.   به معرفی رمان

انتخاب موسیقی به عنوان سوژة این رمان، به پرسش قدیمی  

گردد که تا به امروز با من است. در  ام برمیدوران کودکی

می همیشه  را  کودکی  موسیقی  که  وقتی  پرسیدم 

د؟ بعدها وقتی بزرگ شدم  رونشنویم، آوازها به کجا مینمی

های گوناگون، این پرسش را در اشعارم تکرار کردم  به شیوه

 … اما همیشه و تاکنون اسیر این پرسشم 

دهد باور دارم کاری که موسیقی به نحوی برجسته انجام می

کند. اگر تر میرا کم  های خطرناکاین است که شمار انسان

شد. شکسپیر  می  ترتر و خشنموسیقی نبود زندگی تاریک

در نمایشنامۀ تاجر ونیزی از زبان لورنزو بهتر از هر کسی از  

می لورنزو  است.  رانده  سخن  آنموسیقی  هر  که گوید 

که هارمونی آوازهای زیبا  موسیقی در نهادش نباشد، هر آن

نمی وجدش  میبه  حیلهآورد،  راهزن تواند  و  خیانتکار  گر، 

ده زمین  موسیقی  بدون  براباشد.  ترسناکها  و  بر  تر 

 تر بود. وحشتناک

یکی از مشکالت بسیار بزرگ مدرنیسم در سرزمین ما این  

ای از موسیقی نداشته است. موسیقی  است که هرگز جلوه 

های شرقی  عمیقاً وارد ساختار روح و روان و اندیشۀ فرهنگ

ما نشده و از همین روست که جوامع ما بسیار ساده کنترل  

جوامعیمی به  و  اندیشه  شوند  با  بدل بسته  بسته  های 

های درنده و خونخوار پرورش  شوند که به سادگی انسانمی

دهند. عدم وجود رنسانس موسیقایی بر عمق هر آرزوی  می

بزرگی برای پدید آوردن مدرنیسم شرقی خللی بزرگ وارد 

می  کند.می احساس  تماشاخانهغالباً  سالنکنم  و  های ها 

برای شمار بسیار از مردم غرب جای کلیسا موسیقی  را   ی 

گرفته است. شرق و به طور کلی آسیا، چنین رنسانسی را  

داشت،   وجود  موسیقی  حقیقی  آموزش  اگر  است.  نداشته 

خورد. دستِ  شاید تاریخ این کشورها طور دیگری رقم می

تر کم تاریخ اندیشه و معرفت ما نقطه عطف و تغییرات ژرف

خواهم تاریخ را البته که نمی  کرد.تری را تجربه میو بنیادی

با بود و نبود موسیقی یا ادبیات و زیبایی تفسیر کنم، اما  

شود  یقین دارم که عدم وجود این بُعد در زندگی ما سبب می

کم  و  شود  خونبارتر  بیتاریخ  صداهای  شنوای  شمار تر 

تواند نمادی  گون باشیم. در جهان امروز موسیقی میفرشته

با آزادی  برای  اشارهمهم  به شیوهشد.  باشد  از  ای  دیگر  ای 

سیستم برای  آلترناتیوی  تحمیل زندگی،  ما  به  که  هایی 

بر می در  آشکارا  موسیقی  ایران  مانند  در سرزمینی  شوند. 

گیرندة این اشارة متفاوت است... در ایران، موسیقی زبان و  

نماد آزادی است. این همان هدیۀ عظیمی است که موسیقی  

 کند.«گان تقدیم میمرد گان وبه زند

 

 انفال
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هزار کُرد را در پروسۀ  دولت عراق قریب به دویست  1988در  

کشی هیچ تصویر و مستند  عام کرد. از این نسلانفال قتل

واضح و روشن، دستور دولتی یا نظامی آشکاری در دسترس  

نیست که بتوان از آن به عنوان سند استفاده کرد. مشخص 

جن این  مجریان  بینیست  هستند.  کسانی  چه  شک  ایت 

صدها نفر در انتقال و کشتار و پنهان کردن اجساد شرکت 

سی  داشته امروز  اما  فاجعهاند،  آن  از  پس  هنوز   سال 

اند. کدام این مجرمان زبان به شرح این جنایت نگشودههیچ

اندازه که اجساد کشته شدگان را داریم،  در عراق به همان 

ادشان مفقود است. نیروی حقیقی  قربانیانی داریم که اجس

بلکه   بردارد،  میان  از  را  دشمنش  که  نیست  این  بعث 

بماند.  نمی باقی  زمین  روی  دشمنش  از  اثری  هیچ  گذارد 

نباید دچار این اشتباه شویم که عدم وجود اثر جرم ناشی از  

این است که نباید کسی در جریان این جنایت قرار بگیرد،  

ای قدرتمند، به عنوان نرینه  بلکه از سر آن است که دولت 

رفتاری خداگونه دارد. زدودن کامل، یک نوع نمایش قدرت 

که وحشت فناشدن را نزد قربانی  است؛ در تالش برای آن

ای خداوند  جا قدرت افسانهتر جلوه دهد. دولت در اینبزرگ 

به خود می روی  را  از  کامل  طور  به  را  مخالفانش  و  گیرد 

می محو  قربازمین  کامالً کند.  دستگیری  لحظۀ  از  نیان 

شد.  شدند و ارتباطشان با دنیای بیرون قطع میگور میوگم

ها ارتباط  هیچ وکیل یا سازمان مدنی حق نداشت که با آن

برقرار کند. مؤسسات دولتی حق نداشتند هیچ نوع اطالعاتی 

کشته  مخفیانه  قربانیان  بعدها  دهند.  انتقال  بیرون  به 

سی بداند چگونه و کجا و بر اساس چه  که کآنشدند بیمی

شده کشته  هیچقوانینی  و  بود  ناپیدا  گورهایشان  کس  اند. 

یا   نداشت  را  قربانیان  برای  ختم  مراسم  برگزاری  حق 

شدنشان. قدرت دولت بعث وجو و تحقیق از دلیل کشتهپرس

که هیچ اثری از  آندر این بود که هزاران انسان را کشت بی

ها  . دولت بعث در عراق بر خالف نازیخود بر جای بگذارد

اتاق گاز، ثبت و پرونده و نوشتاری به موسسۀ جمع آوری، 

دسته کشتارهای  نداشت.  فرآیند  نیاز  بدون  بعث  جمعی 

شدگان و بدون هیچ تصویر یا نام کشتهاداری طوالنی، ثبت

از  دخالت سازمان های مدنی، حتی بدون تشخیص مکانی 

رفت. فرآیند کار ال جرم پیش میشده برای اعمپیش تعیین

می سازماندهی  وحشتناکی  شیوة  چنان  هویت  به  که  شد 

کشتنشان، اجراکنندگان، مکان عمل، پنهان    ها، دلیلقربانی

های دولتی نیز  ماند؛ چنان پنهان که حتی خود سازمانمی

کشتهنمی که  کجا   دانستند  هستند؛  کسانی  چه  شدگان 

تن بوده است و جز تعدادی    اند و شمارشان چندکشته شده

مؤسسه  هیچ  اداره  اندک  کار  و  فرآیند  از  دقیقی  اطالع  ای 

 نداشت.  

