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 چند نکته 
ست. جهانگیر شدن این بیماری و خبر "کرونا"شود که دنیا گرفتار بیماری  زمانی منتشر می  "آوای تبعید"چهاردهمین شماره  

کند. در این شکی نیست که انسان های آشفته را متوجه حضوری خطرناک در جهان میشنویم، ذهنهایی که هر روز میمرگ

یزی نیست که آسان بنماید. صحبت از جهان پیش و آمدهای آن چآید، اما ابعاد و پیدیر و یا زود بر این مشکل نیز غالب می

های سیاسی و اجتماعی و به همراه آن طبیعت پس از کروناست، صحبت از تأثیِر آن بر هستی انسان و متعاقبِ آن دگرگونی

ا چنان موضوع بحث خواهد بود. در همدردی بست که آغاز شده و همکه جهان چه سمت و سویی پیش بگیرد، بحثیاست. این

 نشستگان، باید امیدوار بود که تلفات انسانی در این گذر به حداقلِ ممکن برسند.به غم

ست که تا کنون تأثیر خود را بر روابط اجتماعی و بسیاری از مناسبات فردی و جمعی، برجا گذاشته کرونا هرچه باشد، بحرانی

شود، نبرد سهمگین علم با خرافه را نیز در مقیاسی جهانی میکه ساخته و پرداخته و صادر شده و  "تئوری"است. ورای صدها 

کامو دگربار در قرن بیست و یکم سربرداشته تا با حضور خویش، هر بالیی را ناشی از  "طاعون"شاهدیم. پنداری کشیش رمان 

 گناه انسان بر زمین اعالم دارد تا شاید در برابر علم و دانش، به عمر خدا سالیانی چند بیفزاید.

ها را در سنجش انسانیتِ خویش به موقعیتی کشانده که تماشاگر شعور خویش در رفتار و کردار خود در برابر کرونا نه تنها انسان

 ها را نیز در برابر حقوق شهروندی مردم، به مبارزه طلبیده است. ها و حکومتدیگر همنوعان باشند، توان دولت

ماند؟ و گیرد که آیا در چنین شرایطی جایی برای ادبیات و هنر باقی میا به بازی میچنان ذهن ردر این راستا، این پرسش هم

 آیا ادامه انتشار چنین نشریاتی الزم است؟ 

ترین رسالت ادبیات همین است، در این شکی نیست که ادبیات در بدترین شرایط در کنار انسان و همراه او بوده است. بزرگ

پذیر گرداند. حضور ُپررنگ  و ملموس ادبیات و هنر ها بر انسان تحمل تی را در دشوارترین موقعیت که بار غیرقابل تحمل هساین

ها لذِت ذهِن نشاند و یا داستانی ساعتها میکه طنزی تلخ خنده بر لبای شاهد بود. همینتوان در هر گوشه را در این دوران می

تواند دلیلی باشد بر ضرورتِ خلق آثار ادبی نشاند و ...آیا این خود نمیه تماشا میآورد و یا فیلمی بیننده را بخواننده را فراهم می

 و هنری؟ 

ها و نشریات فارسی حذف و یا محدود شد، ادبیات و هنر بود. آیا به ادبیات و با آغاز دوران کرونا نخستین موضوعی که از سایت

 هنر در چنین شرایطی نیاز نیست؟

چیز را به زیر نگین خویش درآورد. و این البته نه تنها های سیاسی خویش همهگیکوشد در روزمرهزده ما میفرهنگ سیاست

ها را تنها متوجه یک موضوع ی صداها و نگاهبرای هنر و ادبیات، برای سیاست نیز خطرناک است. اگر جهان نیز بکوشد که همه

ها و نظرهای گوناگون خواهند ماند. جهان چنان پاسدار صداها و نگاهنر همبُعِد آن فروغلتاند، ادبیات و هگرداند، و جهان را به یک

 و حتا یک روز از جهان بدون ادبیات و هنر، دنیایی سیاه خواهد بود. به این امید که چنین جهانی در پیش نداشته باشیم.

عضای آن اختصاص دارد. هدف از این بخش ی فرانکفورت و آثاری از ا"کارگاه شعر و قصه"این شماره به    "آوای تبعید"بخشی از  

هایی در واقع بخشی از تاریخ تبعید ایرانِ معاصر است. در این شکی تنها نشان دادن یک کار جمعی در تبعید نیست، چنین جمع

 موفق گردیم. ها  های آینده به معرفی تعدادی از آنهایی مشابه در جهانِ تبعید فراوان داریم، امیدوارم در شمارهنیست که کانون

زحمتِ تدارکِ مطالبِ بخش ویژه این شماره را برعهده داشتند.  مهدی استعدادی شادو  منوچهر دوستیدوستان عزیزم 

 دارد. با سپاس از هر دو دوست.منوچهر دوستی گزارشی در این راستا نوشته و این گزارش مرا از تکرار بازمی

ای شناخته شده است. متعاقبِ قتل داریوش و پروانه فروهر، پرستو چهره  تو فروهرپرسدر میان هنرمندان ایرانی خارج از کشور،  

ای جهانی تبدیل شد. در تاریخ معاصر ما همین ها به چهرهناپذیرِ پرونده این قتلفروهر به عنوان یکی از دادخواهانِ خستگی
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متر شناخته شود. کارهای هنری پرستو فروهر اما با ی دیگر او، به عنوان هنرمندی توانا و بزرگ کچهره باعث شده تا آن چهره

 در جهانِ هنر ساخته است. شدهی شناخته المللی از او چهرههای بینحضور در نمایشگاه

این شماره نوزده طرح دیجیتال پروستو فروهر به نمایش گذاشته شده است. با سپاس از ایشان و آروزی   "آوای تبعید"در 

 یشان.هایی بیشتر براموفقیت

را  فرهنگ کسراییشد، خبر دردناِک مرِگ دوست و همکارمان بندی میصفحه "آوای تبعید"در روزهایی که این شماره از 

نویسی که سراسر عمر خویش را در جستجو و تجربه و یادگیری شنیدم. فرهنگ بازیگری بود خودساخته در تئاتر، شاعر و داستان

ست. با مرگ او جامعه هنر و ادبیات تبعید ایران یاری عزیز و صمیمی را از دست داد. گذراند. مرگ فرهنگ تلخ و دردناک ا

 نیز هست. یادش گرامی باد.  "آوای تبعید"فرهنگ یکی از همکاران این شماره از 

 

در  "حافظ -گوته"انتشارات  را بر کاغذ بخوانند، به یاری دوستمان جالل رستمی، مدیر "آوای تبعید"آنان که دوست دارند 

توان از سراسر  را می "آوای تبعید"برای فروش در اختیار عالقمندان قرار دارد.  "آمازون"در  "آوای تبعید"های آلمان، شماره

ی نشریه آمده ها سفارش داد. آدرسِ یافتنِ آن در سایت آمازون بر صفحه شناسنامهجهان مستقیماً و یا از طریقِ کتابفروشی

 ست.ا

 اسد سیف
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 درگذشت فرهنگ کسرایی

 
 

 ! دوستان، همکاران، تالشگران فرهنگی، عالقمندان تئاتر و ادبیات

 ما را در اندوهی ژرف فرو برد. از ی ایرانی در تبعید،  ی ارزنده درگذشت »فرهنگ کسرایی« بازیگر برجسته و نویسنده ی  خبر غیر منتظره 

 ناپذیر است. ای جبران ی هنری و فرهنگی ایرانی تبعیدی ضایعهشک برای جامعه کوش و خالق بی دست دادن این هنرمند سخت 

ی خود  آالت پرداخت اما خیلی زود عالقهی مهندسی ماشین به تحصیل در رشته 1359 فرهنگ کسرایی پس از مهاجرت از ایران در سال

داد،  اش را در عین مشکالت تأمین معاش و بیماری مزمن کلیوی که از جوانی رنجش می بعد زندگی  را به تئاتر و ادبیات کشف کرد. از آن به

 وقف این هنرها کرد. 

جا که اهل مطالعه و قلم  گرفت و از آناش رابرای تحقق نقش به کار می، تمامی نیروی خالقهی نمایشفرهنگ کسرایی، در کار بر صحنه

 را آموخته بود پیشرفت کند و بدرخشد. طور عملی آننیز بود، توانست در این حرفه که به

کرد عالقه داشت. او در کار  می ها ایفای نقشهای نمایشی که خود در آنگوییی تکی کارگردانی، به تجربهفرهنگ کسرایی در زمینه

ها به دو زبانِ فارسی و آلمانی توجه بسیار داشت. آثار ادبی و اشعار فرهنگ یابی واژهشناسی و ریشهآوری بود و به زبان ادبیات اهل تجربه و نو

های زندگی  ی عرصهمدار در همهرت کسرایی که از حساسیت و درک عمیق او از رنج نشان دارند، در محتوا به نقد خشونت و فشار ساختار قد

پردازند. رویکرد به مرگ در آثار او، نقد سترونی فرهنگی به عنوان نوعی بیماری اجتماعی را با درد و رنج حاصل از  خصوصی و اجتماعی می

 دهد. بیماری جسمی و درک ناپایداری زندگی پیوند می

ن داشت، اما متأسفانه مرگ ناگهانی در اثر ایست قلبی فرصتی برای او باقی نگذاشت.  های نو در ذهفرهنگ هنوز بسیاری کارهای ناتمام و ایده 

 سالگی برای همیشه از میان ما رفت، اما یادش همواره زنده خواهد ماند.   59در سن   2020آپریل    7شنبه  او در تاریخ سه

ی هنری  زندگی اش اوا ، به دوستان و دوستدارانش و به جامعه اش، به خواهرش فروزنده ، به شریک  درگذشت فرهنگ کسرایی را به خانواده

 گوییم.ایرانی تسلیت می
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لدین توکلی، فریده تهرانی،  علی بهبودی، آزاده بهرامی، نیلوفر بیضایی، سهیل پارسا، مهشید پگاهی، سعید تبریزی، حسام هاشمی، محمد ریوش برادری، پرویز برید، شریفه بنی ساحل بدرود، دا

بابایی، کمال حسینی، پروانه حمیدی، محمد خانجانپور، حمید بهرخ حسین  رضا جاودان، پرویز جهوانی، بهروز حجازی، قدسی حجازی، رضا حسامی،اکراد، پروین ثقفی، حمید  فائزه تهیدست 

زاده، محسن سلماچی، آذر سلیمی، شاپور زاده، محمد سیاح دانشور، حسین دریانی، منوچهر دوستی، منوچهر رادین، حمید رحمتی، سهیل رسولی، میترا زاهدی، فرشته ساداتی، حمید سیاح 

مسعود ، اسد سیف، آرمان سیگارچی، سعید شباهنگ، پروین شجاعی، ژاله شعاری، شهال شفیق، علی صدیقی، مهرداد صنعتی، سهیال عزیزی، هرمین عشقی،  سلیمی، ستاره سهیلی، سیما سید

محسن قوامی، بهمن قدیمی، زویا قریشی، علی کامرانی،   نیا، پرستو فروهر،نیا، سوسن فرخغزنوی، سودابه فرخ وردی، رویا غیاثی، میترا فر، ابوالحسن عظیمی، مرضیه علیعباسیان، منیژه عرفانی 

قلم، شکین بابایی، سیمین متین، مرتضی مجتهدی، سوفیا محرابیان، ناصر محمودی، شبنم مددی، شهناز مرتب، فرزانه مرندی، حمید مشرف دهکردی، شاهرخ م امیر کراب، ماندانا گل، مجید گل

آذر، کامران نیوندی، مسعود همتا، شیده ورزگر، نرگس  آذر، احمد نیک کار، حسین نوش آزاد، مرجان منصور، اصغر نصرتی )چهره(، مسعود نقره سیروس ملکوتی، وحید منجزی، منوچهر نامور 

 وفادار، رامین یزدانی 

 کارگاه شعر و قصه )فرانکفورت((، انجمن تئاتر ایران و آلمان )بن(، گروه تئاتتر دریچه )فرانکفورت(، Peripherie Theater Frankfurtتئاتر پریفری )
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 منوچهر دوستی 

 به عنوان پی درآمد
 

مجموعه حاضرکارهای بخش مهمی از اعضاء فعال در جمع کارگاه است. چنانکه در تاریخچه مربوط به کارگاه هم مالحظه می 

اند. به همین دلیل آنچه در اینجا معرفی شده، تنها به آمده و رفتههای گوناگونی در جمع ما کنید، در طول سالیانِ دراز، چهره

 افراد همچنان ثابت و افراد فعاًل شرکت کننده در جمع اختصاص یافته است. 

ست با افرادی که هر یک ویژگی خود را دارد، و چهره آن در این مجموعه هم ایم، چرا که کارگاه جمعیما متون را غربال نکرده

 های ماهانه خودش. ا آن چنان نمایان شود که در نشستالزم است ت

خواهد از راه دور با آن آشنا شود، باید بداند که در این جمع چنین ترکیبی طبیعی ست که این کارگاه است و کسی که می

 حضورپیدا می کند.

« درمیان است و بنابراین »آوای تبعید« شود و در جایی هم عالوه بر این، موضوعِ »تاریخچهدر جایی ادبیات و هنر صرف ارائه می

 که لطف کرده و این شماره را به جمع ما اختصاص داده، در این زمینه دارد با یک تیر همین دو نشان را می زند.

ها در اینجا نیامده، ست که در جمع ما هموندان دیگری هم حضور دارند که متأسفانه و به هر دلیل کاری از آنقابل یادآوری

ها بار و معنای کامل خود را یافته است. از این جمله اند: توران ناظمی، ستاره ه هستی فعال کارگاه همواره با حضور آن اگرچ

سهیلی، حمید ابراهیمی، رضا نجفی، گودرز افشاری، فریبا خسروان، باقر زاهدی، شهریار دشتومی، حمید سیاح زاده، و حمید 

 مشرف.

ان »در تبعید« ی کانون نویسندگان ایراطالعیه   

 در سوگ فرهنگ کسرائی 

 
 .هنرمند گرانقدر، فرهنگ کسرائی، ازمیان ما رفت. وی عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید و در دوره ای عضو هیئت دبیران کانون بود

در فعالیت های جمعی درعرصه فرهنگ و ادبیات  فرهنگ کسرایی انسانی فرهیخته و آموخته از زندگی و هنر، همواره در کنار کار و تالش هنری و ادبی

از اوست. فرهنگ عالوه بر  یادگاری کارگاه  این  زیبای لوگوی.  بود  آن  گذاران  پایه  از  و فرانکفورت« -قصه  و  شعر  »کارگاه اعضائ  از  یکی  او نیزحضور داشت.

 کسرائی فرهنگ از .اوست گیروچشم ارزشمند یادگارهای از دیگر یکی  تبعید« در ایران قلم »انجمن بازیگری در تآتر، طراح و نقاش نیزبود. لوگوی

 .هائی در عرصه شعر، داستان و نمایش منتشر شده است مجموعه

 .فرهنگ که سال ها با بیماری دست و پنجه نرم کرد سرانجام در شرایط دشوار قرنطینه خانگیِ دوران ویروس کرونا، درگذشت

واده بزرگ فرهنگ و ادب معاصر خان   به نیز  و  فرهنگ بازماندگان و  میهنان  هم  همه  به را  گرانقدر  هنرمند  این  گذشت  در   تبعیدکانون نویسندگان ایران در  

 .ایران تسلیت می گوید

 ”کانون نویسندگان ایران “درتبعید

 2020آپریل = نهم  1399 فروردین  20
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 منوچهر دوستی 

 
 

 فرانکفورت«   -ی »کارگاه شعر و قصهتاریخچه

 

 درآمدپیش

گیری و کارکرد متن قرار است به چگونگی شکل در این

پرداخته شود. اما اکنون   "فرانکفورت -کارگاه شعر و قصه"

که این جمع خود تاریخی بیش از بیست و شش سال دارد، 

صورت مقدماتی نگاهی به پیش از آن بد نیست تا به

 بیاندازیم، و آن را در متن تاریخیِ وسیعتری ببینیم. 

تر تا افکنیم بر شرایطی کلیویی میبه این ترتیب پرت

خواننده این متن نیز بتواند با فضای فکری و فرهنگی 

گیری چنین محافلی، خارج از ایرانیان و چگونگی شکل

 ایران، و در اینجا »فرانکفورت« آشنایی بیشتری حاصل کند.

اگر خروج نویسندگان و هنرمندان ایرانی را ظرف دو تا سه 

ومت شاه و روی کار آمدن جمهوری سال بعد از رفتن حک

اسالمی و بازگشت فضای سانسور، خفقان و زندان و کشتار 

نگاری قرار دهیم، تشکیل به جامعه، مبنایی برای این تاریخ

با امضاء   1982، در سال  "کانون نویسندگان ایران در تبعید"

درآمد و اولین پیش(    1پانزده تن از نویسندگان در پاریس،)

ایرانی با وسعتی چشمگیر  -یک اقدام فرهنگی  گام در راه

و جهانی، و ادامه بانگ آزادی »بیان و قلم« در فضای خارج 

 از ایران، و در میان ایرانیان بوده است.

تشکیل »کانون نویسندگان ایران در تبعید« و اقدام به 

های فرهنگی با دعوت از شاعران و برگزاری برنامه

کشورهای جهان، عالوه بر  نویسندگان در سایر شهرها و

دمیدن روحیه امید در میان ایرانیان تبعیدی، توجه بسیاری 

دیگر از عالقمندان به رویدادهای ادبی و فرهنگی را نیز به 

توانند در شهرهای این واقعیت جلب نمود که آنان نیز می

هایی در همین ارتباط و محل سکونت خود اقدام به نشست 

 ند. متناسب با نیاز خود کن

ها و در همین دوره است که اندک اندک شاهد ایجاد کانون

شویم که پایگاه های ادبی و فرهنگی دیگری میانجمن

-شان شهرهای محل سکونت فعالین خود آنها میفعالیت

 باشد.

در شهر فرانکفورت   "کانون فرهنگی الهوتی"گیری شکل

ود. ها بای از این تالشپیش از کارگاه شعر و قصه، نمونه

کانون الهوتی که به ابتکار هایده ترابی و سعید یوسف، و 

بهرام قدیمی و همکاریِ تعدادی دیگر از هنرمندان و 

عالقمندان به کارهای هنری ایجاد شد، عالوه بر اینکه اقدام 

به دعوت از شاعران و نویسندگان از شهرها و کشورهای 

م نمود، در عین حال شامل یک بخش هنری بنامختلف می

بود که با تالش هایده ترابی به کار تآتر   "گروه تآتر تندیس"

-پرداخت. بعدها کار رادیویی و انتشاراتی نیز به فعالیتمی

 (. 2های این کانون افزوده شد)

گی تاریخی آن شرایط چنان بود که عالوه بر فرانکفورت  ویژه

در دیگر شهرها از جمله در برلین  و هانوفر، هایدلبرگ، و 

تگارت هم نهادهایی از همین دست شکل گرفتند که اشتو

 کنیم.اما ما تنها به سهم خود در فرانکفورت اکتفا می

 1988یا  1987های حدودا ست که در سالضمناً گفتنی

ای را اگرچه در محدوده ای بسیار سعید یوسف جلسه

کوچک، اما دوستانه راه اندازی کرده بود که در آن بویژه با 

 شد.ملو به نقد و بررسی شعر پرداخته میتمرکز بر شا

دست در شهر فرانکفورت، ایجاد اقدامی دیگر از این

بود. این کتابخانه نیز عالوه بر  "کتابحانه عمومی اندیشه"

اینکه محل و مهمل مناسبی برای عالقمندان به کتاب بود، 

موقعیت و چشم انداز خوبی را برای دیدارها و حتا برگزاری 

شود تا ها فراهم کرده بود. چنانکه مالحظه میبرنامهدیگر 

هایی به ثمر رسیده بود و برای کسانی که در همینجا تالش

های ادبی و هنری فعال بودند، بقدر کافی تجربه و عرصه

 آشنایی با دیگران فراهم گشته بود.
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 فرانکفورت  -کارگاه شعر و قصه

 1994ان سال فرانکفورت نیز در تابست -کارگاه شعر و قصه

 های ذکر شده پیشین بوجود آمد.و در امتداد  تالش

منوال از نظر نیرو در این شهر جمعیتی حضور داشت  بدین

اندرکار فعالیت ادبی و هنری بود و اینک نیازمند که دست

تری که پاسخگوی تبادل کارهای اقدام به تشکیل نهاد ویژه

 ها هم باشد.نوشتاری آن 

وتی خصوصی، از شاعران، نویسندگان و سرانجام بنا به دع 

هنرمندانی که تا این زمان به نوعی در ارتباط و آشنایی با 

آنکه هنوز نامی هم قرار گرفته بودند، اولین جلسه کارگاه بی

 بر آن متصور بوده باشد، گرد هم آمدند.

گذاری همین جمع بود، افراد زیر در این جلسه که پایه

 حضور داشتند:

تی )طراح و دعوت کننده(، هایده ترابی، سعید منوچهر دوس

یوسف، سیروس سیف)میهمان هایده ترابی و سعید یوسف 

از هلند(، علی کامرانی، فرهنگ کسرایی، امید گرگین، اصغر 

جوادبالغی، ژرژ مرادی. امیر کرآب نیز که خود یکی از 

مشتاقان این قضیه بود، عمالً به دلیل سفر نتوانست در این 

 ر یابد.نشست حضو 

اینکه چرا این جلسه بطور خصوصی )در خانه( برگذار شد، 

نیازمند توضیحی ویژه است که در پایان به آن پرداخته 

 (3خواهد شد.)

 
کارگاه براه افتاد، اما دفعات دوم و سوم در محل کتابخانه 

اندیشه، )در زیر زمین ساختمان آستای دانشگاه گوته 

اگرچه مجددا ناگزیر به خروج از فرانکفورت(، برگزار گردید،  

 آنجا شده و این بار به خانه علی کامرانی رفتیم.

تری از جمله صوفیا های بعد که دوستان تازهدر ماه

محرابیان، علی محمدی، اکبر محمدی، فریده تهرانی، احمد 

شاهی، و حسین زالزاده، و... نیز به جمع ما پیوسته، و جای 

ی دیگری هم کوچ کرده و در عین ثابتی در کار نبود،به جاها

حال در همین جلسات بود که برای گزینش یک نام برای 

این نهاد نوپا به گفتگو پرداختیم. پس از پیشنهادهای 

های متفاوتی که عنوان شدند، مختلف، سرانجام از ترکیب

از عنوان »کارگاه« که پیشنهاد علی کامرانی بود، باالخره 

فرانکفورت« مورد توافق  -ترکیب »کارگاه شعر و قصه 

عمومی واقع شد، و از آن پس تا کنون این جمع و این نام 

راه و رفتار خود ادامه تر همچنان بهبا حضور جمعی پیوسته

 دهد.می

 لوگوی کارگاه

 -ها معرف »کارگاه شعر و قصه لوگوی زیبایی نیز که سال

های هها و برنامفرانکفورت« است، و هربار بر پیشانی اطالعیه

آن درخشیده نیز ایده و طراحی فرهنگ کسرایی)شاعر، 

نویسنده، و بازیگر تآتر( و از هموندان سالیان کارگاه می 

 باشد.

 
 کارکرد کارگاه

قرار اساسی کارگاه شعر و قصه از ابتدا این بوده و هست که 

و شاعران و نویسندگان، محیطی جهت تبادل کارهای خود 

ها داشته باشند. این واقعیت تا همچنین نقد و بررسی آن

کنون به قوت خود باقی است و اعضاء هر بار در آخرین 

 دهند.آیند و به این روند ادامه میشنبه ماه گرد هم میپنج

ها و نهادهای کارگاه علیرغم اینکه مثل بسیاری از انجمن

ثبت  فرهنگی از نظر رسمی و اداری در شهر فرانکفورت

سال سابقه فعالیت اینک یکی از  26نشده است، اما با 

 ترین نهادهای فرهنگی در شهر فرانکفورت است. قدیمی

عالوه بر جلسات منظم ماهانه که تا کنون برگزار شده، بویژه 

هایی عمومی تحت عنوان های آغازین، کارگاه برنامهدر سال

حضور اعضاء و در موارد    خوانی« باهای شعر و داستان»شب

بسیاری نیز با دعوت از شاعران و نویسندگان دیگر برای 

 عالقمندان در سطح شهر فرانکفورت اجرا نموده است. 
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هایی از جمله تر چنین برنامههای بسیار وسیعنمونه 

»سمینار بررسی داستان فارسی در تبعید« است)تصویر 

نون نویسندگان پالکارد در پائین(، که بطور مشترک با »کا

برگزار گردید، و ( 1998ایران در تبعید”)در اکتبر سال 

دعوتی گسترده از شاعران و نویسندگان از شهرها و 

 کشورهای دور و نزدیک به عمل آمده بود.

 
له در این برنامه که در سه روز متوالی به اجرا در آمد، از جم

 دوستخواه  شهال شفیق)فرانسه(، اسد سیف)کلن(، جلیل

)فرانسه(،  )آمریکا(، رضا قاسمی )استرالیا(، عباس میالنی

)هلند(، بهمن  )برلین(، نسیم خاکسار عباس معروفی

( و همچنین عسگر و نیز رابط کانون با کارگاه ،سقایی)کلن

 نویسندگانآهنین و بهمن نیرومند از دیگر اعضاء کانون 

)فرانکفورت( شرکت داشتند. در همین برنامه رضا براهنی 

نیز که جزء مدعوین از کانادا بود، متأسفانه بدلیل نداشتن 

امکان سفر)ویزا( در آن زمان، نتوانست در این برنامه شرکت 

 نماید. 

این اساساً اولین برنامه و با چنین گستردگی در این زمینه 

یسندگان ایران در تبعید« مطرح بود، که توسط »کانون نو

و با همکاری همه جانبه کارگاه شعر و قصه فرانکفورت به 

سرانجام رسید. این طرح در آن زمان به نمایندگی بهمن 

سقایی )از اعضاء هیئت دبیران آن زمان کانون و ساکن 

کلن(، به کارگاه پیشنهاد و ظرف بیش از دو ماه تالش و 

به عالوه این برنامه توسط احمد   سازماندهی به اجرا در آمد.

نیک آذر و همیاری علی کامرانی فیلمبرداری و ضبط شد، 

و همچنین پس از سمینار نیز مجموعه کارهای ارائه شده، 

به صورت یک کتاب، با صفحه آرایی آتلیه گردون )نشر دنا 

 منتشر گردید.( 1999 -درشهر روتردام هلند

 

رگزاریِ سه روزۀ شعر ، ب2004دومین برنامه وسیع در سال  

یی)سوئد(، روژ آکرهخوانی، و نقد بود که از جمله بهو داستان

زیبا کرباسی)انگلیس(، علی عبدالرضایی)از ایران(، پویه 

قهرمان)هانوفر(، سیاووش میرزاده)برلین(، فریار 

اسدیان)برلین(، همراه با جمع فرانکفورت: علی کامرانی، نینا 

اووش سرتیپی، و منوچهر کریمی، منوچهر رادین، سی

دوستی در آن شرکت داشتنند. این برنامه هم مثل برنامه 

سمینار داستان در ساختمان آستای دانشگاه گوته 

 فرانکفورت اجرا گزدید.

 
های گوناگون دیگری نیز اقدام به بطور کل کارگاه در برنامه

دعوت از شاعران و نویسندگانی  همچون مجید نفیسی، زیبا 

کرباسی، عباس سماکار، محمود دولت آبادی، اکبر 

نیا، و جالل سرفراز نمود، اما در سردوزامی، کامران بزرگ

تری هم با شاعران این میان بویژه ارتباط خوب و تنگاتنگی

و نویسندگان افغانستانی از جمله، خالده نیازی، مسعود 

گ قانع، کاوه شفق آهنگ، فاروق فارانی، عزیز آریانفر، بیرن

 کوهدامنی، واصف باختری، برقرار کرد.

 
-کند، نشستاکنون که کارگاه دهه سوم خود را طی می

هایش با توش و توان دیگری برگزار می شود. از جمله اینکه 

های ماهیانه خود را در دو های اخیر کارگاه برنامهدر سال

برنامه« و »خواندن شعر، داستان و نقد«، به قسمت »پیش

 آورد. اجرا در می

شود، یکی از اعضاء برنامه« میدر ابتدا که شامل »پیش

کارگاه، موضوعی را که قبالً خود پیشنهاد داده، به مدت نیم 

ساعت ارائه، و سپس به مدت نیم ساعت دیگر در مورد آن 

 گیرد.بحث و گفتگو صورت می
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در قسمت دوم نشست، اعضاء حاضر کارهای خود را  برای 

در فاصله هر سه تا چهار شعر و داستان،  خوانند، و  جمع می

 شود.ها پرداخته میبه نقد و بررسی آن

نگاری، اینترنت یکی دیگر از نکات قابل اشاره در این تاریخ

و امکان دسترسی بیشتر به عالقمندان است که بویژه 

 فیسبوک در آن سهم بسزایی داشته است.

ان کارگاه از طریق فیسبوک ضمن اینکه نقش یک خبررس

ای  به اعضاء خود را بر عهده دارد، در عین حال با مجموعه

از دوستان شاعر و نویسنده و منتقد از راه دور و نزدیک هم 

-های خود میدر ارتباط قرار گرفته که به تبادل نوشته 

 پردازند.

 

 

ن شاعران و نویسندگان طی ست که برخی از ایگفتنی

همین پیوندها و ارتباطات، آثار خود را از راه دور جهت  

توان اند، که از جمله میمعرفی به کارگاه ارسال و هدیه کرده

به شاعر عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید آقای حسن 

ها نسرین قربانی)داستان نویس از حسام)فرانسه( و خانم

انی )شاعر و نقاش از ایران(، و خانم رُزا ایران(، خانم آذر کی

 جمالی)شاعر و مترجم از ایران( اشاره نمود. 

ضمنا فیسبوک به جمع ما این امکان را داده تا عالوه بر 

های خود را در دسترس  متن، به صورت تصویر و فیلم، برنامه

های قابل افرادی فراتر از جمع کارگاه قرار دهیم. از نمونه

توان به بسیاری از اجراهای شعر و ها میذکر این فیلم

ها توسط اعضاء و یا »پیش برنامه«های کارگاه شعر داستان

مان مهدی و قصه اشاره کرد که بویژه هموند خوب

ها نقش بسیار فعال و قابل استعدادی شاد تا کنون در آن

توجهی داشته و همچنین هادی محمدی، گودرز افشاری، 

ر و علی کامرانی به موضوعات فرشته وزیری، احمد اژد

ها از اند. بخش قابل توجهی از این برنامهمتنوعی پرداخته

 گیرند.طریق یوتوپ نیز در دسترس عالقمندان هم قرار می

شود، جا دارد نام کسانی حاال که این تاریخچه نگاشته می

 اند، در اینجا یادآوری شوند:که در کارگاه حضور داشته

کامرانی، مهدی استعدادی شاد، مرضیه ستاره سهیلی، علی 

طبائی، فریبا خسروان، توران ناظمی، حمید ابراهیمی، احمد 

اژدر، صوفیا محرابیان، علی محمدی، اکبر محمدی، هادی 

محمدی، مسعود فتحی، منوچهر دوستی، شیالن شهبازی، 

ماه پس عزیزی، بهروز دهقانی، امیر کراب، کسرا زارع، 

فشاری، رضا نجفی، فرشته وزیری، فرهنگ کسرایی، گودرز ا

مجید خرمی، مونا امامی، شجاع اعتمادی)ش. ا. شیوا(، 

فریده تهرانی، بهزاد عزتی، سیاوش میرزاده، حمیدرضا 

مهنانی، نرگس چمنی، آزاده قاسمی، حمید سیاح زاده، 

محمد سیاح زاده، رضا مکوندی، رضا پارسا، احمد خلفانی، 

ری، نازی مهاجر، مژگان منصور فتوحی قیام، افسانه صبو

محمدی، فرانک احمدی، فریدون ارشدی، فریبا رها، رضا 

باقری، محمد مستوفی، حمید مشرف، ایرج زارع، یسنا 

احمدی، مسعود بهزادی، باقر زاهدی، کیانوش دوستی پور، 

 میترا کوچکیان، بهرام قدیمی.

»کارگاه شعر و قصه« با پیشنهاد و راهنمایی احمد 

داستان نویس و منتقد(، در یک مورد ویژه  خلفانی)شاعر و

نموده ( 2018نیز اقدام به »گردش فرهنگی« )در سال 

است، که این برنامۀ یک روزه هم در شهر ویسبادن و با 

برده شد. موفقیت و استقبال از چنین موفقیت به پیش

ای نیزاین ایده را تقویت نموده تا احتماالً اینگونه  برنامه

 نده از سوی کارگاه تکرار شود.  ها در آیبرنامه

 موقعیت مالی کارگاه

مورد مالی برای هر انجمن و گروهی همواره یکی از مسائل 

مهم بوده است و کارگاه شعر و قصه تا کنون با این مسأله 

هم تنها بر اساس همیاری اعضاء به پیش برده شده است. 

اویرو به  2واقع در هر جلسه بجز میهمانان، سایر افراد در

کنند تا در مواقع ضروری مخارج  صندوق کارگاه پرداخت می

برگزار  1397نشست نخست کارگاه شعر و قصه فرانکفورت در سال نو خورشیدی 

شد و دوستان به ترتیب از راست ایستاده کسرا ، علی کامرانی ،منصور فتوحی ،مهدی 

اکبر و سام محمدی ، مجید خرمی نشسته منوچهر دوستی، منوچهر  استعدادی شاد ،  

   رادین ،امیرکراب
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ها تأمین گردد. جز این کارگاه هرگز از طریق هیچ برنامه

 هایش نبوده است.    نهاد دیگری به دنبال تأمین هزینه

و اما در اینجا هنوز چیزی برای گفتن هست که بدون آن 

موالً هر گاه که تواند به سرانجام رسد. معاین تاریخچه نمی

نمود، سهم  های عمومی میکارگاه اقدام به برگزاری برنامه

مهمی نیز به موزیک و موسیقی اختصاص داشته است که 

ها همواره یاران همراه ما مسعود دریا )و در این موقعیت

-اند که با اجرایگاهی در همراهی با( مسعود واالتبار بوده

-جان و رونقی دیگر بخشیدههای کارگاه را  های خود، برنامه

اند، و جا دارد تا در اینجا و به سبک ساده و همیشگی 

مان از هر دو این هنرمندان نازنین بخاطر سهم کارگاهی

شان قدردانی کنیم، و این تاریخچه را هم دریغ و با ارزشبی

ای در همه ها و همه یارانی که به گونههمچنان با یاد آن

 اند، به پایان بریم. با جمع کارگاه بودهها در ارتباط این سال

 منوچهر دوستی 

 2020فوریه  14فرانکفورت 

 
 توضیحاتِ مرتبطِ  

 1982»کانون نویسندگان ایران »در تبعید« که در سال    -1

 با امضای پانزده نفر، موجودیتش را اعالم کرده بود......

رفتن خانۀ  تاراج اهلل و بهحملۀ حزب  از ها پسمدت ....…

کانون به دست عناصر جمهوری اسالمی ایران، اعضای 

های اعضا هیئت دبیران، جلسات خود را مخفیانه در خانه

ها تصمیم کردند. در یکی از همین نشست برگزار می

گیرند منوچهر هزارخانی را به اروپا راهی کنند تا به می

طن ناچار جالی و ها و همیاری اعضایی که بهنمایندگی آن

کرده بودند، کانون نویسندگان ایران را در خارج کشور  

تشکیل دهد. در پی همین تصمیم، منوچهر هزارخانی به 

اند آید و با دوستانی که به این کشور پناهنده شدهفرانسه می

کند و در یک شب فرهنگی ـ هنری که در پاریس دیدار می

ان شود، در حضور جمع، کانون نویسندگان ایربرگزار می

 کند:»در تبعید« موجودیتش را اعالم می

 »ایرانیان 

 جهانیان

ما، اعضای کانون نویسندگان ایران »در تبعید« با توجه به 

 که: این

بیانیّۀ اعالم موجودیّت کانون نویسندگان ایران »در ...»…

تبعید« که در حضور جمعی از ایرانیان مقیم پاریس خوانده 

بود: منوچهر هزارخانی، ناصر شد به امضای پانزده نفر رسیده  

پاکدامن، نعمت میرزازاده، غفار حسینی، هما ناطق، 

غالمحسین ساعدی، محمود راسخ، مهدی خانبابا تهرانی، 

بهمن نیرومند، کامبیز روستا، علی میرفطروس، رضا مرزبان، 

خسرو شاکری و علی شیرازی. دو یا سه روز بعد از اعالم 

نفر از اعضای هیئت موجودیت کانون »در تبعید« دو 

آیند و به این جمع دبیران، از راه کوه به پاریس می

پیوندند: محسن یلفانی »عضو اصلی« و حسن حسام می

البدل«، چندی بعد، عضو دیگر هیئت دبیران، »عضو علی

رود و آید و بعد به لندن میاسماعیل خوئی به پاریس می

دارد و هر شود. این روند تا چند سال ادامه پناهنده می

شود، اگر آید و پناهنده میعضوی که از ایران به خارج می 

ابراز تمایل کند، از اعضای کانون نویسندگان ایران »در  

  آید،....«شمار می تبعید« به

  لینک نقل قول در صفحه آقای حسین دولت آبادی
http://www.dowlatabadi.net/content/%D8%B4%D9%86%D8%

-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-A7
-C2%A0%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%
-D8%A8%D9%87%
-D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D8%A9%
-DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

8%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF D9%86%D9%8%
HYPERLINK "http://www.dowlatabadi.net/content/بر-شنا -

- در-»-ایران-نویسندگان-کانون-تاریخچۀ-به-نگاهی -نگس

D8%A7%D9%86-%"تبعید«

-%C2%AB-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
-D8%AF%D8%B1%

D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%C2%BB%  

http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
http://www.dowlatabadi.net/content/شنا-بر-سنگ- نگاهی-به-تاريخچة-کانون-نويسندگان-ايران-
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: اولین نهاد فرهنگی در "کانون فرهنگی الهوتی"-2

فرانکفورت بود، که بسیار جدی و وسیع آغاز به کار کرد و 

های بسیار خوب و ارزشمندی را در طول فعالیتش به برنامه

ام رساند. در بخش انتشاراتی آن، به ابتکار و سردبیری انج

سعید یوسف »گاهنامه ویژه شعر«ی بیرون داده شد که 

متأسفانه تنها سه شماره از آن بیرون آمد و به دلیل رفتن 

سعید از فرانکفورت به آمریکا، دیگر امکان انتشار نیافت. 

ر نظیر بود. گروه تآتنشریه ای که در نوع خود بسیار بی

تندیس هم بخش دیگری از فعالیت آن بود و همینطور رادیو 

»صدای آشنا« نیز که با همکاری آندریاس، هایده ترابی، 

فرهنگ کسرایی، مرضیه طبائی، منوچهر دوستی، هوشنگ 

امین، و عباس ئورنظری در شهر فرانکفورت و حومه پخش 

 مانده از کانونشد، و سرانجام به عنوان آخرین جزء باقیمی

 سال سابقه به کار خود پایان داد.   10الهوتی بعد از 

 
 
اندکی پس از آنکه »کتابخانه اندیشه« توسط  -3

من)منوچهر دوستی( و با اعالم آمادگی به همکاری توسط 

چهار تن دیگر از دوستان راه اندازی شد، شرایط کار داخلی 

انداز روابط شخصی و سیاسی غیر معمولِ کار دچار دست

فرهنگی و کتابداری گردید، که متأسفانه نهایتاً به زیان ادامه 

و چرخش روتین فعالیت کتابخانه انجامید. دلیل این نکته 

نیز این بود که دوستان همراه شده، از سنت رفتار سیاسی 

جا نیز کار را مند بودند و در اینهای تا آن زمان، بهرهگروه

های های معمول گروهها و درگیریبه سطح جناح بندی

 سیاسی تقلیل دادند.

من بناگزیر و از این جهت که بار دیگر چنین اتفاقی گریبان 

جمع جدید )کارگاه( را نگیرد، ابتدا از دوستان دعوت 

خصوصی نموده و مخصوصاً نشست در خانه تدارک دیده 

ر گرفته شدند که دقیقاً مبنای شد، و صرفاً افرادی  در نظ

 حضورشان فعالیت مشخص ادبی و کار نوشتاری آنها بود.

اما بعداً جلسه دوم و سوم به حساب اینکه استارت کار با 

افراد و موضوع مرتبط زده شده، به کتابخانه انتقال داده شد 

که باز متأسفانه پیش از شروع جلسه سوم، یکی از همان 

خانه، جلسه را تهدید و ناگزیز به همکاران)سیاسی( کتاب

خروج از محل نمود. و این کاری عجیب و نو در عرصه برهم 

هایی و آن هم از سوی کسانی بود که زدن چنین نشست

خود در حقیقت زخم خورده همین فرهنگ از سوی رژیم 

جمهوری اسالمی بودند. نکته جالب آنکه اغلب حاضرین در 

خانه بودند، و حق این را هم جلسه کارگاه نیز خود عضو کتاب

 ای را برپا نمایند.داشتند تا در محیط کتابخانه چنین جلسه 

به هر حال آن جلسه بدین ترتیب دچار اختالل شد، و ما 

جای دیگری رفته و نشست را ادامه می دادیم. در بایستی به

این میان علی کامرانی خانه خود را در اختیار جمع گذاشت 

وز کارگاه نیز نخستین دست انداز خود و باری جلسه آن ر

 را تجربه نمود. 

….... 

 های ماهانه کارگاهای از اطالعینمونه 

 به دیدار عشق

 به خانه برگردیم

 دل ها را بیاوریم

 ها را ردیف کنیمقلم

 روی کاغذ بزرگ سفید

 بنویسیم:

 شعر و قصه

 دیالوگ، دیالوگ، نقد و ....

 فوریه در کارگاه این کار را خواهیم کرد. 28وز پنجشنبه ر

 ساختمان آستا -دانشگاه فرانکفورت 

 22عصر تا  18از ساعت 
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 مونا امامی، احمد خلفانی، منصور فتوحی قیام 
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 مونا امامی 

 
 در خواب و بیداری

 
کیه؟« هیچ جوابی نشنیدم. به خودم  „در زدند. پرسیدم: 

رفتم تو گفتم، حتمن خانه همسایه بوده. داشتم می

 آشپزخانه که دوباره در زدند و باز هم هیچ جوابی.

 
خودم را الی پتو پیچیده ام و دمنوش می خورم. دلم 

 خواهد دوباره در خانه را بزنند.می

پرم صدای زنگ تلفن می آید. سراسیمه از الی پتو می

افتد زمین. باید زودتر تلفن بیرون. استکان چای از دستم می

 رسیدم قطع شد. حتمن از ایران بود. را بردارم. تا 

این موقع شب آلمانی جماعت زنگ نمی زند. ایرانی های 

 اینجا هم معمولن ده به بعد دیگر تلفن نمی کنند.

آخ... چقدر دلم گرفته. شاید چون مریضم و تب دارم. نه . 

شد یک دفعه، وقتی هم تب ندارم دلم گرفته. کاشکی می

 مد و در می زد،آخبر میدوستی، آشنایی، بی

فالنی دلم هواتو کرده بود اومدم بهت سر  „می گفت: 

 بزنم...“. کاشکی.

 
دیشب دوباره خواب بد دیدم. آقاجون توی چارچوب در  

گفت ایستاده بود. این دفعه با کت و شلوار مُقلّم. خودش می

مُقلّم. نمی دانستم درست است یا غلط. کت و شلوار سورمه 

سفید. قدش که ماشااهلل خودش بلند   های باریک  ای با خط

 بود، با این کت و شلوار هم بلندتر نشان می داد.

مرد هیچی نداشته باشه، ولی قدش   „مامان زری می گفت:  

 „بلند باشه و لبش خندون. 

توی چارچوب در ایستاده بود و سیگار می کشید. به 

موهایش روغن زده بود. قبل از انقالب همیشه کراوات 

 وقت ندیدم کراوات بزند.گر بعد از انقالب، هیچداشت. دی

انگار خوشحال نبود. بین ابروهایش چین افتاده بود. دود 

داد بیرون. وقتی به سیگارش پک می زد، سیگار را با آه می

 شد و اخمش عمیق تر.چشمهایش کوچک می

 چرا وایسادی؟ خب بیا بریم دیگه.“ „مامان بهش گفت: 

 مه. نمی تونم ولش کنم. شما برید.ـ کجا بیام. اینجا خون

 ـ حتمن باید بمب بخوره تو سرمون که ولش کنی؟

 تلفن زنگ زد. آقاجون برگشت توی خانه، تلفن را بردارد.

شعله های آتش از پنجره ها زبانه می کشید. مثل اژدهایی 

که از دهانش آتش بیرون بیاید. دود همه جا را گرفته بود. 

تر از همیشه به نظرمی رسید. تمام نزدیکخورشید سیاه و 

بدنم می سوخت. از خواب پریدم. تنم خیس عرق شده 

است. به ساعت کنار تختخواب نگاه می کنم. تا صبح خیلی 

خواهد به ترسم بخوابم، کابوس ببینم. دلم میمانده. می

های خوب ببینم. به چیزهای خوب فکر کنم. شاید خواب 

ین توی باغ پدربزرگ. قبل از اینکه های رنگی و شیرتابستان

شرجی و گرما، دمار از روزگارمان درآورد، راه می افتادیم به 

طرف اراک. بچه ی دو تا معلم بودن، خوبیش همین است 

 ها را می ماندیم آنجا.که تمام تابستان

های گیالس و زردآلو. باغ پدربزرگ پر بود از درخت

سبز، مثل المپ  هایآلبالوهای درشت و قرمز وسط برگ

های کوچکی می درخشیدند. از وسط باغ جوی باریکی رد 

ها مست می شدم. می شد. از صدای آب روی قلوه سنگ 

تمام روز را با پاهای برهنه توی جوی آب راه می رفتم. 

 خنکی و شادابی آب تا مغز استخوانم نفوذ می کرد.

2 

بسه دیگه، شب پا درد می  „مامان سرم داد می کشید: 

 گیری.“

 
آخ،چقدر پاهایم تیر می کشد. تمام بدنم درد می کند. پشت 

پلک هایم می سوزد. تا دم یخچال دو قدم است، ولی 

 توانم بروم آب بخورم. انگار به تختخواب زنجیر شده ام.نمی



 14  شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

19 

 

در زدند. آقاجون توی ایوان خانه ی پدربزرگ داشت 

گار ساعتش را کوک می کرد. پیراهن سیاه پوشیده بود. ان

خوشحال نبود. بین ابروهایش چین افتاده بود. در را که باز 

سالم بابا.“ مامان   „کرد، سهراب روی صندلی چرخ دار گفت:  

سهراب، بدون پا هم  „مدالش را انداخت گردنش و گفت: 

 قهرمانی.“

ـ مامان فقط بیست روز دیگه مونده بود که سربازیم تموم 

 بشه. فقط بیست روز.

. آخ... چرا این خواب را دیدم؟ سهراب عزیز  از خواب پریدم

و درس خوانم، حاال مربی تیم فوتبال در سوئد است. قبل از 

شد و مدال می انقالب در مسابقه ی دو آبادان اول می

 گرفت.

 
توی تاریکی اتاق به جاده های روشنی که به سمت اراک 

 می رفت، فکر می کنم.

ب نشسته ایم. من و سهراب و سیاوش روی صندلی های عق

خواهند مشاعره کنند. مامان شروع می مامان و آقاجون، می

کرده ام شاید کنم با مرد ناشی، گلی گممشاعره می „کند: 

 „تو باشی. ی بده. 

ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده در ـ یکی را داده

 خون. نون بده.

حالت غم  کند و بعد به صدایشمامان کمی مکث می

 دهد وانگیزی می

 نگاه کن که غم درون...“ „گوید: می

 ـ نه. نه. نه. شعر نو قبول نیست.

 ـ یعنی چی قبول نیست؟

 ـ شعر نو، شعر نیست.

از توی آینه به من که بین سهراب و سیاوش نشسته بودم، 

 چشمک می زند.

توانستم تمام جاده را ببینم. توی سرباالیی من آن وسط می

رازیری ها که می افتادم کیف دنیا را می کردم. دیدن ها و س

یک تک درخت توی بیابان برهوت، هم خوشحالم می کرد، 

هم غمگین. احساس اینکه سبز و مقاوم آنجا ایستاده، حس 

خوبی بهم می داد. اما از تک و تنها بودنش و دور افتادگی 

 اش، دلم می گرفت.

 
لند می شوم. بطری از تشنگی دارم هالک می شوم. باالخره ب

آب را از یخچال می آورم. مدتی روی گونه های گرگرفته ام 

نگهش می دارم. مثل آن وقت ها، که با سیاوش تمرین 

خودسازی می کردیم. وقتی دیگر از تشنگی، طاقتم، تاق 

داشتم و رفتم از توی یخچال، بتری آب را برمیمی شد، می

 می چسباندمش به لب هایم.

پوست صورتم. هنوز انقالب پیروز نشده می کشیدمش به 

بود. خودمان را آماده ی مبارزه می کردیم. مبارزه با 

 دیکتاتوری. مبارزه با استثمار. با امپریالیسم.

راه سخت و درازی در پیش داریم. تازه   „سیاوش می گفت:  

 فقط ایران که نیست، باید جهان رو عوض کنیم.“

 
اراک. به باغ پدربزرگ و من از خواهد زودتر برسیم دلم می

آن ور پرچین باغ، یوسف را نگاه کنم. وقتی َدمبـَل ها را باال 

و پایین می برد، عضالت بازوها و کتفش برجسته می شد. 

های صیقل باال تنه ی برهنه اش زیر نور خورشید مثل سنگ

 دیده برق می زد.

3 

ی کشیدم رورفتم نزدیک و دستم را میخواست میدلم می

آن صخره های سفت و صاف. یک روز پیراهنش را از روی  

بند رخت شان دزدکی برداشتم و توی هزار سوراخ سمبه  

قایم کردم. گاهی از مخفیگاه بیرون می آوردمش و توی 

 بغلم می فشردم.

 می کشیدمش به صورتم و بوی تنش را به ذهنم می آوردم.

کوله  یوسف توی کوه، همیشه جلودار و راه بلدمان بود.

کردیم که حسابی سنگین شود. هایمان را پر از سنگ می

های سرسخت و مقاومی خواستیم از خودمان آدممی
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بسازیم. هر کدام از ما، یک قمقمه ی کوچک آب داشتیم و 

کمی نان و پنیر و خرما. وقتی شانه به شانه اش راه می 

کردم بوی تنش را به خاطر بسپارم. آن وقت رفتم، سعی می

جور چیزها را ضعف می فکر کردن به عشق و این ها،

 دانستیم.

 شعارمان این بود » عشق، فقط عشق به توده ها.“

گاه مستقیم در چشمهایم نگاه نمی کرد. سالی که هیچ

ریاضی تجدید شده بودم، قرار بود صبح ها یک ساعت 

ریاضی به من درس بدهد. آن یک ساعت ها، قشنگترین 

گرچه از ریاضی متنفر بودم، ولی  های زندگیم بود.ساعت

وقتی او از کسر و جذر حرف می زد، انگار از عشق حرف 

می زد. یک بار آمد مداد را از دستم بگیرد، سرانگشتش 

خورد به دستم، مثل آدمی که برق گرفته باشدش به سرعت 

 دستش را کشید عقب.

توانستم لرزید و من میموقع درس دادن، کمی صدایش می

یزی درون او هم،مثل درون خودم دارد می بفهمم، چ

 جوشد.

 
دم دم های صبح است.پلک هایم سنگین شده اند. چه 

 گرمای آرامش بخشی.

از بعدِ انقالب، یوسف رفت تهران. شد دانشجوی برق صنعتی 

شریف. اخبار یوسف را از طریق سیاوش داشتم. تا زمانی که 

 سیاوش نیفتاده بود زندان و اعدام نشده بود.

 عد از آن دیگر شد، یوسف گم گشته.ب

داد و برایش می خواند« پدر بزرگ، پدر یوسف را دلداری می

 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور...“.

کس از دل من خبر نداشت. تنها تسالی دلم، پیراهنش هیچ

 بود، که الی لباس هایم پنهان کرده بودم.

 
وسف با همان پشت پلک هایم فضای سرخی موج می زند. ی

آید و می رود. چهره ی آفتاب سوخته، مثل خورشیدی می

هایم انگار برود پشت ابر و بیاید بیرون. باز هم توی چشم

 نگاه نمی کند. توی صورتم لبخند نمی زند.

 
توانم از تختخواب بلند شوم؟ انگار به در می زنند. چرا نمی

ده باید تخت زنجیر شده ام. دوباره در می زنند. هر طور ش

کشانم توی راهرو. دستم به در را باز کنم. خودم را می

دستگیره ی در نمی رسد. چقدر تنم سنگین شده. چهار 

ام پشت در. به زانوهایم فشار می آورم. کف چنگولی مانده

پاهایم زمین سرد را لمس می کند. دستگیره را می چرخانم. 

بودم، یوسف با پیراهنی که از بند رخت دزدکی برداشته 

 هایم نگاه نمی کند.ایستاده ولی باز توی چشم

 
آبادان است، و از کودکی عالقمند به شعر و  1340متولد  مونا امامی

داستان. تحصیل کرده رشته تاریخ است و در همان ایران چند سالی 

 کند.معلم بوده است. و اکنون در آلمان به عنوان مربی کودک کار می

ام بر نوشتن گوید: » در حال حاضر تکیهنوشتاریِ خودش میو در عرصه  

های نارنجی« را ست. مجموعه داستان کوتاه »شیروانیداستان کوتاه

 به چاپ رسانده است« 2019نشر مهری در لندن سال 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/857199194364867/photos/pcb.2634053320012770/2634051376679631/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDhdvq1RuBugwddBN6T_8gwtL2cKZ_aXHt7sJmEv0Yl2WQRJo-Qa2VqWLqJ70FByrwF8-AR0XhZouqU&__xts__%5B0%5D=68.ARDhTidooEGE3XUXj7_QKYXY58yXdmiLIBtch-iaRPktuxpttNALewr6beUjO-wqR0J2qEofKZFIyJt4t-bf1f3EKPO0l9tVFnZW4i2WIsXcUA68ltnUJX3Bxf6pLdC32ey1uaRtJxt5nUiu8HLD-zC0Zzvn5rU7CihJVetOe3utySDRCCnk1RLSZuKfebvr8kJG-ctpw2-BbmVpRVEGFOoMneGwFHgse9W1FCsuLG9bKkrHsots507F3Y9jYGf0SRjxDOydLhuTNl1rzEC1ZliJSUSYThIZRvZn8PB8Uv-Erx4dkjFE7Q58TOomCmQ2hi06hq7rkDllDbTqS-srnJFBmg
https://www.facebook.com/857199194364867/photos/pcb.2634053320012770/2634051376679631/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDhdvq1RuBugwddBN6T_8gwtL2cKZ_aXHt7sJmEv0Yl2WQRJo-Qa2VqWLqJ70FByrwF8-AR0XhZouqU&__xts__%5B0%5D=68.ARDhTidooEGE3XUXj7_QKYXY58yXdmiLIBtch-iaRPktuxpttNALewr6beUjO-wqR0J2qEofKZFIyJt4t-bf1f3EKPO0l9tVFnZW4i2WIsXcUA68ltnUJX3Bxf6pLdC32ey1uaRtJxt5nUiu8HLD-zC0Zzvn5rU7CihJVetOe3utySDRCCnk1RLSZuKfebvr8kJG-ctpw2-BbmVpRVEGFOoMneGwFHgse9W1FCsuLG9bKkrHsots507F3Y9jYGf0SRjxDOydLhuTNl1rzEC1ZliJSUSYThIZRvZn8PB8Uv-Erx4dkjFE7Q58TOomCmQ2hi06hq7rkDllDbTqS-srnJFBmg
https://www.facebook.com/857199194364867/photos/pcb.2634053320012770/2634052016679567/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCmKgtpDCjUGH45tMLvfP64RJ079eyPyJeB14eLDdOYv6nXESBion3REnos2-1t25T4GU3idlwlcdAj&__xts__%5B0%5D=68.ARDhTidooEGE3XUXj7_QKYXY58yXdmiLIBtch-iaRPktuxpttNALewr6beUjO-wqR0J2qEofKZFIyJt4t-bf1f3EKPO0l9tVFnZW4i2WIsXcUA68ltnUJX3Bxf6pLdC32ey1uaRtJxt5nUiu8HLD-zC0Zzvn5rU7CihJVetOe3utySDRCCnk1RLSZuKfebvr8kJG-ctpw2-BbmVpRVEGFOoMneGwFHgse9W1FCsuLG9bKkrHsots507F3Y9jYGf0SRjxDOydLhuTNl1rzEC1ZliJSUSYThIZRvZn8PB8Uv-Erx4dkjFE7Q58TOomCmQ2hi06hq7rkDllDbTqS-srnJFBmg
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 احمد خلفانی

 
 دیدار 

وقتی یوسف را دیدم احساس کردم که او را صدها و شاید 

 ام.هزارها سال صدا زده

چیزهایی در او پیر شده بود و چیزهایی همانطور جوان  

، همان جوانی بی رنگی که من در او سراغ مانده بود. جوانی

اش نشسته بود، داشتم، هنوز هم اینجا و آنجا بر چهره 

های صاف و زالل در میان جنگل، و یا همچون همچون برکه 

هایی کوچک و دست نخورده در دل بیابانی سوخته. و واحه 

ها و پیری نیز که در همان حوالی بود، ظاهرا با این برکه

نداشت و عقب کشیده بود. البته که پیری نیز   ها کاریواحه 

ها الی اینمناطق خاص خودش را در چنگ داشت، در البه

و نیز در جوارشان، دور تا دور چشمان یوسف، و پیری، وقتی 

 کرد. خندید، قلمروش را بیشتر و بیشتر مییوسف می

کنم که درست نیست کسی را پیر یا و با وجود این فکر می

هایی از یک شخص پیرند و م. همیشه بخشجوان بنامی

بخشهایی جوان و تنومند. هر انسان مجموعه ایست از 

اعضایی مختلف، اعضایی که در کنار هم، و گاهی بی خبر 

ها از هم، یا پیرند و فرتوت و یا جوانند و سرمست. و همه این

بستگی به این دارد که آن بخش آدمی چقدر زندگی کرده 

ه است. دستهای پینه بسته ای را و چقدر تجربه کرد

شناسیم بدون لمس، بدون شناسیم، و نیز دستانی را میمی

شناسیم که به هیچ چیز نگاه حس لمس. و چشمانی را می

ها و هایی که از تمام جار و جنجالاند. و گوشنکرده

اند. و مغزهایی که بگومگوها تنها وزوزی نامفهوم شنیده

، نه شکست و نه پیروزی را. و نیز اندچیزی را تجربه نکرده

بخشهایی ـ مثل همان قلمروهایی که من بر صورت یوسف  

دیدم ـ که دیده بودند، چشیده بودند، تجربه کرده بودند و 

های دیگری که هنوز مترصد فرصتی پیر شده بودند، و بخش

بودند که نوبتشان شود که از پناهگاه به در آیند، و نوبتشان 

ها، همانطور منتظر در پناهگاه خود مانده رسید، و آننمی

 بودند.

کنم که اصوال هر کسی همینطور است. جوانی من فکر می

الی و پیری همیشه در جوار همدیگر، بهتر است بگوییم البه 

برند همدیگر در یک همزیستی مسالمت آمیز بسر می

گویم ظاهرا، چرا که هر کدام از آنها ممکن است پنهان )می

 ، آرام آرام، مثل خوره آن یکی را بجود.(یا آشکار

بینیم، در صورتی کنیم، هر دو را یکی میاز دور که نگاه می

توانند از هم کامال جدا باشند، همانطور که بر که آنها می

چهره یوسف جدا و متمایز بودند. گاهی ممکن است که 

کسی این دو را با هم و در عین حال جدا از هم، همزمان با 

 به گور بسپارد.خود 

 
وقتی از نزدیک، آن جوان آشنای رعنا را در وسط بیابان 

ی چهره یوسف دیدم برای من کامال آشنا آمد؛ او سوخته 

شناختم، ولی آن یکی را ها سال پیش میهمان بود که ده

که در کنار همین جوان، بر صورتش نشسته بود به جا 

 ها هم به جا نیاوردم.نیاوردم. حتی بعد

قتی دیدمش، با اینکه دو نفر را در کنار هم در وجودش و و

دیدم، دو نفری که سالها کنار هم و با هم بودند و در یک می

همزیستی مسالمت آمیز همدیگر را از درون و بیرون جویده 

بودند، به طرفش دویدم و داد زدم: یوسف، یوسف. و طوری 

وری بود داد زدم انگار که یوسف یک نفر بود. و صدایم نیز ط

 انگار که یعقوب ازیافتن پسرش به وجد آمده باشد.



 14  شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

22 

 

کردم باید دو صدا باشد، و او جوابم داد. با صدایی که فکر می

یکی جوان و آن دیگری کهنسال، که هر دو، همزمان با هم، 

 آمدند.به سویم می

و صدای خودم چنان قوی بود که پژواکش را از کوه بلندی 

 ام گم شده بود شنیدم.ه هستیدانم در کدام قارکه نمی

و پیش از اینکه به یوسف برسم و بازوانم را برای بغل کردنش 

از هم بگشایم، به این اندیشیدم که این صدای من است که 

گردد، یا اینکه صدایی بسیار شود و برمیاز کوه منعکس می

قدیمی است که در من خفته است و حاال، با دیدن یوسف، 

 ار شده است. مثل یک جوان، بید

 

 

کند. وی در آلمان زندگی می 1986از سال احمد خلفانی

ادبیات تطبیقی خوانده و تا به حال چهار کتاب به زبان 

  Salem Khalfaniای خود آلمانی و با اسم شناسنامه

تشابهات "به چاپ سپرده است. اولین کتاب او با عنوان 

شهر ماربورگ به چاپ  Tectumکه در نشر  "پوچی

ست بین قصر کافکا و ایسیده، تحقیقی است و مقایسهر

شناگر "از ساموئل بکت. مجموعه شعر  "در انتظار گودو"

اولین "و  "آب والنسیایی"های و همچنین رمان "شب

شهر برمن  Sujetرا نشر سوژه  "روزهای جهان

Bremen  منتشر کرده است. خلفانی همچنین

های کوتاه و مقاالت متعددی نیز در نقد و بررسی داستان

های مختلف کتاب به فارسی نوشته و در نشریات و سایت

 به چاپ سپرده است.
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 منصور فتوحی قیام

 
 در انباری چه خبره؟ 

 
های کهنه رو ورق می زدم روزنامهنشسته بودم کف اتاق و 

که صدایی به گوشم رسید.  یک لحظه به جای چشمام، 

ی گوشام حساس شد. با کنجکاوی گوش دادم ببینم صدا

 چی بود و از کجا.

 ـ شاید دایی اومده خونه؟    

با دقت بیشتری گوش کردم. صدا کمی بلند تر، دو باره اومد. 

 شه...مثل این که چیزی به چیزی خورده با

 سکوت... 

 ـ چی بود خدایا؟   

پله نبود. حاال صدای خش و به نظرم صدا از طرف در و راه

 شد شنید.خش آرومی رو می

 یاد، از انباری. ـ انگار صدا از زیر می  

فقط یه انباری پایین بود که اون رو هم با همین اتاقی که 

 دادن.دایی توش بود، یه جا اجاره می

جا کاری جاس؟ دایی که اونوقت شب کی اون  ـ یعنی این  

رسه، یک راست نداره. وقتی هم که خسته از سر کار می

 یاد باال.می

چشامو بستم و تمام حواسمو تو گوشام جمع کردم. همه جا 

 سکوت بود. 

شکافت و و میسیکلتی، سکوتقارِ موتوراز دور صدای قار 

ای که دایی طبقه   اومد. وقتی از مقابل آپارتمان سهپیش می

شد، انگار با تمام یه نیم طبقه شو اجاره کرده بود رد می

بیرون بده. از صداش   و تا تهزد تا همه صداشقدرتش زور می

س. موتور و صداش دور و رفتهمعلوم بود که خیلی زوار در 

هم باره بهدورتر شد. سکوتِ دو پاره شده، چون موجی دو 

 رسید و یک دست شد.

ت خودمو روی صدای مشکوکی که اومده بود متمرکز با دق 

 کردم...

 سکوت...

 چـــــک...

صدای افتادن قطره آبی از شیرآب آشپز خانه داخل سینک   

ظرفشویی، در فضای اتاق چنان موج زد که مغزم را پر کرد. 

 و به سکوت سپردم. و بستم و دوباره خودمچشمام 

یاد. مثه وقتی که می نه، اشتباه نکردم. یه صدای اضافه ـ  

 و رو زمین می کِشن...یه چیزی 

 سکوت ...

و دوباره پرت کرد. نگاهی چرق دیوارها حواسمصدای چرق 

 به دیوارا انداختم.

ریزه پایین. حواسمو دوباره جمع ـ با یه تکون همش می  

 کردم و با دقت گوش دادم. صدا ی مشکوک دوباره اومد.

 ره؟ انگار یکی داره راه می ـ  

 صدای چند تا بطری که به هم خورد و...

 سکوت... 

تونه باشه. گربه که پاش صدا نداره. وقتی ـ گربه که نمی  

شه، مثل اینِ که لیز هم از کنار بطری یا چیزی رد می

یاد. شه که صدا از چیزی در نمیخوره. طوری رد میمی

 زد.میهزار تا فکر تو سرم دور

 جاس؟ اونـ یعنی کسی   

چین رفتم طرف دیوار. گوشِ ورچین پاوربلند شدم و پا

و به دیوار چسبوندم تا صدا رو بهتر تشخیص بدم. راستم 

 و بستم و گوش دادم.پلکهام

 سکوت...

یکی از همسایه ها سیفون کشید. صدای آب از داخل دیوار   

شد. صدای شرشر آب انگار که درست از بغل گوشم رد می

 مه پیدا کرد و بعد یواش یواش کم شد. مدتی ادا

 ـ مثل اینکه سیفون پر شد، و دوباره سکوت...  

درازی ی پاو بیشتر به دیوار فشار دادم. ونگهِ بالِ پشهگوشم 

و تند حرکت دادم و پشه تو گوش چپم پیچید. دست چپم

و به اراده چندین بار دستمرو از کنار صورتم دور کردم و بی

 و پشت گردنم کشیدم.  صورت و گردن
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 سکوت...

یاد. انگار یه نفر هایی از پایین میدرسته. یه صدا ـ  

های توی انباری رو جا به جا پرتوجاس. داره خرتاون 

 کنه. یعنی دزد اومده؟ می

 با این فکر یکه خوردم و از دیوار جدا شدم.

ـ حتمن اسلحه داره. چه شکلیه؟ من که تا حاال دزد   

 فقط شنیدم.ندیدم. 

ـ وای... حتمن قیافه وحشتناکی هم داره. قوی و پر زورم   

کنه. دزدها رحم هس. تا منو ببینه بی معطلی شلیک می

 ندارن که. خدایا حاال چه کار کنم؟

م می گیره و ا شاشجور وقتدونم چرا همیشه این نمی

و  که یخ کرده بود به کنم. دستامحالت دل پیچه پیدا می

 هام.تند کشیدم روی روندم و بعد تندهم مالی

 ـ بهتره اول برم دستشویی.   

ـ نه احمق. اگه بری دستشویی  ممکنه از صدای سمفونی   

اسهالِ صاب مردت که هفت طرف خونه رو خبر می کنه، 

 دزدِ بفهمه یکی این باال است. اونوقت چی؟ 

بشه، پیچه کم هامو به هم فشردم، تا از فشار دلپاها و لُمبه

 اقل نریزه. یا حد

 اگه ریخت چه خاکی به سَرُم بریزم؟ ـ  

 ـ بهتره برم دستشویی.  

تق... دوباره صدایی اومد. پشیمون شدم. پیشونیم عرق  

 دونستم چه کار باید بکنم.کرده بود. نمی

ـ اگر برم توالت بهتره. از سرو صدای ترتری که راه   

 و بترسه و در بره. ندازم ممکنه بفهمه یکی خونه هستمی

کنی؟ گیر کار مینه خره. اگه اومد بالو با چاقو چی-  

کنی تو خَلوی که نه پنجره داره نه هواکش. دادَم بزنی، می

 صدات به جایی نمی رسه و کار تمومه. 

 ـ باالخره چه غلتی بُکُنَم خوبه؟  

لُمبِه هامو محکم تر به هم  چسبوندم؛ بلکه از فشارش یه 

تر بشه و یا یه کم بره باال. نشستم. نشسته  مخورده ک

 فشارش کمتره. 

سرم رو آوردم پایین و این بار گوش راستم رو به کف اطاق 

چسبوندم تا اطمینان پیدا کنم، صدا واقعن از انباری بوده یا 

جای دیگه؟ خشکم زد. صدای خش و خش از انباری به 

 خوبی شنیده می شد. 

فهمن؟ یه مشت الواط مفت یـ مگه دزدها رحم و مروت م

 ها ) قهبه ( مگه چیزی حالیشون هس. خور. مادر قوه

و بدم به زمین و چیزی که ازش سعی کردم حواسم

 شنوم.می

ـ درسته، یکی داره کارتن های توی انباری رو آروم جا به   

 کنه. جا می

. شه که!!.  باید یه کاری بُکُنمـ اگه چیزی ببره چی؟  نمی  

 ها خبر بدم...برم به همسایه

ولی... از درو همسایه های دایی هم  که کسی منو درست  

نمی شناسه. اصلن چی بهشون بگم؟  ممکنه فکر کنن من 

خودم دزدم. تازه، اگه اصلن دزدی در کار نبود چی؟ کلی 

 شه که. آبرو ریزی می

حسابی قاطی کرده بودم. نه می تونستم عملی انجام بدم و 

 می تونستم ساکت بمونم.نه 

دونستم که دائی قبلن چه چیز هایی داشته. ولی نمی 

 ...حاال...؟

 ـ راستی چه چیز هایی تو انباریش داره؟    

یاد: من انباری رو چند باری دیده بودم. چیزایی که یادم می

یه بخاری دیواری قدیمی و قراضه. یه عالءالدین رنگ و رو 

ریده بود. یه نصف گونی پیاز ش پ رفته که چند جاشم رنگ

 و مقداری سیب زمینی تو یه تشت پالستیک سفید. 

 ـ اینا که مهم نیس. سیب زمینی و پیاز!  

به خودم تَشَر زدم: فکرکن ببین چه چیز مهمی تو انبارش 

 داره؟ 

 سعی کردم انباری رو دقیق تر تو ذهنم مجسم کنم.

هس. توش ـ چسبیده به دیوار سمت راست یه قفسه فلزی    

 چه چیز هایی بود؟

ـ  اون باال... آره باالی قفسه یه رادیو ترانزیستوری سفید   

قدیمی خاک گرفته. بغلش یه تلویزیون پرتابل  سیاه و 

س. زیرش، آچار، پیچ جاسفیده که از وقتی یادم هست اون

گوشتی، سیم و پالک کهنه برق، چند تا المپ ، کیسه 

عوضش کرده بودن، یه جعبه  آبی خرابی کهپالستیک، شیر

 فلزی پر از واشر و پیچ و مهره و میخ و رولپالک و...

ـ دیگه... دیگه چی...عجله کن. فکر کن. فکر کن. خدایا...   

 تا بخواد یادم بیاد، دزده همه چیزا رو بار زده رفته. 
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یاد...چند جفت کفش، یه قفس ـ آهــــا داره یادم می  

 ...خالی قناری ...و...دیگه

 بــــــــــــوق!!...

 ـ مرگ پدر سگ ننه انی.  

با صدای بوق ماشینی که از خیابون رد می شد، سه گز  

و از زمین برداشتم و پریدم هوا. دستام می لرزید. گوشم

 نشستم. 

 یاد؟؟ دیگه چی یادت میفکر کن ... فکر کن. دیگه چی

پیکانی این طرف انباری هم که به جز یه الستیک زاپاسِ    -  

که سالها پیش فروخته بود و یک دبه نفتی پالستیکی سبز 

 یاد.رنگ دیگه چیزی نیس... دیگه چیزی یادم نمی

 ـ اون روبرو چی؟ اون روبرو که تخت هست.  

ـ درسته، درست روبروی در، اون ته یه تخت چوبی یه نفره  

شَم آجر گذاشتن. زیرشم چند تا هس که به جای یه پایَ

سه هس با دو سه تا جعبه چوبی که  توشون بکارتن سر

 غوره و سس گوجه فرنگی هس.لیمو و آب شیشه های آب

 ـ رو تخت؟... رو تخت چی؟  

ـ رو تختم که به جز چند دس رختخوابِ مالفه پیچ شده   

ا هم و چند تا پرده تا شده و چند تا بالش چیزی نیس. این

م یه چیزایی تو خوره. نمیدونم... شایدکه به درد دُزی نمی

 ای سربسه داشته باشه. کارتن

و دوباره به زمین چسبوندم. هنوز صدای خش و خش  گوشم

 یومد.می

ـ هـــا،... یادم اومد. سرمو از زمین برداشتم و بلندشدم   

 نشستم.

ـ آره درسته. کنار الستیک پیکان چند تا چمدون هس   

دستش  شونشون. آره درسته، که یکیکه رو هم چیدن

 شه.ش خرابه و بسته نمیونم زیپشکنده شده و یکی

ـ آخه آدم عاقل، تو چمدونی که خرابه، چیزی قایم می   

 کنن؟

ـ درسته ولی... ولی... دوتا چمدون دیگه هم زیر اونا هس   

ا یه چیزایی که درشون همیشه بسه. شاید تو اون چمدون 

ه کاری هس و من خبر ندارم. این جوری نمی شه. باید ی

 بکنم. 

ـ زودی باش. بلند شو. نباید بذاری که دست رنج دائی رو   

 یه مفت خور نامرد از چنگش در بیاره و ببره. 

کمی به خودم اومدم. پاشدم و خیلی یواش و آروم رفتم 

طرف در اتاق. دستگیره رو یواش فشار دادم پایین.  در، بی 

دید زدم. خبری نبود. سرو صدا باز شد. از الی در، راه پله رو  

ی مات و بلند نورگیر نورِ چراغ خیابون، از پشت شیشه

پاگرد، تمام راه پله و پاگرد رو روشن کرده بود. برای همین، 

ها پیش سوخته بود عوض نمی المپ راه پله رو که مدت

 کردن.

هامو پوشیدم.  دست به یــــــواش اومدم بیرون. دمپایی

طور که پایین رو و خیلی آروم، همونمیله نرده و دوال دوال   

پاییدم، پله ها رو یکی یکی تا پا گرد، پایین رفتم. با دقت می

هامو  تیز کردم. همون صدای نگاه کردم. خبری نبود. گوش

 اومد.خش و خش می

اش از باال سر کشیدم و در ورودی رو وارسی کردم. یه لنگه 

 نیمه باز بود. 

که وقتی دستاش  ُپره، برای در ـ پس دَرَم باز گذوشته   

 رفتن مشکلی نداشته باشه، مادر سگ. 

طور که میله نرده پله ها رو تو دست عرق کردم می همین

فشردم و حواسم به پله های انباری بود، بقیه پله ها رو یکی 

یکی و بی سر و صدا رفتم پایین تا رسیدم جلو در ورودی. 

تیر چراغ برق خیابون   دیوارها و موزاییک کف از انعکاس نور

به شیشه های رنگی در ورودی، پر از لکه های رنگا رنگ 

شده بود. انباری درست روبروی در ورودی و چند پله پایین 

تر قرار داشت. لکه های سبز و زرد و آبی شیشه های رنگی 

انگار به طرف راه پله و در انباری کش اومده بودن و روی 

رسیدن. الی در انباری هم یتر به نظر مدر انباری کوچیک 

 کمی باز بود.

بدون اینکه چشم از در انباری وردارم، با دستم لنگه درِ  

ورودی ساختمون رو که نیمه باز بود  کامل باز کردم. نور 

 ها و درِ انباری رو روشن تر کرد. چراغ خیابان تا آخر پله

ـ خوب شد. این جوری هم روشن تره، هم دزده، وقتی   

اندازه و پا به من بشه هر چیزی رو که برداشته می متوجه 

 فرار می ذارد. 

ها یم که تو روزنامهـ خدایا من تا حالو دزد ندیدم. عکسایی  

ندازن، از پشت گرفتن. ولی، شنیدم تا متوجه ازشون می

بشن یکی داره میاد، فرار می کنن. اگرم کسی سر راهشون  
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یعنی ترجیح میدن فرار   و چاقو میزنن.کننوایسه  حمله می

 کنن و گیر نیفتن. 

 مونم. ـ آره وقتی در باز باشه درمیره و منم سالم می  

و نگاه و از در خونه کردم بیرون و دو طرف خیابونسرم 

بشه و بتونه کمکم کنه. کردم، به امید این که شاید کسی رد

نگهبان پیر مجتمع نو ساز بغلی، که لباسی هم رنگ پلیس 

ت توی اطاقک نگهبانی نشسته بود. دلم قرص تر ها داش

 شد. 

 ا که هس. ـ حد اقل شبیه پلیس  

چشمم به روبرو افتاد. اون طرف خیابون ، زیر نور چراغ،  

رسید کالهی به سر داره، ایستاده بود. خانمی که به نظر می

سرشو بر گردوند و چند لحظه به من نگاه کرد. سایه کاله 

ده بود. فقط از لب قرمزش به پایین نصف صورتش رو پوشون

شد.  پس از چند لحظه دوباره سرش را به سمت دیده می

چپش و به طرف طول خیابان بر گرداند. شاید منتظر 

 تاکسی و یا کسی بود. 

اگر چه دلم یه کم قرص تر شده بود ولی به هیچ کدومشونم 

 نمی تونستم موضوع رو بگم.

 د. اونوقت چی؟ـ اومدیم هیچ دزدی در کار نبو  

ـ ولی... اگه دزد باشه چی؟ نمی دونم. تا دزد و دیدم ، داد   

م  از ترس جیغ می زنه زنم آی دزد، آی دزد. اون خانممی

 شن. اینجوری بهتره.ها خبر میو همسایه

لنگه نیمه باز در رو کامل باز کردم و با قوت قلب بیشتری  

ینه حبس کردم به طرف پله های انباری رفتم. نفسمو تو س

و دو باره، دست به میله نرده، دوال دوال و یواش به طرف در 

 انباری، پایین رفتم. 

ـ پدر سگ انگار پنج تا پله انباری شده پنجاه تا. چرا تموم   

 شه. نمی

و داشتم خفه می شدم. پله سوم از حرکت وایسادم. نفسم

گوش بی سرو صدا بیرون دادم و به آرومی نفسی کشیدم. 

 کردم. حاال صدای خش و خش به خوبی شنیده می شد.

 به خودم گفتم:  برو جلو نترس...برو... 

طور بود دو پله آخرو هم رفتم پایین. لرزید. هرپاهام می 

حاال پشت در انباری بودم. طرفی که لوالی در انباری قرار 

 داشت به دیوار تکیه دادم.

نیستم. پشتمو با ـ اینطور اگه خواست فرار کنه جلوش   

دادم بلکه تا اونجایی که ممکنه تمام نیروم به دیوار فشار می

سر راه قرار نگیرم. با ترس و لرز، در انباری رو یواش با دستم 

هل دادم عقب. در به آرومی باز شد و نور چراغ خیابون تا 

 ته انباری رو روشن کرد. چیزی پشت تخت تکان خورد.

 جا است؟ مُردم تا گفتم. ـ ک...ک...کی ... اون   

 ها سرشو باال آورد. مردی از پشت رختخواب  

 کنی؟ـ ت...تـــو.. تـــو.. کی هسی؟ ای...اینجو چیکار می  

لرزید. اونم با دیدن من چشماش داشت حاال سر تا پایم می 

پرید.  . میان سال بود، با مو های کم از کاسه بیرون می

از پشت تخت بیرون کشید. پشت جو گندمی. با زور خودشو  

هیکل درشت و نسبتاً چاقی داشت. یه بالش هم تو دستش 

 بود.

 کشه.ـ خدایا االن منو می  

زبونم بند اومده بود. خواستم داد بزنم، ولی صدام در  

اومد. دهن و گلوم خشکِ خشک شده بود. هر چی زور نمی

 دزد. دزد. داشتم جمع کردم تو گلوم و داد زدم: دُ....دُ....دُ... 

یادم به نگهبان ساختمان بغلی افتاد. فریاد زدم: آ...آ...آقوی 

 پلیس... آقوی پلیس ...دزد... دزد. 

بالشی رو که دستش بود با تمام قدرت به طرفم پرتاب کرد. 

 شکر خدا تفنگ تو دستش نبود.

بلند تر داد زدم آقوی پلیس دزد... دزد. حاال به من رسیده  

و هل داد. چون به دیوار تکیه دستش محکم منبود و با 

داده بودم نیفتادم. دستاش خالی بود. چاقوم  نداشت. با 

سرعت رفت که از پله ها بره باال. حاال من جرأت بیشتری  

و گرفتم. افتاد پیدا کرده بودم. دست انداختم و کمربندش

 اش در اومد: آآآآخ.ها. نالهروی پله

ر دست و پا از پله ها باال بره. ولی طور چهاتالش کرد همون 

و محکم تر چسبیدم. یه زور دیگه زد بلکه از من کمربندش

ش عقب. مقاومت چندانی دستم خالص بشه. این بار کشیدم

 نکرد. روشو به من کرد و گفت: چیزی ورندوشتم.

دستاشو نشونم داد و ادامه داد: می بینی که، دستامم خالیه.  

 ر برم.هیچی ور ندوشتم. بزا

با تعجب و عصبانیت پرسیدم: چی؟ بزارم بری؟ مرتیکه   

 اومدی دزدی حالو بزارم بری؟  پدرتِ در می یارم. 
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جربزم بیشتر شده بود. رو به طرف در ورودی داد زدم: آقوی 

پلیس، آقوی پلیس، دزد، دزد. سایه ای جلو در ظاهر شد. 

