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 خواني پيش

   ر كوشانمنصو
  ي غربي ي ادبي، در بستر مدرنيته سنت ديرينه

  
گيري ذهنيت  توانند نقش بسيار مهمي در شكل هاي پژوهشگران و منتقدان، كه مي تر متن در بيش... 

ها داشته باشند، نه تنها خواننده با نوگرايي فكري و ساختارهايي  آفرينشگران و ساختار آفرينش متن
. شود ي نويسندگان غربي هم ديده نمي هاي ويِژه روبه نيست كه دقت روبهبرآمده از فرهنگ ايراني 

اديبان ي ادبي شبه  هاي غربي، سنت ديرينه متن نويس آگاه به تر نويسندگان فارسي بيان ديگر، بيش به
ي  هاي صد سال گذشته تر متن اين معنا كه در بيش به. ي غربي بستر مدرنيته اند به را منتقل كردهايراني 

جاي هر  نويسد، براي اثبات و پذيراندن نظر خود، به اي مي فارسي نويسنده، اعم از اين كه در چه زمينه
  . آورد  مينقل قول هاي ويژه، مدام  يك نتيجه با استدالل گونه تحليل و بررسي و رسيدن به
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  بازنگري ادبي

 

  نسيم خاكسار
  پيش از رسيدن به آموي

  
با اين كه . برد اي خطي پيش نمي گونه اش را از زندگي اين امير، به گري ي روايت بيهقي شيوه... 
نگاري تقويمي را در شرح اين روايت نگه داشته ولي با ايجاد فاصله در طي روايت، آوردن  گاه

كوتاهي در آغاز  را به هايي ميان آن و نيز عقب انداختن توضيح مفصل ماجراهايي كه خبر آن داستان
. را چند اليه كرده است روايتش حجم بخشيده و هم آن آورده است، هم به هايش  تبرخي از پاره رواي

هزار هاي  گونه نقل كردن داستان در داستان در نوشتن تاريخ، ازداستان اين فرض كه بيهقي براي اين
  .بهره برده است نبايد دور از ذهن باشد هزار افسانيا  و يك شب

17  
   :منصور كوشان
  خرد ماني حيا

  
شهرت رسيدن و مرگ شخصيتي  هايي از اين دست، اغلب پس از به  نظر از اين كه متن صرف.. .

ي  گيرد، روايت ابن نديم و ديگران از پيشينه هاي گوناگوني هم مي شود و شكل استثنايي آفريده مي
آيين  ِ تفكر ماني و ساختار گيري ِ شكل گونگي ها و چه ي ريشه اش بازگوكننده ماني و دوران كودكي

ي مانداييان است و  هاي فرقه هاي اجتماعي از مرام چنان كه دوري از بسياري از فعاليت. مانويت است
هاي بسيار سخت از كردارهاي  ي مغتسله و پذيرش رياضت ي فرقه هاي عارفانه ازدواج نكردن از منش

  .ي الخزايي فرقه
49  
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  :باقر پرهام
  سي جان، نه پديدارشناسي روح؟گوييم پديدارشنا چرا مي

  
چه در فارسي، چه در  ،جانموضوع اين است كه . شود همين پاسخ ساده ختم نمي موضوع بحث ما به... 

، از ديدگاه تحليل پديدارشناختي فلسفي، از معنايي برخوردار است كه مشكل بتوان آن هاي ديگر زبان
  . شعري كه از فردوسي آوردم برگرديم به. تاش را خواهم گف دليل. يافت روحي  معنا را در واژه
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  خويشتنِ خويش برونذات شدن خودآگاهيِ عقالني به
  

ِ  پديدارشناسي –ساز او  ي كتاب دوران ويژه ترجمه ي هگل به ايرانيان و، به شناساندن فلسفه... 
زيرا در اين فلسفه . من بوده ي پيش تا كنون، از آرزوهاي زبان فارسي، از دو سه دهه به – جان

: بينم خصوصيتي دانشي و از نظر روشِ تفكر آموزنده هست كه در نزد هيچ فيلسوف ديگري نمي
شري و خودآگاه شدن آن، و ساخته )) Geistگونگي شكل گرفتنِ جان  چه كوشش براي پي بردن به

ي هماره آماده براي تكامل ، يعن)ديناميك(در قالبِ دانشي عام و مطلق ولي پويا جهان بشري شدن 
  .اي شناسا و سازنده در جهان هستي است عنوان باشنده تر كه در واقع بيان حقيقيِ رسالت بشر به بيش
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 ها جنگل تناقض
اند كه  كردهمردم انگار فراموش . هاي گوناگوني در باب جهاني شدن مطرح است اين روزها بحث... 

بديهي . با شروع دوران استعمارگري آغاز شده است) رنسانس(ي جهاني شدن از زمان روشنگري  پديده
ها روند رشد  ها در جهان پزشكي و علم ارتباط. ي بدي نيست است كه جهاني شدن در ذات خود پديده

 المللي هاي بين و درگيري ها ها بتواند از ستيزه جويي شايد جهاني شدن آگاهي. روزافزوني گرفته است
داند كه اگر اينترنت در دوران فاشيسم هيتلري وجود داشت، باز هم  چه كسي مي. جلوگيري كند

واقع اين  هاي شوم؟ شايد به كرد كه در آن سال هاي فاشيستي او همان قدر پيش روي مي  نظريه
  .اران انسان منتهي شدسوز كه به مرگ هز توانست جلوگيري كند از جنگي خانمان تكنولوژي مي

157  
  نقد و بررسي

  :مهدي استعدادي شاد
  مفهوم سوگواري و فهم ماليخوليا

  
خرده ي فرهنگ اسالمي به اين خاطر است كه امكان حضور  ضرورت شكسته شدن انحصار سيطره... 

ير صورت فرهنگ حق را به خرده فرهنگجا نيز مثل جاهاي ديگر  در اين. دست آيد ي ديگر بهها فرهنگ
هاي مختلف اجتماعي  بندي گروه هاي متعلق به منظور از آن فرهنگ. يا فرومايه نبايستي در نظر گرفت

  . گذرانند هايي كه زير سقف تمدن و مدنيت كشور روزگار مي فرهنگ. است
175  
  :اسد سيف

  شود جا كه تاريخ تكرار مي آن
  

انان خوراك او است، فريدون رود كه مغز جو جنگ ضحاك ماردوش مي به نامه شاهفريدون ... 
فرستد و آتش دم  دست خميني ضحاك است كه جوانان كشور را به قربانگاه جنگ مي معروفي اما هم

گذارد،  هاي بسياري بنيان مي گذار جشن مهرگان است و رسم پايه نامه شاهفريدون . كند توپخانه مي
  .گذارد نمييادگار  هاي عزا و مرگ، چيزي به فريدون معروفي اما جز رسم
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  پژواك
  

  ك. م
  درخواست و سپاس

  
هايي كه هم  يادداشت. آشنا و ناآشنا دريافت كردم و همكاران هاي بسياري از دوستان يادداشت

با دادند و هم  ي جدي فرهنگي و ادبي را هشدار مي نامه هاي انتشار يك فصل ناهمواري و سختي
در تمامي اين . كردند همكاري خود را اعالم مي، همراهي و جنگ زماني  ادامه بهبودن اميدوار 
داشتند و چند  جنگ زمان و محتواي  شيوه ،روش آميز، سه نفر انتقادهايي هم به هاي محبت يادداشت
  . كنم منتشر نميي سياسي  مقاله و  مند بودند كه چرا شعر نفر گله
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  :بيژن بيجاري
  ققنوسي ديگر

  
بستان   هيچ يادآورد ِدوستي و بده عنوان نظر يك شاهد نوشتم و بي دانه بهها را صادقانه و شرافتمن اين... 

بعد از ظهرهاي پنجشنبه . ايم بر سر و كُول هم ماها كم نزده. هاي بين دو دوست معمول در ابراز محبت
ها؛ اما بر سر اعتماد بر  گذاشتن يك ويرگول اضافه را بر هم نبخشيديم در آن جلسه: را كه يادت هست

چه . برد ي كه ما را به ارمنستان مياتوبوسـ در سفر با حيراني  هامان ايستاديم تا پاي گردنه دوستي
مهم آن بوده كه آن، از اتفاق ! و بله. و ما كارمان درست ست. ما از يك قبيله هستيم: كه، باور داشتيم

ي ادبيات  ــ در عرصهو كسي كه آن ويرگول را بر دوستش، صميمانه . يك ويرگول را بر هم نبخشيم
هاي ديگر بديهي ست صدايش بلند  طبع اگر كژي و كولي ببيند در عرصه نبخشيده باشد ــ پس به

ديگر را  روزها، هم هرحال، بخشي از نسل دوستدار ادبيات جدي و مستقل آن و ما و به. شود مي
  .باخته شديم ها عاشق پاك طوري اين

216  
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  منصور كوشان

  ي ادبي سنت ديرينه
  ي غربي بستر مدرنيته در 

  
   خبيث را چو تعهد كني و بنوازي

  انبازي  كند به دولت تو نگه مي به
  سعدي

  
  

هم  نجنگ زماي آن،  ي نويسنده و انگيزه  طور كه هدف هر متن، همراه است با انديشه همان
تر  ترين آن انتشار هر شماره است با گامي به هدفي دارد سرشار از انديشه و انگيزه كه ساده

  .سامان فارسي فرهنگ و ادبيات نابه براي سامان بخشيدن به
اي، همراه بود با تثبيت آن اثر و آن نويسنده  اي در نشريه روزگاري انتشار اثري از نويسنده

هاي اروپا و غرب صادق  واقعيت امروز در بسياري از نشريه چنان كه همين. در قلمرو خود
ها مشكل موجود امروز هم از نويسنده گرفته شده است و هم از  خاطر ده اين شانس، به. است

زبان فارسي منتشر  هايي به نامه ها و گاه نامه ها و فصل نامه رغم اين كه ماه زيرا به. خواننده
هاي  در واقع نشريه. هايي هماهنگ با هم و ماندگار خواند متن ها توان در آن تر مي شود، كم مي

دهند كه بضاعت نويسندگان امروز  نخست نشان مي. كنند امروز واقعيتي دو چهره را آشكار مي
هر  نمايانند كه گردانندگان، به بيش از اين نيست و ديگري مي) ها كم همكاران نشريه دست(

  .و نازيبا در سبد كاغذ يا بايگاني ابا دارندهاي ناكارا  دليلي از انداختن متن
شود كه اكثر نويسندگان امروز نه تنها از  جا ناشي مي بخشي از اين واقعيت تلخ، از آن

هاي گوناگون وجود  اند و منتقداني جدي در عرصه برخوردهاي جدي با اثرشان محروم مانده
با  ها،  ناسانند، كه شانس وجود صافينويسنده و خواننده بش ندارند تا چند و چون يك اثر را به

چنان ادامه  و اين واقعيتي است كه اگر هم. معيارهايي آشنا و تثبيت شده نيز از دست رفته است
ي بد و نهايت متوسط است كه از پرتو آن هم  قولي پرورش نويسنده سرانجامش به  يابد،

ي ادبيات  ي بالقوه هم خوانندهها و غناي ژرف فرهنگ و ادبيات و  ي آشنا با زيبايي خواننده
ي ناخوشايند محدود كه كنش دو  پس، براي رهايي از اين چرخه. رود مرور از دست مي به

هاي  هايي با منش برد، گريزي نيست جز اين كه جنگ ي نويسنده و خواننده را از بين مي جانبه
تعالي  راي رسيدن بهاي در قلمروهاي گوناگون فرهنگي و ادبي منتشر شود و راه را ب ويِژه

  .فرهنگ و ادبيات هموار گردانند
هاي  ي خواست چنان كه شايسته اي از آغاز نتوانسته آن دهند هيچ نشريه ها نشان مي تجربه

هدفشان را خواننده شماره  اما رشد و تعالي و نزديكي به  گردانندگان آن بوده است، منتشر شود،
است هم براي   ها معياري شده صافي همان  شماره شاهد بوده است و پس از زماني، به
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نهادينه شدن  نويسندگان و هم براي خوانندگان و نهايت تعالي فرهنگ و ادبيات كه به
  .1انجامد هاي تمدن مي گيري و پايه شكل

تر از گذشته  هاي رشد و تعالي، امروز بسيار حساس التزام نويسنده براي هموار كردن راه
ي فرهنگي براي  حكومت موجود در ايران از هرگونه فعاليت سازندهسو،  چرا كه از يك. است

ها  ي مدني متمدن، هم بري است و هم ناتوان؛ از سوي ديگر پراكندگيِ ايراني ايجاد يك جامعه
رو  چنين از اين تداوم اين التزام هم. كند تر مي هاي بنيادي را سخت متمركز شدن روي واقعيت
گونه شناخت ژرف و درستي  فراوان براي نشر اثرها، بدون هر هاي  مهم است كه وجود امكان

  .گيرد انجام مي
هاي  ها افق كدام از آن دهند كه هيچ نيمي از جمعيت ايران را جواناني تشكيل مي نزديك به

ها  ها و واكنش كنش. شناسند هاي آزاد و دموكراتيك را درست و عميق نمي ممكن در سرزمين
هيچ سخن و حركتي . اي كوربيني همراه است ها با گونه در تمام رشته ها دهند فعاليت نشان مي

دهد اين  امري كه نشان مي. ي ژرف نيست همراه با شناخت عميق و برخاسته از يك انديشه
ها  ها و انزواطلبي ها و نهايت انفعال افسردگي ها،  ناكامي  ها، هاي شكست شايد يكي از اهرم

پس از مدتي   ي دموكرايتك، سياري از خواستاران آزادي و جامعهگونه است كه ب چرا و چه. است
ديگران از  ي خود را به شوند و حتا استقالل و رغبت انتقال تجربه ي فعاليت محو مي از عرصه
  دهند؟ دست مي
طلبي يا انفعال و از دست دادن استقالل كه  هاي اين انزوا ترين عامل گمان يكي از مهم بي

هاي معتبر و جدي براي اندوختن دانش و  منبع است، دست نيافتن به هويتي سرانجامش بي
ي فرهنگ  اين واقعيت هم انكار ناپذير است كه عامالن و سازندگان آينده. تر است آگاهي بيش

  .ي متمدن است، همين جوانان امروز خواهند بود هاي مهم يك جامعه كه از ركن و ادبيات، 
هاي بعد از خود  هاي رشد و ماندگاري را در نسل هها و بارق جرقه  هاي گذشته، نسل

اما آيا اكنون هم . يافتند ها نيز توان و انگيزه براي پرورش آفرينش خود مي ديدند و از همان مي
  چنين است؟

ها شاعر و  جامعه هر ساله شاهد حضور ده  هاي نشر، تر شدن امكان خاطر سهل به
كنند، اما با وجود اين  ي بازار مي ا از طريقي روانههاي خود ر ي جواني است كه نوشته نويسنده

هزاران متن، از اين صدها شاعر و نويسنده، كسي هم شانس ماندگاري در تاريخ ادبيات ايران 
نشيني با  هايي جدي يا در هم اند با در اختيار داشتن نشريه را دارد؟ كدام يك از اينان توانسته

ي الزم برخوردار گردند، كه انتظاري چنين  دانش و تجربه هاي گذشته، از قلمانشان در نسل  هم
  وجود داشته باشد ؟

اكنون كه . ي حاكم بر ايران نيست فريب خودكامه گمان مشكل تنها از جانب نظام مردم بي
تعهد نويسنده   تر در درون ايران وجود ندارد، ي به براي آينده  هاي انساني و سازنده انتشار انديشه

اي متعهد است كه  هر روشنفكر فرهيخته. تر است تر و حياتي بيرون از ايران ژرف ي و خواننده
هاي  جويندگان معرفت و كساني كه از سنت و قدرت گريزانند، چشمه ويِژه به مردم، به به

  .نوشيدن بدهد
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كجا ست؟ چه كسي متعهد است  ي ايراني،  منبع دريافت و شناخت نويسنده و خواننده
هاي شناخت را در اختيار سازندگان فردا بگذارد؟  تر در ايران، امكان اي به هبراي ساختن آيند

هاي  تر از كتاب هاي اكنوني بسيار مهم هاي جدي در حادثه كتمان ناپذير است كه نقش نشريه
هاي درك و شناخت عميق  توان محفل سختي مي گشا به هاي راه بدون وجود جنگ. جدي است

  .2ترش دادهاي جدي را رشد و گس كتاب
حصر و  ي بي كنيم كه آزادي بيان و انديشه ما تبعديان و مهاجران در روزگاري زندگي مي

انديشد بيان يا منتشر  كند يا مي دهد كه هر چه حس مي هر فرد مي استثنا، اين فرصت را به
هاي  اما آيا اين وضعيت مطلوب، كه از سويي همراه است با برآورده شدن خواست. كند

هاي ذهني و عيني عمل نوشتن كه در نفس  ان، از سوي ديگر همراه است با ارزشنويسندگ
اي مسؤليت فرهنگي و ادبي، پاسخ اين  خود خواسته يا ناخواسته، عجين شده است با گونه

  دهد؟  آزادي را مي
هاي  شد و هر گروهي خواست هايي كه در ايران صدها نشريه منتشر مي دور نيست سال

و تك  هاي دوهزار و پانصد ساله جشنحتا بعد از . كرد ها دنبال مي چند از آن خود را در يك يا
رسيدن اجبار بازخريد شدند و براي  ها به تمام نشريه فرمان ملوكانهحزبي شدن ايران كه به 

ها و  نامه شد، باز گاه ي مهار شده منتشر مي تنها چند روزنامه و مجله ، هاي تمدن دروازه به
يافتند كه مخاطب خاص داشتند يا نامستقيم راه را براي شناخت  يي انتشار ميها نامه ويِژه

. تر فرهنگ و ادبيات و هنر شدند براي شناخت به مي محمليدادند و  درست و نادرست نشان مي
ي سي و  هاي دهه بيان ديگر، باليدن نويسندگان نسل سوم ايران حاصل حضور آن نشريه به

چنان كه همين حضور فعال و . ها بود ردانندگان نسل دوم آنچهل و تالش نويسندگان و گ
  . عنوان اثر ادبي، وارد بازار كتاب شود به مشقي سياهداد هر  ضمني نيز، اجازه نمي

هايي را پيرامون  در واقع ناشران نيز، در پرتو فضاي سالم دور از تيغ سانسور سياسي، ارزش
كلي نابود نشده  ها، اگر به ي آن ارزش اما همهاكنون . كردند ي فعاليت خود دنبال مي حوزه

  .روند كه امكان فوران آن در آينده بسيار كم است سويي مي فرودند و به باشند، رو به
ي اصلي هر  زبان شفاف و پالوده كه الزمه با وجود سدهاي سانسور در گذشته، رسيدن به

هاي  مكان انتقال بيان و تأويلها و ساختارهاي شكيلي كه ا متني است، تسلط يافتن بر صورت
ي زماني ميان  رو، اگر چه فاصله از همين. اي يافته بود هاي ويژه گرداند، جلوه ژرف را ممكن مي

صادق هدايت و بهرام صادقي، نيما يوشيج و هوشنگ چالنگي، احمد كسروي و مهرداد بهار، 
ها رشد  انديشه و ساختار متن علي آخوندزاده و فريدون آدميت زياد نبود، اما كيفيت زبان، فتح

دليل وضعيت آن زمان، در ترجمه نقش مهمي  ويِژه به اين امر به. بسيار قابل توجهي كرده بود
هيچ وجه قابل قياس با  ي سي خورشيدي به ي دهه هاي منتشر شده تفاوت زبان متن. ايفا كرد

هاي آن انكارناپذير  شكه ارز آوردها،  اين دست. ي پنجاه نيست ي دهه هاي ترجمه شده متن
دست آمده است؟ آيا هر شاعر يا نويسنده يا منتقد يا پژِوهشگر يا مترجم  گونه به است چه

جز انتشار اثر  آرمانيگونه  ارزشي كه در آن هيچ تنهايي و در خلوت خود يا در يك بازار بي به
كدام دوره و در كجاي يابد؟ در  اش مي امكاني براي بهبودي اثر خود و رشد بينش  وجود ندارد،
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جهان، كسي توانسته است بدون داد و ستدهاي فرهنگي بالنده اثري ارزشمند و ماندگار 
از آن  نقل قولفرهنگ و ادبيات بيگانه يا با  آويزي به بيافريند يا ارزش و اعتبار خود را با دست

است؟ چرا حركت  هاي نسل گذشته با نسل امروز بسيار ي كيفي متن دست بياورد؟ چرا فاصله به
  هاي امروز گم شده است؟ آوردهاي تاريخي در متن زمان و دست
در قلمروهاي فرهنگ، ادبيات، هنر،   ها نويس ي فارسي هاي منتشر شده تر متن در بيش

ها و  از قلمرو شاعران و داستانويس. شود هاي زيادي ديده مي ضعف ... فلسفه، جامعه، سياست و 
توانند نقش  هاي پژوهشگران و منتقدان كه مي تر متن در بيش  بگذريم،ها كه  نويس نامه نمايش

نه تنها   ها داشته باشند، گيري ذهنيت آفرينشگران و ساختار آفرينش متن بسيار مهمي در شكل
هاي  روبه نيست كه دقت خواننده با نوگرايي فكري و ساختارهايي برآمده از فرهنگ ايراني روبه

نويس آگاه  تر نويسندگان فارسي بيان ديگر، بيش به. شود ي هم ديده نميي نويسندگان غرب ويِژه
. ي غربي بستر مدرنيته اند به را منتقل كرده اديبان ايرانيي  هاي غربي، سنت ديرينه متن به
ي فارسي، نويسنده، اعم از اين كه در چه  هاي صد سال گذشته تر متن اين معنا كه در بيش به

جاي هر گونه تحليل و بررسي و  راي اثبات و پذيراندن نظر خود، بهنويسد، ب اي مي زمينه
در واقع، بنا بر همين سنت، . آورد مي نقل قولهاي ويِژه، مدام  يك نتيجه با استدالل رسيدن به

ها، مدام نظر يك  علت و معلول  جاي رسيدن به به  ِ ما هم،  بسياري از نويسندگان حاال غربي
در گذشته نقل بيت بود و امروز . كنند ي خود مي ربي را چاشنيِ نوشتهي غ ي شناخته شده چهره

ها و بنيادهاي  استدالل ي متن، مسلح به دانند ممكن است خواننده گويي اينان نمي. نقل نظر
  .ي متن را بپذيرد زعم آن، نظر نويسنده فكري صاحب نقل قول نباشد يا به

اين كه چرا با اين . برسم جنگ زماننتشار ا چراييِ خواهم به ها مي چيني با اين مقدمه
با توجه   سامان پخش نشريه و پراكندگي و گاه از هم گسيختگي ايرانيان، وضعيت بسيار نابه

 جنگ زمان، بر آنند تا و ناشر سردبير و همكارانهم  هاي سنگين انتشار و پست، باز هزينه به
اي را  هاي ويِژه ها ارزش ش و انتشار متنكنند در انتخاب، ويراي را منتشر كنند و چرا تالش مي

بگيرند و از اين حضور در يك را هاي فرهنگي  در نظر بگيرند و تا حد توان خود جلو اين پلشتي
  ند؟ي بسته فراتر برو دايره

ساماني  ام، بي رو بوده ترين مشكلي كه براي فراهم كردن همين دو شماره با آن روبه مهم
نه زبان اثر نشاني از نويسنده دارد و نه . ها است هدفي نويسندگان آن ها و بي تر متن زبان بيش
ها  نه خاستگاه نويسنده در آن. مقاله يا داستان نوشته شده است بدون هيچ ويِژگي. محتواي اثر

اي  كم با انگيزه اين واقعيت كه هر متني با يك چرايي يا دست. روشن است و نه خاستگاه اثر
ارسال  جنگ زمانهايي كه براي  ناپذير است، اما واقعيت بسياري از متنانكار  گيرد،  شكل مي

حاكي از آن است كه نويسندگان   توان خواند، ها مي ها يا سايت چه در نشريه شده است يا آن
خاطر ارضاي  گويي متن نوشته شده، تنها به. ي خود هستند ها خود نيز ناآگاه از كيفيت نوشته آن

ترين آن، مسؤليت ايجاد  ه است و نه هيچ مسؤليت ديگري كه كمعمل نوشتن صورت گرفت
گان  آيا اين كافي است؟ اگر قرار باشد همه. ي آن است ي سازنده ميان متن و خواننده رابطه

گونه ممكن است روزي روزگاري متن ماندگاري از ايرانيان باقي بماند؟  اين سو سوق يابند چه به
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تر شدن اثر  دانش يا جوان بتواند راهي براي به تجربه، كم ماي ك گونه ممكن است نويسنده چه
رفت كه بيش از پنجاه  بوف كورهاي رمان  گونه ممكن است فراتر از ارزش خود بيابد؟ چه

شناسي در شعر رسيد كه آرمان نيما يوشيج بود؟  آن هستي گذرد يا به سال از آفرينش آن مي
گونه ممكن است  فرهنگ آن رشد كند؟ چهاي بدون پالودگي  گونه ممكن است جامعه چه

  فرهنگي بالنده برسد؟ هاي گوناگون به گاني در زمينه اي بدون داشتن نخبه جامعه
ها يا هر گونه  ها يا وبالگ هاي ديگر يا سايت معناي اين سخن اين نيست كه نشريه

تنوع  اش را از آوردهاي فرهنگي اي دست هر جامعه. معنا و نامفيد است تالش ديگري بي
آورد و در پرتو يك چنين فرهنگي است  دست مي هاي گوناگون به ها و سليقه ها، انديشه ديدگاه

ي  اقتصادي و سياسي جامه  اجتماعي،  هاي انساني، حق  شود، كه آزادي در جامعه نهادينه مي
هاي حقيقي و صوري خود را بيان  يابند و ارزش ها جلوه مي ي رنگ پوشند و همه عمل مي

خواهند  در اين است كه مي جنگ زماني تالش گردانندگان  رو نيز همه از همين. كنند مي
ي ادبي، هنري و فرهنگي ويژه را پر كنند و نه اين كه كار و ارزش  جاي خالي يك نشريه 

كند  هايي را دنبال مي اي باشد كه ويژگي نامه صلقرار است ف جنگ زمان. ديگران را انكار
چرا كه هم تجربه و هم دانش نشان . طيفي از نويسندگان و خوانندگان بهها  براي رساندن آن

هاي رفيع فرهنگي ممكن نيست و بدون وجود  قله دست يافتن به دهد بدون چنين امكاني،  مي
پلي ميان نويسندگان و خوانندگان جدي اكنوني، نويسندگان و خوانندگان جدي فردايي، 

  .نخواهند بود
ي  گيري مصرانه تنها با همكاري جدي نويسندگان و پي مانجنگ زبديهي است   پس،

جايي برسد كه هم براي  تواند به تر به اين فراز برسد؛ مي تر و سهل تواند سريع خوانندگان مي
ي اثر؛ معيارهايي كه بيرون از  وجود آورده باشد و هم براي خواننده ي اثر معياري به نويسنده
  :هاي شناخته شده نيستند تعريف
تأويل و   در پس هر متني نيز،. ويژه هر اثر ادبي است ترين عنصر هر متن و به بان، مهمز

آورد  يك دست تفسيرهايي نهفته است كه خواننده با شناخت آن، جدا از لذت خواندنش، به
. رسد يك چالش مي يك آگاهي و نهايت به يك حس بديع، به به  يك نگاه تازه، به  جديد،

هنوز   ،جنگ زماني در  هاي منتشر شده شود تا آن زماني كه متن يتالش م  بنابراين،
  .ها باشند كم داراي يكي از آن دست  هاي مهم ساختاري نيستند، ي اين ويژگي برخوردار از همه

ها، آشنا و  نويسندگان اين يادداشت. هاي بسياري دريافت كردم سخن آخر اين كه يادداشت
اند و از آن سه نفر، تنها يك تن  ها را يادآوري كرده نها حسنت ، ديگرانجز سه نفر ناآشنا، به

 پژواكرا در بخش هاي الزم  پاسختوضيح و . برشمرده است - درست يا نادرست –ها را  ضعف 
  .ام شماره داده سپاس و درخواستبا عنوان همين 

هايي  ن، تارنماها، راديوها و تلويزيوو همكاران جا، از ياري نويسندگان الزم است همين
خاطر  به... و  صداي آمريكا، زمانه شهرگان،، ها كولي، كتاب شعر، اثر ،عصرنوچون 
  . سپاسگزاري كنم جنگ زمانو خبر انتشار  معرفي
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 جنگي  قصد هم ندارم در هر شماره. نوشتن اين يادداشت بشوم كردم ناگزير به تصور نمي
ي تالشمان در  ياري هم، همه كه بهاميد . داشته باشم خواني پيشيادداشتي با عنوان  زمان
يابي وضعيت موجود باشد و بتوان فرهنگ ايران را از سياهي ظلمتي كه بر آن افتاده  سامان

  .كند، رهايي داد است و دارد تار و پودش را از درون و برون متالشي مي
  :ي غربي ي ادبي در بستر مدرنيته ينهرنوشت سنت دي پي

  .ها ياد كردم ها و جنگ نامه ها و فصل نامه از چنين ماه 1388، بهار 1 جنگ زمانخواني  در پيش - 1
هاي دروني  ها و ارزش اند كمكي در اين راستا باشند كه دشمن زيبايي ها نه تنها نتواسته سايت و وبالك -2

  .قدر كافي نوشتم ي اين مصيبت به در باره 1ي  در شماره. اند ويِژه ادبيات شده فرهنگ و به
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  وان مهجوركي: طرح



 

  نسيم خاكسار
  پيش از رسيدن به آموي

  تاريخ بيهقيروايت آلتونتاش، امير خوارزم، در 
  
  

  درآمد
ترين  گونگي زندگي و مرگ او از مهم هو چ تاريخ بيهقيروايت آلتونتاش خوارزمشاه در 

، ي كه در اين كتاب آمدههاي هها و حادث الي نام ههاي تاريخي است كه الب هاي شخصيت روايت
همان بار اولي كه اين امير  ،خواندم مي تاريخ بيهقيگاه كه  من آن. ديده آمده است تر به كم

. ور پيدا كرد، متوجه شخصيت استثنايي او شدمسالخورده در آغاز اين كتاب در مجلس شاه حض
ه مغضوب سلطان مسعود داد و از حاجب بزرگ علي قريب ك خود جرأت مي سردار پيري كه به

اي ديگر در  مسعود در ظاهر نيوشاي او بود ولي در باطن انديشه. كرد نيكي ياد مي به شده بود،
ن آتر با كار و كردار اين امير پير، بر سر  هاي بعد و بعدتر با آشنا شدن بيش صفحه. سر داشت
ي روشن او در اين كتاب رفته است كنارهم پيوند زنم، تا نماي چه از كار و كردار شدم هرآن

   .واره باز كنم براي زندگي و مرگ او و نيز فصلي داستان. او بدهم ي چهره به
رفتاري از خويشكاري  كهناي است  براي من شخصيت او و كار و كردارش نمونه

  .اند هاي كه در تاريخ ميهن ما پديد آمد هاي برجسته شخصيت
ونتاشيان، آلت پيش از. دادند اميران واليت خوارزم مي نامي است كه به خوارزمشاهيان

و مركز حكومتشان هم  ؛كردند داري مي جا را واليت مون با همين نام آنيا خاندان مأمونيان مأ
بزرگي بود كه شهرهاي زيادي چون  ي خوارزم آن زمان منطقه. بودن شهر گرگانج يا جرجانيه

جيحون را در  احل رود سيحون وهاي دور س هاحيو ختالن و قباديان و شهر نسا و نترمذ 
ي افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان جفرافياي ي د در نقشهشهرهايي كه اكنون باي. گرفت رميب

فول ابعد از . مون در آغاز از پيروان و فرمانبران سامانيان بودندخاندان مأ .جستجوشان كرد
 محمود ي آخر، زير سلطه استقاللكي داشتند و يكي مانده بهاي كوتاه  قدرت سامانيان براي دوره

زني داشت و از او  كه خواهر محمود را بهمون امير خوارزم لعباس بن مأابوا. غزنوي درآمدند
امير محمود را "كرد، بر سر آن بود كه از رعب و دوستي كه با محمود غزنوي داشت  پيروي مي

زرگ البتگين بخاري سر سركردگي حاجب ب بهكه سركردگان نظامي منطقه  "كندخطبه 
ست و از هزار اسب محمود را نزديك ما طاعت ني"و بانگ برآوردند كه  شورش برداشتند به

باال گرفت و وقتي شورش در خوارزم عليه ابوالعباس خوارزمشاه . "خون شسته برگشتند دست به
خونخواهي او، به خوارزم لشكر كشيد و بعد از فتح  شد، سلطان محمود بهكشته شدن او  منجر به

را كه غالمي ترك بود و پيش از آن  آلتونتاشي سران شورشي،  هقتل رسانيدن هم جا و به آن
امير  د،ساالري و بزرگ حاجبي رسيده بو ر او بهدر دستگاه پدرش رشد كرده و بعد در لشك

اي ديگر از خوارزمشاهيان در  از آن پس سلسله ،با اميري آلتونتاش در آن منطقه. خوارزم كرد
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 ،ورش پسرش هارون عليه امير مسعود و سپس مرگ اوآن واليت پديد آمد كه با مرگ او و ش
  .رود زوال مي رو بهاين سلسله هم 

نخستين ديدار ما با آلتونتاش خوارزمشاه هنگامي است  كه امير  تاريخ بيهقي در
نظم دادن اش به اصفهان و ري، به هرات بازگشته و در كار  كشيراه لشكر ي مسعود از نيمه

سلطان  رتي كه در كودتاي حاجب بزرگ علي، وصي پدرشقد. اش است قدرت سلطاني به
سيماي . تخت نشاندن برادرش امير محمد، كوتاه مدت از كف او ربوده شده بود محمود در به

خود متكي كه  بهجو و  طلب، انتقام آغاز كتاب سيماي جواني است قدرت امير مسعود در همان
 او در خواندن بزرگان قوم به هرات،. دهد يتر بها م پدرش كم ي سخن بزرگان و دبيران دوره به

اي در سر دارد تا  هم خواهان استواري بيعت و تجديد پيمان و وفاداري از آنان است و هم نقشه
يا  داري برادرش امير محمد به او پيوسته بودند كوتاه سلطان ي آناني را كه در دوره ي همه
آلتونتاش . يست كند و مسعوديان را بركشدن سر بهيك  يك به، "محموديانند"بيهقي  ي گفته به

. كه از اين تهمت بركنار بوده، يكي از آنان است پير، كه جاي پدر سلطان مسعود است، با اين
ت از استبداد شاهي در ايران كه با ترس از سرنگوني درآميخته است، در اين ترس، تفاوت دوس

 .شناسدانديشه نميدشمن، پير دانا از برناي بي
  

  گري بيهقي  روايت شيوه
هجري، سال  142گيرد؛ از  اي را دربرمي ساله زمان سه تاريخ بيهقيدر  روايت آلتونتاش

  . جنگ رخ مي دهد ي هجري كه مرگش در صحنه 423ورودش به هرات، تا 
با اين . دبر اي خطي پيش نمي گونه بهاش را از زندگي اين امير،  گري روايت ي بيهقي شيوه

ويمي را در شرح اين روايت نگه داشته ولي با ايجاد فاصله در طي روايت، نگاري تق گاهكه 
را  ي كه خبر آنعقب انداختن توضيح مفصل ماجراهاي ي ميان آن و نيزهاي آوردن داستان

روايتش حجم بخشيده و هم  ، هم بهآورده است هايش  كوتاهي در آغاز برخي از پاره روايت به
گونه نقل كردن داستان در داستان در  فرض كه بيهقي براي اين اين. را چند اليه كرده است آن

نبايد دور از  بهره برده است هزار افسانيا  هزار و يك شبهاي  نوشتن تاريخ، ازداستان
دهد  آورده كه نشان مي اي  ها نكته او در كتابش بدون نام بردن از اين داستان. ذهن باشد

در بسياري از او . 1بين مردم رواج داشته است بهزار و يكشهايي از نوع  خواندن داستان
جزء و مستقيم توصيف  هايي را كه الزم ديده، جزء به از نگاه شاهدي از نزديك، صحنه هاردمو

اي كه از  نويسي با تجربه، در نامه رمان ي گونه بهبيهقي در همان فصل اول كتاب، . كرده است
ش را ا اصلي هاي آورده است، شخصيت سوي حشم بگيناباد در زندان كردن امير محمد 

از گاه براي نشان دادن شخصيت اين پادشاه و فضاي پيرامون او،  آن. كند خواننده معرفي مي به
فروكوفتن حاجب علي قريب و  ي ترين حادثه در تاريخ سلطنت مسعود، يعني از صحنه مركزي

ز بازداشت و در بند شدن اه ك در همين مجلس بارعام، پيش از آن. كند ميبرادرش، آغاز روايت 
حاجب و سلطان مسعود رد و  منگيتراك حاجب علي قريب در صفه با خبر شويم، دو جمله بين

  .نظير است خود از نظرمعاني پنهان در آن بي جاي شود كه در بدل مي
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شد و خداوند دستوري دهد كه بنده علي امروز نزديك بنده با": منگيتراك رو به سلطان
اده كه بنده مثال د )ادر و ياران حاجب علي قريب هستندمنظور بر(اند،  كه با وي ديگر بندگان

  ".است شوربايي ساختن
اگر چيزي حاجت باشد خدمتكاران ما را . سخت صواب آمد": گفت) رويي تازه به( سلطان
  ".ببايد ساخت
  ".نشاط برفت ك زمين بوسه داد و بهمنگيترا

و اين شوربا . ها همه، فريب است شن بود كه اينبراي حاجب علي قريب اما از پيش رو
  .برادرش هرات و چه حاجبي دادن به چه خواندن او به. ي ديگر داردمعناي

نويسد كه از حاجب علي قريب شنيده بود  ر قولي از استادش بونصر مشكان ميو بيهقي د
ست كه سلطان كه چندان ا بدان": يكي از نزديكانش گفته بود به هرات به كه پيش از آمدنش

افراط و  هاي به و مخاطبه هاي نيكو اين نامه. مسعود چشم بر من افگند، بيش شما مرا نبينيد
شيده خط خويش فصل نبشتن و برادرم را حاجبي دادن همه فريب است و بر چون من مرد پو به

  ".دام رسم ي ميانه نشود، و همه دانه است تا به
ي روي شخصيت آلتونتاش و هاي كندن روشنيبارعام، با اف ي بيهقي در همين صحنه

مل با تأتواند  كند كه خواننده مي  ي چنان داستاني ايجاد ميفضايهاي مسعود،  كاري پنهان
عاقبت كار حاجب علي قريب، آلتونتاش و ساالراني ديگر نظير ساالر غازي و اريارق  تر بر بيش
  . يا معماي سقوط مسعود برسد گاه گره به

ويژه در روايتي كه پاره پاره در كتابش از آلتونتاش  هايش، به روايتاو براي بيان 
و  يكي شكل نامه و ديگري شكل نقل قول؛. كند از دو نوع شكل يا فرم استفاده مي ،نويسد مي
د كه تنها در رمان امكان بر ني واقعيت با چنان استادي بهره ميها براي بازآفري دو آن هر از

توان اشاره كرد  ميپايان زندگي آلتونتاش و جنگ او با علي تگين  بهبراي نمونه . استخلق آن 
گري، سبب شده كه متن  نويسي يا روايت گونه تاريخ اين. اميرك آمده است ي كه در نامه

بلندكردن و  تقدير آسماني در جا نويسنده در آن از باور خود به كه جا به با اين تاريخ بيهقي
  .زميني پيش برود تمامي مسيري بهند، در ك ها حكايت مي فروافكندن آدم

  
  بازآفريني

نوشتن  كارش را نخست فراهم كرده و بعد دست به هاي ركها و مددبيهقي سنكه  از اين گفتن
هاي  او خود در اين كتاب بارها با آوردن حرفي ميان روايت. باشد اي حرف تازهنبايد زده است 

جا از  ه بهيد ُطرفه اين باشد كه او با استفادشا. 2گوناگون به اين موضوع اشاره كرده است
نويسي كه  نگري و داستا اي از روايت ويژه ي ي كه در اختيار داشته و با بكارگيري شيوههاي عمنب

امروزه هم در جريان است، كوشيده با عقب انداختن روايت يك نقل و ايجاد كشش و اضطراب 
ي كه هاي نو بازآفريني كرده و نيز با كمك نقلتاريخي را از  هاي هادثحهمين تعليق،  ناشي از

حشم "اي كه از  براي نمونه ميان نامه. ها فضا را مستقيم توصيف كند تر وقت شنيده است، بيش
گونگي پيوستن نيروها در  هآورد و در آن از چ همان آغاز كتاب مي به امير مسعود در "بگيناباد
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 ي باره رشته كوهتيز سخن رفته است، يك غزنين به او و محبوس شدن امير محمد در قلعه
كند و چون شاهدي كه كنار حاجب علي قريب بوده است، توصيفي مستقيم  قطع ميسخن را 

اضطراب و در ضمن وفاداري او به مسعود نماياني بيشتري  آورد در بيان حال و روز او، تا به مي
  :ببخشد
درگاه، دي و اعيان و محتشمان صحرا آمدي و بايستا و هرروز حاجب علي برنشستي و به"

جمله بيامدندي و سواره بايستادندي و تا چاشتگاه فراخ حديث  خداوندان شمشير و قلم، به
نامه و  گر جانبي را خللي افتاده بودي بهكردندي و اگر از جانبي خبري تازه گشتي بازگفتندي و ا

زي دو سه امير محمد رو" :كهآورد  يا همين جا از قول عبدالرحمن قوال مي» سواره بايستاندي
  ".بخوردي قوم را بازگردانيدي ، چون نان ميبود چون متحيري و غمناكي مي

از ديدار او با مسعود در هرات  همان سه سال زندگي آلتونتاش، پرداختن بهبيهقي هنگام 
مسعود را نيز در  ي عمل نابخردانهو هايي از رفتار  تا مرگ او در جنگ با علي تگين، جنبه

اي  صورتي تكويني و مكاشفه به اريارق و غازي فروگرفتن سرداران جنگي وفادار به او نظير
مردم بينواي  خراج بستن به ي ي او و فاجعه وضع بد خزانه بهو پيش از پرداختن . كند دنبال مي

 بخشيده، از جمله اطرافيان هايي كه امير محمد به هاي او در پس گرفتن صله ي تدبير از بي آمل،
و از همه . گنجاند ها را بين روايت اصلي مي سازد و آن ي ميهاي به بونصر مشكان، پاره روايت

قتل رساندن  براي بهريزي سهل بن زوزني  اي كه با برنامه تر در شرح آخرين توطئه مهم
آورد كه خيلي  و هر چهار روايت را وقتي مي. آورد آلتونتاش انجام گرفته است، چهار روايت مي

و روايت چهارم را وقتي . كوتاهي خبر فرمان يافتن آلتونتاش را داده است بهتر از آن،  پيش
و من ". دهد قتل رسيدن امير مسعود نيز خبر مي به آن از ي آورد كه خيلي كوتاه در مقدمه مي
، حاجب احمد خواجه(تر از خواجه احمد عبدالصمد  تحقيق بوالفضلم كشتن قائد ملنجوق را بهكه 

) فرزند امير مسعود( شنودم در آن سال كه امير مودود) وزير خوارزمشاه بود در آن وقت بزرگ و
تخت ملك  بازخواست و به غزنين رفت و به)  امير مسعود( امير شهيد ي دنبور رسيد و كينهبه 

روزگار  ي بنشست و خواجه احمد را وزارت داد، پس از وزارت خواجه احمد عبدالصمد اندك مايه
  ".گذشته شد، رحمته اهللابزيست و 

امضاي گشايد كه گويا امير مسعود همراه با  ي در متن مياي معناي اليه با اين كار بيهقي
دست غالمانش امضا كرده  فرمان قتل يا شهادت خود را نيز بهقتل رساندن آلتونتاش،  فرمان به

  . است
  

  خويشكاري آلتونتاش چون يك شخصيت تاريخي و داستاني
ي كه بيهقي در اين متن هاي مانندي غريب دارد با ديگر شخصيت همرفتار و منش  آلتونتاش در

او در صراحت بيان، يگانه است با حسنك وزير و حاجب علي قريب و در . تاريخي آورده است
او تا دم . ها هيچ شك و ترديدي در وجودش نيست نيز نظير آنو غزنوي  ي سلسله ش بهوفاداري

دم رها از بيم  يك ،جنگد خواه مسعود، علي تگين، مي شمن كينگاه كه با د مرگ هم آن
وجود خود  اين انديشه را بهاما هرگز . 3اي از جانب مسعود عليه خودش و خاندانش نيست توطئه
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و آگاهي بر اين امر در وجود . ها گذاشته است دهد كه از پيماني بگذرد كه با خاندان آن ميراه ن
دهد  ه احمد حسن وزير مسعود بعد از آن كه اين احتمال را مياو چندان آشكار است كه خواج

دست او رسيده باشد  قتل رساندن آلتونتاش ممكن است به اي بهپنهاني مسعود بر ي كه نامه
آلتونتاش فسادي (اما چنان دانم كه . دست آن دبير باشد هافتاده باشد كه آن ملطّفه ب": گويد مي

  ".ه خداوند را بر اين داشته باشندند است، داند كنكند كه ترك، پير و خردم) توليد
توانست با ارتشي كه در اختيار داشت  ميحاجب علي قريب نيز بعد از اختالفش با مسعود 

ي يها چنين انديشه هرگز بهراه سيستان و اهواز و كرمان در پيش بگيرد و با مسعود بجنگد، اما 
ا مسعود و ن آن بود عيب او را از درافتادن بزيرا نگرا. كرد تسليم نشد ذهنش خطور مي كه به

و گويند پادشاهي چون او عمر دراز ". سوب كنندخداوند او محمود من خاندان شاهي غزنوي، به
يافته و همه ملوك روي زمين را قهر كرده، تدبير خاندان خويش پيش از مرگ به ندانست كرد 

 تر ي موقوف كردن براي او خوشو را جاياز پيش رضا داده بود كه او  ".ها افتاد تا چنين حال
  ".است تا بدنامي اختيار كند

ساالرغازي نيز كه پيش از جنبيدن مسعود براي در بندكردنش از چنگ او گريخته است، 
ي رفته است كه جاي بهكه از جيحون گذشته است و  او با اين. دشمن او پناه ببرد حاضر نيست به

پذيرد در  جان نمي زيرا به. گردد ماند و برمي جا نمي در آندور از دسترس لشكريان مسعود است 
خطا ": گويد خودش مي و به. كند يي مياي بماند كه علي تگين دشمن مسعود فرمانروا منطقه

حمود را جا دشمني است دولت م كردم كه به زمين دشمنان آمدم، سخت بدنام شوم كه اين
سمت  گردد تا به باز ميو هنگامي كه  ".تر سوي خراسان بود رفتن صواب. چون علي تگين

امان  بهها  شود و بعد از زد و خوردي كوتاه با آن رو مي هخوارزم براند با لشكر سلطان مسعود روب
تسليمشان خورد و  فرستد، فريب مي و انگشتري كه عبدوس از سوي سلطان برايش مي

  .شود مي
و تعهد اند  با سلطان يا فرمانروا بستهعهد و پيماني كه  بهاين وفاداري پهلوانان و اميران 

 شاناز يك تصميم فردي را شكسته است، بايد چيزي فراتر وقتي او خود بارها آن به آن حتا
جور رفتار و خويشكاري نهادينه شده در روان جمعي  اي است از يك نمونه تر كهن و بيش. باشد

  .ها تبلور يافته است سرداران ايراني كه در وجود آن
اين است حال علي و روزگارش و ": نويسد حاجب علي مي ي بعد از ذكر واقعه بيهقي
  ".ل درين گيتي غدار فريفتكار بنددو احمق كسي باشد كه د. پايان آمد هقومش كه ب

  
  نشستن تير در زخمي كهنه: مرگ آلتونتاش

ه خوارزم، ير مسعود در سپاي اميرك بيهقي، بريد ام كه ماجراي مرگ آلتونتاش در نامه با اين
پريدگي استادش وقتي نامه را  كند با توصيف رنگ جزء آمده است، اما بيهقي سعي مي جزء به

 ،اميرك در توصيف مرگ او ي براي اولين بار خوانده است و نيز با استفاده از محتواي نامه
در جنگ با او . ميرد ي پهلوانان تراژدي مي گونه آلتونتاش به. تمامي داستاني ايجاد كند بهي فضاي

محل زخمي كهنه در پاي او اصابت  تير به. خورد زخم ميسمتش  علي تگين از پرتاب تيري به
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هاي قلعتي كه  سنگ"از  و آن زخم از اثر اصابت پرتاب سنگي بوده است بر پاي او. كرده است
آلتونتاش در همان حال و مجروح از تيري كه در زخمي كهنه در پاي او . "در هندوستان است

نشيند و جنگي را با  بر اسب ميشسته بود، پس از بيرون كشيدن تير از پايش و بستن زخم، ن
روشن و  ،هاي او احتمال شكست لشكريانش در آن برد كه بدون دالوري پيروزي پيش مي
افتد بر همان  از اسب ميكه كند از قضاء آمده  عزم جنگ ميروز بعد وقتي . مسلم بوده است

مرگ . ميردو از اثر همين زخم سه روز بعد مي  شكند؛ بار دستش مي اين جانب كه زخمي بود و
گذارند تا كسي نداند كه  بر پيل ميكنند و مهد او را آراسته و با شكوه  او را از سپاه پنهان مي
آن  از": داشت و گفتند و خادمي را بنشاندند كنار او تا او را نگاه مي". آلتونتاش مرده است

  .گردند گذرند و به خوارزم برمي و بدين شيوه از رود مي ".نشست تواند جراحت نمي
  قدر گرايي ذهنيت ايراني در ساختار داستان  آلتونتاش

جنگ  ي ي اميريش در خوارزم و مرگ او در صحنه بيهقي زندگي و مرگ آلتونتاش را، از لحظه
شود و  آموي آغاز مي گذارد كه از اي مي ي بسته اي ميالد و مرگ او را در دايره گونه يا به
با اشاره به اين موضوع مهم كه . شود ام، به آموي ختم مي چنان كه در پايان اين متن آورده هم

وضوح از دست تقدير و نيروي غيب در برافراشتن و به زمين كوفتن  بيهقي بارها در كتابش به
تفال و منجمان در تقدير و نيروي غيب و نقش  هايش به آدمي سخن رانده است و نيز باور آدم

 ي ي بسته ها، بايد گفت اين قدرگرايي در ذهن ايراني يا نقش خوردن اين دايره زندگي آن
حكمي ازلي، در داستان آلتونتاش چنان درهم تنيده شده كه ويژگي ساختاري به  سرنوشت ما به
  .آن داده است

سيدن مسعود و قدرت ر گونگي به بيهقي كه ساخت كارش را در اين كتاب آشكارا بر چه
زماني رفته  ي چه كه بر آلتونتاش در اين دوره ي از آنهايدسقوط او گذاشته است با آوردن سن

يابد  يمخواننده در ها، كند كه در توجه به آن خلق ميي پنهان در اين متن هاي اليه ،است
شان ا ساز ويراني سبب ،هاي استبدادي هاي اخالقي در ساختار قدرت گونه تباهي فضيليت هچ

چون علي قريبي را ! لعنت بر اين بدآموزان باد": گويد جا با اندوه مي آلتونتاش يك. شده است
شبورقان، خداي تبارك و و من نزديك بودم به . زي و اريارقكه چنو نبود برانداختند و چون غا

ه و گرفتم كه من برافتادم، واليتي بدين بزرگي كه سلطان دارد چون نگا. تعالي نگاه داشت
  ".خصمان توان داشت از

دارد همين بس كه  تاريخ بيهقيدر اهميتي كه خوارزم و شخصيت آلتونتاش در كتاب 
تخت نشستن  بهگفته شود بيهقي ماجراي آلتونتاش و خوارزم را نه فقط در كل روايتش از تاريخ 

برد كه  ان مينكته پايكند، بلكه كتابش را با اين  ر مسعود جا جا و با دقت دنبال ميو مرگ امي
خوارزم از دست  ،بر مسعود چند سالي بعد از مرگ آلتونتاش و عاصي شدن پسرش هارون

 "گيري"ي سعود پيش از آن در قلعهقلمروهاي زير نفوذ مسعود برگشت كه م برفت و زماني به
ان پيرو مسعود و فاتح از امير(روز آدينه ديگر روز شاه ملك " .دست غالمانش كشته شده بود به
منين  المؤنام امير هي بزرگ، و با سيار سوار و پياده ساخته و كوكبهمسجد جامع آمد با ب به) وارزمخ
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نام امير  آن روز كه به: اين بايد شنود ها بو عج. نام وي خطبه كردند سلطان مسعود و پس به و
  ۴".قلعه گيري بكشته بودند را به مدتي وي جا خطبه كردند پيش از آن به مسعود آن

تاريخ  450تا  63اين مقدمه اكنون داستان آلتونتاش را كه از ميان صفحه هاي   با
  .  ام با هم بخوانيم بيرون كشيده و در يك جا گرد آورده بيهقي

  
  آلتونتاش در بارعام سلطان مسعود

سلطان در باغ عدناني بر تخت نشسته بود و بار داده بود و آلتونتاش خوارزمشاه را نشانده بود بر 
و اعيان و محتشمان دولت نشسته  ،عمويش اميرعضدالدوله يوسف را برابر ت راست تخت،دس

و حاجب بزرگ علي قريب پيش آمد و سه جاي زمين بوسه داد و سلطان . و ايستاده بودند
و وي عقدي گوهر سخت . او را داد تا ببوسيد ،خواند و دست آورد و او را پيش تخت  دست بر
  .داري از جهت وي نثار كرد و هزار دينار سياهيش سلطان نهاد قيمتي پ

پس اشارات كرد سلطان او را دست چپ، منگيتراك حاجب، بازوي وي بگرفت و برابر 
  .خوارزمشاه آلتونتاش خوارزمشاه حاجب بزرگ زمين بوسه داد و بنشست و باز زمين بوسه داد

  ".مت و در هواي ما رنج بسيار ديديخوش آمدي و در خد": سلطان گفت
ست، اما چون بر لفظ عالي سخن بر ازندگاني خداوند دراز باد، همه تقصير بوده ": گفت

  ".جمله رفت بنده قوي دل و زنده گشتاين 
رسيد و شغل بسيار  خداوند دور دست افتاده بود و دير مي": آلتونتاش خوارزمشاه گفت

و ما بندگان را  .ته آمديدست آمده، آسان فروگذاش حال بودي واليتي بدان نامداري بهداشت، م
منظورعلي ( و بنده علي،. خدمت وي بود تا امروز كه سعادت آن بيافتيم همه هوش و دل به

چه صالح اندر آن بود  رنج بسيار كشيد تا خللي نيفتاد و بنده هرچند دور بود آن) قريب است
و خداوند جوان . كه چشم زخمي افتاد آن رويه گشت بي حمداله كارها يك هنبشت، امروز ب مي

است، و بر جاي پدر بنشست و مرادها حاصل گشت، روزگاري سخت دراز از جواني و ملك 
اند و نيز درخواهند رسيدن،  رسيده و هرچند بندگان شايسته بسيارند كه در. برخورداري باشد

ي عالي بيند، ايشان را نگاه خدمت سلطان محمود، اگر را ي جا پيري چند است فرسوده اين
و بنده، اين نه از بهر خود . ملك پيران باشند ي ته آيد و دشمن كام گردانيده نشود كه پيرايهداش

كند، هرچند  گويد كه پيداست بنده را مدت چند مانده است اما نصيحتي است كه مي  را مي
نصيحت بندگان حاجت آيد، و  ليكن تا زنده است شرط  كه او را بهتر از آن است  خداوند بزرگ

  ".آورد جاي مي هرا در گفتن چنين سخناني ب بندگي
رضا بشنويم و  ا را برابر سخن پدر است و آن، بهسخن خوارزمشاه، م": سلطان گفت
و كدام وقت بوده است كه او مصلحت جانب ما، نگاه نداشته . ي او را بپذيريم نصيحت مشفقانه

چه گفت و نبشت بر ما  از آنو هيچ چيز . چه در اين روزگار كرد بر همه روشن است و آن. است
  ".و به حق آن رسيده آيد. انده استپوشيده نم

  .خوارزمشاه بر پاي خاست و زمين بوسه داد و بازگشت هم از آن در، كه آمده بود
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سلطان مسعود، بعد از بيرون رفتن آلتونتاش، حاجب علي قريب را نيز كه قصد رفتن 
ال برادرش امير اش از او ح  چند از حاجبان تازهپس برابر تني دهد و س داشت، دستور نشستن مي

و بعد با اين قول كه او را بخشيده و شغل  پرسد كه به كوهتيز در حبس است ميمحمد را 
و هنوز حاجب علي قريب از جلو . دهد مرخص شدن مي ي بسيار براي او در نظر دارد به او اجازه

صفه بنشيند كه پيغامي ديگر براي او  فرستد كه به او بگويد در خان دور نشده، كسي را مي
  5.دارد

در صفه نشستن اين حاجبِ بزرگ پدرش همان، و ريختن غالمان و سربازان امير مسعود 
بودند، و با  برادرش كرده كه از آنِ بر سر او همان، تا قبا و كاله و  موزه از او جدا كنند، چنان

  .ندازندبند گران به حبس بي
شود، قوم محمودي يا محموديان  ين ترتيب ساخته ميا  به كار حاجب علي قريب كه

دارانش  ورزي آنان، عبدوس را كه از پرده سلطان نگران از انديشه. آيد حساب كار دستشان مي
علي تا اين غايت نه آن كرد "دهد كه  فرستد و پيغام مي سوي خوارزمشاه آلتونتاش مي هاست ب

آوردن برادرم  ست و اقتدا بدو نكرد؟ و او را بهارزمشاه ننگريچرا به خو. كه اندازه و پايگاه او بود
و اگر برادرم را . چكار بود؟ صبر بايست كرد تا ما هم آمديمي و وي يكي بودي از اوليا و حشم

سوگندان گران كه بخورد؟ و وي در  را بفروخت بهي چرا كرد؟ و خداي عز و جل چوفاي آورد بي
. ه آمد كه صالح نشاندن او بودمقرر گشت تا او را نشاندهمه ما را  دل خيانت داشت و آن

اه كه راي ما در باب او گ اند و نيكو بدارند تا آن ي بنشاندهو جاي. جان او آسيبي نخواهد بود به
  ".خوب شود

، تا وي را اين حال با خوارزمشاه از آن گفته آمد": گويد سپس خطاب به خوارزمشاه مي
  ".صورت ديگرگونه نبندد

صالح بندگان در آن است كه خداوندان فرمايند و ": دهد وارزمشاه آلتونتاش جواب ميو خ
نصيحت كرده بود از خوارزم، چه چه راي عالي بيند كه بتواند ديد؟ و بنده علي را بدان  آن
د، نيكو اما در ميانه كاري بزرگ شده بو. بايد كرد ها نمي پيغام كه آن مبالغت نامه و چه به به

  ".و قضا چنين بود. بنشنود
  :دهد خود از حاجب علي قريب، پيغام مي و هنوز پا برجا در دفاع

و حاسدان و . دست نيايد و چنو زود به. د و هم شهامت دارداو مردي است كه هم نام دار"
  ".باد ندهد كه چنو ديگر ندارد هگفتار بدگويان او را ب خداوند به دشمنان دارد، و خويشاوند است،

كار است  و علي مرا به. چنين كنم": فرستد د در پاسخ براي او پيغام ميسطان مسعو
  ".اند و دنداني بود كه بدو نموده هاي بزرگ را، و اين مالشي شغل

كه خوارزمشاه از مسعدي شنودم " :نويسد وقت مي آلتونتاش در آن ي بيهقي در بيان روحيه
ي نيارند كه جا هتمام نمود تا ب)  سعي(اما تجلدي . دست و پاي بمرد سخت نوميد گشت و به
 ".وي از جاي بشده است

  
  بيم و اضطراب آلتونتاش 

شان، آلتونتاش ا ادرش و شنيدن غارت شدن بار و بنهبعد از در بند شدن حاجب علي قريب و بر
مرور زندگي حاجب علي قريب و ديدن عاقبت او متوجه  بااو كه . برد سر مي هدر بيم و انديشه ب
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و مسموم هرات شده است پوشيده به بونصر مشكان كه دبير بزرگ دستگاه  فضاي دروغ
ه اين احوال چنين خواهد رفت، علي چه كرده  بود ك": دهد از محموديان بود پيغام مي مسعود و

گذاشت كه از روي كار بديدم اين قوم نوخاسته كه نخواهند  بايست با وي چنين رود؟ و من به
پيش آمده به او  خواهد كه در اين وضعيت ز او و بوالحسن عقيلي ميو ا ".پدريان يك تن بماند

تدبير آن سازند و " :تر است نويسد كه به هرچه زودتر هرات را ترك كند و ميكمك كنند كه 
  ".بينم ي نميو روشناي كارآرند تا من زودتر بازگردم كه آثار خير هلطايف الحيل ب

عمري را در بارگاه محمود سپري كرده است بونصر مشكان نيز كه از محموديان است و 
اگر زمان دست داد و سلطان مسعود از او مشورتي "فرستد كه  راي آلتونتاش پيغام ميدر پاسخ ب

دهد كه صالح  و هشدار مي. خواست، نخست حديث خوارزمشاه آغاز كنم تا بر مراد باز گردد
هيچ  ي مرخص شدن تو و بهوري خواست برادرنگ از او دست نيست در اين زمان آشوب، بي

و اگر با وي درين باب سخني . حال روي ندارد كه با وي از حديث رفتن فرونهند و بردارند
مراد وي آن است . يدآ ي پير شده است و از وي كاري نميست كه گويند وا گويند صواب آن

ن خداوند به بنشيند و فرزندي از آ)سلطان محمود(تربت امير ماضي هكه از لشكري توبه كند و ب
كه آن كاري . خوارزمشاهي رود تا فرزندان من بنده و هركه دارد پيش آن خداوند زاده بايستد

زودي  هچون برين جمله گويند در وي نپيچند و وي را ب" :كند و تاكيد مي ".است راست بنهاده
  .حشمت وي مضبوط نباشد جز به) جا قلمرو مرز  اين( چه دانند كه آن ثغر. بازگردانند

دل و  سخن خواجه بونصر مشكان قوي اين دو جواب خاصه به  خوارزمشاه آلتونتاش به
  .ساكن گشت و بيارميد و دم دركشيد

خانيان  هاي قره ي كه سلطان مسعود در آن زمان پيش رو داشت سركشيهاي از دشواري
دير باز در سو با برادران سلجوقي، از  اينان هم. رهبري قدر خان و برادرش علي تگين بود به

ويژه ساحل  خوارزم به دور هاي هاحين ان محمود نيز، چشم طمع داشتند بهسلط ي همان دوره
مسعود در همان آغاز . هايشان زارهاي نسا براي چراگاه سفالي رود جيحون و نيز به بلخ و علف
رنگ د تخت نشسته است، بي كه برادر در غياب او به كارش، وقتي به اصفهان بود و شنيده بود

: و براي او نوشت. خراسان را به علي تگين داد تا شورش را بخواباند ي  هاحيقول بخشي از ن
با ما مساعدت كند چنان ) جنگ با برادرش براي گرفتن تاج و تخت( كه اگر امير درين جنگ"

جي لشكر قوي ساخته، چون كارها نفس خويش حاضر آيد و يا پسري فرستد با فو كه خود به
  ".را با فرزندي از او  كند ردد واليتي سخت با نام كه برين جانب است آنمراد گ به

وقت نبود كه به امير مسعود هشدار دهد علي تگين  ناصحي آن": و بيهقي مي نويسد
  ".را در سر آرزوهاي ديگر است بدان ناحيت  كه به او داده شود باز نايستد و وي

گويد كه از او  د در باب خوارزمشاه و ميخواه پس وقتي امير مسعود از بونصر مشورت مي
خوبي  و غنيمت است و بايد از حد گذشته بنوازد و بهراستي ديده است و در اين روزگار وجود ا

هاي قدرخان و علي تگين تنها مرد ميدان آن نواحي،  داند كه در وقت سركشي بازگرداند، مي
كه مسعود وقتي به قدرخان نامه  ستا قلم همين بونصر و به. زمشاه پير استآلتونتاش خوار

كشاند و  ستايش از خوارزمشاه مي كند، سخن را به و شرح روزگار پدر و بعد از آن مينويسد  مي
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ها  در غيبت او قوم غزنين را نصيحت": گويد گزيند و مي براي او برميمقامي در خور ناصح 
وارزمشاه دوستي و مودت برقرار تا قدرخان بداند كه تا چه حد بين او و آلتونتاش خ ".كرده است

  .است
نه تنها او بلكه خواجه . خبر دارد اما هنوز بيمناك است ها ي اين كه از همه آلتونتاش با اين

اند كه مسعود  چون خبر شنيده. يند نيز بيمناكندبونصر و بوالحسن عقيلي كه از دوستداران او
همه بيم سلطان  اين. ن او را دارداش قصد فرو گرفت تني چند از مشاوران تازه ي دسيسه به

ش نباشد، كه ا مسعود از اطرافيان، اگر از ترس پنهان و ماندگار از دست دادن قدرت سلطاني
مصداق گفته پدرش او را  ز آلتونتاش ناشي از آن است كه بهش اا ترديد ناخوشايندي هست، بي

علم خويش گاهي سخن  توان از آناني شمرد كه نه به بر مراد سلطان بلكه بر سلطنت مي
  6.رانند مي

در باب آلتونتاش با خواجه بو نصر در ميان را هايش  بيم و انديشهگاه كه امير مسعود  آن
دهد كه آلتونتاش چاكري است مطيع و فرزندان و حشم و  بونصر به او هشدار مي ،گذارد مي

و آن ثغر جز . ان است، ثغر تركچاكران و پيرو بسيار دارد و از وي خطا نرفته است و خوارزم
  .حشمت وي مضبوط نباشد به

گوييد و من از وي خشنودم و سزاي  هم چنين است كه شما مي": گويد امير در پاسخ مي
زهره نباشد كه كس كه در باب وي سخن  محال گفت فرموديم، و  نيز پس ازين، كس را  آن

   ".ينيكوي سخن وي گويد جز به
س بوالحسن عقيلي را كه نديم سپ. يد كرد تا برودفرمايد كه خلعت وي راست با و مي

خواستم  من مي": گويد دهد سوي آلتونتاش و مي مي هاي نيكو خواند و پيغام اش بود مي خاصه
جا خلعت و دستوري دهيم تا  سوي خوارزم بازگردد اما  كه او را به بلخ برده آيد و پس آن

  ".ر باشد كه خللي افتدو در آن دياجا ديرتر بماند  انديشيديم كه مگر آن
در جواب اين پيغام را  دهد و خيزد و زمين بوسه مي شنود برمي آلتونتاش چون پيغام مي

ه تر آن بودي كه چون پير شده است از لشكري دست بكشيدي و ب بنده را خوش" :فرستد مي
ت اوند برين جمله اسغزنين رفتي و بر سر تربت  سلطان ماضي بنشستي، اما چون فرمان خد

  ".فرمانبردارم
كرده بودند بپوشانيدند، خلعتي رياب بفرمود تا خلعت او كه راست پا هديگر روز امير ب"

  ".ها فرمود روزگار سلطان محمود او را رسم بود و زيادت چه به سخت فاخر و  نيكو و برآن
و دستوري آلتونتاش خلعت پوشيده پيش رفت و امير وي را در برگرفت و بسيار بنواختش 

  ".اد كه روزي ديگر برودد
  

  گريز از دامگاه سلطاني
فتن گرفته بود مصمم آلتونتاش در همان شبي كه روزش از امير مسعود، خلعت و دستور ر

سردار مجرب و با هوشي . خبر، همراه غالمان و يارانش، از هرات عزيمت كند شود كه بي مي
عت خل  رسمجا  او را بكشاند و آنمثل او از همان نظر كوتاه سلطان كه تصميم داشت تا بلخ 
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پس . توانست ترديدهاي سلطان را در مورد خودش حدس بزند دادن به او را برگزار كند، مي
فردا شب كه . من دستوري يافتم برفتن سوي خوارزم": دهد  پوشيده به بونصر پيغام مي شبانه

اهم نشست كه قاعده كژ روم، نخوو منتظر استطالع راي ديگر تا ب. آگاه شوند ما رفته باشيم
يري ايستاده ، و وي سخن اند هريكي چون وز اين گروهي مردم كه گرد پادشاه درآمده. بينم مي

جا هيچ دليل خير  و من رفتم و ندانم كه حال شما چون خواهد شد كه اين.  شنود اينان مي
  ".شتيكه تا اين غايت دا چنان كار من داري هم ي تو كه بونصري بايد انديشه. نيست

كه آن . تو هم ممكن نخواهي بودن در شغل خويش" :دهد و به بونصر هم هشدار مي
  ".اما نگريم تا چه رود. ه ديگر شدنظام بگسست و كارها هم

و فرموده . پس چون يك پاس از شب بماند، آلتونتاش با خاصگان خود برنشست و برفت
  . جا نيارند كه او برفت هبود كه كوس نبايد زد تا ب

شب امير را بر آن آورده بودند كه ناچار آلتونتاش را فرو بايد گرفت و اين فرصت را  در
وازده فرسنگ گاه سلطاني دورشده بود و ده د اما تا خبر يافتند آلتونتاش از دام. ضايع نبايد كرد

 :بفرستادند و گفتند به او بگويد عبدوس را بر اثر وي. جانب واليت خود، خوارزم، برفته بود به
و چند كرامت كه نيافته است، و دستوري داده . چند مهم ديگر است كه ناگفته مانده است"

  ".ن را و برفت آن كارها مانده استبوديم رفت
آلتونتاش اما دانا . گردد يا نه و سلطان انديشمند بود كه با اين فرمان و پيغام و وعده بازمي

و . بنده را فرمان بود برفتن" :نين دادانه پاسخي چچون پيغام شنيد، خردمند. بود بر وضع
. توان كرد نامه راست مي ازگشتن، و مثالي كه مانده است بهفرمان عالي برفت و زشتي دارد ب به

 كه كجات و) وزير خوارزمشاه(و ديگر كه دوش نامه رسيده است از خواجه احمد عبدالصمد 
  ".ند، از غيبت من ناگاه خللي افتدجنب جقراق و خفچان مي

هنوز با وي سخني چند فريضه دارد يك دو فرسنگ با "و  عبدوس را به اين بهانه كه 
  ".گاه بازگردانيد خويشتن برد و آن

بدگماني  مسعود دم دادند به راند اطرافيان ها باز لشكرگاه باز رسيد و حال ون عبدوس بهچ
رد و بايد ابولحسن اند كه كارها نظم نگي امير مسعود كه پدريان يا محموديان همه ايستاده

سان آتش  يناتش بوده است و كسان ديگر را و به اعقيلي را فرو گرفت چون جانب آلتونت
خلوت و  بونصر بهكردند كه امير تدبير ديد در اين كار پيشامده با ا سلطان تيز مي ي كينه

  .مشورت بنشيند
با ش از نزديكان امير هاي درست آلتونتا بونصر در خلوتي كه با امير مسعود دارد، ازنگراني

بيند، خداوند  كارها بر قاعده راست نمي": كند نقل از او ذكر مي و اين گفته را به. گويد او مي
ت و هركسي بزرگ و نفيس است و نيست همتا، و حليم و كريم است، ليكن بس شنونده اس

و از . هند گذاشتو او را نخوا. اندازه و پايگاه خويش با وي سخن گويد زهره آن دارد كه نه به
روم و سخت  فرمان عالي مي و اينك به. ي و طاعت راست نيايدمن كه آلتونتاشم جز بندگ

ها  چه خواهد   ين دولت بزرگ چون بندگان و مشفقان، ندانم تا اين حالا غمناك و لرزانم بر
  ".شد
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سپس  گويد و سخن ميچه رفته است با بونصر  شنود از آن امير مسعود چون اين گفته مي
دهد كه پيغامي كتبي از جانب او به آلتونتاتش نوشته شود تا بدگماني او را رفع  راي بر اين مي

