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تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم 

تواند از خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می

نگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. زبان، فره

کس که شعر، داستان، هنر، فکر و آن

اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر اندیشه

نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 

کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

مرزهای جغرافیایی، و تعریف کالسیک آن، 

 شناسد.میا جهان معاصر که در انطباق ببل
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 چند نکته

منیت جا که آزادی و است که با استقرار جمهوری اسالمی بر ایران آغاز شد. آنهاییدر شمار پدیده ، با چنین وسعتی،گریز ناگزیر از کشور-

شدگان از ایران هستند. هیچ اند در خارج از کشور ساکن گردند، در واقع راندهشود. ایرانیانی که ترجیح دادهنباشد، مهاجرت و تبعید آغاز می

ستند. با هشود که در خارج از کشور ساکن ها صحبت از سه تا پنج میلیون ایرانی میآمار دقیقی از عده این افراد در دست نیست، اما در رسانه

. آنان چنان سیر صعودی داردچنان کشوری ناآرام است و خروج ایرانیان، به ویژه جوانان همگذشت نزدیک به چهل سال از عمر رژیم، ایران هم

و  انعتیاد، خفقاآیند تا آسایش و آرامش را در جایی دیگر بیابند. حاصل چهار دهه حکومتِ جمهوری اسالمی چیزی نیست جز فقر، فحشا، می

 های اخیر نیز بنیان در همین موقعیت دارد.سانسور. ناآرامی

جایی مکان و زندگی در نگار و هنرمند نیز بودند که جابهشدگان عده زیادی نویسنده، روزنامههای نخست گریز از ایران، در میان راندهدر سال

شمندان، مندان، اندیران، هنرز میان نسل دوم ایرانیان نویسندگان، شاعآنان را از باروری و شکوفایی الزم بازداشت ولی ابیشتر زبانی دیگر، 

 د که هر یک صاحب جایگاهی واال در کشور میزبان هستند.نگارانی برخاستنسیاستمداران و روزنامه

اند. فراهم آوردن شهره نویسیهایی از موفقیت آن عده از این افراد نظر دارد که در داستان و رمانبه گوشه "آوای تبعید"این شماره از 

ها محسوب ای از این فعالیتچه را که فراهم آمده باید گوشهای که بتواند تمامی این عزیزان را در بر گیرد، برای ما ناممکن بود. آنمجموعه

 داشت.

ای باشد تواند مقدمهه در واقع میای فراهم آوردند کسپاسگزار باشیم که زحمت این کار را بر عهده گرفتند و مجموعه فهیمه فرساییباید از 

 تر در این عرصه.ارزشمند برای کاری بزرگ

 

ور ر خارج از کشاست. شهرام اگرچه به نسل دوم ایرانیان د شهرام کریمی حاصل ذوقِ خالقِ "آوای تبعید"های این شماره از و نقاشی طرح-

تفاوت بودن ه منحصر و مسانی بن عرصه کسب کند. به حتم بینندگان آثار او به آتعلق ندارد، ولی با ذوق و پشتکار توانسته جایگاهی واال در ای

 و.های بیشتر برای او آرزوی موفقیت ،قرار داد "آوای تبعید"ثار را در اختیار برند. با سپاس از او که تصاویر این آاین آثار پی می

 

که قصد توهین و یا آزار کسی را در سر آندانند. بید را سرآمد شعر جهان میکه ایرانیان خودانند و یا حداقل اینشعر را هنر ایرانیان می-

رسد که شمار شاعران ایران را جا به ذهنم میتوان شعر را مرضِ ایرانیان نیز محسوب داشت؟ این پرسش نامتعارف از آنداشته باشم، آیا می

خود شعر  رسد. به بیانی دیگر؛ شاعرانهای شعر به بیش از صد نسخه نمیاژ کتابکنند. و این در صورتی است که تیرپانزده هزار نفر برآورد می

 خوانند.نمی

 را شعر مخاطبچشود، چرا همه دوست دارند شعر بسرایند و به زبان شعر حرف بزنند، و چرا سرایش شعر در فرهنگ ما چنین آسان گرفته می

وعی ندبیات معاصر اتوان حضور روزافزون شاعران را در رسی دچار بحران است؟ آیا میندارد. مرز بین شعر خوب و شعر بد کجاست؟ آیا شعر فا

انبوهی از  شوند که در میانو یا بخشی از این بحران محسوب داشت؟ پاسخ هرچه باشد، یک چیز اما روشن است؛ شعرهای خوبی سروده می

 گرداند. و این فاجعه است. یابد، از خواندن شعر روی برمیت نمیها و نشریاشوند. خواننده که شعر خوب در سایتشعرهای بد گُم می

کنم در این روند حداقل کوشد به سهم خویش این مشکل را عمومی کند؛ با بحث، مقاله، مصاحبه و یا ترجمه. فکر میمی "آوای تبعید"

 توانیم چیزی را بر خود آشکار گردانیم.می

ن گذرد ولی موضوع آد سالی میآورده شده است. اگرچه از زمان مصاحبه چن عالءاسماعیل نوریبا  ایدر همین رابطه در این شماره مصاحبه

 ها تداوم یابند.عالء که آن را در اختیار ما قرار دادند و به این امید که این مصاحبههنوز نو است. با سپاس از اسماعیل نوری

 

 است. با سپاس از او. نیازیب. بچون شماره پیش، زحمت بخش تاریخ این شماره هم-

 

ن شماره باشد. هشتمیمی روشنک بیگناهویژه شاعران زن ایرانی در خارج از کشور است که مسئولیت آن با  "آوای تبعید"شماره هفتم -

 هده دارند. مسئولیت آن را برع علی کامرانیسرایی است که ی ترانهویژه "آوای تبعید"

 

 هند.درا در راهی که در پیش گرفته، یاری  "آوای تبعید"ا پیشنهادات و انتقادات خویش از خوانندگان انتظار داریم ب-

 اسد سیف 
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 فهیمه فرسایی
 

 مرزتبار در برونایرانی " نسل دوم"نامه: نگاهی به آثار نویسندگان ویژه
 

کاران آنان ، شیدا بازیار( و هماصفهانی زائری هرنوشمی، تبار در آلمان )نوا ابراهیمی ایرانیهای سه نویسندهاین بخش به معرفی و بررسی رمان

وارسی  بدون ی ادبی دو کشور اروپایی یادشده،جا که رصد جایگاه این آثار در گسترهپردازد. از آندر فرانسه )نگار جوادی و مریم مجیدی( می

ای مستقل با عنوان تهقرار گرفته است ـ گیرم که یکی در نوش هم مورد بررسی ها خالی از نقص نبود، این موضوعروند ادبیات مهاجرتبار در آن

ن وگویی با سرور کسمایی، نویسنده و منقد ساکو دیگری در متن گفت« زیر پرچم سیاه، سرخ، طالیی "چهل تکه"روایت شکوفایی ادبیات »

 فرانسه.

 

گذاشتن ای فرصت درمیانهر یک از آنان هم در مصاحبه ته؛تبار سخن نرفدومی ایرانی ی نویسندگان نسلنامه تنها دربارهدر این ویژه

هایشان در وگو با فهیمه فرسایی و همتاطور مستقیم در گفتدستان ساکن آلمان بهبهاند ـ هر چند قلمهای خود با خوانندگان را داشتهدیدگاه

 های این کشور.فرانسه از راه مصاحبه با خبرنگاران رسانه

 

 دومی دست نسلبهکی از نمایندگان قلمرا به عنوان ی زاده بوندهگلناز هاشم ینوشته ،"میما بود"چنین، بهروز شیدا رمان در این پاره هم

 کند.تبار در سوئد معرفی میایرانی

 

تبارها در سایر یرانیی ادبیات نسل دوم ای مرتبهقاالت مشابهی دربارهمکوشند مطالب و چنان می، هم"تبعید نامهفصل"اندرکاران دست

 د.  کنیم با مدیر مسئول این مجموعه تماس بگیرنتوانند ما را در این زمینه یاری دهند، دعوت میکشورها گردآورند. از همکارانی که می

 

 ها:فهرست نوشته

 

 آلمان زیر پرچم سیاه، سرخ، طالیی ـ نگاهی به روند ادبیات مهاجرتبار در "چهل تکه"روایت شکوفایی ادبیات 

 

 های منتشره در آلمان نویسندگان ایرانی ـ درنگی بر رمان "نسل دوم"چرخش روزمرگی و سیاست در آثار 
 
 اصفهانی ریزائ مهرنوشـ مصاحبه با  در آلمان دلبرگیها« نکر»اصفهان تا  «رودندهیزا»مهاجرت؛ از کنار  یهاستگاهیا

 

 وگو با نوا ابراهیمیـ گفت گمشده تیهو یدر آلمان؛ در جستجو یرانیا سندگانینسل دوم نو

 

 ـ مصاحبه با شیدا بازیار ناآرام تهران یهاچندگانه در شب یهاتیهو

 

 هفرانس "یرانیا یچهره" یارهدر ب ییوگو با سرور کسماگفتی ـ ـ فرانسو یرانینسل دوم ا سندگانینو یهاتیدر روا یکنکاش

 

 منتشرشده به زبان فرانسهبه دو رمان تازه ینگاهـ  «مارکس و عروسک»در انتظار « زدودهشرق»

 

  اثر مریم مجیدی "مارکس و عروسک"نقدی بر رمان ـ  باره چهارتولدی 

 

 جوادی نگار با مصاحبهـ  سیدر پار یشرق یاگشتهگم

 

 )سوئد( زاده بوندهگلناز هاشم ینوشته ،"میما بود"رمان  ـ نگاهی به است یانگار آواز آرزو باق
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 هیمه فرساییف
 

 
 

نویسندگان ” نسل دوم“چرخش روزمرگی و سیاست در آثار 

 ایرانی

 

وند ا رفراز و فرودهای انتشار آثار نویسندگان ایرانی در آلمان ب

ن ی مستقیم دارد. در ایروابط سیاسی میان این دو کشور پیوند

جمهور پیشین ایران، نژاد، رییسچارچوب خدمت محمود احمدی

زبان یبرای شناساندن ادبیات معاصر این کشور به خوانندگان آلمان

کننده بود. این خدمت بیش از سایر سران جمهوری اسالمی تعیین

نی اندهر چند آگاهانه و از روی برنامه صورت نگرفت، ولی تاثیر م

تبار در برون ایرانی( 1بر رونق نشر آثار نویسندگان نسل دوم ) آن

 گیری است.مرز تا به امروز نیز قابل پی

 

 نخستین راویان مدرن

 ایران به زبان” ادبیات مدرن“های روایتی انتشار اولین نمونه

ی آلمانی، اندکی بیش از چهار دهه پیش آغاز شد. مجموعه

در انتشارات  1978ل ه در ساک” سرایان مدرن ایرانداستان“

هایی بود به چاپ رسید، از نخستین کتاب( 2” )هورست اردمن“

ی راویان مدرن این از زمانه”* تصویری کامل“که به ادعای ناشر 

 داد.سرزمین ارایه می

ی ایران تحت در آن هنگام یک شهروند معمولی آلمانی، جامعه

 ثریا، کرد: می حکومت محمد رضا پهلوی را در سه واژه خالصه

های به مشت 1979 انقالب از پس هاشناسه این. نفت شاه،

من توی دهن “ی معروف ی زنان پیچیده در چادر، جملهکردهگره

کرده از خشم های کفاهلل خمینی و دهانآیت” زنمآمریکا می

پرچم اکبر گویان تظاهرکنندگان اغلب ریشویی تبدیل شد که اهلل

انگیزی که با ورود کشیدند؛ تصاویر خوفمی آمریکا را به آتش

ی جمهور ایران به صحنهنژاد به عنوان رییسمحمود احمدی

سیاست جهانی و تایید و تاکید او بر مواضع جناح افراطی حکومت 

نژاد از آن خود گرفت: احمدیتری بهک، ابعاد هولنا2005در سال 

گسترش “و ” یلکردن اسرایمحو“سال رسما اعالم کرد که برای 

کمر همت بسته و تمام توان خود را در ” ای ایرانی هستهبرنامه

ی ظهور کم زمینهراه به ثمر رساندن این اهداف که به باور او دست

 کار خواهد گرفت.آورد، بهمهدی موعود را فراهم می

 تاراندن حامیان

برانگیز این سیاست در نشست ضد نژادپرستی اعالم جنجال

جمهور ایران در آن که رییس 2009لل در ژنو سال سازمان م

خواند، شک احتمالی برخی از ” نژادپرست“اسرائیل را رژیمی 

های تهران بودن برنامهکشورها به ویژه آلمان را در مورد جدی

ترین ی تغییر سیاست این مهمکلی از میان برداشت و زمینهبه

پایان میان بی هایشریک تجاری وقت حکومت را در اوج درگیری

تمی المللی انرژی انمایندگان آمریکا، جمهوری اسالمی، آژانس بین

 ی اروپا، فراهم آورد: چندی نگذشت که آلمان نیز بهو اتحادیه

 …ی رژیم مالها )آمریکا، بریتانیا، فرانسهکنندهگروه ممالک تحریم
 .پیوست( 

ی انهگرایای، رویکرد نسبتا واقعدرجه 180در پی این چرخش 

گاه به تنوع در تکثر اقشار اجتماعی ی آلمانی نیز که گهچند رسانه

محور “ی افتخار لقب  جا شد و تبلیغپرداختند، جابهایران می

جمهور وقت بودن ایران که مبتکر آن جورج بوش، رییس” شرارت

 ها هم قرار گرفت. از آن پسآمریکا بود، در دستور روز کار آن

ای ایران، ی هستهگونگی گسترش برنامههایی چون چموضوع

نژاد و خطر مبرم دستیابی سران رویکردهای افراطی احمدی

جمهوری اسالمی به بمب اتمی، به تیترهای ثابت صفحات اول 

 د.های آلمان بدل شهای اخبار رسانهو برنامه هااغلب روزنامه

 

 ایسازی رسانهمقابله با پیامدهای اجتماعی فرهنگ

ها از روابط و ها، مقاالت و تحلیلکه این گونه گزارش تصاویری

دادند، اغلب تیره، مناسبات اجتماعی حاکم بر ایران ارایه می

سازی مخدوش و سطحی بود و تنها به روند فرهنگ

(Kulturalisierungو مقابله با مهاجران ایرانی ساکن آلمان ) 

 خی از افرادکرد؛ روندی که رفتارهای خالف و ناهنجار برکمک می

” ی ایرانزدهافتاده و اسالمفرهنگ عقب“این گروه را به پای لنگ 

 بخشید.زد و به آن شمولی فرهنگی ـ ملی و نه فردی میگره می

این روال هر چند تاثیری ویرانگر بر اذهان عمومی برجای 

گذاشت، ولی بار مثبتی هم به همراه داشت که تا حدی از تنش می

کاست: سیاسی ـ فرهنگی آن زمان میحاکم بر بلبشوی 

برخی از اقشار اجتماعی آلمان که  شدن حس کنجکاویبرانگیخته

از ایران دست یابند و ” تصویری واقعی و متفاوت“خواستند به می

 هاداوریدور از پیشاز چند و چون تاریخ، فرهنگ و مردم آن به
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گروه شمار  آگاه شوند. در این راستا و برای ارضای کنجکاوی این

های ی داستان، سفرنامه و کتابچشمگیری رمان، مجموعه

ای که چند دستان آلمانیبهغیرداستانی از نویسندگان ایرانی یا قلم

 ی بازار شد.سر برده بودند، روانهصباحی در ایران به

 گاه یک یا دو کار از نویسندگان ایرانیتا این برهه البته گه

شد لمانی منتشر میآبنگاه انتشاراتی  شده در این و آنشناخته

نژاد ولی نه تنها شمار آثار های احمدیکش طلبی، در پی نفس(3)

ها ی زمانی تاریخ انتشار آنمنتشرشده افزایش یافت، بلکه فاصله

 (.4تر شد )نیز کوتاه و کوتاه

ی ناشران در این های روشنگرانهی کانونی برنامهزمان نقطههم

 ر قرنواخاغییر کرد: اگر انتشار ادبیات مدرن ایران تا چارچوب نیز ت

ان آلم” انستیتوی روابط خارجی“بیستم به قول میشاییل رهه از 

ن در راستای تحکیم و تقویت دوستی و مناسبات فرهنگی میا( 5)

بایست با کرد، از آن پس آثار منتشرشده میایران و آلمان عمل می

ط دهند که چرا برقراری این رواب نشان” زدن به ژرفای جامعهنقب“

 ی بیست و یکم به غایت دشوار شده است.ی آغازین سدهدر دهه

 

 مکث سیاسی ـ ادبی

نژاد در انتخابات ی زمانی پس از شکست احمدیدر فاصله

ی جامع اقدام برنامه“و توافق بر سر  2013جمهوری ریاست

شر آثار ی کوتاهی در ن، وقفه2015در ژوییه ” مشترک ـ برجام

به  مد.نویسندگان ایرانی درون و برون مرز به زبان آلمانی پدید آ

رسید که جهان نشر نیز مانند دنیای سیاست در حال نظر می

کردن رفتار و گفتار حسن روحانی، جانشین و سنگینسبک 

اش بیشتر ی خندان و انگشتر عقیقنژاد، است که چهرهاحمدی

شمار نقض حقوق بشر تا موارد بی انگیختها را برمیتوجه رسانه

 در کشور تحت ریاستش.

های سیاه و سفید و رنگی هیات ی زمانی عکسدر این پاره

ی اتمی ایران که اغلب به وین سفر نمایندگی حل بحران برنامه

های ها و وبسایتبخش صفحات اغلب روزنامهکردند، زینتمی

، وزیر امور خبری شد. تصاویر بزرگ و کوچک محمد جواد ظریف

ی سفید یقه آخوندی و سینه ی وقت ایران، با پیراهنخارجه

 ی،سپرکرده ابتدا در کنار کاترین اشتون و سپس فدریکا موگرین

ران ی اروپا، اغلب خوانندگان و کاربمسئوالن امور خارجی اتحادیه

انگیخت، عالوه بر ابراز نظرهای سیاسی و ها را برمیاین رسانه

ی ی رنگ و اندازهوگوها، در بارهایران در گفت” اقتصد“زدن محک

کشور  28ی ی برجستهمایندههای این دو نها و شالروسری

ی پیرو عیسی محجبه“پا کنند یا این دو اروپایی هم جنجال به

 را مورد تمسخر قرار دهند.” مسیح

های چاپ کارهای نویسندگان ایرانی در ها جای آگهیدر این سال

های های نشر آلمان که کاتالوگهای بهاری و زمستانی بنگاهبرنامه

مهم کتاب الیپزیک و  ها همیشه پیش از برپایی دو نمایشگاهآن

نمود؛ گویی با پایان گرفتن شد، خالی میفرانکفورت منتشر می

زمین نیز نژاد آشنایی با ادبیات ایرانداری احمدیی زمامدوره

احتماال “هایی مانند انتشار رمان اهمیت خود را از دست داد.

از مرجان کمالی ” انار هزار و یک دانه“از سارا ساالر و ” امشدهگم

 2014ها در سال های معمول نمایشگاه)آمریکا( که خارج از برنامه

 از موارد استثنایی در این مقطع زمانی بود.ی بازار شد، روانه

 

 مرزیآثار نسل دوم برون

های اقتصادی آلمان با سران وگوهای هیاتگفتبا آغاز روند 

برای ازسرگیری روابط  2016جمهوری اسالمی ایران در سال 

ی جامعه و ـ صنعتی میان دو کشور، نشر آثار ادبی دربارهبازرگانی

 رارقفرهنگ این سرزمین هم از نو در دستور کار برخی از ناشران 

و  یسندگان درون مرزی از انتشار آثار نوها این بار ولگرفت. آن

هایی رو مرز خارج از آلمان فاصله گرفتند و به نشر روایتبرون

شد؛ ایرانی بازگو می” نسل دوم“دستان بهآوردند که از نگاه قلم

 بود. های ادبی خود را در این کشور آغاز کردهنسلی که فعالیت

ه گاز ناو زندگی به سبک ایرانی را ” ایرانیت“این نویسندگان اغلب 

کنند. شاهدی که در فرهنگ آلمانی شناور است، بررسی می

ی دید اول شخص که با نویسنده های آنان هر چند از زاویهروایت

شوند، با این حال به او بیان می کرده،رویدادهای یکسانی را تجربه 

کم از صافی احساسی مادر تعلق ندارند؛ حوادثی هستند که دست

اند و هرچند کل شان دیگر او گذشتهبزرگ و پدربزرگ یا خوی

های سازند، ولی اغلب برای درک ارزشدنیای ذهنی راوی را می

های جهان بیرونی او مورد مصرفی ندارند و گاهی حتی با شناسه

 گیرند.آن در تضاد کامل قرار می

 

 ی خاطراتتوشه

گویی ی آن به داستانبر قله” نسل دوم“دستان بهجایگاهی که قلم

نیافتنی است، ولی داوطلبانه یا اند، هر چند یگانه و دستتهنشس

ساز است و به قولی ، تابعی از اصلی سرنوشتآگاهانه انتخاب نشده

 ها فاصله دارد.ها فرسنگآنهای منزل مطلوب با ویژگی

های خود این نویسندگان، آن گونه که در کتاب” زندگی تبعی“

و دشود که مادر یا پدر یا هر میکنند، از آن لحظه آغاز تصویر می

خواه یا از سر اجبار ترین بزنگاه زندگی خود به دلکنندهدر تعیین

این ” اند.برده“ها را هم با خود اند و آنراهی دیاری دیگر شده

ه مهاجران اغلب در کنار مصائبی که در راه پرسنگالخ رسیدن ب

بانی، د، انزوای زانشده یا تصادفی متحمل شدهمقصدِ از پیش تعیین

 طرد روحی، بیگانگی رفتاری و سرگشتگی فرهنگی را نیز تجربه

خاطرات تلخ و شیرین  اند. به طور کلی همین ماجراها،کرده

 توشه، یادهای دوران کودکی در ایران، چگونگی سفرهای با و بی

، ”غربت“های اجتماعی در در آلمان و برخورد” شدنبزرگ“

 سازد.های آنان را مییر روایتناپذی پایانذخیره
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را پشت ” زندگی تبعی“ی برخی از این نویسندگان هر چند مرحله

اند و در متنِ زیستی مستقل، خودخواسته و احتماال سر گذاشته

چنان زیر حبابِ فکریِ گذشته خودساخته نیز جا دارند، ولی هم

ویان اش از نظر راروحکشند. زمان حال با گذر کُند و بینفس می

خورد و آینده، ی روزمرگی میاندازی و ادارهها تنها به کار راهآن

های سیاه و ابرهای تاریکِ انتهایی است سرشار از حفرهکهکشان بی

 آورد.ای که درگیر شدن با آن حاصلی به بار نمیستارهمیان

ی دنیای درونی راوی است، ها که اغلب آینهدر فضای این داستان

زند. این شهرزادهای مدرن تردید و کرخی موج میرغبتی، بی

آور و مانند که از کنار رویدادهای هیجانبیشتر به تماشاچیانی می

گذرند، تنها با لحنی اعتنا میبرانگیز پیرامون خود بیکنجکاوی

پردازند و با آن که از ها میاحساس به شرح آنتفاوت و بیبی

اند، باز هم بار د طرفی نبستههای مکانیکی خوجاییحوادث و جابه

” هویت ملی“ی بندند، در جستجوی آگاهانه یا ناآگاهانهسفر می

ان روند و با آشنایان و ناآشنایخود از این شهر به شهر دیگر می

 گذرانند.می ی خود و خانواده وقتمرده و زنده

 

 تاثیرگیری از محیط و ادبیات آلمان

ای ها اغلب در فضای ذهنیمانقهرمانان ایرانی ـ آلمانی این ر

در آخرین ” نویسندگان نسل جوان آلمان“کنند که حرکت می

های کوتاه خود خلق آن را در داستان 1990ی های دههسال

واح و فقط ار“با اولین رمانش با عنوان ( 6کردند. یودیت هرمان )

بیشتر (. 7خطوط این دنیای خاکستری را طرح زد )” دیگر هیچ

” صدای نسل جدید آلمان“ناشران وقت، آثار او را منقدان و 

 (.8خواندند )

شور و نمایندگان این نسل در آثار هرمان، به عنوان مثال، بی

قیمت از یک کشور به های هوایی ارزانهدف دایم با شرکتبی

نگرند ای به زندگی میکنند، با چشمانی شیشهکشور دیگر سفر می

انگیزد. روزمرگی، آنان را برمی ای در کل شگفتیو کمتر حادثه

کند و تغییر سازد؛ سکس به جای عشق عمل میغایت آرزو را می

 ست.و معنای زندگی ا مکان و منزل، نشانه

 مینهجهان داستانی نویسندگان نسل دوم ایرانی در آلمان نیز با 

های هایش با مفتولعناصر ساخته شده است. در این دنیا که تکه

هم وصل است و هر آن امکان فروپاشی آن به شتهی گذزدهزنگ

ای برجسته به نمایش در گونهها بهها و جداییرود، تفاوتمی

زمینه رانده آیند و وجوه مشترک و پیوندها اغلب به پسمی

های یودیت های ایرانی مانند شخصیتشوند. قهرمانان رمانمی

سفر  هدان، بم و مشهرمان نه به پاریس و پراگ و ونیز، بلکه به تهر

کنند، ولی در خود همان حس بیگانگی با جهان بیرون و با می

ی روایتی هر دو گروه از ها. شیوهکشند که آلمانیخود را یدک می

، مکانی و موضوعی خالصه های زمانیدستان که در پرشبهاین قلم

 تاباند.ی مشابه آنان را بازمیشناسانهشده، نیز نگرش هستی

 افتراقسطوح 

های اجتماعی در کنار این وجوه مشترک که شاید از یگانگی زمینه

 انیرشد و بالیدگی نویسندگان آلمانی و نویسندگان نسل دوم ایر

هایی هم وجود دارد گیرد، تفاوتی آلمان سرچشمه میدر جامعه

علت و  یکه بیشتر در چگونگی پردازش و نمایش سببیت )رابطه

 جاز درشود: این که به عنوان نمونه، ایها بارز میمعلولی( در روایت

 پرداخت موضوعی آثار نویسندگان آلمانی برجسته است و تفصیل

ها اصل اقتصاد یا امساک در دستان ایرانی. اولیبهدر کارهای قلم

 هایها به شرح مبسوط، توصیفکنند و دومینگارش را رعایت می

ی یرمستقیم در بارهغمستقیم و و ابراز نظر  طوالنی، تکرار توضیح

 ها گرایش دارند.پدیده

 دها وبروز رویدا” علت“در آثار نویسندگان ایرانی عالوه بر آن، 

حوادث سیاسی و اجتماعی به عنوان جزیی  ها اغلب در کُنهپدیده

شود. در حالی که ناپذیر از زندگی روزمره جستجو میجدایی

قهرمانان خود را بدون کنکاش ان، آلم” نسل جوان“پردازان روایت

ه در گذشته و شرایط اجتماعی و در فضایی تجریدی و انتزاعی ب

دارند. این گونه پردازش ولی به معنای حذف سببیت واکنش وامی

های پست مدرنی نیست. از ساختار روایت و سرسپردگی به سازه

های اجتماعی ـ سیاسی در این زمینهدادن پسجلوه رنگکم

دن ها، بیشتر نمایانگر تاکید بر فردیت و پراهمیت شمرداستان

 های فردی است.العملها و عکستصمیم

 

 پیوند فرد و جمع

با  ها با این نوع فردیت،اغلب نویسندگان نسل دوم و قهرمانان آن

این که هر روز آن را در اجتماع، محل کار و مدرسه تجربه 

الل را در سر استق ها هر چند رویایاند. آنکنند، بیگانهمی

اند، ولی هنوز با یافتهپرورانند و کمابیش حتی به آن دستمی

بندهایی نامریی به جمع، به خانواده و خویشان خود بسته و 

ها نآبه دیدن ” عزیزی از ایران“اند. این پیوند هر بار که وابسته

های این مهمانان شود. چرا که در چمدانتر میرود، محکممی

ی بوداده و فرش شنبلیله و سبزی خشک، تخمه و پسته“ر عالوه ب

و  هایی از زندگی کودکی نویسنده و اسرار مگوی پدر، پاره”تبریز

اند. مسافرها با گشودن در چمدان و مادر او هم جاسازی شده

و اآورند، بلکه راوی را به دست می” دل“بازگویی خاطرات، نه تنها 

 زده و پر تبعیض زندگی درفردیترا به تناوب از کانون روزمرگی 

ی شهر یا روستایی قلب کشوری صنعتی و پیشرفته به گوشه

ی او را با شدهکنند و ذهنیت آلمانیدورافتاده در ایران پرتاپ می

هاشور ” خودمانی“آور ها و بوها، تصاویر و ماجراهای اعجابرنگ

 زنند.می

اولین فرصت و با ها، در این که جوانان جویای هویت این داستان

ی شوند، نتیجهتوسل به اولین بهانه یا مناسبت راهی ایران می

شدن حس کنجکاوی دیدارها و برانگیخته منطقی این پیوندها،
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ها ولی اغلب در رویارویی با اولین ها است. این کنجکاویآن

آشنا و بیگانه به تدریج رنگ ” هایفضولی“و ” زنکیخاله“های سوال

 بازد.می

نین ، با چ(9از نوا ابراهیمی )” شانزده واژه“مونا، راوی رمان 

شود. هنوز ی قطار تهران ـ مشهد روبرو میهایی در کوپهپرسش

یکی از مسافران زن کوپه از  سر نگذاشته،قطار مرز تهران را پشت

 پرسد:مونا می

 « **ببینم، ازدواج کردی؟»ـ 

بفهمد سوال  ، با لحنی جواب دادم که”کی؟ من؟ نه!»”ـ 

 «ای کرده.معنیبی

و چند ساله است و با مادر خود برای شرکت در مراسم  مونا سی

خاکسپاری مادربزرگش راهی ایران شده است. مادر که منظور 

 دهد:را بهتر از مونا درک کرده، توضیح می” فضول“سفر هم

تو آلمان غیرعادی نیست که دخترهای باالی سی هنوز عروسی »

 «اشند.نکرده ب

ی نگار است و در محله، روزنامه”ترشیده“تعبیری  این دخترِ به

ه ککند. مونا با آن اهرنفلد در شهر کلن زندگی می” مولتی کولتی“

ی هدر آلمان و ایران با مردان مزدوج و غیرمزدوج متعددی رابط

کند. حال این روابط را از مادر خود پنهان میجنسی دارد، با این 

او  ایرانی” معشوق“خاطر در سفر مشترک مادر و دختر و به همین 

ی بم که مادر و دختر در یک اتاق هتل و زدهبه شهر زلزله

وقتی  اند، مونا هر شبجوار اقامت گزیدهدر اتاقی هم” معشوق“

طور مخفیانه از راه بالکن به اتاق مرد مادر به خواب رفت به

 …رودراه میبهچشم

 مسافر مورد او به زنار در برابر مادر و توضیح بیواکنش مونا در قط

 گیرد:هم از همین رویکرد خوددارانه سرچشمه می

 «…ـ مامان! »

و رچیه؟ فقط گفتم که نکنه خانم یه وقت خیال کنه تو امکانش »

 (78 ص) «…نداشتی

 

 های مهاجم و نارساواژه

 شده بنا” شانزده واژه“ی نخستین رمان نوا ابراهیمی بر شالوده

کننده در زندگی مونا بازی هایی که نقشی تعییناست. واژه

جا همه“کنند. به قول نویسنده این کلمات در گذشته همیشه و می

بودند تا به محض دیدنش به او  دفاع نشستهراوی بی” در کمین

نی زبان مادری تو، این زبا“و یادآوری کنند که ” حمله ببرند“

تسلط “راوی تنها هنگامی بر ” زنی.مینیست که داری با آن حرف 

شکند که شان را میشود و طلسمها چیره میاین واژه” انگیزخوف

 …زندها میی آنغیبی دست به ترجمه” در پی الهامی“

و  ی ایرانی ـ آلمانی کلمهاواژه؛ این نخستین بار نیست که نویسنده

دهد و با میی اثر خود قرار گون آن را دستمایههای گونهجلوه

هایی از زندگی پرماجرای خود گیری از قدرت جادویی آن، پارهبهره

)آرزوی رویا  Royadesara  گوید:در ایران و آلمان را باز می

که در سال ( 10دیدن ـ رویا دزارا( نام رمانی از شیرین کوم )

ی تجربی این کارها است. عنوان منتشر شد، اولین نمونه 2003

” رویا و آرزو“ی فارسی و انگلیسی ترکیب دو واژهرمان کوم از 

نمای زندگی یک زن مهاجر ایرانی است ی تمامساخته شده و آینه

کند تا در که پس از شکست در عشق در آلمان به ایران سفر می

 و خانواده غم عشق را از یاد ببرد.” مام میهن“آغوش 

ان ای را در آلممانند مونا زندگی آزادانه” رویا دزارا“من ـ راوی 

حاضرِ جاگذراند و آن را در تهران نیز، زیر نگاه ماموران همهمی

ا در دهد؛ از جمله پس از آشنایی با نادر دانادامه می” گشت ارشاد“

های اوین ـ درکه یا دربند بازی به کوههواپیما، برای عشق

 . …رودمی

 کتاب شیرین کوم در رابطه با انتخاب این عنوان برای نخستین

( به träumenی آلمانی )رویا دیدن ـ گوید که واژهخود می

چه من آن»تنهایی برای انتقال منظور او گویا نبوده است: 

خواستم بگویم، چیزی بیشتر ازخواب دیدن است. وضعیتی که می

 «کند.آدم مرزهای میان خواب و واقعیت را گم می

 

 ساختار معکوس

 ”نامه واژه“ختاری، نوعی بسط ادبی از نظر سا” شانزده واژه“رمان 

هم هست. این سیاهه معموال در بخش ” فهرست لغات“یا 

شوند و توضیحات آن به خواننده ها منتشر میکتاب” پیوست“

ی اصطالحات فرهنگی ـ زمینهها و پیشبرای درک معنای کلمه

 کنند.می کار رفته، کمکای که در متن بهمذهبی

 گریین ساختاری برای رمان خود، بُعد دیابراهیمی با انتخاب چن

ها بخشیده و از ی کتابمعمولیِ ضمیمه” سیاهه لغتِ”به معنای 

هایی از زندگی سه زن از گرفته که فصلآن به مثابه اسکلتی بهره

ن کند. ایسه نسل در رویارویی با دو فرهنگ را به یکدیگر وصل می

های روایت یت شناسهادهد، به جبر رعشگرد به نویسنده امکان می

های تهاجمی فصل، خصیصه 17تن در ندهد، آزادانه در  خطیتک

دایم در کمین حمله به او بودند،  هایی که پیش از ترجمهکلمه

ها ـ در واقع آن” انگیزتسلط خوف“خنثی کند و خود را از شر 

ها شدن خاطراتی که در ظرف این کلمهفشار روحی ناشی از سرریز

ت و ادبیا شده بودند ـ آزاد سازد. در این چارچوب، واژه نشینته

 بخش پیدا کرده است.برای نویسنده ـ راوی تاثیری رهایی

ی نقش که با کاوش درباره” شانزده واژه“ای صفحه 313رمان 

هم به پایان ” هاواژه“شود، با لغت در زندگی راوی آغاز می” کلمه“

ی راوی ور و کنکاش در گذشتهی غبا این فرجام، دایره رسد.می

ی جدیدی از زندگی خود پا شود و مونا به مرحلهنیز بسته می

بازی در کنار رود راین گذارد؛ شب سال نو است، جشن آتشمی

مسحورکننده است و مونا و یان، معشوق آلمانی او، با دوچرخه 

های لخت راه کمربندی سبز های سیاه درختپازنان از کنار سایه“
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برسند. پیش از آن، مونا از ” گذرند تا به ساحل رود راینمی کلن

(، Kreuzung)دونی در فارسی به محل تقاطع می»یان پرسیده: 

 «گن؟چهار راه می

 

 های مهاجرتایستگاه

از مهرنوش زائری ” خانهسی و سه پل و یک قهوه“در رمان 

بازی ی اکننده، رود و تقاطع و دریا نقش تعیین(11اصفهانی )

اش را های میان راه فرار راوی و خانوادهکنند و در واقع ایستگاهمی

نار کگذارند: مهاجرت اجباری خانواده در این رمان از به نمایش می

شود، چند ماهی نزدیک ساحل در اصفهان آغاز می” رودزاینده“

افتد، در مرز میان بخش در ترکیه به تاخیر می” دریای مرمره“

شود تا دستخوش تالطم می” رود اشپر“برلین مانند  شرقی و غربی

 در” کرنرود “در برلین شرقی برسد و در پایان کنار ” رود هاول“به 

ان هایدلبرگ سرانجام بگیرد. در این شهر کوچک و دانشجویی آلم

ماه  14یابند، پس از گذشت است که راوی و دو برادرش امکان می

کنند و بدون دانستن ت نام ای ثبدری در مدرسهآوارگی و دربه

 کردن بیاموزند.زبان آلمانی، خواندن، نوشتن و حساب

هر ” خانهسی و سه پل و یک قهوه“ای صفحه 146داستان بلند 

فصل  2شود، ولی آغاز و انجام آن در بخش بازگو می 3چند در 

وند و رودی به همین نام در اکراین پی” پریپیات“مستقل به شهر 

ی اتمی اجعهفکیلومتری بود که  800کنار این رود خورد. در می

له سا 16به وقوع پیوست، این شهر نوبنای  1986چرنوبیل در سال 

را  ”یاتپریپ“و ساکنان آن را به نابودی کشاند و آب زالل جاری در 

 به مواد رادیو اکتیو آلوده ساخت.

ی الن بنویسنده در واپسین فصل، تلقی دیروز و امروز خود را از ای

زمانی »گذارد: عظیم ساخت دستِ انسان با خواننده در میان می

ی )اتمی چرنوبیل( رخ داد، من تازه ی پیش فاجعهکه سه دهه

رفتم و سرگرم پیدا کردن دوست، چند روزی بود که به مدرسه می

ترین یادگرفتن زبان و عادت کردن به نظم روزانه در بزرگ

 خودم از لسا سی از پس امروز …ی هایدلبرگ بودممدرسه

 ردند؛ک پیدا سرنوشتی چه پریپیات یمدرسه کودکان پرسم،می

 هاییبچه شده، تبدیل ارواح شهر به شانزندگی محل که کودکانی

 ستد از هم را خود مادر و پدر بلکه کاشانه و خانه تنها نه که

 (144 ص) «…اندداده

بار کودکان نام داستان اکنون به زندگی مصیبتاین که راوی بی

کردن موقعیت خود و آنان اندیشد، از این همانیمی” پریپیات“

ای سیاسی فاجعه“سالگی به خاطر  9گیرد: او هم در سرچشمه می

، ناگزیر به ترک ”وار زندگی پدر و خانواده را دگرگون کردکه زلزله

زادگاه، دوستان و محیط آشنای خود شده است. روایت داستان 

سن ی این شاهد کمنفره به عهده 5ی ر این خانوادهی فراپرحادثه

گیرد و و سال گذاشته شده که هر چند ماجراها را با دقت پی می

دهد، با این حال از ها را مو به مو گزارش میچگونگی وقوع آن

ماند. از نظر او هر یک از ها در میدرک منطق و چرایی آن

ودنی است که با رویدادهای سفر پرخطر خانواده رازی ناگش

های شود. این پاسختر میتر و پیچیدهتوضیحات کوتاه پدر، مبهم

مختصر در راوی تنها حس گناه )به دلیل عامل احتمالی بروز 

 دادن کنجکاوی زیادهآمدهای ناگوار بودن( و پشیمانی از نشانپیش

 …گذاردجا میاز حد به

ربی را در زائری اصفهانی کوشیده این گسستگی موضوعی ـ تج

 راوی نندساختار داستان نیز بازبتاباند، بدون آن که خواننده هم ما

اند. ها و ربط رویدادها با یکدیگر باز بمخردسال از درک کل ماجرا

طور های راوی که بهها و شنیدنیاین مهم با نمایش تابلووار دیدنی

های مستقل در چارچوب خاصی قاب شده، ممکن شده است. پرده

ی راوی با رود های پیوند سرنوشت خانوادهآخر، رشته اول و

)گروهی از مردمان ” سکاها“ی آن و ساکنان اولیه” پریپیات“

 شنمای به ی چرنوبیل را اجعهفو ( 12تبار( )نشین ایرانیکوچ

 .گذارندمی

 

 های تهراننقاالن مدرن شب

” ستها آرام اتهران شب“برای بازگویی داستان ( 13شیدا بازیار )

 از یک هر  ی کالم را به دستتری را برگزیده و رشتهساختار ساده

هید، پدر نفری رمان خود سپرده است: بهزاد و نا 5 یخانواده افراد

و با د 1991و مادری که برای فرار از پیگرد پاسداران در سال 

 اند و، از ایران گریخته”(مو)“فرزند خردسال خود، الله و مراد 

شت رنوارا که در آلمان به دنیا آمده است، راویان سفرزند سوم، ت

شود و در آغاز می 1979خود و تاریخ معاصر ایرانند که از سال 

ها، رویدادهای گیرد. هر یک از این شخصیتپایان می 2009سال 

ای که در ی زندگی خود، حوادث مهم سیاسی ـ اجتماعیده ساله

د و گاهی هم تعبیر و کندهند، بازگو میایران و آلمان رخ می

 گذارد.می تفسیرهای طنزآلود خود را با خواننده درمیان

گون است. گویی این نقاالن مدرن، همی قصهی بیان و نحوهشیوه

مک کهمگی تصاویر خود را اغلب با جمالت تودرتو و طوالنی و به 

 کنند،می نقاشی …حروف ربط و کما و ویرگول و دو نقطه

 پیشین هایموضوع از مستقل بخشی دادن اننش برای پاراگراف

 با و برهم درهم صورتی به رویدادها و شودمی گرفته کاربه کمتر

 آرام هاشب نتهرا“ رمان. شوندمی مطرح بایکدیگر، ربطبی و ربط

ی در ادب و هوشمندانه کنکاشی چیز هر از بیش ولی ،”است

های متفاوت های متفاوت و به گروههایی است که به نسلشخصیت

 در یک نسل تعلق دارند.

ی شرح رویدادهای پس از انتخابات که وظیفه” مو“

را به عهده ” جنبش سبز“و سرکوب  2009جمهوری سال ریاست

ها است. او با توبی، یک دانشجوی دارد، یکی از این شخصیت

خانه است و در ضمن هم” بخارمهربان، ولی تنبل و بی”آلمانی

مریم یه وقتی توبی »دوست دختر او مریم دارد: نگاهی هم به نیم
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کنه، هر چه زودتر بهتر، و هر چه توبی بیشتر رو ول می

های احمقانه براش بفرسته، این قضیه زودتر اتفاق اساماس

افته. من کامال مطمئنم که از اول هم دست توبی رو خونده می

بودم: دخترهای خیلی خوشگل و خیلی باهوش همیشه مجذوب 

شن، در شن. برای این که همه همیشه مجذوب توبی میتوبی می

های دنیاس، ولی وقتی توبی ترین آدمکه توبی یکی از آشغالحالی

زنن، یا وقتی تو بار نشسته و ها با اون حرف میتو اتوبوسه، زن

 «…خورنشینن و آبجو میها هم کنارش میخوره، زنآبجو می

 (208 ص)

 

 های مداراجوآلمانی

، حضور ”ها تهران آرام استشب“ای صفحه 280ویژگی بارز رمان 

ها اغلب با تفاهم و مثل توبی است. آن” طینتخوش“های آلمانی

کنند و به گروه اجتماعی معروف به برخورد می” هاخارجی“مدارا با 

 ده کهنوای این کشور تعلق دارند. حتی ناهید، مادر خا”آلترناتیوها“

ی آلمانی خود اوال هامانی مسلط نیست، با همسایههنوز به زبان آل

های تابستان را ها اغلب شبآن”. کندنزدیکی می“و والتر احساس 

کردن سوسیس و نوشیدن ها با کبابی سرسبز آلمانیدر باغچه

و وضعیت  ی سیاستگذرانند و از جمله دربارهآبجو می

کنند: بحث میدر آلمان دموکراتیک ” سوسیالیسم واقعا موجود“

ی های ریز عرق از کلهزند، دانهوالتر مثل اوال آرام حرف نمی»

هایش از اصطالحات فنی استفاده چکد و در حرفطاسش می

ها را یاد بگیرم تا بفهمم چه آن کند که من اول باید معنیمی

دانم چقدر کند. نمیگوید. بهزاد والتر را با حرکت سر تایید میمی

دهد که آلمان دموکراتیک را فهمیده، ولی جواب می هایشاز حرف

فهمم یک فرصت مهم را از دست داد، مثل شوروی. من خوب می

ی فارسی آلمانی ی کسانی که به لهجهگوید. من همهبهزاد چه می

ها باید به ی آلمانیفهمم. همهزنند، خیلی خوب میحرف می

بافد و در فتنی میزنند. اوال در حالی که بابی فارسی حرف لهجه

زند، به بهزاد چشم دوخته. اوال خیلی ضمن به سیگارش پک می

ی چشم به او نگاه کردم، چه صورت کشد. از گوشهتند سیگار می

 قدر کوتاهقشنگی دارد، چه زن زیبایی، حاال چرا موهایش را این

 (70)ص « کند؟ چرا این مدل مو؟می

 

 ”اراذل و اوباش“مهاجران 

، با تصویری ”ها تهران آرام استشب“ها در رمان انیی آلمچهره

ها ارایه دادند، در آثار خود از آن که نسل اول نویسندگان ایرانی

دستان این گروه که آثار شان را به زبان بهتفاوت بسیاری دارد. قلم

سازی، کنارآمدن با اند، در روند دشوار هویتآلمانی نگاشته

اند دادهی رابطه با بیگانگان، ترجیحبهافتادگی اجتماعی و تجرتک

ها را برجسته بیشتر نماهای ناهنجار و منفی برخوردهای آلمانی

بین فرهنگی را با نگاهی انتقادی زیر ذرههای میانکنند و کشمکش

 بگیرند.

نسل سوم “جو در اغلب آثار نویسندگان این فضای چالش

خورد. ج میمو نیز 1990ی های دههآلمان در سال” مهاجران

تبار که خود را ی آلمانی ترک، نویسنده(14فریدون زایموگلو )

هایی از آن داند، به عنوان مثال، جلوهی ادبی این نسل مینماینده

خراش نوای گوش 24اناکه اسپراک ـ ک“هایی مانند را در مجموعه

سر و “و ” (1997اراذل و اوباش )”،(”1995ی جامعه )از حاشیه

 به نمایش گذاشته است. …(”2001گردن )

 تفاوت شخصیتی، تطابق تصویری

ی از زایموگلو است، با قشر متفاوت” اراذل و اوباش“نسل که هم” مو“

ی زندگی، خود ها سر و کار دارد. او از نظر رفتار و شیوهآلمانی

” تنها پسر“است. این ” بخارتنبل و بی“ی ایرانی توبی نسخه

رشد کرده و ” زدهسیاست“محیطی سیاسی یا خانواده با این که در 

با گروهی دانشجوی فعال نشست و برخاست دارد، ولی برخالف 

طور مشخص همکاری با ای به سیاست و بهمریم و تارا عالقه

تقلب انتخاباتی “اندازی تظاهرات علیه برای راه” گران جوانکنش“

خوشایند حال برای در ایران ندارد، با این” و سرکوب جنبش سبز

ی خود در یک گردهمایی اعتراضی خواهر و معشوق احتمالی آینده

” راًی من کجاست؟“کند، اما از حمل شعار در هامبورگ شرکت می

زند و سرباز می( 15آلود ندا آقا سلطان )ی خونو پالکارد چهره

همبستگی با “ی های ایرانی به نشانهنوار سبزی که فوتبالیست

گیرد. این تصاویر در کنار اند، به سخره میبه مچ بسته” جنبش

جمهور غیر منتخب این جوانان، برای نژاد، رییسعکس احمدی

ی های آلمان در بارههای مفصل رسانهای طوالنی گزارشدوره

را مستند و ” ی جوانان علیه استبداد مالهاشکستن مبارزهدرهم“

 کرد.تزیین می

های کردن تفاوتای برجستهشیدا بازیار از این تصاویر ولی بر

جوید که به یک نسل تعلق دارند، شخصیتی قهرمانان خود سود می

های ذهنی متفاوتی از خود نشان سان، واکنشولی در شرایط یک

ها های ویدیویی از دستگیریکه از راه اخبار و فیلم” مو“دهند: می

 جنبش“های خونین خیابانی میان جوانان و هواداران و درگیری

پوش در ایران با های شخصیبا ماموران امنیتی و بسیجی” سبز

ی ویدیوی دهندهی جزییات تکانخبر شده، پس از شرح زنده

ن ایاشلیک به ندا آقا سلطان که با تارا در حال دیدن آن است، پ

آلود ندا به ما نگاه ی خوندر انتها چهره»دهد: ماجرا را توضیح می

تکون گه، وحشتناکه مگه نه؟ و سر. تارا میکنه. به من و به تارامی

دم. ده، بدون این که صورتش رو برگردونه. جوابی بهش نمیمی

ها رو در حال مرگ ی آدمکنم که وحشتناک اینه که چهرهفکر می

های در حال روی پالکارد چاپ کنن، وحشتناک اینه که از آدم

ن اد تبدیل کنها رو به نممرگ فیلم بگیرن، وحشتناک اینه که آدم

 (258)ص « که این خودش البته یه تضاده.
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 پایان کار، آغاز راه

ان، با بازگشت ناهید و بهزاد به ایر” ها تهران آرام استشب“رمان 

گیرد. تارا در پایان می” گناههزار جوان بی 2کشتار “پس از 

گوییِ کوتاه خود در واپسین فصلِ کتاب، هنگام بازگشت از تک

 دختر الله، خواننده را از این رویدادراه پرستو، سفر سوئد هم

 کند. در واقع این پرستو است که با دیدن حروفخونین باخبر می

ی تسایتونگ، پرتیراژترین روزنامهی بیلددرشت تیتر اول روزنامه

رود بنزین به سوی آن میی مجالت یک پمپزرد آلمان، در قفسه

انان جو“ربوط به سالخی های مو با خواندن خبر و دیدن عکس

” جمهوری ایراننژاد در انتخابات ریاستمعترض به تقلب احمدی

 زند. تارا با دیدنها زانو میمنقلب شده و روبروی پیشخوان روزنامه

دهد: زده گزارش میحال شگفتروزنامه در دست پرستوی پریشان

ها نگاه کنم، به چهرهکنم، به تیتر نگاه میها نگاه میبعد به عکس»

 «…، خونهای سفید، آتشکنم. مردای ریشو، عمامهمی

دهنده، ی تکانی تارا در رویارویی با این حادثهواکنش خوددارانه

ی خود سکوت است؛ سکوتی که تا رسیدن به آلمان و به خانه

 یابد. تنها چیزی که در ذهن او سر توقف ندارد، چرخشادامه می

رگیری خونین میان د“زای ناک و دهشتتصاویر وهم

هایی که ها و فیلماست؛ عکس” گرانتظاهرکنندگان و سرکوب

های هنوز هم در پیوند با اخبار مربوط به ایران در اغلب رسانه

شوند و به بخشی از خودآگاهی زیرپوستی جامعه آلمان منتشر می

تسایتونگ ی بیلدی خوانندگان میلیونی روزنامهاز جمله در حافظه

 اند.هتبدیل شد

و  پرستو که به قول تارا از الله” آمیز و دراماتیکاغراق“واکنش 

گذارد که دیر یا زود ی این احتمال را باز میناهید آموخته، روزنه

و  ی ناهید و بهزاد بار سفر ببندد و در تهران به دیدن مادرنوه

 و” جنبش سبز“پدربزرگ خود برود تا رویدادهای پس از تالشی 

ط ی برجام را در رمانی تازه به تصویر بکشد. شرایدوران امضا

سیاسی ـ اجتماعی موفقیت چنین رمانی که از نگاه نسل سوم 

شود، از هر نظر های پیشین ایرانی بازگو میمهاجران یا تبعیدی

ن یرافراهم است: در حال حاضر روابط سیاسی ـ اقتصادی آلمان و ا

آغاز کرده است. یدبخش خود را های درخشان و امیکی از فصل

و  ی اروپا حتی آماده است در دفاع از ایراناین کشور و اتحادیه

 در برجام از در چالش با آمریکا در آید. حضور فدریکا موگرینی

یش نما( 16) ایران جمهوررییس روحانی، حسن تحلیف مراسم 

 روشن این سیاست بود.

ولی آلمانی تر؛ شمار شهروندان معمها گذشته و از همه مهماز این

کم  کنند،که تاریخ نزدیک ایران را در این سه نماد خالصه می

 و ندا.” راًی من کجاست؟“نیستند: دستبند سبز، 

 

 

 

 ها:پانوشت

از  بندی تاریخ آغاز مهاجرت یا فرار گروه بزرگیاساس این رده( 1) 

وع ، شر1979ایرانیانی است که به دالیل گوناگون پس از انقالب 

یا تعقیب و  1980له میان ایران و عراق در سال سا 8جنگ 

 های سیاسی فعال، ایران را ترکدستگیری اعضا و هواداران گروه

 طور کلی مهاجرت ایرانیان به آلمان، پس از جنگ دومکردند. به

لب آغاز شد. این گروه را اغ 1960ی جهانی و در ابتدای دهه

ادند. اولین دها تشکیل میدانشجویان، بازرگانان و پزشک

پزشکان ایرانی ساکن جمهوری فدرال ی پزشکان و دنداناتحادیه“

فر گذاری شد. خانم ترکان دانشپایه 1961در سال (” VIAآلمان )

ن ـ پتسولد، سیروس آتابای و سعید میرهادی از جمله نویسندگا

 این دوره هستند که آثار نثر و نظم خود را به زبان آلمانی

 اند.نوشته

هایی از داستان” سرایان مدرن ایرانداستان“ی ر مجموعهد( 2)

صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک، جالل آل احمد، بهرام 

صادقی، هوشنگ گلشیری،غالمحسین ساعدی، عباس حکیم، 

 یوهان بهزاد، فرامرز تخابان به آبادی و امین فقیری محمود دولت

هورست اردمن تشارات ان در هرمان گوتفرید و بورگل کریستف

 ”انستیتوی روابط خارجی“)توبینگن ـ بازل( منتشر شده است. 

. ی گردآوری و چاپ این مجموعه را تامین کرده استآلمان، هزینه

 آلمان خارجی هایسیاست راستای در غیرانتفاعی نهاد این هدف 

 ایجاد برای  ”هاتمدن میان وگوگفت“ برقراری و کندمی حرکت

های اروپای شرفی، آسیا و ن آلمان و فرهنگوستی بید و تفاهم

 آفریقا است.

 آبادی دولت دمحمو از ”کلیدر“ هایی مانند انتشار رمان( 3) 

( 1991از محمود دولت آبادی )” جای خالی سلوچ“، (1984)

 حاجی“ ، (1997پور )از شهرنوش پارسی” طوبا و معنای شب”،

ت ردی با کراوام“، ( 1997) هدایت صادق از ”کور بوف“ و ”آقا

، (1999آبادی )از دولت” سفر“، (1998هوشنگ گلشیری )” سرخ

حتجاب ا، شازده (2000جوادی )فتانه حاج سید” بامداد خمار“

ز به قلم سیمین دانشور ا” 2001از پرستوها بپرس ـ “، (2001)

 ی این آثار است.جمله

ادی وجاز فتانه حاج سید ” بامداد خمار“ شماری از این آثار: (4)

، ”2005ی بابا سبحان( ـ خاک )اوسنه“کتاب جیبی(، 2002(

آبادی، از محمود دولت” 2016نیلوفر )سلوک( ـ “، ”2010کلنل ـ “

و ” طوبا”،(2006پیرزاد ) از زویا” کنمها را من خاموش میچراغ“

ان فریبا ، سه رم(2012پور )از شهرنوش پارس” زنان بدون مردان“

” ترالن“و ( 2007” )رویای تبت“، (”2012پرنده من )“وفی؛ 

عقرب روی “، (2015از مژگان عطاالهی )” مرگ ساده(. “2015)

 (.2013از حسین مرتضائیان آبکنار )” آهن اندیمشک های راهپله

خاطرات و یادهای کسانی که در گذشته  های شخصی:از تجربه

و  های جمهوری اسالمی برخاستندعدالتیدر ایران به مقابله با بی
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تحریر  مرز این رویدادهای تلخ را به رشتهاکنون در برون

ای به خود برخی از ناشران آلمانی جای ویژه اند، در برنامهدرآورده

از منیره ” 1998بیداری پس از کابوس ـ “اند: اختصاص داده

طعم سوزان آزادی ـ زندگی من به عنوان آخوندی “و ” برادران

ها این کتاب پور، از جملهرضا حجتاز ” 2005جوان در ایران ـ 

 هستند.

ی در این راستا برخی از ناشران آلماننگاهی به آن سوی مرز: 

ده مرز بسنتنها به انتشار آثار ادبی نویسندگان و هنرمندان درون

های دیگر نیز هایی از زباننکردند و به نشر برگردان کتاب

های این . روایتها مقیم خارج بودندپرداختند که نویسندگان آن

ها سرچشمه های شخصی نویسندگان آنآثار اغلب از تجربه

 رد لولیتا“  فرانسه(،)2003 اهدخت جوان ـ از ش” پروانه“گیرد: می

از  جلد( 2” )پرسپولیس“آمریکا(؛ ) 2005 ـ نفیسی آذر از ”تهران

زر ـ خباران بر دریای “فرانسه(، ) 2006و  2005مرجان ساتراپی، 

خوری خاک و یک قاشق چای“جینا نهایی )آمریکا(،  از” 2008

های اکبر آقا ـ یادداشت“از دینا نیری )آمریکا(، ” 2013دریا ـ 

” 2008خانه نزدیک مسجد ـ “، ”2005رویای داوود ـ“، ”2003

لند( رمان از قادر عبداهلل )ه 5”  2015کالغ ـ “و ” 2013شاه ـ“

 اند.هایی از این دستنمونه

ها، بسیار باال های این فهرستها و عنوانن به نامظرفیت افزود

 است.

” سرایان مدرن ایرانداستان“ی ی مجموعهن. ک. به مقدمه( 5)

 (.7)ص 

و ددر آلمان به دنیا آمده و در 1970یودیت هرمان در سال ( 6)

ی مطالعات فلسفه و آلمان شناسی تحصیل کرده است. رشته

نتشر زاد به فارسی نیز مود حسینیبرخی از آثار او با برگردان محم

که ” ی اُدراین سوی رودخانه“ای به نام شده است. مجموعه

فقط ارواح و “و ” ی تابستانی، بعدترخانه“های گلچینی از داستان

 ی این آثار است.از جمله” دیگر هیچ

ی یودیت هرمان، به حادثههای کوتاه، موجز و بینشر داستان( 7)

شود. پس از داستان کوتاه در آلمان عنوان می” رنسانس“عنوان 

های مشابه مجموعه 1998ر د” ی تابستانی، بعدترخانه“انتشار 

ر نتشبسیاری از آثار نویسندگانی که از این سبک پیروی کردند، م

له شد: آریانه گروندیز، ماریانا لکی و زیکاردا یونگه، از جم

ن اغلب یا در ندگااند. این نویسنویسندگان معروف این نسل

نگارش “ی شهر الیپزیک یا در رشته” انستیتو ادبیات آلمانی“

در دانشگاه شهر هیلدزهایم ” نگاری فرهنگیخالقانه و روزنامه

 تحصیل کرده بودند.

های طور مستقیم با پیامدهای اجرای سیاستاین نسل به( 8)

نئولیبرالی دولت گرهارد شرودر )از حزب سوسیال دموکرات 

حکومت  2005تا  1998که در ائتالف با حزب سبزها از  آلمان(

این دولت، ” ابتکار و عدالت“ی کرد، روبرو شد. در اثر اجرای برنامه

کرده و از جمله نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت و نسلی تحصیل

کارآموخته، بدون شغل و درآمد و محروم از امکانات اقتصادی برای 

عه رها شد. برخی کوشیدند با ی خود در جامساختن آینده

های کوتاه و بلند کارآموزی در این و آن شرکت و گذراندن دوره

طور کلی کارخانه، عایدی مختصری برای خود دست و پا کنند. به

گویند. این اصطالح در سال هم می” نسل کارآموزان“این نسل را 

به مقام دوم رسید. ” ی سال آلمانواژه“، در جدول 2006

های مورد استفاده در آن سال را که اسان زبان هر سال، واژهکارشن

ها گویای وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از دیگر کلمه

 کنند.آلمان است، انتخاب و اعالم می

دنیا آمده و در تهران به 1978نوا ابراهیمی در سال ( 9)

پایان نگاری و اقتصاد در کلن به ی روزنامهتحصیالتش را در رشته

مکاری آلمان ه” تایمز فایشنال“رسانده است. او از جمله با روزنامه 

داشته است. از او تا کنون چند داستان کوتاه در مجالت و 

 ده است.های مختلف به چاپ رسیمجموعه

به  1979دنیا آمده و پس از انقالب شیرین کوم در تهران به ( 10)

 نگاه“ و” رویا دزارا“ای هآلمان مهاجرت کرده است. تا کنون رمان

و ” رنگین و مختصر“های از او منتشر شده است. کتاب” به پایین

های نویسندگان که از مجموع داستان” ها و احساسات دوراز مکان“

کارگاه نگارش “های او در زن مهاجر تنظیم شده، حاصل فعالیت

 است.” برای زنان غیر آلمانی در فرانکفورت

نیا در اصفهان به د 1974ـ اصفهانی در سال مهرنوش زائری ( 11)

ی خود به آلمان مهاجرت کرده با خانواده 1985آمده و در سال 

ی علوم اجتماعی در دانشگاه است. او پس از تحصیل در رشته

هایدلبرگ مدتی به عنوان مددکار اجتماعی به مشکالت 

رسیدگی  سال در کارلسروهه 18سرپرست زیر پناهجویان بی

  رد.فعالیت دا” فرهنگیمشاور امور میان“ه و اکنون به عنوان کردمی

شان تبار بودند که قدمتنشینان ایرانیسکاها، گروهی از کوچ( 12)

گردد. در ویکیپدیای فارسی آمده: به پیش از هخامنشیان برمی

ان کستسَکاها در درازای تاریخ از درون آسیای میانه یعنی از تر“

ا تهایی خود ایران و از این نواحی با فاصلهچین تا دریای آرال و 

 ”رود دُن و از این رود تا رود عظیم دانوب منتشر بودند.

کایل در ایالت در شهر هرمس 1988شیدا بازیار که در سال ( 13)

ی تهای مهاجر به دنیا آمده، در رشراینلندفالس آلمان در خانواده

ل کرده و در یم تحصیی شهر هیلدزهادانشکده” نگارش خالق“

ر ای که دبرلین به عنوان مشاور آموزشی به کار با جوانان خارجی

محیطی آشنایی با مقدمات زیست“ی سالهی یکبراندنبورگ دوره

 ست.آموزند، مشغول ارا می” سالم و پایدار

، در در ترکیه متولد شده 1964فریدون زایموگلو که در سال ( 14)

است.  ود به آلمان مهاجرت کردهی خاین دهه همراه با خانواده

 ی پزشکی را آغاززایموگلو پس از احراز دیپلم، تحصیل در رشته

 کرد، ولی آن را ناتمام گذاشت و به آموختن هنر روی آورد.
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ها نفری بود که در جریان ندا آقا سلطان، یکی از ده( 15)

ی در محله 2009ژوئن  20اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات 

ز هی اآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاامیر 

ی زیاد لحظات جان سپردن او که با تلفن همراه گرفته شد، بازتاب

عنوان نماد دنبال داشت. ندا آقا سلطان بههای جهان بهدر رسانه

 شود.ی ایرانیان شناخته میخواهانهگرایشات آزادی

در  به تهران سفر کرد تا 2017اوت  5فدریکا موگرینی روز ( 16)

جمهور ایران، شرکت کند. مراسم تحلیف حسن روحانی، رییس

جمهور آمریکا، یک روز پس از انتخابات دونالد ترامپ، رییس

رگزار شد، در نشست ب 2017مه  20جمهوری ایران که در ریاست

شناسد و ریاض بار دیگر تاکید کرد که برجام را به رسمیت نمی

ی جهانی است. آلمان در وی کردن ایران در جامعهخواستار منز

، نیشاین رابطه موضعی مخالف آمریکا اتخاذ کرده است. رولف موتز

 در” گروه دوستی آلمان و ایران“ی مجلس آلمان و رییس نماینده

ریکا آلمان برای تغییر موضع آم“از جمله گفته است:  2017اوت  3

 ”.کنددر مورد ایران تالش می

اندکی مخدوش است. چون جای ” تصویر کامل،“* این 

ی این دوران مانند سیمین دانشور، گلی های زنان نویسندهداستان

 .است خالی بسیار …ترقی، مهشید امیرشاهی 

های یاد شده در این هایی از رمان** برگردان فارسی بخش

 بررسی، از نگارنده است.

 

 

ایی تحصیل قوق قضحنویس در رشته ، داستانفهیمه فرسایی

 کرده است.
 قلم« گروه فرهنگی کیهان»او در دوران دانشجویی در نشریات 

و  زد. به خاطر انتشار داستانی در مجله تماشا او را بازداشتمی

 محکوم کردند.

 ایران را ترک کرد. از آن زمان 1983پس از انقالب، در سال 

 کند.تاکنون در آلمان زندگی می

ی ن و مجموعه داستان به زبان آلماناز فهیمه فرسایی پنج رما

 منتشر شده است:

، «های دیگرگریز و داستان»، «زمانه مسموم»، «ایمیهن شیشه»

ای که مادرم تصمیم شنبهآن سه»و « ها باش، پسرم!مواظب مرد»

 «گرفت آلمانی شود

تشر من برخی از این آثار به فارسی، انگلیسی و اسپانیایی ترجمه و

 اند.شده

از نشر باران در سوئد، « داستان تبعید» فرسایی جایزهفهیمه 

نویسی ایالت نوردراین وستفالن نامهبورس ادبی هاینریش بل و فیلم

 گانرا به دست آورده. او عضو انجمن جهانی قلم و کانون نویسند

 آلمان است.

کاساندرا مقصر »موعه داستان از فهیمه فرسایی به تازگی مج

 منتشر شده. «است

 

 

 
 دختر گُل

 

 

 
                                                                   آینه

 



 

 
 

14 

 6 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 بهجت امید

 
نسل دوم نویسندگان ایرانی در آلمان؛ در جستجوی هویت 

 گمشده
 نسل» ثارآ انتشار به آلمانی ناشران آوردنروی با که است چندی

 مدرن ایشهرزاده این هایرمان ایرانی، نویسندگان «دوم

 مانند کارهایی: است شده کشور این کتاب بازار بخشزینت

 شیدا از «است آرام تهران هاشب» ،*ابراهیمی نوا از «واژه شانزده»

از مهرنوش زائری « خانهل و یک قهوهپ سه و سی» و بازیار

 ی این آثار است.اصفهانی، از جمله

 
 نوا ابراهیمی؛ عکس از کاترین اولندورف

ز ویژگی مشترک این نویسندگان جوان در این است که اغلب پس ا

، همراه پدر و مادر یا 1979در سال « انقالب اسالمی»وقوع 

نی اند و تنها به زبان آلماخویشان دیگر خود ایران را ترک کرده

های درونی ی اصلی آثار آنان، بیشتر کشمکشد. دستمایهنویسنمی

های های فرهنگی در جامعه و خانواده، همراه با تجربهو درگیری

 ضایدوران کودکی در ایران و زندگی روزمره در آلمان است. در ف

تاباند، تزلزل، ها که اغلب دنیای درونی راوی را بازمیاین داستان

 زند.تردید و سستی موج می

های منتشرشده، اغلب تماشاچیانی های اصلی رمانشخصیت

حال از کنار رویدادهای بین و تیزهوش هستند که با اینباریک

گذرند اعتنا میبرانگیز دنیای پیرامون خود بیپرکشش و کنجکاوی

پردازند. احساس به شرح آنها میتفاوت و بیو تنها با لحنی بی

ی اصلی ، انگیزه«هویت ملی» یجستجوی آگاهانه یا ناآگاهانه

« میهن»سفرهای این قهرمانان یا ضدقهرمانان به زادگاه یا 

 شان است.نیاکان

از « شانزده واژه»ی رمان و چند ساله نگار سیمونا، راوی روزنامه

ها است که با مادر خود برای نوا ابراهیمی، یکی از این شخصیت

هر کلن آلمان راهی خاکسپاری مادربزرگش از ششرکت در مراسم 

کند و در خالل آن شود، به مشهد و بم سفر میایران می

هایی هایی از زندگی سه زن از سه نسل در رویارویی با گوشهفصل

گوید: باز می« شانزده واژه»را در قالب « فرهنگ آلمانی و ایرانی»از 

دوست، شور، خواستگار، چوب دوسرطال، غریبهبزرگ، مردهمامان»

 این یجمله از «…بار، شرکت نفت، چهارراه، دروغ، آزادی واضافه

 .است اصطالحات و عبارات

و های رمانش، با ابرای آشنایی بیشتر با نوا ابراهیمی و شخصیت

 ای** کوتاه داشتیم:مصاحبه

 
مونا، شخصیت اصلی داستان شما ناظر موشکاف و  بهجت امید:

ه بتیزبینی است، ولی در عین حال منفعل هم هست و برای اینکه 

این  کند. آیاحوادث جهت بدهد یا بر آنها تاثیر بگذارد، تالشی نمی

در آلمان « ی یک تبعیدیبچه»ویژگی به سرگذشت او به عنوان 

م، در چند دوره زندگی پرتالطمی کگردد که به هر حال دستبرمی

 داشته است؟

 

ز شود؛ ناتوانی ااش ناشی میانفعال مونا، از ناتوانی نوا ابراهیمی:

سیر اهایی که در خود دارد. او کنار آمدن با تمام تضادها و تناقض

شوند مونا شکل های غیرقابل حل است که مانع میاین تضاد

ا رن کند. او در واقع خودش انه تعییاش را آگاهانه و آزادزندگی

تواند مسیر معینی را انتخاب کند، قدم اول را شناسد، نمینمی

گذراند. او اش را میبرنامه زندگیطور بدون بردارد و همین

 اش را که با تبعید یا مهاجرت همراه بوده،تواند زندگی خانوادهنمی

 ،ر آنسرمشق قرار دهد و مثل پدر و مادرش زندگی کند. عالوه ب

های خودش که در شهرهای بزرگ سن و سالمونا هم مانند هم

کنند، با مشکل عدم امنیت شغلی و نداشتن پیوندهای زندگی می

 قابل اعتماد روبرو است. عاطفی

 

 تباریایرانی جوان نسل صدای اصطالح به حد چه تا مونا ـ 

 شده؟ بزرگ آلمان در که است

صدای »شخصیت را به عنوان ـ من اصوال با این تصور که یک 

خلق کنم، مشکل دارم. اگر با چنین قصدی دست به قلم « نسلی
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توانستم یک سطر هم بنویسم. من تازه وقتی بردم، قطعا نمیمی

رمان را تمام کردم، این فکر به ذهنم خطور کرد که چقدر خوب 

های من وقت خواندن آن، همان احساسی را شد، اگر خوانندهمی

ام را های مورد عالقهردند که خود من، وقتی کتابکپیدا می

کنم؛ اینکه کس دیگری هم از آن موضوع و خوانم، حس میمی

کردم که تنها فکری نوشته که من هم درگیر آن هستم و خیال می

کسی باشد، « صدای»ی من است. یعنی، مونا برای این که دغدغه

 خلق نشده.

رفتن را است، پارتیاو شخصیتی است چند هویتی: اهل کلن 

لی نگاران زندگی سخت و از نظر مادوست دارد و مثل اغلب روزنامه

ـ یگذراند. اما از نظر هویتی به عنوان یک آلماننامطمئنی را می

ها دارد. ـ ایرانیهای مشترک زیادی هم با سایر آلمانیایرانی، جنبه

هویت  ها، وجوهی ازـ ایرانیشوم اگر آلمانیخیلی خوشحال می

 خود را در مونا پیدا کنند.

 ویرزندگی پر تضاد و تناقضی که این شخصیت دارد و آن را به تص

هایی دارد های زیادی به زندگی بسیاری از ایرانیکشد، شباهتمی

 اند.که در آلمان بزرگ شده

اند؛ تناقض میان آرزوی آنها هم مثل مونا درگیر یک دوگانگی

اند، از یک سو و ه در آن بزرگ شدهای کمتعلق بودن به جامعه

داشتن کشش مبهمی به سرزمین مادری و پدری از سوی دیگر که 

برنده خواهند آن را رها کنند. اگر این تضاد تحلیلتوانند یا نمینمی

یعنی  را در چارچوب رابطه با پدر و مادر و خانواده تعریف کنیم،

رزوی حفظ آردی و استقالل فیابی به تناقض میان نیاز شدید دست

در و ا پبساختارهای خانوادگی ایرانی. این آرزو به ناتوانی مخالفت 

انجامد. به نظر من کسانی که ها میآلمانی یهم به شیوهمادر، آن

ای با پدر و مادر خود روند، اغلب دیگر رابطهفقط راه خود را می

های ندارند و این در واقع دردناک است. روابط عاطفی و دوستی

ی همین دوگانگی و تضاد شکل ها هم بر پایهـ ایرانیآلمانی

ای که بعدها به عهده چنین نقش پدر و مادریگیرد؛ هممی

ه که گیرند. کوتاه کنم: مونا الگو نیست، ولی تجربیاتی را داشتمی

 اند.ها هم داشتهـ آلمانیاحتماال دیگر ایرانی

 

نوع رهایی دست  ـ شخصیت داستان شما در پایان به یک

ی سال نو با دوچرخه به ساحل راین یابد: او در آستانهمی

بازی راند تا همراه هزاران نفری که برای دیدن آتشمی

اند، آن را جشن آغازسال نو در کنار این رود جمع شده

 تاثیر همین هم شما برای رمان این نوشتن …بگیرد

 داشته؟ را بخشرهایی

در  وتوانم خودم را بازگو کنم ق ادبیات میـ بله. من تنها از طری

ودم ن خواقع حرف دلم را بزنم. بیش از هر چیز توانستم با این رما

 .ام حاکم بود، خالص کنمرا از شرّ شرمی که تمام عمر بر زندگی

ی مونا و ساختار رمان شما را گذشته ـ شانزده واژه،

یشتر یا بخواهی بتوانست دلها میسازند. تعداد واژهمی

کمتر باشد. چرا این ساختار را برای رمان خود انتخاب 

 کردید؟ 

 ـ من مدت زیادی برای یافتن ساختاری که تمام زوایای زندگی

 نی اویرامونا را دربربگیرد، وقت صرف کردم: ابهاماتی که در تبار ا

ن از وقفه با تصویری که از ایران در آلماوجود داشت، رویارویی بی

شود که هیچ ربطی به درک و دریافت ها منتقل میطریق رسانه

آید نظر آلمانی می اش که در ایران بهفردی او ندارد، حس بیگانگی

ی آلمان به عنوان ای که او در جامعهو برعکس احساس بیگانگی

چنین مناسبات مونا با پدر و تبار است، دارد. همفردی که ایرانی

های دیگر که در اگونش و موضوعهای گوناش با عشقمادر و رابطه

 مامت داد امکان من به کلمات، این ساختار …امرمان مطرح کرده

 روند ها،واژه این گذشته آن از. بزنم پیوند هم به را مسائل این

 .برندمی پیش را داستان

ـ شما در یک مصاحبه گفتید که شخصیت اصلی در ابتدا به 

از شما فاصله شما شباهت داشت، ولی در طول داستان 

گرفت. کدام یک از عوامل ساختاری رمان، شما را به عنوان 

 نویسنده به این کار واداشت؟ 

 وـ بسیاری از احساساتی که در این رمان بازگو شده، واقعی  

ر داحساس من است، ولی رویدادها و ماجراها ساختگی است. مونا 

کند و ها برخورد میچارچوب این ماجراهای ساختگی با پدیده

قبولی برخوردار  دهد که البته باید از منطق قابلواکنش نشان می

ها روشن شود و مونا ها و واکنشباشد. برای اینکه علت این کنش

طول رمان خصوصیاتی پیدا  شخصیتی باورپذیرجلوه کند، او در هم

ر کنم مسائل ناگواکرد که من فاقد آنها هستم. مثال من سعی نمی

 ابلاموشی بسپارم؛ مونا ولی برای اینکه شخصیتی قرا به دست فر

 قبول بشود، این ویژگی را پیدا کرد.

 

کنند تبار معرفی میی آلمانی ایرانیرخی شما را نویسندهب-

ی ایرانی نسل دوم و بعضی دیگر از شما به عنوان نویسنده

 ود شما چیست؟کنند. تعریف خدر آلمان یاد می

 ی ایرانی مطرح شوم. درعنوان نویسندهـ من مشکلی ندارم که به 

ی کنم. ولی نویسندهخارج هم خودم را این طور معرفی می

ر شنوم فوری به توماس مان، گونتآلمانی؟ وقتی این عنوان را می

انی کنم. من از سنت نثر و نگارش آلمگراس و مارتین والزر فکر می

است. نه.  گذاری هم، رمانگیرم. رمان من بدون عنوانبهره نمی

ی آلمانی نیستم. این ممکن است در آینده اکم هنوز نویسندهدست

 گی،تغییر کند. چون در حال حاضر بسیاری از نویسندگان دو فرهن

 کنند.تر میی ادبیات معاصر آلمان را غنیگنجینه



 

 
 

16 

 6 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

تر هب عنوان این کنممی فکر دوم؟ نسل ایرانی ینویسنده و …

آنچه من  م اسمم را به فارسی بنویسم.تواناست. اما من تنها می

ی نگارشم، چیزی در میان این دو قطب است و نویسم و شیوهمی

 کنم.ها واگذار میها را به منتقدان و خوانندهبندیگونه ردهاین

 

ی نویسید یا آلمانی؟ چه نکتهی ایرانی میرای خوانندهب-

 خواهید با آنها در میان بگذارید؟ خاصی را می

مان ردارم. ستش من قصد انتقال پیام و نکته به خوانندگانم را نرا-

نوشتم و نوشتم. با این حال بایست میرا می« شانزده واژه»

ها نشان ها را به آلمانیهای ایرانیها و برخوردخواستم کنشمی

طبعی خاص این جماعت را در بدهم تا بتوانند صمیمیت و شوخ

ها هسانرن در تصویری که از ایران در رابطه با یکدیگر دریابند. چو

 ها خبری نیست.ژگیشود، از این ویارائه می

 

را « آکادمی نگارش در بایرن»ی ، دوره۲۰۱۳ـ شما در سال 

کننده گذراندید. چه عاملی برای نویسنده شدن تعیین

کاربردن ابزار نگارش یا داشتن است: استعداد، مهارت در به

ها رهشر که معموال از طریق این دوهای نبا بنگاه« رابطه»

 شود؟برقرار می

گذاری همراه ی استعداد از آنجا که با نوعی ارزشـ برای من مقوله

است، مطرح نیست. اصوال باید حرفی برای گفتن داشت و کار 

ش خیلی نق« رابطه»نوشتن را هم با پشتکار پیش برد. برقراری 

ترین موانع از سر ر بزرگای که دیگلهکند، البته در مرحبازی می

شرکت  راه برداشته شده و نوشتن رمان کامال به پایان رسیده است.

ی ها از آنجا که در چند مرحله و در چارچوب زماندر این سمینار

توانند به عالقمندان کمک کنند تا شوند، میخاصی برگزار می

ولی  ی نوشتن را با رویارویی با اولین مانع از دست ندهند.انگیزه

 نیاز درونی به بازگویی داستان، شرط اصلی است.

—————————————————– 

دنیا آمده و تحصیالتش  در تهران به 1978* نوا ابراهیمی در سال 

 نگاری و اقتصاد در کلن به پایان رسانده است.ی روزنامهرا در رشته

 فایننشال»ی نگار از جمله با روزنامهاو چندی به عنوان روزنامه

آلمان همکاری کرده است. از ابراهیمی تا کنون چند « ایمزت

های مختلف به چاپ رسیده. داستان کوتاه در مجالت و مجموعه

 اولین رمان اوست.« شانزده واژه»

ا کننده آن ر** این گفتگو به زبان آلمانی صورت گرفته و مصاحبه

 به فارسی برگردانده است.

     
 باغ سینه
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 بهروز شیدا

 

 
 ار آواز آرزو باقی استانگ

زاده ی گلناز هاشمگذری کوتاه از رمانِ این ما بودیم، نوشته

 بونده

 

ی گلناز ، نوشتهمابودیم ایننِ خواهیم از رمان سوئدی زبامی

ی دو نسل از گیکوتاهی بگذریم؛ از زندهزاده بونده، بههاشم

 د.انها گذشتهایرانیان تبعیدی که در ایران و سوئد از منزل

خواهیم حضورِ مرگ، تنهایی، غُربت، سیاست، خشونت می   

 کوتاهیبه راما بودیم  این ی سوئد، قهرمان درمردساالرانه، جامعه

 بخوانیم.

 .را در چند خط بخوانیمما بودیم  اینای از خالصه   

 

۱ 

د ه دیشود؛ از زاویاز زاویه دید اول شخص روایت میاین ما بودیم 

کند. ناهید گی میی ایرانی که در سوئد زندهسالهناهید زن پنجاه 

دختر ششم پدر و مادری است که هفت دختر دارند. شش دختر 

ورا. نم، دیگر به ترتیب عبارت اند از مریم، مهوش، گیتا، شهره، شبن

 تر است. مادرنورا، فرزند آخر خانواده، شش سال از ناهید کوچک

وهفت ؛ پدر ناهید بیستناهید هنگام ازدواج نه ساله بوده است

 ساله. 

سرش، مسعود، ی سرطان مبتال شده است. همناهید به بیماری  

 در مرده است. دختری به نام آرام دارد. در دوران محمدرضا شاه

ی دانشگاه تهران قبول شده است؛ در دوران ی پزشکیرشته

کاره رها ی اسالمی اما به دالیل سیاسی دانشگاه را نیمهجمهوری

اند. مادرش نیز اش نیز همه شاغل بودهکرده است. خواهران

 آرایشگر زنان بوده است. 

پس  ناهید در ایران طریق مسعود به نیروهای چپ پیوسته است.   

ی اسالمی به سوئد گریخته است؛ حدود از حاکمیت جمهوری

ی ناهید و مسعود؛ گیودوسالهوهشت سال پیش؛ در بیستبیست

کند. ی ناهید در سوئد ادامه پیدا میگیام. زندهی آرگیدوساله

 کند. ار میکها به عنوان پرستار سال

میرد. آرام به اتفاق دوست پسر سرانجام مادر ناهید می    

شود که او را به یاد خواهر اش، یوهان، صاحب دختری میسوئدی

 گذارند.ی ناهید، نورا نام میشدهکوچک گم

 را بخوانیم. یم ما بود اینمرگ در    
 
۲  

گوید: شود. ناهید در خود چنین میچنین آغاز میاین ما بودیم 

کنم که مرگ همیشه با من بوده است؛ حرفِ من فکر می»

خواهند گویند که میی کسانی میمفت. این را شاید همه

خواهم باور کنم که در این مورد مثل ام میبمیرند. من اما دل

قدر عمر ام. ]...[ ما نباید اینهی موار دیگر، ویژهمه

بایست در انقالب مرده باشیم؛ در کردیم. ما میمی

هایش؛ در جنگ. من اما سی سال دیگر عمر کردم. لرزهپس

  1«ی سن دخترم.ام. ]...[ به اندازهگیبیش از نیمی از زنده

اش خود را سخت به ی سرطانناهید پس از آگاهی از بیماری   

از خودم »گوید: کند. در خود چنین میحساس میمرگ نزدیک ا

گی را گی کند، امکان دارد زندهپرسم اگر آدم زیاد زندهمی

اند که تو خیلی تر مصرف کند. همیشه به من گفتهسریع

ی ، هر خندهخندی. فکرش را بکن که هر خندهبلند می

ی من را گرفته است. فکرش را گیبلند، روزهایی از زنده

ها آدم فقط تعداد مشخصی نفس دارد و این نفس بکن که

شوند؛ اگر آدم بلند بخندد، با شور و هیجان زودتر تمام می

بحث کند و تا مرز از نفس افتادن برقصد؛ اگر انسان بلند 

داران فرار کند. یک ها و پاسشعار بدهد و از دست ارتشی

 2«شود؟نفس، دو نفس، نفس نفس زدن. همه چیز تمام می

شود. ناهید در خود چنین چنین تمام میما بودیم  این    

کردم ام را روی تخت احساس میبدن یسنگینی»گوید: می

کردم آرام ام. احساس میی کودک را روی سینهو سنگینی

هایی هایش گرفته است. فشار بدنهایم را میان دستدست

 کردم، آرامگذاشتم، احساس میجا میرا که بعد از خود به

ای که من را در خود خواند. صدایش تا تاریکیآواز می

خواند. آمد. آوازهای من را برایم میام میپذیرفت، دنبالمی

                                                       
1- HASHEMZADEH BONDE, GOLNAZ. (2017), det var 

vi, Falun; Sid 9 
2- Ibid; Sid 33 
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ها آوازهای ما را زدم. آنخند میام لبو من در ذهن

  3«مردند.نمی خواندند. آوازهای ما هرگزمی

 م.یرا شاید بتوانیم در دو صدا بخواناین ما بودیم  مرگ در   

ی گیی مرگ در زندهصدای نخست مرگ، صدای حضور همیشه  

 نسلی است که هرلحظه مرگ را در کمین خود یافته است. انگار

یز مرگ در جدال پایان ناپذیر یک نسل در خیابان و زندان و گر

ز پایان نسل اول برای گریهمیشه حاضر بوده است. انگار تالش بی

سوز اش سرعتی جانگیهاز مرگ چنان بوده است که به زند

بخشیده است؛ چنان سرعتی که امکان آرامش زیر درختان راه 

 گی را گرفته است.زنده

صدای دیگر مرگ، صدایی است که پس از مرگ یک نسل     

ی ی صدایش؛ آرزوی ماناییماند؛ آرزوی نسل اول  برای ماناییمی

است. صدای  ای پُردرد و پُرشتاب فراهم آمدهگیصدایی که از زنده

ته دیگر مرگ، آواز آرزوهای نسلی است که از مرگ خود معنا ساخ

 است. 

