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

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

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

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

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

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

 شوند.   ی در قامت نویسندگانی که به همکاری دعوت م
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 
 

 2020سانتیمتر/  40در  30طرح روی جلد: داود سرفراز/ عنوان کار: در روز روشن! آکریل روی بوم/ 

 2015سانتیمتر/  40در  30طرحی برای رعنا! پاستیل روی مقوا/ طرح پشت جلد: داود سرفراز/ عنوان کار: 
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 چند نکته 
در   ،حفظ و تأمین جانِ شهروندانِ کشور است   ،های مسئولترین مشغله ذهنی دولتدر موقعیتی که جهان با کرونا مشغول است و بزرگ

شود.  تر از پیش میحذف و سانسور و بازداشتِ مخالفان هر روز گسترده  ،های عزیز مردم از هیچ امنیتِ ملی برخوردار نیستایران نه تنها جان

نگاران و نویسندگان  شوند و از سوی دیگر هر مخالفی؛ از ناراضیان سیاسی گرفته تا روزنامهاز یک سو هر روز عده زیادی در دام کرونا کشته می

 شوند.  دگراندیش بازداشت می

چنان مردانه است و زنان در آن راهی  کیش قدرتی که هم  ،گریست؛ نظامیهای فاشیستیبا رژیم  نظام جمهوری اسالمی را تشابهی زیاد

تأکید بر    ،تقدس خانواده و نقش مادر بودن زن  ،داردچون و چرا از رهبر و سلسله مراتبی که اطاعت را بر جامعه برقرار میاطاعت بی  ،ندارند

طلبی  برتری  ،شوندها نیز در این راستا سازمان داده میافراد که سرکوب  معروف و نهی از منکر(گرانه )امر به  نقش هدایت  ،گراییاخالق

 گرایی.  و سرانجام توده  ،گرددکه سرکوب وابستگان به دیگر ادیان و افکار را نتیجه می  عقیدتی )مذهبی و آن هم فقط شیعه(

ای فاشیسم رجوع کرد. در این  تالیتاریسم را شناخت و آنگاه به روانشناسی تودهی ایرانِ پس از انقالب باید کارکردهای توبرای درکِ جامعه 

گران و مردم نیز وجود دارد که این خود برای  خوانی و تبانی ناپیدا بین حکومتیک هم  ،شودها اعمال میجوامع برغم فشاری که بر توده

قع ایدئولوژی حاکم به شکلی در مردم نیز کارکرد دارد. مردم و حاکمیت  محبوب جلوه کند. در وا  ،فریبست تا با ظاهری مردمدولت موهبتی

 نوازند. اگرچه در ظاهر کسانی از همین مردم آهنگِ مخالفت با رژیم را می  ،به اتفاق آن را پاسدارند 

دگراندیش و    ،اه به جهانخواست و مردم را مطیع رهبر. در این نوع نگپارچه می تا کنون جامعه را یک   ،حکومت ایران هرچه بوده و هست

خواست انسانی نو در تطابق  دگرسان دیدن و صدای مخالف جایی ندارد. جمهوری اسالمی از همان آغاز قصد بازسازی جامعه را داشت و می

 با اسالم ناب محمدی بیافریند. انقالب فرهنگی نیز در همین راستا انجام پذیرفت.  

شوند و در این رابطه است که احکام ارتداد و مفسد بر اینان صادر  آلوده شدن جامعه می  در جمهوری اسالمی کافر و دگراندیش موجب

گردند. جامعه باید از وجود فساد  شوند و سانسور میهای فرهنگی ممنوع میدر عرصه فعالیت  ،زنده بمانند  ،گردد و یا اگر شانس آورده می

 ترین شکلِ خویش تئوری تجاوز است به حقوق شهروندی افراد جامعه.   پاک گردد. امر به معروف در ساده

کند که در این راه جز خودشان  زیرا فکر می  ،کوشد خیر و شرَ خویش را به زور بر مردم اعمال داردهای سرکوبگر میدولت از طریق ارگان

تواند در این راستا به عنوان ایدئولوژی تجاوز  نیز میحجاب    ،کس فکر و هوش و گوش و قدرت تشخیص ندارد. در کنار امر به معروف هیچ

 هاست و دومی تجاوز به جسم آنان.  مورد بررسی قرار گیرد. اولی تجاوز به ذهنِ و شعور انسان

س  کند تا عفت و عصمت و نامو و با واژگانی مرده و متعلق به جهانِ نمورِ سنت بازسازی می  ،جمهوری اسالمی تجاوز را سازماندهی کرده

 اند. و به هنجار تبدیل شده  مردم حفظ گردند و خود آنان ارشاد شوند. این فالکتِ ذهنی جامعه است که چنین مفاهیمی در آن نهادینه شده

آیند رژیم است.  شود. و این البته خوشست که مطالعه نیز از هستی مردم حذف و از عده کتابخوانان جامعه کاسته میدر چنین موقعیتی

 بساط دین و خرافه باید برچیده شود.    ،شود. شک که آغاز شودیعنی فکر و فکر با شک زاده میکتاب  

پذیرتر از هر زمانی است. قتل جورج فلوید  دمکراسی ضربه  ،گرایی حاکمدر جزم  ،رودگرایی پیش میبه زمانی که جهانِ قدرت به سوی توده

ذهنِ جهان را متوجه مشکلی نمود که خارج از آمریکا نیز در حال گسترش است. به همین علت واکنشی عمومی را در سراسر    ،در آمریکا 

آزادی و عدالت اجتماعی نیز امری جهانی است.    ،ستست و هشدار همگانی؛ آنگاه که کار و سرمایه جهانیدنیا به دنبال داشت. خطر عمومی

 د.  این را مرض کرونا ثابت نمو

کنند. راستی  سرکوبگری آغاز می  ،رود. نیروهای ضدآزادی و دمکراسی با به دست گرفتن قدرتهای جدیدی پیش میبندیجهان به راه قطب

نگاران را محدود و یا بازداشت  ها و روزنامهرسانه ،کوشند آزادی را محدود کنندای؟ هر سه میست بین ترامپ و پوتین و خامنه را چه فرقی

 کنند.ای آن را اعمال میدهد ولی پوتین و خامنهنند. دمکراسی حاکم بر آمریکا فعالً چنین امکانی به ترامپ نمیکمی

ست و در این  جوییگردد. رژیم به فکر انتقامنگار برای نوشتن باید بازجویی شود و چه بسا به زندان محکوم میدر ایران نویسنده و روزنامه

 آید. گوید. آسیب چنین رفتاری به حتم فراتر از آن است که به نظر میحذف سخن می  راستا به زبان سانسور و

 

ای کوچک است از جهانِ گسترده تبعید. ما به سهم خویش کوشیده  پانزدهمین شماره »آوای تبعید« در عرصه ادبیات و فرهنگ تنها گوشه

  ، آورندآور را در داخل کشور تاب میهمه آن عزیزانی که تبعیدی رنجکوشیم در کنار  کوشیم صدایی باشیم در کنار دیگر صداها. میو می

 بی هیچ حذف و سانسور.   ،جهانی آزادبرای    ، باشیم و فریاد در فریادشان افکنیم
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 به تماشا گذاشته شده است.    داود سرفرازدر این شماره سیزده تابلوی نقاشی از هنرمند گرامی  

 است. با سپاس از این دوستان.   مژگان محمدی ی خیالِ  چند اثر گرافیک نیز زاده 

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

توان از سراسر جهان مستقیماً و یا از طریقِ  می  را  "آوای تبعید"برای فروش در اختیار عالقمندان قرار دارد.    "آمازون"در    "آوای تبعید"

 ی نشریه آمده است. ها سفارش داد. آدرسِ یافتنِ آن در سایت آمازون بر صفحه شناسنامه کتابفروشی

 اسد سیف 

 

 

 بپیوندید:   آوای تبعیدبه چالش ادبی  

 تصویر کرونا در دنیای تخیّل 

 همکاران گرامی، 

های هنری  با الهام از چالش   آوای تبعید؟   ایداصلی یا جنبی کار خالقانه فکر کرده ی  به عنوان دستمایه  ،“ویروس„  یک  تا به حال بهآیا  

ای( با  ی مستقیم یا غیرمستقیم )واقعی یا استعارهکند، حاصل اندیشه یا تخیّل خود را در رابطهـ ادبی دوران کرونا از شما دعوت می

نامه، عکس، طرح، کاریکاتور، فُتو  ، فیلمنامه داشت روزانه، نثر، حکایت، کاریکلماتور، نمایش ویروس کرونا در قالب داستان، شعر، یاد

یِ  نامه ها در ویژه ی چاپ آنکالم برای ما بفرستید تا زمینه های با کالم و بییا نُت برای آهنگ   )داستان مصور(،  کمیک استریپداستان،  

 ی شما فراهم شود. نامهآتیِ فصل

( 12)حرف آریال یا »تایم نیو رمان«    DIN A4برگ   5شوند، از  آفریده می  واژههای آثاری که با  ی صفحهلطفا توجه کنید که شماره

مشخص    2020سپتامبر    30رچوب دیگر ژانرها را خود، بر حسب همین معیار تعیین کنید. آخرین مهلت ارسال آثار،  فراتر نرود. چا

 شده است.    

 به امید دریافت آثاری گوناگون و پُرشمار  

 تیم آوای تبعید  

 

 ادبیات تبعید تا ابد وامدار او خواهد بود 

پژوهشگر، شاعر و یار و یاور ادبیات جوامع دور از وطن، بعد از سالها دست و پنجه نرم کردن با درد و بیماری، و زمان    ،گلملیحه تیره 

،  که پانزده سال  درگیر نوشتن آن بود، جهان را  "روایتی از ادبیات فارسی در تبعید"جلد کتاب تحقیقی    14کوتاهی بعد از انتشار  

 بسیار از خود، ودرکی متفاوت ازادبیات برجای گذاشت. ترک کرد و ما را با خاطراتی  

  مجموعه ای از نظرات، خاطرات و تجربیات نویسندگان، شاعران، ناشران و خوانندگان ادبیات  را   ی »آوای تبعید« در نظر دارد  نشریه

بهتر از این پژوهشگرو منتقد؛ و تاثیر بی  شناختی    و«، گِردآوری کند  ملیحه تیره گل و نقش او در درک ادبیات تبعیدتحتِ عنوانِ » 

 مختلف ادبیات تبعید / مهاجرت به دست دهد.      ابعادِ  تردید او بر 

لطفا آثار خود را برای انتشار دراین ویژه  شناخت بهتری از او و آثار ماندگارش، به دست بیاوریم.  شما بتوانیم    امید است با همکاری 

  زیر ارسال کنید.  نامه تا پایان ماه نوامبر به آدرس

 مهرنوش مزارعی 

Mehrnoosh.mazarei@gmail.com 

mailto:Mehrnoosh.mazarei@gmail.com
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 شکوفه آذر 

 
 1اشراق درخت گوجه سبز 

 

آمده بودیم،    رازانسال که به  آن روز وقتی مامان بعد از نُه  

بار ناچار شد، روسری سر کند، از خودش متنفر برای اولین

نه   پیششد.  از    ،سال  تصمیم گرفتیم  این    تهرانوقتی  به 

روستای دورافتاده بیاییم، با خودش عهد کرده بود تا تغییر 

این نظام، هرگز از این روستا و حتی شده از این باغ بیرون  

ناچار نشود روسری سر ک سال خودش را با    ند. نهنرود تا 

کتاب و مرغ و خروس و درخت و باران و موسیقی و مرور 

خاطرات مشغول کرد و حتی وقتی خبر مرگ یکی از نوه  

به خاطر سیل دربند، رسید   1366ها در چهارم مرداد نبیره

و   ختم  مراسم  در  شرکت  برای  تا  نرفت  بیرون  باغ  از  هم 

شود. یا وقتی که  تشییع جنازه، مجبور به روسری سرکردن  

خاطر خوردن  ساله، تنها به  13های  شنید یکی از نوه نبیره

گوجه یک ماهدانه  در  ضربه  سبز  هفتاد  به  محکوم  رمضان، 

ابراز   انقالبشالق در میدان   شد، باز هم راضی نشد برای 

خانواده و  بچه  این  با  به  همدردی  و  روسری سر کند  اش، 

می  تهران نمیبرود.  شاهد گفت  جمعی   خشونتِ  خواهم 

می مامان  یکباشم.  وقتی  دیدن  گفت:  به  چشمت  بار 

خیابان توی  میدانخشونت  و  کرد،  ها  عادت  شهر  های 

کم خودت به دشمنت کنی. کمهای بعد هم عادت میدفعه

می رواج  تبدیل  را  خشونت  که  کسی  همان  به  شوی. 

 
بخشی از فصل سوم. رمان اشراق درخت گوجه سبز. نوشته شکوفه   - 1

   2019آذر. انتشارات وایلد دینگو پرس/ ملبورن. استرالیا 

آن داده مامان خبردار شد که  وقتی  بعد  است. سالها سال 

رفت و دیگر    فرانسه ، بهایرانله با نفرت از مردم  سا  13بچه  

پشت سرش را هم نگاه نکرد، زیاد تعجب نکرد. مامان، به او  

شرعی    حدِ  داد، چون شنیده بود آن روز وقتی مامورِحق می

اش، دلش به رحم آمده  ساله  13به خاطر بدن نحیف و الغر  

تری به پشت های شالق آهستهکرد که ضربهبود و سعی می

بودند و  او بزند، مردم کوچه و خیابان که آنها را دوره کرده  

نگاه خیابانی  تئاتر  مثل  را  صحنه  آن  کردند،  می  حریصانه 

زن... دوباره بشمر... از  بودند: شل زدی... دوباره ب  فریاد زده

  93ضربه شالق،    70طور شد که پسرک به جای  و این  اول...

خانواده برای  پسرک  بعدها  خورد.  تعریف ضربه شالق    اش 

ضربه وقتی  که  و  کرد  پوست  به  شالق  محکم  های 

خورد و از درد خودش را به زمین  های نازکش میاستخوان 

ال جان سالم به  چسباند، با خودش عهد کرد اگر از آن بمی

در ببرد، در اولین فرصت یا از این مردم انتقام بگیرد یا از 

 ترکیه دستشان برای همیشه بگریزد. چندسال بعد او از مرز  

به اروپا فرار کرد و بعدها شنیدیم که اسم و هویتش را هم  

او می از  کجایی  تغییر داد و هر وقت کسی  اصالتاً  پرسید، 

 دهد: یونانی!  داد جواب هستی؟ ترجیح می

ناپذیر،  اجتناب"دانست به قول بابا  با تمام اینها مامان نمی

و باالخره روزی ناچار است، برای دیدن    "ناپذیر استاجتناب 

اش، قانون خودش را زیرپا بگذارد. اینطور پسر عزیز دردانه

پنج از حدود  بعد  وقتی  که  بی  شد  مالقات  ماه  به  خبری، 

بود،  کیلو وزن کم کرده  20دند که  رفتند و او را دی  سهراب

به   کردند  شروع  بلکه  نیاوردند،  خودشان  روی  به  تنها  نه 

گفتن و خندیدن تا هم از فشار حجاب اجباری مامان کم  

بود که    . مامان پرسیدهسهرابدلیل  شود و هم از زندان بی

با خنده گفته بود عالی. بعد    سهرابوضع غذا چطور است و  

پرسیده   کبابا  میبود  آزادت  کی  که  خبرداری  کنند؟  ه 

بود که مگر قرار است اصالً آزاد بکنند؟  باز خندیده  سهراب

بود که هرچه برای اینکه حرف را عوض کند، گفته  بیتابعد  

گشتیم تا او را هم با خودمان برای مالقات با تو    بهاردنبال  

توی  نه  و  بود  مرغدانی  توی  نه  نکردیم.  پیدایش  بیاوریم، 
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ا و  سب اصطبل  خندیده  سهرابها!  گفته  هم  و  بود    بود 

خیالش از من راحت است چون دیشب خواب مرا دیده. بعد  

پرسیده جدی  خیلی  خوب،    بابا  چه   بهاربود:  بود؟  چطور 

حال  گفت؟ همه به این حرف بابا خندیده بودند و بااینمی

بود که من در خواب به او خیلی جدی جواب داده  سهراب  

زگفته  که  اینام  و  دارد!  ادامه  تنها  ندگی  که  بود  طور 

گفتنیم به  مالقات  وقت  سرهمساعت  و  وگویی  بندی 

فقط در اثر    سهراباحمقانه گذشت. همه دلخوش بودند که  

زودی آزاد خواهد شد اما وقتی  یک اشتباه دستگیر شده و به

ها  های بقیه مالقات کنندهطور ناخواسته به حرفمامان به

که همه آنها دلخوشی مشابهی دارند، تازه   داد و شنیدگوش

دادن هر  کرد به دلواپس شدن. اما دیگر برای نشان  شروع

هنگام زندانبان،  نوع دلواپسی دیر بود چون صدای سوت بی

 همه را از جا پراند.  

ولوله  زندان،  بزرگ  برپا شدهدر حیاط  از  ای  بعضی  که  بود 

د آنی انداخت که  خیال را به این امیهای خوشکنندهمالقات

اند تا نظام اسالمی را مردم باالخره دست به تظاهرات زده

آنقدر   هنوز  مردم  از  خیلی  سالها،  آن  در  کنند.  ساقط 

ترین سر و صدا، تیراندازی، خیال بودند که با کوچکخوش 

برنامه ناگهانی  وضعیت قطع  هر  یا  برق  تلویزیون،  های 

می شادی  فریاد  زود  دیگری  که: کشیدن غیرعادی    د 

دانست. اینطور آمدند...آمدند... اما چه کسی آمد؟ کسی نمی

بود که وقتی اولین چلچله به پنجره کوچک باالی دیوار اتاق  

وحشت زندانبان  رگبار مالقات خورد،  به سمت شیشه  زده 

گلوله بست زیرا او هم در ذهنش به طور ناخودآگاه گفته 

 بود: آمدند... آمدند...  
آلود با  نه حبس شد وقتی چلچله خونها در سیهمه نفس

تکه را دیدند که کف اتاق افتاد و آخرین نفسش  پرهای تکه

ها در بهت  کنندهها و مالقاترا کشید. هنوز زندانبان، زندانی

هنگام بودند که چلچله دیگری از شیشه این تیراندازی بی

شکسته آمد تو. بعد یکی دیگر و باز دیگری و دیگری. در  

به  پرنده  مهچشم  از  پر  آوازخوان کوچک زدنی سالن  های 

قلب آوازشان  صدای  که  میشد  مضطرب  را  بابا  ها  کرد. 
چلچله زد:  فریاد  چلچلهناخودآگاه  سمت  ها...  به  ماموران  ها. 

پرندگان گیج و ترسیده، تیراندازی کردند. ناگهان آسمان سیاه  

به  هرطرف  از  گلوله  رگبار  صدای  و  مردم  شد  رسید.  گوش 

شان، سرها را در پناه  خداحافظی از عزیزان زندانی زده، بیشت وح

ها، به حیاط هل داده  زندانبان  ۀها گرفتند و با فشار اسلحدست 

ای بود که فقط شدند. حیاط غرق گلوله، پَر و جسد هزاران چلچله

به خاطر چند روز هوای بهاری، فصل کوچ را اشتباه گرفته بودند  

زده  های وحشت درآمده بودند. چلچله  تهران  و به پرواز بر فراز شهر

های  ها، دیوارها و سیمو گیج در حیاط بزرگ چهارضلعی به آدم 

کردند.   شلیک  آنها  سمت  به  ماموران  و  خوردند  زندان  خاردار 

پرندگان مرده مثل تگرگ سیاه از آسمان به زمین باریدند. چند  

کف  آلود روی  های خون ها و چلچلهتیر به مردم خورد. جسد آدم 

، افتادند و مردم همچنان که از در پشتی زندان  اوینحیاط زندان  

می رانده  می بیرون  لگدشان  میشدند،  جیغ  به  کردند،  و  زدند 

می  اشک  دهان  حالشان  به  اسلحه  قنداق  با  ماموری  ریختند. 

ها... بیچاره  زد: بیچاره چلچلهپیرمردی کوبید که با گریه، فریاد می 

 ها!  چلچله

پرهای خون دق  تنها سی و  از جسد  زندان  حیاط  بعد،  آلود  یقه 

کنندگانی که به اشتباه کشته شده  های آوازخوان و مالقات چلچله

بود. آسمان دوباره صاف و آبی شد. انگار نه انگار  بودند، پر شده  

شده  سیاه  مهاجر،  پرندگان  از  پیش،  دقایقی  ماموران    که  بود. 

د تا خستگی  نشستند  حیاط  کنار  و  جسد گوشه  به  و  کنند  ر 

آلود پرندگان که هنوز پرهای سیاه و سفیدشان در هوا معلق  خون 

کرد که آن همه پرنده بینوا  بود، نگاهی بیندازند. کی فکرش را می

به فقط  شوند  گرفته  اینکشته  اشتباه  را  پرواز  فصل  که  خاطر 

قاه خندید. بعد دیگری و  بودند؟ یکی از ماموران با این فکر قاه

قاه دیگری   صدای  زندان  بلند  دیوارهای  دیگری.  خنده  و  قاه 

ماموران مسلح را از دیواری به دیواری دیگر پاس دادند. در حیاط  

ارتفاعات شمال  اوین زندان   روی  قاه تهران،  ماموران  ،  خنده  قاه 

پیروز، بادی شد و پرهای معلق پرندگان آوازخوان در هوا را از  

ها و  یک روی خانه رد تا یک، بیرون باوین دیوارهای بلند زندان  

بی در  بیفتد که  پایان  مردمانی  دوری  در  روز،  هر  مثل  خبری، 

ناپذیر، از این سر شهر به آن سر شهر و از آن سر شهر به این سر  

رفتند. ساعتی بعد یکی  آمدند و میآمدند. میرفتند و می شهر می

خون  پرهای  چلچله از  روی  آلود  چسبید  و  افتاد  تیرخورده،  ای 

بیوکِ جلو  راننده   ایِنقره  الیتِاسکای   شیشه  که  اش،  متالیک 

راند به سمت شمال. به  زده و در سکوت، میآلود، وحشت اشک 

حتی که  جایی  سمت  به  جنگل.  هیچ سمت  دیگر  المقدور 

 آدمیزادی را نبیند. 
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 موسای پیامبر 
وستم مسلم شده بود که این موسا  دیگر برای من و اسی د

می زندگی  ما  خانۀ  کنار  کوچک  اتاقک  در  که  کند  پیری 

همان موسای پیامبر است، همان کسی که با عصایش دریا  

را به  خشکی و خشکی را به دریا تبدیل کرده بود، ما همیشه 

با همان سندل را  او هر  رنگش میهای کهنه بیاو  دیدیم، 

و موهای با ریش  قد    روز صبح  و  بلند سیاه سفید  ژولیده 

بلندش عصای چوبی را در دست چپ و آفتابه مسی را در  

گرفت و برای قضای حاجت به دره که در  دست راست می

رفت و بعد از بازگشت همان  واقع شده بود می 2پشت لین 

آّب می از  پر  را  گذاشت و  کرد، روی چراغ نفتی میآفتابه 

اتاق موسا عالوه بر    کرد، دربرای خودش چای درست می

رویی،   و عصای چوبی، چند ظرف  نفتی  آفتابه، یک چراغ 

 یک قابلمه و دو لحاف هم وجود داشت.

مسئولیت بردن غذا برای موسای پیامبر را همیشه من بر 

عهده داشتم و اسی هم همیشه همراه من بود، چرا که مادرم  

ز  شد گفت که هر روفرستاد. میهر روز برای موسا، غذا می

نکنه از غذای این  "داد.این جمله را مادرم به من تذکر می

 "ها... بیچاره بخوری، به جهنم میری

ترسیدم، هرگز به  من که به شدت از آتش و مار و عقرب می

زدم، چرا که شنیده بودم کسانی که به جهنم  غذا دست نمی

میمی نبایدآفریده  واقع  در  آنروند،  خدا  و  را  شدند  ها 

مجازات خواهد کرد و در جهنم که پر از مار و عقرب هست،  

 در آتش خواهند سوخت.

هاست به حمام نرفته،  گفت که موسای پیامبر سالاسی می 

صورتش را نتراشیده و حتا آب به صورت خود نزده است.  

های اسی را بیشتر من با دیدن چهره موسا روز به روز حرف

 کردم. باور می

ها روبروی اتاقک موسای پیامبر بازی  عتبعضی روزها ما سا

بچه می برای  اسی  ببینیم،  را  او  تعریف  کردیم که شاید  ها 

با  می موسی  که  است  دیده  چشمانش  با  خودش  که  کرد 

کند، چراغ را روشن و  عصایش درب اتاق را باز و بسته می

کند و حتا دیده بود که مار سیاهی را از اتاقش  خاموش می

ار فردا به رنگ سفید تبدیل شده بود. ما  بیرون کرد و آن م

هیچ وقت ندیدیم که او چیزی بخرد، گاهی اوقات پدرم به  

 کرد. داد اما نمیدانم با آن پول چه میاو پول می

می مادرم  از  که  به  وقتی  پیامبر  موسای  چرا  که  پرسیدم 

ود ، مادرم با صدای بلند  رنمی  1توالت عمومی پشت لین  

گویی، او پیامبر نیست، تو آخر همه گفت: چرا کفر میمی

اش را به دندان  فرستی! و بعد انگشت سبابهمارا به جهنم می

شدم  خواند که من متوجه نمیگرفت و زیر لب دعایی میمی

تواند دعا بخواند و  گفت که مادر نمگفت اما پدرم میچه می

 خندید. با صدای بلند می

است که به آنجا   به خاطر آتش همیشه روشن کنار توالت  „

تعریف کنمنمی برات  باید  بار  ، چند  قانع    ”رود  من که  و 

 کردم. شدم به آتش و مار عقرب فکر مینمی

دیدم  اما همان شب مانند دفعات گذشته دوباره خواب می

هایی هستیم  که من و اسی در حال فرار از دست مار و عقرب

 شوند.که از میان آتش به ما نزدیک می

)یک    "آتشی"ها جوانان محله در کنار  ل شبهای ساسال

شدند و برای هم  لوله گاز( که همیشه روشن بود جمع می

فیلم یا  تعریف میداستان  را  سینمایی  آن  های  اما  کردند، 

بچه  به  اسی  بود.  شده  خاموش  روزی  محله  آتش  های 

روز، صبح خیلی زود، گفت: مادرش خود دیده که همانمی

موسا به آنجا رفته بود. برای من و  قبل از طلوع خورشید،  

اسی دیگر جای هیچ شکی باقی نمانده بود که او با عصایش  

 این آتش را خاموش کرده است که بتواند به توالت برود. 

ها  کرد و شبچند روز بعد دوباره از لوله گاز آتش فوران می

تا آمدن  باز هم جوانان دور آن جمع می این آتش  شدند، 
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باق  روشن  همیشه خمینی  برای  آن  از  بعد  ولی  ماند،  ی 

 خاموش شد . 

در یکی از روزهای سرد زمستان من و اسی دوبار برایش غذا  

اما او در را باز نکرد، من به پدرم موضوع را اطالع   بردیم، 

دادم، او هم به دیگران گفت که چه اتفاقی اقتاده است. بعد  

روبروی در  رنگ بزرگ  از ظهر همان روز یک ماشین سیاه

خانۀ ما توقف کرد. دو مرد موسا را روی تخت گذاشتند و 

 پارچۀ سفیدی روی او کشیدند. 

ها صحبت کردند، مادرم چای  مردم با پدرم و دیگر همسایه

زیادی درست کرده بود و برای همه چای آورد، اکثر آنها  

 کشیدند. هنگام نوشیدن چای سیگار هم می

دو در عقبش باز بود خیره من و اسی به طرف ماشین که هر  

شدیم و سکوت کرده بودیم، یکی از آن دو مرد که چاقتر 

بود، سعی کرد هر دو در عقب ماشین را ببندد، اما پاهای  

بلند موسا مزاحم بود، کمی پاهایش را جابجا کرد که در را 

اسی   و  من  شد،  خارج  موسی  بدن  از  صدایی  که  ببندد، 

 به طرف اتاق او دویدیم. ترسیدیم و از ماشین دور شدیم و  

ها در حال جابجا کردن پدرم به کمک چند تن از همسایه 

 وسایل موسی بودند تا آنها را به جای دیگر حمل کنند. 

گفت،  اسی به من نگاه کرد و آرام گفت: مادرت درست می

 او پیامبر نیست. 

گشتم، گفتم:  من که به دنبال عصای جادویی موسای پیر می

 کنم. نی، من باور نمیکنه، اشتباه می

او که چند گوجه در دست داشت و یکی از آنها را به من  

گوزند،  داد، گفت: مگر نشنیدی او گوزید، پیامبران که نمی

 های پیامبر باشد. پیامبر نیست ولی شاید یکی از فامیل

ای از اتاق  در گوشه  من عصای او را که در کنار باقی وسایل

سرعت به خانه برگشتم، اول آن را قرار داشت، برداشتم و با  

ای از انبار قایم کردم، به جز من و  شستم و بعد در گوشه

 کس از محل اختفای عصا اطالع نداشت.اسی هیچ

رفتیم و به دنبال  ها با این عصا به دره میمن و اسی هفته

گشتیم تا بتوانیم آنها  مس و روی و دیگر فلزات قیمتی می

ا پول آنها برای خودمان شیرینی و را به مسگر بفروشیم و ب

 آدامس بخریم . 

ها  های محله برای آمرزش روح مردهمادرم و تعدادی از زن 

دعوت   را  چاقی  آخوند  و  کردند  پا  بر  تا  مراسمی  کردند 

داستان و  بخواند  روضه  و  روایت  برایشان دعا  های مذهبی 

داستان و جنایات دشمنان  کند؛  امامان  از مظلومیت  هایی 

با هر داستان و روایت، آخوند و همه به خصوص مادرم    آنها.

ها  که مادرم یا دیگر همسایهکردند. زمانیبه شدت گریه می

آوردند، با چندین نان، همه را تمام و باز هم  برایش غذایی  

 کرد. تقاضای غذا 

او و   کنار  برم و در  اسی  آن روز من مجبور شدم به خانۀ 

شب خیلی باران بارید، صبح  خواهر و برادرانش بخوابم، آن  

آنروز من و اسی به خانه برگشتیم و خوشحال از اینکه بارش 

باران شب گذشته فلزات خیلی زیادی را به دره آورده، به 

 خانه رسیدیم. 

اسی به داخل انبار رفت تا عصای جادویی موسی را با خود  

ای ناراحت به  بیاورد. بعد از مدت کوتاهی برگشت. با چهره

کرد. از حالت صورتش فهمیدم که اتفاقی افتاده  ه میمن نگا

 است. به من گفت: عصا کو، آن را کجا بردی؟ 

من که از شنیدن این حرف شوکه شده بودم، با سرعت به  

داخل انبار دویدم، ولی عصایی در کار نبود. فکر کردم که  

کرد.  اسی عصا را برده و او هم همین فکر را در مورد من می

غیر از من و اسی از وجود این عصا اطالعی  آخر هیچ کس  

 کاری پرداختیم.نداشت. به همین خاطر با هم به کتک 

 کنید؟ مادرم ما را دید و گفت: چرا با هم دعوا می

من که گوشۀ پیراهنم پاره شده بود، و یقه اسی هم باال و  

همیشه  کو،  عصا  گفتیم:  هم  با  همزمان  بود،  شده  پایین 

 جا بود؟همین

فت: دیشب خیلی باران بارید، حاجی هم شکمش  مادرم گ

توانست زیاد راه برود، من هم عصا را به  درد گرفته بود، نمی

آمد.  او دادم تا به خانه فامیلش برود. او از شهری دیگر می

 ما در شهرمان دعاخوان و آخوند نداشتیم.

خوش گفت:  پولدار    اسی  دیگر  حاال  شد،  پولدار  بحالش 

 شه.می

دونستم که عقل  واج به ما نگاه کرد و گفت: می مادرم هاج 

 تان نیست. آدم که با عصا پولدار نمیشه. تو کله

 ها گریه کردیم...  من و اسی ساعت
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 فیروزه خطیبی  

 
 ناهار با آیدا  

 )از دفتر خاطرات روزهای کرونایی(   
 

در این روزهای سکوت کرونایی و درونگرایی، اگر توجه کرده  

باشید،  خاطرات و لحظه هایی از زندگی گذشته بیشتر از 

هرزمان دیگری به سراغ آدم می آید.  ضمن احوالپرسی از 

یکی از بستگانم در پاریس، صحبت از یکی از تاکستان های  

ق را  او  ناگهان حرف  نمیدونم چرا   و  بوردو شد  طع  ناحیه 

برایش   را  فلینی  فدریکو  مادر  با  مالقاتم   خاطره  تا  کردم 

 تعریف کنم.  

  ................ 

را با دوستی در شهر    1353بهار و بخشی از تابستان سال   

میالن گزراندم که در آن زمان مشغول تحصیل در رشته  

بود.   در آن روزها    "جوزپه وردی"آهنگسازی در کنسرواتوار  

ویزای   منتظر  و  من  تنبلی  به  روزهایم  و  بودم  انگلستان 

کتابخوانی،  گوش دادن به صدای تمرین پیانوی دوستم و  

پشت   خلوت  حیات  توی  ها  بچه  بازی  صدای  شنیدن 

ساختمان می گذشت. شب ها به سینما می رفتیم. پیتزای 

از سالن های   یکی  را در  موهایم  من  تنورپز می خوردیم. 

شکل   به  اشنایدر"شهر  ف  "ماریا  تانگو  "یلم  در  آخرین 

اکران شده و   "درپاریس براندو  با شرکت  مارلون  تازه  که 

خیلی سروصدا کرده بود درآورده بودم و چند دست بلوز و  

درعالم   و  بودم  خریده  ایتالیایی  روز  مد  ابریشمی  شلوار 

نوجوانی سرخوش بودم.  یکی از همین روزها، دوستم خبر 

ی از همکالس های او  ، یک"فدریکو فلینی"داد که برادرزاده  

میالن بود از ما    "ال اسکاالی"که  در  از آوازخوانان تاالر  

دعوت کرده که  روز یکشنبه به خانه مادربزرگش در یکی  

برویم.  من که   "ریمینی"از دهکده های کوهستانی اطراف 

فلینی  را در یکی   "ساتریکون"همان چند وقت پیش فیلم 

زندگی  "بودم و با فیلم های  از سینماهای تهران تماشا کرده  

مثل هر عاشق سینمایی، شیفته   "هشت و نیم"و    "شیرین

او شده بودم سر از پا نشناخته از جایم پریدم و از خوشحالی  

درپیش   که  ماجراجویی  از  و  کشیدم  فریاد  بار  چندین 

 داشتیم بی نهایت شوق زده شدم.    

 ........................ 

روزسفر، یک صبح یکشنبه گرم و آفتابی بود. نیمه های راه،  

از دهکده خواب زده   "رانزو"در کوهپایه های پر پیچ و خم 

ای گذشتیم و در ارتفاعات یک جاده باریک کوهستانی از  

درخت  پرباری گیالس چیدیم.  مدتی همانجا زیر درخت  

های  نشستیم و دره زیرپایمان را تماشا کردیم که  در آن روز

آخر بهاری، غرق درگل و سبزه بود. بعد از مدتی رانندگی ،  

به دهکده کوچک کوهستانی رسیدیم و جلوی خانه ای که 

نمای بیرونی آن شبیه به یک موزه کوچک بود ماشین را  

 پارک کردیم.  

از دوپله سنگی که ما را به در چوبی قدیمی  بلند و باریکی  

فتیم و کوبه در را به صدا  که وردیه خانه بود می رساند باال ر

فهمیدیم   بعد  که  پیرزنی  بعد  لحظه  چند  درآوردیم.  

مستخدم وهم نشین صاحب خانه است  در را به روی ما باز  

کرد.  از راهروی باریک و نیم روشنی با سقف بلند  و رده  

ای از ستون های ظریف سنگی با مجسمه های برنزی که  

کرده بود گذشتیم.    فضای آنجا را شبیه به یک گالری هنری

پله دیگرما را به ناهارخوری   در سمت چپ این راهرو، دو 

وسیعی می رساند که از یک سو پنجره های بلند و باریکش  

پوشیده از پرده های سفید نازک، به سمت خیابان باز می  

شد  و درسمت دیگر آن درهای بزرگ شیشه ای دولنگه ای  

ک معماری قدیم  به  روی تراس وسیعی که جلوی آن  به سب

ایتالیایی با ستون های کوتاهی تزئین شده بود می رسید.   

پرده های سفید، از هرطرف  با نسیم بهاری می رقصیدند و  

از البالی آن می شد منظره  آن سوی بالکن بزرگ  را که   

 تا چشم کار می کرد  تاکستانی گسترده بود تماشا کرد.  
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وطی با یک دوجین وسط این اطاق،  روی میز بزرگ چوب بل

کریستال   های  گیالس  و  ایتالیایی  زیبای  ظروف  صندلی، 

انتظار ما را می   بود آن ها  شراب چیده شده بود و معلوم 

کشیدند.  در اطاق کوچکی در کنار این ناهارخوری باشکوه،  

صدای بازی فوتبال از تلویزیون شنیده می شد و وقتی خوب 

انه که پیرزنی  گوش دادیم  صدای ابراز احساسات صاحبخ

در حدود هشتاد سال شاید هم بیشتر بود را شنیدیم که  

 بازیکنان را تشویق یا ترغیب می کرد.   

سینیورا آیدا باربیانی فلینی با دیدن ما از جایش بلند شد و  

که   اش،  نوه  و  کرد  روبوسی  ما  با  و  آمد  ما  استقبال  به 

که این  برادرزاده فدریکو بود را در آغوش فشرد و به ما گفت  

یک فرصت کمیاب است و باید جشن گرفته شود.  با این  

حرف بطرف تراس بزرگ حرکت کرد و ما هم به دنبالش  

راه افتادیم.  آیدا با پیراهن کتانی بلند خاکستری وموهای  

سفیدی که با روبان بنفش رنگ  ظریفی پشت سرش جمع  

شده بود /از چند پله پائین رفت و سوار جیپ قدیمی جنگ  

را  جها آن  و  بود  پارک شده  بالکن  زیر  که  دومی  شد  نی 

روشن کرد. بعد با چنان سرعتی درجاده تاکستان به طرف  

انبار شرابکشی حرکت کرد که ما فقط خاکی که از چرخ 

 های ماشین بلند شده بود را می دیدیم.  

دقایقی بعد با همان فرزی و چابکی باورنکردنی برگشت و  

رفته شراب در دستش بود از  درحالی که سه بطری خاک گ

پله ها باال آمد و به ما اشاره کرد که به داخل اطاق برگردیم  

و از ما دعوت کرد که دور میزبنشینیم. هنوز چند دقیقه ای  

نگذشته بود که خدمتکار با یک ظرف بزرگ سوپ وارد اطاق  

را   ها  بطری  از  یکی  پنبه  چوب  فلینی  مادرفدریکو  و  شد 

های ظریف و زیبای کریستال ریخت و    درآورد و توی لیوان

ما به همراه سوپ مارچوبه  و نان و کره آن را به سالمتی 

میزبانمان نوشیدیم. با پیش غذای دریایی شراب سفیدی از 

آشپزخانه در گیالس های تازه سرو شد و با ظرف پاستایی  

که با خامه و پنجتا، نوعی گوشت خوک به سبک ایتالیایی 

روی   و  شده   و تهیه  گرانقمیت  دنبالنی   قارچ  کمی  آن 

کمیاب رنده شده بود، بطری  شراب سفید تازه ای باز شد.  

و نیم بعد    3تا    12درطول مدت این ناهار باشکوه، از ساعت  

از ظهر، چندین بارگیالس های شراب  ما پر و خالی شد.  

در این مدت،  میزبان ما دوبار دیگر با جیپ ارتشی اش به  

ا بطری های پر برگشت و هربار که یکی  شرابکشی رفت و ب

از آن ها را باز می کرد توضیح می داد که این شراب به چه 

سالی تعلق دارد و چه انگوری در آن استفاده شده و  چرا  

شرابی که با سوپ و پاستا  خورده می شود با شرابی که با  

گوشت و سبزیجات خورده می شود فرق دارد. ما مدتی به  

دادیم اما بعد از ساعت اول، تنها ازهرجرعه   دقت به او گوش

ی این شراب ناب لذت بردیم و غذای اول و دوم و سوممان  

به هفتم وهشتم و نهم رسید و آخری هم شرابی بود که  با  

قرمز.    یا  بود  سفید  نیست  یادم  که  شد  می  نوشیده  دسر 

دوستان کم کم در گوشه و کنار اطاق روی کاناپه ها دراز  

هم که احساس شادمانی و گرمایی وصف ناپذیر  شدند و من  

می کردم سرم را روی میزچوبی گذاشتم  و همانجا مدتی   

 بخواب عمیقی فرورفتم.   

 

 
غروب بود که از خواب بلند شدم. دیدم که دوستانم هنوز  

روی مبل و صندلی اطاق نشیمن خوابیده اند.   آفتاب از 

و خاکستری   پشت تاکستان، پرده های بلند سفید را سرخ

آیدا   اطاق کوچک،   توی  بود.    - مادرفدریکو فلینی  -کرده 

از   قالش  بازی فوتبال تماشا می کرد و داد و  هنوز داشت 

 دست بازیکنان به هوا رفته بود.   

قبل از خداحافظی تلفن زنگ زد. از شور و شوق آیدا متوجه  

شدیم که فدریکوست.  از آن طرف خط تلفن از حومه رم  

مادرش بود. دوستانم برایم ترجمه کردند که او  جویای حال  

تمام برنامه روز را برای آقای فلینی تعریف کرده بود. آخرش 
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را   - "زندگی شیرین"  -هم گفته بود، ایکاش آن فیلم هرزه  

بودی،   بخشمت"نساخته  نمی  هنوز "هیچوقت  من     .

سرمست از شراب چشی آن روز، شگفت زده به این منظره  

یعنی این واقعا فدریکو فلینی بود که تلفن  نگاه می کردم.  

می زد؟  پیش خودم او را با موهای خاکستری،  ابروهای  

پرپشت و کت و شلوار زرشکی رنگی مجسم کردم که عینک  

عینک   مثل  فیلم    "مارچلو"سیاهی  زندگی  "در 

 چشم هایش را پوشانده.  "شیرین

به طرف    باریکی که  روی سنگفرش کوچه  بیرون مدتی  

بوی گل    دهکده و  بود  درآمده  ماه  زدیم.  قدم  بود  سرازیر 

های یاس و اطلسی فضا را پوشانده بود. ستاره ای در آن  

 دوردست ها چشمک می زد. 



 15  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

13 

 

 خسرو دوامی 

            
                                                                                   کلوپ بیلیارد آرزو   

ما هفت نفر بودیم که با هم، از ایران فرار کردیم.  من بودم  

اش ارانی، مسعود خان بود و و رفیقم قدرت و پسر دو ساله

حسین ترابی،  فریدون محرابی و همسرش نیلوفر. بین ما،  

-ترسیدم و دلم میاما من از سیاست می  قدرت چپی بود،

گفت، افسر  فراری خواست نویسنده شوم. مسعود  خان می

نیروی هوایی بوده. حسین ترابی طرفدار سلطنت بود؛ خود  

را تاجر فرش معرفی می کرد و نوازنده ویولون در ارکستر  

دوست   اما  بود،  باز  بیلیارد  محرابی  فریدون  رادیو.  گلهای 

عنوان قهرمان زیبایی اندام و فعال سیاسی یاد  داشت از او با  

کنند. از همسرش نیلوفر فقط، تصویری مغشوش در خاطرم  

 مانده. 

کالس بودیم. قدرت  محل و هممن و قدرت، از کودکی هم

اول   سالهای  همان  از  و  بود  پیر  مادری  و  پدر  فرزند  تنها 

-ای به کالس می گاهی کتابی، جزوه  .دبیرستان سیاسی شد

کرد.  ورد،  آ می  شرکت  اعتصابی  تظاهراتی،  در  هم  گاهی 

کالس دهم بودیم، اواخر سال تحصیلی، چند لباس شخصی،  

قدرت را جلوی درِ دبیرستان، به جرم پخش نشریات چپی  

ریش   پادرمیانی  با  شب،  چند  از  بعد  کردند.  دستگیر  ها 

که  دیپلم  شد.  آزاد  پدرش  ضمانت  و  محل  سفیدهای 

رفتیم. قدرت دانشکده فنی قبول گرفتیم، هر کدام به سویی  

شد و من رفتم سربازی. مرخصی که می آمدم، قراری می  

گذاشتیم و همدیگر را می دیدیم. تازه خدمتم تمام شده  

بود که پدر و مادر قدرت به فاصله چند ماه از یکدیگر، بیمار  

ادبیات   دانشکده  اول   ماند. سال  تنها  او  و  و مردند  شدند 

تصمیم به مهاجرت گرفتند. برادری    بودم که پدر و مادرم

بزرگ داشتم که در جوانی به آمریکا رفته بود. خانواده اصرار 

اما من توی حال و هوای خودم   بروم،  می کردند من هم 

ام.  درآورده  سرها  توی  سری  که  بود  خوش  دلم  بودم. 

داستانی، شعری می نوشتم  و اینجا و آنجا چاپ می شد.  

کوله بارشان    پدر و مادر من هم  ه سال دوم دانشگاه بودم ک

خبر بودم مدتی از قدرت بیرا بستند و رفتند پیش برادرم.  

دوباره دستگیری  خبر  محلهتا  در  چندبار  اش  پیچید.  مان 

خواستم به مالقاتش بروم، ترسیدم.  یک سال بعد، دو سه  

ماه مانده به انقالب، آزاد شد. اهالی محل، چنان استقبالی  

با چنان کبکبه و دبدبه ای آوردندش خانه که    از او کردند و 

هیچوقت از خاطرم نمی رود. سراسر کوچه را چراغانی کرده  

بودند. همسایه ها دسته دسته با سبدهای گل به دیدنش  

می آمدند.  روزهای انقالب بود. جوانترها مجالی به دوستان  

قدیمی نمی دادند. شبهای اول سراپا گوش و چشم،  می  

قدرت برایشان حرف می زد. یک شب در جمع  نشستند  و  

رفقا اصرار کرد که من هم چیزی بخوانم. اول نپذیرفتم. همه 

اصرار کردند و من  با ترس و لرز قصه ای را خواندم. وسط   

چندتایی  داستان رفتند،  و  آوردند  عذری  نفر  چند  خوانی 

چرت می زدند، آخر کار هم دو سه تایی با  سرزنش من،   

ا زدند. مانده بودم چه بگویم. قدرت سکوت کرده  پنبه کار ر

بود. تنها که شدیم، پرسیدم، نظر ندادی، فکر کردی دلخور 

توی   هدفت  کردی  فکر  هیچوقت  سپهر!  گفت،  شم؟  می 

زندگی چیه؟ ده بیست سال دیگه می خواهی به کجا برسی؟  

جوابی نداشتم. از آن روز به بعد کمتر با هم شاخ تو شاخ  

وری رعایت هم را می کردیم. دوستی مان  می شدیم. یک ج

با هم   بودیم که  پذیرفته  اما هر دو  بود،  سر جای خودش 

فرق داریم. چند ماه بعد از انقالب، قدرت خانه ی پدری را  

کدام   پرسیدم  شهرستان.  روم  می  گفت،  داد.  اجاره 

پاپی دیگر  گوید،  می  را  جایی  هربار  دیدم  اش  شهرستان؟ 

د تهران و شبی هم در خانه من  نشدم. ماهی یکبار می آم
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می ماند. یک روز با هم رفتیم دیدن خاله ام. آن روزها خاله 

من و دختر هاش، مثل خیلی های دیگر انقالبی شده بودند.  

چشم قدرت به دختر خاله هام که افتاد، رفت باالی منبر و  

فردایش    معرکه گرفت. آنها هم محو حرفهاش شده بودند.

ز او خبری نداشتم.  یک روز تلفن زد  سه چهار ماه ارفت.  

که  می خواهم بیایم ببینمت و خبر خوبی را بهت بدهم.  

فردای آنروز آمد جلوی خانه، با جعبه ای شیرینی در دست. 

دختر خاله بزرگم مریم، خنده کنان با یک گلدان پشتش  

می   بود؟  این  خبرت  پرسیدم،  خندیدم.  بود.  ایستاده 

ر خاله ام راضی نبود. سعی کرد  خواستند ازدواج کنند. شوه

رأی مریم را بزند، نشد. من را واسطه کرد، حریفشان نشدم.  

 آنروزها کسی گوش شنوایی نداشت.  

دو ماه بعد، بی حضور پدر مریم، مراسم عروسی را در خانه  

ی من برگزار کردند. قدرت کت من را پوشیده بود، که به  

پیراهن عاریه ای صورتی تنش گریه می کرد، مریم هم یک 

بلند. اغلب میهمانان،  رفقای قدرت و مریم بودند. مردهایی  

با سبیلهای پهن، و زنهایی آرایش نکرده، با پیراهن و شلوار 

و با موهای بلند دم اسبی. دستها را در هم گره می زدند،  

در دایره ای می چرخیدند، پاها را به زمین می کوبیدند و  

مر از  خواندند.  فیلم  می  و  عکس  حلقه  آن شب چند  اسم 

گرفتم. عکسها و فیلمهایی که فردای مراسم همراه دوربین 

پر   یکدوره  آدمهای  زندگی  ثبت  حسرت  و  شدند  گم  ها 

 التهاب از زندگی ما در دلم ماند. 

دو سه روز بعداز مراسم به دیدنم آمدند. قدرت را هیچوقت  

زدند.  آنقدر خوشحال ندیده بودم. چشمهای مریم برق می  

دست مریم را گرفته بود، دست دیگرش را انداخت دور شانه  

ام و خواند: اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم  

و رفتیم. پرسیدم، کجا؟ جایی را پراند که باور نکردم. اوضاع  

داشت به سرعت تغییر می کرد. گفتم، قدرت تو حاال هم  

را به جَدِت بیشتر    م. تودوست منی، هم شوهر دختر خاله

 دقت کن! گفت، سپهر! تو را به جدت اینقدر نترس!   

چند ماه از آنها خبری  نداشتم. همان ماهها پدرم به ایران  

بروم.   اصرار داشت که من هم  را فروخت.  برگشت و خانه 

پشت گوش انداختم. چیزی تا گرفتن مدرکم باقی نمانده  

اره کردم. یک روز  بود. نزدیک دانشگاه آپارتمان کوچکی اج

پشت   از  کسی  شلوغی  توی  بودم.  انقالب  میدان  طرفهای 

دستش را گذاشت روی شانه ام. برگشتم، قدرت بود، کیف 

در دست؛  روبوسی که کردیم، مریم را دیدم، روسری آبی  

 بر سر، از آن طرف خیابان سمت ما می آمد.  

بیرون و    چند روز در خانه ی من ماندند. سحر می زدند 

روزنامه بر می گشتند.    -با خرواری اعالمیه و مجله    شب،

ماه   پنج شش  آمدند،  که  دوم  بار  زد.  غیبشان  دوباره  بعد 

گذشته بود. روز دوم گفتند می خواهیم خوشحالت کنیم.  

را روی شکمش  گذاشته، می خندد.   مریم دستش  دیدم 

گفت، قراره عمو بشی. تبریک گفتم. پرسیدم، اسمش؟ مریم   

ختر بود، اسمش را می گذاریم زیور، اگر پسر  گفت، اگر د

 بود، ارانی! 

خنده ام گرفته بود. زیور عشق کودکی قدرت بود. پرسیدم،  

 حاال زیور یک چیزی، ولی  ارانی هم شد اسم؟  

 اخمهای قدرت رفت تو هم. گفت، مگه چه ایرادی داره؟ 

گفتم، اوال  که اسمش تابلوست، بهش شناسنامه نمی دن.  

اگه آب    دوماً،  از  مذهبی  آدم  یک  یا  شد،  قرتی  بچه  این 

 درآمد، تکلیف چی می شه؟

اسم   نباش!  نگران  قدرت گفت،  بودند.  ارانی  عاشق  دو  هر 

ش را می گذاریم سپهر. آن روزها بگیر و ببندها  ایشناسنامه

عاقبت کار می ترسیدم. گفتم، به خاطر   از  بود.  زیاد شده 

قد کنین.  رعایت  بیشتر  شده،  که  عمو  بچه هم  رت گفت، 

سپهر، به خاطر ما هم که شده، یک کم کوتاه بیا وموعظه  

 را بگذار کنار. 

بعد از چند روز، دوباره رفتند. این بار غیبتشان طوالنی شد.   

جنگ شروع شده بود. بعد از مدتی دانشگاه ها هم تعطیل  

نشین شدم. دلم شور قدرت و مریم را می زد.  شد و خانه

ن می زدند و او خبرشان را برایم می  اوایل به خاله ام تلف

م  های سیاسیدانشگاهیآورد، بعد دیگر تماسی نگرفتند. هم

تار و مار شده بودند. گهگاه اتفاقی یکی دوتاشان را می دیدم.  

نشانی قدرت و مریم را می دادم. کسی خبری نداشت. اوایل  

از   پرسید،  می  زد.  می  زنگ  بار  سه  دو  ای  هفته  ام  خاله 

پرسیدم، شما چطور؟ بعد، شاید  رفیقت خب ری نشد؟ می 

می ترسید، شاید هم ناامید شده بود، دیگر زنگی نزد. کم  

 کم به نبودنشان عادت کردم. 

می   کشی  مسافر  معاش  امرار  برای  روزها  شصت،  اواسط 

کردم، شبهایم هم به وقت کشی می گذشت. خانواده خیلی  
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ابم کرده  فشار می آوردند که بروم خارج. تنهایی خرد و خر

بود. کم کم خودم هم خسته شده بودم. دلم می خواست 

راهی باز می شد و برای مدتی هم شده، خارج می رفتم و  

نفسی تازه می کردم. آن روزها مرزها بسته بود پاسپورت به 

کسی نمی دادند. بعد از مدتی این در و آن در زدن، توی  

ک شب  بانک کار گرفتم. حاال شبها مسافرکشی می کردم. ی

اتفاقی توی ماشین با یک جوان کُرد آشنا شدم. حرف توی  

حرف افتاد. از وضع خودم برایش گفتم. صحبت مرز شد و  

آدمهایی که آن روزها دسته دسته فرار می کردند. پرسیدم،  

را گرفت. یک هفته  تلفنم  قاچاقچی آشنا نداری؟  شماره 

میدان   بیا  ساعت،  فالن  روز،  فالن  گفت،  زد.  زنگ  بعد 

توپخانه. رفتم، دیدم با یک کُرد دیگر آمده. طرف را به من  

معرفی کرد و خودش رفت. اسمش ارشد بود. گفت، به من  

قهوهمی یک  توی  رفتیم  ارشد.  کاک  نشستیم.  گن،  خانه 

قصدم را با او در میان گذاشتم. پرسید، بهایی هستی؟ گفتم،  

ام  نه! سیاسی هستی؟ گفتم، نه! گفت، بیلیارد بازی؟ خنده

-گرفت. کلوپهای بیلیارد را بسته بودند وبیلیاردبازهای حرفه

ای از کوه و کمر پناه می بردند به  ترکیه. گفتم مگه فرقی  

هم می کنه من چی کاره باشم؟ گفت، البته که فرق می  

کنه. خطر رد کردن بعضی ها بیشتره، بعضی ها کمتر! بهش  

تا ترکیه اطمینان دادم که بی خطرم. قبول کرد که من را  

ببرد. دوسوم  پول را اول می خواست، بقیه اش را، وقتی  

ای؟ خندید و لیست رسیدم. پرسیدم، قبالً این کار را کرده

ردیف کرد جلوم.  را  فراری  مشهور  های  آدم  از  بلندباالیی 

فکر   اش  درباره  بیشتر  بگذار  گفتم،  گرفتم،  را  اش  شماره 

 کنم.  

نکردم. درگیر کار    ماجرای کاک ارشد را چند ماهی دنبال

روزمره بودم. شبها کارم که تمام می شد به خانه می آمدم،  

شامی می خوردم، پیکی می زدم و می نشستم به نوشتن.  

کسی   کنم،  پیدا  ناشری  شاید  زدم،  می  در  آن  و  در  این 

 تحویلم نمی گرفت.  

اواخر شصت و یک، تلفن ها ی وقت و بی وقت به خانه ام  

زنگ می و   شروع شد. شبها  داشتم  برمی  را  زدند. گوشی 

هرچه الو الو می گفتم، کسی  جواب نمی داد. بد و بی راهی  

نثار آدمهای مزاحم می کردم، سیم تلفن را می کشیدم و  

عید،   به  مانده  یک شب  مشغول می شدم.   خودم  کار  به 

خوابیده بودم، توی عالم خواب و بیداری حس کردم کسی   

. نیم خیز شدم. چراغ اتاق  دستم را گرفته، صدایم می زند

پایین. قدرت، الغر و   روشن بود.  یکباره دلم هری ریخت 

تکیده، با ریش بلند، کنار تخت ایستاده بود؛ یک پسر بچه 

 هم کنارش؛ با چشم های درشت خیره شده بود به من.  

تا نزدیکی های صبح، به جز چند جمله ی کوتاه، حرفی   

بپرسم و چیزی بین   بین مان رد و بدل نشد. می ترسیدم

مان شکسته شود. هر دو خسته و گرسنه بودند. غذایی آماده  

کردم و در سکوت خوردند. ارانی آرام نشسته بود. چند جمله 

پرسیدم. اول به قدرت نگاه می کرد و بعد مثل کسی که  

تازه به زبان آمده باشد، جواب می داد. سیر که شد، روی  

 مبل خوابید.  

ه بود که از آن می ترسیدم. به روایت بر سرشان همان رفت

رود. می گفت،   بیرون می  قراری  برای  مریم صبح  قدرت، 

را   ارانی  نشد،  خبری  وقتی   شدم.  منتظر  ساعت  دوازده 

از خانه زدم بیرون.  بعد از چند هفته خانه به  برداشتم و 

 دوشی و در به دری، عاقبت به خانه من پناه آورده بودند.  

های کنجکاو توضیح دادم که  و همسایهبه بقال فضول محل  

از زنش   آمریکا زندگی می کند.  برادرم است و در  قدرت، 

 جدا شده  و با پسرش برای دیدن من آمده است.  

خانه ی خاله ام قیامتی شد. دنیای شان زیر و رو شده بود. 

خاله ام دو سه روز یکبار، به بهانه ای می آمد و چند ساعتی  

ند. شوهر خاله ام حتی یکبار هم حاضر  را با ارانی می گذرا

نشد قدرت و ارانی را ببیند. قدرت را مسبب بدبختی های  

خانواده اش می دانست. روزها، در روزنامه ها لیست اعدامی  

ها را زیر و رو می کرد و شبها به تماشای شوی نادمین در 

به   عصا  را  پیرمرد  جمعه،  روزهای  نشست.  می  تلویزیون 

م پارک  توی  می  دست،  نیمکت  روی  که  دیدم  می  لت 

نشست و به هیاهوی جوانها خیره می شد. درقدرت هم دیگر  

شور و حالی باقی نمانده بود. ساعتها گوشه ای می نشست 

با   و  بود  بریده  رفقای سابقش  از  کرد.  بازی می  ارانی  با  و 

کسی  تماس نمی گرفت. شبها، ساعت به ساعت می رفت  

یابان را می پایید. یکی  جلوی پنجره و رهگذرهای توی خ

دو بار پرسیدم، می ترسی؟ نگاهی می کرد و جوابم را نمی  

داد.  فکر کردم این طور بگذرد هم خودش خرد و خراب  

می شود، هم ارانی. گفتم، قدرت! بیا دست ارانی را بگیر، با  
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هم برویم خارج. دنیا را چه دیدی؟ چند ماهی توی ترکیه 

-بها از آسیاب که افتاد، برمیمی مانیم، ورق که برگشت و آ

گردیم. اول مقاومت می کرد، بعد کم کم نرم شد. چاره ای  

 نبود. 

مسافربری   ایستگاه  جلوی  را  ما  که  سفیدی  پیکان  راننده 

پرپشت   سبیلهای  بود.  ارشد  پدر  فواد،  کرد،  سوار  تبریز 

جوگندمی داشت و خودش را مطلع و مسلط بر اوضاع نشان  

مناسبت های مختلف پرسید، چپی یا    می داد. دو سه بار به

مجاهد که نیستین؟ گفتیم نه! گفت، اگر باشین هم فرقی  

 ی بندگان خدا کمک کنه.نمی کنه. آدم باید به همه

قرار بود یکی دو روز در تبریز بمانیم تا اوضاع برای گذشتن  

از مرز مهیا شود. فواد ما را به مسافرخانه ای آشنا برد.  قبل  

برو اینکه  اسم  از  فرمودین  پرسید،  و  قدرت  به  کرد  رو  د  

آقازاده چیه؟ قدرت هنوز کلمه ای از دهانش در نیامده بود  

که ارانی پیش دستی کرد و اسمش را گفت. فواد دستی به  

سبیل هاش کشید. پرسید چی پسر جان؟ برای بار دوم که  

اسم ارانی را شنید من و قدرت را کناری کشید. شمرده و  

ر قشنگی و باافتخار بودنِ اسمش  که شکی آهسته  گفت، د

نیست، ما خودمان هم در جوانی اینکاره بودیم. اما اگر توی  

انگشت   داد،  تکان  برود...سری  لو  راه،  بین  یا  مسافرخانه، 

اشاره اش را باال برد و آرام روی گلویش کشید. قول دادیم  

 مشکل  اسم ارانی را یکجوری حل کنیم.  

انه ماندیم، به ندرت از اتاقمان بیرون دو روزی که در مسافرخ

ارانی  اسمش  بفهمانیم  ارانی  به  کردیم  سعی  آمدیم.  می 

نیست، اما راضی کردن بچه ای به آن سن و سال، کار آسانی  

نبود. جمعه بعد از ظهر، فواد با یک پاترول آبی آفتابی شد.  

ش خرت و پرتهای ارانی بود،  دو تا کوله پشتی داشتیم: یکی

باس های من و قدرت. کوله ها  را پشت ماشین  ش لیکی

که جای می دادم، دیدم چهار نفر روی صندلی عقب چپیده  

اند. یک زن و سه مرد. سالمی گفتیم. من کنار فواد نشستم،  

در   مان.  دوتایی  بغل  توی  هم  ارانی  پنجره،  کنار  قدرت 

سکوت حرکت کردیم. توی آینه نگاه کردم. جوانی بلند قد  

بود ک پشت سفید  نشسته  با موهای کم  پنجره، مردی  نار 

کنارش، مردی خپل هم طرف دیگر بود و زنی جوان، که 

فقط نیمی از صورت رنگ و رو رفته اش را می دیدم. نماز  

جمعه تازه تمام شده بود و هنوز حزب اللهی ها توی خیابان  

ها پرسه می زدند. از تبریز به خوی رفتیم و از آنجا به طرف 

. از ضبط  پاترول فواد آهنگ های کردی پخش  ماکو راندیم

می شد. مرد خپل سرش را روی شانه زن گذاشته بود، با  

چشمهای بسته و دهان نیمه باز خرخر می کرد. توی خواب 

و بیداری از فواد خواست نواری کوچه بازاری بگذارد، یک  

بار هم از خواب پرید و به  فواد گفت جایی بایستد. پاترول  

مرد را دیدم که از کنارمان گذشت و رفت الی    که ایستاد،

بوته ها. بعد صدای زن را شنیدم و دستش را دیدم که جلو  

آمد و دست کوچک ارانی را گرفت. پایین چشمهای زن گود 

افتاده و خاکستری بودند. پرسید، اسمت چیه؟ قدرت و ارانی  

همزمان گفتند، رضا. پاترول که حرکت کرد، مرد سفید مو  

گی و زخم معده اش شکایت  حرف آمد و از گرسنههم  به  

کرد. ساعتی بعد فواد جلوی کافه ی خلوتی ایستاد  و ما با  

عجله و در سکوت شام خوردیم. به قدرت گفتم، این شاید  

آخرین باری باشد که توی ایران شام می خوریم. قدرت با  

صدای بلند خندید و آنچنان نگاهی  به من انداخت که بعد  

اینه خاطرم  از  در  نگاه  آن  حالت  و  خنده  طنین  سال،  مه 

مانده. از ماکو که رد شدیم، فواد یکباره سرعتش را زیاد کرد  

و بعد از چند دقیقه توی کوره راهی تو در تو و خاکی پیچید.  

اندازهای راه داشت زیادتر می شد که اینبار فواد فرمان  دست

د. توی را کج کرد و پشت تپه ای پیچید و بالفاصله ایستا

گرد و خاک جلوی رومان، چند مرد را دیدیم با سربندها و  

شلوارهای کردی که ایستاده بودند و هر کدام افسار قاطری 

را به دست داشتند. همه پیاده شدیم و فواد ما را به احمد،  

 بلد تٌرکمان تحویل داد. 

سوار قاطر ها که شدیم، نم نم باران هم شروع شده بود. مرد  

زن را گرفت و کمکش کرد که روی زین قاطر    خپل زیر بغل

بلند  را  ارانی  احمد  قاطر که نشست،  روی  بنشیند. قدرت 

کرد و او را بین رانهای قدرت، روی زین گذاشت. قدرت زیپ  

بارانی اش را طوری بست  که تنه ی کوچک ارانی هم توی 

آن جا بگیرد. فواد از قوطی دو قرص بیرون آورد و جلوی  

ش را حاال بهش بده،  ت، برای خوابه. یکیقدرت گرفت. گف

ش را سه ساعت دیگر. دیدم قدرت دارد بحث می کند.  یکی

قرص ها را گرفتم، گفتم، این را بگذار به عهده من. با فواد  

خداحافظی کردیم و قاطرها پشت احمد و بلدهای دیگر به  

 حرکت درآمدند. 
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پنج ساعت اول را با قاطر رفتیم. من به ارانی قرص خواب  

آرام  حرکت  و  سکوت  مجذوب  که  کسی  مثل  او  ندادم. 

با   و  بود  بیدار  باشد،  شده  کوه  دل  در  کوچک  کاروانی 

چشمهای باز به اطراف نگاه می کرد. احمد دوربینی بر چشم  

داشت که می توانست در تاریکی ببیند. قاطرسواری در تپه 

خیس و ناهموار کار راحتی نبود. با هر افت و خیز  و دشتی 

قاطرها آویزان می شدیم. احمد یکی دوبار صدایی شنید یا  

سایه ای را دید، از قاطرها پایین آمدیم  و روی زمین دراز  

کشیدیم و اوضاع که عادی شد دوباره راه افتادیم. حاال  تک  

سدارها  و توک چراغهای مرز بازرگان را می دیدیم و صدای پا

و مرزبانان را می شنیدیم. نیمه های شب احمد دستور داد  

از قاطرها پیاده شویم. یکی از بلدها قاطرها را با خودش برد  

ارانی را پشت کوله اش گذاشت. سه تای دیگر،   و دیگری 

 وسایلمان را حمل می کردند.  

پنج ساعتِ بعد  سخت تر گذشت. حاال خسته تر بودیم. باید  

باال  و پایین می رفتیم و از جویبارهایی می     از تپه هایی

گذشتیم که پاهامان گاه تا زانو در آب فرو می رفت. زمین  

می   هامان  کفش  کف  به  ها  گِل  و  بود  خیس  زیرپایمان 

بار صدای  تر می کرد. چند  را سخت  رفتن  راه  و  چسبید 

مرزبانها را شنیدیم و مجبور شدیم مسیر را تغییر بدهیم.  

زیر بغل مرد سفید مو را گرفته بود و آن یکی  یکی از بلدها

نمی گذاشتند جایی   داد.  به جلو هل می  آرام  آرام  را  زن 

استراحت کنیم. ارانی پشت کوله ی یکی از بلدها خوابیده  

بود. از خستگی داشتم توانم را از دست می دادم. یکی از   

بلدها  از پشت، من را به جلو هل می داد.  یادم نیست چقدر 

شت تا  دست احمد را دیدم که باال رفت و پایین آمد و  گذ

اشاره کرد روی زمین بنشینیم. گرگ میش سحر بود و  توی  

مه صبحگاهی و ال به الی قطره های سوزنی بارانی  که به  

صورتم می خورد، جاده ی ترانزیت را دیدم و صف تریلی ها  

از    را که در امتداد هم، عبور کردند. در خاک ترکیه بودیم. 

عرض جاده گذشتیم و من خانه های روستایی را دیدم و  

بعد، درِ چوبی کومه ای که باز شد و احمد اشاره کرد که  

 وارد شویم.  به دِه  مرزی دوبایزید رسیده بودیم.  

مرد خپل، بارانی اش را درآورد و و زیر سر زن گذاشت که  

از حال رفته بود. مرد، قدی کوتاه و هیکلی عضالنی داشت  

که مرا به یاد نصیری وزنه بردار می انداخت. آرام،  با صدایی  

گرفته گفت، آقایون خسته نباشید. همه تون گل کاشتین.  

با این بارون و گل و شل، تصورشم نمی کردم که صحیح و  

گی، به خصوص این آقا کوچولو سالم برسیم. مخلص همه

ن  که دمش گرم، جیکش در نیامد، اگر یک وَنگ زده بود اال

همگی باید تو سگدونی برادران بودیم. دستش را آورد جلو  

یکی مان دست داد. گفت، من فریدون محرابی   با یکی  و 

هستم. دوستام صدام می زنن، فری. ایشون هم  نیلوفر خانم،  

و  کرد  باز  ای  لحظه  برای  را  چشمهایش  زن  بنده.  همسر 

از  بیسکویتی  بود  کشیده  دراز  که  همانطور  زد.   لبخندی 

فش بیرون آورد و جلوی ارانی  گرفت. من اسم خودم را کی

بزرگ ایشون هم  کردم:  اشاره  ارانی  به  بعد  و  مردِ    -گفتم 

کوچکِ ما، آقا رضا. ارانی خواست اصالحم کند که قدرت با  

صدای بلند خودش را معرفی کرد. مرد موسفید، آقای ترابی  

 بود و جوان بلند قد خود را مسعود معرفی کرد.  

ای گِل آلوده مان را توی دستشویی نمور  کنار کلبه  لباسه 

تعویض کردیم. گلیمی مندرس کف اتاق بود با چند پتو و  

پشتی های رنگ به رنگ. عالء الدین روشنی گوشه ای بود  

و کتری دودگرفته ای روی آن می جوشید. ترکیبی از بوی 

نم و عرق بدن با بوی نفت توی اتاق موج می زد. ما را به  

ود گذاشته بودند که استراحت کنیم، اما  چند بار،  حال خ

الی در  باز شد و پیرزنی کُرد  با دستهای حنایی چروکیده،  

اتاق. توی سینی، چند   آرام هل داد توی  را  سینی بزرگی 

استکان چای سیاه بود با تکه های نان بیات و پنیر خشکی  

  که به زحمت از گلو پایین می رفت. ساعتی بعد، ارانی دست

پشتی   به  فری  آقا  بود.  خوابیده  کنارش  قدرت،  گردن  در 

تکیه داده بود و خُرخُر می کرد. بقیه، سر در گریبان، نشسته 

بودیم که احمد وارد شد. پاسپورت های مُهرخورده مان را  

 آورده بود. 

حوالی ظهر بود از کلبه بیرون که آمدیم، آسمان گرفته و  

ی ملس و هوایی تازه  بارانی شب پیش، جای خود را به آفتاب

داده بود. احمد با  تاکسی ما را به ایستگاه مسافربری برد.  

بین راه، سخنرانی مبسوطی در باب خطرات استانبول و لزوم  

اقامت ما در محلی امن برایمان  ایراد کرد و  به ما کارت  

هتلی با مدیریت ایرانی را داد و از ارزانی و تمیزی و امنیت  

اتوبوس از دوبایزید به آنکارا و از آنکارا، به  آن تعریف کرد. با  

ترابی   آقای  استانبول،  ترمینال  در  رفتیم.  استانبول 
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خداحافظی کرد و گفت، رفیقی قدیمی قرار است به دنبالش 

بیاید. بقیه توی یک تاکسی چپیدیم و کارت هتل را دست  

 راننده دادیم.  

ها بود.   تابستان شصت و دو، در استانبول، غوغایی از ایرانی 

چپی ها، مجاهدین، بهایی ها و یهودی ها، سلطنت طلب ها  

و افسرهای ارتش؛ همه ی اینها به جای خود، بیلیاردبازهای  

حرفه ای هم، به جمع ایرانی های فراری پیوسته بودند. هتل  

آرزو در یکی از کوچه های فرعی خیابان اللعلی استانبول  

منبت کاری شده بود. ظاهری پر شکوه داشت، با دو ستون  

و پله های مرمر سفید و در شیشه ای بزرگ و تابلوی نئونی  

که روی آن نام هتل سوسو می زد؛ به رنگ سبز و با حروف  

فارسی و انگلیسی. زیر نوشته ها، طرح یک میز بیلیارد بود؛  

زن.  از پله ها که باال می  با توپهای رنگ به رنگ و چشمک

سالنی محقر و رنگ و رو  رفتی و در را که باز می کردی،  

رفته را می دیدی، با  دیوار آینه و مبلهای چرمی مندرس و  

دو سه گلدان.  پیشخوانی بزرگ در انتهای سالن بود.  پشت  

پیشخوان پیرمردی نشسته بود، با موهای پرپشت سفید و  

سبیلی پهن و آویزان.  پیرمرد با لهجه ی غلیظ  ترکی به 

نی بود و نامش  صمد خان،  میهمانان خوش آمد گفت. ایرا

معروف به آقای شهردار.  صمد خان با خوشرویی اتاق ها را 

اتاقهایی   و  نور  کم  و  باریک  راهرویی  هتل،  داد.  نشانمان 

های   مسافرخانه  یاد  به  مرا  که  داشت  بویناک  و  کوچک 

اطراف بازار تهران می انداخت. پنجره ی بزرگ اتاقها یا به  

گردها باز می شد،  هیاهوی دوره  خیابان پر ازدحام اللعلی و 

یا به حیاط هتل. هر اتاق، دو تخت کوچک فنری داشت و  

میزی و صندلی و آباژوری. دستشویی  و حمام اتاق ها هم  

و   کهنه  های  حوله  و  کرده  طبله  با سقفی  بودند؛  کوچک 

آپارتمان را برایمان  -نازک. صمد خان تفاوت هتل  با هتل  

ود. نظافت اتاقها و تعویض مالفه  روشن کرد. صبحانه با هتل ب

ها و حوله ها هفته ای یکبار انجام می شد. آب گرمکن و  

کولر هر اتاق هم ژتونی بود. استخر کوچک و رنگ و رو رفته  

هتل را هم نشانمان داد که آب کدری داشت، با دوشی در  

کنار و چند صندلی تاشوی فلزی در اطراف. کلوپ بیلیارد  

واقع شده بود؛ با دو میز بیلیارد و یک    آرزو در زیرزمین هتل

میز بزرگ اسنوکر. مهره های سربی شطرنج را روی یک میز  

کوچک چیده بودند و بساط تخت نرد هم  روی میزی دیگر  

بود. دو میز فوتبال دستی اسقاط هم گوشه ی سالن   برپا 

نیمه. آقا فری چوب های   -بود با آدمکهای شکسته و نصفه  

کی روی میز غلطاند، دستش را روی روکش  بیلیارد را یکی ی

ماهوتی کشید و گفت، چوبهاش که شرقی غربی می زنه،  

 کفِ این میزها  هم  مثل دست اندازهای سه راه آذری یه. 

اقامت آرزو  هتل  بود  نبود  قرار  معلوم  باشد.  ما  موقت  گاه 

بتوانیم وسط شهر جایی بهتر از آنجا پیدا کنیم. من و قدرت  

ی مشترک گرفتیم، آقا فری و همسرش اتاقی در  و ارانی اتاق 

طبقه ی باال را انتخاب کردند و مسعود هم اتاقی نزدیک در  

 ورودی گرفت. 

صبح روز بعد، به زیرزمین که رفتیم، با آنا آشنا شدیم. زنی  

بود.  خان  صمد  راست  دست  که  عبوس  و  هیکل  درشت 

بر   پز و چیدن میز  صبحانه هم  و  وظیفه نظافت و پخت 

را  عهد ای بزرگ  آنا دو طرف تخته  بود. صمد خان و  او  ه 

بیلیارد گذاشتند.  رومیزی  ازمیزهای  یکی  گرفتند و روی 

مشمایی گلداری روی  تخته ها  کشیدند و بساط صبحانه  

چیدند. به غیر از جمع ما، چند ایرانی دیگرهم  را روی آن  

مسافر هتل بودند. یکیشان فریدون را شناخت و آن یکی  

قدرت آشنا و هم گروه درآمد. یکیشان می خواست   هم با

برود آمریکا، آن یکی هم خسته شده بود و دیگر نمی کشید،  

می خواست برگردد ایران. همان روز آقای ترابی هم  دوباره  

به جمع ما ملحق شد. چمدان در دست، این بار جعبه سیاه 

ویولونی هم زیر بغلش بود. خسته و عصبی می نمود و بین  

هایش از بی وفایی روزگار و دورویی برخی آدمها  گالیه  حرف

می کرد. سفارش آقای ترابی را به صمد خان کردیم  و او  

 هم در هتل آرزو اتاقی گرفت و همسایه مان شد.  

روز  هر  فهمیدیم.  بعد  روزهای  را  لقبِ صمد خان  حکمتِ 

آقای شهردار جلوی   ایرانی، در جستجوی  اغلب  نفر،  چند 

از شنیدن   آمدند. صمد خان بعد  آرزو می  پیشخوان هتل 

مشکالت مراجعین آنها را به دفترش هدایت می کرد. گذار  

به دفتر صمد خان   پنجم  ارانی روز چهارم  من و قدرت و 

اتاق شلوغ و خاک گرفته و کوچک، که پر بود از  افتاد: یک  

ظروف و گلدانهای عتیقه و دو سه الیه فرش و چند قفسه  

ی سیاه.  صمد خان پشت میزی  نشسته بود، با انبوهی از 

پرونده ها و کاغذهای خاک گرفته و درهم برهم. همانطور 

که دعوت می کرد بنشینیم، از توی کشوی میز جعبه  گزی 
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و یک دانه گز را جلوی ارانی گرفت. پرسید، پدر  بیرون آورد  

قدرت  یا  من  اینکه  از  قبل  بود؟  چی  اسمت  گفتی  جان، 

را گفت. صمد   اسمش  بلند  با صدای  ارانی  بگوییم  چیزی 

آورد و   را نزدیک من  بلندی کرد، صورتش  خان خنده ی 

ام. صمد خان   نویسنده  پرسید، چپی هستین؟ گفتم، من 

هم همینطور. قوطی گز را جلوی   دوباره خندید. گفت، خودم

ما هم گرفت. آرام پرسید، توده ای یا چریک؟  قدرت گفت،  

هیچکدام. صمد خان گفت، فرقی هم نمی کند. به هر حال  

جزو رفقایین. ایرادی هم نداره، خودم هم یک زمانی فرقه  

ای بودم. به ارانی اشاره ای کرد و از قدرت پرسید، مادرش 

د قدرت  دیدم  گفتم،  گرفتاره؟  کند،  می  پا  آن  پا،  این  ارد 

به  دیگه  هفته  سه  دو  تا  انشاال  هستن.  راه  تو  هم  ایشون 

خانواده ملحق می شن. صمد خان کلمه ی ملحق را دوبار  

تکرار کرد. نگاهی دوباره به ارانی انداخت و همانطور که ته 

مانده سیگارش را توی جا سیگاری خاموش  می کرد گفت،  

اید بشه، می شه. بقیه اش دست و  قسمت هر کی، اونچه ب 

 پا زدن بیخودی یه.  

صمد خان متخصص جعل هر سند و مدرکی بود. برای هر  

نرخی  هم  آن  برای  و  گذاشت  می  پا  پیش  راهی  مشکلی 

داشت. قبل از هر چیز مشکل تلفن راه  دورمان را حل کرد  

هر   برآمدگی، وسط  دو  فروخت.  فلزی  ژتون  چند  ما  به  و 

تلفن های عمومی استانبول گیر می کرد  ژتون بود که توی 

و تو می توانستی نامحدود و بی هیچ هزینه ای با مخاطبت  

از جمعیت   تأییدیه  دو  بعد،  بزنی.  دنیا حرف  جای  هر  در 

ربانی به ما داد که خود را مسیحی جا بزنیم و از شر مزاحمت 

های پلیس ترکیه در امان بمانیم. بقیه ی مذاکرات آن روز،  

عیت من گذشت. صمد خان شهردار با دقت به  به شرح وض

حرفهایم گوش کرد. آخر گفت، کارهای زیادی می شه برات 

انجام داد. اگر کارِت با دعوتنامه درست می شه، که عرض 

اش می کنم، می دم دستت. اگر کارِت با  یکی دو روز آماده

ویزای دانشجویی راه می افته، کافی یه به داداشت بنویسی  

پذیرش خودش را برات بفرسته، بقیه اش با من!  یک کپی از  

از  و  لیسانسی  چه  بگو  داری  احتیاج  تحصیلی  مدرک  اگر 

کدام دانشگاه، اگر ویزای استعالجی می خوای واست توصیه  

بلندی زد که   ی شورای پزشکی جور می کنم. قهقهه ی 

دندانهای طالیش بیرون زدند. گفت، اگه مخارجش پرداخت 

ه کاخ سفید را هم برات درست می  بشه، حتی  دعوت نام

گذاشت،   قدرت  شانه  روی  را  دستش  شد  بلند  بعد  کنم. 

گفت، زیاد سخت نگیر. عادت می کنی. یکهو به خودت می  

 ای، می بینی، سی چهل سال گذشته، انگار، نه انگار!  

اگرچه قبل از ما، صمد خان کسب و کار و مراجعان خودش 

ترابی و قدرت به هتل    را داشت، اما حضور آقا فِری، آقای

آرزو اعتبار  بیشتری داد. بیلیاردبازها به هوای آقا فری می  

آمدند، سلطنت طلبها برای مشاوره با آقای ترابی، چپی ها  

تشخیص  اول  روزهای  قدرت.  با  همدلی  و  بحث  برای  هم 

بیلیاردبازهای حرفه ای از دیگران کار ساده ای نبود. همه  

مأمورین دستگاه جا می زدند،  خود را سیاسی و تحت پیگرد  

با داستان هایی اغراق آمیز و حزن آلود از تعقیب و شکنجه 

تشخیص  بود  شده  قدرت  سرگرمی  همکارانشان.  اعدام  و 

با   باز می کرد و  را  از سیاسی ها. سر صحبت  بیلیاردبازها 

یکی دو سئوال و شنیدن چند خاطره، سری تکان می داد  

 خندی می زد. و نگاهی به من می انداخت و لب

اسم کلوپ بیلیارد آرزو را گذاشته بودم، مرکز فرماندهی کل  

قوا. ده صبح ، صمد خان قفل در را باز می کرد اما یکی دو  

ساعت زودتر، بیلیاردبازها، اسبابِ کار در دست، روی پله ها  

در انتظار نشسته بودند. با روشن شدن تابلوی کلوپ، یکی  

مها و بوسه ها  بازی شروع یکی وارد می شدند. بعد از سال

با مسعود  را  اسنوکر  اول  آقا فری دست  معموال   می شد. 

از   یادی  و  یارانش،  و  او  به  بلند  درودی  با  کرد،  می  بازی 

با را  اول  دور  مسعود  ایران.   هوایی  نیروی   جانباختگان 

و   پی  در  پی  باخت  سه  دو  از  بعد  کرد،  می  بازی  هیجان 

که بناگاه پنچر شده باشد،  نوشیدن چند آبجو، مثل ماشینی  

افکار خودش غرق  وامی رفت، گوشه ای می نشست و در 

می شد. نوبت به حریف های بعدی می رسید. آقا فری، دور  

میزها می چرخید و حریف می طلبید. با گرم شدن بازی،  

هایش هم شروع  رجز خوانی ها و بحث ها  و خاطره گویی

می شد؛ با کتاب    می شد. حوالی ظهر، سیاسی ها  پیدایشان

ها و آقای  طلبها و اعالمیه ها و پوشه ها در دست. سلطنت

ترابی یکطرف سالن می نشستند و چپی ها و قدرت، طرف  

دیگر. آقا فری از بازی که فارغ می شد، سراغ یکی از طرفین  

می رفت . عادت داشت بحث را با طرح سئوالی شروع کند.  

بی جا کند. وقت و  سعی می کرد خودش را در دل آقای ترا
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آنروزهای  اوضاع  با  را  پهلوی  دوران  پیشرفتهای  وقت  بی 

گی مبارزه برای براندازی ایران مقایسه می کرد و از چگونه 

که  زد  می  حرف  طوری  ترابی  آقای  پرسید.  می  دستگاه 

گمان می کردی، مغز متفکر و سازمانده جریانی بزرگ است.  

، همراه ارتش می گفت، گروهی از کردها ی هم قبیله اش

اند و هر آن ممکن   آریانا پشت مرز موضع گرفته  تیمسار 

است وارد ایران شوند. چپی ها کمتر خود را درگیر بحث با  

سلطنت و  فری  اگر  طلبآقا  کردند.  می  بیلیاردبازها  و  ها 

آماده   باید  داد،  می  پاسخی  و   داشت  را  حالش  کسی 

ول دوم به  شد. هفته امونولوگ بلند و تکراری آقا فری می

متوجه  ما  باالخره  پرسید،   من  از  روز  یک  کرد.  بند  من 

آتیش   آدم دل سوخته، شما کجات  این همه  بین  نشدیم 

ت چیه؟ طرفدار کی هستی؟ فکر کردم  گرفته؟ اصالً موضع

چیزی بگویم که دست از سرم بردارد. گفتم، من بی طرفم!  

را   آبجوش  بطری  میز،  روی  گذاشت  را  بیلیاردش  چوب 

گفت،  بردا آرام  رفتیم.  کناری  و  گرفت  را  من  دست  شت 

طرف، یعنی  خیلی عذر می خواهم، در روایت آمده که  بی

شرف. آمدم چیزی بگویم، سرش را نزدیک آورد، گفت،  بی

بگه   و  باشه  مرده  صاحاب  مملکت  اون  اهل  تونه  می  آدم 

 طرفم؟   بی

ها   ارانی روزها دور و بر میز بیلیارد ولو بود. گهگداری برنده 

ای می دادند. عاشق این بود  دور از چشم قدرت به او سکه

از میز بپرد بیرون. می دوید و توپ فراری را به  که توپی 

کلوپ  توی  ظهر  حوالی  تا  نیلوفر  گرداند.  می  بر  قرارگاه 

بلند   صدای  با  فری  آقا  آمد،  می  وقتی  شد.  نمی  آفتابی 

سالمتی    صلواتی می فرستاد، بطری آبجو را باال می برد و به

لبخندی می زد، می رفت   نیلوفر  او جرعه ای می نوشید. 

نزدیک ارانی، روی دو زانومی نشست، دست ها را از دو طرف  

باز می کرد تا ارانی بدود و در آغوشش بگیرد. بعد از ظهرها  

هم وقتش به بازی با ارانی می گذشت. در جمع هفت نفره  

معی و بحث ها  ما، اسرارآمیزترین آدم بود. نه درکارهای ج

نه در خاطره ها و میخوارگی های  گوییشرکت می کرد و 

شبانه.  زن آرام و کم حرفی بود، موقع حرف زدن سعی می 

به هم   اعصابی  نکند.   تالقی  نگاه مخاطب  با  نگاهش  کرد 

ریخته داشت و با هر صدای ناگهانی از جا می پرید و می  

کرد. آقای  لرزید تا فریدون دستش را می گرفت و آرامش می

ترابی میانه ی چندانی با نیلوفر نداشت. در خفا می گفت،  

نیلوفر مشکوک است و مأمور و خبرچین دستگاه.  قدرت 

عقیده داشت که  نیلوفر، از توابهای آزادشده است که برای  

فرار به تور یک بیلیاردباز حرفه ای افتاده. یکی دو بار زنهای  

دوستی را با او باز کردند  سیاسی دور و بر قدرت آمدند و سر  

با   بود  گفته  خان  صمد  به  نشد.  دستگیرشان  چیزی  اما 

فریدون ترابی یک ماه پیش از سفر ازدواج کرده اند. فریدون  

به من گفت که یک سال از عروسی شان گذشته؛ به قدرت  

 گفته بود، دو سال. 

تاریک که می شد، صمد خان به بیلیاردبازها مهلت می داد  

ت ها را بازی کنند. تابلوی نئون کلوپ بیلیارد  که آخرین دس

را خاموش می کرد، کرکره ها را می کشید تا سیاسی ها و  

بیلیارد بازها بساطشان را جمع کنند و راهی مسافرخانه ها  

ها،  ما هفت نفر بودیم و صمدخان  و هتل هایشان شوند. شب

از  یکی  روی  مشمایی  گهگداری.  مسافر  سه  دو  و  آنا  و 

بیلیارد می کشیدیم و هر شب، به نوبت، یکی مان  میزهای  

به   را  اول  پیک  کرد.  می  مهیا  را  مخلفات  و  شام  بساط 

سالمتی وطن می نوشیدیم. صمد خان با صدای بلند می  

خندید و تکرار کنان می گفت، وطن! آقای ترابی اصالحمان  

می کرد: بنوشیم به سالمتی ایرانِ بزرگ و قدرتمند! آقا فری  

انصار دستگاه    با نوشیدن نثار اعوان و  اولین پیک، فحشی 

می کرد. مراسم شام که تمام می شد، آقای ترابی  گوشه 

ای می رفت، ویولونش را کوک می کرد و دور از هیاهوی  

دیگران، در خلوت می نواخت. سرمان که گرم می شد، یکی  

یکی دور او حلقه می زدیم. اصرار داشت سولو بنوازد اما آقا  

تاب   می  فری  گوشش  به  آشنایی  ملودی   اگر  آورد،  نمی 

مرضیه،  خواندیم.  می  هم  با  بعد  و  کرد  می  زمزمه  خورد 

و   ها  بندی  دسته  و  بحثها  ی  همه  بنان.  ویگن،  دلکش، 

دلخوری ها یادمان می رفت و یکی می شدیم. گمانم صمد  

خان شبها به عشق آن لحظه های مستی و سرخوشی خانه  

می خوابید. سرودی ترکی    نمی رفت و همان جا توی هتل

می خواند که می گفت شعرش از پیشه وری ست. همانطور  

که دست هایش را هم مثل یک رهبر ارکستر پایین باال می  

برد می خواند و با مکثی ترجمه فارسی سرود را دکلمه می  

کرد. بعضی شبها اگر حالش را داشت و آقای ترابی رخصت  

کلوپ  بیرون می کشید     می داد تمپویی عتیقه را از ویترین 
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و ما را همراهی می کرد و ارانی با صدای بلند می خندید.  

تمپوی صمد خان، به صحنه ی هنرنمایی آقا فری می افزود.  

متخصص آهنگهای کوچه بازاری یا به قول قدرت، ترانه های  

مردمی بود. یساری، آفت، فیروزه، آغاسی و دیگران. وقتی  

همه با او    -آب از سرم گذشتمی خواند: مادر مرا ببخش،  

دم می گرفتیم. نیلوفر گهگاه در فاصله ی هنرنمایی دیگران 

بی مقدمه می خواند. صدایی بم شبیه صدای پروین داشت 

که به دلم می نشست. آخر شب، بساط ویولون آقای ترابی  

رسید.   می  مسعود  هنرنمایی  به  نوبت  شد،  می  جمع  که 

ت. دو سه پیکی  کاست را توی ضبط دستی اش می گذاش

پشت هم می نوشید و بعد می رفت کنار میز بیلیارد می  

ایستاد. لقب مسعود  را گذاشته بودم، مرد تنهای شب! آن  

سال ها، ترانه ای به همین نام از حبیبِ خواننده گل کرده  

بود که مسعود عاشقش بود. دورش حلقه می زدیم. مسعود  

ننده بلند می  روی دو زانو می نشست. همراه با صدای خوا

شد. دستی مشت کرده را باال می برد و پایی را بر زمین می  

کوبید. رقص مسعود  بیشتر ملغمه ای  بود از رقص زوربا،  

 رژه ی نظامی، و تلوتلو خوردن مردی مَست.  

شبی، بحث ها و میخوارگی ها وترانه ها و خاطره گویی ها    

را گرفت  که تمام شد، صمد خان مرا گوشه ای کشید، دستم  

و آرام توی گوشم زمزمه کرد، عاشیق سپهر! اگر نویسنده 

بنویسشون،   بشین،  نگذر!  راحتی  این  به  شبها  این  از  ای، 

 تاریخ واقعی همینه که شاهدشی!  

قدرت می گفت، رفقا بسیج شده اند تا رد پایی از مریم در  

ایران پیدا کنند. جستجویی بی حاصل که هر روز قدرت را 

پریشان تر می کرد. آقا فری اسم قدرت را    سرگردان تر و

گذاشته بود، رفیق قدرتِ سر در گریبان.  خبرهای خوبی از  

ایران نمی رسید. هر روز عده  بیشتری را می گرفتند. توی  

ترکیه هم مخالفان تکه پاره و دسته دسته می شدند. روزها  

من و قدرت و ارانی بین کلوپ بیلیارد و تلفن عمومی در  

بو می  حرکت  زدم.  می  تلفن  ام   خاله  خانه  به  من  دیم. 

برای خانواده مشکلی   را کنترل کنند و  تلفن ها  ترسیدیم 

می   زبانی  بلبل  ام  خاله  برای  تلفن  پای  ارانی  بیاید.  پیش 

کرد.  هنوز شوهر خاله ام قدرت را مسبب بدبختی دختر و  

آواره گی نوه اش می دانست. هرچه سعی می کردم آرامش  

ای نداشت. می گفت، به رفیقت بگو، خاک بر  کنم، فایده  

سرت، خالی بند. این هم شد غیرت و مهر و وفا؟ به هر اداره 

حتی   قانونی.  پزشکی  زندان،  دادسرا،  بودند؛  زده  سر  ای 

گورستان های تهران و شهرهای بزرگ را هم گشته بودند. 

کلی رشوه به این و آن داده بودند ولی نشانی از مریم نبود.  

وزها، دختر خاله دیگرم را ، توی خانه، جلوی چشم همان ر

پدر و مادرش دستگیر کردند. راههای بازگشت یکی پس از  

دیگری بسته می شد و قدرت بیشتر در هم می ریخت. یک  

کیوسک روزنامه فروشی توی محله آکسارای بود که هفته 

آورد. صبح زود جلوی  ایرانی می  ای دو روز روزنامه های 

ایس بزند. کیهان و  کیوسک می  باال  را  تا کرکره اش  تادیم 

و   را می خریدیم  های مخالفین  روزنامه  و کلی   اطالعات 

برمی گشتیم. صفحه به صفحه را نگاه می کردیم و خط به  

خط را می خواندیم، شاید خبری پیدا کنیم. بعضی روزها  

می رفتیم پاتوق های ایرانی ها. ارانی را هم با خودمان می  

تأثیر بیشتری داشته باشد. دو سه تا عکس از    بردیم، شاید

دادیم.   می  وارد  تازه  های  ایرانی  نشان  که  داشتیم  مریم 

هم   ها  بعضی  کنند.  کمک  خواست  می  دلشان  ها  خیلی 

اشتباهی نشانه هایی می دادند که قدرت را آشفته تر می 

کرد. یک روز یکی خبر آورد که زنی با مشخصات مریم آمده  

یمارستان روانی حال خرابی دارد. نشانی  استانبول و توی ب

بیمارستان را گرفتیم و من و قدرت و ارانی راهی شدیم. با  

خواهش و تمنا به ما مالقاتی دادند. توی اتاق، دختری زرد 

و نزار را بسته بودند به تخت. سه بار توی بیمارستان تالش 

کرده بود رگش را بزند. مثل جن زده ها به ما نگاه می کرد.  

درت طاقت نیاورد و ارانی را بیرون برد. من کمی نشستم.  ق

دخترک زل زده بود به من. نمی دانستم چه بگویم. دسته 

گل و شیرینی را کنار تخت گذاشتم، خداحافظی کردم و  

 آمدم بیرون.  

به کلوپ که برگشتیم، آقا فری، آبجو دردست، معرکه گرفته 

ره کردم، راحتمان بود. ما را که دید خنده کنان جلو آمد. اشا

پرسید، چطوری رفیق قدرتِ سر در   بگذارد، متوجه نشد. 

چوب   رفت.  جلو  بگوید  چیزی  آنکه  بی  قدرت  گریبان؟ 

از توی دست آقا فری قاپید، چوب را باال برد و   بیلیارد را 

روکش   از  ای  تکه  میز.  روی  کوبید  محکم  و  آورد  پایین 

روی زمین.  ماهوتی سبز قلوه کن شد و تکه های چوب افتاد  

فری آمد حرفی بزند، قدرت یقه اش را گرفت، صورتش را  
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عقب برد، نزدیک آورد و با پیشانی کوبید توی صورت آقا  

فری. دعوا باال گرفت. بیلیاردبازها به طرفداری از آقا فری و  

سیاسی ها به هواداری از قدرت وارد دعوا شدند. قدرت چوب  

وبید و می شکست.  های بیلیارد را یکی یکی روی میز می ک

آقای ترابی  البه الی پاها، از سالن بیرون رفت. صورت آقا 

فری پر از خون شده بود. نیلوفر جیغ می کشید و سعی می  

کرد ارانی را از محل دعوا دور کند. سعی کردم طرفین را از 

هم جدا کنم، چند مشت و لگد به پشت و پهلویم خورد. با  

ر کردن پلیس، اوضاع آرام فریاد، و تهدید صمد خان به خب

کرد.   بیرون  یکی  یکی  را  بیلیاردبازها   خان  صمد  شد.  تر 

حوله ای دادم دست آقا فری که خون صورتش را پاک کند.  

نیلوفر ارانی را بیرون برد و من و قدرت به دفتر صمد خان 

رفتیم. من ماجرای بیمارستان را تعریف کردم. صمد خان 

ت. بلند شد، دستش را روی یکی دو پیک راکی برایمان ریخ

شه   نمی  که  اینطور  جوون،  پرسید،  گذاشت.  قدرت  شانه 

زندگی کرد. تو داری پدر این بچه را هم در می آری. باالخره  

از این جهنم خسته  می خواهی چکار کنی؟ قدرت گفت، 

بر می گردم   عوض شد،  اوضاع که  روم منطقه،  شدم. می 

هوا حرف می    ایران.  پرسیدم، منطقه کجاست؟ چرا روی

زنی؟ گفت، قبالً هم بهت گفتم، درک بعضی چیزها برای 

که   بزن  حرفی  آخر  گفت،  خان  صمد  مشکله.  تو  امثال 

منطقی باشه. اگر امروز پلیس سررسیده بود سر هیچ و پوچ 

دار می شدی، می فرستادندت ایران. قدرت گفت، برام  سابقه

هید  فرقی نمی کنه.  صمد خان پرسید: خودت به جهنم، ش

می شدی، به آرزوت می رسیدی، ولی یک لحظه به آینده 

 این بچه فکر کردی؟

گرچه قدرت و آقا فری، فردای آنروز روبوسی و آشتی کردند،  

ولی دیگر هیچگاه صفا و گرمی قبل به جمع ما بازنگشت.  

آرزو می   بیلیارد  به کلوپ  بازها کمتر  بیلیارد  از دعوا،  بعد 

و   دمبل  چند  فری  آقا  سالن  آمدند.  کنار  میزی  و  هالتر 

گذاشته بود و اگر حریفی برای بازی پیدا نمی کرد وقتش  

را به بدنسازی می گذراند. قدرت امیدش را برای پیدا کردن  

مریم از دست داده بود. طرفداران آقای ترابی هم کمتر به 

ای   گوشه  و  کرد  می  را کوک  سازش  آمدند.  می  سراغش 

ها هفته  نواخت.  می  خودش  دل  بعد،    برای  ماههای  و 

سلطنت طلب ها و چپی ها به دسته های مختلف  تقسیم 

شدند. قدرت به مرور راضی شد که فکر رفتن به منطقه و 

برای  کند.  بیرون  سر  از  مدتی  برای  را  ایران  به  برگشتن 

هیچکدام مان فرصت زیادی نمانده بود. من باید برای ویزای 

نیلوفر   و  فری  آقا  کردم،  می  اقدام  بروند  آمریکا  بود  قرار 

آلمان، آقای ترابی می خواست به مصر برود و مسعود هم از  

مقصد بعدش چیزی نمی گفت. وضع قدرت و ارانی از همه  

بماند.   دور  ایران  از  خواست  نمی  قدرت  بود.  تر  مبهم 

بود.   ممکن  غیر  ها  چپی  برای  ترکیه  سیاسی  پناهندگی 

جعل  همان روزها صمد خان مدارکی  برای ارانی و قدرت  

کرد که گمانم طبق آن قدرت پیرو نحله ای از آیین مسیحی 

 معرفی شده بود. قدرت تقاضای پناهندگی مذهبی کرد. 

اواسط   بود.  مسعود  شد،  جدا  ما  جمع  از  که  کسی  اولین 

تابستان شصت و دو، هوای استانبول یکباره گرم و شرجی  

هم   شبهایمان  گذراندیم.   می  استخر  کنار  را  روزها  شد. 

کولر لکنده ی اتاق می گذشت که صدای آزار دهنده  جلوی  

ای داشت. قدرت تا نیمه های  شب بیدار بود. وقتی هم می  

خوابید، کابوس می دید و با ناله از خواب می پرید. شبهای  

گرم، من تشک خودم را روی بالکن پهن می کردم و همانجا  

می خوابیدم. سرگرمی ام شده بود تماشای دوره گرد ها و  

ها و فاحشه هایی که توی خیابان اللعلی پرسه می زدند.  مست

نیمه ی یکی از شبها، احساس کردم کسی صدایم می زند.  

نرده ها   از الی  بالکن و  بود روی  آمده  ارانی  پریدم.  از جا 

پایین را نگاه می کرد. بلند شدم. توی خیابان اللعلی چند   

نی  تشر مأمور پلیس داشتند با مسعود حرف می زدند. به ارا

زدم که برگردد توی اتاق. بلند شدم و قدرت را بیدار کردم.  

لباسمان را پوشیدیم و پایین رفتیم. توی حیاط  چند مأمور   

ای بعد،آقا فری  جلوی اتاق مسعود کشیک می دادند. دقیقه

هم با شلوار گرمکن و پیراهن رکابی ظاهر شد. رفتیم توی  

مسعود را عقب بردند کوچه. دو مأمور را دیدیم که دستهای  

ترکی   با  کرد  سعی  فری  آقا  رفتیم.  جلو  زدند.  دستبند  و 

را جویا شود.   علت دستگیری مسعود  پا شکسته،  دست و 

یکی از مأموران با خشونت دستور داد به اتاقهایمان برگردیم.  

مسعود را انداختند توی جیپ و به سرعت از هتل آرزو  دور 

سعود را دیدیم. هر کس  شدند. این، آخرین باری بود که م 

را   مسعود  دستگیری  دلیل  ترابی  آقای  گفت.  می  چیزی 

مسائل سیاسی  امنیتی می دانست. آقا فری مسعود را به 
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از  دختران  وقاچاق  فحشاء  ی  شبکه  در  داشتن  دست 

کشورهای مختلف متهم می کرد. صمد خان شهردار معتقد  

 بود که مسعود به دلیل پخش و فروش مواد مخدر دستگیر 

 شده است.  

صبح یکی از روزهای آبان، هنوز خواب بودیم که تلفن زنگ  

زد. معموالً آن وقت صبح به ما زنگ نمی زدند. فکر کردم  

شاید از مریم خبری شده باشد. گوشی را برداشتم. آقا فری 

بود، تته پته کنان حرفهایی نامفهوم می زد. پرسیدم، خبری  

 شده؟  

وفر را به صمد خان دادم از لحظه ای که خبر خودکشی نیل

تا زمانی که آژیر آمبوالنس را شنیدیم و امدادگران پیدایشان  

ی مرگ نیلوفر  شد، شاید ده دقیقه هم طول نکشید. صحنه

ی خون از دستشویی تا  را هرگز فراموش نخواهم کرد. رگه 

روی تخت کشیده شده بود. آقا فری، گرد و مچاله سر نیلوفر  

بود و هق هق می کرد. دست چپ  را روی زانویش گذاشته  

نیلوفر، از مچ به باال، الی حوله ای خون آلود بود. نیمرخ بی  

ی خون، از  رنگش را دیدم با چشمهای باز شیشه ای. باریکه

 کناره لبهای کبودش  روی زمین می ریخت.