  . كند
كند بر بزرگي آلتونتاش و  كه تأكيد مي يكي آن. مسعود از چند جهت مهم است ي نامه

ي گاه بلند او نزد پدرش، سلطان محمود و بعد نظرهاي خيرخواهانه او در انتخاب او برا جاي
تواند داشته باشد براي حفاظت از قلمرو  تر، اهميتي كه وجود او مي جانشيني پدر و از همه مهم

نامد  مي مسعود در اين نامه او را حاجب فاضل و عم خود. زير نفوذ او در برابر خانان تركستان
گرداندن در باز كه از روزگار كودكي تا امروز بر او و خاندان او شفقت داشته است و از كار خود

ت و كند و بر نظر او كه خوارزم ثغري بزرگ اس خواهي مي اي پوزش گونه او توسط عبدوس به
نويسد بعد از  گذارد و مي باشد كه از دوري او دشمنان تأويلي ديگرگونه كنند، مهر تأييد مي

ي ما را"، "شد بازگشتن وقتي فرمان رفتن داشتزشت با" شنيدن پيغام او از جانب عبدوس كه
ي فاضل  او نظرخواهي مي كند از آوردن خواجه و از ".اجب را درين باب جزيل يافتيمح

  ".وزارت بدو داده آيد"قاسم احمد بن الحسن از كشمير تا ابوال
: نويسد خط خودش زير نامه مي ير مسعود خود بهكند ام وقتي بونصر نامه را تمام مي

اعتماد كند و دل قوي دارد كه دل ما  حاجب فاضل خوارزم شاه ادامه اهللا عزه برين نامه"
  ".واهللا المعين لقضا، حقوقيه. ستجانب وي ا هب

  
  امير مسعود  ي نامه پاسخ آلتونتاش به

درگاه عالي پس از اين هزار مهم  اما يقين بداند خويشتن را كه اگر به
تن خويش بيايم، نبايد خواند، كه البته  افتد و طمع آن باشد كه من به

  .نيايم
هاي امير مسعود شرحي  ها و درخواست بر هركدام از نظرها و نگراني ش ا تونتاش در نامهآل

توان  هاي منطقه دارد، مي اش در دشواري ي كه در نامها از تاكيد و توجه. نويسد روشن مي
 هاي درست رفتار با سران ايل ي ر سياسي و انتخاب شيوهه اندازه او در امودريافت كه تا چ

اش را با  او نامه. توجه برخوردار بوده استاز هوش و بصيرتي قابل ن و خوارزم خراسا اطراف
حكومت مسعود و غزنويان  همين خاناني كه دست آخر به. كند حديث خانان تركستان آغاز مي

  .دهند در تاريخ ايران پايان مي
در وقت آمدن به بلخ  ايض است با ايشان مكاتبت كردن بهحديث خانان تركستان از فر"

گاه بر اثر رسوالن فرستاد و عقد و عهد خواستن، كه معلوم  ضمان سالمت و سعادت، و آن
قوت و  بذل كرد تا قدرخان، خاني يافت بههاي عظيم  است كه امير ماضي چند رنج برد و مال

و امروز آن را ترتيب بايد كرد تا دوستي زيادت گردد، نه . مساعدت او و كار وي قرار گرفت
و علي تگين . و اغوايي نكنند. مجاملت در ميانه بماند  اما. حقيقت باشند ان دوستان بهكه ايش آن

حشمت امير  رش را، طغان خان از بالساغون، بهحقيقت، و مار دم كنده كه براد دشمن است به
با وي نيز عهدي و مقاربتي بايد، هرچند . و هرگز دشمن، دوست نشود. ماضي برانداخته است
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و چون كرده آمد نواحي بلخ و تخارستان و چغانيان و . ي نباشد ناچار كردني استبر آن اعتماد
و  فرصت ديد غارت ترمذ و قباديان و ختالن به مردم آگنده بايد كرد كه هركجا خالي يافت 

  ".كند و فروكوبد
چه  و اما حديث خواجه احمد، بنده را با چنين سخنان كاري نيست و بر طرفي است، آن"

بايد كرد، كه مردمان چنان دانند كه ميان من و آن مهتر  تر آيد، مي تر موافق را خوش راي عالي
امير : )آسيغتگين همان ساالر غازي است(و حديث آسيغتگين حاجب. نيست همتا، ناخوش است

كردن او را پسنديد از  پاي هجاي ارسالن، مردي ب هماضي چون ارسالن جاذب گذشته شد، ب
دانست، اگر شايسته شغلي بدان  ديد و مي ه داشت، و ديگران را ميكبسيار مردم شايسته 

گفتار مردمان مشغول  هب. و خداوند را خدمتي سخت نيكو كرده است. نامداري نبودي نفرمودي
بنده،  يي كه فرموده است به و چون خداوند در نامه. ايد داستنبايد بود و صالح ملك نگاه ب

مكاتبت صالحي باز نمايد يك نكته بگفت با اين  بنده به تاده  است و مثال داده دستوري دا
كه امير ماضي  - گفتار بنده و ديگر بندگان حاجت نيايد و خداوند را خود مقرر است، به - دمعتم

قوي و استوار پيش خداوند نهاد و برفت، اگر راي  مدت يافت و دولت و قاعده ملك سخت
نباشد كه قاعده را از آن بگرداند، كه قاعده همه  كس را زهره  و تمكين آن عالي بيند كه هيچ

  ".ش از اين نگويد و اين كفايت استو بنده بي. كارها بگردد
  .ها سخت خوش آمد نويسد كه امير مسعود را اين جواب بيهقي مي

، كند، و از سوي رسولش، مسعدي شتن اين نامه به مسعود بسنده نمينو اما آلتونتاش به
چنان بدگمان است به  گويد كه او هم فرستد براي بونصر و آشكارا مي گر ميپنهاني نيز پيامي دي

ود در باب من دشمنان كار خويش بكرده بودند و خداوند سلطان آن فرم": او و اطرافيانمسعود 
خيانت كه از بزرگي او سزيد، و من دانم كه تو اين دريافته باشي، من  بنده يگانه مخلص بي

درگاه عالي پس از اين هزار  هفتم، اما يقين بداند خويشتن را كه اگر بتر گشتم و ر ختي ساكنل
و لكن هرچند . تن خويش بيايم، نبايد خواند، كه البته نيايم مهم افتد و طمع آن باشد كه من به

لشكر بايد بفرستم و اگر بر طرفي خدمتي باشد و مرا فرموده آيد تا ساالر و  پيشرو باشم آن 
هاي  و مردم را دريغ ندارم، كه حال) مال و سرمايه(جان و تن و سوزيانسر برم و  هخدمت ب

حضرت بديدم و نيك بدانستم، نخواهند گذاشت آن قوم كه هيچ كار بر قاعده راست برود و يا 
  ".، تا اين حال را نيك دانسته آيدعيب از بدآموزان است. از خداوند هيچ عيب نيست. بماند

تدبيري ديگر ساختند در "د كه امير مسعود و اطرافيانش نويس بيهقي از قول بونصر مي
  ".و نرفت و بدگماني مرد زيادت شد برانداختن خوارزمشاه آلتونتاش سخت واهي و سست

  
  اي ديگر عليه آلتونتاش  توطئه

  و شروع شورش خوانين تركستان و تركان غز و جنگ با علي تگين
آن،   هاي وسيع يافتن به خراسان و چراگاه دستي ديگر براي ها ها و ايل خاني تركان غز و قره
اش،  دليل موقعيت مهم اقتصادي و اجتماعي فتح خراسان به. شمشير بودند هميشه دست به

زمان . پادشاهي ديگر در تاريخ ما نام ببخشد شاهي را از قدرت معزول كند و  بهتوانست پاد مي
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آن قلمرو بزرگ  هاي هاحين غزنه، به از اندك غفلتي سبكتكين، سيمجوريان و طغانيان بهسلطاني 
و در . خواندند نام خود مي گرفتند و خطبه به كردند و نيشابور و شهرهاي ديگر مي حمله مي

گاهي برخي . سلطان محمود، قدرخانيان از تركستان به آن سرزمين چشم طمع داشتند ي دوره
آمدند تا در  اين دو پادشاه درميها از سر ناچاري داوطلبانه در صف لشكريان  از سران اين ايل

گو با آلتونتاش و پس وقتي مسعود در گفت. اي نصيبشان شود پاداش اين خدمت، اميري ناحيه
دالوري و هوشياري آلتونتاش كه  در واقع اشاره دارد به "خوارزم ثغر تركستان است" گويد مي
. كستان ايستاده استن ترهاي احتمالي خانا همراهي با او چون دژي محكم برابر نافرماني در

 بيهقي، مسعود از همان آغاز حكومتش، سياست نادرستي با تركان پيش گرفت و ي گفته اما به
علي تگين كسي . بود به علي تگين] معتبر[اي با نام  بزرگ او قول بخشيدن ناحيه هاي از اشتباه

و . مار دم كنده بودبيهقي  ي گفته ا از محمود شكست خورده بود، و بهبود كه در تصرف بخار
ديگر سهو آن بود كه "و . اندازي كند تحدي بود تا از نو به خراسان دستمدام در پي م

كوه  شمشير به بلخان بودند و سلطان ماضي ايشان را به تركمانان را كه مسنه خراسان بخورده
  . ".انداخته بود استمالت كردند و بخواندند تا زيادت لشكر باشد

سلطان مسعود . جاها همراه است با نام آلتونتاش نام علي تگين بيشتر تاريخ بيهقيدر 
ياري  هايي كه براي او ميفرستد، همواره به و با آلتونتاش و چه در نامهر در گوي روو چه در گفت

صحبت از احتمال شورش علي و هرجا . و نيروي او براي حفاظت از ماورالنهر چشم اميد دارد
فوذ علي تگين بسيار زيرا قلمرو زير ن. آيد يش خوارزمشاه هم پيش مرود بحث آلتونتا تگين مي

  ".وي علي تگين را برنتوان انداخت حشمت كه بي" داند و مي. خوارزم ي ناحيه نزديك است به
رسد كه هيچ راهي جز جنگ با او  جايي مي ت كارهاي علي تگين با غزنويان بهدر نهاي

آرامد و  علي تگين نمي"رسيد كه  بخارا براي او خبر مينهاني از . پيش پاي مسعود وجود ندارد
اند و اگر قصد بلخ و تخارستان  و سلجوقيان با وي يكي شده. سازد خايد و لشكر مي ژاژ مي

 ".چيز بر دل او رنجي بزرگ است و از دو. نكند، باشد كه سوي ختالن و چغانيان و ترمذ آيد
كه امير مسعود او را اميد كرده بود  بود و ديگر اين كه امير ماضي با قدرخان ديدار كرده يكي آن
شود كه مسعود خلوتي سازد با وزيرش خواجه  همين خبرها باعث مي. واليتي دهد كه او را

ز پسر احمد حسن و بونصر مشكان، و پس از مشورت با آنان به اين نتيجه برسد كه نخست ا
گاه از آلتونتاش خوارزمشاه بخواهد  نيامد آن ياريشان بيايد و اگر او قدرخان، دامادش، بخواهد به

دوم   ي اگر درخواست از آلتونتاش در مرتبه. كه با لشكري قوي آماده مصاف با علي تگين شود
. آن وقت تيره بود بين مسعود و آلتونتاش در ي شود به اين دليل است كه رابطه گذاشته مي

نتاش اميران واليت از جمله آلتو ي مهنويسد كه وقتي درغزنين ه كوتاهي مي بيهقي نخست به
اي در  سهل زوزني توطئه هاي بو دسيسه بودند، بارديگر مسعود بهپيشواز او رفته  خوارزمشاه به

ي را سر آلتونتاش دربياورد كه بر سر دو وقتي پايش به بلخ برسد همان بالي سر پخته بود كه
  .ساالر ديگر سپاه، غازي و اريارق آورده بود
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شرح دادن مفصل  اي علي تگين، بيهقي بهچند صفحه بعد با باال گرفتن بلو و سپس در
  .پردازد آن توطئه مي

  
  هاي توطئه عليه جان آلتونتاش  روايت

و اين . روايت نخست كوتاه است. دهد ش از اين توطئه چهار روايت ميا بيهقي در كتاب تاريخ 
سمت خوارزم  زمشاه بعد از ديدار او بهو خوازر. همان وقتي است كه هنوز مسعود در غزنين است

  .رانده است
  

  روايت اول
چون به غزنين بودند، سهل زوزني در باب خوارزشاه آلتونتاش حيلتي ساخته بود و تضريبي 

كه آلتونتاش در سر آن شد و بوسهل را نيز  كرده بود و تطميعي نموده در مجلس امير چنان
جا جاي آن نيست،  تي در آن محنت بماند؛ و اينبدين سبب محنتي بزرگ افتاد در بلخ و مد

چون به بلخ رسيد اين پادشاه و چند شغل فريضه كه پيش داشت و پيش آمد و برگزاردند نبشته 
  .تمامي برانم كه بسيار نوادر و عجايب است اندر آن هگاه مقامه ب آن. آيد
  

  روايت دوم
خوارزمشاه آلتونتاش راست «بود كه بوسهل در سر سلطان نهاده "از خواجه ابونصر شنيدم كه 

) عبوس و ترشرو( چون برفت مترّبد) زيرا( بايست گرفت نيست، و او را به شبورقان فرو مي
و گردناني چون علي قريب و اريارق و غازي همه برافتادند، خوارزمشاه آلتونتاش مانده . رفت

جا  عتمدي از جهت خداوند آناست كه حشمت و آلت و لشكري دارد، اگر او را برانداخته آيد و م
  ".لشكر بسيار برافزايد ي رگ و خزانهنشانده آيد پادشاهي بز

  .جا لشكري و ساالري محتشم بايد تا اين كار بكند تدبير چيست؟ كه آن: امير گفت
خط خويش سوي قائد  خداوند به. ر اين كار پنهان مانداگ. سخت آسان است: بوسهل گفت

كه مهتر لشكر كجات است و ) از ساالران لشكري خوارزمشاه استقائد ملنجوق يكي (ملنجوق 
ي نويسد تا وي تدبير ا خون خوارزمشاه تشنه است ملطّفه باشد و به و به خوارزم ميحضرتي 

، پيداست كه خوارزمشاه و جا قريب سه هزار سوار حشم است و آن. كشتن و فرو گرفتن او كند
د اعتماد خط خداوند باش چون ملطفه بهو . انداخت حشم وي چند باشند، آسان وي را بر توان

  .كس از دبيران و جز آن بر آن واقف نگردد كنند و هيچ
  .سخت صواب است؛ عارض تويي، نام هريك نسخت كن: امير گفت

داران ببرد بر  ش ملطّفه نبشت و نام هريك از حشمخط خوي چنان كرد و سلطان به هم
و در بيداري و . پوشيده نماند و خوارزمشاه از دست بشودو بوسهل انديشه نكرد كه اين . محل

  .هشياري چنو نيست، بدين آساني او را برنتوان انداخت و عالمي بشورد
خط سلطان گسيل كردند، امير با عبدوس  چون اين ملطّفه به: خواجه بونصر استادم گفت

و  - ي بود بگفت عبدوس در مجلس شراب به ابوالفتح حاتمي كه صاحب سر و. آن سر بگفت
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باد  هو گفت كه بوسهل اين دولت بزرگ را ب - گي جاني بودمنانميان عبدوس و بوسهل دش
بوالفتح حاتمي ديگر روز خبري را كه از عبدوس شنيده بود به ابومحمد مسعدي . خواهد داد

را  مسعدي در وقت اين خبر. حكم دوستي و چيزي نيكو  بستد وكيل در خوارزمشاه بگفت، به
شرح  خوارزمشاه، اين حال به كه نهاده بود با خواجه احمد عبدالصمد وزير) رمزي به(معمايي  به

  .بازنمود
معماي . آوردند جا مي هگرفتند و احتياط ب ها مي و بوسهل راه خوارزم فروگرفته بود و نامه

معما چرا بزرگ پيغام داد كه وكيلِ درِ خوارزمشاه را  ي سلطان به خواجه. مسعدي را باز آوردند
  .بايد نهاد و نبشت؟ بايد كه احتياط كني و بپرسي

جا حاضر بود، مطلب را چنين  ديوان، و بيهقي از زبان بونصر كه آن مسعدي را بخواندند به
  :دهد ادامه مي
ام و اجري و مشاهره و  او گفت من وكيلِ درِ محتشمي. از مسعدي حال معما پرسيدند"

و . چه از مصلحت ايشان باشد زود بازنمايم اند كه آن غلّظ دادهصلت گران دارم و برآن سوگند م
خداوند داند كه از من فسادي نيايد، و خواجه بونصر را حال من معلوم است، و چون مهمي بود 

گفتند . گفتند اين مهم چيست؟ جواب داد كه اين ممكن نگردد كه بگويم. اين معما نبشتم
نوعي ديگر  ين پرسش برين جمله است و االّ بهه تو اناچار ببايد گفت، كه براي حشمت خواج

  ".پرسيدندي
  . چون چاره نيست البد اماني بايد از جهت خداوند سلطان: گفت

  .باز نمودند و امان استدند از سلطان
  . آن حال باز گفت كه از ابوالفتح شنوده بودم و او از عبدوس
  كنند؟ بيني چه مي: رد و گفتخواجه چون بر آن حال واقف گشت فراشد و روي به من ك

  اي؟ پيش ازين نبشته: پس مسعدي را گفت
  .را فرستادم ام و اين استظهار آن نبشته: گفت

ناچار چون وكيل در محتشمي است و اجري و مشاهره و صلت دارد و : خواجه گفت
ه دروغي اما بوالفتح حاتمي را مالشي بايد داد ك. سوگندان مغلّظه خورده، او را چاره نبوده است

  . گفته است
سلطان را بگوي اين راز بر عبدوس و بوسهل زوزني پيدا نبايد كرد تا : و پوشيده مرا گفت

  .چه شود
ي نويسد با قاصدي از آن خويش و ا تا هم اكنون معما نامه سپس مسعدي را گفته آمد

 ".بوده است ين نوشته شده بود باطلچه پيش از آن"و بگويد كه ) بر پيك نامه(دار يكي به اسك
جا رسد چه رود و چه كنند  و گفت كه صالح امروز جز اين نيست تا فردا بگويم كه آن نامه آن

حال  و چه بينيم، و سلطان ازين حديث بازايستد و حاتمي را فداي اين كار كند، هرچند اين
  .پوشيده نماند و سخت بزرگ خللي افتد

كه سخن  بشنيد متحير فروماند چنان چون. من رفتم و پيغام خواجه به امير باز گفتم
پس روي به من كرد و گفت، كه بوالفتح حاتمي اين دروغ گفته . و من نشستم. نتوانست گفت
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است و ميان بوسهل و عبدوس بد است و اين سگ چنين تضريبي كرده است و ازين گونه 
  .تلبيس ساخته

كه  گرم كرد و چنان ا خواجه دلو مسعدي ر. با خواجهچه رفته بود باز راندم  باز آمدم و آن
اصد و يكي بر دست سوار دست ق معما نبشت يكي به ي من نسخت كردم درين باب دو نامه

چه نبشته بوده است تضريبي بوده است كه بوالفتح ميان دو مهتر ساخت كه با  آن"سلطان كه 
  ".چه كرد ديگر بد بودند و بدين سبب حاتمي مالش يافت بدان يك

و بوالفتح را پانصد چوب بزدند و اشراف بلخ كه بدو داده بودند . باز گردانيدندو مسعدي را 
  .باز ستدند

ديدي كه چه كردند؟ كه عالمي را : چون مسعدي برفت خواجه با من خالي كرد و گفت
روا  بشورانيدند، و آن آلتونتاش است نه ديو سياه و چون عبدالصمدي با وي، اين برايشان كي

آن است كه ترك، خردمند است و پير شده و نخواهد ) حقيقت(رفت از دست،شود؟ آلتونتاش 
  .انگيزدي بر مارا بدنام كند و اگر نه بسيار بالكه خويشتن 
آلتونتاش اين . تر آن است كه من خود از چنين كارها سخت دورم چنين كه بيني طرفه

رفته است پوشيده از همه حال چيزي  به"نزديك امير رو و بگوي كه ! ن كندهمه در گردن م
  .جاي آورده شود هچه واجب است از دريافتن ب من، خداوند اگر بيند بنده را آگاه كند تا آن

نرفته است ازين باب چيزي كه دل بدان : امير سخت تافته بود، گفت. برفتم و بگفتم
ه گفت كه آلتونتاش رايگان از دست بشد ب بوسهل اين مقداري با ما مي. مشغول بايد داشت

 اين"شادي گفته كه  شبورقان، من بانگي بر وي زدم، عبدوس بشده است و با حاتمي غم و
حاتمي از آن بازاري ساخته است، تا سزاي خويش بديد و  "بوسهل از فساد فرونخواهد ايستاد

  .مالش يافت
اين سليم است، زندگاني خداوند دراز باد، اين باب در توان يافت اگر چيزي ديگر : گفتم

  .ته استنرف
  .گفتم و بيامدم  و با خواجه باز

و بيني كه ازين زير . يا بونصر، رفته است و نهان رفته است، بر ما پوشيده كردند: گفت
  .چه بيرون آيد

  .و من بازگشتم
دار صندوقچه نامه  جا اسك اين( دار پس از آن نماز ديگري پيش امير نشسته بودم، اسك

ديوانيان دانسته بودند . زده آورده بودند حلقه برافگنده و بر در ديوان خوارزم را به) دهد معنا مي
 ي نامه. را بياورد و بستدم و بگشادم آن. داري كه چنان رسد سخت مهم باشد، كه هر اسك

دانستم . بستد و بخواند و نيك از جاي بشد. به امير دادم. صاحب بريد بود، برادر بوالفتح حاتمي
  .نگفتم و خدمت كردمكه مهمي افتاده است، چيزي 

  .مرو: گفت
نامه به . جا كس نماند بنشستم و اشارات كرد تا ندما و حجاب بازگشتند و بار گسست و آن

  .بخوان: من انداخت و گفت
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وق ساالر امروز آدينه خوارزمشاه بار داد و اوليا و حشم بيامدند، و قائد ملنج": نبشته بود
: لكه فراتر آمد، خوارزمشاه بخنديد و او را گفتجاي خود نشست ب كجاتان سرمست بود نه به

  .تر در جاي كرده است و ديرتر خفته است ساالر دوش بار بيش
لهو و شراب  يار است تا بهنعمت تو بر من سخت بس: خشم جواب داد قائد ملنجوق به

كس نعمت دارد خود  آن. گاه شراب نخست نان، آن. شوم راهي هالك مي ين بي از. پردازم مي
  .خورد راب ميش

  .يدسخن مستان بر من مگوي: نديد و گفتخوارزمشاه بخ
گناه ما را است كه برين صبر . خورده، گرسنه را مست و ديوانه پنداردآري سير: قائد گفت

  . كنيم مي
گويي؟  داني چه مي مي: و بر زد و گفتساالر خوارزمشاه، بانگ بد اشِ ِ ماهروي، سپاهت

اگر حرمت . داري گويد و تو حد خويشتن نگاه نمي و خنده سخن ميمزاح  مهتري بزرگ با تو به
  .شمشير باشدي جواب اين به) نبودي(اين مجلس عالي نيستي

حاجبان و غالمان درآويختند و . كرد) سالح نوعي(قراچولي قائد بانگ بر او زد و دست به
داد كه يله  مي برآويخت، خوارزمشاه آواز و با ايشان مي گفت  كشاكش كردند و وي سقط مي

و او را به . قائد ملنجوق رسيد ي خايه و سينه آن  اضطراب از ايشان لگدي چند بهدر . كندي
بخواند و  خوارزمشاه بنده را. عالي داد نماز پيشين فرمان يافت و جان با مجلس. خانه  باز بردند

تي ديگرگونه ها كن تا صور نكه رفت آ نچنا. اي گفت تو كه صاحب بريدي، شاهد حال بوده
  ".مجلس عالي نرسانند به

  ي چه تواند بود؟چه گوي: مه فارغ شدم امير مرا گفتچون از خواندن نا
اما اين مقدار دانم كه خوارزمشاه . غيب نتوانستم دانست. زندگاني خداوند دراز باد: گفتم

واند دار است و كس را زهره نباشد كه پيش او غوغا بت مردي بس بخرد و محتشم و خويشتن
ها در زير  همه حال هو ب. خطا كشته شود ه كه ساالري چون قائد بايد كه بهكرد تا بدان جايگا

و او را . ظاهر شت بهايشان چيزي نتواند نب مراد و امالي و صاحب بريد جز به. ين چيزي باشدا
ي  تا نامه. كش دست دهد ها كند چنان نآ ي چه رود پوشيده سوگند داده آمده است كه آن

  .پوشيده او نرسد برين حال واقف نتوان شد
و چنين داشته است نصري چند پوشيده كنم؟ بوسهل ما را بر چنين از تو كه بو: امير گفت

وكيل در رسيده باشد قائد را بكشته  ي خط ماست چنين و چنين، و چون نامه اي به و ملطّفه
آن است كه  ت ما را، بلكه ازو دل مشغولي نه از كشتن قائد اس. باشند و چنين بهانه ساخته

دست ايشان افتد و اين دراز گردد، كه بازداشتن پسر قائد و  خط ما، به ي به نبايد آن ملطّفه
  تدبير اين چيست؟. دست آن دبيرك باشد غوري تمام دارد، و اين ملطّفه بهدبيرش 

  .حاضري وي راست نيايد بي. بزرگ تواند دانست درمان اين ي خواجه: گفتم
  .امشب اين حديث را پوشيده بايد داشت تا فردا خواجه بيايد: گفت امير

و . تمامي از دست بشد تحير، كه دانستم كه خوارزمشاه بهسخت غمناك و م. من بازگشتم
ها  ديگر روز چون بار بگسست امير خالي كرد با خواجه و آن نامه. همه شب با انديشه بودم
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قائد بيچاره را بد آمد و : فارغ گشت، خواجه گفت چون. پيش بردم و به خواجه داد. بخواست
  .اين را در توان يافت

. ام جا حالي ديگر است كه خواجه نشنوده است و دوش با بونصر بگفته اين: امير گفت
و انديشه . خط ما رفته است ي بها چنين داشته است تا به قائد ملطّفهبوسهل ما را بر چنين و 

  .دست آلتونتاش افتد هملطّفه ب اكنون از آن است كه نبايد كه
و خط بر خوارزمشاه بايد . دست آن دبير باشد هافتاده باشد، كه آن ملطّفه ب: خواجه گفت

و كاشكي فسادي ديگر تولد نكندي، اما چنان دانم كه نكند كه ترك پير و خردمند . كشيد
هيچ  نيك نبوده است بهنده و آلتونتاش است، داند كه خداوند را بر اين داشته باشند، و ميان ب

و بوسهل  نيكو نكرد و حق نعمت خداوند را . روزگار، و به همه حال اين چه رفت از من داند
چرا بوده  آمد از بنده چه كرده و بنده نداند تا نهان داشتن آن. نشناخت بدين تدبير خطا كه كرد

  .است؟ كه خطا و صواب اين كار باز نمودمي
  ون تدبير چيست؟اكن. بودني بود: امير گفت

ايد نبشت و اين كار قائد را صاحب بريد بازب ي عاجل الحال جواب نامه به: خواجه گفت
نبايد نهاد، و البته سوي آلتونتاش چيزي نبايد نبشت تا نگريم كه پس ازين چه رود، اما  عظما

با آن يار  اين مقدار ياد بايد كرد كه قائد ابلهي كرد و حق خويشتن نگاه نداشت و قضاي ايزدي
و حق وي را رعايت بايد كرد در فرزندانش و خيلش را به پسر دادن، تا . شد تا فرمان يافت

ي صاحب بريد رسد پوشيده، اگر تواند فرستاد و  ين روزها نامه ها در و به همه حال. دهند يا نه
ه خوانيم تدبير چ آنگاه برحسب آن. شرح باز نموده باشد ها را به ها فرونگرفته باشند، و حال راه

بوالفتح اين تقريب از بهر . جا نايب بريد و برادر اين بوالفتح حاتمي است آن. سازيم ديگر مي
  .برادر كرده باشد
ديوان بونصر بود هرچه در كار پدر  است، كه بوالفتح بدان وقت كه به هم چنين: امير گفت

  .ت بودنبشتي از بهر پدرش كه به ديوان خليفت هرا ما رفتي به ما مي
  .شنوم دريغ كه من امروز اين سخن مي: بونصر گفت
  كردي؟ شنودي چه مي اگر بدان وقت مي: امير گفت

كار  هبگفتمي تا قفاش بدريدندي و از ديوان بيرون كردندي كه دبير خائن ب: بونصر گفت
  .نيايد

ده بوسهل عارض را بخوان و امير. نويسد كه ما بازگشتيم نصر ميبيهقي سپس از قول بو
زبان بماليده و سرد كرده بود و گفته بود تا كي ازين تدبيرهاي خطاي تو؟ اگر پس  بود و به

و عبدوس را نيز خوانده و . گويي گويم گردنت بزنند ين در پيش ما جز در حديث عرض سخناز
داشتن را ) سر(و شما هيچ كس ! بسيار جفا گفته كه سر ما را كه با تو گفتيم آشكارا كردي

  . يد، و برسد به شما خائنان آنچه مستوجب آنيدنشاي
قائد ملنجوق رخ داده از و سپس بيهقي ماجراي اتفاقي را كه در بارگاه خوارزمشاه بين او 

  .كند زبان بونصر، روايت ديگر مي
  روايت سوم
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دلم بزد . گويد حديثي مهم دارم خويش بودم، گفتند سياحي بر در است مي ي خانه روز به يك
ي كه داشت درآمد و خالي خواست و اين عصاي. شوارزم آمده است، گفتم بياريدكه از خ

گرفت و به عبداله حاتمي نايب بريد كه سوي من بود برون برشكافت و رقعتي خُرد از آن ِ بو
ام و اين سياح را مالي بداده و مالي ضمان كرده كه  ها كرده حيلت"نبشته بود كه . من داد

درگاه عالي رسيد   هاگر در ضمان سالمت ب. اين خطر بكرد و بيامدحضرت صلت يابد، تا  به
و بر آن هاي من بدهد كه مردي هشيار است، ببايد شنيد  جا مشاهده حال بوده است و پيغام اين

  ".اعتماد كرد، انشاء اله
  پيغام چيست؟: گفتم
چند زدند ين نوشته بودم كه قائد را در كشاكش لگدي ا چه پيش از گويد كه آن مي: گفت

گذشته شد، آن برآن نسخت نبشتم كه ) و بر اثر آن(در سراي خوارزمشاه بر خايه و دل 
و  . و مرا سيم و جامه دادند و اگر جز آن نبشتمي بيم جان بود. كدخدايش احمد عبدالصمد كرد
روز كه ديگر روز كشته شد دعوتي بزرگ ساخته بود و قومي را از  حقيقت  آن است كه قائد آن

ها كرده   از خوارزمشاه  شكايت) آشكارا(حشم و كجات و جغرات خوانده و بر مال ) آنِ(غوغا  سر
كار يكسان بنماند و آلتونتاش و احمد خويشتن را و «و سخنان ناماليم گفته، تا بدان جاي كه 

و پيداست كه من و اين ديگر . فرزندان و غالمان خويشتن را اند، و اين حال را هم آخري باشد
  ".مردان بينوايي چند توانيم كشيد زادآ

دي و دوش : ديگر روز در بارگاه قائد را گفت. و اين خبر نزديك خوارزمشاه آوردند
  اي؟ ميزباني بوده
  .آري: گفت
  كه مرا و كدخدايم را بخوردي؟  ،قلمگر گوشت نيافته بودي و نُ: گفت

چون قائد . د و در احمد نگريستخوارزمشاه بخندي. تر باز داد قائد مر او را جوابي چند زفت
  باد حضرت ديدي در سر قائد؟: بازگشت، خوارزمشاه احمد را گفت

  .جا دور كرده آيد از آن: احمد گفت
سالم وي  تر بازگردد و همگان به رسم بود كه روز آدينه احمد پگاه خانه و هو بازگشت ب

اين ميانه  يز گفتن گرفت و درآم قائد آمد و با احمد سخن عتاب. ودجا حاضر ب بنده آن. روند
  "گفت؟ ه امروز خوارزمشاه با من ميآن چه بود ك": گفت

ترا . چوب و شمشير گفتي خداوند من حليم و كريم است، و اگر ني، سخن به: احمد گفت
  يد؟چون دردي آشاميد جز سخن خويش گويو مانند ترا چه محل آن باشد كه 

  .در روي احمد انداختكه دست  قائد جوابي چند درشت داد چنان
چند پوشيده بايست داشت تا  اين باد از حضرت آمده است، براي يك: گفت) وبه ا(احمد

  .تو رسيدي گاه كه خوارزمشاهي به آن
  .تو خوارزمشاهي نيايد به: گفت قائد

  .احمد گفت بگيريد اين سگ را. و برخاست تا برود
  .مرا نتواني گرفت: قائد گفت



   37      1388تابستان . 2 جنگ زمان

خته بودند، پيدا آمدند و كه سا مردي دويست، چنان. گفت دهيد  احمد دست بر دست زد و
ميان سراي رسيده بود و شمشير و ناچخ اندر نهادند و وي را تباه كردند و رسني در پاي  قائد به

و مرا . و سرايش فرو كوفتند و پسرش را با دبيرش بازداشتند. او بستند و گرد شهر بگردانيدند
و ديگر روز از . كه خوانده آمده است تم بر نسختي كه كردند چنانتكلّفي كردند تا نامه نبش

داده  قائد چيزي بدو ن" منكر شد كه. تند از حضرت آمده استدبيرش ملطفه خواستند كه گف
دبير را مطالب سخت كردند مقر . خانه و كاغذهاي قائد نگاه كردند هيچ ملطّفه نيافتند ".است

كه كسي بر آن واقف  و ننمودند و گفتند پنهان كردند چنان بستند. مد و ملطّفه بديشان دادآ
روز چهارم آدينه بار دادند برآن . و خوارزمشاه سه روز بار نداد و با احمد خالي داشت. نگشت

و  .و وقت نماز خطبه بر رسم رفته كردند. جمله كه هرروز بودي با حشمتي و تكلّفي ديگرگونه
دارند مگر كار  اما مرا بر هيچ حال واقف نمي. ان ماندعصي كنند كه به هيچ چيز اظهار نمي

ين  ا و هرچه من پس از. و غالمان و ستوران زيادت افزون از عادت خريدن گرفتند. رسمي
مراد و امالء ايشان باشد، بر آن هيچ اعتماد نبايد كرد، كه كار من با سياحان و  بهنويسم 

  .ولي الكفايهواهللا . قاصدان پوشيده افتاد، و بيم جان است
و امير بخواند و نيك از جاي بشد و گفت اين . درگاه بردم بهمن اين پيام را نسخت كردم 

  .چنان كردم هم. را مهر بايد كرد تا فردا كه خواجه بيايد
 ي چون خواجه نامه. بزرگ و با من ي ديگر روز چون بار بگسست خالي كرد با خواجه

زندگاني خداوند دراز باد، كار ناانديشنده را عاقبت چنين  نايب بريد و نسخت پيغام بخواند گفت
دل از آلتونتاش بربايد داشت كه ما را از وي نيز چيزي نيايد و كاشكي فسادي نكندي . باشد
كه (من . پاي كند هو شرّي بزرگ ب. ديگر نزديكند كه با علي تگين  يكي شود، كه به يك بدان

اين ) در(و حق خداوند ماضي را نگاه دارد و بداند كه . كندگفتم  نه همانا كه او اين ) بو نصرم
  .آموزي بر راه كژ نهادخداوند را بد) كار(

دست گرفتند، و اگر حجت كنند از آن چون  حجت به كنم كه به هخط خويش چ: امير گفت
  باز توانم ايستاد؟

د مگر اكنون اين حال بيفتاد و يك چيز مانده است كه اگر آن كرده آي: خواجه گفت
  .ي باشد، اما آلتونتاش و آن ثغر بزرگ را عوض نيستا اجل الحال بر دل خداوند رنج گونهع به

آن چيست؟ اگر فرزند عزيز را بذل بايد كرد بكنم كه اين كار برآيد و دراز : امير گفت
  .نگردد، دريغ  ندارم
تعصب  ه بهبنده را صالح كار خداوند بايد، نبايد كه صورت بندد كه بند: خواجه گفت

  .توان ديد ي را از بندگان درگاه عالي نميا گويد و بنده مي
  .به خواجه اين ظن نيست و هرگز نباشد: امير گفت

چند  هر. اصل اين تباهي از بوسهل بوده است و آلتونتاش از وي آزرده است: خواجه گفت
ها كرده باشد تا از  تخط خداوند رفته است و او را مقرر باشد كه بوسهل اندر آن حيل ملطّفه به

كه فرمايد تا او را بنشانند كه وي دو  او را فداي اين كار بايد كرد بدان. خداوند بستد و جدا كرد
دو خداوند پشيمان  ز هرا را در توان يافت و تدبير و تعليم بد كرد كه روزگارها در آن بايد تا آن
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كه آلتونتاش را   از ستدند و ديگر آنامير محمد برادر خداوند ب) هدايا(كه صالت  يكي آن. است
از . در گردن وي كرده شود) فقط( بدگمان كرد كه چون وي را نشانده آيد اين گناه حسب

درگاه نيايد  ه بدگماني آلتونتاش زايل شود هرچند بهك ين باب نامه توان نبشت چنانا خداوند در
يز نامه بتوانم نوشت و آيينه فراروي اما باري با مخالفي يكي نشود و شرّي نانگيزد، و من بنده ن

كه مرا در اين كار ناقه و جملي نبوده است سخن من بشنود و كاري  او بتوانم داشت و بدان
  .افتد

سخت صواب آمد و هم فردا فرمايم تا او را بنشانند، خواجه احتياط وي و مردم : امير گفت
  .ايع نگرددبكند تا از دست بنشود و چيزي ض ها هاحين جا به وي اين

  .چنين كنم: خواجه گفت
اين خداوند اكنون آگاه شد كه رمه دور برسيد، اما : خواجه در راه مرا گفت. و ما بازگشتيم

  .هم نيك است تا بيش چنين نرود
امير مسعود را به  ي چه روايت چهارم را از اين واقعه بنويسد، نامه بيهقي پيش از آن

چه رفت و از  آورد از آن اش عذر مي مسعود در نامه. مهم استآورد و چند واقعه كه  آلتونتاش مي
گويد و بزرگي جايگاهي كه خوارزمشاه نزد پدرش داشته  گونگي فروگرفتن سهل زوزني مي هچ

ست مقام حاجبي داده است و ا پسر آلتونتاش، ستي، كه در دربار اوكه به  است و اعالم اين
واجبي از مجلس ما به حاجب نرسيده است اكنون  بهاگر تا اين غايت نواختي " :كه نهايت اين

است به سهل اي  و اشاره. بدگو(ها كه اين مخلّط  ها و بدگماني پيوسته بخواهد بود تا همه نفرت
اين معاني  فرمان ما معتمدي را فرستاد و در اجه فاضل بهو خو. ل گرددافگنده است زاي) زوزني
ه بر آن اعتماد كند و دل را بايد ك. از لفظ ما شنيده است كه ها داد چنان تر نبشت و پيغام گشاده
چه  عينه و آن ايد به زودي بازگردانيده پيش از آن داشت و آن معتمد را بهتر از آن دارد كه  صافي

  ".، چه بدان اجابت باشد باذن اهللاتمامي درخواهد بازگردد به فراغ دل وي درخواست است به
ديوان وزارت رفت و باز آمد و اين نامه نبشته آمد و معتمد نويسد كه  مي و از قول بونصر

  .ي ظاهر پيدا آمد و فسادي بزرگ در وقت تولد نكردسكوي
شكست  اول جنگيدن آلتونتاش با علي تگين و. دهد كوتاهي سه خبر مهم را مي گاه به آن

و و بعد دوم زخمي شدن آلتونتاش و سپس فرمان يافتن ا. صلح دادن او و واداركردن او به
مير مودود يكي از پسران بود كه ا ت آخر را از آن واقعه وقتي شنيدهنويسد كه اين رواي مي

  .قتل رسيده بود لطنت رسيده  بود و امير مسعود بهس مسعود به
  

  روايت چهارم
خواجه، حاجب ( تر از خواجه احمد عبدالصمد تحقيق لفضلم كشتن قائد ملنجوق را بهو من كه بوا
) فرزند امير مسعود(شنودم در آن سال كه امير مودود ) ر خوارزمشاه بود در آن وقتبزرگ و وزي

تخت ملك  بازخواست و به غزنين رفت و به)  امير مسعود( امير شهيد ي به دنبور رسيد  و كينه
روزگار   مايه وزارت خواجه احمد عبدالصمد اندك بنشست و خواجه احمد را وزارت داد، پس از
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پيغامي رفته بودم،  به -روز نزديك اين خواجه نشسته بودم  يك. ه شد رحمته اهللابزيست و گذشت
  :مرا گفت - و بوسهل زوزني هنوز از بست نرسيده در نرسيده بود

  خواجه كي رسد؟ - 
  .خبري نرسيده است از بست، ولكن چنان بايد كه تا روزي ده برسد: گفتم
  و خواهد سپرد؟ا  امير ديوان رسالت به: گفت
  .روزگار امير شهيد رضي اهللا عنه وي داشت تر؟ به او شايسته كيست از: تمگف

كه در  حكم آن باز گفتم به ها مي حديث خوارزم و قائد ملنجوق رسيد و از حال تا حديث به
  .ميان آن بودم

اما يك نكته معلوم تو نيست و آن . چنين رفت ، و همه گفتيچنين است ك هم: گفت
  .دانستني است

كه اين تاريخ  خواستم و من مي كار آيد بيند بازنمايد كه بنده را آن به گر خداوندا: گفتم
  .گونگي حال قائد ملنجوق از وي باز پرسيدم هچ. ي بودي در آن آويختميا  بكنم، هركجا نكته

روز من تنها  ي داد، رسم چنان نهاد كه هرشاه مرا كدخدايروز نخست كه خوارزم: گفت
اگر آواز دادي كه بار دهيد ديگران . و يك دوساعت ببودمي پيش او شدمي بنشستمي

ي و گفتي دوش چه كردي و چه و اگر مهمي بودي يا نبودي بر من خالي كرد. درآمدندي
با خود گفتمي اين چه هوس است كه هرروز خلوتي . و چون خفتي كه من چنين كردم خوردي

ي رسيد، در ا تاد و از امير ماضي نامهشب درافمهمي بزرگ در . روز به هرات بوديم كند؟ تا يك
مرا گفت من هرروز خالي از بهر چنين . جاي نياورد هآن خلوت آن كار برگزارده آمد و كسي ب

و در خوارزم . دست خوارزمشاه است هحق ب. با خود گفتم در بزرگ غلطا كه من بودم. روز كنم
اين خلوت ديري . داشت هم چنين بود، چون معماي مسعدي برسيد ديگر روز با من خالي

چون علي قريبي را ! لعنت بر اين بدآموزان باد: بكشد و بسيار نوميدي كرد و بگريست و گفت
و من نزديك بودم به شبورقان، خداي تبارك  و . كه چنو نبود برانداختند و چون غازي و اريارق

گشت برايشان كه  ار پوشيدهها بردند، اين مقد حيلتاكنون دست در چنين . ي نگاه داشتتعال
ين بزرگي كه سلطان ا  گرفتم كه من برافتادم، واليتي به و. د مرد مرا فرو نتواند گرفتچون قائ

دارد چون نگاه توان داشت از خصمان؟ و اگر هزار چنين بكنند من نام نيكوي خود زشت نكنم 
  .ام و ساعت تا ساعت مرگ دررسد كه پير شده

حضرت  جا حشمتي افتد و هم به ني بايد نمود تا هم اينچنين است، اما دندا گفتم خود هم
  .وي دراز نتوان كرد مشاه خفته نيست و زود زود دست بهنيز بدانند كه خوارز

  .چون قائد بادي پيدا كند او را باز بايد داشت :گفت
ين بايد، كه سري را كه پادشاهي چون مسعود، باد خوارزمشاهي در آن نهاد ا به از :گفتم

گفتم اين . حشمت باشد گفت اين بس زشت و بي. بزرگ دارد ريدن، اگر نه زياني سختببايد ب
  .گفت گذاشتم. يكي بمن بازگذارد خداوند

خط سلطان به قائد رسيده بود و بادي عظيم در  لوت روز پنجشنبه بود، و ملطفه بهو اين خ
روز . رفتگرف پيش گين پنجشنبه بساخت و كاري شا سر كرده و آن دعوت بزرگ هم در
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خوارزمشاه . سالم خورزمشاه آمد و مست بود و ناسزاها گفت و تهديدها كرد آدينه قائد به
خانه خويش  من به. وارزمشاه وي را دشنام داداحتمال كرد هرچند تاش ماهروي سپاه ساالر خ

نزديك من آمد بر حكم عادت كه همگان هر آدينه بيامدندي،  هچون ب. رفتم و كار او بساختم
من آغازيدم عربده كردن و او را ماليدن تا چرا حد . دي ديدم در سر او كه از آن تيزتر نباشدبا

وي در خشم شد و مردكي پرمنش و . ها گفت ادب نگاه نداشت پيش خوارزمشاه و سقط
من دست بر دست زدم كه نشان آن بود . هاي بلند گفتن گرفت ژاژخاي و باد گرفته بود، سخن

گاه خبر يافت كه بانگ  وخوارزمشاه آن. وه درآمدند و پاره پاره كردند او راو مردمان كجات انب
ب بريد را بخواندم و و ناي. كشيدند سن كرده بودند و ميغوغا از شهر برآمد، كه در پاي وي ر

  .خوارزمشاه مرا بخواند. ها كرد نآاي  سيم و جامه دادم تا بدان نسخت كه خوانده
  رفت؟ اين چيست اي احمد كه :گفت
  .اين صواب بود :گفتم
  حضرت چه گوييد؟ به: گفت
  .و بگفتم كه چه نبشته آمد. تدبير آن كردم: گفتم
  .دلير مردي تو: گفت
  .خوارزمشاهي نتوان كرد جز چنين و سخت بزرگ حشمتي بيفتاد: گفتم

  
  جنگ آلتونتاش با علي تگين: نامه اميرك ي ادامه

خواهي و تقاضا  پوزش كه از سوي امير مسعود به - وس عبدي  روز سه شنبه بيستم اين ماه نامه
: رسيد با سواران مسرع كه - ه بودبراي همراهي در جنگ با علي تگين به خوارزم رفت

  ".ا سوي درگاه بازگردانيد بر مرادخوارزمشاه حركت كرد از خوارزم بر جانب آموي و مر"
كه نامزد كرده بودند تا با  صحرا آمد و ساالر و لشكر را ر روز ديگر بر نشست و بهامي

گذشتند با ساز و سالح تمام، و پياده  آلتونتاش پيوندد ديدن گرفت و تا نماز ديگر سواران مي
تعبيه بگذشت امير آواز داد اين دو  چون لشكر به. ان پانزده هزار استانبوه، گفتند عدد ايش

گان را كه هشيار و بيدار ساالر مسعودي را و سرهنتگين چوگاني پدري و پيري آخورساالر بگ
باشيد و لشكر را از رعيت چه در واليت خود و چه در واليت بيگانه و دشمن دست كوتاه داريد 

مت كنيد و بر فرمان او كار ساالر آلتونتاش رسيد نيكو خد سپاهو چون به . تا بر كسي ستم نكنند
ياده شدند و زمين بوسه دادند و پ. همه بگفتند فرمان برداريم" .هيچ چيز مخالفت مكنيد بهكنيد 

را پيش  و برفتند و اميرك بيهقي صاحب بريد را با لشكر به صاحب بريدي نامزد كردند و او
خواند و با وزير و بونصر مشكان خالي كرد و در همه معاني مثال داد و او هم خدمت كرد و 

  .روان شد
وارزمشاه چون لشكر سلطاني خ" كه) بيهقي(ها معمايي رسيد از آن ِاميرك بعد از رفتن آن

خود را فراهم بگرفت و كشتي از . است) وسيله و بهانه( بديد اول بشكوهيد كه علي تگين تعبيه
هرچند چنين . دل داد ي ميان جيحون بازگردانيده بود، تا كدخدايش، احمد عبدالصمد، او را قوه
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ي  ها وي رفت تا آرام گون نزديك و بنده چند دفعت به. باشد ي ميا است خوارزمشاه چون دلشده
  ".نمايد ابتدا تاريك مي بت كار خوب شود كه اكنون باري بهيافت؛ مگر عاق
  .خوارزمشاه بازنگشت و برفت، اين كار برخواهد آمد و خللي نزايد: وزير گفت

) بر نامه(دار ين اخبار بسته و هرروز اسكا دار نشانده بودند و دل در مسعود بر راه بلخ اسك
چون خوارزمشاه از ": داري رسيد حلقه بر افگنده و بر در زده كه تا چاشتگاه اسك. رسيد مي

جيحون بگذشت، علي تگين را معلوم شد، شهر بخارا به غازيان ماوراءالنهر سپرد و خزانه و 
جا جنگ كند؛ غالمي صد و پنجاه را كه  چه خف داشت با خويشتن برد به دبوسي تا آن آن

خوارزمشاه چون بشنيد ده سرهنگ با . تا به قهندز ايشان را نگاه دارند خياره آمدند مثال داد
ها از چپ و راست بگرفت تا از كمين  تعبيه رفت و راه وي بخارا تاختني بدادند و خود بهخيل س
ازيان ماوراءالنهر ي علي تگين به دبوسي گريخت و غ و چون به بخارا رسيد شحنه. نزايدخللي 

يش آمدند و دولت عالي را بندگي نمودند و گفتند دير است تا در آرزوي طاعت پ و مردم شهر به
خوارزمشاه . آنند كه رعيت سلطان اعظم ملك االسالم شهاب الدوله ادام اهللا سلطانه باشند

و غالمي هفتاد . دندقهر و شمشير بست داد تا قهندز را درپيچيدند و به ايشان را بنواخت و مثال
و قهندز و حصار غارت كردند و . درگاه عالي فرستند هد، جدا كردند تا بدست آمدن ترك خياره به

و خوارزمشاه ديگر روز قصد دبوسي كرد و جاسوسان . دست لشكر افتاد هبسيار غنيمت و ستور ب
چه داشت و چه تركمانان و سلجوقيان و  رسيدند كه علي تگين لشكري انبوه آورده است چه آن

 كرد كه به جانب صغانيان پيوسته است و جايگاه كمين است حشري و جنگ به دبوسي خواهد
  .دولت عالي ظفر و نصرت روي خواهد نمود و به. و آب روان و درختان بسيار

امير مسعود شاد شد و گل بسيار آوردند و مثال دادند كه اعيان و اركان بازنگردند كه 
دار بيهقي رسيد حلقه برافگنده و  ديوان آمد، اسك و از گلشن استادن به. نشاط شراب خواهد بود

ها رسيدي رقعتي  رسم آن بود كه چون نامه. بر در زده، استادم بگشاد و رنگ از رويش بگشت
ادي، اين ملطّفه خادم رساند و اگر مهم بودي به من د و بونصر ديوانيان را دادي تا به نبشتي

رد، پيش خواندند، در رفت و آغاجي خبر ك. نزديك آغاجي خادم برد خاصه خود برداشت و به
مطربان را بازگردانيدند و خواجه بزرك را بخواندند و امير از سراي برآمد و بر ايشان خالي 

ند و نامه نسخت كردن ديوان نشست و مرا بخوا بازگشت و استادم به داشت تا نماز ديگر و وزير
  :هاي اميرك بيهقي بود بود بر آن جمله گرفتم، نامه

علي تگين پيدا آمد، فرمود تا كوس فروكوفتند  ي به دبوسي رسيد طليعهآلتونتاش چون "
ها بدميدند؛ با تعبيه براند و لشكرگاهي كردند برابر خصم و آبي بزرگ در ميان، و  و بوق
دو لشكر را كه طليعه بودند مدد رسيد تا ميان دو نماز  پاي شد و قوي و هر آويزي به دست

 ساالران و اعيان را ي ي بايستاد و جملهخوارزمشاه بر باالي. نديع بازگشتلشكر فرود آمد و طال
جاي خود باز رويد، امشب نيكو پاس داريد و اگر  ههمه حال، ب فردا جنگ باشد به: بخواند و گفت

ديگر مرويد كه من احتياط در كيد كردن و طليعه  آوازي افتد دل از خويشتن مبريد و نزد يك
و امير . م تا چون خصم پيدا آيد حكم حال ومشاهدت را باشدا جاي آورده داشتن و جنگ به

نان فارغ شد با  چون از. بيهقي را با خود برد و نان داد و كدخدا و خاصگانش را حاضر نمودند
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اين علي تگين دشمني : ساالر و چند سرهنگ محمودي خالي كرد و گفت احمد و تاش سپاه
رويه شد اگر  او را اميدي كردند و چون كار يك .بزرگ است، از بيم سلطان ماضي آراميده بود

چون منيهان نوشتند كه او . بر آن برفتندي اين مرد فسادي نپيوستي و مخالفتي اظهار نكردي
ين معاني فرمان داد، چه چاره ا ناراست است خداوند سلطان عبدوس را نزديك من فرستاد و در

شمشير رسيد، فردا  اكنون كار به. بودند بود از فرمانبرداري كه مضرّبان صورت من زشت كرده
هزيمت بشوم، اگر حال ديگرگونه باشد من  بود و من نه از آن مردانم كه به جنگ صعب خواهد

ست در طاعت خداوند خويش شهادت يابم، اما  نفس خود به خوارزم نبرم، اگر كشته شوم روا
  .بايد كه حق خدمت قديم من در فرزندان من رعايت كرده آيد

  .گنان گفتند انشاءاهللا تعالي كه خير و نصرت باشدهم
الري بزرگ خوانده آمد پس مثال داد تا بر چهار جانب طليعه رفت و هر احتياط كه از سا

چند دفعت قصد كردند، آوازها افتاد،  و مخالفان به. و قوم بازگشتند. دجاي آور و شنوده به
  .دشمنان كور و كبود بازگشتند
ها  زمشاه بر بااليي بايستاد و ساالران و مقدمان نزديك وي و تعبيهچون صبح بدميد خوار

  :گفت. بر حال خويش
اي آزاد مردان چون روز شود خصمي سخت  شوخ و گُربز پيش خواهد آمد و لشكري "

. مايم تا جان و مال ايشان بستانيم و از بيخ بركني و ما آمده. دل دارد، جان را بخواهند زد يك
جا باشم كه اگر عياذاباهللا  عالمت من در قلب داريد كه من آن باشيد و چشم بههشيار و بيدار 

سستي كنيد خلل افتد؛ جيحون بزرگ در پيش است و گريزگاه خوارزم سخت دور است، و 
بايد  عاقبت روي خداوند مي ت، اگر مرا فرا گذاريد شما را بههزيمت نخواهم رف حقيقت من به به
  .تمچه دانستم گف من آن. ديد

  .خوارزمشاه داد ما بداد تا جان بزنيم :گفتند
كرد تا  تر بود جانب قلب نامزد چه لشكر قوي و خوارزمشاه در قلب ايستاد، و در جناح آن

فرستد و بگتگين چوگاني و پيري آخورساالر را  مردم حاجت افتد مي اگر ميمنه و ميسره را به
و تاش، سپاه ساالرش، را بر ميسره بداشت  .دند با لشكري سخت قويبگفت تا بر ميمنه بايستا
و پنج سرهنگ محتشم را با . قوي بگماشت هردو طرف را ي و ساقه. و بعضي لشكر سلطاني

و برابر طليعه سواران . ننددو نيم بايد ك ه هركس از لشكر باز گردد ميان بهمبارزان مثال داد ك
  .تر فرستادن گرفت گزيده

  
  ردزخمي شدن خوارزمشاه هنگام نب

چون . تعيبه راند خوارزمشاه به. يدند و نعره برآمدچون روز شد كوس فرو كوفتند و بوق بدم
ي رود برفت آب پاياب داشت و مخوف بود، سواري چند از طليعه بتاختند كه  فرسنگي كناره

علي تگين از آب بگذشت و در صحرايي سخت  فراخ بايستاد، از يك جانب رود و درخت بسيار 
گويند كه سه جاي كمين  جا خواهد بود؛ و چنين مي ب دورا دور لشكر، كه جنگ اينو ديگر جان

هرچند ".درآيند و از پس پشت مشغولي دهندسوي بنه ساقه ساخته است كه از لب رود 
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ي قوي ايستانيده بود، هزار سوار و هزار پياده بازگردانيد تا  خوارزمشاه كدخدايش با بنه و ساقه
و نقيبان تاخت سوي احمد و ساقه و سوي مقدمان كه بر لب رود . ومساخته باشند با آن ق
ديگر رسيدند و اميرك را با  يكپس براند، با . كه حال چنين است مرتّب بودند پيغام داد

ي بايستانيد، و و اميرك را با خويشتن در باالي. يخويشتن برد تا مشاهد ِحال باشد و گواه و
جنگ  جاي آوردند، و هردو لشكر به از عالمت سرخ و چتر به بايستاد، يهم بر باالي علي تگين

علي  ي ميمنه. مشغول شدند و آويزشي بود كه خوارزمشاه گفت در مدت عمر چنين ياد ندارد
خوارزمشاه بركوفتند و نيك بكوشيدند و هزيمت بر خوارزمشاه  ي تگين نماز پيشين بر ميسره

ره برفتند، د از قلب، ضبط نتوانست كرد و لشكر ميسافتاد؛ خوارزمشاه بانگ بر زد و مددي فرستا
. رود افگندند و همه بگذشتند ساالرش و سواري دويست خويشتن را در تاش ماهروي ماند سپاه

ايشان فرستاد، نيك ثبات كردند، دشمن سخت چيره  ي خود را بر  ميسره ي خوارزمشاه ميمنه
مد و لشكر ميمنه بازگشت، و بگتگين كه از هر دو روي بسيار كشته شد و خسته آ شد چنان

يشان ا تر روي به آويختند و دشمن انبوه حاجب چوگاني و پيري آخورساالر با سواري پانصد مي
قلب علي تگين  اه و قلب از جاي برفتند و روي بهنهاد و بيم بود كه همگان تباه شوند، خوارزمش

و علي تگين نيز با قلب و  .متيانو پيوستند و قومي سوار هزيبگتگين و پيري به ا نهادند و
و خوارزمشاه  نيزه بستد و پيش رفت، چون عالمتش لشكر بديدند چون كوه . ميسره خود درآمد

ا جوالن دشوار شد، و هردو لشكر به آهن درآمدند و چندان كشته شد از دو روي كه سواران ر
اگر خوارزمشاه آن  م ماند؛ وكه قائ ديگر بازگشتند چنان شب، پس از يك آن بال صبر كردند تا به

  .باد شدي نكردي لشكري به آن بزرگي به
هاي قلعتي كه در  ي كه از سنگارزمشاه را و كارگر افتاده بر جايو تيري رسيده بود خو

آن شهامت بين كه آن درد بخورد و در معركه . هندوستان است سنگي بر پاي چپ او آمده بود
لشكرگاه رسيد  چون به. وي جدا كرد و جراحت ببستاز  اظهار نكرد و غالم را فرمود تا تير

جاي خويش  و هزيمتيان را  دل داده بود و بهيافت قوم را بر حال خويش هيچ خلل نيفتاده بود 
جا  ها چندبار قصد كرده بودند خواجه احمد كدخدايش و آن قوم كه آن بداشته؛ هرچند كمين

خوارزمشاه ايشان را بسيار نيكويي . نيفتاده بود مرتب كرده بودند احتياط كرده بودند تا خللي
گفت و هرچند مجروح بود كس ندانست و مقدمان را بخواند و فرود آورد و چندتن را مالمت 

گاه بياييد تا كار خصم كرد و هريك عذر خواستند عذر بپذيرفت و گفت بازگرديد و ساخته پ
. گفتند چنين كنيم. دي فتح برآمديايد كه دشمن مقهور شده است و اگر شب نيام فيصل كرده

باد شده بود اگر من پاي نيفشردمي و جان  ز گرفت و  گفت اين لشكر امروز بهاحمد را و مرا با
يده بود، هرچند چنين بذل نكردمي، اما تيري رسيد بر جايگاهي كه وقتي همان جاي سنگي رس

  .جنگ روم است فردا به
تن، مگر مصلحتي باشد كه بادي در ميان جنگ رف روي ندارد مجروح به": احمد گفت

  ".ام و شبگير در رسند جهد تا نگريم خصم چه كند كه من جاسوسان فرستاده
  .و من بازگشتم. ها نامزد كرد مردم آسوده و طليعه
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گفت . نزديك وي رفتم. تعجيل مرا بخواند آمد و به)از سوي آلتوناش(كسي وقت سحر
اعتي شد تا جاسوسان بيامدند و گفتند علي تگين ين جراحت و سا دوش همه شب نخفتم از

است كه رسوالن فرستد  سخت شكسته و متحير شده است كه مردمش كم آمده است و بر آن
احمد . حيله برنشينيم و پيش رويم يد، هرچند چنين است چاره نيست بهصلح سخن گو و به

جنگ خواهد رفت تا  به"كه  دگفت تا خواجه چه گويد؟ گفتم اعيان سپاه را ببايد خواند و نمو
گاه تا گويد كه خصمان  ه از راه مخالفان درآيد از طليعهگاه كس بتازيم ك لشكر برنشيند آن

گاه  ، آنامروز آسايشي باشد خوارزمشاه را ، تا"آيد جنگ پيش نخواهند آمد كه رسول مي به
مشاه را بديدند و اعيان و مقدمان را بخواندند و خوارز. خوارزمشاه گفت صواب است. نگريم
  .ند و سوار بايستادنددبازگشا

جهد برنشست اسب تندي كرد، از  بزدند، خوارزمشاه اسب خواست و بهو كوس جنگ 
قضاء آمده بيفتاد هم بر جانب افگار و دستش بشكست، پوشيده او را در سراي پرده بردند 

گفت مرا چنين  ا بخوانداحمد و اميرك ر. خرگاه و بر تخت بخوابانيدند و هوش از وي بشد به
كامي نباشد و اين  چه صواب است بكنيد تا دشمن خود مشغول شدم، آن حالي پيش آمد و به

انديشد، تدبير آن  باشد كه خداوند مي ين ميا احمد بگريست و گفت به از. باد نشود لشكر به
  .كرده شود

گويند علي  بود مي نزديك لشكر برد و ايشان را گفت كه امروز جنگ نخواهد اميرك را به
لشكر دمادم كنيد تا لشكرگاه مخالفتن،  ي تگين كوفته شده است و رسول خواهد فرستاد، طليعه

. اگر جنگ پيش آرد برنشينيم و كار پيش گيريم، اگر رسولي فرستد حكم مشاهدت را باشد
  .داشتند زدند و حزم نگاه مي و روان كردند و كوس مي. گفتند سخت صواب است

  
  صلح صمد براي وادار كردن علي تگين بهر خواجه احمد عبدالتدبي

جنگ پيشين روز بديده بود و حال ضعف ) خواجه احمد عبدالصمد را گويد(اين گرگ پير 
خداوندش، در شب كس فرستاده بود نزد كدخداي علي تگين، محمود بيك، و پيغام داده و 

جا فرستاد، و چون  ان خوارزمشاه را ايننموده و گفته كه اصل تهور و تعدي از شما بود تا سلط
خرد نزديك بودي كه مهترت رسولي فرستادي و  گذاره كرديم واجب چنان كردي و بهما از آب 

تا خوارزمشاه در ميان  و بيازرد،ا ها كه سلطان از ها و تبسط عذر خواستي از آن فراخ سخني
. قضا كار كرد. ريخته نشديشفاعت سخن گفتي و كار راست كردي و چندين خون  آمدي و به

آمد، و خداوند سلطان به بلخ است و لشكر دما دم؛  ما   گويم كه چاشني ديده اين از عجز نمي
و هرچند كه . كدخدايان پيشكار محتشمان باشيم، برما فريضه است صالح نگاه داشتن

اهم كه بيش خوني چه گفتم خبر ندارد و اگر بداند به من بالئي رسد اما نخو اين خوارزمشاه از
چه صالح  حق مسلماني و حق مجاورت واليت از گردن خويش بيرون كردم، آن. ريخته شود

  .كنيد خويش در آن  دانيد مي
كدخداي علي تگين و علي تگين اين حديث را غنميت شمردند و هم در شب رسول را 

كر اشتگاه اين روز لشچ. ها دادند نامزد كردند، مردي علوي وجيه از محتشمان سمرقند، و پيغام
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هرچند . تعبيه بر نشسته بود رسول بيامد و احمد بگفت خوارزمشاه را كه بي تو چه كردم به
  .تن خويش مشغول بود و آن شب كرانه خواست كرد به) خوارزمشاه (

ين بد آيد كه سلطان گويد من با علي تگين ا نبايد كه فرزندانم را از. احمد من رفتم: گفت
  .مطابقت كردم

ام تا صلح پديد  كار ازين درجه گذشته است، صواب آن است كه من پيوسته: احمد گفت
گاه  سالمت حركت كرده شود جانب آموي و از آن جانب جيحون رفته آيد ان جا به اين آيد و از

ها چون آفتاب روشن شد، اگر چنين  ست، اين حال جا معتمدي چون اميرك اين. حال بازنماييم
  .يار خلل افتاديكرده نيامدي بس
ي ا امد و غالمان بايستادند و كوكبهبزرگ  ي خيمه اه موزه و كاله بپوشيد و بهخوارزمش

كه به خوارزمشاه  رسول پيش آمد و زمين بوسه داد و بنشاندند چنان. بزرگ و لشكر و اعيان
رسول گفت علي تگين مي گويد مرا خداوند سلطان ماضي . در صلح سخن رفت. تر بود نزديك

فرزند خواند و اين سلطان چون قصد برادر كرد و غزنين، من لشكر و فرزند پيش داشتم، 
رضاي  چه رفت دربايد گذاشت به اكنون خوارزمشاه پير دولت است آن! مكافات من اين بود

جا با لشكر مقام كند و واسطه شود تا خداوند سلطان عذر من بپذيرد  رود و آن سلطان، به آموي
  .نوبت خداوند سلطان ماضي بود تا خوني ريخته نشود كه در د چنانو حال لطيف شو

جاي آرم، و جنگ  اين كار تمام كنم و اين صالح به سخت نيكو گفت،: خوارزمشاه گفت
  .جا مقام كنيم برخاست؛ ما سوي آموي برويم و آن

خيمه بنشاندند، و خوارزمشاه بگتگين و پيري  لوي دعا گفت، و بازگردانيدش و بهع
ورساالر را و ديگر مقدمان را گفت چه گوييد و چه ببينيد؟ گفتند فرمان خداوند سلطان آن آخ

درد  سوارگاه ما نيك به و يك. است كه ما متابع خوارزمشاه باشيم و بر فرمان او كار كنيم
ن زشتي هزيمت شده و اگر خوارزمشاه آن ثبات نكردي و دست از جان بنشستي، اند و به آ آمده

  .اند تادي كه دريافت نبودي، و خوارزمشاه مجروح شده است و بسيار كشته شدهخللي اف
باشيد و حزم تمام  اكنون گفت و گو مكنيد و سوار و پياده بر تعبيه مي: خوارزمشاه گفت

گفتند چنين . جاي آريد و بر چهار جانب طليعه گماريد كه از مكر دشمن ايمن نشايد بود به
  .كنيم

كه اسهال افتاد سه بار، خوارزمشاه احمد  تر شد چنان و ضعفش قوي و خوارزمشاه برخاست
  .كار رسول زودتر بگذار. را بخواند گفت كار من بود

رگ بنشست و خلعتي فاخر و بز ي پرده و در خيمه از سراي. حمد بگريست و بيرون آمدا
با او فرستاد  سزا بداد رسول را و بازگردانيد و مردي جلد سخنگوي از معتمدان خويش صلتي به

و سخن براين جمله قرار دادند كه چون علوي نزديك علي تگين رسيد بايد كه رسول ما را 
كه پيش رسول ما حركت كند ما نيز  بازگرداند وعلي تگين بر يك منزل بازپس نشيند چنان

  .يك منزل امشب سوي آموي بخواهيم رفت
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  عزيمت به سوي آموي و مرگ آلتونتاش 

تر  اسهال  و ضعف خوارزمشاه زيادت آوردند و طليعه از چهار جانب بگماشتند و و لشكر را فرود
چون احمد را بديد گفت من . شد، لشكر خادم مهتر سراي را بخواند و گفت احمد را بخوان

پشت  شمايان مردمان پشت به. آخر كار آدمي مرگ است. روز جزع نيست و نبايد گريست. رفتم
امشب و فردا پنهان ماند، چون يك منزل رفته باشيد اگر اشكار  آريد چنان كنيد كه مرگ من

شود حكم مشاهدت شما راست، كه اگر عيادا باهللا خبر مرگ من به علي تگين رسد و شما 
و اميرك حال من . جيحون گذاره نكرده باشيد شما و لشكر آن ببينيد كه در عمر نديده باشيد

ازنمايد كه هيچ چيز عزيزتر از جان نباشد در رضاي درگاه نزديك سلطان رود ب چون با لشكر به
بيش طاقت سخن . كنددل كردم، و اميدوارم كه حق خدمت در فرزندانم رعايت  هخداوند ب

  .جان دادن و شهادت مشغولم دارم و به نمي
ضبط كارها مشغول شدند و نماز ديگر چنان  شكر بگريستند و بيرون آمدند و بهاحمد و 

  .بيش اميد نماندشد خوارزمشاه كه 
لشكر پيغام داد كه كار صلح قرار  د و نقيبان را بخواند و بهبزرگ خود آم ي خيمه احمد به

ما رسيد و  ي طليعه ب سمرقند و رسول تا نماز خفتن بهگرفت و علي تگين منزل كرد بر جان
ميمنه و  منتظر آواز كوس باشد، و بايد. طليعه را بازگردانيد كه خوارزمشاه حركت خواهد كرد

 چند صلح باشد به زمين دشمنيم و از خصم ايمن نتوان طليعه و ساقه تعبيه ساخته رويد كه هر
  .و مقدمان خواهان اين بودند. بود

خردمند آن است كه دست در قناعت زند كه برهنه آمده است و . و اين است عاقبت آدمي
  7.برهنه خواهد گذشت

ابوت و جز آن ساختن كه خبر فاش شدي، چون خوازرمشاه فرمان يافت، ممكن نشد ت
تا او را نگاه مهد پيل راست كردند و شبگير وي را در مهد بخوابانيدند و خادمي را بنشاندند 

  ".رود و در مهد براي آساني و آسودگي ميتواند نشست  از آن جراحت نمي": داشت و گفتند مي
تا كوس فروكوفتند و جمله  و خبر مرگ افتاده بود در ميان غالمانش، شكر خادم فرمود

تا وقت نماز بامداد هفت . هاي بسيار افروخته روان گرديد لشكر با سالح و تعبيه و مشعل
فرسنگ برانده بودند و خيمه و خرگاه و سراپرده بزرگ زده او را از پيل فروگرفتند و خبر مرگ 

لشكر را بخواندند و  و طبيب و حاكم انگوشاگوش افتاد و احمد و شكر خادم و تني چند از خاص
  .شستن و تابوت ساختن مشغول شويد گفتند شما به

احمد نقيبان فرستاد و اعيان لشكر را بخواند كه پيغامي است از خوارزمشاه  هركس فوجي 
احمد ايشان را فرود آورد و خالي . همگنان ساخته بيامدند و لشكر بايستاد. لشكر با خود آريد

رزمشاه ساخته بود از نبشته و رسول و صلح تا اين منزل كه آمد چه پيش از مرگ خوا كرد و آن
غمي بسيار خوردند بر مرگ خوارزمشاه و احمد را بسيار ستودند و گفت اكنون خود را . گفت باز