 طرف خیابون وایساده بود. همون خانمی بود که اون

خوب شد، کمک رسید. دزده هم سرشو به طرف در چرخوند 

و خانم رو که حاال در چهار چوبه در وایساده بود دید. دوباره 

تالش کرد خودشو از چنگ من در بیاره. موفق نشد. احساس 

کردم. این بار با التماس گفت: من که چیزی ور قدرت 

 رو خدا بزار برم. نفهمیدم. بزار برم.نداشتم. تو

درنگ حرکتی کرد که بره. کمر بندش رو محکم تر بی 

 کشیدم عقب. حاال شیر شده بودم.

ـ صبر کن. کجا با این عجله. حاال که گیر افتادی   

 نفهمیدی؟

خانمه همونطور که حاج و واج ما رو نگاه می کرد پرسید: 

 چی شده؟ 

 با کمی فریاد جواب دادم : دزد خانم، دزد...

به خدا  بزار برم. ببخشید، غلط ـ دیگه نمی کنم. تورو   

 کردم. بار اولم بود. بزار برم. 

 داشته؟ خانمه  که حاال اومده بود داخل گفت: چیزی هم بر 

دزد دستاشو نشونش داد و گفت:  نه. نه چیزی بود، نه 

 داشتم. چیزی ور 

کشی ـ مگه شهرِ هِرته. اومدی دزدی، خجالتم نمی   

 سم،گو نتونوگی هیچی نبود؟  بومی

 وَ اِال همه رو بار زده بودم.

 خانمه گفت: بزار بره.

گی خانم. شما اومدی کمک من یا کمک بلند گفتم: چی می

دزد؟ اگه نرسیده بودم همه چیزامونو برده بود و بد بختمون 

 دادی؟کرده بود. اونوقت شما جواب می

ا نمی ـ عجب گوهی خوردم؟  غلط کردم. دیگه از ای غلط  

 ر برم. بزار برم.کنم، بزا

 چیزی نمونده بود گریه کنه.

 خانمه گفت: شما بزرگواری کن. شما ببخش. بزار بره.

ـ اگه زورش به من رسیده بود و زده بود منو درب و داغون   

ی خودتونم گفتین بزارم بره؟ خونه کرده بود چی؟ بازم می

 گفتین؟ و میاومده بود همین

لش چه ترسیده. انگار ریده به نظرم رسید، دزده با این هیک

 لرزید.داشت می تو خودش. پاهاش

کمر بندش هنوز تو دستم بود. احساس قدرت و پیروزی  

 کردم.می

خانمه گفت: خواهش می کنم بزار بره؛ و در همین حال 

 شو در آورد. دست کرد توی کیفش و کیف پولی

 افته.من مونده بودم حاج و واج که چه اتفاقی داره می

مه چندتا اسکناس از کیفش در آورد و به طرف دزد خان

 و بگیر و برو.گرفت و گفت: بیا این

کمی کمر بند دزد را محکم تر گرفتم و گفتم: چه کار می 

 کنی خانم؟ بیا اینو بگیر برو!!!

 خانمه به آرومی گفت: بزارش بره. بزرگواری کن. بزارش بره.

چیشاش اشک حلقه  دزد سرشو به طرف من برگردوند. تو 

 زده بود. بی اختیار دستم از کمر بندش رها شد.

سرش را زیر انداخت و بلند شد. دستی به ساق پایش که به 

 پله خورده بود کشید.

 خانم پول را به طرفش دراز کرد. دزد دستشو پس کشید.

و کف ش  دست دزد رو گرفت و پولخانم با دست دیگه

 دستش گذاشت.

خانم؟ اومده دزدی بهش دس خوشم  کنینـ چه کار می 

 دین؟می

 خانمه گفت: مهم نیست. راه دوری نمیره. بزار بره.

دزد شرمنده نگاهی به پول انداخت و مثل اینکه بغض 

گلوشو گرفته باشه، رو به خانم کرد و گفت: نصف شو میدم 

 به ایشون. و با دستش به من اشاره کرد. 

خوای منم  حاال می کار میکنی؟ اومدی دزدیـ چی  

 شریک کنی؟ الزم نکرده.

 شونو شکستم. دزد گفت: آخه قفل

من به در انباری نگاه کردم قفل آویز شکسته بود. یه پیچ 

 گوشتی هم روی زمین افتاده بود.

خانم دست زد به بازوی دزد و با اشاره سر به او فهماند که 

به جیب طور که دستش را با پول  مچاله شده  برو. دزد همان

هاش دیدم که شونهبرد به طرف در رفت. از پشت میفرو می

 شد. ای بی صدا باال و پایین میبا هق هق گریه

 سکوت...

از در که بیرون رفت، صدای ترکیدن بغضش رو شنیدم؛ و 

 صدای مویه اش را که دور می شد. 

 سکوت... 
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های رنگی چند لحظه بی حرکت، به نوری که از پشت شیشه 

صورت خانمه افتاده بود خیره موندم . قطرات اشک بی روی  

 یومد. های آبی و قرمزش پایین میصدا رو گونه

شه لطفن به منم بگین این جا چه ـ من که گیج شدم. می  

 خبره؟

خانمه جواب داد: من بیرون منتظر ماشین شوهرم بودم که 

دیدم این آقا داره می یاد. اول شک کردم. یعنی خودشه؟ 

ی نزدیک تر شد، زیر نور چراغ، مطمئن شدم که بله، وقت

 خودشِ. ولی خیلی تغییر کرده بود.

و قطع کرد، آهی کشید. دستمالی از کیفش در آورد، حرفش

و پاک کرد و ادامه داد: رسید به این خونه که درش اشکاش

باز بود. چند لحظه ایستاد. انگار مردد شده باشه. چند قدم 

اهی به پشت سرش کرد. برگشت و وارد رفت جلو. بعد یه نگ

 خونه شد. در رو هم نیمه باز گذاشت.

جا زندگی به ساختمان که نگاه کردم گفتم:  ای بابا، پس این

کنه. بعد این همه سال؟ تو یه ساختمون کلنگی؟ این می

ساز اطرافش مثل یه که داره می ریزه. وسط ساختمونای نو

 مونه.وصله نا جور می

اش رو با دستمالی که توش مچاله ت مشت شدهخانمه دس  

ها شده بود نزدیک دهنش گرفته بود و خیره به رنگ شیشه

اش، رفتم تو دنیای خودم غرق ادامه داد: با یاد آوری قیافه

شدم. زمان چه زود گذشته. وقت از دستم در رفت. تا یه 

و از خیاالتم بیرون کشید. نفهمیدم اش منموتوری با قاره

ر گذشت. دو دل بودم. بیام زنگ بزنم؟  نزنم؟  هی چه قد

دل دل کردم. خیلی دلم می خواست صداشو بشنوم. بعد از 

مدتی باالخره  گفتم: اَلَ اهلل... میرم و زنگ می زنم. همین 

طور بی هوا اومدم وسط خیابون. نزدیک بود یه ماشین زیرم 

ش کنه. با بوقش به خودم اومدم. برگشتم سر جام و از فکر

 اومدم بیرون. گفتم: شایدم صالح نبوده. 

و باال و دوباره پاک کرد. فینشآه بلندی کشید. اشکاش

کشید و ادامه داد: چند لحظه بعد یه نفر که فکر می کنم 

خودت بودی سرشو از در کرد بیرون. بدون اینکه چراغی 

و پایید. یه نگاهی هم به من روشن کنه. دو طرف خیابون

مشکوک اومد. انگار ترسیده بود. مشکوک هم کرد. به نظرم  

 عمل کرد. در رو کامل باز کرد و تو تاریکی برگشت تو.

ای از کیفش در آورد و حرفشو قطع کرد. دستمال دیگه 

 و گرفت.فینش

دونم یاد. نمیکنه. معمول سر موقع میـ شوهرم دیر نمی  

 چرا حاال دیر کرده؟

سمت راست خیابون   سرشو از در بیرون کرد و نگاهی به

انداخت. بر گشت به طرف من و ادامه داد: هنوز منتظر 

جا شنیدم. دلم شوهرم بودم  که صدای دزد، دزد رو از این

هری ریخت. گفتم  ای وای ... دزد اومده خونش. برم کمکش 

 کنم... که دیدم...

نتونست حرفش رو تموم کنه. دستشو با دستمالی که توش 

شو با دو و در همون حالت بینی بود گذاشت رو دهنش

اش بیرون ش گرفت تا صدای گریهانگشت شصت و اشاره

 هاش سرازیر بود. نیاد. ولی اشکاش روی گونه

 پرسیدم: مگه کی بود؟

 با این سوال من بلند زد زیر گریه و رفت به طرف در.

 مون بود.اش شنیدم گفت: معلمُمیون گریه 

 سکوت...  

 هایمراین  2017نوامبر 

 

شیراز است. تحصیل   1333زاده سال    منصور فتوحی قیام

رشته تاریخ است و با عالقه ای که به باستان شناسی   یکرده

داشته به مطالعه در این مسیر پرداخته است. وی به مدت 

سال رییس تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم بوده   11

ر آلمان و در رابطه با آثار باستانی مجموعه سخنرانی هایی د

و فرانسه داشته است. در تاریخ و باستان شناسی مقاالتی از 

وی منتشر شده. عالوه بر آن دستی هم در ادبیات ازجمله  

 شعر و داستان کوتاه دارد.
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الدین اعتمادی )ش. ا. شیوا(، رضا باقری، مجید خرمی، احمد فرانک احمدی، احمد اژدر، شجاع

منوچهر دوستی، منوچهر رادین، فریبا رها، کسرا زارع، شیالن شهبازی، مرضیه طبائی،  خلفانی، 

مسعود فتحی، علی کامرانی، امیر کرآب، فرهنگ کسرایی، مژگان محمدی، صوفیا مهرابیان، 

 . نسبحمیدرضا مهنانی، فرشته وزیری 

راینر ماریا ریلکه هانس مگنوس انسنزبرگر، سیلویا پالت، 
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 فرانک احمدی

 
 زمان در درون تو ...

 اتی قلبقایق برافراشته

 داد...به سفر ادامه می

 
 قایق که به تاریکی نشست

 ی چشمانتآینه

 به زمان پشت کرد

 تردویدم سریعمی

 تا با سرعتی از زمان برون تو..

 تورا درآن شکارگاه

 
 پر از شقایق ببینم

 د خوابرسیبه گرد پایم نمی

 رسید خیالبه گرد پایم نمی

 به گرد پایم رسید مرگ.......

****** 

 
 افتد.راه مینور در رکابت به

 افتد.راه میکلمه در رکابت به

 افتدراه میظلمت در رکابت به

 کنی....های یک طرفه نزدیکم میبه لحن جاده

 دهیافتادن پرهای ریخته شب را به من خبر نمی

 کنی.سکوتم دخالتی نمیو دیگر در 

 تو باید سایه باشی

 گردد.ی فراری به خانه باز نمیتا بدانی سایه

 
 ای گمنامیآه دلبند افسانه

 ام را ی فراریکه سایه

 های وهم گرفتهاز دشت

 ایات نشاندهبه ترک اسب

 تازیو می

 نهی.اش وقعی نمیبه نجوا و شیون

 ات از ظلمت است.چهره

 ز نورآیی او فرود می

 )نور در رکاب ظلمت(

 بندیام اسبت را میی بی صبر درخت خانهبه تنه

 ام رای متوحشو سایه

 گردانی.به خانه باز می

 و با لبان سیاه فشرده و خاموش

 رویدوباره تاخت می

 ی شببه سوی شکم آماسیده

 ی این شبمرا از پرهای ریخته

 هایت خبری بده.بر شانه

2020 

****** 

 گذردی میشبح خنک

 های جاناز پرده

 دهدو تکان می

 اش را قلک کودکانه

 کندکه انباشته می

 های پی در پیاز شب

 های زمان را.سکه

 بیشتر از اتفاق بود

 که مرا ندیدی

 ای نادرداستان تکراری وصال حشره

 در رکاب گلی اسیرعشق،

 شومشرمنده می

 بکشماگر از دوست داشتنت دست

 آیمها میتو تا به گذشته با

 گردم.اما تنها بر می

 کند هنوز بازی می

 ی کودک شبح گریسته

 دهدتکان می

 اش را قلک وارونه

 انبان از شب..

 کوبد...ی خیابان میبه سینه

 ریزندفرو می

 های فلزی زمان و عمرجرنگ جرنگ سکه

 اند!!!همه باطل شده
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 فرصتی...

 به سونات

 آغوشی توهم

 یک شب گمنام تابستانیدر 

 ها آکنده ....از عطراطلسی

 تابستان 2019

****** 

 
 کنیام میترجمه 

 به زبان مرگ

 ی دنیاهای زندهاز بین تمام زبان

 بر سنگ یادبود

 که فشرده است

 به سختی و ایجاز

 ام راام را و تاریخ تولد و مرگنام

 کنی..ام میترجمه 

 به زبان حسرت 

 امبر درگاه عطش

 ات ...بر درگاه عطش

 هایمی خوابچشمه 

 زند بی دریغغلغل می

 2019 

****** 

 این منم ،

 در نبض سنگ

 اگر این خبر رسیده باشد؟!!!

 درخشند های سفید رز کریستین میگل

 در آبی کبود این غروب دسامبر

 و ....

 همهمه آغاز شده

 شودرفت وآمد ها محوتر می

 کندتراموا حرکت نمی

 لرزاندهای سفید را دوباره میباد گلبرگ

 آژیردلخراش مُصر است 

 بردکسی خبر نیامدن مرا به خانه می

 در نبض صبور سنگ مردد نبودن،

 پایان خوبی است،

 خیره نگریستن 

 بر لرزش رزهای سفیدگل فروش

 درخشندکه می

 در این غروب تلخ..

 
 آنان خبر نخواهند داشت.

 همهمه پا بر جاست

 ...!اندآنان منتظرم

 آگر این خبر رسیده باشد.!!!!!؟

 2017دسامبر 

****** 

 برای تو ای پاک.....

 
 هااین شب که آرام زیر درخت

 نشیندبر زمین می

 و صدای ساز تو

 کندجهان را خنک می

 هایاین شاخه

 دار تابستانیشب زنده

 این موسیقی غنوده

 پشته پشته 

 گیردها را در برمیهیبت شاخ و برگ

 او را خوب ببینم توانمنمی

 دوری

 دارد.ام دور نگه میات را از چشمغم

 
 توانم او را خوب ببینمنمی

 اما من

 تنها کسی هستم که اورا دیرتر

 کنم.ترک می

 ی کوچک تکراری ذهن منجمله

 تر از من است خسته

 تر از بازگوییخسته

 یدوباره

 های قدیمی است.سونات این شب
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 2018 تابستان

****** 

 ایپا پس گذاشته

 هستی. "آه"ی دربست در اختیار افسانه

 این داستان تنها

 گذرد.مابین من و آینه و آن غروب سرد می

 خورد،آینه ترک می

 ی زمانو صدا در پاشنه

 خورد.به عقب لیز می

 کند.سحر غایب صدا درنگم می

 اینجا...

 کسی در آن سوی پنجره

 اندازدپوست می

 دکنوگریه می

 "آه"ی از مسبر افسانه

 ای غریب و بیهوده برگشته

 کاریپر این افسانه را در تن آینه می

 زنی.ام را لگد میدر سرسرای آینه تنهائی

 اتاق پر از بوی تاریکی شده است.

 این داستان ناتمام

 مابین من و

 کشدکسی در آنسوی پنجره که آه می

 رسدبه پایان می

 رسد.....نمی

 2011پاپیز 

****** 

 عجیب عاشق شده است،

 مرگ!!!

 کسی به من بگوید

 چگونه او را آرام کنم

 او که

 بی قرارم کرده،

 ایبه هیئت کبود و سیاه پرنده

 با منقار ارغوانی

 در میان شاخسار درختان

 نشسته است. 

 ی منرو به پنجره

 دهمکه گنجشگان را نان می

 این صبح برفی

 آنچنان.....

 خواند مرگعاشقانه می

 گویی،

 خواهد به دنیا بیایدمی

 مادر شود

 و پشت پنجره

 به جای من

 غم مردن خود را بخورد، 

 رفتن کودکانم را به مدرسه بنگرد.

 2017 دسامبر

 

سرودن 1366متولد شهر سنندج از سال  فرانک احمدی

شعر را به شکلی جدی آغاز کرده است، و به دو زبان فارسی 

نویسد. او در باغ فردوس تهران، کارگردانی و کردی شعر می  

های مستندِ آموخت و حاصل کار او تاکنون، ساخت فیلم

است.  "آوازهای پر طاووس"“ و -نیایش -»عروس باران

توسط نشر  1395در  "عاطفه اشیا"مجموعه شعر او با نام 

داستان چاپ شده و چند مجموعه شعر آماده چاپ دارد. 

الدی ساکن آلمان است، و در می 2002همچنین از سال 

او در جشنواره   "آوازهای پر طاووس"این سال فیلم 

 الیپزیک و بی بی سی شرکت کرده است.
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 اژدراحمد 

 
 هاهنگامه

 ...فرصتی را که داشتم،

 ساعتی شِنی نبود،

 که بازَش گردانم .

 مهلتی بودُ  گذشت.

 دوست، و تو ای

 دیگر به دیدار ِ گور ِ من نیا.

 من در انتظارم تا،

 آوایِ خوش ِ جرینگ جرینگِ جان را،

 در نوای ِ نوش نوش گفتن ِ شادَت بشنوم. 

 من این را،

 ام،از دوستی، شنیده

 که زندگی را همراهم بوده ُ هست هنوز.

 ی زیبایِ، منوچهر دوستی() با یادِ سروده

****** 

 ارثییه 

 ی اجدادم،... خِنزِر پنزر ِهزارساله

 تویِ جانم جاری شده!چنان در البالی نُه

 که هیچ مویرگی حتّا،

 در من،

 سلّولِ جدیدی را نیافریده است.

 هایم،هرچه تَن دادم به دردِ زایمان

 ای را پدید آورم،بازهم نتوانستم کودکانه

 کردم.که در رؤیاهایم آرزو می

 دم را به یکباره بسوزانم!گویا، باید هیزم ِ خو

 شاید که،

 قُقنوس ُ سمندری،

 از خاکسترم برویانم.

****** 

 در کنار ِ بِرکهُ  چنار

 ای، کنار ِ برکهُ چنار ایستاده بودم. در بیراهه

 رهگذری آمدُ گفت: دُرُست بنگر،

 آخرین بَرگِ پائیزی را،

 یک دنیا سخن دارد اکنون برای ما.

 ، رقصان فرود آمد وَ بَر برکه افتاد.برگ، از باال بلندِ چنار

 صدها دایره را پیاپی ایجادکرد،

 اش به تکاپو وُ حرکت انداخت.... وَ برکه را از سکونُ گیجی

 رهگذر، با تبسّمی دوستانه،

 از من گذشت ُ رفت.

****** 

 اُورادِ  عتیقه

 
 ای بود که آفریده شد ... وَ گناه، اوّلین کالمِ  آلوده

 دهند بَر صداقتِ منجدید گواهی میَعهدِ عتیقُ 

 حوّا خدا را سواری نداد

 آدم به جَزایِ تمرّد از فرمان،

 ی گندم و شیرینِ شهدِ سیب رابَهایِ خوشه

 ی عزیزش، از بهشت رانده شد .دنبالِ نیمهبه

 خدا هرگز عاشق نشد .

 ی زمان امّا،از پَسِ طویله

 َعطَشِ حسرتِ إنزال را، 

 ریخت!ای معصوم، فروباکرهی به گَرده

 نوزادی بی پدر،

 بی آنکه بناِم یتیمِ خویش،

 کسی را بجُرمِ زنا مجازات کُنَد

 کشید .صلیب ِ سنگینِ گناهِ بندگان را بدوش می

 ترین بشرو عاشق

 گاه،نا رَفته به حجله

 غمِ  سکوت را،

 حُرمَتِ معشوق، دَم بر پسر نَزَد.به

 من، در چنین حصار
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 ترین قرار نهدر عاشقا

 کشَم !!!تصویر میاقرار را بر زنازادگییِ خودم، به

****** 

 دخترم ریحانه 

 ... سحرگاه است،

 و من خوابُ بیدارم گویا!

 جناب قاضیِی شرع،عالی

 اش را صادر َو ابالغ کرده .هاست که حکممدّت

 دادستانِ عدلِ الهی،

 اش بپاخاستهدر صبحٍ کاذب

 گاهتا در وعده

 حُکمِ ولییِ أمر را اجرا کُنَد.

 کند ،ریسمانِ خدا را خوب وَرانداز می

 مبادا گرِه طناب کارساز نباشد !

 ... همه چیز مُهیّاست

 جلّاد کنارِ دار

 سُرخپوشی بر سر

 با دو سوراخی که چشمانی بخون نِشَسته در کمین، 

 فرمان .وَ گوش به

 گوید دادستان:به دخترم می

 شاید که آمرزیده شَوی! أشهدَت را بگو . 

 بخشاید.خدا توبه کاران را می

 گوید: این منم که باید خدای تو را ببخشایم،دخترم می

 تو کیستی احمق! 

 دادستان با خشم: بگو الااله اِلّا اهلل، شاید رستگار شوی .

 شعورِ ظِلّ اهللِ ذلیل .گوید: انالحق، اِی بیدخترم می

 رفته از قبل،چشمانِ سرخِ جلّاد فرمان را گ

 ی ارباب،ی برافروختهاز چهره

 گاهِ دخترم .ی تکیهکوبد به چارپایهوَ لگد می

 ... سحرگاهان است،

 و من هنوز گویا در خواب!

 رقصد در باد،دخترم ریحانه می

 در فضائی آزاد.

 شبنمِ سپیدِ سحر، بر صورتش نِشَسته است. 

 کند بجای من .نسیمی صبحگاهی نوازشش می

 رووَ در پیشِ

 شطِّ علیلِ شب استُ صحرائی بیکران،

 هائی،ی شقایقُپر از گلگونه

 که همچنان دخترم، رقصان در باد .

 در حجابی از اسیدُ فریاد

 وَ منُ ما فقط: وای ازین بیداد!!!

****** 

 پی سببی نیست،

 ام .ها شدهکه پویایِ بیراهه

 از بسی دیرین،

 ای مُنحرفَم،دلزده

 لگام بی مهارُ

 توسَنی بی زین

 با انحراف از هرچه شاهراهُ صراطِ مستقیم،

 و سبکبار از هر خرافهُ دین

 ... چه دلچسبُ دلخواه است،

 این رهائی، از بودنی بیهوده،

 ی خویش راو آزادییُ شتابِ بهوده

 ها دیدنِ شیرین . در شدن

****** 

 زدمها گام میبر بیراهه

 پیمودما میها رهای کوهها و کشالهتپّه

 ام،همچنان در رؤیاهای نوجوانی

 ها بودم .عاشقِ قلّه

 بارید،آنجا که از ماه، بر من مهتاب می

 دیدم،آسمانِ آبی را می

 اش،که سوسوی رَخشانِ هر ستاره

 انعکاسِ خوابِ ماهیان بود از دِل دریا .

 در نسیم ِسبزهُ آب،

 هایم،سُرید بر گونهشبنم ِ چشمانم می

 ام،هایِ درونِ سینه مهو از چش

 چکید،تیپُ تاپِ دل، می

 های باغچهبر بسترِ گل

 و صحرا وُ دشت ُ باغ،

 هاُپر بود از خوابگاهِ شقایق
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 اژدر:احمد  

های هاست که با گردهماییی فرانکفورت سالشعر ُ قصّه

اش در کنار رود ِ ماین جریان دارد ، سرشار از التهاب مداوم

های گوناگون. و تعامُل و گفتمان بین اندیشه و برخورد

ها و ها و گسترهکوشد و کار ُ کارُ  کار در عرصههشیارانه می

های متفاوتی از شعر ُ داستان ُ تأتر و هنرها و علوم زمینه

ها و بل که صدها شهروند ِ دگراندیشُ  هم انسانی ... ده

وافق ُ زبان ُ چند زبانه، مکیش ُ باکیش، یکاندیش، بی

های متناقض ُ متضاد اّما سازنده ... مخالف و گاه با دیدگاه

یشوند هنوز، و از یکدیگر به گفت ُ شنید مشغول شده و م

آموزند با هم بودن و زیستن و تاب آوردن را... آموخته و می

ی کوچک را باغبانان و میرآبانِ  مهربان و این باغچه

کنند بانی کرده و میای نگهداری و نگاهپژوهنده و کوشنده

های باری از فرهنگ ِ فرهمند و اندیشههنوز، تا با کوله

رمز ُ راز را برای دوستان مرز و بیخردورزانه باغی بزرگ و بی

و فرزندان و فرزندان ِ دوستان و شهروندانی بسیار به بار ُ 

برهای رنگارنگ و خوش عطر ُ طعم ، فراهم کنند ... بی هیچ 

َو غوغایی ... // هرکه این عشرت نخواهد، ادّعا و هیاهو 

خوشدلی بَر وِی تباه . وانکه این مجلس نجوید ، زندگی بر 

 حافظِ  عزیز -وِی حرام 

 
»لزوما   --مشهد    --  1944اکتبر    8زاد روز    --الف . اژدر ) احمد. اژدر(  

یی را در های م. امید: کارَکام، بگفتهشعر نیست آنچه را که نوشته

( در ساختارهایی در تبعید 1985ام ، )حدودا از بت کردهدفاترم ث

هایی نیز نوشته و برخی گوناگون، انواعی بی نظم و گاه موزون ... داستان

ام برای دوستان، ولی تا کنون های ادبی فرانکفورت خواندهرا در نشست

 «…ام تمایلی برای چاپ و انتشارشان نداشته
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 اعتمادی )ش. ا. شیوا(  شجاع

 

 دستِ من و دامنِ یار

 
 گر بیایی تو گل به آغوشـم

 دردِ هجران شود فراموشـم

 حل شود دروجودِ من عطرت

 از شمیمِ تو مست و مدهوشم

 
 گر رسد دستِ من به دامانت

 چشم شهِد لذت از جانت  می 

 سُکرهُ عشقِ را نصیبم کن

 تا نمیرد دلم ز هجرانت

 
 ست به غم دچار شدمدیرگاهی

 در فراقت خسته از روزگار شدم 

 نرود شوقِ وصلِ تو از سـر

 طاقتم طاق شد، بیقرار شدم

 
 درانتظار گذشت "شـــیوا  "عمرِ

 هایش، چه ناگوار گذشتلحظه

 چون توغایب زبسترش بودی 

 عمراو رفته ، بی بهـارگذشت

****** 

 سـحری در راه اسـت 

 خورشـید دِروکرد به قـهـری نتوان خوشـه

 ، با مشـت خاموش نمودی طوفاننتوان شـعـله

 ی رنگین کمانِ هسـتیروی گهواره

 زاید ، آسـمان در دلِ خود می

 شـماران خورشـید بی

 سـحری در راه اسـت .......

 و این همـه اخـترِ تابنـده دراین ظلمـتِ جهـل

 پاسـدارِ سـحرند 

 ز سـتم و نوید آورِ فردای رهایی

 و خبر ها دارند :

 خبر از صبحِ آزادی اندیشـه و عشـق،

 خبر از سـاحتِ انسـانیت و دادگری،

 خبر از روز رهایی همه رنجبران : 

 از شـالق، از زندان، از اعدام، از قفـسِ اسـتثمار

 خبر از روزِ پایکوبی مردم ازشـوق،

 در ضیافـت ز توانایی بیـداری خلق

 "سـحری در راه اسـت  "

****** 

 « جادوی لبخنـد»

 
 های دگربرخالفِ همه شب

 گویی امشب ،

 نقشِ جادویی لبخندِ لبت

 ی من دزدیدهخواب از دیده

 تا سحر بیدارم ...... !

  
 اممن از این حادثه حیران شده

 ست نهان چه فسونی

 ام ؟ که اینگونه پریشان شده

 ازکجا آمده این حـسِ غریب ؟

 پای خیالکه به هم

 ی نابی بوسهسـِحرِ لبخندِ تو در وسوسه

 برده عقل از سرِ من

 
 ست چون خماری ز شراب اش پنداریمستی

 همه گویند که با چشم سخن گوید عشق

 گویم : من به تو می

 ی شیداییِ محض،دلفریبنده

 است "لبخند  " 

 
 دهم امشب ، تن به آن می

 که روم با تو به خواب 

 چه شود با دلِ من ،

 از سر برود این پیوند؟اگر 

 وای برمن .......... 

 که اگر محو شود بر لبِ تو این لبخند

****** 
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 »درجسـتجوی خویـش«

 
 شب را تمامِ شب، بیدار بودم

 های این شبِ نابکاردست

 جستند پیوسته مرا می

 در یلدای این شبِ زمستانی

 خوابم نبرد

 
 "من  "های من بودم و آرمان

 عشق گویی، در سوِگ مرگِ

 گریستمبی اشگ می

 نقشِ آرزوهای برباد نشسته

 سوخت در چتری از حریقِ حسرت می

 و من هنوز بیدار بودم

 
 در انتظارِ فروغِ سحر

 زدمی خویش را ورق میرزومه

 گفتمسخن می "من  "و در خلوت، با  

 های خاطرهدر کوچه باغ

 ی پر شوردر روزهای رفته

 زدمقدم می 

 کردمتاریخ را حس میتپشِ نبضِ 

 و تهاجم سنگینِ خاموشی را

 

 میراثِ التهابِ احساسِ در جوانی

 با طلوع و غروبش 

 با نیک و بد ش

 آموزگار بدیعی بود

 در بلوغِ رنگینِ اندیشه برای هشیاری  

 در پاسخ الزم، نه کافی برای بیداری

 شب را تمامِ شب بیدار بودم
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 باقری رضا

 
 

 دیوار اوهام!

 از اشک  

 قطره  بر نان

 چکیده بر آب

 لمیدن بر خاکی لزج و چسبناک

 و نیلوفر 

 خزد بر دیوار اوهاممی

 گشاید صبحدماندهان می

 شکند سکوت را با رنج می

 اشک 

 لغزد بر ماسیده لبخندِ می

 پیکری آرمیده

 بر دستان

 پر از آرزوهای بر باد رفته

 عفریتهخنده 

 ریزد بر زخمینمک می

 از شمشیرش بر دل

 کوبیم آرام می

 بر دیوار کهنه اوهام 

 تا بریزد خاک 

 زیر پای دلدار 

 و ویران شود دیوار 

 تا  در هم ریزد سجده گاه اغیار

*** 

 

 شعر نا تمام!

 تو شعر ناتمامی

 که صدها بار خواندم

 صدها بار نوشتم

 ای هنوز تمام نشده

 ،  در من نیستی با من هستی

 نوشتم و گفتم دوستت دارم

 صدایم غرق شد در گردابی

 نوشته ها محو شدند در کتابی

 شاید ناتمام بمانی

 اتو شاید نگاه عاشقانه

 خط آخرت باشد

****** 

 

 جنگل عشق! 

 غرق شدم 

 و حیران  در این شب سرد

 گم شدم در  سکوتی غمگین

 از پنجره  سرخ شامگاه

 گزمه وحشیشنیدم نعره 

 وشیون مادر داغدار

 که با اشکی غمین 

 کاشتُدر خاک سرخ نهالی دگر می

 درید حافظ اوهام گلوئی دگر می

 دراند؟تا کی می

 تواند؟تا کی می

 ها وُ در گلدان

 رویندها گل میجنگل

 ها مست خواهند شدگزمه

 درانند و فریاد و خشم، سکوت را می

 تا  مادران داغدار 

 ن عشق بگذارند وُ سر به دام

 اشک از دیده بزدایند

*** 
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 بخشم!زمان را به تو می

 شوموقتی به دستانت خیره می

 ای لحظه

 و یا قسمتی از جانم را

 بخشم وُ به تو می

 ریزم به دریای آرزوهایتمی

 یا که وقتی

 جویمنامت را می

 کنم با آونگ زمانترسیمت می

 گردم بدور خویشمی

 حیران شوریده وُ 

 و اگر با تو در این شب الدنگ

 به ستارگان بنگرم

 شاید 

 ای سرود ما باشد آواز ستاره

 بیا دست در دست هم گیریم وُ 

 چون دل باختگان صبح سحر 

 های دریای خیالدر سایه روشن

 قدم زنان

 جدال زندگی را نظاره کنیم 

 بیا فریاد کنیم 

 تا اطاقم روشن شود وُ 

 داستان غمت را بنویسم

 و  پتک گران  

 بر سندان خجول فرود آوریم وُ 

 تا طوفانِ اخگر

 بسوزاند جهل و ریا را

****** 

 

 چشمانش!

 چشمانش نرم بارید 

 بر گرد و غبار

 کویر تنهائی من

 آرام نشست  

 در تنگ غروبِ دیدن و رفتن

 بر نوای جست و خیز 

 موج آرامِ در تناوب 

 تا من غرق شوم در گرداب این انتظار

 ام تنها تهحال نشس

 با یاد آن چشم خمار

 های خیال میگذرد رعشه

 ها، از میان دیوار

 کندشهرها و پرواز می

 ترهابه آن سوی

 خواهم بدانم می

 فقط بدانم 

 دانی در تو غرقم آیا می

 دانی  بر تو  بیدارم ؟می

****** 

 
 

 رضا باقری

دست   -  1370سال  از    -از جوانی  . در تویسرکان هستم  1328من متولد سا  

ام، اما چنان به فعالیت سیاسی و کار تشکیالتی مشغول  به نوشتن برده

 اکنون خوشبختانه سالیانی . اما  در زمینه ادبی ناپیگیر ماندم  ام که عمالًبوده

ام. حضور در کارگاه  ست که دوباره بطور جدی شعر و داستان را پی گرفتها

 خوبی را برای من داشته است.شعر و قصه هم در این میان نقش محرک و  
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 مجید خرمی
 

 ازهستی شکوفه های شناخت 

 
 من درحاشیه زندگی را می سازم 

 اما پای در رکاب ِ مرگ نمی تازم .

 دانایی من ،

 ازدبستان بوف کور 

 آب نمی خورد .

 من اینجا به جهان نیامده بودم 

 بخوانم ،تا همه این حقیقت را 

 که چگونه هدایت 

 دربوف کور 

 دست وپای بنی آدم را

 درسراسر داستان 

 شقه ، شقه می کند .

 من اینجا تداوم امید به حیاتم ،

 همه به جانم این را می دانم .

 دهانم طعم سبز ِپسته ی خندان را می دهد .

 خواب هایم زعفرانی فام است .

 از درخت هجرانی 

 مزه ی قطاب را می چینم .

 من شاعرشوروشادی ام !

 
 من هم هنوز

 باید شراب بنوشم .

 من هم هنوز

 دوست می دارم 

 به گیسوی عشقم گل بکارم .

 مرا به زبان ِشعبده ی میان تُهی 

 توجیه مکن !

 من هم هنوز

 باید زنده بمانم ،

 تا سهم خود را 

 بچنگ آورم 

 ازهستی شکوفه های شناخت .

 آزمودن را کسی 

 برمن ارزانی نداشت .

 من تجربه ی شکست ترا تکرار نمی کنم .

 
 من تجربه ی خودم را 

 پژواک می دهم ،

 به گوش های شنوای جوان . 

 این جهان ِشتابان دیگری ست ،

 ما باید بشتاب بیاموزیم .

 آه چه اندازه تلخ بودیم 

 تا چه اندازه باختیم .

 فصل نوشدن است . دیگراین

 بازگردیم ،به واکاوی خود بازگردیم .

 خودمان الگوی دانش و خردمندی باشیم .

 دفترسیاه مشق را 

 تاچند به تورق بازخواندن ؟

 برخیزیم امروز را دریابیم !

 ازنوبراندیشه های نو 

 به فراخورمیوه برچینیم .

 نیک بنگر 

 فردا دارد می آید ،

 پیراهن خوش دوز و رنگی 

 رایم ارمغان می آرد !ب

 به دامن بهار بنگر !

 آی من اینجا 

 آبستن واژه و رنگم ،

 درجستجوی یک زبان مشترک 

 تشنه ی یک زایش ِ یکرنگم !

 
 بیست وششم مارچ ، دوهزاروهفده ،فرانکفورت .

…............ 

  
 بسویِ  یک ستاره ی آشتی 

 
 دوست می دارم 

 بنشینم روی برگی سبز ،
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 همچون شبنم .                  

 بریزم بیرون ،

 ازروزنه ی نوک ِپستان ِیک زن ،      

 همچون شیر ، 

 به دهانِ گرسنه ی کودک .

 
 از جنون ِعطشناک ِآتش بازی ،

 ازخاک ِخونالود ،

 آه ،بگریزم 

 دور شوم .      

 برگردم همچون ماهی پرنده ی دُوزیست ،

 خزنده فروشوم درآب .

 رفا ،بروم تا ژ

 آنجا برقصم با مرجان ،

 تا برسم روی شانه ی یک نهنگ .

 از اوج ِفواره ،

 پرتاب شوم ،       

 بسوی یک ستاره ی آشتی .

 آنجا گل بنشانم ،

 بیامیزم با عشق .

 به زبان ِکودکان ِجهان ،

 بنویسم بروی جاده ی شیری ،

 زندگی زیباست .

 
 بگذارنبینم ،

 کوتاهی دست ها را .

 بلند ، همه دستان

 همه نوشان ونوشنده !

 بگذارآنجا ،

 من بنویسم روشن ،

 یک کتابِ فرهنگ .

 واژه ی تلخ را ،

 برگردانم برابر،

 با معنی شیرین .

 بیاویزم 

 برگردن ِهرخوشه ی ستاره ،

 ببوسم کهکشان ِحقیقت را .

 من پاروکشان ِمهربانی باشم .

 کشتی مرا ،ونوسِ عشق رهبر !

 
 بگذاربمیرم دردامان ِآشتی ،

 بگذارزاده شوم ،

 درآغوش ُِپرشکوفه ی آزادی !

 
 وُرمز،آلمان . سروده ی هزاروُنهصدونودوسه ،

 

در سال هزار وسیصد وسی در شانزدهم   ،هنرمند  شاعر و،  مجید خرمی

متولد شد،  ،در منطقه نفت خیز خوزستان ،ماهشهر دی ماه در شهر

بعدها در شهر گچساران آغاز به سرودن شعر کرد، از سال چهل و هفت 

 تا پنجاه ودو، ده شعر درمجله فردوسی از وی درج گردید.

برد. پس از آزادی و در سال پنجاه  سره پنچ سال در زندان رژیم شاه ب

 وهشت، انجمن شاعران مارکسیست را در تهران بنیاد گزارد.

عشق« را در همان سال   شعر بنام »این خوف پیر و  ینخستین مجموعه

پنجاه وهشت منتشر کرد. درسال پنجاه و نه، مجددا یک سال در زندان 

رژیم فاشیستی اسالمی، بازداشت بود، پس از آزادی، در سال شصت و 

ی خونین خلق« را با نام ی شعر »از حنجرهیک بطور مخفی مجموعه

د. از سال شصت وهفت به عنوان مستعار »شورش جهانساز« منتشر کر

مهاجر سیاسی در کشور آلمان، و نیز چند سال در کانادا ساکن بود، در 

بازگشت، اکنون در شهر فرانکفورت ساکن است، و در مجموع طی این 

ها شعرخوانی در آلمان و کانادا داشته، و بیست و یک نمایشگاه سال

 های شاعرانه و مدرن برگزار کرده است.نقاشی
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 احمد خلفانی 

 
 شایعه 

 دانیام و نه اصل و نسبم را مینه نامم را به تو گفته

 ام قصه بوده است هر چه گفته

 افتدهایی که در هیچ سرزمینی اتفاق نمیو داستان 

 توانم از تو بخواهم که باورم کنینمی

های پنهان شده  سرزمین چرا که ما هر دو از حروف پریشان و  

 ایمدر مه آمده 

 ایمو دهان به دهان مثل دو شایعه به اینجا رسیده 

 ولی با این همه روبرویم بنشین

 های مرا باور کن و مرا و حرف 

 که شاید من آخرین حقیقت تو باشم و تو آخرین حقیقت من 

 و فردا خود شایعه دیگری است 
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 ر دوستیمنوچه

 
 

 شناسند مظاهر   نه! شرم را نمی

 
 شناسندهای پاره پاره ما را میها جاناین

 شناسندانگشتان مومن خود را بر روی ماشه می

 اندو زوم کرده

 روی پیشانی ما!

 نه مظاهر

 نه

 شناسند.اینها شرم نمی

 گوشم با توست

 شنومبگو می

 بله

 با مرگ آشنایند

 بیگانه با مایند.

 اینها خدا شناسند

 شناسندنه انسان می

 و حتی حاال

 انددیگر مصلحت خودشان را هم گم کرده

 نمی شناسند.

 مظاهر صدایت را بلند کن

 بلندتر

 بگذار همه بدانند!

 اینها ما را

 ها راپیاده

 نمی شناسند

 اینها خداشناسند.

****** 

 کنیرد خونم را پاک می

 غافل از آنکه

 اترد دستان آلوده

 ر تن خیابان چسبیده است.ب

****** 

 کابوس       

 
 خواهم بخندمتا می

 آید.باد می

 
 ریزندها میبرگ

 برد!هایم را میو لب

 
 امهایت بنشانیمگر تو بر موج پنجه

 و در نواختن روزی آفتابی

 عشق را خرجم کنی!

 
 

 آبادان است. 1337/1958متولد  منوچهر دوستی

کند و در کنار زندگی روزمره، فرانکفورت زندگی میدر  1986از سال 

هایش شعر و ادبیات و فعالیت در عرصه فرهنگی بوده و یکی از دغدغه

 هست.

تا کنون فقط دو مجموعه شعر: »با لفظ لبخند« و »پرنده را ببین« 

ست که از این طریق مسئله منتشر کرده است. فیسبوک هم مجالی

 ای برای او حل کرده است.به گونهانتشار، و چاپ، و مخاطب را 
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 منوچهر رادین

 
 
کسانى که درمقابل فاشیسم متحد نمى شوند، در زندان یکدیگر را "

 "مالقاتِ خواهندکرد.

 برتولت برشت

...... 

 حاال حکایتِ ما ست 

 
 دو رفیق پیشین،

 شاید انشعابى،

  -تکان  شوند و براىِ یکدیگر سراى رودررو مى در پیچِ کوچه
 گویند:دهند ُو مىمى

 سالم. -

 سالم -

 با من برعلیه فاشیسم متحد مى شوى؟ -

 نه! تو چطور ؟ با من در مقابلِ فاشیسم متحد مى شوى؟ -

 من هم نه! -

 پس در زندان مى بینمت. -

 پس دیدار در زندان. فعالً خدافظ -

 به سالمت. سالم برسان. -

 بینمت!زندان مى 

 به امیِد دیدار . سالم برسان. -

 
 -فریادِ مردمِ بپاخاسته و طنینِ شلیکِ گلوله هاى

 سرکوبگران از نبردى نابرابر اما سرنوشت ساز خبرمیدهد:

 اتحاد مبارزه پیروزى

 مرگ بر فاشیسم

 مرگ بر دیکتاتور

 اتحاد مبارزه پیروزى

****** 

 

 تو براى ایران جنگیدى

 کوچکِ گمنام،اى سربازِ 

 بچه ى تبریز 

 یزد

 تهران 

 در جبهه دیدمت

 در خاکریزى

 سنگرِ سردى،

 در چاله اى

 با سرپوشى از گونى،

 دیدمت چشم در چشم

 در سومار

 شلمچه 

 دهلران

 مهران 

 چشمانت

 آه چشمانت،

 خسته 

 نگران 

 حیران 

 نیستى حاال

 اى در خون سُرخ خود مفقود 

 مالیان، "نعمتِ جنگِ"در 

 امسرباز کوچک گمن

 پسرم،

 نیستى تا ببینى

 خواهرت 

 برادرت 

 اکنون 

 چگونه در خیابان

 بى سِالح

 به خونخواهى تو
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 در جنگى نابرابر

 سنگر به سنگر

 درستیزند 

 با مالى بداندیش

 مُسلح تا بُنِ دندان،

 دژخیمى؛

 آن که تو را 

 به قتلگاه روانه کرد

 تکبیرگویان 

 از زیرِ کالمِ خدایش

 قُرآن 

 و

 سه صلوات پسرانش را با

 به دورهاىِ دور

 ،"شیطان"به دامنِ امنِ 

 همزمان

 نیستى تا ببینى

 نیستى تا ببینى

 اى سربازِ کوچکِ گُمنام

 که چه آتشى برپا ست

 خانه به خانه

 کوچه به کوچه 

 در جبهه اى به وسعتِ ایران 

 2019نوامبر 

 
اى رادین سابقه . نویسنده، بازیگر و کارگردان تآتر است منوچهر رادین

ى اولین نوشته "ابراهیم توپچی و آقا بیک". طوالنى در تئاتر ایران دارد

الدین خسروى در به کارگردانى رکن  1354که درسال  بلند او ست که در

ى رادین تاالر سنگلج اجرا گردید، و پس از آن جعفر والى دومین نمایشنامه

در همان سالن اجراکرد، و در  1356را درسال  "نمایش طوالنى"نام به 

یک تورِنمایشى در شهرهاى بسیارى ازجمله اصفهان، شیراز، آبادان و اهواز 

بعدها با  "ابراهیم توپچى و آقابیک"نمایشنامه . آن را به نمایش درآورد

ه تئاتر فاصله زمانی بسیاری، با کارگردانى منوچهر رادین، و با ایجاد گرو

همگان در فرانکفورت و در شهرهای متفاوت آلمان نیز اجرا گردید و در 

. ها از جمله فستیوال تآتر کلن و هایدلبرگ هم شرکت کردبرخی فستیوال

و  "ى کوچک منخانه"، "کپسول هاى سوئدى"، "زندگى، آه زندگى"

انى  از دیگر کارهاى رادین هستند که به کارگرد  "اى براى شکسپیرمرثیه"

و بازى خودش همراه با بازیگران »گروه تئاتر همگان« در فرانکفورت و 

منوچهر رادین .  برخى دیگر از شهرهاى خارج از کشور به صحنه برده است

هاى موفق نویسندگان و کارگردانان خارج از کشور نیز  در تعدادى از نمایش 

ه با نمایش، رادین از دیرباز و هموار. به عنوان بازیگر برصحنه رفته است

ای و رادیویی سر و کار داشته و به عالوه متن نمایشی و اجراهای صحنه

نویسد  قصه ها و شعرهایی با مضامین اجتماعی و فضاهایی نمایشی نیز می

که به عنوان یکی از هموندان قدیمی کارگاه، بخشی از این کارها را در 

به  "رتن خوابکا"نمایش رادیویى . کندهمین جلسات ماهیانه اجرا می

ى اول شخص مفرد، که سیزده قسمت از آن با بازى و گویندگى خود صیغه

رادین ضبط و پخش شده است، ازجمله کارهایى ست که رادین در هرسه 

 .ى کارِ نمایش تجارب خود را به مشتاقان عرضه کرده استعرصه
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 فریبا رها

 

 نام مرا در نیمه تاریک ماه نوشته بودند

 و خورشید 

 ام نداشتسهمی در زنانگی

 بعد به زندگی

 در تاریکی عادت کردم

* 

 تو را در سایه روشن

 یک روز گرم

 به خانه بخت فرستادند

 دانستکسی اما نمی

 که لبخندت

 مانده بوددر اینه جا 

* 

 او در یک شب

 سرد پائیزی

 که هنوزوقتی

 قلب جوانش

 تپیددر سینه می

 در جنگلی مرطوب

 زیر صدایش دفن شد

* 

 ما کم کم از این زندگی

 به آن زندگی

 مانپشت ارزوهای

 حبس شدیم

 و هرگز نفهمیدیم

 چگونه 

 هابه سایه

 تبدیل شدیم

 
* 

 از این همه پائیز

 این همه رنگ

 سهم من

 تنها حزن پنجره

 و شعرهایی

 که تو گهگاه

 کنیاز آن عبور می

 پائیز زیر پایم

 کندخش میخش

 و جهان در

 هایمفصل

 شودجا میبهجا

 پنجره

 رنگین کمان را

 کندتکرار می

 و من

 شومهایت میمات،عکس

* 

 
 مادرم هر شب

 خوابیدبی عشق با پدرم می

 و هر سال

 آوردهای عاشق به دنیا میبچه

 خواندخانه ترانه می در

 ریختها دانه میو برای قناری

 ای داشتبا گل و گیاه رابطه عاشقانه

 و به ستاره و معجزه باور داشت

 وقت دلتنگی رویاهایش را

 کردبا سیگاری دود می

 شدهایش میو مات خاطره

 ها بعدسال

 خواندبر مزار پدرم فاتحه می

 کردها گفتگو میو با ابرها و ستاره

 حاال

 خورداش گیج میمادرم پشت حافظه

 خواندهایش را وارونه میترانه

 خنددو به تصویر داخل آینه می

 پوشدپیراهنش را وارونه می
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 ها پرواز داده استاش را با قناریو حافظه

 هاستمادرم سال

 که وارونه

 کندزندگی می

* 

 
 خاطر دارمهایت را بهچشم

 و آرزوهای ناتمام تو را

 هایی که نیمه کاره شدندحرف و

 گویندهمه می

 ایتباه شده

 کندو کسی برای رفتن مویه نمی

 دانندها نمیشمعدانی

 که اندوه چه حجم عظیمی دارد

 و گاهی زمستان

 بعد از بهار

 شودشروع می

 خاطر دارمهایت را بهدست

 و پاییز آن سال

 که خانه

 در ازدحام اتفاق گم شد

 شعرهایم را

 طاقچهروی 

 گذارمهایت میکنارعکس

 سهم تو

 نوری گم شده

 در انتهای جوانی من

 سهم من

 خاطره

 های توچشم

 هاییو شمعدانی

 هایتکه در انتظار دست

 کنندخورشید را دوره می

* 

 
 روزهاست که در

 امایستگاه شعر معلق شده

 چرخندو کلمات در من افقی می

 بارندبر سرم باران حرف می بیهوده

 خبر ندارند که من

 ترین ماه سالدر ابری

 امهایت کوچ کردهبه خواب

 ستدر من کودکی

 که مدام از

 روداز حاشیه به متن می

 در وهم خاطرات دور و دراز

 دودها را زیگزاگ میجاده

 خوردو مدام سرش به سنگ می

 شومهایم میهمدست خواب

 تا تو را

 ترین ضلع یادهایمشمالیدر 

 در آغوش بگیرم

 در زمستان هم

 دهمشکوفه می

 که لبوقتی

 گذاریهایم میبر لب

 اممانده

 با تو چه بگویم

 کهوقتی

 دهدشعر کفاف نمی

 
و  در کرمانشاه، از نوجوانی به شعر 1338متولد  فریبا رها

-خود نیز بصورت تفننی شعرمی ادبیات عالقمند بوده و

داند که برحسب نیازهای سروده، او خود را شاعر غریزی می

سراید. اشعار او بیشتر در فضای روحی خویش شعر می

دنشومجازی منتشر می



 14  شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

50 

 

 

 کسرا زارع

 
 گان هوده 

 ما سپری نخواهیم شد

 نه، نه! ماسپری نخواهیم شد

 ما در مَحاق دیروزان فنا نخواهیم شد

 گانیمچراکه ما هوده

 ما اجساد ِسپری شدگان ِ بیواره را بخاک خواهیم سپرد

 و در آخرین دم حیات خود

 خود را به آتش ِ فردا خواهیم سپرد

 و فردا باز خواهیم گشت

 نه، نه! ما سپری نخواهیم شد

 
 : کسرا زارع

تهران هستم، و در رشته ریاضی درس  1330من متولد

ام. از زمانی که به آلمان آمدم و از آغاز خوانده و معلم بوده

ام. به کارِ کارگاه شعر قصه، بطور جدی  در آن شرکت کرده

کردم و هنوز هم دار میهای قلمی کُدگاهی ناپرهیزیگه

بایست از پنجاه سال پیش ی که میکنم. مطالعات ادبیمی

شد، از تابستان گذشته آغاز شده و بیش از صد آغاز می

ام. و این روال را همچنان دنبال می ی گوش دادهکتاب صوت

 کنم.
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 شیالن شهبازی

 
1 

 یک شب، در پس خیالم 

 من  نام تو به ذهنم رسید و

 نجوا کنان 

 داشتم صدایت می زدم

 صدایم می پیچید درسکوت شب 

 بهم می زد وخوابم را

 خواب من 

 ماه ها ست بهم خورده

 ورق زده ام آنقدر که خاطرات تو را

 اینجا

 ...در غربتی مالل آور

 
 نه گمان نکن که غمگینم

 .من شادم

 
  هرشب در آغوشت به صبح سالمی دوباره میدهم

  تو موهایم رانوازش می کنی

 و صبح که شد 

 صدای عکس گرفتن از حالت خوابیدنم از خواب بیدار میشوم   با

 راستی گفته بودم؛ 

 اولین بارش قشنگ تراست همه چیز

 مثل همان اولین بارکه دیدم داری ازخوابم عکس میگیری...

 وای گفتم ازخوابم

 کاشکی میشد از خوابم عکس بگیری

 مرا آنوقت حتما دوربین را رها میکردی و

 سخت تر ازشب قبل در آغوش میکشیدی...

 آخر من درهمه خوابهایم 

 -هایتبلندت ومهربانیایی چشمانت، قامت دارم برای زیب

 شعر می گویم

 اولین بار هم که دلتنگت شدم 

 قشنگ تر از حاال بود

 به ضجه های شبانه تبدیل میشود  حاال دلتنگی های من دارد

 این حس دوست داشتن 

 دارد خفه ام میکند

 چه شیرین است  و

 ازهمین عشق 

 ...همین لحظه مردن

 
 آنوقت می شود

 اولین بار

 ...تو وعشقت مرده ام که من برای
 2019آپریل 

 
2 

 پشت این پنجره اندوه که نیست

 -ست بادرختان کهن وحوض کوچک هفت رنگ که درباغی

 آن ماهی هست

 پشت انبوه درختان کهن کلبه شادی هاست

  کلبه ای که در آن صدای خنده های

 پرشور مادر ، مادرم بود

 رقص دستمال پدر ، مادرم بود

 بود کودکی وبازی

 گل شمعدانی بود

 که اینها همه آرامگر جانم بود

 پشت این پنجره شادی هست

 بازکن پنجره را

 یاد آور کلبه شادی را

 گل شمعدانی را

 حوض پرماهی را

 
 برای پدربزرگ ومادر بزرگم

 
3 

 شال قرمز و سفید

 فرقی میکند؟

 سالهاست 

 شالهای مختلف را با ما

 خفه کرده اند...

 
4 
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 دوست داشتن ترا بهانه های 

 که می شمارم

 دوباره بی بهانه 

 دلم لبریز می شود از دوست داشتن تو....

 

 

سنندج است.   1979ژانویه  20متولد  شیالن شهبازی

ست که به آلمان آمده و ساکن فرانکفورت و از چند سالی

 همان ابتدا یکی از اعضاء فعال کارگاه شعر و قصه بوده است.

 قطعه می نویسد.شیالن شعر و 
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 مرضیه طبائی

 

 همساز

 گمان فردا که برسدبی

 هاتمامی نی

 نوازندزارهای ماهشهرمیهمراه نی

 سرود شما را

****** 

 ریزند ام که چون برگ خزان میبرای خانواده  

 از دورهای دور آمده بود، مادرم

 از پشت نور 

ر برداشته بود از هفت کوه، هفت و در گذر از زمان، هفت با

 آسمان و هفت دریا

 و همه را پرورانده بود با مهر و عشق

 چین کشتزار زندگیدست

 خواب رفت روزی به

 آن پرورنده هفت کوه و هفت آسمان وهفت دریا

 وقفهکند بیزان پس مرغزارش را داس اجل درو می

 غلتندها یکی پس از دیگری فرو میکوه

 ریزندفرو می هاآسمان

 شوندو دریاها خشک می

 و من آخرین آنانم

 آخرین یاد گار مادرم

 آخرین بازمانده از آن هفت کوه و هفت آسمان و هفت دریا 

 تا کی درو شوم

2014 

****** 

 تجربه

 به گلم گفتم:

 هایت را بردار و بروریشه

 اینجا جای ماندن نیست.

 ابر غرید

****** 

 سیب یعنی 

 !!! فرار از بهشت!!

 

 
****** 

 دانستمکاش می

 های دل مردمدانه

 خورداز کجا آب می

 

 
****** 

 از بهشت رانده شده

 فقط یک سیب

 ام راتنها دارائی

 سین گذاشتمبر سر سفره هفت

 تا دیگر کسی مرا

 بخاطر یافتن، خوردن سیب 

 نکنداز بهشت بیرون 

 

 
 

ت در شیراز بهمن ماه دریک خانواده پرجمعی 7در ؛ مرضیه طبایی

نها باشم .با صدای زیبای مادرم با آواز و دوبیتی آبدنیا آمدم تا آخرین 

آشنا شدم .برخالف قوانین آن زمان تنها بخاطر عالقه و شور و شوق به 
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سالگی به عنوان مستمع آزاد  6مدرسه رفتن، مجبور شدند مرا در سن 

ن کتاب شعری که چاپ کرد با مهر به برادرم و اولی  به مدرسه بفرستند.

 .تنهاییم شروع به نوشتن شعر کردم ی درسالگ 14از  .بزرگ شدم

برای رادیو  شروع به  بالفاصله بعد از دریافت دیپلم به عنوان نویسنده 

در سالهای اول کودکیم در خود  عالقه به نقاشی را .نوشتن کردم

شناختم اما سالها طول کشید تا بعد از دریافت دیپلم به این عالقه می

کسال به کالسهای آزاد نقاشی در ی نزدیک سالهای کودکی بپردازم.

به  بعد در هنرستان کمال المللک در تهران   چند سال شیراز  رفتم و

اندک برای فراغت   مجال  مشغول شدم.  هنرمدت دوسال به آموختن این  

زانه به من اجازه نداد که تا آخر این رشته را تمام رو و کار تمام وقت

ه نیمه وجود و جانم بود  سالها طول کشید که پس مرگ مادرم ک .کنم

زاران ترس به و زیر چتر ه پنهانی یافتم و هر بار راه کالس آوازبه 

و  ریاست جمهوری رفسنجانی صدا زمان در .آموزش آواز پرداختم

شنیدن آواز زنان جرم بود .در همان حال با تشویق و ترغیب آشنایی 

اولین  .که خود کارگردان سینما بود به نوشتن نمایشنامه پرداختم

جوان   سناریویی را که نوشتم به پیشنهاد ایشان به انجمن سینمای

سناریو در جلسه عمومی  تصویب و امضاء شد ولی اعالم کردند  .بردم 

به علت نداشتن بودجه قادر به ساخت فیلم نیستند .سناریو را به من 

ندند ولی من به نوشتن ادامه دادم، مدتها تالش کردم در برگردا

به دبلوری بپردازم زمانی هم صرف  های رادیو و تلویزیونقسمت

بدون داشتن ارتباط بی  یادگیری این هنر کردم ولی کارکردن در آنجا

بیست و چند  سال پیش به عنوان پناهنده به آلمان آمدم و  .فایده بود

دنبال عشق  ت از مشکالت پناهندگی و اقامت بهبعد از اندکی فراغ

حال چندین نمایشگاه برگزار ی عکاسی پرداختم و تا بقدیمی خودم یعن

برپا به تنها برنامه تلویزیونی که در اوفن باخ  ن دوراندر هما ام.کرد ه

پیوستم و حدود یکسال در آن جا برنامه ادبی اجرا کردم ، سپس  بود،

ال تا به پایان رسیدن به برنامه رادیویی صدای آشنا  پیوستم و چند س

از چند  . در یک برنامه تاتر به بازیگری پرداختم وجا بودماین برنامه آن 

سال پیش هم شروع به آموختن دف کردم و چند سالی است که آواز و 

ن اگر ام .اکنوتیار کودکان کار در ایران گذاشتهصدای سازم را در اخ

مانی همراه با نوای دفم, کنم ،گاه عکاسی و زوقتی برایم بماند نقاشی می

ام را همراه خود زمانی که  وقت کنم  دوربین عکاسیو  انم،خوآواز می

 .مبرم ، به دامان مادر دومطبیعت می به 

 



 14  شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

55 

 

 مسعود فتحی

 
 

 مرۆڤی ژمارە سفر... 

 لهگهڵ خۆما هاوکات نیم

 شهو خهریکه له سهرما هێڵنچ ئهدا

 هیوا نهکهی  

 به منا رێکهی 

 رێبوارەوە رێ یه رێ به 

 وەک چۆن هاتووچۆ ناسنامهی درگایه بۆ بوون ،نهبوون 

 دەنا دیوارەو ژەنگار و  

 یهکێ بوو یهکێ نهبوو..... 

 

 من مانگهشهوێکی درۆ 

 تهمهنی له سهر بانێکا چهق بهستووم

 ههرچی دایکم بانگی پهیژەی دەکرد 

 دێر بوو تازەەە 

 

 ئێرە شهوە 

 ئهنگوسته چاوە 

 ێ دەروویهک نیه بۆ تیشک

 

 لێرە ههرمان 

 ههر درۆیه وههر فریوەو ههڵخڵهتان

 شههیدێکیش له شێعرێکما وەرش بووە له مردنی و 

 ههموان بهر جنێو دەدا و دەڵێ: 

 گورگ خواردمانی 

 

 _هیوا

 بڵێ بهو کۆاڵنهی وا منداڵیمی تێدا گریا

 خاتوونی خۆزگهم شاعیرێک خواستوویهتی 

 ''ئهی مردن له کوێی ژیان کوشتمی؟''

 

 یێفێکی کوردم من سیز

 ههموو جیهان خواوەندەکانی ستهمن 

 سهیرە هیوا 

 گیرفانهکانم ئهیانوت

 تۆ ههڕۆڵێکی ههڕۆڵی 

 

 _ژیان؟! 

 ژیان شهمهندەفهرە ومهندی شهوم دەشڵهقێنێ 

 پێڵووی چاوم دێنێته گۆ

 تهنیا جارێک نهبوو بمبا

 ههتا کێڵگهیهک له ماچ و 

 تا باوەشێک له شهوبوو 

 

 هیوا

 هیچێکدا و من نووساوم به 

 جهستهی خۆم دێنم ە دەبهم 

 

 سعید ساعدی :ترجمه به فارسی از

 صفر  ره انسان شما

 
 رسیم هم نمی بهبا خودم 

 کندشب در من استفراغ می

 هیوا!

 در من قدم نگذار 

 ست رهروانش جاری به ره

 است برای بودن یا نبودن   زهآمد و شد، دلیل دروا  که  نهآنگو

 است و زنگار  دیوار نهوگر

 یکی بود، یکی نبود... 

 من مهتاب شبی دروغ 

 است  دهر خشت بامی خشکم زب کهست عمری

 بود دیگر  دهخواند دیر شبانی میدهمادرم نر چههر

 رسد  شام نمی بهاینجا شب  

 ای یهسا نه

 سوئی  نه

 ای چهکو بهبن بستی  نهو 

 اینجا ابدیت بیت غلطی است 

 و شهیدی 

 دوزخ  به نهشعرم دیوادر 

 .تهدشنام گرف بههمگان را  

 هیوا!

 گریست بگو هایم در آن میبچگی کهای چه کو به

 است دهپایش پیر ش بههایم را شاعری خاتون خواب

 "حیات کشت مرا؟ کهای مرگ کجایی '' 

 من سیزیف کوردم و
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 جهان خداوندگار ستم 

 گفتند: هایم میعجبا هیوا جیب

 ارزی قرص نانی نمی بهتو 

 حیات؟ 

 حیات هیاهوی پرندگان مهاجریست 

 زند خواب سالیان خاکم را برهم می ەک

 برد بیداری می ههبیرا بههایم را پلک

 حیات؟ 

 نسپارد  سهزاری از بو زهسب بهحتی یکبار مرا 

 آغوشی از شب بو  بهو یا 

 هیوا! 

 من 

 ام ختههیچ آوی به

 هیوا 

 من  

 کشم...تابوت خود را بر دوش می 

****** 

 

 ''تنها''

 
 درمن نهفته  هر انچه

 عیان است 

 ای در نوک زبانمدانم چهنمی

 ای در دلمولوله 

 سنگی در آبگیر حواسم  گاه فرود نا به

 تویی.. مهه

 
 تویی خوانیم در آرزوی محالی کهمی

 دانیم در پس خیالی باطلمی

 .منم.. شبی که در تیره

 
 مانم از خودم گاهجا می

 تر از حبابشکننده در با تو بودنی که

 و رسیدن همانا

 ماند...طلبی از ماوراء می به

 

 بسپاریم؟! که قضاوت را به

 من ارامشم را در طوفان تو گم کردم

 خیالت نیست ...؟!

 
 یاد کن مرا

 همسفر باد  آنزمان که

 یمدر مینوردی

 منم

 ''تنها''

 

 در مریوان.  1355متولد  مسعود فتحی

 به م. بیشتر اهزندگی کرد نهشعر و ترا هچند سالی در حوز

ام ته هم نوش  نهمینویسم. تعدادی ترا  ،"کوردی"  ،زبان مادری

 اند.ەخوانندگان جوان کورد آنها را خواند که
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 علی کامرانی

 
 توکه نیستی 

 
 نیستی کسی نیستتو که 

 خونه بی همنفسه 

 صدای عاشق من

 رسهبه کسی نمی

 
 زنهغم برام ساز می

 پا به پای ساز میام

 غم یه جشنواره میشه 

 خوامجشن غم رو نمی

 
 من و آینه تو خونه

 مونیمتک و تنها می

 بلم خاطره رو

 رونیمسمت دریا می

 
 شیم توی غزلول می

 روتالطم وطن

 زنیمموجارو دور می

 رسیم به تو و منمی

 
 دونم فردا میایمی

 ی توولی تا لحظه

 برمشتا خیال می

 من بی تو بودنو

 
 تو یه واقعیتی

 توی رویاهای من

 تورو لمس کرده دلم

 لحظه ی کسی شدن

 
 غم دوست داشتنمو 

 سپرم به خاطرهمی

 خوام این دلتنگی رومی

 عشقت از یاد ببره

 
 خوام من جوونیمو می

 توکه جوون سریبا 

 عشق کهنه یی وباز

 تریاز همه تازه

 
 تو که پیری منو

 بریبه جوونی می

 ی غربتمو همه

 خریبا یه بوسه می

 
 تو که نیستی کسی نیست

 خونه بی همنفسه 

 ی رسیدنممیوه

 گس و تلخ و نارسه 

  2006فوریه  3

****** 

 تماس 

 
 از سفر چه خسته تن 

 اومدم واسه موندن

 من ام گناهشرقی

 عاشق وطن بودن

 
 اومدم بسازم من

 خونه رو که ویرونه

 اما تو پناه من

 یک غریبه مهمونه 

 
 این غریبه این دشمن
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 عشقمو گرفت از من

 باز شکسته از دشمن 

 سقف جون پناه من

 
 خاک من که ویرونه

 هرچیه برام جونه 

 پروازه یا زندونه

 عاشق همین خاکم

 ابر پاک نمناکم

 
 زنگی سفید پوشم

 چلچراغ خاموشم 

 جوشم مثل چشمه می

 روح من لباس من

 سخته التماس من

 
 اون غریبو بیرون کن

 این عاشقو مهمون کن

 مردنو بگیر از من

 ابر خشگو بارون کن

 
 کاج کهنه سر سبزه

 باز بهارو مهمونه

 عاشق همین خاکم

 عشق من برام جونه

 
 ای امید فردا تو

 موندنم فقط با تو

 مونمبی تو من نمی

 ای شکوه برگ با تو

 یا صلیب مرگ یا تو

 1355اسفند  29

****** 

 مفهومِ عشق 
 ی خودمبرای ستاره

 

دوزمچشم در چشمِ تو می  

 نگاه در نگاهت

ی نازای الهه   

ای و از عشقی که تو در من کاشته  

شومبیدار می  

 
خوابمدست در دست تو می  

نهمپای جایِ پایِ تو می  

زیبائی را درک کنمتا مفهومِ   

بندمدل در دلِ تو می  

ای است تماشائیکه صخره  

 امّا نوازشِ موج را 

رودریسه می  

 تا ایستادگی را به اوج دهم

بافمخیال از تو می  

سوزم .چشم در چشمِ تو می  

خیزمو دوباره از خاکسترم بر می   

 22.3.96  

 

2 

بهار به بهار رسید    
 

 بهار تا بهار گذشت و

فصل با فصل .   

 پیوستِ ما

امّا جوانه نزد   

هایشباد بویِ عشق را با گرده  

آوردبرد، میمی   

 امّا نه بوئی ،
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ای از تونه گرده   

در راه نیست .   

ای؟کُجا پنهان شده  

ای؟ پناه در که جسته  

گردندها بدنبالِ تو میکه کوچه  

خوانندها عکسِ تورا میفواره   

 و من هنوز،

گویم و،رم میاز دوستت دا  

بارمتو را می   

،بهار به بهار رسید و فصل به فصل  

امّا ...   
شویتسرپالتز)اشترزمن آله(   درایستگاه 845در تاکسی  23.3.1996  

 

****** 

 ییباغ شیشه

 برای شهروز رشید

در رابطه با شهروز من اورا از زمان نمایش پرومته در اوین 

پس از آن در نشست در برلین شناختم و  95و  94  سال

های کانون و انجمن قلم دوستیمان ادامه پیدا کرد تا همین 

چند ماه پیش که با هم در دبیران انجمن قلم همکاری را 

آغاز کردیم و برنامه های دراز مدتی داشتیم که نشد. اما 

شناخت من از او مصداق همین شعر است که سال ها پیش 

 از آشنایی مان سروده بودم

  
 ا دیواری بایسته از شیشه سینه ر

 و دل را تردی ِ برِگ گلی

 که نوررا سدی لطیف بسته 

 اش را ببینیی تنتا، آنسویِ نادیده

 یی کهو شکننده آبگینه

 اگر، ابری، نه

 غبار آهی حتا

 دلتنگی را به اطراق بر رویش نشست

 غمش را به گریه بنشینی

 کاش اینچنین بودی انسان

 باغی از شیشه 

 عاشق چنین است  زیرا

 رودی بزرگوار 

 که بتوانی همیشگی زیستن را روانه باشی

  خواهی در آن غوطه بخوریو هر چه می

 خواهی آب بنوشیو هر چه می

 و بی دری؛

 سخاوت را به تماشا بنشینی

 و از پشت این همه شیشه

 خواهی برگزینیآنرا که می

 کاش این چنین بودی انسان

 باغی از شیشه 

 بیم و امید یی ازگزینه

 با قلبی از آیینه و

 مهر را بازتاب خورشید

 زیرا عاشق چنین است 

 کاش اینچنین بودی انسان

 کاش اینچنین بودی انسان

 
تهران، و از سنین نوجوانی و  1331فروردین  19زاده  علی کامرانی

جوانی با شعر و ترانه شروع کرده و بعدتر هم به جمع بازیگران سینِما 

های پیش از رفتن شاه برای تر به تآتر سنگلج پیوست. سال و سپس

تحصیل به آلمان آمد و در همینجا ماندگار شد، اما عرصه هنر را همچون 

سنگری رها نکرد و اکنون نیز جانانه در آن ماندگار شده و فعال شعر و 

 ترانه در کارگاه و بازیگری در صحنه با کارگردانان بسیاری بوده است.

ست که یار و همراه رانی از جمله هنرمندان خوش اقبالیعلی کام

های تآتر اش ستاره سهیلی نیز خوشبختانه از فعاالن و چهرهزندگی

است و این دو همواره نه تنها در خانه و زیست معمولی که در صحنه 

 اند.تآتر هم تا کنون در کنار یکدیگر درخشیده

های گوناگون، و با وجود عرصهها در  علی اما متأسفانه علیرغم همه تالش

ی فراوانی از کارهایش، کمتر به چاپ کارهای خود تن داده و مجموعه

-او می یمنتشرشدهها« به همین دلیل تنها اثر »خرزهرگان برابر آینه

 باشد.
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 امیر کرآب

 
 وجدان بیدار 

 
 سوزد!دلم برای واژه راستگویی می

 ای که دروغ مد روز شدهزمانهدر 

 شرم فراموش شده در تاریخ 

 اند!درخت معرفت را سر بریده 

 برد قرار گرفتهباغ همسایه  مورد دست 

 زندگی وارونه شده از درون 

 عشق به تنفر تبدیل شده

 اندو تنفر را بجای عشق جا زده

 آسمان بارش از دروغ سنگین شده

 اندو قلب حقیقت را پنهان کرده

 مردم در بهت وحیرتند؟

 خدایا؛ از آسمان شادی و عشق و دوستی بفرست

 سوزددلم برای همه چیز می

 برایمان قدری راستگویی و شرم و حیا بفرست 

 چقدر زندگی کردن بارش سنگین شده

 پرنده صلح و دوستی بفرست

 کنندتو را هر روزه خرید و فروش می

 اندها مسخ شدهآنقدر واژه

 ویر و ریا غذای هر روزه شدهدروغ و تز

 خدایا؛ قدری وجدان بیدار بفرست؟

 تا قدری دروغ و شرم و حیا خجالت بکشد

 سوزد!ها میدلم؛ برای واژه

 دوم اگوست دو هزار و نوزده

****** 

 قلب حقیقت

 
 قلب حقیقت را شکافتند

 دیدند؛ خالی بود! 

*** 

 ستدر جهانی که جهل و تاریکی حاکم

 ست مسخ شده!ایحقیقت؛ واژه

 و انسان بدنبال آن رهسپارست

 گذرد؛ انسان دربدرستها میقرن

 و کسی نشانی ازحقیقت  ندارد!

 کندگاه حقیقت شکل عوض می

 خنددها میگاه به ما انسان

 شودگاه حقیقت رویا می

 یمگاه ما در خودمان گم

 یمدنبال حقیقت هگاه در خوابی گران؛ب

 ستاز زندگی گاه قلب حقیقت؛ خالی

 اندهاست؛ درخت حقیقت را دزدیدهقرن

 اندهای هرز را غالب کردهو جایش علف

 هر کس نشانی از حقیقت دارد؟

 انسان را از خواب هزاران ساله بیدار کند!

 ست؟ جرم این

 بیست و دوم آگوست دو هزار و نوزده

****** 

 

 از دفترچه یاداشت یک انسان مالیخولیایی

 بیگانه

 
 ای؟ست، تو خودت را گم کردهزمانی

 شایدم دیگران از خود گریزانند؟

 کنند!اتفاق پشت اتفاق، تو را آچمز می

 حوصله، خودت خالی از حوصله زمان بی

 همه چیز رنگ غم گرفته

 زندو کسی از بی پدری زار می

 ای در شوکتو مانده

 پد، مادر، دو واژه در دورها

 آنها در نبودن تنهایند؟
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 گی لباس زندگی پوشیدهنهبیگا

 باردحوصله میباران بی

 تو گاهی خوابی،

 زندگاه خواب درجا می

 ندها تهی از احساسواژه

 ستعشق نگاهش برفی

 ایتو راهت را گم کرده

 ند!دیگران تنهای

 ندم عاشق قلبهمسایه آلمانی

 پشت درشان عالمت قلب حک شده!

 ستاینجا عشق کمیاب

 اندهمه در شهر گم شده

 ستعشق بدنبال خودش سرگردان

 امام را فراموش کردهمن گم شده

 اندها رنگ باختهدوستی

 ستزنی دنبال زندگی

 مردی در چارراه چه کنم، سرگردان

 ستامروز زندگی بارانی 

 گرددو زنی دربدر دنبال خودش می

 کندای در شهرباد درو میبیگانه

 است ا رفتهخواب دم صب از یاده

 ست!حوصلهها بیزندگی سال
 بیست و هشتم مارس دو هزار و هجده 

 

 
 

ای تحصیل کرده آلمان است. شاعری است نوجو و نویسنده  امیر کرآب

خواهد زندگی را آنطور که هست توصیف و تصویر کند. سادگی که می

 شعرهای او نیز گویای همین واقعیت است.

 آثار منتشرشده:

 های شعرمجموعه

 (1378ها تَرک برداشت)ام در لحظهخانه

 (1382خاکستر یادهایم را جایی به باد بسپارم)

 (1392بانگ بیداری)

 (1395ها و رمز حیات)راز واژه

 (1395در کنار آگاهی دراز کشیدن)

 (1395نوعی از شعر) های شاعرانه، نوعی از خوانش بربی تابی
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 فرهنگ کسرایی              

 
 

 خوری تو نان نمی

 ام من گرسنه

 آب نه در دست توست، 

 گردممن هم تشنه لب می

 نه خونِ تو سرختراست از من و

 ترم ا ز ماه،نه من اینجا رنگ پریده

 گریزی از دارتو می

 من از مار در بالشتکم،

 لرزی روی خاکتو می

 من روی پتویم اینجا بیمارم،

 امپشتِ این درهای باز من تب کرده

 ای، ات یخ بستههای بستهتو با پنجره

 زنی در باغ انگورینه تو گام می

 نه من سرخوشم با موز و مارچوبه،

 ای هم تو در آن باکجا خسته

 هم من در این ناکجا

 و باز ما را باهم سر آشتی نیست!

 چه بگریم یا نه

 شود!درد تمام نمی

****** 

 دام ریسمان زنمچنگ به ک

 تا آتشدانِ دردم را بخاموشد!

 دردی چنان رنگارنگ و خوش خط و خال،

 ام را چهره ْخراشاند در خوابکه هرریسمان می

 کـُندَم کژ و راست می

 پیچاندمتاباندم، میمی

 شود به آنیپس دود می

 سوزانند تنم را چنان می ۫  هاوَ خط خون

 پرانَدَم!جا میکه با جیغکی تیزتر از هر خنجری از 

 کنم تا خنکای پگاه بشویَدَمام را باز میپنجره

 ریزاندنسیمی را به تنم می

 دهد،که مرا به من آشتی می

 شوم سرشار که می

 رومکـَنَم و میهرچه ریسمان است می

 قهوه و نان و عسل بخورم.

 سوزموَ هرچند می

 های خودش را دارد!!کنم درد هم زیبائیولی فکر می

 
 گویمدروغ می

 من خوب نیستم

 ای!تو زود باور شده

 ها چاقوستدر دست بچه

 نه پستانکی

 دروغ گفتم.

 مادرم بیماراست

 پدرم دیرزمانی است دیوانه

 نان در چنگکِ کژدم است

 هاخون خوشیده بر لب

 گفتم کآسمان آبی استدروغ می

 ای!تو زود باور شده

 گِل برسرم پینه بسته

 ام است بر گُرده شیارِ زنجیر

 ام گندیده، باد کردهگربه

 سگانم همه پروارند

 ها ُپربارندگفتم شقایقدروغ می

 ای!تو زود باور شده

 ام، پرپرپراکنده

 های ناکجاهایمگرفتار دلخوشی

 پرشتابم و ُپرِ کار و در آن

 سبکسارم و کُند
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 گفتم که در جوش و خروشمدروغ می

 ای!تو زود باور شده

 گویممی من دروغ

 ام.من همیشه دروغ گفته

****** 

 
 یه مو روی دفتر

 عینکم در بشقاب

 ام ریخته روی کتابیقهوه

 هاام مرده زیر روزنامهگربه

 و نیم روز داغی است.

 ی خلوتر از خودم ام به کوچهزده

 های نردهسایه

 صنوبرها

 های پدرمسایه

 های خواهرم سربندی چادر مادر یا جورابسایه

 اش روی دیوار جهجو

 های سوسکی روی علفسایه

 ی دود سیگاریسایه

 پاهای پریشانی

 آیمرود، میمی

 کنار چناری، 

 ی خلوتر از خودم در کوچه

 اممانم، ماندهمی

 مانده است لیمو روی دفتر

 عینکم در بشقاب

 ام ریخته روی کتابیقهوه

 هاام مرده زیر روزنامهگربه

 ایست.و نیمه شبِ دم کرده 

****** 

 
چه کسی دست بر سرمان گذاشته که اکنون دست از  

دارد. این دست از کجا آمده، یا چه کسی آن سرمان برنمی

-را آورده است یا که همیشه بوده است! بوده است ونمی

اش را حس کرده دانستیم. همین است. چون سنگینی

کشیم. یا کنیم. برای همین هم فغان میبودیم. حس می

-شود. از زور سنگینی دست نمیخواهیم بکشیم و نمیمی

ماند روی سرمان. مانده است روی سرمان. شود. پس می

آنقدر مانده که بزرگ شده است. بزرگتر از سرمان. از همه 

چیز و هرچیزی. خدا شده است چون دست یافتنی نیست. 

اگر بود برش داشته بودیم. اما نمی شده است. این دست، 

سرما جا خوش کرده است. این دست سنگین،   این خدا روی

ی این دست دراز سنگین و پهن. آری پهن، انگار همه

سرمان را زیر پنجولش دارد، همان دستی که پنجول هم 

شود، که دور شود، شده است، یا چون مارکه مار هم میمی

رود در مغزمان . دستی پیچد یا میگردنت، دورگردنمان می

کند، فرو کرده مغزمان فرو کرده، فرو میکه انگشتانش را در  

جاست. دستی در بوده است. سنگینی مغزمان از همین

دهد. دستور است. دستور داده سرمان است که فرمان می

است. نوشته دارد این دست. خطش را در مغزمان چپانده 

مان را گرفته، در مان فرو کرده است، دماغدست ، در گوش

شار با زور با خنده و ساز و چنگ و مان تپانده، با فگلوی

مان، مالد به چهریناخن. این دست پشمالو خود را می

خزد، خزیده، رفته، رفته بوده مان میموهایش زیر پوست

مان را به خاک سابانده، کمرمان را است. دستی که پیشانی

مان هم رسیده، مان را شکانده.  دستش تا شکمخمانده، پای

میان پاها را دست کشیده، پس کشیده، رسیده بوده است. 