من، قدرت و آقای ترابی در تحقیقات پلیس شهادت دادیم    

غیرعادی توجه مان را به خود    که روز قبل از واقعه، دو اتفاق 

جلب کرده بود: آن بعد از ظهر سرد آخر پاییز، نیلوفر را کنار  

استخر دیده بودیم؛ با مایوی آبی و حوله سفید روی شانه 

ها، بی اعتنا به ما، از کنارمان گذشته بود، انگار که جز خود،  

کسی دیگر در جهان حضورندارد. حتی سالم چندباره ارانی  

پاسخ گذاشته بود. معموالً کنار استخر نمی آمد،    را هم بی

وقتی هم می آمد، لباسی پوشیده به تن داشت. همه به او  

نگاه می کردیم که حوله را روی کاشی کناره ی استخر پهن 

کرد. خم شد و نوک انگشتهایش را توی آب برد. بعد ایستاد  

پرید.   بسته  خزه  و  سرد  آب  توی  و  داد،  کمر  به  قوسی  و 

م با هم پچ و پچ می کردیم که  نیلوفر چند بار طول داشتی

ای   شانه  روی  را  حوله  اعتنا،  بی  باز  و  کرد  شنا  را  استخر 

و   بحث  گرم  همه  وقتی  شب،  همان  رفت.  و  انداخت 

میخوارگی بودیم که نیلوفر توی سالن ظاهر شد. آقای ترابی  

نواخت. نیلوفر جلوی  داشت در گوشه ای برای خودش می

ایستاد، بی آنکه لبخندی بزند یا به کسی نگاهی  آقای ترابی  

بیاندازد در برابر نگاه حیرت زده ما، و غش غش خنده ارانی،  

رقص جانانه ای کرد. آقای ترابی به هیجان آمده بود و با  

سوز و گداز ارشه را روی ویولون می سراند. آقا فری مثل   

یک آدم آهنی،  با لبخندی  ثابت سرش را به دو طرف می  

 چرخاند و با ریتمی یکنواخت دست می زد.  

و   تسلیت  برای  دسته  دسته  بیلیاردبازها  اول  روزهای 

با مرگ نیلوفر، آقا فری مثل شبحی   همدردی می آمدند. 

نه به کسی   بازی داشت،  بود. دیگر نه حال  متحرک شده 

گیر می داد، ونه با پند و اندرز و بحثهای بی حاصل، سوهان  

یلیارد آرزو می شد. از صبح گوشه ای  روح میهمانان کلوپ ب

می نشست و می نوشید و می نوشید. نیمه های شب زیر 

بغلش را می گرفتیم  و به اتاقش می رساندیم. چند هفته 

بعد، با پایان گرفتن تحقیقات پلیس، فریدون محرابی، بی  

چیزی  او  درباره  دیگر  و  رفت  آرزو  هتل  از  خداحافظی، 

 نشنیدم.  

پاییز، صم را  اواسط  دانشگاه  پذیرش  و  نامه  دعوت  خان  د 

برایم جعل کرد و من توانستم ویزای آمریکا را بگیرم. شب  

قبل از پرواز، با قدرت و ارانی و صمد خان توی کلوپ نشسته 

بودیم. بغض گلویم را گرفته بود اما قدرت به روی خودش 

برای   دبش  دعوتنامه ی  یک  خان!  گفتم صمد  آورد.  نمی 

، آنها هم بیایند پیش من! صمد خان  رفیق ما درست کن

گفت، من که حرفی  ندارم، خودش از این خراب شده دل  

کم دارم به صمد خان و  نمی کَنه! قدرت خندید، گفت کم 

 هتل آرزو عادت می کنم. 

مسافران   تشریفات  بخش  تا  ارانی  و  قدرت  بعد،  روز  صبح 

له  همراهم آمدند. ارانی بی وقفه بلبل زبانی می کرد. پایین پ 

برقی هر دویشان را بغل کردم و بوسیدم. باال که رفتم و از 

پایین،   رد شدم، سرک کشیدم  که  گذرنامه  کنترل  بخش 

بازی می   ارانی کنارش  نیمکت نشسته،  روی  قدرت  دیدم 

کرد. گمانم قدرت سرش را باال آورد و چشمهایش را پاک  

 کرد. دستش را باال آورد و اشاره کرد که بروم.  

نی دیگر به ایران باز نگشتند. سالهای اول نامه  قدرت و ارا

نگاری می کردیم،  گاه هم از راه دور گپی تلفنی می زدیم.  

هنوز صمد خان شهردار دفتر و دستک خودش را داشت. 

دختر خاله ام بعد ازسه سال آزاد شد اما تا امروز کسی از 

سرنوشت مریم خبری ندارد. پنج شش سال بعد از آمدنم به  

، قدرت با وکالت دوستی مشترک، خانه ی پدری را  آمریکا
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فروخت و با عواید آن درصدی از هتل آرزو را خرید. گفتم،  

باالخره شدی شریک صمد خان شهردار! اوایل در فکر بود  

که کلوپ بیلیارد را به کتابخانه و مرکزی فرهنگی تبدیل  

مرگ  و  سکته  خبر  گهگداری،  های  نامه  از  یکی  در  کند. 

الی همان  ا داد: پشت همان میز قدیمی و البهصمد خان ر

پرونده  و  نامه عکسی  های خاکعتیقه جات  خورده. همراه 

برایم فرستاده بود. توی عکس قدرت، با موهای جوگندمی،  

کاری شده هتل ایستاده، پسری بلند قد  جلوی ستون منبت

والغر اندام به ستون دیگر تکیه داده. هر دو یکسان ایستاده  

ت به سینه، یک پا  با زاویه خم شده و نیمی از پای  اند، دس

رنگی   سبز  نئون  تابلوی  ستونها،  بین  کرده.  حائل  را  دیگر 

بیلیارد رنگ به رنگ. زیر   ست با طرح میزی و چند توپ 

 تابلو با همان رنگ نوشته: کلوپ و مجتمع فرهنگی مریم.  

آدمهای   از  آن دوران می گذرد.   از  تقریباً سی سال  حاال 

گاه  تصویر پیر شده آقای  پ بیلیارد آرزو فقط، گاه و بیکلو

ترابی را می بینم؛ در یکی از  شبکه های ماهواره ای فارسی  

با حرارت و شور  ترابی،  استاد  بلند سفید.  با موهای  زبان، 

مردم را به قیام علیه دستگاه حاکم دعوت می کند. بعضی  

ولون به روزها، شعار و سخنرانی اش که تمام می شود، وی

دست می گیرد و ترانه ای خاطره انگیز را می نوازد.  پایین  

حراج  آگهی  و  ست،  قالی  چند  تصویر  تلویزیون،  صفحه 

 فرشهای دستباف ایرانی.  

سر   از  است.  من  فِیسبوکی  دوستان  ی  حلقه  در  ارانی 

یادداشتهای   و  بینم  می  را  عکسهایش  گهگاه  کنجکاوی، 

خوا می  را  اظهارنظرهایش  و  پزشکی  روزمره  دانشکده  نم. 

در   صولتی  اردوان  دکتر  نام  با  و  کرده  تمام  را  استانبول 

بیمارستان سوانح  شهر کار می کند. هفته پیش که داشتم  

به صفحه بر و بچه های فامیل و آشنایان سرک می کشیدم،  

دیدم عده ای به او برای مرگ پدرش تسلیت گفته اند. من 

ت یادداشت  پدرش،  خاطره  و  یاد  به  متن هم  و  سلیت 

همدردی فرستادم. دیدم به جای پاسخ، دو عکس  رنگ و  

ی من تَگ کرده.  اولی، عکسی از شب  رو رفته را در صفحه

عروسی مریم و قدرت است. چند دختر و پسر جوان، دایره  

کنند.   می  پایکوبی  خورده،  گره  دستهای  با  و  اند  زده  ای 

ست، هر  وسط دایره  قدرت و مریم ایستاده اند، دست در د

دو می خندند. در عکس دوم،  من و قدرت دست در گردن  

هم انداخته ایم. جلوی پای قدرت ارانی ست؛ صمد خان و  

مسعود و آقای ترابی هم کنارمان ایستاده اند. آقا فری، چوب 

بیلیارد در دست، جلویمان چهار زانو نشسته. پشتمان، میز 

از ای  گوشه  فقط  کناری،  مبل  روی  است.  صورت    بیلیارد 

 نیلوفر پیداست.  

 کالیفرنیا -ولی سنتر   -2014هفتم سپتامبر 

 

 

 

 

 
گرافیک از مژگان محمدی 
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 قاضی ربیحاوی 

 
 هوالهوپ 

 *از مجموعه داستان چهارفصل ایرانی

 برای کاوه گلستان 

جنگ که شروع شد من تو را پیدا کردم داخل آشغال  

الی  گرد نبودم اما تو را پیدا کردم البهآشغالهمان روز  

های خالی سیگار خارجی من  های روغنی و جعبهپارچه

کردم مثل هر روز آب بیابان خشک  فقط نمک جمع می

میمی نمک  الیه  میشود  ما  بعد  زمین  بر  رویم  ماند 

میالیه هُل  را  میها  کوت  رویدهیم  کوت  کنیم  هم، 

کردم  وسط بیابان جمع می  جاهای سفید جابهنمک، تپه

تا هشت سال پیش یکهو جنگ شروع شد. بانو گفت:  

شد، پاییز که مال  پیف، جنگ الاقل تابستون شروع می

 جنگ نیست 

ترانه با  بود  مال عروسی  توی کوچه  پاییز  های هندی 

امروز  کوچهپس بودم،  درنیاورده  ریش  هنوز  من  ها، 

ید هی  جنگ تمام شد و ریش من بلند شده و امشب با

حرف بزنم حرف حرف تا باز تو را پیدا کنم سرم گیج  

کنم  رود خدایا اما اگر ساکت باشم حرف نزنم دق میمی

کنند.  های خوابگاه تو را پیدا و پاره میمیرم بعد بچهمی

 مردم خوابگاه پرسیدند: نکبت تمام شد 

بلوک دور  روزها  میمردم  پرسه  شبها  بچه  زنند  ها 

کشند  لولند جیغ میها توی هم میکنند بچهدرست می

می راهروها  میبه  دعوا  بانو  میشاشند  داد  کشد  کند 

شور ببرد هرچه بچه هست شکر خدا که من بچۀ  مُرده

بانو نیستم جنگ درازم کرد پوست دستم از نمک ذوق  

می میدان  ذوق  به  زدند  اول  هوا  به  رفت  دود  کرد 

شهر زدیم  های نفتی تا وقتی از  ها بعد به مخزنطیاره

های دولت توی شهر ولو کشسوختند مُردهبیرون می

آشغال و  شدند  بیشتر  که  آتش  به  بودند  خیره  گردها 

می دنیا  بیشتر  سوت  ناجورترین  ویژ  ویژ  ما  روی  شد 

های شعله  همراه توپ بزرگ آتش آمد سمت ما گلوله

زدم  از دل توپ جدا شدند پریدند وسط هوا چرخ می

دی پوست تنم شور شور، جسدم  هایم پُر از سفیچشم

رفت چند تاکوسه دور و برش چرخ  روی موج شط می

تنم  می به  مالید  جسد  به  مالید  لزجشان  پوزه  زدند 

افتادم روی کوت داغ پنبۀ خیس با چشم بسته دختری  

خورد  بام ایستاده دور خودش پیچ میدیدم روی پشت

گردیدند توی هم  چندتا دایره تو در تو گرد کمرش می

شدند با کمر باریک دور خودش تاب  رفتند باز مییم

آشغال  می وسط  دیدم  را  تو  کردم  باز  چشم  خورد 

خندیدی، یک چیز سنگین چسبیده توی دهنم، تُف  می

کردم یک لکه خون افتاد بیرون خندیدم نگاهت صاف  

هام بود با موهای طالیی رنگ براق گرتۀ حنا  به چشم

م گودال تازه کنده  پاشید روی موها و صورتت، پشت سر

زد، زنی از داخل گلوی  اش دود غلیظ باال میاز دهنه

ام جیغ کشید: حنا یک کیسه حنا پیدا  من، ته حنجره

 کردم 

گرد  سر دوید افتاد روی نمک چند تا آشغالیک مرد بی

گرفته، آنطرف تو  دویدند مثل روباه آتشکف بیابان می

زد توی  می  یک پا بود غرق خون مثل دم مارمولک لَبپر

ای جیرینگ جیرینگ صدا  مچ پای برهنه خلخال نقره
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کرد از زیر آشغال صدای نالۀ مردانه: آخ جگرم، به  می

 دادم برس 

 زن باز نالید: حنا حنا 

ها خاموش شد تند خزیدم تو را برداشتم  بعد همه نفس

های پیرهنم  پورد حنا از روی صورتت رفت به هوا دکمه

گذاشتم داخل خودم چسبیدی  همه در رفته بود تو را  

سُر   تنم  پوست  روی  لبخندت  خوش  چه  شکمم  به 

میمی شهر  مردم  برگشتم  زنخورد  ها  دویدند 

میجیغ هیچکشان  پاالیشگاه  سمت  به  کس  رفتند 

بام خیره  فهمید چه خبر شده حتی بانو روی پشتنمی

نگاه می به چشمبه دود  بعد زل زد  از  کرد  هام گفت: 

 کنه بدبخته میدهنت کف چرا شُرّ

 خندیدم: آخ جگرم حنا 

ام  بابای مُردهبانو نخندید، نگذاشتم تو را ببیند، بانو زن

کرد، وقتی جنگ شروع  ات میاگر تو را دیده بود پاره

نشده بود بابام مُرد چهار نفر پابرهنه تابوت را بردند من  

پوش پشت جنازه راه رفت، بعد  زار زدم دویدم بانو سیاه

  گفت: بابات وصیت کرده هرچی پول از نمک جمع کنی

 آد بدی به من  گیرت می

 گفتم: باشه اما پول گیرم نیامد 

 چکهگفت: از پیشونیت هم خون می

مردم شهر دسته دسته زدند به بیابان، شهر پُر شد از  

گربهسگ  و  هار  میهای  خمپاره  هیز  روی  های  افتاد 

ها. بانو گفت: باید رفت در رفت هرجا که بشه. بعد  خانه

 اینجور شدی یکهو  پرسید: خونه خراب پس تو چرا

ما با قایق از آب گذشتیم نشستیم پشت ماشین باری،  

پالستیکی   پوشه  الی  چمدان  کف  گذاشتم  را  تو  من 

مثل همیشه، چند شبانه روز توی راه بودیم تا رسیدیم  

دیدم دختری که روی  به اینجا به تهران، حاال خواب می

های باز و بسته  گردید با دایرهبام دور خودش میپشت

خوابیدیم روزها هی  ها روی چمن میتو هستی، شب

گشتیم تا این خوابگاه شد خانه ما. آنوقت  توی شهر می

م معیوب  بانو من را برد پیش دولت گفت: ببینید بچه

شده توی حال خودش نیست، تقصیر خمپاره بود که  

 اینطور شد، باید به من پول بدین

از بری  باید  گفت:  نشسته  میز  پشت  دولت    یارو 

 ش کاغذ بیاری فرمانده

می چه  من  گفت:  این  بانو  توی  نمک  فرمانده  دونم 

 مملکت اصالً کی هست 

 یارو گفت: باید ثابت بشه توی جبهه مصدوم شده 

 بانو گفت: پس چه شده

ام گرفت.  انگشت فشرده دولت روی شقیقه من خنده

بی آدم  یه  شده  کن،  نگاش  گفت:  از  بانو  خاصیت، 

 وحشت صدا 

د بانو گریه کرد شب چشمش را درنیاورد  دولت پول ندا

داد سیگار کشید  ای فحش  بگذارد داخل لیوان شیشه

 خوابش گفت: پول ندادن به تخمم باز روی تختطاق

نمی اجازه  گم شدنم  بانو  ترس  از  شهر  بروم  من  دهد 

تو من گمنمی با وجود  تو که حاال  داند  نیستم  شدنی 

می گاهی  بانو  خود  شدی.  گم  شخودت  امروز  رود  هر 

زودتر از همیشه رفت، تا رادیو گفت جنگ تمام شد او  

لباس پوشید چادر سیاه سر کرد و گفت باید برم شهر. 

شوم چون تو را دارم، پودر  من از رفتن او دلخور نمی

حنا را از روی صورتت تکاندم اما روی موها هنوز هست  

نمیالبه پیشانی،  روی  تارهای  را  الی  اسمت  خواهم 

حنا، آخ جگرم سوخت حنا، ترس افتاده به جانم،  بگذارم  

کجایی؟ خدایا عشق جیجو را پس بده. خوابگاه ما سه  

تا بلوک سه طبقه هر طبقه بیست و چهار اتاق، با بانو  

های  کنم کنار پنجره رو به تپهداخل یک اتاق سر می

بام هر بلوک یک اتاقک هست،  خشک خاکی روی پشت

خوهمین مردم  داخلش  که  پرت  جا،  و  خرت  ابگاه 

دامنریخته پاره،  پوتین  ایمنی،  کاله  بالش،  های  اند: 

به رنگ، گلوله با لکهرنگ  را  های پنبه  های خونی، تو 

الی پوشه پالستیکی قایم کردم از ترس نگاه بانو زیر  

از جعبه اما امشب جعبه هست تو نیستی، بد  یکی  ها 

میمی را  تو  بانو  اگر  میشد  بد  ه دید  ببیند  مه  شود 
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را  سال تو  حاال  اگر  دارم  را  تو  که  بفهمد  نگذاشتم  ها 

کردم اما آنقدر  زدم از ناچاری ناله نمیداشتم حرف نمی

ناله میحرف می پیدایت کنم کجایی؟  زنم  باز  تا  کنم 

داند  دهد بیایم اینجا نمیهایی هست که اجازه نمیوقت

شنبه و  های سهآیم حتی بو نبرده بیشتر شبچرا می

 گوید: جیجو برو پاهاتو بشور نبه که اول شب میش پنج

دوست دارد مچ پاهایم را فشار بدهم روی ساق پاهاش  

 گفت: خدا فقط همین دو شبو حالل کرده 

که  ها توی تهران شروع شد چونشنبهشنبه و پنجسه

پوست   پُرز  از  سیاه  کرک  اول  شدم،  مرد  اینجا  من 

شد.   دراز  دراز  قدم  بیرون  زد  خوابگاه  صورتم  مردم 

 که خایه نداره هی دراز میشه گفتند: جیجو چون

بکشم  می را  شلوارم  راهرو  وسط  کنند  وادارم  خواهند 

پایین به همه نشان بدهم چی دارم تا که هی هرّه و  

بگه   داره  دوست  هرچی  هرکی  گفت:  بانو  بکنند.  کرّه 

 فهمم تو چی داری بگه، من که خودم می

سه اول  پنجشب  یا  نمیشنبشنبه  چشمش  ه.  خندید 

لیوان شیشه تو چی  ای غلت میتوی  زد پرسید: خب 

 داری مرد گُنده 

 موی زیربغلم درآمده بود گفت: فدات بشم 

زد با ناله گفت:  توی حال خودش نبود نفس نفس می

 بیا تو تنم 

نگاه میچشم شیشه به من  کرد و فکر  ای از الی آب 

آن شب  من پیش تو بود که داخل این اتاقک بودی هم  

تو کردم خوشت   با  که  کاری  این  از  هر شب حتماً  و 

ات را با تیغ  آمده، حتماً، عکس شیشه عطر روی سینه

بریدم دور انداختم بعد نقاشی یک قلب جاش گذاشتم  

قطره   سه  با  کرده  سوراخش  تیرکمان  که  خودم  قلب 

ش  ایخون، کوچک متوسط بزرگ، بانو به موهای نقره

تا حاال دو بار از موی طالیی    مالد سیاه سیاه،رنگ می

نشسته   غروب  اول  بار  پریشب  دوم  بار  زدم  حرف 

 کرد روی آینه مو رنگ میروبه

 گفتم: کاشکی موهای تو هم طالیی بود 

ش تو فکر  شور ترکیب تو رو ببره که همهگفت: مُرده

 هایی جنده

قطره شده  خم  زانو  پیشانیروی  از  سیاه  ش  های 

کیهامی روزنامه  روی  پنجره سوت  چکید  کنار  من  ن. 

 زدم او توی آینه گفت: برو گمشو از اتاق بیرون می

تخت تک خوابهمه  ما  خوابگاه  لب  های  نشستم  نفره 

 خواب بانو گفت: بروتخت

زدم بیرون راهرو خلوت بود به خدا گفتم: ای خدا جیجو  

های  را از این هلفدونی بکش بیرون ببر خارج پیش زن

 نالن بیا تو تنم زنن میرف میرن حموطالیی که راه می

و   اتاق صد  از  بودند عزاداری شاید، جمیله  همه رفته 

بانو اجازه نمی با جمیله حرف  سیزده آمد بیرون  دهد 

بزنم خیال نکن عاشق او هستم مثل بانو، اصالً، من فقط  

گمش   امشب  که  لبخندت  با  هستم  تو  مُرده  کشته 

یجو که  کردم. پسرهای خوابگاه گفتند: خوش به دل ج

 شه از عشق و عاشقی هیچ سرش نمی

گویم از هیچ از این عشق المصب هشت ساله  هیچ نمی

ها مثل نوک سوزن  زند بعضی شبکه به جگرم سُک می

رود، آه حنا پسرهای خوابگاه جیجو  داخل قلبم فرو می

 شناسی شناسند تو فقط او را میرا نمی

دارم مهم  کار  یه  شهر،  برم  باید  من  گفت:  تو  بانو   ،

جا روی تخت دراز بکش از جات تکون نخور تا  همین

 برگردم

دراز کشیدم خیره به سقف، هیچ از اتاق تکان نخوردم  

تکان   اتاق  از  هنوز  برنگشته  بانو  امشب  شب  خود  تا 

خوردم آمدم توی راهرو خاک مُرده پاشیدند روی همه  

 شاید، جمیله حوله سرخ انداخته بود روی سرش 

 سرده گفتم: آب حموم که 

کند گفت: آب سرد پوست زن  جمیله نگاهم نکرد نمی

 کنه جَخ جوون را سفت تر می

اومد پشت تو را کیسه  گفتم: آگه جیجو شوهرت بود می

 مالید، قبول داری کشید میمی
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این جوون با  مجبور  گفت:  شایدم  افتاده  راه  که  کُشی 

 خُلی مثل تو بشم بشم زن کُس

ام سه مستراح برای  زیر روپوش سُرید رفت، سه تا حم

آمد،  طبقه، رفتم داخل صدای ریزش آب میمردم یک 

ناله ناله جمیله مثل  فریاد زدم: جیجو  سرد،  بانو.  های 

بود توی نمک اگه  کُس نیفتاده  خُل نیست اگه آتیش 

نمی پرت  نمک  خلخال  الی  اگه  آشغال  داخل  شد 

ای جیرینگ جیرینگ نکرده بود آتیش حنا جیجو  نقره

 ها ست دهن گاییدهخُل نیکُس

کنی؟ تو کی هستی داری به چی  داری به چی نگاه می

می بینگاه  نه،  گفت؟  چه  بود  کی  صدا،  خیال،  کنی؟ 

کس  کند اما هیچمی  خیال کردم کسی دارد به من نگاه

نمی این  مرا  گوشه  یک  توی  حاال  که  تو  از  غیر  بیند 

اتاقک نمور افتادی توی تاریکی زل زدی به جیجو که  

م نکرد  یحرف  اعتنا  جمیله  کرده  کف  دهنش  زند 

نالید از دستشویی زدم بیرون آمدم اینجا سراغ تو از  می

روبه گذاشتمت  کشیدمت  بیرون  پوشه  و  داخل  رو 

قهقههآن هع  هع  لذتی  چه  گوشم  وقت  توی  ت 

نالی هع، حاال  زنی میپیچد هع حرف نمیپیچید میمی

خواهم اما  هم وقت خوبی بود امشب که اینقدر تو را می

 ها نیستی که بچرخی دور خودت با چرخش دایره

سه پریشب  ما  آخر  پنجدیدار  یا  روی  شنبه  از  شنبه، 

بانو طاق پوشیدم  لباس  شدم  پا  لُخت  تخت  افتاده  باز 

 ری پرسید: کجا می

 رم دستشویی پُک زد به سیگار. گفتم: دارم می

شو ندارم وای خدا برای  گفت: منم باید برم اما حوصله

ه مستراح رفتن باید لباس کامل بپوشی با روپوش و  ی

 روسری یا مقنعه تو این حال 

خیلی  بی حالی  چه  اینجا  آمدم  بیرون  زدم  بانو  خیال 

طول کشید تا او هم رسید خاطرت جمع البته صدای  

پله که آمد تو رفته بودی داخل جای  باز شدن در راه

امنت مقنعه سیاه بانو خیس بود گفت: خاک بر سرت  

 ری با خودت داری ور می

می سیر  موج  روی  جیجو  گفتند:  خوابگاه  کنه،  مردم 

 روی موج ابر  

بعد آتش رسید به ابر آسمان گُرمب گُرمب گُر گرفت.  

 بانو گفت: برگرد بیا توی اتاق، نکبتی 

بانو اهل گریه نیست اما پریشب گریه کرد، سیاهی رفته  

تختخواب  بود، آسمان سرخ سرخ، زانو بغل نشسته روی  

 کرد و می گفت: دلمو شکستی جیجو فین میفین

گفتم: خدا جیجو رو کور بکنه اگه دل کسی رو بشکنه  

 خدا خُل و چلش کنه 

 گفت: خفه خون بگیر 

رفتم دم پنجره، دور تا دور خوابگاه ما سر تا سر دیوار  

لرزید  اند حاال دیوار توی سرخی دنیا میسیمی کشیده

های این دیوار طال  شد تمام سیممیجور  گفتم: اگه یه

 شد بشه چی می

با   طالیی  موهای  مثل  گفتم:  کشیدم  آه  نگفت  هیچ 

 زیرپوش بنفش 

الی گریه گفت: دلم شکست این دست نمک نداره  البه

سگ  خوراک  تو  نبودم  من  کاش  اگه  بودی  شده  ها 

 شکستجور نمیمُردم و دلم اینمی

زی از  هق  هق  مالفه صدای  زیر  رفت  سفیدی  سُرید  ر 

موکت  می روی  انداختم  را  خودم  جای  من  رسید 

نالیدی  خوابیدم خواب تو را دیدم با هم بودیم هع می

میمی پر  موهات  توی  از  حنا  پودر  کشید  خندیدی 

ام هع چه بویی تا لنگ ظهر  نشست روی تخت سینهمی

خوابیدم. خواب دیدم اصالً جنگی شروع نشده که تمام  

تمام   فردا جنگ  بعد  دیروقت  شود  هم صدا،  باز  شد، 

باز شدن در راه بغل بنشینم  شده صدای  باید زانو  پله 

نمی اما  تاریکی  تا توی  حرف  حرف  نزنم  حرف  شود 

پله، صدای  دوباره پیدا بشوی، صدای بسته شدن در راه

پا آرام نزدیک، آسمان المذهب حتی یک ستاره ندارد  

ا  توی این تابستان پس جیجو با چه باید حرف بزند ب

موهای   بودم  مُرده  بزند؟ الی سفیدی  باید حرف  کی 

می رنگ  وقتی  بانو  سیاه؟  سیاه  گفت  بود  کی  کند 
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از کنار دیوارة پشت نزدیک بام میسیاهی  تر، زن  خزد 

کند، مردم خوابگاه  سیاه، لبۀ چادر زن توی باد پر پر می

مانده مات  حاال  تا  نمیظهر  چه  اند  کنند  چکار  دانند 

زند، باد باد، سیاهی توی باد  دیو زر میبگویند از بس را

نقرهفکر می اگر روی خلخال  به چه؟  اما  کُپه  کند  ای 

می پاشیده  نمیحنا  جرینگ  جرینگ  حاال  شد  کرد 

می وا  زن  روی  از  یواش  یواش  سیاه  ول  پوست  رود 

افتد با لغزشی  زند چادر میها، باد میشود بر شانهمی

ضر چه قامتی.  شود یا حضرت خبام پهن میروی پشت

زند زیرپوش  موی پریشان از طال توی تاریکی برق می

بنفش شُکر خدا باالخره پیدا شدی زندة زیبا مثل همان  

 روز داخل آشغال با شروع جنگ

 تهران  1371

 

 

داستان*   در  »  این  که  ایرانی  چهارفصل  مجموعه  از 

تهران نوشته شده و کتاب هم حدود سه سال در وزارت  

و   ماند  اجازه  سانسور  بدون  خالی  دست  هم  باالخره 

شد.  برگردانده  ناشر  به  است.انتشار  شده  انتخاب   »  

مجموعه در سالهای گذشته  این  چندتا از قصه های  »

داستان   این  اما  شدند  منتشر  ها  نشریه  در  پراکنده 

ندارم دوستی   به یاد هم  هیچگاه هیچ کجا درنیامد و 

 ...اون را خوانده باشد و 

  مجموعه  هم مثل بقیه قصه های این  از اونجا که این

در زمان همکاری و همفکری با کاوه نوشته شد بنابراین  

  نیز.« کتاب هم به او اهدا شد و یک به یک قصه ها
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 زمانی   مجتبی 

  
 دانی می   احتماال خودت 

                                                         
 پدر عزیزم 

این را که میخواهم بگویم احتماال خودت میدانی. من ماه  

پیش سی و چهار ساله شدم. ولی باید اعتراف کنم سی و  

چهار سالگی سن خوبی نیست. یک جور میانه و وسط بودن 

و تعلیق درون خود دارد که دلشوره ام را زیاد می کند. قضیه  

یزها برای من  این است که از حوالی سی سالگی خیلی چ

تغییر کرد. شاید هم امور از خیلی قبل همینطور بوده اند و 

من تازه متوجه اشان شده ام. مثال این روزها طوری پیوسته  

ولی هربار با شیوه ای متفاوت یک خصلت خانوادگی جدید  

انگار که در حوالی سی سالگی   در خودم کشف می کنم. 

مثال همین هفته    روح خویشانمان دوباره در ما زنده شوند. 

پیش که با صدای بلند تلویزیون خوابیدم شبیه خودت شده 

می   کنارش  و  دادی  می  گوش  بلند  را  رادیو  که  بودم 

خوابیدی. یا همین دیروز که از هوای ابری نالیدم شبیه مادر 

   .بودم که به بدی هوا حساس بود

پدر عزیزم شاید همه چیزهایی که من به یاد می آورم به  

نباشد. مثال آن ظهر تابستان هفت سالگی که با هم  خاطرت  

سوار اتوبوس شده بودیم. همان ولوو های سفید  قرمز که 

بجای   که  ها  همان  بود.  گرفته  را  شهر  جای  همه  تازگی 

صندلی نرم و ابری و غالبا تکه تکه و پر از یادگاری اتوبوس 

های قبلی صندلی های کرم رنگ پالستیکی داشتند و یک 

مز که  قرار بود اگر فشارش  دادی اتوبوس بایستاد.  دکمه قر

من همیشه متعجب بودم  اتوبوس که مثل  مرغدانی حیاط   

و   ایستاد  بود و خودش همه جا می  مادربزگ شلوغ  خانه 

کوچک   قرمز  دکمه  یک  باید  چرا  کرد  می  سوار  مسافر 

پرسیدم.   تو  از  یکبار  حتی  باشد.  داشته  اینکار  مخصوص 

هستند؟ جواب مختصر دادی که مال    اتوبوس ها مال کی 

دولت است و من باز پرسیدم دولت دیگه کیه ؟  این بار  با  

: دولت کسی   را میدانی گفتی  بلندی  راز  انگار   لحنی که 

است که  همه چیز را میان ما تقسیم می کند. من چیزی 

نفهمیدم ولی از دولت راضی نبودم یاد این افتادم که چقدر 

و چقدر ظهرهای اهواز شرجی و گرم  خانه ما کوچک است  

اتوبوس که سوار شدیم طوالنی بود.    و چقدر صف همین  

آشوری آقای  جدید  خانه  به  که  پیش  هفته  همسایه   -اما 

اشان   -سابقمان خانه  چقدر  که  کردم  تعجب  بودیم  رفته 

بزرگ بود و چقدر ماشین اشان جدید، قرمز و قشنگ.  پدر  

گذشته است و من اینجا   حاال سال های زیادی از اون روز

هر روز اخبار را از البالی لوله های اینترنت دنبال می کنم  

. تاریخ مملکتم را می بینم که جلوی چشمانم شکل  می  

گیرد. مثال همان رئیس جمهور دوران کودکی که چند سال  

پیش مرد.  فالن آرمان سیاسی را دیده ام که در نوجوانی 

مضحکی از آن باقی مانده    ام شکل گرفت و حاال تنها شبح

است. حاال حقیقت دنیا را دیده ام که حقیقت فاجعه است.   

ما   میان  تساوی  به  را  نان  هرگز  دولتی  هیچ  میدانم  حاال 

 تقسیم نکرده است

 مجتبی

 2019نوزدهم اپریل  ،دنبوس

 
 پسر عزیزم

از تولدت که نوشتی، سر راست سراغ تلفن رفتم تا از تبریک  

روزهای   و  امید  که  و  تلفن  بگویم.  برایت  رو  پیش  خوب 

میگویم خودم هم گیج میشوم. این روزها همه چیز برای 

آدم هایی به سن من عوض شده است. یک گوشی موبایل  

با همان چند برنامه که خودت ریخته بودی برای من تلفن 

قدیمی خانه سازمانی امان می شود. همان گوشی سیاه سیم  

ه بودیم. کمی باالتر از جایی که  دار که از دیوار آویزانش کرد

باید می بود ولی در همان وضعیت هم کار یک خانه شلوغ 

هفت نفره را راه می انداخت. خودت هم که کوچکترین و 

کوتاه ترین اشان بودی روی نوک پاهات می ایستادی و دور  

ترین شماره را هی می چرخاندی و می چرخاندی.. ما حرف  

در میانه همان حرف های ساده  های ساده ای زدیم و جایی  

فهمیدم تلفن و صدا هرچه قدر هم که اختراع خوبی باشد  

همچنان جایی برای قلم و کلمه باقی می گذارد. می خواهم  

بگویم بعضی چیزها بیشتر نوشتنی اند تا گفتنی..همین تولد  

همه   به  یادم  گفتی  که  را  خانوادگی  خصلت  راز  کشف  و 

کرده بودم. شاید آن قدر هم  رازهایی افتاد که خودم کشف  

ما   هرازچندگاه  کوتاه  مکالمه  درد  به  که  نباشند  خوشایند 
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بخورند...ولی می شود نوشتشان، ثبت شان کرد..مثال اینکه 

حاال باید بدانی پختگی و فرسودگی تنها دو واژه دوردست 

نیستند..دو بال موجودی هستند که با هم پیش می روند و  

ه اینجاست که پختگی را باید با  پیش می برند  و بدی قضی

رنج و مشقت به چنگ بیاوریم ولی فرسودگی خود به خود  

در میان دستان ماست... رازهای دیگری هم هست. بعضی  

هایشان هم انقدر آسان اند که دیگر به راز نمی مانند. اینکه 

اگر پدر بودی، اگر پنج فرزند داشته باشی، اگر کارمند ساده  

ی باشی،  همه چیز را فراموش می کنی اال  اداره منابع طبیع

گوشه  هر  بیشتر  و  ام  شده  بازنشسته  حاال   نان..  دغدعه 

حافظه ام را می کاوم و چیزهای بیشتری از آن وقت ها به  

خاطر می آورم. می دانی حافطه و فراموشی چیزهای خیلی  

اینجا   به  مانده  یادم  که  چیزهایی  بیشتر  نیستند.  روشنی 

دامتان کی دندانش درد گرفت یا چطور ختم می شود که ک

گذرند   می  که  ها  سال  انگار  سرکرد.  شد  می  ماه  آخر  تا 

 ...جزئیات پررنگ تر از هر کلیتی در خاطره امان می ماند

پسرم آن ظهر تابستان هفت سالگی یادم نمی آید. سوال تو  

و جواب من یادم نمی آید. ولی یادم هست که پرسش گر و  

این همان گناه بزرگ آدم های هم سن من  کنجکاو بودی.  

کوچک   اتاق  همان  نبودیم.  گر  مطالبه  یا  پرسشگر  است. 

بخش جنگل و مراتع اداره منابع طبیعی برای خودش ایران  

کوچکی بود. آقای وزیری که پشت سر هم حرف می زد و  

وعده می داد و کاری نمی کرد. بهزادی که اصال خودش هم  

ندارد و اموراتش از مغازه کوچک   میگفت کاری به این کارها

سر نبش خیابان آبان می گذشت. آشوری هم که دیر امد و  

از این   زود رفت. یعنی همان موقع که فهمید عمر کوتاتر 

 ...است که در هزارتو و بن بست اداری آنجا تلف شود

این نامه دراز شد و این بدی نوشتن است که چون چشم  

نمی خوانی کلمه ها به  های  مخاطب ات را نمی بینی و  

 سرعت روی هم تلنبار می شوند 

.. 
 م. ز

 9۸تیر  11 ،اهواز

 
 

 

 پدر عزیزم 

کار   محل  اوترخت  به  تا  بودم  شده  قطار  سوار  که  امروز 

ادم   به  ام  توجه  کنجکاوی  یا  مالل  فرط  از  برسم،  جدیدم 

من   راستش  شد.  بودند جلب  نشسته  ام   مقابل  که  هایی 

فه نمی  خوب  رو  هلندی  که  هنوز  هم  تند  خصوصا  مم. 

صحبت می کنند زود بند مکالمه از دستم در می رود. این  

چیز خوبی نیست، ولی مثل همه چیزهای ناخوب که آدم 

نمی خواهد خیلی اساسی با آن ها مواجه شود، ادم یک راه 

آسان تر و در رو برای خودش پیدا می کند. من هم خیلی  

م و توی ذهنم برای ساکت و آرام توی کافه یا قطار می نشین

روی   داستان  بافم.  می  تخیلی  ماجرای  و  داستان  ها  آدم 

داستان، بسته به ظاهر و مدل نشست و برخاست آدم ها.  

یک جورهایی هرچقدر زبانم ضعیف تر می شود تخیل ام  

قوی تر می شود. امروز هم  که کنار پنجره قطار روی یکی  

بل هم قرار از آن  صندلی های چهارتایی که دو به دو مقا 

اضافه   بعد  تایی  سه  کوچک  خانواده  نشستم،  گیرند   می 

شدند. یک پسر حدودا هفت ساله کنار من . پدر و مادرش  

اشان   نگاه  روی  از  بیشتر  رو  ها  این  ما.  مقابل  و  کنار هم 

قضاوت می کردم. نگاه پسر که بین من و مجله کودکانه که  

ین بود یا  دستش بود جا به جا می شد. نگاه پدر که به زم

به پنجره ولی یک بار که دختر مو مشکی و زیبایی رد شد،  

به سمت راه رو قطار برگشت . نگاهش اول به دامن کوتاه  

دختر خورد و برگشت. رفت و برگشتی که از حد معمولش  

حدودا یک ثانیه بیشتر طول کشید. آن یک ثانیه انگار جایی  

نگاهی که  میان حسرت و هیزی و شرم سردرگم مانده بود..

وقتی به تن زنش که تمام مدت به صفحه موبایلش خیره  

راستی   باخت و  رنگ عادت گرفت.  شده بود خورد، رنگ 

پدر چیزهایی هم هست که هیچ وقت از تو نپرسیده بودم.  

نمیدانم آیا مادر را دوست داشتی یا نه؟ هیچ وقت ندیدم  

ببوسی   میخواستی  که  هم  عید  روز  یک  اش.  ببوسی  که 

کردن  مادرب ماچ   : میگفت  ما  به  مادربزرگ  نگذاشت.  زرگ 

قرتی بازی است. کار زشتی است که نباید جلوی مردم انجام  

داد. مادربزرگ که عمرش به دنیا باقی نبود ولی اگر روزی 

به خوابت آمد برایش بگو کار زشتی نبود. ما دنیا را نشناخته 

بودیم. حاال سال های زیادی گذشته است و من هنوز هم  

دنیا را نمیشناسم. ولی اینقدر میدانم که بوسیدن کار زشتی  
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نیست. دوست داشتن هم کار زشتی نیست. کار زشت این  

بود که در خانه ما صحبت از دوست داشتن ممنوع نانوشته  

را   داشتن  دوست  رازهای  همه  بودیم  مجبور  ما  و  بود  ای 

   خودمان از اول بیاموزیم آن هم با رنج و مشقت بسیار. پدر،

خواهم   جوری  برایش  باشم  داشته  فرزندی  روزی  اگر  من 

گفت که سخت ترین کار دنیا یافتن آغوش مهربانانه زنی یا  

مردی است که پناه اش باشد و البته از آن سخت تر نگه 

های   شب  دلگرمی  که  است  مهربانانه  آغوش  همان  داری 

  .سرد زمستانش باشد

ن آخر  شود.  تمام  باید  اینجا  نامه  این  قرار پدر  که  ای  امه 

نیست خوانده شود بهتر است که نوشته نشود. یا اگر نوشته 

 .شد الاقل طوالنی نشود

 مجتبی

 ۲۰۱۹ یک ژوئن ،دنبوس

 
 پدر عزیزم 

در    را  روز  بیشتر  بودم  خورده  سرما  که  پیش  روز  چند 

رختخواب بودم. واقعا هیچ کاری نمی کردم و این هیچ کاری  

می رسد آسان نیست! غالبا    نکردن انقدر که از دور به نظر

آدم یاد جزئیات غریبی از گذشته می افتد که قبال برایش  

بی اهمیت بوده ولی حاال که کنار خیلی چیزهای دیگر می  

خیال   شود.   چیزهای جدیدی دستگیرش می  گذاردشان 

میان   در جایی  است. دیشب  ای  پرنده  واقعا چیز  آدم هم 

نواب صفوی افتادم.  خواب و بیداری خیلی یاد ناظم دبستان  

یاد آقای موسویان کثافت!!  همان که اگر در حیاط مدرسه 

می دویدیم خط کش را از سر تیزش روی دستمان می زد.  

برایش عادت شده بود و هیچ چیز عجیبی در آن نمی دید.  

از آن عجیب تر این بود که ما هم مساله رو پذیرفته بودیم  

یز خط کش است. که دویدن کنشی است که پاسخ اش لبه ت

تالش و تقال فقط اینجا بود که چه کسی بهتر و بیشتر از 

لبه خط کش در می رود. این احضار گذشته همیشه هم  

شروعش بی حساب و کتاب نیست. گاهی یک اتفاق ساده  

از دل روزمرگی زندگی همینجا برایم بخشی از گذشته را 

ز روشن تر می کند. این رفت و برگشت های ذهن واقعا چی

عجیب و غریبی است! مثال همین هفته پیش که تی شرت 

نارنجی تازه ام را پوشیده بودم. و خوش خوشک داشتم تو 

یک   میکردم.  خرید  اینجا  های  فروشگاه  همین  از  یکی 

زندگی   که  ها  آن  از  میانسال،  هلندی  خانم  یک  مشتری، 

مثل سبد خرید برایشان طبقه بندی شده است، نارنجی را  

قرمز فروشگاه یکی گرفت و خواست که فالن  با لباس فرم  

چیز را برایش بیاورم. در میانه راه آوردن یادم امد  من که  

اصال اینجا کار نمیکنم و خودم هم خرید می کردم! اما دیگر  

معذرت   هم  او   . گفتم  او  به  دستش.  دادم  بود.  شده  دیر 

  .خواهی کرد و رفت

، تنها به این  میرفتمقطعا اولین باری نبود که زیر بار کاری  

دلیل که کسی، جایی، جوری از من انتظار داشت. مثل همه  

فضیلت    "بچه سر به راهی بودن    "سال های کودکی که  

بود و سربه زیر بودن انتظار می رفت.  مثل همه  سال های  

انتظار میرفت. مثل    "آرام و درس خوان بودن  "بعد که تنها  

معل که  دبیرستان  های  روز سال  با  آن  رو  داوود  ادبیات  م 

سطل آشغالی بر سر، جلوی همه کالس تنبیه کرد. ما هیچ  

ارام و   انتظار میرفت  اعتراض نکردیم چون  نگفتیم و هیچ 

خوب و بی حاشیه باشیم. تنها یاد گرفتیم که خود کجروی 

نکنیم که در دام تنبیه نیفتیم. بزرگتر هم که شدیم غالبا  

دانشگ کوی  حاال  نداشتیم.  حکم  پاسخی  فالن  یا  باشد  اه 

دادگاه  یا بیشمار ستم های ثبت شده یا نشده دیگر. مساله  

اینجاست که خانواده، جامعه و مدرسه هیچ وقت آزادی و  

اعتراض بما نیاموختند همیشه تکلیف بود و انتظار یا خرد  

انتظار برنمی  از پس تکلیف و  پذیرفته شده جمعی. و اگر 

  "انتظار و تکلیف"موزش  آمدی حس بد حاصل از تحقیر...آ

محور، انسان آزادی خواه پرورش نمی دهد. آزادی را باید با  

رنج و مشقت از البالی کتاب ها،  و ورق ها یا از دل خواندن  

ها و دیدن ها خودمان کشف میکردیم اگر حتی موفق می  

  "آرام و سر به زیر بودن  "شدیم که نتیجه اش همیشه با  

ویم گاهی آموزش ما بیشترین در تضاد بود. می خواهم بگ

آسیب را به ما زده است. می خواهم بگویم از اینکه در جواب 

لبه تیز خط کش  چیزی به اقای موسویان کثافت نگفتم  

  .خودم را مالمت می کنم

 .پانوشت. حاال که این ها را می نویسم دیگر خوب شده ام

  مجتبی

 ۲۰۱۹ هفده جوالی ،دن بوس
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م که  اولین  امروز  یاد  خیلی  بنویسم،  برایت  خواستم  ی 

دیدارمان افتاده بودم. گمانم دو سال پیش همین موقع ها  

بود که داشتم به تهران برمی گشتم و مثل همیشه مسیر 

ارزان تر از باالی خیابان های استانبول می گذشت. ارزان 

تر بودن مسیر یا جدابیت های خود شهر یا هر دلیلی دیگری 

شد، فرودگاه استانبول پر از آدم های رنگارنگ  که داشته با

و جورواجور است.  ولی دریای آدم هم که باشد خیلی کم  

پیش می آید که آن وسط یکی پیدا بشود که آن قدر  قصه  

های خوبی داشته باشد که آدم را سر ذوق بیاورد. سوار که  

شدیم، هواپیما که آن قدر باال رفت که با خیال راحت بشود 

ریم می پریم، کتابم را باز کردم. مقاالت پراکنده ای  گفت دا

از سارتر بود که هیچ وقت حوصله خواندنش را روی زمین  

نداشتم با این خوش خیالی که نکند این جذب نشدنم ربطی  

کنارش   هواپیما  برای  باشد  داشته  دریا  از سطح  ارتفاع  به 

گذاشته بودم. اصال خوبی کتاب خواندن در پرواز این است 

ه آدم یا سرش گرم کلمه ها می شود یا خوابش می برد.  ک

کمی که گذشت، تو که کنارم نشسته بودی برگشتی گفتی 

  .ادبیات میخونی؟ گفتم نه ولی عالقه دارم

 ؟ به چیش عالقه داری مثال - 

همین  - کنار  در  خودش  برای  است  دیگه  جهانه  یک 

 ..رو روزمرگی که باش درگیرم. برام بیشتر یه مفره..راه در

آفرین. من ادبیات نمایشی می خونم تو ایتالیا . دوس دارم   -

 .ولی بدیش اینه آینده و نون بعیده ازش در بیاد

بیشتر حرف زدیم و گفتی اقتصاد ، سیاست و معیشت همه  

جوری به ات پشت کرده اند که داری برمیگردی. برمیگردی  

رایم  که بمانی و حتی هیجان زده و خوشحالی از این بابت. ب

عجیب بود، گفتم این روز ها همه دارند در می روند، قبول  

است. گفتی همان قدر که   کن کارت کمی خالف جریان 

برایت  برگشتن هم  به  ات سست شده، میل  ماندن  دالیل 

هیجان   و  مبارزه  جور  یک  پای  است.  شده  تر  دار  معنی 

روز که   هر  اینکه  گفتی،  است.  میان  آن هم در  از  حاصل 

وی بدحجاب و واقعی در جایی از شهر که باشی  بیرون می ر

خودش جوری دهن کجی به خصم حاکمان شیعه است.. 

هدف   و  بودن  سرباز  حس  اجتماعی..  مبارزه  جور  یک 

داشتن..این ها رو هیچ کدام در شادنوشی در هیچ میخانه  

های   حرف  بودی..گفتم  نیافته  ایتالیا  های  کوچه  در  ای 

زاران نفر همینطوری در قشنگی است ولی همین االن هم ه 

خیابان تهران می گردند ولی هیچ چیز عوض نشده است..  

مارکز را خوانده ای؟ ...گفتی   "صد سال تنهایی    "پرسیدی  

در همه رمان هایی که خوانده بودی شخصیت مورد عالقه  

است  بوئندیا سی و دو بار    "آئولینا بوئندیا    "ات سرهنگ  

ها شکست خورد. از   سر به شورش برداشت و در همه آن

هفده زن صاحب هفده پسر شد که همگی پیش از آنکه به 

از چهارده   برسند کشته شدند...بوئندیا  پنج سالگی  و  سی 

سوء قصد و هفتاد و سه دام و یک تیر باران جان سالم به  

که   کرد  می  شرکت  نبردهایی  همه  در  بوئندیا  برد...  در 

هم بوئندیا  مطمئن بود شکست می خورد....گفتی  می خوا

 ....باشم

همه  خیلی  که  خواندم  جدید  داستان  یک  امروز  مریم، 

چیزش به تو و حرف های آن روز تو شبیه بود. اگر فرصت 

بیانداز...   چخوف  از  آگافیا  کوتاه  داستان  به  نگاهی  کردی 

آگافیا هم مثل خودت مبارزه می کرد، جسارت می ورزید و  

اینکه   با  ایستاد  می  اش  زمانه  بروی  تنبیه رو  دانست  می 

مثل   هم  آگافیا  خورد...برای  خواهد  شکست  شد..  خواهد 

خودت،  مبارزه جایی باالتر از شکست می ایستاد. دوست  

اگافیا رو در میان سر فصل کتاب های   داشتم میتوانستم 

همان   "سین  "درسی کشورم می گذاشتم. شاید شهرستان  

شاید  ..اهواز، بوشهر یا هرشهرستان فراموش شده مرزی باشد 

روزی دخترکی از هرات آگافیا را بخواند و به وجد بیاید ..آن  

روز دیگر ما شکست نمی خوریم. آی مریم.....من بین همه  

آدم هایی که ندیده ام یا کم دیده ام به تو و آگافیا بیشتر از  

 ...همه مدیونم

  مجتبی

 ۲۰۱۹ چهاردهم آپریل ،دنبوس

 
 مریم عزیز 

لحظه، را با تو در میان بگذارم  می خواهم یک اعتراف، یک  

را روشن تر کنی. آخر زن ها   برایم قضیه  بتوانی  تو  شاید 

درون خودشون یک امتیاز دارند و آن احساساتی گری است.   

همان یک بار، همان بار اول که ما با هم دیدار کردیم، حرف  

های خوبی زدیم. حرف های ساده و معمولی هم زدیم. بعد  
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دق چند  برگشتی،  تو تو  نشد.  ردوبدل  حرفی  ما  میان  یقه 

گفتی سردت شده است و من ساده ترین کار دنیا را انجام  

دادم. ژاکتم را که دیگر الزمش نداشتم در آوردم و تو کمی 

به جلو خم شدی تا من ژاکتم را راحت تر دور تو بگیرم. من  

که دست راستم به نزدیکی گردنت رسیده بود با هاله ای از  

کشیدم. تو که انگار با یک نگاه همه چیز را   شرم کمی کنار

فهمیده بودی دستت را خم کردی و یک لحظه و تنها یک  

لحظه دستم به آرنج زیبا و عریان تو کشیده شد و یکی شد.  

همان لحظه همه چیز را، تو را، برایم مهم و ارزشمند کرد.  

ام. با چند نفری  من در زندگی عشق های زیادی نداشته 

ام. ولی می خواهم بگویم همان یک لحظه برایم   هم خوابیده

از بعضی هم آغوشی ها مهمتر و زیباتر بود. از آن پس بود  

که تو من را یاد شعر می اندازی و  شعر من را یاد تو می  

اندازد. منظورم این است که شاید آن چیزی را که به غلط  

لحظه عشق می نامیم از خود هم آغوشی مهم تر باشد. باید  

عشق،  به   لحظه  بگذاریم....  بیشتری  احترام  ناب  لحظات 

 ...لحظه مرگ

مریم، من امروز یک خبر خواندم و یک داستان کوتاه. می  

خواهم از آن ها هم برایت بنویسم. دختری در خیابان های  

از آن دست خبرهایی که   بود.  را آتش زده  تهران خودش 

توجه و تاسف همه را جلب می کند. همه راجع اش حرف 

می زنند. همه حرف می زنند، رجاله ها ) به قول هدایت (،  

روزنامه  بورژو بازار،  کوچه  (...مردم  فلوبر  قول  به   ( ها  وا 

ها..مساله این است که همه راجع به مرگ صحبت می کنند 

است.  تری  اینجا مساله مهم  لحظه مرگ  نظر من  به  ولی 

همان یک لحظه که دختر فهمیده کارش دیگر تمام است.  

راه پیش و پسی نیست. کل قضیه انقدر هولناک است که 

شود به آن پرداخت. قضیه هم اجتماعی است،  هزار جور می  

هم سیاسی است هم فرهنگی است ولی پرداختن به همان  

اینکه  به  پرداختن  است.  ادبی  تماما  کار  یک  مرگ  لحظه 

زندگی دخترک لنگ چه دلخوشی های کوچکی بوده است.  

آینده که در یک لحظه میان شعله ها  آن همه گذشته و 

ر این باره نوشت و  جوری خالصه می شوند. باید چیزکی د

میان گذشته و آینده دخترک رفت و برگشت که همه چیز 

به همان لحظه مرگ برسد. راستش این جور مردن من را 

نا   "آناکارنینا "یاد   جور  یک  هردویشان  انگار  اندازد.  می 

امیدی و دور شدن از لحظه عشق را تجربه کرده بودند که  

ردن همان لحظه رو حاال می خواستند با این جور سخت م

دوباره تجربه کنند. یک جایی هم جزئیات بیشتری خوانده 

تشکیالت  یک  کارمند  دختر  پدر  اینکه  مثل  چیزی  بودم. 

از سال های   داستان کوچک دیگری  به  یادم  بوده.  نظامی 

 "تیستو سبز انگشتی  "دور کودکی ام افتاد. پسری بود به نام

ز که دست می  که یک قدرت خارق العاده داشت، به هرچی

زد یکباره کلی گل و گیاه و بوته از ان می روئید. پدر تیستو 

و   انجا  رفت  تیستو  روز  یک  و  داشت  سازی  توپ  کارخانه 

انقدر دور توپ های کارخانه پدر گل و گیاه پیچید که  دیگر  

همه توپ ها گل شلیک می کردند و خیلی از جنگ ها تمام  

تیست کمی  ما  داستان  آبی  دخترک  خودش شد...  درون  و 

دارد. دیگر دنیا پدرش را با موشک و توپ های نشانه رفته  

به هر سمتی از دنیا نمیشناسد،حاال او پدر دختر آبی است،  

همه چیز اطراف او هاله ای از عالقه به فوتبال و زمین چمن 

 ...میگیرد. حاال هرچندتا موشک نشانه رفته هم داشته باشد

خواند پای  میان،   این  در  هم  مریم  کوتاه  داستان  یک  ن 

داستان   اندرسون.   "مرگ در جنگل    "نشستم.  از شروود 

داستان واقعا خوبی بود. به سادگی می شد دوستش داشت.  

جنگل.  در  پیرزن  یک  مرگ   . بود  ساده  داستان  پیرنگ 

پیرزنی که اول برای خواننده کسی است مشابه خیلی آدم  

را از ماجرا   های دیگری که دیده ولی وقتی نویسنده روایتش 

می گوید یک چیز خیلی درخشان در زندگی پیرزن وجود 

داشت. پیرزن همه عمرش را صرف خوراک دادن به حیوانات 

کرده بود. از کودکی تا دم مرگ....به نظرم این داستان و آن  

خبر بطور خیلی روشنی یکی هستند. یک پیرزن که همه  

بود   کرده  حیوانات  به  دادن  خوراک  صرف  را  و  عمرش 

دختری که همه عمرش وقف فوتبال شد،  یک جایی به هم  

وصل می شوند. هردو هم رنج می کشیدند از خانواده ، از  

همه  باز  ولی  اطرافشان،  تصادفی  های  آدم  از  خودشان، 

عمرشان را وقف آن چیز یکتا می کردند. در همان داستان  

هم همه چیز راجع به آن لحظه مرگ است که انجا، پیرزن 

درخشان و شکوهمند می شود.  آنجا در کنار سگ   جوان ،

ها ، یک جور مردنی که در امتداد همان زندگی است که  

وقف تنها یک کار شده است.  می خواهم بگویم، دختر آبی،  

کمی    ، هم  همه،  اندرسون،  قصه  پیرزن  تیستو،  اناکارنینا، 
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خیالی هستند، هم در عین حال چیزی به دنیای واقعی ما  

 ....اند و این خیلی خوب است اضافه کرده

 مجتبی

  دن بوس ، ۲۰۱۹سپتامبر هفت و بیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلمان 1994سانتیمتر/  55در  29بشارت عدل است آزادی! پالکار روی مقوا/ 
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 فهیمه فرسایی 

 
 زندگی کرونازده 

 

  ی یک کار ادبی ـ هنری؛ این ایدهدستمایهکرونا به عنوان  

)روت پونکت ـ   برای اولین بار از سوی یک ناشر سوییسی

و اجرای   19گیری جهانی ک  ی سرخ( با شروع همهنقطه 

های داوطلبانه و اجباری در اروپا مطرح شد. پس از  قرنطینه 

ندادن  روت پونکت، چند ناشر آلمانی هم با هدف از دست

مشتری )یا  از خوانندگان  تعدادی  از  نشرشان،  بنگاه  های( 

رکت کنند و  ش  “چالش ادبی „نویسندگان خواستند در این  

ی خود را در قالب کاری تخیلی یا واقعی  های روزانهتجربه 

آن اختیار  در  نشر  داستان  برای  دهند.  قرار  زندگی  „ها 

ی هفته  6ی زنی خیاط در  ، که خاطرات روزانه “کرونازده

می   قرنطینه  بازگو  را  آلمان  نگاشته در  اساس  این  بر  کند، 

چارچوب محدود    جا که چاپ کُل کار، درشده است. از آن

روز از زندگی    10گنجد، تنها ماجراهای  نامه نمیاین فصل

 شود.     این زن با خواننده در میان گذاشته می

 

 فهیمه فرسایی 

 زندگی کرونازده 

 2020فوریه  15شنبه 

هایش چرک  ی مرگ یک ایتالیایی که ریهها دربارهروزنامه

گزارش بوده،  نوشتهکرده  مفصلی  بعضیهای  ها  اند. 

مُردنش با بیماریمی از ماه دسامبر به جان گویند،  ای که 

کند، ربط دارد. من  مردم چین افتاده و همه را تار و مار می

کنم. برای همین، دو روز پیش  حالم و سرفه میهم کمی بی

روز دیگر    4رفتم دکتر که برایم یک هفته مریضی بنویسد.  

هفته آخر  راتا  من  ولی  مانده.  استراحتم  پاک  ی  ستش 

توانم دست روی دست بگذارم ام سر رفته است. نمیحوصله 

کس حرف نزنم و وقت را فقط  و هیچ کاری نکنم یا با هیچ

رابطه ولی  که هستی.  تو  البته  بگذرانم.  خودم  با  ی خودم 

کند. خوب شد فردا شب قرار است، با بابک و  زنده فرق می

ایتالیایی پیش  برویم  بخوریوِنِسا  پیتزا  اگر من  ها،  یعنی  م. 

ها  بمیرم، بابک خبر مرگ مرا، مثل آن ایتالیایی به روزنامه

 دهد؟ می

   مارس 6جمعه 

رسم. موضوع، فقط خرید نیست. تو زندگی  همیشه دیر می

ها غارت شده. نه  ی قفسههم دایم تاخیر دارم. دیدی؟ همه

کاغذ توالت پیدا کردم و نه کنسرو ماهی. ماکارونی که جای  

کنم.  روز در هفته اشپاگتی درست می 4. من اقالً خود دارد

گیر نیست. حاال چه کار کنم؟  خیلی راحت است و اصال وقت

اند که  جماعت حریص، حتی منتظر اعالم دولت هم نمانده

ی انگار خوابش برده و هنوز هم چیزی نگفته. سَر خود، همه

مغازهقفسه  بهداشتی  لوازم  و  غذایی  مواد  مثل    هاهای  را 

مغازهزدهحطیق به  حتی  من  بردند.  تاراج  به  بزرگی  ها  ی 

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد  رفتم که دور بود، ولی همیشه  

جا پیدا کنی؛ دریغ از یک بسته ماکارونی یا  توانستی آنمی

کننده، الکل و ماسک  یک لوله کاغذ توالت. مواد ضدعفونی

که انگار  کن.  فراموش  کُل  به  دهنت،  قربان  که  هنوز   هم 

اند! حاال بگذار این وزیر وزرا دایم تو بلندگوها  کشف نشده

ها موجود  جا و برای تمام فصل  جار بزنند که همه چیز، همه

می باور  کسی  چه  و است.  شراب  مردم  فرانسه،  در  کند؟ 

کرده انبار  به  کوندوم  گُلی  هم  باز  اسلحه!  آمریکا،  در  اند، 

 عشرت نیستند.ها زیاد پی جنگ و عیش و  جمال آلمانی

 بعد ازظهر 4مارس  6جمعه 

برو و برگرد باید بنشینم خانه و دست روی دست بگذارم.  بی

شوک کمبود کاغذ توالت و محرومیت از خوردن اسپاگتی 

مان را هم تحمل  ی تعطیلی کارگاهکم بود، حاال باید ضربه

کند. همه  کلی گیجم و گوشم دایم دنگ دنگ میکنم. به

شدهخانه مینشین  ُپست  دایم  فیلسوف.  و  که  اند.  گیرم 
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کنند که با کرونا ـ  بینی میپیش  ٬اندیشمندان٬ها و  ویسندهن

گذاشته بیماری جدید  این  روی  که  ووهان  اسمی  از  و  اند 

آغاز   بشر  زندگی  در  جدیدی،  فصلِ  ـ  شده،  شروع  چین 

تا کنون  می که  بود  نخواهد  آنی  نظم جهانی دیگر  و  شود 

جدیدی   فصل  باشد.  خُب،  خزعبالت.  این  از  و  است  بوده 

 .گذاشتنروی دست ده؛ ولی فصل دستشروع ش

 مارس  19پنجشنبه 

  19این طور که پیداست، داستان واقعا جدی است؛ کوید  

کند. اوضاع خیلی وخیم است.  کم کم دارد اروپا را فلج می

گوشی ایتالیا.  ایران.  میچین.  دینگ  دینگ  دایم  کند.  ام 

و   خبر  کشور،  آن  و  این  از  آشنایان  و  های  فیلمدوستان 

درباره میویدیویی  گروهی  میرهای  و  مرگ  فرستند.  ی 

ایتالیایی به زور    3405گفت، تا امروز  وحشتناک. اخبار می

را خوانده زور عزراییل که به خاطر  اند. بهغزل خداحافظی 

بیمارستان و  درمانی  وسایل  دور  نبود  داغان  و  درب  های 

 کند. ... برداشته و با داس تیزش همه را قلع و قمع می

شان تعطیل  ( االن تلفن کرد و گفت، مدرسهDirkدیرک )

ندارد. می آیفل کار خاصی  در  و دیگر  راهی  شده  خواست 

کلن شود و سری به من بزند. پرسیدم »پس مادرت چی؟«  

حال به فکر مادر منی؟«  دیرک هم پرسید »تو از کی تا به

ش رهگفتم شاید دوباره سرما نخورده باشم. گفت: »سوپ. چا

 فقط خوردن دو وعده سوپ منه!« 

طور که من  کردن است. هماندرست دیرک متخصص سوپ

اسپاگتی می مونتاژ میراحت  کند: یک  پزم، دیرک سوپ، 

ای یک بار، تابستان و زمستان،  ی بزرگ دارد که هفتهقابلمه

هر چه در باغچه با شاگردانش کاشته و عمل آورده از هویج 

سیب تو  گرفته  کلمزمینی  انواع  آن  ا  توی  چغندر،  و  ها 

تپاند و با آب زیاد و کمی فلفل و نمک و آرد )برای این  می

مزّه   کمی  که  این  )برای  چاشنی  و  نشود(  آبکی  زیاد  که 

گذارد سفر فِر تا بپزد و جا بیفتد. بعد همگی دور  بگیرد( می

می میز  بهیک  و  چهنشینند  و  در چه به  را  قابلمه  ته  کنان 

خوششان   آورند.می خیلی  باغبانی  از  دیرک،  شاگردهای 

ها  آید؛ از چنگ زدن توی گِل، چوب گذاشتن تو کار کِرممی

ریشه   االکلنگتا   از  از  و  کنند،  هویج  بازی  و  درآوردن  ها 

ی  ها را با گِل تو سر و کلهچغندرها. مخصوصا وقتی که آن

ز خنده  اندازند، یا او از درد، آخ و اوخ راه می  زنندهمدیگر می

های دیرک، واقعا  روند. از حق هم نگذریم؛ سوپ ریسه می

  خوشمزه است.   

 2020مارس    20جمعه  

پشت مصیبت. هیچ کس    بخشی؛ مصیبتچه سال نوی فرح

تبریک حوصله  سعید گفتن  ی  عید  فرارسیدن  مناسبت  به 
را ندارد. من که بعضی خبرها و ویدیوها را نخوانده   باستانی 

کنم و می روم سراغ بعدی، به امید این و ندیده، پاک می

قدر  دار ببینم و سر حال بیایم. دیشب آن که فیلمی خنده

بار از صدای داد    250کنم، بیش از  کابوس دیدم که فکر می

صدای   از  هم  شاید  پریدم.  خواب  از  خودم  فریادهای  و 

میخُرناس دیرک  بود!  شبهایم  گاهی  من  که  ها  گوید 

طول   هیثان  30تا  ها  وم که بعضی وقتشیم  “سفَالنَمقطوع„

  م مغز   بهکمتر  یا    ژنیاکس  ،هیثان  30کشد. یعنی در این  می

هُو با احساس خفگی  دیشب یک  .رسدرسد یا اصال نمییم

دماغ  یکی  انگار  پریدم.  خواب  بود.    از  گرفته  را  دهانم  و 

گیرند،  توانستم نفس بکشم. یعنی کسایی که کرونا مینمی

زند  گویند ویروس جدید بیشتر میافتند؟ میبه این حال می

  تنگی یکبه ریّه. به هر حال خیلی وحشتناک بود. با نفس

بری رویم دوال شده.   َباره چشم باز کردم و دیدم دیرک، یک  

خواستم کردی؟« گفت »اگه میمی  امپرسیدم »داشتی خفه

بالش میخفه  با  رو  ت کنم،  انگشتم  و  اثر دست  کردم که 

صورتت نمونه، خَقه« و با بدجنسی خندید. »خَقه«، یعنی  

جا بِهِش  جا و بی»خَرِه« که از خودم یاد گرفته. بس که به

نمیگفته  تلفظ  را خوب  »ر«  ولی چون  خرهام!  او  کند،  ی 

گیرم. چون »خَقه«  هم به خودم نمی  شود »خَقه«! منمی

 دهد.   هر چه معنی بدهد، »خَرِه« معنی نمی

 2020مارس    21شنبه  

ماسک شده کیمیا. همه به دنبالش هستند و کسی پیدایش  

کند. سیاستمدارها هم که از دَم، جز دروغ چیز دیگری نمی

نمی ملت  تا  تحویل  بگیر  بهداشت  و  درمان  وزیر  از  دهند؛ 

ق به  اپوزیسیون.  رئوسای  و  ائتالفی  احزاب  خودشان  ول 

اند و سر مردم را با دروغ و دَبَل  همگی دست به یکی کرده

کنند تا صدای اعتراض کسی بلند نشود. وزیر داخلی  گرم می

اند  ایالت ما دیروز گفت که یک میلیون ماسک سفارش داده

و تو راه است. خبرنگاری از او پرسید، خُب، محموله از کجا  

خوان ی کشورها میوقت همهگم. اوند؟ گفت »نمیرسمی
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مونه! هاهاها.«  کاله میجا سفارش بدن. بعد سر ما بیبه اون

هایش هم زدند زیر خنده. ولی هنوز بساط کنفرانس همراه

می دروغ  شد،  معلوم  که  بود  نشده  اصال  جمع  و  گفته 

ی اجتماعی  هاسفارشی در کار نبوده. به قول بابک، شبکه

ها فقط بعد  ها نه. روزنامهاش را انداختند رو آب. روزنامهَپته

ی یک میلیونی هنوز تو راه بود، از یک هفته، وقتی محموله 

!  ٬نبوده بوده باشد٬نوشتند که شاید اصال سفارشی در کار  

ها هم گفتند که آمریکا وسط  یعنی خیلی با احتیاط. بعضی

جا، محموله را ضبط  دانم کراه، تو تایوان یا تایلند یا چه می

به عشره  و  خدمه  کُلِ  و  هواپیما  خودِ  با  و  مملکت    کرده 

ترامپ.   این  است  جانوری  عجب  است.  فرستاده  خودش 

 راه است.  خالصه بساط شایعه به

اش  خواهد سری به خانهسر صبحانه از دیرک پرسیدم، نمی

بالش دلخور شدی؟«  از شوخی  پرسید »چطو مگه؟  بزند. 

جا هم  شه. اینهوای کلن سرد می  ی دیگهگفتم »نه. هفته

قرنطینه تو  همه  میکه  اقال  آیفل،  تو  بری  ن.  تونی 

 پیمایی«.  تپه 

را جمع   نزد و رفت که بساطش  ولی آن  حرفی  قدر  کند. 

توردار   کاله  تا  دو  فاصله  آن  در  من  که  داد  برای طول 

باربیِ  دوختم.  عروسک  اشپان،  خانم  دختر  الکساندرا،   

همالکساندرا   تقریباً  نیست،  ولی  بچه  است.  من  بابک  سن 

گوید که از غم و ناراحتی این که کاله یکی از  مادرش می

میباربی دق  دارد  شده،  خراب  چون  هایش  چرا؟  کند. 

ای که خراب شده، مالِ  اش، ناقص شده. کاله باربیکلکسیون 

سریِ از  دههیکی  است.  های  عروسک  این  هشتاد  ی 

های  ده هزارتا باربی دارد. عالوه بر باربیالکساندرا، بیشتر از  

عروسکتی مردنی،  و الغر  مامانی  که  تیش  دارد  هم  هایی 

سیاه و  چاق  فضانوردند،  سربازند،  خلبانند،  اند،  دکترند، 

دارند سر  به  کاله  یا  بعضی  روسری  روی صندلی  و  ها هم 

اند یا دست و پاهایشان مصنوعی است. آن  دار نشسته چرخ 

ها، زن، شوهر، بچه، خانه، ماشین  باربی  از این  وقت هر کدام

می چه  اشپان،  و،  خانم  دارند.  دیگری  چیزهای  چه  دانم، 

ها را های آنها و اره و اوره و شنبله غورهعکس چندتا از آن

اش داشت، به ما نشان داد و گفت که زندگی  که در گوشی

رخیده.  چها طور کلی با این باربیسالگی به 1۸الکساندرا از 

این  عروسکچطور؟!  بار  سه  دو  سال،  هر  که  تو  طور  را  ها 

رود و  ریزد، به این جا و آن جا میهای مخصوص میچمدان 

می باربی  یک نمایشگاه  تحت  کشوری  هر  در  حاال  گذارد، 

عنوان و با یک موضوع خاص. خیلی هم مشتری دارد. اول 

گیر رزرو شده بود و اگر کرونا همه  2022امسال، وقتش تا  

 نشده بود، نانش حسابی تو روغن بود ... 

تا خانم اشپان عکس عروسک را با کاله سالمش نشانم داد،  

کنم.«  اش رو برات درس میگفتم »این که کاری نداره. عین

بِهِش دادند. و کردم. مشکل فقط تهیه را  ی انگار که دنیا 

دنبالش   روز  چندین  خودش  اشپان،  خانم  که  بود  پارچه 

دانم باالخره به کجای دنیا سفارش داد و با پست  گشت، نمی

ای نبود. چون الیاف  بعد از چند روز تحویل گرفت. کار ساده

های امروزی از زمین  ی هشتاد با جنس نخها در دههپارچه

 تا آسمان فرق دارد.  

ی نجات اشتفان، مسئولِ خریدِ کارگاه  خانم اشپان، فرشته

براکاله ما  بله،  است.  ما  کلهْدوزی  از  گُندهی  پولدار،  های 

به  هنرپیشه  تازه  و  غربی  سیاستمدارهای  و  ها 

به  رسیدهدوران  وابسته  فامیل  هزار  تا  گرفته  شرقی  های 

میآن  کاله  تهیه ها،  برای  دستش  اشتفان  وقتی  ی دوزیم. 

دهند، از  هایی که این ازمابهتران سفارش میی کالهپارچه

گوید  رود سراغ اشپان. مییوقت مشود، آنهمه جا کوتاه می

اشپان، کارش نشد ندارد. از زیر سنگ هم شده، جنسی را 

می میکه  فراهم  همهخواهی  به  کارخانهکند.  دارهای  ی 

با  ی جهان میباف در چهار گوشهپارچه گوید »تو«. وقتی 

کنی دارد با  زند، خیال میها جلوی ما تلفنی حرف میآن 

 کند!      وش و بش میاش خدیزیی دستهپسرخاله 

دهه باربی  کاله  کردن  اصال درست  من،  برای  هشتاد  ی 

تکه  یک  نبود:  بطری   سخت  تشتک  یک  و  کلفت  مقوای 

مطابق  آب  را،  پارچه  کار شدم.  به  و دست  کردم  تهیه  جو 

دادم،  رش  بُوار  دایره  ی مختلفدر دو اندازهگِردی سر باربی،  

  هاداخل پارچهرا    مقواطور. بعد تشتک و  مقوا را هم همین

  زدم و بعد دوختم. کوک  اول    ، از تو،را  ش های، لبهگذاشتم

که کاله شیک  این  برسد،برای  نظر  به  تور    شروی  تر  با  را 

 تمام.   .کردمتزئین هم شده کشچین 

جمع بساط  مثل  باالخره  شد.  تمام  دیرک  کردن 

می کار  کُند  بیچارهشاگردهایش،  آن  ولی  که کند.  ها 

اند یا از نظر  تقصیری ندارند: یا از نظر جسمی صدمه دیده
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روحی. ولی دیرک چه؟ وقت خداحافظی آهسته درِ گوشش  

 گفتم »صبر کن تا من بهت خبر بدم کی بیای کلن، باشه؟«.   

   2020مارس    22شنبه  یک 

ام. به شیرین روی دست گذاشتن، خیلی خسته شدهاز دست

تلفن کردم و پرسیدم بریم قدم بزنیم؟ گفت، چرا نه؟ ما که  

من کرد   ِ کنیم. بعد مِنی یک متری از هم را رعایت میفاصله

تو داروخونه تموم و گفت »وسط هاش، هربرت هم کارش 

آید  ت زیاد خوشم نمییّه که؟« از هربرآد. اُوکِیشه، میمی

داند. البته هربرت هم نبودن مرا به بودنم  و شیرین این را می

می پس  ترجیح  پرسیدم،  نفر  قاعده„دهد.  دو  از  بیش  ی 

کار    “قدغن  چه  کارش  را  یه  بیا.  تو  »حاال  گفت  کنیم؟ 

 کنیم.« می

هربرت، پیش از آن که من برسم، سر قرار رسیده بود. فکر 

ظاماتِ پارک جلوی ما سه نفر را بگیرد،  کردم، اگر مأمور انت

گو باشم، شیرین ام و باید جواب این منم که آن وسط زیادی

و هربرت که زن و شوهرند! بنا براین اگر گیر افتادم، یا باید  

دَر بروم یا سرکیسه را شُل کنم. نه پول همراه داشتم و نه  

دادن کارت شناسایی. بگذریم از این که اصوال اهل جریمه 

به خودم    ها باب میلم نبود.حلکدام از راههم نیستم. هیچ

گفتم »باز به حرف دیگران اعتماد کردی؟ افسارت رو دادی  

فکر کنه؟  به جات  دیگه  یکی  یکی دیگه؟ گذاشتی  دست 

ای بشو که خودت به تنهایی بتونی  چقدر بگم، وارد معرکه

اگر  از  حاال  نباشی؟  دیگری  کمک  محتاج  و  بیای  در  ش 

بود  شیر گفته  که  بره  یادش  بزنگاه  سر  کارش  ٬ین  یه 

ای پیدا کرده بودم  ، تکلیف چیه؟« باز دوباره، بهانه٬کنیممی

 ام را بچسبم و خودم را ببرم کالنتری. عادت دارم. که یقه

احوال  و  سالم  هنوز  همیشه،  مثل  نکرده،  هربرت  پرسی 

نظیرش را شروع کرد. اول  بی  تعریف از خودش و کارهای

های بَراق آب دریاچه  تم حواسم را با گل و گیاه و موج خواس 

تازهو جوانه  و  تر  های  های درختو صورتی رنگ گل  های 

گیالسِ سرِ راهمان پرت کنم و از هوای مالیم بهاری لذت  

ماده از  شنیدم  تا  ولی  ضدعفونیببرم.  و  ی  ماسک  کننده، 

از  هیچ کدام    هایم تیز شد. من بهزند، گوشالکل حرف می

و کرونا میآن  نبودم  توانست هر کاری که دلش  ها مسلح 

زدنی  همبهخواست با من بکند. ترس از ویروس، در چشممی

بر عشقم به طبیعت پیروز شد و شش دانگِ حواسم را به  

های هربرت سپردم. برای آن که خوب بشنوم، در حال  حرف

زدن به طرف راستش رفتم. فکر کنم گوش راستم عیب  قدم

رد. چون همیشه دوست دارم در سمت چپ همراهم، راه  دا

 بروم. باید قراری برای دکتر بگذارم!

گفت  حدّ و مرزش می  هربرت داشت از هوش و ذکاوت بی

، دارد از شغل و این که با کمک همین عقل و فراست ذاتی

تولیدکنندهداروخانه مقام  به  عمدهچی  مایعات  ی  ی 

کند. چطور؟ گفت که دیروز  کننده ارتقاء پیدا میضدعفونی

برایش    کنندهضدعفونی  با هر شرکتی تماس گرفته تا مایع

ها ته کشیده و امیدی به  اند، موجودیبفرستند، همه گفته 

ارسال آن در آینده نزدیک یا دور نیست. برای همین هربرت  

 70به شرکت فالن تلفن کرده و سفارش بهمان لیتر الکل  

 500ی بیسار خواسته که  ز کارخانهدرصد را به آن داده و ا

)اسپری  سرتفنگی  ُپلیبطری  لیتری میلی  100اتیلنی  دار( 

ی انستیتو روبرت کُخ هم، فرمول  برایش بفرستند و از صفحه

ی موثر بر پروتئین کرونا را هم  کنندهمعتبر مایع ضدعفونی

های شیمیایی الزم را با  ی مایعهمه  جا اسمپیدا کرده )این

فقط  فرمول نماند!( حاال  یادم  ولی من  مربوطه گفت،  های 

منتظر است، فردا محموله را تحویل بگیرد و کار تولید را  

قدر پول دربیارم که  دم تا ماه دیگه اونشروع کند. »قول می

 ی دیگه هم تو مرکز شهر بزنم.«  دو تا داروخانه

دنگ و فنگ هم  گی بیطور که میه. ولی اینههگفتم »اوه

ارزه؟«  کشه. اصال به زحمتش میت و خیلی طول می نیس

وقت خرج.  نه  داره،  زحمت  نه  زحمتی؟  »چه  گیرم گفت 

هر به  که  من  از  نیست.  باید  تا    7حال  تو    7صبح  شب 

لیتر رو که در کُل  میلی  100تونم هر  باشم. تازه می  داروخانه

فوقش   می  2برام  تموم  خرج   ۸شه،  یورو  بفروشم.  یورو 

 های سرتفنگیه، نه مواد شیمیایی.تولید، بطری  ی کار عمده

 الکل که اصال قیمت نداره، مفت!«  

مأمور   که دو  هُل شدم. چون دیدم  کردم، هم  تعجب  هم 

آیند. دیگر وقت اطالعات  طرف ما میانتظامات، با عجله به

به فرار  پا  اگر  بود. حساب کردم  از هربرت گذشته  گرفتن 

ی رسند و تازه جریمهزدنی بِهِم میبگذارم، در چشم به هم

برگرد  برو و  را هم باید بی  “مقاومت در برابر مامور دولت„

بپردازم. برای همین الکی جستکی زدم، تو هوا سر پاها را  

ی یک متری، خودم را روی زمین به هم کوبیدم و در فاصله
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به خاطر   ـ  زانوی چپم  به  بودم که  البته مواظب  انداختم. 

اش که چند ماه پیش پاره  رباط صلیبی جلویی و مینسک

ـ، ضربه بود  ول پوره شده  نگرفت.  دردم  نخورد.  الکی  ای  ی 

شروع کردم به آخ و اوخ. وقتی سر را باال گرفتم، دیدم چهار  

اند: هربرت، شیرین و دو مأمور انتظامات.  نفر رویم دوال شده

شیرین زیر بغلم را گرفت و در جواب مأموری که پرسیده  

شناسیم گفت »نه، ما زن و شوهریم.  بود، آیا همدیگر را می

کنیم.« یکی  م کمک میاین خانم هم افتاده زمین. ما داری 

ها گفت که یک دقیقه پیش دیده که ما هر  چیاز انضباط 

زدیم. من هم اعتراض کردم و  سه، با هم داشتیم قدم می

شناسم و بنا کردم  گفتم که این خانم و آقای مهربان را نمی

با با آه و ناله از شیرین و هربرتِ باهوش تشکر کردن. مأمور 

اش را از کمر باز  کتریکی جریمهمربوطه، خونسرد دستگاه ال

کرد، به دست گرفت و گفت: »بر فرض هم که نشناسین،  

کنین. جریمه رو رعایت نمیاالن که کیپ هم هسین و فاصله

می کارت  با  االن  صورترو  یا  در دین  بفرستم  رو  حساب 

ی قاطی  ؟« شیرین به ظاهر از کوره در رفت و با لهجهخونه 

قدر برای چی تو  آمد که »پس  ِانپاطی فارسی ـ آلمانی در  

تلویزیون می رو   رادیوـ  پیرها  کنین،  دیگران کمک  به  گن 

تنها نذارین، به آدمای بدبخت برسین. حاال ما که داریم به  

کنیم، باید جریمه بدیم؟ چرا؟«  این خانم بیچاره کمک می

های شیرین رو  یکی از مامورها که انگار کَر بود و داد و فریاد

حساب در خونه  بود، رو به من گفت: »اگه صورت نشنیده  

س که با کارت  صرفهبیاد، باید پول کارمزد هم بدین. پس به

این میباشه.«  فکر  که  ـ  هربرت  که  بود  از  جا  حتما  کردم 

شودـ وارد معرکه شد و گفت:  شدن من خوشحال میجریمه 

 »به جای این که آمبوالنس خبر کنین، فقط به فکر جریمه 

جای  هستین؟ یک  اصال  و    شاید  باشه  شکسته  خانم  این 

دنده مثال  من  خطرناک.  ریّه!  تو  بره  تیزش  نوک  که  ش 

این اگه  کارتم.  اینم  کی  دکترم.  بیفته،  اتفاق  این  جا 

 کنه؟« مسئولیتش رو قبول می

با توضیح   ٬متاسفم، متاسفم٬مأمورها جا خوردند و افتادند به  

قانون تشریح  و  و  حرف  به  دیگر  من  گوش مجادله.  شان 

ام جلو و عقب  ندادم. زانویم را تو بغل گرفتم و الکی با باالتنه

بی درد  از  که  یعنی  شدهرفتم،  هربرت  تاب  و  شیرین  ام. 

کار٬داشتند   می  ٬یه  کاری  کنم؛  عرض  چه  کردند،  که 

ی کُلنی  البته بیشتر از شیرین، هربرت؛ با آن لهجه  کارستان.

اش. وگرنه داد و فریادهای  پزشکیو کارت برّاق و معتبر نظام  

به هم  کلّهشیرین  سیاهخاطر  بیی  کنم،  فکر  تاثیر اش، 

 ماند.  می

فکر کردم، چطور است من هم به جای کاله دوختن و کاله  

بشوم  خودم  و  بدوزم  ماسک  گذاشتن،  دیگران  سر 

؟ شاید بابک هم کمک کند؟ یا دیرک؟ از وقتی  تولیدکننده

مان  کُلن زندگی کنم و نه آیفل، میانخواهم در ام، میگفته 

... نمی عاقبتکمی شکرآب شده، ولی  به   دانم،  رابطه  این 

 رسد؟  کجا می

 مارس 23دوشنبه 

یکی  دنگ دنگ توی گوشم با دنگ دنگ توی سرم دست به

  رسانند.  شاید هم مسابقهاند و دارند مرا به جنون میکرده

ولورده  ر اعصابم را لهتاند که کدامشان زودتر و سریعگذاشته

میمی تلفن  اگر  بابک،  میکنند.  و  درد  کرد  سر  که  گفتم 

می فوری  به  دارم،  بمال  بَبْر  روغن  کم  »یک  گفت: 

هات.« برای همین صبح، یک انگشت ُپر روغن سفید شیقیقه 

هایم را خوب با آن  اش بیرون برداشتم و شقیقه بَبْر از قوطی

گیرد. باید  راغم را نمیمالش دادم. بابک مدتی است که س

اش کنم که وِنِسا را راضی کند، برود کلینیک.  جوری حالی

دوزم. به خانم  من خودم برایش ماسک درست و حسابی می

خواهم کاله را با ماسک  اشپان تلفن کردم و گفتم که می

عوض کنم. گفت »بَه، چه فکر خوبی«. تولید از من، پخش  

ره و پالک آلومینیومی روی ی پارچه و کش و قرقاز او. تهیه

دماغ و فیلتر و دیگر چیزها را هم خودش به عهده گرفت؛  

خوردن است. دو سه تا تلفن و تمام. نه وقت  برایش مثل آب

. قبول کردم. چانه  30به   70گیرد و نه خرج دارد. گفت می

هم نزدم. گفتم بگذار اول، راه و چاه را از او یاد بگیرم، بعد.  

رنمی این  بَبرهای  دانم  شکم  از  چطور  را  جامد  وغن 

ای شکل های ذوذنقهتراشند و تو این قوطیسریالنکایی می

تپانند. ولی فکر کنم، از زیر زبان خانم اشپان اطالعات  می

تر از درآوردن روغن از شکم ببر  بیرون کشیدن هم، آسان

نباشد! هر جور سئوال کردم، بروز نداد که چطور و از چه 

می باید  ماسک  خواهدراهی  من  نظر  به  کند.  پخش  را  ها 

های پخش مواد غذایی طبیعی را فعّال کند؛  ی شرکتشبکه 

هاوس که جان خودشان،  مثل آلناتورا، بیسیک، دنز و رفورم
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ها، برای هر جنسی، پول  خیلی مواظب طبیعت هستند! این

گرمی    20خواهند. مثل همین قوطی  خون پدرشان را می

قیمت دارد و دو انگشت چربی سفید    یورو  ۸روغن ببر که  

نمی جا  تویش  بیشتر  روغن  هم  نیست  معلوم  تازه  گیرد. 

چربی واقعا  یا  است  دیوارهوازلین  از  که  آن  ای  شکم  های 

زبان تراشیدهحیوان  ما هم میبسته  به هر حال  توانیم  اند. 

ها را هر طور خودمان خواستیم  مثل هربرت، قیمت ماسک

 حاال حاالها هست!  تعیین کنیم. تقاضا که

وای مغزم تیر کشید. دنگ دنگ، توی گوشم، حاال به هُوو  

با صدای زنگی ممتد، خط   را  انگار زیرش  هُوو رسیده که 

کشیده باشند. نکند من هم کرونا گرفته باشم؟  دفتر جان،  

بینی که! کسی نیست تو دعا کن که من مریض نشوم. می

 ازم مواظبت کند.

 مارس 25چهارشنبه، 

از   را  دوز  و  دوخت  بساط  باید  است.  شلوغ  خیلی  سرم 

ی آشپزخانه به اتاق خواب منتقل کنم و چرخ خیاطی  گوشه 

در سه بدهم. خانم  گوشه را هم  پنجره جا  و  میان کمد  ی 

جدید مرا برانداز کرد! گفت »آشپزخانه    ٬کارگاه ٬اشپان آمد و  

 گیرن.« خندیدم و گفتم »بله، درسته.« ها بو مینه! ماسک

هایی  بوی چی؟ اشپاگتی که بو ندارد! تا حاال صاحب مغازه

اند!  فروشند، ایرادی از این بابت نگرفتههای مرا میکه کاله

 پزم.  قورمه سبزی که نمی

های فلزی و پالک  و قرقره  های کشبا خانم اشپان، جعبه

هایی که در انباری خانه برای این کار  ها را در قفسهماسک

بو کرده  اسپری خالی  جعبه  یک  برایم،  دادیم.  جا  دم، 

ی سطح هم آورده بود و سفارش کرد که  کنندهضدعفونی

ماسک که  سبدی  و  بُرش  میز  و  خیاطی  چرخ  های  اول 

تویش جمع میدوخته  را  بعد  شده  و  کنم  کنم، ضدعفونی 

بی بدهم،  نشان  که  این  برای  هم  من  شروع.  را  کار  کار 

در آمریکا    ٬سوثوست٬  انستیتو تحقیقاتیام، لینک  ننشسته 

که   گفتم  و  دادم  او  به  بود،  کرده  پیدا  برایم  بابک  که  را 

تواند  های مجاز برای دوختن ماسک را میمشخصات پارچه

المللی معتبر ببیند. این ایده را  ی این مؤسسه بین در صفحه 

بین کُپی کرده بودم. بعد برای این که از هربرت خودبزرگ 

می حالیَّم  خیلی  ببگویم  چه  هر  بود، شود،  گفته  ابک 

»برای   دادم:  ای ٬  یپارچهاز    باید   95اِن  ماسک  تحویلش 

خاصیت    ٬سی که  کنیم  و  فیلتراستفاده  دارد  باالیی  ی 

است.« خانم اشپان بالفاصله  صد  در  99راندمانش بیشتر از  

ی اصلی این پارچه در هوستنِ  دونم. کارخونهگفت: »آره، می

قرار  ای که پارچهی جنس تگزاسه!« و بعد کنفرانسی درباره

قدر  نه آن  پارچهدستش برسد، داد: »مهم اینه که  بود فردا به

قدر  نازک باشه که ذرات هوا از تار و پودش بگذره و نه آن

کلفت که طرف نتونه نفس بکشه.« بعد هم در مورد قابل  

هایی که در  های عرض و طول و چینشستشو بودن و اندازه

ارچه داد و دیگر مشخصات آن،  ی لب و دماغ باید به پناحیه

های بابک فکر  توضیحاتی داد که من چون داشتم به ُپررویی

بود، نفهیمدم.    کردم و وزوز زنبور توی سرم بلندتر شدهمی

فقط الکی، بله بله و اوکی اوکی کردم. بابک بعد از این که  

نوشت  ٬سوثوست٬لینک   فرستاد،  برایم  ایمیل  با  از    را  که 

های مرا انجام داده، خسته شده است: »یه  فرمایشبس خُرده

کاری بکن که بتونی کارات رو خودت بکنی یا کاری رو به  

آی.« داشت  اش برمیعهده بگیر که خودت تنهایی از عهده

می تربیت  حرفمرا  و  خودم  کرد  به  را  خودم  های 

ی مادر ـ پسری ما شده مثل  رابطهگرداند. فکر کردم  برمی

اش کرده باشند و به همین  له ـ پینه جورابی که صد بار وص

ها از  خاطر ممکن است هر آن درز و دورزهای وصله ـ پینه

 هم واشود.  

»می پرسیدم  اشپان  خانم  از  شد،  جمع  حواسم  شه  وقتی 

لطفا اینا رو بنویسی؟« جواب داد »همش تو قراردادی که 

 برات فرستادم، هست. هنوز نخوندی؟«  

ک بخواند و برایم توضیح بدهد.  قرارداد را گذاشته بودم باب

ام بد نیست، ولی برای خواندن من درست است که آلمانی

ی حقوق جا، باید لیسانسیهو فهمیدن متن قراردادِ کارِ این

ی کاری داشت! بابک  کم سه سال تجربه قضایی بود و دست

وِنِسا   از  باید  هم  من  نیستم.  وکیل  که  »من  گفت  تلفنی 

اد رو بخون. جاهایی که نفهمیدی بپرسم. خودت اول قرارد

گیره. من باید الگوی  می بپرس. تلفنی.« گفتم »خیلی وقت

 چند جور ماسک رو دربیارم.«  

می »یعنی  بیگفت  من  وقت  بگی،  وقت  ارزشخوای  از  تر 

»این گفتم  این  تواِه؟«  به  نگاه  یه  پسر.  نکن  تو  و  من  قدر 

، االن یکی اومد  رو ِبکَن.« گفت »اوه  قرارداد بنداز، قال قضیه

 زنم.«  رو خط. بعداً بهت زنگ می
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خواهد جواب درست و  اش است. وقتی نمیشِگرد همیشگی

کند. البد این کار را هم وَنِسا  حسابی بدهد، سنگ قالبت می

کردم و عذاب وجدان  به او یاد داده. اوایل حرفش را باور می

ماندم  می  ام. منتظرگرفتم که وای، پسرم را از کار واداشته می

دهد  که تماس بگیرد. ولی بعد از چند ماه ـ همین نشان می

بهم تلفن نزد،    “بعداً„که چقدر خِنگم! ـ یعنی بعد از آن که  

به بهانه دست  این  با  معلوم  سرم میمتوجه شدم که  کند. 

اند خانه، این آقازاده  نیست در دوران کرونا که همه نشسته 

کند؟ تازگی  می ٬وقت، وقت٬قدر چه کارِ مهمّی دارد که این

تلویزیونی جوان در شرکتی که سریال سازد،  پسند میهای 

عنوان   به  گرفته.  اِسیستنت„کار  همچین   “ساوند  یک   یا 

چیزی. روز اول که شنیدم، خوشحال شدم. گفتم »چه عالی  

کنم. حاال چه کاری هست؟« بادی به  پسرم. بهت افتخار می

انداخت و گفت:   . گفتم »به به.  “یستنتساوند اس„غبغب 

 باالخره یک رگت به من رفته. هنرمندی دیگه.« 

می معروفمن  بشوم. خواستم  جهان  مُد  طراح  ترین 

دادم و  ها الف، ب یاد میسرنوشت نخواست. تو ایران به بچه 

شلوار مردم تو غربت شدم، خیاط دم دستی؛ خشتک و پاچه

وزن زدن به را کوتاه و بلند کردم و بعد از آن که فهمیدم س

ها، خرج ی بلوز زن سر آستین و گشادکردن ساسون سینه 

ورزشی آدیداس و نایک بابک جانم    و کفش  501شلوار لی  

هایش کم است،  دوز که تعداد مشتریدهد، شدم کالهرا نمی

کارخانه یک  در  اگر  البته  زیاد.  درآمدش  سابقهولی  دار ی 

 نند. استخدام بشوی و بگذاری حسابی استثمارت بک

بعد از ظهر تاریک    4ها، وقتی هوا از ساعت  گاهی زمستان

شود، برای این که غروب قلبم را سیاه نکند، کاله طراحی  می

دوزم. اگر دیرک، خانه  کنم و برای دل خودم با دست میمی

باشد که بهتر. دیگر الزم نیست، فکر اسپاگتی هم باشم. او  

ه آورده، درست  اش را با سبزیجاتی که همراسوپ همیشگی

فرنگی و انواع  کند؛ یعنی با هویچ و کرفس و ریواس و ترهمی

ی ها تو باغچهها و چیزهای دیگری که تابستانو اقسام کلم

اند  اند و برای زمستان تو فریزر گذاشته مدرسه عمل آورده

راحت  از هر جهت، راحتِ  که یخ بزند. یعنی وقتی خیالم 

است: غذا، سکس و پارچه.  چیز روبراه و مفت  است و همه 

گوید  آورم. بابک میصد در صد سود. پارچه را از کارخانه می

خودت رو به خطر ننداز. »برای این چند متر، کار و احترام به

برو برگرد اخراجی.« من  ری، بیاگر بفهمن جنس کش می

هم جوابش را حاضر و آماده دارم: »اگه درست حساب کنی،  

ای که حقم بوده م؛ از پول عیدیداده  ها رو قبالپول پارچه

بی پیش،  سال  دو  کردهو  قطع  هم  دلیل  کلی  تازه  ن. 

 طلبکارم!«    

فروش کالهدرست  از  چندانی  پول  بگویم  باید  البته  های  ؟ 

خرند که مثالً   ها را میشود. کسانی آن دوز، عایدم نمیدست

می  “آلترناتیو„ و  ما،  هستند  مثل  کارگرها  مثال  خواهند 

  “تجارت عادالنه„های  استثمار نشوند. برای همین از مغازه

پا  خرید می کُردی  را دیدم که شلوار  یکی  روز  یک  کنند. 

دست و کاله  بود  بود،  کرده  گذاشته  سر  روی  مرا هم  دوز 

خیلی لجم گرفت. آخر کالهِ امروزی و سوپر مدرنِ من چه  

ی کُردها؟ فقط  گشاد صدسالهبه شلوار خشتک ربطی دارد  

بود که طرف یک چفیه ی فلسینطی هم دور گردنش  کم 

کًل تخته بشود؛ آن وقت همه  بیندازد و کسب و کار من به

می طرحخیال  ردیف  در  من  کار  سبک  که  های  کنند 

 جماعت است! خالص.    ای عربدشداشه 

شده که  هم  دَمحاال  مُقَطَعُخفهام  ماسک  الکن؛  تَنَفَس. 

می هنری، ضدکرونا  نظر  از  خودم.  مثل  هم  بابک  دوزم. 

می اشتباه  نه.  آره.  است.  دستیار  منظورم  بابک،  کردم. 

صدابردار شده بود، نه صداگذار. روبرت، برایم توضیح داد که 

. پرسیدم  هنر  یعنی   ،تکنیک و صداگذاری  یعنیصدابرداری،  

بابک چه کار می یعنی  عمالً؟« گفت  کنه  »تفاوتش چیه؟ 

ی چند متری رو که سرش میکروفون وصله  »بابک یه میله

داره که بشه گنن، باالی سر بازیگرا نگه میو بهش بوم می

رو درست و صاف ضبط کرد.« خودم را از تک و    حرفاشون 

کار   باالخره  فهمیدم.  خب.  »آهان.  گفتم  و  نینداختم  تا 

ت. وگرنه  مهمیّه.« گفت »مهّم که هست. باید ماهیچه داش

. برای صداگذاری خالقیت صداگذارشی. ولی  زود خسته می

کارت    ذاری، بایدمیرو فیلم    افکت الزم داری. وقتی مثال یه  

 تَک باشه تا همه بگن وآووو!« 

گوید. ولی  خُلقم تنگ شد که کسی به کار بابک وآووو نمی

نگذاشتم روبرت متوجه شود. موضوع صداگذار و صدابردار 

و پرسیدم »خُب، حاال این بازیگرایی که گفتی    را رها کردم

کیان؟ معروفن؟« »معروف؟ نه بابا، یه مشت سیاهی لشگرن  

می رژه  استودیوها  جلوی  روز که  یه  که  امید  این  به  رن، 
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ها باال و پایین پرید،  کشف شن!« بعد بلند شد، مثل آپاچی

کشید.   موهای سرش، جیغ  کَندن  حال  در  و  کرد  هو  هو 

کنی، روبرت؟« گفت چین میسیدم »چرا همزده پروحشت 

کن. حاصلش صداییه که بابک باید ضبط    10»این رو ضربدر  

  آبکیهای  ی سریالهاکنه. یعنی صدای طرفدارای هنرپیشه 

محبوبشون   بازیگر  دیدن  از  مثال  و  هیجان که  شدن  زده 

از آنمی بِدَن!« ولی  جا که به قول  خوان خودشون رو جِر 

آور ی سرسامی صامت عبور بازیگر و صحنهروبرت، صحنه 

به طرفدارانش،  فیلمجِرخوردن  هم  از  مجزا  برداری طور 

ی اول حاضر باشد. شود، الزم نیست صدابردار سر صحنه می

هیچ بابک،  چه  یعنی  و  معروف  چه  بازیگر،  یک  با  وقت 

شود. صدای جیغ و داد و های و هوی  غیرمعروف، روبرو نمی

ها  ی خودکشی آن از مونتاژ، روی صحنه   هوادارها هم، بعد

کارت تَک باشه    شود. »این، کاره صداگذاره. باید گذاشته می

 تا همه بگن وآووو!«

 مارس 26پنجشنبه 

)حالم دیگر از    19شهین به من گفته که برای مقابله با ک  

خورد( فقط  هم میی کرونا بهگفتن و شنیدن و نوشتن کلمه

فک مثبت  و  بود  مثبت  آن باید  از  یکی  هم  این  کرد.  ر 

بییکهای صدتاتوصیه  روانکاوهای  باید    سوادغازِ  که  است 

کوزه این که سخت    درِ  برای  نه  را خورد.  آبش  و  گذاشت 

است و در این روزگار وانفسا تقریباً اصالً عملی نیست، بلکه  

به   وقتی  که،  هم  خاطر  این  عملیبه  کردی، زحمت   اش 

نمیفایده بار  به  که شهین آوای  آن  از  قبل  خودم  من  رد. 

دستور  این  جنبه جانم  کند،  صادر  را  مستعمل  های  العمل 

خواهم از خودم  مثبت این ویروس را کشف کرده بودم )نمی

  ام.(تعریف کنم. ولی تو خودت شاهدی. برایت تعریف کرده

ای داشت؟ توانستم مشکالتم را با بابک حل  ولی چه فایده

انم را از دست دپرسیون و فشار خون کنم؟ نه. توانستم گریب

و سوت گوش و هزار مرض دیگر خالص کنم؟ نه. توانستم  

بی دیرکِ  پارتراپی  به  اهلِ  اصالً  که  کنم  حالی  حال 

(Paartherapie)   و رفتن پیش مشاور امور زن و شوهری

هایم را  و حساب و کتاب  نیستم؟ نه. توانستم مشکالت مالی

ریست و  راست  اشپان  خانم  اجاره  با  توانستم  نه.  ی کنم؟ 

بدون   ماه،  سر  را  و    ۸ـ7خانه  چِزّ  و  ِعزّ  بدون  تأخیر،  روز 

خانه، به حسابش بریزم؟ نه. اصالً،  خواهش و تمنا از صاحب

بارم تغییر کرد؟: نه. نه. نه. نه و باز هم  کالً، وضعیت فالکت

 نه. ...  

 وای فشار خونم رفت باال. باید بروم یک لیوان آب بخورم!  

به تا  من  میان  حال همه البته  در  با شهین  را  ی مشکالتم 

  چیز ناپایدارتر از دوستی  ام. اول برای این که هیچنگذاشته

نیست و ممکن است ما هم یک روز به جای این که در کنارِ  

هَم باشیم، روبروی هم قرار بگیریم. در این صورت شاید این  

من به فکر بیفتد    اینِازدوستِ سابق و دشمن یا رقیبْ بعد

استفاده کند. دوم به های گذشته و حالم سوء که از بدبختی

می که  خاطر  تعریفِ  این  راهِ  نصف  به  هنوز  دانستم، 

دِه بابا اسداهلل«. پول که    گوید: »ولهایم نرسیده، مینکبت

انبونهنمی باشد  تا مجبور  استفراغ گیرد  مرا،  ی  روحی  های 

 هَم بزند!   

به   ولی  بار  که  یک  گفتم  باسواد  نفسانیِ  مُحَلّل  این 

خورد، چون تا به  اش به درد من نمیهای روانکاوانهحل راه

نتیجه  نداشتهحال  برایم  مثبت  بر    ی  »خاک  گفت  است. 