  . زودتر به آموي افگنيم
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ور است و تا خبر مرگ خواجه گفت علي تگين زده و كوفته امروز از ما بيست فرسنگ د
  8.رسد ما به آموي رسيده باشيم وخوارزمشاه به ا

  2009بيست و چهارم مارس 
  اوترخت



   1388تابستان . 2 جنگ زمان    48

  
  :نوشت پيش از رسيدن به آموي پي

چون اخبار ديو و پري و غول بيابان و كوه و دريا . تر دارند تر مردم عامه آنند كه باطل ممتنع را دوست و بيش -1
يي ديدم و پانصدتن جايي فرود  ن دريا جزيرهكه احمقي هنگامه سازد و گروهي همچنو گردآيند و وي گويد در فال

نگاه . ي برفتها نهاديم چون آتش تيز شد و تبش بدان زمين رسيد از جا آمديم در آن جزيره و نان پختيم و ديگ
پيرزني ديگر  فالن كوه چنين و چنين چيزها ديدم، و پيرزني جادو، مردي را خر كرد و باز كرديم ماهي بود، به

چه بدين ماند از خرافات كه خواب آرند نادانان را چون شب  و آن. روغني بيندود تا مردم گشت ا بهجادو، گوش او ر
چه نويسم يا از معاينه من اسنت  ام تا آن ام التزام اين قدر كرده و من كه اين تاريخ پيش گرفته . ...بريشان خوانند

  ) 905ص . تاريخ بيهقي.( يا از سماع درست از مردي ثقه
جنگيدن با كه  بين علي تگين و مسعود جنگي رخ دهد و آلتونتاش  ي نمونه بيهقي در آغاز كتاب پيش از آنبرا -2

و چون  ... را آرزوهاي ديگر خيزد يوو تگين بدين يك ناحيت باز نايستد علي : نويسد عهده بگيرد، مي او را به
ها كه رانم  كه پس از اين در تاريخ سال ، چنانخوارزمشاه آلتونتاش مرد، در سر علي تگين شد و چغانيان غارت كرد

  ) 77تاريخ بيهقي ص .( ها را شرح كنم اين حال
خوارزمشاه چون لشكر ": نويسد اي به امير مسعود مي كه در جنگ حضور داشت در نامه) بيهقي( اميرك -3

گرفت و كشتي از ميان خود را فراهم ب. است) وسيله و بهانه( سلطاني بديد اول بشكوهيد كه علي تگين تعبيه
  )437تاريخ بيهقي ص ( ".حمد عبدالصمد، او را قوه دل دادجيحون بازگردانيده بود، تا كدخدايش، ا

  944ص . تاريخ بيهقي -4
تر از سوي پدرش، سلطان  كار برد، خيلي پيش هاين نوع حيله كه امير مسعود براي بازداشت حاجب علي قريب ب -5

كتابش آورده است  160ي در ص كار گرفته شده بود و بيهقي جاي هروگرفتن خود او بمحمود براي بازداشت و يا ف
خدمت درگاه آمد و ساعتي ببود و بازگشت، ابوالحسن كرجي بر اثر بيامد و گفت سلطان  كه چون امير مسعود به
ي   خيمه مير مسعود بها. اين نواخت بيابي خيمه نوبتي درنگ كن كه ما نشاط شراب داريم تا مي گويد باز مگرد و به

بيامد و پيغام ) از جاسوسان امير مسعود در بارگاه پدرش( و در ساعت فراش پير. نوبت بنشست و شاد شد بدين فتح
جاي  امير مسعود نيك از. دارد نمايد كه پدر بر تو قصدي مي آن غالمان آورد كه خداوند هشيار باشد، چنان مي

مقدمان و غالمان خويش كه هشيار باشيد و اسبان زين كنيد و سالح با نزديك  بشد و در ساعت كس فرستاد به
  .و ايشان جنبيدن گرفتندنمايد  خويش داريد كه روي چنين مي

يا : اي از سلطان محمود خطاب به ابوريحان بيروني كه نظامي عروضي در چهار مقاله آورده است گفته -6
عروضي . چهار مقاله( راد من گوي نه بر سلطنت علم خويشاگر خواهي از من برخورد باشي سخن بر م! بوريحان

  ) 96ص . سمرقندي به اهتمام دكتر محمد معين
  .اين سطر به نظر پژوهشگران سخن خود بيهقي است كه در نامه اميرك آورده است - 7
آموي به از جانب آيد كه سلطان محمود  مي 923دانستن اين نكته نيز جالب است كه در تاريخ بيهقي در ص  -8

  .ميرد يكند و آلتونتاش پيش از رسيدن به آموي م جا امير مي كند و آلتونتاش را آن خوارزم  حمله مي



 

 منصور كوشان
  خرد ماني حيا

  
ساسانيان،   هاي تاريخي، اعم از متني يا پيكري، تا پيش از تأسيس امپراتوري داده با توجه به

 - 500هاي ديگر در  ايزدها و آيين ورمندان بهرغم ظهور سپيتمان زرتشت و انكار با حتا به
ي تأمل و  سال پيش از سلطنت كورش، فرهنگ ايران هنوز هم بر محور خرد آزادمنشانه 600

هاي مهري  ها آيين دهند كه در آن هايي نشان مي اين واقعيت را وجود متن. يابد مدارا تداوم مي
، وجود )نور، آتش، خورشيد(يزد نخستين عنوان ا شود و وجود مهر را به و زرواني روايت مي

) هوا، باد(عنوان ايزد فضا  ، وجود اندرواي را به)نور(كران  عنوان ايزد زمان، سپهر بي زروان را به
  .كنند عنوان ايزد آب، معرفي مي و وجود اَناهيتا را به
ير، ، پسر اردش)ميالدي 271 – 241(ساسانيان، پس از سلطنت شاپور اول   در امپراتوري
صورت اهرمي براي سركوب مخالفان،  ي كرتير، به خواست و توطئه نظام عقيدتي، به

 276 – 215(شاپور كه تاج خود را از ماني . يابد ها بروز عيني مي ويژه مانوي ها و به نازرتشتي
دهد  پذيرد، ابتدا اجازه مي را مي شاپورگانكند و كتابش  حكيم دربارش دريافت مي) ميالدي
يابد و  اما همين كه ماني محبوبيت مي. هايش را در سراسر ايران منتشر كند ديشهماني ان

يابند، كرتير  تري مي روم گسترش بيش  پيروان بسيارش در هند، مصر و تا مرزهاي امپراتوري
قدر بر  آن. تابند بينند، او را برنمي ها و موقعيت خود را در خطر مي و موبدان ديگر كه منفعت

در تداوم اين تابعيت . شود ها مي كنند تا سرانجام شاپور تابع نظر آن چيني مي سهعليه او دسي
محكوم كردن ماني   هاي خود شاپور را وادار به كنند با توطئه كرتير و همراهانش تالش مي

مهر و اَناهيتا   ديني يا ثنويت آيين زرتشت، به به اما شاپور كه هنوز بيش از باور به. كنند 
دهند كه  هايش نشان مي ها و شكل تاج ِ خرد و فرهنگ ايران، و سكه و تعاليانديشد  مي

چون پادشاهان  تواند در برابر فشار درباريانش مقاومت كند و هم ها است، نمي دار آن دوست
  .زمين بينديشد ِ خرد و فرهنگ ايران باروري هاي پيش از خود، تنها به سلسله

  : نويسد مي دينكردي  نويسنده
ي پزشكي، نجوم، حركت،  هاي ديني در باره ر، شاه شاهان، پسر اردشير، كتابشاپو"

زمان، ماده، آفرينش، زايش، مرگ، تغيير و رشد و ساير هنرها و صنايع را كه در هند و ساير 
  2".يكي ساخت 1كشورها پراكنده بود با اپستاك

زماني كه رأي  به .شود ِ سلطنت او مربوط مي ي پاياني دوره گونه نگرش شاپور به اين
هاي  تواند مغاير با انديشه ، وگرنه، نه تنها منش نخستينش نمي.دهد تبعيد شدن ماني مي به

ِ  ذوق و شوق او براي فراگيري. ماني باشد، كه خود عاملي است براي تشويق و ترغيب آن
و ر دهد از چه هاي  متفاوت در آغاز سلطنت نشان مي هاي گوناگون و شناخت انديشه علم
هاي موجود  ي خود و اصالح انديشه دهد كه پيرامون فرهنگ زمانه ماني اين فرصت را مي به
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چنان تا بيرون از مرزهاي دين و كشور پيش ببرد و آيين خود را تبليغ  هايش را هم پژوهش
  .كند

ويژه معرفت او، سهم بسيار مهمي در خرد و فرهنگ ايران،  از آن جا كه نقش ماني، به
اسالمي دارد، شايسته است كه تفكر و آرمان او و ساختار مانويت  –عرفان ايراني  ويژه در به

  . تمامي بررسي و شناخته شود ِ عرفان اين آيين، به يا منش انفعالي
ي  ي همداني كه يكي از معتكفان آتشكده ماني از نوجواني همراه پدرش، فتك حسكانيه

روايت محمد ابن  چرا كه به. شود ميسان مي ِ دشت اَناهيتا در تيسفون است، از بابل راهي
اي فتك، گوشت : گفت او مي روزي در آن بتكده صداي رسايي شنيد كه به"اسحاق النديم، 

فتك اين را . و اين ندا در مدت سه روز بارها تكرار شد. مخور، شراب ننوش، و با زنان مياميز
و هنوز . مغتسله بودند معروف به ِ دشت ميسان و يها يهگروهي پيوست كه در ناح كه شنيد به

فتك  كنند كه به طور زندگي مي هاي پست باقي هستند و همان بازماندگانشان در آن دشت
  3".فرمان رسيده بود

شهرت رسيدن و مرگ  هايي از اين دست، اغلب پس از به  نظر از اين كه متن صرف
رد، روايت ابن نديم و گي هاي گوناگوني هم مي شود و شكل شخصيتي استثنايي آفريده مي

ِ  گيري ِ شكل گونگي ها و چه ي ريشه اش بازگوكننده ي ماني و دوران كودكي ديگران از پيشينه
هاي اجتماعي از  چنان كه دوري از بسياري از فعاليت. تفكر ماني و ساختار آيين مانويت است

ي مغتسله و  ي فرقه هاي عارفانه ي مانداييان است و  ازدواج نكردن از منش هاي فرقه مرام
 ها نشي كه تأثير آنكسه اين : ي الخزايي هاي بسيار سخت از كردارهاي فرقه پذيرش رياضت

ي او آگاهي  ِ ويژه نوجواني ي هاز دور چنين ، همتوان در كل ساختار آيين ماني دريافت را مي
  دهد مي

  :نويسد ، ميكفاالياو  شاپورگانهاي ماني،  ابن نديم بر اساس كتاب
ي خودش، از سوي شهريار فردوس روشني كه خدا  گفته دوازده سالگي تمام رسيد، به هب"
او گفت از اين جمعيت  اين فرشته به... اي وحي را آورد،  بر او وحي شد و فرشته... است، 

كني، اما چون  ها كناره گير، تو پيرو آنان نيستي، تو بايد از هر آلودگي بپرهيزي و ترك شهوت
  4".وز هنگام آن نرسيده كه ظاهر شويخردسالي، هن

هاي گوناگون مغتسله، ماندايي و خزايي  ها و فرقه ماني تا حدود بيست سالگي در محفل
هاي خودش نشان  اگر چه هم روايت نويسندگاني چون ابن نديم و هم نوشته. برد سر مي به
ي  و درگير با عقيده هاي حاكم بر زمانه دهند كه او از همان نوجواني در جدال با انديشه مي
كند، اما باز با تأمل و مدارا  ها شركت مي ناگزير در آن ضرورت و گاه به هايي است كه به فرقه

 ".گاه ظاهر شدن است"او الهام شود  گويي منتظر زماني است كه به. ماند ها مي در كنار آن
ويژه خزايي  بهو هاي كوچك و بزرگ مغتسله، ماندايي  يابد ديگر محفل پس هنگامي كه درمي

، كفاالياقول خودش در  به. كند ها پشت مي ي آن همه توانند او را اغنا كنند، به هيچ وجه نمي به
يابد زمان ظاهر شدنش فرارسيده است، همراه با دو دوست و پدرش كه از  هنگام كه درمي

ي مختلف ها ِ شهرهاي گوناگون و سرزمين هايش هستند، راهي انديشه نخستين باورمندان به



   51      1388تابستان . 2 جنگ زمان

آيين خود، بر اساس  ها براي پيوستن به اي از دعوت مردم و تشويق آن شود و لحظه مي
پيش از آفرينش (ي زمان آغازين  ي دو بن، نور و ظلمت و تكوين جهان در سه دوره فلسفه

  . ماند بازنمي) بعد از حيات جهان دنيوي يا زمين(، زمان كنوني و زمان فرارو )جهان استومند
خواهند تفكري نو و  ي كساني كه مي انديشانش، همه است ماني نيز چون هم بديهي

او نيز ناگزير است كه در راستاي . رويش باز نيست ي درها به دنيايي نو را بنياد بگذارند، همه
ِ مردم  توجهي خود او بارها از اين بي. ها را تحمل كند اش، ناماليمت آرمان ذهني و هدف عيني

  : كند اش شكايت مي يشهسخنان و اند به
شهريار  - زروان  - پدر [ام تا كالم خدا  ِ تنها، آمده ام، من ماني اين جهان آمده من به"
ي خويش آشكار كنم  اراده من فرصت ندادند تا پيام خود را به به) مردم(اما . را برسانم] روشني

  5".و مرا پذيرا نشدند

ماند،  هايي كه از ماني و پيروانش بازمي متن هايي از اين دست، با توجه به رغم سخن به
تواند آيين خود  ها، خيلي سريع مي ي مشكل اين واقعيت انكار ناپذير است كه او با وجود همه

او بيش از آن . گان برساند گوش همه هاي گوناگون جا بيندازد و فريادش را به را در ميان جامعه
گشايد و اين  روي مردم مي را به "شتي به دروازه"قول خودش  كه تصور كردني باشد، به

يابد تا در هر كجا نمايندگاني را بگذارد تا در تبليغ و گسترش مانويت بكوشند و  امكان را مي
  :گوش نيوشندگان برسانند صداي او را به

تبار من از كشور بابل . اي شكفته، از كشور بابل من مؤمني وفادار هستم، چون غنچه"
  . ام ي بهشت ايستاده هاست و سربلند در درواز

از كشور بابل . همان جا خواهم رفت ام و به من مؤمني هستم كه از كشور بابل آمده
  6".سرتاسر جهان برسانم آيم تا فريادم را به مي

سپهر روشناني، مأمن و مسكن نخستين  معناي بازگشت به جا كه بهشت ماني، به از آن
، است ِ خود اي من فرشتهبازگشت به ، است خود ِ من ازلي معناي بازگشت به انسان است، به

ِ موبدان  ديني هاي ديگر و به چه دين از بنياد با آنجا كه  آنجهان گيومرثي است و  بهبازگشت 
آيد  گوش مغان ناخوشايند مي كلي متفاوت است، فريادش به دهند، به ي آن را مي زرتشتي وعده

كند  رو متزلزل و ويران مي و، بنياد ظلم و تعدي را از آنفرياد ا. لرزاند ها را مي و كاخ استبداد آن
هاي  توان حضور طبقه ديگر نمي. گيرد كه هر گونه وعده و اميد واهي را از مردمان مي

مردمان نĤاگاه تحميل  هاي دولتي، اجتماعي و مالكيت را به ها، مرتبه گوناگون، تفاوت خون
نامد و  گان را از يك گونه مي اش، همه بيني نكسي آمده است كه با توجيه و تفسير جها. كرد

كند كه در آن مگر نور  رسالتي را رهبري مي. داند گان را كثيف، تاريك و زندان نور مي تن همه
ي محفل و آيين ديگري در  عنوان دو بن يا دو اصل آغازين، هيچ عنصر و انديشه و ظلمت، به

ِ  ِ نور از تاريكي، آزادي نها راه آزاد بودن، رهاييديگر برابرند و ت مردم همه با يك. گنجد آن نمي
شود و انسان  نشيني و رياضت ممكن مي امكاني كه با عزلت و گوشه. روان از تن است

هاي اين  ايِ خود بازگردد و از فالكت من نخستين خود، من فرشته تواند از طريق آن، به مي
  . ِ موجود نجات يابد دنيا و تاريكي
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تري  شود، مغان قدرت بيش تر مي روز گسترده ساساني روزبه  امپراتوريدر روزگاري كه 
گردند و كشاورزان و  تري برخوردار مي هاي به آورند، لشكريان و درباريان از موهبت دست مي به

مانند، پيام ماني چون  تر محروم مي وران از هر حقي مگر خوراك اندك روزانه، بيش پيشه
ها در  ي آن پچپچه. اندازد لرزه بر تن مغان و درباريان مي درخشد و تندر آن آذرخشي مي

ها، دست از  ي رعيت پيچد كه چه بايد كرد اگر همه ها مي هاي ساساني و معبدها و آتشكده كاخ
ي سربازسازي از  هر گونه كار و كوشش بكشند و توليد نسل و توليد محصول و كارخانه

هاي مزديسني و  و هيربدان را از هر سلك و عقيده فعاليت بازبماند؟ اين هراس، مغان، موبدان
  .اندازد فكر مي ها كرتير را به در رأس آن

عنوان پيامبري نو با  در واقع حضور ماني در دربار شاپور، در بعد از شهرت او به
بيان ديگر ماني دو بار مورد  به. ها است ها و چيني ها، هندي هايي نو در ميان ايراني انديشه

، شاپورگانروايت خود ماني در  به. گيرد م شاپور و روحانيان دربار او قرار ميغضب و خش
شاپور پيش از مالقات ماني و مجذوب سخنان و شخصيت او شدن، قصد دستگيري و كشتن 

برد، سرنوشت  حضور شاپور مي كند و ماني را به اما همين كه پيروز پادرمياني مي. او را دارد
  :كند ِ ديگري را آغاز مي بازي

  : كند روايت مي الفهرستابن نديم در كتابش 
پيروز او را نزد . ماني آيين خويش را بر پيروز، برادر شاه، پسر اردشير، آشكار ساخت"

هايش نوري  حضور شاپور رسيد بر دوش مانويان گويند هنگامي كه او به. برادرش شاپور برد
را گرامي داشت و شأن و اعتبار ماني درخشيد، شاپور چون اين بديد او  ون دو چراغ ميچ هم

تر قصد گرفتاري و قتل او را داشت، اما بيمي آميخته  با آن كه پيش. نزد او فزوني گرفت
پرسيد بر او چه گذشته و نويد داد كه . احترام در او ايجاد شد و از ديدارش شادمان گشت به

پيروانش در كشور  احترام به ماني از او چند چيز خواست از جمله. ديگربار دعوتش خواهد كرد
شاپور . خواهند سفر كنند و در كشورهاي ديگر امپراتوري و اين كه بتوانند هر جا مي

موعظه پرداخته و  تر در هندوستان و چين و خراسان به ماني پيش. هاي او را پذيرفت خواسته
  7".در هر ناحيه يكي از همراهان خود را گماشته بود

قات ميان شاه و پيامبر، فرصت هم براي ماني و هم براي بعد از اين نخستين مال
آيين خود در ميان مردم   تر در راه نفوذ و پويايي تر و به شود تا بيش پيروانش فراهم مي

خواهد كه در راه  اش مي تمام شاهان و فرمانداران امپراتوري ويژه كه شاپور از  به. بكوشند
  . ها مهيا گردانند الزم را براي آن هاي هراحتي و آسايش مانويان بكوشند و وسيل

تبار   نويسان عرب ايراني كند و تاريخ هاي شاپور ياد مي ها و مساعدت ماني خود از همراهي
ثبت  ِ شاپور و ماني را به دمي ي هم هاي بازمانده از دوره ظاهر مسلمان نيز، روايت ِ به مانوي
  :رسانند مي

از او «: اي نوشته بود ي من نامه بزرگان در باره تمام به. كرد شاپور از من حمايت مي"
اي كه هيچ كس جرم و گناهي عليه او مرتكب  گونه نگهداري كنيد و حمايتش نماييد به

  8"».نشود
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هاي  تر و امكان ِ بيش شود كه ماني و پيروانش با آزادي اگر چه حمايت شاپور سبب مي
ان بسياري را جمع كنند و در اكثر شهرها ها ببرند و پيرو ميان توده تر آيين خود را به به

تر كرتير و روحانيان  ِ بيش توزي ي خود را برپا سازند، اما همين نيز سبب كينه هاي ويژه عمارت
اي از شرارت، توطئه و دسيسه عليه اين پيامبرِ مخالف  شود كه لحظه گردد و سبب مي مي

، دست برندارند و چنان سياست خود انهمراهي با دولتيان و مالكو  ي اجتماعي هرگونه مبارزه
  . را پيش ببرند كه شاپور را خواسته يا ناخواسته همراه خود گردانند

روز بر تمامي  شود كه روز به رو مي ويژه كرتير روبه هنگامي كه شاپور با اصرار مغان، به
كه با تبعيد يابد  حل را در اين مي ترين راه گردند، به تر مي  امرهاي سياسي و اجتماعي مسلط

  . كردن ماني موافقت كند
شود كه از  هاي شومي مي شاه با موبدان، پايه و بنياد حادثه  آهنگي اين نخستين هم

 ،كرتير ِ مغان با رهبري. شود ي ساسانيان آغاز مي در سلسله) 276 – 273(ِ بهرام اول  پادشاهي
چرا كه دو اصل آيين ماني يا . دشون ها مي تابند و خواستار مرگ آن ماني و مانويان را برنمي

ها و بنياد  هاي آن داند، مغاير با خواست ثنويتي كه او باور دارد و آن را بن وجود هستي مي
ِ  جدايي در آيين ماني باور به. بخشد اي است كه زندگي، قدرت و مترلتشان را تداوم مي انديشه

در آيين . يكي و بدي وجود داردسپندمينو، انگرَمينو، مزدا و اهريمن، روشنايي و ظلمت، ن
در جهان مينوي، حاكميت با . ديگرند مانوي، جهان مينوي و جهان مادي مستقل از يك

در جهان مادي، حاكميت با تاريكي است و هر چه . نور است ي هستي از  روشنايي است و همه
زمين،  و بهآفرينش انسان يا هبوط ا. ظلمت است با اندكي نور محبوس در آن وجود دارد از 

بنابراين، انسان در اصل . همراه است با ظلمتي كه شعاع كوچكي از نور در آن وجود دارد
ِ انسان در گذر از آن جهان  اي هاي فرشته گي ي ويژه همه. موجودي پالوده و پاك نيست

اصل خود، اصل نوري يا من  اين جهان مادي رها شده است و براي بازگشت به مينوي به
هاي زندگي،  خود هيچ راهي ندارد مگر اين كه با رياضت، دور بودن از لذت ِ اي فرشته

  . ِ خود را فراهم آورد ي وجودي سرچشمه انزواطلبي، پرستاري و نيايش، امكان بازگشت به
ماني در . در آيين ماني و باور مانويان نه جهنم زرتشت وجود دارد و نه بهشت او

در باور . رسد اي تناسخ مي گونه باور  ِ زمان خود، به يحيزيستي با آيين بودايي و آيين مس هم
ِ خود برسد  بودايي، انسان مانوي در يك چرخش ازلي ابدي قرار دارد تا در نهايت به من نوري

ها و نهايت  اين جهان مادي آمده تا با رنج و مصيبت و در باور مسيحي، انسان مانوي به
رو، روان  از اين. ي بكاهد و جهان را از ظلمت برهاندِ خود، از نيروي اهريمن ت مسيحاييدشها

  .انگيز و نفرت) مادي(انگيز است و تن، استومند  روان مينوي و ستايش. از ماده جدا است
همراه خود، ازدواج، توليد مثل و كار را نفي  اين فلسفه، كه به اين باور و انديشيدن به

گيرد و هم از نيروي  م را از مغان و اشراف ميكند، هم اهرم هراساندن و اميدوار كردن مرد مي
سخن مغان  خاطر هراس از جهنم يا پاداش در بهشت، به ديگر كسي به. كاهد كار و توليد مي

هاي اشراف و  ي خود و كار پر زحمت روي زمين ديگر كسي نگران آينده. دهد گوش نمي
ِ زمين  كار و آبادي نفس، زحمت  ي ِ ماني، رياضت تن و تزكيه عرفان انفعالي. داران نيست زمين
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ديگر اين سخن مغان از قول زرتشت كه آباد كردن زمين، بهشت را از آن . كند را نفي مي
گان، كه بعد از  ي فرشته هاي دوازده نفره كشان و فرودستان خواهد كرد، شامل حلقه زحمت

گان كه  ي فرهيخته و نفرههاي هفتاد و د پيشوا يا امام در رأس هرم آيين ماني قرار دارند، حلقه
گان سوم  گان كه برگزيده ي آموزنده ي سيصد و شصت نفره ها گان دوم هستند، حلقه هبرگزيد

كه آخرين گروه بزرگ ) شنوندگان، مخاطبان(گان  گان و نيوشنده هستند و خيل عظيم ورزيده
نزوا و رياضت در آيين ماني ا. روند، كاركردي نخواهد داشت آيين ماني بشمارمي مؤمنان به

اي، در رسيدن به آن  نفس، نقش بنيادي و اصلي دارند در رسيدن به من نوري يا من فرشته
  .شكل تن كه زندان نور است ِ پيش از هبوط ، پيش از در آمدن به من ازلي
ها  آورد كه در تاريخ دين اجرا درمي اي را به بيان ديگر ماني براي آيين خود سلسله مرتبه به

اين . هاي نبوغ او در موفقيت و رشد سريع آيين مانوي است ست و يكي از نشانهنظير ا بي
هاي  ويژه در استفاده از زبان هاي گوناگون و به ها و مكان ي روحاني، كه در زمان مرتبه سلسله

گان و  بر گزيده: شود شود، از دو گروه اصلي تشكيل مي محلي با اندكي تغيير اجرا مي
  . گان شندهنيو

گان و  گان، فرهيخته ي فرشته شوند از سه حلقه گان كه تشكيل مي برگزيدهگروه 
ها در  آن. ِ اين جهان محروم باشند هاي مادي گان الزم است كه از تمام موهبت مهيسته

. ِ سخت انفعالي، بايد از انجام هر حركتي مگر نيايش و آموزش بري بمانند انتخاب يك زندگي
  . هر دل استهر دست و مهر دهان، مداشتن م هر مانوي متعهد به

  . دارد مهر دهان مانويان را از هر سخن ناشايست و خوردن گوشت يا هر طعام زنده باز مي
اش جدا نكردن  معناي حيواني را آزار ندادن است، گياهي را از تنه و ريشه مهر دست به

اي را نساختن است،  يلهدست نگرفتن است، وس اي را نكاشتن است، ابزاري را به دانه است، 
اي را نشستن است، چيزي را نخريدن است، با زني تماس   طعامي را نپختن است، گياه و ميوه

  . نداشتن است
دهد كه  هر بودي در اين جهان را هشدار مي بستگي به مهر دل دوري از هر گونه دل

  . ازدواج نكردن استعاشق نشدن در عنصر فاني و ترين وجه آن  شاخص
گان حتا براي خوردن نيز محتاج نيوشنده، مريد، مؤمن يا شاگرد هستند و  برگزيده اين

  : گفتند گاه خوردن نان مي چنان كه به. خوانند گاه خوردن هر طعامي دعاي بخشايش مي به
، نه ترا آسياب كردم، نه ترا در تنوري )بوجار كردم(من نه ترا چيدم، نه ترا باد دادم "
  9".خورم گناهي مي بي من ترا به. ين كار را كرده و ترا براي من آوردهكس ديگري ا. گذاشتم

 "ده بايد"اعتبار  هاي ماني و پرهيزهاي مانويان را، يحتمل به ابن نديم اين خواست
  :نامد مي "ده حكم"موسا، 
گويي،  پرستي، ترك دروغ ترك بت... گان واجب شمرده  ماني ده حكم را بر شنونده"

علم  كشي، خودداري از زنا، دزدي نكردن، عدم توكل به ، پرهيز از آدمترك بخل و خسيسي
كه ننگ مذهب است، پرهيز ) دو رنگي(، ترك جادوگري، پرهيز از دورويي ها ها و علت سبب

  .10]مذهبي[ هاي از سستي و غفلت در انجام تكليف
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وشنايي كران ر گان آيين مانويت، زروان، زمان يا سپهر بي در فرادست هرم برگزيده
ايستاده است، و عيسا، روان روشن يا وجود آسماني در مقام رابط ميان سپهر مينوي و جهان 

آدم را كه نخستين انسان است از  -آيد و گيومرث  زمين مي او است كه به. استومند قرار دارد
مبر و ماني، فارقليط يا آن پيا. آموزد كه از درخت زندگي بخورد او مي كند و به خواب بيدار مي

بعد امام يا سارار قرار . اند ي آمدن او را داده هاي مقدس و مسيح وعده منجي است كه كتاب
كساني كه در . گان است گان و مهيسته گان، فرهيخته گيرد كه رابط ميان ماني و فرشته مي

پيروان يا مؤمنان را  ي اجراي آموزش و پرورش به نقش نويسنده، معلم، پزشك و شيخ وظيفه
نور و ظلمت ) بن(بايستي بر اساس خواست ماني، دو اصل  گان مي برگزيده  اين. هده دارندع به

گان يا نو مؤمنان  شندهنيو رو به ي زمان آغازين، زمان كنوني و زمان پيش را در سه دوره
  .گان گردند بياموزند تا از ورزيده

شكل ساختار آن را ِ آيين مانوي، بر اساس فكري كه ماني خود طرح و  ساختار اجتماعي
گان و  مهم نيست كه برگزيده. گيرد هد، هميشه در عمارتي ويژه صورت ميد مي و گسترش

ها است كه در نخستين  ي آن وظيفه. زيند گان در كدام سرزمين و در چه زماني مي هشندنيو
ها و  ها، آموزش گان بتوانند براي اجراي آيين فرصت عمارتي را آماده كنند يا بسازند تا همه

خانه و نگارخانه،  تاالر كتاب: متشكل از پنج تاالر ،عمارتي ويژه. ها در آن اجتماع كنند نيايش
تاالر آموزش و پرورش، تاالر درمان و بهداشت، تاالر نيايش و اعتراف، تاالر سخنراني و 

  11.روزه
ان است از اين پنج تاالر تنها تاالر درمان و بهداشت با حصارهايي كامل مستقل از ديگر

بار براي  گان و پنج هفت بار براي برگزيده(توانند براي نيايش  گان نمي گان و ورزيده و برگزيده
گان  در واقع هيچ يك از برگزيده. و خوردن، خوابيدن و روزه در آن جمع شوند) گان ورزيده

اهرم  ِ مشترك و نيايش گروهي، زندگي. اجازه ندارند خانه، آشپزخانه يا دكان داشته باشند
هاي  چنان كه يكي از نيايش. قدرتمندي در شناخت و درك و آموزش آيين مانوي است

  :دهد ي قبطي، كيفيت اين با هم بودن را نشان مي بازمانده
  .سازد گلي مي خواند چونان كسي است كه دسته آن كه مي"

  12".گذارند اند كه گل در دست او مي گيرند چونان كساني و آنان كه دم مي

هاي معنوي معنا و مفهوم دارند و از   ها يا طبقه آيين ماني تنها حلقه  اختار اجتماعيدر س
ها ناخواسته زندان نور  ي انسان تن همه. انساني ميان مانويان نيست  نظر اجتماعي هيچ برتري
ِ اين نور از  ها براي رهايي تالش آن ها باشد، بستگي به اي ميان آن گشته است و اگر مرتبه

ِ جسمي يا اجتماعي  گاه برتري رو هيچ كس بر هيچ كس، هيچ از همين. ن تن استزندا
ها در كنار هم قرار  ي آن گاه نيايش، خوردن، خوابيدن و تمام امرهاي روزمره همه يابد و به نمي
  . گيرند مي

شود  ها هنگامي ممكن مي ِ آن آهنگي بديهي است اين اجتماع مانويان و همراهي و هم
عنوان  هر گاه خليفه يا امام به. تساهل و مدارا وجود دارد ،مداران زمان ب قدرتكه از جان

جانشين ماني، كه بايد هميشه در بابل سكونت داشته باشد، دريابد اين امكان براي 
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ي مانويت گرد آيند، ناگزير اين  گان وجود ندارد كه در مكاني شايسته گان و ورزيده برگزيده
ي يكي  كرداران بتوانند در خانه هد كه دور از چشم دژخيمان و ناراستد ها مي آن فرصت را به

چنان كه بارها، هم در زمان حيات ماني و هم در . از مانويان يا مكاني امن جمع شوند
گيري از كشتارهاي گروهي و  افتد و مانويان براي پيش هاي بعد از مرگ او، اين اتفاق مي دوره

  . شوند هاي مخفي و زيرزميني مي فعاليت زير بهمتالشي شدن و آواره گشتن، ناگ
خواست موبد بزرگ دربار او  اي نخستين بار در زمان بهرام شاه ساساني و به چنين حادثه
در واقع ماني و پيروان او تنها در . هاي گوناگون آيد و بعد بارها در سرزمين كرتير پيش مي

آيين خود برخوردار  هاي غ و اجراي رسمِ تبلي ِ شاپور و هرمز از آزادي ي امپراتوري دوره
  . شوند مي

يابند محبوبيت ماني  همين كه كرتير و ديگر مغان درمي. پايد فرصتي كه ديري نمي
ي  هاي زير سلطه تر سرزمين ي پيروانش در بيش شود و حضور گسترده تر مي روز بيش روزبه

شتي و موقعيت روحانيان، تواند آيين زرت جوار، مي امپراتوريِ ساسانيان و كشورهاي هم
هاي بسيار، چون  كلي دگرگون كند، با دسيسه و توطئه درباريان، سپهبدان و مالكان را به

يكي از بستگان شاه، او را از فعاليت در ايران  ِ ماني در بهبودي بخشيدن به ي ناتواني توطئه
م مرگ و تكه تكه زنداني كردن و سرانجا شوند، بهرام را راضي به دارند و موفق مي بازمي

ي  هاي دورافتاده رو بعد از پراكنده شدن پيروان ماني در مكان از اين. كردن اندام ماني گردانند
خاطر  اي و تنها به ويژه در روم، در مصر و در چين، تنها كسي كه بدون هيچ شائبه زمين به

اي اويغور در دهد، فرمانرو خلوص و ايمانش در دفاع از مانويان ايستادگي كامل نشان مي
دهد تا  ها اجازه مي آن پيوندد و به مانويان مي ميالدي به 763او در سال . تركستان چين است

ِ مانويت در چين  موقعيتي كه نه تنها سبب رشد و تعالي. هاي خود را ادامه بدهند آشكارا فعاليت
هاي ماني و  ها و نقاشي ِ نوشته ترين مركزهاي گردآوري شود، كه تورفان يكي از مهم مي

بيان ديگر اگر  به. آورد وجود مي ِ امروز پژوهشگران را به گردد و امكان دسترسي پيروان او مي
  .گرفت افتاد، باز كشتار عظيمي از مانويان در خراسان انجام مي اين اتفاق نمي

 ِ بهرام، ماني و بسياري از پيروانش ي كرتير در پادشاهي بعد از اين كه با توطئه و دسيسه
، مانويان زنده مانده )آيد هاي بعد مي ِ آن در صفحه گونگي كه شرح چه(شوند،  كشته مي

ِ  ي امپراتوري ها از پيروان ماني وجود دارند و هم زير سلطه روند كه هم در آن كشورهايي مي به
ايران ادامه  ها به اين مهاجرت گروهي و زندگي در تبعيد تا زمان تجاوز عرب. ايران نيستند

ها آرزوي  ها و مزدكي هاي در تبعيد، مانوي تا پيش از اين تاريخ، نه تنها ايراني. يابد مي
هاي ديگر نيز در انتظار آمدن به  وطن خود را دارند كه بسياري از مانويان ملت بازگشت به

ها به ايران تجاوز  رو هنگام كه عرب از اين. ندهست ايران و زندگي در بابل، زادگاه پيامبرشان
با تر شهرهاي بزرگ ايران را  تر از سه سال بيش رغم خواست و تصورشان در كم كنند و به مي

كشند، مانويان و مزدكيان گروه  خاك و خون مي هايشان به زير سم اسبشمشيرهاي عريان و 
ِ كامل در  كنند و اميدوارند كه بارديگر از آزادي سوي ايران ترك مي هاي خود را، به گروه، محل

  . خود برخوردار شوندِ  نياكاني سرزمين
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ها در ايران با مانويان و مزدكيان همراه  اين شانس البته تا پيش از استقرار كامل عرب
شود و نمايندگان  ي عرب در بغداد مستحكم مي هاي بني اميه است، اما همين كه پايگاه خليفه

سند، سرنوشت ناميمون باز ر ِ كامل مي استبداد و خودكامگي ها در شهرهاي ديگر ايران به آن
  . آيد سراغ مانويان و مزدكيان مي به

  : نويسد مي الفهرستابن نديم در 
ميان  به] مانويان[در زمان خالفت خليفه مقتدر بود كه براي آخرين بار سخن از آنان "

جمعي كه مانده بودند پنهان شدند و در اين . ها از بيم جان به خراسان گريختند آن. آمد
پانصد نفر  ِ سمرقند به سرگردان بودند و جمعيتي تشكيل دادند كه تعداشان در حوالي سرزمين

فكر قتل عام  ِ خراسان به دادند، والي چون آيين خود را اشاعه مي. رسيد مي) رييس خانواده(
ها  اين نام را عرب(احتمال غالب شاه تغزغزها  نظر من، به ها افتاد اما پادشاه چين يا به آن
ترند تا پيروان دين ما  ها بيش در كشور ما مسلمان": به او پيغام داد كه) غورها داده بودنداوي به

قتل  ها را به ها را بكشد تمام مسلمان و او را تهديد كرد كه اگر حتا يكي از آن "در كشور تو
ها را در  خواهد رساند، مسجدها را ويران خواهد كرد، و كساني را خواهد گماشت تا مسلمان

ِ خراسان از آزار  گاه والي آن. قتل برسانند شورهاي ديگر، هر جا كه باشند، تعقيب كنند و بهك
  13".ها جزيه گرفته شود مانويان منصرف شد و پذيرفت كه از آن

ي نيرويي اليزال  ماني تنها پيامبر پيروزمندي است كه با وجود اين كه خود را فرستاده 
كند و  امد، سرنوشت تهديدآميزي براي ديگران تعيين نمين داند و كالم خود را قدسي مي مي

كه در  اند يهايتنها پيامبرو عيسا او . داند ديگر نمي ها را متمايز از يك موقعيت و وضعيت انسان
ِ  هاي سخت زندگي در تمام مرحلهماني . دنشو زور نمي راه تبليغ و گسترش آيين خود متوسل به

شود و مترود  هرگونه ستيز و نبردي را مانع مي. ماند ازنمياي از تأمل و مدارا ب خود لحظه
تواند در زمان  ها مي ها و كشيش ها و مغ زغم مخالفت دولت همين خاطر نيز به به. داند مي

گير برخوردار گردد و چونان بنياد آيين خود را استوار گرداند كه با  حيات خود از موفقيتي چشم
هاي  تر سرزمين  ها بيش از دوازده قرن، آن هم در بيش ها و مصيبت ي سدها و دشمني همه

هاي نفوذ تفكر او و حضور پيروانش را پژوهشگران تا  نشانه. آورد بزرگ و متمدن، دوام مي
   14.اند ي پانزدهم ميالدي در اروپا دنبال كرده سده

كه در  هاي خود ماني توجه شود، او كسي است ها و نوشته گفته بيان ديگر، اگر تنها به به
تواند با كسي كه خود آن را فارقليط يا همزاد  اي كشف و شهود است و مي كودكي داراي گونه

ي  گفت و شنود بنشيند و بعد با كسب آموزش، تربيت در فضاي عارفانه، مطالعه نامد، به مي
چه در  ي خود، شناخت محيط پيرامونش و آن بسيار و آگاهي از فرهنگ و خرد گذشته

ي  معرفتي كه هم برآمده. معرفتي برسد كه يگانه است گذرد، به همسايه ميهاي  سرزمين
معرفتي كه بشارت . ها ي آن هاي گذشته و حال است و هم انكاركننده ي ايزدها و دين همه

بشارتي كه خود معتقد است شهودي است و در . ِ نور از ماده يا تاريكي است ي رهايي دهنده
  :كند آن اشاره مي به كفاالياكتاب 
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ي فارقليط بر من  وسيله چه پيش آمده بود و پيش خواهد آمد به اين ترتيب، هر آن به"
همه را توسط او ... يابد  شنود و شعور درمي بيند و گوش مي چه چشم مي هر آن. ... آشكار شد

  15".شناختم، توسط او همه را ديدم و يكي شدم در تن و در روان با او

در واقع ماني با . در هيچ ساختار شكيلي شكل نگرفته است تا پيش از ماني اين تفكر
هاي ماد و پارس  ويژه قوم ها، به ها و ايراني اي كه در ميان بابلي خرد و فرهنگ گذشته  توجه به

نور و تاريكي، خير و شر يا دو ) بن(اي از دو جوهر  فلسفه و پارت و سكا رواج داشته است، به
آن  هكس حتا سپتمان زرتشت نيز ب رسد كه پيش از او هيچ اصل سپندمينو و انگرمينو مي

فرهنگ و خرد ايراني،  معرفت او، با تكيه به. هاي او ويژه است ها و تأويل دريافت. نرسيده است
و هم  يان، هم فرهنگ مغتسلانرا دارد، هم فرهنگ ماندايي نهاي فرهنگ گنوسيا هم زمينه

ِ  ي است كه عرفان ماني با فرهنگ و خرد آرمانياين حقيقت انكار نشدن. را انفرهنگ خزايي
شود كه تفكيك  هاي بابلي و ايراني چنان در ساختاري شكيل و منسجم درهم تنيده مي آيين
ي او در  رو نيز، پرورش انديشه از همين. شود ديگر سخت و گاه ناممكن مي ها از يك آن

ها دربيايد و شعارگونه  "و بايدت"شكل  هايش، بيش از آن كه به ها و نقاشي سرودها، نوشته
  . يابد گردد، ساختاري ادبي و هنري مي

ي  گيتيانهي تكوين  در فلسفه. ِ او نيز ديد توان در ساختار جهان تكويني اين واقعيت را مي
و زمان فرارو ) مياني(، زمان كنوني )قديم(او از دو جهان نور و ظلمت و سه گاه زمان آغازين 

نظر از اين  صرف. راي هر موضوعي، اعم از مينوي يا مادي، پاسخي دريافتتوان ب ، مي)آينده(
هاي پيروان او و كنجكاوان  تواند براي پرسش ي او مي هاي گيتيانه كه تا چه اندازه اين پاسخ

خرد و فرهنگ ايراني اغناكننده باشد، هر موضوعي چنان در تار و پود خود سامان گرفته پيش 
شگفتي و تحسين براي . و تحسين است  ي امروز، شگفتي نش خوانندهترين واك رود كه كم مي

چون روايتش از دو جوهر  هم. زند هاي او و پيروانش موج مي ال كه در متنتخيلي سرشار و سي
دو درخت تشبيه شده است، وصف پنج سرشت قلمرو طاعون در  روشنايي و تاريكي كه به

  :ي دو بن رساله
  .وجود داشت]ديگر از يك[مي متمايز تما به جوهراز آغاز دو "

مقدس، شكوهمند از  اصليروشني، جاودان در   پدر حاكم بر امپراتوري –از يك سو خدا 
و اسباب حيات كه  حكمتي  ، حقيقتي در سرشت، هميشه شادمان از ابديت، دارندهتوانايي

خويش را نيز در هاي سرشار قلمرو  ِ خود يعني ثروت ها دروازده عضو روشني ي اين وسيله به
نيكو برپا شده كه هرگز كسي  بختي جهان نيكغايت با شكوه او چنان در  قلمرو به(...) بردارد 

  .ِ آن نيست را ياراي تزلزل يا واژگوني
پايان و  اي بي اي از اين قلمرو مقدس درخشان از روشني، توده جوار با بخش و گوشه هم

هاي  جا، تاريكي آن. زده در آن بود نسلي طاعونهاي آتشين  ، بود كه بدنقلمرو تاريكيژرف 
آلود و سهمگين  هاي گل در آن سو، آب. پاياني بود همه از يك سرشت با زاد و رود بسيار بي

با  –كه براي خود شهرياري و توليدكنندگاني داشت  –بود با ساكنانش و، در مركز آن، باد 
درون اين بخش . رييسان و مردمانش ِ آتش بود با سپس بخش تباهي. وزيد شدتي هولناك مي
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خو، كه سلطان همه بود و  سره از دود تيره و تار بود؛ و شهرياري درنده نيز تباري يك
ي او  ها بود و همه از تخمه ِ آن تمامي رواناش كرده بودند و او  شمار دوره گان بي زاده شاه

  16".اين چنين بود پنج سرشت قلمرو طاعون. جا اقامت داشت بودند، آن

ها روياهاي بسيار دارد،  هاي مداومي كه در آن تخيل سرشارش، اشراق ماني با توجه به
اش در  گي و تجربه هريزي، چير استعداد شگرفش در خط و نقاشي، نبوغش در طرح و برنامه

گذارد  هاي گوناگون، ميراثي از خود مي اش در بهره بردن از زبان سرودن و نوشتن، توانايي
  . گاه غامض و نامفهوم و سرشار از تأويل و تفسيرهاي بسيار استهزارتو، كه 

ِ شخصيت ماني و تفكر او  گيري هاي زمانه را در شكل بدون اين كه بتوان تأثير فرهنگ
هاي كساني چون زرتشت و بودا و عيسا  ها و انديشه آرمان انكار كرد يا بتوان گفت نسبت به

ِ  ت است كه چند عامل در هم تنيده شده باعث و بانيتوجه بوده است، اين نكته حايز اهمي بي
هاي بازمانده از او و همراهان و پيروانش  ِ متن خواني ييچيدگي و گاه دو گانگي و ناهم

هاي مداوم ماني باشد و اصرار او براي  تواند مهاجرت ها مي ترين اين عامل مهم. شوند مي
هاي  گانش در سرزمين شندهنيوبان يا ي مخاط هايش با فرهنگ ويژه تلفيق و تركيب آرمان

  . هاي گوناگون و ايزدهاي محتلف هاي متفاوت، خاستگاه كنش هايي با كهن سرزمين. گوناگون
هاي بازمانده از ماني و مانويان با توجه به اين كه در كجا، در چه زماني و  سرودها و متن

ها را در  ترين آن ه شاخصهايي است ك شوند، داراي اختالف با كدام زبان و خط نوشته مي
اشتباه  اين حادثه بسياري از پژوهشگران را گاه به. توان ديد ها مي ها و زبان تفاوت فرهنگ

كه در اين ويژه  به. گرداند اندازد و گاه دچار سردرگمي و تفسير و تعبيرهاي ناشايست مي مي
اي زرتشتي، بودايي و ه ها و دين ِ عنصرهاي مانويت با آيين هاي راهي و هم ها سازي درهم

   .آورد وجود مي هاي بسيار به مرزي ها و هم گاه يگانگي ،مسيحي
ِ ماني همراه است با آغاز رشد و گسترش بوداييان و مسيحيان در ايران كه  زمان زندگي

رو، او كه از همان  از اين. ويژه زرتشتي و زرواني است هاي گوناگون مزديسني، به مهد آيين
آيين غسل تعميد يحيا،  ي خزايي، معتقدان به پرورشش در ميسان نزد فرقهدوران آموزش و 

داند وقتي  ها نشان داده است، خيلي خوب مي ها و مجادله هوشياري و تبحرش را در بحث
ي عمل  ها جامه ها و رسالتش را پيروزمندانه پيش ببرد و به آن ها، انديشه تواند آرمان مي

رو، هنگام كه  از اين. هاي اين نيروهاي تازه نيز بهره ببرد خواستها و  بستگي بپوشاند كه از دل
ها يا سرودهايش مملو از عنصرها و نمادهايي  در محيط و فضاي هند و چين است، سخن

ها  هنگام كه در سرزمين سامي. ها است ها و بوداهايي است كه قابل درك و فهم براي برهمن
برد كه  ها، از مسيحيتي بهره مي ويژه آيين نو آن ا، بهه هاي فرهنگ آن برد، از ويژگي سر مي به

  . بسياري از عنصرها و نمادهايش از آيين كهن ايزد مهر يا ميترا گرفته شده است
ها،  ها و ايزدها و فرهنگ كهن آريايي بيان ديگر، هر گاه پژوهشگري آگاه بر استوره به

تواند ريشه و  راحتي مي داشته باشد، بهها اشراف  آن  گونگي ها باشد و بر چه ويژه ايراني به
ظاهر برهمني، بودايي و مسيحي را در فرهنگ و خرد  خاستگاه بسياري از اين نمادهاي به

دهد،  چنان كه تصور ماني از عيسا، و تصويرهايي كه از او ارايه مي. ي ماني بجويد گذشته
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باشد، همانند گيومرث  عيساي ناصري، فرزند مصلوب مريم شباهت داشته بيش از اين كه به
هاي  هاي ايران و آيين كران، كه در استوره بي  گيومرث، انسان سپهر مينويي يا روشناييِ. است

گاه بيدار شدنش بعد از خوابي  گيومرث، كسي است كه به. ِ تن انسان است مزديسني تجلي
ِ  ياري زخ بهي نخستين، پس از بازگشت اهريمن از دو ي سه هزار ساله هزار ساله، در دوره

) زمين (ي او با سپندارمذ  شود و از ممزوج شدن نطفه ، كشته مي)تجسم زن و ناراستي(جهي 
  . گيرد موجوديت انسان شكل مي

ي مانوي اين واقعيت را آشكارا  روايت ابن نديم از تكوين و آفرينش انسان در استوره
  : دهد نشان مي

زجر و حرص و شهوت و گناه  ]با[ ها ا و نجمه آرخونت ]يعني[) اراكنه(ها  يكي از اركون"
وجود آمد و مباشر اين كار دو اركون  ها انسان اولي كه آدم باشد به ازدواج كردند و از تناكح آن

. بعد تناكح يعني جفت شدن ديگري واقع شد و از آن زن زيبايي پيدا شد كه حوا باشد. بود
را ديدند كه حرص ربوده و در اين دو مولود نور خدا و عطر او   گانه ي پنج وقتي كه ماليكه

اين دو  هاسير كرده است از بشير و مادر حيات و انسان قديم و روح حيات خواهش كردند كه ب
مولود قديم كسي را بفرستد كه او را آزاد كرده و خالص كند و به او علم و نيكوكاري را 

سوي  به ها رو فرستادند با خدا و آنپس عيسا را . توضيح نمايد و او را از شياطين نحات بدهد
آن وقت عيسا به آدم سخن . ها نهادند و آنان را حبس كردند و دو مولود را رها كردند آركون

و زمين و آسمان و آفتاب و ماه را واضح  ها ناگفت و به او بهشت خدايان و جهنم و شيط
آدم را از حوا منع كرده از نزديكي  گردانيد و وي را از حوا ترسانيد و زجر او را به وي نماياند و

بعد آركون نزد خود حوا برگشته و با او جفت شد و فرزندي زشت . به او ترسانيد و آدم پذيرفت
پس اين پسر با مادرش جفت شد و از وي . صورت و اشقر زاييد كه اسم او قاين اشقر بود

ين برگشت و باز با مادرش بعد قا. پسري سپيد چهره زاييد كه او را هابيل مرد سپيد ناميد
و ديگر ] آگاه بر زمان[جفت شد و دو دختر از آن نكاح پديد آمد كه اسم يكي حكيمة الدهر 

هابيل  زني گرفت و حكيمةالدهر را به پس قاين ابنةالحرص را به. بود] دختر آز[ابنة الحرص 
ولي در ابنةالحرص . بود] زروان[در حكيمةالدهر چيزي از نور و حكمت خدا . داد كه زن او بود

  .هيچ چيز از اين قبيل نبود
او گفت خود را محفوظ بدار كه از ه اي از ماليكه نزديك حكيمةالدهر رفته ب بعد فرشته

پس با او جفت شد و دو . تو دو دختر زاييده خواهد شد كه مسرت خدا را تكميل خواهند كرد
وقتي كه هابيل آن را شنيد پر از . ناميد دختر زاييده شد كه يكي را روفرياد و ديگري را برفرياد

كنم  اي، گمان مي حكيمةالدهر گفت اين فرزند را از كي آورده غيظ شده و محزون گرديد و به
پس هابيل . اي را شرح داد وي به هابيل صورت فرشته. تو نزديكي كرده از قاين است و او به
اي  ده شكايت نمود و گفت البد شنيدهچه قاين كر مادرش حوا رفت و از آن او را ترك كرده به

و با  ]گذاشت[به هابيل  وپس قاين اين را شنيد و ر. چه را كه او با خواهر من و زن من كرد آن
  .ي خود كرد سنگي او را فروكوفت و كشت و بعد حكيمةالدهر را زوجه
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يد چه از قاين ديدند و آن صند ها و اين صنديد و حوا محزون شدند براي آن پس آركون
ي  حوا سحري تعليم داد تا آدم را سحور نمايد و حوا رفت و اين كار را كرد و تاجي از شكوفه به

و وقتي كه آدم حوا را ديد شهوتش جنبيد و با او جفت شد و وي حامله . درخت براي او برد
 وقتي كه صنديد از اين كار مطلع شد محزون و معتل. شده پسري زيبا و خوش صورت زاييد

پس آدم . حوا گفت اين مولود از ما نيست و غريب است و خواست او را بكشد شد و به  ]بيمار[
پس پسر را . كنم ي درخت تغذيه مي آن پسر را گرفته و گفت من او را با شير گاو و ميوه

وقتي . ها را فرستاد تا گاو و درخت را برداشته از آدم دور كنند ولي صنديد آركون. گرفته رفت
اسم  بعد درختي به... خدا تضرع كرد و او را نجات دادند  به... را ديد پس آدم كه آدم اين 
آدم ظاهر شد و شيري از آن درخت پيدا شد كه بچه را با آن تغذيه كرد و او را  لوطيس به

بهشت رفت و شاثل و  آدم مرد و به... اسم شاثل ناميد  اسم همان درخت ناميد و بعد به به
ها  همراه شده و راه آن] گان برگزديده[ها با صديقين  حكيمةالدهر مادر آن روفرياد و برفرياد و

  17".جهنم رفتند را پيش گرفتند تا موقع وفاتشان و حوا و قاين و ابنةالحرص به

زروان كه . مبدأ نور، قدرت و حكمت از آنِ زروان، پادشاه سپهر مينوي يا بهشت است
ج مسكن و پنج صفت حس، عقل، فكر، خيال و اراده شود، داراي پن پدر عظمت نيز ناميده مي

ي هوا، باد، روشنايي، آب و  قدرت او در پنج فرشته. يابد نور او در آفتاب و ماه تجلي مي. است
چنان كه خود در . اند هايي است كه پيامبران آورده ي دين حكمت او برآمده. آتش نهفته است

  :نويسد مي شاپورگانكتاب 
شكل دور تسلسلي كامل، از  ك هميشه توسط پيامبران خدا، بهني هايحكمت و اثر"

نام بودا در  دوران ديگر انتقال يافته، چنين است كه در يك زمان توسط پيامبري به دوراني به
سرزمين ايران، در يك زمان ديگر توسط عيسا  ي زرتشت به وسيله هند، در زمان ديگري به

، وحي بر من نازل شد و در اين زمان پيامبري در پس از آن. غرب آورده شده است به) مسيح(
  18".ي خداي حقيقت در سرزمين بابل، تجلي يافت آورنده من، ماني، پيام

كران سپهر روشنايي، آن  خداي خود، آن نيروي بي حقيقتي كه ماني آن را در رسيدن به
، آن معرفت كند، در آن زمان بيرون از حركت، زروان، شهريار مينوي يا پدر عظمت وصف مي

گيرد و از آغاز تا پايان را نمايان  ي هستي را دربرمي مانويت نشسته است كه همه  بنيادي
نور و ظلمت را در سير يا دو جوهر روايت ديگر ماني وجود اين دو بن يا دو اصل  به. كند مي

ِ مينوي و  ي آفرينش هستي در سه دوره. داند ديگر مي ها از هم ِ آن ِ نهايي درهم شدن و جدايي
ِ ساكن، يعني در زمان آغازين يا قديم، زمان كنوني يا ميان و زمان  ِ استومند و هستي هستي

بديهي است اين سير تكويني از ديد مانويان، تنها از . شود فرارو يا پايان كه در آينده حادث مي
ل تصور و صورت روايت استوره قاب گيرد و شرح آن به راه معرفت شهودي و مكاشفه انجام مي

گانش،  ويژه براي گروه برگزيده بيان ديگر، خواست ماني، به به. درك است ونه تعقل و استدالل
رو انزواي مطلق و رياضت سخت است كه امكان كشف و شناخت حقيقت، با شگرد  از آن

شود و فرد مجذوب و مستحيل شده  جذبه، تأمل و مكاشفه در ذات و مبدأ حقيقت حاصل مي
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آن  بيند يا به اي خود را مي رسد و من فرشته شهود مي يار مينوي يا پدر هستي، بهدر وجود شهر
  .  شود نزديك مي

، كه متني است كيش هاي تشرف به قانون، در فصل ي پليو قطعهبخش ششم 
هاي آغاز، ميان و پايان را  آيين ماني، سه دوره يا زمان گرويدن به مند به هاي عالقه براي چيني

  :كند اما ساده بيان مياختصار،  به
هر كس خواهان تشرف به اين كيش است . خوبي شناخت دو اصل را به) بايد(نخست "

تمامي متمايز  به] هايي ي، سرشتهاي طبيعت[بايد بداند كه دو اصل روشني و تاريكي طبايعي 
اجرا ) خواهد توانست آيين را(گونه  اين را تميز ندهد چه] نيوشنده[اگر : دارند] ديگر از يك[

  ):كه عبارتند از(، سه زمان را فهميد )بايد(كند؟ سپس 
  ].قديم –پيش از آغاز [زمان پيشين  - 1
 ].كنوني) [حال(زمان مياني  - 2
  ].آينده –پاياني  –فرارو [زمان پسين  - 3

تنها تاريكي و روشني، . وجود ندارند ها و آسمان] ها فلك[ها  در زمان پيشين هنوز زمين
در تمام . طبيعت تاريكي، بالهت است. طبيعت روشني، حكمت است. جداي از هم، وجود دارند

  . ها موردي نيست كه اين دو اصل رو در روي هم نباشند ها و در تمام سكون جنب و جوش
دهد كه  ي مطلق مي خود اجازه شود و به در زمان مياني، تاريكي بر روشني چيره مي

شود و تمام نيروي خود را براي پس راندن آن  آيد و وارد تاريكي مي روشني مي. روشني را براند
از جسم ) شود بخواهد كه باعث مي(نفرتي دارد ) جسم( مصيبت بزرگانسان از . برد كار مي به

اي  چون در خانه انسان در ميان درد و رنج، در سه جهان هم(=  ور ي شعله خانهدر . جدا شود
و در (كند  انسان آرزو مي) آن بگريزدخواهد از  كند كه در حال سوختن است و مي زندگي مي

را رهايي ) روشن(دهد تا طبيعت  انسان جسم خود را رياضت مي. مترصد گريز است) آرزو
آيد چه كسي جرئت داشت  اگر از خطا حقيقت برمي. آيين مقدس محكم و استوار است. بخشد

شناخت و در خوبي  رهايي را به هاي هگوش فرادهد؟ بايد وسيل) رسيده(هاي  فرمان به
خطا و حقيقت هر يك . رسد پايان مي در زمان پسين تعليم و تدين به. وجوي آن بود جست

ِ  تاريكي ي خود به نوبه گردد، تاريكي به ِ بزرگ برمي روشني روشني به. گردند اصل خود بازمي به
او باز  چه از ديگري داشته به شود و هر يك آن باز آن دو اصل تشكيل مي. كند انبوه رجعت مي

  19".دهد پس مي

بر اساس دو بن نور و ظلمت و سه  - هاي ماني و مانويان  روايت تكويني يا ساختار استوره
  : دهد را ابن نديم چنين شرح مي -   ها اصل زمان

نور . تمامي منفصل بودند يكي نور و ديگري ظلمت كه از هم به. مبدأ عالم دو كون بود"
بهشت نور است و پنج عضو دارد كه عبارت است از علم و حلم عظيم اول است و خدا و پادشاه 

و عقل و غيبت و فطنت، و پنج عضو روحاني دارد كه محبت و ايمان و وفا و مروت و حكمت 
خود ازلي است و دو چيز ديگر نيز با او هستند كه عبارت است از جو و  ها او با اين صفت. است
اي زمين وهعلم و حلم و عقل و غيره باشد و عض اي جو پنج تا است كه همانوهعض. زمين
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مه و : كون ديگر كه ظلمت است نيز پنج عضو دارد. نسيم و باد و روشنايي و آب و آتش است
شده نوشته  متأسفانه نام چهار عنصر در متن در متن مصحح[ .حريق سموم و سم و تاريكي

كتاب بسيار پر اهميت شهرستاني  ِ اين نديم و ، كتاب غنيالفهرستاصل  اما با توجه به. است
 ها مجهز است دود، آتش، پنج عنصري كه اهريمن يا انگرمينو به آن، الملل و نحلبه نام 

اين دو كون مجاور  .]بخار سنگين يا ابر سياه است(= ، نزم )باد و سوزنده(= تاريكي، سموم 
بودند، و نور در باال ] نندهديدارك[ها نبود و در سطح مالقي  اي بين آن ديگر بودند و فاصله هم

  .راست و چپ نهايت نداشت ]در[ ،ظلمت در پايين] نهايت نداشت و[راست و چپ ] در[
وجود آمد كه سرش مثل  شيطاني از آن به ،او جمع شده هايجوهرهاي ظلمت از عنصر

سر شير و بدنش مثل بدن اژدها و بالش مثل بال مرغ و دمش مثل دم ماهي و پاهاي او مثل 
وجود آمد و ابليس قديم ناميده شد مشغول  اي چارپايان بود و چون اين شيطان از ظلمت بهپاه

راست و چپ حركت كرد و پايين رفت و همه جا فساد راه انداخت و هر  فساد و جنبش شد و به
ي نور را ديد و او  وقت شعشعه باال رفت و آن بعد رو به. كه را تصادف و مبارزه كرد هالك نمود

پس زمين نوراني از قصد او خبردار . شود ترسيد و قصد باال رفتن كرد اخت و ديد بلند ميرا نشن
پس عالم فطنت و بعد عالم علم و بعد عالم غيب و بعد عالم . شد كه قصد قتال و فساد دارد

پس پادشاه بهشت نور مطلع گرديد و خواست او را مقهور . عقل و بعد عالم حلم مطلع شدند
 هاي لماپس با روح راست خود و ع. ِ اين كار شد خود را نفرستاد  و خود متولّي سازد ولي لشكر

ي خود مولودي زاييد كه انسان قديم بود و او را مأمور  گانه دوازده هايي خود و عنصر گانه پنج
  .الخ. ...  مقاتله با ظلمت كرد

 هاي ءا خلق و از جزي خود امر كرد كه اين عالم ر بعضي از ماليكه پس پادشاه عالم نور به
ها و  پس آسمان و هشت زمين بنا كرد و يك فرشته براي حمل آسمان. امتزاج يافته بنا نمايد

ها كه  ها گماشت و براي هر آسمان دوازده در با دهليزهاي آن يكي ديگر براي بلند كردن زمين
آن هر دري دو  بزرگ و وسيع بودند قرار داد و هر يك از درها در مقابل صاحب خود، و برابر

و در هر ) سكة(مصراع دارد و در اين دهليزها در هر دري شش آستانه و در هر آستانه سي راه 
ها قرار داد و جو را از  ها را در باالي آسمان ها و صف ها و راه راه دوازده صف قرار داد و آستانه

ي نور  را كه پس از تصفيه ها پيوست و دور عالم خندقي قرار داد تا ظلمتي آسمان پايين زمين به
  .ها چيزي بيرون نرود جا بيندازند و پشت خندق حصاري قرار داد تا از آن ظلمت ماند آن مي

پس آفتاب نوري . چه را در اين عالم از نور است صاف كنند بعد آفتاب و ماه را آفريد تا آن
سرما  هاي ناشيط كند و ماه نوري را كه به گرما مخلوط شده صاف مي هاي انشيط را كه به

پس آن را . شوند متصاعد مي] بلنداي شناوري[كند و در عمود السبح  مخلوط شده صاف مي
دهد و تا  نوري كه باالتر از او در عالم تسبيح است مي دهد و آفتاب نيز به آفتاب تحويل مي به

چيزي بسته كند تا وقتي كه از نور  كند و اين كار استمرار پيدا مي نور اعال خالص سير مي
ها  آن وقت ملكي كه حامل زمين. آن قادر نيستند] گرفتن[استصفاي  ماند كه آفتاب و ماه به مي

كند و باال  ها را ترك مي آسمان] جذب و ربودن[شود و يكي ديگر اجتذاب  بود بلند مي] ها فلك[
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طور سوزان  گيرد و همان ي چيزها را فرامي كند و همه و پايين مخلوط شده و آتشي فوران مي
  . كند سال اين اشتعال دوام مي 468شود و  چه در آن نور است تحليل مي ماند تا آن مي

آخر رسيد و همامه كه روح ظلمت است خالص نور را ديد و باال  وقتي كه اين تدبير به
كند، ولي سپاه خود او را  را مشاهده كرد قصد جنگ مي] نگهبان[و لشكر و حفظه  ها رفتن ملكه

گردد و روي آن قبرها سنگ خارايي  قبري كه براي او مهيا شده بود برمي پس به. كنند يمنع م
   20".ِ دنيا است بزرگي شود كه به مسدود مي

ماني اميدوار است كه در زمان خود با انديشه، كردار و گفتارش كه در ساختار نقاشي، 
بتواند اين سنگ خاراي عظيم را گردد،  اش متبلور مي طور كلي زندگي راني و به شعر، متن، سخن

هاي نور را كه براي فرسودن تاريكي و  فروبگذارد و اين ذره) مادي(بر كل جهان استومند 
سال زمان  468اند، آزاد كند و به  ها فرورفته ِ ظلمت در تن انسان و كل جسم شكست نهايي

رغم  اما به. نوري ببخشدِ دنيوي، سرعتي  ِ هستي ي پاياني يا نقطه "آخر الزمان"بازمانده از 
ي مرگ ناراضي است و در  اش، تا لحظه ِ پر فراز و نشيب و ديدن رشد و گسترش انديشه زندگي
  :كند آن اشاره مي به كفاالياهاي  تر سرودها و يادداشت بيش

پذيرند،  را كه بين ايشانند مي انكنند، قيصران و ساتراپ ، شاهان را تحمل ميكساناين "
ها رساندم  آن پيام زندگاني را كه به. آنان تعليم دادم نپذيرفتند كه من به اما حقيقتي را

     21".نشنيدند
ماني دور از پايتخت بهرام شاه و چشم ناراحت و خشمگين كرتير و ديگر موبدان بزرگ 

داند درايت و تأمل و مداراي  جا كه مي از آن. دربار فراخوانده شده است شود به است كه آگاه مي
راحتي و سادگي ممكن است زير نفوذ مغان و موبدان و  م شاه چون پدرش شاپور نيست و بهبهرا

عمد از راه  به. كند منزل آخر كوتاهي مي جا كه ممكن است، در رسيدن به هيربدان برود، تا آن
اش را  هاي دوران كودكي ها و كوچه خواهد براي آخرين بار عمارت مي. رود شاپور مي گندي

گاهش، انتظار دارد بار ديگر آن نداي  ذبح هاي آشنا و نزديك شدن به در گذر از محل .تماشا كند
ويژه در  دروني، صداي فارقليط، دم گرم همزادي را بشنود كه در نوجواني و در آغاز راه، به

احساس . هميشه يار و همراهش بود ،ها هايش با عارفان محفل خزايي ها و جدال كشمكش
وجد بيايد و  خواهد با شنيدن آن باز به مي. اين صداي دروني نياز دارد ه بهكند بيش از هميش مي

  :خواهد با شنيدن صدا باز زانو بزند مي. ي خود بزدايد  خستگي را از تن فرسوده
انگيز آن همراه سعادتمند، كه تنها او  ي شگفت زدم و روانم با مكاشفه در برابرش زانو مي"

  22".آمد وجد مي ت، بهاست كه غرق افتخار و عظمت اس

. سپارد باز گوش مي. خواهد نااميد شود لرزند، اما نمي شنود، زانوهايش مي هيچ صدايي نمي
تر از آن شده  سكوت سهمگين. سپارد هاي ناهموار، در خلوت روز و شب گوش مي خسته از راه

مق عز كوشد صدا را ا اندوهگين مي. گوش برسد است كه در آن اشراقي باشد و ندايي به
  :ياد بياورد هاي دور بسيارش به خاطره

ام بشارت دهي، يار و پشتيبان  تو خبر داده چه را به راستي با تو هستم و هر جا آن من به"
  23".خود راه مده و اندوهگين نباش ي خاطري به توام، پس هيچ دغده
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رده است، ِ راه جسم و توانش را بسيار نحيف و ناتوان ك اگر چه رياضت بسيار و خستگي
يابد كه  پس، درمي. آورد ياد مي هايي است كه سيال و روان به هاش مملو از خاطر اما حافظه

ِ همزادي، راهي را در پيش بگيرد كه هرگز  گريزي ندارد جز اين كه بدون هر ندايي يا همراهي
در گوش و اي كه  زمزمه. كند پس با خود زمزمه مي. نام او روايت كردند عيسا طي نكرد، اما به

عنوان  ، بهِ بما دعاهاي قبطيي  نشيند و بعد آن را در مجموعه دل يكي از همراهشان مي
  :گذارد دويست و سي و ششمين مزمور مي

  از سركوبيِ شديد تا روز صليب، "
  . درازا كشيد شش سال به
  . راه سپردن در جهان پرداختم ها را چون اسيري در ميان بيگانگان به من اين سال

  . جنب و جوش افتادند وهاي بدي متزلزل شدند و بهنير
  . سوي اين مرد فروتن گرداندند شمشيرهاي خود را به

   24".هاي شهر خود ببينند خواستند مرا در كوچه ديگر نمي
اطراف  پس ماني نگاهي به. شود و حضور در دربار بهرام شاه ناگزير كم كم راه كوتاه مي

ها  سوي آن روبه. آرزوي معجزتي در هايي بيند با چشم مي سه تن از پيروانش را. افكند مي
   :گويد كند و با صدايي فرو خورده از خستگي، مي مي

  25".فرزندان من، من را بنگريد و از من اشباع شويد، زيرا جسمي از شما دور خواهم شد"

ه گوش مردمان كوچه و بازار نرسيد هنوز پژواك سخن ماني از دهان سه پيرو همراهش به
شود و حيرت و  ِ مغان و موبدان و هيربدان در فضا پراكنده مي ي شادي است كه زمزمه

ي ماني خيره  تر از گذشته در چهره گردد و خيرسرانه تر مي تر و بيش ِ مردمان بيش كنجكاوي
كه روزهاي شكوه و جالل او را در است خوردگاني  آن سالاز ويژه  بهگي  اين خيره. شوند مي

ِ غروب،  تاريكي. اند خود لرزيده هايش به اند و از قدرت و سحر خطبه شاپور شاه ديدههمراهي با 
اي سحرآميز  شود كه پرتو سرخ آن صورت او را در هاله ي ماني نمي نه تنها مانع از ديدن چهره

هاي پر رمز و رازش،  هاي جواني كه در پشت سخن درست همانند همان سال. فرو برده است
  . گشت راني مياش هم نو چهره

رود، اما باز درست از  دارد و آهسته پيش مي هر چند ماني خيلي آرام و سبك گام برمي
پيچد و بهرام  ي ورودش، سكوت همراه هوايي چرخان در دهليزها و تاالرهاي كاخ مي لحظه

  .  كند زده مي شاه را كه در حال خوردن شام است، حيرت
  ".اند و در پشت در منتظر است ا آوردهماني ر": دهد خادم مخصوص شاه خبر مي

حاضران  بيند، با اشاره به هاي كرتير مي شاه همين كه برق شادماني و پيروزي را در چشم
ها  ماني چكاچك جام. نوازند پس نوازندگان مي. خوردن و نوشيدن ادامه بدهند فهماند كه به مي

. گذرد پاسي از شب مي. آورد ياد مي به ظلمت بر نور را  هاي نبرد و پيروزي شنود، صحنه را كه مي
هنوز هم كرتير و . اند، اما شوق برخورد شاه و ماني، همه را هوشيار نگه داشته است همه خسته

. ماني را باز هم آزموده بودند. اشان اطمينان ندارند بسياري از موبدان و درباريان از تحقق توطئه
تر از بهرام بود،  تر و پرتجربه كه بسيار پر درايت آن هنگام كه جوان بود، توانست شاپور شاه را
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پس اكنون بيم آن . موافق با خود كند و طبيب و موبد و نزديك او در دربار و سفرهايش باشد
تر و  تر گشته است و هم بهرام شاه بسيار كوچك هم ماني دنيا ديده و پخته. تر است بيش
  .تر از پدرش، شاپور است ناتوان

ي تاالر نشسته است و  گذرد، ماني باز آرام و صبور در گوشه كندي مي هر چند زمان به
ها كرتير سر از پا  كند، اما موبدان و درباريان و در رأس آن پرهيب زيبايي بر ديوار نگاه مي به

سرانجام بهرام شاه، مست از . كنند پا مي پا به  ها در هم گره كرده همه دست. شناسند نمي
چنان كه  ماني هم. رود سوي ماني مي دهد و به ي كرتير يله مي انهخوردن و نوشيدن بر ش

ها بر ديوار  ها و حركت آرام پرده روشن شمع سوي پرهيبي است كه از سايه هايش رو به چشم
اش  بهرام شاه خشمگين از كنش ماني، چهره. شود سوي شاه خم مي افتاده است، اندكي به

  :گويد او مي رود و خطاب به درهم مي
  "!خوش نيامدي"
  "؟ام مگر چه خطايي كرده": دهد ماني پاسخ مي 

   ".ام كه نگذارم تو پا در اين كشور بگذاري من سوگند ياد كرده": گويد شاه مي
  .نگرد ي آرام شاه را مي كرتير و ديگران، با چهره بي توجه به. دهد ماني هيچ پاسخي نمي

شايد نياز باشد كه در دربار . شكار ه بهروي ن جنگ مي آيي؟ نه به چه كار مي اوه، تو به"
  "!اي باشي شفادهنده

ِ شاه را روي بازوي خود  تواند سنگيني ديگر نمي. شود ي كرتير حبس مي نفس در سينه
يقين دارد اكنون ماني با لبخندي و نگاهي بهرام شاه را مبهوت و مجذوب خود . تحمل كند

كرداران دربار تنگ  ، عرصه را بر ناراستشاه مخصوص كند و بار ديگر با سمت دبير و طبيب مي
: انديشد اين سخن خود در گذشته مي گذرد، به آن چه در كاخ مي توجه به ماني اما بي. گرداند مي
حضور  و اهميتي به ".ام، نوشته و آشكار نشده است ها كه من نوشته هرگز كتابي همانند آن"

  .اند ادهدهد كه در انتظار پاسخ ايست حاضران و شاه نمي
  ".كني اما تو اين كار را هم نمي": غرد تر از پيش مي شاه خشمگين
هاي  ها و توانايي ي دانش و آگاهي داند او از همه مي. شود هاي شاه خيره مي ماني در چشم

  . كند او آگاه است و تكرار آن مشكلي را حل نمي
كند،  اس ميي ماني را در عمق وجودش احس هاي خسته بهرام شاه كه گرماي چشم

چه را تو  گونه است كه تمام آن چه": گويد اي مي شود و با صداي فروخورده اندكي آرام مي
  "كند، در صورتي كه من پادشاه كشورم؟ تو الهام مي بهايزد داني،  مي

چركين از بودن در فضا و هوايي مملو از بوهاي  ماني خسته از هر گونه گفت و شنيد و دل
من . خواهي با من انجام بده چه مي آن. ايزد توانا است": گويد ها، مي اشربه ها و ناخوشايند چربي

  ".جز حقيقت سخن ديگري براي گفتن ندارم
ي بهرام شاه و گذر سريعش از جلو ماني، كرتير و همراهانش را خوشحال  خشم فروخورده

ها و پاها و  س، دستپ. ِ دادگاه بهرام شاه است اند كه اين رأي نهايي تجربه آموخته به. كند مي
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مانند تا در ضيافتي ديگر،  اندازند و منتظر مي چال مي سياه كنند، به گردن ماني را غل و زنجير مي
  .رأي مرگ او را از بهرام شاه بگيرند و در نخستين بامداد بعد از آن دارش بزنند

د، اين ي خو ي زمانه هاي حيات ماني، اين نابغه هاي گوناگوني از آخرين لحظه روايت
پيامبر رأفعت و گريزان از هر پيشرفت و خدمت دنيوي، اين زنديك و جادوگر و شاعر و هنرمند 

هاي وامانده و گريزان از  و نقال و طراح، اين خليفه، امام، پير، قطب، مراد و مرشد خيل انسان
دستور بهرام  ها، در اين سخن كه با توطئه و تزوير كرتير و به ي آن اجتماع، وجود دارد اما همه

ي مانويان،  چنان كه همه. شاه ماني دستگير و زنداني گشت، كشته و تكه تكه شد، مشتركند
  :ها يا زبورهاي ماني، در يك انديشه با هم مشتركند ويژه سرايندگان مرثيه به

  اي سرآغاز عدالت"
  صداي اين رنجيده گوش فراده به

  نجاتبخش من، اي كامل
  دامن اي روشن پاك

  خود فراخوان ا بهروان مر
  بيرون از اين مغاك به
....  