ماریو بارگاس یوسا که اندکی پس از حملۀ آمریکا به عراق  

کند و شرح مشاهداتش را  به این کشور سفر می  2003در  

های عراق به رشتۀ تحریر درآورده در کتابی به نام یادداشت

این کتاب از قول عبدالفتاح ادریسی چنین  است، جایی در  

 گوید: می

 

گاه گویی آن مستبد در اثر حملۀ ناگهانی بیماری پارانویای 

قتل یک حس و یا کابوسی هولناک، در یک لحظه تصمیم  

عام کند. گرفت به عنوان تنبیه پیشگیرانه، مردم را قتلمی

ای  ای را به معنفقط به این ترتیب است دیکتاتوری، جامعه

تکه کرد که چهار دهه پیش، به سطح باالی  واقعی کلمه تکه

با بیمارستان هایی که در ها و دانشگاهفرهنگ رسیده بود، 

ترین بودند، و با متخصصانی که در سطح  خاورمیانه مدرن

های جهان بودند. در دهۀ پنجاه، بغداد از چنان سطح  بهترین

مسایگانش  فرهنگی و هنری برخوردار بود که مورد حسد ه

ها پایان بخشیدند. آن  بود. بعث و صدام حسین، به تمام آن

مهندسان،   پزشکان،  خون  ریختن  دورة  واقع  در  دوره 

ها و روشنفکران  اقتصاددانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه

 در چهار گوشۀ جهان بود.  

عبدالفتاح االدریسی، معاون رئیس انجمن زندانیان آزاد، به  

رسد،  آمیز به نظر میدهد که اگرچه اغراقمن اطمینان می

شدگان و گمشدگان، از زمانی که حزب بعث اما شمار کشته

مقاومت و صعود  داد  انجام  را  کودتا  ناپذیر صدام  نخستین 

  ونیم میلیون نفر آغاز شد، بین پن  تا شش  1963حسین در  



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

270 

 

درصد  بیست  حدود  در  چیزی  یعنی  است،  نوسان  در 

 1جمعیت عراق. 

 

ر پایان بهتر است به جان کالم بختیار علی دربارة شهر  اما د

گوید: »از نظر من  های سپید برگردیم،  که میموسیقیدان

نهایت مقاومت علیه این کتاب رمانی است دربارة قدرت بی

گری سیاست در دوران صدام حسین و  درندگی و وحشی

بعد از آن. باالترین سطح مقاومت این نیست که انسان در 

تواند ور شود؛ بلکه میل با جالدها سالح بردارد و حمله تقاب

ارزش و  زیبایی  از  محافظت  شهر  به  بپردازد.  واال  های 

های سپید تصویرگر نیروی محافظت از زیبایی  موسیقیدان

درون ماست. یگانه امر مهم نزد من این است که خواننده 

محافظ   و  منجی  یک  انسان  هر  درون  که  بداند  نهایت  در 

ام رمانی  ی وجود دارد و آن را به کار بگیرد. کوشیدهزیبای

دربارة قدرت هنر و قدرت مدارا بنویسم، در دورانی که مدارا  

 شود و زیبایی به شدت تهدید می

 ا

 زیباییِ شکست؛ جغرافیایِ شرم 

 
، ماریو بارگاس یوسا، ترجمۀ فریبا گورگین، مروارید های عراق یادداشت . 1

 .81ه    80، صص  1393
 
های دانشجویی در  ، در عراق است. در سال 1960. بختیار علی، متولد  2

،  1983کند، و بعد از زندانی شدن در های دانشجویی شرکت می جنبش 

شود، سپس  کند. مدتی در ایران پناهنده می کم کشورش را ترک می کم 

رود و هنوز هم در آلمان زندگی  جا به آلمان می رود و از آن به سوریه می 

از:   کنمی  عبارتند  او  آثار  مرگد.  کارناوال  و  و    گناه  شعر(  )مجموعه 
قدم  ؛  آخرین انار دنیا؛  غروب پروانه ؛  مرگ تنها فرزند دومهایی مانند:  رمان 

جنگل  در  فردوس زدن  بی ؛  های  زمانۀ  در  و  ؛  پرسش پرسش  ایمان 

بی  ای  دوزخ...  »به  نمایشنامۀ  باب  در  گناهان«؛  تأمالتی 

 نوشتۀ بختیار علی 

 فارِس باقری 

رو، جهانی ساخته    ، در نمایشنامۀ پیش2بختیار علی یکم:  

است، تمثیلی و آخرالزمانی. جهانی که به تمثیالت کافکایی 

تمثیل نزدیک این  است.  نوشتاریِ  3تر  سیاست  مثابۀ  به   ،

شود، چرا که در همان آغاز، شخصیت،  بختیار علی آشکار می

م و پر  شود، امری نابهنگایکباره با امری نابهنگام روبرو می

شود که در عین از ایهام و ابهام. مصطفا، در جهانی حاضر می

گناهی، باید برای خود گناهی ابداع کند، زیرا جهانِ خالی بی

از گناه، تهی از هر ارزشی است. ویژگی این جهانِ تمثیلی،  

نوعی ایهام و گاه شکلی از ابهام است. جهانی که منطقش،  

میرابطه ایجاد  دنیا  دو  میان  آن ای  به  کدام  هر  که  کند 

دیگری اشارت دارند. تمثیل در ذات خود، قرار نیست چیزی  

را افشا کند، بلکه باید بتواند فضایی قدسی را شکل دهد تا  

است   امری  حقیقت  که  چرا  کند.  محافظت  حقیقت  از 

بیانبیان با  و  میناپذیر،  میان  از  شدن  جهانِ  پذیر  رود. 

ب و  خاموشان  برای  بیانی  این  یتمثیلی،  در  است.  زبانان 

می دنیایی  نویسنده،  ضدآرمانشهری  تمثیل،  سازد، 

)دیستوپیا(، که در آن با شخصیتی به نام مصطفا روبروییم  

که در این جهانِ آخرالزمانی، با الهیاتی از شر مواجه شده 

است و یکباره به درون جهانی پُرآشوب پرتاب شده است، و 

 خود اتهامی بزند.  باید بتواند با ابداعِ گناه، بر 

ای  اگر در جهان کافکا، این نیروی قهریه و قدرت اسطوره

بر   ننگی  داغ  مانند  را  تهمت  نامرئی،  شکلی  به  که  است 

را  پیشانی شخصیت می بودنش  گناهکار  و شخصیت،  زند، 

نویس و  غزل ؛ های سفیدشهر موسیقیدان ؛ خوانندة کوشنده؛ جنگاورانش 
؛  برد جمشید خان عمویم، که باد همیشه او را با خود می ؛  خیال های  باغ 

فرشتگان  و هشت مجموعه شعر دیگر و    قصر پرندگان غمگین؛  کشتیِ 
 . گناهانبه دوزخ... ای بی نمایشنامۀ  

 
تمثیل  3 است.  خویش  سرشت  در  »دوگانگی«  حامل  »تمثیل«  واژة   .

ر و  نبوده  وجه شبه، موضوعی آشکار  که در آن  است  به  تشبیهی  اهی 

معنای دقیق آن نیست و از این رو نیاز به تأویل دارد. )دکتر شفیعی  

 کدکنی( 
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بختیار  نمایشنامۀ  در  اما  ندارد،  اهمیتی  نه،  یا  کند  اثبات 

اهی ابداع کند، تا علی، شخصیت باید بتوانند برای خود گن

جمع   این  از  عنوان عضوی  به  و  یابد  رهایی  این جهان  از 

را   آن  که  کسی  آن  برای  جهان،  این  کند.  پیدا  هویتی 

در  که  برای مصطفا  و  اتوپیاست  از  است، شکلی  برساخته 

وار(  هزارتویِ آن گرفتار شده است، شکلی از دیستوپیا )دوزخ

 است. 