نتیجه که  همین  رو  سرت،  کُالت  باید  نداشته،  منفی  ی 

ی تو، فقط اعتقاد به اینه  بندازی هفت آسمون، سرتِق! چاره

صورت باید   ده. در غیر ایندن، نجاتت میکه مثبت فکر کر

بغل بگیری، مشکالتت    صبح تا شب، مثل حاال، زانوی غم به

رو لیست کنی و برای خودت نوحه بخوونی، گِل به سر بمالی  

و وقتی دیگه از دست خودت عاصی شدی، با مشت و زنجیر 

کنی با این کارا  ات بکوبی. خیال میبه سر و سینه و شانه

گوید، ولی جوابی  شه؟« دیدم راست میحل می  مشکالتت

ندادم. قبل از این که تِقِ قطع کردنِ خطِ ارتباط را بشنوم، 

پس ما  کنن،  جونمون  به  »جون  همون    هایافتادهگفت 

ی روزامون، عاشورا  عشری هستیم و از همههای اثنیشیعه 

 کنیم!«   دُرُس می

عمده اگر  گفت  بگذارد،  را  گوشی  که  آن  از  ی  پیش 

شود، بهتر است  هایی که دارم به مشکالتم مربوط میحرف

 ی کس دیگری را بگیرم.  شماره

آورده  می گیر  مظلوم  بر سر خودت.  بگویم خاک  خواستم 

طور نیست. برخالف فکر شهین من  بود! تو شاهدی که این

این که سرتاسر   کنم، مثبت باشم، با وجودخیلی سعی می

هم، کرونازده بوده و خودم   19ام، قبل از شیوع ک  زندگی

ندارد! حاال که خوب فکر میهم نمی کنم،  دانستم. چطور 
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ی دایمی  ام کالً در قرنطینهدوران بچگی و جوانی  بینم درمی

برمی برادرم  و  پدر  غیرت  به  چون  که بودم.  خورد 

بیرون٬ناموسشان٬ خانه  از  قراول  بدون  دوران    ،  در  برود. 

ی نگهبانی از آبروی فامیل  در ایران، پدر بابک وظیفه  معلمی

را به عهده گرفت؛ هم در خارج از خانه و هم در داخلش! در  

ام گرفتار  های زندگیآلمان هم که تقریباً دو سوم کُلِ سال

پولی و غربت و عزلت بودم. یعنی در  کرونای بیکاری و بی

ام، دوران محکومیتم دولتی یک اتاقهی  زندان انفرادی خانه 

بیرا می نَفْسِ  برایم صادر کرده  گذراندم که  وطنی، چِکی، 

آمد و نه  بود. البته این بار بی قراول! نه کسی به سراغم می

ای فهمی؟ باالخره هر رابطهرفتم. چرا؟ وا، نمیمن جایی می

آمد، باید یک استکان چایی  خرج دارد. اگر مهمان برایم می

می میجلویش  اگر  یا  نه؟  یا  بروم گذاشتم  خواستم 

بایست توی راه یک لیوان آب بخورم یا نه؟ شهرگردی، می

 دادم یا ماچ؟... . باید پول می

 کرونازدگی که شاخ و دم ندارد. 

 مارس      2۸شنبه  

نگاه   تقویم  به  دیگر  شده،  تعطیل  زندگی  وقتی  از  من 

طور. کرونا، انگار  ام هم همینکنم. به ساعت تلفن دستینمی

تقویمساعت و  را ها  ما  زندگی  روزهای  حساب  که  را  ها 

اعتبار کرده است. ولی من هنوز باید حواسم دارند، بیمینگه

به وقت و زمان باشد؛ نه برای این که شش صبح با زنگ  

شماطه و ساعت  شسته  صورت  و  سر  و  بپرم  خواب  از  دار 

ن بزنم. کرونا یک  نشسته برای کار گِل کردن از خانه بیرو

را هم به بعد موکول   ٬مایه فطیر استبی٬کندنِ  جوری جان 

 کرده است.   

اندازه برای  هنوز  ولی  من  کنار،  به  و  خرحمالی  باال  گیری 

ها را  پایین رفتن فشار خونم، ساعت و دقیقه که هیچ، ثانیه

هم باید بشمرم و در دفتری که روی جلدش با حروف سفید 

نوشته شده: »فشار خون من« ثبت کنم. ی آبی  روی زمینه 

به این  نه.  برای  من  تیتر؟  شد  هم  این  تو  ورِق    6نظر 

داده  60شده،  کشیخط  پول  دستگاهِ    ام؛یورو  یک  البته 

همراه هم  مدل  آخرین  آمریکاییِ  فشارسنجِ  اش خودکارِ 

هست! ولی این تیتر مسخره یعنی، کسانی که باید مرتب 

نند، آلزهایمر هم دارند و یادشان  شان را کنترل کفشار خون 

ی فشار خون خودشان را باید در دفتر رود که فقط اندازهمی

ی بغلی را! تازه عکس زیر تیتر بنویسند و نه مال همسایه

می آشغال  سطل  درد  به  هم،  دفتر  سه  روی  قلبی  خورد: 

هایی زیکزاکی مثل عالمت فشارِ قویِ برق، از  بُعدی که خط

گرفتگی شده و  یعنی که قلبِ دچار برق    گذرد.وسط آن می

اندازه   را  بتواند فشار خونش  نباید  دیگر  صاحب آن قاعدتاً 

فلج  کرده و  ی مغزی  بگیرد: چون در اثر فشار قوی، سکته 

یورو   60وقت آدم باید برای این خزعبالت،  شده است! آن

 هم تقدیم کند؛ آن هم مالیات در نرفته. 

ت تو و خودم را خالص کنم و دیگر  وای دفتر عزیز، بهتر اس

ام  ی چپ بلند شدهچیزی ننویسم. معلوم است امروز از دنده

ها  دهم! مدتو با دلیل و بی دلیل به دنیا و مافیها گیر می

ام. فعالً تو محرم رازها و طرفِ  است که با کسی حرف نزده

وگوی منی! دیرک قرار بود امروز تلفن کند که هنوز گفت

د گرفتار مادرش است. چقدر عقل کردم که در نکرده. الب 

افتاد گردن ی کارهای پیرزن میآیفل نماندم. وگرنه، همه

 من.

 بعد از ظهر     4مارس،    2۸شنبه  

مارس تو دفتر »فشار   11ی روزهایی که از  همه  عجب! تاریخ

ام، غلط و قاتی پاتی است. چرا؟ خون من« یادداشت کرده

غیرعادی اتفاق  اچه  در  یادم  ای  آهان.  بود؟  افتاده  روز  ین 

آمد؛ سازمان بهداشت جهانی در این روز اعالم کرده بود که 

کرونا شروع شده و روبرت از قول پسرم، بابک، گفته بود که  

هم زده  زنش، وَنِسا، قرار کلینیک را از ترس این ویروس به

یک سوت   است.  گوشم  تو  همیشه  که  بادی  صدای  باره 

سازی که وَنِسا از رفتن  . روز سرنوشتکشید، بلندتر شد می

  ی ما خیلی مهمبه کلینک منصرف شده، برای ما و خانواده

تر از روزی که دکتر چینی ـ خدا رحمتش کند  است ـ  مهم

به دنیا خبر داد که ویروسی سمج،  ـ آخرهای سال پیش 

می باد  به  را  عالم  هم  دودمان  کسی  که  البته  صد  و  دهد 

طور. وَنِسا  طور. من هم همینم همیناش نگرفت. ما ه جدی

را در  تَه و توی قضیه  بزنم و  به روبرت زنگ  باید  نه.  ولی 

     ی توی گوشم بلند شد. ...   بیاورم. آه. باز صدای وزوز مته

خواهم ازش حرف بکشم،  لِمِ روبرت دستم آمده. هر وقت می

ماهی مییک  درست  سبزی  کوکو  بُرِش  تابه  تا  چند  کنم، 

کنم که  اس خبرش میامگذارم و با یک اسکنار می برایش

های بازجویی  سر راه بیا و ببر. امروز هم یکی از آن جلسه 
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داند که کوکو مجانی  کوکویی است. خودش هم خوب می

دانکه دانکه  باید یک جوری جبران کند! فقط  و  ی  نیست 

(danke   خشک و خالی کافی نیست. کاری که  ممنون )

سبزی  ها است که هر هفته قورمهکند. مدتهمیشه می  وَنِسا

می برایشان  قیمه  تحویلو  در  دم  قابلمه  قابلمه  و    پزم 

گذرد.  دهم، به امید این که بفهمم بین بابک و او چه میمی

ولی این آلمانی نَچَسب، تا به حال دُم به تَله نداده است. هر  

کنم، مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با هر وال می چه سئ 

دهد »از خود بابک بپرس« یا »خبر ندارم« چی، جواب می

باره در  ندارم  واقعاً حوصله  بدونم؟«.  کجا  »از  اش حرف  یا 

شود. تو که  بزنم )یعنی بنویسم(، دفتر عزیز. خُلقم تنگ می

 شناسی.  و روحیّاتش را که نمی وَنِساهنوز 
 

 

 

 
 

 گرافیک از مژگان محمدی
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 امید فالح آزاد 
 

 
 

 ستونِ نمک 
  

 دکتر کیمی منتسب مالحظه فرمایند:  

 رونوشت: دکتر فرهمند 

 رونوشت : آقای ناظریان 

 
ای از متنِ پیاده شدهء نوارِ آخرین گفتگو بین بیمار،  نسخه 

جلسه آقای   تنها  طی  دندرن،  دکتر  اینجانب،  و  ناظریان، 

هیپنوتیزمی که با وی داشتم به این نامه الصاق شده است.  

منشی داده  به  بابتِ  دستور  اضافی  هزینهء  گونه  هر  که  ام 

پیاده کردن نوار را از صورتحسابِ آقایِ ناظریان قلم بگیرد،  

جه  هر چند که باید به صراحت اعالم کنم  دیگر به هیچ و

 مطبِ اینجانب پذیرایِ ایشان نخواهد بود. 

طبقِ مدارکِ موجود، من و آقای ناظریان سه جلسه دیدار  

ایم. طی دو جلسهء اول که صرف معارفه شد، من به  کرده

ام و از  تفصیل ازآقای ناظریان و نامزدِ وی سؤاالتی پرسیده

ام که  ای فراهم کردهشان پروندههایِ شفاهی و کتبیِجواب 

لحاظِ حقیقی و حقوقی به این دفتر تعلق دارد. به عبارتی    از

ها با شخصِ بیمار موکول به در میان گذاشتن این یادداشت

یا  سوم  جلسهء  صوتیِ  نوارِ  است.  من  خواستِ  و  تشخیص 

همان جلسهء هیپنوتیزم هم به دفتر تعلق دارد. البته بیمار 

 دلخواهَش  ای از محتوایِ نوار را به  شکلِمجاز است تا نسخه 

دهند.  تقاضا کند. آقایِ ناظریان متن پیاده شده را ترجیح می

خالصه  گرفتم  تصمیم  شخصاً  از  من  فهم  قابلِ  ای 

این یادداشت کنم.  اضافه  نوار  مکتوبِ  متنِ  به  نیز  را  هایم 

بخش، منتخباتی از مصاحبهء نامزدِ آقایِ ناظریان و روایتِ  

می شامل  را  ماجرا  از  او  هرشخصی  شائبهء   شود.  گونه 

دلیلِ  به  مدارک  این  ارائهء  اینکه  بر  مبنی  کاری  محافظه 

اساس است. من کامالً  واهمه از پیگرد قانونی انجام شده، بی

نقصی و صداقتِ کار دفترمان اطمینان دارم. ارائهء این به بی

پرونده فقط مزیدِ اطالع شما که توسط پزشکِ عمومیِ آقای 

روانشناسِ عنوان  به  شدهناظریان  توصیه  وی  انجام    اید، 

گرفته است. مسلماً هر مسؤول ذیربطی محقّ به بازبینی این  

 پرونده است.    

رفتاری بی ناظریان  آقای  با  وغشغلامیدوارم  آن چه  از  تر 

 من داشت، با شما داشته باشد. 

 ارادتمند 

 دکتر دندران

 
 گزارش: 

ساله و ریزنقش با اصلیتِ   45ارژنگ ناظریان مردی است  

ایرانی. حدود ده سال پیش به امریکا مهاجرت کرده است.  

ایران  ادعایش مبنی بر این که خواهر و پدر و مادرش در 

کنند در طی جلسهء هیپنوتیزم ثابت نشد. با این  زندگی می

کند، هنوز شکلِ مرجّحِ وی  که انگلیسی را روان صحبت می

در    سیِ فارسی است.بیبرای کسبِ اخبار، گوش دادن به بی

کند و در زمینهء یک مؤسسهء تقویتی ریاضی تدریس می

 شود. ها محسوب میکارش یکی از بهترین

به تایید دکتر فرهمند، پزشکِ عمومی، آقای ناظریان هیچ  

مشکلِ جدی سالمتی ندارد و منطقاً این که عارضهء موردِ 

باشد،   داشته  جسمی  مزمنِ  بیماریِ  در  ریشه  وی  بحثِ 

اراحتیِ غیرعادی که در پرونده منعکس  منتفی است. تنها ن 

مانندی است که  شده، گرفتاری به عوارض شدید حساسیت 

شود. چنین عوارضی به سردردهای میگرِنیِ طوالنی ختم می

ء آتش، مثل خاکستر یا دود، بروز  بیشتر در معرضِ بازمانده

که پزشکِ عمومیِ وی این عوارضِ حاد را به  کند. با اینمی

ب حساس  بینیفوقِ  درون  مخاطی  بافت  نسبت  ودنِ  اش 

در  می باید  را  سردردها  این  علتِ  که  دارم  اعتقاد  دهد، 

 گذشتهء پرتالطمِ او جست.
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بیمار طیِ جلسه اول آرام بود، ولی حاضر به همکاری نبود.  

های خودش را نقض کرد. یک بار گفت که ترغیب  دوبار گفته

ا که برای  شده از من کمک بگیرد چون روشِ ترکِ سیگار ر

به کار گرفتم تحسین می بعدتر گفت: »من  نامزدش  کند. 

 کنم مشکلی دارم.«که فکر نمی

توضیح داد که اساساً آمدنش به جلسه در نتیجهء شرطی 

عروسی برای  نامزدش  که  باید  بوده  که  این  گذاشته،  شان 

تا روزِ   را درمان کند.  مضحک«  این »سرگرمیِ  به  عادتش 

جای به  کار  جای  هیپنوتیزم  به  نامزد  که  بود  کشیده  ی 

می ترسناک«. »مضحک«  »سرگرمیِ  »ترسناک«،  گفت 

بیمار به کل از صحبت یا نوشتن راجع به رفتارِ مذکور سرباز  

 زد.

خوشبختانه نامزدِ او به قدر کافی نکته بین بوده که گزارش 

دسته اولی از رفتارِ ناهنجارِ او به دست دهد. همین جا به  

گزا این  میخوانندهء  هشدار  اجتناب رش  تعصبِ  که  دهم 

 ناپذیری که در روایتِ نامزد مشهود است را نادیده نگیرد. 

 
مشخص،   واقعهء  و  مثال  یک  ذکرِ  با  حداقل  اوَل:  پرسشِ 

متوجه   که  را  باری  خاصِاولین  تشریح  رفتارِ  بیمار شدید 

ای که هنوز آن را  کنید. رفتارِ مورد نظر را تا آخرین لحظه

 کردید، توصیف کنید.     عادی تلقی می

پاسخ : مطمئن نیستم از کی شروع شد. شاید ارژنگ همیشه  

کرده ]...[ اما وقتی من فهمیدم، طوری نبود از این کارها می

که بگویم: »این چه کاریه؟« به نظرم نُرمال آمد. اولین بار  

این رفتارش شدم که ماشین خرید. شبهای   متوجه  وقتی 

مان، حتی اگر دیر بود و خسته بودیم،  آخرِ هفته بعد از قرار

انتخاب  طوالنی  انحرافیِ  راه  اصلی، یک  کوتاهِ  راهِ  به جای 

میمی و سعی  محلهکرد  از  حتماً  حاشیهء کرد  های خوبِ 

چنانی را بهم  هایِ قشنگِ آن راند و خانهشهر بگذرد. آرام می

مینشان می که داد.  این  یا  بازیش  رمانتیک  پایِ  گذاشتم 

وق ماشینش را دارد. اما خیلی زود علتِ واقعی این  هنوز ذ

شد روی  راند و خم میکارش برایم روشن شد. با نورِ باال می

می اثاثیه  و  اسباب  دنبالِ  دقت،  با  و  همین فرمان  گشت، 

در می تا هر کس خواست چیزهایی که مردم دمِ  گذارند، 

شد، چیزی که به  مجانی بردارد. همیشه یک چیزی پیدا می

ها افتاده بود. یکی  ختی تکیه داده، یا روی تلِ کیسه زبالهدر

بر     - یا من-کرد خودش الزم داشت  ای را که فکر میدو تکه

ها هنوز دانشجو بود و من هم توی بانک  داشت. آن وقتمی

ها  فقط یک تحویلدارِ ساده  بودم، و راستش مردم آن محله 

این که یک  گذاشتند.  هم چیزهای به درد بخوری بیرون می

پایه و  بردارد  را  مهمانخانه  قطره چسبِ  میزِ  یک  با  را  اش 

دی را که فقط گردگیری و چوب تعمیر کند یا یک جا سی

کرد. چیزی که برایم  خواست، اینها نگرانم نمیروغنِ جال می

اش و طوری که مهم بود رفتار مالیمش بود وسخت کوشی

 اش را بسازد. خواست زندگیمی

 
دوم:   عطف پرسش  برای    نقطهء  که  زمانی  دهید،  شرح  را 

 تان کرد. اولین بار این رفتار بخصوص نگران

  پاسخ : برایم آسان نیست که احساساتم را بنویسم. اما سعی

هفتهمی یک  نامزدیکنم.  از  قبل  احساس ای  که  بود  مان 

و  قول  از  یکی  عنوان  به  شده.  بد  خیلی  حاالتش  کردم 

نامزدی،   میقرارهای  کرده  من  ترک  را  سیگار  خواستم 

هیپنوتیزم  جلسهء  آخرین  از  بعد  با  باشم.]...[  شما،  با  اَم 

بودم  کشیده  نقشه  بانک.  درِ  بودم  گذاشته  قرار  ارژنگ 

غافلگیرش کنم. وقت گرفته بودم از رییسم تا دربارهء امکانِ  

وام گرفتن برای خرید خانه از او راهنمایی بگیریم. اما ارژنگ 

دف بیتویِ  میتر  من  تابی  که  کرد  عرق  آنقدر  کرد. 

این  از  قبل  بیرون.  آمدیم  کاره  نیمه  و  کردم  عذرخواهی 

ماجرا، هر وقت که موقع گوش دادن به این موسیقیِ دلگیر  

گفتم: »بگو بدانم چی  رفت توی الک خودش، میایرانی می

کنی؟« و از لحنِ گذرد؟ به چی داری فکر میتویِ سرت می

گانه می ام  بچه  گفت: از الک خودش  آن شب  بیرون.  آمد 

نمی فکر  چیزی  به  اما  »هیچی.  نشد  باورم  کنم.« 

دانستم. فکر  خواستم پاپیچش بشوم. خودم را مقصر مینمی

پیش خیلی  را  خریدن  خانه  مثل  مهمی  موضوعِ  پا  کردم 

به   نبود.  مورد  تنها  این  متأسفانه  بودم.  کرده  فرض  افتاده 

موضوعاتِ   به  راجع  کجمرور،  میخاصی  نشان  داد.  خلقی 

عسل چندان تجمالتی در نظر نداشتیم.  برای عروسی و ماه

نداشت که   این جا  فامیلی  او  که  این  به خاطر  بیشتر هم 

بخواهیم دعوتشان کنیم یا ازشان فرار کنیم. در عوض فکر  

مان  کردم باید درست و حسابی برایِ اسباب و وسایل خانه

از وقت  هر  اما  کنیم.  خانه  هزینه  پیش    دکورِ  حرف 
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خواست چیزی  ریخت و نمیکشیدم، اعصابش به هم میمی

خواهم  آوردم چرا. چون که مثالً وقتی میبشنود. سردر نمی

لباس بخرم، توی اتاق پرو که هستم، مثل یک راهب صبور 

ها البالیِ  ریزیم، ساعتاست. وقتی برنامهء سفرِ تفریحی می

مان،  ت حرف از زندگی دائمیگردد. اما هر وقبروشورها می

شود.  آید، از این رو به آن رو میمان پیش میزندگیِ مشترک

گیرد انگار که حرف زدن از خانه و وسایلِ خانه برایش  عزا می

هایِ  کرد کلِ ماجرا را با سؤالشکنجه است. اوایل سعی می

می بپیچاند.  فلسفی  کنندهء  نو  دلسرد  »وسایلِ  پرسید: 

برای  می زندگیِ  چی؟« میخواهی  برای  نو  »وسایلِ  گفتم: 

می مینو.«  هم  از  زِهوارشان  وقتی  »پس  یعنی  گفت:  رود 

گفتم: »نه. آن وقت  چی؟ یعنی زندگی از هم در رفته؟« می

خریم.« ]...[ اگر آخرش کنیم یا باز نو مییا تعمیرشان می

نمی تلخی  بگومگوها  اوقات  جور  این  با  خودم  من  کرد، 

 ترساندم. شد میاما وقتی َپکَر میمشکلی نداشتم. 

بودنم   منفعل  این طور  به کار بشوم.  تصمیم گرفتم دست 

 کرد. تر میفقط کار را خراب

ای که یکی  فروشییک شب وقتی که داشتم برایش از مبل

گفتم، پرید وسط حرفم که  از همکارها توصیه کرده بود، می

بود که    ء همان شبپاشو برویم دوری بزنیم. به نظرم قضیه 

باید نقطهء عطفِ رفتارش تلقی شود. من سردم بود و توی  

ماشینِ بدونِ بخاری خودم را محکم بغل کرده بودم. تمام  

راه الم تا کام حرف نزدیم. فقط وضعِ هوا را از رادیو گوش  

اولین برف سال را پیش کرد. برگشتنی  بینی میدادیم که 

کشیِ یک خانه،  صندوق عقب را پر کرد از ته ماندهء اسباب  

های پایه  کردیم. صندلیچیزهایی که ما عمراً استفاده نمی

هایِ بار متنفرم( و یک  بلندِ بار )که من همیشه از صندلی

از هُل دادنِ جاروهای سنگین   جارو برقی بزرگ ) که من 

هم متنفرم.( خانه که رسیدیم، مسواک زدم، لباس عوض  

اژ بیاید تو. اما انگار  کردم و رفتم توی تخت، منتظر که از گار

با این چیزهایی که تازه آورده بود مشغول بود. کفرم را در 

آورد. خوابیدم بدون این که به عنوان شب بخیر همدیگر را  

ببوسیم. و ما هر دومان متنفریم از این که بدون بوسهء شب  

بخیر بخوابیم. صبح دیدم که پیژامه به تن خوابش برده. آخر 

نمی که    پوشیدپیژامه  سالی  سه  در  وقت.  هیچ 

خوابید، یعنی که طوریش بود.  شناختمش، اگر لخت نمیمی

را وارسی کردم.  بیرون، گاراژ  بزنم  از خانه  این که  از  قبل 

های بار را سمباده زده بود و این روغن جالیِ بوداری صندلی

زنند. جارو برقی را هم تعمیر کرده بود. از که به چوب می

شد فهمید. همه چیز را ته شده بود میپادری که پاک روف

ماجرا بود. هنوز   مرتب چیده بود کنار دیوار. اما این تازه اولِ

نمی وقتی  باورم  دیدم.  عصر  روز  آن  که  را  چیزی  شود 

ها را به اضافهء جارو برقی چیده  برگشتم خانه دیدم صندلی

های زباله و گذاشته دمِ در. برف همه را خراب روی کیسه 

دانست که قرار است برف بیاید،  شد. مید. باورم نمیکرده بو

را  کار  این  آدمی  جور  چه  بیرون.  بودشان  انداخته  ولی  

کند؟ که شب یک مشت وسایل را تعمیر کند و صبح  می

]...[ چیزی بهش   بیفتند؟  به آن روز  تا  بیرون  بگذاردشان 

نگفتم تا وقتِ خواب. گفتم دفعهء بعد اگر چیزی را نخواست،  

د تا به یکی از این مؤسسات خیریه زنگ بزنم، بیایند،  بگوی

شان حراجِ   garage saleشود تویِ  ببرند. حتی گفتم می

اش خواستم حمایتش کنم. همین طور که پیژامهکنیم. می

دهد همه چیز زیرِ برف  کشید، گفت ترجیح میرا به پا می

.  و باران نابود شود. »آها، اسباب و وسایل.« وخزید زیر پتو

می جلوه  وقتی  تازه  چیزها  این  نابود  »  دارند  که  کنند 

 شوند.« می

  
غیرقابل  پرسش: توصیف کنید که از چه زمانی »ناهنجاری«  

 شد. تحمل

غیرقابل  ارژنگ  رفتارِ  که  بود  نو  سال  تعطیلیِ  ایام  پاسخ: 

ازش  کارش  سرِ  آمد.  ترسناک  نظرم  به  هیچ،  که  تحمل 

با مزد باالتر کار کند. رد  خواسته بودند چند روز تعطیل را  

کرده بود. در عوض برنامه ریخته بود برای یک سفر تفریحیِ 

گفت همیشه آرزویش سه شب و چهار روزه به تاهیتی. می

بوده ساحلِ سیاهِ آنجا را از نزدیک ببیند. گفتم اگر پایش  

کند. حتماً همکاری باشم و بروم حتماً لطف مرا تالفی می

مان را همان ریختی که دوست دارم،  کند خانه و زندگیمی

 بسازیم. 

وقتی که بروشور مبل و تخت فروشی را به خانه آوردم، اصالً  

در   را که  خوابی  وقتی هم عکسِ سرویسِ  محل نگذاشت. 

نظر داشتم، نشانش دادم، بروشور را گرفت لوله کرد و گفت:  

»بعداً.« من هم از جا در رفتم. داد زدم: »پس تو هم برو به  
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خواهم  ام که میک با آن ساحلِ سیاه!« گفت خل شدهدَرَ

قواره« به تاهیتی را به خاطرِ یک »گهوارهء زشتِ بی  برنامهء

هم بزنم. گفتم اصالً برای خواسته من ارزش قائل نیست.  

دعوایِ مفصلی کردیم. بعد از آن دوباره شروع کردم سیگار  

عص روز  هر  کرد.  لغو  را  سفر  برنامهء  هم  او  که  کشیدن.  ر 

کوبید یا سمباده  آمدم خانه، تویِ گاراژ بود، چکش میمی

کشید. من اصالً توی گاراژ را نگاه نکردم. تعطیالتش شده  می

کند بکشاند بیاورد توی  بود این، که هر آشغالی را پیدا می

بویِ   اول  از دستش. شب  بودم  شده  ذله  کند.  انبار  گاراژ، 

ردم، برداشت رنگ را تحمل کردم. شب دوم که شکایت ک

آپارتمانِ دوستم   گاراژ خوابید. شب سوم گفتم  تویِ  رفت 

مانم. دوستم دختر خیلی خوبی است. گفت باید جدی  می

مشکل دربارهء  کاری  و  تصمیم  بگیرم  هم  من  بکنم.  مان 

گرفتم شب بعد بروم خانه و با ارژنگ صحبت کنم. حتی سر  

ک دسته راهم زنگ زدم رستوران ایرانی و میز رزرو کردم. ی

وقتی   بود.  گذشته  کار  از  کار  که  نگو  اما  خریدم.  هم  گل 

آن   دربارهء  بود. کاش خودش  کامل  بلبشویِ  رسیدم خانه 

شب با شما صحبت کند. راجع به آن شب با کسی حرفی  

های پلیس و مأمورین آتش نشانی.  نزده، مگر در جوابِ سؤال 

به  دانم.« اما  همه را هم یک جور جواب داده: »هیچی نمی

داند که من  داند چه اتفاقی افتاده و میداند. میگمانم می

دانم. همان لحظه که رسیدم خانه فهمیدم چی شده.  هم می

همه  آن  میانِ  بود.  ریخته  هم  به  گاراژ  بیرونِ  چیز  همه 

ماشینچراغ  آبیِ  و  سرخ  و  هایِ  نشانی  آتش  و  پلیس  هایِ 

دمش، انگار  سیم  و بلندگوهاشان، توی پیاده رو دی صدایِ بی

پردهبهزنده پشتِ  تپهگورها.  کنار  بخار،  و  دود  از  از ای  ای 

نیم تاشویِ  اثاثیهء  صندلیِ  یک  روی  بود  نشسته  سوخته  

ها  زد. همسایهای به تنش زار می. اوورکت بلندِ پاره پارهکهنه 

ء بویِ دود را شنیده بودند. بعد دیده بودند ارژنگ دارد اثاثیه

گانیم از  را  میسوز  بیرون  به  راژ  بودند  زده  زنگ  کشد. 

نشانی. خودش زنگ نزده بود.]...[ همه چیز مشکوک  آتش

آمد. اما چون که سعی کرده بود آتش را خاموش  به نظر می

کند و وسایل را از گاراژ بیرون کشیده بود توی باران و از  

علیه من  چون  مهمتر  گیر  همه  بهش  ندادم،  شهادت  اش 

دانستند آن چراغ و تخت و میز و صندلی  ندادند. اما اگر می

شان چیزهایی بود که  و حتی اوورکتی که پوشیده بود، همه 

های دیگران جمع کرده بود و به انبار آورده عمداً از آشغال 

گفتم  فهمیدند که یک جایِ کار گیر دارد. اگر میبود، می

کردنِساعت رنگ  و  سابیدن  را صرفِ  بعد  ها  تا  کرده  شان 

باران خرابِ تماشا کن کنند، ولش  شان مید چطور آتش و 

خاکسترِ سیاهی که کفِ  کردند. ماتش برده بود به آبنمی

نمیپیاده بود.  روان  به  رو  یا  دادگاه  بفرستندش  خواستم 

اش کنند. واقعاً تنها دلیلی که کنارش عنوان روانی بستری 

ای بهش بدهم  خواهم فرصت دوبارهام همین است. میمانده

 خودش را از شرّ این درد خالص کند.  بلکه

 ارژنگ آدم خوبی است. لطفاً کمکش کنید. 

 امضاء و تاریخ 

 
راستِ مچِ  بر  حاشیه:  آثارِ  یادداشتِ  ناظریان  یک    آقای 

سوختگی قدیمی به اندازهء یک ساعت مچی پیداست. وی  

هر توضیحی راجع به آن طفره رفت. اما نامزدش   از ارائهء 

ناظرمی آقای  باری به یک فاجعهء خانه گوید  یان یکی دو 

انقالب ایران اشاره کرده. گویا وی شاهدِ   سوزان در دورانِ 

 ولی جزییاتی نقل نکرده.  ماجرا بوده،

  
واکنش شدید به خاکستر و دود و    ادامهء گزارش: ترکیبِ 

دهد و  ای که به اسباب و وسایل خانه از خود بروز میعقده

این که شروع هر د های انقالب  و پدیده به ناآرامیاحتمالِ 

در زادگاهِ آقای ناظریان، ایران، مربوط باشد، مرا برانگیخت 

سوخته  خانهء  تصویرِ  بر  هیپنوتیزم  اول  جلسهء  برای  تا 

 تمرکز کنم. 

اجرای  به  تمایلی  بیمار  بود.  ناموفقی  جلسهء  متأسفانه 

ها نداشت. من ماجراهای به سطح آمده را به  دستورالعمل 

ای که باید، دنبال کردم تا مطمئن باشم رها کردنشان  اندازه

او نخواهد داشت. باقی جلسه  بیمار خطری برای  در ذهنِ 

-طور دیگری اداره شد، بیشتر به شکلِ یک گفتگوی روان

پیداست،   نوار  پیاده شدهء  متن  از  که  طور  همان  درمانی. 

رسد،  نباید این گفتگو را با چیزی که در ظاهر به نظر می

و اشتب بلند  رشتهء  یک  پایانی  بخشِ  با  یعنی  گرفت،  اه 

پرشتابِ تداعیِ آزاد. نه. این فقط یک گفتگوست برای جمع 

هایِ  های روحی بیمار. بهبودِ زخم بندی. پانسمانی برای زخم

برد، پایبندیِ  عمیقی که او با خود به این سو و آن سو می
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برنامهء درمانی به  را  او  امیدواراش میجدیِ  آقای  طلبد.  م 

کمک  شما  از  صادقانه  و  بپذیرد  را  واقعیت  این  ناظریان 

 بخواهد.

در پایانِ جلسهء دومِ مصاحبه، هیپنوتیزم به شکلِ آزمایشی 

اجرا شد تا میزانِ مقاومت بیمار سنجیده شود. در نتیجهء  

آزمایش، توجه من به واقعهء بخصوصی در زندگی وی جلب  

ی، در دوران جنگ شد. آقای ناظریان در بیست و سه سالگ 

خانه از  عراق،  و  محلِ  ایران  هوایی  حملهء  طی  در  که  ای 

کند. محرز است که اگر  اصابتِ بمب قرار گرفته دیدن می

تجربه  چنین  نمیچه  شده ای  سبب  را  او  بیماری  توانسته 

باشد، ولی در عود و تشدید آن نقش بسزایی داشته است. 

رسیون پیدا به تشخیصِ من نقطهء سرآغاز خوبی برای رگ

 کرده بودم. در ادامه، متن پیاده شده نوار درج شده است.

 
 ارژنگ ناظری 

 ساله  45مرد، 

 290بلوار مانت آبرن، شماره 

 02472واترتاون، ماساچوستس، 

617-273-373۸ 

 متن پیاده شده نوار: شماره یک 

 
تذکر: دستگاه ضبط صوت صدای گفتگو را بعد از این که  

 اب فرو رفته ضبط کرده است.مریض به حالت نیمه خو

کرده همکاری  خوب  حاال  تا  خوب.  خیلی   ]...[ ای.  دکتر: 

ات را دوباره  توانی هر مرحله از زندگیوقتی که آرام باشی می

تکرار کنی. هر چیزی که در زندگی برایت اتفاق افتاده، در  

خواهم  شود آن را فراخواند. خوب. میذهنت ثبت شده و می

ای را که در بمباران زمانی که رفته بودی خانهبرت گردانم به  

بود تماشا کنی. برت می به وقتی که  تخریب شده  گردانم 

بیست و سه ساله بودی. وقتی دستت را بلند کردم و رها  

سعی   با  کارِمان  چون  بیاوری،  خاطر  به  نکن  سعی  کردم، 

 سرجایش   چیز  »همه:  بگو  خودت  به  فقط  …شودکردن نمی

ا بلند  ر دستت وقتی نتیجه در «.هستم  آنجا هم من و است

کنم و بگذارم بیفتد، بیست و سه ساله خواهی بود و خودت 

را میان جمعیت خواهی دید. داری محلِ اصابت بمب را به  

بینی. من با تو در محلِ  همان وضوحی که بار اول دیدی می

بلند میاصابت بمب صحبت می را  کنم.  کنم. حاال دستت 

بی اتفاکامالً  گفتم  که  چیزی  ببین  و  باش.  ق  حرکت 

  که  ایخانه  کنارِ  …  آنجایی  االن  … افتد...درست شدمی

 داری؟ احساسی چه …خورده بمب

 بیمار: کمی سرگیجه.

 دکتر: از چی؟ از دود؟ 

 بیمار: دود نیست.

 بینی؟ دکتر: چی می

 بیمار: یک تلِ خاک. غبار همه چیز را پوشانده. 

 کند؟ دکتر: سرت درد می

 تحمل کنم.  توانمکند. نمیبیمار: وحشتناک درد می

 توانی چی را تحمل کنی؟ دکتر: نمی

بیمار: روی تاقچه، طبقهء دومِ خانه ساختمان به کل رفته،  

 ولی دیواری که به خانهء بغلی وصل است، هنوز برجاست.

گویی که سردرد داری و سرگیجه. فهمم. اما میدکتر: می

تری شروع شده. پس  یعنی حساسیتت به دود از سنّ پایین

تر، دورهء دبیرستان، مثالً. حاال داری به سن پایینبرگردیم  

کنی با آتش. یک کاری که آن زمان کردی یک کاری می

ولی از آن موقع تا حاال به سرت نزده تکرار کنی. البته کاری 

شود کرد؟ همین طور که دوست داری. چه کاری با آتش می

باهات حرف می تو سالکه  این  زنم،  دبیرستانی.  آخر  هایِ 

 کنی؟ می کار  چه. جایی آن حاال … م از این ه

 بیمار: داریم از روی آتش می پریم.

 دکتر: با کی ؟ 

 ها. بیمار: با بچه

 گذرد؟ دکتر: خوش می

 بیمار: آره.

 دکتر: سردرد هم داری؟

 بیمار: نه. 

 دکتر: تهوع یا سرگیجه؟ 

 بیمار: نه. 

دکتر: حاال که دبیرستانی هستی و مشغول آتش بازی، آتش  

نمی ناراحتت  بین  هیچ  وقتی  باید یک  واکنشت  پس  کند. 

ات شروع شده باشد.  سنِ دبیرستان و بیست و سه سالگی

شاید دوره انقالب. شاید موقع تظاهرات و السیتک سوزاندن  

زم،  انداکنم و میآور. حاال وقتی دستت را بلند میو گازِ اشک
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و  داری  چنینی  این  درد  سر  که  بود  خواهد  روزی  اولین 

دانی که چه چیزی باعثش شده، وقتی که دستت  خودت می

 خیلی   …  کن  حفظ  را  آرامشت  …را بلند کردم و انداختم  

 کرده؟ ناراحتت طور این که افتاده  اتفاقی چه امروز. خوب

 بیمار: رعنا دارد می رود. 

 دکتر: رعنا کیه؟

 .بیمار: خواهرم

 دکتر: تو کجایی؟ 

 بیمار:  فرودگاه. 

 کند؟ دکتر: چرا رفتنِ رعنا ناراحتت می

 بیمار: چون دعوا کردیم. 

 دکتر: سر چی دعوا کردید؟ 

 بیمار: برای این که همه چیز را فروخته. 

 دکتر: همه چیز؟

می میبیمار:  اصرار  خارج.  برود  بروم.  خواهد  هم  من  کند 

 گوید اوضاع خراب است.می

رسانی فروگاه،  دکتر: خیلی خوب. وقتی که خواهرت را می

 وقتی که او رفته، سردرد داری؟

 بیمار: نه. ولی اعصابم داغان است. 

 دکتر: چرا؟

بیمار: آخر هر چیزی را که یادگار پدر و مادرم بوده، فروخته. 

 حتی ماشینی را که سوارم، فروخته.

 دکتر: همین ماشینی که االن سواری؟

به پسردایی آره. گفته برسانمش  او بیمار:  از  را  پولش  مان. 

 گرفته.

کن.   حفظ  را  آرامشت  خوب.  خیلی  خوب.  خیلی  دکتر: 

میمی ولی  باشی.  عصبانی  داری  حق  چند  فهمم.  خواهم 

خواهم بهم بگویی بالفاصله ای در فرودگاه بمانی. میلحظه 

 کنی؟   بعد از رفتنِ او، چه کار داری می

 ماشین منتظر نشستم.بیمار: در 

 دکتر: منتظرِ کی؟ 

بیمار: یک افسر پلیس نگهم داشته. ماها را که ماشین داریم  

 کنند مسافر بزنیم. مجبور می

 دکتر: چرا؟ مگر خالفی کردی؟ 

بیمار: نه. تاکسی به تعداد کافی نیست. برایِ همین آنهایی  

که ماشین دارند باید مسافرهای فرودگاه را به شهر برسانند.  

 کنند. من را هم مجبور می

 دکتر: پس منتظری که مسافرها برسند؟

 دانم چرا منتظرم.بیمار: نه. درست نمی

بلند کنم و رها کنم، خواهی دانست.   را که  دکتر: دستت 

 شود. منتظر چی هستی؟ آرام باش، درست می

با چمدان دارم  مسافر  تا  دو  فقط  االن  هنوز بیمار:  هاشان. 

اند  جا دارم. برای همین مجبورم کرده برای یک مسافر دیگر  

 صبر کنم.

 دکتر: سردرد یا تهوع داری؟

 بیمار: نه. 

خواهی از اینجا بروی، باید بگذاری مسافر  دکتر: اما اگر می

 سوّم سوار شود. باالخره سوار شده؟

 بیمار: نه. 

آید  بینیش. شاید از او بدت میدکتر: یک دلیلی دارد که نمی

ی. شاید یک طوری به تو لطمه زده. اما  کنو از او پرهیز می

پس   بیایی.  بیرون  فرودگاه  از  باید  آخرش  تو  باشد،  یادت 

از فرودگاه بیایی بیرون،  همین حاال، همین قبل از این که 

توانیم فرودگاه را  وقت میمسافر سوم را توصیف کن و آن

 ترک کنیم. 

بیمار: یک مرد سی و پنج، چهل ساله است. یک چمدان و 

ک مییک  سیگار  دارد.  کوچک  دستی  ادوکلن  یف  و  کشد 

 …مالیمی زده که با بوی خشکشویی

 دکتر: مکث نکن. با بوی خشکشوییِ چی؟ 

بیمار: با بوی خشکشوییِ اووِرکتش، اوورکتِ سبزش قاطی  

 شده. 

اش  دکتر: پس بوی ادوکلن مالیم و اوورکت خشکشویی شده

 خواهد برود؟شنوی. اما کجا میرا می

 بیمار: وقتی سوار شد چیزی نگفت.

 دکتر: بهم بگو بدانم سردرد یا تهوع داری؟

 بیمار: حالم خوب نیست.

 دکتر: چرا؟

 دهند. زنند و فحش میزنند. داد میبیمار: خیلی حرف می

بیداد   و  داد  چی  درباره  هستند؟  مسافرها  منظورت  دکتر: 

 کنند؟ می



 15  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

52 

 

افتاده.   شهر  در  که  اتفاقاتی  درباره  چیزهای  بیمار: 

 وحشتناک.

 دکتر: راهپیمایی و درگیری با پلیس؟

 بیمار: نه. فقط راهپیمایی، نه.

زنند  دکتر: بگو ببینم آن دو مسافر راجع به چی حرف می

 که وحشتناک است؟

ها را  اند. کلی از خانهها سوخته ها. کلی از خانهبیمار: خانه

 اند. آتش زده

 دکتر: خانه چه کسی را؟ 

 م. دانبیمار: نمی

 دکتر: االن سردرد داری؟

ام احساس فشار شدید  بیمار: سردرد نه. ولی پشتِ پیشانی

 کنم. می

کنم که جای درستی هستیم.  دکتر: خیلی خوب. فکر می

خواهم که توی گردیم. میای هست که دنبالش میاین واقعه

ماشینت بمانی و با دقت به من گوش کنی. وقتی دستت را 

کنی قبل  های آن دو مرد گوش میرفبلند کنم، داری به ح

 زنند؟ ها حرف میشان کنی. درباره کدام خانهکه پیادهاز این 

ها. دایم از من سوال ها. درباره خانه بهاییبیمار: خانه بهایی

 پرسند. می

رسیده تازه  و  مسافرند  البته.  خب  دارند  دکتر:  انتظار  اند. 

 پرسند؟ اخبار شهر را از تو بشنوند. چه سواالتی می

خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده؟ چرا مردم شروع بیمار: می

 ها؟ کی جلوشان را گرفته؟کردند به غارت خانه

 کند؟ دکتر: االن سرت درد می

 بیمار: درد نه. همان فشار.

 دکتر: جوابشان دادی؟

 دانستم چه خبر شده. بیمار: نه. من نمی

 دکتر: اصالُ؟

های دود را به خواهرم نشان  ستون بیمار: فقط یادم آمد که 

دادم. گفتم شاید فرودگاه را ببندند. اما خواهرم گفت اینها 

اند. نگذاشت  حتماً دانشجوها هستند که الستیک آتش زده

داشت کمک کنم وسایلش    بروم توی خیابان. مرا خانه نگه

 را جمع کند.

افتاده راه  عده  یک  پس  خانهدکتر:  آتش  اند  را  مردم  های 

 … می

 ها را.بیمار: خانه مردم، نه. خانه بهایی

بهایی تو و  دکتر: خیلی خوب. خانه  آیا در آن زمان  را.  ها 

 خواهرت بهایی هستید؟ 

 بیمار: نه. 

می بهایی  دکتر:  هیچکدام  خواهرت،  نه  و  تو  نه  که  گویی 

باید احساس ناامنی   نیسیتد. پس چرا مردِ جوانی مثل تو 

برای   بهایی  کند؟ متوجهی؟ دلیلی  تو  ندارد.  نگرانی وجود 

ات را بسوزاند یا وسایل  خواهد خانهنیستی. هیچ کس نمی

ات را غارت کند. حاال وقتی دستت را بلند کنم و رها  خانه

لحظه از  بعد  پیاده  کنم،  را  مسافرها  که  بود  خواهد  ای 

ای.  هایشان خالص شدهای. از شرِ صدای بلند و سوالکرده

 ی؟ روحاال داری کجا می

 دانم. بیمار: نمی

 شود. دکتر: آرام باش. درست می

 روم. دهد، میبیمار: دارم مطابق نشانی که او می

 دکتر: نشانی کی؟ 

 بیمار: مرد با اُوِرکت سبز. 

 اش نکردی؟دکتر: مگر پیاده

 خواست برود جای دیگر. بیمار: نه. پیاده نشد. می

 دکتر: کجا؟ 

 بیمار: خانهء خودش.

 کند؟ دکتر: چه کار می

کشد و ساکت است. زل زده به  بیمار: تمام مدت سیگار می

 شیشه جلو ماشین.

 زند؟ دکتر: هیچ حرفی نمی

 بیمار: فقط پرسید کسی هم کشته شده؟ 

 دکتر: تو چی گفتی؟ 

بود   نشسته  عقب  که  مردی  اما  نگفتم.  چیزی  من  بیمار: 

 کشتند، از زن و مرد.« ها را میگفت: »باید همه حرامزاده 

از  ای احساس میهیچ سردردی، سرگیجهدکتر:   کنی بعد 

 ها؟ این حرف

پول مرد  که  وقتی  نشانم میبیمار:  را  انگار سردرد  ها  دهد 

 دارم.

 دکتر: مردِ اورکت پوش؟

بیمار: آره. وقتی که مسافر دوم را پیاده کردم و تنها شدیم،  

 ها را نشانم داد. پول
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 دکتر: تو ازش پول خواستی؟ 

ام  تم که باید برگردم خانه. گفتم پسرداییبیمار: نه. من گف

می میزنگ  نگران  و  باید  زند  که  گفت  مرد  اما  شود. 

کند و  اش را پیدا کند. کیف دستی چرمش را باز میخانواده

 دهد. ها را نشانم میپول

 اش را پیدا کند؟ دکتر: بگو ببینم یعنی چی که باید خانواده

نمی من  پولبیمار:  نشانمپرسم.  را  میمی  ها  گوید  دهد. 

نشان  خانه که  را  مسیری  فقط  من  نیست.  دور  خیلی  اش 

 کنم. دهد دنبال میمی

اش. بعد باید بتوانی هرچه خواهم ببرمت جلو خانهدکتر: می

افتد برایم توصیف کنی، حتی بعد از سردردِ بدی  را اتفاق می

گویی، و هر  گیری. هر احساسی که داری را برایم میکه می

 شنوی. اول بگو تو کجا هستی و او کجاست؟ ی که میاکلمه

نشسته ماشین  توی  من  قدم  بیمار:  است.  بیرون  او  و  ام 

 زند. می

 خواهم خوب حواست به او باشد. دکتر: می

 شود. تاریک است.بیمار: نمی

 دکتر: چقدر؟

 بیمار: تاریکیِ مطلق. 

 دکتر: نورِ ماشینت را بینداز روی خیابان.

 تاریک است. بیمار: خیلی 

قدم می تاریکی  توی  دارد  پس  را دکتر:  همین  فقط  زند؟ 

 بینی؟ می

 بیمار: نه. نه. االن یک کم روشن شد. 

 دکتر: چه خوب. پس یک کسی چراغی روشن کرد. 

 بیمار: من بودم. 

 دکتر: تو؟ پس کسی از توی خانه نبود؟

 ام.اش را روشن کردهام و جلویِ خانهبیمار: نور باال زده

 ها برقِ شهر قطع شده.    آها، فهمیدم. به خاطر شلوغی دکتر:

 بیمار: برق قطع نشده. فقط خانهء او چراغ ندارد.

می باال  نور  که  وقتی  داری  احساسی  چه  و  دکتر:  اندازی 

 کنی؟ کمکش می

آید. حالم خوب نیست. به ام درمیبیمار: قلبم دارد از سینه

، باالی یک  کنم. یک خرابه است. سقفشساختمان نگاه می

مثل   شده،  آب  بام  آسفالتِ  کرده.  ریزش  بزرگ،  پنجرهء 

 کالهی بر سر یک صورتکِ مومی. 

حرفدکتر: می به  بکنی  مخصوصی  دقت  که  خواهم  هایی 

کند. وقتی بشکن بزنم  دارد  زند و به کارهایی که میمرد می

کند. حقیقتش را بگو، نه  رود. بگو دقیقاً چه کار میراه می

جوز نداری که خواب ببینی. حاال، یک، دو، سه  خیالبافی. م

 کند؟ ] صدای بشکن .[ چه کار می

 گوید: »خدایا! خدایا!...« بیمار: دارد می

 کند؟ دکتر: چه کار می

می پا  خاکسترها  روی  خوابگردها  مثل  همهء بیمار:  کشد. 

برمیخانه را  چیزی  یک  گاهی  سوخته.  وارسی اش  دارد، 

متوجه  می یکباره  اما  دیگری میکند.  را  چیزِ  اولی  و  شود 

میمی بعد  بردارد.  را  یکی  آن  تا  ماشین.  اندازد  طرفِ  آید 

کند. انگار از آتش زیرِ  مکد و فوت میسرانگشتهاش را می

 خاکستر سوخته. 

 گوید؟ دکتر: چیزی بهت می

دارد،  بیمار: نه. فقط از کیفش یک چاقوی کوچکِ ابزار برمی 

می سکندری  م برگشتنی،  تا  خانهء  یخورد  وسط  رسد 

 بُرد. جا. دارد چیزی را مینشیند آنسوخته. می

 دکتر: و تو هنوز از ماشین پیاده نشدی؟

آورد.  بیمار: من توی ماشین هستم. چیزی را که بریده می

ای از یک قالی است، گُلِ وسطش که زیرِ چیزی مانده  بریده

بقیه  نسوخته.  و  میبوده  شده.  جزغاله  کنارِ  اش  گذاردش 

 رو. یادهپ 

 دکتر: هیچ حرفی؟ 

می نمیبیمار:  »مگر  خانوادهگویم:  پیدا  خواستی  را  ات 

گردد میانِ خاکسترها و این بار یک  کنی؟« اما دوباره برمی

اَرج می تاشوِ  آورد، سوخته. آورد. یک چتر هم میصندلی 

اش مانده.  یک مشت ظرف و ظروف هم  فقط اسکلت فلزی

رود و  دود، میها هر طرفی مینهکند. حاال مثل دیواپیدا می

میمی را  چیزها  و  پیادهآید،  در  کوههچیند  دارد  ای رو. 

می میدرست  سعی  هم  کند.  را  تخت  یک  باقیمانده  کند 

 بکشد بیرون.

 روی کمکش کنی؟ دکتر: چرا نمی

 … بیمار: من 

 روی کمکش کنی؟ دکتر: حتماً یک دلیلی دارد که نمی

رو ایستاده.  بینم که توی پیادهها را میهمسایهبیمار: یکی از  

 بینم.سایه درازش را می
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 گوید؟ دکتر: این همسایه چیزی به تو می

می را  چشمهایش  فقط  نه.  خواب بیمار:  از  که  انگار  مالد، 

 زند. رود زنگِ خانهء بغلی را میپریده. بعد می

 دکتر: آیا مردِ مسافر این همسایه را دیده؟ 

قدر مشغول بیرون کشیدنِ تخت هست، نه. آن  بیمار: اولش،

های درازشان را شود، تا وقتی که سایهشان نمیکه متوجه 

 اند جلو چراغِ من.بیند. ایستادهمی

خواهم به حرفهایشان گوش کنی. لطفاً دقت کن.  دکتر: می

 گویند؟ چی می

 بیمار: »از ماشین پیاده شو!«

 گویند؟ دکتر: دارند به تو می

 شان آمده طرف من. تفنگ دستش دارد.کیبیمار: ی

 دکتر: پیاده شدی؟ 

نشسته ماشینبیمار:  خاکسترها.  روی  زمین،  روی  را   ام 

 گردند. می

 دکتر: پلیس هستند؟ 

 اند.  اند. انقالبیبیمار: نه. صورتشان را پوشانده

 دکتر: تو چه احساسی داری؟

درد می بد  آنبیمار: سرم   درست  کند،  که  بینم.  نمیقدر 

کمکم  سوخته.  گرفته،  داغی  چیز  به  زمین  روی  مچم 

 کنند برگردم توی ماشین. می

 دکتر: به سرِ مرد چی آمد؟ 

می هلش  دستیبیمار:  کیف  میدهند.  را  و  اش  گیرند 

گویند که از  دارند. به من میچمدانش را هم از ماشین برمی

می محکم  دارند  بروم.  کاپوت آنجا  و  سقف  روی  کوبند 

ین. »برو بچه. برو گم شو. پشت سرت را هم نگاه نکن.  ماش

 برو، جانت را در ببر.«

 دکتر: آخرش دیدی چی به سر مرد آمد؟ 

 کنند. اش میبینم که دارند تفتیش بدنیبیمار: می

 روی؟دکتر: چرا فوراً از آن جا نمی

می بیاورم.  باال  مجبورم  میبیمار:  هلش  دهند،  بینمش. 

ای که از  اثاثیه  کِشندش طرف کُپهیزنندش. م افتد. میمی

کند و  شان صندلی تاشو را باز میاش جمع کرده. یکیخانه

می جلو مجبورش  کُپه،  باالی  بنشیند،  آن  روی  کنند 

 اش. کج شده، تعادل ندارد. خانه

نمیدکتر: می کنی.  ترک  را  که صحنه  این  خواهم  خواهم 

شکن زدم،  منظره را به خاطر بیاوری. فراموشش کن. وقتی ب

از توی ماشینت هستی، پشتت به آنهاست، داری می رانی 

 روی؟ روی. آیا داری میجا میآن 

 بیمار: آره.

بینی  رانی و تنها چیزی که میدکتر: خیلی خوب. داری می

 راهی هست که پیش رویت هست.

بینم،  شنوم. یک جرقهء آتش میبیمار: اما صدای بنگ را می

 مثلِ فِلشِ سفید عکاسی. 

 دکتر: کجا؟ 

 بیمار: توی تاریکی. 

آنجا دور نمی از  مگر  اما  نکرده  دکتر:  ته  شدی؟ مگر سرو 

 راندی؟ بودی؟ جهتِ مخالف نمی

بینم جایی  بینم. میبیمار: چرا، ولی از توی آینه ماشین می

اش اش آویزان است، تیری شلیک شد. جرقهکه شبحِ خانه

 بینم. را می

شوی. وقتی دستت را بلند کردم  خواهم که بیدار  دکتر: می

 شوی.و انداختم بلند می

 اش بیدار بودم، دکتر. اصالً خوابم نبرده بود. بیمار: من همه

آور است، آقا. یک نفر این ضبط را خاموش کند.  دکتر: شرم

 .…ای لعنت

 

ساکنِ بوستون    2001  شدهء شیراز، از سالِمتولد و بزرگ  امید فالح آزاد

او جنگ  داستانِ  ماندگان»  ؛ امریکاست.  و  مسابقه  رفتگان  اولین  در   »

سیاههء جزوِ  صادقی  بهرام  و    اینترتی  بود  داوران  و  خوانندگان  نهاییِ 

انگلیسی، به  دیگرش  کوتاهِ    خوش  نشریهء  در   Arrested   داستان 

برنده جایزه شد. مجموعه    2016در سال    Glimmer Train   آوازهء

سه تیرباران در سه داستان« را در نشر اچ اند اس مدیا و »وارتگز: سه  »

او    ترین اثر   گانهء واترتاون« را در نشر مهری به چاپ سپرده است. تازه

عنوان   با  انگلیسی   My  نام  به  ای  مجموعه  در   Silk Screenبه 

Shadow Is My Skin: Voices from the Iranian 

Diaspora    رمانِ  در   او .  است  شده   منتشر  تگزاس   دانشگاه   طرف   از  

تابوگونهء خانه  دیو«،  »گهوارهء  اش،   فارسی  ماجرای  بهاییان  به  سوزان 

شیراز در آستانهء انقالب می پردازد. »ستون نمک« فصلی از این رمان  

به   را  آن  تبعات  و  تاریخی  ترامای  بر  بودن  موضوع »شاهد«  که  است 

  یو« ناکجای پاریس است.تصویر می کشد. ناشرِ»گهوارهء د
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 مهرنوش مزارعی 

 
 

 ای که ...  را مجسم کنید در لحظه   توانید نوشین می 
  

  زمانربع از  کنیم.   یکبار به ساعت نگاه میبراى چندمین 

نیم ساعت است که منتظربم.   شبنم عجله  مقرر گذشته. 

قرار بود. نشانی دقیق  بی   حاز صب  یم. که زودتر برس ه بودکرد

سن »  یمنطقهدر  ی پلیس  پارکینگ اداره؛  را هم نگرفته بود

اسپانیشمنطقه  «؛  پدرو اسکله  نشین اى  باراندازهای    با  و 

  آنجلس.در جنوب غربی لس  آرامدر کنار اقیانوس  قدیمی  

کند. شاید هم اشتباهى    ش  سوار  جاقرار است تاکسى این

پدرو فقط یک ایستگاه پلیس است  اما در سن  یم؛ آمده باش

 دارد.  ن تر پارکینگ بیش و ایستگاه پلیس هم یک

هاى بارى  یکشت  توانیمکه ماشین  پارک شده مى  ییاز جا

  و   تهوا صاف و دریا آرام اس  ببینیم. اسکله    کمی دورتر ازرا  

بىیکشت خاموشها  و  کهآن  ؛حرکت  خاموش  فکر    چنان 

 . اندکنى همیشه خالی و متروک بودهمى

نمى  شبنم  آدمآیا  میان  به  که  ترسد  برود  هایى 

نمىنمی را  زبانشان  که  گفته شناسدشان؟  اول  )روز  داند؟ 

انگلیسی هیچبود:  نیست.  خوب  اصالً  با  ام  نذاشت  وقت 

رابطه  امریکایى باشم(ها  را    ،داشته  فرهنگشان  که 

 . شناسد؟ که..نمی

پرحرف،  بود؛ کنجکاو،  روز اول    که  شده  همان شبنمى  هدوبار

، صورتی پر خنده، و دو چال  انشیط  نگاهی شوخ وبا    ؛نترس

که چشمانش بادکرده و رنگ و رویش    برخالف صبحبرگونه.  

ی همسایه از خواب بیدار بچه   یشب از گریهپریده بود. نیمه  

بود صبح  شده  تا  بخوابد.    و  بود  مامان...  نتوانسته  مامان... 

 مثل موقعی که نوشین صدایش می زد.  ماما... 

منتظرچهل  که  است  کهبه  .یمدقیقه  تلفنى    شبنم  شماره 

شود  نمی  .دهد. صداى خشنى جواب مینمزدارد زنگ می

مرد  فهمید یا  است  میزن  هستم،  »  گویم: .  شبنم  دوست 

سر   سکوتآوردمش  نیامده.«  شما  تاکسى  اما  بعد  قرار،   .

ی  کسى با او باشد. راننده  ه قرار نبودبرد: »صدایش را باال می

تاکسی دستور دارد اگر شبنم تنها نباشد و یا اگر دید کسى  

نکند. سوارش  است  آن  مواظب  در  را  برو.«او  و  بگذار    جا 

ید  ای نیست. با کند. باید بروم .  چارهشبنم به من نگاه می

است،   آماده  شبنم  هستی؟  چه  نگران  گذاشت.  تنهایش 

همان   مگر  نیست!  که  بارش  اولین  گرفته.  را  تصمیمش 

آمدنش به آمریکا خطر کردن نبوده؟ پشت سر گذاشتن همه 

اعتنا به ترک  های پدر. بیاعتنا به مخالفتچیز و آمدن؟ بی

اعتنا به آن حس مزاحم، که تردید را در دلش  تحصیل. بی

 . ه بوددادرخنه  

همراه دارد.    شود. چمدان کوچکىشبنم از ماشین پیاده مى

  یجعبه  هاى کودکى.سفقط چند دست لباس و آلبوم عک 

ی کالسور  کنم. تا من برایش نگهداری  جواهراتش را گذاشته

در   خانه  ترک  از  قبل  داشت  همراه  که  آشغال  را  سطل 

  کند  ای را برایش زندههیچ چیزی که خاطره  .  بود  انداخته

خواهد خاطرهنمی  هیچ  نمی.  را  گذشته  آینده  ای.  خواهد. 

 رو شدن با آن باکی ندارد.  پیش رویش است. از روبه

  .مبرگرد  که  تاکسى نیامد تلفن کن  روم اگرخیلی دور نمى

-. قیافهگردند برمی  شهایگونه  زیردوباره بهدو چال کوچک  

-عکسشود، درست مثل یکى از  طورى معصوم مىاش این 

که  کودکی  هاى خانهاش  بود  منشان   در  نگران .  داده  اصالً 

رسیدی  نیست وقتی  کرده.  چه  ببینم  کن  تلفن  اى. حتماً 

 شان را ندارد که بدهد، فقط یک شماره تلفن. نشانی
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بعد،   داده  به شمارهیک ساعت    م.زنزنگ مىای که شبنم 

شبنام؟ شابنم؟ شابنام؟    !جا ندارندکسى به اسم شبنم در آن

  !اصالً کسى را با این حروف ندارند  . ها را هم ندارندنه این

که   )همانى  نیست  اشتباهى  حتماً  فهمیدنمیشماره    شود 

مرد یا  است  برداشته.(  ، زن  را  صبح    گوشى  خودم امروز 

! همان که گفته بودید جلو  جلوی ایستگاه پلیس   مشآورد

پیاده برو!   ایستگاه  و  کن  خوداش  با  ز  تصبح  دم!  حرف 

خودتان برایش تاکسی فرستاده بودید! قدش متوسط است 

قهوه چشمان  ریزنقش،  قهوهو  موهایش  دارد،  تیره  ای ای 

باقیمانده با  است  رنگروشن  از  زردرنگی  در ی  قبلی  های 

 پایین...  

نمى اصالٌ  این مشخصات  با  را  تلفن هم    د!نشناسنه! کسى 

  م.محل مسکونى است و اگر دوباره زنگ بزن  متعلق به یک

پلیس خبر   داد!  به  به  یعنى چه؟خواهند  زودی  یعنی  این 

شد و چه سریع   م  اهانى وارد زندگیاگچه ن گمش کرده ام؟  

 آن محل   ی تلفناز کجا شماره  م  شبنمدانبیرون رفت! نمى

ه بود. از جواب »نه« چند جا زنگ زدخودش به  . را گرفته بود

 غریبی داشت این دختر برای فرار!   شد. چه انرژینمیناامید  

و شرایطش    باالخره یکى آن شماره را به او داد. تا زنگ زد

آنها قبولش کردند  را گفت به  بود که بدون    .     چه گفته 

کردم و  کاش به حرفش گوش نمى  ؟معطلی گفته بودند بیا 

م   در خانه به  ینگهش  پیدا شود.  تا جاى مطمئنى  داشتم 

بزنپلی زنگ  احمدی؟  ؟   مس  بود؟  چه  فامیلش  اسم 

محمدی. هم  شاید  احمدپور؟  ی هفتههمین    احمدزاده؟ 

که  دوست مشترکى  را    اشم. شمارهه بودپیش با او آشنا شد

ه بود، همراه با سفارشات  داد کند،  در شهر دیگری زندگی می 

نمی را  کسی  دارد.  مسئله  شوهرش  »با  که الزم:  شناسد 

ها بین نه تا  صبحکمکش کند. یک دختر دوساله هم دارد.  

و بعدازظهر بین دو تا چهار زنگ بزن. پیغام تلفنى    ،دوازده

-گوشى را برداشت بگو اشتباه گرفته  شوهرشهم نگذار. اگر  

 .« اى

را معرفى    مدارد، خودگوشى را برمى  شبنم  ی اول کهدفعه

گرفته»    م. کنمى تق ایداشتباه  دوم  دفعه  !.«  را ی  گوشی 

تند و تند سئوال  بار در خانه تنهاست.این گذارد؛زمین نمی

کند تا مطمئن شود چیزی را ها را تکرار میکند. جواب می

  _   ی سومدفعه  .یمکنیک ساعت صحبت می  از دست نداده.

شب    9ساعت    زند. خودش تلفن مىشبنم  _ی بعد  یک هفته

خواسته کتکش بزند،  یاست. سر شب دوباره دعوا شده. م

دانسته چه باید بکند. این بار  بار می مثل دفعات قبل. اما این

ی مهاجرت که  دیگر نترسیده. نه از او و نه از مأمورین اداره

به   ایران.  به  بفرستند  . )همانطور که زنگ زده  911پسش 

جا  اند. همانی بعد رسیدهها پنج دقیقهپلیس(  .گفته بودی

-شبنم نشانی خانه.   تا کسی بیاید و ببردش  اند منتظر مانده

می را  میاش  و   از دهد  قبل  بروم.  دنبالش  به  که  خواهد 

کند. بعد  ای سکوت میکه گوشی را زمین بگذارد لحظهآن 

شاید خواسته بگوید: »خواهش    آیى؟«پرسد: »حتما مىمى

هستی.  می امیدم  تنها  »تو  هم:  شاید  بیا.«  حتماً  که  کنم 

 آیی؟«  پرسد: »حتما میاما فقط میحتماً بیا.« 

رسم شبنم بیرون از خانه منتظر است. با یک بلوز  وقتی می

و شلوار ورزشی بر تن و یک کیف دستی که بر شانه انداخته. 

 بدون بچه. 

بعدازظهر   برمیخانهبهفردا  شبنم  را گردیم  ی  وسایلش  تا 

تواند  دارد نمىبردارد. درِ خانه قفل است. با کلیدى که همراه  

آن   یکه گوشه  ایاز پنجره  قفل عوض شده.   در را باز کند. 

مى داخل  مانده  باز  تا    .شودکمى  دیگر  دقیقهده  اگر  ی 

   برنگشتم به پلیس زنگ بزن.

شود: »بیا تو. کسی  پنج دقیقه بعد از در کناری پیدایش می

برادرش.«  زن  پیش  برده  را  نوشین  حتماً  نیست.  خانه 

از پر  اولین  صورتش  است.  زیر  خنده  است که دو چال  بار 

. خانه نو نیست، اما بزرگ است و جادار.  می شود اش دیده  گونه

های کوچک و بزرگ پهن شده. بیشترِ ها قالیدر تمام اتاق 

وسایل خانه، کهنه و قدیمی است. چندتایی هم نو. در اتاق  

های بزرگِ مخملِ قرمز و در اتاق نشیمن  خانه مبلمهمان

رنگ ایشکل، با میزهای قهوههای چرمی سفید هندسیلمب

پایه که  شدههایکوچکی  خراطی  ظرافت  به  اند.  شان 

رنگ مشکی مات هم، در  دست میز و صندلی چوبی بهیک

میان آشپزخانه گذاشته شده. به چندتا از دیوارها قاب عکس  

هایی از شکارگاه امیری ناآشنا  خاتم آویزان است؛ با نقاشی

هایی از عشقبازی و شرابخواری رندی با دخترکان  صحنهو یا  

تازه پسرکان  بزرگ و  اهلل  یک  با  هم هست  تابلو  یک  بالغ. 

از تمیزی برق میطالیی زند،  رنگ در وسط آن. آشپزخانه 
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-های شسته و نشستهاما در گوشه و کنار اتاق نوشین، لباس

  ریخته. بعد از چند دقیقه شبنم آماده است کهی او درهم

خواسته برداشته. چند دست ی وسایلی را که میبرویم.  همه

.  اول یکی از سفید  ی جواهرات و یک کالسورلباس، جعبه

ای که مادرش داده.  دارد، هدیه عروسیها را هم برمیقالی 

دست بیاورد. توی کیفش  تواند پولی بهاگر آن را بفروشد می

بانکی حساب  ندارد.  دالر  پنجاه  از  رابیش  شوهرش   اش 

پول یک و  بسته  پیش  را  هفته  قالی  نه،  اما  برداشته.  را  ها 

می نمیسرجایش  هم  را  همان  شبنم  او  گذارد.  خواهد. 

آمادهآماده است،  ترک  آماده  یی  کردن،  یک  فراموش  ی 

قرار است. باید هرچه زودتر دور  شروع دیگر. عجله دارد، بی 

جلویش را شود. هرچه دورتر و هرچه سریعتر؛ قبل از اینکه  

تواند؛ قبل از اینکه که به او بگویند نمیبگیرند؛ قبل از این

دنیای خارج از خانه فکر کند؛ به خطراتش، به ناآشنایی  به

خودش با این دنیا، به نداشتن پول و ندانستن زبان؛ به اینکه  

پیدایش بکنند، دستش را بگیرند ببرندش به فرودگاه و از  

ی که به مأمورین ادارهقبل از این  ؛ی ایرانش کنندجا روانه آن

مهاجرت فکر کند که شوهرش گفته بر پاسپورتش یک مهر 

زنند که نتواند به آمریکا برگردد. قبل از اینکه به این فکر  می

نوشین که دیگر هیچکند   ببیند؛  را  نتواند دخترکش  وقت 

موفرفری  لبخند میکوچک  وقتی  او هم  که  را  دو  اش  زند 

 نشیند.  اش مینهچال کوچک برگو

م. دوباره  زنزنگ مىای که شبنم داده  بار دیگر به شمارهیک

خواهند داد! فورا تلفن را به پلیس خبر کنند که  تهدید  می

می مشترککنم.  قطع  دوست  میمان  به  پیغام    م. زنزنگ 

میتلفنی یکاش  تا  و  رفته  ایران  به  دیگر  گوید  ماه 

جعبهبرنمى یک  تنها  کالسور  اتجواهری  گردد.  یک  از    و 

. جعبه پر است  دانی است، که هنوز در زبالهماندهباقیشبنم  

دست گردناز  همه طالى  بند،  گوشواره.  و  عیار     1۸بند 

نگین با  ایران،  یاقوت  کوچک  هاى ساخت  و  زمرد  ؛  برلیان، 

 .  اش کادوهاى عروسى

هایی  آورم. پر است از نامهرا از سطل آشغال درمیکالسور  

ا جوهر قرمزرنگ و با خطی کج و کوله، اما مرتب و تمیز  که ب

ترتیب تاریخ  به  ها نامه  ى در آن نیست.انشانی  اند.نوشته شده

شده مى  فایل  به  متعلق  نامه  اولین  و    1992اند.  است 

فوریه   که    .1994آخرینش  هست  هم  پستال  کارت  چند 

اند . شروع  بدون ترتیب تاریخ در وسط کالسور گذاشته شده

   به ورق زدن: م کنىم

 

برایم   این جمله  عزیزم سالم، چطورى عشق من؟  »شبنم 
من عشق  قشنگه  مى  .خیلی  نامه  فکر  این  رسیدن  با  کنم 

-ات دوباره شروع شده و مشغول درس خواندن شده مدرسه
ات  نامه شبنم .  ات امروز رسید کلی خوشحال شدماى. نامه

و   است  هیجان  و  شور  سراپا  کههمیشه میهمیشه    گوید 
ه  کبار پاى تلفن بدانم چرا ینمیچقدر بهم عالقه دارى ولی 

اى ندارم چه در که دوستم دارى. من که واهمه  ی گنمی  نم
ام. بگذریم.  تلفن چه در ایران همیشه احساسم را برایت گفته

خواهى هرچه زود  نوشته بودى که صبرت تمام شده و مى
بیایى. من اینجا  به  اما چاره    هم همینتر  را دارم  احساس 
وقتی تا  باید  مىچیست.  درست  مدارکت  صبر  که  شود 

 « ...کنیم
 
عزیزم امروز روز شنبه است. دیروز باهات صحبت کردم.  »

شبنم جان ...  فردا هم که روز تولد توست تلفن خواهم کرد
ونیم شب است. من دیگر باید بخوابم باید  االن ساعت یک

-رویت را صد هزار بار مى   .ومصبح بیدار شوم به سرکار بر
 بوسم.«

 
آنقدر دوست دارم بگویم که چقدر دوستت   م»شبنم عزیز

نامه در  که  براى صحبتدارم  زمانى  زندگى  هایم  از  کردن 
 ...« کنم روزمره خودم پیدا نمى

 
 ی قدر بین ما فاصله افتاده که جملهن»شبنم عزیزم سالم، آ

دانم در ته قلبم  معنى دارد. ولی مىعشق من برایم حالت بى
فقط یک نفر مرا در زندگى پر از عشق و محبت خواهد کرد  

کنم که آیا  شبنم عزیزم همیشه فکر مى...  هم تو هستى. آن
آیا    ؟ی مشکالت دنیا حل خواهد شد یا نهبا وجودت همه

 ؟ ى یا نهطور که در تصور خود دارم دوست دارمرا واقعا آن
دانم ولی یک چیز را همیشه در قلب و احساس و فکر  نمى

تر از آنچه ام و آن اینکه من تو را خیلی بیشخودم داشته
تصورش را بکنى دوست خواهم داشت و آن هم با وجودت  

 «.. در کنارم ثابت خواهد شد و بس.
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نوشته بودی در مورد زن سابقم برایت بنویسم. عزیزم    »...

ای قبالً در تهران برایت گفته بودم. هیچ چیز جدیمن که  

گرفتن   از  بعد  بود  قرار  مصلحتی.  ازدواج  یک  فقط  نبود. 

هایی  کاریآن دعواها و کتک  کارت از هم جدا شویم.گرین

خواست جدا شود. را هم که گفته بودم برای این بود که نمی

انداخت... در مورد بچه هم  مرتب جنگ و جدال به راه می

می   که زندگی  مادرش  با  او  بودم.  فقط  گفته  من  کند. 

دهم. تو نگران نباش. او فقط در اش را میی زندگیهزینه

تعطیالت کریسمس و چند روزی هم در تعطیالت تابستان  

کسی مزاحم زندگی من  آید... مطمئن باش هیچپیش ما می

 و تو نخواهد شد...« 

 

سال  کدلم طى ی  ؟»شبنم عزیزم سالم، عشق من کجایى

ی فاصله ایران تا امریکا تنگ شده.  گذشته برایت به اندازه

مطمئن هستم همهنمى ولی  باید صبر کنم  ی دانم چقدر 

این صبرها ارزش دارد چون یک لحظه در آغوش گرفتن تو  

کت و    دوست داری  کنم. نوشته بودىرا با دنیا عوض نمى

هر طور راحت هستى خوب است. فقط یادت    بپوشی.شلوار  

بپوشى   دامن  مواقع  بعضى  دارم  دوست  من  که  باشد 

بخصوص خیلی کوتاه البته فقط براى من چون سکسى است  

و هرچیزى که سکسى است باید براى من بپوشى و خالصه 

شوم البته مهم نیست  ها پررو مىهرحال من بعضى وقت.. به.

روزى بدانى فقط این را بدان هرحال اینها را یک چون باید به

ید همیشه حالتى برایم داشته باشى که از لحظه قبل  که با 

را مىبیش تو  من  البته  بخواهمت.  که  تر  خواهم هرجورى 

باشى. شبنم عزیزم دلم برایت خیلی تنگ شده دوست دارم  

جاى آن یک عصر  ماه از عمرم را همین االن بدهم و بهیک

ی کوچکى در تهران در کنار تو باشم ببوسمت در یک گوشه

ا گاز بگیرى هرچقدر سخت دوست دارى و من از  و تو مر

 « ...آن لذت ببرم و

  

دستم رسید. البته االن ساعت  ات دیروز به»شبنم عزیزم نامه

آمدم   اداره  از  وقتی  نشده.  فردا  هنوز  است.  شب  نیمه  دو 

نامه  دیدن  امید  به  به  مطابق معمول  از همه  اول  تو  از  ای 

از دیدن  دانی که  سروقت صندوق پستی رفتم. نمی  چقدر 

سه نامه شدم.  خوشحال  نامهات  تو  از  بود  نداشتم.  روز  ای 

شدم. در دو سال گذشته سابقه نداشت که  داشتم دیوانه می

یک تعطیل  حتی  پست  که  یکشنبه  روزهای  جز  )به  روز 

ات مثل همیشه پر از ای نداشته باشم. نامهاست( از تو نامه

اقتم دیگر طاق  هم مثل تو طشور و عشق بود. عشق من، من

هایم را برای چند دقیقه  ات تمام شد چشمشده. وقتی نامه

روی هم گذاشتم و تو را در مقابلم مجسم کردم که چطور 

ات که من عاشقشم بهم نگاه  گرانهبا آن نگاه عاشقانه و عشوه

کردم که این جریان  هم مثل تو فکر نمیکنی. عزیزم منمی

اجازه گرفتن  و  تازدواج  ورود  اینی  امریکا  به  طول و  قدر 

طریق   آن  است.  تو  با  نامزدی حق  ویزای  مورد  در  بکشد. 

بود. دوستانت درست گفته ام که  هم شنیدهاند. منبهتری 

کشد. من در تهران وقتی با هم  بیش از دو سه ماه طول نمی

دانستم، اما جواب سئوالی که کرده  عقد کردیم این را نمی

به مرز رسیدی همان کارت. وبودی در مورد گرین جا  قتی 

کنند.  کارتت را تصویب میکنند و گرینباهات مصاحبه می 

 کارتت برسد...« بعد باید مدتی منتظر بمانی که گرین

 

. عکس یک عروس و داماد.  استدر جیب کالسور یک عکس  

و ساتن سفید،  پرتور   لباس  و  غلیظ  آرایش  آن  با  عروس 

شود حدس زد  ه مىتر به شبنم شباهت دارد، هرچند ککم

خودش باشد. داماد کت و شلوار مشکى پوشیده با پاپیون.   

سال اختالف سن . حداقل بیستهموهاى باالى سرش ریخت

 دارند.   

.  روز گذشته استزند. سهشب تلفن زنگ مى  هفت  ساعت

. این  گویدسالم نکرده مى رم؛  دا  تو احتیاجبه    شبنم است.

نام  فتند کسی را بهسه روزه کجا بودی؟ هرچه زنگ زدم گ

  ود بر هد خوامى شناسند. وقت جواب دادن ندارد. شبنم نمی

 د. نوشین را بگیر

  است  ، ممکناستکه آدم خشنى    ه بودیگفت؟  ترسىنمى

 د. باز کتکت بزن 

  آنها بخواهد  ایستگاه پلیس از  ود بر  دناتوگفته مى   ش وکیل 

 د. باشن شمواظب دو پلیس را همراهش کنند تا 

 .فردا صبحبرای ذار گب ت استدیروقاالن 

نوشین    است  چهار روز  د.طاقت ندار  ردیگ.  زند زیر گریهمى

ببیند  ه.ندید  ار امشب  همین  باید  باید  همین    حتماًش، 
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 امشب بغلش کند، بویش کند و صورت لطیفش را ببوسد. 

خوابش نبرده. نوشین قبالً حتی یک  اصالً    است  چند شب

نگذرانده. حتماً خیلی غصه خورده. حتماً تمام  روز را بدون او  

 مدت گریه کرده است

کنم و تنهایی  روم. یک ماشین کرایه میاگر نیایی خودم می

 روم. می

 توانی، خطرناک است، ممکن است گم شوی.  نه نه! نمی

از خطر صحبت نکن. از گم شدن صحبت نکن!  از اول که  

همان دفعه اول که  گفته بود حاضر است هر خطری بکند.  

 تلفن را جواب داد گفته بود.

بود   داشته  برش  تاکسی  قبالً  که  جایی  همان  در  شبنم 

اداره  بعد   ساعت  یک   .ایستاده  ممنتظر پلیس در  محل    ی 

اورنج جنوب  در  هو«  ویه  فاصله»میشن  در    50ی  کانتی 

تا جلوی  یم  گذارپلیس قرار مى   با دو   پدرو هستیم.مایلی سن

 یم. و با هم به داخل  برو ندا را مالقات کنى شبنم مخانه

زند. موهایش کامالً  زار میاز خانه    تمام راه برگشتشبنم در  

شده،  به قاطی  اشک  با  که  ریملی  سیاهی  و  ریخته  هم 

است پوشانده  را  را ها  پلیس   .صورتش  شوهرش    نتوانستند 

خود کرده  بدهد. »وکیلش بی  اومجبور کنند نوشین را به  

 نوشین   گذاردمیحتى ن  گفته. باید حکم دادگاه بیاره.« که  

   ند. را بغل ک

ی مرتب قربان صدقه  ها و دماغش کامالً سرخ شده. چشم

طرف  کشید بهدیدى چطورى خودش را مىرود. نوشین می

 . شود که پنج روز بدون من سر کرده باشد من. باورم نمى

.  کردن  نگران نباش. فقط وقتى ترا دید شروع کرد به گریه

مدى کنار دوباره رفت بغل باباش که با  آبعدش هم که تو  

 .  ا شدهنآو حواسش پرت  ،زدها حرف میپلیس

ه  تمام مدت گریه کرد ،نوشین هم  شبنم و، هم شانیهردو

پلیس نمیبودند.  کنند.ها  بیشتری  دخالت  آمده    توانستند 

و کتک دعوا  باشند  مواظب  نشودبودند  منتظر   .کارى  باید 

شود. مى تشکیل  با حضور شوهرش  رسمى  دادگاه  تا  ماند 

 دادند. می اوداد بچه را به بعد اگر قاضی رأى می

 

 . ى منیم خانهوامشب را بیا بر

  هش را  ردیگ  اندیک شب بیرون بم  ر. اگودشود. باید برنمى 

 هند. دنمى

نى خوب نیست. بیا پیش من با هم  ا طورى تنها بماما این

ی که هم  نى حرف بزنى. گفتاتوا که نمىهنآزنیم. با  حرف ب

کند. با  ات دائم در رختخواب دراز کشیده و گریه می اطاقی

 .  فهمى نمىهم که را  شانی بقیهلهجه زند.تو حرف نمی

مهرب خیلی  هستندنه.  را ان  همدیگر  حرف  نیست  الزم   .

ن  اشفهمند چه شده. همهببینند مى  او را. همین که  ندبفهم

. دیروز دبوسنمىاو را  کنند و  مى   ش بغلروند.  ش میاتاق  به

بودهگفت  آنها  به نوشین  ه  برااست  تولد  ه ش جشن گرفتی. 

ند. عکس  اکادو آورده  چندنفرن کیک پخته  و  اش . یکیدنبود

شمع    ها ی یکی از زنروى میز و بچه  ندانوشین را گذاشته

را کرده.   تولدش  هم  خاموش  یک  اطاقیحتی  در  که  اش 

 happy birthdayی تخت کز کرده بوده آهنگ  گوشه 

آنها زمزمه کرده.  با  تا زن کتک خورده که    را  بیست سى 

دارها یک اتاق  بچه  اند آنجا.اند و آوردههاشان را برداشته بچه

کنند. چند حمام  ها با هم زندگی میبچهمستقل دارند و بی

آش یک  و  توالت مشترک  که  پزخانهو  هم هست  بزرگ  ی 

هوای همدیگر  همه    پزد. هرکس برای خودش در آن غذا می

پیدا کرده  را    ن آدرسشاشی پیش شوهر یکی. هفتهرا دارند

بیرون   ه بوده . وقتى زن رفتردم در منتظ  ه آمده بود  ه و بود

است و    زنداندر    نش. حاال شوهرابا چاقو افتاده بوده به ج 

ها نگهدارى ش را همین زنابچهدو  .  زیر خاک  زن شش فوت

این  کنند. مى که  است  همین  میبرای  احتیاط  کنند  قدر 

 کسی نشانی را نداند.  

و   ی استآدم خشن  نددادگاه باید ثابت ک  درگفته    شوکیل

 . زدهکتک می ار او

 شاهد دارى؟

های مشترکمان آنجا  یکى از دوست  مرا زدآره یک دفعه که   

 . دید و بود

 هد. د شهادت بد یزنگ بزن بیاه او ب لی شد.  . عاچه خوب 

خیلی زد   رادفعه که محاال اینجا نیست رفته ایران، اما یک 

   ها عکس گرفتم. و تنم کبود شد از کبودی

 ای؟هنه آوردااز خ اها رعالیه. عکس

 . پاره کرد انداخت دور ه راهم ،نه 

ها پیش  چرا یک کپى از عکس؟  ى نداردرپس مدرک دیگ

 ن.شاانهخه به رفت خوردنکه بعد از کتک  آنهایی است

 ن بگیریم؟ ایم ازشوى برهخوامی
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  دتوانمى  کنند.زندگی می  رشهر دیگ  کی  دراینجا نیستند   

 د.بفرستن  یشبرا دزنگ بزن

ی پلیس سن پدرو برویم  که  پارکینگ اداره به  که  اینقبل از  

 برگرداند  پناهگاه زنان آزار دیده،  تاکسی شبنم را به محل

 برایش پست کنند. ها را عکستا  دزن به دوستانش زنگ مى

با لباس شنا    شبنمرسد. چند عکس از  مى  پاکت  بعد،  دو روز

شود.  روی بدنش دیده نمیى  ادر کنار استخر. هیچ کبودی

برد، اما  ها را به کنار پنجره می شاید نور خوب نباشد. عکس

های متفاوت.  شود. سه عکس با ژستای دیده نمیباز لکه

یکی نشسته در کنار استخر با اخمی مالیم بر پیشانی. دو تا  

 ایستاده، یکی با نوشین در بغل و یکی تنها. 

 . زند زنگ مى ، شبنمبعدازظهر

 ! هنددنشان نمی ایهیچ کبودى  که هاعکس

 . . من ندیده بودمشاندناهحتماً خوب چاپ نشد

 لحظه سکوت. چند 

  فتد.یعنىادوباره به گریه می  ها را دیده. قبالً گفته بود عکس

-یعنی دیگر نمی  بگیرم؟  پستوانم نوشین را  نمی  گوییمی

 گذارد نوشین را ببینم؟   

 

هایش  ای که دستتوانید نوشین را مجسم کنید در لحظهمی

به  کردهرا   دراز  شبنم  لحظه طرف  در  یا  بغل  ؟  در  که  ای 

و یا او   ها خیره شده؟پدرش با کنجکاوی به یونیفورم پلیس

سال و  را  بلندباال  محجوب،  شده  خانمی  دختر  که  بعد  ها 

 بر و رو؟ خوش 

 

 

 2007آپریل  

 کالیفرنیا -ولی سنتر
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 سوسن نیلی 
 

 سادات   سارا 

  -دخترکم دو ساله بود که به هلند آمدیم. از چهارده  

بلوغ، پان دوران  در  ها  بچه  همه  مثل  سالگی،  زده 

  .بزرگترین آرزویش شده بود دیدن محل تولدش

برای سفر به ایران، گذرنامه ایرانی الزم بود که نداشت.  

تقاضای گذرنامه دختر زیر هجده   ایران،  قوانین  طبق 

 .سال، فقط با اجازه رسمی پدر امکان پذیرست

به عقایدی که   بنا  داشت )مثل خیلی های  اما پدرش 

دیگر(، آمدن به سفارت را نمی پذیرفت. به او گفته بود:  

صبر کن وقتی که هجده ساله شدی هم برو سفارت و  

  .هم برو ایران

است.   شده  ساله  هجده  دخترک  ماهیست  چند 

میخواهد در تعطیالت تابستان، سفر به ایران را عملی  

 .کند

تهران چه اتفاقاتی  نمیدانستم اگر تنها برود، در فرودگاه  

منتظرش خواهند بود. تصور لحظه ورود و صحنه های  

که   بود  این  چاره  تنها  نمیگذاشت.  آرامم  احتمالی، 

آسانی   کار  سفارت  و  ایران  به  رفتن  بروم.  همراهش 

  .نبود

برای گرفتن گذرنامه به سفارت رفتیم. قبل از ورود به  

دیم  ساختمان، با اکراه شالهایمان را مثل روسری پیچی 

  .دور سرمان

زنگ زدیم. در باز شد. از حیاط کوچکی گذشتیم. وارد  

رد   را که  قهوه  و  چای  کوتاه شدیم. دستگاه  راهرویی 

کردیم، وارد سالن اصلی شدیم. برای رعایت نوبت باید 

ای میکشیدیم. از این نظم خوشم آمد.  از دستگاه شماره

  .ای کشیددخترم شماره

انداخت بر  و  دور  به  چه  نگاهی  ایران  اینجا  ببینم  م 

شکلیست. به در و دیوار بی سلیقه، کلی کاغذ چسبانده  

های الزم. هرکدام یک شکل و یک  بودند برای راهنمایی

اندازه. هر گوشه سالن هم یک چیزی گذاشته بودند. یه  

طرف یک میز پر از فرم، یک گوشه یک چاپگر بزرگ،  

نی. یک  ها را ایستاده پر کیک طرف هم سکویی که فرم

بود شماره  دستگاه  همان  آنجا  نظم  تنها   .دستگاه 

درِ   راست  سمت  ایران،  های  بانک  سالن  مثل  درست 

هر   شیشه  روی  مراجعین.  برای  بود  گیشه  سه  سالن 

  .گیشه چند سوراخ بود برای رد و بدل شدن صداها

با فاصله ای دو سه متری، رو به گیشه ها، چند ردیف  

پی  زمین  به  هم  سر  پشت  بودندصندلی  شده   .چ 

و   کردم  پر  برداشتم.  میز  روی  از  را  الزم  های  فرم 

  .نشستیم تا نوبت مان بشود

های نشسته در سالن نگاهی انداختم. یکی دو  به ایرانی

تا آشنای قدیمی از دوران کمپ پناهندگی دیدم. با سر  

  .سالمی کردیم

همه برای رفع و رجوع امورات زندگیشان آمده بودند. 

مدید گذرنامه آمده بود، دیگری برای تمدید  یکی برای ت 

بود   آمده  هلندیش  همسر  با  یکی  دانشجویی.  اقامت 

نامه برای  برای ثبت ازدواج، دیگری برای گرفتن وکالت

  .تقسیم ارث و میراث در ایران

  .همه چیز برای منهم به سرعت عادی شد

ها که ظاهر  شماره مان روی صفحه دیژیتال باالی گیشه

رفتم  مربوطه    شد،  گیشه  تحویل  را  مدارک  و  فرمها 

 .دادیم

خانوادگی   نام  شیشه،  پشت  مرد  تا  نشستیم  دوباره 

دخترم را خواند. با هم به طرف گیشه رفتیم. با لبخندی  

 از او پرسید: سارا سادات تویی؟ 

سارا با تعجب به من نگاه کرد. با تکان سر جوابش را  

 .دادم. او هم به مرد گفت بله

ای؟ سارا  سال است که به ایران نرفته  16مرد پرسید:  

 .باز هم جواب مثبت داد

مرد با لبخند گذرنامه را به سارا تحویل داد و گفت سفر  

 .به خیر، ایران خوش بگذره
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منتظر بودم گذرنامه من را هم بدهد. اما نداد. به جایش  

کامل   مدارکت  داد. گفت  به من پس  را  کاغذها  تمام 

حاتی داد. حالم بد شد. یک بار دیگر باید  نیست و توضی 

تهیهمی که  مدارکی  دیگر.  مدرک  چند  با  شان  رفتم 

 آور بود. عذاب

از در که بیرون آمدیم، شال گردن ها دوباره برگشتند  

حداقل   که  بودم  خوشحال  هم  خودشان.  سرجای 

زحمت   فکر  در  هم  و  بود،  دستش  در  سارا  پاسپورت 

  .خودم برای تهیه مدارک

سارا با دلخوری پرسید: چرا به من نگفته بودی منهم  

ها دو اسمی هستم؟ چرا نگفتی اسمم سارا  مثل هلندی

 ساداته؟ 

منتظر این سوال و توبیخ نبودم. خودم هم یادم رفته  

یک   اسمش  که  می "سادات"بود  موقع  یدک  کشد. 

عمد   به  پناهندگی  فرمها   "سادات "تقاضای  در  را 

 .ننوشته بودم

تلخی شناسنامه  یتمام  گرفتن  آمد.  روزِ  یادم  به  اش 

 .ش چربیده بوداای که به شیرینیتلخی

گفتم: نمیدانی چقدر من و بابات از این سادات متنفر  

هرچه   اسمت.  پشت  گذاشتند  زور  به  را  این  بودیم، 

 .گشتیم پارتی جور کنیم که نگذارند، نشد

 پرسید: یعنی چه؟ پارتی دیگر چیست؟ 

 "سید"اش  م بابا توی شناسنامهگفتم: چون جلوی اس 

یا   تو  اسم  به  ایران،  جدید  قوانین  طبق  باید  هست، 

یا     "سیده" میکردیم  از   ."سادات"اضافه  که  هم  ما 

آمد،   "سیده" می  بدمان  انتخاب   "سادات "بیشتر  را 

 .کردیم

غیرقانونی  و  میگیرد  پولی  که  کسی  یعنی  هم  پارتی 

توی   کار  این  میدهد.  انجام  را  کار  ایران خیلی  برایت 

 .عادیست

 آمد؟ باز هم پرسید: چرا از سیده و سادات بدتان می

اینکه اسالمی- اینکه  برای  برای  ست و دوست نداریم. 

 .ست. مثل این روسری کوفتی توی سفارتتحمیلی

 گفت: این کلمات چه ربطی به اسالم دارند؟ 

اسالم   پیغمبر  به  باباجون  نسل  اندر  نسل  گفتم: چون 

ها به اسم  توی جمهوری اسالمی در شناسنامهرسد،  می

مردهای این فامیل به زور یک سید می چسبانند، به  

  .ها هم سیده یا سادات. قبالً اجباری نبود، حاال شدهزن

های مهمی هستیم؟  با غیظ گفت: یعنی ما اینقدر آدم

 چرا نه تو و نه بابا تا حاال این را به من نگفته بودید؟ 

صالً نبودم، غافلگیر شدم. فقط توانستم  منتظر این یکی ا

 بخندم. پرسید: چرا میخندی؟ 

 .گفتم: من در چه خیال و فلک اندر چه خیال

 گفت: یعنی چه؟

به ماشین رسیدیم، سوار شدیم، دنده را عوض کردم و  

نمیدانی   هنوز  گفتم:  میراندم  که  همانطور  دادم.  گاز 

 ...آزادی چقدر خوبست
 

 2019آپریل 
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 هاشمی  شریفه بنی 

 

 خاک گم شده 

» آخه نَنِه ای چه کاری بود که کِردی؟ چه داغی نشوندی  

 تو دلُم نَنِه.  

  .خدا شاهده که همه ش زیر سر همین زنکه ی سلیطه بید

و   فهمیدم  اولش  از همو  که  دُم  می  چراغ قسمت  شاه  به 

 گفتم ای دَدَم هی، اِی دخترو یه چیش می شه ها!  

ولی ننه تو که حرف حساب حالیت نبید، تو که ای چیا رِ  

 نَمدیدی، هی می گفتی نه ننه واسه خاطر مردمه.  

خدابسر اِی قرشمال چشاتو کور کِرده بید. ولی ننه جون مو  

م، مو که بی خودی تو ای روزگار سیا موهامو  که می دونست

سفید نکردم. آخ که جگرمو آتیش زدی ننه، چی بگم، چی  

 بگم.  

آد، کار همو خود سلیطه شه،  اّکجا می  می دونم ای چیا 

الهی روز خوش نبینه، الهی آب خوش از گلوش پائین نره،  

به آتشت کشید!   ننه! چی جوری  اُوُرد  ببین چی به سرت 

 ه چه روز سیاهی نشوند! چه خاکی بسرم کرد!  ببین منو ب

آخه عمرم جونم با دولت و از ما بهترون که نمی شه درافتاد  

ننه. اّ همو روز اول گفتن با ای چیا درافتادی ورافتادی. حاال  

شمشادتو   شاخ  قد ِ  اِی  نشوندی.  روزی  چه  به  منو  ببین 

م  شکوندن. حاال مو تو ای شهر گَّت و گنده، بی تو سرو ناز

 چه بکنم ها؟ چه بکنم!  

هم که می گن مسلمونیه، صد برابر بدتر شده    دیگه روزگار

ننه! کو مسلمونی؟ زبونم الل زبونم الل نمی خوام به سید و  

آغا بد بگم ها، ولی ننه بیا ببین که خود عمامه بسرش چه  

 دردی بدل ای مردم زبون بدبخت می کنه. هی...  

که  رِ  غار  بیچارهً    اِی خیجه زیر دروازه  می شناختیش ها، 

خدا همی که شوش تو جنگ مرد ها، مجبور شده با سه تا  

ی حاج آقا افصحی، متولی مسجد  بچه قدو نیم قد، صیغه

دروازه قرآن بشه. نه واهلل، خدا شاهده دیگه روز قیامت شده  

ننه، به ای شاه چراغ زبونم الل اگه دروغ بگم. بای بیای و  

و که رفتی ننه، تو که رفتی. هی...  ببینی چه قیامتیه! ولی ت

 چه خونی بدلم کردی.  

حاال مو می گفتم اِی دخترو چادر مادُر حالیش نبید و آخر  

سری یه لچکی سرش کرده بید، ولی ننه صد رحمت به ای  

تو  پای  زیر  که  درسته  حاالُ  واهلل،  نه  بدبخت،  دختروی 

اگه  نشست، ولی اقلکن صاف ساده بید. ولی حاال بیا و ببین،  

بدونی چه قیامتی شده، چه روزگار سیاهی، او هم تو ملک  

 مسلمونی! کو مسلمون ننه! 

ساله عین پنجهً آفتو، زبونم الل زبونم الل سرخاب    12دختر  

ماتیک می کنه... وای خدا بدور از عالم و آدم، سر خیابون  

سه! وای زبونم الل  اسغفراهلل، استغفراهلل،...ووی، می  وای می

روزگاری شده. چه  دونی که   آی که چه  ننه!  چه می گم 

 روزگاری! 

مو که ای چیا رونمی دونستم ننه، مو اّکجا بدونم که ای دنیا  

چه خراباتی شده! دختر حاج سید جواد بهم گفت. ای ی ی   

آفتومَهتو  گل،  دستهً  یه   ، ماه  قرص  ننه؛  دختری  چه   ...

 ندیدتش.  

وزی بگیرمش  وای ننه جیگرم می سوزه، گفتم خدا بیاره ر

پیشونیم    بّری تو، حاال چه می دونستم که چه روز سیاهی تو

 نوشتند. واهلل چی بگم ننه، چی بگم.  

گاه گداری که می رفتم سری می زدم بشون، کفشام جفت  

جلو پام. نه خدا شاهده! چه دختری، برگ گل. می    کردمی

گفتم قربون او دستای سفیدت برم کفش کهنه ی ما که  

 شما رِ نداره.   قابل دستای

اَی دَدَم هی، ددم هی؛ چقده اشک بریزم، چشام دیگه سو 

 نداره. ای چیارو به کی بگم ننه، ها به کی؟ 

 

روزای اول که نمی ذاشتنم ای جگر آتش گرفته مو با آه و  

چه  ناله ریختی،  بسرم  خاکی  چه  ننه  وای  کنم.  خالی  ای 

دوم  دردی بدلم کردی، نه گوری نه چیزی، حاالمی گفتم ک 

خاکو بسرم بریزم ها! خاکی که نداشتی ننه. تا بعدِ ای همه  
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گشتن و سگ دو زدن و جلزو ولز، فرستادنم ایجا. حاال خدا  

آخرت همی جاس یا نه؟ حاال هر جام که   می دونه خونهَ 

باشی ننه، زیر ای خاک خدا، کاشکی مو جای تو بیدم، چه 

م که  بکنم، واهلل چه بکنم! چشام که خشک شده، جگرم ه

 کبابه، چه بکنم؟  

 

حاال تو ای هیرو ویری و خاک بر سری، ای زنیکهً سلیطه،  

زن مش باقر صابخونه رو می گم ننه، ای بی پیرِ پیغمبرم،  

ای    بند کرده که باسی پاشی اّ ایجا، شیرت حالل نباشه با

 پسر ضدانقالبت.  

ای ننه مو که ای چیا حالیم نی. مو چه میدونم که انقالب 

فتم هی زن حرف دهنتو بفهم، خدارو خوش نمی  چیه؟ گ

آد که بزنی تو سر یه زن بیچاره ی بدبختی که خدا خودش 

 زده تو سرش. مگه مو مسلمون نیستم؟ 

از نماز  و روزم نگذشتم.    گفتم: خدا شاهده که یه روزهم 

ولی مو میدونم که بچهً گلم آزارش به یه موری هم نرسیده.  

نم دنیا دست کیه، ها؟ ولی اگه  مو پیرزن بیچاره چه می دو 

خدائی هس اگه روز قیامتی هس، همون خدائی که بندشم،  

خودش شاهده که بچهً مو بی راه نبید، دلش پاک بید، دلش  

 بّری همه ی ای درمونده های یبیچاره می سُخت.  

می   که  رِ  سرکوچه  کوروی  اسماعیل  همی  گفتم:  بش 

 شناسی، ها؟   

 خدا به سر شاهده، بش گفتم.  

و  نون  و  سُخت  کورومی  اسماعیل  ای  بّریِ  دلش  گفتم: 

 کشکی که داشت، بّرّش می برد

نون  بید،  خالی  خودمون  ی  سفره  عالم  قبلهً  به  گفتم: 

 خودشومی برد بّرّی ای کورِ بدبختِ بی کس.  

گفتم: حا ال تو که خودته ای قده مسلمون و همه کس می  

ی همه  دونی، دستت هم که ماشاهلل به دهنت می رسه، ا

تو چه کردی هاه،   که صاحبی، حاال  دنیارِهم  منال  و  مال 

 بگو؟  

هوار کردم سرش جلو دروهمسایه! ولی ای آدما، رو که ندارن 

دنیار  ی  همه  که  درازشون  زبون  و  خودشونن  ماشاهلل، 

 رِگرفته. 

هوار می کنه سُرم که حاال طرفِ ای پسرهً نامسلمون ضد  

انقالبت رِ نگیر که چشت روزخوب نمی بینه ها، بت گفته  

 باشم!   

کو، چش مو دیگه  گفتم باال تراز سیاهی که رنگی نیس کا 

 می خوای چه روز بدتریو ببینه؟ ها؟   

 چی بگم ننه چی بگم از بی وفائی روزگار. 

اَی خدا، خودت شاهدی که مو چه می کشم! دیگه اشکی  

هم که نمونده، چشامم که دیگه سوی سابقش ِنداره، غروب  

هم که شده ننه دریغ از یه شمع؛ شرمندتم ننه، چه بکنم؟  

 حجله ببندم؛ هی خدا هیچ هیچ.   دلم می خواست برات

خدایا اِی بندهً ناچیزت مگه چه گناهی کرده بید که ای طور 

که   میدم  قسمت  چراغ  شاه  ای  به  ها؟  آوردی،  بسرش 

 مسلمون بدی نبیدم که ای جور تقاص پس بدم!  

ولی خدایا خواست خودته و مای بندهً ناچیزهم گردن می  

ن بیچاره رو، از  ذاریم ولی اَی خدا خودت تقاص موی پیرز

ای نامردما که به اسم مسلمون ای همه بنده ی خدا رِ سر  

اِی جور جلز و ولز   می برن و دل پیرزن بنده ی خودت رِ 

 می کنن، خدایا از خیرشون نگذر، خدایا جزاشونه بده.  

 

ننه قربون او قد بلند باالت برم که کمرمو خم کردی، باس  

 م که ندارم.  برم، تاریک شده و چش و چار درستی ه

 هی... کاشکی منو جای تو کشته بیدن ننه. 

کیه؟   خاک  توئه،  خاک  حاال  بوسم،  می  خاکتو  خدا  اَی 

نمدونم. حاالُ چه فرقی هم داره، نه واهلل، گاسَم خاک یه بنده  

رِ. حتماً  ای خاک  بوسم  توئه. می  یه جوونی مث  خدایی، 

چی    قیامتی هس که تقاص مُنِه تقاص تو رِ پس بگیره ننه.

 بگم ...چی بگم ننه از ای نامردمی.        