ی یک نسل، حضور مرگ را انگار ستیز همیشه این ما بودیمدر    

  5ش آرزو است.اکه مانایی 4هدددر آوازی واالیش می

 بخوانیم. راما بودیم  اینتنهایی در    

 

۳ 
. است ی سرطان خود آگاه شدهناهید در درمانگاه است. از بیماری 

 گوید:آرام اما او را تنها گذاشته است. ناهید در خود چنین می

من با دردم تنها هستم. ]...[ آرام باید شریک اندوه من »

 کند. کار را نمی شد، ]...[ اما اینمی

که ]...[ من وپنج دقیقه بعد از ایناو چهار ساعت و چهل   

دانست. دانم که نمیبود. ]...[ می جادانستم خواهم مرد، این

  6«کنم.گی میبا این همه اما احساس آزرده
کند. ناهید اش است. آرام به او تلفن میناهید در آپارتمان     

بعضی  »گوید: دهد. ناهید در خود چنین میجواب تلفن او را نمی

خواهد جواب بدهم. ام نمیکند، دلها ]...[ که تلفن میوقت

اش را انجام داده است، که وظیفهخواهد از ایننمی امدل

تر به من فکر خواهد بیشام میاحساس رضایت کند. دل

  7«]...[کند. 
ی نسل اولی بیش از هرچیز تنهایی ما بودیم اینتنهایی در    

های گسترده است که در نوع نگاه به هستی با نسل دوم تفاوت

                                                       
3- Ibid; Sid 220 

در  « درآمدی به مرگ در اندیشۀ غرب» ی(، مقاله1388ی، محمد. )صنعت -4

 9 - 17ارغنون: مرگ، تهران، صص 

ید ی خود نامیرا، ترجمۀ مهشهمزاد به مثابه» ی(، مقاله1388)رنک، اتو.  -5

 197 - 233جا، صص ، در همان«تاج
6- Ibid; Sid 28 

7- Ibid; Sid 120 

ی گیر همیشه در زندهدارد. نسل اول نزدیکی، حمایت، حضو

پندارد؛ هم از بدیل میی خود را نشان مهر و تعهدی بیخانواده

رو است که باور نسل دوم به فردیت را گاه خودخواهی و این

ی خود را برآمده از انگارد؛ حس تنهاییاعتنایی به خود میبی

 ی جهان مدرن. گیعاطفهبی

تنهایی متفاوت است؛  تعریف نسل اول و دوم انسان ایرانی از   

گی متفاوت تعریف ناهید و آرام.  برای ناهید  و آرام تعریف زنده

های هستی تعریف است.  انگار برای ناهید بخش بزرگی از ارزش

های هستی همیشه از نو ثابت دارند. برای آرام اما بسیاری از ارزش

 8شوند.تعریف می

 را بخوانیم.ما بودیم  ایندر  غُربت   

  

4 

اند و در حال رفتن به سوی ناهید و آرام در اتومبیل یوهان نشسته

ای با صدای گوگوش گوش ی پدر و مادر یوهان هستند. ترانهخانه

  9«من و تو با همیم، اما دالمون خیلی دوره.»کنند: می

 ست،ناهید در بیمارستان است. آرام در کنار ناهید نشسته ا    

منو با »خواند: ای از گوگوش میهدست او را گرفته است و تران

 خودت ببر، من به رفتن حاضرم.

   ]...[ 

ی ی مردن من، لحظهآخر شعر سفر، آخر عمر منه. لحظه   

 10«رسیدنه.
ی ای سوئدیاند؛ خوانندهناهید و آرام به کنسرت الله رفته   

 ]...[»آورد: هایی از آن کنسرت را به یاد میتبار. ناهید لحظهایرانی

شود ]...[ و انگار من در ]...[ چیزی چون موسیقی آغاز می

ها چیزی ایرانی گیرم. ]...[ ریتمهای مادر جای میمهر دست

چون گذارد، همدر خود دارند و دختری که بر صحنه گام می

ها است. نام او الله است؛ یک شخصیت کوچولوی قصه

دن ی بهاری در توفان ماه آوریل. شروع به حرف زالله

کند و صدایش چون باران تابستانی در گوش من می

ها برد که مدتهایی میها و مکانریزد. من را  به زمانمی

ام را گرفته است ام. آرام هنوز دستاست، پشت سر گذاشته

ام را گرفته است، احساس که دستو برای اولین بار از این

  11«خوبی دارم.

                                                       
ی مصطفی رحیمی، در نسیالیسم، ترجمه(، اگزیتا1381پل، ) –سارتر، ژان  -8

ریم از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، الرنس کِهون، ویراستار فارسی: عبدالک

  259 - 272رشیدیان، تهران، صص 
9- Ibid; Sid 101 

10- Ibid; Sid 123 
11- Ibid; Sid 136 - 137 
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اش در سوئد ایستاده است. انی آپارتمناهید پشت پنجره        

کنم گی میی سیزدهم زندهمن در طبقه»افتد: یاد ایران می

توان دید. آسمان؛ آسمانی که ]...[ بیرون تنها آسمان را می

شود. ]...[ آن پایین دریاچه است. ]...[ گِرد هرگز تمام نمی

اند و دریاچه جنگل است؛ درختانی که تنگاتنگ ایستاده

 گذرند.ها مینها بر آفصل

دانی هنگامی خواهد تعریف کنم؛ بگویم: میام می]...[ دل   

شدم، اطراف من چه بود؟ ]...[ شن و سنگ؛ که بزرگ می

ا هپوشاند؛ خانهها را میسنگ شنی. ]...[ شن زرد که کفش

   12«پوشاند.را می

اش ایران و سوئد را مقایسه ناهید در بستر بیماری است. در ذهن   

توانم از خودم اکنون می»گوید: کند. در خود چنین مییم

بپرسم، چه چیز ارزشمندتر است؟ آزادی و دموکراسی یا 

هایی که هایی که کس دیگری را دوست دارند؛ آدمآدم

  13«کنند؟میرد، مراقبت میفرزند کسی را که می

نشان اندوه نسلی است که سخت  ما بودیم اینحس غُربت در   

رفته است؛ نشان آرزوی ها، یاران از دستها، مکانانتنگ زمدل

 هایی از گذشته که از درد تُهی بود.بازگشت به لحظه

نشان اندوه نسلی است که  ما بودیم اینحس غُربت در    

ی برآمده از گی را بیش از آزادیناپذیر خانوادهپیوندهای جدایی

اش را پر فردیت دوست دارد؛ نسل اولی که نسل دوم نه اکنون

اش را تداعی؛ نسلی که در خانه و کوچه، هر دو، کند نه گذشتهمی

 تنها است.  

های فارسی انگار صدای ی ترانهصدا و زمزمهما بودیم  ایندر    

گذارند. کنند و درد تنهایی را مرهم میمرگ را خاموش می

 انگیز الله بر صحنه، ناهید و آرامهای گوگوش و حضور خاطرهترانه

ی ناهید را به اکنون او کنند. گذشتهدیگر نزدیک میرا به یک

زبانی را تخفیف زنند. حس اعتراض ناهید به ناهمپیوند می

 دهند. می

آخر شعر سفر، آخر عمر »هایی چون در خطما بودیم  ایندر    

ریغ د، انگار «من و تو با همیم، اما دالمون خیلی دوره»و « منه

 آمیزند. ی آینده درهم میون و خالیی اکنگذشته و تلخی
 بخوانیم.  راما بودیم  اینسیاست در    
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سرش، مسعود، را به یاد با هم ی آشناییناهید اولین جلسه

چه که من تر از آنهایی داشت رادیکالاو اندیشه»آورد: می

هایی در مورد ویران کردن پیش از آن شنیده بودم؛ اندیشه

                                                       
12- Ibid; Sid 26 

13- Ibid; Sid 116 

ساختارهایی که ما را اسیر تقدیر کرده ساختارهای کهنه؛ 

  14«بودند. از مردم سخن گفت؛ از حق انسان برای نان.

اورد که در ایران با مسعود و ناهید نخستین روزی را به یاد می   

ها منتظر ما بودند؛ صابر و روزبه و آن»اش به کوه رفتند: گروه

م مستعار ها مال وقتی است که ما هنوز ناعلی و ثریا. این نام

که زیرزمینی و پنهان انتخاب نکرده بودیم؛ پیش از آن

بر گروه، جلسه شویم. ]...[ علی برای ما چای آورد و صابر، ره

  15«را شروع کرد.
های ایران بعد از در دانشگاه« انقالب فرهنگی»ناهید روزهای      

ا رژیم تغییر کرده بود. ما ام»آورد: انقالب اسالمی را به یاد می

ها بسته شده بودند تا کسانی مثل ما راضی نبودیم. دانشگاه

مان؛ با ساکت شوند. ما اما ادامه دادیم؛ با جلسات

  16«مان.تظاهرات
ب انقال»در روزهای  اش در تظاهراتگیریناهید دست    

پوش که بوی بدی دو مرد سیاه»آورد: را به یاد می« فرهنگی

فتند. ]...[ من ساکت بودم؛ گردادند، زیر بازوهای من را می

هایشان بزرگ و ها. ]...[ دستساکت و خیره به دستان آن

 پینه بسته بود. ]...[

  17«من را به یک اتاق بازجویی انداختند و رفتند  

آورد؛ پس از ی اسالمی را به یاد میناهید زندان جمهوری    

م تما«: »انقالب فرهنگی»گیری در تظاهرات در روزهای دست

کردم قرص سیانور داشتم. لرزید و آرزو میام میبدن

تر است مسعود و من در این مورد صحبت کرده بودیم که به

ها شکنجه و سیانور قورت بدهیم و بمیریم تا توسط آن

  18«کشته شویم.

ی زهاناهید کشته شدن روزبه و گم شدن نورا در تظاهرات در رو   

پیمایی ناگهان راه]...[ »رد: آورا به یاد می« انقالب فرهنگی»

متوقف شد و ما فریادی ]...[ شنیدیم؛ فریاد و صدای چند 

های روزبه برود، برای ضربه. مسعود تالش کرد روی شانه

 زدهکه ببیند چه اتفاقی افتاده است. ]...[ مردم وحشتاین

ا ا ربه سوی ما دویدند. ]...[ مسعود و روزبه افتادند و من نور

داران با ..[ پاسها کشیدم. ].ود به سمت آنبه دنبال خ

هایشان به میان جمعیت راندند. ها و اسلحهموتور سیکت

 ها همه جا بودند.آن

                                                       
14- Ibid; Sid 48 
15- Ibid; Sid 56 

16- Ibid; Sid 60  
17- Ibid; Sid 71 
18- Ibid; Sid 72 
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ی ]...[ بعد من یک سنگینی حس کردم؛ یک سنگینی   

اش بر ام. روزبه بود. ]...[. فشار دستغیرمنطقی در دست

 دست من شل شد و با شکم روی زمین غلطید. ]...[

   ]...[ 

 مسعود تالش کرد او را بلند کند ]...[   

 شنوی؟ مرد.او مرد. مسعود! می   

   ]...[ 

گاه برای اولین بار فهمیدم نورا با ما نیست؛ که دست آن     

  19«. ]...[ شروع به جیغ زدن کردم.اماو را رها کرده

 یرحمانهی بیهم حضور دیکتاتوری ما بودیم اینسیاست در    

کند هم  حضور زنان و مردانی که ی اسالمی را تداعی میجمهوری

گریز  های خود زندان و مرگ ودر راه فریاد آرزوها، باورها، اعتراض

 کنند.را تجربه می

ی مخفی گیبا زندهما بودیم  اینی نسل اول سیاسی یگیزنده   

 سر وگره خورده است؛ با تنهایی، رنج، ایثار، مرگی که گرد بام 

 چرخد؛ با خطری که به معنا و خاطره تبدیل شده است.می

برای مبارزان سیاسی از خطر،  ما بودیم اینسیاست در    

 سازد. بدیل میهای بیگیهای تلخ و ویژهخاطره

د تبعید و برای ناهی ما بودیم اینی سیاسی در مبارزه   

ناپذیر رمانی دگیم دوگانهسازد؛ برای آراگی و پرسش میشدهگم

 ی پربحران.خانه و جامعه؛ کودکی و جوانی

ی نسل اول را با گیانگار زندهما بودیم  اینسیاست در    

ی نسل دوم را با گیسوگواری و سرگردانی آمیخته است؛ زنده

ی میزبان. ی کودکی و جامعهگی میان فرهنگ خانهدوگانه

سختی ش جاناگیآرزوهای نسل اول اما باقی است. شعر زنده

اش گم شده باشد. انگار ناهید از گیکند؛ حتا اگر آهنگ زندهمی

ی من کجا است؟ آرام به خود ی نهال هستیپرسد: میوهخود می

 که خود بخواهم.آنها رفتم؛ بیگوید: چه راهمی

 درد و معنا و پرسش و آرزوی برآمده ازما بودیم  ایندر    

ی ی اسالمی بر همهجمهوریی نسل اول با ی سیاسیمبارزه

 اند.  ی نسل دوم نیز سایه گستردهگیزنده
 بخوانیم. رااین ما بودیم  خشونت مردساالرانه در   
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هفت  –آورد. در شش اش را به یاد میناهید دوران کودکی

ی خواهرش، مریم، یگی در آغاز دوران دبستان ساکن خانهساله

. ناهید مریض شده است. شده است. مریم معلم دبستان است

سر مریم، بسیار وسواسی است. مسعود مریم را کتک مسعود، هم

 کند.مریم، این دختر من را مریض می»زند: می

                                                       
19- Ibid; Sid 65 - 67 

   ]...[ 

گذارم به سعود. فقط یک شب است. نمیچیزی نیست م -   

 شود.چیزی دست بزند. تمام می

؟ باید ام آسایش و آرامش داشته باشمن نباید در خانهم -   

 باشم؟ امنگران میکروب و کثافت در چهار دیواری

زند. تمام کنم. او بچه است. به ما آسیب نمیخواهش می - 

 شود.می

که تو از این دختر اطر دیر شده است خشام به این  - 

جا ای؛ به خاطر او که برای کمک به تو اینکردهمراقبت می

 است!

کند. فردا کمک می به منکنم. معلوم است. او خواهش می   

 دوباره به من کمک خواهد کرد. چیزی نیست.
   ]...[ 
]...[ ناگهان از جا پریدم. اتاق تاریک بود. صدای افتادن    

چیزی را شنیدم؛ و صدای یک ضربه. صداها از اتاق خواب 

ام را روی در گذاشتم و آمدند. به طرف در دویدم. گوشمی

آمدند. ]...[ با از دیگری میها یکی پس گوش کردم. ضربه

احتیاط در را نیمه باز کردم. زیرچشمی از الی شکاف نگاه 

کردم. مریم کف اتاق دراز کشیده بود. به سوی من برگشت. 

اش به شکم مسعود باالی سر او ایستاده بود؛ با پای سخت

  20«زد.نرم او لگد می

از مسعود، آورد که برای اولین بار ناهید روزی را به یاد می   

سرش، در ایران کتک خورده است.  صابر مرده است. مسعود هم

به من »زند؛ بعد ناهید را: نخست آرام سیزده ماهه را کتک می

گونه که مریم برای اولین بار لگد لگد زد؛ درست همان

جا دراز کشیده بودم، فکر کردم که خورد. وقتی که آن

که دوباره اتفاق افتد. و هنگامی دوباره همان اتفاق می

کند، رسم این است که همیشه همان افتد، آدم فکر میمی

  21«اتفاق بیفتد.
خش حضور خشونت مردساالرانه انگار عادت بما بودیم  ایندر    

ی یک نسل است؛ مردان سرکوبگری که بزرگی از مردان ایرانی

سبت ؛ مردانی که خشونت نتوانندخشم ویرانگر خود را کنترل نمی

 یابند.هایشان مینمایی و جبران ناکامیزنان را راهی برای قدرتبه 

ی فرهنگی –اجتماعی  –نوع نگرشِ سیاسی ما بودیم  ایندر    

ها تأثیری ندارد. انگار گروهی از مردان یک نسل بر خشونت آن

های دیرپای مردساالرانه در ذهنِ بسیاری از مردان یک اندیشه

انی جهان مبارزان سیاسی نیز گاه جهنسل رسوب کرده است. انگار 

 .   دارند« نام»مردساالرانه است. انگار مردان یک نسل همه یک 

                                                       
20- Ibid; Sid 111 - 113 
21- Ibid; Sid 166 - 167 
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ان در نسل اول و نسل دوم زنان، از حضور مردما بودیم  ایندر    

تمامی متفاوت دارند. ناهید ای بهی خود  تجربهگیزنده

ونت ا نه خشهای مردساالرانه را همیشه به یاد دارد. آرام امخشونت

نه رامردساالرانه را زیسته است نه شاید ماجراهای خشونت مردساال

 را از مادر خود شنیده است.         

 را بخوانیم.ما بودیم  اینی سوئد در جامعه   
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آن »گوید: اش میی سرطانیک پرستار سوئدی با ناهید از بیماری

باقی  ی توگیی لعنتی گفت: حداکثر شش ماه از زندهساحره

 مانده است. 

 ادهطوری این را گفت که انگار تنها چیزی ناگوار اتفاق افت   

ی مهد کودکِ آرام گفت که او است. مثل وقتی که مربی

 کارانه. ]...[خود را زده است؛ ناگوارانه؛ کمی گناه

خواستم فریاد بزنم، خفه شو! تو کی هستی که به من می   

  22«گویی من خواهم مرد.می

ناهید واکنش کریستینا، پرستار سوئدی، پس از پایان    

ی گذشته به دوشنبه»آورد: اش را به یاد میدرمانیشیمی

کریستینا گفتم که موهایم درآمده است. سه ماه از شیمی 

اند. سالم ام. او ها رهایم کردهام گذشته است و غدهدرمانی

 خواست قبول کند.اما نمی

 ناهید.گفت: تا ببینیم    

   ]...[ 

 خند زد.گفتم: ممنون. ]...[ سر تکان داد. محتاطانه لب   

  23«خوبی داشته باشی.ی جشن تابستانی  
بر خد. ناهید و نورا و یوهان در خانه پدر و مادر یوهان هستن    

ها هم از آن»دهند: ها میبچه دار شدن نورا و یوهان را به آن

 پیش چهار نوه داشتند.

 الب. همین. ]...[گوید اوه چه جش میمادر   

خواهم به طرف ساحل و جنگل زودی من می]...[ اما به  

 بروم و تنها باشم. ]...[

روم؛ میان درختان پُرشکوه. ]...[  راه می]...[ در باریکه  

شنوم و مادرش من را صدا هایی را پشت سرم میصدای گام

 پرسد همه چیز خوب است؟کند. میمی

 اند؟ ]...[اند، کنده شدهجا بودههایی که اینپرسم ریشهیم   

ها را در بهار پاک کردیم. خیلی دهد بله، آن]...[ جواب می   

نشینند، اما البته خوب ها در خاک محکم میکار برد. ریشه

 شده است؛ مگه نه؟ 

                                                       
22- Ibid; Sid 10 

23- Ibid; Sid 139 

   ]...[ 

قدر کنم؛ آن]...[ بعد من با انگشتان زمین را چال می   

جا باشند؛ جایی زیر برسم. باید که آن هاکه به آنعمیق 

توانند توانند بیرون کشیده شوند؛ نمیها نمیسطح. ریشه

  24«ها برسند.توانند به آنگم شوند. انگشتان من اما نمی

اش ناهید از کریستینا، پرستار سوئدی، هنگام شیمی درمانی   

پرسد. کریستینا میاش ی سرطانرویپیشگوید. ناهید از میزانمی

یر خود را اگر به جگر رسیده باشد، تا حاال تأث»دهد: پاسخ می

تواند من را کنید، میگذاشته است. این کاری که شما می

 نجات دهد؟

 پایین تخت ایستاد و سر تکان داد.   

دهم که تو را نجات دهم. ]...[ من ناهید من قول نمی -   

با اشعه برانیم، به تو کمک ها را نم اگر غدهکفقط فکر می

  25«کنیم. همین.می
ی سوئد انگار به چشم نسل اول بیش از جامعهما بودیم  ایندر    

سازد. به چشم این نسل دموکراسی و گی میهر چیز بیگانه

ی گراییسازد؛ فردی سوئد تنها فاصله میی حاکم بر جامعهآزادی

 .سازدمی آفرینتنهایی

به چشم نسل اول گاه گفتمان حاکم بر  انگاردیم  ما بو ایندر    

ی سوئد دردآور است. انگار در بسیاری از موارد انسان جامعه

ی محرم نیست. انگارسوئد سایهگرا هست، اما همسوئدی، انسان

شده نسل اول در خاک آن گم هایگاهی است که ریشهپناه

    26است.

وئد سو چشم گوناگون به نسل اول و دوم به دما بودیم  ایندر    

ی ی بوتهیابد که ریشهای مینگرند. ناهید سوئد را باغ غریبهمی

داند؛ اش در آن گم شده است. آرام اما سوئد را باغ خود میگیزنده

 های خود. ریشهخاکِ ریشه و هم

 را بخوانیم.ما بودیم  ایننقش قهرمان در    
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و ار را دیدیم، گامی که ما صابهن»اورد: ناهید صابر را به یاد می

قدر زیبا؛ چون شیر بود؛ همانشد. همبه زودی مهندس می

قدر قوی. ]...[ همه او را دوست قدر بزرگ؛ همانهمان

 داشتند؛ مردان و زنان. ]...[

پوش شود؛ با زنی زیبا و توانست مردی خوش]...[ او می   

ی ]...[ آزادیویال و فرزند و اتومبیل و ویسکی، اما نه. ما 

خواستیم؛ برای خودمان؛ پیش از هر چیز اما راستین می

                                                       
24- Ibid; 149 - 151 

25- Ibid; Sid 191 
(، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر 1378نی. )گیدنز، آنتو -26

 27 - 58جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران، صص 
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برای دیگران. جذابیت و زیبایی آن بود که عدالت را بر 

  27«هایمان حمل کنیم؛ که سربازان عدالت باشیم.شانه
گیری در سرش، پس از دستی مسعود، همناهید آزادی   

آورد: را به یاد می جویان در روزهای انقالب فرهنگیتظاهرات دانش

او آمد؛ درست مثل من. از خود پرسیدم آیا او در همان »

اتاق بازجویی بوده است؟ آیا مثل من پاسخ داده است. ]...[ 

گفت گونه نیست. او هرگز چیزی نمیدانستم اما که اینمی

خواستند بشنوند. او هرگز  به سوی اسالم سر ها میکه آن

  28«گرداند.سر برنمی کرد و از مارکسیسمخم نمی
کرده سرش، تالش میآورد که مسعود ، همناهید به یاد می   

شان ی یاراناست، به او یادآوری کند که صابر نقشی در دستگیری

کرد که این خطای مسعود مرتب تکرار می»نداشته است: 

اند.  این گیر شدهصابر نبوده است که تعداد زیادی دست

  29«]...[د که اطالعات داده است. تواند صابر باشنمی

ت قهرمان بر مبنای تقابل با قدر تعریفما بودیم   ایندر    

شود؛ هم از این رو است شاید که ی حاکم ساخته میسیاسی

گذارند. می تراژیک از خود به جای –ای حماسی قهرمانان چهره

ه ی مسلط  ساختانگار قهرمانانی که که در تقابل با قدرت سیاسی

ای تبلور چون قهرمانان اسطورهها همشوند، همیشه تنهایند. آنمی

ناپذیر، جهان دوقطبی، هستند؛ هم از های خللگی، ارزشجاودانه

ناپذیر های خللی خود را با ارزشاین رو است که باید میرایی

 هایشان رنج نبرند.شان از تردید در ارزشجبران کنند تا باورمندان
ای های سیاسیشقهرمانان انگار نماد ارز ودیمما ب ایندر    

کنند؛ هم از این رو است هستند که راه فردای آرمانی را روشن می

ها، راه و مقصد باورمندان را تاریک کرد آنکه تردید در عمل

 30کند.می

 به چشم ناهید، تسلیمِ مسعود در برابرما بودیم  ایندر    

د را خدشه دار ه و مقصی اسالمی معنای راحاکمیت جمهوری

 سلیمِ صابر. تکند؛ به چشم مسعود، می

 را در چند خط دیگر بخوانیم.ما بودیم  این  

  

9 

وبیست صفحه نوشته شده است؛ در در دویست این ما بودیم

ودو فصل بلندتر و هفت فصلِ شماره؛ شصتونه فصل بیشصت

فصل  ها است. نهفصل بلندتر شامل حادثه ودو. شصتترکوتاه

                                                       
27- Ibid; Sid 58 - 59 

28- Ibid; Sid 79 
29- Ibid; Sid 174 

وگوی ی قهرمان یا قهرمان اسطوره؟: گفتاسطوره»(، 1388. )شیدا، بهروز -30

در هفت دات کام: یک وبالگ فرضی، سوئد، « آذر با بهروز شیداحسین نوش

 304 - 308صص 

ر اما انگار نوعی نگاه فلسفی به هستی است؛ نوعی نگاه به تکوتاه

   31جوی عشق و مانایی.ومرگ و تنهایی؛ نوعی جست

زمان روایت خطی نیست. حوادث گذشته و  ما بودیم ایندر    

 اکنون، خیال آینده، نوعی نگاه به هستی در ذهن ناهید درهم

ای که در دایره ؛هایهرزوها، مرثآ ها،ای از حادثهآمیخته اند؛آمیخته

 ماند.آن روزنی باز می

نت حضور مرگ، تنهایی، غُربت، سیاست، خشو ما بودیم ایندر    

ی خوانیم؛ فاصلهی سوئد، نقش قهرمان را میمردساالرانه، جامعه

ی ی تبعیدی در سوئد را؛ فاصلهنسل اول و نسل دوم ایرانی

 ا. رد های جاری در ایران و سوئگفتمان

ها اما ها، تنهاییها، مرگی فاصلهدر دل همه ما بودیم ایندر    

 انگار آواز آرزو باقی است. 

 

  ۱۳96ماه بهمن

 ۲۰۱8ی فوریه

 

 

 

 
 بدون عنوان

 

 

 

 

 

                                                       
، ی محمد رفیعی مهرآبادی(، روانشناسی مرگ، ترجمه1375پ، اینیاس. )لِ -31

   157 - 183تهران، صص 
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 سرور کسمایی

 

 
 منتشرشده به زبان فرانسه:نگاهی به دو رمان تازه

 

 «مارکس و عروسک»در انتظار « زدودهشرق»

 

ول دو ااز کارهای  «مارکس و عروسک» و« زدودهشرق» دو رمان

تبار نگار جوادی و مریم مجیدی است. ی فرانسوی ـ ایرانینویسنده

 این دو کتاب در سال گذشته مورد استقبال فراوان خوانندگان

ی ارزشمند ادبی را نیز از زبان قرار گرفتند و چند جایزهفرانسوی

 های این دو رمان:وایتآن خود کردند. مروری کوتاه بر ر

 

، صفحه 347به قلم نگار جوادی، « زدودهشرق»یا « ناشرقی»ـ 1

 ی چند جایزه ، برنده2016انتشارات لیانا لوی، اوت 

 

به  2016سال گذشته یعنی در پاییز  این کتاب در آغاز فصل ادبی

ن ای بازار آمد و خیلی زود با استقبال منتقدین روبرو شد. ناشر

ی سی ساله است که شاراتی با سرمایه متوسط و سابقهرمان، انت

کند تبار کار میایرانی« فرانکوفون»ی ادبیات برای بار اول درزمینه

 . 

قولی یا به« اتوبیوگرافیک»رمان به ظاهر از سنت رمان 

کند نویسی که در فرانسه بسیار متداول است، پیروی میسرگذشت

خش . داستان دارای دو بده استگرایانه پرداخته شو با سبکی واقع

دور  45های چون صفحه« )»ب»و روی « روی الف»های با عنوان

 و دو سطح روایی است: «( قدیمی

اولی، زمان و مکانی ساکن، یعنی زمان حال در راهروی بیمارستانی 

در پاریس است. راوی که خود شخصیت اصلی رمان هم هست، زنِ 

ه و آغاز روند لقاح مصنوعی با گرایی است که برای معاینهمجنس

اسپرم اهدایی مردی از دوستانش به انتظار پزشک نشسته است. 

اش را کشد و راوی تولد خود و سرگذشت خانوادهانتظار به درازا می

ی ی زندگی بخشیدن به نطفهآورد. گویی در آستانهبه خاطر می

ند. کالقاحی، نیاز به بازگشت به تولد و کودکی خود را حس می

ای سیاسی سپری ای که در زمان انقالب ایران و در خانوادهکودکی

 شده است. 

های این گذشته، زمان و مکان سطح ها و مکانکندوکاو در زمان

جا و اکنون، دهد که برخالف اولی، در ایندوم روایت را تشکیل می

آمد از این راهرو به ونیست بلکه متحرک و دارای تحول است. رفت

دگی نواذشته، از آپارتمان خانوادگی در تهران تا آپارتمان خاآن گ

ا های دیگر اروپا حرکت و مکانیزم درونی رمان ردر پاریس و شهر

شود سازد. بازگشت به گذشته اما به مقطع انقالب محدود نمیمی

 رسد. تر و به زمان قاجار هم میو گاه تا صد و بیست سال پیش

ر شخصی و خانوادگی از زبان راوی دنویسنده با پیشبرد روایت 

جا خود را چارچوب تحوالت اجتماعی ـ سیاسی قرن اخیر، جابه

های فرهنگ ایرانی را بشکافد و حتی بیند که ویژگیمجبور می

تی یا اتفاقی را توضیح بدهد یا شخصی خارج از روند روایت، واژه

کند. ی فرانسوی نشناسد، معرفی واقعی را که ممکن است خواننده

کند، منبعی که پدیا استناد میو برای این کار مستقیما به ویکی

ای و یا پا افتاده و کلیشهنیست و گاه الگوهای پیش عاری از لغزش

کند. های نادقیق راجع به فرهنگ و تمدن ایرانی عرضه میارزیابی

ی داتجالب است که از این رویکرد برای توضیح اصطالحات یا استنا

 نگ فرانسوی یا اروپایی یا آمریکایی در متن هست،که به فره

ها شود؛ چون آشکار است که مخاطب فرضی با آناستفاده نمی

 آشنایی دارد.

ا به برانگیز روایت خود ربا این حال، نگار جوادی با تسلطی تحسین

بخشد که خوانش آن را آهنگی به رمان میبرد و ضربپیش می

یحات مکرر در م که نیازی به توضی ایرانی هحتی برای خواننده

 سازد.مورد فرهنگ ایرانی ندارد، جذاب می

 

صفحه،  202به قلم مریم مجیدی، « مارکس و عروسک»ـ  2

 ی جایزه گنکور رمان اول، برنده2017انتشارات نوول آتیال، ژانویه 

 

 2017این کتاب در آغاز فصل ادبی زمستانی یعنی در ژانویه 

 کار به بازار آمد که برای اولین بارازهتوسط ناشری کوچک و ت

کرد. زبان منتشر میتبار فرانسویی ایرانیعنوانی از یک نویسنده

 صاصکتاب به محض انتشار، جایزه گنکور رمان اول را به خود اخت

 داد.

دارای سه بخش است که به ترتیب « مارکس و عروسک»رمان 

د. راوی بخش اول، تولد نخست، تولد دوم و تولد سوم، عنوان دارن

میالدی  1980ماهه در شکم زنی که در سال جنینی است هفت

دستان به تظاهرات اعتراضی در به( به دنبال یورش چماق1359)

میرد. در این کتاب پرد، اما نمیدانشگاه تهران، از پنجره پایین می
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روایت خطی نیست و زمان و مکان مدام در تغییر است. راوی به 

هایی را از کودکی و سپس بدیل همان را در تناوب صحنه

اش که چال کردن زند. از اولین خاطرهسالی خود رقم میبزرگ

های مخفی نامههای مارکس و شبهایش کنار کتابعروسک

سال بعد برای  18پدرومادرش زیر درخت باغچه است، تا بازگشت 

روج بازدید از همان خانه که دیگر وجود خارجی ندارد، از شرح خ

آباد همراه مادر و بازجویی و ترس از دستگیری در از فرودگاه مهر

در  های پدر سالمند در کارگاه آهنگریپنج سالگی تا تصویر دست

ی تظاهرات اعتراضی به فرانسه و بازگشت او به ایران و صحنه

های زمانی و مکانی ادامه پیدا نژاد. روایت با پرشانتخاب احمدی

های رایج در مورد بته تبدیل به بازگویی کلیشهکند و گاه المی

ی تبعید که با حروف شود. این بخش با کلمهایران و ایرانیان می

 گیرد.درشت نوشته شده، پایان می

 هاجرت.شود، اما این بار در مدر تولد دوم، باز همین روند تکرار می

ی کودکی راوی در پاریس و نوستالژی از اولین تصویر یا خاطره

ی بعد و برای نان سنگک و پنیر تبریز تا گریز به پکن سه دهه

دین شرح نوستالژی برای نان شیرینی فرانسوی )کرواسان(. به

ی گذشته بازتاب و پژواکی در زمان یا صحنه ترتیب هر خاطره

حال دارد و بیانگر دگرگونی عمیق راوی است. در جریان این 

ی که در آغاز هر بخش ش دراماتیکوآمدهای سریع اما، تنرفت

 رود.کم از دست میساخته و پرداخته شده، کم

 ای است از کودکی راوی اینبخش آخر یا تولد سوم، بازهم خاطره

 بار در مورد به فراموشی سپردن زبان فارسی و یادگیری زبان

ه ک« تهزبان بازیاف»فرانسوی و بازگشت دوباره به فارسی با عنوان 

« زمان بازیافته»مان مارسل پروست گوشه چشمی به عنوان ر

خورده که است. در این جا زبان فارسی به صورت زنی سال

ه آید، تصویر شده. در انتها، راوی بعصازنان به دیدار راوی می

کند. آورد و باز به تهران سفر مییادگیری زبان مادری روی می

«  رفت و آمد ابدی»های داستان عنوان یکی از آخرین زیربخش

است که بیانگر همان حرکت اصلی و ساختار روایی رمان هم 

 هست.

ا ت بزبان روایت در این رمان گاه کودکانه و گاه ژورنالیستی اس

های استفاده وتوک توصیفات شاعرانه که حاکی از تواناییتک

 ی نویسنده است. استناد به شعر حافظ و خیام به خط فارسینشده

ه ود راوی، بیشتر برای جلب توجدردرون  متن هم، به اعتراف خ

تا این که  مخاطب فرانسوی و شگردی خارج از متن است

 رویکردی نهادینه برای پیشبرد روایت.

 

 

 

 

 

 
 فروغ

 
 
 
 
 

 
 چتر زیر
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 عروسک و مارکس

 
 اثر مریم مجیدی "مارکس و عروسک"نقدی بر رمان 

 سوفی ژوبرت

 ش. صبا برگردان:

 

 باره  چهارتولدی 

 ، یکمجیدی سه بار به دنیا آمده است. اولین بار در ایرانمریم 

ا ر، انقالبی که حکومت شاه 1979سال بعد از انقالبِ اسالمیِ 

است، زمانی که با  1986سرنگون کرد. دومین تولدش در سال 

دنیا هسالگی ب 22 سن در بار سومین اش به فرانسه آمد.خانواده

ره دوبا د و با زادگاهش پیوندیگردآید، وقتی که به ایران برمیمی

ه ب "با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن"کند. یک جور برقرار 

اجتناب از دیدار و در عین حال پذیرای تجدید  ؛روش شرقی

 دیدارهای گرم.
شدند، اولین  مارکس و عروسکاین سه تولد زیر بنایِ رمانِ 

نه خالقای درخشانی که نشان از نثری آگاهانه و نامهخودزندگی

ه را ب عیتبرد تا واقدارد. نوشتاری که از تئاتر، قصه و شعر بهره می

 زیبایی به تصویر کشد.
کشم. با نوشتن مردگان را بیرون می»نویسد: مریم مجیدی می

ک مارکس و عروسآغازِ رمان «. دهمعکس کار قبرکن را انجام می
ی ار بچهدر یک سلول انفرادی است: مَردی، عمویِ راوی، نام دخت

ز کند. بعد ادنیا بیاید را رویِ سنگ حک میکه قرار است به 

ید. آگذشتِ هشت سال در زندانِ خمینی، شکسته از آن بیرون می

گ های محبوبِ رمان است و البته مادر بزرعمو، یکی از شخصیت

-هی حس فمینیستی نونیز، شخصیتی پرحرف و البته بیدار کننده
 اش. 

 تکه، متناقض و...استمکرر، تکه ایتبعید تجربه

دنیا آمدنش از به پیشی مریم مجیدی، حتی گونهسرنوشتِ رمان

. چند ماه قبل از تولد، ریشوها، مادرِ باردار را که استرقم خورده 

کنند. دانشجویِ پزشکی است، در راهروهای دانشگاه دنبال می

د. مادر از کردنها را پاره میزدند و کتابکسانی که زنان را می

اندازد. مریم، خطر میپرد و جان فرزندِ در شکم را بهپنجره می

-شود پیام، می"فرزندِ حزب"شود مبارز کمونیست، میدو دخترِ 
شود. ای که با پوشکی پر از اعالمیه بغل به بغل میرسانِ ناخواسته

 او، خود های شراکت به دختربرای فهماندنِ ارزشمریم پدر و مادر 

های فقیر محله هایش را به بچهبازیکنند تا اسبابجبور میرا م

با بزرگ  است که نگاه کودکانگیز از این اولین جدایی غمبدهد. 

 شدنِ راوی و فاصله گرفتن از آن، با خالقیت و خوش بیانیِ

 .شودمیای کمدی تبدیل نویسنده به مساله

ها، رانکه صداها، دواین است مریم مجیدی  از نقاط قوت نثر

که آنبی، کندمیها را باهم روبرو "یکی بود و یکی نبود"ها و زندگی

م به ه ی دوربین رازاویه. او تسلیم شودخود ترحم برانگیزد و یا 

از  شدن، "من"به  "او": از فرانسه به ایران، از دهدمی تغییر راحتی

 یبرا های تهران. گاهیهای پاریس تا تاکسیشرق به غرب، از کافه

اهی برد: نگهای شرقی بهره میدلبری از مردها، مریم از بهترین

 حملِمجبور به ت همدلربا و بیتی از شاعر پارسی گوی خیام. گاهی 

رهنگِ هایی در موردِ ف، تحملِ کلیشهاستهایِ نژادپرستانه نگاه

 ایتجربه ،تبعید د.وشدوگانه که توسط روشنفکرنماها پخش می

 مان.مثل فرم غیر خطیِ ر ؛قض و رنگانگ استتکه، متنامکرر، تکه

 تواند آغاز خرمندی باشدهایمان میپذیرفتن نقص

 ریشه گرفتن در ناکجا آباد، یعنی به"ی سیمون وی این جمله

 مارکس ودر ابتدایِ دومین بخش از رمانِ  "جایی متعلق نبودن
رق غبه فرانسه و  راوی داستانِ رسیدنکه به ، آورده شده عروسک

ه ماه سدخترک این مرحله . در پردازدمی هان در ناشناختهشد

ده د و از خانوانزمیکرد، از خوردن سرباز میتمام لب از لب باز ن

مبازیِ ی ایرانی، یک هلطفِ یک دختر بچه تنها به. یردگمیفاصله 

 .گردندمی بازدوباره خنده و اشتها ناگهان  است که گذرا
ی و در بر رو افتدمیبان جدید اتفاق دومین تولد، در پاریس، در ز

ن حتی برای اندک مدتی دف ؛ زبانی کهدوشمیبسته زبان مادری 

شود. می یک پیرزن نشان داده به شکلدر رمان، این زبان . شودمی

ت هایآید و در نپیرزنی که لنگ زنان با سه پا به دیدنِ راوی می

ند توامی ،هایمانگذارد. پذیرفتن نقصبه جا می اوعصایش را برایِ 

 اتادبیی در رشتهیک تز  دلیل نوشتنآغاز خرمندی باشد. به 

 د.گیرزبان فارسی را از سر میآموختن تطبیقی بود که زن جوان 

 را پیدا کند و خود جای درستبرای این که مسیر مریم مجیدی 

ر از سیمه است؛ این طوالنی بود ،در نهایت بتواند داستانش را بگوید

پا  ها،ها و ناامیدیعشقی تجربهبه ایران،  متعددرهای فمیان س

شته است. گذ چین و ترکیه درهایی راههکج ها و گذاشتن به راه

را روزی جمله ، این "خود را نشان دهند، بگذار دردهایت"

ی که ادخترِ یاغی گوید؛میمادربزرگ در خواب به دختر جوان 

چون  آموزد. این دردمیانسه تنها زبان فر امروز به کودکانِ مهاجرِ

ولد تصفحاتِ این رمانِ زیبا که با چهارمین  درسیلی جاری است، 

 یابد: تولدِ یک نویسنده.پایان می
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 بهجت امید

 های ناآرام تهرانهای چندگانه در شبهویت

پیش  آلمانی چندی -ی ایرانیساله 27ی شیدا بازیار*، نویسنده

معلومه که »مان گفت: یزیونی آلای با یک کانال تلودر مصاحبه

حال نخستین دلیل اینکه با این «. ها در تهران آرام نیستشب

ز را بر خود دارد، یکی ا« ها تهران آرام استشب»رمان او عنوان 

 گذارد.ای با خواننده در میان میصفحه 280راویان این کتاب 

 Joachim Gernشیدا بازیار عکس از یوآخیم گرن 

عد ها رو بیدار کن، بشور، صبحونه بده، بنیم ساعت اول صبح بچه»

یک ساعت ببر پایین پیش ماشین زنای همسایه، خداحافظی و 

بوسیدن صورتای خسته. بعد دو ساعت منتظر ماشین پست بمون 

 وقت تازه، برنج رو بشور و بذار خیس بخوره. اونو سه ساعت بعد

یی یکانُه ساعت و بیست دقیقه به قسمت نُهم سریال تلویزیونی آمر

 «…باقی مونده** زیبا و ثروتمند

ی ناهید تبعیدی در آلمان، یکی از راویان رمان زندگی روزانه

شود. او تنها شخصیت گونه آغاز می، این«ها تهران آرام استشب»

 ی خود نیست. در کنار اینی داستان مهاجرت اجباری خانوادهاصل

ی خود همسرش بهزاد و دو فرزند آنها الله و مراد هم به نوبه مادر،

گیرند و پس از بازگو کردن ی روایت را به دست میرشته

تا  1979های ـ خانوادگی میان سالـ تاریخیرویدادهای سیاسی

سپارند یبه دست تارا، دختر الله، مدر ایران و آلمان، آن را  2009

ی پایانی بر حوادث و ماجراهای غیرقابل تا او سرانجام نقطه

 بینی داستان بگذارد.پیش

کالم که دنیای ذهنی آنان را به ی بیان این راویان خوششیوه

گذارد، به هم نزدیک است. همگی اغلب تصاویر خود را نمایش می

ه کمک حروف ربط و کما و ویرگول با جمالت تودرتو و طوالنی و ب

ن بخشی داد نشان برای پاراگراف کنند،می نقاشی …و دو نقطه

شود و کار گرفته می های پیشین کمتر بهمستقل از موضوع

 ربط با یکدیگر، مطرحرویدادها به صورتی درهم برهم و با ربط و بی

 ، ولی بیش از هر چیز«ها آرام استتهران شب»شوند. رمان می

هایی است که به کنکاشی هوشمندانه و ادبی در شخصیت

 های متفاوت در یک نسل تعلق دارند.های متفاوت و به گروهنسل

ان را آلم« اووه یونسون»و « اوال هان»ی این اثر تا کنون دو جایزه

 از آن خود کرده است.

وگو های شیدا بازیار با او به گفتبرای آشنایی بیشتر با دیدگاه

 ایم:نشسته

آفرینی، روی جای حادثهبهجت امید: شما در رمان خود به

که در  اید. البته نه به این معنیپردازی تکیه کردهشخصیت

افتد. این رویدادها ولی بیشتر برای طول داستان اتفاقی نمی

شوند و به کار گرفته میها بهنشان دادن واکنش شخصیت

آیند. نمایش در می هبای از خصوصیات آنها این طریق جلوه

زمینه قرار دارند و رویدادهای ها در پیشدر واقع شخصیت

زمینه. چرا این شیوه را انتخاب ـ تاریخی در پسسیاسی

  کردید؟ 

ی مناسبی برای دانم که آیا رمان، رسانهمن نمی شیدا بازیار:

 ـ سیاسی هست یا نه. شاید بتوانبازگویی مستقیم حوادث تاریخی

. وشتن بهتر مقاله یا گزارش قالب در  ایی از این دست راهموضوع

 دونب کند، بازگو را واقعیت که است این در ادبیات قوت ینقطه

 و خیالی هایشخصیت طریق از من نظر به. باشد گراواقع آنکه

شود تر می، گاهی اوقات بهآنها انسانی روابط و افکار دادننشان

 های غیرواقعی.داستان تا از راهدنیای واقعی را به تصویر کشید 

 بهزاد، سیاسی؛ بافت با است رمانی «…تهران هاشب» ـ 

 تارا، الله، دختر بعد و مراد و الله دخترش ناهید، همسرش

 فعالیت آلمان و ایران در خود رسم و راه به اینها کدام هر

عنوان کنشگر سیاسی، د. به ویژه بهزاد بهدارن سیاسی

 را با جزییات و دقیق ۱979بعد از انقالب  رویدادهای پیش و

دست کند. آیا این اطالعات را از راه تحقیق بهمطرح می

 اید یا از پدر و مادر خود به عنوان فعاالن سیاسیآورده

   اید؟سابق کمک گرفته

هایی که در ی حوادث تاریخی تنها به موضوعـ تحقیقات من درباره

های دیگر را هم شود و فصلیفصل بهزاد مطرح شده، محدود نم
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خواستم رویدادها و زمان وقوع آنها را تغییر گیرد. من نمیدر بر می

نظر کردم حتی در جاهایی که کلی صرفبدهم. از این کار به

ها شد بعضی از حوادث تاریخی را برای پردازش بهتر شخصیتمی

م به توانستکردم، نمیپوشی نمیکار گرفت. اگر چشمبه خوبی به

های مختلف گذشته وفادار بمانم. منابع تحقیقاتی من که در زمینه

های علمی و ادبی خیلی خواندم و بود، کم نبودند. اوال که کتاب

وگو با پدر و مادرم کامل کردم. این اطالعاتم را سرانجام با گفت

های اول و دوم که به رویدادهای مطالعات به ویژه برای بخش

ها گردد، خیلی مهم بود. بعضی وقتبرمی 1989و  1979های سال

را در  1980ی های دهههای تبلیغاتی سالهم خیلی ساده آگهی

ها در آلمان فدرال دستم یوتیوب دیدم تا فضای عمومی آن سال

 بیاید.

ـ شخصیت ناهید را که باورپذیر هم هست، چگونه طرح 

 ی ادبیات تحصیلریختید؟ او هر چند در ایران در رشته

های سیاسی هم داشته، در آلمان خیلی کرده و فعالیت

رسد و در حالی ها میو بچه ساکت است، فقط به کار خانه

که مثال بهزاد، همسرش، مشغول بحث سیاسی با والتر، 

ی وضعیت آلمان دموکراتیک ی آلمانی خود، در بارههمسایه

، و اتحاد جماهیر شوروی است، او در مورد مدل موی سر اوال

کند. آیا از شخصیت مادرتان الهام زن همسایه، فکر می

 گرفتید؟

ـ من روی شخصیت ناهید خیلی کار کردم و راستش مالط و 

ی خاصی هم در این رابطه نداشتم. ناهید زن باهوش و زمینه

اش به عنوان یک زن، ای است، ولی به دلیل جایگاه اجتماعیقوی

های خود نداشته. ناهید فقط امکان زیادی برای نشان دادن توانایی

ی این دو خصوصیت، پناهجو هم همسر و مادر نیست، به اضافه

ماند، هر چند که در فکر هست. او در تمام موارد در سایه باقی می

تری حاضر و آماده های مناسبهای بهتر و واکنشو ذهنش، جواب

دارد. این تعادل را حفظ کردن و در پایان او را نه به عنوان 

به تصویر کشیدن، برای من خیلی « زن تحت فشار»و « قربانی»

اش نسبت به همسرش مهم بود؛ کسی که در ظاهر ذکاوت و برتری

وگوی درونی با معلوم نیست، ولی این تفوق و بهتربودن را در گفت

کنم که این شخصیت با مادر من دهد. فکر نمیخود نشان می

گرفتار بودن در همان  وجوه مشترک زیادی داشته باشد، به جز

ای که گفتم؛ ساختارهایی که چارچوب ساختارهای اجتماعی

کردند یا حاال رفتارهای او را به عنوان پناهجو در گذشته تعیین می

جنگید، یک مسئله است، کنند. اینکه به عنوان یک زن باید هم می

ی دیگر این است که این زن ناگهان وضعیت یک ولی مسئله

کند و خودش را در مقایسه با دیگران، مثال با پیدا میپناهجو را 

 بیند.زنان آلمانی برابر و در یک سطح نمی

 
 ها در تهران آرام استشب

 ـ الله هم در ایران خیلی ساکت است و اصال اظهار نظر

کند، در حالی که با هوشیاری تمام ماجراهای سفرش را نمی

دهد. او مثال با پسرهای فامیل که مو به مو توضیح می

شود، ولی دلیل اینکه آنها دانشجو هستند، آشنا می

کند. خواهند هر طور شده از ایران فرار کنند، درک نمیمی

چه داند خبر است یا نمیچرا؟ به خاطر اینکه از اوضاع بی

 واکنشی باید نشان دهد؟

تواند بفهمد، چون در کنم که الله خیلی چیزها را نمیـ فکر می

اش بر این پایه یک نظام دموکراتیک بزرگ شده و درک و فهم

شکل گرفته است. او در سفرش به ایران با یک سیستم فشار و 

ه شود. اینجاست که الله به اهمیت امتیازهایی کسرکوب روبرو می

کوشد اصال جلب توجه برد. او در طول سفرش میپی می دارد،

ی ای است که همهنکند و موفق هم هست؛ به نظر من این توانایی

در  های مهاجرتبار باید بیاموزند: الله روابط و مناسباتی کهبچه

دهد، آنها را به خوبی تشخیص می پیرامونش در جریان است،

 شود.یرنگ جماعت مفهمد و سرانجام هم هممی

 خانوادگی مزاحم پیوندهای از را خود تواندنمی مراد چرا ـ 

 رها شود،می رعایت ایرانی هایخانواده در سنتی طوربه که

 نسبی فردی استقالل یک از حال هر به او که حالی در کند،

 به عنوان دانشجو مثال رود،می را خود راه است، برخوردار
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ه یک دانشجوی آلمانی، ای را در پیش گرفته کهمان زندگی

طور کامل خودش را با زندگی آلمانی وفق داده است. آیا و به

  وار است؟ این وابستگی به خانواده برای نسل مراد، نمونه

هایی مثل من و مراد که بین دو کنم برای انسانـ من فکر نمی

. وجود داشته باشد« یا این، یا آن»اند، گزینش فرهنگ بزرگ شده

بینم گردم، میام برمیبه نوع تربیت و زندگی اجتماعیمن وقتی 

ای ام، از هر کدام بهرههای زیادی بودهکه تحت تاثیر فرهنگ

ام و این در مجموع به فرهنگی نو تبدیل شده است. اگر گرفته

گویم که ی چندهویتی را در خودم توضیح بدهم، میبخواهم مقوله

ردی هستم. کآلمانی و  های ایرانی،من میانگین تاثیر فرهنگ

هایی از مادر، پدر، خواهر، ماند که من بخشدرست مثل این می

ـ کنم. اگر چیزی برای نسل مرادبرادر و دوستانم را در خود حمل 

وار باشد، شاید همین چندگانگی نمونه ـچنین نسل منهم

ن فرهنگی است که ما باید آن را هر روز مرتب تعریف کنیم. چو

 کند.یمبرای ما مطرح « یا این یا آن را»ون، دایم سوال دنیای بیر

ها؟ چه ها هستند یا آلمانیی مخاطب شما ایرانیـ خواننده

   ها در میان بگذارید؟خواهید با آنچیزی را می

نویسم. من از نوجوانی شروع ی اول من برای خودم میـ در وهله

ح است که ام واضبه نوشتن کردم و در بیست سال نخست زندگی

را های من نظر خوانندگانی ای نداشتم. اینکه حاال نوشتهخواننده

های داستان من رابطه جلب کرده که به دالیل مختلف با شخصیت

آور است. ولی این واقعیت که کنند، برایم هنوز هم تعجببرقرار می

هاـ به ها و سوریها، لهستانیها، آلمانیـ ایرانیهای مختلفملیت

دهد که ادبیات جهانی است و اند، نشان میب من عالقمند شدهکتا

د شاید اصوال به مخاطب خاصی نیاز ندارد. من هنگام نوشتن قص

کنم. اگر قرار باشد در رمانم ریزی هم نمیآموزش ندارم و برنامه

ای را داشته باشم، این پرسش است که تاثیر قصد انتقال نکته

ای های ساده چگونه بوده و پیامدهانانس انقالب ایران بر سرنوشت

اند؟ به عبارت دیگر معتقدم که هایی با یکدیگر داشتهآن چه تفاوت

و  کنیم، روبرو شدباید با کنجکاوی با جهانی که در آن زندگی می

 سوال کرد.

دادن های خود را با فاصله، بدون نشانـ شما شخصیت

ید. این ااحساسات زیادی، ولی با همدلی زیاد پرداخته

شیوه، سنتی در ادبیات فارسی ندارد. برخی شما را 

نامند و برخی دیگر، تبار میی آلمانی ایرانینویسنده

ی ایرانی نسل دوم در آلمان. تعریف خودتان نویسنده

 چیست؟

شود. در بهترین حالت ـ این سوال گاهی برای خودم هم مطرح می

ی ای من همین کافباشم و بس. بر« نویسنده»دوست دارم که فقط 

 است. ولی مثل اینکه برای دیگران نه!

« نوشتن خالق»ی ـ شما در دانشگاه هیلدزهایم در رشته

شدن استعداد الزم است یا اید. برای نویسندهتحصیل کرده

با دنیای نشر که معموال « رابطه»تسلط بر تکنیک یا داشتن 

 شود؟ از طریق این نهادها برقرار می

ی اول آموختم من در دانشگاه هیلدزهایم در درجه کنمـ فکر می

توانم جدی بگیرم و اینکه چگونه که عالقه به نوشتن را می

های این دانشگاه، نقد هایم را نقد کنم. یکی از کالسنوشته

کنندگان بود. این انتقادها های دانشجویان از طرف شرکتداستان

ن ی بعد به همیرحلهبرای من ابتدا خیلی دردناک بودند، ولی در م

بایست وقت زیادی برای دلیل تاثیری سازنده داشتند. گاهی می

رسیدم که الزم نیست کردم تا به این نتیجه مییک نکته صرف می

آموختم. بایست میآن را منظور کنم. این گونه برخورد را هم می

م هکنم، برای انتشار نخستین اثر هم استعداد الزم است و فکر می

 که شود آشنا کسانی . نویسنده باید شانس بیاورد و با شانس

 این رد هیلدزهایم دانشگاه. کند همکاری و کار او با واقعا بخواهد

یاد  تحصیل طول در ولی نکرد، کمک من به فعاالنه خصوص

هایی اهمیت دارند، گرفتم تشخیص بدهم که در داستانم چه نکته

 ها تصمیم درست بگیرم.ی پیشنهاد تغییر آنتا بتوانم در باره

———————————————- 

 ایالت در کایلهرمس شهر در 1988 سال در که بازیار شیدا * 

 یرشته در آمده، دنیا به مهاجر ایخانواده در آلمان راینلندفالس

ی شهر هیلدزهایم تحصیل کرده و در دانشکده« ارش خالقنگ»

ای که در رجیبرلین به عنوان مشاور آموزشی به کار با جوانان خا

آشنایی با مقدمات »ی سالهی یکایالت براندنبورگ دوره

 آموزند، مشغول است.را می« محیطی سالم و پایدارزیست

کننده آن وگو به زبان آلمانی صورت گرفته و مصاحبه** این گفت

 را به فارسی برگردانده است.
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 فهیمه فرسایی
 

  
 

زیر پرچم سیاه، سرخ، ” تکهادبیات چهل“روایت شکوفایی 

 طالیی

ی پر فراز و نشیبی را پشت در آلمان، گذشته” ادبیات مهاجرت“

توان در سر گذاشته است. بازتاب این زیر و فرارفت را می

ادبیات “رد: گونی که به این ژانر داده شده، دنبال کهای گونهعنوان

، ”ادبیات مهاجران یا مهاجرت“، ”ادبیات خارجی“، ”کارگران مهمان

ت ادبیا“، ”ادبیات بیگانه“، ”ایادبیات حاشیه“، ”ادبیات اقلیت“

و ” ادبیات میان فرهنگی“، ”ادبیات چند فرهنگی“، ”نامانوس

ی ادبی جشنواره“های دیگر. این نوشته که برای عنوان

کوشد با کندوکاو در ن تهیه شده، میدر آلما”** هافرهنگ

اندازهای ـ سیاسی این کشور، وجوه و چشم های اجتماعیدگرگونی

ه بی آلمان رنگارنگ این ژانر را در رابطه با ظرفیت پذیرش جامعه

 تصویر بکشد.

ی های آغازین دههدر آلمان در سال” ادبیات مهاجرت“گیری شکل

ر هویس، نخستین گردد که تئودوبه زمانی برمی 1960

جمهور این کشور پس از جنگ جهانی دوم، سدهای سیاسی رییس

” کارگران وارداتی“ـ حقوقی بسیاری را از سر راه برداشت و سیل 

گیری از زور را به این کشور سرازیر کرد. هدف از این کار، بهره

بازوی کارگران ایتالیایی، اسپانیایی، یوگسالویایی و دیرتر یونانی و 

ی این کشور بود. نه هویسِ شدهبرای بازسازی شهرهای ویرانترک 

های نوپا و نه صدراعظم سوسیال مسیحی او، گذار حزب لیبرالپایه

ـ انسانی این کنراد آدنائر، طرحی برای مدیریت مسایل اجتماعی 

ها و نیازهای این شده یا مهندسی خواستریزیمهاجرت برنامه

ی یده بودند. هاینریش ُبل، نویسندهتدارک ند” ی نامتجانستوده“

ی های آغازین دههآلمانی، هنگامی که مسئله مهاجرت در سال

ی همبستگی با این ی آلمان حاد شد، به نشانهدر جامعه 1980

فرسا کم دو دهه تالش طاقتکه پس از دست” کارگران مهمان“

این ” ی اقتصادیمعجزه“سهم خود را از ثمرات پربار ناشی از بروز 

کرد برای ساختن کردند، گفت: آلمان فکر میکشور طلب می

ها سفارش داده، ولی حاال ناگهان با انسان” نیروی کار“شهرهایش 

 روبرو شده است!

 

 ”ادبیات کارگران سفارشی“

 ی ُبل را تصویر بارز فضای تیرهتوان این جملهبا کمی اغماض، می

ها به زبان ر این دههای که دو تار حاکم بر نخستین آثار ادبی

 کارگرهای“آلمانی منتشر شدند، دانست. نمایندگان ادبی این 

ر که اغلب ترک بودند، وقتی قلم به دست گرفتند، جوه” سفارشی

های زیر بازتاباندند: شکوه از این جمله را در موضوع

کندن به امید بازگشت به آغوش میهن، شدن، جانگرفتهنادیده

ی آلمان و خالصه اجتماعی ـ فرهنگی جامعه هایانتقاد از ارزش

های روحی و روانی و دادن اکسپرسیونیستی دردها و زخمنشان

 درونی و بیرونی این گروه نامتجانس.
ه ها، داد و فریادها و اعتراض و انتقادها بو شکایت هر چند این گله

ها این آثار را هم مانند خوانان و رسانهگوش کسی نرسید و کتاب

جا که کلی نادیده گرفتند، ولی از آنطور رینندگانشان بهآف

بندی مفاهیم و سازی و ردهی عجیبی به چارچوبها عالقهآلمانی

ها دارند، برای این نوع ادبیات هم کشوی خاصی ساختند و هپدید

ونه گرا روی آن چسباندند. این ” ادبیات کارگران میزبان“برچسب 

 مانینویسندگان آن نوشته و بعد به آلآثار اغلب به زبان مادری 

 شد. اراس اورن، گونای دال، سالیحا شاینهاردت، آیسلترجمه می

ی ، النیا(اوزاکین )از ترکیه(، فرانکو بیوندی و جینو کیلینو )ایتال

 ملهتروسیس )یونان(، رفیق شامی و سلیمان توفیق )سوریه(، از ج

 شور بودند.مهاجرت این ک ی نخست ادبیاتنمایندگان دوره

 اش انتقادکه ویژگی عمده” ادبیات کارگران میزبان“عنوان نادقیق 

 های سیاسی چپ بود،به شرایط زیستی مهاجران و متاثر از گرایش

های نظری میان کارشناسان و مسئوالن دیرتر به موضوع کشمکش

های ادبی آلمان تبدیل شد. مخالفان بندی و کشوسازیمختلف رده

ها های اصلی و جنبی داستانقد بودند که شخصیتاین عنوان معت

اند و های منتشر شده، تنها از طبقه یا قشر کارگر برنخواستهو رمان

آورند. تنها وجه های دیگری هم به دست مینان خود را از راه

ی آلمان به جامعه ی غیرآلمانی، عدم تعلق آنمشترک این توده

ادبیات “ی بسیار، عنوان هارو پس از بحث و جدلبود. از این

تری را ی وسیعبدل شد که گستره” ادبیات خارجی“به ” کارگری

رد دگرفت. در این میان برخی هم، از جمله فرانکو بیوندی، دربرمی

ن شد، مبنا قرار دادند و عنوامشترکی که در این آثار فریاد می

به آن دادند. یعنی ادبیات ”*** شدههای لمسادبیات تجربه“

اند و انی که خود در متن ماجراهای ناگوار قرار داشتهکس

ها های تلخ فردی آنکشند از تجربههایی که به تصویر میواقعیت

جنبش “گیرد. فرانکو بیوندی در این راستا از سنت می سرچشمه

متاثر ( 1ویژه عقاید آلیس واکر )به” پوستان آمریکاییادبی سیاه

 بود.
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 نر راثار این ژاآاین حال، بازار کساد فروش  ها، بااین تغییر عنوان

 رونق نبخشید.

 ”ادبیات خارجی“دالیل بی اعتنایی به 

ی ادبی نوپا در این دوره بی زمینه و علت گرفتن این گونهنادیده

گرایی های نژادپرستانه، ملینبود: جهالت سیاسی، تسلط گرایش

اجتماعی در  هایگریز از واقعیتبینی مزمن، افراطی، خود مرکز

. است آن یشناسانهجامعه ـ سیاسی دالیل جمله از …آلمان 

ی بازسازی آلمانِ ویران پس حبوحهب در نکات این یهمه شکبی

 اند.از جنگ و آغاز شکوفایی اقتصادی آن، نقشی مؤثر بازی کرده

نِ آروانشناسی اجتماعی، ولی در این رابطه بیشترین سهم را از 

داند: شهروندان آلمان ریز جوامع جنگ زده میگی واقعیتروحیه

های که از تحمل چهار سال فقر و فشار، گرسنگی، مرگ و فالکت

ی هیتلری به تنگ آمده بودند، نتیجههای بیناشی از لشکرکشی

کارگران “های ظرفیت پذیرش درد و رنج بیشتر، آن هم مصیبت

 دند،رار نکرده بوها برقای با آنگونه رابطهخود را که هیچ” مهمان

ی بایست خواری و ذلت ناشنداشتند. به اضافه این که این ملت می

ی آور نژادپرستانههای شرمارتکاب جنایت” مسئولیت جمعی“از 

ها انسان شدن میلیونها را نیز که به کشتهسوسیالیستناسیونال 

 انجامیده بود، تحمل کند و به حق دم نزند.

 ت آلمان پس از جنگ جهانی دوم،های وقهدف اصلی دولت

بازسازی اقتصاد درهم شکسته و بنای شهرهای ویران آن بود. 

توانست التیام یابی به این هدف، میامان برای دستتالش بی

 های روحی و جسمی این جامعه را هم به همراه داشته باشد وزخم

کند. گزینش اول و آخر گیری هویتی جدید به آن کمک در شکل

ی ن به این هدف، فاصله گرفتن از گذشته و به دست فراموشرسید

طور ضمنی بر سر آن به توافق سپردن آن بود که گویی همگی به

و  رسیده بودند: رهبران سیاسی، احزاب اپوزیسیون، نیروهای چپ

خوان راست، بخش بزرگی از روشنفکران، اکثر ناشران، قشر کتاب
… 
 در حتی آور،عذاب هایواقعیت با رویارویی از ویژه به گروه این

 و شعر در آن مرور به ایعالقه و زدمی باز سر هم ”خودی ادبیات“

 ستان و رمان نداشت. هاینریش بل که نمایش نکبت و بدبختیدا

ای کارهایش بود، در نامه ی اصلی نخستینناشی از جنگ دستمایه

جنگ خواهد از هیچ کس نمی»نویسد: آمیز در این باره میشکوه

ی کار بدون دیدن هیچ ی آن بخواند. ادامهبشنود یا درباره

ویژه پرکار بود: او در این دوران به« کند.واکنشی، مرا دیوانه می

ولی تا نزدیک به پنج سال « ام.صفحه نوشته 50ظرف دو روز »

 (2پس از جنگ، هیچ ناشری حاضر نشد آثار او را منتشر کند. )

 

 گیریآغاز شکل

فکر این توجه قشر روشن 1980ی های آغازین دههسالتازه در 

پلی کونست “کشور به این گونه آثار جلب شد. انجمن ادبی 

فعال بود تالش زیادی  1987تا  1980که از  PoLiKunst”ـ

برای معرفی آثار این نویسندگان از خود نشان داد. این انجمن از 

بیوندی، یوسف فرانکو ” ادبیات کارگران میزبان“سوی نویسندگان 

نوآم، سلیمان توفیق، حبیب بکتاش، رفیق شامی، جینو کیلینو و 

گذاری و پس از هفت سال فعالیت ی دیگر پایهچند نویسنده

”  IDFزبان آلمانی به عنوان زبان دوم “منحل شد. نهاد مونیخی 

بود. این نهاد با هدف تقویت و ” پلی کونست“از پشتیبانان اصلی 

ای به آثاری که از سوی ی هر سال جایزهگسترش زبان آلمان

 کرد.شد، اهدا میزبان نوشته مینویسندگان غیرآلمانی

هر چند دالیل اصلی مهاجرت اغلب نویسندگان عضو این انجمن 

 د، ولیگرد و سانسور و زندان نبوبه آلمان، یافتن کار و فرار از پی

ی ایهها دستمبه تصویرکشیدن زندگی دشوار و منزوی این گروه

ها و اشعار آنان قرار گرفت. برخی از این اصلی داستان

های انتشاراتی و نشر آثار خود به قلمان با تاسیس بنگاهبهدست

ی هتوجه جامع IDFزبان آلمانی و زبان مادری، کوشیدند به یاری 

 روشنفکر این کشور را به آثار این ژانر جلب کنند.

از ” پلی کونست“بی این واقعیت که اغلب اعضای انجمن اد

ی دهندهانبودند، هرچند نش IDFکنندگان جوایز دریافت

امل عو همکاری تنگاتنگ این دو نهاد بود، ولی دیرتر هم به یکی از

بدل ” پلی کونست“دلسردی فعاالن دیگر و نیز گسست ساختاری 

 یگرشد که سرانجام انحالل این انجمن را در پی داشت. از سوی د

IDF  ی ی خیریهبا همکاری و ابتکار مؤسسه 1985در سال

ز را پایه گذاشت. یکی ا” آلبرت فن شامیسو“ی روبرت بوش، جایزه

های این نهاد در ابتدای کار، تقدیر از نویسندگان فعالیت

عر، نوشتند. فن شامیسو، شامهاجرتباری بود که به زبان آلمانی می

ی خود ا خانوادهه بتبار بود کشناس آلمانی فرانسوینویسنده و گیاه

 به آلمان مهاجرت کرد 1792ل ی انقالب فرانسه در سادر بحبوجه

 اش فرانسه بود، آثار مهمی هم به زبانو با آن که زبان مادری

 آلمانی نوشت.

ی برگزاری ی فن شامیسو و اولین دورهگذاری جایزهدر سال پایه

ت واقعی آن، آراس اورن و رفیق شامی به دالیل نمایش مستندوار

دادن تضادها و سخت و پرمحنت مهاجران در غربت، نشان زندگی

ی میزبان و مهمانان خارجی جامعه“های فرهنگی میان ناهماهنگی

ورن امورد تحسین قرار گرفتند. هر چند آراس ” و اغلب کارگرِ آن

و نوشت )آثار خود را تا آن دوره )و اکنون هم( به زبان ترکی می

 نویسد(.می

 

 است مهاجرتی رسمیسی

آلمانِ آن  های مهاجرتی دولتاین سیاست فرهنگی نوپا با برنامه

ی فن شامیسو، خوان نبود: برگزاری و اهدای جایزهدوره هم

های فرهنگی ـ ادبی، گیری نهادهایی که در چارچوب فعالیتشکل

ای از مهاجران را مطرح های گستردهها و نیازهای گروهخواست
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ی گرفتن پدیدهشناختن و جدیرسمیتواقع نوعی به کردند، درمی

سیاسی ـ اجتماعی مهاجرت و آشکارا شناکردن بر خالف جریان 

ی آلمان، پس آب بود. گرایش حاکم بر سیاست مهاجرتی این دوره

شدن از خالص“ی پیش از آن، در کم دو دههدست برنامگیاز بی

” کردندایندگی میشر مهاجرانی که دین و فرهنگی متفاوت را نم

 شد.خالصه می

ی جا که به نیروی کار مهاجران دیگر نیازاین گرایش مسلط از آن

های ی اجرایی دولت ائتالفی وقت میان لیبرالنامهنبود، در توافق

آزاد، سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی این کشور در سال 

بت ثبه ” آلمان، کشوری مهاجرپذیر نیست“با اعالم این که  1982

رسید: بر این اساس، هلموت کهل، صدراعظم وقت، به عنوان 

کار گرفت تا از یک سو از رییس دولت تمام امکانات خود را به

ها جلوگیری کند و از سوی دیگر افزایش شمار مهاجران و خارجی

 (3) ”از هر دو کارگر مهمان تُرک، یک نفر را به خانه بفرستد.“

جای حقوق بازنشستگی این کهل کوشید با شگرد پرداخت یک

ن مارک( ای 50هزار و  10کارگران به عنوان سرمایه )نزدیک به 

 ند.سازندگان آلمان پس از جنگ را راهی زادگاه خود در ترکیه ک

که در  استفاده کردند. در حالی” امکان“هزار تن از این  100تنها 

نشین آلمان نزدیک به یک میلیون و ، جمعیت ترک1982سال 

کارگران میهمان “رسید. این رقم افزون بر هزار نفر می 500

گرفت که از ای را هم در بر می، پناهندگان سیاسی”سفارشی

 در برده بودند.این کشور جان سالم به 1980کودتای نظامی 

 

 هادختر ُترک ادبیات، همشهری آلمانی

ی مطرح این دهه از ادبیات مهاجرت یکی از همین چهره

بود که در ( 1946لمان، امینه سوگی اوزدامر )متولد تباران آترک

با ساختارهای زبان  کوشید با بازی 1990ی های دههآغاز سال

گرفته های الهامترکی، تغییر و برگردان آن به آلمانی و تصویرسازی

های زادگاه خود، افکار و احساساتش را المثلهای ضرباز مضمون

ی تحریر این کشور به رشته ه زبانی دید یک غیرآلمانی باز زاویه

از  ها و تصاویر جدیدی ابداع کند. او در این راهدرآورد و ترکیب

 گرایی بهره گرفت.های دادائیسم، سورِالیسم و تجربهسنت مکتب

زندگی کاروانسرایی است که دو در دارد. “نخستین رمان اوزدامر 

الش موفقی ، ت”شدممن از یک در آن وارد و از در دیگرش خارج 

در بازگویی داستان زندگی دختری ترک در این چارچوب است. 

اوزدامر در رمان خود زندگی منزوی این شخصیت را در قالب 

های کشد و با پرشدر غربت به تصویر می” کارگری میهمان“

ها ها، محرومیتزمانی به دوران کودکی و نوجوانی او که با سختی

پردازد. در این چارچوب ده، میهای بسیاری همراه بوو خشونت

های مسایلی چون میهن و غربت، مهاجرت، تضادها و ناهماهنگی

ها مطرح های کنار آمدن با آنی بیگانه و راهفرهنگی در جامعه

اوزدامر در ” زبان مادری“شوند. این رمان و نیز مجموعه داستان می

و فهم  ای برای درکاین دهه که ادبیات مهاجرت به عنوان رسانه

های چند ی برخورد و برداشتها و آشناشدن با شیوهفرهنگ

ی آلمان جا باز کرده فکر و آگاه جامعهفرهنگی در میان قشر روشن

 بود، نقش مهمی بازی کردند.
” زبان مادری“های اوزدامر با عنوان های مجموعه قصهداستان

پیرامون این موضوع که شخصیت اصلی تحت چه شرایطی، کجا و 

زند و به طور چه وقت زبان مادری خود را گم کرده، دور می

ا به ریا برعکس ” میزبانان“ی مهاجران با نمادین عدم ارتباط جامعه

های ساکن این گذارد. در این دوره عنوان غیرآلمانینمایش می

ه از بود ک” همشهری“، بلکه ”کارگر مهمان“یا ” خارجی“کشور، نه 

رخی از حقوق شهروندی برای شناختن سیاسی برسمیتبه

 داد.مهاجران خبر می

 

 جو و مهاجمنسل مذکر: پسر لجوج ترک، ستیزه

ی تبار آلمانی که زادهی دیگر ترکفریدون زایموگلو، نویسنده

ی نسل سوم مهاجران ترک در این است، خود را نماینده 1964

ی داند. آثار زایموگلو برخالف اوزدامر، دربرگیرندهکشور می

مهمان “ی های فرهنگی با هدف نزدیکی جامعهها و توجیهتوضیح

 ی ادبی این نویسنده برـ با بر عکس ـ نیست. نظریه” به میزبان

های اجتماعی ـ زبانی استوار است که اغلب در جوییاساس چالش

 یابد.گر نمود میرویکردی لجوجانه و پرخاش

 مقاومت شدید نسل سوم مهاجران بر اساس قوانینی که با وجود

کار دموکرات مسیحی آلمان در سال اعضای بانفوذ حزب محافظه

 به تصویب رسید، به شرط تولد در خاک این کشور خود به 1993

آید. این قانون که دگرگونی عظیمی در خود آلمانی به حساب می

وجود آورد، در زمان بافت اجتماعی ـ شهروندی این کشور به

ی اجرا در آمد که خود کوشیده مرحلهصدراعظمی هلموت کهل به 

ص شود و از شر مهاجران خال 1980ی های دههبود در سال

 تالشش با شکست روبرو شده بود.

یِ شدهراندهحاشیهگروه بزرگی از این جوانان نوآلمانی مهاجرتبارِ به

نی کردند که ترکیبی از ترکی و آلمااغلب ترک، به زبانی تکلم می

های جوانان خاص این قشر بود. فریدون الحچارواداری و اصط

 از زایموگلو که برخالف اوزدامر در کارهای خود شکوه و شکایتی

ی زایموگلو وقتی فریدون اش نداشت )خانوادهشدن زبان مادریگم

 هاییک ساله بود، راهی آلمان شد( این زبان نامأنوس را در کار

زبان  قدان آلمانی،خواند. منت” کاناکه اسپراک“خود معرفی کرد و 

ی زایموگلو را اغلب با زبان تهاجمی و رادیکال پردهخشن و بی

 کنند.مقایسه می” سکین هدز“گرایان افراطی و راست

ی نامتعارف در زبان آلمانی ترکیب از دو واژه” کاناکه اسپراک“

در این زبان طنینی تحقیرآمیز دارد و در واقع ” کاناکه“شده است. 

کله “بهتران جامعه هم اکنون هم در مورد که ازماناسزایی است 

برند. در کار میها بهها و عربها، ایرانیها، افغانمانند ترک” هاسیاه
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تبار گروهی از این جوانانِ ترک 1990ی های دههاواخر سال

خواندند و کوشیدند ” افتخار و غرور کاناکه“نشین خود را با حاشیه

آمیز ی تحقیرکننده، بار منفی و توهینواژهاین ” تصرف مثبت“با 

هایی از این گونه ادغام زبانی را در رنگ بنمایانند. جلوهآن را کم

ی خراش از حاشیهنوای گوش 24کاناکه اسپراک ـ “آثاری مانند 

و سر و گردن ( 1997، اراذل و اوباش )(1995” )جامعه 

 توان سراغ گرفت.فریدون زایموگلو می …(2001)

طور کلی به موضوع دشواری رسیدن و ها بهها و داستانن رمانای

های ی مصاحبهپردازد. مجموعهای مهاجرناپذیر میورود به جامعه

ای از خوانده، سند زندهفریدون زایموگلو با جوانان خودکاناکه

تبار یِ ترکشدهزندگی بزهکارانه و پرماجرای جوانان فراموش

های تجریدی و نامانوس روایت ترکیبمهاجر است که در قالب 

برگردان پا، عکسشوند. قهرمانان او، رهبران باندهای خردهمی

هایی هستند که از مهارکردن ”کاناکه“کانگسترهای آمریکایی و 

ی موازین اجتماعی و پایان خود نسبت به همهخشم و نفرت بی

 اند.انسانی ناتوان

را به عنوان ” اکه اسپراککان“گیری شناسان، شکلبرخی از زبان

شکل گرفته و با  زبان نسلی که در میان دو یا چند فرهنگ

جویی از مواهب اجتماعی محروم مانده، امری حال از بهرهاین

ه بکنند که و بازتابی از سرگردانی مبتکران آن ارزیابی می” جبری“

های میان دو )یا چند( فرهنگ در ی خود در فضاها و مکاننوبه

یابند. جنبش ها را مطلوب خود نمیو آمدند و هیچ یک از آنرفت 

های علیه گرایش”سیاه، زیبا است“پوستان آمریکا که با شعار سیاه

در ” کاناکه اسپراک“گیری کردند، بر شکلنژادپرستانه مبارزه می

 تأثیر نبود.این دوره بی

م از تئوری ای که با الهای زایموگلو در دورههای اولیهانتشار رمان

ی ساموئل هانتینگتون بحث بر سر بررسی ”هابرخورد تمدن“

های های جهان پس از جنگ سرد، موضوع اصلی گفتماندگرگونی

ستاد این فرهنگی روز بود، موفقیت زیادی برای او به ارمغان آورد. ا

ها دنبرخورد تم“آمریکایی علوم سیاسی دانشگاه هاروارد در کتاب 

ی منتشر شد، سرچشمه 1996د که در سال خو” و تغییر جهان

های جهانی پس از فروپاشی اتحاد ها و تنشی درگیریهمه

ها جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی را تضاد میان فرهنگ

های ها و درگیریهای گوناگون عنوان کرد. برخی تنشو مذهب

از  های مهاجر یا مهاجرتباری که دین و فرهنگی متفاوتگروه میان

اسی ی مهاجرپذیر دارند، بازتاب این تئوری را در مقیاقشار جامعه

 دهند.ملی را نشان می

 

 های دیگر ادبیات مهاجرتجلوه

، بسیاری از 1991در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

قانون “شهروندان این کشور راهی آلمان شدند و به یمن تصویب 

در همین سال، زندگی جدیدی را در ” جویانحمایت انسانی از پناه

آغاز کردند. قانون یادشده به ویژه برای ” هاسرزمین نازی“

تبارهای اتحاد ها و یهودیمذهبپشتیبانی از مهاجرت یهودی

جماهیر شوروی سابق به آلمان تنظیم شده بود و در واقع 

ها در تاریخ این کشور را رقم ی مهاجرت روسچهارمین دوره

 زد.می

ها به آلمان نگذشته بود دهه از دور جدید مهاجرت روس وز نیمهن

 که آثار نمایندگان فرهنگی آنان راهی بازار کتاب شد؛ آثار

وا، تیننویسندگانی چون لنا گرورلیک، اولگا گریاسنووا، اولگا مار

سکی. رونکاتیا پتروسکایا، یولیا رابینویچ، النورا هومل و آلینا ب

ای های تازهه ویژه تجربهو آلینا برونسکی، ب های النورا هوملرمان

تبارهایی کشیدند؛ این دو به نسل جدید آلمانیرا به تصویر می

تعلق داشتند که پس از جنگ جهانی دوم به اتحاد جماهیر 

های روس“سرزمین به  شوروی سابق مهاجرت کرده بودند و در آن

و و ندگان رنگ و بطور کلی، آثار این نویسمعروف شدند. به” آلمانی

این کشور که در این دوره ” ادبیات مهاجرتباری“ای به ی تازهجلوه

 است.شد، بخشیده نامیده می” ادبیات چندفرهنگی“

های ادبی نسلی گرفتن از سنتی این آثار، فاصلهویژگی برجسته

ی کار سفارشی به به عنوان نیرو 1955ی های دههبود که از سال

دستان موج مهاجرت بهیک از قلمده بود: هیچآلمان مهاجرت کر

هایی مانند درد دوری از وطن، جستجوی امکانات جدید، موضوع

بازانه و های لجی آلمان و واکنشپیوندی با جامعهبرای هم

را به ” کاناکه اسپراک“ای شبیه برخوردهای گروه جویانهستیزه

رسی تاریخ ی اصلی کارهای خود برنگزیدند. برعنوان دستمایه

معاصر و بازگویی محنت و رنج ناشی از تحمل فشارهای 

های دیکتاتورمنش این کشورها بر فرسایی که از سوی رژیمطاقت

شد، موضوع محوری های فرهنگی ـ مذهبی آن اعمال میاقلیت

 داد.آثار این نویسندگان را تشکیل می

نوان عبه در کیف به دنیا آمده،  1970کاتیا پتروسکایا که در سال 

به موضوع کشتار ” شاید استر“مثال، در کتاب خود با عنوان 

 1941های آلمانی در سال سوسیالیستیهودیان به دست ناسیونال

پردازد. سرگذشت شخصیت اصلی این در پایتخت اوکراین می

ه شباهت زیادی به زندگی مادربزرگ پدری نویسند” استر“رمان، 

ی زنان( )دره” یاربینبی“کشتار  بودن دردارد که به دلیل یهودی

. این کشور یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم به قتل رسید

هزار یهودی بر فراز پرتگاه عمیق  33در این سال بیش از 

اس هیتلری کشته شدند. کاتیا های اساز سوی گروه” یاربینبی“

رت، فوبخشی از این داستان در کالگن” اجرای“پتروسکایا به خاطر 

 ی ادبی اینگبورگ باخمن را از آن خود کرد.جایزه

 

 سابق” هایکمونیست“مهاجرت به روایت 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تغییر رژیم کشورهای اروپای 

ای از شهروندان این کشورها شرقی را هم به همراه داشت، موج تازه
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یسندگی را راهی آلمان کرد. کسانی که از میان این مهاجران به نو

های تلخ و شیرین خود را از زندگی در نظامی روی آوردند، تجربه

ی کارهای خود قرار داری بزرگ، دستمایهبسته و ورود به سرمایه

گران ادبی آلمان، این ژانر را دادند. هایدی روش، یکی از پژوهش

خوانده است: والدیمیر کامینر، ترزیا ” ادبیات مهاجرت سیستمی“

ی این آلتاراس، رادک کنپ یا دیمیری دینوف از جمله مورا، آدریانا

 نویسندگان هستند.