اش را در مغزمان پاشانده. این دست که بر سرمان تفاله

مانده، مهربان بوده، مهربان هم هست، دوست دارد، معشوق 

-سپوزدمان، میمکدمان، میپیچد به ما، میاست، می

سوزاندمان، سوزانده. دست آتش است و آب، خاک است و 
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چون من یا دستم که  باد، تر است و خشک و چیزی 

چسبیده به سرم. دست به سرم، وای نه، دست خودم که 

نیست، آمدند دست به سرم کردند، دست به سرمان کردند، 

دارند، چرا دست ما هم ماندیم که چرا دست از سرمان برنمی

دارند دارند، بر نمیدارند، چرا دست بر نمیاز سرمان برنمی

یم هاژ وَ دست از سرمان اچرا دست از سرمان! اما مانده

 دارند.برنمی

 
 

 فرهنگ کسرائی

 1939( 1960زادروز)

 1980کوچ به آلمان 

 آموخته ها: ماشین آالت )ناتمام(

 ادبیات آلمن و تاریخ هنر )ناتمام(

 با بازیگر تآترهای بیمشاری 1985خودآموخته تآتر: از سال 

 کارگردانهای ایرانی و آلمانی

 :کتابها

 آرش گرگینگُسست با 

 مارمولک

 چهارکتاب و نیم

 تن کامگیهای بیپروا

 نمایشنامه های رادیوئی به فارسی و آلمانی

CD شنیداری 

 گفتارها: بزودی

 خوانش دیگرگوونه از شعرهای آشنا)بزودی(

 داستانهای شاهنامه)بزودی(

 

 

 

Flag_Kneives 
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 مژگان محمدی

 

 زده زنی ماه 

 با چتری ژنده به رنگ دیروز

 آید،ی باران میهای بغض ترکیدهاز کوچه

 زدهبا نگاهی یخ

 در برودت اندوهی،

 ی قلبش تهی ز مروارید سپید فرداصندوقچه

 تا که بتوان 

 اش آویخت،ای به گوش تنهائیبسان گوشواره

 ی کفش نگاهشی شکستهبا پاشنه

 لنگ لنگان

 ی پائیز را،زدهب بسته و نمهای لزند خیابانپرسه می

 ی عاشق راگه گاهی، کلمات تب زده

 کندزند و پیرهن آرزویش را کثیف میعق می

 هنجاربسان زنی باردار از کلماتی نابه

 به ویاری زشت

 درتاریخی نامعین.

 زنی مکرر است

 هایش،نامهدر انعکاس آه سرد زخم

 ای بر دستان ماهتاب پنهانیوامانده

 هایش،ی دل نوشتهاینک در رنجابهکه 

 آسمان توری فلزی را به النه است. 

 های دور دوراز جانب

 وزد، باد می وزد سرد و سیاهباد می

 وانگاه نامهربانانه

 موهای خرمایی دخترک شعرش را

 کندژولیده می

 و چشمان درشت و سیاهش را گریان.

  2019اکتبر  2

****** 

 
 ماه،

 غمگین،

 ان عشقی ندر اندیشه

 های تردید راکوچهپس

 زندپرسه می

 وانگاه زنی در انحنای این شب پیس

 هایشدر آرزوی پر گرفتن عاشقانه

 شود.....پیر می

  2019سپتامبر 11
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 صوفیا مهرابیان

 

 همین که تویی 

 
 تو! اینکه تویی

 همین که تویی

 کنیکه اخم که می

 شودمیهمه چیز تلخ 

 زنی به منکه زل می

 کندبا نگاهی که سکوت می

 یا چیزی ندارد که بگوید

 خواهد که بگویدیا نمی

 کند، این که تویی!یا ...چه فرق می

 همین، همین که تویی

 کنیکنی و خودت را پنهان میکه لج می

 ات، سر کارتدر خانه

 و یا پشت خودت،

 شویپنهان می

 
 غش، بی تکلف خندی، بیکه می

 خندیکودکانه، از ته دل که می

 زندو همه چیز مثل هزارها درخت نوئل برق می

 همین که تویی

 کنیکه سکوت می

 زنیزنی... حرف میکه حرف می

 کنیمرا محو خودت می

 شویکه شیرین می

 انقدر شیرین....آنقدر شیرین

 نوشمام را تلخ میکه قهوه

 
 این، این که تویی

 شویکه بد می

 کنی به خودت، به منکه بد می

 شویرحم میمثل خنجر بی

 کنیبُری، قطع میخراشی، میمی

 توانی بدرخشی، سردِ سرد!!و هنوزمی

 
 همین، همین که تویی

 که تمام مهر جهان،

 تواند از انگشتانت چکه کندمی

 بر تمام خشم جهان،

 ی من است که در سینه

 توانندو دستانت که می

 پوست من مخملی ببافنداز 

 ی تن جنون اندازه

 هایتو لب

 از آتش، پیراهنی بدوزند بر پیکر من

 هایتو بوسه

 هایمدو تا بال نرم بکارند بر شانه

 تا بپرم تا اوج

 این که تویی

 همین، همین که تویی

 همین تو را..... چقدر دوست دارم!

****** 

 از جنس چه بود آن

 
 از جنس چه بود آن؟ 

 راس از زخم تازیانه و تکفیر که بی ه

 با جاودانه ترین تیشه

 تراش دادمش

 به دستان توانگر خویش،

 پس سجده بردمش

 نمود؛که به هیبت خدا می

 مرگیگانه و بی

 
 از جنس چه بود اما،

 که با دست بی رمق بادی، به ناگهان،

 در هم شکست

 و تلنگر باران 

 او را،

 غبار یادی انگار،

 بر ذهن پیر برگی زرد، شست. نشسته
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 از جنس چه بود آن؟ 

 که به دستان توانگر خویش

 تراشیده بودمش

 نمود و جاودانکه یکتا می

 
 از جنس چه بود آن...؟

****** 

 بی که زبان گندم را

 
 بی که زبان گندم را

 وقتی که خاک با دانه سخن گفت،

 فهمیده باشم

 دشت را تا هنوز،

 عاشقانه،

 امالتهاب دویده پر

 و شیب تند کوه را

 نفس زنان و عرق ریزان 

 بی که دانسته باشم

 ابر با قله چه گفته بود

 
 امو جسورانه تن به آب سپرده

 بی که پی برده باشم

 در دریا چه بوده که رود،

 همواره پر شتاب و مصمم

 به سوی او رانده است

 
 اینک پاسی به آغاز زمستان مانده است 

 جیرجیرکی دلتنگکه 

 در سرم

 خواندبه زمزمه تلخ می

 حاشا که هنوز مور را نیز، 

 وقتی که گفتگوی زمین با دانه را

 کند،تعبیر می

 دریافته باشم

******* 

 

 پسرم
 های تو گل داد هر بهار که در چشم

 خطی کشید زیر چشمان من، 

 به یادگار

 تردت جوانه زد  هایهر ساقه، که بر گونه

 برگی چید 

 ی من های جوانیاز شاخه

 وقتی بهار، 

 دوید با شتاب می

 در تارهای پیکر تو 

 آهسته خزان، 

 از البالی گیسوانم 

 لغزید، می

 تا توان دستانم 

 
 ام، ای گل!باغبان زبردستی نبوده 

 ات اما، به اشک امآب داده

 های هستی تو راگلبرگ

 ام، به عشق رنگین کرده

 بسیار، چه بسیار،   و چه

 ام به خار خستیده 

 تا شرمسار باغ نباشی 

 
 ای، سترگ و ستبر شده 

 ای نهال کوچک من! 

 شود ات تنگ میو دلم برای کودکی

 های کوچک نرم برای آن دست

 ی دامنم که گوشه

 بزرگترین پناهش بود 

 ی طالیی برای آن ستاره 

 -که سهم من از آسمان بوده است    -

 ام که کران سینه

 کران کهکشانش بود بی

 
 ت باد نور! نُوش

 اینک که غره و سرمست 

 کشی سوی آفتاب قد می

 ات چه تنگ شده استدلم برای کودکی

 



 14  شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

68 

 

 حمیدرضا مهنانی

 

 طریق 

 
 طریق, همان چیزی که ما را گمراه کرد

 ای که نفهمیدیم چطور گذشت    همین راه آمده

 ! همان چیزی که ما را به شرط کمال، حمال کرد.طریق

 ی جاودانگی کرد های نجاتی که ما را روانههمان راه

 کرد......همان که همیشه همه چیز را وصل می

 به انا علیه راجعون 

 -هاییبه کودتای بندر عباس و به یازده سپتامبر و به هزاره

 که هزار پاره شدند و

 و امثال آن....طریق استریت حتاهای والبه گرگ

 حّرم به شلمچه به کربالی پنج به عالوه یک   به کّرم به

 هایی که نفهمیدیم آخرش از کجا زده شد!به بمب

 
 به ساختار شیوه خنده خنده با قرائتی

 به تل زینبیه و  

 به گلی که ما را به جام جهانی برد.

 
 های بازرگانی بین دو نیمه به پیام

 اول که او نیز وقت شکار سیگنالی نداد  به همراه

 
 طریق همان آهی که منصور در فینال کشید

 دانندطریق همان سیبی که همه او را سبب می

 آنکه سرنوشت ما را هم حالت آلتش کرده و هم

 طریق....طربق .....طریق

 
 تفکر تحمیلی و تحمل اُخروی 

 های مردتر از پوریای ولیاز بیوه

 -روازه دوالب و شام و اربیل و نخجوان تااز پارک وی و د 

 نون والضالین و الی مسکو 

 برد از این خانهطریق همان که یاران را چه غریبانه می

 ها باز پروانه و و پروانه پشت پروانه، پشت پروانه

 ست پروانه پروریماین است که ما عمری 

 

 ست این طریق چه زندان بی دریچه ای

 ست چه زندان بی دریچه ای

 
 -شان توان سربلندییی که همههای بلند آاللهچه دشت

 ها. ای بیش نیستند آاللهندارند و چون دیگر آالله

 ندقشنگند اما سرخم

 
 شان نیزباقی

 به قید قرعه 

 الله الله  

 تکه تکه 

 پله پله

 اربن اربا  

 تا الی عرش اعال

 
 هایی که دکه دکه چه بینهایت اپورتونیسم

 عفونی  گندیده و

 لکه لکه 

 از پاتایا تا صامرا و الی مکه

 
 درشادی سکوت و در عزا شلوغ و 

 از معضل سن بلوغ

 عاشقانه عاشق فروغ

 از کریم خان تا فوزیه بوق و نیم کالج و همش بوق

 چمران و آزادی و انقالب نیم کالج و نیش ترمزو بی وقفه بوق

 از هفت تیر تا ترافیک تنگ توی سی تیر 

 دوغ و دروغ و سبقت غیر مجاز...بوق و  

 
 رسد شود و به ترویج میطریق تعریفی که تشریح می

 تا ته دیگی شود از احادیثِ صادره از 

 نوفل لوشاتو  

 تیکاف و فرود و درود و سرود و 

 و کبودزرد و مریض 

 تا الی بهشت زهرا 

 
 ست این طریق چه زندان بی دریچه ای

 ست چه زندان بی دریچه ای
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 تناقض تصاعدی، هم در فراز مصطفی و هم در وجوه نیچه

-ای، هم در قبایل یمنی و امنی و بدوی و ترادف رسانه

 نبوی و علوی

 شریعت میالدی و نزول قمری 

 هم در آئین کلمبیا و مکزیک وشیلی 

 و نیز

 بومیان مناطق ساحلی 

 
 -مان و هزار بار جابجامان به اینجایطریق از آنجای 

 همه جای ما و  شود دریم

 و نشاید از بزاق و حلق تا غایت

 بر ما نشانده شده است طریق 

 
 طریق یعنی سکس و بمب و پول و خون و ریشخند

 ها درایاالت و والیات مراوده 

 روی پرده جنگ و ننگ و نفرت 

 پشت پرده اما

 ماچ و لبخند و عزت ارادت و 

 
 ست این طریق چه زندان بی دریچه ای

 ای ی دریچهچه زندان ب

 اهلل ها و کوپن و مهتاب و روحها و فالودهشالوده

 دارِ بی سرو پاهای ستارهسرلشکران و سفله

 های واحد محترم سوم سیمادالل

 های خسته آزادی ماهیچه

 های ریزبین حیاط دانشگاهدوربین

 ور به عطارها بیمارهای بدون بیمه و حمله

 بوعلی های سوغات هفت شهرو توصیه 

 ها غزه و بدر و اُحد و خندق و سهروردی

 تا الی افالطون  

 همگی گلمالی شده در طریق 

  
 -پس کجاست راهی که فقط از من باشد و از پیش من

 -بوده و در حین من بنماید و پیش رو نیز پر از بذر من

 -ی طریق هرگز راه ما رااز ما ما بروید و سایه باشد در آن

 ماید از خویشتن کج نن

 ای کاش نداشتیم این طریق

 و ای کاش نبود این طریق

 
 لیر بدبختی پینتر تا شاهاز خون درگلوی گربه

 های دستفروشان متروی دردشتاز شمیرانات تا دردل

 -های رسالت تاهای ایستگاه تاکسیاز حال باصفای راننده

 الی ونک 

 -همشان شنگول و اما پر از دردهای سرد و سردردهای

 و .... سرد

 -های کوروش کبیر بی نظیر و نادر کم خواباز خونریزی

 ی فینتا سرخی گرمابه

 -از امپراطوری اتریش و از آپارتاید و از اتحاد زمینی تا

 تاتارو تیمور و مسعود و طالبان .

 
 از انفجار نور تا همین انتقام کور 

 از قالیچه سلیمان تا توپولف و بوئینگ 

 یان و از زیر پل سید خندان از جانیان و از فدائ

 تا نوجوانانی که خالصه در سرنج و سیخ و منقلند 

 -تر ازاز آنان که نایب و زیاره شدند به مریخ و ماه و آنطرف

 زمین 

 ها وطوفان شناز الی به الی تپه

 -از خشم پهباد و طواف از اهوازو بوشهر و تهران و 

 باختران و الی کرمان 

 
 ست این طریق ایچه زندان بی دریچه 

 ست چه زندان بی دریچه ای

 
 نفس بکش تمام شد هوای شهر. 

 شکسته شد تمام قاب آرزو 

 ترانه قطعه قطعه شد

 سکوت هم در این میان

 براده شد 

 براده شد 

 براده شد 

 چه مانده است

 هیچ دگر
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 بجز عفونت و نزول

 کجاست جای یک دم عاشقی؟

 باد شود هوار زد برویکجا چگونه می

 دگر تمام شد صدا 

 گوشی دگر باکره نیست

 
 ست این طریق چه زندان بی دریچه ای

 ست چه زندان بی دریچه ای

 

ست که در یک سال هنرمند جوانی حمیدرضا مهنانی

به جمع کارگاه در فرانکفورت پیوسته. در  -2019-اخیر

نویسنده و همچنین  اوکارگاه بیشتر شعر خوانده، اما  جمع

را در این  سابقه بیشتر او و بازیگر تآتر هم هست.ارگردان ک

تآتر سراغ گرفت و کارهایی   بایستی در ایران بویژه در  عرصه

 از جمله »ترانسمی ترها« که به روی صحنه برده است.  -
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 شعری از راینر ماریا ریلکه 

   نسب؛ فرشته وزیری ترجمه از آلمانی

 
 هایم را تاریک کن, باز می توانم ترا ببینم چشم 

 توانم صدایت را بشنوم، هایم را ببند، باز میگوش

 توانم به سویت بیایم، بدون پا می

 توانم تو را به خود بخوانم. بدون دهان می

 کنم هایم را بشکن، باز تو را لمس میدست

 سان که با دستم،با قلبم، آن

 بازدار، مغزم خواهد تپید، قلبم را از حرکت 

 و اگر به مغزم آتش زنی،  

 تو را در خون خویش خواهم برد.

****** 

 شعری از سیلویا پلت  

 

 ی دختر دیوانه  عاشقانه 

  نسب؛ فرشته وزیریترجمه از انگلیسی

 
 گذارم چشم  بر هم می

 افتد و تمام جهان مرده بر خاک می

 شود زاده می گشایم و همه چیز دوبارهپلک می

 )فکر کنم فقط ساخته ذهنم بودی(

 روندستارگان رقص کنان بیرون می

 های سرخ و آبیدر جامه 

 تازد و سیاهی مطلق به درون می

 گذارم  چشم بر هم می

 افتد و تمام جهان مرده بر خاک می

 بردی خواب دیدم مرا جادو کرده به رختخواب می

 بوسیدی وار مرا میو دیوانهخواندی زده برایم ترانه میماه

 )فکر کنم فقط ساخته ذهنم بودی(

 بازد افتد، آتش جهنم رنگ میخدا از آسمان می

 کنند اسرافیل و شاگردان شیطان خروج می

 افتد گذارم و تمام جهان مرده بر خاک میچشم برهم می

 گردی گونه که گفته بودی باز میکردم همانخیال می

 رفتمت از یادماما پیر شدم و نا

 )فکر کنم فقط ساخته ذهنم بودی(

 داشتم به جای تو باید مرغ توفان را دوست می

 گردد  الاقل به وقت بهار فریاد زنان باز می

 افتد گذارم، تمام جهان مرده بر خاک میچشم که برهم می

 )فکر کنم فقط ساخته ذهنم بودی.(

****** 

 هانس مگنوس انتسنزبرگر 

 نسب؛ فرشته وزیریترجمه از آلمانی/  دیگریآن 

 
 خندد، آن دیگری می

 هایش را دارد،غصه

 دارد،چهره مرا با پوست و مویم زیر آسمان نگه می

 ریزد،کلمات را از دهان من بیرون می

 پول دارد و ترس و گذرنامه، 

 دارد،ستیزد و دوست میمی

 شود،آشفته می

 قرار.و بی

 
 اما من نه،

 ام، من آن دیگری

 خندد،که نه می

 ای زیر آسمان دارد،نه چهره

 ای در دهان،نه کلمه

 آنکه با من و خویش

 بیگانه است.

 نه! من نه! آن دیگری، همیشه آن دیگری!

 شود نه مغلوب، آنکه نه غالب می

 ای ندارد، آنکه غصه

 شود.و برآشفته نمی

 
 آن دیگری!

 تفاوت است.که وجودش برای خودش بی

 شناسمش،آنی که من نمی

 داند که کیست. وهیچکس دیگر هم نمی

 آشوبد،آن که مرا بر نمی

 آن منم!
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ادبیات نقد و بررسی
 

 

بنسمهدی استعدادی شاد، هادی محمدی، فرشته وزیری 
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 مهدی استعدادی شاد

 
 )در یاد هُما ناطق(   اگر غم لشگر انگیزد... 

-میخبر ناگوار را    نخست  روز سوم ژانویه دوهزار و شانزده،

وداع کرده است.  و ما از زندگی دو روز پیش ما،م که هُوشن

م و سپس به نزمیبه رهام تلفن  ریوف ی خاطربرای تسال

ان خانم ناطق ارها از نزدیکترین یسالکه در این  ؛رازمیک

عکسی از او  از طریق ایمیل و هاند. رازمیک لطف کردبوده

  .مشومیلطفش  سپاسگزارفرستد. میرا برایم 

* 

خورشیدی که ایران روزگار سیاه و   های شصتدر آغاز سال

 هما ناطق برایم نقش آموزگار  کرد،آوری را تجربه میدلهره

 بیش  ،را داشته است. از او  تأمل کردن  مربیو    حقیقت جویی

توجه به پیشینیان روشنگر)آخوندزاده و میرزا   ی،از هر چیز

حرمت گزاری به صادق هدایت را آقا خان کرمانی( و بویژه 

و بی شیله  تقاگرفتم صد یاد بود که آموختم. از هما هم

 پیلگی یک ارزش جاذب است. 

 انصافالتزام به    در  وهمراه  یادش برای من همیشه با خوشی  

دست بر سینه  اش  در بدرقه  ها زنده است.در بازگویی روایت

های زیر را بنابراین عبارت .ایستمبه احترام میگذاشته 

 آورم.همچون ادای سهمی در بزرگداشتش می

* 

 پس سرانجام نوبت دکتر هُما ناطق شد؟!

ی رها یعنی از خیر زندگی گذشت یا این که از شّر غمناک

 گشت؟ 

شدن و گذاری که روزگار اندوهباری را برای یاران و  

دوستدارانش رقم خواهد زد. چنان که آشنایان، به دورانی 

ای از میان نیکان روشنی بخش دیدند که یگانهناگوار، می

-شود. غم لشگر انگیخته بود. ولی دوستان ما نمیکم می

ازند و توانستند مثل حافظ با ساقی یا شخص دیگری بس

 بنیاد غم را براندازند.

* 

هُما ناطق، درگذشته، بانویی عاطفی در قلمروی احساس و 

مهروز در روابط انسانی بود. خودانگیخته و هوشیار در  

 یافت. در پی ابتکار بود. قلمروی کردار اجتماعی حضور می

ای مرفه و فرهنگی، با اجدادی در زنی، برآمده از خانواده

آزادیخواهان مشروطه خواه و مخالف جهل پراکنی شمار 

مرتجعان؛ وی بویژه مدیون پدری عالم و مهندس بود. پدری 

ی علم که فرزند را از جوانی به خواندن کتاب و مطالعه

 کرد. تشویق می

هُما در جوانی هوشیارانه از دام نظام آموزش و پرورشی 

دبیرستان فرمانبردار و مطیع ساز گریخته و از همان زمان 

 آزادگی را به منش خود بدل ساخته بود. 

ها پیش از انقالب پنجاه و هفت ازدواج کرده و دارای  سال

دو فرزند شده بود. اما سپس، در دوران پس از انقالب، هم  

گریز از ایران و هم جدایی از همسر را تجربه کرد. جدایی از 

توانست به اختالف نظر سیاسی و تفاوت همسری که می

 روش و کردار نیز مربوط باشد. 

آنزمان  بحث داغی میان روشنفکران مستقل بر سر دوری  

جریان داشت. شورایی   "شورای ملی مقاومت"یا نزدیکی به  

 که از آغاز روشن بود دست پرورده مجاهدین است. 

اسالم "بر این منوال انتقاد و چالش یا همکاری و همنوایی با  

ای برای فرهنگیان و فعالین ه، موضوع تعیین کنند"راستین

توانست شامل حال رفت و نمیاجتماعی بشمار می

 هایی نظیر هُماناطق نباشد. شخصیت

به هر روی تصمیم و اقدام مربوطه افراد، در آن زمان، به 

 انشعابات و اتحادهای مختلفی منجر شد. 

برای آن که مسئله تفاوت راه و روش ناطق از دوستان 

سر شناخته شود، الزم است به مطلبی پیشین و حتا هم

رجوع کنیم که در خود اشارات چندی را دارا ست. یعنی 

نوشت  "س. سرابی"آن مطلبی که هُما ناطق با نام مستعار 

)مرداد 9شماره  "زمان نو"و سی سال پیش در نشریه 

ای نامه"( چاپ پاریس زیر عنوان 1985ماه اوت  -1364

های ن نو یکی از ایستگاهمنتشر ساخت. نشریه زما "دیگر

بیانگری و انتشار افکار ناطق بود. نقل این مطلب از این رو  
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الزم است که اعالمیه دستجمعی روشنفکران برای  

اش سخنی درگذشت ناطق از نشریه زمان نو در کارنامه

 نگفته است. 

انقالب "باری. اشاره اصلی مطلب سرابی)ناطق( به 

گردد که مبتنی بر ن برمیدر سازمان مجاهدی "ایدئولوژیک

 شد. ازدواج رجوی و عضدانلو تعریف می

ای از مطلب را با نثر خودش بیاوریم تا بهتر است که گوشه

 مستند گفته باشیم:

اما اگر نیک بنگری، این گریز از بختک گذشته که کابوس   "
وار به دنبالمان روان و دوان است، فرار از خودمان، تاریخ 

 ودمان است.خودمان و فرهنگ خ
ای از وجود من و تو این دیگری، با همه کراهت، اگر پاره

نباشد، در هر حال بخشی از گذشته و حال و فردای ما ست، 
ایم و در ایم و دستکم انگاشتهکه چنین به هیچش گرفته

دور شو، راه من راه تو "گردانیم کهرهگذرش روی بر می
 ."نیست

مکد، ار خونم را میچکنم که این دیگری هم اکنون زالوو
عاشقانه بر جسم و جانم پیچیده است و مرا همچون تفاله  

ای که در سبد تاریخ هم جا مانده از قرون ، همچون زباله
 ندارد، وانهاده است...

ای خواننده، دیگری، بی نشاط بهار ما، یادهای ما، تبلوری 
از شکست جاودانی ما به هر گام و هر اقدام؛ دیگری هشدار 

ای من تو ای بی خرد که گمان برده"که  "هوگو"اک دردن
 ."نیستم
ای بیاورم، تا ببینی که هر شناعت و هر خیانت دیگری نمونه

ایم ُپل بسته  "شود، گویی کهبه حساب من و تو گذاشته می
 . "تا بگذریم از آب روی خویش

بشنو که در سازمان مجاهدین خلق ایران، ازدواجی روی 
شین ابریشمچی با مسعود رجوی. نخست داد، میان زوجه پی

ای همردیف شدند و سپس همسر. ازدواجی که شاید مسئله
هم  نبود و همه قِر و اطوار معمول را در بر داشت که من و 

شناسیم، و در این روال که به مثل، بر سر مراسم تو هم می
؟ "خواهیدمهریه هم می"پرسید:عقد مسعود از مریم می

خواهم، یک عدد آرم بله می"داد که وعروس هم پاسخ می
و دیگر کرشمه و آخ جون   "سازمان... فهرست نام شهدا و...

ها که این گونه مراسم به دنبال و واخ جون و نکن همچنین
 دارد...

در این میانه یک نگفت که ای خالیق، این سازمان 
مجاهدین کدام عمل شنیعی را مرتکب شده است که با 

بیگانه است؟ یادشان نیامد که حضرت فرهنگ و تاریخ ما 
رسول خودمان، به سالمتی یازده زوجه ستاند و مریدان را 
به برگزیدن چهار زن مفتخر کرد. این هم بس نبود، باقی 
لواط و زنا را به بهشت و در کنار حوریان و غلمان حواله داد. 
مگر آن خاتم االنبیاء همسر زید را به زنی نگرفت؟ پس این 

 "و هوی بی اساس بر سر چیست؟همه های 
* 

 "س. سرابی"هُما ناطق که در مطلب یادشده اسم مستعار 

 "ازدواج ایدئولوژیکی"را برای خود برگزیده بود، به سنجش  

مجاهدین پرداخته و آن را در ادامه سنت رایج در صدر  

اسالم دیده است. نگاهی که دو سه دهه از زمانه خود جلوتر 

حقوقی زنانه را در تمدن اسالمی  بود و در ضمن بی حق و

کرد. وی همچنین از فریفتاری و جنجالی بودن افشا می

تبلیغات سازمانی که پیرامون آن ازدواج برپا گشت انتقاد 

ای چون غالمحسین کرده و به نکوهش دوستان نویسنده

ساعدی نشسته که برغم این توصیفات در آن مقطع زمانی 

 ن متمایل گشته بودند. به همنوایی با سازمان مجاهدی

اما این مطلب سوای واکنش به بیرون نویسنده همچنین از 

گوید. شکل گرفتن یاس و ناامیدی درون مولفش هم می

چنان که در آغاز مطلب خود را به قرار زیر به مخاطب 

ای خواننده، گر تو نیز مانند من رسته  "کند که،معرفی می

ادم از خطاها باشی، بدا به ها و نها، پشیمان از گفتهاز دسته

حالت و روزگارت... تو نیز، سرگشته و فرو هشته، در ستیز 

ای، با با خویشتن خویش، زار و نزار، به کُنجی نشسته

بینی ها بر زبان. تو نیز آنچه را میها بر دل و ناگفتهناسروده

 "بینی.خواهی نمیخواهی، آنچه را که مینمی

* 

از منظر الگوی رفتار فرد بالغ در یادها هما ناطق، آنگونه که  

توانسته از بیست و سی سالگی خودبنیاد گشته و مانده، می

به فراخور زمانه و موضوع در همنوایی با حافظ ابیات زیر را 

، "زدیم بر صف رندان  و هرچه بادا باد "خوانده باشد که، 

 . "ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را "یا که گفته باشد:
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ی درخشانی از خود هر حالت، در فرجام زندگانی، کارنامهبه  

بر جا گذاشت زیرا که هیچگاه نه از صراحت بیان دست 

 کشید و نه از هماوردی با بیداد و نیرنگ. 

او اندکی بیش از هشت دهه زیست؛ که بطور عمده با 

ی اخیر ایران گذشت. پژوهش و بازخوانی تاریخ دو سده

برجستگان تاریخنگاری معاصر ساخت. زیستنی که وی را از  

زمانی نزدیک به هفت دهه در قرن بیستم و یک دهه و اندی 

سال در آغاز هزاره سوم میالدی وقت داشت تا با قلب و 

مغزش )یعنی با حس و عقلی توامان( دنیا را درک و دریافت 

های فراگیر دیپلماسی جهانی کند. همچنانی که به پلشتی

سیاسی قدرت پرست اشاره داشت،  های و دسیسه جریان

از ما ست که "شد و  اشکاالت بومی ایرانیان را نیز یادآور می

 گفت. می "بر ما ست

در زندگی کمتر تحقق آرزوهای عمومی خود را دید. شاید 

پنجاه سالگی همیشه یأس،  -بهمین خاطر از چهل

افسردگی و دلواپسی را چون آوار پیش روی خود داشت. آن 

بیقراریش که فوری در چشم مخاطب کنجکاو  التهاب و

خاست. در هر صورت گشت از این واقعیّت برمیآشکار می

شد. مشکلش با محیط اطراف فقط به حاکمیت خالصه نمی

چرا که عیب و ایراد اپوزیسیون واقعا موجود را نیز به 

 کرد.صراحت بیان می

ایکاش در رابطه با یأس و ناامیدی که به دوران تبعید 

یافت. شاید زمزمه این کرد بیشتر تسال میهرروزه تجربه می

ز انقالب زمانه  "شد که،ابیات حافظ برایش مرحمی می

 . "ها هزاران هزار دارد یادعجب مدار که چرخ/ از این فسانه

ها و دلواپسی یادشده و نیز اقامتی باالی چهل به رغم بیزاری

لیس، فرانسه سال که در فرنگ با تحصیل و تدریس در انگ

و امریکا داشت، نه فقط به سرزمین و زادگاه خود وفادار ماند 

بلکه در یکرنگی و خود سنجی عهد نشکست. همواره دغدغه 

کشور و بهبودیش را  کنار رشد آگاهی خویش در پیش 

 داشت. 

ی پایانی عمر به تغییری اساسی در بینش و در دو دهه

گاهشمار دیگری معنویت جویی  رسید. چنان که تقویم و 

داشت. ی خود خوش میرا برای تشخیص زمانه و شناسنامه

های ادیان تقویم و گاهشماری که دیگر مبدا خود را از افسانه

ابراهیمی نگیرد و راه به تاریخ و آئین پیشا اسالمی ایران 

ی اخیر الهام معنوی خود را برد. چنین شد که به دو دهه

 جُست.در دین و رهنمودهای زرتشتی می

ی واندی سال پایانی را به تجربهازهشتاد سال عمرش، سی 

ی تبعید، در ایران و در خارج تبعید گذراند. پیش از دوره

دبیرستان و دانشگاه دیده و به تدریس در آکادمی پرداخته 

های بود. پژوهش تاریخی داشت. مقاله، رساله و نوشته

بند. نثرش روان اش برای اهل کتاب آشنا و جذاانتشار یافته

آمد و هم و دلنشین بود. هم از پس جدیت تحقیق بر می

 های ادبی را از آن خود کرده بود.جاذبه

از رفتار سیاسی ناروادار و سرکوبگری هئیت حاکمه همواره 

هایش فقط ناراضی و ناخشنود بود. بنابراین روند ناخشنودی

 شود. به اعتراض علیه رژیم والیت فقیه خالصه نمی

او که از سی و پنج و چهل سالگی در شمار نویسندگان 

متعرض بود، نگرشی انتقادی به اوضاع ایران داشت. از اینرو 

هایش همنوایی با ایدئولوژی زمانه پهلوی دوم  و خودستایی

کرده، نکرد. در آن دوره برای گسترش اعتراض خود تالش 

 د. گشته بوجُسته و با همنظرانی همراه و همدل همیار 

از زندگی در فرنگ آموخته بود که مدرنیزاسیون اقتصادی 

بایست با رشد مشارکت سیاسی مردم و تحول فرهنگی 

هماهنگ شود. واال نتیجه رضایت بخشی برای کشور نخواهد 

 داشت.

در ارزیابی تبار و جنم روحانیت شیعه و شناخت زیر و بم 

اصطالح   های چندی بهرفتارشان، او خبره و ورزیده بود. سال

ی تاریخی قاجاریه را کاوید. از علما دود چراغ خورد و دوره

این رو بهتر از هر کسی پیچ و خم نظام خلیفگانی و ابزار 

شناخت که با مردمان جامعه چه خواهد اش را میروانگردانی

اش در مورد اخیر همین  کرد. برای شناخت وسعت دانایی

ی را در دانشگاه نکته بس است که تاریخ امپراتوری عثمان

 تدریس کرده بود. 

باری. شرح حالش چنین نمودار است که در مخالفت با 

 سلطنت استبدادی پهلوی دوم و پیامدهایش نیز در صحنه 

ظاهر شده، و در ادای سهم مشارکت اجتماعی حتا با صدمه 

دیدگی تاوان پرداخته است. چنان که تجربه شکنجه و 

های بیرون و در خرابه زخمی شدن توسط ماموران امنیتی

 شهر رها گشتن را داشت. 
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بنابراین به کفایت تاوان رویکرد انتقادی و متعهدانه خود را  

پرداخته بود. این نکته را نبایستی از زندگینامه وی کنار 

گذاشت. هرچقدر هم که سیطره فقیه بر ایران برایش 

ناگوارتر شده باشد. در هر صورت میزان نامالیمات اخیرش 

ا همان ترک اجباری ایران محبوبش بیش از هر چیزی ر

مشخص کرده است. نامالیماتی که یأس و افسردگی بدنبال 

کردند. ها و آرزوهایش را دست نیافتنی میداشتند و آرمان

-او نمونه برجسته نسلی بود که در این سه چهار دهه لحظه

ای از شّر یأس و افسردگی خالصی نداشت. برغم تمام تالش 

 چالشی که برای بهبودی وضع انجام داده بود. و 

به واقع گسترش نیرنگ، ریا و اضمحالل اخالقی در کشوری  

داد. سیاهکاری که انقالبش مالخور شد، او را بشدت آزار می

حاکمان و رفتار اپوزیسیونی که از این ندانم کاری به نمونه 

غلتید، در سه دهه پایانی زندگانی وی را بس بعدی در می

 ساخت. آزرده خاطر 

تاوان مخالفتش با رژیم خلیفه خودکامه، بدین ترتیب، 

تر گشت. اشاره زیر هم الزم است که طاقت فرساتر و سخت

های تاریخی یادشده هموند کانون خانم ناطق در دوره

نویسندگان بود. او همواره از تریبون این نهاد اعتراض خود 

است. مناسب با این  کردهرا نسبت به بیداد حاکمان بیان 

که کانون به چه وقتی در داخل یا خارج کشور فعال بوده 

است. البته او در دوره پایانی زندگی خود، که دو دهه گوشه 

گیری از فعالیت اجتماعی را در بر داشت، از کانون 

 نویسندگان در تبعید نیز فاصله گرفته بود.

* 

شنیدم، به   آن روز، پس از این که خبر ناگوار درگذشتش را

یادش دیوان حافظ را گشودم و روبرو شدم با غزل زیر که 

 چنین آغازی دارد:

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست 

 در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

کرد که در یاد خانم ناطق سرگردان حافظ به واقع یاری می

برد. اش راه به رهیافت درستی مینشوم. اشاره و نشانه

 همانطوری که خودش وعده داده:

 به نا امیدی از این در مرو بزن فالی "

 ."بود که قرعه دولت به نام ما افتد

 
در غزل حافظ که در تقابل با زاهد ظاهر  "ما"به واقع آن 

گیرد، ضمیر اول شخص جمعی بود که شامل پرست قرار می

 شود. جمعی که نظر به ژرفاحال هُمای نازنین نیز می

 گشت.داشت، از ریا کاری بری بود و در پی فریب مردم نمی

با این حال بر این نکته تاکید کنیم که سراغ حافظ را  

گرفتن، آنهم در وقت وداع نامه  دکتر هُما ناطق، امری 

عادتی و اال بختکی نبوده است. چرا که هُما ناطق در آخرین 

حافظ   ای را برای خوانشپژوهش منتشر ساخته، دریچه تازه

 گشوده است. 

-هایش، در روندی خودویژه،  مداری را تکمیل میپژوهش

های موثر در تاریخ معاصر)سید جمال، کردند که با شخصیت

ملکم و میرزا آقاسی ...( و شناخت نهاد روحانیت آغاز شده 

رسید و به نقد ایدئولوژی رایج و زیبایی شناسی سنتی می

-ه را تاکنون تقویت های واپسگرایانکه هر دوشان نگرش

 اند. کرده

های دوران قاجار و ارزیابی جنبش هُما ناطق که در بررسی

-خواهی را خاطر نشان اش نقش آالینده مشروعهمشروطه

-هایی میزنیساخته، در بررسی اثرحافظ به چالش با گمانه

اند. چنان که از پردازد که وی را مُصادره به مطلوب کرده

خدمت توجیه جهان بینی این دار و  این میان حافظی در

 آمده است.دسته عقیدتی یا این و آن فرقه مذهبی پدید می

اما ناطق که، با صراحتی روشن، ابهام ذهن و رفتار روحانیت 

کرده که در همدستی با سلطنت شیعه در ایران را آشکار 

استبدادی همواره مانعی برای ترقی و پیشرفت اجتماعی 

ی دیوان حافظ پژوهش خود به خوانندهبوده، در آخرین 

هایی آموزد که روش جدیدی را پیشه کند و فراتر از اُفقمی

برود که تفسیر سنتی تاکنون از شاعر کالسیک بدست داده 

 است. 

* 
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توانیم گوشه دیگر غزل اکنون، با این دانسته، بی دغدغه می

حافظ را بخوانیم و مطمئن باشیم که مفاهیمی چون 

موجود در ابیات پائینی سوء  "صراط مستقیم"و  "طریقت"

تفاهمی را باعث نخواهند شد. دیگر عرفان امروزی و 

تواند خواننده را بی اعتنا فونکسیونال) یعنی طریقت( نمی

های اخیر به تحوالت نظری سازد که اندیشه و فلسفه قرن

برای انسانیت به ارمغان آورده و دوران پسا متافیزیکی را 

 است. رقم زده 

شود که دل همچنین هوشیاری یادشده مانع عقبگردی می

های ی ببندیم که طعم و مزه دین"صراط مستقیم"به 

ابراهیمی را دارد. بنابراین با خیال راحت به خواندن غزل 

 ادامه دهیم که:

 در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 

 در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست 

 نماید بیدقی خواهیم راندتا چه بازی رخ 

 عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست 

 چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش

 زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست 

شود که به البته فراغبالی یادشده باعث این امر خیر هم می

) آگنوستی سیسم( ناکارا و ایستا نیفتم.  "هیچ ندانی"دام 

آمیز ترین اشکال خودش فرد دانا  جهان بینی که در اغراق 

 کند. را ناتوان از کسب آگاهی در مورد جهان قلمداد می

ازاین رو باقی ابیات را بایست با همان اعتماد به نفس قبلی 

خواند و از پیشنهادهایی بهره گرفت که ناطق در 

بدست داده است. از جمله  "خنیاگری، می و شادی"

ین است که بدور از پیش بارزترین این پیشنهادها، یکی ا

داوری سراغ دیوان حافظ برویم. در کنار این پیشنهاد، ناطق 

خوانش خود را نه نقد اثر ادبی که نگاهی به دیوان حافط 

 همچون دانشنامه دانسته است. 

در همان مقدمه کتاب)طرح کار(هدف پژوهش خود را 

ها های سرودهشناخت دیوان حافظ از راه کنکاش در واژه

و  "تاریخچه می"واند. او که از راه غور و بررسی در خمی

های نوشانوشی و شراب نزد شراب نوشی به صرافت فهم واژه

حافظ رسیده، بر خود الزم دانسته که دیوان را بدور از داو 

های و پیشداوری در نگر گیرد. در این راه از فرهنگنامه

به ریشه ها بهر جُسته تا  های تاریخی  و تذکرهموسیقی، متن

ها برسد که شفافیت آغازینشان به مرور زمان و با واژه

 دخالت مفسران مُکدر گشته است. 

او نتیجه سبک خوانش خود را در این نکته خالصه و مطرح 

در اصل در مفهوم  "حافظ"دانستم لقب "سازد که می

سرودگو و سرود خوان و قوال است و نه الزاما از بردارنده 

 . "قرآن!

توان  سرلوحه پژوهش ناطق در دیوان نکته را بواقع میاین  

ای از نام و مرام حافظ دانست که با بدست دادن سیاهه

پیشینی و استفاده از دانش موسیقیایی و شراب  "حافظان"

نوشی حس شنوایی و چشایی خواننده را در هنگام مطالعه 

 سازد. حافظ فعال می

 
از آن عواملی هست که  این حساسیت آمیزی خود یکی

ناطق را در عادت زدایی از باور رایج نسبت به حافظ یاری 

طلبیده است. داده و درک و دریافت پیشینی را به چالش 

یابد که ما پسزمینه این چالش هنگامی بیشتر اهمیت می

درک و دریافت رایج را در نظر بگیریم که چیزی جز تمدن 

راب نوشی خوار و حرام اسالمی نیست و در آن موسیقی و ش

دانسته شده است. در پیامد واکنش انتقادی ناطق بدین 

شود از هر االهیاتی  ای و قشری است که میباورهای فرقه

 فاصله گرفت که هنر ستیز و نافی لذت باشد.

و بواقع برای وداع نامه تاریخنگاری که چنین رویکرد زیبایی 

عنی زنده یاد هُما ای را پیش روی ما قرار داده، یشناسانه

ناطق، چه پایانی بهتر از این گوشه دیگر غزل حافظ که 

 سروده است:

 هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

 کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

 بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

 ...خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست
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 هادی محمدی

 
 مـا و رمـــــان

 برگردان به فارسی: شنو رحیمی

  
-رمان به مثابه مهمترین ژانر ادبی عصر مدرن به حساب می

ی جهان بورژوایی ست. جهانی هآید که نمایانگر حماس

آشفته و نابسامان که در آن دیگر ژانرهای تراژدی، ایپیک و  

اند و نثر هخود را از دست داد هنقش و جایگا لیریک

ی رمان با جهان آشفته و نابسامان بورژوازی  هآشفت

ها در نسانسازگاری کامل دارد. یعنی در اعصار گذشته که ا

ای کمون اند و با اعضته زیسمی تههای همبسکمون و گروه

-اند، شعر و حماسه خلق میته خویش رابطه تنگاتنگی داش

و هارمونیک، موزون و مقفی، با مضمون  ود، شعر نغزش

توان به آثار هوم، حافظ، می  هلیریک یا ایپیک، بعنوان نمون

-ن مدرن بورژوایی که انساناشاره کرد. اما در جها  …نالی و

اند و به تمام معنا تهی پیشین را باخته ی همبسطهها راب

است، و افراد  هگیر شداند و فردگرایی همهته اتومیزه گش

 صهرا باهم دارند، اینجاست که در عرکمترین ارتباط    عهجام

شود. متنی آشفته و ناموزون که از هنر ژانر رمان خلق می

و لیریک  سهپای دو ژانر حماهارمونی هرگز بهلحاظ فرم و 

 رسد.نمی

رمان قابل  ، دیگاه بندیکت اندرسن دربارهتهبا وجود این نک

تامل است: اندرسن صنعت چاپ و گسترش رمان را از دالیل 

ظر اندرسن توسعه  داند. از نها میمهم به وجود آمدن ملت

نگاری، رمان نویسی ]کاپیتالسم چاپ[ مهارتباطات، روزنا

چه های یک پارسازند که در آن ملتموقعیتی را فراهم می

عی و بخصوص های جمنهآیند. به نظر وی رسابوجود می

روزنامه و رمان در ذهن اکثریت افراد جامعه نقشی آنچنان  

سازند که در آن یک آرمان کنند و چنان بستری میایفا می

یک خب،  هآید. یعنی افراد جامعمشترک ملی بوجود می

-یک روایت و یک موضوع را به زبانی مشترک دریافت می

ملی گرایی   کنند و این خود باعث بوجود آمدن ناسیونالیسم/

 شود.ها میملت -ی بوجود آمدن دولتهو پروس

با تاملی کوتاه در دیدگاه اندرسن و مقایسه آن با شرایط  

تواند نقش کنونی ادبیات کوردی پر واضح است که رمان می

سوال اینجاست: امروز اساسی در خودآگاهی ملی ایفا کند. 

جایگاهی در فرهنگ و ادبیات کوردی  چهرمان کوردی 

 ارد؟د

عصر خویش، از نظر هگل، نویسنده واقعی، ملت خویش، 

شناسد و آنگاه دست ی خویش را مینهآرزوها و روِیاهای زما

برد. همچنین بالزاک، نویسنده مشهور به نوشتن می

است، بر این مفهوم   هفرانسوی، که او هم معاصر هگل بود

ن نویسد: “ایورزد و در مقدمه “کمدی انسانی” میتاکید می

ی فرانسه است که تاریخ نگار است و من تنها منشی هجامع

کند که در ره میاو هستم.” بالزاک در جایی دیگر نیز اشا

هایی هستند که منشی عصر خویش می غهتمامی اعصار ناب

شوند: هوم، شکسپی، ماکیاولی، رابله، راسین، مولر، ولتر و 

م در واقع همه آنها به فرمان عصر خویش دست به قل …

ی متقابل طهک رابگان یی تاریخ و نخبهطهراب  تهاند.” البهبرد

گان هستند که ی دوم این نخبهلهدیالکتیکی ست و در مرح

سازند. یعنی در واقع این اندیشه دانته است که تاریخ را می

بینی آورد. این هنر و جهانایتالیای مدرن را بوجود می

گونه که سازد، همانرن را میپوشکین است که روسیه مد

ی رابله و گوته، فرانسه و آلمان مدرن را بنیاد شهاندی

 اند.هنهاد

های بزرگ و با نگاهی به شرایط تاریخی نویسندگان دوران

نگاهی به رمان نویسی کوردستان، واضح است که ادبیات 

کوردی، و بالخص رمان کوردی در چه شرایط اسفناکی 

 است.
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جنوبی( دوران طالیی ردستان )ی ادبی روشنفکری کوصه عر

دوم قرن بیستم سپری کرد. بهترین آثار  مه خود را در نی

توان از رمان “درد ملت” ادبی در این مقطع خلق شدند. می

اثر ابراهیم احمد تا رمان “شهر” اثر حسین عارف را نام برد، 

توان از رمان “پیشمرگ” بعنوان اولین رمان همچنین می

ام برد و رمان “روشن چون عشق، الت کردستان نروژه

رمانجی تاریک چون شیون” یکی از آثار موفق کردی ک

دوران رکود ادبیات  1990ی ههآید. از اواسط دبحساب می

” و دو نهشود. رمان “حصار”، “غروب پرواکوردی آغاز می

ی نود خلق ههعر “شیرکو بی کس” هم در ابتدای درمان ش

که حکومت خودمختار  1992از سال  شدند. و عجبا که

آید، دوران افول زبان و ادبیات کردی کردستان بوجود می

به بعد فضای فرهنگی  2000رسد!؟ بالخص از سال فرا می

شود ادبی کوردستان/ باشور به یک مرداب راکد تبدیل می

که تنها کارش بده بستان است. اگر برای برخی آثار دهها 

شود، تنها کارشان تعریف و ر میهمایش و سمینار برگزا

شود تمجید است، نه چیزی دیگر. یعنی منتقدی پیدا نمی

که به تحلیل و بررسی آثار ادبی بپردازد، تا هم خوانندگان 

آثار را هوشیار سازد، و هم آثار را نقد کند، نقدی کارساز به 

 همایمفهوم “آوف هبن” هگلی. تا دیگر نویسندگان کم

مبتذل را به عنوان رمان به خواننده و عموم نتوانند هر اثر 

مردم بقبوالنند. بی شک اگر کتاب خوانان کورد/ باشور به 

شناختند های دیگر را به خوبی میغیر از زبان کوردی، زبان

خواندند، و شاهکارهای ادبیات جهان را با زبانی دیگر می

گان کورد و از جمله هدیگر توجهی به آثار بعضی نویسند

 کردند.ار علی نمیبختی

نویسد، در حالی کند و زیادی میگویی میفهبختیار علی گزا

سجم و که زبان نوشتنش یک زبان هنری نیست، زبانی من

و درهم است، فرم و ستایل  تهشیوا نیست، بلکه زبانی آشف

باشد تا بتواند  تهگی مهم داشهندارد. نویسنده باید دو ویژ

. یعنی هم دارای رویکرد و سدبشنا هخود را بعنوان نویسند

باشد  تهباشد، یا اینکه توانسی نو و مختص به خود شهاندی

از دنیای فکری ادبی نویسندگان پیش از خود یک سنتز 

باشد. و هم دارای زبان و سبک هنری    همنسجم بوجود آورد

مشخصی باشد. متاسفانه بختیار علی در هیچ یک از این دو 

رمان “شهر  نهبعنوان نموگیرد. قبولی نمی همورد نمر

شود، بلکه شروع نمی نوازندگان سپید” با زبان و بیانی گیرا

گردد. انگار که نویسنده و شتابزده آغاز می لهبا ریتمی عج

 خواهد زود به مقصد برسد:می

خیپ هول” در نزدیکی سه“این داستان از فرودگاه “

بار  که برای دومین 1998شود. سال امستردام شروع می

می خواستم به کوردستان برگردم، در آن زمان درگیر 

های بزرگ زندگی بودم، روزگار زندگیم مشکالت و گرفتاری

گذشت و از درون زخمی بودم، هیچ امیدی به سختی می

و  هنداشتم. همزمان همسرم بی هیچ دلیلی از من جدا شد

. برای یافتن راه حل و ی ما برای همیشه پایان یافتهرابط

-هایم باید از راه شام به کوردستان باز میچهپرستی بسر

 شتم.”گ

در زبان فارسی خیلی بهتر از متن اصلی  مهاین ترج تهالب

است. زبان و بیان شروع هر اثر ادبی بسیار حائز  هدرآمد

اهمیت است. نویسنده باید هم از لحاظ فرم هم از نظر محتوا 

عمیق، رسا،  توانندتوجه خواننده را جلب کند. جمالت می

بینیم رنج و دارای فرم هنری باشند. همانطور که می هکوتا

نوع رنج انسانی تیپیک نیست که  راوی رمان از  هو اندو

باشد. شروع رمان “شهر  های تاریخی و فلسفی یافتغه صب

نوازندگان سپید” نه از لحاظ فرم و نه از نظر محتوا ذهن 

عمده شرفیار  دارد. مشکلخواننده را به کنکاش وا نمی

است، نه   ه)راوی( اثر این است که همسرش از او جدا گشت

 اندوهی عمیق و فلسفی تاریخی.

” اثر عطا نهایی را بعنوان لهتوان رمان “سرنوشت هالاما می

 کاری موفق ارزیابی کرد. این رمان اینگونه آغاز می شود:

، شهر هبه کو ه“این سرنوشت توست هالله که خنجری کو

کشور به کشور دنبالت کند، تا در اینجا، در  به شهر،

استکهلم، در خیابان فلمینسبرگ، طبقه چهارم آپارتمان 

ی کهربایی تهدر قلبت فرو رود. خنجری با دس 18شماره 

ی هعقاب نشان، عقابی با منقاری باز که چشمانش دو چال

داند که این خنجر در غالف اکنون گم اند. کی میهسیا

 ه د نسل از مردان سرزمین سنگ آشنا بوداش با کمر چنهشد

است؟ سینه چند نسل از زنان سرزمین باران را شکافته 

 چکد.”است؟ خنجری که هنوز هم از آن خون می

خویش را  در همان آغاز رمان خود پیام هبدینگونه نویسند

رساند. نوعی رئالیسم به خواننده می  نهبا زبانی بسیار هنرمندا
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آورد. رئالیسمی که زنده و روان اساس این اثر را بوجود می

ی کوردستان را عههای جامقترین مسائل و درد و رنجعمی

کند. واضح است که در یک شرایط حساس تاریخی بیان می

نویسنده سالیان دراز در تالش و کوشش بی وقفه بوده است 

ابد منسجم دست ی  نهوانسته است به زبانی هنری این گوتا ت

و دارای سبک مختص به خود شود. رمان “سرنوشت هالله” 

ست که گروهی انسان تیپیک در آن روایت شرایطی تاریخی

-کنند. محمد رشید آقا سمبل تفکر سنتیایفای نقش می

است. با وجود این  هاش بسر آمدست که دوران زمامداری

هم حاکمیت مستبد خود را برای دامادش شیرزاد به ارث 

شکافد خنجر هالله را می نهرد و خنجری که سیگذامی

 محمد رشید و تفکر مردساالر سنتی اوست.

کاراکتر هالله   ترین پرسوناژ این اثر شخصیت وشاید تیپیک

ی شرقی که دارد به خودآگاهی می رسد عهباشد. زنی از جام

داند. د میو تحصیل کردن و عاشق شدن را حق مسلم خو

ی پدر/ محمد رشید در کشور سوئد نهاما تفکر انحصار طلبا

ای تراژیک او را به قتل  هگذارد و به شیوهم راحتش نمی

 …رساندمی

ی سنتی و عقب مانده و به عه به خاطر جبر و فشار جام

خواست محمد رشید هالله چندین سال زن بودنش را به 

پندارد، در چند سپارد و خویشتن را مرد میفراموشی می

 بینیم:یالوگ را میجای این اثر این د

 ای!لهتو ه –

 [.1ام]من هلمت –

“هالله پسر خودم  گوید:محمد رشید خان همیشه می

شود تا اینکه خود هالله آن قدر تکرار می  تهاست”! و این گف

شود که او پسر است. اما سرانجام با آشنایی هم باورش می

در برابر آینه می  رسد. روزیبا برایموک به خودآگاهی می

افکند. در اینجاست که ناگهان ایستد و نگاهی به خویش می

گوید: “این هم از رسد و با طنز میخواهرش گالله فرا می

هالله، پسر شجاع محمد رشید آقا!” نویسنده در پرداختن 

 است. هاین بخش بسیار موفق بود

از  های هنرمندانه با استفادهنویسنده در ادامه رمان به شیو

ی دیوها و نه های تاریخی، با روایت افسانهها و افساسمبل

اوک در رسیدن به کالوزر خانم، داستان قهرمانی میر خون

بخشد. و با این توصیف ای حماسی به اثر خود میغه صب

دهد. شرایط زندانی شدن محمد رشید خان را بازتاب می

هایی به شباهت سرگذشت تاریخی ژاندارک ههمچنین اشار

است. نویسنده ته  ثر انعکاس یافو موقعیت زندگی هالله در ا

با ترکیب چندین عنصر تپیک و سمبلیک در یک شرایطی 

تاریخی حساس توانسته است اثرش را به بهترین وجه 

 پرداخت کند. اثری زیبا و داری فرم و محتوایی عالی.

های رمان فرم زبان و شیوه دیالوگ یکی از مهمترین تکنیک 

که نویسنده گفتگوی میان  هباشد. به هر اندازها میکاراکتر

اشخاص را به صورت صمیمی و واقعی بنویسد، به همان 

ر گذارتر خواهد تر و تاثیشکل و ساختار اثر ادبی موفق  هانداز

ای از گفتگوی “شهر نوازندگان سپید” عهبود. در اینجا قط

 آورم:اثر بختیار علی را می

مرا  …سامر دوستم  …ابلیگفت: “پرتقال بجالدت می

ببخش، مرا ببخش، من دشمن تو نیستم، من با کسی 

ای داد، نگاه کن من دشمنی ندارم. اما  …دشمنی ندارم 

بخاطر همه، بخاطر  …تو باید تقاص کارت را پس بدهی

بخاطر همه چیز، می فهمی، تو  …خودت، بخاطر همه 

 …بدهیاسیر منی، من باید بگویم که چگونه تقاص پس 

اما باید راهی باشد تا تو  …من نمی خواهم جالد باشم 

انسان شوی و آن راه یا تقاص پس دادن است یا  هدوبار

جز این دو راه راهی نیست. اما پرتقال بابلی  …بخشیدن

من آن کس نیستم، که بتوانم  …من همه چیز نیستم …

باید دادگاهی تو را  …تو را مجازات کنم یا ببخشم

اینطور نیست! باید دادگاهی باشد  …دگاهیدا …ببخشد

 ” …برای بخشیدنت

ی نجیب! چه هسامر بابلی می گوید: “چه دادگاهی؟ ای بچ

ها هدادگاهی؟ تمام کسانی که در این کشور قاضی دادگا

 هستند، از من بدترند.”

 نهگوید: “در سر داشته باشد که می انگار جالدت خیالی

 …اه حزبها نخواهم کردسامر بابلی، من تو را تسلیم دادگ

اما  …پرسد: “اما چه دادگاهیجالدت کبوتر با تعجب می

 جالدت کبوتر چه دادگاهی!

برد و با نگاهی پر جالدت کبوتر دست را در جیب فرو می

 کنیم.”گوید: “دادگاهی که من و تو با هم دایر میمعنا می

سرد و  بینیم این گفتگو در فضایی کامالهمانطور که می

دهد. و دلیل این امر هم در این است که روی می همرد
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نویسنده نتوانسته است که دو طرف گفتگو را خلق کند. 

زند و و طرف حرف میبلکه این خود اوست که بجای هر د

تواند کند، یعنی نمیی خود را بیان میشهاحساس و اندی

عطا نهایی   فرم دیالوگ چند صدایی خلق کند. اما ببینیم که

ی دیالوگ های در آتش” از شیوهچگونه در داستان “گذشت

گیرد و محیط و فضایی کامال صمیمی و طبیعی بهره می

 آفریند.می

ام شدند بهی. مرا زدند. به چشمانت قسم قه “دست به ی –

بخاطر تو چیزی نگفتم، مث گدا، مث دیوانه و بی کس و 

ر جگر گذاشتم و کار باهام رفتار کردند. ولی من دندان ب

 چیزی نگفتم.”

“الل شوم ممد. گناه من چیست؟ مگر مرا هم نزدن؟ مگر   –

من هم کم کتک خوردم؟ دستم را نشکستن؟ پایم را 

نشکستن؟ ممد جان، من هم مث تو خیلی رنج و بدبختی 

ام، به جانت قسم اگر همین االن بفهمند که تو را هکشید

ند کشت. این بار ام، مرا خواههام و با هات حرف زدهدید

 حتما مرا خواهند کشت.”

 گویی؟ پس به حرفم گوش کن.”“جدی می –

 توانم چنین کنم؟”“چی را گوش کنم ممد؟ من چطور می  –

کنم به کاری می“بهی جان، عزیزم، من چطور تو را وادار    –

ر این ؟ ولی ما مجبوریم چنین کنیم. اگشهکه شایسته تو نبا

 رسیم.”نمی گهیکار را نکنیم هرگز به همد

 ممد، این طور نگو.” گه“خدا بزر –

و عاشقان را از هم جدا  گه “هزار سال است که خدا بزر –

کنند. به حرفم گوش کن. همین امشب دست در دست می

رویم . بعدا به شرع خدا و پیامبر کنیم و میهم فرار می

 ”…کنمعقدت می

 ”شن.ممد، کس و کارم رسوا می ه“این امکان ندار –

 ای.”ه“پس مرا دوست نداری. هرگز مرا دوست نداشت –

“اینطور نگو، عصبانی نشو. من حاضرم که جانم را فدایت   –

 کنم.”

 آیی.”“پس کو؟ پس چرا باهام نمی –

خوام دلت را بشکنم، ولی دلم ممد. نمی  هد“دلم رضا نمی  –

 ”…ترسممی …راضی نیست

 ، تا من در کنارتم از هیچی نترس.”“از هیچی نترس بهی  –

ها بود که سکوت ی گرگهها ساکت شدند. فقط این زوزسگ

 …دریدشب را در هم می

، 2006)عطا نهایی، مجموعه داستان، نشر آراس، هولیر 

 (165-166صص: 

بینیم تکنیک دیالوگ نزد عطا نهایی کامال همانطور که می

ست و یواقعی و صمیمی ست. این دیالوگ خود زندگ

احساس دو طرف گفتگو را از لحاظ موقعیت اجتماعی و 

کند. داستان ساختار فکری و روانشناسی به خوبی بیان می

 دارای جمالت قصار، دقیق و زبانی قوی و گیراست.

ای دیگر در رمان کوردی: شیرزاد حسن در رمان نه نمو

“حصار و سگهای پدرم” برای بیان دنیای تک صدایی حصار 

ای  هست به شیوگر نوعی جامعه بسته و استبدادیکه بیان

گیرد و بسیار بدیع و منطقی از تکنیک دیالوگ بهره می

ی تک هآفریند که بیانگر ترس و خفقان جامعفضایی می

 صدای حصار است:

 مادر بزرگ با صدای لرزان گفته بود:

 …که بگم  …امهآمد …آ…مرد  –

 بود. همرد هیچ پاسخی نداد

 ”…ست که می خواممدتی …بود: “مرد تهباز هم گف –

ها ها و نوک بلبلی گربهضهها، بیمرد از میان دم خرگوش

 بود: هو پرسید هسرش را بیرون آورد

که برای بزم شب  نه! نکحبیبه، خیر باشد انشااهلل یه“چ

اما من چه کار کنم؟  …داری لهانصافا که حق گای؟ هآمد

 …عروسم را سیر کنم    هخوام تازای، من میهتو که دنیادید

. امشب سهربگو که امشب نوبت به هیچکی نمیبه همه 

ها و سمورهایم ها، خرگوشخواهم در میان گربهمی

 ” …بخوابم

 ام.”ه“نه مرد من که برای این نیامد –

تر ایستاده بود، و مرد با تک زبانش نوک حبیبه کمی آنطرف

ها آب دهان ، بلبللیسیدها را میگربه هها و خایبلبل

ها از لذت مالیدن خوردند. گربه گین پدر را میازهرآ

پریدن و به شدن، از جا میهاشان دچار قلقلک میهخای

ها کشیدند. مرد لب خرگوشنرمی دستی بر صورت مرد می

ها به خندید. در این هنگام بلبلمی هقاهبوسید و قارا می

-ها میکردند، گربه، سمورها رم میپرواز در می آمدند
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-همشون دورش جمع می هترسیدند و بعد از مدتی دوبار

-ها هم با صدای سوتی به آغوشش میشدند، خرگوش

 ”…ام که بگویمهدویدن. حبیبه با ترس گفته بود: “آمد

 مرد گفته بود:

نظرت چیست که  …حبیبه هیچی نگو. گوش کن –

 کنم؟ ههایم را اختگربه

 ؟هبرای چه مرد، مگر به سرت زد –

بینی این مگر نمی …نفهم …برای چه؟ پیر زن خرفت –

هاشان از مال من بزرگتر و خوش فرم هها خایته پدر سوخ

 تر است؟

ها را بر زمین دراز کشیده، دو پای کوتاه یکی از گربه هآنگا

سپس   ته را گرف  هی گربه بیچارهو با دندان رگ خای  هباز کرد

بود. با صدای  هتکانی شدید و وحشیانه شاهرگ را بریدبا 

بعد یکسر  رگ، گربه به وسعت حصار زوزه کشید، و هکرت

ی خون آلود ضهشد. مرد در حالی که هر دو بی لهو نا جهض

ها را در دهان ضهخندید و بیمی هقا هرا در دهان داشت، قا

-حبیبه از ترس دست …کردچرخاند و با آن بازی میمی

 …ش را بر روی چشمانش گذاشته بودهای

 کنم.می هبسیار خوب، هر شب یکی شون را اخت –

 مرد گناه دارند. –

رسد، دوست زن گناه کدام است، چند روز دیگر بهار می –

ها جلو چشم دخترانم بر هم سوار شوند و با آه و ندارم گربه

 ناله عشق بازی کنند.

 خود دانی مرد. –

دانم. شهوت کشنده است. تو که موهایت البته که خود می  –

 دانی.ای این را خوب میهرا سفید کرد

 …ولی مرد –

 …کن هها نگاههیچی نگو، فقط به سبیل آن پدرسوخت –

اشان حسودی به خدا من به …کن ههاشون نگاضهبه بی

 کنم.می

 …مرد آمده بودم که بگم –

ودم و کردم. بجز خمی  تهها را هم اخشهتوانستم پ اگر می  –

 زارم.اسبم هیچ جنس نری را در این حصار سالم نمی

تو خود بزرگ و سرور این حصار هستی، هر کاری که  –

آمده بودم  …اما من نیامده بودم که …داری بکندوست

 …که بگویم

 …د بگو و خالصم کن –

 هبر زمین افتاد  هشد  تهی شکم خون آلود مثل مردی اخگربه

 …مردداشت می یا …کردبود و ناله می

مرد من آمده بودم که بگویم بیشتر دختر و پسرهایت  –

آید، منتظر چه خدا را خوش نمی …شونددارند پیر می

هستی؟ نگاه کن: پسر بزرگت موهایش سفید شده، تمام بار 

شاید دلت به رحم آید  …مسئولیت حصار بر دوش اوست

بیشتر  …الهی همادرشان بمیر …تا زنی براش بگیریم

 …اندهترهات ترشیددخ

… 
در اینجا،   …گویمبرای آخرین بار می  …گوش کن حبی  –

گیرند، نه دخترها شوهر در حصار من، نه پسرها زن می

داند باید در تاریکی کنند، هر که خود را دختر من میمی

مواظب   …اتاقش هم حرمت من و این حصار را نگه دارد

صار را  این هوا و هوس است که این ح …خودتان باشید

 ”…کندویران می

شیرزاد حسن با چنین گفتگویی فضای سایکولوژیک حصار  

را با دقت و تیزبینی تمام بیان کرده است. حبیبه چندین 

خواهد حرف دلش را بزند، اما یا از ترس بار با ترس و لرز می

جرات گفتنش را ندارد، یا این که مرد )پدر( اجازه حرف 

رونی، روانشناسی و موقعیت دهد. حاالت دزدن به او نمی

ای بسیار دقیق، هاجتماعی هر دو طرف گفتگو به شیو

است. باید اذعان داشت که  هطبیعی و رئالیستی بیان شد

زبان نوشتاری شیرزاد حسن برعکس زبان بختیار علی زبانی 

شیوا و منسجم است. شیرزاد با جمالت کوتاه و رسا پیام 

و  شهحسن از نظر اندی ساند. شیرزادرخود را به روشنی می

باشد. او ضرورت جهان بینی، پیشاهنگ عصر خویش می

خوبی دریافته است و از درد و تاریخی عصر خویش را به

است. پر واضح   ههای تاریخی اجتماعی عمیقا درد کشیدرنج

تر بیشتر و عمیق هاست که هر چه رنج و دردهای نویسند

. شیرزاد حسن  شوندباشند، آثارش دارای غنای بیشتر می

دالیل پسرفت و عقب ماندگی جامعه خود را به خوبی 

ی، استبداد و تک صدایی در دریافته است: وقتی پدرساالر

شوند، دیگر امکانی برای غالب می عههای جامصههمه عر

فرهنگ زشت  هماند. و آنگاچند صدایی، عشق و آزادی نمی

کند. در می  هرا خف  تاناتوسی هرگونه صدای مهر و ایروتیک
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های شیرزاد حسن ست که قهرمان داستانچنین موقعیتی

شکند و حصار را ویران  های کهنه را میشجاعانه نرم و سنت

 اندازد.کند تا بسوی آزادی پر بگشاید و طرحی نو درمی

در اینجا برای این که به ارزش زیبایی شناختی آثار هنری 

ای از عهباشم، قط های کردهرمان اشار هادبی از جمل

آورم. ی ادبیات، لوسین گلدمن، را میته شناس برجسعهجام

دار یک باید به این مهم هم اذعان کنم که گلدمن میراث

ست که با آثار کانت، شیلر و روند فلسفی زیبایی شناختی

رسد. گلدمن ارزش و لوکاچ می  هشود و به پیاژهگل آغاز می

 کند:تعریف می نهوینگزیبایی شناختی آثار ادبی را ا

-“بدیهی ست که یک مفهوم خاص مبنای همهی پژوهش

آورد. و این های ما را در مورد زیبایی شناسی بوجود می

ست که زیبایی شناسی کالسیک ایهمفهوم همان اندیش

آلمان از کانت تا هگل، مارکس و لوکاچ جوان آن را گسترش 

شناختی را است. این مفهوم از سویی ارزش زیبایی  هداد

بیند که در ساختار غنی نوعی تعارض و تنوع بسیار قوی می

شوند، و از سویی دیگر این ارزش را در نوعی آثار نمایان می

بیند که عناصر بسیار غنی و متنوع را در اتحاد و انسجام می

بخشد. از این نظر، اثر ادبی یک ساختار منسجم شکل می

ه تعارض و تنوع در آن  آن وقت اثری مهم و با ارزش است ک

 ته به بهترین نوع شکل و انسجام یاف  باشد و  هبسیار قوی بود

 ”…باشد

زیبایی شناختی گلدمن رمان کوردی  هاگر بر اساس دیدگا

را از نظر فرم و محتوا بررسی کنیم، به ندرت اثری قابل 

 یهماها میاناهیم یافت. اکثر رمانتوجه و شاهکار را خو

اند که جهانی غنی و سرشار از هنتوانستهستند. یعنی 

عناصر مختلف و صداهای متفاوت بیافرینند. در این تفاوت 

های ترین فرمترین و کاملو چند صدایی است که جامع

تواند یک بستر فرهنگی مناسب شوند. که میادبی خلق می

ای پلورال و دموکراتیک فراهم سازد. آیا هرا برای جامع

و چند صدایی را تجربه  هایط پیچیدجامعه کوردستان شر

اند این شرایط را درک هنکرده است یا نویسندگان نتوانست

و به تصویر بکشند؟ یا سیاست آسیمیالسیون فرهنگی و 

های استبدادی اشغالگر کوردستان باعث رکود و زبانی دولت

-است؟ این بحث در اینجا نمی هفقر ادبیات کوردی شد

یم که دو رمان کلیدر دولت آبادی توانیم بگویگنجد. اما می

و اینجه ممد یاشار کمال دو رمان موفق فارسی و ترکی 

هستند که با مبنای زیبایی شناختی گلدمن بیشتر 

 سازگارند.

یخی” با تحلیل و جورج لوکاچ در کتاب معروف “رمان تار

شناختی، شرایط تاریخی و اجتماعی عهبررسی ژرف و جام

کند. ی رمان تاریخی را تفسیر میپیدایش و گسترش ژانر ادب

 نویسد:لوکاچ می

“رمان تاریخی اوایل قرن نوزدهم یعنی همزمان با افول 

 1814ناپلئون بوجود آمد. ویرولی اثر والتر اسکات سال 

و ما قبل از والتر اسکات رمان تاریخی سراغ  …منتشر شد

فرانسوی بوالو وقتی از رمان تاریخی   هنداریم. منتقد برجست

گوید، بیشتر از وضعیت اجتماعی و ران خود سخن میدو

گوید. بعنوان مثال می نویسد روانشناسی مردم سخن می

 ” …از شبان متفاوت است هنوع عشق ورزی شا

لوکاچ شرایط تاریخی پیدایش رمان تاریخی را با  مهدر ادا

-و جنگ مابین ملت  سهویدادهای پس از انقالب کبیر فرانر

دهد. این مقطع زمانی که لوکاچ آن را های اروپا پیوند می

سازد عنوان سرآغاز پیدایش رمان تاریخی مشخص میب

کامال درست است. یعنی دقیقا در زمانی که هگل با روش 

دیالکتیکی خود تمامی مفاهیم انتزاعی پیشین را تاریخی 

ترین یابد که موفقطوری که انسان مدرن در میمی سازد. به

کتابها هم در یک شرایط مشخص  ترین آثار وو مقدس

یابند و اما در آیند، رشد و گسترش میتاریخی بوجود می

پژمرند، به حاشیه رانده شده و از دور خارج می نهایت می

 شوند.

اما آثار بختیار علی، و بخصوص اثر “شهر نوازندگان سپید” 

ی رمان تاریخی له لوکاچ در مقو هبا در نظر گرفتن دیدگا

در هیچ زمانی”   او آثار خود را “در هیچ مکان وگنجند،  نمی

 نهبا “کرنوتوپ”، مفهوم بسیار زیرکارا  تهنویسد. این گفمی

-می عهکنید، آنوقت به عمق فاج سهمیخایل باختین مقای

رسید. در آثار او هیچ اثری از شرایط تیپیک تاریخی و 

سمبل و نماد درد و رنج انسان معاصر  اشخاص تیپیک که

باشند وجود ندارد. بختیار علی در اثر پیشینش “آخرین انار 

اندازد دنیا” نگاهی گذرا به شرایط اجتماعی کوردستان می

اما نتوانسته عمق غنای تاریخی را ببیند و به تصویر بکشد. 

های این رمان شخصیت انتزاعی هستند، گوشت و شخصیت
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از مفهوم تیپیک و تاریخی بسیار دورند. اگر بر   خون ندارد و

اندرسون نگاهی به “شهر نوازندگان سفید”  هاساس دیدگا

بیندازیم، شاید ضعف اساسی این اثر نبود هویت تاریخی و 

خودآگاهی ملی باشد. و همچنان که در دیالوگ جالدت و 

است از   تهکه نتوانس نه هسامر بابلی هم دیدیم، نویسند

صدایی گسست کند و فضای چند صدایی خلق دنیای تک 

کند، بلکه کاراکترهایش هم شخصیت پروبلماتیک دنیای 

فانی و انتزاعی مدرن نیستند و بیشتر به دنبال مفاهیم عر

 نهنظر مبنای زیبایی شناختی لوکاچ،  از    نههستند. بنابراین  

بر مبنای  نهار تئوری ادبی میخایل باختین، و از لحاظ معی

شناختی اندرسون، آثار بختیار علی عهیخی جامتار یهنظر

رمان مدرن و چند  نهرمان تاریخی،  نهرمان نیستند، 

 صدایی.

رئالیست فرانسوی، در نیمه اول قرن   هبالزاک، نویسند

کند و از زبان نوزدهم قهرمانی همچون راستیناک خلق می

کشد، او مسائل و مشکالت عصر خویش را به تصویر می

همانطور که گوته با خلق “ورتر جوان” نه تنها مسائل 

مان آن زمان، بلکه همز تهنیاف عهی آلمان توسهجامع

بریتانیا و فرانسه را هم  تهمهمترین مسائل دو کشور پیشرف

به تصویر می کشد. داستایوسکی هم در نیمه دوم قرن 

نوزدهم در کتاب جنایات و مکافات راسکولینکوف را خلق 

اراکتری تیپیک که برای همهی مردم جهان حرف کند، کمی

 دارد.

در ادامه برای اینکه نقش و اهمیت دیالوگ ژرف فلسفی 

ای از رمان مشهور عهیخی را در رمان بیشتر دریابیم قطتار

خوانیم، دیالوگ شاتوف شیاطین داستایوسکی را با هم می

 و ستاوروگین:

عقل و دانش زندگی  شاتوف: “هنوز هیچ ملتی بر مبنای

کند. کند. هنوز هیچ ملتی از این مبانی پیروی نمینمی

دینی چیز دیگری نیست. سوسیالیسم سوسیالیسم بجز بی

خواهد اساس کند و میپیش از هر چیز خدا را نفی می

زندگی را بر مبنای عقل و دانش بنیاد نهد. از همان بدو 

 هدانش توجهی نشدها به عقل و  تاریخ تا کنون در تاریخ ملت

ها براساس است. تا روز قیامت هم همینطور خواهد بود. ملت

کنند. و همین آیند و زندگی مییک مبنای دیگر بوجود می

ی این مبنا هم هنوز شه کند. اما ریبناست که حکمرانی میم

عبارت است از گرایش شدید به  است. این مبنا تهناشناخ

ها این اصل اما همزمان ملتآل و یوتوپیایی، ای ایدهعهجام

کنند. این اصل اثبات مدام وجود و نفی مرگ را هم نفی می

است: این همان روح  هاست. آنطور که در انجیل نقل شد

ی آب حیات است که انجیل هشدارمان مه زندگی و سرچش

ی فیلسوفان، هدهد که مبادا آنرا بخشکانیم. و بنابه گفتمی

را با   همطلق است. من این ایداین همان اصل زیبایی و خیر  

نامم. در میان هر ملتی و “جستجوی خدا” می هزبانی ساد

ها جستجوی خداست. در هر عصری هدف همهی جنبش

ها یا بیشتر آنها یک خدای واحد ی ملتهرگز همه

اند. اگر ته لکه هر کدام خدای خاص خود را داشاند، بهنداشت

 و به زوالچند ملت صاحب یک خدای مشترک باشند، ر

شوند، باشند، نابود می تهها یک خدا داشروند. اگر ملتمی

یعنی بدین ترتیب ایمان به خدا و ایمان به خلق خود را از  

و  هکه ملتی یک خدای ویژ هدهند. به هر اندازدست می

باشد، ملتی بزرگ و نیرومند خواهد  تهمختص به خود داش

است. یعنی هر   هدبود. در تاریخ هرگز هیچ ملتی بی دین نبو

خیر و شر  هملتی باید درک و داوری ذهنی خود را دربار

باشد. و هر ملتی درک و داوری ذهنی خاص خود  هداشت

ی خیر و شر دارد. اگر درک و داوری ذهنی بیشتر هرا دربار

شوند و فرق مابین هم باشد، آن وقت نابود می  هها شبیخلق

است خیر و  تهعقل نتوانس رود. هرگزاز بین می خیر و شر

است اما   هشر را کامال تفسیر کند، هر چند که بسیار کوشید

 هفرق میان خیر و شر را تعیین کند، و در این را هنتوانست

است. برعکس، به  هبیشتر دچار حدس و گمان گشت

دانش   …است  هگشت  های رسوا و ناعقالنی دچار اشتباهشیو

که تا کنون همترازی است    تهناقص دیکتاتوری افسار گسیخ

که یک دنیا اسیر   قهاست. دیکتاتوری با قدرت مطل  هنداشت

و کاهن و ستایشگر دارد. دانش راستین در مقابل قدرت 

دانش ناقص بر خود می لرزد و همچون پشتیبانی رسوا عمل 

می کند. ستاوروگین، اینها همه سخنان تو هستند. من تنها 

اش را هم هحتی یک واژ  هنام. وگرهدانش ناقص را بدان افزود

 ام.هتغیر نداد

 ستاوروگین ناگهان گفت:

باشی. با اشتیاق آنرا  هکنم چیزی را تغییر ندادفکر نمی –

باشی، آن را  هبود جهای و بدون اینکه خود متوهپذیرفت
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گویی باید خدا را همان که می های. برای نمونهتغییر داد

نگاهی عمیق با  ههمچون سمبل و نماد تصور کنیم. و آنگا

 گشت. شاتوف گفت: هدر رخسار شاتوف خیر

بینم؟ برعکس، من ملت من خدا را چون رمز و نماد می –

دهم. ملت شکل و کالبد را تا مرتبهی خدایی ارتقاء می

، مگر اینکه یک توان هیچ ملتی را ملت بدانیمخداست! نمی

ی خدایان همه نهباشد و قاطعا تهخدای خاص خود داش

جهان را نفی کند و مطمئن باشد که خدای او پیروز  دیگر

های بزرگ، آنها شود. از همان سرآغاز تاریخ، همهی ملتمی

اند، هر چند که کم هکه رهبر و پیشاهنگ انسانیت بود

توانیم اند. ما نمیتهاند، اما همهگی چنین باوری داشهبود

واقعیت را منکر شویم. مردم عبرانی در راه خدای واقعی 

یستند و خدای واقعی را برای جهانیان به ارث گذاشتند. ز

دانستند و آنرا ستایش مردم یونان طبیعت را مقدس می

نهادند و میراث آنها کردند. مردم روم دولت را ارج میمی

در سراسر   سههانیان همان دولت است. مردم فرانبرای ج

کار  تاریخ خود به جز گسترش دادن مفهوم خدای رومی

خدای رومی را نفی کرد و  سهنکردند. اگر خلق فراندیگری 

بی دینی را برگزید، یعنی جنبش “سوسیالیسم” را بنیاد 

گذاشت، دلیلش آن بود که هنوز بی دینی اصیل تر و عقالنی 

تر از مذهب کاتولیک رومی بود. اگر ملت بزرگی بر این باور 

تواند نباشد که حق فقط از آن اوست و تنها اوست که می

شود به زودی نابود می  هها را خوشبخت سازد، آنگایگر ملتد

ها دنبالش گشت. ملت بزرگ هرگز راضی هو باید در موز

شود که نقش فرعی یا حتی نقش اصلی را ایفا کند، نمی

بلکه فقط باید نقش اول را ایفا کند. اگر ملتی این باور را 

دارای  تنها ملتی که  …ببازد، دیگر نباید خود را ملت بداند

“مفهوم واال” ست، ملت روس است. ملت روس “گفتمان نو” 

 هگرفت هو “آخرین گفتمان” و پیام رستاخیز را به عهد

ی هخندی، اما چکیدحاال مهم نیست که به من می  …است

 …های تو همین بودحرف

 شاتوف در آخر با اشتیاق گفت:

من به خدای روسی باور دارم، خدای ارتدوکس روسی. من 

معتقدم که دومین رستاخیز  لبد مسیح باور دارم، منبه کا

 ”…دهد. من مطمئنمروی می یهدر روس

ست که با زبانی هنری این یک دیالوگ عالی فکری فلسفی

و خواننده را به تفکر و تعمق وا می  هو متعالی پرداخت شد

حدی عمیق است که دارد. دنیای تفکر داستایوسکی به

یابد. اراگراف آن چیزی تازه میخواننده در هر جمله و هر پ 

ی رمان نویسنده با مهارت کامل این امکان را به هدر ادام

هایش را بزند. اگر چه خود دهد تا حرفکریلوف می

داستایوسکی با اندیشه کریلیوف مخالف است اما او همچون 

سازد تا مبدع رمان چند صدایی این امکان را فراهم می

شود. و این   هچیر  هی/ نویسندصدای کیریلیوف بر صدای راو

ی فرهنگی ادبی برای خلق یک هیعنی ایجاد یک زمین

 دموکراسی ژرف و رادیکال.