که به   1نِر کوینر یا کُی  های آقایبرتولت برشت، در داستان

»هیچ معنای  به  حرف نوعی،  شخصیتی  از  است،  کس« 

است. کُیزند که بیمی است، موجودی  نِر »هیچنام  کس« 

کند راهی به  رؤیازده که در جهانی سخت جدی، تالش می

وعده جهانِ  آن  بیابد.  در  دادهرستگاری  برشت،  شدة 

می باز  سر  دوباره  علی،  بختیار  مصطفا،  کنمایشنامۀ  و  ند 

های بسیار، با اتهامی بر  شخصیت اصلی، باید با گذر از خوان

خود، هویتی برای خود دست و پا کند تا از این راه، از سوی  

جامعه بازشناخته شود. جهانِ برساختۀ بختیار علی، واژگونۀ 

  ها و نهادها آن جهانِ اتوپیایی و آرمانی است که ایدئولوژی

می تصویر  به  نمونهکشند.  را  که  به  دیستوپیایی  را،  هایش 

می دیگر  نوشتۀ  شکلی  نو،  قشنگ  دنیای  رمان  در  توان 

و   نمایشنامۀ    1984هاکسلی  اصلی  ایدة  دید.  اورول  جرج 

به نمایشنامه زیرا  های برشت نزدیکبختیار علی،  تر است، 

در این دنیا؛ سخن از تبدیل آرمانی کلی به آرمانی جزئی و  

ای مطلوب حوالت  آن را به آیندهمند است که برشت  هستی

 داد. می

انداز کسی مانند والتر بنیامین، چنین جهانی، از  اما از چشم

شود. زیرا  اندازِ واقعیت ملموسِ کنونی فرد نگریسته میچشم

رود،  تر به سوی آینده میشخصیت هر چقدر با سرعت بیش

مدام در فکر بازگشت به خاستگاه و نقطۀ آغازین است. چرا 

کند و شخصیت از  انداز او، در گذشته معنا پیدا میچشم  که

یابد و او  راه آن به شکلی از تشخص و شناسایی دست می

تواند خود فقط با یاری چیزی به اسم گذشته است که می

 را بیابد. 

چیز برای مصطفا در  اما در چنین جهان و جغرافیایی، همه

قالب شکلی از کابوس نمود پیدا کرده است. او در گذشته  

 
1

. Keuner   

تواند در  هم مرکز ثقلی ندارد. او شخصیتی است که نه می

جهانی  در  باید  بلکه  آینده،  در  نه  بگزیند،  سکنا  گذشته 

.  وار زیست کند که از پیش برای او تعیین شده استکابوس

ای برساخته پیش  چنین جهانی، برای مصطفا، روی به آینده

 رود که مبهم و در مه فرو رفته است. می

انسان  بیش که:  است  الهیات  این  بر  مبتنی  کافکا،  آثار  تر 

در   اما  است.  خطاکار  و  گناهکار  خداوند  برابر  در  همواره 

رویکرد بختیار علی، چنین مکان و جهانی، سرزمینی هرز و  

دهد، اما  است که ما را به هیچ واقعیتی ارجاع نمیناکجایی 

شود: تاریخ امکان حضور تاریخ و احضار تاریخ را سبب می

گونه ای بهشتها و اتوپیاهایی که در آغاز با وعده ایدئولوژی

گیرند و در پایان به دوزخی مانند آشویتس و... راه  شکل می

 برند.می

ا، تصور پیشینی  در این نمایشنامه، شخصیتِ اصلی، مصطف

فهمی   میانجی  به  هویتش  و  او شناسایی  دارد.  از خودش 

گرایی همراه است. قبلی از خود است که با شکلی از اخالق

ای که به درون آن پرتاب شده زدهاما در این جهانِ کابوس

و  جمعی  و  کلی  زیستی  بلکه  ندارد،  جایی  اخالق  است، 

مین روست که  شکلی از واژگونگی اخالقی حضور دارد. از ه

مصطفا میان دو جهان سرگردان است: جهانِ سنت مکتوب  

شده. گویی مصطفا یکباره، به  دادهای نامعلوم و وعدهو آینده

او   عمل  و  کنش  هر  که  است  شده  پرتاب  باتالقی  درون 

تر فرو رفتن است. او باید در این  تالشی مذبوحانه برای بیش

انکار کند؛  جهان واژگون، خود را نفی کند، هویت خو د را 

باید به چیزی بازگردد که در ازل با او همراه بوده است: گناه 

 نخستین. 

ای آخرالزمانی و اشارتی است به شکلی  ایدة بازگشت، ایده

پایان از  از  شکلی  خود،  درون  در  بازگشت  ایدة  گرایی. 

رستاخیر نیز به همراه دارد. زمان و روزی که تمامی اعمال 

خواهد داوری  در    آدمیان  برساخته  رستاخیزِ  این  شد. 

شود: هدیۀ  نمایشنامه، در پایان اثر، برای مصطفا رقم زده می

 زدهآنان، جامی از شوکران است که او باید در جهانی کابوس

بیدار شود. جهانی  دیگر  در جهانی  تا شاید  رود  به خواب 
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کودکظلمت و  بدل  زا  ابدی  دوزخی  به  که  اتوپیایی  و  وار 

 شود.  می

کند مانند شهرزاد، این دوزخِ  فا در این مسیر تالش میمصط

وحشت را به تعویق اندازد تا بتواند با اندکی فرصت، فهمی 

اصلی   پارادوکس  اما  بیاورد.  دست  به  خود  از  دوباره 

؛ باید »خود« را (self)جاست که او برای اثبات »خود« این

که  دگردیسی  شود.  بدل  دیگر  موجودی  به  باید  او  وانهد. 

وار است. جهانی که به قول برشت الزمۀ این جهان کابوس

وعده  را  آن  پیامبرگونه  به شکلی  کافکا  که  است  »جهانی 

آن   که  دوزخی  ژانوسیِ  سیمایِ  فاجعه.«  جهان  بود:  داده 

وعده بهشتِ  جهان  دادهسوی  این  در  مصطفا  است.  شده 

کند تا برنده شود، اما نیروهای قهری  شده، تالش میمعوج 

نام دادهو  را شکست  او  قبل  از  جهان،  این  درون  اند.  رئی 

زیبایی  به  کوتوله  و  عروسک  در  بنیامین  را  جهانی  چنین 

 توصیف کرده است:

می میحکایت  و  ساخته  کنند  چنان  را  دستگاهی  گویند 

هر حرکت شطرن  برابر  در  که  با چنان حرکتی بودند  باز، 

می میپاسخ  منجر  بازی  در  حتمی  بُرد  به  که  د.  شگفت 

ای تُرکی، با چوب قلیانی بازی، در جامعهشبعروسکِ خیمه

در دهان، مقابل صفحۀ شطرنجی نشسته بود که روی میز  

بزرگی قرار داشت. با استفاده از قرار دادن چندین آینه این  

شد که میز از هر طرف قابل دیدن است. در  توهم ایجاد می

آن جای    حقیقت کوتولۀ گوژپشتی که استاد شطرن  بود، در

میمی تکان  را  عروسک  دست  بندهایی  با  و  داد.  گرفت 

تصور کرد.  می را  این دستگاه  فلسفه، نمونۀ نوعیِ  توان در 

»ماتریالیسم  آنچه  یعنی  است،  عروسک  با  بُرد  همیشه 

میتاریخی« می به آسانی  او  تواند از پس هر کسی  نامیم. 