دستان مفاهیمی چون میهن و در مقابل بهدر آثار این گروه از قلم

ب آن، سرزمین بیگانه محلی از اعراب ندارد. کشمکش درونی اغل

ها از نبود یا کمبود امکان ورود به یک های این رمانشخصیت

، جدا از ، به یک سیستم، به یک جامعهسرزمین، به یک فضا

های فرهنگی و سنتی سرچشمه های ناشی از تفاوتدشواری

ی پیوند خوردن، خو گرفتن یا مرزکشی با موازین گیرد و مسئلهمی

بینی شود. این نوع ادبیات فاقد هرگونه جهانآن هم مطرح نمی

ین ادر است و از نظر اجتماعی ـ سیاسی ـ اخالقی ادعایی ندارد. 

و  ها دنیای درونی و مشکالت روزمره و موقتی، دنیای بیرونیرمان

ها اغلب به رانند و قهرمانان آنمسایل دیرپا را به حاشیه می

 اعتنا هستند.های اجتماعی بیرویدادها، رویکردها و واکنش

 

 چند نمونه

 ـ مسکو(، به عنوان مثال در نخستین 1967والدیمیر کامینر )

منتشر شد،  2000که در سال ” دیسکوی روسی“ه نام رمان خود ب

هایی از زندگی روزمره در آن را شهر پرهیاهوی برلین و گوشه

 رگیدستمایه قرار داده است. از نگاه کامینر نظم خاصی بر روزم

ی روابط کنندهشهر حاکم نیست و هرج ومرج، تعییناین کالن

ی دیسکو“پر آشوب  ا است. در بازار شامها و رویدادهمیان انسان

ها برای زنده ماندن تنها باید روی شگردها و انسان” روسی

ابتکارهای خود حساب کنند و نیرو یا مرجعی نیست که روش 

 های اصلی و فرعی رمان را شکل دهد.زندگی و تفکر شخصیت

ـ مجارستان( با عنوان  1971مکان ماجراهای رمان دوم ترزیا مورا )

ی دیگری از این خطه، نتشر شد، گوشهم 2013که در ” هیوال“

به آلمان  1990یعنی برلین شرقی است. ترزیا مورا که در سال 

بین، مهاجرت کرده، داستان زندگی داریوش کوپ، شخصیت خوش

موفق و پر انرژی رمان خود را در سه جلد تنظیم کرده است. 

گانه با داریوش که از برلین شرقی برخاسته در جلد نخست این سه

با دختری به نام فلورا از مجارستان ” تنها مرد روی قاره“عنوان 

ای سرشار از عشق و شور و امید شود و زندگیکمونیست آشنا می

ای که چندان دیرپا نیست. فلورا، این کند؛ زندگیرا با او آغاز می

پرورشگاه “زن حساس و بدبین که دوران کودکی خود را در 

ه است، ناگهان به افسردگی شدید گذراند” سرپرستکودکان بی

زند و داریوش شود، پس از چندی دست به خودکشی میدچار می

 …گذارد. کران تنها میرا با اندوهی بی

 و آلودحزن داستان و است جلدی سه رمان این دوم جلد ،”هیوال“

ایان داریوش را از آلمان به مجارستان برای به پبی سفر باراندوه

کشد. ستر جسد فلورا در زادگاه خود به تصویر میسپردن خاکخاک

 2013سال ” ی کتاب آلمانجایزه“ی این رمان که ویژگی برجسته

ی نگارش و تنظیم ساختار رمان است. را از آن مورا کرد، شیوه

خواننده با زندگی گذشته و سیر بیماری فلورا نه از راه خاطرات 

ای که ی آثار ادبیارههای او دربداریوش بلکه از طریق یادداشت

ها و داروهایی که مورد مصرف قرار داده و ترجمه کرده، نسخه

 باالی بخش. شودمی خبر با …ها توضیحات پزشکی مربوط به آن

 سفر شرح به گذرد،می حال زمان در که رمان این یصفحه هر

صاص داده شده و قسمت پایینی آن به زندگی و اخت داریوش

 پردازد.ذشته میشخصیت فلورا در گ

 

 گذر از مفاهیم کالسیک مهاجرت

آلمان، ” ادبیات مهاجرت“گیری مضامینی از این دست در با شکل

ی رابطه با سازی، تجربههای کالسیک این ژانر نظیر هویتسازه

 ریجبیگانگان و نمایش روند خو گرفتن به فضایی غیرمانوس به تد

های متفاوت در آزمون ها ورنگ باختند و جای خود را به کشمکش

 زیستی فردی واگذار کردند.

در آثار نویسندگان مهاجر از اتحاد جماهیر شوروی سابق و 

های عاطفی زندگی در غربت، کشورهای اروپای شرقی، دیگر چالش

 کنار آمدن با احساس بیگانگی و از خود بیگانگی در سرزمینی

 شدند وح نمیناآشنا و انتقاد از سردی و تبختر فرهنگ مسلط مطر

ای انسانی با افراد های آنان حسرت برقراری رابطهقهرمانان رمان

 جامعه را نداشتند.

فت های اجتماعی ناشی از تغییر شرایط دریادر این راستا دگرگونی

و تصویب قانون جدید مهاجرت در  2000تابعیت آلمان در سال 

که به  گیری بازی کردند. این تغییرات، نیز نقش چشم2005سال 

و  ابتکار دولت ائتالفی وقت، متشکل از احزاب سوسیال دموکرات

ر سبزها پیاده شد، کوشید از آلمان به عنوان کشوری مهاجرپذی

به جهان معرفی کند و مرزهای این سرزمین را ” جذاب“ای چهره

های رنگارنگ بگشاید. نمایندگان ها و فرهنگبه روی دیگر ملیت

های تجریدی خود به با افزودن تجربه ها هر یکادبی این ملت

ای در ادبیات کالسیک های تازهاندازی آثار این ژانر، چشمگنجینه

مهاجرت گشودند؛ امری که فضای پذیرش این نوع ادبیات در 

ها و ی رسانهی عالقهجامعه را نیز گسترش داد و بر دامنه

 ی ادبی افزود.خوانان آلمانی به این گونهکتاب

 

 ی ادبیات مهاجرتکه؛ روی دیگر سجامعه پذیرش

ی ی دهههای اولیههر چند انتشار نخستین آثار این ژانر در سال

ی فرهنگی ها وقت الزم بود تا جامعهآغاز شد، ولی سال 1970

کند. اغلب منقدان ادبی ” کشف و درک“ی تازه را آلمان این پدیده
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، ابتدا با ”ارانهخودد“این کشور پس از یک دوره غفلت و برخورد 

ی این آثار را شک و تردید با این آثار روبرو شدند و سپس مجموعه

اهمیت خواندند و بی” شدههای لمسادبیات تجربه“به عنوان 

شناسان و کارشناسان پرداختن به این گونه تولیدات را کار مردم

 اجتماعی دانستند.

ه نمایندگان در این برهه اصوالً پذیرش این واقعیت ساده نبود ک

های یا تبعیدیان گریخته از چنگ حکومت” مهاجران کارگر“ادبی 

ها دیکتاتوری، از نظر زبانی و تکنیکی نیز از توانایی بازگویی ناگفته

کاری، حسرت های نامریی مانند رنج بیو به تصویر کشیدن پدیده

سویه، خفت نژادپرستی، محرومیت، خشونت رفتارهای قالبی یک

 و برخوردارند هم …کنجه و زندان و تعقیب وحشت از ش

. دهند ارائه ایماندنییادبه آثار پرتنش فضاهای این در توانندمی

 تبختری با دوره این ادبی و فرهنگی اندرکاراندست اغلب

، تولیدات ” بود حاکم آلمان ادبی فضای بر آن روح“ که آکادمیک

ی ادبیات گسترهاز ” عضو بیگانه“این نویسندگان را به برچسب 

یا دلیل  ها را به بهانهی آلمان مزین کردند و اغلب آنفرهیخته

مردود شناختند. ” نارسیدگی زبانی و تکنیکی و سطح نازل ادبی“

های چپ کوچک وابسته به گروه در این میان تنها چند انتشاراتی

به چاپ کارهای این ” بوخ )کتاب سرخ(نشر روت“مانند 

 در تیراژهای محدود همت گماشتند. همنویسندگان آن

 

 ”ادبیات خودی“های افول سال

گیر های شکوفایی چشم، سال1990ـ  1980ی های دههسال

ی بازار سابقهدر آلمان بود. این روند با رکود بی” ادبیات مهاجرت“

بحران ادبی و افول ادبیات “فروش ادبیات آلمان همراه شد. 

های انتشاراتی و ید بنگاهاین دهه که نگرانی شد” خودیِ

در  گذاران فرهنگی را به همراه داشت، در اغلب نقدهایی کهسرمایه

های سراسری و محلی این دوره منتشر صفحات ادبی روزنامه

اندرکاران فرهنگی با بر ای داشت. دستشد، بازتاب گستردهمی

بررسی “وگو و برگزاری سمینارهای و گفت های بحثپایی جلسه

کوشیدند هایی مشابه آن میو عنوان” ت ادبیات معاصر آلمانوضعی

ادبیات “ی روشنفکری این کشور به ی جامعهدلیل عدم عالقه

کننده را بیابند و بازار کتاب را از رکودی فلج” سطح باالی خودی

های نجات دهند. این دالیل در یکی از سمینارهای مهم بنگاه

طور و کارل هانزر این ویچ &هویر انتشاراتی بزرگ کیپن

ای که از عدم تازگی موضوع، بیگانگی با روح زمانه“بندی شد: جمع

ی نگارش مهجور، شدن متاثر است، شیوهروند پرشتاب جهانی

نشده، تنگی دید و نگاه، تجربهنواخت پرداختن به رویدادهای یک

 (4. )”…زبان الکن 

 ایانهبه عنوان رس” ادبیات مهاجرت“در چنین شرایطی 

های چندفرهنگی و جستجوگر که در آثار آن بازگویی تجربه

زیستی ملموس به جای مرور یادها و خاطرات تجریدی گذشته، 

ی آلمان راه یافت. در این میان موضوع محوری بود به جامعه

ی برپایی کارزارهای های انتشاراتی بزرگ با امکانات گستردهبنگاه

، )موافق موازین بازاریابی خود( در تبلیغاتی برای این و آن اثر

ی بازی اکنندهخوانان نقش تعیینبرانگیختن توجه و عالقه کتاب

ها کردند: این مراکز اقتصادی ـ فرهنگی بانفوذ، از یک سو با رسانه

ی این ژانر که در این های ویژهو نهادهای اهدای جوایز و تقدیرنامه

همکاری  کشید،ک میرا ید” ادبیات چندفرهنگی“برهه عنوان 

توانستند تنگاتنگ داشتند و از سوی دیگر از نظر اقتصادی می

های مالی ناشی از فروش ناموفق این و آن اثر را هم جبران شکست

چنان ادامه دارد، نه تنها ظرفیت پذیرش آثار کنند. این روند که هم

ی ی آلمان افزایش داد، بلکه زمینهاین نویسندگان را در جامعه

را هم ” ی خودیادبیات فرهیخته“ی ادبی به کل پیوند این گونه

 فراهم آورد.

ای این مراکز چاپ و نشر در حال حاضر نیز یکی پشتیبانی شبکه

ادبیات “ی شکوفایی ژانری است که اکنون کنندهاز عوامل تعیین

ناپذیر ادبیات عنوان گرفته و عضو جدایی” های گوناگونفرهنگ

با این حال، این های پربار آید. این حمایتمی آلمان به حساب

های کشف“خطر حتمی را هم به همراه دارد که سمت و سوی 

تعیین شود و ناشران ” های خودی خاصیادبی تنها از سوی کانون

نفوذ که از امکانات مالی غیرآلمانی یا آلمانی کمتر صاحب

ی از ارائه یستند،های انتشاراتی بزرگ برخوردار نناپذیر بنگاهرقابت

محروم بمانند. در واقع ” های ادبیکشف“آثارِ متفاوت با این 

ی آلمان، موافق اتکهسرنوشت ادبیات متاثر از فرهنگِ چهل

خورد و های انتشاراتی بزرگ رقم میی این بنگاهخواست و سلیقه

ی کنند و آثارناشرانی که روند و گرایش متفاوتی را نمایندگی می

رسانند، به سراشیبی ورشکستگی این چارچوب به چاپ میهم در 

 شوند.رانده می

 

 ی ادبیات آلمانی مهاجرتبارهای آیندهجلوه

ادبیات “آلمان از ابتدا تاکنون که به ” ادبیات مهاجرت“

تبدیل شده، همیشه به جوهر اصلی خود وفادار بوده ” ایتکهچهل

و  موافق تغییرات ها،طول سال ی ادبی تنها دراست. این گونه

های نادر و تحوالت سیاسی ـ اجتماعی دگرگون شده و تجربه

و پرخون، نگاهی  ی نگارشی زندهگیری از شیوهای را با بهرهویژه

موشکافانه و کنجکاو با دیگران در میان گذاشته است. آثار 

ها، رسیدن ها، آمدن و رفتنجاییآفرینندگان این ژانر، روایت جابه

های چندفرهنگی است. در خالل گیری هویتها و شکلیدنیا نرس

ها و ها و تکاپوهای اختیاری یا اجباری، سرنوشت انساناین حرکت

 خورد.ها است که رقم میباز هم انسان

جا شده را بهای که بازگویی این زیست چندفرهنگیِ جانویسنده

نشده فای کشدهد، همیشه به گوشهی کار خود قرار میدستمایه

از این جهان گسترده اشاره دارد که یا خود تجربه کرده یا تخیل 
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های دیگران گذاشته است؛ خود را در خدمت بازگویی آزموده

ای که به هر حال ارزش آشکار کردن و آشکار شدن دارد و گوشه

ای پویا و یکتا خود را به نمایش هر بار با رنگ و فضا و جلوه

 گذارد.می

توان غنا و پرباری بیشتر این ژانر ادبی را در میاکنون از هم

به  2015ای نزدیک انتظار کشید: آلمان قرار است در سال آینده

زده از جوی جنگکم نیم میلیون پناهمیزبان یا میهن دوم دست

مناطق بحرانی جهان تبدیل شود. از میان این خیل عظیم 

کارگران “ی نمایندگان ادب شک شماری مانندکشیده بیمصیبت

آلمان به  1980ی جویان سیاسی دههو پناه 1960ی دهه” وارداتی

وار خود را به برند و داستان سفر اودیسهزودی دست به قلم می

ها و های تلخ و شیرین، رنجشک تجربهآورند: بینگارش درمی

ها، آرزوها، ناپذیر طبیعی و سیاسی، نیز خواستمصایب تحمل

ادبیات “ی جویان دستمایهای این پناههرویاها و دیدگاه

 آتی این سرزمین خواهد بود.” ایتکهچهل

چنین ، همدوستی و همبستگیتنها باید امیدوار بود که روح صلح

ها در روند ترین چالشهای مداراجویانه که بزرگاحترام به سنت

 شدن کنونی است، در این آثار موج بزند.پرشتاب جهانی

 

 پانوشت:

 های پرچم آلمان: سیاه، سرخ، طالیی* رنگ

روز در شهر  3به مدت  2015اوت  31** این جشنواره در تاریخ 

برگزار ” تغییر زبان و پویایی در آثار ادبی“کلن ـ آلمان با عنوان 

 ی آزاد از متن آلمانی است.ی حاضر، ترجمهشد. نوشته

 ***Literatur der Betroffenheit 

نویس و فعال سیاسی آمریکایی آفریقایی انآلیس واکر شاعر، رم( 1

ی کتاب آمریکا و جایزه” رنگ ارغوانی“خاطر رمان تبار که به

 ی پولیتزر را از آن خود کرد.جایزه

حتی در آثار واپسین این ” هاخارجی“ناگفته نماند که ( 2

های خود از ها و مصاحبهنیز که در سخنرانی” متعهد“ی نویسنده

” هاخارجی“کرد، حضور نداشتند. اصوال غیبت میآنان پشتیبانی 

ی بیست و یکم ی سدهدر ادبیات معاصر آلمان که تا نخستین دهه

گیر است. دیدارهای چندفرهنگی در این ، چشمطول انجامید به

ی دهد. زندگی و تجربهطور کلی به ندرت رخ میآثار به

ستمایه مطرح در این ادبیات، اگر اصوال به عنوان د” هاخارجی“

اهمیت است. این نشان زمینه و بیشود، موضوعی جنبی، در پس

ی جامعه، نیاز دهد که ادبیات معاصر آلمان به عنوان آیینهمی

درصد از جمعیت این کشور  19،5های بازتاباندن مسایل و خواست

ها و را که مهاجرتبارند، درک و حس نکرده است. حضور خارجی

جامعه به تنهایی کافی برای توجه و درک مهاجرتبارها در این 

 ها در واقعیت و بازتاب آن در ادبیات، نیست.موقعیت آن

، 1982پروتکل دیدار مارگارت تاچر با هلموت کهل در سال ( 3

 2013اشپیگل آنالین ـ یکم اوت 

4)S. 198; Text + Kritik; Sonderband: Literatur 
und Migration; 2006 
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 *یوسی یاسمین

 
 ای شرقی در پاریسگشتهگم

 با نگار جوادی "ه راماتِلِ"ی سینمائی ی مجلهمصاحبه

 

 آبادیحسین دولتبرگردان: 

 

، نگار جوادینخستین رمان Désorientale(1 ) دِزاوریانتال»

را بازگو نویسنده  یهخانواد مانند ای ایرانیسرگذشت خانواده

اند. دهدخیل و درگیر بو ایرانکه در تحوالت اخیر تاریخی  ندکمی

اش وانندگانخس فَکننده، نَدار و منقلبنویسنده با این رمان خنده

 . گیردمیرا 

 

عنوان  خود با نخستین رمان ییهساله، پیش از ارا 46نگار جوادی، 

و  زدههمواره قلم  ،(2) در آغاز این فصل ادبی «دِزاوریانتال»

تلویزیون  و نامه برای سینمافیلمچنین نامه، همنمایشین چند

یه ای را که شبنوشته است. نویسنده در این رمان، روزگار خانواده

ور دنه چندان  یهاوست، با وقایع بزرگِ تاریخیِ گذشت یهبه خانواد

خنداند و و با چنین تمهیدی، ما را می آمیخته هم در شزادگاه

های متفاوت گم آن که در خٌرده روایته بیکند. نویسندمنقلب می

ای به اش را سَر دَر گُم کند، با پرش از زمانهشود، یا خواننده

 گریز د ایندیگر، از روایتی به روایتی دیگر و تکرار خوشاین یهزمان

                                                                                              گیرد: لّذتی ناب!                          ها، نفس ما را میزدن

 ؟چه چیزی شما را به نوشتن این رمان واداشت: تله راما

شخصیتی را روایت کنم  داستانخواستم در اصل می :جوادی نگار

اش با تاریخ معاصر ایران گره خورده بود، نه فقط به که سرنوشت

که ایران حتا در  خاطرتم، بلکه به این این دلیل که من ایرانی هس

چشم مردم آن سرزمین، کشوری متناقض و غافلگیرکننده است. 

وضعیّتی  ازایران در قرن بیستم، با کودتاهای پیاپی و انقالباتش، 

. در تاریخ این کشور، برخوردار است "دراماتیک"العاده ویژه و فوق

د دارد، آن دار و عجیب و غریب وجوزمان، عناصری خندههم

هایم را بر این بستر دهد تا شخصیّتچیزی که به من امکان می

    تاریخی خلق کنم.      

های مشترک زیادی بین سرگذشت شما و قهرمان زن جنبه

 "رمان"به چه دلیلی این کتاب  .داستان، کیمیا، وجود دارد
  ؟است و نه بیان تخیّلی سرگذشت شخصی شما

ه کردم که از این آزادی استفادنویس، هنامفیلم یک به عنوانـ 

 یهزمینبه عنوان  امهدخانوازندگی  یهتافت را برهایم قهرماننقش 

روشنفکر  یه. من در ایران و در یک خانوادشکل بدهمرمان 

د، و بع پدر و مادرم مخالف شاه ایران ؛ماهبورژوازی به دنیا آمد

عد . بالب ایران بودممخالف خمینی بودند و من از نزدیک ناظر انق

چوب هاراز انقالب، مادرم، من و خواهرم مخفیانه از مرز گذشتیم. چ

کیمیا  است، منتها ماجراهائی که در رُمان بر سرداستان واقعی

آید، یام. در ماجراهائی که بر سر کیمیا مآمده، من از سر نگذرانده

تاریخ  های داستان واست؛ نه، پیوندهای شخصیّتخیلی غلو شده 

تواند بیان تخیلی چنان به روشنی به هم بافته شده که نمی

 سرگذشت شخصی من باشد.

ساختار و ساختمان رمان شما، عناصر موسیقیائی و  در

 وجود دارد...  بسیاری سینمائی 

ای یژهوهمه، از پیش به ساختار . با اینمن هم همین بود قصدـ ... 

ر که این کانامه فیلمیک شتن نو یف شیوهبرخال -فکر نکرده بودم 

من . اما ردی عمل بیشتری وجود داآزاد ،در رمان -ی است.ضرور

د پیون ارنگرنگپرتنوع و  ایهگذشت خواستم زمان حال را بهمی

های رمان، از ورای دو ها، تا شخصیتبزنم. مانند دنیایِ حکایت

دا پی تجلی ها هستم،که من حامل آن فرهنگِ ایرانی و فرانسوی

ی و ایران روایتِ یهکه این شیو عالقه داشتمچنین کنند. من هم

سرگذشت  رحشدر خالل های پی در پی یعنی گریز زدن، )شرقی

زمان و هم. از آن گذشته در رمان مشخص شود (هاشخصیت

« انتی میسم»ی و این ، حّسِ حریمِ خصوصخواستم که در رمانمی

intimisme (3که شاخص )هم جاری انسه استادبیات فر یه ،

 باشد. 

 ، نخست سینما را انتخاب کردید؟هنری خود شما برای بیان

ام ای از زندگیشود به برههبله، زبان سینما و تصویر مربوط میـ 

. بدون نیاز به واژه، افکار و احساساتم را بیان کنم خواستممیکه 

ادبیات  . اصوالنبود روشنزبان فرانسوی  باام وضعیّت در این دوره

دهد تا ها را در صف مقدم قرار می)بر خالف سینما( بیشتر واژه

مدت ده سال، پشت دوربین، طرح و توطئه را. باری، من به

. های کوتاه را کارگردانی کردمفیلم و مساخت های طوالنیفیلم

برای  زمان، همو به روی صحنه بردم منامه نوشتنمایش چنینهم

در نهایت، نوشتار را انتخاب ولی نوشتم. می نامهفیلمهم تلویزیون 

 کردم.
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در چهار روز »کیمیا می گوید:  از یازده سپتامبر پیششب 

آینده، شوک ناشی از خیزش انقالب ایران آمریکا را خواهد 

به نظر شما، وضعیّت کنونی، درگیری با دنیای «. لرزاند

 مسلمان و عرب، ریشه در به قدرت رسیدن خمینی دارد؟

ئنم که به قدرت رسیدن خمینی، به این همه دامن من مطم  ـ

. او کردزده است. خمینی نخستین کسی بود که با غرب مخالفت 

م را در میان مرد« هراس از اسالمislamophobie (4« )'مفهوم 

ز ادند. در آن دوره غافلگیر شهم رایج کرد، کاری که حتا ایرانیان 

ق، غرب مقدار زیادی سوی دیگر، در دوران جنگ ایران و عرا

« یدکل»اسلحه در اختیار صدام حسین گذاشت. بله، انقالب ایران 

 .آن چیزی است که بر سر ما آمده است

سیاسی جهانی را چگونه ارزیابی  یهبازگشت ایران به صحن

 کنید؟می

ه ز بمن برای مردم ایران خوشحالم. وضعیّت اقتصادی ایران هرگ ـ

بار جعهجمهوری حسن روحانی فا زمان ریاستی شرایط هانداز

ی به وضعیت اقتصاد تنها "فاجعه" یواژه نبوده است. هر چند

 . پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، شمارشودمحدود نمی

 19سابقه بوده است. تازگی جوانی بیافزایش یافته و اعدام شدگان 

مدتی پیش، یک  .آویختند گرائی به دارساله را به دلیل همجنس

من  ریکاتوریست دستگیر شد و از آن زمان هنوز در زندان است.کا

 نمائی آن وجه معتدلاز این بابت نگرانم که بعد از این، درشت

 یبخشی از برنامه مطرح شدن حسن روحانی با هدفایران، 

گری ادامه دارد، هراس من از المللی باشد. وحشیهای بینتوافق

 .کندادامه پیدا می داردچنان هماست که این نظام این

پس از سی سال زندگی در فرانسه، هنوز احساس می کنید 

 که تبعیدی هستید؟

 "بی ملیّت"مناسبی نیست، من احساس انسانی  یهواژ تبعیدیـ 
apatride (5را دارم ) ر گمان می کنم اگر امروز به ایران ب و

جا نشناسم. چند روز پیش در پاریس، گردم، هیچ چیزی را در آن

l'humoriste (6 ،)گوی ایرانی، به تماشای نمایش هنرمند بذله

 نمایش تبار است. او در اینسارا دراقی رفتم، سارا مانند من ایرانی

شما، جا  یهد در جامعبگذاری»گوید: ها میخطاب به فرانسوی

مان وقفه ما را به اصل و تبارجا بیاو حق دارد. در این« بیفتم

ها. است در آن دوردستچیزی  "تبار"ین همه دهند، با ارجعت می

 بانزپرسند آیا نخست این رمان را به برای نمونه اغلب از من می

است و انگار ما ام. گوئی زبان فرانسوی دست نیافتنیفارسی نوشته

 ایم. برای همیشه همانی باقی خواهیم ماند که در آغاز بوده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

(1 )Désorientale  هایاسم را از ترکیب کلمه نویسنده این، 
orienter (،)تعیین کردن سمت و جهت orientale  شرقی( و(

چند پهلوست، به این  عنوان است. اینساخته dés پیشوند منفی

 ه گمگشتگی و بهمعنا که نویسنده هم به شرق نظر دارد، هم ب
همه را خواننده  این ؛اش را گم کرده است«جهت»انسانی که 

به زبان    Désorientaleهفهمد. ترجمکنایه میفرانسوی زبان به

فارسی ناممکن است، مگر این که به روش نویسنده اسمی مرکب 

 زبان فارسی بسازیم. در
 (2 )rentrée littéraire  ،های ماهدر آغاز فصل ادبی در فرانسه

 سپتامبر و  ژانویه. 

(3) intimisme  مکتبی در نقاشی، سینما و ادبیات که بیشتر

 معطوف به موضوعات خصوصی، باطنی و درونی انسان است

(4 ) islamophobie است که به بوده « هراس از اسالم»در اصل

الم اس»مروز زمان معنا و مفهومی معکوس یافته و این روزها به 

 شود.عبیر مینیز ت« ستیزی

(5 )apatride  «ت به فردی گفته می شود که از ملیّ« بی ملیّت

، خویش محروم شده و مورد حمایت هیچ دولتی نیست، به باور من

ست ادر اینجا معنای کنائی و معنوی آن مورد نظر نویسنده بوده 

 «زمینسرانسان بی» که ترجمۀ تقریبی آن می شود 

 (6  )l'humoriste ای که به تنهائی روی صحنه قطعههنرپیشه 

 .کنددار اجرا میهائی طنزگونه، مضحک و خندهیا قطعه

                                                                                                            

 
صورت گرفته،  Yasmine Youssi  که از سویین مصاحبه ا  * 

اول و در  منتشر "تله راما"ی سینمایی مجلهدر  2016اوت  28در 

 .روز شده استبه 2018فوریه 

 
 هاباغ خاطره
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ـ  های نویسندگان نسل دوم ایرانیکنکاشی در روایت

 فرانسوی

 
 

 "ی ایرانیچهره"ی باره وگو با سرور کسمایی درفتگ
 فرانسه

 
ه در انسبیش از پنج دهه از انتشار نخستین رمان ایرانی به زبان فر

یکی از نخستین چهار  گذرد. در حالی که فارسی،این کشور می

رن ی در قشرق یهازبان یدانشکدهزبانی بود که تدریس آن در 

ی فرانسه این حال کنجکاوی جامعه هفدهم در پاریس آغاز شد، با

ی قرن طور کلی، ابتدا در آستانهزبان بهنسبت به ادبیات فارسی

 بیست و یکم برانگیخته شد. 

تبار در ایرانی "نسل دوم"با این حال چندی است که نویسندگان 

ین ای پرتنوع ادبیات مهاجرتبار فرانسه با اطمینان گام بر گستره

نیز نایل  ه دریافت جوایز ادبی ارزشمندیاند و بکشور گذاشته

 اند. سرور کسمایی، نویسنده و منقد ادبی ساکن پاریس، درآمده

ها زبانی فرانسویچگونگی روند آشنای "نامهفصل"وگویی با گفت

 دهد:تبار را توضیح میبا آثار شهرزادهای مدرن ایرانی

 

 به یفرانسو ـ یرانیانشر آثار نویسندگان  فهیمه فرسایی:

 صادق یکارها مانند ییاثرها تک نه) انیجر کی عنوان

 ؟شد آغاز چه زمانی از( در فرانسه تیهدا

 

ی نثر معاصر فارسی که به زبان اولین نمونه سرور کسمایی:

. پس 1953کور بود به سال ای از بوف فرانسوی منتشر شد، ترجمه

از که چند سالی پس از آن گسستی سی ساله پیش آمد. تا این

میالدی، به همت مصطفی فرزانه  80انقالب، یعنی در دهه 

درپی انتشار یافت. در این فاصله سی های دیگر هدایت پیداستان

ی ترجمه و نشر ادبیات فارسی )به جز ساله، هیچ تالشی در زمینه

البته شعر کالسیک( در فرانسه انجام نگرفت. این همیشه برایم 

ال غیبت، سی سال سکوت! این به برانگیز بوده است. سی سسوال

معنی آن است که در آن سی سال هیچ مترجمی هم پرورانده 

خود نیست امروز ما با مشکل ترجمه روبرو هستیم. مکتب نشد. بی

افتد. باید آموخت، آموزاند، تجربه شبه راه نمیترجمه که یک

ها همه زمان اندوخت، اشتباه کرد، تصحیح کرد، نقد کرد. این

برجسته به زبان دیگر پیدا  اهد تا یک زبانی چند مترجمخومی

کند. در حالی که تدریس آکادمیک زبان فارسی در فرانسه 

های ی زبانرسد. دانشکدهاش به قرن هفدهم میالدی میسابقه

در پاریس تاسیس شد و فارسی یکی از چهار  1669شرقی به سال 

انشجویانی که در شد. دزبان اولی بود که در آن آموزش داده می

شناس و آموختند، بعدها دیپلمات و باستاناین دانشگاه فارسی می

شدند، اما نه مترجم! مترجمی هم اگر شناس و غیره میایران

رفت سراغ شعر فارسی. بارها از خودم شد میشان پیدا میمیان

ام که چرا دانشجوی زبان روسی که از این دانشکده پرسیده

ی آموختهشود، اما دانشرود مترجم میشود، میالتحصیل میفارغ

 زبان فارسی نه. 

ه بمیالدی چند رمان و داستان کوتاه و بلند  90ی باری، در دهه 

ها اغلب با تشویق، همکاری و فرانسه ترجمه شد. این ترجمه

ای شد. یعنی ترجمه حرفهآثار انجام می مشارکت خود نویسندگان

 مورد که خودم لد نبودند. بلکه در چندها فارسی بنبود، مترجم

مترجم و جمله به  نشست کنار دستشاهد بودم، نویسنده می

کرد، او هم همان را به جمله یا کلمه به کلمه برایش معنی می

ای که نوشت. سپس باز نویسنده  با اندک فرانسهفرانسه می

کرد. بنابراین یح میهمان را تصح دانست، به سلیقه خودشمی

د، ای که بخواهد با شناخت، با عالقه، با ذوق کار کنترجم حرفهم

 وجود نداشت. 

اما در این دهه یک اتفاق مهم هنری در فرانسه افتاد و آن موج 

هایی که ابتدا نوی سینمای ایران بود. سینمای بعد از انقالب. فیلم

شد، با در سالنی بسیار کوچک در کارتیه التن نمایش داده می

ازتابی در نشریات. این بار اولی بود که یک نگاه تازه به ایران اندک ب

شد. روایتی روز، انداخته میامروز یا بهتر است بگویم ایران آن

ی ما. این هایی هنرمندانه از واقعیت پیچیدهامروزی با تصویر

ها نسبت به ما ترک تفاوتی فرانسویها ناگهان در کوه یخ بیفیلم

برگ خیالی لرزشی محسوس پیدا شد. پس آیس ایجاد کرد. در این

ایران فقط شعر کالسیک نبود! فقط زلف یار و جام باده و گل و 

بلبل نبود! نوع نگاه، نوع روایت تازگی داشت. تصویرها با تصویرهای 

جاری بر صفحه تلویزیون و رپرتاژهای فشرده تفاوت داشت. 

یک کشش  گذاشت. اینبین میسینمایی که انسان را زیر ذره

کم باعث شد که سینمای ایران جدی العاده ایجاد کرد و کمفوق

گرفته بشود، یعنی نه به عنوان یک سینمای اگزوتیک و دوردست، 

بلکه سینمایی که حرفی نو برای گفتن دارد. و این تازگی هم در 

داد. روایت تصویری فرم و هم در محتوا خودش را نشان می

اه را برای روایات ادبی ما باز کرد. رفته رسینمای ایران رفته

که هر چه پیش از این من و امثال من به اش هم ایننشانه
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دادیم و ادبیات فارسی را معرفی های معتبر پیشنهاد میانتشاراتی

کردند. ولی چند کردیم، از همان دم در دست به سرمان میمی

سال که گذشت، بخصوص پس از نخل طالیی کیارستمی در کن، 

ما گوش های دیگر با دقت به حرف باره برخورد، محترمانه شد.کی

اند گفتند که فالن فیلم ایرانی را هم دیدهدادند و در جواب میمی

های هنری ما اند. اعتمادشان انگار به تواناییو خیلی دوست داشته

آمد. تا نمیجلب شده بود. اما باز هم این میل از قوه به فعل در

 .2000سال 

زمان در پاریس برگزار ر این سال، دو همایش ادبی به طور همد

 تابکشد. از یک سو در تئاتر ادئون و از سوی دیگر در مرکز ملی 

فرانسه. در همایش مرکز کتاب چند نویسنده از ایران شرکت 

 کردند، اما در ادئون من از چند نویسنده مقیم ایران و چند

ات داشتم و دارم که ادبی نویسنده تبعیدی دعوت کردم چون باور

به  .ما یک بدنه و دو سر دارد، یکی در ایران و دیگری در خارج 

ای از هفت داستان این مناسبت، ناشری هم پذیرفت که مجموعه

افق ی ایرانی را ترجمه و چاپ کند. وقتی توکوتاه از هفت نویسنده

و وبرناشر را برای این کار دریافت کردم، تازه با معضل ترجمه ر

ت گیر نشود، تصمیم گرفتم هفشدم. برای این که کار دشوار و وقت

کردم مترجم بیابم که هرکدام یک داستان را کار کند. فکر می

ها تر پیش خواهد رفت. حاال این مترجمطوری همه چیز سریعاین

 ها و دانشجوهایکی بودند؟ پنج نفرشان را از میان همان استاد

کرده بودیم. یک نفرشان  رقی انتخابهای شسابق دانشکده زبان

ه هم شاعر بود که قبآل شعر ترجمه کرده بود و نفر هفتم هم ک

کدام از ما شد، خودم به ناچار آستین باال زدم. هیچچون پیدا نمی

« های تنهاییباغ»ای نبودیم. این مجموعه قصه که مترجم حرفه

 روبرو شد. ی فرانسوینظیر خوانندهنام داشت، با استقبال بی

 ، اولین رمان2002ی مهمی بود. دو سال بعد، در سال این تجربه

در انتشارات آکت سود به فرانسه « ایگورستان شیشه»من به نام 

انتشاراتی  منتشر شد و این امکان را به من داد که در همان

ریزی کنم و به را پایه«  اندازهای زبان فارسیچشم»مجموعه 

 ی بپردازم. معرفی ادبیات فارس

ات دبیااز آن به بعد، به جز انتشاراتی ما، چند ناشر دیگر هم به 

م هایی منتشرکردند. در این میان ناایران عالقمند شدند و رمان

ای و مداوم کار کردند به صورت حرفهیکی دو مترجم که تالش می

گیری روی نداد. در این کنند، برجسته شد. اما باز اتفاق چشم

ای که آثارشان از فارسی شدههای شناختهکنار نام ها درسال

تر هم یافت شدند که شد، یکی دو نویسنده جوانبرگردانده می

نوشتند. اینک دو سه سالی است که مستقیم به فرانسه می

 اند. تری هم به بازار نشر فرانسه قدم گذاشتههای تازهچهره

ه ازار نشر فرانسهایی که در چند سال اخیر به بدر مجموع، کتاب

 کرد:  توان به دو دسته تقسیمارائه شده را می

های برگردان از فارسی یعنی آثار نویسندگان اغلب ـ کتاب1

تر به زبان فارسی در ایران یا در شان پیشای که کتابشدهشناخته

آبادی، ترقی، مهاجرت انتشار یافته است. چون براهنی، دولت

ین ادانشور، ناجی، پیرزاد، صنیعی... پزشکزاد، عرفان، قاسمی، 

اند. )به جز ها معموأل از فروش کم یا متوسطی برخوردار بودهکتاب

 پزشکزاد و پیرزاد.(

راست به زبان تبار که یکهای نویسندگان ایرانی یا ایرانیـ کتاب 2

 مجموعه دارد:اند. این دسته خود دو زیرفرانسوی نوشته شده

اند، در اینجا به سالی مهاجرت کردهدر بزرگالف ـ نویسندگانی که 

نویسند. در این دسته، اند و اکنون به فرانسه میدانشگاه رفته

سوی رانفتعدادی فرانسه را از کودکی و در ایران، در مراکز آموزشی 

اند و دارای زبان تهران چون دبیرستان رازی و ژاندارک آموخته

ن رجامکالورئا هستند. چون دیپلم متوسطه زبان فرانسه یا همان با

، ساتراپی، نهال تجدد و خود من. چند تن هم چون جواد جواهری

پریسا رضا، شهال شفیق و شاهدخت جوان هستند که فرانسه را 

تر پس از ورود به فرانسه، یعنی در سن بیست سالگی و یا بیش

ی شدهتا به امروز، آثار منتشر 2000ی اند. از آغاز دههآموخته

بیش خوبی روبرو شده و وندگان این گروه با استقبال کمنویس

توانسته است جای خود را در بازار نشر فرانسه باز کند.  

گیرترین موفقیت این دوره، رمان تصویری چهار جلدی چشم

 است. « پرسپولیس»مرجان ساتراپی به نام 

ب ـ نویسندگانی که در سنین خردسالی و نوجوانی همراه 

شان اند و تحصیالت ابتدایی و متوسطهمهاجرت کردهپدرومادرشان 

ه و گرو اند. میان این گروهرا در فرانسه و به زبان فرانسوی گذرانده

کند، اما پیشین، اختالف سنی گاه از پنج شش سال تجاوز نمی

است. این دسته  آنچه مهم است همان آموزش ابتدایی و متوسطه

ده ن خود کرآآموخته و کامأل از جا نه تنها زبان فرانسه را در این

است، بلکه بیش از نیمی از فرهنگش هم فرانسوی است. عنوان 

توان از دو جهت به این دسته اطالق کرد: یکی را می« نسل دوم»

 از بابت نسل دوم مهاجرت و دوم از بابت نسل دوم نویسندگان

 تبار.زبان ایرانیفرانسوی

  

نگی میان ایران و آیا روابط سیاسی ـ اقتصادی ـ فره

ی گذشته تاثیری بر روند انتشار آثار فرانسه در چند دهه

مرز و چه برون طور کلی، چه در دروننویسندگان ایرانی به

توانید منحنی این پیامدها را برای ما رسم داشته است؟ می

 کنید؟

 

ـ در سی و پنج سال گذشته، روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران 

هایی هم که گونه بوده است. تازه در دورهاره زیگزاگو فرانسه همو
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برد.  شد، کمتر به بده بستان فرهنگی رسمی راه میروابط گرم می

( مهمان جشنواره 1991ها، تنها یک بار ایران ) سال در این سال

آوینیون شد که آن هم به هنرهای نمایشی چون تعزیه و 

ی ادبیات، زمینههای محلی و سنتی محدود ماند. در موسیقی

توانست هم برقرار بشود چون سیاست فرهنگی گفتگویی نمی

داد. وقتی در کشوری، نهاد جمهوری اسالمی این اجازه را نمی

دولت سودای دخالت در آفرینش ادبی را دارد، و با اعمال سانسور 

کند، و محدودیت مجوز برای انتشار، تولید ادبی را کنترل می

ی نشر در کشورهای دیگر ندر کاران چرخهاطبیعی است که دست

گذاری نداشته باشند. چنین دولتی میلی به همکاری و سرمایه

« مرگ اتوبوس»فرستد با ها را به خارج میوقتی هم نویسنده

 فرستد تا از ته دره سر در بیاورند. این از جمهوری اسالمی.می

یران ا ه میاناما پیش از آن، در زمان شاه هم، با وجود روابط حسن 

جام تالشی برای معرفی ادبیات ایران در فرانسه ان و فرانسه، هیچ

 راینشد. دولت آن زمان به دعوت از هنرمندان فرانسوی و غربی ب

نی کرد، اما آیا هنرمندان ایراشرکت در جشن هنر شیراز بسنده می

یافتند؟ اینها همه به ی رسمی به فرانسه راه میهم به گونه

گردد. در آن زمان هم مییک دولت، یک کشور بر هنگیسیاست فر

ها این هوشیاری، این اراده وجود نداشت. آن زمان هم نویسنده

مهجور بودند و با سانسور دست به گریبان و از زندان سر 

 آوردند. میدر

بنابراین منحنی روابط فرهنگی میان ایران و فرانسه به طور کلی و 

همواره یک خط صاف و ممتد بوده  روابط ادبی به طور خاص،

های بیمارستانی نماد  مرگ است. است، مثل خطی که در دستگاه

ی ایرانی همواره هیچ! در نبود سیاست فرهنگی فکرشده، نویسنده

کشیده. یتیم بوده و به تنهایی باید گلیمش را از آب بیرون می

، با وجود گوننتیجه این که، امروز با وجود یک ادبیات پربار و گونه

زبان چه در ایران و چه در خارج از ایران، های شاخص فارسیقلم

ی ادبیات جهانی نداریم. بعد هم غصه ما هیچ حضوری در صحنه

دهند! چرا نمایشگاه کتاب خوریم که چرا به ما نوبل ادبی نمیمی

فرانکفورت ادبیات ایران را چون مهمان افتخاری روی سرش 

مالیخولیا نباید بشویم. چندین مانع اساسی گذارد!  خب دچار نمی

المللی وجود شدن نویسندگان ما در بازار نشر بینبر سر راه شناخته

تر اشاره کردم، یعنی دارد: یکی مشکل ترجمه است که پیش

ذوقی که بتوانند پلی باشند بین دست باهای چیرهکمبود مترجم

سانسور که چون های اروپایی. دو، مسئله ادبیات فارسی و زبان

های گذارد نویسندهبختک بر سر ادبیات داخل کشور افتاده و نمی

ما به طور طبیعی روند آفرینش ـ انتشار ـ نقد ـ خواننده و بعد 

رایت، اصل احتماآل ترجمه را طی کنند. سه، عدم رعایت قانون کپی

ی ادبیات. یعنی وقتی در المللی در زمینهاساسی بده بستان بین

شود هایی از نویسندگان خارجی منتشر مینشر ایران کتاب بازار

اش نظارت التالیفی برایش پرداخت شده، نه بر ترجمهکه نه حق

اش حتی خبرداده شده، نباید انتظار داشته شده و نه به ناشر اصلی

ها به انتشار کارهای ما عالقه وافری نشان بدهند. باشیم که خارجی

ما حضور پیوسته و دائمی ندارند. در این های نتیجه این که کتاب

ها کدام رمان ایرانی به پنجاه زبان خارجی ترجمه شده است؟ سال

جان ناپلئون به پانزده یا بیست زبان برگردانده کدام. بله، داییهیچ

های دیگری از همان نویسنده شده ولی پشت سرش رمان یا رمان

جی برساند. بنابراین، نیامده که نامش را به گوش محافل ادبی خار

طور پیگیر است که ادبیات ایران بتواند بهآنچه که اهمیت دارد این

و با کیفیت خوب ترجمه و البته با رعایت حقوق نویسنده و مترجم 

توان امید به بازار خارجی عرضه بشود. تنها در چنین شرایطی، می

و داشت که ادبیات ما روزی جای بسزای خود را در جهان پیدا 

ها جوایز مهم را از آن خود بکند. البته، به شخصه من نقش جایزه

دانم. مهم این است که نویسنده کار خودش را را انقدر مهم نمی

پیش ببرد و آثارش را بتواند منتشر کند و به ترجمه برساند. 

 گاه جایزهفراموش نکنیم که نویسندگان بزرگی هستند که هیچ

ها نشسته فروشیها و کتابخانهارک کتابنگرفتند اما آثارشان بر ت

 است. 

 

داشتند های فرانسوی در این میان چه نقشی به عهده رسانه

 ؟و دارند

های فرانسوی بوده ی رسانهـ به طور کلی، ایران همیشه مورد توجه

های مههای انتخاباتی در آن جا، روزناو هست. مثآل به بهانه کارزار

ن های مختلف زندگی مردم ایرابه جنبه این جا تا چندین صفحه را

دهد که از ای به دستشان میدهند. همین بهانهاختصاص می

ی ای هم یاد کنند. هوش و حواس خوانندهکتابی یا نویسنده

ورد مشود. اما در این روزنامه  گویا این گونه بهتر برانگیخته می

رد. گویی نکنم، چون مورد عکسش هم وجود دااجازه بدهید کلی

ا ران وقتی هیچ سروصدایی هم از ایران نیست، نشریات مهم گاه ایر

دهند. در همین پائیز گذشته، یک در راس مطالب خود قرار می

ی کامل خود ی مهم، یک شمارهنامهی بزرگ و یک هفتهماهنامه

ه کرا به ایران اختصاص دادند. اما گذشته از این هم، هنگامی 

دهند. های ادبی بازتاب میآید، روزنامهیرمانی باارزش به بازار م

های اجتماعی به سر البته فراموش نکنیم که ما در عصر شبکه

های سنتی چون روزنامه، تلویزیون رسانی به رسانهبریم و اطالعمی

 شود. و رادیو محدود نمی

 

 شتریب سندگانینو از گروه نیا آثار چاپ در ناشران یزهیانگ

 یاجلوه نشر ای بوده فرانسه یجامعه چارچوب در یروشنگر

 گرید لیدال ای یاقتصاد لیمسا دیشا جهان؟ اتیادب از گرید

 ؟کندمی یباز تریمهم نقش انیم نیا در
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جی ـ فرانسه یکی از نادر کشورهای اروپایی است که ادبیات خار

 همیشه درش خواننده داشته است. به همین خاطر هم ساختارهای

اشران یاری برای ترجمه این آثار به نای هستند که دولتی

کنند. در پردازند، در توزیع کمک میرسانند، هزینه چاپ میمی

های فرانسه از هر جای دنیا که فکر کنید کتاب فروشیکتاب

ی ناشران پاسخ دادن به این کنجکاوی است. به هست. انگیزه

همین خاطر هر ناشری، در حوزه  خودش با تولیدات کشورهای 

، های ادبیات به دنبال کشف قلم تازه، تواناگر آشناست. ناشردی

رجم گردند. البته این را هم بگویم که ما نه تنها متناشناخته می

نداریم، بلکه رابط و معرف هم نداریم، یعنی کسانی که نقش 

 تبار و ناشر خارجی بازیی ایرانی یا ایرانیواسطه را میان نویسنده

 زاره سیستم آنگلوساکسونی ایجنت یا کارگکنند. البته در فرانس

های فرانسوی ادبی رواج ندارد. تنها یک یا دو در صد نویسنده

ید کند، چون نویسنده خودش باایجنت دارند. این کار را دشوار می

 اش را زیر بغل بزند و به دنبال ناشر بگردد. اما در موردنوشتهدست

 واند ارتباط را تسهیلتارگزار میکهای خارجی، داشتن نویسنده

 کند.

ر ا دیک ویژگی دیگر فرانسه در این است که زبان فرانسوی نه تنه

شود، بلکه کشورهای فرانسه، بلژیک، کِبِک و  سوییس صحبت می

در شماری از مستعمرات سابق چون برخی کشورهای افریقایی 

چنان زبان مرسوم است. بسیاری از نویسندگان این کشورها هم

ست ادانند. بنابراین چند دهه نسوی را زبان ادبی خود میزبان فرا

ی نویسندگان فرانسوی زبان )فرانکوفون( با که ما با پدیده

های فرهنگی گوناگون روبرو هستیم. حضور پررنگی که زمینهپس

های ادبی حرف نویی برای گفتن ی زبان و مضموناتفاقا در زمینه

ها، یک فروشیها و کتابنهخادارد. تا جایی که اکنون در کتاب

زبان بخش ادبیات فرانسوی داریم و یک بخش ادبیات فرانسوی

)فرانکوفون(. نویسندگان فرانسوی داریم و نویسندگان 

ی زبان که خوب فرقش مشخص است. نویسندهفرانسوی

ه زبان در خارج از خاک فرانسه به دنیا آمده است اما بفرانسوی

ی نویسنده برای نمونه خود من در اینجا زند.زبان فرانسه قلم می

شوم. ساختارهای گوناگونی از چندین زبان محسوب میفرانسوی

ی اخیر یاری برساند. جوایز، سال پیش ایجاد شده که به دسته

های مالی... این سیاست دولتی های آفرینش ادبی، کمکبورس

ی فرانسه است که به گسترش زبان فرانسوی یاری برساند و برا

زبان) فرانکوفون( اقدام کند. امروزه، به ی ادبیات فرانسویتوسعه

توان گفت که ادبیات فرانکوفون بخش پویا و تازه نفس جرات می

دهد. نویسندگان فرانکوفون در بازار نشر فرانسه را تشکیل می

ای برای گفتن دارند. نویسندگان ی زبانی هم حرف تازهزمینه

آوری و ی در نواین زمینه نقش بسزایتبار مثأل در آفریقایی

 اند.سازی زبان داشتهغنی

  

 یسو از که یاتیادب رابطه با در یرانیا سندگانینو آثار

چه جایگاهی  شود،یم عرضه فرانسه در هایرفرانسویغ

 ؟دارد

ت ـ بستگی دارد با چه کشورهایی مقایسه کنیم. در کنار ادبیا

یش پیگاهی ناچیز. چند سال امریکایی، انگلیسی یا اسپانیولی جا

های ی کتابهای ما در جرگههای فرانسه، کتابفروشیدر کتاب

ای نداشت. اکنون وضع کمی شد و از خود طبقهعربی چیده می

رک بهتر شده. ممکن است حتی نام یکی دو نویسنده ایرانی بر تا

ای هم دیده بشود، اما باز هم های فارسی یا خاورمیانهگنجه کتاب

تبار های ایرانیه درازی در پیش داریم. در این زمینه نویسندهرا

ترند که راجع به ایشان بعد توضیح فرانسوی زبان البته موفق

 خواهم داد.

 

 دنق به شتریب ایآ شوند؟یم روبرو چگونه آثار نیا با منقدان

 اثر یاسیس ـ یاجتماع وجوه ای پردازندیم شناسانهییبایز

  کنند؟یم برجسته را

ی یابـ هر دو. منتقدان جدی البته ابتدا ارزش ادبی کار را ارز 

ی سیاسی ـ تواند در زمینهکنند، سپس به اطالعاتی که میمی

پردازند. هر چند یک رمان اجتماعی به همراه داشته باشد، می

تواند نظر منتقدین را هم جلب نکند. این دیگر از خوب گاه می

ه مختص فرانسه هم کارات است های دنیای نشر و انتشویژگی

 اشدبنیست و در همه جای دنیا به همین گونه است. بخت باید یار 

 .ی بازار نشر خواننده و منتقد خود را بیابدتا کتابی در پهنه

 چگونه را رانسهف در یرانیادستان بهقلم "دوم نسل" اصوال 

 د؟یکنیم فیتعر

تری از دسته بزرگمجموعه ن گروه، زیرطور که گفتم ایـ همان

ان تبار است که از پانزده سال پیش به زبیا ایرانی نویسندگان ایرانی

یکی «  نسل دوم»زنند. ویژگی نویسندگان فرانسوی قلم می

شان است که میان سی و پنج تا چهل و پنج سال است. یعنی سن

تر هستند. دو این که ی پیش از خود جوانتنها چند سالی از دسته

از این  اند،حصیالت ابتدایی و متوسطه را در فرانسه گذراندهچون ت

اند که شاید بیش از فرهنگ ایرانی طریق فرهنگی را کسب کرده

شان مؤثر بوده. سه این که این گروه تنها به در ساختن شخصیت

نویسند. حال آنکه در گروه پیشین هستند زبان فرانسوی می

بتدا به ا. )جواد جواهری که زنندمواردی که به دو زبان قلم می

 نوشت و اکنون به فرانسه گذار کرده است و خود من کهفارسی می

 ام.(هایم را به دو زبان نوشتهاز ابتدا رمان
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 سندگانینو آثار نشر به یفرانسو ناشران که است سال چند

 چرا؟ و اندآورده رو "نسل دومی"

بندی دهه به اگر تقسیم اند.رسیدگان بازار نشرازراهها تازهـ این

شود گفت در ایم، ادامه بدهیم، میدهه را که تا این جا دنبال کرده

تباه گروه به بازار آمد که اگر اش ، اولین اثر از این2000اواخر دهه 

سی چه ک»نکنم  رمانی پلیسی از نائیری ناهاپتیان بود به نام 

 (. 2009« )ا به قتل رساند؟راهلل قانونی آیت

های این نسل را باید در های فرانسوی از نوشتهقبال ناشراست 

که « فرانکوفون»زبان یا ی ادبیات فرانسویراستای همان پدیده

دار تر توضیح دادم، ارزیابی کرد. جریانی که در فرانسه سابقهپیش

 های درخشانی را معرفی کرده است. کشورهایی چوناست و نام

س و... ، الجزایر، مراکش، تونموریسهائیتی،  کامرون، کنگو،

 شتهکشورهایی هستند که زبان فرانسوی درشان از دیرباز رواج دا

دد اند و به دلیل تعاست، مستعمره یا نیمه مستعمره فرانسه بوده

ها و البته نه همه، فرانسه را به های محلی، برخی از نویسندهزبان

ردم، که اشاره ک اند. این جریان همان طورعنوان زبان ادبی برگزیده

های اخیر جایگاه بیش از پیش مهمی را در بازار نشر در سال

ی فرانسه باز کرده است. در این میان، ایران سابقه مستعمرات

سل ننداشته، اما با واقعیت جدیدی به نام مهاجرت روبرو است و 

تبار دارند سر از الک زبان ایرانیجوانی از نویسندگان فرانسوی

ین ا، دیگر نویسندگان . البته به جز نائیری ناهاپتیانآورندمیدر

 اند. تر ننوشتهگروه تا این جا یک رمان بیش

 

 یبندرده چگونه زنند،یم دست آثار نیا چاپ به که یناشران

 د؟یکنیم

رسد. همه گونه ناشری امروزه بندی خاصی به نظرم نمیـ رده

نگاه اجمالی به هر سه تواند سراغ این نوع ادبیات برود. اگر یک می

بینیم که تر گفتیم بیاندازیم، میهای ایرانی که پیشگروه نویسنده

ها یا های بزرگ و متوسط یکی دو اثر از ایرانیشماری از انتشاراتی

شود.  البته به استثنا شان یافت میتبارها در کاتالوگایرانی

ریتش را ای که خودم مدیانتشارات آکت سود که در همان مجموعه

به عهده دارم، حدود ده دوازده کتاب از نویسندگان ایرانی منتشر 

کردیم و از این پس نیز کار را ادامه خواهیم داد. در مورد نسل 

پا اما شاید بتوان یک نکته را برجسته کرد و آن حضور دو تازه

انتشاراتی کوچک است که ناشران دو کار موفقی هستند که اخیرا، 

سال گذشته به بازار آمده و توجه خواننده و منتقد یعنی امسال و 

و داورهای جوایز گوناگون را جلب کرده است. این دو انتشاراتی نه 

چندان مهم، نه چندان معروف و نه چندان مطرح، هر کدام برای 

شود را منتشر بار اول رمانی که موضوعش مربوط به ایران می

ای نه چندان دور ف گذشتهی آن است که برخالاند. این نشانهکرده

تبار، ریسک کار و گمنامِ ایرانیی تازهکه انتشارِ رمانِ اولِ نویسنده

طور نیست بلکه کتاب تجاری در برداشت، اکنون نه تنها این

 تواند پرفروش هم بشود. می

 

 ی با هم دارند؟مشترک وجوهاین آثار از نظر مضمونی چه 

ها مثنوی هفتاد من کاغذ انـ خب، ارزیابی موضوعی همه این رم

 کتهاست، که آن هم البته عاری از لطف نخواهد بود... اما یک ن

شود در مورد نسل دوم کلی و عام را در همین ابتدا می

آور شد و آن این است که علیرغم تمام توضیحاتی یاد «فرانکوفون»

ر دکه در مورد زبان و فرهنگ این نویسندگان دادیم، آن چه که 

خورد، نقش محوری ها به شکل بارز به چشم میاین رمانهمه 

گروه  هایش است. با توجه به این که آثار اینانقالب ایران و پیامد

ی اتوبیوگرافیک یا تا این جا )به جز یک مورد( بیشتر جنبه

ترتیب برجسته  توان مضامین را به اینگونه داشته، میسرگذشت

ردی عمو و خاله و کرد: سرگذشت پدرومادر )و در موا

ای خویشاوندان(، شرح شرکت ایشان در مقاطعی از انقالب، باوره

های چپ، و شان ) اکثریت قریب به اتفاق متعلق به سازمانسیاسی

و  دکیدر یک مورد هم لیبرال(، شرح فرار و ورود به فرانسه در کو

تر از همه معضل هویت. رویارویی با فرهنگ و زبان جدید و مهم

ها توان گفت که وجه مشترک اکثر این رمانخالصه می طوربه

های اجتماعی ـ زمینهکندوکاو در تاریخ خانوادگی همراه با پس

ها همگی در پی سیاسی است. شاید به این خاطر که این نویسنده

ای های اجتماعیها و دگرگونییابی و درک روند شکستریشه

ین رو گاه این از همشان شده است. هستند که منجر به مهاجرت

ها نوعی دهد که  این گونه رمانحس به خواننده دست می

 ویسنده است. ن« تراپی»درمانی یا روان

 

 مضامین مشترک:

 

 چگونگی تولد راوی 

 دوران کودکی

 شدن پدردستگیری، زندان، مخفی

 طور عادیخروج از ایران همراه مادر به شکل فرار یا به

 جدایی  آمدن خانواده پس ازگرد

 رویارویی با شرایط جدید زندگی در مهاجرت

 سن وسالورود به مدرسه و حس غربت در میان کودکان هم

، مسئله یادگیری زبان کشور میزبان و مشکل هویت )نام ایرانی

 لهجه فارسی، عادات غذایی و ...(

 میل و آرزوی بازگشت به ایران
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 مهاجرت یا مرگ نمادین

 ن نماد خاک و بومی دوردستدلتنگی برای مادربزرگ چو

 ننگاری با خانواده در ایرانامه

 ها و اسرار خانوادگیناگفته

 معصیان و ترک خانواده، سرباز زدن از زبان فارسی، تغییر نا

 ختلف جهانمسال در شهرهای اقامت راوی بزرگ

 آوردن به روانکاوروی

 مرگ پدر و فراموشی و نسیان مادر

 یتی مرکببازسازی هویت جدید چون هو

 تولد دوباره 

 

توان های این گروه میی مشترک دیگری که در اغلب رماننکته

ها اغلب برای مخاطب برجسته کرد، مسئله مخاطب است. این رمان

اند. این نکته هم راز موفقیت هم شدهفرانسوی یا اروپایی نوشته 

هاست. رمانی که برای مخاطب فرانسوی نقطه ضعف این گونه رمان

شود و به دنبال توضیح هر آن چه ممکن است او راجع وشته مین

شود. ادبی دچار دردسر می آید، از نظر ارزشمیبه ایران نداند، بر

کند به یک گروه مخاطب. البته در چون خود را محدود می

که هست، آمیز باشد چنانتواند موفقیتمدت این رویکرد میکوتاه

 پذیر خواهد ساخت. ، اثر را آسیباما به گمان من در درازمدت

ها از ها متفاوت است و هر کدام از این رمانالبته پرداخت

گویی کنند. باز اگر بخواهیم کلیای پیروی میهای ادبی ویژهسنت

ها توان میان این رمانکنیم و برخوردی شماتیک داشته باشیم، می

ی نوع« های درخت جاکاراندابچه»و رمان سحر دلیجانی 

و  خویشاوندی یافت. البته سحر دلیجانی در امریکا زندگی کرده

کتابش را به انگلیسی نوشته است، اما از لحاظ سن و سال و 

های فرانسه  نزدیک است. این مثال را به سرگذشت با نسل دومی

 ماناین خاطر آوردم که رمان سحر دلیجانی امروز پرتیراژترین ر

ده شکشور منتشر  75زبان و در  30نسل دوم آنگلوفون بوده و به 

زش اتوان به عنوان رمان معیار است. بنابراین از لحاظ موضوعی می

 یاد کرد.

 

شود وجوه مشترکی از نظر سبک و زبان در این آیا می

 ها یافت؟رمان

گونه یا های سرگذشتـ ابتدا بگویم که اغلب این رمان

خب این  اند کهبه اول شخص نوشته شده« اتوبیوگرافیک»

ها دیگر این دسته رمان ی مشترکمشخصه این سبک است. نکته

همانی میان نویسنده، راوی و شخصیت اصلی داستان است. باز این

ی هایی با پس زمینهخصوص در مورد رمانویژگی دیگری که به

توان برجسته کرد، زبانِ معیار چه در ـ اجتماعی می تاریخی

رسد که موضوع این ست. به نظر میهاتوصیفات و چه در دیالوگ

نوع رمان، نیازی در نویسنده برای جستجوی زبانی فردی ایجاد 

دیگر ها مثل یککند. زبان روایت زبانی خنثی است. شخصیتنمی

ها که کنند. در این رمانو مثل راوی و مثل نویسنده صحبت می

یل گرا چیدشان، کمتر سهمی به تخی ادبیات واقعباید در جرگه

گرا و به شود. بنابراین زبان هم بسیار زمینی و واقعراوی داده می

ها یا مناظر پردازی یا توصیف شخصیتندرت شاعرانه است. تصویر

اگر هم انجام بگیرد، به زبانی کتابی است. اصوأل زبان ویژگی 

ای فارسی به همان شکل در گاه واژهخاصی ندارد جز این که گه

آید و البته مفصأل یا در خود متن یا در میمتن فرانسه آورده، 

شود. کلماتی چون مادر، پدر، نوروز، زیرنویس توضیح داده می

چهارشنبه سوری، شاه، امام، تعارف، بسیجی، پاسدار و نام 

رود. این های ایرانی اغلب به همان شکل اصلی به کار میخوراکی

ت به زبان مادری ها یا بیانگر دلتنگی این نویسندگان نسبگونه واژه

 کند. آگاه بروز میاست و یا به شکل ناخود

ط ز تسلاها، با این حال، زبانِ معیار مورد استفاده در این گونه رمان

 کامل نویسندگان بر زبان فرانسوی حکایت دارد.

 

 لیتشک زنان را سندگانینو نیا شتریب چرا شما نظر به

   دهند؟یم

های وه نیست. در سالبه این گرالبته تنها مختص  ـ این پدیده

اخیر زنان بسیاری چه در داخل و چه در خارج دست به قلم 

ترینش به های گوناگونی محرک این ماجرا بوده. مهماند. انگیزهبرده

 وود بزعم من روند مدرنیته است که خیلی آهسته و آرام آغاز شده 

د س این ناگهان با سدی به نام حکومت مذهبی مردساالر روبرو شد.

 کند، اماهر چند از ایفای نقش اجتماعی درخور زنان جلوگیری می

تواند جلوگیری کند. به همین از پیشرفت جریان ذهنی آن نمی

رو خاطر با نوعی فوران این جریان از گوشه و کنار این سد روب

یابی به ها محسوس است. دستی زمینههستیم. و این در همه

جتماعی، جستجوی هویت فردی، استقالل، جستجوی شخصیت ا

ها روندی است که در جریان است. پارادوکس زن ایرانی هم این

تری نسبت به پنجاه سال پیش این است که امروز از حقوق کم

 وبرخوردار است، در حالی که سطح تحصیل و آگاهی و خودآگاهی 

اش بسیار باالتر از گذشته است. زن های فردیشناخت توانایی

ه چه در جامعه و فرهنگ ما بهش بها دادسیار بیش از آنایرانی ب

ی ادبی هم محسوس شود، حرف برای گفتن دارد. این در زمینهمی

سه قایاست. نگاه کنید به تعداد نویسندگان زن پس از انقالب در م

 با پیش از آن. 
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ی اخیر نشان ی دیگر این که تجربه مهاجرت در چهار دههنکته

 انگیزی برایی ایرانی قابلیت و استعداد شگفتهاداده است که زن

 از تطبیق خود با شرایط جدید، محیط تازه، یادگیری زبان خارجی

شناسم که زن های بسیاری را میاند. من نمونهخود نشان داده

 گلیم جا خانواده خیلی زودتر از مرد به خود آمده و توانسته در این

 مادرهای همین نسل هاخود را از آب بیرون بکشد. خب، این

شان ها هستند و نقش الگو و سرمشق را برای فرزنداندومی

 اند. داشته

دست آخر باید اضافه کنم که در فرانسه هم سی سالی است که 

ر دهای دست به قلم افزایش یافته و امروز نقش فعالی را شمار زن

 ها اهمیت دارند.کنند. هر سه این پدیدهادبیات بازی می

 

 است؟ چگونه یفرانسو یهارسانه در آثار نیا اببازت

های طور که اشاره کردم، مخاطب این نویسندگان خوانندهـ همان

تر ها راحتها با آثار نسل دومیفرانسوی هستند. به همین دلیل آن

ها هم کنند. بنابراین بازتاب این آثار در رسانهارتباط برقرار می

مه شده از فارسی سخت به گیرتر است. هر چه آثار ترجچشم

شود با کند، آثاری که به فرانسه نوشته میها راه پیدا میرسانه

خصوص اگر جایزه یا جوایزی هم دریافت شود. بهاستقبال روبرو می

 کرده باشد.

 

 د؟یکنیم یابیارز چگونه را روند نیا یندهیآشما 

 

 شتریک زمانی، سینمای نوی ایران که در فرانسه رواج داشت بی

ی روایت چیزهای ساده از نگاهی کودکانه بود. حتی رمان تصویر

 همواره رمرجان ساتراپی هم از این قاعده مستثنا نبود. این نوع آثا

 تر شد. ها پیچیدهکم سوژهشد. بعد کمبا استقبال بسیار روبرو می

. هم همین است "نسل دوم"آرزوی من برای ادبیات فرانسوی زبان 

ور طماد زایش یا تولد دوباره که در این آثار به به گمان من ن

شود، تصویر خود همین نسل است که دارد در شاخص دیده می

شود. وقتی زاده شد، وقتی در گذشته خود مهاجرت زاده می

جا ککندوکاو کرد، وقتی به خود و دنیا ثابت کرد که کیست و از 

 زمان دیگر ، وقتی هویت دوگانه و مرکب خود را پذیرفت، آنآمده

 مانزدرگیر مخاطب نخواهد بود و در پی توضیح برنخواهد آمد. آن 

یل امید من این است که این نسل با اعتماد به نفس به عرصه تخ

ر ب)فیکسیون( قدم بگذارد و با ریشه در فرهنگ ایرانی و تسلط 

و های برجسته بپردازد. آرززبان و فرهنگ فرانسوی، به خلق رمان

 کنم.می

 

 

 

 
 موسیقی

 

 
 است من پوست باغ
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 بهجت امید

 

اصفهان تا « رودزاینده»های مهاجرت؛ از کنار ایستگاه

 هایدلبرگ در آلمان« نکر»
 

 رمان ولینا در آلمانی، ـایرانی ینویسنده اصفهانی، زائری مهرنوش

 دادنننشا برای ،«خانهچای یک و پل سه و سی» عنوان با خود

 به دست ایران از اشخانواده و خود ریاجبا مهاجرت هایمنزلگاه

 .است زده نظیریبی ابتکار

 
 

 
 مهرنوش زائری اصفهانی

هایی های آبی و دریاای رودها، تقاطعصفحه 146او در این داستان 

های عنوان ایستگاهفرار آنها قرار داشتند، به که در مسیر طوالنی

نفری اصفهانی به نمایش  5ی ی زندگی یک خانوادهکنندهتعیین

ها در این رمان از کنار گذارد: مهاجرت اجباری زائریمی

شود، چند ماهی نزدیک ساحل در اصفهان آغاز می« رودزاینده»

مرز میان بخش کشد، در در ترکیه به درازا می« دریای مرمره»

شود دستخوش تالطم می« رود اشپری»شرقی و غربی برلین مانند 

« ود نکرر»در برلین غربی برسد و در پایان کنار « رود هاول»تا به 

ست در هایدلبرگ سرانجام بگیرد. در این شهر دانشجویی آلمان ا

دری ماه آوارگی و دربه14که راوی و دو برادرش، پس از گذشت 

کنند و بدون دانستن زبان آلمانی، میثبت نام ای در مدرسه

آموزند. ندانستن زبان ولی مانع کردن میخواندن، نوشتن و حساب

شود که مهرنوش با تالش و کوشش بسیار به یکی از از آن نمی

 ی خود تبدیل نشود.ی کالس و مدرسهشاگردان برجسته

 

 

 

 

 چرنوبیل و پریپیات

 
ن زائری اصفهانی که به نویسندگان ایرانی نسل دوم ساکن آلما

را در این کار در  دوشی خود و خانوادهبهتعلق دارد، سرگذشت خانه

 فصل مستقل به 2کند و آغاز و انجام آن را در بخش بازگو می 3

 زند. درو رودی به همین نام در اوکراین پیوند می« یاتپریپ»شهر 

ی اتمی چرنوبیل در کیلومتری است که فاجعه 800کنار این رود 

های هستی در این منطقه ی نشانهدهد و همهرخ می 1986سال 

در  ی زائریسازد. خانوادهرا یا نابود یا به مواد رادیواکتیو آلوده می

 الی عظیم ساخت دستِ انسان است کهروزهای پس از وقوع این ب

 شوند.به هایدلبرگ وارد می

 نویسنده در واپسین فصل رمان، برداشت کنونی خود را از این

 ی پیش فاجعهزمانی که سه دهه»دهد: واقعه چنین شرح می

ه ]اتمی چرنوبیل[ رخ داد، من تازه چند روزی بود که به مدرس

 دگرفتن زبان و عادت کردندن دوست، یارفتم و سرگرم پیدا کرمی

 امروز …ی هایدلبرگ بودمترین مدرسهبه نظم روزانه در بزرگ

 چه پریپیات یمدرسه کودکان پرسم،می خودم از سال سی از پس

شان به شهر ارواح ا کردند؛ کودکانی که محل زندگیپید سرنوشتی

بلکه پدر و مادر  هایی که نه تنها خانه و کاشانهتبدیل شده، بچه

 (144 ص) «…اندخود را هم از دست داده

 تشابه سرنوشت

« تپریپیا»بار کودکان اینکه راوی داستان اکنون به زندگی مصیبت

کردن موقعیت خود و آنان سرچشمه اندیشد، از این همانیمی

ای سیاسی در ایران سالگی به خاطر فاجعه 9گیرد: او هم در می

ه ترک دگرگون کرده، ناگزیر ب واده راوار زندگی پدر و خانکه زلزله

ای زادگاه خود شده و در رمان به عنوان شاهدی خردسال، ماجراه

ع کند. او هر چند با دقت چگونگی وقوفرار خانواده را بازگو می

دهد، با این حال از درک منطق و چرایی رویدادها را گزارش می

ر طآنها ناتوان است. از نگاه او هر یک از رویدادهای سفر پرخ

تر و مخانواده رازی ناگشودنی است که با توضیحات کوتاه پدر، مبه

 شود.تر میپیچیده



 

 
 

46 

 6 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

کوشیده است این « خانهسی و سه پل و یک چای»راوی 

زدن ـ تجربی را در ساختار داستان، بدون لطمهگسستگی موضوعی

ووار ها و ربط رویدادها، بازبتاباند. نمایش تابلبه درک کل ماجرا

طور مستقل در چارچوب خاصی های او که بهو شنیدنیها دیدنی

های اول و آخر، قاب شده، این مهم را ممکن ساخته است. پرده

ی چرنوبیل، رود ی راوی با فاجعههای پیوند سرنوشت خانوادهرشته

را که گروهی از «* سکاها»ی آن و ساکنان اولیه« پریپیات»

ایش د مسیح بودند، به نمتبار پیش از میالنشین ایرانیمردمان کوچ

 گذارند.می

مده در اصفهان به دنیا آ 1974مهرنوش زائری ـ اصفهانی در سال 

ی خود به آلمان مهاجرت کرده است. او با خانواده 1985و در سال 

ی علوم اجتماعی در دانشگاه هایدلبرگ پس از تحصیل در رشته

 مدتی به عنوان مددکار اجتماعی به مشکالت پناهجویان

کرده و اکنون سال در کارلسروهه رسیدگی می 18سرپرست زیر بی

 فعالیت دارد.« فرهنگیمشاور امور میان»به عنوان 

های برای آشنا شدن با رمان مهرنوش زائری اصفهانی و ایستگاه

 وگویی داشتیم:ی او، با نویسنده گفتمهاجرت اجباری خانواده

 
، «خانهسی و سه پل و یک چای»در رمان شما بهجت امید: 

دهند. چند رودخانه رویدادهای داستان را به هم پیوند می

تواند نماد جاری بودن، حرکت و ناپایداری باشد. رودخانه می

جوی جا و های شما ولی در جستهای داستانشخصیت

مکانی ثابت برای اقامت هستند. چرا از این نماد استفاده 

 کردید؟

رودخانه برای من نماد آزادی است. در مهرنوش زائری اصفهانی: 

ام در کنم که من و خانوادهپایان داستانم به این موضوع اشاره می

جستجوی صلح و آزادی مثل زائر از اصفهان راه افتادیم. اما 

کنم من نماد حرکت هم هست. بعضی اوقات فکر میرودخانه برای 

 دلیل اینکه دیگر ریشه در جایی ندارد،که یک آواره یا پناهجو به

دختر »ماند. اما در کتاب دومم، تمام عمر آواره و پناهجو باقی می

توانند اصل و به این نتیجه رسیدم که پناهجوها هم می« ماه

شان های اسالفدها و داستانای داشته باشند، چون آنها یاجرثومه

هایی در درون کنند. یعنی هر کدام ما با ریشهرا در خود حمل می

دهند. رسیدن به این خود پیوند داریم که به ما نیرو و عشق می

ام که در حال بخش بود. در کتاب بعدینکته برای من خیلی تسلی

ادم به نوشتن آن هستم، فرزندان من در سفری زمانی به دیدار اجد

های آنها را در درون خود نهادینه روند و نماد و نشانهاصفهان می

 یابند.کنند و به این ترتیب به جوهر و اصل من هم دست میمی

ی رود در اصفهان و نکر در هایدلبرگ، خانوادهـ بین زاینده

های بسیاری عبور کرد. آیا در کنار این شما از کنار رودخانه

 کردید؟احساس خطر میهای جاری ایستگاه

ها خطرناک نبودند. آنها دوستان من کدام از این رودخانهـ نه. هیچ

 کردند.ها محفاظت میی من بودند و از ما مثل فرشتهو خانواده

شود که ـ رمان شما از نگاه یک دختر خردسال بازگو می

کشد. چیز را با دقت زیر نظر دارد و آنها را به تصویر میهمه

تواند منطق حوادث را بفهمد. چرا این حال او نمی با این

    ی دید را انتخاب کردید؟ زاویه

خاطر خواستم ماجراهای فرارمان را بهـ من ]به عنوان راوی[ می

 یدابیاورم و بنویسم تا دختر کوچکی که در وجودم هست، آرامش پ

بایست از دید مهرنوش امروز کند. به نظر من این داستان نمی

ی داستان را به دست یف شود. اگر مهرنوش امروز رشتهتعر

گرفت، قصد و پیام سیاسی خودش را داشت. ولی در این می

تواند حاال که ماند. او میصورت دختر کوچک داستان، منفعل می

طور ی دیدش بیان شده به آرامش برسد، چون بهماجراها از زاویه

وش هرنمداستان از دید  فعال در آن نقش داشته. تنها آغاز و پایان

 شود. این دو فصل در واقع چارچوب داستان فرارامروز بازگو می

 دهند.دختر خردسال را تشکیل می

ی چرنوبیل در این چنین فاجعهـ رود و شهر پریپیات، هم

سازد که با پرش دو فصل، پیوند محتوایی داستان را هم می

دادهایی که در ال همراه است. آیا رویس ۳۰ای به مدت زمانی

ی موضوع مایهاند، احتماال دستی زمانی رخ کردهاین فاصله

کتاب بعدی شماست؟ چرا این چارچوب زمانی را از دورِ 

 اید؟بازگویی داستان خارج کرده

 شود پیدا کرد: برایـ جواب این سوال را در پاسخ پرسش پیش می

عذاب طور در سال، آن 30اینکه روح مهرنوش خردسال در این 

 هاش بوده؛ یعنی از پنج تا یازدنبوده که در شش سال اول زندگی

تن شود و با پایان فرار و یافسالگی که با آغاز انقالب شروع می

 گیرد.میهنی جدید در هایدلبرگ سرانجام می

گاه پناهجویان در شهر رسد زندگی در اقامتنظر میـ به

لبرگ، بدترین کارلسروهه و اولین روز مدرسه در شهر هاید
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های راوی خردسال رمان شما است. برای و زیباترین رویداد

 طور؟شما هم همین

 ـ تمام رویدادهای این کتاب صد در صد سرگذشت من است. ولی 

تاد؛ اف برای من بدترین حادثه، شبِ روز اول مدرسه در ایران اتفاق

. و داشوقتی که موهای بلندم را کوتاه کردند تا زیر روسری مرتب ب

ور کش زیباترین واقعه، روزی بود که دو تا از پسرعموهایم در این

شنای آاد سرد و بیگانه به سراغ ما به هتل آمدند: این دو، تنها افر

 ی ما در غربت بودند.خانواده

فرهنگی و چندفرهنگی ـ شما به عنوان مشاور امور میان

 ـ اجتماعی آلمان در این زمینههمواره با مسایل سیاسی

اید. تفاوتی در شرایط دورانی که شما به عنوان روبرو بوده

پناهجو وارد آلمان شدید و موقعیت این گروه در حال حاضر 

 بینید؟می

ی پیوندی مهاجران با جامعهـ بسیاری از مسایل پناهندگی و هم 

 آلمان که از دیرباز وجود داشته، همچنان باقی است و وضعیت

نوان مثال نقش خطرناکی که احزاب تغییری نکرده است. به ع

دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در این زمینه بازی 

کوشند با شعارهای پوپولیستی، آرای کنند. این احزاب میمی

 به دست بیاورند. با این گرایش دارند، کسانی را که به احزاب راست

ی مدنی بخش بزرگی از جامعه 2017و  2016های حال در سال

ها را باال زد و هر جا که ممکن بود، پا خواست، آستینآلمان به

ن یشاکمک کرد. این افراد و نهادها در حال حاضر قصد اینکه سرجا

 وندبنشینند و کاری نکنند، ندارند. آلمان حاال بیدار شده و ر

اش است. در دموکراسی در این کشور در حال گذراندن دوران بلوغ

ها هم رداران ارشد و مدیران دانشگاهحال حاضر بسیاری از شه

ی پیوندی واقعی پناهجویان با جامعههای همخواهان اجرای برنامه

های آلمان هستند. این روندی جدید و امیدبخش است. در دهه

آلمان از این هوشمندی و پختگی  1990و  1980های سال

 در برخوردار نبود و تحوالت بزرگی که جامعه دستخوش آنها بود،

کرد. آنها نگران بودند چیزی را از دست ها ایجاد ترس میانسان

ترسیدند. ما به عنوان ها میها و بیگانهرو از خارجیبدهند. از این

 کردیم.احساس می ها این وحشت راغیرآلمانی

های پناهنده، تبعیدی یا مهاجر ایرانی به نظر شما گروههب-

های این کشور تعلق یو غیرآلمان« هاخارجی»کدام گروه از 

 دارند؟

های ساکن آلمان تماس زیادی وال سختی است. من با ایرانیس-

 ندارم.
—————————————————– 

شان به تبار بودند که قدمتنشینان ایرانیی از کوچگروه سکاها،*

پدیای فارسی در این باره گردد. در ویکیپیش از هخامنشیان برمی

یخ از درون آسیای میانه یعنی از سَکاها در درازای تار»آمده: 

ترکستان چین تا دریای آرال و خود ایران و از این نواحی با 

هایی تا رود دُن و از این رود تا رود عظیم دانوب منتشر فاصله

 «بودند.