تواند یک اثر هنری بزرگ خلق کند که تاریخ ای میهنویسند

 ه فرهنگ و ادبیات و ژانرهای ادبی پیش از خود را شناخت

ی خود را به نهی خود و روح زماهباشد و همچنین زمان

بسان  هباشد. در چنین وضعیتی نویسند هخوبی دریافت

نویسد. بلکه ی اجتماعی نمیقهیک ملت یا یک طب هنمایند

-می ههای پیشین در آثار او دگربارفرهنگ و ادبیات دوران

به  هگردند. یعنی نویسندمی هشکوفند و در فرمی نو زند

ای اجتماعی هقرسد که ملتی یا طبای از ژرفا و غنا میهدرج

و رویاهای خود را  شهآید و اندیزبان او به سخن در میاز 

خواهد خود را ای به زور میهوقتی نویسند …کندبیان می

دهد و آمال و رویاهای او  های جلوهی ملتی یا طبقهنمایند

آید. اما وقتی که بوجود می را بیان کند، یک اثر ضعیف

ای تاریخی در تصویر هدورای، یا  قهو آمال ملتی یا طب  شهاندی

رسد، یعنی جان ای به اوج میهذهنی و هنری نویسند

 هآید، آنگاای به سخن در میهعصری یا ملتی از زبان نویسند

شود. و این دقیقا زمانی یک شاهکار هنری ادبی خلق می

رسد. یعنی است که اثر از نظر فرم به نهایت انسجام خود می

ی یک ملت بزرگ شهدنیای اندییای متعالی یک عصر یا دن

گنجد، بلکه یک فرم هرگز در فرم و ساختاری ضعیف نمی

طلبد. و این همان چیزی ست که منسجم و متعالی می

گوید عامل به راستی اجتماعی در هنر همان فرم لوکاچ می

 است!
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 پژوهشگر مترجم، ،دهویسنن : هادی محمدی

 ، کامیاران، ایران1974متولد

، دبیرستان غفاری، 1995دبیات و علوم انسانی در سال دیپلم ا

 شهرستان کامیاران، ایران.

در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده اما به دلیل  1995در سال 

 فضای مذهبی حاکم بر دانشگاه انصراف دادم.

 ؛فعالیتهای فرهنگی ادبی

از انجام هرگونه  1994عضو انجمن ادبی کامیاران، انجمن در سال 

 عالیتی توسط مقامات امنیتی رژیم منع شد.ف

 روزنامه زمینه در آوینه و ەدر مجالت سرو 2004تا  1995از سال 

آبیدر ، آسو   سیروان،  هاینامههفته  در  همچنین.  امداشته  فعالیت  نگاری

 .التههو روژ

 التههر زمینه فکری فلسفی در رادیو روژبرنامه ای د 2005در سال 

 .امەداد ارائه و تهیه

 .امەعضو انجمن قلم کردستان شد 2007در سال  

 اندیشه  صفحه  یتهیه  مسئول  سال  یک  مدت  به  2008و    2007در سال  

 امەبود[ سلیمانیه در] چاودیر روزنامه

 :کنم می منتشر پرووشه وبالگ در را هایمتهنوش و مهکارهای ترج 

        http://proosha2.blogspot.com/ 

 :کتابها

 و لوکاچ گئورگ آثار و زندگی بر ایمهـ مکتب بوداپست، مقد

 چاپ ،2005 سلیمانیه دموکراتیک، سازمانهای مرکز چاپ شاگردانش؛

 .2007 ەسلیمانی شوان انتشارات دوم،

 یترجمه و ەگزید ادبیات، شناسیعهـ فلسفه، روش شناسی، جام

. باختین میخایل و ەمارکوز ادورنو، گلدمن، لوکاچ، از مقاله یمجموعه

 دوم، چاپ. 2006 ەسلیمانی دموکراتیک، سازمانهای مرکز اول چاپ

 .2007 ەسلیمانیی شوان، انتشارات

ـ تاریخ و آگاهی طبقاتی، جورج لوکاچ ، ترجمه به کوردی. چاپ مرکز 

 .2007 ەسازمانهای دموکراتیک، سلیمانی

دیالوگ، خنده، آزادی: کتابی درباره زندگی و آثار م. باختین ، انتشارات ـ  

 .2008 ەقلم، سلیمانی

 فروغ شاملو،  نیما، از اشعاری مجموعه ترجمه و ەگزید شین، ریمههـ 

 مرکز چاپ...  و ریتسوس یانیس ، لورکا گارسیا مصدق، حمید فرخزاد،

 .2006 ەی گالویژ، سلیمانیادب  فرهنگی

 مرکز چاپ صالحی، علی سعید شعر مجموعه مهها، ترجنشانیـ 

 2007 ەسلیمانی ، گالویژ ادبی فرهنگی

ـ جامعه، فرهنگ، ادبیات، نگاهی به زندگی و آثار لوسین گلدمن، نشر 

 .2009 ،ەوزارت فرهنگ؛ سلیمانی

 و ەـ جامعه شناسی ادبیات ، )شعر، تئوری ادبی، زیبایی شناسی( گزید

 .2010 ەسلیمانی فرهنگ، وزارت نشر مقاالت، مجمومه ترجمه

 نشر ادبی، مقاالت و اشعار مجموعه ترجمه و نوشته ،شهـ اکسیر و 

 .2012 پاییز ەسلیمانی فرهنگ، وزارت

سسه چاپ و انتشارات ـ گاتهای زرتشت، پژوهش و ترجمه، چاپ اول مؤ

 2019مادیار، سنندج  : انتشارات  دوم  چاپ  ،2012  پاییز  یهسردم، سلیمان 
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 فرشته وزیری نسب 

 
 له زبان  أپایان شعر و مس

 
گویند، چه این روزها در ایران همه از بحران شعر می

های شعر و هایی که از پایین بودن فروش کتابکتابفروشی

و هم اهل ادب که به طعنه  مندندتنوع شاعران جدید گله

های شعر منتشر از شاعران فیسبوکی و سطح پایین کتاب

زنند. برخی دلیل بحران را نشرهای منفعت شده حرف می

دانند و برخی طلب و بی تخصص در گزینش شعرها می

کنند که این دیگر شبکه های اجتماعی را مقصر قلمداد می

یار و دانش کالمی معاند که همه بیامکان را فراهم کرده

بنویسند. بعضی بر این باورند که شعر به این دلیل 

محبوبیتش را از دست داده است که جریان شعر زبان به 

سمت تصنعی در شعر رفته که درک شعر یا عالقه به آن را 

تحت تاثیر قرار داده است و بعضی شعرهایی فاقد ساختار و 

ست را دلیل بی اندیشه را که به نام شعر ساده رایج شده ا

دانند. جمعی هم اعتقاد دارند که شعری که رونقی شعر می

سیاسی خالی شده و به انتزاع افتاده   -از محتوای اجتماعی  

باشد طبیعی است که نتواند در میان مردم جایی پیدا کند. 

ها در واقع عوامل بیرونی و مخاطب را در اغلب این تحلیل

عضی از مواردی که ذکر بینند. شایدببحران شعر موثر می

شد در بحران کنونی موثر باشد. اما اگر نگاهی به تاریخ شعر 

بینیم که شعر تا زمان مشروطه هم بیشتر در بیندازیم.می

حوزه دربار و نخبگان مورد توجه بوده و بین عامه مردم 

رواجی نداشته است. یعنی شعر کالسیک در غیاب مخاطب 

رفته است.فقط فرهنگ عام و برای مخاطب محدود شکل گ

خوانی، به بردن شعر به میان روایی، مثال در نقالی و شاهنامه

مردم کمک می کرده است. شعر از زمان مشروطه و با 

اشعاری که در آن از زبان عامه استفاده شده بود به میان 

ها راه یافت. بسیاری از اشعار مردم و یا حتی به خیابان

تبدیل شدند و جای خاصی  شاعران مشروطه بعدا به ترانه

در فرهنگ روایی ایران گرفتند، اما ادبیات مدرن ایران 

همچنان مخاطب محدودی داشت و کمتر به برنامه آموزشی 

یافت. متد آموزشی حفظ شعر، که در مدارس مدارس راه می

شد و برای دانشجویان در مورد دانش آموزان اعمال می

شد که بعضی ب میرشته ادبیات فارسی هم معمول بود سب

-از شعرهای شعرای قدیم در ذهن جایگزین و گاهی بیت

المثل استفاده شود. استقالل هایی از آن هم به جای ضرب

-کرد که بخشبیتی شعر کالسیک این امکان را فراهم می

هایی از آن در ذهن بماند. عالوه بر نقالی سنتی دیرین، 

د که شعر شدیوان حافظ خوانی به شکل فال، هم سبب می

ای از زندگی مردمان باشد. اما پیچیدگی شعر نو، گوشه

پیوستگی ساختاری سبب همفقدان قافیه و گاهی وزن و به

شد که اشعار نو به راحتی در ذهن عموم نمانند و شعر نو 

بیشتر در سطح خواص بماند. امروزه هم شعر بیشتر دربین 

ه نقد خود شاعران و معدود دوستداران شعر خوانده و ب

شود و بسیاری از شاعران جدید برای عموم گذاشته می

 اند. ناشناخته

بخشی از بحران شعر به عواملی که ذکر شد و از جمله  

گردد اما عوامل دیگری نیز هست که جهانی مخاطب بر می

است و موقعیت ادبیات و به خصوص شعر را در جهان 

شتار یهودیان دگرگونه کرده است. آدرنو زمانی با اشاره به ک

نویسد که »نوشتن شعر بعد از ها میدر زمان تسلط نازی

آشویتس بربریت است.« در واقع اشاره او به این است که 

جوهر احساسی و رمانتیک شعر با این خشونت شدید آسیب 

خورده است. اما بعد از آشویتس بسیاری در همان آلمان 

له کو از ها مثل سالن و ماشا کانویسند و بعضیشعر می

بازماندگان این دوره خشنونت آمیزند. جورجیو آگامبن نیز 

از گذشته و  ( 1999در رساله خود به نام »پایان شعر« )

آینده شعر و سرنوشتی که به واسطه تغییرات زبان در انتظار  

نویسد. از نظر او در شعر نوعی ناهمزمانی بین آن است می

ارتباط بین این دو   لفظ و معنا وجود دارد که گاهی برقراری

خوانیم در کند. در واقع وقتی ما شعری را میرا دشوار می

کنیم )هرچند گاهی این ابتدا در آن تقطیع آوایی ایجاد می

تقطیع هم در زبان فارسی نیاز به دانش خاصی دارد( و بعد 
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رسیم. و گاهی اگر تنافر معنا و آوا زیاد به تقطیع معنایی می

گیرد. اگر نقطه شروع بحران را نمی باشد، دریافتی صورت

شود درک کرد که چرا َعامه مردم همین تنافر بگیریم می

به شعر پیچیده، که معنای آن به راحتی در دسترس آنها 

دهند. اما تنافر دیگری هم گیرد، اقبالی نشان نمیقرار نمی

در جهان امروز وجود دارد و آن تنافر بین جهان شاعرانه و 

کم بر جهان واقع است، تنافری که بین زبان تکنولوژی حا

اندازد. اگر شاعر بخواهد شاعر و جهان پیرامون او جدایی می

های موجود در جهان، در مورد ابزارهای ارتباظی و سیستم

های هوشمند، یا سیستم بانکی، چون اینترنت، گوشی

ای بنویسد که در دنیای روزمره با آنها اقتصادی یا سیاسی

گیرد. اگر به جوهر دارد، از جوهر شعر فاصله می سر و کار

شعر وفادار بماند و نخواهد در مورد آنچه که روزانه با آن 

تواند بخشی از دغدغه هایش را سر وکار دارد بنویسد نمی

بیان کند. یعنی تجربه زیستی و تجربه شعری او از هم فاصله 

گیرند. از نظر آگامبن شعر امروز در معرض خطر می

نولوژی است و این تناقض آن را در نهایت به سمت نثر تک

 کشاند.و سرانجام سکوت می

 
اگر پایان از نظر آگامبن را نوعی وحدت میان شعر و روزمره 

-شویم که چرا شعر امروز به اینجا میگی ببینیم متوجه می

خورد نه رسد که در آن گاه نه تقطیع آوایی به چشم می

نوشته زیر که خود نویسنده )امیر تقطیع معنایی. مثال در 

نامد ما با مجموعه ای از کلمات پور( آن را شعر میقاضی

روبروییم که شاید با تجربه زیستی »شاعر« سر و کار داشته  

 باشد اما بی شک از جوهر شعری فاصله دارد:

 
 دل/ وا /دو

 رگ های ناتسی نازی!

 حروف به حافظیه

 دست

 کیسه زبالی

 سیگار،نیم طبقه 

 پالک دندان ها

 لیزا! اعضای بدن

 هستی keleداخل سالن 

 تمین ایستاده

 
هایی پیش ترین معضلی که برای خواننده چنین متنمهم

گیری او با این شعر/ متن است. یا تاثیر آید عدم ارتباطمی

طبیعی است که وقتی حتی بین خواننده آشنا با شعر و این 

ت وجودی آنها هم مورد خطوط پیوندی ایجاد نشود خاصی

سوال قرار بگیرد. اما گاهی این قبیل شعرها از طرف کسانی 

های ادبی آشنا هستند و یابد که با تئوریهم انتشار می

محض اعتراض مخاطب او شناسند و بهظاهرا شعر را هم می

را به ضد آوانگارد بودن، عدم شناخت از شعر زبان یا روند 

کنند. یعنی ما با نوعی حرکت شعر در جهان متهم می

شویم. از آنجایی که گری در شعر هم مواجه میسفسطه

معیارهای سنجش فرمی شعر، مثل اوزان عروضی، دیگر به 

آیند و حتی معیارهای سنجش معنایی به واسطه کار نمی

اند، این سوال نگاهی پست مدرن مورد پرسش قرار گرفته

ی شعریت تعیین شود معیاری براآید که چگونه میپیش می

توان شعر کرد؟ آیا نوشته باال را به صرف تقطیع پلکانی می

خواند یا نه؟ بسیاری از شعرهای معاصر دقیقا به چنین 

ای معیاری برای شعر اند. هر گروه و دستهمعضلی دچار شده

دهد و دیگر حتی معیارهای زیبا شناسانه هم اعتبار قرار می

ای از نظریات که نین ملغمهاند. در چخود را از دست داده

گاهی شعری به خاطر داشتن وجه احساسی و رمانتیک 

شود دفاع شود و دیگر حتی از ساختار هم نمیتخطئه می

کرد، چه معیاری برای تشخیص شعر خوب می ماند؟ چرا 

دانی و رود که مخاطبی که به هیچ ابزار سخنانتظار می

و هم از مفاهیم نظری مجهز نیست با شعری که هم از زبان  
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معمول فاصله زیادی دارد)و اغلب به عمد( ارتباط برقرار 

کند؟ از سوی دیگر آن »جوهر شعری« را که هایدگر در 

توان با تحوالت فکری و زبانی یابد چگونه میهولدرلین می

ها در سرعت جهان معاصر و رفت کنونی تعریف کرد؟ آیا آدم

بیت دنیای و آمد بین فضاهای مجازی مختلف و جذا

توانند فضای های هوشمند میهای مختلف و تلفنسلبریتی

خواندن شعر اختصاص دهند؟ یا اینکه باید از کوچکی را به

امید مخاطب وسیع داشتن دست برداشت و به مخاطب 

شک چیزی که باید خاص و محدود دلخوش بود؟ بی

پذیرفت این است که زبان در طی زمان تغییرات فراوانی 

هایی به آن وارد ست و به واسطه تکنولوژی جدید واژهکرده ا

اند یا در شکل کاربردی آنها تغییراتی ایجاد شده است. شده

آیا باید این زبان را نادیده گرفت و زبان خاصی برای شعر 

ایم و دیگر آن واقع به پایان شعر رسیدهکار برد؟ آیا بهبه

ان به جوهر شعری قابل دسترسی نیست؟ آیا باید همچن

هایمان ادامه دهیم یا به سمت سکوت نوشتن برای سایه

برویم، چیزی که بعضی از هنرمندان غربی انتخاب کردند؟ 

 هایی هستند که روبروی هر شاعری قرار دارند.اینها پرسش

توان از منظرهای مختلفی پاسخ شک میها بیبه این پرسش

ن بررسی تواهای رونق بخشیدن به شعر را هم میداد و راه

راستی چقدر یک اثر هنری یا ادبی به منظور کرد. اما به

درک آن)حسی یا مفهومی( مورد توجه قرار می گیرد تا 

های سیاسی؟ بعضی از تابلوهای برای سرگرمی یا استفاده

سر اش در فقر شدید بهون گوگ، که خود در زمان حیات

بخش برد، امروزه به کاالهای سودآور بدل شده و زینت می

اند.اجرای با شکوه بعضی از های کلکسیون داران خانه

ای است که های مشهور جهان فقط مخصوص عدهنمایش

های جهان به مراکز گردشگری غنای مالی دارند. اغلب موزه

-اند و آثار آنها فقط در گذری کوتاه مشاهده میتبدیل شده

شود. شعر حافظ بیشتر مصرف فالگیری پیدا کرده است تا 

عمق در مفاهیم پیچیده هستی شناسانه آن. عالوه بر این ت

سرنوشت شعر و هنر را تا حد زیادی جریانات فرهنگی 

کنند. نشرهایی که های حاکم تعیین میمسلط و گفتمان

بیشتر منافع مالی خود را در نظر دارند تا گسترش فرهنگ 

های کنند؛ کمبود رسانههایی که گزینشی عمل میرا، رسانه

های سنت گرا و گاه ارتجاعی قل ادبی؛ تسلط گفتمانمست

شک تاثیر خود را بر روند بحران ادبیات و مساله ممیزی بی

های آموزشی ما به نوی ما گذاشته است. وقتی در کتاب

شود و نویسی معاصر پیدا میندرت اثری از شعر یا داستان

بعضی از شعرا یا نویسندگان را فقط می توان در خارج از  

های دولتی یستم آموزشی شناخت؛ وقتی در اغلب رسانهس

ادبیات و معرفی نویسندگان جایی ندارد؛ وقتی نوشتن به 

توان انتظار استقبال از های بسیار دچار است نمیمحدودیت

شعر و ادبیات یا بالیدن آنها در بستری درست را داشت. در  

م آلمان دو درس اصلی برای دانش آموزان در امتحان دیپل

ها آثار بزرگ آلمانی و انگلیسی است. در هر دوی این درس

شود و دانش ادبی، از کالسیک تا مدرن، خوانده و بررسی می

شوند. هم آموزان به نوشتن خالق و تحلیل فعال واداشته می

طور مرتب به معرفی های تلویزیونی بهرادیوها و هم کانال

-ی از کتابهایپردازند. خوانش بخشهای جدید میکتاب

هاست. های رمان یا شعر جدید هم در دستور کار این برنامه

-شاید برای این است که هنوز در تمام متروهای آلمان آدم

اند. مدرنیسم بینیم که غرق مطالعهدست میهای کتاب به

های سیاسی و اجتماعی نه تنها در عرصه فن آوری و سیستم

ده است. خانه بلکه در عرصه فکری هم به جامعه وارد ش

گوته، شیلر، موتسارت، مارکس و ...نه تنها جزو نقاط 

شوند بلکه از سمت دانش آموزان  گردشگری محسوب می

شود های اروپا میشوند. در تمام موزهمدارس بازدید می

ها های بزرگ دانش آموزان را دید که روبروی نقاشیگروه

های آنها اند و مشغول کپی کردن یا یادگیری تکنیکنشسته 

تدریج و با شود گفت که مخاطب هنر بههستند.در واقع می

شود. در حالیکه در ایران شکل بر ها آموزش ساخته میسال

عکس آن را شاهدیم. در اغلب نهادهای رسمی به مدرنیسم 

های سنتی گذشته شود و مدام فرمو نوگرایی توجه نمی

نو، حتی های شود فرمتبلیغ و پاسداری از آن تشویق می

-وجود بیایند، مورد بی اعتنایی یا تمسخر قرار میاگر به

توان گفت که یک نوع پروسه تخریب گیرند. در واقع می

فرهنگ در کار است. چون طبیعی است که اگر هنر و نقد 

آن در بستری مطمئن رشد نکنند در نهایت مخاطب خود 

ن دهند. شعر به ویژه بیشتر در خطر است چو را از دست می

 با روزمرگی فاصله بیشتری دارد. 
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توان گفت ی عواملی که در باال ذکر شد میبا توجه به همه

طور قطعی از پایان شعر در روزگار خودمان که اگر نتوانیم به

شک شعر، علیرغم تولید انبوه آن در ایران، حرف بزنیم اما بی

-ترین زمان خود را از نظر داشتن مخاطب میبی رونق

اما اگر فکر کنیم که هنر و ادبیات بیش از آنکه گذراند. 

ضرورتی بیرونی باشد، برای هنرمند ضرورتی درونی است، 

می توان همچنان به ادامه شعر به شکلی نو امید داشت، بی 

آنکه به داشتن مخاطب گسترده فکر کرد. شاید بشود برای 

های نویی که های آینده نوشت و آنها را با تجربهنسل

آشنا کرد. شاید بشود شعرهایی نوشت که تجربه داشتیم 

زیستی در دنیای مدرن را با حسی شاعرانه پیوند دهد، مثل 

این شعر شهین خسروی نژاد که جهان پر از تکنولوژی نو 

 زند:را به تجربیات انسانی مدرن پیوند می

 اگر بتوان تا نزدیکی صفر مطلق

 شان داشت حرارت عکسشان داد و کنار هم نگه

 پوشانی داریم و نوسان هم

 دهند از دست شان را میها هویت زمینیهمین طوری روح

 تا یکسان به نظر رسند 

 یکی، در یکی باشند 

 نیاز به آمار کوانتمی داریم 

 خوابش را دیدم 

 کرد چگونه روح هایمان به سمت هم حرکت می

 ای دور وقتی در نقطه

 ها مشغول زدن تخم مرغ

 بودم 

 تولد. برای

یابد یا حتی اما اینکه این نوع شعر به میان مردم راهی می

های خاص آنها را خواهند خواند مشخص نیست. خواننده

 شعر همچنان با بحرانی عظیم روبروست.

 

 
در شهر کرمان است. در 1338متولد  فرشته وزیری نسب

انگلیسی تحصیل کرده است. رشته های فیزیک و ادبیات 

بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی تا سال 

که به آلمان مهاجرت کرد در دانشگاه های مختلف  1380

ادبیات انگلیسی تدریس می کرده است. در آلمان دکترای 

خود را در حوزه نمایش معاصرانگلیس از دانشگاه گوته 

نمایش معاصر "در آنجا فرانکفورت گرفته و چند ترمی هم 

تدریس کرده است. تا به حال سه نمایشنامه)  "انگلیس

تعلیم ریتا، برخیزید و بخوانید و خداوندگار برون( ،چندین 

داستان کوتاه و مقاله و تعداد زیادی شعراز آلمانی و 

انگلیسی ترجمه کرده است. از او همچنین شعر، داستان 

داخل ایران و مجله  کوتاه و مقاالت متعددی در مجله های

های ادبی اینترنتی منتشر شده است. عالوه بر اینها در 

 1393زمینه بازیگری و نقد تاتر نیز فعال بوده است. در سال  

اولین مجموعه شعراو به نام  با لک لک ها در باد و گزیده 

ای ازترجمه هایش از چند شاعر مشهور آلمانی به نام 

شر شد. در این سال درستایش دور دست در ایران منت

، به نویسندگی و "وطنی که بنفشه نبود"همچنین نمایش 

کارگردانی او در جشنواره های تاتر هایدلبرگ و کلن، تاتر 

گالوس فرانکفورت و شهر گیسن اجرا شد.این نمایش به 

آلمانی هم ترجمه و درشهرهای فرانکفورت و گیسن به زبان 

است. از دیگر تجربه  فارسی و با باالنویس آلمانی اجرا شده

های تاتری او می توان به اجرای دو زبانه )فارسی / 

نوشته داریوش رعیت و  "یک نمایشنامه خیلی بد"آلمانی(

از  "پینوکیو می خواهد بمیرد"نمایشنامه خوانی اجرایی 

همین نویسنده اشاره کرد. برگردان مجموعه اشعار سه شاعر 

ای او در زمینه ترجمه ایرانی به انگلیسی از آخرین تجربه ه

آماده  "قیچی خورشید"است. از او همچنین مجموعه شعر 

انتشار است. آخرین اثر او نمایشنامه ای به نام »آوازه خوان 

دوره گردی از دور دست« به زبان آلمانی است که با 

در دو شهر فرانکفورت و  2019کارگردانی او در دسامبر 

دی در چند شهر دیگر اوفن باخ به روی صحنه رفت و به زو

هم اجرا می شود. 
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گل، س. سیفی، بهروز شیدا، فهیمه فرسایی، پرستو  هاشمی، سوسن نیلی، ملیحه تیره شریفه بنی 

 نیاز )داریوش( ، ب. بیآواییگیل فروهر، کوشیار پارسی، عباس شکری، 

 لزر، سوزانه ویندر، ریچارد برای نتر گراس، مارتین وا واریس رادیش، گ
 

 

 ...مطالبی دیگرو 
نقد و بررسی و معرفی کتاب  جستار، داستان، مصاحبه،  
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 هاشمیشریفه بنی

 
  کاله

 
  وقتی رسیدم مطب دکتر، آسانسور خراب بود، تو دلم گفتم

به  یکرا  هاو پله آسانسور یه بار هم نشده درست باشهاین 

. حاال خوبه یه طبقه بیشتر نیستباال رفتم. فکر کردم  کی

آورد، ولی آورد. تاب نمیهم  زانوهام حتی چندتا پله را    اگرچه

 آورد، چاره چیست! باید می

ی در طبقه اول حیاطی ساخته بودند که انگار طبقه  ه،جالب

ادور آن مطب دکترها بود یا آزمایشگاه، دورت .همکف باشد

در طبقات باال اما، چهارطرف این ساختمان  داروخانه و...

سراسری بود که از  سربازِ یبالکن یا راهرویک چهار طبقه، 

شد آنجا را دید. وسط این حیاط حیاط میشبهاین 

 ای سنگی و مدرن بود. حوضچه 

 ران کرونا ازکنار حوض گذشتم و وارد مطب شدم. هنوز دو

های ؛ تمام صندلیبود مطب غلغله از راه نرسیده بود،

ای از حیاط کذایی جدا شیشه یکه با دیوار سالندورتادور 

 . کننقبول نمی  مرا  حتمنشد، پر بود از مریض. فکر کردم  می

ساعت از ده صبح گذشته بود و قرار قبلی هم نداشتم. با 

  .ده خبر نمی از پیش خب مرض کهخودم گفتم  

دو روز بود که دل درد داشتم. اول خودم را بسته بودم به 

های گیاهی و... گیاه، قرص فالن و بهمان و چایلهعرق چ

 کن نبود، که نبود. ولی ول

شه، امروز نمی "تو صف ایستادم تا نوبتم شد. پرستار گفت 
 . "سرمون خیلی شلوغه

خب برو "گفت  ...بابا درد دارم و ؛که مدر جواب خواهش
 ! "اورژانس

خانم اورژانس که "همین طور که دستم رو دلم بود، گفتم 
 ."گه برو دکترکنه ، یه مسکن می ده و میکاری نمی

به شرطی که  "باالخره با خواهش و التماس قبول کرد؛ 
  ."بشینی، اگه نوبت شد، وگرنه فردا باید صبح زود بیای

کالهم را درآوردم؛ نه جا برای آویزان کردن کاپشن کاپشن و  

کاله را چپاندم توی جیب کاپشنم بود و نه جا برای نشستن.  

ای ایستادم به کاپشن را انداختم رو دست و در گوشه و

انتظار. اولین مریض که رفت تو، خودم را انداختم روی 

دکی انرا  ها  آنصندلی و با دست زانوهام را ماساژ دادم تا درد  

 تسکین دهم. 

کردند یا یا داشتند چت می ،اکثرن تلفن بدستها مریض

 گوشی در گوش و گاه هردو با هم.

صدای زنگ تلفن همه را متوجه زنی کرد که ضمن درآوردن 

، به سرعت از اتاق انتظار خارج شد و رفت تو شتلفن از کیف

 ی باز جلو مطب یا همان حیاط کذایی.محوطه 

بیرون رفتن، کالهش جلوی در بر زمین افتاد. در موقع 

خواستم صدایش کنم ولی زن از تیررس صدای من دور شده 

بود و من که توان دوباره ایستادن و درد زانو را نداشتم، حاضر 

دادن جام نبودم. چند نفر دیگر هم متوجه دست  از  به ریسکِ

شدند، ولی کسی پا نشد و چیزی نگفت. احتمالن آنها هم 

گشت کالهش را خواهد ؛ وقتی برمن فکر می کردندمثل 
  گیم .دید یا بهش می

آمد. جلوی پیرزنی داشت سالنه سالنه به طرف در مطب می

در با تعجب به کاله افتاده برزمین نگاه کرد. بهش گفتم 

و با دستم اشاره کردم به زن که گرم  "مال اون خانمه"

 داد. گفتگو با تلفن، در حیاط جوالن می

انتخاب بین درد وجدان و درد پا به  بل از این که شکِق

سراغم بیاید، یک صندلی خالی شد و پیرزن تازه وارد برآن 

 نشست.

ش انگار تمام شده بود، برگشت. یکی ازن که گفتگوی تلفنی 

و به کاله افتاده برزمین  "خانم کالهتون"از مریض ها گفت 

 اشاره کرد. 

را صدا زدند؛ کاله را برداشت و درست درهمان لحظه زن 

 تشکری به اتاق دکتر رفت.  دون هیچب

عجب آدمایی! یه تشکر کوتاه که وقت الزم با خودم گفتم 
 !نداشت
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ول وررفتن با تلفنم بودم، که دیدم غهای دیگر مشمثل خیلی

رفت که زن از اتاق دکتر بیرون آمد؛ به طرف آزمایشگاه می

. فکر درا بدستش دا شصدایش زد و کاله شت سردکتر پ 

  !و مزاحمشه  نی یه کاله بافتنی، اینقدر سنگینیع ،کردم

خسته بودم و بیشتر از یک ساعت از نشستنم گذشته بود. 

ق ذق  ذهم انگار خشک شده باشند،  درد، زانوهایم  غیر از دل

هی این کردند. پاشدن هم خودش مصیبت دیگری بود. می

دادم. یکی سرفه کردم و پاهایم را تکان میو آن پا می پا

 کشید و...کرد یکی فینشو باال میمی

سی سال پیش این قدر مریض نبود!   کردمبا خودم فکر می
 تر شده، مریضی هم زیادتر شده!چرا حاال که علم پیشرفته 

در همین افکار بودم که زن از آزمایشگاه بیرون آمد و روی 

 که نزدیک در اتاق دکتر بود، نشست. ای صندلی
با بیرون آمدن نفر قبلی، زن همراه با دکتر وارد اتاق شد. 

چندان طول نکشید که با چشم گریان و سراسیمه و پالتو 

بدست از اتاق بیرون آمد. پالتو را نپوشیده خود را بیرون 

پوشید، کاله دوباره افتاد انداخت. همین طور که پالتو را می

از این که بدنبالش بدوم و کاله را به او بدهم، صدایم و قبل 

 زدند.

از مطب که بیرون آمدم، نه کاله بود و نه زن. ولی چشمان 

از شد. ی زن از ذهنم خالی نمیی سراسیمه گریان و قیافه

یعنی کسی کاله را بهش داده، اصلن کاله   ؛پرسیدمخودم 
  ؟براش مهم بوده

دست کردم تو  ؛آمد، باد شدیدی میبه خیابان که رسیدم

 م رو سرم کنم، کاله نبود.  کالهجیب کاپشنم که 

 
  30.3.2020برلین 

   
 

  



 14  شماره                             تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای  
 

97 

 

 نیلی سوسن

 

 ...دیگر هیچ چیز مثل دیروز نبود

 
  . ساز تاریخ تابستانی از بعد پاییزی. 1360 سال. بود پاییز

 مرتضی   با.  بیرون  زد  در  از  و  کرد  سر  را  سیاهش  چادر  سوسن

  .داشت قرار مارکسیست، و بود شاه زمان زندانی که

 صورتش  به مالیمی باد. خنک کمی اما بود، آفتابی هوا

 .میخورد

 سمت  به  رفت.  پیچید  آباد  یاخچی  اصلی  خیابان  به  کوچه  از

 مرتضی سازمانی درون های نشریه بسته. اتوبوس ایستگاه

 طوریکه  کرد جایش به جا. خورد لیز کمی دامنش کمر زیر

  .بماند ثابت همانجا

 رو پیاده کنار ایستگاه، به نرسیده. کرد رد را خیابان عرض

 صدا خانوادگی نام به را او. کرد ترمز نزدیکش موتورسواری

 یاخچی دبیرستانی های بچه از یکی بود منتظر. ایستاد. زد

 را خانوادگیش نام هیچکدام آمد یادش. ببیند را آباد

 او همه ها، بچه این با کوهنوردی های برنامه در. نمیدانند

 .میکردند صدا سوسن را

. پاسداران سپاه سبز لباس با الغر، بود جوانی موتورسوار

 .مرتب و بود تمیز و تر پاسدارها، بقیه برخالف

 دست با و کرد محکم صورتش دور را چادر دست یک با

 برجستگی که گرفت طوری را چادر جلوی طرف دو دیگر

 .نباشد پیدا بسته

 شما؟ -

 .بیایی من همراه باید نکن، سوال-

 چرا؟ -

  .بیفت راه و نکن سوال گفتم-

 .بود  بسته  را  زبانش  ها  نشریه  بسته  سنگینی.  نکرد  اعتراضی

 .افتاد راه هم او. کرد حرکت موتورسوار

 مرتضی  برای  ای  بهانه  کردن  جور  فکر  در  پیش  لحظه  چند  تا

 .او جان نجات فکر در حاال بود، ها نشریه نخواندن برای

 دقت با که موتورسوار. گذشتند خیابانهایی و ها کوچه از

 معمولی ساختمانی جلوی شلوغ، خیابانی در بود، مواظبش

 سپاه  کمیته" تابلو با ساختمانی. بایست: گفت و کرد ترمز

 ."13 منطقه پاسداران

. ایستادند پیشخوان کنار. شد کمیته وارد پاسدار دنبال به

 دستگیر  را او: گفت همکارش به افتخار با جوان پاسدار

 .زد لبخندی پیشخوان پشت پاسدار. کردم

 آن  از  یکی  بود  منتظر.  انداخت  برش  و  دور  به  نگاهی  سوسن

. کند  بازرسی  را  کیفش  و  بدن  و  بیاید  هم  پاسدار  خواهرهای

  .نیامد کسی

 کوتاه  راهرویی  انتهای.  افتاد  راه  پاسدار  سر  پشت  ای،  اشاره  با

 تا میمانی اینجا: گفت او به پاسدار. رسیدند اتاقکی به

  .رفت و بست را در. کنیم صدایت

 تا کرد جا به جا کمی را چادر کش. مستاصل و بود خسته

 .کند کمتر را یکی این فشار کم دست

 پنجره بدون سفید، دیوارهایی با روشن، و بود کوچک اتاق

 پتوهای.  بود  شده  فرش  پتو  الیه  چند  با  زمین.  ای  روزنه  یا  و

 و کهنه همه. رنگی به کدام هر گلدار، پتوهای و سربازی

 .رفته رو و رنگ

 

 بسته . نشست زمین روی زانو دو در، به پشت سرعت با

 پتوها الی را ها برگه. آورد بیرون چادر زیر از را نشریه

 با هایی نشریه. افتاد نشریه چند به چشمش که میگذاشت

 سازمان های نشریه سرخ، چکش و داس و مسلسل آرم

 خواست  دلش. نشست لبانش به لبخندی. فدایی چریکهای

  .شده چرک پتوهای این مدیون او مثل کسی چه بداند

 های اعالمیه همنشین سازمانی، درون های نشریه آن

 اشاره نداشتند، که اتحادی به انگار. شدند فدایی چریکهای

 .کردند می

. کرد دراز را پاهایش و داد تکیه دیوار به. نشست آرامی به

 .شد خیره روبرو سفید دیوار به

  حاال؟ و

 خواست   او  از  پاسدار.  شد باز اتاق   در.  نبود  زمان  گذر  متوجه

 با بار این پیچید، دورش را چادر دوباره. برود همراهش

  .تر آسوده کمی خیالی

 یک  اتاقهای  مثل  اتاقی.  رفتند  دیگر  اتاقی  به  پاسدار  دنبال  به

 به گوشه در "ارج" طوسی فلزی میز چند. معمولی اداره
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 کنار کارخانه همان ساخت های صندلی. دید اتاق  گوشه

 .بودند شده چیده دیوارها

 نشسته  پیشخوان پشت پاسدار  همان میزها از یکی پشت

. پشت پر و سیاه ریشی با هیکل، درشت و بود مسن او. بود

 آن  که کرد اشاره سوسن به تحقیر، و خشم از پر نگاهی با

  .بنشیند میز طرف

 بیشتر را ترسش تاریکی. است شده شب که دید پنجره از

 .میکرد

 پاسداران  سپاه آرم با ای برگه روی را سوال اولین پاسدار

 با  همراه  را  برگه.  قرآن  های  آیه  و  مسلسل  آرم  همان  نوشت،

 . او جلوی گذاشت خودکار

 

 کشوی  در و کرد، جمع را ها برگه بازجو سوال، چند از بعد

  .گذاشت میزش

  .نفهمید را کار این معنی سوسن

 غیظ  با  و  برداشت  میز  طرف  آن  از  را  رنگ  سیاه  تلفن  پاسدار

 .او جلوی گذاشت

 صندلی  روی  زده  شگفت.  نبود  پاسدار  کار  این  منتظر  سوسن

 . پاسدار به انداخت نگاهی و شد بجا جا

 .بیاورند خانه سند بگو. بزن زنگ ات خانواده به-

  خانه؟ سند-

 ضمانت با فعال. نداریم را زنها نگهداری محل اینجا در ما-

 را  آنچه ببینیم کنیم تحقیق تو مورد در ما تا میشوی آزاد

 .ای داده تحویل مزخرفات ما به یا است درست ای نوشته

 .نداریم خانه ما-

 .قبولست باشد، کسی هر نام به سند-

 چه  خانه؟ کدام خانه؟ سند تلفن؟ شماره ضمانت؟ آزادی؟

  بدهد؟ سپاه به را اش خانه سند حاضرست کسی

 

 آن .  بست  نقش  چشمانش  جلوی  جوادی  آقای  مهربان  چهره

 خانه هم توده، حزب سابق هوادار زحمتکش، و شریف مرد

 .کرد خواهد کمک قوی احتمال به. تلفن هم دارد،

 به  او. بود درست حدسش. زد تلفن جوادی آقای خانه به

 .داد مثبت پاسخ تقاضایش

 

  .گذاشت تنها اتاق همان در را او پاسدار

 در شان خانه به ناشناس مرد دو آن که افتاد روزی یاد به

. رفتند  و  گفتند  چیزهایی پدر  به  که  مردی دو.  آمدند  آبادان

 گزارش  بودند آمده  ساواکی دو آن که شنید بعدها

  .بدهند را برادرش سیاسی فعالیتهای

 مردها، آن رفتن از بعد پدر  سرزنشهای و خشم یادآوری

 برخوردی  چه او با پدر حاال. کرد زنده او در را دیگر ترسی

 کرد؟ خواهد

 آقای و مادر. شنید را کمیته اصلی در شدن باز صدای

 زده  شگفت سوسن. شدند اتاق  وارد بازجو با همراه جوادی

 .شد بلند جایش از مادر دیدن از

 منتظر .  گرفت  آغوشش  در  و  رفت  او  سمت  به  سراسیمه  مادر

 پدر از نامی: کرد زمزمه گوشش در مادر. نبود آغوش این

  .نیاور

 .بس و بود پیامی رساندن برای غیرمعمول آغوش آن

 

 داد  را  سالمش  پاسخ  مهربان  نگاهی  و  لبخند  با  جوادی  آقای

 به  را  اش  شناسنامه  و  خانه  سند.  رفت  بازجو  میز  سمت  به  و

 امضا  را ای برگه جوادی آقای. بود تکمیل مدارک. داد او

  .کرد

 هفته   دو  از  بعد  داد  تعهد  و  کرد  امضا  را  برگه  پای  هم  سوسن

 .کند مراجعه کمیته به

 

 پیکان در جوادی، آقای پسر فرشاد،. آمدند بیرون کمیته از

 فرشاد  با  دیدار.  بود  منتظرشان  کمیته  در  جلوی  رنگش،  سبز

 یاد را سوسن بود، خواهرش همسر هم و دوست هم که

 اسباب برای سبز پیکان همین با فرشاد که انداخت روزی

 .بود آمده کمکشان به خوابگاه از کشی

  

 صفا  با  معمولی، ساده،  ای  خانه.  رفتند  جوادی  آقای  خانه  به

 گریه  ترکید، مادر بغض نشستند، که هم دور. مهر از پر و

 شان سیاسی فعالیتهای خاطر به را فرزندانش و میکرد

 به همه. شد بیحال تا گفت و گفت آنقدر. میکرد سرزنش

 و میداد مالش را هایش شانه سوسن. شتافتند کمکش

  .میریخت دهانش به قند آب جوادی آقای همسر
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 خانه به را آنها فرشاد. بود رفتن وقت شد، آرام که مادر

  که  غرب شهرک در ای خانه رساند، سوسن بزرگتر خواهر

 .بود داده پناهشان عراق  و ایران جنگ از فرار برای

 از  پر خانه. شد بدل و رد سرد هایی سالم. شدند خانه وارد

 که نگاههایی. سرزنش پر و سنگین هایی نگاه و بود سکوت

  .میگریختند هم از

 را  خودش خانه فقط دلش. خزید ای گوشه به سوسن

 .آباد یاخچی خانه همان. میخواست

  .نبود دیروز مثل چیز هیچ دیگر
 

 2019 نوامبر
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 ُگلملیحه تیره
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

روشنگریِ اروپا از مقدمه: زمانی که ما ایرانیان، با آوای 

خوابِ قرون ُو اعصاری برخاستیم و بهت زده به 

ماندگِی صنعتِی خود پیشرفت صنعتیِ آن جهان وعقب

خیره شدیم، زمانی بود که با انقالب مشروطیت، 

ی خانداِن قاجار را رد کردیم و بعد برای سلطنت مطلقه

ی واقعی به نبرد با یابی به سلطنِت مشروطهدست

یاسی و دینیِ خانداِن پهلوی پرداختیم. چرا ارتجاعِ س

ی ما، عمالً همان که ذهنیت دو پادشاهِ دوران مشروطه

ارتجاعی را پیمود که پادشاهان خاندان قاجار پیموده 

که  -بودند. اگر رضا شاه پهلوی با ارتجاع دینی جنگید

اگر زن ایرانی را از دام حجاب دینی  -سخت جنگید

ا  خودکامگیِ سیاسی را به اوج ام -که رهانید -رهانید

-رساند. اگر پسرش، محمدرضا شاه پهلوی، عینیت همه

ی امور سیاسی/ فرهنگی/ اجتماعی را به صورت 

»مدرن« خواست و بنا نهاد، اگر بازار شیراز را مکان 

های سوپرمدرنِ اروپائی کرد، اگر در کمال نمایش

های هگرا را به روزنامگی، خبر ازدواج دو همجنسآزاده

ها و به کشور راه داد، اگر تکنولوژیِ مدرن را به اداره

آموزش و پرورش ایران میهمان کرد، اگر به زنان ایران 

حق رأی بخشید، اما خود را به عنوان شخصیتی دیندار 

و مسلمان دوآتشه و تحتِ حمایتِ »امام زمان« 

شناساند، و هر رشته ای که را پدرش در زُدایِش 

فته بود، پنبه کرد. حاال، زمانی رسیده »دینمداری« با

بود که خودکامگیِ دوسویه، سیاست و اقتصاد و فرهنِگ 

ایران را در می نوردید، و مردمِ »مسلمانِ شیعه/ مقلدِ« 

نشین هم ها فقیر و حاشیهایران را که  انبوهی از آن

های ی ایدئولوژیها دلباختهبودند، و انبوهی از آن

و تپِش انقالبی دیگر بجوش آورد؛ مختلفِ چپ، در تاب  

انقالبی که، زیر یک درختِ سیب در روستای نوفله 

اهلل اللهی به نام »روحی پاریس به آیتلوشاتوی حاشیه

اللهی که پس از رُبایش خمینی« دیکته شد؛ آیت

انقالب، آن را به نام »انقالب اسالمی« سکّه زد؛ به 

شیر« شرطی که آن »اسالم«، به عنوان »دین شم

 شناسائی شود، و نه به عنوان دینی »رحمانی«.

در دوران انقالب مشروطیت، صدها پرسش گریبانِ 

ذهن وُ زبان ُو ادبیات ُو هنر فرهیختگان ما را گرفت؛  

پرس و جو پیرامون کیستِی »ما ایرانیان«، و چیستیِ 

ها با ی آنیک یِک عناصر فرهنگ ایرانی، و مقایسه

-های دیگر )مخصوصًا فرهنگ گ عناصر مشابه در فرهن

های غربی(، صدها شعر و داستان و مقاله و جستار و 

 -چه از راه ترجمه و چه به صورت اصیل  –نمایشنامه را  

در زبان فارسی پدید آورد، که اکثریتِ نزدیک به تمامیِ 

-ها علیه باورهای خرافی/ مذهبیِ مردِم ما رقم میآن

اضِ فرهیختگان خورد. به بیانی دیگر، پرسش پراعتر

دوران انقالب مشروطیت،  به »وطن« و فرهنِگ دینیِ 

شد. در دورانِ پهلویِ دوم، اما، از موضعی آن مربوط می

-سر برکردیم که انبوهی از نویسندگان ما مشروطه

اهلل نوری کردند که چرا آیتخواهان را نکوهش می

)مخالف سرسختِ مشروطیت( را در دوران انقالب 

ی یکی از این ار آویختند؟  و حتا سردستهمشروطه به د

ها، یعنی »جالل آل احمد«، که هوادارانِ بسیاری گروه

-کردند، »بر نعش آن شهید« اشکروی میاو را دنباله

افشانی هم کرد. و اینک مدت چهل سال است که 

نویسند و مان در سراسر جهان میفرهیختگانِ تبعیدی

د، به راز چرائِی آن کوشند که به راز  این عقب گرمی
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اهلل رأیِ »آری« در انتخاب »مجتهد«ی به نام »آیت

ها اکنون به خمینی« دست پیدا کنند. و بسیاری از آن

اند که راز را باید در شیوه شاخِت فرد این جا رسیده

ایرانی از »خود« و  تعریفی که از عقل سنجشگر دارد 

وجو کنند. یکی از این فرهیختگان، مهدی جست

ستعدادی شاد است، با انبوهی از مقاله و جستارهای ا

ها را ی بسیاری از آنمایه و خمیرمایهتحلیلی، که بن

 زنند. های شخصی رقم میتجربه

در تهران   1958/  1337مهدی استعدادی شاد در سال  

جا به مدرسه رفت، سرانجام از متولد شد. همان

ر دیپلم افزای ماشینی چهار در رشتههنرستان شماره

برای تحصیل به آلمان  1980/ 1359گرفت. در سال 

آمد، در شهر گیسن دیپلم کالج گرفت، و سپس در 

گاه سازی مهندس شد. آنی ماشینبرلن غربی در رشته

در دانشگاه آزاد برلن و در دانشگاه گوته فرانکفورت به 

فلسفه و ادبیات   -اش  های مورد عالقهتحصیل در رشته

های آلمانی و فارسی دارای رابطه با زبان  پرداخت. در  -

ترجمه از استان زارلند آلمان است. شعر    مدرک رسمی

های یادشده برگردانده و های چندی را به زبانو رساله

در مطبوعات منتشر کرده است. در کنار درس، آموزش 

و کار، با مطالعه و نوشتن زندگی کرده و در این راستا 

ی ادبیات و نقد ادبی انتشار اثرهای چندی در زمینه

ی مهدی استعدادی داده است. فهرست تالیفاِت عمده

 شاد به قرار زیر است:

 

 رُمان: 

شرح حال نسل خاکستری«، آلمان: نشر  -»بدون شرح

 .2001/ 1380البرز، 

 . 2002/ 1381»هتل تهران«، آلمان: نشر البرز، 

 یهایی( در نشریههائی از مردمنامه« )بخش»برگه

 زمانه، نروژ 

 

 یادنگاره:

 .1999/ 1378»در جستجوی تو«، سوئد: نشر باران، 

جا«، لندن: اچ اند اس وفا در فکرتم این»ایران، ای بی

 .2014/ 1393مدیا، 

 

 پژوهش، جستار:

 .2005/ 1384»در ستایش تبعید«، سوئد: نشر باران، 

»عشق در فلسفه، عرفان و ادبیات«، آلمان: نشر البرز، 

1392 /2013  . 

های پیوسته های عشق: خوانشی از نوشته»دگردیسی

در متن فلسفه، عرفان و ادبیات«، نشر الکترونیکی 

 . 2006/ 1385ی شعر«، توسط »مجله

ورز ایرانی با خوان هشتم )خوانِ »چالش اندیشه 

 . 2008/ 1387 سوگواری(«، نشر الکترونیکی،

»نگاهی به میراث روح اهلل خمینی«، آلمان: نشر البرز، 

1391/2012 . 

»ماجرای فروشد جهان«، زابروکن آلمان: انتشارات 

 . 1989/ 1368نوید، 

»جُستار، گفتار و افکار، نکته هایی درباره ادبیات و 

 . 1990/ 1369آلمان:  -سیاست«، هانوور

جامعه «، سوئد:  ی»ما و قهقرا: رمان به مثابه آینه

 .  1373/1994نشرباران، 

/ 1380»شاعران و پاسخ زمانه«، سوئد: نشر باران، 

2001  . 

.  1381»قدرت و روشنفکران«، سوئد: نشر باران، 

2002  . 

 . 2007/  1386هائی به دوست«، سوئد: نشر آرش،  »نامه

»ایران، سرزمینی دلربا و فریبا«، لندن: اچ اند اس مدیا، 

1393 /2014  . 

/ 1394ها«، لندن: اچ اند اس مدیا،  »ایران، دیار شگفتی

2015  . 

/ 1395ی نوزایش، از دانته تا فروغ«، آلمان: ؟، »جاذبه

2016  . 

 



 14  شماره                             تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای  
 

102 

 

 ترجمه و تالیف:

ی اگزیستانس چیست؟« از هانا آرنت، سوئد: »فلسفه

 ؛1373/1994نشر باران، 

ی هولدرلین« از مارتین هایدگر، سوئد: »شعر و فلسفه 

 ؛1374/1995باران،  نشر

»دانایی و فردیت، نامه هایی از فلسفه قرن بیستم 

 آلمان«، ؟ ، ؟، ؟.

 

 همکاری با نشریات ادبی و فرهنگی در تبعید:

هائی از قبیل »دانشجو و همکاری با نشریه

سوسیالیزم«، »اندیشه و انقالب«، »کنکاش«، »زمان 

 نو«، »افسانه«، 

نویسندگان ایران در تبعید« و تارنمای ی کانون »نامه

 »انجمن قلم ایران در تبعید«، و ... 

رویکردِ مهدی استعدادی شاد در نقد و پژوهش ادبی، 

شناختی برخوردار ی جامعهی نیرومند فلسفهاز جنبه

است. این منتقد، فرهنگ و جامعه را به مثابه خیزگاه 

بین جامعه کند، و در رفت و برگشت  اثر ادبی برانداز می

و ادبیات، اثر مورد نقد را )یا مفاهیم کلیدی در اثر ادبی 

زند. شناسیِ اجتماعی محک میهای معرفترا( با سنجه

»ما و قهقرا ...«، حضور و تأثیر    های کتابمثالً، در مقاله

های پیش از را در رمان شرایط سیاسی و مبارزاتی

ی گردیسیرسد؛  در »دانقالب، و پس از انقالب برمی

عشق ...«، نگاه انسان ایرانی به گفتمان »عشق« و لذت 

-های ترجمهتنانه را در ادبیات و عرفان و فلسفه و متن

شده )از دیرباز تا عصر مشروطه و تا »بوف کور«،( رَد 

ی دین و اخالق متعارف را به عنوان گیرد؛ و سلطهمی

عامل ضدیت با تنانگی و لذتِ جنسی، نه تنها در 

های کالسیک غرب )از نگ ایران، بلکه در فلسفهفره

کند. این کتاب جمله افالتون و فلوتین و...(  برانداز می

-ی گستردهیادداشت )زیرنویس(، هم از مطالعه  125با  

دهد و هم نویسنده پیرامون موضوع سخنش خبر می  ی

تصویری از نگاه ایرانی به عشق و جنسیت را در سپهر 

کند. در خوانش من، و ترسیم میی اکاماًل گیتیانه

توضیح مهدی استعدادی شاد پیرامون »عرفان« در 

ی شناسیرابطه با مفهوِم »شناخت«، اوج معرفت

ی »پُرسائی/ جویائی« رقم زده نویسنده را در زمینه

 است:   

ی ی چیستی]...[ در پیِ تبارشناسیِ عرفان به مسئله

خود از عرفان را رسیم. از این جا به بعد، تعبیر آن می

خوانیم و نه شناخت. شناخت ندانستِن »متن« می

عرفان، به جز توضیحات قبلی، از این روست که هر 

آید. وجو و کاوش درمیشناختی از بطن فرایند جست

در این فرایند، پاسخ سئوال نه تنها از پیش معلوم 

چنین الزام تبعیتِ همگانی از پاسخ نیست، بلکه هم

ای که من از این کتاب در ود ندارد. )نسخهیگانه نیز وج

 ی صفحه ندارد.(دست دارم، شماره

-کتاب »شاعران و پاسخ زمانه« نیز، تحلیل جامعه 

ی شعرِ برخی از شاعران نوپرداز است. شناختی

صفحه(،  41گفتار بلند این کتاب )نویسنده، در پیش

های موجود در شعر معاصر ایران نگاه ابتدا به گرایش

کند؛ نظر چند تن از منتقدان فرهنگی و ادبی )مانند می

آرامش دوستدار، داریوش آشوری، و رضا براهنی( 

-نسبت به شعر نو و دستاوردهای آن را به چالش می

ی »شعر گیرد؛ و بعد، نگاهی گذرا دارد بر خیزش پدیده

هائی که تاکنون طی کرده است. از نو« و پیچ و خم

-که رویکرد جامعه گفتار استخالل همین پیش

های شود و در فصلی نویسنده تبیین میشناختی

گیرد. عنوان ی شناخت قرار میی کتاب، سنجهپیکره

ی های این کتاب به قرار زیر است: »نیما و مسئلهفصل

ی حماسه«، »نصرت رحمانی تجدد«، »شاملو و مسئله

ی شهر«، ی اضمحالل«، »بهبهانی و مسئلهو مسئله

ی ی التقاط«، »سپهری و مسئلهلث و مسئله»اخوان ثا

زاد و ی کلمه«، »فروغ فرخانتظار«، »رؤیائی و مسئله

ی نقد«، »احمدرضا ی فاصله«، »براهنی و مسئلهمسئله

ی ی واقعیت«، »سپانلو و مسئلهاحمدی و مسئله
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وجو«، ی جستتهران«، »محمد مختاری و مسئله

-زاد و مسئلهی اعتراض«، »شهر»سعید یوسف و مسئله

ی غربت«، )منظور منتقد از »شهرزاد«، کبری امین 

-سعیدی، شاعر تبعیدی است(، »رفعت صفائی و مسئله

تر صفحه یادداشت. با این که بیش 15ی قدرت«، و 

-های مختلف نوشته شدههای این کتاب در زمانفصل

ی نویسنده اند، اما کل مجموعه، بیانگر انسجام نظری

ی شناسیشناسی و معرفتفه، زیبائیدر قلمروهای فلس

اجتماعی )تحلیل فرهنگی( است. در خوانش من، فصل 

ترین و در ی حماسه«، یکی از مستدل»شاملو و مسئله

های کتاِب »شاعران و پاسخ عین حال زیباترین فصل

زمانه« را رقم زده است. در این متن، دریافت احمد 

حماسه در شود؛ مشروعیت  شاملو از حماسه بررسی می

گیرد؛ و ما را با دوران کنونی مورد چون و چرا قرار می

 کند که: رو میاین پرسش روبه

ی حماسه )اگر نخواهیم از تحمیل آن صحبت آیا ارائه

چون ژانری پیشامدرن در فضای سرایش کنیم(، هم

، کاری نیست که مدرن و جا انداختِن آن در این زمینه

 ( 72آید؟ )ص برمی ی شاعران بزرگفقط از عهده

ی اوج این پاسخ استعدادی شاد به این پرسش، نقطه

 دهد: نقد را گزارش می

به واقع، فقط شاعران بزرگ هستند که بر خالف 

ی کنند و ارادهمعیارها و امیال رایج دوران عمل می

کوبند. ای بر تارک دوران میخود را چون مهر و نشانه

نقد مدرن به رغم منتها در مورد عملکرد شاملو، 

ی تأثیر آن تواند بر درستیتحسین جسارت او، نمی

دهد اراده، صحه بگذارد. زیرا دریافت امر تجدد نشان می

آفرین که انسان مدرن آن امکاناتی را ندارد که حماسه

 باشد. ]...[« )پیشین(.

افزون بر اقالِم فهرست یادشده، اخیراً کتابی به صورت 

ستعدادی شاد منتشر شده با عنوان نشر الکترونیکی از ا

ای از ی دستگاهی )نامه»اندیشیدن در برابر فلسفه

های اندیشه ورزی( جلد اول«، که با »سه سرلوحه« نامه

با نگاهی به فهرست باالبلنِد آثار این  (1) شود.آغاز می

در   های مورد بررسیِ اوبینیم، شمار سوژهنویسنده می

ان هنگفت است که معرفِی درازنای سالیان گذشته چن

حجمی ها، ی آنها و رسیدگی به همهی آنهمه

کند.  به ی آثار خودِ او را طلب میتر از مجموعههنگفت

در اکثر  -ویژه که نگاه چندوجهیِ او به اثر مورد نقد

هائی است که هر یک بیانگر طرفگی  -ی اونقدهای ادبی

تارک این  کند. اقالم زیر برتوضیح مفصل را طلب می

 درخشد:ها میطرفگی

های این یک( مختصاتِ »زمان« و »مکان« در ارزیابی

ترین عناصر منتقد نقش اساسی دارند؛ یعنی، بنیادی

ی تحلیل ی ادبیات، سنجهشناختیتئوریِک نقِد جامعه

 گیرند.و شناخت قرار می

های او، غبنی ژرف دو( در پساپشتِ هر فراز از یافته 

ه از کالم او به فکر و ذهنِ مخاطب )که نهفته است ک

کند؛ غبنِ از دست دادنِ من و ما باشیم(، نفوذ می

فرصتی که در اثر بیگانگِی آن زمانِی ما با اندیشیدن 

آزاد و عقل سنجشگر، تا زنده هستیم بر ما مستولی 

خواهد بود. و طرفگی این جاست که این ذهن مغبون، 

داند آب رفته به جوی یقصد تسلیم ندارد، و با این که م

هائی است که او گردد، مداوماً در پیِ یافتن راهباز نمی

 و مخاطب او را از دام عقل سنتی/ عرفانی برهاند.

های کتاب اخیر او،  ی عزیمِت اکثر گفتماننقطه

-ی هنگفتی از تجربهبازاندیشی به تاریخ است؛ با توشه

ازی در های دوراِن دانشجوئی در آلمان، دوران سرب

ایران، دوراِن هموندی با سازمان سیاسی در ایران و در 

تر و هم پس از آن. و مهم  57آلمان، هم پیش از انقالب  

ی جستارهای او در این کتاب، این که فرودگاه همه

ای از آِن خود، یا: رسیدن رسیدن و رساندن به اندیشه

ای سنجشگر است. فشرده و رساندن مخاطب به اندیشه

سه »سرلوحه«ی آن  را به عنوان شاهد این ادعا  ای از

کنم؛ چرا که این سه متن کوتاه، در این جا عرضه می

ی مجموعاً نموداری هستند از تالش فرهیختگانِ سده
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ی ما در رسیدن به »خویشتِن خویش« و لزوِم گذشته

 دوری از پیروی و تقلید. 

تا  1853: از میرزا آقا خان کرمانی )1ی سرلوحه

( در کتاب »سه مکتوب« نوشته شده در دوران 1896

 تبعید:

گویم کار جهالت و نادانیِ ایرانیان به جائی »]...[ من می

کنند و بدیهیات اولیه رسیده که در محسوسات خطا می

را از فرط خجالت و نادانی منکرند. هر چیز موهوم تر و 

تر اعتقاد دارند . گویا معدوم تر است به بودنش بیش

اعظم هوای ایران، بخار بنگ و افیون و چرس است جزو  

کند، و از این هوا که هر کس در این فضا تنفس می

شود. ]...[ ای نماید، منکر بدیهیات میاستنشاق می

ایران، کو آن حسن شیرین و جمال خسرویِ تو 

 (5کجاست؟ ]...[« )ص 

(، 1932تا1866زاده ):  از جلیل محمدقلی2ی  سرلوحه

-ی مالنصرالدین و نیز نمایشنامهبیر نشریهناشر و سرد

 نویس: 

اگر با این نیروی مخرب )یعنی روحانیون( و تاریخ کهن 

تسویه حساب نشود، خواه انقالب مشروطه بشود یا 

-ترسم در آیندهمانند و من میها مینشود، این میکرب

ی نزدیک چشم باز کنید و ببینید هشتصد مال یک جا 

مور مملکت را به دست گرفتهَ، ی اخلق شده، مال همه

ی ثروت شما را بر باد داده، شما را به امان خدا رها همه

 (6کرده، و افسارتان را به بیگانگان سپرده ]...[« )ص 

( از 2002تا  1926: از مصطفی رحیمی )3ی سرلوحه

-بود که با روشن 57روشنفکرانِ نادرِ پیش از انقالب 

دهم.« می رأی نمیینی گفت: »من به جمهوریِ اسالب

فایده در مورد آزادی، وی نظری دارد که نقلش بی

-همتی و قدر ناشناسی مینیست: »آزادی، از غفلت، بی

رمد. آزادی مهتابِ فراگیر نیست. چراغی شکننده و 

خواهد. محتضر است. آزادی، محافظانِ همواره بیدار می

 (6چون طوفان در راه است.« )ص 

ی ندیشیدن در برابر فلسفهگفتار« کتاِب » ا»پیش

-های اندیشه ورزی( «، با همهای از نامهدستگاهی )نامه

های آن، گویای ی کوتاهی، در کنار فهرسِت متن

ای که، در خوانش من، ای نظری است؛ چکیدهچکیده

داند که گریز اجباری از ایران کسانی را قابل ستایش می

عتی که در را بر ماندن در ایران و همرنگ شدن با جما

ی امنِ رژیم اسالمی از کمیته و بسیج و مسجد حاشیه

ی اند. گرچه مجموعهو سپاه سر درآوردند، ترجیح داده

کنند، های این کتاب همین خوانش را تأیید میفصل

های »نگینِ سلیمان، دست اهرمن، و حق اما در فصل

(، 124(، »نفرین رازی« )ص 121انتخاب«، )ص 

(، راه این 160خرافه« )ص »واکنشی به رونق 

»تأییدیّه« هموارتر است. باز در خوانش من، این 

»تأییدیه«ها آن جا مؤثرتر است که زبانِ نویسنده از 

شود؛ سپهر »ادبیاتِ محض« )شعر و داستان( خارج می

و سینما و آموزش و پرورش و دیگر وجوه فرهنگی را 

-می  دهد. مانند آن جا کهنیز به میدان پژوهش راه می

 نویسد:

ام به چهار در این راهی که حاصل سیر و سلوک شخصی

ام دهه بوده، آن سیستم آموزش و پرورشی را الزم دیده

وجو که به شاگرد بیش از هر چیز کنجکاوی و جست

مندی به مطالعه. نه این که مثل آموزد و نیز عالقهمی

بدود گوسفند سر به زیر، دنبال بُز وُ سِگ گله ُو شبان 

 (19)ص 

خوانیم که این به ویژه، بسیار با شکوه است وقتی می 

 –های مختلفِ زندگیِ خود  نویسنده، به اشتباهاتِ دوره

دهد. مثل آن جا که شهادت می -حتا در دوران تبعید

ی دوران بنا بر تجربه  کند زمانی بوده کهاعتراف می

ر سربازی در ایران، و الگوی »سه سوتِ« سرگروهبان د

توان فلسفه را در ظرفِ »سه کرده میخوابگاه، فکر می

 : (2) سوت« آموخت و آموزاند

ی استیصال، یا در رویاروئی با واقعیات حاد، در زمانه

کند. وقتی اوضاع ها که به مغز آدمی خطور نمیچه ایده
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مملکت ناجور و مشکالت مردمان فراوان است، هر 

به پیشنهاد  شود. چنان که ما نیزطرحی مطرح می

نادرست و ناکارائی روی آورده بودیم. یعنی، تلویحًا به 

تبلیغ آموزش فلسفه در سه سوت پرداخته بودیم. از 

این رو در این جا شرحی از سرگذشتِ شخصی را پیش 

ی اشتباهِ عادتیِ روی مخاطب گذاشتیم تا به ریشه

ی اش نسبت به یک برنامهزدگینگارنده پی ببرد و ذوق

به زور و اجبار را با فاصله]ی زمانی[ بشناسد و متکی 

 ( 19اش کند. )ص بتواند بررسی و نفی

 

و همین جا است که ارتقاء بینشِ را از یک مرحله به 

 دهد: مرحله ی باالتر گزارش می

]...[ به رغم تمامِی مشکالت کنونی، روشنفکر ایرانی 

دارد از سنت صرف ناخشنودی و ناراضی بودن یک 

رود تا شاید به موضعی ایجابی انتقادی فراتر می  یسوژه

برسد و در رابطه با قراردادهای اجتماعی نکاتی را مطرح 

کند. بنابرین روشنفکری )یا اینتلیجنسیا( پس از 

جایِی نظام های سابق که به جابهاعتراض صِرف در دهه

-شاهنشاهی با نظام خلیفگی منجر شد، اکنون می

د. بازنگری]ای[ که راه به بایستی به بازنگری برس

برد. اعترافی که البته خطاشناسی و اعتراف به خطا می

اش، نوعی تأمل نه در نوع اجباری بلکه در نوع اختیاری

در خود نیز هست. اکنون الزم است که بر پدیدۀ اعتراف 

 (12کردن اختیاری مکث کنیم. )ص 

در این جاست که استعدادی شاد به سراغ »اعترافاتِ 

رود و به سنت آگوستین، ی متفکران غربی« میدانهآزا

کند؛ تا به ژان ژاک روسو، و فردریش شلگل اشاره می

رسد که یکی از تبعیدیانِ ی شکستی« می»تجربه

ی فرانکفورت در »جنبش سبز« در کارگاه شعر و قصه

به آن اعتراف کرده  است: »اکنون که   2019ماه مارس  

کنم/ عصر، نیز اعتراض نمیاعتراض از ُمد افتاده، من 

خواهم کمی اعتراف کنم.« عصر معترف شدن است، می

 افزاید: و سپس می

ی جدیدی میان جوانان و ]بدین ترتیب ...[ با روحیه

خواهد مثل رو هستیم که نمیپویندگان اجتماعی روبه

چهل و پنجاه سال پیش فقط معترض باشد. سرِ آن 

کند. البته در مورد  دارد که به چیزهایی نیز اعتراف

ی قضیه از یاد نبریم که امر اعتراض به آن سابقه

گردد که به نظام سلطنتی به علت وجود جنبشی بر می

استبداد سیاسی و دیکتاتوری شاه واکنشی سخت و 

برافکن نشان داد. اما پس از سقوط نظام بنیان

شاهنشاهی، نظامی بر ایران حاکم شد به مراتب ناگوارتر 

تاتوری و استبداد سیاسی را در طول و عرض و که دیک

ی خود عمق گسترش داد. در نتیجه بسیاری را از کرده

پشیمان و تواب کرد. اما اینان همیشه در شمار کسانی 

هستند که از یکسونگری رنج برده و سایر جوانب و 

کنند از خودی انتزاعی قضیه عوامل دخیل را لحاظ نمی

امید نسبت ی سرخورده و بیکنند و به خودرا شروع می

رسند. این گروه در واقع سیاهی لشگر باور به آینده می

دهد. چرا که ای هستند که کار دست بقیه میو عقیده

زنند که فراگیر و مطلق به شک و تردیدی دامن می

کند و فقط کند. شکی که شک را تولید میعمل می

-ایی میای معطوف به خود را داراست. اینان به جاراده

ی خویش که رسند که امر اعتراض را نه فقط در دوره

برای تمامی اعصار تاریخ  به زیر سئوال برده و منکر 

شوند. منتها بدین پرسش هرگز درستی و لزومش می

دهند که اگر عنصر اعتراض نبود ما از پاسخ نمی

داری روزگار غارنشینی رها نشده بودیم و هنوز با برده

 (65)ص گذراندیم.  می

مهدی استعدادِی شاد، خود صورت مسئله را به این 

کند که قضیه با گذر از اعتراض به شکل مطرح می

-شود.]بلکه[ باید با نگاه تفکیکاعتراف برطرف نمی

-کننده بنگریم تا بدانیم که اعتراض و اعتراف چه جنبه

های منفی و مثبتی دارد.« مثالی که استعدادی شاد در 

دهد، عبارت است از ک به دست میگشایش این تفکی

سخنی که جمشید مشایخی )هنرمند سینما و تئاتر( 
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ی مرگ غالمرضا پیش از مرگ خود پیرامون شایعه

 تختی )قهرمان جهانی در وزنه برداری( ابراز کرده بود: 

ی افکار عمومی باعث چندی پیش مشایخی در صحنه 

از جنجال و جدل شد. آن هم با گفتن و افشای این ر

را ساواک و هئیت حاکمه نکشت  که غالمرضا تختی

یک چنین .بلکه از دست همسرش خودکشی کرد 

ای را پیش از زدایانه از قهرمان افسانهاظهارنظر افسون

ی مرگ صمد بهرنگی نیز شاهد این در مورد قصه

احمد در ساختن روایتی بودیم؛ وقتی نقش جالل آل

حمدی که هر دروغین از مرگ صمد افشاء شد. آل ا

 .کاستای را به ابزار مبارزه با پهلوی دوم فرو میمقوله

گرایی آل احمدی، بایستی این ولی به رغم این تقلیل

نکته را نیز افزود که نه اشکال وجودی دیکتاتوری شاه 

چینی و سرکوب ساواک به خودی خود و نه دسیسه

 شود. منتفی نمی

مسلکان خود مهدی استعدادی شاد، نادانِی خود و هم

را در سازمان سیاسیِ دوران انقالب به گونه ی دیگری 

ای از ای که  آمیزهگیرد؛ به گونهبه شالق انتقاد می

-اش ترسیم میاعتراض و اعتراف را در ذهن خواننده

-ترین و محبوبکند. حاال زمان، زماِن انشعاب در بزرگ

است، یعنی  57ی انقالب ترین سازمان سیاسیِ دوره

 های فدائِی خلق ایران«:ازمان چریک »س

در دوران شورش، که رفقا بدان موقعیت انقالبی نام 

-نهادند، سازمان جاذبه داشت. بسیاری به سویش می

آمدند. از جمله فرهیختگان جامعه. و از این میان حتا 

شاعران و نویسندگانی چون شاملو و ساعدی پیشنهاد 

ی زمان این نکته را نشانههمکاری داده بودند. برخی آن  

پنداشتند. در حالی که واقعیت امر عظمت سازمان می

نشان داد که از این جا سراشیب شروع شده و افول آغاز 

گشته بود. بخش مجذوب نسلِ جوانِ سازمان، ما بودیم. 

خبر از همه به پیشگام پیوسته بودیم در عین نادانی. بی

-یم: ما شاه نمیدادجا، به خیابان ریخته و شعار می

ها. خواهیم! تنها ره رهایی، جنگ مسلحانه... و چه و چه

اهلل زنجیر پاره نکرده بود و زمانه ادبمان و اگر حزب

شدیم. کرد، چه بسا که خطرناک هم مینمی

بنیادگرایی طالبانی سپر بالی ما شد. اصاًل داعش از ما 

برائت تاریخی کرد. مجذوب و نادانسته وارد فضائی 

های ی جرگه و فصلاطیری شده و در افسانهاس

اش، درفش کاویانی دیده بودیم. درفشی برای حماسی

نجات خلق. بی آن که معلوم شده باشد چه کسانی باید 

نقش کاوه را بازی کنند. همه چیز شلوغ و آشفته بود 

بایست تا آش قوام و دست و پاگیر. به واقع مهلتی می

ی ما، در خلق و جرگهیابد و جا افتد. جهان کوچک 

خودی خالصه بود. بی آن که بدانیم درونشان چه 

گذرد. برای یکبار هم که شده از خود گذشته و چه می

نپرسیدیم آیا میان ایشان خطائی، تبهکاری یا جنایتی 

-صورت گرفته است؟ ما مجذوب بودیم و سؤال نمی

 48کند. )صص  کردیم. جذبه، قوای پرسیدن را زایل می

 (49تا 

این اعتراف، در کنار فرازی که استعدادی شاد از کتاب 

االسرار« آیت اهلل خمینی نقل کرده است، »کشف

-آمیزی است که در ماهمجموعًا یادآور هیجاِن جنون

روح و روان و زبان مردم  1357های واپسینِ سال  

ایران را فراگرفته بود؛ مردم ایران، یعنی، پیر وُ جوان، 

سواد، ثروتمند ُو فقیر، شهری وُ د ُو بیزن ُو مرد، باسوا

چنین، درد و تأسفِ وُ روستائی، مذهبی وُ المذهب. هم

خشم مهدی استعدادی شاد یادآور این بیت مولوی 

است که »خلق را تقلیدشان بر باد داد/ ای دو صد لعنت 

 74ی بر این تقلید باد«. این هم  بازگفتی از صفحه

بِ »اندیشیدن در برابر االسرار« در کتاکتابِ »کشف

 ی دستگاهی«:  فلسفه

]...[ خمینی نوشته است: »جوانان غیرتمند ما، این 

های نفاق، اوراق ننگین، این مظاهر جنایت، این شالوده

گری، های به زردشتیهای فساد، این دعوتاین جرثومه

این برگرداندن به مجوسیت، این ناسزاهای به مقدسات 

جوئی برآئید. با یک در صدد چارهمذهبی را بخوانید و 
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جوشش ملی، با یک جنبش دینی، با یک غیرت 

ی قوی، با ناموسی، با یک عصبیت وطنی، با یک اراده

یک مشت آهنین باید این تخم ناپاکان را از زمین 

 (172براندازید.« )ص 

رفراندوم »ِآری« یا »ِنه«، که روز دوازدهم فروردینِ 

ونِ انحصارگر« را بر صورت گرفت و »روحانی 1358

کرسِی »امپراتوریِ شیعه« نشاند، از منظر کنونیِ مهدی 

استعدادی شاد، چیزی نیست جز نوعی خودکشیِ 

 جمعی و: 

خودکشی جمعی چیزی نبود جز تلف شدن جماعت 

شهروند سر در گم و نیز خزیدن اکثریت نیروهای 

سیاسی معترض به زیر عبای »وحدت کلمه«ی 

ین کار همراهی آن خیل جمعیت خمینی. البته در ا

چهره نیز ی انبوه و بیبدون تشکیالت سیاسی و توده

مؤثر بود و مزید بر علت شد. جماعتی که مجذوب 

فرهمندی یا کاریزمای رهبر شده و همراه موج راه 

داد: »روح منی ها شعار سر میافتاده بود، توی خیابان

 (77ها.  )ص خمینی ...« و خالصه چه و چه

-نیگاه تقال و تالش مهدی استعدادی شاد، در بخشگرا

ی دستگاهی«، های کتاب »اندیشیدن در برابر فلسفه

همانا شناخِت دو ضمیر »من« و »ما« است و تمایزی 

که این دو ضمیر در الگوهای بیانی و رفتاریِ ذهن 

 آفرینند. انسان می

]...[ روند خودباوری، چه در شکل فردی  و چه در   

بایستی با تعریف و تأکید بر  ضمایر ، میشکل جمعی

شخصی نخست به »من« و نیز به »ما« میل تداوم 

یافتن ببخشد. در گام دوم، خواه ناخواه، با عادتی دیرینه 

کنیم که بیزاری از زندگی  را تبلیغ کرده و وداع می

رسیم جا به این هدف میکند. در اینجهان را تحقیر می

ی فرهنگیِ معاشرت و رابطهکه در حفظ دستاوردهای 

اجتماعی بکوشیم. بنابرین از ترس مرگ دیگر نبایستی 

کنیم. در واقع با این گرایش و مثل قبل خودکشی 

الگوی رفتاری جدید برای جنبش اصیل روشنفکری 

شود تا با ایجاد امکانات وظیفه و مسئولیت تعریف می

ی نظری از تداوم روند قهقرایی جلوگیری کنیم. قهقرای

که بیش از هر چیزی ناشی از عملکرد حاکمیتی قشری 

 (79و ایدئولوژیک بوده است. )ص 

نزد نیما«  و   "عقل زیرک"دو فصلِ »نگاهی به مفهوم   

»تاوانِ خوانش اثری از نیمایوشیج«، دو فصلی هستند 

که استعدادی شاد، با دو روشِ ایجابی و سلبی به 

پردازد. میی نیمایوشیج ی »افسانه« سرودهمنظومه

های فرهنگی اولی فصلی است که حرکت بر مدار سنت

ی کند که بر همههائی را پیشنهاد میکند و راهرا رد می

شورد. با این که تحلیل استعدادی شاد ها میآن سنت

از این شعر نیما، از تحلیلِ برخی از منتقدانِ پیشین 

 های خود را درها و تازگیبهره نیست، اما ویژگیبی

ی متنی نظری ی تحول ذهنِی نیمایوشیج و ارائهزمینه

دارد. در فصل برای شعر فارسی به خواننده عرضه می

»تاوانِ خوانش اثری از نیما« نیز، تفسیر عطاءاهلل 

مهاجرانی )وزیر ارشاد در دولت اصالح طلبِ خاتمی( از 

نامد. شاید بازگفتِ این شعر را »مصادره به مطلوب« می

 از این دو فصل را نمایندگی کند: زیر نمائی 

بنابراین ترتیب زمانی روند شدن نیما را باید پیشاپیش 

در نظر گرفت و لحاظ کرد که به نوعی با »افسانه« 

ی خورده است. در این بیانیهشده و کلید شروع 

شود که »افسانه«، وی در پی تعریف فاعل شناسایی می

گذار از و بدعتبرای ادبیات زبان فارسی حکمی تاریخس

دارد. پس از منظر نقد ایجابی و خوانش ما، آن عقل 

ترین دستاورد زیرک و متعلق به فاعل شناسا محوری

ی نیما، ی نیما است. در واقع در خوانش افسانهافسانه

-ای برای ادب مدرن ما، در دو جهت میچون بیانیههم

شود پیش رفت. یکی این که نقد ایجابی را پیشه کرد. 

مان طوری که در این جا یک مفهوم محوری )عقل ه

زیرک( را در رابطه با تیزبینی راوی و ظرایف بیانی 

ایم. دومین جهت داستانسرایی چون نیما برجسته کرده

همان نقد سلبی است که به پای بررسی تفسیرهای 
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-های نادرست را آشکار میرود و برداشترواج یافته می

مطلب بعدی با عنوان »تاوان کند. نمونه این کار را در 

خوانش اثری از نیما« خواهید خواند. در آن جا نقد 

-سلبی را در رابطه با تفسیر مهاجرانی از نیما دنبال می

کنیم. تالش خواهیم کرد که مصادره به مطلوب وی را 

که کسی جز یک بنیادگرای خط امامی بیش نیست، 

عی افشا کنیم و نشان دهیم که چه نیت ناجور و طم

 (235تا  234داشته است. )صص 

 

 -یعنی در بخش تحلیل »افسانه« -در بخش نخست

ی سیاسِی دوران سرایش استعدادی شاد ابتدا به زمینه

شود که در زمان کند، و یادآور میاین شعر اشاره می

سرایش این شعر، »علی اسفندیاری« با شکست انقالب 

فعت مشروطه و سقوط اخالق و فرهنگ، و مرگ تقی ر

رو بود. بعد با حوصله به )منتقد شاخص زمانه( روبه

تالش نیما برای تثبیت هستی و حضور شخص »خود« 

ها، یعنی به لزوم »عقل زیرک« )در گیریدر تصمیم

مقابل »عقل کل« یا »عقل خداشناس«(  در این شعر 

رسد که با رسیدن به این پردازد؛ و به این جا میمی

شگر بود که علی اسفندیاری »عقل زیرک« یا عقل سنج

در هیئِت ذهنِی »نیما یوشیج« تولد یافت. آن گاه 

 نویسد: پیرامون این »عقل« می

ی ی افسانهچنین در پایان این اشاره به منظومههم

نیما، این نکته را باید گفت که عقل زیرک اهل جاه 

هایی که طلبی و حذف دیگری نیست. با تمام محدویت

گیرد. حتا از ن کرده، او را نادیده نمیبرای افسانه تعیّ

گوید. البته وقتی که همسرایی و همدوشی با وی می

مخاطبش به استقالل رأیِ وی پی برده باشد. عاشق 

جدید و دارای عقل زیرک برخالف گذشته وامدار نظری 

خواهد در کنار حریف افسانه نیست بلکه آگاهانه می

وهپایه ها برود. نظری خود به دامن طبیعت و بر دل ک

اینجا گامی در جهت تحقق بخشیدن به خود صورت 

 (248گیرد. )ص می

ی های کتاب »اندیشیدن در برابر فلسفهطرفگی

وار از هائی نیستند که من اشارهدستگاهی« فقط همین

های آن ها یاد کردم. ما در این کتاب، با تحلیل

از  درخشانی از شعر »رمبو« )شاعر نوپرداز فرانسوی(،

شعر »کمال رفعت صفائی«، از گذارِ فیشته )فیلسوف 

ی ایمانوئل کانت، آلمان( از متافیزیکِ کاماًل مدرن نشده

 شویم.رو میهم روبه

و اما مشکل من در فهم تضادی است که در برخی از  

بینم. او در اکثر جاهای این کتاب، های شاد میداوری

های هالهی مورد نقد، ضمن حفظ حرمت هر نویسنده

های ادبی و فرهنگی و تاریخی و تقدس را از شخصیت

-زداید؛ یعنی، مکانیسم حرکتیمی  ی ادبییا هر  پدیده

های این نویسنده، خالف جهتِ »کیش ی اکثر متن

ی بارز آن نیز متن رود. نمونهشخصیت« پیش می

»شاملو و حماسه« است، در کتاب »شاعران و پاسخ 

ی دیگر، آن یاد کردم. نمونه تر اززمانه«، که پیش

ی جالل آل احمد در اعتراض اوست به آراء عقب مانده

درنگ به داستان »مدیر »غربزدگی«، در حالی که بی

داند. کند و آن را قابل ستایش میمدرسه«اش اشاره می

یعنی در این جا نیز انرژیِ حرکتی به سوی »حذف« 

 رود:پیش نمی

یکی از نمادهای اعتراض در   بینید که داریم به رفتارمی

-کنیم؛ یعنی به جالل آلی پهلوی دوم نقد میدوره

احمد که البته اثر »مدیر مدرسه«اش خواندنی است. 