درآورد.   خود  خدمت  به  را  الهیات  که  شرطی  به  برآید، 

دانیم )مانند آن کوتولۀ  که میالهیاتی که این روزها چنان

خو شده است و باید به هر شکلی  گوژپشت( کوچک و زشت

 خود را از انظار دور بدارد. 

 )عروسک و کوتوله: مراد فرهادپور، امید مهرگان( 

 
منظر، سیمای کلی موجوداتی  خوی و کریهاین کوتولۀ زشت 

به دوزخ.. ای بیاست که در نمایشنامۀ  برابر  ..  گناهان، در 

صف میمصطفا  جهانِ  آرایی  سنگینِ  بارِ  زیر  آنان  کنند. 

پشتشان  کابوس دارد،  خود  با  آخرالزمانی  وعدة  که  واری 

خمیده است و به انتظار راهی برای رهایی هستند و همین  

آنان را به موجودی دیگر بدل کرده است؛ موجودی مانند  

باتالقِ روزمرگی جهان، بدل گرگوار سامسا، که در کابوس و  

آور شده است و باید خود را از نو ابداع  ای چندشبه حشره

کند. در نمایشنامه، مصطفا، باید خود را از نو ابداع کند، اما  

او از این ابداع بیزار است. از این رو اصرار و ایستادگی او بر 

که »من گناهکار نیستم« ابلهانه به نظر  اخالقیاتی مانند این

رسد، چرا که در این جهان، مفید بودن آدمی، چیزی  می

آور است. این جهانی نیست که مصطفا بتواند در آن  چندش

مفید باشد. زیرا مفید بودن، چیزی نیست که در منطق این  

  زده و واژگون جای داشته باشد. بنابراین، نقب جهان کابوس

الق،  زدنِ مصطفا به گذشته، برای یافتن شکلی از هویت و اخ

 کند.  تر میهویتاو را بی

مصطفا با نقب زدن به گذشته، سعی دارد تا با گذشتۀ خود 

حساب کند از راه تسویهحساب کند. چرا که خیال میتسویه 

ای داشته باشد. اما هیچ  تواند آیندهبا گذشته و خاستگاه، می

نمی دریافت  گذشته  و  خاستگاه  از  مصطفا،  پاسخی  کند. 

ز قبل بازی را باخته است و تمام تالش او بر  ای که ابازنده 

این امر متمرکز است تا بتواند این باخت را زیبا کند. او بعد 

داند باخت و شکستی حتمی در  از مالقات با همسرش، می

خواهد با شکستی زیبا روبرو شود و  انتظارش است، اما می

به این  همین او را به قهرمانی نو بدل می او  کند. شکست 

ل است که او هنوز در پی حقیقت است. برای قهرمان،  دلی

انجامد. اگر مصطفا موفق جستجوی حقیقت به شکست می

در  نمی زیبایی  قهرمان،  برای  که  است  دلیل  این  به  شود، 

خورد که موفقیت نیست، بلکه او به این دلیل شکست می

نزدیک به حقیقت  نیز  را  همزمان شکست  و  است  تر شده 

 کشد. آغوش می

بیاک سرگردان،  است  آدمی  مصطفا  و  نون،  خانمان 

کابوس بهخانه جهانی  در  که  مبهوت دوشی  واژگون  و  وار 

ایستاده است. آدم سرگردان، جهتی ندارد. او غریبی است  

جا« و  گردد. مصطفا فردی است »بیکه مدام پیِ جایی می

کس« است. زیرا این جهان به تبعیدگاه  نام«؛ او »هیچ»بی

است. این جهان، جایی نیست که او در آن آرام    او بدل شده

خیز است که امکان سکنا  بگیرد، بلکه مغاکی تیره و ظلمت



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

273 

 

فرّار،   و  زودگذر  مانند شهابی  ندارد. مصطفا،  وجود  آن  در 

نام و ناچار باید تن به دگردیسیِ بزرگی بدهد. موجودی بی

هیچبی یک  وارث  جا؛  برای خود،  گناهی  ابداِع  با  که  کس 

ای ایستاده است  معناتر. او اکنون بر ویرانهشود بینی میجها

می نه  می که  نه  و  همراه شود  آن  با  آن تواند  تواند خالفِ 

این   ورای  اخالقی  به  بتواند  باید  اما  بزند.  عملی  به  دست 

کابوس دست یابد. بختیار علی، در این نمایشنامه، از زوال  

اامید حرف می راوی سکوت  علی،  بختیار  راوی  زند.  ست. 

تاوان حقیقت او،  ناامیدی  جویی اوست. چرا  شخصیتی که 

هست،   »امیدی  اگر  جهانی،  چنین  در  کافکا،  قول  به  که 

شک این امید برای جهان ما نیست« و اگر امیدی هست بی

به ما واگذار  ناامیدانی است که سرنوشتشان  به دلیل  تنها 

درمی امید،  از  است. مصطفا  ورشده  به چیزی  تا  ای گذرد 

 امید دست یابد: آزادی. 

دوم: مصطفا، موجودی است شرمسار. شرم مصطفا به معنای 

ندامت یا پشیمانی نیست. چرا که شرم، احساسی همگانی  

نمی  کسی  هر  که  معنا  بدین  باشد.  نیست،  شرمسار  تواند 

تواند شرمسار باشد، بلکه  انسان در مقامِ انسان بودنش، نمی

شد رویاروی  آن  با  مصطفا  شرمِ آنچه  از  شکلی  است،  ه 

وجودی است. شرمِ وجودی است که او را از موجود قبلی،  

می بدل  دیگر  موجودی  غریزه به  برحسب  حیوانات  کند. 