 

 
 گُل در دختر
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نگاه

 
 ساحل کنار
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 آزرمنعمت 

 افشین بابازاده

 اسماعیل خویی

 میرزاآقا عسگری

 محمود فلکی

 رضا مقصدی

 مجید نفیسی

 عالءاسماعیل نوری

انسنزبرگر ماگنوس هانس

 

 

 شعر
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 نعمت آزرم
 

 
  بهار آزادی ایران

 
 بـرخیـز بـهـار اسـت و جهـان باز جـوان اسـت

 این جان جوان است که در نبضِ جهان است

 هَـد ایـن بـاغ کهنـسـالهر میوه که خواهـد دَ

 در غنچهء هر شاخ جـوان جـلوه کنـان اسـت

 افسردگـی بـاغ گــذشتــه ســت و دگــر بـار

 از شور شکوفایـی خــود پُــر هیــجـان اسـت

 شـمشاد جــوان سـبـز بر افــراخـتــه قـامـت

 با نـستــرن سـرخ کـه پیــچیــده بـران اسـت

 ز پُــر از زخــم تـبــرهــاآن ســرو کــهــن نـیــ 

 برپاست سرافراز و پُر از تـوش و تـوان اسـت

 آن شد که خزان بود و زمستان و خمـوشـی

 اکنون سرِ هر کـوی یـکی جامـه دران اسـت

 در چـشم پـُر از شـعـلهء خـامــوش جــوانـان 

 افروزۀ خشم است که پنهان و جهان اسـت 

 ن به سرِ دستآن پـیــرهـن سـادۀ خــونـیــ 

 گویاتر و فـریـادتــر از هـر چــه دهــان اسـت

 روبـه چـه زنـد الف کـه شــد شــیـر گرفـتار

 هر چند به بند است همان شیر ژیان است

 در مهلت شب نیست به غیراز نفسی چند

 پیداست سـحر سرزده و صبحـدمـان اسـت 

  
 دشمن نشود شاد اگر مـَرد بـسـی کـشت

 ن پـیـش صـف شـیـرزنان اسـتبیـچاره کـنو

 نــابــــودی جــُرثــومــــهء بــیــــداد، دعـا وار 

 بر روی لـبِ مـرد و زن و خُـرد و کـالن اسـت

                           * 

 هر چرک که در سیـنـهء تـاریــخ نـهــان بـود

 در چهـرۀ پتیـارۀ دیـن پـیشــه عیــان اسـت

 ــام خــدا دشــمـن خلقند این قــوم که بـا ن 

 علم و خرد و داد از ایشان به فـغــان اسـت

 ابـلـیـس اگــر بـاز بـــدانـیــم هـمـیـن است 

 اهریمن اگر باز شنــاسـیــم هـمــان اسـت

 این را به مثل گویم و دانم که چنین نیست 

 اهریمن بدخوی به زشتی نه چـنـان اسـت

 ستیزاستاین دودۀ جهل است که فرهنگ  

 این ذات دروغ است که ضحاک نشان است

 نابود کند خـنده که ســوگ است و مُحــّرم 

  وارونــه کـند جـام کــه مـاه رمـضــان اسـت

 پوشــد رخ و انــدام پـریــدخــت بــه چـــادر

 گـویــد کـه پری ویژۀ مـؤمن به جنان اسـت

 ورزانکه بپرسیش جنان چیست پری کیست

 ـمـا راسـت نــه بحث دگران اسـتگـویــد عل

 یکبار حـکومــت وطــنِ مـا بـدهــی داشـت

 تاشیخ کندفاش ز خود هر چه نهـان اسـت

  
 از آتش جنگی که سراپـای وطـن سـوخـت

 در سوگ لُر و کُرد و مرنـد و هـمدان اسـت

 ز انـــدوه هـــزاران گــل زنـــدانـــیِ پــَر پَــر

 ـرثیه خـوان اسـتاروند همی مـضطرب و م

 چندان که جوان کشت به میدان و به زندان 

 چنگیز نه، تیمور نه، گویی سـرطـان اسـت

 و ان کس که توانست تن خسته به در بُرد

 دلتـنگ ز تبـعیـد بــه هر بــوم و کـران است

 چندان که زاصحاب قلم خون به زمین ریخت 

 هر خامه بر آشفته و خـونـابــه چـکان است

 گرفتار   ی ست هـران جـانی و در بنـدقاض 

 هر کس به هواداری حق سرخ زبان اسـت 

 چـندان کـه فکـندنـد در آتـش دف و تـنـبـور 

 بـر شعـلـه دل و دیـدۀ گـوران نگران اسـت*

 چــنـدان کــه ربــودنــد ز مــا ثــروت مـلــی 

 بیرون زشمار است شماری که زیان است

 ـنـد ابــالغ چــه کــردنــدهـرگز نـتــوانــد کـ

 هر واژه که در گسترۀ فـهم و بـیــان اسـت

  
                          * 

 بیــهوده گــمـان بُـرده سـتــم دیــر بـپــایــد

 نابودی این شعبده بی هـیچ گـمـان اسـت
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 دیــروز اگـر حــرفِ بـدی شان بـه میان بـود  

 ه مـیــان اسـتامــروز ز نابـودیِ ایشـان بــ

 ایـران شـود آزاد و در این نیسـت خــالفـی 

 فــرمـان زمــان اسـت  این خواستهء ایزد و

 ایـن میـهـن آزادگــی و دانـش و داد اسـت 

 این شام و حَبَش نیست بَروبوم کیان است 

 این زادگه کورش و فردوسی و رازی ســت 

 باسی سده فرهنگ که مشهورجهان است

 را  رانـده ست بســا سیــل فنــااز سـر گذ

 هر سیل که بنیان کن بهمان و فالن اسـت

 غم نیست اگر خـشم کند دیـو و خــروشـد 

 از قوّت تن نیست کـه از کـندن جـان اسـت

 فــردا   زُهــدِ ریـا بـافـتــه،  هــر جــُبّــهء از 

 یک پاره متـرسک بــه ره بـاد خــزان اسـت

 ی رسدتـا به دمـاونــدفرداست که هی ها 

 بینیم خروشنــده سَهنــد و سبَــالن اسـت

 فرداست که هر قـوم ستمدیـدۀ ایـن مـُلک

 بینیم بـه پـا خـاستــه با عــزم گــران است

 و شــاگــرد و مُـعّــلــم  از کـــارگــــر و زارع 

 بینیم یکی جبهه به صف از همــگان اسـت

 مـــرد و زن ایـــران آزادی و هـــمســانــــیِ 

 فــریــاد دلِ خــلق کـران تـا به کران اسـت

 ایـــران  آزادیِ  پــــیـــروز شـــود جــُنـبــش 

 نیروی جــوانـان و زنــان بــرگ امــان اسـت

 بـوسیـم ســر و دســت جــوانــان وطــن را

 تا باد صبـا سوی وطن نامــه رسـان اسـت

 وطــن و جــبـهــهء پــیـکـارفـریاد کـه دور از  

 ما را همه شب خون دل از دیده روان است

 هر چند کـه دل پیـر شد از غُصّــهء میــهـن  

 ایران کـهن شـکــر خــدا بــاز جــوان اسـت

 ما سـوی وطـن بـاز شـتــابـیــم ز تـبـعـیــد 

 آن روز که ما را هـمـگــان روز بهــان اسـت

 

 خورشیدی. 1383داد ماه بیستم خر پاریس، 

 

ای ه در سال _*اشاره به آتش سوزان تنبورها به وسیلهء پاسداران 

درشهر گورانِ استان کرمانشاه است:  _نخست حکومت اسالمی

   در آنجا با تنبورها زندگی می کنند. "اهل حق"شهری که 
 
 

  
 گل ُرز
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 افشین بابازاده

 

 ها ناتمام

  برویم بیا

 جایى همان به

  حرفها سرعت که

 سازنو هاىجاده در

  ندارد محدویتى

 شدهبنا تازه ختمانهاىسا میان در

  بزنیم قدم

 حوصلگىبی سر از و

 ندارد معنى مروزا قوانین بگوییم

  توانیممى ما و

  گذاریمب پا زیر ار امروزین قوانین

  را شعرمان قانونىبی تا

 کنیم تقسیم مردم با

  

 صبرىبی با و

 را دولتىضد شعر و

  ببریم دگرگرنى به

  بخوانیم دیگران براى

  را کمانسب صبح هر و

 کنیم مبادله یگراند با لیلىد هیچ بى

 کنیم کىی آرزو شالودهاى و شتخ با را اکخ شاید ات

  و ندانز بدون شهرى و

 بسازیم فقر                             

  

  دیدن وابخ براى تنها هاشب و

  ندیمبب را چشمانمان

 

 

  8 نوشخانه
 

  نوشخانه این دیوار پشت
  اندنشسته سکهبى هاىمست
 کنندمى نگاه دارانسکه لیوان ماندهبه ته

 دارم اىسکه چند هم من

 

  داراى نوشخانه
  بده نشانم را عدالت به عادت

 بگویم تا
 نیست تقیه جاى نوشخانه

 
 

  6 نوشخانه
 

  ایرلندى خانهنوش
 رددا ویسگى نوع هفت

 نوشخانه این در اما
  است شنیدنى داستان یک

 کرد ازدواج جولى با پتریک
 کردمى جا به جا را تفنگها که بود باردار جولى

 کردمى مست پتریک
 گذاشتبلفست مى جادهاى کنار مسلسل و

 هاستسال

 اندشده کشته آنها دوى هر

  
  پتریک برادر
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 گرفت  را ویسگى پول
  بود اینطورى :و گفت

 

 رادر پتریک پرسیدب

 چطوریست ایران وضع
 کنندمى کارى مردم ایران در

  کشیدم سر را یکى از هفت نوع ویسگى
  دادم تکان را سرم

 
 

  گربه مرده
 

  با همان پاهاى کوچک

  داشتهایش را برمىها گامدر راه پلنگ

 هااز لبه دیوارها تا لبه خیره شدن

 پلکیدمى

 یدها مى پیچهمیشه به پاى ستون

  هابراى شکار موش

  کشیداى نمىنقشه

  کرد تا بلسیددفترى را باز مى

  در ظهر آفتابى

 هامیان نگاه آدم

  جانش را

  گرفتند

  مهم نیست

 که چگونه کشتندش

  از آن روز

  گربه را

  گربه مرده

  کنندیاد مى

 

 

 از دفتر کاغذهاى پراکنده 

 بگیرند. انتقام تا اندآمده دور هاىگذشته از رسیده ما به کاغذهاى

 نیاورده. باد را کاغذها این زادى.آ و وزنىبى شعر، تو، من، از انتقام

 این ما پشت دستدور در ما پدران اند.آمده ما پشت از کاغذها این

 آنها تا سپردند ما به را کاغذها ما پدران بودند. کرده انبار را کاغذها

 نخستین در .وانیمبخ خودمان کاغذهاى کردن مندخرد براى را

 اصرار  رسید. مانبدست خواندن براى کاغذها که هایىروز

 مانتقا کاغذها شد. آغاز خون با کاغذها این روى از رونویسى

 قافلگیرمان تا اندآمده پدرانمان پشت از کاغذها این گرفتند.مى

 جوهرمال کاغذها این روى دور، هاىگذشته هاىنوشته کنند.

 تا کنند، اسیر سیاه، را مانچهره تا اندشده جوهرمال اند.شده

 هانوشته این از روز هر و  کنیم. تکرار را هایشنوشته واربرده

 هاىهیزم از کاغذها این که اندنوشته  مانپدران یم.بخواه رهایى

 بوى که چرا گفتندمى درست شاید اند.رسیده ما بدست برافروخته

 کاغذهاى همین ىرو اشک هاىلکه و سوخته استخوان

 جوست.انتقام

  



 

 
 

54 

 6 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
  

 اسماعیل خویی
 

 
 دیدن به چشمِ بیزاری

 برای سبولی

 

 آذرخش 

 چادرِ سیاهِ ابر را دراند؛

اشوز پس  

 تُندر،

  از کجای آسمانِ تیره،

ی تُفنگِ ناپدیدِ خویش را چکاند وماشه    

     انفجارِ ناگهان

عزا سیاه پوش رازاغِ بی  

    ز شاخِ نارون پراند؛

اشوز پس  

کند:ندبار میتُندبار کرد آنچه تُ  

ی اتاقِ خویش،سپس که گُربه را ببینم از دریچه زآن  

ی چمن،در میانه  

 کز هراسِ تر شدن،

کند!با چه سرعتی فرار می  

 

 حیرتا!

 من ندانم آن دم از چه رو

،67یادِ سالِ   

 یادِ خشکسال و زلزله،

دی، یادِ شورش و شعارهای جان به لب رسیدگانِ  

 نیز یادِ دخترانِ انقالب،

 همزمان همه،

ام گذشت؛بر دل  

 وز پسِ کم از دمی

«مقامِ رهبری»ی چهره  

ام آشکار گشت.پیشِ چشم  

 

اش که،دیدم  

   زیرِ تُندبار،

در آن فضای تار، گوییا که گُربه را،  

 با سگ اشتباه کرده است؛

 وَ از او که نه،

   ز وحشتِ نجس شدن،

کند:فرار می      

 با شتابی آنچنان که،در گریختن،

 دراکوالی خون مکیده هم به گَردِ او نمی رسد!

    

عبا به دوش او ناگهان،   

 بالِ بوف 

شود:و صدای او صدای زاغ می  

کند!سمان و قار قار میآپَرَد به سوی می  

 

همان ز دور، من،  

کنم؛نگاه می «مقامِ رهبری»به  

 و آنچنان که گوییا

رادستی از درون م  

 قلقلک دهد،

کنم!قاه قاه می  

 

 بیدرکجای لندن ،1397سوم فروردین 

 

 

 دل ام گرفته ست

 

ی این شامگاهِ تر از آسمانِ ابریام گرفتهدل

ست؛زمستانی  

آید:نمی ام... نه،و گریه  

ست،توفانی ی من،در فضای سینه چرا که،گرچه هوا،  

ستایهمیشه بُغضِ گره خورده  

ام،در گلوگاه      

گاهرا هیچ اش،مُشتِ دُرُشت که مُشت،  

گشاید.نمی  
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برمو رشگ می  

 به دخترم:

 که دیدنِ نخستین تصویر از فیلمی کوتاه،

ست،غم نگارِ زندگی ی کودکی خیابانی که  

بَرَد ،وَ قصّه گوی غمگِنِ رنجی که می  

 همین نه تنها آه،

آورد؛که اشگِ او را هم درمی  

س بسیار کمتر دردانگیزهای از این بدر زمینه وَ،  

                                          نیز،

 برای او،

ی این شامگاه زمستانی،چون آسمانِ ابری  

 گریستن به همین آسانی ست!

 

برموَ رشگ می  

ی این شامگاهِ زمستانی نیز:به آسمانِ ابری  

ی او باز به سینه چون سحر، که روشن است که دل،

شود:می  

ست.اش بارانیین که هوایبرای ا  

 ببین:

شود.خامُش و سرمای شامگاه دارد تر میماللِ   

گویندو می  

شود.که شب از این هم سردتر می  

ام،ولی همین که اتاق  

  با گرمای پوست نوازش،

    پناهگاهِ من است،

کند:شریر و ناکس و شادم می  

،ی پُشتام به تیرهر چه چندشِ ناگاه ولرزشِ جانکاهیاگ  

 به یادم آرَد باز

کند!ارد یادم میکه مرگ د  

  

 بیدرکجای لندن ،1397نهم فروردین 

 

 

 
 

 گودال
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 میرزاآقا عسگری مانی

 
 صادق هدایت

  
 ن صادق هدایت نیستمم

 که خود را در اندوه بپیچم،

 در آغوش جناب مرگ بخوابم

 هایم را ارمغان پرالشز کنم.و ناگفته

 گذشت آن دوره!

  
 باد یگرده روی نیستم هم پر

 ای گم شده باشم.که نشانی از پرنده

  
 نیستم« انتحاری»ت یک درهیأ مرگ من

 که سیاهی درونم را در وسط روشنایی بترکانم.

  
 ای تشنهبارانم در جستجوی ریشه یچکه

 ای چشم به راه دلبندی شفافریشه

 که از میان ابر به دیدارم بیاید.

 ن انبردستای هستم در دهاواژه

 که قرچ و قروچ میکند

 ایستد.اما از آواز نمی

  
 ام، نه والیتی دارمفقیه نه

 نه پادشاهم نه سرزمینی دارم

 کهن-ام از آن درخت جوانهمین تراشه

 جوان –بر همین سرزمین کهن 

 ای این فقیه، آن پادشاه!پ در رفته فرو

  
 هاای هستم در انبوه تراشهتراشه

 جوان -از آن درخت کهن

 بر این زمین یا سرزمین یا زمین پیر

 امکه در گلوی خدایان گیر کرده

  
 من در هیچ میهنی نیست یخانه

 .است من رؤیای در           

 من در دفتر شما نه رؤیای

 در دهان گرم شماست.

  
 اما

 روز را از دور خود گشودم، یپارچه که اکنون

 امدیدم در اتاقم دراز کشیده

 ابر مرگ یدر افشره

 رو به پرالشز

 ام صادق هدایت شده!و نام

 دارم:هرچه بانگ برمی

 من صادق هدایت نیستم،

 کسی نمی پذیرد!

 اما...آری درست دریافتید...!

 ام بر ویرانۀ شمامن بوف کوری نشسته

 بر شمای ویران!

 

 
بدون عنوان
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 محمود فلکی

 

 راهی دیگر

 رفتممن به راه خود می

 ؤیا، پشت سرهای رو پاره

 زدندهای دیگر سوسو مییهدر دو سوی سو

 .رفتمو من به راه خود می

 

 آوازی خوشالشخورها

 های ستمی کهنسالاز گردنه

 ام روان بودنددر پی

 دیدم های رؤیاهای بی سر را میپاره

 که در خاک

 گشتند.در پیِ چیزی شبیه هیچ می 

 به سمت حقیقتی گنگ پیچیدم 

 ودکه شکل غروب ب

 ام نداشت.شدهشباهتی به رؤیاهای قربانیو هیچ 

 ه سمت واقعیت پیچیدمب

 خودم را دیدم در سمت نادانی 

 کردهای ستم را آباد میکه گردنه

 خودم را دیدم

 م رایهایاالشخور رؤ 

 کردکه بیهوده خودم را تکرار می

 .خودم را می دزدید

 از جانبِ سرخِ گذشته از خودم باال رفتم

 ی آینده خودم را تماشا کنمینهتا در آ

 شبیه خودم نبودم

 چیزی از جانبِ آبی مرا دربرگرفت

 من بود دیگرِ شکل واقعیتِ

 :یگری ببینمدتوانستم در نگاه خودم را می

 وحشتی خردسال

 کردی درون مرا رسوا میچهره

 دیگر به راه خود نرفتم

 برنگشتم

 دیگر در پیش گرفتم. یراه

 2016ژوئن  -هامبورگ

ان. نویس، منتقد و پژوهشگر مقیم آلمشاعر، داستان محمود فلکی

رامسر، ( 1951) 1330دکتر محمود فلکی متولد اول خرداد 

 و «فردوسی» ٔ  با چاپ شعر در مجله 1351اش را در فعالیت ادبی

 ابداریکت و شیمی هایرشته در ایران، در. کرد آغاز «نگین» سپس

 در. دبو کتابدار و تهران در زادآ دانشگاه ویراستار و کرد تحصیل

به آلمان مهاجرت کرد. در آلمان، در ( 1983) 1362 سال

و  (Germanistik) «یزبان و ادبیات آلمان»های رشته

ش را در تحصیل کرده است. او دکترای (Iranistik) شناسیایران

ها در دانشگاه هامبورگ گرفت. موضوع رساله دکترا: همین رشته

 «نیدرک یا کژفهمی متقابل فرهنگ آلمانی و ایرا گوته و حافظ:»

های شعر، داستان و نقد و پژوهش را فعالیتِ ادبی فلکی پهنه

نتشر شده است. چند کتاب از او م 22گیرد، که تاکنون دربرمی

های اوبه زبان آلمانی و های کوتاه و رمانمجموعه شعر و داستان

اند. و کردی منتشر شدههایش به انگلیسی و سوئدی ای از شعرپاره

ر ددر آلمان با استقبال خوبی مواجه شده و « هاسایه»ترجمه رمان 

  .مدت کوتاه چند ماهه به چاپ دوم رسیده است

)گاهنامه « سنجش»سردبیر  1378و  1376فلکی بین سالهای 

  .نقد و تئوری ادبی و بررسی کتاب در آلمان( بوده است
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 رضا مقصدی

 

 
"ترش"ردیبهشت ِ ا  

 
 یک کوچه ی خلوت

 یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران
.ستهدی با حوصله، ما را فراخوانیک کوچه  

 
!بردار -ادمانش -برخیزوُ چتر ِ روشنت را   

.، سخن گفتیمشاید که از فردای ِ فروردین  
"رشت"یا شاید از اردیبهشت ِ   

.، گفتیمبا رستخیز ِ آن چمن  

 
ست ، سرزندهتا جان ِ ما اینگونه  

.ستآن کوچه ، فرخنده  

 

 

 

 
 شادی ِ عشاق

 
  اثر آیدین آغداشلونقاشی                            

! باز به میدان در آ   
! ِ افروخته ای دل   
ی این باغ راخند ه  
! کنان، کف بزنرقص  

  
! باز بر افراز، سر  

ی ِ عشاق راشاد  
! با همگان، دف بزن   
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 مجید نفیسی

 
 

 اذانِ عُرفی 
 

 خدا زوری نیست 

 خدا زوری نیست 

 زوری نیست بردنِ نام خدا. 

 

 ام از نیایش بامدادیِ مدارس خسته

 ام از نماز نیمروزیِ ادارات خسته

 های نماز جمعه ام از خطبهخسته

 های خیابانی ام از امر و نهیخسته

 ام از توسری، تازیانه، سنگسار خسته

 دنِ مسجد ام از مجلسی شخسته

 ام از مسجدی شدنِ مجلس. خسته

 

 خوشا جداییِ دین و دولت 

 دینی دین و بی خوشا آزادیِ

 خوشا نادینی: نظامِ عرفی*. 

 

 خدا زوری نیست 

 ناخدا زوری نیست 

 دینی. زوری نیست دین و بی

 چنین گفت بانگویِ* نادینی: 

 شاعرِ عرفی. 

 2012اوت  17  

 .سکوالریسم -*

سمیرم پائین به آن  از "پوده"یا موذن. در روستای گو بانگ -*

  گویند. "بُنگو"
 
 
 

  عمامه

 
 ای دستار! 

 چه کسی ترا 
 بر سر او گذاشت؟ 

 
 یک تکه پارچه 

 بیش نیستی 
 و با این همه، او 

 والیتِ خود را 
 در تو می بیند. 

 
 من ترا 

 از سر او برخواهم داشت 
 و به مادران داغدار خواهم داد 

گهایشان را پاک کنند. تا اش  
 

 قرآن خانوادگی
 

  به سنگسار سکینه محمدی آشتیانیپس از شنیدن خبر محکومیت 

 

 پدرم در کودکی 

 سی جزء قرآن را از بر کرده بود

 و هر بامداد در اتاق خواب 

 گذاشت آن را سر رَحل می

 خواند.و همراه با مادرم می

 

 هامن از اتاق بچه

 دادم ا گوش میی دلنشین آنهبه زمزمه

 دیدم و پیامبری تنها را می

 که با شوالیی بر دوش 

 ی غار حرا ایستاده بود در آستانه

 خواند هایی موزون را زیر لب میو سوره

 شد:که هر یک با سوگندی زیبا آغاز می

 قسم به ماه و خورشید 

 انجیربن و زیتون،

 قسم به کتاب و قلم

 ی صبح.ندهمو اسبان د

 دانستم که او وز نمیاما من هن

 چون قانونگذاری حکمران 

 آیداز کوه به شهر می

 و از مکه به مدینه، 
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  "عهد عتیق"تا به سنت 

 زنان نافرمان را سنگسار کند

 جوانان از دین برگشته را 

 ها به دار آویزددر گذرگاه

 و آوای تالوت قرآن را 

 با فریاد غزوات 

 ی تعزیرات درهم آمیزد.و ناله

 

 وس پدر افس

 حافظه مُرد بی

 و دستی تاریخ مرگش را 

 مان نوشت. بر پشت قرآن خانه

  2010اوت  19

 

 مسجد محله
 

 در محله ی ما مسجدکی بود 

 که گنبد داشت اما مناره نداشت

پنداشتم و من در کودکی می  

 در آنجا بود که علی ضربت خورد.

 

گوی نماز بانگ  

رو و خپلی بود فراش خنده  

و مو و دست و پای حنابسته با ریش   

 که شَست بزرگ پای راستش 

اش بیرون زده بود.همیشه از کفش پاره  

 

شدم من هر بامداد بیدار می  

 با انکراالصوات او از بام مسجد 

اندیشیدم و به پسرانی می  

لرزیدند که از سرما می  

کرده های قیو با چشم  

های مسی و کاسه  

تند گذشاز برابر مسجد خالی می  

پزی سر کوچه تا از کله  

 مغز و زبان و گوش و بناگوش بگیرند.

 

 انقالب به مسجد 

ی بلند داد دو مناره  

هابا بلندگوهایی در گلدسته  

کردند.که شبانه روز کار می  

داران تفنگ به دوشمسجد پر شد از ریش  

ایستادند سرهایی که در صف میو چادربه  

را ی ماهانه ی خود تا کارت جیره  

 پایین منبر یا کنار محراب 

 از پیشنماز دولتی بگیرند. 

رو خبری نبود گوی خندهاما از اذان  

پز محله گرفته بودو جایش را پسر کله  

های مسجد می نشست که در یکی از مناره  

گرفت.و محله را زیر نظر می  

 

 من از آن پس با شنیدن اذان 

گرفتم های خود را میگوش  

شدم ابر مسجد رد نمیو دیگر از بر  

 مبادا که جوانان ریشو 

 بر سرم بریزند 

 و مرا در شبستان مسجد 

 به قناره کِشند

های آلوده شان را و دست  

 در آبدستخانه بشویند 

آنکه از خود بپرسند:بی  

را  "کافر حربی"آیا رواست که خون   

 بر صحن مسجد محله فرو ریخت؟

 

  2010سپتامبر  16
 

 روزه 
 

 مادر! 
 از من خواستی 

 که نیت کنم 
 و این رمضان روزه بگیرم. 

 
 سحرخیزی با خانواده، زیباست

 و روزه گشایی با خرما، شیرین ست. 
 

 اما در سرزمینی 
 که دین  

 برچسب جنایتهای دولتی ست،
 مرا ببخش مادر، 

 روزه خواری از روزه داری 
 پُرمعناتر می نماید.

 
  2014ژوئیه  14
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 مال یا آدم؟ 
 

الیِ سیادستاری در کودکیم م  
 سر میز شامِ عروسی خواهرم 

 قابِ مرغ را در هوا قاپید 
 پیش خود گذاشت و گفت: 

  "ما سیدها که مرغی هستیم."
 

 آیا همو نبود که در جوانیم 
 انقالبِ ما را ربود 

 و چندصدایی را خاموش کرد
 تا والیتِ خونین خود را بسازد؟ 

 
گامی ها از این همه نابهنعقربه  

شورند. ها میبر ساعت  
 دور نیست آن زمان 

 که انحصارِ مالیان براُفتد
 آدمیت به سفره بازگردد

 و هر کس از سینیِ فراوانی
 سهمی برابر بگیرد. 

 
 نومید مباش دوست من!

اند: از قدیم گفته  
مال شدن چه آسان "  

  "آدم شدن چه دشوار.
 

2014ژوئیه  1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ر باغدختر د

 

 
 غم
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 اسماعیل نوری عالء
 

 
 خورشیدی برای تو

  
 اعتبار جهان به غفلت آدمی ست

 و استواری کوه از شکیبائی ِ خاک
 و من که پرسه زنان از میان کتاب های شما می گذرم

 به این ایمان رسیده ام
 که هنوز

 فقط باید به تیک تاک دل گوش کرد و
 .به پیمان عمر وفادار بود

  
ان خورشیدم را بر ترازو نهاده اند وعطار  

 به تراشهء زعفرانش می سنجند
 من اما گیج هیچ عطری نخواهم شد
.و خورشیدم را برای تو خواهم آورد  

  
 مگر من قطار غافلم

 که از ایستگاه های منتظر
 خوابزده بگذرم؟

 مگر من تندر بی شکیبم
 که بر آسمان قدیمی

 به جشن ثانیه ها دل خوش کنم؟
  

!نه  
 منطق عطر گیرائی است و من

.مشامم را از رایحهء تو پر کرده ام  
  

 جهاندیدگان سزاوار حسرتم می دانند و
 برآنند که هیچگاه قوانین بازارشان را نخواهم دانست

 من، خورشیدم را، در نهانگاه جیب به مشت می فشارم و
.سینهء تو نشانهء من است  

  
 ببین که آسمان بوی زعفران گرفته

ستون های بازار را مخمل پوش کرده نور،  
 و من به کوچه در آمده ام

 تا خورشیدم را
 ـ آویخته به تکه نخی ـ

.به سوی تو پرواز دهم  
                 1368  

  
 ترانه و تیغ

  
 دزدانه از نردبام سال ها فراز آمدیم

 و در فراخنای ِ بام آفتابی
 پنداشتیم که آسمان

 مزرعهء مهربان همسایه است
  

 لکه ابری از دامن کوه برآمد
 لمحه ای بر فراز خانه مکث کرد

 و ناگهان باران ِ تیغ بارید
  

 به سالی از این دست
 که در کوچه هاش

 ولگردان به خریداری ِ بخت آمده اند،
 به فصلی اینگونه
 که بر آسمانش

 جنازهء خورشید بر شاخهء ستارگان آویخته،
 به روزی چنین

 که در انتظار شام
نار سفره خوابش برده،ک  
 ما

 برای روزهای کودتا و انقالب
 آرزو وشکست

 رستاخیز و تالفی
 ترانه می سرائیم

 برای دو چشم خونزده)
 یک سینهء شکسته
 (و ده ناخن کشیده 

  
 به فصلی اینگونه

 که آسمانش خالکوبی ِ مردانی سودائی ست،
 به روزی چنین دهان شکسته

رت شعارکه حس                          
 بر آن حک شده                                    

 ما
 برای هر وعده

 ترانه ای
    .در خورجین داریم
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 انسنزبرگهانس ماگنوس 

 
 

 برگردان: مهدی استعدادی شاد
 

 جهت ترک عادت
 

 این نازنین بواقع خیلی حساسه، طفلکی بیچاره.

 یک نگاه از سر حسادت، یک جواب رد و نه شنفتن

 ک کمی دردسر، یکهو بهم میریزهی

 ولی همه اینا، واسه من، 

 هیچ اشکالی نداره

 ولی او نازنین

 در مقابل مشکالت شکستنی ست.

  
 تا یه چیزی میشه خاطرش مکدره،

 گالیه میکنه و در معرض سردرد و دستخوش میگرنه

 گاه به گاه، تلخ میشه و ترش میکنه

 خودشو میزنه به کری، به اللی

 شه و نقش ناشناسا رو بازی میکنه.بیزار می

  
 اشآره، این نق زدنای همیشگی

 عصبانیم میکنه.

 اما چاره چیه؟

 ما، یعنی من و روانم 

 جدا شدنی نیستیم

 تا مرگ طالق مون بده.

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

 باغ شیراز



 

 
 

64 

 6 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالءاسماعیل نوری

 مصاحبه
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 فارسی "شعر مهاجر"ی حال و آینده

 
 

ست قابل بحث. ایج از کشور خود مقولهشعر فارسی در خار
که از آن پرداخته  هاییگوشهبه  ،خوانیدای که میمصاحبه

ی بحث. با سپاس از آقای گشا برای ادامهخواندنی است و راه
مید ااین  دند و بهآن را با بازبینی در اختیار ما قرار دا که عالءنوری

 ام یابد.دو "آوای تبعید"های دیگر که این موضوع در شماره
 

 اسد گرامی

خسته نباشید. چه پر و پیمان است این فصلنامه؛ هم سرشار از عطر  

 رفی کهوار بآای از زنده ماندن در زیر نشانه نوستالژیک دورانی که سرآمده و هم

 مهین هاسن و سال بر موهامان نشانده است. خوشحالم که نام مرا هم در کنار 

 ها را دارم. آرزوی بهترین ای. برایتبردهاسم شریف و کوشنده از یاد ن

ء بیست سال پیش ضمناً، دیدار حاصل کارت مرا به یاد یک مصاحبه 

همیت اکنم هنوز هم توجه به مضامین مندرج در آن دارای انداخت که فکر می

 گذارم.ات میاز آن را همیجا برای اطالع ایاست. نسخهء ویراستاری شده

 با مهر و دوستی 

 عال نوری 
 1396شهریور ماه  4دنور  

  

*** 

 ی آنفارسی، حال و آینده «شعر مهاجر»
شعر » مخصوصیشماره ،«شناخت»های دفتر پرسشبهپاسخی

  «مهاجر فارسی 
ار به کوشش منوچهر سلیمی و پیمان وهاب زاده )شماره پنجم، به

1377/1998 )  
 

 پرسش ها:

ن ایرانى و آیا پس از جابجایى بسیارى از شاعرا  - 

 ارججایگزینى آنان در سرزمین هاى دیگر، شعر معاصر ایران در خ

 از کشور دستخوش تغییر و دگرگشت شده است؟

آیا مى توان از پدیده ى تازه اى به نام شعر مهاجرت با  - 

 اطمینان سخن گفت؟

اگر چنین است راستاها و ویژگى هاى شعر مهاجرت  - 

 کدامند؟

ا کلیت شعر معاصر ایران را چگونه رابطهء این پدیده ب - 

 مى بینید؟
 
 
  شعر تبعیدی یا شعر مهاجر؟

برای « شعر مهاجر»از نظر من، اینکه شما از اصطالح  

 .ستاید اقدامی درست و اساسیطرح بحث حاضر استفاده کرده

بعد از  های جاری پیرامون شعرِتاکنون همواره در بحث 

« شعر تبعیدی»و « ر داخل کشورشع»غلبه با دو اصطالح  ،انقالب

تعبیر نسبتاً جدیدی به حساب « شعر مهاجر»بوده است و اصطالح 

 آید.می

شعر »و « شعر تبعیدی»با این همه، مطرح شدن دو نام  

های جاری به عنوان دو ، هر چند که اکثراً در بحث«مهاجر

گر نشوند، واقعاً نشااصطالح قابل تبدیل به هم به کار گرفته می

ر دوجود دو نوع شعر فارسی در بیرون از مرزهای ایران است و، 

 های این دو نوع شعر مطالب زیادی را درنتیجه، توجه به تفاوت

کند. برخی مالحظات را به اختصار مورد موضوع بحث ما روشن می

 :کنمتمام در اینجا ذکر می
 داخل »ست متعلق به شعری« یشعر تبعید» الف: 

 ه است.به لحاظ سیاسی، به خارج از کشور آمدو موقتاً،  ،که «کشور

یعنی، موقتی بودن حضورش در خارج از کشور اصل هویت آن 

ی شاعر به خارج از ست که با ارادهشعری« مهاجر»است. اما شعر 

در  ورشکشور آمده تا در اینجا بماند و، در نتیجه، دائمی بودن حض

 .یت آن استبیرون از مرزهای ایران معرف واقع
 به لحاظ همین ماهیت، شعر تبعیدی همواره با بند  ب: 

 در نافی ذهنی به داخل کشور و مسائل آن وابسته است و، اگر چه

ل خارج حضوری عینی و فیزیکی دارد اما، ذهناً همچنان در داخ

ی واسطهبرد. شعر مهاجرت اما بند ناف توجه بیکشور به سر می

ی داخل کشور بریده است و خیال یکیخویش را با موجودیت فیز

 ی شعرهایی که در خارج ازاستقالل دارد. نگاهی سریع به درونه

دهد که این تفکیک کار چندان رسند نشان میایران به چاپ می

 .ای نیستپیچیده
 مخاطب شعر تبعید مردم داخل کشور و تبعیدیان  پ: 

ی نه به مخاطب اند. یعنی این شعر نه به مکان زیست شاعر وخارج

و برای مخاطب  ،که با مسائل اینجایی درگیر است کاری دارد

ها و مسائل آنان ساخته داخلی و تبعیدی و با توجه به خواست

ن چه در ایرا ،زبانانی فارسیشود. مخاطب شعر مهاجر اما همهمی

 .است ،و چه در هر کجای جهان که باشند
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ن زندگی خارج از کوشد تا در جریاشاعر تبعیدی می ت: 

ی محیط کند، با مسائل روزمرهکشور حل نشود؛ اگر بتواند کار نمی

جر . شاعر مهاسر و کار ندارد، فکر و ذکرش ایران و مسائل آن است

 گیرد، زندگی به راهاما آمده است که بماند و حل شود. کار می

ی خود اندازد، و نسبت به جریانات محیط زیست بالفاصلهمی

 دهد.نشان می حساسیت
 کوشد از راه دور در متن شاعر تبعیدی، که می ث: 

ی وطن خود حضور داشته حوادث اجتماعی و فرهنگی و سیاسی

ی شرایط ناهنجار سیاسی ی برقراریباشد، با گذشت زمان و ادامه

 ودر داخل کشور، رفته رفته با مصالح کار خود ارتباطی ذهنی 

شود و ارج میواقعیت عینی خکند، شعرش از تجریدی پیدا می

گردد. او، از یک سو، نوعی ناهمزمانی معنوی بر کارش حاکم می

ی اطراف خویش است و، از سوی ی عینیاسیر حوادث و زندگی

ی حواس خود را کوشد تا به آنها اعتنایی نکرده و همهدیگر، می

ن معطوف زندگی و وقایع داخل کشور کند. شاعر مهاجر اما امکا

 ی کار خویش را محفوظ بدارد.ی عینیدارد که زمینه آن را
  
 کنم که شما نیز با اشراف به این پس، چنین فرض می 

« شعر مهاجر»خود از اصطالح  پرسش هایتفاوت ماهوی، در 

اید. یعنی، پرسش شما شامل مثالً شعر و کار استفاده کرده

و « یدکانون نویسندگان در تبع»شان در  شاعرانی که بیشترین

 شود. اند نمیگرد آمده« انجمن قلم در تبعید»

 ،چه بسا ،گویدشاعر مهاجری که به زبان فارسی شعر می 

اکنون دیگر حتی تابعیت خود را هم عوض کرده باشد و دیگر 

حسوب موی اتریشی یا استرالیایی یا کانادایی یا شیلیایی و یا فرانس

 شود.

کنم می در همین ارتباط است حتی که من فکر 

های  باید در اساسنامه« در تبعید»گردانندگان نهادهایی با پسوند 

ز را نی «ایرانی غیر»زبان  خود شرایط عضویت نویسندگان فارسی

 بگنجانند و یا حتی چنین عضویتی را ممنوع سازند. 

توانم بیافزایم که اگر در جستجوی می ،به همین منوال 

ی گذشته شده در یکی دو دهه مشخصاتی برای شعر مهاجر آفریده

معنی خواهد بود که این مشخصات را در شعر شاعرانی باشیم، بی

؛ چرا که تنها و دانند جستجو کنیممی« تبعیدی»که خود را 

ی در خارج از کشور ساخته شدن شعر این شاعران ترین نشانهمهم

ست که آنان به یاد وطن دوردست یا از ایهمان ضجه و مویه

اندازند و، در غیر این صورت، هنوز و رفته به راه میدست 

ی همچنان، و در خواب و بیداری، در جستجوی موجودیت فیزیکی

 ی خویشند. های زادگاه در دوردست نشستهکوچهکوچه و پس

ینگونه شاعران اگر از محل جدید زندگی خود نیز سخنی  

؛ اینجا را زننده استگویند محتوای سخنشان صرفاً منفی و پسمی

یابند که همه هویتی میتعلیق و بی ناکجایدوست ندارند، آن را 

. یعنی، آور استچیزش نسبت به همه چیز وطن بد و ناخرسندی

که از نظر  -را « شعر تبعید»خواهم بگویم، تا زمانی که حساب می

جدا « شعر مهاجر»از حساب  -ترند ش سرشناسا عددی شاعران

ی مشخصات شعری که یم راهی به سوی بررسیتواننکنیم، نمی

زنی نسبت ی خارج کشور است از یک سو و گمانهمحصول واقعی

 .ی آن، از سوی دیگر، پیدا کنیمبه آینده
  
 فاصله بگویم که البته و اما داشتن پرسش و همینجا بی 

پاسخ با وطنی که پشت سر گذاشته شده مختص شاعران تبعیدی 

رسش پاگر نیک بنگریم، شاعران تبعیدی اساساً نیست و، در واقع، 

چرا که  ؛فرهنگی با زادگاه خویش ندارند/  و پاسخی فلسفی

 دینی خویش با آن را هرگز در معرض تهدیدی بنیارابطه

این رابطه و رسیدگی به  بینند که، بر اثر آن، به بازنگرینمی

 ی هویت خود بپردازند. مسئله

و ذهنی نیز در واقع و این پرسش و پاسخ عاطفی  

ه کرا چمنحصراً در قلمرو و در دستور کار شاعر مهاجر قرار دارد. 

، شاعر مهاجر آمده است تا، یا تصمیم گرفته است که، برنگردد

ی جدید حل شود و، در نتیجه، با هزار و یک بماند و در جامعه

 ی بنیادی دست به گریبان است. دلهره و پرسش اساسی و مسئله

یکی از مشخصات شعر مهاجر وجود  ،، اتفاقاًیعنی 

ست که در خاکی گفتگویی دائمی بین شاعر مهاجر و آن خویشتنی

ی خود را به دست آورده است. شاعر مهاجر دیگر هویت فرهنگی

اکنون، داوطلبانه، همین خویشتن و هویت را در معرض توفان 

اطفی، ای عمهاجرت قرار داده است و از این تقابل صورت مسئله

ست اخالقی، فلسفی، و فرهنگی ساخته است که ناچار است با آن د

 به گریبان شود.
 
  تعریف شعر به عنوان یک وجه تفاوت

هر شعر مهاجری از لحاظ تئوریک و معنوی نیز  

شود. یعنی، شعر از لحاظ تعریف نیز دستخوش تغییری عظیم می

یل نیز ست و به همین دلدر جریان مهاجرت دستخوش دگرگونی

ی شعر ی بحث دربارههست که ناگزیرم در اینجا و پیش از ادامه

مهاجر، به برخی مالحظات در مورد ماهیت شعر بپردازم تا 

ی شعر، شعر فارسی، شعر ی عمومیدیدگاهی که از آن بر منظره

ی این سطور پوشیده کنم بر خوانندهمهاجر و شعر تبعیدی نگاه می

 نماند.
  

ابطه با زبان، یا شعر فارسی در ارتباط با شعر در ر الف: 

: یکی آن که زبان فارسی، به دو صورت قابل تعریف و شناخت است

شعر »و یکی آن که معتقد باشیم « ستشعر هنری زبانی»بگوییم 

 «.شودهنری است که در زبان بیان می
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به اعتقاد من، اگر تاریخ شعر فارسی را از منظر این  

 1340ی اه کنیم خواهیم دید که تا آغاز دههتفکیک تئوریک نگ

ا راه همواره تسلط و توفق با تعریف نخست بوده است و همین امر ر

آوران و بحرپیمایان در بازان و وزنبر تاخت و تاز سخنوران و زبان

 .ی شعر فارسی گشوده استعرصه

سازی )که خود در آوری و موزونتسلط عامل زبان 

شود( چنان بوده ساز آن میگنجد یا زمینهمیآوری ی زبانمقوله

ن است که، تا پیش از این دهه، نه شاعران کالسیک و نه شاعرا

اند، از آن عدول اند، یا جرأت نکردهنوآور ما هیچ کدام نتوانسته

ه شاعر اگر چه از این قیود ب کنند. نتیجه چه بوده است؟ مولوی

ا کل چه ب نیمای نوآور اگر ؛جان آمده اما آنها را رعایت کرده است

ی زبان فارسی درافتاده اما دل عدول از وزن را سنت شاعری

؛ و آنگاه شاگردان او، مهدی اخوان ثالث و احمد نداشته است

ای در خدمت همان تصور کالسیک از شاملو، هر یک به گونه

آوری( قرار مفهوم شعر )به عنوان منزلگاه سخنوری و زبان

ر و ه ،جهایی بسا فاخرتر از زبان نیما یوشیو با زبانهر د ؛اندگرفته

 : یک به عنوان نمودی نو از تصوری کهن

ی موزون را در بازیآوری و زباناخوان مرزهای زبان - 

 ه غایت کشاندهی شعر نوی نیمایی بحوزه

و احمد شاملو، که با جسارتی بزرگ از وزن و بحربازی  - 

ه دیگر رهنمون شد نثور را به غایتیی مآوریمألوف تن زده، زبان

 .است

است که، هم  1340ی بدینسان، به نظر من، تنها در دهه 

ی زبان موزون و هم در قلمرو زبان منثور، شاعران به در حوزه

ی زبان توجه کرده و از اصل کهن کارکردهای ساختاری

تزئین »و استفاده از « آفرینیآفرینی به خاطر زبانزبان»

 کنند.ی زبانی عدول میهای بیهوده«کاری

در این مورد نه تنها باید به نقش راهگشای فروغ فرخزاد،  

ا از م رسهراب سپهری و یداهلل رویایی اشاره کرد بلکه باید سهم مه

تر شاعران آن دهه، یعنی کسانی همچون محمدعلی آن نسل جوان

در ی آن شاعرانی که اکنون سپانلو و احمدرضا احمدی و همه

 شوند دانست.بندی میرده« شعر حجم»و « شعر موج نو»ی حوزه

ها بر مبنای نگاهی تازه به کارکرد زبان در ی اینکار همه 

ل . در کار آنان زبان به سوی حل شدن در کشعر استوار بوده است

وی شعر و رسیدن به شفافیت اثرگذار دکالماسیون طبیعی )که آرز

 ت.نیما بود( حرکت کرده اس

 50ی متأسفانه، اوضاع اسفبار سیاسی در دههالبته و اما،  

این جریان را برای  60ی گرا در دههو آنگاه حدوث انقالبی واپس

 .بیست سالی متوقف ساخته است

 
 سال اخیر را دورانِ از سرگرفته شدن  15شاید بتوان ب:  

 ی شعر و رسیدن به تعریف امروزینجریان بریدن از تعریف سنتی

. در این ی نقش زبان در ساختار شعر( دانستآن )الاقل در حوزه

های اساسی مدت است که ما دیگرباره شاهد جان گرفتن بحث

 ی شعر فارسی هستیم.ی شعر و آیندهدرباره

ی طبیعی پیش از آن، حتی اگر حکومت مالیان را نتیجه 

انیم، باز ی قبل از انقالب نددو دهه اجتماعی/  های سیاسیفرگشت

های بیست ای که در دل جریانتوانیم منکر تمایل عمدهنمی

ی جریان خود انقالب، برای ی قبل از انقالب، و سپس در طیساله

ی غربی خودی»بازگشت به سنت و رسیدن به یک هویت مثالً 

وجود داشت بشویم. این تمایل عمده موجب آن گشته « نشده

گیر عمل کند و، طبعاً، ورتی فرابه ص« بازگشت»است که جریان 

 ی نگرش سنتی به شعر و به زبان، به عنوان عنصرتسلط دیگرباره

 ه همراه آورد.ی شعر، را با خود باصلی

 میلیون ایرانی 1ر5اما حدوث انقالب و خروج بیش از  

بین دو نوع  باسواد از ایران موجب آن گشته است که جدایی

 تقلز بیشتر به خارج از ایران مننگرش به ماهیت تئوریک شعر نی

شده و کمتر در داخل کشور رشد کند: فشار برای بازگشت به 

سنت در خارج از کشور کمتر وجود داشته است و یا اگر وجود 

یر ناپذداشته نتوانسته است به دالیل بسیار به صورت امری اجتناب

 عمل کند.

شود که تر میاین نکته به خصوص زمانی مشخص 

ی مهم عدول از سنت یم شعر تبعیدی از این مشخصهبینمی

خل چندان به طور جدی برخوردار نیست و، به موازات جریانات دا

 / است و میزان غزل« بازگشت»ی کشور، دستخوش روند گسترده

شود کمتر از ای که از جانب شاعران تبعیدی صادر میقصیده

که  دالیل است ی این. باری، به همهتولیدات داخل کشور نیست

گویم شعر مهاجرت به طور طبیعی به تعریف غیرسنتی شعر می

 تمایل بیشتری دارد.
  
  مشخصات شعر مهاجر 

مبحث شعر  الزم استبرای شروع کار  در این مورد، و 

ی مهاجر را در دو ساحت بررسی کرد: یکی هویت نظری و عمومی

 جر.ی مهاشعر مهاجر و، دیگری، مشخصات خاص شعر فارسی
 شعر مهاجر را باید در  واضح است که هویت نظری الف:  

طبیعت مهاجر آن جستجو کرد. به عبارت دیگر، شعری که از 

 زادگاه خویش خارج شده و در معرض توفان مهاجرت قرار گرفته

 ی تنازع بقا و سپس بر اساساست ابتدا، بنا بر قانون داروینی

 شود.یر می توطن، دستخوش تغییقوانین طبیعی

بنابراین، بدون شناختن شرایط محیطی این شعر،  

. یعنی، تغییر و جدا ی آن ممکن نیستشناخت تغییرات و آینده

های زادگاهی صرفاً مختص شعر فارسی و مهاجران شدن از شکل

. این تغییر برای هر شعری که به مهاجرت زبان نیستفارسی

ترین یر باشیم مهمست اگر ناگزآید و طبیعیکشیده شود پیش می
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ی شاعر مهاجر مورد استفاده «زبان»ی تغییر را در همان حوزه

 .جستجو کنیم

 نکته در این است که، برخالف شاعران بومی و تبعیدی، 

آوری نیست که دل به های زبانشاعر مهاجر به خاطر وسوسه

 سپارد بلکه، برعکس، تغییرات ناشی ازمتغیر شدن زبان شعرش می

بازی خارج کرده و ی زبانبه طور مستمر او را از حوزهمهاجرت 

 کنند.ی طبیعی و کارکردی از زبان را بر او تحمیل میاستفاده

ی در عین حال، زندگی در محیط جدید از دو سو درونه 

ها و تماشاهای دهد. از یک سو تجربهشعر مهاجر را تغییر می

یگر، دو، از سوی  سازندی شعرش را متغیر میی تازه محتوازندگی

های موطن جدید نگرش شاعر را ی زبانآشنایی با مباحث شعری

 کند.به شعر خود دگرگون می

ی روند تغییر، دور شدن شعر ی طبیعییعنی، نتیجه 

ن فِرِست و نزدیک شدن آ مهاجر از نمودهای شعر سرزمین مهاجر

 است. هاجر پذیر به حال و هوای شعر موطن جدید

ر بتوانیم برای شعر نیز تعلقات ملی قائل بدینسان، اگ 

جزیی از  باشیم، آنگاه این شعر مهاجر، در سیر تحوالت خود و مآالً،

ی خود شود که وجه بیانیادبیات سرزمین مهاجرپذیر محسوب می

سازد. به همین دلیل در زبان سرزمین مهاجرفرست می همچنان را

بان زهر چند که به است که مثالً شعر استرالیا شعر استرالیاست 

زبان امریکا نیز شعری شود و شعر انگلیسیانگلیسی ساخته می

 .ملیت انگلیسی ست و نه شعری باامریکایی
 شعر فارسی مهاجر نیز گریزی ندارد جز اینکه از ب:  

 قادمسیر این تحول طبیعی بگذرد. به همین دلیل است که، به اعت

 فارسی»گر چه شعری گذشت زمان، شعر مهاجر فارسی ا من، با

شعری »توان از آن به عنوان ماند اما دیگر نمیباقی می «زبان

 نیز یاد کرد. «ایرانی

ای داشته باشد )و این ی مهاجر، اگر آیندهشعر فارسی 

امری است که در بخش دیگر این مقاله به آن خواهم پرداخت( 

 هایی جدا از مشخصات شعر آفریدهشعری خواهد بود با ویژگی

گونه که شعر تاجیکستان و افغانستان نیز ؛ همانشده در ایران

ی خویشند، در حالی که هر دو به زبان دارای مشخصات ویژه

 شوند.فارسی ساخته می

باری، عقیده دارم که اگر نگاه تئوریک ما به این شعر از  

ی کافی برخوردار باشد، گریزی جز پذیرش توانایی و گستردگی

زبان را باید، نه در که مشخصات شعر فارسی این امر نداریم

های لکه در تفاوتب ،های داخل کشورتشابهات این شعر با آفریده

 این دو جستجو کرد.

همانطور که قبالً اشاره کردم، در این لحظه از تاریخ  

گیرد، ای تقریباً بیست ساله را در بر میمهاجرت ما، که گستره

به نوع برخورد شاعر با زبان مربوط آنچه بیش از هر چیز بارز است 

های خود، زبان که شعر مهاجر، در اکثریت جلوههمین شود. می

 موزون را کنار گذاشته و در ساحت شعر منثور نیز از افراط

ی روند کند خود نشانهی شاملویی پرهیز میآورانه های زبانکاری

 .ی کار خویش استی شاعر در وجه زبانیگرایی طبیعی

ی البته ممکن است که کمرنگ شدن ترفندهای زبانی 

های شعر کالسیک، شعر نیمایی و شعر شاملویی را به ناتوانی

ین نسبت داد. ا نیز ز زبانی سخنورانه اشاعران مهاجر در استفاده

نیز شاعران  1340ی . در همان دههپیشینه نیستنوع داوری بی

بودند که قدرت  شعر موج نو و شعر حجم به این قصور متهم

ی زبان شعر خود را ندارند و گریزشان از شعر کالسیک و اداره

نیمایی و شاملویی بیشتر به علت ضعف آنهاست تا تصمیم 

شان به بازنگری در ماهیت شعر. همین ایراد اکنون در تئوریک

ه رفتخارج از کشور و از جانب شاعران تبعیدی بر شاعران مهاجر گ

 شود.می

ی سی سال اخیر نشان داده است که، اگر الزم اما تجربه 

های مداوم ها را با گذشت زمان و تمرینباشد، اینگونه توانایی

 توان به دست آورد. شاعران موج نو و شعر حجم اکنون از مرزمی

اند تا به این گونه سالگی گذشته و سی سالی فرصت داشته 50

 ؟ میزان بازگشتها بپردازند. اما حاصل کار چه بوده استتمرین

ی کالسیک و نیمایی و های شعریاین گونه شاعران به سنت

نه شاملویی بسیار اندک است و بیشترین آنان در راهی که آگاها

های ی از تجربهثاند میراپیش گرفته بودند باقی مانده و توانسته

 سال اخیر باقی بگذارند. 15خالقه و جدید را برای نسل 

های ی زیر و بمکسانی بخواهند همهبه عبارت دیگر، اگر  

ی شعر با ی رابطهی دور شدن از تعریف سنتیروند تغییر )به معنی

زبان، و نزدیگشت به تعریف جدید( را با متهم کردن شاعران 

شان  شک راهسوادی و ناآگاهی حل و فصل کنند، بیمهاجر به بی

 ید.آمیز نیز خواهند رس خطاست و، الجرم، به نتایج اشتباه

ی شعر خارج از کشور به طور طبیعی از پوسته 

های تزئینی خارج شده و آوری ی زبان موزون و زبانساختگی

رود تا به درک نوین و کارکرد مستقلی از نقش زبان در شعر می

 برسد.

های دائم همچنین، این شعر، با دور شدن از وسوسه 

ی تجل« رسازیتصوی»که در ساحت « جوهر منتشر شعر»زبانی، به 

شود. شعر مهاجر، در مقایسه با شعر کند بیشتر نزدیک میمی

 تر و بیانی تصویری ترداخل کشور و شعر تبعیدی، از زبانی نرم

آوری و برخوردار است و، با رهایی از شر سنن و صنایع زبان

های یابد که خالقیت شاعر را در حوزهسخنوری، فرصت آن را می

ی عاطفی ، اشاره و رجوع، و تجسمسازی چون تصویراصیلی هم

 ها بکشاند.تجربه

رفاً مشخصات کلی اما مسلط شعر گویم صها که میاین 

 مهاجرند و ای بسا مشخصات بارز دیگری هم وجود دارند که از

 اند.چشم من به دو مانده
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 ی شعر مهاجرآینده

یک زبان در « اصلی شدنِ»ست که این نکته طبیعی الف: 

آن زبان در آن  داریمینی جدید ضامن استدام و آیندهسرز

های رسمی و ی نهادها و سازمان؛ چرا که همهسرزمین است

ی جدید از این زبان برای ی جامعهغیررسمی، سنتی و غیرسنتی

ی انتقال کنند و آن را وسیلهی خود استفاده میارتباطات مفهومی

 ه و از آن به عنوانمواریث فرهنگی و اجتماعی خود قرار داد

ها مادی و معنوی استفاده بستری برای رونق بخشیدن به نوآوری

 کنند.می

در همین راستاست که باید به تفاوتی اساسی مابین مثالً  

ر شعر زبان انگلیسی در خارج از انگلیس، و شعر زبان فارسی د

ی شعر مهاجر فارس تفاوتی که چگونگی ؛خارج از ایران توجه داشت

 کند.در آینده تعیین میرا 

در طی چهار قرن  ،شود کهاین تفاوت از آنجا ناشی می 

زبان انگلیسی با مهاجرانی همراه بوده است که در  ،گذشته

 های تازه به اکثریت رسیده و این زبان را زبان اصلیسرزمین

ی قرن بیستم، اند. متاسفانه، در پایانهمواطن جدید خود ساخته

ی مههای زبان فارسی وجود ندارد و این زبان، در چنین امکانی بر

 ماند.های مهاجرپذیر، به عنوان زبان اقلیت باقی میسرزمین

چون و توان بالفاصله و بیدر چنین حالتی دیگر نمی 

ی ادبیات و شعری که ی این زبان و، در نتیجه، آیندهچرا، به آینده

ست اجربه نشان داده بود. ت شود، امیدواردر قلمروی آن آفریده می

یکی شدن و حل گشتن در وجوه مختلف  که فرگشت قدرتمندِ

ها مهاجرپذیر، مهاجران را، در طی چند غالب در سرزمین زندگی

خویش محروم ساخته و آنها را  نسل، از مشخصات ماهوی و اصلی

 آورد.های نو درمیبه حال و رنگ سرزمین

وین، میراثی که ن یعنی، در برابر وجوه غالب فرهنگی 

بازند و گم مهاجران با خود دارند، در طی دو سه نسل، رنگ می

ه سرزمین مهاجرپذیر همچون دیگی درهم جوش هم ؛ وشوندمی

 آورد.گوارد و به رنگ خویش درمیچیز را در خود می

توان برای شعر از این منظر که بنگریم، در بلندمدت نمی 

ساز و ئل بود. این روندِ یکیای قاخارج از کشور آینده فارسی

کننده از فرزندان مهاجران مردمانی غیرمهاجر خواهد همشکل

ا از مد. ساخت که دیگر نیازی به وابستگی با فرهنگ آباءِ خود ندارن

اکنون شاهد آن هستیم که فرزندان نسل نخست مهاجر ایرانی هم

ار خویش به ک های محل اقامت خود را به عنوان زبان اصلیزبان

که  برند و چه داعی دارد که فکر کنیم برخی از نوادگانِ آنان،می

ا ی خویش زبان فارسی ردارای ذوق شاعری باشند، برای کار خالقه

 انتخاب خواهند کرد؟
  

 ای تلخ و منفی دارد. و، از باال مزه سخندانم که می ب: 

یک بحث بپردازم،  های منفیآنجا که دوست ندارم فقط به جنبه

هایی کنم که اگر ما به حفظ و استدام حداقلهمین جا اضافه می

ی خارج کشور عالقمند باشیم آنگاه ی شعر فارسیبرای آینده

ی شعر فارسی در خارج از زنی در امر آیندهکارمان، به جای گمانه

 کشور، به شناخت موانع یادگیری و گسترش زبان فارسی در بین

 د.شوفرزندان مهاجران تبدیل می

ی این مقاله نیز به ، با این دگرگشت موضوعی، ادامهلبتها 

 ینجا، فقطجرم و در ااما، الشود. وسعت میدان دیگری نیازمند می

 :نمکمی م را تمام سخن ای دیگر، با اشاره به یک نکته

 فرزندان ترک ،مثالً ،پرسم چه فرق است میاناز خود می 

ی که از مواطن خود به شهرها ،نهای داخل ایرازبان ها و کردزبان

زبانانی که به  با فرزندان فارسی ،کنندزبان مهاجرت می فارسی

توانند، به خصوص در غیاب ؟ چرا آنان میآمده اندخارج کشور 

خویش  ، زبان بومیزبان مادریهرگونه وسائل خواندن و نوشتن به 

ه، شاید من ؟ و یا، نتوانیمشان بیاموزند و ما نمی را به فرزندان

کنم و آنان نیز در طی یکی دو نسل کالً در محیط اشتباه می

شان را به  پدران مادران و شوند و زبان بومیزبان حل می فارسی

 سپارند.دست فراموشی می

را به  مردمانبه هر حال، اگر بخواهیم سرنوشت این  

های خودمان در خارج کشور مقایسه کنیم، سرنوشت اقلیت

ارتباط »ی تئوریک برسیم که داشتن م به این نتیجهتوانیمی

 ی بقای استفاده از زبان آنفرست الزمه با سرزمین مهاجر« معنوی

 سرزمین است.

های شاید یکی از دالیل منحل شدن کامل فرهنگ نسل 

مهاجر در فرهنگ جوامع مهاجرپذیر نیز همین قطع ارتباط 

رست بوده است، حال ا سرزمین مهاجرفبهای بعدی مهاجران نسل

کنند های ترک و کردی که مثالً به تهران مهاجرت میآنکه خانواده

 شوند.دچار چنین انقطاعی نمی

اگر این مالحظه حتی تا حدودی درست باشد، شخص  

 نینعالقمند بالفاصله متوجه موانع برقراری ارتباط و موجبات چ

ما شود و آنگاه پرسشی نوین پیش روی ای میقطع رابطه

توان برقرار کرد؟ و آن موانع نشیند: این رابطه را چگونه میمی

 کدامند؟
  
 آمیز های نگاه یأساینجاست که من به سرچشمه پ: 

. مثالً رسمی زبان فارسی در خارج کشور میخود به آینده

 کردن زبان ست در این زمینه به مقاومت در برابر فکر سوارکافی

ای از خط التین )که من آن را خط فارسی بر شکل اصالح شده

 .( توجه کنیم*امخوانده« پرسیک»

ی های آیندهشود نسلاین کار ساده که موجب میاما  

مهاجران ایرانی الاقل بتوانند آن متون فارسی را که با خطی آشنا 
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برای آنها نوشته شده بخوانند، از همه سو در معرض حمله قرار 

 دارد.

ناشی از  ی همچون قطع فرهنگیئهاآمدمخالفان از پی 

آنکه متوجه شروع قاطع این قطع گویند بیتغییر خط سخن می

 باشند. ،درست به خاطر عوض نکردن خط ،فرهنگی

بینیم اکنون می: با اینکه از همسخنم را چنین تمام کنم 

مهاجر در حال شکل گرفتن است و  که چیزی به نام شعر فارسی

انگیز جدیدی دست  های هیجانساحت در این شکل گرفتن به

توانند شعر فارسی را رونقی نوین بخشند اما، این یابد که میمی

ی کنونی ما و توجهیی عناصر مهمی که بیبالندگی به وسیله

 . رحم آینده نام دارند مورد تهدید قرار گرفته استقدرت بی

ی مهاجر در گروی ی شعر فارسیاز آنجا که آینده 

خواهم هشدار دهم ی زبان فارسی در خارج کشور است، میآینده

که تک تک ما، چه بخواهیم و چه نه، در شکل گرفتن یا نگرفتن 

این آینده سهیم و مسئولیم. تفاوت انسان با دیگر موجودات زنده 

ی آنها، و در مسیر در این هم هست که اگر چه او نیز، مثل همه

تابعیت از طبیعت ندارد اما، ی تحوالت طبیعی، گریزی از تاریخی

تواند پایدار و به مدد آگاهی نسبت به قوانین این تحوالت، می

ی ما از قوانین این برقرار و آفریننده باقی بماند. پس میزان آگاهی

ی ما برای دخالت در فرگشت آن، کلید مرگ و تحول و حدود اراده

 .ی مهاجر استی شعر فارسیزندگی
_________________________ 

* 
http://www.puyeshgaraan.com/Persik/Persik

F.Main.htm.
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 مرضیه ستوده
 

 
 

 در شفافیت اکنون
 اکبرسردوزامیتقدیم به 

 
 

اش نیمه شب مسیح بیدار بود. داشت با دمپایی یا هر چه دم دست

کرد. اش را تار و مار میو روی بالش های دور تشکآمد سوسکمی

ای نداشت، شود ولی چارهدانست از سر و صدا مادرش بیدار میمی

ها تر و فرز یک جا بند نبودند مجبور بود تند تند ترق سوسک

ن طرف آن طرف بکوبد. و در این بکوب بکوب باید توروق ای

اسپارکی که  -اش بود که ضربه به سر و کلۀ سگاش میحواس

 خوابید، اصابت نکند. هم باید سریع عملهمیشه تو رختخوابش می

 بود.کرد هم باید مواظب میمی

 اتاق و رختخواب مسیح آنقدر کثیف نبود که در آن سوسک وول 

 هایی، رویدادهایی مدام آهسته ویزهایی، ضربهبزند ولیکن یک چ

شد. ها میطوریآمد که اینپیوسته و پشت سر هم کج و رج می

 -ها مادرش گی و کج و رجگی و پیوستهدر کشاکش این آهسته

توانست، تا آن جا که جان در بدن داشت مریم تا آن جا که می

کردن اتاق  کرد. تمیزاتاق و دور و بر مسیح را رفت و روب می

ای نبود چون باید هیچ چیزی جا به جا و مسیح کار ساده

و  شد. و بارها و بارها مادرش تقاص پس داده بوددورانداخته نمی

های بویناک با دستکش و های بزرگ زبالهها و سطلالی آشغال

ها گشته بود چون ماسک دنبال کاغذهای باطله و خرت و پرت

ریخت اش میح و روانوربیندازد، روتوانست چیزی را دمسیح نمی

افتاد. نه کرد بعد به گریه و التماس میبه هم، اول داد و هوار می

 این که مسیح خسیس باشد اتفاقا خیلی هم دست و دل باز بود.

ها که در مهاجرت این کشور به آن مشاور به مریم گفته بود بعضی 

دهند، دست می کشور آهسته و پیوسته و مدام هی تکه تکه چیز از

شوند. بعد مریم دوان دوان دویده بود این طرف ها میاین طوری

آن طرف دنبال دکتر روانشناس، گفته بودند باید خودش بیاید بعد 

اش گرفته، هی جا ایستاده جلوی دکتر هی گریهمریم نرفته همان

ها و حاال تو رختخواب مسیح دهانش کج شده تا بگوید چه و چه

اش مورچه گذاشته بود. زمانی که زند. قبال اتاقسوسک وول می

ها که گازش شد. مورچهکاره تو اتاقش تلنبار میهای نیمهساندویچ

گیرد. کرد که مورچه چطوری محکم گاز میگرفتند، حیرت میمی

این مال وقتی بود که مادرش سخت گرفتار و مشغول خودش بود 

از پدر مسیح جدا شده توانست به مسیح برسد. مریم تازه و نمی

های اجتماعی، کار شلٌاقی و یک بود و حاال درس خواندن، فعالیت

ماند این رابطه، یعنی عشق و عاشقی. خب از یک زن چه می

 آید.شود که همه چی کج و رج میمی

 

ها بعد از ورود اسپارکی، هم رختخواب مسیح شدند. مریم سوسک

، قلی و تر و تمیزشنرتمان دید که توی آپااصال تو خوابش هم نمی

ه نگ وسگ بریند. مسیح هم هرگز دنبال این نبود که حیوان بیاورد 

ت ظافندارد. مسیح اصال حالیش نبود چطور خود را اداره کند و به 

و بهداشت خودش برسد. اتاق و رختخواب مسیح فقط یک سگ 

کم داشت. این سگِ شاشو را یکی از دخترهایی که مسیح 

کرد انداخت به مسیح و مسیح هر چه بهش ن را میشاگیراننده

گذاشت تو دامن مادرش. البته می آوردانداختند، صاف میمی

ها ها نبود بلکه هر وقت آنمسیح رسماً شوفر آن دخترک

 خواستند بروند جایی یا خرید کنند، مسیح بی دریغ و رایگانمی

 حاضر به خدمت بود. 

؟ کردند که آخر این چه کاریستاطرافیان همه مسیح را لعن می

 ولی این تنها راهی بود که مسیح پیدا کرده بود تا یک دختر

شد اش. چون هیچ دختری با مسیح دوست نمیبنشیند بغل دست

رو اب نه این که مسیح بر و رو نداشته باشد اتفاقا هم خوش چشم و

ها که آهسته و بود و هم خوش صحبت و صمیمی. ولی آن ضربه

ای ایجاد کرده بود و هر آمد، دورش هالهوقفه میمدام و بیپیوسته 

ای از معصومیت، زد تو سر آن هاله، هالهرسید میکه بهش می

 شخصیتی شکسته بکسته، ناتوان، ناجور و انزوایی هولناک.

 

آسا، مسیح اتفاقی دختر همسایه را دید یک روز بارانی، باران سیل

ایستد و دختر سوار ود. مسیح میکنار خیابان سر تا پا خیس شده ب

ها همسایه بودند ولی اولین بار بود از فاصلۀ  نزدیک شود. سالمی

زدند. دختر در اتاقک ماشین کنار هم نشسته با هم حرف می

اش رفت ایرانی و متولد کانادا. تا نشست از تو کیفدبیرستان می

ن دستمال درآورد و هی گفت ببخشین. موهای موٌاج و شکن شک

چکان، بوی توت فرنگی از خرمن موها و گریبان بازش دختر آب

ها بخار گرفته و مه آلود، گرفت شیشهشد و هی اوج میمتصاعد می

اش که آب موهاش را های کشیدههای ظریف و انگشتدست

ای و مسیح از فارگیلیسی ای تا لب و دندان و بوسهگرفت فاصلهمی

ها بوی خرمن رفت. تا مدت حرف زدن دخترک تا ابد دلش ضعف

گیسو آغشته به توت فرنگی در اتاقک ماشین به مشام جان 
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رسید و بعدها هم که پرید کافی بود روزهای بارانی مسیح می

 هایش را ببندد.سرش را بگذارد روی فرمان ماشین و چشم

 

 مندروزها مسیح تا بعد از ظهر تو رختخواب بود و با گوشیِ هوش

دید و کرد، کلیپ موسیقی میک سفر میهمه کاره به افال

گشت کرد و مادرش که از سر کار برمیشنید، فیلم نگاه میمی

شان گل زد و صحبتراجع به فیلم و موسیقی با مادرش حرف می

گفت: مامان حاال این را هایی با هیجان میو یک وقت انداختمی

برد. کرد و خودش حظ میگوش کن! و تا آخر صداش را بلند می

توانست کنار مسیح بنشیند و آورد، نمیجا مریم گاهی کم میاین

گرفت بعد اش میمثال به موسیقی فیلم گالدیاتور گوش کند، گریه

 گفت: ای بابا باز شروع کردی؟ حاال مثال مگه چی شده؟مسیح می

 بس قشنگه. گفت : هیچی مادر ازمریم می

لت به بار در آن عدا هایی را کهمسیح عاشق عدالت بود فیلم

دید. مثل فیلم فارست گامپ. بعد بلند نشست به تکرار میمی

افتاد. نزدیک رفت و بعد راه میشد قربان صدقۀ اسپارکی میمی

جا شد مسیح آنها و یا کالس زبان که تعطیل میها، کالجفروشگاه

 کرد که ایشان را برساند.بود و به دخترها پیشنهاد می

پاک خورده از هر ملیت و نژادی، همان اول دخترهای شیر

آمد از مسیح سوء گفتند نه. دلشان نمیمی

، تازه روز بد نبیندتان چشم استفاده کنند. اما

واردین دخترهای داف  فراوردۀ مرحلۀ گذار از 

رفتۀ سلیبریتی، با ترفندهایی سکوالر به پیش

زن به قول خودشان به سه ابتکاری و مخ

چاپیدند و این چپاول در میسوت، مسیح را 

گرفت به طوری نهایت ناز و کرشمه صورت می

که مسیح دلش خوش بود و به آرزوی دلش 

های وقت یکی از دافرسید. وقت و بیمی

نشست تو ماشین بغل شاسی بلند می

اش. بوی گس و شیرین داف، مسیح را دست

کرد و از همان اول، قرار میسرشار و بی

ها جواب رد کرد. دافاز عشق میباخته ابردل

ند که مثالً دادا بازی میردادند، مسیح نمی

مان آمادگی رابطۀ عشقی نداریم و یا مامان

 کند. دعوا می

 

ها افدبا توجه به هوای سرد تورنتو و گرانی وسائل نقلیۀ عمومی، 

، در شکار مسیح با هم رقابت سختی داشتند و گاهی برای تفریح

ها، مسیح لت دادند. گاه در این پاس کاریم پاس میمسیح را به ه

ها ده افتاد زیر دست و پا، دافشد. و وقتی میو پار و ویران می

اش را تا کشیدند و کارت اعتباریتاختند، پولش را باال میاسبه می

 کردند. ته خالی می

های باد کردۀ تزریقی و های الغرِ ریغماسی، زیر لبدر آن اندام

زد یمکمان ابروهای تاتو نشان، توحش قوم تاتار و مغول موج  کنج

شان، معصومیتی به گا رفته زبانه های خالیو در کرشمۀ نگاه

 کشید.می

 

ها بود که یکهو سگ زده بود زیر اسپارکی، سگ یکی از این داف

یق برد کلینیک حیوانات و مبلغی برای تزردلش اما باید سگ را می

یگر که اسپارکی را بخوابانند هیچ کس د پرداختآمپول می

م خواهان اسپارکی نبود چون اسپارکی سگ پیری بود که دم به د

توانست خودش را نگه دارد. البته مریم چون شاشید و نمیمی

ل ها سر و کارش با سالخوردگان بود تجربه داشت و زود راه حسال

اه حل، کردند. اما قبل از رپیدا کرد و اسپارکی را پوشک می

 ها و فرش باغ بهشت مریم را به شاش کشید.اسپارکی گلدان

ی پر واضح است که اول مریم به مخالفت برخاست و داد و هوار 

اش های گردندهد رگکرد که خودش هزینۀ خواباندن سگ را می

زد که جای سگ تو طور که داشت هوار میزده بود بیرون همان

شکست، صد پاره در خود می این خانه نیست، در آن واحد صداش

ن انوقاز وقتی مریم بر مریم منطبق شده بود، پذیرا و سازگار بر 

زمان میان داد و هوارِ مریم، مسیح با رفت و همزندگی خوش می

زمان به کشند و همخوابانند یعنی میگفت سگ را میبغض می

 گفت تو اسپارکیِ منی؟ تو اسپارکیِ ناز خودمی؟سگ می

 

شدند یا ها به بوی شاش سگ جذب مینبود سوسک معلوم

ای که مریم ردش را گم رختخواب کهنۀ مسیح، رختخواب کهنه

ها و کرده بود که چندین سال آزگار عوض نشده است. اما ملحفه

زد. شست و مواد خوشبو کننده میها را هفته به هفته میروبالشی

ها گشته و تها را عوض کرده بود، مدچند باری یواشکی بالش

و  اش را پیدا کرده بود اما مسیح فهمیده و قیامت کرده بودشبیه

 ها را برگردانده بود تو رختخوابش.باز همان شندره

کرده، ها را که زیر و رو میوقتی مریم رفته بود بالش بخرد، بالش

افتد که چرا آن جاست و مدام دلشوره که مسیح وقتی یادش می

دانست که شد که خودش میش طوری میفهمد یا نه، حالمی

تواند سر پا بایستد باید قدری بنشیند و با مویه، دیگر نمی

 تاد بی مافما را سفری الدین را صدا کند... شمس
 

ز اخواست از این درد، از این شرم، از آن غفلت، هر وقت مریم می

اش سخن بگوید یا بنویسد و یا حالیِ کسی آن حفرۀ خالی روح

اش توانست. انگار هیچکس محرم رازش نبود. به پیشانینمی کند،

نوشت گفت چیزه ... هی مینشست و هی میعرق سردی می

 چیز... 

هر وقت با روح سرشار اکنونش، آن مریم سر به هوا را که با آونگ 

آورد، هر وقت آن دورۀ سراسر خورد به یاد میدنیای هرزه تاب می
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پیچه کرد، دلاش را مرور میغفلت غفلت غفلت در زندگی

کرد مثل مادام بواری مشت مشت گرفت خودش را مجسم میمی

دوید به دیدار گرد سفید ببلعد بعد وحشت زده دوان دوان می

اند. خودش اند اما نجات یافتهمرگ و فنا بوده هایی که در وادیِآدم

سپرد به شجاعت و ها، خودش را میگذاشت در فضای آنرا می

 ها. ایداری آنپ

اش مثل تو شان پیرزنی بود یهودی از زمان جنگ زندگیهمسایه

را  ها، دنبال قطار باری دویده تا سر حد مرگ تا طفل نوزادشفیلم

از پنجره پرت کند به طرف قطار در حال حرکت و خودش فراری 

د و ای پنهان کرده بودناز دست گشتاپو. چند سرباز او را در دخمه

های سرد، انوشکا رفتند سراغش و در شبنوبت می ها بهشب

ر رقصیده و هر شبی یک اطوار تازه، یک فیگواشکنازی برایشان می

های بعد یک چرخش و پرش کرده و شبپر کرشمه، دلبری می

 نگ آنز جبلندتر به سبکیِ پرِ پرواز تا این که زنده مانده و بعد ا

جه از او چندین نوه و نتیو حاال  اش  پیدا شده بوددخترک –نوزاد 

 بودند.  دور پیرزن را گرفته

ها که دوید تا به مسیح بگوید چه و چهبعد مریم دوان دوان می

روند ها همه دانشگاه میزنده مانده و حاال اشکنازیچطور انوشکا 

ها و سگ و ولی مسیح دانشگاه را ول کرده و خود را میان سوسک

گفت دماغش تیر آمد بگوید نمیا میها اسیر کرده است. ولی تداف

دید گشتاپو، دشمن از بیرون است شد میکشید دهانش کج میمی

اما دشمن مسیح از خودی است. پدر و مادر مسیح تا سر حد 

شود اند، این مینابودی مسیح، با هم دشمن و از خود متشکر بوده

 که شجاعت و مقاومت زن یهود بر دشمن بیرونی کارگر است ولی

گیر و اسیر رختخواب وقتی دشمن خودی است، قربانی زمین

شود دنبال قطار دوید شود. وقتی دشمن بیگانه است میشندره می

بچه را پرت کرد تو قطار ولی وقتی دشمن خودی است به کجا 

ان باید پناه برد و فرار کرد بعد مریم با چشم گریان دوان دو

زد ل می، در خود بال بارقصیدل انوشکا میدوید جلوی آینه مثمی

 تا پرِ پروازِ مسیحایش.

 

الدین، هایی سوسوزن به اشارت شمسدر عمق ظلمات، ستاره

های سیاه ذهن مریم را روشن کرده بودند، روحش سرشار و حفره

اش شفاف شده بود. مریم بر مریم منطبق شده بود. در این ذهن

 ..آید.وصل ستاره باران، در شفافیت اکنون یادش می

های یاد گسستن از خودش، یاد مریمِ سر به هوا مثل بمب 

طور که داشت همینشد...  ای درونش منفجر میخوشه

دید که اصال مسیح را ندیده، داد میها را آب میگلدان

های ادبی، ی فکر و ذکرش،  شرکت در جلسههمه

شرکت در راهپیمایی برای دفاع از حقوق بشر، ول 

ها و تا صبح سیگار کشیدن و ور زدن گشتن در گالری

ی شعر ناب بعد که رفت آن شعرهای ناب را در باره

خواند و رمزگشایی کرد دید شعر ناب یعنی وصل، یعنی 

دیدن، یعنی رنگین کمانِ حضور مادرانه، یعنی رعایت 

 کردن انسان.

های های شعر و شاعری و عشق و عاشقیدید در گذران شبمی 

دیده. دلهرۀ بچه را درک را نمی ای، مسیحباسمه

کرده و از همان سربند، مرض العالج دلهره به جان نمی

مسیح افتاده و این ترکش آخری چنان کاری است که 

مریم همان جا پای گلدان، پای پنجره، در خود تا 

 شود به مویه کردن:می

 ما را سفری فتاد بی ما 
  

جا جا آنت شود، اینتسلیم سرنوش وآمد آرام بگیرد تا مریم می

کرد. خبر کوچکی، دیدن عکسی، خواندن گزارشی او را جاکن می

گاه ردودر گزارشی مستند از برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات آمده بود، ا

 رونپیشاهنگی  ناگهان بمباران شد. همه وحشت زده از چادرها بی

: زدید مریخته بودند. دود و آتش و انفجار، تامارای هفت ساله فریا

اش ام کجاست؟ تا این که خانم معلم بغلمامان مامان مامان

خواند، به حالت . مریم که این را میاممن مامانتگوید کند میمی

دود در پیشگاه اش دوان دوان میجنون بند پاره کرده در ذهن

ای که مامان خودش کنارش بانوی نوبل ادبیات تا بگوید: بچه

 چون بچه خودش مامان داشته در هست ولی مامانش بغل ندارد و

نتیجه هیچکس دیگر هم نیامده در آن ظلمت شب مسیح را بغل 

باشد،  . و بی آن که بمباران هوایی شدهاممن مامانتکند بگوید 

العمر به صلیب کشیده شده است. وقتی مسیح لت و پار و دائم

کس محرم رازش خواهد از این خرده جنایت بگوید هیچمریم می

خواهد از مامانی بگوید یا بنویسد که برای ود، وقتی میشنمی

 نویسد چیز... گوید چیزه، هی میاش بغل نداشته، هی میبچه

مریم پرسشنامۀ دانشگاه مسیح را هفت سوراخ قایم کرده، در 

بخشی از آن مسیح توضیح داده که آمادگی رفتن به دانشگاه 

ها بریده جمله ندارد... دست خط مسیح ریز ریز، کج و معوج و

ش بریده مسیح از تنهاییِ هولناکش گفته و این که پدر و مادر

ها که آنقدر تواند باور کند که ایناند و هرگز نمیطالق گرفته

طور شده؟ و حاال باباش اند حاال چطور اینیکدیگر را دوست داشته

دیگر و آن که با باباش است به با یکی است و مامانش با یکی

 دهد و آن که با مامانش است، تو زرد از آب درآمدهنمیمسیح رو 

داند و ... و این چنین است که مسیح و مسیح را سرخر می

خانۀ رختخواب شندره است. گرچه مریم پرسشنامه گیر و همزمین

ته را هفت سوراخ قایم کرده ولی این سند جنایت، رادیو اکتیوی

 می آورد و رداب باالشود و زدارد، دل و رودۀ مریم چنگ چنگ می

ز ادود به پیشگاه بانوی نوبل ادبیات که ایشان را دوان دوان می

ت نش امواج این رادیو اکتیوته که رفته رفته در دل و رودۀ دنیا

 کرده، آگاه کند.  
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ا، از رود به طرف کلیسبعد مریم در شفافیت اکنون سالٌنه سلٌانه می

ساید به در ند گاه دست میکا تند میهای دلگشا که گذشت پرواق

گردانند تا و دیوار تا خودش را واقعی حس کند. مردم سر بر می

رود تا سر انداز، به شوق میاش طنیننگاهش کنند، وجد درون

ای بگذارد به آستان شمایل، به گسترۀ آغوش مریم عذرا که مسیح

های چکان را به دامان سلم و صبوری گرفته و تجلٌیِ آن پلکخون

 ورٌب خاموش، که به اشارتی محرم رازش شده است.م

 

طور نبود که هر وقت مریم هوایی شود برود سراغ همیشه این

خواست آن طوری که آنوشکا، گاهی آنوشکا اشکنازی دلش می

 کرد نگاهش کند تا باز داستان دخترش را بگوید،مریم نگاهش می

 ور یثاق مادتا باز سر از پا نشناسد و به رقص درآید، تا باز م

 شینفرزندی را در اندام هشتاد ساله برقصاند. یک شب باده ته ن

هاشان، آنوشکا هی گفت چیزه... مریم مثل همیشه شده در رگ

ها خیره کرد ولی آنوشکا چنان به دوردستساکنِ روان نگاهش می

فت هاش هی تکان خورد گمانده بود که دیگر تو اتاق نبود، آرواره

ه کنگار از گور درآمد با صدایی شبح مانند گفت چیزه... بعد ا

دانم کی است. دخترِ راحیل دختر خودش نیست، دختر نمی

 داند کجاش انداخته بعد از اتمامخودش را گشتاپو قاپ زده نمی

زده، مادرها های کلیسا وول میجنگ یک ایل وور بچه زیر طاقی

ا خالی شده لیسکهاشان حاال حیاط بچه آمدند برای شناساییمی

ه طور کبود فقط یکی مانده بود آنوشکا قطع امید نکرده بود همان

اش به آن همه مامان بود که یکی یکی با دخترهاشان راحیل چشم

 رفته بودند حاال راحیل هم همان دخترک خود آنوشکا شده بود

 اش کمی لمس بود و خال زیر کتف را نداشت. فقط دست چپ

کای نوشر به مریم شانه به شانۀ یکدیگر، آو حاال پا به پا نزدیکت

مانست رقصید. حرکات بازوهاش به پرواز میبیست ساله می

کرد، هر های انوشکا، مریم را دچار تشنجی دلپذیر میارتعاش بال

 دو بازو به بازو گویی عرش را به زیر بال کشیده بودند. 