پس، باید از رد و قبول کلی و یکجای افراد پرهیز کنیم 

ها اعتراض سره را از ناسره مجزا کنیم. )ص و در بازتاب

70) 

جای این کتاب به  انداز است که  در جایاز این چشم

بریم. اما دید و شناختِ چندوجهِی این منتقد پی می

شود که در مکانیسم این فرازی در این کتاب یافت می

بَرَد. و آن اصطالحی است که خودِ الگو دست می

کند و نویسنده آن را با عنوان »مثلِث اُ« شناسائی می

های اخیر دهد که »به دههآن را به کسانی نسبت می



 14  شماره                             تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای  
 

109 

 

ی ر سپهر همگانی میدانداری کرده و سرنوشت کلیهد

 اند.« کسانی که:افراد را به تلخی رقم زده

ام که کسانی که اینان را، در مطلبی، مثلث »اُ« خوانده

شود. و ها« و »اوباش« تشکیل میها«، »اُوزگلاز »اُمل

ای به اگر بخواهیم برای هر کدام از این دستجات نمونه

اهلل خمینی است و ها، آیتی اُملدهدست دهیم، نماین

ی دیگر به ترتیب فیگورهای ی دو دستهنماینده

سینمائِی »صمد« پرویز صیاد و »قیصر« مسعود 

 (134کیمیایی هستند. )ص 

مشکل من این جاست که فرد حقیقی و حقوقی را چه 

توان یا »فیگورِ سینمائی« مقایسه کرد یا در گونه می

اهلل خمینی را با . )یعنی آیتیک رده به قضاوت کشید

صمد و قیصر(.  از این گذشته، در جای دیگری از کتاب، 

داوری پیرامون »فیگورها سینمائی« به داوری پیرامون 

 شود: کنندگان آن فیگورها تبدیل میتهیه

شود از کنار این واقعیّت گذشت که در این میان نمی

که  با  پرویز صیاد رویکردی انتقادی داشته است. چرا

ی »صیاد و صمدش« دست به ساختن نمایشنامه

ی خود زده است. وی »صمد«، ساختارشکنی از آفریده

لوح این جوان دهاتیِ از خود راضی و در عین حال ساده

-و زرنگ و خرمردرند را در دسترس نگاه نقاد قرار می

های اجتماعی دهد تا به پیامد حضور چنین تیپ

هایش برای شهرنشینی را بیاندیشد و صدمات و ضربه

ی که در غربت شایعه -اما از کیمیایی  ارزیابی کند.

همکاری او با دستگاه امنیتی رژیم کنونی در گردش 

ی خود به چشم گیری از آفریدهچنین فاصله -است

نخورده است. گویا وی اهل انتقاد از خطای خود نیست. 

»قیصر« کیمیایی فرصتی را از دست نداده تا کماکان از  

طلبی سخن براند. در حالی که این چون نماد حقهم

فیگور سینمایی چیزی جز نماد عصیانی علیه نهادهای 

ی شخصی مدنی جامعه و دور زدن قانون و اعمال کینه

 (173نبوده است. )ص 

شایسته است خاطرنشان کنم که در این روزهای 

گذرانم، بعید نیست که در این داوری پردردی که می

راهه رفته باشم؛ یعنی، »تضاد«ی که من در این بی به

ام، ممکن است دیالکتیکی باشد وجیزه از آن یاد کرده

ای از کتاب »اندیشیدن در و یا ممکن است در نقطه

 ی دستگاهی« نفی شده باشد. برابر فلسفه

فروردین  29/ 2020آوریل  17تگزاس،  -هوستون

1399 

 

 یادداشت ها: 
 
 .2019/ 1398ده، ناشر: نویسن  -1

این کتاب در این   14ی  مهدی استعدادی شاد در صفحه  -2

ها که خدمت اجباری رفته بودیم، قدیمنویسد: »زمینه می

- هناگواری روب تلخ ویهبه زمان پهلوی دوم، هر بامداد با تجرب

سه شماره توسط   که به سه سوت یا با شمردنو بودیم. اینر

به  پوشیدیم.بایست لباس خود را میارشد و سرگروهبان می

واقع در مهلت آن سه سوت باید خبردار و آماده به خدمت 

کشید: بشمار یک، شدیم. سرکار مافوق معموالً نعره میمی

فرصت بسیار کوتاه بود. چرا  بشمار دو و خالصه بشمار سه!

ران جوانی و از رؤیاهای بایست از خواب عمیق دوکه ما می

شیرین دم صبحی بیدار شده، لباس و پوتین پوشیده و 

  «شدیم.اجرای دستور بعدی می یهآماد

 



 14  شماره                             تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای  
 

110 

 

 س. سیفی
 

 / حافظ بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد

   
در شعر کالسیک فارسی همواره دهان تنگ معشوق را برای 

اند. تا آنجا که این دهان تنگ هرگز از ستودهاش زیبایی

رود. در بیتی ی کوچک فراتر نمیفضای یک نقطه یا یک ذره

 شود:از غزل حافظ گفته می

بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد / که دهان تو بر این 

 نکته خوش استداللی است 

ای از همان جزء جوهر فرد را فیلسوفان ایرانی نمونه  

ی دموکریت اند که در فلسفهیی دانستهالیتجزا

گردد. او که حدود قرن پنجم )ذیمقراطیس( به آن اشاره می

کرد که زیست باوری را تبلیغ میو چهارم پیش از میالد می

-اند که تجزیه نمیگویا هستی را از اجزایی فراهم دیده

پذیرند. پیروان او نیز در همسویی با دموکریت جهان را 

دانستند. آنان همچنین جهانی همین ذرات میانباشته از 

پروراندند تا بر تجزیه ناپذیری بدون خأل را در ذهن خود می

 "خأل"شد، اگر اجزای هستی اصرار بورزند. چون گفته می

در جهان پیدا شود، اجزای آن هم قابل تجزیه خواهند بود. 

گفتنی است که پس از پیدایی اسالم، دیدگاه دموکریت 

های فلسفی ولید خود بیش از پیش به نظریهضمن بازت

فیلسوفان منطقه راه یافت. چنانکه بعدها حافظ در بیتی از 

 گیرد.ای از آن را به کار میخود، درونمایه

حافظ در شرایطی از اصطالحات فلسفی برای بیان   

جوید که بسیاری از های عرفانی خود یاری میاندیشه

از فلسفه حکم صادر کرده  عارفان پیشین ایرانی بر پرهیز

زاری خود را از فلسفه، به خصوص نوع یونانی بودند. عطار بی

 گذارد:گونه با مخاطب در میان میآن، این

 کی شناسی دولت روحانیان / در میان حکمت یونانیان

تا از آن حکمت نگردی فرد تو / کی شوی در حکمتِ دین، 

 مرد تو

نیست در دیوانِ دین، آگاه هر که نام آن بَرَد در راه عشق / 

 عشق

المعرفه / دوستر دارم ز فای فلسفه  کاف کفر اینجا به حق

 (4529 -4534های الطیر، صادق گوهرین، بیت)منطق

و الهیات  "دولت روحانیان"عطار به نیکی دریافته بود که   

ی یونانی فرابگیرد، اسالمی را هرگز نخواهد توانست از فلسفه

-زاری خود را از این فلسفه اعالم میبیبه همین دلیل هم  

های او را در الدین بلخی اندیشهکند. پس از عطار، جالل

خصوص مخالفت با فلسفه و فلسفیدن گسترش داد تا با 

های دین اسالم پیرامون موضوع  همین رویکرد از افسانه

ها وحی یا اعجاز توجیه به عمل آورد. به همین اعتبار ده

گیرد که بلخی تمامی فضای مثنوی معنوی پا میداستان در  

اش های فیلسوفان زمانهها را در ردّ فلسفه و اندیشه آن

اُستون "ها، داستان ترین این داستانسروده است. مهم

است که او آن را چندین بار در متن مثنوی تکرار  "حنّانه

الدین بلخی همان کند. استون حنانه به گمان جاللمی

که پیامبر اسالم برای سخنرانی به آن تکیه   ستونی است

-داد. ستونی که مسلمانان شخصیتی انسانی به آن میمی

بخشند تا زبان بگشاید و حمایت پیامبر اسالم را پشتوانه  

داشته باشد. مولوی پس از آوردن این افسانه کار را به آنجا  

 گوید: رساند که میمی

تمکین  ن سخت بیپای استداللیان چوبین بود / پای چوبی

 (2128بود )نیکلسون، دفتر اول، بیت 

-الدین بلخی بیبا همین رویکرد، در نظام عرفانی جالل  

های گیرد تا او با شیوهزاری از عقل و خرد مبنا قرار می

اش را با فلسفه و فیلسوفان ی خود بتواند مبارزهپرخاشگرانه

لی راحت و به انجام برساند. در این فرآیند است که او خی

 گذارد:بودن انسان را ارج می "ابله"ساده حتا 

 رهنداند / تا ز شرّ فیلسوفی میتر اصحاب جنت ابلهبیش

پذیرد که فیلسوفان به دلیل به عبارتی روشن او می  

خردورزی خویش راهی به بهشت موهوم نخواهند داشت و 

 اند.این بهشت را تنها از ابلهان انباشته

-نظرانهنخستین عارفانی است که دیدگاه تنگ  اما حافظ از  

تابد و از آوردن باورهای فلسفی ی عطار و مولوی را برنمی

در شعر خود هیچ ابایی ندارد. چنانکه دهن تنگ معشوق 

خواند که هرگز ای کامل از جوهر فرد میخود را نمونه

ای کامل از وحدت وجود و پذیر نیست و نمونهتجزیه

هایی آید. به طبع طرح اندیشهفلسفی به شمار میمونیسم 
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ی حافظ مخالفانی را نیز برای او در از این دست در زمانه

ی دین رایج، به پی داشت. مخالفانی که به اتکای حربه 

شتافتند. این مخالفت و واگرایی زمانی ی با او میمبارزه

یافتند، موضوع جوهر فرد شد که همگی درمیتشدید می

گیرد تا جهان ای از اصالت و قدمِت ماده پا میر سامانهفقط د

 بپندارند. "روح"را تهی از هرگونه 

ی معشوق خود به دست حافظ در سیمایی که از چهره  

ای از ظلمت و تاریکی را با روشنایی و نور دهد، مبارزهمی

ای از  بخشد. چنانکه در سویهدر همین چهره سامان می

هی گیسوهای مجعد و پرپیچ و خم سیمای معشوق او، سیا

ای دیگر از چهره نیز سپیدی صورت  اند و در سویهرا گسترده

شود. آنوقت این سیاهی و سپیدی همواره در جانمایی می

برند. حتا عاشق در دام و تاب نزاع و جنگ با هم به سر می

آید و همیشه آرزوی  گیسوهای سیاه و مجعد یار گرفتار می

پروراند. ولی هدف عاشق از این ر دل میرهایی از آن را د

گشت و گذارها در نهایت دستیابی به دهان معشوق است 

-نمایاند. او در راه رسیدن به نقطهکه وحدت و یکتایی را می

که از رهد بلی وحدت، نه فقط از سیاهی و تاب گیسو می

-هم خود را رهایی می های زنخدان و خال چهرهآسیب

گذاری الزم کژراهه و  ضمن نشانهبخشد. چون زنخدان 

ای نمایاند. اما خال استعارهچاهی را در مسیر سالک می

ها شود تا گرفتاری انسانی دام شمرده میروشن برای دانه

 در فضای آن تضمین گردد.  

گذاری استعاری بدون تردید عارفان ایرانی ضمن نشانه  

ی معشوقی خود، دوآلیسم )ثنویت( ایرانی را در سپهر چهره

 گذاشتند تا ضمن سلوکی عارفانهخیالی به نمایش می

های آن رهایی یابند. چیزی که در فرآوری بتوانند از سیاهی

آوری نگاه وحدت وجودی ایشان به هستی، عرفانی آن، تاب

ای از دهان شد. این وحدت به طبع با نمونهتضمین می

طبیعی که یکتایی ای گردید. سازهگذاری میمعشوق نشانه

نمایاند. تنگ بودن دهان نیز به همین دلیل و وحدت را می

کرد. تا آنجا که فضای دهان از چیزی ارج و قرب پیدا می

ی آن اقدام رفت تا مبادا به تجزیههمانند نقطه فراتر نمی

 گردد. 

در نگاه عارفان ایرانی به طبع مراحل سیر و سلوک چیزی   

ای از لب، هی زلف و رسیدن به نقطهنیست جز رهایی از سیا

گری صورت  که ضمن آن در رسیدن عاشق به دهان تسهیل

پذیرد. همچنان که دهان در وحدت و یکتایی خود، می

-های وحدت وجودی قرار مینمودگاری روشن از اندیشه

ی نطق و گویایی، تنها از همین گیرد. در عین حال پدیده

د بیرونی آن، ارتباطی آید که به ظاهر کارکردهان برمی

 بیند.آشکار بین عاشق و معشوق فراهم می

-توضیح اینکه سیر و سلوک عرفانی عارفان ایرانی نمونه  

های حماسی را هم پیش روی هایی از گشت و گذار داستان

ها، رستگاری انسان از گذارد. چون در هر دوی آنانسان می

-منوط میهای هستی به گذار از خوان و خطرهایی  پلشتی

های قهرمانی و شود. با همین رویکرد است که بین حماسه

پذیرد. با این های عرفانی همپوشانی صورت میحماسه

های قهرمانی اغلب نبرد قهرمان تفاوت آشکار که در حماسه

های طبیعی او را به مقصود و هدف خویش سوق با پدیده

رهای های عرفانی تمامی گشت و گذادهد، اما در حماسهمی

رود. عارف در فضایی از خیال و وهم درونِ او به پیش می

عارف در همین فرآیند، به دلیل احساس ضعف از تغییر در 

هایی روشن از آن ماند. در نتیجه نمونهجهانِ پیرامون وامی

گذارد. او که خود را در را در خیال خویش به نمایش می

به تغییر درونی بیند، سرآخر  تغییر محیط پیرامون ناتوان می

 دهد.خویش در خیال و وهم رضایت می

ی دهان قریب بیست و چهار بار در دیوان حافظ واژه -نام  

هایی از نوع ها صفتیابد. شاعر در این واگویهانعکاس می

شکرین و شیرین را برای دهان مناسب یافته است. چنین 

سخنان انگیزد که بتوان کارکردی از دهان شرایطی را برمی

های شیرینی را از آن انتظار داشت. اما دهان معشوِق یا بوسه

گردد. تا آنجا که حافظ، همچنان تنگ و کوچک تصویر می

ی  "جزء الیتجزا"شاعر چنین دهان تنگی را در الگویی از 

 خواند:می "هیچ"دموکریت 

هیچ است آن دهان و نبینم ازو نشان / موی است آن میان 

 چه موستو ندانم که آن 

گذارد. ولی حافظ این هیچ را با تمثیلی از نقطه نشانه می  

ماند. ای که همانند جزء الیتجزا از خأل به دور میالبته نقطه

ی دهان است که هرگز پیداست که با همین ویژگی نقطه

 چیزی را به درون آن راهی نخواهد بود: 
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ی دهنت خود که برد راه؟ / گفت: این گفتم: به نقطه

 دان کنندحکایتی است که با نکته

ی دهان یادآور در جایی دیگر نیز حافظ ضمن توضیح نقطه

 شود:می

ی دهان تو اندیشه از محیط فنا نیست هرکه را / بر نقطه

 باشد مدار عمر

حافظ در بیت باال آشکارا کارکرد هندسی پرگار را برای   

نان شمارد. چون چی دهان الزم میگذاری از نقطهتمثیل

گیرد ی دهان معشوق پا میپندارد که مدار عمر از نقطهمی

ی دهان، وحدت، مرکزیت و یگانگی را به نمایش تا نقطه

مبدل   "کثرت"بگذارد. وحدتی که در مدار خود سرانجام به  

شود. حتا این کثرت نیز دوباره ضمن سیر و سلوکی می

 انجامد. ی دهان میعرفانی به وحدتی از نقطه

شناسی حافظ در کارکردی از پرگار توجیه ی از هستیبخش  

ای در مرکز آن  پذیرد. چنانکه کار پرگار در ابتدا از نقطهمی

هایی از اطراف همین نقطه  گردد تا به ترسیم دایرهآغاز می

های بینجامد. عارفان ایرانی ضمن سودجویی از ویژگی

وحدت در ی مرکزی آن را جایی برای نمایش پرگار، نقطه

اند تا اشکالی که همراه پرگار در پیرامون هستی قرار داده

شود، کثرت را بنمایاند. اصطالحات ی اصلی ترسیم مینقطه

-کثرت و وحدت نیز در عرفان چندان ناشناخته باقی نمانده

گیرد و در ای آغازین پا میاند. گویا هستی ابتدا از نقطه

-پذیرد. واگویهان میکثرت خود با آفرینش اجزای جهان پای

هایی که تنها ضمن فاصله گرفتن از منطق فلسفی و 

 پذیر خواهد بود.استدالل استقرایی توجیه

گذاری از کارکرد هندسی پرگار، قریب حافظ ضمن تمثیل  

برد. او در همین ده بار آن را در دیوان خود به کار می

جهان ی ها خیلی راحت پرگار را به دستان آفرینندهواگویه

خواه خود را از آن در هستی به های دلسپارد تا او نقشمی

 یادگار بگذارد:

ی مینایی / کس ندانست که در آن که ُپر نقش زد این دایره

 گردش پرگار چه کرد

ی خود، همان گونه که گفته شد حافظ در گزارش شاعرانه   

از جوهر فرد به عنوان تمثیلی مناسب برای توضیح دهان 

نامد. می "خوش"جوید و آن را استداللی ود میمعشوق س

 "جزء"به    "جزء"توضیح اینکه استدالل تمثیلی، انسان را از  

ای ندارد. با این همه تمثیل در رساند و از دقت الزم بهرهمی

شعر فارسی جایگاه ارزشمندی یافته است. چون در گذشته  

 "کل به کل"استدالل جزء به جزءِ تمثیلی یا استدالل 

یاسی بیش از اکنون اعتبار داشت. ولی چنین اعتباری از ق

-ی حاضر به هیچ میاستدالل قیاسی یا تمثیلی را در زمانه

شمارند تا پوزیتویسم علمی و فلسفیِ برآمده از استدالل 

استقرایی و تجربی را بر جای آن بنشیند. استداللی که 

 ی اجزا، به مفهومی کلیضمن تجربه و آزمایش از مجموعه

ی حافظ یابد. اما ذهن مردمان زمانهدر هستی دست می

های طبیعی ی پدیدهچندان هم با موضوع آزمایش و تجربه

 سازگاری نداشت.  

های گذاری حافظ از جوهر فرد هرچند از واقعیتتمثیل  

ی خود های شاعرانهماند ولی در زیباییعلمی بر کنار می

از مرگ حافظ آورد. گفتنی است که پس چیزی کم نمی

پا گرفت که رهبری  "حروفیه"بین  "نقطویان"گروهی از 

ق.( به عهده داشت. 831ها را محمود پسیخانی )ف. آن

ی محمد معین در فرهنگ محمود پسیخانی بنا به نوشته

داند و آن را آفرینش و مبدأ همه چیز را خاک می"فارسی، 

شود: . محمد معین همچنین یادآور می"خواندنقطه می

نقطویان به رستاخیز و بهشت و جهان پس از مرگ معتقد "

 ."پرستیدندنبودند و انسان کامل را می

-شناسی نقطویان چندان هم با هستیبدون تردید هستی  

ی آن ماند تا بر گسترهشناسی حافظ بیگانه باقی نمی

هایی فراهم شود که همراه با وجاهت بینش مادی، زمینه

های توحیدی از پایه و اساس انی آیینهای دو جهدیدگاه

بالد تا نفی گردد. همین بینش مادی سپس گام به گام می

هایی از علوم جدید بینجامد که دخالت دنیاهای به دستمایه

کند. موهوم فراطبیعی را در هستی انسان امروزی نفی می

های مادی را در شعر حافظ و دیگر با این همه حضور اندیشه

ها با ی باید قدر دانست. هرچند این اندیشهشاعران فارس

-ها و تکانهنماید. ولی لرزهدانش امروزی چندان سازگار نمی

ی خود های مردمان زمانههایی از شک و تردید را در داده

سامان بخشیدند که سرآخر هم به حذف باورهای غیر علمی 

 از دامن علم انجامید.
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 ز شیدابهرو

 آیا؟

 ی فریبا صدیقیم لیورا، نوشتهگذری از رمان 

 

 
، لیورا هایی از رماندر جستاری که پیش رو دارید، خط 

خوانیم. از تعدادی از ی فریبا صدیقیم، را مینوشته 

 گذریم. ی لیورا میگیهای ُپرپرسش زندهایستگاه

 را بخوانیم. لیورارمان  ای ازخالصه   

 

1 

از زاویه دید اول شخص، زاویه دید در سه فصل    لیورا  رمان

  شود.لیورا، روایت می

های زرد و پوشهها است: شامل این بخشفصل اول      

کاش هرگز ، این الو گفتن نرم، آنجلس کدرلس، کهنه

آگاتاکریستی  ،مادر و تونل قصه، ندیده بودمش

شد زندگی را مثل یک بافتنی از هم کاش می  ،گرنظاره

تر ایقهوه،  آگاتا کریستی فعال،  شکافت و دوباره بافت

چشمش یوسف   یک،  چل خودش را کشت  لیا،  از قهوه

انجمن افشای خیانت زنان و ،  هلفیتیله فردا تعطی،  بود

 . دفتر جدید، رحماین همه اقیانوس بی، مردان!

« دوستش داری! »ها است: شامل این بخشفصل دوم    

عصای چوبی، پدرتر از ، با تصویرها، ی بارونیزنیکه 

، تولد تو، کفش عروسی، شمارهبازیکنی بی، همیشه

 . بازی، تامار، پدر  اسم، عوضیسالن  

 .ترقبرهای تازه  شود:در یک بخش روایت می  سوم  فصل   

اکنون   ای کلیمی است کهسال و از خانوادهلیورا زنی میان   

کند. در دوران کودکی در نهاوند میگیآنجلس زندهدر لس

 مادربزرگ، پدر، مادر، راه با؛ همکرده استگی میزنده

راه هم. در دوران جوانی بهناد، اشخواهر  و یوسف، شبرادر

 اش به تهران نقل مکان کرده است.خانواده

های نخست پس از انقالب اسالمی هوادار یک سال در   

مرد جوانی  . همان هنگامبوده است چپی سازمان سیاسی

که او نیز هوادار همان  دوست داشته است نام همایون رابه

تحصیل به  یادامه ایون برایهمسازمان بوده است. 

. استخدام شده استشرکتی لیورا در انگلستان رفته است. 

که چندی   کرده استجا مردی به نام کیان هم کار میدر آن

لیورا با کیان ازدواج   شرکت خود را تأسیس کرده است.بعد  

  کند.گی میکرده و اکنون هفده سال است با او زنده

با زنی دیگر کند که کیان ف میآنجلس کشدر لسلیورا    

از  ترکیبی کارشناس. روزی همایون که رابطه دارد

آنجلس رانی به لسبرای سخن   ،شناسی و سیاست استروان 

ی رانیی سخن . لیورا برای دیدار همایون، به جلسه آیدمی

 رود.او می

حضوری از یادنرفتنی ی لیورا گیدر زندهسه زن     

مار، لیا. ادنا خواهر لیورا است که پس از . ادنا، تااندداشته 

تامار معشوق   .شوداش دور میخانواده  از  برای همیشهازدواج  

 بوده تاجر پارچه ،عنایت، تامار پدر لیورا بوده است. شوهر

وآمد داشته است. یک رفتاست و مدام بین شهر و روستا 

لیا، زنی تنها و  .رفته است و دیگر بازنیامده استبار اما 

ی لیورا در احوال بوده است که در دوران کودکیپریشان

  اش با چادرش دار زده است.نهاوند، خود را در اتاق 
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ی میرد. تامار اکنون در خانهآنجلس میپدر لیورا در لس   

برای  کند. لیورا گاهیگی میسالمندان در نیویورک زنده

 خواند. اب میپرتی است، کتکه دچار حواس شمادر

  دو سوی قبر پدر  و لیورا در  کیانلیورا پایان رمان در    

  گذرد.لیورا کتاب خیام را روی قبر پدر می اند.نشسته  لیورا

 لیورا  سیاسی را در رمان هایچند تکه از فعالیت    

    بخوانیم. 

 

2   

آمریکا هستند. لیورا روسری  شان درلیورا و کیان در خانه

ی کلیمیان دیگر رو به یکی از کرده است و مثل همه

گاهی ی صبح 1ایستاده است و تقیال های خانهدیوار 

جالبه. مگه تو مذهب رو »  آید:خواند. صدای کیان میمی

کردم اصول ها پیش کنار نذاشتی؟ من فکر میمدت

قبول کرده ی کمونیست شدن اینه که کامآل اولیه

باشی مذهب دردی رو ازت دوا نکرده. پس رجعت به 

  2«گذشته هم داریم. ها؟

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

گزین زمینی را جای  یآیا لیورا زمانی تقدس ایدئولوژی   

ی آسمانی کرده است تا بر تردیدها و تقدس ایدئولوژی 

 های خود مرهم بگذارد؟ ها و هراستنهایی

کندن از تقدس زمینی، تقدس  آیا لیورا پس از دل   

 آسمانی را تنها مرهم یافته است؟

اندازهای آیا تنها مرهم تردید و تنهایی، باور به چشم   

  ناپذیر است؟ پرسش

را تصویر  1360خرداد سال  30لیورا روزهای بعد از    

یری و اعدام و گریز گکند؛ روزهای سرکوب و دستمی

های سیاسی در شهر فعالیت »اپوزیسیون:  نیروهای

 
 1- نماز در دین یهود

 2- صدیقیم، فریبا. )1395(، لیورا، لندن، ص 36
 3- همانجا، ص 47

یکی ی شب یکیها در نیمهتهران مثل چراغ خانه

خاموش شده بودند و دیگر هیچ دستورالعملی به ما 

رسید، هواداران و اعضا خود را به دادستانی  نمی

کردند و رهبران با رنگ پریده و انقالب معرفی می

در تلویزیون های زندان  راه به شکل میلههای راهلباس

شدند و یک فریب بزرگ را نمایش ظاهر می

  3.«دادندمی

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

برانی که از زیر آوار ی اسالمی با نمایش رهآیا جمهوری    

گان تلویزیون را در اند، ببینندهشکنجه به تلویزیون آمده

   کند؟ زندان فریبی دیگر اسیر می

های سیاسی در تلویزیون نشان بران سازمانندامت رهآیا   

ی اسالمی روانی است که در تقابل با جمهوریموقعیتِ ره

خویش   آمیزاند که خود فریب درک توهمسانی رفتهبه راه ک

 اند؟ از شرایط سیاسی را خورده

ی لیورا از احساس پوچی بعد از بسته شدن پنجره   

تنگی برای روزگاری که گوید؛ از دلی سیاسی میمبارزه

ایدئولوژی شده »ایدئولوژی و فعالیت سیاسی اصل بود: 

عشق و  ندگی؛ی روشن من به روی زبود تنها دریچه

عشق   کرد، نفرت از همین دریچه بود که معنا پیدا می

کشان و کارگران و دهقانان و هر کسی که زحمت به

های شخصی رنج طبقاتی دیده بود حالل بود و عشق

شد، باید و بین زن و مرد از هر طرف کنترل می

و اعمال و گاه مذموم  یننبایدهایش تعی

   4«شد.میشمرده

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

فردی را ناممکن  هایآیا باور به ایدئولوژی گزینش   

 کند؟    می

 4- همانجا، ص 60
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 در تعارض با عشق فردی است؟ هاتوده آیا عشق به   

آیا آرزوی فردای دیگر چشم مهربان امروز را نابینا   

 کند؟ می

ی سیاسی هایدر سازمان های فردیآیا سرکوب آزادی    

 باوری به آزادی در جهان فردا است؟نشان بی اپوزیسیون

پس از آغاز دوران سرکوب سخت و عریانِ نیروهای    

ش افروش محله با نگاه، سبزی1360 اپوزیسیون در سال

از  دیگر روزهایی که در»: ندکلیورا را تعقیب می

دانستیم که باید ترسیدیم و میمی هم مانهایسایه

تر بیاییم، سبزی فروشه را با تر برویم و آهستههآهست

دیدم اش میاکت مندرس کاموایی توی مغازهژهمان 

پشت آن  از و نگاه سنگین او را بیشتر از همیشه

  5«کردم.ی سرتاسری کدر احساس میشیشه

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

ها در تقابل با کسانی که ها بخشی از تودهدر آن سال آیا   

دانند، در کنار قدرت حاکم ها میگام تودهخود را پیش 

 ایستند؟ می

ها تنها ها و باور به حمایت آنآیا تقدس بخشیدن به توده   

 خویش است؟  یراهی برای اعتبار بخشیدن به ایدئولوژی 

خواه تنها با حمایت های سرکوبگر و تمامیتآیا حکومت  

کنند، ها که نقش لشگر قدرت حاکم را ایفا میبخشی از توده 

 ی حیات اند؟ قادر به ادامه

می یکی از دوستان لیورا را در آن  ی اسالجمهوری    

مرگ، اعدام کرده  های سرشار از زندان و شکنجه وسال

ام را اعدام کرده یکی از دوستان دانشکده»است: 

ی سبزه و مهربانش را در که چهرهجای آنو به بودند

شان ببینم که ی فقیرانه اما گرمکنار خودم، در خانه

 ]...[ مانیمخواب بیدار میرخت شب توی ]...[ تا نیمه

 
  5- همانجا، ص 75

  6- همانجا، صص 125 - 124

تا بحث و جدل کنیم و مشکالت عالم را حل، حاال 

هایی که مثل مورچه الی اسمالبه اسمش را ببینم

  6«ی روزنامه: اعدام! ریخته بودند روی صفحه

که سرکوب  توان خواندمی گونهآیا این تکه را جز این    

آفریده است ی اسالمی  قطار مرگی جمهوری  یددمنشانه

 وار جان انسان را درنوردیده است؟که مرزهای تاراج مورچه

لیورا شناسی را در رمان روانهای چند تکه از فرضیه    

 بخوانیم. 

 

3 

اش در آمریکا بر رانیدر سخن  شناسعنوان روان ایون بههم

های در مورد دالیل ژنیتیک گزینش مبنای یک فرضیه

»]...[ این فرضیه بر این اعتقاد گوید: سخن می یسیاس

شناسی از است که طبق تحقیقاتی که در علم روان

یک طرف، و از طرف دیگر در علم ژنیتیک و علوم 

های سیاسی از ها و منشسیاسی شده، ارجحیت

گیرند و تحت تأثیر عوامل همان کودکی شکل می

  7«ژنیتیکی هستند ]...[

 انیم؟ گونه بخواین تکه را چه    

های سیاسی تنها درچهارچوب  آیا گزینش   

 های ناگزیر روانی ممکن است؟ گیویژه

ی انسان راهی برای های سیاسیآیا گزینش   

وجوی مرهم یا گریز از دردی است که جست 

 ناگزیر در وجود انسان نشسته است؟ به

 یرانیلیورا پس از شنیدن این تکه از سخن    

افتد که همایون با او از زمانی مییاد همایون، به

 ی اسالمیجمهوری  یسیاسی هایتوابانِ زندان

بریدن یعنی چی؟ طبیعیه که گفته است: »می

 7- همانجا، ص 332
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کنه موقعیت خطر  انسان هوشمند سعی می

هایی برای رو تشخیص بده و امکان

رفت از اون پیدا کنه. ما چون عاشق برون

سازی هستیم دوست داریم قهرمان قهرمان

ه هر قیمتی، حتی به قیمت جونش، خودش ب

رو برا ما جاودانه کنه تا ما راضی باشیم. در 

تونه بدل به آدمی حالی که قهرمان هم می

ها داره برای بقا ی آدمبشه که مثل همه

  8«کنه.تالش می

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

، توأمان مادر و هر بهاییآیا هوشمندی و گزینِش بقا به   

 فرزند اند؟ 

آیا شرکت در نبردی نابرابر که بهایش نیستی است، تنها    

 گونه است؟ شورشی تراژدی 

 گونه جز افسوس ثمری ندارد؟ آیا شورش تراژدی    

پس از آغاز تعقیب و سرکوب نیروهای سیاسی در سال    

ی فعالیت سیاسی است در الف ادامههمایون که مخ 1360

با قهرمان بازی گوید: »وگو با لیورا چنین میگفت

 9«مون رو بشوریم.خوایم احساس عمیق گناهمی

  گونه بخوانیم؟این تکه را چه     

تالش  تقابل با حاکمیت تباه نشانی آیا ادامه   

های دنبال توجیه گزینشانی است که بهگخورده شکست 

 سره خطای خود هستند؟ یک

اند، تالش خورده آیا کسانی که در برابر شر حاکم شکست  

 شان تصویر پیروزی بسازند؟ کنند از مقاومتمی

 بخوانیم. لیوراچند تکه از روابط عاشقانه را در رمان    

    

 

 
 8- همانجا

  9-همانجا،  ص 48

4 

ی ذهنی از او، در لیورا پس از خیانت کیان و جدایی

نام مایک رابطه پیدا کرده است: بهآنجلس، با مردی لس

شود که با ای میبعد از آن قرار اینترنتی، یک هفته»

زنیم. ام و تلفنی حرف میمایک تماس برقرار کرده

برای کاری رفته نیویورک و تا چند روز دیگر  

 گوید:گردد. میبرمی

زنیم احساس توی همین یک هفته که با هم حرف می

  10«شناسم.میهاست تو رو  کنم سالمی

 گونه بخوانیم؟   این تکه را چه    

 -ی وجود، یعنی عاشق شدهی گموجوی تکهآیا جست     

رسد و چون پیوند حاصل شود، معشوق، هرگز به انجام نمی

 و جدایی هم در راه است؟  در گیری

یا  های تلخعاشقانه درگیری یی رابطه آیا آخرین مرحله   

 جدایی است؟ 

انسان نه تاب تنهایی را دارد نه امکان تداوم  آیا   

 را؟ ی عاشقانهبخش رابطه رضایت

آورد که اد مییای را به آنجلس آخرین نامهلیورا در لس   

هنگامی که در ایران بوده است، همایون از انگلستان برای 

ای است گفته بود این آخرین نامهاو نوشته بوده است: »

وقت با گدایی، عشق را هیچنویسد، که که برایم می

  11«توان به دست آورد.نمی

 گونه بخوانیم؟ این تکه را چه  

جهت در رنج است که آیا لیورا از ترک همایون از آن   

 گی با او را تجربه نکرده است؟زنده

آیا فراقی که به پیوند منجر نشود، فراقی است که در آن   

رفته معشوقِ ازدست  -ی عاشق  حسرتِ پیوند و باور به نیکی

 گی است؟همیشه 

 10- همانجا، صص 310 - 309
 11- همانجا، ص 311
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آنجلس به ی همایون در لسرانیی سخن لیورا در جلسه    

دوباره به پشت زنش سر همایون خیره شده است: »هم

و شد چیزی از ی اشوم. آیا این زن که آیندهخیره می

من در خود داشت؟ آیا کسی را انتخاب کرده که به 

من شباهت داشته یا درست به عکس کسی را پیدا 

  12« ترین شباهتی به من نداشته باشد.کرده که کوچک

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

 – گار در ذهن عاشق آیا میل به داشتن نقش مانده   

  گی است؟رفته نیازی همیشهمعشوق از دست

کند ی همایون را طوری ترک میرانیی سخن لیورا جلسه    

شوم و اراده بلند میعاقبت بیکه همایون او را ببیند: »

که همه با نگاه کنم. از اینبه طرف در حرکت می

خواهم همایون مرا ندارم. میتعقیبم کنند ابایی 

خواهم حداقل این دیده شدن موجی از ببیند. می

خاطره را از ذهنش عبور دهد و مرا برای لحظاتی هم 

  13« که شده در ذهنش بازآفرینی کند.

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

رفته مرهمی ازدست  معشوق  -آیا حضور در ذهن عاشق    

 بر قلبی است که از یاد او رهایی ندارد؟

لیورا برای پاسخ مثبت به خواست کیان به دفتر جدید او    

جا ها هنوز آنوقتی کیان در را باز کرد، آنآمده است: »

ایستاده بودند و وقتی در را پشت سرم بستم دیگر 

ی اول فهمید که این بار همان لحظهنبودند. کیان از 

های هم را گرفتیم ام. وقتی دستطور دیگری آمده

  14«لرزیدیم.می

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

 
 12- همانجا، ص 333
  13- همانجا، ص 334

  14- همانجا، ص 253

معشوقی دیگر برای  -آیا هنگام گزینش عاشق    

نیاز و هراس  معشوق از دست رفته  -ی عاشق جانشینی

 آمیزند؟ درهم می

هر دو بودند. گاه مشخص و هایم حاال توی خواب»   

جا بودند؛ همایون  گاه محو. این بار هم هر دو آن

 ایپوش توی بالکن خانهطور  قد بلند و شیک همان

ایستاده بود، دستش را گذاشته بود روی نرده و از آن 

رویش، روبهکرد که در خیابانباال داشت به ما نگاه می

رف من یک طرف جوی آبی ایستاده بودم و کیان ط

 15« دیگر.

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

معشوقی که وجودش آبستن  -آیا حتا گزینش عاشق    

 تردیدها است، بر تنهایی ارجحیت دارد؟    

ی کیان ی خود از رابطهلیورا بر سر مزار پدرش از آگاهی    

جا؟ چرا چرا تنها اومدی ایندارد: »با زنی دیگر پرده برمی

یاوردی؟ چرا این همه داری به من اونو با خودت ن

 گی؟!دروغ می

 دهد عقب: کی؟رود و سرش را میابروهایش باال می

رو برات  هاست جای من و خونههمونی که مدت

جا. و دست گرفته، همون که قایمش کردی این

 گذارم روی قلبم.می

کند. لب پایینش را با چشمانی گشاد نگاهم می

اندازد. سکوتش پتکی را پایین میجود و سرش را  می

کند و کوبد. عاقبت سرش را بلند میام میبه شقیقه

 گوید:با صدای بسیار آرامی می

  16«پس فهمیده بودی!...

        گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

  15- همانجا، ص 169

 16- همانجا، صص 358 - 357
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جرئت درد تمام آیا معنای این تکه این است که لیورا به    

 ی دیگر را پیدا کردهکیان با زن یلمس تمامِ زخم رابطه 

  است؟

 لیوراچند تکه از وسوسه و عمل خودکشی را در رمان    

 بخوانیم.

 

 5 

کند، گی میبا کیان زنده آنجلسلیورا هنگامی که در لس

دوباره آرزوی مردن »چرخد:  فکر خودکشی در سرش می 

شوم بروم چرخد. وسوسه میتوی این سر خالی می

بلند شهر و خودم را از آن جا های روی یکی از بام

  17«بیندازم پایین.

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

چون ای است که گاه همی مرگ وسوسهانتخاب لحظه  آیا     

 چرخد؟  های ناگزیر در سر میبستتنها راه گریز از بن

خودکشی از دوران کودکی در ذهن لیورا نطفه  یاندیشه   

که  کودکی وقتی این فکر از همان دوران»بسته است: 

اش در من بسته شد و چل خودش را کشت نطفه لیا

گاه ا محو شد گاه و بیکه پدر از زندگی م بعد از این

که قادرم با تصور این  ]...[  گرفت.آمد و گلویم را میمی

ام پایان دهم احساسی از هر وقت بخواهم به زندگی

کرد، غمی سنگین فراغ بال و اختیار درونم را پر می

   18«م با آزادی.أتو

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

آیا حوادث کودکی رد خویش را برای همیشه در ذهن    

  گذارند؟می انسان باقی

 
 17- همانجا، ص 34

  18- همانجا، صص 127 - 126

 19- همانجا، ص 153

آیا خودکشی نشان گزینشی آزادانه در جدال با تقدیری    

  خواهد؟بسته میمرگ دستهنگام است که انسان را به

لیا »گوید: ی لیا بر خود میلیورا از تأثیر خودکشی   

کرد بیرون و خودش را کشت و مرگ از اتاقش نشت 

دنبال من هم راه افتاد. چیزی در درون من هم مثل 

در نگاه لیا چیزی  . ]...[اتاقش بوی مرگ گرفت

  19«ها نبود.ی آدمدیدم که در نگاه بقیهمی

 گونه بخوانیم؟این تکه را چه    

ها گی به دیگران گاه برآمده از تفاوت آنآیا برچسب دیوانه   

 گانی است؟ی همهگیشدهمسخبا 

گان را به ی دیگران گاه دیوانهآیا گفتمان مسلط و داوری   

 راند؟سوی مرگ می

 بخوانیم.  لیوراچند تکه از روابط بینامتنی را در رمان    

 

6 

 – ی لیورا، پدرِ لیورا به ادنای سیزده در دوران کودکی

آقاجون اون کتاب دایی » گوید:چهارده ساله چنین می

  20«آری؟جان ناپلئون را از تو کتابخونه برام می

توان پوزخند به را می 21،دایی جان ناپلئونآیا رمان    

 اندیشانه خواند؟ گی، نگاه توطئه خودشیفته قهرمانان جعلی،  

اش را دارد، به مادر لیورا کتابی را که ادنا قصد خواندن   

شد، مادر با حرکتی تند خم می»نگرد: کاوی میکنج

داشت و به جلدش نگاه کتاب را از جلوی او برمی

کشید و کرد و طبق عادتی که داشت آن را بو میمی

ی تیغ. و بعد کتاب را باز خواند؛ لبهاسمش را می

های کتاب را با صدای کرد و دو سه خطی از وسطمی

  22«]...[  خواندبلند می

 20- همانجا، ص 14

 21- پزشکزاد، ایرج. )1349(، دایی جان ناپلئون، تهران

  22- صدیقیم )1395(، ص 17
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ی وجوی چرایی جست توان را می 23،ی تیغلبهآیا رمان  

خواه وجوی معشوق دلگی، جستشدههستی، فریاد گم

  خواند؟

ی خویش با مادرش در دوران کودکی لیورا از رابطه    

ترین ارتباط بین من و مادر ی متل قویکلمه»گوید:  می

دهد،  شنود، گوش میای که مطمئن بودم میبود، کلمه

دهد: متل کند و به من احساس قدرت میاطاعت می

  بگو.

این بار هم اطاعت کرد. چند تخمه را زیر دندان 

ی امیرارسالن د به گفتن قصهشکست و شروع کر

  24«نامدار.

توان ستایشِ ایثار را می  25امیرارسالن نامداری  آیا قصه   

وجوی  مردان عاشق در راه پیوند با معشوق، جست

ی واقعیت ای، پناه به افسانه از تلخیمردان افسانهعاشق

 خواند؟ 

نهاوند با که در دوران کودکی در آورد یاد میلیورا به   

گرفته است و به در پشت بام پناه می های دیگردختربچه 

زده است؛ زل می شدند،میزنانی که در حیاط تامار جمع

ها ای چون مادرش فاصله با زنان سنتی شانزنانی که منش

زاده کمی آرام با صدای شد خزان بدیع»است:  داشته 

گرفتند ]...[ باصدای علی نظری آخه به من بگو تو می

ای سنگ صبور تو صبوری یا من صبور ازجا 

پیچید توی فضا و شان میهایپریدند، قهقههمی

دادند ]...[ بستند و کمرها را قر میشالی دور باسن می

 
23- موآم، سامرست. )1393(، لبهی تیغ، ترجمهی شهرزاد بیات 

 موحد، تهران

 24- صدیقیم )1395(، ص 19

 25- نقیبالممالک، محمدعلی. )1397(، امیرارسالن نامدار، تهران 

 26- صدیقیم )1395(، صص 67 - 66

  27- معیری، رهی. )1313(، خزان عشق، آهنگساز: جواد بدیعزاده 

 28- نظری، علی. )ناتا(، سنگ صبور، آهنگساز: علی نظری

ی درد و حتی با آهنگ پر از سوز و گداز رفت و دنیا

شان به اوج هایحسرت در دل من مانده صدای قهقهه

شان هایرسید و پیچ و تاب کمر و لرزش سینهمی

ها روی سینی مسی شد ]...[ تا یکی از زن قرارتر میبی

اش ضرب بگیرد و تامار با صدای صاف و کشیده

 شان آواز بخواند:برای

زار باوا لهبیا که بریم به مزار مال ممد جان... سیل گل ال

  26«دلبر جان...

ناپذیر توان رنج پایانرا می 27خزان عشقی ترانهآیا     

 ی معشوق خواند؟وفاییعاشق از بی

ی تحمل توان تلخیرا می 28سنگ صبوری آیا ترانه    

 ی معشوق خواند؟ فراق همیشه

توان آواز تمنای پیوند و را می  29مالممدجانی  آیا ترانه    

دیگر ی عاشق و معشوق به یکی همیشه فریاد وفاداری

   خواند؟ 

با زن  آنجلسلیورا حس کرده است که کیان در لس    

اش رادیوی خانه را دیگری رابطه دارد. برای آرامش ذهن

... گر چون »خواند:  رامش غزلی از موالنا می  .کندروشن می

  30«...  کنمآهنگ بامت میکبوتر پرزنان 

توان آواز برزخ توأمان حضور و  موالنا را می  31آیا این غزل   

 غیاب معشوق خواند؟

لیورا هفت ماه پس از رفتن همایون به انگلیس برای او     

الی صفحات کتاب البهای چنین نوشته است: » در نامه

 ]...[ ی تو.فروغ پر است از صدای صاف و مردانه

29- نانام. )ناتا(، مال ممد جان، بهروایت تاریخ  آواز عایشه دختر افغان 

ی تیموریان در در آرزوی پیوند با مالمحمد جان در دوران فرمانروایی

 هرات. 

113 - 114، صص (1395صدیقیم ) -30  

31- موالنا جاللالدین محمد بلخی )مولوی(. )1383(، دیوان شمس، 

، گنجور1377مارۀ غزلیات، غزل ش  

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1377

/  

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1377/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1377/
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های انتخابی تو که برایم تمام مدتی که دارم به ترانه

کنم با هم روی کنم، هوس میای گوش میبط کردهض

 ، ته باشیم، دلکش بردی از یادم راتخته سنگی نشس

ها و پروین درد عشق و انتظار را رامش رودخونه

    32«بخواند ]...[

توان آوای عشق و میل به را می 33آیا اشعارفروغ   

 معشوق خواند؟  -گی با جسم و جان عاشق آمیخته 

ی یاد گاریتوان ماندهرا می 34بردی از یادمی آیا ترانه   

 رفته خواند؟ بخش معشوق از دستتوأمان دردآور و شادی

گی و یگانه توان باور به می  را 35هارودخونه ی آیا ترانه   

درد  ی آیا ترانه تالش برای غوطه در امواج رهایی خواند؟

توان اندوه فراق معشوق و چشم را می 36عشق و انتظار

  گی خواند؟همیشه ی راهیبه

کشد که از ای دست میکه به مجسمهلیورا پس از این   

آیا مثل قهرمان »کند: کیان ساخته است، با خود فکر می

های معشوقش را در استخوان  که  داستان ویلیام فاکنر

ی او را خوابش نگه داشته بود، من هم باید سایهتخت

  37«داشته باشم؟  مهمیشه کنار

را   38یک گل سرخ برای امیلیداستان ویلیام فاکنر، آیا   

ی معشوق در هراس از ترک خویش توان تاراج هستیمی

  توسط او خواند؟ 

 را بخوانیم. لیورارمان کمی دیگر    

7 

در دو زمان گذشته و حال  تکهصورت تکه به ،لیورارمان 

ی لیورا، حوادثی که در ایران رخ شود. گذشتهروایت می

 
 32- همانجا، صص 119 - 118

 33- فرخزاد، فروغ. )1368(، مجموعه اشعار فروغ، آلمان 

34- خطیبی، پرویز. )ناتا(، بردی از یادم، آهنگساز: مصطفی 

زادهگرگین   

 35- بهمنی، محمدعلی. )ناتا(، رودخونهها، آهنگساز: آرش نوجوکی

شوند؛ اکنون لیورا، اند، در زمان گذشته روایت میداده

اند، در زمان حال. زمان آنجلس رخ دادهحوادثی که در لس

بر خود دارد. زمان  حال اما انگار ردپای گذشته را همیشه

های ها و منشچرخد هم بینشها میگذشته هم در ذهن

گیرد هم برگذشتن از آن تبدیل ها را زیر نفوذ میشخصیت 

 شود.به تنها راه رهایی می

ی های سیاسی انگار سرکوب جمهوری ی فعالیتدر زمینه   

 هایایدئولوژی  ها،ها، شتابگیاسالمی با سرگشته 

خلل سر آمیزند که یقین بیچنان درهم می پذیرناپرسش

 کند.گزین خود میگی را جایچرخاندن همیشه 

که آنشناسی انگار انسان بیهای روانفرضیه  یدر زمینه   

خود بخواهد در خانواده و دوران و سرزمینی به جهان پرتاب 

هایی گیهایش ناخودآگاه از ویژهشود که گزینشمی

 گیرند. گ میسان رنجنس یا همهم

ی عاشقانه انگار فراق، تنهایی یا های رابطه در زمینه    

شوند. انگار آرزوی پایانِ گزین پیوند میخیانت معشوق جای

 دهد.خوش رخ نشان نمی

ها اشاره به آن  لیوراهایی که در رمان بسیاری از متن    

بافی و افسانه و آرزو و فراق شود انگار جز تصویر خیالمی

سخره ها را بهبافیخیالجان ناپلئون دایییستند. رمان ن

یک گل افسانه است. رمان  امیرارسالنی گیرد. قصهمی

گی در سوک ناممکن بودن پیوند و یگانهسرخ برای امیلی  

زند. اشعار فروغ آوای میل پیوند با جسم با معشوق فریاد می

شوق و مالممد جان ی معشوق اند. ترانه -وجان عاشق 

معشوق است. غزل موالنا  -ی پیوند با عاشق انتظار لحظه 

تنگی و تمنای پیوند با معشوقی از جهانی دیگر است. آواز دل

  36- فکور، کریم. )ناتا(، درد عشق و انتظار، آهنگساز: همایون خرم

 37- صدیقیم )1395(، ص 266

38- ویلیام، فاکنر. )1389(، یک گل سرخ برای امیلی، ترجمۀ نجف 

ران دریابندری، ته  
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درد ،  بردی از یادم،  سنگ صبور،  خزان عشقهای  ترانه 

ی نالند. ترانهزخم فراق از معشوق را می، عشق و انتظار

آرزوی رسیدن به دریای رهایی را فریاد  هارودخونه 

 کند. می

ی دوران تاریخی، ی روان، قارهانگار قاره لیورادر رمان    

ی گیرند که آرزوها جامهی ملیت چنان شکل میقاره

شناسانه هستی  –ی نوعیت  پوشند. انگار در قارهحسرت می

 39 گی دارد.پژواکی همیشه و معنای هستی  چراییپرسشِ

وجوی گی در جست ی زندهلیورا در سفر پرتنش و حادثه    

های ُپرپرسش بسیار خواه از ایستگاهراه و مقصد دل

 گذرد.می

ی لیورا گیهای زندههای برآمده از ایستگاهجوهرِ پرسش   

ی نیما یوشیج، نیز بتوان شعری، سروده  ای ازرا شاید در تکه

ی به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژندهخواند: »

ی پردرد خود بیرون/ تیرهای خود را/ تا کشم از سینه

 40«زهر را دلخون؟

 م.را بخوانی لیوراپایان رمان    

   8 

کیان و لیورا در گورستان هستند. کیان به لیورا چنین  

مون دوستت هنوز قد همون اوایل رابطه گوید: »می

دارم. ]...[ اگه نتونستیم با هم ارتباط درستی برقرار 

کنیم دلیل بر این نیست که عشقی نیست. خودت هم 

 
39- پنج قارهی وجود انسان را میتوان چنین شماره کرد: قارهی 

ی دوران ، قاره -عصر  –ی تاریخ شناسانه، قارههستی –نوعیت 

(، 1390شیدا، بهروز. )ی روان. قومیت، قاره –ی ملیت اسطوره، قاره

هایی از یک ی بخشهای وجود تا اضالع اثر: بازنویسیجستار »از قاره

جا است: ده و و ده جستاِر بهروز شیدا« در  زنبور مست آنوگگفت

جستار دیگر: و در حاشیه: ده شعر از آدام زاگایوسکی، سوئد، صص 

178 – 177  

40- یوشیج، نیما. )1380(، شعر »وای بر من« در مجموعۀ شعرهای 

 - 68نو، غزل، قصیده، قطعه، با نظارت شراگیم یوشیج، تهران، صص 

67 

ی خود و کیان چنین لیورا به رابطه  41«دونی! اینو می

جدلی توی ذهنم آغاز شده که از سویی د: »اندیشمی

هاست به کشاندم. ]...[ سالبه سویی دیگر می

ام ]...[ و چیزی حل نشده. تقصیرهای او فکر کرده

 42« حاال بهتر است جهت دوربین را برگردانم به خودم.

ما خیلی برای هم گوید: »کیان به لیورا چنین می

کیان و لیورا در دو سوی  قبر پدر  43«جنگیدیم. یادته؟

اندیشد و ی خود با پدرش میاند. لیورا به رابطه لیورا نشسته 

باالخره برات گذرد: »کتاب خیام را روی قبر او می

 آوردمش.

 گویم.این را با افسوس و درد می

 44.«دیگر از او خشمی ندارم

های کیان، حرفانگار لیورا با  لیورا  ی رمان  در تکه پایانی   

تعمق در خویش، در کنار قبر پدر و کتاب خیام آرام 

یابد. های خویش را میگیرد. انگار رمز پاسخ به پرسشمی

های خویش را شاید در یک رباعی رمز پاسخ لیورا به پرسش

این عقل که در ره از »کتاب خیام« نیز بتوان خواند: »

دریاب  سعادت پوید/ روزی صد بار خود ترا میگوید/ 

تو این یکدم وقتت که نئی/ آن تره که بدروند و دیگر  

       45« روید.

 1399ماه فروردین

 2020آوریل 

 41- صدیقیم )1395(، ص 360 

361جا، ص همان -42  

 43- همانجا

   362جا، ص همان -44

 

45- حکیم عمر خیام )1364(، رباعیات خیام، بهکوشش خسرو 

65 زعیمی، خط: کیخسرو خروش، تهران، ص  
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 ایریس رادیش

 

وگوهایی در پایان  آخرین چیزها ـ گفت 

 *زندگی

 برگردان: فهیمه فرسایی 

های نوشتهدر بررسی آثار ادبی ـ هنری، آخرین 

ها ها جایگاهی ویژه دارد. این مجموعهآفرینندگان آن

ی ی خرد و تجربهگران، معموال چکیدهبه نظر پژوهش

ی کمال و پختگی او یا نُمود این و آن خالق، نشانه

ی زندگی ادبی گزینش راهی نو است. تحقیق در باره

سویه و کامل شکسپیر، به عنوان مثال، هنگامی همه

او را   ی زمستانقصهو    توفانی  دو نمایشنامهاست که  

هم دربر بگیرد. دلیل: این آثار نه تنها نضج ادبی این 

گذارند، بلکه ی بزرگ را به نمایش مینویسنده

نمایانگر تغییر ژانر کاری او از تراژدی و کمدی، به 

   پردازی هم هست.رمانس و افسانه

ن گوهای متاخر بزرگان نیز اغلب در همیوگفت

کوشند جوهر درایت و  ها میگنجد: آنچارچوب می 

های گویی، در واژهفراست خود را هنگام پاسخ

های احتماال پر جالی آن رنگارنگ جاری کنند و جلوه

های ها و تاویلی آیندگان بسپارند. جوابرا به حافظه

آثار خود، ی گونتر گراس و مارتین والزر درباره

مسایل ادبی ـ سیاسی روز آلمان برخورد منتقدان و 

رو آمده، هم از این قاعده ی پیشکه در نوشته 

 مستثنی نیست. 

ی من برای برگردان متن حاضر از آلمانی به انگیزه

چه مرا ها نبوده است: آنفارسی، ولی این ویژگی

ها و تفسیرهای ی دیدگاهترجمه زحمتراغب کرد، 

ر خود  ان را بی ادب آلمآشنای این دو »پیر« گستره

، تسلط و مدیریت درخشان ایریس رادیش، هموار کنم

، در اجرا و هدایت تسایتدیی  منتقد ادبی و نویسنده

کوشد به عنوان وگو بود. او در این مصاحبه میگفت

نگاری که عمیقا به منتقد، کارشناس ادبی و روزنامه

ها موازین دموکراتیک باور دارد، تنها خواست میلیون

ی آثار گراس و والزر را نمایندگی کند ـ نه دهخوانن

حتی نظرات خود را ـ و به کُنه اندیشه و عمل آنان که 

ی سیاسی ـ ادبیِ تاثیری شگرف در تاریخچه

ی آلمان برجای گذاشته، ی گذشتهکم شش دههدست 

هر چند اغلب ساکت نور بتاباند. این منتقد بانفوذ 

دارد و ر وی بحث، حضهمیشه در صحنهاست، ولی 

ی آن را هوشمندانه به دو کارکشتهحاضر نیست 

های بینیگذارد تا جهانکارزارهای تفکری وا

دردسر بازگو و سوسیالیستی یا نولیبرالی خود را بی

کننده ـ تکرار کنند. برخوردهای تهاجمی و تحریک

ی کار برخی از منتقدان است ـ ولی در که شیوه

با اشراق و  رادیشد. جایی ندار اوای قاموس حرفه

کشد و سر آخر هم کارآیی، تنها باورها را به چالش می

طور که  گذارد؛ همان ی خواننده میقضاوت را به عهده

برانگیز از کوشد مخاطب را با متانتی تحسینمی

 ...پردازی، به میدان استدالل هدایت کند.مغلطه

ی وگو، ارائهی این گفتی من از ترجمهخالصه: انگیزه

نگاری و روزنامه ونای موفق در بکارگیری فننمونه
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نقدنویسی به اهالی این حرفه بود، به امید )واهی؟( 

 این که زمانی به کار آید!    

 *** 

فوت کرد، اول از  2015آوریل  13وقتی گونتر گراس روز  

همه به مارتین والزر تلفن کردم و این خبر ناگوار را به او 

ی ما در ای بین تحریریه رساندم. سکوت پر همهمه

برقرار شد. چند ساعت  زهبودنی او در و خانه هامبورگ

 بعد، والزر شعر زیر را برایم فرستاد:

 اکنون 

 ایان رسید.اکنون. به پ 

 اکنون. یکی بود یکی نبود.

 اکنون. گونتر. گونتر. گونتر.

 اماکنون. همیشه اندیشیده

 جوتر از همه اکنون. تو دوست ستیزه 

 مانیم.اکنون. ما با هم می

 اکنون. یک باره

 اکنون. هیچ چیز دیگر.

 اکنون. آلمان. اندوهگین شو.      

ی این دو نویسندهگراس و والزر. والزر و گراس. اغلب از 

نسل، با هم و در کنار هم یاد شده است. در این صبح هم

ای که رسد؛ رابطهها به پایان میی ادبی آندوشنبه، رابطه 

سال تحت شرایط خوب و بد پایدار ماند.  60نزدیک به 

ای نوشت مارتین والزر پس از مرگ گونتر گراس در یادنامه

گردد که هر دو در یها به زمانی برمکه دوران خوش آن 

ی پنجاه آغاز به کار کردند؛ هنگامی که هر های دههسال

تر از دانست، رویاهایش را مهمکس خود را »محق می

همواره فعال، برتر بداند.« راه این دو ولی  راهِسربه واقعیتِ

طبل ، پس از موفقیت جهانی 60ی های دههدر آغاز سال

ی یک نویسندهنقش  یج  از هم جدا شد. گراس به تدر  حلبی

ها را در راه دستیابی به که آلمانیگرفت  را به عهدهملی 

یک زبان ادبی پرقدرت و زنده یاری داد؛ زبانی که هر چند 

مدرن بود، ولی از دل زبان تغزلی شاعران ملی این کشور از 

گرفت. والزر کم مایه می گریمگرفته تا  (1) گریملزهاوزن

کم به راوی همدل قشر متوسط شهری تبدیل شد. 

شده، همواره با تنش و مان شقه دیدارهای این دو در آل

ها همیشه مصرف مشروب هیجان همراه بود؛ در این شب

رسید. ها هم اغلب در صلح و صفا به پایان نمیباال بود و بحث

اندکی  ،بعدها والزر گفت که گراس در این گونه مواقع

چنین هم ی پرکاراین نویسندهتر از او بود. دوست داشتنی

ها آن ی رقابت بینترش، دربارهقپس از مرگ همکار موف

ها مانع این واقعیت که جهان بینی "جمله قصاری نوشت: 

طور که خودمان بودیم، تجربه شدند تا ما یکدیگر را آن

  "ماند.چنان وحشتناک باقی میکنیم، هم

 2007ی بزرگ ولی در سال ی میان این دو نویسندهرابطه 

ها به دیدن آن هنگامی که من و همکارم کریستف زیمس

رفتیم، خالی از تنش و آرام بود. ما والزر را روبروی هتلی در 

هامبورگ سوار کردیم و به سمت شمال، به سوی محل 

 (2)  دورفبهلنزندگی گراس و همسرش اوته )گرونرت( در  

راندیم. والزر تازه هشتاد ساله شده بود و گراس هم به زودی 

کردند که در چند یرسید. هر دو احساس مبه این سن می

ها و ی رسانهسال گذشته ناعادالنه مورد قضاوت و حمله 

 اند.افکار عمومی قرار گرفته

انتقاد شده   1998داستان از این قرار بود که از والزر در سال  

بود که از زیر بار پذیرش مسئولیت آلمان در رابطه با 

 ( شانه خالی کرده است، چون او در سخنرانی 3)  هالوکاست

گفته بود که آشویتس  پاول فرانکفورت خود در کلیسای 

استفاده قرار گیرد  چماق اخالقی مورد سوء"نباید به عنوان 

رمانی با عنوان  2002چنین در سال او هم "و ضایع شود.

منتشر کرد که در آن شخصیتی شبیه   قدتمرگ یک من

( ظاهر 4) ، منقد ادبی معروف آلمانمارسل رایش رانیسکی
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های اند که والزر در این رمان با انگیزهشود. برخی نوشتهمی

گتوی ی کشتار ستیزی، بازی کرده و یک بازماندهیهودی 

 ( را مورد اهانت قرار داده است. 5) ورشو

 2006در مورد گونتر گراس گفته شده که تا سال 

(، تنها در 6پنهان نگه داشته ) اس اساش را در عضویت

از آن یاد کرده و   پوست کندن پیازی ادبی خود   امهنزندگی

اش را برانگیخته  به این ترتیب طوفان خشم خوانندگان

در بهترین  ،گرای ابدی رااست. برخی سکوت این اخالق 

ی داشتن اخالقی دوگانه و در بدترین حالت حالت نشانه

اند. به این ترتیب در باغ گی دانستهعالمت بی جُربزه

خورده با هم دیدار دارند و جوی زخم، دو ستیزهفدوربهلن

 کند.   ها را باهم متحد میاین امر آن 

موضوع پس از انتقاد شدید من از رمان  ،با این که گراس

ی که به مسئله   1995( او در سال  Weites Feld)  پیچیده

(، مرا سرزنش 7پردازد )فروپاشی دیوار و اتحاد دو آلمان می

ام، با این حال استقبال از ما نخوانده کرد که کتابش را

. او برای اوته دومنُ. مارتین والزر هم سر حال میبوددوستانه  

توقف کردیم، یک  مولنگراس، سر راه وقتی در شهرک 

 دسته گل رُز وحشی خرید.

ی درختان کهن نشستیم. و ما زیر سایه بودهوا عالی 

د و موضوع یانجامطول ساعت به 4گوی ما حدود وگفت

از خط اصلی خارج شود. بیشتر در  بودبحث بارها نزدیک 

های طوالنی مشترک این دو نویسنده، مبارزاتی مورد تجربه 

ها است پشت سر گذاشته شده و کهولت سن  که مدت

ی زمین و زمان و ن در بارهچنید. هممآصحبت به میان 

رفتار   ،ای سرحالبیشتر از هر چیز خدا. والزر مثل بچه نابغه

خو. د و گراس چون میزبانی مسلط، خوددار و خوشرکمی

 ی دو نفره خوب آماده کردههر دو خودشان را برای مصاحبه 

ند. والزر یک پوشه پر از یادداشت همراه آورده و گراس بود

های شراب سفید پرتغالی انبار شیشه یخچال خانه را به 

 که هر دو حسابی به کار آمدند.    بودتبدیل کرده 

 خواهیم حرف بزنیم؟ب، راجع به چه موضوعی میگراس: خُ

 رادیش: معلوم است که در مورد شما دو نفر.

پر از  یام. )پوشهوالزر: من یک چیزی همراه آورده

 گذارد.(روی میز میرا نوشته های دستیادداشت

 ای یا نه؟گراس: خودت را آماده کرده

آیم و طوری میکنی همینوالزر: معلوم است. خیال می

 جا است.ش اینآورم؟ بفرما. همهچیزی همراه نمی

  گراس: به، چه عالی.

 

ها یکی پس از ی اینرادیش: قرار است حاال به همه

 بپردازیم؟  دیگری

 ها. البته گونتر هم باید موافق باشد.والزر: آره. آره. بچه

توانیم بپرسیم حاال که پس از رادیش: پیش از آن، می

بینید، چه احساسی دارید؟ ها همدیگر را میسال

 خوشحالید؟  

با هم آشنا شدیم و متاسفانه خیلی   1955گراس: ما در سال  

 47گروه  های  بینیم. من به یکی از نشست کم همدیگر را می

افت ی این گروه را دری( دعوت شده بودم و او جایزه8)

خواستیم ، وقتی می60های ی سالکرد. بعد در دههمی

کانون نویسندگان را پایه بگذاریم، هر دو خیلی کار و تالش 

کردیم. و از آن جا که ما خیلی پر کار هستیم، همیشه دلیلی 

های ادبی همدیگر را در وجود داشت که خبر فعالیت

 ها بخوانیم. و من والزر را دوست دارم. روزنامه

 ادیش: آقای والزر، شما هم گراس را دوست دارید؟ ر
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فرستد( چه جورهم! دوستی ای برای گراس میوالزر: )بوسه 

من با بعضی از آشناهایم که بعدتر بیشتر به هم نزدیک 

شدیم، این طوری بود که وقتی در خصوص مسایل سیاسی 

ها حتی رسید. بعضیهم نظر نبودیم، ناگهان به پایان می

گفتند و نه تو. ولی در بعضی ، به من »شما« میبعد از آن

طور نشد. و دوستی با گونتر گراس هم جزو هایم ایناز رابطه 

ی در برلین سایه  55سال  گونتر، تو در  ها است.  همین رابطه 

رفت. خیلی آمد و میمطبوعی بودی که با شعر و غزل می

رسیدی. امروز هم هنوز همین هم خوش تیپ به نظر می

 است.  طور 

خواندم، اصال گراس: یعنی وقتی داشتم داستان می

 دادی؟گوش نمی

بود، یک   زهبودناز نگاه کسی که ساکن   ها تو،والزر: آن وقت 

تیپ عجیب غریب روستایی داشتی. برای من، معذرت 

این، البته ها خیلی مهم است. خواهم، ظاهر آدممی

 شود کرد. عدالتی طبیعت است و کاریش نمیبی

گراس: در باره این که تو قبال گفتی، برخی از عقاید را 

توانم این را پذیری یا برایت اهمیتی ندارد: من نمینمی

اغلب در مورد مسایل سیاسی نظرات متفاوت  بگویم. ما

اهمیت نبود. با این حال این دلیل داشتیم و برای من بی

 ،شد که تو را محکوم کنم. دوستی ما بر اساس این اصلنمی

 بنا شده بود.

رادیش: شما آقای والزر، انتقادهایی به گراس داشتید. 

، نویسید: بیگانهی او می( درباره۹) فریشدر نامه به 

 چسبیده به تاریخ.  زیادی ماجراجو، زیادی

ماند که تنها یک یال های یک ریشه میوالزر: این مثل گره

منتشر شد گراس،  1959در سال  طبل حلبیندارد. وقتی 

ها، به مثابه یک غول ادبی ظاهر شد. من حتی برای نویسنده

ی شما، با نگاهی انتقادی خواندم. چون این رمان را، با اجازه

به عنوان یک نویسنده در کنار او مطرح   ،خواستم من هممی

برای من دو تا ویژگی داشت: رمانی بود  طبل حلبیباشم. 

شد نوشت. در یک یستی که تا آن زمان میعمیقا ضد فاش

رمان ضد فاشیستی باید نمادهایی وجود داشته باشد که 

ضدیت با فاشیسم را نشان دهد. یعنی تنها رمانی نباشد که 

 طبل حلبی تاریخ معاصر را بازبینی کند. و این عنصر در 

شد. ویژگی دوم، زبان آن بود. زبان گونتر دیده می

یرگذار است و سرشار از نیروی تغزل. اکسپرسیونیستی و تاث

با آن رقابت کنم. زبان من روایتی  خواستمولی من نمی

 است. 

ای تنگاتنگ با یکدیگر در گراس: ولی این عوامل به گونه

 نیمه بازی 1960منتشر شد و  طبل حلبی 1955پیوندند. 

(. این کتاب روی من خیلی تاثیر گذاشت، هر چند که 10)

کامال متفاوت از سبک من داشت. اما این ی نگارشی شیوه 

 آدنائری تسلط دولت هکه یک نویسنده از نسل من، در دور

های ریزه(، در حالی که من در جستجوی سنگ 11)

 معجزه اقتصادیی  های تاریخی هستم، به مسایل دورهمالط

گیری، به ای در حال شکلجامعه (، به موضوع11)

پردازد، آن هم در چنان حجم زبانی میهای نیابتی هستی

آمیز نیست ـ، این برای و چنان سخنورانه ـ منظورم توهین

نظیر بود که به نظر من تا خودش یک جسارت حماسی بی

 به حال کسی به آن دست نیافته است.

م به به هَ رادیش: این حاال یک جور نان قرض دادنِ

گویم می به من بگو گوته، من هم به تو"رسد: نظر می

 "شیللر! 

هایی هم نوشته که من دوست ندارم. یک گراس: والزر کتاب

اند، حتی رمان هم هست که همه به آن شدیدا انتقاد کرده

هم مورد انتقاد  تسایتاز جهت سیاسی. شاید در روزنامه 

ای . به نظر من کتاب عالیآن سوی عشققرار گرفته باشد: 

 است.

یسکی این کتاب را تکه پاره کرد. والزر: گونتر عزیز، رایش ران

های پرفروش منتقد دیگر آن را به جایگاه دوم کتاب 27

تر رساندند. ولی، همیشه همین طور است. هر چه منفی
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شود. ولی خانم رادیش، تر میدرباره کسی بگویند، معروف

توانم چیزی که شما مایلید بشنوید، من بهتر از گونتر می 

هر چند که  تر از من بوده،فقبگویم. چون او همیشه مو

 شد این وضع را خوب تحمل کرد... برخی اوقات نمی

 گراس: ولی این موضوع در رابطه ما نقشی بازی نکرده. ...

های که بنگاهباشد رادیش: شاید به این دلیل 

. چون اندانتشاراتی متفاوتی، آثار شما را منتشر کرده

ای که ، نویسنده(۱2) شما آقای والزر، با اووه یانسون

های شما در نشر زورکمپ به هایش مثل رمانکتاب

آمیز حسابی رسید، از روی حسادتی جنونچاپ می

 جنگیدید. 

والزر: صبر کنید. صبر کنید. ولی نه در مقام یک نویسنده. 

 این موضوع را نفهمیدید؟

توانم تصور ها بود؟ نمیگراس: موضوع بین تو و اووه سر زن

 کنم.

 زر: نه، خدا لعنتم کند.وال

ها بودم که همیشه از جانب اووه گراس: من شاهد این جدل

، مثل ششد. او تا وقتی الکل از پا در آوردیانسون شروع می

مارتین ساعت یازده و نیمه. "یک دایه مواظب والزر بود. 

یانسون همیشه مثل نگهبان این   "نمی خوای بری بخوابی؟

]مثال وقت رفت و مواظب بود. ور و آن ور دنبالش می

زد، او بیشتر هر چه اووه به مارتین نهیب می  خوری[مشروب 

 نوشید. ریخت و میمی

 رساندم.ا ماشین فیاتم میوالزر: من اووه را همیشه ب

سواری کردن، خیلی ماجراجویانه بود، گراس: با تو ماشین

 آره.

کنم. اووه والزر: حاال این موضوع را بگذار کنار، خواهش می

اصلی ماشین من. در خیلی از   شده بود، یکی از لوازم یدکی

سفرها همراهم بود و اجازه داشت در مورد فیاتم هر چه که 

شد. آن وید، هر چند که چیزی سرش نمیخواست بگمی

کرد درست کار نمی  امماشینهای الکتریکی  دستگاه  ،هاوقت

زد شد، کاپوت ماشین را باال میو اووه هر وقت این طور می

( 13) آگنلیگرفت، انگار سرمکانیک شرکت و ژستی می

 است.

گراس: متاسفانه، باید گفت که اووه یانسون خودش به یک 

های آخر اووه یانسون احتیاج داشت که در سالدایه مثل 

عمرش از او مواظبت کند. ما یک زمانی در برلین همسایه 

 بودیم ...

 .15و  12والزر: نیداشتراسه شماره 

سفری برای روخوانی  ،. و یک بار ما با هم14و  13گراس: 

کتاب به ووپرتال داشتیم. یانسون گفت که دوست دارد به 

ت و حسابی برود. من باالخره یک یک کلوب شبانه درس

رقصیدند، سر هایش لخت میباری پیدا کردم که رقصنده

چرخاندند. یک هایشان منگوله بسته بودند و تند میپستان

های زنان و سیرکی بود. یانسون زُل زده بود به سینه 

 پس غرب اینه.« ،گفت: »آهانمی

 رادیش: ولی با شما که به عنوان رقیب نجنگید؟

ای مقاله زود دویچه تسایتونگزر: اختیار دارید: من در وال

 گویی به او بود.آمدنوشتم که چون سرودی در خوش 

های شما از کنم که پرسشگراس: من احساس می

گیرد؛ در زمان شما رقابت سرچشمه می  تانهای نسلتجربه 

شدیدتر بود و منتقدان و صفحات ادبی  ،بین نویسندگان

زدند. بین نویسندگان نسل ما، ها هم به آن دامن میرسانه

ی یک نوع همبستگی وجود داشت. و من مطمئنم که زمینه

فراهم شده بود. حاال حتما  47گروه این همبستگی در 

 کند.مارتین والزر اعتراض می

 کنم.که اعتراض می است والزر: معلوم

ولی بگذار اول من یک کمی توضیح بدهم. ما در گراس: 

کردیم. طیف بایست همدیگر را تحمل میمی 47گروه 
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های معمولی وسیعی در این گروه فعال بودند؛ از ناتورآلیست 

بوتل گرا به سبک هلموت هایسنسرایان تجربهبگیر تا غزل

(. من در این گروه فرصت داشتم تمرین مدارا و 14)

ون من خودم نظرات خاصی داشتم و خیلی مماشات کنم. چ

ی کردم. ولی من یاد گرفتم بپذیرم که همهچیزها را رد می

ها باید در کنار هم وجود داشته باشند. به این این گرایش

ی مدارا و رواداری فراهم شد؛ آن هم نه تنها ترتیب زمینه 

 میان من و مارتین.      

ربه کردم، چون  والزر: من این جریان را طور دیگری تج

بایست همیشه برای تضمین موفقیتم تالش کنم. می

 1963های ام بین سالتازگی دفترهای خاطرات روزانه به

جا شود. آن که در پاییز منتشر می کردمرا مرور می 1973ـ

 ام:این سطر را نوشته 

( را به خاطر موفقیتش نوازش 15»گونتر گراس، هرملین )

 کند.«می

نویسد می  اشپیگلگراس: خوب فرموله کردی. حاال احتماال   

که هرملین به چه قیمتی برای من تمام شد. ولی برویم سر 

ها اصل مطلب: همیشه، هم در گذشته و هم حاال، موقعیت

بوده و  ها طعمه خوبیهایی بوده که برای رسانهو موضوع 

ت. به عنوان مثال، این که ادعا کردند مارتین هس

های ضد یهودی دارد؛ حتی پای به اصطالح پایان شگرای

اش را هم با آن وضع غیرقابل توضیح به میان کشیدند. نامه

 یام، ابتدا در بارههای ادبیبرای من روشن بود که در نشست

مارتین صحبت کنم و بگویم که در کارهای او حتی یک نیم 

ظن   شود که بتوان بر اساس آن به مارتینسطر هم پیدا نمی

 ستیزی برد.یهودی 

والزر: شاید شما کامال نتوانید بسنجید، معنای این که به 

مورد سوءظن  ،ی یک کتابخاطر همکاری در تهیه 

دوستان  ]یعنی[قرار بگیرید، یعنی چه.  ستیزییهودی 

شناسید، نه تنها سال می 50، 40، 30روشنفکری که شما 

هایشان با حرفکنند، بلکه این جا و آن جا آن را تایید می

ریزند. گونتر تنها کسی بود میهم  زنان  آب به آسیاب تهمت 

 کلیسای پلکه سکوت نکرد. در رابطه با سخنرانی من در 

کمی فاصله نشان داد و اندکی انتقاد کرد،   مقدس فرانکفورت

ولی مغرضانه نبود. آن سخنرانی را زیگفرید اونزلد، رییس 

نشر زورکمپ، و همسرش اوال برکویچ پیشتر خوانده بودند، 

ولی بعدا نخواستند کسی بفهمد که قبال گفته بودند چه 

 ای.   سخنرانی عالی

 گراس؟ رادیش: به نظر شما سخنرانی خوبی بود، آقای  

توانیم والزر: من هنوز درست این جمله یادم است و می

اش بحث کنیم. تو گفتی: روزها وقتی رفتیم آن دنیا، درباره

توان آن را در مجامع توان این گونه اندیشید، ولی نمی»می

عمومی بازگو کرد.« من به طور غریزی با این نظر مخالفت 

همین بود:  کردم. چون اساسا معنای اصلی سخنرانی من

تواند فرمان بدهد و آن را رهبری  آدم به وجدانش که نمی

داند. ولی این امری خصوصی خودش بهتر می کند. هر کس

آوری، این یک نظر نیست. وقتی تو چیزی را به زبان می

شخصی است، ولی خصوصی نیست. چون زبان به خودی 

 خود، عنصری همگانی است. 

ها ها و بحث و جدلالشگراس: چیزی که در این گونه چ

شود، این است که انگیز است و به من هم مربوط میحیرت 

های آلمان همیشه مسایل را به طور عینی هر چند رسانه

کنند، ولی در چنین مواقعی واکنش بررسی و بازبینی می

شوند. شما به یکسانی دارند و از نابودی طرف خوشحال می

با دقت عمل کنید. شما  نگار وظیفه دارید،عنوان روزنامه 

باید توجه کنید که آیا به عنوان مثال، مجاز است، در گزارش 

هایی از نابودی ، عکساس اسعضویت چند ماهه من در 

ای میان چاپ بشود و از این طریق رابطه گتوهای ورشو 

و این جنایت نشان داده  "اس اسگونتر گراس ـ عضو "

، از این که این شود. این واقعا وحشتناک است. در خارج

 دهند.شود، با تاسف سر تکان میطور با ما دو تا رفتار می
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واکنش "والزر: من یک کلمه دیگر برای آن چه که تو 

نامی، دارم: روح زمان. و وقتی ما در برابر می "یکسان

دهیم، آن ها واکنش نشان میپیامدهای روح زمان در رسانه

ها که ما از رسانهماند، این است وقت چیزی که باقی می

 شکایت داریم، تحت این عنوان که مرض داریم. 

رادیش: واکنش شدید همگانی در برابر عضویت گونتر 

شد.  ، از نوعی سرخوردگی ناشی میاس اسگراس در  

کسی به شما انتقاد نکرد که چرا حاال در این باره 

های نویسید. در گذشته موارد وفرصتکتاب می

بود که شما به عنوان یک شهروند زیادی پیش آمده 

در مورد زندگی نامه خود موضع گرفتید و نکاتی را 

ها در خصوص  روشن کردید. چرا از این فرصت

 ی عضویت خود استفاده نکردید؟مسئله

والزر: گونتر همیشه در خدمت مسایل سیاسی روز بود. 