دانند چه زمانی  دانند که به چه جهانی تعلق دارند، میمی

را   خود  مادی  جهان  انسانی  موجودِ  اما  کنند،  کوچ  باید 

لق دارد. فهم پیشین  داند به چه جهانی تعشناسد و نمینمی

می ظاهر  پسین  فهم  شکل  به  انسان  برای  شود.  حیوانات، 

شناسد، بلکه همیشه بعد انسان، جهان مادی خودش را نمی

شود. جهان حیوانات  از واقعه، از راه تجربه با جهان روبرو می

با خودِ حیوانات یکی است. اما انسان این توانایی را دارد که 

را دگرگون کند و برای    جهانش  تخیلی  یا  تاریخی  جهانی 

کند تا از  خود بسازد. انسان در مواجهه با جهان تالش می 

آن فراتر برود، آن را تغییر دهد یا انکار کند. زمانی که از آن  

تواند به آزادی دست  رود، تازه آن زمان است که میفراتر می

یابد. شرم وجودی، استراتژی انسان است تا بر وضعیت خود  

جهان است و گاهی در   دا کند. زیرا او گاهی در اینغلبه پی

همان  این جهان نیست. به همین دلیل آدمی با خودش این

ای به اسم هویت رویاروی  شود. چرا که انسان با مسئلهنمی

بی از  او سودای هویت دارد، سودای گذر  به  است.  معنایی 

می کارهایی  به  دست  همین  برای  بامعنا.  تا جهانی  زند 

س ایمنی و آزادی کند. هر کنشِ انسانی، رو به سوی  احسا

در  مصطفا  پارادوکس شخصیتِ  اما  است.  آزادی  از  شکلی 

همین است. زیرا انسان، درست زمانی که دست به عملی  

زند، دیگر آزاد نیست. عمل، فقط یک امکان  برای آزادی می

ها، برای شخصیت است. از همین روست که در این موقعیت 

زند. آزادی، بدون  استگاه و گذشته چنگ میشخصیت به خ

آید. مصطفا باید بیگانگی و شکلی از غریبگی به دست نمی

نامتعین کند و   را  باید خود  باشد.  تعلق نداشته  به چیزی 

شود، هر نوع تعلقی از  زمانی که با امری نابهنگام روبرو می

می گرفته  بیاو  این  در  او  احساس  شود.  که  است  تعینی 

تجربهمیبیگانگی   دیگر  زیرا  فرم کند.  و  پیشینِ  ها  هایِ 

آیند. گویی او به خودش ارجاع داده  زندگی، به کارش نمی

رویاوری  نمی با آن  را که  بُهتی  این شوک و  شود. مصطفا 

کند. چرا که اش بدل میشده است به مسئلۀ اصلی زندگی

ای مبهم شده است.  رابطۀ مصطفا با خودش، بدل به رابطه

بیند. برای همین،  خودش و هویتش، یک گسست میاو بین  

نام. در جهانی که هر تعلق و بیمصطفا، موجودی است بی

کسی محکوم به این است که خودش نباشد، مصطفا تالش 

کند، خودش باشد. ولی پارادوکس مصطفا همین است  می

نمی شرمِ  که  بنابراین،  آورد.  تاب  را  گسستی  چنین  تواند 

امِ کاری نیست، بلکه شرم از نفسِ بودن  مصطفا، شرم از انج

درکِ  و  فهم  نتیجۀ  وجودی،  شرمِ  است.  بودن  خود  از  و 

می که  است  نمیموجودی  که  باشد.  فهمد  خودش  تواند 

فهمد که دیگر به خودش تعلق  زمانی است که شخصیت می

 ندارد. 

می درک  این  به  شرم  تجربۀ  با  دیگر  مصطفا  که  رسد 

تانمی باشد،  انسان  سر    تواند  از  را  چیزی  چه  بفهمد 

نیست.  می با خودش  دیگر خودش  گویی مصطفا،  گذراند. 

همین هامارتیای اوست. گویی در تجریۀ شرم، انسان با خدا  

شود. انسانِ  شود و زیاده از حد انسان میچهره به چهره می

نهد شرمسار، سعی دارد از خودش بگریزد و خود بودنش را وا

کم نزدیو  فروپاشی  به  میککم  به  تر  وجودی  شرمِ  شود. 

شود. انسان شرمسار، با  شکل یک راز بر شخصیت ظاهر می

اش، دیگر انسان نیست، بلکه به موجودی  وجودِ شرمِ وجودی
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شود.  دیگر بدل شده است و جهان برای او بدل به قفسی می

فهمد که در بدن خودش دیگر آزاد  مصطفا خیلی زود می

نِ خودش است. شرم وجودی،  نیست. او محکوم و زندانی بد

پیوند می تاریخ  به  را  برای مصطفا  انسان  که  چیزی  دهد. 

شکلی از تاریخ آخرالزمانی است: شرم وجودی از بودن در 

این جهان. از این رو، مصطفا در واکنش به این بُهت و مغاک، 

دهد دیگران با او هر شود که اجازه میبه بدنی تبدیل می

ن که دیگران او را از هر نوع حقوق  کاری بکنند. بدنی عریا

که مسئولیتی  توانند بدون آنکنند و میانسانی محروم می

گُرده مقام  بر  از  و  کنند  محو  یا  بکشند  را  او  باشد،  شان 

اش ساقط کنند. مصطفا در چنین جهانی یک قربانی  انسانی

 ای که: مقدس است یا به قول آگامبن، قربانی

های  ا زیر پا گذاشته و مرزبندیها و اصول ربندیهمۀ طبقه

آن را به هم ریخته است و دستور فقهی بر تعذیرش است و  

قتل و تعذیر او به مثابۀ توجه دوباره به اخالق یا بازگشت 

است.  جامعه  به  دینی  فرامین  و  قانون  بازگشت  و  اخالق 

توان قربانی نامقدسی برای حفظ  بنابراین هوموساکر را می

ای که هر لحظه امکان قطع  دانست. زندگی برهنهها  ارزش

 شدن آن وجود دارد. 

 ها، آگامبن( )برهنگی 

 

از نظر آگامبن، اتهام، کلید ورود به جهان کافکاست.   سوم:

در رمان محاکمه، زمانی که »کی« در برابر مأموران قانون  

گویند: »آقا دادگاه شما رو  گیرد، مأموران به او میقرار می

گیره که کنه، بلکه فقط اون اتهامی رو در نظر میمتهم نمی

دونید.« اگر دنیای کافکا، جهانی  شما مناسب خودتون می

کمیک تصور شود هه که هست هه جهانِ برساختۀ بختیار 

باید  تراژیکی که شخصیت  تراژیک است. امر  علی، سراسر 

بتواند به دیگران اثبات کند که گناهکار است. او باید بتواند  

ا تهمتی  با  خودش  بر  ماندن،  زنده  برای  دیگران،  ستشهاد 

خود   برای  را  ناموجود  امری  باید  او  نامرئی.  تهمتی  بزند؛ 

موجود کند. مصطفا، در این دنیای واژگون، ابتدا سعی دارد  

با یافتن جرم و گناهی، خود را متهم نشان دهد. اما در این  

ام به  شود که او اتهجهانِ تراژیک، حقایقی بر او روشن می

می فراموش  را  زندگیخود  واقعی  جهانِ  زیرا  و  کند،  اش 

اش با همسر و دوستانش نیز یکباره مثل گردابی او را  رابطه

پایانی  درمی به  را  مصطفا  کنشِ  آنچه  بنابراین،  نوردد. 

دهد، رهایی از جهانی است که او فقط  خودخواسته سوق می

داند که ا میتواند از آن خالصی پیدا کند. مصطفبا مرگ می

پیش از این یک زندگی داشته است و اکنون یکباره جمع و  

اش  اند، برای همین شکل زندگیجهانی به او چشم دوخته

تواند هم زندگی کند دچار گسست شده است، چون او نمی

گر خود ببیند. او موجودی است  گونه دیگران را نظارههم این

زندگیشقه شخص  دو  او  وجود  در  گویی  کنند:  می  شده، 

کند و کسی که زندگی کردن و تقال و  کسی که زندگی می 

برد و کند. کسی که رن  می دست و پا زدن او را نظاره می

اسم   به  هیوالیی  با  ناگهان  او  اوست.  رن   که شاهد  کسی 

یا  طبیعت  از  بیرون  آدمی  است:  شده  رویاروی  مصطفا 

شود  حیوانی درمانده در یک برهوت. با جهانی رویاروی می

جاست که که در آن اخالق و خدا غیب شده است. در این

ای برای فرزندانش  کند و این را در نامهمصطفا طغیان می

نامهمی تحریف نویسد.  بعدها  که  میای  زبان  به  آید. شده 

مصطفا، همزمان با خلق و ابداع یک گناه برای خود، شکلی  

آینده. چرا  کند: آدمی در  از کنش و انسانی نو نیز ابداع می

کابوس جهانِ  برابر  در  مصطفا،  حفظ  که  برای  که  گونه 

می تهی  هر چیزی  از  را  آدمی  آینده موجودیتش  به  کند، 

تغییریافته و بسامان اندیشد. آیندهمی ای که شاید جهانی 

کند، اما صدای  باشد. جهانی که او دیگر در آن زندگی نمی

آید:  شان میتواند بشنود که به سمتهایش را میکوبش چرخ

به میانجی   نه  او  از این روست که مرگ  تاریخ.  لوکوموتیو 

خورد. گویی سیاستِ  دیگران، بلکه به یاری خود او رقم می

مصطفا، غیب کردن خود از این جهان است. غیاب به مثابۀ  

 شکلی از آزادی 

 