 
 2010هاشمی ، سپتامبر شریفه بنی
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 هادی خرسندی 

 
 

 کلیه جوان و خدای مهربان 

 هادی خرسندی

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

 من دوتا کلیه داشتم 

 یکیشو گرو گذاشتم

 

 گرو که نه، فروختم

 جاشو بخیه دوختم

 

 درمونده بودم راستش 

 نونواهه پول میخواستش

 

 لباس به تن نداشتم

 یک پیرهن نداشتم

 

 کلیه رو دادم به دالل 

 دالل بمن تومن داد 

 

 شکم گرسنه خوشحال 

 تومنو دادم به بقال 

 

 گفتم که خرما میخوام 

 قدری مربا میخوام

 

 اردهیکخرده حلوا 

 گردوی مغز کرده 

 

 بقاله گفت کجایی؟ 

 چقده خوش اشتهایی

 

 نمیدونی که سرکار

 هستی بمن بدهکار؟ 

 

 این پولی که آوردی 

 وجه اوناست که بردی

 

 اون هفته شیر خریدی 

 کره و پنیر خریدی

 

 نیم من برنج گرفتی 

 یه دونه نارنج گرفتی 

 

 کمپوت سیب یادت رفت؟

 سُنبلُ طیب یادت رفت؟ 

 

 دریغ ندارممن که 

 دستِ بتیغ ندارم

 

 نسیه بفرما بردار

 مغازه مال سرکار 
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 دیدم خجالتم داد 

 اونجا نموندم زیاد 

 

 غمگین و درب و داغون

 زدم توی خیابان

 

 گفتم خدای عالم 

 ببین که در چه حالم 

 

 بر سر دریای نفت 

 کلیه مو دادم که رفت 

 

 بیا برس که مُردم 

 خودمو بتو سپردم 

 

 شدید لرزه گرفتم 

 قلوه گاهم تیر کشید 

 

 چشمه اشکو بستم 

 کنج دیوار نشستم

 

 یکهو صدا شنیدم

 یک آقایی رو دیدم 

 

 گفت پسرم نون میخوای؟ 

 سنگک و تافتون میخوای؟ 

 

 غذا و میوه میخوای؟

 شلوار و گیوه میخوای؟ 

 

 دالر میخوای یا تومن؟ 

 هرچی میخوای پای من؟ 

 

 از شادی جیغ کشیدم

 از جای خود پریدم

 

 گفتم خدا، چطوری .... 

 کمک رسوندی فوری؟ 

 

 قربون اون مرامت 

 دوستت دارم میخوامت 

 

 نگاه به باال کردم

 به روی آقا کردم 

 

 صورتش آشنا بود

 انگار خود خدا بود! 

 

 گفت منو یادت میاد 

 سه راه اکبرآباد؟

 

 گفتم شما محمودی؟

 دالل کلیه بودی؟ 

 

 گفت خدا خوبه باهات

 مشتری دارم برات! 

 

 تا بیشتر میدم چهل 

 دومی رَم خریدم! 
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 گفتم که مهلت بده 

 یک روزه فرصت بده 

 

 فردا برات میارم

 امشب باهاش کار دارم

 

 میخوام برم به خونه 

 آب بخورم شبونه 

 

 صبح ِ سپیده پاشم 

 خوب به خدا بشاشم

 

 تو بیا پیش از ناهار 

 یه مرده شور هم بیار 

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

 99تیر   2 -لندن 

 

 

 
 گرافیک مژگان محمدی 
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 حمیدرضا رحیمی 

 
 از میان مکتوبات فدوی 

 هفتگی  طنز نوشته های
www.hazl.com   

 ! در انواع زباله دان 

 دان   زـباـله ـفدوی ـتا آنـجا ـکه بـیاد دارد از مـیان زـباـله دانـها، ـبا  

اریخ، ا  بیش  و  کم  ـت ـــن  اوکراین   در  نیز  دیگری  نوع.  بود  آشـ

دارد که ملت،مســؤلین بی لیاقت و کفایت را، بجای   ســراغ

 2) عکس    ـپاداش ـهای نجومی،بوـجه زیر،در آن می اـندازـند

ای ریز و  (  3و ام ـه ه انواع اتـه ت آن، ـب اـب ه ـب البـت ت  ه مـل ـک

ــبّ ائمه ی طاهرین ،توهین به رهبری  ــت، مانند: سـ درشـ

ار عمومی،   ــوب کردن افـک ام ،مشـ ــؤلین نـظ ه مسـ توهین ـب

م، شرب مسکرات، حمل و استعمال مواد توطئه بر علیه نظا

.در حاشـیه عرض  ! مخدر ....متهم و بلکه محکوم نمی شـود

می کند که آن ملت ـشانس دارند که کارـشان با یک ـسطل 

آـشغال راه می افتد،لکن نیاز ما به ـسطل آـشغال، یکی دو تا  

 ! نیست

 

 

اری   ار   ـب ه دان ، و این ـب اـل ا نوع دیگری از زـب دوی امروز ـب ـف

د بنام  درهل نا ـش المی"ند آـش ته ی اـس ! اما     "زباله دان پـس

فیر داعش   نیز قـضیه وجه دیگری ته اـست که در آن ـس داـش

ور   ت که در یک کـش وطنی برای لحظاتی فراموش کرده اـس

غارت   اروپائی پیشـــرفته،مشـــغول اتالف دارائی های مردم

ــده ی ــت، و نمی تواند مانـند زمانی که در ام ایران   شـ اسـ

یمی ازسکنه کشوری را که زنان باشند، نادیده  القراء است، ن

 از دویچه وله بخوانید:  در این پیوند  بگیرد؛

دان نماینده پارلمان هلند هدیه سفیر ایران را به زباله 

 ریخت ! / تیتر

 و در ادامه ی خبر حیرت اثر :

و پاکت هدیه ارسالی سفیر ایران را در برابر دوربین گرفت  ا

ای ام که بستهو گفت: »من این پاکت را دریافت کرده

پسته در آن است.« کرول توضیح داد، این پاکت تنها برای  

فرستاده شده و زنان از این بسته دریافت  نمایندگان مرد 

ها را به سطل  اند. به همین دلیل من این پسته نکرده

 .. ریزیمآشغال می

 و طرفه اینکه:

یک کمیسیون مجلس ایران واکنش نماینده پارلمان هلند  

خواند و آن را  "زشت"در قبال هدیه کریسمس ایران را 

ها را تنها به  محکوم کرد. ازآنجا که سفیر ایران هدیه

نمایندگان مرد ارسال کرده بود، هنک کرول آن را به 

 دان ریخت  زباله

http://www.hazl.com/
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که دود فرمائید  نیست ارزیزیاده   

000000000000000000000000000000000000  

 عالج واقعه بعد از وقوع 

 

محترم   خوانندگان  که  گذارد  می   این  بر  را  اساس  فدوی

دارالخرافه  وقایع  جریان  در  ضدانقالب  که   هستند  اتفاقیه 

آن سراغ   در  را  ماجرائی   و  حادثه  بی  روز  توان  نمی  شوربختانه

گرفت. پروندهء برادران اما، قطورتر از آن است که فدوی حتا  

جان ورق زدن اش را داشته باشد! فلذا همین دو سه فقرهء  

اخیر را بعنوان مستوره با خودش مرور می کند تا رستگار  

 شود.

 ناوچه   به  "جماران"  ناو  موشک  شلیک  ماجرای  اما  و

ه بالغ بر چهل ربختانشو  که  گذشته،  یکشنبهء  در  "کنارک"

و   فدوی  ذهن  در  داشته،  نیز  زخمی  شماری  و  تلفات  تن 

سرنگونی   سناریوی  به  اختیار  بی  شما،  خود  احتماالً 

سرنشین آن نیز مورد عنایت    167هواپیمای اوکراینی که  

و   خورد!  می  گره  گرفت،  قرار  سپاه  سرداران  های  موشک 

العظما  اعلیحضرت  از  پرسش  این  گرفتار  فدوی  همینجا 

)ع(خامنه ای دامت تخریباته می شود که »تصدق تان  علی

   شود!، موشک های شما، چرا اینقدر بازی گوشند؟!.«

آن زبانزد   باری فدوی به اینجا که رسید، ناگهان خوفِ وقوع ِ

  "تا سه نشه، بازی نشه!  "گوید:   معروف برش داشت که می

دنبال سومی اش می گشت!   اش، فکر پریشان و داشت در

خوابی که برادران برایمان خواهند دید از چه قماشی می  که  

توجه   با  که  رسید  نتیجه  این  به  ادامه،  در  و  باشد!؟  تواند 

  اند،   افتاده  اتفاق   دریا  و  هوا   در  پیشین  فقرهء  دو  اینکه   به

  بعد !..  بدهد  رخ  زمین  در  باید   باشد،   سوم  فقره   که  فینال  پس

اختیار، آن را پیش از این   به  آتش  برادران  که  آمد   یادش  اما

و بعنوان تکلیف شرعی انجام داده اند! مراد فدوی، دستکم  

  گذشته،  آبان  در   هزار و پانصد مردم عمدتاً جوانی بودند که

 گذشتند... * ( ضپ)آقا حضرت ذوالفقار دم از

 پی نوشت 

ضپ: مسُتخرج از فرهنگستان فدوی، و مخفف ضاعف اهلل  *  

 ُپرستاته است!

 بپایان آمد این جوهر،شکایت همچنان باقی !..  

 واهلل الموفق والمعین 

 ترسائی  2020سنه ی  یّف از برجام الحرامالمُمی  21

 کتبۀ الفقیر کمتر از قطمیر، فدوی 

   بدرود  تا درودی دیگر،

www.hazl.com    
 
 

 
گرافیک مژگان محمدی 

http://www.hazl.com/
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 مذنبی   اسد 

 
 

 منتقد   لب   بوسیدن   نحوه 
 

 بوسیم  می را  منتقد لب ما   اطالعات: وزیر علوی

روز روشن و جلو  چونیکی را در بلوار کشاورز گرفته بودند 

چشم هزاران سواره و پیاده، زیدی را به حالت “فرنچ کیس”  

بوسیده. بی  و   می  و  عفتی  بی  انتظار  که  واقعه  شاهدان 

عصمتی در حد تیم ملی نداشته اند، به رگ غیرتشان برمی  

و آتش    110خورد و زنگ می زنند به گشت ارشاد و پلیس  

ی شنوند که با  نشانی و منکرات و بسیج و سپاه. و جواب م

هزار پلیس محسوس   70هزار گشت نامحسوس و    7وجود  

قاطعیت   با  نیز  ناجا  فرماندهی  ندارد.  امکان  چیزی  چنین 

استدالل می کند که درست است که هر ساعت هزاران بی 

کمر  به  بیل  مگر  ولی  دهد،  می  رخ  مملکت  در  ناموسی 

حکومت اسالمی خورده که کسی روز روشن جرأت چنین 

 پ اهمیتی نمی دهند.  شایستی به خود بدهدحرکت نا

ملت هم وقتی می بینند از مراکز کذایی بخاری بلند نمی  

رئیس   و  پایتخت  اخالقی  پلیس  دامان  به  دست  شود 

خداجوی آن سردار حسین ساجدی نیا می شوند و جهت 

چنین  دیدن  با  هایشان  برخی  که  رهگذرانی  جان  نجات 

جان به جان آفرین  صحنه ای از حال رفته و تعدادی نیز  

 تسلیم کرده بودند، استمداد می طلبند.

ناگهان پلیس امنیت اخالقی با توپ و تانک و هلی کوپتر و  

پهباد از زمین و هوا حمله می کنند )متاسفانه تهران به دریا  

وصل نیست واال شاید از دریا نیز حمله می کردند(. سرانجام  

پلیس  مرکز  به  الحفظ  تحت  و  دستگیر  امنیت   خاطیان 

 اخالقی در خیابان انتفاضه منتقل می شوند. 

لباس   و  جمعه  امامان  و  رهبری  بیت  و  مجلس  به  خبر 

شخصی ها و مجمع تشخیص مملکت می رسد و در کمتر 

کند.   می  صدا  مملکت  در  توپ  مثل  قضیه  ساعت  نیم  از 

مقام  بالفاصله شورای امنیت ملی تشکیل جلسه می دهد و 

ه ای از مردم می خواهد قضیه را صدور اطالعی  رهبری نیز با

 . کش ندهند 

*** 

طرف را با زیدش به شورای امنیت ملی می برند و قبل از  

هر چیز از آنان آزمایش خون و ادرار و تست الکل و تست  

به سر   عالم هپروت  تا مطمئن شوند در  هوش می گیرند 

 نمی برند. 

شورا  اعضای  است،  سرجایش  چیز  همه  بینند  می  وقتی 

ی تصمیم به بازجویی می گیرند و می پرسند که دسته جمع

 آیا این خانم نامزد شماست؟ 

 خیر. 

 خواهر شماست؟ 

 خیر. 

 مادر شماست؟ 

و از کوره در می رود و جواب می دهد مگر خل و چل ام  ریا

 که روز روشن خواهر و مادرم را وسط خیابان ببوسم! 

 می پرسند بی ناموس، پس چه نسبتی با این خانم داری؟

 طرف هم خیلی خونسرد جواب می دهد، هیچی! 

می گویند پس تا اعدام ات نکرده ایم بگو قضیه چی بوده و  

 ای. داد می زنند بدبخت حالیت نیست مملکت را بهم ریخته

طرف این بار با خونسردی بیشتری پاسخ می دهد ایشان از 

ایشان هم   بنده داشتم می رفتم  انتقاد کردند، یعنی  بنده 

آمدند. ناگهان این خانم بدون هیچ مالحظه ای  داشتند می  
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بنده هم شروع   است.  باز  زیپ شلوارت  آقا  بنده گفتند  به 

ایشان!   بوسیدن  به    نعل  به  نعل  بنده :  داد  ادامه  و کردم 

 محمود آقای چون ام کرده اجرا را اطالعات وزیر فرمایشات

  منتقد   های  لب  :فرمودند  تلویزیون  در   قبل  روز  چند  علوی

  هم بنده   و کردند   انتقاد بنده از هم  خانم این بوسید.  باید  ا ر 

 .بوسیدم را ایشان

و  رقم سفسطه  برای همه  را  خود  که  ملی  امنیت  شورای 

مغلطه از سوی فرد خاطی آماده کرده بودند، شوکه شده و  

با حضور مقامات عالی رتبه نظام به   پشت درهای بسته و 

پرداختند و سرانجام   بحث و بررسی و چند و چون قضیه 

جوان   که  کردند  اعالم  عالیقدر  مراجع  از  استفسار  از  پس 

خاطی باید به اشد مجازات محکوم شود چون عمل آن خانم  

هشدار بوده، نه انتقاد. 
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 عکس سانتیمتر/ برداشتی آزاد از روی یک  40در  40رنگ و روغن روی بوم/ :  یبهار ییک منظره
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 نعمت آزرم 

 

 

 در پارک مونسوی پاریس 

 پیراهن بلند حریر بنفش به تن داشت

 های آبی و قرمزای از رنگ آمیزة یگانه

 تنیده گوهرة مهربانی و شورش درهم

 با هم سرشته خواهش و پرخاش 

 هاش نوازش  کرشمه های رهگذران را و چشم

 پیراهن بنفش به تن داشت 

 از روی شانه تا نوک پا، چین و موجها افشان

 لغزان به روی پیچ و خم نرمتاب اندامش 

 وز نازکای پیرهنش آشکار زیر و بم پنهان 

+ 

 مُنسو 

 بالید زد و میگون خزان غوطه می های گونهدر موج رنگ

 زنان کنان و گامسان دیگر مردم به باغ تماشا  او هم به

 نگاهی از اتفاق به من داشتگاهی به ناز نیم

 آمیزگار پرسش و افسوس 

 اششناختمشناخت مرا، میانگار می

 های دورهای گمشده از سالاز سال

 انتهای ناشناختۀ تبعیددر کوچه های درهم بی

 با من به هر نگاه سخن داشت

+ 

 بینمنا گاه دیدم اش که نمی

ای بود ناشناس که هم را دوباره  آیا خیال گمشده

 دیدیم؟ می

 یا جلوة فرشتۀ جان وجمال که در ذهن شاعر است؟ 

 یا روح باغ بود؟ 

ریخت از افق و فرش روی چمن من ماندم و غروب که می

 داشت

 من ماندم و نمای و نگاهش که رفته بود

باال بلند دختر گیسوکمند که پیراهن بنفش به تن  

 !...داشت

+ 
 منسو( سی ام اوت  پاریس )پارک 

 

 
 گرافیک مژگان محمدی 
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 چند شعر از عسگر آهنین 

 
 

 مترسکی میان آفتابگردان ها 
 

 میان آفتابگردان ها 

 مترسکی بر پاست 

 که روی کالهش 

 پرنده ای 

 .ترانه های آفتابی می خواند

 2014ژوئیه  24

 

 ابری  
 چرا کنار پنجره ظاهر نمی شوی 

 از حال گل آفتابگردان 

 در این هوای ابری، بی خبری؟  

 چه روز گار غریبی  

  .خورشید هم سخاوت گذشته را ندارد

 2013ژوئن  23

 

 ... پیشواز

 سپیده که سر زد

 پرندگان بیدارم کردند 

 دریافتم که آفتاب 

 به قله های درختان رسیده است

 جز پیشواز تو 

 در ایستگاه رویاهایم 

 امروز، کار دیگری ندارم

 2019ژوئن  16

 

 بهار ناخجسته 

 زیر پل قطار 

 اخبار حادثه ها را 

 در روزنامه های قدیمی  

 می خواندم 

 عبور قطاری

 که از ایستگاه فردا می آمد 

 پرندگان بهاری را تاراند 

 .بهار ناخجسته ای بود

 2014ژوئن  13

 

 گرفته واژگان مه  

 با واژگان مه گرفته سخن گفتیم

 گفتیم و ُ هیچ نگفتیم

 چندان که عشق 

 در حجاب ماند وُ 

 روی آفتاب ندید 

 باری، چه جای شگفتی 

 که بوی گل سرخ هم 

 جان غمزده مان را 

 شفا نداد 

 2015ژوئن  12

 

 شب نوردی 

 ساکت تر از ستارگان 

 شب نوردی ام آغاز می شود

 باید گفت؟روشن تر از این با تو چه 

 2014مه  11
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 در ایستگاه جهنم 

 سوار قطاری شدم

 که در ایستگاه آخر جهنم

 پیاده ام کرد 

 ذهنم فضای جغد ها و شب پره ها شد 

 ذهنم فضای هر شبه ی کابوس

 اکنون جهان خوابگونه ی درون ام 

 محیط زندگی من شده است

 تاریخ، در این باره، چه خواهد گفت؟

 2016ژوئن  ۸

 

 جنگزده 

 کودکی 

 بر ماسه ها 

 خانه ای می سازد

 نیمه ویران 

 او،هیچگاه 

 خانه ی سالم ندیده است

 2020هشتم ژوئن 

 

 به یاد بیاور 

 به یاد بیاور 

 وقتی که روی نیمکتی

 تنها کنار خاطره هایت نشسته ای 

 آنجا کسی به انتظار هیچکسی بود 

 به یاد بیاور 

 وقتی که در پناه درختی 

 بارانی همزمزمه ی 

 آنجا کسی به انتظار هیچکسی بود 

 به یاد بیاور 

 این غربت مضاعف

 .بر هیچیک از ما روا نبود

 2014ژوئن  7

 

 

 پشت چراغ قرمز 

 در جستجوی آن گل سرخی، 

 که نقش آن همیشه راهنمایم بود 

 خود را به راه سپردم 

 در اولین چهارراه 

 پشت چراغ قرمز ماندم 

 گفتم: برای رسیدن به گل سرخ

 راهی به جز عبور از چراغ قرمز نیست 

 امّا کدام راه؟ 

 وقتی که شکّ چراغ قرمز سر راه است؟

 2013ژوئن  6

 

 مهمان واژه ها  

 کافیست تا صدای آن پرنده ی خوشخوان 

 از دور دست حافظه برخیزد 

 کافیست تا سرک بکشد آن گل خوشخند 

 پشت دریچه ات 

 دیگر نیاز نیست پی واژه ها بگردی 

 دیگر نیاز نیست بخواهی مهارشان کنی  

 آن واژه ها سراغ تو می آیند  

 آن واژه ها به میل تو می رقصند  

 تو میهمان جشن شاعرانه ی آنانی 

  .تا یک دهن آواز بخوانی

 2012ژوئن  5
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 فرانک احمدی 
 

 دستان گره خورده ی ما انگار که تپش  

 از یک نبض بود

 اگر که تاریکی در این اطراف 

 آوازی نخواند  

 با خرگوش های گریخته ی بازیگوش باد 

 .در گندمزارهای سبز

 که خود را بدزدند 

 ...از چشم شکارچی وهم 

 

 اسیر رویاهای دشت تبعید شده می شوم 

 کند  نمی   و زمان به من اشاره 

 کندو هیچکس به من اشاره نمی  

  که نشسته بودیم

 بر نیمکت حاشیه ی غروب یکشنبه 

 و سایه ام از میانمان برخواست 

 .و قلب مرا با خود در حرارت سینه می برد

  در تیرگی های پیاده رو

 .و دور شد از مرز تپش

 

 کسی در اطراف نیست 

 .که فراموش مان کند آن روز

 و زمان به خاطر نسپرد 

 که فراموش مان کند امروز را 

 ین هنگامهم

 که کالغ های نکوهیده ی گرسنه 

 نوک می زنند به بی خبری 

 .دانه های فراموش شده

 

  چهره ی ذهن ام را به تنه ی

 .درخت گردو بازگو می کنم

 آن چه را که هنوز نمی توانم بگویم

 .فراموش کرده ام

 و فردا را 

 که رویت نکرده ام  

 .به پیری باز می شناسم

 هراس ام از بیداری 

 .خال عقیم پهناوری این روز استدر  

 راههای جدایی 

  از روی لبان چون شمشیر  

 من راه می رود 

  .شود گرچه به کالمی تر نمی

 چکه می کند روی صورتم

 دو قطره شیره ی خنک درخت افرا 

 از اشتیاق کودکانه ی آسمان 

 و مرا به یاد خودم می آورد 

 اینجا نشسته ام 

 روی نیمکت رو به دشت 

 تکراری خانه ام و راه  

 و هراس رفتن ات

  و باز یافتن عطر بی قرارملحفه های چروک خورده ی

 .هماغوشی خمیازه های عصر

 بعد از تو به تنهایی از داالن

 رویای تن هامان می گذرم 

 و طعم طالیی پیکرهامان 

 .اغواگر نورهای جادو شده ی اتاق است

 به خنکی شانه هایم که بر می گردی

 .میان موهایم گریخته است بهار از  

 با عطر تنی تابستانی

 منتظر و شب زنده دار توام 

 اگر که زخم دل ام عقیق وار 

 .راهنماییت کند

 آیا بوسه مرا به تو می سپرد 

 یا بوسه ی تو مرا برگزید 

 تا معشوق من باشی 

 گندمگون و خنک 

 در سنگر سینه ی به طعم نمک و آب دریا

 و شفاف چون حباب دریا

 غیب می شوی که  

 در آینه ی غریب دلتنگی شعر

 در این دم که از اطلسی های خنک غروب 

 فقط خاطره ای دارم 

 که مرا می رساند 

  به آن زنی

 .که من بودم

 2020ونی  ی 4
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 افشین بابازاده 

 
 داغگاه 

 

 از همین جا

 آغاز شد 

 با پله هاى بلند 

 از مرمرهایى 

 . میتوانستى به تن مجسمه ها بپوشانىکه 

 هواى سرد و

 زیبا

 براى پیکرهاى به خواب رفته تنگ نبود

 تا تنهایى بى وزنى برف 

 در بخار گلویم 

 یخ بزند 

 لباسى از شن ها ى رقاص 

 در باد هاى 

 سرنوشت ساز 

 به تن مى رفت

 همانگونه که آوارها بر سر شهرها مى ریخت

 چهره ها را آرایش کند تا آرامش گردو غبار بروى 

 

 دستانم را به هم مى سایم 

 تا 

 هواى سرد زیبا

 آرزوهاى داغگاه را

 با تیرى در تاریکى 

 نشانه بگیرد 

***** 

 

 میدان هاى شهر 

 با همه مجسمه هاى بى آزار 

 کوچک و

 بزرگش

 .از من پرسشى نداشتند

 

 باز هم باز هم 

 اکنون بود که بر سر شاخه ها جوانه مى زد 

 هم باز هم باز 

اکنون بود که خشم زیر زمین را شخم کشت و کار واژه ها  

 مى کرد 

 بازهم باز هم 

اکنون بود که مزرعه ها پوشیده از انبار گندم را در چشم  

 گرسنه ها مى پاشید 

 

*** 

 

 از همین جا بود

 که

 ریشه ها

 نم ناکى اشک در خاک 

 را مى مکد 

 آه

 آه

 اى اکنون بمان با من 

 اینجا خشک سالى هایش 

 همین اقیانوسدر 

 داغگاهى را مى جوید 

 همان کف اقیانوسى که ناخداهاى بادبان شکسته 

 در جستجویش

 رفتند و 

 بازنگشتند
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 داغگاه 

 همین واژهاست

 و یا 

 سیاهى پر رنگى 

 که تنها در عبور ماشین ها با سرنشینانى بیمناک 

 در آن سرگردانى راه

 میان مرزهاى عاشق به باروت مى نویسند

 نقطه بى رنگ روى کاغذها از همین 

 از همین اکنون هاى پر معنى با زبانى غریب 

باید با قدم هایى آهسته از روى زار زار برگ ها ى پاییز 

 گذشت

 همین پاییز واقعى 

 با همه

 رنگ ها بى قرارش 

 اى نواى بازى گوشى هاى کودکانه

 اى نواى بازى گوشى هاى داغگاه 

 پاییز و 

 برگ هایش 

 پاییز و 

 هایش طوفان 

 در رنگ کندوهاى بى عسل با من مى سوزد

 آه

 نگاهى به این خاکسترها بى انداز

 نگاهى دور از

 یار و 

 معشوق هاى غزل هاى خسته و

 به خواب رفته 

 این قدم ها میان شعرى است

 در این پیاده روهاى ساده 

 پیاده روهاى بدون وزن و قافیه هاى فریب سماع 

 و پاسخ هاى ساده و 

 کدر

 یى از سر بى حوصلگىبه پرسش ها

 باران خشک سالى روى شانه هایت

**** 

 و این قایق در موج هاى سرزنش 

 و این دریاى خروشان با امواج جویده شده 

 و خیالى چنین دوباره 

 سراغ اکنون هایم را مى گیرد

 که چون گداخته هاى

 آتش فشان ها 

 از هنجره هاى 

 قال و 

 قیل

 آوازهاى فراموش شده 

 فوران 

 . مى شود

**** 

 ساعت ها 

 پشت به پشت عقربه ها 

 سرگرم جویدن 

 من و 

 تو

 مى باشند 

 و عشق

 بیش از این زانو نمى زند 

 و عشق

 بیش از این کنار دیوارها

 نمى ایستد تا با تیرى در قلبش قهرمان بیافریند 

 وعشق

 آغوش را با تو و تنها تو مى چکاند 

 همین سکته ى عقربه ها 

 بى حرفنعره مى کشد در گلوى آرام و 

 باز هم بردبارى

 بردبارى

 دوست داشتن و

 بسادگى 

 عشق را خواستن 

 و هیج و 

 هیچ

 بگذار همه شعر و تکرارهاى بى معنى اش

 در من و تو
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 از این سیاهى رنگین کمان

 در عکس ها از پشت گردن ها سرک بکشند 

 اینجا نه کوهى است 

 نه البرزى روى شانه هایت

 واژگون واژه ها سرازیر کاغذها کند تا بهمن ماه را با برف 

 تنها من 

 و تو

 در داغگاه اکنون ها 

 زیر این یخ ها ست که آب مى شویم 

***** 

 

 سایه هاى پنهان 

 نه زیر ابر ها 

 نه زیر مه

 در سایه من و تو

 دست به این جنایت ها مى زنند 

 بگذار آیه بطرى هاى سر ریز از شراب سرخ 

 و شاید 

 تفسیر 

 مستى ها 

 را قانع کند من و تو 

 آه

 اى گمان هاى سر به زیر

 دهان باز کنید 

 تا شاید 

 جوهر شک و تردید را ببینید 

 و در همین کاغذهاى سفید 

 استفراق کنید 

همچون مرگ خوردن و خوابیده که بسوى تک تک ما مى  

 خزد 

 وقتى به همین سادگى ناودان ها در باران زمستان

 شر شر مى کنند 

 و به ما مى خندند 

 این آتش درون را با صداى ماشه اشو ما هم 

 جدى مى گیریم 

 و اشک مى ریزم 

 : و تو اى عارف بگو

 چگونه چگونه 

 هاى و هوى چاه عرفان

رویاى زنده ها را روى بلندى ها به کرکس ها هدیه مى  

 کند 

 نگاهشان

 نگاهشان بکن 

 که دیگ جوشان

 این داغگاه 

 در سینه هاست

 در سینه هاى

 مست و

 منجمد

 در سینه هاى

 گداخته و

 مکث هاى طوالنى 

 

***** 

 

 بگویید تمام تنفگها کجایند 

 بگویید تمام باروت ها کجایند 

 تا نشانه بگیرم

 در این روشنایى 

 تا سنگ مفت و 

 گنجشک مفت 

 قمار واقعى را بیاغازو 

 هى تو 

 که با دو پاى خسته

 جوانه هاى زیر برگ هاى زرد را جستجو مى کنى 

 بیش از این باور 

 خوشى ها نیستبارآور 

 وقتى گرگ هاى وحشى گرسنه اند

 و ادم را براى إنسانیت نیست که مى جوند 

 گرسنگى در داغگاه روزها مى جوشد

 

 همچون که 

 خاکستر سرنوشت هاى ننوشته شده 
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 در کوره هاى سرد لبخند مى زند 

 

 آى دوست

 آى رفیق دیروزها

 بیش از این نیکمتى نمى بینم 

 تا بنشینم و 

شده را از هم باز کنم تا متن هاى بى  کاغذهاى مچاله 

 رقمش را بخوانم

**** 

 

 آنچه در این گام ها مى بینم 

 نه بردبارى است

 نه نردبان هاى خسته

 تنها چکمه هاى شاد را مى بینم 

 که بروى زمین مى کوبند و 

 از خواب بیدارم مى کند 

 شاید هم تفنکى بر دوش مى کشند

چیده شده از درخت و خشاب هاى تازه ى گیالس هاى 

 هاى پربار را رها مى کنند 

 لوله هاى تفنگها چکیده مى شود

 تا سرخى اش داد تاریخ را درآورد

 چه داغگاهى بهتر از خیال شادیى بى پایان

 

**** 

 آه هزینه ها 

 هزینه ها 

 از تک تک شما بیزارم

 همچون روز هاى خونین روشن است

 که خواهید آمد 

 همچون بهمن 

 بلند در استوره ها از باالى کوهى 

 و پسترهاى پیروزى 

 شعر را وارونه مى نویسند

 تا رنگها و 

 مشتهاى جوان 

 بروى واژه ها بکوبد 

 آه هزینه ها 

 هزینه ها 

 از تک تکتان بیزارم 

 بگذار بطرى هاى خالى شده 

 بت دهانى باز 

 در گلوى آزادى سرود بسازند

 بهتر از تمامى آیه هاى بازماندگان غریب ابراهیم

 هزینه ها آه 

 هزینه هاى جوان

 هزینه هاى میانسال 

 هزینه هاى پیر 

 به داغگاه 

 اکنون نگاه مى کنم 

 تا آواز بخوانم

 تا با شما و صداى شلیک خنده ها 

 رنگ گیالس و 

 تمشک ها 

 را در شراب بشورم 
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 احمد بروجردی 
 

 دوسر سود 

 

 گاهى 

 بى که چشم براه کسى باشى 

 پشت پنجره ات، چراغى برافروز

 درابهام تاریکى و بیراهه       

 کورسویى ناچیز     

 خورشید یقینى ست 

 براى رهگذران مردد          

 

 گاهى 

 بى که دلتنگ کسى باشى 

 روبه دوردست، چیزى بخوان 

 در توهم سکوت و تنهایى          

 زمزمه اى ساده                      

 طنین امیدیست                 

 براى منتظران خسته          

 

 از پیله ات بیرون بیا

 چراغى بر افروز و چیزى بخوان 

 عاقبت ، کسى خواهد آمد 

 وهمصداى تو خواهد شد 
 99  اردیبهشت    

 

 باد 

 

 آن که از باد کناره مى گیرد 

 تماشاگربر باد رفتن دیگران بیش نیست 

 وآن که تسلیم باد مى شود

 حقارت خود شهادت داده استبر 

 

 آن که باد را بر شانه مى نشاند 

 اعتماد دیگران را بر باد مى دهد 

 وآن که همسوى باد مى رود 

 روزى طوفان را به خانه خواهد برد

 

 آن که در برابر باد مى ایستد 

 از مرگ خویش خاطره مى سازد 

 وآن که باد را فرو مى نشاند 

 کوهى است که خاطره ها را

  پژواک داده است.
 9۸  آبان 
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 اکبر ذوالقرنین 

 
 

،  عال که در کارگاه شعرعیل نوریاتقدیم به استاد اسم

 ها را به ما آموخت.شعرک

 

 »شعرک« 

 ها با واژه

 ام همبازی

 بی عینک و  

 ویلیچر و عصا 

 خواهمنه نان می

 نه آب و نه هوا

 امنیازیُپر از بی

 آی عشق

 به شعرکی

 راضیم.

 

 قحطی 

 

 خوار از برزخی ظهور امام مفت

 تا دوزخی حضور بسیج و پاسدار

 زند گیج می

 مان اسیر سرزمینِ ویران

 های سنگسار و  در ستمُ نام گردنه

 های دارتیرباران و چوبه

 هشدار!

 ای تلخ قحطی زمانه

 سایه افکنده است 

 از هجوم شوم موریانه و ملخ 

 یرهبر پژمرده پیک

 دیده دیار این داغ

 

 شب شعر 

 به شب شعر من

 ای یار

 آیی  اگر می

 سبدی خالی خالی بردار

 ی احساسمشاید از مزرعه

 ای برداری ی خاطرهخوشه 

 

 آزادی 

 گل خواهد داد 

 گویمآزادی را می

 دانم کی؟ نمی

 ات را بردار تو دف

 روم پی نی من می

 

 »مرا ببخش« 

 نگذاشتند

 در آغوش تو بمیرم 

 مرا ببخش

 سرزمین اسیرم 

 

 کُشید« »می 

 اید به آسانی به نام خدا کشته

 مان رارؤیاهای

 گیاه و سنگ و خاک 

 آب و آدم و هوا را 

 کُشید فقط می

 کُشید ، می کُشیدمی

 دانید و نمی

 چقدر ناخوشید
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 »دروغ گُنده« 

 ای »آینده«

 آیی که هرگز نمی

 ای دروغ گُنده 

 کنم از تو دل می

 به »حال« 

 شوم پناهنده می

 

 »کم نیستی« 

 کم نیستی 

 ریشهاز این قارچ بی

 که با هزار پیچ و تاب 

 شکافد می

 دل سنگ و

 ی آسفالت را سینه

 تا رو کند به آفتاب

 

 های لیمویی« »شاهپرک 

 های لیمویی کوچکاین شاهپرک

 تر از پر کاه سبک

 تواند بچرخاندشان که نسیم نمی

 گیرندخاطره می نشان از عطر کدام 

 خوان این گونه شادان و ترانه

 بی هیچ هراس

 از تقدیر آسمان؟

 

 »تبعید عشق« 

 تبعید در تبعید است 

 این عصر »کرونا«یی 

 آی حضرت عشق 

 بگو کجایی؟ 

 

 »رهایی« 

 از انزوای »کرونایی«

 تا انقضای تنهایی 

 ای ُپر غوغا استزمانه

 برخیز انسانِ بامعنا 

 استها وقتِ قیامِ واژه

 

 نیایش زمین 

 الجزایر دردم مجمع

 ام راغرضهستی بی 

 بر خاکدان فقر 

 با مرض »تیفویید«

 خوار ـاین پلید آخوندِ روده   

 آغاز کردم 

 های جاری به کنارخُرده مرض

 از سرطان کلیه 

 نه سال و نیم 

 ی مغزم از سکته

 هفت سالی گذشته است

 ها و به بر شمردن افسردگی

 ام بارها ایستِ قلبی

 گردمبرنمی

 که اینک

 در بیمارستان »لیندس برگ«

 افتاده بر تخت جراحی

 ام ی امام آپاندیسبرای برداشتن چرکین عمامه

 امان از دردی بی

 گریزممی

 کنم و اقرار می

 ام به نیایش زمین خویشکاری 

 ـاین مادر ُپر دردم          

 با من اگر نبود

 کردم خودکشی می

 2016تابستان 
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 جالل سرفراز 

 
 خداحافظ   سالم   سالم            

 *به خاطرة آزیتا شرف جهان              

 
  ست درختی  فردا کن فرض

      بسیار  های  میوه با

 کال  های آبی با ست آسمانی درخت و یا 

     باز درهای   با  ست یی کوچه آسمان ای

 گذردمی باد در دوچرخه با  که  ست پسرکی کوچه ای

     بخشدمی درخت به را شالگردنش و

     فردا

 شاید  است رفته و است آمده  که فردایی همین

  خداحافظ  سالم  سالم              

       

     باشه خبرهایی باید  شهر این جای یه گفتم

    شب این جای یه

      داره  می ترنگ بیدار صبح  تا که صداهایی  و سر این جای یه

 کنی  باز را رادیو پیچ نیست  الزم  !  خیالش بی گفت

     بزنی  ورق را صبح روزنامۀ یا

 خبرها  ترین مرگ  حتا  نیست پنهان کسی از چیزی اینجا

 است  ایستاده ما میان  رسمی لباس با قاتل  

    باران و  دخترک میان شیرین نگاهی  حتا

 نیست  پنهان کسی چشم از  سمج فمینیستِ آن و تو میان

  خداحافظ  سالم   سالم                     

      

     نیست خبری هم  غرب شهرکِ در

    غروب  یعنی غرب
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   کم  سرعتِ با     چرخند می  هم  دور که  هایی اتوموبیل

    زیاد  سرعتِ با   کنندمی باد  و  بکس  خود دور که  هایی اتوموبیل

   خبریبی های میدان در شوند  می  فرفره  که  هایی اتوموبیل

 آقا  شده دِمُده دیگه هرویین و حشیش

   دید باید شیشه پشت از حاال

       خداحافظ  سالم   سالم                 

 

     گریه  هِرِ و هِر صدای   خنده کِرِ و کِر صدای 

   آیندمی فرود  که هایی  آسمان صدای

    غلتند  می آسفالت بر کراک کراک  که هایی  جمجمه صدای

 خوابیدین؟ چرا  شما   !   آقا  باشه  افتاده اتفاقی باید 

    روی می که خیابان سوی آن به سو این از 

    زند:  می  فریاد   و کند  می بیرون لیموزین   از را سرش هرزه پسرکِ

      ! ! بمیر آقا  دیگه بسه         

 یی  نشنیده را خبر آخرین هنوز که  وقتی مرد؟  باید چرا راستی و

 یی  مرده  وطنت در حاال که  تویی خود خبر آخرین که نکنه یا

  خداحافظ  سالم   سالم                     

     

   کردی خیس که  تمونتم   حسابی. مرد خوریمی سرما   !    بابا پاشو

    کنم؟ کمکت تونم  می   برسونی جایی  یه به رُ خودت باید 

 جانم  خوره نمی سرما  که مرده

 حرف. به ببندش گردون برش      برف رو کن درازش

 حرف  تو یا  برف  رو   است مرده  حکایت مرده

       خداحافظ  سالم   سالم                   

 

    گیردمی عکس   ها  نام از که سمج عکاس    مردافکن  زیبای شاعرة

    عریان های  نگاه   واجور و جور تابلوهای 

     جانم  باشه افتاده  اتفاقی باید    شود نمی  بند  سندلی روی که  فلج نویسندة

     ست؟ مهمی اتفاق خود زیبا چشمهای اینکه نه    البته

  آزادی کار   آقا کشه  می  هم  جاها همین به  عصیان کار

  بیرون بزنی  زندانت از و  باشی داشته یی  بهانه تا    بیفتی عشق  یاد به تا

   قرمز کراوات و  ادکالن و ِعطر  با

     براهه  دم و  دود ساط   اینجا بیا پاشو که برداری را تلفن یا

     چینی  اورکت با کنی  گره را ها   مشت یا

 کرده را خودش کار  که نگاهی  زندان به برگردی که  این یا

   هندی خوکچۀ عصیان    آقا دیگه عصیانه
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 ( هست؟  یادت    جانم  بودی گفته خودت)                   

 وللش بابا !    ولش   ولش                    

 

    زند  نمی حرفی یتبعید از و  شناسد، نمی را تبعید  کسی اینجا

 نیست بیش مفتی  حرف هم  تبعیدی شاعر

   * شیدایی  آقای  هنوز  یی زنده تو

 سوزد«   می دارد   ات   »خانه  کنندمی فکر  که هایی  مرده چشم کوری به

      بشناسیم رو همدیگه خواهیممی  تازه  ما     کاره اول هنوز

 لولند...   می  درهم عسل زنبور میلیاردها   مثل که   کلماتی میان

    خداحافظ  سالم  سالم                                    

    

  م برگشته آب ور اون از

    نشستممی سفره یه سر هفتیا و شصت از خیلی با  وقتی  یه   دونین؟ می

    چاک  به زدن. زدم می تیر  با نومو سایه  برادرا

   فهمن می خوب رو  هم  زبان درون های تبعیدی و  بیرون های تبعیدی  دونین؟ می

      نیستیم بیش  یی  سایه حاال که درسته

     بزنیم پیکی یه بریم  پاشو  خب! حاال  درسته؟   ما بیشتریم  سایه از   جانم نه

 یک دست جام باده و یک دست زلف یار  رقصی چنین؟    

 میانۀ میدان    کجا؟                       

     شه می شون چیزی یه غرب دخترپسرای  که نیاخیاب همین وسط

     شه می موعظه ممنوع کلمۀ  فقط  که جایی همین درست

   نه؟  مگه   دیگه همینه آزادی 

   خداحافظ  سالم   سالم                                       

      

  بانسی  زوئه   سی جای    رکنی جای   ست خالی شما جای فوگارد  اتول  آقای

 زد.   می   دلم به که یی شراره  جای

     داشتین؟ مالقاتی  ماندال  نلسون  با  که شنیدم

    کردیم  انقالب همین واسه   کنیم.   گریه دادن نمی  اجازه ما  به   دونین؟ می

   کنم؟ سالم کی   به   کنم؟ گریه  باید پرچم  کدوم پای حاال   من!   خدای آه

   چی؟ برای اصلن نکنم؟  سالم  کی به

 اند  نکرده  تعطیل را کار  ها موریانه فقط  که شب وقت این

       خداحافظ  سالم   سالم                         

 
 است   جنون  سرزمین  سرزمین  این

 اش  معشوقه بخاتر  که را بیرحمی حرامیِ  ببینید و  بیایید    پاز  اکتاویو آقای

 د کشمی بیرون کاسه از را کشدختر آبیِ چشمهای
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 کند  می  جاسازی هرویین کودک  شکافتۀ شکم  در که یکی  آن یا

  است دیوانه سرزمینی سرزمین این

 دوبوار  سیمون خانم

 سوزد  می زَنَک برای دلش  که آورد می  فرود کسی را بزرگ سنگ

 کامو  آقای ست تاعونی  سرزمینی سرزمین این

 سوزد می عرقِ  در که  هایی چشم جای    اینجا است تفاهم  سوء جای

 کنند  می  شلیک هوا  بی که  هاییانگشت جای

 شاملو آقای است دیوانه سرزمینی سرزمین این

 نرودا   آقای

 ببینید سنگفرش به را خون                    

 
 جالل سرفراز  

 13۸7 تهران. پاییز
 

* 
این متن یادگار یک شبگردی دو سه ساعته در خیابانهای تهران است. گروهی از هنرمندان و اهل قلم، به 

برای همیاری با    – دوست و همکار سابق من در روزنامۀ کیهانِ دورة انقالب    - کوشش آزیتا شرف جهان  

در یک گالری گردآمده    –شاعر و نویسندة نواندیشی که آن زمان در بستر بیماری بود    – زنده یاد شیدایی  

بودند. چه زیبا و چه مسووالنه. من یکی از تماشاگران این صحنۀ پرشور بودم، و حس می کردم که آنها هم  

ادشان  های وطن اند.حاال نه از خانم شرف جهان خبری هست  و نه از آقای شیدایی. ی  "غریبه"مثل من  

 بسی گرامی.  
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 معصومه ضیائی 

 

 تبعید 

 پوستی دارد

 تر از شب تیره

 ی بسته  هزار پنجره

 و دری

 که کلیدش را

 اندبه دریا انداخته

 

 کنم به شما فکر می 

 برای قربانیان فاشیسم  

 

 ها شب

 وقتی که خواب 

 شود آرزویی محال می

 آیند میو دردها و یادها 

 شود وقتی که سردم می

 اندازمو شالی به گردن می

 پیچم یا پتوی گرمی به خود می

 خواهدترسم و دلم میوقتی که می

 دست کسی را بگیرم 

 جویم  لرزم و تو را مییا می

 کنم وقتی به مرگ فکر می

 به عشق  تنهایی 

 به تاریکی و جنگ

 به فریادهایی 

 شوند که شنیده نمی

 امنه وقتی گرس

 اموقتی تشنه

 وقتی بیمارم و  

 نیازمند پرستاری و دارو

 وقتی شادم 

 کنم وقتی به فردا فکر می

 وقتی غمگینم 

 کنم هنوز هستمفکر میکه وقتی  

 منتظرم که وقتی  

 نگرانم که   وقتی

 تر از همیشه استجهان تاریککه وقتی  

 وقتی که هیچ امیدی نیست

 کنم به شما فکر می

 امیدها به آخرین 

 ها  به آخرین لحظه 

 وحشت و 

 نگاه ناباورتان 
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 هیلده دُمین 

 
 برو 

 ترجمه: معصومه ضیائی 

 

 نوشته 
 زنی آنجا که مرا شخم می

 ماند شیاری می

 

 ی من بر روی تونوشته 

 نقشی است بر شن

 باد شامگاهی  که

 پراکندش می

 

 

 برو 

 

 بگیر  آغوش در برو

 درختی را 

 برو 

 در آغوش بگیر درختی را

 برو در آغوش بگیر درختی را

 گرید درخت با تو می

 

 * نیچه اسب را در آغوش کشید

 در میدانی پر از انسان

 میدانی تهی از انسان

 

   اما هنوز تفاوتی بود

 اسب وجود داشت 

 کنیم امروز ما فکر می

 که انسان هم وجود داشت    

 اندیشندفردا دیگران می

 که بخت با ما یار بود

 نماها با این آدم

 با این دشمنان 

 نابرادرها    
 

این  *ا به  نیچه   رویدادشاره  فریدریش  که  زمانی  است: 

کرد، یک  فیلسوف آلمانی در شهر تورین ایتالیا زندگی می

اسب  ی،  چی خشمگینبیند درشکه می(  1۸۸9ژانویه    3)روز  

خورد،  را که به فرمان نبود و از جا تکان نمی  ی درشکه خسته 

رود، او را در  به شالق بسته است. نیچه به سوی اسب می

هایی زمزمه  گرید و در گوشش حرفگیرد و میآغوش می

دچار کند. میمی او  اتفاق  این  از  پس  که  پریشانی    گویند 

تا دم مرگ دیگر  زمان  آن    و از  ذهنی شدفروپاشی  روانی و  

اش  ی زندگیهای باقیماندهو سال  حرف نزد و چیزی ننوشت

برخی در واقعیت داشتن این .  گذراندسایشگاه روانی  آ  را در

 اند.  ماری او تردید کردهماجرا با شروع بی
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 میرزاآقا عسگری )مانی( 

 
 اآلخرة ، خالی الدنیا! 

  
 این مردم غبارگرفته چه می گویند؟ 

 این جا، با باورهای کاهگلی، در برج های بالد، 

 العرب تا میالد،  از برج

 ها  ها و مقبره  البالی دزدها، معمم

 چیستند؟ در پی 

 به من بگو این ها کیستند؟ 

  
 این خلیفه، با هزار و چهارصد چروک برپیشانی، 

 این همه چرکابه و حدیث و حادثه در سر، با

 خواهد؟ در خاورمیانه چه می

 خواهد؟ از خاورمیانه چه می

  
 این غدة سرطانی 

 با نام مستعارِ: »یاوه، یاوه، یاوه خالیق«،

 با این سرانِ سیاسی بی سر 

 با پنجۀ خونین مرجع و مفتی،

 با نیشخندی در ریش، و نیش زهری در کیش 

 با این لبخندهای تقیه ای، و »آیات قتال«

 میان دجله و فرات به دنبال چیست؟

 گویی او کیست؟  به من می 

  
 سیاه جامگانِ شام و عراق، 

 سبزپوشان کربال و نجف

 خونین جامگان دمشق و صنعا 

 جهادی، های معمم، مکال،  با گله

 با کلماتِ کژ مژ

 گویند؟   در قم و درحجاز چه می

 گویند؟  به من بگو چه می

  
 این امت کپک زده 

 این زائرانِ گریان،

 اند و مؤمنانی که از کتابی فرتوت بیرون ریخته

 های الهی، در بنغازی و صیدا این تفاله

 مویند؟  چرا می

  
 این جانیان مجنون در بغداد و قُندوز

 طالبانِ بهشتِ خونین در کویته،این 

 در قندهار و پامنار، 

 های بی هزاره،این هزاره 

 ایاین تازیانه خورهای حرفه 

 تر ایو شالق زنان حرفه

 در این سدة بیست و یکم 

 جویند؟  در شانزه لیزه و آمستردام چه می

 در لندن و مندن به دنبال چیستند؟ 

 به دنبال کیستند؟ 

  
 ای کاش بودم اما 

 اور کنید من از نسل میمون نیستم! ب

 از نسل اینانم! 

 از نسل گیجسران در والیات و آوارگان در آیات. 

  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ« هستماز قبیلۀ »

 پاشم، و همچنان که خاک برسر خود می 

 اندازم و شیار بر چهره می 

 بُرم و  چپ و راست سر می 

 از گرگ و فرقه و تریبون زاری کنان، در این جهانِ پر 

 ها، ها، بمب افکن  درهجوم ساته الیت

 های جهانی،  ها و اجالس موشک

 کف در دهان و سرهای بریده در خورجین 
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 ام های جهادی  میان صیغه

 کنم.  رقص شتری می

  
 از من نپرس:

 انسان صدر اسالم

 جوید؟ چه می در ذیل اسالم

 بوید؟! چه می

  
 اآلخرة«!»الدنیا مزرعۀ 

 کشی، زراعت من آدم

 کاشتم سرهای بریده، 

 ام خون، آبیاری 

 برداشتم نفرت و جنگ.

  
><><><  

  
 گویم!  به خود نگیرید هرآنچه را که می لطفا

 شما عاقل، من دیوانه!

 شما مؤمن، من کافر 

 شما طالی پاک، من خس و خاشاک، 

 اصال شما سکوالر دموکرات،

 من الت و پات! 

 بگویید اما به من 

 در »الدنیا مزرعۀ اآلخرة«

 های خون و   در تاالب

 سونامی جنون و

 های مجنون گله 

 جویید؟ چه می

  
><><><  

  
 دانم، اما من شما را نمی 

 در این کارزار و

 چپاول پایدار و 

 وارکشتار علی 

  
  جوی کوثر و                

 همجواری با ائمه و                

 جویم!  ام را می  هفتاد و دو حوری بهشتی              

  
01.06.2015 

  
 
 

 
گرافیک مژگان محمدی 
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 لیلی گلزار 

 
 

  پرسش 

  بودیم گرد هم آمده  

  فراخ   زمینی  سر در  

  ایستا بر قله هایی فراز

  چیره بر دشت هایی آباد

  هایی آبیو دریا  

  همراهمان ، شاعرانی با چراغ 

 و پیام آورانی عاشق 

  کنارمان مادرانی زیبا

  و پدرانی مهربان 

 همسایگانی نزدیک 

 و خویشانی در کنار 

 

 گرد هم امده بودیم 

  سفره ها مان باز

 کاسه هامان سر شار 

  کوزه ها مان لبریز

  و عجب آسان میرفت 

  غلتان و نرم روزگار

  مهربان بودیمچقدر  

  زندگی بود انگار

 

      راستی ، چرا قبیله ویران شد .....؟؟؟؟
 دردا نبرده سهم از خورشید بامدادی 

 جانی که بر نخیزد ازخواب بی سوادی 

 هر چند می برازد ، بر کله های بی مخ

 بر ماست تا بر آریم فریاد انتقادی 

 ما با تمام قدرت در کند و کاو و معنا 

 گله هاشان در ضرب و شتم شادی آنان و  

 ماییم در شمار تبعیدیان در بند 

 آنان کمر ببندند با پاس اشتهادی 

 انصاف می فروشند بی مهر و بی مروت

 خود را نمی فروشیم ، در اوج نا مرادی 

 بگذار تا بمانند در خواب تلخ غفلت

 بگذار تا بنالیم بی قصد و بی ارادی 

 آنان و کاسبی ها در کار گاو داری 

 پروردگان خویشیم در دوره کسادی 

 افشا کنند خود را با مشت های خالی 

 ماییم و شعرمان در سلول انفرادی 

 --- 

  چه جنگلی شده دنیا که ش اعتباری نیست

  جهنمی که مدارش به بر قراری نیست

 

  جهان که در همه حالی نشان الفت داشت

  به ظلم و ظلمت ذاتش ، نشان یاری نیست

 

  داستان غریبی ، زمانه افسرده ستچه  

  به فصل گل که رسیدی ، دگر بهاری نیست

 

  از آن فراز و بزرگی اثر نمی بینیم

  از آن گذشته بجز یاد و یادگاری نیست

 

  چه صادقانه به راه خطا خطر کردیم

  چه اشتباهی ، که این راه رستگاری نیست

 

  چنان گذشته به غفلت ، به حیرت و هیهات

  خوشی به روال زمانه جاری نیست  که سر

 

  ببین که با همه بیداد و بی سر انجامی

 بجز امید رهایی به سینه باری نیست
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 رباب محب 

  
 

 ترسمت دست نگیرد به قیامت تسبیح 
 جامی 

 

هایم آویخته    کتابی         بر بنِد رخت  

چیند های طوسیِ مهاجر می پرندههای ایرانی        از کلیشه  

 رهبرانی سرخ     در جینِ آبی.

 

هایش       همان تسبیحی باشد ترسم     مرواریدهای صدف دستمی   

 که مردانِ خدا را پیچیده در عبای ریا      به قیامت راه نبُرد. 

 

های زیرِ  های خسته    فرش هایِ بسته            پلکو آن کرور کرور کتاب

 پا 

های با طعمِ ریواس های بته جقه               اعدامنهآی  

 
 

کند هایم را ترش می تیری  مزه                                             

 

 

لرزاند      انگشت    ای از پوستم را می حاال که گوشه  

لرزاند                  چشم ای از پوستم را می گوشه  

لرزاند                    لب ای از پوستم را می گوشه  
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های فراموشی ست  ای دیگر          کلبهگوشه  

 

خنده  های خوش گیدیوانه     

های چوبین  باغِ مترسک      

لبخندهای تیغی  داغ               

نگاه  هایی بیهای آلبالوییِ چشمبنفشه     

های زردِ شکنجه         گیالس     

هایم   کبود. بر  شیشه                          

 

 و مخملِ پیراهنم که چترِ نجاتی نشد   

های سبز. الیِ این همه زمزمه                                                  

 

هایم بر بنِد رخت  

 کتابی  آویخته    

هایم  ی خندهاز مرده  

چیند.های سرخِ مهاجر می پرنده  

 

*** 
 

هایم قبل از فروپاشی چشم  

 

بینند    هایم        رؤیای پروانه می در ندیدن  

های زیرِ خاکستر.   های کودکی      آتشهایم         خوابدر دیدن  

های مریمِ مقدس   خوشبوتر از خاک     در این خاک  

روید.      و این پرچم است  های زمستانی می ریحان در تمامِ باغچه   

رود   وَ  حیرتِ هزاررنگِ مرا های سفید     با سه رنگ باال می بر تپه  

نویسد.   هایم می بر کاغِذ سیاهِ چشم   

 

های آبیِ سکوت  چکد           در رگِ خواباست     می بازیِ خون   

های تنگِ فراموشیپاشد        در سلولاست   می  عطرِ استخوان   

ی دهان و لب  های بسته زند      در دایرهبضِ ماهیچه است   کُند می ن  
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های مرا  وقتِ نگفتن   و رقصِ دست      که مستی   

کنند     در بادهای وحش  از بوی خوِش دویدن   گیج می    

هایی دارد         این انبوهِ سربیِ سه رنگ  از نهایتِ نبودنم         حرف  

بر چند برگِ هیوالیی.    در ساعتِ ندیدن        

 

پریده استای  لبدر این کنار        که تن پیاله  

زند.   ام          بال می های مردهای            بر گِردِ شمعپروانه  

 

*** 
 

آید به چنگِ غم دلم از ناله تنگ می  
آید که تار زلف تو دیرم به چنگ می  

 جامی 

 

رقصِ سایه   بر سنگ سکوتِ غریبی دارد                

زنگوله های بی ضربِ انگشتِ                     بر چهارگوش   

 زنگِ غریبی دارد               نگاهِ مانده      بر ردِّ پایِ آهو... 

 

- های »نه« خشکد     در حلقهجوهرِ انگشت  ولی  نمی  

هایم... ؟ گفتن  

چهار دیوارِ سیاه بکشم های برفیَم          پس     بیایم  گِردِ اِشراف  

 خیزی بگیرم            تا سقف                 رفی بکوبم   از استخوان   

 زیرِ پوست               آن باال...

های خشک وُ ترِ التماس کنم رستاخیزهایم را          ریشه   

 در نگاهِ مانده         بر ردِّ پای آهو... 

 

 این قافله       رکابداری ندارد 

دریغ  های بی و این بوسه   

زنگوله... های بی بر چهارگوش   
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   لوگْن  کریستینا 

 

 خداحافظ خوش باشی 
 

  عضو آکادمی   ،نویس سوئدیودرام  شاعر  -(2020  -194۸) 

)صندلی در(  14  یشماره  نوبل   شاعران   نسل  یزُمره  ، 

  البته  و  گیردمی  جای  «ترانسترومر  توماس»  از  بعد   سوئدی

  و  عناصر  هایشمتن  و  شعرها  در  او.  نسل  این  سرآمدان  از

  از  آکنده  او   زبان.  دهدمی  دستبه  را  خودارجاعی  اشیاءنگری

  مرزهای  به  گاهاً   که  است  کشورش  بومی/سنتی  های سمبل 

  بردن  دست  با   و  زندمی  نیش  نیز  خطّه  آن  سیاسی  و  تاریخی

 زا وحشت  ی خنده  نوعی  ریشخندوار،  موجود،  وضعیّت  در

  متأثر  زیادی  حد  تا  را  او  بتوان شاید  منظراین  از  و  آفریندمی

»دانست  « کافکا»  از   و  عاصی   شخصیتی  دارای  «لوگْن. 

  هایسال  اوایل   به  که  اششاعری  ابتدای  از  و  است  رادیکال

  ها جریان نهادها، تمامیبه گردد،برمی میالدی هفتاد یدهه

  از  و   تازیده   سوئد  دولتبه  نزدیک  ادبیشبه  هایشخصیت  و

 حساب به  عقایدش  ابراز  در   جسور  شاعری  همواره  رواین

  غربت  بیگانگی،   حسّ  از  سرشار  «لوگْن»  آثار  جملگی.  آیدمی

»ستدرونی  نداهای  و   طنز  با  آمیخته  پوچی  و   ،«تنهایی. 

  هستند  او  آثار  تماتیک  عنصر  سه  «مرگ»  و  «زنانه  هویّت»

  بارهاین  در.  است  فردمنحصربه   و   بارز  شعرهایش   ادبیّت   در  که

  ترسِ: نویسممی موضوع یک از فقط  من: »گویدمی خودش

  دادندست  از  ترس  حتّی  و  ها انسان  دادندست  از  عظیمِ

  «.است من  هایمتن موتیفِ  یگانه این. خودم

 لوگْن   آثار  داردامنه   طرزیبه  که  -  ادبی  منتقد  -  آرنالد«  »ژان

 رئالیسم   تفسیر  و  شرح  در  او  است  معتقد  کرده  خوانش  را

  خاطرات او. دارد را خود خاص  یشیوه گیروزمره و روزمره

  هم  در  اگزیستانسیالیسم  و   ابزوردیسم  با   را  کودکی   تجارب  و

  ماندگاردرون   خودنوشتِ  ایگونه  سانبدین  و   آمیزدمی

 .کِشدمی آغوش در را ها واقعیت که  دهدمی دستبه

 
کریستینا شعر  دفتر  آخرین  از  »خداحافظ    قطعاتی  لوگْن 

 خوش باشی«

 

 به سکوت محتاجم

 و به تنهایی 

 و به یک لباسِ خوش فرمِ زبان.

 من به یک راز محتاجم 

 ی سنگیِ واقعیت. و به پایه

 

 حاال  

 ی من بیرون کشیدنموظیفه

 های خودم است.از میانِ جمله

 

 زیستن   کنار آمدن با اندوه است.

 اگر این را نفهمی 

 هرگز شادمان نخواهی شد.  

 

* 

 

 اش دارد.اندوه  نیلوفری بر دریاچه

 آنجا تقاضای اقامت خواهم کرد  

 و نگاهم را در سرزمینِ حفاظت شده 

 خواهم دید 

 ام  میان بازندگی

 و من. 

 

 و سپس شما سالح را از من خواهید گرفت 

 دستانم را برهم قفل خواهید کردو 

 و چشمانم را خواهید بست

 و قفس را خواهید گشود

 ی پرواز  ام اجازهو به پرنده

 به واقعیت خواهید داد.  
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* 

 

 افتد. آویزد   میآنکه به چیزی نمی

 همیشه پای صحبتِ مرگ در میان نیست.

 ی مغزی   کافی است.گاهی  یک ضربه

 خود.ای از و تصویر پاره

 

 

 های ورزشیافسوس که فقط تیم

 باشگاهِ هوادار دارند.  

 

* 

 

 خواهم این دنیا را ترک کنم. نمی

 خواهم این دنیا مرا ترک کند. نمی

 ما دموکراسی داریم. 

 های این دنیا دهم که زنده من برای این رأی می

 مرا تنها نگذارند.  

 کنممیدر صورتِ رد شدنِ این پیشنهاد بدین وسیله تقاضا  

 اقلیم مرگ بالفاصله مذاکره با سفیر 

 آغاز شود.

 خواهم در وطن خودممن می

 کیفر شوم.

 برگردان رباب محب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گرافیک مژگان محمدی 
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 رضا مقصدی 
 

 
............ 

"سایه "ای بوی تو در هر غزل ِ سعدی وُ    

 

گُلبوسه ی گیالسگُلدسته ی دل ، هستی وُ   

. من با تو چنانم که چمن ، با نم ِ باران  

. با چشم تو هر آینه ، با آینه هایم   

الن !  در باز کن ! ای صبحدم ِ تازه ی گی   

                                 
! لبخند زنان ، شعر ِ تر ِ جان وُ تنم باش  

  

"سایه "ای بوی تو در هر غزل ِ سعدی وُ     

چمن وُ یاسمن وُ پیرهنم باشعطر ِ  !   

 

 ای شادی ِعزیز! 
 گفتی : سالم. 

 گفتم : درود برتو که از آه وُ آتشی .

 کاینگونه در ترانه ی من، شعله می کشی. 

 گفتی : که از تبار ِ تپش های تازه ام 

 دستم به سوی سبز ترین ساقه می رود 

 تا آن بهار ِ دور، برایم بَر آورَد  . 

 عاشقانه ، تمنای من شده ست .آغوش ِ 

 شعر ِتو از برای دلم  پیرهن شده ست.

 –گقتم : بیا تمام ِ تمنای تازه را 

 در جان ِ من بریز ! 

 ای شادی ِ عزیز! 

     

 

 عصر   5یکشنبه  

 
  گفتم:صدای پای تو در من، شناور است

 .عصر5همواره در طراوتِ یکشنبه، 

 

 گفتی: برای این دلِ بی تاب مانده ام

 ! این بار، عاشقانه ترین حرف را بزن

 

 ! گفتم:بیا دوباره بیارا

 .عصر 5جانِ مرا به خلوتِ یکشنبه، 

 

 گفتی: اگر ترانه سُرای سپیده ای

 .باید غزل، همیشه غزل، در تو بشکفد

 

 گفتم : که در برابرِ چشمانِ عاشقان

 .عصر5آن واژه ی در آتشم، یکشنبه، 

 

 ! می دهی  ،ی که بوی ماه ا 

................... 

  در کدام شب

 نطفه ی تو بسته شد؟

 ! می دهی ،ای تو! ای که بوی ماه  

 

  آسمانم از ستاره ها تهی

 .روزهای من، کبود بود

  رود هم برای برگهای من

 .حرفِ تازه ای نداشت 

  ناگهانه ات چه خوش نشست  د ِناگهان، سرو

 .برمن وُ همیشه های ریشه ام 

 

  م به خاکام دانه های گند

 .سبز نیست ؟ چه باک
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  مرا  ی ِمن به این خوشم که آرزوی آب

 ! می دهی سایه ـ روشنت پناه ، زیر ِ 

 

  باورم چشمِ باغِ ِ  ش ِپی

  دوستی، شکست وُ ریخت

 .تف های من نشستکِ ن ِ خنجری دوباره آمد وُ میا 

  خواستم که بگذرم زسیب

  تلخ بگذرم هرانارِ تازه ،نار ِوز ک

 ! بلخ ر ِدستت ای بها

 . سیب را به سمتِ من گرفت 

 

  سرخوشی ست در مشام ِ منطر ِ ع 

 .عطرِ روشنایِ صبحگاه

  مرا فرو گرفته است  ق ِعاشن ِ درشبی که جا

 ! فرش کن  تازه،نور ِ راه را به  

 ! می دهی ،ای که بوی ماه  !ای تو

 
  جمعه

 

 روز جمعه راه می روم

 .روی لحظه های درد مند 

 ...روی خاطراتِ خم شده به روی آه

 
  .روی ماجرای جانِ سرکش ِ جوانه ای که تازه ریخت

 
 .روی دلشکستگی ِ یک ترانه ی سیاه

 .روی بوسه های گمشده به چهره ی ملولِ ماه 

 
 بی سبب نبود 

 "فروغ"جمعه ی 

 .ساکت وُ شکسته وُ کبود بود

 
 .چون کبودِ واپسین دم ِ ستاره ای که بی کالم مُرد

 -یا دلِ کبود من که ناگهان

 .بی سالم مُرد

 

 رباعی 
 

 ازسبز ترین جای وطن آمده ام . 

 با خاطره ی چای وُ چمن آمده ام .

 

 مضمون ِ زُالل ِ روزگارم عشق ست

 در باز کُن ای سپیده ! من آمده ام . 
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 مجید نفیسی 

  
 

 پنج شعر کرونایی 

 نوبت خود در انتظار  
 

 نشینیپس از دو هفته خانه

 رومدم دوباره به خیابان میسپیده

 نوردی. برای پله

 

 اند پلکان را تخته کرده

 هیچ کس در خیابان نیست

 و تنها باد با برگها حرف میزند. 

 

 آورم که در تهرانآن سال را بیاد می

 یک به خاک افتادند بهرفقایم یک

 شدند گوری خاک هیچ سنگو بی

 در گورستان کافران.

 

 یکم صادق بود

 که لبخندی دلنشین داشت. 

 با عزت سر خاکش رفتم. 

 دوم عزت بود 

 که چشمهایی پرشور داشت.

 با حسین سر خاکش رفتم. 

 سوم حسین بود 

 که دستهایی توانا داشت. 

 

 دیگر سر هیچ خاکی نرفتم 

 ی دیگر گریختمای به خانهاز خانه

 گذشتم. و سرانجام از مرز 

 

 اما اینک ازین ویروس جهانگیر 

 توانم گریخت؟ به کجا می

 این بار باید در خانه بمانم 

 و نوبت خود را انتظار بکشم. 

 

  بیستونهم مارس دوهزاروبیست     

 

 

 کالغان بهنگام کرونا 

 

 خوانند. چکاوکها می

 نالند. کبوترها می

 پس کالغان کجایند؟ 

 

 هر بامداد پیش از کرونا 

 پیچیدموقتی از کوچه به خیابان می

 زد: کالغی جار می

 آمد! آمد! "

 "با عصای سفیدش آمد!

 رسیدم و چون به بولوار می

 که چونان چارباغ اصفهان

 درختانی کهن دارد 

 دیدم که همنوا کالغان را می

 نوازند. را می "مرغ آتش"آهنگ 

 

 کالغان باهوشند.

 اندآنها دریافته

 اند خالیکه خیابانها 

 ماشینها خاموشند 

 اند.و دکانها بسته

 پس برای شور

 اند.از شهر رفته 
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 مهراس! 

 جای آنها را

 کرکسها نخواهند گرفت. 

 

 بیستوپنجم آوریل دوهزار     

 

 صورتک 

 

 به شیدا    

 

 اگر مادرت کنارت بود 

 ساختبرایت شمشیری می

 به درازای شش پا 

 تا آن را بدست گیری 

 واهمه از خانه بیرون روی.بیو 

 

 اما اکنون

 برایت صورتکی فرستاده

 ای ی پنبهاز دو پارچه

 پوشاند که بینی و دهانت را می

 و با دو بند کفش 

 شود.پشت سرت بسته می

 

 آورداو شبهایی را بیاد می

 توانستی نفس بکشی که نمی

 نشستیپشت دستگاه بخور می

 رفتی و به جنگ غولی می

 پایش راکه 

 ات گذاشته بود.روی سینه 
 

 بیستوشانزدهم آوریل دوهزار 

 

 ی ثابت دوچرخه 
 

 به نفیسه     

 

 این روزها از ترس کرونا 

 نشینم.من هم چون تو خانه

 روم روی نمیدیگر به پیاده

 زنم بل در ایوان رکاب می

 ی ثابت ی کهنهبا یک دوچرخه 

 که امروز مرا با خود 

 . بردبه شهر کودکیم می

 

 سالگی یک صبح جمعه در پنج

 ای کهنهبا یک چرخ کرایه

 آخرین کودک کاروانی شدم 

 که از کودکستان پرتو

 زد. سه پل رکاب میوتا سی

 آنجا تو با خانواده 

 توی دوج قدیمی 

 منتظر من نشسته بودید

 تا با هم به باغ رویم. 

 

  امروز من با کاروان نیستم

 و تو هم منتظر من نیستی 

 همه شادم با این  

 که این چرخ ثابت 

 رساند. مرا به تو می

 
  بیستو هژدهم آوریل دوهزار     

         

  بگذار بیرون روم!

             

 بگذار بیرون روم! 

 امروز یکشنبه است 

 تنها روزی که در هفته

 رومبه هواخوری می

 چونان یک زندانی 

 زنم. و در را محکم بهم می

 

 دم استودودبیهوا 

 خراشندماشینها روح را نمی
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 و چکاوکها با من 

 پایانند. در گفتگویی بی

 

 ایستم کنار گلی می

 دانم. که نامش را نمی

 بوسم. شوم و آن را میخم می

 شوند. دستهایم خوشبو می

 

 ست زیستن: چه موهبتی

 برداشتن پاها, 

 تکاندن دستها, 

 چرخاندن سر,

 بوئیدن, دیدن, شنیدن,  

 چشیدن, سائیدن. 

 

 از پشت صورتک 

 گویم می "صبح بخیر"

 به زنی که دارد 

 دهد به گلهایش آب می

 کنم و آرزو می

 که با شلنگ آبش 

 سراپایم را خیس کند. 
 و بیست سوم مه دوهزار    
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 اسماعیل نوری عال شعر از  9

  
 خیاط برف

 چه ناگهانه 

 ستاره ماه و  

 میزبان مسافر خسته ای شدند  

 که نام مرا   

 با خود می برد.    

 راهدیدم که 

 پیش تر دویده است  اوهمیشه از 

 ، شو خستگی، پشت سر

 سایه به سایه،   

 می نالد و می آید    

 در دست خشکیده  با گل سرخی -

 و کلیدی مه گرفته

 شا که بر گردن 

 . ثانیه ها را می شمارد  

 

 پس می ایستد و  

 و  می رسد اوستگی به خ 

 او می گذرداز            

 تمام نشده، گم می شوند  ها، راهو 

 

 با خود می گوید 

 و  چه زود شب شد

 ند.در باد سپردنشسته به اللهء  خورشید را

 

 را می بیند  برفو آنگاه عروس  

 شبانه که

 چتری سیاه را 

 به خاطره ای گم شده می دوزد. 

 

 2014مارس  9دنور ـ 

 

 از پشت پرده 
 

 هنوز پشت پرده ایستاده ام

 حیران نوزادی که می چرخد و 

 ضربه می خورد     

 تا به گریه بیافتد.    

 ایستاده ام

 با شمشیر چوبینی 

 که می تواند ماه را دو تکه کند 

 و در قلک اوهامم بریزد. 

 

 را می بُرند  ناف اش

 با قیچی لکنت و ترس 

 زدهآنگونه که کلمات خون 

 سقف را می شکافند 

 اما به آسمان نمی رسند. 

 

 مثل برفی شده ام  

 که فرود می آید 

 تا زخم کوچه ها و خانه ها و درختان را ببندد 

 و قابلهء پیر و کور را وادارد

 تا برای زمستان  

 از بند ناف ها                           

 باالپوش گرم ببافد.    

 

 آنگاه 

 سکوتی سپید
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 پر گشوده در آفاقکفنی 

 و من  

 که چون سپیدی دیفتری خاموشم    

 آنسان که پستخانه حتی          

 آدرس ام را فراموش کرده است.   

 

 2015نوامبر  3

 

 ترانهء شیری 

 

 ترانه ای می سازم

 بن بست می رسد بهاز این کوچه که 

 و در برابر دیوار بلندش 

 خستگی ها 

 تا آسمان را 

 شادی از رنج و  

 . دنن می کناستاره بار 

 

 ترانه ای می سازم

 ی کتاب   پایان زدهء از فصل

 درختان برگ هایش برکه 

 می سازند و جوانهء بهاری 

 قصه هاشاناز البالی 

 نده یکودکان آ مانهءآواز شاد

 صبحگاهی لبخند می زند.  ابهام مخمل واربه 

 

 ترانه ای می سازم

 از این شامگاه 

 خفته است که در محاصرهء سحر 

 و کاسهء چشمان اش

 را  پروانه های رنگین

 دامچالهء تماشا می کشاند به 

 

 ترانه ای می سازم  

 ی دلخواسته از تسلیم

 در برابر زمینی دهان باز کرده 

 شیرم دهد  تا گیرد می  پسم  که

 

 ترانه ای می سازم

 آینده از این سویش فرو می رودکه  پلیاز 

  یشو از آنسو

 گذشته کهنهء در شوالی

 کوبدمی  ی صبوربر تخته سنگ ها

 

 ترانه ای می سازم

 کلیدهای خاک گرفته از

 بر نُت های زنگ زده 

 کفش های پوسیده  از

 بر صحنه های رقص

 

 با گل سرخی میان دندان هایم و 

 به آسمانی در اعماق زمین 

 پر می کشم. 

 2016مارس  19دنور ـ 

 

 عاشق باد 
 

 نمی بینم اش 

 اما می آید و 

 بر کاغذهایم می وزد  

 رد پا می گذارد    

 و می رود         

 عطرش را در دریا وا می نهد 

 رنگ رخسارش را به قطارهای غریبه می سپارد 

 پوست اش را 

 مثل جلد سلطان گل زرد 

 در آتش می سوزاند   

 و من به اجبار 

 هفت کفش و هفت عصا را 

 در آرزوی سفر 

 به توفان می سپارم
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 ست که به بودنش گواهی می دهد تنها پوست من ا

 چرا که چون شعری می خوانم

 شتابان می وزد و در آغوشم می گیرد

 

 حاصل عاشق باد شدن

 جز این         

 چه می تواند باشد؟    

 

 2019ژانویه  26 -دنور 

 

 رقص 
 

 مثل برگ کنده از درخت

 رقص می کنم   

 ... به ساز باد    

 و دور بادِ شامگاه دیر

 آرزوی دور دست من زمینِ  از سرِ

 می وزد به دشت های صورتم

 روی دوش نازک اش 

 تا ستاره می برد مرا 

 می پذیردم به دوستی 

 می شود ندیم مشفقم  

 می نوازدم به مهر 

 خنده می زند به وسوسه 

 بوسه می زند به چهرهء شکسته ام 

 

 در وزش، صدای رستن همیشه می شود

 در خرام مهربانه اش رفیق عزلت من است

 در خطوط روشن اش امید 

 در صدای نرمش اش نوید 

 در محبت اش

 هزار باغ را 

 ریشه می شود و رفیق  

 

 مثل برگ کنده از درخت

 رقص می کنم   

 ... به ساز باد    

 

 201۸ژانویه  2۸

 

 باد مشرقی 
 باد مشرقی 

 با چه رعنائی 

 کتابم را می گشاید 

 واژه های بیهُده را خط می زند 

 کند بر بعضی مکث می 

 گوشهء یک صفحه را برای بازگشت تا می زند 

 و کنجکاوانه به دنبال دلی می گردد که  

 حس های گریزان اش را بر کاغذ نشانده است. 

 

 از او زاده شده ام 

 با او به دبستان رفته ام

 با او از کوچه های جوانی رد شده ام

 و اکنون، در آخرین وزش اش حتی 

 با من به مادر زمین بر می گردد 

 

 می دانم 

 فردا هم 

 نشسته بر بال آرزوهایم می آید 

 اطاقم را معطر می کند 

 و چون مرا نمی یابد 

 در کنار خیاالت جا مانده ام  

 بخواب می رود... 

 

 2019مارس  17 -دنور 

 

 روز مادر 
 بادِ بهارِ تازه رسیده 

 پستانک سپید شکوفه های وا نشده را

 در دهانم می گذارد و مژده می دهد

 روز مادر است... که 
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 اما کجاست 

 آنکه مُهر شاهانه را 

 در جیب پدر یافت و    

 بر شناسنامهء من کوبید   

 آنکه سوار بر اتوبوس های صبحگاهی 

 به سوی ماشین تحریری شتافت

 که شعرهای مرا 

 بر کاغذهای سپیدش   

 مرور می کرد   

 

 نگاهش کنید! 

 جوان و چابک 

 عکس می گیرددر راه خانه می ایستد و از گل ها  

 چه زیباست در لباس پرسه زنانِ صبحگاهی 

 چه رعنا است

 وقتی می خرامد و  

 به معشوقی نیامده می اندیشد   

 

 مرا به زیر پستان هایش می گیرد

 و با ترانه ای کهنه خوابم می کند 

 از الی پلک های خوابزده

 سپیدی پوست اش را می بینم 

 که مثل عشق 

 در باد می لولد و 

 های سپید تسلیم راپرچم 

 به دست مسافری آمده از جهنم می سپارد 

 

 روز مادر است و من 

 هنوز به دنیا نیامده ام. 

 

 2019فوریه  26  -دنور 

 

 یگانهء صد چهره 

 ببین! 

 میان آسمان و زمین ات

 میان روشنائی و تاریکی شب و روزت 

 میان ابرهای گره خورده ات

 میان بادهای عبیرآمیزت 

 دل من است که 

 در لحظه های تاریخی  

 می کوبد    

 و من 

 برای اینکه بمانی  

 شقیقه ام را 

 داده ام  تاریخ به صبح روشن

 و چشم هایم  

 -  مراقب تو -    

 خواب ندارند...   

 

 تو سخن می گویم  باهمیشه 

 از آفتاب ات

 که از خراسان می آید 

 و ابرهایت 

 ،که مخمل مازندران در آن جاری است

 ستاره هایت 

 ،بار می رخشند شب کرمان هزارکه در 

 خلیج ات ماسه هایخطوط خیس 

 ، ا دریاستبوطن  راستینکه مرز 

 کوه های غربی خاک ات و از صفوف

 که صبحگاهان 

 به پیشوار سحر می روند  

 شانو در رگان آبخیزان   

 می چرخد توسرود دلنشین   

 

 !که من یگانهء صد چهره ام ببین

 تیره  های با پوست

 زاغبا چشم های 

 سرخ  گیسوانبا 

 درهم رفتهبا ابروان 

 و با لبانی 

 سرشار لهجه هائی شیرین   
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 که از هزاره های بلند می آیم 

 

 غریب رنج دیدهء استاده بر غرور !وطن

 رفیقان ما است که خاک ات سرشار استخوان  !وطن

 بمانم بهر کجا که 

 بهر کجا که بمیرم 

 .همیشه جایم در توست

 

 201۸جوالی  11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تان خواهم رفت! آکریلیک روی بوم و قاب چوبیمادر عزیزم: از آفتابتان آمده ام و تا روشنیبا یاد پدر و 
 2019متر، دورتموند / آلمان سانتی 110در  90
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 1993سانتیمتر/ آلمان  ۸0در  100با خود برد. »آزادی«اش نام نهادم! نام اثر: از یادهای دور/ رنگ و روغن روی بوم/ از گردش رؤیا که بازگشتم، رفت و دیگر ندیدمش، زان پس غمی که مرا 
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 وگو گفت 
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 وگو با بهرخ بابایی نژاد در گفت ناصر رحمانی 
 

 
نژاد با بهرخ بابایی، بازیگر، کارگردان و  گفتگوی ناصر رحمانی 

 سرپرست »فستیوال تئاتر ایرانی در کلن«، آلمان 

 

عزیز   ناصر:  شما   ، بهرخ  مستمر  تالش  از  سال  پنج  و    بیست 

بیست و پنجمین فستیوال تئاتر ایرانی کلن دیشب به    گذشته. 

و من خوشبختانه در فستیوال امسال حضور داشتم    پایان رسید 

برنامه  مجموعه و  دیدم.  را  و  ها  رنگارنگ  و  متنوع  بسیار  ای 

مختلف  موضوع   کارهای  بسیار  با  کارهای  از  متفاوت.  های 

کنم تو بهتر  تا کارهای آماتوری و ضعیف. و فکر می درخشان  

ی توانایی تئاتر تبعید  دانی که این مجموعه، مجموعه از من می 

ها نزدیک به چهل سال  که ما ایرانی   ای با توجه به تجربه   است. 

داشته  مهاجرت  و  مختلف،  تبعید  فرهنگی  نهادهای  و  ایم 

ها، نشریات گوناگون،  مجله ها، ها، انتشار کتاب ها، کانون انجمن 

اند.  ها به وجود آمده های تئاتری مختلفی که طی این سال گروه 

و   تبعید  در  که  مشکالتی  و  امکانات  عدم  دلیل  به  عمومًا  و 

می  تحمیل  ما  بر  نتوانسته مهاجرت  و  شود،  بیاورند  دوام  اند 

. ولی فستیوال شما توانسته بیست و پنج  عمرشان کوتاه بوده 

یاورد و یک تماشاچی قابل اطمینانی به وجود آورد  سال دوام ب 

توجه به این که   آیند. من، با که همه ساله به این فستیوال می 

ام کار بکنم و مشکالت موجود  ها کوشش کرده در تمام این سال 

را به حداقل برسانم، آن هم در مقیاس یک گروه نه در مقیاسی  

ت شما قابل ستایش  اید، باید بگویم که این هم که شما توانسته 

خواهم بدانم که خود تو چگونه این  و قابل تأمل است. من می 

آییم برنامه را  عنوان تماشاگر می دهی؟ ما به امر را توضیح می 

رویم و از مشکالت پشت صحنه خبر نداریم، اما  بینیم و می می 

می به  کلی  هر  طور  برگزاری  است.  پیچیده  خیلی  که  دانیم 

الً پنج تا شش ماه کار مستمر است؛ غیر  ی اق فستیوال نتیجه 

از این که من شاهد هستم از همین امروز که فستیوال تمام  

ات مشغول برگزاری  شده و اولین روز استراحت توست، ذهن 

دنبال پیدا کردن محل جدید  فستیوال بیست و ششم است و به 

می  من  پنهان  هستی.  و  پوشیده  بخش  این  تو  که  خواهم 

و تالشی که به چند شب برگزاری فستیوال    ها نی ها، نگرا فعالیت 

شود را توضیح بدهی تا ما به آنچه که در ورای این  ختم می 

 .گذرد، نزدیک بشویم چند شب فستیوال می 

 
 زاده و بهرخ بابایی زاده، مجید فالح از راست به چپ؛ بهزاد فالح 

توانم از اینجا شروع کنم، قبل از این که  می کنم  می فکر    بهرخ:  

به مشکالت برسم. اگر بخواهم بگویم چرا این فستیوال پایدار  

  ای نوشته بود: گویم که در مقاله می از مجید   یک جمله   مانده، 

خوشبختانه ما هر دو بر    «. »تئاتر امری است خطیر و حیاتی 

نیست. درواقع اساسًا   می سرگر   تئاتر برای ما  . این عقیده بودیم 

حرفه   می سرگر  تئاتر  و نیست.  ماست  امکان    ی  که  جایی  تا 

امر خطیر بودن   واقعًا آن  را درک کردیم، همین    ن آ داشته، 

تولید  در  بوده. چه  ما  تئاتری  کار  اساس  و  پایه  های  همیشه 

خب،  گروه  فستیوال.  برگزاری  کار  در  چه  و  در  ن آ مان  وقت 

 .های با پشتکاری بودیم آدم   اً ظاهر   ا هم م ی  کنارش هر دو 

   حاال از فستیوال که بگذریم، وقتی که ما از ایران خارج شدیم 

 ابتدا به افغانستان رفتیم، شاید باور نکنید، ولی ما اولین ماه  

 



 15  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

114 

 

 

   آنجا   ت مجید مرداد ماه خارج شد و رف   -   مهری که انجا بودیم 

 یعنی درکمتر از یک ماه ونیم برای سالگرد حزب نمایشنامه   - 

 وشت و اجرا کرد. بین همه فقط من بازیگر بودم، و بقیه از  ن 

بگویم    خواهم می در دور وبرش.    های غیر تئاتری بودند جوان 

بگوییم، حاال    که تئاتر برای ما، هر دوی ما، چیزی نبود که مثالً 

ذاریم کنار؛ حاال بگذار این کار  مون تئاتر را ب به خاطرگرفتاری 

وقت  هیچ   مون را بزرگ کنیم. من واقعاً را بکنیم، حاال بگذار بچه 

آوازه  که  کسی  چطور  ا خوان  نفهمیدم  نخونه؟ می ست    تونه 

همین درک از اهمیت و ضرورت تئاتر و پشتکار، وعالوه بر آن،  

یک عامل مهم دیگر هم وجود داشت، که آن تقسیم کار بین  

نفر بود. من خب، بیشتر در کار عملی متمرکز بودم و از  ما دو 

م در حال نوشتن بود و  ئ اول هم همین طور بوده. اما مجید دا 

داد.  می اش هم به معنای واقعی پاسخ همه چیز را  سواد تئوریک 

نوشت یا کارگردانی  می ما دو نفر شدیم مکمل هم. وقتی مجید  

بازی  می  من  قشن می کرد  خیلی  و  پر  کردم،  را  همدیگر  گ 

فکر  می  مجموعه می کردیم.  این کنم  خیلی  ی  شاید  که  ها، 

البته تصادفی هم نبود،    - تصادفی ما در کنار هم قرار گرفتیم 

ما  ی  ی هنرهای دراماتیک بود و هر دو ی ما، در دانشکده ی شنا آ 

اهل تئاتر بودیم وقتی همدیگر را دیدیم، خیلی عاشقانه ازدواج  

این زندگی ادامه پیدا کرد. امیدوارم فکر  کردیم و تا آخر هم  

  خواهم بگویم زندگی ما همیشه گل و گلستان بود. می نکنید  

بیشتر  به   اتفاقًا  نه،  هم  خانه  در  مشکالت  نزدیک،  کار  خاطر 

شد، ولی مهم این بود که در کنار زندگی زناشویی، در کنار  می 

 م. تمام مشکالتش، واقعًا ما خالق زندگی کردی 

 پیدایش آن هم از اینجا بود   مورد فستیوال باید بگویم، ولی در  

 وارد آلمان شدیم، کار تئاتر تقریبًا  19۸9که ما وقتی در سال    

 شروع   هرحال، ما   ه ی ایرانی ندیدیم. ب ی اجرا   راکد بود و ما تقریباً   

 خیلی کار موفقی بود. منتها این  ، کردیم به کار. اولین کار   

 ما به آلمان رسیدیم عالوه بر کار و هم بود، وقتی که    مسئله 

   ی شش سال کار مداوم ی تئاتری در ایران، تجربه تجربه   

 ی عظیم.  یک تجربه   . در افغانستان پشت سرمان بود   تئاتری 

 

 

 

 برد. هر چه کار بیشتر بشود  می توانایی آدم را باال  اینها خب  

 با    م که رود. شناخت پیدا کرده بودی   می هم باالتر  توانایی آدم  

 کار باید بکنیم. ما که به اینجا رسیدیم، گفتم وقتی با  کی چه  

 و سهراب اولین کارمان را که شروع کردیم، از همینجا    رستم 

     بگویم، همان سوالی که تو گفتی، همان جا گارد   توانم می 

 ای داشت به نام  حتی، آقای دکتر خوشنام یک نشریه شروع.  

 بیژن دانا؟ نوشته بود: اینها    آنجا یکی با اسم مستعار ، رودکی 

 توانستند  شان را که بلد نبودند، حتی از روی کتاب نمی نقش 

 بخوانند. البته ما فهمیدیم کیست که خوشبختانه برای ما مهم  

 ولی خیلی   های بعدی ما بازی کرد! هم نبود و همان آدم در کار 

 شود می آور بود، که مثالً مگر  از تماشاگران هم برایشان تعجب   

 واقعًا مبالغه    من   تئاتر اینجوری ساده و بی تکلف هم باشد!   

 تماشاگران شد،  می ، وقتی نمایش تمام  باور کن ناصر   کنم. نمی 

 ماندند،  رفتند بیرون. منتظر بودند بشنوند، منتظر می نمی 

توانست  می   خواست حرف بزنند. و خب، مجید هم می دلشان  

ساده و راحت توضیح بدهد، و تماشاگر    و   خیلی چیزها را علمی 

 . برایش جالب بود 

  وی ی قسمت از وید یک    ، اتفاقًا، در مراسم اولین سالگردِ مجید 

ای با مجید را نشان دادیم. یک آقایی از آمریکا مهمان  مصاحبه 

دوستمان. پزشک جراح بود در ایالت میشیگانِ    ی آمده بود خانه 

  ! نه ی زنند، چقدر با طمان می چقدر دلنشین حرف    آمریکا، او گفت 

برای من مثل    ای که ایشان صحبت کردند این بیست دقیقه 

خاطر دارند، مجید قبل  به   . دوستان حتماً درس دانشگاهی بود 

ها، تماشاگرن آمدند  گفت: »بچه می از اجرا همیشه به بازیگران  

طور کار  هم همین   تان را« واقعاً ی شما را ببینند نه ناتوانی ی توانا 

توانا  و  ی ی کردیم،  از»رستم  بعد  ریختیم.  برصحنه  را  هایمان 

خد  و  »سالم  بود،  مجید  خود  نوشتۀ  که  احافظ  سهراب« 

اتول فوگارد« را دست گرفت با من و شاپور سلیمی.    ی ه نوشت 

خب، من هم دو نمایش کودکان انجام داده بودم. که یکی در  

نطفه خفه شد البته! بعد از اون هم مجید »کمدی اخوی زاده  

  رضا .  کرد   شروع   را   افراشته«   علی   ازمحمد   - ایرانی   کمدی   – 

  و  بود  شیرینی  کار  خیلی   گرفت،   حاجی   زن   رل   در   را   رشیدپور 

 .کرد   غوغا   نمایش 
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پنج نمایش در رپرتوارمان داشتیم که همه در حال اجرا    حاال ما 

طبعًا و  مجموعه   بودند.  اجرای  امکان  کار دنبال  بودیم.  ی  ها 

ید  ی که بیا   ی که با دوستان داشته میگه ی ها مجید در صحبت 

هفت  ظاهرًا  ی ه یک  و  بگذاریم  فستیوال  یک  ایرانی،    نمایش 

دوستان استقبال کرده بودند. بعد از اون هم روزی را تعیین  

لته فویر  )آ کرد و به همه خبر داد که فالن روز درمرکز فرهنگی  

هشت نفر بودیم، تابستان سال  - جمع شویم. آنجا ما هفت   ( واخه 

بود، رفتیم توی حیاط نشستیم که صحبت کنیم. مجید    1994

یرانی بگذاریم، نمایش  ها بیایید یک هفته نمایش ا گفت، بچه 

داریم، پانتومیم داریم، رقص تئاتر داریم، نمایش کودکان هم  

حرف  این  مجید  موجودمان  داریم.  امکانات  اساس  بر  را  ها 

برگشت گفت    بافی؛ یکی از همکاران گفت و نه بخاطر تئوری می 

پانتومیم تئاتر نیست، رقص تئاتر هم تئاتر نیست. مجید   که 

و؟ گفت من و همسرم لیسانس تئاتر داریم  گفت کی میگه این ر 

نظر شما  مجید گفت پس به   . نظر هستیم وهر دومون صاحب 

باشه.   داشته  متن  باید  تئاتر  گفت  دوستمان  چیست؟  تئاتر 

هرحال این یک نوع تعریف ازتئاتر هست، ولی  مجید گفت به 

پروانه حمیدی که با    ها اصالً متن ندارند. اآلن خیلی از نمایش 

کار رقص تئاتر در جمع حاضر بود برگشت گفت، ولی رقص،  

گین نباشه. گفتند همینه که هست،  می مادِر تئاتره، چطور شما  

ها باشه ما نیستیم. مجید هم گفت ولی این چیزها  اگر این چیز 

، و بلند شدند رفتند. از  م خواهند بود. آنها گفتند پس ما نیستی 

بعد  به  نیامد.    اونجا  پیش  اختالف دیگری  فستیوال  تا شروع 

ها در  ن روز آ پانتومیم را قرار بود محمود میرزایی اجرا کند که  

توانست بیاید و گفته  ن روز نمی آ کارش خیلی فعال بود. او هم  

بود حرف شما حرِف من هست. اوایل که ما آلمان آمدیم خیلی  

مرج  »خاله  من،  کودکان  نمایش  در  کرد.  کمک  ما  و  به  ان 

خروسش« هم بازی خیلی قشنگی کرد. ببخشید حاشیه رفتم.  

ها رفتند، ماندیم مجید، من، رحیم فتحی، پروانه  به هر حال آن 

حمیدی، علی رستانی و شاید یکی دو نفر دیگر که یادم نیست.  

ها را  ها را زدیم و قرار حرف   فضا یک مقدار کدر شد. ولی   طبعاً 

روع کرد. اولین کارش بستن  گذاشتیم و مجید فوری کار را ش 

بود در ماه نوامبر، با شرایط    قرارداد با تئاتر اورانیا برای شش روز 

درصد از فروش برای تئاتر. در این کارها رحیم فتحی    30  مالی 

مارک بگذاریم که    50کرد. قرار شد نفری  می خیلی کمکش  

مارک جمع شد. یعنی    450مخارج اولیه را بدهیم. در مجموع  

بعد    مجید و رحیم و علی و عطا، محمود، پروانه ، شاپور.  من و 

اش خوبه، طرح پوستر را زد. اما  دونی طراحی محمود که می 

چاپ  700طفلک   بیشتر  وقتی  چون  بود  کرده  چاپ  عدد   ،

شد. که البته ما بیشتر از پنجاه تا مصرف  می تر  کردی ارزان می 

بقیه    اپخانه! نکردیم و تمام پول جمع شده را هم دادیم به چ 

سفانه  أ مت   . ما باقی ماند تا دور ریختیم   ی ه ها در خان پوسترها سال 

که انجمن    « گرد انجمن ماه » زیر پوستر برداشته بود نوشته بود  

خودش بود. یکی از دوستان که برده بود پوستر بچسبونه اسم  

. رندی هم خبر به محمود  انجمن اورا با ماژیک سیاه کرده بود 

از روی    که چه نشستی مجید و   رسانده بود  بهرخ اسم تو را 

جا صبح روز برنامه، بلند  خبراز همه ما هم بی   اند. پوستر خط زده 

  شدیم راه افتادیم رفتیم به تئاتراورانیا در کلن، همانی که بعداً 

موقع یازده  شد تئاتر آرکاداش. وسایل را بردیم تو. بهزاد هم اون 

بود. عطا و علی و رحیم هم    سالش بود و مثل همیشه همراه ما 

ی بود  ی آمدند. یک دفعه دیدیم رئیس تئاتر که یک بازیگر ایتالیا 

از باال آمد، چون قرارداد را مجید باهاش بسته بود، یه کاغذی  

)به فارسی    ها ها داد دستش و بهش گفت شما به این بال و بال و 

ها( توجه نکنید، سالن در اختیار شماست،  میشود چرت و پرت 

بکنید!  رو  یک    کارخودتون  مربوطه  کاغذ  رفت.  و  گفت  اینو 

تئاترنوشته   برای رئیس  آلمانی  زبان  به  آن  بود که در  فکس 

ان  گ دلیل آن که برگزارکنند ه کنندگان زیر ب   ء »ما امضا   بودند: 

ایرانی   ی هفته  از  آدم   ، نمایش  هستند  پروفسیونل  غیر  های 

خودداری   درآن  گروه می شرکت  از  و  هم  های  کنیم  دیگر 

بود،  می  میرزایی  امضاها محمود  بپیوندند«  ما  به  که  خواهیم 

بود  )که در کار شباهنگ    ، سعید شباهنگ  بود  زاهدی  میترا 

دونی که من و محمود  می کرد(، و چندتا بازیگر دیگر.  می بازی  

تئاتر    می ها در ایران با هم کار کرده بودیم، از تلفن عمو سال 

چه داستانی است دیگه؟ گفت شما    بهش زنگ زدم و گفتم این 

که ما خبر    اسم منو روی پوستر خط زدید من نمیام، گفتم اواًل

دونم،  مون چی میشه؟ گفت نمی نمایش کودکان   نداریم و دومًا

ای کردیم و  قیقه د ما یک مشورت سه چهار    دونی! خودت می 

بریم. هیچ یادم نمیره، عطا گیالنی حس  می گفتیم کار را پیش  

نگران    کنند، برگشت گفت: می کرد که مجید نگرانه که بقیه چه  

  . دیم نباش مجید جان دست به دست هم کارو انجام می 
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ولی واقعیت این بود که از مجموع یازده نمایش چهار نمایش  

شد. محمود، اولین شب و اولین اجر را خواسته  می باید حذف 

شب   هم  شباهنگ  سعید  و  اف آ بود  یعنی  را،  و  خر  تتاحیه 

نمایش کودکان من،    شدند! می اختتامیه، که هر دو باید حذف  

بازی   آن  در  محمود  چون  شد،  کنسل  هم  مرجان«  »خاله 

کرد. پروانه حمیدی هم فردای آن روز خبرداد که به دلیل  می 

هم مصلحتی، برای اجرای رقص تئاترش  کمر درد، البته کمی 

یش پیدا کردم؛ خانم  که من بالفاصله جایگزینی برا   آید. نمی 

در شهر دوسلدورف کالس    ای بود و ی حرفه مژگان که رقصنده 

مان را برایش روشن کردم،  در تلفن شرایط   رقص ایرانی داشت. 

گیرم، ولی ازت  می گفت، من پنج هزار مارک برای یک برنامه 

روراست توضیح دادی. آمد،    ا خوشم اومد چون که همه چیز ر 

رقص تکی زیبا و اصیل کرد و فقط   البته بدون گروهش، چند 

مارک گرفت. و خیلی هم زیبا رقصید. ما برای نمایش    250

روی   داشتیم  خانه  در  که  را  کوچکی  ایرانی  فرش  خودمان 

ما  می صحنه   او  از  بعد  و  رقصید  همان  روی  او  انداختیم. 

مان »رستم و سهراب« را شروع کردیم و خیلی فضای  نمایش 

 .خوبی ایجاد شد 

تئاتر    ی این اولین هفته   ی کنم برنامه می ان، خواهش  ناصر ج ) 

  ایرانی یا اولین فستیوال را همراه این مطلب چاپ کنید 

از کجا شروع   را  فستیوال  ببینند  عزیز  که خوانندگان 

 (. کردیم و حاال به کجا رسیدیم 

ها را باال زدیم و کار را  باالخره، تکنیکر تئاتر آمد و همه آستین 

الب  تکنیکر  شروع کردیم.  ایرانی  از دوستان  یکی  ته آن موقع 

  د. ن روزها مرخصی گرفته بو آ تئاتر اورانیا بود ولی برای  

  به این ترتیب، از پنج کار ما یکی حذف شد، یک کار کودکان 

رجب  و  »عجب  ماند؛  تئاتر«،   من  و    در  »رستم  نمایِش  سه 

به   ایرانی«  و»کمدی   » خداحافظ  و  »سالم   ،» سهراب 

زاده ماند، نمایش »غربت مبارک« نوشته  کارگردانی مجید فالح 

و کارگردانی عطا گیالنی که علی رستانی یکی از بازیگرانش  

بود، و نمایش »شعر مکافات«، متن و کارگردانی از رحیم فتحی  

و کارگردانی از شاپور سلیمی.    باران، و نمایش»عروسک«، متن 

اما، چیزی که برای ما خیلی جالب بود و اصاًل شکفته شدیم  

در برخورد با تماشاگر. اصالً دیدیم تماشاگر تشنه است. عجیب  

تماشاگر استقبال کرد. و خب، در شروع هم مجید یک صحبت  

مجید را به شکل اسکن    بسیار خوبی کرد. )که من دستخط 

بحث بود ولی مجید  ( البته سر اون هم کمی فرستم می برایت  

عطا هم در شب    جا بدون آمادگی قبلی این کارو کرد. همان 

 .اول صحبت کرد 

ی نمایش تمام شد. مجید سریع  بهرحال این فستیوال یا هفته 

  خیز برداشت برای فستیوال بعدی. با تئاتر قرارداد بست و تاریخ 

کرد. خوشبختانه    می فستیوال را در یکی دو نشریه اعالن عمو 

دوستانی مثل رشید بهبودی و علی جاللی که مجید را از ایران  

آدرس    ، شناختند و چند سال قبل از ما به آلمان آمده بودند می 

سساتی را دادند که از آنها در خواست کمک مالی کند و  ؤ م 

خود رشید هم برای نوشتن درخواست به مجید کمک کرد.  

م  این  از  یکی  م ؤ خوشبختانه  )یک  کلیسا سسه ؤ سسات  ی  ی ی 

جواب مثبت داد و به این ترتیب برای فستیوال    ها( پروتستان 

سسه  ؤ دستمان بازتر شد. جالب است که بدانید این م دوم کمی 

 کند. می هنوز هم فستیوال را پشتیبانی  

طرحی  یا  کانسپتی  گفت    مجید  که  نوشت  فستیوال  برای 

دا کنیم، همدیگر را  خواهیم در پنج سال اول همدیگر را پی می 

در   کرد  مراجعه  که  گروهی  هر  برای همین هم  و  بشناسیم 
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گروه    55که در فستیوال پنجم  فستیوال شرکت کرد، بطوری 

کار  بعضی  البته  داشتند.  که  شرکت  بود  کسانی  مال  ها 

طور هوسی یک نمایش آماده کرده بودند و حاال آمده  همین 

س   که   بودند  پنج  این طرح  ولی  کنند.  واقعًااجرا  و    اله  دقیق 

ها که در  اش هم این بود که ما تئاتری حساب شده بود و نتیجه 

و  کشور  یافتیم  را  همدیگر  بودیم  پال  و  پخش  مختلف  های 

ها  نیروهای جدیدی را هم شناختیم. حاال بگذریم که بعضی 

ظاهراً   اصاًل که  دلیل  این  به  اول  نداشتند،  قبول  را  باید    ما 

شتند و گویا ما اشتباهی شروع کرده  گذا می خودشان فستیوال  

بودیم!! دوم اینکه منتظر بودند ببینند که این فستیوال چند  

مرده حالج است. در این میان ناگهان تماشاگران ظاهر شدند.  