 

بوران سوز شهرهای کانادا، کوران و در سرما و برودت استخوان

دیگری زیرین و زبرین الیه الیه برودت است و زمهریر. نه اختناق 

گی تا حد است نه جنگ و نه گشتاپو، زمهریر است. برودت افسرده

آوردند آیا هرگز دستی نام و نشانی که به یاد نمیهای بیمرگ، آدم

های اند؟ زنشان را فشرده؟ آیا گرمای آغوشی را تجربه کردهگرده

اند و ای علیل روی دستشان، شوهرانشان طاقت نیاوردهبچهتنها با 

اند. نفرین شدگان زمین، رها شده به حال خود در اند رفتهگذاشته

پوسند و در جمع گرمای دوستان، اقوام و تنهایی خود می

های شاد راهی ندارند به جز سر پناه کامیونیتی ها و مهمانیخانواده

د گرما، از سرشت یخبندان زیرین و سنتر که با هیچ دستگاه تولی

های عید نمود ها شبهاش گریزی نیست. بی کسیِ رانده شدزبرین

دیگری دارد. انگار آدم وانهاده زیر آوار مانده، دست و پاش ورم 

طور ورم کرده باید خود را بکشاند تا کامییونیتی کند بعد همانمی

دوست است. سنتر. کامیونیتی سنتر به جای خانواده و خانۀ 

اش فضایش بزرگ است ولی با آن همه بزرگی، خفه است. کف

های مهتابی که های کوتاه کاذب و چراغپوش خاکستری، سقفکف

های کند و گلدانها را مثل آب دهان مرده میبازتابش رنگ لب

های سیخکی. همه جا هم های پالستیکی و شاخهحجیم با برگ

جا الخانه نرفته باشید ولی در آنزند و اگر در عمرتان غسبرق می

های عید به در و دیوارش زلمب زیمبو افتید. البته شبیادش می

های عید کنند. مسیح که سیزده چهارده ساله بود شبآویزان می

رفتند که شاید مسیح های کامیونیتی میبه اصرار مریم به جشن

گرفتند دم ببیند و تا همه با هم دم میدلش باز شود و چهار تا آ

چیزی بخوانند، میان خواندن همسرایان  و آن همه آذین و 

اش زد زیر گریه و گریهاختیار میآویزهای رنگ وارنگ، مریم بی

 آمد... بند نمی
برد باال به اش را میو بعد انوشکا در سکوتی کشدار گیالس

 های مریم. مسالمتی. به سالمتی تآللو برق اشک در چش

 

اش بود. وقتی یکی از روزهایی هم بود که مسیح خیلی خوش

اش را تحویل ها خرج هنگفتی داشت مثال باید عینک گوچیداف

رفت آرایشگاه موهاش را مش کند. مسیح گرفت و بعد باید میمی

شد. البته همه قرض و قوله که بعدها مریم کلی پیاده می

های هنگفت، داف تو مواقع خرجپرداخت. در هایش را میقسط

نشست و کمی پر و پایش را بیرون تر به مسیح میماشین نزدیک

گذاشت روی پای مسیح و اش را میانداخت. و گاهی هم دستمی

ام. مسیح گفت: مسیح جان مدیونتبه صدای جوجه بلدرچین می

شد. دست الغر دخترک روی پای مسیح مثل مرد و زنده میمی

شد. مسیح ی دستخوش باد این طرف آن طرف میبرگ پاییز

کشید و بوی گس و شیرین جوجه بلدرچین را های عمیق مینفس

دانست اش بود. ولی میکشید و خیلی خوشبه مشام جان می

خودش اجازه ندارد دست بزند به جایی چون دخترک از قبل 

اش کرده بود های مسیح جان را کشیده بود و خوب شیرفهمتخم

 کند.ز اوناش نیست و مامانش دعواش میکه ا

های هالویین، هایی خاص مثل شب سال نو و یا شباما شب 

ها را بغل توانست دافآمد که مسیح میهایی پیش میموقعیت

کرد سر در گریبان کند، در آغوش بگیرد و گاهی جرات می

 دخترک را لحظاتی ببوید و نبوید، ببوسد و نبوسد. 

های مست و پاتیل را از این زیز، مسیح لعبتکهای عدر این شب

ها زیاده روی کرده، برد. گاه یکی از دافپارتی به آن پارتی می

افتاد تو ماشین. اوائل مسیح گوش مثل جنازه میهوش و بیبی

شد ولی بعدها در این کار، کارآمد شد. پاچه میترسید و دستمی

ببرد اورژانس. قبل از بغل  زد تاجنازه را که مثل پر کاه بود بغل می
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رفت بعد اش میکرد و قربان صدقهکردن، موهای لعبتک را ناز می

شد تا جنازه را بغل بگیرد در این فاصله سر و سینۀ پیاده می

بویید بعد لعبتک را به نهایت لطف، به هزاران نقطۀ بوسه باران می

ک پوشاند، زمهریر بود و کوالجنازه را با شال خودش خوب می

فشرد، در برف و از ماشین تا اورژانس، جنازه را سخت به خود می

این حالت مسیح دیگرآن نفرین شدۀ اسیر رختخواب شندره نبود، 

اش گشاده همه آغوش. جنازه، درهوای کشید بلند باال، سینهقد می

خورد، در این لحظه بلورآجین و آتش آغوش مسیح تکانی می

داد، در آن واحد هم پا تند ست میاحساسی ازلی ابدی به مسیح د

خواست تا به ابد از رفتن بازایستد و خیلی خوشش کرد هم میمی

ماند که بنویسد بود و در اورژانس وقت پر کردن پرسشنامه، درمی

 چه نسبتی با بیمار دارد. 

گشت دیگر های خاص که مسیح صبح به خانه برمیدر این شب

 ش را که بوی گس و شیرینهاحوصلۀ اسپارکی را نداشت، دست

کرد و در حالت جنینی بویید و خودش را بغل میداد، میجنازه می

از رفت. تا فرداش که باز سگ را بغل کند، نبه خواب عمیقی فرومی

 ؟ ونوازش کند بگوید تو اسپارکیِ منی؟ تو اسپارکیِ ناز خودمی

 ند بهاباخبر، مهر تمام عالم را بتاسپارکیِ هاف هافو از همه جا بی

 چکان مسیح.قلب خون

 

 آمد. خوش صدا و دلنشین.یک روز از اتاق مسیح صدای الالیی می

اش ضبط شده بود و ای شاد بود تا الالیی، در تلفنبیشتر مثل ترانه

ه شد. الالیی با این که شاد و ریتمیک بود ولی الیهی تکرار می

شد. ثیر میشکست و تکالیه بغض روی بغض تلنبار در هر واژه می

مریم پشت در اتاق میخکوب شد. زانوهاش تا شد و نشست. چند 

ر لحظه... چند دقیقه و یا چندین سال نوری، جاکن شده به دوا

ه بالتر با افتاد مثل غبار به هوا رفت مثل ذره به رقص درآمد به باال

. خ..آسمان نرسیده به چرخ بود بر زمین به رقص به دوار و به چر

ح لو ریادها و نجواهای فروخورده، صدا فقط صدا نبودصدا فشردۀ ف

 محفوظ بود و پیشانی یار بود، شفق خونین بود که گداخته گر

انوشکا قبل از پرت  بندش سکوت... مثل سکوتگرفت و ترجیعمی

مریم در شفافیت اکنون، مثل سکوت  اش، مثل سکوتکردن طفل

ها یم خانهیتهایی که در مسیح پشت پنجره، مثل شکستن سکوت

 نشینند ... روند و فرو میفرا می

 .. مده .چه بلبل اوچه  -الالیی الال الال الال... بهار شده گل اومده 

 الیی الال الال الالال -ومده اموسم سنبل   -ها عطر خوش بنفشه

الال  الالیی الال -ب اومده که موقع خوا -هاتو روی هم بذار چشم 

 الال...

گفت، راه که طوالنی طور که مسیح میا بود. و اینصدا صدای مای

آمد ها فقط مایا گاهی با مسیح میزند زیر آواز. از دافباشد مایا می

های و امان از چشم چردهخانه. دخترک پوست روی استخوان، سیه

اش کند، آمد تا مسیح کمکاش. یکی دو ساعتی میغزال تاتاری

ها دلش خون از سنگدلی دافهاش را بخواند. گرچه مریم درس

دوید شیر و اختیار تندی میآمد، بیبود، ولی همین که مایا می

زد به فنجان و کرد. مایا فقط لب میآورد تعارف میعسل می

 گفت میل ندارم. می

کرد و سالم و علیکی، ها برخورد میگذری که مریم گاهی با داف

های مریم وقت تو چشمچرار گذاشته بودند هیقها انگار با هم داف

رفتند شان ور میکردند سرشان پایین، با ناخن یا با کیفنگاه نمی

 و زودی خداحافظ. معلوم نبود در سپهر خونین دل مریم، حضور

ه آوردند یا معصومیت مسیح را. دیدار مایا کخودشان را تاب نمی

 شد، غزال وحشی رمیدهدیگر گذری نبود، وقتی با مریم روبرو می

 زد تا با مریم چشم تو چشم نشود. پشت هم هزار بار مژه می

مایا شیرازی نبود ولی لهجۀ شیرین شیرازی داشت، در 

ای در شیراز بزرگ شده بود. این الالیی را دختری مثل خانهیتیم

رای بخوانده و وقتی مایا بزرگتر شده بود، خواهر بزرگتر برایش می

 مده... ال ال بهار شده گل اوالالال خوانده الالیی الال کوچکترها می

 چه بلبل اومده... الالیی الال الال الال...چه

ا ش بوقتی تازه نطفۀ مایا توی دل مامانش بسته شده بوده، بابا 

ول یک زن دیگر که از مرحلۀ گذار گذشته بود و این طور که معم

هایش را توی بغل بابای مایا کشف کند، خواسته حسشده بود می

ا رهای زن صال گفته بعد مامان مایا ماجرا ای مایا هم به حسباب

 نزلفهمیده دست خواهر مایا را که پنج سالش بوده گرفته رفته م

 مادرش.

بعد مامان مایا که شکننده بوده تا یک جوانک دانشجویی سر  

راهش سبز شده بهش صال گفته و آن دو تا با هم و این دو تا باهم 

هایشان را در آغوش هم کشف ند و حسگفتهی به هم صال می

ها مایا هم پیداش کردند تا خودشان را پیدا کنند. در این میانهمی

شود مثل ماه شب شود، هاللی شکم مامان مایا کامل میمی

اید مامانش یک مشت قرص چهارده و شبی که مایا به دنیا می

 توانسته مایاخورد تا شیرش خشک خشک شود چون دیگر نمیمی

داده پذیرش گرفته را نگه دارد چون دانشجویی که به او صال می

بود برود انگلستان و برای مهاجرت، بچه دست و پا گیر بوده. مامان 

گذارد برد به انگلستان و نوزادش را میمایا خواهر مایا را با خود می

پیش مامان خودش. مامانِ مامان مایا بیوه بود و بر و رویی هم 

یرا صیغۀ داد و اخکفاف خرجش را نمی بازنشستگیداشت، حقوق 

رفت شیراز و خب معلوم بود مرد خیٌری شده بود که حاال باید می

که مرد خیٌر، حوصلۀ زر زر بچه نداشت این شد که مایا سر از یتیم 

خانۀ شیراز درآورد الالیی الال الال الال البته مرد خیٌر هزینۀ 

نِ مامان مایا یعنی مادربزرگ بچه، با داد و گاه ماماخانه را مییتیم

کند امد دیدن مایا. مایا تعریف مییک بغل عروسک و بافتنی می

آمد با من و که اولش خوب بود آرایش کرده و شیک و پیک می

کشید تا مسولین کرد بعد یکهو وو شیون میها بازی میبچه

نِ مایا کردند. چون مامانِ ماماآمدند مایا را از بغلش جدا میمی
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رفت برای مرد خیٌر شام بپزد و به او صال دهد ... الالیی الال باید می

 الال الال ال...

 

رفت بد مایا درست مثل آن دختر در فیلم فارست گامپ، می

آورد برای مسیح. اش را میکرد خماریهاش را با دیگران میمستی

ر و آنقدهاش سیاه و کبود شده بود. یکی دو بار سر و سینه و ران

شد. مسیح هم انگار هاش باز نمیتو بغل مسیح گریه کرد که چشم

گفت جانم جانم هیش هیش...  خواباند هی میکه دارد بچه می

یا ماند. یک شب مریم به ماوقت امتحان بود و مایا تا دیروقت می

 ایاماصرار کرد شیر و عسل را تا آخر بخورد تا کمی جان بگیرد، 

 ریممرعۀ سوم نرسیده، رفت همه را باال آورد. سعی کرد ولی به ج

 حیران مانده بود مایا به چی زنده ست؟ مسیح حاال خوشش بود

 کند.هاش را روان میمایا را زیر بال و پر گرفته و درس

های جدیدی در رفت، مریم رفتار و عادتآمد و میاز وقتی مایا می

ز ود، مسیح که ادید. مثال وقتی مایا آنجا بمسیح و اسپارکی می

شد و وقتی چشم شد انگار هوای اتاق جا به جا میجلو مریم رد می

زد و لب شدند یک چشمک دبش به مادرش میتو چشم می

 اش راپایین

اش گیرد یا خندهاش را میگرفت، معلوم نبود جلوی بغضگاز می 

ها ویژی ویراژ زمان اسپارکی هم از الی پاها و میان گلدانرا. هم

داد گل و تابدارش را این طرف آن طرف تاب میرفت، دم خوشیم

کرد. و یک روز که مریم داشت اش دینگ دینگ صدا میدهو قاله

کرد، شیشۀ پنجرۀ آشپزخانه بخار برای مایا حریرۀ بادام درست می

گرفته بود انگار یکی با انگشت روش نوشته باشد مایا مایا مایا... 

ه بود، گس، شیرین، اشتهاآور. مایا برای بوی حریرۀ بادام پیچید

اش را های نحیفاولین بار با مریم چشم تو چشم شد. مریم شانه

ات غذا گرفت و با تشر گفت باید ذره ذره حریره بخوری تا بدن

قبول کند، مایا بغض کرد. هوای اتاق جا به جا شد، فریادها و 

بود نجواهای فروخورده جا به جا شد، چشمک مسیح چشمک ن

اش اش ترکید، مریم محکم نگهدار بود، مایا بغضشهاب دنباله

داشت، سرش را یک ور گرفت روی ساعد و بازو، فنجان حریره را 

ریخت در دهانش، های مایا نگه داشت قطره قطره مینزدیک لب

هاش هم رفت، ارتعاشی مایا سرش آرمیده بر سینۀ مریم، چشم

اش سر مایا را نزدیکتر به سینه های مریم را به تشنج درآورد،رگ

هاش رگ کرده باشند. حریرۀ بادام لطیف قطره گرفت انگار پستان

قطره جاری در جان مایا. مسیح و اسپارکی روی فرش باغ بهشت 

 از پی هم با آهنگ گوشی مسیح الالیی الال الالالال...

   

 

  

 

 ایرانی مترجم و نویسنده .تهران – 1336متولد  مرضیه ستوده

 است. 1382 سال در هدایت صادق ادبی جایزه برنده و کانادا مقیم

او در اوایل جنگ ایران و عراق کشورش را ترک و به کانادا 

مهاجرت کرد. وی در کالج سنکا در رشته خدمات اجتماعی 

 .تحصیل کرده و اکنون مددکار اجتماعی است

 های کوتاه متعددی منتشر شده است:از او داستان

یو و ربابوشکا، تاپ تاپ خمیر، امروز چه خواهی شوی، ری بازنویسی

، یا یدهت صادق خان، آهوی رمرَ رَ ریو، چند پر پونه، زیاده قربان

 عاشیق، تکانی،، پانتومیم، خانهStop Signالقلوب و ...، مقلب

چراغ روشن  خوب است، ماحال همه  زنگ شادی، رقص شکوفه،

 ذوالجناح، نگاری ای شت،گذ زمان هفتم، ملکوت علیشاه،خانه 

 .تیک تیک تیک تیک ساعتی بمب

علق تبه او « عاشیق»به خاطر داستان « چراغ مطالعه»جایزه ادبی 

 گرفت.

مرضیه ستوده همچنین آثاری از توبیاس وولف، هرمان هسه، 

، ایزاک بشویس سینگر، آلیس مونرو، شرودآندرسن، ایوان بونین

 ترجمه کرده است. جیمز تربر و ادریس پری را به فارسی

را  «تیمار غریبان»مجموعه داستان  مرضیه ستوده آخرین اثر 

 توسط نشر اچ اند اس مدیا منتشر کرده است.

 

 
 



 

 
 

78 

 6 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 

 علی رستانی

 
 

 طرحی از غربت
 

 کند. غربتت دواه می... و تو ساکتی که شب تمامی شهر را سی

ا رود. ساکتی. تمام روز رشود. دلت به هیچ کاری نمیچندان می

ت  دلدیگر مدتها است که اصالًساکت بودی. تمام هفته را. و حاال 

ی. خواهد با هیچکس حرف بزنی. تنها فکر میکنی. و اندوهگیننمی

رتب مخواستی که دلت را اتاقی به هم ریخته است. بارها میو دلت 

های ات گرفت دستی به شیشهی. شاید هم اتاق را. و اگر حوصلهکن

خواهد که هر ا آسمان را بهتر ببینی. و دلت میپنجره بکشی ت

چیزی سر جای خودش باشد. مخصوصاً کتابها که همه جای اتاق 

ت رود. اصالً از اتاق خوشرا پر کرده است و زیر دست و پا می

خواهی که از اتاق ند. و میکآید. کوچک است. دلتنگت مینمی

ت رسد بیرون بزنی. از شهر. و فرار کنی. به کجا؟ نمیدانی. یعنی

 که ای که کاری بکنی. حاال هر کارینمیدانی. و بارها فکر کرده

 رابخباشد. و یک بار به فکرت رسید که شب را بهم بزنی. روز را 

ش، نفشاید رنگی زرد، سپید، بکنی. و رنگ روشنی به آنها بزنی. 

 ای. رنگی بی نام ...قهوه

 

ز ید ااز تنهایی. شابیشتر اما دلت می خواهد که فرار کنی. شاید 

سرانجامی پیچید. شاید از این بیای که در سرت میغوغای بیهوده

 کنیفکر می پایانی کهدام غربت ... و شاید از اندوه بیغربتت. ک

ه شب و دلت می خواهد که غربت بکند. هرگز رهایت نمی

دانی دانی. نمیهم به روز. و گاهی هم به ... نمیگاهی  مانست.می

 به چه چیزی.

 

خواهد که هیچوقت مجبور نبودی که به مرداب غربت و دلت می

ساکتی. مبهوت. تلخ. شاید مات اسیر شوی. و اسیری. و ناخواسته 

به خاطرات تلخ و بری. هی به گذشته پناه میای. و شاید ... گاشده

غرق در  ؛بودیخواهد که باز هم کودکی میرین. و دلت میشی

 اندیشی.خبری. نه، دیگر به هیچ چیز نمیبازی و بی

 

 ینهات میکند. میروی توی آشوی. یاد گذشته افسرهدر جا بلند می

ار ناچآنکه خود بخواهی با گیاهی خشک در آینه پیدایی. نه و بی

ی ی پشت پنجره با گیاهدانبینی. گلنگاه میکنی. تنهایی را می

خواهی گلدان را به دور بیندازی. گیاه خشک تو را خشک. می

ا ب یزنینشان میدهد و تو ناخواسته شرمگینی. و از آینه بیرون م

اه. شب. تر پنجره است. و بیرون سیگیاه خشک. دو قدم آن طرف

د. ریزه آرام آرام روی شهر میکرده. و مابری. گیاه خشک. هوای دم

 وانی نفس بکشی. دست میبری و پیراهن از تن جدا میکنی.تنمی

 خواهی خفه شوی ...خیس از شرم و تنهایی و غربت. می تنت

 

 وسی. ای تا که به شب برروزهای تنبل و طوالنی را طی کردهبارها 

شاید شب ستارگان را ببینی. و شاید ستاره نحس خویش را 

ان، زمین، اتاق بازشناسی. حتی در آسمانهای غربت. اما آسم

سیاهی همیشه پوشیده از ابر است. و تو غمگین به تماشای 

گیاه  بایستمیات افسرده شدی. نشستی. و برای گیاه خشکیده

وزی که به بردی. همان را پیش از آنکه بمیرد به جنگلی میر

 کاشتی.یری میدر کنار آبگ کاش آن راتنهایی گیاه فکر کردی 

 

آب باشی. در علفزاری بخوابی. علف  خواهد که کنارو دلت می

 نی.شوی. و تنت بچسبد به خورشید. با علفها سبز شوی. جوانه بز

 توانستی تن به آب بسپاری. بیبزایی. همچون مادرت. شاید می

ن یماهیچ فکر و خیالی. و همیشه در آن زندگی کنی. همانجا هم زا

 ایش راآوردی. و زقت سرت را از آب بیرون نمیمیکردی. و هیچو

رم پرسی: چرا مادو با آب یکی میشدی. و از خود می پرستیدی.می

 مرا در آب نزاییده بود ؟!

 

و دلت می خواهد که روزی مادرت را در آب حوض وسط میدان 

خواستی خستگی را ینی. و دیدی. روزی که سرگردان میشهر بب

. او را دیدیدر کنار حوض از تن جدا کنی. و نگاهت به آب افتاد. 

خندید در آب بود. و آب بود. و تو دست به مادرت در حالی که می

گم شد. سویش بردی. آب در هم شکست. زشت و درهم. و مادرت 

هم زدی. و تصویر تو در آب شکسته و تو با ناباوری آب را بر

ت را میرقصید. دیگر دوست نداشتی که با آب یکی شوی. آب مادر

آب افتادی. شاید زایشت هم در  کشان به جانگم کرده بود. و نعره

آب مرده بود. و جمعی به دورت حلقه بسته بودند. مردمان همه 

گرفتار چشم بودند. چشمان همه پرسش. هراسان گریختی. ناگهان 

کشیدی. رقصیدی. شاید نعره میرفتاری غریب شدی. شاید می
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دیوانه. شاید دیوانه بودی. شاید خود را میزدی. مثل یک 

لرزی و شدی. صدایت اما خفه بود. تو میفریاد می خندیدی.می

یاد کشیده باشی. چرخد. و میترسی که مبادا فراتاق دور سرت می

خواهد که فریاد بکشی. و اگر برای یکبار هم که نه، اصلن دلت می

ودی. شده باشد صدایت را ماه بشنود. آخر بارها به ماه فکر کرده ب

 شب همراه باشد. اش که باید بابه تنهایی همیشگی

 

ه و دلت می خواهد با ماه حرف بزنی. اما همیشه انبوهی ابر ب

تو  پوشاند.آورد و همه جا را میآسمان، به زمین، به اتاق هجوم می

ا حوصله پنجره ررفت را با ماه تمام کنی. و تو بیتوانی حنمی

یت ز قدمی برنداشته پابندی. بوی شهر بوی ماندگی ست. و هنومی

هم ریخته. دلت به هم ریخته. خورد. اتاق به یزی میبه چ

و پا راه ای. باید سعی کنی به چیزی نخوری. چار دست خسته

 !میروی. درست مثل بوزینه

 

خندی. شبیه روزی که بلند بلند ات میو با فکر بوزینه

کرد. مینای سوار بر بُزی بود. بُز ناله خندیدی. روزی که بوزینهمی

 دوست داشت که ورزید. شاید. بوزینه را مهر میای نداشتشکوه

خواست که ای با رغبت کولی دهد. دلش میروزی، ساعتی، لحظه

و هر د شدهای کوتاه هم که سی به بوزینه نخندد. و برای لحظهک

ده شاد باشند. و جمعی با چوب و سنگ به جان بز و بوزینه افتا

بوزینه  دو را میزدند.دویدند. هلهله میکردند و آن ردم میبودند. م

ت که خواسبز رم کرده بود. هراسیده. دلش میترسیده بود. 

ی. به وسط مردم دویدی. و فریاد راحتش بگذارند. تو شورید

کشیدی: دست از جانشان بردارید... یک باره آنها به سویت 

وی تو کوبیدند. برگشتند. و این بار سنگ و چوب بر سر و ر

ر خون وسط میدان مانده بودی. خون ای نگذشت که غرقه دلحظه

دلمه بستی. و شکل گرفتی. تو خون بودی و شکلی. شاید همان 

 زایشت بودی ...

 

و خم شدی تا زایشت را لمس کنی. خون بوزینه بود. و تو دانستی 

ه که بوزینه فرزند تو بود. باز هم خندیدی. هراسیده و ناخواسته و ب

نست پناهت دهد. تواسوی خانه شتافتی. خانه شاید می

خواستی فرار کنی. از همه چیز و همه کس. وقتی به خانه می

ون شده خوابیده بود. اتاقها رسیدی، زمان مرده بود. ساعت واژگ

زده پیر شده بودند. خواهرهایت با باد رفته بودند. و پدر در ماتم

تنهایی سوخته بود. و پرستوهای عاشقی که در شکاف دیوار خانه 

جان بر در و دیوار کوچیده بودند. و تاریخ سرد و بی د،النه داشتن

آسمان گریخته حک شده بود. و با آن که شب نبود، خورشید از 

ای جانسوز. شاید مادرت کشید. ناله میکرد. مویهبود. و باد زوزه می

ود. سالها بود که شیون میکرد. شاید نعش تو با زمین یکی شده ب

بودی. و این مادرت بود که در تر. همان وقتی که کودکی پیش

ماتم زمان گریسته بود. در غصه واژگونی ساعت خوابیده. در 

حسرت پیر شدن اتاقها. در غم خواهرهایت و از سوختن خاموش 

پدر در تنهایی. و اندوه یکی شدن کودکش با خاک... و دلتنگ از 

خانه گریختی. و سراسیمه به کوچه رسیدی. کوچه خالی از خاطره 

انه سوار بر چوب بلندی باورتو خندیدی. ناخواسته. و خوش ود وب

پنداشتی اسبی است. و هی کردی. هی ... هی ... و تا شدی که می

آخر کوچه تاختی... و در دستانت چوب دیگری را تفنگی دیدی. و 

 ناخواسته خانه و کوچه را به رگبار بستی.

ویز بودند. هیچ با هم گال ها می آمد که به خاطربچهدورتر صدای 

خواستی یک آنها را از هم بازشناسی. و میخواست که یکادلت می

و تا بخود آمدی، چوبها که اسب و تفنگت به یغما رفت.  بیندیشی

نشست. تو ناباورانه چرخید. و بر سر و روی کسی میدر هوا می

فریاد کشیدی: دست بردارید. یکدیگر را نزنید. و این تو بودی که 

شده که خود دی. تنها با اندامی زخمی و سوراخمان باز هم تنها

باران تفنگت بود یا از سنگ و چوبی که در دانستی از گلولهنمی

کشید. ناله میکرد. و جان خریدی! و باد همچنان زوزه میمیدان به 

تو همچون مترسکی بودی ژنده و پر سوراخ که باد آن را به هر 

راه  اشتی. شاید مرگ ازکشید. ناتوان چشم بر هم گذسمتی می

 ای از تمامی وجودت برآمد.رسیده بود! و ناخواسته نعره

 

لرزی و ریزد. میبه هم ریخته بر هم می دلت با سکوت اتاقِ

 به ، گرد و غبار کهنه راپیچد. و انعکاس صوتصدایت در اتاق می

ه شود. و تو باز هم بدون آنکآورد. رنگ اتاق تیره میحرکت می

ای. یی. صورتت پژمرده است. سخت کالفهآیینه پیدا بخواهی در

و  ی اما نداری.خواهد که تکانی بخوری. کاری بکنی. رمقدلت می

ه بآید. و برگهای خشک را کنی. بیرون باد میبه پنجره نگاه می

 نی.کخواهد که قادر بودی تا پنجره را باز کوبد. دلت میشیشه می

کت خواهد که گیاه خشدلت می ای کهنه اتاق تازه شود. وشاید هو

ه گیری و ناخواستق بیاوری. چشمانت را از پنجره میرا به اتا

ه، نگیاهی خشک هستی. ناخواسته با گیاه خشکت در آینه پیدایی. 

را این تو نیستی! این عکس یک مرده است! مرده؟! مرگ... اما چ

 آینه باید مرده باشد ؟!

 

بندی. سیاه رنگ. وی. نقش میشکوبی. و تو صد تکه میبه آینه می

شود. و ناتوانی. دارد. و تمام تنت از عرق خیس می اتاق دم

 مدفون آینه هایخواهی ولو شوی. اما میترسی که در تکهمی

. بیندازی دور به و بکنی، جا از را پنجره که خواهیمی. شوی

و کجا که باشد، رمقی نداری. و ت هر به. کنی فرار که خواهیمی

ی. و از هیچ ای. بدون هیچ تکانمترسکی وسط اتاق ایستادههمچون 

وزد. و تو ساکتی. ساکت. و شهرِ خاموش در سویی بادی بر تو نمی

 سیاهی شب آرمیده است... 
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 زادمُرد

 
 ویننویکو هوُنویسنده: 

 کیامرث باغبانیاز فنالندی: : برگردان

 

 خانه آخرت تو در کجا خواهد بود؟

 رگراهبز پرسش را  از تابلوِ تبلیغات مذهبی کنار این "لِوی سوتکو"

 خواند.

به  با خود پچ پچ کرد: چرا این پرسش تاکنون "لِوی سوتکو" -

سخ ذهنم نرسیده بود. سپس او سیگاری گیراند و کوشش کرد تا پا

 د.بمناسبی برای این پرسش بیا

 دراما پس از طی ده بیست کیلومتر به خاطر حواس پرتی 

 ودبی جوان ا ماشین به زیر ترن رفت. دلیل تصادف زنرانندگی،  ب

 آهنی که جاده را در جلوتر قطع می کرد ،که نزدیک ریل راه

های برای بهتر دیدن پستان "لِوی سوتکو"چید.  خارتوت می

 به ودرشتی که از چاک پیراهن زن پیدا بود، به سوی او خیره شد 

د ریافه، مرگ  او با تقاطع جاده و راه آهن  توجه نکرد. در نتیج

 سر رسید! "وای"

ارد به بارگاه خداوند و "لِوی سوتکو"به این ترتیب خوب دیگه، 

ه بود شد. او خدا را برای اولین بار دید؛ خداوند به جثه مردی ب

 ی صدمتر که چکمه های ساق بلندی به پا داشت و پشت یکابلند

 میز تحریر خیلی بزرگ نشسته بود.

پرسید:  "سوتکو لِوی"ش از اکردن پیپ خدا در حال روشن -

 خوب، چه خبرا؟ 

 در جواب خدا گفت: هیچ خبر خاصی نیست. "لِوی سوتکو" -

ید: داوند بعد از یک پک عمیق به پیپ، با لپهای پر از دود پرسخ -

 خواهی چگونه بگذرانی.ای که آخرتت را میخوب، فکر کرده

بد حم را در کالرو شودخ داد که: اگر بسپا  "لِوی سوتکو" -

 .جای بدهم بد نیست ردیگ موجودات 

 خدا گفت:

 ره، چرا که نه، قبوله؛ ولی چه مخلوقی را برای حلول در سرآ -

 داری؟

 با آرامش گفت: "لِوی سوتکو"

 ز کالغ آغاز می کنم.اگر ممکن باشد، ا -

پس . چه خوببه به، ذاشت و گفت: گخدا کالهش را بر سر  -

 .مناسبکالغ وی یک جبرویم به جست

هم از پشت سر راه  "لِوی سوتکو"سان خدا در پیش و بدین

 .کوشش می کرد تا از خدا عقب نماند  "لِوی سوتکو"افتادند؛ 

 

 در کالبد کالغ "لِوی سوتکو"

 

 دور هم پیچانده و از جسمشروح یک کالغ جوان را با تر دستی به

 رید.سٌکالغ  رونبه جای آن به د "لِوی سوتکو"کردند و روح 

گ به خود آمد دید که بر شاخه یک سرو بزر  "لِوی سوتکو"چون 

ار در کنار دریاچه نشسته است و دور و برش بیست تایی کالغ  ق

ول کنند. او برای آزمایش صداهایی از خودش در آورد، اقار می

چیزی مثل جیک جیک گنجشکها از دهانش خارج شد و بعد یک 

سیار او ب یانهها از آواز ناشوزگار، کالغقار طوالنی زد. امان از دست ر

رید پ چند بار با حرکت بالهایش از جای   "لِوی سوتکو"خندیدند. 

از بو احساس کرد که از سبکی در هوا شناور است. نوک بزرگش را 

 اد.بیرون د کرد و از ته گلو، با طنینی محکم، قار قاری حسابی

 ینحالبودند اما با ا پی برده زادمُردگیها به مسأله دسته کالغ

 د ورا در گروه خود پذیرفتند. یک کالغ جوان پری "لِوی سوتکو"

هستم. هوونن  "هوونن"نشست روی همان شاخه و گفت که من 

 نی،یک پرنده چابک رفیق دوست بود که در مقایسه با دنیای انسا

زی اندامی توانست کارگر بلوند القید جوانی باشد که کارش راه

 ناور درخت در آب رودخانه است.های شکنده

-یکف به لب آورده م ،آبی آن روز باد سختی می وزید. دریاچهِ
درختها خم و راست می شدند و می هم در ساحل  .خروشید

سال های سروی کهنو هوونن بر شاخه "لِوی سوتکو" .نالیدند

ه وونن ککردند. هبه باد سپرده ، با لذت قار قار میرا خود بالهای 

 ی بیش از اندازه خشن داشت، پس از اندک زمانی داد زد:صدای

 !پروردگار تو هستم ،آهای، من خدایگان -

ه بپاسخ دوستش را با قارخندی داد. آنها ساعتی  "لِوی سوتکو"

 ستهخاین بازی ادامه دادند تا اینکه کالغهای پیر از سر و صدا 

 دند: دهانتان را ببندید!دستور داشدند و به آنها 

ها فرود ها به روی الشه خوکی در کنار آشغالب دسته کالغسر ش

شان را خوردند و برای خواب شب به سوی کاجی آمدند. آنجا شام

پیر که در میان یک جزیره بود پرواز کردند. با سرزدن خورشید و 

ها به سوی یک باتالق پر کشیدند و در تابیدن آفتاب، کالغ

لِوی "ه را با اشتها خوردند. نیزارهای ساحل آن، ماهی های گندید

از زندگی کالغی خودش لذت می برد. این برایش افتخار  "سوتکو

 سربلندیآفرین بود که در میان روز در آسمان مه گرفته دریاچه با 

پرواز کند. او صدای قار قار خود  را به خوبی در بهترین شکل، 
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و از ته دل کامل کرد. اکنون دیگر او هنگام پرواز با اعتماد به خود 

 زد.قار می

و هوونن قبل از دیگران از خواب  "لِوی سوتکو"یک روز صبح 

صلی ر فبازا "کایانی"برخاستند و آرام بال کشیدند. آن روز در شهر 

ت راسو سبه آن نکهای استخوانی خود را رو آنها برقرار بود، از این

 خانهرود از آسمانی با مه نازک بر فرازپر کشیدند. مسیر کرده و 

باالی  ؛ در نور صبحگاهی از"نوآس"دریاچه  سوی به "تنتی"

وشه گ "اتِپّان "در ساحل  "کایانی". نزدیک طی شد "سوٌرسِلکَه"

 دند.فرود آمجنگل کاج برای اندکی استراحت 

 کالغ  به اجرا درآمد.-نزدیکی ساعت نه بود که طرح لِوی

 بال م بال بهپرکشیدند. بعد ه "لینّاسیسّی"هر دو کالغ به طرف 

م  آد در ارتفاع سه متری زمین سرتاسر خیابان مرکزی را که پر از

ن ان بدزمان با قویترین صدایی که در توها همبود، طی کردند. آن

 زدند. چند بار همان مسیر را رفتند ویک کالغ باشد قار می

بام کلوپ برگشتند. سپس برای کمی نفس تازه کردن به پشت

 د.کایانی پر کشیدن

، لندبکامال روشن است که پرواز پایین دو کالغ آنهم با قار قار 

 گانتوجه گروه رهگذران خیابان مرکزی را برانگیخته باشد. پرند

 نانکردند، آنچتقریباً در یک متری باالی سر رهگذران پرواز می

رسید و صدای وش میگشان بخوبی به یک که صدای بال زدندنز

 دارد؛ بسیار بلند بود. قارقارشان هم که گفتن ن

ز در بازگشت، همان مسیر را پی گرفتند. بسیاری از رهگذران ا

-ها میایستادند و به این حرکت کالغتعجب در خیابان می
ر ها در مسیخندیدند. خنده دارترین بخش کار این بود که کالغ

گار د، انکردنها نگاه میای حتی پنجره مغازهپرواز خود به هر گوشه

 تنها یانه دنبال پیدا کردن آشنایی در خیابان بودند. در این مکه ب

-سالمن" دادیار دادگستریتوانست چهره آشنای  "لِوی سوتکو"
 را به جا بیاورد. "کیوی

، ودندها طول خیابان مرکزی را پیمبرای چندمین بار باز هم کالغ

ای هپس از آن به سوی رودخانه کایانی پیچیدند و از روی خرابه 

آس ه نوپرواز کرده تا در جایی، کنار دریاچ "کوورنا"عه به طرف قل

 ه وت پرداختند. در هنگام پرواز از این اتفاقات تازحبه استرا

 های ظهر بودخندیدند. نزدیکیگفتند و میموفقیت خودشان می

 که به یک دسته کالغ آشنا پیوستند. 

 وچک ارهازکشتها برای خوردن دانه  به رسیدن پاییز، کالغبا 

نگ با تف "توهکاکوله"دند. اما یکی از مالکان لعنتی روستای کر

ق تفاااز این  "لِوی سوتکو"دوربین دار هوونن را از پا در آورد. 

ه نجا کز آآزرده شد و دسته را رها کرد و به کنج تنهایی خزید. اما ا

اش بود و هوا هم سرد شده بود، تصمیم گرفت جغد شکاری در پی

ل نو کند. فکر کرد، خوب است  فصل زمستان را به شک که کالبد

 یک گربه ماهی در دریاچه زیر الیه یخِ  باله بزند.
 

 ماهی در کالبد گربه

 

رون بی به خود فشار آورد، روح موجود از کالبد کالغ "لِوی سوتکو"

د. فتاپرید و در کنار سوراخ یخ سطح دریاچه، در بوران به لرزه ا

 های رویپنج و پانزده دقیقه از سوراخ یخسحرگاه بود. ساعت 

ماهی هشت لجنزار سروصدا به گوش رسید و طبق قرار، یک گربه

 های ماهیاز پشت آبشش "لِوی سوتکو"کیلویی به روی آب آمد. 

را   اهیبه درون او وارد شد و با خشم، روح قبلی موجود در کالبد م

 بیرون انداخت.

سوراخ مکث کرد تا پیش از ماهی بزرگ ترسناک کمی در دهانه 

 رفتن به ته آب نگاهی به برفها و آسمان روشن بیندازد.

د، جدی دچار احساساتی ناشناخته شد. کالبد "لِوی سوتکو"در ابتدا 

. اگر بشود اینجور گفت، در برابر دشمنان، بزرگ و  چابک بود

هر  ود.تماس آب سرد با بدن لزج و دمِ به بزرگی مشت او  دلپذیر ب

ها آن ها و بویتاریکی مطلق حاکم بود اما او رفت و آمد ماهی چند

 کرد. آب دریاچه بوی باتالق و مزه لجن داشت. دهنرا حس می

لِوی "ماهی مزه روغن نهنگ و ماهی گرفته بود که برای گربه

ه د کشخوشایند نبود. دهانش را باز و بسته کرد و متوجه   "سوتکو

 د.فوتبال جا می گیر اش یک توپدر دهان گشاد جهنمی

ور دریافت که اکنون دیگر یک  جان "لِوی سوتکو"در سپیده صبح 

وحشی شکارگر است. دید که هوش و حواسش بطور حریصانه ای 

لِوی "ها است و دیگر هیچ. چاک دهان فقط دنبال شکار ماهی

رفت د گبه لبخندی باز شد، با خود اندیشید، اینجا باید یا "سوتکو

ه بت، گر را درسته و زنده قورت داد. در لذت از قدرکه جانوری دی

هم بحمله برد و از توده  "مویکّو"طرف لشکری از ماهیهای کوچک 

م ساعتی هفشرده گروه، تعدادی به وزن دو کیلو را بلعید. نیم

فلس بود، بعد احساس های خاردار و سختمشغول بلعیدن ماهی

اد دپشتی خود تکیه  کرد که یک بار دیگر شکمش پر است. بر باله

 تا چند روزی استراحت کند.

ر وار برایش دردآور است. حس کرد که دپی برد که زندگی انگل

های خورد و در جگرش هم کرمشکم بزرگش کرم کدو لول می

ی اند. و اینها بسیار رنج آور بود و احساسجگر باعث دردسر شده

 دردناک به همراه داشت.

ر بخواب شده بود. تاریکی مداوم هم افسرده و بی "لِوی سوتکو"

 خاست. حرکتآب هیچ صدایی بر نمیی تاریک افزود. درمشکل می

مید وقتی که فه هم هیچ چیزی را در ته آب تکان نمی داد.ها موج

فهمید که اش پر از تخم است بیشتر از خودش بدش آمد. شکم

 .ه استآمد خوشی نداشتهای نر برایش پیبازی با ماهیعشق

-وی دریاچه هوا معتدل شده بود. گاهی برفهای روی یخ آب میر
از ته  "لِوی سوتکو"آمد. شدند و باز یک یخبندان کوتاه در پی می

دریاچه باال آمد، به سوی چشمه کم عمقی شنا کرد و خودش را 

آب فشرد که تقریبن گردنش از یخ بیرون چنان به درون جوی کم
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ماهی، از دریچه چشم کوچک گربه آسمان سرد و صاف بود. اوماند. 

با خود سپس  دید زد. درختان ساحل را در نور سرخرنگ خورشید

اندیشید که: آخر  رفع خستگی هم الزم است. در مسافتی دورتر 

گروهی به بازی پاتیناژ مشغول بودند. از میان گروه دختران، ملکه 

ل زیبایی محل جدا شد و به طرف ساحل رفت. دختر ظاهرا به دنبا

در کنارش  "لِوی سوتکو"گشت. تنها سنگ بزرگی که چیزی می

داشت. دوشیزه روی آرمیده بود، او را از دید دختر دور نگه می

توانست از آنجا منظره دل انگیزی را  "لِوی سوتکو"یخها خم شد. 

نیافتنی بود. ببیند، چیزی که در زندگی بعد از مرگ برای او دست

را در سطح وسیعی آب  و حرکت داددو سه بار دمش را با شدت 

 ه عمق دریاچه شتافت.پاشید.سپس او ب

حمل تتوانست زندگی زیر یخ و آب را نو او دیگر نمینزدیکی سال

 کند. فشار آب یخ خفه کننده شده بود. این شد که الشه مرده

 ،"لِوی سوتکو"های زیر پل رها کرد. روح ماهی را در آبگربه
وحش به کشی باغه از دستگاه جوجهپکرتر از جوجه کرکسی ک

آمد  واز تخم در آمده باشد، پرید خانم سِسّه و آقای ایلکا  کمک

ای که در روی نرده پل نشست. به طرف اتوبوس قراضه بی پنجره

 او حیاط پشتی یک تعمیرگاه پارک شده بود، پرواز کرد. در آنجا

دست  دوباره به یک کالبد مناسب دیگر برای میزبانی روح خود

 یافت.

 
 سگ در کالبد

 

ای آمد تا در حیاط پشت هنگام سپیده صبح، سگ بزرگ دورگه

ای هم های قهوهتعمیرگاه دوری بزند. سگ سیاهی بود که خط

هایش آویزان و دمش شمشیری بود. تقریبا چاق هم داشت. گوش

ا د ربود. با کوشش تمام یک پایش را بلند کرده و عالمت مرزی خو

-دنده و جاهای دیگر ماشین میآمپر بنزین، دستهروی چرخها، 
 گذاشت.

عمیقا مشتاق  رفتن در کالبد این حیوان که  "لِوی سوتکو"

درجلدش زندگی کردن بسیار دلپذیر بود، شد. از راه گوش به 

درون سگ وارد شد و روح قبلی سگ با خونسردی از گوش 

یلتر هواکش یک ماشین دیگر رفت و از ف درون دیگرش بدر آمد،

 .دور موتور را پایین آورده گذر کرد و نال با صافی هوا

چندتایی واق درست حسابی کرد و با پاهای عقب  "لِوی سوتکو"

ها خنج کشید. بعد با دم کمان کرده به طرف روی توده برف

زندگی جدیدش رفت. به ویژه شاد بود که اکنون بر پوزه خود،  

چیزهای مختلف در باره  توانستقوی دارد.  میبسیارحس بویایی 

ها، این خانه را از روی رد پاهای موجود بر برف بخواند، بوی اتاق

ها و بوی ویژه پای هرکس را بشناسد. آخ جون! در جنس کفش

یده. آب از چاک دهان چاطراف کلبه سوسیس فروشی چه بویی پی

سرازیر شده بود.  با صدای بلند و ممتد میل خود را  "لِوی سوتکو"

ای سوسیس، اگر چه وسیس فروش اعالم داشت و البته تکهبه س

 کمی کهنه، به دست آورد. 

در اولین مورد، هنگام کنترل گذرنامه توسط یک سگ شکاری  

ا تاد ترس ودلهره داشت اما به اندازه کافی ابتکار عمل به خرج د

گر شود. در این ورودش به قلمرو زندگی سگی طبیعی جلوه

ادی بدست آورد و فهمید سرشت سگی همزیستی اطالعات زی

چگونه است، زندگی سگی چه اهداف و آهنگی دارد، از چه نوع 

 رژیم غذایی باید پیروی کرد...
لِوی "از روی غریزه و همچنین برای گوش دادن به حرف آدمها 

ه کشید. در خانتمام روز به گوشه و کنار خانه سرک می "سوتکو

 ذا،مانده غندند که شیر، باقیسرا او یک کاسه لعابی را به طرف

کمی این نهار های نان و سیب زمینی در آن بود. هر چند تکه

و  دکرعزمش را به خوردن جزم  "لِوی سوتکو"خوارکننده بود اما 

یس لملچ ملوچ کنان نهار را صرف کرد و زمین اطراف کاسه را هم 

از در خاراندزد. دوسه ساعتی کنار پیرمرد که پشت و شکم او را می

 کشید و دست پیری را لیسید.

راهی های محله او را به همهفته بعد یک عضو فعال گروه سگ

های محل آخ که چه صفایی داشت دویدن در کوچه دعوت کرد.

کاری ش. او سر دوستی را با یک سگ تایی سگگلهِ دهراه با یک هم

 ود.هبر برو  جوان به نام هِمپّا باز کرد. هِمپّا در دنیای سگی، پیشرو

 بلند شد که: بندان صدای فرمان هِمپّایک صبح یخ

 ریم!ه اسب بخوگٌ روستا بیرون جاده رویها االن برویم آهای بچه

ه بزده جدا شد و ها از سایه درختان جاده ساحلی یخسگ یگله

مانه واق شادگاه صدای واقآن ند وهای سفید دریاچه تاختسوی یخ

ها طرح یک بازی را داد. سگ "تکولِوی سو"در آسمان پیچید. 

مان دویدند و در یک لحظه که فریا در کنار هم می  هم وپشت سر

پیچیدند به طرف خاشاک یا تکه کاغذ روی رسید، میایست می

ی و برا شدیمها که باد آورده بود. بعد پاها به زیبایی باال گرفته یخ

 د.آمدر می ها به پروازعالمت گذاری، شاش در همه جا روی برف

ر پَهِنِ یخ زده اسب مزه کامال خوبی داشت. مثل ساالدی که د

د؛ شوپیدا می کشور های غربیساکن در کناره اقلیتلیست غذایی 

 یا چیزی در همان مایه.

ی برد. زندگدر مجموع از زندگی سگی خود لذت می "لِوی سوتکو"

 سیارشلوغ در جمع دوستان با تفریح فراوان و اتفاقات جالب ب

ا ها رههای مهم روزنامکیوسک تا خبر دور و بررفت همراه بود. می

قات تفابخواند و بعد در خانه به تماشای تلویزیون بنشیند که از ا

ش را وجهدنیای انسانی هم بیخبر نماند. به ویژه اوضاع خاورمیانه ت

 کرد...همیشه جلب می

ت بسیار به ولی آخرسر در ماه چهار از زندگی سگی که برایش لذ

ماهیخوار همراه داشت، خسته شد. در خواست حلول به کالبد مرغ

ها هنوز را کرد ولی از دفتر پروردگار به او خبر رسید که غازکلنگ

ها در سفرند و تا چهارم ماه پنج به در در دسترس نیستند. آن
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-درخواست کرد که روزهای باقی "لِوی سوتکو"رسند. فنالند نمی
تاریخ را در کالبد انسانی میهمان باشد و البته که با در مانده تا آن 

 تعالی موافقت شد.خواست او از طرف دفتر باری

 

 سرپرست آلکو
 

 بر دستگیره ترمز خطر کوپه ترن در کمین  "لِوی سوتکو"روح 

د نشسته بود. آخر سر دریافت که کدامیک از مسافران رییس جدی

ی منطقه است. با خبرگی شرکت انحصار مشروبات الکلی شعبه این

 که داشت پروسه حلول را به خوبی اجرا کرد.

صبح روز جمعه بود که رییس جدید آلکو چمدان به دست وارد 

 واستخگاه شد. در مراسم آشنایی با کارکنان شعبه، از آنان فروش

 ه جایا برکه در مورد او القاب و عناوین ... را کنار بگذارند و او 

 .شما تو خطاب کنند

به این ترتیب کارکنان به سادگی احساس خوبی نسبت به رییس 

چنین کسی بودن احساس جدید پیدا کردند. خود او هم از این

ارها انب ها کرد و از موجودیغرور کرد. بعد شروع به مطالعه پرونده

 هم پرسید.

سرپرست جدید گفت که قصد دارد  بسته شدن فروشگاه هنگام

ها قفسهه گاه بماند، آخر او باید به همفروشدر برای پیشبرد کارها 

ه اول در همان نگا. ریختمید و برنامه خریدهای آینده را زمیسر 

ی لیدمدیر قبلی بیشتر به مشروبات تو برای او معلوم شده بود که

خود شرکت آلکو توجه داشته است چون موجودی مشروبات 

 اعیانی خارجی خیلی کم بود.

اه گای گذراندن تعطیالت آخرهفته از فروشکارکنان بر اکنون که

ند او به سراغ قفسه کنیاک رفت و یکی دو بطر ه بودخارج شد

یپ هم ک ها را. پردهپناه بردرنگ را برداشت و به اتاق کارش حنایی

که  قصد داشت "لِوی سوتکو"ها کشید. از قرار معلوم جلوی پنجره

 ی و سگی،ماهی های دوران زندگی کالغی،دهان خود را از مزه

 درست و حسابی آب بکشد!

 بهشن تمام روز جمعه شب را به خوبی و خوشی به فراوانی نوشید.

مد ز کاو یکشنبه صبح را هم به نوشیدن ادامه داد. نیمروز یکشنبه 

نظافت یک جفت چکمه پالستیکی برداشت و پوشید و با سروصدا 

 به سختیها نآها شیشه کنیاک بست که در بین باری از دهکوله

 جا گرفت.هم ها سوسیس و سایر خوراکی

 گاه بر روی میز کارش یادداشتی گذاشت:در دفتر فروش

ن ودتاخگرد رفتم؛ آقایان کارکنان آلکو، من با سیرک بازان دوره"

 "هایتان را بفروشید، این پسر دیگر رفت.مشروب

ی هابه ساحل دریاچه رسید و از آنجا از روی یخ "لِوی سوتکو"

 ای کوچک راهی شد. سست بهاری به سوی جزیره

جیری ها که با آواز جیری میان میدان گسترده یخآنجا در جزیره

ی شیدنشدند، کنار سفره پر از خوردنی و نومالیم ذره ذره خرد می

 روز خوش بهاری را گذراند.

 

 در کالبد کٌلنگ، به سوی الپلند

 

ه شیش ول اینکه ته آخرینزمان بود. ادلیل رفتن او چند اتفاق هم

آمد. دوم اینکه پلیس در آنسوی آب به یک داشت باال می

 هایکیلومتری دریاچه رسیده بود. سوم اینکه آواز شادی کلنگ

رسید. از مهاجر در آسمان از بین ابرهای پشمکی به گوش می

کردند یکی ها که به شکل خیش گاوآهن پرواز میدسته کلنگ

های کناره جزیره رود آمد و روی سنگجدا شد و از آسمان ف

د. وقت را تلف نکرد، به اندرون کلنگ خزی "لِوی سوتکو"نشست. 

ه دست های بزرگ باز شدند، پرنده دالور به هوا بلند شد و دربال

 پرندگان از دسترس دور گردید.

یا آهیچ خبری نشنیده است.  "لِوی سوتکو"از آن به بعد کسی از 

  در دریایی طوطیالپلند است یا به شکل یک  او در کالبد کلنگ در

 های ساحلی نشسته است؟روی صخره "لینتوووری"

 ویکو هووینن

1973 

 
 

 Veikko) "ویکو هووینن"اولین داستان نویسنده مشهور فنالندی 
Huovinen 1927-2009 منتشر شد که مورد  1950(  در سال

از او بیش از  توجه قرار گرفت و سال بعد جایزه ای را نصیبش کرد.

سی اثر به زبان فنالندی چاپ شده است. هووینن برای کارهای 

متعدد و مختلف برده است. داستان کوتاه  هها جایزادبی ده

 منتشر شده است.  1973ویکو هووینن  در سال  "زادمُرد"

Leevi Sytky, Hyvönen, Kajaani, Tenet, Nuasjärvi, 
Suurselkä, Teppana, Sissilinna, Salmenkivi, 
Kajaanijoki, Kuurna, Tuhkakylä, muikku, 
Hemppa, Lappi, Lintuvuori 
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 نقد و بررسی
نژادپرویز احمدی  

 محسن حسام

 شهروز رشید
 س. سیفی

 ابراهیم محجوبی

زادهبهروز مطلب  

 ابراهیم هرندی
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  نژاداحمدی پرویز

ولتر در سالن   اثر "چین یتیم" تراژدی روخوانی

 دبی خانم ژوفرنا

شدیدی در من ایجاد  دیدن تابلوی باال، نمیدانم چرا تمایل با

 اما م.که شده خودم را به این جلسه برسان میشود تا به هر طریقی
دار معروفی است دستم به دامن خانم ژوفرن که همسر کارخانه

پاریسی  در جمع منورالفکران نه کسی را پارتی دارم و نه. رسدنمی

با  رسد، و میدانم که مونتسکیوفکری به خاطرم می اما .میشناسم

معروف شده و حاال بخاطر ایرانی  خیلی"  های پارسینامه" نوشتن

 پاتوقش دانم کهمی . گشایم شودکه شده شاید مشکل بودنم هم
ی ششم پاریس، خودم را به محله بسرعت. ی پروکوپ استکافه

خوشبختانه اسم  و میرسانم 13قدیم، شماه ی خیابان کمدی

را که  مونتسکیو. ها نوشته شده مشتریهای معروف پشت صندل

های فرهنگنامه بچه با. خیلی پیر و فرسوده شده پیدا میکنم

آقای  سالم؛ را معرفی میکنم خودم. شطرنج استبازی مشغول 

ام پاریس و قرار برگشته مونتسکیو، من اوزبک هستم و تازگیها

من را بجا  ابتدا. گزارشی تهیه کنم هاپاریسی است از زندگی

و شصت ساله به عقب، اوزبک،  آورد، اما با یک برگشت دویستنمی

 سالم و از. شناسدهای پارسی را بازمینامه یکی از شخصیتهای

های ها و زنغالمان و خواجه علیکها بگذریم، اما وقتی سراغ

ما هم  ؟گویم که ای بابا کجاییگیرد، در جواب میحرمسرا را می

یر کند؛ شاه یچیز قرار بود تغ همه...انقالب کردیم و انقالب ما را

مونتسکیو، فقط  آقای .اما استبداد ادامه دارد رفت و شیخ آمد،

دود  آن زنهایی که شما میشناختی، البته. امیدمان به زنهاست

 روزها بعضی از زنها لچکهایشان را از سر این. رفتند هوا شدند و
ای بر اندام هر چه رعشه سر چوب میبندند و نمیدانید برداشته و به

 زاده و غالم و خواجهزاده و شیخزاده و شاهچه آقازاده و حاجی
برای  مونتسکیو، شرح احوال والیت را بگذاریم آقای. اندانداخته

ام تا شما من را به آمده من. فرصتی دیگر، که گفتنیها بسیار است

 خواهم بدانم آنجا چه، میژوفرن ببرید سالن این خانم
 را دهد و اسم و آدرسمدردسرتان بدهم، قول می چه...میگذرد
لباس  رسانم و یکدستفروشان میرابه بازار کهنه خودم. میگیرد

 همه. مصرفی تهیه میکنم گیس یک بارقرن هیجدهمی و یک کاله
باید برسد، که آنهم  چیز آماده است، فقط کارت دعوت خانم ژوفرن

موعود یک  روز. رسدکشنده بدستم می از دو روز انتظاربعد 

. رسانممنزل خانم ژوفرن می کنم و خود را بهکالسکه کرایه می

چه کسی را باید  اسم؛ پرسدکند و میدر را باز می پیشخدمت

سالن که  وارد. های پارسینامه اوزبکِ. اوزبک؛ گویممی اعالم کنم؟

آید ودستش را جلوی صورتم می میشوم، خانم ژوفرن به استقبالم

ناچار  گیرم که بهو من هم در موقعیتی قرار می دهدقرار می

طوری نگاه می کنند که انگار من  همه. ای از دستش میگیرمبوسه

همه  اما. انداین کتاب را همه خوانده گویا. شناسندمی را سالهاست

را  مونتسکیو. شناسمبه هم شباهت دارند و من هیچ کس را نمی

آنکه با کمک او بقیه را  نشینم؛ به امیدکنم و کنارش میپیدا می

 .این اجتماع را جویا شوم شناسایی کنم و دلیل

بیچاره با وجودیکه  ولترِ؛ شوددلش باز می دردِ مونتسکیو

هنر، تئاتر، ادبیات، فلسفه و بسیار  اش را صرف زبان،زندگی

عمرش را در  بیشتر دیگر این فرنگستان کرده است، اما چیزهای

را هم یکی در  هایشکتاب. تبعید است تبعید گذرانده واکنون هم در

در غیبت او دیدرو با  امروز. اندیا سوزانده اند،میان یا ممنوع کرده

 وگذاشته آن باال وسط مجلس ی او را آوردهکمک داالمبر، نیمتنه
 هنر و سیاست و تا با حضور طیف وسیعی از اهل ادب و علم و

. دهیم های او گوشروخوانی یکی از نمایشنامه به ...مذهب و
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 اگر جسم او را سلطنت، پارلمان و کلیسا باید بدانند که متعصبین

 خانم. و کالم او با ماست و اینجاست اند، روحاز وطنش دور کرده
ایستاده و همه را تحت  ژوفرن آرام و قرار ندارد، پشت سر لوکن

 نویسی دستی نقش اول نسخهنرپیشهلوکن، ه آقای .نظر دارد
ولتر را در دست دارد و برای  اثر" چین یتیم" ینمایشنامه

بینم که با مالهت و مهارت ژوفرن را می خانم. است روخوانی آماده

کند و همه از می این جمعی که اکثر آنها مرد هستند حکمرانی بر

ل و بلبل همه چیز بر عکس والیت گ! اینجا لخالقالج! او اطاعت

هو ریاست هم شودپاریس از این سالنها فراوان پیدا می در. است

خانم نکر، سالن خانم  سالن؛ ی خانمها استشان هم به عهده

سرکار خانمها برای گسترش  این...هلوتیوس لسپیناس، سالن خانم

نامشان به  اما امروزه ،اندآقایان بسیار تالش کرده و نشر افکار این

 .ه شدهفراموشی سپرد

و یکی  گردددر میان حضار دنبال آدمهای سرشناس می مونتسکیو

چپ ردیف اول کنت دو بوفون،  طرف؛ کندیکی آنها را معرفی می

سر او  پشت. فیلسوف و همکار فرهنگنامه نشسته است شناس،گیاه

ژولی دو لسپیناس هم که معرف  خانم. فیزیکدان آقای رئومور

دهد همان می ادامه! گویم نهیمن با خجالت م حضورتان است؟

 پشت. نویس مشهوری هم استرمان خانمی که سالن ادبی دارد و
ای است و فرهیخته سر او خانم آن ماری دو بوکاژ نشسته که زن

هم پرنس دو کونتی  آنجا .دهدمی سالن ادبی خودش را ترتیب

دوم  ردیف. روشنفکر و مخالف لویی پانزدهم اینشسته؛ شاهزاده

ژرمن سوفلو، آرشیتکت؛ ژان  دان؛سوا کسنی، پزشک و اقتصادفران

معروف را  روانشناس، آهنگساز و موسیقیدان؛ کندیاک فیلیپ رامو،

و  راست هم هلوتیوس، شاعر، فیلسوف ماتریالیست سمت. بینیدمی

بله، آن  –هست  فراماسون کنار همسرش که معرف حضورتان

آنها خانم فرانسواز دو  ارکن .آفرین .-کاترین که سالن ادبی دارد

دوم اَبه رنال،  ردیف. کندنویس با ماری وو صحبت می گرافینی، رما

داری و ضد آزادیخواه، مخالف برده کشیش، نویسنده، متفکر

آلمانی و دوست  ادیب ،ایستاده و فردریش ملشیور گریم کلنیالیسم

تازگیها روابطشان شکرآب شده است،  البته. دیدرو هم آنجاست

 خالصه...دهدگریم با عقاید انقالبیون مخالفت نشان می ونچ
را نام  تفکرات گوناگون آنقدر آدمهای اسم و رسم دار از طبقات و

اسم کسی از قلم  اگر. همه برایم مقدور نیست اسامی برد که ذکر

اسم یکی از این  اما .اوزبک بگذارید گیحافظهافتاد به حساب کم

 و او آقای مالزرب است که میان این جمع برمآقایان را از یاد نمی
مونتسکیو از او شرح  آقای. نشسته و با همه خوش و بش میکند

خوانی کوتاهی که تا شروع نمایشنامه مفصلی داد و من در فرصت

مالزرب تحصیالت  آقای. اش را نقل میکنماست، خالصه مانده

بوده، آکادمی فرانسه و مدتی وزیر  عضو. حقوق دارد و قاضی است

کتابها  ی بررسیطرف پادشاه به سمت رئیس اداره سپس از

و  ی سانسوریعنی رئیس اداره برگزیده شده است؛ به عبارت دیگر

ی کتابها قبل از چاپ و نشر باید از همه .از طرف شاه دارای امتیاز

آگاه است که هر  خواند و کامآلاو رد شده و او آنها را می زیر نظر

خواندنها باعث شده که از علم، هنر،  این. دکسی چه ارجی دار

حس  اینجا. داشته باشد آگاهی...الهیات، ادبیات، تئاتر فلسفه،

و اندکی با محبت از آقای  میکنم که آقای مونتسکیو دارد با احترام

گویم، آقای مونتسکیو مگر خود او می به. کندمالزرب صحبت می

های پارسی را نامه کتابِ چند بار گرفتار سانسور نشدید، و این شما

 و بدون نام چاپ کنید؟ حاال این آقای مجبور نشدید مخفیانه
به اطراف نگاه  سانسورچی شده است آدم آگاه؟ آقای مونتسکیو

دهد؛ سپس حرفهای ما گوش نمی کند تا مطمئن شود کسی بهمی

ماه پیش آقای مالزرب مطلع  چند. دهدادامه می کمی آرامتر

 فشار متعصبین کلیسا، پارلمان دستور تفتیش شود که بامی
. را صادر کرده است او ها و آثارنوشتهی دیدرو و ضبط دستخانه

قرار است تا  گوید کهگیرد و به او میبا دیدرو تماس می راً فو

که از  دیدرو. اش را تفتیش کنند بیست و چهار ساعت دیگر خان

ن مبهوت و حیران سانسورچیا شنیدن این خبر از دهان رئیس کل

 ام انبار کردام در خانههرچه که نوشته مدتهاست؛ گویدمانده، می
را پنهان کنم، و چه  توانم آنهادر این فرصت کوتاه کجا می ؛ام

: دهدرا بپذیرد؟ آقای مالزرب پاسخ می کسی حاضر است این خطر

کردن آثار  ی من بهترین محل برای مخفیکنم خانهمی فکر

ی من منتقل کنید، آنجا تنها خانه ما باشد؛ آنها را بهارزشمند ش

به این ترتیب چندین  و ...!کشندموران سر نمیأکه م محلی است

 دیدرو. کننداز خطر نابودی نجات پیدا می ی دیدرواثر چاپ نشده
 هرچند؛. پنهان کند های خطرناکش را کجاداند نوشتهحاال می

فرستد برای می نویسدستمدتی است که از هر اثرش یک نسخه 

 هم مقررییک  را خریده است وکتابخانه  کاترین، تزار روسیه، که
مات و  من  ...بنویسد دهد تا باخیال راحت بیاندیشد وبه او می

. کنممالزرب بلند می ام و انگشت شستم را بطرفمبهوت مانده

 .نه چیز دیگری در اروپا این حرکت به معنای تحسین است، البته

که از تراژدی، آنهم به صورت  من. شودخوانی شروع می نمایشنام

یا ؤر کند و درآورم؛ پلکهایم سنگینی میدر نمی شعر چیزی سر

فقط  بخواهند خودمان را میبینم که اگر مثالً والیت. رومفرو می

مهاجر روخوانی برگزار کنند،  نویسان تبعیدی یابرای نمایشنامه

جمع  ند؟ چند نفر آدم حسابی دور همباید بساز چقدر مجسمه

شوند می حاضر "اول نقش"یشوند؟ چند هنرپیشهمی

را قرائت کنند؟ در آسمانها پرسه  هاای از این تبعیدینمایشنامه

صیاد،  با ساعدی، بیضایی، یلفانی، مکی، رادین، زنم ومی

 هر. کنماینجا و آنجا برخورد می در...نژاد، قاسمی، دانشوررحمانی
تعاون یاران و عاری از شانس این  بدون! ایدام در یک سیارهک

سر  خواب میبینم که خانمها لچکهایشان را از باز! منورالفکران



 

 
 

87 

 6 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

کم تعدادشان بیشتر  کم...اند سر چوباند و گذاشتهبرداشته

هم در  رخسان...آیدر هیبت پیش میاز دور لشکری پُ و... شودمی

 گر. ی شصت و نهمنامه: است کاغذی نوشته روی. میان آنهاست
من پیوسته آزاد  چه مرا در محیطی سخت مقید ساخته بودی ولی

 ... الجمالرخسانِ بدیع آری...رخسان. میزیستم

 اوزبک: گویدمونتسکیو می آقای.کندکف زدنها بیدارم می صدای
این  همت خانم ژوفرن، کمدی فرانسز به...مگر خانمها شاید ! خان

شتیبانی پاز این جلسه و  بعد. رای اجرا پذیرفته استرا ب نمایشنامه

ضافه ا تواند مانع اجرا شود؟ و با کنایهکسی می این شخصیتها مگر

ر بهت فرانسز برای تماشا بروید، خواستید به کمدی اگر: کندمی

اب خوبه خسته باشد زود  کمی استراحت کنید، آدم اگر است قبالً

 رود.می

 2018پاریس، فوریه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1755 سال" چین یتیم"روخوانی از تراژدی یجلسه: یادداشت
ژوفرن برگزار  خانم ی بازیگر معروف لوکن، در سالن ادبیبوسیله

کمدی فرانسز  اوت همین سال این تراژدی با بازی او در ماه. شد

از شخصیتهایی که  تعدادی. آورد دستاجرا شد و موفقیت بزرگی ب

من اسامی  در این جلسه حضور داشتند، و در باال نامشان ذکر شد

گابریل لومونیه  ؛این تابلو نقاش. ای دیگر را به آنها اضافه کردم عد

کرده، و شخصیتهایی را به تصویر  خلق1812 سال این اثر را در

آنها در  ، ولیاندکه همگی در این جلسه حضور نداشته درآورده

 دیدرو،" از کتاب بخشی. کردندغلب سالنهای ادبی شرکت می
  .من و در انتظار انتشار نوشته" مبتکر درام خانوادگی
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 حسن حسامم

 
 طلوع یک دوستی

 آلبر کامو، نویسنده، رنه شار، شاعر

 

در الجزایر )موندوی  1913آلبر کامو در ششم نوامبر 

Mondovi ین اترکاالصل به نام دنیا آمد، از مادری اسپانیائی ( به

( و از پدری به نام لوسین کامو Catherine Sintesسنت )

(Lucien Camus که متعلق به یک خانواده آلزاسی بود و در )

 La Marneالجزایر مستقر شده بود. پدرش در جنگ اول در نبرد 

( Saint-Brieucزخمی شد. دست آخر در بیمارستان سن بریو )

بایستی، درگذشت. کامو بعد از پایان بردن تحصیالت اولیه می

 دامههمچون شاگردی که بورس به او تعلق گرفته بود، به تحصیل ا

 داد؛ دانشکدۀ ادبیات الجزایر زیر نظر پروفسور ژان گرونیهمی

(Jean Grenier ،تحصیالت عالی فلسفه جهت دریافت دیپلم )

ال شار نمایشنامۀ کالیگوکنفرانس، انت نگاری، کار تآتر،روزنامه

(Caligula در )سالگی. آغاز جنگ جهانی دوم. ازدواج با  24

(. حاصل این ازدواج دو فرزند: Francine Faureفراسین فور )

ر (. اقامت در پاریس. کامو دCatherine( و کاترین )Jeanژان )

بعد  برد. یک سال( را به پایان میL’Etrangerبیگانه) 1940سال 

(. همکاری با انتشارات Le Mythe de Sisypheافسانه سیزیف )

ای در قلمرو هنر و (. فراهم آوردن مجموعهGallimardگالیمار )

نهضت  (. آلبر کامو در ارتباط باEspoirادبیات تحت عنوان امید )

( را به عهده Le Combatمقاومت فرانسه مسئولیت روزنامۀ نبرد )

کند. کامو در را ترک می روزنامۀ نبرد 1947گیرد. وی در سال می

 هایی که در پیش رو دارد و تا زمانی که در حادثۀ اتومبیلسال

کند: (، تعدادی کتاب منتشر می1960دهد )جانش را از دست می

چنین مقاالتی در حیطۀ مسائل فلسفی از رمان، نمایشنامه، هم

 .عونمانی، طاجمله: بیگانه، افسانۀ سیزیف، نامه به یک دوست آل

کند. این اثر، رمان طاعون جایزۀ ویژۀ نقد را از آن خود می

نسخه به  96000های ژوئیه و سپتامبر به تعداد در فاصلۀ ماه

رود. نویسنده از استقبالی که مخاطبان فرانسوی زبان از فروش می

شود. در این جا الزم آورند، غافلگیر میرمان طاعون به عمل می

« صد سال تنهایی»م که گابریل گارسیا ماکز خالق است اشاره کن

آلبر کامو تأثیر « طاعون»مان رای گفته است که از در مصاحبه

گرفته است تا بدان حد که هر بار پیش از آنکه نوشتن رمانی را 

کرده است. آغاز کند، یک بار دیگر رمان طاعون را مرور می

تازه به خواندن  همانگونه که گوستاو فلوبر پیش از نوشتن اثری

پرداخته است؛ همانگونه که ارنست همینگوی ولتر می« کاندید»

خوانده است، پیش از آنکه ولتر را می« کاندید»یک بار دیگر 

 اش را شروع کند.نگارش رمان تازه

 L’Hommeتوان انسان شورشی )از دیگر آثار کامو می
révolté( تبعید و پادشاهی ،)L’Exil et le Royaume،) 

(، روزشمار وقایع تاریخی La Chute(، سقوط )L’Etéتابستان )

(Actuellesدر رابطه با سال ) 1944-1948های. 

ها، حکومت نظامی؛ ها: کالیگوال، سوءتفاهم، عادلنمایشنامه

ای بر اساس رمان طاعون با همکاری هنرمند معروف نمایشنامه

را  ملهوک تیز حتآتر فرانسه ژان لویی بارو. این نمایش در واقع ن

رده کمتوجۀ رژیم فاشیستی ژنرال فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا 

 بود.

همچنین نمایشی بر اساس رمان تسخیرشدگان 

 داستایوسکی.

( ادبیات به آلبر کامو Nobelجایزۀ نوبل ) 1957سال 

 گیرد.تعلق می

ار آخرین کتاب ناتمام آلبر کامو که بعد از مرگ وی انتش

نام داشت که پس از مرگ وی به همت « ساناولین ان»یافت 

 دخترش کاترین منتشر شد.

 

 
 نامۀ آلبر کامو به رنه شار

 رنه عزیز

ای برایتان اند که همراه این چیزها نامهاز من خواسته

بینی پای این درخواست امضای مادام ارسال دارم. همانطور که می
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ا شود. من شوهرش ر( دیده میAnne Hourgonآن هورگن )

شناختم، پروفسور در الجزایر بود و من با او رابطۀ دوستانه می

اند. شناسم. این زوج از هم جدا شدهداشتم. همسرش را کمتر می

گذران است. البته برای من به نظرم مادام آن هورگن قدری خوش

نه خوب بودنش، نه بد بودنش چندان اهمیتی ندارد. او دختر  پل 

( است. مادان آن هورگن سعی Paul Desjardinsدژاردن )

کند که در سفرش آن کار را دوباره انجام بدهد؛ آن مصاحبۀ می

 گویم.( را میPontignyمعروف پونتینی )

اند چیز تا به حال طبق چیزهایی که به من گفته

 ای از آب درنیامده است.العادهخارق

( )مارتن هایدگر Martin Heideggerاما آمدن هایدگر )

رش انصا معروف آلمانی که در زمان اقتدار هیتلر و اعوان وفیلسوف 

ن آبرای  ها بود.( و این از قرار معلوم موفقیتیاز مدافعان رژیم نازی

ئید آید. خالصه کنم، شما کامالً آزادید که بگوهورگن به حساب می

آری یا نه. اگر مایل هستید اطالعات بیشتری کسب کنید، 

 د.توانید از آنها بخواهیمی

 

 رنه عزیز،

ا پیش از حرکت به شما تلفن کردم، اما موفق نشدم با شم

ب حرف بزنم، ولی به جای شما شخص دیگری پای تلفن بود و جوا

( Chamonixداد. من با ژان و کاترین به درۀ شامونیکس )می

آمدم. در واقع فرانسین برای معالجه در یک دورۀ 

 ید آمد.( شرکت کرد که به نظرم مفDivonneون)دی

من دوباره شروع به کار کردم، هر چند به سختی. این 

احساس به من دست داده است که کم کم دارم از تونلی خارج 

 شوم.می

 اهمدر ماه اوت به تنهایی به ایتالیا خواهم رفت. سعی خو

عید و هایم را به انجام برسانم )منظور کامو مجموعۀ تبکرد که نوول

 حاال وه سپتامبر در پاریس خواهم بود. پادشاهی است.( ولی در ما

 شود.زندگی من دارد مرتب و منظم می

 رنه عزیز

 دانم که برای منباید بیشتر همدیگر را مالقات کنیم. می

ما شفرصت چندانی باقی نخواهد ماند )حداکثر چند سالی( که با 

ما تجدید دیدار کنم. اما بدانید که محبت قلبی من نسبت به ش

 ی خواهد ماند.همچنان باق

بارد. اگر پنج روز را حساب کنی، سه این جا، مرتب می

 ارم؛روزش بارندگی است. البته من چندان از این قضیه شکایت ند

را  وانماز پاریس بگریزم و نیرو و ت مبالعکس، خوشحالم که توانست

 جمع کنم برای کار کردن، نوشتن.

 رنه عزیز

بخشد. در هر ییک کلمه از شما به من گرما و شادی م

ترین احترامات فائقه را همراه این نامه برای شما صورت عمیق

 دارم.ارسال می

 1955آلبر کامو، هشتم ماه ژوئیه 

 

 
 

توجه  1946-1959انتشار مکاتبات آلبر کامو ـ رنه شار 

ایی بسیاری از مخاطبان فرانسوی زبان را به خود جلب کرد. آشن

لبر انجامید، تا بدان حد که آ این دو هنرمند به دوستی عمیقی

ر باعر کامو در بارۀ غنای شعر رنه شار و تأثیری که اشعار این ش

عصر خود گذاشته است، مقاالت زیاد نگاشت. این شعرای هم

ست. مکاتبات گویای رابطۀ عمیق این دو هنرمند معاصر فرانسه ا

 تها در همۀ متون از رنه شار به عنوان شاعر و عضو نهضفرانسوی

 برند.( نام میrésistantمقاومت  )

الزم به یادآوری است که این دوستی تا واپسین لحظات 

زبان زندگی آلبر کامو ادامه داشت. شاید برای مخاطبان فارسی

ثیر ه تأجالب باشد بدانند که این دوستی از چه زمانی آغاز شد و چ

 نادر از ای بر روند کار این دو هنرمند گذاشت. رنه شار یکیخالقانه

هنرمندانی بود که از همان آغاز شکل گرفتن نهضت مقاومت 

ای عمیق و فرانسه از جمله اعضاء فعال آن بود. شار رابطه

 ناگسستنی با تعداد زیادی از رفقای نهضت مقاومت داشت.

این مقاله اختصاص به همین رابطه دارد. البته از زبان 

ک شاعرانگی. رنه شار شاعرانۀ رنه شار، توأم با نوعی سیر و سلو

کند که زمانی نه چندان ای را بازگو میبرای مخاطب وقوع خاطره

دراز از مرگ آلبر کامو گذشته است. باید توجه داشت که رنه شار 

نویس به مفهوم متعارف امروزی نیست. وی برای بازگو کردن مقاله

 برد. زبانی که به شعر پهلوخاطره، شیوۀ خاص خودش را به کار می

آمیزد. همچنان که از مضمون واحد ها را در هم میزند، زمانمی

ای مضمون دیگری را ساز زمینهگوید، بی هیچ پیشسخن می

ای جای جای کند؛ واقعیت و رؤیا درآمیختگی شاعرانهمی

کند. رنه شار گاهی با عطف به گذشته اش بازتاب پیدا مینوشته

استعاره را. ضروری است  گزیند، گاهی زبانزبان گزارش را برمی

خواننده به هنگام قرائت این نوشته به این نکات توجه کامل 

مبذول دارد. دقایق و لحظاتی که رنه شار بعد از مالقات با آلبر 
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هایی از این دست گذراند، رگهکامو و رفقای نهضت مقاومت می

ناشی از فوران ذهن شاعر است بی آنکه تصنعی در بیان و اغراقی 

 رح یک چهره )آلبر کامو( در کار باشد.در ط

 

 چطور توانستم با نام کامو آشنا شوم؟

ان شخصی رمان بیگانه را برای من آورده بود. ولی من چند

ای هست، وقتی که دادم. دورهرغبتی به خواندن آن نشان نمی

به  توانند به مطالعۀ آن چیزهایی بپردازند کهمخاطبان واقعی نمی

توانم شوند. رمان را خواندم. نمیمحسوب میعنوان یک رویداد 

ثیر ن تأبگویم آنطور که انتظارش را داشتم مطالعۀ این کتاب آنچنا

ه ژرف و عمیقی در من گذاشته باشد. شاید به این خاطر بود ک

 خواستم بهایی به آن رمان بدهم. بعدها، بعد از لیبراسیوننمی

(Libérationـ آزادسازی فرانسه از قوای نا )ای از ها ـ نامهزی

ا رم رآلبر کامو دریافت داشتم که از من یک جلد از مجموعۀ اشعا

( خواسته Les Feuillets d’Hypnos« )های هیپنوزبرگ»بنام 

 راتیبود، اثری که دستنویس آن، چند هفته بود نزد مؤسسۀ انتشا

ن آبه  گالیمار بود. ظاهراً کامو برای فراهم آوردن کلکسیون خود

تا  شناختم. کامو بر آن بودداشت. من این کلکسیون را نمی احتیاج

ن مای از آثار شاعران و نویسندگان معاصر فراهم کند. از مجموعه

دت مخواسته بود که به او اعتماد کنم و مجموعۀ اشعارم را در 

ۀ هایش را در روزناممعینی برای او ارسال کنم. من پیشتر مقاله

آمد. قت و صراحت کالمش خوشم مینبرد خوانده بودم و از صدا

کنیم. دانستم که کامو و من اهداف مشترکی را دنبال میمی

 شناخت من از او در همین حد بود. کامو با من در انتشارات

 گالیمار قرار گذاشت. با او مالقت کردم. 

خت مدتی گذشت تا توانستم آثار کامو را بخوانم برای شنا

ان کار نویسندگی داشت. من چند صدای انسانی او و دستی که در

لعۀ مطا نوس نبودم. در خود آمادگی الزم را برایأبا رمان معاصر م

د. دیدم. شناخت من بیشتر در رابطه با مقاالت بورمان معاصر نمی

گزید، نداشتم، تمام آن هایی که او برمیتمایلی به مطالعۀ سوژه

 کرد.چیزهایی که به نحوی و به شکلی غیرمتعارف طرح می

 L’Isleمن به کامو پیشنهاد کردم که به لیل سور سورگ )
sur Sorgue بیاید. یک روز صبح رسید. من برای آوردنش به )

بود. هنوز  1946( رفتم. پائیز Avignonآهن آوینیون )ایستگاه راه

بود.  1947کنم جنگ به پایان نرسیده بود. شاید هم اشتباه می

ثبت شده  1947سال  10مۀ شمارۀ )در مکاتبات کامو ـ شار در نا

 است.(

هر چند که آهنگ جنگ در زمان مقاومت کماکان ادامه 

های زیرزمینی اعضاء مقاومت بر ضد داشت )منظور شار فعالیت

گرفت. هاست.( رابطۀ مابین افراد به واسطۀ آلبر کامو انجام مینازی

د گیری، شایخواهم بگویم در صورت نیاز اعضاء برای ارتباطمی

اغلب دیدار بود تا بحث و گفت و گو و تبادل نظر، شاید هم برای 

 استنشاق هوای تازه بود.