 



 30 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

275 

 

 
 
حزب  "تاریخچه و اسنادی است از  " از وحدت تا فروپاشی "

ایران دی  "رنجبران  پنجم  در  آن  کنگره  نخستین  ها که 

در تهران برگزار شد. فعالیت این حزب اما بیش از    1358

کشان جمهوری اسالمی از  دو سال ادامه نیافت. هجوم قداره 

پایان درونی از سوی دیگر، ادامه  های بییک سو و کشمکش

 .ن گردانیدفعالیت این حزب را ناممک 

ادامه واقع  در  رنجبران  راه  حزب  انقالبی "دهنده  سازمان 

بود. بنیانگزاران این حزب خود اما کسانی   " حزب توده ایران

های حزب توده، در خارج بودند که در اعتراض به سیاست

در سال   و سرانجام  شده  آن جدا  از  کشور،  این    1343از 

 .سازمان را بنیان گذاشتند

کو کتاب  این  نشستدر  به  استناد  با  تا  شده  ها، شیده 

هایی از های داخلی، گوشهها و رایزنی نگاریها، نامهاعالمیه

 .این کشمکش نافرجام نشان داده شود

با عشق و احترام عمیق به تمامی دوستان عزیزی که در این  

جا که فکر کردم اسناد موجود در  اند، از آنراه جان باخته

ی به کار پژوهشگران تاریخ آید، آن  تواند زماناین کتاب می

 .امرا منتشر کرده

صفحه منتشر شده است. قیمت ارسال    560این کتاب در  

یورو    40یورو و در اروپا    35آن برای عالقمندان در آلمان  

و یا تماس   PayPalتوانند از طریقاست. عالقمندان می

 .با آدرس زیر آن را دریافت دارند

 ریز کردن بهای کتاب از طریق چنین وا آدرس تماس و هم 

PayPal: 
bagherm@gmx.de 

 
 

  
 

  "گره برزلف تاکستان "

 شعرهای برای ماه آبان 

 شاعر: علی صبوری 

 ناشر: الهیجان الهام اندیشه 

دوبیتی در حال وهوای ماه آبان و آنچه    52دربرگیرنده ی 

 که درکف خیابان شاعر به چشم می بیند 

 

 نهاده سر به زانو، سرو خاموش 

  آغوش در را   خاطراتتگرفته 

 !چه آمد برسرتو باغ غمناک ؟

 "نه می بخشم نه می گرددفراموش "

 

 به روی عاشقان شمشیر بارید

 خیابان در خیابان تیر بارید

 تبردردست وبازویش قلم باد

 به دنیای قلم شمشیر بارید

 

 

mailto:bagherm@gmx.de
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 نامه رسیده 
نژاد در شماره ای از آقای ناصر رحمانیبه دنبال درج مقاله

، آقای اصغر نصرتی در پاسخ به آن، "آوای تبعید"پیشین  

را   زیر  تبعید"برای  نامه  داشته  "آوای  آوای  "اند.  ارسال 

نویسنده گرامی، آن و این نوشته  در احترام به هر دو    "تبعید

کند. به این امید  را بدون هیچ اظهارنظری منتشر کرده و می

   ین بحث به این شکل فراتر از این نرود. که ا

 

 دزده گربه   و   چماقدار   حکایت 
 نژاد رحمانی   ناصر   آقای   به   پاسخ

 مقدمه

 را  نژادرحمانی  ناصر  مطلب  پریشب  نصرتی،  اصغر  بر  سالم„

  پرنسیپ   فاقد  و  ادبانه  بی  بسیار.  بود  بد  خیلی.  خواندم

  اعتراض   سیف   اسد  آقای  به  باید   تو  من  نظر   به .  نگاری  روزنامه

 در  را  ایعقده  و  فحاشی  از  پر  و  نازل  مطلب  چنین  که  کنی

  جدی   خیلی   بایست  سیف   آقای.  است  کرده  چاپ  تبعید  آوای 

 بسیار  مطلبش  لحن  که  کردمی  گوشزد  نژادرحمانی  به

  اصل   سرد  آب  دوش  یک  از  پس  است  بهتر  و  است  تحقیرآمیز

 .  کند بیان مؤدبانه و  صحیح کلمات با را مطلبش

  دیگران   به  اهانت  و   نویسی  وری  دری  معنای  به  بیان  آزادی

 جامعه  بر  مسلط  فرهنگ  لمپنی  فرهنگ  نیست  قرار.  نیست

  حرمت   بشر  دارد،  حرمت  قلم  نیست،  چاقو  نیش   قلم.  بشود

  بشر   نوع   به  حرمتی  بی   معنای  به  نوشتن  مطلب  و  مقاله  دارد،

  این   چاپ  مسؤلیت  و  دارد  مسؤلیت  هم  بودن  سردبیر.  نیست

  سیف  اسد آقای گردن بر فحشنامه این انتشار و اهانت همه

  سردبیر .  کند  چاپ  را   چرکنویسی  هر  نباید  سردبیر.  است

 تعالی  راه  در  باید  سردبیر.  است  فرهنگی  کار  یک  بودن

  احترام  خود خوانندگان به باید سردبیر. بردارد گام فرهنگی

 خواننده  شعور  و   فهم   به  توهین  که  مطالبی   انتشار  از  و   بگذارد

 .  باشد داشته اکراه است

  خود   نوشته  مسئول  اینویسنده هر»  نوشتن  با  نباید  سردبیر

  و   احترام   بر  نظارت.  کند  مسئولیت  سلب  خود   از «است

  می   خواست  دلت  اگر.  است  سردبیر  عهده  به  دیگران  آبروی

 .”  بفرستی هم سیف  آقای برای مرا پیام توانی

 (شاهرخی  مهستی)

 است؟ قرار چه  از موضوع 

  به   (1)  «نمایش  شناخت »  عنوان   با  ای فصلنامه  ایران   در

 شماره  که  شودمی  منتشر  « نظری  احمد »   آقای  سردبیری 

  این  در.  بود داده اختصاص  برونمرزی تاتر به را آن  دوازدهم

 مطلب  آن  در  نگارنده،  جمله  از  تاترورز،  30 از  بیش  نامهویژه

  سایت   در  این  از  پیش  من  ینوشته  البته.  بودند  نوشته

 .بود شده  منتشر  نیز دیگر جای  چند و« چهره»