  تو مرا رسالت دادي
  ...و فرستادي  
  )گوش كن(ام  استغاثه به
  درنگ بي

  از چنگرها كن اين اسير را 
  اند كساني كه چيره

  .بر او
   79".زنجير شده را از زنجيرهايش رها كن

شدن او را روايت  ِ كشته گونگي پس از مرگ ماني سه پيرو همراهش، زمان و مكان و چه
گيرد و از واقعيت و  هاي گوناگوني مي سينه، در گذر زمان شكل هاي سينه به اين روايت. كنند مي

شود كه بخشي از آيين و  عينيت زندگي و كارهاي ماني، حقيقت و ذهنيتي ساخته و پرداخته مي
  . شود ها مي هاي مانوي منسك

دهد و  بسيار اهميت مي فرهنگ و آموزش آن بهجا كه ماني، بر خالف پيامبران ديگر،  از آن
داد، پس از مرگ او،  خود نيز با نقاشي، سرودن شعر و نوشتن خطابه آيين خود را گسترش مي

نامند،  مي "بما"سرايند و در روز مرگ او كه روز  هاي بسياري مي ها و نوشته مانويان نيز مرثيه
شود و  اين معنا كه يكي سرآهنگ مي به. دكنن هاي كهن يونان اجرا مي آن را همانند نمايش
  . كنند سرايي مي خواند و ديگران هم مرثيه يا زبوري را مي

ويژه  هاي انيراني است، به هاي بازمانده و كشف شده، از آن مانوي ترين اين متن                            بيش
ها بيش از  رو نيز، آن از همين. اند  زاده زيستند يا مسيحي هاي مسيحي مي كساني كه در جامعه
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حضورش در مانويت اهميت  پردازند و به شخصيت عيسا مي كند، به عيسا اشاره مي چه ماني به آن
  .دهند مي

مناسبت بما نوشته شده يا در جشن  ويژه آن گروه كه به متن بسياري از زبورهاي مانوي، به
، از 226مزمور چنان كه . تخوانند، وصف و شرح مرگ ماني اس ماني مي "عروج و هبوط"

  : كند ، حتا روز و ساعت آن را ثبت ميسرودهاي قبطيي  مجموعه
  اند ي اسرار در تو كمال يافته همه"

  !اي پدر ما      
      خداوندگار ما، ماني  

  در روزِ برداركردگي
  دست محتشمان سپرد خويشتن را به

  ...در روز دوشنبه 
  ،)11ساعت  به(چهارمين روز از ماه فامنوت 

  .مرگ سپرد او خويشتن را به
  آن خجسته، خداوندگار ما... 
  زانو نشست، از خداوند بخشايش جست به

  :خروش بركشيد و گفت
  در بگشاي
  !ها رهايي بخش و مرا از رنج

  فرمانروايان زمين خشماگين بر من رأي زدند
  

  ...كالم دروغينشان ، با كالم ... 
  گرگون كنندمرداني كه همه چيز برهم زنند و د... 

  .و حالوت را تلخ
  از روزي كه آنانم ببند افكندند    

  تا روز بر چليپا شدن، بيست و شش روز بر شمرده شد،
  شبان و روزانم پاييدند

  .با نگاهباناني كه گماشته بودند
  

  آنان شش زنجير برگردنم نهادند
  و بستندم... 

  ي گزيدگان و نيوشايان همه
  .هاي من گريستند با ديدن شكنجه

  
  كاران اجازه ندادند آن گنه
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  كه فرزندان، شاگردان، شبانان و شماسان را ببينم
  .نزد من آيند) فوج فوج(ديدند كه آنان  چه، مي

  
  ي بزرگ تا روز بر چليپا شدن از روز آزار و شكنجه

  من اين ايام را . گذرد شش سال مي
  ي جهان گذراندم با گام سپردن در ميانه

  .ان بيگانگانچون اسيران در مي هم
  

  آنان منقلب شدند، لرزيدند، حتا نيروهاي شر
  آنان شمشيرهايشان را در برابر انسان فروتن، گرداندند

  .هاي شهر، رغبتي نبود راستي براي ديدنم در خيابان به
  

  آسمان و زمين و آن دو چرخ فروزان! هان
  از راز گواهند كه بدانان جز نكويي روا نداشتم

  .بر چليپايم كشيدند اما آنان با خشونت
  

  محرم خويش نگريستم با چشمان نوراني هم به
  پدر شكوهمند خويش را ديدم

  كه هماره در انتظارم بود
  .ي عرش را در برابرم گشود و دروازه

  
  دست فرازكرده، نمازش بردم
  با زانوان خميده نيايش كردم

  كه توانستم خود را از تمثال مادي درآورم
  .مي انساني بركن و جامه

  
  كاران آوردند ي شهر آن گنه ميانه كالبدش را به! هان

  در آن هنگام، سرش از بدن جدا كردند
  .و در برابر چشمان انبوه مردمان برآويختند

  
  ...گان و نيوشايان  گزيده

  شبان بزرگ آنان
  كه از ميانشان عروج كرد

  عروج كرد آن مجرب - 
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  آسمان به
  

  روشني
  ندا )معبد(اينان كه در مانستان 

  .دارند شبان و روزان او پاس مي
  

  شكوه و پيروزي بر خداوندگار ما
  ماني          

  آن روح حقيقت
  .آيد ي گزيدگان مقدسش فراز مي او كه از سوي پدر و همه

  26".پيروز باد روح مريم
   

ها، هر ديگرانديش ديگري را  ِ پنهانيِ آن مرگ ماني، پراكنده شدن مانويان و انتخاب زندگي
دهد و ميدان و تاخت و تاز و اظهار وجود كردن  وي انزوا و مخفي شدن سوق ميس نيز به

شود و او بعد از اين  تر مي روز قدرت و شكوه كرتير بيش روزبه. گرداند روحانيان را فراخ مي
اي در  مقام دادگستر اعظم، با سربلندي و قدرت، فرمان نقش زدن نگاره ها و رسيدن به موفقيت

ي او نيز در  تنه ميانه است و نيم  زبان پهلوي دراين نگاره كه به. دهد ام خود مين نقش رجب را به
  :كند هايي كه كرده است با افتخار ياد مي شود، از معراج رفتن خود و ظلم آن تراشيده مي

كافران يا . دين مزديسني و مغان خوب، احترام و اقتدار در سرزمين اعطا كردم به به... "
 هاي دين مزديسني و منسك هاي مربوط به ي مغان را كه در موضوع معهمنحط در جا كسان

ها بهبود يافتند و  آن. ِ ناپسندي را پيش گرفته بودند، من سرزنش و توبيخ كردم ايزدان، زندگي
ياري ايزدان و شاه  به. شمار صادر نمودم ها و مغان بي براي آتش هايي و حق ها نامن فرم

ِ بسياري را  هاي خويشي در ايران بنيان نهادم و ازدواج] بهرام[ شاهان، تعدادي آتش ورهران
روي بازگردانيده بودند، آشتي نمودند و ) از ايمان خود(ي كه كسانترتيب دادم، بسياري از 

پرستش ايزدان خوانده  كه پيرو تعاليم اهريمنان گشته بودند توسط من به كسانيبسياري از 
  29/ 28".شدند
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  :ي و مانويتنوشت فصل مان پي

شرح و  خواندند، چنان كه زند به شود كه مي ِ ديني گفته مي هاي اصلي متن اپستاك يا اوستا به - 1
 .شود هايي گفته مي ِ چنين متن يها يهحاش

   67دين ايران ص  - 2
ي دكتر عباس باقري، نشر و پژوهش فرزان، چاپ دوم،  ماني و سنت مانوي، فرانسوا دكره، ترجمه - 3

  50، ص  1383
  64همان، ص  - 4
  74همان، ص  - 5
  همان - 6
  70همان، ص  - 7
  71همان، ص  - 8
  58، ص 1383كوشش ايرج افشار، انتشارات توس، چاپ نخست  زاده، به شناسي، سيد حسن تقي ماني - 9

ي دكتر عباس باقري، نشر و پژوهش فرزان، چاپ دوم،  ماني و سنت مانوي، فرانسوا دكره، ترجمه -10
  126، ص  1383

اي ديگر  گونه ها به ايران به هايي كه بعد از تجاوز عرب توان در شكل مكان اين ميراث مانويان را مي -11
  . ي عمارت مانويان است هاي تغييريافته شكل... مهراب، شبستان، تكيه، حسينيه و : احيا شد، آشكارا ديد
ها مزدكيان و  طلب، كه در بين آن دوست و استقالل خواه، وطن هاي آزادي ها، ايراني بعد از تجاوز عرب

جا كه بسياري از  از آن. كوشند در پذيرش ناگزيرشان، اسالم را دگرگون كنند مانويان هم حضور دارند، مي
برگرفته از ...) نور و سوگند به آن، بهشت و جهنم و دوزخ و پل صراط، پنج هنگام نماز و (قرآن عنصرهاي 

ويژه با نفوذ در خالفت هارون الرشيد،  ها در دوران خالفت عباسيان، به رانيمزديسني است، اي –هاي ايراني  آيين
ها، مذهب شيعه را  گذارند و بعدها كه خاندان زيار و خاندان بويه، در مخالفت با عرب بنياد اين دگرگوني را مي

  . است كنند كه زرتشتي، مانوي و مزدكي آن عنصرهايي تحميل مي پيكره و ساختار  كنند، به علم مي
اوشيدر، اوشيدر (توان در وجود مهدي  عينه مي را به) اي، زرتشتي، مانوي و مزدكي استوره(نمادهاي ايراني 

، رسم تعزيه )گان ماني ي فرهيخته گان و حلقه ي فريشته حلقه(، دوازده تن و هفتاد و دو تن )ماه و سوشيانت
ها  ده... هنگام آمدن روشنايي و  قاخانه، صلوات به، روشن كردن شمع، س)آيين سياوشان، سوگواري براي سياوش(

حنبلي، حنظلي، ملكي و (هاي ديگر اسالميِ مشهور به سني  عنصرهايي كه در ساختار مذهب. عنصر ديگر ديد
  .وجود ندارد...) 

سازد، و آنان  خواند چونان كسي است كه دسته گلي مي آن كسي كه مي ": اصل متن چنين است -12
ي  ماني و سنت مانوي، فرانسوا دكره، ترجمه. "گذارند اند كه گل در دست او مي ند همانند كسانيده كه سپس مي

در زبور . ) (با اندكي تغيير در زبان متن(،  136، ص  1383دكتر عباس باقري، نشر و پژوهش فرزان، چاپ دوم، 
، همين 1385ارات فكر روز، چاپ اول آلبري، گزارش فارسي از ابوالقاسم اسماعيل پور، انتش. سي. آر. مانوي، سي

آواز بخواند، مانند كسي است كه تاج  كسي كه مزموري را به": شود دو سطر آغاز يك سرود قبطي چنين روايت مي
من با اندكي  ".دستشان دهند اند كه گل سرخ به دهند، چونان كساني بافد، آنان كه پس از او پاسخ مي گل مي

  . ين را روايت كردمي نخست ويرايش، متن و ترجمه
ي دكتر عباس باقري، نشر و پژوهش فرزان، چاپ دوم،  ماني و سنت مانوي، فرانسوا دكره، ترجمه -13

  152، ص  1383
ي دكتر عباس باقري،  ماني و سنت مانوي، فرانسوا دكره، ترجمه"نگاه كنيد به همين مفهوم در  -14

  "1383نشر و پژوهش فرزان، چاپ دوم، 
  47همان، ص  -15
  98همان، ص  -16
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، ص 1383كوشش ايرج افشار، انتشارات توس، چاپ نخست  زاده، به شناسي، سيد حسن تقي ماني -17
173  

ي دكتر عباس باقري، نشر و پژوهش فرزان، چاپ دوم،  ماني و سنت مانوي، فرانسوا دكره، ترجمه -18
  71، ص  1383

  95همان، ص  -19
  171همان، ص  -20
  69همان، ص  -21
  66همان، ص  -22
  .همان -23
  75همان، ص  -24
  77همان، ص  -25
  79همان، ص  -26
آلبري، گزارش فارسي از ابوالقاسم اسماعيل پور، انتشارات فكر روز، . سي. آر. زبور مانوي، سي -27

  73، ص 1385چاپ اول 
  341ي  ي رويا منجم، انتشارات روز، تهران، صفحه دين اديان باستان، دوشمن گيمن، ترجمه -28
است كه نويسنده وجوي خرد ايراني  جستي  ي از كتاب منتشر نشدها پارهخرد ماني حيا  -29

  .ديدوار است طي سال جاري انتشار يابام



   سحر كجا ست 
  سحر كجا ست ؟ 

  . هوش باش به
  . آيد بوي شن داغ باز مي

    
  ـ سحر كجا ست ؟ 

  . ي سحري در عقيم ابري سوخت ستاره
  . ترمس است و خاكس

 اي قعر اين بلند كبود و نيست معجزه
 ـ كه بود ؟ 

  هيچ كس، اين جا گذرگه كوري ست 
  ـ چه گفت ؟ 

  گاه هيچ نگفت؛  ـ هيچ كسي هيچ
  . ها ره زد و هيچ

    
  آيد؟  ـ كسي نمي

  . آمد در انتظار نبودي و گرنه مي
  تابيد،  ـ در انتظار نماندي وگرنه مي

  . ي سحري ستاره

  نصرت رحماني

  

  

  ي فلسفي نظريه
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  كيوان مهجور: طرح

  



 

  
  باقر پرهام

  ،پديدارشناسي جان گوييم چرا مي
  ؟پديدارشناسي روحنه 

  

  
بوعلي سينا، در . كار رفته است به روحي تازي  ، در زبان فارسي، معادل واژهجاني  واژه
جا كه از آفرينش چهار عنصر آتش، هوا، آب و  ، آن ١ي در نبض  رساله يا شناسي رگ
، كه تنيكي : مردم را از گرد آمدن ِ سه چيز آفريد«نويسد آفريدگار  گويد، مي اك سخن ميخ

 ، كه او را روانخوانند؛ و سيوم  روح، كه او را  جان؛ و ديگر جسدخوانند و  بدنتازي  وي را به
  ).؛ تأكيدها همه جا از من است5، 4، ص ص 1(» خوانند نفس

توان  هاي بوعلي چيره است، مي ز اين تعريفبر ناروشني و ابهامي كه در برخي ا
را  جسدهست، اما  تنِ در تازي معادل، بدنتوان گفت  از جمله، مي. ايرادهايي وارد كرد

، وي را رواني بوعلي،  گفته ، تن ِمرده است كه بهجسددانست؟  تنتوان معادل ِ گونه مي چه
 زندههست، يعني تا جايي كه  برخوردار روانكالبد بشري، تا جايي كه از . ترك كرده است

ي است جسدجدا شد، آن تن ديگر  تناز  روانو همين كه . شود است، تن ناميده مي
  :همين مناسبت است كه فردوسي گفته است به. ي افكندن در قعر گور شايسته

  
  همي خواهم از دادگر يك خداي
  كه چندان بمانم به گيتي به جاي
  كه اين نامه ي شهرياران پيش

  دم از خوب گفتار خويش؛بپيون
  ، تن جا نور خاك راست آز آن پس

  .سخنگوي جان معدن پاك راست
  

است كه  جانو  شود، خاك سپرده مي ، ديگر تن نيست، جسدي است كه بهمردهيعني تنِ 
، نفس. گرفته است ، كه بوعلي آن را معادل رواننفسيا تعريف . ماند باقي مي معدن پاكدر 

اي است كه از روان، يعني از نيروي حياتي  كه نام يا نمودار فردانيت ِزندهمعادل ِروان نيست، بل
كل نفس ٍ ذائقته ً : گويد مي قرآن مجيدهمين دليل است كه  و به. ِزنده بودي، برخوردار است

  .الموت
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 روانو جدا از  روحرا معادل  جاناز اين ايرادها كه بگذريم ، آشكار است كه بوعلي 
=  جاندر زبان فرانسه : ي امروز نيز، همين گونه است هاي پيشرفته ر زبانت در بيش. داند مي

esprit  است ، و روان =âme ؛ يا در زبان انگليسي، جان =spirit  است، و روان =soul ؛ يا
  .است Seele= ، و روان Geist= در زبان آلماني، جان 

زبانان نيز  ار در بين ما فارسيدر زبان تازي، در زبان جاري گفت روحِفارسي با  جانبرابري ِ
نفس مرده  يا به. اش رفت در شد، يا روح از بدن اش به از تن جانگوييم  مي. آشكار است

گوييم  ، مينفسيهر  هر موجود زنده، يعني به يا به. روح جسد بي، يا جان جسد بيگوييم  مي
ايد  نگفتهپرسند چرا  كساني كه مي پس، نخستين جواب به. جانورجاندار، يا گاه 

و  جانهمين پاسخ ساده است كه پديدارشناسي جان، ايد  ، و گفتهپديدارشناسي روح
 ، در كاربردشان در زبان فارسي فرقي ندارند؛ تفاوت فقط در اين است كه يك واژه، يعنيروح
ي درست و روشني  و در جايي كه واژه. ، تازيروحي ديگر، يعني  فارسي است، و واژه، جان
  .كند و نبايد بكند ي بيگانه استفاده نمي ي فارسي از واژه رسي وجود دارد، نويسندهزبان فا به

چه  ،جانموضوع اين است كه . شود همين پاسخ ساده ختم نمي ولي، موضوع بحث ما به
، از ديدگاه تحليل پديدارشناختي فلسفي، از معنايي برخوردار هاي ديگر در فارسي، چه در زبان
شعري كه  به. اش را خواهم گفت دليل. ي روح يافت آن معنا را در واژهاست كه مشكل بتوان 

  : گويد مي. از فردوسي آوردم برگرديم
  

  از آن پس تن ِجانور خاك را ست
  . سخنگوي جان معدن پاك را ست

  
 معدن، در جانشود، ولي  خاك سپرده مي آن را ترك گفته است به روانيعني تني كه 

چيست؟ و جان سخنگو  معدن پاك: آيد ا، دو پرسش پيش ميج اين. ماند ، باقي ميپاك
، البته، بهشت نيست، چون اگر بود معدن پاكماند؟ منظور از  گونه در معدن پاك باقي مي چه

، جنّت تر اديبانه ي تازي از واژه، معدني تازي  جاي واژه توانست به سادگي مي فردوسي به
بنا بر اين ، منظور . گوي جان جنت ِپاك را ستسخن: ، استفاده كند و بگويد بهشتمعناي  به

  پس چه بوده است؟ . ، بهشت يا جنّت نبودهمعدن پاكفردوسي از 
  . شود پاسخ اين پرسش، در پاسخ پرسش دوم داده مي

جان سخنگو، كه فردوسي بر سخنگو بودن اش تأكيد دارد، چه گونه در معدن پاك باقي 
مي ماند؟ اين پرسش، به گمان من، يك جواب بيش تر ندارد: با اثرهاي خويش، كه در مورد ِخود 
فردوسي، همانا شاه نامه ي او ست. پس جان، پديدآورنده ي اثرها است، و اين اثرها، كه از 
مقوله ي زباني اند، يعني با سخن و زبان بيان مي شوند، يا به قالب سخن و زبان درمي آيند، در 
معدن پاك باقي مي مانند. معدن پاك، از نظر فردوسي، يعني جهان جانانه، يعني جهان معنوي 

زبان فرانسه  كه به monde sprituel زبان آلماني  و به  Die geistige Welt شود؛  خوانده مي
هاي آدمي، كه  ها و شناسايي طور كلي، جهان كنش يعني جهان علم، فلسفه، هنرها، ادبيات و به
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صورت جهان  و در وجه عام بشري خويش به رسند، نسل ديگر مي در قالب زبان از نسلي به
 معنوي، به قول هگل، در قالب جان مطلق، باقي مي مانند.

كند  ، آغاز ميخداوند جان و خردرا با ستايش  نامه شاههمين اعتبار است كه فردوسي  به
  : گويد همين اعتبار است كه مولوي مي و به. داند و اين را برترين حد انديشه مي

  
  ،خبر در آزمونجز جان نباشد 

  ،اش فزون هر كه را افزون خبر جان
  جان گرگان و سگان از هم جدا ست 

  .هاي مردان خدا ست متحد جان
  

المثل،  ي روح استفاده بكند، و في ، از واژهمثنوي توانست، در اين دو بيت از مولوي، مي
روح گرگان و سگان  /اش فزون هر كه را افزون خبر، روح/ روح نبود جز خبر در آزمون: بگويد

كار  را به جاني  اما نكرده است، و آگاهانه واژه. متحد ارواح مردان خدا ست/ از هم جدا ست
  : گويد ما سخن مي» جان آگه«در همين معنا ست كه حافظ از . برده است

  
  خيال روي تو در هر طريق همره ما ست

  . ما ست جان آگهنسيم موي تو پيوند 
  

  : گويد معنا ست كه سعدي مي ويژه، در همين و، به
  

   جان ِآدميت بهآدمي شريف است ِ تن
  . همين لباس زيبا ست نشان آدميت نه

  
. را نوشته استپديدارشناسي جان و درست در همين معنا ست كه هگل كتاب 

گونه شكل  دهد كه جان بشري، در قالب زندگي اجتماعي ، چه هگل در اين كتاب نشان مي
، و، فهم، و دريافتتر ِ برآيندهاي غني آيد و به در مي ي حسي يقين سادهز حد گونه ا گيرد؛ چه مي

هگل، در همين كتاب، . رسد مي عقلي بشري خويش، يعني  حد شايسته سرانجام، به
ي بشري  هاي تاريخي جامعه پله، همراه با تحول گام، و پله به هاي جان بشري را، گام به تحول

) ي غربي از يونان و رم باستان تا دوران خود او ست البته، جامعه ي مورد نظر او، كه جامعه(
  . شناساند ميرا ) Begriff( مفهومكند، و ديناميك شناخت ِبشري در قالب  دنبال مي

 ie(، يعني امري  هگلپديدارشناسي ، در جانرسيم كه  پس، به اين نتيجه مي
Sache ( در قالب جهان معنوي ِبشر در زندگاني شناسا و شناختني، خودآگاه و تكامل يابنده كه

جان در قالب  عاميت مطلقحد  است، و اگر چه به) wircklich( برونذاتاجتماعي ِ بشري 
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بيانگر اين معنا هست  روحي  حال ببينيم آيا واژه. رسد، اما پاياني بر آن متصور نيست مي مطلق
  . يا نيست
 بالغتي اعالي  ، نمونهقرآن مجيد، و در زبان تازي. اي تازي است ، واژهروحي  واژه

ي  ، اين كتاب را، كتابي آسماني و معجزهقرآن مجيداست، چندان كه مسلمانان، يعني پيروان 
  .دانند پيامبر اسالم مي

تفصيل آيات گواهي ِكتاب ِ  كار رفته است؟ به چه معنايي به ، روح بهقرآن مجيد در
يكي در : كار رفته است تنها در دو آيه به، قرآن مجيدي روح در  ، واژه٢القرآن الحكيم

ثم سويه و نفخ فيه ِمن روحه، و ديگري، در : گويد ، كه مي9ي  ، آيهي السجده سوره
ويسئلونك عن ِالرّوح، قل الروح من امر ربي، و : فرمايد ، كه مي85ي  ، آيهي االسراء سوره

حقيقت آن پي  است؛ و شما بهاالهي  امريفرمايد موضوع روح  مي. ما اوتيتم من العلم االّ قليال
روح، بيان ديگر،  به. بريد، زيرا از علم در اين زمينه، جز چيزي اندك به شما داده نشده است نمي

آيا، اين بيان، همان چيزي  .ي امرهاي بشري نيست و بشر، در مورد روح، علمي ندارد از مقوله
ضد آن است؟ بحث بر سر اين نيست كه  كلي دهد؟ يا به است كه هگل در كتاب خود شرح مي

نوشته  پديدارشناسياين بيان درست است يا آن چيزي كه هگل در باب جان در كتاب 
بحث بر سر اين است . ، مقام خود را دارد، و كتاب هگل جايگاه خويش راقرآن مجيد. است

داند كه  ي ميرا امري تكوين يابنده، پيش رونده، شناسا و شناختن جاناش،  كه هگل در كتاب
: گويد به ما مي قرآن مجيددر  روحي  نمودار كنش و دانش بشري است، و حال آن كه واژه

توان اين واژه را در  گونه مي با اين تفصيل، چه. روح، من امر ربي، و ما اوتيتم من العلم االّ قليالً
  خ و مخدوش شود؟ي هگل مس آن كه انديشه كار برد بي ، در معناي هگلي كلمه، بهGeistمورد 

ها  اند، قلمرو شناخت ِدقيق مفهوم فلسفه، چنان كه هگل، و ديگر فيلسوفان، نشان داده
كار نبريم، چيزي از جان فلسفي درك  ها در فلسفه، دقت الزم را به اگر در كاربرد مفهوم. است
  .ايم نكرده

  ١٣٨٨فروردين  ٢٩=  ٢٠٠٩آوريل  ١٩شنبه  يك
  كاليفرنيا –ساكرامنتو 
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 ؟»پديدارشناسي روح«، نه »پديدارشناسي جان«چرا مي گوييم  نوشت پي

  
، با مقدمه و حواشي و تصحيح سيد محمد مشكوة، سلسله انتشارات رگ شناسي يا رساله در نبضبوعلي سينا،  -١

  . 133۔، تهران،11انجمن آثار ملي، شماره ي 
  . 1358ور، چاپ سوم، سازمان كتاب، تهران، تفصيل آيات قرآن الحكيم، به اهتمام كيكاووس ملك منص -٢



  

  

  باقر پرھام -گئورگ ويلھم فردريش ھگل
  شدن خودآگاهيِ عقالنيبرونذات 

  خويشتنِ خويش به
  
  

 –ساز او  ي كتاب دوران ويژه ترجمه ي هگل به ايرانيان و، به شناساندن فلسفه
ن، از آرزوهاي ي پيش تا كنو زبان فارسي، از دو سه دهه به – ِ جان پديدارشناسي

زيرا در اين فلسفه خصوصيتي دانشي و از نظر روشِ تفكر آموزنده هست كه . من بوده
گونگي شكل گرفتنِ  چه كوشش براي پي بردن به: بينم در نزد هيچ فيلسوف ديگري نمي

ري و خودآگاه شدن آن، و ساخته شدن جهان بشري در قالبِ دانشي بش)) Geistجان 
تر كه در واقع  ، يعني هماره آماده براي تكامل بيش)ديناميك(عام و مطلق ولي پويا 

. اي شناسا و سازنده در جهان هستي است عنوان باشنده بيان حقيقيِ رسالت بشر به
ضرورت : هايي ديگر قرار گرفت ي ضرورت تحقق اين آرزو، اما، سالياني در سايه

زبان فارسي و  مدرن بهشناسيِ  هاي اصلي و كالسيك جامعه برگرداندنِ برخي از متن
سو، و  بياني علمي و سيستماتيك از يك ميهنان ما به ها در دسترس هم قراردادنِ آن

  .ضرورت گذران معاش در غربت از راه قلم از سوي ديگر
ام خود  سال گذشته منتشر كرده 30كتابي كه من در  30فهرست بيش از 

  .گوياي اين دو ضرورت است
ي  انگيزه حاصلي كه به ورده از دو، سه سال فعاليت بي، سرخ٢٠٠٥از اول تابستان 

خود آمدم و كاري  ي سياست انجام دادم، خوشبختانه به ي ملي در عرصه احساس وظيفه
كار  اش وانهادم و به اهل گاه آمادگيِ ذاتي نداشته بودم، به را كه براي پرداختن به آن هيچ

تا امروز، ترجمه و انتشار كتاب حاصل كار از آن تاريخ . فرهنگيِ خود روي آوردم
ي  ناخشنوديِ آگاهي در فلسفهارزشمند ژان وال، فيلسوف فرانسوي، با عنوان 

است كه چندي پيش توسط انتشارات آگاه در ايران منتشر شد؛ و پرداختن هگل 
ي فرانسوي ژان  از هگل بر اساس ترجمهِ جان  پديدارشناسيي كتاب  ترجمه به

ي فرانسوي ديگر از همين كتاب كه پس از  ن با دو ترجمهي آ هيپوليت و مقايسه
ها با متن  ي ترجمه ي انگليسيِ آن، و تطبيق همه اند و دو ترجمه هيپوليت صورت گرفته

  .آلمانيِ كتاب هگل
اين ترجمه اكنون در حال پيشرفت است و من اميدوارم آن را در چند ماه آينده 

  .پايان برسانم به
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زبان فارسي سند گويايي خواهد بود  اين كتاب هگل به ي ِ ترجمه نتشار آتيا
ِ مدرن،  هاي فلسفي بيان انديشه انگيز زبان فارسي در پرداختن به بر تواناييِ حيرت
ي چيرگي، كارآمدي و حتا، در مواردي، برتريِ اين زبان در قياس  و نشان دهنده
  .ها هاي اروپايي در اين زمينه با برخي از زبان

  .اي است از اين ترجمه خوانيد نمونه مي چه در زير آن
  پ. ب

  
  

  متن
خودآگاهي پي برد كه چيز چون خود او و خود او چون چيز است؛ ] درفصل هاي پيشين[

اين . كه براي خودآگاهي است كه چيز در خود واقعيت برونذات عيني است] دريافت[يعني 
است نيست، بلكه يقيني ست كه از به اين كه تماميِ واقعيت داده شده خودآگاهي ديگر يقين 

وي عينيت صورت يك چيز رفع شده است چندان كه  طور كلي به نظر وي امر داده شده به
پس، عين يا . است خود خودآگاهي اكنون فقط اعتباري سطحي دارد كه درونه و ذات آن

يا ابژه  اي مثبت دارد، نوعي خودآگاهي است؛ اين عين اي كه خودآگاهي با آن رابطه ابژه
است؛ ولي،  )selbständig(خود قائم  است، يعني به )gheitinD(صورت چيزيت  به

وجه  هيچ خود قائم براي وي به ي به خودآگاهي از اين يقين برخوردار است كه اين عين يا ابژه
از سوي اين عين يا ابژه بازشناخته در خود داند كه خود وي  چيزي بيگانه نيست، يعني كه مي

اش با خويشتنِ  است برخوردار از اين يقين كه وحدتجاني اين جا ست كه وي ديگر  .است
اين . خود قائميِ هر دو است اش و در به خودآگاهي) erdopplungV(خويش در دوتا شدنِ 
ي حقيقت بركشيده شود؛ آن چيزي كه براي وي معتبر است، يعني  مرتبه يقين اكنون بايد به

اش وارد گردد و براي وي  اش هست، بايد در آگاهي درونيينِ و در يقدرخود اين كه وي 
  ١.شود

I .قلمرو اتيك: ي خودآگاهي راستاي داده شده  
جا  طور كلي در مقايسه با راهي كه تا اين هايِ عام اين برونذات شدن ديگر به مرحله

ليم را در اقآگاهي گر حركت  طور كه عقل مشاهده همان. شوند پيموده شده است مشخص مي
ي  سان، عقل حركت دوگانه همان ، به)يعني يقين حسي، اندريافت و فهم(كرد  مقوله تكرار مي
آزادي خويش خواهد  خود قائمي به خود قائمي را دوباره خواهد پيمود و از به خودآگاهي و به

خودش آگاه است،  يك فرد نسبت به عنوان بهاين كه اين عقلِ فعال تنها  ٢نخست،) الف. رسيد
ولي سپس، با ) يك فرد بايد برونذاتيت خويش را در دگر بجويد و توليد كند؛ ب عنوان به و

عقلِ عام تبديل  ، همين فرد به)llgemeinheitA(ي عاميت  اش تا مرتبه بركشيدنِ آگاهي
عنوان چيزي در خود و براي خود بازشناخته  عنوان عقل آگاهي دارد، به خود به شود، و به مي

ذات ] فرد[اين ) بخشد؛ ج تمامت خودآگاهي وحدت مي آگاهيِ محضِ خويش بهشده، كه در 
هم هست،  جوهرِ واقعيروشناييِ آگاهي،  ِ بسيطي است كه ضمنِ رسيدن به جانانه يا معنوي
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چون بنياد خويش  درون آن هم به) früheren Formen(هاي پيشين  جوهري كه صورت
قبالِ اين بنياد فقط در حكمِ برآيندهايي فرداني از ها در  سان، اين صورت گردند؛ بدين برمي

شوند، ولي، در  هايي خاص نمودار مي اند؛ اين برآيندها با گسستن از هم، چونان قالب شدن وي
رو حقيقت دارند كه در  اين بنياد است، و فقط از اين شان فقط وابسته به واقع، فرابود و برونذاتيت

  ٣.مانند مي اند و در همين بنياد اين بنياد
) Begriff(چون مفهومي ] ايم كه به آن رسيده[را ] اي يا نقطه[اين كه همين هدف 

اي كه  معناي خودآگاهيِ بازشناخته شده يعني مفهوم به –دست داده  براي مابپنداريم كه ديگر 
سان در آن  خوديِ خويش در ديگر خودآگاهيِ آزاد يقين دارد و حقيقت خويش را بدين نسبت به

فرابود خود رسيده است بنماييم،  يا اين جانِ هنوز دروني را چون جوهري كه ديگر به –يابد  مي
 das eich derR( هاي اخالقي موجود قلمرو ناموس] موضوعي است كه با آن درهايِ[

ittliċhkeitS (وحدتاين قلمرو چيزي نيست جز  ٤.شود روي ما گشوده مي در اين مفهوم به 
؛ نوعي خود آگاهيِ در خود ]خويش[خود قائمِ  برونذات به واقعيتذات افراددر ي مطلقِ  جانانه

خود قائميِ كامل  عام است كه خود در آگاهيِ ديگر چنان برونذات است كه اين آگاهي از به
خود با  وحدت برخوردار است يا در حكمِ نوعي چيز براي وي است، و از اين نظر، نسبت به

اين . اش جز در قالبِ اين وحدت با ذات عيني نيست كه خودآگاهيديگري چنان آگاه است 
ولي، . ٥است و بس انديشيدههمانا قانون  در انتزاع عاميتهاي اخالقيِ موجود  ناموس جوهر

هايِ  ناموس ethosيا  itteSسان داده شده خودآگاهيِ برونذات هم هست، يعني كه  همين به
اي است آگاه از آگاهيِ عام در  باشنده يكبرعكس، همانا ، فردانيآگاهيِ . اخالقيِ موجود است
در [چنان كه آگاه از بود خويشِ چون بودي كه كردار و فرابودش همانا  فردانيت خويش، هم

  .هايِ عامِ موجود است ها و ناموس ي رسم يا مجموعه ethos] قالبِ
واقعيت كاملِ  ت كه بهاس ٦مفهوم برونذات شدن عقلِ حودآگاه، در واقع، در حيات يك قوم

از وحدت  غير،يا  دگرخود قائميِ  رسد كه عبارت است ازدريافتي شهودي، در عينِ به خود مي
را كه من بدان پي برده  غيريا  دگرآزاد  چيزيتيا عبارت است از همين  –كاملِ خويش با وي 

عنوانِ براي من  هب –) das Negative meiner selbst(ي خود من است  چيزيتي كه سالبه –
سيالِ عام،  جوهرِحضور عقل چون . عين يا ابژه دانستن) als mein Fürmichsein(بود من 

كلي  هاي به بسيط و تغيير ناپذير است؛ پرتوهاي اين حضور در انبوهي از ذات چيزيتيچون 
اشند پخش شمار كه ستارگان ب هاي نورانيِ بي نقطه خود قائم، چونان نوري كه براي خود به به
خود  ها، در براي خود بوديِ مطلق خويش، در جوهر بسيط و به پراكند؛ اين ذات شود، مي مي

ها به اين  اند؛ اين ذات مستحيل و پراكنده براي خودشان،بلكه در ضمن  در خودقائم، نه فقط 
يم فردانيت بين رو آگاهي دارند كه مي اند از اين خود قائم هايي اين چنين فردانيِ به امر كه ذات

ضمن اين كه اين عام، . ها ست كنند و اين جوهر عام روان و ذات آن خويش را فدا مي
  ٧.ها ست عنوانِ فرداني يا حاصل كار آن ها به ي خود، برخاسته از كنشِ همين ذات نوبه به

عنوان موجودي طبيعي،  نيازهايي كه وي به فرد، به كلي فردانيِ بهكنش و جنب و جوشِ 
ترين  اين كه اين عادي. گردند ، دارد برمي)seiende Einzeltheit( ٨ردانيتي باشندهفيعني 
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يابند، فقط مديون وجود  مانند و برونذاتيت مي شوند بلكه مي هيچ تبديل نمي كاركردها به
صورت از فرد اما فقط اين  ٩.يك قوم است توانِاي با تمام  گيرنده عام) Medium(ي  رسانه

اش را نيز در آن  مضمونيابد بلكه  هايش را در اين جوهر عام نمي ركليِ كنشطو به ماندگاريِ
رسم و روال همگان  دستي و مهارت عام به چيره] اي از بهره[دهد  چه فرد انجام مي دارد؛ آن

پذيرد، اما در برونذاتيت خويش در چارچوب  تمامي فردانيت مي ، اين مضمون، اگر چه بهاست
فرد براي فرونشاندنِ نيازهاي خويش، فقط رفع نيازهاي  كار. گيرد كنشِ همگان صورت مي

شخصي نيست بلكه در عين حال ارضاء نيازهاي ديگران است، و فرد نيز فقط در پرتو كار 
جا كه بشر فرداني، در كار  از آن ١٠.كند ديگران است كه نيازهاي شخصيِ خود را بر طرف مي

همين قياس،  به ،آن كه بدان آگاه باشد بيدهد، منتها  مي انجام عامدر واقع كاري  اش،  فرداني
ي  دهد كه جنبه كاري انجام مي ديگر بدان آگاه استعنوانِ موضوعِ خاص خودش كه حال  به

خاطر آن فرد خود  شود، كاري كه به كار وي تبديل مي ، بهكلعنوانِ  سان، كل به دارد؛ بدين عام
هيچ  جا به در اين. گرداند خويش برمي دش را از اين كل بهكند و با اين كار وجود خو را فدا مي

خود قائميِ فرد، حتا تا سر حد  هيچ چيزي كه در آن به خوريم، به چيزي كه متقابل نباشد برنمي
اين نتيجه  اش، حتا تا سر حد نفي خويشتن، در عين حال به مستحيل شدنِ براي خودبودي
يش را كه همانا براي خود بودنِ او ست در آن بازيابد، خو ايجابيِنينجامد كه وي معنايِ خاصِ 

اين  ،با براي خود بود” چيز تبديل كردن را به خود”“اين وحدت براي دگر بود يا . خوريم برنمي
خود برخوردار است؛ ولي، اين ذات  زبان عامِهاي يك قوم از  ها و قانون در رسم ،جوهر عام

، [اش  ي خود فرديت فرداني كه گويي در مقابل  ي شدهنامتغير باشنده چيزي جز بيان بيرون
و  هستاند كه هر فردانيتي  ها بيانگر چيزي قرار دارد نيست؛ قانون] يعني در مقابلِ جوهر عام

شناسد، بلكه خودش را  خويش نمي عامِها را چون نمودار چيزيت عينيِ  فرد فقط قانون. كند مي
در فرديت خاص خويش  فردانيت يافتهزيت را چون امري شناسد، يا اين چي در اين چيزيت مي

خودش را  پس، در جان عام، هر كس فقط يقين به. داند اش مي و در هر يك از همشهروندانش
اين كه در واقعيت برونذات چيزي جز خود وي نيست، هر كس همان  دارا ست، يعني يقين به

من، در وجود همگان، اين شهود را دارم . ردوجود خويش دا وجود ديگران دارد كه به را به يقيني
در وجود . اند كه خود من هستم خود قائمي كه آنان براي خودشان هر كدام فقط همين ذات به

ام و چنان شهودي از اين امر دارم كه چون اين وحدت از  آنان من شاهد وحدت آزاد با ديگران
هست؛ در دريافت شهوديِ من  سان از خالل ديگران هم همين خالل خود من است، پس به

  .آناناند و من چون  منآنان چون 
ي حاضر  حقيقت برونذات است؛ در حكمِ جان زنده بنابراين، در يك قوم آزاد، عقل، به

گونگي تعينِ خويش، يعني ذات عام و فردانيِ خويش، را  است؛ در چنين جاني، فرد نه فقط چه
يابد بلكه خود فرد عينِ همين ذات و عين  چيزيت مي شده و حي و حاضر چون بيان] در قالبي[

دانايي و : اند همين دليل است كه داناترين مردانِ دوران باستان گفته به ١١.همين تعين است
  .و آيينِ قوم خود زندگي كنيم  رسم هنر در اين است كه به
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  :خويشتنِ خويش نوشت برونذات شدن خودآگاهيِ عقالني به پي
  
اي از حركت ديالكتيكيِ پيشين است؛ عقل از اين يقين برخوردار است كه تماميِ واقعيت  ند خالصهكل اين ب- 1

ولي، عقل از ). حكمِ نامتناهيِ فصل پيشين(همين دليل چيز را چون خود و خود را چون چيز يافته است  است، و به
جا فقط با  اين. ه بايد رفع شوداي است ك ي نظري فراتر شده؛ چيز ديگر براي وي فقط داده شده اين مرحله

  . خودآگاهي برسد خودآگاهي بايد وراسوي بود داده شده به. روايم كه پشت آن خودآگاهي نهفته است برآيندي روبه
، و دريافتمعادلِ  ي طبيعت ارگانيك،  بود، در مشاهده حسي يقينگر، در توصيف چيزها، معادلِ  عقلِ مشاهده - 2

) الف: كننده يا فعال هم معادلِ دو بخش از خودآگاهي است عقلِ عمل. فهميستيِ جان، معادل ي ناتورال در مشاهده
  .آزاديِ خودآگاهي) خود قائميِ خودآگاهي، ب خود قائمي يا نابه به
؛ در اين ي جان است مرتبه اش به خودآگاهيِ فرداني براي رساندنهاي پديدارشناسي هدايت  يكي از وظيفه - 3

يي است كه  هاي خودآگاهي فرضِ تماميِ قالب خواهد بود كه در واقع پيش جوهر واقعيجان همان  ي اخير مرحله
  .بايد پديدار شود

را در معنايِ ) moralité(ي اخالقيت  ما واژه. ها رسم، يا )اتوس(ي اتيك  جهان اخالقي، در معناي بدوي واژه - 4
)Moralität (هم از  موراليتهي  البته واژه. معناي كانتي كلمه است كار خواهيم برد، كه اخالقيت به هگل به

  . ها است معناي رسم به) Mores(همان ريشه 
انديشيده «صورت قرارداد بپذيرند در نزد هگل  خواهيم به خواسته كه از خوانندگان مي اين تصميمي است دل - 5

است و اين نكته را در ديالكتيك پاياني انديشيده ناكافي  در برابر برونذاتيت قرار دارد، قانون فقط” است و بس
   .همين فصل خواهيم ديد

كند، در  تلقي مي» جان قومي«عنوان حيات ارگانيك، يا  ، كه وي آن را به»حيات قومي«شوق هگل به  - 6
شود؛ و حدت چيزيت با خودآگاهي در جان قومي در اين كتاب  ي جواني وي ديده مي نخستين كارهاي دوره

  ystemS der ittliċhkeitS, w . ,VII, p.464: عرضه شده است
چه افراد فكر  آن كه از آن آگاه باشند؛ آن اند بي ، مستحيلخود درافراد، در اين جوهر كه حيات قوم است،  - 7

در واقع يك كار جمعي است ) ruse(باز  دهند، از راه نوعي بازي و مكر فلك حقه كنند براي خودشان انجام مي مي
سرانجام اين كه اگر چه جوهر كلي روانِ افراد . خود آگاهي دارند چنان به افراد در قالبِ اين جوهر هم ضمن اين كه

  .ها ست است، از ديدگاهي مقابل اما حاصلِ كار آن
 Comme ---: ي آلماني را چنين برگردانده اين دو واژه 1941هيپوليت، استاد كلرْ دوفرانس، در  - 8

singularité dans l’élément de létre در . عنوانِ فردانيت در اقليم وجود به: شود كه معناي آن مي
 Comme singularité: براي همين دو كلمه نوشته است) b(حالي كه پنجاه سال پس از وي، مترجم متن 

qui est ؛ ودو مترجم متن فرانسوي عنوانِ فردانيتي كه هست به، يعني)c (ي  اند سرانجام همين دو كلمه توانسته
، singularité étanteفرانسوي  صورت  ها به زبان راحتيِ ما فارسي را به seiende Einzeltheitآلماني
هاي مدرن  انگيز زبان فارسي در برگرداندنِ انديشه اي از تواناييِ حيرت اين نمونه. برگردانند فردانيتي باشندهيعني 
  )مترجم. (است

ي مدني،  ، يا جامعههمبودي يا esellschaftGي حق خود  اين همان چيزي است كه هگل در فلسفه - 9
  .نيست امر عامزندگاني اقتصادي تحقق مستقيم . نامد در مقابل دولت مي
تأثير آدام اسميت بر هگل بسيار . است» همبودي«اين گونه وساطتت از نظر هگل نمودار حيات اقتصادي  -10

تحقيق در باب طبيعت و علت كتاب . بينيم مي» ينا«ي  ي دوره هاي فلسفه هايش را در درس عميق بوده و ما نمونه
) arveG(توسط گارو  96 – 1794هاي  در لندن منتشر شده بود، در سال 1776از آدام اسميت كه در  ثروت ملل

  .آلماني برگردانده شد به
نيست، سخن بر  ،»بايست بودي«يا  Sollenبحث بر سر ] بر خالف نظر كساني چون فيخته[بينيم كه،  مي -11

  سر واقعيت برونذات است



  

  يك قناري بر دست 
  دو كبوتر بر بام  

  و سه گنجشك به شاخ شمشاد
  هيچ پيونديشان با هم نيست 

  انفجار خطري 
  جو بر بال هوا  همه مرغاني هستند رهايي

  ست جهان مي لرزد  انفجار چه خطرها
  و تو تنها در خويش 
  و شما تنها در خويش

  نها در خويشو شما تنها ت
  و همه ما تنها

  سياوش كسرايي
  ي خاك مغاك تيره

  سقوط اختر عمر من از مدار موجود 
  زيك زيك زنگ گندمخوار  ي ميان سنبله
  النعش پري از معبر بنات چه تيز مي

  ي قوس ي خميده كه ماهرانه ميزاني در چله
  بلند اين شب خوشخواب و خوابگرد خراب 

  واند خ خروس خوش غزل من شبانه مي
  خواني ي هفت و چار مي كه راز كنگره

  ميان تاج تو باغ معلق بابل 
  طنين باطن گريان شعر خاقاني

  ن يكنار طاق مدا
  چه آرزوي محالي

  هاي خيالي مدينه
  ها  خيال فاضله

  ي موج شكسته زورق هستي فراز كوهه
  هاي غريق ي دريا و ضجه غريو لجه

  صيدون  ي دهان باز لوياتان كناره
  هيكل نمرود و نينوا پيداسواد 

 فرخ تميمي

  داستان
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  كيوان مهجور: طرح



   

 فرخنده نيكو

 در پي باد دويدن

د و صاف اي بياي دفعه صاعقهانگار از وسط آسماني صاف و آفتابي، يك. غافلگير شده بودم
مرخصي  تمنا و آه و ناله، سه ماه با هزار خواهش. قرار بر اين نبود آخر اصلن. بخورد فرق سرت

حقوق گرفته باشي و يك ماه مرخصي تابستان را هم انداخته باشي سرش كه چهار ماه  بي
هات  وقت صاف صاف تو چشم اين دل وامانده برسي، آن ي تا فراغتي داشته باشي و كمي بهبياي

درماني بشه، نهايت چهار پنج سال، وگرنه يك  اگه شيمي... سرطان خون": نگاه كنند و بگويند
  ".سال

برداري كمر را برده بودند پيش پزشك متخصص  چهارشنبه، جواب آزمايش خون و عكس
گيرد،  برگ پذيرش بستري شدن در بخش را كه مي. و او هم گفته بوده كه بايد بستري شود

اگر . فردا هم جمعه شنبه است و پس گويند فردا كه پنج چون ديگر بعدازظهر شده بوده، مي
  . خصي، ولي شنبه ساعت شش صبح بايد بيايد بستري شودتواند برود مر بخواهد مي

  "بستري براي چي؟": پرسيدم
براي يك سري آزمايش خون و ": صداي دخترخواهرم را از تو گوشي تلفن شنيدم كه

  . خواهرم  گوشي را داد به  ".برداري مغز استخوان آيِ كمر و نمونه.آر.ام
  "...چند بار زنگ زدم": گفتم
  ".يم دهتازه رسي": گفت
  "شب بيام؟ خواي جمعه مي": گفتم
  ".نه": گفت
  ".م بيمارستانآ پس، شنبه صبح مي": گفتم

. رفتم حافظهاي خطي، تا زير پل  با سواري. شنبه صبح، ساعت پنج از در خانه زدم بيرون
خواستم از سر  مي. آباد است ميدان حسن تم بيمارستان شركت نفت نرسيده بهدانس فقط مي

. ساعت پنج و نيم بود و خيابان خلوت. تاكسي شوم، ولي از تاكسي خبري نبود ، سوارحافظ
روم را برگرداندم . داشت يك ماشين مدل باال بوق زد و نگه. سرگردان ايستاده بودم سر خيابان

هاي روزنامه را  رو، مردي داشت دسته تو پياده. آرام آرام رفت جلو و دوباره، بوق. رو سمت پياده
  . كرد سرش را بلند كرده بود و به اين صحنه نگاه مي. كرد جا مي ابهجلوِ دكه ج

تا بيمارستان شركت  "... نيشش باز بود "... ببخشيد آقا": رو و رفتم جلو آمدم تو پياده
  .نيشش را بست "قدر راهه؟ نفت، پياده چه

     "... بعد از پل، اون دست خيابون، چهارراه اول! راهي نيست، خواهر"
هاي بسته تند  از جلوِ مغازه. زد پرنده پر نمي. آباد شدم سمت چهارراه حسن سرازير

جواني سوارِ موتور . آمد رو مي رفت و نه كسي از روبه رو، نه كسي جلو من مي تو پياده. رفتم مي
  . كرد سرش را برگردانده بود و نگاهم مي. شد از خيابان رد مي

طرف خيابان و   رفتم آن. ارستان شركت نفتنس بيمااورژ: سر چهارراه، تابلو را ديدم
  . پيچيدم دست چپ
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از كدوم ... ببخشيد، بخش آنكولوژي. سالم": رفتم جلو. پشت ميز، مردي نشسته بود
  "طرف بايد برم؟

  ".ها، ساختمون اول، دست راست، طبقه دوم بعد از پله... مستقيم، ته راهرو"
جا باشد،  بايد همين. فضاي باز رسيدم بهداد تا  كه دستش نشان ميسمتي  راه افتادم به

دست . دور و برم را نگاه كردم... ي دوم طبقه. ي آسانسور را زدم دكمه. رفتم تو. ساختمان اول
سر نشسته بود؛  پشت پيشخوان اطالعات، زني مقنعه به. رفتم تو. آنكولوژي: راست نوشته بود

  .گفت گرداند و زير لب، با خودش چيزهايي مي تسبيح مي
  ".ساعت شش بستري بشه] اسم خواهرم را گفتم[امروز قراره . سالم"
  ".بيرون تشريف داشته باشين. هنوز كه كسي نيومده"

  . شش بود ساعت پنج دقيقه به. ستم رو نيمكتتو راهرو، نش. رفتم بيرون بخش
روي دا درماني را شروع كرده بودند و به ها آمده بود و شيمي ده روز بعد كه جواب آزمايش

قدر  هاي سفيدش آن فلج شده بود و گُلبول حساسيت نشان داده بود و تقريبن درماني شيمي
پايين آمده بودند كه بدنش در برابر عفونت مقاومتي نداشت و دچار يبوست شديدي شده بود و 

ها از آن رنج كشيده بود، امكان عفونت بسيار باال بود و صداي  خاطر بواسيري كه سال به
اش كار كند و عذاب نكشد، تصوير   كردم روده كرد و من خدا خدا مي دلم را ريش مي يشها ناله

مانتو شلوار كرِم و روسري . رويم باز شد هدرِ آسانسور روب: گذاشت آن صبح شنبه راحتم نمي
چه  خبر از آن اي پالستيكي دست چپ، بي اي، ساك كوچك سفري دست راستش و كيسه قهوه

ي  فاصله با پاي خودش آمده بود و حاال، به. زد آمد و لبخند مي سويم مي رام بهآدر انتظارش بود، 
  . ناليد فلج، افتاده بود رو تخت بيمارستان و مي ده روز، نيمه

يك . شد، ولي سرِپا بود پيش از بستري شدن، كمردرد داشت و گاهي دچار تب و لرز مي
تو چادر، . ها تو ماشين نشسته بود ساعت. ههفته پيش از آن، باهم رفته بوديم همدان و كرمانشا

انداز،  افتاد تو دست كه ماشين مي گاهي. ابرو بياورد خم بهكه  رو زمين خوابيده بود، بدون آن
چي شد؟ كمرت «: گفتم مي. گيرد برَد سمت كمرش، يا لبش را گاز مي ديدم دستش را مي مي

رداري كمرش كه آمده بود و گفته ب جواب عكس» .نه، چيزي نيست«: گفت مي» كنه؟ درد مي
ن را باهم رفته بوديم اي از كوه بيستو زده، يادم افتاد تكّه ، وحشت»پوكي شديد استخوان«بودند 
  ".تره من روم از جونم بيش": گفت هام خوانده بود كه وحشت را از چشم حتمن. باال

ساله  هجده. دان يك دختر و يك پسر دارد كه هر دو دانشجوي. پنجاه و سه سالش است
بعد كه شوهرش منتقل شد . يك سالي عقدكرده بود. من  هشت نُه سالم بود. بود كه عقد كرد

جاعي آيد از راديو، تصنيفي با صداي ش يادم مي. گچساران، عروسي كردند و همراه او رفت
پدرم عكس خواهرم را برداشته بود، با  "...من دير شد ي رسان، نامه نامه": شد پخش مي

كردم در آن  فكر مي. اي گريه كردم من رفتم گوشه. كرد هاي پر از اشك، نگاه مي چشم
آورد؟ براي همين، هميشه او را  طور تنهايي را تاب مي چه. شهرستان دورافتاده، بايد تنها باشد

كه در  دانستم، اما در واقع، فرصتي براي شناختنش نداشتم؛ اين زن سرسخت و محكمي مي
در توفان و گردباد انقالب، . شانزده ساله بودم كه انقالب شد. يم و حرف بزنيمسالي بنشين بزرگ

بيست و چهار سالم بود . كرد و ما تهران بوديم شهرستان زندگي مي. جايي براي خواهرم نبود
بعد، هر سال  از آن به. تابستان رفتم ايران ي پس از پانزده سال، چهار هفته. كه آمدم سوئد
جمعي بود و ماچ و بوسه و مهماني و بگو  ديدارها همه دسته. رفتم اي مي فتهتابستان، چند ه
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ها كه  چه نقشه. اي بود ايران بودم سه هفته. خواستم چهار ماهي بمانم تا امسال كه مي. بخند
  . چيز زيرو رو شده بود باره، همه و حاال، يك! نكشيده بودم

پارس منتظر  راه تهران ي سههاكرايهشد، كي روز؟ صالت ظهر، تو  كي شب مي
ظهرهاي  رفتم به ريختم و با صداي اذان، مي عرق مي. نشستم تا مسافر تكميل شود مي
  گرفتند؟  طور در يك ثانيه جا مي همه سال چه اين. هاي دور سال

مگه شهر هرته؟ ": گيرد ما را مي ي ي راننده آيد يقه ي ماشين جلويي مي راننده
   "زني؟ ر مينوبت مساف طوري بي همين

: كنم زودتر راه بيفتد بندم و در دل، خدا خدا مي هام را مي كالفه از گرما و انتظار، چشم
گن  پاچه مثل ژالتينه، مي... افته شه، از دهن مي ها سرد مي اين پاچه! بسه ديگه، راه بيفت"

راه ... ل پختهد از شب تا صبح، به... شه خورد شه، ديگه نمي سرد مي... براي گُلبول سفيد خوبه
  "!شه، راه بيفت دير مي! بيفت

هاي  كوچه ايستد و از كوچه پس قرمز نمي گيرد، پشت چراغ دهد، سبقت مي راننده ويراژ مي
  ...  رود جلو كند و مي نوجواني من راه باز مي

  "... خونه مامان داره نماز مي": گويد مي. بينم تو راهروِ بخش، نگين را مي
گفتم اگه ... ش گفتم من به": دهد خوانَد كه ادامه مي هام مي مشايد تعجب را تو چش

  ".خواي، نماز بخون مي
خودم را . بندم هام را مي ديوار و چشم دهم به سرم را تكيه مي. ايستم ميپشت در منتظر 

  . كنم گيرم و درِ اتاق را باز مي ي در را مي دستگيره. كنم جور مي و جمع
. آورد پايين، سمت تخت سرش را مي... سر خت، روسري بهروي ت نشسته رو صندلي، روبه

هاش را  دست. پيشاني چسباند به دارد و مي رنگ برمي بيي آ با دست راست، مهر را از رو سجاده
. كند گردانَد و فوت مي راست مي سرش را به. گذارد رو زانوها و ميبرَد  سه بار باال و پايين مي

ام تو  بيند كه ايستاده گرداند و مرا مي چپ مي د سرش را بهبع. گويد چيزهايي مي زيرِلب
  . اندازد روهم ي سجاده را مي عجله، لبه با. چهارچوب در

  ".قبول باشه": گويم مي
با چشماني . نشيند هاش مي لبخند ناباور و محوي روي لب. كند اي خيره نگاهم مي لحظه

تواند ادعا كند كه  كسي مي چه... تواند كسي مي چه بگويم؟ چه. كند پر از سئوال، نگاهم مي
بر من رحم . كند هايم را خم مي افتم و سنگيني نگاهش شانه نفس مي پاسخي دارد؟ به نفس

ها هنوز  پاچه. اندازم رو تخت، سفره مي. زند شود و لبخند مي آورد؛ نگاهش آرام و زالل مي مي
  .گرم است
  "!تو هم بخور": گويد مي

چكانَد  كند و آبش را مي نگين ليمويي را نصف مي. خورم گيرم و مي ميدوست ندارم، لقمه 
من ": گيرد ها كه خواهرم ليمو را از دستش مي خواهد آن را بيندازد قاطي آشغال مي. ها رو پاچه
  ".آريم استكان ازش آبليمو درمي ات هنوز نصفه و خاله

   "!گه مامان خدا بيامرز بود كه يك استكان": گويم مي
است؛ پر از تصوير است،   ي ما جور ديگري اما خنده. خندد نگين هم مي. خنديم و ميهر د
  .شود مادرمان در اين خنده زنده است؛ با اين خنده زنده مي... پر از خاطره
اري رو يكه، بخ ي درجه! مامان: گفتيم لرزيديم و مي از سرما مييادته، زمستونا ": گويم مي
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  "!كرد ِ نيم چه تأكيدي مييرويِ  !ست، يك و نيمهرو يك ني: گفت مي. زيادش كن
هاي  مادرم را در چشم. كند مان مي هامان، نگاه خنديم و مادرم از وراي خنده بازهم مي

نگاه نگين شايد دارد از ما پر . ست خالي خندد، اما نگاهش  نگين هم مي. بينم خواهرم مي
  . هايش تكرار شويم شود تا روزي، در خنده مي

   ".دل پخته بود به. خيلي خوشمزه بود. دستت درد نكنه": يدگو مي
  ".ديشب بار گذاشتم": گويم مي

  . شود ساعت پنج عصر، وقت مالقات تمام مي
  ".شما امشب برو. مونم من پيش مامان مي! خاله": گويد نگين مي

  . زنم بيرون كنم و از در بيمارستان مي خداحافظي مي
بندان، گرما،  شلوغي ترافيك و راه. شوم سوار مي. يستدا تاكسي مي. كنم دست بلند مي
ها مسدود  راه ي كنم؛ همه ها را نگاه مي خسته و كالفه، صف ماشين... دود، بوي عرق بدن

. كنم گردانم و از پنجره، بيرون را نگاه مي سمت چپ مي سرم را به. جايي نيست است، راهي به
كه در  تر از اين تر، خيلي بيش اما انگار نيرويي بيشكنم،  با تمام وجود سعي مي... كنم سعي مي

  . ها جلوگيري كند اين كالبد بگنجد، الزم است تا از سرازير شدن اين اشك
از سر . بندد ساعت نُه مي رفاهفروشگاه . شوم پياده مي. پارس راه تهران رسم سه باالخره مي

. اند ها، سپر در سپر، خيابان را پر كرده ماشين. رسم ي دوم پياده بروم، زودتر مي راه تا فلكه سه
جوش كه . گذارم شويم و بار مي كنم، مي آورم خانه، پاك مي خرم، مي پاچه مي. بندان است راه
. زند آرام قُل مي: كنم دارم و نگاه مي چند بار درِ قابلمه را برمي. كنم آيد، شعله را كم مي مي

. گريزد خواب مي. بندم هام را مي چشم. بخوابمروم  مي. شب گذشته ساعت از يك بعد از نيمه
ها درهم  خورند، رنگ تصويرها درهم و برهم ورق مي. اين تن خسته را اما ياراي دويدن نيست

شود و در سياهي پشت  بازند، خواب از گريختن خسته مي شوند، تصويرها آرام آرام رنگ مي مي
  . گيرد هايم آرام مي پلك

صدايي در درونم . كنم اري، تپش شديد قلبم را حس ميصبح، در عالم خواب و بيد
دانم كجايم؛  آيد؛ حتي نمي دانم چه اتفاقي، چيزي يادم نمي نمي. گويد انگار اتفاق بدي افتاده مي

بوي . نشينم شوم مي بلند مي. شنوم دوباره صدا را مي. فشُرَد فقط حس غريبي قلبم را مي
چيز  همه. آيد جلو نظرم شيده رو تخت بيمارستان، ميتصوير خواهرم، درازك. آيد پاچه مي كله

. زند دارد آرام قُل مي: كنم دارم و نگاه مي روم درِ قابلمه را برمي شوم مي بلند مي. آيد يادم مي
  : گذرد از ذهنم مي غزل غزل هاي سليمانبيتي از 

  كه به خواب اندرم، پريشان و  چرا دل من هنگامي
     ...كشد؟ ناآرام، بيداري مي

هاي كوچك  تكّه. آورم هاي پخته را از تو قابلمه در مي پاچه. شويم هايم را مي دست
ها را رديف  پاچه. رود هام در نرمي ژالتيني فرومي نوك انگشت. كنم استخوان را جدا مي

انجير سياه پخته چه . ها رابشويم، انجيرها هم پخته تا ظرف. چينم تو ظرف پالستيكي دردار مي
چينمشان تو يك ظرف  گيرم و مي تَك انجيرها را مي دمِ تَك. زند بنفش مي! دارد رنگ قشنگي

  !چه خوش است آب گرم. لغزد آب گرم رو تنم مي. گيرم روم دوش مي مي. ديگر 
  ".م بو تُرشيدگي گرفته": گفته بود

  "شه؟ كنيم ببينيم مي امتحان مي. كنم، بشين رو صندلي چرخدار كمكت مي": گفتم
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ليف را  با دست . آب از سر و روش روان است. گيرم دوش را در دست چپ ميي  دسته
بعد از . هاش را بسته ي راست خم كرده و چشم سرش را رو شانه. كشم هاش مي راست، رو شانه
شانه را با . موهاش كُرك شده. امش تو حمام امش رو صندلي چرخدار و آورده دو هفته، نشانده

كف حمام . ريزد درماني، موهاش دسته دسته مي بعد از شيمي. كشد دست راست تو موهاش مي
  . شود سياه مي
گيري،  فكرشو بكن، گاهي روزي دو دفعه دوش مي. دستت درد نكنه! چه خوبه": گويد مي
. ترسيدم بپره تو گلوم گذاشتي دهنم، مي وقتي غذا رو مي. بري قدر لذت نمي وقت اين اما هيچ

حاال كه . ترسيدم كمرم بشكنه مي. گرفت ؛ كمرم درد ميتونستم بكنم سرفه هم كه نمي
فهمم دوش گرفتن هم مثل سرفه كردن و نفس كشيدن مسلم و هميشگي نيست، آبو  مي

چرا بايد هميشه چيزي رو از دست بديم تا ارزشش رو بفهميم؟ چرا آدميزاد . كنم حس مي
  "قدر احمقه؟ اين

  .جوابي ندارم
  "...دستت درد نكنه، شرمنده. زنده شدم! سبيدقدر اين حمام چ چه": گويد مي
  "فهميدم؟ شدي، من اين چيزها رو كي مي اگه تو مريض نمي": خواهم بگويم مي

گويم  شنود كه در دل مي آيا مي. خوانَد؟ زبانم بند آمده هام مي احساس گناه را آيا از چشم
  توام؟ ي اين منم كه شرمنده

هاش  آورد جلو، صورتم را تو دست هاش را مي دست. خورد نگاهش در نگاهم گره مي
  .بوسد ي چپم را آرام مي گيرد و گونه مي

نشستيم تو ايوان، تخمه  پارسال تابستان كه آمده بودم، هر شب تا ديروقت، مي
  . خنديديم گفتيم و مي شكستيم، مي مي

  .ها، مهتاب زيبايي بود يكي از آن شب
  ".ن بخوابيمجا تو ايوو ده همين امشب جون مي": گفتم

  ".ذارن بخوابيم ها مي مگه پشه": شوهرخواهرم گفت
  ".ها رو بياريم پاشو رختخواب! پشه كجا بود؟ نگين": نادر گفت

. ها را انداختيم ايوان را فرش كرديم و رختخواب. شوهرخواهرم از ترس پشه، تو خوابيد
گفتيم و  لطيفه مي... دست راستم، خواهرم و كنار او، نادر. نگين دراز كشيد دست چپم