در آوینیون مالقات « اروپا»من و کامو همدیگر را در هتل 

کردیم؛ هتلی قدیمی که مجاور خندق بود و من در آنجا رفقای 

زیادی داشتم. من آلبر کامو را به یک یک رفقا معرفی کردم. کامو 

 و خیلی زود با همه رابطۀ گرم و صمیمی برقرار کرد. با یک فوراً

نوع بشاشت و شوخ و شنگی مخصوص به خود به سخنان آنها 

پیرایه بود. حتی سعی داد. بیداد و به نرمی پاسخ میگوش می

کرد که توجۀ آنها را به این واقعیت جلب کند که او، آلبر کامو، نمی

کرد. به زیبایی ا آنها اختالط مینویسندۀ مشهور است. به سادگی ب

کرد. زدند، سکوت میلطف و محبت تمام. زمانی که رفقا حرف می

اش هیچگونه ضدیتی در شرح جزئیات رویدادها و تشریح خاموشی

اشیاء و طبیعت آن نداشت. )الزم است در اینجا توضیح داده شود 

ن آن که اشارۀ رنه شار به رمان بیگانۀ آلبر کامو است که قهرما

ها، آدمی است که اغلب به جای پاسخ دادن به آدم« مورسو»

گزیند در عین حالی که به دقت، جزء به جزء به شرح خاموشی می

پردازد؛ علیرغم سکوت و خاموشی در محاوره ماوقع و رویدادها می

با اشخاص رمان، اما همچون راوی مخاطب کتاب را با شرح 

ها به خود جذب ء و طبیعت و آدماشیا جزئیات، توصیف و بیان

های پیرامونش کند. کم حرف و بی حوصله است. به آدممی

ای از اعتنا است. به زعم رنه شار، راوی ـ مورسو ـ جزئیات حادثهبی

پیش اتفاق افتاده را، نه یک بار، بلکه برای چندمین بار تکرار 

 حوصله،حرف در محاوره، پر حرف در روایت، بیکند، کممی

توجه و کم طاقت در رابطه با پرگویی و پرچانگی اشخاص، بی

دغدغه در شرح کوچکترین حرکات نمایش اشخاص پرشور و بی

رمان. بویژه، گفت و شنودها که از نظر مورسو، اغلب اوقات تکرار 

آنها بی فایده و فاقد هرگونه مفهومی است. مورسو از یک سو در 

دهد. از سوی دیگر با وام یکاربرد کلمات از خود خست به خرج م

پردازد. گرفتن از کلمات فراوان به ارائه تصاویر دقیق از طبیعت می

توان گفت که مورسو قهرمان رمان بیگانه در خاتمه می

گری است بزرگ. هیچ چیز از دید چشمان تیزبینش پنهان مشاهده

 ماند.(نمی

ا که دهد: برای آنکه ما آن چیزی ررنه شار اینطور ادامه می

دانیم کنیم، هنوز نمیکنیم، زمانی که آن را حکایت میزندگی می

که آن حادثۀ وحشتناک چگونه اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر 

کنیم، ایم، بعد از آنکه آنرا گزارش میچون که ما آنرا زیسته

شادمانیم که همه چیز پایان یافته است؛ همچون جزئی که جزء 

ها را بپوشاند. در ون ژالۀ صبحگاهی که برگدیگر را بپوشاند؛ همچ

جاست که آن حادثه به نظر آدم به یک امر روزمره تبدیل همین

گردد به مکان اول، جایی که آلبر کامو را شود. ـ رنه شار بازمیمی

اند ـ غذا صرف شد. سپس به رفقای نهضت مقاومت دوره کرده

من رایحۀ عطر  طرف لیل عازم شدیم. کوهپایه در دیدرسمان بود.
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(، Le Lubéronکردم. لو لوبرون )کوهستان را استنشاق می

های ( که تپهLe Ventoux(، لو وانتو )Les Alpillesها )آلپی

های کامو لیل را احاطه کرده بود، حسی را که در من بود، در چشم

ی عمیق کوهستان را به آدم منتقل دیدم، حسی که خاموشی

نش رابطه داشت، با آفتابی که توأمان در کرد. کامو با سرزمیمی

آمیخت با بیشمار درختان سبز ها میها و سبزه رنگامتداد درخت

ها و رطوبت؛ خاک الجزایر، مکانی که کامو به آن دلبستگی و رنگ

کند، ذهنیت شاعرانۀ رنه داشت. )همانطور که مخاطب مالحظه می

ها، سرزمینی که تکشد تا دوردسشار از خط نگاه آلبر کامو پر می

 آلبر کامو در آن پرورش یافت.(

م قسیزمانی بود که ما همه چیز را با عالقه و میل طبیعی ت

ها، کردیم، با وقار توأم با نوعی سادگی، با ظرافت حرکات دستمی

در حد وزن و مقیاس مطلوب بدون هیچ تصنعی، بدون قید و 

ل و گو، و انتقاشائبه و با صراحت به وقت گفت شرط رازداری، بی

لب آراء و عقاید. کامو خیلی سریع اعتماد مخاطب را به خود ج

ال کرد. در آنجا تعداد زیادی از رفقای نهضت مقاومت به استقبمی

. فتندآلبر کامو آمدند. از او پذیرایی کردند. حضورش را جشن گر

« کامو»کرد که این مرد، ای بود که آدم حس نمیرفتارش به گونه

آنکه حس کنی مصدع دیگران ای است در میان دیگران، بیبیگانه

 ه دراست، بیگانه )منظور مورسو قهرمان رمان کامو است.( کسی ک

جمع دیگران حاضر است، بدون آن که سخن بگوید، بدون آنکه 

اولین کسی باشد که لب به سخن گفتن بگشاید، بدون آنکه 

ه د بدانند کعالقمند باشد که زیاد بداند. اشخاص تمایل دارن

خواهد و اصالً اصراری چگونه آدمی است؟ مورسو که نمی« مورسو»

گر است، ندارد در بارۀ اشخاص زیادی بداند. )مورسو مشاهده

شود. طرف، خونسرد. هرگز  دچار احساسات نمیگری بیمشاهده

ای و واکنشی در رابطه با کشمکش اشخاص رمان در بی هیچ توجه

کند. بر کامو چند روزی نزد ما اقامت میمناسبات اجتماعی.( آل

لرم ( نام دارد. پاPalermeکند. خانه پالرم )ای اجاره میبعد خانه

ای است نامی است که زبان انسان در تلفظ آن ناتوان بود؛ خانه

گی در یک حادثۀ اتوموبیل بزرگ در دهکده که صاحب آن به تازه

رن ه پالرم نبود. این پال کشته شده بود. بیوۀ او خانه را اجاره داده

لک های پالرن بود، از اهالی شهر لیل ما«دوک»دقیقاً یکی از 

 ن آنسرگ بود. دودمان پالرن نابود شده بود. نامی که تلفظ کرد

رف بایستی به جای حآسان نبود، دشوار و ثقیل بود، از این رو می

ن را جایگزین آن کرد. تلفظش بیشتر یادآور زبا« م»حرف « ن»

 الی مدیترانه بود.اه

آلبر کامو آن خانه را به مدت سه سال اجاره کرد. من و 

بخشی را اش لحظات لذتام، همراه با کامو و خانوادهخانواده

گذراندیم. به عالوه این امکان را برای من و کامو فراهم آورد که 

ها به من افکار و عقایدمان را  به همدیگر منتقل کنیم. این مالقات

ای را در کمک کرد که سعی کنیم نقش مثبت و سازنده و کامو

ایجاد یک رابطۀ خالق به عهده بگیریم و در فرصتی که به دست 

آمده بود، هر چه بیشتر از یکدیگر بیاموزیم. بدون آنکه تقلیدی در 

کار بوده باشد. بعدها، وقتی که خاطرات آن دوره را با هم مرور 

کامو و من، هر یک به تنهایی،  کردیم، به یاد آوردیم که برایمی

این بدرستی یک شانس بود که توانسته بودیم با افکار و عقاید هم 

آشنا شویم و در بهترین حالت از یکدیگر بیاموزیم، با عهد و پیمان 

طوالنی و با وقوف به میزان عدم آگاهی هر یک از ما در رابطه با 

 شد.مسائلی که طرح می

 1965ژانویه  رنه شار

 

 

 

 
 نگاه
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 شهروز رشید

 

 
 هادگردیسی

 

 شهروز رشید

 

. ایم بیانی از حالت خودمان هم هستی جهان گفتههر چه در باره

گذارد؛ های اویدی تنها تاریخ جهان را به نمایش نمیدگردیسی

ردانی از های فرد هم هست؛ زندگی جهان، برگگاهِ دگرگونینمایش

 .ل فهم استر این معنا قابویل، تنها، دأت. هاستزندگی ما انسان

دهد واحد کوچک خود را بسط می. کائوس کیهانی و کائوس فردی

 سیر و جریان از واحد کوچک است به طرف. تا با کل یکی شود

. داستان دانته هم از این قرار است. واحد بزرگ، به طرف کل

ز انگار در آغا. دهدگی فرد است که به جستجو معنا میشدهگم

کائوس تاریک است و فرد . ستگیگشتهود ندارد؛ گمای وجسوژه

؛ کند برای این که خود را تعریف کند باید از میان تاریکی عبور

ه در انتها بئاتریس ایستاد. رک کندهای وجود را ببیند و دالیه

ان رسیدن به سوژه، به خودِ در خویش گِرد آمده، در پای. است

حسِ جنگل . ستگیگشتهدر آغاز، تنها درک گم. گیردصورت می

دیل ته تبدانته، در این معنا، در پایان سفر است که به دان. تاریک

 یپس از دانته انگار همه .یس در بهشتشود؛ در مالقات بئاترمی

 بهشت آن و اندشدهگم بهشت جستجوی در راستین شاعران

 . است سوژه بحران است؛ شده گم یسوژه معنای به شدهگم

در دنیای دانته امید به رستگاری وجود دارد؛ بئاتریس شاعر را 

 آرمان نوعی. دارد معنا عشق به باور کند؛می تطهیر کشد،میبر

 از را خود تواندمی فرد دارد وجود سرودها این در هم اجتماعی

 هایانسان از ایجامعه آرمانی یجامعه دهد نجات تزکیه طریق

 آن و. است مطرح هم کلیسا از استقالل دانته برای. است تمیز

رایش سوم در ادبیات یعنی خود آفرینش ادبی یک آرمان، نوعی گ

 نهفته خود در را ممکن یالیه سه هر دانته کتاب. سترستگاری

 رهایی. رستگاری و رهایی تخیل برای امکانی چونان متن. دارد

 هم را فرد خود. است فرد روح تقاءار برای امکانی ادبیات. فردی

لکوتی را برای او فراهم م دگردیسی امکان کندمی دگرگون

 است، درون دوزخ از گذار بئاتریس به رسیدن شرط. آوردمی

 بار. روحی ژرف سلوک و سیر کردن تحمل است، روح یتزکیه

 برای است شاعر یعاشقانه سرود شعر، ـیک: دیگر زبانی با دیگر

: سه.  است روح نجات امکان شعر،: دو. بئاتریس برای معشوقه؛

. را ایفاضله یمدینه کند؛آرمانی را ترسیم می ایجامعه شعر،

 آیا عشق بودن ممکن و میسر عشق، به بئاتریس، به باور بدون

 بئاتریس به عشق، به دانته. بگیرد صورت سفری است ممکن اساسا

 اجتماع در است؟ شده گم کجا در. آویزدمی او به شود؛می متوسل

. انگار دانته برای است شده انسانی ضد که ایجامعه در آلوده،

. بپردازد خود جستجوی به تا شودنجات روح خود، از دنیا پیاده می

 با بتدریج دانته و اوست راهنمای شاعران شاعر ویرژیل،

 ژرفای به پله به پله رفتن با یابدمی باز را خود او هایراهنمایی

 این که است نوشتن. پیشروی سیر، آن گزارش با و خود، جودو

 نوشتن با شاعر و است شده تخیل سفری کند،اقعی میو را سفر

واقعیت نوشته، واقعیتِ . شودمی تبدیل متنی هایواقعیت به آن

ست. متفاوت، ای چه بسا بسیار متفاوت با واقعیت واقعی. دیگری

دهد. انگار هایی را شکل میشاید هم بتوان گفت: نوشتار واقعیت

چه در واقعیت واقعی وجود دارد طرحی بیش نیست؛ چیزی که آن

هنوز تعریفی پیدا نکرده. ابعادش بر آدم روشن نیست، و یا نوشتار 

ست. آیا هابخشد که در واقعیت واقعی فاقد آنهایی میبه آن الیه

قعیت توان از دو نوع واقعیت سخن گفت؟ واقعیت شفاهی و وامی

نوشتاری. واقعیت سفید و واقعیت سیاه. واقعیت سفید فاقد 

ست؛ به تعبیری هنوز ما را در خودش ندارد؛ فرهنگ نوشتاری

چیزی بیرون ماست. هنوز آغشته به ما نشده است. یا نوشتن است 

مان را بدان اضافه هایسازد. خواندهکه واقعیت دیگری را می

هاست. بئاتریس فلورانسی دهکند، که نوشتن بازخوانی خوانمی

همان بئاتریس کمدی الهی نیست. دانته با نوشتن به واقعیت 

دهد و یا در جریان نوشتن چهره و شخصیت نوشتاری او شکل می

ی او خواهد در بارهگیرد. در آغاز، دانته میبئاتریس شکل می

هیچ زنی، کسی چنان چیزی  چیزی بنویسد که تا آن زمان در باره

ه است. تا اینجا دانته هنوز با واقعیت فلورانسی بئاتریس سر ننوشت

و کار دارد. از فلورانس باید به درون متن کتاب منتقل شود. و در 

شود. وارد جنگل متن همین جریان است که دچار دگردیسی می

ی روشنی شود. تبدیل به دوشیزهشود کاملن دگرگون میکه می

گیرد. نوری در انتهای تونل ر میشود و در کنار مریم مقدس قرامی

سفر دوزخی دانته، تا دانته را رستگار کند. آن زن زیبای فلورانسی 

کاهی را باید به ی رنج و محنت دانته بود. چه درد جاناما تنها مایه

ی رسوایی و دانته تحمیل کرده باشد. حتا ممکن است مایه
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ی نسی مایهشرمساری شاعر جوان شده باشد. زن واقعی، زن فلورا

اش بود. اما زنِ متن، زن نوشتاری، زن کتاب کمدی الهی عذاب

ی رستگاری او شده است. از واقعیت فلورانسی تا واقعیت مایه

نوشتاری فاصله زمین تا آسمان است. آیا نوشتار قادر است از هر 

ی شیرینی بسازد؟ هر شرنگی را واقعیت تلخ و دردناکی چنین مایه

ی شاعر دو آدم ی فلورانسی و دانتهد؟ دانتهبه شهد تبدیل کن

ی شهروند بود. در کتاب ی عذاب دانتهاند. فلورانس، مایهمتفاوت

ی رستگاری اوست. و دانته در نوشته، با نوشتن، بئاتریس اما مایه

یابد. در واقعیت میکند. معنای وجود او را دررا بهتر درک می

دُری ناسفته. برای دانته ای سفید است؛ واقعی، بئاتریس صفحه

کند. ]در ادبیات دری ناسفته است و او با نوشتن آن دُر را سفته می

ی بکارت است و هم کالسیک فارسی، دُر سفتن هم به معنای ازاله

به معنای سخنِ تراشیده، سخن صافی گفتن است. متن، زن است. 

در داستان خسرو و شیرین دو نوع دُر سفتن آمده است. یکی از 

کند و آن دیگری نظامی طریق خسرو، که دُر شیرین را سفته می

کند. در درون متن داستان هم شاعر است که دُر متن را سفته می

ی شیرین را بر سنگ تناسبی از این دست وجود دارد. فرهاد چهره

کَنَد. شاید این بیت تراشد، و کوه و سنگ را به خاطر شیرین میمی

باشد: مراد خسرو از شیرین کناری بود و گر سعدی در اینجا بیان

آغوشی/ محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن./ از این نظر 

دو شیرین در کار است. یکی شیرینِ خسرو، شیرین دنیای واقعی، 

عینی. و دیگری شیرین متن است؛ بر سنگ و بر کاغذ. بئاتریس 

زن، فلورانس و بئاتریس کمدی الهی. آیا سنگ کیمیاگران هم 

زنانه است؟ در و مروارید هم سنگ است. سوراخ کردن سنگ، رام 

کردن سنگ، خانگی کردن سنگ.  با سوراخ کردن، سنگ رام و به 

دهد. نظامی در شود. شاعر هم کنشی مشابه انجام میرشته می

گوید: ضمیرم نه ها به گمانم همین معنا را مینامه با این بیتشرف

مریم صفت بکر آبستن است. تقاضای  زن است/ کهزن، بلکه آتش

آن شوی چون آیدش/ که از سنگ و آهن برون آیدش. بدین 

های بکر/ به سختی توان زادن از راه فکر. سخن فریبی سخندل

گفتن بکر جان سفتن است/ نه هر کس سزای سخن گفتن است./[ 

اند؛ بئاتریس فلورانسی و بئاتریس متن؟ آیا این دو زن حریف هم

پچاقی و شیرین کتاب؟ زنِ دوم، ضمیر شاعر است. سنگ آفاقِ ق

کند. ست که به دومی اشاره میکیمیای جان اوست اما وجود اولی

کند؛ آن سنگِ ناسفته. شاعر را متوجه ضمیر پنهان خود می

رود. دانته در کتاب زندگانی نو کیمیاگر با سنگ به خلوت می

ی بگویم که در باره آرزو دارم از او ]بئاتریس[ چیزی "نویسد:می

در آغاز زندگانی نو  "نویسد:بورخس می "اند.هیچ زنی نگفته

شمرد تا مخفیانه ای نام شصت زن را برمیخوانیم که او در نامهمی

آیند و زنان بسیارند. می "ها بگنجاند.نام بئاتریس را در میان آن

سنگ  ضمیر است. آنـروند اما یکی از آنها زنِ ضمیر است؛ زنمی

کیمیاست و برای رستگاری جان باید سفته شود؛ تن با جان 

 .درآمیزد

 
در جایی احساس تباهی کنی، احساس کنی خود را پایمال 

 و رحم هیچ بی رحمانه،بی ای؛داشته روا ظلم خود بر ای،کرده

 خودکشی کشی،خویشتن تباهی،خود تباهی، توانمی آیا. مروتی

 است قادر انسان آیا کرد؟ درک را خود روح کردن آلوده روحی،

نی نگاه کند و دچار جنون و بیروشن در ایهپ این به تا را خود

 صداقت و بینیریزش اعصاب نگردد؟ شاید لحظاتی از روشن

 وحشت دچار و بینیممی هاافکن نور زیر به را خودمان هست،

 به نتوانی که نباشد این از ترهولناک چیز هیچ شاید. شویممی

 دست به را خود هم باز بدانیم کجا از که این. کنی اعتماد خودت

تباهی نخواهیم کشاند. به تعبیر دانته، آدم به فالکت  به خود

 که روحی دارد؟ وجود تضمینی چه گشت؛ نخواهد باز اشقدیم

 دانستن. یابد شفا بیماری این از تواندمی چگونه ستتباهی مستعد

 آید؟می کارمان چه به ایمبوده کارتباه خود زندگانی در که این

ایم آیا تضمینیست بر این شتهدا روا ظلم خود بر که این دانستن

 چیز هیچ ایم؟گردانده روی سیاه توانایی آن از همیشه برای که

 گاهیآ شوکرانی، آگاهی یک این نیست، آگاهی این از ترهولناک

 مقابل در کنیم خیانت خود به آگاهی کمال در است زهرآگین

 است باریک آگاهی یک این. شویم تبدیل خاکستر به خود چشمان

ه شمشیری تیز، بُّران که باالی سر آدم آویزان باشد. چ مثل

 باز شرط. ندارد را خوردن تکان توانایی روحی هر که گفت توانمی

 اقلیم ترک ست؛روحی انقالب یک قدیمی، هایفالکت به نگشتن

 آن اما. هاگُورگُن چشم از شدن دور روح، زهرآگین قلمرو سیاه،

 ح خود دارد، جادو شده، سحررو یچاله در یاخطه چنین که کس

 زلی. بیاید بیرون جادو آن گودال از تواندنمی است؛ آن یشده

 گذارینام دانته یطریقه. افتدمی مغاک آن درون به و خوردمی

هاست؛ شناسایی میتواند بکند. گودالاو  های تباهی در نزدگودال

 اما دانستمی را هانام آن هدانت دیگر، بیان به یا. ستاخالقی تمام

 را درونی دیوارهای. زندمی حرف دارد چه از که دانستمی او خود

 تاس قرار این از داستان هم "تبتی مردگان" کتاب در. شناختن

 و دیوها بتواند باید خود فرد که است گاهآن مشکل اما

 هایتباهی نام. بنماید گذارینام و کند شناسایی را اشهایمغاک

 که بدانم توانممی من خود تنها. بداند تواندد او میخو تنها را خود

 تنها. امبوده شاهد من خود تنها. امبوده تباه موجودی پایه چه تا

 کسهیچ. امکشانده تباهی به را زندگی یک چگونه دانممی من

 اما هاست،مُعَدل شاعرِ کاو،روان. بداند مرا هایتباهی نام تواندنمی

 را خود خاص طرزی به کس هر شودتباه می خاصی طرز به نانسا

 .باشد داشته وجود تواندنمی همگانی حل راه پس. کندمی تباه

 توانیمیم چگونه: نیچه بیان به یا. است دانته سفر تنها دانته، سفر

 تواندمی فرد خود تنها را کنه و جوهر این. بشویم هستیم آنچه
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 ودخ تنها ":گویدیم را همین که تهس استاندال از سخنی. بداند

 نهایت، در دیگران، برای. کرد توانستممی چه که دانممی من

 دقیقا زداییخویشتن خودتباهی، تباهی، ".نیستم بیش ی"شاید"

 نامیسر کردن، خاکستر را خود وجودی امکانِ معناست؛ این در

 میسر دیگر. ندارم امکان دیگر. خود کردن هرگز. خود کردن

 گذارد،می سرپوش پوشاند؟می را مانروح هایهال کدام. شد همنخوا

 یتفاوتیبی کاهلی، این دیگری نام چه کند؟می باطل و کاهل

 افسا نیست؛ کاهلی اشنام باشد؟ داشته تواندمی کشنده

 جریان در اتفاقی چه داندمی و بیندمی را مار پرنده،. ستگیشده

روهای سیاه نی شناختن. آمد خواهد پیش چه بعد لحظات. است

 آن و سو این به را ما ناشناخته هایدرونی دشوار است؛ آن سیاه

 بو است، کار در گیدانسته اندکی همواره هم شاید. کشانندمی سو

 حرکت جهتی چه به که کنیممی حس دانیم،می بریم،می

 را ما دارند، وجود ما درون در هم دهنده هشدار نیروهای کنیم،می

 مانگوش به سختی به است ضعیف شاناما صدای دارندمی حذر بر

ها را زیر چند برش را در نظر خواهم آورد و آن برش. رسدمی

بین خواهم گذاشت و خواهم دید که در تمامی موارد آن نیروی ذره

هشدار دهنده به صدا در آمده بوده است، آن نیروی بر حذر دارنده 

بارترین برش یک زندگی، ت. فاجعهشان شنیده نشده اساما صدای

ی بسیاری از نیروهای ست. این پیوند برمال کنندهپیوندِ عاطفی

ی پیوند انگار تمام تاریک دورن ماست. در این رابطه، در آستانه

های هشدار ی چراغچراغ قرمزهای ممکن روشن بوده است همه

زنی. حس دانی که داری دست به کاری خطرناک میدهنده، می

زده در کنجی به حالت ای وحشتکنی تمام وجودت مثل گربهمی

کند دفاع در آمده است. اما نوعی افساشدگی هم عمل می

مانی. یا اش میاش قدم بیرون بگذاری در دامتوانی از دایرهنمی

توانند کاری از پیش ببرند. حتی ها نمیها، حس و حالدانسته

ناک، خطرخیز به ضرر آدم حرکاتی برای گریز از آن موقعیت خطر

دهد فضای کند لو میشود و یا خود را افشا میتمام می

کند، و این وضعیت نیم حرکات طرف مقابل اعتمادی ایجاد میبی

بندی، یک کند مثل این است که در یک صفرا نیرومندتر می

خواسته است جبهه را خالی طرف ترفندهایش را افشا کند. می

خواسته است با تمثیالتی شبیخون بزند، می خواسته استکند. می

توان این نکته را روشن کرد باید یک عمر در حال از این دست نمی

شان تویی؟ گردی. کدامگریز وضعیتی بوده باشی. دنبال شرایط می

آن که مانده است و ساخته است و سوخته است و آن که پیوسته 

گی به دوشقهدر حال گریز است. این همان حالتی است که در 

گی وجود. بخشی، بخشِ دیگر را شود. دو پارهنمایش گذاشته می

کند. ها را پنبه میشکافد؛ رشتهبافد آن میکند. این میخنثی می

تواند سازد چه نام دیگری میسوزد و میماند، میکه، آنچه میآن

ها؟ مثل سیلی نقد به از حلوای داشته باشد؟ ترس از ناشناخته

ی آشنای ها بسنده کردن. در دایرهگی به داشتهسندهنسیه؟ ب

کوچک چرخ خوردن. آن امکان دیگر، وسعتی ناشناخته است. 

ی ای برایش متصور نیست. مطمئن نیستی که بتوانی از عهدهکرانه

ها و شناخته ی عادتاش بربیایی. در محاصرهجمع و جور کردن

ی مسکونی. این آری چرخی. دور و بر خانهها میها، متعارفشده

ها. هیچ خطر کردنی در میان هاست، به متعارفگفتن به داشته

خواه، بلند پرواز، باالطلب بدین طریق نیست اما آن نیروی زیادی

دارند. آن شود؛ دست از سرت، از سرش برنمینیز خاموش نمی

های ناشناخته مثل آخرین سفر دریای بادبان کشیدن به سرزمین

کند، اش نمید بیست و ششم دوزخ. هیچ چیز آراماولیس در سرو

نه رسیدن به پسرش تلماک، نه رسیدن به پدر پیر و نه حتی 

لوپه. نیرویی دیگر، نیرویی برتر او را به فراسوها فرا آغوش پنه

خواند تا در جایی، در انتهای جهان دریا او را ببلعد. حاال تصور می

ی شتیاق به گستردن دایرهکنیم این اشتیاق رفتن به فراسوها، ا

ی وجود، و ماندن، و چسبیدن به حرکات، وسعت بخشیدن به دایره

ها، و فالن و فالن هر روزه باشد، هر روز خانه و زندگی، به عادت

این درگیری در میان باشد یعنی نیرویی به سمت خیال کشیده 

ها شود، از زمین واقعیت تنگ کننده. و نیرویی که در بند متعارف

دیگر را خنثی خواهند کرد تا تمام نتایج را ماند. این دو نیرو هممی

به حد صفر برسانند. مثل دو چهره داشتن نیست این. مثل دو قلب 

در یک سینه داشتن هم نیست. دو قدرت نیرومند است که با تمام 

ی خیال و دیگر در جدالی بی پایان هستند. آیا رابطهتوان با یک

آورد، میآید، به پرواز درمیخیال به پرواز درواقعیت است این؟ 

چسبد. نتیجه: همیشه حس خواهی کرد که واقعیت به زمین می

در بندی. همواره خود را در بند احساس خواهی کرد. یک 

ات خواهد کرد. واقعیت سخت متعارف، سودازدگی کشنده همراهی

 ها خواهد شد. در همه حال درخیالی خواهد شد. سکوی خیال

حال پرواز خواهی بود در یک قدمی پرواز، آماده برای پرواز. آماده 

دل برای اوج گرفتن. اولیس یک کشتی به زیر پا داشت و یارانی هم

ی حرکت، پرواز بود. اشتیاق فراوان به زبان. واقعیت او آمادهو هم

شناسایی جهان و آشنایی با معایب جهانیان. آیا این سخن اولیس 

دید او به شناخت خویشتن نیست. فراتر رفتن از بیانگر میل ش

مهابا. آیا در اینجا طلبی بیها خود را بسط دادن، یک قدرتمتعارف

 در تمام این قصه هم داستان قدرت در میان است؟

دارد. در همین معناست نیرویی منفجر شونده از درون به تقال وامی

های هنوز زنده، در حال تالطم و غلیان، توان گفت در درونکه می

گیرد. انفجارهایی فه انفجارهایی صورت میوقانفجارهایی، بی

کند و های هملت، که دهان او را باز میکوچک مثل حالت شورش

کند، گویی میدارد. تکبندد. او را به قدقد وامیاش را میدستان

کشد و با کند و انفجار بزرگ، که شمشیر میجهان را تهدید می

نفجار بزرگی که زند و یا ادستان فورتنبراس دست به کشتار می

سازد. نیروی آن انفجار در آخرین سفر اولیس را میسر می

های جهان ست که او را و کشتی او را به پایان جهان، به آبحدی
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برد. آن درونِ غلیانی، پیوسته ناآرام است در جنب و جوش می

هاست، پر است از مواد منفجره، است، دیگی جوشان از خواست

ها ها، قالبهارش کنی، در قابکنی، باید ماش میحس

اش در بیاوری. متعارف و معتادش کنی. اش. به محاصرهبیندازی

اند؛ پیوسته در این دو نیروی بزرگ است که با هم در جدال

ی انفجارها. آن اند. نیروی انفجاری، و نیروی مهارکنندهجدال

ا کند، جهت و معنبرای انفجار درست می نیرویی که بستر و زمینه

ایم اگر، اش در آوردهگی به محاصرهدهد با روزمرهبدان می

گیرد؛ انفجارهایی خفه صورت انفجارهای کوچک صورت می

شوند. این حالت به هایی رقیق شده، منفجر میگیرد، با انگیزهمی

هیچ رقم مثل داشتن دو قلب در یک سینه نیست، حالت 

ار انفجار است. ست. انفجار و مهنشانیفشانی، حالت آتشآتش

غریزه و فرهنگ است. پرواز و خانگی شدن است. مثل این است 

اش عقابی که در مرغ خانگی، عقابی پنهان شده باشد؛ در جان

ست مسکن داشته باشد؛ خیال و واقعیت. اما این جریانی طبیعی

که سیرِ سالم خود را باید داشته باشد. اگر در سیری طبیعی پیش 

بار خواهد بود. خود انفجار را وقع، نابهنگام، فاجعهمنرود، انفجار بی

های هم حرام خواهد کرد. عمری، مهار نیروها باشد، مهار غلیان

های روزمره، درون هم ها، در واقعیتدرونی، حرکت در متعارف

حالت غریزی و طبیعی خود را از دست خواهد داد، نخواهد دانست 

خواهد پاشید، در هم که کی باید منفجر شود؛ نابهنگام فرو 

شکسته خواهد شد. اولیس نیروی خواهندگی کامال سالم و 

ست. در یک اتاق هزاران بار مربع قرار است چه انفجاری طبیعی

تواند پارودی بیافریند صورت بگیرد. انفجارهای دیرهنگام، تنها می

ها، انفجار طبیعی را مثل مورد دن کیشوت. این پا و آن پا کردن

اش آورده است؛ واقعیت، ده است؛ از حالت طبیعی بیرونپایمال کر

ی او را هیچ در این میان خود را ساخته است، دیوارهای بتون آرمه

ی اخالق و تواند خراب کند. وقتی غریزه به محاصرهانفجاری نمی

شود، ای دور آن تنیده میآید بتدریج غشایی، الیهمیفرهنگ در

کند، به درون پیشروی یشروی میی رسوبی آرام آرام پآن الیه

رود یعنی از کند، در قلمرو انفجار، در قلمرو غریزه پیش میمی

کند. بدین کند. آن را تبدیل به سنگ میی غریزه تغذیه میحیطه

ی انفجار، کند، حیطهتر میی غریزه را تنگ و تنگترتیب دایره

هم اگر  کند، پس، انفجارتر میی انفجار را کوچک، کوچکغریزه

صورت بگیرد احتمال این که بتواند آن انفجار، کل وجود را به 

شود یا احساس خواهیم جنبش و تنش در بیاورد بتدریج کم می

کرد تالطمی در اعماق صورت گرفته است، در حال صورت گرفتن 

ی تالطم و انفجار از ما دور است؛ در فضایی دور است اما دایره

شنویم. مثل ی خفه و مبهمی را میگیرد ما تنها صداصورت می

مان گذشته باشد مثل سربی رویایی باریک که از پشت پیشانی

شود، مثل گذرد. در آنی سپری میمذاب، مثل نخ سربی مذاب می

ای آرامش به هم افتادن سنگی به اعماق چاهی، مغاکی، لحظه

ای جلوی دیدمان را گرفته باشد مثل خورد، انگار مگسی، لحظهمی

ای در اعماق، و بعد زمین آرام رعی زودگذر است. زمین لرزهص

است هیچ چیز تکان نخورده است قاصدک تاریکی بوده و بادش 

برده است، باید چنین بوده باشد سیمای بئاتریس در پشت پیشانی 

پاییده است تا آن انفجار بزرگ صورت گرفته ای میدانته. لحظه

صویر پر کرده است، انفجاری است و تمام دنیای درون او را آن ت

صورت گرفته است. آن الیه و غشای حایل از میان برخاسته است؛ 

دیوارها فرو ریخته است؛ شور غریزه همه چیز را به تالطم واداشته 

است. شاعر، درست در قعر واقعه است؛ در دل انفجار. حرکت، 

ی انفجار است. خود را درست در قلب آغاز شده است، ادامه

کند. به درون خود گی خود را دنبال میکند؛ پراکندهده نمیپراکن

پرتاب شده است. برعکس دن کیشوت که به دنیای بیرون، به دل 

های بیرونی پرتاب شده است. یک مسیر طوالنی را باید در واقعیت

های سیاه آغازین. به عبارت دیگر از تنهایی طی کرد. غواص در آب

ه کمک نیروی خود، تنها با تکیه بر در تنهایی، ب "آشوب آغازین"

یابی، بخشی، ریختنیروی خود بیرون آمد. به عبارت دیگر هیئت

گیرد. دانته با سفرش تنها به دست خود انسان صورت می

بیرون بیاید، از جنگل تاریک، از  "آشوب آغازین"خواهد از می

است با گذر از  "سویهخود"های جهنم. این سیری ها، حلقهالیه

گیرد، هیچ نیرویی در اینجا، در رنج، از دوکا، در تنهایی صورت می

گر باشد. زاده شدن از روح در همین تواند یاریاین قلمرو نمی

. سفری جانکاه، و تلخ. "آشوب آغازین"معناست؛ بیرون آمدن از 

های دوزخی روح خود تلخ است، دوام آوردن در مصاف دیدن الیه

ها نگریستن، حرکت در ت. بر گردآوردهکاه اسها براستی جانآن

همه زخم و خون را آورد. آنها و جراحات، هر زبانی را بند میزخم

اش به چشم دیدن و وصف کردن آن حتی نثر هم از عده

زیرا ظرفیت اصطالحات و افکار ما  "آید؛ نثر باز، نثر گشاده. نمیبر

ه. دوزخ( چرا )دانت"برای در برگرفتن این همه چیز بسیار کم است.

که منحصر به فرد است. با زبان عمومی، با زبان اصطالحات و افکار 

شان در آورد. آنجا پاره پاره کردن خویش است و توان به بیاننمی

ست، کسی زبان این پاره پاره کردن خویشتن، زبانی سخت فردی

های روح منحصر به فرد تاکنون بدانجا پا ننهاده است؛ روح و زخم

کس شبیه آن دیگری، یک دیگری نیست؛ ر این قلمرو هیچاست. د

ی این پاره پاره های خود بودن. همهتواند باشد. فروزان از زخمنمی

کردن خویشتن برای زایش روح است؛ زایش به دست خویش. 

ی خویش. تنها بدین طریق است که ی خویش بودن، و قابلهحامله

ولوی شاید درست همین بیرون آمد. م "آشوب آغازین"توان از می

رفتم سفر باز آمدم/ ز آخر به  "گوید:گوید، وقتی میتجربه را می

ای که اخالق و رسیدن به ابتدای خویش. واقعه "آغاز آمدم.

ی بزرگ. فرهنگ به تاخیرش انداخته است. بیرون آمدن از واقعه

را شکل داده،  "آشوب آغازین"ای که ای که، سلسله واقعهواقعه

ند. در مورد دانته، آن واقعه بئاتریس است. دانته باید از آن اداده
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گی ی آن واقعه است. باید قابلهآمده است. او حاملهواقعه بیرون می

کرده است تا از آن واقعه بار دیگر زاده شود، از روح خود خود می

توان بیرون آمد از طریق زاده شود. به نیروی انفجار از آن جا نمی

ها ها میسر است. پارهردن خویش، و به زبان آوردن پارهپاره پاره ک

اند. ها را پیدا کردن. به سخن در آمدهدار کردن و زبان پارهرا دهان

ها به زبان خود. سخنگوی ترجمه و برگردان کردن سخن آن پاره

های روح شدن. زاده شدن از روح تنها بدین طریق است که آن پاره

های وجود نیست همراهی کردن پارهاش گیرد. معنایصورت می

ام. هایم که به سخن درآمدهخودِ پاره بودن است. من آن پاره

گو. غیاب، بئاتریس را از او گرفته بوده است با ی، زخمِ سخنپاره

گردد. تو را به من بازگشت به او، بازیابی خویشتن میسر می

 بازگردان؛ من از خود غایبم.
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 س. سیفی

 

 نیما، از دیدنِ با گوش تا شنیدنِ با چشم
ه او ی شیراز در دیوان او به یادگار مانده است کبیتی از خواجه  

 سراید:می

 گر از باد نشنوم بویتنفس نفس ا

 زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک

برای  ی شنیدنشنود و از واژهدر بیت یاد شده حافظ بو را می  

جوید. امروزه نیز مردم در گذاریِ دریافت و درک بو سود مینشانه

ی بو را امری شنیدنی و غیر نوشتاری خود پدیده زبان محاوره

گویند: شود که گروهی میپندارند. چنانکه بسیار شنیده میمی

ی ناصواب شنوم. با این همه مشکل بتوان به این نکتهبویش را می

ا ران ساکن فالت ایران از روزگار گذشته بو دست یافت که انس

پنداشته است، تا آنجا که برای درک و فهم موضوعی شنیدنی می

رای آن بتواند حس بویایی خود را کنار بزند و از حس شنوایی ب

 رسیدن به آن استفاده به عمل آورد.

 رسد در ادبیات گفتاری یا نوشتاری زبان فارسی ازبه نظر می  

تر به معنای دریافتن و درک ای وسیعدر گسترهمصدر شنیدن 

زبانان در کاربرد اند. همچنان که امروزه نیز فارسیکردن سود برده

مانند. برای ی شنیدن از همین معنا و مفهوم غافل باقی نمیواژه

حرفم را "و  "دهحرفم را گوش نمی"نمونه از دو عبارت 

 گیرد. یمعنای واحد و همسانی هدف قرار م "شنفهنمی

الدین محمد بلخی نیز بنا به مشرب عرفانی خویش از حواس جالل

 کرد دیگری را انتظار دارد. حتا نگاه او بهانسانِ عارف، عمل

های هستی نگاه دیگری است. چون انتظار دارد که این پدیده

کرد متعارف و منطقی خویش به ها جدای از عملپدیده

ها چنانکه از گلوی انسان .های دیگری نیز راه یابندگستره

 خواهد که در نان خوردن اسراف نکنند، ولی گلو را در خوردنمی

پندارد که انسان در گذارد. او چنان مییا نوشیدن نور آزاد می

 نوشیدن نور هرگز نباید حد و مرزی برای خویش بشناسد:

 خوری را گفت حق التسرفوانان

 (2708/5کلسون: نور خوردن را نگفتست اکتفوا )مثنوی نی

 به واقع باید به بلخیِ عارف حق داد. چون عارفان خود را  

بینند که گویا همگی کالبدشان را از نور هایی نورانی میانسان

هایی که از خوردن یا نوشیدن نور چیزی کم اند. انسانانباشته

ی شعر بلخی را شاعر معاصر او سعدی نیز به گذارند. درونمایهنمی

 گیرد:طنزآمیز در این بیت به کار می ایگونه

 اندرون از طعام خالی دار / تا در او نور معرفت بینی

نیازی برای دستیابی به نور سعدی گرسنگی کشیدن را پیش  

ماند که بیند. با همین رویکردِ متناقض شکی باقی نمیمعرفت می

 گرسنگان جامعه را باید عارفانی همیشگی به حساب آورد!

یان آدمیان به م "نور خوردن"آنچه که مولوی از موضوع  اما در 

اند که این ای دست یافتهکشاند، بسیاری از عارفان به پدیدهمی

مچنان ها به حتم باید شمایلی نورانی داشته باشند. هگروه از انسان

های نورانی را در تصویرسازی و هایی از این چهرهکه نمونه

الطیر گیرند. عطار در منطقینگاری قدیسان به کار مشمایل

کند که ضمن آن، شیخ ابوسعید فردی داستانی را گزارش می

 نشیند:نورانی را که پیری روستایی بیش نیست به نظاره می

 دید پیری روستایی را ز دور

 ریخت نوربست و از او میگاو می

ن گردد که ایچنین باوری، به نگاه سطحیِ عطار از عرفان باز می 

توان های عطار میها و نوشتهسطحی را در جای جای سروده نگاهِ

های عوامانه جهت اثبات مشاهده کرد. او به فراوان از خرافه

 جوید.د میهای عرفانی خویش سواندیشه

الدین محمد بلخی در بیتی از ی یاد شده، جاللجدای از نمونه  

 سراید:غزلیات شمس می

 ماام مرد مقاالت نیام آینهآینه

 دیده شود حال من ار چشم شود گوشِ شما

ی دریافتن و حس کردنِ منطقیِ جهانِ در بیت مذکور وظیفه  

تی یابد. به عبارپیرامون، خیلی طبیعی از چشم به گوش انتقال می

ه تر او انتظار دارد که گوش بتواند با کارکردی از چشم، بروشن

ن دهد. گویا های هستی اشتیاق نشادیدار حسی و منطقی پدیده

کند. شاید به تر از هر حسی عمل میگوش بین حواس انسان به

های این اعتبار است که گوش جدای از دریافت منطقی پدیده

بیند. ها ملزم میهستی، خود را در همراهی و همدلی با آن

ها و مقاالت خود را به الدین بلخی با همین دیدگاه، نوشتهجالل

ش م را در خواندن و آموزرد تا جایگاه چششمااعتبار میتمامی بی

پندارد که ای میمفاهیم عرفانی به هیچ انگارد. او خود را آینه

ت اش تنها از راه گوش به دیدار این آینه دسانتظار دارد مخاطب

 خواهد یافت. 

الدین محمد بلخی ضمن واسپاری کار چشم به گوش بر جالل  

توانند در ن هرگز نمیفشارد که گویا عارفاای پا مینکته

ی او ضمن یادگیری مستقیم به های عصر و دورهخانهمکتب

ظ، های عرفانی دست یابند. با این نگاه او نیز همانند حافآموزه

ه است گذارد که این نگار هرگز به مکتب راه نیافتنگاری را الگو می

خواهد دانشی را قدر بداند داند. چون میو نوشتن و خواندن نمی

 اند. های شنیداری و سماعی به آن دست یافتهه عارفان تنها از راهک

گردد که حذف چشم از حواس انسان در واقع به آزمونی بازمی  

اند. های اخالقی خود به کار گرفتهادیان توحیدی آن را در آموزه

ای را برای نمونه ادیان ابراهیمی در فرآوری داستان موسا اندیشه

داد. اما ه موسا به دیدن خداوند اشتیاق نشان میکنند کدنبال می

داشت. در ساختار خداوند با صدایش او را از دیدن خود بازمی

گیرد. چون پیامبران پا می "وحی"ای به طبع موضوع چنین افسانه
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ی او )جبرییل( را توانستند صدای خدای خود یا نمایندهتنها می

ممکن نبود. در موضوع  بشنوند. ولی دیدن این خدای موهوم هرگز

ره مخالفت موسا با پرستیدن ی سامری نیز باز دوباگوساله

شود. چون موسا دیدن و تماشای ی طالیی آشکار میگوساله

گوساله را از پایه و اساس باور نداشت و تنها به شنیدنِ صدای 

داد. به واقع کافرکیشان زمانه خداوند )یا همان وحی( رضایت می

تا بر بستری از ستایش بت و پرستش انواع طبیعی، اصرار داشتند 

چندخدایی و تکثرگرایی خود را ارج بگذارند. چیزی که از عینیت 

آمد. جست و چشم گواهی آشکار برای آن به حساب مینشان می

پرستان و تکثرگرایان زمانه هم از جدال پیامبران االهی با بت

های خود ی به دیدهگرفت. انگار مردم نبایستهمین نگاه مایه می

 کردند.اعتماد می

 هدف اما نیما بدون آنکه نگاه و دیدگاهی دینی یا عرفانی را  

الدین بگذارد در رویکردی امروزی و تجربی از همان باور جالل

ی مانلی به منظور جوید. چنانکه در منظومهمحمد بلخی سود می

 راید: سانعکاس اشتیاق روانی مانلی نسبت به پری دریایی می

گشت گوشش همه چشم / شد همه چشمش گوش. او در همین 

نشاند تا شاید تصویرهای شعری گوش و چشم را جای همدیگر می

تری از آنچه که بین پری دریایی و خواننده به حس و درک بیش

 گذشت دست یابد. مانلی می

وگفتِ پری دریایی با مانلی، در تر از گپنیما ضمن روشنگری به  

رود. در دیگری از روایت خویش به سراغ پری دریایی میقسمت 

 گوید: دهد و میاینجا اما پری دریایی مانلی را خطاب قرار می

 شنود./ گوش توتو هم آن کن که به جان شاید کرد! / چشم تو می

 بیند. می

 های فراانسانی دستانگار مانلی نیز همانند پری دریایی به حس

 یافته بود.

 های طبیعی دل باخته بود که به منظورآنجا به پدیدهنیما تا   

ها، استفاده از  هوش و حس دیگری تر این پدیدهدرک و فهم بیش

شمرد. بر این اساس از هر حس آدمی، کارکردی را را الزم می

 د.گنجیانتظار داشت که در توانایی آن نمی
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 ابراهیم محجوبی

 

 زاینجا، ازآنجا، ازهمه جاا

 و شناسید. کسانی که تجلی بیرونیرا می "ماچو "البد افراد 

فتاررا ر، مردان سکسیست، این اند. اصوالًاجتماعی سکسیسم مردانه

اندیشند. دهند. زیرا درسر، چنین میاختیاربروزمیبی

 اندیشند! اینتربگویم، اینان درسر، با آلت رجلیت خود میدقیق

 schwanzgesteuert، درزبان فاخرآلمانی، با واژه رسای پدیده

، ی همشود. زبان ترکبیان می "هدایت شونده بوسیله اِحلیل "یعنی

عنی ی "سیک بئین "واژه جالبی برای همین افراد پرورانده است: 

بینید که روزگاری کسی که مغزش برآلتش سواراست! می

نشناختی سکسیسم یا وار -درازپیش ازآنکه، علم، پدیده فرهنگی 

در ماچوئیسم را توضیح دهد، معرفت عمومی، آن را بازشناخته و

 ها وارد کرده است.زبان

ارز مهیا  ای معادل وتوان واژههرچه فکرکردم، آیا درفارسی هم می

ه بواژه عالی ترکی وآلمانی یادشده یافت، عقلم وجستجویم  دو

سل رناچیزخود متوجایی نرسید. درنتیجه، به دانش و قوه ابتکا

ا ت. "ندیشااِحلیل  "یا  و "اِحلیل مدار "این واژه را ساختم:  شدم و

 نظرشما چه باشد.

شوند، سرانجام ورجه کردن خسته نمیورجه اینکه چراکودکان از*

اند که علمی توضیح داده شد: پژوهشگران فرانسوی دریافته نظر از

رفع خستگی زود  نیز های کودکان دیر خسته شده وماهیچه

 وخت وموقع فعالیت بدنی، بیشتراز س کنند. سبب این امر: آنهامی

از  کنند. یعنی، انرژی الزم را مستقیماًهوازی استفاده می ساز

 لیسمگیرند. اگراین کافی نباشد، آنگاه از متابواکسیژن خون می

 کتات،با تبدیل آن به ال گیرند وغیرهوازی یعنی از قند بهره می

 آورند! جالب است، نه؟زم را به دست میانرژی ال

های روحی ندارد بلکه * سرانجام معلوم شد که لکنت زبان علت
، مغز کننده و مهارکننده درهای فعالنوعی عدم توازن میان شبکه

نیمکره  شود. به طورمشخص: یک ناحیه معین درآن را سبب می
متقابل  به این ترتیب ناحیه اندازه فعال است و راست، بیش از

 .اما سبب اصلی عارضه، اختالل در کندمی درنیمکره چپ را مهار
بیست  هر نیست. کما اینکه، از چندان هم نادر هاست که اتفاقاًژن

صد بزرگسال،  هر از کند وکودک، یکی، زمانی شروع به لکنت می
 پیش ماند. عارضه معموالًیکی درتمام عمربا لکنت باقی می

 موارد، عارضه به مرور شود. دربسیاری ازسالگی شروع میازشش
گردد اما نه همیشه. درچنین خود ناپدید میزمان، به خودی

های مواردی، باید هرچه زودتردرمان را آغازکرد که شامل تکنیک
 زبانی است. ویژه آوایی و

قاد انع اید. یک اختالل ارثی* البد نام بیماری هموفیلی را شنیده
ت شوند اما دخترها فقط به صورمبتال میخون که پسرها به آن 

های قدیم زمان مانند. این بیماری ازحامل ژن بیماری، باقی می
شد. آنکه علت وچگونگی انتقال آن مکشوف باشناخته شده بود، بی

ای بچه...آن پسر"تلمود، درقرن پنجم میالدی آمده است:  در مثالً
ت ختنه فو اثر درشود که دو برادرش پیشترها ختنه معاف می از

 !"شده باشند...

ن ژسال برانگلستان حکمرانی کرد، حامل  64ملکه ویکتوریا که 
لکه خواهر م این عارضه مرد. دو هموفیلی بود. پسرش لئوپولد از

های نیز، حامالن ژن مربوطه بودند که آنرا با خود به خانواده
گفت  شوداسپانیا بردند! به این ترتیب، می روسیه و سلطنتی در

های سالح ها، عالوه برجدال میان این خانواده که هنگام جنگ و
 سنتی، ازسالح بیولوژیک هم استفاده شده بود!

* چند واژه واصطالح رایج درایران را درصفحه تلگرام 
ایم دیدم که بازگوکردنش خالی ازلطف های دانشکدهایهمدوره
 نیست:

 اللهی است.رحزبهای فشا: منظورگروه"فرقه سرکوبعلیشاه" -

 یت فقیهوال بلِقَ های اجتماعی که از: آن الیه"معاشانوالیت " -
 اند.الوف رسیده به آالف و

 ضعف حافظه جمعی است. : منظور"ملی آلزایمر " -

 رد.حسابی ندا : ملتی که نکته اتکا درست و"پاشنهملت بی " -

 

 !بدن انسان "بادشناسی*"

امری بس  ،فیزیولوژیک آن سازوکار وجود باد دربدن ما، بخشی از

اند، مانند وزش هوا این بادها، دائمی برخی از .طبیعی است

 خوردن و اند، مانند نفخ شکم بعد ازموسمی ها؛ برخی دیگردرریه

نوعی فاجعه طبیعی  باالخره بعضی بادها غیرمنتظره و نوشیدن؛ و

رد. ! تعجب نکنید، چنین چیزی وجود دا"گوزمهبلی"است، مانند 
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 وقتی که فیستولی، یعنی راهی غیرطبیعی میان روده و مثالً

 .آیددستگاه تناسلی زن پدید می

غب غب اد دریکی ب باد دارند. مثالً ها هم، نوع دیگری ازبعضی

های هشود که البته مقولرباد میاش پُیکی دیگر، کله اندازد ومی

 .دیگری هستند

وده ر معده و وقتی هوا دراما باد شکم برای خود مقوله ایست:  و

سخن  Meteorism نفخ یا جمع شده ولی بیرون نمی رود، از

رون راه مقعد بی شده، مدام ازگویند. اما وقتی این هوای جمعمی

ویند. گ Flatulenceیا به زبان علمی  دردادن و "تیز"آید، به آن 

د. ه( باشبیمارگون)  یا پاتولوژیک تواند فیزیولوژیک واین پدیده می

وا همیلی لیتر  2-3بلعیدن غذا، حدود  بار چرا که انسان، با هر

 اشی ازنبا گازهای  روده تلنبار شده و معده و خورد. این هوا درمی

ا رهای روده، حجم قابل توجهی تجزیه مواد غذایی توسط باکتری

دهد. درموارد مرضی تیزدردادن، شخص هرساعت بیش تشکیل می

یرون بهوا ازمقعد به  لیتر ود نیم تا دودرمجموع حد و ازیک گوز

 !فرستدمی

نوع  های متفاوتی دارد:نوع است که درتداول عامه، نام تیز، دو

صدای ود. شنامیده می "چُس"صدایش، نوع بی و "گوز"صدادار، 

برحسب  های حلقوی مقعد است وارتعاش ماهیچه گوز، ناشی از

درجه انفباض  فرد و هر های تشریحی این ناحیه درویژگی

 !کندهای آن، موسیقی متفاوتی ایجاد میماهیچه

روانپزشک آلمانی  نویسنده و A.Döblin* آلفرد دوبلین 

ل رساله دکترایش، بحثی را مطرح کرده که قاب تبار، دریهودی

ن، پسیکوزیا جنو است که میان ادبیات و تعمق است: او، معتقد

یت نچه نویسنده رواوی، آ نوعی خویشاوندی وجود دارد! به نظر

وعی سندرم کورساکوف )ن آنچه که بیمارمبتال به مثالً کند ومی

 اختالالت "دو نوعی  کند، هراختالل حافظه( افسانه بافی می

 کنند، دچارآنچه این افراد واقعا تجربه می"هستند:  "ارتباطی

ها، ها با خیاالت، فانتازیهمین جابجایی شود وجابجایی می

درچنین  "آمیزند.توهمات درهم می نیز ها واندیشیده وها خوانده

یا  و یا شعر ای، محصول کار، یک رمان وپروسه پیچیده

 رمجنون است. به نظر من نکته جالبی د های بیمارسازیافسانه

 ارزش اندیشیدن دارد.  وجود دارد که قطعاً هسته این تز

نند که حکومت داهای غریبی دارد. همه می* تاریخ، همواره بازی

آورش نیز ستیز بود که نقطه اوج شرمهیتلری چه اندازه یهودی

بدانید که همین  ها بود. حال، اگرها انسان درکورهسوزاندن میلیون

ایجاد یک دولت یهودی  فکر رحم یهودیان، زمانی دردشمن بی

 آید. اما واقعاًحدقه درمی چشمانتان از خورید وبود، البد یکه می

 ای جزئیات دراین ارتباط:وده است. پارهچنین ب

 داشت همه یهودیان نظر های نخست جنگ، رژیم هیتلر دردرماه

ستین خنبکوچاند. لهستان،  به جایی دیگر به اجبار ساکن آلمان را

ه بند! اندیشید سرزمین نامزد این طرح بود. بعدها، به ماداگاسکار

به غلط مدعی شناسان این خاطر که درآن زمان، بعضی ازمردم

یز شه نتبارند! ولی این نقبودند که ساکنان اصلی آن جزیره یهودی

وا ه پیشها تصمیم گرفتند طرحی را کنازی قابل اجرا نبود. این بار

 پروراند عملی کنند. بهذهن معلولش می بیست سال پیش در از

 آنجا یک این معنی که یهودیان را به فلسطین بفرستند تا در

استای اجرای این طرح، ر یهودی پای بگیرد. دردولت  -کشور

با  های پایانی دهه سی، یک هیئت نازی به فلسطین رفت تادرسال

یس نمایندگان صهیونیسم گفتگو کند. می توانید حدس بزنید، رئ

های این هیئت که بود؟ آیشمن! مردی که به خاطر برپایی کوره

ی درپ ه شده وآرژانتین ربود سوزی، توسط دولت اسرائیل درآدم

 آویخته شد.  محاکمه به دار

ود من، احساسات ضدیهودیان در رژیم نازی چنان شدید ب به نظر

ا و آلمان ر آنان خالص شود "شر" قیمتی از خواست به هرکه می

خواست یاین مسیر، شاید ایتدا م آلمانی کند. در "نژاد برتر"مهد 

لی نه خود را عمهای دیپلماتیک و سیاسی نقشه نژادپرستابا روش

 االًسریع ، احتم های نسبتاًکشورگشایی کند. اما با شروع جنگ و

وری علیل پیشوا چنان د مغز تبهکاری در اندیشی وگردونه جنایت

ا تکنیکی برای نابودی یهودیان ر صنعتی و "راه حل"گرفت که 

 های پیشبرد جنگدشواری ها ویا شاید هم شکست ترجیح داد. و

 ورد کهروسیه، چنان فشاری به رژیم آ ی، به ویژه درمراحل بعد در

ن بست مرامی، به آبن ناچاری و عجز و به عنوان واکنشی ازسر

 روش وحشتناک غیرقابل توصیف دست یازید.

یک کتاب تاریخی، نکته جالبی درباره چگونگی  * اخیرا در

 :سوی دولت فخیمه انگلیس خواندم رضاخان میرپنج از "کشف"

 1922، نماینده دولت انگلیس درتهران، درسال "لورنپرسی " سِر

ه آشنایی با رضاخان، درگزارش خود به لندن چنین نوشت پس از

ن اطالع است، اما احساسم ایبی اگرچه تحصیل نکرده و "بود: 

 !"تآن استفاده نشده اس اش تهی نیست بلکه فقط ازاست که کلّه

 
نصافانه همواره به اباهوشی است. اما بی خر، حیوان نجیب و* 

صفت معروف شده است. با انگیزه پیگیری این  نداشتن این دو

 بیش از های فارسی سیری بکنم ونامهمسئله، ویرم گرفت تا درلغت

نتیجه کار،  .جستجو کنم را های ترکیبی با خرچیز، واژه هر

 :نه چندان به نفع خر انگیزبود وغم
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خرچسانه؛ خرکار؛  خرپا؛ خرمهره؛ خربزه؛ خرمگس؛ خرزهره؛

خرخوان؛ خرپول؛ خرشانس؛ خرمقدس؛ خرموذیگری؛ خربازار؛ 

خرحمالی؛ خرتوت )شاه توت(؛ خرزور؛ خرخاکی؛ خرتوخر؛ 

خرپُشته؛ خربز )هندوانه(؛ خرسنگ؛ خرغلت؛ خرطبع؛ خرکیف؛ 

خرگردن؛ خرمست؛ خرگوش؛ خرگور )گورخر(؛ خرنای )کَرنا(؛ 

 .خروار؛ خرمردرِند؛ خرمردم

الم کمعرف حضورتان است.  )چائو( حتماً ciaoیتالیایی * واژه ا

یج های اروپایی هم رازبان دیگر خداحافظی که دارد در سالم و

 اصل ازیک لهجه ونیزی گرفته شده و گردد. این واژه درمی

! معادل واژه التین "هستم من برده تو"معنایش این است: 

Servus همان معنا.اتریش وجنوب آلمان مصطلح است با  که در 

خدمت کسی بودن. به این ترتیب،  در یعنی خدمت و "سرووس"

نیز  ایران رایج است، که در "چاکرتیم"یا  و "نوکرتیم"اصطالح 

 است. "سرووس"و "چائو"برابرنهاد همین 

 له سلجوقیان )خاستگاهشان درسلس ** سلجوق، بنیانگذار

و قاب ارو اعبا غ مردم ترکیه امروز خود را قزاقستان امروز است و

هایی داده بود: میکائیل، شمارند(، به پسرانش چنین ناممی

 دهد کهپژوهان، این نشان مییونس! به نظرتاریخ اسرائیل، موسی و

 یکی قوم یادشده، ازسوی میسیونرهای مسیحی یا یهودی، ابتدا به

ای دین گرویده بود. اما وقتی ستاره اقبال قوم بر این دو از

ای وسیع درجهان اسالم درخشیدن گرفت، قهحکمرانی بر منط

 ای با اکثریتتوانستند با دین یک اقلیت برجامعهآنها نمی دیگر

 یا به و "منطق حکومتی"کنند. این است که مطابق مسلمان حکومت 

یک چشم  در را برگردانده و خر ، سرِ"مصلحت حکومت"قول خمینی، 

 زدن به اسالم گرویدند. همبه

شود که مسیحیت یک پدیده اروپایی است. می تصور چنین * غالباً

ه ورمیاناینکه خاستگاه این دین، خا از درحالی که چنین نیست. قطع نظر

 بوده چشمگیر ششم، نفوذ آن درآسیا بسیار های پنجم وبوده، اما درسده

هم م مراکز میانه قرن ششم، شهرهای بصره، موصل، تکریت از است: در

حتی  شاپور وشهرهایی مانند مرو، جندی نیز نشین بودند. ومسیحی

نشین محسوب کانتربوری، مناطق اسقف از ترپیش چین، بسیار در کاشغر

 یناوی،یا اسکاند آنکه لهستان و باالخره، صدها سال پیش از شدند! ومی

 ه خود ببینند، شهرهای یاد شده مراکزنخستین مسیونرها را ب

 زخارا هم حدود هزارسال پیش اب نشین بودند. حتی سمرقند ومسیحی

ه، نشین بودند! خالصه اینکرسیدن مسیحیت به آمریکا، مناطق مسیحی

ین اود. به اروپا ب از مسیحیان آسیا به مراتب بیشتر قرون میانه، شمار در

کرد که ناگهان می ترتیب، زمانی، مسیحیت داشت آسیا را تسخیر

ای دیدهیخ وزیدن گرفت وپبادبان تار درمیانه قرن هفتم، باد دیگری بر

ون چ د وقواعد بازی را به هم ریخت: اسالم پدیدارش ها ودیگر، همه ورق

 شده آن دوران گسترش یافت.باد درجهان شناخته برق و

ایت * این حجراالسود کعبه هم برای خود داستانی دارد. ازجمله، حک

 میالدی، قرمطیان 931گروگان گرفته شدنش: درسال  ربوده شدن و

انی ادرمیبه بحرین بردند. بیست سال بعد، با پ اسماعیلی، آنرا ربوده و

 یگر بهد ، بارمبلغ کالنی پول برابر در فاطمیان )که باز اسماعیلی بودند( و

ی شود که گروگانگیرمکه بازگردانده شد. به این ترتیب، معلوم می

مده ع جریان کند، درمیان دومی آنکه آدم فکر از خیلی زودتر وشانتاژ

 اسالم رایج بوده است.

 

 کدامست؟ "هوش "چیست؟؛  "عقل "* 

زه ود اجاندارم، اما به خ هوش بهره درخور )اشاره: هرچند خودم ازعقل و

 ای نکات علمی مفید درباره این دو مقوله بنویسم!(دهم، پارهمی

ش یا منطقی. اما هو یک کالم یعنی تفکر در (intellectعقل یا خرد )

intelligence و عملکرد منطقی به معنای توانایی شخص برای تفکر و 

وش ه وجود درجه معینی از معقول است. بنا براین، عاقل بودن درگرو

 است!

 فی.عاط نوع است: انتزاعی، مکانیکی یا عملی، اجتماعی و هوش، چهار

یم درست به کاربردن مفاه هوش انتزاعی یا تحلیلی، توانایی فهم و

م، نایی فهآن است. هوش عملی یا مکانیکی، توا نظایر و نمادها انتزاعی و

ی هاست. هوش اجتماعی، استعداد براکاربرد صحیح مکانیسم ابداع و

خره باال اجتماعی است. و روابط انسانی و مستدل در عملکرد معقول و

دیگران  عواطف خود و هوش عاطفی، توانایی درک درست احساسات و

 .امثال آن( لحن صدا و کات، میمیک وحر و جمله ازخالل رفتار )از

 یعنی چه؟ confabulationافسانه سازی یا  "* 

آنکه یبیابی روانی است که درآن، فرد مبتال جهت نوعی اختالل حافظه و

 اند ویاکند که قروقاطیقصد فریب داشته باشد، چیزهایی را تعریف می

انتخاب  ویی وگبا گزیده پرداخته ذهن وی هستند. او ساخته و کامالً

ی وعالم خیاالت  کند که فقط درهای جالب، حوادثی را تعریف میواژه

خورند شود، خوب میساختار آنچه تعریف می وجود دارند، اما به بافت و

گوید، کنند. درهمان حال، شخص گوینده به آنچه میمنسجم جلوه می و

ریف وعی تعتوان گفت که این عارضه، نیک کالم می دارد! در سخت باور

 موارد پیش بیشتر مبسوط خاطرات کاذب است! این پدیده در مفصل و

اما  رفتاری است. -شود. یعنی نوعی اختالل معرفتی افراد سالم دیده می

 وفرساک، افراد مبتال به سندروم کوگاهی هم نشانه بیماری است. مثالً

 نشان الکلیسم( این الگوی رفتاری را )نوعی عارضه عضوی مغز ناشی از

ی ساز با افسانه دهند. زیرا اینان به اختالل عضوی حافظه دچارند ومی

 در کنند. نوعی مکانیسم دفاعی کوشند خالء حافظه را پرواقع می در

 ضعف حافظه. برابر
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 زادهبهروز مطلب

 

 
 شوندطنزهایی که کهنه نمی

 
ین سال انتشار مجله م - 112، مصادف است با 2018سال 

 .زادهقلیبه سردبیری جلیل محمد  "ینمالنصرالد"
 

به جرئت می توان نوشت که درتاریخ  یک صد ساله اخیر ملت 

ء اوراهای خاورزمین، به ویژه درتاریخ پرتکاپوی مردم قفقاز و م

 وامان علیه جهل و خرافات ایران، در پیکار بی قفقاز و نیز

 و "مالنصرالدین"ماندگی و موهومات دینی، نام نشریه عقب

ای پر زاده، همچون ستارهجلیل محمد قلیبنیانگذار و سردبیر آن 

 .درخشدفروغ می
ی همفکری, همکار با "مالنصرالدین"اولین شماره مجله هفتگی 

عمر فائق و   زادهقلیناپذیر جلیل محمد و تالش خستگی

اپ چدرشهر تفلیس به  1906زاده، در روز هفتم ماه آوریل نعمان

 .رسید
نامه ، سردبیر و نویسنده پرآوازه هفتهزادهقلیجلیل محمد 

تاریخ  به .ای ایرانی تعلق داردنوادهبه تبار و خا« مالنصرالدین»

از توابع  "نهرم"در روستای1866دوم ماه فوریه سال 

ن نان، به آ ای زحمتکش که در جستجوی کار ونخجوان،درخانواده

 او خود، .کوچیده بودند، چشم بر جهان گشود "ارس"سوی دیگر 

، در  معرفی خود "خاطراتم"در بخشی ازکتاب در دست ترجمه 

 : نویسدمیچنین 
د شش ورستی رو -در شهر نخجوان از مادر زاده شدم. در پنج "...

د از به عمورستی شهرک جلفا. البته من در اینجا،  چندارس و در 

، رود واضح است که رودخانه ارس ربرم. پُنام می "جلفا"و  "ارس"

 مرزی ایران است و  جلفا هم شهرکی گمرکی است، بین مرز ما

ود و رنسبتی با این  من از اینکه م( و ایران. -)جمهوری آذربایجان

 :بالم، به دو دلیلقصبه دارم، خیلی خیلی به خودم می
اول اینکه کشور ایران وطن پدر بزرگ من است و بعد هم اینکه 

هان شهره عام است و این سرزمین ایران به خاطر  دینداری در ج

برای من همیشه مایه افتخار بوده، یعنی من به خاطر بدنیا آمدن 

در همسایگی یک همچین مکان مقدسی همیشه باید هزارهزار بار 

 "...خدا را شکر کنم
*** 

میدان  در بیان اهداف، آماج و چرایی به زادهقلیجلیل محمد 

له شماره مج صفحه دوم اولین آمدن نشریه مالنصرالدین در

صلی این بپیرایه و خودمانی، با مخاطمالنصرالدن با زبانی ساده، بی

به  شرح میدهد که  برای چه و چرا کند.اش درد دل مینشریه

 ب به صاحباندرهمین شماره مورد اشاره خطامیدان آمده است. 

 : نویسداصلی مالنصرالدین می
 !ای برادرهای مسلمان"

ام که شنیدن . من به خاطر آنهائی آمدهاممن به خاطر شما آمده

، "فالگیری"هایی مانند و به بهانههای مرا خوش ندارند حرف

ی و چیزها "خوابیدن در حمام"، "شنیدن نقالی"، "سگ بازی"

م البته، حکما هخوب .گریزندخیلی مهمی! ازاین قبیل ازمن می

 نمیهای تو گوش هایت را به کسی بگو که به حرفحرف"اند گفته

 ."!هد
 !ای برادرهای مسلمان من
تا حدی که با  داری از من شنیدید،دههر وقت که حرف خن

به آسمان، آن قدر  های بازمانده روهای بسته و دهنچشم

ر ن بترکد و مجبویتاهایدید که عنقریب بود از خنده رودهخند

نید هایتان را پاک کتان اشکشدید بجای دستمال با دامن پیراهن

ه بگوئید، آن وقت گمان نکنید که دارید ب "رشیطان لعنتب"و 

 .خندیدنصرالدن میمال
ندید، آن وقت خد بفهمید که دارید به چه کسی میاگرخواستی

تان را تان بگیرید و با دقت، جمال مبارکیک آینه جلو روی خود

 .!خوب تماشا کنید
 "...من بیش از این دیگرحرفی ندارم، 

*** 
یار شماره های مالنصرالدن، مورد استقبال بسنشر و بخش اولین 

 ا حدیتت، ار گرفزیاد مردم عادی کوچه و بازار، و بویژه ایرانیان قر

 .دکاران این نشریه نیز انتظار آن را نداشتناندرکه خود دست
امه در همین رابطه، در پاسخ مشتریانی که برای مالنصرالدین ن

ع و نو یراژتچگونگی کار نشر،  نوشته و از او خواسته بودند تا درباره

ر دهد، مشتریان و خوانندگان آن اطالعاتی در اختیار آنها قرار د

ن مجله، از زبان مالنصرالدین چنی 1906سال  5ره شما 2صفحه 

 : خوانیممی
 25 هزار نسخه به چاپ رسید. از این 25مجله،  4از شمار  "...

 فرستاده شد نسخه آن برای مشتریانی 18432هزار نسخه، حدود 

م برای ند. بقیه را هبودماهه آبونه شده  4ماهه و  6ماهه و 9که 

 .های دیگر فرستادیمفروشی به شهرتک
یشتر اند. بطور مثال، بهای ما از اهالی ایرانبیشتر از نصف مشتری

های خراسان، هزارنسخه از مجله مالنصرالدین به شهر 15از 
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تاهای اطراف آن فرستاده ن، تهران، تبریز و شهرها و روساصفها

نسخه متعلق به کسانی است که آبونه یکساله  13690شود که می

 رسد... تقریباًه هم به صورت تک نسخه به فروش میهستند و بقی

مسلمانان قفقاز هزارنسخه از مجله مالنصرالدن در میان  10حدود 

 .شودو روسیه توزیع می
شهر اریم، میتوان ازاز شهرهایی که بیشترین تعداد آبونه را د

. بعد از هزار مشتری داریم 2ما در این شهر حدود . نخجوان نام برد

 .نخجوان، باطوم، داناباش، والدی قفقاز و گروس قرار دارند
رنبورگ و هزار نسخه از مجله در کریمه کازان، او 3حدود 

شود مسلمانان شهرها و روستاهای مناطق غیر شمالی پخش می

 سئلهمثیر زیادی در این أکه اشتراکات زبانی ت ته شکی نیستالب)

م، در شهر های باکو، گنجه، شاماخی و  چند شهر دیگر ه.دارد(

 "... تعدادی مشتری داریم
 

لیس، ساله خود در  تف 25نشریه مالنصرالدین، در تداوم انتشار 

ه کب کرد ذیسندگان بسیار زیادی را به خود جتبریز و باکو، نو

ر و امدامیان نویسندگان ن اند. درها شهرهچیلدینبیشتر به مالنصرا

زاده و عمر فائق قلیشده این نشریه، بعد از جلیل محمد شناخته

، صابر کبررزا علی اتوان از شاعر پرآوازه و گرانقدر میزاده مینعمان

عید علیقلی غمگسار، محمد س وردیف، علی نظمی،عبدالرحیم حق

دعلی آلود، سلمان ممتاز، محممه اردوبادی نویسنده رمان تبریز

دان برجسته قییی آذری، اوزییر حاجی بیکوف موسصدیق، عل

 اوف، اسماعیلالق اوپرای کوراوغلو، غضنفر خلیقآذربایجان و خ

 .زاده نام برداظم کاظمآخوندوف و ک
 ردیه، تاثیرگذار این نشر تصاویر و کاریکاتورهای جالب و عمیقاً

اسکار "های دست آلمانی به نامرهآغاز توسط دو هنرمند چی

 بزرگِ و بعدها توسط هنرمندان "یوزف روتر"و  "اشمرلینگ

یف، غضنفر زاده، امیر حاجیآذربایجانی مانند عظیم عظیم

 .شدزاده کشیده میم کاظماوف و کاظخلیق
مونه رالدین ترجمه چند نکار مجله مالنص برای آشنایی با سبک و

اولین . آوریممختلف آن را در زیر می هایهای شمارهاز نوشته

به  که در شماره یک، "از اداره"ای است با عنوان مطلب، نوشته

 .به چاپ رسیده است 1917فورال سال  9تاریخ 
واهید خواند، توضیح و خطابیه این نوشته همانگونه که خ

 و نصرالدینباره چرایی توقف دوساله نشر مال آلودی است درطنز

های مسلمانان در چنبره و چگونگی گرفتاری اوضاع و احوال

استفاده های مردم و سوءناآگاهی توده توهماتی که ریشه در

 .روحانیون و متشرعین از آن دارد
*** 

 
 1صفحه  1شماره  1917فورال  9مجله مالنصرالدین 

 : خطاب به خوانندگان
ه وسال بود کمجله ما د خوانندگان محترم میدانند که کار نشر

مسئله هست که  در اینجا دو.شدقف بود و چاپ نمیمتو

 : خواهند در باره آنها بدانندخوانندگان ما حتمن می
رض عیکی درباره علت توقف کار نشر مجله و دیگر اینکه آیا در 

ر ن، داین دو سالی که چاپ مجله متوقف شده بود، من، مالنصرالدی

گشتم و ف میمشغول بودم؟ آیا بیکار و عالکجا بودم و به چکار 

 .خوابیدم؟. برای سئوال اول جوابی نداریممفت میخوریم و می
م، گردیهای توقف نشر مجله بی اینکه اگر بخواهیم بدنبال دلیلبرا

 سئلهدالئل  زیادی هست. شاید هم اصلن دلیلی پیدا نشود. اما م

 .نیمیداجائز نم این است که در اینجا، صحبت در این باره را فعالً
ین سید که در عرض اپرکته دوم. یعنی اگر شما از من مینواما 

ه بظف میدانم که ؤام؟، من خودم را بدهکار و مدوسال چه کرده

خوبی نیست،  شما جواب بدهم. بیکاری برای هیچکس، کار

، آن هم در این زمانه که "نصرالدینعمو مال"بخصوص برای 

 .سکوت کردن و هیچ نگفتن شایسته او نیست
☆ 

مانم، نبودم. هر طور باشد من بیکار نمییکار بدا نکرده نخیر، خ

 از اول برای اینکه مسلمانم. یک مسلمان تکالیف زیادی دارد. مثلن

ها ه غمنگاه کنید بما،   "شر"و  "خیر"همه نگاه بکنید به کارهای 

اف ید و کمی انصها، اگر کمی مالحظه بکنمسلمان های ماو شادی

من  ید که یک مسلمان اصیل )البتهد دهداشته باشید خودتان خوا

 .مسلمان تقلبی کاری ندارم خودم اصیل نیستم(، من با
ساس برا بیائید و له، اگر انصاف داشته باشید، خواهید دید که اگرب

گان دربزرپتبار و رسم و رسومی که از پدران و  قاعده و قواعد ایل و

 اآنها ب همه کارهای خیر و شر ما در بین مردم جاری هست، در

شایستگی شرکت کنید، طوری که هیچ قصوری نداشته باشید و 

ه کمورد لعن و نفرین مردم قرار نگیرید، آن وقت خواهید دید 

ت، ید داشت، نه برای صنعهوقت نخوا دیگر برای هیچ کار دیگری

حاال نه برای کارهایی دیگر. ) نه برای خدمت و نه برای تجارت،

ا از م ویم، زیرا آنها خیلیچیزی نمیگدرباره تحصیل علوم و فنون 

ه ن( خالصه، خواهید دید که  برای کار، نه وقت داری و دورند

 .مجال
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ر البته حرفی نیست که برای ثابت کردن و به اثبات رساندن ه

تیم مطلبی شاهد الزم است. خوب حاال ما هم، چیزهایی را که گف

 : ثابت می کنیم
ماه محرم را در نظر های پیش از تو، اول از همه عروسی

اه خوب معلوم است که از روز شروع ماه محرم تا پایان م.بگیر

 ارهرکس ک. صفر، شاد بودن و اقدام به هر کار خیری جایز نیست

 ایانپخیری داشته باشد باید آن را تا آخرین روز ماه ذیحجه به 

 .برساند تا با ماه محرم تداخل پیدا نکند
یست؟. ف جماعت مسلمان چخوب، پس درچنین حالتی، تکلی

از  ها و مراسم عقدکنان را تا قبلتکلیفشان این است که عروسی

در  تا شورا تمام کنند،عاشروع ماه محرم، یعنی ده روز مانده به 

 جز غمگین ،، هیچ فکر و ذکری نداشته باشندروزهای ماه محرم

 .غصه خوردن بودن و
ها مسلمانهای ود، آن وقت همه عروسیالبته وقتی چنین بش

 .افتد به ماه پیش از محرم، آخرهای ماه ذیحجهمی
قوم  ها،همسایه بینی که از طرف در ودر این ماه یک دفعه می

 یوسبه عر ها، دوست و آشناها و باالخره از همه طرف تو راخویش

را اند. مگر میشود که در آنها شرکت نکرد و اصلن چدعوت کرده

 .باید شرکت نکرد؟
بینی که چپ و راستت عروسی است. نوای موسیقی، یه وقت می

ها و دست زدن بگوش لبک، صدای خوانندهو نیصدای تار و نی 

 بینی که این صداهایمی. بخصوص وقتی که شب بشود.رسدمی

)شاه حسین  "شاخسی"عیش وعشرتی که نام بردیم قاطی صدای 

ن گفت "شاخسی"ارها شده، زیرا همه این را میدانند که م( عزاد -

 .شودپانزده روز قبل از محرم شروع می ها دهدر محله
ور ماه، هایی که نهای مهتابی، یعنی شبها، بخصوص شبشب

بینی که از یک طرف صدای حمید همه جا را روشن کرده، می

رسد خواند بگوش میه که در عروسی پسر لطفعلی بیگ میخوانند

ز یک سوصدای ا.شودبلند می "شاخسی"و ازطرف دیگر  صدای 

از ."...آخیش"صدای  شنوی، از آنسومی "شاخسی"فریاد 

 :خواندیک طرف خواننده می
طرف دیگر، یک جوان  از و" تعال اهلل چه دولت دارم امشب"

 راًبناگوش دررفته،  دگنکی را به روی سر برده و ظاه سبیل از

 گوید کهاما در باطن دنباله همانی را می "حیدر!": فریاد میزند

به خواند. زیرا این جوان همین دیروز عروس خود راخواننده می

ان که آمد ناگه "گوید: برای همین هم درباطن می خانه آورده،

امشب  چون شب گذشته، شب زفاف او بوده، و ."!دلدارم امشب

 اداریانده تا برای امام عزگویان رس"شاخسی"هم خود را به دسته 

 .کند
☆ 

نست و بخاطر سپرد که در روزهای محرم، وحاال این را هم باید دا

چسبانند و می "شاخسی"که خودشان را به دسته چه، آن کسانی 

زنند و یا زنی سینه میههایی که در دسته سینچه آن جوان

اشک از چشم هایی که در تماشای تعزیه،  بسیاری از آن جوان

 د که یکی دو روز قبل ازکنند، خودشان از کسانی هستنجاری می

 .شان بودهآن عروسی
اک پکه الکی دارد اشک چشمش را بینید وقتی جوانی را می مثالً

ین یک ساعت پیش بوسه برچشم آن کند، یقین که هممی

بینید آمده. یا مثلن جوان دیگری را می عروسش زده و به میداننو

های کف دست، سینه خود را سرخ کرده، هکه با کوبیدن ضرب

رش را گذاشته بوده روی سینه دختری همین نیم ساعت پیش س

 .زیهکه تازه نامزد کرده و بعدش هم بلند شده آمده به مجلس تع
☆ 

ه و دور این ریم که دراواین را هم الزم است بدانیم و به خاطر بسپ

ب م، شهای مسلمان را کنار بگذاریکمی از جوان دزمانه، اگر تعدا

 ی و ماتم محرمهای عزادارزفاف بقیه آنها درست به همین شب

ی شان با روزهای محرم قاطافتد. یعنی معلوم است که عروسیمی

 .شودمی
م نتیجه همین عمل است که کسی چه میداند شاید ه

من قضاوت .عجین شده هابا خون بچه مسلمانبازی،  "شاخسی"

م میرو سپارم به ذوق و سلیقه خود اهل انصاف ورا می مورددر این 

 .سر اصل مطلب
☆ 
ها، کیهجه، ده روز محرم، بعد از آن تهای ذیحه. یک ماه عروسیبعل

، خوان جدید آمدههم تعزیه، چون یک مرثیه ها، مسجدها، بازمرثیه

سم  بنابراین باز هم راه انداختن مرا باید به او تهنیت گفت.

صفر را پشت سر  های محرم وبه این شکل، ماه.خوانیمرثیه

 وها را باز کنی فسی تازه کنی و چشمازه میخواهی نت گذاری، ومی

هست و خوانی  ر دنیا چه چیزهای دیگری جز مرثیهببینی که د

شنوی که یک موجود محترمی به رحمت چی نیست، یک دفعه می

 .خدا رفته
بعله. دیگه کارت تمام است. دفن کردن جنازه، گرفتن مجلس 

گریه وز و و زنبور مانند  و صدای وز -خوانی یهیادبود، مرث

هم  م  مجلس عزا، بازه و باز -خورده های پاشنه ترکزنکخاله

ظ... داحافخباز مجلس. بفرما... نه زحمت نکشید...  پلو، باز مرثیه و

. باز هم ه... باز هم فاتحه..تشریف آوردید...خدا رحمت کند...فاتح

م های پلو... باز هم بخور بخور... بازهم گدائی...باز هدیگ

باز  ه...بها...باز هم فاتحز هم به هدر دادن وقت گرانی...بابیکار

ولی  شدم شتم دیگه خستهفاتحه... باز فاتحه ... واهلل من از بس نو

 .شوندهای بی پدر مگرخسته میخواناین مرثیه
ت ما اگر دو سه نفر از این آقایانی که وجودشان برای مل. بعله

گر د، آن وقت دیغنیمت است، یک جورهائی به رحمت الهی بپوندن

 .دوسه ماهی هم بدین روال خواهد گذشت
☆ 
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 دین،را شماتت کنی و بپرسی، مالنصرالبعله. حاال تو میخواهی م

آوردی، چطوری بیکار نشسته این همه وقت که مجله در نمی

 .بودی؟ آدم هم مگر بیکار می نشیند؟
 :من هم در جواب میگویم

 روم ونار رکهم  س من اگر دم.برادرجان، واهلل... بااهلل من بیکار نبو

ن فمشغول نباشم، مشغول یاد گرفتن علم و  به خرید خریدوفروش

شم، ه بامردم دور بودنباشم، اگرهم  از این کارهایی دنیوی که برش

 .ام. چون من مسلمانمبیکار نبوده
هایی زهحرف من، تنها به رو. حاال تو همین رمضان را در نظر بگیر

اله ست. درباره مسائلی که اخبار آن در رسکه میگیرم مربوط نی

یزی چآقای شیرازی آمده چیزی نمیگویم و درباره آنها با صراحت 

های هت است، برای اینکه نشریه مرا بچنویسم، زیرا واقعن زشنمی

 .ها هم میخوانندکوچک و خانم
ای کتابش را برای عده "محمد حسن آقاآقای حاج میرزا "جناب 

اگر ما .کلک، و مشدی و مالنماها نوشته باز و حاجیصیغه

یم، آن اینجا روایت کن در را "آقا"بخواهیم آن مطالب داخل کتاب 

که   گذارد. از بسفشار می وقت اداره سانسور، ما را حسابی زیر

 .ور استآها و مطالب آن زشت و شرمحرف
را  مضانبعله. رمضان دارد از راه می رسد. آیا تو تدارک کارهای ر

 ماه شعبان را صرف تدارک رمضانت کم میگیری؟ من سرتاسر دس

 :کنممی
پدر هر د روغن خالص حیوانی دارد. اما بیمیگویند حاجی عبا

د ای ندارم. بایدهد. البته چارهصد منات میآن را به هشت "پوت"

س برنج آن چی؟، پ -واهم گرفت خآخه من روزه  -بخرم 

 دارد ولی آن را پنهانه گویند حاجی مراد برنج خوب آکولمی

اه مای ندارم. باید التماس کنم و مقداری که برای کرده. چاره

 -خواهم گرفت  آخه من روزه -رمضان الزم است را از او بگیرم 

ن عزیزم. برادرم. جان و جگرم، تو داری صحبت از نمره ویلسو

ه میکنی، نگاه کن، ماه شعبان است، باید در تدارک وسایل ما

زردآلو؟، کشمش؟، خرما؟، .د. وسائل دیگر پلو چی؟رمضان بو

 .بادام؟
 ن بهتو درباره سیاست انگلیس و روس و ایران حرف میزنی، اما م

شود روزه گرفت. پس تنها نمی یم که، فقط با پلوویتو میگ

 .های کنار اون چی؟خورشت
ما های متوسطه در باره زبان مادری صحبت میکنی، اتو، درکالس

، میشهنم که، من زبان مادری و از این چیزها سرم ویگمن به تو می

ا یی اهتو تدارک رمضان را دید فقط این را به من بگو ببینم،

ذشت بعله. یک ماه شعبان. یک ماه رمضان. این هم اینطور گ.نه؟

 .رفت و
ضیه خواستم روزنامه را باز کنم و ببینم که این قبعد هم می و

بودم که یک دفعه روع کرده سلمان چه هست. تازه شم -گرجی 

 .کنان داخل خانه شد... چی شده مادرجان؟دیدم مادرم گریه

م، بچه جان، دیگه چی میخواستی بشه؟. ببین، کربالئی قاس -

 من.همادرش را، هم پارسال به زیارت برد و هم امسال داره میبر

یچ خودت مرد بزرگی شدی، اما ه ال برایاتو را بزرگ کردم و ح

 .ه شاید من هم ممکنه آرزوهایی داشته باشم؟پرسی کمی
ش : ای مادرجان، آخه انصاف داشته باش، من تا حاال شگویممی

دفعه تور را به کربال و خراسان بردم و شش دفعه هم که 

 .پسرمشهدی غالمعلی برده. دیگه بس نیست؟
رت ه. زیاها. زیارت که حساب و کتاب نداره... واه... چه حرفوا -

 .ه دوازده دفعه رفت و هم صد و دوازده دفعه... ؟رو هم میش
 .!شد گفت؟ای میآیا باز هم چیز دیگه

☆ 
 : خوانندگان عزیز. احواالت از این قرار است

 ها، وهای مجتهدها و شریعتمداراگر قرار باشد براساس نوشته

ت ن وقآاند مسلمانی کنیم، نچه که آنها به ما تعلیم دادهبرطبق آ

ف ، تمام دوازده ماه سال را هم باید به وظایخواهید دید که

 .مسلمانی بپردازید
مان اال، اگر بخواهی مسلته من مسلمانی اصیل را میگویم. والب

 .تقلبی باشی، آن وقت باید یک کاری برای خودت پیدا کنی
☆ 

 خدا رحمت -گفتم شریعتمدار، به یاد شریعتمدار مشهوری افتادم 

گویم که پسرش تابعیت می مان شریعتمداری راه -اش کند 

ایی شورهایرانی خود را پس داد و االن در کنسولخانه یکی از این ک

 .خدمتگذار است "آتاشه"اجنبی در مقام 
 .!خداوند وجودش را از بالیا حفظ کند

 مالنصرالدین
 

*** 
 6صفحه  4. شماره 1908یانوار   27مجله مالنصرالدین 

 
 اخبار تلگرافی

 :جهنم از مخبر مخصوص ما در
 شود. از ابتدایسم بزرگ و باشکوهی تدارک دیده میدر جهنم مرا

ند با را دارمیرود   "ویل"به سمت  "ساغر"ای که از ایستگاه جاده

 .کنندشکوه تمام تزیین می
رد. گویند بزودی  یک وجود مقدسی به اینجا تشریف خواهند آومی

ره پا و یاورده موی نازک پل سراط دوام ناین احتمال وجود دارد ک

 .شود. بقیه احواالت را در روزهای آتی گزارش خواهم داد
 : از آستارا

بازی، در مسجد جمع شده و از عمل پارتی امروز بزرگان شهر

ه بهمزنی و بجان  هم انداختن دیگران وخسارت وارد کردن بدو

 .آنها، توبه کردند
خانه دو مدرسه، سه کتابخانه و یک مریضبه زودی  است هقرار شد

خانه برای ار مدرسه، شش کتابخانه و دو مریضبرای محله باال، و چه
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سته، این عهدنامه را قرائت اپا خ به محله پائین بسازند. دو نفر

 .کفنمیرزا بی گفتند.را ترک  کردند و سپس همه آنجا
 

 : از آلکساندروپل
از دهانش دررفت و  امروز یک مسلمانی در مسجد، خطا کرد و

 ."د مدرسه درست کنیمبیائی"گفت 
ه بیگر دتا این حرف از دهان او بیرون آمد، بالفاصله چند مسلمان 

 :گفتن اینکه با طرف آن دیوانه هجوم بردند و
آیند، که بعد از ما می هاییمدرسه الزم نداریم. بگذارید اون ما

 .جانشان در بیاید و درست کنند
 .خواستند او را کتک بزنند

 
 : روپلباز هم از آلکساند

یک حاجی مسجد ما را ضبط کرده و برای خودش خانه درست 

 .کرده است
 .ستنامه آن به شرح زیر ااست و نظام "خمامیه"م این مدرسه نا

*** 
 : از شاماخی

ی صد منات پولی که در تئاتر برای کمک به کتابخانه جمع آور

 .!شده بود، یکهو رفته توی جیب یک جوان
*** 

 7صفحه  18شماره  1908مه  5مجله مال نصرالدین 
 : مدرسه

ن شهر رشت یک مدرسه بزرگ باز شده با سیصد شاگرد. سن ای در

 .شاگردها، از سی تا هشتاد سال است
ن سسال  شرکت در ثبت نام آزاد است. اما کسانی که کمتر از سی

 .شوندداشته باشند پذیرفته نمی
 زیر است نامه آن هم به شرحاست و نظام "خمامیه "نام مدرسه 

: 
 درس اول ربا

معلم این درس حاج خمامی است که خودش چهارده هزار تومان 

ش زار تومان پس گرفت وبعدبه حاجی ملک داده بود، سی و یک ه

 ."ربا، عقال و عرفا حالل است"فرمود 
 !بچه: درس دوم

دهد. نام او تنها به یک شاگرد کوچک درس میمعلم، شریعتمدار. 