 نامهویژه  این   یسرمقاله  به   نسبت  واکنشی  نژاد  رحمانی  آقای

  تبعید   در  تئاتر ایران»    عنوان   با  ای نوشته  و  داده   نشان  خود  از

  منتشر   27  شماره  تبعید  آوای  در  (2)«  هاامنیتی  سیاق  به

 . بودند کرده

  در  نژادرحمانی آقای نقد شیوه و زبان به نسبت هم نگارنده

  ای نوشته   در  و  کرده  اعتراض  خود  (3)  شخصی  فیسبوک

  کار   یشیوه  این  و  داده  نشان  واکنش  کالم  نوع   بدین  کوتاه

  به   توهین  و  خودمان  تاتر  حال  به  مضر  و  نادرست  را

 .  بودم دانسته نامه ویژه آن هاینویسنده

  نبوده  کافی موضوع  این برای جدل و بحث مقدار این ظاهرا

  با   (4)   تبعید  آوای   29  شماره  در  نژاد رحمانی  آقای  حاال  و

 پای  رد  تا  آمده  من  سراغ   به  تهمت  و  توهین  سراسر  نوشتاری

  از   جلوگیری  برای.  بیابد  هم   من  پای  جای   در  را  هاامنیتی

 پانویس  در  را  هانوشته  همه  آدرس  مطلب  شدن  طوالنی

  درستی   مقایسه  یک  در   خواستند،  اگر  خوانندگان،  تا  امآورده

 .  کنند  قضاوت  خود  و دریابند  مرا  و   ایشان  نوشتار  نادرستی  و

  با   اوالً  که  باشد  سیف   آقای  متوجه  پرسش  نخستین  شاید

  لحن   چنان  با  آنهم را  نژاد  رحمانی  آقای  پاسخ  ای  توجیه  چه

  ی نوشته  مگر  است؟   کرده  منتشر  تبعید  آوای  در   ادبیاتی  و

  وظیفه   احساس   ایشان  بود، که  شده  منتشر  جا   آن  در  من

  است؟   تبعید  آوای  شایسته  هایی  نوشته  چنین  آیا  اند؟کرده 

 انتشار  از  قبل  را  نژادرحمانی  آقای  ینوشته  ایشان  اصالً

 دستشان  زیر“    از  ایشان  قبلی  یمقاله   مانند  یا  بودند؟  خوانده

    ؟… یا” است رفته در

  موضوع  و  لحن   به  توجه  با  نژاد،رحمانی  آقای  ینوشته  البته

  ایشان   که  آنجا  از  اما.  نیست  پاسخ  شایسته  آن،   مضمون  و

 اطراف در  هم نفری چند و هستند  توهم  و تفرعن از سرشار

  دریافت  باید پاسخی دهند،می قرض نان بهم که دارند خود
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  آوای   ینشانه  الزاماً  حمام  در  فریاد  که  نکنند  گمان  که  کنند

 !  ستا خوش

 :  نژاد رحمانی آقای ینوشته سراغ  برویم حاال

 هایگوییپیش  و  هاتهمت  و  هافحاشی  همه  از  اگر

 صفحه  سه  آن  کنیم  سعی  و  بگذریم  ایشان  یپیامبرگونه

   رسیم؛ می  زیر نکات به کنیم، خالصه را نوشته

 ،«ها  امنیتی  سیاق  به  تبعید  در  ایران  تیاتر»  ایشان،  ینوشته

  افراد   اندی   و  سی  میان   از  چرا  پس  نبوده،  من  متوجه  اصالً

  من   ام؟  داده  نشان  واکنش   یکی   من   نامه،ویژه  این  نویسنده

  را   خود  ی نوشته  ایشان  البته  دارم؟  دخالت  این  از  نفعی  چه

  ی نوشته  در  که  اندکرده  تأکید  همچنین .  انددانسته«  نقد»

  بلکه   اند،نداشته  هانوشته  دیگر  به  توجهی   اصالً  خود،(  نقد)

  تنها   آنهم  را،(  نامهویژه  یسرمقاله)  نوشته  یک  همین  فقط

  هم   آخر  در.  اندداده  قرار«  نقد»  مورد  را  آن  نکته  دو

  اند بوده  بسیاری  که  اندکرده«  امنیتی-سیاسی»  بینیپیش

  غیر   و   مستقیم  و  نشده  بخیر  عاقبت  ولی  آمدند،  تبعید  به  که

  در   ….  انددرآورده  فجر   دهه  هایجشنواره  از   سر  مستقیم

  نوع  از  تمسخر  به  هم  مرا  ینوشته  البته  صد  میان  این

  برای   هم  مطلب  پایان  در .  اند  دانسته  کارنگی  دیل  آموزیپند

  اصلی   موضوع   کنند،  روشن  مرا   نوشتار  علت  و  مرا  عاقبت  آنکه

  برداری،   که  را  چوب»   :اندکرده  بیان  چنین  را   نوشتارشان

 .«کندمی فرار دزدهگربه 

 که  است  ایشان ینوشته  یشده  مطرح  مهم   نکات  همه  اینها

  درخشان  نقدهای ثمرات  از  هم را  نوشته این  امیدوارم البته 

  خودشان   گیشرمندهمایه  همه  از  پیش   که  ندانند  خود

  ای صفحه  سه   ی نوشته  سراسر   در  آنکه  جالب.  شودمی

( نگارنده  نام ” )نصرتی  اصغر  „   تمام  عصبیت   با   بارها  خودشان

  داشته   دقیقی  آدرس  پیگیرشان  افشاگری  تا.  اندکرده  تکرار  را

  جانبداری   و  فحاشی   در   شان  هواداران  نکرده  خدای  و  باشد

 نام تکرار از ایشان قصد هم شاید. نروند اشتباه آدرس سراغ 

 بوده«  مسجع  نثر»  نوعی  ساختن  خویش  ینوشته  در  من

  امیدوارم   که  دیدم  عصبیت  نوعی  آن   در  شخصاً من  اما!  است

  یاد   آن  خواندن   وقت  گرچه.  باشد  شده  برطرف  کنون  تا

 .افتادم« اقدس» به«چیجوب ظروفچی  مجید آقا» ینامه

 

 اصلی  پاسخ اما

  از   نکته  دو  فقط   خودش،  قول  به  دارد،  سعی  منتقدی   وقتی

  224   ینامهویژه  یک  و   ایصفحه  سه  و   بیست  مقاله  یک

”  امنیتی  سیاق  „  مُهر  آن  بر  و  کند  برجسته  چنان   را   ایصفحه

  حتی .  است  کرده  نقدنویسی  امر  در  را   اساسی  خطای   بزند،

 باز  باشد،  داشته  هم  بسیار  اهمیت  برایش  نکته  دو  این  اگر

  و   دهد  تعمیم  جمعی  کوشش  یک  و   مقاله  کل  به  تواندنمی

 این.  نیست  نقدنویسی  این.  بگیرد  امنیتی  یانتیجه  چنین

  حتی . نیست نقد واژه شایسته و است” رو در بزن„ ی شیوه

این شیوه های  باشد«  تبعید  تئاتر»  از   دفاع   ادعای  با  اگر  .

معمول و شعارنویسی های سیاسی با قصدِ از پیش محکوم  

به درد کسانی می   کردن دیگری آن هم بدون حق دفاع، 

خورد که تنها به قاضی می روند و راضی برمی گردند، اما  

 درخور نام نقد نیستند. 

 و  زنیتهمت  و  نقد  تفاوت  نژادرحمانی  آقای  آنکه  برای

 در  که  من  یمقاله  به  کنممی  پیشنهاد  بدانند،  را  فحاشی

  تا   کنند  مراجعه  شده،  منتشر  تبعید  آوای  29  شماره  همان

 نقد  به  چگونه  را  نظری  آقای  یسرمقاله  نگارنده  ببیند

 زندگی»  بسان   هم  مرا   ینوشته  این   اگر  البته .  امکشیده 

 قلمداد  زرد  هاینوشته  از«  آبادینجم  شکوه  یادزنده   هنری

 و  است  ایشان  انحصار  در  فقط«  سرخ  بیدق»  ظاهرا.  نکنند

 . هستند« نویس زرد» نگیرند، ایشان از کتبی مجوز تا باقی

همه  میان  از  چرا  اندفرموده  نامه    ویژه   ینویسنده  آن 

  ایشان   ی نوشته  به  نصرتی  اصغرمنِ  فقط   »شناخت نمایش«

  به   اوالً:  پاسخ.  اندنکرده اعتراضی هیچ  دیگران  و  امداده  پاسخ

  دوماً .  ام نوشته  مطلبی   نامه  ویژه  آن  در  هم  من   اینکه  دلیل

 هم  من  و  است  برونمرزی  تئاتر  با  ارتباط  در  نامه  ویژه  این

  سوماً .  هستم  موضوع   این  پیگیران  و  عالقمندان  از  یکی

 کرده  توجه  شما  ینوشته  به  باالخره  یکی  باشید  خوشحال

 اصالً  یا  اندندیده  یا  را  شما   ی نوشته  دیگران  شاید.  است

  شما   کردمنمی  چنین  من  اگر.  اندندانسته  توجه  شایسته

 خالص  درون   ِ تهمت  و   فحش  اینهمه  یعقده  از  چگونه

 شدید؟می

 هم  نگارندهکارنگیِ  دیل  سبکِ  ی«گونهپند»   لحن  ظاهراً

  حداقل   من  که  کنید  شکر  را  خدا   آقا.  است  داده  آزار  را  ایشان

  به   نامهفحش  شما   برخالف  و   امگرفته  پیش   در  پند  یشیوه

  شما   کار  گرچه.  امنداده   خوانندگان  تحویل  نقدنویسی  جای
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 را  خود  هنوز  شغلی  لحاظ  به  من  اما  است،  گذشته  پند  از