گونتر گراسِ شهروند، همیشه برای حزب سوسیال دموکرات 

کرد؛ امری که به هر حال برای من قابل فهم نبود. تبلیغ می

توانستم حتی ولی با این حال، جالب بود. من هیچ وقت نمی

های گونتر گراس شرکت کنم در یکی از جلسات و نمایش

یا با آن موافق باشم. این متعهد بودن، جزو خصوصیت 

توانست به ثمر گراس بود که به نظر من آخر سر هم نمی

به همین خاطر هم بود که گراس مرا سرزنش برسد. درست  

ام. ولی من با معلوم نیست، کجا ایستادهگفت می وکرد می

 این انتقاد خوب کنار آمدم. 

پرسم: ارتباط شما چرا رادیش: ولی یک بار دیگر می

 بایست ادبی باشد؟تنها می

 والزر: خدا لعنتم کند، خوب این مسئله به خودش مربوطه.

ین که من نویسنده هستم و نه عضو حزب گراس: برای ا

SED  .که مجبور باشم به افکار عمومی حساب پس بدهم

های مسیحی هم تعلق ندارم که هر سال روز من به فرقه

( به همه نشان بدهم که به مسیحیت 16عید پنجاهه )

 اعتقاد دارم. 

والزر: من حاال به یک سیگار برگ احتیاج دارم. در این 

 توانم دوام بیاورم. سیگار میوضعیت فقط با 

)گراس یک جعبه سیگار برگ و یک شیشه شراب سفید 

 آورد.( پرتغالی می

روزگرا باشید. نگارها نباید زیاد بهوالزر: شما روزنامه

ی نقش رسانه به عنوان چنین باید دربارهگوی ما هموگفت

ی افکار عمومی هم باشد که شما آن را دهندهعامل شکل

سال تمام است که با آن سرو کار   40کنید و ما  می  مدیریت

داریم. یک جایی در این رسانه باید نوشته شود که شما 

اید. این رکن چهارم جامعه، باید یک کارتان را راحت کرده 

 بار هم که شده از خودش انتقاد کند. 

خواهیم به آخرین اثر گراس، رادیش: ولی ما اول می

اش بپردازیم. آقای والزر، شما از این نامهزندگیبه 

 کتاب دفاع کردید.

ی این کتاب خواندم، از ها در بارهوالزر: وقتی در روزنامه

ها ها، انتقادخودم پرسیدم چه چیزی در میان این برآشفتگی

ها، از نظر عینی درست است و چه چیزی  و هتک حرمت

در هر دهه، بر حسب ها؟ ی رسانهجویی خودمحورانه عدالت

ی آلمان قضاوت شده و موافق روح زمان، در مورد گذشته

های ی سالاند. در دههآن، تاریخ این کشور را ارزیابی کرده

، کسی نخواست به این مسئله توجه کند، چون روح زمان 60

ها و های بعد ولی، حساسیتکرد. در دههآن را ایجاب نمی

 ده شد. انتظارات نسبت به گذشته افزو

 تر شد؟رادیش: صحبت کردن در مورد آن هم، سخت

حمله شد، هیچ  90ی های دههوالزر: وقتی به من در سال

، 60ی های دههکس نخواست بیاد بیاورد که من در سال

را نوشته بودم، هم چنین مطلب  آشویتس مای مقاله

منتشر  70ی های دههرا در سال آشویتس و بی پایانی
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فته بودم که از آشویتس یک روز هم نگذشته ام و گکرده

است. شما به این که آدم چه بوده و چه هست، توجه 

دارتر از واکنش شما و کنید ... هیچ چیز خندهنمی

تراژدی  و اشتراوس با عنوان تی بوهمکارانتان نسبت به مقاله 

پارک یک دا( نبود. یا سخنرانی اسلوتر17) در حال آماس

ای که شما برایش کف زدید این دو آبروریزی  .(18)  هاانسان

به تراژدی  ادبیات فاشیستی! نازیسم نو! و هورا کشیدید:

ترین و پربارترین ترین، روشنگرانه خوانش من، هوشمندانه

منتشر  1945متنی است که یک روشنفکر آلمانی از سال 

ی اید. من که تجربهکرده است. شما این مطلب را نخوانده

 خواندن دارم، دیروز آن را برای دومین بار خواندم. زیادی در  

رادیش: ولی انتقاد شما چیست؟ که خوانش ما غلط 

 است؟

جا یک روشنفکر داریم که تا به حال والزر: این 

هایی که ما همه های زیادی نوشته؛ نمایشنامهنمایشنامه

نویسد برایش هورا کشیدیم و تایید کردیم. و بعد متنی می

کنند یاد آسان نیست و بعد او را سرزنش میکه درکش ز

که از ادبیات فاشیستی استفاده کرده است. حاال من 

بایست قبال در یکی از کارهایش هم گویم: ما میمی

  های نوفاشیستی دارد.  دیدیم که گرایشمی

در مورد گراس هم همین طور است. انسان باید یک 

به ویژه وقتی فکر  نویسنده را به طور کلی، در نظر بگیرد.

ی یک موضوع حساس قضاوت کند. کند که باید در بارهمی

های آلمان ولی به خاطر یک مقاله، کلیت نویسنده در رسانه

برند. خواست من این است که در رابطه با را زیر سئوال می

موضوعات حساس، کل نویسنده در نظر گرفته شود. وقتی 

نویسم، شما نا میی مثال گل میای در بارهمن مقاله

مرا کنار بگذارید. ولی نه وقتی که   نیمه بازیتوانید رمان  می

 نویسم. ی یک موضوع حساس میمن درباره

گراس: در مورد تو قضیه را معکوس کردند و گفتند که 

ستیزی  توانند در تمام آثار تو، با حدس و گمان یهودیمی

کوشیدند طور که را ثابت کنند. این وحشتناک است. همان

ضد یهودی بود. در میان  47گروه تهمت بزنند که 

ها همه چیز ها هم بودند! ایننویسندگان و منتقدان، کلیمی

شوند یا نسبیت متوسل میتئوری کنند. یا به را ضایع می

ستیز بود، چون به  یهودی  47گروه زنند که مثال تهمت می

 کار پل سالن انتقاد منفی شد. چیزی که من در این

بینم، تفاوت و تمایز قایل شدن وار کم میهای شغالزوزه

را در رابطه با رمان من  اشپیگلاست. روی جلد مجله 

به یاد بیاورید: یک منتقد سنگدل کتاب مرا   موضوع پیچیده

 احترامی به کار ما، وحشتناک است.کند. این بیپاره می

رادیش: ولی چه کسی چارچوب روح زمان را تعیین 

نگاران نیستند. شما کند؟ این تنها روزنامهمی

 نویسندگان هم هستید.

در مخالفت با روح زمان نوشته  ،های منگراس: همه کتاب

 ند.اشده

کند، مهم والزر: این که چه کسی روح زمان را مشخص می

ای، روح زمان وجود دارد. من آن را نیست. ولی در هر دهه

شما ـ منظورم از   ،60های دهه  سه بار تجربه کردم. در سال

ها است ـ گفتید که خارج از چارچوب گان رسانهشما نمایند

ار عمومی را کنم، چون خواستم افکقانون اساسی رفتار می

متوجه کنم که از جنگ آمریکا در ویتنام پشتیبانی نکند. 

این جنگ، جان بیش از دو میلیون انسان را گرفت. ولی 

ها، کسانی را به باد شماها، نسل پیش از شما در تحریریه

انتقاد گرفتید که مخالف تبلیغات برای جنگ بودند. 

ت افراطی ها گفتند که من کمونیستم. بعد من راسروزنامه

شدم، چون تقسیم آلمان را درست ندانستم. سپس ضد 

قد نوشتم. به هر تیهودی شدم، چون یک رمان علیه یک من

 حال. روح زمان در هر دوره، قضاوت کرد.   

کنیم و شما ی نقد صحبت میرادیش: ولی ما در باره

 ی کارزار.  درباره 
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زنیم. نزدیک گراس: اما االن ما در مورد نقد ادبی حرف نمی

ها کنیم. در کارزار، کتابدهه است که ما همکاری می 6به 

 ها در مرکز قرار دارند. مطرح نیستند، بلکه آدم

کنم خوانش شما از مقاله بوتو رادیش: فکر می

 . تفاوت داشت  مارتین والزر  با برداشتاشتراوس  

جا موضوع بر سر عقاید متفاوت است. ولی اینگراس: بله، 

مارتین را تحمل  و تایید من ارزیابی سرشار از شور و شوق 

کنم که من تفاوت دارد. ولی ادعا می ارزیابیکنم که با می

شد، کلی برایش دست اگر مقاله اشتراوس امروز منتشر می

ها، موافق این تزها است. ی خیلیزدند. چون روح زمانهمی

 ن او یک نو محافظه کار است. چو

 قابل درک ی مجاز است کهرادیش: یعنی تنها انتقاد

 ؟باشد

اش را داشته باشد. آقای گراس: انتقاد کسی که صالحیت

شناس است به عنوان مثال، در مورد ( که تاریخ19ممزن )

ای که من در آن عضو بودم، گفت که آن واحد یگان نظامی

. من خیلی راحت اعزام شدم. شداز داوطلبان تشکیل نمی 

در  عضویت مراگیرند. ها مسایلی هستند که نادیده میاین

مطرح  طوری اس اسبرانگیز ی وحشت رابطه با کلمه

کند تا دار میکه فقط احساسات انسان را جریحه شودمی

 تاثیر روشنگرانه داشته باشد.

ام که به هر حال با نقد ادبی کنار بیایم، والزر: من یاد گرفته

 های سیاسی نه.زنیولی با اتهام

رادیش: پس بحث درباره عقاید سیاسی، فرای 

 تولیدات ادبی مجاز نیست؟

العاده انِ پسرانِ فوق یک چه گفت؟ دورداوالزر: اسلوتر

اخالقیِ پدران ناسیونال سوسیالیست، متناسب با زمان به 

زنی که در آن کسی که رسد. این فرهنگ اتهامپایان می

]یعنی[ گیرد، به هر حال بازنده است. مورد حمله قرار می

مورد سوءظن قرار گرفتن و مورد اتهام واقع شدن.  فرهنگ

 فرهنگ وجود داشت یا نه؟این آیا زند( )داد می

توان آن را فرهنگ مباحثه یا شاید رادیش: می

 فرهنگ نبرد عقاید خواند.

شرط این است که باورهای متضاد در افکار گراس: ولی پیش

 عمومی وجود داشته باشد. چنین چیزی اصال وجود نداشت.

زند( این فرهنگ سوءظن وجود چنان داد میوالزر: )هم

 داشت یا نه؟

 ش: نه.رادی

 خورد( نه؟والزر: )یکه می

رادیش: همیشه نظر مخالف وجود داشت، عقاید و 

 نظرات پراکنده.

خواهم، پس باید موضوع صحبت را عوض گراس: معذرت می

 گوید.ی من چیزی خالف ادعای شما میکنیم. تجربه

، وقتی از من ملحد مدرن ساختند، تسایتوالزر: شما در 

 مخالفتی نکردید.

ی آزاد، تنها این نیست که معنی یک جامعه رادیش:

وقتی نظری ابراز شد، بالفاصله با آن مخالفت شود. 

شما هم در آن بحث عمومی با نوشتن مقاله و 

جستارهای عقیدتی شرکت کردید. مطمئن هستید 

 های شما همه عادالنه و محکم بود؟که قضاوت

د، گراس: من چنین ادعایی نکردم. تنها توجه داشته باشی

کسی که در مجامع عمومی از خود علیه حمالت و تحریفات 

 کند، همیشه در موضع ضعف است.  دفاع می

حال شناسید. آیا تا بهوالزر: شما مرا بهتر از خودم می

ام که در آن ای کردهام یا سخنرانیوقت مطلبی نوشتههیچ

کسی را محکوم کرده باشم؟ من هیچ وقت دست به 

ام، تا به دیگران شی، سیاسی و مذهبی نزدههای آموزارزیابی
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چیزی بیاموزم؛ یعنی امیدوارم این کار را نکرده باشم. برای 

من همیشه این مهم بوده که نظرم را مطرح کنم تا ببینم 

آیا در دید و احساسم تنها هستم یا نه. برایم همیشه محرز 

توانم حامل نظرات زیادی باشم که شما با یک بوده که می

، توانید به پایش برسید. هیچ چیز بدون پادزهرنامه نمیروز

 متضادش حقیقت ندارد.  بدون وجه

مطرح مصرانه شما بارها این موضوع را هم رادیش: 

 اید.کرده

 از تجربه. بودن : اشباع گویمبه این میوالزر: 

 نظران هم نظر است.نظری بیرادیش: حتی بی

 اوتی دارد؟دانید نظر با تجربه چه تفوالزر: نمی

 رادیش: شما به ما بگویید.

توان انتخاب کرد. تجارب، به طور کلی والزر: تجارب را نمی

ی ذهنم ضروری هستند. برعکسِ نظر؛ من نظری را به خانه

پدر با آن بدخُلقی کنم، از آن پذیرایی یا مثل زن دعوت می

کنم. ولی همگی در من، جای خود را دارند. به همین می

معنی بدانم. من مورد و بیتوانم نظر دیگران را بیدلیل نمی

چه که من ام: »آنیک بار به عنوان یک خادم کلیسا نوشته 

گویم، از دیدگاهم دور گویم، به همان شدتی که میمی

 است.« 

رادیش: هیچ مرزی برای این که دیدگاهی را تحمل 

 نکرد، وجود ندارد؟

 نیستند.ها برخالف اعمال، تنفرآور گراس: دیدگاه

( صحبت کنیم. او تنها کسی است 20والزر: از پتر هانتکه )

های نابی کرده ها و فضاهای یوگسالوی تجربه که در مکان

است. درک تاریخی او بسیار متفاوت و واقعی است. اگر 

تواند ادعا کند که های او را خوانده باشد، نمیکسی کتاب

ی اخالقی« نوشته، »فاجعهی صربستان کارهایی که درباره

 است.

های هایش، صربیرادیش: وقتی هانتکه در کتاب

کنند بوسنی را که به رهگذران در سارایوو شلیک می

جنگیدند، مقایسه پوستانی که برای آزادی با سرخ

کند، نباید از نظر اخالقی به او انتقاد کرد؟ شما از می

آن   قربانیزنید که خود را  ای حرف میکارزاری رسانه

دانید. بسیاری با نظر شما موافقند. ولی چرا نباید می

های انتقادی مطرح ای با شما، پرسشدر مصاحبه

 کرد؟

زنید! من در تمام عمرم مورد انتقاد ها میگراس: چه حرف

 اس اسام. در مورد عضویت در ام و تحمل کردهقرار گرفته 

ورتر فرانکفولی همگی علیه من شمشیر کشیدند. در 

کاریکاتوری چاپ شد که کیفیت  آلگماینه تسایتونگ

توان ( داشت. در مورد هانتکه هم می21را )  اشتورمی  مجله

 از یک کارزار سخن گفت.

رادیش: یعنی شما معتقدید که از پتر هانتکه هم نباید 

 انتقاد کرد؟

توان او را مورد انتقاد قرار داد. گراس: معلوم است که می

ها در آن مورد زیاده از حد بود. و این حریفولی تعبیر و ت

ها که هانتکه به جز آن مقاله، چیزهای دیگری گرفتننادیده

 نتشر کرده، به نظر من درست نبود.هم م

نامید، چه که شما کارزار میرادیش: ممکن است آن

ها وجود دارد؛  تفاهمی باشد که میان نسلسوء

ود؟ این در  شتفاهمی که هر روز هم بیشتر میسوء

های شما هستند که از نظر شما سر واقع نسل نوه

 فهمند. اند و شما را نمیدنبالتان گذاشتهبه

والزر: به نظر من این خیلی ساده است که مسئله را به  

 ها مربوط کرد. نسل

های گراس: ما دو نفر حاضر نیستیم نفی و تکذیب رسانه

 یم. کاغذی را نسبت به خودمان انتقاد تلقی کن
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رادیش: کجای این پرسش که چرا شما تازه پس از 

اس ای خود در سال، از خدمت چند هفته 6۰گذشت 

صحبت کردید، تکذیب و انکار است؟ البته که  اس

باید پاسخ شما را پذیرفت. ولی این امر در مورد 

 سئوال، هم صادق است.

خواستند از گراس به عنوان شخصیتی که والزر: بیشتر می

به اصطالح بر مسند اخالقی ـ سیاسی این جامعه تکیه زده، 

 انتقام بگیرند. 

برای من جاسوس  گراس: در نمایشگاه کتاب الیپزیک

« را من کشف نکردم؛ فرستادند. لقب »وجدان جامعه

برعکس همواره رد کردم، مثل هاینریش بُل. این لقب، کشف 

 ها بود. روزنامه

توان مطمئن بود که ها میی این جدلوالزر: با وجود همه

ی کوتاه گونتر بیش از هر کس دیگری در مورد این دوره

در حال حاضر هیچ ضرورت  اش فکر کرده است. زندگی

کردن این موضوع برای بزرگ سیاسی، روحی و اجتماعی

یک فقط به »فرهنگ داوجود ندارد. داستان به قول اسلوتر

 گردد. البته باید بگویم، وقتی سخنرانیظن« برمیسوء 

ی متعلق به گراس را خواندم که نوشته بود »طبقه 

وون، جوون، های کاپیتالیست« فکر کردم: »اوه، جرییس

توانی از زنی؟ تو اصال نمیدونی از چی داری حرف میمی

های کاپیتالیست خبر داشته ی متعلق به رییسطبقه 

 باشی.«

 دانی؟گراس: تو از کجا می

توان از پول، پول والزر: من رمانی درباره این که چگونه می

 ام.درآورد، نوشته 

 دانی قضیه چیست؟ گراس: به همین خاطر می

ی کاپیتالیسم و دموکراسی الزر: من یک بار در بارهو

ام بود. باید سخنرانی کردم. این، بدترین سخنرانی

فهمیدم که این کلمه را تنها نباید وقتی استفاده کنم که می

ای در این اش دارم، بلکه زمانی که خودم تجربه نظری درباره

ر نبرم. های خارجی را بکارابطه داشته باشم. یعنی تنها واژه

تالش کردم به این اصل وفادار بمانم. تو موضع  ،بعد از آن

سیاسی مشخصی داشتی. و در چارچوب این موضع سیاسی، 

بایستی از مرز تجربیاتت فراتر بروی. به نظر من حزب می

کنی، طور که تو ادعا میسوسیال دموکرات در آلمان، آن 

 نیست.  بهتر از سوسیال مسیحی 

های قای والزر، از بکارگیری واژهرادیش: پس شما آ

ای کنید. در واقع شما نویسندهدهان پرکن پرهیز می

پردازد؛ پا میهستید که به مسایل بورژوازی خرده

کند از واقعیت فاصله نگرفته ای که افتخار میطبقه

 است.

ایم. به ی متوسط هر دوی ما سر و کار داشتهگراس: با طبقه

کسانی که خود را متعلق به  نظر من خیلی جالب است، 

ی متوسط دانند، حاال با تفرعن از طبقه بورژوازی بزرگ می

من است،   حرف بزنند. برای من خرده بورژوازی که خاستگاه

همیشه منبع الهام و کشف و شهودهایم بوده. از نظر من 

ی متوسط تنها چیزی که کاربُرد دارد، اتحاد جهانی طبقه

 است.

والزر: آره، آره، آره. قرن نوزدهم هم همین کارها شد. خرده 

که خودش خودش را استثمار  ای است بورژوازی، طبقه 

 کند.می

شوید. این رادیش: شما هر دو امسال، هشتاد ساله می

 برای شما چه معنایی دارد؟

کند! من والزر: دنیا چه کارها که با این عدد ساده نمی

برای شما را ( 22رایش )که هایدنخواهم جستاری از المی

کشد( هایش را از پوشه بیرون می)یکی از یادداشت :بخوانم

»این نوع ادبیات مردان مسن که در حال حاضر منتشر 

آور است. گراس و والزر، این مردان از شود، تهوعمی

توانند دهانشان را ببندند. به نظر من خودراضی که نمی

که چیز درست و حسابی ها است گراس و والزر سال 
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( که رمان 23) دورله و گرگاند. من بعد از کتاب ننوشته 

ام. و گراس واقعا مزخرفی بود، چیز دیگری از والزر نخوانده

 اش، همیشه اعصاب خردخاطر تکبر و خودپسندیبه

ای که به عنوان رایش، منقد ادبیکرد.« الکه هایدنمی

ها است که از گراس مرجع )پاپ( ادبیات شهرت دارد، سال

ها حال معتقد است که ما مدتو والزر رمانی نخوانده و با این

نویسیم. محشر است. منتقد نباید کتابی است، اثر خوبی نمی

      کند، خوانده باشد. را که نقد می

ش: آقای والزر، شما از دست یک منتقد رادی

 تلویزیونی ناراحتید؟

اید! نفوذ این خانم بیشتر از شما در کنار او، شما نخبه   والزر:

 است. 

چه فکر رادیش: حتی اگر اشتباه هم بکند، نباید آن

 کند، بگوید؟می

آورتر از آن چه تر و شرماید. احمقانهگراس: شما ساده

اند، وجود ندارد. و شما به نفوذی که مارتین والزر االن خو

این خانم در بازار نشر دارد، واقفید. نه تنها ما دو نفر، بلکه 

اند. ما ها شدهبسیاری از نویسندگان هم قربانی این حماقت

هایمان زندگی کنیم. ولی برای توانیم از فروش کتابمی

کننده است. من هایی ویرانبرخی دیگر، چنین ارزیابی

ها موضع ها در برابر این حرفدارم که روزنامه انتظار

  بگیرند. 

بازی آورم؛ وقتی که را بیاد می 50های والزر: من سال

از توماس مان  فاوستاز هرمان هسه و  ایمروارید شیشه 

توانستم منتشر شده بود. من هر دو اثر را خواندم، ولی نمی

این نوع ادبیات را زندگی کنم. با وجود این هرگز به این فکر 

نیفتادم که شخصیت این دو نویسنده را به عنوان »پیر مرد« 

اش خاطر سنتوان امروز کسی را بهتنزل بدهم. این که می

 کوبد(.ی است. )روی میز میی جدیدسرزنش کرد، پدیده

ای سلفی افتد. هر نویسندهگراس: ادبیات که از آسمان نمی

ی سن نباید ی بعدی بوده است. مسئلهداشته و خود حلقه 

 معیار کیفیت باشد. 

توانید تصور کنید که نویسندگان جوان رادیش: نمی

امروز از این که شما دو نفر در مرکز توجه قرار 

کنید، ناراحت ها را تنگ میآنگیرید و جای می

 باشند؟

ی امروز کارکردن برای ای به اندازهوالزر: )بلند( در هیچ دوره

سن گذاشته افراد مسن غیرمجاز نبوده. و وقتی یک فرد پابه

گویند که این عشق نیست، »شهوت  شود، میعاشق می

 پیری« است. 

چه که به آن »شهوت ی من در خصوص آنگراس: تجربه 

گویند، این است که آمیزش جنسی ناشی از « میپیری

تر کند و آهستههایی پیدا میعشق در سنین باال تفاوت

 شود. می

های احتمالی ناشی از خواهد برای لذتوالزر: تو حاال نمی

 خوابگی در پیری، تبلیغ کنی.هم

گراس: پیری به نظر من در این خصوص، خودش یک امتیاز  

، باعث تعجب خودم ن نتیجه رسیدماست. البته وقتی به ای

هم شد. من و همسرم روی هم، هشت فرزند داریم و تعداد 

زیادی نوه. از این راه من با زبان خاص هر نسلی آشنا 

دید و دانش مرا گسترش  ،شوم که خودش در حاشیهمی

بینم که شادی ناشی از کارکردن دهد. از طرف دیگر میمی

کند. در ذهن من ا نمیکاهش پیدهم و رسیدن به هدف، 

یابی و ساختن جمله در حال جریان است دایم یک روند واژه

 خواهد به پایان برسد.  که نمی

تر طور کلی در سن باال، سادهرادیش: نوشتن به

 شود یا دشوارتر؟می

طور تر که اصال نه. رنگ کاغذ به هر حال بهگراس: ساده

های تواند مثل شغلماند. آدم نمیوحشتناکی سفید می
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های خاصی پیشرفت کند. تکنیکی، بر اساس کسب تجربه 

ی نامنظم، چیزی مثل نظم این جسارت که در یک توده

چنان یک ماجراجویی روایتی ایجاد کنی، برای من هم

گربه و  و طبل حلبی، صد سالگیقتی من نظیر است. وبی

سال نوشتم، احساس  8را پشت سر هم به مدت  موش

نظرم شبیه ابزاری  ام. بهکردم که از زندگی خالی شدهمی

بایست چیزی را پیاده کند. این ترس بودم که فقط می

شدن، باید داستان مرگمضحک را داشتم که پیش از جوان

ترسیدم. از این که پیش از نمی را به پایان ببرم. از پیرشدن

 پایان کتاب مستعمل بشوم، وحشت داشتم.

باقی   برایتان  زیادی  وقتحاال که  این فشار را  رادیش:  

 کنید؟نمانده، بیشتر احساس می

کنم که هنوز هم در گراس: فشار نه، بیشتر تعجب می

شود، هایی که در جامعه ابراز میکارهایم همه خواست

طور به فکر هم کند، همینگنجانم. این مرا شاد میمی

 اندازد.می

 تواند بر شما اثری بگذارد.نمی رادیش: پس پیری

یا  50گراس: تغییراتی هست. به عنوان مثال من در سن 

ام را بنویسم. چون یادها نامهتوانستم خودزندگینمی 60

بندی قشرگذارد، دوباره تنظیم و  تازه وقتی آدم پا به سن می

های دور توانم امروز، خاطرات سالشوند. من میمی

ام را بهتر به یاد بیاورم. ولی وقتی از من بپرسید، زندگی

توانم به خاطر چهارده روز پیش چه اتفاقی افتاده، گاهی نمی

های جسمی هم به بعد هم معلوم است که ناتوانی بیاورم.

باید احتیاط کرد.   شود وها آهسته میشود؛ قدمآن اضافه می

ی مصنوعی تو پای من گذاشت، با جراحی که یک لوله

 دارد   ظرفیتی کافی  به اندازههنوز  خوشحالی گفت که بدنم  

که بتواند تعمیرات دیگری را انجام دهد؛ مثال لوله مصنوعی 

برای رساندن خون به قلب. یعنی من در بدنم یک انبار لوازم 

دیدی هستند که به من های جها شناختیدکی دارم. این

 دهند.ثبات می

رادیش: آقای والزر آیا در جوانی از این که پا به سن 

 ترسیدید؟بگذارید، می

سالگی   50چه که تا  سالگی نوشته بودم: آن  30والزر: من در  

تواند نوشته شود. امروز به نوشته نشده، بعد از آن هم نمی

دم اکراه دارم. در مورد خو  جملهطور غریزی از بکاربردن این  

گوید: »کسی که یک هایم در رمانی مییکی از شخصیت 

 تر است، از چیزی خبر ندارد.« سال جوان 

این که این جا به این شکل، از کهولت سن حرف بزنیم ولی  

ی سیل بازنشستگان، فاجعه :گرددبه جنون همگانی برمی

معنی ها همگی به نظر من بیبازنشستگی، کهولت سن، این

؛ کار آشوبگرانی که روی و شاخص روح زمان ما است

کن است که بشر  ممگذارند.  میهای مشخص دست  کنمنام

ی سال آینده دوباره مرتب زاد و ولد کند. یا فاجعه 20در 

مکتب „گویند  ه این میبازنشستگی اصال به وقوع نپیوندد. ب

که همیشه وجود داشته است. ،    “صدا درآوردنخطر به زنگ

ی هشداردهنده هابا این شایعهای از زمان  در یک برههآدم  و  

کنید کند. شما و نسل شما امروز طوری رفتار میزندگی می

توان از آن ی است که نمیانگار زاد و ولد کردن، ارزش

، خانم رادیش، در کتاب . در حالی که خود شماگذشت

اید که انسان آزادی زوال و نوشته( 24) مکتب زنان

را هم باید داشته باشد. در این کتاب، شما  رفتنازبین 

اید که هر روشنفکری باید بگیرد. بعد به موضعی گرفته

دهید که در جای دیگری بنویسید، وقتی خودتان اجازه می

کنند« این کار می مردان جاافتاده خود را »با عشق جوان

»از نظر بیولوژیک یک زایش عشقی پوچ است.« من به 

این گونه  خصوصکند، در ای که تخیل میعنوان نویسنده 

ی شما، ی پیری از نظر اروتیک، با اجازهگذاری در بارهارزش 

 نظر دیگری دارم. 

 رادیش: شاید هم به عنوان یک مرد جاافتاده؟  

تبدیل وگو  گفترا به یک    بحثگراس: مارتین، بیا حاال این  

مربوط  “صدا درآوردنخطر بهزنگمکتب „چه به کنیم. آن
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توانی برخی از شود، مطمئنا حق با تو است. ولی تو نمیمی

واقعیات را نادیده بگیری. این که امروز نرخ تولید مثل پایین 

ی تاثیر سال آینده بر زندگی کسان 40، 30است، در 

شوند. یعنی بازنشسته میی زمانی  در آن برههگذارد که  می

در یک یا دو نسل، تعداد افراد مسن بازنشسته نسبت به  

ها کسانی هستند های شاغل بیشتر است. این جوان جوان 

 ی بازنشستگی را تامین کنند. هاکه باید هزینه

چیزهایی را که دیگران  والزر: گونتر، تو فقط همان

 کنی.گویند تکرار مییم 

فرزندی  ها و سیاست تکگراس: به عنوان مثال چینی

های ها در آینده با دشواریشان را در نظر بگیر. ایندولت

 زیادی روبرو خواهند بود.

 ها فقط آمار و ارقام است! ر: اینوالز

رادیش: ظاهرا شما هیچ وقت فکر نکردید که در پیری 

تان را تامین های زندگی خواهید هزینهچطور می 

  کنید!   

وقت! پارسال رفتم پیش دو بانکی که پیشنهاد والزر: نه. هیچ

 ی عمر.. موضوع بحث: بیمهها سر بزنمبه آن بودند کرده

 سالگی؟  7۹رادیش: یعنی در  

ن این که دقیق حساب کنم، فکر والزر: بله. پیشتر، بدو

هایم بیمه عمرم هستند. ولی این فقط یک کردم کتابمی

خصوص که ناشرم را عوض کردم. شما خیال بود. به

چوب حراج زدن به  توانید تاثیرات حقوقی ناشی از نمی

 را تصور کنید.  کتاب

جلد را در   150  ،توانم! ناشرگراس: چرا، خیلی خوب هم می

توانی حق انتشار دارد، به این خاطر تو نمیمیانبار نگه

ها را بفروشد، تواند کتابناشر می :کتابت را به دست بیاری

 کنی.ولی تو سهمت را دریافت نمی

والزر: اما، گونتر، به این موضوع هیچ اتحادیه و انجمن مدافع 

 کند. نمی  دهد و به آن رسیدگی، اهمیت نمیهحقوق نویسند

توانی بگویی که من اطالعی از این موضوع گراس: چطور می

ندارم؟ من بارها از حق تالیف نویسندگان دفاع کردم و در 

این باره مقاله نوشتم؛ آن هم نه به عنوان وجدان ملت، بلکه 

ی ما مربوط به این دلیل که موضوعی است که به همه 

 شود.می

 ها.سراغ بانک رفتمبودم که والزر: بس کن. من 

 ها چه گفتند؟رادیش: و آن

والزر: خوب، همه چیز را صادقانه گفتم. درآمد من هیچ وقت 

ی درآمد گونتر نبود، ولی آن را هم در انتشاراتی به اندازه

گذاری کردم و ازش تنها سهمی که با آن بتوانیم سرمایه

 زندگی کنیم، برداشتم. 

 گراس: و بهره به انتشاراتی رسید؟  

گفت که ما بهره را برای والزر: زیگفرید اونزلد همیشه می

بدهیم، احتیاج  یپرداختاین که به نویسندگان جوان پیش

داریم. ... حاال مهم نیست. سال گذشته در ژانویه گفتم که 

 حساب را ببندند. و حاال باید نصف آن را به دولت تو بدهم. 

 ولت من؟ پس بگو دولت سوسیال دموکرات من.گراس: د

 بندم.  ی پول حاال قرارداد بیمه عمر میوالزر: و با باقیمانده

گراس: مارتین، تو پیشتر گفتی که من از کاپیتالیسم و 

ی مدیران ارشد سررشته ندارم. ممکن است این طور  طبقه 

 باشد. ولی کاری که تو کردی، خیلی احمقانه است. 

تر از من بودند هم، حال کسانی که احمق را تا به والزر: این

خواستم اند. حاال موضوع را رها کنیم. فقط میبه من گفته

ی پیرها را به خودشان ارزیابی درباره  بگویم: شما بهتر است

 واگذار کنید. 
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رادیش: پس شما به ما بگویید، پیر بودن واقعا یعنی 

 چه؟

شود. خودش یک رمان می والزر: ای بابا. جواب این سئوال،

ای از آن را گفت. من ولی این کار را نخواهم گونتر که شمه 

 کرد.

گراس: من دالیل متعددی آوردم که چرا پیری به نظر من 

ای در زمینه عالی است. البته با این محدودیت که من تجربه

 ی ندارم. انناتوانی جسم

 است. (25) والزر: این موضوع مورد عالقه هلموت کاراچک

رادیش: ولی شما حاال به عنوان نویسنده با این 

تر تر و دقیقمشکل روبرو نیستید که دایم آگاه

 ترای نوشتن سختچیز تازهشوید و به این خاطر می

مان خودمان را هایشود؟ اغلب ما، در مقالهمی

 کنیم.رونویسی می

کنم. این حُکمی است که نگاه والزر: حرفتان را باور نمی

تان در مورد شما صادر کرده. این فقط به آن  سوپرمنتقدانه 

معنا است که شما در کودکی تحت فشار خاصی بودید. من 

شناسم. ولی وقتی به کسی این موقعیت را خوب می

اند که خود را مورد سرزنش قرار ندهد، آن فرد نیاموخته 

اید خودش را سرزنش کند. واقعیت، عینی نیست. این نب

همیشه ناشی از آسیبی بوده که در هر حال از جایی 

توانم کتابی در این رابطه به شما گیرد. میسرچشمه می

تو باید یاد  نفس و طنز.اعتماد بهتوصیه کنم که بخوانید: 

بگویی. تمام داستان همین   آریهای جهان  نهبگیری که به َ

 این، مذهب است.است. 

ی مذهب رادیش: خوب پس بگذارید باالخره در باره

صحبت کنیم، آقای والزر. آیا جستار زیر موازین دین 

های قدیمی اعتماد دارم؛ شما است؟: »من به میراث

هایی که نشده. میراثهای طبیعی، ویرانمیراث

بودنشان تنها از این تشکیل  شمولی یا جهانیجهان 

شمار متر و معیارهای اره، از بیشده است که سی

در هستی    ، شود. طبیعتمی  ساختهگیری بومی  اندازه

  درها مستتر است، در بومیت، یعنی در بومیتِمکان

 جا حاضر.«  همه

والزر: این دین نیست، تجربه است. طبیعت، همیشه 

مشخص و عینی است. این دور و بر را نگاه کنید: این درخت 

جایی هستند، ها بومی و این، اینگردو، این درخت بید

ی پیش، طور مشخص. این طبیعت است. یک دقیقهبه

ی کوچک بود که چهارده روز بیشتر از جلو یک پرندهآن 

فراموشم ها چند تا گل عمرش نگذشته بود و در آن چمن

ها است که به است. تمام. فقط همین سر برآوردهتازه مکن

 آیند. حساب می

ات گراس: ما هر دو با هم موافقیم. بسیار خوب. ولی، با اجازه

خواهم یک لحظه حرفت را قطع کنم، یعنی مارتین، می

گویم، ای که میکنم؛ اگر ممکن باشد. ولی جمله سعی می

فرانکفورت  به این معنی نیست که خانم رادیش، شما مثل 

بنویسید که گراس اعتراف کرد: من نه  تسایتونگگماینهآل

 به خدا اعتقاد دارم و نه به خدایان!

کند( گونتر، این را دیگر والزر: )بازوی گراس را نوازش می

 احتیاج نداری بگویی.

گراس: نه، نه، نه، این تازه شروع جمله است! من در برابر  

ولت سن ی کهشوم و این در نتیجهزده میطبیعت شگفت

 است، ... 

 والزر: باشد!

شده حیران گراس: من در برابر طبیعت، طبیعت ویران

خواهم بزنم، مذهب و کهولت مانم. و در این حرفی که میمی

شوند: من تغییر فصول را به ترکیب می در یکدیگرسن 

های جوانیم احساس روشنی و با شگفتی بیشتری از سال

 کنم. می



 14  شماره                             تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای  
 

137 

 

ای بگویی که کهولت سن جمله وانستی  تمیوالزر: به راحتی  

 درش نباشد.

همیشه هم کنم و گراس: من پیر بودنم را پنهان نمی

و  هاییمانم. فقط یک خواهش از چندخداطور میهمین

مذهب دارم: این که عدم اعتقاد مرا تحمل معتقدان به یک 

 گذارم.ها احترام میطور که من به عقاید آنکنند، همان

ام ماندم و به خانهوالزر: اگر من امشب پیش تو می

 وقت... . گشتم، آن برنمی

 ؟ کردیبه راه راست هدایت میگراس: ... آن وقت مرا 

 کردم.در مورد واژه عدم اعتقاد با تو بحث میوقت    والزر: آن 

گراس: من اعتقاد دارم که آن چه وجود دارد و زنده است، 

ی نسبت به دیگری احساس مهم است و این که هر کس

 مسئولیت دارد. 

کوبد( آه، ول کن. صندلی می یوالزر: )با خشم روی دسته

هایی است که از آن واژه  این کلمه احساس مسئولیت هم

 اصال خریدار ندارد.

های اجتماعی گراس: بگذار حرفم را بزنم. بخشی از فعالیت

سرچشمه  من از جمله نوشتن، از همین احساس مسئولیت 

اش گذشته است. ولی توانی بگویی که زمانهگیرد. تو میمی

ی این مسئله را  ها را بگیریم: من ریشه همین نابودی جنگل

ها طرح ( باال رفتم، از جنگل26های هارتس )شکافتم، از کوه

دیدم که در چه وضعیتی   طی راه  اش رسیدم. وزدم تا به قله

ی ترس« ی »شکوفه ژهی وابودند و هستند. در ضمن ریشه

آید؛ درختانی که در حال خشک شدن و جا میهم از همین

اشان به اطرافدانه رفتن هستند، از وحشت مرگ، از بین 

من  مرگ چوبی توانستی در مقالهپراکنند. این را میمی

 بخوانی. 

 عالی، گونتر. والزر: چه 

 

ای که مذهب و رادیش: با وجود این به پرسش اساسی

گیرد، پاسخ شود را در برمیه به آن مربوط میهر چ

 داده نشد: تصادف یا عدم تصادف؟   

کوبد(: به این والزر: )باز هم با خشم روی دسته صندلی می

سئوال باید فورا این طور جواب بدهی: تصادف نظمی است 

بینی کرد. این توان پیشکه اصول درونی آن را هرگز نمی

ها نیفت! دام این جور سئوال که واضح است. هیچ وقت به 

ات گونتر، شنیدن واژه عدم اعتقاد از دهان تو با آن گذشته

خواهم که با تمام موازین سنتی داشتی! حاال می ایو رابطه 

ای جلب کنم که هر چند مال من نیست، ات را به کلمه توجه 

اش برایت مفهمومی داشته باشد، از ولی شاید جمله

ظمت اعتقاد، همواره هنگامی قابل (: »ع 27یرکگارد )کی

شناخت است که بزرگی عدم اعتقاد.« بفرما. فقط برای این 

 زنی. که بدونی، از چه حرف می

رادیش: و شما معتقدید که گراس به چه چیزی اعتقاد 

 دارد؟

والزر: آدم نباید حتما برای این، مضمونی بسازد! خیلی 

توانید شما نمیچیزها که خیلی پیچیده است. از من هم 

 بپرسید: نظرتان درباره خدا چیست؟

 زیادی ابراز کردی.     های نظرتو امروز گراس: ولی 

ای از نظر برسیم: نظر، والزر: پس حاال باید به تعریف تازه

 ای است که هنوز آزمایش نشده است.همیشه تجربه 

ای را نشدههای زیادِ امتحانگراس: پس تو امروز تجربه

ی. البته این هم حق دموکراتیک تو است، مطرح کرد

مارتین. این هم یکی از آن چیزهایی است که من در مارتین 

چنین ی چیزهای دیگر. ولی همخیلی دوست دارم. به اضافه

دهد که ما تا سنین کهولت ـ ببخش که من حاال نشان می

توانیم هنوز تعجب کنیم. برم ـ میکار میی کهولت را به واژه

 دارد.  میچنان خالق نگهوصیت، هر دوی ما را هماین خص
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های تبلیغاتی والزر: من کلمه خالق را دوست ندارم. موسسه 

 هم خالق هستند.   

 نویسی.گراس: تو ولی یکی پس از دیگری کتاب می

 والزر: نه از سر خالقیت. بلکه برای این که چیزی کم دارم.

 بود است؟کم  ناشی ازرادیش: به این ترتیب نوشتن،  

رسد. به فکرم می، چیزی کم دارماین نکته که والزر: فقط 

  همین.

ای برای نوشتن دارید، آقای رادیش: شما چه انگیزه

 گراس؟

والزر: گونتر همیشه نوشته، چون یک چیزهایی را زیاد 

 داشته. 

خواهم در های زیادی دارم. این که میگراس: من انگیزه

مورد خودم چیزهای بیشتری بدانم یا به مسائل اجتماعی 

تر پی ببرم. و بعد هم ظاهرا این نیاز مادرزادی )والزر  دقیق

دهد( که در من همیشه در حال یافتن به شدت سر تکان می

 واژه است. 

م، معلوم است که کمبود که گفتناشی از والزر: این دلیل 

ی اصلی من این است: یک چیز را که کامل نیست. انگیزه

ی سفیدی زیبا نیست، زیبا بیان کنم. هر رمانی، سایه

ی آثار داستایوسکی و اندازد. به همین دلیل من خوانندهمی

 ان نیست.نیچه هستم؛ چون هیچ اثری به زیبایی آثار آن

به زندگی رادیش: آیا به خاطر عشق به هنر، کمتر 

 اید؟خود رسیده 

طور خیلی احساساتی در والزر: آخ، این را توماس مان به

نوشته. زندگی را به تصویر کشیدن بدون آن  تونیو کروگر

های احساساتی که در آن شرکت داشته باشی، ویژگی بورژوا 

است. به نظر من هنر و زندگی را به دو وجه متضاد با یکدیگر 

 تبدیل کردن، مزخرفات بورژوازی است. زندگی تنها در ادامه

ن  قابل تحمل است. نیچه: جهان، تنها به عنوا   ،و راستای هنر

 شناسی قابل توجیه است. ی زیبایییک پدیده

 تان نیستید؟رادیش: شما نگران شهرت پس از مرگ

حرفی  ی آنجا در بارهوالزر: اگر هم نگران باشم، این

 زنم. نمی

های فراموشی گراس: من هم نگران نیستم. در ادبیات دوره

همیشه بوده. البته این پدیده را ما در حال  ،و کشف دوباره

بینیم که چگونه با هم می ی نویسندگان زندهحاضر در باره

ها، نویسندگان نسل میانی سازی و خریدن انتشاراتیزمینه 

کلی به دست فراموشی سپرده مثال، به (28) مثل هربورگر

ها اصال ربطی کیفیت کتابای که به عدالتیاند. بیشده

 رد. ندا

توانید حدس بزنید که چه چیزی رادیش: و شما نمی

 تواند در آینده باقی بماند؟از شما می

ی انتقادی شما در گذشته، خانم گراس: بر خالف مقاله

یک موضوع کنم که به عنوان مثال رمان رادیش، فکر می

ی کسانی را بربیانگیزاند که تواند عالقهمی پیچیده

های روایتی بفهمند شرایط سال  چارچوبیدر خواهند می

طور رمانی که در چگونه بوده است. همین 1990ـ 1989

؛ کتابی هوشی موضعیبیاش کردند،  کلی تکهـ  پارهآلمان به 

ها از و رادیکالیسم لفظی چپ 1968ـ 1967که به شرایط 

 پردازد. یک طرف و نشریات اشپرینگر از طرف دیگر می

ی بشر تر از اهمیت تاریخی، هستی افزودهها فراوالزر: کتاب

ای های من به چنین تجربه هستند. و اگر کسی با کتاب

توان شوم. ولی با این هدف نمیبرسد، خیلی خوشحال می

ترین امری است که  کتاب نوشت؛ چون نوشتن، نادلبخواه 

 وجود دارد. 

ام. کافی است که به دور طور کلی من بیشتر بدبینگراس: به

برمان نگاه کنیم و رفتار با به اصطالح نویسندگان و 

 (.29)  ای مانند ژان پل مثالمان را ببینیم. نویسندهکالسیک
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ای مانند ی نویسندهخواهم. خوانندهوالزر: نه. معذرت می

ژان پل من هستم. همین برای صد سال بس است. زندگی 

 وده نبود. من رستاخیز او بودم.  او بیه

رادیش: ما حدود چهار ساعت پیش با اولین دیدار 

 شما شروع کردیم.  

وقت یک کت و شلوار به تن داشتم، سال والزر: من آن

ای، گونتر، . معلوم است که تو این را فراموش کرده1955

ی برگردان مخصوص  اش هست؛ کتی با یقهولی عکس

ند، دهی برگردان میهایی که امروزه به این یقهفراک. شکل

زد. رفتم پیش خیاطم، آقای ها حالم را به هم میوقتآن 

ی برگردان ( و گفتم: یک کت با یقه30هورر، در واسربورگ )

گرد برایم بدوز. و آقای هورر در واسربورگ این کار را کرد. 

مراسم برلین پوشیدم، جایزه را گرفتم و با  درمن هم آن را 

( عکس گرفتم. 32)  ( و هاینریش بُل31بورگ باخمن )اینگه 

گویند، جوانی. برایت اصال اهمیت تصورش را بکن. به این می

ی برگردان گرد ندارد که بعد از ظهر کسی کت با یقه

 جهان. تفاوتی کامل نسبت به واکنشپوشد؛ این بینمی

آورم که چه پوشیده بودم و بعد از گراس: من به یاد نمی

، وارد ندنوشیده میبخش اول مراسم، وقتی همه داشتند قهو

شدم. گارسن ازم پرسید، شما هم شاعرید؟ من هم بلند و 

( قبلش به من گفته 33)  واضح گفتم: بله. هانس ورنر ریشتر 

تان را بلند و واضح بخوانید. من هم این کار را بود، نوشته 

    کنم. تا به امروز هم میکردم و 

طلبی خاصی برای این که در رادیش: ولی جاه

 ی ادبیات به هدفی برسید، نداشتید؟رهگست

خواستم یک کت یقه برگردان داشته والزر: من فقط می

وگو از من باشم که خیلی هم عالی بود. گونتر، تو اول گفت

خواندی،   55پرسیدی که آیا به داستانت که در مراسم سال  

گوش دادم. گوش دادم. با وجود کت یقه برگردانی که به 

خواهی نکن: داستانت خواهی باور کن، میمیتن داشتم. و 

 ای از شعر ناب بود!هجمه 

وگوی ایریس رادیش، ی آخرین گفتاین مصاحبه، ترجمه  *

ی با دو نویسنده تسایتدیی بانفوذ منتقد ادبی و نویسنده

بزرگ آلمان گونتر گراس و مارتین والزر است که در کتاب 

تن از بزرگان ادب  18های او با ی آخرین مصاحبه مجموعه 

های ی فعالیتمعاصر این کشور و جهان در واپسین دوره 

 روولتدر انتشاراتی  آخرین چیزهاها با عنوان ادبی آن

منتشر شده است. فریدریکه مایروکر، سارا کیرش، روت 

کلوگر، ایلزه آیشینگر، ژولیان گرین، کلود سیمون، جورج 

این  یتابوری، مارسل رایش ـ رانیسکی از جمله 

 اند. نویسندگان

( 1676ـ  1622( هانس یاکوب کریستوفل گریملزهاوزن )1)

 ی آلمانینویسنده

دورف، شهرکی در استان شلزویگ هولشتاین در  ( بهلن2)

 شمال آلمان 

کشی یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم از سوی ( نسل3)

 آلمان هیتلری.

آلمانی  و بانفوذ معروفمارسل رایش رانیسکی، منتقد ( 4)

نقش   و  سالگی درگذشت  93  در سن  2013سپتامبر   که در

او از برخی . ی ادبی آلمان داشتای در گستره تعیین کننده

های گونتر گراس و مارتین والزر شدیدا انتقاد کرده از رمان

 بود.  

، شورشی بود که در آوریل “گتوی ورشو„( مقاومت در 5)

ای در ساکن محلهاز سوی یهودیان  1943و می سال 

پایتخت لهستان در جریان جنگ جهانی دوم علیه آلمان 

نازی صورت گرفت که در نهایت به سوزاندن و تخریب کامل 

هزار نفر در جریان سرکوب   13گتو انجامید. بیش از 

 .مقاومت ساکنان یهودی گتو کشته شدند

در نویسد که  می  پوست کندن پیاز  کتاب خودگراس در  (  6)

بوده است.  (SS) اس اسانی عضو نیروی مسلح دوران جو 

نظامی و گسترده از سوی حزب نازی به تشکیالت شبه  این

  اس اس رهبری هیتلر سازماندهی شده بود. نیروهای مسلح  
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معروف  به عنوان بخش رزمی آن در کنار ارتش منظم آلمان

عنوان رقیب آن در جنگ  زمان بهو هم Wehrmacht به

ای داشتند. این نیروی مسلح جانبهفعالیت همهجهانی دوم 

پس از پایان جنگ، در دادگاه نورنبرگ به عنوان تشکیالتی 

 .جنایتکار شناخته شد

( اتحاد آلمان پس از فروپاشی دیوار میان دو بخش شرقی 7)

با پیوستن نواحی  1990اکتبر  3و غربی این کشور، در 

جمهوری   جمهوری دموکراتیک آلمان )آلمان شرقی( به

 فدرال آلمان )آلمان غربی( رخ داد.

( شانزده تن از نویسندگان جوان آلمان پس از پایان 8)

گردهم آمدند تا  1947جنگ جهانی دوم، در سپتامبر 

ای که به خاطر ای ادبی را آغاز کنند؛ مجلهانتشار مجله

به ولی آیی مشکالت مالی هرگز منتشر نشد. این گردهم

شود. یمشناخته  47گروه  عنوان نخستین نشست

شینگر، گونتر گراس، مارتین یبورگ باخمن، ایلزه آاینگه 

والزر، پل سالن، اریش فرید، اریش کستنر و ... از جمله 

به طور  1977اعضای اصلی این گروه بودند که در سال 

 رسمی منحل اعالم شد.   

نویس، داستان. 1991 - 1911( ماکس فریش: 9)

 و معمار سوئیسی بود.نویس نامهنمایش

، از کارهای اولیه مارتین والزر. مارسل رایش نیمه بازی(  10)

یک کمدی نیمه بازی، ـ رانیسکی در باره آن نوشته است:»

 است.« انسانی بدون انسان

. اولین صدر اعظم 1967 ـ1876: ( کُنراد آِدنائر11)

کشور  اینبر  1963تا  1949جمهوری فدرال آلمان که از 

ی صدارت او، اقتصاد ویران آلمان تا حکومت کرد. در دوره

 ی اقتصادیمعجزهحد زیادی بازسازی شد. به این روند 

 گویند.  آلمان می

. عضو 1984ـ1934ن: نویسنده آلمانی و( اووه یانس12)

ترین آثار از مهم روزهای سالر جلدی . رمان چها47گروه 

یانسون تحصیالت دانشگاهی خود را در الیپزیک او است. 

آغاز کرد و پس از فرار مادرش از جمهوری دموکراتیک  

آلمان، مدتی در برلین شرقی، رم و نیویورک و سرانجام در 

شهر کوچکی در انگلیس زندگی کرد. روز مرگ او که 

لبی در اثر مصرف زیاد الکل بود، احتماال به دلیل نارسایی ق

شود که جسد روشن نیست. گفته می  1984در فوریه سال 

 روز پس از مرگ یافت شده است.  19او 

سازی ایتالیایی فیات که بیشترین ( شرکت خودرو13)

 تعلق دارد.  آگنلیی اش به خانوادهسهام

گرا تجربهشاعر  1996ـ 1921بوتل: ( هلموت هایسن14)

 دانست.که زبان را محور اصلی آفرینش هنری می

ی یهودی ، نویسنده1997ـ  1915( اشتفان هرملین: 15)

و مترجم، عضو حزب مارکسیست لنینیستی حاکم بر 

( که نقش مهمی در SEDجمهوری دموکراتیک آلمان )

ی میان نویسندگان شرق و غرب آلمان بازی برقراری رابطه 

ندگان آلمان غربی رفت و آمد داشت. هرملین کرد. او با نویس

ای به گونتر گراس نوشت و ساختن دیوار  نامه  1961در سال  

میان برلین شرقی و غربی را »ضروری« خواند، ولی در سال 

ی ناراضی سرا و خوانندههنگامی که حزب، ترانه 1976

را از آلمان شرقی  ،ولف بیرمن، (DDRآلمان دموکراتیک )

 کارزاری علیه این حکم به راه انداخت. اخراج کرد، 

( »عید پنجاهه«، یکی از عیدهای اصلی مسیحیان است 16)

القدس بر حواریون« نامیده چه »نزول روحکه طی آن آن

 شود.شود، جشن گرفته میمی

نویس (، نویسنده و نمایشنامه1944بوتو اشتراوس ) (17)

رش مطالب به دلیل نگا 1980ی آلمانی. او از اواخر دهه

ی موازین دموکراتیک و تمدن حاکم بر گیرانه در بارهخرده

ها قرار ی آلمان، مورد انتقاد برخی از رسانهسیاست و جامعه

  ی تراژدی در حال آماسگرفت. مقاله

(Anschwellender Bocksgesang یکی از این )

منتشر شد. او   اشپیگلدر   1993ها است که در سال  نوشته 

که فروپاشی دیوار، وحدت دو آلمان و  در این مطلب
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پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از آن را دستمایه قرار 

کند که »میان نیروهای سنتی و بینی میداده، پیش

کنندگان و نابود برنده، میاننیروهای همواره پیش

 جنگ درخواهد گرفت.«  ،گردآورندگان

ده آلمانی ( فیلسوف و نویسن1947یک )دا( پتر اسلوتر18)

های نیچه در مورد ی »ایدهها و مقاالتش دربارهکه نوشته 

او از طریق  “کردنگزینه "تربیت انسان از راه تنبیه، 

های کاری در ژن، سبعیت فرهنگ عام و چالشدست

آوری ژنتیک« همواره بحث برانگیز بوده اخالقی ناشی از فن

 مرکل جویی آنگالاست. او از مخالفان سرسخت سیاست پناه

، به طور قواعد پارک انسانی یو فمینسیم نیز هست. مقاله

آوری ژنتیک را یک در خصوص فنداهای اسلوترکلی نظریه

برتر«   های »ساختن انسان با هدف بررسی روش

زود و  اشپیگل، تسایتهای گیرد. منتقدان روزنامهدربرمی

نویسند که مضمون مقاله، »تبلیغ می دویچه تسایتونگ

کاری تزهای فاشیستی برای پرورش انسان برتر از راه دست

ه را برای تسلط کوشد فیلسوفانه راژنتیکی است که می

 کند.«کرده هموار ی آقایان تحصیلطبقه 

نگار شناس و تاریخ: تاریخ2015ـ 1930( هانس ممزن 19)

 آلمانی.

نویس : نویسنده و نمایشنامه1942 ( پتر هانتکه20)

اتریشی. او در دوران جنگ یوگسالوی سابق از نیروهای 

ی رندهصرب پشتیبانی کرد. از این رو انتخاب وی به عنوان ب

، انتقادهای زیادی را 2019ی نوبل ادبیات سال جایزه

 ی آکادمی نوبل کرد.متوجه 

ی هفتگی حزب هیتلری ناسیونال  ( عنوان مجله 21)

منتشر شد و به  1945تا  1923سوسیالیست که از سال 

ها و کاریکاتورهای نژادپرستانه و خاطر مقاالت، طرح

 ستیزانه معروف بود. یهودی 

، نویسنده، منقد ادبی، مجری 1943رایش  هایدن  ( الکه22)

 2008تا  2003های تلویزیونی. او از جمله از سال برنامه

ی نقد ادبی »بخوان« کانال دوم تلویزیون آلمان را برنامه

 کرد. های بازار کتاب را معرفی میاداره و تازه

ی مارتین ای نوشته کننده( دورله و گرگ، رمان سرگرم23)

کند که این رمان داستان مرد مزدوجی را بازگو می والرزو.

ی عاشقانه برقرار با یک منشی وزارت دفاع آلمان غربی رابطه

 وزارت دست یابد. آن ی کند تا بتواند به اسناد محرمانهمی

منتشر شد، به  2007در سال  که مکتب زنانکتاب ( 24)

رابطه با اشتغال موضوع حاد وقت خانواده و تربیت فرزند در  

 پردازد.زنان می

نگار، نویسنده و منتقد ادبی ( هلموت کاراچک، روزنامه25)

نامه هم با نام مستعار دانیل . او سه نمایش 2015ـ1934

 دوپلر نوشت.   

کیلومتر و  90کوهی به طول رشته  های هارتس:( کوه26)

 400کیلومتر در مرکز آلمان است که تقریباً  30عرض 

 ون سال قدمت دارد. میلی

، فیلسوف دانمارکی 1855–1813یرکگارد:  ( سورن کی27)

ی وجودی که بر الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفه 

 )اگزیستانسیالیسم( تأثیر گذاشت. 

ی آلمانی که نویسنده 2018ـ 1932 هربورگر( گونتر 28)

. آغاز 1973همکاری خود با حزب کمونیست آلمان از سال  

های رادیویی و غلب آثار او، از جمله نمایشنامهکرد. ا

 بینی بود.  هایش برای کودکان، متاثر از این جهان داستان

 1763( ژان پل؛ با نام واقعی یوهان پل فردریش ریشتر  29)

ی کالسیک ـ رمانتیک آلمانی. به خاطر ، نویسنده1825ـ 

 د. عالقه به ژان ژاک روسو، نام خود را به ژان پل تغییر دا

( واسربورگ: شهری در ایالت بایرن نزدیک مونیخ، 30)

 پایتخت ایالت. 

، نویسنده و شاعر 1973 – 1926بورگ باخمن ( اینگه31)

به ایتالیا مهاجرت   1953از   . اوبود  47اتریشی و عضو گروه  
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 1973  سال  و تا آخر عمر در شهر رم زندگی کرد. باخمن در

زمان سوزی جان خود را از دست داد.  ی آتشدر یک سانحه

، از مالینا و حرصهای شعر و  نام یکی از دیوان  تمدید شده،

 1977از سال  به یاد و نام او هر سالهای او است. رمان

ی زبان آلمانی، اهدا ای به یکی از نویسندگان حوزه جایزه

   .شودمی

ی ، نویسنده1985ـ  1917( هاینریش تئودور بُل 32)

است. اغلب   1972ی نوبل ادبی سال  ی جایزهآلمانی و برنده

های آن ویژه  جنگ جهانی دوم( و پیامدآثار او به جنگ )به

 پردازد.می

ی آلمانی. ، نویسنده1993ـ    1908( هانس ورنر ریشتر  33)

خاطر آثار و ریشتر کمتر به بود.  47او بنیانگزار اصلی گروه 

و حامی نویسندگان نسل  بیشتر به عنوان »مرجع باتجربه 

ی ادبی این کشور و جوان« بعد از جنگ آلمان در صحنه 

جهان شهرت داشت. 
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 ی دیجیتال پرستو فروهراحطر
 

 

Portrait II 
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 دکتر سوزانه ویندر 

های ناشی کند تا احساسات متناقض و پارادوکسونگارها برای من این امکان را فراهم مینقش»زبان تصویری مبتنی بر  

 (2019رفته را به تصویر بکشانم.« )پرستو فروهر، از آن را بیان کنم و لحظاِت از دست

 

گارِ فروهر که در مرتبۀ ونکنند. ما اگر به تصاویر پُر نقشهای دیجیتالِ پرستو فروهر انسان را محوِ تماشای خود میطرح

های شکنجه، لحظاِت دردآور و رنج رسند با دقِت بیشتری بنگریم متوجۀ صحنهنخست تزیئنی و خنثی به نظر می

ای ها، جنایتکاران و قربانیان را به گونهبیننده از اعماِق تاروپوِد این تصاویر، آرام آرام شخصیت –انسانی خواهیم شد 

ونگار در ضمن صرفاً برای درگیر کردن بیننده با رخدادهای تصویر نیست. همچنین این یابد. نقشوار درمیسایه

 جغرافیایی معین را برجسته نمایند. -فرهنگیهای یک محیطِ ونگارها معطوف بدین نیستند که بخواهند ویژگینقش

کند های دیجیتالِ فروهر بیانگر یک نظاِم سرکوبگر است که هرگونه عناصِر تصویری را مجبور میونگار در طرحنقش

کند که هم در نشان هایی از نظم، قدرت و خشونت را تحلیل و مرئی میاش باشد. فروهر در تصاویر خود جنبهتابع اراده

های حاکمِ سرکوبگر و ِاعماِل خشونت مؤثر هستند. بدین ترتیب ونگارها و هم در بیاِن نظامِن چگونگی کارکرِد نقشداد

-های سیاسیمند شد تا از این طریق نابسامانیونگارها به صورت راهبردی بهرهگردد تا از نقشاین امکان فراهم می

 را به مشکالِت کنونی سوق دهد. اجتماعی مورد نقد قرار داده شوند و توجه بیننده
 Dr. Susanne Winder 

Augen_detail 
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 پرستو فروهر

 
داریوش فروهر، زاده و پرستو فروهر، فرزند پروانه 

در آلمان زندگی   1370از سال  در تهران است و    1341

 کند. می

هنر در دانشگاه  او هنرمند تجسمی، استاد دانشکده

ماینز، فعال حقوق بشر و نویسنده است. پرستو در سال 

از دانشکده  کارشناسی خود را در رشته نقاشی 1369

در سال دانشگاه تهران دریافت کرد و  هنرهای زیبا

مدرسه   در  تحصیالت عالیه خود را در رشته هنر  1373

 اوفن باخ آلمان به پایان رساند. شهرعالی هنر در 

 

های هنری گوناگون و فروهر با استفاده از قالبپرست

مانند طراحی، عکاسی و چیدمان به ارائه آثاری 

پردازد که  هنر مفهومی و هنر سیاسی خوانده می

های انفرادی و گروهی در نمایشگاه اوآثار شوند. می

شهرهای گوناگون جهان به نمایش پرشماری در 

بر جهان از های معتدرآمده است و جزئی از کلکسیون

جمله بریتیش موزیوم، موزه هنرهای معاصر کوینزلند 

در استرالیا، موزه بلودر در وین، موزه هنرهای معاصر 

 در فرانکفورت و کلکسیون هنری پارلمان آلمان هستند. 

 

ی گذشته پیگیر پرستو فروهر در طی دو دهه

های سیاسی دگراندیشان در ایران، که دادخواهی قتل

از جمله قربانیان آن هستند، بوده است.  پدر و مادرش

سرزمینی که پدر و مادرم در در همین راستا او کتاب »

 ابراز عشق به ایران« را در سال -رسیدندآن به قتل 

 به زبان آلمانی نوشته است، که روایت 1390

  77های سیاسی آذر ی قتلهای او در پروندهپیگیری

« را ام ایرانبخوان به نکتاب » 1392است. در سال 

مادرش از  ز زندگی سیاسی پدر ونوشت که روایت او ا

 تا قتل آن دو است. او همچنین در گردآوری  40یدهه

های پروانه ی سرودهبرگزیده «شاید یک روزکتاب »

در ایران   1379در سال    همکاری کرده است، کهفروهر،  

اندازی تارنمای »فروهرها« نیز منتشر شد. پرستو در راه

اساسی داشته است که حاوی آرشیو بزرگی از  سهم

سندهای زندگی سیاسی داریوش و پروانه فروهر و 

اند، ها عضویت آن را داشتههای سیاسی که آنسازمان

 باشد. می

در برپایی نمایشگاه »امید نام من  1392او در سال 

است« در مرکز فرهنگی آنه فرانک در شهر فرانکفورت 

ای ایرانی همکاری کرد. هدف هبا گروهی از تبعیدی

ی شصت در ایران از نمایشگاه بازنمایی سرکوب دهه

طریق یادگارهای به جا مانده از دوران زندان و گریز 

 مخالفان سیاسی در آن دوره بود. 

 
در پی شکایت وزارت اطالعات از   1396پرستو در سال  

او در دادگاه انقالب تهران محاکمه و به جرم توهین به 

مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعلیقی 

 محکوم شد. 
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 کوشیار پارسی

 
 یهودی  طبقه متوسط کامش، امریکا و 

 (آثار فیلیپ راث)نگاهی به  

  

جا ه ( آثار زیادی از خود ب2018-1933فیلیپ راث )

 طبقه متوسط گذاشته که به سه موضوع توجه دارد: امریکا،  

 یهودی و گرایش غیرقابل کنترل به کامش)سکس(.

هاش وفادار اگر بپذیریم که فیلیپ راث به یکی از همزاد 

سال است.  (  Nathan Zuckerman)  گمان ناتان زوکرمانمانده، بی

 My Life)او را در رمان زندگی من به عنوان یک مرد  1974

as a Man)  تارنوپل   به عنوان همزادِ  فیلیپ راث ِ دیگر که پیتر

(Peter Tarnopol)  ی نویسنده باشد، معرفی کرد. هر دو دغدغه

تواند باشد و با زنان چگونه این دارند که مردانگی چه می

 باید کنار آمد. 

ناتان زوکرمان پنج سال بعد شد شخصیت اصلی رمان 

ی . اکنون نویسنده(The Ghost Writer)ی پشت پرده نویسنده

ای به نام ای.ال. لونوف ها نزد نویسندهبود که شب کاریتازه

(E.I. Lonoff)  خوابید. لونوف همسر جوانی در خانه دارد که  می

کند باید آنا فرانک باشد که از هولوکاست زوکرمان فکر می

جان به در برده و به شکل غیرقانونی در امریکا زندگی 

 کند.می

 Zuckerman)زوکرمان در رمان زوکرمان رهیده از بند 

Unbound )-1981- ای مطرح که باید بتواند با شد نویسنده

کنار  (Carnovsky)عواقب موفقیت رمان طنز کارنوفسکی 

بیاید، زیرا هم خوانندگان یهودی و هم خویشاوندان 

ای ش واکنش منفی و عصبانی دارند به او که چهرهیهودی 

 کاریکاتوروار از آنان ترسیم کرده است. 

ن دیگر نیز حضور دارد، گرچه در زوکرمان در چند رما

، با یک 1997-(  American Pastoral)ی امریکایی  تریلوژی نغمه 

و  – 1998-( I Married a Communist)کمونیست ازدواج کردم 

تری دارد. ، نقش کمرنگ2000  –(  The Human Stain)  زنگار بشر

شود سخن ِ راث به عنوان شاهد تبدیل میمرد ِ همزاد خوش 

ش )سرطان پروستات( به راوی ِ آرامی که مشکل شخصی

 ش ندارد. دیگر نقشی در زندگی

، 2007فیلیپ راث از  -کلیدی–زوکرمان در نهمین رمان 

ود شپیر است و آخرین بار ظاهر می (Exit Ghost)تبعید روح 

پردازی در نقش پیرمردی با ناتوانی جنسی که به خیال

 ی جوان و شوهرش مشغول است. ی زن نویسندهدرباره

ناتان زوکرمان جسمیت همه چیزی است که خود فیلیپ 

ی فکر به نامه با وسوسهی خودزندگیراث است: نویسنده

زن و نیاز غیرقابل کنترل به کامش با زنان غیریهودی که به 

های پرجنب ی خود، تاریخ یهودیان و امریکای سالهخانواد

پردازد. زوکرمان، راث است، درست  و جوش شصت تا نود می

  The)در نوول پستان  (David Kepisch)مثل دیوید کپیش 

Breast،)  پروفسور شیفته و سودایی که به پستان عظیمی

در رمان زندگی من به شود و نیز پیتر تارنوپول تبدیل می

 .یک مرد عنوان

همزاد دیگری هم هست که در عملیات شیلوک. یک مفهوم 

(Operation Shylock. A Confession )– 1993- شود. دو نیم می

فیلیپ راث جعلی که در اسراییل خود را فیلیپ راث واقعی 

بازگشت -'diasporismدیاسپوریسم/'کند و معرفی می

کند، و فیلیپ راث ِ راوی تشویق می –اسراییلیان به اروپا 

کند و در عملیات که در محاکمه ایوان دمیانیوک شرکت می

رود. وجوی همزادش میسازمان امنیت اسراییل به جست

(  2004نیز جوانکی به نام فیلیپ راث در توطئه علیه امریکا )

 1940لر در گر هیتکه در آن چارلز لیندبرگ ِ ستایش

شود رییس جمهوری امریکا و تعقیب یهودیان آغاز می

های پیشین فیلیپ راث ی جوانک را از رمانکند. خانوادهمی

 شناسیم. واقعی خوب می

نامه با تخیل است که در آن راث استاد آمیختن خودزندگی

شود. اوج ِ کار رنگ میمرز میان زندگی واقعی و تخیلی کم

ست وگوییاست که گفت -1990- (Deception)در فریب 

اش، بازیگر ای به نام فیلیپ و معشوقهمیان نویسنده
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های بسیار نزدیکی به همسر دوم خود انگلیسی که نشانه

 دارد. (Claire Bloom)کلر بلوم  -نویسنده 

 
گیرد با یکی از ی عاشقانه میفیلیپ ِ راوی رابطه

کند. اور میش. خواننده این همه بهای تخیلیشخصیت 

رمان همان سالی منتشر شد که فیلیپ راث با کلر بلوم 

مچ او را در حال  1994ازدواج کرد. همسر دوم در 

اش در آشپزخانه گرفت. نتیجه  ترین دوستورزی با بهعشق

بود و انتشار دفتر خاطرات کلر بلوم با عنوان ترک ِ  جدایی

که در آن   (Leaving the Doll’s House)ی عروسکی خانه

 نامد. ستیز و آدم شکاک خودخواه می زن نویسنده را

گام بلندتری برداشت در محو  The Counterlife (1986)راث در 

کردن مرز واقعیت و تخیل و محال نمودن ِ واقعیت که در 

با  – 1984وگوی سال شوند. در گفتآن مردگان زنده می

ی نامهزندگی نوشتن'گفته بود:  (Hermione Lee)هرمیون لی 

جعلی، تاریخ جعلی و ساختن زندگی نیمه تخیلی از درام 

 'واقعی زندگی خودم، زندگیِ  من است.

رو آفریده شده و خویشاوندان، همه همزاد از ایناین

ها، آموزگاران، دوستان، همسران و کالسیهمسایگان، هم

آورد. اینان هاش میهای سابق را آسان در رمانمعشوقه

 کنند چنین است. نیستند، گرچه خود فکر میواقعی 

-Why Write. Collected Nonfiction 1960  هایادداشت  در مجموعه

های نوشتن ِ خود و واکنش خوانندگان به جنبه  2013

آمیزد و جا نیز واقعیت با تخیل میپرداخته است. همان

ی برونو شولتز نویسد که فرانتس کافکا را به همان اندازهمی

(Bruno Schulz)  لهستانی به عنوان نویسندگان بزرگ دوست

پردازد و دارد. نخست به زندگی، عشق و مرگ کافکا میمی

نویسد که سال های نوجوانی خود. میگردد به یادوارهبازمی

در دبستان با دکتر کافکا آشنا شده است. دکتر کافکا   1942

سال بعد از اروپا به امریکا گریخته و چهار  1938به سال 

ی آموزگار عبری فیلیپ راث شده است. دکتر کافکا با خاله

گیرد، اما زمان ِ کامش پس رابطه عاشقانه می -رودا – راث 

کشد )درست مثل کافکای نویسنده( و رودا را با حسرت می

ی نامهزندگیدانیم. در خودست یا نه؟ نمینهد. واقعیوامی

ت که در کودکی آموزگار نوشته اس  -1988-(  The Facts)حقایق  

های اروپا به امریکا زبان عبری داشته که از دست نازی

 بود. ( Rosenblum)اش آقای روزنبلوم گریخته بود و نام

تردید در واقعی بودن روایت را در کارهای دیگر نیز 

بینیم. کاری که در مجموعه جستارهای آب میوه یا می

کرده است. در آن نوشته که  (Juice or Gravy)سسس گریوی 

کرد، در ، وقتی در دانشگاه کالیفرنیا تدریس می1956سال  

یابد که کسی جا گذاشته ای میاش برگه غذاخوری پاتوق 

ربط به هم ی بیشده ی تایپبود. در آن برگه نوزده جمله 

ی ها به ترتیب به عنوان جمله نوشته شده بود. این جمله 

خوانیم، از مجموعه داستان اش مینخست نوزده کتاب

نخستین بار که برندا '  (:Goodbye, Columbus)خداحافظ کلمبو  

تا کتاب  'اش را نگه دارمرا دیدم از من خواست تا عینک

به دالیل قضایی باید ' (:Operation Shylock)عملیات شیلوک 

 'چند مورد واقعی را در این کتاب به شکل دیگری بنویسم.

ی یافته ای از همان برگه ابی را با جمله فیلیپ راث هر کت

ها منبع الهام او در نوشتن کتاب کند. انگار جملهآغاز می

های بعدی بودند. انگار آن برگه، دستور کار بعدی و کتاب

 نوشتن از باالدست بوده است. 

است که ی پدری هشتاد و شش سالهها دربارهیکی از جمله

اند، در ها تشخیص دادهپزشکان مشکل چشم او را فلج پلک

که او تومور مغزی دارد. فیلیپ راث، سی و پنج سال حالی

پس از یافتن این برگه در میراث پدری، داستان واقعی 

(Patrimony) -1991- ی خودش از پدر هشتاد و شش ساله

نوشته که چنین بالیی به سرش آمده بود. انگار فیلیپ راث  

نه تنها ادبیات که زندگیِ  ی یافته در غذاخوری  در آن برگه

ی یافته هرگز اش نیز دریافت کرد. انگار بدون آن برگهآینده

 اش بیافریند. های درخشانتوانست رماننمی

میراث پدری، داستان واقعی یکی از تاثیرگذارترین 

هایی است که زمانی نوشته شده است. ظرافت غیر یادداشت

که همسرش ی پدر وفاداری احساساتی پسری درباره

های پیشین راث، پدر را مرد درگذشته. اما از کتاب
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شناسیم که چهل سال تمام برای ای میی عصبیبازنشسته 

شرکت بیمه سخت کار کرده، بدون هیچ ارتقای رتبه زیرا  

 اند.ضد یهودیان کارفرمای او بوده

ای است با نگاه ِ درخشان به محال، که ارکستر راث نویسنده 

ی سالمندان ِ محل زندگی پدرش به ر خانهسازهای زهی د

های آورد؛ هم هشداردهنده هم شجاعانه. صحنهصدا درمی

های او هستند. های نوشته میراث پدری از کاراترین صحنه 

 کنی نوشته، تخیل اوست. جا هم احساس نمیاین

های فیلیپ راث امریکای یهودی نقش مهمی دارد. در نوشته 

گفتند با او به مخالفت برخاست. می  همین امریکای یهود اما

های داستانی در شکلی پرداخته که که او شخصیت 

احساسات ضد یهودی بیانگیزد.  وقتی خداحافظ کلمبو به 

های با نفوذ و نویسندگان منتشر شد، خاخام 1959سال 

ی شدید کردند که در داستان های یهودی به او حملهنشریه 

به  -پاتمکین  –تمند یهودی  ی ثروخداحافظ کلمبو خانواده

خواهند هیچ ای شرح داده که انگار آنان دیگر نمیگونه

ای با یهودی بودن داشته باشند و که راث هیچ رابطه 

احترامی به شکل زندگی یهودیان ارتدکس ندارد و دچار 

 هاش و ضد یهودیت است. بیماری بیزاری از خود و ریشه 

با او به مخالفت طبقه متوسط یهودیان امریکا به شدت 

ی بیست و شش ساله انتظار چنین  برخاستند. نویسنده

به زمان مناظره در دانشگاه  1962واکنشی نداشت. سال 

یهودی یشیوای نیویورک ، به دلیل انتشار داستان مدافع 

ی شدیدی قرار مورد حمله (Defender of the Faith)واقعیت 

به زمان جنگ  گرفت که چرا از سربازان یهودی نوشته که

طلبانی  برای به دست آوردن امتیاز از فرمانده به فرصت

اند. از آن زمان تصمیم گرفت دیگر انگیز تبدیل شدهنفرت 

 ی یهودیان ننویسد. درباره

توان از  نتیجه، دو کتاب جدی اما نه چندان قوی شد که می

 –( Letting Go)ی آثارش حذف کرد:  بگذار بگذرد مجموعه 

 (. When She Was Good)و زمانی که او خوب بود  – 1962

ی ازدواج ناموفق زمانی که او خوب بود براساس تجربه 

ی در دهه اش بود با زنی خودزن و خود ِ نویسندهنخست 

 ی گذشته. دینی چهل سدهپاک

اش برگشت و باز به همان پرداخت که باید راث از ایده

سط یهودیان، به همان ی طبقه متو بپردازد: نقش چهره 

شکل و شیوه که در خداحافظ کلمبو پرداخته بود. 

ی سرکشیدن به زندگی یهودیان ساکن نیوآرک در حاشیه

نیویورک، جایی که خود در آن رشد کرده بود. در 

ی حقایق در بخشی که از پدر نوشته، اشاره نامهخودزندگی

دزن  دارد به این گزینش که چرا بازگشته به یاد همسر خو

کار بزرگی نکرده بود: خانواده، خانواده، خانواده، 'و زادگاه: 

نیوآرک، نیوآرک، نیوآرک، یهودی، یهودی، یهودی. درست 

 'مثل زندگی خود من.

رمان شکایت پورتنوی را منتشر کرد، رمانی به  1969سال 

گویی جوانی یهودی با مادری یادماندی که چون تک

ر جلق زدن که یکی از شماهای بیجو است. صحنه سلطه 

 شود: بسیار مشهور آغاز می ها با این جملهآن 
‘She was so deeply imbedded in my consciousness that for the 
first year of school I seem to have believed that each of my 
teachers was my mother in disguise.’  

 Irving)های متفاوت. ایروینگ هاو واکنشکتابی پرفروش با 

Howe)  آمیزترین کاری  خشونت'ی یهودی نوشت: نویسنده

ی شکایت تواند بکند، خواندن دوبارهکه یک آدم می

استاد ( Gershom Sholem)گروشوم شولم  'پورتنوی است.

دار والتر اسراییلی عرفان یهودی و کباال و دوست و امانت

های این کتاب بیش از پروتکلبنیامین نیز گفت که 

ها به یهودیان آسیب رسانده است. فیلیپ راث صهیونیست 

 کدام از اینان جدی نگرفت. اما هیچ

دچار  1994در  –کلر بلوم  –پس از جدایی از همسر دوم 

تر به تاریخ امریکا توجه کرد که در آن افسردگی شد و بیش

اند. زار نبودهبرخالف اروپا، یهودیان هرگز مورد تعقیب و آ

امریکا به عکس اسراییل سرزمین موعودش بود. خود را نه 

دانست. در امریکایی که امریکایی می-ی یهودینویسنده

های بعدی این را نشان داد. انگار خود را باز یافته بود، رمان

ی ریچارد رمان طنز سیاسی باند ما درباره 1971گرچه در 

کمدیِ  عصبی -راژدینیکسون نوشت. پیش از آن رمان ت

گردان ی عروسکنمایش ثابات نوشته بود درباره

گذران بدجنسی که پس از مرگ معشوقه سر ستیز خوش 

چیزی در   دارد با پیری ِ جسم، ناتوانی جنسی و مرگ. همه

ی عصبی ِ دونالد این رمان نشانِ  امریکای افسارگسیخته 

 ترامپ دارد. 
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ه کار گرفت و خشم تری بپس از آنان جوهر ِ قلم آرام

وار رخت بربست از کارهاش. افسارگسیخته و کامش وسوسه

های دردناک تاریخ امریکا ی نود از دوران در تریلوژی دهه 

کارتی و تعقیب نوشت، جنگ ویتنام، دوران سناتور مک 

ها. همزاد ِ ها، و فضای سیاسی مسلط در دانشگاهکمونیست 

آرامش و نگاه. اما پر شر و شور ِ راوی جای خود داد به 

ی متوسط یهودی هنوز در کارهاش حضور داشت. از طبقه 

ها، پدر و مادر و دوستان کالسینیوآرک، آموزگاران راث، هم

 شناسی. بازمی

شر و شور است: دلخوری   سه رمان کوتاه آخرش آرام و بی

(ndignation )– 2008- ی جوانی که به ناحق از دانشگاهدرباره 

 The)شود، تحقیر اخراج شده و در جنگ کُره کشته می

Humbling )– 2009- ی دوران پیری ِ یک بازیگر و درباره

گیر ی بیماری همهدرباره -2010-( Nemesis)ایزدبانوی انتقام 

. راث انگار پای گذاشت سوی آخر ِ 1944فلج در نیوآرک 

گیر، به نتقامی تقدیر و عدالتِ  اراه. با این سه رمان  درباره

خواست رسید. جوهر قلم اما خشکیده بود دیگر. آنی که می

 کارش را کرده بود. تمام. 