 .هرانی استاین شاگرد علیشاه ت
 .پنجره قمار : عرق، تریاک وهای سوم، چهارم و پنجمدرس

 .معلم : مهدی لوطی
ساعته  24سایه توجهات مسلمانان، شاگردها شب و روز، در 

 .آموزی هستندمشغول درس
 .امضاء مدیر مدرسه مهدی لوطی

 پایان

 

 

 
 

 

 فرشته
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 ابراهیم هرندی

 
 

 بومـیایی ذهن
 ای که در این نوشتهرا من برای بیان نکته 1“اییبومی“ واژه

 هن باذمومیایی یعنی اندودن ام. بومیایی، بر وزن آورم، ساختهمی

ردن های بومی و پرکها و نگرشها، افسانهها، آرمانها، اندیشهارزش

دنِ شنگیر البته از آغازِ پیدایش ذهن، تا پیش از جهاها. ذهن از آن

ه کی نیازی به این چگونگی نداشت، زیرا شیوۀ زیستِ غربی، کس

 ها، اندیشه ها،دم در زیستومشان خودبخود از ارزشذهنِ همه مر

شد. اما در روزگار ما های بومی پُر میها و نگرشها، افسانهآرمان

گرا، نژادپرست، ، خاک و خونشده، ذهنیتی محلیذهن بومیایی

ه پنداشتن کنونی جو و ناسازگار با جهاای، ستیزهبسته، قبیله

ر ر چنبنیت، دارنده خود را داین ذه شود و در پنداره همگانی،می

 خود رااکنون دیگر قوم و ملتی، کند. های بومی اسیر میسنّت

ان کز جهپندارد و سرزمین خود را مرمینبرگزیده و برتر از دیگران 

 .داندنمیو خانه خورشید 
کوشد تا ه هماره میای دارد کهر فرهنگ، مکانیزم نگهدارنده

های فرهنگی از را سربازانِ آن فرهنگ کند. ارزش پیروان خود

را  ماخورند و ذهن عواطف و احساسات ِ انسان گره می کودکی با

 کنند. این گونه است که بسیاری از مردم برای خانه خود می

ایستند. اما این های فرهنگی خود، تا پای جان میپاسبانی از ارزش

های های فرهنگگز راه را بر بررسی و پذیرش ارزشهرچگونگی 

د. پس بومیایی شدن ذهن، چیزی فراتر از بازتاب دبنبیگانه نمی

 او که بی –طبیعی فرهنگ بر ذهن انسان نیست. ذهن انسان 

ها و ناخودآگاه، بسوی ارزش روندی در –بخواهد و یا بداند 

روند، کوششی  ی از اینگراید. اما پیشگیرهای بومی میآرمان

در  خواهد. این چگونگی از آنروست که هر آنچهآگاهانه می

چنان  اویابد، با دل و جانِ خردسالی به ذهن انسان راه می

داند. این ها را طبیعی میآمیزد که وی در بزرگسالی آندرمی

دهد که هنوز خِرَد نقاد انسان شکل زمانی روی میچگونگی 

ردن و سنجش چیزی انایی ورانداز کنگرفته است و ذهن انسان تو

های روانشناسیک نشان داده است که آنچه را ندارد. پژوهش

آموزند، ترجمانِ زبانی ندارد و وزادان، پیش از بازکردنِ زبان مین

تو چراغ خِرَد بررسید. این ها را به زبان آورد و در پرتوان آننمی

یابند و در ن راه می، به ذهن نوزاداپنجگانههای ها از راه حسآموزه

شوند. می حافظه تصویری و آوایی و چشایی و بساوایی انبار

چنینی از جهان در اوان کودکی، های این ها و برداشتدریافت

 2گویند.می” شخصیت“ست که به آن، ریزِ شالوده چیزیپی

ره گاو نوزاد، با عواطف کودکی  هرگشایی های پیش از زبانزهآمو

ست و ها نیز عاطفیهمین، ابزار بیان آن آموزه برای خورند.می

 ان داد. چنین است کهتوها نمیهیچ گونه گزارش زبانی از آن

 مراههیا شادی و اشک و لبخند  ها، همیشه با انده ویادآوردِ آن

های توان با سنجهها را نمیاین آموزهشود. همچنین، نیک و بد می

را  بخش ِنابخردانهای شادیهخِرَدمدار بررسی کرد. ریشه گرایش

 .باید در این چگونگی پی جُست
ای در گستره اش، پدیده تازهبومیایی ذهن در شکل و شیوه کنونی

ر قوم دیگ ست. اگرچه در روزگاران گذشته، هر قومی که برگیتی

کرد، می به پذیرش ِآئین و فرهنگ ِ خودشد، آنان را وادار چیره می

ها و ها، گروهدهد، کوشش ِ برخی از قوممی اما آنچه در زمان ما رُخ

 ای درای آگاهانه، بردر بومیایی کردن ذهن خود به گونهها گروهک

 سومِرها و آداب و ها، نگرشبه ارزش” آلوده شدن“ان ماندن از ام

 -ست. این کوشش، تالشی ماندگارییبیگانه، بویژه فرهنگ غرب

ندر ااز بلعیده شدن و ، از سر ِدرماندگی و هراس و بیمناکی جو

های خته و هراسناک است که یکی از نامشدن در سیاهچالی ناشنا

ی است. کنُشی امیدوارانه برا” زدگیغرب“آن در زبان فارسی، 

 نو یا دینی. بومیایی کرد ، فرهنگینگهداری هویت قومی، ملی

ن که ریشه در هراس انسا ستذهن، کرداری ناخودآگاه و واکنشی

 ی ترسناک و شناخته دارد که همانا هراس از مرگهااز پدیده

 3است.
ر هنگی که خود را دروانشناسی رفتاری و کرداری دارندگان فر

ان ارندگانِ چنست. دپندارد، روانشناسی ویژه ایخطر نابودی می

وار، تاریخی خود، همه توان خود را آرشگاهِ فرهنگی، در واپسین

گذارند و بسوی دشمن رها ساز میدر چله کمان نبردی سرنوشت

ا یترین پرسش کانونی در چنان فرهنگی، بودن کنند. زمانمندمی

اسی های رفتاریِ روانشنن است. پرداختن به برخی از نمایهنبود

ن تریپُرنما تواند برای ما ایرانیان نیز سودمند باشد.شکست، می

 :هاستهای این روانشناسی اینویژگی

 ها و کردارهای همگانیواکنشی بودن همه رفتار -1
 واپسگرایی-2
جویی در نگرش و استراتژی و گرفت و خشمگنانگی و ستیزه -3

 داد سیاسی
 ریزیدگی در شناسایی و بررسی و برنامهزشتاب  -4
 پذیریآسیب  -5
 دادخواهی -6
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 بُحران -7
 عاطفی -8
 یک سویه  -9

 نگرش تونلی  -10

د بر فرهنگ توانمندر چن دارندگان فرهنگی که خود را گرفتار

دارهایی واکنشی دارند. این دانند، رفتارها و کردیگری می

ها همیشه و در همه جا خشمگنانه و ناسنجیده و واکنش

 ومند پرخاشگرانه است. این چگونگی راه را برهرگونه گفتگوی سود

شود. به کشمکش و ستیز و جنگ کشیده می بندد ود میپایانمن

، گذشته است ز فروپاشی حکومت عثمانیآنچه در خاورمیانه پس ا

خ و ست. در آن بخش از جهان، غربیان تارینمادی از این چگونگی

ن برآ وجغرافیِا و هویت مردم را از دیدگاه خود بازتعریف کردند 

ناپذیر در یقتی انکارشدند که نگرش خود از هستی را چون حق

ن گونگی، بسیاری از مردم آذهن مردم جا بیندازند. این چ

 ذشتهیخ خاورمیانه در سده گها را به واکنش واداشت. تارسرزمین

ر توان، گزارش این واکنش مردمی پنداشت. این گزارش درا می

های سیاسی، از پیدایش برگیرنده رنگین کمانی از واکنش

دق، کودتای عبدالناصر، المسلمین، پایمردی محمد مصّاخوان

ز ستی و چپی تا به امروهای گوناگون راها و گروهکرویش گروه

 .استبوده 
ن آآنچه بر خاورمیانه در دوسده گذشته رفته است، تنها ویژه 

ده بخش از جهان نیست. این چگونگی چنان فراگیر و جهانی بو

ها را بناگزیر، پریشان و است که مردم بسیاری از سرزمین

ده رن کهاِیی گوناگوده است و آنان را وادار به واکنشسرگردان کر

 آور است. بومیایی کردن ذهن،است که برای خودشان نیز شگفت

 ست.ستای کوشش برای ساختن هویتی بومیواکنشی روانی در را

این واکنش، شگردی روانشناسیک است که مردمِ سرزمین های 

ن اختسهن خود برای های که بردن به سنتپیرامونی را وادار به پنا

ه وشش همیشه رو به گذشتکند. از اینرو، این کهویتی بومی می

 .دارد و در پی بازگشت به روزگاری شکوهمند در گذشته ست
 س از انقالبگونه ایرانی این کوشش، روشنفکران ایرانی را پ

ان ای رساند که یکی رو بسوی ایران باستمشروطیت، به دو راهه

ه انداز، در سدی بسوی گذشته اسالمی. این دو چشمداشت و دیگر

ی اند؛ حکومت پهلوی که در پت نیز پدید آوردهگذشته دو حکوم

ه شت ببازسازی شکوه باستانی ایران بود و حکومت اسالمی که بازگ

جست. این بازگشت به دوران آغازین اسالم میخویش را در 

 فرهنگ و های سیاست وسترهدوگانگی را ما در سده گذشته در گ

 غی،ی چون فروانایم. در گروه نخست، کسهنر و ادبیات نیز داشته

ه گرو الشعرای بهار، هدایت و اخوان ثالت و دررضازاده شفق، ملک

ن، زرگااحمد، خمینی، بااهلل نوری، آلدوم افرادی مانند؛ شیخ فضل

 .شریعتی، شایگان، فردید و شریعتی

گیری یپهای زیانمندِ گذشته، تاریخ ِ بازتاب تاریخ ایران در سده

ز ارا  ود تا ایراننگرش نخست، برآن بانداز بوده است. این دو چشم

و آنچه راه های کهن به اتوبان صنعت بکشاند تاریکای هزاره

 انداز دومشد را برای آن هموار کند. چشم، پنداشته می”پیشرفت“

 ه ازبر اسالم. دورانی کدر پی کشاندن ایرانیان به دوران پیام

، به نانی مسلمااندازِ پیروان این گروه، خداوند در کتاب آسمانچشم

داز، . شتاب زدگی پیروان این دوچشم ان4آن سوگند یاد کرده است

 سبب شده است که در سده گذشته هراین دو نگرش در ایران در

 وشور کبوته آزمایش گذاشته شود و ناسازگاریِ هر دو با نیازهای 

 .دنیای کنونی آشکار گردد

پندارد،  به نیستی می شتاب زدگیِ قومی که هویت خود را رو

سر و سودایی گریزد. آسیمهست که از دست مرگ میهمانند کسی

ها و توان به بررسی همه رویهباک. چنان کسی را نمیبی و

 وایی های رفتارها و کردارهای خود در پرتو بردباری و شکیبسویه

کم ح“، شده، با شعارهای آتشینی چونفراخواند. ذهن بومیایی خِرَد

هر روز عاشوراست و هر “، ”ر پیش داریمجلودار است، سر د

 من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی“، ”سرزمینی کربال

ا ب، دمخوتر است تا ”تن دهیمتن به کش همه سربسر“، ”برخیزد؟

 زدگی را بایدکه شتابجویی روشمند و خِرَدمدار. چنین است چاره

شکست شده پنداشت که نسخه های ذهنیت بومیایییکی از ویژگی

 .پایانی هر خیزش واکنشی را در خود دارد
ر ا خطجویِی و رویارویی بی دیگر این ساختارِ روانی، ستیزهویژگ

را  ن آناست با آنچه انسابرای از پا درآوردن آن است. درگیری یکر

تشِ پندارد، نخستین بازتاب روانی انسان است. اگرچه آدشمن می

سوزاند، آن آتش را می ر رویداد، هردو سویخشم و خشونت در ه

ای غریزی در تش در هر کشمکشی خودبخود به گونهاما این آ

ند کور شود و چنان تواند شعلهشود و آسان میانسان افروخته می

، نورینشان. این کردار جاه از تاک نشان مانَد و نه از تاککه ن

یار کهنی دارد که از روزگار ریشه در شیوه رفتاری بس

او به یادگار مانده است. شعارهای؛ نسان در زیستی اجنگل

، همه ”نابود باید گردد.“، ”اعدام باید گردد.“، ”کشمکشم، میمی“

های برآیشی ست که از ژرفای هزارهفریادهای غریزه کورِ کهنی

 .پیشین در نهادِ انسان بیادگار مانده است
و داد  گونه گفتگو وهای بنیادی این که هیچشاید یکی از دلیل

ورهای کانونی و پیرامونی رُخ ستدِ فرهنگی معناداری میان کش

حاکم بر ذهنیت سردمداران  جوییزدگی و ستیزهدهد، شتابنمی

ست که آنان را از درک و دریافت جایگاه های پیرامونیسرزمین

کند. آگاهی از دانستن این که ر جهان ناتوان میخود و دیگران د

نیازِ و در کجای جهانیم، پیشما کیستیم دونکته اساسی که 

انی که انسان ریزی راهگشاست. تا زماندیشی و برنامههرگونه راست

د و تا نداند که تواند بداند که چه باید بکننداند که کیست، نمی

تواند بداند که به کجا باید برود. این سخن را کجاست، هرگز نمی
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در کجای تاریخ  داندتوان گفت. ملتی که نمیباره ملت نیز می در

تواند بررسی درستی نیز از جایگاه خود در ایستاده است، نمی

پذیر و شته باشد. چنان ملتی، بسیار آسیبجهان کنونی دا

ساز در جهان کنونی، کشوری همیشه خبر شود وسوز میفرصت

 .خواهد داشت
ن شده در زندانی بودن آن است. چناپذیری دهنیت بومیاییآسیب

ا آن که سود و زیان فرهنگ و سرزمین خود را بذهنیتی، بجای 

 ی بررسی کند،چشمداشت به سیاست و اقتصاد و دیپلماسی جهان

ز های جهانی را اکند و رویدادها و روندرفتاری واروی آن می

 مروزانگرد. این که می خود میهای بوها و آرماندریچه تنگِ ارزش

ق حربی را، از غحکومت ایران بسیاری از رویدادها در کشورهای 

ره ای و سخن درباهای ماهوارهگرایان تا کانالازدواج برای همجنس

داند، ی برای براندازی حکومت اسالمی میحقوق بشر، کوشش

های ست. چنین حکومتی با استراتژیای از این چگونگینمونه

نیاز تراشی بیرهنگی ِخود، دشمنانش را از بهانهسیاسی و ف

 ایدئولوژیک دارد. همه شده، کارکردییاییکند. ذهنیت بوممی

و را دهند و ااه را بجای راه به انسان نشان میها نیز، چایدئولوژی

کنند د میهای ابلهانه خوواهد و یا بداند، قربانی آزمازیشبی که بخ

 .فرستندنشان میی بیو به ژرفای سیاهچال

انگاری  -تررب -ایدئولوژی خودبومیایی کردن ذهن، پیامد پیروی از 

ا ها رداد و ستد فرهنگی با دیگر سرزمینست که گرایانیسنت

انداز، پندارند. از این چشمخطری برای ساختارِ قدرت خود می

گذاری و ست که مردم هر سرزمین را به ارجسنَت، مرزی فرهنگی

خواند. این های بومی میها و روشها و راهانگاریِ ارزشبرتر

آن،  که مردم هر سرزمین از نگاه قدرتمندانِچگونگی از آنروست 

 .روندبزرگی از دارایی حکومت بشمار می بخش
ده، ذهنیتی هماره دادخواه و شهیدپرور و شذهنیت بومیایی

های ها و ناکامیشهیدنماست. این ذهنیت ریشه همه شکست

و و ا دیگران از پیشترفت فردی، قومی و یا ملی را در جلوگیریِ

ها و رنده چنان ذهنیتی، افسونِ پندارهداند. دااش میسرزمین

ش است و در جهانی های فرهنگ و هنر خویهای افسانهانگاره

کیشان و یا کند که در آن، قوم، قبیله، همخیالی زندگی می

یز ناند و اکنون نوآوری در تاریخ بودهآهنگانِ پیشینیانِ او، پیش

هنگ اوست. این خوار سرمایه تاریخی تمدن و فرجهان ریزه

نثی خسازد که اگر جامعه بُمبی روینده و ویرانگر میذهنیت، از 

ز کشد و مردم را اوزی بنیاد آن جامعه را به آتش مینشود، ر

کند. این و تاریخ و تمدن و فرهنگ بیزار میخویشتن خویش 

 .چگونگی برای ما ایرانیان، نیازی به نمونه آوردن ندارد
ها و ست، زیرا که کنُشنیتی بُحرانیشده، ذهذهنیت بومیایی

به نیازهای زندگی روزمره شکل های آن در پاسخ کوشش

های هنیت را عواطف خامی که با افسانهگیرند. این ذنمی

است  رواند. چنینراند و میاند، مینمای ذهنی درهم تنیدهحقیقت

 رنج و آماده پرخاشگری و انفجار است.که دارنده آن، نازکدل و زود

ست. این چگونگی شناسی شکست، روانشناسی مارِ زخمیروان

شده، خواهان داوری شتابزده و شود که ذهن بومیاییسبب می

 .سویه، بسود او باشد و خود را برحق بداندیک
های بومی ریچه تنگ ارزشنگرش کسی که جهان را از دامروزه 

. این گفتمان از دانش 5نلی ستنگرد، نگرشی توخود می

ای کاستی وام گرفته شده است و درباره گونهپزشکی چشم

 ،وستاست که بیننده را ناتوان از دیدن هرآنچه در دیدرس بینایی

در  ا کهتواند آنچه راری که دیدِ تونلی دارد، تنها میکند. بیممی

ها در گستره اوست ببیند و از دیدن دیگر پدیدهانتهای دیدرس 

 ن انسان نیز، دچار نگرشرودید خود ناتوان است. گاه چشم د

 ی یکتواند نورافکن ِآگاهی خود را برروشود و تنها میتونلی می

 رافکنشده، این نویا گفتمان بتاباند. ذهن بومیایی پدیده، اندیشه و

دارد و به دارهای آن نگه میرا هماره برروی فرهنگ بومی و پدی

ی ندارد، بهایپمی” بیگانه“ایی که او آن ها را، رویدادها و رونده

 ها، بسادگی ازکوشد که با برچسبی ساده بر آندهد و مینمی

هایی مانند؛ ها، گفتمانکنارشان بگذرد. نمونه این برچسب

اه گه گراست. البتزده و پوچمیز، امپریالیستی، استعماری، غربکفرآ

 ای آشنا ریختههای دیگر، در واژهی فرهنگهای تازهنیز، اندیشه

، آورد. مانند؛ دولت، ملتهمانیِ شگفتی پدید میاینشود و می

رف ها، ظر زبان فارسی، هر یک از این واژهمجلس و آزادی. امروز د

تر نیز معنای ی مدرن است. اما چون هر واژه پیشزبانی گفتمان

ه کرا  عنایی گفتمانیدیگری داشته است، اکنون تاب کشیدنِ بار ِم

 .اند، ندارددر آن ریخته
 & Freedom, Libertyبرابر سه واژه انگلیسیِ؛ یان ما درپیشین

Emancipation, اند که شاید آزادی را گذاشته” ، واژه ی

مناسب باشد اما معنای آن دو واژه ِ دیگر را   Freedomبرای

یک  ندارد. اگر چه هرآن سه واژه، با آزادی سروکار دارد، اما هر

ها در زبان فارسی آن ه خود را دارد که برابری برایمعنای ویژ

توان یافت. این گرفتاری، ویژه این سه واژه نیست و دامنه نمی

های فرهنگی، گ و زبان ما دارد. ترجمه گفتمان درازی در فرهن

های پیرامونی را با بحران معنا رویارو کرده است. زبان و فرهنگ 

” مدرنیت“ه ما با آنچه در فرهنگ ما این بحران سبب شده است ک

شود، از راه مفاهیم سنتی فرهنگ خود آشنا شوِیم و خوانده می

دریافتی نادرست از آن داشته باشیم. این چگونگی برخی را برآن 

از پیشداشت داشته است که نگرش مدرن به انسان و جهان را 

های تاریخی آن را در دین و د ما بدانند و ریشههای فرهنگی خو

 آئین و تاریخ ما بکاوند.
اندیش است. زاویه، کوررنگ و جزمیسویه، تکتونلی، یکنگرش 

اندازهای گرایی و چشمین نگرش، نه تنها جایی برای نسبیدر ا

 .، پذیرفتنی نیست”دیگری“دیگر نیست، بلکه هیچ گونه 
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پدیده، ست. اگرچه این سیاسی -ریخیای تابومیایی ذهن، پدیده

ی و غرب رهنگ فراگیرِهای پیرامونی از فواتابِ هراسِ مردم سرزمین

اما در کشورهای پیرامونی،  گرایش جهانگیری آن است،

در بیگاری های سیاسی و حاکمان خودکامه نیز از آن گروهک

 .برندکشیدن از مردم بهره می
 :هایادداشت

رهنگ غربی، ناگزیر از یافتن ما از هنگام رویارویی با ف  (1)

ایم. ژه های فرنگی بودهی برگرداندن واهای فارسی مناسب براواژه

اما در اینجا من در پی واژه مناسبی در زبانی فرنگی هستم که 

ای را در زبان ر بومیایی بگذارم. اما چنین واژهبتوانم آن در براب

 ؛گذارمذهن، می انگلیسی سراغ ندارم. پس برای بومیایی
“Nativisation of Mind”.  که من از واژه البته در معنایی

 ”Gingo-culturalization“ ام، واژه مرکبمراد کردهبومیایی 
ای در زبان انگلیسی کاربرد توان بکار برد، اما چنان واژهرا نیز می

 .ندارد، اگرچه معنا دارد
ناسی مدرن است دامنی در روانششناسی، رشته درازشخصیت( 2)

های پُر فراز و فرودی شکل گرفته ها و کشمکشکه در پی جدال

ین رشته چنان است که برخی از و ژرفای ا است. پهنا

ی در ارشتهه، روانشناسی شخصیت را، شبهاندرکاران این رشتدست

دانند. با این همه، هنوز به این همسایگی گستره روانشناسی می

پرسش که، آیا شخصیت بنیادی ژنتیک دارد یا فرهنگی، پاسخ 

ه، نگاه کنید روشنی داده نشده است. برای آگاهی بیشتر در این بار

 :به این کتاب
Schultz, D (2016), Theories of Personality. 

Wadsworth Publishing; 11th Edition, UK 
شمِ نیچه، فیلسوف آلمانی، این کردار واکنشی را بازتاب خ( 3)

دانسته است. این خشم  (Resentment) ناشی از رشک

کشورهای های ویرانگر و خانمانسوزی در ساز انقالبزمینه

 .پیرامونی مانند، ایران شده است
 (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ )قران (4)
(5 ). Tunnel Vision 

 
های ویژه خود را درباره کیستی های جهان، گمانههمه فرهنگ

رفت او دارند. هر جا که انسان و چیستی جهان و چگونگی آمد و 

فرهنگی و اقتصادی نیزشکل  سی وزید، ادبیات سیاانسان می

هایی که ها، همه واژهرد. پس آشکار است که درهمه زبان گیمی

این است که  آید، هست. اما نکتهکار انسان و زیستبتوم ویژه او میب

ها در زبانی یافتن برابرهای آن توان با ها را میآیا معنای این واژه

توان پرسید که آیا فی ترجمه گذر داد؟ برای نمونه میدیگر از صا

اقتصاد است که در زبان ” ، همان “ Economics ” مراد از

اند تا شّر ِکار را کنده هم به آن افزوده” علم“یک پیشوند فارسی، 

خوانده می ، ”اقتصاد“باشند؟ بار معنایی مفهومی که در فرهنگ ما 

گویند می Economics ست و آنچه درغرب بدانشود، چیزی

الهی و  هاین یک درباره حق خورد و برد از نعمتچیزی دیگر. آ

کوشند داران آن میست که سررشتهایانفال است و این یک رشته

های کشاورزی و صنعتی و تا شیوه تولید و توزیع و کاربرد فراورده 

بندی کنند و نیز رفتارها و کردارهای و ردهخدماتی را شناسایی 

، هنگامی که ما از آزادی ه باالبازرگانی مردم را بررسند. در نمون

گوییم، روشن نیست که آیا مراد ما معنای سنتی آزادی ، سخن می

یعنی آزادی در تقلید و برخی از احکام و آداب دینی است و یا 

شود؟ آن یک با آن شعار ه که در جهان مدرن از آن مراد میآنگون

ین یک، اما ا تا تراستهمخوان بسِیار. …انقالبی، استقالل، آزادی،

شوربختانه بسیارانی که این شعار را سردادند، از خود نپرسیدند 

 کدام آزادی ؟
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 تاریخ؛ نقد و بررسی

 
 

 نیاز )داریوش(ب. بی

 اسد سیف

 آرمین لنگرودی
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 ِ قرآن کیست؟ذوالقرنین
 

 نیاز )داریوش(ب. بی

 
 سرودهای اسکندر و بازنویسی آن در قرآن

می، انگیز قرآن که بسیاری از متکلمین اسالیکی از موارد بحث

در « ذوالقرنین»اند، موضوع شناسان بدان پرداختهمورخان و اسالم

آمده است « کهف»یعنی  18ی قرآن است. نام ذوالقرنین در سوره

 است. های بسیاری شدهفکری و جدلو باعث آشفته

 -1تاکنون ذوالقرنین به چهار شخصیت تاریخی ربط داده شد. 

 Shiشی هوانگ تی ] -2 یکی از پادشاهان حمیری از یمن، 
Hwang Ti 3 پیش از میالد،  [ پادشاه چین در سده سوم- 

 کورش بزرگ . – 4 و  اسکندر مقدونی 

یمن  دشاهبعضی از متکلمان اسالمی به این دلیل ذوالقرنین را به پا

ی کهف از ساختن یک سد ]سوره نسبت دادند، زیرا در سوره

ین : گفتند: ای ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج در زم93یه کهف، آ

خواهی خراجی بر خود مقرر کنیم تا تو میان ما کنند. میفساد می

برآوری[ سخن رفته است. این سد، یعنی سد مأرب  سدی و آنها

طبق شواهد و مدارک تاریخی توسط یکی از پادشاهان یمنی 

بشی حتوسط ابرهه  ساخته شد. البته بعدها معلوم شد که این بنا

انجام شد و طبق احادیث اسالمی این همان کسی بوده که با 

هایش به مکه حمله کرد. به همین دلیل و همچنین فقدان فیل

نین القرشواهد تاریخی دیگری، ابرهه حبشی از دور نامزدها برای ذو

حذف شد. از جـمـله کسانی که به این نظر باور داشتند، 

شام در ، ابن ه«اریخ عرب قبل از اسالمت»ی نویسنده« اصمعی»

 اند.بوده« االثار الباقیه»و ابوریحان بیرون در « سیره محمد»

ی سوم پیش کاندیدای دوم: شی هوانگ تی، پادشاه چین در سده

گذار است که پایه« چین شی هوانگ»از میالد. در واقع این همان 

بایل دشمن، باشد و برای جلوگیری از حمالت قامپراتوری چین می

فرمان ساختن دیوار چین را داد. بعضی از مورخان تالش کردند با 

های تاریخی، ذوالقرنین را به پادشاه چین تأویل بعضی از شباهت

منسوب کنند. ولی ذوالقرنین قرآن، به خدای واحد اعتقاد دارد به 

عبارتی موحد بوده است. از سوی دیگر هیچ ارتباط منطقی بین 

توان توضیح توان یافت و نمیچین و ذوالقرنین نمی این امپراتور

اند. به دلیل های چینی وارد قرآن شدهداد که چگونه این داستان

ی کمبود و ناقص بودن شواهد تاریخی، شی هوانگ تی نیز از رده

 نامزدها خارج گردید.

ها و شواهد کاندیدای سوم، اسکندر مقدونی است. با وجود شباهت

ی قدونملقرنین و اسکندر، به دو دلیل اصلی اسکندر نزدیک بین ذوا

شناس چندان کششی برای متکلمان اسالمی و پژوهشگران اسالم

نداشت. یکی این که اسکندر هیچ سدی نساخت، دوم این که 

ِ یمن اسکندر یکتاپرست نبود. همچنین باید گفت که سد مأرب

چیزی بایستی برای آبگیری است، در صورتی که کارکرد آن می

 رد.مانند دیوار چین باشد که جلوی دشمنان یا مهاجمان را بگی

ا ت 559کاندیدای چهارم، کورش بزرگ است. پادشاهی کورش بین 

پیش از میالد بوده است. نخستین بار این نظر توسط  529

ر میالدی[، مفسر قرآن و وزی 1958تا  1888ابوالکالم آزاد ]

ری یکی از مراجع دینی مصفرهنگ هند ارایه شد. و بعدها توسط 

 جلیلبه نام عبدالمنعم النمر به عنوان یک نظریه منسجم مورد ت

شناسان و متکلمان قرار گرفت. به دنبال آن بسیاری از اسالم

 رآن،قاسالمی به همین نتیجه رسیدند که منظور از ذوالقرنین در 

 همان کورش هخامنشی است. این نظریه بر اساس تورات، رویای

ِ بکتا نبی، شکل گرفته است. در تفسیر نمونه با اتکاء به دانیال

 دانیال نبی آمده است:

در سـال سـلطـنت بل شصر به من که دانیالم رؤیای مرئی شد »

بعد از رؤیائی که اوال به من مرئی شده بود، و در رؤیا دیدم، و 

که در کشور   هنگام دیدنم چنین شـد کـه من در قصر شوشان

دم و در خواب دیدم که در نـزد نـهـر اوالی عیالم است بو

هـسـتـم و چـشـمـان خـود را بـرداشـته نگریستم و اینکه قوچی 

در بـرابـر نـهـر بـایـسـتاد و صاحب دو شاخ بود، و شاخهایش بلند 

و آن قوچ را به سمت مغرب، شمال و جنوب شاخ زنان دیدم،  …

کرد، و از اینکه  و هیچ حیوانی در مقابلش مـقـاومـت نـتوانست

احدی نبود که از دستش رهائی بدهد لهذا موافق رأی خود عمل 

یـهـود از بـشـارت رؤیـای دانـیـال .. …شد مینمود و بزرگ می

چـنـیـن دریـافتند که دوران اسارت آنها با قیام یکی از 

پـادشـاهـان مـاد و فـارس ، و پـیـروز شـدنـش بـر شـاهـان بابل 

یرد، و از چنگال بابلیان آزاد خواهند شد. چـیـزی گ، پایان می

نـگـذشـت که کورش در صحنه حکومت ایران ظاهر شد و کشور 

ماد و فارس را یـکـی سـاخـت ، و سـلطـنـتـی بـزرگ از آن دو 

پـدیـد آورد، و هـمـانـگـونـه کـه رؤیـای دانیال گفته بود که آن 

زند کورش نیز در قوچ شاخهایش را به غرب و شرق و جنوب می

هر سه جهت فتوحات بزرگى انجام داد. یهود را آزاد ساخت و 

ایـنکه در قرن نوزدهم . …اجازه بازگشت به فلسطین به آنها داد 

ای از میالدی در نزدیکی استخر در کنار نهر مرغاب مجسمه

کـورش کشف شد که تقریبا به قامت یک انسان است ، و کورش را 

هد که دو بال همانند بال عقاب از دو جانبش ددر صورتی نشان می

های قوچ گشوده شد، و تاجی به سر دارد که دو شاخ همانند شاخ
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کـورش لشـگـرکـشـی سـومـی داشـت  …شود در آن دیده می

کـه بـه سـوی شمال ، به طرف کوههای قفقاز بود، تا به تنگه 

حـشی با میان دو کوه رسید، و برای جلوگیری از هـجـوم اقـوام و

درخواست مردمی که در آنجا بودند در برابر تنگه سد محکمی بنا 

کرد. ایـن تـنـگه در عصر حاضر تنگه داریال نامیده مى شود که 

در نقشه های موجود میان والدی کـیـوکـز و تـفـلیـس نـشان 

شود، در همانجا که تاکنون دیوار آهنی موجود است ، این داده می

ی اسـت کـه کـورش بـنـا نـموده زیرا اوصافی دیـوار هـمـان سـد

که قرآن در باره سد ذو القرنین بیان کرده کامال بر آن تطبیق 

 [1)پایان نقل قول از تفسیر نمونه( ]« کند.می

ار البته باید گفت که این نظر هم از یک اشکال اساسی برخورد

ی تاریخی یا داستانی یا است. کورش هخامنشی در هیچ نوشته

ای به عنوان ذوالقرنین ذکر نشده است. در حقیقت طورهاس

ای در ادبیات آرامی بایستی کورش به عنوان ذوالقرنین به گونهمی

ا یرتی ]زیرا آرامی زبان امپراتوری هخامنشی بوده[، سُریانی، پا

 نتقالنی افارسی میانه بازتاب یافته باشد، تا سرانجام به متون قرآ

ه ب« رویای دانیال»وری کرد که خود یابد. همچنین باید یادآ

کند. در ضمن تنهایی با داستان ذوالقرنین قرآن مطابقت نمی

ی داریال ساخته ، سدی که در تنگه«تفسیر نمونه»ِ برخالف نظر

ِ ساسانی شده نه توسط کورش هخامنشی بلکه توسط شاپور اول

 ی آن بنا به زبان آرامی ولی با خطنبشتهبوده که هم در سنگ

 ت:ی کرتیر. در ایرانیکا آمده اسپارتی وجود دارد و هم در کعبه

The Gate of the Alans is named in the inscription 
of Šāpūr I, Parthian 2 (the Persian and Greek are 
lacking) TROA l,nn, and in the Kartīr 
inscription BBA l,nn, that is Dar Alānān (with the 
two Aramaic words TROA and BBA “gate”). 

(iranicaonline.org/alans) 
نبشته به نام شاپور یکم است که به در این سنگ« االن»ی }دروازه

رعا ت» )فارسی و یونانی آن موجود نیستند(  زبان پارتی نوشته شده

ی آمده است. ]دو واژه« ببا االنن»ی کرتیر ، و در کتبیه«االنن

« دروازه»در اصل آرامی هستند و به معنی  «ببا»و « ترعا»

 باشند[{می
شناسان و ی گذشته بخشی از اسالمبه هر رو، تا همین دو دهه

در « ذوالقرنین»متکلمان اسالمی بر این باور بودند که منظور از 

ای دیگر مانند عالمه قرآن اسکندر مقدونی است. ولی عده

]تفسیر نمونه[، علی  طباطبائی ]تفسیر المیزان[، مکارم شیرازی

بر این باور بودند و هستند که منظور از ذوالقرنین  …شریعتی و 

در قرآن کورش هخامنشی است 

[. با کشف http://fa.wikipedia.org/wiki]ذوالقرنین/

ِ سُریانی، معلوم شد که منظور از ذوالقرنین ]دو سرودهای اسکندر

سُریانی نگارش شاخ[ در قرآن کیست. سرودهای اسکندر به زبان 

شده و خاستگاهش در شمال میانرودان ]شهر اِدسا یا رُها[ 

 باشد.می

 کندری اسکندر و سرودهای اسافسانه

« از اوگاریت تا سامره»ِ [ در بخشVolker Poppفولکر پوپ ]

به این موضوع پرداخته است. او « آغاز اسالم»[ در کتاب 2]

ه ویژه سرودهای توانست بر اساس یک سلسله منابع تاریخی ب

 .Gerrit Jاسکندر و سرانجام با اتکاء به کتاب گریت راینینک ]
Reininkتحت عنوان ]: ِ 

„Syriac Christianity under Late Sasanian and 
Early Islamic rule “ ِذوالقرنین»توانسته تصویر نوینی از »

 قرآن ارایه دهد.

 ی اسکندر به زبان التینافسانه

ی زندگی های فراوانی دربارهکندر مقدونی، داستانپس از مرگ اس

خصوصی و سیاسی او نُقل محافل شد. داستانهایی که اساساً 

های پر ساختگی بودند و کمتر مبنای واقعی داشتند. این داستان

دادند، برای مدت ی خدایی میآب و تاب که حتا به اسکندر جنبه

شدند. داده می طوالنی به صورت شفاهی سینه به سینه انتقال

میالدی توسط فردی به نام  4ی سرانجام بخشی از آنها در سده

میوس به زبان التین جمع آوری شد که لولیوس والریوس پوله

بعدها به بسیاری زبانها منجمله سُریانی ترجمه گردید. اطالعات 

[ Alexander Romanceهای اسکندر مقدونی ]آمده در افسانه

قرآن دارند و نه ربطی به مناسبات بیزانس و  از یک سو نه ربطی به

 Jacob ofی اسکندر توسط یعقوب سروجی ]ایران. افسانه
Serug] (451  به صورت سرودهای آموزشی به  521تا )میالدی

 زبان سُریانی ترجمه شد.

 سرودهای اسکندر به زبان سُریانی

عد، ی بی اسکندر به زبان سُریانی، یک سدهی افسانهپس از ترجمه

ت ِ گمنام که اهل شهر اِدسا یا رُها بود آن را به صورِ سورییک فرد

د؟ ِ این افسانه چه بوشعر )سرود( بازنویسی کرد. علت بازپرداخت

 پیش از آن که به علت بازپرداخت این سرودها توسط مسیحیان

ی ما برا سوری بپردازم، ابتدا ببینیم که این اشعار چه داستانی را

 [.3ند ]کنبازگو می

ی داستان بر اساس سرودهای اسکندر به زبان سُریانی خالصه

 توسط یک مداح گمنام:

ِ امپراتوری را حکومتش مجمعی از سران 7یا  2اسکندر در سال »

کند که خواند. در این جلسه او به درباریان اعالم میفرا می

 خواهد از تمام جهان عبور کند تا بدین وسیله رازهای آسمان ومی

گویند که رفتن به انتهای زمین را بکاود. سران حاضر در جلسه می

جهان ناممکن است، زیرا برای رسیدن به این هدف باید ابتدا از 

 10ای به عرض اقیانوس نورانی گذشت، سپس آدم به باریکه 11

ِ رسد و سپس با اقیانوس متعفن و غیرقابل عبورمیل می

هر موجود زنده را که به  [ که بوی آنOkeanos” ]آنوساوکه“
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شود. با این وجود، اسکندر برد روبرو میآن نزدیک شود، از بین می

کند. او به همراه سپاه خود به سوی اسکندریه سفر خود را آغاز می

کند و از خداوند آید. او پیش از حرکت عبادت میبه حرکت در می

هر کس و تواند کند که به او دو شاخ داده که میسپاسگزاری می

چیز را نابود کند و بدین ترتیب از هر پادشاهی نیرومندتر شده 

ِ خدا را ابدی سازد کند که بزرگی ناماست. به همین علت قصد می

و به اطاعت مسیح در آید. آرزو دارد که مسیح، در زمان حیاتش 

گیرد[ اگر چنین نشد در اسکندریه برای ظهور کند و ]تصمیم می

 به جا بگذارد. ای و تخت پادشاهینقره او ]مسیح[ یک تاج

روند. اینجا با کشتی در دریا به سفر آنها ابتدا به سوی سینا می

ی مشاورانش، رسند. به توصیهدهند تا به مصر میخود را ادامه می

گیرد. آنها به سفر آهنگر می 7000اسکندر از پادشاه مصر، سرنق، 

اقیانوس نورانی  11روز از  12ماه و  4دهند و طی در دریا ادامه می

رسند. اسکندر زندانیان ای خشک میگذرند تا این که به خطهمی

فرستد. آنها فوراً ِ متعفن میی اقیانوسمحکوم به مرگ را به کرانه

تواند از این اقیانوس شود که نمیمیرند، اسکندر متوجه میمی

ت خود ادامه بگذرد. او حاال بین اقیانوس نورانی و متعفن به حرک

ای وارد رسد که خورشید از میان پنجرهدهد تا به مکانی میمی

شود{ شود. }در اینجا حرکت خورشید توصیف میآسمان می

رود. مردمی که در آنجا زندگی خورشید از اقیانوس باال می

روند تا سوخته کنند، به هنگام طلوع خورشید به زیر آب میمی

ای که رود تا نقطهآسمان مینشوند. سپس خورشید به وسط 

ای رخ ی صخرهکند. این ]حوادث[ در یک منطقهغروب می

های ی موجودات با نزدیک شدن خورشید به سوراخدهد. همهمی

کننده به آنها های گداخته و سقوطخزند تا مبادا صخرهخود می

اصابت کنند. خورشید به محض آمدنش به آسمان، در برابر خدا 

ای د و سپس بدون شتاب از میان آسمان به نقطهکنتعظیم می

رود که طلوع کرده بود. اسکندر از مکان طلوع خورشید و از می

های طور عبدین در های ماسیوس )کوهمیان کوهستان به کوه

میانرودان و ترکیه امروزی/م( و از آنجا از میان ارمنستان به شمال 

ای رانجام به تنگهرود، تا سی دجله و فرات میبه سوی سرچشمه

بایستی رشته رسد )طبق توصیفات، میدر یک کوهستان بلند می

کند. او های قفقاز باشد/ نویسنده(. در این جا اسکندر اتراق میکوه

ریش  300کند و با فرستادن قاصدهای صلح، مردم را آرام می

خواند. اسکندر از آنها سفید منطقه را به حضور خود فرا می

دهند که پرسد. آنها پاسخ میردم و منطقه میی مدرباره

[ که از نسل Tubarlaqشان به پادشاه ایران، توبرلغ ]سرزمین

های متعلق به او اخشورش ]خشایارشا[ است، تعلق دارد. کوهستان

ِ ایران[ از هند تا دریای سیاه است، و اینجا فقط همین ]پادشاه

بسیار خطرناک است. تنگه برای عبور وجود دارد که گذشتن از آن 

کنند فقط با کمک به صدا در بازرگانانی که از این جا عبور می

برند وگرنه توسط ها جان سالم بدر میآوردن پی در پی زنگوله

شوند. در آن سوی اند کشته میغولهایی که آنجا کمین کرده

کنند. }در [ زندگی میJaphetitenها ]ها و یافثکوهستان هون

شود{ و ها داده میات غریبی از ظاهر و رسوم هوناین جا توصیف

ها را را وبال گردن شود، هونهر گاه خدا از مردمی خشمگین می

ها، مردمان گوناگونی زندگی کند. در آن سوی هونآنها می

اسکندر  …رسد. کنند، و بعد از آنها دیگر جهان به پایان میمی

عظیم ببندند، تا  یدهد که تنگه را توسط یک دروازهفرمان می

در این اثنا، . …ها و یاجوج و ماجوج نجات دهد. جهان را شر هون

توبرلغ پادشاه ایران از ورود اسکندر به قلمرو خود آگاهی یافت، 

کند. خدا امیرنشین خود علیه اسکندر لشکرکشی می 82سپس با 

خواهد علیه توبرلغ شود و از او میدر خواب بر اسکندر ظاهر می

توبرلغ شکست  …دهد. کند و به او نوید پیروزی می اقدام

شود. اسکندر، ایران را تا دریای سیاه خورد و زنده دستگیر میمی

خواهد توبرلغ را بکشد، ولی این کار آورد. میبه اطاعت خود در می

دهد و های خود را به اسکندر میی گنجکند. توبرلغ همهرا نمی

سال بابل  15کند و پس از او واگذار میایران را به عنوان وثیقه به 

بندند دهد. اسکندر و توبرلغ حاال یک قرارداد میو آشور را پس می

اسکندر تاج خود را همانگونه که  …برای حفاظت از تحت و تاج. 

)پایان نقل قول از « …کند قول داده بود به اورشلیم اهدا می

 «(سرودهای سُریانی اسکندر»

 نیم در سرودها:بیهمانگونه که می

ِ این اشعار یکتاپرست است ]بر خالف اسکندر مقدونی[، اسکندر -1

 Gog undدر این سرودها از اقوام یا مردمان یاجوج و ماجوج ] -2
Magog3اند، سخن رفته است، [ که آرامش را از مردم گرفته- 

ی ]اقیانوس متعفن/ در قرآن چشمه« آنوساوکه»پس از برخورد با 

شود سفر خود را به سوی و سیاه[ اسکندر مجبور میآلود گل

 -4[، 90ادامه دهد ]سوره کهف، آیه « ِ غروب خورشیدمکان»

سازد و ی کوهستان یک سد )دروازه( با آهن میاسکندر در تنگه

کند تا کسی نتواند در آن سوراخ کند و بدین آن را قیربندی می

 ماجوج[ را بگیرد. ها و یاجوج وترتیب جلوی اقوام غارتگر ]هون

 ی سرودهای اسکندرزمینهپس

میالدی خسرو دوم، معروف به خسرو پرویز،  628تا  590از سال 

ِ امپراتور بیزانس موریکیوس، شاهنشاه ساسانی بود. پس از قتل

دانست، برای اش را مدیون او میخسرو دوم که پادشاهی

گها از خونخواهی وارد یک جنگ طوالنی با بیزانس شد. این جن

میالدی طول کشید. منطقه شام، اسرائیل و  628تا  602سال 

شدند، ولی دیگر مصر در این زمان جزو قلمرو بیزانس محسوب می

ها در آنجا حضور نظامی فعال سال بود که بیزانسی 100حدود 

ها های عرب مسیحی ]واسالنداشتند و آن مناطق زیر نظر فرمانده

داشت. به ویژه غسانیان که مسیحی  ِ بیزانس[ قراریا منصوبین

های کنونی ]منوفیزیت/ یعقوبی[ بودند و مرکز آنها در حوالی کوه
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ِ بخش بزرگی از منطقه را در دست جوالن )سوریه( بود، حاکمیت

 داشتند.

میالدی  614خسرو دوم توانست طی مدت کوتاهی یعنی تا سال 

یران ای، اه گونهتمام شرق بیزانس را به انضمام ایران در آورد و ب

ته همان وسعتی را یافت که در زمان امپراتوری هخامنشیان داش

 میالدی اورشلیم را اشغال کرد، 614بود. خسرو دوم در سال 

[ Church of the Holy Sepulchreکلیسای مقبره مقدس ]

ه[ ]کلیسائی که مسیح در آنجا مصلوب شده و سپس به معراج رفت

ِ دار، یعنی ]معروف به صلیب را تخریب کرد و صلیب مقدس

د ا خوصلیبی که عیسی را بر آن مصلوب یا به دار کشیده شد[ را ب

 ترین ضربه روانی به جهان مسیحی آنبه تیسفون آورد. این بزرگ

در  زمان بود. این درست مانند آن است که حاکم کشوری کعبه را

یا  مکه بمباران کند. طبعاً تمام مسلمانان جهان، از هر فرقه

 گروهی، برای مقابله با این عمل شدیداً ناپسندیده متحد و

شوند. عمل ناشایست خسرو دوم نه تنها مسیحیان همآهنگ می

ها(، غسانیان و ها )قبطیهای مسیحی، مصریبیزانس، بلکه سوری

ها و مسیحیان ایرانی را شدیداً خشمگین کرد و احساسات لخمی

 داد. آنها را به نفع هراکلیوس سمت و سو

 میالدی خسرو دوم را شکست داد و این 622هراکلیوس در سال 

میالدی که قرارداد صلح نوشته شد، ادامه  628جنگ تا سال 

ی هعهد یافت. طبق این قرارداد، ایران که دیگر پادشاهی آن را به

 های تسخیر شده را به بیزانسقباد بود، متعهد شد تمام سرزمین

 س نیز به هراکلیوس پس داده شد.پس بدهد و طبعاً صلیب مقد

 یک سال پس از قرارداد صلح، هراکلیوس قصد سفر به اورشلیم

های گوناگون در ی مسیحیان از نحلهکند تا به همراه همهمی

د ِ دار جشن بگیرد. در راه خواورشلیم به پاس بازگرداندن صلیب

شود که در همین جاست که سرودهای اسکندر در وارد اِدسا می

 شوند.ایش او سراییده میست

ه کند، زیرا بشاعر مداح، هراکلیوس را در قالب اسکندر معرفی می

انی ه زمبلحاظ نظامی او توانسته بود، ظاهراً جغرافیای بیزانس را 

 برساند که زمانی اسکندر در دست داشت.

ی اسکندر )در حقیقت هراکلیوس( بینیم، افسانههمانگونه که می

است. تنها  و غیرقابل تفسیر وارد قرآن شدهای روشن به گونه

ی اسکندر در قرآن صورت تغییرات جزئی که در بازنویسی افسانه

ان هنگرآگرفته: به جای کوهستان، دو کوه، و ذوالقرنین نه با کمک 

ای سازد و به جای قیر برمصری، بلکه به تنهایی سدّ آهنین را می

ستان و گرنه تمام داشود. ب بکار برده میبندی سد، مس مذاآب

قرآن بازنویسی شده است. از سوی دیگر  هراکلیوس در -اسکندر

ی سُریانی سرودهای اسکندر، بخشی از باید گفت که سراینده

های ی اسکندر و بخشی از آن را از جنگهای خود را از افسانهایده

ها و قبایل مهاجم برگرفته است شاپور یکم ساسانی علیه هون

 کوه قفقاز[. اپور میان دو رشته]مانند سد ش

ِ مداح از جریان توانیم با قاطعیت بگوئیم که شاعراز سوی دیگر می

 میالدی آگاهی داشته 628صلح بین هراکلیوس و قباد در سال 

نامه نشانگر این این ستایش 473تا  465های است. زیرا بیت

 آگاهی هستند:

 ببندو حاال با توبرلغ پادشاه پارس پیمان صلح »

 و بگیراِ اول را از و سرزمین مصر و فلسطین

 بگیر از او فلسطین دوم و عربستان را

 و تمام سرزمین سوریه و میانرودان را

 و کلیکیه و فنیقیه و گاالتیا را

 و فریگیه و بامفیلیا و لیکیه را

 و همچنین آسیا و هلسپونتوس و لیدیه را

 و تا کالسدون حکومت را از او بگیر

 [4« ]ین خودت و ایرانیان را تا دجله قرار بدهو مرز ب

 بایستی از توبرلغ پادشاه ایران دقیقاًاسکندر می»بدین ترتیب 

هایی را پس بگیرد که خسرو پرویز )خسرو دوم( طی همان استان

ها گرفته بود و هراکلیوس دوباره آن های اخیرش از بیزانسیجنگ

« ودبرده با ایران ذکر ک را تسخیر کرده بود و در قرارداد صلح خود

 )فولکر پوپ(

تیجه ننولدکه نیز به همین  –به همین دلیل فولکر پوپ به درستی 

باید پس از سال سرودهای اسکندر می»نویسد که می -رسیده بود

ِ ارش[ به سخن دیگر، تاریخ نگ5« ]میالدی نوشته شده باشند 628

 شد.میالدی با 629ِ سال بایستی حدودی کهف میسوره

 جنبش قرآنی

( مترجم سرودهای سُریانی Carl Hunniusکارل هونیوس )

ستقیم میالدی و نولدکه، هر دو به ارتباط م 1904اسکندر در سال 

 ر دوسرودهای اسکندر و قرآن پی برده بودند، ولی از آنجا که ه

د توانستنِ اسالم را بنا بر احادیث اسالمی پذیرفته بودند، نمیتاریخ

 مد و این سوره را با هم درک کنند. همچنین آنهاارتباط مح

توانستند بفهمند که این سرود مسیحی چه ربطی به اسالم نمی

 باشد.ی کهف، بازنویسی مستقیم همین داستان میدارد. زیرا سوره

 پژوهشگران نسل جدید که مرکز آنها در شهر زاربروکن آلمان

 ند که اسالم طیاهای خود به این نتیجه رسیدهاست، طی پژوهش

ی بسیار طوالنی از دل یک جنبش مسیحی که در یک پروسه

مده خراسان بزرگ، میانرودان و سوریه شکل گرفته بود، بیرون آ

های خود را در کتابهای گوناگون عرضه است. آنها نتایج پژوهش

 [.6اند ]کرده

های مسیحی در ایران و جنبش قرآنی مسیحی که یکی از نحله

های مسیحی در برابر ساسانیان قرار مانند مابقی نحلهشام بوده، 

داشت. افزون بر این، در این اثنا هراکلیوس نیز عنوان امپراتور خود 

[ servus christi« ]خادم مسیح»را کنار گذاشت و خود را 

میالدی در اورشلیم  630نامید. و یک سال بعد یعنی در سال می

به همراه مابقی مسیحیان ، «صلیب مقدس»ِ بازگرداندن به پاس



 6 شماره                                                         بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 
 

116 

جشن گرفت. سرودهای سُریانی اسکندر به شکل زیر در قرآن 

 بازنویسی شد.

 97تا  83]کهف[، آیات  18 سوره

ا (ن84َّنْهُ ذِکْرًا )یْکُم مِّعَلَ لُوقُلْ سَأَتْ  ( وَیَسْأَلُونَکَ عَن ذِی الْقَرْنَیْن83ِ)

  أَتْبَعَ سَبَبًا(ف85َبًا ) سَبَیْءٍن کُلِّ شَمَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِ
مِئَۀٍ حَی عَیْنٍ بُ فِغْرُتَ(حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا 86)

تَّخِذَ بَ وَإِمَّا أَن تَأَن تُعَذِّ مَّاإِنِ قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْ  وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا

ى رَبِّهِ رَدُّ إِلَمَّ یُعَذِّبُهُ ثُنُأَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ (قَالَ 87فِیهِمْ حُسْنًا )

اءً هُ جَزَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَ(وَأَمَّا مَنْ آم88َفَیُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّکْرًا )

ى (حَت90َّ(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا )89وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْرًا ) الْحُسْنَى

عَل لَّهُم مِّن لَّمْ نَجْ وْمٍقَلَى  مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَإِذَا بَلَغَ

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92ا )دَیْهِ خُبْرًلَ(کَذَلِکَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا 91دُونِهَا سِتْرًا )

کَادُونَ ا لَّا یَمَا قَوْمًنِهِن دُو(حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ م93ِ)

دُونَ وجَ مُفْسِمَأْجُوَنَّ یَأْجُوجَ إِ(قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ 94یَفْقَهُونَ قَوْلً )

بَیْنَهُمْ سَدًّا یْنَنَا وَلَ بَجْعَتَفِی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجًا عَلَى أَن 

یْنَهُمْ لْ بَیْنَکُمْ وَبَۀٍ أَجْعَوَّقُبِونِی (قَالَ مَا مَکَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فَأَعِین95ُ)

نِ قَالَ صَّدَفَیْنَ الاوَى بَیْحَتَّى إِذَا سَ  (آتُونِی زُبَرَ الْحَدِید96ِرَدْمًا )

(فَمَا 97طْرًا )لَیْهِ قِعَرِغْ فْحَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِی أُ  انفُخُوا

 اقْبًعُوا لَهُ نَاسْطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَا

پرسند؛ بگو: بزودی بخشی از ی ذوالقرنین می( و از تو درباره83)

( ما به او در روی 84سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد، )

زمین، قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش 

( تا 86( او از این اسباب، )پیروی و استفاده( کرد، )85گذاشتیم، )

ه غروبگاه آفتاب رسید، )در آنجا( احساس کرد )و در نظرش ب

رود؛ و آلودی فرو میمجسم شد( که خورشید در چشمه تیره و گل

خواهی )آنان( در آنجا قومی را یافت، گفتیم: ای ذوالقرنین، آیا می

را مجازات کنی، و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب کنی؟، 

م کرده است، مجازات خواهیم کرد؛ ( گفت: اما کسی را که ست87)

گردد، و خدا او را مجازات سپس به سوی پروردگارش باز می

( و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح 88شدیدی خواهد کرد، )

انجام دهد، پاداشی نیکوتر خواهد داشت؛ و ما دستور آسانی به او 

ش ( سپس )بار دیگر( از اسبابی )که در اختیار89خواهیم داد، )

( تا به خاستگاه خورشید رسید؛ )در آنجا( 90داشت( بهره گرفت، )

کند که در برابر )تابش( آفتاب، دید خورشید بر جمعیتی طلوع می

پوششی بر آنها قرار نداده بودیم )و هیچ گونه سایبانی نداشتند(، 

( )آری( اینچنین بود )کار ذوالقرنین( و ما بخوبی از امکاناتی 91)

( )باز( از اسباب مهمی )که در 92آگاه بودیم، ) که نزد او بود

( )و همچنان به راه خود ادامه 93اختیارش داشت( استفاده کرد، )

داد( تا به میان دو کوه رسید؛ و در کنار آن دو )کوه( قومی را یافت 

فهمیدند )و زبانشان مخصوص خودشان که هیچ سخنی را نمی

ذوالقرنین یاجوج و ماجوج ( )آن گروه به او( گفتند: ای 94بود(، )

ای برای کنند؛ آیا ممکن است ما هزینهدر این سرزمین فساد می

( 95تو در نظر بگیریم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟ )

ذوالقرنین گفت: آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده، بهتر است 

یان کنید( مرا با نیرویی یاری دهید، تا م)از آنچه شما پیشنهاد می

( قطعات بزرگ آهن برایم 96حکمی قرار دهم، )ِ مشما و آنها سد

بیاورید )و آنها را روی هم بچینید( تا وقتی که کامالً میان دو کوه 

را پوشانید، گفت: )در اطراف آن آتش بیفروزید و( در آن بدمید! 

)آنها دمیدند( تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد، و گفت: 

( 97برایم بیاورید تا بر روی آن بریزیم، ))اکنون( مس مذاب 

ی یاجوج و )سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت( که آنها )طایفه

توانستند نقبی در آن ماجوج( قادر نبودند از آن باال روند و نمی

 ها از مکارم شیرازی[ایجاد کنند]ترجمه آیه

 بندیجمع

فت که توان با قاطعیت گراکلیوس میه -طبق سرودهای اسکندر

که  ذوالقرنین قرآن همان هراکلیوس امپراتور بیزانس است. این

چرا هراکلیوس به چنین شخصیت برجسته و مؤمن برای 

 ضافهامسیحیان تبدیل شد، در باال بدان اشاره شد. همچنین باید 

این  کرد که در سرودهای اسکندر نامی از اسالم برده نشده است.

ی در اصل یک جنبش خود نشانگر آن است که جنبش قرآن

بتدا با [. انتقال این افسانه به متون قرآنی ا7مسیحی بوده است ]

سوری  –ای مسیحیت ایرانی درک کالمی و تصورات مکاشفه

ی کهف آمده، بازنویسی سازگار شد و سپس به شکلی که در سوره

ای صاحب دو شاخ هستند، حتا به گونه« رومیان»گردید. این که 

لفرد ز ویی بازتاب یافته است. فولکر پوپ به نقل ادر احادیث اسالم

ویلفرد مدلونگ »نویسد: ( میWilferd Madelungمدلونگ )

کند. موضوع بر سر یک حدیثی را به همین مضمون نقل می

ک داستان از زندگی پیامبر عربهاست. او ]محمد[ ظاهراً در ی

ونه که چگآورد، طبعاً با این نیت گفتگو حرف سوریه را به میان می

شود: توان آن سرزمین را تصرف کرد. متعاقباً از او پرسیده میمی

ر توانیم از پس این سوریه برآئیم، چون دای رسول خدا، چطور می

ر [ منظور از روم د8« ]ها هستند که شاخ بر سر دارندآنجا رومی

 اینجا همان روم شرقی یا بیزانس است.

 

 پایان نوشتار

ِ زیر نمونه به صورت پی دی اف در آدرس یراین بخش از تفس -1

 قابل دسترس است:

 Tafsire nemuneh 
2-  Volker Popp, „Von Ugarit nach Samarra“, in: 

Der frühe Islam (Hg: Karl-Heinz Ohlig) 

3-  Das syrische Alexanderlied; Carl Hunnius, 
]سرود سُریانی اسکندر به زبان آلمانی[ برای دریافت این  1904

 کتابچه در فرمت پی دی اف به آدرس زیر مراجعه کنید:

 Das syrische Alexanderlied 
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 30رود سُریانی اسکندر، ص س -4

 ، فولکر پوپ«اوگاریت به سامره»از   -5

گ، ترجمه: ب. هاینتس اولی -، نویسنده: کارل«ه مرواز بغداد ب» -6

 نیاز )داریوش(،بی

 نام تعدادی از کتابها به زبان آلمانی:

1- Der frühe Islam, Hg: Karl-Heinz Ohlig (ر دست د

 (ترجمه

2- Vom Koran zum Islam; Hg: Markus Groß & 
Karl-Heinz Ohlig 

3- Schlaglichter; Hg: Markus Groß & Karl-Heinz 
Ohlig 

4- Die Entstehung einer Weltreligion; Hg: 
Markus Groß & Karl-Heinz Ohlig 

5- Die dunklen  Anfänge; Hg: Karl-Heinz Ohlig & 
Gerd-R Puin 

6- Die syro-aramäische Lesung des Koran; 
Christoph Luxenberg 

: هاینتس اولیگ، ترجمه –، نویسنده: کارل «از بغداد به مرو» -7

 نیاز )داریوش(ب. بی
8- Volker Popp, „Von Ugarit nach Samarra“, in: 

Der frühe Islam (Hg: Karl-Heinz Ohlig) 

 
 

 
 بدون عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدون عنوان
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 اسد سیف

 
 

 تاریخ چیزهای کوچک
 

ای تازه رخ نویسی غرب پدیدهاز نیمه دوم قرن بیستم در تاریخ

در  ترهای پیشهای فکری سالنمود که باید ریشه آن را در چالش

 تاریخی اشیاء یهستی و کرد. توجه بهجعرصه جامعه مدرن جست

 ها فراتر از تاریخ معمولی جلب شوند.ها باعث شد تا نگاهو پدیده

ای، اگرچه چون انسان تاریخی هست و هر پدیدههر ابزاری را هم

 ، ازکوچک، سرگذشتی دارد. از میز و صندلی تا خوردن و آشامیدن

ه با تا ز کجپوشش تا آرایش، از واژه تا زبان، از خواندن تا نوشتن، ا

ن آکجا مورد پژوهش قرار گرفت و تاریخی نوشته شد که پیش از 

 اریخترسمیت نداشت و اصالً جدی نبود. در واقع با توجه به این 

های است که می توان از زندگی شاهان، پیامبران، شخصیت

ها و دعواها فراتر رفت و تحوالت زندگی اجتماعی تاریخی، جنگ

 گام با تحوالتندگی بشریت است، همانسان را که همانا تاریخ ز

 فلسفه و علوم طبیعی و اجتماعی دنبال کرد.

 های کوچکِ زندگی ما را به واقعیتِنوشتن تاریخ چیزها و پدیده

سان ملموس جامعه و فرهنگ خود آشنا می کند. اُفت و خیزهای ان

 را در کشاکش زندگی می بینیم و رزم مُدام او را در بقا. 

 ا درموضوع تاریخ گسترش یافت و زندگی آدمیان ر و چنین بود که

 بر گرفت و بشریت موضوع تاریخ شد. جستجو در تاریخ چیزهای

 کوچک ما را به شناخت دیگری از هستی رهنمون شد و به نگاه

انیم ای در سرگذشت انسان انجامید. دیگر الزم نبود تاریخ بخوتازه

سویه گیریم. همهتا زندگی شاهان بدانیم و بیاموزیم و عبرت ب

ی هستی را آشکار کردن، های عرصهدیدن و تمامی ناشناخته

ست که هدفِ آن شناختِ نخستین گام به سوی شناختِ تاریخی

 زندگی انسان است.

توان آن چه که موجود است تاریخی در خود نهفته دارد. میهر آن

گونه که هست، دید و پذیرفت. نگاه پُرسا اما در پس را همان

جوید، حقیقتی که از امروز ها حقیقتی دیگر مییدادها و هسترو

ها گردد تا واقعیت امروز پدیدهبازمی به دیروز و از اکنون به گذشته

 ها کشف کند.ی تاریخی آنرا با تکیه بر گذشته

گیرد، و در هستی، همه چیز هاست که شکل میتاریخ در دگرگونی

شود، آن نیست ز دیده میچه امرودر حال دگرگون شدن است. آن

آید، چیزی جدای آن خواهد چه فردا پدید میتر بود و آنکه پیش

ا راو  توان در انسان تکامل بیولوژیکیبینیم. میبود که امروز می

و ااهی بازشناخت، دگرگونی در زندگی اجتماعی او اما با میزان آگ

ا ن را بتوان آدر رابطه است. خرد آدمی خود تاریخی دارد که نمی

 لت وتواند بیش از سد، و یا مزمان غیرتاریخی سنجید. انسان می

زگار ی روقومی هزاران سال عمر پشتوانه داشته باشد، اما در نابخرد

 سپری کند.

های آگاه را های سنتی در فکر، زندگی یکسان دارند. انسانانسان

فکر مشترک نیست. جهانِ مشترکِ آنان در گوناگونی صداها، 

 گیرد. انسان سنتی خالفها و فکرهای متفاوتشان شکل مینگاه

ست. گذشته ی تاریخی خویش ناآگاهانسان آگاه نسبت به گذشته

اشد اگر به آن سان که بوده، به حال احضار شود تا پناهگاهی ب

ی رهنگانجامد. به طور کلی، غنای فبرای ذهنِ تنبل، به فاجعه می

  ها در رابطه است.با آگاهی انسان

هایی از هستی انسان را کشف ای گوشهدر واکاوی تاریخ هر پدیده

ر دکنیم که چگونه آگاهی خویش را بر پهنه تاریخ گستراند. می

شود، مناسبات یمای روابطی کشف ورای هر شئی و یا پدیده

اکم گردد که ما را به ساختارهای حاقتصادی و اجتماعی روشن می

 پی همین روابط است که تاریخبر جامعه رهنمون می شود. در 

 فکر و چگونگی آن مرکز توجه قرار می گیرد و انسان به کشفِ

 رسد که همانا هویت اوست در تاریخ هستی.جدیدی می "منِ"

وجه آنگاه که خوردن، آشامیدن، پوشیدن،...و چگونگی آن مورد ت

 ر مابشود که بنیادهای هستی ما را قرار گیرد، تاریخی نوشته می

وشِ جاست که نه چای، آن نوشیدنی تلخگرداند. و اینر میآشکا

 ارزش. در ورایشود و نه زیرپوش، آن جامه بیمعمولی روزانه می

ا رگردد که شناخت آن امروز ما ای بر ما روشن میهر کدام اندیشه

آن  مصرف ند وپُربار و فردای ما را پُربارتر خواهد کرد. برای نمونه ق

کند تا به نقش بازرگانی، تجارت، یل میپژوهشی بر ما تحم

،  مناسباتِ اجتماعی، سنت و حتا شعائر مذهبی، اقتصاد کشور،

 کشاورزی و مناسباتِ آن، نوع تولید، سیاست، تخصص و دنیای

 ای آشکار کنیم.مدرن، صادرات و واردات و...کشور را در دوره

 راه دارد. مازدایی را به همها در تاریخ، ابهامسوی دیگر این پژوهش

گیریم، آلیستی و سنتی و آرمانی فاصله مینگری، ایدهاز دنیای کلی

ه های مادی زندگی در جامعنهیم و به جنبهنگاه سنتی به کنار می

ز بینیم که بوده و نیاسان میکنیم. تولید و مصرف را آنتوجه می

 است.
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یت عدر فاصله گرفتن از دنیای جادو و تفکر جادویی است که واق

سان گردد، کالم مقدس به آندین و عرفان بر ما آشکار می

 کند که شکل عرفانی شراب و زن.نامقدس جلوه می

عاد در نگاه عینی به جهان و پیرامون است که هستی در تمام اب

ای و علتی. در این شود و دارای پیشینهخویش زمینی می

ها ینهاست که به مقایسه خویش با مردمان دیگر سرزمبررسی

ی یابیم، علتِ چالشگرها را بازمیها و پسرفتپردازیم، پیشرفتمی

ت یابیم و نهایذهن را در یکی و یا نیندیشیدن را در دیگری درمی

 شناسیم.که؛ خود و دیگران را در این آیینه بهتر میاین

 وها از ادبیات در شناسایی تاریخ چیزهای کوچک است که استعاره

 یابد تا مناسباتشوند و محقق فرصتی میمیهنر کنار گذاشته 

ها اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه را ورای اشیاء و پدیده

 دریابد. 

های ادبی در پی این تحقیقات، دنیای مطالعات تاریخی و پژوهش

ز آغا گذارند و رویکردی نوین راسنت و نگاه سنتی را پشتِ سر می

شوند و جان و یینی عمده مهای مادی و عکنند. تاریخ پدیدهمی

گیرد و جوهر هستی یک کشور، شکلی مادی و ملموس به خود می

جاست که باید تحوالتِ شگرف اجتماعی و فرهنگی را منتظر این

 بود.

، تاریخ چیزهای کوچک در واقع به جای بررسی مفاهیم انتزاعی

 ماعیدهد، و رفتار اجتفرهنگ مادی را موضوع و هدف کار قرار می

ه توان به جامعرسد. از ورای آن میدم را در رابطه با آن برمیمر

 نگریست و تاریخ اجتماعی آن را دگرگونه دریافت.

زرگ در نگاه به تاریخ چیزهای کوچک، هر چیز کوچک به ابزاری ب

شود. همین چیزها هستند که در شناخت و بررسی بدل می

کنند و در زدایی میگشایند و از تاریخ ابهامشده را میهای گمحلقه

 گیرند.شناخت مناسبات اجتماعی نقش بزرگی بر عهده می

 وتواند در فرآیند تحول فرهنگ، معنا تاریخ هر چیز کوچک می

ه مقاطع ای را بر ما آشکار گرداند و میزان پویایی جامعه را درنشانه

 تاریخی نشان دهد. 

توتون کی  دانیم تنباکو چه زمانی وارد ایران شد، کشتِما نمی

و نخستین کارخانه  سان به ایران آمدرایج گشت، قند چگونه و چه

آن چگونه بنا گردید، از تاریخچه کشتِ چغندر قند نیز اطالع 

زمینی چه راهی را پیمودند تا زیادی نداریم. گوجه فرنگی و سیب

دانیم ایرانیان از جمله نخستین کسانی به ایران رسیدند و...می

دانیم صادرات آن به چه ساختند، اما نمیراب میاند که شبوده

ای سان بوده، تنوع و مصرف آن چه گسترهگردد و چهزمان برمی

داشته است. حشیش و بنگ در ایران قدیم مصرف داشت، اما در 

کدام منطقه و در کدامین زمان، برای چه نیازی. در مورد چای 

نه. می دانیم  تر است، قهوه امااطالعاتی موجود است چون تازه

السلطنه از هند با خود به ایران قاچاق آورد و تخم چای را کاشف

دانیم چرا و چگونه در زادگاهش، الهیجان پرورش داد، اما نمی

ها در ست. هرکدام از این فرآوردهآداب صرفِ چای ما انگلیسی

اند، اند. با خود فرهنگی نیز وارد کردهتاریخ این کشور نقش داشته

هنگ با فرهنگ ما درآمیخته، شکلی دیگر به خود گرفته آن فر

قدر ارزش دارد که است. در این راستا شناخت عمامه و عبا همان

 کت و شلوار و پاالن خر و زین و لگام اسب.

ر الً دا مثشاید در این روند به ذهنمان این فکر نیز راه یابد که چر

انه خام قهوهها نکشوری که نوشیدن قهوه معمول نیست، چایخانه

یم که یابها که پیش برویم، درمیبر خود دارند. در تاریخ پدیده

 ولی پیش از آمدن چای به ایران، نوشیدن قهوه متداول بوده است

 دانیم چرا و از چه زمانی برچیده شده است.متأسفانه نمی

ر شود؛ در تاریخ معاصهاست که فکر میدر همین شایدها و شک

اید تم بحو سیگار و یا کبریت و ذغال و بنگ به  ایران، چای و قهوه

ویش خنقش مهمی در بازرگانی و تجارت داشته باشند که در رواجِ 

تهو یا حساسیت بر آن، مشمول حکم دینی و یا قانون دولتی گش

ن را توان ساخت و صدور شراب ایرااند. در همین راستاست که می

نکه؛ اگر و یا اصالً ای های میانی موضوع قرار داد.به غرب در سده

 شود؟شراب در جهان اسالم نبود، چرا حرام اعالم می

تی ن شوروزیازیاد دور نرویم. در تن هر ایرانی تنبان و یا به قول امر

 شود. وقتی تاریخ این پوشش در جهان غرب به دویستدیده می

یسال محدود است، ما در ایران از کی و چگونه شورت بر تن م

ر ر عصخود چه قدمتی در تاریخ پوشاک ایران دارد؟ د کنیم؟ تنبان

 ار ومشروطیت، با آمدن لباس فرنگی به کشور، پوشیدنِ کت و شلو

های اسدانیم در میان انواع پوشش و لبدامن رواج یافت. اما نمی

 مدرنِ وارداتی شورت نیز جایی داشت یا نه؟
بر   شکآلیستی بر فرهنگ، راهِبدون هیچ شکی نگاه سنتی و ایده

ی کند. از نگاه آرمانی، تاریخها را محدود میبنیاد پدیده

های تاریخ جایی برای چیز آورد و در اینآرمانگرایانه سر برمی

ابد، یگیرد. بر تاریخ و فرهنگ اگر آرمان سیطره کوچک قرار نمی

اند. و کشکند و راه پژوهش را به کژراهه میسنت اغواگری آغاز می

ا میاش رکه مثالً در عرفان ایرانی یک نمونه این آن چیزی است

نشیند، و بینیم؛ ادبیات عرفانی به کمک دین جای تاریخ می

ین کند. تاریخ چیزهای کوچک باید در اصفحات آن را مخدوش می

 نگاه شک بیافریند. 

های در تاریخ چیزهای کوچک فرهنگ مادی جایگزین بررسی

ت همین چیزهای کوچک اس شود.موهوم و انتزاعی از مفاهیم می

سان در های انکه ما را به ذوق، به رفتارهای اجتماعی و به دغدغه

ترند، ها نزدیککند. پنداری به فردیت انسانطول تاریخ نزدیک می

ر تر است. دها ملموسسبب شوق و لذت و یا نفرت و دوری در آن

نمییابد. از ورای هها قدر میهمین راستا منزلت اجتماعی آن

ان از توان به جامعه نگاهی دیگر داشت و آن را دگرسهاست که می

 چه تا کنون شناخته شده بود، شناخت.آن
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ر گرداند و غیرضروشناخت چیزهای کوچک، امر فرعی را اصل می

ای پیشین هپندارد تا با شناختِ آن، در نمادها و نشانهرا الزم می

دد رهنگی موجب گردگرگونی ایجاد کند و فرآیندی را در تحول ف

 و از این طریق پویایی را در جامعه دامن زند.

شود. فرهنگی نو در هر پدیده کوچکی ذوق مردم نیز عوض می

اشد و تواند حتا سیگار یا بنگ بگیرد. این چیز کوچک میشکل می

 خواهد و همینیا چیزی در خدمت آن. گیراندن سیگار آتش می

وندِ رگیرد. در رابطه قرار میآتش در زمانی از تاریخ با کبریت 

ست از گیراندن آتش از سنگ چخماق تا کبریت خود تاریخی

گار و یا تر. در این راستا به حتم وجود توتون، سیهای کوچکتاریخ

، کبریت تحولی در اقتصاد دولت و ذوق و سلیقه و به طور کلی

 فرهنگِ مردم به وجود آورده است.

آن  کنم صفحات ادبیات و تاریخدر هیچ کشوری از جهان فکر نمی

این  ن همها ایبه اندازه ایران با شراب و افیون در رابطه بوده باشد. ب

اضر. در هایی همیشه حاند. ممنوعهها بودههر دو همیشه از ممنوعه

ترین شود و در بزرگسطر سطر ادبیات این کشور شراب یافت می

قش ننباکو و قند ما که انقالب مشروطیت باشد، ت تاریخی انقالب

اریخ تتوان به نقش مواد مخدر در اند. آیا نمیسیاسی نیز داشته

ه ککشور پرداخت؟ چرا نباید این شک به ذهن راه یابد که این 

تاخت، ما درست آن زمانی که غرب به سوی پیشرفت و تمدن می

بر  کردیم. پیروزی چایدر کنار منقل رؤیاهایمان را رنگین می

یا  وتواند سیاسی نیز به حتم علتی دارد و سبب نمی قهوه در ایران

های تتوان نقشی نیز برای تریاک در شکسآیا می اقتصادی نباشد.

لل عاز  نظامی ایران یافت و مثالً شاه اسماعیلِ کیفور را هم یکی

 شکست جنگ چالدران محسوب داشت؟

ه همو... که؛ اشعار سعدی و حافظ و موالنا، عرفان ایرانخالصه این

ک و همه در سایه همین اطالعات نخستین از تاریخ چیزهای کوچ

 سیکِاست که معنایی دیگر می یابد. ادبیات، به ویژه ادبیات کال

ها اژهویک کشور را نمی توان بدون شناختِ تاریخ و مفهوم تاریخی 

 بازشناخت.

چنان مست می حافظ ، در ما تا به این معناها دست نیابیم، هم

 ا در رقص خواهیم بود.سماع موالن
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 بدون عنوان

 

 

 

 

 



 آرمین لنگرودی

 

 سنی و شیعه دسته دو پیدایش تاریخ بر درآمدی
 

 
گروه تقسیم خواهد کرد، که همگی  73گروه و اُمت من خود را در  72گروه تقسیم شد، مسیحیت به  71اسرائیل به بنی»

 )حدیث از محمد(« م( هستند.آنها بجز یکی سزاوار آتش )جهن

از  "نشعاباِ"یک ، شیعه، که ایمبوده برداشت روبروبا این  وارههم "نیسُ"و  "شیعه"اسالم یعنی  بزرگ شاخهپیدایش دو در بررسی 

در  "شیعه"عربی واژه آید. برگردان کاراین دو گروه بر می شود از نامیک دلیل برای این انگاشت، همانگونه که دیده می .است شاخه سنتی

های موجود در اسالم اما در بین مسلمانان به تمامی شاخه "فرقه". آمده است "رقهفِ"و یا  "دسته"، "شاخه"، "حزب" چم های دیگر بهزبان
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 "شیعه مذهبِ" فرقه شیعه، چراکه، بینیممینیز  "ذهبمَ"در باره واژه را  سردرگمیما این  یلیه.عد: فرقه سنی و یا فرقه اسماشومی گفتهنیز 
محمد انگار کنیم، این چیزی نیست که شیعه خود را به آن پایبند نداند.  "سنت"را از  "تسنُن"همینطور اگر ریشه شود. می نامیدهنیز 

ستگاه نادرست خوا)تقریباً( رف، به درک عُ و یا آداب، آیین، رسوم به چم «سُنَت»حزب و  ایگروه  یبه معن «عهیش»واژه  برداشت بنابراین،

 رسانده یاری "آیدمی و در ارتباط با خالفت علی از مرگ محمد ی پساز اسالم سنت عهیش ییجدا"زمینه اینکه  بر ،یبنددسته نیا یخیتار

  است.