  و   توضیح  را   شیوه  بهترین  و  دانممی  پداگوژیک  دانشجوی

  استادی   مقام  به  شما  مانند  هنوز  متاسفانه   ودانسته     پند

 .  امنرسیده فحاشی در

 سخن  نصرتی،  اصغر  من،  از  طوری(  نژادرحمانی  آقای)  ایشان

  روبرو   من  با   هرگز  انگار  و  شناسدنمی  مرا  انگار  که  اندگفته

 و  اندنداشته  من  با  مباحثه  و  مصاحبه  و  عکس  یا  و  نشده

  زمین   یکره  در  مرا  جغرافیایی   حضور  کاریمحکم  برای   حتی

 هرگز  جغرافیا  درس   در  من .  اندکرده  تعیین«  بحار  ماوراء »  به

« منافع»  اشتراک  و  موضوع   لحاظ  به  دانممی  اما  نبودم،  خوب

 ایشان اتفاقاً.  دارم ایشان  از  بیشتری نزدیکی نامهویژه این با

  هم   و  موضوعی  هم  جغرافیایی،  لحاظ  به  هم  کههستند  

  خود   منطق  از  اینجا  البته.  دارند  قرار  بحار  ماوراء   در  منافع

 . بفهمند بهتر مرا هایحرف تا بردم بهره ایشان

 بهره  کارنگی  دیل  ی   شیوه  از   دیگر  یکبار  مجبورم  اینجا

 چرا.  بدارم  برحذر  توهم  و  تفرعن  اینهمه  از  را  شما  و  بگیرم

  خویش،   ی «داهیانه»  کارهای  غیر  را،  تالشی   هیچ  شما  که

 تبعید  تئاتر  در  شما  حضور  تجربه.  دانیدنمی  ارزشمند

  قیمت   به  را  خودتان  کوچک   تالش  یک:  ادعاست  این  تأییدگر

  نمونه   از  را  دیگری  کار  هر  اما.  فروشیدمی   بازار  در  زمرد

  جلوی   شما  کاری  یشناسنامه.  دانیدمی  ارزشبی  و«  زرد»

  70 کنید،می«  تاتر  اگزیت»  با   مصاحبه  یک  ماست؛  چشمان

«  عجایب سرزمین در اتللو» نمایش در شما همکاران درصد

  تاتر »  مجله«  مشترک»  شماره  یک.  شورندمی  شما  علیه

  بدون   و  تیم  باقی  اجازه  بدون  اما  کنیدمی  آماده«  معاصر

 تئاتر  انجمن»  نام  سالهاست.  دهیدمی  نشر  آنها  با  توافق

  چیزی   شانجمن  از  نه   که  کشید،می  یدک  را   نفره  یک«  ایران

  آن   و  این  سر  بررا    شچماق  اما!  شتئاتر   از  نه  و  مانده

   ( 5). شویدمی نمایش هایتیم در تفرقه سبب و کوبیدمی

  من   به  نسبت  شما  خشم :  دانممی  را  شما  مشکل  من   البته

  در   شما ته  و  سر   بی «  سخنرانی»   آن  بر  که  بود   نقدی  از   پس

  منتقد   شما  نباید  همیشه  گرامی  دوست  اما.  نوشتم  کلن

  تأییدنامه   مدام  نباید  که  هم  نقد.  شنونده  دیگران  و  باشید

  در   که  کنند  تأیید  هاهمان  را   شما  بگذارید.  باشد  شما

 بدهید  اجازه  اما!  رانید  می  زبان  بر  را  نامشان  هایتانسخنرانی

.  بدانیم  شما  های»اندیشه»  حضور  از  تروسیع  ما  را  جهان

 و  تفرعن  و  توهم  اینهمه  از  کنید  دوری  گرامی  دوست

  باور .  کنندنمی  مهیا  موقعیت  و  اهمیت  برایتان  اینها.  حسادت

  نه   و  ایدپیوسته  بدان   شما   بعد  بوده  هستی   ابتدا  کنید

 ! برعکس

باشد که  آخر  ی  نکته  اما   و   نمایش  کار  به: شاید بهتر این 

 یارثیه  بشود  دیر  آنکه  از  پیش  و  بپردازید  سالم  پژوهش

 تا  آنچه  چون  گذارید؟  جای   به  خود  از  توجهی  قابل  معنوی

 کوه  از  کاهی  شما،  ادعای   به   نسبت  ایم،دیده  شما   از  کنون

  کار   در  چه  و  نظری  کار  در  چه.  است  بوده  ایرانیان  تئاتر

 به شیوه ی خود اصرار می ورزید، تذکر    هنوز  اگر اما!  عملی

   است؛ ضروری کارتان کیفیت برای نکته چند

 نه  شما  مانند  هم  بنده.  اید  گرفته  عوضی  را  آدرس  شما  اوالً

را،  نه  و  امرفته  ایران  به رژیم،   این  رفتن  از  پیش  قصدش 

  کردن  رصد به نیاز که نیست جرم ایران به رفتن دوماً. دارم

  کسانی «  دزده  گربه»  از  منظورتان  اگر  سوماً.  باشد  شما

  دارد،   اهمیت   برایتان  اینقدر  و (  ؟)روندمی  ایران   به  که  هستند

  بکنید،  اخیر سال  چند این در خودتان کارنامه ی به نگاهی

  ی پیاله  اطراف   همه   از  بیشتر   کسی   چه  شوید،می  متوجه  بعد

 ! است زده پرسه ها« دزد گربه»

 ،«دزدهگربه»  شکار  جای  به  است  بهتر  گرامی  دوست   آری

  بیل   را  خودتان  یباغچه  جلوی  ،«بحار  ماوراء »    در  آنهم

  شتر   از  غفلت  سبب  کوه  باالی  کالغ   رصد  مبادا  تا.  بزنید

 ! شود  چشمانتان جلوی
*** 

 : هاپانویس
 . 12 شماره ؛ نمایش شناخت( 1)
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 فیسبوک  ؛«!هاامنیتی»  حضور  بدون  تبعید  از  سخن  (3)

 . 2022  یولی 11 تاریخ به نگارنده شخصی
  ناصر / دزدهگربه  و   چوب.  29  شماره  تبعید؛  آوای (  4)

 . 135. ص 1نژادرحمانی
 نمایش  در«  ایران  تئاتر  انجمن»  نام  تحمیل  داستان(  5)
 دارید؟ یاد به که را« عجایب سرزمین در اتللو»
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