جانانه آمدند. تا    واقعاً  . انگار منتظر بودند که چیزی شروع شود 

و    199۸اینکه   داشتی  و خودت حضور  پنجم شد  فستیوال 

آمد. در همین فستیوال  می چطور جمعیت    پانزده روز دیدی  

هنرمند از سرتاسر دنیا به کلن آمدند و برنامه    250بیش از  

های قوی داشتیم و البته کارهای ضعیف هم  اجرا کردند. کار 

زیاد داشتیم، ولی مهم این بود که کم کم آنها که واقعا تئاتری  

 .بودند باقی ماندند 

مجید اساس طرح اصلی پنج سال دوم  بعد از فستیوال پنجم،  

کیفیت  بر  رفتن  نمایش   را  کیفیت  روی  خوب،  گذاشت.  ها 

ی که در  ی ها گفتنش آسونه! ولی واقعیت اینه که جمع تئاتری 

خارج از کشور هستند، جمع کوچکی است. ما و حتی جمع  

تئاتری که در ایران هست، اونها یک جور امکاناتش را ندارند و  

اناتش را نداریم. در تئاتر اولین ملزومات کار  ما هم یک جور امک 

بازیگر است، کارگردان است، آدم با سواد تئاتری است. مگر ما  

  همدیگر را قبول داشتیم؟   چقدر آدم اینجا داریم و چقدر اصالً 

هرحال، بعد از فستیوال پنجم تصمیم گرفتیم به دو دلیل    به 

اینکه   اول  را کم کنیم. دلیل  بخاطر حفظ  روزهای فستیوال 

خواستیم هر گروهی را بپذیریم و دوم اینکه  کیفیت دیگر نمی 

خورد. من در  می نیروی جانی و مالی را    روز برنامه واقعاً   15

ع  ق مو فستیوال پنجم، پانزده هزار مارک از بانک وام گرفتم. اون 

من بعنوان بازیگراستخدام تئاتر شده بودم و حقوق خوبی هم  

هفته وام را قبول کردند. باور کن ناصر    گرفتم. بعد از سه می 

جان، کل پول را گرفتم آوردم خانه با مجید نشستیم، همه را  

چیدیم روی میز و حساب کردیم: این پنج هزار مارک ماِل هتل  

زدند و پولشان  می )پول هتل یادمه چون هر روز از هتل زنگ 

ینها را  خواستند(. این سه هزار مارک ماِل تئاتر، واقعا ا می را  

چیدیم. من در  می کردیم و کنار هم  می عین کاغذ پاره تقسیم  

ای در طی چهار  هزار و خورده   17با بهره و کارمزد    مجموع 

ی اون  ی سال وام را به بانک پس دادم. حاال جالب اینه که یه آقا 

فستیوال می ها  موقع  بولتن    آمد  برای  مطالبی  هم  گاهی  و 

پانصد می  من  گفت  او  کمک    نوشت.  هم  می مارک  ما  کنم. 

گفتیم، بسیار خوب پانصد مارک هم کمکی است. آن سال ما  

به حزبی که   راجع  باال  بلند  یک متن  ایشان  داشتیم،  بولتن 

بود. دنبال تشکیل  نوشته  بولتن آخر  برای  بود  بولتن که    اش 

اید  قا زنگ زد و گفت چون مطلب مرا چاپ نکرده آ درآمد این 

دهم. مجید خیلی از این حرکت  می ن ا  من هم پانصد مارک ر 

ناراحت شد، من گفتم مجید جان، پانصد مارک در شرایط ما  

ثیری دارد؟ همان لحظه لباس پوشیدم و رفتم از بانکم  أ چه ت 

کنم فستیوال هشتم یا  می بار هم فکر  یک   درخواست وام کردم. 

مارک از سیتی بانک که    5000نهم بود که کم آوردیم و من  

گرفتم. یک بار هم چون دیگه امکان وام    ، داد می وام    به راحتی 

که   فستیوال  خوب  همکاران  از  سلیمانی،  زهره  نداشتیم، 

گردن أ مت  یک  دادیمش،  دست  از  سرطان  با  زمرد  سفانه  بند 

گروگذاری  ی  مغازه باهم رفتیم  و  قیمت داشت، برداشت  گران 

دادیم   1500و  را  پول  راه  سر  بردیم  گرفتیم  تئاتر    مارک  به 

ه سِر  ک باوتورم. من و مجید تمام فکر و ذکرمان این شده بود  

مارک   ، ماه هر   پنجاه  و  گرویی   صد  مغازه    پول  به صاحب  را 

بند  بند زهره مالخور نشود و روزی که گردن برسانیم که گردن 

هرحال، ما  به  را از گرو درآوردیم شب توانستیم راحت بخوابیم. 

تیوال روی دیگران حساب باز کنیم،  خواستیم برای فس می اگر  

دوام  همان  ماه  شش  از  بیشتر  گفتی،  خودت  که  طور 

آوردیم. حاال ممکن بود صد مارک از اینجا بیاد یا پنجاه  نمی 

.  حساب نکردیم، مطلقًا  مارک از اونجا، روی این چیزها مطلقًا

هم   مالی  نظر  از  خوشبختانه  خودمان.  دوش  روی  گرفتیم 

ها دستشان از ما بازتر بود، ولی  بته خیلی دستمان باز بود. ال 

نمی  گروه دلشان  که  مسلمه  کنند.  تئاتر  خرج  که  های  آمد 

گذاشتند،  می آمدند و نیروی زیادی  می تئاتری با زحمت بسیار  

مجید همیشه    ور بود. آ کردند ولی مخارج سرسام می کار تولید  

کنه،    آدم باید مثل بولدوزر کار »   : گفت می یه حرفی داشت که  
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همین شده بود سرخط کار ما در   و ظاهراً  « بشکافه و جلو بره. 

 .فستیوال 

یدانم داشتیم برای  باالخره این دوره را پشت سر گذاشتیم. نم 

شدیم یا هفتم که یک روز تلفن خانه  می فستیوال ششم آماده  

داداش    ، کرد که مجید می بود و هی تکرار    می زنگ زد، رضا حسا 

ند، مجید گفت، چی شده، بگو. رضا گفت در  کش می را دارند  

نفر که در آمده اسم داداش هم هست و باید هر    134لیست  

ای  های زنجیره طور هست از ایران خارج بشه. بله، زمان قتل 

تر از آشفته. مجید گفت، من که  بود و اوضاع در ایران آشفته 

  توانم می امکان دعوت ندارم، ولی ببینم از طریق فستیوال چه 

را از رضا   می حال، مجید مشخصات هوشنگ حسا هر   بکنم. به 

گرفت و سریع برایش درخواست ویزا برای سفارت آلمان در  

داند  ایران فرستاد و خیلی سریع ویزا را دادند. رضا خودش می 

نه به وزارت ارشاد رفت و نه هیچ چیز وهیچ    می که آقای حسا 

دعوت به فستیوال  جای دیگر. رفت سفارت ویزایش را با عنوان  

... گرفت سوار هواپیما شد و آمد آلمان.  برای سخنرانی و غیره 

در همین زمان آقای خسروی هم از لندن آمده بود و نمایشی  

ی ما بود. مجید  اقامتش در خانه   کرد و طبعاً می را با ما تمرین  

ی ما که این دوتا  راهم بیاورد خانه  می به رضا گفت آقای حسا 

جا بود  ها، دوسه روزی با هم باشند. از همان د از سال بتوانند بع 

گفت که شما باید از ایران گروه دعوت کنید    می که آقای حسا 

هم،   خسروی  آقای  و  خشکید.  خواهد  فستیوال  این  وگرنه 

همین نظر را داشت. ما دکتر خوشنام را هم دعوت کردیم که  

تا  آنجا همین صحبت  ی سه  باز  بشنوند.  و گل  را  ی گل بگند 

شروع کرد و آقای خسروی ودکتر خوشنام    می هوشنگ حسا 

ما را    ی یکی از روزها علی امینی همه   اتفاقاً   . اش کردند همراهی 

علی آن    برای ناهار دعوت کرد. آنجا باز بحث داغی در گرفت. 

مخالف ایران رفتن و دعوت از ایران بود و آنقدر    موقع کامالً 

به هوشنگ حسا  که  گرفت  و    می سخت  قهر کرد  و  برخورد 

ها  ی این صحبت هم آوردیم. بعد از همه   خالصه سرو ته قضیه را 

درد   چیزها  اینجور  برای  سرش  همیشه  که    ، کرد می مجید 

حسابی وسوسه شده بود. این وسط اتفاق جالبی افتاد. یکی از  

ی که با آقای خسروی دور میز نشسته بودیم و تمرین  ی وزها ر 

کردیم، تلفن زنگ زد. من گوشی را برداشتم. صدای پسر  می 

جوانی پشت تلفن بود. بعد از سالم، خیلی آرام و با خجالت  

توانید شماره آقای  می ببخشید، به من گفتند شما    که   گفت 

، من  خسروی را به من بدهید. گفتم شما کی هستین؟ گفت 

اآل فامیلی   … کاظم  از دانشجوهای  اش  رفته، گفت  یادم  از  ن 

شماره  گفتم،  هستم.  خسروی  را    ی آقای  خسروی  آقای 

گفت، همه هم از دور میز به من  می ی  ی خواهید؟ اون چیزها می 

گفتم، من    خیره شده بودند که قضه چیست، برگشتم با خنده 

به شما   دم، خودش رو ی آقای خسروی رو به شما نمی شماره 

کنم و  می دم. این پسر پشت تلفن فکر کرد دارم اذیتش  می 

افتاد به من و من، که گوشی را دادم دست آقای خسروی. حاال  

رفت  می موقع چولی از تئاتر مولهایم  قضیه چی بود؟ اون   اصاًل

کرده. آخِر سر  می کرد. این پسر هم با او کار  می ایران تئاتر کار  

داده، چولی بهش میگه اگه  می کار نشان   چون خیلی عالقه به 

بیا  من  ی بتونی  آلمان،  کارآموزی  می ی  ماه  دوسه  تونم 

)پراکتیکوم( برایت در نظر بگیرم. خود چولی تعریف کرد که  

حاال    - یک شب که برف حسابی آمده بود و ما در تئاتر اجرا یا  

تمرین داشتیم، دیدیم یکی محکم در تئاتر رو با    - یادم نیست  

کوبه. رفتیم دیدیم این پسر پشت دره. گفتم تو اینجا  می ت  مش 

توی  می چکار   میتونم  بیام  اگر  کنی؟ گفت خب، شما گفتی 

 . تئاتر کار آموزی کنم 

 
 

اونجا سر تمرین  پسر  این  آقای  باالخره،  و هی سراغ  بوده  ها 

رو   اون می خسروی  باشه  یادم  درست  اگه  ناصر  گرفته.  موقع 

مول  تئاتر  در  کار  حسینی  اون می هایم  که    کرد.  میگه  بهش 
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رو    ما  ی و شماره   را از ما بگیره   آقای خسروی   ی تونه شماره می 

 .ده بهش می 

 
 عروسک کارگردان شاپور سلیمی 

ی این داستان حسین کرد شبستری این شد  خالصه، نتیجه 

ی ما  که ایشان عصر همان روز از مولهایم آمد ُبن و در خانه 

خورد. تا آنجا که  می ن بست نشست. از کنار آقای خسروی تکان  

اش را بگیریم. حتا  مجبور شدیم به چولی زنگ بزنیم و اجازه 

به صحنه آمد    های عربستان« هم با ما ی عطر در نمایش »همه 

خواهم سال بعد کار بیارم فستیوال. خب،  و چسبید که من می 

ی آقای خسروی هم بود. و همین شد که ایشان  تحت الحمایه 

ها آمدند یک  اولین گروه دعوتی ما شد از ایران. سال بعد این 

کار آوردند که داستان موسی و شبان بود و با فرم تعزیه کار  

  مدنشان آ پسر جوان بودند. از قبل از  کرده بودند. چهار پنج تا  

ما  بعضی   ظاهراً   ها شروع شد. جنجال  بودند که  فکر کرده  ها 

ما فکر    تعزیه آوردیم که اینجا برای امام حسین عزاداری کنیم! 

بودیم   نوشته  خوشحالی  با  و  بودیم  نکرده  دیگه  رو  اینجاش 

یادم تعزیه  هیچ  بود.  تئاتری  آنتیک  کار  یک  تعزیه  ما  برای   .  

گفت، آخه مجید جان، شما رو چه به  می نمیره، خاله راضیه  

مسلمونی؟! تعزیه  مگه  تو  آخه  حسین.  امام  هی    ی  مجید 

گفت بابا تعزیه بخشی از تئاتر ایرانه، ولی کو گوش شنوا؟  می 

ها تعدای  خالصه قضیه کمدی تراژدی شده بود. روز اجرای این 

رات کردند؛ ده، پانزده  آمدند در سالن انتظار تئاتر باوتورم تظاه 

ن تماشاچی به  نفری بودند. و هی شعار دادند و فکر کردند اآل 

پیوندد، که چنین نشد و وقتی دیدند تماشاچی پرشده  می آنها  

حال، نمایش ضعیف  ر کم کم راهشان را کشیدند و رفتند. به ه 

لحظه  یک  اما  داشت بود  تئاتری  و  زیبا  بسیار  از  ی  دریکی   .

نی    - مدیم آ شد: ما برای وصل کردن  می انده  ی که خو ی ها صحنه 

برای فصل کردن آمدیم، موسی دو انگشتش را باال رو به دیوار  

ی فجیع  ی گیرد و بالفاصله روی دیوار تصویرها می انتهای صحنه  

افتند. هیچکس  می و شناخته شده از جنگ ویتنام روی پرد  

  این لحظه را ندید، هیچکس به آن توجهی نکرد. این تصویر 

شک  کرد بی ازآن لحظاتی بود که اگر در تئاتر تداوم پیدا می 

توانست یک دگرگونی اصیل تاریخی در تئاتر ایران ایجاد  می 

و   هو  در  تئاتری که همیشه  ناب  لحظات  این  از  کند. حیف 

اند. این یعنی تغییر مضمونی تعزیه، همان  جنجال گم گشته 

مضمونی    که مجید هم در کتابش اشاره کرده که محدودیت 

وقت به تعزیه  تعزیه باعث شده که در فرم هم ایستا باشد. هیچ 

اجازه داده نشد که از این محدودیت مضمونی بیرون برود و  

بلکه   ، حاال این جوان به این مسئله فکر کرده بود، نه تنها فکر 

آن را در صحنه به عمل تبدیل کرده بود. در واقع گفته بود  

برا  است  سال  چهارصد  و  حسین  هزار  امام  توی  می ی  زنیم 

گذره.  سرمان در حالیکه فجایع ویتنام کنار گوشمون داره می 

ها. یادم میاد  مجید چقدر خشم و درد کشید بخاطر این دگم 

ی تئاتر باوتورم، دیدم  یک روز برای کاری رفتم پشت صحنه 

.  خونه می یکی از این پسرها اونجا چیزی پهن کرده و داره نماز  

صر جان، موهای تنم سیخ شد. به خودم گفتم آفرین  باور کن نا 

کنی،  می ای که توی المذهب اداره  تو بهرخ، در پشت صحنه   بر 

ها بعد از  تونه نمازش رو بخونه و بیاد رو صحنه. شب می یه نفر  

رفتیم رستوران، تعدادی از دوستان تئاتری پشت شان  می اجرا  

این پسرها چنان    کردند به این پسرها. یک شب یکی از می را  

تحقیر شده بود که بر گشت گفت، من بچه بودم که شماها  

اومدید    انقالب کردید، منو انداختید توی این آتش، خودتون 

رو به من می  تون  ُپز دموکراسی  دید؟  اینجا نشستید ودارید 

این می  اسال گفتند  جمهوری  جاسوس  پاس    می ها  هستند، 

گفتم مادر شما یا برادر  می ه.  خورد   می ها مهر جمهوری اسال این 

جمهوری   مهر  هم  اون  پاس  جاسوسه؟  میاد  ایران  از  شما 

ها شروع شده بود. بسیاری از  به هر حال تحریم   داره.   می اسال 

هفته  گروه  هر  کشیدند.  بیرون  فستیوال  از  را  کارشان  ها 

ها علیه فستیوال،  های نیمروز و کیهان پر بود از مقاله روزنامه 

زاده بهتره  باعکس شان. حتی نوشتند آقای فالح   راه البته هم 

پناهندگی  پاس  مجید  بره  که  صورتی  در  بده.  پس  رو  اش 

جا هم  روشن بود و همیشه و همه   موضعش با این رژیم کامالً 

گفت. جالب این بود که یک  می اش رو با صدای بلند  مخالفت 
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عکس هم    ها نوشتم و مخصوصًابار من جوابی برای یکی از این 

نوشته  فکر  همراه  گذاشتم؛  فرستادم.  می ام  کیهان  برای  کنم 

ی مقابل  ولی جبهه   جواب مرا چاپ کردند، ولی بدون عکس! 

همیشه با عکس بود!! خالصه اگر دنبال تئوری توطئه برویم  

افتتاح همین فستیوال  بسیار است. شب  فویر  آ در    حرف  لته 

اطالعیه  دوستان  از  یکی  فس واخه  علیه  راه  ای  در  را  تیوال 

ها دیده بودند و به مجید  بچه   های سالن گذاشه و رفته بود. پله 

اطالعیه  رفت  مجید  تماشاگران  گفتند.  بین  و  برداشت  را  ها 

نظرات   که  هستند  دوستانی  که  ببینید  گفت  و  کرد  پخش 

 .دیگری دارند 

  سه سال دعوت کردیم از ایران، اما کار سنگین بود.   - ما دو  

سه دلیل برای قطع کردن دعوت از ایران    دو برای خود من  

درجه   هشتاد  و  صد  مخالفان  دالیل  با  البته  داشت.  وجود 

توضی  که  بود  دلم    ح متفاوت  حال  عین  در  ولی  داد.  خواهم 

ها  آن   کردم اتفاقًاخواست از ایران دعوت کنیم چون فکر می می 

ببینند.   را  زندگی  شرایط  ببینند،  نمایش  اینجا،  بیایند  باید 

ها  اند. ما بدبختی ها سانسور شده ن آ ،  د ان ها زندان رفته ن آ ب،  خو 

توانم  می های همدیگررا دیده بودیم، حاال چطور من  و فالکت 

آید بد است. مجید  می اینجا بنشینم و بگویم آن که از ایران  

پروژه اش این بود که فستیوال را   هم در کنار این دالیل اصالً 

یل اساسی وجود داشت که دیگر  گسترش بدهد. برای من دو دل 

اش این بود که  تمایل به دعوت گروه از ایران نداشتم. مهمترین 

باید کور    ما  و  نداشتیم  به کسی دسترسی  کار  انتخاب  برای 

کردیم. کما این  می کردیم یا به همکاران دیگر واگذار  می دعوت  

بد  ها  ها به انتخاب زنده یاد ایرج زهری بود. کار که یکی از سال 

کارهای   که  بیاوریم  ایران  از  گروهی  ما  که  این  ولی  نبودند، 

اینجا    ، شوند می به همان شکلی که در اروپا کار    اروپائی را تقریبًا

کنم برای تماشاگر هم  می فکر    کرد. ی م نشان دهند منو راضی ن 

سفانه آن ویژگی ایرانی را نداشتند یا از  أ ها مت همینطور بود. کار 

هایی در ایران بودند که نمایش با  البته گروه  دست داده بودند. 

قدر  ن آ دادند، ولی تعداد نفرات  می ها هم انجام  چنین ویژگی 

که من و مجید    ی زیاد بود که از امکان ما خارج بود. دلیل دوم 

ریزی بود. از فرستادن دعوتنامه  هردو داشتیم، سنگینی برنامه 

فرسا   طاقت  اداری  کار  یک  خودش  )که  سفارت  تا  به  بود( 

ها برای یک هفته یا ده روز الزم داشتند.  امکاناتی که مهمان 

ی که از ایران دعوت  ی ها ی گروه فقط این را بگویم که ما از همه 

بودیم   ، کردیم  شرمنده  امکاناتمان  کمبود  آن   بخاطر  با  و  ها 

پذیرفتند. حتا در یکی دو مورد  می ی کمبودها را  محبت همه 

خجالت    ا هم خودشان دادند و ما واقعاً پول بلیط هواپیمایشان ر 

امکانات می  اینقدر  از  کشیدیم.  نهایت  در  اما  است.  کم  مان 

آخرین گروهی که دعوت کردیم دونفر پناهنده شدند و نتیجه  

تنکابن   از شهر  به گروهی  بعد  برای سال  وقتی  که  این شد 

دعوت فرستادیم سفارت جواب رد داد. البته این آدم فکر کرده  

گر در کشور دیگری پناهنده شود مشکلی برای ما پیش  بود ا 

ارتباط دارند و سفارت  سفارتخانه   آید ولی ظاهرًانمی  باهم  ها 

انتظار  آ  از شما  ایمیل فرستاد که ما این را  لمان برای مجید 

ها نیستم  نداشتیم! و مجید هم جواب داد که من در مغز انسان 

ها همه در  افتاده. این ایمیل سفم که چنین چیزی اتفاق أ و مت 

آرشیو فستیوال موجودند. این بود ماجرای دعوت از ایران که  

 .به این شکل به پایان خود رسید 

 
 زاده کمدی ایرانی کارگردان مجید فالح 

زیبا  و  ی ی فستیوال  لحظات خالقیت  را دارد، آن  های خودش 

آیند که  می شور و هیجان، ولی لحظات تیره و تاری هم پیش  

های تلخ  شان. بخاطر یکی از همین جریان باید از سر بگذرانی 

و غیر انسانی یادم هست منوچهر رادین به من گفت بهرخ خانم  

امشب سکته کنه، من شب  می  ی  مانم خانه می ترسم مجید 

شما. و ماند. لحظات تلخ، خیلی تلخ. گاهی، وقتی از مشکالت  

سرسام  مخارج  و  هتل  کردن  صحبت آ پیدا  آن  کنیم،  می   ور 

می  نظر  فوری  که چرا مهمان دوستان  را در خانه دن  های  ها 

های خودمان را  ولی ما هم تجربه   کنید؟ دوستان تقسیم نمی 

ها تصمیم گرفتیم که چنین کاری نکنیم.  داریم و بر اساس آن 

به مهمان فستیوال    می احترا بی   یزبان، پیش آمده که از طرف م 

نمونه  ر شده.  که  بود  مجید  اش شبی  که  ماند  ما  پیش  ادین 

سکته نکند. البته در اکثر موارد، هم مهمان راضی بوده و هم  
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ی شده که اینجا  ی آمدها صاحبخانه و هم ما. اما به ندرت پیش 

این ما هستیم که در    . در این گونه موارد طبعاً اش بهتره نگفتن 

مقابل مهمان مسئولیم. یکی دو بار هم شده که دوستی به ما  

 !!کنه من کلفتش هستم می ه مهمانتان فکر  گفته ک 

این  پیش  البته  مالی  کمبود  طبعًا  که  هستند  مشکالتی  ها 

آورد. یعنی اگر بودجه کافی باشه، خب، خیلی چیزها حل  می 

همه  می  و  است  غیرانتفاعی  انجمن  یک  ما،  انجمن  شود. 

کنند. در  می دانند که همکاران، افتخاری با فستیوال کاری می 

سسات تا حد معینی از مالیات معاف هستند.  ؤ ن این گونه م آلما 

از   مراکز  این  فراهم کرده که  عین حال دولت تسهیالتی  در 

بهره مند شوند. در واقع این پول از طریق مالیات  می کمک مرد 

ها  گردد. این مسئله در بین خود آلمانی می تا حدی به شخص بر 

که    2009و   200۸جا افتاده و مرسوم هست. در بحران سال  

های فرهنگی کم شدند »تئاتر شهر بن« پرچم سیاه در  بودجه 

مرکز شهر زد و از مردم کمک خواست، مردم واقعا پول ریختند  

ها، در بخش  و تئاتر را نجات دادند. ولی این هنوز برای ایرانی 

فرهنگی جا نیفتاده. حق هم دارند، مهمترین دلیلش هم این  

 .هست که اعتماد ندارند 

بلد    آن  و شما  بگیرید  مالی  گفتند کمک  دوستان هی  اوائل 

ها. خوب، به اجبار یک روز من و مهندس  نیستید و از این چیز 

بوده،   کنارمان  ما  تئاتری  فعالیت  اولین  از  که  جاللی  فرامرز 

رفتیم یک فرش فروشی. مردی جلو آمد و فکر کرد من آلمانی  

توضیح دادیم.  هستم وبا سالم و صلوات، قصدمان را از دیدار  

شد. کم مانده    ناصر جان، این آدم در لحظه از این رو به آن رو 

بود پنج مارک بگذارد کف دستمان و راهی مان کند. من آن  

که سابقه نداشت. به محض اینکه از مغازه    روز سر دردی گرفتم 

بیرون آمدیم به فرامرز که اوهم حال بهتری ازمن نداشت گفتم،  

ارم بود که چنین کاری کردم. تنها تاجری  این اولین و آخرین ب 

بود که یک    « زاد گیتی » فروشی  که به فستیوال کمک کرد فرش 

بعد   500زدیم و  می تبلیغ اش را در بروشور     250ها  مارک، 

دانیم  می گفت ما  می زاد  کرد. خود دکتر گیتی می یورو کمک  

خواهیم کمک  می که تماشاگر شما خریدار فرش ما نیست، ولی  

سفانه هر دو برادر فو ت کردند و مغازه شان  أ کنیم. بعد هم مت 

نیستیم.   اهلش  هم  تبلیغات  شد.  بسته  سابقه  سال  هفتاد  با 

کتاب  تبلیغ  فقط  همیشه  می مجید  را  فروغ  و  فروشی  زد 

خودشان    گفت باید کمک کرد. البته بدون پول، شاید اصالً می 

هم متوجه این موضوع نشده باشند. ما هم همان کار مجید را  

آن  البته  دادیم.  یاری ادامه  تبلیغات  در  همیشه  هم  مان  ها 

ها به دلیل  بعد که  اند. از همکاران فستیوال، عطا گیالنی  کرده 

شغلی از تئاتر کنار کشید، ولی هروقت برای تماشای نمایش  

پنجاه، می  و  صد  صد،  حتما  کمک    آید  یورو  دویست  حتی 

کند وبلیط  کند. هیچوقت هم دعوت قبول نمی می کرد و  می 

با اینکه هم خودش بخشی از فستیوال هست و هم    خرد، می 

آید که پنجاه یا صد  می دوتا دخترش. یک یا دونفر هم پیش  

از  می یورو کمک   یکی  ممنونشان هستیم.  واقعا  ما  کنند که 

اولین کسی بود که چهار صد   دوستان جوان هم سال گذشته 

یورو کمک داد، که ما هم قبض برای برگشت مالیات برایش  

نوشتیم و امیدواریم سال دیگر هم بتوانیم از این امکان استفاده  

 .کنیم 

 
 شعر مکافات. متن و کارگردان رحیم فتحی 

 

ی تبعید  هائی که من متوجه شدم تو این دوره ناصر: یکی از چیز 

ام هم اشاره کردم، ولی توضیح ندادم،  مقدمه و مهاجرت و در  

کانون  که  انجمن اینه  و  دالیل،  ها  بسیاری  به  ایرانی  های 

آن   از  یکی  کلن  تئاتر  فستیوال  نکردند.  پیدا  ادامه  متأسفانه 

سال دوام بیاره. قبل از اون هم    25ی است که توانسته  ی ها نمونه 

یز قلیچ  پرو   ی »آرش« ی دیگری که ما داشتیم مجله یک نمونه 
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بر اثر خستگی و    سال دوام آورد و باالخره   23خانی بود که  

پیری و برخی مسائل دیگر مجبور شد کنار بگذارد. من، غیر از  

محیط ایرانی که مشکالت خاص خودش رو داره و شاید همین  

شود که این  می مشکالت، که بنظر من فرهنگی است، باعث  

از محیط ایرانی شاهد    نهادها تداوم پیدا نکند، ولی در خارج 

بودم که نهادهای فرهنگی و هنری کارشان ادامه پیدا کرده.  

اند. آیا شما  تر از ما بوده های مهاجر و تبعیدی دیگر، موفق ملیت 

اید؟ و آیا یک چنین دیدی، یک چنین  به این مشکل فکر کرده 

 دور نمائی دارید که بتوانید کارتان استمرار داشته باشد؟ 

ناصر جان. اتفاقا این موضوعی است که چند وقت    بهرخ: دقیقا 

پیش در آوای تبعید چاپ شد که ما پیر شدیم و هیچ چیز  

هامون هم پیر شدند و از این قبیل، که من  نداریم، تماشاچی 

. من سخت به این شعر سعدی اعتقاد دارم  هم جوابی نوشتم 

 :که 

 بخورند ما بکاریم و دیگران      /     دیگران کاشتند و ما خوردیم 

منظورم من و مجید هست و    ، خوشبختانه ما، وقتی میگم ما 

هم  نوعی  به  که  هیچ دوستانی  هستیم،  را  فکر  کارمان  وقت 

و  کار    بدبینانه  خودمان  برای  تنها  هیچوقت  ندیدیم،  ایستا 

کم  نکرده  بازیگر  کس  هر  کمک  می ایم.  مجید  از  آورد 

دبودی به  خواست، هرکس برای برگزاری هر بزرگداشت و یا می 

. از این قبیل کارها که مجید با جان و  کرد می مجید مراجعه  

انجام   را  می دل  اگر فقط کار خودمان  ما هم  دیدیم،  می داد. 

که،   نداشتیم  مرض  تئاتر  می خب،  گروه  کار  به  چسبیدیم 

همه برای گروه خودشان    تر از آن اینکه تقریباً خودمان. مهم 

اجر  امکان  به  و ما  برای گروه کار کردند  فکر  ا  های دیگر هم 

کردیم، مجید معتقد بود ما بدون داشتن یک نهاد تئاتری  می 

ستیتوسیون تئاتری( در یک کشور بیگانه هویت خود  ن )یک ای 

را پیدا نخواهیم کرد. هیچ جای تاریخ ندیدیم و نخواندیم که  

یک قوم مهاجر در کشور میزبان یک فستیوال تئاتر راه انداخته  

ی  تواند هوس راه اندازی یا ادامه می بنابراین کمتر کسی   باشد. 

این کارو داشته باشه مگر این که یا از خودش گذشته باشد یا  

بخواهد کار تجارتی بکند. اما خوشبختانه این شرایط دشوار را  

از   یکی  بعنوان  پیدا کرده،  بنیه  گذاشته،  سر  پشت  فستیوال 

ی فرهنگ شناخته  داره شهر کلن از طرف ا   های فرهنگی برنامه 

این  بسترها شده.  همه  ادامه ی ها  که  است  برای  ی  را  کار  ی 

کند. حاال خوب، ما کار خودمونو کردیم،  می آیندگان آسان تر 

 .این به بستگی به نسل آینده دارد که بیاید و کار را ادامه بدهد 

 
 زاده در نخستین فستیوال کلن سخنان مجید فالح 
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آنج  از  بحث  ادام ناصر:  برای  که  شد  شروع  این    ی ه ا  خود 

بنیان  برای تداوم آن، که از خود این  ن شروع  زارا گ فستیوال، 

بنیان  خود  به  و  این  ز گ نشود  خود  از  پس  بشود،  تمام  اران 

پیدا  ز گ بنیان  ادامه  آیا  یا نه؟ س می اران  بود که  ئو کند  این  ال 

اینجا کشیده    ست، که صحبت ا ی  ه چیز دورنمای شما چ  به 

 .شد 

کنم که ناصر جان، به احتمال زیاد ادامه پیدا  رخ: من فکر می به 

زمین می  فستیوال  این  دارد،    ی ه کند، چون  خوبی  خیلی  کارِ 

 .منتها ممکن است با برنامه و کانسپت کاری ما پیش نرود 

ناصر : این مهم نیست که با کانسپت شما پیش برود یا نرود،  

س  یا  من،  برای ئ بحث  آیا  که  اینست  من،  این    وال  استمرار 

ی  ی ها هایی شده؟ بنیان فستیوال پس از خود شما پیش بینی 

برای آن یا نه؟  از جمله این که    جاگیر شده، فکر شده  مثال 

های  های جدیدی، جوان درفستیوال امسال من دیدم که آدم 

جدیدی، و مستعد، بخصوص کیوان که مسئول بولتن هست،  

فعال و در عین حال  بین،  فکر، خوش جوان بسیار بسیار خوش 

ی  ن از جمله کسا   داند و تئاتر خوانده، و است که تئاتر می می آد 

تواند همکار این فستیوال  است که من تشخیص دادم که می 

کارش، همین    ی ه باشد و خیلی کمک باشد. خودت شاهد نمون 

پرباری است. یک    ای که کار نسبتاً ی بولتن بوده هفت شماره 

بینی بشود  پیش   در جای خودش چنین عناصری باید هریک  

  قول تو ممکن است با یک ه تا کار بتواند استمرار پیدا کند. ب 

کانسپت دیگر؛ با توجه به تغییر نسل و تغییر و تحوالتی که  

 . شود می طی کار انجام  

بهرخ: البته برای ما کانسپت کار مهم است، اگر کانسپت ادامه  

شویم، ولی یکی  می دهندگان بهتر از ما باشد طبعًا خوشحال  

از نقطه نظرهای ما، دوری جستن از تئاتر تجارتی بوده. بنابراین  

نمی   اصالً  را هم  راه  تصورش  آن  به  فستیوال  که  بکنم  توانم 

ی که توانستیم کار را اشتراکی انجام  ی کشیده بشود. ما تا جا 

گرفت و  می موقع در نهایت مجید تصمیم  دادیم. درسته که آن 

  ی ه فستیوال به عهد   ی ه کنم، ولی ادار می ار را  ن من این ک اآل 

سنگین فقدان مجید، آن هم    ی ه بعد از ضرب   یک جمع است. 

ریزی و کار، همه دیدند که  درست زمان برنامه  در ماه جوالی، 

در ماه اکتبر فستیوال برگزار شد. همه در شوک بودند و من  

ستیم کار  معنای واقعی گریان و ناالن و دل شکسته. ولی توان به 

اصرار   و  خواست  خاطر  به  بخشی  کنیم.  جور  و  جمع  را 

و    گفت کار نباید زمین بماند، می   همیشگی خود مجید بود که 

نقدر دوستش داشتند که تالش کردند خواست  آ دوستان، همه،  

ببخشند  تحقق  را  او  آرزوی  که  و  بود  این  دیگر  بخش  ولی   .

  ی ه یف ظ کار و و تقسیم کار و تقسیم وظایف روشن بود. هر کس  

دانست. من مطمئن بودم اگر من هم تب کنم و  می خودش را  

نتوانم در فستیوال حاضر شوم، کارها ادامه پیدا خواهد کرد.  

چون همه چیز روتین و تنظیم شده است و هیچ چیز مخفی  

زمان با رفتن  و ناروشن وجود ندارد. این را هم اضافه کنم که هم 

ذر و  آ عرض دو هفته احمد نیک   مجید تئاتر هم بسته شد. در 

هر کدام یک سالن پیدا کردند که از هر دو برای  می س اختر قا 

کنم  می فکر    برگزاری فستیوال بیست و چهارم استفاده کردیم. 

  . جواب سؤالت را تا حدی داده باشد 

رفتیم  می ها  آخرین شب فستیوال، خوب، من و بهزاد شب   اتفاقاً 

آرش  خانه  و  بهارک  خوابمان  .  بیدیم خوا می ی  پسر  و  مادر 

کردیم. گفتم پسرم، اگر عالقه  می ی درد دل  ی برد و دوتا نمی 

ی. البته منظورم  ی داشته باشی، تو خیلی خوب از پس کار برمیا 

مثالً  نیست.  ما  پسر  معنای  به  مرضیه    بهزاد،  همکارمون 

تئاتر کرده و جای    ، وردی علی  اینجا تحصیل  پسری داره که 

امعه پیدا کرده. مقصود این که در کنار  خودش را در این ج 

دهندگان  ها، به نظر من ادامه گذشت و فداکاری و این حرف 

فستیوال باید کسانی باشند که باِر خودشان را داشته باشند و  
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آن را در فستیوال بریزند، نه اینکه تازه بخواهند از فستیوال بار  

های تازه  ن زنم، همین امسال فستیوال به جوا می بگیرند. مثال  

کارشان را انجام دادند و رفتند تا    کار امکان اجرا داد، ولی اکثراً 

کنند  می سال بعد. برای سال بعد هم تنها به کار خودشون فکر  

عنوان یک حرکت. بنابراین، من در این تیپ  و نه به فستیوال به 

بینم.  ی چنین کار بزرگی را نمی سفانه پتانسیل ادامه أ افراد مت 

نوعی یک ویژگی شخصیتی است  ار جمعی داشتن، به فرهنگ ک 

توان آن را اکتسابی دید، بخصوص در بزرگسالی. از  می و کمتر  

سوی دیگر، کار فستیوال هیچگاه فردی انجام نشده، اگر چه  

این  از گوشه و کنار سعی شده  وانمود شود. گاهی،  ولی    طور 

همیشه حرکت جمعی بوده. من مطمئنم بهارک چشم بسته  

از شروع تا به چاپ انجام  چگونه  داند که بروشور فستیوال را  می 

می  خودش  سید  سیما  چطور  بدهد.  را  افتتاح  شِب  که  داند 

ها را با هم خیلی کوتاه مرور  بگرداند و ما فقط سر فصل صحبت 

صحنه و پشت صحنه  کنیم. یا شهال که دیگه استاد کنترل  می 

با   از  امروز  به  تا  فستیوال  اولین  از  که  جاللی  فرامرز  شده. 

ترین همکاران فستیوال بوده و عضو هیئت مدیره است.  ثبات 

ست و در آلمان  همراه ا آرش خلیلی که پانزده سال با فستیوال  

اگر بشمارم که چه   ، اش تحصیل کرده، با تمام گرفتاری شغلی 

اول  از  را  به    تعداد کارها  آن  از شروع  قبل  و حتی  فستیوال 

رساند باور نخواهید کرد، و هیچوقت هم آن وسط  می سامان  

ست. یا شاپور سلیمی،  ا بینیدش و عضو هیئت مدیره هم  نمی 

ن  کنیم، اآل می با هم روی صحنه کار    عالوه براین که سی ساله 

واتس  تبلیغات  از  عهده  بخشی  به  را  تیزر  کردن  اماده  و  اپی 

یا رشید بهبودی که مرتب بخاطر فستیوال در ارتباط    گرفته. 

های فستیوالی با بسیاری از همکاران تئاتری  هستیم. این ارتباط 

. یا بهزاد، که حساب و کتاب این فستیوال  همیشه بر قرار بوده 

ایستد که  می مور باالی سرمن  أ کنیم مثل م می را وقتی تمام  

ت بنویسیم. و بعد از  مامان باید برای فستیوال بعدی درخواس 

داد بهتر ازمن این  مجید چون او اینکارها را با پدرش انجام می 

اولین بار در فستیوال    . یا حتی کیوان که امسال د دان می ها را  کار 

دست   را  بولتن  کار  مسئولیت  تمام  خاطر  اطمینان  با  و  بود 

تجربه  و  دادیم  جان،  خودش  ناصر  ولی  بود.  خوبی  بسیار  ی 

از این سؤال اینست که آیا ما شخص معینی را به  اگرمنظورت  

راه در نظر گرفتیم وآیا کسی را برای این    ی ه عنوان ادامه دهند 

کار تربیت کردیم باید بگویم نه. در واقع، در تکمیل این نه باید  

اند و  بگویم اشخاصی که در جریان کار ساخته و پرداخته شده 

فستیوال  کردن  اورگانیزه  بعدی  برای  کافی  تجربه های  ی 

ادامه می اند،  اندوخته  بهترین  باشند. طبعًاتوانند  راه    دهندگان 

  شوند و خواهند شد. من اصواًلمی ها اضافه  نسل جوان هم به آن 

 .آدم خوشبینی هستم 

بهزاد اشاره کردی. من مطلب   به  ناصر: خیلی خوب شد که 

که  خواستم به بهزاد اشاره کنم،  می ام همین نکته بود.  بعدی 

پرورد   ی ه ثمر  و  است  مجید  و  تو  سال    25این    ی ه زندگی 

بوده،   نفر  دو  شما  تالش  و  کار  ناظر  نزدیک  از  فستیوال. 

های شما را بیش از هر  های شما را، رنج و درگیری حساسیت 

کسی شاهد بوده و با تجربه و تسلطی که من امسال از او دیدم،  

تتاح  درگیر شدنش با فستیوال، بخصوص شرکتش در شب اف 

اش در کارها.  شب پایانی و حساسیت و ظرافت   فستیوال، و بعد 

مهاجرت   دوم  نسل  در  نمونه  تنها  بگم  شاید  و  نادر  از  یکی 

تواند به او منتقل بشود. و  می هایی است که این میراث  ایرانی 

هم نداره که بقول تو حتمًا تئاتری باشند. این مدیریت  می لزو 

ب  اولیه و  اهمیت  دارد، کامالً فستیوال که  اساسی  از    نیادی و 

اند،  ی مثل خود او که اینجا پرورده شده ی ها دست بهزاد و تیپ 

د و اگر ادامه بدهند، مثاًل کیوان، در جریان کار طبعاً با  آی برمی 

توانند کار را ادامه  می شوند، اینها  می ها بیشتر آشنا  کاری ریزه 

ار و انتقال این  ی برای استمرار این ک ی بدهند. یک چنین دورنما 

ای  نهاد به نسل بعدی. یکی از زیباترین، و به نظر من تنها نمونه 

تواند باشد که من در طول نزدیک به چهل سال تبعیدم  می 

 .آلی ادامه پیدا کند تواند به نحو ایده می ام. و فستیوال  دیده 

بهرخ: ممنونم ناصر جان و خوشحالم که بعد از بیست سال    

بودی. دوباره   فستیوال  صحبت نمی   مهمان  در  شاید  دانم،  ها 

ها گفته شوند  گاهی به حاشیه رفته باشم ولی بهتر است حرف 

 .ینده آ باشد. و به امید    ینده آ تواند چراغ راه  می چرا که گذشته  
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سوئیسی/ رنگ و روغن روی  -( با یاد پل کله نقاش آلمانی3های رنگ )شادی
 2020سانتیمتر/   40در  30بوم/ 
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 با شکوفه آذر   سحر حسابی مصاحبه  

 
نهایی   فهرست  در  نامزدی  برای  تبریک  آذر.  خانم  سالم 

مندان به ادبیات در ایران از  المللی. عالقه بوکر بین جایزه من 

 نامزدی شما در این رقابت بسیار خوشحال هستند. 

 

کنم. کتابخوانی را از  کودکی شما آغاز می اولین سوالم را از  

چه سالی شروع کردید؟ به چه اثری در کودکی عالقه زیادی  

 داشتید؟ 

من در یک خانواده فرهنگ دوست، ادیب و نقاش بزرگ    _

بودند.   پدرم  من،  زندگی  محوری  شخصیت  و  شدم 

امیرهوشنگ آذر، نویسنده، شاعر و نقاش. پدرم، پدربزرگ 

اول آذر )موسس  نام  حسین  با  اهواز  در  فرهنگی  نشریه  ین 

سال   در  راز  پدربزرگم،  1336گلشن  پدربزرگِ  حتی  و    )

میرزا وقایع نگار مروزی )نویسنده تاریخ جهان آرا و تاریخ  

جنگ های ایران و روس(، نویسنده و مورخ دربار فتحعلی  

شاه و دوست و مشاور قائم مقام فرهانی، همگی در کار شعر  

ادبیات روزنامه  و  نگار  بودند.    نگاری  و  میرزاوقایع  حتی 

مروزی هم یادداشت های پنهانی از خود به جای گذاشته 

که در آن شرح وقایع سیاسی که اجازه درج آن را در کتاب  

های رسمی نداشت، یادداشت می کرد. یعنی یکجور فعالیت  

نگارانه.   اسالمپور، شاعر  روزنامه  پرویز  مادری هم  از طرف 

اینها مادرم که  نامدار شعر حجم، ع  موی مادرم است. بجز 

معلم بودند، کتابخوان حرفه ای بودند و همینطور مادربزرگم  

از طرف مادری. یادم هست که همیشه یک رمان زیر متکای 

بود که پیش از خواب می    ، مرضیه زند تهرانی، مادربزرگم

خواندند و بعد همان رمان را به ما نوه ها معرفی می کردند  

ضمن انیکه قصه گوی دوران کودکی ما ایشان    تا بخوانیم.

بودند. آن لحن قصه گویی زیبا که قصه های شاه و پریان را 

منابع   از  یکی  نوشتن  در  همیشه  گفتند،  می  ما  برای 

  خانه ما همیشه پر از کتابالهامبخش من است. در نتیجه  

جهان    های  موسیقی  و و  ایران  اول   همینطور   ودرجه 

بود. از طرف دیگر ما در یک باغ بزرگ  پدرم  تابلوهای نقاشی  

سیزده هکتاری در روستایی در مازندران زندگی می کردیم  

شالیزار. و  جنگل  با  بسیاری    همجوار  لوکیشن  که  جایی 

بسیاری از داستان هایم از جمله اشراق درخت گوجه سبز 

که  بزرگ شدن در این محیط به نظرم هر کسی را    است.

ا ذوق  و  درونی  های  خواه پتانسیل  داشت،  هنری  و  دبی 

می کشاند.  و هنر  ناخواه به سمت و سوی مطالعه و ادبیات  

به هر حال، عشق به کتابخوانی را بیش از هر کسی به پدرم 

مدیون هستم که این محیط منحصر به فرد را برای ما فراهم  

می  ندکرد برایم  پدرم  کودکی  در  که  کتابهایی  اولین   .

یات کودک و نوجوان، چاپ خریدند، بهترین گزینه های ادب

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دوران پهلوی بود. 

کتابهایی مثل گیلگمش )به روایت هانیبال الخاص(، آهو و  

دادخواه(،   بهمن  نقاشی  و  نیمایوشیج  )نوشته  پرندگان 

گردآفرید )نقاشی علی اکبر صادقی(، جمشید شاه )نوشته 

ی(، ماهی سیاه کوچولو  مهرداد بهار و نقاشی فرشید مثقال 

)نوشته صمد بهرنگی و نقاشی فرشید مثقالی( مهمان های  

جودی   نقاشی  و  فرجام  فریده  )نوشته  ناخوانده 

 فرمانفرمائیان(، پایه های دانش )نوشته ایزاک آسیموف( و... 

تک تک نامهایی که در تالیف و تصویرسازی این کتابها می   

ست. افرادی که بینید، یک هویت هنری و ادبی پشتشان ا

تا همین امروز هم بار هنر نقاشی و ادبی ایران را بر دوش 

کشیده اند. من در خانه، و از دوران کودکی در محاصر نام  

های بزرگان ادبیات ایران، ادبیات کالسیک فارسی، ادبیات  

، اساطیر ایران و ملل مختلف بزرگ،  جهانمدرن و کالسیک  

ت، اکسپرسیونیست و...  نقاشان بزرگ امپرسیونیست، رئالیس

بزرگ شدم. بزرگ شدن در میان چنین کتاب ها و نقاشی  

شخصیت های برگزیده ای شانس بزرگ من در شکل گیری  

ام بود. از یک دوره ای به بعد، من احساس    هنریادبی و  

کنم،  می کردم که صرفا در میان کتابها و تابلوها زندگی نمی

آثار این  حقیقی  خالقان  میان  در  کنم.    بلکه  می  زندگی 

احساس می کردم، تولستوی یکی از افراد خانواده ماست یا  

مثال ماکسیم گورکی، همینگوی، ونسان ونگوگ یا بتهون...  
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روی مبل  کافی بود در اتاق مطالعه پدرم را باز کنم و با آنها  

 همنشین شوم. های سبز و کنار میز مطالعه پدرم  

 
اید. آیا در کودکی هم  شده شما در یک خانواده فرهنگی بزرگ  

نه،   اگر  بدهید.  توضیح  کمی  داشتید؟  شدن  نویسنده  رویای 

 دوست داشتید چه کاره شوید؟ 

چنین    _ در  شدن  بزرگ  دادم،  توضیح  باال  که  همانطور 

اتمسفر هنری و فرهنگی که پدرم در خانه برای ما فراهم  

، من و دست کم دو تا از خواهرانم را سوق داد ند کرده بود

آرمان  به   ام،  پسرعمه  حتی  هنر.  و  ادبیات  و سوی  سمت 

نامدار   نویسنده  مصاحبه آرین،  در  خودش  که  همانطور 

گفته،   و  هایش  روحیات  و  ما  خانه  اتمسفر  این  از  هم 

شخصیت پدرم بهره برد. من فکر می کنم دست کم ما چهار  

از کودکی و نوجوانی می دانستیم به طور خودآگاه یا   نفر 

درم را ادامه خواهیم داد. من از کودکی آرزو  ناخودآگاه راه پ

جوانی به   از همانداشتم که نویسنده و جهانگرد باشم. و  

بخش هایی    2004آرزوهایم جامه عمل پوشاندم. در سال  

از مسیر جاده ابریشم را از مسیر زمینی و به طور اتو استاپ  

و   هند  چین،  قرقیزستان،  تاجیکستان،  )افغانستان،  رفتم 

. و بعدها هم در مسیر آمدن به استرالیا، یک سفر  پاکستان(

دریایی پنج روزه از اندونزی به استرالیا، را در اقیانوس هند  

تجربه کردم. در ایران به کویر، کوهستان، و بخصوص جنگل 

بسیار سفر کردم. در ایران بارها  تنهایی یا با گروه دوستانم  

ت و  در جنگل گم شدم و همه ماجراجویی هایم در طبیع

 نویسندگی ام شد.   های  سفر یکی از دست مایه

  
های مختلفی چون  نگاری در روزنامه شما در ایران سابقه روزنامه 

روزنامه  دارید.  را  شرق  و  بهار،  شما  همشهری،  برای  نگاری 

ای برای نویسنده شدن بود؟ یا فعالیت در هر دو زمینه را  مقدمه 

 دوست دارید؟ 

ب  _ ای  مقدمه  نگاری  در    ایرروزنامه  من  عملی  تمرینات 

من از روزنامه نگاری برای نویسندگی خالق    نویسندگی بود.

اشراق درخت گوجه سبز،   خیلی آموختم. در همین رمان 

خالقانه خیلی  مدرنبطور  از    ،  بسیاری  از  غیرمستقیم  و 

تکنیک های روزنامه نگاری استفاده کرده ام. مثال تکنیک  

لید نویسی را در بسیاری از پاراگراف های رمانم، بکار برده  

پرگویی. یعنی اینکه در  در حین ام یا تکنیک موجز نویسی 

پاراگراف، اطالعات متنوع  در حجم یک  یک حجم کم، مثل

م خواننده  به  مختلفی  من  و  به  نگاری  روزنامه  دهم.  ی 

آموخت.   را  نوشتن  دقیق  و  تحقیق هوشمندانه  همینطور 

اینکه رمان های من به سبک  با  یاد داد.  را به من  کردن 

ریالیزم جادویی است اما تحقیق های گسترده و متنوعی را 

از فکت   برای آن انجام می دهم. داستان های من سرشار 

باورهای عامه و... است.  های تاریخی، سیاسی، اسطوره ای،  

کمک  من  به  نگاری  روزنامه  در  مصاحبه  های  تکنیک  یا 

 زیادی کرد تا در دیالوگ نویسی خیلی دقیق باشم.  

 
اولین کتاب شما تحت عنوان »روز گودال« در نشر ققنوس منتشر  

شد. کمی از این کتاب و دیگر آثاری که در ایران منتشر کردید  

 برایمان بگویید. 

. یعنی معتقدم که کم  ی دارمکم نویساعتقاد به    من اصوال  _

اما با باالترین کیفیت ادبی که در توانم هست باید بنویسم.  

یک پاراگراف را در ذهنم و گاهی روی کاغذ، چند بار می  

نویسم تا لحن، تن و اطالعات مورد نظرم را به کامل ترین  

  شکلی که می توانم، بیان کنم. اصال آسان گیر نیستم نسبت

به نوشته های خودم. به عبارتی پوست خودم را می کنم اما  

دارم.   نیاز  زمان  خیلی  که  نیست  معنی  این  به  الزاما  این 

بیشتر اوقات چند ساختار جمله همزمان به ذهنم می رسد  

در نتیجه از من تا به حال  و نهایتا یکی را انتخاب می کنم. 

 ر ایران یک مجموعه داستان با نام روزگودال منتشر شده د

و یک کتاب کودک به نام شاید هوس کنم تو را بخورم به  

امیرکبیر انتشارات  زیرمجموعه  شکوفه  انتشارات  . وسیله 

همین یک مجموعه داستان با تعدادی داستان دیگر که در 

ایران به دلیل سانسور امکان چاپ نبود، بعدا در نشر ناکجا،  

م روز گودال،  داستان  منتشر شد. مجموعه  جموعه پاریس 

با   یا  جادویی  ریالیزم  سبک  به  اغلب  است  هایی  داستان 

موضوعا درباره  جادویی  ریالیزم  اتمسفر  و  مثل    تیذهنیت 

فردی.    و کشف هویت  آزادی  ،تالش برای استقالل  ،زنانگی 

ادبیات و همینطور در زندگی   موضوعاتی که هنوز هم در 

ر قبل از اینکه این کتاب ها را منتشخصوصی دنبال می کنم.  

کنم، و قبل از اینکه روزنامه نگار بشوم، در دانشنامه ادب  

فارسی، در کار نوشتن دایره المعارف اصطالحات ادبی بودم  
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همراه با یک گروه و زیر نظر دکتر حسن انوشه. از آن دوران  

هم یک کتاب به نامه اصطالحات ادب فارسی منتشر شد 

 که برنده کتاب سال ایران شد.  

 

از  »اشراق   درخت گوجه سبز« برای شما نامزدی در یکی 

ترین جوایز ادبی دنیا را به همراه داشت. البته پیش از  مهم 

قرار گرفته   استال هم  نهایی جایزه  نامزدهای  میان  این در 

 بود. چقدر از شنیدن خبر بوکر خوشحال شدید؟ 

خیلی خوشحال شدم ولی باید اعتراف کنم که اگر کاندید    _

ضاوت ادبی داوران این جوایز شک می کردم.  نمی شدم، به ق

داستانی منتشر  من  اشاره کردم،  باالتر  چون همانطور که 

یا   بدانم که در سطح ملی  اینکه صددرصد  نمی کنم مگر 

 است.  برتر جهانی قابل رقابت با دیگر آثار

 

چقدر امیدوار به حضور در فهرست نهایی بودید؟ حضور در  

خواهم  بوکر افتخار بزرگی است اما می فهرست نهایی جایزه  

 کنید؟ بدانم چقدر به پیروزی در این رقابت مهم فکر می 

خطاب به معشوقش  که  نزار قبانی شعر بسیار زیبایی دارد    _

می گوید: مهم نیست که متعلق به من باشی/ مهم نیست  

شعر  به  متعلق  که  است  این  مهم  باشی/  او  به  متعلق  که 

خودم درباره  من  می   باشی.  فکر  همینطور  هایم  نوشته  و 

کنم. مهم نیست که کتاب من جایزه جهانی ببرد یا نبرد  

مهم این است که من به ادبیات ایران و جهان تعلق داشته  

ز طرف دیگر برایم مهم است که ادبیات ایران، که  ما اباشم. ا

امروز رمان من در جایزه بوکر بین المللی، آن را نمایندگی  

نه صرفا به خاطر من، بلکه به  .  برنده شود  می کند، بتواند

خاطر ادبیات ایران. من سالهاست که آرزوی این را داشته  

ایران، ادبیاتی که جهانبینی و آبشخور  معاصر  ام که ادبیات  

فرهنگ و ادبیات ایران را دارد، بتواند در میان ادبیات جهان،  

صدایی مستقل داشته باشد. من این آرزو را در نویسندگی  

ام دنبال می کنم. چون معتقدم ادبیات کالسیک فارسی و  

اساطیر مکتوب ایران، منبع الهامبخش عظیمی برای ادبیات  

جهان می توانند باشند همانطور که ادبیات کالسیک  مدرن  

دیگر کشورهای کهنسال و باستانی مانند هند، مصر، چین  

ادبیات خالق )رمان و داستان کوتاه(   آنچه که من در  و... 

دنبال می کنم پیوندی مدرن، زیبا و شاعرانه میان ادبیات  

اسطوره ای و کالسیک فارسی و ادبیات مدرن غرب است بر  

 اساس حقایق سیاسی و اجتماعی امروز ایران. 

 

شده   نوشته  فارسی  زبان  به  سبز«  گوجه  درخت  »اشراق 

است. آیا با ترجمه ساختار کتاب دچار تغییر شد؟ به نظر  

تواند به ساختار کتاب ضربه بزند یا اصوالً به  شما ترجمه می 

 ها اعتقاد دارید؟ پذیری فرهنگ ترجمه 

ترجمه در بهترین حالت و کیفیت، قادر است که هشتاد    _

درصد یک اثر ادبی را منتقل کند. طبعا آن بیست درصد که 

کالسیک   شعر  فرهنگی،  اشارات  و  اصطالحات  به  متعلق 

کالمی های  بازی  یا  لح  فارسی  شاعرانهیا  قابل    ن  است، 

بخصوص نثر  .  یا به سختی قابل ترجمه است  ترجمه نیستند

من که هم شاعرانه است و هم پر از اصالحات، سمبول ها و  

درباره ترجمه رمان اشراق درخت گوجه سبز، کنایات ادبی. 

همینقدر بگویم که مترجم در کارش بسیار موفق بوده است،  

کر اعالم کردند، یکی از  چون همانطور که داوران جایزه بو

معیارهای اصلی آنها در انتخاب شش کتاب شورت لیست،  

 کیفیت باالی ترجمه بوده است.  

 

بازار   از  استرالیا هستید؟ کمی  شما در حال حاضر ساکن 

 کتاب استرالیا صحبت کنید: 

از نظر من بازار کتاب استرالیا از جهاتی بسیار عالی و از   _

 جهاتی دیگر ضعیف است. 

الی است چون: کتاب و ادبیات در اینجا سانسور نمی شود، ع 

آزادی اندیشه بسیار قابل احترام است و در هر ایالت/استان 

دولت،   شود.  می  برگزار  ادبی  مسابقه  و  جشنواره  ها  ده 

دانشگاه ها و نهادهای مستقل مدنی بودجه های هنگفتی  

های   باندبازی  کنند.  می  صرف  نویسندگان  از  حمایت  در 

وم در میان محافل ادبی ایران، در اینجا وجود ندارد و  مرس

با اینکه استرالیا به نسبت کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه 

دارای فرهنگی محافظه کارانه است، از صداهای تازه ادبیات  

بال می دهند. ماهانه در   پر و  به آن  استقبال می کنند و 

ر می شود و  استرالیا حدود ده هزار عنوان تازه کتاب منتش

بازار خرید و فروش کتاب بسیار داغ است. کتابخانه ها بزرگ  

ترین مروجان کتابخوانی در استرالیا هستند. هر کودک از  

سن شش ماهگی می تواند و باید عضو کتابخانه های محلی  
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برای   کتابخوانی  رایگان  های  برنامه  آنجا  در  چون  بشود 

هم هفته ای یک   نوزادان تا بزرگساالن دارند. ضمنا مدارس

آنجا   در  و  برند  کتابخانه های محلی می  به  را  بچه ها  بار 

از  یکی  کتابخانه،  به  هفتگی  مراجعه  یعنی  دارند.  برنامه 

تکالیف دانش آموزی به حساب می آید. در کتابخانه ها از  

نویسندگان محلی و ملی برای سخنرانی دعوت می شود و  

کتابخانه های    حتی بعضی از جشنواره های ادبی در داخل

و   تنگاتنگ  مستقیم،  رابطه  یک  شوند.  می  برگزار  دولتی 

بالنده میان سازمان های فرهنگی و هنری، کتابخانه های  

دولتی، مدارس و دانشگاه ها وجود دارد. نشریات محلی و  

کتابخوانی   فرهنگ  و  ادبیات  رشد  و  بالندگی  در  هم  ملی 

ت لیست بوکر  بسیار موثر هستند. مثال بعد از اینکه من شور

شدم، نشریات محلی عکس من و کتابم را روی صفحه اول  

من   با  همگی  ملی  نشریات  یا  کردند  منتشر  خودشان 

مصاحبه کردند و ریویوهای متعددی درباره رمانم نوشتند.  

 اینها بزرگ ترین محاسن ادبیات استرالیاست.  

اما اگر بخواهم نقطه ضعفی درباره فضای کتاب و ادبیات در  

الیا بگویم این است که از جهاتی در اینجا با کتاب مانند  استر

کفش   یا  لباس  مد  مثل  فروش،  و  خرید  قابل  کاالی  یک 

برخورد می شود. یعنی بازار کتاب خیلی فصلی و نوبه نو و  

انگار باید   متغیر است. طوری با کتاب مواجه می شود که 

سریع آن را بخوانی وگرنه کتاب دیگری می آید و جای آن  

ا می گیرد. درحالی که کتاب، یک کاالی فکری و فرهنگی  ر

است و از نظر افرادی مثل من که حتی متون باستانی را هم  

مطالعه می کنند، کتاب بیست سال درجه یک بیست سال  

پیش، هنوز یک محصول فکری جدید به حساب می آید.  

در اینجا اما خوانندگان، مدام کتاب های روز را می خوانند  

دیگر  ممکن    و  که  اولی  درجه  های  کتاب  دنبال  به  کسی 

است بیست یا سی سال پیش نوشته شده باشد، نمی رود.  

در کتابفروشی ها محال است که شما از نویسندگان حتی  

بعضی   در  مگر  کنید.  پیدا  کتابی  پیش  سال  بیست 

کتابفروشی ها که یک قفسه را به ادبیات کالسیک مدرن  

ا هر کتابی از ده سال پیش به  اختصاص داده اند. از نظر آنه

تقریبا محال است  نتیجه  ادبیات کالسیک. در  قبل، یعنی 

شما در کتابفروشی ها آثار مارکز،  دوراس، کامو یا کاواباتا  

پیدا کنید. اینطور کتابها را باید آنالین جست و جو کنید و 

بخرید که اغلب هم گران تر از کتاب های رایج در بازار روز  

 هستند.  

عدم  ای بگیرم،  توانم  می  استرالیا  ادبیات  به  که  دیگری  راد 

تنوع در سبک نویسندگی است. نویسنده ها خیلی شبیه به 

هم می نویسند و حتی موضوعاتی هم که می نویسند خیلی  

شبیه به هم و تحت تاثیر رسانه های غالب است. مثال دو  

سال پیش در اینجا همه پرسی درباره ازدواج همجنس گراها  

از بر از آن به بعد من شاهد بوده ام که بسیاری  گزار شد. 

داستانی   شخصیت  دو  یا  یک  کم،  دست  نویسندگان 

االن   مثال  یا  اند.  نوشته  هایشان  رمان  در  گرا  همجنس 

موضوع کروناوایرس داغ شده است و من دست کم دو سه 

با   رمانی  دارند  که  شناسم  می  خودم  اطراف  در  نویسنده 

ند. از نظر من اینطور مواجه روزنامه  موضوع مشابه می نویس

نگارانه با ادبیات، سطحی است. ادبیات درخت است، چشم  

اندازش وسیع و ماندگار باید باشد. مثل روزنامه یا نان متعلق  

 به امروز و فردا نباید باشد.   

 

به   چقدر  مردم  است؟  باال  استرالیا  در  مطالعه  سرانه  آیا 

 دهند؟ کتابخوانی اهمیت می 

طبق آمار منتشر   نه مطالعه در استرالیا بسیار باالست.سرا  _

سرانه کتابخوانی هر استرالیایی ماهانه سه    2017شده سال  

کتاب، و برابر با هفته ای پنج ساعت مطالعه است. کتابخانه  

های استرالیا معموال پر است از کتابخوان هایی که هر کدام  

گیرند. هر  پنج تا شش کتاب را بطور همزمان به امانت می  

کتاب می تواند به مدت هشت هفته به امانت گرفته شود.  

پرخواننده هستند،   البته کتاب هایی هم هستند که چون 

فقط برای نهایتا سه روز به امانت داده می شوند. رمان اشراق 

درخت گوجه، سال گذشته در چند کتابخانه دولتی استرالیا،  

ات  ، ملبورن  در  یارا  محله  کتابخانه  داغ"یکت  مثل    "قرمز 

اتیکت به این معنی است که خوانندگان فقط   این  گرفت. 

اجازه دارند سه روز این کتاب را به امانت بگیرند چون لیست 

 بلندی از افراد در انتظار خواندن این رمان هستند.  

 

های  من مترجم دو کتاب تحت عنوان »راز شوهر« و »دروغ 

نویسنده  موریارتی،  لیان  از  بزرگ«  در    کوچک  استرالیایی 
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این   بپرسم  شما  از  دارم  دوست  شخصه  به  هستم.  ایران 

 شناسید؟ نویسنده استرالیایی را می 

نه نمی شناسم با این توضیح که من نویسندگان ادبی را    _

بیشتر دنبال می کنم و آن هم نویسندگان ادبی که توقعات  

ادبی مرا برآورده کند. همین حاال درباره لیان موریاتی سرچ 

ردم در گوگل و به نظر می آید که ایشان یکی از پرفروش ک

ترین نویسندگان عامه پسند استرالیاست و بیش از چهارده  

میلیون نسخه از رمان هایش را در استرالیا و جهان فروخته 

است. این سوال شما بهانه ای است که من اینجا یک توضیح  

بدهم.   پسند،  عامه  سبک  به  نویسندگی  درباره  مختصر 

رخالف تصور عمومی که متاسفانه در بین قشر به اصطالح  ب

نویسی، یک   عامه پسند  ایران وجود دارد،  انگ  "روشنفکر 

آمیز شده    "تحقیر  پذیرفته  ادبی  سبک  یک  بلکه،  نیست. 

است که در سراسر جهان، طرفداران زیادی دارد و خیلی از  

رمان های   اساس همین  بر  پرفروش جهان هم  فیلم های 

ساخته شده اند. بیشتر رمان های ماجراجویانه،  عامه پسند  

پلیسی، ترسناک و عشقی در این ژانر می گنجند. فرق ژانر 

عامه پسند و ژانر ادبی در این است که در ژانر عامه پسند،  

تکامل قصه هدف اول و آخر نویسنده است درحالی که در 

ژانر ادبی، تکامل قصه، به عالوه جهانبینی فلسفی، سیاسی  

 و با تاکید بر ادبیت اثر، هدف نویسنده است.  و... 

 

حال   در  بپرسم.  شما  از  متفاوت  سوال  چند  دارم  دوست 

 حاضر در حال خواندن چه کتابی هستید؟ 

در یک سال اخیر من رمان های ادبی را که در ایران در    _

دسترس نبوده اند، خریده ام و به مرور در حال مطالعه آنها 

اش  یکی  انگلیسی.  به  بعضی  و  فارسی  به  بعضی  هستم. 

اولیس جیمزجویس است که خوشبختانه خانم اکرم پدارم  

بی  نیا آن را با وسواس ادبی باال ترجمه کرده اند و از نظر اد 

کتاب بسیار مهمی است هرچند که خواندن آن حتی برای 

آرام می   آرام  را  این کتاب  نیست.  لذتبخش  یا  آسان  من، 

خوانم. اما کتابی است که هر نویسنده ادیبی باید بخواند و  

از آن بیاموزد. کتاب دیگری که اخیرا تا نصفه   نکته هایی 

نوشته  شیطانی  آیات  کردم  رهایش  متاسفانه  و  خواندم 

سلمان رشدی است. متاسفانه این کتاب ترجمه بسیار بدی  

خواندن،   برای  اشتیاقم  و  رغبت  علیرغم  که  بطوری  دارد 

مترجم  امیدوارم که  رهایش کردم.  و  ادامه دهم  نتوانستم 

های ادبی مثل خانم پدارم نیا که خارج از کشور زندگی می  

کنند.  منتشر  سانسور  بدون  و  ترجمه  را  کتاب  این  کنند 

هستم    کتاب آنها  خواندن  حال  در  انگلیسی  به  که  هایی 

مجموعه آثار مارکی دوساد، وینتیج کارتر،جفری اوژنیدز و 

ایران   در  نویسندگان  این  چهارتای  هر  است.  میلر  هنری 

ممنوع هستند یا اگر استئنائا کتابی از آنها منتشر شود قطعا  

 با سانسورهای زیاد خواهد بود.  

 

موردعالقه شما کیست؟ یا چه اثر    نویسنده ایرانی و خارجی

 ایرانی و خارجی را خیلی دوست دارید؟ 

ندارم.    _ عالقه  مورد  معاصر  ایرانی  نویسنده  من  متاسفانه 

ادبیات معاصر   اینکه  از  بعد  که من  است  این  دلیلش  یک 

جهان، ادبیات کالسیک فارسی و جهان، و متون اسطوره ای  

ران رفتم. برای همین  را دوره کردم، به سراغ ادبیات معاصر ای

در   ایران  معاصر  ادبیات  خواندن  حین  در  من  توقع  اغلب 

و   غنائت  یا  جهان،  کالسیک  و  مدرن  ادبیات  با  مقایسه 

برآورده   ایران و جهان  ای  ادبیات اسطوره  عظمت متون و 

نشد. با این حال بی انصافی است اگر از چند رمان ایرانی 

ا حتجاب، همسایه  معاصر خوب نام نبرم: بوف کور، شازده 

ها، سووشون، اهل غرق و حتما چندتایی دیگر هم هستند  

 که االن حضور ذهن ندارم.  

اما کمی برایتان از عظمت و لذت خواندن متون باستانی و  

اسطوره ای بگویم. اگر کسی لذت خوانش متون اساطیری 

و باستانی ایران و جهان را یک بار چشیده باشد، دیگر نمی  

آنها   از  ادبی،  تواند  الهامبخش  منابع  اینها  بردارد.  دست 

فکری، فلسفی وعرفانی عظیمی هستند که می توانم مدام  

بردارم:  آنها  از  ای  تازه  توشه  بار  هر  و  برگردم  آنها  به 

مهابهاراتا، گیلیگمش، ارداویراف نامه، کمدی الهی، ایلیاد و  

و   مانوی  متون  تورات،  از  هایی  بخش  اوستا،  اودیسه، 

اشعار آسوریک،   بخصوص  درخت  و  بز  پیامبر،  مانی 

اوپانیشادها،  رامایانا، کلیله و دمنه، شترنج نامک، ریگ ودا،  

یادگار زریران، ئی چینگ، دائو د جینگ، دعاهای زرتشتی،  

اندیشه میترائیسم و... متون منثور کالسیک فارسی بعد از 

حمله اعراب هم بی نظیر هستند. عجایب نامه ها، هزار و 

اعراب   یک شب )که از حمله  ادبیات پیش  البته ریشه در 
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تاریخ طبری،   بیغمی،  دارابنامه  دارابنامه طرطوسی،  دارد(، 

تاریخ بیهقی، عجایب البلدان و غرایب الموجودات طوسی، 

سهروردی،  نور  حکمت  و  سرخ  عقل  حالج،  طواسین 

منابع   ها  ده  و  همدانی  القضات  عین  مکاتیب  و  تمهیدات 

ف کالسیک  منثور  شعر  ادبیات  و  موزون  ادبیات  ارسی. 

کالسیک فارسی ایران در ایران و جهان بسیار شناخته شده 

که   فارسی  کالسیک  منثور  ادبیات  متاسفانه  اما  است 

اقیانوس عظیمی است و منبع الهام بخش غنی برای خلق  

 ادبیات مدرن داستانی، اغلب مورد غفلت واقع شده.   

که   هستند  زیاد  خارجی  نویسندگان  و اما  جهانبینی  من 

همینطور جهان ادبی آنها را دوست دارم. کاوابتا، کوبه آبه،  

یک کار ایشی گورو )بقایای روز(، یک کار موراکامی )کافکا  

در ساحل(، هاینریش بل، سویتالنا الکساندرویچ، هرتا مولر،  

دوراس،   مارگریت  سلین،  فرناندو  سلینجر،  فاالچی،  اوریانا 

، تونی موریسون، کارور، بهومیل  بورخس، مارکز، خوان رولفو

هرابال، وارگاس یوسا، میالن کوندرا و خیلی های دیگر. فیلم  

سازان و نمایشنامه نویسان زیادی هم روی من اثر گذاشتند.  

کسانی مثل تارکوفسکی، کیشلوفسکی، آنجلوپلوس، بکت،  

دیگر.    های  خیلی  و  یونسکو  اوژن  آلبی،  ادوارد  برگمن، 

طوره شناسان بزرگ مثل میرچا الیاده،  همینطور خیلی از اس

 کارل گوستاو یونگ، جوزف کمبل و... 

 

 از نخواندن چه کتابی ناراحت هستید؟ 

آیات شیطانی رشدی و خیلی دیگر از نویسندگان درجه یک 

دلیل سانسور.  به  نشدند  ایران هرگز معرفی  در  جهان که 

وقی پرنده  یا  اینفانته،  کابریر  نوشته  گرفتار  ببر  سه  ح  مثل 

 شب نوشته خوزه دونوس.

است و مردم در    19این روزها جهان دچار موضوع کوید  

کنند. دیدگاه شما به  سراسر دنیا اتفاقی مشابه را تجربه می 

 عنوان یک نویسنده به این اتفاق چیست؟ 

تمرین   _ یک  و  تنبیه  یک  انسانی  فاجعه  این  من  نظر  به 

ه غم انگیز  ضروری برای ما انسان هاست. این اتفاق، یک تنبی

است از سوی طبیعت که ما انسان های مخرب را از طبیعت 

پاکسازی کند و به داخل خانه هایمان عقب بنشاند. ما انسان  

ها جز تخریب هیچ اثر دیگری بر طبیعت زیبا و منحصر به 

فرد کره زمین نداشته ایم. از این رو وقتی در ویدئو ها می  

ب نشینی کرده اند و  بینم که انسان ها به خانه هایشان عق

حیوانات وحشی و حتی در یکی دو مورد حیوانات ناشناخته  

وارد خیابان ها و محله ها شده اند، واقعا خوشحال می شوم.  

این نشان می دهد که چقدر ما انسان های مزاحم، زیاده  

خواه و ویرانگر جای طبیعت و حیوانات را تنگ کرده ایم. از 

است   خوب  تمرین  یک  دیگر  معاصر طرف  انسان  برای 

پرمشغله و کم عمق، برای بازگشت و توجه به درون خویش.  

این خانه نشینی، برای انسان آگاه می تواند تبدیل به یک  

بازگشت به خویشتن خویش و توجه به درون باشد. اینکه  

انسان در این انزوا از خود بپرسد که حقیقتا کیست و دارد 

چه معنایی دارد و اگر   به کجا می رود؟ زندگی او بدون کار

زندگی بدون کار برای او معنایی ندارد، باید بگردد و تعمق  

کند و به دنبال معنای حقیقی زندگی بگردد. من اصوال به  

 انزوا و تعمق در خویشتن عالقه مندم.  

 

 کنید؟ شما در روزهای قرنطینه چه می 

)برخالف    _ ام  آمده  استرالیا  به  که  وقتی  از  من  زندگی 

ام در ایران که خیلی پر مشغله بود و میان تحریریه زندگی 

چند روزنامه خالصه می شد( اصوال یا در خانه می گذرد یا  

در طبیعت. دوستان انگشت شمار نویسنده و نقاش و ناشری 

دارم که قبال با آنها به کافه یا بار می رفتیم اما حاال با آنها  

ای من فرق  از پشت اسکایپ قهوه یا نوشیدنی می نوشیم. بر

زیادی نکرده است. زندگی من در خواندن، نوشتن، نقاشی 

کردن، دیدن فیلم و تئاتر یا گوش دادن به موسیقی و تربیت  

دو دخترم ) که یکی از آنها یک دختر بی سرپرست افغانی  

 است( می گذرد.  

 

جدیدی    کتاب  نوشتن  حال  در  آیا  آخر  سؤال  عنوان  به 

 کنید؟ کر می هستید؟ یا به کتاب بعدی خود ف 

درخت طوبای آشپزخانه  رمان دومم با نام    در حال نوشتن   _
رمان    ما  مانند  هم  رمان  این  گوجه هستم.  درخت  اشراق 

، به سبک رئالیزم جادویی نوشته می شود و بر اساس  سبز

وقایع سیاسی اجتماعی جاری ایران است که در الیه های  

ده. موضوع ادبی، اسطوره ای، افسانه ای و عرفانی پیچیده ش

این بود که آیا فرهنگ، هنر،    اشراق درخت گوجه سبزرمان  

امید و آرزوی انسان ایرانی، در محاصره جهالت و سرکوب 
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در   ببرند؟  در  به  توانند جان سالم  و مذهبی، می  سیاسی 

دومم   مارمان  آشپزخانه  طوبای  می    درخت  سوال  این  به 

سی  پردازم که در محاصره جهالت و سرکوب مذهبی و سیا

و   تلوزیون ملی  ادبیات رسمی،  از  را  عشق  که حتی کلمه 

اساسا چه  اند، عشق  پرورش کشور حذف کرده  آموزش و 

معنایی دارد و آیا اصال عشق بین دو انسان می تواند شکل  

بگیرد و دوام بیاورد؟ این رمان تا به حال دو جایزه نقدی  

)گرنت( از طرف دولت استرالیا برده است و ضمنا از طرف 

دانشگاه دیکن، به عنوان پایان نامه دوره دکتری در رشته 

ادبیات خالق، پذیرفته شده است. این دانشگاه بعد از انتشار  

خبر کاندید رمانم در جایزه بوکر بین المللی، به من بورسیه  

تحصیلی اعطا کرد. این اولین بار است که در استرالیا یک 

فارسی( نوشته می  رمان که به زبانی غیر از انگلیسی )زبان  

شود، در رشته ادبیات خالق انگلیسی پذیرفته شده است.  

در طول دوره دکتری این رمان پس از تالیف به زبان فارسی  

انگلیسی   زبان  به  من  نظارت  با  و  مترجم  وسیله  به  باید 

 ترجمه بشود.    

این   انجام  برای  را  خود  وقت  که  ممنونم  خیلی  آذر  خانم 

اختیار ما گذاشتید. امیدوارم پایان اردیبهشت  گو در  و گفت 

    های بهتری از کتاب شما بشنویم. خبر 

 
اشراق درخت گوجه سبز  :  2020نظر داوران جایزه بوکر بین المللی  

یکی از کتاب هایی است که از افق دید من فراتر است. این رمان به طور  

شته شده است  زیرزمینی در ایران منتشر شد و اصالتا به زبان فارسی نو

ناشناس.  به وسیله یک مترجم  ترجمه شده  انگلیسی  زبان  به  بعد  اما 

ساله است که در حوادث انقالب اسالمی    13راوی داستان یک دختر  

از جادوی   و سرشار  است  ارواح  داستان  رمان،  این  ایران کشته شده. 

زبانی. ریالیزم جادویی در سراسر داستان گسترده شده اما بر اساس یک  

ریخ واقعی و مستند. اشراق درخت گوجه سبز، یک رمان بسیار پرمعنا  تا

می بایست    چیزی   است درباره اینکه زندگی چطور چیزی است و چطور 

باشد. رمان، درباره خانواده ای است که از هم گسیخته می شود و هر  

نابود می شوند درحالی که تالش می   به نحوی  از اعضا خانواده  کدام 

قالب اسالمی جان سالم به در ببرند. اشراق درخت گوجه  کردند که از ان 

سبز، یک رمان بسیار قوی و پرمعناست و به جهانی ورود می کند که  

العاده   فوق  طور  به  رمان،  ماست.  انگلیسی  انداز  از چشم  فراتر  بسیار 

نویسنده ای   بافته شده است به وسیله  هنرمندانه ای درهم آمیخته و 

و درهم آمیزی فرهنگ و رنج و خشونت سیاسی    که از زبان برای انعکاس

به روش   بسیار  این رمان  این وجود  با  استفاده می کند.  در کشورش 

نوشته شده است. برخالف اینکه داستان بسیار شاعرانه    و مدرن  جهانی

و جادویی خلق شده اما در حقیقت درباره خشونت سیاسی در کشور  

برا است  ممکن  نظر  این  از  که  است  انگلیسی  نویسنده  خوانندگان  ی 

عجیب بیاید اما در حقیقت این رمان ما را با قدرت تمام به جهان واقعی  

 . می کشاند
 

رمان اشراق درخت گوجه سبز  :  201۸نظر داوران جایزه استال  

استرالیایی، شکوفه آذر، رمانی منحصر به  -نوشته نویسنده ایرانی

فرد و عمیقا موثر است که از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده  

بهار، دختری   راوی که روح  و  است  ایران  است. داستان درباره 

سیزده ساله است وقایع خشونت آمیز خانوادگی و اجتماعی بعد  

را دنبال می کند. رمان یک سبک    1351انقالب اسالمی سال  از  

بسیار غنی از رئالیزم جادویی را به نمایش می گذارد. مادر بهار،  

در باالی درخت گوجه سبز به اشراق می رسد درست در لحظه  

ای که پسرش سهراب، در زندان اوین اعدام می شود؛ روح پنج  

بان های تهران و در  هزار زندانی اعدامی و شهدای جنگ در خیا

رودخانه ای از اشک، همدیگر را مالقات می کنند و خمینی، رهبر 

انقالب ایران خود را در هزارتوی قصر آیینه زیرزمینی در محاصره  

ادبیات   روایی  تکنیک  از  استفاده  با  رمان،  یابد.  می  ها  آیینه 

جادویی   رئالیزم  تکنیک  با  آن  آمیختن  و  فارسی  کالسیک 

که با اساطیر و افسانه ها و باورهای عامیانه ایرانی    آمریکای التین

به زیبایی آمیخته شده است، روایتگر سیاست های رژیمی است  

که مسئول مرگ زندگی های بسیاری است. رمان اشراق درخت  

زندگی  گمگشتگی  و  رنچ  از  نظیر  بی  مراقبه  یک  سبز  گوجه 

نظیر خانوادگی و اجتماعی است که به وسیله این نویسنده بی  

 استرالیایی نوشته است.  -ایرانی

 



 15  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

133 

 

 هادی کیکاوسی 

 
 ”تصویر واقعی ایران „سیمای مهاجران در برابر  

 
ی ششم »آوای تبعید«، به آثار نویسندگان  ی شمارهنامهویژه

دوم" برونایرانی " نسل  در  میتبار  این  مرز  در  پرداخت. 

ایرانی نویسندگان  ابراهیمی،  مجموعه،  )نوا  آلمان  تبار 

، شیدا بازیار(، فرانسه )نگار جوادی اصفهانی زائری مهرنوش

( سوئد  و  مجیدی(  مریم  هاشمو  بوندهگلناز  معرفی  زاده   )

گفت نویسندهوشدند.  نیری،  دینا  با  آمریکایی  گویی  ی 

ی  تبار، در چند نسخه بعد منتشر شد. در این شمارهایرانی

کیکاووسینامه،  فصل حضور   *هادی  از  کلی  شمایی 

ایرانیبهقلم صحنه دستان  در  دست  تبار  به  ایتالیا  نشر  ی 

 دهد. می

 

ایرانیچهره"ی  وگو با هادی کیکاووسی در بارهگفت  "ی 

 ایتالیا

 

نشر آثار نویسندگان ایرانی ـ ایتالیایَی به عنوان    آوای تبعید:

 از چه زمانی آغاز شده است؟    ،یک جریان و نه تک اثر 

 

  .دانم بشود به آن گفت جریان یا نهنمی :  هادی کیکاووسی

توان گفت از می  ،اما به عنوان ظهور در جامعه ادبی ایتالیا

به   2002سال   را  روز«  آخرین  »نور  پرویزیان  پرویز  که 

می ذائقه    ،نویسدایتالیایی  برانگیختن  در  زیادی  تاثیر 

ایتالیایی دارد. اثری اتوبیوگرافیک که توسط فرانچسکو ماریا  

وارد بازار نشر  ، ، ناشران ایتالیاییی گالو و جان کارلو کالساک

ماه  کند. یک  شود و سروصدای زیادی به پا میمی  این کشور

از سوی   ایتالیایی  ناشران  بود که  این کتاب  انتشار  از  پس 

افرادی ناشناس تهدید به مرگ شدند. تهدیدکنندگانی که  

معرفی کرده بودند    یاهلل خمینخود را پیروان اسالم و آیت

بودند خوانده  دوم  رشدی  سلمان  را  پرویزیان  خواستار   ، و 

کتابفروشیجمع  از  کتاب  اینآوری  بودند.  شده  ماجرا   ها 

نامی مستعار برای ما    ،سبب شد تا به امروز پرویز پرویزیان

نباشد.   دست  در  وی  هویت  از  اطالعی  و  بماند  باقی 

ای گمشده که توانست اولین جایزه ایتالیایی به نام  نویسنده

صدا«  برای رمانی فارسی را به ارمغان بیاورد.  ی»سخنان ب

سپ و  گشود  پرویزیان  که  بود  راهی  آغاز  با  این  س 

زیارتی   حمید  و  زرمندیلی  بیژن  نظیر  دیگر  نویسندگانی 

 .  ادامه پیدا کرد

 

ـ آیا روابط سیاسیـ  اقتصادیـ  فرهنگی میان ایران و ایتالیا  

دهه  چند  آثار  در  انتشار  روند  بر  تاثیری  گذشته  ی 

مرز  و چه برون  طور کلی، چه در درون نویسندگان ایرانی به 

ی این پیامدها را برای ما رسم  توانید منحن داشته است؟ می 

 کنید؟ 

 

در این سالیان به شکل پیوسته قراردادهایی میان وزارت ـ  

فرهنگ و ارشاد اسالمی و نهادهای فرهنگی ایتالیا امضا شده  

ایرانی چشم داشته است.    که عمدتاً به صادرات آثار داستانیِ 

میداستان نامیده  فاخر  که  حکومتهایی  دید  از  و    ، شوند 

جمهوری نماین معرفی  برای  مناسبی  است.  دگان  اسالمی 

های کوچک و پرت و در  اغلب این آثار البته در انتشاراتی

های نازل و سطحی  تیراژ پایین به نشر در آمده و با ترجمه 

  ،گاه در این جامعه دیده نشده است. در سوی مقابل اماهیچ

نویسندگان  همواره با چاپ آثاری از  این کشور  ناشران بزرگ  

مهاجر ایرانی و یا آن دسته از نویسندگانی که به زبان جامعه  

این صادرات و واردات سفارشی   ،اندمیزبان قلم زده مقابل 

داستانی   ادبیات  با  را  ایتالیایی  جامعه  توانسته  و  ایستاده 

 آشنا سازد.   ،ایرانی به این شکل
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شده رسمش  خواستار  که  منحنی  بخواهم    ، ایددرباره  اگر 

نود میالدی شروع کنم.    ، ختصر بگویمم از اواخر دهه  باید 

رفته داستان ایرانی توسط برخی محققان و  زمانی که رفته

شود. با وجود  شناسان ایتالیایی وارد جامعه میزبان میایران 

پروار  حمایت برای  اندرکاران  و دست  مترجمان  انبوه  و  ها 

داستان  این  موفقیتی    ،هاکردن  اما  امروز  به  و  تا  نداشته 

ایتالیایی به جایگاهی در  -نتوانسته بر خالف داستان ایرانی

میان مخاطب ایتالیایی دست یابد. شاید آن چه بتوان به آن  

انتشاراتی    ، گفت  ٬جریان٬ تره  افتتاح  ترنتا  شهر  پونته  در 

فرارو، فلیچیتا  خانم  توسط  که  بود  ایتالیا  رایزن   فلورانس 

نجام گرفت و آغازی شد بر  ا  ،سابق فرهنگی ایتالیا در ایران

ایران. رویکردی  ادبیات داستانی  ترجمه و نشر آثار معاصر 

آثار منتشر شده در چهارچوب مقررات وزارت   به  تنها  که 

ایران   ارشاد اسالمی  از آن   بسنده کردهفرهنگ و  و هدف 

. از دید  ه استشدعنوان  »نشان دادن تصویر واقعی ایران«  

درستی از واقعیات امروز ایران  ها تصویر  خانم فرارو، رسانه

با چاپ برخی    ،گذارند و دیدگاه »ضد ایرانی«به نمایش نمی

یعنی حذف صدای مقابلکتاب این  یافته است.    ؛ها شدت 

و گویا در خارج   مطرح شدهصدایی که به نام ادبیات تبعید 

ایتالیایی تا    -شود و ادبیات ایرانیاز مرزها هم سانسور می

 ها باشد. ی آن صدا ه،حدی توانست

 

 های ایتالیایی در این میان چه نقشی به عهده گرفتند؟  رسانه 
 

رسانی  ای که در اطالع های ایتالیایی برحسب وظیفه رسانهـ  

دارند در این سالیان به خوبی گزارش مبسوطی از ادبیات 

داده ایتالیایی  فضای  در  شده  منتشر  سعی  داستانی  و  اند 

ادبیات درون و برون قائل نشوند. اما  اند تفاوتی میان  کرده

  ، خواهم بگویم که انتشار اثری به زبان ایتالیاییباز هم می

ها و  گیری نقدهای معتبر در روزنامهنقش بسزایی در شکل

  ظرفیتحد زیادی  تا  تا اثری که ترجمه شده و    ،ها داردرسانه

  که این ادبیاتِخود را از دست داده است. ضمن این   یزبان

ها شده که تا حد زیادی  دها و نشانهدرگیر کُچنان    ،اتیوارد

برد  معما سر می  دها و حلّحوصله مخاطب را از واگشایی کُ 

 کند. و از نزدیکی مجدد بدان دوری می

 

بیشتر    ،ی ناشران در چاپ آثار این گروه از نویسندگان انگیزه 

ای  ی ایتالیا بوده یا نشر جلوه روشنگری در چارچوب جامعه 

از ادبیات جهان؟ شاید مسایل اقتصادی یا دالیل دیگر    دیگر 

 ؟ باشد   نقشی بازی کرده هم  در این میان 

 

اما میان روشنگری   .در مورد مسائل اقتصادی نظری ندارمـ  

ای دیگر از این چرخ گردون من  یا صرفاً نشان دادن گوشه

نگاهی به این دو مهم  هر دو سوی ماجرا نیم  ،کنم فکر می

یک   و  نیست  کار  در  صرف  توریستی  نگاه  دیگر  دارند. 

منتهی همانطور   .روشنگری در پس این انتشار نهفته است

ثالً شاهد این بودم  متغیر است. م  ، که گفتم بسته به نوع نگاه

را  ایرانی  اثر  فالن  که  گفت  ایتالیایی  مخاطبی  روزی  که 

خوانده و چقدر خوشحال بوده که زنان در ایران آزاد هستند. 

و او گفت که در تمام    ؟گفتم از کجا به این نتیجه رسیده

طول کار زن راوی داستان، هر کاری که خواسته کرده از  

 جمله رانندگی!  

می کهخب  و    بینید  را  ما  مسئله  این  است  ممکن  چقدر 

مرتبه هول  به  را  اطرافمان  نام سودنیای  به  تفاهم  ءانگیزی 

های حکومت  تفاهمی که البته یکی از خواست ءبرساند. سو

داستان  و  رمان  که  همین  است  بر  را  شده  دستچین  های 

می صادر  ایران  از  خارج  به  ایران  اساس  در  بگوید  تا  کند 

 است. کم حال و بلبل گُ وضعیتِ

 

ایرانی در چشم  نویسندگان  از  جایگاه آثار  انداز ادبیاتی که 

 شود، کجاست؟ ها در ایتالیا عرضه می سوی غیر ایتالیایی 

 

ایتالیایی  ـ   زبان  به  که  نویسندگانی  از  نفر  چند  جز 

یعنی چیزی   ،نویسندمی فراموش کرد.  باید  را  ماجرا  باقی 

آثاری   این  ندارد.  فراموشی هم وجود  به برای  ایران  از  که 

بی یا  میسفارش  نشر  چرخه  وارد  هیچگاه  سفارش  شوند 

اند جایی در بازار نشر و در دل مخاطب میزبان باز  نتوانسته 

مخاطب   که  ایرانی  نویسندگان  مشهورترین  از  یکی  کند. 

خانم آذر نفیسی است که بارها نامش    ،شناسد ایتالیایی می

 ، ام. در مرتبه دومهای مختلف جامعه شنیدهرا در میان طیف 

نویسندگانی ایرانی ایتالیایی هستند که جایگاه خود را در  
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اند با تیراژی درخور، مخاطب و توانسته  این جامعه پیدا کرده

 ایتالیایی را با داستان خود همراه سازند. 

 

شوند؟ آیا بیشتر به نقد  منقدان با این آثار چگونه روبرو می 

پردازند یا وجوه اجتماعی ـ سیاسی اثر  می شناسانه  زیبایی 

 کنند؟ را برجسته می 

 

بر  ـ   دارد  اولویت  سیاسی  اجتماعی  وجوه  قطع  طور  به 

ادبیات   با  که  است  برخوردی  همان  این  دیگر.  مباحث 

ادبیات  آمریکای اصلی  مشخصه  است.  شده  هم  جنوبی 

بند  در  بند    ،ممالک  در  که  زمانی  تا  یعنی  است.  همین 

شود که طرف مقابل  بیشتر دوست داشته می  ، داستبداد باشی

به فرم    تا مثالً  ،های اجتماعی سیاسی آگاه شوداز زیر و بم

 بپردازد.

 

چند سال است که ناشران ایتالیایی به نشر آثار نویسندگان  

 اند و چرا؟ این گروه رو آورده 

 

میالدی است که  2000طور که گفتم از اوائل سال همانـ 

ایتالیا در  ایرانی  زبان    اندک  ، نویسندگان  به  تسلط  اندک 

می پیدا  میزبان  که جامعه  است  اشراف  همین  با  و  کنند 

دو    ، کنند. فلترینلّی و اِنائودیهای خود را منتشر میداستان

انتشاراتی بزرگ ایتالیا از اولین ناشرانی هستند که این آثار  

خود را در این زمینه نام   ،ند د ند و موفق شردرا روانه بازار ک

  ،هدایت  صادق   کوربوفکه    ثبت کنند. این را هم اضافه کنم

که است  فارسی  داستانی  اثر  تابستان    نخستین   1339در 

توسط   ایتالیا  کشور  در  به    شمسی،  و  گوآرناسکلّی  مارکو 

 شود. همت همین انتشارات فِلترینلّی منتشر می

 

 وجوه مشترک مضمونی این نویسندگان کدامند؟ 

 

آثارـ   این  تمامی  می  ، در  چشم  به  بسیار  که    ،آید چیزی 

مسئله گذشته و مرور خاطرات است. طبیعی هم هست که  

  ند،ااز سر گذرانده  انبه خاطر مشکالت و مصائبی که مهاجر

گذشته است. از   ها آنبر  چه برای روایت آن باشدآبشخوری 

امر گذشتهاین رو چنین مواجهه  با  برای مخاطب    ،ای  هم 

ایتالیایی جذابیت دارد و هم برای ناشر و هم یک واگشایی  

آن نقل  از  است  ممکن  که  است  بوجود   ،رنجی  شاهکاری 

که میآن  ؛بیاید  شاهکارهاطور  اغلب    رنجِ  محصولِ  ، گویند 

اما رویکردها متفاوت    ،سپری شده است. در مورد مضمون

وضعیت سیاسی اوائل    ،طور که گفته شداغلب همان  و  است

 انقالب را مد نظر دارند. 

 

تشکیل   زنان  را  نویسندگان  این  بیشتر  چرا  شما  نظر  به 

 دهند؟ می 

 

تا حدی شبیه شطرنج   ، دانیدمیـ     اًاست. حتم  این قضیه 

ی بازد زنان شطرنجاعدتگذرد بر  که هر روز که می  ایدشنیده

شود و با نه گفتن به تیم  افروده می  کنند، که مهاجرت می

شوند. ورزشی که در  دارند و رها میحجاب از سر برمی  ، ملی

خفا روی داده، رشد کرده، بزرگ شده و از بگیر و ببندها و  

سیده  گذشته تا امروز به جایی ر  ، های اول انقالبممنوعیت 

نام دارد. داستان به  استادانی  از که  نیز  ایرانی  زنان  نویسی 

های  افحپس سالیانی که دچار مصائب بگیر و ببندها و اج

مردساالرانه بوده تا اواخر دهه هفتاد شمسی که راه خود را  

کند.  جاده پر پیچ و خم و ناهمواری را طی می  ،کند پیدا می

باید هم حاال حرف    ،نزدیک به دو دهه  از پس سکوت طوالنیِ

 ،فوئنتسکارلوس  گویند  زیادی برای گفتن داشته باشند. می

نویسنده    ،بار در جواب دونالد بارتلمییک  ،نویسنده مکزیکی

بوده    ، آمریکایی پرسیده  نویسندگان  »که  شما 

  «آورید؟از کدام گور این همه داستان می  ،یجنوبآمریکای

 « از پس پنج قرن سکوت.»: بود فوئنتس جواب داده

    

 کنید؟ ی این روند را چگونه ارزیابی می آینده 

 

ایتالیایی  ـ   زبان  به  که  است  آثاری  آینده  منظورتان  اگر 

باید بگویم راه خودش را پیدا کرده و مانند    ،شودنوشته می

ز و فرودهایی خواهد داشت. مهم این  هر ملیت دیگری فرا

مخاطب و  شده  دیده  حال  به  تا  که  آنان    ،است  اسامی  با 

تا    ؛ آیدآشناست. اما در مورد آثاری که با واسطه از ایران می

و  سانسور  تابع  و  باشد  کیفیت  بر  مقدم  کمیت  که  زمانی 

قوانین وزرات ارشاد، نباید منتظر اتفاق مهمی در این زمینه 
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یز البته معتقدند که این آثار وارداتی نوپا هستند  بود. برخی ن

آن به  باید  رابطه و  ایتالیایی  مخاطب  با  تا  داد  فرصت  ها 

 بگیرند. 

 2020ژوییه 

 

آذرماه  * متولد  کیکاووسی،  و  1357 هادی  نویسنده   ،

 تا کنون از او که   روزنامه نگار ساکن شهر تورین ایتالیا است.

ایران را ترک کرده، دو مجموعه داستان با    1390در سال  

منتشر شده    ٬هاالفبای گورکن٬و    ٬خط فاصله٬های  عنوان 

جلسه  برگزاری  ادبی  است.  با    ٬راویون٬های  که  تورین  در 

شود،  هدف بررسی ادبیات داستانی معاصر فارسی برگزار می

 های او است.  حاصل تالش

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  40در  30ام! ابعاد کار داشته دوستش بسیار   دانشجویی  دورهء از که سوییسی -آلمانی  بزرگ هنرمند "کله پل"با یاد ( 2)  های رنگشادی

 دورتموند  –  آلمان 2020سانتیمتر روی بوم / 
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 چیست آن زمانه 

 اش گویند؟ "دورة پیش از ماه مارس"که 

 
تواند نکتۀ زیر باشد. این که  ها از تاریخ مییکی از پرسش

ناکامی  روند  پی  در  در  پی  کجا  های  مُصلحان،  و  نیکان 

ها  هایی که در آنها گشت؟ گسستبایستی دنبال گسست

 آید.  ها به چشم میهایی از کامیابیجرقه

شوید که  ای روبرو میدر ورق زدن دفتر تاریخ، گاهی با نامه

است؛ و هنگام مطالعۀ    ای را در خود ثبت و ضبط کردهلحظه

مردمان    از و نشیبشوید که در مسیر ُپر فرنامه کنجکاو می

ناگواری آن  پشت  پسا  در  ذرهو  آیا   تار،  و  تیره  ای  های 

 شود کشف کرد؟  روشنایی می

می  جمله  از  را  رویکردی  لحظهچنین  به  نسبت  ای  شود 

از ماه مارس  داشت که در تاریخ آلمان بعنوان دورة پیش 

Vormärz  دوره است.  و معروف  هزار  از  تقریبا  که  ای 

میالد سی  و  و هشتصد  هزار  انقالب  ناکامی  با  و  شروع  ی 

 گیرد.  و چهل و هشت پایان می  هشتصد

پس اگر در فرجام آن روند هژده ساله با شکست انقالب و  

احیای سلطۀ ارتجاع عاقبتی ناخوش رقم خورده است، چه  

 سازند؟  های قوت و پویای سرگذشتش را میهایی نقطهنکته

ست سیاسی درس  انسان آگاه از پس آن دوره چگونه از شک

با   چگونه  است؟  کرده  پافشاری  تحول  لزوم  بر  و  آموزی 

افکار عمومی  آموخته بر  تاثیری مثبت  توانسته  های جدید 

 بگذارد و زمینۀ تحوالت فرهنگی آتی را فراهم کند؟  

اساسأ تشخیص یورگن هابرماس در گزارش چشمگیرش به  

ر از تاریخ فلسفه بر چه عناصر و شواهدی استوا  2019سال  

می وقتی  فراهماست،  بخاطر  جوان  هگلیان  آوری گوید 

 های اندیشه مابعد متافیزیک هنوز معاصر ما هستند؟  زمینه

از قرن بیست به   پاسخ هابرماس، متفکر برجسته در گذار 

گوید ما  قرن بیست و یکم، مگر غیر این سخن است که می

نظری  تحوالت  وامدار  خود  امروزی  اندیشه  روند  در  هنوز 

نی نظیر فویرباخ هستیم. چون درک و دریافت ایشان  کسا

یزدان از  تحول  و  بوده  اندیشیدن  روند  در  عطفی  -نقطه 

 شناسی به انسان شناسی را باعث شده است.  

درسنامه در  قبأل  را  سخن  این  هابرماس  سال  البته  های 

-خود نیز گفته است. این که ما در هوایی تنفس می   19۸3

-اش را هگلیان جوان هموار کردهیابینیم که زمینۀ آگاهیک

اند و در این تنفسگاه ما معاصر آنان هستیم تا راهی برای  

 ارتباط میان خرد و مدرنیته بیابیم. 

با  اکنون وقتی متوجه سرگذشت هگلیان جوان می شویم، 

ساله،  هژده  روند  آن  به  نگاه  نخستین  که  در  همان  یابیم 

ر سر رفتار قلمروی سیاست آن میدان اصلی جنگ و جدل ب

درست فرهنگی بوده است. قلمرویی که در آن بیش از هر  

 اند. چیزی ائتالف حکومتگری و دینمداری سلطه داشته

انقالب   ناکامی  از  ، هگلیان جوان 1۸4۸در آن دوره پیش 

دنبال وحدت نیروها به نفع آزادیخواهی و نقد وضع موجود 

منتقدان  و  شناسا  فاعل  هم  خاطر  بدین  درست   هستند. 

-واقعیّت دستکاری شده، در آن لحظۀ خاص خود را با ایده

دیده تقابل  در  فلسفی  و  دینی  موثر  و  مسلط  است.    های 

چنان که بخاطر حس رسالت یا وظیفۀ تاریخی در پی یافتن  

دریچه و مفّری برای زندگی با کیفیت و هوای تازه شدند؛  

پرداختند و تالش کردند بساط   از تودة مردم  یارگیری  به 

 اکمیت ناموجه را بر اندازند.  ح

لحظه برای  دست  اگر  به  را  تاریخی  قیاس  نمای  قطب  ای 

گیریم، آن حاکمیت دینی شده یا دین حکومتی گشتۀ دورة  

ایران هم  اخیر  را در چهل سال  آلمان  از ماه مارس  پیش 

آن  می به  دادن  اشاره  انگیزة  بنابراین  کرد.  مشاهده  شود 

جز این خواسته نیست که دوران تاریخی در آلمان چیزی  

 ای گشوده شود. در ارتباط با وضع ناجور امروز ایران دریچه

بواقع مهمترین گروه را در میان جماعت فاعالن شناسایی  

اند؛ تشکیل  خوانده  "هگلیان جوان"آن دورة تاریخی آلمان،  

ای دانشجو و تحصیلکردة فلسفه که سر کالس  شده از عده
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گئورگ   بنام  استادی  در  تدریس  هگل  فریدریش  ویلهلم 

 اند.  دانشگاه برلین نشسته

شود (، که بزمانی گفته بود دیگر نمی1770  - 1۸31هگل)  

نمی مرگ  از  پس  اندیشید، چندسال  پالتون  توانست مثل 

پیروان خود  تفاوت رویکردهای حتا  شاهد تغییر روحیه و 

باشد. او نبود که ببیند بخشی از شاگردانش به صراحت یا  

شود مثل هگل اندیشید؛ تا چه  گویند دیگر نمیتلویحی می

رسد به این که مثل او عمل کرد. در نتیجه آنان از طرح و  

فاصله   دولت  و  دین  با  ارتباط  زمینه  در  او  نظری  برنامه 

می او  مثل  نه  دیگر  رفتار  گرفتند.  او  مثل  نه  و  اندیشیدند 

 کردند.  می

گر نه کار پروژة  بدین ترتیب در کنشگری هگلیان جوان دی

یافت که در واقع به انگیزة نجات  استاد تداوم  "روح مطلق"

بود و نه کسی   خدای کلیسای دچار بحران صورت گرفته 

حاکمان   دستگاه  دم  در  دولتی  شغل  به  دستیابی  دنبال 

  "هانوعی همنوایی با گرگ "پروسی رفت که بقول خود هگل  

 شد.محسوب می

تقریبا با مرگ    "پیش از ماه مارسدورة  "با این توضیحات،  

اش آغاز هگل و کم رنگ گشتن رهنمودهای فکری و عملی

شده است. هگلی که نه فقط چشم و چراغ فلسفۀ دانشگاهی  

رونق   به  خود  استداللی  و  برهان  امکانات  با  و  بوده  برلین 

رسانده بلکه همچنین به خدمت دولت مسیحیت یاری می

از سلسله هوهن   پروسی درآمده است. دولتی که سلطانی 

)از   سوم  فریدریش  نام  با  داشته 1۸40تا  1797سولرن    )

 است. 