ي  شيشه اهرم از تو اتاق زد بهشوهرخو. ي نگين از همه بلندتر بود صداي خنده. خنديديم مي
  . نگين دمر شد و صورتش را گذاشت رو بالش. پنجره

  ".قصه بگو، بخوابيم! فرشته. جوك ديگر بسه": گفتم
  "ي چي؟ قصه": گفت
  ".سوسكه خاله": گفتم

  "...ها يه؟ حوصله دارينه خاله، قصه چ": نادر گفت
  ".آره مامان، بگو": نگين گفت
خواي  جدي مي! مامان": اي بود، نادر گفت سوسكه يه خاله يكي بود، يكي نبود،همان اولِ 

  "قصه بگي؟
  "گن؟ پس چي؟ مگه شوخي هم قصه مي": فرشته گفت

  . پاي نگين و چشمك زدم آرام زدم به. ين پقي زد زير خندهنگ
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  "خُب، بعد چي شد؟": مزده پرسيد هيجان
   "...سوسكه پاشد، بزَك دوزك كرد خاله... هيچي"

  "خُب، بعد چي شد؟": نگين هم گفت
  "...دمِ قصابي كه رسيد . ت بازارراه افتاد رف... هيچي"

  "دمِ قصابي چي شد؟": پرسيدم
  "شي؟ زن من مي! سوسكه خاله: قصابه گفت"

زده به سرتون؟ خدا شفا "كرد ما را نگاه مي نادر پاشده بود نشسته بود تو رختخوابش و
  ".بده

  "!هيس": نگين گفت
    "... ترم سوسكه و درد پدرم، من كه از گُل به خاله": فرشته با آب و تاب ادامه داد

  ".ين يا زده به سرتون، يا منو دست انداخته": نادر گفت
  "خُب، بعد چي شد؟": گفتم

  "زني؟ م، منو با چي مياگه زنت بش: سوسكه گفت خاله... هيچي"
  "!ياد سبزي مي بو قُرمه": نادر خم شد طرف سرِ ما و بو كشيد

  .تايي زديم زير خنده سه
  ".س بو قرمه سبزي يه چيز ديگه! سواد بي": نگين گفت
  ".خواين منو بذارين سرِ كار از همون اول فهميدم مي... هر چي": نادر گفت

  . پنجره اره زد بهشوهرخواهرم دوب. خنديد او هم با ما مي
بخوابيم . خدا صبح زود بايد بره سرِكار بنده. كفر محمود رو درآورديم! هيس": فرشته گفت

   ".ديگه
  ".آد من خوابم نمي": نگين گفت

  ".قصه رو تعريف كن تا بخوابيم ي بنديم، تو بقيه هامونو مي ما چشم": گفتم
  . اش نرسيد، ساكت گوش كرديم تا كالغه به خونه

سوسكه را  هجويي كه خاله و هويج دندان زدن آقاموشه و آب الي صداي آرام فرشت البه
هايي مثل آن شب، پاك، آسوده  بام؛ شب ام، روي پشت هاي تابستان كودكي شب برد، رفتم به مي

  . دواند خبر از وجود سرطان كه داشت تو جسم و جان خواهرم ريشه مي و پر از خيال؛ بي
شد رفت پيشش،  تخته بود و غير از ساعت مالقات نمي تو اتاق سهاوايل بستري شدن، 

درماني حساسيت نشان داد و حالش خيلي بد شد، اتاق اختصاصي  داروي شيمي وقتي به ولي
  . داشته باشد همراهدادند و گذاشتند 

منتظر بوديم ساعت يك بشود، . ناهار، پاچه و سيرابي از خانه آورده بودم، باهم خورديم
  . برداري يند ببرندش براي عكسبياي

تن، ايستاده بود پشت  اي به مردي پيراهن و شلوار سرمه. رفتم در را باز كردم. زدند در مي
  "...راديولوژي. سالم": در

  ".سالم، بفرماييد تو": گفتم
جلوِ در آسانسور . مرد رفت جلو و تخت را هل داد سمت آسانسور مخصوص حمل بيمار

  ".مخصوص بيماره": گفت
  ".شم من همراه": گفتم
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  . سرپرستار مرد نگاهي كرد به
  ".اشكالي نداره، آقا موسوي": سرپرستار گفت

اي را داد  آقا موسوي ورقه. تو راهروِ بخش راديولوژي، پشت در اتاقي منتظر ايستاديم
ها را با صندلي چرخدار آورده  بعضي. راهرو شلوغ بود. دست كسي كه پشت در بود و رفت

  . كشيدند اي را كه سرُمي از آن آويزان بود، دنبال خود مي رفتند و ميله ها راه مي بعضي .بودند
واسه چي . ن آي كرده.آر.كه يه دفعه ام قبلن": گفت. خواهرم دراز كشيده بود رو تخت

  ".دآ گيرن؟ اون تو، مثل قبر تاريكه، نفسِ آدم بند مي دوباره عكس مي
جوري تونل بسته نيست؛ يه  اون اصلن. هاسكن. تي.يكنه؛ س نه، اين فرق مي": گفتم

  ".طرفش بازه و قُطرش هم زياد نيست
راه . ، آمد جلو، تخت را ببرد".بله": وقتي گفتم. زني آمد بيرون و اسم خواهرم را صدا زد

  . افتادم دنبالش
  ".جا منتظر باش شما همين": گفت
  ".شم همراه": گفتم
  ".شه نه، نمي": گفت
  "...ار شمامهمك": گفتم
  "كدوم بيمارستان؟": پرسيد
  "...جا نه، تو سوئد اين": گفتم

  ".بذار بپرسم": مكثي كرد و گفت
  .اسكن.تي.دختر جواني نشسته بود پشت دستگاه سي. رفتيم تو
  ".ن اين خانوم از سوئد اومده": زن گفت

دين،  اجازه مياگه ... م، همكار شما منم پرستار راديولوژي. سالم، خسته نباشين": گفتم
  ".همراه خواهرم باشم

  ".اما ما پرستار نيستيم، تكنسينيم! ا، چه جالب": گفت
  ".ما تزريق و اينا هم داريم. ي پرستاريه تو سوئد، راديولوژي جزء رشته": گفتم

  ".باشين، ولي موقع عكس گرفتن بايد برين بيرون فعلن! چه جالب": دوباره گفت
  "فظ بپوشم و تو بمونم؟شه روپوش محا نمي": گفتم
  ".ده مون بدعنُقه، اگه بياد ببينه، گير مي نه، سرپرست": گفت

  .كمك كردم خواهرم را خوابانديم رو تخت. برداري رفتيم تو اتاق عكس
من . شه زود تموم مي": دستش را گرفتم و گفتم "ديدي تونل بسته نيست؟": گفتم

  ".بيرون منتظرم
توانستم بنشينم، نه آرام  نه مي. اسكن ايستادم.تي.تاق سيبرگشتم تو راهرو و پشت در ا

دانستم آن تو چه خبر  من كه مي. گشتم سرِ جام رفتم جلو و دوباره برمي دو سه قدم مي. بايستم
ها را از اتاق  مريض همراهقراري و اضطراب براي چه بود؟ مگر خودم هم  است، پس اين بي

شرط پوشيدن روپوش  تو اتاق راديولوژي، به همراهبودن  فرستادم بيرون؟ البته راديولوژي نمي
ولي من هميشه فكر . توانست بماند كرد، مي محافظ، قدغن نيست و اگر كسي اصرار مي

روپوش . آيد شان برنمي خواهند بمانند تو كه چي؟ كاري كه از دست خودي مي كردم بي مي
: گفتم براي همين، محكم مي. يردگ هرحال آدم در معرض اشعه قرار مي محافظ درست، اما به
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قدر درگير بيماري و بيمارشان هستند كه  كردم آن فكر مي ".تره بيرون منتظر باشين نع، به"
مثل من  ها هم حتمن آن. توانم ببينم ر ميت فهمند و من بيرون گود، به صالح خودشان را نمي

چيز آشنا و  قدر ظريف است؟ همه آيا مرز بين ديدن و نديدن اين. زدند قرار، پشت در قدم مي بي
دستگاه همان دستگاه بيمارستان خودمان بود، اما جاي من عوض شده . زمان غريب بود هم
اين . كردم هاي دور و برم نگاه مي آدم به. حاال اين من بودم كه بيرون، پشت در، مانده بودم. بود

رمرد كه نشسته رو صندلي كشد، خواهر كيست؟ آن پي ي سرُم را دنبال خودش مي زن كه ميله
  چرخدار، شوهر كيست؟ پدر كيست؟ اسمش چيست؟ 

  ".كَرَمِ خدابنده": كسي صدا زد
و رفت طرف پيرمرد و  ".بله": گفت. آمد دست، از ته راهرو مي دختر جواني پوشه به

  .برداريصندلي چرخدار را هل داد سمت اتاق عكس
  .دراز كشيده بود خواهرم رو تخت. اسكن باز شد .تي.در اتاق سي

  ".گردونن بخش تونو برمي ميان مريض. جا منتظر باشين همين": زن گفت
  "...فرشته... م نيست، خواهرمه مريض": گفتم

درماني را  شيمي بودند و دوران بحراني حساسيت بهدرماني را عوض كرده  داروي شيمي
  . پشت سر گذاشته بود

ر شد هر سه هفته يك بار برود بيمارستان قرا. بعد از يك ماه بستري بودن، مرخص شد
  .با پزشكش صحبت كردم. درماني براي شيمي
اما . كنيم ش مي درماني جواب مثبت بده، براي پيوند مغز استخوان آماده اگه شيمي": گفت

  ".منتظر معجزه نباشين. اين بيماري درمان نداره
هنوز درد داشت و ضعيف . ودتر شده ب كه بستري بود، خيلي به حالش در مقايسه با زماني

شد و يكي دو  هر سه هفته يك بار، بستري مي. توانست بنشيند و راه برود كم مي بود، اما كم
ي  ها، روي كاناپه بيمارستان و شب بهپاچه و رفت و آمد  درماني، و دوباره بوي كله روز شيمي
  ... ، خواب و بيداريهمراهمخصوص 

هاي  ي آشپزخانه، در كوچه فگير از پشت توري پنجرههم خوردن در قابلمه و ك صداي به
آميزد و تابستان  خالي و شناور در نور سفيد و لرزان صالت ظهر، با بوي نان سنگك درهم مي

  . گذرد معلق، در كشاكش بيم و اميد، چهار ماه مي. گذارد گذرد و مرا جا مي چون برق مي
زنيم و  مي. اند هاش هم آمده و بچه خواهر كوچكم و شوهر. شب آخر، همه دورِ هم جمعيم

  .خنديم گوييم و مي رقصيم، مي مي
تر است و بيست سالي  دو سال از فرشته بزرگ. برادرم امير ديشب از سوئد زنگ زده بود

  "!فيلم بگيري ها يادت نره حتمن": گفت. ران نيامدهشود، اي مي
  "چه پيامي داريد؟": گويم مي. گيرم دست، فيلم مي دوربين به

بعد از سالم و عرض خسته . نام خدا به": گويد مي. شوهر خواهر كوچكم سرش گرم است
  "...نباشيد، جاي همگي خالي

  ".فرشيد خان سه نكن": گويد نادر مي
  "بريزم؟": پرسد دارد و مي شوهر فرشته ليوانم را برمي. رو پا بند نيستم

  "شما چه پيامي داريد؟": رشتهگيرم سمت ف دوربين را مي ".نه، من ديگه فولم": گويم مي
  . سر دارد رنگ قشنگي به گيس خرمايي كاله
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گيس، شكل  گفتن با اين كاله تو بيمارستان، مي. دلم تنگ شده. سالم": گويد مي
براي همه سالمتي آرزو . دن گيس هم ويزا نمي با كاله... اما چه فايده... ي ها شده خارجي

  ".كنم مي
  . زند كف سرش برق مي. كند دارد و تعظيم مي برميگيس را  شود، كاله دوال مي

  .زند زير خنده و مي "...ارادتمند، يول براينر": گويد مي
  . شود ي خنده بلند مي صداي قهقهه

   "يول براينر ديگه كيه؟": گويد نادر مي
 غير از": من كند به بعد، رو مي ".دونه دايي خودش مي. هنرپيشه بود": گويد فرشته مي

  "!ها جا رو پاك كني دي؟ وگرنه اين كسي نشون نمي ينا كه بها امير 
  ".بينه اينا كسي اين فيلمو نمي تا وقتي خودت اجازه ندي، غير از امير ": گويم مي
  . كند گيسش را  رو سر، مرتب مي ي قدي تو راهرو و كاله رود جلوِ آيينهمي

فرشته و . ايم عقب شستهمن و نگين و نادر ن. افتيم سمت فرودگاه صبح زود، راه مي
خواننده . آيند هاش مي تو ماشين عقبي، خواهر كوچكم و شوهر و بچه. اند محمود جلو نشسته

و  آسمون ايرون، از او باال نگاش كنم، محبوبم حضرت سليمون، منو ببر به ي قاليچه": خواند مي
ي حضرت  قاليچهصمدآقا در فيلم  كنم به سعي مي. گيرد گلويم را ميبغض  "....صداش كنم

كاش ضبط را خاموش . توانم بگيرم هام را نميجلو اشك. اي ندارد هيچ فايده. فكر كنم سليمان
  ... شود تر از اين نميمضحك.  كنند

  
  

ر ي ديگ تا چند دقيقه. كمربندها را ببنديد": شود صداي خلبان شنيده مي. ام تو هواپيما نشسته
! چه زيبا ست. كنم از پنجره، بيرون را نگاه مي ".نشيند مي زمين هواپيما در فرودگاه استكهلم به

  .كنند هاي آبي درياچه زيباتر مي جا، اين سبزي را لكّه كند، سبز است و جابه تا چشم كار مي
درماني كه خواهرم در پيش دارد و بعد عمل پيوند مغز استخوان فكر  شيمي هاي جلسه به

تا،  چهار سه... اش گذشته، چهار مرحله باقي مانده حلهدو مر... درماني شش جلسه شيمي. كنم مي
شود  تقسيم بر چهار، مي. شود چهارده هفته دو هفته هم تو بيمارستان، مي بگو كلن... دوازه تا

  . سه ماه و نيم
  ".بايد برم. خواهرم عمل داره": زنم حرف مي در خيال، با رئيسم اينگر

   ".اي يست كه برگشتههنوز سه ماه ن": گويد اينگر در خيالم مي
  "كني؟ كار مي اگه خواهر خودت باشه، چي. دونم، ولي بايد برم مي": گويم مي

  . كند اينگر خيره نگاهم مي
  ".اين بيماري درمان نداره. منتظر معجزه نباشين": افتم ياد حرف پزشك مي

  "ترين اهميت رو داره؟ كه روحيه بيش مگه نه اين": گويم مي
  "...يه كه خيلي مهمه، وليبله روح": گويد مي
  ".ن ن، خوب شده ها كه سرطان داشته خيلي": گويم مي
ما هر كاري از دستمون بربياد، . ي پيشرفت بيماري بستگي داره به نوع و درجه": گويد مي
  ".ديم، ولي نبايد اميد واهي داشت انجام مي
  ".اميد، واهي و غيرواهي نداره": گويم مي
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ولي اين بيماري رو . ها نيست اين راحتي اي عزيزي در ميونه، بهالبته وقتي پ": گويد مي
  ".كم گرفت شه دست نمي

  "...زورمندي مرگ است و اندوهش چونان عشق به": گويم مي
سرطان رو كه ": گويد كند و باعصبانيت مي گذارد مصرع بعد رابخوانم؛ اخم مي نمي

  "!بين باشين اقعو. بايد واقعيت رو پذيرفت! شه انكار كرد، خانم نمي
خواهم اين  نمي. نه، اين واقعيت نيست؛ تسليم شدن واقعيت نيست. بندم هام را مي چشم

  . اميد، در پي باد دويدن است عشق و بي بي. ارزش ديدن ندارد. واقعيت را ببينم
. گذرد الي ابرها مي و از البهكند  هواپيما ارتفاعش را كم مي. كنم هام را باز مي چشم

  :  هايِ سليمان غزلِ غزل برم به كنم و پناه مي ي پشت پنجره نگاه ميسفيد به
  هاي او ست ببخشد چه را كه در تعلق دست آن اگر آدمي هر

  چه را كه در سراي او ست ايثار كند و هر آن
   *.ثمر است همه جهدي بي خود اگر عشق نخواهد، اين
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 .است

  



 

  حسين رحمت
  حال چشمه 

  
  
  

ده ي سيماني آسمان زل ز سينه ، بهي آويخته از پس پرده ،زده و پريشان هاي خواب با چشم
پيش از اين هم، در دم دماي . از مرضي كه وجودش را تاب آورده بگويدخواسته بود  .است

ديشب . ريزد هم مي به كشد و ديوارهاي زمان و مكان را خبر قد مي سحر گفته بود مرض بي
شود،  بعد در او گم مي ،كند بعد سير نگاهش  مي، شنود ش را مياول صداي پاي .گفته بودهم 

ضخامت . كشند بلند بلند نفس ميند و بعد هر دو با هم و در هم شو فت ميجبعد با هم 
هر دو بعد . تركاند كند و موج پس موج زندگي او را  مي اش را پر مي هاي جفتش سينه نفس
ها بر هم  پلكاز شتاب آن ريزد و  ميتن  ، بهزند ، چرخ ميبرق شهابيانگار . شوند يك تن مي
بيند و باز شتاب  ميهزار هزار شمع روشن  تاريكي كه از ميان آن بعد هم تاريكي و. افتند مي

. جاده سفرهاي بي. رود سفر مي كشد و به هفت اقليم پر مي اي هراسان به مثل پرندهكه  شهابي
  .  انتها سفرهاي بي

ي ، دل دريايدلاين بشري از  ، هيچ بنيكس هيج": گويد دهد و باز آهسته مي سر تكان مي
ام با  بخت و اقبال و كوير زندگي. زارم ي اين شهر بي هاي گرفته من از زمستان .من خبر ندارد

  ".سترع لعنتي گره خورده اين ص
 ،ها چشم": گويد آن كه زل نگاهش را بشكند، مي و بعد از نفسي كند و نيم برآمده، بي

  ".ردگذا هاش راحتم نمي ممظلوميت چش
جداي از گفتم . ديدن فيلم حرف زدم ،خواندن كتاب ،روي مثل پيادهساده  از چيزهاي

ها  نگفتم كه اين حرف. ايم ي زندگي بيرون افتاده مان از دايره همه ،هاي روزمره ي مسكنت همه
مان  گفتم همه .يممان در خود و با خود تنهاي ، گفتم كه همهمرهمي است بر گذشته و آينده

ديگر را اندازه  زديم وهم دور خودمان دور خورديم و دور ديگران گشت توي اين سي سال
  .گرفتيم

  :كند را به زحمت باز مي شبال نگاه ،بعد از سكوتي سنگين
دريا ها  وقت آن. از دريا. آمد ها از رنگ آبي خوشم مي بين رنگام سر نيامده بود  تا جواني"

. گرفت با باد موج مي من درياي ذهن .ملتمس ي پر نياز وبا صدايديدم  را آدمي غم كشيده مي
شايد دلبستگي . شد زندگي مي پذيراي مني جان و روان  هنگامي كه باد نبود دريا در پهنهو 

ها، مهرباني  ي چشم دلبسته. مدريا بود ي كه از خيلي دورها دلبسته خاطر اين بود دريا به بهمن 
مرا گرفتار دريا كرد و  ي دريا هاطرخ. كردم نگاهش، عطوفتي كه از حضورش بر پوستم حس مي

  ".مدهآين با آسماني پيسه بسته و سربي و پايبينم  گاه اين دريا را به خواب مي ال گاه و بيحا
انگار كه بخواهد رخوت  .شود جا مي مي جا بهكي آسمان بردارد،  كه نگاهش را از سينه بي

  .حركتي، بيرون بيندازد ها بي پاهايش را از ساعت
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 درد ان باد بيرون،هم، مثل باد. شوم ي در عمق چشمان پريشانش غرق ميهاي لحظه
  .دزات مي يك ريز در تن هر دوي ما اين . كنم را لمس ميدرمانش  بي

چوبي پوشيده در خزه و آسماني مملو از مهي ي  ، آبگيري است با يك خانهي ديوار سينه به
ي را نگاه نشسته و جاي افراي كهنيصورتي روشن زير  پيري با ي سمت چپ، گوشه. خاكستري

  .ي سيماني آسمان نگاه او را انگار سينه .د كه انگار از قاب تابلو خارج استكن مي
مكان برايم . شدم چشم  باز كردم و  بيدار، ي ناشناخته، در جايدر خواب دشب ،ديشب"
در  ، جايي بوده كه قبلنام ، از خواب بيدار شدهدر مكاني در خوابكه پيش آمده  بارها. آشنا بود

بعد خنكاي بادي . خود گشتم صدا كسي را صدا زدم  و دور بي. ام كردهجا سير و سياحت  آن
زير  احساس كردم. قدم زدن كردم شروع به گيج و شناور دور آبگيري. روي صورتم نشست

يا  هايي بر صورت ي خودم با چروكجوانانگار  .ستپيري بيدار و هوشيار منتظر ا افراي كهن
رفتم رسيدنم  تر مي بيشهر چه . گرد ي بيابانا زده يا آواره دنيا كه پشت پا به اي بد بيار ديوانه

بعد ديدم . كردم رفتم و خودم را مرور مي مي. شب رسيد و من نرسيدم روز به. شد تر ميپير كند به
خوردم و پير را صدا  گردبادي دور خود چرخ مي در. نواتر از من وجود ندارد بي بحر بر و كه به
ي چوبي كنار آبگير بال گرفتند و از  ي خانه از پنجره بسته را ديدم كه  بعد كبوتران حنا. زدم مي

  ".گريه افتادم قصيل آبگير بهي  جا مانده به از بوي .بيدار شدم. قاب تابلو بيرون رفتند
  . ي تسليم بود در لحظه

ينم  وارفته و ب اي  مي و در تاريك روشن اتاق سايهشوم  بيدار ميهاي شب گاهي  نيمه"
  ش،بينم كنم  مي ميدقت كه . روي من دررو  ، درست ن با تني سفيد نزديك پنجرهغمگي

. يدآ رنگ سرخ در مي به ،زند مي گاه كه به من زل ن، آهاش حالت چشم ،مثل بار پيشدرست 
. بينم ها مي ، گرما و درخشش شعله را در آنرا از آتش گرفته باشد هايش انگار سرخي چشم

   .رسد ميشود و سرش به سقف  ميماند تا گردنش كشيده  قدر مي آن ،جا كنار پنجره آن
هر بار بغضي ناگهاني در ولي  ،از او بخواهم كه از خودش حرف بزند كنم بارها سعي مي

سختي  طوري كه دست و پايم را هم به. توانم نفس بكشم د و به زحمت ميخور گلويم گره مي
ين است كه بدون دادن فرصت حرف زدن راي همبشايد داند و  ين را انگار ميا. دهم تكان مي

كنم با خودم حرف  شروع مي است كهلحظاتي بعد از رفتن او . رود كشد و مي تنوره مي به من
روانداز را روي سر . شود سردم مي. ام خيس است سرو گردن و سينهكنم  حس مي .زدن
نم و هزار حس تازه و ز در رختخواب غلت مي ،كشم و با ذهني آشفته تا صبح آفتاب نزده مي

، از ال به الي درهاي پيچيده در سر كسي.  روم به خواب مي .كند عجيب ذهنم را پر و خالي مي
سفرم از  كند و من در كنار هم ب نزده را پاره ميي صبح آفتا اي از دايره گوشه ،پيداكسي نا

نور  .ست درياهاي درشت و نجيب  همان رنگ چشم ي شادماني به لحظه. شوم خواب بيدار مي
گيريم و  گيريم و  به مهر بال مي و بعد هر دو مثل باد  وزيدن مي. شود به ناگهان محو مي

ي  من ديوانه. اند يزيهاي خواب من پاي گاهي شب. يابيم فصل مشترك شادماني را مي
هاي نمناك قدم بزنم و به احترام  توي خياباندوست دارم با شال و كاله .ام  يزيهاي پاي شب
  ".دارمرسر ب ام را از ابران آشنا  شاپويع

  .گيرد ذهنم را فرا مي كنم قيامتي از خاك چه كه نگاهش مي هم
 .ر داردت هاي گرفته كم جا زمستان آن. برو اسپانيا. ت را خرج سفر كنوقت": مگو مي

  ".جا تمام كني هم آنات را  امرمان ناتم تواني مي
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  ".ست در سفرم ها من سال": گويد مي
شاپويت كاله . تا شب نيامده برو سفر.آب زمزم ندارد  چاه اين بيشه ،اين چاه": مگوي مي
  ".شوي جويس ني ميعينك شيشه گردي هم بز اگر. شايد شدي هدايت. را هم ببر
  .خواستم از هجوم باران پاييزي رهايش سازم مي
 هاي حادثه از گاهي .كردم او را مي ديدم در تمام طول زندگي به هر طرف كه نگاه مي"

پرسيدم آيا امكان ندارد  مي. گفتم من خوابگردي بيدار هستم مي.  زدم م حرف ميهاي در خواب
ها در خواب  ، پرسيدم اثر اين كابوسكابوسي به بيداري اتفاق بيفتد؟ از دكتر پرسيدم ،يا حادثه

؟ گفتم ه تفاوتي است ميان خواب و بيداريپرسيدم پس چ .شوند ظاهر ميچرا  ن،و بيداري م
  .سرانجام مشتي قرص تجويز كرد. ام دنبال مرز نامريي خواب و بيداري ست به ها كه سال

. كنم مي زندگي را سر ي اليه اليه ،ست مثل آدمي بيابانگرد با درد لرزان دلم ها سال
كه چون از اين خواب گران بيدار  اميدوارم. ام به اين اميد زنده .بينم كنم خواب مي خيال مي

هنگام نوشتن هيچ تجسمي از  هب. ها نخواهد ماند ، كابوسها لرزه اثري از اين دل شوم 
 ،هاي جديدي در بطن هر فصل جديدي از كتاب ها و آدم مكان. ندارم هاي پيشين رمان بخش

شباهت چشمگيري با رسد كه  نظر مي به ولي .كنند پيدا مي زندگي مشترك خودشان را
  .هاي پيشين دارند فصل

رويم   بعد مي .اندازد براي خداحافظي گفت يك ميهماني راه مي .نم جدي بودتصميم ز"
آن . شناخت تلفن زد آشناياني كه مي به. قصدش آمريكا بود. ه تو گفته بودمب .مملكتي ديگر
جمع ساكت نشسته بودم اما درونم  من در آن. همه كه آمدند خندان آواز خواند ،شب ميهماني

انگار دنبال كسي . مچرخانند فلكي مي كردم درون چرخ حس مي. وردخ سرم چرخ مي. آشوب بود
. نشداين عالم باشم ميسر  كردم كه درهر چه تالش  .پركند را ام زندگي ي گشتم كه كوزه مي

دست  ي خواني زنم كه تمام شد با اشاره نوحه. بست خستگي و اندوه از دلم رخت بر نمي
تر است بروم باال  تا سر وقتم نيامده به. ام خسته گفتم صدايش كردم و با لبخندي محو و ابلهانه

طوري كه انگار سر بر  بهحاضران حرفي رد و بدل كرد و گريان  زنم با شرم به .استراحت كنم
منگ . ها باال برد م گرفت و مرا تا پاي اتاق خواب از پلها سنگ گورم نهاده باشد دست زير شانه

نور  بي تاريكي اتاق هايم به چشمهمين كه . آمد در نمي راحتي نفسم به. و معلق دراز كشيدم
چنان  هم چراغ را روشن كردم و بلند شدم،. ملموس و زنده در ذهنم نشستصدايي  ،عادت كرد

ام را  عشق، عشقي كه نشتم آبروي زندگان است و بخشي از رمان به  ،كردم ب فكر ميمتن ش به
  . داد سر و سامان مي

و خشكم  گاهي هم كه تر. غمگين استكرد  وانمود مي ، زنمنييك هفته بعد از ميهما
م كه ا هگفتبا اين كه بارها  .نشست هايش نم اشك مي چشم كرد با لبخندي تلخ و گرفته به مي
اش را  خواستم جواني نمي. كشيدم هاي مظلومش خجالت مي گردن تو حقي ندارم، باز از چشم به

 گفتم. كسي سر نكن ات را در تنهايي و بي زگار جوانيرو .تاب لب باممگفتم من آف. حرام كند
ساكت و مهربان  باز. از آن را نداردتوان بيرون آمدن هستم در چاهي تاريك كه  ين آدمم

حواسم دور  هوش و شحين خواندنخواند كه  هايم را مي نوشته نشست و دست برابرم مي
  . زد نوميدي او دور مي

تا كي بايد پا به . ري ادامه بدهيمت وانيم براي مدت بيشت ها را نمي دانستم اين بازي مي
توي ايوان . از نور بود خواستم كه بيايد و كنارم بنشيند روزي كه حياط خانه پر. آمد پاي من مي
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ي ماجرا  م شاهد بقيهخواه گفتم مي. ناتمامم را برايش گفتم رمان ي بقيه. كنار هم نشستيم
 .، زن رمان من تو خواهي بودبعد اين جا به تم كه ازگف. چشمانش نشست هراسي به . باشي

  . سينه گرفت يد و لرزلرزان بلند شد سرم را بهحرفم را بر
  ".ات را تمام كن رمان ،مرا نجات بده و با درياي خودت" :گفت
دست پيري كه  و به ببري ،بعد از من ،رانوشته  ست كه دست خرم اينحرف آ": گفتم

از . راه دوري نيست. گذارم اش را الي كتاب مي نشاني. برسانيي آبي نشسته  ي بركه لبه
  ".، رخسار روشني داردپير من. ست پيدا افراي كهن ي ي تپه دامنه

  "تو هم داري؟": گفت
  ".هم نزن ام را به حال خوش" :گفتم

. اما حرفي نزدم. ، تنها نصيب او نباشدهدودلي كنم تا ان خواستم هم مي. مدآ شب داشت مي
  .روي خودرا  را نگاه كردم و ريزش در و ديوارهايش  چشمي  شعله

  لندن
  



  فرشته مولوي
  
 زرد خاكستري

  
تابوت كج و . بارد وزد، نه برف مي نه باد مي. افتاده هاي سنگين فرو شانه. برندش ر غبار ميد

اي هاپ. شود آفتاب نمي. آيد باران نمي. آيد بوي خاك مي. هاي برافروخته چهره. شود راست مي
پس غبار دوچرخه سوار . هاي خاك، گورهاي خالي پشته. گردانم سربرمي. شوند دور مي .پرشتاب
گردد؛ پشت  چرخد؛ مي مي. آيد رود، نه نزديك مي نه دور مي. گذرد آهسته مي. بينم را مي
پي . خاكستري، زرد. زرد، خاكستري. گردانم رو برمي. شود هاي خشك پيدا و ناپيدا مي شاخه

. تبتان كه رفته است شود؟ كي روز مي. خواهد آفتاب بيايد مي. هاي سياه پيراهن. دوم يتابوت م
گريه . اند ها كه هنوز جوانه نزده گويم آخر درخت لرزد؟ بلند مي چرا صدايم مي. كند باور نمي

سردم . گيرم دستش را مي .خواهم همراه نمي. كند هايش را باز مي پلك. كنم باور نمي. كنند مي
هاي گره  ساعد سوراخ سوراخ، رگ. خورند هاي درشت استخواني تكاني مي انگشت. شود مي

. دهد سر تكان مي. شود تنها بمانيد گويم نمي آهسته مي. خورده، پوست كبود، بازوي نحيف
هايتان  گويم دست بلند مي. شوند هاي پهن استخواني جمع مي انگشت. كشم دستم را كنار مي

بيندم؟صداي  نمي. فروغ غبار گرفته هاي بي چشم .كند نگاهم ميساكت . دان كه هيچ فرقي نكرده
هاي برافروخته، پاهاي پرشتاب،  هاي سنگين فرو افتاده، چهره شانه. شود دور مي ؛آيد قاري مي
دستي نرم قوس بر  .زانوهاي از نا رفته .ميان تاريك روشن سحر سرگردانم. هاي سياه پيراهن

  ماند؟ ميت تنها مي. افتد زند و سست به پهلو مي رخي ميچ دارد و در هوا نيم مي
سراغتان  نخواهيدش بهاز ته دل بايد بگويم تا وقتي . گويد اين را نمي. خواهد بميرد نمي          

. ميرم تشنه مي. كند تقاليي مي. اند ام همه شكسته شمشيرهاي چوبي. گويم نمي. آيد نمي
 ي نيمه. رود نمي نآب از گلوي زخمي پايي. گذارم يهاي سوخته م دستمال خيس را روي لب

 .خواهم بنشينم مي. شود خيز مي نيم. سرتان را به بالش تكيه بدهيد. آورم تخت را باال مي
آب مي . افتد لرز سرمايي به پشتم مي. شود ميهايم كيپ  ي انگشت حلقه. گيرم بازويش را مي

. زخمي پيدا نيست. كشم پشت استخواني مي دستي به. كنم بندهاي پيراهن را باز مي. خواهد
ها اها و پ دست. كنم ليوان آب را با ني به دهانش نزديك مي. آورد زحمت باال مي  هزانوها را ب

خواب و بيدار . زند جنين آرام مك مي. باز نيم بسته ها نيم جمع، پشت خميده، سر پايين، پلك
گويم  بلند مي. برم در جيب روپوش فرو ميها را  دست. كند ها را دور ليوان حلقه مي انگشت

در . روم كنار مي. زند جنين آسوده مك مي. شنود حرفم را نمي. توانيد آب بخوريد ديديد مي
جنين در . كنم نگاهش مي. گردم برمي. آيد پرستار نمي. راهرو خالي است. ايستم درگاه اتاق مي

هايش را باز  پلك. كنم صدايش مي .زند آرام و آسوده مك مي ،اي كمرنگ پناه گرفته هاله
پوست . افتد به سرفه مي. گيرم ليوان را مي. گيرد پس غبار مانده است؟ لرزش مي. كند مي

سرش را روي بالش . برم تخت را پايين مي ي نيمه. شود صورت بنفش مي ي چروكيده
هاي درشت  انگشت. گذارم هاي سرد را روي سينه مي دست. كشم مالفه را باال مي. گذارم مي

شنود؟ بنفش كبود  صدايم را نمي. اند هايتان كه هيچ فرقي نكرده دست. خورند پهن تكاني مي
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آيد؟ پشت پنجره  پرستار نمي. شود شود؛ كبود آبي ؛ آبي خاكستري؛ خاكستري زرد مي مي
ر در غبار خاكستري زمستان دو چرخه سوا. كنم پايين را نگاه مي. زنم كركره را كنار مي. روم مي

گويم ديگر  آهسته مي اند؟ هها هنوز سبز نشد درخت. و بر مي گردانمر. گذرد از خيابان خلوت مي
ضبط صوت كوچك را بيرون . كشم لرزد؟ كشو را بيرون مي چرا صدايم مي. چيزي نمانده است

. ديگر چيزي نمانده است. هدد خواهيد برايتان نوار مرضيه بگذارم؟ سر تكان مي مي. آورم مي
نگاه غبارگرفته، روي زرد، . سايم ترمه مي ي دست به گوشه. دوم پي تابوت مي. كنم نمي باور

دارد و در هوا  برمي دستي نرم قوس. زانوهاي از نا رفته .ميان راه سرگردانم. دهان نيمه باز
  ماند تنها مي. افتد زند و سست به پهلو مي چرخي مي نيم

بايد بگويم تا . زخمي گرفته است ي صداي حنجره. ويدگ طور مي اين. خواهد بميرد مي          
سرم را . اند ام همه شكسته شمشيرهاي چوبي. گويم نمي. آيد وقتي بخواهيدش به سراغتان نمي

. شنويم هر شب صداي پايش را مي. كنم سفيد را صاف مي ي هاي مالفه چين. اندازم پايين مي
آيد و به پشت در  بردش؟ از ته راهرو مي ؟ ميآيد از راهي دور مي. گوييم كدام چيزي نمي هيچ

آرام است؟ . بردش نمي. خورد اش را مي ناله. كنم نفس در سينه حبس مي. رسد نيمه باز مي
شود، نه صداي پا دور  نه در باز مي. گويم نمي. بايد بگويم پرستار شب است. لرزش گرفته است

خواهيد؟ صورتش را  پرسم چيزي نمي مي. كشد آهي مي. خورم بردش؟ تكاني مي نمي. شود مي
 اند ها كه هنوز سبز نشده درخت. آيد بوي كافور مي. پوشانند روي زرد را با كفن مي. بينم نمي
صبح . گويم نمي. بايد بگويم سرم را تكان ندهيد. كنم باور نمي. شنود صدايم را نمي. آخر
پتو را روي . كه هنوز نرفته استتب . نيامده است. آمده است. زنم آيد؟ كركره را كنار مي نمي

هايش  لب. گذارم هاي سرد مي هاي نمدار را روي پشت دست كف دست. كشم پاهاي خشك مي
گويم قرار نيست به اين زودي به  آهسته مي. امشب هم نيامد. برم سرم راپايين مي. جنبند مي

چكند  صدا مي هاي سرم را كه بي قطره. دهد جوابي نمي. لرزد صدايم مي. سراغتان بيايد
تابستان سوار بر دوچرخه دور خانه  بعد ازظهر در غبار زرد. چرخم مي ؛شمارم مي. شمارم مي
خواب و . خواباند ها را مي گرما پلك. نشيند هاي عرق روي پوست گرگرفته مي دانه. چرخم مي

. را ببيندخواهد آفتاب  نمي. هاي فرورفته، پوست چروكيده هاي بسته، گونه پلك. گردم بيدار مي
. دهم جوابي نمي. گويد مي اين را زير لب. قدر سخت باشد كردم جان كندن اين خيال نمي

باور . كنند مويه مي. اند هايتان هيچ فرقي نكرده گويم اما دست بلند مي. خاك، گور خالي ي پشته
را  دوچرخه ي دسته. خورد توري تكان مي ي پرده .گردم مي ؛چرخم مي. شوم دور مي. كنم نمي

صداي مرضيه . كشم سرك مي. ايستم مي. اتاق نيمه باز است ي پنجره. كنم كج و راست مي
پشت به من روبروي كمد ايستاده . چرخد سياه روي گرامافون مي ي صفحه. شود دور مي. آيد مي

هاي درشت پهن و استخواني، پيشاني  انگشت. كند موي سياه بريانتين زده را شانه مي. است
. شناسدم نمي. بيندم نمي. خندد اي از آفتاب كه بر آينه افتاده است مي در تكه. روشنصاف، نگاه 

دارد و در هوا  دستي نرم قوس برمي. زانوهاي از نا رفته .ميان زمستان تابستان سرگردانم 
  مانم؟ تنها مي. افتد زند و سست به پهلو مي چرخي مي نيم

ميان . زانوهاي از نا رفته .خواهد آفتاب بيايد مي. ردخواهد بمي نمي. برندش در غبار مي          
. آيد بوي كافور مي. خواهد آفتاب را ببيند نمي. خواهد بميرد مي. زرد خاكستري سرگردانم

بر . سايم ترمه مي ي دست به گوشه. دوم پي تابوت مي. گردم مي. آيد بوي خاك مي. چرخم مي
. دهان نيمه باز. زنند كفن را از روي زرد كنار مي. زنم كنار گور زانو مي. نشينم خاك مي ي پشته
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. كشم پتو را روي پاهاي خشك و ناتوان مي. گويم سردتان شده است آهسته مي. سردم است
ها به هم  دندان. شناسدم نمي. نگاه غبار گرفته. گويم گفتم كه ديگر تب نداريد بلند مي

نفسي بلند . بندد پلك مي. دارد برمي پيشاني بلند چروك. لرزد باريك مي ي چانه. خورند مي
چرخد؟  دوچرخه سوار هنوز هم مي. اند حركت مانده هاي استخواني روي سينه بي دست. كشم مي
. خوانم ورد مي. افتد باد در پيراهنم مي. خورم چرخ مي. چرخم مي؛ گردم در غبار مي. شمارم مي

. برم را در هوا باال و پايين مي هاي گشوده دست. شوم كج و راست مي. خندم مي. كنم تند مي
آسمان . رود سرم گيج مي. ايستم ايستم؟ نمي  مي. افتم افتم؟ نمي مي. كنم پا تند مي .زنم پلك مي
هاي بزرگ و گرم  دست.افتم افتم، مي افتم، مي مي. خورد زمين از زير پايم سر مي. شود دور مي

. شود ماند؟ بعد ازظهر تابستان غبار مي يتنها م. شود سحر زمستان غبار مي. گيرند پدر مرا مي
  .مانم تنها مي. غبار خاكستري، غبار زرد

  1373تهران، 
       

                                                                                                       
        



 

  شاهرخ تندرصالح
 فال آخر

 
 
 

گرفته بودم تا  يآخر هفته را مرخص. تنم يتو ختير يز سردسو رونياز اداره كه زدم ب
 نيعمر ا: گفته بود ركاريتعم. هم بود به ختهيهم ر وترميكامپ. كنم يدگيخانه رس يهازير خرده به
 رمماد .تكسيم يايكافه تر ميگذاشته بود ميساعت پنج و ن يقرار را برا. تمام شده ستميس

   ".ن يه جور ديگه ، اوناات ما نمي بهاعيون  دخترِ": گفت مي
 .كاسه كنم كيرا  ميها را گشتم تا پول ميها بيج. خنديد شد مي صحبت از عشق كه مي

 ستيهفت و دو. خنسي  بخورد است آدم برود كافه و موقع پرداخت صورتحساب،  به يزيآبرور
 لاو .اوردميحساب ن به. م بودها بيج يخُرد ته و تو ولشصت هفتاد تومان هم پ. جمع شد

اي  ته مايه ديوز ينرمه بادي كه م. هوا هنوز شكسته نشده بود يتُك سرما. ماه بود بهشتيارد
را  گارميپاگرد راهرو اداره س يتو. كرد يآدم نفوذ م سرما با خودش داشت كه تا  مغز ِ استخوان

 ،عاليپزِ  ،جيب خالي ".كنيم ريم خارج، شاهونه زندگي مي مي": گفت كامليا مي. روشن كردم
  .راه افتادم. حكايت ما بود

كف ِ   يا رشته. كرد يمثانه سبك مو بود  ستادهيا يشمشادها شبح يال هكوچه الب وسط
را دنبال خود  اش يخال يچرخدست يزنريپ. راه كج كردم. رو ادهيپ يشده بود تو يزهراب جار

. داد يم يبد يبو ارگيس. آمدند يكشان مزن مرنوريولگرد جلوتر از پ ي دو تا گربه. ديكش يم
 يها شبح هنوز با لنگ شدم يكوچه كه رد م چياز پ. شانداختم .سوزاند يرا م ميگلو هدودش  ت

  .دتكان يبود و خودش را م ستادهيشمشادها ا يال هاش الب واشده
 يمشك يديپرا. و اتوبوس يبودند منتظر تاكس ستادهيده پانزده نفر پراكنده ا ابانيخ سر

ابرو  شكست يكه تخمه م يمرد عاقله. چهار نفر سوار شدند. مه هجوم بردنده.  ترمز يزد رو
   :باال انداخت و گفت

  ".تره به ميصف ببند"
  ".جلو زنن يم ميبند يصف هم كه م"
  جلو؟ زنه يم يك "
  "؟ميكه صف ببند ميمگه چن نفر "
و بر  ترف يهي م ابانيي خ انهيلرزان تا م يبرسد صف منتظران مثل خط يبعد نيماش تا

 يرا انداخته بود رو يبزرگ يافغان گون يجوان. ابانيخ ي هيدر حاش شد يم واريو د گشت يم
پا آن  نيها ا جامانده يال هالب يسال انيزن م. بود ته صف ستادهيا گرانيدورتر از د و اش شانه
  :كرد يپا م

  ".ابونهيخ نياتوبوس مال ا ريمس نيبدتر"
  ".هش ياتوبوس از توش رد م هي يسال"
  ".ميگرديم ورش دار نميبر جا نيا فتهيما  اگه كالهمون هم ب"
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  ".مون شده بود همه يجا شدن ياگه مث آدم سوار م"
  ".س بخشنامه ... نفر سوار بشه هين جلو  گفته" :گفت شكست يكه تخمه م يمرد

  ".كنن يدوبله حساب م نيجلو كه سوار بش"
  .دنديهمزمان از راه رس گريد نيماش دو
  "!نده آقاهل "
  "!خانوم يهو"
  "!يه"

  "رن؟ يجا م از اين نيمام حسا" :ديمستاصل پرس افغان
  ".برنت يتر م به ...جا  از اون...  خندان ديس ير يم" :گفت شكست يتخمه م كه يمرد
  .زردنبو داشت يا چهره. اش جوان بود راننده. ستاديا يا قراضه كانيپ
  ".خندان ديس"
  ".رنيگ يجاتو م يير بجنبد": و در عقب را باز كرد ديپر شكست يكه تخمه م يمرد 
  ".شم يم ادهيمن زودتر پ .خواهر نييبفرما"

آرام گرفت سر و  يصندل يكه رو يمجرد به. زن جلو سوار شد. ل مانده بودمستاص افغان
 فيك. اش رنگ و رو رفته يروسر ريراندشان ز. بود يجو گندم شيموها. وضعش را مرتب كرد

نشستم پشت سر . بود دهيهاش سفت چسب ران ياش را كه نشانده بود رو سر شانه مانيپر و پ
و نشست  يصندل يدست آن دست كرد و خود را كشاند رو نياش را ا پاكت تخمه ردم. راننده

خودش داد و  به يوقتي جايش را خوش كرد و  قرار گرفت، تكان .وسط تشك عقب يگرد يرو
  ".شن يسوار معالم عقب دو نفر  يهمه جا" :گفت

  ".حاج آقا هينمك زندگ ينمه مهربون هي" :نما كرد و گفت دندان يا خنده راننده
  "؟...نيا مام حس... خندان ديس"

  ".سوار شو شازده " :زد گارشيس به يپك راننده
  "ن؟يامام حس"
  ".خندان ديس"

 يرا گذاشت رو يگون. داخل ديكش يرا م اش يو گون نيماش يافغان نشسته بود تو
.  و  پاكت تخمه را توي دستش چالند مرد خودش را جمع و جور كرد . پاهاش و بغلش كرد

راه  كشان ژهيق نيراننده دنده چاق كرد و ماش. ي مرد نخورد تنه اش به مواظب بود كه تنه افغان
  "؟نيكش يم گاريس يوجب جا شما چه جور هي نيا يتو": زن غرولندكنان گفت. افتاد

  ".نرويزد و انداختش ب گاريس محكم به يو پك ديكش نييرا پا شهيعجوالنه ش راننده
  ".شرمنده خواهر"

نوار بذارم " :ديخز رنگ و رو رفته جلو داشبوردش را صاف و صوف كرد و پرس راننده
  "نداره؟ ياشكال
  "ن؟يزن يرو دور م دونيم" :ديدست آن دست كرد و پرس نياش را ا پاكت تخمه  مرد 

  ".نييپا مير يم ميمستق"
صداي خوبم بخون تا  هم" :خواند يمگوگوش . خُره ضبط ماشين گوش آزار بود يصدا

 يرو هصف روب. ها در رفت و آمد بود آدم يال هروها و الب ادهيپ يتو ياز شاد يزيچ" .نمبخو
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باميه  ايگن زولب مي": ديراننده پرس. شده بود دهيكش جستونيبر كيفلوريا تا جلو الست يقناد
  ".دهارزون ش
  "چن بوده مگه؟"
 يا گفت و خنده مرد " .هش خاك قند ؟ همه خوره يرو م ها هيبام ايزولب نيا يك"

  .دبر لب نشان زيتمسخرآم
 شيرو بيدرشت و بد ترك يهم و با خط  را چسبانده بودند به ينيريش يتا قوط شش

سر . فلوريا يتابلو قناد ريمقوا نشسته بود ز. "نيش يمشتر ميارزونش كرد" :نوشته بودند
لم داده بودند  ستادهيا ييراهنما فهيشش هفت نفر سرباز وظ. نفت را بسته بودند ابانيخ
 ييده دوازده تا. ديكش يم گاريس يدزدك شان يكي. رانندگي ييراهنما يكف ليجرثق ي بدنه به

دود  گاريبودند و س ستادهيا فيرد ها با گردن كج به موتوري. بار زده بودند كلتيموتورس
يكي از سرباز  . كرد يپچ م كرده بود و پچ يگريگوش د يها سر تو از آن يكي. كردند يم

جريمه  اي قبض اي كه با دسته  فهيدار وظ درجه راننده به. رفت بهشان اي  غُره چشمها  فهيوظ
  "ن سركار؟ بانك  زده": نوشت سالم عليك كرد ايستاده بود و يكي يكي مي

  ".وبا احتياط برو جل!  نه"
  "؟چي شده امروز"
  ".رنيگ يرو م  يدزد يموتورها"
  "ان؟ يهمه دزد نايا"
  ".اشونيبعض"
تو  زنير يمث مور و ملخ م" :جا كرد ههاش را جاب ران يرو فيزن كه كالفه شده بود ك 

  ".ابونايخ
تكاند توي  اش را كشاند و از سمت افغان ت تخمهپر از پوس ي مرد دست ِ مشت شده    
  ".قاپن فيشون ك برو برگرد  همه بي" :گفت خيابان و
  ".فخال"
  ".ان آق منو قاپ زده فيك شيدو هفته پ"
  . شكست گفت را مردي كه تخمه مي اين" .صدقه بديد خانوم"

  "ن خواهر؟ هم برده يزيچ": راننده پرسيد
  ".دطالهاي دخترم هم بو. توش بود ونيدومل"
  . گفت راننده" .مال حروم خوردن نداره خواهر 
  . زد يو دو دو م آمد يو م رفت يها م تابلوها و آدم يفغان هاج و واج نگاهش روا

ريزن توي  مي...  خرن يتهرون، موتور م ميان فروشن يگاو و خرهاشونو م": مرد گفت
  ".كوچه و خيابونا

 گريد يكي. تعارف داد فهيبه سرباز وظ يگاريراننده س. بغلش چالند يرا تو يگون فغانا"
. زد يپنجاه و چند ساله م ياش مرد راننده. درا گرفته بو يكلتيفرمان موتور س اه فهياز وظ
 رمانف فهيسرباز وظ. بغلش يتا پاكت گرفته بود توچند. بند موتور نشسته بود ترك يا بچهپسر

بچه هم پسر. نيها ولو شدند زم پاكت. افتادهم خورد و  تعادل مرد به. دادموتور را تكان تكان 
  .  افتاد زمين

  ".كارت موتورت رو بده ببينم"
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  ".كميبه ابوالفض پ "
  ".باش يخوا يم يهر چ"
  ".به امام زمان مردم منتظرن"
  ".نيگ يم نويتون هم همه"

  "سركار؟ نيندار يامر": زده پرسيد هراس راننده
اش هاج و  بچهپسر. آمد يچشم نم موتور به ي راننده. راه بند آمده بود. رو شلوغ بود ادهيپ

  ".قاپن فيشون ك همه": زن غرولندكنان گفت. كرد ياطراف را نگاه مواج 
 ستادهيا كلتيسر موتور س يباال اش نهيس يها را جمع كرده گرفته بود تو بچه پاكتپسر

  " .نيآمباالنس خبر كن" :ديكش اديفر يجوان. بود
  ".خوبه يلينشده باشه خ يضربه مغز" :راننده گفت. كردند يراه باز م ها فهيوظ
  ".ختهير يمث مور و ملخ همه جا موتور" :گفت زن
  ".مش يم ادهيپ شه؟ يچن م" :و گفت بشيج ياش را چپاند تو پاكت تخمه مرد

  ".قابل نداره، صد و پنجاه"
راننده  آن را به ستاديكه ا نيماش. داد يتاب م شيها دست يرا تو يا مچاله يستيدو مرد

 ادهيبود تا مرد پ ستادهيبغل ا به يافغان گون. برگرداندمني به او  پنجاه تو ي ا راننده سكه. داد
بغلش  يها را تو كه پاكتپسربچه . كرد يرا نگاه م پشت سرش ريبرگشته بود مس. شود

  ".شازده سوار شو": راننده گفت. بود ستادهيهنوز ا چالند يم
  . نيماش يزده خودش را انداخت تو مبهوت و شتاب افغان

  ".رايفالگ نين هم بخت كردهدو تا دخترمو بد. رنيگ يال مهاشون هم ف زن" :زن گفت
  "؟ير يم نيمام حسا"

  "؟دربس بريم" :ديپرس راننده
پشت  يهفت رشته المپ رنگارنگ از باال. كرده بودندبانك رفاه را چراغاني  ساختمان

ه بانك هوا كرد يطرف آن طرف ورود نيا 206دو تا پژو . نييكرده بودند پا زانيبام بانك آو
 رياز ز. زدند يپژوها و لبخند م ي بدنه به داده بودند هي، تكييزن و مرد خوشبخت ِمقوا. بودند
جا كشيده شده بود  هاشان و از آن شده بود الي ران دهيجمله قوس خورده و كش نيا شان يپاها

  . ديتجربه كن تان يها برد را با اندوخته يشاد: يرنگ يها المپ رشته يال هو رفته بود الب
  ".هخندان شازد ديحاال كو تا س": راننده دنده چاق كرد و تازاند

  "؟ير يم"
  "آقا، چن شد؟ شم يم ادهيپ" :گفت زن
  ".خواهر سيدو"
  ".صد تومن بود روزيتا د س؟ چه خبره؟ مگه سر گردنه"
  ".خواهر نيند يچيشما ه"
  "!ريحقتو بگ! نكن آقا يولخرج"
بده خواهر ما رو نجات  يد يم يهرچ" :د آن طرفرا كر شيرو راننده"!ال اله اال اهللا"

  ".بده
 يرا انداخت رو يا داشت آرامشش را حفظ كند صد تومني مچاله شده يكه سع زن

 نهيمث ا ":تدر را پشت سر زن  گرفت و آرام بسبرداشت و  زيراننده خ. شد ادهيداشبورد و پ
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 ير يدربس م" :ديغان پرسآتش زد و از جوان اف يگاريس" .ن رهيجونشونو بگ خوان يكه م
  "ببرمت؟
  "چن تومن؟"
  ".كنيم مشتري شين ارزون حساب مي"
  ".شم آقا پياده مي نينگه دار". دميشبحِ كامليا را د دانيم چيپ يتو
 هگل به هگل. ودروشن ب كيهوا تار. تا چشم بر هم بزنم گمش كردم. رو شلوغ بود ادهيپ

و با  گذراندند ياز نظر م يجور شد يرا كه رد م يهر كس. بودند ستادهيا ابانيي خ هيجوان حاش
  ي هيدو تا كوچه حاش ديايب ادميتا اسم كوچه . كوچه را گم كرده بودم. نواختند ينگاه مي  دنباله

داد و  شد يكه م ريد. كرده بودم ريد. بود قهيپنج و چهل و نه دق. را رفتم و برگشتم دانيم
 يا نقطه به شد يم رهيخ. دوخت يهم م و زمان را به نيو زم شد يم يعصب. رفت يهوا م ادشيفر

چشم   زده چشم هول. ديجوش يو سركه م ريته دلم مثل س. همه را ديكش يفحش م و به
از چهار پنج تا جوان  .يتكسيم لعنت نيست ا كجا ايخدا .ست كجاكافه ترياي تكسيم  .كردم يم
  .كرد دوارميان امش رد انگشتان. دميكافه را پرس يسر گذر نشان ستادهيا

توي پاگرد . كردند ف ايستاده بودند اين پا آن پا ميي پاساژ سه چهار نفر عال دهنه توي
تريا  كافه ي روي شيشه. كرد كودكي در بغل نشسته بود گدايي ميهاي زيرزمين زني با پله

پانزده  .خنديد كشيد و مي باب مارلي سيگار مي. پوستري تمام قد از باب مارلي چسبانده بودند
دستمال  يا و جعبه يشمع يزيسر هر م. يچهل پنجاه متر ييدو سه نفره در فضا زيتا م دهشانز
دود ساكن  يا هيو آسمان ال نيزم انيم. يگاريس ريز كيخوشرنگ و  يمنو كيو  يكاغذ

. نشسته بود شيرو هروب سال انيزن م. چهار نفره نشسته بودند يزيسر م. هوا يمانده بود تو
 ي گوشه گاريس. رونيزده بود ب يروسر ريچند پر زلفش از ز. بود ردهك تيال يرا ها شيموها
پهن كرده زن دستمالي . ديكش يم گاريس يكامليا  هم عصب. زد يپك م انهيهاش بود و ناش لب

بي دو برگ  دسته پاسور هم بود كه دو برگ بي يك. دروي دستمال چند تا نخود بو. بود جلوش
سربازها و   مانده بود به رهيكامليا خ. كنار دستمال نخود بودچيده شده  سرباز آن جدا شده

فال . ميرا زده بود مان يها ما حرف. را گذاشته بودند روي پاسور دسته شده كيتك پ . ها يب يب
 خواهم يهست كه م يزيچ گفت يم. گفت طوري مي خودش اين. ودنخود او را مردد كرده ب

.   اش ندارد پنهان كردن از معشوقه يبرا يزي، چعاشقآدم ِ: بودم گفته من. ييخودت آن را بگو
قرار را هم خودش گذاشته .  كنم يچيزي اين ميان است كه  خودم معلومش م: كامليا گفته بود

مانده بود  گارشيس. زد يدست گرفت و داشت برشان م يها را جمع كرد و تو زن ورق. بود
مهارت تمام  تك پيك را راند الي ورق ها و دولو خوشگله با . كرد ي، دود ميگاريس ريز ي لبه

را پيدا كرد،   زيشنييك بر ديگر زد و تك گ. و داد دست او رونيب ديها كش ورق انيرا از م
  .ي كامليا را برگردانده بود روش كه فنجان قهوه ينعلبك ريبرداشت گذاشت ز
  ".س دولو خوشگله": ديكامليا خند

   ".نه به خوشگلي شما"
   .دها بو زن سرش گرم برزدن ورق. ديلبانش ماس يخنده رو ديكه د مرا
  "؟يكرد ريبازم كه د"

  ".بفرمايين .سالم": من خيره مانده ب گرداند يدستش م يها را تو طور كه ورق همان زن
  ".ايشون سهرابن"
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  ".بفرمايين بنشينين"
جمع كردن  نشستم به. نشستن زانويم خورد زير ميز نخودها يله شدند روي زمين وقت

  . دها را دوباره گذاشتم روي دستمالنخو. نخودها
  ".س فال نخود مكمل فال ورق و قهوه" :زن گفت

كه ولو  ييها ورق كامليا و با اشاره به يرو شيرا برداشت و گرفت پ زيشنيزن تك گ 
  ".ش من برشون بزن بده " :به من گفت زيم يمانده بود رو
آس . بر زدم و بر زدم. هم يتو دنديو سربازها دو ها يب يب. گريد هم يرا سراندم ال ها ورق

.   دندييپا يمرا م يها دو جفت چشم دست. شد يبكشم نم ريآس دل را ز خواستم يم. آمد ينم
  ".سفارشتو بده" :ميكافه را راند جلو يكامليا منو

  ".خورم يتلخ م"
كف  گذارد يتا سوال م آدم را با پنج يو بم زندگ ريكه تمام ز شناسد يرا م يبود كس گفته
.  فالش يپا نديآ يم رنديگ يو مشهد و اصفهان هم وقت م زيو تبر رازيگفته بود از ش. دست آدم

حتا سه چهار . كرده يم يجا زندگ آن يها يبا كول قايل آفريقبا يتو يهفده هجده سال گفت يم
وطن آدم  جا چيگفته ه گفت يم. هخانه بوده اما حاال برگشت ها هم از آن يكيهم با  يسال
اصرار داشت كه . ا هم از او در خواست مالقات كردهج جمهور آن سييحتا ر گفت يم. شود ينم

را  يورق خودش دسته. اورميورق را خودم ب توانم يكارش است م يتو يتقلب كنم ياگر گمان م
  روزگار و حال ييجورها كي يينگو ييبگو گفت يم. آورده بودم آورده بود شيبرا هيكه از سور

 گفت يم. وسط خال زند يدرست م گفت يم. فهمد يآدم م يها آدم را از شمارش نفس يهوا و
هم كه باشد ديگر فال نخود . فال ورقش حرف ندارد. هستند اش يهاي تهران مشتر گُنده كله

را آمده  جا نيتا ا .جا نيا ديايداشته كه قبول كرده ب يلياحترام ما را خ گفت يم. نور است نور عال
از صبر  گريها د وقت يبعض. شان دميفهم يبود كه نم ييزهايچ. بست بن بودم اما خورده بودم به

گُه  و به كند يكه هم آدم را خراب مبل كند يرا درست نم يزيچ ست،يساخته ن يهم كار
  . كشد يم

 گفت يا  مكاملي. كرد يصحبت م ليآمدم زن هنوز داشت با موبا رونيكه ب يياز روشو
پخش و پال  يها ورق زل زده بود به. گيسو نديگو يبهش م. خانوم است اسم ِ اصلي اش مهتاب

گرفته بود و با آن ور خط حرف  يباز انگشتانش به ياز موهاش را ال يا و رشته زيم يشده رو
د را دا زيشنيشد كامليا دولو خوشگله را بهش برگرداند و تك گ مامكه ت شيها صحبت. زد يم

  "فكرها تو كردي؟" :دست من و پرسيد
   "اعيون؟ ...اينا . ن اينا اداشو در مياره اعيون معيون كيلو چن؟": گفت مي مادرم 

  تهران
  
 



 

  فيروزه خطيبي
  

  ستاره بي
  
 

مثل مخمل  موهاي كوتاه. كشد ميدستي روي سرش  وچك سلمانيدكان ك ي بابي توي آينه
. زند گوشش برق مي ي طاليي كوچك توي نرمه ي يك حلقه. سياه روي پوست سرش چسبيده

سلماني  ي روي مبل كهنه با پاهاي كلفت و موهاي رنگ شده ي تو آينه دو تا زن لكاته
مي از پشت شاگرد سلماني موهاي ماشين شده  بابي را با برس نر .شكنند اند و تخمه مي نشسته

را ورق عكسي  پر ي صلگي مجلهحو ها با بي يكي از زن. تكاند مي چين سفيد او گردن و عرق
اسكناس مچاله شده را روي ميز . گردد اش مي دنبال ده دالري بابي توي جيبش.  زند مي

  . اندازد سلماني مي
پوشد و  كت چرمي سياهش را ميبابي . كند بيرون، آفتاب بعدازظهر تابستان بيداد مي

چهارشانه، كوتاه، بدون . كند اه ميخودش نگ ي سايه رو به پيادهتوي  كشد و آن را باال مي ي يقه
اش سه تا ده سنتي روي صندلي  توي ماشين قراضه. كند يد كيف ميجد ي از اين سايه. مو

ا را توي جيب شلوار جين سياهش ه كشد و ده سنتي ها را پايين مي پنجره. بغلي افتاده است
ي آرنجش را روي رمز بابتوي خيابان سر چراغ ق. افتد ماشين با چند استارت راه مي. چپاند مي

  .گيرد ميهاي بغلي ژست  عينك آفتابي براي ماشين گذارد و از پشت پنجره باز مي
پارك  تر چند خيابان پايينبابي ماشينش را .  جلوي در  كالب  از حاال پر از آدم است

در  امشب به "باشكوه"پوسترهايي از كنسرت . دود طرف ورودي كالب مي و با عجله به كند مي
قديمي، با همان ژست  ي هاي بزرگ خواننده عكس. و ديوار بيرون كالب چسبانده شده است

  .رسد نظر مي بهخبر  بيهاي كنسرت  فروش بليت از پيشغمگين هميشگي، 
شون انگليسي را با لهجه بلغور بعضي ها. اند دخترها و پسرهاي جوان جلوي در ايستاده

ي اما براي باب. اند دم گرفتهدار  فارسي لهجه بهننده را هاي خوا هام يكي از آهنگ بعضي. كنند مي
هاي تنگ و كوتاه مشكي  دخترها لباس. كند زند فرقي نمي كه فقط چند كلمه آلماني حرف مي

رد  اعتنا ها بي از كنار آنبابي . ن زده بيرونيشاها بلوز ي هايشان از توي يقه اند و پستان پوشيده
طرف يك نفر از آن . زند اي مي رسد با انگشتش روي در شيشه يِ كالب كه م ورودي به. شود مي

شوند  اند كنجكاو مي بيرون ايستادهدختر و پسرهايي كه . شود كند و بابي وارد مي در را باز مي
يكي از . ندخند چند تا از دخترها مي. شوند اش آشنا نيست منصرف مي بينند قيافه اما وقتي مي

  . زند دخترها سيگاري آتش مي
اي كه  بابي با انگليسي شكسته بسته. گيرد دار آمريكايي جلوي بابي را مي يك مرد هيكل

ه پاره كردن گويد كه امشب كار دار مي مرد هيكل اش كرده به آلماني هم قاطي ي چند كلمه
كند اما بابي از  آمريكايي با واكي تاكي با يك نفر صحبت مي. با او است هاي كنسرت بليت
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فروشي كالب  بليت ي آمريكايي با يك حركت از پشت گيشه. آورد د سر در نميهايش زيا حرف
بليت هارو پاره كن ": گويد انگليسي مي دهد و به دست بابي مي پالستيكي بزرگ به ي يك جعبه

خيالي را توي  ي آورد و آن بليت پاره شده كردن بليت را در ميبعد اداي پاره  ".بنداز اين تو
پشت دختر  دهد و به خوشحالي سرش را چند بار تكان مي بابي با. اندازد يپالستيكي م ي جعبه

موهاي كوتاه چسبناك  بابي با عينك سياه و ي قيافه دختر پشت بار به. زند بار چشمك مي
اين دختر ":كند  فكر مي رود و بابي با جسارت جلو مي. زند اندازد و لبخند مي نگاهي مي
  ".ها هم بدك نيستند آمريكايي
كند اگر از كار  يبابي فكر م. دهد شش را نشان مي ت نئون پشت بار چند دقيقه بهساع

اش را جلوي  آيد و آستين كت چرمي هيجان مي از اين فكر به... امشبش خوششون بياد 
جا كردن ليوان  هدختر پشت بار مشغول جاب. كشد گيرد و بوي چرم آن را نفس مي دماغش مي

كند  ميآرزو و " .ها توقعشون هم زياد نيست اين دختر آمريكايي" :كند بابي فكر مي.  ست ها
جا توي  هميناقامتش كه درست بشود  ي مسئله. همين دختر عروسي كندشد با  ايكاش مي

دختر پشت بار نگاه خريداري  دارد و به اين بار عينكش را برمي. كنند همين كالب با هم كار مي
ي او دست روي موها بابي توي خيالش. دارد شن ابريشمي اي رو موهاي قهوه دختر. اندازد مي
يه . ريم مكزيك خوش گذروني ديم مي سه هزار دالر وكيل رو مي" :كند كشد و باز فكر مي مي
  ".كنيم هر دومون كار مي. كنيم ايي تو هاليوود يك خونه كرايه ميج

 تره هم مثل خودمشايد اين دخ. آره". گذارد اين فكرها از همه چيز دورش كند بابي مي
شايد دوست و آشنايي . شايد اونم منتظره هاليوود كشفش كنه. عشق هنرپيشگي داشته باشه

  "... شايد .چيزي توي استوديوها داشته باشه
بعد . قدر دلش گرفته بود هچ. آمد آنجلس مي لس افتد كه از فرانكفورت به ياد آن روزي مي

باباش كه تو  ي دلش واسه. شسته بود دلش گرفته بوداز اين همه انتظار حاال كه تو هواپيما ن
باباش سوار  ها با موقع خواست مثل آن دلش مي. يست شده بود تنگ شده بودن به راه تركيه سر

بايستند و هاي جمعه جلوي سينما امپاير  واست بازهم شبخ دلش مي. شدند اتوبوس كرج مي
اش  رفقاي تازه يافته ي دلش واسه. كنندنگاه  شكنند مردم را ژاپوني مي طور كه تخمه همين

دفعه  يك. گذاشت گريه كند را بسته بود و نمي بغض راه گلويش. شده بود توي آلمان تنگ
؟ انگار ودر مي دانست چرا آمده و چرا دارد نمي. رده بود كه از زمين و زمان بيزار استاحساس ك

خواست هواپيما  دلش مي. رده بودجا پرتابش ك جا و آن اين طوري الكي به يك دست غيب همين
  .رديف جلويي ي شيرخوره يآن بچه حتا. ش، بميرندنمسافرا ي سقوط كند و همه

هاي  با جوان. هدر رفته بود هاي پناهندگي آلمان به توي زندان شا دوسال و نيم از زندگي
يك شب توي خواب . ن تف انداخته بودي كوچه دعواش شده بود و تو صورتشاآلماني تو

هر  جان با مشت به. خواستند آتشش بزنند بنزين ريختند روش و مي. يخته بودند سرشر
ين و مالين آخر سر آتشش نزدند اما سر و كله اش را با مشت و لگد خون. شان افتاده بودا سه

يخ روي چشم راستش  ي هايش شب ديروقت برگشته بودند و يك كيسه هم اتاقي. كرده بودند
هم  حال دل به. كرد طور دلي دلي مي گوگوش از توي ضبط صوت همينآواز . گذاشته بودند
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. ، تنگ شده بودش كه معلوم نبود كي هستند يا كجايدلش براي كس و كارها. داشت خوردن
هم . يك نفر آشنا بگذارد و زار زار گريه كند ي خواست سرش را روي سينه دلش مي

برو شايد با اين سر و ريخت دلشون . اند ا دادهچند نفر ويزاي آمريك به": ش گفته بودنديها اتاقي
آلمان كابوس  "... اندازند ها رو جلو مي مارك نمره 300ها با  گن كارچاق كن مي. بسوزه

  ... آمريكا ... آمريكا: كرد هواپيما همش به يك چيز فكر مي حاال توي. وحشتناكي بود
  !تر ايراني داره هم بيش آنجلس از ايران كه لس دانست جز اين از آمريكا هيچي نمي

اش  هم اتاقي. اند فروش گرفته تا سينما و صاحب راديو و تلويزيون همه ايراني از بقال و ماشين
با اين همه تمام اين دوسال  ".توني آكتور سينما بشي ات مي تو با اين قيافه": گفته بود

اق، پول بنزين ات ي پول كرايه هرچي هم كه در آورده بود. ذشته بوددليوري چلوكباب گ به
دو سال و نيم  .شده بود ماشين، پول خورد و خوراك، پول رخت و لباس، پول دكتر دندانساز

يك  اما امشب همه چيز. چشم نديده بود ض نمونه يك آكتور سينما را هم بهتوي هاليوود مح
با  ديد را گرفته همشها اين كار ج سفارش يكي از مشتري از وقتي كه به. جور ديگه شده
. و هاليوودرم دنبال كار ت مي روزها هم و كنم  توي كالب كار مي ها شب" :كند خودش فكر مي

  "تره؟ مگه من چه چيزم از اندي گارسيا كم
اندي  شباهتي به. پالستيكي زير بغلش ي و جعبه قد كوتاه. بيند باز خودش را توي آينه مي

 :همان خوبي فيلم بازي كند د برايشان بههم اين است كه بتوانم. گارسيا ندارد ولي مهم نيست
  ".هاي تازه هستند جا هميشه دنبال چهره اين"

پالستيكي  ي دختر پشت بار چشمك مي زند، بعد با جعبه ها يك بار ديگر بهربا اين فك
دختر با . زند دستش را محكم روي روكش چوبي بار مي. شود دختر نزديك مي زير بغلش به

  : گويد آلماني شكسته بسته مي –بابي با انگليسي . دكن او نگاه مي تعجب به
  "كني؟ ميكار  جا چه امشب بعد از اين"

  ".به تو مربوط نيست" :دخترك با خونسردي جواب مي دهد
زند و  دستش را يك بار ديگر روي بار مي. بدهد روزخواهد ب ده اما نميبابي كمي دمق ش