ر مجادله بر س اش توسط خلفای چهارگانه واگر ما روایات اسالم سنتی را، بر انگاره وجود تاریخی محمد و بعثت او، جانشینی

اری نهاده و بخواهیم این های عامیانه نیستند ـ به کنآنها، به عنوان سرمنشأ جدایی این جریانات ـ که همگی چیزی جز افسانه مشروعیت

اول پیدایش  ودن دو سدهاریک بپدیده را بر پایه مدارک بجا مانده از آن دوران بررسی نماییم، بایستی اقرار کنیم، که این پژوهش، بدلیل ت

 شواهدیمامی تنی نابودی که به معبازنویسی تاریخ اسالم در زمان عباسیان، نه تنها به معنی تغییردادن واقعیات، بلساده نیست. اسالم، چندان 

ی این مدارک و بازخونی انتقادیِ اسناد سنتی به جا پژوهانهآنچه که پس از یک غربال راستی هم بود.خوانایی نداشتند نویسی دگرکه با این 

 ند.رسان( این دوران یاری میReconstructionای به بازسازی )های نارسایی هستند، که تنها تا اندازهدهماند، دامی

و شکل  یهکامل فِقبوجود آمد، ت یـ اجتماع ییایـ جغراف یاسیس یک پروسه درازمدتدر  ،یاصل گروهدو  نیا ییهرچند که جدا

 مربوط به ی(کرونولوژشناسی )گاهو  عهیمختلف ش یهاگروه کیدئولوژیا رشد گردد.الصه نمینبوده و یا خوابسته  یکدیگر، لزوماً به آنها یامروز

، مفهوم "یجعفرـعهیش" وهگرنمونه(  یکه )برا است،یبدان معن نیفرقه تسنن دارد. ا واقعی شیدایپاز  شیخود را در دوران پ شهی، رهاآن

با ود خ یرقابتها در شتربی بلکه ـ که در این زمان اساساً وجود نداشتند ـ "یسن" اناتیرخود را نه در مشاجرات خود با ج یامروز یفقه

 عمدتاً عه،ی( شیهاوهگر یام)تم یفقه ی اولیهبه اتفاقِ کتابها بیاساس است که قر نیکرده است. بر هم دایپ عهیش یگروهها گریدعباسیان و 

 هیلیبا فرقه اسماع هایامامـمانند چهار عهیداخل ش یهادسته نیتفاوت ب ر واقع. داُستوار هستند یافرقهها و مشاجرات درونبحث هیبر پا

در  را ی خودگروه تیهوکه  ،"یسُن"با فرقه  نهایا یِتفاوت همگ کمتر از( هی)جعفر هایامام ـ دو با دوازده نیاختالف ا ای( و هایامام ـ )هفت

  .نیست، آورده استدست  به یرتریدبسیار  یبُرهه زمان

گیری محتوای امروزی آنان ، شاید بهتر باشد این فرایند را در سه بُرش برای درک پروسه جدایی دو شاخه تشیع و تسنن و شکل

 تاریخی در نظر گیریم:

 

 مخالفت ایرانیان با حکومت معاویه و پیدایش سیمای علی  :بُرش اول

 

شود، جدایی دیدگاه ایرانیِ حکومت از ( دیده میMAAVIAیه )ماآویا ـ های آن در دوران پایانی حکومت معاواین برش، که نشانه

[. در این برش، علی و 1نماید ])بعنوان مسیح ایرانی( بروز می "علی"ی الگوی حکومتی عربی )محمد ـ عیسی( است، که در پیدایش انگاره

مسیح است، که با  محمد ـ "گونهرُستم"بودند. علی، چهره ( برای یک ایدئولوژی )مسیحی( conceptمحمد، تنها سمبل دو اُلگوی حکومتی )

ماند. اختالف این دو سیما در ، توسط دیگر بزرگان قوم به عقب رانده شده و ناموفق می"حکومت کردن"وجود شایستگی و مشروعیت برای 

؟ اگر ما «و )ظل اهلل( بر روی زمین )ابو تراب( هست یا نهاهلل( و سایه االنفسه، نماینده خدا )ولیآیا حاکم فی»اینجا تنها بر سر این است، که 

نماید، که از طریق خداوند ای به کناری نهیم، علی سمبل یک حکومتی میایم برای لحظهآنچه را که از اسالم سنتی در باره علی آموخته

مفهومی بجز ایرانی )بخوانیم: سلطنتی( شدن  گردند و این هیچمشروعیت یافته و جانشینان او توسط بازماندگان )پسری( او انتخاب می

)همچون شاهان  نیهستند و ا "داد یپگتام" یک یعل محمد و ،یِ حکومترانیفلسفه ا دیکه از د میتوجه داشته باشحکومت عربی ندارد. 

، "رآمْ"(. "memraممْر، ممْری، "است )از ریشه آرامی خداوند  "رآمْ" امبر،یپ کیاست. )بر روی زمین(   «خداوند انیمجر» یبه معن ایرانی(

)با نام ملک  یاست که عل یهمان نقش نیمر(. ااالَأول، )ابو تراب نیز هست "نیزم بر روی خداوندکالم " در کنار نقش خود به عنوان حاکم،

  [.2] "اکبر هستم من اهللُ": بخشدیم نیطن نینچنیرا ا( Logos)بر عهده دارد، آنجا که او کالم خدا  "الکتابماُ"( در یتعال
را در خود بعدی ها، نطفه اولیه انشعابات ثیرپذیری عقیدتی آنها از فرهنگهای این سرزمینأعربی و تها بر مناطق غیرِتسلط عرب

ابق ط، نیاز بر تَکشوری )دیوانی(گرداندن امور مدیریت و ایرانی در زمینه  [3] والیمَدبیران و و مشارکت اجتماعی پرورش داد. قدرتمندی 

 هایو در عین حال تفاوت مختلف های عقیدتی و سیاسیسُنتو جذب آمیزی درهمنمود. می طلبای را مذهب عربی با شرایط منطقه

این اختالف در وجه اول در سیمای ایرانی مسیح با نام بودند.  در داخل دین های جدیددرآمد پیدایش فراکسیون، پیشآنها فرهنگیای( )پایه
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از این دیدگاه، این شد. )مطابق با عالی = برجسته، برگزیده( در مقابل سیمای محمد ـ عیسی تعریف می "علی"ن ناشناخته( )و تا آنزما

کرمان( است که در همان آغاز، تالش در جدایی راه خود از مذهب عربی ـ مسیحی و از این راه سر مخالفت با علی )هوادارن علی از  "دسته"

ای از این تالش اما به معنی به سرانجام رسیدن )ایدئولوژیک( این جدایی در این دوره نیست. در اینجا ما هنوز نه تنها نشانه گذارد.معاویه را می

های انسانی آنها همچون علی و مشخصاً دو جریان تشیع و تسنن آن در دست نداریم، بلکه شاخص« اسالم»موجودیت یک دین جدید به نام 

 اند.ان را ترک نکردهو محمد هنوز دنیای عرف

 
 

 های انسانی آنهاوارهو پیدایش شخص« محمد و علی»بُرش دوم: دگردیسی مفاهیم عرفانی 

 

نِ شد "یاِرث"عت . بداست یعباسحاکمان  ونیخود را مد رُشدو  یریگشکلاسالم بعنوان یک دین جدید،  ،یخیتار دگاهیاز د

 یکومتح ستمیسگسترش  نتیجه و یعرب نیشدن د یرانیپروسه ا جهینت ،یمان عباسبه حاک یمذهب تِیحکومت در اسالم و دادن مشروع

بر  شتال، یران(ابویژه در )سودجویی از جوّ سیاسی موجود  به منظور نطوریو همخلق این مشروعیت  یابر انیتالش عباس انیبود. در جر عربی

 یهان شکلازم درازایدر  کوشش، نیمربوط شود. او جانشینان او  هی( معاوونیسیمخالف )اُپوز یهابه گروه فهیطا نیآن بود، که تبار ا

 ای و "یعل"ام آشنا به ننا)از دیدگاه تاریخی(  یفرد امیدودمان، مربوط نمودن خود به ق نیا تالشهای. از جمله گرفتبه خود  گوناگونی
در  ،یواده عباسرمَنشاء خانسبه عنوان )و حتی عباس(  "یلع" نیمنظور از ا نکهیبود. احتمال ا هیدر زمان معاو یداخل یهاو شورش "عباس"

بطور  گریکدیاز  که م،یروبرو هست ییهاتیدوره با شخص نی، چرا که ما در اآنچنان کم نیستباشد بوده طالبیاَبمنسوب به  "یعل"آغاز همان 

 :باشدیم ریه شرح زموجود است، که ب یتیروا [4] یاز طبر "یعباس" یِمَطلب و در مورد عل نیا دیی. در تأستندین کیواضح قابل تفک
د و در نها یرا عل پدرش نام او نیهم یآمد. برا ایبدن طالبیابن اَب یدر شب ضربت خوردن عل آ ـ ل( /یعباس یِ)علکه او  ندیگویم»
 نیچن. او هم"داشتمیش مدوست شتریاز همه ب نیزم یرو قیخال نیرا دادم که او را در ب یمن به او نامِ کس"گفت:  نیباره چن نیا

الملک آمد، ربار عبدبه د ی( علنیکه )ا یرا داد. هنگام  است/ آ ـ ل( "هایپدر خوب" ی) که به معن"الحسنابو"به پسرش لقب 
ر جواب از د وقبش را گفت له او ب ی. علدیبلندمرتبه نشاند و از او در باره لَقَبَش پرس یمکان یاحترام او را به رو یعبدالملک به ادا

 ایآکه  د،یو پرسا. سپس عبدالملک از "استکه هم نام تو و هم لقب تو را داشته شناسمیرا نم یمن کس ": دیشن نگونهیعبدالملک ا
 «را داد. "بومحمدا"بود که عبدالملک به او لقب  نجای! در ا". نام او محمد استیآر "جواب داد: یهم دارد؟ عل یاو فرزند

 که، نستیجالب است، ا تیارو نیکه در ا آنچه
به اسم حسن  یصاحب فرزند طالب(که این علی )همچون علی ابن ابی، نمایدالقای این تصور را می "ابوالحسن"لقب در نگاه اول  -

ی معن نیبه ا نیا .شودیاز جانب عبدالملک به او م "ابومحمد"که موجب دادن لقب  یفرزند او محمد نام دارد، امر است، در حالیکه

و  یسلسه خانوادگ انگریلزوماً نما م،یشناسیاز آنها مامروزه که ما  یای، برخالف ترجمان عرب"ابوالحسن"چون  ی، که القابهست هم
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، صفتی که از آن "هایپدر خوب": ندکردیافراد را برجسته م ی( نبوده ، بلکه صفات شخصهکنی؛ KUNYA) یقیانتساب به افراد حق ای

 شد.در عالم عرفان استفاده می« علی»در آغاز در وصف 
 یدر حال نیو ا شناسدینم باشد،یم "حسن"، که پدر "یعل"را به نام  یعبدالملک کس م،ینامها را قبول کن یاگر ما ترجمان عرب -

است، و پدر حسن بودها نکهیو ا "طالبیابن اب یعل" ،یتوسط طبر تیروا نیـ در زمان نگارش ا یامروز دیاست که ـ از د

 عیوقا نیز اامروزه ا است، که ما یاتیجزئ یریگدر شکل یناپختگ یاما به معن یناشناختگ نی! ابودیشناخته شده م یستیبایم

 .میشناسیم
ر به دربا یحتبرا یادعدر دربار عبدالملک شناخته شده و مورد احترام بوده است. وگرنه مردم  "یعباس" یعل ت،یروا نیبنابر ا -

 بیتکذ تیا قاطعبهمواره  انیبود که توسط عباس یزیچ ،یو وابستگ ییآشنا نیچه رسد به مخالفانشان! ا دندیرسیحاکمان نم

 .شدیم

نیدر ا نمونه. بعنوان شودیم دیدهـ هم  «کاظم یموس» ریـ نظ شیعه ـ در مورد امامان هاتیمخدوش بودن شخص یعنیـ نکته  نیا

. در نگاه اول به نظر ردیمیم "محمدابنجعفر ابن یموس"به نام  ی( فردیهجر 183) یدالیم 799که در سال  م،یخوانیم یاز طبر مورد

ـ پسر  کندیسال فوت م نیدر هم نکهیاست، چرا که او ـ گذشته از ا انیعیامام هفتم ش "کاظم یموس"فرد همان امام  نیا که رسد،یم

 یموس"نام داشت. حال اگر ما نام  یموس زین ی، حاکم عباس"اَلمَنصور"که نَوِه  میدانیما م کهیبوده است. در حال زی)ملقب به باقر( ن "محمد"

 رود،یم انیاز م یکلبه "یموس"دو  نیا نیکه فرق ب مینیبیم م،یترجمه کن "پسر جعفر از خانواده محمد یموس"را به  "محمدجعفر ابنابن

 نیشود و در ا دهینام نمود،یتر مه، که مهمیتا جَدّ اول شد،یچند نسل جا انداخته م ای کیموارد  یاَفراد، در برخ انینیشیپ یچرا که در برشمار

 یسیروش را ما در روش شعارنو نی. همباشدیم امبریو منظور از محمد، همان پ یحاکمان عباس نیاز اول یکی ا،یگو "جعفر"مورد، منظور از 

 بایستیمی شخص نیا بنابر شواهد. "طالبیاَبابن  یموسابن یعل": مینیبیمهم  یهجر 205تا  202 یضرب شده در سالها یهاسکه یبر رو

 ییهاکه نام میداشته باش به یاد. خوردیم وندیپ "طالبیابابن  یعل"به  یانیاجداد م یکه با جا انداختن تمام باشد، انیعیهمان امام هشتم ش

آنها . از آنجمله دادندیبه آنها م یاسعب یاند که خلفابوده ییهاآنها، بلکه لقب یاصل در اکثر موارد نه نام م،یشناسیم عهیکه ما از امامان ش

امام هشتم موسی )که بعدها به به  یکه مأمون عباس ی. در مورد لقبیاد کرد رهیو غ "باقر"، "رضا"، "سجاد"، "کاظم"، "صادق" توان ازمی

 دنیبه حکومت رس ریدر آغاز به خود و در تفس انیبود که عباس یلقب نیشود، که ا گفته یستی، با"رضا" یعنیداده بود،  ملقب شد( انیعیش

     .(محمد دستهاز  "مورد پسند"فراخوان به انتخاب فرد  ـ "الرضا من آل محمد هدعو") کردندیاستخراج م مسلمخود، از شعار ابو

باس عبه  ماًیستقخود را م نهیشیدند، پدا حیترج آنهاشت و ندا یدوام چندان "یعل"دادن خود به ربط یبرا انیتالش عباس در نهایت

با  یت. به منظور آشدندیگرد "امبریمحمد پ" نامهیزندگـ و جرهش در کار دخل و تصرفبهدست  نکاریا یو برا ندیـ متصل نما امبریپ یـ عمو

نیز  "ییعموپسر" یسَبنَ وندیپ ان،یسو عبا "یعل"دسته اما،  نامهشجره نیشکل گرفت. با ا یو عل امبری( پی)سَبَب یبرادر دهیا ،"یعل پیروان"

)به عنوان  شدیشامل م زین را نو آنا افتهیگسترش  یبه نوادگان عل یبه نوع یدربار عباس "خانواده"بود، که  یبدان معن نیو ا کردندیم دایپ

 یعنی، "یعل"گان وابست هنکیا در کشور عربستان(. فهیطا نیو شاهزادگان رنگ و وارنگ ا "ابن سعود"خانواده  اختاربه س دیمثال نگاه کن

ملت  ودولت  نهیزهده و به کر یبوده، در ناز و نعمت زندگ یحکومت یهاساکنان کاخ یشهرت دارند، همگ عهیکه امروزه به امامان ش یکسان

در  ای ودر شهر توس  یاسعب یدر کنار خلفاپس از مرگ  ایخود بودند و  یهایباز( مشغول زنیاز قلمرو عرب ییها)خمس و زکات بخش

   هستند . هینظر نیابر اثبات  یلیدال یهمگ شدند،ی( دفن میفعل نیدر بغداد )الکاضم شیبه نام قر یدربار عباس یِقبرستان اختصاص
شهرت  عهیها به فرقه شـ و مُتعاقباً آنچه که بعد فهیطا نیا یریگشکل یهاهیپا ،"یعل"به  دنیبخش تیبا مشروع انیعباس واقع در

 یبرا یلیدل "عباس" یِگبود، که اگر نواده نیا گرفتیم یسازپروسه شجره نیاز ا "یعل هواداران"که  یایمنطق جهی. نتبنا نهادندـ را  افتی

 یگهمه ایامر که آ نیبعالوه در آغاز، ا ند؟یبه آن توسل جو "یآل عل" یستیبایبود، چرا نم انیحکومت کردن عباس یدن برایبخش تیمشروع

 انیها و شورشاز شورش یارینبود. بس صیبوده باشند، اساساً قابل تشخ "عهیش" یبه عبارت ای "یآل عل"از  یاُمَویا و  یمخالفان حکومت عباس

استفاده کرده و بخت   نیالنهرنیدر ب یحکومتیکه صرفاً از خالء ب ان،یاغیاز  یاریبس ،یبه عبارت اینسبت داده شدند و  انیمدتها بعد به علو

 ی( به خانواده علیاشناسنامه راتیی)و احتماالً پس از تغ یمدت طوالن کیپس از  نمودند،یگرفتن قدرت در آنجا امتحان م یخود را برا

رخ  "اَلمَنصور"مت در زمان حکو ،یهجر 145در سال  گویا که شود،یم ادی یامی، از ق[5] دوران نیاز ا ماندهیباق تیوار کی. در ندیمربوط گرد

که خود را   "هیّنفس زَک"معروف به  "الحسنعبداهلل ابنمحمد ابن"به نام  ی. فردگرددیمنتصب م نیالنهرنیدر ب "یحسن انیعلو"داده و به 
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 ام،ی. قبل از قمداَنجایکه به شکست م کنند،یم امیدست گرفتن قدرت ق به  یو بصره برا نهی، در مد"میراهاب"و برادرش  دینامیم "یمَهد"

 حیکه در تشر میابییرا م یاست. در نامه المنصور به او نکات حکومت او مکاتبه داشته تیالمنصور در باره مشروع فهیمحمد با خل نیا ایگو

 کیم گرفته و تنها انجا ییاز زمان اِدِعا رترید ارینامه کامالً مشخص است که نگارش آن بس نیا یمحتوا ازآنزمان قابل مالحظه هستند.  طیشرا

 :میخوانیم نینامه چن نیاز ا ی. در قسمتباشدیم انیعباس "شجره پاک"نشان دادن  یبرا ،یسند ساختگ
ه ک یهست یپدر ز مادر وا می( است، چرا که تو زاده مستقگرانیبلندتر )از د هاشمیدر خانواده بن گاهتیکه جا یکنیتو ادعا م »

 یانو جسم یوحانکه از نظر ر یسخودت را از ک یپاک و منزه هستند. تو حت زان،یبا کن یگو همخوابه یاغهیص یهایگبدور از آلوده
فرزندان پدران  نی. بهتریدانیهاد، مبهتر از خود او )محمد(، که نطفه او را ن یفرزند فرستاده خدا و حت  میابراه یعنیاز تو بهتر بوده، 

شد، که او زاده  ن  نیالحس ابن یواالتر از عل یبودند. پس از مرگ فرستاده خدا، کس زانیکن نیآنها فرزندان هم نیواالتر یتو و حت
 یلعز محمد ابن ابهتر  شما نیدر ب یکس یاز پدربزرگ  تو، حسن ابن الحسن بهتر بود. پس از عل بود. او حتماً زیکن کیهم زاده 

 کیهم  ادر بزرگ اومود، که بهتر از پسرش جعفر نب یس از او هم کسبود. او هم بهتر از پدر تو بود. پ زیکن کینبود که مادربزرگش 
از شما  کیچیدر همحمد پ": دیگویکه خودش م ،یرا دار امبریاخالف پ یادعا یبود. او هم حتماً بهتر از تو است. تو در حال زیکن

 « (40 هیآ 33سوره )قرآن؛  "ستین
 آنها ییناشوز یو زندگ دادندینم یتیاهم یبه ازدواج رسم گرید شان،یعلو یو پسرعموها یاست، حاکمان عباس مشهودکه  گونهنیا

 هیاول ین خلفا. پس از دوراآمدندیم عربریغ لیبودند، که از کشورها و قبا یزنان زانیکن نیا شتری. بشدیم فیتعر زانیبا کن یتنها به همخواب

لکه ب ،یسر رسمنه هم بودند که یاز مادران یعباس یبودند، همه خلفا "یمجاز" شتریمأمون، که بعلت ناشناخته بودن ب ورانتا د یعباس

ـ  یباسعخانواده  گیبزر ،یطبر نکهیتوجه به ا اصادق است(. ب زین عهیامر در مورد امامان ش نی)ا کردندیم یدر دربار زندگ زیبعنوان کن

از خانواده  یه هر فردکتصور کرد،  توانیم زند،یم نیر تخم)؟( نف 33000( با یهجر 200ـ را )در حدود سال  انیاحتماالً بعالوه علو

مشابه  یعمو با اسامپسر ایبرادر و  نیدنها چنآ نیفرزند داشته، و در ب یشمارینسبت، تعداد ب نیها همسر و به همدَه "یعل" ایو  "یعباس"

ده ز نیهزار نفر تخمبا ده یستان سعودعرب یواده سلطنتخان یتعداد اعضا سنجی:هم یاند )برامحمد وجود داشته ایو  یهمچون جعفر، موس

 (.شودیم
ه ظاهراً در ک یونانی تسیل کیحکومت اعراب بدست آمده و بخصوص از  هیدوران اول یو دولت یکه از حاکمان روحان ییهاستیل در

 نیاند. ااتفاق افتاده هیکه در زمان معاو د،شویگزارش م ییهااست، از آشوب( نوشته شدهیالدیم 886تا  867)  لِئوسیدوران حکومت باس

در  زین یگرید یلمح انیکه مدع دینمایم یعیبجهت ط نیبوده و از ا یریگدر حال شکل یاند، که حکومت عربرخ داده یندر زما هایناآرام

ا آنها جود آورد تبو انیلوو ع انیعباس یرا برا یامکان کیدوران آشوب، بعدها  نی. همدندیکشیحکومت او را به چالش م ه،یرقابت با معاو

 یداستانها ایثبت نموده و  نام خود بهها را شورش نیا ،و جعل سیستماتیک تاریخ دویست سال اول حکومت عربیبا بازنویسی بتوانند، 

. این دیگرد لیبدسالم تادر  یدو فرقه اصل ییکه قرنها بعد به عنوان مبدأ جدا یبگنجانند. امر "یاسالم خیتار"را در  "نیراشد یخلفا"

نشانهی نابودی تمامی بلکه به معن ،هافاکت، نه تنها به معنی تغییردادن به بعد ریخته شد زمان عباسیان از ، که پایه آنبازنویسی تاریخ اسالم

 کردند هم بود.که با این بازنویسی مطابقت نمی هایی،

ما شدن( دو مفهوم محمد و علی )و بالطبع بازماندگان عباسی و عَلَوی آنها(،  انسانبا این وجود، در جریان این بُرش و با دگردیسی )

و مخالفانشان )بویژه  "هواداران علی"هایی بین . در پایان این دوران طبیعتاً درگیریهای شیعه و سنی روبرو نیستیمهنوز هم با پیدایش گروه

سنی و شیعه نبود. یک شاهد برای این گفته، همانا فقدان گزارشات در روایات  داد، ولی این به معنای رویارویی دو گروهدر عراق( روی می

کنند، بیهای دقیق در مورد ائمه خود نقل میباشد. طبری نیز از بیشتر وقایعی که شیعیان با موشکافیسنتی این دوران در این زمینه می

به زبانی دیگر:  !ندابودهشیعه  "محمدابن جعفرابن موسی" و یا  "الرضا یموسابن  یعل"که  کندیوقت ادعا نم چیه او اطالع است. بعنوان نمونه

تردید قطعی وجود دارد. واژه  "سنی"تا به این دوران غیرقابل انکار است، در وجود مخالفانشان با برچسب  "دسته علی"اگرچه وجود تاریخی 

مبنی بر مشروعیت خود بود )اشاره به « علیآل»اعتبار کردن ادعای منظور بی سُنَّت در این دوران، به معنی رجعت دادن به محمد و تنها به

 در گفته یاد شده از طبری در باال و یا تردید در واقعه قدیر خم و غیره(. 40آیه  33سوره 
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 شناسیمبُرش سوم: پیدایش نهایی فرقه تَسَنُّن به شکلی که ما امروزه می

میالدی )سده ششم هجری( آغاز می سده دوازدهمیوبی و فتح مناطق شمال آفریقا توسط او در الدین اَاین برش با دوران صالح

آمد، کُرد ریشه اش از فرقه ایوبی )بازماندگان مسلمان شده مسیحیان یعقوبی( منطقه تکریت در عراق امروزی میالدین که پیشینهگردد. صالح

بار او ـ که تنها با انگیزه بدست آوردن غنایم جنگی بسیج گردیده بودند ـ با مقاومت بود. در جریان لشگرکشی او به مصر، سربازان کُردت

گرفتند )و به همین چندانی مواجه نشدند، چرا که حاکمان آنجا ـ یعنی فاطمیون ـ که ریشه خود را از حوالی اهواز در خوزستان ایران می

ششمین حاکم   "بأمراهللالحاکم"آرام و بدون ارتش منظم جنگی بودند. عموی (، مردمی [6] نسبت داده شدند "شیعیان"دلیل هم بعدها به 

ده تناسخ باشد ـ  اُسقف مسیحیان قِبطی در  اورشلیم بود. حاکمان فاطمی ـ که به ایمی "االَزهر"فاطمی در مصر ـ که بنیانگذار مدرسه 

های بلندمرتبه در دربار عباسیان ، تنها با زنان مسیحی و از خانواده نگهداشتن نسل خود و برخالف رسوم موجود« پاک»اعتقاد داشتند ـ برای 

ای دادند )ریشه نام فاطمیون به معنی واژهکردند و به همین منظور به خواهران خود اجازه تشکیل خانواده را نمیو مورد احترام ازدواج می

الدین و بازمانگانش با تار و مسلک دانست. صالحریقا را نیز با فاطمیون همه( در شمال آفاإلباضیتوان جریان ابادیون )می بطور کلی(. "پاکان"

به به نوعی شان نهیشیپدر یمن ـ بدنبال نابود کردن بقایای جریاناتی بودند، که  "زیدی"رحمانه این جریانات ـ و همچنین فرقه مار کردن بی

ها( نیز در همین وقایع های امروزی یمن )ملقب به حوثیها و زیدیبین سنی تیاختالفات عقید. ریشه تاریخی [7]شد ایرانیان نسبت داده می

نهفته است. این دشمنی با جریانات فلسفی و عرفانی )غالباً( ایرانی در شمال آفریقا ـ که با به آتش کشیدن تمامی کتابها و نابودی 

تا به این مقطع زمانی )سده دوازدهم میالدی(،  .منجر شد قطبی اسالمپیدایش نهایی جهان دو های موجود در آنجا همراه بود ـ به کتابخانه

پیروان "های عقیدتی این اختالف مابین معنی است، هرچند که بطور یقین زمینهاساساً بی "تسنُّن"و  "تشیع"سخن گفتن از دو جریان 

 (، پیش از آن وجود داشته است."هاسنی"و مخالفانشان )و نه لزوماً  "علی

و اساساً   نبودهار استو ایهسففل هیچبر  انیجر نیاست، چرا که ا ییلوگوو غُ یروادهیز یکم "ینّسُ" انیجر یبرا "مکتب"نام  البته

نی دی شناختر د یلینش تکمدا کیرا به عنوان انسانی  و سایر علوم شناخته و نقش فلسفه تیّرا به رسم)محمد( ت نّتنها کتاب )قرآن( و سُ

از او به  هایکه سَلَفسان(، در شهر توس در خرا 1058تولد ـ  ابو حامد محمد) ی، غزالنمونه(. به عنوان "یسَلَف"مفهوم  شهی)ر کندیرد م

ه ب وم دینیعل منسوب به او، بازگشت از فلسفه و "یورنوآ"خورده فلسفه بود و منظور از ـ خود دشمن قسم برندینام م "لسوفیف"عنوان 

 .[8] دباشیم نید یجزم نیقوان

نها به تکرد، که  سهیمقا "یقرائ" انیهودی ایو  "ینیکالو ای یلوتر سمیاِوانگل" جنبش بنیادگرایانه با یبه نوع توانیفرقه تسنن را م

معتبر است و نه  اناتجری نیا "یشناختروش"تنها در مورد  سهیمقا نی)ا کنندیدرک مذاهب خود رجوع م یتورات برا ایو  لیکتاب اِنج

لحاظ زمانی به  ده شد و ازوزی دادر پیوند با این نکته، بایستی از تغییراتی یاد کرد، که در ترتیب و روش خواندن قرآن امر آنها(. "یامحتو"

های سنتی ایرانیان بافی( در مقابل فلسفهreactionامروزی تنها  یک واکنش ) "تسنن"ا، گردند. بر این مبنالدین باز میهمین دوران صالح

 "( دیننجات )رستگاری"ـ که همان  یامروز یبه زبانها "نیالدصالح" لقبارتباط، برگردان  نیدر اول و حوش دین اسالم است. در ح
 . [9] قابل فهم است "یغزال" یآن، تنها بادرک متدولوژ یکه معن کند،یـ جلب توجه م باشدیم

فرقه  "رنسانس"ران حاکمان مملوکی )سده سیزده میالدی(، دوآید، که ابتدا دوران ایوبیان و سپس دوران نخستین به نظر می

ای منسوب به طبری، که هبرخی از اسناد سنتی اسالمی ـ همچون برخی از نوشته "اصالت"باشند. در همین رابطه نیز بایستی در تسنن می

 در همین منطقه شمال آفریقا سوب به( طبری دقیقاًترین نوشتۀ )منباشند ـ تردید کرد. گفتنی است، که قدیمیفاقد هرگونه تاریخ تألیفی می

سالمی، یارائی نکوهش و نگاران ادر این زمان شهرت و آوازه طبری آنچنان فراگیر بود، که وقایعو در سده دوازدهم میالدی یافته شد! 

دیگر از این دوران ـ به  هایدن آثار و نوشتهتوانسته دلیلی برای نسبت دادیدند. حتی برعکس: همین آوازه میگیری از او را در خود نمیخرده

است. در مورد  نجام رسیدهن به امنظور سندیت بخشیدن به آنها ـ به او هم بوده باشد، کاری که ظاهراً با بازنویسی مجدد آثار او در این زما

 ر فرصت دیگری و به تفصیل سخن گفت.دبایستی « طبری»برانگیز شخصیت پرابهام و سئوال

)فرقه  "داران منتسب به حسن صباحسربه"الدین، جریاناتی ایرانی همچون بایستی یادآور شد، که از جمله دشمنان صالح همچنین

با صلیبیون کاتولیک، به دشمنی با او پرداخته و چندین بار به کشتن )نافرجام( او اقدام  اتحادی غیررسمی و نانوشتهاسماعیلیه( بودند، که در 

شکل وحدت منافع بر علیه ایوبیان در خاورنزیک را، ما همچنین در زمان کنونی در لبنان و سوریه، در  "ـ مسیحی ایرانی"کردند. این اتحاد 

باشیم )بعنوان نمونه نگاه کنید به رابطه دوستانه مسیحیان ها شاهد میبرعلیه سُنی مسیحیان این کشورها با نیروهای شیعه طرفدار ایران

الدین، که در همراهی و ادامه راه او اهلل(.  بیهوده نبود که برادر صالحبا جنبش حزب نعیم عونفعلی لبنان میشل مارونی و رئیس جمهور 
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از دریچه این نگرش، این فرقه تسنن است، که این کشید. شاه( را یدک می)متضاد ایران "شاهتوران"کرد،  نام نقشی کلیدی را بازی می

 "شیعه"، تالش به نشان دادن "قرآن"و  "سنت"و نسبت دادن خود به  "علیدسته "و با تأکید بر مفهوم اولیه  گرددجدایی نهایی را باعث می
سنتی اسالمی  "تاریخ"ای، که با نگارش تمامی گرایانهکند. روش حیلهرا می "اسالم اولیه"در دوران  "انشعاب و تجدیدنظرطلبی"بعنوان یک 

 خوانایی دارد.

ای و پایهبسیار مشهور شدند،  "شیعه"های فرقه دین تازه اسالم و همچنین آنچه که بعدها بهرشد  تبیین و ان دراگرچه نقش ایرانی

لیم سلطان سَ"اما در ایران تا زمان قدرتگیری صفویان، به مثابه یک فرقه اقلیت باقی ماند. همزمان با فتح مصر توسط فرقه شیعه مهم بوده، 

گرایانه و اسماعیل صفوی )که خود از یک فرقه صوفیمیالدی، که یک سنی بود، مذهب رسمی ایران توسط شاه  شانزدهمدر آغاز قرن  "اول

 حرکتبیشتر به یک ـ و با در نظر گرفتن پیشینه اعتقادی خاندان صفوی ـ به شیعه تغییر داده شد. این اتفاق شبه آمد( یکدرویشی می

بود، انجام گرفت و به هیچ  گیریو قُدرت عثمانی، که بطور نگران کننده در حال رشد)سنی( ه که برای مرزبندی با همسای ،نمایدسیاسی می

 کرد.بایستی شاه، روحانیون این فرقه را از لبنان به ایران وارد مینداشت. برای ترویج این مذهب می عقیدتیوجه جنبه 

 ــــ

 ها:پاورقی
ه و رنده این مقالنوشته نگا "دیم؟شچگونه مسلمان "(. در این زمینه رجوع شود به کتاب از کرمان یطرفداران عل) «یبن عل یرمانآل ک»عربی از مرو با شعار  128های سال سکه  (1

 .)داریوش(. هر دو کتاب از انتشارات فروغ ازین یب. بترجمه  ،نوشته فُلکر پُپ "اسالم؛ از اوگاریت به سامراآغاز "همینطور کتاب 

 )داریوش( ازینیاز ب. ب میو تنظ یگرآور وانف؛یاالکتاب؛ و. ماُ   (2

 ای.منطقه رهبرانی عنبه م "موال"جمع   (3
 ,Ṭabarī, II, 1592 ترجمه از متن آلمانی  ( 4

 ,Ṭabarī, III, S. 208-215 ( ترجمه از متن آلمانی5

 اند حکایت از همین ریشه دارد.بنا شده ناطق شمال آفریقا و حتی در اسپانیا بدست ابادیون )االباضیه(ها و وجود باغهایی که به سبک ایرانی در مبه روش ایرانی ( آشنایی با فن حفر قنات6

نگرش یهودی است. شاخه دوم، شاخه  اسالم دارای سه شاخه اصلی است: شاخه اول، یک (یالدیم 1021–996مروج و ایدئولوگ فرقه اسماعیلیه؛ ) «حمیدالدین الکرمانی»بنابر باور  (7

افالطونی(. تونیسم یا نوکند ـ همان فرقه اسماعیلیه است )نئو پالیاد می« شاخه فیلسوفان»عه است، که همانا نگرش مسیحی در این دین است و شاخه سوم ـ که او از آن بعنوان شی

ی، که قوبعی انیحیبازماندگان مسلمان شده مس از نیالدصالحشته باشیم که شود. توجه دایاد می« یهودی»یست، اما از یک جریان ن« تسنن»شود، در اینجا سخنی از همانطور که دیده می

 آمد.به نوبه خود ریشه یهودی داشتند، می

برای تند و ما هم د هسخو یبرا انشیکه ا دیدانب د،یرس نیو اما آن چه از تابع م،ینهاد برخیو  میگرفت برخی دیآنچه از صحابه رس م،یگرفت دهیآن را به سر و داست،  امبریآن چه از پ»( 8

 (."نیالد علومال اءیاح"رجوع شود به همچنین ) «خود

 شود.ترجمه و فهمیده می "طلبیاصالح"، که در ارتباط با کلیسای لوتری به اشتباه به معنی "دوباره شکل دادن"به معنی  reformareهمچنین واژه التینی ( 9
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 ریمیشهرام ک

 

 32در طراحی خودیافتگی .مدرن طراحی
طراحی یک پایه اساسی برای درست دیدن است و اساساً طراحی 

ا یعنی درست دیدن. دید طراح با دیدن معمولی تفاوت دارد. شم

کنید و چای استفاده مینوشیدنِ لیوانی را همیشه در خانه برای 

ر یکی از شما گیرید و شاید اگتان میروزی چند بار آن را به دست

بپرسد این لیوان چه شکلی است، باید فکر کنید تا شکلش در 

تان مجسم شود، ولی طراح همیشه آن لیوان را طور دیگری ذهن

 ارد.دیدن ابعاد گوناگونی د ن لیوان دارد.بیند و دقت به فرم آمی

و دیدن در عمق وارد  .نقاشی یهپای. دیدن در سطح ـ اساس 

دیدن درست در خود به اندیشگی  تئوری.شدن به حوضه فهم و 

ی خالقیت مقابل هم شکل میرسد که پایه و اساس خالقیت میشود.

 .فکر کردن و یک شکل شدن است ـ همه یک جور بودن یک جور
وقتی به  شکلی داریم که ضد فردیت است.ما به جای فردیت، هم

ت م که توجهی به روحیااههایی را دیدنقاشی برگردیم ـ من معلم

آور است که چطور دادند. برایم تعجبفردی هنرجوها نشان نمی

نفره همه یک گلدان را به یک  20-10شود در یک کالس می

؟ دخالت ندهندشکل بکشند و روحیه فردی خودشان را در آن 

های متفاوت، روحیات های متفاوتی هستند و آدمهنرجوها آدم

شناسی و ه روانله بجا بخشی از مسئمتفاوتی دارند. در این

م هنر حتماً باید گردد و من معتقدم که یک معلمیکاوی برروان

تواند هنر را آن طوری که شناسی هنر بداند وگرنه نمیروان

شایسته است به هنرجو آموزش بدهد. امروزه در تدریس هنر 

توانید به هنرجو بگویید چه شکلی نقاشی کند، بلکه باید نمی

ها صحبت وگو صورت بگیرد تا اینو گفت ها بحثبیشتر در کالس

                                                       
است در یک کارگاه نقاشی و  این نوشته در اصل متن سخنان شهرام کریمی - 32

 طراحی

های اکادمیک حوضه به هنرجو کمک کند فردیتش را پیدا کند.

 برد تازه کارساز نیستند.هکهنه دیگر برای یک را خشک و بخشاً

نور از یک طرف و سایه طرف دیگر و یا سایه روز بنقش  دیگر الزاماً

ود باید ش شخواهد نقاود معنا ندارد .کی کفته هر کی میمیش

بگیرد! با این شکل نگاه پس طال  رنگ یادسایه زدن با مداد و مداد

و او کار  اصول اکادمی نیست. عهای او تابفیگور مدنی نقاش نیست.

هستند گاه تابع خواست حسی او که های او های نقاشیفیگور

هایش را بیان  دمآریختگی موضوعی چنان بهم ریخته تا بهم

 یت وحس او است.درکند.کار او از ف

یعنی اصولی تعریف شده در  .من معتقدم طراحی هیچ اصولی ندارد

ای برای نقاشی چهارچوب. ولی این یک حکم نیست. طراحی، پایه

های تخیل و خیال است که اگر آن را پی بگیریم، به حوزه

گوید خدا کند و میرسیم. نیچه وجه تخیل هنر را ستایش میمی

دهد. در م که ما را ازدست واقعیت نجات میریرا شکر، هنر را دا

جا شاید سؤال کنید که آیا الزم است اصول را یاد بگیریم؟ من این

گویم بله، صد درصد الزم است. مگر شاعری که با در جواب می

خوب تواند قواعد شعری را یاد نگیرد و شعر شعر سر و کار دارد می

! شناخت اصول به اصول اما کدام .بگوید؟ یادگیری اصول مهم است

کاری برسد. اصول را این معنا نیست که کارمان به تقلید و کپی

روحیه و روان و فهم هنری من  باید در خواست خود دنبال کرد.

اید دید فهم من از نقاشی ب بعد اصول معنا میگیرد. چی میخواهد.

باید کار با مداد رنگ هم  گوید یک هنرجو حتماًچی است؟ کی می

جا است که نقش استاد مهم  این بگیرد بدون اینکه الزم باشد .یاد 

اش خودیابیبا توجه به روحیه و فردیت هنرجو بتواند در تا میشود 

ه نقاش کادمی و یا معلم چگونآهیچکس از امروز  به او کمک کند.

امروزه  های معتبر دنیادانشگاه موزد.آشدن و هنرمند شدن را نمی

لمان که آمثل دانشگاه شهر دسلدورف . استشیوه کارشان متفاوت 

نالیز و نقد و را آموزش بیشتر تابع بحث و آشیوه . بسیار خوب است

جو بعد ازدوره اولیه برای هنر شیوه طلبگی است.. هنمایی است

ستادی که با ا ادامه تحصیل ـخودش استادش را انتخاب میکند.

رحله شناخت رد طراح باید از م خوانی دارد.روحیه و سلیقه او هم

مهمتر از  شود و دانشش را صرفاً به طراحی محدود نکند. نقاشی

این مسئله بسیار مهمی است. چون وقتی موضوع  موضوع است.

شوید. بنابراین این شما روی شما سوار شود، شما ذلیل آن می

ر این اتفاق هستید که باید سوار بر موضوع و نقاشی شوید که اگ

ها وجود می یابند. بینش فردی و فردیت به گگوبیفتد، ونسان ون
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شان آید. مگر پیت موندریان یا دنیل ریشتر در نقاشیوجود می

اند؟ طراحی موندریان خیلی ساده است ولی همه را چکار کرده

کند چون خاص خودش است. دنیل ریشتر هم کارهایش جذب می

در کار دارد.  امضا رسد که کامالً قابل تشخیص است.به جایی می

دنیل ریشتر آلمانی که یک هنرمند جوان است، طراحی و نقاشی با 

فرمایی کنند و این حس است که حکمهم آمیختگی پیدا می

برد. خیلی مهم است که بدانید کند و نقاشی را پیش میمی

رود گیرد؟ آیا طراحی از بین میطراحی در کجای کار شما قرار می

نید طراحی را از بین ببرید و به یک تواماند؟ شما مییا باقی می

و یا طراحی یه مثابه خط  بافت برسید یا روی آن طراحی بمانید.

 در کار بماند.

 

 
 سبز

اگر بپذیریم اساس هنر خالقیت و شعور و حس است پس ما در 

ن طراحی و نقاشی را از آشود در کنیم نمییی که زندگی میدنیا

ز یت دارد چون راه فرار اشعر جدا کرد. مسئله زبان خیلی اهم

شکلی در هنر رسیدن به زبان فردی است. طراحی میتواند خود هم

را در شعر پیدا کند. عباس کیارستمی یک شاعر سینما بود. 

کر طراحی تنها یک متریال نیست، بلکه یک متریال آمیخته به تف

است و تفکر هم برآمده از روحیه و روان شخصی است که باید 

هایی هستند که در کنار هم یک وط طراحی، واژهکشف شود. خط

 سازند.شعر را می

تواند پایه یک تفکر باشد و شما را به عنوان یک سکو طراحی می

وارد حوزه خالقیت کند تا در آن حوزه تکنیک شما شکل بگیرد و 

تعریف شود. این یعنی من قائل به هیچ تکنیک از قبل توضیح داده 

م تکنیک را باید پیدا کرد و این کار ای نیستم. من معتقدشده

ای نیست و چیزی نیست که در یک کلیت اتفاق بیفتد. ساده

شود یک طبیعت را ده نفر نقاشی کنند و همه مثل هم باشد. نمی

متأسفانه در مراکز اموزشی ما بخصوص شهرستان ها ی ما هنوز 

 است. های آموزشیافتد و مشکل ازفهم و پایهاین اتفاق می

کند  های آموزشی باید زمینه ایجاد خالقیت در هنرجو را ایجادیهپا

 می ولی ما در این زمینه ضعیف هستیم و هنوزبا سیاه قلم عکاسی

. توانیم هنرجوها را به آن شکلی که باید تربیت کنیمکنیم! نمی

ک یک شعور و ی اید بهب، که یک تکنیک باشدم پیش از اینسیاه قل

و  یفتدو حتماً آن نگاه کردن باید اتفاق ب نحوه نگاه کردن برسد.

د وانبینشی که الزم است باید صورت بگیرد تا هنرجو و هنرمند بت

مان به سادگی ما باید از هنر گذشته سیاه قلم خودش را بکشد.

 شناخت با برخورد نقادانه به ن نگاه تازه کرد.آباید به  نگذریم.

 رسید.

ور داریم ولی تاکنون چقدر ما از گذشته یک سری شاهکار مینیات

اند و اصالً تا ببینم چطور خلق شده ایمها را نقد و بررسی کردهآن

چه معنا و مفهومی در زمان داشته اند؟ متأسفانه ما این کار را 

های ما را به ما نشان ها داشتهدهیم و خارجیان انجام نمیخودم

ثیر میگیرد أت از ان و کند.میدهند. ماتیس مینیاتور ما را کشف می

. ن را هی تقلید میکنیمآف میرسد وقتی ما داریم بدون فهم به کش

بخشی ازهنرمندان ایرانی که به  هاش ور میریم.یا با ادا و اطوار با

اند، با استفاده از امکاناتی که مهیا بوده خارج از کشور رفته

اند دریک برخورد نزدیک با فرهنگ کشورهای اروپایی یا توانسته

ن استفاده آرا به نقد بکشند و در کارشان از یکایی، گذشته آمر

ببرند. هنرجویان جوان امروز ما حوصله و صبر ندارند! سریع 

 ند! نمایشگاه بگذارند و سریع هم بفروشند.ومیخواهند نقاش بش

در اروپا . کاریر ساختن ن باال ایستادن است.آامروز مهم فقط 

و کار دارند ولی ما با آبستره ها از کودکستان با آبستره سر بچه

گو هستیم و آبستره خیلی ها داستانایم. ما ایرانیفاصله گرفته

باره از زنیم، به یککند. وقتی هم آبستره رنگ میمان نمیراضی

ستره به تنهایی آوریم چون آبدل آن یک سر بره یا شیر در می

او  ست.کار کرده ادانیم کاندینسکی چه. نمیکندمان نمیراضی

ن آاتفاقی به  اش پیدا کرده بود.ابستره را در اعتقادات مذهبی

ها فلسفه مدون دارند اروپایی اش بود.اندیشه پشت نرسیده بود.

ولی ما چنین چیزی را نداریم و به اعتقاد من هم هنر بدون فلسفه 

مان در شعر است و با لخت است. البته ما فلسفه داریم ولی فلسفه

اده شده است. در عمق اشعار موالنا و حافظ، این شعر توضیح د
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شناسیم ـ را نمیهمه تصویر و خیال وجود دارد ولی ما تصویر 

توانیم تصویر را بشکنیم. هنوز به دنبال . نمیکورتصویر هستیم

شنا آمگر میشود ما با شعر فارسی  ای هستیم.های کلیشهفرم

 تصویر!باشیم و این حد کور

آن  را بسازد که "خانه سیاه است"اند فیلم توفقط یک شاعر می

ترین جریانی که وجود داشت، فروغ فرخزاد است. فروغ از فاجعه

ا شعرترین و زیباترین را ساخت چون استراکچر تفکر رئالیسم ر

شکست. عباس کیارستمی هم از فروغ تأثیر گرفت و این تأثیر 

دیشه نشان داد. من ان "سی آفریقابیای"خودش را در فیلم 

 ام. ولیشعرگونه و فرهنگ شعر را که داریم در کمتر نقاشی دیده

عباس کیارستمی آن را داشت. عباس کیارستمی از اولین تا 

د. اش خاص و شاعرانه بون فیلمش این اندیشه را داشت نگاهآخری

ای ها یکی بود و هر وقت هم تجربهساختارکارش در همه فیلم

 و فهم بود. شعورکرد، این تجربه همراه با می

 .قدرت طراحی جوزف بویز خیلی قوی بود .طراحی پایه کارش شد

هایی نظیر آدم فیلسوف هنر بود.. او هنرمندی با ذهن فلسفی بود

ها همیشه دنبال کشف و جوزف بویز، جورج بازلیت و امثال این

 اند.ف و شهود خود تاریخ هنر را ساختهشهود هستند. با این کش

زش های ایرانی این کشف و شهود را به هنرجوها آموممتأسفانه معل

 جلسه مثل من 5دهند. من اگر کالس بگذارم و هنرجو بعد از نمی

خواهم چون قرار نیست کسی را شبیه به کار کند، عذرش را می

سال  3سال کار کند و بعد از  3که یک هنرجو خودم کنم. این

م هو حتماً معلم  کارش عین معلمش باشد، یک فاجعه ناگوار است

که مقصر است، چون راه کشف را برای شاگردش بسته است. این

های یک نفر دیگر را طی کند، ممکن است هنرجو بخواهد تجربه

 جا همباعث شود راه خودش را گم کند و به بیراهه برود. در این

ر هن معلم و هم شاگرد باید تأکیدشان به کشف و شهود باشد وگرنه

 دیده است.نب گآتکرار  شود.می ها تکرارآدم

 ش والبته ما طراحان خوبی در کشورمان داریم. علی گلستانه نقا

طراح خیلی خوبی است. کارهای مدادرنگش عالی است. این آدم 

الی تازه حاال چند س. ایی ساده کار کردهههای زیادی در گوشسال

 .است کارش مارکت پیدا کرده اما ول نکرد بره سراغ کار دیگر

نقاش ماند. فرشید ملکی هم طراح خوبی است. وزن طراحی در 

 کارهای فرشید ملکی بیشتر از نقاشی است.

ها بیشتر داستانگو هستیم. در ما ایرانی ما فرهنگ ابستره نداریم.

توانید هنر آبستره، مفهوم باید از دل کار بیرون بیاید و شما نمی

ار را انجام بدهید، نقاشی مفهوم را از بیرون منتقل کنید. اگر این ک

داند به دنبال چیست نباید رود. البته اگر کسی نمیاز بین می

خواهد پرسپکتیو یاد دست به نقاشی و طراحی ببرد. کسی که می

خواهد این کار را انجام بدهد. هیچ کس بگیرد، باید بداند چرا می

ن ها باید الزماً پرسپکتیو را بشناسند. اینگفته که همه نقاش

دار است. شما زمانی الزم است پرسپکتیو را بشناسید که خنده

تواند یک خواهید در کجا از آن استفاده کنید. تخیل میبدانید می

نقاشی را بسازد. ما عوامل ضد تخیل زیادی داریم که خوب دیدن 

کنند. نباید اجازه بدهیم این عوامل به ما نفوذ کنند. ما را ترور می

ینی و بد نگاه کردن، هستیم و در این شرایط به زیر خروارها بدب

ساز نمیشود با سلیقه تلویزیونی فیلم شود کار کرد.سادگی نمی

شود را مان میباید هر چه که مانع به کار افتادن تخیل خوب شد.

 مان دور کنیم.از سر راه

 

 
 دختر در باغ

کار  کند و تا زمانی که درگی، تکنیک را معین میاندیشه اساساً

شود یک گی وجود نداشته باشد، اتفاقی که خلق میشما اندیشه

گی گم شده است و یکی از دالیل اتفاق هنری نیست. اندیشه

اندیشگی همراه با  مهمش ضعف بخش آکادمیک ما است.

پرسشگری است و راحت همه چیز را نپزیرفتن. ما مشکالت 

در ایران آموزشی خیلی زیادی داریم و وضعیت آکادمیک تجسمی 

های با معیارهای جهانی فاصله زیادی دارد. سینمای ایران در سال

ل شده اخیر به یمن حضور چند چهره به یک سینمای مؤلف تبدی
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ولی این اتفاق در عرصه هنرهای . است به یک زبان رسیده است

باشیم. ما  ایم جایگاهی در دنیا داشتهتجسمی نیفتاده و ما نتوانسته

می خیلی فقیر هستیم و هر چه داریم هم در در هنرهای تجس

یکی دو تا اسم است، اما جریان هنری نداریم. هنر تجسمی در 

 ایران خیلی کور است.

شود و های بزرگ مثل نیویورک فقط بحث میدر آکادمی

روند ها شکل طلبگی دارند، یعنی دانشجوها خودشان میآکادمی

 فهمند که روحیهتی میدمکنند چون بعد از اساتید را انتخاب می

 آنها با کدام استاد سازگارتر است و همخوانی بیشتری دارد.

هایی با اساتیدشان بحث فلسفی دانشجوها در چنین آکادمی

ها یک فکر بینید که از وسط این بحثکنند و یک دفعه میمی

 ه میگیرد.امکان کشف وجود دارد .هنراز فلسفه بهر آید.بیرون می

های اش میشود. من معتقدم که در کالسگاه.تنفسن است آتابع 

ها یننقاشی باید فلسفه، شعر و سینما هم وجود داشته باشد چون ا

سازهای خوب، از هم جدا نیستند. به همین خاطر است که فیلم

اند. پائولو پازولینی و دیوید لینچ نقاشی های خوبی هم بودهنقاش

استوری  بی بوده است.هم طراح خو کردند و فدریکو فلینیمی

 هایش را خودش میکشید.بوردهای فیلم

 

 
 مردان کوه

لسفه ما اما در شعر ما است. ف ما فلسفه مدون مثل اروپا نداریم.

دانست و با یوشیج یک شاعر ساده نبود. زبان فرانسه را مینیما

تفکر مدرن آشنا بود. با این حال نیما همه چیز را رها کرد و به 

گی شعرش را ساخت. یا یداهلل شهجا اندیت و در آنیک روستا رف

سال پیش مانیفست شعر حجم را نوشت  50یایی که بیش از ؤر

هم صرفاً یک شاعر نبوده و نیست. به نظرم اگر کسی بخواهد 

آبستره را بشناسد باید شعر حجم رویایی را بخواند. من تعریف 

وری شعر حجم کالسیک، آکادمیک و تئوریزه کردن آبستره را با تئ

یایی فرمالیست ؤقائل به فرم است. البته یداهلل ریاد گرفتم چون 

یشگی مفهوم شعرش میشود. اند نیست چون شعر اندیشه دارد.

یایی یکی از متفکرین معاصر است و ما به بینش آدمی ؤیداهلل ر

یایی تنها یک شاعر نیست و از حوزه کالم ؤم. رمثل او احتیاج داری

می فراتر رسیده است او اینستلیشن کالم دارد. الزم و واژه به مفهو

. من در اکثر هایی مثل او در طراحی راه بیابنداست بینش آدم

کنم یایی صحبت میؤاندیشه یداهلل ر شعر واز ام ی طراحیهاکالس

 پردازیم.و به آنالیز اشعارش می

شود آدم به یک استایل برسد و پشت کارش اندیشه مگر می

دن کر ن دو در کنار هم هستند نه جدا از هم. من با جدانباشد؟ ای

گی اندیشه و بداهگی مشکل دارم چون در خود بداهگی هم اندیشه

وجود دارد و آدمی که فکر نکرده و به چیزی نرسیده است، 

باره چیزی را خلق کند. مطمئناً در هنر آبستره تواند به یکنمی

شود هنرمند که باعث می اندیشه است گی وجود دارد و ایناندیشه

ز هم ا ارتکنیک را پیدا کند. شاید در آنالیز بشود اندیشه و بداهه 

گیرند و یک جدا کرد ولی در اصل این دو در کنار هم قرار می

 هاست.ای از هر دوی اینطراحی یا نقاشی آمیخته

بان زنید و یا با زهنر زبان است و شما یا با زبان دیگری حرف می

زنند که هنرمندان شکل گرفته با زبان خودشان حرف میخودتان. 

کند که گویند خودیافتگی. طراحی به شما کمک میبه این می

ها را بفهمید و بنیان آن هم خودیافتگی است. خودیافتگی واژه

هایی مانند ریاضی نیست که بشود با فرمول به آن رسید ولی راه

است. تا زمانی که شناسی ها فرهنگدارد که یکی از این راه

تان، اهخودیافتگی اتفاق نیفتاده، شما تابع آدم دیگری هستید و نگ

جا باز ننگاه شخصی دیگر است. اما باید تابع خودتان باشید و در ای

کنم، چون این معلم است که باید هم به نقش معلم تأکید می

م، کمک کند تا هنرجو به سادگی خودش را پیدا کند. اگر یک معل

جوها را مثل خودش کند، کارش چیزی مثل ترور کردن هنر

های خارج از کشور هم رخ هاست. البته این اتفاق در آکادمیآن

ا دهد ولی هنرجو باید زرنگ باشد و اجازه انجام چنین کاری رمی

 ندهد.

های آلمان شاگرد جوزف یورگ ایمندورف یکی از بزرگترین نقاش

گوید که یک ماه در اتش میبویز بود. ایمندورف در کتاب خاطر

آکادمی دوسلدورف درکالس جزف بویز بودـ ولی بویز حتی یک 

روز جوزف بویز از کناراش رد یک  کالم هم با او حرف نزده بود.
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. ایمندورف هم "این همه نقاشی نکن"گوید به او می ود ومیش

این "نویسد شود و رنگ بر میدارد روی تابلویش میعصبانی می

و این تابلو به یکی از کارهای معروف ایمندورف  "نکن همه نقاشی

شود. منظور جوزف بویز این بوده که نقاش گاهی اوقات تبدیل می

کشی نکند. به سراغ اندیشه و فکر برود کار را کنار بگذارد .ماله باید

و بعد دوباره شروع به نقاشی کند. این درس بزرگی است که نقاش 

دهد. جوزف بویز در کارش ا میبزرگی مثل جوزف بویز به م

 شود حذف کرد. گی را از هنر نمیگی دارد و این اندیشهاندیشه

 

 بیوگرافی

 1367 تا 1350 سال از نقاشی |شیراز  1336شهرام کریمی متولد 

 متعدد های نمایشگاه | 1988 آلمان به مهاجرت – ایران در

 جایزه دریافت...و کلن ، تهران ، شیراز در گروهی و انفرادی

 آثار نمایش | 2003 استانبول بینال در شرکت | 1997 راینزیک

 ازلب آرت در آثار نمایش | 2003پانسووا  معاصر هنرهای موزه در

 سام آثار کنار در نقاشیهایش نمایش | 2008 کلن آرت و 2007

 برگ،روزن روبرت و اشتاین لیختن روی ، بوترو فرناندو ، فرانسیس

 کاستلی گالری در آثار نمایش  | 2007 رم ، گابیانو گالری

به  حضور | نشاط شیرین با مشترک همکاری| 2008 نیویورک

یلم ل فعنوان طراح صحنه در فستیوال های ونیز ، لوکارنو و فستیوا

 1387نمایشگاه انفرادی گالری هما  | مسکو

 شرکت هر ساله در نمایشگاه بین اللمللی ارت کلن المان

 نو کیوریت کرد موزه مانا در نیویورک. شهرام کریمی کیوریتر

انی در گالری ستاره در رنمایشگاه سه ویویو ارتیست زن ای

 دوسلدورف.

م روال و شرکت فیلم در قستی. ت فیلم در را باز کن در ایتالیاساخ

 ایتالیا و امریکا و ارزانتین

 

 

 هابچه

 

 مادرم
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 Lisa Paul Streitfeldفلد  لیزا پل استرایت
 

 
 غ رُز خاطراتبا

 
های مختلف هنری است: نقاشی، شهرام کریمی استاد مدیوم

 طراحی، کالژ، طراحی صحنه، ویدیو، و شعر. او کولی در بدری

گوید. او تمام است چمدان در دست که به زبان نقاشی سخن می

احساساتش را درون این چمدان گذاشته و آن را در مرکز این 

ا رمونش ده است. کریمی هویت دنیای پیرانظیر قرار دانمایشگاه بی

 ما به هویتی کامال درونی دگرگون ساخته است. در این نمایشگاه

شاهد عرضه یک دیالوگ ژرف جهانشمول از سوی نقاش هستیم 

 "کوشد به سازشی دست یابد به یک دگردیسی، مثال در اثر که می
فته . این جدل جهانشمول چیزی است که جهان سر آش"بهار عربی

 در به آن نیاز دارد و او به این مهم هم در حوزه تصویری و هم

 .دست یافته است زبان بومیش فارسی

 
اش خیس هایش را در چاه عمیق حافظههای پارچهمانده او باقی

های لگشهرام کریمی این میل درونی را با بافتن  .کندرنگ می

ه روز، و آیندرُزی که روح و روان مردم خویش را با گذشته، ام

او  تمامی آن چه که . کندبدل می زند به کیشی شخصیپیوند می

 جستجوگر آن است یافتن مکانی است که او آن را خانه بنامد؛

جایی  است، جایی که زادگاه اوست، "شیراز"خانه، شهر پُر از باغ 

صه ترین عواطف درونیش پا به عرکه او با استعدای برای بیان ژرف

 "خدای عشق، اِروس"ت. خانه او هم چنین در قلب حیات گذاش
جای دارد که او در آن تمامی این عواطف را با فرهنگ کهن 

 .زندسرزمینش پیوند می

های به غایت شگفت انگیز، خانه شهرام در در این مجموعه نقاشی

خاکی قرار دارد -مادّی و آسمانی-فضایی مابین یک فضای عرفانی

خود به الگویی دیگر، به الگویی نو تبدیل .فضایی که به شگفتا 

پیام او پیامی اسطوره ایست که از شعأئر باروری و از   .شودمی

های الوهیت سرچشمه گرفته است. باغ رُزی که شهرام در این آئین

امروزین "بهشت زمینی "نمایشگاه به عرضه تماشا گذاشته احیأ 

باروری صورت های ایزدی در آنها در طلب است جائی که آیین

هائی که ریشه در نوزایی و تجدید گرفته است. ایزد آیینمی

جاودانه حیات داشتند و از طریق ایزدان زرتشتی میترا و آناهیتا به 

موی در آثار شهرام  زنان ناپوشیده .فرهنگ پارسی وارد گردیدند

کریمی باز تولد ایزد بانوان کهن است که در شرق و غرب به 

 .یابنددست می وصلتی دوباره

 های شروع اینکه ترسیم آن در واپسین روز "زنان و ایزد"تابلو 

اشی نق نمایشگاه به پایان رسیده با استفاده از فرم سنتی و معاصر

کند. تعجب آور نیست که چهره کودک ایران روایتی تازه خلق می

 گاردر این اثر چهره خود هنرمند باشد .این اثر برجسته و ماند

م کریمی مرحمی می نهد بر مفهوم کهنه مذهب که زن در شهرا

آن عنصر زایندگی است و فرزند تجلی سحر انگیزی از ژرفنای 

دارد تا در غبار از روی گذشته بر می "باغ رُز خاطرات"انسانیت. 

 .ی دیگر خلق گردند "ایزد مرد"و  "ایزد بانو"آن 
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 بیگانگی مرگبار
 

 
 Tödlicheحمود فلکی به زبان آلمانی زیر عنوان  رُمان جدید م

Fremde ("در "بیگانگی مرگبار"یا  "ی مرگباربیگانه )320 

( منتشر شد. شخصیت Sujet Verlagصفحه توسط نشر سوژه )

های مهاجر است اصلی رُمان )نیما( یک ایرانی از نسل دوم ایرانی

معلم در که در آلمان )هامبورگ( بزرگ شده و حاال به عنوان 

کند. دوستی او با یک شاعر ایرانی )بردیا( که یی تدریس میمدرسه

مدت زیادی نیست که مجبور به ترک میهن شده و در آلمان 

پناهنده است، با درگیر شدن در ماجرای یک قتلِ ناخواسته گره 

خورد. این ماجرا، همزمان با ماجراهای دیگری در پیوند با می

دارد تا مدتی ی عشقی و ...( او را وامیهاش )رابطدوستان آلمانی

آلمان را ترک کند و برای اولین بار به ایران سفر کند. در آنجا با 

پیشامدهای مختلف، خوشایند و ناخوشایند، هم با فرهنگی متفاوت 

شود )نوعی شُک فرهنگی( هم معنای دشواری زیستن زیر آشنا می

ی هویت و شود. مسئلهتر میفشار یک نظام توتالیتر برایش روشن

ها در سرزمینی بیگانه و تفاوت و برخورد فرهنگ "نوشتن"

سازند. ماجراهای این رمان از زاویه دید ی این رُمان را میدرونمایه

 شود.( تعریف میPersonale Erzählsituationشخصگانه )
راوی )سوم شخص(  -یعنی در عین حال که داستان از زاویه دید او

د، شخصیت اصلی اما همه جا، مستقیم و غیر شوتعریف می

  مستقیم، حضور دارد.

 

 
اثر س. سیفی  "آیینی پیگریهای روسپیگری و روسآیین"

کوشد بنیاد این پدیده را در قصد ندارد تاریخ باشد، اما می

ها بازیابد. به تر از آن، در استورههای تاریخ و پیشترین سالکهن

گیرد از حافظه مردم را نیز در بر می بخشی"نظر نویسنده؛ تاریخ 

های های آن برای پژوهشتوان به سهم خویش از نمونهکه می

 "اجتماعی سود جست.

ها در جهان نام ترین شغلاز روسپیگری به عنوان یکی از کهن

کوشد این برند. برای نویسنده اما این نیز مهم نیست. او میمی

گیرد و  ان پیگ سالیهای مذهبی و فرهنرفتار را در آیین

در  "هان و نشانهنشانگا"آن را با توجه به  "آفرینی آیینینقش"

 هستی اجتماعی انسان امروز بازیابد.

داند که تابوهای اجتماعی راه را برای نویسنده به خوبی می

ر کنند. او اما در این اثجستارهای پژوهشی در این عرصه تنگ می

ها، ها، استورهنبشتهها و سنگنگارهکوشد تا با استناد بر سنگمی

و باورهای  ی مردم، دینها و هنجارهای نانوشتهها و آیینرسم

 دینی آنان، به تأویل این پدیده بپردازد. در همین راستاست

های قرآن و کتاب مقدس که او را در وجوی او در متنجست

لی، شناسی تحلیشناسی تطبیقی به روانهای تاریخی از دینسنجه

ها کشاند تا با بهره گرفتن از آنشناسی میشناسی و مردماستوره

 هایی واحد دست یابد. به رویکردی متفاوت از پدیده

در نوع خویش،  "یگری آیینیهای روسپیگری و روسپآیین"

تواند ست نو، پژوهشی خواندنی و اثری جذاب که میکاری

  ه.راهگشایی باشد برای کارهایی دیگر در این عرص

 این کتاب را نشر مهری در لندن منتشر کرده است.
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 رمان عرب

 یادب زهیجا هب محفوظ بینج افتنی دست دنبال به ، و1988 در
در  ترپیش که ی،فارس به عرب یداستان آثار ترجمه روند ،نوبل

آثار  ترجمهگرفت و  بیشتریشتاب  ،شدیم انجامسطحی محدود 
 دوار ـ عرب معاصر یداستان اتیادب بارنیـ و ا یبه فارس یعرب

رود و یماما تاریخ این نوع ترجمه از این پیشتر  شد. یاتازه همرحل
از  )جنبش نوزایی عرب( می رسد. غیر« النهضه»عصر موسوم به به 

تاب ک .آثار اجتماعی و فرهنگی، سهم بیشتر با ادبیات داستانی بود
جمه ا ترته راجر آلن و بنوش« درآمدی تاریخی و انتقادی بر رمان عرب»

ستین نخ محمد جواهرکالم، که نشر شادگان منتشر کرده، این روند را از
کوشد مراحل رشد و در این کتاب نویسنده میگیرد. ایام پی می

تکوین رمان را در میان نویسندگان عرب بررسی کند. در فصل 
 لی،نخست نگاهی عمومی دارد به تعریف این گونۀ ادبیِ به طور ک

در  هایی برای آن، و احیاناً یافتن شباهت«رمان عرب»با نگاهی به 
اش، و برعکس. در فصل دوم به تحوالت نخستین میان  نظایرغربی

پردازد و زمینه این تحوالت را سرایی عربی میهای داستاندر سنت
کند. در این فصل است که در کشورهای عربی دنبال می

نویسان نخست عرب در آثار رمان های رمان عربیگیریِ نطفهشکل
های سیاسی و دورۀ بلوغ، پیشینه»شود. در فصل سوم، تشریح می

نشیند، و پس از ها می، به بررسی مفصل این پیشینه«اجتماعی
نویسی، تحلیل  آثار نجیب محفوظ و بررسی تحول در دیدگاه رمان

 فصلافکند. اما به سه رکنِ  نویسنده، خواننده و متن نگاهی می
رمان شاخص  12چهارم که مهمترین فصل کتاب است، به تحلیل 

عرب، از نظر ساختار و موضوع، اختصاص دارد. سخن پایانی 
ار نویسنده در فصل پنجم آمده است. گفتن دارد که نویسنده بسی

 کوشیده کتابی جامع و حتی درسی تألیف کند، از این رو برای
ر و دده، که در ارجاعات انوشتن آن به منابع فراوانی مراجعه کر

نده اند. این منابع در پایان کتاب از نظر خوانها بازتاب یافتهپانویس
 گذرند. می

 مشخصات کتابشناختی:
، ترجمه درآمدی تاریخی و انتقادی بر رمان عربراجر آلن، 

صفحه،  432، رقعی، 1397محمد جواهرکالم، تهران، چاپ اول، 

     تومان. 30000منابع، نمایه،  
 

 
 هاکتابی برای کتاب

طور که از عنوان آن اثر اسد سیف همان "هاکتابی برای کتاب"

ها. اسد سیف در این اثر به ست در باره کتابایآید، مجموعهبرمی

 سی عنوان کتاب در عرصه ادبیات و فرهنگ پرداخته است. شیوه

ا را هست که خواننده اگر هم این کتابایپرداختن به موضوع گونه

زه که به انداتواند از آن بهره ببرد و یا حداقل ایننخوانده باشد، می

 الزم با موضوع آن آشنا گردد.

ها پرداخته شده، هر یک به شکلی با هایی که در این اثر بدانکتاب

ا در ا رزندگی ما، انسان ایرانی، در رابطه است، و در واقع هستی م

 گیرد.بر می

های خویش هر آن اثری خوانیا در کتاباسد سیف کوشیده است ت

شکل موضوع آن را را که برای خودش جذاب و جالب بوده، بدین

وجوهای خویش در عمومی گرداند، به این امید که شاید در جست

 متن ادبی و فرهنگی، همراه و همگام بیابد.

لی موضوع تمامی این آثار به شک"در پیشگفتار کتاب آمده است؛ 

ر توان اما از این گفته فراتمی "انسان ایرانی است.ی ذهن دغدغه

افت. ازیرفت، مشکل ذهنی و فکری ما ایرانیان را نیز در این آثار ب

کند تا ی بکت شروع می"در انتظار گودو"سیف در این اثر از 

ه ن بآانتظار و ناجی موعود را در فرهنگ ایرانی بازیابد. پس از 

رود تا یارسالو هاشک می اثر "دلشوایک سرباز ساده"سراغ 

جرج  1984را در فرهنگ ما نیز بجوید و آن به رمان  "دلیساده"

ه اورل بکشاند تا حقیقت عریان حکومت ایدئولوژیک را ببیند ک

 ."آفریندقدرت حقیقت می"سان چه

در "رسد و با نگاهی به هاست که به حافظ میدر همین کندوکاو

پردازد که ق، به این پرسش میاثر هما ناط "خوانبزم حافظ خوش

ه بچرا ما توان شناختِ حافظ را نداریم. در همین راستاست که 

ه بتا  اثر نجف دریابندری رفته است "از سیر تا پیاز"سراغ  کتاب 

ر دلبته ه اکاعتبار آن، به آشپزخانه و سفره ایرانی در تاریخ بپردازد 

 این زمینه هنوز تحقیقی جامع موجود نیست.
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از این مجموعه به موضوع فرهنگ دین اختصاص دارد که فصلی 

دینی و ارزش ترین بخش کتاب است. سیف از فرهنگِ بیطوالنی

کند تا به دین و فرهنگِ دینی در آن در جهان معاصر آغاز می

اثر فروید شروع  "موسی و یکتاپرستی"جهان معاصر برسد. از 

گیرد. از زبان ی کند تا موضوع را در زبان ادیان ابراهیمی پمی

بان یکتاپرستی و ز"خشونت در دین با تکیه بر کتاب یان یاسمن، 

چه را که امروز در های آنکوشد بنیاننویسد و میمی "خشونت

 نگاهی بنیم، در تاریخ بازجوید. در این راهجهان ادیان ابراهیمی می

ن شار نو سرانجام د "آغاز اسالم و زوال جهان اسالم"دارد به کتاب 

های حکومت هایی از آن را در سالدادن ابعاد خشونت دینی، گوشه

اهیم گوید. پایان این فصل به خاطرات شیخ ابرکالوین در ژنو بازمی

زنجانی اختصاص دارد. زنجانی در شمار نخستین نمایندگان 

مجلس قانونگذاری ایران، همان کسی است که در دادگاه شیخ 

 العموم حضور داشت. شاید به همیناهلل نوری به عنوان مدعیفضل

 دهند. علت باشد که به خاطرات او در ایران اجاز انتشار نمی

ن دو مطلب پایانی کتاب دو مصاحبه است که نخستین آن با عنوا

و  پردازد، به ادبیات تبعید ایران می"ما و ادبیات تبعید ایران"

 ."عشق و کامجویی در ادبیات فارسی"دومین آن 

ها نظرات خویش را در این عرصه با ر این مصاحبهاسد سیف د

 توجه آثار منتشرشده بیان داشته است. 
ها" را نشر مهری در لندن منتشر نموده کتابی برای کتاب"

 است.
 

 ی استانبولیحرامزاده

 
شافاک برای مخاطبان  الیف ؛ای بر حرامزاده ی استانبولیمقدمه

ب ملت عشق او به چندمین ای نیست. کتای ناشناختهایرانی چهره

چاپ رسید و گمان کنم آثار دیگری هم از همین نویسنده، در 

ی استانبولی، اما ه و پخش شده باشد. کتاب حرامزادهایران ترجم

سانسور در ایران را نخواهد داشت. کتابی ی بیامکان ترجمه

ای گذشته دارد. رنگارنگ از شهری که سعی به پنهان کردن رازه

ی شافاک برلین نیست که اصرار بر انداختن نور به گفتهاستانبول 

در استانبول فقط  به همه ی زوایای تاریک گذشته را داشته باشد.

دهد، اینجا سعی بر معماری و خوشنویسی خبر از گذشته می

انداختن مسئولیت به گردن این  سعی بر تکه کردن تاریخ است.تکه

نی که دیگر نیستند و ی آخر به گردن پدرادر مرحله و آن. و

ها ندارد. اصرار دارند پسران و دخترانی که موضوع ربطی به آن

بگویند گذشته اوالً آن طور نبوده که دشمنان )در این کتاب ارمنی 

ای رخ در گذشته کنند و ثانیاً اگر هم اشتباهاتی بوده،ها( ادعا می

اصرار بر اند. ی پایان نهادهها سالها پیش برآن نقطهده که آندا

کاری و فراموشی اجباری موضوع این کتاب است. شافاک پنهان

عقیده دارد که گذشته هر چه هست جز آنکه گذشته باشد. دو 

نوز هم ی دنیا هستان: آسیا و آرمانوش در دو نقطهدختر جوان دا

کنند. ی خاموش دست و پنجه نرم میدارند با نتایج این گذشته

ی اصراری بر تقسیم جامعه به جانی و شافاک در داستانش به راست

قربانی ندارد. این را هم یکی از نتایج دست بردن در گذشته، در 

شوند. داند. هر دو طرف درگیر ماجرا میخاطرات و رخدادها می

های گذشته خالص کند، تواند خود را از شر سایهقربانی دیگر نمی

 جلو نگاه کند.تواند با باری که گذشته بر دوشش گذاشته، به نمی

های خوانیم : بعضی از ارمنیاریان میدر کتاب از زبان بارون باغداس

کشی را به رسمیت ها نسلخواهند که ترکدر تبعید نمی

اند و بشناسند. اگر این کار را بکنند، زیرپایمان را خالی کرده

گیرند. را به هم پیوند زده از دستمان میریسمانی که محکم ما 

یشان را کارانهها با کمال جدیت اعمال جنایتحال ترک طور تااین

. به ایمدیت نقش قربانی را بازی کردهانکار کرده اند و ما با کمال ج

ای وجود دارد که باید نهرسد در هر دو سو زنجیرهای کهنظر می

خواهند گذشته را به رسمیت از آن سو ترکها هم نمی ود.پاره ش

ائلی چون شرایط جنگی، خشونت بشناسند. با مطرح کردن مس

 از شودمی هرجایی واقعاً که …جوانان ارمنی، تمامیت ملی و 

 عملی در خود مسئولیت پذیرش به حاضر کرد، استفاده هاآن

 رفتن، جلو جای به هم هاآن ترتیب این به و نیستند کارانهجنایت

ناچار به توجیه و حتی در بعضی موارد تکرار گذشته  مرتب

برای ما که در کشورمان همیشه گذشته، با احکام  .شوندمی

غیرقابل تردید مهرو موم شده، که تاریخ هر بار با آمدن حکومتی 

شود و به همین دلیل اعتمادی به آنچه جدید دوباره نوشته می

د برای ای باشاب آینهنوشته و گفته شده وجود ندارد، شاید این کت

ز برخورد با گذشته نداریم. ها راهی جبهتر دیدن. ما هم مثل ترک

تا وقتی آن را ندیده بگیریم، تا وقتی مرتب در حال حذف کردن 

بخشی از آن و بزرگ کردن بخش دیگر باشیم، بدون آنکه بخواهیم 

هیچ وقت  جامعه را به جانی و قربانی تقسیم خواهیم کرد و

فاک در این کتاب شا .نخواهیم توانست تبدیل به یک ملت شویم

شان، بفهماند که کشورشان، آداب و رسومها به ترک سعی کرده

شان ارزش آن را دارد که از پافشاری بر سر بسیاری از فرهنگ

احکامی که فقط دست و پایشان را بسته، دست بردارند. او را برای 
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ها به دادگاه کشاندند. ما چه خواهیم همین کتاب و همین حرف

 . کرد

 نتشر کرده است.این کتاب را نشر مهری در لندن م

  

 
 یادداشت مترجم :

درمجموعۀ پیش رو، بطور مشخص  مبنای انتخاب من، نمونه 

، داستان هائی بوده است از نویسندگان جوان کمتر شناخته شده

 ایزۀجنویسندگانی با شهرت جهانی که دریافت کنندۀ  واما نوگرا، 

 ادبی نوبل هم بوده اند.

ار م که به تدریج به شیوۀ کداستان ها را طوری انتخاب کرده ا

 "نویسندگان از حدود یکصد و پنجاه سال پیش به زمان حال 
 نزدیک می شویم ، البته که بطور نمونه. "اکنون

ی این داستان ها با چرخشی از واقع گرائی به سوی خیال پرداز

:  چیزی را بیان می کنند که بدون شک در زندگی ما وجود دارند

 ،شی دن ، احساس ناامیدی ، دلهره ، فروپااحساس نادیده گرفته ش

ند گویخشونت ، پوچی ، شوخ طبعی و... انگار که میخواهند به ما ب

ایکاش وضع اینطور نبود و همین آرزو موجب چرخش از واقع 

 گرائی به سوی خیال پردازی می شود. 

در شیوۀ خلق شخصیت  –بک س -ارزش هریک ازآنها ، درموضوع 

 حن و زبان آن بازتاب پیدا کرده است. در پیرنگ  و در ل –

 وگان این مجموعه در زبان، صحنه پردازی تکنیکی که نویسنده

 ؟ست اجهان بینی به کار برده اند برای من خواننده متفاوت بوده 

 ن؟ شاآیا ارزش داستان ها درنهفته گی آنها ست یا درآشکار بودنش

عه و از سه مجموداستان ها را از نیویورکر، ساندی تایمز لندن 

 ده امگزیداستان های کوتاه کانادائی، آمریکائی و جمهوری ایرلند بر

 " خانم شیال هتی و آقای جنسن بیچ ". جا دارد در این جا از
که موفق به کسب اجازه برای ترجمۀ داستان شان شدم 

 سپاسگزاری نمایم.

هایده  و دوستان خوبم  ، زیباالزم است دراین جا ازدخترعزیزم

که ازسرلطف اشمی، هادی ابراهیمی، فرامرز پورنوروز ه

راهنمائی های الزم را  یاداستان ها را با متن انگلیسی مقابله و 

 بعمل آوردند صمیمانه سپاسگزاری کنم.  

ضمن آنکه یاد آور می شوم عیب و ایرادهای محتمل کتاب هم 

 چنان ازمن است. 

 
 در پیشگفتار این اثر آمده است:

 ری است سرشار از اندیشه و کند وکاو دربارۀ سرشتاث الالئی

ان یگردانسان و رهائی ازاستبداد. دربارۀ رهائی از دست کسانی که 

 ر. را نادیده می گیرند، رهائی ازاشغال، بیگانگی واز درد فرا

رمان نویس، در هجدهم سپتامبر  " KIM THUY "کیم توئی 

ه ی بد. در ده سالگدر سایگون  ویتنام ، دیده به جهان گشو 1968

 2009همراه پدر و مادر و دو برادرش از کشور فرار کرد. او در

ب در را به زبان فرانسه نوشت، و کتا "  RU "درمونترال کانادا 

  به زبان انگلیسی برگردانده "شیال فیشمن  "توسط  2012سال 

ر دکه  به زبان ویتنامی،  به معنای الالئی است، در حالی   RUشد.

 فرانسه مفاهیم دیگری را هم القاء می کند.زبان 

الالئی کتابی است جذاب و گیرا که نشان دهندۀ حساسیت و 

خ درقالب این کتاب کیم توئی تاری  درکی عمیق از تاریخ است.

اثیر ا تویتنام را با تاریخچۀ زندگی خانوادگی اش درهم می آمیزد ت

ه نسان ها بوقایع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برروی زندگی ا

 تصویر درآورد. 

اد، دتاریخ، سی سال پیش که مارا از خلیج سیام گذر  "می گوید: 

ز اعالئم روی حروف اسم ما را نقش بر آب کرد. عالمتی که مرا 

ک مادرم متفاوت ، قابل تشخیص و جدا می کرد. تاریخ با حذف ی

م، دبو صدا در اسامی ما، آنها را از معنا تهی کرد. وقتی ده ساله

  "تاریخ به نقش من که امتداد مادرم بود پایان داد...

از  ست،از نظر کیم انسان در میان دنیا و ایده آل هایش سرگردان ا

 هردو سهمی دارد اما در هیچ یک موطنی ندارد. 

مردمی که درعرشۀ قایق نشسته بودند به ما می  "او می گوید: 

ت. هیچ کس نمی گفتند که بین آبی آسمان و آبی دریا مرزی نیس

دانست که آیا ما روانۀ بهشت هستیم یا به قعر آب ها فرو می 

 "رویم...
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 ای به آوای تبعیدنامه

 درود دوست ارجمند آقای اسد سیف، 
و بعد از به چاپ رسیده  3 ارهشم  تبعید  اینترنتی آوای مجله در « کشور از رج خا در ایران تئاتر »میزگرد عنوان تحت  با توجه به موضوعی که

 در نیز مرا یحاتتوض  ،خواهشمندست است شده درج  پنجم شماره در بابایی حسین بهرخ خانم محترم دوست طرف از ونظراتی توضیحات  آن

 . سپاسگزارم شما از پیشاپیش. نمایید درج امکان صورت

« فستیوال تیاتر ایرانی در تبعید » بنام  ابتدا تاتر ستیوالف  که  ام گفته  خانم بهرخ حسین بابایی اظهار میدارد که من در آن میز گرد از جمله

 این و نیست چنین که  اند داده تذکر  با توضیحاتی کافی 5 شماره آوای در ایشان و اند، کرده حذف را « تبعید »  واژه  بعد سال چند و  بوده

 .است غلط و نادرست اطالعات
 در که (کننده شرکت تبعیدیان دیگر چون) تبعیدی عنوان به خود اینکه به توجه با من و ستا ایشان با حق  کاملن که  در پاسخ باید بگویم

 سال از تشکیل این اولین و مهمترین فستیوال ایرانی برون مرزی گذشته بود ، ذهنییت 24 اینکه به توجه با و بودم کرده شرکت فستیوال

 !کردم اضافه «کلن در ایرانی تیاتر فستیوال » نام  به را « تبعید »  واژه «عمد به  نه »  به غلط شنود و گفت هنگام در تبعیدی من و عدم دقت
 صمیمانه وزین ماهنامه این بنابراین این عدم دقت و اشتباه را به عهده گرفته ابتدا از مدیر فستیوال خانم حسین بابایی و سپس از خوانندگان

 .زش می طلبمپو
 کمال حسینی

ترکارگردان و بازیگر تیا
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 المللی هنر کلن )آرت کلن(مکان نمایش؛ نمایشگاه بین، "بهشت گُمشده"

 .باشد بطهرادر دگی نز با ممن برای آرت کلن سعی کردم کار .است دکوراتیو گرایش یافته سویبه  ،بازارفشار  در پیامروز هنر سالنی "

اهی مدیگر فقط  توری که امروز ،ای که زیر آب استنوشتهشعر. اسیمشندر باغ یا حیاط خانه میآن را که ما  شودی مشاهده میالچیقآ

ه در باغ هایی کرشع شده.گمبهشت ؛ یک زندگی بهتر رسیدن به برای در راه ،اندکه سالها در راه یهایآدم گیرد؛ها را نیز می، آدمگیردنمی

 هرام کریمی()ش" م.حادثه ماند تا گم شدیاز تو صدایی نبود و شب در هستند؛  آویزان
 

 

 

 