 ی دیگر:و اما، چند نکته

 یکم: اخالق جنسی و راث: چه کسی مبتذل است؟

 Sabbath’s)با رمان نمایش ثابات  1995پروا به سال راث بی

Theater)    شکایت با رمان  1969بازگشت به موضوعی که سال

او را به شهرت جهانی رساند:  (Portnoy’s Complaint) پورتنوی 

ترین شکل. گرایش و شور جنسی در افسارگسیخته 

ها بعد کتابی به همان نویسندگان اندکی هستند که سال

قدرت بنویسند و به موضوعی بپردازند که با آن به شهرت 

ی میانهاند. کار فیلیپ راث حتا فراتر از این بود. در رسیده

های نود دوباره به اوجی برگشت فراتر از کارهای سال

نخستین. نمایش ثابات یکی از کارها بود. راث در این رمان 

دینی، درست مثل شکایت پورتنوی به ستیز با اخالقِ  پاک

در ذات خود و در 'دورو و هنجارگرای جنسی پرداخت )

دینی (. پاک'همسر )مونوگام( نیستمعمل یا به تجربه تک

در نمایش ثابات شکل اخالقی جدیدی گرفت که آن زمان 

 های امریکا بسیار مورد توجه بود. در دانشگاه

ی کامش است. عروسک شخصیت اصلی، میکی ثابات شیفته

طلبی شده گردان ِ ناموفق که سنی از او گذشته و چالش

 Lenny)ش. او درست مثل لنی بروس  ی زندگیاست سرمایه

Bruce)هاست که راه ِ خود پیش ین تابوشکن از آن، کمد

گوی جنسی با وشده گفت گیرد. وقتی صدای ضبطمی

شود، ثابات کارش را به عنوان دانشجوی سال اول افشا می

کند از تاختن دهد. راث دریغ نمیاستاد دانشگاه از دست می

به بیرون    'بالهت ایئولوژیکی'دینی که چون  به اخالق ِ پاک

ترین شکست پس از بزرگ'ی نیز راه یافته است.  آموزش عال

ی عینِ  هم. ی بیستم. دو ایدهدو ایدئولوژی بزرگ سده

فاشیسم و کمونیسم. فمینیسم نیز باید به آن افزود. همه 

ساخته شده برای به جان هم انداختن گروهی علیه گروه 

های نیک علیه دیگران ِ بد که مانع دیگر. آریایی

مندان چیزان ِ خوب در برابر ثروتشان هستند. بیپیشرفت

گذارند. زنان ِ نیک در برابر مردان بد که آنان را زیر فشار می

گذارند. اوست هوادار ایدئولوژی  بد که آنان را زیر فشار می

دانی فاسد پاک، ناب و نیک و دیگران فاسدند. اما می

   'است.کیست؟ هر کسی که فکر کند ناب است، فاسد 

غریب نیست که چنین دیدگاهی سبب اعتراض و مخالفت 

بسیار با راث شد. منظور نمایش ثابات درست همین بود. 

افتد که بسیاری نویسندگان موفق راث به دامی نمی

 Philip)اند. هرگز نیز مورد احترام زیاد نبود. فیلیپ راو  افتاده

Rahv)  سپید 'نویسندگان امریکایی را زمانی به دو نوع

تقسیم کرده بود. redskins' /پوستسرخ'و  'palefacesپوست/

ی با دانش، متمدن و مورد احترام سپیدپوست نویسنده

ای است که زندگی وحشی پوست نویسندهاست و سرخ 

ی دانش که گزیند. راث با همهی مرزی امریکا میمنطقه 

 آمد. پوست به شمار میی نویسندگان سرخداشت از زمره 

دینی، لیپ راث در نمایش ثابات جای ایدئولوژی پاکفی

گذارد. ثابات با ترین شکل رومانتیزه نشده میعشق در ناب

ی زند و بر گور معشوقهها جلق میشور عاشقانه شب

شاشد. معشوقه نیز زنی ش درنکا بالیچ میداشتنیدوست

پروا و پنهانی که است چون خود ثابات وابسته به عشق بی

ترین و میرد. این دو از بزرگپس از آغاز رمان میاندکی 

های عاشق در تاریخ ادبیات هستند، ترین زوجتراژیک 

درست مثل رومئو و ژولیت، تریستان و ایزولد، با این تفاوت 

 که نزدیکیِ  این دو همیشه با کامش ادراری همراه است. 
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استادان اخالق تنها دشمن ثابات نیستند. این 

شدن  سالگی درگیر بیماری بزرگ 64در گردان عروسک

شود. پروستات، آرتروز دست، ناتوانی تن و مرگ نیز می

خود شده و ساده نیست. پس از مرگ معشوقه از خود بی

کند. دارد نقش درد بازی گرایش به خودکشی نیز پیدا می

که کند؟ همه چیزی دست آخر نمایش است، در حالیمی

کند. نبی ِ کتاب مقدس بازی مینقش رنج شاه لیر و اشعیای  

گردان؟ میکی ثابات عروسک است یا عروسک

گردان بزرگ که فیلیپ راث باشد، با نمایش ثابات عروسک

 نشان داده است که خود سرشار ِ شور ِ زندگی بوده است. 

 

 ای از زمزمه دوم: راث و سبک او: یادمانه

بسیاران راث مُرد و فوری در توییتر انبوهی واکنش آمد از 

شان به کتاب های فیلیپ راث در قفسه کتاب که عکس

ها، ساکت، نمایش گذاشتند. ردیف مرتب عطف کتاب

ها اما ی قفسههای راث در همهصامت، بی حرکت. کتاب

اند که آسان اند. زیرا انبوهی از واژگانیمرتب چیده نشده

زنند و همیشه دمی نشینند. به هم تنه میکنار هم نمی

رسد که از خود بپرسی: این نویسنده آیا به ازای هر واژه می

دیگر از صفحه جنبند، یکگرفت؟ واژگان ِ او میدستمزد می

رانند، از قفسه کتاب رانند، از کتاب میکاغذ بیرون می

ها برود تا از نو رانند و خواننده باید مدام دنبال کتابمی

 مرتب کنار هم بچیندشان.

 کشتار جمعی ِ روز ِ پیریسوم: راث و مرگ: 

ی ی سدهای هست که در نخستین دههدر نقد ادبی کلیشه

بیست و یکم بسیار به کار رفته است، اما در مورد فیلیپ 

نوشت که انگار ای میکند: فیلیپ راث به گونه راث صدق می

اش گذاشته باشد. هشت رمان در ده سال. مرگ سر در پی

با همان شور و حرارت که برخی کوتاه و همه نوشته شده 

 77تا  67از ویژگی کارهای اوست. نوشته شده در میان 

ی الهام بسیاری از همکارانش ش، سنی که چشمه سالگی

ی بیستم بسیاری به شگفت خشکیده است. در پایان سده

که گفت که از نوشتن دست خواهد کشید.  آمدند از این

دید نظر، اما برخی دوستاران امید بستند به بازگشت و تج

ترین کارم را کردم بهاحساس می'اش ماند: او سر حرف

ام و کار بعدی ضعیف خواهد بود ]...[ هر کسی نوشته 

  'تواند همیشه سودمند باشد.نمی

 'اول امریکا'شهر: بازگشت چهارم: راث و ویران

ی پیری، هایی دربارهفیلیپ راث پیش از نوشتن کتاب

را نوشت. ( The Plot Against America)توطئه علیه امریکا 

. 'رمان بزرگ امریکایی'تالشی سرکش برای نوشتن 

سرکش، چون امریکای آن کتاب شده است تاریک، چونان 

 ی امریکا. ی تیرهنمونه 

گذرد که ی گذشته میی چهل سدهداستان در دهه 

پرستان مسیحی قدرت های خرابکار و وطنراستی دست

به جای روزولت   -خیالی–لز لیندبرگ  دارند. دورانی که چار

شود. لیندبرگ با ی انتخابات ریاست جمهوری میبرنده

تواند رو آلمان میدخالت امریکا در اروپا مخالف است و از این

رو که ضد ها. و نیز، از اینخود متمرکز کند روی کمونیست

سامیِ  سرسختی است، شرایط زندگی غیر قابل تحمل 

ی آنان ی یهودی که داستان دربارهادهشود برای خانومی

است. جوانان شهری به روستاهای جنوب و غرب فرستاده 

 کنند.  'امریکایی'شوند تا مردم را تربیت کرده و می

شهر تاریخی است، تاریخ ِ اگر که... تا نفس رمان، ویران

راحت بکشی چنان نشد. بازی زیرکانه با تاریخ که اگر صادق 

 1940م چه خوب که چنان نشد. امریکا در  پذیریباشیم، می

 تری کرد. گزینش عاقالنه

ریاست جمهوری در امریکا رسید و  2016بعد، انتخابات 

روایت توطئه علیه امریکا به واقعیت پیوست: رمان ِ 

نگر شهر آیندهی ویرانجنبه بارهشهر تاریخی یکویران 

 ی لیندبرگِ  رییس جمهور، ضدگرفت. چون به زمانه

سامیان جرات یافتند نقاب از چهره بردارند و نفرت از 

یهودیان شد جریان زبردست. درست مثل نژادپرستان و 

 2016که از  (white supremacists)برترپنداران نژاد سفید 

مشعل افتخار به دست گرفته و علیه هرکسی که به سپیدی 

کشند که آنان باید گور خود گم کنند خامه نباشد جیغ می

ی معروف خود ِ ترامپ گفته  کشورهاشان )این جمله  به

است(. راست افراطی جریان زبردست شده است. راث این 

 ی راث به زبان اصلی بخوانیم:را خوب دیده بود. این جمله
‘And who’s next, Mr. and Mrs. America, now that the Bill of 

Rights is no longer the law of the land and the racial 
haters are running the show?’ 
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نویسنده رابطه میان ترامپ و لیندبرگ انکار کرد، گو که هر 

کار  بهAmerica First' /اول امریکا'دو رییس جمهور شعار 

نیز انکار کرد که  2004برند. فیلیپ راث به سال می

انزواطلبی '  خارجی تواند در شکل نقد سیاستاش میکتاب

جرج دبلیو بوش خوانده شود. اما  'New-Isolationismنوین/

ی لیندبرگ دلیلی که راث آورد برای ناممکن بودن مقایسه

تر از لوحانه بود. رمان روح زمانه را بهو ترامپ، ساده

اش درک کرده؛ گویا. زیرا لیندبرگ نه تنها نویسنده

ضدسامی متعصب، بلکه قهرمان واقعی امریکایی در جنگ 

 'بردار است.تنها و تنها یک کاله ترامپ 'بود و از نظر راث 

دهد که قهرمانی توطئه علیه امریکا به زیبایی نشان می

امریکا مفهومی کلی است و لیندبرگ بدون کارهای قهرمانی 

توانست بخت انتخاب شدن داشته باشد. شعار نیز می

به همان  'یا مرا انتخاب کن یا جنگ را'لیندبرگ در رمان: 

 Make America Great  ت که شعار ترامپ:اندازه انگیزاننده اس

Again اش سود جست، اما ترامپ شهرت  . لیندبرگ از شهرت
ویزیون کند اگر این شهرت از تلهداشت و چه فرق می

کرد به دست آمده باشد؟ راث فکر می (reality-tv) نماواقع
تواند سبب شود که امریکا نما شده میی قهرمانیِ  نخجلوه

 اتیک به قهقرا کشانده شود. به شکل دموکر

ایم که های ترامپ دیدهکاریدر چهار سال گذشته با کثافت

ی راث بسیار امیدوارانه بوده است. تاریخ از توطئه علیه ایده

 تخیلی طنزآمیزی ساخته است. -شهر علمیامریکا ویران

 پنجم: راث و روانکاو: در جدال با فروید

شکایت پورتنوی گروتسک و نخستین رمان فیلیپ راث، 

 زمان بسیار سنگین است.هم

ها جشنی داشتند، خواهر ِ م، اگر همسایهبه زمان کودکی

خانم همسایه همیشه حضور داشت. احساس بدی نسبت به  

شان دعوت این خانم داشتم. در نوجوانی که به جشن 

ای تهدید پنهان در شدیم، آرام آرام پی بردم که گونهمی

ها اخت شود. تا اندکی به فضا و آدمساس میحضور او اح

ای ، گذشته'گذشته'کرد به پرچانگی از  گرفت، شروع میمی

گری درمان-شد روانکه از آن دل خوشی هم نداشت. می

کاوی او بودیم انگار، با که ما گاهی کارآموز ِ روان

 هامان.   پرسش

 نوشتششم: راث و سیاست: زمانی که فیلیپ از نیرنگ می

ست کمتر شناخته است، اما رمانی (Our Gang)رمان باند ما 

ی افشای رییس جمهور بدنامی به نام آکنده از طنز درباره

 نیکسون.  

ام، امیل زوال من نویسنده'گفت:   1981فیلیپ راث به سال  

ی کتی بودین این را در پاسخ پرسشی درباره  'که نیستم.

(Kathy Boudin)  .گفته بود 

گران چپ افراطی هوای ن عضو گروه کنشکتی بودی

ای دست بود و در حمله (  The Weather Underground) زیرزمین  

گران او داشت که دو مامور پلیس در آن کشته شدند. کنش

دانستند. فیلیپ راث اما حاضر را آلفرد دریفوس مدرن می

 ی درخواست آزادی او را امضا کند.  نشد بیانیه

 2020ل کرونای کوشیار پارسی، آپری

 
 های فیلیپ راث: ی کتابنمایه

Goodbye, Columbus (1959) 

Letting Go (1962) 

When She Was Good (1967) 

Portnoy’s Complaint (1969) 

Our Gang (1971) 

The Breast (1972) 

The Great American Novel (1973) 

My Life as a Man (1974) 

The Professor of Desire (1977) 

The Ghost Writer (1979) 

Zuckerman Unbound (1981) 

The Anatomy Lesson (1983) 

The Prague Orgy (1985) 

The Counterlife (1986) 

Deception (1990) 

Operation Shylock (1993) 

Sabbath’s Theater (1995) 

American Pastoral (1997) 

I Married A Communist (1998) 

The Human Stain (2000) 

The Dying Animal (2001) 

The Plot Against America (2004) 

Everyman (2006) 

Exit Ghost (2007) 

Indignation (2008) 

The Humbling (2009) 

Nemesis (2010) 
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 عباس شکری

 
 

 گُلتیره دست مریزاد خانم ملیحه 

روایتی از ادبیات فارسی در  جلدی » 14معرفی کتاب 

 تبعید«

 گُلنویسنده: ملیحه تیره

 ناشر: نشر افتاب، نروژ

 1398سال انتشار: اسفند 

 

سینوهه را نخستین تبعیدی جهان در دو هزار سال پیش 

بود: »اقدام   اند. در همان زمان او گفتهاز میالد، عنوان کرده

به تبعید بر قلب و ذهن من نوشته شده بود. من خودم را از 

 «.زور کندمخاکی که رویش ایستاده بودم به

چنان بر تعداد کسانی دو هزار و یازده سال پس از میالد، آن 

ی شان کنده و آوارهزور از خاک میهنکه خود را به

صد  اند، افزوده شده که رقم ازهای دیگر شدهسرزمین 

بس دراز   یامیلیون گذشته است. در ایران نیز، تبعید سابقه

دارد. هجوم اعراب به سرزمین ما و حمله مغول سبب شد 

 .های دیگر بگریزندکه بسیاری از مردم به سرزمین 

موج  نیترروی کار آمدن سلسله صفویه اما منجر به بزرگ

ن تبعیدیان سیاسی در تاریخ ایران شد. شاعران و نویسندگا

 .رفتندگریزان اغلب به هند می

 سراید: شاعر ایرانی می

 روم به هند دلم زین جهان بسی تنگ است 

 عالج درد دلم موی صندلی رنگ است

 : دیگویدوست شاعر تبعیدی او در هند اما در پاسخ م
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 میا به هند برو با خدای خویش بساز

 به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است

 

ورسوم متفاوت و زبان سرزمین بیگانه، به دلیل آداب پیوند با  

ناآشنا، برای همه تبعیدیان در آغاز سخت و ناگوار است. با 

گذشت زمان اما تبعیدیان احتماال به مهاجرینی بدل 

ناچار خود را با شرایط کشور میزبان وفق شوند که بهمی

ها و ای از کنشدهند. مهاجرت در درازمدت مجموعه می

برای مهاجرین به   ییهایژگیکه و  ردیگیها را در برمواکنش

ها است که در ادبیات بازتاب آورد. همین ویژگیوجود می

 .آوردیابد و ادبیاتی از نوع دیگر پدید میمی

نگاه نویسنده مهاجر یا تبعیدی به جهان پیرامونی خود با 

زید، متفاوت است. محیط نوع نگاه هنرمندی که در وطن می

رفته، امکان زبان بیگانه، فرار از خانه، هویت ازدست  تازه،

با علم و تکنولوژی مدرن در   ییارویبازنگری سیاسی، رو

کشور میزبان، همه و همه بر جسم و روح تبعیدی تاثیر 

گذار است. ادبیات در مهاجرت را به دلیل همین 

مرزی، اما در پیوند ها، باید جدا از ادبیات درونتاثیرپذیری

 .46نگریست با آن

 

جلد کتاب به وسعت آسمان تبعیدِ ایرانیان  14حتا معرفی 

، کاری است بس دشوار.  پوشاندی مکه سراسر گیتی را 

بنابراین بررسی این مجموعه را واگذاریم به فرصتی دیگر. 

ی »ملیحه هانوشته از    کنمیمدر این جستار بیشتر کوشش  

روایتی از ادبیات "جلدیِ  14گُل«، نویسنده کتاب تیره

ی از دِینِ اذرهاستفاده کنم تا شاید  "فارسی در تبعید

 ان را ادا کرده باشم. ی ایرانی به ایشهازبانیفارس

روایتی از ادبیات فارسی در "جلد کتاب  14برای معرفی 

، اجازه دهید از همین عنوان کتاب شروع کنیم تا "تبعید

 شاید زاویه دید نویسنده را از این رهگذر دریابیم. 

 

 روایت

گُل که خانم ملیحه تیره  کنمیمنخست از واژه روایت شروع  

( به این خاطر مضمون: )نقل به  خود در گفتگویی گفته است
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از واژه روایت استفاده کرده است که فقط به معرفی 

نظر  هاآن ی تبعید بسنده نکرده و گاه در مورد هانشیآفر

را نیز در متن کتاب آورده.  اشیشخصداده و دیدگاه 

دیدگاهی که شاید با زاویه دید دیگرانی که همان اثر را 

، متفاوت باشد. به همین خاطر از واژه روایت اندخوانده

استفاده شده که یعنی آنچه در کتاب آمده نگاه و نظر 

 نویسنده است به اثری که بررسی شده. 

 
 ادبیات تبعید

ا زمانی که ت: »دیگویمیو زمانه یی با رادگفتگوگُل در تیره

یک متن، بدون سانسور )چه سانسور حکومتی و چه 

انتشار خودسانسوری( در سرزمین مادری نویسنده قابل

نباشد، یک متنِ »تبعیدی« است؛ و تا زمانی که نویسنده، 

نویسد، در سرزمین ی متنی که نوشته یا میبه خاطر درونه

قرار دارد یا قرار داشته باشد،  مادری در معرض ناامنی

کند که آن متن، ای »تبعیدی« است؛ فرقی هم نمینویسنده

به زبان مادری نویسنده باشد یا با زبانِ کشور میزبان؛ فرقی 

مرزی« باشد یا کند که این نویسنده، »درون هم نمی

کند که این نویسنده، خود را مرزی«؛ فرقی هم نمیبرون»

 «.شدهراندهمهاجر« یا »به حاشیه »یا  »تبعیدی« بنامد

ی ادبی در تبعید ایشان هانشیآفردر مورد ساختار و شکل 

های ادبی ده/ پانزده سال البته در آفرینشمعتقد است: »

ارجاع عریان به  -جز موارد استثنائیبه -نخست تبعید

های چنان فراگیر بود که یکی از شاخصهسرزمین مادری آن

ی زد. اما زمانی رسید که از سوئی، الیهادبیات را رقم میاین  

ی »سوگواری« را پشت سر گذاشت، نخستِ تبعیدیان، دوره

های سپسینِ تبعیدیان ی الیهو از سوی دیگر، مخزن تجربه 

ی آن سوگ خالی بود. شناختیهای رواناصوالً از انگیزه 

های نشانه)مفهوم »پساتبعید« نیز شاید در رابطه با غیابِ 

، در رونیآن سوگِ فراگیر قابل توضیح باشد.( ازا

پانزده سال اخیر، ارجاعِ متن  /هنری ده  -های ادبیآفرینش

به سرزمین مادری تلطیف شده است. اما به نظر من این 

ی فراگیر برای شناخت این ویژگی، هنوز یک شاخصه 

را فرازمانی/ فرامکانی« شدنِ آثار تبعید »ادبیات نیست، و 

 ژهیوبه  -کند. بلکه در بسیاری از آثار ادبینیز نمایندگی نمی

ی ها، چنان در شبکه ارجاع -در قلمروهای شعر و داستان

ساختار و بافتارِ شناختی اثر تنیده شده، که ممکن است در 

ی های نخست قابل مشاهده نباشند. البته در دههخوانش 

با هدفِ »فرازمانی/ ایم که  اخیر نویسندگانی در تبعید داشته

ی متن مکانی« شدن، هرگونه ارجاع به ایران را از حافظه

های خود، اعتالی تر، در تحلیلاند، و از این فراخود زدوده

اند. اما پاسخ آفرینش ادبی را به این زدایش منوط کرده

ی آثار جمیز جویس، ها به عهدهی این شخصیت اعالمیه

ایرلندِ« جویس، ضمن » .تی تبعیدی ایرلندی اسنویسنده

عنوان گرانیگاه جهانِ نویسنده اینکه با ارجاعات عریان، به

ای از تنیدهی درهماست، در چنان شبکه  ییشناساقابل

 »تصویر  و  »اولیس«  در  ژهیوبه  –ساختار و بافتارِ آثار جویس  

 که  است نشسته –جوان«  مرد یکعنوان به هنرمند

قابل   ها»مکان«  یهمه  و  ها«»زمان  یهمه  به  آن  هایویژگی

 « .اطالق است

در ترکیه خود در همین زمینه، مجید نفیسی معتقد است: »

بینم، در فرانسه پناهنده و در امریکا حقوق می یرا ب

شهروند؛ اما در همه حال یک تبعیدی. سه صفت نخست، 

وضعیت قانونی مرا در کشوری که به آن وارد شدم نشان 

آخرین، ذهنیت مرا نسبت به وطنی که  دهد و صفتمی

  ناگزیر به ترک آن شدم.

که بر بالینم  "آزاد"خواه در امریکا بمیرم، روبروی پسرم 

ایستاده و خواه به وطن بازگردم، اگر روی آزادی را ببیند، 

باز من یک تبعیدی خواهم ماند. درست مثل آن دریانوردی  

ی در دهکده امی فرانسو درس که نوار آواز او را در کالس

ها که به میهن از سال  شنیدم که پس  83در سال    "شانتونه"

بازگشته بود آنجا را غریبه یافت و دوباره به سوی دریا 

 آنجلسبازگشت. نباید خود را گول بزنم: چه خود را در لس

ببینم و نام   ییکایایرانی آمر  "موفق"ی جزیی از یک جامعه

تغییر دهم، و چه خود را چون    "جلستهران "این شهر را به  
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بینگارم، باز یک  "جلسشیطان"ای در نادرپور شاعر غریبه

خودفریبی،  یجابهتر است که به  تبعیدی خواهم ماند. پس

 «هویت خود را بشناسم و آن را قدر بگذارم.

 
و وارد کتاب  میمانینمبیش از این در ایستگاه عنوان کتاب  

از متن، نگاهی داریم به رنگ جلد ساده   . البته پیشمیشویم

 توان یمجلد را    14. رنگ خاکستری همه  هاکتابی  بامعناما  

به سرشت باور نویسنده نسبت داد که کون و مکان را 

را در نظر دارد   هادگاهیدی از  اگسترهو    ندیبینم  دیوسفاهیس

 و به همین خاطر خاکستری زا انتخاب کرده است. 

 

ی، نگاه و انوشته ی هر جابهب ترجیح دادم برای معرفی کتا

انگیزه خود نویسنده را که در مقدمه جلد اول کتاب آمده 

 است، برایتان بیاورم:

-ی کتابی است با عنوان  »مقدمهی حاضر، ادامه» مجموعه

 1998/ 1377ای بر ادبیات فارسی در تبعید«، که در سال 

در زمان نوشتن منتشر کردم. منتها اکنون، نه من همانم که  

یی هاهمانهای موضوع بررسی آن کتاب بودم، و نه ویژگی

هستند که آن زمان بودند. زمانی که نوشتن کتاب »مقدمه 

، کمدست، و  1357...« را شروع کردم، هجده سال از انقالب  

پانـزده سـال از اقـامـت ما و تـولیـد نوشـتار فارسـی در 

ی هنوز نخستین الیهگذشت؛ می های تـازهزیسـتگاه

گریختـگان از اسـارت و اعدام، درصد باالیی از نویسندگان 

یافتگان و تشنگان ی نجاتهای بعدیزد، و الیهرا رقم می

ی ی امروز، به حجم آن الیه، هنوز به گستردگیآزادی

وسته بودند؛ هنوز »نسل دومِ« ما به ینخستین در تبعید نپ

ر ما، نگران زبان فارسی و عرصه نرسیده بود، و ما، اکث

ی نسل دوم بودیم؛ هنوز فریاد درد و خشمی فرهنگ ایرانی

زد؛ هنوز های فارسی حرف اول را میمبهوت در متن

ی کشور مادر نشده بودند؛ هنوز تبعیدیان و پناهندگان راهی

شد؛ هنوز گریز ناگزیر از آثار تبعید در ایران منتشر نمی

-رای اکثریت فرهیختگان درونایران و خودتبعیدی، حتا ب

ی آنان از آثار شد؛ و ارزیابیمرزی ارزشی منفی تلقی می

ی این ی »هیچ« برابر بود؛ یعنی، بیرونهی ما با واژهادبی

ی»تبعید« ادبیات هم، بدون هیچ اما و چرا و شاید، شناسه

و  کرد؛ هنوز نهادهای فرهنگی و سیاسیرا تصویب می

ی اسالمی در میان تبعیدیان و رسوالن حکومت جمهوری 

جانبه، و نیرومند نبودند؛ مهاجران چندان گسترده، همه

کنونی همگانی نشده بود، و »کتاب«   صورتبه هنوز اینترنت  

های رایج در انتقال کالم نوشتاری ی چاپی، رسانهو نشریه

ی ما در سراسر  های دیداری/ شنیداریبودند؛ هنوز رسانه

رسید؛ و »هنوز«های شتان یک دست نمیدنیا، به تعداد انگ

 بسیار دیگر هم هست.

های ذهنیتِ های یادشده، دگرگونیتر از دگرگونیاما مهم

خودِ من است. مخاطب آن کتاب خودم بودم و نسـل 

ی امیدی ی اکنون«؛ با خمـیـرمـایـه»دقیقه بهخـودم، و 

که در درازنای زمان گم شد. مخاطب  نشدنی،تعریف

ی حاضر، اما الزاماً و فقط، خـودم و نسـل خـودم مجموعه

هایی از ی اکنون نیسـت. این بار بر آنم که گوشهو دقیقـه

های اکنونی در تبعید/ مهاجرت را، و ذهنیت خود و نسل

ها، و ها، کنشخبرهایی جسته و گریخته از امیدها، تالش

هامان در مصاف با رویدادهای ایران و جهان را بر  واکنش

 -ها رای تبار خود بنشانم، و برآیند آنشناسیبستر معرفت

گزارش کنم. گزینش این  های آیندهبه نسل -از دید خود

ی راه نیز، نه به خاطر ثبت رویدادهای تاریخی در توالی

نگاران«، بلکه ی »تاریخیکدیگر و گنجاندن خود در زمره

یادِ امید به نزدیک شدن به درک عقالنیت و خِردِ خودبن

های هزاران حاکم بر فرایندهای تاریخـی در نوشته

ی ایرانی در تبعیـد/ مهاجـرت بوده اسـت؛ تا نویسنده

دانـم«ها و ایم، و »چـهآینـدگان بداننـد که »ما« هم بوده

اند، از چه جنسی دانم«های ما چه بوده«ها و »مینـدانـم»

. همین توجه انداند، و در بستر چه شرایطی روان بودهبوده

ی های بررسیگونگیها و چهبه مخاطبِ دور، در چیستی
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از جمله در گزینش قلمروهای آن، در ساختارهای  -حاضر

، و در شناختیی آن، در گزینش رویکرد روشعینی و ذهنی

کننده داشـته اسـت، که در نقشـی تعیین -زبان کاربردی

 کرد. ها اشاره خواهم گفتار به کیفیت آنهمین پیش

 :انگیزه
ی خواستم به یاریدر زمان تألیف کتاب »مقدمه ...« می

»شعر« و »داستان« و »نقد«های فارسی در تبعید بدانم: 

گوئیم؟ درد شدگان از وطن حاال چه می»ما« رانده

های ادبی مشترکمان چیست؟ این درد مشترک، در آفرینش

است؟   شدهای تبیین  و نقدهای ما با چه ابزار ذهنی و عینی

ی بینیم؟ هویت فردی و جنسی و قومیگونه میجهان را چه

-کنیم؟ چه پدیدهگونه تعریف میخود را در متن جهان چه

ای به زیر سئوال  ایم، و از چه زاویههایی را به زیر سئوال برده

هایی از روان  ی انقالب و تبعید در چه زمینهایم؟ تجربهبرده

ی ما، تا چه های تازهدریافتی ما دست برده است؟ جمعی

حد به »شناخت« نزدیک شده، و تا چه حد در هاشوری از 

 ال/ شناخت شناور است؟ایده

ها، ناگفته پیداست که تالش من در رسیدگی به این پرسش

دست باال، من و مخاطب کتاب »مقدمه ...« را به درک بهتر 

 -«  پاسخنزدیک کرد. اما رسیدن به »  هاپرسشاز جوانب  

در قلمرو ادعای من  -اگر چنین چیزی اصوالً ممکن باشد

ی حاضر هم نیست.  کما این که آن نبود، و در مجموعه

ها، هنوز که هنوز است به قوت خود باقی هستند، و پرسش

ی اخیر، به حجم ی دههجانبه های همهبه سبب دگرگونی

را از ها افزوده هم شده است؛ به ویژه اگر قلمرو نگاه آن

ی »متن ژانرهای »شعر« و »داستان« و »نقد«، تا گستره

های این آثار و به ویژه اگر داده فارسی در تبعید« بگشائیم؛

چنان  مان تبارشناسی کنیم.ی فرهنگیرا در متن پیشینه

ی دامان گستردهام. ی حاضر چنین کردهکه من در بررسی

ه های دیگری است کها، خیزگاه پرسشهمان پرسش

در  های متن فارسیها و کمیتها را کیفیتگاه آنجوالن

 
ه در بخش  47 ا این ـک دیـب ای بـع ارهـه اب، درـب ی دو ی این کـت

یح دادهی قراردادیواژه ام. اما همین جا  ی »پیرامون« و »کانون«  توـض

ــاره کنم که این دو واژه جنبه ــی.  باید اش ی »مکانی« دارند، و نه ارزش

های غربی، یعنی، زیـستگاه  ها و فرهنگمنظورم از »پیرامون«، ـسرزمین

ی هر اثر ادبی و تبعید رقم زده است. با خواندن و بررسی

ی اظهار نظرهای ی آن، و با مالحظهتوجه به شناسنامه

وگوهای ادبی، فرهنگی، نویسندگان در نقدها و گفت

ها در ذهن من چنان سیاسی، شمار و اعتبار این پرسـش

وجوی حاضر را برای من به  نی گرفت که انجام جستفزو

ها ای از این پرسشای گریزناپذیر تبدیل کرد. گزینهبایستـه

 کنم: را در این جا مطرح می

سه دهه در کشورهای میزبان، و پس  حدود پس از گذران

های دیگر، این کشورها و آموختن زبان  از آشنایی با فرهنگ

داریم، چرا هنوز به زبان با این مخاطب کم حجمی که 

ها و جستارهای نویسیم؟ چرا، نه تنها در کتابفارسی می

ها و جستارهای نامهآزادمان، بلکه حتا در بسیاری از پایان

-مان »تاریخ ایران و زبان فارسی« را محور جستدانشگاهی

-ی اندکی را که داشتهرا اگر سرمایهـدهیم؟ چوجو قرار می

م، بـرای تأسـیس مـرکـز انتشـارات ایایم یا گردآورده

ی زبان، و کتاب فروشیی فارسـیو رسـانه  فارسـی، نشـریه

ایم، و در درازنای این سه دهه با چنگ فارسـی هزینه کرده

ی  ایم؟ چرا با برگزاری ها را تداوم بخشیدهو دندان آن

»کنفرانس« و »سمینار«، و با نوشتن »مقاله« و »اعالمیه«  

ی امضاء« در برابر مسائل آوری«، یا با »جمعو »بیانیه

-ی ایران، یا دربارهسیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی/ هنری/ ادبی

-ی ایران، هنوز چنین زنده و کوشنده واکنش نشان می

دهیم؟ راه و روش کوشندگان ما برای حل مسائل از کانال 

ی جغرافیایی و کند؟ در این پراکندگیچه ذهنیتی گذر می

مهاجران، به سر این   عمر نسل اول و دوم تبعیدیان/با پایان  

ی حجم انبوه از نوشتار فارسی چه خواهد آمد؟ این مجموعه

ی اخیر در فضاهای عظیم، که بخش چشمگیر آن در دهه

است، در کجا ثبت و ضبط  ی اینترنت منتشر شدهمجازی

به  -ی جهانهای پرشتاب و فزایندهخواهد شد؟ دگرگونی

 های سیاسی/ و دگرگونی  -47رهای پیرامونی« عنوان »مؤث

به عنوان »مؤثرهای  -ی ایرانفرهنگی و ادبی اجتماعی/

ــت،  و منظورم از واژه ان اسـ دـی ــرزمین  اکثرـیت تبعـی انون«، سـ ی »ـک

 ی تبعیدی، یعنی ایران است.  ی نویسندهمادری
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های ، نقد ادبی، متنهای ادبیی آفرینشدر درونه  -کانونی«

ی ی دههو نقدهای سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی سیاسی،

اند؟ این هایی پدید آوردهاخیر )در تبعید( چه دگرگونی

اند؟ چه ابزاری در متن فارسی ایفای نقش کردهمؤثرها با 

ها دست یافت، و توان به جهت حرکت این نقشآیا می

از ی آن را در هر زمینه شناسایی کرد؟ پیامدهای عملی

های تازه در  مورد »ذهنیت آیا دریافتها فراتر، این

-های فرهنگیبسیاری از نوشته  آنسخِن  که    -استبدادزده«

به آن میزان در ادراک ما نهادینه  -کرده ی ما را چراغانی

ی هاداوری کنشِ های ادبی و شده است که در آفرینـش

به بیانی مان نمودی عینی بیابد؟ فرهنگی و سـیاسـی

ورزان  ی روشنفکران و اندیشهآیا در جامعه تر، دقیق

ی ما، »نظـرِ« سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی/ ادبـی/ هنـری

و نهایتاً   شــود؟با »عمـل« تأیید مـی  ،یخواهآزادی و آزادی

توان ادعا کرد که پس از این این پرسشِ بنیادین که: آیا می

های همه تلخ، آرزوی رسیدن به »استقالل همه تجربه

ی فرهیختگانِ دست اندیشه« و فردیتِ خودبنیاد در جامعه

 به قلم ما تحقق یافته است؟ 

ی ی مطالب و طراحیاز زمان گردآوری کنم کهاعتراف می

دانستم که پاسخِ به روشنی می های این مجموعه،فصل

ها نخواهم یافت. ای به این پرسشسرراست و شسته/ رُفته

ها و سمت امیدم بر این بوده است که با تکیه بر ماهیت اما

ی مؤثرهای »پیرامونی« و »کانونی«، و با غوطه و ســو

های فارسی در تبعید، خود و خوردن در چـند و چون متن

از این ی ی جوانبام را، دست کم، به شناساییخواننده

های احتمالی را گویا توانند پاسخ، که میها برسانمپرسش

کنند. بنابراین امید، هدف من از این مطالعه به قرار زیر 

 است:

 هدف:
هایی از گوشه ثبت( 1هدف این مطالعه دو گرانیـگاه دارد: 

پروران، هنرمندان، های کوشندگان، فرهنگها و کنشبینش

های سیاسی، و نویسندگان تبعیدی/ مهاجر در قلمرو متن

در بینش  های ذهنیسازه یشناسایی( 2فرهنگی، ادبی. 

ی بینیاندر تبعید در جه  هایی کهها، و دگرگونیو کنش آن

بدیهی است که دیدن و درک . اندها پدید آمدهآن

ی فرهنگی »دگرگونی«های ذهنی، ما را به تبارشناسی

ی ی خود، هم شناسائیکند؛ و این الزام به نوبههدایت می

ی کانون ما )ایران( و پیرامون ما )غرب( ی فرهنگیپیشینه

حاکم بر کانون ی مناسبات کند، و هم شناسائیرا طلب می

و پیرامون ما در دوران کنونی را. در نتیجه، تا به »ادبیات 

ی حاضر تبعید« برسم، حدود چهار جلد از این مجموعه

ام عرضه شده نوشته شده و به عنوان »مقدمه« به خواننده

 است. 

ی »کانون« و ی فرهنگیی پیشینهشناسایی (1

 »پیرامونِ« ما.

 در زمان حال. ی مؤثرهای پیرامونی شناسایی (2

 ی مؤثرهای کانونی در زمان حال.شناسایی (3

های »فرهنگ موروثی« و ی برآیند سازهشناسایی (4

های ها و کنش»مؤثرهای پیرامونی وکانونی« در بینش

 های غیرتخیلی.نویسندگان متن

های »فرهنگ موروثی« و  ی برآیند سازهشناسایی (5

 ادبی. های»مؤثرهای پیرامونی و کانونی« در آفرینش

ها نیز شامل با این توضیح که، هر یک از این مرحله

های دیگری هستند، که عنوان و محتوای بندها، زیرمجموعه

 اند.های مجموعه را رقم زدهها، و بخشفصل

 دیدگاه:

-های آن ، نشان از پیوند جداییی کتاب و مرحلهکلی  هدف

نم. به بیناپذیری دارند که  بین »زندگی« و »نوشتار« می

ی آن و از شرایط خاص بیانی دیگر، هیچ سخنی را از گوینده

بینم. از این رو، در قلمروهای مختلف این ابراز آن جدا نمی

شده را )که طبیعتًا های اعالممجموعه، هیچ یک از تئوری

ی خاِص ی شرایط زمانی، زیستی، و اندیشگیفرآورده

ام؛ گرچه به ی بررسی قرار ندادهاست(، سنجه تئوریسین

ام. زیرا، در عین حال که دانش ها نزدیک شدهبرخی از آن

تئوریک را به مثابه کلید درکِ زوایای متن، و راهگشای 

کنم، و های دیِد منتقد برآورد میی افقتحلیل، و گسترنده

دانم، تسلط بر آن را یک ضرورت انکارناپذیر در نقد می

ی در یک تئوری ی انسانیگنجانیدن تمامیت هر پدیده

گرایی، بلکه عین خاص را )برای سنجش(، نه فقط جزم

دانم. سنجش ی آن می»جباریت« نسبت به متن و نویسنده
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ی معین، جباریت نسبت به خود متن در قالب یک تئوری

ی معین، مسیر عبور و  منتقد هم هست؛ چرا که یک تئوری

و  ای ذهنیهکند، و راه جهـشابزار کار را به او دیکته می

بندد؛ جباریت نسبت به »متن«  کشـف و خالقیتِ او را می

-هم هست؛ چرا که  کاربرد یک چهارچوب از پیش سـاخته

های متن، برخوردی شـده برای سـنجـش و تحلیل داده

ی مورد سنجش را به نسبت »پرُکراستی« است، و پدیده

-»میسنجد: یعنی، یا بخشی از اثر را  ابعاد معیار )تخت( می

دهد«. به بیانی دیگر، وجــوهی بُرد «، یا کل آن را »ِکش می

گیرد و وجوهی را از بیرونِ اثر به آن  از اثر را نادیـده می

ی از کند. سنجش متن در قالب یک تئوریتحمیل می

شده، افزون بر بریدن و کش دادن عناصر متن، ساختهپیش

که، خودِ  شناختی دارد. چرادر ذات خود، دیدگاهی فرجام

، چه در  ی  افالطون و ارسطوها، چه در نگاه شهودیتئوری

آلیستی«ی هگل،  چه در نگاه »ماتریالیستی«ی نگاه »ایده

-مارکسیسمِ بعد از مارکس، به »سرنوشت مقدر« می

های پست مدرنیستی که علیه حتا تئوری  48انجامند.

یدند تا از سرنوشت مقدرِ مدرنیسم برخاستند، و کوش

شناسی فاصله بگیرند، در ذات خود »فرجام« دیگری فرجام

را پرورش دادند، که از مفهوم سرنوشت مقدر سربرکرده 

 گونه.(است. )خواهم گفت که چرا و چه

توان گفت که کتاب حاضر در قلمرو بنا بر این دیدگاه، می

شناسی« ی »شناختی »نقد فرهنگی«، و در محدودهکلی

ی  گونگیبا  رویکردی  که، جهت حرکت و چهگنجد؛ می

ها، با نظرگاه در رابطه -های هنری، ادبی، و فکری را مقوله
 

( ، اعتقاد به وجود  Teleologyمبنای غایت شـــناســـی )  48

ت. در کیهان د نهایی« در جهان اـس ی»علت و قـص ناـس ی  افالطون و ـش

ی  ، از دیدگاهی ذاتی و غیر عرَضـــی، »وجود خدا« علت غاییارســـطو

تالین جهان برآورد می ود، و در تعبیر اـس م، از دیدگاهی  ـش یـس از مارکـس

ی حرکت  عرَضی و غیرذاتی، و طبیعی، »کشمکش طبقاتی« علت غایی

ه، البته باید  ــ تر در این زمینی بیششود.  برای مطالعهتاریخ برآورد می

ی حیوانات«  ی افالطون، و »ـسرچـشمهبه »فائدو« و »تیمائوس« نوـشته

ی  ه و پرداختهی ارســطو، و به »ماتریالیســم تاریخی«ی ســاختنوشــته

ن   ی مراجعه کرد. اما در این جا برای روـش نفکران روـس متفکران و روـش

د که از دیدگاه   ر الزم باـش یح مختـص اید این  یک توـض وع ـش دن موـض ـش

ت که   ود«. زیرا ممکن نیـس ونده« باید بر اثر علتی »بـش افالطون، هر»ـش

ـهای ـخدایی«  ـهای افالطون، ـبه »عـلتعـلت ـبه وجود آـید. عـلتچیزی بی

-بررسی می -های تکوین آنهای تاریخیها، و زمینهارزش

ی عبور، یعنی گذار مکرر پایانگیکند؛ رویکردی که، بی

 در نتیجه، تاگیرد. را پی می ها از یکدیگر به یکدیگرعلت

-ی »جامعهجایی که به دیدگاه تئوریک من و به حیطه

شود، هیچ یک ی معرفت« در این کتاب مربوط میشناسی

ای به نام ای به نام »جامعه« و باشندهها )باشندهاز پدیده

»متن«(، در حضور و هستی و حرکت آن دیگری، حکم 

-ی انسانی، و خرده»علت غایی« را ندارد. بلکه این دو پدیده

-ها را شکل دادهای که آنهای متحرکِ به هم پیوستهدهپدی

زمان، هم محرک است و هم متحرک؛ اند، هر یک به طور هم

هم تحریک است و هم پاسخ؛ هم »مؤثر« است و هم 

»تأثیرپذیر«؛ هم علت است و هم معلول. و با این تبادل 

کشد. وقفه، بر هر چه »فرجام« است خط بطالن میبی

ی شناسیر این زمینه، الگوهای شـناختی دیگر دنکته

 کاربردی در این مجموعه اسـت، که هیچ »پدیده«ی انسانی

یا »متن«ی را، با معیارهای ضعف، قوت، ایدئولوژی، 

سنجد. چرا ی نویسـنده نمیگرایـش، و شـهرت یا گمنامـی

گرا یا پوپولیست  ها، مستقل از من و مای نخبهکه این متن

لف، »هستی« دارند؛ و درست به همین یا موافق یا مخا

سبب، از اعتبار انسانی برخوردارند؛ و درست به همین سبب 

شناختی یا ایدئولوژیک در های زیبائیباید فارغ از گرایش

درنگ بگویم که البته ها کوشید. بیثبت و شـناخت  آن

کوشش من بر این حال وُ هوا بوده اسـت؛ اما این که تا چه 

 دانم. ام، خودم نمیام آن موفق بودهمیزان در انج

 

دیدگاه او، برای ـشناخت هر   ـشوند. ازهای ـضروری« تقـسیم میو »علت

ــیم ـکه ـبه عـلل ـخدایی ی آن پی ببریم. اـما در عین ـپدـیده، ـباـید بکوشـ

بردن به علل خدایی، باید به علل ناشــی از ضــرورت هم حال، برای پی

آگاه شــویم. این دو نوع »علت« افالطون، در ماتریالیســم تاریخی، به  

ــرورت« و » ــادف« تـبدـیل می»ضـ ــوـند ـکه البـته ـحاـمل نظرـگاه  تصـ شـ

ــت. اما  گرا در برابر نظرگاه متافیزیکیطبیعت ــطو اس ی افالطون و ارس

ــت که در   ــاد طبقاتی اس ــتگاه نظری، همانا تض علت غایی در این دس

دهد و ها یا رویدادها تاریخی را شــکل میمســیر حرکت خود، تصــادف

تم در ن تاریخ را می یـس ازد.  هر دو ـس لب »اختیار« از  ـس هایت امر، به ـس

 انجامند.  انسان و به »سرنوشت مقدر« می
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 :روش
از آن جا که  سمت و سو و ماهیتِ هدِف هر جستار، در 

ی آن جستار نقش تعیین شناختیگزینش رویکرد روش

ی حاضر، عمدتًا، کننده دارد، و از آن جا که هـدف مجموعه

های ذهنی در نوشتار فارسی در تبعید رسـیدگی به کیفیت

ی من در این مجموعه، به شناختیرویکرد روشاست، 

 (Qualitative Research Methods)»رویکردهای پژوهش کیفی«  

گر متعهد است که نزدیک است. در این رویکردها، »تأویل

اندازهای فرِد مورد مطالعه، و این که ی چشماز راه بررسی

گونه کند، و واقعیت را چهگونه تجربه میاو جهان را چه

ابزار مادی در  49بیند، به فهم و ادراک او دست یابد.«می

های نوشتاری، و روش پژوهش کیفی، کلمات، بافتارِ متن

های فرِد مورد مطالعه هستند. به بیانی دیگر، از مصاحبه

وجوگر به نیروهای طریق تحلیل این مواد است که جست

های درونی، احساسات، یابد که ایدهداری دست میمعنی

طف، و کاًل، بینش و کنش فرد یا افراد مورد مطالعه را عوا

اند. از آن جا که در علوم انسانی، هدف تحقیق با رقم زده

روش کیفی، همانا » درک عمیق رفتار انسان و شناخت  

-جست 50انـد«،دالیلی است که آن رفتـار را پدید آورده

های هر نمونه، در آغاز به گونگیی چهوجوگر، با مطالعه

-رسد، و سـپس، بسـامد شباهتها میدرک  تک تِک نمونه

های یک گروه اجتماعی را در های موجود در نمونه

دهد؛ به طوری که، ی کل گروه دخالت میشناسایی

های تمامیت گروه را ترین ویژگیها، مهمی نمونهمجموعه

کند. در نتیجه، وجه کاربردی این روش، بر نمایندگی می

ی »نمونه«ها استوار است. اسـتفاده از اساس بازگشایی

ها را نادیده روش کیفی، البته بدان معنا نیست که کمیت

های استدالل، به  آمار و ام، بلکه در برخی از بزنگاهگرفته

 ام. ارقام نیز رجوع کرده

ی »زمان« ی روش، مسئلهی قابل یادآوری در زمینهنکته

 
49  Steven J. Taylor & Robert Bogdan, Introduction to 

Qualitive Research Methods, New York: John Wiley & Sons, 

Inc, 1998, p 3. 

زیر، که از جمله منابع های  چنین نگاه کنید به کتابتحقیق کیفی، هم ی روشدر زمینه

 اند: ی من بودهمورد مطالعه
❖ Charles C. Tagin, Constructing Social Research: 

The Unity and Diversity of Method, New York: Pine 

Forge Press, 1994. 

ژوهش کیفی«، است: در رویکردهای »پژوهش کمی« و »پ 

ی معین و مکان معین وجوی علمی در چارچوبِ دورهجست

ام تا در این چارچوب گیرد؛ و من هم کوشیدهصورت می

گفتار حرکت کنم. )پیرامون این موضوع در همین پیش

ی ی من در مجموعههای ذهنیام.( اما پرشتوضیح داده

ی، نیستند. یعن  شناختیهای روشحاضر تابع این محدودیت

ی سخن در ذهن دارم به تمامی تا تصویری که در هر زمینه 

ترسیم شود، در یک مبحث معین، از فراز یک زمان به زمانِ 

-های امروز، به فراز و نشیبام: از فراز و نشیبپریده  دیگری

های دور وُ نزدیک؛ وَ از ی گذشتههای نقطه به نقطه

روز وُ امروز ی فرداهاشان، که دیها، به نقطه نقطهگذشته

ی افت و با همه -ی منباشند. زیرا که،  گوهر مورد بررسی

در درازنای زمان تپش داشته است. نه این که  -خیزهایش

آن را »ازلی« و »ابدی« بپندارم، بلکه از آن رو که آغاز و 

انداز من پیدا نیستند؛ یعنی که خاستگاه پایانش در چشم

نیست. کما این که، تا  انداز من زمانمندآن گوهر، در چشم

وجوهایم ندیدم، پیوسته را در روند جست  /این خط شکسته 

 -های ساختاریی بازنویسیبا همه -ی حاضرکارِ مجموعه

 به جائی نرسید.

 ی مجموعه:ذهنیعینی و  ساختارهای  

 ی حاضر، هر آن چه را که با نام »متن ( در مجموعه1

ام، وجو راه دادهجستشود، به قلمرو شناسایی می فارسی«

»مقدمه«های ی ما« و در فرازی به عنوان »شناسنامه و در 

 ام.ی این کار پرداختههامتعددِ این مجموعه به چرائی

ی حاضر ی مجموعهترین کاستیهمین جا باید به بزرگ  (2

اعتراف کنم، و اشاره کنم که زبان »فـارسی«، تنها زبانی 

اند. از تبعـیدی خـود را با آن بیان کردهنیست که ایرانیـان  

ی دوم و با رواج اینترنت، صدها متن در های دههمیانه

های آذری، کردی، و عربی در های مختلف به زبانزمینه

تارنماهای ایرانیان منتشر شده است، که من به سبب 

❖ Karen Golden-Biddle and Karen Locke, Composing 

Qualitive Research, second edition, Thousadn Oaks: 

Sage Publishers,  2007.  

50  Steven J. Taylor & Robert Bogdan, Introduction to 

Qualitive Research Methods, New York: John Wiley & Sons, 

Inc, 1998, p. 4; Karen Golen- Biddle and Karen Locke, 

Composing Qualitative Research, Thousand Oaks, London, 

New Delhi: Sage Publisehers, 2007, pp. 9-24.  
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ام. این ها محـروم بودهها، از خـواندن آنندانستن این زبان

شود که هائی هم میالبته شامل متن غبن بزرگ، 

مانند  -های غیرایرانینویسندگان تبعیدی/ مهاجر به زبان

-اند. گرچه »پوزشپدید آورده  -فرانسوی و آلمانی و سوئدی

کند، اما جز این از من خواهی«، این کاستی را جبران نمی

 کاری ساخته نیست.

 ی حاضر،  سی وی مجموعهمایهدرست است که دست( 3 

اما،  ؛پنج سال متن فارسی در تبعید/ مهاجرت است

ی من باید به یاد داشته باشد که »سی و پنج سال خواننده

ای که، ام؛ و به گونهمتن فارسی«، تا آن جا که من خوانده

-دغهـاند؛ و فارغ از دغ ها در ذهنیت من بازتابیدهاین خوانده

های روز فهای روز، استنباط خـود را از حری تکرارِ حـرف

هایی مایهام. من در جلدهای این مجموعه به بنبازگفته

های بسیاری ی گذشته در متنام که در طول سدهپرداخته

های من از این اند، که گزارشتوصیف و تحلیل شده

یک »صفر« بزرگ جلوه تواند میها ها، در برابر آنگفتمان

-ها و مقالهکتاببه ویژه که در روزگار کنونی، افزون بر  کند.  

و تحلیل پیرامون تک تک  گزارشهای چاپی ، صدها 

ها و رویدادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، شخصیت

های تاریخ ایران و جهان، ی دورهی این دوره، و همهفرهنگی

ها ی اینترنت شناور است، و هر یک از آندر فضای مجازی

گیرد. می وجوگر قراربا یک فشار انگشت در اختیار جست

ها، هر نوع ادعای ، مرور سریع من بر این گفتمانبنابراین

ی حاضر ی مجموعهنگاری« را از دوش ژانرشناسی»تاریخ

 گیرد. برمی

توانم ادعا کنم که درصد باالیی به جرأت می( با این همه،  4

آوری از ام، و انبوه سرسامهای تبعیدیان را خواندهاز متن

ها( را در زمان تدوین ی آنهایی دربارهها )یا یادداشتآن

ی که ام. اما به حکم روشی حاضر در اختیار داشته مجموعه

های هر از بین انبوهی از متن ام،وجو برگزیدهبرای جست

. در نتیجه، امبررسیدهگفتمان، فقط یک یا چند نمونه را 

ی ام، همههایی که در این مجموعه به تحلیل گذاشتهنمونه

ام. هایی نیستند که در سی و پنج سـال گذشته خواندهمتن

ترین ها، یکی از فرسایندهکنم که گزینش نمونهاعتراف می

های کار من در تدوین این مجموعه بوده اسـت. و بخـش

ی تبعیدی/ مهاجر که اثری از همین جا، از صدها نویسنده

امده، پوزش ام، اما نام و اثرشان در این کتاب نیها خواندهآن

خواهم. همین کاستی، در عین حال، هر نوع ادعای می

ی متن فارسی در تبعید« را نیز از دوش شناسی»کتاب

 دارد. ی حاضر برمیی مجموعه ژانرشناسی

احتیاط باید ام که: »ی بیهقی را در نظر داشتهاین گفته( 5

کردن نویسندگان را در هرچه نویسند، که از گفتار باز توان 

یستاد و از نبشتن باز نتوان ایستاد و نبشته باز نتوان ا

ها ی حاضر، طول بازگفتدر مجموعه گردانید.« از این رو، 

زیرا که فشرده کردن ام. را از حد متعارف بسیار فراتر برده

های انتقادی و تحلیلی، نظرات نویسنده، به ویژه در متن

گر از متن،  لهمواره این خطر را همـراه دارد که ادراک تحلی

 ی متن در نظر داشته است. دقیقاً همانی نباشد که نویسنده

اگر به اصل  -ی کتابدر نتیجه، با این هدف که خواننده

های بلند، هم نسبت به از بازگفت -ها دسترسی نیابدمتن

ی متن مجال داوری داشته زبان و دیدگاه و آراء نویسنده

چنین شد که حجم   های من. وباشد، و هم نسبت به داوری

-ی من تنها نیست، و در همی مجموعه، نوشتهفیزیکی

 ی دیگر پیکر گرفته است. ی صدها نویسندهسرایی

ی یک ی شبکه( تا پیوند پارامترهای تشکیل دهنده6

ام که در هر مبحث، یا دست گفتمان حفظ شود، کوشیده

ی بین ی هاشوریی هر مبحث، محدودهبندیکم در جمع

ترهای آن نادیده باقی نماند. این روش، هم به وسـواس پارام

های متقابل و من در نشان دادن و تأکید کردن بر رابطه

ها« پاسـخ داده است، و همایندِ »مؤثرها« و »تأثیرپذیری

ها و حتا بندهای مجموعه ها و فصلهم، به برخی از بخش

 ها،هویتی مستقل بخشیده است؛ به طوری که، هر یک از آن

ی مجموعه، قادر است با تمامیتی جدا از متن سراسری

دار، سخن مرا به خواننده منتقل کند. این وسواس، معنی

البته به تکرار برخی از مفاهیم نیز انجامیده، که ممکن است 

ی کتاب را به زیر سئوال  در نگاه نخست، انسجام ساختاری

وار، در رابطه  ام که این تکرارهای اشارهببرد. اما امیدوار بوده

دهم، و نیز در گفتار ارائه میبا »دیدگاه«ی که در این پیش

ی خود را مستدل  رابطه با »هدف« کتاب، ضرورت وجودی

 کنند. 
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بندی«های این مجموعه نیز یکی از نکات قابل ( »دوره7

اشاره است. در هر دو رویکردهای »پژوهش کیفی« و 

، یکی از پژوهشی موضوع  ی تاریخی»پژوهش کّمی«، دوره

عناصری است که پژوهنده باید در نظر بگیرد؛ به ویژه اگر 

وجو گسترده باشد. البته از دیدگاه ی موضوع جستدامنه

های تاریخی را به نسبت ی شناخت، دورهشناسیجامعه

تحوالتی که در مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 

کنند. می بندیآید، تقسیمی یک جامعه پدید میاقتصادی

به ویژه در درانای   -های تبعیدی دورهبا این وصف، مرزبندی

اگر هم ممکن باشد، به دو علت، دقیق و  -و پنج سال سی

-عاری از چون و چرا نخواهد بود. نخست این که، »مجمع

تبعیدیان/ مهاجران ایرانی، به معنای   51الجزایر نامتصل«

با این وصف، با   شـود.دقیق کلمـه، »جامعه« محسـوب نمی

ترین مشخصاتِ مشـترک، و البته باز هم با توجه به کلی

ی ی ناپیوسته، واژهتسـامح، برای نامیدنِ این پدیده

-ام. علت دوم، این اصل جامعه»جامعه« را به کار برده

های تاریخی، تابع یک شناختی است که ظهور و افول دوره

که همواره بخشی   ی زمانی نیستند. چرانظام  مرزبندی شده

کند ی در حال گذار ظهور میی بعد، در دامان دورهاز دوره

ی ی دورهشده، در حاشیهی سپریو بخشی از یک دوره

های یابد. مدت این بخشها ادامه مینوظهور تا مدت

ی دقیق گیریقابل اندازه -ایبا هیچ معیار علمی -هاشوری

الزم، به فراخور موضوع  های  نیستند. از این رو، من در زمینه

ام ی قراردادی را بـه خوانـنـدهبندیمـورد بحث، نوعی دوره

های قراردادی، در عین بندیام. این دورهمعـرفی کـرده

ی  ای در زمان به نقطه ی من )از نقطههای ذهنیحال، پرش

 اند. دیگر( را مهار نکرده

های ی حاضر بر »اندیشه«( با این که در مجموعه8

ام، های درازدامنی داشتهکوشندگان سیاسی در تبعید درنگ

ی هر های سیاسی«، »گرایش سیاسیاما »تاریخ سازمان

-در »سازمان  سیاسی  /های فلسفیسازمان«، تفاوتِ گرایش

، مطلقًا در تبعیدهای سازمانی« های سیاسی«، و »انشعاب

ن اند. چرا که در ایی شناخت من در این کتاب نبودهسوژه

 
 ام.به وام گرفته این اصطالح را از منصور خاکسار  51

ها، نه از بضاعت علمـی/ اطالعاتی برخوردارم، و نه زمینـه

هایی را طلب هدف کتابـم درنگ طوالنی بر چنین مقوله

 کند. می

های من در این بندیها و جمعبسـیاری از تـحلیل( 9

ی من در رسیدن مجموعه، گواهان گویایی هستند بر ناتوانی

ی من در نیبه پاسخ معین و مشخص، و مخصوصاً بر پریشا

شده. اما از آن جا که   «بینیپیش»های از پیش،  امـر داوری

نوشته شده است، یک   درد تاریخیاین کتاب، با مُرکّبی از  

وجوی خنثا هم نیسـت. )بر عبارت »درد تاریخی« جست

کنم تا آن را از سوزِ »سوگواری« جدا کرده باشم. تأکید می

ه را پشت سر اندیشم که آن مرحلزیرا خودم چنین می

های آکادمیک رسم جاری بر این است  ام.( در پژوهشنهاده

ی پژوهشگر پشت بافتار اثر و که آراء و باورهای شخصی

پنهان بماند. اما من، در جای ذهنیتی سرد و خنثا پشت 

در  -ی خودجای این مجموعه از بروز دردهای تاریخی

های های احتمالی، و داوریهای پرسش، پاسخقالب

ی شروری که زیرا به نظر من، در زمانه  ام.ابا نکرده  -موضعی

وجو، در خالء کنیم، نقد و تحلیل و جستما آن را زیست می

ی شور وُ تپش  وُ تقال برای شناخت، وَ درغیاب نبض تپنده

، و در حضور ترس از پرسیدن، و در غیاب جرأتِ ورود داوری

وس قلم است وُ بس. ی فرهنگی، افسبه قلمروهای ممنوعه

از آن رو که به معنای واقعی »از هر طرف که  -با این همه

وجوی در سراسر این جست -رفتم جز وحشتم نیافزود«

ام/ هایم یافتهوُرفته برای پرسشبلند، نه پاسخی شسته

ام. البته ارائه دادهام و دیدهام، و نه »راه حلی« عرضه کرده

که مسئولیت خود را در مورد   این یادآوری را بدان نیاوردم

دهم کمرنگ کرده باشم؛ نظرهائی که در این کتاب ارائه می

یا، راه هرگونه نقد و سنجش را بر آن بسته باشم. در هر دو 

های خود، مورد برعکس است: من، در برابر تک تک داوری

های مسئول و پاسخگو هستم. و برای این که لغزش

در کنار خودِ مجموعه، به  ی من در این مجموعه،احتمالی

های »نقد« تاریخ گزارش شود، سنجش آن را از مسئولیت

 دانم.در زبان فارسی می
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 کاربرد زبان:

ام که از »زبان آکادمیک«، از کوشیده در نوشتار حاضر

-های نظریهکاربرد واژگان تخصصی، و از بازگفتِ تئوری

پردازان )که معموالً »غربی« هستند( تا حد ممکن 

ام، ودداری کنم. در موارد اندکی که از این کار ناگزیر بودهخ

ی هر یک از در خود متن، یا در زیرنویسِ وابسته، درباره

ام. و نیز، با هدف رسـیدن به ها توضیح الزم را ارائه دادهآن

تری از مخاطبان، مسـئولیت انتقال معناها را طیف گسترده

ی خودم، در زمانه ام کهی نثری گذاشتهمصرانه به عهده

شود. در نتیجه، در هنگام نوشتن »نثر مُرسَل« برشمرده می

این کتاب، فقط کافی بوده است که واژه/ مفهوم مورد نیازم، 

ی زبان فارسی گره خورده باشد، و در قالب نحو به پیکره

ی فارسی  ،جمله، رسالت معنا را از عهده برآید؛ خواه این واژه

شه در زبان »عربی« داشته باشد، خواه »سره« باشد، خواه ری

ای باشد ی غیرفارسیهای »غربی«، و خواه کالً واژهدر زبان

که در زبان فارسی جا افتاده است. به عنوان مثال در مورد 

ای ی »پسا مدرنیسم« )واژهاخیر، به جای کاربرد واژه

غیرفارسی با پیشوندی فارسی(، از اصطالح »ُپست 

 ام. کردهمدرنیسم« استفاده 

ها ی بازگفتی زبان، به »ترجمه« ی دیگر در زمینهنکته

ام که تا حد ممکن از منابع شود. گرچه کوشیدهمربوط می

های این فارسی استفاده کنم، اما مأخذ برخی از بازگفت

های دیگر( نوشته، به زبان انگلیسی )اصیل یا ترجمه از زبان

ا به زبان فارسی هاست، که شاید تاکنون بسیاری از آن

ها را در جا که من این ترجمهترجمه شده باشند. از آن

ام، تطبیـق صفحـات و پیدا یا اگر داشـته  -اماختیار نداشـته 

های هایی که در درازنای سالیان از کتابکردن بازگفت

 -گیر بودانگلیسی یادداشت کرده بودم، کاری بسـیار وقت

ام. بدیهی اسـت که اختـهها پردی بازگفتخود به تـرجمه

گردانی، ضمن پذیرش مسئولیت در انتقال معنی، این نویسه

 کند.ی تـرجمه را ادعا نمیایهای حرفهظرافت

 :ی مجموعهساختمان فیزیکی
در  وگرفت، ( این مجموعه، ابتدا »سی سال« را در برمی1

های من از یک سو، و با وسواس -جلد تدوین شد؛ سپس 5

جلد،  7به  -یدادهای مهم تاریخی از سوی دیگربا وقوع رو

-ی بخشجلد رسید؛ که هر بار، سازواره  14ترها به  و سپس

ای ی مجموعه و هر جلد آن، آرایش تازهبندیندی و فصلب

-ی عینی و ذهنیکرد، و تا به انجام رسد، زندگیرا طلب می

؛ به ویژه که نگارش آن، به دالیل غلتاندی مرا در خود می

تلفِ شخصی )مانند بیماری و عمل جراحی، نقل مکان مخ

-از سنت لوئیس میزوری به تگزاس، و »نوه داری«( با وقفه

دری های متعدد انجام شد. از فراوردهای خطرناک این دربه

ی این مجموعه، که من در هنگام ویرایش نهائی  سهمین ب

تفاوت خط )دبیره( خودم را در جای جای آن دیدم و فرصت 

 ها را نداشتم. ی آنیکنواخت کردنِ همه

ها«ی هر جلد این مجموعه چنان که بخش »یادداشت( 2 

-آکنده اسـت از نشانی  آنفهرستِ مأخذهای  دهد،  نشان می

ها ، به آنی دوبارهی تارنماهائی که حتا خود من در مراجعه

؛ چه رسد به »مخاطب دور دست«ی که برای دست نیافتم

ی بنا بر پیشنهاد کتابخانه  -دارم. در نتیجهاین کتاب در نظر  

ام تا تاریخ انتشار هر متن در تارنما کوشیده  -ی امریکاکنگره

یا تاریخ بازدید آن را، در  -اگر در دسترس بوده -را

همین ی خود بنویسم. ی متن مورد استفادهشناسنامه

شناسی«ی مراجع خود مشکل سبب شد که از درج »کتاب

 خودداری کنم.  در این مجموعه

ای«ی این مجموعه، آن را  های مرحلهی »هدفبر پایه( 3

ام:  جلد اول، پس از مروری در تقسیم کردهچهارده جلد  به  

ذهنیت تبار ایرانی، به آراء روشنفکران دوران انقالب  

نگاه  ، و محمدرضا شاه پهلوی، رضا شاه پهلویهمشروط

ی نخست و دهه 1357ام. جلد دوم، انقالب سال کرده

گیرد. در جلد سوم، جنگ ی اسالمی را در برمیجمهوری

»عفو عمومی«، ایران و عراق، کشتار زندانیان سیاسی، 

های زنان، ها، جنبشوگوی تمدنجنبش اصالحات، گفت

کارگران، دانشجویان و نسل بعد از انقالب را، به عنوان 

گذارند، هائی که بر بینش و کنش تبعیدیان اثر میزهسا

ی  ام. در جلد چهارم، پس از مروری در پیشینهبررسی کرده

های »پست ی »غرب«، گفتمانتاریخی/ فرهنگی

های »مدرنتیه«(، های برآیش آن )بحرانمدرنیسم«، انگیزه

ی کمپ »کاپیتالیسم/ سوسیالیسم«، »فروریزی

ی اطالعات« را، زی«، »تکنولوژیساسوسیالیسم«، »جهانی
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باز به عنوان »مؤثر«هائی بر بینش و کنش تبعیدیان، 

ی جلد پنجم، گفتمان ام.  موضوع محوریبررسیده

»روشنفکر و روشنفکری« است که مبحث »کانون 

گیرد. جلد ششم نویسندگان ایران در تبعید« را نیز در برمی

به سبب طول  ام، کهرا به »ادبیات سیاسی« اختصاص داده

ام. در بخش کالم، آن را به دو جلد جداگانه تقسیم کرده

های اپوزیسیون در جنبشنخست، نهادهای مقاومت و 

»نقد  هائی ازدر بخش دوم، به نمونه و ام؛را بررسیده تبعید

. جلد امپرداختهو نظر«های کوشندگان سیاسی در تبعید 

ها »خاطرات زندان«، »نامه،  »ادبیات زندان«  با عنوانهفتم،  

شدگان«، »شعر و هنر زندان«، »نقد های اعدامنامهو وصیت

و نظرِ« تبعیدیان پیرامون »خاطراتِ« یکدیگر را در بر دارد. 

به یادمانِ »درگذشتگان در تبعید« اختصاص  جلد هشتم،

نامه«، دارد. جلد نهم، شامل ژانرهای »داستان«، »نمایش

های دیگر«، و نامه«، متن تبعیدیان »به زبانیلم»ف

های های ادبی« است. در جلد دهم، شاخه»گردآورده

سرائی« و »طنزپردازی« در شعر سرائی«، »ترانه »کهن

ی ام. جلد یازدهم، به شاخهفارسی در تبعید را بررسیده

»نوپردازی« در شعر تعلق دارد. جلد دوازدهم، یکسره به 

دو به رد. اما  به سبب طول کالم آن را نیز »نقد« تعلق دا

هائی است ام؛ که اولی، شامل گزارشتقسیم کرده جلد

«، »مراکز  نهادهای ادبی/ هنری» »نقد ادبی«، پیرامون

های نقد و پژوهش ، »نمونه«های ادوارینشریهانتشاراتی«، »

و در بخش دوم از جلد دوازدهم در تبعید.     ی ادبی«و نظریه

ام. این پیرامون چهار گفتمان« را پی گرفته نیز »نقد

ها عبارتند از: »هویت ملی«، »زبان و خط فارسی«، گفتمان

متعلقاتِ مربوط به هر یک از  »دین«، و »جنسیت«؛ با همه

 این چهار گفتمان.  

*** 

کنم که در این جا، سخن گفتار تأکید میدر پایان این پیش  

است، که ضمن استقالل،   بر سر چند قلمرو گسترده از دانش

آیند و به یکدیگر نیرو میلغزند، از یکدیگر بربر یکدیگر می

 
ــر  گـفت و گو با آلوین تافلر: نـگاه تازه به آینده،    5252 منتشـ

ی وحیدرـضا نعمتی، منتـشر «، ترجمهdigitalmpqـشده در تارنمای »

ــده در ـتارنـمای »آیـنده  ــت اردی 6نگر« در ـتاریخ شـ   26) 1386بهشـ

بخشند. و در این تعامل مدام، خود مداومًا از درون می

ی کنونی، که به قول شوند. به ویژه در زمانهدگرگون می

ها و داوریآلوین تافلر، متفکر امریکایی، »بسیاری از 

تواند اساس حقایقی است که میهای ما، بر گیریتصمیم

 52فردا تغییر کند و چه بسا همین حاال منسوخ شده باشد.« 

در نتیجه، شناختن و شناساندن تمام ابعاد هر یک از 

قلمروهای مورد بحث، اگر هم به طور کامل میسر باشد، نه 

ی ادعای من. ی حاضر بوده است، و نه در حیطههدف نوشته

ها ای که از هر یک از این گفتمانفشردهبنابراین، تصویر 

  به  –ی تأثیری بوده است که ام، در محدودهارائه داده

 و  کنشگران کنش و بینش بر هامقوله این  -من استنباط

ها اند. با این توضیح که، استنباطنهادهفرهیختگان تبعیدی 

ها ی دانشی است که در آن قلمرونیز برخاسته از محدوده

-فرهنگیی ذهنیت  ها، از صافی. منتها این آموزهامآموخته
ی من شخصیهای اند؛ با عناصر تجربهی من گذشته

ی مرا های ذهنیاند؛ شاکلهاند؛ باز سازی شدهدرآمیخته

اند؛ و به نام »ادراک«، در کیفیتِ »استنتاج«ها یا ساخته

»استنباط«های من دخیل هستند. و من، با این که در حال 

ی  نمایاندن نمودهای این ادراک )البته با پشتوانه حاضر، در

ی »حرف آخر« استدالل( پافشـاری دارم، اما نه مدعی

دانم. هستم و نه حق تجدید نظر را برای خود منتفی می

گفتار اشاره کردم،  این چنان که قبالً هم در همین پیش

چه که   ی آنهمهی آن چه که هست و بیمجموعه، با همه

بود، خود، نمودی است از بینش و کنش عضوی از یباید م

ی نویسندگان ایرانی در تبعید، که من باشم. اگر جامعه

گفتار را در خوانش ی این مجموعه، مفاد این پیشخواننده

سراسر مجموعه در نظر بگیرد، و با توجه به هدف اعالم 

های آن نظر کند، این »نمود« را به شده، بر تحلیل گفتمان

 «بیند.ی میروشن
جلد کتاب  14برای آشنائی خوانندگان با محتویات کلی 

که در انتظار  "روایتی از ادبیات فارسی در تبعید"

 شود: عنوان هر جلد، در ذیل ذکر می انتشار است،

 (:   2007آوریل 

 
www.ayandehnegar.org/page1.php?news_id=1991 
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 جلد اول: کیستیِ ما  -

 فهرست جلد اول

 کیستیِ ما

 سپاسگزاری

  پیش گفتار مجموعه

 مقدمه

 فصل اول:

ی پیشینه  فرهنگی: مقدمه -بنیادین تاریخیهای سازه

 )ایران( «کانون »ما

 فصل دوم:

 های ناتمام ایرانانقالب 

 انقالب مشروطه 

 رضاشاه پهلوی

  محمدرضا شاه پهلوی

  بندیجمع
 نامنامه 

 

 جلد دوم: پایان پادشاهی و آغاز جمهوریِ اسالمی -

 

 فهرست جلد دوم

 اسالمیی پایان پادشاهی و آغاز جمهوری

 
 فصل اول 

 گفتار جلد دوم پیش

  1357انقالب سال 

 (یاهلل خمینی اسالمی )تا درگذشت آیتجمهوری

 فصل دوم

 گریز از ایران )مروری سراسری( 

 های تحول ذهنی )مروری سراسری( نشانه

 تبعیدیان/ مهاجرانی بندیگروه -ی تبعید/ مهاجرت بندیدوره

 کانونیان و »ما«، »ما« و کانونیان )مروری سراسری( 

 نامنامه 

 های کانون ماجلد سوم: چیستی -

 فهرست جلد سوم

 های کانونِ ماچیستی

 

 گفتار پیش

 مقدمه  -های دگرگونی: مؤثرهای کانونیسازه

 جنگ ایران و عراق

 ، کشتار بزرگ( 67کشتار زندانیان سیاسی )قتل عام 

 ایهای زنجیرهکانون نویسندگان ایران و قتل

 »جنبش اصالحات« 

 »عفو عمومی« 

 ها«، رخنه در اپوزیسیون تبعید  وگوی تمدن»گفت

 نسل دوم انقالب در ایران

 های دانشجوئیجنبش

 های زنانجنبش

 های کارگریجنبش

 »جنبش سبز«

 ایایران هسته

 ی اسالمی ) مروری کلی(سال حکومت جمهوری

     نامنامه
 ی ما های پیرامون ما + شناسنامهجلد چهارم: چیستی -

 :فهرست جلد چهارم

 ی ما شناسنامه  -های پیرامون ماچیستی

 

 فصل اول: 

 مقدمه  -های دگرگونی: مؤثرهای پیرامونیسازه

 ی پیرامون »ما« )غرب( پیشینه

 پست مدرنیسم 

 های آن »مدرنیته« و بحران

 های علمی نظریه

 ی نوین شناسیزبان/ روان

 کاپیتالیسم و کمونیسم 

 های پست مدرنیسم  پیامد اعالمیه

  Globalizationجهانی سازی 

 تکنولوژی 

 های آن مدرنیسم و وابستهی پست بندیجمع

 ها« »تصادم تمدن

 فصل دوم:

 ی »ما« شناسنامه  
 »ما« در زیستگاه تازه )مروری کّلی( 

 نامنامه 
+ تبعید در و خانه در ایران نویسندگان کانون  جلد پنجم: -

 روشنفکری و روشنفکر گفتمان

 فهرست جلد پنجم
روشنفکر و کانون نویسندگان ایران در تبعید، گفتمان 

 روشنفکری
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 فصل اول
 مقدمه 

 »کنا« در تبعید((کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 انجمن قلم ایران در تبعید )»پنا« در تبعید(

 ی »کنا« و »پنا« در تبعیدبندیجمع

 ی کانون نویسندگان ایران در تبعیدنامه

 فصل دوم 

  
 مقدمه  -ی »کنا«چهار کتاب درباره

 »تاریخ جنبش روشنفکری« تألیف مسعود نقره کارکتاب 

 کتاب »یاس و داس«، تألیف فرج سرکوهی

 نویسندگان ایران« تألیف محمدعلی سپانلو کتاب »سرگذشت کانون

 کتاب »حدیث تشنه و آب«، تألیف منصور کوشان

 ی چهار کتاببندیجمع

 سوم فصل

 مقدمه -روشنفکر و روشنفکری
 و گفتمان روشنفکر و روشنفکری عباس میالنی

 های عباس میالنیو اندیشه ناصر زرافشان

  های عباس میالنیو اندیشه ناصر رحمانی نژاد

 « ی کتاب »نگاهی به شاهدرباره چند برخورد با عباس میالنی

  های عباس میالنیچون و چرا با اندیشه

 روشنفکری و گفتمان آرامش دوستدار

 های آرامش دوستداری اندیشهدرباره اطبائیسیدجواد طب

  های آرامش دوستداری اندیشهدرباره محمدعلی مرادی

  های آرامش دوستداری اندیشهدرباره ش. واالمنش

  های آرامش دوستداری اندیشهدرباره زادهعلیرضا مناف

 های آرامش دوستدار چون و چرا با اندیشه

  به یورگن هابرماس ی آرامش دوستدارنامه

 و روشنفکران  گلستانابراهیم 

 بندیجمع

    نامنامه

 

 های سیاسی در تبعید(: جنبش۱شم )جلد ش -

 فهرست جلد ششم )بخش ا(
 جنبش های سیاسی در تبعید

  مقدمه -های سیاسی جنبش

 ی ایران های سیاسی: نهضت مقاومت ملینهادهای پایداری جنبش

 ی مقاومت ایران ملیهای سیاسی: شورای جنبش

 ی حرکت اپوزیسیون ادامه

 های سیاسی: جنبش سپیِد براندازی جنبش

  81های سیاسی: منشور جنبش

 خواهانسازمان جمهوری  -های سیاسی: اتحاد جمهوری خواهانجنبش

 های سیاسی: جنبش رفرانُدم جنبش

 خواهانِ دمکرات و الئیک های سیاسی: جمهوریجنبش

 ی: جنبش آذربایجان های سیاسجنبش

 ی ایران های سیاسی: شورای ملیجنبش

 های سیاسی: اتحاد برای دمکراسی در ایران جنبش

 ی ایران های سیاسی: جنبش سکوالر دمکراسیجنبش

 بندی جمع

     نامنامه

 

 (: نقد و نظر سیاسی2جلد ششم ) -

 (2فهرست جلد ششم )بخش 
 نقد و نظر سیاسی در تبعید

 فصل اول

   نقد و نظرهای سیاسی: مقدمه

  «ی »سوسیالیسم واقعاً موجودپیرامون فروریزی

 ها در درون یک جنبش برخورد گرایش

 های سیاسی با یکدیگر ها و جنبشبرخورد سازمان

 های سیاسی با عضو منتقد برخورد سازمان

 و مهدی بازرگان  ی شاپور بختیارنخست وزیری، 1357پیرامون انقالب  

   ی تیرگان«از »کنفرانس برلین« تا »جشنواره

 فصل دوم

 خواهی« پیرامون »جمهوری

 ی اسالمی در اپوزیسیون تبعیدی ی جمهوریپیرامون رخنه

 نقد تئوریک با تمرکز بر مارکسیسم 

 پیرامون »جنبش اصالحات« و »روشنفکران دینی

   تاریخ و پیرامون تاریخ

 ی نظامی به ایران پیرامون احتمال حمله

 پیرامون »جنبش سبز« 

 جمع بندی 

 نامنامه 
 

 جلد هفتم: ادبیات زندان -

 

 فهرست جلد هفتم 
 ادبیات زندان
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   مقدمه

 فصل اول  

 خاطرات زندان: کتاب 

  خاطرات زندان: تک نگاری

 های زندانیان سیاسی نامهها و وصیتنامه

 شعر و هنرهای دیگر زندان  

 فصل دوم 

 نقد و نظر: مقدمه  

 پیرامون »توبه و تواب« 

 « 67پیرامون »کشتار 

 پیرامون »ایران تریبونال« 

 سازمانی:پیرامون روابط درون 

 « ی محمود محمودینامه»ویژه   

 داد ...« ی »دادِ بیپیرامون مجموعه

 های دیگر« ها...و سالکتاب »از آن سالپیرامون 

 ی تهران« پیرامون کتاب »زندانی

 ی بازخوردی چهار مقاله

 فصل سوم 

 وگو پیرامون زندان و خاطرات زندان گفت

 گریز از ایران 

 های زندان کتاب شناسی

 فهرست خاطرات زندان: کتاب و جزوه 

 فهرست خاطرات زندان: تک نگاری  

 ، گزارش، و یادمان فهرست نقد، پژوهش
 نامنامه 

 

 تبعیدجلد هشتم: درگذشتگان در  -

 فهرست جلد هفتم 
 درگذشتگان در تبعید

 

 مقدمه -درگذشتگان در تبعید

 درگذشتگان در گذرگاه گریز:  

. کیوان نظری  –  حامد سمیعی  -  محمد رهسپار  -  علی موسوی  ها:نمونه

 نفر شناخته شده( 4)

 قربانیان ترور در تبعید: 

بیژن   -غالمعلی اویسی  –  اکبر طباطبائیعلی  –  شهریار شفیقها:  نمونه

عبدالرحمن  – عطاءاهلل بای احمدی – اکبر محمدیعلی – فاضلی

 سروش کتیبه  -شاپور بختیار  –  سیروس الهی  –  کاظم رجوی  –  قاسملو

فتاح  – نوری دهکردی -صادق شرفکندی – عبدالرحمن برومند –

ابراهیم   –  ()کورش آریامنش  رضا مظلومان  –  زادفریدون فرخ  –عبدلی  

 نفر( 18تربتی. )