  "!اوكي":  گويد مي
. گردد كه وقت درست را نشانش دهد ساعت ميبي دنبال يك با. است دم در حاال قيامت

سر رفته و  اش حوصله.  كت چرمي پشتش خيس عرق است تر شده و زير هواي راهرو گرم
ياد زن باباش . دكن توي دستش سنگيني مي قوطي پالستيكي. رود دلش از گرسنگي ضعف مي

داد دستش و مجبورش  ده را ميداد سه تا تغار خالي ماست گنكه توي گرماي وسط مر فتدا مي
ها روي هره  كالغ. تر گاهي دو يا سه ساعت هم بيش. ب بايستدحيات زير آفتا ي كرد گوشه مي
زن . سيدر دور تغار نمي هايش كوتاه بود و به دست.  كردند وار باالي سرش از گرما قارقار ميدي

ياد هش درس انگليسي زمين كه آقاي مرتضوي بد توي زيررفتن باباش با آقاي مرتضوي مي
قدر با چوب  گم تا آن ها را بندازي بشكنه به بابات  مي اگه كاسه": گفت باباش مي زن. دبده

   ".تركه بزندت كه سياه بشي
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ها بدش  ن باباش از چادر و چاقچوركردن زنز. آمريكا بود باباش رفتن به تنها آرزوي زن
كنن، كسي هم  بخواد مين لطي كه دلشومردم هر غ آمريكا كشور آزاديه،" :گفت مي. دآم مي

  ".گه چيزي بهشون نمي
طرف مستراح  اختيار به بي. زنه مي هم  گرما داره حالش را ب. بابي دستش خسته شده

پالستيك در  ي جعبه. كند زند و در را پشت سرش قفل مي كليد چراغ را ميرود  مردانه مي
بابي توي آينه . رسد گوش مي ا بهن صداي هياهوي دخترها و پسرهبيرو. دستش عرق كرده

ي سرش يك نفر غريبه  يش گود رفته و انگار از توي كاسهها چشم. كند خودش نگاه مي به
  .ش ذل زده به

از زير آب صداي هياهوي . دارد كند و سرش را زير آب نگه مي شير آب سرد را باز مي
كند  سرش را كه بلند مي. كند گرما غوغا مي. ماند قارقار كالغ ها مي و پسرها به هادختر
فرش حيات تكه تكه  خورند و روي سنگ هاي كوچكش سر مي از الي دست هاي ماست تغار
ي آقاي مرتضوي از همان پايين دود بيرون ول باباش بدون حجاب از زير زمين مي زن. شوند مي
را برداشته و با زن باباش تركه . آيد نظر مي موهايش ژوليده است و دلخور به. دكن ها نگاه مي پله

هاي  اندازد تا تكه طور كه سرش را پايين مي همين. كند عصبانيت آن را توي آب حوض فرو مي
زن باباش يك نفس جيغ . زند نگاه كند خون از دماغش فواره مي تغار ماست را ي شكسته

  "كار كردي؟ چه ...پدرسوخته " :زند مي
ريزد و تنش را گرم  ش ميسفيد مرد روي عرق چين چرك خون از روي گردنش به

فرش داغ حيات بخار  هاي خون روي سنگ الي تغارهاي شكسته قطره هروي زمين الب. كند مي
هاي  قدر توي چشم كند و آن نزديك مي  كوچك مستراح ي آينه سرش را بهبابي . دشو مي

. زنند يچند نفر پشت در منتظرند و در م .بيند هاي سياه مي كند كه فقط دايره خودش نگاه مي
و با يك حركت  دارد قوطي پالستيكي را بر مي. كند اش را پاك مي بابي عرق روي پيشاني

. بندان است ي بزرگ ورودي راهتوي راهرو. رود ميان جمعيت مي هكند و ب سريع در را باز مي
دار  يكايي هيكلآمر. گردند اش مي كالب دنبال بابي و جعبه پالستيكيكاركنان  ي همه
معلومه كدوم " :كشد بيند فرياد مي كه بابي را مي همين. كند و عصبي است نگاه مي اطرافش به

  ".جا وايستي تو قرار بود اين. ها مفتي چپيدن تو نصف بچه جهنمي؟
د نفر كه با عجله از از چن. داند چه بگويد پاچه شده ولي نمي دست. فهمد بابي چيزي نمي

يك مرد . او اعتنايي ندارد خواهد اما كسي به يت ميزنند بل ش تنه مي شوند و به كنارش رد مي
گيرد و پاره  ها را تند و تند مي ش شده، بليتاز كجا پيداداند  سال ايراني كه بابي نمي ميان
. كشد دار بابي را  كنار مي آمريكايي هيكل. گويد هم مي "تنك يو"كند و هر از چندي يك  مي

جمعيت  ي گويد كه توي همهمه دهد و چيزي مي مي گيرد و در را نشانش جعبه را از دستش مي
  .شود گم مي

بابي هرچه . افتند ها مي بين آن خواهد چيزي بگويد، چند تا از دخترها و پسرها بابي مي
. كند ها را پاره  مي چنان تند و تند بليت سال هم مرد ميان. رسد جايي نمي كند به سعي مي

اي بلند صاف و مشكي دارند و پسرها موه. ندشو كنان از كنارشان رد مي دخترها خنده
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بابي از . شوند ها هم مثل باد و برق از كنارشان رد مي آن. اند قيمت زده هاي آفتابي گران عينك
الستيكي را در پ ي سال حاال جعبه مرد ميان. خورد هم مي هفكر دليوري چلوكباب فردا حالش ب

بيرون راهرو،  جمعيت كم كم بابي را به. ريزد هاي پاره شده را توي آن مي دستش گرفته و بليت
چند كارگر مكزيكي مامور پاركينگ . بيرون حاال خلوت شده. دهند طرف در ورودي هل مي به

عينك سياهش . بيند اي نمي كند اما ستاره آسمان شب نگاه مي بابي به. در گوشه و كنار پالسند
وز  صداي وزدهد فقط  خوب كه گوش مي. دبين اي نمي دارد اما بازهم ستاره را از چشمش برمي

  ...شنود و ديگر هيچ  راه را مي نواخت بزرگ يك
  كاليفرنيا    

  
 



  فريبا صديقيم
 

  اي از بهشتتكه
  

 هايم را در بياورم وكه لباس نآ بي. آيدها ميهم خوردن ظرف كنم صداي بهباز ميكه در را 
اتاق كارم و  بهروم مي مستقيممبل و  گذارم روي را مي كيفم ،دست و صورتم را بشويم

. خوانم سرعت مي كنم و بهرسيده را باز مي تايسومين ايميل از پنج . نشينم پشت كامپيوتر مي
   .اندازدسايه مي ها روي كلمهاش بار دوم صداي گرفته. خوانمدوباره مي

حت از خودش صداي غمگيني دارد و را. امزشكي ديدهاشلي را چند بار توي سمينارهاي پ
كه آمد بار آخر . زند؛ سه سال پيش از شوهرش جدا شده و يك پسر ده ساله داردحرف مي

روي . بودبست باز گذاشته موهاي بلند و بلوندش را كه هميشه پشت سر ميكنارم نشست، 
هايش را اي رنگش چشمدامن فيروزهآرايش ماليمي كرده بود و كت. ندبود هايش شاللشانه
 هاي تونستيم مقاله مي. و بدل كرديم هايمان را ردايميلروز بود كه  همان .دادشان ميتر نآبي

- بود و از زندگي روزمره ي پيش برايم ايميلي فرستادههفته. را براي هم بفرستيم جالب پزشكي
ام نشان دادم كه زن دارم و با خانوادهميلي فرستادم و غير مستقيم من هم اي. بود اش نوشته

و حاال ايميلش  رسيده  است؛ نه انگار كه ايميل مرا دريافت كرده، از من . كنممي زندگي
- اما اينتر، بندمخوانم و  آن را ميايميل را چندين بار مي .ديگر را مالقات كنيم خواسته كه هم
  .گذارم كه تا آخر شب بارها و بارها آن را چك كنمنت را باز مي

  .هارخورياكشد روي ميز نمي زنم دارد دستمال. آيم بيرونمي
  "چه خبر؟"
  "تو چه خبر؟"

رود و با دقت ، بعد دو قدم عقب ميكشد روي ميزطرف سرسرا و دستمال را مي آيد بهمي
كشد روي آن تر مي گردد و دستمال را با شدت بيششود و برمياي از ميز خيره ميبه نقطه

و دوباره  ".كه هيچ فرصتي براي خودم ندارمخبر اين ام ،كه خسته خبر اين" :گويدنقطه و مي
امروز جه خبر بود؟ " :پرسد گردد و مياي بعد با سيني چاي برميرود توي آشپزخانه و دقيقهمي

  "چند تا مريض ديدي؟
  رود، طرف اتاق خواب مي دارد و بهكيف و كت مرا برمي. دهمجوابش را مي

  "!ساعت وقتيعني براي هر مريض يك"
  "!جا مبارزه كني خواي با سيستم ايندونم تا كي مينمي" :گويدمي ،شنودنمي جواب كه
جا دكتر  اين": گفت ر مطب  همكاري شروع كردم،اولين روزي كه كارم را د آيديادم مي

خوام كه رودربايستي ازت مي رك و بي! جون، سيستمش با سيستم ايران خيلي فرق داره
روي مريض وقت نذاري، پيپر ووركا رو كامل انجام بدي كه  ربع، بيست دقيقه،ر از يكت بيش

ها جا خود مريض يادت باشه كه اين. ي سو كردن مريض و در افتادن با وكيال رو ندارمحوصله
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باغ وحش  خالصه به": خنديد و ادامه داد بعد ".ترين دشمناي ما هستنها از خطرناكو وكيل
  ".آنجلس خوش آمدي لوس

: گذاردكشد و دوباره آن را روي ميز مياي سر ميدارد، جرعهميميز برچايش را از روي 
ت رو در  طور اين وسواس هشه هم خدا رو خواست هم خرما، تو بايد ياد بگيري كه چنمي"

  ".مورد ويزيت مريض كنار بذاري
طور اين  هها چ با ديگران حرف بزن، ببين اون": كندجا مي هگلدان روي تلويزيون را جاب

  ".كننسيستم رو هندل مي
قيمت از دست  توني بهاين سيستمه، تو كه نمي": كشداي ديگر از چاي را سر ميجرعه

  ...همين امروز  توني؟مي .ت با اون دست و پنجه نرم كنيدادن رفاه خودت و خانواده
كشم روي دست مي. خانهطرف كتاب هروم بشوم، ميبلند مي، آيد تووقتي پسرمان مي

جوابي  به ها واند روي سرتاسر قفسه افتادهها كه نامرتب و پخش و پالد و خاك روي كتابگر
  .كنمفكر مي ،كه بايد به اشلي بدهم

كنم دارم، گرد و خاكشان را با دستمالي پاك ميها را يكي يكي از روي زمين برمي كتاب
  .دهمجا مي و دوباره در قفسه
  ".شناختمشومده، خيلي جوون بود، نميتازه از ايران ا ":گويدپسرم مي
ي  تو قفسهچپانم ها چه كنم، دوباره مي دانم با آنست نمي هاكه سالرا هايي  انبوه ورق

- ميهمين چيزها را  زنم. ها احتياج داشته باشم آن به يك روزي شايد. خانهپايين كتاب يطبقه
داد خودت و  زهاي گذشته داري، خدا بهي چيهمهبا اين وابستگي كه تو به  ":گويدميبيند كه 
  ".ما برسه

يا گذشته را فايل بندي  ردگيري را كشيد روي شيارهاي مغزشود دستمال گراستي آيا مي
  .... ها گذشت، بعضي را باز نويسي كرد و كرد، از بعضي از آن

  "صداش خوب بود؟":پرسدزنم مي
  ".ش گرم بوداما صدا. تحريرش خيلي پخته نبود":دهدپسرم جواب مي

  "مرد بود يا زن؟"
- كه هفت سال است كه مهاجرت كرده با اين. زننددر مورد كنسرت شب گذشته حرف مي

هاي كدام از كانالهيچ. رودكالس سه تار مي. كند جا زندگي مي ايم اما هنوز با روياي آن
زند و مدام بار به يكي از دوستانش در ايران زنگ مياي يكبيند، حداقل هفتهخارجي را نمي

  .دهدموسيقي اصيل گوش مي
  ".شهطور از اين همه زر زر خسته نمي هدونم چنمي": گويدزنم مي

شناس پنجاه ساله از سيستم  كند و مثل يك جامعهيراني كار ميدر يك رستوران ا
  .كندداري انتقاد مي سرمايه

حاال نگاه . آرهش درآورده و در ميجوري دمار از زندگيلژي بداين نوستا": گويدزنم مي
  ".كن

  ".زد، حال كردمدوني چي مينمي. زدتار مييك خانمي هم بود كه سه. مرد بود"
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  ...يك خانمي ... تارسه.... ؛ يك خانميشودهايم تيز ميگوش
سر  پاشيدند بهمي زدند و آبها بوق مياتوموبيل. هاي خيسآمد، بوي برگبوي باران مي

  .جا در قلب صف اتوبوس ايستاده بود و صورت عابران و او آن
  "اسمش چي بود؟ ":پرسممي
  ".يادم نيست اما ي داشت... اسمش. ..اسمش"

  . خانه استي مبلي كه نزديك كتابنشينم روي دستهمي
اي پخش شده جلوي رنگ سبز لغزنده. كندنگاهم ميشده هايش را تنگ زنم چشم

  .سبز يدردناك صورت ؛ بهسبز استزنم  نگاه سنگينحتا اندام پسرم، فضا و . چشمم
  "!شناسيش؟مي": گويدزنم مي

مسافرها توي تاريك روشن هوا، رنگارنگ . صف اتوبوس جلوي دانشگاه تهران شلوغ بود
بود هيچ تشويشي ايستاده بود و كالسورش را گرفته  رفتند، اما او بيتاب جلو و عقب ميو بي

  .باالي سرش
  ".نه، گفتم شايد آشنا باشه "

ي دو كتاب لبه. خانهكتاب ها، رو به آن كنم بهشوم و پشت ميي مبل بلند مياز روي دسته
نگاه زنم را روي پشتم . هاچپانم توي رديف كتابزور مي چسبانم و بههم مي را با وسواس به

  .مكنحس مي
  ".نوازي كرد كه همه كف كردن يك تك"

- جا، چه ؟ تو از دوازده سالگي اومدي اين!كف كردن": گويدخندد و با اعتراض ميزنم مي
خدا  با ما انگليسي حرف بزن، بابا به جاي اينا كمي جوري اين اصطالحات هنوز يادته؟به

هاشون تو خونه باهاشون انگليسي حرف زدن مثل آب خوردن دوستاي من از بس كه بچه
  ".ي درست سر هم كنمجمله ن هنوز بلد نيسنم يهوقت م زنن، اونحرف مي

  "..هال كنسرت دارند ي ديگه همين گروه توي ديل كارنگيهفته": گيردپسرم نشنيده مي
-آن. هاش خيره شده بود به من كرد روشانه از زير نم نم باران كه از دور كالسور شُره مي

  .قدر كه شرم زده سرم را انداختم پايين
  "آره بابا؟"
  "پسرم؟ چي"
  "!داديبه ما گوش نمي تو اصلن"

ديگر نه انگار كه پسرم  .، درست مثل يك مرد كاملمدتي است صدايش كلفت شده
- ديد و نقاشي ميشان ميها را چند برابر تنههمين ديروز بود كه از پايين پاي آدم بزرگ .است
  . كرد

  "؟خواد مستقل بشه؟بره دنبال زندگي خودشنمي": گويمميزنم  به
اي داري؟خوبه كه دخترمون رفت يه شهر ديگه، حاال چه عجله": گويدكند و مياخم مي 

  ".تحمل كنمفشارشو تازه منم كه بايد  اگه دو تا بودند چي؟
  "؟ي پدر مادرت بوديتو خودت تا چند سالگي خونه" :پرسدگويم، ميوقتي چيزي نمي
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و تا  كردم ميي پدر و مادرم زندگي آيد كه من تا سي و سه سالگي توي خانهيادم مي 
  .چيدميز صبحانه را مي ممادر آن روز

 جا اكثر خود نيست كه اين بي. جا شدني نيست دوني اينخودت كه خوب مي" :گويممي
  ".فرستند بيرونهاشونو از هجده سالگي ميبچه

لندي كنم و نفس بي پيراهنم را باز ميدكمه.قدر توي اين فضاي محدود صدا هست هچ
  .كشممي

  ".ها شدحواسم پرت كتاب. ببخشيد"
  ".گم مياي كنسرت؟ فردا بايد بليط بخرممي"

پروا، با لبخندي كه نه كرد؛ خيره و بيباز كه سرم را بلند كردم هنوز داشت نگاهم مي
هاي درشت باران كه ضرب گرفته بودند روي ي گرد، آن دانهآن چانه. لبخند بود و نه نبود

ها، آن بازوي الغري كه كالسور را باال گرفته بود و آن دستبند يابان و روي ماشينآسفالت خ
خيابان شاهرضا  اند و به اي بود كه انگار از تن بهشت كندهگشاد كه از مچ سريده بود باال، تكه

  .خورندتابي كه در انتظار اتوبوس وول ميهاي بياند وسط آدماند و درست گذاشتهآورده
  ".ا بگير خودم و خودتيمپس دو ت"

ق تا صداي تل. رودطرف آشپزخانه مي بهكند طور كه دارد دستمال گردگيري را تا ميهمان
  ".يامسه تا بگير منم مي":گويمپسرم آرام مي رو بهشنوم مي ها راتلوق ظرف

طور  وقتي اين. كندمي منگاه ي ديوار و با تعجبگوشه ، تكيه داده بهزنم برگشته است
گذرد، هاي خطر از بين موهاي سياه ميهاي قرمز موهايش كه مثل جادهكند آن تكهگاهم مين

  .شودتر ميقرمز
خود از خود بي. موهايش صاف و خرمايي و خيس شالل شده بود دور گردني سفيد

خودم  تا به. پراندم كردم كه صداي بوقي از جا مي ميخكوب شده بودم روي زمين و نگاهش مي
كنم سرش را  نگاهش كه مي. شود سر و صورتم آب پاشيده مي عقب بپرم، به يك قدم به بيايم و

  .بينم هاي كوچك و گردش را ميروشنا تكان شانه پايين انداخته و در تاريك
-كنم و مدت درازي ميدر را از تو قفل مي. رومشوم و به طرف دستشويي ميبلند مي

چه بايد برايش ". ديوار روبرو ام ، خيره بهر چانهزي گذارمنشينم روي توالت، دستم را مي
هاي ايميل را با دقت از نظر كنم وقتي دارد سطررنگ آبي چشمانش فكر مي و به "بنويسم؟

-دو خط عميقي كه از كنار لب به شومايستم جلوي آينه و خيره ميشوم، ميبلند مي. گذراندمي
ها انگار اولين بار است كه بعد از سال. هايمپف پلك به پايين كشيده شده است، به هايم رو

 .نازيدم و دوستشان داشتم خبري نيستآن مي هايي كه روزگاري به از چشم .بينمخودم را مي
  .كندها نگاه ميدارد به اين چشم يكي مثل اشلي، شوم، انگار يكي ديگردقيق مي

  "كني؟مي كنه، كلك نكنه از راه دور هيپنوتيزمچشات آدم رو خواب مي"
ها را كنم جهت خطمالم و سعي ميام را محكم ميبينم ، چانهمي كهرا ام  ناخواسته لبخند

توجه  بي. شود خنك ميصورتم ، كنمباز ميكه در دستشويي را . كمي هم كه شده عوض كنم
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. دوزمچشم مي سطرها كنم و بهنشينم، كتابي را باز ميخانه مي نگاه زنم روي مبل كنار كتاب به
  جوابش را چه بنويسم؟

ها نگاه خرمايي ي چشم بهي دو نفر توي صف اتوبوس كنارش ايستادم و از گوشهفاصله به
  .بدنش چسبيده بود اش كه چسبان و نيمه خيس بهي بلوز آبيكردم كه پخش بودند روي يقه

  ".خوري زير كتري رو خاموش كنماگه چايي نمي"
ها را مثل گوجه باالي سر كند و قرمزها و سياهيمرتب مي دارد پادري جلوي آشپزخانه را

كه دير  كنمها و خدا را شكر ميگذارم كنار كتاببندم، مي ميكتاب را محكم . جمع كرده است
  .رختخواب بروم وقت است و بايد به

  "خوابي؟خورم، نمينه نمي"
روم و اتاق خودم مي به كه منتظر جوابش بمانم، آنگويم و بيبا صداي لرزاني اين را مي

خوانم و ريپالي را بار ديگر آن را مي كنم، يكايميل اشلي را باز مي. نشينم پشت كامپيوتر مي
هايي را كه جمله. دهمنويسم و ادامه ميدوباره مي. كنم نويسم، پاك مييك جمله مي. زنممي

 بندمايميل را مي. كنماك ميهمه را پ. شومخيره مي صفحه بهخوانم و چند لحظه ام مينوشته
روي . كنمسرتاپاي خودم نگاه مي و بهايستم ي قدي ميجلوي آينه .روم اتاق خواب مي و به

  .مشد تا صبح روي تخت تنهاي تنها بودكشم با اين آرزو كه كاش ميتخت دراز مي
-اسيك طرف پر بود از عطر بدن او كه با بوي باران قاطي شده بود و يك طرف بوي لب

ها را روي پاهايم گذاشته  دست. زدهم مي و بوي تند عرق كه حالم را به هاي خيس خورده
-جا مي  خوردم، يا چيزي توي فضا جابهانگار اگر تكان مي. بودم و جرئت تكان خوردن نداشتم

ي بهشتي مثل نم نم همين باران بريزد زمين و باز مثل هميشه يك شد ممكن بود اين تكه
. كندپشتي صندلي تكيه داده و داره خرو پف مي كنارم نشسته باشد كه سرش را به مرد خسته

ي كم، كنار پنجره نشسته بود، يك باورش سخت بود اما او مانند يك معجزه ، در اين فاصله
بيرون پنجره كه  هايي گرد و جمع شده، نه به اش گذاشته بود و با لبدستش را زير چانه

  .بودرو خيره شده  روبه به
  "آخ"

. ي اتوبوس غافلگير شدپنجره از پاشيده شدن ناگهاني آب زيادي به. سرش را عقب كشيد
. هايش دقيق شدم؛ يك عالمه برگ سبز توي آن پاشيده بودندچشم به. من نگاه كرد خنديد و به

  :خودم جرئت دادم كه حرف بزنم به
  ".ريزههم مي آد همه چيز تو اين شهر به وقتي بارون مي"
  ".ها نگاه كنيناما به اين قطره "

طرز  اي بودند كه بههاي كج و كولهي اتوبوس آدمهاي درشت باران روي پنجرهقطره
  .كردنداي در مقابل باد مقاومت ميمسخره

  ".كنهكمي از اين آلودگي رو كم مي. به هر حال بارون خوبه": گفتم
طرف  هو به گنجشك كوچولو يك كنه صدهاآدم احساس مي. با كلي قشنگي. آره ":گفت

  ".چيننكنن تا دونه برزمين حمله مي
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. كنينقدر ظريف فكر مي شما چه": با احتياط به طرفش برگشتم و گفتم. ام گرفتخنده
  "رين، هنرها؟كدوم دانشكده مي

: تعجب رفت باال، مكثي كرد و گفت هاي برگشته كمي بهابروهاي باريكش باالي آن مژه
  ".حقوق"

  "حقوق؟": خوردمجا 
  .سكوت كرد

  "سال چندم؟"
  ".سال آخر"

اين را . پس احتمالن با هم وارد دانشگاه شده بوديم. من هم سال چهارم پزشكي بودم
  .ام نگاه كرد و لبخند زدچهره تر به دقيق. گفتم

  "آييد دانشكده پزشكي سري بزنيد؟مي"
  .لرزيدجوري اين را گفت كه دلم دانم چهنمي "براي چه كاري؟"
  "...مثلن براي ديدن كسي، يا"

ي ي اتوبوس خورد متوجه چال گونهشيشه كمي بلند خنديد و من در رعد و برقي كه به
  .چپش شدم، چيزي توي دلم گر گرفت و سرم را پايين انداختم

- ي توري اتاق خواب را ميوزد و پردهباد ماليمي از بيرون مي. امپنجره را باز گذاشته
كه بعد از بيرون آمدن از رحم مادر قنداق  پيچم؛ مثل نوزاديفه را دور خودم ميمال. لرزاند
ست پيدا ا ها شوم كه سالاز حركت سنگين بدنم متوجه اضافه وزني مي. زنمشود، غلت مي مي

زنم در را باز  ".بايد الغر كنم، بايد بروم جيم".پيچمتر دور خودم ميمالفه را محكم. امكرده
وقتي . كشدرود و دراز ميمي يگرطرف د زند و بهآرام تختخواب را دور ميهاي قدم ، باكندمي

كشد و لحاف را دوباره دراز مي. بنددشود و آن را ميشود پنجره باز است بلند ميكه متوجه مي
  ".باالخره بايد جوابش را بدهم ".خورمام و تكان نميهايم را بستهچشم. پيچددور خودش مي

  .هايشان را روشن كرده بودندها چراغمغازه
هاي شن انگار روي يك لحاف كامال سياه المپها روشن ميشه و چراغوقتي شب مي"

  ".زرد و روشن رو تكه دوزي كردن
ي لحاف را شنيدم و هوس بوسيدن آن گردن سفيد بدنم را تر از همه چيز كلمه بيش

  .لرزاند
  "!پيچ شمرون. هپيچ شمرون، رد نكنين ايهالناس، بارون"

  ".شممن ايستگاه بعدي پياده مي": گفت
  .لحنش ناگهان جدي شده بود

  "دين برسونمتون؟اجازه مي": با دستپاچگي گفتم
با لحن . هايش را ديدم  طرفم برگرداند و من اين بار فقط برق چشم صورتش را باز به

  ".رمخودم مي. نه، متشكرم": خشكي گفت
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آرام و با .كشد تا خوابش ببرددرست دو دقيقه طول مي .هايش عميق شده استنفس
. كنمام، روشن ميست كنار تخت گذاشته هاشمعي را كه مدت. شوم احتياط از تخت بلند مي

عكس  افتد بهكشم و نگاهم ميدراز مي دوباره.شود توي اتاقسرعت پخش مي بوي وانيل به
اش انگار تمام چهره .كمي جان گرفته است ي شمعرو از شعله همان كه روي ديوار روبعروسي

كم و بيش هاي اش را باالي سر جمع كرده و چشمخندد، موهاي كم و بيش خرماييمي
هايش دور شانههايم را  رنگ، دست رو و من آرام، با لبخندي كم هروب روشنش مستقيم زل زده به

ياد بياورم چه كسي  كنم بهمي هر چه فكر. كنمكسي در سمت راست نگاه مي ام و بهحلقه كرده
طرف  زند بهغلت مي. آيدود، يادم نمييا چه كسي سمت راست من ايستاده ب ا گرفتعكس ر

  .من
  "يادت هست؟. رو از همون نگاه اول فهميدماين. تو خيلي آرومي"

. روي در اصلي دانشگاه هفتم مهر ماه ساعت پنج و نيم بعد از ظهر، خيابان شاهرضا، روبه
اش، دو چال مثل ي گوشتيخندد روي دو گونهدانستم كه وقتي ميها بود ميحاال مدت. خنديد

  .گيرددو اثر هنري شكل مي
  ".طوري منو پابند كردهت اين همين آرامش"

ام را بپرسد، يا خوابي خواهد علت بيمي كنماولش فكر مي. زندپهلويم مي با آرنج به
  .روشني شمع را

  "!نخروپف نك" :گويدمي
ي شعله به. شودهايش عميق ميطرف ديگر و بعد از پنج ثانيه دوباره نفس زند بهغلت مي
  .لرزشي كه در اطرافش ايجاد كرده است ، بهشومشمع خيره مي

  .شد ناگهان تاريكي عميقي پخش شد توي سرتاسر خيابانوقتي داشت پياده مي
  ".اه اين برق هم كه باز رفت"
او  جوابي به بي. طرف پيرزن الغري كه حاال كنارم نشسته بود هطرف صدا برگشتم، ب به

هاي رفتنش را با چشم حاال نشسته بودم كنار پنجره تا آخرين لحظه. دوباره سرم را برگرداندم
ي سياه در رفت و آمد توده پياده رو نگاه كردم اما ديگر او را بين آن همه با دقت به. دنبال كنم

  .تشخيص ندادم
دارم و ام، آرام برميدست زنم را كه افتاده است روي سينه و شانه. گ شده استنفسم تن

هايم را كشم، دستنفس عميقي مي. طرف ديگر به زند دوباره غلت مي. گذارم روي تختمي
دو سه روز فاصله بيفته عيبي " .دهمام فشار ميسينه و آن را محكم به كنمدور بالش حلقه مي

  ".نداره
هر روز . هاي مختلف، روزهاي مختلفچرخم، ساعتي حقوق ميدانشكده دور تا دور

شوم و يك ايستگاه بعد از پيچ هدف سوار مي آيم، بيهمان ساعت سر ايستگاه اتوبوس مي
هاي زرد و قرمز و برگ. رومشوم و خيابان را بارها و بارها باال و پايين ميشميران پياده مي

كند و از آن نگاه دعوت كننده هيچ خبري ، دود در هوا غوغا مياندنارنجي روي زمين پهن شده
  .نيست
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بالش را برداشته و با لباس خواب گشادي كه اندامش  .آيمخودم مي از تكان تختخواب به
 .رودكنم كه دارد توي خواب را ميفكر مي. زندرا پوشانده، مثل يك روح تختخواب را دور مي

  "كجا ؟" :پرسممي. شودمن خيره مي بهايستد و اي كنار شمع ميلحظه
  ".رم بيرون روي مبلمي. ذاره بخوابمخروپفت نمي" :گويدمي

گذارم روي صورتم تا شايد خواب زير اين بندد بالش را ميدر را كه مي. گويمچيزي نمي
  .فضاي محدود پخش شود

توي كالسورم در سرعت كاغذي از  به. دادماولش يخ كردم اما نبايد فرصت را از دست مي
دختري  ام را بهاين اولين باري بود كه شماره. آوردم و شماره تلفن و اسمم را روي آن نوشتم

مسافران اطرافم  ام بلند شدم و بهاز صندلي. آرام دستش را دراز كرد و كاغذ را گرفت. دادممي
ايم را دور تا هخواست دستدلم مي. بوي بدنش از كنارم گذشت. فشار آوردم تا او رد شود

. گرفتم، تا كسي توي آن اتوبوس شلوغ، آن بدن نيمه خيس و بهشتي را لمس نكنددورش مي
  .قدر نگاهش كردم تا از بين جمعيت راه باز كرد و پياده شد آن

  "!هايي كه باهات بودم وحشت از دست دادنت رو داشتم در تمام لحظه"
- اي ندارد خيره شدهماني كه چندان ستارهآس شمع خاموش شده و به. امباز كردهپنجره را 

روي مبل  شوم با احتياط و پاورچين از كنار زنم كه بلند مي.اندهاي بدنم تشنهتمام سلول.ام
بر كه . كشمكنم و سر ميليوان را با يخ و آب پر مي .رومآشپزخانه مي شوم و بهخوابيده رد مي

خورم و يك قدم جا مي. انه نشسته استي آشپزخگردم يك نفر روي صندلي كنار پنجرهمي
  .پرم عقبمي

  ".آخ ببخشيد ترسوندمت ":گويدمي
  .پسرم است

  "چرا بيداري بابا؟ ":گويممي
  ".دونم، كمي دلم گرفتهنمي ":گويدمي
  "چرا؟ ":پرسممي

  "تو چرا بيداري؟ ":پرسدمي. دهدجوابم را نمي
. دونمنمي":گويممي .كه پسرم استرود يادم مي. تر استتوي تاريكي صدايش مردانه

  ".خيلي انرژي ندارم. ست كه كسلم هامدت
  ".اي براي زندگي كردن ندارم انگارانگيزه. طور منم همين ":گويدمي
 .جا براي شما جوونا خيلي جاذبه داره چرا بابا؟ اين" :كنم اش نگاه ميچهره نگراني به با

  ".برو دنبال زندگيت
جا يادته دو سه سال قبل از اينكه بيايم اين" :گويدبا صداي بمي ميكند ، بعد سكوت مي

  "ي دوستم بعد از بيست و پنج سال از آمريكا آمده بود ايران سري بزنه؟داي، 
ها تو كوچه گي؟ همون كه صبح تا شب با بچهرضا رو مي ي عليآره داي" :خندممي

  "كرد؟فوتبال بازي مي
  ".كرديخنديدي و تعجب ميمييادمه تو اون موقع هم . آره"
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پوشيد و اون رو رو شلوار بلندش ميرسيد وقتي اون شورت كوتاهنظرم مسخره مي آخه به"
  ".دويدها دنبال توپ ميطور صبح تا شب با بچه

  ".گفت از يازده سالگي فرستادنش آمريكامي": گويدمي
  .كنمدهم و نگاهش ميسرم را تكان مي

  "كني؟كني تعجب ميتي فكرش رو ميحاال هم وق" :گويدمي
- پشتي صندلي، دست تكيه داده به. گويمام و چيزي نمياو چشم دوخته توي تاريكي به

چرا دوست دختر  ":گويممي. كندبيرون نگاه مي را پشت سرش حلقه كرده و دارد به هايش
  "بابا؟ ،گيرينمي

  ".شنجا دختراي ايران نمي دختراي اين"
  "شناسي؟طور دختراي ايران رو مي هچ. زده سالگي از ايران اومديتو يا" :خندممي

-گرداند، با شرم ميمي طرف پنجره بر كند و دوباره سرش را بهنگاه مي من اي بهلحظه
  ".كنمبا يكيشون چند ساله چت مي":گويد

آرام . جا هستم نه انگار كه من ديگر آن .كنمطور خيره نگاهش مي خورم و همينجا مي
  .گذارم پشتش و تنهايش مي زنم بهيت مدس

آيم زنم روي مبل با پتويي كه دورش پيچيده نشسته است و وقتي از آشپزخانه بيرون مي
هايش را در تاريكي حالت چشم. تر صورتش را پوشانده است موهاي پريشانش قسمت بيش

  .توانم تشخيص دهمنمي
  "تو چته امشب؟"
  ".برهميظهر تو مطب يه چرتي زدم خوابم ن"
  "زني؟چرا با خودت حرف مي"

  .كنمروم توي اتاق و در را قفل ميمي. ماندكشد و منتظر جواب نميدوباره دراز مي
درست نه روز بود كه با شنيدن هر . روز پانزده مهر، ساعت نه و نيم شب تلفن زنگ زد

صدايم را حس وقتي خودش را معرفي كرد لرزش . كردپريدم و بدنم يخ ميزنگي از جا مي
  ".من حتا اسم شما رو نپرسيدم ":گفتم. درنگ شناخته بودمش تعجب كرده بود كه بي. كردممي

  ".اسمم ميترا ست": گفت
  .ياد آن بدن خيس افتادم توي صف اتوبوس و باز به "ميترا": تكرار كردم

  ".اومد اون روزعجب باروني مي"
  ".خصوص توي پاييز بارون خوبه به": خنديد
  ".چكيداز لباساتون آب مي": گفتم
  ".ديدينبايد خودتونو مي": خنديد
  "راستي توي تاريكي سخت نبود؟": گفتم
  "چي؟": گفت
  ".تا خونه رسيدن": گفتم

  "كنهاش رو گم نميآدم هر جارو گم كنه خونه": باز خنديد
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  .اش بودمآرزو كردم كه من خانه
ام ت در قسمت پنهاني از كمد گذاشتهس هااي را كه سالجعبه. كنمچراغ را روشن مي

دو . كنمدارم و آن را باز مياي دور است برميگذشته كيف پولي را كه متعلق به .آورمبيرون مي
ام؛ يكي عكس دوستي كه در جنگ ايران و عراق عكس را در كنار هم توي كيف گذاشته

امه كنده بودم و ديگري شد آن را از روزناش تشييع ميشهيد شد و من در روزي كه جنازه
هر آن روزها . اش كش رفته بودماز كيف دستي اش كههفده سالگي عكسي از او بود متعلق به

شدم كه چرا عكس مال زماني است كه او حسرتي دچار مي شدم بهاين عكس خيره مي وقت به
  . امشناختهرا نمي

او چشم ه بنشينم و ر ميديوا هآورم، روي زمين تكيه بعكس را از توي كيف بيرون مي
طرف راست متمايل شده و كف دو دستش روي  با زانوهايي خم بهروي زمين واليبال . دوزممي

ي راستش از يك طرف پرت شده و گونه اش بهموهاي بسته. براي توپ زدن هم آماده است
  .ي گوشتي و سفيدكشم روي آن گونهدست مي. رسدنظر مي بهآميز بزرگي كمي اغراق

آمد اما اين بو؛ بوي باران نمي. وقتي براي اولين بار سرش را جلو آورد باز بوي باران آمد
ها، بوي موهايي كه رشته رشته گردني سفيد و نمناك را پوشانده بود،  خيس و وحشي برگ

هاي  پيشانيم و نفس اش را چسباند بهپيشاني. عجيب با بوي تن او برايم شرطي شده بود
ترين نعمتي بود كه هاي گوشتي و نيمه بازش بزرگنزديكي لب. پوست گردنم گرمش خورد به

  .دستش سرد سرد بود. در عمرم تجربه كرده بودم
مردم زيادي در رفت و آمد بودند . ديشب خواب ديدم كه روي ارتفاع بلندي بوديم": گفت

. دوش من انداختيتو آمدي و پالتوت رو از تنت كندي و رو . زدمو من از سرما داشتم يخ مي
  ".تونست بيفتهاين زيباترين اتفاقي بود كه مي

-اي توي شب ميشود و صداي آهنگي از معين براي چند ثانيهسرعت رد مي اتوموبيلي به
 و حتمن آزاد و حتمن جوان است كه حتمنكنم صاحب اتوموبيل فكرمي با حسرت به. پيچد

-كي مي شين؟ دونم شما ايرانيا كي آدم ميمن نمي" :گفتجا بود مي اگر زنم اين .سرخوش
ما " :گويمزنم و ميو من هم لبخند مي "اش استفاده از آزادي نيست؟فهمين كه اين معني

  ".ايرانيا
  ".خوام ببينمتونمي": گفتم
  ".من روزها تا حدود ساعت پنج دانشكده هستم": گفت

  .نگفت كه منتظر من است و قراري را مشخص نكرد
  ".ي حقوقوالي پنج دم در دانشكدهپس ح": گفتم
  "!هنرها! حقوق؟ نه": خنديد

  ".چي؟ هنرها؟ شما كه گفتيد حقوق"
  "ياد وكيل بشم؟آخه به من مي"

  .و باز خنديد
  .ي هنرها منتظر ايستاده بودمفرداي آن روز سر ساعت پنج دم در داشكده
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. دهندشان ميها اغلب از يائسگيكنم، مثل توضيحي كه زناحساس گر گرفتگي مي
هدف ايميلم را بارها و بارها باالپايين  كنم و بيروم توي اتاق و كامپيوتر را روشن ميدوباره مي

را كه چند روز قبل براي اشلي  اي نوشتهام و هايي كه فرستادهروم توي ايميلمي. كنممي
-بر رسيد حتمنتش نميدس اگر اين ايميل به. خوانمبار ديگر مي كنم و يكفرستاده بودم باز مي

  روي خودش نياورده؟ ام اصلن بهچرا در مورد مطالبي كه گفته. گشتمي
كه تا صبح روي اين تختخواب بايد غلط بزنم  گذارم و از فكر اينسرم را روي بالش مي

، جايي كه زنم خوابيده و روم توي سرسراشوم و ميبلند مي .شودام چند برابر ميخستگي
خورد و ناگهان صورتش تكان مي .كنم، ممتدمبلي و توي تاريكي نگاهش مينشينم روي  مي

دهد  سرش را تكان مي "چي شد؟" :پرسممي. شومغافلگير مي. آيدسرش از روي بالش باال مي
وردي نزديك صورتم و آ الي سر من وايستادي، سرت رو كاملناحساس كردم با" :گويدو مي

  ".من چشم دوختي به
را روشن  ،چراغ خواب توي سرسراشوم بلند مي .گذارد روي بالشه ميسرش را دوبار

 .كند تا كنارش بنشينمخودش را جمع مي. روم كنارش، روي مبلي كه دراز كشيدهكنم و ميمي
و  "م؟ همن خيلي پير شد" :پرسمكنم و ميخيره بهش نگاه مي "امشب؟ ،چت شده" :پرسدمي

اش نگاه چهره بهتوي روشنايي ضعيف اتاق . كندب نگاهم ميبا تعج. افتمياد اشلي مي باز به
تار ميترا، تو چرا ديگه سه" :گويماختيار مي بي. دهدمن دست مي احساس عجيبي بهكنم و مي
  . كندسقف نگاه مي گرداند و بهميطور كه دراز كشيده نگاهش را از من بر همان "زني؟نمي

  "دين؟داهاي خوبي مييادت هست چه كنسرت"
دست، شان يكهمه. اماو چشم دوخته دانم اما تنها بهتعدادشان را مي. دو پسرند و دو دختر

ها نت. تار را بغل كرده و سرش پايين استسه. انداي و شلوارهاي كرم پوشيدههاي سورمهبلوز
-گفت موقع باران حمله ميهايي كه ميسالن و درست مثل همان گنجشك اند بهحمله كرده

شود برايم تر ميتار خمهر چه روي سه. ذهن من اند بهزمين تا دانه برچينند حمله كرده كنند به
- آيد، نزديكيتر، صدا پايين ميآيد، خمخم، صدا باال مي. شودتر ميتر و دست نيافتنيخواستني

  .تر جان بگيردشود تا دوباره قوياي ناپديد ميپاشد توي فضا، لحظههاي زمين مي
- قدر معصومند؟ چرا ديگه هوسشون رو نمي هاي سه تار چهگفتي نتيادت هست مي"
  "كني؟

دست است آرام اش كه صاف و يكبرد عقب و موهاي خرمايياي ميسرش را لحظه
صداي كف زدن جمع مثل صداي . شوندزمان قطع مي ها درست همريزد عقب و صداي نتمي

  .گرددميكف دريا ست وقتي كه موج روي خودش بر
  "كني؟ميترا، چرا رنگشون مي ،تر دوست دارم من خرمايي رو بيش" :گويممي

بينم كه رنگ سبز آرام آرام توي كم مي كند و من توي همين روشناييم مينگاه خيره
هايش ناگهان لب. كنيمهم نگاه مي هايي هر دو در سكوت به لحطه .شودهايش پخش مي چشم

ش را بسته است هاي خورد ، چشمتمام بدنش تكان مي. زند زير گريهميصدا  چيند و بيرا برمي
نكند توي . كنماي وحشت ميلحظه. هاسرعت سرازير شده روي گونه ها بهو اشك از زير مژه
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با همان بغض توي صورت و همان  "چي شده؟" :اشگذارم روي شانهدست مي. خواب است
 هايي لحظه. پرسمكنم و دوباره ميش را نوازش مياشانه. دهدچشمان بسته سرش را تكان مي

: آيد توي ذهنم كه بپرسمسرعت مي به ".من خيلي تنهام، خيلي" :گويدبعد با صداي آرامي مي
دو دستش را باال آورده و  ".طور منم همين" :گويماختيار مي بي. پرسماما نمي "پس من چي؟"

بعد  .طرف زمين شوم بهام و خم ميارم زير چانهذگهايم را ميدست. با آن صورتش را پوشانده
. كنماو نگاه مي و منتظر جواب به "چاي بذارم؟دوست داري " :پرسماز چند لحظه مي

اش و كشم روي گونهدستم را مي. خورندهايش وول ميهاي سبز توي چشم برگ هايي لحظه
  .روم آشپزخانه تا چاي بگذارمشوم ميبلند مي. كنمبغض مي

 ليفرنياكا
  



   

  قاضي ربيحاوي
  داستاني نه تازه

  
 

 ايستگاه رسيده باشد من اورا ديده بودم، شايد چون داشت سيگار كه اتوبوس به آن پيش از
 هاي توي خيابان را از كشيدم ولي چشمانم سيگاركش نمي بود سيگار من هفته ها كشيد و مي
  . انه انداختهش كيفي بر و مردي بود با موي بور او و. كرد مي شكار دور

 گفت و نيمكت ايستگاه نشسته بود پاشد آمد چيزي به او بر او زني كه پشت سر
هايش خاموش  الي انگشت اش را مرد سيگار نيمه. ن بودم اشاره كردآ اتوبوسي كه من در به

عينك . دارش را چپاند توي جيب كتشسيگار مرد دست. ايستگاه ايستاد اتوبوس در كرد و
  .اشتآفتابي برچشم د

كدام داخل يا خارج شوي  هر توانستي از داشت كه مي تا در بلند بود و سه اتوبوس بزرگ و
كه چيزي  حالي اش ايستاده بودم سوار شد در حوالي آن دري كه من در بود كه از وحاال فقط او

در،  آن دوتا دختركه نزديك بهكافي راه داشت كه از كنار  ي اندازه ، و بهآورد جيب بغل در مي از
كيف  گذشت و دو دانم چرا آمد درست ازميان آن اما نمي روي هم ايستاده بودند رد شود هروب

هم روغني  زد و داشت حرف مي دست دختري كه هم اش اصابت كرد به سياه پالستيكي
  "!هوي" :گفت دختر. ماليد هاي خود مي لب به

توي جيب بغل درآورد،  از خواست سرانجام چيزي را كه مي مرد نشنيد يا نشنيده گرفت؟ و
شيشه ايستاده بودم  چسبيده به سوتر آنستاد كه كمي من اي يك بليط اتوبوس بود، آمد كنار

مرد حاال داشت دنبال كسي  كه دخترها متوجه شوند نگاهشان كنم، و آن كردم بي وسعي مي
فقط بايد بليط  توها  اتوبوس جور دانست در اين نمي بدهد، انگار گشت كه بليط خود را به او مي

بليطت را به آنان نشان  ماموران مربوطه وارد شدند تو خود را درجيب داشته باشي كه اگر
  .بدهي

  ".كرد مي ش داشت من را كور با كيف لعنتي": دخترگفت
چون جايي براي  شده بودند، حرف زنان وخنده كنان، و ايستگاه قبل سوار دو دخترها در

گوي خود و گفت به بايستند و در جا نزديك به همين ح داده بودنداتوبوس نبود ترجي نشستن در
ها پيدا بود  گوي آنو گفت غايب بود ادامه بدهند، در باره دختري كه از يك دختر ي كه درباره
كند  بيند شروع مي خود را مييس سفيد ِها سياه، اما تا ري مثل آن ست وا دو همكاران آن يكي از

انگشتش را ". چه سياه ديگران، چه طرف سفيد باشند و تن ازبد گف چاپلوسي كردن و به
طوره براي همه  هنظرشما چ بهيس نشون داد گفت به ري و اينجوري كشيد روي سطح ميز

هاي خودشون  صندلي و كارمندها يك يادداشت بنويسيم كه خودشون مسئول نظافت ميز
  ".هستن
  "وقت مرتيكه چي گفت؟ اون! رو چه پر"
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 را وارد كامپيوتر هاي ديروز اون پرسيد پرونده حسابش نكرد، فقط از تخمش هم به"
  "كردي؟
ها را براش وارد  من خواهش كرد كه اون وقت از دونم، چون آخر نكرده بود، من مي"
  "كنم

شون را نه، ولي خب خيلي هاشون وارد  گفت بله كردم، گفت همه يارو دروغ به ولي به"
  "رفت ا كرد طرف اون وهم يارو مردك كونش ر شده، بعد

  "كنه براي يارو دلبري بكنه مطمئنم داره سعي مي"
  ".من، چيزه ها، منظورم اون يارو، مرد سفيده ست ها، گري"
  "دونستي؟ ده با مردهاي سفيد بره، نمي هم ترجيح مي خب اون"
  ".دونستم جدي؟ نمي. نه"

ها  آن عينكي از مرد موبورآمدن  بود كه تا قبل از آن دوتا دختر ي مكالمه اين بخشي از
قصد  به اين مرد تازه وارد ِ من،  كه انگار ها معطوف شده بود به شنيده بودم، حاال اما توجه آن

   .اش قوارهعينك ارزان بد  ميان آنان گذشته بود، با كيف و گذاشتن، از سر به سر
  "ويش" :كدامشان گفت

ديگري بلندتر بود، قوطي  اش از قواره قد و ماليد و هاي خود مي لب كه داشت روغن به  آن
كني داري توي جنگل زندگي  مي ها فكر بعضي وقت"كوچك روغنش را بست و گفت 

  ".كني مي
 مرد نگاه كرد و به چرخاند و هاي كشيده قشنگي داشت سر چشم بود و تر دختري كه كوتاه

كردم  دزدانه نگاهش مي توانستم نگاهي بيندازم به او كه مرا مجذوب خود كرده بود، اما من باز
  .دانستم اعتنايي ندارد به من زيرا كه براي او يك مرد سياه نيستم، نبودم چون مي

  ".همه جا براي رد شدن بود، هست، ببين من اين نه پشت سر را كرد وگر ازعمد اينكار"
  "!ببخشيد؟" :نزديك برد و پرسيد صورت دختر مرد صورت خود را به

  .صورت خود راعقب كشيد و ".س بلند نكش توي صورت مننف قدر اين" :گفت دختر
طرف  هپشت عينك دارد، برگشت ب طرف من با خشمي كه حدس زدم در همرد برگشت ب

سفيد،  يك نفر دالنه بگيرد از من يك نگاه هم من تا با من درددل كند، نه، برگشت كه فقط از
چرخيد تا  تن خود داد و چرخشي به سفيد نبودم، نيستم، پس باز ديد كه من يك نفر هو يك اما

خشم او  من ترسيده از گذاشت و پس مي جيب كت باز در طوركه بليط را پشت به من شد همان
روي  م سيلي نزند، بعد تنها قسمت رنگيصورت بهكيفش  هاي تيز م را پس كشيدم كه لبهسر
رفته  هاي رنگ و رو رهپرچم امريكا با ستا اي از ديدم، نقش كوچك باقيمانده ي آن كيف را بدنه

جاي منظم بودن،  هخطوط سرخي كه ب ناپديد شده، و فرط كهنگي ساييده و كه بعضي هم از
باقيمانده از  هاي خون خشك شده ي سرخ مثل قطره هاي نامنظم پراكنده لكه مشتي بودند از

  . ها سال
پرستي ديگه نژاد كني توي اين شهر فكر مي": دوستش گفت بود به دختري كه بلندتر

  ".نيست
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  .خنديدند دو هر و "اوه نه چرا" :لحن كشيده گفت قد كوتاه به دختر
  . نامعلوم و جايي دور به ي اتوبوس، خيره شد ميله ، آويزان شده بهچيزي نگفت بور مرد مو
  ".شن هم مي شن هيچ، بدتر هاعوض كه نمي بعضي" :قد كوتاه گفت دختر
  ".ريكاانتخابات آماين  ازخصوص حاال بعد  هب" :بلند گفت قد دختر

 و اطراف ما بودند كه گمانم همه سفيد بودند ولي سر هم در مرد ديگر سه چهارتا زن و
  .تربود مرتبمرد موبور  رويشان از
  ".بكش كنار پات را" :تلخي گفت بهبلند  قد دختر

  "با من هستي؟" :پرسيد بور مرد مو
با راننده "دوست خود پرسيد  از و ".نه، با راننده اتوبوس بود" :قد كوتاه گفت دختر

  .غش غش خنديدند دختر دو هر "اتوبوس بودي، مگه نه؟
  "چي گفتي تو؟" :با صدايي پايين پرسيد لحني تند و مرد به

بيرون خيره  دهند يا به ترجيح مي كنند و اين مواقع هيچ دخالتي نمي در مردم اين شهر
ليل عدم د حال خواندن آن نباشند، و در اگر تاح دست دارند، اي كه در روزنامه بشوند يا به

ها  قاتي شدن با جرياني كه به آن هم ترس از انديشي آنان است ودخالتشان البته، هم آزاد
  نيست؟. مربوط نيست

  ".بكنه طرف كار دونه چي انتخاب شدن  اوباما نمي ناراحتيِ از" :بلند گفت قد دختر
  ".آفرين. يداش كردي، همينهپ" :خنديد دل ريزته  قد كوتاه از دختر

  ".جا يك جا خالي شد، برو بشين اون" :گفتم نزديك بردم و گوش مرد بور دهنم را به
  "كجا؟" :دانست كدام جهت را نگاه كند نمي

  ".جا اون" :نشان دادم تري به او ته اتوبوس را با دقت بيش
مثل  وبوس كشيد وطرف انتهاي ات هب راهرو بكند خود را در من تشكر كه از بدون اين

 مرد باالخره آن صندلي را پيدا كرد و رديف آخريك صندلي خالي شده بود و در. ها رفت مست
 با زن چاق بغل دستي پيدا كرد و زن خود راعقب كشيد و پيش ازنشستن برخوردي هم انگار

اين انتخاب  نيست كه از فقط او" :دوستش گفت قد بلند به دختر. مرد برصندلي جا گرفت
  ".اراحتهن

  "دونم مي"
  .شديم ايستگاه بعدي نزديك مي به

مرد مورد توجه من بلند شد آمد براي پياده  كنار روي صندلي ته اتوبوس، از زن چاق از
سمت صندلي خالي شده خزيدم تا صاحب  به هيكل او كنار از تند توي راهرو و من فرز شدن و

كوشيد با  مياش بيرون كشيده  شده جيب بغل كت نخ نما مرد كاغذي از. شدم آن بشوم، و
دستي  ي نقشه را بخواند، نوشته و آن ي هاي پشت عينك دودي، نوشته چشم به نزديك كردن
  .يك محل بود

  "گردي؟ ببخشيد دنبال جايي مي" :گفتم
  ".بيمارستان چشم مورفيلدز" :مكثي گفت پس از
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  ".خيلي ديگه موندهيعني . جا برسي چندتا ايستگاه ديگه مونده تا به اون" :گفتم
  "خيلي؟" :پرسيد

  ".ربع راه بري يك تقريبنيا  منظورم اينه كه بعد يا بايد يك اتوبوس ديگه بگيري و"
  "يك اتوبوس ديگه؟"
  ".دم طرف، راه را بهت نشون مي ، چون منهم دارم ميرم هموننگران نباش اصلناما "

  "مطمئني؟" :پرسيد
بگيرم و دود كنم چون بدجور هوس كرده بودم و فكر كردم شايد توي راه سيگاري از او 

  ".بله" :او هنوز به من خيره بود كه گفتم
  .پس گذاشت روي من زد وكاغذ را درجيب كت باز لبخندي به خيالي راحت شده با او و
  "پس ممنون"

ايستگاهي  دخترها در. داد راه خود ادامه مي اتوبوس به سكوت مانديم، و مدتي در هردو بعد
مرد نگاه كردم،  راه افتاد من به كه اتوبوس به اين بار، باز. چنان خوشحال بودند شدند، همپياده 

  "گفتن؟ اون دخترها درست مي": پرسيدم. هم نگاهم كرد با لبخندي دوستانه، و او
  "ببخشيد؟" :گفت
  "انتخاب شدن باراك اوباما دلخوري؟ كه از" :گفتم

داشت به چه  والني،يك سكوت ت ره شد، درروي خود خي هروب به من گرداند و روي از
  "ازانتخاب شدن ِِ كي؟" :به من برگشت و پرسيد رو باالخره باز و. كرد فكرمي

  2008لندن 
 
  



   

  
 من و تو

  آتشي افرختيم
  تا خود را در 

  نور آن
  بنگريم 

  ولي آتش
  جهان ما را 

  سوخت
  ها و انبوه سايه

  سوي ما  به
  آمدند

  ديگر دست يك و دورها دست به
  دادند

  و باال رفتند
  اينك اي محبوب من

  ايم جهان مانده ما بي
  بيژن جاللي

  
  
  
  
  
  

 
 

  
  نمايش
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  كيوان مهجور: طرح

  
  

  
  
  
  

 



  محسن يلفاني
  مرد متوسط

  
  نامه در يک پرده نمايش

  *)متن جديد ( 
  

  مليحه ،ناهيد ،رحمت : ها شخص
  

در سمت چپ كه با اتاق نشيمن در سمت راست و اتاق خواب . يك آپارتمان كوچك
ي راست اتاق نشيمن دري است كه  در گوشه. شوند ي بزرگ و كلفتي از هم جدا مي پرده

آشپزخانه و حمام هم در همين قسمت است ولي درهاي . شود به ورودي آپارتمان باز مي
ي بزرگ است كه با پرده  در ديوار سمت چپ اتاق خواب يك پنجره. شود ها ديده نمي آن

  .پوشيده شده
  

  .صبح
  

با . شود تن دارد وارد اتاق نشيمن مي رنگ روشن با دامني بلند به كه پيراهني بهناهيد، 
گلي را كه در گلدان   دست. رود مانند به اين سو و آن سو مي هايي سبكبال و رقص حركت

رود  اتاق خواب مي اندازد و به دور و بر مي نگاهي به. كند روي ميز گذاشته شده مرتب مي
دست بر . شود روي تختخواب كه رحمت در آن خوابيده خم مي به. وز تاريك استكه هن
زند و با قرولندي مالفه را  رحمت غلتي مي. دهد گذارد و تكانش مي ي رحمت مي شانه
  .كشد سرش مي به

نور صبحگاهي اتاق را . زند رود و با يك حركت پرده را كنار مي طرف پنجره مي به ناهيد
  .كند پر مي
دونم يه ساعته منتظري من  مي. تر از اين خودتو لوس نكن خيلي خوب، ديگه بيش :ناهيد
  .نازتو بكشم كه از رختخواب بياي بيرون بيام

  .كند مخفي مي ها زند و خود را زير مالفه اي آزرده و نازآلود غلتي مي با ناله رحمت
  ه؟كن ي تنبلي شعور و مختل مي نشنيده. پاشو ديگه لنگه ي ظهره: ناهيد
يه كه هر كسي  م تنبلي يكي از مواهبي اتفاقن من شنيده) از همان زير مالفه: (رحمت
  .دونه نمي قدرشو
  خاطر حتمن به) .شود هاي دور و بر تختخواب مي مشغول جمع و جور كردن وسيله: (ناهيد

  !كني ريزي و اين ور و اون ور پرت مي هم مي همين موهبته كه تو همه چيزتو اين جور به
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آد كه تو اين جور با مهر و  خوشم ميز) .آورد سرش را از زير مالفه بيرون مي: (مترح
  .همه چيز و برام مرتب كني محبت
  !از خود راضي: ناهيد
  چرا كه نه؟. معلومه: رحمت
  .ام كمك كني بايد بياي آشپزخونه به. جا آد اين امروز باباجون براي ناهار مي: ناهيد
  .جا يه كم منو كمك كن فعلن تو بيا اين) .دست او را مي گيرد: (رحمت
  قدر كار ريخته؟ بيني چه نمي: ناهيد
  قدر منتظر تو بودم؟ بيني كه چه نمي) .كشد سوي خود مي او را به: (رحمت
  !سرت اومده ابليس، تو چي به: ناهيد
تو هميشه بوي عطر ) .كند صورتش را در دامن او مخفي ميد (  …بيا ديگه: رحمت
  مگه همين اآلن تو آشپزخونه نبودي؟. دي ياس مي
ي اشتهات اين قدر زياد  كار كرده چه! رحمت تو انگار مريضي) .مقاومت مي كند: (ناهيد
  شده؟

  همين كه حس كنم تو هستي، همين كه بوي تو رو. من الزم نيس كاري بكنم: رحمت
  ...بشنوم 
  .اقلن بذار پرده را بكشم: ناهيد

  .رود طرف پنجره مي و به كند خود را از دست او رها مي
  ...دم تو نور، تو روشنايي  ولي من ترجيح مي. خواد اگه دلت مي: رحمت
  .رود اتاق خواب در تاريكي فرو مي. كشد پرده را مي ناهيد

  .شود از آشپزخانه شنيده مي مليحهصداي 
  .مگه چه قدر می خوابن. پاشو ديگه، لنگ ظھره... آھای : مليحه
  .گذارد ميسيني صبحانه را كه در دست دارد روي ميز . شود يمن ميوارد اتاق نش مليحه
  ت سرد چايي. پا شو بيا ديگه) .كند هاي گلدان را كمي مرتب مي كه گل در حالي: (مليحه

  طرف اتاق خواب  شنود، به و چون جوابي نمي... م تا حاال دو بار گرمش كرده. شه مي
زير مالفه  سرش را به رحمت. زند را كنار مي ي ميان دو اتاق رود و با عصبانيت پرده مي

  .ديوار خوابيده است فرو برده و رو به
آد  آقاجون ناهار مي) .دهد گذارد و با خشونت تكانش مي اش مي دست بر شانه: (مليحه

  ...من يه عالمه كار رو سرم ريخته  .جا اين
  كني؟ چرا منو بيدار مي. كارهات برس خوب، برو به: رحمت
  .ها رو مرتب كنم بايد اتاق. شه اره ظهر ميد: مليحه
دو . كني خيلي خوب، مرتب مي) .آورد ها بيرون مي باالًخره سرش را از زير مالفه: (رحمت

  تا
  .اتاق فسقلي كه اين همه دنگ و فنگ نداره

  .شه ت داره سرد مي چايي. پاشو برو صبحونه تو بخور: مليحه
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در سخت نگير، يه دفه ديگه هم گرمش كنيم ق حاال اين.) گيرد دست او را مي: (رحمت
  ... كشه مي تر دم به

من . خواد بياد ما رو ببينه س بابا مي اآلن چند هفته) .نشيند خواه ناخواه كنار او مي: (مليحه
  .گفتم امروز ناهار بياد هم

قدمشون روي چشم، ولي حاال تا ظهر خيلي وقت ) .كند خود را به او نزديك مي: (رحمت
  .داريم

  .تر باهاش حرف بزني خواد بيش دلش مي. ذاره تو احترام مي اون خيلي به: مليحه
  . هر چي شما بفرماين) .كشد طرف خود مي گيرد و به هر دو دست او را مي: (رحمت
  .آد يه دست تخته نرد باهاش بازي كن امروز كه مي: مليحه
كند و خود را  را رها ميهاي او  ناگهان دست...(فعلن بيا من و تو با هم يه دست: رحمت

  ي؟ دست هاتو نشسته... دي ملي، بوي پياز مي) .كشد مي عقب
خواستي بوي چي  پس مي) .خيزد زخمي و تحقير شده از روي تختخواب برمي: (مليحه
كني؟ از بوي عرق سگي كه بدتر  ام هديه مي بوي اون عطرهايي كه چپ و راست به بدم؟
م تو  ي سحر هم پاشدم رفته از كلّه. ح بخوابمديشب بوي گندش نذاشت تا صب. نيس

مهر و . تو بخور ديگه پاشو برو صبحونه... كنم  آشپزخونه دارم براي سركار ناهار درست مي
  .محبتتو هم براي خودت نگه دار

  .شود مي گذرد و در آشپزخانه ناپديد از اتاق نشيمن مي. آيد از اتاق خواب بيرون مي
هاي  كند و به ميله هايش را پشت سرش حلقه مي ستد. كشد آه بلندي مي رحمت

  .دهد تختخواب تكيه مي
  .شود نشيند و مشغول چاي ريختن مي در اتاق نشيمن ناهيد پشت ميز مي

  چند تا قند برات بريزم؟: ناهيد
  ...م  من هنوز دست و صورتمو نشسته: رحمت
تو كه نبايد وقتشونو با ي؟ آدم هايي مثل من و  چي خيال كرده! ... ي چرا، شسته: ناهيد
تكراري و مهملي مثل مسواك زدن و اصالح كردن و دست و رو شستن هدر  كارهاي

  .بدن
صبحونه خوردن هم كار همچه جالب ) ي اتاق خواب ايستاده كه حاال كنار پرده: (رحمت

  و
  تر نيس از اون هم صرفنظر كنيم؟ به. اي نيس تماشايي
ها قيد صبحونه رو بزني و خودتو  توني با اين كلك مين. ي اين يكي رو كور خونده: ناهيد

  .از شرش خالص كني
واقعن . قدر نگران سالمتي و خورد و خوراك من هستي دونم كه تو چه من مي: رحمت

  .رو انجام بديم تا من اينو بفهمم ي اين آداب و مناسك نيس همه الزم
  كنم يه فكر نمي. بخور خيلي خوب، پس بيا بشين فقط همين يه فنجون چاي رو: ناهيد

  .مون بزنه لطف و زيبايي صبح جمعه ي زيادي به فنجون چاي لطمه
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  .براي خودت هم بايد بريزي) .نشيند پشت ميز مي: (رحمت
  .دونم كه بايد براي خودم هم بريزم مي: ناهيد

نوشند  كه جرعه جرعه مي گذارند و ضمن آن هاي چايشان را جلوي خود مي هر دو فنجان
  .كنند هم نگاه مي و محبت به با مهر

  .بايد با هم حرف هم بزنيم: رحمت
  .هم نگاه كنيم طور صم بكم بشينيم و به تونيم كه همين نمي. خوب، معلومه: ناهيد
حرفهاي، نه اين كه شاعرانه، ولي خوب، . بايد از چيزهاي خوب حرف بزنيم: رحمت
  ...دلچسب  خوشايند،
  .خيلي خوب، شروع كن: ناهيد
  اذيتت كردم؟... ديشب از من دلخور شدي؟ ... ديشب: رحمت
  .ره خرجت نمي تر بخور كه به گم كم ات مي هر چي به: ناهيد
دونم كه زندگيم با تو هيچ كم و كسري نداره  من مي. ها الزمه ناهيد، گاهي وقت: رحمت

  و
و ها بايد اين الك روزمرگي ر ولي بعضي وقت. ره خوبي و خوشي پيش مي همه چيز به

  ...سيم آخر  شكوند و زد به
زنن  جور مي لنگه اين شون مي هايي كه يه جاي زندگي هاي نااميد، آدم فقط آدم: ناهيد

  .آخر سيم به
  قدر بوش اذيتت خوردي اين اگه تو هم مي. اشكالش فقط اين بود كه تو نخوردي: رحمت

  .كرد نمي
  آوردمون خونه؟ خوردم، ديگه كي مي اگه من هم مي: ناهيد
قدر كه بوشو حس  همين. يكي دو استكان. الزم نبود تو هم يه بطر بخوري: رحمت
  . نكني
دو نفر . كنم بعد يا بايد تو هم بخوري يا اين كه من رختخوابمو جدا مي دوني، از اين به مي

  ...خوابن  كه با هم مي
ي اين چيزها برا... ما كه فقط براي. قدر از رختخواب حرف بزني رحمت تو نبايد اين: ناهيد

  .هم نيستيم با
ولي اين چيزها هم اهميت . معلومه كه فقط براي اين چيزها با هم نيستيم: رحمت

حرف زدن ازش هم هيچ . خيلي خيلي هم اهميت داره. خيلي هم اهميت داره .خودشو داره
  !خيلي خيلي هم لذت داره. خيلي هم لذت داره. بد نيس
  جا بشيني و از شاهكارهاي ديشبت حرف بزني؟ خواي تموم روز اين پس تو مي: ناهيد
هر . هر موضوعي كه بگي من حاضرم. خيلي خوب، يه موضوع ديگه پيشنهاد كن: رحمت

هر چي دلت بخواد  من راجع به - هم سخت باشه، يا سطح باال، يا تخصصي يا هر چي چي
و از اين  خواي راجع به آيندهي بشريت يا سعادت عمومي مي. تونم باهات حرف بزنم مي

  چيزها حرف بزنيم؟
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  .خواد راجع به بابا حرف بزنيم من دلم مي:  ناهيد
  .بره غيبت كردن هم شاًن من و تو رو باال نمي: رحمت
  .راجع به باباي من، نه باباي تو: ناهيد
اش بگيم؟ اين كه آدم  خواد راجع به خيلي خوب، چي دلت مي. آها، باباي تو: رحمت
شو  ي هندي رسه، و قلعه كس نمي هيچ يه و آزارش به طبعي و شوخآروم و آسوده  محترم و
  ...كنه  شه و چپقشو چاق مي بنده، ديگه خيالش راحت مي كه مي
  .كشه گي چپق؟ باباي من پيپ مي چرا مي: ناهيد
  هر وقت بوي توتون چپق باباي تو تو اين خونه... هاي خوشبوش با اون توتون: رحمت

خيالي، يه جور  يه جور نشئه و بي. ده ام دست مي صوصي بهپيچه، من يه احساس مخ مي
  آرن؟ ده از هلند براش مي هاشو؟ مي آره توتون از كجا گير مي... احساس امنيت و آرامش

  .خره ره مي جا مي فروش هس مال يه آقاي ارمني، از اون ي اغذيه يه مغازه: ناهيد
  .چسبه بياري؟ بعد از چاي ميتوني بري پيپ مو از تو كشوي ميزم  ناهيد، مي: رحمت
  .كشي پيپ تو رو؟ تو كه پيپ نمي: ناهيد
هر چي آرزو بكنيم، هر چي  - من و تو - ناهيد، ما! باز اومدي نسازي، ها: رحمت

  ذهنمون به
هم زدن، مثل آب  تو يه چشم به. معني باشه، برامون ممكنه ربط و بي بياد،هر چه هم بي

ام دادي  عطري كه به شينم بعد از اين چاي خوشخوام ب مي. پاشو، عزيزم... خوردن 
هيچي .حرف هم نزن...آد براي خودم پيپ بكشم  جا لم بدم و تا ظهر كه بابات مي همين
  .فقط بذار من بلند شدن و راه رفتن و تاب خوردن دامنتو نگاه كنم. نگو

  !از خود راضي.) رود طرف اتاق خواب مي خيزد و به از جا برمي: (ناهيد
  .شود در اتاق خواب ناپديد مي ناهيد
  .آيد از آشپزخانه بيرون مي مليحه
  رسم؟ كارهام مي حاال ديگه من كي به... باالًخره پاشدي؟ ساعت ده و نيمه: مليحه
  .كنم ات كمك مي من به: رحمت
باز هم ... تو فقط صبحونه تو زودتر بخور كه من بتونم ميزو جمع كنم. الزم نكرده: مليحه
  چاي
  ؟خوای می

  .دهد عالمت تاًييد تكان مي جاي ديگري خيره شده، سري به كه به رحمت
  .گذارد اش مي كند و جلوي فنجان چاي رحمت را پر مي مليحه
  .ريزد مليحه براي خودش هم چاي مي. زند حرفي نمي رحمت
  .از يه جووني سر كوچه خريدم... گلش قشنگه، نه؟  دسته: مليحه
  ي؟ براي بابات گرفته: رحمت

براي ... براي . كار؟ اون طفلكي از اين انتظارها از ما نداره  خواد چه بابا گل مي: ليحهم
  قشنگ نيس؟. گرفته م خودمون
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  .چرا، خيلي قشنگه: رحمت
هاي اتاق  كند و مشغول مرتب كردن وسيله راديو را روشن مي. خيزد از جا برمي مليحه

  .  شود مي
  .دشو ي فكاهي پخش مي از راديو يك برنامه

  شه صداشو ببري؟ نمي: رحمت
خوري؟ اگه پنير دوست  چرا نون نمي... ش خنده داره  برنامه. خوام گوش بدم مي: مليحه
  .برم برات كره مربا بيارم نداري،
  .ميل ندارم: رحمت
معلومه، وقتي تا يك بعد از نصف شب بري تو كافه بشيني و عرق بخوري، : مليحه

  تر وضعت به
تر  يه پوست و استخون بيش. فكر خودت باش فكر من نيستي اقلن به به. شه از اين نمي
  .ازت نمونده
  .كند زند و سيگاري روشن مي فنجان چايش را كنار مي رحمت
  .نشيند روي او مي رود روبه كن و مي راديو را خاموش مي مليحه
  !قدر خجالت كشيدم تو نبودي اين. جا ديشب مهين و شوهرش يه سري اومدن اين: مليحه