جانانه نظری  جدل  که  جوان،  هگلیان  منوال  این  با  بر  ای 

همتایان متضاد خود )یعنی مریدان سن و سال دار هگل(  

اند، در روند هژده سالۀ حضور بر سر بهرة میراث استاد داشته

تج را  سلطان  دو  که  ربه  اجتماعی  پروسی  شاهان  کردند. 

بهبودی  و  تغییر  برای  را  عیدهایشان  و  وعده  از  هیچکدام 

 وضع شهروندان جامه عمل نپوشاندند.  

احیای   و  ارتجاعی  سیاستگذاری  گستردة  سایۀ  واقع  در 

استبداد سنتی دورة مترنیخی در اروپا بنوعی هم بر حیات  

وده  فریدریش سوم و هم بر حیات فریدریش چهارم حاکم ب

 است.

سال حالت  هر  تاجگذاری  1۸41در  از  بعد  یکسال  یعنی   ،

جوان  هگلیان  بیانگری  در  عطفی  نقطه  چهارم،  فریدریش 

شویم  رود. زیرا در این سال با چهار متن روبرو میبشمار می

اثر   بترتیب  در  "فویرباخ،    "ذات مسیحیت"که  داوری  نقد 

هگل ساالری"باوئر،    "مورد  گانه  و    "سه  هس  موزس 

 آرنولد روگه است.  "سالنامۀ آلمانی "انجام سر

همسویی و تفاوت این چهار متن، و نیز همگرایی و اختالف  

نویسندگان شان که در پیش و پس آن نقطه عطف و آثار  

ده است.  منتشر شده وجود داشته، روند دیالکتیکی را رقم ز

ای پیوند و همفکری مبارزانی تولید زیرا آن روند، به دوره

 گردد.  و سپس به نشانۀ جدایی و انشعاب بدل می  کند می

تاریخ شاهد است که اعضای گروه هگلیان جوان در پیچ و  

برنامه و  طرح  ارائه  از  پس  خود  چالش  و  مبارزه  های  خم 

شوند و مسیر اندیشگری متفاوتی را  مختلف از هم جدا می

می جمعطی  هم  و  کنند.  مارکس  طلبی  تعاون  و  گرایی 

آید و هم فردگرایی اشتیرنری. کسانی که  انگلس پدید می

ای پیوسته تمنای بگونه  1۸4۸در دورة پیش از ماه مارس  

ملتی   گرفتن  به شکل  احتیاج  و  دمکراسی  به  نیاز  آزادی، 

 اند.  متحد را  تبلیغ کرده و اشاعه داده

-های فارسی کتابتوان در ترجمهها را از جمله میاین نکته

از هگل  "( یا 1373شر مرکز، )ن"هگلیان جوان"هایی چون 

 ( خواند. 137۸)نشر نیکا،  "تا نیچه

الرنس   است.  یادشده  گروه  عناصر  از  آثاری  گزیده  اولی، 

به   آلمانی  از  آنها  ترجمه  بر  ویراستار  بعنوان  استیلویچ 

مقدمه و  داشته  نظارت  زحمت انگلیسی  است.  نگاشته  ای 

عهده    ترجمۀ فارسی آن مجموعه مقاله را فریدون فاطمی به

داشته است. کتاب دومی، ترجمه انگلیسی اثر کارل لوویت  

 است و ترجمه فارسی را حسن مرتضوی انجام داده است.

آری، در آن لحظۀ خاص تاریخی، گرایش و میل به وحدت  

گردد تا سریالی از  ملی باعث جُنبش گروهی دانشگاهی می

کا برنامه روز  دستور  به  را  عدالتخواهانه  و  لیبرالی  ر  های 

کند و با محافظه کاری و ارتجاع در آلمان به  سیاسی بدل  

های تحلیلی  چالش برآید. این لحظۀ تاریخی در کنار نوشته

رساله نیز  و  شاعرانگی  و  ادبیات  از  متفکران،  سیاسی  های 

را  اجتماعی  جُنبش  این  روایت  و  شعر  است.  برخوردار 

نا فون بایستی در آثار نویسندگان و شاعرانی چون هاینه، بتی
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و...   و شلگل  فیخته، شالیرماخر  ایشندورف،  بوشنر،  آرنیم، 

 جستجو کرد.  

اینجا بخاطر توضیح بیشتر ماجرا مایلم گزینشی عمل کنم.  

هاینه هاینریش  اثر  به  در  "بنابراین  فلسفه  و  دین  تاریخ 

اشاره  "آلمان نمونه  میبطور  و  ای  شاعر  که  اثری  کنم. 

فرانسوی نوشت به  در  جُستارنویس نخست  ه شده و سپس 

سال هزار و هشتصد و سی و چهار به آلمانی نیز انتشار یافته  

 است. 

(، را به چند دلیل برای اشاره 1۸56-1797هاینریش هاینه)

ایم. نخست به دلیل حس همدردی؛ زیرا او بخاطر  برگزیده

تفاوت ثروت خانوادگی، در جوانی ناکامی در عشق به دختر 

تواند برای همه عمر اکامی که میعمو را تجربه کرده است. ن

آدمی را تلخ و بدبین سازد. همچنین گزینش او را بدینوسیله  

می حریص،  توجیه  خویشانی  و  قوم  داشتن  برغم  که  کنم 

ویلهلم   چون  استادانی  تاثیر  زیر  پرست  ثروت  و  سوداگر 

به   سنتی  قیود  از  رهایی  منظور  به  شناس  زیبایی  شلگل 

ده است. سومین دلیل به  سمت شعر و شاعری عزم جزم کر

برای  فرصتی  موطن  در  دیده  که  است  او  رفتن  تبعید 

 بربالیدن ندارد.  

نکته مثل  البته  بسیارند؛  هاینه  زندگی  در  چشمگیر  های 

هایش تبلور پاکبازیش در راه آزادی که در شعرها و واکنش

و سیاسی  می اجتماعی  مقام شاعر  در  بنابراین  وی  یابند. 

رود. آثارش  آزادیخواه آن دوره بشمار مییکی از پیشکسوتان  

نشانگر آن "تاریخ دین و فلسفه در آلمان"و از جمله همین 

برپا   تبعید  در  برای خود  برج دیدبانی که  از  است که وی 

 کرده زندگی در زادگاه را مدام زیر نظر داشته است. 

برمی نکته  بدین  او  بعدی گزینش  به گروه  دلیل  که  گردد 

واب جوان  رویکردی  هگلیان  تا  ندارد  مستقیم  ستگی 

گروهگرایانه به تحوالت نظری و عملی زمانه داشته باشد.  

شود میان هاینه و هگلیان جوان رابطه ُپر تنشی را  حتا می

به آنان طعنه و کنایه    "تاریخ دین و ..."دید. هم هاینه در اثر  

زده و هم از سوی آرنولد روگه و یارانش انگ خوشگذران 

 خورده است.  رمانتیک را

بنابراین از منظر و دیدگاه غیر جانبدار هاینه، به پیشزمینۀ 

کنیم که هگلیان جوان دورة پیش از ماه مارس نگاهی می

را در دامن خود پرورانده است. دیدگاهی که در واکنش به 

 های ضعف و قدرت خود را توامان دارد. مسایل زمانه نقطه

ت هاینه واقعیّت زیر در این رابطه، نکتۀ جالب در سرگذش

در دانشگاه برلین   1۸23تا    1۸21های  است. او نیز بین سال

هگل   درس  گرفتن  پای  نظر  در  با  بنابراین  است.  نشسته 

نیز   او  کرده،  آزادی صرف  و  عدالت  راه  در  وی  که  عمری 

توانسته در شمار هگلیان جوان بوده باشد. پیروان هگلی  می

  1۸35اشتراواس به سال  ی"زندگی عیسا"که با انتشار اثر 

علیه   و  کرده  صادر  را  خود  نظری  مانیفست  نخستین 

گُفتمانی   ایجاد  به  پروسی  دولت  و  رایج  مسیحیت 

اند. اما وقتی هاینه در سال مرگ هگل  دگراندیشانه دامن زده

از دست 1۸31یعنی   از چند سالی سختی کشیدن  ، پس 

پیوستن   سانسور و پیگرد دولتی و انزوای اجتماعی و به امید 

می  پاریس  به  فرانسه،  انقالب  فعالیت  به  روند  آن  از  رود 

 اند.شود که هگلیان جوان داشتهدرونمرزی دور می

تاریخ دین و فلسفه  "متن    1۸33از اینرو وی وقتی در سال  

نویسد، هنوز آثار  را برای مخاطب فرانسوی می  "در آلمان

دو سالی  اند. هنوز اصلی جنبش هگلیان جوان انتشار نیافته

به انتشار اثر تاریخساز داوید فریدریش اشتراوس زمان مانده  

 است.

گروه   با  عمده  تفاوت  یک  هاینه  متن  رویکرد  اینحال  با 

کند. زیرا در پایان گزارش تاریخی از دین و یادشده پیدا می 

آمیز و نه سنجشگرانه به  فلسفه، هاینه فقط نگاهی ستایش 

اه مثبت را در مورد جانشین  اندیشۀ هگل دارد. ولی او این نگ 

دانشگاهی هگل که شلینگ باشد ادامه نداده است. آنزمان 

جوان  شلینگ  با  هنوز  ما  هاینه  از  یادشده  متن  نوشتن 

روبروئیم؛ و نه شلینگی که پس از مرگ هگل جانشینش و  

 گردد. کار میمثل او محافظه

اتفاقا تفاوت نگرشی میان هاینه و هگلیان جوان از همین 

برمینقط اشارهه  که  چرا  به خیزد.  شلینگ  انتقادآمیز  های 

محرکه از  یکی  و فلسفه هگل  نگاه سنجشگرانه  اولیه  های 

انتقادی به هگل بوده است. در حالی که هاینه در سرانجام  

ای ای را از دست نداده است تا طعنه و کنایهاثر خود لحظه

رصت بزند و او را متهم به ریاکاری و ف  "آقای شلینگ"به  

طلبی نکند. آنهم حمله به فریدریش ویلهلم یوزف شلینگی  

اندیشه را  از هرگونه  که فلسفۀ هگل  متنزع  ورزی مجرد و 
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دلیل   سه  به  را  هگل  نظری  رفتار  و  دانسته  واقعی  وجود 

گزینش   در  را  دلیل  اولین  شلینگ  است.  خوانده  نادرست 

ضرورت در مقابل آزادی، دومین را در تکیه بر امر سرمدی  

های زمانی و سرانجام سومین بی اعتنایی به امر دوره بندی  و

دلیل را در پیشفرض گرفتن ذات تغییرناپذیر و انکار تکامل  

 وجود تاریخی اعالم کرده است. 

بنظرم مهمترین علتی که هاینه را از هگلیان جوان متفاوت   

سازد، در نوع برخورد به یزدان شناسی رایج  و مختلف می

نش عقب  از  آلمانی  است.  چاپ  بر  دوم  مقدمه  در  او  ینی 

گذشته که شاید به خاطر کهولت سنی و زمینگیرشدن به 

رایج   شناسی  یزدان  به  او  رویکرد  کرده،  تکریم  خداباوری 

هیچوقت مثل اشترواس در اثر زندگی عیسا رادیکال نبوده  

های اناجیل را اساطیری خوانده  است. اشتراوسی که داستان

دانسته ریخی را نتیجه اندیشۀ هگلی  و فروپاشی مسیحیت تا

تخیل   و  تصور  بر  مبتنی  را  مذهبی  بینی  جهان  که 

قلمدادکرده است. هاینه فرد یهودی تباری است که بعد به  

پروتستانتیسم مسیحیت گرویده بود. در حالی که اشتراوس 

مسیحی تبار و در نقد خود از باور و ایمان داشتن فراتر رفته 

 است.

در   هاینه  قدرت واال  به  واکنش  در  و  تاریخی  لحظۀ  آن 

با هگلیان جوان  سیاسی و موجودیت طبقه حاکم مستبد 

تفاوت و اختالفی ندارد. حتا بنوعی پیشکسوت آنان بشمار 

شود در مقیاس وسیع با اشاره  رود. این برداشت را هم میمی

با   مقیاس محدودتر  و هم در  داد  نشان  زندگانی هاینه  به 

 "دربارة تاریخ دین و فلسفه در آلمان"  رجوع به اثر او که

 است.

های مختلفی روبرو هستیم که پرداختن در اثر اخیر با نکته

ها روشنگر خواهد بود. ساختار اثر از متنی گزارشی و  بدان

می تشکیل  فصلی  متن  سه  حاشیۀ  در  کتاب  البته  شود. 

های اول و دوم بزبان آلمانی  اصلی، دارای دو مقدمه بر چاپ

اند. اولی به  ه به فاصله هژده سال از هم نوشته شدهاست ک

گوید که کتاب برای خواننده فرانسوی و مخاطب آلمانی می 

رسانی او نوشته شده و چاپ آلمانی با دیوار سانسور اطالع

سر  پیرانه  هاینه  با  ما  دومی  مقدمه  در  است.  بوده  روبرو 

ذهب و  اش در برابر مهای دلیرانهروبروئیم که از موضعگیری

های جوانی خود را  خرافه عقب نشینی کرده است و حرف

 اشتباه و احمقانه خوانده است.

باری. در ارتباط با متن اصلی کتاب باید گفت که هاینه در  

تفاهم   به فرانسویان و نوعی تالش  ادای دین  نوع  پی یک 

میان روشنفکران دو کشور است. زیرا از انقالب فرانسه به  

وضعیّت  آزادیخو  17۸9سال   متوجه  همواره  آلمانی  اهان 

 اند.  کشور همسایه بوده و از تحوالت آنجا الهام گرفته

پیشقراولی   به  گذاری  حرمت  کنار  در  هاینه،  گرچه 

سوم   فصل  پایان  در  در  "فرانسویان،  فلسفه  و  دین  تاریخ 

می"آلمان جامعۀ  متذکر  هوایی  و  حال  تالطمات  که  شود 

بهمرا برق شدیدتری  و  رعد  در آلمانی  ه خواهد داشت که 

دهد  تاریخ جهان بی نظیر است. او با زبان تمثیلی اشاره می

ای عظیم به روی صحنه خواهد رفت که در آلمان نمایشنامه

که انقالب فرانسه در مقایسه با آن فقط قصۀ آرامبخش و 

عاری از خطر خواهد بود. در آن غرش آسمان آلمان و صدای  

فرو خواهند افتاد و شیران در ها مرده از باال  مهیبش عقاب

افریقا دم خود را الی پا پنهان کرده و در غارها پناه خواهند  

اگر چالش   است که  امر  بدین  هاینه  اشاره ضمنی  جست. 

نظری و عملی جمهوریخواهان فرانسوی با سلطۀ شاه بود  

با سیطرة  چالش  به  آزادیخواهان  نظران  آلمان صاحب  در 

 خدا برخواهند خاست.

لش اخیر در مرکز خود افشای وعده و وعیدهایی را  این چا

داشت که نهاد دینی زیر عنوان  رستگاری االهی  منظور می

میتبلیغ   گسترش  را  خود  نفوذ  دامنۀ  و  متن  کرده  داد. 

هگلیان  مانیفست  نخستین  که  عیسا(  )زندگی  اشترواس 

جوان خوانده شده، به نقد این وعده و وعیدها برخاسته بود.  

ای مسیح را تداوم تمنا و آرزوی یهودیان خواند  وقتی عیس

می  آن  با  و  بودند  تراشیده  خود  پندار  در  را  مُنجی  -که 

 خواستند در مقابل شرایط ناگوار خود تسالی خاطر یابند.  

-منتها اشتراوس در شرایط آن روزگار این دریچه را باز می

تواند سرگذشت عیسا  گذاشت که در زندگی واقعی انسان می

از  و مسئلۀ  قرار دهد  نجات خود  برای  الگویی  را همچون 

هگل گرایان  "خودبیگانگی را حل کند. یک چنین طرحی را  

بر نتافتند. از این رو برونو باوئر را مامور    "پیر و کهن سال

پاسخ دادن به اشتراوس ساختند. اما باوئر در انجام ماموریت  

ه به ضد و نقیض رسید. بطوری  چنان به اغراق متوسل شد ک
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و   وحی  دریافت  و  درک  و  تفسیر  بهترین  شد  مدعی  که 

مکاشفه مسیحی را در کالم فلسفی هگل بایستی باز یافت.  

در نتیجه خط بطالنی بر تفاسیر دینی شریعتمداران کشید. 

البته بعدها همین باوئر تغییر موضع داد و از هگل گرایان  

جوان هگلیان  به  و  شد  جدا  که   پیر  بطوری  پیوست. 

عنوان   با  شعری  در  انگلس  سال    "آزادگان"فریدریش  به 

های گسست از پیوستن او استقبال کرده است. نشانه  1۸42

  "نقد مختصر تاریخ اناجیل"و پیوستن باوئر را وی خود با اثر  

 ثبت کرده است.  1۸41بسال 

آینده درخشان چنان   به  با شیفتگی نسبت  هگلیان جوان 

رای خود یافته بودند که بی مهابا به نقد هر چیز  بال و پری ب

 تثبیت شده برآیند و از عقوبت کار خود نهراسند. 

بدین خاطر هم بود که فریدریش چهارم دوسال پس از به  

تخت نشستن، فرمان ممنوع سازی نشر افکار ایشان را صادر  

کرد. از جمله نتایج این ممنوعیت، بر کناری اشترواس، باوئر  

و فویرباخ از کار تدریس رسمی بوده است. فویرباخی که با  

بود.  ، کار اشترواس را تداوم بخشیده  "ذات مسیحیت"اثر  

تاثیر سنجشگری گروه هگلیان جوان در مورد دین چنان 

سال   به  مارکس  که  شد  عمیق  و  نقد    1۸43گسترده  در 

این  "فلسفه حق هگل آن عبارت معروف خود را اعالم کرد.  

دین   نقد  و  شده  تکمیل  عمدتأ  دین  نقد  آلمان  برای  که 

 .  "سرآغاز همه نقدها است

ن در آلمان برگردیم  به گزارش هاینه از سیر اندیشه و ایما

چه تلقی از یزدان شناسی ارائه داده    1۸34و ببینیم که او  

 است. 

-در کتاب سه فصلی، هاینه در فصل نخست به امر دین می

در   که  دارد  وجود  تلقی  این  وی  رویکرد  مرکز  در  پردازد. 

گزارش انتقادی از موقعیّت اندیشه زمانه بایستی آن تلقی از 

الیستی تبلیغش ال برد که فلسفۀ ایدهعلم و دانش را بزیر سو

های نظری را باید کنار  کند. همچنین سانسور و ممنوعهمی

 زد تا امکان رهایی عمومی حاصل شود. 

تاریخ نشان داد که این خواسته با قدرت زدایی از مطلقیت 

آمد که قبل از هر چیزی در پی  کلیسای کاتولیک بدست  

مردم  زندگی جسمانی  و سرکوب  در    کنترل  بنابراین  بود. 

و کشیشان   روحانیون  ازدواج  عدم  قانون  لوتری هم  رفورم 

گردد و هم انجیل بزبانی غیر از التین ترجمه شده مرتفع می

 گیرد. و در دسترس توده مردم قرار می

با تجلیل از رفورماسیون لوتری، هاینه پیدایش انقالب دینی  

می نتیجه  پیشرا  بزعمش  که  سگیرد  انقالب  یاسی  شرط 

خواهد بود. البته لوتر بخاطر تالشی که برای ترجمۀ انجیل  

و رشد و پرداخت زبان آلمانی کرده همچون فردی تحولساز 

فرهنگی نیز از سوی هاینه مورد ستایش قرار گرفته است. 

هاینه،   کتاب  دوم  فصل  در  تجلیل  کاندیدای  و  سوگلی 

پیدایش   به  دینی  انقالب  پی  در  که  است  کانت  ایمانوئل 

منظر   از  ترتیب  بدین  است.  رسانده  یاری  فلسفی  انقالب 

به   اشاره  از  پس  هاینه  آلمان  در  فلسفی  تحوالت  گزارش 

از   سراغی  آخر  فصل  در  خردناب  سنجش  اثرش  و  کانت 

گیرد و بر  پیروان کانت و متفکرانی نظیر فیشته و هگل می 

می  تامل  افکارشان  و  از  سرگذشت  واقع  در  هاینه  کند. 

نهد و  انه هگل در این اثر گامی فراتر نمیخوانش ستایشگر

گردد که کار افسونزدایی از امر  با هگلیان جوان همراه نمی

 دینی را به دستور کار خود بدل کرده بودند. 

 

 

 
 گرافیک از مژگان محمدی
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 پرتو نوری عال 

 

 فارسی به شعر نو      چگونگیِ تغییر شعر کالسیک 

 

موضوع مقاله حاضر، شناخت عوامل و عناصری است 

که موجب گشت تا سرانجام شعر کالسیک و دیرپای ایران،  

به شعر مدرن و جدید ایران مبدل گردد. بدیهی است سخن 

گفتن از تغییر و تحول شعر، به معنای خوب و بد کردن، یا  

های ادبی و هنری نیست. همچنین این مطلق کردن ارزش 

ا باعث  حیات  تغییر  و  دیروز  شعر  کامل  رفتن  میان  ز 

نمی نیز  ایران  امروز  شعر  حاضر،  همیشگیِ  عصر  در  باشد. 

هستند شاعرانی که به همان سبک و سیاق گذشته، در قالب  

آثارشان حاویِ  همان عروض کالسیک، شعر می و  سرایند 

اشعار  ارزش  بسیار  بالعکس، چه  و  است.  هنری  باالی  های 

شود اما یا فاقد هرگونه منتشر مینوی که این جا و آن جا  

نوآوری و بداعت است، یا هنوز در آستانۀ راه نوی است که  

 در پیش دارد.  

به هر تعبیر، تغییر شعر کالسیک ایران با قدمتی سه  

واقعیتی انکارناپذیر است که نه تنها    ،هزار ساله به شعر نو

عرصه  در  اساسی  تحوالت  و  تغییر  از  گرفته  نشأت  خود 

های  های نو و جهان بینیو اجتماع بود که نگرشسیاست  

بر   که خود،  ارائه کرد  ادبیات  و  زمینه هنر  را در  جدیدی 

 اجتماع و سیاست نیز تأثیر گذاشت.

 بخش اول 

 

 تعریف شعر و تفاوت آن با نظم  

گذشته در   های در  و  ادبیات    دور  لفظ  غرب، 

(Literature ِدربرگیرنده همه نوع آثار کالمی ) .منثور بود

ها، رساالت  ها، قصهبدین معنی که تمام شرح احواالت، نامه

بود   شده  نوشته  نثر  به  که  و...  تاریخی  فلسفی،  مذهبی، 

می خوانده  کلمه  ادبیات  قطعه  Poetryشعر)شد.  یا   )

شد که در بیان آن نظمی رعایت  منظوم، به کالمی اطالق می

قافیه   و  وزن  همان  وجود  منظور،  و  باشد  رعایت  شده  و 

مصراع بود. مشابه چنین تقسیم بندیتساویِ طولیِ  ای ها 

 در ایران قدیم نیز رایج بود.  

قدیمی از  ادبیات  یکی  به  غرب  در  که  آثاری  ترین 

است. گرچه او در    ارسطو   "فن شعر"پرداخته است کتاب  

این کتاب در باره نمایشنامه و انواع آن و اموری که حدود و 

م را  نمایشنامه  می ثغور  از  کند سخن میشخص  اما  گوید، 

شد،  آنجا که در عصر او نمایشنامه به صورت منظوم گفته می

بکار   ادبیات  وسیع  معنای  به  را  »شعر«  کلیِ  لفظ  ارسطو 

برد. او از نخستین کسانی است که معیارهای تفارق میان  می

در  ارسطو  بنیاد گذاشت.  را  غیرهنری  و کالم  کالم هنری 

های تخیّلیِ قوی  آثاری که دارای جنبه از    "فن شعر"کتاب  

جنبه علمو  شناختی  های  )زیبایی  ( Aestheticsالجمال 

برد و سایر آثار کالمی  باشد به عنوان ادبیات و هنر نام می

د از حیطه شعر و ادبیات  ن را که فاقد این دو جنبه بارز باش

 کند. خارج می



 15  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

144 

 

« کلمه  نیز  ایران  کالسیک  ادبیات  به شعر در   »

دیت امروز نبود و همه انواع آثار کالمیِ منظوم، یعنی  محدو

های  دار، از قصه، مَتَل، نمایشنامه تا متنکالمِ وزن و قافیه

گرفت.  عرفانی، پند و نصیحت و وعظ و خطابه را نیز در برمی

جنبه  نیز  ایران  کالسیک  و  نویسندگان  تخیّلی  های 

و غیرهنر  الجمال را در کالم، به عنوان وجه تفارق هنر  علم

گرفتند. و همچنین در پیِ آن بودند تا میان شعر  در نظر می

 و نظم، تفاوتی قائل باشند.  

در این باب به    ،کالسیک ایران  و شاعران  نویسندگان

تقسیم می دسته  مانند  دو  دسته  یک  قیس  شدند.  شمس 

العجم  ، صاحب کتابرازی  الشعار  معاییر  ، که المعجم فی 

خواند،  گر میبرانگیز و توصیفگرچه شعر را کالمی خیال  

اما وزن و قافیه را نیز جزو ذات، و از عناصر اصلیِ شعر به 

همان کالم منظوم   "شعر"آورد. برای این گروه،  حساب می

جنبه و  خیال  عنصر  با  که  نیز  بود  شناختی  زیبایی  های 

 درآمیخته باشد.  

 "شعر"اما گروه دیگر، تمام آثار منظوم را در زمره  

ست. این گروه، تخیّل و عناصر زیبایی شناختیِ کالم  داننمی

به ویژه قافیه را فرع بر آن  را عوامل اصلیِ شعر، و وزن و 

القضات همدانی   انگاشت. می در    عین  پیش  قرن  هفت  در 

 مورد ذاتی نبودن وزن و قافیه در شعر، سخن گفته بود، یا 

گوید  می  االقتباساساس در کتاب    خواجه نصیرالدین طوسی

نبوده است و خاص  »ش رط تقفیه )قافیه آوردن( در قدیم 

معلوم می ]...[ پس  عرب  به  از است  قافیه  اعتبار  شود که 

ذاتیِ حسب    اصول  بر  اوست  لوازم  از  بل  نیست  شعر 

 اصطالح.« 

می آسانی  به  شد  گفته  چه  آن  به  توجه  توان با 

، سخنی است صاحب وزن و قافیه،  کالم منظومدریافت که  

ها در سراسر اثر، رعایت شده باشد.  یِ مصراعکه تساوی طول

، چنین اتفاق نظری موجود نبوده  کالم شعریاما در تعریف  

زیبایی   و  خیال  عنصر  دو  بر  عالوه  نیست. صاحبنظران،  و 

رفت، عناصر  شناختی که از قدیم برای تعریف شعر بکار می

ادبی صناعات  و  عاطفه  حال، حس،  زبانِ  چون  ای  دیگری 

و   تشبیه  شعر چون  الزمه  نیز  را   ... و  ایهام  و  استعاره 

 اند.  خوانده

وزن و قافیه و قوانین   ، آن چنانعرب  با این همه شعر

شعر بر  را  قرن  فارسی  عروضی  طی  که  ساخت  ها  مسلط 

زیبایی   تخیّلی،  جنبه  فاقد  حتی  منظوم،  کالم  هرگونه 

نام   به  نیز  استعاری  و  تشبیهی  وصفی،  عاطفی،  شناختی، 

تا جایی که جداییِ شعر و نظم را تا به امروز    شعر خوانده شد

 دچار مشکل کرده است.   

 پیشینه ادبیات ایران  

قدیمی جزو  ایران،  جهان  ادبیات  ادبیِ  آثار  ترین 

های زردشت در شود. قدمت آن به دوره گاتمحسوب می

  و شعر فارسیرسد.  یک هزار سال قبل از میالد مسیح می

به مدت سه هزار سال بطور ممتد و پیوسته ادامه داشته و 

 اَشکال متفاوتی نیز به خود گرفته است.

ایرا به  اعراب  ورود  از  بر  پیش  آنان  تسلط  و  ن 

های گوناگونی  سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایرانی، خط و زبان

ترین خط و زبان ایرانی خط و زبان  در ایران رایج بود. قدیم

ترین نسخه اوستا به خط آویستایی یا مادی است و قدیمی

باستانشناسان   از  برخی  بود.  شده  نگاشته  مادی  زبان  و 

ها را که به چهار هزار حرف معتقدند که مادها الفبای آشوری 

رسید به هفتاد حرف تقلیل دادند. و در زمان هخامنشیان  می

به چهل و دو حرف خالصه شد. این خط که معروف به خط 

رفت  ها به کار میمیخیِ پارسی بود در نگاشتن سنگ نبشته 

 ها از یک ریشه بود.   و با خط و زبان پارس

پهلو زبان  ایرانیان،  زبان  لهجه  معروفترین  یا  ی 

النهر( بود که آن را  مشترک مشرق ایران )خراسان و ماوراء

خواندند. زبان پهلوی،  زبان دَری یا فارسی یا پارسیِ دَری می

تقسیم   جنوبی  پهلویِ  و  شمالی  پهلویِ  زبان  دو  به  خود 

شد. در دوران اشکانیان، زبان پهلویِ شمالی و در دوران می
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ارسی یا فارسی رایج بود که  ساسانیان، زبان پهلویِ جنوبیِ پ 

 منشاء اصلیِ زبان فارسیِ کنونی است.

  

 تأثیر حمله عرب بر ادبیات فارسی 

در اساطیر ایرانی آمده است که خط از اختراع دیوان 

است و فردوسی در شرح پیروزیِ تهمورس پیشدادی شاه 

سراید که چون تهمورس بر دیوان ایران بر دیوان، چنین می

آنان   هنر خط  فارغ شد،  و  اطاعت درآمدند  در  از  ترس  از 

 نویسی را به وی آموختند.

دانش        به  را  دلش  بیآموختند/  خسرو  به  نوشتن 

 برافروختند 

در   امروزه  دبیرستان و دبستان که  و کلماتی چون دبیر و 

رود ریشه در واژه دیو، دَب یا دَپ به معنای  زبان ما بکار می

زبان پهلوی به فارسی برگردانده  نوشتن دارد. در آثاری که از  

کارنامه  ایاتکار زریران«، »هایی چون »ها و نوشتهشده نامه

« گزارش شترنگداستان بهرام گور« و »« »اردشیر پاپکان

باقی مانده است. در این میان اشعاری که از قبل از تسلط 

با وزن هجایی سروده   ایران موجود است همگی  بر  اعراب 

هجا است.  وزنشده  و  کوتاه  اشعار،  این  در  و  ها  ساده  ها 

محدود است. برخی از اشعار دارای قافیه و برخی فاقد قافیه  

است. یکی از شعرهایی که از آن ایام باقی مانده شعری شش  

سرود   که  است  ساسانی  دوره  اواخر  از  آتشکده  "هجایی 

نام دارد و داستان ساخته شدن آتشگاه کرکوی را   "کرکوی

کند.  و بر محل عبادت گرشاسب وصف می  توسط کیخسرو

این شعر به نقل از کتاب گرشاسب، شاهنامه منثور ابوالمؤید 

بلخی که از میان رفته، در کتاب تاریخ سیستان، ثبت شده 

 است.

 فُرُخْته باذا روش / خُنیده گَر شَب هوش 

 همی برست ازجوش / اَنوش کن می انوش 

 شدوست بِذْ آکوش / به آفرین نهاده گو

همیشه نیکی کوش / دی گذشت و دوش / شاها خدایگانا  

 به آفرین شاهی 

 

خط و زبان عربی را نیز    ،اعراب با ورود خود به ایران

به همراه آوردند و با تسلط بر همه اشکال سیاسی، اقتصادی  

و فرهنگیِ ایران، در صدد برآمدند تا خط و زبان فارسی را  

در   تغییر  این  گرچه  دهند.  تغییر  صورت نیز  زور  به  ابتدا 

گرفت، اما کم کم به دالیل زیر، زبان و به ویژه خط عربی،  می

 در میان مردم نفوذ کرد:  

 

های سیاسی و مذهبی به دست اعراب بود و اکثر  تقدر  -1

 شد.  آثار سیاسی، مذهبی و ادبی به زبان عربی گفته می

می  -2 که  قدرتایرانیانی  در  و  خواستند  سیاسی  های 

دست داشته باشند ناچار از فراگرفتن خط و زبان   اجتماعی

 عربی بودند. 

 شد، عربی بود.  خط و زبانی که در مدارس تدریس می -3

در مورد تغییر خط میخی پارسی به خط عربی نیز دو دلیل  

 عمده وجود داشت:

تر بود. پس هم  الفبای خط عربی از خط میخی آسان   -1

 ا کرد. میان خواص و هم میان عوام نفوذ پید

ایرانیان مطابق زبان خود در خط عربی تغییراتی دادند    -2

 تری به کار بردند.  صورت سادهه و آن را ب

 

های عملیِ استفاده  گذشته از موارد فوق، که جنبه 

های روانیِ مردم نیز  از خط و زبان عربی بود، اعراب از جنبه 

و تشویق  عربی  زبان  قبول  به  را  ایرانیان  و  کرده    استفاده 

می نقل  ترغیب  حدیثی  پیغمبر  قول  از  که  چنان  کردند. 

و  می فارسی  زبان  و  بهشت  اهل  زبان  عربی  زبان  که  شد 

خوزی و بخاری، زبان اهل جهنم و مخصوص شیاطین است. 

ایرانیان نیز برای حفظ زبان فارسی می زبان  "گفتند  البته 

یا    "فارسیِ دری و عربی هردو متعلق به مردم بهشت است.

   "کنند. ه آسمان چهارم به لغت دَری تکلم میمالئک"
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زمینه  همه  در  اعراب،  تسلط  سیاسی،  هرچند  های 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر ایران و ایرانی، دو قرن به  

و کشید،  تمامی  توانست    طول  به  را  ایرانیان  خط  الفبای 

زبان   تغییر دهد، اما نتوانست زبان فارسی را از میان بردارد.

النهر که کمتر در ویژه در خطه خراسان و ماوراء  فارسی، به

معرض تاخت و تاز اعراب قرار داشت، تا حدود زیادی خالص  

بیشتر مقهور  باقی ماند. در شهرهایی که  و دست نخورده 

اعراب شده بود نیز، ایرانیان در استفاده از زبان عربی، مخرج 

آن   از  بود  همخوان  فارسی  زبان  مخارج  با  که  را  هایی 

گرفتند و لغات عربی را در ساختار زبان فارسی بکار بردند  بر

و در آن تغییرات محسوسی دادند. به طور مثال بسیاری از 

لغات جمع عربی در زبان فارسی، به عنوان مفرد بکار رفت  

و با جمع بستن دوباره همان لغات، شکل جدیدی از لغت 

 بوجود آمد که برای اعراب، قابل درک و شناخت نبود.  

دهد که چگونه ایرانیان مطالعه تاریخ ادبیات ایران نشان می

بود  طی سال زبان فارسی شده  لغات عربی که وارد  ها در 

ها را از آن خود نموده و بر قدرت  تغییراتی ایجاد کردند و آن

  اکثر  و غنای زبان فارسی افزودند. متأسفانه امروزه با مخالفتِ

ان، در مردم گرایشی  ایرانیان نسبت به حکومت اسالمی ایر

کنند عربی است به عرب زدائی و تغییر لغاتی که گمان می

دیده میشود. حال آن که زبان، در طول عمر خود اشکال  

مختلف گرفته و حتی اگر ریشه در زبانی متفاوت میداشته،  

لغات  آن  آنِ  امروزه  از  و  فارسی  زبان  است،  جزو  ایرانیان   

همان گونه که لغات زیادی از ترکی و مغولی، فرانسوی و  

انگلیسی در زبان ما ادغام شده که شاید دیگران ریشه های  

 اصلی آن را ندانند.  

 قیام ایرانیان  

 زنده شدن زبان فارسی  

پس از دو قرن تسلط همه جانبه اعراب بر ایران، و  

ظاهریِخاموشی دکتر    ی  که  زرّین  ایرانیان،  عبدالحسین 

را    کوب سکوت"آن  قرن  پیدایش    "دو  با  است،  خوانده 

های ایرانی در گوشه و کنار ایران، مانند قیام  ها و قیامنهضت

ضربات  شعوبیه،  ادبی  و  اجتماعی  قیام  یا  مانویه،  دینی 

خورد.  ایران  در  آن  نفوذ  و  عرب  پیکر حکومت  بر  مهلکی 

سی و نظامی صورت های مهم که از طریق سیایکی از قیام

  را   امیهگرفت، نهضت ابومسلم خراسانی بود که حکومت بنی

بنی به  را  و خالفت  دوران برانداخت  در  داد.  انتقال  عباس 

عباس بود که تا حدود زیادی عناصر ایرانی در  خالفت بنی

 حکومت راه پیدا کرد.  

قیام نیز  طاهریان  عصر  بابک  در  قیام  مانند  هایی 

عقوب لیث صفّار رخ داد که بی وقفه برای  دین و قیام یخرّم 

کوشید. در کتب تاریخی آمده  آزادی از قید سلطه اعراب می

است که یعقوب لیث صفّار، هرگز به عربی سخن نگفت و از  

جمله کسانی بود که در زنده نگه داشتن زبان فارسی بشدت  

 کوشید:  

ان  که بر لفظ تازی بزَد پشت پای  /  که دُرّ دَری را به دام

 گرفت  

زبان   به  شعر  سرودن  در  را  ایرانی  سخنوران  و  شاعران  او 

کرد، و نویسنده ناشناس تاریخ سیستان پارسی تشویق می

نویسد:  هنگام بحث در باره فتوحات یعقوب در خراسان، می

پس شعرا او را شعر گفتندی به تازی. وقتی شعر خواندند  "

حاضر  او عالِم نبود، درنیافت. محمدبن وصّیف دبیر رسایل او  

دانست و بدان روزگار نامه پارسی نبود،  بود و ادب نیکو می

پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟  

شعر  اول  و  گرفت  گفتن  پارسی  شعر  پس  وصیّف  محمد 

   "پارسی اندر عجم او گفت.

بنده و چاکـر و    ای امیری که امیران جهان خاص و عام /  

 بند و غـالم  سگ

ای را به مطلع  ، قصیدهالبابلُباب اب مشهور خود  در کت  عوفی

کند که در آن بهرام گور ضمن مدح زیر از بهرام گور نقل می

مأمون، خلیفه عباسی، خود را نخستین شاعر پارسی گوی 

 خوانده است. 
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گسترانیده به    دین/    ای رسانیده به دولت فرق خود تا فرق 

 /  …… / جود و فضل در عالم یدین

وال پیش ازمن چنین شعری نگفت / مَر زبان کس بدین من

 فارسی را هست این طور بین 

در    همچنین معروف است ناصر خسرو قبادیانی آن چنان 

 گوید: حفظ زبان فارسی تعصب داشت که در شعری می

  من آنم که در پای خوکان نریزم /  مَر این قیمتی دُرّ لفظِ

 دَری را 

ئون سیاسی،  با افزایش نفوذ عناصر ایرانی در همه ش

اجتماعی و فرهنگی و کاسته شدن قدرت عرب، ایرانیان که  

  خواندند، می  به زبان فارسی   اما نوشتند  به الفبای عربی می

آغاز قرن چهار   کم کم اشعار خود را به زبان پارسی سرودند.

النهر  هجری مقارن با فرمانروایی پادشاهان سامانی در ماوراء

پایان گرفتن تسلط سالجقه بر بغداد بود. در   و خراسان و 

هنوز  گرچه  هجری،  پنجم  قرن  اول  نیمه  در  و  قرن  این 

تجاوز   ایران  مشرق  حدود  از  دری،  فارسیِ  شعر  محیط 

دب فارسی بود  کرد و هرچند این دوران، آغاز آفرینش انمی

های مهم و درخشان ادبی ایران نیز به شمار  اما یکی از دوره

 رود.  می

اند با آشنایی  شاعران فراوانی که در این عصر زیسته 

آن، ظرایف  و  دقایق  و  فارسی  زبان  روح  از   به  اقتباس  با 

قافیه،  و  وزن  بردن  بکار  و  عربی  اشعار    عروض  زیباترین 

ان این عصر به ویژه در خطه  شاعرسرودند.  کالسیک ایران را  

النهر به لحاظ روانی زبان و آوردن مضامین  خراسان و ماوراء

از خود  بعد  سرایان  سرآمد سخن  نو،  افکار  و  بدیع  و  تازه 

تغییراتی  عرب  شعر  اَشکال  در  عهد،  این  شاعران  گشتند. 

دادند، اوزان جدیدی بر حسب اندیشه و زبان فارسی بر آن  

های متنوع مثنوی، قصیده،  را به شیوهافزودند و اشعار خود  

بند، رباعی و دو بیتی، سرودند. از آن غزل، مسمط، ترجیع

از  از آغاز ادب فارسی به پیروی  جا که مدیحه سرایی نیز 

شعر عرب معمول بود، شاعران این دوران شاهان و سالطین  

کردند و صله و پاداش  های مختلف مدح میرا در مناسبت

 گرفتند. می

شاعران قرن   کثرت  قرن  هجری،  پنجم  و   چهارم 

زبان مروزی  همچون  است  فارسی  رودکی  ،  مسعودی 

کسایی  ،  دقیقی   ، ابوالموید بلخی،  ابوشکور بلخی  ،  سمرقندی

قبادیانی    ،مروزی خسرو  ناصر  چون  شاعرانی  راه  آغازگر 

شود. رابعه بنت کعب قزداری نخستین زن پارسی گوی  می

هجری چهارم  طوسی  ،قرن  سیستانی،  فردوسی  ،  فرخی 

  از شاعرانمی توان    قرن پنجم تا دهم هجریو از…عنصری

چون ای  همام    برجسته  شیرازی،  سعدی  بلخی،  محمد 

حسن  دهلوی،  خسرو  امیر  شبستری،  محمود  تبریزی، 

مراغهرکن  ،دهلوی اوحدی  خاتو،  حافظ،  ایالدین  جهان   ،

 . نام برد. … جامی 

ظمت هجری دوران ع   م از قرن سوم تا قرن دهاگرچه  

است فارسی  بن  شعر  به  آغاز قرن دهم شعر گوئی  با  اما   ،

پائین و بی سواد جامعه   بست رسیده بود، نه تنها طبقات 

آشنائی با شعر نداشتند، که خود شاعران اکثراً در نوآوری و 

یحیی    بداعتی در زمینه مضمون و شکل شعر، مانده بودند.

فارسی    شعر  در باره   از صبا تا نیما«»در کتاب    دولت آبادی

)قرن دهم(    نورالدین عبدالرحمن جامیبا مرگ  نویسد: »می

در واقع عصر زرین ادبیات کالسیک ایران به پایان رسید و  

در دوران صفوی نیز شاعرانی که بتوانند راه گذشتگان را پی  

 کنند پیدا نشد.«  

حمایت دربار و پادشاهان از شاعران، تا عصر صفویه 

صفویه شاعران آن ارج و قربی را که   ادامه داشت. در دوران

، پیش از این داشتند از دست دادند چرا که در دوران صفوی

د. پادشاهان  شآمیخته  )شیعه( سیاست با مذهب  فرهنگ و 

ای که با اهل تسنن و مذهب  صفوی به علت کینه و دشمنی 

سنی داشتند بیش از هرچیز در پی تبلیغ و ترویج مذهب  

اگر عطف    و   دادنداهمیتی به ادبا و شاعران نمی  و شیعه بودند  

که در مدح    میشد در مورد اشعاری بودتوجهی هم به شعر  
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مصیبت کربال گفته    و منقبت اولیاء اهلل و ائمه اطهار و ذکر

 شده بود. 

 پیدایش سبک هندی  

علت سخت  و ستمی  گیریبه  و ظلم  های مذهبی، 

های  یکی از مهاجرت  که بر مردم و بویژه اهل تسنن میرفت،

عظیم ایرانیان در زمان صفویه رخ داد. اغلب ایرانیان مهاجر 

، به امپراطوری عثمانی یا هند  گانیا بقول امروز، تبعید شد 

عده  بردند، پناه می تبعیدی،  و  ایرانیان مهاجر  میان    ایدر 

گان  و نویسند  انشاعر  معروف است از میان  اهل قلم بودند. 

تن توانستند به دربار    51  که به هند رفتند،   ، ایرانی مهاجر

پادشاهان گورکانی راه پیدا کنند و از حمایت آنان برخوردار  

  ده و نظرمردم را با هر گونه عقی  ،شوند. پادشاهان گورکانی

باور میمی  مختلف  و  محترم  و  کلیم  داشتند.  پذیرفتند 

ه پذیرش مهاجرین در هند و کمک و حرمتی  در بار  کاشانی

   گوید:میکه پادشاهان گورکانی با ایرانیان مهاجر داشتند، 

حادثه داراالمان  نخوانم    کشتی   هندکه/     اش  چرا 

 است  توفان زمانه وُ ِ نوح

در شعر فارسی    هجرت کردندند  ه  بهشاعرانی که  

به   که  آوردند  جدیدی  هندیسبک  شد.   سبک   معروف 

اگرچه سبک هندی در همان سبک غزل فارسی و محصور 

در وزن و قافیه بود، اما از نظر محتوائی، چنان از مضامین  

و    نازکیِجدید،   باریک  معناهای  سوی  به  رفتن  و  خیال 

غیرمعمول  تخیالتِ و  از ذهن  به واقع    دور  بود که  سرشار 

سبک شعری جدیدی را به شعر فارسی افزود. اما متأسفانه  

بین شاعران سبک هندی، برای سرودن اشعار بدیع   رقابت

های دور  استفاده از مجاز و استعاره و خیالبافیو جدید،  با  

باالیی رسید که  از ذهن شعر اغلب شعرا را ، به چنان حدِ 

   گوید: عاری از ذوق و لطف کرد. در این راه صائب می

می لفظ  تازگی  تالش  صائیاران    /  تالش ب  کنند 

 کند نه میبیگا معنی

سبک هندی، در راه بداعت این   شاعرانبرخی از 

سبک چنان مبالغه و افراط کردند که بقولی شعرشان 

محمد طاهر  شاعری به نام  تبدیل به چیستان شده بود.

 گوید: می  غنی کشمیری

دهانش زد صبا  / درد دندان بردَم زد،  تو چشم ازنرگس

 خورد آب از قلمدارد اکنون، می

 گوید: این سبک میروی ها در زیادهدر ذم  الشعرا بهارملک 

ها عجیب / شعر پر مضمون ولی دل  فکرها سست و تخیل

 نصیب نافریب /  وز فصاحت بی

کشید /  کشید / رنج افزون میهر سخنور بار مضمون می

 زان سبب شد سبک هندی مبتذل

در رابطه با وضع شعر در آن دوره، در   یحیی آرین پور

اشعاری که از  نویسد: »می ز صبا تا نیما«»ا کتاب 

گویندگان این دوره باقی مانده، بیرون از شمار است. گویی 

چه   -بیماری شعربافی در این روزگار واگیر بوده و هرکس 

که مختصر سواد   -در ایران و چه در عثمانی و هندوستان 

کوشیده است که  فارسی و اندک طبع شعری داشته، می

ی به نام خود ترتیب دهد. گویند شاعری به  دفتر و دیوان

گفته است و  نام غواصی یزدی روزی پانصد بیت شعر می

در مدت قریب نود سال عمر طوالنی خود، کارش  

شعرسازی بوده و چهل سال پیش از مرگش چنین ادعا  

ز شعرم آنچه اکنون در حساب است / هزار و  کرده است:

 نهصد و پنجه کتاب است  

 شت سبک شعر بازگ 

 در تمام ایام حکومت پس از انقراض صفویه،

ایران دستخوش اغتشاشات   ، زندیه و قاجاریه ،افشاریه

داخلی و خارجی بود. هر پادشاهی مدتی آرامش برقرار  

آورد.  کرد و دوباره فتنه و آشوبی از جایی سر برمیمی

پادشاهان ایران در شرایطی نبودند که به کار حمایت شعر  

، اواخر دوره م هجرین همه در قرن دوازدهبپردازند، با ای

قدمش   ای رخ داد که پیشافشارها نهضت جدید ادبی
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از   ای دیگربود. او و عده سید محمد شعله اصفهانی

شعر  در برابر رواج سبک هندی، به گذشته شاعران ایرانی،

شعر پر قدرت و پر مایه   ند تارجعت کرد کهن فارسی

 گذشته ایران را از نو زنده کنند.  

متأسفانه آنان در »بازگشت« به گذشته، راهی جز 

تقلید از قدما یعنی فردوسی و عنصری و فرخی و منوچهری 

بازگشت  دوره  شعر  نداشتند.  سعدی  و  حافظ  و 

بازگشتی  درخشش  و  تقلید  بر  کار  اساس  اما  داشت  هایی 

و به همین دلیل اشعارشان بسیار شبیه قید و شرط بود. بی

مثالً   بود.  واحدی  مضامین  حاوی  اغلب  و  هم  به   صبابه 

 گوید: رود و میمی انوری استقبال  

 

 زمین تو باد / دست قدرت در آستین تو باد  ،خسروا آسمان

 اختر توسن و سپهر شموس / رام و آهسته زیر زین تو باد 

 سراید: چنین می عین او، جمر مُو شاعر دیگر 

تا ابد هر دو همنشین تو    خسروا ملک و دین قرین تو باد / 

 د با

با همه تالشی که کرد   شعر بازگشتبه این ترتیب  

نوع  تقلید و فاقد هر  اساس  بر  بود  تازگی نداشت و کاری 

ابتکار. چنان که   ابداع و  اندیشه و  اسفندیاری  اصالت  علی 

»  (نیما )  کتاب  احساسات در  درارزش  دوره    «  شعر  باره 

می »بازگشت  طرف  گوید  به  عجز  روی  از  بازگشتی 

یا  سبک  بود.«  قدیم  مختلف  ثالثهای  اخوان  در   مهدی 

»مقاله نام  به  مردستان ای  بود  مردی  مجله نیما  در  که   »

، چاپ شده بود در باره شعر  1339اندیشه و هنر به سال  

می بازگشت  »دوره  سان  گوید:  به  فقط  بازگشت  نهضت 

دتایی بود برای ساقط کردن سلطنت انحصاری دودمان کو

این   اما  بودند،  آمده  تنگ  به  آن  از  که همه  هندی  سبک 

بازگشت نه تنها چهره درخشانی نداشت که مشتی سعدی  

 و سنایی و انوری و منوچهری دروغین هم بوجود آورد.«

از شاعران بود  آن دوره طاهره قرة  مهم  یکی  العین 

 سرسخت بود.   ی و مروج  ، باب و مبلغکه از پیروان سرسخت  

اشعار طاهره، هرچند سبک و زبانی نو داشت اما او بیشتر 

بخاطر عقایدش در بارة بابیت و همچنین برابری و تساوی  

ازدواج دختران در  حقوقی زن و مرد، و مخالفتش با حجاب،  

  معروف و مشهور شد و سرانجام  ، سنین پایین و تعدد زوجات

 اش نیز کشته شد.  در راه فکر و عقیده
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 ء اسماعیل نوری عال

 

 ریشه های باستانی شعر نو 

  سامانهء  فرهنگ،   هر  تجلیات  و   مظاهر  از  یکی           

  ها،  آرمان بینی،  جهان در ریشه که است آن »زیباشناسی«

  و  آفرینندگی  زندگی،   به  فرهنگ  آن  که  دارد  هائی   مفهوم  و

  های  بحران  دربارهء   که  هنگامی .  کند   می   اطالق  مرگ

 نکته   این  متوجه  باید   گوئیم،  می   سخن  هویتی  و   فرهنگی

م که بحران می تواند به سامانهء زیباشناسی یک  باشی  نیز

فرهنگ نیز سرایت کرده و آن را پوک، میان تهی و میرنده  

سازد؛ بخصوص اگر این بحران ناشی از تحمیل جهان بینی،  

مفهوم های اطالق شده به زندگی و مرگی باشد که  آرمان و  

با بنیاد اندیشگی فرهنگ تحت تسلط تنافر دارند. آنگاه، تا  

زمانی که مسئلهء تضاد و تنافر در داخل سامانهء زیباشناسی  

میان  از  است  ممکن  اگرچه  نشود،  حل  فرهنگ  یک 

و   بزرگان  دیده«  آسیب  »فرهنگ  به  متعلق  آفرینشگران 

و ظهور کنند اما وجود و پیدایش آنها صرفاً   نوابغی هم بروز

استثنائاتی رو به کاهش در متن قاعدهء کلی توقف، زندگی  

 در مرداب و گندیدگی و نازائی است.

  شده   دستمالی   اصطالحی  اگرچه  فرهنگی«،   »انقالب           

  اسالمیست  و  ها  مائوئیست جانب  از  شده  کشیده   تجاوز  به  و

  یابد  می   کارا  تحققی  زمانی   خود،  واقعی   معنای  در  اما،   هاست

  اقدام  درونی  ای  تصفیه  به   دیده   آسیب  فرهنگی   آن  در  که

ای تحمیل شده بر خود را پس زده  ه  تضاد  بخواهد  و  کرده

   و چون ققنوسی از آتش خویش نو شده و جوان بر خیزد.

بنظر من، در صد سال پیش ، و بموازات بیداری  

رای برون جهیدن از سیاهی  سیاسی ایرانیان و کوشش آنان ب

قرون وسطائی کشور، جنبشی فرهنگی نیز وجود داشت که  

بسوی حل و فصل چنین آسیب دیدگی کهنی در حوزهء  

زیباشناسی فرهنگ ایرانی خیز برداشته بود و می کوشید تا  

تضادهای ناشی از تحمیل ارزش های فرهنگ های در بنیاد  

در مورد نتایج    بیگانه را بصورتی کارآمد حل و فصل کند.

می   ایرانی  زیباشناسی  مختلف  های  پهنه  در  جنبش  این 

توان تفحصات گوناگون کرد و من، بنا بر اقتضای تجربه و  

دوست داشتن هایم، این هفته می خواهم به یکی از مظاهر  

 این تصفیهء فرهنگی اشاره کنم. 

من به این نتیجه رسیده ام که یکی از معناهای  

وی فارسی« ـ که مبانی اندیشگی  فرهنگی آفرینش »شعرن

آن همپای فکر مشروطیت و سپس انقالب مشروطیت رشد  

کرده است ـ در واقع، قیامی ادبی علیه قواعد آفرینش کالم  

منظوم در زبان و فرهنگ عرب محسوب می شود؛ فرهنگی  

که، به درازای سیزده قرن، بر آفرینش های اصلی ادب زبان  

فضای آزاد آفرینش گری در    فارسی چنبر زده و آنها را از

سیر  اگر  هم  براستی  بود.  ساخته  محروم  اسالم  از  پیش 

سالهء    120پیدایش، نضج و اکمال شعر نوی فارسی را در  

اخیر در نظر بگیریم، و با مباحث نظری مربوط به آن آشنا 

شویم، بروشنی در می یابیم که این جنبش نیز بخشی از  

 زیر   از  خروج ان برایهمان حرکت گستردهء فرهنگی ایرانی

  زیربناهای  از،  گیری  بهره  و   به،  بازگشت  و  عربی فرهنگ  یوغ

یم زیان های وارد آمده  ترم  و  تعمیر  برای  خویش،   تاریخ  کهن

 بر پیکر خود بوده است. 
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 به   دورخیز  برای  »بازگشت  این  که  دارم  اعتقاد  من           

  آفرینش  چون  و  چند  کشف  طبیعی  نتیجهء  آینده«  سوی

  در که  است  بوده  اسالم  از  پیش   ایرانیان  نزد در  منظوم  کالم

  نقش  آلمانی  و  فرانسوی  و   انگلیسی  مستشرقان  آن  اکتشاف

بازی کرده و موجبات بیداری هرچه بیشتر ادبای    را  اصلی

آنجا   از  خود  اکتشافات  این  و  اند.  ساخته  فراهم  را  ایران 

  ما  رکشو  ایران  به  اعراب  حملهء   اگرچه   ممکن شده اند که

 از   را  ما  نتیجه،  در  و،   کشیده  نابودی  به  جهت  همه  از  را

  ساخته  محروم  اسالم  از  پیش  ادبی   های  گنجینه  به  دستیابی

و بود سرفرازی  دوران  از  که  ادبی  اثر  مقدار  همان  اما   ،

آن  اندوه  و  ویرانی  و  شکست  دورهء  برای  ایران،  استقالل 

ماندهء آن بازمانده  بجای مانده بود )و هنوز هم ما به باقی  

کتیبهء  اوستا،  گوناگون  فصول  زرتشت،  گاتاهای  مثل  ها، 

شاه   چامهء  آسوریک،  درخت  چکامهء  رستم،  نقش 

گور، سرو   بهرام، بهرام  به  منتسب  شعر  و  کرکوی،  د 

که   دادند  نشان  ما  آفرینان  فرهنگ  به  داریم(  دسترسی 

چگونه کالم موزون فارسی نیز، در برابر هجوم اعراب، الل  

 شده و آداب و ترتیب بومی خود را گم کرده بوده است. 

آنگاه، این آگاهی از سرگذشت کالم موزون، که  

اغلب برای سرایش شعر بکار گرفته می شده، موجب گردید  

تا ـ مثل زمینه های مختلف دیگری که جای بحث آنها در  

 نیز   منظوم  کالم  به  مربوط  های  آفرینش  در   اینجا نیست ـ

 به   توجه  همپای  ایران،  مشروطیت  انقالب  عهد  سخنسرایان

 به   کشورمان،  اسالم  از  پیش  تاریخ  با  پیوندیافته  مضامین

آنچه   ظاهر  و  صورت   کردن  نو  برای  جستجو عینی  فرم  و 

 زندگی خویش را به پایش ریخته بودند مشغول شوند. 

  از  پیش   در   فارسی  منظوم  کالم  پیرامون  مطالعات            

 : که داد می  نشان اسالم

 سخن   و  کالم  در  آهنگ  و   نظم  ایجاد  های  روش.  1           

  عربی   زبان   در  رفته  بکار  های  روش  با   بکلی   ایرانیان  نزد  در

به روش هائی که شاعران اروپائی زبان بکار    و   بود   متفاوت

برده و می برند شباهت داشته است. می دانیم که، از لحاظ  

سخن شناسی، سرایندگان و سخنوران )و از جمله شاعران( 

بدو طریق می توانند سخن منظوم بیافرینند. یکی از طریق  

توجه به تعداد هجاها در هر سطر و نیز شناخت فشارها )یا  

قول   ادای به  هنگام  در  که  ئی  ها(  »استرس«  ها  فرنگی 

کلمات بر برخی از هجاها وارد می شوند. روش دیگر اما از 

طریق توجه به وزن صوتی هجاها و بدون توجه به آن فشارها  

کالم   در  آفرینی  نظم  روش  نخست  روش  کند.  می  عمل 

اروپائی است که ایرانیان پیش از اسالم هم به آن شیوه عمل 

ان کرده  اقوام می  های  تجربه  در  ریشه  یقیناً  که  روشی  د؛ 

آریائی دارد و در بن آوائی زبان های هند و اروپائی کنونی  

رسوب کرده است. هجوم اعراب و تسلط آنها بر مراکز قدرت 

تا   شد  موجب  فارسی  زبان  براندازی  برای  آنها  کوشش  و 

  حتی   زبان، فارسی زبانان )در همهء شاخه های گوناگون این

 های   روش  اعمال  از(  ایران  در  شد  پروریده ی ِ بعدهاترک  در

  و  ها  ترانه  در  جز  که  بطوری  شوند؛  داشته  باز  خود  سنتی

  نظم   تولید  دستگاه   که  بازاری،  کوچه  و  عامیانه  های  متل

  می   هم  هنوز  و  گرفتند  می  کهن  های  شیوه  از  را  خود  کالم

  قوالب  نفوذ  تحت  فارسی   رسمی  منظوم  و  موزون  زبان  گیرند،

واعد موزون سازی کالم در زبان عربی قرار گرفت و از  ق  و

طبیعت خود دور شد. برای درک دقیق تفاوت این دو روش،  

رجوع به »سبک شناسی« ملک الشعرای بهار )جلد اول( را 

 توصیه می کنم. 

  از  عربی زبان  در  موزون  کالم گفتم، که  همانگونه.  2           

قوالب    شدن  منظم  و  هجاها  وزن  به  اعتناء  طریق در  آنها 

خاص بوجود می آید. این همان »وزن« یا نظمی است که  

گوش کنونی ما به مدت الاقل هزار و دویست سال است به  

آن عادت کرده و اکنون روش کهن تر را به سختی می تواند  

درک کند. اعراب که زبانی تصریفی و قالب بنیاد دارند، تنها  

بقول خودشان »ارکان«( معینی را تولید   قوالب یا پایه ها )و

کنندهء وزن می دانستند و کالم خود را بر اساس تکرار این 

پایه ها منظم می ساختند. آنها، مثالً، مجموعهء آوائی حاصل  

از بیان کردن مجموعهء »فا ـ عال ـ تُن« را یک رکن گرفته 

و کلمات را به آهنگ و وزن آن سر هم نموده و همین »فا  

 ـ تن« را چند بار تکرار می کردند: »فاعالتن، فاعالتن،  ـ عال

فاعالتن« و گاه آخرین رکن را می شکستند تا این تسلسل  

فاعلن«.   فاعالتن،  »فاعالتن،  مثالً:  متوقف شود،  یک جائی 
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آنگاه، وقتی این رکن تکرار شد و در جائی متوقف گردید،  

م انواع می گفتند به یک »بحر« رسیده اند. یعنی، »بحر« نا

گوناگون »ارکان مکرر« بود و هرکس کالمش را بر اساس  

این »ارکان مکرر« منظم می کرد. می گفتند که   از  یکی 

مثالً،   است.  کرده  سخنسرائی  »بحر«  فالن  در  کس  فالن 

می   مدید«  »بحر  را  فاعلن«  فاعالتن،  »فاعالتن،  همین 

خواندند. و این همان بحری است که »مثنوی« را در آن می  

زند: »بشنو از نی چون حکایت می کند...« در این مورد  سا

منابع رجوع بسیارند و، عالوه بر کتاب خواندی دکتر پرویز  

این   به  تازه  نگاهی  با  که  عروض  درباره  خانلری  ناتل 

»سیستم« می نگرد، عالقمندان می توانند نوع نگاه سنتی  

ن  به این موضوع را در کتاب جالل الدین همائی، به نام »فنو

 بالغت و صناعات ادبی« بیابند. 

  زبان  توانستند  ایرانیان  تا  کشید   طول  قرنی   دو  اما.  3           

  فارسی   شعرهای  نخستین.  دهند  تطبیق  ارکان  این  با  را  خود

  تازه   های   روش  با   غریبگی  و   گذشته  بوی  هنوز  اسالم  از  پس 

  او  دوذا؟ چگونه دشت، در  وحشی، »آهوی: دارند خود در را

وذا؟« با کمی دقت می بینید که ب  چگونه  یار  بی   یار،   ندارد

این کالم موزون تا بتواند بر روی »ارکان عربی« جا بیافتد  

راهی دراز را در پیش دارد. بخصوص که »ارکان« عروض  

عرب بر بنیاد دستگاه تصریف کلمات عربی ساخته شده اند؛  

فاعیل  مثالً عربی که می خواهد بر وزن »مفعول و فاعالت م

و فاعالت« سخنی بگوید می تواند هر واژهء عربی مناسب  

کار خود را بر حسب این ارکان صرف کند )مثالً = منصور و  

کاتبات، مفاتیح و منکرات( اما کلمهء فارسی دقیقاً بر روی  

روی   بر  ای  سراینده  مثالً،  افتد.  نمی  جا  عربی  »افاعیل« 

شب که سا    همین ارکان اخیر مجبور است بسراید: »هنگام

که   »هنگام شب  )یعنی:  روست«  رو  ـ  زیـ  چیز  هر  یهء  ـ 

سایهء هر چیز زیر و روست« = مفعول و فاعالت مفاعیل و  

فاعالت(. اما، چنانکه می بینید، همهء فشارها )استرس های 

 کالمی( بصورتی نابجا بر کلماتش وارد می آیند. 

  اعراب.  شد   نمی  ختم  جا  همین  به  داستان  ولی.  4           

و مطابق با ارکان عروض خود را    منظوم  سخن  از  واحد  هر

»نیم بیت« می خواندند و به سراینده می گفتند که در یک  

قطعه، اگر برای نیم بیت اول خود »بحر« خاصی را انتخاب  

کردی باید تا آخر آن قطعه به این بحر وفادار بمانی و، به 

کردی که  اصطالح، »از وزن خارج نشوی«. یعنی اگر شروع

وزن   )بر  کند«  می  حکایت  چون  نی  از  »بشنو  بگوئی 

»فاعالتن فاعالتن فاعلن«( اگر قطعه ات هزاران هزار »نیم 

بیت« داشته باشد همهء آنها باید در همین رکن و بحر باقی  

همهء  که  واقعیت  این  نیست  انگیز  شگفت  آیا  و  بمانند. 

لعمل مثنوی موالنا و همهء شاهنامهء فردوسی این دستورا

عربی را رعایت نموده و همین »فاعالتن، فاعالتن، فاعلن«  

ها و یا »فعولن فعولن، فعولن، فعول« های مساوی را تکرار 

کرده اند؟ آیا می توانید زجز گسترده ای را که این بزرگان  

 از بابت اجرای این بخشنامهء خردگریز کشیده اند دریابید؟ 

 چیز   همه  عربی  باز«  »قرینه  ذوق   حال،  عین  در.  3           

  بیت  نیم   یک   با   را  بیت   نیم  هر  فت می پسندید وج  جفت  را

  این .  خواند  می   »بیت«  را  آنها  مجموعهء  و  کرده   هم   سر  دیگر

  ایرانیان،  و  نداشت  تطابق  چندان  ایرانی  سلیقه  با  هم

  نقاشی،   مثل)  بصری  و  پالستیک  هنرهای  در  بخصوص

 را   زیبائی(  اند  مانده  باقی  های  نمونه  که  معماری  و  حجاری

ینه سازی می دیدند و قرینه سازی را زمینه قر زدن  بهم   در

تحمیل  بیافریند.  زیبائی  آن  از  عدول  تا  ساختند  می  ای 

عروض عربی بر کالم فارسی این لذت را از ایرانیان گرفت و  

بازی  قرینه  از  پر  و  یکنواخت  و طرب  »جنبش  تا  کوشید 

طربی که بر اثر رفتار    عربی« را جانشین آن کند؛ جنبش و 

سراسر  در  )که  هاشان  زنگوله  صدای  و  شتران  یکنواخت 

سفرهای تجاری کاروانیان، شب و روز ادامه داشت( بگوش 

و   است  جنبش  در  عرب،  شعر  به  »اشتر  خورد:  می  عرب 

کالم   اسالم،  از  پیش  در  که،  بگویم  خواهم  می  طرب...« 

اصالً زرتشتش(  گاثاهای  در  )مثالً  ایرانی  قرینه  موزون  با   

به   توانست  می  مصراع  هر  و  نداشت  اختی  قالبی  سازی 

اندازهء طبیعی و الزم و بر حسب ضرورت های معنائی کوتاه  

و بلند شود. در نتیجه، زمانی دراز الزم بود تا ناظم ایرانی  

یاد بگیرد که چگونه، درست مثل خشت زن ها، نیم بیت  

بر بچیند.  هم  کنار  و  بسازد  بزند،  مساوی  دیدار های  ای 

است   کافی  دلیل  بی  و  گریز  خرد  های  بخشنامه  اینگونه 
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رازی  قیس  شمس  نوشته  »المعجم«  کتاب  به  نگاهی 

 بیافکنیم. 

 مستتر   موسیقی  بخاطر  عربی،  عروض   رکن  هر  نیز،.  4           

  یک  بود،  مقید  و  خاصی  احساس  و  حالت  دارای  آن،  در

  و  مفعول  فاعالتن،   و  مفعول)   بود  رقصی  و  دار  رنگ  »رکن«

تا غمت سرآید( و یک رکن  گف دارم،  تو غم گفتم =  فاعالتن

آرام حرکت می کرد )مستفعلن، مستفعلن،   و  با طمئنینه 

مستفعلن، مستفعلن = ای ساربان، آهسته ران؛ کآرام جانم  

می رود...(. و چون سراینده ناگزیر بود تا پایان کار در همان  

خاب کرده بماند، طبعاً، باید  بحری که برای نیم بیت اول انت

در آن حال و هوا و حس و حالت نیز زندانی شود، و نتواند  

حاالت   و  باشد،  غمگین  ای  لحظه  و  خوشحال  ای  لحظه 

مختلف روحی اش را در درون یک قطعهء واحد ترسیم کند.  

عاطفه ای   به  ای  عاطفه  از  در حالی که معنای هنر رفتن 

سرکشی روح. از    است و چرخیدن در اوج و حظیض های

همین منظر، دستگاه های موسیقی کالسیک ایران را، که  

از صافی دستکاری کنندهء سلیقهء عرب بیرون آمده و تنوع  

ببینید: همان بال به سر   اند،  از دست داده  را  داخلی خود 

آمده هم  ما    و   شونده  تکرار  چیری  به  را  آن  و    موسیقی 

)است  کرده   تبدیل  یکنواخت   های  نوآوری  مورد  در  البته. 

های دیگر این نوشته بند  در   نیز  قلمرو  این  در  مشروطه  عصر

نکاتی خواهم گفت(. نگاهی به کتاب »موسیقی شعر« محمد 

را   تنگناها  این  گوناگونی  های  شفیعی کدکنی گوشه  رضا 

 روشن می سازد. 

. بر این »قید و بند« های زندگی کش بیافزائید  5

»قافیه« در سخن منظوم را: یا سلیقهء عرب در مورد حضور  

نیم بیت اول و همهء نیم بیت های دوم باید به خانوادهء یک  

بیت   نیم  دو  هر  یا  و  غزلیات(  در  )مثالً  شوند  ختم  قافیه 

روبروی هم باید هم قافیه باشند )مثل مثنوی(. یعنی قافیه 

و نه ضرورت ساختمانی؛ فقط   نه کارکرد موسیقیائی دارد 

معین داشته باشد و کاریش هم نمی    باید حضوری مقید و

شود کرد. در این مورد می توان سری هم به کتاب »آشنائی  

 با عروض و قافیه« ی دکتر سیروس شمیسا زد.

. و عاقبت اینکه وقتی اندازهء نیم بیت و جایگاه  6

قافیه در آن انتخاب و تعیین شد، سراینده باید حرف های  

ند و سخنش را به  خود را در محدودهء هر »بیت« تمام ک

بیت بعدی نکشاند. به این قید نام »استقالل ابیات« را داده  

بودند که تبدیل به ارزشی زیباشناختی شده بود و، لذا، تمام  

نشدن سخن در یک بیت و رفتن آن به بیت بعدی را نشانهء 

ضعف سراینده می شمردند. اینگونه است که شما در سروده  

بزرگترین سرایندگان خود را می های  نقیصه  این  نیز  مان 

و   دارد  سخنی  و  حرف  خود  برای  بیتی  هر  که  بینید 

مجموعهء سروده نه تنها وحدت عاطفی، که وحدت معنائی  

بردن فردوسی و موالنا و عطار و   را هم گم می کند. پناه 

نظامی به نوع مثنوی، در واقع، فرار از این همه قید و بند  

اندیش م و دلدار من / گویدم  است )موالنا می گوید: قافیه 

مندیش جز دیدار من!( در مثنوی سراینده مجبور نیست تا  

هزار بیت از آب در بیاید( به    60آخر کارش )که می تواند  

یک قافیه وفادار بماند و، با محدود کردن قافیه در هر دو  

نیم بیت، دست و پای خود را کمی باز کرده و قال قضیه را 

من کالم  که  هرچند  کند؛  شر می  از  یکسو  از  فارسی  ظوم 

وفاداری به »بحر انتخابی« آسوده نبود و، از سوی دیگر، ارج  

سبک   در  )مثالً  توانست  می  ابیات«  »استقالل  به  گزاری 

 هندی و بخصوص صائب( به ابعادی غلو آمیز برسد. 

قید،  7 همه  این  که  داشت  توجه  باید  ضمناً،   .

دچا هم  دستوری  و  معنوی  مشکالت  به  را  می  سراینده  ر 

کند. در »زبان« هر کلمه دارای معنای معینی است؛ اما چرا 

اکنون اغلب کلمات زبان فارسی مرزهای معنائی خود را از  

دست داده اند و معادل ها یکسان و همسانی بیش نیستند؟ 

فارسی   زبان  بر  عرب  عروض  که  قیودی  بخاطر  درست 

تحمیل کرده است! سراینده می خواسته از »عاطفه« حرف 

انتخابی اش نمی گنجیده،  بز واژه در رکن بحر  این  اما  ند 

پس بجای آن از »احساس« استفاده کرده است و صد سال  

بعد دیگر در زبان فارسی تفاوتی بین »عاطفه« و »احساس« 

نمی توان یافت. قید زبانی می تواند معنای واژه ها را هم  

 عوض کرده و تفاوت های آنها را هم بزداید. 
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یراد گیران حرفه ای خواهند کوشید می دانم که ا

ساختن   »منظم  در  خود  ایرانیان  که  آورند  من  یاد  به  که 

عروض« دست داشته و برخی از عروضیان بزرگ تاریخ )از 

ابو یوسف   عبدالقادر جرجانی کرفته تا جاراهلل زمخشری و 

سکاکی( ایرانی بوده اند. من این نکته را می دانم؛ اما مگر  

قرآن هم ایرانی نبوده اند؟ نکته در آن  بسیاری از مفسرین  

است که همان گونه که برای مفسرین ایرانی قرآن، کار بر  

پایهء پذیرش قرآن شکل گرفته است، برای عروضیان ایرانی  

نیز اصالت با زبان عربی و عروض آن بوده است و آنها تنها  

کوشیده اند که لباس زبان فارسی را به قامت عروض عربی  

ته در این رهگذر چندین »بحر« هم بوسیلهء خود ببرند. الب

ایرانیان اختراع شده که با زبان فارسی اخت تر بوده اند. اما  

زبان   خاص  بحور  پیدایش  حتی  و  سخنان،  این  هیچکدام 

فارسی، نافی خردگریزی و غیر طبیعی بودگی فکر مسلط  

 بر »علم! عروض و قافیه« نیست.

بیشت را خیلی  این بحث  توانم  اینها من می  از  ر 

مطول کنم اما فکر می کنم همینقدر برای نشان دادن این  

واقعیت که عروض عرب )سیستم تولید موسیقی کالمی در  

زبان عربی( تا چه حد می تواند )الاقل در زبان فارسی( مقید  

و دست و پاگیر و، در نتیجه، مخرب و ویرانگر زبان و معنا  

کنید که در اینجا و حس و تنوع باشد کافی است. نیز توجه  

ایرانی نیست  ادبیات و موسیقی کالسیک  قصد من تحقیر 

بلکه می خواهم بگویم اگر این نبوغ های حیرت انگیز در  

قید بخشنامه های عروضیان زبان عرب در نیامده بودند و  

می توانستند در آزادی آوائی پیش از اسالم خود دست به 

و جهانی تری ـ  آفرینش زنند چه بسا که ما آثار بزرگ تر  

بخصوص در زمینهء نمایش و داستان حماسی و تاریخی که  

 .داشتیم  می  ـ اکثراً به زبان منظوم نوشته می شوند 

باری، اینجاست که من اعتقاد دارم سرایندهء عهد  

مشروطیت، که از لحاظ اندیشگی به این باور رسیده بود که 

اسی  اغلب بدبختی های تاریخی ما ناشی از تسلط »زیباشن

ادبی عربی« است )بر اسالمی بودنش اصراری ندارم؛ تصمیم  

برای رسیدن به جهان متمدن   با شمای خواننده است( و 

  کمک  به   وقتی   او، .  ایستاد  انحطاط   منشاء  این   برابر باید در

ایران  اسال  از  قبل  منظوم  زبان  که  دریافت  شرقشناسی، م 

یکباره و عاقالنه، در  هیچ کدام از این قیود را نداشته است،  

تا   و کوشید  بر کالم موزون شورید  اجبارهای مسلط  برابر 

آن   و  سازد.  کارا  نیز  حوزه  این  در  را  مشروطیت  عصارهء 

عصاره چیزی نبود جز قیام علیه جبر و قید برای رسیدن به 

 آزادی، زیبائی طبیعی و تنوعی زندگی بنیاد. 

ین این موضوع را نه ملک الشعرای بهار، که آخر

شعلهء بلند شعر کالسیک ما بود، دریافت و نه دکتر پرویز  

خانلری که در مجلهء »سخن« اش کمر به مبارزه با نوشدن  

ظاهر شعر فارسی بسته بود )از حمیدی شیرازی و نظایر او 

صرف نظر می کنم(. استدالل همه نیز شبیه بهم بود: »مگر  

ی توانیم  نه اینکه فکرمان تازه شده است؟ بسیار خوب، ما م

همان فکرها را در قالب های کهن وارد کنیم و نو بشویم«. 

آنها، در واقع، عمق آن چیزی را که شاعرانی از تبریز )مثل 

نقاط   دیگر  و  گیالنی(  شمس  )مثل  گیالن  و  رفعت(  تقی 

ایران می گفتند درک نمی کردند و چنان به غل و زنجیر  

ک بودند  کرده  عادت  عربی  قافیهء  و  عروض  هوای زندان  ه 

تازهء حیاط زندان حتی آنها را به سرفه و سرگیجه دچار می  

 کرد.

اما موریانهء تاریخ هیکل نظم کالسیک را خورده 

و پوکانده بود. نیمای یوش مازندران می پرسید ما چرا باید  

بپذیریم که همهء بیت هامان یک اندازه باشند؟ چرا اگر من  

فاعالتن فاعل« تا  خواستم در قطعه ای از کارهایم بگویم: »

آخر کار مجبورم همین »منظومه« را »تکرار« کنم؟ شاید  

  »فاعالتن :  بنویسم  که دهد  فرمان   من   به  من  حس و حال

  ـ  فاعل  فعالتن  فعالتن  فاعالتن   ـ  فاعل  فاعالتن  ـ  فاعل 

انم نظم نتو  من  چرا.  فاعل«  فعالتن  فعالتن  ـ   فاعل  فعالتن

این قاعده بسازم و   بر روی  را  تراود  کلماتم  بنویسم: »می 

مهتاب ـ می درخشد شبتاب ـ نیست یک دم شکند خواب 

ـ خواب در   خفتهء چند  این  غم  ـ  لیک  و،  به چشم کس 

چشم ترم می شکند«. )از این تقطیع که کردم عروضیان بر 

من خرده نگیرند، من قواعدشان را به پشیزی نمی خرم و  

نمی   ارزش های آوائی را در محدودهء عروض کالسیک نگاه

 دارم(.
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نیما با همین کار کوچک، یعنی بهم زدن »تساوی  

ابیات«، یکباره انرژی بزرگی در ساحت بیان منظوم را از قید 

و بند زندگی کش عروض عربی آزاد کرد و »بیت« اش را به 

اندازهء ضرورت های معنوی کالمش ساخت؛ گاه کوتاه و گاه  

او با این کار توانست بلند.  به سخنش    بلند و حتی خیلی 

بی   به  که  هم  وقتی  و سپس،  ببخشد.  حال  و  تنوع حس 

کرد،   اشاره  ابیات  مجموعهء  در  قافیه  جایگاه  بودن  منطق 

نگاهش به همین آزادسازی و گریز از قیود شتری عروض  

توجه  او،  »مهتاب«  شعر  از  باال  تکهء  در همین  بود.  عرب 

ارکان  دارای  نخست  مصراع  دو  که چگونه  ببینید  و  کنید 

وی اند و قافیه هم در جای کالسیک خود نشسته است مسا

اما، ناگهان، یک مصراع بلند متضاد با موسیقی دو مصراع 

پیشین، توفانی بیدار کننده می آفریند و، سپس، سروده از  

آرامش  به  »فاعالتن«  بجای  »فعالتن«  از  استفاده  بیراههء 

 نخستین پاراگراف باز می گردد. 

بیات برداشته شد و  همچنین، وقتی قید تساوی ا

قافیه وظیقه ای کارکردی بخود گرفت، خود بخود، از یکسو  

امکان آفرینش تنوع عاطفی بیشتر شده و، از سوی دیگر،  

بخشنامهء »استقالل ابیات« به زباله دانی ریخته می شود.  

براستی کدام عقل سالمی می تواند بپذیرد که در یک قطعه  

پیوسته   ساختمانی  نظام  نباید  وجود شعر  ای  یکپارچه  و 

داشته باشد؟ از گاثاها تا درخت آسوریک، ما با ضرورت های  

زیباشناسی ایرانی سرو کار داریم، که رو به سوی یکپارچگی  

آفرینش  به سودای  معنوی  مرج  و  ایجاد هرج  و  دارند  اثر 

یکپارچگی صوتی )که به مارش نظامی بیشتر هماننده است(  

 را نمی پذیرند. 

شاگردان نیما می رسد. اخوان ثالث  آنگاه نوبت به  

می کوشد تا »وحدت ارکان بحور« را حفظ کند و تنها از 

در  قافیه  آوردن  و  ها  مصراع  کردن  بلند  و  کوتاه  طریق 

جایجای کار، و در راستای خوش آیند کردن هرچه بیشتر 

فروغ   اما  برسد.  منظوم  زبان  آفرینش  به  کالمی،  موسیقی 

خاب می کند و از درهم آمیزی فرخزاد راه متضاد او را انت

ارکان بحرهای مختلف به خلق موسیقی کالمی موفق می  

شود. کاری که نیما حسرت آن را داشت و از عهده اش بر  

تیامد. اگر کسی اشعار پس از چهار پاره های دورهء »مکتب  

سخن« فروغ را تقطیع کند به این »هرج و مرج منظم!« و  

رون چنین تضاد عمیقی عاطفی می رسد و زیبائی را از د

 بیرون می کشد. 

اساساً   و  است  متهورتر  نیز  نیما  از  شاملو  اما 

ضرورت اطاعت از بحور نظم عربی را مورد تردید قرار داده  

آهنگین در   ایجاد کالم  فکر  به  نباید  پرسد که چرا  و می 

بیرون از سیطرهء عروض و بحور عرب بود؟ اینگونه است که 

ی موسیقیائی بدیعی می شود  سخن شاملو دارای ارزش ها

که بر اساس ارکان بحور عروض عربی ساخته نشده اند بلکه  

به همان طبیعت آهنگسازی کالمی پیش از اسالم ایران باز  

در   و  گیرند  نمی  هجاها  وزن  از  را  خود  ترنم  و  گشته، 

بازی   با  همراه  از هجاهای کالم،  برخی  بر  وارده  فشارهای 

ای حروف صدادار و بیصدا  های سکوت و صدا، و هارمونی ه 

در   گریم؛  می  کوه  درگاه  بر  تو،  انتظار  »به  دارند:  ریشه 

آستانهء دریا و علف. / به جستجوی تو، در معبر بادها می  

گریم، در چار راه فصول؛ در چارچوب شکستهء پنجره ای، 

 که آسمان ابرآلود را، قابی کهنه می گیرد...«

موزون از   و نکته در این است که آزاد سازی کالم

قیود عروض عربی با نوآوری های عمده ای در دستگاه های  

در  است،؛بخصوص  بوده  همراه  نیز  ما  کالسیک  موسیقی 

زمینهء جدا سازی و مستقل کردن »مقدمه« های دستگاه  

این   از دستگاه ها، که  آفرینش »تصنیف« های جدا  و  ها 

همه هدیهء آهنگسازان عصر مشروطه بوده است که همان  

ب قید و بند گریز را در حوزهء کار خود بپا ساختند و،  انقال

افزودن گوشه و مقدمه و موءخره ها و چهارمضراب ها،   با 

فضای یکنواخت زنگ شتری موسیقی )بخصوص اسالمی( 

را )که بیشتر به کار سینه زنی و زنجیرزنی و روضه خوانی  

و ذکر مصیبت می آید( شکستند و فرصت یافتند تا تصنیف 

فر آنگاه،  های  بیافرینند.  را  مشرویطت  عصر  نشدنی  اموش 

این دو آزادی )از مقتضیات عروض کالم و دستگاه آوازی(  

موجب شد تا گلی به نام »ترانه« شکوفا شود و، از عارف تا  

قنبری، یکنواختی و یکپارچگی دلکشن گذشته را در برابر 

 تنوع و گوناگونی هماهنگ شده و مدرن به دور بریزد. 
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پای  نکته را هم بیافزایم که  و در  انهء گفتارم این 

مسلماً متون دینی نیز می توانستند از همین رهگذرها به  

زیارتنامه   زنگ دلشکن  که در  و طراوت هائی  ها  گشایش 

نیایش   فقدانشان  و  ندارند  وجود  نیایش(  )بجای  خوانی 

مرگ   و  قبرستان  کش  حوصله  یکنواختی  با  را  مذهبی 

هائی یابند و به شادمانگی  همآهنگ و قرین کرده است، ر

های سرودهای زرتشت برسند، اگر که آخوندهای دوستدار 

هرچه قید و بند و زنجیر، از راه نرسیده و نکوشیده بودند تا  

به هرگونه نوآوری خردگرایانه فرمان ایست دهند، به شعر  

یکی   خوانی  روضه  با  را  موسیقی  و  بدهند  صله  کالسیک 

 کنند. 

ک نکنیم  فراموش  همهء  البته  در  ـ  »تحول«  ه 

ساحت های زندگی ـ از رفتن باز نمی ماند و، مثل آب، در  

سنگ های خاره نیز نفوذ کرده، راه باز می کند و جاری می  

شود. اگر برای رسیدن از قادسیه به مشروطه آن همه راه 

دراز الزم بود، وقتی که سد شکست و، بقول ناظم االسالم  

ایرانیان بیداری  تاریخ  و    کرمانی،  سیال  جریان  شد،  آغاز 

شتابندهء نوآوری همهء سراشیب های رو به دریاهای آزاد را 

 بسرعت پیمود و در آینده نیز خواهد پیمود.

اینگونه است که زنده شدن یک »ژن فرهنگی« 

می تواند آنچنان آینده ساز باشد که نام نیما و شاملو و فروغ  

نام های بزرگی همچون حافظ و سعدی و   نظامی  را کنار 

بنشاند. ولی چرا در اینجا من از فردوسی نام نمی برم؟ برای 

اینکه هموزن او هنوز از مادر دهر زاده نشده است. اما می  

 بینم که »شب آبستن است...«
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 ابراهیم هرندی 
 

 
 .شـــعر و نظــمدر گستره ی  

 

هم   از  جدا  حوزه ی  دو  نظم  و  بازسازیِ  شعر  شعر،  است. 

آمیزی -عاطفیِ پدیدارهای جهان در زبانی تصویری، با حس 

و نونگری ست. اما نظم، صنعتِ دلبری زبانی است با کاربُردِ  

ترفندهای ادبی مانند؛ وزن، آهنگ، تکرار، استعاره، انسجام،  

ترصیع،   اشتقاق،  المثل،  ارسال  ایهام،  ایجاز،  لفظ،  ائتالف 

تمثیل، تلمیح،  مطابقه،    تسجیع،  تقابل،  تسمیط،  تشبیه، 

کنایه،   تنقیص،  تقسیم،  تضاد،  جناس،  تناسب،  توزیع، 

ردالعجز علی الصدر، مقارنه، مراعات النظیر و همه ی تکنیک 

 .های زبانی و واژگانِ آوا آرایی که »صنایع« ادبی نام دارد

 

اساسی ترین تفاوت میان شعر و نظم این است که شعر هنر  

ادی طبیعی در نهادِ شاعر دارد، اما نظم  است و شاعری، بنی

مهارت است و آموختنی و آموزاندنی. به گفته ی ایرج میرزا، 

“شاعری طبعِ روان می خواهد”، اما ناظمی، نیاز به آگاهی  

از فوت و فن منظومه سرایی دارد و آشنایی با عروض و قافیه  

منظوم ادبیِ  فرهنگ  هر  در  نظم  های  سبک  و  بحرها    .و 

که ناظم در جهان بسیار است و شاعر، انگشت   چنین است

شمار. شاعری، جورِ دیگر دیدن است، اما ناظمی، جورِ دیگر  

می   البته شعر  منثور.  بجای  منظوم  نگارشِ  یعنی  نوشتن، 

تواند منظوم باشد، آنگونه که منظومه های همه ی شاعرانِ  

بزرگ کالسیکِ جهان. اما اگر هم نباشد، باز شعر است. اما  

قافیه  سخن   و  آهنگ  و  وزن  بخاطر  توان  نمی  را  منظوم 

 نست. داشتن، شعر دا

 

ا بینشِ شاعرانه دارد، یا ندارد. اگر دارد، می تواند  یانسان   

تکار،  شبا دانشِ ادبی و تمرین و پی گیری و کار و کار و پ 

اما   کند.  تر  پرداخت  خوش  و  ساخت  خوش  را  خود  شعرِ 

آموزش و افزایشِ دانش شعری، شاعر را شاعرتر نمی کند و  

برگوهرِ شعری او چیز نمی افزاید. این نکته که شاعر باید  

سخنی   بسراید،  بهتری  شعرِ  تا  بخواند  را  گذشتگان  شعرِ 

کهنِ    کلیشه ای و نادرست است. این پنداره در حوزه ی شعرِ

برای آن شکل گرفته است که در گذشته، ادیبانِ منظومه 

سرا، گوهرِ شعر را در گروی کاربردِ بیشتر و بهترِ صنایع ادبی  

می دانستند. هم امروز نیز در انجمن های منظومه سازی، 

گهن گرایان هنوز براین باورند که هرچه منظومه سرایان با 

آشنایی بیشتری    غزلها و قصیده ها و چکامه های گذشتگان

استوارتری  و  بهتر  های  منظومه  توانند  می  باشند،  داشته 

بسازند. اما نکته ی کانونی در این راستا این است که نازک 

از  ترفندهای ادبی، بخش هایی  کاری های زبانی و کاربردِ 

مهارت های زبانی در حوزه ی زبان بازی و بازی با زبان است  

با شاعرا بنیادی  پیوندِ  را  و هیچ  این مهارت ها  ندارد.  نگی 

آخوندها، افسونگران، رماالن و مارگیران برای کوک کردنِ  

نیز  هر شاعری  مضمون های روان گردان بکار می برند. البته  

، اما  همه ی این تکنیک ها و تاکتیک ها را بیاموزدمی تواند  

هیچ منظومه نویسی نمی تواند شاعری یاد بگیرد، زیرا که  

مانن هنر،  دادنی  این  یاد  و  گرفتنی  یاد  دیگر،  هنرهای  د 

نیست. در حقیقت می توان گفت که اگرچه این دو حوزه  

  گستره  دو   اما   دارد،   یکدیگر  با   تاریخی   پیوندِ   - نظم  و  شعر  –

 .استهم  از جدا ی
 

 نـظــم 

 
نظم، ابزاری برای نگهداریِ سخن در شکل نخستین آن در 

نسلی به حافظه ی  فرهنگ شفاهی و سپارشِ آسانِ آن از  

شنود  و  گفت  فرهنگِ  شفاهی،  فرهنگِ  است.  دیگر  نسل 

است و با حافظه ی شفاهی سروکار دارد. این حافظه، سخنی  

را که با وزن و قافیه و آهنگ گفته می شود، خوش می دارد  
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چنین است که   .و آنرا آسانتر به آرشیو مغزِ خود می سپارد

منظوم ماندگارتر    در فرهنگی که نوشتن وجود ندارد، سخنِ

از گونه های دیگرِ سخن می شود و بهتر به آینده راه می  

آهنگین،   .یابد و  موزون  سخنِ  کهن،  ادبیاتِ  در  نیز،  هم 

ماندنی   بیاد  و  دلنشین  شاعرانه،  زیبا،  زبانِ  از  برآیندی 

ی  نمونه  گلستان،  در  سعدی  نثر  شود.  می  پنداشته 

 درخشانی از این گونه سخن است.   
    

ی ترین گرفتارى زبانی در فرهنگِ شفاهی، حفظ هر  بنیاد

است.   آن  نخستین  شکل  در  هر   اندیشه  شفاهیِ  سپارسِ 

و   با هر گفت  را  آن  تواند  می  فرهنگی،  گفتاورد در چنان 

بزرگترین  کردن،  بر  از  رو،  این  از  کند.  دگرگون  بازگفت 

  اندوزى در فرهنگ های شفاهى  تکنیکِ نکته آموزی و دانش

همین است که به نظم در آوردنِ اصول و فروع ست. برای  

آن منظومه ها،    و آئین های مذهبى و کوشش در ازبر کردنِ

نه تنها دارای نویدِ پاداش آنجهانى پنداشته می شود، که از  

رود. این  ویژگی هاى »اهل علم و ادب« نیز به شمار مى  

خواندن قرآن با چارده روایت را    ، گونه است که حافظ نیز

رو نیز دانسته است و شاید از همین    افتخار خود مى  مایه

 . کرده است»حافظ« تخلص مى 
 

برتر دانستنِ نظم بر نثر برای ترابری اندیشه و رویدادهای 

ساختِ ذهنی انسان دارد. ذهن    -تاریخی، ریشه در زیست  

انسانِ سالم، آوای موزون و آهنگین را دوست می دارد. ترنم  

شود    ، گشاد و بستِ ذهن را سبب میآوای آهنگین و موزون

  بخشد. پژوهش های زیست  و انسان را تراوت و تازگی می

شناسیک نشان داده است که انسان آواهای موزونی را که با  

صدای کُنش های فیزیولوژیکِ تن اش همخوان است، خوش 

می دارد. نمونه هایی از این آواها، صدای خیزش و ریزش 

ب، ریتمِ فرودم و بازدمِ هوا در شش  خون در رگ ها، تپش قل

ها و انحناهای بدن و صدای رویش و روش   ها، حرکت قرینه

و ریزشِ آنچه از غده های درون ریز در خون می ریزد است 

خود دارد که اگرچه مغز ما با آن ی که هریک آهنگی ویژه 

پزشکی،   به هدفون های  نیاز  آن  اما شنیدن  آشناست،  ها 

 .ردمانند استتسکوپ دا 

انگیز  هماوایی سخن آهنگین با آهنگهای درونی، نه تنها دل  

است، بلکه بسیاری از کُنش های بدن را نیز کـُند و تـُند  

کند. از اینرو، خوشه چینان، بنایان، آهنگران و بسیاری  می 

گیرند و آهنگ آن    از کارگرانِ دیگر، در هنگام کار، دم می

کنند.  د هماهنگ می  را با کنش ها و کوشش های کاریِ خو

دعاخوان ها و  نوحه خوان ها نیز در هنگام خوندن، تکان  

های سر و دستِ خود را، با ریتمِ آنچه می خوانند، هماهنگ  

سخن   برکردن  از  و  یادگیری  چگونگی،  این  کنند.   می 

کند می  آسان  بسیار  را  منظوم،  و  موزون   .آهنگین، 

 

تاریخی، شعرِ شفاهی ای از آواز است    برآیه  ،از چشم اندازِ 

زدودنِ   برای  آفریقا  فراخِ  در دشت های  آغازین  انسانِ  که 

دلبری، دلگشایی، دلنوازی و نیز برای    هستی  اندوه یکدستیِ

. چنین است که آواز  ه استو نزدیکی با دیگران سر می داد

را پیشامدِ موسیقی نیز می توان دانست. آواز شناسان، تکرارِ 

ی معنا در ترانه های جنگلزیانِ  پیاپیِ حرف و تک آواهای ب

کنونی را که با آهنگ های آنان در می آمیزد و آن ها را  

و   شعر  راهیِ  دو  های  نشانه  نخستین  کند،  می  همراهی 

موسیقی می دانند. زمانی که موسیقی با کاربردِ ابزارِ ساده  

مانندِ جنگلی  نیز،    ؛ ی  و  تخته  و  سنگ  بر  چوب  کوبیدنِ 

گوزن شاخ  و  نی  در  های    دمیدن  استخوان  و  فیل  عاجِ  و 

روزگارِ   کرد،  همراهی  را  انسان  آوازِ  و  شد  آغاز  جانوران 

ساختنِ شعر و موسیقی آغاز شد. این چگونگی، دوران تازه  

انسان آغاز کرد زیرا که تا پیش  موسیقیِ  ای را در فرهنگِ  

آوای موج،    ؛ ، مانندیطبیعپدیده های  از آن، تنها موسیقی  

خوشخ پرندگانِ  و صدای  آبشاران  از  آب  ریزِ  و  خیز  و  وان 

و    ،چشمه ساران و نیز، برگ افشانی درختان در باد وزشِ 

نسیم در جنگل و جلگه و مرغزار   و ُغرش جانورانِ  نرمشِ 

وجود داشت. اما هنگامی که انسان آوازِ خود را با موسیقیِ 

ساخته همراه کرد، شعر و موسیقی و سرود به فهرستِ    -خود

 .افزوده شدهنرهای انسانی 
 

این همه را نوشتم تا برسم به این نکته که شعرِ منظوم ریشه  

در موسیقی دارد و با آن همزاد بوده است. در شعر منظوم،  

برای  از موسیقی طبیعت است.  هر صنعت شعری، نمادی 

نمونه، وزن و قافیه و تکرار، نمادهای خیزش ِ پیاپی ِ موج  
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آن صخر نمادِ  ردیف،  و  است  موجگیربسوی صخره  ی   .ه 

 

اى دیرین در تاریخ فرهنگ اگرچه نماد نگاری اندیشه، ریشه  

انسان دارد و تمدن هاى پیشین، براى اداره دیوان و ثبت و 

همه، مى    اند، با اینضبط رویدادها، نیازمند به نگارش بوده  

توان فرهنگ هاى پیش از پیدایش صنعت چاپ را فرهنگ 

، فرهنگِ گفت و شنود هاى شفاهى خواند. فرهنگ شفاهى

ترابرى سینه  و شنیده  سینه ی گفته  به    و  هر  ها  هاست. 

پدیده ی شفاهى، تنها در هنگام گفت و شنود، وجود واقعى  

دارد و بازگفتِ آن، هر بار، با سلیقه ی بازگوینده اش صیقل  

های آوایی،  انگ و رنگ  و گاه دگرگون می شود و  خورد  مى  

گیرد. از اینرو، چنین   ى به خود مىاتازه  معنایی و عاطفیِ  

دگرگونى   دستخوش  هماره  همرنگ  فرهنگى  و  نوشدن  و 

ا  .  ستزمانه 

 

رویدادهای   بزرگترین  از  یکی  باید  را  پدیده چاپ  پیدایش 

تاریخ بشر دانست. اهمیت این پدیده، تنها در مکانیزه کردن  

های دانش به روی همگان نبود،    نگارش و گشودن دروازه

ای برای پایداری   پیدایش صنعتِ چاپ، زمینه ی تازه  بلکه با 

ای از دریافت و درک  های فرهنگی و نیز گونه ی تازه    پدیده

آن،  داده   های  بازتاب  ی  همه  شمارش  که  شد  فراهم  ها 

 1!مثنوی هزار گیگا بایتی میشود
 

شاید یکى از اساسی ترین تفاوت هاى فرهنگ هاى مکتوبِ  

هاى   فرهنگ  با  که  گذشته  است  این  کنونى  نوشتاریِ 

پیرو   چاپ،  صنعت  پیدایشِ  از  پیش  نوشتن  و  خواندن 

و   ذهن  بدانگونه که چیرگى  بود  و شنیدن  مکانیزم گفتن 

زبان شفاهى بر نگارش، در نهایت، هر نوشتارى را به گفتارى 

کرد. از سوى دیگر، چون تکثیر و پخش  مکتوب بدل مى  

یسان گوناگون با دانش و  هر نوشته یا کتابى نیازمند به رونو

پیدایش   از  پیش  نوشتاریِ  فرهنگِ  بود،  متفاوت  خوانشِ 

و   هماره دگرگون شونده  نیز، چون فرهنگ شفاهى،  چاپ 

 .ناپایدار می بود
 

برابرى یک نسخه از دیوان حافظ که در سدة نهم بازنویسى  

دهد که شمار    اى امروزی، نشان مىشده است، با نسخه  

هارصد و چهل در قرن نهم، به هشتصد  غزل هاى حافظ از چ

و اندى در روزگار ما افزایش یافته و دو برابر شده است. از 

توان پیدایش صنعت چاپ را بزرگترین سازه ی  اینرو مى  

 2.اساسى فرهنگ هاى نوشتارى دانست
 

 شعـــر 

 

شعر، بازسازیِ عاطفیِ پدیدارهای جهان در زبانی تصویری،  

ت. مراد از تصویری بودن زبان آمیزی و نونگری س -با حس 

و   چینش  ی  شیوه  و  ها  واژه  نوشتاریِ  شکلِ  اینجا،  در 

شاعرانه، گزارشِ زبانیِ نگاهی    همردیفی آن ها نیست. تصویرِ

تازه به چیزی ست که پنداره ی تازه ای از آن چیز را در  

ذهنِ ما برانگیزد چنان که خیال کنیم که برای نخستین بار 

را از آن چشم انداز می بینیم. برای   است که ما آن پدیده

و  نمونه،   آرستگی  و  یار  قامتِ  بلندای  حافظ  آنکه  برای 

هماهنگی و دلربایی و تازه رویی او را در تصویری شاعرانه 

نشان دهد، گفته است؛ سروِ چمانِ من چرا، میلِ چمن نمی  

)ایماژ(،   تصویر  این  در  چمانِ"کند.  بجای  "سروِ    "یار"، 

ر حافظ در این مصرع گفته بود، یار، چون نشسته است. اگ

آنگاه     "تصویر"، بجای  "تشبیه"سروِ چمان روی چمن....، 

از   یکی  آغاز گفته شد،  در  آنسان که  تشبیه،  نشست.  می 

منظومه  هدفِ  روشنگریِ  برای  است که  نظم  صنعت های 

نویس بکار گرفته می شود. برای نمونه، هوشنگِ ابتهاج، در 

  خود را با سه تشبیه نشان داده است؛ بیتِ زیر بخشیدن دلِ

 

 گرم،  ی مثل یک بوسه

 سرخ،ی  مثل یک غنچه

 مثل یک پرچم خونین ظفر، 

   بخشم،ی ام را به تو م  دلِ افراخته

 

اما تصویر، بازتابِ نگرشِ شاعرانه است که زنده یادِ سهراب 

نام نهاده است. حافظ نیز    "جورِ دیگر دیدن"سپهری آنرا،  

از     "خالف آمد عادت  "این چگونگی را  نظامی،  به پیروی 

 خوانده است و در بیتِ زیر، از آن یاد کرده است؛ 

 

 در خالف آمد عادت بطلب کام که من 

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
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ده یاد  نمونه ی دیگری از تصویر در شعر، این بیت از زن

 ر است: نادر نادرپو

 

 )بارانی؟(  زمین به ناخن باران ها

 ، دتنِ پرآبله می خاری

 

بر زمین ساخته است  تگرگ    شاعر تصویر تازه ای از بارشِ

، به گونه ای که زیرا که او بجای دیدنِ ریزشِ باران بر زمین

بینند،   با  همگان می  خود،  تنِ  خاراندانِ  را در حالِ  زمین 

 واره های رگبار دیده است.  نیزه ناخن های 

 

از سهراب سپهری درباره تنهایی  یر تصو، این سومنمونه ی 

 ست؛

 

 به سراغ من اگر می آیید 

 نرم و آهسته بیایید 

 تا مبادا که ترک بردارد

 چینی نازک تنهائی من 

 

شاعر در این شعر، تنهایی را که پنداره ای ذهنی ست،  

ذهنی یعنی جباب تُرد و   -بگونه ی برساخته ای برون

ی گامِ دیگران  چینی دیده است که با صداجنسِ نازکی از 

 .ترک برمی دارد

 

آنچه شاعر را از “ناظم” جدا می کند، توانایی تصویر سازی  

ست که آموختنی نیست و نیاز به ذهنی پیوند ساز دارد  

که در جهان بسیار نادر است. ذهنِ پیوند ساز می تواند  

پیوندهای تازه ای میانِ پدیدارهای جهان پدید آورد و هر  

تازه ای ببیند. ناظم برای ابروی یار،    پدیده را به شکل های

و برای آن کار، ناگزیر است که نخست  منظومه می نویسد

به آن ابرو بیندیشد و سپس مضمونی برایش کوک کند و  

تشبیه ی بیابد و چیزکی در ستایش آن ابرو بنویسد.  