 در تبعید:  هاخودکشی

محمدحسین  –)مریم(  فرشته بوزچلو – کاظم امیری ها:نمونه

حسین  – رضا پهلویعلی – پهلوی لیال – پروانه مرضیه – بهرامیان

منصور  – هومن خوئی – خاکسار منصور – حسن )لر( – جامعی

 کامران  –  محمود صناعی  –  خلیل رحمتی )کاک خلیل(  –  خبریخوش

مجتبی  – میرزازاده نیما – اسالم کاظمیه – نیوشا فرهی – فرمانده

 نفر( 21. )مهرداد یلفانی -یگانه ناصر – حسن هنرمندی – میرمیران

هنرمندان درگذشته در مقدمه -درگذشتگان به مرگ طبیعی

 تبعید: 

 درگذشتگانِ قلمرو موسیقی: 

 – طوفان -سوسن - عماد رام -جهان - بانثمین باغچه ها:نمونه

 -داوودنی مرتضی -تورج نگهبان -مهستی -منوچهر -مرضیه - کتایون

 نفر( 15. )هدیه -هایده -ویگن - مرتضی ورزی

 درگذشتگانِ قلمرو هنرهای نمایشی: 

 – خسرو پرویزی –رضا بیک ایمانوری  –پال بابال آشوربنی ها:نمونه

 یداهلل شیراندامی –  شهید ثالث سهراب  –  زهری  ایرج –  پرویز خطیبی

 – امان منطقی – بیژن مفید – محمدرضا فاضلی – فرخ غفاری –

 نفر( 13). رضا بدیعی – خلیل موحد دیلمقانی

 درگذشتگانِ قلمروهای معماری و هنرهای تجسمی: 

بهمن  – محصص اردشیر – آبادیعباس جاللی سوسن ها:نمونه

 نفر( 3. )محصص

 درگذشتگانِ قلمرو ارتباطات، ژورنالیسم:

 نورالدین ثابت ایمانی – مجید تهرانیان – اسماعیل پوروالی ها:نمونه

 محمود عنایت – محمد عاصمی –حسن شهبار  -محمد درخشش –

 – گرگین ایرج – زاده کاوه منوچهر – ژاله کاظمی – تورج فرازمند –

 – اسداهلل مروتی – مرزبانرضا  -منوچهر محجوبی – محمود گودرزی
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 داریوش – هوشنگ وزیری –امنون نتصر  – زادهمصطفی مصباح

 نفر( 19. )همایون

 درگذشتگانِ قلمروهای مختلف سیاسی/ اجتماعی: 

 – هاشمیحسام بنی – لوئیز باغرامیان – بازرگان پوران ها:نمونه

 آذر درخشان  –یداهلل خسروشاهی    –  شناسمینا حق  –  ثابتیان  منوچهر

 – راضیه غالمی شعبانی  –  اکبر شالگونیعلی  –  مهرانگیز دولتشاهی  –

مهرداد  – امیرهوشنگ کشاورز صدر – کاظمی بهزاد – صدری شجاع

 نفر( 16. )خلیل مؤمنی – زادهداوود منشی – مشایخی

، پژوهش، نقد، ترجمه، داستاندرگذشتگانِ قلمروهای شعر، 

 نشر

ژاله  -پرویز اسالمپور - برهان ابن یوسف -هوشنگ ابرامی ها:مونهن

 -()ا. پایا پرویز اوصیاء -اکبر اکبریعلی -نادره افشاری -اصفهانی

 بیگی  اصغر بهرامعلی  -  امین بنانی  -آلیشان  لئوناردو  -پورسیروس آرین

 صادق چوبک - جمالی منوچهر -زادهمحمدعلی جمال -پروین ایرج -

کمال   -  رعیت  بهزاد  -کارو دردریان  -داریوش  روشنک  -اردوان داوران  -

 -مهدی سحابی - غالمحسین ساعدی - داود رمزی -صفائی رفعت

 -محمدعلی صفریان -اهلل صفاذبیح -حامد شهیدیان - الدین شفاشجاع

 داریوش - فریدون فریاد -علویبزرگ  -حسین ضیائی -علی صیامی

 -لقائی ستار  -کوشان  منصور  - سیما کوبان -  بیژن کارگر مقدم -کارگر

ربیع مشفق  - مسکوب شاهرخ -تقی مدرسی - محمدجعفر محجوب

تیرداد   -  نادر نادرپور  -اصغر مهاجرعلی  -)و. م. آیرو(  وریا مظهر  -همدانی

 نفر( 45. )فریدون هویدا - نصری

  نامنـامـه:  

های + به زباننامه نامه + فیلمجلد نهم: داستان + نمایش -

 هادیگر+ گردآورده

 فهرست جلد نهم 
 هادهگردآوری دیگر، هازبان، به نامهلمیف، نامهشینماداستان، 

   گفتارپیش

    مقدمه 

  های ادبیی زخم در آفرینشماندگاری

 فصل اول:  

 )مروری سراسری(  رمان و داستان بلند در تبعید

 در تبعید  بلند هایها و داستاناز رمان ایفشرده فهرست

 مقدمه   -رمان و داستان بلند در تبعید

 بلند:  و داستان های رماننمونه

»ناتنی« از  ---- پورپارسی »بر بال باد نشستن« از شهرنوش

»داستان مادری که دختر پسرش شد« از قلی   ---مهدی خلجی

»گدار« از  ---- »انجل لیدیز« از خسرو دوامی ---- خیاط

 ---- ها« از محمود فلکی»سایه ---- آبادیحسین دولت

»فریدون سه  ---- خوانند« از رضا قاسمیها می»وردی که بره

 «.»آثار اکبر سردوزامی ---- فیپسر داشت« از عباس معرو

 فصل دوم:  
 داستان کوتاه در تبعید )مروری سراسری( 

 های کوتاه ای از داستانفهرست فشرده

 مقدمه  -های »تَرکشی« داستان

 های ترکشی: های داستاننمونه
»آرزو، دیو، ملول«، از پروین  ----»بیلی« از سودابه اشرفی

»سرگذشت  ---- »نقل قهوه«، از بیژن بیجاری ---- باوفا

مانم »من می ----پور ی فقیر« از شهرنوش پاررسینویسنده

 ---- »کاج«، از خسرو دوامی ---- و ...«، از فرامرز پورنوروز

»غروب اول  ---- »خوشوقتم سالوادور کاسادا«، از زاون

--- »بژی«، از بهروز سیمائی---- پائیز«، از اکبر سردوزامی

-  »مالقات«، از شهال شفیق  ----  »کاچی«، از فلورا شباویز  -

»صبح موالی به  ---- »رِویه ران«، از رضا شهرستانی ---

 ----  »زرد«، از فریبا صدیقیم ---- خیر«، از سردار صالحی

های مادر«، از الهام »آینه ---- »جاده«، از عزیز عطائی

ها »گل  ----»گوزن، گوزن«، از داریوش کارگر  ----  قیطانچی

»مرگ یک   ----  خریدم«، از بیژن کارگر مقدمرا من باید می

ای در رختخواب »غریبه ---- یق«، از بیژن کارگر مقدمرف

«، از مهرنوش مزارعی x»مادام    ----  من«، از مهرنوش مزارعی

های »لحظه  ----  ی شغال«، از وریا مظهر )آیرو(»قهقهه  ----

»گرگ«، از مرتضا  ---- خاکستری«، از قباد مهاجرانی

»خطی آبی بر کاغذهای زردشده«، از شکوه  ---- میرآفتابی

»التهاب«،  ---- »شاعر«، از مسعود نقره کار ---- میرزادگی

»آرزوهای دم مرگ«، از حسین   ----  دخت نورمنشاز شیرین

 .آذرنوش

 های ادبی: جنگ ایران و عراق در آفرینش

رمان »خسرو خوبان«   ----  رمان »شمایل مانا« از مختار پاکی

مشت« از ایرج ای در  ی »پروانهنامهنمایش  ----  از رضا دانشور

ی »حرکت با شماست نامهنمایش ---- جنتی عطائی

داستان کوتاه »عرعری برای  ---- مرکوشیو« از رضا قاسمی

داستان کوتاه »نوبت« از  ---- شما« از یاشار احد صارمی

 داستان کوتاه »جا به جا« از علی حسینی  ----  ود برزگرمسع

 قواره ...« از نسیمی بیی کوچهداستان کوتاه »قصه ----

-- آبادیداستان کوتاه »آفاق« از حسین دولت  ---- خاکسار

داستان کوتاهِ  – داستان کوتاه »سربازها« از پرویز رجبی --

داستان کوتاه »پرستوهای   ----  »ننه خرامان« از فوزیه رجبی
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داستان کوتاه »جنگ گوجه   ----  سنگی« از پریوش سیم و زر

های آخر« داستان کوتاه »ماه ----فرنگی« از ناصر شاهین پر

ی صبح« از داستان کوتاه »سپیدی ---- از محمود صفریان

 ارگرداستان کوتاه »زغال« از داریوش ک ---- کیوان فتوحی

 ---- آذرداستان کوتاه »آن واقعه« از حسین نوش ----

 ---- زادهداستان کوتاه »دائی در زندان« از پیمان وهاب

خسرو  ---- مینا اسدی ---- شعرهائی از:  رامین احمدی

ماندانا  ---- یداهلل رؤیائی ---- بهزاد رزاقی ---- باقرپور

- رضا شنطیا  -- ع. شفق---- فرامرز سلیمانی ---- زندیان

-- شهیار قنبری ---- لیال فرجامی ---- عباس صفاری ---

 .مجید نفیسی ---- حبیب محبیان --

 فصل سوم:

 مقدمه   -هنرهای نمایشی در تبعید

 جستارهای وابسته به هنرهای نمایشی 

 ای از آثار نمایشی فهرست فشرده

 فصل چهارم: 

 های دیگر تبعیدیان و زبان

 های ادبی در تبعید گردآورده

 نامنامه  
 سرائی+ طنزپردازیسرائی+ ترانهجلد دهم: شعر فارسی: کهن  -

 دهم جلد فهرست

 پردازیزطن ،  سرائترانه ،  هنسرائ :شعر

 :اول فصل

 سراسری( )مروری 57انقالب  از پس فارسی شعر

  تبعید در شعر دفترهای از گزینهای فهرست 

  مقدمه -تبعید در فارسی شعر هایشاخه

 :دوم فصل

 مقدمه  -تبعید در سرائیکهن

 سرا  » کهن «»نیمایی« سرایانِ 

 باقرپور، * غالمرضا ایزدی، * ژاله اصفهانی، * رامین حمدی،اها:  نمونه

 چیمه، جاللی * سیروس بینا،* مهناز بدیهیان، * پروین باوفا، * خسرو

 آذر خواجوی، * ایرج خادمی، * حسن حسام،  * )سیحر .م( محمد 

 رساپور، * بهزاد رزاقی، * راوی * محمد ذکائی،* اسیماعیل خوئی، *

 نسرین ایرانی، رنجبر * شیرین رضویان، *  )پگاه .م( مهرانگیز

 جهانگیر فر، صداقت * امیر سهند( * ساقریچی،( اهلل   فضل روحانی،*

 مقامی،قائم * عطائی، مسعود * منیر طه، * علیرضا زاده،طبیب *

  * رضا مقصدی، * محمود کیانوش، * محمود کویر، * شاهین

 وجدی، * سرور نیّری، * نادر آزرم ( * نادرپور، .م( میرزازاده، نعمت

 سعید یوسف، * اسماعیل وفایغمائی، * شاداب

 تبعید در سرائیترانه :سوم فصل

  مقدمه -تبعید در سرائیترانه

 * ایرج عطائی، جنتی * پروین باوفا، * مسعود امینی،  :هانمونه

 * مسعود عطائی، *زویا  زاکاریان، * اکبر ذوالقرنین، * ایرج خادمی،

 تورج نگهبان، * شهیار قنبری، * اردالن سرفراز،

 تبعید در طنزپردازی :چهارم فصل

  مقدمه -تبعید در طنزپردازی

  تبعید دومِ نسل طنزپردازان

 امید – جبرانی  )مازیار( ماز – امینی  مَکس - احتوت دَن  :هانمونه

 پیوند – خاقانی مهران – جوان ریموند –جلیلی

 اسالم – رضائیان سیروش – ندیخرس ) شاپرک( شاپی – خرسندی

 مهران  -قصری تهران– عطاران رضا – صالحی اسماعیل – شمس

 – وثوق شیال  -نیاورانی ) مایک( میشائیل – نوربخش زهرا – مرادی

 تیم همایون

 تبعید اولِ نسل طنزپردازان

 هادی  -تنکابنی فریدون  -پزشکزاد ایرج  -پوراسدی بیژن  :هانمونه

 منوچهر   -مسعود عطائی -صیاد پرویز   -رحیمی حمیدرضا   -خرسندی

 .فرسی بهمن  -محجوبی

  نامنامه

 ی نوپردازیزدهم: شعر فارسی شاخهجلد یا -

 فهرست جلد یازدهم 
 شعر: نوپردازی

 اول فصل

 مقدمه   –در تبعید  «شعر نو»

 ائی از نوسرایان:هنمونه

آشوری،   - ، امیرحسینافراسیابی – مینااسدی،  - ، هادیابراهیمی 

جام برسنگ،  - پورنوروز، فرامرز - بیگناه، روشنک - آقائی، مانا - علی

 خاکسار، منصور  -  خاکپور، افسانه  -  حکاکیان، رؤیا  -  چگنی، ژاله  -طاهر

 - زندیان، ماندانا )بابائی( - زرهی، حسن - رحیمی، حمیدرضا -

 -  ، عباسصفاری -  صدیقیم، فریبا  -  شفافی، مصطفی  -  سیمائی، بهروز

فرجامی،   -  (عسگری، میرزاآقا )مانی  -  عزیزپور، بتول  -.  ضیائی، معصومه

 - فلکی، محمود - فالحتی، مهدی )م. پیوند( - فرمند، رضا - لیال

 - ، زیباکرباسی - قهرمان، ساقی - .قهرمان، ساسان -نور، احمدقاضی

 - محب، رباب - گیالنی، فریدون - کلباسی، خلیل - کشفی، صمصمام

 - میرآفتابی، مرتضا - موسوی، نجمه - مساعد، ژیال - محمدی، شیدا

 . هوله، مریم - نوری عال، پرتو - نوری عال، اسماعیل - نفیسی، مجید

 دوم فصل

   مقدمه -« سرائیی »آزادشعر »نو« شاخه

 هائی از آزادسرایان:نمونه

 ، یداهللرؤیائی  -  رحیمی، سهراب  -  ، افشینبابازاده  -  ، یاشاراحد صارمی 
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 مازندرانی، سهراب  -  سلیمانی، فرامرز  -سرفراز، جالل  -  زرین، علیرضا  -

 - )محمد فاضلی( نانام -مظهر، وریا )م. آیرو( - مدل، محمدحسین -

 .یکتائی، منوچهر - زاده، پیمانهابو

 پست مدرنیسم در آفرینش های ادبی

 های ادبی در تبعید: آفرینش

 بندیجمع

 نامنامه
 های ادبی، (: نقد و تئوری۱دهم )جلد دواز -

 بخش اول :فهرست جلد دوازدهم

 نقد ادبی 

 
 مقدمه   -در گذرگاه نقد ادبی

 فصل اول:

 مروری در نقد ادبی در ایران 

 ( 1357تا  1330های علوم انسانی در ایران )ای از کتابگزینه

  1357نقد ادبی در ایران تا سال 

 مقدمه  -57نقد ادبی در ایران پس از انقالب 

 ( 1392تا  1357های علوم انسانی در ایران )ای از کتابگزینه

 ل دوم:فص

 مقدمه  -نقد ادبی در تبعید

 نهادهای ادبی/ فرهنگی در تبعید 

 انتشارات فارسی در تبعید  

 مقدمه   -های ادواری در تبعیدنشریه

 های ادواری در تبعید ی نشریهفهرست تفصیلی

 مقدمه  -ی ادبی در تبعیدنقد، پژوهش، و نظریه

 ای از منتقدان و پژوهشگران ادبی در تبعید فهرست فشرده

 ی ادبی در تبعید های نقد، پژوهش، و نظریهنمونه

 نامنامه  

 

  (: نقد پیرامون چهار گفتمان اجتماعی.2جلد دوازدهم ) -

 

 
53  

 فهرست جلد دوازدهم: بخش دوم

 نقد پنج گفتمان فرهنگی/ سیاسی/ اجتماعی

 مقدمه –نقد پیرامون پنج گفتمان 

 نقد در قلمرو »هویت ملی« 

 نقد در قلمرو »زبان و خط فارسی« 

 های قومی« نقد در قلمرو زبان/ هویت و »اقلیت

 نقد در قلمرو »دین« 

 مقدمه  -های دینی«در قلمرو »اقلیت

 های دینی« به ترتیب تاریخ های آثار »اقلیتنمونه

 مقدمه  -نقد در قلمرو »جنسیت«

 های نقد و نظر »عشق و جنسیت«، نمونه

 مقدمه  -ی جنسی«خواهی/ دگرباشیجنس»هم

 های نقد و نظر خواهی«، نمونهجنس»هم

 های دگرباشان جنسی نشریه

 مقدمه  -اروتیسم

 های نقد و نظر اروتیسم، نمونه

 های ادبی اروتیسم در آفرینش

 ی مجموعه پایانه

 نامنامه   

دقت کنید، فقط خواندن فهرست چهارده جلد کتاِب  اگر

فارسی در تبعید« نیاز به دقت دارد و  اتیادب»روایتی از 

اندیشه. کاری که نیازمند گروهی از پژوهشگران بوده را یک 

 ن یقیبهی زیادی از عمرش انجام داده و هاسالنفر با صرف 

لیحه م"دستان خانم    جانیهمدور از کاستی نخواهد بود. اما  

و برایش سالمت و بهروزی آرزو  فشارمیمرا  "گُلتیره

که با این کار سترگ بخش بزرگی از تاریخ ادبیات  کنمیم

فارسی در خارج و داخل ایران را که خودش اصرار بر  

ی بعدی هانسل تبعیدی بودن آن دارد را برای همیشه به 

آفرینش به  همهنیازمان،  درگذرهدیه داد تا مباد که 

 53اموشی سپرده شوند. فر
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 ریچارد برادی

 
 

 زندگیِ رسوای چارلی چاپلین و استعداد بیکرانِ

 مندیهنر

 ترجمه فارسی: گیل آوایی

 

چاپلین گفته است: چارلی چاپلین در نقش یک ولگرد،   پسرِ 
شخصیتی ست که براستی در وجود پدرم بود. شخصیت 

 فیلمهای صامت که هرگز بزرگ نشد. پسرکی در 
 

گیراترین کتاب سینمایی  "آرشیوهای چارلی چاپلین "

فصل است. کتابی که برگزیدنِ نمونه ای در آن امکانپذیر 

(. این آرشیو به اندازه یک چمدان 54)انتشارات تاشن  نیست.

کوچک و  وزنِ چهارده پوند با کتابی  پانصد و شصت صفحه 

بخوبی بسته بندی شده است.  ای شفاف و ضخیم که 

 یتصاویرمتنهایی زیبا و هنرمندانه و  گنجینه ای ارزشمند با  

 .را در بر می گیرد چارلی که شرحِ زندگیِ  ،خیره کننده

که مهارتها و  فیلمسازی گنجینه ای برای بزرگداشتِ

استعدادهای هنریش فراتر از جنبه های تاریخ سینمایی 

  جهان است.

ویرایشگرِ کتاب، که ده فصل از پانزده فصل ، 55دانکن پُول

کتاب را نیز نوشته یا در نوشتن آن همکاری نموده در 

 
54 Taschen توسط  1980نام یک ناشر آلمانیست که در سال

ِبنِدیکت تاشین در شهر کلن آلمان تاسیس گردید. ضمنن این واژه در 

ستیکی( هم می زبان آلمانی گویا به معنی کیسه ) بویژه کیسه پال

باشد  و در زبان عامیانه، به کسی گفته می شود که در حِد اعالی 

 حماقت و ولگردیست.

برای اینکه   "نخستین خط از معرفی) مقدمه اش( می گوید  

به شما نشان داده شود چارلی چاپلین فیلمهایش را چگونه 

، و او که به اسناد فوق العاده ای برای بازسازی "ساخته است

با محفوظ داشتنِ سپاس از برادران    "اشته است،  دسترسی د

، خانواده "57درایدِن ویلرو  56چاپلین سیدنیناتنیش 

و کسانی  دانکنو  سیدنیچارلی این اسناد را در اختیار 

که با او همکاری می کرده اند، گذاشته است، اما دخالت 

 بلکهآنها بنظر نمی رسد که در ماهیتِ کتاب دخیل بوده، 

زندگی شخصی چاپلین به گستردگی تاثیر پذیرفته بیشتر از  

است. از جمله جنبه های جنایی و رسوایی ها و جزئیات 

 خنده دار اوست.

 
کتاب، اگر حتی بدون تصاویر منتشر می شد، یعنی فقط با 

مجموعه ای از متون گسترده آن بود، باز جنبه های اساسی 

انکارِ ای از استعداد هنری و در هم آمیختگیِ غیرقابل 

 1889زندگیِ چارلی چاپلین را ارائه می نمود. او در سال 

زاده شد.  کودکیش در لندن با فقرِ آزار دهنده ای همراه 

بود. پسرِ زنِ هنرمندی تالشگر بود. چارلی نخستین کارِ 

نمایشی اش را در سن چهارده سالگی گرفت که موفقیت 

 1910شادیبخشی در سالنهای موسیقی بود و در سال 

در سفری سه ساله به ایاالت  متحده   58کارنو  فرِدهمراه با  

و  لورل) بعدها با نام 59اورل استنرفت. عضو دیگر گروه، 

55 Paul Duncan 
56 Sydney Chaplin 
57 Wheeler Dryden 
58 Fred Karno 
59 Stan Laurel 
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ر کشتیِ عتیقۀ چارلی اعالم (، حضورشان را د60هاردی

 کردند

چارلز روی نرده کشتی ایستاد و دستانش را با حرکتِ 

امریکا  "داد و اعالم نمود:  دراماتیکش بسوی خشکی تکان

من می آیم ترا تسخیر کنم! هر زن و مرد و کودکی نام مرا 

 "!61چاپلین اسپنسر چارلزبر زبان خواهد راند: 

آن را تهدیدآمیز می دید اما   62لورل سخنی گزافه آمیز، که  

،  1913حقیقتِ نهفته در آن بزودی درک شد. در سال 

ام مهم و سرنوشتسازی از  ، تلگر63فیالدلفیامدیر شرکت در  

 دریافت نمود:  64کیستن سِنِت َمکنمایندۀ استودیو 

، یا چیزی مثل آن، 65چافیندر شرکت شما مردی بنام "

 "هست

چاپلین از حقوق صد و پنجاه دالر در هفتۀ استودیو کیستن  

به وجد آمد اما از خودِ فیلمها کمتر شاد شد. او به برادرش 

 نوشت:   سیدنی

حقوِق سی و پنج پوند در هفته چیزی نیست که از آن  "

خوشحال بود اما من فقط می خواهم پنج سال با آن کار 

کنم سپس تا آخر عمر مستقل خواهیم بود. من شدیداً پس 

  "انداز خواهم کرد

، همکارش در استودیو 66کانکلین چسترچاپلین به 

 کیستن گفت:

کنم که سینما  می خواهم از کار دست بکشم....فکر می "

  "یک خواستِ گذرا باشد.

اما یک ماه پس از قراردادش، پس از یک یک آغاز ناپیگیر 

 در کیستن، او خودانگیزانه و بطور تصادفی، 

با جلیقه ای تنگ و  67ارباکل فَتی راسکوشلوارِ گشادِ 

را انتخاب کرد. سپس   ارباکلکوچک و کالِه لبه دارِ پدر زنِ  

گرفت سبیل کوچکی هم بگذارد که طبیعتاً چاپلین تصمیم  

 
60 Laurel and Hardy 
61 Charles Spencer Chaplin  
62 Laurel  
63 Philadelphia  
64 Mack Sennett’s Keystone Studios  
65 Chaffin  
66 Chester Conklin  

آن زمان چارلی بیست و  "سنِ او را بیشتر نشان می داد

  -چهار ساله بود

 می گفت:

 "بی آنکه حالت چهره ام را پنهان کنم "

از شخصیتها هیچ نمی دانستم اما لحظه ای که لباس "

پوشیدم، لباس و آرایش، از من شخصی درست کرد که بود. 

م او را بشناسم. و با گذشت زمان به صحنه من شروع کرد

  68قدم گذاشتم و او کاماًل متولد شد. وقتی من با سنِت

روبرو شدم، درباره شخصیت و چگونگیِ راه رفتن و قیافه 

گرفتن آن فکر کردم، عصا را می چرخاندم و پیشاپیش آن 

رژه می رفتم. ایده های شیرین کاری و نمایشهای خنده دار 

 "نم می رسیدند.بیشتر به ذه

 چارلز چاپلین جوان در مورد آوارۀ ولگرد گفت: 

همۀ این شخصیت ولگردِ آواره در جایی در ژرفای درون  "

پدرم بود که رها شد. این در واقع روی دیگر شخصت پدرم 

بود، پسری کوچک که هرگز بزرگ نشد، آواره، گرسنه اما 

سریع   همیشه برای نگهداری و پشتیبانی از خودش کارهایی

انجام می داد و  باهوش در جاخالی دادن از سنگی که به 

سویش پرتاب می شد و پس زدنِ دیگران و وانهادن شرایط 

بد به گردن دیگران و برای دیگران بود. برایش مهم نبود 

  "چه کسی می افتاد تا زمانی که خودش ایمن و سالم بود. 

می خواست شخصیت سینمایی موردِ  69کیتن باستر

 رش را در چارلی بیافریند: نظ

چارلی ولگردی که با فلسفۀ ولگردی بود. دوست داشتنی   "

چنان که بود، اگر فرصت می یافت می دزدید. دوست 

  "کوچک من، مردِ زحمتکش و درستکاری بود

اما فلسفه ای هم داشت و با آن جاه طلبیها و ایده های 

ضوع آگاه چاپلین هم مقاومت می کرد. او عمیقاً از این  مو

شد که ایفاء نقش بصورتی انتزاعی و جدا از فیلمها و ریتمها، 

اصوالً در کل جنبه های ساختِ فیلمها وجود ندارد. از این 

67  Roscoe “Fatty” Arbuckle  کمیدین، کارگردان و فیلمنامه نویش مشهور

ویکیپدیای   <(1933جون  29 -1887مارس  24امریکایی در فیلمهای صامت) 

 انگلیسی 
68  Sennett  .اسم پسریست و در لغت بهمنی گستاخی و بی پروایی در پیروزیست

 اسم یکی از کارگردانان سینما 
69 Keaton  = Joseph FrankBuster Keaton  ژوزف فرانک کیتن با نام حرفه

ایِ باستر کیتن هنرپیشه، کارگردان، تهیه کنند و فیلمنامه نویس و بدلکارِ سینمایی 

  بود.
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رو چاپلین داستانها و تهیۀ فیلمهای خودش را در دست 

گرفت و خودش کارگردان، فیلمنامه نویس و حتی ویرایشگر 

 فیلمهایش شد.

ریباً بالفاصله چهره ای مشهور شد.: بعنوان ولگرد، چاپلین تق

 . بوداوجگیری نجومیِ شهرت و خوش شانی 

از این رو هنرمندیش به موازات نقدشناسانه اش نیز چنین 

 یک منتقد نوشت: 1915شد. در سال 

او زاده شد آنقدر بخنداند که ادیسون زاده شد اختراع کند   "

  ".و همینطور زاده شدن تولستوی در دنیای ادبیات بود

 منتقد دیگری افزود: 

شبی نشستن در خانه ای با هزازان نفر و شبی دیگر در  "

تنهاییش می توانست سکوت و سکونی از پِی بودن در آن 

هیاهوی جمعی، حس کند. شناختی عمیق تر چنانکه 

 "نیایشگری بیش از یک کمدین بود.

در مورد سرنوشت   70روی آن کشتی  1910چاپلین، در سال  

نه اش در ایاالت متحده که در انتظارش بود، شاید پیروزمندا

شوخی کرده باشد اما وقتی به رویای ابتداییش در زمینه 

استقالل مالی تحقق بخشیده بود، محدودۀ چیزی را 

 باگسترش داد که استقالل می توانست معنی دهد. 

خودانجام دهیِ کارهایش، آزادیِ هنریِ غیرقابل پیش بینی 

وسعت شکوفایِی جوانه هایی شد که هنوز ای همراه نمود که  

الهام بخش هنر اولیه سینما است. همانطور که شخصیتِ در 

پردۀ سینمایی اش را  توسعه می داد، در همان حال حِس 

صریح و بی خدشۀ خود از آنچه یک ندای هنریش بود، بیان 

می کرد. اگر چه میدانِ دید و وسعتِ فیلمهایش، در گذرِ 

وعِ نقِد اجتماعی، لحنِ آشوبگرانه،  و بی پروایی و موض

 مهارتهای دقیقِ کارهایی که او انجام می داد، اهمیت داشت.

چاپلین به طرز شگفت انگیزی ثروتمند شد و ثروتش را 

او از پیش می  1918ابزاری برای هنرش نمود. در سال 

دانست که نمی توانست بر اساسِ جدولِ کاری، فیلمهایی 

رو خود صاحب استودیوی  خودش شد، آزاد  بسازد، از این

برای ساختن  و تمام را ناتمام نمودن، توسعه داستانهایی 

بداهه گویانه) از جمله صحنۀ فیلمهایی که او هرگز استفاده 

نمی کرد(، فیلم برداریِ پیگیر دوباره و بی امان، و جستجوی 

 
 آمریکا)م( کشتی مهاجرت به  70
71   chorus girl )دختر یا زن جوانی از یک گروه همخوانان)کُر 

ایده هایش با کاِر مداوم) از جمله دویست فیلمبرداری که 

شد(. او می  "عصر جدید "بازخوردهای مشهور در فیلم  از

توانست پولها را در فیلمهایی که مناسب می دید و خود می 

خواست هزینه کند بی آن که الزم باشد به رئیس استودیو 

پاسخگو باشد. او گفت که می دید شکل تازه ای، نوع تازه 

 "ای از موسیقی دیداری بیافریند

یم  آگاهانه و آشکار مسئولیت فیلم او با تصم  1922در سال  

 هنری را پذیرفت: 

  "زنی در پاریس "

در برداشت آزادانه ای از رسوایی زندگی واقعی زنِ جوانی 
که حاال بانوی بزرگ طبقه اشرافی  71همخوانان یک گروهِ

نامیده می شد، بنام مردکی  خودش را کشت. درامایی که 

نویسنده وکارگردانی   به یک نووِلِ جدی می ماند. و چاپلین،

که نقش اصلی در آن ایفاء نمی کرد بجز در لحظۀ اندکی از 

آن که نقش حاشیه ای خودش بود. یکی از ستارگانش، 

گفت که اگرچه یک فیلم  صامت بود،   72ِمنجُو ادولف

چاپلین اصرار داشت که گفتارِ ما در فیلم دقیقاً همانی باشد 

پیشتر، هرگز هیچ یک از ما که نوشته شده بود، چیزی که 

چنان کاری نکرده بودیم. اینطور بود چون او می خواست  

کلمات دقیقاً همانی باشند که در چهره ها ثبت می شدند 

  "و می توانستند به آسانی توسط بینندگان دریافت شوند.

چاپلین، استادِ ایفاء نقش در فیلمهای صامت، فیلمهایی با 

  "آوازخوانِ جاز"ام گفتار را رد می کرد که بن

 "73چراغهای شهر "پخش می شد. او فیلم  1927در سال 

عصر  "منتشر شد( و  1931ل را ساخت) در سا

به زبانی   -(، بعدها، نشانه های ولگرد1936در سال  )"جدید

اما چاپلین آن را مطرح  -که چاپلین خودش آفرینندۀ آن بود

ای گفتارها نمود اگر چه او ممکن بود نیاز به همراهیِ صد

باشد. ولگرد هرگز حرف نمی زد) و هرگز هم حرف نزد(. 

نمی خواست از زمان عقب بماند، چاپلین به فیلمهای با صدا 

دیکتاتور  "روی آورد و فیلمهایی از آن دوره را ساخت: 

هیتلر را به سُخره گرفت. هرچند او هرگز ولگرد را  "بزرگ

72 Adolphe Menjou 
73 City Lights  
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دیگرِ یک شکوه  دوباره بازی نکرد. او خودش را به نقشهای

 م( داد:-بهم ریخته) از شکل افتاده

، نقش دو گانۀ هیتلر مثل "دیکتاتور بزرگ "در فیلم  "

دیکتاتور و سلمانیِ ولگرد بهودی، در نخستین فیلم پس از 

ریش آبی   " -اقای مردو – 74وِقدو ِمسیو "جنگ جهانی 

 دیزیره) براساس زندگیِ واقعی هنری "بسیار تحریف شده

به او  76ولس اورسنقاتل، که ایدۀ داستانش را  75لندروِ 

 داده بود.(

آرشیو چارلی چاپلین، نیز جنبه های زندگیِ شخصی او را 

با حزئیات نشان می دهد: روابط جنسی و ازدواج با زنان 

جوان زیر سنِ معمول، تالشهایش برای دوری از رسوایی و 

الر به  پیگردهای قانونی) همانطور که بیست و پنج هزار د

پزشکی پرداخت تا گواهِی سن جعلی برای یکی از بچه 

هایش صادر کند(، جزئیات انجام طالقهایی که از رسانه ها 

، 1940دور نگه داشته شدند: و درخواستهای پدرانه، در دهه  

محروم کرد،    1945که او را از اعالم برای سناتوری در سال  

 نویسندۀ تاریخ می نویسد: 77فینی. ایکس.اف

را مطرح کرد   -  536اس.-الیحۀ    78النجر  ویلیامسناتور    "

و دادستان عمومی را برای برسی و تحقیق در آن فراخواند 

تا مشخص کند که بخاطر رعایت نکردن قانون آیا چاپلینِ 

 17، 16بیگانه به جرم تجاوز، یا به فساد کشاندن دختران 

ن می همچنی  فینیسالۀ امریکایی باید از کشور اخراج شود.  

او با  -شاید انگیزۀ نهانی هم داشته بود. النجرافزاید که 

گروه نئونازیها در ارتباط بود. اما اتهام از اینکه صحت داشته 

 باشد، تردید وجود داشت. 

اتهام تجاوز جنسی علیه چاپلین با اتهامات دیگری درباره 

در آن   طرفداریِ سیاسی او دنبال شد. چاپلین، اگر چه هنوز

زمان یک تبعۀ بریتانیا محسوب می شد و از نظر سیاسی در 

ایاالت متحده فعالیت می کرد و پیوستگی جنگ در سال 

 
74 Monsieur Verdoux 
75 Henri Désiré Landru 
76 Orson Welles 
77 F. X. Feeney 
78 William Langer 
79 James Agee 
80 Calvero  خودِ چارلی نوشته، تهیه و کارگردانی و   1952فیلمی کمدی/درام که

 ) گفتاوری از ویکیپدیای انگلیسی(  <بازی کرده و آهنگ آن را نیز ساخته بودد.

به نفع  1933را تبلیغ می کرد و از رادیو در سال  1918

معاملۀ جنگ برنامه هایی پخش می کرد، همبستگی با 

اتحاد جماهیر شوری در جنگ جهانی دوم را تبلیغ می 

او متهم به پناه دادن به  همفکرانِ کمونیست بود. او  نمود.

از سوی کمیتۀ خانۀ تالشگران غیرآمریکایی از آن کمیته 

اخراج شد. در واقع او یک شبه از قهرمان به شخصی منفور  

،  موضوع حملۀ منتقدان بود)  وردوشناخته شد. موسیو 

مورد ستایش بسیار قرار   7۹آجی  جیمزهرچند که از سوی  

.( و یک باجۀ فروش بود که چاپلین برای فیلمی فتمی گر
بریتانیا، آن را دنبال می کرد. فیلمی که او در آن که در 

را بازی می کند و سالها بعد، زمانیکه ستوده   8۰کالوِرونقش  

شد  و حاال  در سالن موسیقی پیشین در لندن، در آغاز 

ی درست هنگام  -جنگ جهانی اول برای اجرا قرار گرفته بود.

که زندگی واقعی چاپلین، از صحنه به فیلم جهش کرده بود 

گرچه او خودخواسته از تجربه هنرمندِ دیگری اقتباس نمود. 

هم نمایی غیرواقعی و ساختۀ خودِ چاپلین بود که  کالورو

در سینما راه نیافت و  برای شخصیت پویای یگانه اش به 

 نورمان  عنوان یک اثرِ هنری در سالهای پسینش باقی ماند.

بازی کرد و  82الیمالیت، هنرپیشه، کسی که در 81لوید 

الیمالیت را   "  83رِک  ترین  "حاال در سالمندیش است، در 

دید و در آن شیوۀ حرف زدنِ چاپلین را دید که می گفت 

من چارلی چاپلین تردید دارم که پس از این بتوانم مردم را 

اکمه و طوریست که در مطرح بودن رسوایی، مح "بخندانم

شکست، همچنین باالرفتنِ ناگزیِر سن و انتقال به سلیقۀ  

مردم، او احساسی را به روایت نمایش در آورد که حسِ آن 

 را از دست داده بود.

در میانۀ دورانِ پارانویای مک کارتی، زمانی  1952در سال 

 که چاپلین تصمیم گرفت برای نمایش اولیه 

81 Norman Lloyd 
82 Limelight ) ی تئاتر و غیره( چراغ صحنه، چراغ  برای روشن کردن صحنه  -سابقا

 ) فرهنگ لغت انگلیسی به فارسیی(  جلو صحنه، پیشتاب، فروزشگر، شب افروز
83 Trainwreck  ساخته شد و    2015نام فیلمی رمانتیک و کُمِدیست که در سال

 Amy Schumer( کارگردانی و توسط امی شومر ) Judd Apatowتوسط جود اپاتو)

 ( نوشته شد. 
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دِ دوباره اش به بریتانیا الیمالیت به لندن سفر کند، از ورو

جلوگیری شد و نیاز به تقاضای ورود بعنوان یک مهاجر  

داشت که به دلیل فعالیتهای سیاسی و زندگِی شخصیش 

 از بریتانیا دور ماند و به سوئیس کوچ کرد. چاپلینبود. 

یک شاه در  "در بریتانیا، او کمدی پر سر و صدای 

مینه های تبلیغات، را با  خشمی مهارناشدنی در ز  "نیویورک

 -تلویزیون، هالیوود، جراحی پالستیکی، راک اند رول و

تحقیق و محاکمۀ ریاکارانه و تهمت  -باالی همۀ اینها

، ساخت. اگرچه او در زمینۀ سیاسی آزاد بود، اما در 84زنانه

یک استودیوی بریتانیایی با مشکالتی مواجه شد. جایی که 

حدودۀ مقررات کهنه و شیوه های کار، اجباراً باید در م

 جریسخت گیرانۀ اتحادیه می بود. دستیار چاپلین، 

گزارش می دهد که کارکنان، برای اعتصاب  85اِپستاین

فراخوان دادند، زمانی که چاپلین برای اجرا آماده شد. 

، تاریخ نگاِر سینما می افزاید که معاونِ 86راسل جیمی

اپستاین پیشنهاد کرده بود ، به 87آرتیست یونایتدرئیسِ 

نام او را از فهرست معتبران فیلم خارج کند تا سابقۀ کاری 

  "خود را نجات دهد.

یکی از بزرگترین فیلمهای او  "یک شاه در نیویورک  "فیلم 

در ایاالت متحده دیده نشد، چون  1973و  تا سال  -بود

د. م(  خودداری کر–چاپلین از انتشارِ آن  در اینجا) امریکا 

م( امیدوار بودند –، مقامات فدرال ) امریکا 1959در سال 

چاپلین را در ادارۀ مهاجرت بخاطر سقط جنین دوست 

در این صورت چاپلین مجبور می   -دخترش به دام بیاندازند

 شد یا به آن اقرار کند، خودش را ناگزیرانه خارج از آن  

 اعالم کند یا شهادتِ دروغ داده باشد.

است که در   "از هنگ کنگ  88کنتسیک    "  آخرین فیلم او

، 90و سوفیا لورِن  89با بازیِ مارلون براندو 1966سال 

فیلمبرداری شد. در کتاب، آشکار می شود که داستان از 

، 91گودارد پاولیتیک دیدارش در چین همراه با 

داستانش را در ذهن چاپلین برای   1936هنرپیشه، به سال  

دهد. ماجرای کسی که ماجرای جان اف کندی شکل می 

 
84 McCarthyite  .به معنی اتهام، تهمت و افتراء غیر مستند و بی مدرک 
85 Jerry Epstein  
86 Jamie Russell 
87  United Artists یک شرکت سینمایی در امریکا 

برای آن در نظر گرفته شد. چاپلین و براندو،  براندونقشِ 

اگر چه با هم بصورت مطلوبی کار نکردند، براندو خیلی 

 دلگیر بود اما با خوشایندیِ باالیی گفت:

چارلی ما را بخوبیِ بسیاری از کارگردانیهایش هدایت  "

ای نکرد. طوری که حس می کردی بخشی از کیفیتِ اجر

 "موسیقی بودی. 

 چارلی بی پرواتر و بی پرده تر بود:

فکر می کنم اگر در روانِ شخصیتی که می آفریدی، ژرف   "

 براندومی شدی،  شور و شوق خودت را از بین می بردی....  

من اصالً نمی فهمم. انگیزه  "یک بار پیش من آمد و گفت

نمی دانم و اگر می دانستم، زیاد هم  "چیست؟ من گفتم

نمی شد. اما اگر تو اینطور انجام دهی، به نتیجه می رسد. 

 او دیگر هرگز پیش من نیامد.

آرشیوِ چارلی چاپلین یک تاریخ شفاهیِ مجازی چاپلین،  "

 با صدای خودِ او در مرکز آن، است. برگزیده 

هایی از گفته های چاپلین چنان تهییج کننده است که 

برخواندنِ آن تبدیل خواندنِ یک کتاب به حفظ کردن و از 

 دانکن. کتاب  با آن استمی شود یا حتی مانند آواز خواندن  

 -تا حد زیادی به گستردگیِ جاهطلبی آن نزدیک می شود

یک آشکاریِ فرایندِ خالِق چاپلین حتی منبعِ سرسام آورِ 

انرژی، شوق، تمایل شدید، و چرخش خواسته که به آن نیرو 

. کالِج متنهای آرشیوی،  و تحریکِ قربانیان آن -می داد.

تاثیر آن را از آغاز ثابت می کند. با انتقال کتاب توسط خودِ 

چاپلین، از پیشگفتاری به زندگینامه منتشر نشده اش در 

، متنی با چنان نیروی سوزان است که چاپلین 1964سال 

در واقع نمی توانست آن را منتشر کند. معرفی آن به زندگی 

شکارساز، دقتی دردناک و  غم انگیز هنرمند بی شرمیِ خودآ

 است. 

به تو چیزی که من می خواهم  م(-)نوشتاردر این ثبت 

بگویم خواهم گفت، در برابر خطی که میان یک نفر و  

همگان است. چیزهایی هستند که اگر برای همگان منتشر 

می شده اند، من چیزی برای نگه داشتن روح و جسم با هم 

88 Countess  عنوان اشرافی برای زنان 
89 Marlon Brando 
90 Sophia Loren 
91 Paulette Goddard 
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داشته ام. و شخصیتِ من مانند آبهای رودخانه هایی  نمی

 که به دریا می ریزند، ناپدید می شد. 

اگر چه اینجا باید بگویم که من پایبندیِ اخالقی چنان ندارم 

من به هیچ کتاب که مرا به نوعی واهمه و هیبت مقیّد کند.  

مقررات احترام نمی گذارم چونکه آنها توسط دیگران نوشته 

 شده اند.

هنر چاپلین مرزهای سینما را در نوَردید و بر نوسان تاریخ 

آن افزود. اما زندگی چاپلین مرزهای قانون و هنجارهای آن 

را نیز لبریز نمود و آنهایی را غرق کرد که در برابر آرزوها و 

آرمانهایش ایستادند. داستان موفقیت چاپلین، داستانِ خود 

اندک را به بینهایت   هنری ناگهانی که بینهایت  -سینماست.

بی کران می برد. و این را در شرایط فروتنی و تواضع به  

م( می بیند.   -تسخیر و تعالی ذاتِ شخصیت) هنرمند

نیروی غول آسای شخصیتِ او امکان تشخیص میان 

م( را می دهد.  –آفریننده و ویرانگر ) سازنده و ویرانگر 

ابل شخصیت او قدرت همبسته و سادگِی متانتِ غیرق

 توصیفش از تضادهای غیرقابل تحمل شکل گرفته است.

 

 متن انگلیسی این نوشتار از نشانی زیر برگرفته شده است: 
-brody/charlie-/richardhttp://www.newyorker.com/culture

artistry-boundless-and-life-scandalous-chaplins 

 

( یک منتقد سینمایی 1957/1958) متولد    ریچارد برادی

برای نیویورکر می نویسد. او   1999امریکاییست که از سال  

 ، نیویورک بزرگ شده است. 92در راسلین 

شته رفت و در ر 93به دانشگاه پرینستن  1980او در سال 

 ادبیات فارغ التحصیل شده است.

خود در زمینه فیلمهای مستند کار کرده و چندین  برادی

 فیلم مستقل نیز ساخته است.

 )گفتاوردی از ویکیپدیای انگلیسی(

متن کامل فارسی   نشانی برای دریافت/دانلودکردنِ 
 و انگلیسی:

http://www.mediafire.com/file/ifv6pu5kr1vsk0i/chaplin_Bro
GilAvaei.pdf/file-by-dy_persian 

 
92 Roslyn 93 princeton 

http://www.newyorker.com/culture/richard-brody/charlie-chaplins-scandalous-life-and-boundless-artistry
http://www.newyorker.com/culture/richard-brody/charlie-chaplins-scandalous-life-and-boundless-artistry
http://www.mediafire.com/file/ifv6pu5kr1vsk0i/chaplin_Brody_persian-by-GilAvaei.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/ifv6pu5kr1vsk0i/chaplin_Brody_persian-by-GilAvaei.pdf/file


 14  شماره                             تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای  
 

178 

 

 گیل آوایی

 
 "انسان بزرگترین چالش است آزادی برای "

 یک اشاره:
ــان بزرگترین چالش   "همین جمـله یعنی  آزادی برای انسـ

ــت ــم رمزی ـکه چیزی بـیادم بـیاورد مرا وا  "اسـ ـمانـند اسـ

داشت بایگانیِ در دستِ اقدامم را بگردم و نوشته ای را پیدا  

 کنم که رهایش کرده بودم!  

ه  ــنـب ــب یکشـ ارس  22شـ ه ای از  2020ـم اـم ه برـن  بود ـک

تلویزیون بروکسل پخش می شد و در آن مناطقی از ترکیه 

و بلغارـستان و یونان نشان داده می شد و بخش اصلیش در  

ده ای بود که یک حلقۀ فلزی از  های اهلی ـش رابطه با خرـس

دماغ خرسـها گذرانده و با کشـیدن آن، خرسـها را وادار به 

رقص و نمایشـــهای معرکه ای می کردند. شـــماری از این 

ـــه  ــده،  خرسـ ــده و در منطـقه ای حـفاـظت شـ ا رـهانـیده شـ

 نگهداری می شدند.  

بخشـی از همین فیلمِ مسـتند به منطقه ای در بلغارسـتان  

ــنایع   ــنگ و صـ می پرداخت که منطقۀ معدنهای ذغال سـ

ــورهــای  ــی کشـ ــه آن ـبود و ـپس از ـفروپــاشـ ـمرـبوط ب

رطی که اتحادیه اروپا   تی!، این معادن بنا به ـش یالیـس وـس ـس

کارگر بیکار شـده   15000د، بسـته و حدود تعیین کرده بو

 بودند.  

گذشــته از شــرایط بیکاری کارگران بیکارشــده، مصــاحبه 

ته  د که در دو دوره زیـس هایی هم با مردم منطقه پخش ـش

ــتنـد. یـک دوره، پیش و دورۀ دیگر، پس از  و می زیسـ

یالیـستی، بود. اما دلتنگی مردم برای  وـس فروپاـشیِ  بلوکِ ـس

ــرایطِ به ع  ــارتبار و نبودِ آزادی و انتخاب همان ش بارتی اس

 
94 Peter Pomerantsev 
95 Witold Szablowski 

ــد و در باره اینکه باید برای آزاد بودن و   و......... بیان می ش

 آزاد زیستن امکان انتخاب می داشتند، بحث می شد.  

اره ای که درذهنم ماند، این بود که  ان "اـش آزادی برای انـس

و ضرورت بودنِ امکان و حتی توانِ  "بزرگترین چالش است

 برای آزادی، تعیین کننده و الزم است. انتخاب

د. در این  ه هم اکنون می خوانـی ــد ـک ه بود، این شـ هر ـچ

ــتار که بخوانیدش نقدِ  کتابِ  ــنده"نوش ــهای رقص ،  "خرس

اشـارات و نکاتی وجود دارد که هم به خواندنشـان می ارزد 

 و هم به اندیشیدنِ به آنها.

 چند و چون آن را به شما وا می گذارم.

  2020آوریل 

 

 94پیتر پومریانسِف

 
 های رقصنده خرس

 ترجمۀ فارسی: گیل آوایی

ــلـط   ـــتانـهای دلتنگیِ مردم برای زـندگی زیر س داس

 استبداد

 ۹5اثر ویتولد شابلوسکی

 ۹6جونز- ترجمه: انتونیا لوید

که برای نقدِ آن به  "خرســـهای رقصـــنده"نســـخۀ نهاییِ 

ــلی   ــب اص ــب تازه ای روی برچس ــید، برچس ــتم رس دس

 چسبانده شده بود. روی برچسب تازه نوشته شده بود:  

ت " اکمـی دگی در ـح ای دلتنگی مردم برای زـن انـه ـــت داسـ

 "استبدادی

96 Antonia Lloyd-Jones 
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ــرحِ پیشــین آن  زیر این برچســب می توانســتم در باره ش

 بخوانم: 

داســتانهای واقعیِ مردمِ جوامعِ تازه آزاد شــده، به شــیوه "

 "ودند.های زندگیِ پیشین که در اسارت نگه داشته شده ب

 این بازنگری مرا به تعجب وا داشت:  

ــمیم می گیرد آن را  - ــر تص ــنده یا ناش چرا نویس

 تغییر دهد؟  

 ؟"کندرا حذف می "جوامع تازه آزاد "چرا  -

این عنوان اغلب برای کشــورهایی به کار می رود که زمانی  

رمایه  ود که در گذار به ـس ور می ـش ت بودند و تـص کمونیـس

 مردمساالرانه هستند.  داریِ 

ــین  ــتنِ مفهوم پیشـ آیا این گزینش به معـنای کنار گذاشـ

  "در اـسارت نگه داـشته ـشده"اـست؟ در آن ـصورت تغییر از  

ــی از تحمـیل نیروی از ـخارج ـبه   "دلتنگی برای"ـباـید ـناشـ

ــد. اما    "چیزی که مـیلِ برآمده از درونِ آن معنا، بوده باشـ

 "یمتر از مفهومبســـیار مال"شـــیوه های پیشـــینِ زندگی 

اـستبداد اـست. در این ـصورت کـسی که  با چیزهای راحتی 

تناکِ  رایط وحـش تاِق آن ـش ده، مـش ته ـش ارت نگه داـش در اـس

پیشـین اسـت؟ یا این دو حالت فقط معنای جایگزین برای 

 یکدیگر هستند؟

اگر چه تـصور می کنم موضوعِ عنوان فرعی کتاب حل شده  

ب دو الیۀ دوگانه عیت برچـس ت، وـض لی این  اـس اختار اـص ـس

یم می   ان می دهد، که به دوبخش تقـس کتاب را بخوبی نـش

 شوند.  

کی ویتولددر بخش نخســت،  ابلوـس ، که یک روزنامه ـش

نگار لهسـتانیسـت و مکرراً با نویسـنده مشـهورترِ لهسـتان،  

ارد ینـسکی ریـش ده، تعریف می کند   97کاپوـش ه ـش مقایـس

ــهایی که کولیه ــم، خرس ــی کمونیس ای که پس از فروپاش

بلغارـستان آنها را در اـسارت داـشتند وتوـسط ـسازمانهای غیر 

ۀ، آزاد  اـن ا ـهدف خیرخواـه ات، ـب اع از حقوق حیواـن دولتی دـف

 شدند، با آزاد شدن خرسها، رقص آنها از بین رفته بود.

ــت آن را در جای خود بعنوان یک   همین تعریف می بایسـ

ترا وا  ـشابلوـسکیکتاب کوچکِ دوـست داـشتنی قرار دهد. 

 
97 Ryszard Kapuscinski 

98   Estonia  کشور استونی، یکی از کشورهای سابقِ بلوک شرق/شوری بوده و اینک عضو

 اتحادیه اروپاست و در شمال اروپا قرار دارد. 

ــۀ خود می ــناسـ دارد حس کنی که خانواده های کولی شـ

رگرم کننده ت میبعنوان  ـس )  دهند، های خیابانی را از دـس
از بیانِ جزئیات خشـــن و بی رحمانۀ  م(–و در همان حال 

انه خالی   ته اند،  ـش همین مردم که به حیوانات روا می داـش

اغِ آن  ــاس ترین بخشِ ـبدن ـیک خرس دـم د. حسـ می کـن

 آنها حلقه های فلزی را از آن می گذراندند  است و صاحبانِ

ـــها را ـبه رقص وا می   ـــیدنِ بی زحـمتِ آن، خرسـ و ـبا کشـ

ها بود در حالیکه با   می خرـس کنجۀ جـس تند که این ـش داـش

نوشــاندن الکل به خرســها، ارادۀ آنها را می شــکســتند. 

ــارات  شــابلوســکی ــها به نیمه آزادی یا اس ــفرِ خرس س

ل از ع  قی که کولی ها مدعیِ آن به متمدنانه را در نُه فـص ـش

ان   یرانـش ها  اـس یم می کند. اگرچه   م(–) خرـس بودند،  تقـس

ــها   هوشِ طبیعیِ خود را )غریزه ( باز می یابند. یک  "خرس

ـــها  خواب "پیروزیِ بزرگ هنـگامی روی می دـهد ـکه خرسـ

شان را پس از اینکه پیشتر هیچگاه چنان نکرده   "زمستانی

–تـقال )ـبازـیابیِ هوش طبیعی اـما این ان بودـند، می آموزـند.

م( با حدِ کمال بسیار فاصله داشته است: چون خرسها قادر  

ــان مراقبت کنند. آنها بی تفاوت   ــدند از توله هایش نمی ش

ــتـند. ـقادر ـبه ـبازتولـید )زایش  م( نبودـند و درواقع بی  –هسـ

ام   ه هنـگ د ـک از کردـن اری را آـغ ا رفـت ـــه د. خرسـ ده بودـن آیـن

ـشدند داـشته باـشند. در کمال حیرت و  اـسارتـشان وادار می 

وحـشتِ جامعۀ دفاع از حقوق حیوانات، خرـسهای آزاد ـشده  

 روی دو پایشان بلند می شدند و می رقصیدند.  

در نیمۀ دوم کتابش، ـشابلوـسکی همان نُه ـسرفـصل کتاب را 

ورهای  تکرار می کند اما این بار او زندگی روزمره را در کـش

ــوری ـتا کوـبا  ــینِ بلوک شـ در دوره ـهای مختلف بین پیشـ

 کمونیسم و دمکراسی، را تعریف می کند.  

در آغازِ هر فـصل، ـشابلوـسکی یک گفتاوری از بخشِ مربوط 

ها ارتبه خرـس ور  درمی آورد.  ی در اـس فـصلِ مربوط به کـش

ــتونی ا هوش   ۹8اس ه ـب ک در رابـط اوری از بخشِ ـی ، گفـت

طبیعی بر اـساس ـشهادت کارـشناـسان حیوانـشناـسیـست که 

 ا را از اسارت در می آورند:خرسه
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ها توجه می   - ته و به رفتار خرـس ـس ما در رـصدخانه مان نـش

این ـکه ـتا ـچه ـحد   –کردیم و روی آنـها مـطالـعه می کردیم. 

می گذاـشتم تهاجم داـشته باـشند، آیا از حد می گذـشتند یا  

ند تا   ته باـش تر تهاجم داـش تیم بکذاریم بیـش هنوز می توانـس

که به دـست می آمد، رـضایت بخش  نتیجه ای   "آرام ـشوند.

نبود. رابطۀ بومی های اســـتونیایی و اقلیت روســـی در آن 

 کشور اغلب پرخاشگرانه و تهاجمی بود.  

کـتاب، ـیک تعریفِ واـحد و ـمداوم چـنانـکه دو تعریف مـخالفِ  

 با هم، معنایی گاه پیش و گاه پس می  

دهد، نیســت. همانطور که من فصــلهای کشــورها را می  

 شه به بخش مربوط به خرسها بر خواندم همی

ان بودند مانند هوش طبیعی  تم. گاهی پیوندها آـس می گـش

 و استونی.  م( –)غریزۀ زمستانخوابی 

دیگر وقتها، آنها در واقع کم بودند: مثل برخی کارهای هنرِ 

تصـوری، آنها بنظر می رسـیدند طوری تنظیم شـده بودند  

کننده باشـــند. بخش  که گاه طعنه زنانه و گاه خوشـــحال  

تانی بود   تای لهـس تانی در فـصل دو، در باره روـس خواب زمـس

لباس می   ۹۹تولکینمانند شـخصـیتهای  که بومیهای آنجا 

ند. آیا   ته باـش گران داـش یدند تا درآمد ناچیزی از گردـش پوـش

دادِ  ــتـع ه اسـ ال نیســــت ـک ان تودۀ غیرفـع این مورد، هـم

ت؟ یا فعالی ت جانبیِ یک  درآمدزایی خود را به کار برده اـس

اـست. ـشکلی که  م(--)ـسرمایه داری آزادـشکل از بازار آزاد 

 مردمش را خوابالوده و  غیرفعال نگه می دارد؟  

کی ما را به وارونۀ  ابلوـس ور می کنم ـش ل پایانی، تـص در فـص

مجارســتان یا لهســتان می برد، کشــورهایی که محکوم به 

ــو ند اما  به اتحادیه اروپایی  100موفقیت در تبدیل اتحاد ورش

ترده رواج دارد. در عوض، او  تبدادی گـس ات اـس حاال گرایـش

به ـسمت یونان می چرخد که در آن یک دیکتاتوری دـست 

ــال  ــتی ـتا سـ ــت. در ـمدت   1974راسـ حکوـمت کرده اسـ

اعتراضــات گســتردۀ ضــدِ اتحادیه اروپایی، در آتن، زبان 

انتقال، زبان بازگشـت می شـود. معترضـان اتحادیه اروپا را 

رمایهیک زندا داری را بزُدایند.  ن می بینند و می خواهند ـس

م( آیا آنها اطمینان از اســـتبدادِ را طلب می  -)از بین ببرند

 
99  Tolkien   ( نام یک فیلم بیوگرافیِ امریکاییست که توسط دوم کاروکوسکیDome 

Karukoski( کارگردانی شده و فیلمنامۀ آن را دیوید گلیسن )David Gleeson  و )

( نوشته است. این فیلم دربارۀ اوایل زندگی   Stephen Beresfordاستفن برستفورد )

ــتـبداد طوالنی و   کنـند؟ ـیا هنوز در ـیک مـبارزۀ ذاتی ـبا اسـ

ــرمایه داری  دیرینه هســتند؟ یا همانطور که می گویند، س

 یک آزادی جعلیست؟

نه فقط با   ، شــابلوســکی"خرســهای رقصــنده"در تمام 

گفتگوهای یک روایتگرِ پر حرف در چالش اســت،  بلکه  با  

ی از خفقان به  یاـس ادۀ ـس رفت ـس تدالل پرحرفی که پیـش اـس

الش برمیآزادی می ه ـچ د نیز ـب ک  گوـی ا او فقط ـی خیزد. اـم

رواـیت تحمیلی را ـبا رواـیت دیگر ـجابـجا نمی کـند. در عوض  

ت دامن می زند و یک گ تیابیِ دوردـس فتگوی او به یک دـس

تی چه معنی ای می تواند   ناتمام دربارۀ این که آزادی براـس

ـبدـهد، بر می انگیزاـند. و این برای خوانـنده ای ـکه ـماـیل ـبه 

اســت که همه چیز را شــرح دهد،   ســبکی از داســتانگویی

د این نیز نوعی دلتنگی برای  ــاـی ـعذاب آور خواـهد بود. شـ

 استبداد باشد.

 

 برگرفته از سایت نیویورک تایمز
ه  ــوم ـم اب، سـ ــی کـت ابِ 2018مرور و برسـ   "/ مرور کـت

 "خرسهای رقصنده
 نیویورک تایمز 2018سوم مه 

توجه: عالقمندانی که مایل به دریافت این ترجمه با 
متن انگلیسی هستند، می توانند ضمن  تماس با 

اه ایمیل دریافت آن را از ر  ( gilavaei@gmail.com)نشانی  
 نمایند.

 
 

گفتاوری و برگرفته    <( است.  J. R. R. Tolkienپروفسور انگلیسی، جی آر آر تولکین )
 ویکیپدیا انگلیسی 

 پیمان ورشو یا پیمان بلوک شوروی سوسیالیستی  100

mailto:gilavaei@gmail.com
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اندرکاران ادبیات بویژه معرفی یک کتاب برای دست

 شعر

Niemals eine Atempause 
Joachim Sartorius 

 

 
 

 آسودن هرگز

 یوآخیم سارتوریوس

 نیاز )داریوش(ب. بی
 

چین« یا آنتولوژی اشعار کتاب باال نخستین »گل

در سدۀ بیستم به زبان آلمانی است که در سال   سیاسی

توسط یوآخیم سارتوریوس نوشته شده و  2014

وی« آن را بیرون داده است. یکی از انتشارات »کی

منتقدان ادبی آلمان گفته که این کتاب به آن دست از 

اندرکار هایی تعلق دارد که باید کتابخانۀ هر دستکتاب

 .ادبی را بیاراید

 

ر مقدمۀ کتاب دربارۀ چیستی »اشعار نویسنده د

نویسد و یک دریچۀ دیگری را برای نگاه سیاسی« می

دهد گشاید. این کتاب نشان میبه این چنین اشعار می

که اشعار سیاسی برخالفِ نگاه بسیاری از منتقدان 

های زیباشناختی توانند بسیار نیرومند و از جنبهمی

اشعار شاعران  ای برخوردار باشند. کتاب باگسترده

اند آغاز ارمنی که در وصف قتل عام ارامنه سروده

چینی از اشعار شاعران آلمانی، شود، سپس گلمی

آمریکای التین، ترکیه، اردون، سوریه، کشورهای 

 .شوداروپای شرقی و بالکان و ... عرضه می

 

اشعار شاعران از کشورهای گوناگون به ترتیب زمانی در 

ر سیاسی در واقع تالقی شعر به کتاب آمده است. شع

عنوان یک ژانر ادبی و تاریِخ سیاسی انسان در این یا 

آن شرایط زمانی و مکانی معین است. تالقی شعر و 

تاریخ سیاسی یا بهتر گفته شود بیاِن فشردۀ حسی از 

سیاسی برای بسیاری از دوستداران شعر -وقایع تاریخی

یرفتنی و حتا برخی از شاعران گرایشی چندان پذ

نیست، بویژه این که این نوع شعر از بُعِد »آموزشی« 

(Didaktisch چشمگیری برخوردار است. شاید به )

همین دلیل در میان شاعران و خوانندگان یک 

 پیشداوری نسبت به »شعر سیاسی« وجود دارد. 

ولی این گلچین از اشعار سیاسی نشان داد که این 

ست: اشعار سیاسی گرایانه نادرست اپیشداوریِ مطلق

توانند از نظر ادبی چنان قدرتمند باشند که نه فقط می

شده سیاسی بلکه از چند الیه دارای یک الیه شناخته

دیگر، که لزوماً با سیاست رابطۀ مستقیمی ندارند، 

 تشکیل شده باشند. 

شکی نیست که از نظر این یا آن کارشناس ممکن است 

ۀ اشعار سیاسی دهندۀ هماین گلچین ادبی بازتاب

»خوب« نباشد ولی با این وجود باید اعتراف کرد که 

این آنتالوژی یک دستاورد بزرگ در زبان آلمانی است 

دهد که شعرِ خوب لزومًا »بیان زیبایی« و نشان می

نیست. شیلر در »دربارۀ تربیت زیباشناختِی انسانها« بر 

ا« کند که دغدغۀ شعر تنها »هنر زیباین نکته تأکید می

نیست بلکه پرداختن به روحِ حقیقِی آزادی سیاسی نیز 

 از وظایف آن است. 

البته آنچه به اشعار سیاسی ضربۀ اساسی را وارد کرد 

نه مضامین سیاسی مندرج در شعر بلکه بستر »تحزب« 

و »ایدئولوژی« گره خورده با این مضامین سیاسی بوده 

ری است. با این وجود، بررسی معناشناختی و ساختا
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یک شعر تنها معیاری است که باید در سنجش ما نقش 

 اساسی را داشته باشد. 

 

کتاب با شعری از ماریا ویسالوا شیمبورسکا، شاعر 

( و برندۀ جایزۀ ادبی نوبل در 2012-1923لهستانی )

 .شودآغاز می 1996سال 

 

آورم و من در اینجا اصل متن را به زبان آلمانی می

خودم. البته باید اعتراف کنم که من مترجم  ترجمۀ

شعر نیستم، به یک دلیل کامالً روشن، چون طبع و 

استعداد شاعری ندارم. ولی این ناپرهیزی را به این 

مترجمان با ای بشود برای دلیل انجام دادم که انگیزه

طبع شاعرانه که اگر فرصتی یافتند به ترجمۀ این اشعار 

 بپردازند. 

 
Einst hatten wir die Welt 
Die Geschichte hat uns keine Siegerfanfare 
geschmettert: 
Sie hat uns schmutzigen Sand in die Augen 
gestreut. 
Weite und blinde Straßen lagen vor uns, 
bitteres Brot, vergiftete Brunnen. 
Unsere Kriegsbeute ist das Wissen von dieser 
Welt: 
- Sie ist so groß, dass zwei im Händedruck sie 
fassen können, 
so schwer, dass sie mit einem Lächeln sich 
beschreiben lässt, 
so seltsam wie das Echo alter Wahrheit in 
Gebeten. 

 
(Wislawa Szymborska) 

 

 آن زمان که جهان را داشتیم

 :ندمیدتاریخ برایمان در شیپور پیروزی 

 .های آلوده پاشانددر چشمانمان خاک

 های دور و تاریک در برابرمان گشوده بود،راه

 .های زهرآگیننان تلخ، چشمه

 :غنیمت ما از جنگ آگاهی از این جهان است

دادن جهانی چنان بزرگ که دو نفر بهنگام دست

 توانند آن را بگیرند،می

 توان توصیفشچنان سنگین که با یک لبخند می

 کرد،

 .چنان غریب مانند پژواک حقیقت کهن در عبادات

 

*** 
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 آیینِ خِرَد و شادی 

 )نگاهی به جهان بینی خیام(

 نویسنده: محمود فلکی

 ۱3۹8تهران: انتشارات ماه و خورشید،  

 

ی چهرهبا نگاهی دیگر،  دکوش مینویسنده در این بررسی، 

برای  د وها پاک کنپردازی  غبار افسانهواقعی خیام را از 

ها و  تر شدنِ جهان بینی خیام با نگاهی به اندیشه روشن

 ی چهره  باورهای مسلط در زمان خیام، با آوردن آرا و نگره

ی و برخورد آنها نسبت به اندیشهآن زمان های معروف 

نسبت به هستی های سامی و یونانی  فلسفی، به تفاوت پندار

 . در این راستا، به احتمالِ تأثیر پندار یونانی، بهدردازپ می 

. شودمطرح می ایتازه ی ارسطو بر خیام نکاتویژه فلسفه

بینی خیام آشکار   ها نسبت به جهان  برای  اینکه برخی توّهم

و آنها را با د پردازهای گرهی در تصوف می شود، به مؤلفه 

 اتیاستناد به رباع  . سپس بادکنی خیام مقایسه می نگره

 ینیببخش جهان  نیترو ناگشوده  نیاز دشوارتر  یکیبه    امیخ

پرداخته   "خالق"نسبت به    امیخ  یناباور ایباور  یعنی  ام،یخ

 .شودمی

نسبت به  یانداز روشنخواننده چشم نکهیا یبرا ان،یدرپا

را با  امیخ اتیرو داشته باشد، رباع  شیپ  امیخ ینیبجهان

 . دهدارایه می یمضمون یبندبخش

 

 

 )مجموعه مقاالت(   نقطه های روشن

 نویسنده: محمود فلکی

 ۱3۹8تهران: انتشارات ماه و خورشید،  

نویسنده     دیو جد  میقد  یمقاله هااز    مجموعه ایکتاب،    نیا

بخش نخست در شامل دو بخش است: که  ردیگ یدربرمرا 

آسیب شناسی این نوع ادبی در ی و داستان اتیبه نقد ادب

درآمدی  "ایران از زاویه های گوناگون می پردازد؛ از جمله 

، نقد چند رُمان و داستان کوتاه، "بر داستان کوتاه

وقتی مارکز بد "، "ناسیونالسیم یا شوونیسم هدایت؟"

 "روانشناسی یونگ و نقد اسطوره ای"، "شودفهمیده می

  و...(.

مترین مسائل و معضالت فرهنگی برخی از مه  ،بخش دومدر  

تا جهان  یمولوو از زرتشت و کوروش و اندیشگی ایرانی 

ی بین ادبیات و سیاست، کند، به رابطهمعاصر را نقد می

صراحت بیان گلشیری در "،  "خودیابی در ادبیات مهاجرت"

و ... می پردازد و به برخی از توّهم  "فرهنگ پنهانکار ایرانی

 اندیشگی روشنی می بخشد.-رهنگیهای فها و ناآگاهی

ی همکاری با ناشران مستقل در داخل ایران ورساندن درراستای پروژه  این اثر

ت عالقه مندان کتاب درخارج ازکشور،  ها به دسنی آبرخی ازآثارچاپ شده 

توسط نشر پیام )انتشارات گوته وحافظ( در کشورآلمان بازچاپ و ازطریق مراکز 

راهی بازار کتاب گردیده است. عالقه مندان به این کتاب بزرگ پخش آلمانی 

می توانند این کتاب را از طریق کتاب فروشی های آلمانی ، مراکز پخش آمازون 

www.goethehafis@t-درکشورهای مختلف و یا مستقیم از خود ناشر

online.de  در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه کنند. 
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 میخائیل باکونین و آئین آنارشیسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، یکی از معدود انقالبیونی 1876-1814میخائیل باکونین )

بود که در زمان حیاتش از شهرتی عظیم برخوردار بود، و 

این  پس از مرگش نیز آثار فراوانی به او اختصاص یافت.

های آشفتۀ او، ارتباطات زندگی و فعالیت ها بهنوشته 

اختالف نظر او با مارکس و جنبش  اش با مردم وشخصی

پردازند. اما سوسیالیستی دربارۀ  رهبری طبقۀ کارگر می

اش برای انقالب  تا حد هبعدها آئین او، آنارشیسم و شیو

اش در ابن زیادی مورد اهمال قرار گرفت. علت مهم ناکامی

قیقت بود که او نه به عنوان یک »کمونیست«،  عرصه این ح

بلکه به عنوان یک »آنارشیست« قدم به صحنه گذاشت، و 

(، در اتحاد شوروی، با توجه به ایدئولوژی 1968امروز )

شان سخن به صفوفی تعلق دارد که کسی درباره  حاکم،

 گویدنمی

(، نویسندۀ 2001-1917در این کتاب، اوژن پایزیر )

اوکرائینی تبار با عرضۀ تحلیلی دقیق و موشکافانه، رویکرد 

کند. ای در شناخت دکترین آنارشیسم عرضه میتازه

مایۀ سخن پایزیر این است که دکترین آنارشیسم، جان

های او، برکنار از شرایط زندگی باکونین یا اثربخشی کُنش

ویژه دارد. آنارشیسم برای برچیدن وضع موجود اهمیتی 

شرط الزم کوشد. به نظر باکونین تحقق این مهم پیشمی

آل برای پیروزی یک انقالب است. او تجسم یک انقالبی ایده

نظری برجسته بود و دقیقًا بود، ولی از سوی دیگر صاحب

دانست درگرفتن یک انقالب به چه عواملی بستگی می

توان گفت که ایدۀ هدایت کردن یک میمستقیم دارد. 

انقالب وجودش را یکسره تسخیر کرده بود. به این ترتیب 

او در این باب سهم سترگی دارد. کوتاه آن که با توجه به 

زیست، یک انقالبی پیشتاز و ای که در آن میزمانه

  شد. نظریه شمرده میصاحب

 است.این اثر را محمد جواهرکالم به فارسی برگردانده 

 صفحه 180، رقعی؛ 1399نشر شادگان، چاپ اول، 
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با سیزده داستان کوتاه فارسی پس از انقالب   تابلوآنتولوژی  

ی فروغ ایران به زبان سوئدی با ویراستاری و مقدمه

های ایرانی در دانشگاه اوپساال، در حاشابیکی، دانشیار زبان

 سوئد، توسط  همین دانشگاه منتشر شد.

ی تصویری تا حد تالشی است برای ارائه   تابلوآنتولوژی       

های مایهها و درونها، موضوع ک از سب ممکن گسترده

ی ی پس از انقالب و دربرگیرندهداستان کوتاه فارسی

سیزده داستان کوتاه. از این سیزده داستان، ده داستان در 

 اند و سه داستان در خارج از ایران. ایران منتشر شده

هایشان در این مجموعه حضور  نویسندگانی که با داستان   

قاضی ربیحاوی با داستان حفره )برگردان  دارند عبارتند از: 

فروغ حاشابیکی(، احمد دهقان با داستان من قاتل پسرتان 

هستم )برگردان نیلس ویکلوند(، علی عرفان با داستان 

سالح سرد )برگردان کنت فون زِیپل(، ناهید طباطبایی با 

داستان جدول کلمات متقاطع )برگردان الکساندر نیلسون(،  

ا داستان سِفرِ آخر )برگردان رضا رضوانی(، داریوش کارگر ب

ی آقای حسین نوش آذر با داستان عقاید پیش پا افتاده

داوودی )برگردان سی. جی اریکسون(، علی خدایی با 

علی با داستان جاده )برگردان نیلس ویکلوند(، مهسا محب

داستان چند سانت توی زمین )برگردان مرجانه بختیاری(، 

داستان عنکبوت )برگردان فریده سیامک گلشیری با 

رولین(، محمد آصف سلطانزداه با داستان تویی که 

ات اینجا نیست )برگردان آندرش ویدمارک(، محمد سرزمین 

رضا گودرزی با داستان خوشبختی چیه؟ )برگردان مرجانه 

بختیاری(، حامد حبیبی با داستان بودای رستوران گردباد 

ی مستور با داستان چند )برگردان فروغ حاشابیکی(، مصطف

 روایت معتبر از برزخ )برگردان اشک دالن(. 
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 یادنامه هوشنگ کشاورز صدر

 
 

صفحه، در ماه  775ی هوشنگ کشاورز صدر در یادنامه

 ، توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است.2020ژانویه 

 

را ناصر مهاجر و سیروس جاویدی ویراسته و  این یادنامه

اند. در این کتاب نزدیک به صد مقاله از گردآوری کرده

اجتماعی درباره  -نویسنده و فعال سیاسی 60حدود 

خورشیدی( درج   1311 -1391هوشنگ کشاورز صدر )

 شده است.
شناس و کنشگر سیاسی امیرهوشنگ کشاورز صدر، انسان

د و چند دوره وکیل مجلس شورای  بود. پدر وی حقوقدان بو

و از یاران  "جبهه ملی ایران"گذاران ملی. وی یکی از پایه

 اصلی دکتر محمد مصدق بود.

ی بر اساس آنچه ناصر مهاجر و سیروس جاویدی در مقدمه

اند، تالش شده ی این محقق و کنشگر سیاسی نوشته یادنامه

مورد هوشنگ کشاورز صدر در چهار دوره  است تا زندگی

ی دانشجویی و کنُشگری سیاسی، بررسی قرار بگیرد: دوره

ی کار در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و دوره

ی از سرگیری های عشایری و دهقانی، دورهپژوهش

و  1357کنشگری سیاسی و مشارکت در انقالب بهمن 

 ی تبعید، روشنگری و پیکار در راه آزادی.سرآخر دوره

 

اند که سیروس جاویدی تاکید داشتهناصر مهاجر و 

 1338-42های آفرینان جنبش دانشجوی سالنقش

های خود درباره هوشنگ کشاورز صدر را به قلم یادمانده

اندرکار آشنایی که دستکشند؛ همچنین »پژوهشگران نام

اند و مؤسسه مطالعات های عشایری و روستایی بودهبررسی

ها که در ند؛ و هم آناشناخته و تحقیقات اجتماعی را 

کشاکش انقالب با این مصدقی پایبندِ نهضت ملی 

 های سیاسی داشتند.«و برخاست ها و نشستهمراهی

 

یادنامه هوشنگ کشاورز صدر در چند فصل تنظیم شده و 

ی چندین مقاله است. کتاب با »یادهای هر فصل دربرگیرنده

آن  شود و در پیزریون« همسر هوشنگ کشاورز آغاز می

دانشجویی«،  آید: »دانشگاه و جنبشفصل های زیر می

های منچستر«، »درکشاکش »پژوهش و پژوهشکده«، »نامه

ها و های تبعید«، »گزیده پژوهشانقالب«، »تبعید«، »نامه

های تاریخی«، جستارها«، »پاس دوستی«، »یادواره

ها«، »به روایت خویشان و ها و نگاره»بازشناسی پژوهش

دیرینه«، »دوست و همراه تبعید«، »موسسه   دوستان

های مطالعات و تحقیقات اجتماعی«، »مرکز اسناد و پژوهش

شمار زندگی و کتاب شناسی ایرانی« و »بر لوح« که گاه

 هوشنگ کشاورز صدر است.

»یادهای زریون« طی سه بخش در کتاب آمده و دربرگیرنده 

کتاب با  ها و ویراستارانوگوی گردآورندگان نوشته گفت

زریون کشاورز، همسر هوشنگ کشاورز است. جز همسر، 

خویشان، دوستان، یاران و همکاران این پژوهشگر 

ی ایالت و عشایر ایران و کنشگر سیاسی نیز برجسته 

خاطرات و تامالت خود را در اختیار ناصر مهاجر و سیروس 

اند: کریم الهیجی، میهن جزنی، هوشنگ جاویدی قرارداده

حمید ذوالنور، هدایت متین دفتری، ابوالحسن   فیلسوف،

بنی صدر، علی حاج یوسفی، عزیز کیاوند، شهین مصطفی 

اوقلی، ویدا حاجبی، احمد شاملو، الویا رسترپو شیبانی، 

یوسف قریب، پوران صارمی، شهران طبری، علی رهنما، 

اسمعیل عجمی، زریون کشاورز، نادر اسکویی، علی رضوی، 

یر پیشداد، بهروز معظمی، سیروس پزوین کالنتری، ام

پور، احمد اشرف، حسن بهگر، پوران صارمی، رضا آرین 

دقتی، حسن گلکار، فخرالدین عظیمی، فریده رهنما، شهرام 

سید جوادی، داریوش اصغر حاجقنبری، تورج اتابکی، علی

آشوری، پرستو فروهر، تقی تام، سعید سنجابی، فرهاد 
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خانی، حمید اکبری، آریو حیمنعمانی، بانو گلسرخی، ناصر ر

مشایخی، کیان کاتوزیان، سروش حبیبی، بهمن امینی، 

محمد جاللی چیمه، هادی خرسندی، حیدر تبریزی، اکبر 

سیف، سرور علی محمدی، فرهنگ قاسمی، پرویز 

کار، سیروس بینا، کاظم ایزدی، جواد خانی، مسعود نقرهقلیچ

 نژاد، ناصر مهاجر و سیروس جاویدی.صفی

 

ابتکار جالب ناصر مهاجر و سیروس جاویدی، جا دادن 

ها و جستارهای هوشنگ کشاورز در ای از پژوهشگزیده

کتاب است. همچنین انتشار چند نامه ارسالی هوشنگ 

کشاورز به مازیار، زریون و بهاره کشاورز و همچنین به 

محمد ایزدی، ژیال معظمی، پوران صارمی و اصغر علی

ست به هاییهای تبعید، نامهنامهشیرازی. بخش مکمل 

محمد ایزدی، پروین دولت پروانه فروهر، احمد شاملو، علی

 آبادی، همایون نقیب سادات و پرویز اوصیا.

 

امیرهوشنگ کشاورز فعالیت سیاسی را در نوجوانی با حزب 

مرداد به نهضت   28توده ایران شروع کرد، اما پس از کودتای  

به کارهای علمی   1357از انقالب سال    ملی پیوست. او پیش

و پژوهشی سرگرم بود، اما با نزدیک شدن انقالب به فعالیت 

ی ملی ایران روی آورد. پس از سیاسی در چارچوب جبهه 

انقالب نیز برای مدت کوتاهی به همکاری با دولت مهندس 

مهدی بازرگان پرداخت، اما حاضر نشد در دولت او سمت 

 رسمی قبول کند.

از سقوط دولت ابوالحسن بنی صدر، امیرهوشنگ پس 

های دراز در کشاورز صدر ناگزیر به ترک ایران شد. او سال

های این پاریس زندگی کرد. در این کتاب همچنین فعالیت

پژوهشگر و کنشگر سیاسی در تبعید مورد بررسی قرار 

 گرفته است.
 

کتاب را می توانید از طریق تارنمای نشر باران و یا 

 ابفروشهای ایرانی در اروپا و امریکا تهیه کنید.کت

 
http://www.baran.se / 

 و یا:  info@baran.seبرای سفارش مستقیم 

nashrebaran@gmail.com 
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