از . با ماشين خودشون اومده بودن... گفتم تو كتابفروشي جلسه داشتي، مجبور بودي بري
  . نصفشو نقد داده ن بقيه اش هم فسطي. يه يه فولكس عنابي. پشت پنجره نشونم دادن

  .كند گردد و از پشت ابر غليظ دود سيگار نگاهش مي طرف او برمي به رحمت
ندارم، ولي اگه ما هم يه كم حواسمونو جمع  حاال من خيلي هم هوس ماشين: مليحه

  ...قدر هشتمون گروي نهمون نيس  مون باشيم، اين فكر زندگي كنيم و به
  .گويد ماند و چيزي نمي ساكت مي رحمت
  آي سر راهت يه شيشه ات گفتم شب كه مي رفتي بيرون به ديروز صبحي كه مي: مليحه

  ري سر كوچه بگيري؟ حاال يه دم پا مي ...مثل هميشه يادت رفت. پيازترشي بگير بيار
  .دهد به عالمت قبول سري تكان مي رحمت
ري  آد يه كلمه با من حرف بزني، ولي مي جونت درمي... زبونتو گربه خورده، آره؟ : مليحه

  ...بافي  شيني با چندتا مثل خودت آسمون ريسمون مي كافه تا بوق سگ مي تو
  .كوبد شدت مي رود و در را به انه ميآشپزخ به. خيزد سرعت از جا برمي به

  .ماند كه نگاهش ميان دود سيگار گم شده، بي واكنشي بر جا مي رحمت
اش  ايستد، سر بر شانه پشت صندلي رحمت مي. آيد از اتاق خواب بيرون مي ناهيد

  .كند گذارد و بازوهايش را دور بدن او حلقه مي مي
  از چي دلگيري؟: ناهيد
  .دلگير نيستم: رحمت
  .توني پنهون كني از من كه نمي. چرا، هستي: ناهيد
  .وقتي تو هستي، ديگه دليلي براي دلگيري نيس: رحمت
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با اين حال، تو هميشه يه جوري تو فكري ،يه جور غمگين و تلخ با وجود ظاهر : ناهيد
  بگو

  .خيالت بخند و بي
  كنه؟ اين تو رو اذيت مي... و : رحمت
  من. م جور كه هستي، خواسته من تو رو همين. كنه ذيت نمينه، هيچ چيزِ تو منو ا: ناهيد

ي عميق غم و نگراني نباشه، مفت  خيالي، اگه زيرش يه اليه دونم كه شادي و بي مي
  .ارزه نمي

  اومد؟ سر من مي ناهيد، اگه تو نبودي چي به: رحمت
  اگه تو نبودي؟... سر من چي به: ناهيد
  .نشاند زند و او را روي صندليِ كنار خودش مي مينرمي بازوهاي ناهيد را كنار  به رحمت
  گي؟ ام مي اگه يه سوآلي ازت بكنم، راستشو به: رحمت
  ات دروغ بگم؟ تا حاال شده به: ناهيد
  .اين يكي خيلي جديه، جدي و حساس: رحمت
  .توني با من در ميون بذاري تو هر چي بخواي مي: ناهيد
دونم كه ممكنه شنيدن جواب تو خيلي برام  مي. ام بگي خواد راستشو به دلم مي: رحمت
با اين حال، دلم . هم بريزه ي هست و نيستمو به دونم كه ممكنه همه مي. باشه سخت

  .ام بگي خواد راستشو به مي
  .گم ات مي راستشو به) .گيرد هايش را مي شود و دست سوي او خم مي به: (ناهيد
خيزد و چند قدم از او دور  ز جا برميآورد، ا هايش را از دست او در مي دست: (رحمت

كم فكر كن، بعد  يه. خوام زود جواب بدي نمي... م؟  من تو رو راضي كرده ،ناهيد ).شود مي
  .جواب بده
  .ي معلومه كه تو منو راضي كرده. فكر كردن نيس احتياجي به: ناهيد
  م؟ من تو رو خيلي راضي كرده: رحمت
  .بله، خيلي: ناهيد
  .كاملن: رحمت

  .ي چه كه من انتظار داشتم منو راضي كرده تر از اون تو بيش: هيدنا
اگه تو ) .كند چشمهايش نگاه مي گيرد و به هايش را مي رود، دست طرف او مي به: (رحمت
  !اومد سر من مي چي به نبودي
  .تو آدم قابل و كارآيي هستي. كشيدي اگه من نبودم تو يه جوري گليمتو از آب مي: ناهيد
ي مردم  ها، بقيه ولي اون) .شود كند و چند قدم دور مي هاي او را رها مي ستد: (رحمت

  كنند؟ من چي فكر مي ها راجع به اون چي؟
  .ها اهميتي ندارن اون: ناهيد
خواست از اين كه با من  دلم مي. خواست باعث سربلندي تو باشم من دلم مي: رحمت

  ...هست احساس غرور و سربلندي كني 
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  .تو باعث سربلندي و غرور من هستي) .رود ي او ميسو به: (ناهيد
ها محل  اون) .اندازد زير مي نشيند و سرش را به روي صندلي مي. گريزد از او مي: (رحمت

من  هيچي راجع به. انگار نه انگار كه من هم وجود دارم. ذارن من نمي هم به سگ
راجع به هر بچه . و بيراه صورت يه خبر خشك و خالي، حتّا فحش و بد حتّا به. نويسن نمي

بدبختي اينه كه خودم هم . و بدبختي اين نيس... خبري نيس نويسن، ولي از من مزلفي مي
لعنت  دونن كه من چيزي بارم نيس و كارهام به ها مي ها حق دارن، اون كنم اون فكر مي

   ...خدا نمي ارزه 
دارد  ر آشپزخانه، سر برميسرانجام، با صداي د. كشد درازا مي كند و سكوتش به سكوت مي

  .كند جايي كه ناهيد بوده، نگاه مي و به
كه كنار در آشپزخانه ايستاده است، با كنجكاوي او را نگاه  مليحهناپديد شده و  ناهيد

  .كند مي
  گفتي؟ چي داشتي مي... زني؟  داري با خودت حرف مي: مليحه
  .شانه باال مي اندازد و جوابي نمي دهد رحمت
  شد اين دو تا فنجون و بشقابو بياري بذاري تو ظرفشويي؟ ر شاًنت ميكس: مليحه
  .آرم حاال مي: رحمت
تو . الزم نكرده ).شود هاي صبحانه از روي ميز مي مشغول جمع كردن وسيله: (مليحه
  بشين

  .براي خودت برو تو عالم هپروت و سيگار دود كن
  .بد فكري هم نيس: رحمت

  .شود هاي دود مي ول تماشا كردن حلقهزند و مشغ سيگار ديگري آتش مي
ري سركوچه سفارش  يه توك پا مي) .كند ايستد و او را نگاه مي چند لحظه مي: (مليحه
  نفت بيارن؟ كني

  .همين اآلن: رحمت
  .ترسم عصري براي بخاري نفت كم بياريم مي. آد س، نفتي نمي امروز جمعه: مليحه
  خواي؟ ميچيز ديگه ن. رم باشه، همين اآلن مي: رحمت
آد يه كم سر حال  ظهر كه آقاجون مي... خوام بري بيرون يه هوايي بخوري مي: مليحه
  ...باهاش حرف بزني باشي،

  رقص باباكرم هم براش آد يه رم هوا بخورم كه وقتي باباجون مي خيلي خوب، مي: رحمت
  .بكنم

.) كوبد ميدست گرفته روي ميز  هاي صبحانه را كه به با غضب سيني وسيله: (مليحه
سيني را . (كشم رم، منّت تو رو هم نمي خودم ميز... هفتاد سال سياه نري  خوام مي

سركار فقط لطف .) ايستد كنار در آشپزخانه مي. رود طرف در آشپزخانه مي دارد و به برمي
ها نسوزه، البته اگه افكار و  آشپزخونه بزنين مواظب باشين سيب زميني بفرماين يه سري به

  ...شه  تون مختل نمي عالي خياالت
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  .رود آشپزخانه مي به مليحه
  .دهد سيگار كشيدنش ادامه مي به رحمت
  .شود از اتاق خواب شنيده مي ناهيدصداي 
  .ات بگم خوام يه چيزي به مي... جا رحمت، پا شو بيا اين: ناهيد
  .ام بگو جا به بيا اين... ها باشم من بايد مواظب سيب زميني: رحمت
باباجون يه فكري  ).شود زند و به رحمت نزديك مي ي اتاق خواب را كنار مي پرده: (ناهيد
  ...داره برات

  باز هم؟: رحمت
  .خواد يه جوري زير بغل تو رو بگيره دلش مي. فكر توئه ش به اون همه: ناهيد
  آم؟ ي كارهام برنمي تنهايي از عهده نظر اون من به به: رحمت
گه  هميشه به من مي. دونِ دست و پادار و باكفايتي مي بر عكس، اون تو رو آدم: ناهيد

طور تونسته با اون زندگي سختي كه داشته گليم خودشو از آب بكشه و به  چه اين آدم
  .جا برسه اين

  .س غلط نكنم، باز هم موضوع بچه: رحمت
آخرين بار كه اين حرف پيش اومد، . زنه هاس كه ديگه حرفشو نمي اصلن، مدت:  ناهيد
گفت . ذاره ديگه هيچ وقت با اين آرزوي مضحك نوه دار شدن سر به سر تو نمي كهگفت 
  ...اي تو سرت داري  دونه كه تو فكرهاي ديگه مي

  چه فكرهايي؟: رحمت
همين علت  به... ترن تر و با ارزش هاي تو خيلي هم از بچه مهم گه كتاب بابا مي: ناهيد
  .هات برسي كتاب تر به تات كمك كنه كه با خيال راح خواد به مي دلش

  مثلن چه كمكي؟: رحمت
  تو بايد قبول كني، رحمت، به خاطر) .گيرد هايش را مي نشيند و دست كنار او مي: (ناهيد

  .كه يه كم خوشحالش كني براي اين...اون 
  .من اون قدرها هم آدم خشك و سختگيري نيستم... من حرفي ندارم: رحمت
  .شو بده به تو خواد شورلت بابا دلش مي: ناهيد
  .شه خريده اونو كه دو سال نمي... شو؟  شورلت: رحمت
كنم  رحمت، خواهش مي... دادش اگه كهنه بود يا عيب و علتي داشت كه به تو نمي: ناهيد

  .ذوقش نزن تو
  كنه؟ جايي بخواد بره، كاري داشته باشه، ما بايد ببريمش؟ كار مي پس خودش چه: رحمت
گه شورلت  مي. تر براي خودش بخره خواد يه ماشين كوچك مي. معلومه كه نه: ناهيد
  براش
  .بزرگه

ي پيش كه  دوني، ناهيد، جمعه مي) .كند ماند و فكر مي چند لحظه ساكت مي: (رحمت
  اومد
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ي  خودش نيومده بود كه زدم قلعه بساط شطرنج رو پهن كرد و كلّي كركري خوند، هنوز به
كار كردم؟  دوني من چه منتها، مي... تموم بود ديگه كارش. شو درب و داغون كردم هندي

اين . اش پيشنهاد مساوي دادم بعد به. شد كيش دايم داد يه وضعيتي پيش آوردم كه مي
  !قدر خوشحال شد

  .دونم كه تو مواظب اون هستي و هواشو داري من مي:  ناهيد
سورپريزش  خوام مي. اش بگم خوام به ولي نمي. اي هم براش دارم يه فكر ديگه: رحمت

  .كنم
  .توني بگي به من كه مي: ناهيد
  .اش نگي شرط اين كه به به: رحمت
  اي براي بابا داري؟ دم، چه فكر ديگه قول مي: ناهيد
  .اون تقديم كنم خوام كتاب بعدي مو، همين كه اآلن زير چاپه، به مي: رحمت
ن كارو براش گي؟ اي راست مي) .گيرد هايش را مي جهد و دست سوي او مي به: (ناهيد

  كني؟ مي
  .م شو هنوز پيدا نكرده معلومه، فقط عبارت مناسب: رحمت
  .كنه عبارتش هر چي باشه فرقي نمي: ناهيد
دوني، من زياد از اين عادت  چون تو خودت خوب مي. چرا، عبارتش خيلي مهمه: رحمت
  .م هيچ وقت هم اين كارو نكرده. آد اين و اون خوشم نمي كردنِ كتاب به تقديم
شه ببينه اسمش چاپ شده، اون  دونم چقدر خوشحال مي من مي... خاطر بابا ولي به: ناهيد

  ...توي كتاب تو  هم
ن و كسي  يه كه هست و همه هم قبول كرده اين يه رسمي. خيالت راحت باشه: رحمت

  هم
طور كلّي،  منتها به. خوره جايي برنمي حاال ما هم يه بار اين كارو بكنيم به. گيره ايرادي نمي

يه كسي  س كه نويسنده كتابشو به خواننده اعتنائي و حتّا توهين به نظر من اين يه جور بي به
ديگه تقديم كنه و بعد چاپش كنه و نرخي روش بذاره و از خواننده هم انتظار دشته باشه 

  ...كه بره پول بده و اونو بخره 
  ي؟ براي اين كه ن تقديم نكردهم كدوم از كتاب هاتو به همين علته كه هيچ به: ناهيد

  ت برنخوره؟ خواننده به
  .نه، در مورد تو، علتش اين نيس: رحمت
  پس چي؟: ناهيد
يم كه ديگه نيازي به  يه جايي رسيده من و تو با هم به. براي اينه كه نيازي نيس: رحمت

  .ها نداريم جور نمايش اين
  .هات باشه از كتابخواست اسمم اول يكي  ولي من هم خيلي دلم مي: ناهيد
كسي  رو به ولي موضوع اينه كه وقتي آدم كتابي. اگه بخواي من حرفي ندارم: رحمت
  تقديم
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شو  كنه، يعني اين كه باهاش تسويه حساب كرده، حقّ اون كسو داده دستش و دين مي
حاال با اون . اون ادا كرده، اون هم با يه ژست خيلي محترمانه و بزرگمنشانه نسبت به

موضوع اينه . شه كاري نداريم قدر ضايع مي ش هم كه در اين ميان حقّ خواننده چه جنبه
كه ديني كه من نسبت به تو دارم، جايي كه تو تو زندگي من، تو كارهاي من، تو هستيِ 

شه، حتّا اگه نه يكي، كه تموم كتاب ها مو به مو  ها توضيح داده نمي من داري با اين حرف
   . ...به ات تقديم كنم

ي آرزوم اينه كه  من همه) .اندازد نشيند و دست در گردنش مي روي زانوي او مي: (ناهيد
  .اين فكرهاي بلند و عالي تو رو داشته باشم لياقت

  .خوام تو يه چيزي رو باور كني ناهيد، من مي: رحمت
  .كنم تو هر چي بگي من باور مي: ناهيد
اين كه با من اومدي و با من موندي، ذارم از  نمي. كنم من تو رو نااميد نمي: رحمت
  .بشي پشيمون
خوام اينه كه با تو  تونم پشيمون بشم؟ تنها چيزي كه تو زندگيم مي طور مي چه: ناهيد
  .باشم

  .يه پايه و اساسي داره. من همين جوري الكي حرف نمي زنم: رحمت
  .پا شو بيا... زني دونم، تو هيچ وقت الكي حرف نمي مي: ناهيد

  .خيزد چنان دستش را گرفته از روي زانويش برمي كه همدر حالي 
ولي از وقتي كه . م، سخت و مهمل و بيهوده دوني، من زندگي سختي داشته مي: رحمت

  تو
اي  ها رو يه گوشه ها و مصيبت ي سختي ي اون همه همه. اومدي، همه چيز تغيير كرد

ذارم حتّا يه  امده و نميدست ني انداز، كه آسون هم به گذاشتم، مثل يه جور حساب پس
گم دنيا رو،  يه انفجاري كه، نمي - سازم ش يه انفجار مي از هر چكه. ش هم هدر بره قطره

  ...ولي حداقل اين دنيايي رو كه دور و بر ماس، تكون بده، بلرزونه 
  انفجار براي چي، ديوونه؟) .كشد طرف اتاق خواب مي او را به: (ناهيد
چه جور برات . انفجاري نيس كه ويراني و خرابي بار بياره نگران نباش، منظورم: رحمت

  بگم؟ 
فرستن تو  بازي، اين موشك هايي كه مي هاي آتش هاي شب يه انفجاري مثل اين بمب

رنگش از هر  هاي رنگ به شه و خوشه آسمون و يه دفه، با يه صداي عظيم منفجر مي
  ...شه  طرف تو آسمون سرازير مي

هاي عجيب و غريبته كه منو ديوونه ي تو مي  همين حرف! حمتتو شاهكاري، ر: ناهيد
  ).زند ي اتاق خواب را كنار مي پرده( .كنه

خيالت جمع باشه از اين كه با مني پشيمون نمي . من نااميدت نمي كنم، ناهيد: رحمت
  .شوند هر دو در اتاق خواب ناپديد مي.شي

  .شود صداي جيغ خشماگين مليحه از آشپزخانه بلند مي
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خبر مرگت قرار بود يه نگاهي به ... ها سوخت  زميني ها، سيب زميني رحمت، سيب: مليحه
  اين

كجايي ... ش سوخت همه) .آيد دست از آشپزخانه بيرون مي تابه به... (ها بندازي سيب زميني
  ي؟ ي خوابيده ي باز هم براي خودت گرفته رفته... پس 

  .شود ميز نزديك مي زير يك قدم به ر بهزند و س ي اتاق خواب را كنار مي پرده رحمت
گلي  ببين چه دسته) .دهد تابه را به او نشان مي(كار كنم؟  آخه من از دست تو چه: مليحه
   شد؟ آشپزخونه بزن؟ كسر شاًنت مي مگه من نگفتم يه سري به! ي داده به آب

  .ايستد رود كنار پنجره مي زند و مي سيگاري آتش مي رحمت
سفيد و  ي تو نيس؟ مگه تو جزء اين خونه نيستي؟ دست به خونه خونهمگه اين : مليحه
بايد از صبح تا ) .گذارد دست روي شكمش مي(زني، اون وقت من با اين حالم  نمي سياه

دلم موند كه يه روز آقاجونو  حسرت به. شب جون بكنم و ادا اطوارهاي آقا را تحمل كنم
خوب، اگه دوست نداري باباي منو ببيني چرا . دعوت كنيم و تو همه چيزو كوفت من نكني

دونم چه چوب تري به تو  من نمي... من كه حسرتشو ندارم. زني رو راست حرفتو نمي
دقيقه از عرش اعال تشريف  شد يه نمي... آري م كه اين قدر بازي سر من در مي فروخته

  آشپزخونه بزنين؟ بيارين پايين و برين يه سري به
  .م رفتياد) زير لب: (رحمت
سركار اصلن يادتون رفته كه يه زن بدبخت هم ! ... هوم، يادم رفت) با زهر خند: (مليحه
  .كنه خونه زندگي مي تو اين
  دي؟ حاال براي چي اين قدر كشش مي: رحمت
تو اصلن چي فكر ! شه حرف هم نبايد بزنيم چون آقا اعصابشون ناراحت مي: مليحه

طرف  رحمت دوباره به(ي؟  ي منو گرفته كرده كني خيلي بزرگواري خيال مي كني؟ مي
ها رو  زميني فهمم؟ تو مخصوصن نرفتي سيب كني من نمي خيال مي) .گردد پنجره برمي

جا واساده ي و  ي اون اآلن هم مخصوصن اين جور رفته. هم بزني و گذاشتي بسوزن به
  .پشتتو به من كرده ي

  ها بسوزن؟ رم سيبزمينيسرت زده؟ براي چي بايد مخصوصن بذا مگه به: رحمت
ام حالي كني كه جاي من  براي اين كه به خيال خودت روي منو كم كني و به:  مليحه
  .و چه قدر و قيمتي تو زندگي تو دارم كجاس
  !باز هم روضة اُم البنين شروع شد! به به: رحمت
  خواي كه تو فهمم؟ تو فقط منو براي اين مي كني من نمي پس چي؟ خيال مي: مليحه

آشپزخونه بمونم و براي سركار غذاهاي چرب و نرم بپزم، تازه وقتي هم از آشپزخونه بيرون 
تا حاال ... شه شون بلند مي آم بايد بوي هلّ و گالب بدم، وگر نه حضرت آقا پيف پيف مي

... فكرت رسيده يه دفه منو ببري سينما، گردش، يا يه چيزي برام بخري؟  هيچ به
اصلن ... تو اصلن شده يه وقت حال منو پ بپرسي؟ ) .گيرد ش را ميا زحمت جلوي گريه به(
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دي ببيني من  خودت زحمت نمي حتّا به. آخه ناسالمتي تو شوهر مني... فكرت رسيده كه  به
  . بيني، هيچي رو نميپرسي هيچي رو نمي. چه مرگمه

  .كند تلخي گريه مي گذارد و به هايش مي دست هايش را روي ميز و سرش را روي دست
پس ) .گذارد نشيند و با ترديد و احتياط دستش را روي دست او مي كنار او مي: (رحمت
... خيلي خوب، ديگه گريه نكن! تو كه اين قدر دل نازك نبودي... يه دفه؟  چي شد،

زميني  بابا چه خبر شده مگه؟ چار تا خالل سيب.) كند تري گريه مي بيش با شدت مليحه(
  .ندارهكه اين همه الم شنگه 

  خودم يه كلمه هم راجع به. هاس ش همين حرف همينه ديگه، همه) كنان هق هق: (مليحه
  ...پرسي نمي

  مگه چي شده؟ چي بايد بپرسم؟: رحمت
  ...ت  مرده شور خودتو ببره و احوالپرسي. خوام هفتاد سال سياه نپرسي اصلن مي: مليحه

كند و در آشپزخانه ناپديد  را طي مي سرعت اتاق كنان به چنان گريه خيزد و هم از جا برمي
   .شود مي

هايش را روي  بعد آرنج. كند در آشپزخانه نگاه مي جاي خالي او و سپس به مدتي به رحمت
  .گيرد هايش مي گذلرد و سرش را ميان دست مي ميز

ميز  تن دارد و موهايش را تازه آرايش كرده، به ، كه كت و دامن صورتي رنگي بهناهيد
. گذارد اش را روي ميز مي بعد كيف دستي. نشيند روي رحمت مي شود و روبه نزديك مي

  .زند آورد و سيگاري آتش مي ي سيگارش را از آن بيرون مي بسته
  .هايش گرفته و سر بلند نكرده است هنوز سرش را ميان دست رحمت
تازه ) .كند دارد و او را نگاه مي برمي رحمت سر(خواين چيزي بگين؟  نمي... خوب: ناهيد
  ين؟ نوشته چي

  .هيچي: رحمت
  مگه ممكنه؟. كنين شوخي مي: ناهيد
  .م نه، نتونسته: رحمت
  .يه ي تدارك و بذرپاشي حتمنً يه دوره... خوب: ناهيد
  !بذرپاشي تو يه زمين لم يزرع: رحمت
  ديگه چي شده؟! ... هاي گنده گنده باز هم حرف: ناهيد
  پرسين؟ از من مي: رحمت
  چي شده؟. دونم ن نميمن واقع: ناهيد
  .شما دارين منو ترك مي كنين: رحمت
  يه؟ كنم؟ منظورتون چي شما رو ترك مي: ناهيد
روي  خواين به كنين و نمي منتها بزرگواري مي. دونين منظور منو خوب مي: رحمت

  .بيارين من
  .زنين چي دارين حرف مي آرم شما راجع به باور كنين من اصلن سر در نمي: ناهيد
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تو اين بيست روزي كه .) كند زحمت شكسته شدن صدايش را مخفي مي به( :رحمت
  ...ين  تموم شده شما هيچ سراغي از من نگرفته ها كالس
واقعن معذرت .) شود گذارد و كمي به او نزديك مي هايش را روي ميز مي آرنج: (ناهيد

  .اومد اري پيش ميهر روز يه گرفت. شد ولي باور كنين نمي... بايد منو ببخشين  .خوام مي
. ولي هر روز مي رفتم دانشكده يه سري مي زدم. من هم هزار تا گرفتاري دارم: رحمت

  .صبح، هم بعداطظهر هم
  .س ولي دانشكده كه ديگه بسته: ناهيد
  تونستم بكنم؟ اي مي چه كار ديگه: رحمت
  ها؟ اومد، از بچه كسي هم مي: ناهيد
  .ديگه رو ببينن اداريشون يا براي اين كه هم اومدن، براي كارهاي چند نفري مي: رحمت
  ...دونستم  اگه مي: ناهيد
  دونستين؟ اگه چي رو مي: رحمت
  ...رين جا مي كه شما براي ديدن من اون: ناهيد
  خوب؟: رحمت
  .ها ديگه تعطيل شده س، كالس دانشكده بسته... ولي : ناهيد
  .دمكر بينين كه من اشتباه نمي مي) چند لحظه سكوت: (رحمت
  سر چي؟... اشتباه : ناهيد
  .كه شما دارين منو ترك ميكنين: رحمت
تونيم بعد از تموم شدن  كردين كه ما مي شما فكر مي) پس از مدتي سكوت: (ناهيد

  ...دانشكده هم 
  .كردم، مطمئن بودم نه اين كه فكر مي. كردم طور فكر مي بله، من اين: رحمت
دهد و صورتش را به او نزديك  ميز تكيه مي ههايش را ب يك بار ديگر آرنج: (ناهيد

كه شما اين ... م كه  اگه من طوري رفتار كرده. خوام واقعن ازتون عذر مي من) .كند مي
  ...تصور براتون پيش اومده

خيال  من زيادي خوش. رفتار شما ايرادي نداشته. عذرخواهي نيس احتياجي به: رحمت
  .م بوده

كنم  اآلن كه اين وضع پيش اومده، احساس مي. مقصرم دونم كه من هم نه، مي: ناهيد
  .م استفاده كرده دوستي شما سوء كه از

  .م هاي خوبي بوديم كه اشتباه نكرده اگه بگم كه ما دوست: رحمت
  .هاي خوبي بوديم نه، ما واقعن دوست: ناهيد
يعني همه چيزو روي شما، روي . من خيلي روي اين دوستي حساب كرده بودم: رحمت

و خيلي ... شما، روي اين كه شما هستين، روي اين كه ما با هميم، ساخته بودم  ضورح
... اي  يه دنيايي، يه زندگي. يم كردم كه با هم ساخته يعني فكر مي. چيزها ساخته بودم

زنم، خيلي بچگانه و  دونم، حاال كه حرفشو مي مي... سراسر اعتماد، شادي، خوبي، اميد 



   147      1388تابستان . 2 جنگ زمان

طور  خندين، اين سادگي من مي شما به... ولي من باورش كرده بودم . دآ نظر مي احمقانه به
  نيس؟
  .همون زندگي شاد و خوب كم ندارين من مطمئنم كه شما هيچي براي رسيدن به: ناهيد
دونم  مي. دونم چند مرده حالجم مي. شناسم مشكل اينه كه من خودمو خوب مي: رحمت

  .رسم جا نمي هيچ تنهايي به كه
  .خودتون هم اينو خوب مي دونين. ا آدم قابل و با استعدادي هستينشم: ناهيد
هاي گنده گنده بزنم، يا رؤياهاي دور و دراز ببافم، ولي اگه  من فقط بلدم حرف: رحمت

  .آد خودم رهام كنن، هيچ كاري از دستم برنمي حال به
  .شين من مطمئنم كه شما موفق مي: ناهيد
اگه من ازتون بخوام، اگه ازتون ... اگه ) .كند مي نسبت توالني فكر مدتي به: (رحمت
  گين؟ كنم كه با من بمونين، چي مي خواهش
خودتون هم خوب ) .گرداند ماند، بعد صورتش را از او برمي مدتي ساكت مي: ( ناهيد

  .كردين كه نبايد اين سوآلو مي دونين مي
  تريج قباتون برخورد؟ چرا؟ به: رحمت

با اين حال . كند كه ناهيد قدر حيرت مي همان رحمتي خود از اين تغيير لحن ناگهان
گذارد و او را  سرعت دست روي كيف مي خواهد كيفش را بردارد، رحمت به مي ناهيدوقتي 

  .وادار به ماندن مي كند
آدم يه القبايي مثل من در مقابل مقام كبريايي شما حتّا حق سوآل كردن هم : رحمت
  نداره؟
  .نبود من منظورم اين: ناهيد
شايد منظورتون اين بود كه من نبايد با همچه سوآلي خودمو كوچك ... شايد: رحمت

   اين طور نيس؟ .كردم مي
  .ماند اندازد و ساكت مي زير مي سرش را به ناهيد
... تر از اين كوچك بشم  خواين بيش كنين چون نمي حاال هم به من نگاه نمي: رحمت
ه و معذب هستين، ولي بعدن، وقتي باالًخره اين ديدار حاال حتمن يه كم دستپاچ! كه واقعن

قدر از  كشين و چه كذايي تموم بشه و من رفع مزاحمت كنم، شما چه نفس راحتي مي
اومده  از اين كه هر چي از دستتون برمي. كنين بزرگواري و مناعت طبع خودتون كيف مي

ه تشكرها كه از ي مهمل آسمون جل خيلي هم كنفت نشه، چ ين كه يه مرتيك كرده
  !كنين خودتون نمي

  كنين؟ خيلي خوب، حاال كيفمو ول مي:  ناهيد
بفرماين .) دهد پشتي صندلي تكيه مي دارد و به دستش را از روي كيف برمي: (رحمت

هايي كه مثل خودتون  برين دنبال همون. برين دنبال زندگي چرب و چيل خودتون. برين
معلوم هم نيس . ي ماجرا نيس اين همه. يادتون باشه ولي... ن انگار از دماغ فيل افتاده

ي آخر همين نباشه كه يه جوون بينوا  شايد هم صحنه. جا ختم بشه داستان به همين
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من هم دستم . خودشو زير پاي شما بندازه و جز تفرعن و خودخواهي چيزي نصيبش نشه
زنم و جاي خودمو  يمن هم يه روزي حرفمو م. كنين خالي نيس قدرها كه شما فكر مي اون

و اون روز شما . رسيم هم مي ين؟ باالًخره يه روزي ما به روزگارو چي دده. كنم پيدا مي
  ...ين  بينين چه شانسي رو از دست داده مي

  .ها ست كه كيفش را برداشته و رفته است مدت ناهيد
   .هايش گرفته است هايش را روي ميز گذاشته و سرش را ميان دست آرنج رحمت

يك سيني كه در آن يك آبكش و يك بسته سبزي ديده . كند يحه در آشپزخانه را باز ميمل
نشيند و  ها مي شود و روي يكي از صندلي ميز نزديك مي آهسته به. شود، در دست دارد مي

  .شود مشغول سبزي پاك كردن مي
  .قدرها هم نسوخته بود زميني ها اون سيب: مليحه
اي  ولي اقلن يه بهانه. خوب، خدا رو شكر) .كند نگاه مي دارد و به او سر برمي: (رحمت
  .داد كه چند تا داد سر من بكشي دست تو
  .ها نبود كه من عصباني شدم خاطر اون به: مليحه
  خاطر چي بود؟ به: رحمت
  .شه خواي يه كم كمك كني؟ زودتر تموم مي نمي) .دهد ها را نشان مي سبزي: (مليحه
  .منيه دسته شو بده به : رحمت
... كني  تو بيشترشو حيف و ميل مي. خواد نمي) .كند لحظهاي به او نگاه مي: (مليحه
  .تو راديو رو روشن كن. شه هم كثيف مي هات دست

  .از جا برمي خيزد و به طرف راديو مي رود رحمت
   .دارش تموم شده هاي خنده حاال ديگه برنامه... خواد  نمي: مليحه
  .زند و سيگاري آتش مي گردد سر جايش برمي به رحمت
خيلي قشنگ . دفترتو نگاه كردم. كنه ت فرق مي دونم كه تو سليقه من مي: مليحه
  .من خيلي خوشم اومد... ي نوشته

  !صحيح: رحمت
  خواي چاپش كني؟ پس كي مي: مليحه
  .سالِ ني) .زند، معلوم نيست به او يا به خودش پوزخند مي: (رحمت
تونيم از  مي. خواي، من چارصد و پنجاه تومن دارم اگه براي چاپش پول مي: مليحه

  .كنه اش بگم قبول مي اگه من به. قرض بگيريم باباجون هم
  هاي باباجونو خرج خزعبالت من بكنيم؟ حيف نيس پول: رحمت
ديشب مهين هم . شه پرسن كه پس كتاب رحمت كي چاپ مي همه از من مي: مليحه
  .مي پرسيد همينو

هنري  - قدر به امور ادبي ها اين قزي ه كه سركار و خاله خالطور شد حاال چه: رحمت
  ين؟ شده مند عالقه
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خواد كه تو  دلم نمي. خواد كه تو يه كم خوشحال باشي رحمت، من دلم مي: مليحه
  ...آخر رسيده  جا بشيني و بق كني، انگار كه دنيا به اين ش همه

  مهربوني هس؟ديگه چي؟ ديگه چه دليلي براي اين همه توجه و : رحمت
يم  گذره، فقط گذاشته اآلن چند سال از ازدواجمون مي. ما بايد يه كاري بكنيم: مليحه
  ...يم  هيچ كاري نكرده. مون هدر بره زندگي
  چه كاري دوست داشتي بكنيم؟: رحمت
بيني سرشو انداخته پايين و داره  كنن؟ هر كسو مي كار مي دونم، همه چه چه مي: مليحه
  بره، ولي ما،  نه، كارشو پيش ميك شو مي زندگي
  خواي بگي؟ چي مي. خوب، حرف بزن... ما چي؟ : رحمت
گل رو هم براي  اين دسته... م  ات نگفته ولي به. من يه خبر خوبي برات دارم: مليحه
  …خاطز اومدن بابا نبود  به. گرفتم همين

  خيلي خوب، چه خبري براي من داري؟: رحمت
حيفم .) دهد هاي سبزي است نشان مي گل و آشغال لوده بههايش را كه آ دست: (مليحه

  .ات بگم اين جوري به آد مي
  .شوري ري دست هاتو مي بعد مي. مهم نيس: رحمت
  ولي من دلم مي خواست، . آره، براي تو مهم نيس: مليحه
خواي  خيلي خوب، اگه تو مي) .رود طرف اتاق خواب مي خيزد و به از جا برمي: (رحمت
  .ياري، من حوصله شو ندارمب بازي در
  .م من حامله... رحمت : مليحه
  .گردد سوي او برنمي حركت مي ماند و حتّا به ي اتاق خواب بي كنار پرده رحمت
ش دلهره  ات بگم، ولي همه خوام به از پريروز مي. مثبت بود. آزمايش هم دادم: مليحه
ولي تو ... ه تو خوشت نيادترسيدم ك مي. ترسيدم تو دعوام كني مي. ترسيدم مي .داشتم

گي؟  طور نيس؟ پس چرا چيزي نمي مگه اين. تو از اين خبر خوشحال شدي. آد خوشت مي
دونم كه تو دوست داري  من مي... ش فكرم اينه كه چيه، پسره يا دختر  از پريروز همه... 

   .دختر باشه
ميز نزديك  بهكند كه  را نگاه مي رحمتكند و با اضطراب و وحشت  سرانجام سكوت مي

  .شود فشارد و به او خيره مي ها را در دست مي شود و پشتيِ يكي از صندلي مي
  چرا اين كارو كردي؟: رحمت
  يعني چي من اين كارو كردم؟: مليحه
بچه؟ مگه قبول نكرده بودي؟ مگه نگفته بودم  ات نگفته بودم كه بچه بي مگه به: رحمت

  پرسيدم؟ گه هر بار ازت نميخوردي؟ م مواظب خودت باش؟ مگه قرص نمي
  ...خوردم، ولي  من مرتب مي: مليحه
  ...ولي حقّه زدي و درست اون وقت كه بايد بخوري نخوردي : رحمت
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فكر كردم وقتي ببيني پيش اومده خوشحال . شه تر مي فكر كردم وضعمون به: مليحه
  .شي مي

  .تو قول داده بودي. ما با هم قرار گذاشته بوديم: رحمت
  . كردم من هر كاري الزم بود مي :مليحه
امون  خواي يه بدبخت ديگه هم به مي. ما خودمون هم تو اين دنيا زيادي هستيم: رحمت

خوردي معلوم  هايي كه مي و حاال، با اون قرص) .شود سوي او خم مي به(اضافه كني؟ 
  . ...نيسچه هيواليي پس بندازي

  .رحمت) وحشت زده: (مليحه
  .بچه قرار گذاشته بوديم كه فعلن بچه بي ما با هم. داده بوديتو به من قول : رحمت
گذره و تو هيچ كاري  جور عاطل و باطل داره مي مون همين من ديدم زندگي: مليحه

  .كني نمي
خواي  رو مي بچه. تو وحشت كرده بودي كه نكنه طالقت بدم! آره، جون خودت: رحمت

ي؟  منو اين قدر هالو فرض كرده. نيتر ك ي طنابو دور گردن من محكم باهاش حلقه كه
ها  ات گفته بودم كه تو كار من از اين حرف به. دم ات گفته بودم طالقت نمي من كه به

  .نيس
باور كن دست من نبود من ) اي براي آشتي يا آرام كردن او وجوي بهانه در جست: (مليحه
  .هم نفهميدم كه چرا اين طور شد خودم

 ؟ اون»شه كردي وضعمون بهتر مي فكر مي«ن نگفتي مگه همين اآل! دروغگو: رحمت
  ش دوز و كلك،  ش پستي، همه همه. دار شدنت عروسيت، اين هم بچه

  .رحمت، حرف دهنتو بفهم: مليحه
ت با من پيش اين و  قدر جلوي مامانت خودتو انداختي تو بغل من و از رابطه اين: رحمت

  .حرف زدي تا مجبور شدم بگيرمت اون
  كردم كه تو منو مي خواي،  فكر ميمن : مليحه
  باد بره؟ م بايد زندگيم به خواسته حاال چون يه وقت تو رو مي: رحمت
  م؟ من زندگي تو رو به باد داده: مليحه
باد ندادهي،  به) .شود هايش مي رود و مشغول پوشيدن لباس اتاق خواب مي به : (رحمت

امون اضافه  خواي يكي ديگه هم به ميانگار خودت تنهايي كافي نبودي، . ي كشنده گند به
جاي اين كه بذاري  به. خوره هم مي ي كه خودم از خودم حالم به جايي رسونده منو به. كني

هاي  دنبال كار و فعاليت خودم برم، مجبورم چپ و راست اضافه كار بگيرم و تو كالس
كه آپارتمان خانم  براي اين. براي اين كه خرج و برج خانمو تاًمين كنم. شبونه درس بدم

خانم و  براي اين كه وقتي مهين. شون كم نداشته باشه چيزي از آپارتمان دختر خاله
رخشون  جا، خانم بتونن فرش و مبل و تلويزيون شونو به آرن اين شوهرشون تشريف مي

خيالت من هم تنها آرزوم اينه كه يه توله پس  به. خيالت من هم مثل شماهام به... بكشن
كني ولي هنوز منو  دو ساله كه با من زندگي مي. اون خوش كنم و دلمو بهبندازم 
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ترين تصوري از اين كه من كي هستم و چه غلطي دارممي كنم،  هنوز كوچك. ي نشناخته
  .آيد در حال پوشيدن كتش از اتاق خواب بيرون مينداري، 
كجا داري ميري؟  .)كند مانع رفتن او شود ايستد و سعي مي كنار ميز جلويش مي: (مليحه
  …مهمون داريم  ناهار

  .خواي برات مهمون داري هم بكنم حاال مي: رحمت
  اش بگم؟ تو نباشي من چي به. رسه اآلن بابا مي: مليحه
گلدان روي . چسبد ميز مي دهد و به مليحه تعادلش را از دست مي. زند او را كنار مي رحمت

  .رساند ان ميدر آپارتم رحمت خود را به. شود ميز واژگون مي
  ...رحمت : مليحه
هايي رو كه  زميني حاال بشين با باباجونت و توله سگت اون سيب...رحمت مرد: رحمت

  .زدي با خيال راحت بخورين براشون جوش مي قدر اون
   .رحمت: مليحه
  .از اتاق خارج شده و در را به هم كوبيده است رحمت
  .كند يه مينشيند و زار زار گر جا پاي ميز مي همان مليحه

***  
  .شب

  .يك چراغ ديواري در اتاق نشيمن و يك چراغ خواب در اتاق خواب روشن است
  . آيد درون اتاق مي به رحمتشود و  در باز مي

  .نشيند ها مي رود و روي يكي از صندلي بعد مي. ايستد اي گوش مي لحظه
رود رحمت كه روي تختخواب دراز كشيده، با شنيدن صداي و مليحهدر اتاق خواب، 

  .دهد نشيند و گوش مي مي
  .از جا برمي خيزد و پردة اتاق خواب را كنار مي زند مليحهبعد . مدتي در سكوت مي گذرد

  !قدر دير اومدي چه: مليحه
  .اومد تاكسي گير نمي: رحمت
  خواي؟ چيزي نمي... ترسيدم يه اتفّاقي برات افتاده باشه  ش مي همه. دلم شور ميزد: مليحه

  يخچال آب هس؟ تو: رحمت
  .آرم اآلن برات مي: مليحه

. گردد اي بعد با يك بطري آب و يك ليوان برمي رود و لحظه آشپزخانه مي به سرعت به
  .كند گذارد و پرش مي ليوان را روي ميز جلوي رحمت مي

  .نوشد دارد و الجرعه مي ليوان را برمي رحمت
  خواي؟ باز هم مي: مليحه
  .نه، مرسي: رحمت
  .نشيند ها، اندكي دورتر از او مي ماند، بعد روي يكي از صندلي بر جا مي كمي مليحه
  بابات خيلي ناراحت شد كه من نبودم؟) .كه به او نگاه كند آن بي: (رحمت
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پيش از ظهر زنگ زد كه ) .كند گردد و به او نگاه مي رحمت برمي... (بابا نيومد: مليحه
  بپرسه با

من هم حرف تو حرف . ست ببينه چي برامون بيارهخوا در ضمن مي. چه خطي بايد بياد
  .آخرش قرار شد يه روز ديگه بياد... آوردم و 
. دارد ولي ليوان را برنمي. ريزد بعد براي خودش آب مي. كند اي فكر مي لحظه رحمت

  .ماند حركت مي اندازد و بي زير مي سرش را به
  .اي خيلي خسته. و بريم بخوابپا ش) .شود خيزد و به او نزديك مي از جا برمي: (مليحه
منو .) چسباند شكمش مي كند و صورتش را به دستش را دور كمر او حلقه مي: (رحمت
  بخشي؟ منو مي. منو ببخش، ملي .ببخش
  .ها چيه؟ پاشو بريم اين حرف: مليحه
  .شعور و گهي هستم دونم كه آدم خيلي بي مي. من خيلي بدم: رحمت
  .ها نزن از اين حرف: مليحه

  .من امروز خيلي تو رو اذيت كردم: حمتر
  .ش تقصير تو نبود همه: مليحه
  .دم قول مي. كنم ديگه اذيتت نمي: رحمت
. شناسه گفت يه دكتر مطمئن مي. با مهين تلفني حرف زدم... تقصير من هم هس: مليحه

  .ندازمش رم مي مي
نبايد  نه،) .نشاندش گذارد و کنار خود می ھای او می دست روی شانه: (رحمت

  .شه کرد ديگه کاريش نمی. ديگه اومده .اين کارو بکنی
  .خوايش ولي تو كه نمي: مليحه
  .شه كرد حاال كه اومده، ديگه كاريش نمي: رحمت
  خواي نگهش داريم؟ پس تو مي: مليحه
  .قول تو، اومدنش خير باشه شايد هم، به... تونيم بكنيم  اي نمي كار ديگه: رحمت

  .گويند نند و چيزي نميما چند لحظه ساكت مي
  .اي خيلي خسته. پاشو بريم بخوابيم: مليحه
  .بريم: رحمت
  .آم من اآلن مي. تو برو. زنم صورتم مي آبي به هاتو درآري من يه تا تو لباس: مليحه
  .شود رود و مليحه از در اتاق نشيمن خارج مي اتاق خواب مي به رحمت

نشيند و سرش را ميان  ي تختخواب مي هروي لب. كند در اتاق خواب، رحمت كتش را مي
  .گيرد هايش مي دست
كند، بعد  آورد، اندك زماني رحمت را نگاه مي سرش را از زير مالفه بيرون مي ناهيد

  .گذارد اش مي نشيند و سرش را روي شانه كنارش مي
 آدم هر انتظار و توقعي ازت داشته باشه،. كني زده مي رحمت، تو هميشه منو حيرت: ناهيد
  توني؟ طور مي چه... ري اون هم فراتر مي تو از
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  .م من كاري نكرده: رحمت
  .كردم كه تو اين همه گذشت داشته باشي من هيچ وقت فكر نمي: ناهيد
  طور نيس؟ مگه اين. كنيم ما با هم زندگي مي: رحمت
  .ولي تو هزار تا كار و برنامه رو دستت مونده: ناهيد
  .توييي من  تنها كار و برنامه: رحمت
  توني؟ طور مي من هم ياد بدي كه چه توني به مي: ناهيد
  كار كردم؟ اومدم خونه چه دوني حاال كه مي مي: رحمت
  كار كردي؟ چه: ناهيد
  .ش رو هم پيدا كردم اسم: رحمت
  .دونيم دختره يا پسر شو؟ ولي ما كه نمي اسم: ناهيد
  .م براي همين هم دو تا اسم پيدا كرده. دونم مي: رحمت

  ...پا شو. پا شو بيا) .كشد طرف خود مي گيرد و به دست او را مي: (اهيدن
  .دونم كه بايد مواظب باشم ولي مي. من يه كم سرم گرمه، ناهيد: رحمت
  .باشي، ديوونه؟ ديگه احتياجي نيس مواظب باشي ديگه مواظب چي: ناهيد
  .خيلي خوب، پس چراغو خاموش كن: رحمت
  .كند واب را خاموش ميزند و چراغ خ غلتي مي ناهيد

  .تاريكي
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 :پي نوشت مرد متوسط

ام ابراهيم مكّي در  همت دوست عزيز و ديرينه هاي من كه به نامه ي روخواني از نمايش چند سال پيش در يك برنامه •
 يا گوش(تماشاي . نيز گنجانده شده بود مرد متوسطي  نامه برگزار شد، نمايش» انجمن فرهنگي ايرانيان فرانسه«

تر احساس غبنِ  عوالم چهل سال پيش برد، كه اگر چه خالي از عالقه و رقت نبود، بيش اين روخواني مرا به) دادن به
مرد متوسط يز خانم الهام خداوردي ناندك زماني بعد . همراه داشت هاي جواني را به ناشي از دريافت كمبودها و ضعف

ي بينوا از دنيا رفته و هيچ حقّ و حقوقي نسبت  كه گويي نويسنده ظاهر، چنان و به. را در ايران كارگرداني كردند
اما يكي از اين تغييرها حذف دو شخصيت بود . ي خود ندارد، همه گونه تغيير و دستكاري در آن را روا دانستند وجيزه به

هاي  شخصيت اروا بودن آوردنن اگر چه خود من نيز مدت ها ست كه به. كه فقط كاركردي كمكي و فرعي داشتند
دانم كه فضل تقدم خانم خداوردي را بپذيرم و از ايشان  ي خود مي جا وظيفه ام، در اين فرعي و كمكي پي برده

حميد (نامه در فرانسه نيز شركت كردند  جاي آن است كه از دوستاني كه در روخواني اين نمايش. سپاسگزاري كنم
  .صميمانه تشكر كنم) آزاد، و ابراهيم مكّي جاودان، فتنه مقدم، ليال مظاهري، منوچهر نامور

  .ي. م. ، پاريس ٢٠٠٨اكتبر 

  



  
  نارنج با جال 
  با برگ ، زرد

  سبز و چمن نشسته هم آغوش
  نارنج با طال 

  بارد  باران دوباره مي
  بر سنگ فرش

 چه خاموش
  منصور اوجي

  
  
  
  
  
  
  

  جامعه و فرهنگ
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  كيوان مهجور: طرح



  

  عباس شكري - *ژان ماري گوستاولو كلزيو
  

 ها جنگل تناقض
 
 

يكي . كنم هر يك از ما پاسخ خود را براي اين پرسش ساده دارد نويسيم؟ گمان ميچرا مي
ا در نظر دارد و يكي هم هاي محيطي ر هاي خاص خود را دارد، يكي موقعيت گرايش
نويسيم به اين معنا ست  خالصه اين كه اگر ما مي. كند هاي روز وادار به نوشتنش مي وضعيت
شويم خود را در  رو مي ها روبه خاطر هم زماني كه با واقعيت همين به. گرا نيستيمكه عمل
يم، راه ديگري براي ا كنيم؛ چرا كه ما راه ديگري را انتخاب كرده هاي دشوار پيدا مي موقعيت

  .اي معين، زماني براي واكنش ارتباط، فاصله
كه چيزي بيش از  –انگيزاند بررسي كنم  هايي را كه مرا براي نوشتن برمي اگر شرط    

وضوح بگويم كه  توانم به مي –داري و رواداري نيست، اما تمايلي است براي دقت  خويشتن
سبب  البته نه جنگي كه در زمانِ معيني به. جنگ بودي آغاز من براي نوشتن شد،  چه نقطه آن

هاي فرانسه در والمي، يا مثل بازگوييِ  هاي بزرگ در تاريخ روي داده است، مثل عمل چالش
براي . بار باشد هاي شاد و اندوه بايست سرشار از لحظه نه جنگي كه مي. گوته با نگرش آلماني

كنند، در صف  بزرگ و كوچك تجربه مي ،دمن جنگ آن چيزي است كه مردم عادي؛ زن و مر
 .خرند جان مي ي تلخ را به تر از همه اين تجربه تر و بيش اول آن هم نوجوانان پيش

ما گرسنه بوديم، در خطر بوديم، . ي تاريخي نبوده است جنگ براي من هرگز يك حادثه    
ها، همه چيزمان  كرديم و در عين حال همين سرما را با گوشت و پوست و استخوان حس مي

طرف آلپ رژه  ي اتاق من به ياد دارم روزي كه نيروهاي مارشال رومل از زير پنجره .بود
ي زيادي از اين رويداد  بديهي است كه من خاطره .در راه شمال ايتاليا و اتريش. رفتند مي

 ي هايي كه با جنگ سپري شدند، ما در معرض همه خاطر دارم كه در اثناي سال به. ندارم
. خصوص كتاب و ابزار نوشتن مشهود بود بود همه چيز، به ها بوديم و كم ها و شوربختي بدبختي

بندي با استفاده  هاي جيره هايم را پشت جلد دفتر در آرزوي كاغذ و قلم، من اولين نقاشي و متن
اين وضعيت مرا در حالت تشنگي، تشنگي براي . از مدادهاي دو سر آبي و قرمز نجارها نوشتم

هاي كودكان،  اشتياقم براي خواندن كتاب. نويس و قلم واگذاشت كاغذهاي پيش دستيابي به
 .كردم ي مادربزرگم ارضا مي نامه ي كتاب واژه هايي كه در اختيار نداشتم، با مطالعه كتاب
را ها  از اين طريق واژه. ها بودند روي جهان واژه انگيز به هايي حيرت ها انگار كه دروازه نامه واژه

كردم،  هاي طراحي شده با واژه و نقاشي نگاه مي جلد و صفحه طور كه به همان. كردم كشف مي
خانواده  هاي هم ي واژه ي جهان را، سياهه ام را، نقشه هاي روزانه جهان تعجب و حيرت و خواب

  .كردم را پيدا مي  خانواده و ناهم
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 " دنياي يك دريانوردبود به نام  ام اولين كتابي كه نوشتم، در سن شش يا هفت سالگي    
 Le Globe à mariner "  بعد از آن بالفاصله در ذهنم كتاب ديگري بود در مورد

حكايتي كه يك  –شايد پادشاه سوئد بوده است  –پادشاهي مهاجر كه نامش دانيل سوم بود 
  .راوي آن است) مرغ قهقهه(كاكايي 

سختي اجازه داشتند خارج از خانه  ندرت و به ودكان بهك. آن روزها دوران تنهايي و انزوا بود    
يادم هست . شد ي مادربزرگم مين فراوان پيدا مي هاي دور خانه چرا كه در زمين. بازي كنند

اي از  اي را ديدم پيچيده شده در هاله روزي به ساحل براي قدم زدن رفته بودم كه شيي
زبان فرانسوي و آلماني كه از  اني بود بهي اين شيي عالمت يا نش بر صفحه: هاي مختلف سيم

داد و اين كه استفاده از آن براي كسان متفرقه ممنوع است و طرح  خطرناك بودن آن خبر مي
 .كند اسكلتي كه چنين چيزهاي خطرناك توليد مي

در چنين وضعيتي آسان است كه پس از آگاهي از خطر، فرار را بر قرار ترجيح بدهي و بعد     
عالوه  .رو كني ي نوشتن روزهاي پيش مايه خواب و رويا باشي و همين روياها را دست از آن در

ها  ي كامل ماه العاده خوب بود كه با حوصله گويان فوق براين، مادربزرگ مهربانم يكي از قصه
تر در  هايي كه بيش قصه. از تخيل هايي كه سرشار بودند  قصه .كرد براي من قصه تعريف مي

، "Macchabée " دادند، شايد آفريقا يا در موريتاني در جنگل مكابيو مي ها روي جنگل
ميموني كه هماره با . نظمي جايي كه شخصيت اصلي ميموني است با ذكاوتي در نافرماني و بي

خواستم به آفريقا سفر  بعدها مي. كرد هاي خطرناك مسيرش را از ديگران جدا مي انتخاب راه
تقريب  جا بگذرانم و جنگل واقعي را كشف كنم، جايي كه به در آن ام را كنم و دمي از زندگي
نزديك مرز كامرون   "اوبودو"اما يكي از افسرهاي محلي در روستاي . حيواني وجود نداشت

ي خود  سينه اي به ِ تپه هايي كه در نزديكي ضرباهنگ و آواي گوريل گونه به نشانم داد كه چه
جا؛ نيجريه، جايي كه  اي را در آن ن سفر و بعد از آن كه دورهبعد از اي. كوبيدند، گوش كنم مي

چرا كه موضوعي براي رمان يا . درماني بود، گذراندم، دست خالي برگشتم پدرم دكتر سنتي گياه
پردازي را يافتم كه  اما نوعي شخصيت ثانوي، شخصيت خيال. ام پيدا نكردم داستان كوتاه آينده

اين شخصيت  –. خصيت هماره تا امروز در كنار من بوده استاين ش. مجذوب واقعيت شده بود
وجود آورده است، چيز عجيبي در خود من ايجاد كرده،  گري را به ثانوي در من بعدي از چالش

قراري بوده است، اكنون به من تأني و كندي زندگي روا  چيزي كه در آن زمان منبع رنج و بي
تري از زندگي و حيات را به من داده است  ي به ي متناقض سويه همين خصيصه. داشته است

 .تر دريابم تا ويژگي چالش و تنش را به
اش جدا و ميراث او  وقتي كه پدرم از خانواده. ها اندكي بعد به زندگي من وارد شدند كتاب    

هاي مختلفي را كه شامل كتاب و  ريزي كرده بود كه بتواند كتابخانه او طوري برنامه. تقسيم شد
ها يك  گاه بود كه فهميدم حقيقت آن. شد، در يك مكان داشته باشد زهاي ديگر خواندني ميچي

ي دارايي من در بانك هم با  ها حتا از همه آن كتاب .شوند مرتبه و سريع در كودكان زنده نمي
ترشان قديمي يا  هزاران جلد كتاب بود و بيش .تر بودند، ثروتي بود كه قيمت نداشت ارزش

ويكتور  .را كشف كردم دن كيشوتجا بود كه من كار بزرگ ادبيِ جهان،  آن. هدست نوشت
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ي پدرم كه انگار  ي بزرگان ادبيات كالسيك جهان را در كتابخانه هوگو، بالزاك و همه
هاي سفرنامه بود كه  اما بيش از هر كتابي مجموعه. ها، پيدا كردم  خانه اي بود از كتاب مجموعه

شدند به هند، آفريقا و  ها مربوط مي تر اين سفرنامه بيش .اشتندبر من تأثيري عميق د
سالي و در  ميان روزگاردر  .هاي سياحان جهان مثل ماركو پولو هاي ماسكار يا كشف جزيره

ها به من طعم  اي كه آفريقا به آزادي دست يافته بود، آن كتاب شهري آفتاب سوخته، در دوره
معنايي براي كشف و شهود . ها را ارايه كردند واقعيِ واژه ماجراجويي را چشاندند، به من روح

 .ذات واژه، كشفي از طريق دانش و آگاهي
هاي كودكانه را آموختند  ها خيلي زود به من ذات و طبيعت چالش از نگاهي ديگر، آن كتاب    

 جايي پناه ببرد، جايي كه خشونت را كودك دوست دارد به. كه بخشي از حيات و زندگي است
ي  ها و ترقي را از پنجره خواهد كه شادي كودك مي. هاي بيهوده را فراموش كند و رقابت

  .تماشا بنشيند و اندوه را فراموش كند اش به گانه بچه
العاده مهيج را دريافت كنم كه آكادميِ ادبيِ سوئد مرا  خالصه، پيش از آن كه اين خبر فوق    
 "ي  ت انتخاب كرده است، مشغول بازخوانيِ مجموعه مقالهي نوبل ادبيا ي جايزه عنوان برنده به

Essäer och texter "بودم كه استيگ داگرمن آن را نوشته است ها  ها و متن نوشته .
هاي سياسي بازخواني  اي است از مقاله شايد اتفاقي نبود كه من آن كتاب را كه مجموعه

اي ديگر را دريافت  بستم و جايزه ا ميبايست بار سفر به سرزمين سوئد ر چرا كه مي. كردم مي
ي خود را به  ي ساالنه جايي كه سال پيش كانون دوستداران استيگ داگرمن جايزه. كردم مي

جا سپري  اش را در آن دوران كودكي  رفتم كه نويسنده براي ديدن كشوري مي. من داده بود
اول اين كه . ام مند بوده قههاي داگرمن عال هماره من به دو دليل به نوشته  .كرده بوده است

. خاطر ايدآليسمش دار و دوم به آاليشيِ كودكانه و هجو نيش اي است از بي هاي او آميزه نوشته
هايش كه دوران بعد از جنگ را داوري  خاطر نگراني خاطر نگاه روشنش، به پسندم؛ به او را مي

توجه  "در آن كتاب"ويژه ي  يك جمله. كنند، داوري دوران بلوغ خودش و كودكي من را مي
  م اني به ناداد، زماني كه من رم زمان معيني ارجاع مي مرا جلب كرد و انگار كه مرا به

Ritournelle de la faim   نوشتم مي.  
گونه ممكن است از يك طرف رفتار انسان  چه": آن جمله يا بگوييم آن بند اين گونه بود    
تر از شعر و ادبيات در كره خاكي نيست و از طرف ديگر  مهماي باشد كه انگار هيچ چيز  گونه به
برند و براي رهايي از  سر مي بيند كه در رنج گرسنگي به كند، كساني را مي هر سو كه نگاه مي به

ترين چيز آني است كه گرسنگان براي سير كردن  جا مهم اين. ديگراند گريبان يك به آن دست
در حالي كه : جا نويسنده در تقابل است با تناقض جديدي ينآورند؟ زيرا ا دست مي شكم خود به

اند، متوجه شد كه تنها كساني  خواست اين بود كه براي كساني بنويسد كه گرسنه چه او مي آن
كه مقدار كافي براي سيركردن شكم خود دارند براي بقا و حيات خود فرصت مناسب هم در 

 )نويسنده و آگاهي و شعور. (اختيار دارند
طور كه استيگ داگرمن اشاره كرده است، به تمامي همان  همان "جنگل تناقض ها"اين     

برعكس، : داشته باشد مكاني است كه هنرمند نبايد تالشي براي فرار از آن. دنياي نوشتن است
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اي را  جا اتراق كند تا بتواند جزها را بررسي كند، هر كوچه پس كوچه نويسنده بايد در همان
او . اقامت نويسنده هماره در سرخوشي و شادي نيست. و بر هر درختي نامي نهد كشف كرده

هاي كاغذ پنهان شده بود و انگار  الي صفحه گاهي پيدا كرده، دختري در البه انديشد كه پناه مي
 .ها ها در تقابل هستند با واقعيت كه دوستي آشنا و رفيقي قابل اطمينان است؛ اكنون اما نوشته

ها  آن .حضور دارد ي نوشته هاال گر در البه عنوان فعال و كُنش عنوان ناظر كه به هنه تنها ب
. ي خود با ديگران را تثبيت كنند بايست موضع خود را انتخاب كرده و به اين ترتيب فاصله مي

تر، سولژينيتسين، هاوانگ  سيسرو، كوندورس، روسو، رابله، مادام رو استيل يا كمي نزديك
ي باريكه راه هاي  همه و همه مجبور به ادامه: دل لطيف البي يا ميالن كوندراسوك يانگ، عب

از ) مگر دوران كوتاهي از روزهاي جنگ(براي كساني مثل خود من كه هميشه . اند تبعيد بوده
اند، اين باور كه براي كسي زندگي در مكاني خاص كه او  آزادي نقل و مكان برخوردار بوده

ها و  هاي موجود خسارت محدوديت] بپذيريم[ده باشد، مثل اين است كه انتخاب كرده ممنوع ش
 .اند ضررهاي آزادي

اي به درختي  براي لحظه. شود انگيز مي امتياز آزادي نقل و مكان منتهي به تناقض و شبهه    
اين زن . كند اش در قلب جنگلي است كه نويسنده زندگي مي نگاه كنيد كه با خارهاي سوزنده

كند و فرم  هاي پر نيروي خود، آرزوها و آمال خويش را خلق مي نويسنده با نوشتهيا مرد 
اين آرزوها آيا متعلق به گروه اندك سرخوشان و برگزيدگان نيستند؟ اجازه دهيد  .بخشد مي

مثل جايي  – العاده ترسناكي را تخيل كنيم ي چشانمان را بر هم نهيم و موقعيت فوقا لحظه
تو هاي دور، در زمان ارس موقعيتي در زمان .اند مردم كره زمين خود را يافتهكه تعداد زيادي از 

چيزي كه از موقعيت اجتماعي خاصي  يا تولستوي، كه جامعه تقسيم شده بود به مردم بي
هايي كه در  هاي ميانه اروپا يا آن ها، كارگران فصلي، شرورين سده برخوردار نبودند؛ رعيت

هاي ديگر سوق داده  هاي آفريقا براي فروش به منطقه ز ساحلدوران روشنگري به اجبار ا
كساني وجود دارند كه از موهبت آزادي بيان  گويم  حتا امروز كه من با شما سخن مي. شدند
. گذارند سوي زبان، زمان را با دشواري پشت سر مي اند و كساني هم هستند كه در آن بهره بي

ي گرامشي يا يأس  هاي نظامي گونه نظريهبيش از ي داگرمن  هاي بدبينانه من بر انديشه
 .ام ق آمدهيمزدبگيران سارتر فا

ها و  شود از ايده هاي مسلط، تغذيه مي اي است لوكس براي طبقه اين ايده كه ادبيات پديده    
اتفاق مردم، بيگانه و  تر بگويم اكثريت قريب به هايي كه نزد خيلي از مردم عادي يا به تخيل

  ، نويسند خوانند و مي ي كساني كه مي طور كه پيش از اين گفتم، همه همان. ماند ناشناس مي
طور  اند و بهطريفي جدا شدهكساني باشند كه بخواهند واژه را بين ديگراني كه بهبايد البته 

پرسش . ها را دعوت كند به جمع فرهنگ اند، بپراكند و مهربانانه آن معمول اكثريت ناميده شده
شناسان  قدر دشوار است؟ مردم بدون نوشتار، همان گونه كه مردم كه چرا اين كار ايناين است 

 .اند هاي عمومي و همگاني شده خلق و فرم رابطه وره موفق بهتدوست دارند، توسط آواز و اس
ي امروز امكان پذير نيست؟ آيا بايد  هاي صنعتي شده چرا چنين رويدادي در دوران جامعه

واسطه بازگرديم؟ جذاب  هاي مستقيم و بي نوعي از ارتباط يم؟ آيا بايد بهفرهنگي را خلق كن
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با ضرباهنگ و هماهنگيِ خود از يك طرف و پژواك سيقي است كه باور كنيم سينما، يا مو
 .كند رقص از طرف ديگر چنين نقش دقيقي در دوران ما بازي مي

ي  فرانسيسكو رابله، نويسنده. يستدوران اخير ن اي نو و متعلق به تناقض در گفتار مقوله    
ها عليه نوشتارهاي استادان دانشگاه سوربون كه  سرشناس فرانسوي خيلي وقت پيش از اين

او با كالم و واژهاي كه از زبان مشتركشان . تخيل بودند به مبارزه برخاسته بود تمامي بي به
ي خود را در  كرد كه تا چهره ر ميها را وادا برخاسته بود، با گوشه و كنايه و گاهي با استهزا آن

گريبان  راند كه با گرسنگي دست به آيا او براي كساني سخن مي. نوشتار بي روح خويش ببينند
ي  العاده هايي بودند كه او در برابر اشتهاي سرشار و فوق بودند؟ افراط، سرمستي و سرور واژه

كردند، آن هم قفط براي  صرف مي ها و كارگران شام كساني كه در برابر نحيفي و نزاري رعيت
تناقض انقالب، مثل كاروان . شد انگار كه جهان وارونه مي. برد كار مي كاري، به تظاهر و فريب

اگر چيز با ارزشي وجود دارد . كند ي غمگين شواليه در شعور خودآگاه نويسنده زندگي مي حماسه
ه هرگز نبايد قلم در جهت تشويق كه هماره قلم نويسنده بايد سرشار از آن باشد، اين است ك

هاي تنهايي نويسنده با  گويي قدرت بچرخد حتا در شكل نوشتار اوليه و پنهان يا پرت و پال
خاطر اين كه هنرمند شاهد رفتارهاي با ارزش است نبايد  بديهي است كه به. خويشتن خويش

شورش، انكار . خود استاين احساس بر او قالب شود كه مبرا از هر نوع شك و ترديد در رفتار 
. ماند، در بخش زبان قدرت ها باقي مي دقت در بخشي از محدوديت هاي نويسنده به و دشنام

اما بقيه چه؟  .هاي معدودي شايد بتوانند از اين محدوده فرار كنند ها يا جمله واژه
ي است، گويي و شوخ طبع اي جذاب و با فاصله از زمان، بذله اي طوالني، مسامحه نوشته پوست

خوبي  ها در نااميدي و يأس، فرهيختگي نيست، اما نااميدي كساني كه به اما گاهي وقت
هاي  جا ناآرامي طبعي، ساحلي است كه در آن گويي و شوخ شناسند، بذله هاي خود را مي نقص

  . ها را رها كرده است عدالتي، آن حاصل از بي
نويسندگان جهان بر اين باور نيستند كه  پس چرا نوشتار؟ حاال ديگر خيلي وقت است كه بيشتر

هايي  هايشان نمونه ها در كار اين هستند كه با قصه و داستان آن. توانند جهان را تغيير دهند مي
تواند ساده و روان  گونه مي خوانندگان نشان دهند كه زندگي چه از زندگي را ارايه كنند تا به

اند كه براي نظرهاي خود شاهدي در  تر مايل يشها ب آن. باشد اگر آن را سهل و آسان بگيريم
نويسنده مايل . ها نگاه كنيد به درختي ديگر در جنگل تناقض. الب اثر هنري داشته باشندق

ها چيزي  است كه شاهدي بر مدعاي خويش بياورد وقتي كه او در حقيقت و در بيشتر وقت
 .بيشتر از يك تماشاچي نيست

 La Divina كمدي الهيدانته در  :شوند كه خود شاهد ميهنوز هم هستند هنرمنداني     
Commedia  توفان، شكسپير در The Tempest ي جذابي  ، و امه سزر در نمايشنامه

ي باروتي را ميان پاهاي خود نهاده و  بشكه "كاليبان"، كه در آن Une Tempêteبه نام 
البته كه . درك واصل كند كند كه خود و رئيس نامهربانش را به تهديد به انفجار آن مي

 Osها در  شاهدهايي هم هستند كه قابل شكوه و شكايت نيستند، مثل اكليد داكون
Sertões ويي زشت جهان را در فيلم هاي چارلي چاپلين مشاهده مي  ما چهره. ، يا پيريمو ل
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اثر كالت، تصويرهاي فانتزي از   La Naissance du jourكنيم، نقص جهان را در 
، اثر جويس ايرلندي، پرتو  Finnegans Wake بيداريِ فنيگانخلق شده در جهان 

 The Snow پلنگ برفيانگيز جهان در اثر پيتر ماتيسن به نام  زيبا، برجسته و وسوسه
Leopard يا در اثر آلدو لئوپولد به نام ،A Sand  County Almanac.  كاري و  سياه

 First Snow اولين برف ويليام فاكنر يا ،Sanctuary گاه عبادترذالت جهان را در 
ي  ي كودكانه ي نازك و شكننده گر گونه ي لئو شي شاهد هستيم و سرانجام مشاهده نوشته

  .هستيم The Snake مارجهان در اثر داگرمن به نام 
رغم وجود ذاتيِ  عنوان نويسنده كسي است كه ناظر بر جهان است به ترين شاهد به به    

تواند شهادت چيزي را  تناقض اين موضوع در اين است كه نويسنده نمي. واستهخويش يا ناخ
ناگواري، ناخشنودي و حتا . كه ديده است نقض كند، يا حتا چيزي را كه خود خلق كرده است

تواند در ادعانامه يا كيفرخواست حضور داشته  نااميدي نويسنده ناشي از اين است كه او نمي
ها و دردهاي سربازان ناپلئون  خواسته است كه اين مدعا را در مصيبت تولستوي شايد مي .باشد

در هر حال چيزي در حركت جهان عوض نشده  .ها به ما نشان دهد در مقابل كيفر دادن روس
كلبه ي ، Uncle Tom's Cabin، وبيكر استو در Ourikaكلير دو دوراس در  .است

هاي اسير و دربندي بوده است كه با تالش  نها در مورد انسا اما شهادت آن .نوشتند عمو توم
مردماني كه با مقاومت خويش در برزيل، . مسير زندگي و سرنوشت خويش را عوض كردند

دند و تغييري اساسي زگوئياناي فرانسه و اولين جمهوري سياه در هائيتي سرنوشت خود را رقم 
 .وجود آوردند در آن به

شهادت خارج از : ارد قبل از هر كاري انجام دهدكنش، چيزي است كه نويسنده دوست د    
خواست . عمل بيش از تحمل شاهد بودن براي نويسنده اهميت دارد. حضور سرشتين خويش

ها، خالقيت و آرزوهاي  نويسنده اين است كه نوشتن، تخيل و تصوير طوري عمل كنند كه واژه
ي مردم  خواهد كه انديشه نويسنده مي. هاي جهان مؤثر واقع شوند او بتوانند در رابطه با واقعيت

نويسنده خواهان تغيير منش در قلب و . را تحت تأثير قرار دهد و در صورت امكان تغيير دهد
و هنوز هم در . تر جهاني به نويسنده در راه تدارك راهي است براي دستيابي به .مغز مردم است
ها  كند كه اين گوشش زمزمه مياي كه اين همه آرزو را در سر دارد، صدايي در  همان لحظه

واقع مؤثر هستند كه در جهت بهبود جامعه پيچ و تاب الزم را  واژه هايي به. امكان پذير نيستند
واقع كدام آرزوي  به. داشته باشد چرا كه رويا و آرزو فقط تصورهاي يحتمل ناممكن هستند

يسنده است كه بايد راه حلي تر شدن جامعه عملي است؟ آيا در حقيقت، اين نو نويسنده براي به
واقع ناجي جهان خواهد  براي بهبود جامعه بيابد؟ اگر اين نقش را به نويسنده بدهيم، آيا او به