ی  شاعر سپس می نویسد؛ ابروی او چون هاللِ ماه نو. اما

جورِ دیگر می بیند و می   این چگونگی را چون حافظ،

پرسد که؛ “ابروی دوست کی شود دست کشِ خیالِ ما؟”،  

   .و با این پرسش، شعری اوجنده و خیال انگیز می سراید

 

چگونه دیدن، فرایندی هماره ناتمام است که از هنگامِ زاده  

شدن آغاز می شود و تا واپسین نفس انسان با اوست. این  

ورشِ انسان است که به  فرآیند، بخشی از آموزش و پر

آدمی شیوه ی ویژه ای از دریافت، برداشت و درک از  

پدیده های هستی را می آموزد. شیوه ای که در راستای 

سودِ قدرتمندان زمان است. آدمی می آموزد که چگونه  

ببیند. این آموزش، راه را بر شیوه های دیگرِ دیدن می  

انند؛ “پرت و  دیدن را با برچسب هایی م  بندد و جورِ دیگر

 ناشایست  و ناپسند ، …پال”، “دیوانگی”، “بیمارگونه” و

 .دهد  می نشان

 

گفتنی است که توانایی چندگونه و چندگانه دیدنِ هر  

پدیده با آفرینش پیوندهای تازه در میانِ پدیدارهای  

جهان، از آغازِ کودکی از انسان گرفته می شود. البته این 

داشتنِ آن خالی از گرفتاری نیز  توانایی همگانی نیست و  

نمی تواند باشد. جورِ دیگر دیدن، بنیاد نوآوری ست که 

بزرگترین خطر برای سبک ها و شیوه های رفتاری و  

چنین است که بدعت    .کرداری پایدار در هر زمان است

گذاری در هر دین و آئین، گناهی بزرگ پنداشته می شود  

نیادِ ارزشی هنر است، اما  و پادافره ای گران دارد. نوآوری، ب

، نوآوری زمینه سازِ  انسان ویژه ی آن نیست. در فرهنگ

ستیزِ سنت و بدعت و پیایندِ آن یعنی پیشرفت است. در  

صنعت، نوآوری اساسِ ابتکارها و اختراع های تازه است که  

صنایع کهن را از کار می اندازد و از میدان بدر می کند.  

خاطر بازتاب های ویرانگر و  این گونه است که نوآوری، ب

دگرگونسازش، همیشه و در همه جا سیاسی ترین کُنش  

 .انسانی بوده و هست

 

مانندِ هر  ارزشمندی شعر در چشم اندازِ تازه ای ست که 

بروی انسان می گشاید. دشواری این چگونگی و  هنرِ دیگر،  

دارایی ی کمیابی شعرِ خوب در جهان، شعر را در زُمره 

در آورده است. اگرچه در پنداره ی همگانی،  های فرهنگی  

شاعر فراوان و سُرایشِ شعر آسان است، اما در حقیقت 

شعر یکی از نادرترین دستاوردهای انسانی ست و شمارِ  
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  ،شاعران خوب در هر هزاره در تاریخِ مردمِ هر سرزمین

 .بسی اندکتر از آنچه پنداشته می شود است

 

 یادداشت ها: 

 

برآیندهای .1 تایپ    البته  از  بودن  ناگزیر  و  کامپیوتر  پیدایشِ 

از پیدایش صنعت چاپ   کردن با کیبورد هم، دستِ کمی 

پدید آمدنِ   اندیشه را،  ندارد. بازتاب آن برآیندها برزبان و 

اکنون  که  است  داده  افزایش  چنان  اجتماعی  های  شبکه 

کسی را یارای شمارش و بررسیِ سود و زیان آن ها نیست. 

نگ نوشتاری را بر فرهنگِ شفاهی برتری صنعتِ چاپ، فره

هایی   شبکه  کاربرانِ  که  نماید  می  چنین  اکنون  اما  داد. 

و...   واتزاپ  تلگرام،  فیسبوک؛  اینستاگرام،  یوتیوب،  مانندِ؛ 

برند و حتی متن های   بکار می  بیشتر  را  فرهنگ شفاهی 

 نوشتاریشان نیز، به زبانِ شفاهی نوشته می شود.

 

ش .2 تعریفِ  روشنگری  سخنانِ  در  از  نصیرالدین عر،  خواجه 

 در کتابِ زیر بهره برده ام؛  طوسى

انتشارات  االقتباس،  اساس  طوسى،  نصیرالدین  خواجه 

 .دانشگاه تهران

 

 
 



 15  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

162 

 

 مرضیه ستوده 

 
 

 ام من در پناه پنجره "

 "با آفتاب رابطه دارم

 

انفصال از ای خاص است. سخن از  سخن از مصائب تجربه

هستی است. دردی که سخن گفتن از آن نامتعارف است.  

 حتی نزد کارشناسان روح و روان.

اما ادبیات به آن پرداخته است. اولین بار در رمان برادران  

در   یافتم گفتم. در بخش خطبه  یافتم  و  کارامازوف دیدم 

گوید اگر فقط یک خاطره  ها میکنار سنگ، آلیوشا برای بچه 

د مادر  هماناز  باشید،  سخت    اشته  روزهای  در  خاطره 

 تان خواهد داد.  نجات

بخش، درک و دریافتی از وصل است با  ی نجاتآن خاطره

 مون و با هستی. مادر و در پی آن پیوند با پیرا

چه این وصل با حضور و در آغوش مادر صورت نگیرد، چنان 

آویزان  آدمی سرگردان چرخ می ندارد، مدام  تعادل  خورد، 

پیری، مدام دنبال   از نوجوانی و جوانی تا  این و آن است، 

آغوشی، توهم صمیمیت بازی است چون همآغوش و عشق

وار، از این بغل به  کند، مدام خود را شیفته و وصل ایجاد می

نمی  سیراب  روح  چون  و  انداخته  بغل  و  آن  مأیوس  شود، 

روی مخدر  مواد  و  الکل  به  اغلب  و  میسرخورده  آورند. 

 خورند  تا ... سروسامانی تاب میی بیسته در چرخه پیو

 

اند، طفل را تر و خشک  مادرانی که در کنار فرزندانشان بوده

کرده، شیر داده، لباس پوشانده، دکتر برده، دوا داده، اما با  

او بازی نکرده، هرگز برایش قصه نگفته و با حضور الالیی  

گرفتار کمبودها و  حضور. مادری که انقدر  نخوانده. مادرِ بی

 بیند . اش را نمیدردهای خودش است که طفل

شک، چنین مادری سزاوار سرزنش نیست و او را نباید  بی

مادر   بوده،  نوزاد   وقتی خود  مادر  این  زیرا  دانست.  مقصر 

خودش گرفتار ذهن خود بوده و وصل را تجربه نکرده بوده  

مادرِ   انتقال دهد. و مادرِ  او و مادرِ  که بعد به کودک خود 

 مادرِ او ... تا... 

 

های دوران تحصیل، در تحقیقات میدانی و در در پژوهش

رواننشست  با  گفتگوها  نتایج  و  به  شناس ها  مشاورها  و  ها 

عصیانگر و سراسیمه که اغلب   تفصیل آمده، نوجوان و جوان 

رابطه برقراری  به  بیمارگونه  ی جنسی دارد و هرگز  اعتیاد 

نمی ازآرام  رنج    گیرد،  عاطفی  از خآل  و  است  فراری  خانه 

برد. این عدم ارتباط عاطفی با مادر در همه مشترک بود. می

های  ها و جلسهو این شناخت وقتی صورت گرفت که نشست 

میروان  انجام  والدین  با  خود  شناسی  که  والدینی  شد. 

اند و خود عاجز از ی وصل و حضوری عاطفی نداشته تجربه 

 با کودک و نوجوان خود بودند. برقراری ارتباط 

 

وجه حضور ناب مادرانه و توان برقراری عاطفی به هیچpاین  

ربطی به تحصیالت و امکانات محیط زیست ندارد، غریزی 

با   طفل  آغوش کشیدنِ  به  این  نانوشته  قانونی  در  و  است 

صورت  شکل  حضور  هستی  با  پیوند  آن،  پیِ  در  و  گرفته 

شائبه، آن غریزه،  یق و بیکه آن حس عمگیرد. مگر آنمی

 مخدوش شده باشد و آن وصل انجام نگرفته باشد.  

حضور است و از زندگی و پیرامون خودش  گاه وقتی مادر بی

خبر است، اما پدر، حضوری مادرانه داشته باشد این وصل  بی

گیرد ولی اگر والدین هر  به هستی از طریق پدر انجام می

را تجربه نکرده باشند،    دو هنگام کودکی خود شیرینی وصل

کودک باشند،  نداشته  ناب  حضوری  توانایی  همهو  ی شان 

ی عمر سراسیمه، سرگشته و سرگردان است. تا این چرخه

   سرگردانی از بیرون بشکند تا ... 

دهد و این وصل انجام گیرد. پیوند با  تا اتفاقی مبارک رخ  

ست. هستی و درک از حضور خود. این اتفاق از جنس عشق ا

شناسایی خود در دیگری در قلمرو عشق است. و در پی آن،  

آرام  پیرامون خود و درک شور زندگی است و  از  شناخت 
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ها به سکون و آرامش  ها و سرگشتگیآرام، آن سراسیمگی

شوند تا  ها گشوده و آماده میانجامد و رفته رفته، دستمی

فرد اگر  پاسخ گویند. و  با عشق و شفقت  را    ذرات هستی 

سرگشته، صاحب قریحه و استعداد باشد آن سرگشتگی از  

خالقیت   به  افتد،  اتفاق  هستی  به  وصل  سپس  و  انفصال 

 انجامد. هنری می

 
ی میالنی،  ی فروغ فرخزاد به کوشش فرزانهنامهدر زندگی

ای که فروغ  ها و گفتگوها ما با خانهها، مصاحبهاز طریق نامه

او به قدر کفایت آشنا    در آن چشم گشود و با مادر و پدر

 شویم. می

اما   بودند  مرفه  نسبتأ  آن خانواده  و  بزرگ  آن خانه  گرچه 

فاقد   فقط  نه  بود.  پدرانه  مهر  و  مادرانه  فاقد حضور  خانه، 

حضور و توجه مادرانه بلکه خشونت پدر هم بوده است. و باز  

تبار )مادر فروغ( و  یادآوری کنم قصد قضاوت توران وزیری 

ها  رخزاد )پدر فروغ( و یا مقصر شناختن آن سرهنگ محمد ف

ی آن است دهندهنیست بلکه چنانچه قصد این مطلب، نشان

ها خود در معرض صفای خانواده و آن شفقت و مهر  که آن

 اند.  اند. هر دو تهی از عاطفه و پر از خشم و درد بودهنبوده

نوجوانی، عاصی و از خانه فراری و دو بار    -فروغ از کودکی  

پسر  خ عاشق  سالگی  پانزده   در سن  و  بود  کرده  ودکشی 

کند تا با هم  شود و به او التماس میهمسایه، پرویزشاپور می

 ازدواج کنند.

گیرد بلکه ی همسر نه تنها آن وصل صورت نمی و در خانه

گونه روبروست که روح عاصی او را از خود  با قوانینی وسواس

سایشگاه روانی بستری زارتر کرده و مدتی در آو زندگی، بی

داری شود. گرچه همه ی سعی خود را کرده بود، از خانه می

ی خانه و در کنار همهداری گرفته تا باز کردن خیاطو بچه

 ها، جوشش شعر در او.  این

بی و  زندگیِ  فرخزاد  فروغ  هجران  به  آغشته  و  سروسامان 

دانیم. بعد از  زندش، کامیار را همه میبار فرسرنوشت اندوه

، اطرافیان،    "گناه"جدایی از پرویزشاپور و بعد از انتشار شعر  

مجله اندرکاران  دست  و  شاعران  و  روشنفکران  های  از 

خواندنی و  روشنفکر  خفردوسی،  پدر  تا  گرفته  و  ها  ودش 

خواندند.  خانواده و هرجایی  بدنام  زنی  را  او  پرویزشاپور  ی 

ها که او را بدنام و هرجایی خواندند، خود در خلوت گرچه آن 

ی مثال  چه در آن زمان، جامعهاند، اما آنآن کار دیگر کرده

تحمل  بیان روشنفکری  در  فروغ  صراحت  نداشت،  را  اش 

وشش شعرش که تر، جی احساساتش بود و مهمهنرمندانه

 رفت شکل هنری به خود گیرد. می

به  ساله  سه  کامیار  با  فروغ  پرویزشاپور،  از  جدایی  از  بعد 

گردد. که در پس ماجراهای ازدواج دوم  ی پدرش برمیخانه

سرهنگ فرخزاد، خانه به محملی از خشم و نفرت بدل شده  

تر  آتش دور فروغ را جهنمی  "گناه "ی چاپ شعر  بود. و جرقه

چاپ    کرد. پاورقی  به شکل  داستانی  سردبیرها،  از  یکی  و 

سرایندهمی به  نیشی  و  کنایه  هفته  هر  که  شعر  کرد  ی 

اینمی  "گناه" تا  فروغ  زد.  به  پرویزشاپور  و  فروغ  پدر  که 

 گفتند ما دیگر توان روبرو شدن با مردم و جامعه را نداریم.  

ی ها، باز فروغ مدت زمان بیشترو در پی تحقیرها و سرزنش

در آسایشگاه روانی بستری شد. دراین وانفسا بود که فروغ،  

کامیار را به مادر پرویزشاپور سپرد و خود راهی اروپا شد. و  

بعد از دو ماه که برگشت وقتی سراغ کامیار رفت با در بسته 

 رحمی تمام روبرو شد. و بی

و بعدها هر بار در راه مدرسه سراغ کامیار رفت پسر،  مادر  

زد پس  گریهرا  دردناک  پژواک  سراسر  .  در  فروغ  های 

طنیننامهزندگی فروغ،  این  ی  از  گویی  و  است.  انداز 

دستبی و  اطرافیان  خشن  رحمی،  لذتی  اندرکاران، 

 اند.  بردهمی

 تا ... 

با    – چنین سرد و سیاه  در جهانی این"تا تولدی دیگر. تا   

 ...    "هایم به راههایت قدمقدم

ا.گ. که جادوی وصل درگرفت، تا پیوند با هستی،  تا دیدار با  

 ."غروبآه ای روشن طلوع بی"تا... 
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هایش.  سه اثر هنری درخشان از فروغ باقی است و بازتاب

مجموعه شعرهای تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل  

 . "خانه سیاه است"سرد و فیلم 

جشنواره  در  است  سیاه  خانه  پزارو فیلم  سینمایی  ی 

ی فروغ،  نامهرخشید و جوایزی کسب کرد. در کتاب زندگید

ها به ابراهیم گلستان، فروغ گزارش دقیق و مرحله در نامه

ها با حضور ی جشنواره را شرح داده. در این گزارش به مرحله 

سازهای  ها و فیلمفروغ در جشنواره و برخورد او با دیگر فیلم

گذار و وسعت دید  شویم و به شخصیت تأثیربه نام، آشنا می

 بریم. میاو پی

در  می که  است  شخصیتی  فروغ  نیما،  از  بعد  گفت  توان 

ما   عصر  در  را  مدرن  بینشی  و  نگاه  هنری،  ساختاری 

 کند. نمایندگی می

 

کوتاه و پر فراز و نشیب   در روند شکوفایی فروغ، در زندگی

درخشد و عملکرد  یداد چون آسمانی پر شهاب میاو چند رو

 بدیل است.  ن سرایش شعرش یگانه و بیچواو هم

خانه، فروغ، حسین منصوری پسرکی   در رفت و آمد به جذام

جذامی دیگر  کنار  در  که  را  میسالم  زندگی  به  ها  کرد 

فرزندی قبول و با پدر و مادر حسین ارتباط نزدیک برقرار 

 کرد، اما اجل مهلت نداد. 

حسین را    کهی خواهرش پوران، فروغ قبل از اینطبق گفته

شب از  خیلی  گریه بیاورد  صدای  شنیده  ها  صبح  تا  اش 

پوران را میمی برده و نزد خود نگاه  شد و گاه، دخترهای 

 داشته.می

ی خواهر ناتنی مادرشان  ای دیگر از پوران است دربارهگفته 

شان بوده و بیشتر به خرید و تمیزکاری  که همیشه در خانه 

از بچهو نگه بوداری  اهالی  ها مشغول  بوده  ده. چون زشت 

گوژپشت می را  او  و مسخره میمحل  آخر  نامیدند  کردند. 

می بستری  بیمارستان  در  مدتی  عیادت  عمر  تنها  شود، 

و  کننده دفن  کارهای  مرگ،  از  پس  و  بوده  فروغ  اش 

خاکسپاری او را فروغ انجام داده و با او به غسالخانه رفته و  

 اش بوده.  تنها مشایعت کننده

 

های بیماران و  ی فروغ آمده، گفتهنامهچه در زندگیچنان 

هاست.  خانه، آکنده از مهر و شفقت فروغ به آن ساکنان جذام

این آنو  میکه  آغوش  در  را  میها  در  گرفته،  و  بوسیده 

شان شرکت داشته، برایشان رقصیده و گل و گالب  عروسی

مدت تا  و  مالی  ریخته  کمک  و  رسیدگی  اموراتشان  به  ها 

 کرده. می

استودیوی گلستان کار می کرد، درآمد  فروغ زمانی که در 

تواند به طور میای از پدرش پرسیده که چهداشت، در نامه

های مسلم کمک مالی کند. مسلم، کارگر پدرفروغ بود  بچه 

 هایش یتیم شده بودند. که فوت کرده و بچه

 

  بوسد و درها را میخانه، فروغ جذامیوقتی دیدم در جذام

کشد، بعد از بغضی فروخورده، گفتم کدام یک از آغوش می

 ما شهامت و شفقت این محبت شریف را داریم؟

 

 گوش کن"

 "شنوی؟وزش ظلمت را می 

سال شبکهدر  در  اخیر،  محفلهای  اجتماعی،  های  های 

روشنفکری و حتی در مراکز دانشگاهی، تحت عنوان دهان  

اند  شود. مدعییبه فروغ حمله م  "بت سازی نکنید"پرکن  

فرصت فروغ،  میکه  استفاده  مردها  از  و  بود  کرد،  طلب 

اش را ول کرد و به فکر خوابیدن با مردها  خودخواه بود و بچه 

 ی دروس و ... بود و خانه

حمله  بیاین  است  زنی  به  ساللهها  از  که  ی  سروسامان 

 ها بود.  درختان و از تبار خونی گل

ن منتقدان، خسران خودشان  نظری ایی تنگالبته نتیجه   

از دیدن شخصیت   از خوانش درست شعر فروغ،  است که 

پرشهابش محروم ماندهبی اشعار  غش و آسمان  نه،  اگر  اند 

و  درخور  نقدهایی  و  شده  ترجمه  زبان  چند  به  فروغ 

ی یک اثر هنری، نوشته شده که برای عالقمندان  شایسته 

 در نت در دسترس است.

 

چه خاستگاه و  هایدگر بباید که چنانگرچه متفکری مثل  

نشانه از  و  داد  نشان  را  تراکل  و  های  جایگاه شعر هلدرین 

از هستی کرد،  رمزگشایی  بزرگ  شاعران  شعر  در  شناسانه 

 رازهای منوّر شعر این فروغ تابناک، سخن بگوید. 
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ی فروغ فرخزاد، که  نامهی میالنی در بازسازی زندگیفرزانه 

ی شخصی و این طور که خود  عالقهها کوشش،  حاصل سال

آوری مدارک  ی دکترا بوده، در جمعنامهگوید برای پایانمی

پی ثبت جزئیات،  از طریق  و  و خواننده  است  و موفق  گیر 

جمعنامه مدارک  دیگر  و  فروغ  مصائب  های  با  شده  آوری 

شود و  مانند فروغ به خوبی آشنا میزندگی و شخصیت بی

 ایشان است. جای قدردانی و سپاس از

های  اما از منظر نقد ادبی، نظرات شخصی، برداشت و تحلیل 

است.   نگر  یکسو  کامال  فروغ  اشعار  از  میالنی  خانم 

گسترهچندالیه و  زیباشناسانهگی  ابعاد  با  ی  فروغ  شعر  ی 

ی مردساالر، تقلیل یافته  پرداختن به مشکالت زن در جامعه 

فرو برداشت خانم میالنی گویی  به  نگاه  است. و  از  غ فقط 

ی فروغ به واقعیت  مردساالرانه در رنج بوده و از نگاه شاعرانه

زمخت و زندگی روزمره که در تضاد با نگاه شاعرانه است 

از چندمعنایی در شعر فروغ که   نتیجه  سخن نگفته و در 

 هنر شعر ناب است، کاسته است.  

ها و آزمون و خطای  شعر فروغ، چون متنی گشوده، از تجربه 

ها  گوید و از بازآفرینی آن تجربهنسان در هستی سخن میا

در شعر از واقعیت به حقیقت دست یافته است. شعر فروغ  

چون متنی گشوده از بندهای تاریخ پدیدآمدنش رها گشته 

 و با هر خوانشی رخدادی تازه است.  

 

بینیم.  ها میحضور فروغ را، فروغ هنرمند و شاعر را در نامه

مصاحبه  در  خاطرهنه  و  گفتگوها  و  خاطرهها  زیرا  ها  ها. 

دستخوش تغییراند و مصاحبه شونده به فکر موضع خود هم  

 است. "چیز دیگر"ها به قول مولوی، آن هست. اما نامه

نامه در  دیگر  چیز  سرگشتگیآن  ترجمان  و  ها،  ها 

ی درختان است های کسی است که از ساللهسروسامانیبی

بود   مانده  برهوت  در  وزیدن  اما  او  در  باران  و  باد  امواج  تا 

ی  ها تقریبأ هشت سال از رابطه گرفت. زمان نوشتن این نامه

با معشوق می اما کلمهمداوم  ها و  ها گویی در دستگذرد 

می ذوب  شاعر  میزبان  کاغذ  بر  و  لحن  شوند  ریزند. 

ها، نوعی هارمونی موسیقایی دارند و از وجدی  صدقهقربان

کنند. آن چیز دیگر، در  انی پیدا میجسمانی، عروجی آسم

طور که در تولدی دیگر، تجلّی پیوند با هستی  ها هماننامه

 های گذراست.       و بیرون کشیدن وجه ابدی از لحظه

 

کوشش  از  پیسپاس  و  فرزانهگیریها  که  های  میالنی  ی 

های چاپ نشده، برای ما  دیدن حضور ناب فروغ را در نامه 

 ت. امکان پذیر ساخ

 

های چاپ  ی ادبی، همراه با نامهنامهزندگی  – فروغ فرخزاد  

 ی میالنی نشده. فرزانه 

   2016تورنتو، کانادا سپتامبر  –نشر پرشین سیرکل 
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 جالل رستمی 

 
 زندگی حلزونی      

 سرگذشت یک زندانی در سوریه 

 
 

زندانگذشته ادبیات  تاریخ  به    1ی  ششم  ،  قرن  میانه  

های خود را تحت  نوشته  2گردد. بوی تیوسمیالدی باز می

شود را در  که شامل پنج کتاب می «تسالی فلسفی» عنوان

  و زندان با تمام فراز زندان نوشت. از آن زمان تا کنون  ژانر

ویژه  های خود درنشیب پیدا کرده  ادبیات جهان جای  ای 

-همچنین اوایل قرن بیست  است بخصوص در قرن بیستم و 

 کنیم. ویکم، قرنی که ما در ابتدای آن زندگی می 

زندان آن   3خاطرات  در  که  است  کیفرخواستی    درکل 

  لمات  وشکنجه های جسمی و اذیت  وآزارها ی روحی و أ ت

زندانیان   بخصوص   زندانیان   بر  ها  زندان  در  که  روانی 

اطرات  سیاسی اعمال شده را، بطور مکتوب بازگو می کند. خ

ونگاره دقت  با  اگر  زندان  می    های  شوند،  خوانده  وسواس 

و معاصر  تاریخ   نوشتن  معتبربرای  اسنادی  بعنوان    توانند 

بررسی نقض حقوق بشر در کشورهای استبدادی به خوبی 

 مورداستفاده قرار گیرند

در-انتشارخاطره  مجموع  در  که   نگارها  کشورهایی  همه 

وحکومت استبدادی  هستند    آنها  بر  گرامطلق  های  حاکم 

چه اندازه قوه قضاییه مستقل و    توانند ثابت کنند که تا می

اعدام    جه ونمبارزه برای منع شک  کارآمد، محاکمات علنی و 

ی این کشورها اهمیت حیاتی ارعایت موازین حقوق بشر بر  و

 دارند.

نویسنده سوری مصطفی خلیفه که درحال حاضر در فرانسه 

عنوان زندگی حلزونی   کرده با  نتشرکند رمانی مزندگی می 

است.   منشتر شده  و  ترجمه  آلمانی  زبان  به  تازگی  به  که 

توان آنرا در قصد این نوشته معرفی این کتاب است که می 

ث حاکم  بر سوریه عراستای یک کیفرخواست علیه رژیم ب 

 قلمداد کرد. 

 

 زندگی حلزونی 
که  های یک زندانی است  روزنگاشتکتاب زندگی حلزونی  

زندان    زندانیان در  دیگر  بر  و  ای که بر اورحمانهسرنوشت بی

-می   رفته است را در قالب یک رمان به تصویر  مخوف تدمُر 

 کشد. 

یک   4راوی،  «من» خلیفه،  مصطفی  داستان  اول  شخص 

ت پایان  از  پس  که  است  سوری  متوسطه، حجوان  صیالت 

تجارت   به  دوستانش  از  یکی  اتفاق  به  گیرد  می  تصمیم 

شود تا هرچه زودتربه درآمدی برسد، تالش چهار    مشغول

 به همین خاطر .  دوستش نتیجه ای به بار نمی آورد  و  ساله او

فیلم   دانشکده  در  و  برود  فرانسه  به  که  گیرد  می  تصمیم 

دررشته کندپاریس  تحصیل  کارگردانی  فارغ.  ی  از  -پس 

عزم  شدن  و  التحصیل  ها  ایده  با  تا  کند،  می  جزم  را  اش 

ارتقاهایبرنامه فرهنگی کشورش در   ءی که برای خدمت و 

را  این هنگامی که   .سر پرورانده است، به کشورش باز گردد

مخالفت او روبرو    با با دوست دخترش در میان می گذارد  

می شود. او در مقابل با توضیح انگیزه اش، تالش می کند  

 .را متقاعد سازد که تصمیم درستی گرفته استوی 

  سوزانه من کشورم، سرزمینم را دوست دارم. خیا بان ها و »

سطحی  احساس  یک  این  دارم.  دوست  را  بازارهایش 

و عمیق  احساسی  بلکه  نیست  است  رمانتیک  من .  واقعی 

دورهفرو کنار شندگان  را  هایشان  جنس  بساط  که   گردی 

برای جلب مشتری   و  کنندپهن می  خیابانهای شهر  دیوارها و

گیرند،را  اصطالحات مخصوص به خود را بکار می  جمالت و

استخوانم حس می    آنها را باپوست وگوشت و  ودوست دارم

و .  کنم ها  برنامه  ضمن،  سردارم  در  در  زیادی  های    .ایده 

درآینده یک کارگردان معمولی نباشم. آرزوهای  خواهم  می

بلندپروازانه فراوان دارم. ببین سوزانه من در فرانسه همیشه 
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-من اینجا مجبورم مثل هر پناهنده   .یک خارجی خواهم بود

ای، کار کنم و  حقوقی هم که می دهند فقط  برای یک 

 « نان بخورونمیر کفاف می دهد. نه، من این را نمی خواهم.

سوریه   حین وارد شدن به  درداستان زندگی حلزونی  راوی  

 مسلمین دستگیر ال، به جرم همکاری با اخوان  فردوگاه   در

او در یک خانواده ی اقلیت مسیحی به دنیا    اگرچه.  شودمی

نمی  هم هست    یک شخص خدا ناباور  بزرگ شده و  آمده و

داشته   المسلمین  اخوان  با  ای  رابطه  هیچ  تواندباورکندبه 

او کمکی نمی کنند.    اما همه این ها برای رد اتهام ازاست.  

حین بازجویی ها متوجه   در  تنها چند روز پس از بازداشت و

می شود که دستگیری او به علت گزارشی صورت گرفته که 

ات امنیتی  هایش در اختیار مقام دانشجوییهم  توسط یکی از

سوریه گذاشته شده است، محتوی این گزارش این است که  

-او در یکی دو پارتی دوستانه که احتماال چند عضو اخوان

وال سمپات  مسلیمین  آنهایا  حضور   های  اند داشته  هم 

که به تازگی در باره رئیس جمهورسوریه )حافظ    هایی جوک

ده است.  زبان بوده را، تعریف کر  سر  بر   اسد( ساخته شده و 

با روشن شدن علت دستگیری اش فکر می کند که به    او

 .آزاد خواهند کرد ار زودی او

درون  به  کنند  می  احساس  را  خطری  حلزونها  که  زمانی 

عنوان کتاب مصطفی خلیفه از . گردند پوسته ی خود بازمی

-، گرتهءحس طبیعی  برای حفظ بقا  العمل وهمین عکس

 برداری شده است

تحمل شکتجه های   های اولیه  وبازجویی  ازراوی پس  من  

را به    جسمی نه تنها آزاد نمی شود بلکه او  فراون روحی و

از   یکی  که  سوریه  صحرای  وسط  در  واقع  تدمُر  زندان 

جهان به حساب می آید،   وحشتناکترین زندانها ی سوریه و

درمی زندان  به  ورود  بدو  در  او  کنند.  می  که  منتقل  یابد 

افراطی گروه  اداره  الاخوان  بخش  را در  باال  مسلمین دست 

سلول های عمومی دارند و آنجا تحت کنترل وتحت ضوابط 

 آنها اداره می شود.

این گروه افراطی پس از نظامیانی که اداره زندان را بعهده   

دارند، کسانی هستند که  مناسبات بین زندانیان را کنترل 

 . زیر نظر دارند و

شود زندانی تاره وارد نه   بعد از مدت اندکی مشخص می 

تنها مسیحی است بلکه به خدا هم اعتقادی ندارد. همین 

اخوان  توسط   سرعت  به  که  است  کافی  مسلمین  الامر 

  در  در سلولی که او   بخصوص گروه افراطی آن در زندان و

توهین های    آن به سر می برد ایزوله و تحت اذیت و آزارها و

ی گذرد او خود را تنهاتر هرروزه قرار بگیرد. هر روزی که م 

می شود    تر احساس می کند. به همین دلیل مجبورپناهبی   و

در آن پناه   ایی دور خود بکشد وهمانند یک حلزون پوسته

هر زمانی که خطری را احساس می کند درون آن    گیرد و

ابتدای ورود توانسته    که در  پنهان سازد. او  جمع و  خود را

تر بودند، دوستی  ین گروه که متعدلا  بود با یکی دو زندانی از

  مختصری برقرارکند، پس از مدتی مجبور می شود طی فشار

قطع   کالً  ارتباط را نیز  این گروه این دوستی و  ءسایر اعضا

بند خود که همگی  حق ندارد با زندانیان هم  کند. حال او

کامل.   ایزوله  یک  باشد.  داشته  تماسی  هستند  اخوانی 

فشارها    در شرح این ایزوالسیون و  مصطفی خلیفه توانسته

رادیکاتر ینهتو  و گروه  طرف  از  که  بر  اخوانی  هایی  ها 

شخصیت اول رمانش اعمال می شود را، بخوبی بپروراند و  

فشارهای روحی مضاعف ناشی ازاین زندان در زندان را، با  

 رحمش، بخوبی ترسیم کند. نگاهبان های بی

 
از دو ازچندی یکی  با نفر    بعد  یاد شده که    «من»  زندانی 

دش قدری نزدیک شده بود، اعدام می  وراوی در ابتدای ور

از شنیدن این خبر من راوی زندگی حلزونی از   شود. بعد 

زانوی غم را به سینه   ثر به گریه می افتد وأ شدت ناراحتی ت

 می گیرد. 

من سرم را باال بردم. با دیدن  .  کسی پای من را لگد کرد»

که از    ی از ال به الی دندان های  آنها   ی ازاشک های من یک 

شو، مادرجنده،    خشم بهم گره خورده بودند فریاد زد، بلند 

ما  بلند    با ریختن اشک های خودت شهید  را نجس نکن. 

  .«همچون حلزونی درون پوسته خودم فرو رفتم  شدم و
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سال   حلزونی،  زندگی  رمان  نویسنده  خلیفه  مصطفی 

و  در194۸ نوجوانی    دوران کودکی و   طرابلس متولد شده 

همین شهر هم در    در  حلب سپری کرده و  خود را در شهر

رشته حقوق تحصیل کرده است. او دو بار به دلیل فعالیت  

  1994سال    بار دوم در  .شودمی  اش دستگیرهای سیاسی

اما او در سال  گیریالخروج می  ممنوع  حکمآزاد   .   2006د 

و برود  امارات  کشور  به  شود  می  کشور   موفق  به  آنجا  از 

 فرانسه پناهنده شود.

  است خاطرات شخصی او  مصطفی خلیفه نوشتهرمانی که   

از توانسته  او  بلکه  در  نیست  خود  زندان  و   تجربه   ساخت 

کند استفاده  رمانش  محتوای  او  . پرداخت  رمان    ساختار 

های یک زندانی است که البته شامل ثبت حوادث  روزنوشت

او در    زندانی   یک ماه هست که در  ،رویداهای هرچند روزی  و

پردازد. مصطفی   زندان می  وقایع مهم درون  به شرح  آنها 

خلیفه توانسته از طریق این شیوه، سیزده سال سرنوشت بی  

، به  وشیوابا نثری مدرن    زندانی ها را  ی  تحمیلی  بررحمانه

 رشته تحریر درآورد. 

  معتبر و  رمان زندگی حلزونی را می توان سند ی زنده و  

کارسوریه دانست. بیشر از آن، مستند در باره رژیم جنایت

زندان که    ژانر  گی حلزونی تجربه ای است موفق دردرمان زن

نشان می دهد چگونه می توان  به شیوه فکتیوو رئال)تخیلی  

رویداهای زندان را با استفاده از تجربه   حوادث و  و واقعی( 

بلکه به صورت شخصی خود و آنهم نه به صورت خاطرات  

این رمان به درون شخصیت ها نفوذ    در  یک رمان نوشت. او

ومی خواننده مجسم   کند  مقابل چشم  در  را  آنها  کاراکتر 

حزب    خشن رژیم و  چهره کریه و  سوی دیگر  از  سازد. ومی

سوریه را عریان و افشا    به اصطالح سوسیالیستی حاکم بر

دمی موفقی  تجربه  حلزونی  زندگی  رمان   این  کند.  ر 

 راستاست. 

  راوی در بازداشگاه و  «من»وقایع سیزده سال زندانی شدن   

اوایل حکومت   ها دوران اواخر حکومت حافظ اسد وزندان

و فضای حاکم بر آنها را    گیردمی   پسرش بشار اسد را در بر

و  شرح می زمان  با شرح  تسلطی کامل،  با  رمان  این  دهد. 

رفتا روزنگارها،  نوشتن  طریق  از  و  مکان  وحشیانه  رهای 

روان    شکنجه ها و اعدام هایی را شرح می دهد که روح و

  همدری و   ثیر قرار می دهد و أ خواننده را به شدت تحت ت

این همه ظلم و  انزجار  و  رأثت از  را  انگیزد.  جنایت برمی  او 

عالوه بر این خواننده می تواند از شرح وقایعی که در زندان  

ها با  بانها، مناسبات زندانبازجوییاتفاق می افتند و روند  

یکدیگر با  زندانیان  و  کند  را  زندانیان  همچنین   و  دنبال 

گروه بین  قدرت  درگیری  و جنگ  سوریه  در  مختلف  های 

به هسته اصلی    بین جناح های حکومتی را هم پی بگیرد و

اختالف گروه اخوان مسلمین و دیگر گروه های مخالف با  

ببرد. خو از طریق خواندن رژیم سوریه پی  تواند  اننده می 

آوره    دالیل جنگ ویرانگر داخلی و  این رمان بخش مهمی از

طریق رسانه   شبانه روز ازخبر آن  ها سوری که  شدن میلیون

عمومی پخش میشود و  پی    های  را،  ما شاهد ش هستیم 

 بهتر بشناسد.  بگیرد و

جنگ داخلی که از همان آغاز به صحنه رقابت ها و دخالت   

و  های و    مستقیم  جهانی  بزرگ  های  قدرت  غیرمستفیم 

  تا امروز  و  بزرگ منطقه ای تبدیل شد  قدرت های کوچک و

و  نیز دارد  ادامه  توان   همچنان  نمی  نیز  آن  برای  پایانی 

 شد. متصور

انتقال   به  رمان  پایانی  های  به    «من»فصل  داستان  راوی 

آن زندانیان  بیشتر  که  است  دیگری  وچپ    را  زندان    ها 

  حوادثی که در  دهند. این انتقال و ها تشکیل می نیستکمو

خواندنی    زندان جدید اتفاق می افتند از قسمت های  بسیار

تالش های عموی زندانی که    است چون روند دخالت ها و

پس از   مقامات مورد اعتماد حکومت هست برای آزادی او  از

و سال  همراهبرخورد    سیزده  برابر  با  زندانی  در    مقاومت 

است که از او توبه نامه و قدردانی از بشار  مات امنیتی  مقا

  اسد را به خاطد آزادیش در خواست می کنند.

و  زندگی  توانسته  خلیفه  مصطفی  رمان  پایان  نگاه    در 

)زندانی( به پیرامونش، پس از آزادی را با شرحی که از روح 

آرزوهای برباد رفته او می   جسم و شخصیت ویران شده و و

گونه دهد   هیچ  که  زندانی  کند. سرگذشت  ترسیم  بخوبی 

فقط به خاطر یک گزارش    ی فعالیت سیاسی نداشنه وسابقه

ازبی برگزاری هیچ   ارزش، سیزده سال  بدون  را  عمر خود 

دادگاهی بدون هیچ محاکمه قانونی در زندان گذرانده است.  

های طوالنی بدون  سیزده سال همراه با تحقیر، شکنجه، سال

سایربستگان نزدیک،    مادر و  بدون خبری از پدر و  مالقات 
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گروه   که  مضاعفی  روحی  های  شکنجه  فشارها،  با  همراه 

 مسلمین به او تحمیل می کنند. الاخوان

به تصویرمی کشندکه   را  زندگی یک زندانی  ،این ها همه 

بسر   ساخته  مجبور است سیزده سال در خانه حلزونی خود

 کند. زندگی  درآنبرد و

خمیر    ز آزادی چنین احساسی دارد: فردی خرد وحال پس ا

آرزوها که  و ایده  و  شده  از    هایش  را  چیزش  همه  کل  در 

  دست داده است.

دان صحرا در خانه حلزونی خود نهزاران شب را من در ز»

تمام آرزویم این بود زمانی    بردم.  یاهایم در بیداری بسرؤبا ر

زندگی ام  آزاد می شوم    کنم و که زندان صحرا را ترک می

یاهایی  ؤبه تمام ر  انرژی بیشتری آغاز کنم و  با قدرت و   را

با  که در واقعیت    این سیزده سال  بودند  من زندگی کرده 

گذرد. دیگرعالقه ای  ببخشم. حال یک سال از آزادی من می

 ، گرفته استراندارم که کاری انجام دهم. فضایی که اطرافم  

خانه حلزونی    ارزش، سطحی و محقرانه می بینم دومینبی

بیرونی پوسته ی  ام  ساخته  برای خود  و  ضخیم  اشکه  تر 

-درونش تاریکتر می شود. احساس می کنم که هیچ عالقه

بگیرم و به آن توجه  نظر  ایی ندارم کنجکاوانه چیزی را زیر

ی این خانه به سعی می کنم خودم، کوچکترین روزنه. کنم

من نمی خواهم به بیرون نگاه کنم.    .هم پر کنم  بیرون را

را می به درون  من همه منفذها  را  نگاهم  تا سوی  پوشانم 

 .  خودم بگردانم

 به خودم وتنها به درون خودم، 

 م. من نگاه می کن 

اگر بخواهیم تعریفی از ادبیات زندان داشته باشیم شاید  (1)

تمامی    شامل  مجموع  در  زندان  ادبیات  بگوئیم  بتوانیم 

ها خاطرات گزارش  مقاالت،   ، ها  زندگینامه   ، مکاتبات   ،

واشعاری می شود که غالب آنها توسط زندانیانی نوشته شده  

سرودن داشته اند. رمان هایی با    اند که دستی در نوشتن و

خر یکی أ موضوع اصلی زندان را اما  می توان محصول  مت

دو  قرن  اخیر دانست. اکثر قریب به اتفاق این گونه رمان  

یزتوسط کسانی  نگاشته شده اند که خود تجربه زندان ها ن

از واقعیت وتخیل   را داشته با ترکیبی  اند  توانسته  آنها  اند. 

زندان جایگاه ویژه ای در ادبیات جهان به دست    برای ژانر

 .آورند

(2  )Boethius    تیوس فیلسفوف    526-4۸0بوی   :

 وسیاستمداررومی اواخردوران باستان

 
ایران می توان    ن آثار  ادبیات زندان  دراز قدیمی تری(  03

معروف    از اشعار مسعود سعد سلمان که به زندان نامه های او 

زندان نامه ها اشعاری است که مسعود سعد  .  است اشاره کرد

زندان   دوبار  درطی  مجموع  ،  خودسلمان  در  سال   19که 

 سروده است.  ،طول کشیده

دینی حاکمیت  اخیرتحت  ساله  چهل  استبدادی   - در 

زمینه  در  فراوانی  انتشارآثار  شاهد  ما  اسالمی  جمهوری 

اکثر که  هستیم  زندان  خاطرات    اًادبیات  و  تجربه شخصی 

ادبیات زندان   ژانر  بتوانند در  گونه هستند. رمان هایی که 

اند. نوشته شده  بگیرند کمتر  ادبیات    جای  بدون شک  اما 

در تاریخ     زندان توانسته در مجموع  جایگاه ویژه ی خود را

 اخیر ادبیات ایران نیز پیدا کند  هسال 150

من روای با خود نویسنده اثر یکی نیست ونباید یکی  (  4)

  .شود پنداشته
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 ابراهیم هرندی 

 
 تیز با مـاه ــ ســ

گزی  ماه؛  به  از  ده )نکاهی  حسین  داستان ای  کوتاه  های 

 رحمت( 

 

I was the shadow of the waxwing slain 
By the false azure in the windowpane 
(Vladimir Nabokov) 

 

حسین رحمت در داستان نویسی، نگرشی پست مدرن دارد.  

اگر کسی این نکته ی بنیادی را درباره ی داستان های او  

از   ناگزیر  از آن ها دستگیرش نمی شود و  درنیابد، چیزی 

ذهنی درباره ی کار او می شود.   کوک کردنِ مضمون های  

نگرشِ ُپست مدرن با تردید در درست بودن بنیادهای چشم  

اندازِ مدرن آغاز می شود و پنداره ها، انگاره ها و درستی و  

آثارِ   گیرد.  می  پرسش  به  را  مدرن  های  ارزش  سودمندی 

هنری پست مدرن، در واکنش به زندگی در روزگارِ کنونی،  

ن، گسست گرا و تفسیر پذیرند و دستِ  ُپرایهام، گوریده گو

خواننده را در دریافت و برداشت از هر اثر باز می گذارند. در  

سبک های سنّتی ادبی، نویسنده نه تنها فِرم و محتوای هر  

اثر را برمی گزیند بلکه بارِ معنایی آنرا نیز تعیین می کند و  

ا  به شیوه ای که خواننده هدف او را دریابد، می نویسد. ام 

از سوی   دوجانبه  اثر کوششی  هر  مدرن،  پست  نگرش  در 

که  یعنی  است،  آن  ی  خواهنده  یا  و  خواننده  و  نویسنده 

نویسنده، آفرینه های ذهنی خود را ثبت می کند و خواننده،  

با درک و دریافت و برداشت خود آن را تجربه می کند. این  

آفرینه ها، نه همیشه پیوندی منطقی باهم دارند و نه می  

توان به آسانی آنها را در جام های واژگانی ریخت و به زبان  

آورد. حتی زمان و مکان نیز در این سبک، از روال منطقی 

برخوردار نیست. فراتر از آن، در نگرش ادبیِ ُپست مدرن،  

قوانین طبیعت نیز رعایت نمی شود. چنین است که هر اثرِ 

همیشه    پست مدرن، با هربار خواندن، بازسازی می شود و

تازه می ماند. داستان های این کتاب نمونه های روشنی از  

 این چگونگی ست.   

 

هنگام   نویسندگانِ  رویارویی  واتابِ  مدرن،  پست  ادبیاتِ 

شناس، یعنی نویسندگانی که در زمان خود می زیند و آن  

را در می یابند، با جهانِ پساصنعتی کنونی و گرفتاری های  

چندالیه و ُپرپیچ و تاب و کالفنده ی آن است. اگر بپذیریم 

اه می توان  که چیزی بنامِ روزگارِ ُپست مدرن وجود دارد، انگ 

گفت که ادبیاتِ ُپست مدرن، آینه ی تمام نمای آن روزگار  

است. اگر این ادبیات، پیچیده و دشوار و ناموزون می نماید،  

برای آن است که جامعه ی پست مدرن این چنین پنداشته 

پست   هنرمندانِ  بزرگِ  های  گرفتاری  از  یکی  شود.  می 

خ چگونه  که  است  این  نویسندگان  بویژه  و  مدرن،  واهنده 

خواننده ی کارهای خود را درگیر کنند و تا پایان راه باخود  

همراه بدارند.  از فُرم داستان های این کتاب، پیداست که  

حسین رحمت از این گرفتاری آگاه بوده است و کامیاب در  

 کارِ خود.  

 

نویسنده ی پست مدرن، نه در بندِ پند و اندرز دادن است 

و پیامی سودمند و خداپسند. او نه    و نه در پی انتقال معنا

تنها به توقعاتِ خوانندگان داستان خود نمی اندیشد که به  

آغاز و پایانِ کار نیز بهایی نمی دهد. داستان در نگرشِ پست  

مدرن، نه گزارش است، نه روایت و نه سرگذشت که آغازی 

و ماجرایی و پایانی شیرین داشته باشد و قهرمانی در پایانِ  

ب و  کار،  آداب  نه درس  و  برسد و خوشبخت شود  کام دل 

اخالق و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی. هر اثرِ تازه از این 
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نگرش، نمادی از زندگی انسان کنونی ست، ترجمانِ ادبیِ  

بُرّه ای از روزگارِ ناموزون و ناهماهنگ و بُحرانی و درهم و  

برهم و تودرتوی انسانِ شهرنشین امروزی. چنین است که  

هن کسی که با قصه های پای کُرسی و داستان های چهل  ذ

طوطی و حسین کُردِ شبستری و داستانِ راستان و پاورقی  

های رسانه ای اُخت و آشناست، نمی تواند هیچ گونه درک  

باشد. درست  داشته  پست مدرن  هنریِ  آثارِ  از  دریافتی  و 

مانندِ کسی که از کودکی، سخنِ منظوم را بنامِ شعر به او 

ذیرانده اند و در بزرگسالی از او بخواهند که شعرِ سپید بی  پ 

 وزنی را بشنود و یا بخواند و دریابد.

 

آثارِ ادبی ُپست مدرن، حتی برای بسیاری از کسانی که با  

اِرنست همینگوی،   نویسندگانِ مدرنی مانند؛  ادبی  فرهنگِ 

وُلف،   ویرجینیا  کامو،  آلبرت  فیتزجرالد،  اسکات  فرانسس 

م جمالزاده،  توماس  محمدعلی  فارسی؛  فرهنگِ  در  و  ان 

آل   جالل  دانشور،  سیمینِ  گلستان،  ابراهیم  علوی،  بزرگ 

احمد، صادق چوبک و بسیارانی دیگر، آشنا هستند، بیگانه  

و ناخوشایند می نماید. زیرا که آنان بنیادهای ارزشی آثارِ  

( پندارند.  می  بها  بی  و  رفته  برباد  را  نویسندگان  (   1این 

 دم به کتاب.  برگر

 

ماه، نامِ گزیده ای از داستان های کوتاهِ حسین رحمت را  

با چشمداشت به ویژگی   باید  که تازه ترین  کتاب اوست، 

این کتاب دربرگیرنده ی   پست مدرن خواند.  ادبیاتِ  های 

هشت داستان است و نوشته ای از دکتر عباس شکری درباره  

دی و پرداختی یکی از آن داستان ها. این کتاب، صفحه بن

پاکیزه دارد و طرحی زیبا برروی جلد که البته کاربردِ قلمِ  

نستعلیق در آن، از زیبایی کار کاسته است. خط نستعلیق  

برای نگارش آثارِ کالسیک، مانند؛ غزلیاتِ مولوی و حافظ  

زیباست، اما با کتابی از این دست، ناهمخوان است. لوگوی 

در روی جلد زیادی ست. نکته  ناشر نیز در زیرِ نامِ نویسنده 

ی دیگر این که قلمِ ریزی که در چاپ کتاب بکار رفته است، 

خواندن آن را برای پیرچشمان دشوار می کند. این نکته با 

توجه به این که اکنون بسی بیش از بسیاری از خوانندگانِ 

 کتاب های چاپی، سالمندان هستند، اهمیت دارد.      

 

ا بیکدیگر پیوند می دهد، رازی ست آنچه داستان های ماه ر

راز چیست؟  این  است.  واداشته  نوشتن  به  را  نویسنده  که 

پاسخ این پرسش را تنها حسین رحمت می داند و نگران 

 است که این راز آشکار شود؛ 

 

نمی خواستم این ها را بنویسم. دریا می داند. سال هاست  "

 "که می داند..

 

را نباید بنویسم. می دانم  سال هاست می دانم که این ها  "

ابروان   که تو می دانی. سال هاست که می دانی. از کمانِ 

مورب و از عسلِ نگاه ات پیداست که می دانی بی تو در این  

 "سی و چند ساله مثل خسی، از هجوم باد جابجا شده ام.

 

این حرف ها را نمی خواستم بنویسم. ا زمرضی هم که به  "

میانِ  معلق  و  افتاده  نمی  جانم  کرده،  رهایم  هوا  و  زمین   

   "خواهم چیزی بگویم، ولی...

 
 

راستش اسمِ این مرض لعنتی،....آدم را چنان به گُه گیجه "

می اندازد که برای حفظ آبرو تا مرزِ دروغ گفتن پیش می  

روم. وانمود می کنم که خلق و خوی ام بجاست و سعی می  

 "کنم سرنخی برای  این پریشانی بجا نگذارم.
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این حرف ها را نمی خواستم بنویسم. از مرضی هم که به  "

افتاده و معلق میان زمین و زمان رهایم کرده، نمی   جانم 

 "خواهم چیزی بگویم.

 

شب ها کتاب می خوانم و گاهی که خسته می شوم کتاب    "

را روی سینه می گذارم . حس می کنم کتاب آرام و قرار 

 "جلو می رود ندارد. ورق پی ورق خوانده می شود و

 

با این همه، چشمه ی جوشانِ رازِ سر به مُهری که نویسنده  

آگاهانه از آن نگهبانی می کند، گهگاه ناخودآگاه در واژه ای 

و یا جمله ای نمادین سرریز می شود و نشانه هایی از آن را 

 بما می نمایاند.  

 

و  " زمین  بین  دارم  معلق  حالت  یک  شود،  نمی  باورتان 

آسمان. نزدیک است از سرِ بی کاری و بی عاری زوزه بکشم.  

این را کمتر کسی متوجه می شود. محرمِ دلی هم پیدا نمی  

 "شود.

 

مشکلِ عاطفی یکی از آن هاست. مشکلِ دیگر دیوار است.  "

از مرگم ، این دیوار طبله کرده  خداییش منتظر بودم قبل 

 "فرو بریزد.

 

ل سال است که درست البد بخاطرِ همین بی چارگی چه "

سربی   ی  سینه  از  بدهم...  تشخیص  توانم  نمی  را  غلط  و 

آسمان پیداست که دیر یا زود، فالن و بهمان را روی سرم  

 "می ریزد.

 

زُل می زنم به آسمان. مانده ام که چرا کدریِ صبح و عصرِ  "

آسمان مثل یک غم متراکم روی فضای زندگی ام نشسته و  

ی خواهم بگویم که هرشب برنامه  امان ام ار بریده است. م

ام همین است. ناکامی و انفعالِ روزگار سپری شده را گذرا  

به یاد می آورم و مثل آدم هایی که پرت شده باشند وسطِ  

تاریکی، دیوارها دوره ام می کنند و یاِد گذشته رهایم نمی  

 "کند.

 

عشق یک تمنای ناخودآگاهانه ست. یک  تصّورِ با ارزش.    "

وادارت  خصوصن آ و  بگیرد  را  ن وقت که زندگی گریبانت 

 "کند که به آب و آتش بزنی.

 

به چشم های داریوش نگاه می کنم و موهای خرمایی اش    "

را از روی پیشانی باال می زنم و سوخته های دلش را نوش  

 می کنم. می پرسد : 

 بیرون ، باد از کدام سو می آید ؟  -

 "گفتم : از همه سو .

 

در این گفتاوردهای نمادین؛ حالتِ معلق  نکته های کلیدی  

بودن در میانِ زمین و آسمان، بی توجهی دیگران، مشکل 

عاطفی، گیجی، بیچارگیِ چهل ساله، آسمانِ سربی، کدریِ  

صبح و عصر و برنامه ی هرروزه، ناکامی، روزگارِ سپری شده،  

پرت شدنِ میانِ تاریکی و یادِ گذشته هاست. این واژه ها و  

ی باردارِ و تکرار شده در داستان های این کتاب  ترکیب ها

نویسنده در این   می تواند راهنمای ما در دسترسی به رازِ 

 ( 2کتاب باشد. )

 

این گفتاوردها، نویسنده ای را بما می نمایاند که از چنبرِ 

مثلث وارِ روزگارِ نادلخواه خویش، به گذشته، اکنون و آینده  

و پای او را بسته است   می نگرد. چنبری نفس گیر که دست

و دستِ کمی از تابوت ندارد و همه ی چشم اندازها را از  

این  در  رحمت  حسین  پنهانِ  رازِ  است.  ربوده  او  دیدرس 

داستان ها، فریادِ خاموشِ گرفتاری در دام است. دامی که 

برایش   را  انسانی  های  خواهش  ترین  ساده  برآوردنِ  توانِ 

او گذشته را تنها از دست دشوار و گاه ناممکن می نماید.  

روزی  "رفته نمی داند، بلکه آنرا ربوده شده می انگارد، زیرا  

افتاد راه  ایرانی    "هیابانگی  او و میلیون ها  و روز و روزگار 

حس کردم  "دیگر را ویرانه و وارونه کرده است. می گوید؛  

که دنیا برباد رفته است. آرام از خانه ی بی در و پیکر بیرون 

و، بیرون رفت.  رفتنی که هنوز دارد او را می    "می روم .

برد. به کجا؟ خودش هم نمی داند. اکنون درمانده است که  
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چه باید بکند؟ از خودش می پرسد که چه می تواند بکند؟  

آینده؟ کدام آینده؟  آینده همیشه و در همه جا، واتابی از  

یز امید به زندگی بهتر است. آنجا که امید نیست، آینده ای ن

باشد.   کار  در  تواند  ساله"نمی  چهل  از    "بیچارگیِ  دمار 

 حضرت   دیگر  اکنون.  است  برآورده  -ما  بخوان  –روزگار او  

  به  رسد  چه  کند،  امیدوار  را  کسی  تواند  نمی  هم  فیل

 . صحنه در همیشه دروغینِ پیامبرانِ

 

حسین رحمت در رویارویی با بن بستی تاریخی که برآیندِ  

هشت   این  است،  گذشته  ی  سده  نیم  ناگوارِ  رویدادهای 

داستان را از چشم اندازهای گوناگون نوشته است.  او آزرده 

و خشمگین از آنچه بر وی رفته است، چون پلنگی که از 

ستیغِ کوه برمی جهد تا پنچه برروی ماه بکشد، با ماه می  

تیزد.  ماه، داستان به ستوه آمدنِ حسین رحمت از دستِ س

روزگارِ برباد رفته و اکنونِ دوزخی ماست. داستانِ ستیزِ او 

را  خمینی  عکس  پیش،  سال  چهل  از  بیش  در  که  ماه  با 

برگستره ی خود تاباند و به مردم نشان داد و مردم را فریفت،  

پایان  ی  ب روایتی ُپرگسست و سمبولیک و بی زمان و مکان و  

نماست. درست همانند رویدادی که یادمان هایش هنوز به 

کابوسی خونبار و هذیانی می ماند تا فرآیندی راهگشا در  

 تاریخ.  

 

 یادداشت ها: 

نگرشِ پست مدرن اکنون سال هاست  .1

که در همه حوزه های هنری جا افتاده  

است و در گستره ادبیاتِ  داستانی نیز،  

شاخه ها و سبک های گوناگونی پدید  

چون   هایی  قله  و  است  آورده 

بِکِت،   ساموئل  ناباکوف،  جیمزجویس، 

وانگات،   کورت  مارکِز،  هلر،  جوزف 

 رابرت میوسیل، جان فاولر و در میانِ 

چون   کسانی  زبان  فارسی  نویسندگان 

منیرو  صادقی،  بهرام  هدایت،  صادق 

و   پور  پارسی  شهرنوش  پور،  روانی 

این  با  است.  پرورده  را  دیگر  بسیارانی 

همه، بسیاری از کتابخوان های ایرانی 

آشنایی   نگارش  ی  شیوه  این  با  هنوز 

ندارند و گفتگو درباره ی نیک و بدِ آن  

نمون دارد.  ادامه  این  همچنان  ای  ه 

کتابهایی ست که درباره ی   چگونگی، 

شده   نوشته  هدایت  صادق  کورِ  بوفِ 

را  هدایت  برخی،  ها  آن  در  که  است 

بزرگترین نویسنده ی ایرانی می دانند  

و گروهی نیز، او را مقلدی ناشی و بیمار 

 و بیهوده گو.  

 

روانشناسی،   .2 در  چگونگی  نشتِ "این 

 Information)-  "اطالعات

Leakage) -   نام دارد. فرآیندی که در

بخواهد،   یا  و  بداند  که  بی  انسان  آن 

اطالعاتی درباره ی هرآنچه ذهن او را  

 درگیر کرده است، به دیگران می دهد.  

 

 !ماه

 )گزینه ی داستان های کوتاه حسین رحمت( 

 2020نشر آفتاب نروژ 
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 گل ملیحه تیره 

 

 

 معرفِی یک کتاب از یک پژوهشگر: 

 طنز در ادبیات داستانِی ایران در تبعید 

 : اسد سیف نویسنده

 آلمان  -مکان نشر: کلن 

 ی مرتضوی ناشر: نشر مرتضوی، چاپخانه

 1395/ 2017زمانِ انتشار: زمستان 

 400تعدادِ صفحات: 

 

تحلیل که  است  پژوهشگری  سیف  کانال  اسد  از  او  های 

وجوهای او پیرامون یک  کند؛ عنوانِ جستفرهنگ عبور می

های ادبی«  ابزار کار او از »آفرینش  زند؛موضوع معین دور می

اکثراً، »نوشتار«، به معنای عام کلمه را شامل    رود وفراتر می

را جستگرانیگاه سنجش  شود؛می او  زوایای  های  در  وجو 

متن به آن متن  جهش از این    زند؛ و های متعدد رقم میمتن

-کند. این ویژگیترسیم می  ی او راشناسیی روشنیز نقشه

 2نویسی«، »اسالمی های او، از جمله  توان در کتابها را می

  ستیزی در ی اندیشه و »زمینه و پیشینه   3»ذهنِ در بند«، 

کتاب    4ایران«  در  حتا  کرد.  ادبیات  ردیابی  در  »عشق 

اسد سیف عنوانِ پژوهش را که    5در تبعید«،  داستانیِ ایران 

آفرینش دستمایهبه  باز  است،  کرده  محدود  ادبی  ی های 

کند و  های صرفاً »ادبی« تجاوز میوجوهای او از متنجست

 
،  نویسی  )بررسیِ دو دهه ادبیاتِ حکومتی در ایران(اسالمی اسد سیف،    2

 . 137۸/ 1999سوئد: نشر باران، 
 . 13۸1/ 2002، سوئد: نشر باران، ذهن در بنداسد سیف،  3
آلمان:    -، کلنستیزی در ایرانی اندیشه زمینه و پیشینه اسد سیف،    4

 . 13۸3/ 2004ی مرتضوی، چاپخانه

متن (  با   ... و  تاریخی،  مذهبی،  )علمی،  غیرتخیلی  های 

شود؛ و چنین است کتاب مورد بحث من در پشتیبانی می

 ی حاضر.  مقاله

 

ی آثار اسد سیف نیست، و  شامل تمامی  البته فهرست باال

من در جای دیگری پیرامون کمیت وکیفیت آثار او سخن  

های اوست با  ی یکی از کتابام. اما متن حاضر معرفیگفته

که همراه   6داستانی ایران در تبعید«،   »طنز در ادبیات  عنوان

است.   رسیده  دستم  به  تازگی  به  او  از  دیگری  کتاب  با 

بگویم سخت   عنوان  پیشاپیش  مرا  شگفتی  کتاب  این 

-برانگیخت. چرا که این عنوان موضوع یک فصل از مجموعه

ام و اینک در دست  نوشته   1392ای است که من تا مقطع  

انتشار است. اما با خواندنِ این کتاب، یک بار دیگر به این  

نتیجه رسیدم که نگاهِ هر پژوهشگر/ منتقد به یک اثر ادبیِ 

موضوع معین، نگاهی منحصر به فرد است؛  معین، یا به یک 

های  یابد، با یافتهیعنی، زوایائی که هر منتقد در یک متن می

هائی که یک پژوهشگر در  منتقد دیگر تفاوت دارد؛ و نمونه

ارائه می با نمونهتأیید نظر خود  پژوهشگر دیگر  دهد،  های 

دارد؛ تبیینِ   تفاوت  در  پژوهشگر  هر  که  بیانی  همچنین، 

می یافته کار  به  خود  میهای  پرسشبَرَد،  بارآورِ  و  تواند  ها 

پژوهش پاسخ برای  متفاوتی  باشد. های  آینده  این    های  با 

ی آثاری که پیرامون  دریافت است که به باور من، مجموعه

نوشته می با همهیک موضوع معین  و  ی شباهتشوند،  ها 

. با  توانند نمایشگر کلیتِ آن موضوع باشندهاشان، می تفاوت

این مقدمه، کتاب »طنز در ادبیات داستانیِ ایران در تبعید«  

 زنم: را به قصد »معرفی«ی آن ورق می 

 

در کتاب »طنز در ادبیات داستانیِ ایران در تبعید« افزون 

های زیر به  های مآخذ و نامنامه، پیرامون سرفصلبر بخش

-خوانیم: »خنده و ارزش آن«، »در چیستیطور مشروح می

ای تا بی بی خانم  «، »االغ طالئی«، »از مهستی گنجهی طنز

تبعیداسد سیف،    5 ایران در  داستانیِ  ادبیات  آلمان:    - ، کلنعشق در 
 .13۸7/ 200۸انتشارات فروغ،  

آلمان: ناشر:    -، کلنطنز در ادبیات داستانیِ ایران در تبعیداسد سیف،    6
 . 1395/ 2017ی مرتضوی، زمستان مرتضوی، چاپخانه
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استرابادی«، »از عبید تا دهخدا«، »جمهوریِ اسالمی و هنر 

»لطیفه فقاهتی«،  »طنز  ادبیات«،  »از  و  درگوشی«،  های 

»طنز  وبالگی«،  »طنز  »پیامک«،  خرسندی«،  تا  افراشته 

ها و  ها، با زیرعنوانتصویری«. البته هر یک از این سرفصل

با  ف فرهنگ،  و  مکان  و  زمان  نظر  از  که  شده  پر  رازهائی 

های سرفصل یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال، زیرعنوان

»خنده و ارزش آن« عبارتند از: »اسالم و خنده«، »خنده و  

»خنده خشونتسیاست«،  و  جانیان  »خندهی  ی گران«، 

خنده عیدِ  در  مرگ«،  مرگ  طنز  و  »خنده  شیعیان«،  ی 

های خنده دار«، و »طنز و خنده«.  تا روشِ  مرگ  »شوایک و

 جهشی در کار این پژوهشگر را نشان دهم،  

 

های موجود در سرفصل »خنده و ارزش آن« اندکی  بر بخش

هائی از »قرآن«، »امام  کنم. در این فصل با بازگفتدرنگ می

صادق«، »محمد کلینی«، »محمدباقر مجلسی«، با یادی از  

رو  ، و »طنز بِکِت« روبهامبرتو اکو« اثر  رمانِ »نام گل سرخ

گردیم به »طنز اسالمی«، و از آنجا به  شویم، و باز برمیمی

)پیروز  لولو«  »ابو  دست  به  خطاب  عمربن  شدنِ  کشته 

»خنده و  عمرکُشانِ«  نهاوندی(  »عید  و  زهرا«  فاطمه  ی 

آنجا نقب میشیعیان می از  به داستانرسیم؛  از  زنیم  هائی 

تواین  و  )نویسنده  مارک  امریکائی(  هاشک ی    یارُسالو 

عقاید  )نویسنده تفتیش  کلیسای  برخورد  به  و  چک(  ی 

نسبت به خنده و شوخی و طنز و لطیفه در قرون وسطا. در 

های عصر  ها و جشنی کارناوالهمین فراز است که درباره

های کلیسای سده های میانه(  رنسانس )در مبارزه با ارزش

مرتبط و  جالب  میمطالب  به  ی  حال  عین  در  و  خوانیم؛ 

برمیاشاره ستایشهائی  برخوردِ  پیرامون  دین خوریم  آمیز 

ی یهود و اسالم شیعی نسبت به »گریه«؛ و از آنجا به نشریه

می آقا«  »گل  تا فکاهیِ  محمد    رسیم؛  از  شعرهائی  با  بعد 

بهلول مالقات   و  و مالنصرالدین  و حافظ   بلخی و سعدی 

پا در  تا  ارزش کنیم؛  و  این سرفصل برسیم به »خنده  یانِ 

-ای که از پژوهشانداز خودِ اسد سیف و نتیجهآن« از چشم

های یادشده در این سرفصل به دست آورده است. مثالً آن  

 خوانیم: جا که می

 

ی حاصل از  طنز از خنده جدا نیست. خنده 

اندیشه  اما  نهفته  طنز  خویش  پس  در  ای 

م  افراد  نزد  آن  کشف  است.  دارد.  تفاوت 

یابند، همین ظاهرِ طنز  کسانی آن را درنمی 

میآن  خنده  به  را  برای  ها  پایان.  و  نشاند؛ 

ی در پیِ آن، ابزاری  کسانی اما طنز و خنده 

های  شود تا ذهن به تکاپو بیافتد و نکته می 

شکلی  ناگفته  به  دگربار  و  کشف،  را  آن  ی 

دیگر، و شاید این بار بدونِ خنده، مرور کند.  

-ها را عیان می ( ]طنز[ گاه حماقت 31ص  ) 

نشاند؛ امری  خنداند و به خشم میند؛ می ک 

بازمی  تواند  گوید که میجدی را به شوخی 

خود به سئوالی بدل شود؛ دشمن را به اوج  

گوید  ی او یک به یک بازمیرساند؛ بزرگی می 

او را   پایان به یک جمله کاخ عظمت  تا در 

آ  نیکخواهِ  طنز  کند.  است   واژگون  دمیان 

-ها می ها و ناراستیپلیدی همراه آنان علیه 

برد تا  ستیزد. به دوست و دشمن حمله می 

را   خود  بخندیم،  دیگران  بر  و  خویش  بر 

خوار   را  دشمن  و  بازسازیم،  و  بازیابیم 

 (32)ص گردانیم. 

 

در  البته، عصاره باال،  پارگراف  در  موجود  دریافتِ  و  نظر  ی 

آمده است. به طوری که به هر فرازهای متعددی از کتاب  

می که  کتاب  از  زیرعنوانی  هر  و  از  فصلی  بخشی  رسیم، 

است؛ گاهی    تکرار شده  های مختلف،پاراگراف باال، به بیان

این گونه است که کلیت کتاب،    .با افزایش و گاهی با کاهش

های مختلف های نویسنده پیرامون جنبهتواند از دریافت می

 موضوع مورد بحث، نمای کاملی را به نمایش بگذارد.  

»انجمن علمیِ انسان شناسیِ  اسد سیف با استفاده از آمار  

تهران«دانشکده  دانشگاه  اجتماعیِ  علوم  جنبه   ی  ی  به 

لطیفهنژادپرستانه این ی  پیرامون  و  کرده  رسیدگی  ها هم 

اش در نندهی خود را با خواها دریافت و گمانهگونه لطیفه

 میان گذاشته است:  
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های  ]بنا بر این آمار ...[ هفتاد درصد جوک 

ترک به  به  قومی  درصد  ده  دارد؛  نظر  ها 

قزوینی شمالی  لرها،  به  درصد  پنج  و  ها؛  ها 

تهرانیجنوبی  به  درصد  دو  یک  ها؛  و  ها؛ 

اصفهانی  سهم  کردها.  به  دو  درصد  نیز  ها 

کاوشگران   نظر  به  است.  ی  نویسنده درصد 

جوک  این  اصلیِ  سازندگانِ  گزارش،  ها  این 

میفارس  برتریِ  ها  حفظ  هدف  باشند. 

ها  خویش است. ]...[ هدف همانا جدائیِ خلق 

تفرقه بین آن  ]...[ در میان مردم  و  هاست. 

زبان هستند. ولی  ها نیز فارس ایران اصفهانی 

جوک  ناراستیسازندگانِ  تمامیِ  های  ها 

متوجه  فارس  را  می اصفهانی ها  کنند.  ها 

ها نیز. هدف این  همین طور است خراسانی 

های استان  است که دانسته شود تنها فارس 

ها  پایتخت از نژاد پاک ایران هستند. تهرانی 

جوک  این  می در  خلق ها  ابتدا  های  کوشند 

دیگر را ناپاک جلوه دهند و سپس خود در  

آن  می میان  ببالند.  که  ها  زد  حدس  توان 

خلق  علیه  دیگر  جوک  ساختن  در  نیز  ها 

-یکدیگر فعال هستند. ولی آن گاه که می

فارس  به  آمار  درصد  دو  تنها  ها   بینیم 

توان واقعیتی دیگر از آن  اختصاص دارد، می 

ها  رسد که این جوک کشف کرد. به نظر می 

می  پراکنده  و  تولید  هدف  عامدانه  و  شوند 

دشمن  و  جدائی،  انداختن،  شکاف  -همانا 

میا  آن تراشی  هدفمند  ن  و  عامدانه  هاست. 

می  می تولید  تکرار  ناآگاهی  در  و  -شوند 

 (50 -49.)صص گردند

 

بینیم اسد سیف هم )مانند من( در یافتنِ زمان و مکان  می

ی ها ناتوان است و در شناسائیو مسئوالنِ این گونه جوک

یازد. چرا که تا جائی که  ها به حدس و گمان دست می آن

مدرک مطمئنی در دست نداریم که نام و  دانم، هیچ  من می 

ی هدفِ »تفرقه انداز و حکومت  نشانِ آمران و عامالن اجرائی

کن« را مستدل کند.اما یک صفحه پیش از نقل قول باال،  

اختیار   اکنون در  بر مدارک فراوانی که  با تکیه  اسد سیف 

-جهانیان قرار دارد، توانسته زمان و مکانِ بسیاری از جوک

ی یهودیان را تشخیص دهد. در بخش مربوط  تههای برساخ

خوردیم که اسد سیف  به طنز در یهودیت  به فرازی برمی

اجتماعی/   سیاسی/  قوانین  و  دینی  قوانین  دُگمیتِ  بین 

اهل آن فرهنگ، نسبتی  فرهنگی با هنر طنزپردازیِ مردمِ 

 مستقیم برقرار کرده است:    

 

های  ]...[ با این که در تلمود و انجیل لطیفه 

دار محکوم و نکوهیده است، ولی  زیاد خنده 

اند و فصلی  طنزهای یهودی در جهان شهره 

-تابناک از ادبیاتِ طنز جهان را تشکیل می

آن  از  بسیاری  زاده دهند.  تخیالت  ها  ی 

اردوگاه در  بوده محبوسین  نازیسم  اند.  های 

در این طنزها، حتا خدا و موسا و عیسا به  

 (4۸)ص نشینند. طنز می 

 

  ها،ها، نام اسد سیف در فصل »در چیستیِ طنز« به سراغ فُرم

های  فارسی و التین  های مختلف »طنز« در زبانو کیفیت

کاربردِ  رودمی و  معنا  بین  نامشخص  و  هاشوری  مرز  به  ؛ 

  - واژگان »طنز« و »هزل« و »هجو« و »لطیفه« و »فکاهه«  

فارسی زبان  در  ویژه  امی  - به  در  و  به پردازد؛  رهگذر  ین 

«، و تفاوت  wit« ،»witz« ،»satire« ،»ironyواژگان »

اندازهای رسد. در این فراز است که از چشمها میکاربرد آن

زبان )مانند  روانمختلف  و  شناسی، جامعهشناسی،  شناسی 

های دیگر فلسفه( پیرامون نظرهائی از افالتون، هگل،  رشته

ناصر فردوسی،  رابله،  باختین،  سوزنیِ   فروید،  خسرو، 

سمرقندی، سنائی، سعدی، موالنا، حافظ، علی اکبر دهخدا،  

رود. برخی از  عمران صالحی،فریدون تنکابنی و ... سخن می

مفهوم واژه/  فرازها،کارکردِ  و  این  هزل  و  هجو  و  طنز  های 

اند، مانند فروید در رابطه فکاهه و جُوک را به توصیف کشیده

ج طنز را در دیوان یک شاعر  با روانکاوی؛ برخی دیگر، آما

کرده از شفیعی کدکنی که  شناسائی  مانند گفتاوردی  اند، 

»مذهب« را به عنوان آماج طنز حافظ معرفی کرده است؛ و  
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ای هستند از کارِ طنزپردازان نمونه  ها نیزگروهی از بازگفت

یا هجو سرایان. مانند بیت زیر از سوزنی سمرقندی )شاعر  

 ی ششم(:  سدهطنزپرداز/ هجوسرای 

 

گوئی دشنام مده، پس چه   در هجا 

مرغ بریان دهم وُ بَرّه وُ حلوا وُ    دهم؟

 حریر؟ 

 

ها نیستند، ما در فصل »در چیستیِ طنز«، اما فقط همین نام 

کاربردِ آن  ی  پیرامون طنز، معنای آن، زمان و مکان و شیوه

گفته و  با  توخولسکی،  شیللر،  سیسرون،  ارستو،  از  هائی 

های  های نامتجانس، و پرشخوریم. این نامنیز برمیبرگسون

مکانی از شرق به غرب، و از این زمان به آن زمانِ بعید، و از  

استوره به تاریخ، ظاهراً ساختار کتاب را برآشوبیده و گسسته  

آنجا که تکیهنشان می از  اما  بر وجه دهد.  پژوهشگر ما  ی 

ی سخن را هی کتاب رشتها بوده است، خوانندهمشترک آن

نمی  بافتار  گم  رابط،  نخی  چونان  مشترک،  وجه  کند.این 

ی هائی از طنزهای مکتوب و غیرمکتوبِ همهی نمونهذهنی

عینی  فرهنگ صورت  به  سیف  اسد  توانای  دست  به  را  ها 

ها در  ترسیم کرده است. و طرفه این که برخی از این فصل

ی ر رابطهها دکتاب از یکدیگر دور هستند؛ یعنی، بیشتر آن

اند.  مستقیم با یکدیگر یا در مقایسه با یکدیگر پیکر نگرفته

ی طنزها دیده  اماجنسِ »نخ رابط«ی که اسد سیف در همه

های قدرت است؛ حال این قدرت چه  نیز عمدتاً خودکامگی

»مذهبی« باشد و چه »سیاسی«، چه فردی/ »خانوادگی«  

بطی است  اش نخ راباشد و چه عمومی/ »اجتماعی«. نمونه

های مربوط به نظر »کلیسای کاتولیک« )نسبت  که در بخش 

در  »طنز  و  اسالمی«،  ایرانِ  در  فقاهتی  »طنز  طنز(،  به 

 یهودیت« دیده و ترسیم شده است.  

 
کودتای    7 از  پیش  که  بود  طنزپردازی  افراشته،  مرداد    2۸محمدعلی 

زد؛ پس از کودتا به بلغارستان  های حزب توده قلم میدر نشریه  1332
های خود را در آن جا به زبان بلغاری نوشت.  گریخت و چندی از داستان

به  طنزنامه  طنزپردازی  در  بود  افراشته  همکار  که  »بالگوکف«  ی  نام 
»زنبور سرخ«، پس از مرگ افراشته داستان های او را در یک مجلد گرد  

ی اسد سیف، پنجاه سال بعد نیز  بهزاد موسائی، برخی از  آورد. به گفته
ها را به زبان فارسی ترجمه کرد، در یک مجلد گردآورد، و  این داستان

 

های طنز در مبارزه با دیکتاتورها  در بخش مربوط به نمونه

بسیار جذاب این کتاب را    که بخش   -و مستبدانِ سیاسی 

ها  خوریم که یکی از آنبه چند لطیفه برمی - رقم زده است

 مربوط به ژزف استالین است: 

 

کند پیپ بکشد، اما  روزی استالین هوس می 

که   - یابد. موضوع را به بریاپیپ خود را نمی 

بود شوروی  مخفی  پلیس  اطالع    - رئیس 

دهد. ساعتی بعد پیپ را در اتاق کارش  می 

بریا زنگ می می  به  که  گوید  زند و مییابد. 

بریا   یافتم.  را  آن  نیست؛  پیگیری  به  نیازی 

گوید: قربان ممکن نیست. ما تاکنون صد  می 

بازداشت کرده  رابطه  این  را در  تا  نفر  ایم و 

آنان به مشارکت در توطئه  نفر  نود  ی  حال 

 (161)ص  اند.سرقت پیپ اعتراف کرده 

 

با اطمینان    شود،تا جائی که به مفهوم »تبعید« مربوط می

به بعد، وارد   165ی  شود گفت که این کتاب از صفحهمی

شود که عنوان  »طنز در تبعید« بر آن برازنده ای میمرحله

است. اسد سیف در این فصل بالفاصله از محمدعلی افراشته  

او ) »دماغ شاه«( یاد میی داستانو مجموعه -های طنز 

حکومت    7کند.  آغاز  در  خرسندی  هادی  طنز  به  او  از  و 

ری اسالمی، و بعد به طنزهای او در تبعیدگاهِ لندن  جمهو 

نمونهمی مالحظه،  قابل  توقفی  در  و  از رسد؛  فراوانی  های 

ی  »اصغرآقا« در ایران و  که در نشریه   -های او راطنزسروده

بار دیگر به عرض تاریخ می  -در تبعید منتشر شده -یک 

از  رساند.   اسد سیف  که  است  از همین سرفصل  واقع،  در 

به  ها بعد  و  محجوبی  منوچهر  طنزهای  به  خرسندی  دی 

با عنوان »دماغ شاه«  قدانه ی منتبا مقدمه نوشت، آن را  بر آن  ای که 
ندیده بر زیرنویس ص  منتشر کرده است. )من این کتاب را  بنا  اما  ام. 

 ی آن به قرار زیر است:  کتاب اسد سیف، شناسنامه 165
افراشته،   شاهمحمدعلی  داستاندماغ  بهزاد  ،  کوشش  به  کوتاه،  های 

 (.2009)  13۸۸موسائی، رشت: فرهنگ ایلیا، 
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طنزهای ابراهیم نبوی )طنزپرداز اصالح طلبِ تبعیدی، که  

است( می نوشته  نیز  را  نقد  ابراهیم  تاریخ  نظراتِ  و  پردازد 

می نقد  رابه  تبعید  در  طنز  تاریخ  پیرامون  از    کشد؛ نبوی 

های  های طنزآمیزِ او به نام غالمحسین ساعدی و نمایشنامه

»اتللو در سرزمین عجایب«، و »پرده دارانِ آیینه افروز« )هر 

ی  کند، به نمایشنامهعبور می  (19۸5/  1364دو در پاریس،  

رسد؛ بعد، از آثار تبعیدیِ ایرج »خر«، کار پرویز صیاد، می

-زاد، فریدون تنکابنی، و حمیدرضا رحیمی یاد میپزشک

می عقب  به  اسکند؛  »کاروان  طنزهای  به  و  و  رود  الم« 

ی آفرینش« اثر صادق هدایت و »صحرای محشر«  »افسانه

می  جمالزاده  سیدمحمدعلی  به  اثر  آنجا  از  باز  پردازد؛ 

ها(ی  ها )یا شِبه رمانگردد و از رمانتبعیدیانِ کنونی  بازمی

معین می هوشنگ  سخن  خدایان«،  »کمدیِ  مانند  -زاده، 

قلم  از  ژانر داستان کوتاه هم  از آن رو که  یادآوری   گوید؛ 

ای از داستان کوتاه »غلط کرده هر کی  افتد، ما خالصهنمی

ایران آزادی نیست« نوشته ابوالفضل اردوخانی   میگه تو  ی 

ی »گردون در تبعید« چاپ در نشریه  13۸7که در سال    -را

 خوانیم.   هم در این کتاب می - شده بود

 

یل  های دیگری از داستان و شعر که مورد اشاره و تحلنمونه

از: داستان کوتاه »پلو می  -اسد سیف قرار دارند، عبارتند 

ی نسرین ی »داستان یک روز«، نوشتهخوری؟« از مجموعه

(؛ داستان »چوب 1391رنجبر ایرانی  )نشر گردون، آلمان:  

ی بهمن فرسی )از مجموعه داستان »غورراب  پنبه« نوشته 

 (؛ »خواستگاری«، 2006/  13۸4غورراب« کلن: نشر پامس،  

»اشگ داستان  مجموعه  )از  اغنمی  رضا  نازی«، اثر  های 

(؛ داستان »این همه بودم  2013/  1392لندن: ناشر ندارد،  

نوشته تنها؟«  )نشریهو  پهلوان  عباس  کاوه، شمارهی  ی  ی 

همسایه199۸/  1377،  ۸4 و  »من  داستان  عربم«،  (؛  ی 

ی »آری شود ی گیل آوائی )رضا شفاعی(، از مجموعهنوشته

/ 1993..« )مکان نشر ندارد، هنر و ادبیات پرس لیت، ولی .

ی عسگر  ها«  سرودهوگوی تمدنی »گفت(؛مجموعه2014

البرز،   نشر  )آلمان:  آلمان  ساکن  طنزپرداز  /  13۸2آهنین 

ی (؛ چهار قصه در کتاب »در قلمرو روباهان« نوشته2003

هائی  (؛ داستان1997/  1376ستار لقائی )امریکا: نشر کتاب،  

ی  مجموعه داستانِ »مسافران خانم لیندا ونگ«، نوشته   از

نویسنده بلوچ،  انتشارات  عبدالقادر  )کانادا:  کانادا،  ی ساکن 

(؛ داستان »خاطرات من و آقا«،  2011/  1390پرینت دیپو،  

   -ی شهروند نامهی هفتهشماره 20ی اسد مذنبی، در نوشته

سفر«   ( و »در19۸7/  1366های »در حضر« )کانادا؛ رمان

دو کار از مهشید امیرشاهی؛ داستان بلندِ    (1995/  1374)

ی فهمیه فرسائی )سوئد: نشر »کاساندرا مقصر است« نوشته

-(؛ دو کتاب از هادی خرسندی به نام 2014/ 1393ارزان، 

( و »انشاءهای  1993/  1372)آلمان:    های ایرانی«ای »آیهه

 (.1379/2000صادق صداقت« )لندن: 

 

را حتا در ژانر »خاطرات زندان« ردیابی کرده    اسد سیف طنز

هایش را به دست داده است. مانند بیان درد و رنجِ  و نمونه

پرده زندانی در  زبان طنز در کتابفردِ  از  های فهرست  ای 

 ام(: زیر )که من آن را فشرده کرده

نوشته زندان«  پارسی»خاطرات  شهرنوش  )سوئد:  ی  پور 

ی احمد  ه خیر رفیق« نوشته(؛ »شب ب1990/ 1369باران، 

باران،   )سوئد:  سپیده«،  2005/  13۸3موسوی  »غروب  (؛ 

ی »نه زیستن نه مرگ« اثر ایرج مصداقی  جلد اول مجموعه

اگزاما،   نوشته2004/  13۸3)سوئد:  ی (؛ »حقیقت ساده«، 

زنان   دمکراتیک  مستقل  انجمن  )هانوفر:  برادران  منیره 

ی مهدی خ« نوشته(؛ »کالغ و گل سر1997/  1376هانوفر،  

آرش،   مجله  نشر  )پاریس:  (؛ 2009/  13۸۸اصالنی 

نوشته مکن«  باران، »فراموشم  )سوئد:  ماهباز  عفت  ی 

)پاریس:  13۸7/200۸ آزاد  ف.  اثر  زندان«  »یادهای  (؛ 

یادواره1997/  1376 و  رحمانی(؛  ناصر  از   نژاد،  هائی 

همنشین بهار، ویدا حاجبی تبریزی، جعفر یعقوبی، و عباس  

  تیاری.بخ

هائی را  ها و لطیفهها، چندی از جوکی اینافزون بر همه

خوانیم که یا در اوایل حکومت اسالمی  نیز در این کتاب می

یا در زمان استقرار آن، برای بلندپایگانِ این حکومت ساخته 

ها را در این کتاب به  شده است، که اسد سیف انبوهی از آن

 ثبت تاریخ رسانده است. 
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-این تردید نیست که یادآوری و خالصه پردازی از نوشتهدر  

گنجد.  ی طنزپردازان در تبعید، در یک کتاب نمیهای همه

نمونه میان  در  گزیدهاما  خالیِ  های  جای  سیف،  اسد  ی 

پور،  مانند بیژن اسدی  -بسیاری از طنزپردازانِ مقیم امریکا

هوشنگ  آغداشلو،  شهره  مزارعی،  کاردان،مهرنوش  پرویز 

 .  آیدوزیع، خیاط باشی، و ... به دید میت

ژانرهای شعر و رمان و  نکته برانگیز دیگر، حضور  ی توجه 

داستان کوتاه و داستانک و خاطره است در کتابی که ژانر  

کند. اعتراف  در عنوانِ آن خودنمائی می  »ادبیات داستانی«

پژوهش می در  نیز  من  که  تنگنا کنم  این  به  خود  های 

های  های مورد پژوهش چرا که بسیاری از موضوع  ام.برخورده

-ادبی در تبعید، از معبر چندین ژانر متفاوتِ ادبی عبور می

ام که وجوهای خود ناگزیر بودهکنند. من در جائی از جست

وجو« را هم به این وگو« و »پژوهش/ جستهای »گفتژانر

 البیرنت بیافزایم.  

 

نشریه سردبیر  حاضر  حال  در  سیف  الکترونیکیِ   یاسد 

شماره هر  که  است،  تبعید«  موضوع »آوای  یک  به  آن  ی 

شماره مثالً،  دارد.  اختصاص  تبعید«  معین  »آوای  ده  ی 

مختص داستان کوتاه، و نقد داستان کوتاه است.  شاید این  

تفکیک، نشانی باشد از تالش خود اسد سیف و یارانش برای 

 ش.  ی ژانرها در امر پژوهآمیزیجلوگیری از درهم
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 شیوا فرهمند راد 

 
 

 شوستاکوویچ و المیرا نظیرووا 
 

 آهنگساز بزرگ روس دمیتری شوستاکوویچ عشق  ی  درباره

آذربایجانی المیرا نظیرووا، و  نظیر  به پیانیست و آهنگساز بی

 . انگیز المیرا در سنفونی دهم شوستاکوویچنقش شگفت

 

 دو خاطره نخست  

 تهران   بود که آگهی تاالر رودکی   1355به گمانم در سال    -1

)یا   مسکو  فیالرمونیک  ارکستر  که  داد  ارکستر خبر  شاید 

دودار ورانیکا  خانم  رهبری  به  شوروی؟(  از  بود  وا  ادیگری 

Veronika Dudarova    پنجم  قرار است که سنفونی 

بالت   از  قطعه  چند  نیز  و  پیکر"شوستاکوویچ    "هفت 

قارایف را اجرا کند. این برای آهنگساز بزرگ آذربایجانی قارا  

نهایت با ارزش بود: نخستین و تنها زن رهبر رویدادی بیمن  

شناختم، قرار بود هم سنفونی  آن هنگام میارکستر که تا  

از همان   آن  سوم  بخش  که  را  هنگام  پنجم شوستاکوویچ 

تنهایی تنهاترین  دوست ِ  )»تنها  بود  در "هایم«  قطران 

از  527، صفحه  "عسل بالت قارایف را که (، و هم قطعاتی 

وا سنفونی پنجم  اهمه دوستش داشتم اجرا کند! دودار  آن

که در بروشور برنامه، نام  کرد، اما با آنرا بسیار خوب اجرا  

وا به جای آن ابودند، دوداررا نوشته  "هفت پیکر"قارایف و  

)بولرو از   ربطی را اجرا کردکلی دیگری از آهنگساز بیبه اثر 

پایان برنامه هر چه  موریس راول( ها  کف زدم )و خیلی. با 

گردد و اثر قارایف را اجرا کند،  روا باکردند( که دودارهمراهی  

کرد. چه  چیز دیگری اجرا  باز  گشت، اما  رسودی نداشت. او ب

)ارشاد آن موقع(   "وزارت اطالعات و جهانگردی"حیف! البد  

بود نامی و اثری از نخواسته دانم چه مرجع دیگری  یا چه می

 شنیده شود.  آذربایجان آن جا

اندک زمانی دیرتر خبردار شدیم که خانم المیرا نظیرووا   -2

آذربایجانی یک   تاالر  پیانیست سرشناس  پیانو در  رسیتال 

بزرگ دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد. در این برنامه نیز 

بود. اما آن شب نیز  قارایف گنجانده شدهاجرای آثاری از قارا  

یف، و راخمانینوف بیتهوفن، پراکوفینظیرووا آثاری از باخ،  

اجرا کرد، و سپس برخاست و رفت! پس قارایف چه شد؟!  

ی آذربایجان در پیشرفته نه، گویا قرار نبود نوای موسیقی  

که او  این تاالر نیز پژواک افکند. کف زدیم و کف زدیم تا آن

پشت پیانو نشست، و او که تا آن لحظه گشت،  ربه صحنه ب

لره سو بود، رو کرد به جمعیت و گفت: »کوچهسخنی نگفته

 میشم«!سپ

 

خواستم پر در آورم و  آه، چه زیبا گفت! چه زیبا گفت! می

بوسه و  اینبروم  که  لبانی  آن  بر  را  ای  بنشانم.  ها  گفت 

اختیار کف زدم، و جمعیت نیز! صدای هورا برخاست، و  بی

ی زیبای  ترانه   المیرا نظیرووا اینهنگامی که صداها خوابید،  

رشید   صدای  با  همه  آن  که  را  آذربایجانی  فولکلوریک 

شنیده   و بهبودوف  قدر  چه  نواخت.  تنها  پیانوی  با  بودیم، 

ای کمیاب روی نوارهای  ی زیبا را از صفحهچند بار این ترانه 

حتی   بودم.  داده  آن  و  این  به  و  بودم  کرده  ضبط  کاست 

https://3.bp.blogspot.com/-fNXuZ8vD99w/V9QtDm9zpfI/AAAAAAAADjA/-6l4Vka53dMmAnwyylDSNIEITP3q3nf0gCLcB/s1600/Elmira-Nazirova2.jpg


 15  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

1۸1 

 

کلمه که  نمیدوستانی  ترکی  ترانه   دانستندای  این  عاشق 

های  بودند و کاست آن را از من گرفته بودند. اشک بر گونه

 دیگر جاری بود.های گمانم خیلیمن و به

می چه  آهنگسازی و  شاگرد  نظیرووا  المیرا  که  دانستم 

آن   داشته.  او جای  در دل  و  بوده  روز شاید  شوستاکوویچ 

و   المیرا  خود  جز  دیگری  کس  نیز  هیچ  شوستاکوویچ 

شوستاکوویچ  نمی که  برای  نامهدانستند  عشق  از  پر  هایی 

 نوشته.المیرا می

 شوستاکوویچ و المیرا 

( که از 192۸  –  2014المیرای نوزده ساله )  1947در سال  

ای دست در باکو آوازهچیرهای  سالگی به عنوان نوازنده  14

تشویق به  آذربایجان  داشت،  بزرگ  عزیر   آهنگساز 

آموختن پیانو  بیکوف به کنسرواتوار مسکو رفت تا هم  اجیح

دمیتری   آهنگسازی  کالس  در  هم  و  دهد  ادامه  را 

شرکت کند. در این کالس  (  1906  –  1975شوستاکوویچ )

شاگرد   و  استاد  که  جوان   22بود  آشنا  سال  یکدیگر  با  تر 

 شدند.

همه بحرانی  با  شوستاکوویچ  هنگام  آن  در در  جانبه 

این کالس  دست به گریبان بود: چند ماه از آغاز زندگانیش 

ای نگذشته بود که حزب کمونیست اتحاد شوروی اعالمیه 

شوستاکوویچ و چندین آهنگساز دیگر  صادر کرد و در آن از  

دارای  و  ملودی«  »بدون  سنفونیک  آثار  ساختن  دلیل  به 

هارمونی »نتراشیده« انتقاد کردند و خواستار آن بودند که  

رهبر )استالین(، آثاری آوازی در ستایش از میهن، و  اینان  

بزرگ   سنفونی  شوستاکوویچ  بسرایند.  جنگ  قهرمانان  و 

کرد، پس  برای اجرای آن تمرین میچهارمش را که ارکستر  

گرفت و از فهرست آثار خود حذفش کرد )این اثر نخستین  

در   روزنامه  1961سال  بار  شد(.  تیخون اجرا  و  پراودا  ی 

  "العمرمادام"رئیس    Tikhon Khrennikovکوف  نیخرن 

کردن اتحادیه محکوم  در  مقاالتی  شوروی  آهنگسازان  ی 

دیگران  شیوه  و  شوستاکوویچ  آهنگسازی  کار  ی  نوشتند. 

در به تدریس  کار  از  را  شوستاکوویچ  که  رسید  جایی 

بسیاری از آشنایان پیشین کنسرواتوار مسکو اخراج کردند.  

می دوری  او  از  ترسشان  المیرا  از  تعریف  گزیدند.  نظیرووا 

جریان کنسرتی در تاالر بزرگ کنسرواتوار  است که در  کرده

در   صندلی  یک  روی  بر  او  پیرامون "خالء"مسکو،  که  ی 

های دورتر نشسته  شوستاکوویچ بود نشست. همه در صندلی

المیرا در نزدیکیش شد،  بودند. شوستاکوویچ متوجه حضور  

! همسر نخست ترسید؟«رو کرد به او و پرسید: »شما نمی

فرزندش نیز در آن هنگام بیمار بود شوستاکوویچ و مادر دو  

 و هفت سال دیرتر درگذشت.

 

دیمیتری   شوستاکوویچ،  سوم  همسر  سوپینسکایا  ایرینا  چپ:  از 

 شوستاکوویچ، قارا قارایف 

 

ازدواج کرد و به باکو بازگشت، و دل    194۸المیرا در سال  

شوستاکوویچ دو شاگرد  برد. اما  شوستاکوویچ را نیز با خود  

نام به  حاجیفعال  جؤودت  و  قارایف  قارا  باکو  های  در  یف 

پشتیبانی از آنان و شنیدن آثارشان، مرتب به  داشت و برای  

باکو  در    1952کرد. او از جمله دو بار در سال  باکو سفر می

بود: بار نخست برای شرکت در کنسرتی از آثار خودش، و  

برای   دوم  بالت  بار  قارایف.   "پیکرهفت  "تماشای  قارا  اثر 

المیرا نیز بارها برای شرکت در رویدادهای هنری و از جمله  

و  رسیتال  پیانو  سفر های  مسکو  به  خودش  آثار  اجرای 

کرد. در این سفرهای دوجانبه استاد و شاگرد به دیدار  می

با هم قدم میمیهم   مالر  رفتند،  بیتهوفن و  آثار  به  زدند، 

موسیقی و زندگی  ی مسائل گوناگون  دادند، دربارهمی  گوش

المیرا را برای  با هم بحث می کردند. شوستاکوویچ همواره 

کار  ادامه  میی  راهنمایی  و  تشویق  از  آهنگسازی  و  کرد، 

 گفت.های آثار خودش برای المیرا میطرح 

مارس   پنجم  در  استالین  مرگ  از  نخستین  1953پس   ،

نوشته شد.    1953به المیرا در آوریل  ی شوستاکوویچ  نامه

https://4.bp.blogspot.com/-I5BuKUyWrs4/UJvOXeroanI/AAAAAAAAAx4/NoRLm57VD5wCo9qYjvSjpug-C5CGqaXCQCPcB/s1600/Gara_Garayev,_Dmitri_Shostakovich,_Irina_Shostakovich.jpg
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ادامه داشت. شوستاکوویچ در    1956نگاری تا سال  این نامه

نامه درونیاین  از  نگرانیترین  ها  و  از  افکار  و  هایش 

فلسفیدغدغه میهای  المیرا  برای  همهاش  در  ی نوشت. 

و  نامه عالقه  المیرا ها  به  نسبت  که شوستاکوویچ  ستایشی 

می او  کرد،  احساس  قدردانی  و  عمیق  احترام  با  از همراه 

زند. او به  های المیرا موج میای و موفقیتهای حرفهتوانایی

المیرا  کوشید که عشق  ی خود میشیوه  به  را نسبت  خود 

نامه  در  جمله  از  کند.  تاریخ  ابراز  به   1953ژوئن    21ای 

ی  اثر چایکوفسکی را برا  "گیننی آنهوگهیه"ای از اپرای  تکه

می  نقل  میالمیرا  آن  در  خواننده  که  »دوستت کند  گوید 

 دارم«! 

 

 المیرا در سنفونی دهم 

دسامبر   در  بار  نخستین  شوستاکوویچ  سنفونی  دهمین 

با    1953 اجرا شد و  لنینگراد و مسکو  استقبال گرم و  در 

پرشور شنوندگان رو به رو شد. از بخش دوم این سنفونی 

های  تنهایی در برنامهو خود بهاست  انگیز  که بسیار هیجان

میسالن گنجانده  جهان  سراسر  کنسرت  شود،  های 

اند و از جمله به  شناسان تفسیرهای گوناگونی کردهموسیقی

ساال از  وولکوف  نقل  ی  نویسنده  Solomon Volkovمون 

شهادت عنوان  با  شوستاکوویچ  ،  Testimony  نامهخاطرات 

می که  نقل  گفتکنند  بخش شوستاکوویچ  این  که  است  ه 

 است. "استالین مخوف"توصیف سیمای 

چه هیچ جای شک ندارد این است که شوستاکوویچ اما آن

فاش کرد که در  در دو نامه برای المیرا    1953در ماه اوت  

طول سرودن بخش سوم سنفونی دهمش همواره به فکر او 

های موسیقی در آن را به شکل نوت بوده و حروف اول نام او  

است. او در واقع هم حروف اول نام خودش را به  نجاندهگ

، و هم نام المیرا را با ترکیبی از D-Es-C-Hهای  نوتشکل  

 E-A-E-D-A( ،Eها به شکل  های آلمانی و فرانسوی نوت نام

- La=A – E=Mi – Re=D - A)   در بخش سوم سنفونی

به روشنی با هورن تنها  نخست    "المیرا"کند.  بارها تکرار می

شود. این رمز را و دیرتر با گروه سازهای برنجی نواخته می

های  شناسان تا پیش از آن که المیرا نظیرووا نامهموسیقی

 بودند.شوستاکوویچ را علنی کند، کشف نکرده 

ماه استالین  اجرای سنفونی   ها پیش با آن که  از نخستین 

شنیدن این اثر  نیکوف پس از  بود، اما تیخون خرن دهم مرده

مقاله دیگر  از  بار  انتقاد  در  شوستاکوویچ    "فورمالیسم"ای 

 نوشت.

نامه وجود  نظیرووا با  المیرا  شوستاکوویچ،  مهر  ابراز  و  ها 

کرده عمیقی  تأکید  احترام  همواره  او  که  به  است  نسبت 

کرده و هرگز این فکر را به ذهن خود  س میاحسا  ستادشا

شوستاکوویچ با او چیزی فراتر از  ی  است که رابطه راه نداده

است، از جمله به این دلیل  ی استاد و شاگردی بودهرابطه 

 شوستاکوویچ هرگز به صراحت سخنی از عشق نگفت.که 

المیرا نظیرووا پس از فروپاشی شوروی به اسرائیل مهاجرت 

جا ماند.  ( در آن2014ژانویه    23تا پایان زندگانیش )  کرد و 

جا گذاشت،  او شاگردان فراوانی تربیت کرد و آثاری از خود به 

برای ارکستر سنفونیک، سه کنسرتو برای  از جمله اوورتور  

پره ارکستر،  و  واریاسیون پیانو  و  پیانو،  لودها  برای  هایی 

پیانو،  و  ویولونسل،  ویولون،  برای  چندین    سونات  تنظیم 

پیانو  ترانه  کنسرتوی  و  آذربایجانی،  فولکلوریک  روی ی 

 های عربی با همکاری فیکرت امیروف.تم

 

که ، به خانواده شوستاکوویچ  لمیراهای شوستاکوویچ به انامه

 است.برند سپرده شدهسر میدر امریکا به

 

*** 

 شنیدنی و خواندنی: 

ها را  ]کوچه "شممیلره سو سپکوچه "پیش از هر چیز، 

خاک نباشد![: با  آید گرد و ام / تا یار که میپاشی کردهآب 

  :صدای رشید بهبودوف

lPGM97WhU15https://youtu.be/ 
و با پیانوی تنها:  

GBg4rR7Iy3https://youtu.be/m 
 

 شوستاکوویچ: 

ی او:  درباره

https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_S
hostakovich  

(:  "استالین مخوف"از سنفونی دهم )بخش دوم 

ljZhzNsc7U1https://youtu.be/ 

https://youtu.be/15WhU97lPGM
https://youtu.be/m3Iy7rR4GBg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostakovich
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostakovich
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostakovich
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostakovich
https://youtu.be/1U7ljZhzNsc
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(: )اجرای خوب( "المیرا"بخش سوم از سنفونی دهم )

ItYnU92Xh3https://youtu.be/h 
، اما با تصویر ارکستر، که دو تکه  "چکشی"رای کمی )اج

 /LTGNZrkcDQ2https://youtu.beاست( شده

 

 انگلیسی: های شوستاکوویچ به المیرا، بهی نامهدرباره

http://www.azer.com/aiweb/categories
1_articles/111_folder/111magazine/ai/

____________________.____11 

 

 المیرا نظیرووا: 

(:  ، آلمانی و ارمنیی او )به ترکی آذربایجانی درباره

https://az.wikipedia.org/wiki/Elmira_N
zirova9%99%C  

 SwDs-4CRs5https://youtu.be/Cلود: دو پره

نوازد:  از خود را میچند ماه پیش از مرگ اثری 

IdJApo6daw1https://youtu.be/ 
سونات برای ویولونسل و پیانو:  

_Uxc5IGG-https://youtu.be/Hj 
امیروف(:   های عربی )باکنسرتوی پیانو روی تم

AYaLg4N2https://youtu.be/Vwj 
 

 قارا قارایف: 

ی او:  درباره

https://en.wikipedia.org/wiki/Gara_Gar
ayev  

  lE5https://youtu.be/DruufjEfرقص: دو 

:  "هفت پیکر"سوئیت از بالت 

WcHJg7https://youtu.be/VTgkq 
 

: یفجؤودت حاجی ی درباره

https://en.wikipedia.org/wiki/Jovdat_H
ajiyev 

 
 

https://youtu.be/h3Xh92ItYnU
https://youtu.be/2LTGNZrkcDQ
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai111_folder/111_articles/111_shostokovich_elmira.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai111_folder/111_articles/111_shostokovich_elmira.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai111_folder/111_articles/111_shostokovich_elmira.html
https://az.wikipedia.org/wiki/Elmira_N%C9%99zirova
https://az.wikipedia.org/wiki/Elmira_N%C9%99zirova
https://youtu.be/C5CRs4-SwDs
https://youtu.be/1daw6IdJApo
https://youtu.be/Hj-IGG5_Uxc
https://youtu.be/Vwj2N4AYaLg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gara_Garayev
https://en.wikipedia.org/wiki/Gara_Garayev
https://en.wikipedia.org/wiki/Gara_Garayev
https://en.wikipedia.org/wiki/Gara_Garayev
https://youtu.be/DruufjEf5lE
https://youtu.be/VTgkq7WcHJg
https://en.wikipedia.org/wiki/Jovdat_Hajiyev
https://en.wikipedia.org/wiki/Jovdat_Hajiyev
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 مهرک کمالی 

 
 خودت را با خودت مواجه نکن 

 

ایم خواست همیشگی حکومت برای ما که ایران زندگی کرده

مان با آن بود و این محقق نشد اال  تئوکراتیک، کنار آمدن

ی اصالح طلبان. آنها بودند که  بعد از دوم خرداد و به واسطه

کوشیدند مخالفان سرسخت را نرم کنند و موفق هم شدند.  

توانید کار کنید.  کمی کنار بیایید به جایش می» :گفتندمی

بت بزرگ را نادیده بگیرید و درباره اش حرف نزنید و زیر 

گفتند: »با کمک کردن به حذف  « می.جلو برویدما    یسایه

می  خودتان، منزوی  اینفقط  بدون  اثری  شوید  جایی  که 

این دههبگذارید.«  در  من  زندگی  که  بود  با  طور  هفتاد  ی 

ی  امید به کارکردن بیشتر و کمک به کشور رقم خورد. مغازه

کردم، برایم تنگ بود.  کوچک سازفروشی که در آن کار می

ر تصمیم گرفتم حسابی درس بخوانم،  از سال هفتاد و چها

زاده  کنکور بدهم و به دانشگاه بروم. مشکل این بود که بهایی

بودم. فرم کنکور ستون مذهب داشت. زدم مسلمان و ثبت 

 نام کردم.    

  - نوروز هفتاد و پنج بود که پروانه   گرماگرم درس خواندنم،

نوروز   از تهران آمد شیراز. آن نوروز بهترین  -دوست خواهرم  

تمام عمرم شد. دل به پروانه دادم و عزمم را جزم کردم که  

دانشگاه تهران قبول بشوم تا بتوانم به او نزدیک باشم. کنکور 

رشته پنج،  و  هفتاد  جامعهسال  تهران ی  دانشگاه  شناسی 

 قبول شدم.  

سال هفتاد و پنج که وارد دانشگاه شدم، سی و یک ساله  

ه بساط گزینش دوره لیسانس  شد کبودم و یکی دو سالی می

را برچیده بودند. رد شدن در گزینش، دلیل اصلی دانشگاه  

ام را  عشق پروانه هم انگیزه  نرفتنم تا سی و یک سالگی بود.

دوچندان کرده بود. رفتنم به دانشگاه اما بدون مشکل هم  

در    نبود، کنکور  شدگان  قبول  میان  در  اسمم  که  این  با 

نمی  بود،  آمده  کنم.   روزنامه  نام  ثبت  وقت  هیچ  گذاشتند 

رسما اعالم نکردند چرا، اما تقریبا مطمئن بودم که مشکل  

ی علوم اجتماعی  در دانشکده  زاده بودن من است.در بهایی

از   بود  استادی  بودم،  قبول شده  تهران، جایی که  دانشگاه 

وقتی قبول شدم،  زاده بود.  خویشانمان که مثل خودم بهایی

دانشکد  او تحقیقات استاد  و  مطالعات  موسسه  رئیس  و  ه 

از او یاری خواستم. کمکم کرد و ریش گرو  اجتماعی بود.  

این تا  کردم.  نام  ثبت  و  نگذارم  گذاشت  بودم  توانسته  جا 

حذفم کنند. هم او و هم دوستان شیرازم به من گفتند تا  

دانم پنهان کنم. گفتند هر چه توانم چیزهایی را که میمی

ناداناحمق  و  میتر  اذیت  کمتر  بیایی،  نظر  به  و تر  شوی 

کمتر  آدم هم  اسالمی  انجمن  و  دانشگاه  حراست  های 

 شوند.  مزاحمت می

فوق   برای  که  نه  و  هفتاد  سال  کردم.  تمام  را  لیسانس 

لیسانس قبول شدم، قبل از ثبت نام گزینش مرا خواست. 

نیستی.   بهایی  کن  ثابت  که  همیشگی  داستان   همان 

 چطور؟  -

 .  یزنامه بنویس که بهایی نیستدر رو -

به خودم قول داده بودم که این کار را هرگز نکنم و نکردم.  

به جایش، استشهادی از اقوام و آشنایان مسلمان مبنی بر  

این که مسلمان هستم گرفتم و تحویل گزینش دادم. صرف  

اما   بود.  سنگین  خیلی  برایم  بودن  مسلمان  به  اعتراف 

دلدار طلبم  اصالح  در  دوستان  نیست؛  مهم  که  دادند  یم 

لیسانس   فوق  با  و  دانشگاه  در  توانی  می  که  کاری  مقابل 

بکنی، این اعتراف مصلحتی نباید ناراحتت کند. خودم هم  

باور کرده بودم که مهم نیست، فقط چیزی که خیلی آزارم 

می داد این بود که هیچ وقت هیچ یک از دوستان مسلمان  

ه نمی شدند که بخواهند  و مسلمان تبارم با وضعیتی مواج

به رغم میل خودشان اعترافی بکنند. با این حال به خودم  

گفتم این جا را کوتاه می آیم تا بتوانم بهتر و با صدای بلندتر  
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اند کردم خواسته باز هم احساس می  .حرف بزنم و کار کنم

 ام مانعشان شوم. حذفم کنند و باز موفق شده

تحصیلی   از شروع سال  ماهی  که    ۸0-79دو  بود  گذشته 

فهمیدم سازمان تامین اجتماعی برای معاونت برنامه ریزی  

استان ها متخصص جامعه شناسی استخدام می کند.  امور  

کردم رفتم.و  شدم،  پذیرفته    ، اقدام  کار  سالی    سر  یک 

مان رسید.  آزمایشی بودیم و سال دوم اجازه استخدام دائم

بود و    تازه تاسیس شده   استان ها امور  معاونت برنامه ریزی  

. بعد از طی مراحل جدید بودند  من مثل  ی کارکنانش  همه

مصاحبه عقیدتی و اصول و فروع دین و نماز و روزه و آداب  

م همه رسید به جز  تغسیل و استبراء و تدفین، اجازه استخدا

من. روزی گزینش مرا خواست. رفتم. گفتند اگر می خواهی  

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اعالم  باید  رسمی بشوی  

باید  حتما  و  نیستی  بهایی    یضاله  یفرقه"عبارت    کنی 

پیش    "بهاییت و مضطرب،  پریشان  بگنجانی.  متنت  در  را 

ای ثبت نامم هم  همان استاد قوم و خویشمان رفتم که بر

بود. شدیدا از    زاده بهایی  خودمکه مثل    کمکم کرده بود.همو

اعالم در روزنامه منعم کرد. گفت خودت را با خودت مواجه  

خواستم. قبول نکردم. تعلیقم  نکن. خودم هم همین را می

 .رفتم و حقوقم هم قطع شدکردند، نباید سر کار می

استخدام موقتم در خیلی ناراحت بودم. در یک سالی که از  

سازمان تامین اجتماعی می گذشت، کارهایی را شروع کرده  

توانست نتایج خوبی برای بیمه شدگان داشته  بودیم که می

بودیم و می تیم خوبی  ادامه بدهم.  باشد.  را  خواستم کارم 

دیر  تازه به دنیا آمده بود.    هم   بودم، پسرمشده  بیکار  حاال  

دوباره  .  بمانموت روزانه هم در  برای اجاره خانه و قنبود که  

ته دلم    ،اما  . این بار،که راهنماییم کند  استادم  رفتم پیش

برعکس،    .می خواستم به من بگوید با گزینش کنار بیایم

استدالل کن که پدر و مادرم اگر اسم  "گفت کنار نیا. گفت 

و عکس و تبری نامه ام از بهاییت را در روزنامه ببینند یا  

گوید سکته می کنند. بگو طبق حدیث نبوی کسی به آنها ب 

تبعیت از و احترام به پدر و مادر مهم است حتی اگر کافر  

آمد.    "باشند. می  نظرم  به  انگارانه  ساده  کمی  استداللش 

خودت را "  ه بودگفت قبال هم اصل حرفش اما همان بود که  

با خودت مواجه نکن. اینها کارشان این است که تو را در  

ش خودت  دهندزندان  را   "کنجه  زندان  این  خودش  انگار 

 .کشیده باشد

دوستان اصالح طلب که فهمیدند کوشیدند راهی پیدا کنند.  

با یک نماینده مجلس مشورت کردند و او با گزینش تامین  

ای پیدا  اجتماعی تماس گرفت و وساطت کرد تا راه میانه

مرا   قوس،  و  کش  ماهی  سه  دو  از  پس  سرانجام  شود. 

خواستند و به من گفتند به جای اعالم علنی در روزنامه،  

میمی اختیارم  در  که  رسمی  سربرگی  در  گذاشتند  توانم 

اعالم کنم بهایی نیستم. گفتند که این متن در پرونده من  

مخفی خواهد ماند و هیچگاه منتشر نخواهد شد. گفتند با  

شوی اما نوشتن این متن، در همین رده شغلی استخدام می

مقامهیچگاه   به  ارتقاء  باال حق  و  نخواهی    ترهای مدیریتی 

و   گرفتم  اجازه  ازشان  و  گفتم  مادرم  و  پدر  به  داشت. 

 .ی گزینش را پذیرفتمخواسته 

روز موعود پشت میزی نشستم و در متنی بدون یک کلمه  

اهانت نوشتم که بهایی نیستم و آیین بهایی را قبول ندارم.  

مشکل داشتند.    "آیین بهایی "ی  همتن را برگرداندند. با کلم

. متن را برگرداندند. با کلمه  "بهاییت"تصحیح کردم. نوشتم  

از   "بهاییت"ی   خواستند  من  از  مستقیم  داشتند.  مشکل 

وگرنه    "بهاییت   یضاله  یفرقه"عبارت   کنم  استفاده 

استخدام نخواهم شد. دوباره به من قول دادند که متن هرگز  

اگر   گفتند  نشود.  کسی  منتشر  نگویی،  جایی  خودت 

ای. نپذیرفتم و گزینش  فهمد تو چه چیزی اینجا نوشتهنمی

 .را ترک کردم

باز با دوستان اصالح طلبم و آن وکیل مجلس مشورت کردم. 

خواسته  بود  خواسته  دوباره  گزینش  از  گویا  را وکیل  شان 

نمی بودند  گفته  و  کنند  قانون  تعدیل  مطابق  و  خواهیم 

نمی کنار  گزینش  گفتند  من  به  وکیل  و  دوستان  توانیم. 

گفتند می»  :بیایم.  که  ارزش  کمکی  بکنی  کشور  به  توانی 

و  نیرو  از  را  لجبازی، مملکت  با  است  دارد و حیف  زیادی 

به    «دانش خودت محروم کنی. بیکاری،  پنج ماهی  از  بعد 

تشکیالت   عضو  هیچگاه  که  نوشتم  و  رفتم   ی فرقه"اکراه 

ه ام. پیش از ظهر بود که متن را نوشتم  نبود "بهایی  یضاله

و تحویلشان دادم و بیرون زدم. همان لحظه پشیمان شدم.  
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را  متن  بودم چون کسی  کرده  فکر  که  آمد  بدم  خودم  از 

 مجاز هستم آن را بنویسم.  نخواهد دید، 

تا   پیاده  آنجا  از  بود.  اللهی  حبیب  خیابان  در  دفترشان 

رف آریاشهر  دوم  فلکه  تا  و  را ستارخان  میدان  شمال  تم. 

گرفتم و به پونک رسیدم. دوباره برگشتم آریاشهر و غرب و  

بلوار فردوس را تا آخر رفتم و برگشتم. مردم در رفت و آمد  

می خرید  میبودند،  حرف  میکردند،  و  خندیدند.  زدند 

توانست مرا به  ازدحام جمعیت حوالی فلکه اول آریاشهر نمی

بکشد خود  نمی  .کام  شد.  برگردم.  خواشب  خانه  به  ستم 

کردهنمی چه  بگویم  پروانه  به  نمیخواستم  به  ام.  توانستم 

خواستم خودم را تبرئه کنم.  روی پدر و مادرم نگاه کنم. نمی

ی »یا  کردم که چرا به منطق کاسبکارانهخودم را لعنت می

 تن داده بودم.   حذف یا توبه«

نرفتم. به خودم گفتم  ی استخدامم رسید.  دو هفته بعد، نامه

خودت  هم  عمرت  باقی  بودی،  خودت  سال  هشت  و  سی 

باش. عطای کار کردن دولتی را به لقایش بخشیدم و دیگر  

هایش نگشتم. در  هیچ وقت گرد حکومت و ادارات و سازمان

این اعتقاد راسخ شدم که یک قدم عقب نشستن، مرا درگیر  

ه اشتباه کردم  خودم می کند. این اولین و آخرین باری بود ک

به  خواستم  مبادلهو  اعتقادم  بودم  رغم  کرده  فکر  بکنم.  ای 

به حکومت سرکوبگر بدهم و در    امتیازیتوانم  زرنگم و می

نه تنها حذف نشوم که امکان مشارکت اجتماعی و  برابرش  

به  زود فهمیدم اگر ادامه بدهم،  سیاسی هم داشته باشم. اما  

عادت می کنم  .  کنممی  عادتمنطق کاسبکارانه و توجیه آن  

به تن دادن به حکومت توتالیتر که هدفش خالی کردن من  

 .از خودم است
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 رضا مقصدی 

 
 

 .به عزیز ِشورانگیزم زنده نام : محمد عاصمی

......................................... 

این نامه،  از نخستین نامه یی که برایت خط کردم تا 

سالهای زیادی می گذرد. سالهایی که از زخم وُ زنجیر. 

ازفرازوُ فرود ِ عاطفه های سربلند. از پیروزی های نه  

چندان دلخواه، از شکست های استخوان سوز ِ جانکاه. از  

 .غم ِ غریب ِ غربت گذر کرده اند

 

امروز که به حیرت، به سالهای رفته، درمی نگرم ازآن نامه  

 "ا این نامه، و از نخستین شعری که از من دری نخست ت

چاپ کرده یی چهل سال می گذرد. یادت می    "مجله کاوه 

 .آید؟ گمان نمی کنم

خوب یادم نیست نخستین بار کِی ودر کجا با نامت آشنا  

شده ام. اما این را می دانم که آشنایی با نامت، همزمان با  

در   انسانی  های  آتش ِعاطفه  گرفتن ِ  است.  زبانه  بوده  من 

تا هنوز درمن، دامن    -دیروز ِ دور دست  - آتشی که از دیروز

است  .گستر 

یادم هست در آن سالها به جستجوی نام وُ نشانه ات و نام  

را با شوقی    32هایی از این دست، نشریات ِ پیش از مرداد  

سرشار ورق می زدم تا مگر رد ِ پایی از تو و کسانی چون تو 

.شاید نسیم ِطراوتی تازه، به جوانه های  را در آن ها بیابم  

 .جانم بنشیند و پائیز وُ بی برگی، از میان برخیزد

با   کتابی کوچک  یافتم.  ترا  »سیماجان«  تا  بود  وُ  بود  این 

عاطفه های بزرگ. که همواره همراهم بود و وقت وُ بی وقت.  

در خانه وُ مدرسه. در کوچه وُ بازار، در محفل های دوستانه  

ی شد. و با هم، دستادست وُ مست از کوچه باغ  گشوده م

های عاطفه های ُپرشور، از نور، از غرور، عبور می کردیم و  

سوز ِ شعله های پنهان ِ جان    -تازه  -تازه   -من از زبان آن  

آرام پا به گُستره ی این دنیای شگفت    -را می شناختم وُ آرام

 .می گذاشتم

 

سر مستی ست اما  هر چند دوران جوانی، زمان ِ شادی وُ  

من این دوره را به شادمانی وُ سر مستی، سپری نکرده ام. 

بار ننشسته،  به  آرزوهای  بدانم ،وارث ِ  آنکه خود  شاید بی 

غرورهای شکسته و عاطفه های آتش گرفته بوده ام. وگر نه 

شوخی  از  رنگی  چه  هر  که  جوانسالی  در  نداشت  دلیلی 

دارد ب  "سیماجان"وُشنگی  مرا  آنگونه  وُ  ات  دلخستگی  ه 

های   انسان  از  که  آنجا  و  باشد  داشته  دنبال  به  شیدایی، 

دلخواه، از آه، از تب وُ تاب های شورانگیز سخن می گفت  

 .آتش به جان ِ جوان ِ من در افکنَدَ 

 

ات تا کِی با من بود و در چه   "سیماجان"خوب یادم نیست  

هنگام، سیمای صمیمانه اش در گردوُغبار ِسالهای حادثه،  

 .پنهان گشت

در   جوانانه  که خشم ِ خروشان ِ  وقتی  آورم  یاد می  به  اما 

دیوار "زبان وُ زندگی ِ ما راه یافت و فریاد های سیلواره ی ما  

 - نمی دانست و هر چه را از زشت وُ زیبا  "یا سیم ِ خاردار

می سوخت وُ خاکستر   -هر چند صادقانه اما گیج وُ گنُگ  

پذیر ِآن نیز ازچشمهای   "ف انعطا"می کرد یکچند، چهره ی  

 .ما پنهان ماند

هر گاه در فاصله ی دو    - و به یقین کسانی دیگر  -اما من

خشمفریاد ِ حادثه بار، کمر راست می کردیم ،چهره ی ُپر  

ی   به  "اسیم"عاطفه  تاریک،  هیاهوی  آنهمه  میان ِ  از  یت 

روشنی بر ما می تابید و از دوردست، دستی به دوستی، به  

 .کان می دادجانب ِ ما ت

 

 دل  که  –برای من، برای نسل من  "سیماجان "اگر بگویم: 
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  عاطفه ِپرشور   ِحضور   ِلحاظ  به  -بود  بسته  آبی   آرزوهای  به

 !کن باور بود،  عطفی ی نقطه  زمان آن آن، در ناب های

 

وگرنه    "سیماجان!" باشند  محدود  نباید  بشری  آرزوهای 

خواهند پوسید وُ خاکستر خواهند شد. جلوی سیل را نمی  

توان گرفت. صدای توفان را نمی توان پوشاند وبرعشقها ی  

بزرگ وُپاک نمی توان سدی بست ولواینکه این سد از خون  

از خاکستر شان نیزبه وجود خواهند   آتش باشد .آرزوها  وُ 

 . "آمد

 

های تو به ققنوس ِ افسانه یی شباهت می بردند که از  آرزو 

درون ِ خاکسترشان دو باره و هزار باره سر بر می آوردند وُ  

بال می گشودند. برای دلی که حضور ِ خورشیدی در خشان 

را به انتظار نشسته بود انگار هیچ چیزی مطمئن تر از آرزوها 

این دست،  تابناک نبود. می دانستم آرزوهایی از    ی پاک وُ 

ی   شایسته  زیبا  چیز  هر  و  زیباست  وُ  استوار  گاهی  تکیه 

 .دلباختن است

 : " انیم "به گفته ی هموالیتی ِ ارجمندت

 آنکه نشناخته زیبایی را "

 ".نیست زیبایی، در هیچ کجاش

با چنین معیاری از زیستن بود که آرزومندانه ،پای در راهی  

که برای جامعه  گذاشتم که زندگی را نه تنها برای خویش بل

ی بشری زیبا می خواستم وُ می خواهم و با همه ی آواری  

باورم براین  نیز  هنوز  شد  ریخته  جهانم  وُ  جان  بر  :    که 

معنا می بخشد و    ،داشتن ِآرزوهایی از این دست، به زندگی

هستی را از مفاهیم انسانی، سر شار خواهد کرد و گرنه به 

 :گفته ی سعدی

 ."تر وُ میان ِ آدمیچه میان ِ نقش ِ دیوا"

هر   لنگرود  وُ  الهیجان  خاکستری ِ  هوای  در  سالها  آن  در 

با جانم ورق    -روشن و تابناک   -صفحه یی از »سیماجان«

می خورد چندانکه زمزمه های زالل آن، جان ِ جوانم را با  

چونان   و  زد  می  پایدار  پیوندی  انسانی،  های  عطر ِعاطفه 

ن ِ کارزار های غمگین ِ  مرا از میدا،جوشنی اطمینان آفرین  

زمانه، گذر می داد وتب وُ تاب های درونت را به تب وُتاب  

 .های درونم می پیوست

تب کرده ام. گرمای سوزنده یی از درونم شعله می کشد.  "

غیر از تب، آتش ِ دیگری نیز در جویبار ِ کبود ِ شریان هایم  

ن  می لغزد. این آتشی است که اسم آن را غم گذاشته ام. ای

غم،سالها ست که درونم را می کاود وُ به هستی ِ ُپر ما جرایم  

می  اش  استخوانی  دردست  را  پیکرم  اندازدو  می  چنگ 

گدازد می  مرا  که  ،سالهاست  تبِ  این   .فشارد. 

تب عشق، به هر چه زیباست، به هر چه خوب وُ به هر چه  

دریا   یک  که   » سیماجان  دانی»  می  تو خوب  است.  پاک 

 ."ریایی که طغیان خواهد کرداشک وُ رنجم. د

 

ومن که تنها چند صدا با بندر» چمخاله « و موجهای سر  

دریای   آن  طغیان ِ  مُستعار ِ  معنای ِ  داشتم  فاصله  بلندش 

به دریای طغیانی    -درخیال  -درون را در می یافتم و خود را

 :ات می انداختم وبه زمزمه با خود می خواندم

 

 نگیریم ما زنده از آنیم که آرام 

 .موجیم که آسودگی ِ ما عدم ِ ماست

ترا به تنهایی، نماد ِ ابر ِدنباله دار ِ یک نسل می شناختم با  

اش بارانی  سرنوشت ِ  وُ  سرشت  ی   .همه 

هر چند همچون مظاهر ِ زنده ی زندگی، زمینی بودی اما  

انگار آسمان، بار ِ امانتی را بردوش ِ استوارت گذاشته بود تا 

ن میان، ترا از برداشتن بار دیگران نیز اِبایی  جایی که در ای

 :نبود. به یقین، معنای مهربان ِ شعر» نیما « بر تو می تا بید

 

 . "ماهمه، بار به دوشان ِ همیم"

نه آتشم، ونه اشکم. سیاهی ِ اندوهم که بسان ِ    "سیماجان!"

رگبار هایم   زیر ِ  آنسان که دیده یی  بارم و  تیره می  ابری 

سرخی ِ گلهای عشق را می پرورانم... تو خوب می دانی که  

من هرگز جز با خنده های اشکِ، نخندیده ام ولی همیشه 

م  لبخندی بوده ام که با فروتنی بسیار لبها را بوسیده ام. دل

می خواست یک نت ِ موسیقی باشم و در هر قلبی آشیان 

 "کنم و بدانم که چگونه باید بلرزانم
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آئینه   ن ِدرآن سالها از آمیخت  "همه ی لرزش دست وُدلم "

وارم با معنای مهربان ِ مفاهیمی از این دست بود وبی شک  

آن  ی  شیفته  های  برجان  دلخواهت  موسیقی ِ  نت ِ  آن 

ی  به  نیز  هنوز  استروزگار  مانده   .ادگار 

اندوه ِ سیاه ِ تنهایی های تو دست از سرم برنمی داشت ومرا 

همسایه ی دیوار به دیوار ِ تنهایی های دامنه دار تو می کرد  

و   گذاشت  ترمی  سرد  های  پاسخ  سردم  های  وبرسئوال 

نمیدانستم درد ِ تنهایی های تو از چیست؟ یا از کیست؟ اما  

 سیاهی دچار آمدم دانستم  زمانی که خود به چنین اندوه ِ

گفته   نا  رازی  تو،  های  تنهایی  رندانه ،در  که  بود  خفته 

خلوت ِ   در  شاید  و  افکنی  بر  سیمایش  از  پرده  نخواستی 

 :خاموش ِ خویش بار ها گفته باشی 

 

 "که من آن راز، توان دیدن وُ گفتن نتوان"

حق با توست من همیشه تنهایم. اما تنهایی    "!سیماجان "

تنها نیستند. دردنیای تنهایی خود شور وُ غوغایی  های من  

د زاید.  می  توفان  خاموشی،  وُ  سکوت  این  ابرهای    ردارم. 

ابر   ها  وُبرق می خندد. من هم مدت  غرٌد  رعد می  سیاه، 

درهم است. اما تو خوب   آلودم. آسمان اندیشه ام گرفته وُ

باریدن،   از  پس  و  بارید  خواهد  آسمان  این  که  دانی  می 

رخ عشق وُ امید را خواهد رویاند. آسمان اندیشه  گلهای س

 .ام خلق می کند وُمی آفریند. ابراست و می بارد

 !بخند! بخندیم "! سیماجان"

به   را  تنهایی  و  درخشان ساخت  باید  را  تاریک  زیرا شب ِ 

 . "غوغایی شورانگیز بدل کرد

اجرای انگیز،  شور  غوغای  آن  های  جلوه  از  یکی   "آیا 

ُپ"د ِکلمه با صدای    "اشک هنر پیشه  "ر ماجرایت:ی شعر 

هوش رُبای ِ شاهین سرکیسیان نبود که نسل ما را به نوعی  

 مُبتالی خویش کرده بود؟ 

شعری که شهر به شهر دست به دست وُ سینه به سینه ورق  

می خورد و ساعات ِ انشاء مدرسه ها را از عطر ِعاطفه های  

 سر بلند خویش ،می آکند؟ 

زمان می خوابانم  تا جایی که هنوز وقت دیوار ِ  به  ی گوش 

سیما  "از الهیجان وصدای صمیمی ِ   "فریده"صدای فریبای  

 :از لنگرود به گوش می رسد "

 گریم تمام شده بود "

 هنرپیشه، آماده ی رفتن به صحنه بود

 ."خبر مرگ ِ کودکش را شنید

یک   "مظهر ِدردهای عمیق وُ سوزان ِ"آری، این نامه ها که 

به   است  بودنسل  یافته  انتقال  دیگر   .نسلی 

نسلی که دست افشان وُ پای کوبان می رفت تا کام یابی ها  

وُ نا کامی ها، یأس ها وُ امیدهای تازه یی را خود به تجربه 

بنشیند. نسلی که باران وُ عشق را دوست می داشت و از بی  

به "باری وُ بی برگی، بیزار بود و دریگانگی های شورانگیز  

طلسم ِ  "و    "نه به زخم ِ صد خنجر  "می مُرد    "یکی آری

 ."دروازه اش کالم ِ کوچک دوستی بود

درخشان ِ   جان    "سطرهای  خاطر   "سیما  به  معموالً  را 

برزبانم    -به رمزوُراز  -داشتم و گهگاه اینجا وُ آنجا از سر ِ نیاز

جاری می شد. اما نمیدانم چرا این سطر که آغازگر ِ یکی از  

 :بیش از همه ،ترجیع بند ِ گفتاریم شده بودنامه هایت بود 

 . "ناچار روزی باز خواهند گشت ،آنها که گریختند"

  "گریختن"باید اقرار کنم در آن زمان به مفهوم ِ درد ناک ِ  

توجه یی عمیق نداشتم. یعنی نمیدانستم در این کالم، تا  

چه مایه، معنا منزل کرده است. تنها اندوه ِ شاعرانه یی که  

ای احساسم در  بود، خیمه در  کرده  ن سطر ِغمگنانه، خانه 

 .می زد

در   ها  بعد  چند  های  "گریختن"هر  کندن  دل  رنج ِ   ،

ناخواسته از یار وُدیار را به درستی در یافتم اما بی توجه به 

شوخی ِ تلخ ِسر نوشت ،هرگز گمان نمی کردم  بازی ِ چرخ وُ

  حنجره   با  –این وارثان ِ سالهای سوخته    -یک روز نسل من

 :با خود به زمزمه بنشیند پیش، نسل از تر تلخ  یی

 ."آنها که گریختند ،نا چار روزی باز خواهند گشت"

 2/2/2009 کلن -آلمان

 

نام مجموعه ی نامه های محمد عاصمی   "سیماجان"*

امید " یپنجاه سال پیش نخست در مجلهبیش ازاست که 
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یاد محمود نشر یافت و پس از آن به کوشش زنده  "ایران

 .تفضلی به صورت کتاب جیبی منتشر شد

 

  1916را سید حسن تفی زاده در سال  "کاوه  "مجله ی  *

نزدیک    ،میالدی در برلین بنیاد گذاشت وسپس این مجله

یاد محمد عاصمی در مونیخ    50به   سال به کوشش زنده 

 .انتشار یافت

 عکس :محمد عاصمی ورضا مقصدی

 
 ریخت ریخت/ وز نوش لبش چشمه حیوان میاز کفر سر زلف وی ایمان می

ریخت )ابوسعید  رفت/ وز خاک قدمش جان میچون کبک خرامنده به صد رعنایی می

 ابوالخیر( 

 1367سانتیمتر/  3۸در  25)این عکس قسمتی از اثر است( پالکا روی مقوا/ نام اثر: زن 
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 نسیم خاکسار 

 
های عمومی به  حرمت گذاری به گشایش کتابخانه

 ۸زبان فارسی در تبعید 
 

)متن گفتاری کوتاه در شهر ماینز،  به مناسیت گشایش  

کتابخانه عمومی شهر ماینس،   بخش ادبیات فارسی در 

 (1991ژوئن  1۸

 

 خانم ها، آقایان و دوستان عزیز

خواندن   از  پیش  شما،  با  بودن  از  خوشحالی  ابراز  با 

فارسی را   از خودم،  گشایش بخش کتابهای  داستانی 

کتابخانه دوستان  در  شما  به  ماینز  شهر  عمومی  ی 

هموطن و دوستان آلمانی حضور در این برنامه تبریک  

گویم. با توجه به اقامت اجباری ما ایرانیان در خارج  یم

این نخستین   این دهه اخیر، شاید  از کشور، در طول 

ی عمومی در یک شهر  نیست که بخشی از  کتابخانه

آن به کتابهای فارسی اختصاص دارد، اما  این نخسیتن  

باری است که من به عنوان یک نویسنده ایرانی برای  

چ گشایش  در  کتابخانهسخنرانی  شرکت  نین  هایی 

لحظه  می این  در  شما،  میان  و  جا  دراین  بودن  کنم. 

یکجور شادی در قلبم جاری کرده است. رسیدن به این  

نتیجه و به این فکر، که باید در حفظ زبان فارسی در  

 
زنده  - ۸ مرگ  یادداشت  در سالگرد  این  او  یاد  به  و  ربوبی  محمد  یاد 

 شود.منتشر می

این دوران در تبعید کوشید، زبانی که در طول تاریخ  

ایران ما  و  پیوند  اهمیت در حفظ هویت  با  یان  نقشی 

 باهم داشته است، خود، گوهر این شادی است.

پناهنده بودن، یکجور اندوه ناگزیری را گاه و بیگاه در  

و   یکی   ، همانا  اندوه  این  و  کند  می  لبریز  وجودمان 

همیشه، دوربودن از سرزمینمان ایران است. سرزمینی  

که اگر درست گفته باشم نخستین چهره آشنایش را  

 بینیم. در آینه زبان فارسی می

می خیابانی  آشنا  از  صدایی  شیندن  با  گذریم، 

شود. مادری دختر کوچکش را به  گوشهایمان سیخ می

کند. دوستی، دوستی را  و،،، بعد  زبان فارسی صدا می

واژه آوای  با  شنیدهما  که  ذهن  هایی  در  سفری  ایم 

کنیم. سفری بسیار  دور. در چهار راهی می ایستیم  می

نیم. چشم انداز نگاهمان در خیال  کو به هرسو نگاه می

شود. تصویرهایی که  از تصویرهای مانوس و آشنا پر می

 کنند.در خود هزاران خاطره را بازتاب می
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از  آن  تعریف توان  هایی گوناگون میانسان چیست؟ 

کدام   در  ما  که  دارد  آن  به  بستگی  تعریف  این  کرد. 

اویه به او در  دستگاه  فلسفی و اندیشیدن و یا از کدام ز

کنیم. اما، این جا و در  این گستره بزرگ خاکی نگاه می

ایستاده ما  که  لحظه  نگاه   این  یکدیگر  به  داریم  و  ایم 

کنیم، من و تویی که می توانیم با نام یکدیگر را صدا  می

و در جاده بیکنیم  تو، هیچ  ای  و  ما، من  بدویم،  انتها 

هزاران خاطره که  نیستیم جز بافت و اندامی تو در تو از  

در یک گفتگوی ساده در زبانی که با آن خود و جهان  

می منفجر  تکه  هزاران  در  آنی  به  شویم.  راشناختیم 

ای که هرکدام در کوره راه یا کوچه یا  محلی  هزاران تکه

 نوشد.آشنا افتاده و با هزاران چشم پیرامونش را می

می چه  وقت  محتصر  این  این  در  جز  بگویم  که  توانم 

چنین   برپایی  در  تان  همیاری  و  عزم  به  دیگر  یکبار 

ای روشن و گرم در این غربت سرد و دور از وطن،  کلبه

 تبریک بگویم. شاد باشید. 

 1991دهم یونی 

 

 
 یاد محمد ربوبی زنده 
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 هنگامه کسرایی 

  
 شعر های یک غربت گیبرشی از شبانه 

 
به بهانه حضور اکبر ذوالقرنین شاعری ترانه سرا و داستان نویس در شب  

میالدی و به مناسبت تولد دو    2017شعری در تورنتو / کانادا به سال  

  ...مجموعه از شعرها و ترانه ها و حرف ها و دیگر

 

شب ها می گذرند و یکی اما می چسبد به خانه ات، اتاقت،  

راه می افتد تا کتابخانه ایی    میزت، لباست، تنت، اصلن با تو

تا حلول کند در روحت  آن سوی شهر و منتظر می ماند 

مه چشم کند و گوش تا بسپاری  ه را تو تا کند تسخیرت تا

  درتنهایی  و  او  زبان  از  شود  جاری  داری  دوست  که  شعری به

  به  که  مسافری  آب،  آنسوی  از  شاعری.  کند  خانه  ذهنت

  خلق باز بلکه نه تکرار آن در را خود و رود  می زمان مصاف

  امیدی   نا  و   امیدهاش  هاش،  دغدغه   را،  شعرهاش   کند،   می

یی حتی اگر از قاره ایی به  کجا  در  بی  در  جایی  در  را  هاش

  .کند پرواز دیگر ی قاره

 

او   و  است  وقتی  دیر  حتم  که  باشد  باید  وقت  دیر  شب 

فراموش کرده شاید و ما اما شمارش معکوس دقیقه ها را تا  

دیدار نه که تاب می آریم تا او که وارد می شود با چمدان 

هاش از در، کتاب هایی که ساعت ها پرواز کرده اند با او تا  

رویی بنمایند در شب شعری و حاال سنگین و اما تازه نفس  

بیایند و   به درون  تا  اند و منتظر در درگاه  پا سفت کرده 

پرواز کند و خستگی   تا سالمشان  نمانند  از ساکت  بگذرد 

تمام تنش، تنی که دست ها را کنده بود از زمین تا پا بگذارد  

قدمت یا قیمت    به  را  تبعید   بر شانه های داروین و قرن ها

  غربت  در  را  غربتی   تا   بپردازد   -چه فرق می کند    -تکاملش  

  و   اگر  باشد   استکهلم  مثل  ی  کهف  در  سر  شاید   تکرار  دیگر

  و جنس یک از دوجا   هر سرمای . تورنتو در ایی  خانه  در تن

  درک  درون  از  سرمایش  که   دیگری  فصل  اما  هاشان  فصل

نه او را که ساده    اما  پاییزی  کند   می   پیچیده  را  زیبایی  صریح

حرف می زند و جان را از دام پیچیده گی های مدنیت می  

رهاند و جهانی دیگر جا می گذارد. مدرنیسمی که در انتظار  

هیچ رهامان می کند تا او درچهار راه زمان ... در ایستگاهی  

بر نیمکت چوبی / بنشیند به انتظار / و خیره شود/ به عبور   /

شتا آورخودروهای  نخواهد  سرسام  مسافری  داند/  می  بان/ 

آمد/ نمی داند اما/ کجا می برند/خودروهای بی نشان/ این  

همه مسافر را / که تنهایی شان/ در انتهای هیچ شاه راهی  

 1به پایان نخواهد رسید /

 

خوابد،   تبعید می  با  بیگانگان  آباد سرزمین  به  سپرده  دل 

ی  می گیرد، تخم مرغ می شکند، چا  دوش بلند می شود،  

ناهار می خورد، حتی لطیفه می  زند،  می نوشد، قدم می 

اسیر   سکوت ِ  هم  باز  سکوت،  از  سپس  و  ها  شب  گوید 

  تا...   سرزمین ویران می گوید حتی وقتی ترکش می کند

  گان   گریخته  /آری  /بیگانگان  سرزمین  آباد   به/    سپارد  به   دل

  وطن  گان  مرده   به  یکی/    باران  تیر  و  شکنجه/    و  زندان  از

و بی کسی ها را    2م می زنند/ یکی به آواره گان جهان.  رق

هم مانند همه تبعیدی ها اما نفس، تنها می کشد... آنقدر  

و باز    3بی کس / که وقت آه کشیدن بر نیاید نفس اش .  

  می   را  کلیدش  کوتاه  تقالی  چند  با بازی گوشانه هر سپیده

  یفرد  از  آید   می   پایین و  صبح  بسته  قفل  در  ساده  پیچاند

پله ی واژه که همیشه زیر پاهاش و لبریز از عطر چای تا  

مادر وطن   به  از عشق  کاغذی که  و  بگردد  پی ی مدادی 

.... تبعید  قاب  در    بازیچه  /ناشتا  که  کودکی  مثل    بگوید 

  تکه  با  تا  /بگردد  کاغذی  و   مداد  ی  پی  /جوید  می  را  هایش 

/ شعر    تبعید  قاب  در/    میهن  به  عشق  از / ها  واژه  های  پاره

و هی یک هجا که در متن هجرت   4بازی گوشانه ایی بسازد.  

  اگر،  نیاورد  هم  یادش  به  که  هجی می کند خودش را در او

 و /    جنازه  کنار/    جنازه  با .... که  وطن  کاهد،  نمی  یادش  از

  جوی  و  جست  در  /را  ناشناخته  شهیدان  / پی  اندر  پی /    مرگ

   5بکاود.  باید  کی تا /چهره به چهره /یار /همسر /فرزند
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خوی ما اما انسان ِجانی جهان را تسخیر در نگاه شاعر پاک

کرده، جهانی به وسعت جایی که حاال وطن اش شده و دلش  

را به درد آورده ... و این جهان/ پر از جنون جنایت هایی  

و زمان    6جانیانی است/ که از برای جنایت / قانونن آزادند.  

را اما هر بار به شهادت می گیرد وقتی تاریکی بر می آید و  

آن شاه بی سپاه، مسیح شفاعت انسان را می کند به درگاه  

که  زمان/  آن  از  و...  است  جهل  از  همه  پلیدیش  که  خدا 

  برشکافت/    بزرگ   ِمعبد  پرده   تاریکی/ برآمد بر نیم روز/ و

......    امروز تا  /جلتجا صلیب بر  سپرد جان  /مسیح و  / ناگاه به

پهنه ی    دردا   است  نرسیده به  بی سپاه/  آن شاه ِ  / دعای 

آسمان؛/ پدر!/ به بخشای این مردم را / زیرا نمی دانند/ چه  

   7می کنند/ با پسر انسان. 

 

و در برابر مرشد بزرگ زمان سر تسلیم فرود می آورد وقتی  

  تیسکو   به سکوت ِمرگ گوش می سپارد در آسایشگاه ها.

درون  خو  می  و  کند  می  مستاصل  را  ساکنانش  که از  رد 

گویی، سکوتی که در آن می لولد ارواح حلقوی در حفره ی 

خالی چشم هاشان و در غضروف نرم گوش های کنده شان  

می گویند تو هیچ وقت زنده نبوده ایی ... انبوه سالمندان / 

در تبعید آسایش گاه هاشان/ چرت می زنند / بر مبل های  

روهای   راه   / و  تاریک  های  اتاق  راحت/ در سکوت  چرمی 

از  برهاندشان/  و  بیاید  مرگ/  فرشته  تا  اندوه/  پر  باریک 

 ۸ شکنجه تنهایی.

 

شب ها اما خستگی روز را آسان می پراند از سر ما وقتی   

منتظر می ماند تا دور میز شام باز خیال را در کاسه خورش  

را با گیالسی شرابی یک    بریزد قصه را در بشقاب برنج و رویا 

را   روز  های  عارف دغدغه  به سادگی یک  و  بکشد  جا سر 

بهانه ایی کند برای سرایشی تازه .../ خواهشن و جان هرچه  

زن است/ دل واپس شعر نباشید/ چندی دست بردارید/ از  

سر بی قراری هایتان/ به ذات زنده گی بازگردید/ خانه را به  

بزنید/ .... / با اشیا پیرامون تان یگانه    روبید /..... / پرده را کنار

و  چای  به   / را  خودتان  گل/  یک  با  گلدانی  مثل  شوید/ 

کنج ِکافه  یا   / آشپزخانه  دنج  در  تا  کنید/  دعوت  شیرینی 

تریایی / با خودتان روبرو شوید/ .... / و چه بسیار بیش از  

مرتکب اگرعاشقانه  را/  ها     ِ درد  بی  /زود  دیریا  /شوید  این 

 9. سرود خواهید شعری /انزایم

 

و هر بار چه زیبا واژه صلح را با صنعت استعاره سر می برد  

تا هراسی بیاندازد در دل جنگ افروزان از انسان اندیشمند  

که نه اسلحه می سازد نه دین نه قفس ... از ترس آتش بس/  

نمی دهند/ جایزه صلح نوبل را/ به آن کس / که نه اسلحه 

 10 نه فقس.می سازد/ نه دین/ 

 

و باز وطن و تبعید و تبعیدی که او را بی قید و شرط می   

ی   کهنه  گلیم  اش/  وسعت  تمام  با   ... اگر  حتی  خواهد 

  آن  کوچکی است/ با گلبوته های سبز و/ سرخ و بنقش/ و تو/

  سال/  اش رنگ کم حاشیه در که/  غمگینیای قهوه آهوی

 11.نگرد  می  /ها درو  به و  /گردد می خود دور /است ها

 

و چه زیرکانه فریب می دهد سکته را سه بار در روز وقتی  

  کند  می  باز  را  رنگارنگش  های  قرص  قوطی  در  نرم و آهسته

بار هم برای همیشه سرطانی را که سال ها پیش ناک    یک   و

روی   رو در  دلیرانه سینه ستبر می کند  و  اش کرده  اوت 

  با  که/    ریشه  بی   قارچ  این  از/    نیستی  کم  مخاطب ... که

  / را   اسفالت  سینه/    و  سنگ  دل   شکافد  می /    تاب  و  پیچ  هزار

 12.آفتاب به کند  رو تا

 

گوید وقتی ... دور نمی شوم  از عشق نه ! از جان بارها می   

از تو / من/ از جان گذشته پروانه ای پویان و/ تو/ شهد شانه  

  13های عسلی. 

 

بازی با واژه ها هم مثل همیشه حکایت دیگری است. بازی  

با چشم جان، روح استوار، تن اگر فرو بغلتد بی عصا چرا که  

شاعر ساده زیست ما نه نان می خواهد و نه آب و نه حتی  

وا. او بی نیاز است و تنها عشق را صدا می زند ... با واژه ها  ه

هم بازی ام / بی عینک و/ ویلچر و عصا/ نه نان می خواهم    /

نه آب و / نه هوا/ پر از بی نیازی ام/ آی عشق/ به شعرکی  /

 14راضی ام. 

 

  سرد  حتمن  که  شبی .  رسد  می    و سرانجام شب موعود فرا

  اتاق،   ،   خانه  دیوار  به  چسبد  یم   که  ها   شب   آن  از  یکی .  است
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  می  راه  تو  با  اصلن  و  تن  بر  های  لباس  حجم  و  ،  میز  کالبد  به

تا  کتابخ  تا   افتد ماند  می  منتظر  و  شهر  سوی  آن  ایی  انه 

  کند  چشم  همه  را  تو  و   کند  تسخیرت حلول کند در روحت،

 جاری   داری  دوست  که   شعری به  دل   بسپاری  تا   گوش  و

 . کند خانه ات ذهن تنهایی در و او زبان از شود

 

شاعری از آنسوی آب ها که از هستی می گوید و از عشق   

و از آرزوها و از دیوارهایی که دیوانه می شوند از بس با کله  

می کوبدشان و از پا نمی ایستد اما و پس از نوشیدن فنجانی  

قهوه وانیالی فرانسوی تا صدای تبعید شود برای ما که سراپا  

ت پرومته/ در تاریک  گوش ایم... / هزار بار تلخ تر / از اسار

سیاه چال های بی روزن/ با دردمندانه اندام اساطیری اش/ 

مانده برجا/از دیر باز فصل های / نسل های بی تاریخ/ آه!/  

 15محبوبم! 

 

قول می دهد بر می گردد روز خداحافظی. باور نمی کنیم.   

من شما را/ شاعرانه بوسیدم/..../ و دل من گم شد / چون 

ر مزرعه شادان چشمان ات / و شما / مهربانانه  تذروی تنها/ د

می   را  بخشیدن  فقط  ما  بوسیدن/  فقط  ما  بوسیدی/  مرا 

بودیم/ ما، در )اکنون( زمان/ ما در) این جا(ی زمین / جاری  

 16بودیم. 

 

دل ما بی تاب و برف اما بی شتاب می نشیند بر مو و ابرو   

می پرد  و دست هامان می ماند در هوا بی هیچ تکانی وقتی  

بی هوا و جا می گذارد ما را معلق در بی زمانی و ما همچنان 

در اکنون زمان و اینجای جهانیم منتظر تا آن موعد مقرر 

  شده از پیش برسد و او که خود می دانیم کیست برگردد.

 

بازی مجموعه  از  متن  ارزان  اشعار  کتاب  چاپ  گوشانه 

  2020ان  و مجموعه اشعار آینه نشر کتاب ارز   2019/149۸

  انتخاب شده است.
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 اکبر ذوالقرنین 

 
 

 آش رشته 

به این سبب به شما می گویم: به خاطر زندگی، نگران  

غذا و برای بدن نگران لباس نباشید، زیرا زندگی باالتر  

است.   لباس  از  باالتر  بدن  و  غذا    باب .  یوقا   انجیل   از 

 22آیه  .  12

 در شهرهای کوچک و بزرگ جهان 

 نیز در روستاها و کوه پایه ها 

 زیر تابش مدام اینترنت

 های بی انتها  از هجوم صفر و یک

 کتاب خانه ها می روند روز به روز 

 کباب خانه ها می رسند بی سوخت و سوز

 تا جوجه جهان خوارانِ مجازی و 

 پنهان پیامبرانِ سرمایه

 خود شیفته انسانِ سیری ناپذیر را

 بشارت دهند:”سر فدای شکم 

 پراکنده پناهندگانِ گرسنه را هم 

 بریزید به دریا 

 یک به یک

 ”دم به دم

 دردا چنین است 

 مصرفی مرام مردم دنیا 

 دوهزار و چند صد سال 

 پر از مصلوب شدن عیسا 

 ”“جلجتا   ی   تپه  بر 

 

ی   آستانه  در  خواستم  می  که  نوشتم  زمانی  را  شعر  این 

هفتادوپنج سالگی منتخبی از سروده هایم را که مدت ها  

در کشو میزم به نفس تنگی افتاده بودند از حبس آزاد کنم.  

بی آن که هزینه پروازشان را داشته باشم. باری دل به دریا  

تگی  زدم تا با اندوختن بخشی از حقوق بخور و نمیر بازنشس

ام این رویای کودکانه را جان ببخشم. وقتی پس از چاپ  

و   دارد،  تایپی  ایراد  چند  کتاب  نوشتم:  ناشرم  برای  کتاب 

یکی دو شعر هم جا به جا چاپ شده و وجدانم اجازه نمی  

 گذشته .  …نوشت  برایم  بفروشم،  دهد کتاب را صد کرون  

  هم   ساندویچ   یک  قیمت  کرون  صد  دیگر  حاال   این،   این  از

  که  کتابی  خواستم  می  من  …ت. او درست می گفتنیس

 صد   به  را  بود  شاعریم  تجربه  سال  پنجاه  های  سروده  منتخب

  مرز   برون  در  هم  آن  نسخه،  صد  تیراژ  با  بفروشم  ناقابل  کرون

 .وطن از کوچیده ایرانی میلیون چند برای

 :دلم خیلی گرفت و برایشان نوشتم

مخاطب   اما  فرمائید،  می  به درست  رفتن  برای  که  ایرانی 

نیست   ممکن  پردازد،  می  دالر  صد  چند  آبکی  کنسرتی 

 .را به ده دالر بخرد -آن هم شعر -کتابی 

بر  را  اش  نقطه  به  نقطه  و  زدم  برگ  را  کتاب  روزی  چند 

رسیدم. ایرادهای تازه تری پیدا کردم که بخشی از آن ها به 

 .راستی از بی دقتی خودم بود

که از شکست های پی در پی من    -هالینا   -باری، همسرم

بینید   می  و  است،  خبر  با  هایم  کتاب  پخش  و  چاپ  در 

از  سوراخی  هر  در  را  ام  پیشین  های  کتاب  های  کارتون 

آپارتمان پنهان کرده ام، گفت”بیچاره شاعر بی اجر و مزد  

که  “همه  گفتم:  درماندگی  و  دلخوری  با  من  و  ایرانی” 

 1”.نی نیستندشیمبورسکا نمی شوند و لهستا
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در آشپزخانه کوچک مان نشسته بودیم قهوه می نوشیدیم  

را   خودت  بیا  گفت  هالینا  خوردیم.  می  لهستانی  کیک  و 

پایان   ات  شاعری  رحم  بی  سرنوشت  به  و  کن  بازنشسته 

 بیشتر   چشم  یک  و  پا  یک   ببخش. حاال که دیگر یک دست و

  پس   یعنی   ها،  این  از  پیشتر  باید  تو.  است  نمانده  جا  به  برایت

با نوشتن و سرودن خداحافظی   ”2ه سگ مصبسکت   “این  از

 .می کردی

سرم را زیر انداختم و زمزمه کردم: نمی توانم ننویسم. شعر  

دارم   نوشتن خوب می شود.  با  فقط  نویسد. حالم  مرا می 

خواست  می  دلم  بنویسم.  چپ  دست  با  کنم  می  تمرین 

 .جوری مجابم می کرد تا نوشتن را رها کنم

گپ و گفت مان داشت غمگنانه می شد. دست راستم را در 

دست هایش گرفت نوازش کرد و لبخندی زد. بلند شد و  

:  گفت   چراغ ها را روشن کرد و با خوش حالی کودکانه ای

 !تازه فکر یه

سر   هیچوقت  من  و  دارد  تازه  تازه  فکرهای  همیشه  او 

می   را  تازه  تازه  فکرهای  این  چگونه  سه  درنیاوردم  زاید؟ 

شنبه عصر بود. هوا داشت به تاریکی می رسید. بشقاب ها  

و فنجان ها را در ظرفشویی گذاشتیم. شمعی گیراند و روی  

 .میز گذاشت

پرسید: “می خوای بریم جشن آش ایرانی؟ تو که هر سال  

یادت می رود و چند روز بعد می گویی ده بیست هزار ایرانی  

با   استهکلم  وسط  در  شاه  باغ  آواز  توی  و  رقصیدند  هم 

 .خواندند و از روی آتش پریده اند

باز هم غافلگیر شدم. مثل همیشه. و ادامه داد: می خواهد  

چهل پنجاه جلد کتاب را توی گاری دستی بریزد و برای 

 .فروش به جشن چهارشنبه سوری ببرد

فکرهای تازه هالینا، فکرهای تازه مرا هم رویاند با تردید و  

از یکی  به  نماینده    دلهره  که  این جشن  کنندگان  شرکت 

دانشجویان ایرانی در سوئد است و در عرصه کار سینما هم  

فعال است و اهل کتاب، زنگ زدم و پرسیدم آیا می توانم  

در گوشه ای از غرفه آن ها چند کتاب برای فروش به نمایش  

بگذرم. با شادمانی پذیرفت. از آسمان ابری و دل گرفته ی  

می  برف  های    استهکلم  جوراب  کرد  کمکم  هالینا  بارید. 

ضخیم پشمی به پا کنم و بلوز گرم و نرمی بپوشم. شال و  

کاله و دستکش های دست باف خودش را هم آورد و کفش  

های زرهیِ زمستانی ام را که زمستان پیش از کانادا آورده  

بودم با فشار به پاهایم چپاند. عصای میخ دار یخ شکنم را  

 .گاری چرخ داری پر از کتاب راه افتادیم هم دستم داد و با 

هوا تاریک شده بود. مترو خلوت و قطار کم مسافر بود. از  

صدای   داشت  فاصله  ما  با  صدمتری  که  شاه  باغ  ایستگاه 

موزیک دیسکویی شنیده می شد و از دور انبوهِ جماعتی در  

 .بازیِ رنگ ها و دود و شعله های آتش به چشم می آمد

رزان لرزان به باغ شاه رسیدیم. سن بزرگ  لغزان لغزان و ل

و   کرد  نورافشانی می  به سبک دیسکوهای شبانه  باغ شاه 

صدای بلند و بی وقفه موزیک آسمان خاکستری استهکلم  

را می لرزاند و دانه های برف را بر سر و شانه ی آدم های  

 .می تکاند

در فاصله چند ده متری از سن، گرداگرد میدان، غرفه های  

و بزرگی علم کرده بودند که بی وقفه پر و خالی می  کوچک  

شد. لنگان لنگان، چادر دانشجویان را پیدا کردیم و خودمان  

را از میان انبوه مردم رقصان و ترانه خوان به گرما و فضای  

 .آرام چادر رساندیم

مسئول چادر با گشاده رویی و لبخندی صمیمانه ما را پذیرا 

یز هفت سین شان به ما نشان  شد. میز کوچکی رو به روی م

داد تا کتاب ها را به نمایش بگذاریم و یک صندلی فلزی  

 .کوچک هم کنار آن گذاشت و کمک کرد بنشینم

از هر کتاب:”این  و  را پشت سرم گذاشت  دار  گاری چرخ 

سکته سگ مصب”، “تو کوچه های تهرون” و “انتظار” نسخه  
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وانی ام را ای بر میز چید و آفیشی را هم که تبلیغ شعرخ

 .برای هفته بعد نشان می داد، روی میز لغزان گذاشت

از  نفری  چند  با  ماند.  چادر  داخل  ساعتی  نیم  هالینا 

اندام   بازدیدکنندگان خوش و بش کرد و با خانمی باریک 

دوربینی   کتابِ.  شد  آشنا  داشت  گردن  به  ای  حرفه   که 

 آن   از  و  پسندید  را  کی؟”  شعر”تا  او.  داد  دستش  را  “انتظار”

 :گرفت عکس صفحه

 جنازه   کنار  جنازه 

 پی   اندر  پی   مرگ  و

 را   ناشناخته   شهیدانِ 

 یار  فرزند،   همسر،   جوی   و  جست   در 

 کاویدن  چهره   به   پهره 

 کی؟   تا                      

 تاکی؟                              

…… 

کتاب   چند  بی همسخن می شد  و  تنها  داشت  که  هالینا 

کتاب   و  بزند  دوری  مردم  میان  رود  می  گفت  و  برداشت 

شد.   می  خالی  و  پر  بازدیدکنندگان  از  چادر  بفروشد. 

بیشترشان با سطل های کوچک پالستیکی پر از آش رشته  

می آمدند که بخار و عطرش فضای چادر را از حس گرسنگی  

 .پر می کرد

بار کتاب در دست بر سطح  تا ساعت نه شب هالینا چند 

پوشیده از برف باغ شاه می رفت و برمی گشت و شانه    لغزان

باال می انداخت و لبخند می زد تا کسادی بازار کتاب را در  

 .رونق پر فروش آش به سخره بگیرد

ساعت ده هالینا با خستگی و دلخوری کتاب ها را برداشت  

 در گاری دستی چپاند و پرسید: آش می خوری؟

آمدیم، هنوز صف بیرون  رشته   از چادر که  مشتریان آش 

 .انتهایش پیدا نبود

بر   و  رساندیم  مترو  ایستگاه  به  را  خودمان  لنگان،  لنگ 

صندلی گرمی رو به روی هم ساکت ماندیم. حرف مان نمی  

آمد. نزدیک خانه که رسیدیم، هالینا همین طور که داشت  

گاری دستی پر از از کتاب را جا به جا می کرد با لبخند و  

گفت: دریغ از یک کتاب! اما بی خیال. فکر  صدایی اندوه بار  

تازه تری دارم. سال آینده یک قابلمه ی بزرگ آش می پزم  

و به جای صد کرون، می فروشم هشتاد کرون و تمام کتاب  

 .هایت را خودم می خرم

یک قوطی آبجو باز کرد و به شادمانی جشن آتش دستم  

 3”داد و گفت “ناز دو رویه ویه

متولد    -شیبمبورسکا -1 شیمبورسکا   1923ویسواوا 

نوبل   ادبی  برنده جایزه  لهستان و  معروفترین شاعر معاصر 

1996 

این سکته سگ مصب” نام یکی از دفترهای شعر اکبر “ -2

 سوئد( 139۸)2010ذوالقرنین، نشر باران 

به  (Naz drowie)  ناز دو رو ویه -3 به لهستانی یعنی 

 سالمتی

که شوم  می  دکتر   یادآور  کمک  با  )انتظار(  شعرم  کتاب 

از  عباس شکری بی هیچ هزینه ای به چاپ رسیده است. 

 ”انتشارات “آفتاب
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 2020سانتیمتر/  40در  30سوئیسی/ رنگ و روغن روی بوم/ -( با یاد پل کله نقاش آلمانی1های رنگ )شادی 
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 ؛ داود سرفراز 

 هایش نقاشی از او و  
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 داود سرفراز 
 

 
تهران با اصل و نسبی کویری.   1333متولد   - داود سرفراز

-در دانشکدهء هنر های زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرده

ام و بیش از چهل سال است هانیبال الخاص بودهام، شاگرد 

می نقاشی  و  طراحی  زیادی که  نسبتآ  نمایشگاههای  کنم. 

آلمان داشته از ام که عالقمندان میبویژه در  توانند برخی 

آخرین گزارش کنند.  دنبال  اینترنت  در  را  مرتبط  های 

سال   در  من  انفرادی   Osthaus "در    201۸نمایشگاه 

Museum" هاگن که    شهر  است  شده  برگزار  آلمان  در 

 . ویژه و ماندنی در زندگی هنری من است خاطره ای بسیار

 

 ! گر نویسنده بودما

______________ 
اگر نویسنده بودم سوژه را بطور کلی فراموش می کردم و  

بجای آن بدون فکر و ایده ای که از همان لحظهء اوٌل می  

آزادی    ، کند  محدود  را  نویسنده  را تواند  ام  درونی  های 

زندگی می کردم . می گذاشتم کلمات دستم را بگیرند و  

مرا به هر طرف که می خواهند ببرند ، مرا که عاشق نوشتن 

وُ دیدن ام بر بالهای خود بنشانند وُ روی مناظر خودم پروازم  

دهند ، آنقدر شاهد ! باشم که بی اختیار نوشته شوم ، بی  

 وم که بتوانم یک بار دیگر از  آنقدر نوشته ش ! آنکه بنویسم

در جائی قرار بگیرم که   - زندگیٍ روزمره و اطرافم جدا شوم

همهء خاطرات ام ، همهء شناخت ها و دانش ام ، همهء آشنا  

بطور   آینده  وُ  حال  و  گذشته  از  دارم  که  را  چه  هر  و  ها 

در جائی که با همهء وجودم بدانم در من   ! همزمان ببینم

حضوری ست که مرکز عالم است ، حضوری که با اختیار وُ 

تآنی حوصله ها و دانائی اش را روی نوشته هایم متمرکز 

می کند و از میان آن هداری را بر می گزیند که میل دارد 

عقیدهء من سوژه   به  اینجا   ، بیاندیشد  آن  به  !به  را  خود 

می دهد ، چون شرایط اش مهیاست ، زیرا   نویسنده نشان

که در زهدانٍ روح وُ روان وُ دست وُ جهانی پرورانده شده  

که از آنٍ اوست ، بی آنکه از جهانٍ بیرون اش جدا باشد ! و  

 ! تنها چنین داستانی ست که همیشه نخستین است

 داود سرفراز 
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 یداهلل رؤیایی
 

 
  

 شناسم .  بسیاری از این کارها را من بهتر می 
شناسند که محیط بسیاری از اثر های داود را آنهائی بهتر می

او می  کودکی  بهتر  دهکده را  را،  های  شناسند:  کویری 

-را، قهاب را ..... این اثرها اثر از همان جاها گرفته  "امروان"

زندگی  از همان  اثرش در همان  اند،  با  نقاش هم مدام  ها. 

کند به  کند، به بوم سفید که نگاه میها زندگی میزندگی

نگاه می عقب میپشت سرش  نگاه  کند. عقب  بهتر  تا  رود 

از پر  جاهائی  جاها،  همان  غرق  و   کند،  سمت  و  فاصله 

اداره اسپاسمان.  و  اسپاس  گمشان مسافت،  نکند  اگر  شان 

عقب میکند، گمشان میمی عقب  پس  بهتر شود.  تا  رود 

جا  کند و او هماننگاهشان کند و اثر از پشت به او نگاه می 

را اینطور دیدم. داود همیشه در    ماند. من اودر هوای اثر می

اینکه  کشد.  همین هواها نفس می جائی در هوا. به محض 

-می  "بوسه بر عصب بیدار"افتد. پس تا نیفتد  بال نزند می

   " .زندزند، بال می

 

 
 

نظر و نوشتهء یداهلل رویایی در مورد کار های من بی تردید  

یکی از شادمانی های بزرگ در زندگی هنری من محسوب 

مختصر و مفید این متن به باور من چیزی فراتر از   !می شود

است، زیرا از یک بایگانی مدرن ذهنی برخوردار است، همه  

و   روحی  فکری،  ایستگاه  یک  مثل  است،  پرمالت  و  جانبه 

ویژگی   -روانی   ظرافتحامل  ظرفیتها،  و  خود  ها  های 

های زیاد اوست که مرا  ست! در حقیقت یکی از کمرویایی

آن حرفش می یاد  که گفت  به  تَ»اندازد  غنی  از  ترکیب  ر 

بینم و  من همهء خودم را در این متن می « .مجموع است

 .این همان شادی بزرگی ست که او به من هدیه کرده است
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 2010ـ آلمان جایی در هوا. رنگ و روغن روی بوم 
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 و مطالبی دیگر...
 معرفی کتاب 
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 فواد روستایی 

 شام آخر 
« Ennemi de Dieu » 

رمان تازه سرور کسمایی به زبان فرانسه دوازدهم ماه مارس  

گذشته توسط انتشارات روبر الفون به بازار آمد اما تنها دو  

وکار در فرانسه  روز بعد با آغاز قرنطینه و تعطیل شدن کسب

 ها ماند.   فروشیپشت کرکره بسته کتاب

ه  ها، فیگارو ادبی سرمقالبا ازسرگرفته شدن انتشار روزنامه

خود  پساقرنطینه  شماره  اومانیته    2۸)  اولین  و  می(  ماه 

( خود  کتاب  صفحه  رمان   4سرمقاله  این  به  را  ژوئن( 

اختصاص دادند که برگردان فارسی این دو مطلب را به قلم  

 خوانید.فواد روستایی می

نسخه فارسی این رمان با عنوان »شام آخر« در ماه سپتامبر 

 د. توسط نشر باران منتشر خواهد ش

 

   ماه مه، سرمقاله 2۸ادبی،  فیگارو  

 ماللِ تهران 

 تیمونتدو ن به قلمِ اِتییِ

Etienne de Montety 

 
  مالهاو در رژیم    ستیا دشمنی با خدا  "محاربه"  او  جرم 

با وجود  کافی است.    اتهامی برای صدور حکم اعدامچنین  

، زندان  قلعهدر حبس این، پس از سپری کردنِ هشت سال 

اعدام به تعلیق درآمده است و زندانی به   حکممخوفِ شهر، 

 است.  صورت مشروط آزاد شده 

  .است  از سرگذرانده به برکت و لطفِ شعر  را  دورانِ اسارت  

پدر و  در  محفل  ی که  انگیز نوجوان ی خاطرههایادِ شب  هب

می گذشت. با    "لورکا"و    "الوار"  اشعار  اندنخو  هدوستانش ب

  "بودلر"  مجموعه »مالل پاریس«   ی ازی شعرهازمزمه کردن  

ی سوربن: ، تحصیلکرده"دکتر "  خود  بندِهمدوست    باهمراه  

 ... مالل تهران! "آن گاه که زمین چون مغاکی نمناک...  "

شادی   است،که او را در زندان سرِ پا نگه داشته  نکته دیگری  

عاشقانه  است    ایندانستن   که همسرش، زنی که لطیف و 

از کشور  رداش دادوست و در فرانسه مأوا گُزیده    گریخته ، 

ی زندگی  دهنرا که تنها بازما   "آدیداسی"ی  . کیف کهنه است

ن  استشان  مشترک حاضر  دنیا  این  در  چیز  هیچ   یست با 

ها  سالاین بیت سعدی را که    به یاد او گهگاهکند و  عوض  

خواند :  مینجوا  بهبا خود  حال   ، دهرکمیدر گوشِ یار زمزمه  

من  هنوز  که   / مستی  خُمار  این  از  سر  برندارم  عمر  همه 

 نبودم که تودر دلم نشستی. 

و بیرون از زندان الزاماً سهل و    «آزاد»افسوس که زندگیِ  

امّا   امان  در  زن  نیست.  او  ورد ساده  زیستن   .ستاز  برای 

لبریز که  ی صبر  هکاس  توان تنها به خاطرات بسنده کرد.نمی

 .  کندسرریز می هم سوءظن ، شودمی

کند که گرفتنِ فشارِ خون توسّطِ یک  گاه فکر نمیآدم هیچ

او را از لذّتی تنانه برخوردار کند. امّا همین    بتواند  پرستارِ زن

برای سرفه های مزمن به که    راوی رارسیدگی و توجّهِ مینا،  

از  آورد.  بر بال ابرها به پرواز در می  ،شده   منتقلبیمارستان  

می پذیرد که در بازگشت به زندان پیامی از مینا را    رواین

او، برساند. این ت زندانی  برای فرامرز به فرامرز، برادرِ  ماس 

ایرانِ تحتِ سلطه ی ملّایان،  تماسی مهلِک خواهد بود. در 

چندروز   جرم  میطیِّ  شریک  یا  لشکر  سیاهی  از  به  توان 

بدل شد. راهِ رستگاری با شوم ترین نیّات   پرونده  مقصّرِ اصلی

 فرش شده است.  

زندانبانان خود    شراز    آیا  راوی ما دیگر در زندان نیست، امّا 

ت؟ شمشیر دموکلسِ مرموزی بر فرازِ سرِ او سایه  رسته اس 

است. افسانه  وقتی    افکنده  دکتر  -با  می    -همسرِ  تماس 

انگیزه آیا  سیرِ گیرد،  در  است؟  دوستی  صرفاً  دیدار  ی  

داستان، تردیدی بر خواننده مستولی می شود. آیا این مرد  

یا   است  طلبآدم فرصتیک  ،  است  یک جاسوس دوجانبه

عروسک خیمه مفلو  یک  بازی؟ک  این    شب  بر  است  کافی 
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های عاشقانه  نکته تمرکز کنیم که چقدر در مقابل اغواگری 

است.   داشتنِ افسوس  ناتوان  نگاه  فروزان  برای  شعر  که 

 ...  رسدبه نظر نمیکافی   عشق به همسر به تنهاییی شعله

تواند نسبت به زنان  نمیاز همین رو  ،  است  انساناو به غایت  

 : نباشد  و    حسّاس  مقامات  که  اوست  اسفندیار  چشم  این 

زمانی که از طریقِ یکی    مسئوالن به آن متوّسل می شوند. و

ی قاچاق مواد مخدِّر می شود،  از دوستانِ افسانه وارد شبکه 

  ایفاگر چه نقشی در چه طرحی است؟  طرحی متعّلق به

مخالفان؟   دسیسه  خودنقشه  رژیم؟  آنِ  از    هیچ؟  شای 

در انتظار اعدام خویش، درعالم    شاید اصالاطمینانی نیست.  

 ، کسی چه می داند؟  کندسیر می رؤیا

کسما نویسندهیسرور  فرانسی،  به ایرانیزبان  وی ی  تبار، 

از   با استفاده    زندگیعناصرِ  برخی  خوبی موفق شده است 

رمان که  زیبای  خویش  بنویسد  لحاظی  تندی  به    ،گیرائی، 

 دهنده است. کانتتلخی و ریزبینی 

اش قلمنویسد.  می  بدون رعایتِ احتیاطرودروایسی و  بیاو  

چند ساعت پیش  مزدورانِ آدمکشِ رژیم  زبر و برّنده است. 

در حضور راوی   زندانی یک زن جوان  خواهند به  میاز اعدام  

کنند.   زبالهچندی  تجاوز  محل  به  راوی  برده  دان بعد،  ها 

مرگ  سر حد  که تا    فرامرز را  جسدها  در میان زبالهشود و  می

امّا نویسنده داستان را با  بینمی  شکنجه شده  به  مهارت  د. 

یا به    که در چاه چرک و نفرت افتدبرد بدون آنیپیش م 

بدهد  تن  شعارگونه  متن  آدموسوسه  روحِ   خاکستری ها  . 

راوی از این قاعده مستثنی نیست  است، روحِ  و شاید    هم 

 حتّی روحِ زندانبانِ مسلّح به شلّاِق او.  

های دقیق به کتابی مستند،  خواندن این رمان که با توصیف

افسارگسیخته آبا ضرب با  هنگِ  و  پلیسی  رمان  به  خود  ی 

می تنه  عاشقانه  رمان  به  درخشان  نفسِ    ،زندصفحاتی 

 د. خواننده را درسینه به شمارش می انداز

 

 

 ژوئن، سرمقاله 4،  هصفحه کتاب اومانیت

 سرور کسمایی

 حبس

 به قلم ژان کلود لوبرن

                                                                                                                                                                     
Jean-Claude Lebrun 

 
رمان فرانسوی   چهارمین  نویسنده  کسمایی،  زبان  سرور 

برد،  سر میدر فرانسه در تبعید به   19۸3ایرانی که از سال  

کننده. روایت یک محارب محکوم  متنی است سرد اما منقلب 

اعدام. کسی که   به  2764به  اعدام  انتظار  در  برده  سر  روز 

چرخد و  که... یک روز صبح، کلید در قفل میاست تا این

دهد او با »کلیه کند و دستور میسلول را باز می  نگهبان در

وسایل« بیرون برود. زمان اجرای حکم انگار فرا رسیده است.  

به زودی طناب دار به گردنش گره خواهد خورد و پاهایش  

در هوا آویزان خواهد ماند. اما در واقع... او با »کلیه وسایل«  

دان، آن قلعه  آورد. جلوی دروازه زناز خارج از زندان سردرمی 

 های تهران، ماشینی در انتظارش است.مخوف واقع بر بلندی

طور که راوی داستان از هفت سال  آن روز صبح هیچ چیز آن 

رود. او سر از  کشیده پیش نمیو نیم پیش انتظار آن را می

درمی خود  سابق  همهآپارتمان  که  جایی  چیز  آورد. 

هماندست درست  است،  مانده  که  نخورده  روز طور  در 

کوچکدستگیری  حتی  است.  بوده  از اش  اثری  ترین 

نمی دیده  هم  او،  گردوخاک  محکومیت  از  پس  شود. 

همسرش به فرانسه پناهنده شده است. اما خاطرات به او  

می با  هجوم  گذشته  مشترک  زندگی  خاطرات  آورند. 

با دیکتاتوری... و  پیچیدگی های معمول آن، دوران مبارزه 

بندانی که صبح سحر از  ان، شکنجه، همالبته یادآوری زند

شدند، حلقه کوچکی که راوی در آن  سلول بیرون برده می
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آموخت، پرستاری به نام مینا که در اقامت  اشعار بودلر را می

کوتاهش در بیمارستان از او تیمارداری کرد و پیامی برای  

 برادر دربندش توسط او فرستاد... 

تی موشکافانه توصیف سرور کسمایی دوران حبس را با دق

ها، فشارها برای لودادن ها، زجرها و شکنجهکند: توهینمی

پای راوی  دوستان، فریاد خشن بلندگوها علیه »کفار«. او پابه

ومرج و آکنده  کند، دنیای پر هرجکه تهران را از نو کشف می

داری و  ای از دین کند، آمیخته از فساد امروز را بازسازی می

 دروغین و خشونت.   سودجویی، زهد

ها،  الی این نوشتار تراژیک، نویسنده با گریز به دوستیبهال

دلبستگییاریهم و  )که  ها  شرع   و خالف  خصوصی  های 

تواند اعدام باشد(، راه تنفسی هم  البته گاه مجازات آن می

فضای  بازمی راوی  تا  رویا،  و  شعر  ادبیات،  به  گریز  گذارد. 

دست بیاورد. اصال شاید  خیال بهشده آزادی را در ساحت  گم

خروج صبحگاهی غیرمنتظره از سلول با »کلیه وسایل« از  

وخیال تنیده شده باشد؟ آزادی لحظات پسین تاروپود خواب

یک محکوم به اعدام که تصویری دردناک از ایران فعلی برای 

  زند. قدرت رمان در برابر قوای ظلمت.ما رقم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 از ادبیات تا زندگی 
 

 
، منتخب مقاالت احمد خلفانی،  "از ادبیات تا زندگی "کتاب  

در   نویسنده  است.  رسیده  چاپ  به  لندن  مهری  نشر  در 

 مقدمه کتاب آورده است: 

های از نظر تاریخی  گوید، از زمانرمان معموال از زمان می"

هایی که در حاشیه و  رفته و فراموش شده. از زندگی از بین 

شان الی  هایی که هستیاند، از انساندر تاریکی سپری شده

شود و نیز  های زندگی اجتماعی فرسوده و له میدندهچرخ 

 از اسراری که در حالت عادی به آنها راهی نیست. 

اهمیت سویه   و  اجتماعی  مقبولیت  که  زندگی  از  هایی 

می حاشیه  در  ندارند  بهتاریخی  این،  وجود  با  ولی    مانند، 

می  شکلی قرار  تاثیر  تحت  را  ما  بسا  پنهانی،  چه  و  دهند 

کنند. اگر بخواهیم از دیدی فردی  روحیات ما را زیرورو می

هایی نه حاشیه،  شویم که چنین سویه نگاه کنیم، متوجه می

دهند، و اگر آنها،  که متن زندگی درونی فرد را تشکیل می

شک به  اند، بیبا وجود این، جزئی از زندگی واقعی او نشده

شان نیست، بلکه از این رو است که دلیل کم اهمیت بودن 

خود، از موارد    بعدیزندگی در مسیر خطی و یک  "واقعیتِ"

می انتخاب  را  مورد  یک  تنها  به  متعدد  را  بقیه  و  کند 

ها  شدهکند. رمان، این حذفراند و حذف میمی  "حاشیه"

ین ترتیب، تاریخ  کند و به اها را از نو احیا میرفته حاشیهو به
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می از  دیگری  دارد،  تعلق  انسان  به  که  را  آنچه  و  نویسد 

 گرداند. های دیگر به متن زندگی او بازمیراه

خود   وجودما بدون رمان و ادبیات در حقیقت فقط نیمی از  

آمد دارد، با خانواده  وکنیم. آنکه با دیگران رفترا زندگی می

کند و  رود و خرید مییا دوستانش به خیابان و فروشگاه می

میمی و  نیمهگوید  تنها  نیمه  خندد،  ماست.  وجود  از  ای 

انجام   را  کارها  آن  همه  ظاهراً  ساکت،  یا  پرغوغا  دیگر، 

دهد، ولی واقعیت این است که، با احساسی از تنهایی، از می

اش  اش، خانه واقعیآشیان است. خانهکند و بیدور نگاه می

کتابخانه کتابدر  الی  و  ها،  دارد  مأوا  آنجا  در  و  هاست 

الفت می و  انس  بهشت احساس  اگر  که  معتقدم  من  کند. 

از آن را میای بوده است، تکهشدهگم شود به خوبی هایی 

ها ممکن است تمام آن را  ها بازیافت. البته خیلیدر کتاب

 . ها بیابند کم وکاست در کتاببی

 اخیر   سالهای  در  که  است  هایی متن  منتخب  مجموعه  این

  هایرمان  و  هاداستان  به  زاویه   این  از  است  نگاهی  و  امنوشته 

  کتاب  با  است  گفتگویی.  بیرون  و  درون  از  هاییمتن.  گوناگون

 ". کتاب مورد در و

 فهرست مطالب کتاب به قرار زیر است: 

   مه  هایجاده در همراهی  ادبیات؛

   هازمان و ها کتاب

  سرنوشتبی هایآدم داستان

   جستجو مفهوم در تأملی 

   واقعیت و رمان

   سیاست و ادبیات

   خیالی شهرهای بازیگران

   هابیراهه و  ها ه ، را.ک یوزف و راسکولنیکوف

   خاموشی هایلحظه آواز و پروست مارسل

   زمان مسئله  و پروست مارسل

   گم شده فضاهای  در زندگی کور، بوف

   ه سالخورد مردم سلوکِ و  آبادیدولت

   ی اثیر زنان مرگ  و  زندگی

   "هرگز"  هایزمان و ادبیات رشید، شهروز

  حاشیه هایزمان معصومیت، رمان  موزه: پاموک اورهان

   زندگان برای معنا جستجوی در

   ناممکن  هایهویت رمان

   گسست و  گیدوپار از نوشتن

  ساحتیتک مردان  و تبت رؤیای

   روایت و جهانبینی

   ماندمی "خویش خویشتنِ" از آنچه

 

 اندیشیدن در برابر فلسفه دستگاهی 

 
 

 پیشگفتار 

وقتی با فاصله به مطالعۀ خود در زمینۀ تاریخ فلسفه  

ای دیالکتیکی )دیالکتیک به معنای  کنم، رابطهنگاه می 

می را  کشاکش(  و  قطب  جدل  دو  میان  که  بینم 

ام  مطالعهخودباوری و خودشیفتگی بر قرار بوده است.  

هایی منجر شده که تاکنون در کتابی  سپس به نوشته

 اند.  دو جلدی انتشار یافته

آغاز   همان  از  که  معترفم  زیر  انگیزش  به  اینجا  در 

ولی   داشته  اشتیاق  خودباوری  قطب  به  کارمطالعاتی، 

ام که از قطب خودشیفتگی بیزار باشم. بدین  خواستهمی

اره به تاریخ فلسفه  خاطر در جلد اول کتاب قصدم از اش

از   خوانشی  ارائه  و  خودباوری  به  اشتیاق  جز  چیزی 

گرایش ایجابی و مثبت برای شهروند ایرانی نبوده است. 

جنبش  می همراه  ناچیز   چند  هر  سهمی  با  خواستم 

عمومی ایرانیان باشم. جُنبشی که  با خودباوری بایستی  

  رود و پیشرفت کند. البته این پیشرفت، از منظر جلو  

که   است  امر  این  به  مشروط  تاریخی،  آموزی  درس 

نیروهای   و  آید  بدر  وابستگی  از  کشورداری  مدیریت 

بین آزمند  و  که  حریص  وابستگی  زند.  کنار  را  المللی 
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است. تازه  مدیران را بازیچه منافع بیگانگان قرار داده  

در   جمعی  خودباوری  که  است  صورت  این  تکامل  در 

می اقدامات ایران  به  جامعه  تواند  ایجاد  برای  ای  الزم 

 سزاوار انسانیت بپردازد. 

حاال، در جلد دوم اندیشیدن در برابر فلسفۀ دستگاهی،  

گرایانه بسراغ خوانشی از  مایلم با گرایش سلبی و نفی

خودشیفتگی   نقد  به  نخست  که  روم  فلسفه  تاریخ 

می قدرت قدرت پرستان  ایران  پردازد.  در  که  پرستانی 

برای مانعی  و    امروزی  انسانی  مناسبات  به  رسیدن 

اینجا   هستند.  )اتیک(  اخالق  با  و  شهروندانه  فرهنگ 

دارم که یک تفکیک را در نگر بگیریم. وقتی  دوست می

می دنبال  را  اندیشه  فلسفه  سیر  تاریخ  به  که  کنیم 

امر می این  بدرد  تفکیک ضروری  است.  خورد  معروف 

یم.  که سه طرز خوانش از آن سیر و سلوک را فراهم کن

در واقع نخستین خوانش بایستی راه به خودباوری ببرد.  

افکارشان   و  متفکران  بر  که  مروری  با  خواننده  یعنی 

که  دارد، می برسد  و خودآگاهی  آگاهی  آن  به  بایست 

اش برخورد کند  دارد با مسائل زمانهانسان را مجهز می

به   پاسخی  جهان  شناخت  امکانات  و  توان  حد  در  و 

های اجتماعی  و در راه گشایش گرههایش بدهد  پرسش

تالش کند. در این راه رابطه بین االذهانی و داد و ستد  

-شود و از جمله می های دانشورزی فعال میدیسپلین

شود که از دستاوردهای روانشناسی فردی هم بهره برد. 

با این مرزبندی که انحراف روانشناسی تجاری و بازاری  

  "کار و کاسبی "این نوع    را بشناسد و کنار بگذارد. چون

 خواهد تسکین دهنده باشد و نه درمانگر. فقط می

در   که  است  آن  پی  در  فقط  انحراف  این  که  بگذریم 

آنقدر مبالغه کند که سرانجام فرد آسیب    "خود "تقویت  

روانی دیده به موجودی خودخواه بدل شود. موجودی 

فقط خود را می از دیگری همچون دشمن  که  بیند و 

روبرو هستیم    "خود "ارد. در آنجا با دفاعی کور از  تلقی د

می آسیب  دیگری  به  این  که  یافته  رشد  شکل  زند. 

می   "خود" باز  شیفتگی  خود  در  را  که  یورشگر  یابیم 

می خود  برای  فقط  را  حذف  جهان  به  کمر  و  خواهد 

بندد. در نقد خودشیفتگی، بازتابی از خوانش  دیگری می

ایم. سومین خوانش از ته دوم تاریخ فلسفه را سراغ گرف

تاریخ فلسفه باید ما را به سنتز و برنهاد متعادلی از دو  

قطب خودباوری و خود شیفتگی برساند. در اصل آن  

می که  بگیرد  پی  باید  را  رنسانسی  خواهد  رهنمود 

آدمیزاد را بوسیله آموزش و تربیتی درست به انسانیت  

فراز و    شیفته از زندگی پُر ازرهنمون شود. یعنی جان

نشیب و سرشار از یأس و شوریدگی درس گیرد و به  

خودباوری برسد و تحول اساسی به سمت جان آزاده را  

مطلق سومی  خوانش  گرچه  آورد.  در  بدست  گرایی 

می نقد  به  هم  را  میاومانیسم  نفی  و  که  نشیند  کند 

انسان همان جایگاهی را بیابد که خدا در فلسفۀ قرون  

 اشته است. وسطایی و متافیزیکی د

انگیزه میان  تمایز  گذشته،  از  دوم  و  اول  جلد  های 

ی نگاشتن کتاب حاضر بازتاب اندیشیدنی است  مسئله

می در  که  و  بایستد  دستگاهی  فلسفۀ  برابر  در  خواهد 

و   نو  طرحی  آن  جزمگرایانه  و  ایستا  شکل  با  تقابل 

های ذهنی به  منعطف در اندازد. تبار و سابقۀ دستگاه

-گردد که میای حرف و حدیث برمیتشکیل مجموعه

برای پرسشخواهند پاسخ آنهم  باشند.  -های جاودانه 

می  طرح  نو  از  مدام  که  با  هایی  که  حالی  در  گردند؛ 

همین داستان معروف یا با تاریخچه دگرگونی مفاهیم  

ها هربار به شیوه و به منظور گردد که پرسشآشکار می

 اند.  جدیدی طرح شده

یشیدن فرایندی است که در آن انسان  در هر حالت، اند

فاعل   سوژه،  را  عامل  و  فعال  این  است.  عامل  و  فعال 

اند. منتها این موجود زنده  نامیدهشناسا یا فرد اندیشگر  

سطح   در  ریزی  برنامه  و  طرح  برای  ما(  مثل  یکی   (

پردازی،  کند. در عرصۀ نظریهجهانی دارد رقیب پیدا می

ا این  حاضر  زمانه  مطرح  آیا  پرسش  که  هوش "ست 

بهم    "مصنوعی آینده  در  را  اندیشیدن  معمول  روال 

خواهد زد؟ آیا آن را از انحصار انسان در خواهدآورد؟  
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برنامه و  طرح  اندیشیدن  آیا  از  مشتقی  همچون  ریزی 

داشت؟   خواهد  توامان  را  مصنوعی  و  طبیعی  عوامل 

یعنی روزی خواهیم گفت طرح انسانی یا طرح هوش  

قق طرح و پروژه از کی خواهد بود؟  مصنوعی؟ اصال تح 

 شان معلوم نیست.  ها، هنوز تکلیفپاسخ این پرسش

عنوان   تاکنون  شناسی  نوع  که  گونه  آن  انسان  باری. 

داشته، در قیاس با سایر جانداران دارای قوای مغزی با  

خاصیت ویژه بوده است. زیرا او با تحوالت تکاملی خود  

تامل کند و آنها را    های ذهن خویشتوانسته بر دادهمی

ویژگی   این  در  منتها  دهد.  قرار  بازبینی  مورد  نیز 

به موضوع مورد   تا  نیاز دارد  فاصله  به  انسان  یادشده، 

نظر خود بپردازد یا در واقع بدآن بیندیشد. آن موضوع  

تواند بیرون از ذهن وی  و در طبیعت باشد یا این  می

موجود    که درون ذهنی  باشد و در عالم واقع و محسوس

نباشد. بهر صورت اندیشیدن چنان توانایی را دارد که  

ها هم بیندیشد. ولی این توان را هم  حتا به اندیشیده

اندیشیده این  که  بصورت  دارد  گاهی  را  واکنشی  های 

دستگاه نظری بازتاب دهد. دستگاهی که خود را قادر  

 داند.  به پاسخگویی و داوری می 

فا یده و ضررهای خود را  دستگاه نظری را که معموال 

می  ارائه  اندیشمند  یک  فیلسوف  دارد،  کار  مثل  دهد؛ 

اما   گاهی  ذهن.  پدیدارشناسی  اثر  در  هگل  آلمانی 

اندیشمند در ارائه دستگاه نظری همیار و همکاری دارد؛  

اقتصاد   نقد  برای مارکس در زمینۀ  انگلس  نقش  مثل 

البته دستگاه فلسفی سازان فقط بدین دو   سیاسی. و 

شوند. از جمله  یت نظری آلمانی تبار محدود نمیشخص

تالش آنگلوساکسنی  دنیای  در  نیز  و  فرانسه  های  در 

مجموعه با  تا  است  گرفته  صورت  از  مشابهی  ای 

دریافتبرداشت و  درک  و  بینی  ها  جهان  ارائه  به  ها 

 برسند. 

های نظری مختلف که بر نقد و  با این حال در دستگاه

اند،  ای قبلی خود بوجود آمدهنفی و برگذشتن از همتاه 

نقطۀ اشتراکی نامریی هم موجود است. این که با توان  

تشخیص   قوه  کشورداران  به  خود  توجیه  و  شناخت 

ببخشند و برنامه مدیریتی ایشان در حکمرانی باشند.  

مثل هگل که به خدمت دولت پروس در آمد یا مارکسی  

 خواست عقایدش به کار حکومت کارگری آید.  که می

توجیه و  ارائه رهنمود  و  البته  اداره کشور  برای  تراشی 

نمی خالصه  یادشده  اندیشگران  به  فقط  شود.  جهان 

فرمانروای   بوده،  شاهدش  پالتون  که  همانطور  گاهی، 

یعنی آن مرد جنگجو و اهل اعمال زور، نیز    "سیراکوز "

برای   پردازی  نظریه  نقش  تا  است  افتاده  بصرافت 

خوا کند.  ایفا  را  مرد  ستهحکومت  عادت  با  که  ای 

روحانی، و پالتون یکی از اولین مردان روحانی در ارائه  

می قرار  تضاد  در  بوده،  سیاسی  است.  حکمت  گرفته 

های فلسفه یونان باستان در همین  اتفاقا یکی از ضعف

واقعه رقم خورده است که پالتون از این تجربه تلخ سفر  

برای تصحیح نظریه خود د ر مورد  به سیراکوز درسی 

نگرفته است. دولت خوبی که بر باالترین   "دولت خوب "

زند.  در هر حالت  تکیه می  "شاه   -فیلسوف "جایگاهش  

ادیان   در  که  گونه  آن  روحانیت،  نهاد  و  روحانی  فرد 

یکتاپرست و ابراهیمی سنت داشته، همواره در پی ارائه  

بهانه   به  حاکمان  اعمال  توجیه  و  حکومتی  طرح 

از  بوده  "یآسمان"رهنمودهای   شماری  واقع  در  اند. 

کسانی که معتقد به اصالت ایده بوده، نظیر پالتون و  

و   مسیحی  ادیان  پیامبران  از  پیش  نظایر،  و  ارستو 

 اند. اسالمی در این راه پیشقدم شده

گسترده   و  دار  فعلیت  بحث  با  امروزه  که  حال 

های  خودشیفتگی حاکمان روبروئیم، در رابطه با طرح

فقط از پرسنل نهاد دین و اعتقاد بلکه  از  حکومتی نه  

هایی ببینیم که  توانیم نمونهاهل بازار و اقتصاد نیز می

 دهند.  متن و تاویل برای حکمرانی انتشار می

در جلد حاضر، با پنج فصل و با بخشبندی متفاوتی که  

های متفاوتی  ایم، یک مسیر خاص ولی با ایستگاههکرد

 ایم.  را پیموده
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تعریفی  ایستگا زمانه  برای  نخست  که  بوده  این  اول  ه 

بیایم و آن را نامگذاری کنیم. دوران معاصر برای کتاب  

به   معترض  جُنبش  زمان شکست  از  مولفش  و  حاضر 

شود. شکستی  دیکتاتوری شاه )پهلوی دوم( شروع می

که سند و مدرک خود را در تثبیت خودکامگی خلیفه  

گذشته به چشم    و برپایی نظام خلیفگانی در چهل سال

 دیده است.  

از این رو با اشاره به آثار و افکار قربانیان برجستۀ چنین  

ها  ها و غزاله علیزادهروندی که از جمله محمد مختاری

نامگذاری   در  به گفتارهایشان تالش  اشاره  با  هستند، 

ایم. سپس از دیدگاه خودمان به  دوران و فهمش کرده

مُدرن حکمرانی بر    مهمترین معضل اجتماعی در تاریخ 

ایم که چیزی جز خودکامگی شخص اول  ایرانی پرداخته

مملکت نبوده است و در او بیماری حاد خودشیفتگی  

کرده نشان  انگشت  فاعل  را  برای  که  بیماری  ایم. 

بغرنج از  متعددی  موارد  تحول  بوجود  شناسای  را  ها 

 آورده است.  

ایده  به  اشاره  با  بعد  فصل  یدر  نیما  آثار  و  وشیج  ها 

برجسته از  یکی  مُصلح کشور  )همچون  متفکران  ترین 

در قرن بیستم( اشاره مهم وی به لزوم تغییر سیستم  

ساخته  نشان  خاطر  را  اشارهآموزشی  فعال  ایم.  که  ای 

هایی مجهز  اجتماعی را آگاه کرده و  وی را با پیش شرط

سازد که برای تغییر و تحول جامعه الزم و ضروری  می

تاکید بر لزوم رفورم در نظام آموزشی،    است. در کنار 

ای به  که در اولین سرلوحه کتاب با اشاره نیما در نامه

خواهر رقم خورده و مشخص شده است، همچنین به  

نقد درک و دریافتی ضد دمکراتیک از حکمت سیاسی  

اصلی  پرداخته مانع  که  رایجی  دریافت  و  درک  ایم. 

التون در یونان  اش به افکار پچنین تحولی بوده و ریشه

 رسد.  باستان می

سرلوحۀ دوم کتاب که از حدیث نفس صادق هدایت و  

بهنامه نورایی  شهید  به  جامعهاش  به  شده،  ای  گزینی 

قرن که  دارد  ناماشاره  با  را  مستمری  استبداد  و  ها  ها 

در  نشانه سپس  است.  گذرانده  سر  از  متفاوتی  های 

ارانی و  فروغی  چون  پیشکسوتانی  از  یاد    تجلیل  به 

ایم که در تاریخ معاصر ما )از مشروطه بدین  کسانی بوده

اند. هایی را بر فکر و اندیشگری نوین گشودهسو( دریچه

در سرلوحۀ سومی یعنی با نقل قولی که از مهدی اخوان  

(  "موخرة از این اوستا "ثالث و از متن بسیار مهمش ) 

آورده فارسی  ادبیات مدرن  ادبی  نقد  تاریخ  به  ایم،  در 

ایم. جان و  تعیین جان و جنم اندیشگران اشاره داشته

فروغی  راه  بایستی  که  ارانیجنمی  و  تداوم  ها  را  ها 

های تازه  بخشند و مدام برای چشم انداز جامعه دریچه

در   آدورنو(  از  )گفتاوردی  چهارم  سرلوحۀ  بگشایند. 

  یابد و بر نکاتی تکیه کرده آخرین فصل کتاب بازتاب می

د و مولف  که گمان  نگارنده  اریم دستاوردهای مطالعۀ 

کتاب در تاریخ فلسفه دوران مُدرن بوده است. با توجهی 

که به آثار و افکار اسپینوزا، فویرباخ، نیچه و آدورنو و...  

 داشته است.  
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 های کوتاه کافکا ی داستان گزیده 
 برگردان: لطفعلی سمینو 

 

 
 

 
داستانگزیده  لطفعلی ی  ترجمه  با  کافکا  از  هایی 

سمینو از سوی نشر آیدا در آلمان )بوخوم( منتشر  
 شده است.  

فهرست مطالب این کتاب عبارتنند از: گزارشی به  

عربشغال  ،فرهنگستان و  قانون  ،هاها  برابر  در    ،در 

مردگان  ،تبعیدگاه سگ پژوهش  ، مهمان  یک    ،های 

دهکده   ،شوربختی اندوه  ،آموزگار  قهرمان    ،نخستین 

تفسیری بر دو داستان کوتاه    ، پزشک روستا  ، گرسنگی

 از فرانتس کافکا 

 

 
 
 

 

 ها رمان سفرکرده 

 آذر حسین نوش 

 
 
 3۸4عداد صفحات    ت

 2020سال انتشار 

 انتشارات پیام شهر بن آلمان

online.de-www.goethehafis 

 
 نویسد: کتاب می مقدمهآذر در حسین نوش

در یک دوره فراغت و رفاه    13۸6ها« را در سال  »سفرکرده 

و آسایش نوشتم. این رمان یک سال نزد دوستی معطل ماند  

نی هم آن را  و بعد از دو سال سرانجام مجوز گرفت و نشر  

منتشر   ۸۸های سال  یک سال بعد از ناآرامی  13۸9در سال  

 کرد.

پاییز   تا  تابستان  فاصله  در  رمان  این  از    1332وقایع  بعد 

مرداد در خانواده یک نماینده مجلس شورای   2۸کودتای  

ملی و از دریچه چشم و از درون ذهن اعضای خانواده او و  

کرده   سفر  ایران  به  که  آلمانی  زن  مییک  افتد.  اتفاق 

سرخوردگی خودبیگانگی،  از  اجتماعی،  بیگانگی،  های 

زند که  ای از وقایع را رقم میتبعیض و خودفریبی مجموعه

حاصلی جز ویرانگری ندارد. به یک معنا فصلی از تاریخ ایران 

از درون یک خانواده و در ماجراهایی که مستقیماً به کودتا  

مید که زوال یک خانواده  شود با این اربط ندارد روایت می

ها در چنین گیری خشونت و وضع ویژه عاطفی انسانو شکل

 هایی را درک کنیم.   بحران 

http://www.goethehafis-online.de/
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ای به معتقدم که رمان تاریخی وقتی مفهوم دارد که دریچه  

می آیا  بگشاید.  حاضر  دوره  در  ما  زندگی  وقایع  توان روی 

قایع  ردی از زوال اجتماعی را که امروز با آن درگیریم در و 

»سفرکرده  32سال   است.  یافت؟  کنکاش  این  حاصل  ها« 

گانه بنویسم که با کتاب حاضر از  ابتدا قصد داشتم یک سه

راه    67و کشتار    42مرداد آغاز شود و به خرداد    2۸کودتای  

ام به راه دیگری افتاد و از آن اندیشه پیدا کند. اما زندگی

ه در توانم هست ام که دیگر نغافل ماندم و حاال هم پی برده

ام که چنین کاری را به انجام برسانم. در این  و نه در حوصله 

های اجتماعی و فترت فرهنگی که  فاصله تحت تأثیر شبکه

ایم، به گمانم حوصله خوانندگان هم دیگر  بدان دچار شده

 تابد. چنین آثاری را برنمی 

مالک که  است  این  زوال  دوران  مشخصات  از  های  یکی 

گردد. در زمانی که این  ز بد دگرگون میتشخیص خوب ا

  2۸رمان نوشته شد، کمتر کسی در اصالت تاریخی کودتای  

میدان   به  تجدیدنظرطلبانی  اکنون  داشت.  تردید  مرداد 

در  آمده بیگانگان  که  امکاناتی  از  برخورداری  با  و  اند 

اند، در صدد تحریف رویدادهای مسلم  اختیارشان قرار داده 

برآمده ملیاندتاریخی  برای .  توخالی  شعارهای  به  گرایی 

های  های اجتماعی و جابجایی قدرت در حلقه تداوم تبعیض

فروش فروکاسته است.  طلب و عمیقاً وطنخوار، فرصترانت 

آید.  در ایران از زیر تاج، عمامه و از زیر عمامه، تاج بیرون می

نویسی هرچقدر هم که دایره وقایع را گسترده در  در داستان

واقعیت  نظر از  بخشی  ناگزیریم  نبینیم. بگیریم،  را  ها 

شان  های این داستان به دلیل خاستگاه اجتماعیشخصیت 

 کالً از مذهب دورند.   

بسیاری از وقایع بیرونی این رمان مستند است. سخنانی که  

ها  شود، توضیحات دادستان، کافهدر محکمه مصدق بیان می

ها و هر  های تجاری و روزنامههای تهران، آگهیو رستوران 

های این داستان اتفاق  آنچه که در بیرون از ذهن شخصیت

ازای بیرونی دارد و رد و نشانی ازمی آن را در   افتد ما به 

 توان یافت.  های تاریخی میکتاب

نوشتهها« شخصی»سفرکرده  است که  کتابی  به  ترین  و  ام 

همین سبب هم برایم ارزشی ویژه دارد. این کتاب حرام شد  

آن  به  متعلق  را  خود  که  محیطی  در  که  شادم  اکنون  و 

شود. انتشار دانم، باری دیگر در خارج از ایران منتشر میمی

ون توجه جناب آقای جالل رستمی گوران، مدیر  آن را مره

حافظ( هستم. از ایشان    – محترم انتشارات »پیام« )گوته  

  .سپاسگزارم.

 علی آشوری 

حسین   ها« نوشته ه درباره رمان تاریخی »سفرکردهکتن  5 

  آذرنوش 

1 

سفرکرده  رمان  در  بنیادین  اصل  درست  دو  معنای  به  ها 

    ساختاراند: یکی رعایت شده

ها )کاراکترها( حوادث رمان  رمان است که در آن شخصیت

دهد. دومین  سازند و راوی فقط آن حوادث را شرح میرا می

 اصل 

موازات    به  که  است  رمان  این  در  واقیعت  و  تخیل  روند 

با هم اما به شکلی متفاوت و مستقل عمل  وهماهنگ  اند، 

تخیل فرصت  کنند. متفاوت و مستقل به این مفهوم که  می

بخشد که وقایع خود گویی تخیلی بیش  را به وقایع چنان می

نیستند. اما در عین حال در پیوند و هماهنگی با یکدیگرند.  

همین پیوند و هماهنگی تخیل و واقعیت با یکدیگر است  

 .دهدکه رمان تاریخی )با درک امروزین از آن( را معنا می

2 

ی  هاها و فضامکانشرح جغرافیایی مناطق در رمان است.  

می داده  شرح  که  حضوری  طبیعی  رمان  در  همگی  شوند 

  منعکس را  فرهنگی   – جدی و رئال دارند و فهم جغرافیایی  

ها با آن پیوند دارند. جغرافیا در این  د که شخصتکننمی

واکنش   و  کنش  که  است  بستری  تاریخی،  رمان 

 .گیردهای رمان در آن شکل میشخصیت 

3 

کنیم   نگاه  رمان  این  به  سینمایی  قیاسی  با  بخواهیم  اگر 

ها با یکدیگر تطبیق ها همگی برای فهم شخصیت میزانسن 
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ای در تداوم حضور اند به طوری که همه آنها به گونهیافته

ویژه از  اما  برخوردارند.  گییکدیگرند.  نیز  خود  فردی  های 

 :کوندرا معتقد است

 «است ی رمان حق فردی وفردیتگوهره»

ها  ما در این اثر بر مبنای نظر کوندرا، هم با فردیت شخصیت

شویم و هم با حوادثی که همه آنها را به هم پیوند  آشنا می

سازد. رمان در  دهد و در نهایت فضای کلی رمان را میمی

خود و با خود حضورش نفی استبداد و توتالیتاریزم است.  

است. در کنش و    ی این کار خوب برآمدهنوش آذر از عهده

گفت و  حوادث  شخصیت واکنش،  داستان وگوهای  های 

است.   فرهنگی  تاریکی  و  فردی  استبداد  بیانگر  همگی 

نویسنده تالش دارد در بافت داستان در نقد و نفی این دو  

روند  و  داستان  متن  در  بلکه  مستقیم  طور  به  نه  پدیده 

 .گیری حوادث آن، بپردازدشکل

4 

های  های سالگیری گفتماناز شکل  زبان غالب رمان متاثر

باشد. به کارگیری این زبان برای یاری می  30بحرانی دهه  

ی رمان بسیار  هارساندن به فهم رویدها و شناخت شخصیت 

دهد خواننده بتواند فضای آن زمان  موثر است که امکان می

را بهتر برای خود مجسم سازد و این نکته مهمی در رمان  

ای از تاریخ ببرد  اننده را با خود به برههتاریخی است که خو

اند. همچنین در مسیر که وقایع و حوادث در آن اتفاق افتاده

را  آزادی(  )نیاز  آزادی  زبان فقدان  روایت »زبان« همچون 

تجربه می را نیز  تاریخی  وقایع  و  و »نسبت حقیقت«  کند 

 .آماده برای تاویل بیشمار

5 

ی موفقی در فهم تازه  بهها تجردر مجموع رمان سفر کرده 

 .از نوشتن دررمان تاریخی است

ی این رمان همانطور که خود  آذر در ادامهامیدوارم که نوش

در مقدمه بدان اشاره دارد حال به هر دلیلی معوق نماند و  

وقایع تاریخی را به همین سبک وسیاق تا مقطع امروزی پی  

 .بگیرد

 

 گی ه چهل لحظه خیر 

 بهمن شیدا 
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