گونه كنشي  تواند از وقوع زلزله جلوگيري كند؟ پرسش اين است كه به واقع چه بود؟ آيا او مي
گونه همه چيز را به ياد  ست كه چهداند اين ا چه او مي ي آن نويسنده بايد داشته باشد وقتي همه

 داشته باشد؟
اين سرنوشتي . شود ي آن چيزي است كه در زندگي نصيب نويسنده مي تنهايي و انزوا همه    

. تر بگويم چون جفت در كنار نويسنده بوده است است كه هماره چون بختكي خوفناك يا به
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نهايت مهربان،  كودكي است بي پذير است، نگران است، نويسنده، چون كودكي حساس و آسيب
توانست بكند اما  كند، كسي است كه كمكي نمي توصيف مي "كولت"چون دختري كه  يا هم

تر  كرد، چشمان درشت و زيبايش از فرط اندوه درشت هاي والدينش را مشاهده مي هرگاه اشك
اند  محبت نويسندهتنهايي و انزوا، عطوفت و  .دردي شد با هزاران آرزوي سرشار از مهر و هم مي

. اند روح شادي و سرخوشي دست يافته و در مشاركت و همراهي با انزوا است كه نويسندگان به
يا به زباني ديگر و از جهتي . اي از غم و شادي است آميزه. اين نوعي تناقض در شادي است

يادي ديگر اين پيروزي ناواقعي است، دردي است خاموش و همگاني و شبيه است به شكار فر
گونه حيات را و درخت زهرآگين را  داند كه چه تر از هر كسي مي نويسنده به. در گلو خفه شده

خواسته كه براي  نويسنده مي. كند و اين تنها چيزي است كه درجهان ناتوان او رشد مي .بكارد
هست، هر ) مذكر(هست، جايي كه او ) مؤنث(جايي كه او : همه كس و همه جا سخن بگويد

ي  شود، در سايه العاده سپيدي از كاغذ سپيد مواجه مي ي فوق تنهايي در مكاني، با آينه انسان
يا نشستن در مقابل . تاباند ي تنهايي مي حباب چراغي كه با زحمت نور پنهان خود را بر آينه

ها  ي كليد هاي صفحه صداي انگشتاني كه بر دكمه ي روشن كامپيوتر و گوش دادن به صفحه
هاي اين جنگل  ي نويسندگان با پيچ و خم همه  .اين، پس جنگل نويسنده است. دزن ضريه مي

اي با صداي سگي  طور كه پرنده اگر اكنون، دوباره چيزي فرار كند، همان. خوبي آشنا هستند به
اين موضوع  – در طلوع آفتاب پرواز كرد، نويسنده با تعجب و حيرت ناظر بر اين رويداد است

  .رغم تنهايي من ي داد بهطور اتفاقي رو به
ادبيات . بديهي است كه اين آرزوي من نيست، منظورم سرمست بودن از منفي بافي است    

نوعي از هنر كهن نيست كه ) ام هاي زيادي از عمرم را سر بر بالينش نهاده چيري كه من سال(
ادبيات، . يدا كندويژه هنر سينما جانشيني پ طور منطقي با هنر صدا و تصوير به بايست به مي

هاي دشواري دارد، اما من امروز آن را از هر زماني  ها است، روش و گونه جهان پيچيدگي
   .ام، حتا بيش از دوران ويكتور هوگو يا بايرون تر كرده بخش حيات

  :دو دليل براي ضرورت حيات ادبيات وجود دارد
و ديگري، به دليل منطق . شده است پيش از هر چيز به اين دليل كه ادبيات از زبان ساخته    

ارجاع دارد به  "رمان"ي  در زبان فرانسوي واژه .شوند ها، كه نوشته مي حرف: و قدرت كالم
متني مننثور كه از آن براي اولين بار بعد از سده هاي ميانه براي بيان زبان گفتاري استفاده 

هم . كند سازي معنا پيدا مي بدعت ي تخيل و وسيله واژه در داستان كوتاه يا نوول، هم به. شد
ي قافيه از نوعي شعر خاص و در كل از زبان شاعران رخت  زمان با اين تعريف، در فرانسه، واژه

يادمان باشد . نويسان آفرينشگران هنري هستند ي نويسندگان، شاعران و قصه همه. بر بست
كار  ا زبان را بهه د، نه، آنان كه اين گفتار در اين معنا نيست كه هنرمندان آفرينشگر زبان

ترين كشف و خالقيت بشر در طول تاريخ  زبان مهم. گيرند تا زيبايي، ايده و تخيل بيافرينند مي
زبان پيش از همه چيز پا به جهان گذاشته و چيزي است كه مشاركت همگاني را  .بوده است

توانست وجود  ق نميبدون زبان، علم، تكنولوژي، قانون، هنر و حتا عش .سازد هم ممكن مي
كشف و خالقيت مؤثر واقع ، شود ها رابطه برقرار مي بدون كساني كه با آن .داشته باشد



   1388تابستان . 2 جنگ زمان    164

ها با  آن. اند در حد معيني، نويسندگان نگاهبانان زبان. شود، اما تضعيف زبان حتمي است مي
دگان نه تنها نويسن. دارند هايشان زبان را زنده نگه مي هايشان و رمان نوشتن شعرهايشان، قصه

نويسندگان زبان را ستايش  .اند كنندگان زبان نيستند كه برعكس، در خدمت زبان فقط مصرف
دهند،  كنند، زبان را اشاعه مي دهند و پالوده مي دارند، زبان را جال مي اش مي كنند و گرامي مي

ان موجب تالش نويسندگ. كند ها زندگي مي ها است و در آن چرا كه زبان بخشي از وجود آن
ها در مشاركت با  ي آن ي موردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي زمانه شود كه همه مي

  .هم، نوعي از زندگي كه در جايي خوب است و در جايي بد، رقم بخورد
مطرح شد، بحث ) تئوري راسيست(ي نژادپرستي  ي پيشين نظريه وقتي كه در آخرهاي سده    

در نوعي از هيرارشي پوچ، ارتباطي  .ها در ميان بود بين فرهنگ هاي عميق و اساسي تفاوت
ها نيز مطرح  هاي استعماري و برتري فرهنگ با ارزش آن هاي اقتصاديِ قدرت بين موفقيت

جا و  آلود اصراري است بر تمايل بازگشت به اين هايي، مثل بيماري تب چنين نظريه. شده بود
هاي معيني كه  چه گفتم، مليت چنان. عمار نو يا امپرياليسمجا، حاال و فردا، براي توجيح است آن

اند حق و حقوق و  شوند و جايي كه در ارتباط با زبان است، اگر نتوانسته عقب نگاه داشته مي
ها از نظر اقتصادي عقب نگاه  دست بياورند، دليل آن اين است كه آن امتيازهاي خود را به

ي  اما آيا همه. ها با كشورهاي صنعتي فاصله دارند هم سالاند و از نظر تكنولوژيكي  داشته شده
ي مردم دنيا، بدون در نظر  اند كه همه بالند، نفهميده هايي كه به برتري فرهنگي خود مي آن

دانند كه هر يك از اين  كنند؟ آيا نمي شان، از زبان استفاده مي گرفتن حد و حدود پيشرفت
اي هستند كه اين توانايي  يچيدگي، ساختار و روش بررسيها از نظر هويتي داراي منطق، پ زبان

 وره ها را رقم بزنند؟ تدهد كه جهان را توصيف كنند؟ يا حتا اس ها مي را به آن
كنم، كسي كه خالق است و در جهان  اكنون كه من از هستيِ چيزي نامعين دفاع مي    

چيزي كه  به. يات برگردماست، دوست دارم به دليل دوم ضرورت ادب "نويسنده"موسوم به 
 .ي انتشار حرفه شود به مربوط مي

مردم انگار فراموش . هاي گوناگوني در باب جهاني شدن مطرح است اين روزها مبحث    
با شروع دوران استعمارگري ) رنسانس(روشنگري ي جهاني شدن از زمان  اند كه پديده كرده

ها در  ارتباط. ي بدي نيست ود پديدهبديهي است كه جهاني شدن در ذات خ. آغاز شده است
بتواند از ها  آگاهيشايد جهاني شدن . ها روند رشد روزافزوني گرفته است جهان پزشكي و علم

داند كه اگر اينترنت در  چه كسي مي. جلوگيري كند المللي هاي بين ها و درگيري ستيزه جويي
تي او همان قدر پيش روي هاي فاشيس  دوران فاشيسم هيتلري وجود داشت، باز هم نظريه

توانست جلوگيري كند از  واقع اين تكنولوژي مي هاي شوم؟ شايد به كرد كه در آن سال مي
 .سوز كه به مرگ هزاران انسان منتهي شد جنگي خانمان

اين چيز خوبي است، اما . هاي نزديك و مؤثر كنيم و ارتباط ي اينترنت زندگي مي ما در زمانه    
انگيز، اگر در خدمت آموزش خواندن و نوشتن زبان نبود، چه ارزشي  اع حيرتاين كشف يا اختر

ي مردم جهان  براي همه "ال سي دي"ي نمايشي موسوم به  داشت؟ فراهم آوردن صفحه
آيا ما در فرايند خلق برگزيدگان يا نخبگان جديد  .شهر انگار كه ماجرايي است شبيه به آرمان
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هاي جديد را دارند و كساني كه  ها و ارتباط رسي به علم دستنيستيم كه بين كساني كه امكان 
هاي بزرگ از صحنه  هاي بزرگ، تمدن كنيم؟ ملت اند، خط كشي مي از اين موهبت محروم شده

هاي وااليي هستند كه  يقين، فرهنگ به. ي بزرگ را درنيافتند اند چون وقوع اين حادثه پاك شده
در . اند هايي كه در نفي اين واقعه تا امروز هم مقاومت كرده اند، فرهنگ ي اقليت امروزه در زمره
اما اين امر حياتي . ها باشيم ورهتهايي بايد سپاسگزار انتقال شفاهي دانش و اس چنين موقعيت

اين كه ما . ها را در پيشرفت جهان پذيرا باشيم زماني با ارزش است كه همكاري اين فرهنگ
يا نه، حتا ما هنوز به دوران واقعي گام نگذاشته باشيم، بايد اين حقيقت را دوست داشته باشيم 

توسعه و دستيابي به برابري و احترام به . كنيم ها زندگي نمي ورهتبپذيريم كه ديگر در دوران اس
  .ي نوشتن برخوردار شوندامتيازهاذير نيست مگر اين كه كودكان ما از پ ديگران امكان

ي مردان و زناني  اي شده است براي همه يي، ادبيات راه و چارهو حاال، در ايام استعمارزدا    
اند، اعالم كنند كه حق بيان دارند، و  زيند و خواهان بيان هويت خويش زمان با ما مي كه هم

ها، بدون نام و هويت  بدون صداي آن. بخواهند كه صدايشان در عين تنوع زبان شنيده شود
 .كه سرشار است از سكوتكنيم  ها، ما در جهاني زندگي مي آن

اما قبل از هر چيز مسئوليت خوانندگان  .ي ما ست در سطح جهاني، فرهنگ مربوط به همه    
عدالتي نيست كه يك هندي در شمال كانادا  بياين واقع آيا  به. است يا به زبان ديگر ناشران

بله، اين توهمي  اگر بخواهد صدايش شنيده شود، بايد به زبان فرانسوي يا انگليسي بنويسد؟
بيش نيست كه توقع داشته باشيم زبان مردم بومي آفريقا در موريتاني يا وست اينديا به همان 

ها استفاده  المللي از آن هاي بين آساني شنيده و فهميده شود كه چند زبان رسمي دنيا كه رسانه
جديدي در حال روي ها شنيده شود، انگار كه چيز  اما اگر از طريق ترجمه، صداي آن. كنند مي

طور كه گفتم، فرهنگ متعلق به  همان. بيني دادن است، و همين دليلي است براي خوش
ي فردهاي بشر  اما براي اين كه حقيقت تحقق يابد، همه. ي فردهاي بشر ي ما ست، همه همه

قدر هم كهنه  كتاب، هر چه .طور مساوي داشته باشند رسي به فرهنگ را به بايد فرصت دست
رسي به آن آسان و  دست. اي است عملي كتاب وسيله. اي است عالي براي آگاهي د، وسيلهباش

كند و در هر موقعيت آب  كتاب هيچ نوع مهارت خاصي را طلب نمي  .در نهايت اقتصادي است
مند باشم به ناشر  جايي كه من عالقه –تنها دشواري كتاب . و هوايي قابل نگهداري است

رسي و فراهم كردن  ن است كه در تعداد زيادي از كشورها هنوز دستاي –خاصي ارجاع دهم 
كند با بخش  ي شعر يا يك رمان برابري مي در موريتي قيمت يك مجموعه. كتاب دشوار است
هاي درياي  در آفريقا، آسياي جنوب شرقي، مكزيك يا جزيره. ي يك خانواده بزرگي از بودجه

چنان اين  نيافتني باقي مانده است و هم و دست ي شيي لوكس جنوب، كتاب هنوز به مثابه
هايي  گذاريِ صندوق ذخيره رفته، بنيان همكاري با ناشران كشورهاي پيش. موقعيت ادامه دارد

هاي سيار، و پيش از همه، توجه  براي خريد و قرض دادن كتاب مجاني يا تأسيس كتابخانه
كه در عمل اكثريت هم هستند  –اقليت  اصطالح هاي به ها و كار بر روي زبان خواسته ويژه به

ي خود؛ براي خودآگاهي، براي كشف ديگران و براي  العاده ي كار فوق ادبيات را در ادامه –
  .كند مندتر مي هاي گوناگون توان شنيدن كنسرت فردهاي بشر در شكل و فرم
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. خن بگويمتر در مورد جنگل با شما س مند هستم كه چند كلمه بيش كنم عالقه فكر مي    
. ي كوتاه استيگ داگر من پژواك دروني من است، وجود ندارد ترديدي براي اين دليل كه جمله

در  .خواهم كه آن را بخوانم و بازخواني كنم تا خودم را با آن پر كنم به همين خاطر هم من مي
دي علت چنين تضا. زمان هم نااميدي و يأس آمده هم موفقيت و كاميابي ها هم اين كلمه

. مان در پي آن هستيم يابيم كه همه اي از حقيقت را مي خاطر اين شوربختي است كه ما ذره به
ترساند و هم برايم  هم زمان هم مرا مي. عنوان كودك، مدام در خيال چنين جنگلي بودم به

و  "تام تامب"كنم كه  تصور مي –. اش انگيخت كه بخواهم جذاب بود و هم مرا برمي
ها بودند بايد اين  ي خطرها و عجيب ي همه كه در عمق جنگل در محاصرهوقتي  "هانسل"

توانيد در انبوه  شما مي. اي جنگل، جهاني است بدون هيچ نشانه. وضعيت را احساس كرده باشند
بديهي است كه اين موضوع . درختان و تاريكي ناشي از پوشش سنگين درختان، گم شويد

چه تا به امروز هر تپه يا هر ماهوري منتهي  چنان .شود مصداق كوير يا اقيانوس هم مي
. رسد كه موجي ديگر باشد منشأ هويتي خويش مي هر موجي به. شود هويتي از تپه ديگري مي به

تواند باشد، پس از  دقت توضيح دهم كه ادبيات چه مي خواستم به يادم هست اولين باري كه مي
، اثر جك لندن، جايي كه يكي از آواي وحشدر  –خواندن كتابي از جك لندن بود، 

ها در برف گُم شده بود، احساس كرد سرما سراسر وجودش را فراگرفته و در  شخصيت
او به دستانش نگاه كرد، . كه راه را بر او بسته بودند  هايي است وار گرگ ي دايره محاصره

. تكان دهد تالش كرد كه انگشتانش را يكي پس از ديگري .زده بودند و يخ لختدستاني كه 
اين رويداد خود آگاهي . در اين كشف وشهود چيزي براي من جادويي بود، مثل رفتار كودكان

  .نام گرفته است
چيزي كه . ترين احساس دوران جواني خود هستم در اين جنگل من مديون يكي از بزرگ    

ي  دره"با نام اي شناخته شده از آمريكاي مركزي  در منطقه. گردد به حدود سي سال پيش برمي
جا تا  هاي آن كنم كه وضعيت فكر مي(، چرا كه اين منطقه جايي است كه در آن روزها "داريِن

تيرا دل "ي  تا قله "آالسكا"آمريكا از  راه پان اي بود بين بزرگ فاصله) كنون تغيير نكرده باشد
هاي انبوه  لهاي پاناما هم هست، فشردگي درختان جنگ در اين منطقه كه نزديكي. "فوئگو
جنگلي كه . زد همه است و مقصد خيلي از ماجراجويان جهان به نام مسافران جنگل زبان

امبرا "كنند، به دو بخش تقسيم شده است؛  جمعيت انبوهي از مردم بومي زندگي مي
(Embera) "  وونانس"و (Wounaans)" كه هر دو متعلق به گروه زبان "Ge-
Pano-Carib جا بودم و به شدت  البته من بر حسب اتفاق آن .باشندمي  "جي پانو كاريب

تحت تأثير مردم اين منطقه قرار گرفته بودم، طوري كه در سفرهاي متعددي و در مجموع سه 
در اثناي سفرهايم من هيچ كاري غير از حيرت كردن نداشتم . سال در آن منطقه اقامت داشتم

، چرا كه زماني بود كه من از زندگي )متفاوت بودتمامي  حيرتي كه از اين خانه تا خانه بعدي به(
آموختن زندگي با ضرباهنگي ثابت براي مردم بومي عمق . زدم كردن در روستا سر باز مي

شناختم  چه كه من تجربه كرده بودم و مي تمامي با آن هاي انبوه آمريكاي مركزي به جنگل
من  .طور خاصي نامهربان بود هاي واقعي، اين جنگل هم به ي جنگل مثل همه. متفاوت بود
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اي از معناي دگرگوني از زندگي و حيات  ي خطرها را تهيه كرده بودم و سياهه اي از همه سياهه
در برخورد با من صبور و   "امبرا"طوركلي مردم  بايد بگويم كه به. اي ناآشنا را هم در منطقه

كنم كه تا  دند و من فكر ميهاي من سرخوش بو ها از ناآشنايي و ناشيگري آن. شكيبا بودند
ها را در برابر آگاهي سرشاري  حدود معيني موفق شدم كه پاسخ آن همه محبت و شكيبايي آن

در واقع . ي بزرگي ننوشتم نامه ام بدهم من پيمان كننده كه با من تقسيم كردند با كردار سرگرم
تان را  ود و گرما جوهر قلمآلي نيست، چرا كه رطوبت كاغذهاي شما را ناب جنگل انبوه جاي ايده

من با اين يقين وارد . ي نوشتن است دوام چنداني ندارد هيچ چيزي كه الزمه. كند خشك مي
اي خواهد داشت و من هماره خواهم توانست به آن رجعت  جا شدم كه نوشتن جايگاه ويژه آن

و مهمي را براي هاي نزديك  دفاع، انگار كه پنجره .هاي حياتي خودم را حل كنم كنم و مسئله
  .كردم فرار از توفان چهار ميخ مي

كار گرفته  ي سرخپوستان آمريكا به وسيله هايي را آموختم كه به يك بار سيستم بدوي ارتباط    
من . ها به آنارشي طبيعي ها براي مسئوالن و عالقه و ميل آن شد، مثل انقالب بنيادين آن مي

عالوه بر  .يدم و هيچ نقشي در بازي جنگل نداشتي شخصي د ي تجربه مثابه آن هنر را به
ي مصرفي  چيزي كه ما در جامعه. جا هيچ چيزي نداشتند كه شبيه هم باشد اين، مردم بومي آن

اشان را  به جاي شكار و نقاشي روي ديوار، زنان و مردان بدن .گوييم خودمان، به آن هنر مي
به اين . لق چيزي بود كه از دست داده بودخ طور عموم هر كس مجبور به كردند و به نقاشي مي

وقتي كه در جهان  .اش دست بيابم هاي اين ديار و مردم ورهتجهان اس روش من توانستم به
امان كه نوشتن و انتشار كتاب باب روز است،  زنيم، آن هم در جهان اكنوني وره گام ميتاس

كه هم از نظر زماني و هم از ود ش رسد كه انگار نوشته معطوف به چيزي مي نظر مي چنان به
اما . شدت باور داشتم اين فاصله را من هم به. اي خيلي دور از ما قرار دارد نظر مكاني در فاصله

ها سر و كار  طور مرتب همه شب با آن ها برايم نزديك بودند و به ورهتي اس جا همه اكنون در آن
را در قلب سه سنگ به شكل هرم  هايشان هاي هيزم، جايي كه مردم خانه كنار شعله. داشتم

مردان و  –گويان هم شنيدني  ها ديدني است، صداي قصه ها و خفاش مي ساختند، رقص پشه
 .زنان بايد در تكامل داستان سهيم باشند و گريزي هم در اين كار براي هيچ كس نيست

ها و  رد واقعيتبافتند كه انگار در مو هاي بومي را طوري به هم مي اي، روايت هاي افسانه قصه
ي خود را با صداي بلند و  بايست قصه گويي مي هر قصه .كنند هاي روزانه صحبت مي حقيقت

بايست شادي، غم، شهوت و  هاي صورت، سينه و دست او مي به صورت آواز اجرا كند؛ حركت
دادند شايد بخشي از يك رمان  ها انجام مي چه آن آن .هاي قصه را نشان دهد عشق شخصيت

گو، مهارتش  عنوان قصه كه به "الويرا"ها زني آمد به نام  اما شبي از شب. ورهتو نه اسبود 
ها سرش را تنهايي بر بالين  او عاشق افسانه بود و شب. ي مردم جنگل امبيرا بود زد همه زبان
در بين مردم شايع شده كه او ( . اي اش نبود و الجرم بچه گذاشت چون كه مردي در زندگي مي

بايست از  او مي). ام اي هم بر اين باور نبوده من اما حتا براي لحظه. ه و فاحشه استميخوار
كرد كه در عوض به او يك بطري شراب، يك  رفت و آوازخواني مي اي ديگر مي خانه اي به خانه

هاي او غير از  معناي قصه بديهي است كه من به .وعده غذا يا گاهي هم چند سكه به او بدهند
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هاي  زبان امبيرايي نوعي از زبان ادبي است كه با پيچيدگي –. ه دسترسي نداشتمطريق ترجم
زودي دريافتم كه او هنرمند بزرگي  به –ي مردم  زبان روزانه زند به بيهوده، فاصله دارد و تن مي

كيفيت و خش خاص صدايش، حركت دستانش كه به سينه كوفته . ترين فرم خود است در به
اش كه از سكه ساخته شده بود، در  اي سنگين بند نقره ه طرف گردنشد، دستاني كه ب مي

اش را و  اي كه چهره شده و در مالكيت خود درآورده مهارحركت بودند و پيش از هر چيز هواي 
كرد، او را هنرمند گمنامي كرده بود كه در ذهن مردم ساده دل  اش را روشن مي سرانه نگاه خيره

توانست  پردازي ريتميك وجود داشت كه مي نر او مقداري از خيالدر ه. فاحشه و ميخواره است
طور  به. اش بودند مسخر كند ي آوازخواني ي كساني را كه حاضر در جلسه با قدرت كامل همه

هاي او مشخص نبود و او هر بار چيزي جديد؛ اولين سيگار  ورهتساده، چهارچوب افسانه و اس
ايي در مورد خدا و انسان از دوران خيلي خيلي دور، ه كشف شده، اولين دوقلوي بدوي و قصه

اش،  ماجراي سرگرداني. كرد اش نيز بودند، اضافه مي ي خود كه گاهي ماجراي زندگي به قصه
هاي پنهان، تلخي حسادت، ترسش از پير  هايش، شادي فراوان عشق ها و غم عشقش، شادي

رد و با حرارت خاص براي ك هاي روزانه مي راحتي بخشي از قصه شدن و مردن را به
او شاعري بود در حال سرودن، هنرمندي بود كه نمايش سنتي و . كرد شنوندگانش حكايت مي

ي  او همه. همه با هم و در يك زمان .هاي معاصر را ترين رمان كرد و بيش كهني را بازي مي
ان آواي هاي عمق جنگل، در مي او در تاريكي. هر چه گفتم بود با حرارت آتش، با خشونت

ها، چيزي محرك و تأثيرگذار كه نامي جز  ها و پرواز خفاش ها و وزق خواناني از حشره هم
انگار كه با آوازش قدرت حقيقت طبيعت را حمل . توان نهاد، كشف شد زيبايي بر آن نمي

  اين كه مكاني دور افتاده و منزوي در جنگل به دوري: يقين تناقضي بزرگ بود كرد و اين به مي
ترين  ترين و بيش توان آن را تصور و تخيل كرد، جايي بود كه هنر قوي فقط در ادبيات مي كه

  .بيان حقيقي و واقعي خودش را يافته بود
و نه هيچ يك  "الويرا"سپس منطقه را ترك كردم و از همان زمان تا كنون ديگر هرگز نه     

جا را با هزاران دلتنگي و نوستالوژي  اما من آن .گويان زبردست جنگل داريِن را نديدم از قصه
و ها  شدن جمعوقتي كه آن با  ابا اين يقين ترك كرده بودم كه ادبيات حيات جاودان دارد حت

. تغيير واژه نباشد وقتي كه نويسنده قادر به اافتد يا حت هاي نامربوط از راه خود دور مي گفتمان
تواند  دهد، با آگاهي مي را افزايش ميگاهي با عظمت و پرقدرت، طوري كه آگاهي مخاطبان 

ها بدهد و حس هماهنگي با طبيعت را  را به آن هايي حيات دوباره، شادي و رفرم واصالح
افتند؛ تخيل و  چيزهايي نو و خيلي كهن در ادبيات در يك زمان اتفاق مي. مخاطبان برگرداند به

همين چيزها  .اودانگي مثل درياجادو مثل باد، قدرت ماوراطبيعه مثل تاريكي و ناروشني و ج
. يايي امانوئل سويدنبورگودرخشند يا در ساختار ر الدين رومي مي هستند كه در اشعار جالل

هاي متن  احساسي كه براي زيبايي. كند فرم درخشان ادبيات احساس خواندن را دوچندان مي
نوزدهم در برابر  ي ي سده در ميانه "چيف استيلت" مثل سخناني كه. زندگي بشر وجود دارد

ها بايد با هم برادر  ي اين حرف بعداز همه": هنگام خداحافظي بيان كرد جمهور آمريكا به يسير
  ."... باشيم
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يا جادوي سكوت، تنها در   چيزهاي ساده و حقيقي مثل جذابيت، حتا يك نام، رقصي زيبا    
و البته و بالفاصله بعداز آن زبان ريشخند و تمسخر، زبان معترضه . كنند زبان هستي پيدا مي

  .زبان سعادت
خاطر براي  .كنم كه من با احترام تمام از او ياد مي "الويرا"اين جايزه براي او است، براي     
ي نويسندگاني كه  او و همهخاطر براي . كنم ي ادبيات نوبل را به او تقديم مي كه جايزهاست او 
سوينكا، : ي آفريقا اين جايزه را به همه .ام زندگي كرده خاطر او يا گاهي عليه او در كنارشان به

 The گريه براي سرزمينبه كتاب . كنم چينوا، آچِبه، احمدو كوروما، مونگو بتي تقديم مي
cry to country"  چاكاي آلن پاتون، به  نوشته Chaca "ي  ، اثر توماس موفولو، به نويسنده

 خائن، كسي كه از جمله كتاب Malcolm de Chazalبزرگ موريتاني، مالكولم دي چازِل 
Judas"  زبان اهل موريتاني، آبهيمانيو اونوت به خاطر كتاب  نويس هندي رمان به. را نوشت

ي  رودخانهاش  سبب رمان حماسي ي اردوزبان كوراتولين حيدر به ، به نويسندهخون گرامي
شعرهاي ديوي گورودي، كسي ، به آوازهاي مالويا، به دانيل وارو براي اثر جاودانش آتش

خاطر آوازهاي براي دانيل وارو به . ها، تا زندان را نوشت ي فرم كه قدرت استعمار را در همه
 اهاي استعماري در ستيز بود حت ، براي شعرهاي ديوي ژورودي، كسي كه با قدرتمالويايش

 El llano en هاي كوتاهش در كتاب در راه زندان، به خوان رولفو و پِدرو پارامو و قصه

llamas  و تصويرهاي ساده اما تراژيكش كه در روستاهاي مكزيك گرفته است، به تان ريد
. گوي جنبش مقاومت مكزيك بود ، به جين مير كسي كه سخنمقاومت مكزيكبراي كتاب 

ي  به جان نيكولز كسي كه در باره ،Pueblo en viloي كتاب  به لويس گونزالز نويسنده
من در  ي به هنري روت همسايه. نوشت The Milagro Beanfield War سرزمين تلخ

، به جين بخوانش خوابي كتاب  خيابان نيويورك و هم چنين خيابان مكزيك نو، نويسنده
، به ويل Morts sans sépultureي  نامه اش در نمايش هاي دروني پائول سارتر براي اشك

درگذشت، به جي دي  1914سال ي مارن در  فرد اون، شاعري كه در ساحل رودخانه
سالينجركه موفق شد ما را در نقش جواني چهارده ساله به نام هولدن كاولفيلد بنشاند، به 

و  براي سرخپوستان سيروكسها در آمريكا؛ شرمن آلكسيس  نويسندگان اولين مليت
، به ريتا مستوكوشو شاعري از كبك كه صدايش را از ها ناماسكات مومادي براي كتاب 

وام گرفته است، به خوزه ماريا آرگوداس، اكتاويو پاز، ميگوئل آنجل  هها ب ها و حيوان درخت
هاي كواالتا و چينگوئتي براي تخيل وااليشان، به آلفونس  آستورياس، به شاعرهاي اقيانوس

 for Quel petit vélo àآلياس و ريموند كويين، به جورجس پيريك براي اثر درخشانش 
guidon chromé au fond de la cour?   به نويسندگان وست اينديايي ادوارد گليسانت و ،

 Le Dernier خاطر رنه ديپيستره اهل هائيتي، به آندره شوارتز بارت بهپاتريك چامويسيو، به 

des justesپشت را زير  ، به شاعر مكزيكي هومرو آريجيس كه به ما اجازه داد تا زندگي الك
ها  نيم و هم چنين كسي كه طفيان رودخانه را همراه با پرواز پروانهاش تجربه ك الك هميشگي

به ونوس كوري قاتا كسي كه در . اش به مردم هشدار داد هاي روستاي محل زندگي در خيابان
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زند، به ريمبود، به اميل  ي ما، معشوق ناپيدا حرف مي عنوان تراژدي زمانه ي لبنان به باره
   .كنم تقديم مي،  اش زندگي اي كتابنليگان، به ريجين دوچارمه بر

، در عمق "توئيرا"ي كودكان ناآشنايي است كه روزي در كنار رود  ي من سزاور همه جايزه
هنگام، كف زمين سرد و نمور فروشگاهي، زير سوسوي  شب. ديدارشان كردم "داريين"جنگل 

اغذ بدون نويسد، روي ك سوزي نشسته و ضمن خواندن كتابي چيزهايي هم مي چراغ پي
ها يا  ناراحتي نويسد، بدون توجه به مي. نويسد ترين توجه به دور و برش خم شده و مي كم

هاي زندگي  نويسد و خشونت مي. هايي كه در سراسر زندگي بايد تجربه كند سروصدا يا ناكامي
ين كودكي كه چهار زانو روي كف زم. گيرد كند، ناديده مي اي او را دنبال مي كه مثل سايهرا 

خواند، آن هم در پناه  خواند و مي سرد و نمور فروشگاهي در قلب جنگل نشسته و به تنهايي مي
او مشابه كودك . كند بر حسب اتفاق نيست جا مي سوز، باور كنيد كاري كه آن سوسوي چراغ پي

گويم كه  دقت كودكي را مي به .ديگري است كه در ابتداي همين مطلب برايتان تعريفش كردم
بندي  ي جيره رد با مداد قرمز نجاري پشت دفترچهك هاي سياه جنگ كوشش مي از سالبعد 

اي كه از آن  آورد، وظيفه يادمان مي ي حياتي از تاريخ بشري را به اين كودك دو وظيفه. بنويسد
ريختيم؛ غم جاودانگي گرسنگي و  بايست برايشان اشك مي هايي كه مي ايم، غم فاصله گرفته
  .ده شمرده شدن ادبياتنابودي و نادي

هاي استيگ داگرمن در مورد تضاد و تناقض بنيادينِ  ها، بيان ي اين بدبيني خاطر همه به    
تواند با كساني كه درد گرسنگي  نويسنده، ناكافي است و رضايت بخش نيست، چرا كه او نمي

بايد با    -دانش  هم براي غذا و هم براي آگاهي و – .خرند، رابطه برقرار كند جان مي را به
ادبيات  .كند كاري كه استيگ داگرمن نمي. ها را لمس كرد هاي جاري برخورد كرد و آن حقيقت

. شان ممكن نيست اي دروني كه جدايي ديگرند، در رابطه و تالش عليه گرسنگي در پيوند با يك
واقع ما را  اند، در حضور هر دو الزم و ملزوم هم. شود كس بدون حضور ديگران موفق نمي هيچ

ي سوم كه تازه شروع شده است، هيچ  ي اول هزاره بنابراين؛ در دهه. كند كنش مي تشويق به
زبان، مذهب يا جنسيت نبايد در گرسنگي رها  مان، بدون توجه به ي مشترك كودكي در كره

اي كه سزاوار آن  هاي كودكانه شود يا گرسنگي او ناديده گرفته شود يا محروم شود از شادي
ي كهن  چه در فلسفه چنان. كند ي نژاد انساني را در خود حمل مي اين كودك آينده. است

 *."سرزمين پادشاهي متعلق به كودكان است"يوناني هم آمده، هراكليتوس معتقد است كه 
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  :ها نوشت جنگل تناقض پي
ل ادبيات انتخاب شد، روز نوب 2008ژان ماري گوستاولو كلزيو كه از سوي آكادمي نوبل به عنوان برنده سال  

  .جهان گشود فرانسه چشم به "نيس"در شهر  1940سيزدهم آوريل سال 
ي   التحصيلي از دانشكده وي پس از فارغ. از بريتانيا به فرانسه مهاجرت كردند 18خانواده ي  لو كلزيو در سده     

  .به آمريكا رفت و به آموزگاري پرداخت "نيس"ادبيات دانشگاه 
فرانسه را در  "رنودو"ادبي   ي سالگي نوشت و توانست جايزه 23در  گواهيزيو اولين رمان خود را با نام كل    

  .فرانسه نيز شد» گنكور»معتبر   دريافت كند و در همان سال براي اين كتاب نامزد جايزه 1963سال 
قاله و دو اثر ترجمه با موضوع كتاب شامل داستان كوتاه، رمان، م 30از آن زمان تا اكنون كلزيو حدود     

  .شناسي هند منتشر كرده است اسطوره
درصد از اهالي كتاب در اين كشور  13فراسه حاكي از آن بود كه   lireادبي   مجله 1994نظرسنجي سال     

  .دانند زبان مي ترين نويسنده ي معاصر فرانسوي كلزيو را بزرگ
كه او به  1975تا  1963عصر متفاوت تقسيم كرد؛ نخست از سال  توان به دو دوران نويسندگي وي را مي    

عنوان يك  پرداخت و از او به هاي تجربي مي طور كلي موضوع هايي چون زبان، جنون، نويسندگي و به موضوع
، سبك نويسندگي كلزيو دچار 70ي  پس از آن در آخرهاي دهه .شد چهره ي  آفرينشگر و سركش ياد مي

سالي و سفر، از دنياي تجربي  هايي چون دوران كودكي و بزرگ موضوع د و او با پرداختن بهتغييرهاي محسوس ش
از سوي  بيابانبا رمان  1980او در سال  .دست آورد المللي براي خود به فاصله گرفت و توانست مخاطبان بين

  .اعالم شد "پائول موراند"ي  ي جايزه آكادمي فرانسه اولين برنده
، اي روي زمين غريبه، زمين معشوقه، جنون مادي، سيل، تبتوان به  كلزيو مي  اخته شدهاز آثار شن    

 .اشاره كرد دادخواستو  ي سرگردان ستاره، سه شهر مقدس
  .فارسي منتشر شده است به اي روي زمين غريبهاز ژان ماري گوستاو كلزيو رمان     

 



  
  
  

 جُنگ زمان
هاي انگليسي، فرانسه، آلماني، اسپانيايي،  يي به زبانها نامه بر آن است كه در هر سال ويژه

رو از همكاراني كه در قلمرو فرهنگ و ادبيات  سوئدي، دانماركي و نروژي نيز منتشر كند، از اين
  .كند همكاري مي نويسند و فعال هستند، دعوت به ها مي اين زبان

  
  جنگ زمان  
  

  نويس اي نويسندگان فارسيه  نوشته كوشش و امكاني است براي ارزش گذاشتن به
  ها گوي ميان معرفت و و فراهم كردن موقعيتي براي شناخت و گفت

  
  
  جنگ زمان  
  

  ِ فرهنگ و ادبيات زمانه باشد، كوشد تا تجلي مي
  .گان زمان براي خوانندگان امروز و فردا يادگاري از فريخته

  
  جنگ زمان  

  
  .شود يقين با ياريِ شما پربارتر و پوياتر مي به

  
  جنگ زمانعرفيِ م

  ها ها، دانشگاه خانه ها، كتاب فروشي دوستان، همكاران، كتاب به
  شناسي، و نهادهاي ايران

  هاي فرهنگي و ادبيِ نويسندگان ايراني  گامي است ارزشمند در پويايي، تداومِ و شناخت توانايي
  



 
  

  كدام ساعت شني بهار را زاييد؟ 
  ني تر از تابستا كدام فصل پيرهني دارد گرم
  ام بودم؟  كه من عاشق دختر همسايه

  هايي ريخت از تن پاييز  همان سال چه گريه
  اي افتاد  و چه ارقام خسته

  ي غروب ساعت ديواري؟  از صفحه
  هاي همان ساعت  انگار زمستان بود كه عقربه

  لغزيدند تا كنار هم 
  افتادند درست در جاي خالي شش و نيم 

  ام  و حاال من پير شده
  ن كه دختر همسايه چنا هم

   .بي هيچ خاطره از شش و نيم
  بيژن نجدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقد و بررسي
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      كيوان مهجور: طرح



   

  شادمهدي استعدادي
  مفهوم سوكواري و فهم ماليخوليا

  
  اداي احترامي به مهدي اخوان ثالث

  
  

  گفتار پيش
هنر "شعارهايي چون  ي كنشگر و سخنگوي ايراني بادر روزگاري كه موجوديت انديشنده

متن شاعري اشاره  تر است به هاي سترون به ي جدلجا هب شود،نينديشيدن ايرانيان انكار مي
 .ش انديشيده استا خوان پسين هفتخوان زندگي بلكه فراتر از آن به ه باشيم كه نه فقط بهداشت

ين يدنبال آ هب) ييا خوان سوكوار( ضرورت پرداخت كه در خوان هشتميناو دورانديشانه به اين 
ين رسمي و تبليغاتي ييني كه متفاوت از آيآ. ي مرگ باشيمديگري در هنگام مواجهه با مسئله

ر يك نظام خودكامه وهم دولت ايدئولوژيكي كه براي رتق و فتق ام آن. است دولت ايدئولوژيك
  . كندجامعه تحميل مي وجود آمده و مصلحت روز آن را به هب) توتاليتر( 

، با دستگاه فكري و ابزارهاي يدي، البته توتاليتر دولت ديد كه حال حاضر ما را مي انگار
خواهد فقط در پي آن نيست كه هنجارهاي مطلوب خود را در مراسم مرگ ببيند، بلكه مي

هاي مجاز  نامي نامش از روي سياهه ي كننده زندگي نوزاد را روندي دلخواه بخشد و حتا تعيين
  .باشد

بناي آموزش و پرورش بعدي  مردان سنگ گذاري، دولت با شروع اين فرايند نامواقع  به
نظامي كه انسان را از آغاز بلوغ تا آخر خط زندگي زير نظر . گذارند فع نظام خود مي نوزاد را به

  . دارد مي مطلوب خود وا هاي و رسم ها دبااجراي بي چون و چراي   گرفته و وي را به
ي نظارت، كنترل، پيگرد و مجازات خطاكار را كه گردونه واه، براي آنخ منتها نظام تماميت
امروزه، آن . كندگونگي وداع شهروندان با عزيزان خود نيز دخالت مي هاز دست ندهد حتا در چ

مداحان، ( خاص هايخوري كه روزگاري در ايران فقط به فرد خور و عبارت مرده عنوان مرده
اي فرعي در روند شد و بنابراين پديدهداده مي) هاها و مسجد ادهز خوانان يا پرسنل امامروضه

هاي اصلي نظام سياسي گيري حاكميت مذهبي به يكي از مشخصه زندگي بود، پس از شكل
در . 1فكندا يمخود را بر زندگاني  پرستيِ مرگ ي نظامي كه در همه جا سايه. بدل شده است

كند و ل ترس آدمي از مردن استفاده ابزاري ميواقع حاكميت اسالمي از مرگ انسان نيز مث
  . سازد حيات خود مي ي اين ابزارها را در تحليل نهايي اهرم ادامه

  
  طرح مسئله

كه از لزوم بازانديشي در  استين سياست رسمي در كشور ا ه بر اساس ضرورت واكنش ب
جمه كنيم كه به يم آن را در گُفتماني به روز ترنك مييم و كوشش ويگ ميمفهوم عزاداري 

  . خدمت فرهنگ پويا و غير رسمي درآيد



   1388تابستان . 2 جنگ زمان    176

امكان  به اين خاطر است كهفرهنگ اسالمي  ي ضرورت شكسته شدن انحصارسيطره
خرده "جا نيز مثل جاهاي ديگر  در اين .دست آيد هديگر ب ي"ها خرده فرهنگ"حضور 
آن ور از منظ .را به صورت فرهنگ حقير يا فرومايه نبايستي در نظر گرفت "فرهنگ
هايي كه زير سقف تمدن  فرهنگ. هاي مختلف اجتماعي است بندي هاي متعلق به گروه فرهنگ

  . گذرانندو مدنيت كشور روزگار مي
خواه، مبتني بر اين نگره بود كه  استدالل ما، برخاسته از توافق همگاني اپوزيسيون آزادي

كند، كه اين سر لوحه تماعي دفاع نميهاي اج نظام بنيادگرايان اسالمي نه تنها از حقوق اقليت
كند مي هايي ونرعايت قان اساسي هر نظام دمكراتيكي است، بلكه آنان را مجبور به ي و وظيفه
ي انحصار چنين در رابطه با شكستن سيطره هم. اصطالح مطلوب اكثريت جامعه است كه به

هاي واژگان  ي را كه از معربشد، واژه عزادارمربوط مي "چرخش زباني"جا كه به  حاكم، تا آن
  .فارسي است به حاشيه رانديم تا جايي براي مفهوم سوكواري باز شود

گيريم تا از آن سرسام كار مي همعناي شكيبايي ب در اين مورد هم گفتيم كه سوكواري را به
ا ب اي گونه  به. رسم عزاداري رسمي نجات يابيم وابسته به بپاكنيِ آفريني و آشوب و هيجان

آرام ] تواند مي[ايم كه بال و پر داده] به اين سوكواري[ ،در زبان و به هنگام اندوهناكي مانرفتار 
رهبر يا پدرخوانده و مفتشانش سر و  هايدور از دستور همدني را ب ي آرام فرهنگ پويا و جامعه

   .دهدسامان مي
انساني ما ست در كنيم كه واكنش در اين نوشته بر مفهوم سوكواري و معنايش تامل مي

منتها . ايمزندگي را تقسيم كرده هاي ظهعزيزاني كه با آنان لح. رويي با وداع عزيزان در رو
 ي به نكتهتواند  ميزند، ي ما بيرون جايي كه از تحمل شكيبايي ناورزيده وداع با عزيزان، آن
  . بغرنجي بدل شود
هاي ذهني آمده شمارش آسيب پزشكي پورسينايي زير قانوني بغرنج، كه در اين نكته

جان مجروح و  ي انساني متوجه هاي است، موضوعي بوده كه هم پزشكي تن و روان و هم علم
   2.خود مشغول داشته است پريشان را به

هايي كرده  هاي پزشكي گذشته، روانكاوي نيز در مورد ماليخوليا پژوهش البته از تالش
ترين  معروف. شودخوانده مي "مالن خولي"ي يوناني خوليايي كه معادل معرب واژه مالي. است

 و ماليخوليا) اندوه(سوك ي بيستم ميالدي، مطلب فرويد با عنوانها، در سده اين پژوهش
چون بيماري را  ماليخوليا هم نوع خود همان نگرش پورسينايي به همطلبي كه ب. است) 1917(

   3.وده كه ماليخوليا به مانيا منجر نشوددنبال كرده و مثل انديشمند ايراني درپي اين هدف ب
جز بررسي تقابل سوكواري و ماليخوليا، ميان سوك و  هفرويد در مطلب يادشده ب

داند كه مرگ عزيز در آدمي درستي كنشي مي هزيرا اولي را ب. شودل مييسوكواري نيز تمايز قا
، يعني سوكواري، واكنش دومي در كه  در حالي. شوداندوهناكي منجر مي كند و بهايجاد مي

  . دنبال كاهش اندوهناكي هآدمي به مرگ است و در نتيجه ب
چون حالت و واكنش رواني به  البته ماليخوليا فقط بيماري مغزي تلقي نشده، بلكه هم

گير و اندوهناك هستند و هنر و ادبياتي خاص خود را توليد شود كه گوشهكساني اطالق مي
   4.كنندمي
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علت اين حالت و  )Astrologie( "اخترشناسي"بيني و با ستاره ي وسيله هب در قديم
شمردند كه دليل اندوهناك را نوزاداني ميهاي بي اند و انسانجو كرده و واكنش رواني را جست

  . اندهستي گذاشته ي پا به عرصه) ي ساتورن به فرنگيمعادل فارسي سياره(بر مدار كيوان 
بخشي از اين . گريز و اندوه زده بود دانستند كه مردمن كسي را ميبنابراين ماليخوليايي آ

كيوان را نحس اكبر  ي آمد كه اخترشناسي در دوران باستان سيارهگيري از باور زير بر مينتيجه
رسيد جا مي خبري حتا به آندر عهد باستاني اغراق بي. دانستمي) به معناي نامبارك و شوم(

ين ترتيب معلوم نبود كه چه ه اب. ناميدندگازگرفته هم مي شخص سگ كه آدم ماليخوليايي را
دم  ي در دور دست يا سگ فلك زده ي سياره: مرجعي باعث و باني اين حالت و واكنش است

  دست؟ 
 ي ترين اثري كه اين باورها و پندارها را در تاريخ بشري وارسيده، تراويدهكالسيك

در اين كتاب  5.است ساتورن و مالنكوليسل با نام اي پانوفسكي، كليبانسكي و زاكه قلم
روندي كه از . شويمچهار فصلي ما با معناهاي مختلف مفهوم ماليخوليا در روند تاريخ آشنا مي

  .رسدوسطا به دوران مدرن مي هاي سدهعهد عتيق آغاز و از طريق 
  

  متن كشمكش سوكواري و ماليخوليا
هاي نظري  آمد عادت روز داشته باشيم كه در بحث الفكه رفتاري خ خاطر آن هجا، ب در اين

كند، براي شناخت مفهوم سوكواري و نيز فهم ماليخوليايي كه ادبي توجه نمي هايثراديگر به 
هم با اين  آن. رويمناموفق سوكواري خوانده شود، به سراغ شعر و شاعري مي ي تواند نمونهمي

ايراني از توجه به شعر و شاعري در شكل كالسيك  ي تاكيد تكراري كه در تبارشناسي انديشه
 ي هاي تاريخي چندي ظرف انديشهزيرا كه شعر و سرايش در دوره. و مدرن آن گريزي نيست

اش را در شعر مدرن فارسي همين سازماندهي نظري و عملي سوكواري كه نمونه. ما بوده است
  .نشان خواهيم داد، مدركي براي انديشيدن است

چنين هم  صورت جهان پهناور، كه اين هجا شعر مدرن و شاعرانش را ب ال ما در اينح با اين
بلكه در چند شعر شاخص دقيق خواهيم شد كه از يك شاعر ويژه و  ،گيريمهست، در نظر نمي

از لزوم اداي احترامش ي حاضر همان شخصيت هنرمندي كه عنوان نوشته. برجسته است
  .لثيعني مهدي اخوان ثا: گويد مي

يا با آن تلخيص . "اميد.م"اي چون شدهاو شاعري است با تلخيص ادبي شناخته
) ث(اخوان و از) ا(مهدي، از) م(از خوان هشتم و آدمككه در شعر  "ماث"ي خودساخته

  .ثالث درست كرده است
، "سوم برادران سوشيانث"تر، بايستي به آن نام خود خواسته وي،  ها مهم از اين وانگهي

  .گشايداي مينامي كه براي نگرش ما دريچه. اشاره داد ي از اين اوستاخرهمو در 
در راه خواهيم . درك و دريافت ژرفش از جهان احترام به شاعر و پس بر پا شويم براي

ثالث در خواسته و ميل نام جديد بخشيدن ديد كه بخشي از درك و دريافت و كنشمندي اخوان
چون كه . دليل نيست گذاري خود خواسته و خودساخته بي ناماين . خود تبلور يافته است به

به ايران  اه عربهاي وي از فرهنگ رسمي بوده كه پس از ورود  اي مهم از رويگردانيجنبه
   6.سرهم بندي شده است
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گذاري در شعر و زندگاني اخوان ثالث بگويم كه در  در همين آغاز راه از نقش و اهميت نام
  . ضمني مهم استبرگيرنده چند اشاره 
گيري آگاهي  نقشي اساسي در شكل "گذاري نام" )پروژه(ي  برنامهدانيم كه از پيش مي

ما درست از زمان هستي يافتن آن شخصيت انساني زبان، با پيوست و اطالق نام . انسان دارد
  .كنيمي گفت و شنود ايجاد ارتباط مي، در زمينهها يو شي هاموجود به

. خود ديده است گذاري به شت اخوان ثالث بايد گفت كه وي سه نوع نامدر ارتباط با سرگذ
عبدالحسين (شناس دومي اهدايي و از استاد سخن. پدر و خانوادگي است گذاري از  نخستين نام

ثالث در  طوري كه اخوان نيست و همان "اميد .م "است كه چيزي جز تلخيص ادبي) نصرت
اگر چه از تخلص " :گفته) ، انتشارات مرواريد1367، چاپ هفتم، 193ص ( ارغنونكتاب 
   ".آمد، اما چون خواسته بود پذيرفتمبازي و اين قبيل اساليب قدمايي خوشم نمي مخلص

را كه راه به ايران ) يعني عنوان سوم برادران سوشيانث( گذاري واقع سومين نام هاما ب
 "نامي خود برگزيده"رفت و برد، بايستي بيش از آن دو نام ديگر جدي گپيشااسالمي مي

مهم ما در عرصه ) سوژه(گذاري كه محصول خودآگاهي يكي از فاعالن شناسايي نام. خواند
  .شعر و انديشه است

جان و  "فرايند فرديت يابي در مدرنيته"اين خودساختن و خودبرگزيدن نام، فقط به آن 
با تكميل پروژه مدرنيته سخن از آن در رابطه ) فيلسوف آلماني(دهد كه هابرماس پوشش نمي
  . دهدمدرن را تشكيل مي ي گيري جامعه ترين واحد شكل فرايندي كه مهم. رانده است
گشايي اسالمي  چنين آن را بايد اعالم موضع فرهنگي دانست كه در چالش جهان هم

ن بر وز( خواني چون بخشي از تاريخ گذاري هم اين نام. شوددار تمدن ايرانشهري مي جانب
ها،  يا بقول فرنگي( عصياني است دالورانه در برابر از خودباختگي. اخوان ثالث است) بيني جهان

و گسترش اسالم  ها از خودباختگي كه پس از يورش عرب. وطنان فرهنگي هم) آسيميالسيون
  .گير مردمان آگاه بوده است در ايران گريبان

، ها عربري و مقابله با يورش پيامددار داري از تمدن ايرانشه راه جانب ي منتها در ميانه
درك و دريافت اخوان ثالث از مفهوم سوشيانث، برداشتي ويژه و متفاوت از معناي رايج واژه و 

  . اش استسنت مربوطه
يري و برخاسته از فرهنگ پيشااسالمي تشخصيتي اسا) نامي براي نماد منجي( سوشيانث

در قالب (در يهوديت، مسيحيت و اسالم شيعه اي مشابه هايشخصيتي كه عنصر. ايران است
  . دارد) هايي چون مسيحا و مهدي نام

بر اين منوال بايد گفت كه نماد نجات، در معناي رايج و در روايت عمومي،  نقش 
كه سوشيانث شدن اخوان ثالث، يا سوشيانث  در حالي. كند ي جمع را بازي ميرهاسازنده

  . صي و يك نفره استخواندن خويش، ناظر بر رهاسازي شخ
دانايي و آگاهي ديگران  اي كه او بر بستر سوكواري دارد، بهگرچه تمرين و تامل شاعرانه

ثالث و  يعني مردمي كه همواره مخاطب اخوان - اي كه ديگرانآگاهي. تواند بدل شودمي
  . ندي خويش شوتوانند بهره گيرند و نجات دهندهاز آن مي -انداش بودهالمقصود ايده

كه  مگر اين. دهدكسي اميد نجات نمي جا بايد تاكيد كرد كه شاعر مورد نظر ما به در اين
درآيد و از  هاي زندگاني موفق به ترين آيينچون يكي از اصلي شخص، خودش از سوكواري هم

وطن "قول اخوان ثالث در  هيا ب خواهد او را در گذشته،دست ماليخوليايي نجات يابد كه مي
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ثالث  ماليخوليايي كه حتا در شكل عشق هم به پسند اخوان. حبس كند "برگي يا باغ بي مرده
  :آوردمي) 100ص  ، يادشده،ارغنون( فريادطوري كه در غزل  همان. آيدنمي

طرف كي بر بندم از اين عشق / داد از اين دل، من كجايي هستم و دلبر كجايي"
  "ماليخوليايي

. يعني م( ز رويگرداني اخوان ثالث از تلخيص ادبي خوداين سطرها بخشي ا ي نويسنده
تر است گفته شود اميد  داند كه وي موضع مخالفي با اشاعه اميد، يا بهن خاطر ميه ايرا ب) اميد

  : سرايدمي )14، يادشده ص  ارعنون( ما را بسچه در غزل  چنان. واهي، دارد
 ."د نباشد به هيچكس ما راامي» اميد«/  ي اختر من»آشنا«كه بود » آسمان«جز "

 "...در حياط كوچك پائيز و"سه كتاب در يك جلد ... (گويددر زندگي ميچنين  هم
  : هشدار داده كه )199، ص 1368انتشارات بزرگمهر، چاپ اول،

  گويندگرچه من هم اين حقيقت را پذيرايم كه مي"
 ".تر بود از بيهوده دل بستن حاصل گسستن، به ي اميد بيرشته

كتاب يادشده، !... (گويم نهباز مي/ گاهي انديشم كه شايد سنگ حق دارد" ي و يا در قطعه
  :سروده است ")233ص

 .".من شد و هست و شود بينم./ بينم، نه بدبينم من نه خوش" 
سرايشش  ي ي اخير به موضع وي نسبت به تبليغ اميد، كه از آغاز و پايانهسه اشاره - همين دو

ويل شعري همنوا أشده، كافي است سخن ما را به اين نكته برساند كه با آن ت وجين و برگرفته
معياري كه . سنجدثالث را با معيار اميد و تقابلش با ياس و نااميدي مي نشويم كه سخن اخوان

گذارد كه كند و جايي براي رنگ خاكستري نميسياه و سپيد را تداعي مي ي رويي ديرينه در رو
  .اي از ميزان روشني و تيرگي را در بر داردهاي گسترده طيف

شود اي گشوده نميثالث با رمز يا كليد گنجينه گمان دارم كه گاوصندوق سرايش اخوان
  .كه بر اساس تقابل اميد و ياس ساخته شده باشد

ياد محمد مختاري دارم، خوانش وي از شعر رغم احترامي كه براي سخن زنده هين خاطر ببه ا
روح ( او از همان عنوان مطلب. پسندمرا نمي انسان در شعر معاصرالث در اثر ث اخوان
  .كند مطلوب مي ث را مصادره بهثال حرف اخوان) پوش قبيله سيه

ثالث وام گرفته، مفهوم  ي اخواناز اين اوستامختاري كه عنوان مطلب خود را از شعر 
در اين . رسد مين بوي واپسگرايي به مشام گيرد كه از آكار مي هي متني برا در زمينه "قبيله"

آيد كه آن را در تقابل ضمني و وجود مي هنوع استفاده از مفهوم قبيله يك معناي تقليل يافته ب
  . اندازدوطني از رنگ و رو و از خاصيت مي ي جهاني شهرنشيني و ايدهناآشكار با پديده

ال و آرماني دلپذير نقش ن ايدهچو كه در نظر مختاري و همكيشان هم "وطني جهان"آن 
ثالث ندارد كه قبيله را در چارچوب تاريخي خودش  دارد، در واقع ربط مستقيمي با سخن اخوان

ال آرمان و ايده ي ي فريبندهجنبه ،در سخن مختاري ،ناگفته نگذاريم كه. كار برده است هب
اي وطني اشاره از مفهوم جهاني بيست گوشزد نشده و به سواستفاده كمينترن استاليني در سده

  .نرفته است
خواسته مختاري به ذهنيت شعري اخوان ثالث كه گويا مي ي بگذريم كه در كنايه

نگرشي مبتني . تاريخ هم نهفته است خطي به ، آن نگرش تك"گذشته و اكنون را آشتي دهد"
لي و بهبودي را سوي تعا ههمواره روندي ب روزهابر ماترياليسم مكانيكي و خشك كه در گذر 
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اي ناكارا، از چون پديده هميشه هم "گذشته" ي نگرش، موجوديتبنابراين شيوه. ديده است
  .ارزش تلقي شده است افتاده و بي شكل

طور  هدور از اين ايرادهاي مختاري در سنجش ذهنيت شاعر، سرايش اخوان ثالث ب هاما ب
خواسته بساط ا قرار داشته است و ميهاي كهني چون اوستمشخص در حال داد و ستد با متن

  . ديالوگي تاريخي را برپا كند
ي اميد در مقابل )الگو(سازي پارادايم مطلوب يادشده و عمده به ي سواي آن مصادره

شود، البته متن مختاري در جاهايي سرايش اخوان ثالث مي ي كننده دار نفي نااميدي، كه سنجي
-  كساني كه انگاري با شعر اخوان. را هدف گرفته است اشمخاطباني غير از خود شاعر و متن

  7.اندثالث به توجيه انفعال و عدم همراهي با جريان مطلوب مختاري و رفيقان بر آمده

  
  ثالث عليه برداشت گزينشي از شعر اخوان

ي آيد واژهزبان دمخور با شعر مي ذهن فارسي اي كه بهثالث، نخستين واژهدر پيامد شعر اخوان
خواني و كه از مجراي ترانه زمستان ي البته تكرار اين واژه و سروده. است "زمستان"

ثالث را باعث شده، راه را براي برداشت و  شناسي اخوان بساط همه  )دكلمه(بازگويي هنرمندانه
  . وي نيز باز كرده است شعرهايخواهي ب تفسير مبتني برگزينش دل

 جانبه از كار و ساز سرايش اخواند تصويري همهتوانشك نيست كه تفسير يادشده نمي
جايي  طور مثال در همان هب. دست دهد هرود، بشمار مي هبيني وي نيز ب ثالث، كه در ضمن جهان
 هايثالث اشاره داشتيم، شاهد سرايش اخوان به "اميد و نااميدي"دار  كه براي رد الگو و سنجي

استناد ما . شعرهاي شاخص وي نبودند ي زمرهي برگرفتيم كه در هايثرامان را از بحث
بخواهي از شعرهاي  هاي دل شناخت تفسير و گزينش ي شعرهايي بود كه بيرون از دامنه به

  . شاخص وي قرار داشتند
-ثالث مي اخوان هايثراگرداني از ماليخوليا در  بررسي روند سوكواري و روي اكنون كه به

وي فراتر  ي گانههاي سه بخواهي و تفسير شاخص لگزينش د ي نشينيم، دوباره از دامنه
 چه منوچهر آتشي، در يادبود وي، از سه دفتر شعر رويم از آنيعني فراتر مي. خواهيم رفت

   8.برده است ش نامهايثراچون اوج  هم از اين اوستاو  آخر شاهنامهو  زمستان
، از دفتر يمكاوثالث مي نسوكواري و ماليخوليا را در شعر اخوا ي كه رابطه همين خاطر به

از اين دفتري كه در پي  .زنيم شعري را مثال مي در حياط كوچك پائيز در زندان
 خوان هشتم و آدمكجا عبارت مورد نظر خود را  در شعر  آن .ه استانتشار يافت اوستا

  :خوانيم چنين مي
كه / انديشيدو مي/  .ي دام و دهان خوان هشتم بودطعمه/  پهلوان هفت خوان، اكنون"

چشم را بايد ببندد، تا نبيند / .شرمانه و پست ست اين تزوير بسكه بي/  نبايستي بگويد هيچ
  ."برانگيز ست اين تصويربسكه زشت و نفرت/  هيچ

تر از تزوير و تصوير در ثر در كليت شعر شاعر كه فراگيرؤم هايمنتها در رابطه با عنصر
به  زمستاني ديگران را بايد تائيد كرد كه شعر گفته پيش روي پهلوان شعر باال هستند، آن

. آيدثالث در مي بيني و نگرش اخوانساز براي جهان اي دورانجز شاخص بودن، از دل تجربه
خاص است و هم شاعر را  ي اي كه هم مواجهه با شكست سياسي و اجتماعي در دورهتجربه

  . دهددر مقابل كليت هماورد مرگ قرار مي
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ها را  فصل توان بازيگوشي شاعر در تغيير هنوز مي) ارغنون( ر نخستين دفتر اوگرچه د
 زمستاناما شعر . هايش نشست ها وخوشباشي پاي شنيدن آرزوها و توصيف عشق ديد و به

هم فصل افسردن كه در  آن. شود كه سال انگار فقط يك فصل داردچنان با صالبت ظاهر مي
  .بوده است "ته، سرها در گريبانهوا دلگير، درها بس"آن هميشه 
. را دارد با مكان سرايشي كه تهران خوانده شده است1334تاريخ دي  ،زمستانشعر 

 يگويي همگاني درآمده، از بحران رابطهصورت گزين هع، كه باهمان نخستين مصر شعر از
ي نيست كه منتها اين بحران از آن لون ".خواهند پاسخ گفتسالمت را نمي" :گويدانساني مي

  ".هاي رابطه تاريكند چراغ" :فروغ فرخزاد سروده
ثالث صحبت از جماعت و مردمان است و نه از فرد  ها نزد اخواندر ارتباط با بحران رابطه

ثالث از سرنوشت مردم و جماعتي كه با  اخوان. كشيده استيا يار كه فروغ آرزويش را مي
. كار مشاركت اجتماعي ناكام مانده، سرخورده است هرا ي در نيمه 32ماجراهاي مردادماه سال 
يابد و به نقد مناديان انقالب وي از زندان سياسي گسترش مي ي سرخوردگي كه با تجربه

نااميد از دوستان دور و نزديكي كه از . شوديوس ميأچنين بيشتر م وي هم. رسداجتماعي مي
  . زنندن ميگشايي ت به منظور راه مراوده و برقراري ارتباط

دهد تا از جا اخوان ثالث مسيحاي جوانمرد را مورد خطاب مستقيم خود قرار مي در آن
  . بخشي به وي دهد التيام ي ناجوانمردي هواي بسيار سرد با خبر شود و سرپناه و نوشابه

چون منجي اميد ندارد، در واقعيت بالواسطه نيز  گفته به هيچ كسي هم كه در قبل "اميد"
مخاطب مستقيم وي، همانا پير پيرهن چركيني است . يازدمن مسيحاي تاريخي دست نميدا به

  .اي داردكه ميكده
وي . ترس از محتسب، طالب مي است شاعر، بي. اي نمادين نداردجا زبان شعر، اشاره اين

خاطر زنديقي بودن بيايستد و مثل زنديك مسلكان  هحاضر است برابر تكفير شريعت پناهان ب
   9.ر تاوان بپردازدديگ

اي از شخصيت فردي و اجتماعي اخوان اين خودبنيادي شاعر دالور همواره زير مجموعه
ساني  و باوراندنش به يك) عالمت خطاب! با آي( او در حين صدا زدن مسيحا . ثالث بوده است

ي خالهاي زيباي گويد، تكاي كه از آن چيز خاصي نميشب و روز و نيز با ورود به ميكده
  : كوبدزمين مي زمستانآوري خود را در شعر شناسيك و زبان

   ".هاي بلور آجين و سقف كوتاه آسماندرختان اسكلت"
اي تاريخي جاي متن سرايش وي، حكايت شكست يك خيزش عمومي در دوره در اين

  . دهدچنان به راه خود ادامه مي اما فرايند تحول راوي حكايت هم. خوردرقم مي
هاي مختلف آن ثالث نوشته، اليه ياد مصطفا رحيمي براي اخواني كه زندهاامهدر يادن

رحيمي قوز باالي قوز اخوان ثالث را . به دقت ترسيم شده است زمستانشكست براي شاعر 
رهبران سياسي كه نه در پي . بيندرويي با واقعيت مناديان بهبود اجتماعي مي در در آن رو

هاي فراوان يواشكي  ت براي اردوگاه خويش بودند و پس از الفزنيآزادي بل دنبال كسب قدر
   10.دست قضا و قدر سپردند صحنه را خالي گذاشتند و مردم و هواداران را به

گرچه كم . زندچون شاعري پوينده، در اين مرحله از شكست درجا نمي اما اخوان ثالث، هم
راستي مواجهه با مرگ  به. بيندگير نمي هايي نفس از هم حزبيان قبلي و همراهان پيش حقارت
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خواني براي وطن را در چارچوب  شوخي بردار نيست كه بخواهد شاعري با مدعاي مرثيه
  . سرگرم سازد "دعواهاي عبث برادركشانه"

ثالث عزم خود جزم كرده كه با  دهد، اخوانطور كه روند سرايشش نشان مي همان
  . رو شود هروبترشان  شكست و با مرگ در ساحت وسيع

از ياد نبريم كه يكي از پيامدهاي شكست سياسي براي آرزومندان بهبودي اجتماع 
صورت  هشايد همين تجربه يا ترس از پيدايش ماليخوليا ب. تواند بودپيدايش ماليخوليا مي

  . واداشته است و رهايي بيماري مسري است كه شاعر ما را به تالش براي خالصي
جهاني و كوششي  يري، ولي با هدفي اينتكه وي به رسم پهلوانان اسا ستاهمين دليل  به

هاك كه خواهيم ديد يكي از دستاوردهايش پيشگيري از بيماري ماليخوليا است، به جنگ اژدي
نشيند تا دليل پيروزيشان را خوانش رفتارشان در متن گذشته مي به. رودو اهريمن تاريخي مي

  . دريابد
و ) 2(آواز كرك، )1(فريادتوان در شعرهايي نظير اي ميروژهيري چنين پگ شكل از

  :خوانيم ها را در ادامه ميوي سراغ گرفت كه فرازهايي از آن) 3( چاووشي
)1(  
  سوز ست، آتشي جانام آتش گرفتهانهخ

  سوزد اين آتش،هر طرف مي
  .ها را، تارشان با پودها و فرشپرده

...  
  خواب، كنند ازواي، آيا هيچ سر بر مي

  مهربان همسايگانم از پي امداد؟
  .دادگر بنياد سوزدم اين آتش بي

  !اي فرياد! كنم فرياد، اي فريادمي
)2(  

  دروغين است هر سوگند و هر لبخند
  ...ي پيوندو حتا دلنشين آواز جفت تشنه

)3(  
  .جا بس دلم تنگ است من اين

  .بينم بد آهنگ استو هر سازي كه مي
  م،بيا ره توشه برداري

  ... برگشت بگذاريم قدم در راه بي
 هايثراخود از خوانش  هايشناخت كامل منظور وي بايستي شاهد بدون شك براي رسيدن به

كه  اين :را بفهميم  نكتهاين كه  جا كافي است براي آن اما تا همين. ثالث را افزايش داداخوان 
ك بازسازي آگاهي تاريخي خوانش متن كهن و اجراي پروژه يادشده توسط اخوان ثالث هم ي

   .را در بر دارد و هم يك باز گرداني ادبي را
نوآوري كه . كندحكايت قديمي، روايت گذشته را نو مي وي در ارجاع متن معاصر به

قرار  شكه او و هم نسالن هايي موقعيتير در بستر تاسا هاي امكان چيزي نيست جز نگاهي به
  . اندداشته
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-ثالث از شناخت رشك برانگيز خود از ادبيات كهن كمك مي در اين هنگامه هم اخوان
هاي نيما برآمد و   درست مثل زماني كه به پدافند و پشتيباني از اساس نظري نوآوري. گيرد

بارنشستن نهالي  ه، بنامه آخر شاهدر واقع با سرايش شعر . را نوشت ...ها و بدايعبدعت
  .ي حال حاضر استگذشته برا هاي شود كه كشف امكانمي ديده

افكندن ساختماني نظري سروده شده است كه شروعش به  در تداوم پي نامه آخر شاه
- گيري نظري و بازانديشي اين روند شكل. گرددبرمي زمستاني سرودن در دفتر شعر تجربه

  . رسد سوكواري مي ي به فرجام دوره ازاين اوستا ي موخرهاش در 
 ازاين اوستا و زمستانداراي شباهت با  ،كردي همبه لحاظ كار نامه آخر شاهالبته 

هايي  كتاب. شان نقش بسته استهاي مربوطه ها برجلد كتاب ي اين سرودهعنوان هرسه. است
  .اندانتشار يافته ارغنونكه در پي 

جوي معناي دقيق شكست و مرگ كه يك و ثالث و جست ي نگرش اخوانفرارفتن دامنه
ي گذارد، يعني آن گذار نظري از دورهتر فرو مي طر برشي بزرگخا هبرش كوچك تاريخي را ب

 دفترهاي شعر( به دوران فراگير تاريخ ايران) زمستان دفتر شعر( محدود تاريخي
  . نهفته است نامه آخر شاه ، در اشاره ضمني شعر)از اين اوستا و نامه آخرشاه

  
  بازسازي آگاهي تاريخي

گونه قد كشيده است؟ طرح و نقشه ساختنش كدام  هكه چ بايد از ساختمان شعر يادشده پرسيد
گاه چه كساني شود؟ اين كسان چه سرگذشت و  است و پس از پاگيري بايد قرارگاه و پناه

هاي  آتي بايستي از دست گره ي اند كه در كاشانههاي تاريخي را با خود حمل كرده مشكل
در عنوان شعر  "آخر"ايد پرسيد كه اين واقع ب رفتاري راحت شوند؟ به هاي رواني و ناماليمت

كدامين  ي دهد؟  هنرمند ما شعر خود را تداوم دهندهبه چه چيزي اشاره مي نامه آخر شاه
فقط يادآور آخرين فصل  نامه آخر شاهداند؟ از ديدگاه نگارنده، مي نامه شاه برداشت از

  چرا؟. ، نيستداستان پادشاهي يزدگردسرايش حكيم توس، يعني 
هاي اليه بازخوانيِ خود به ي ثالث با سرودهخوانش نگارنده چنين است كه اخواندر 

  . آيد تا از يك آگاهي تاريخي غبارروبي كندميبر  نامه شاهداستان يادشده در  ي نهفته
. آغازدرا  در متن ادبيات مدرن فارسي مي خوان هشتمچنين بحث بر سر وجود  وي هم

و  ها ورز ايراني با مشكلرويي انديشه در ي از تداوم تاريخ و روچون بازتاب ادبياتي كه هم
يابي مردمان براي اجراي نقش ي كه از جمله آموزش و آگاهيهاي همسئل. جديد است هاي همسئل

  .تاريخي خود است تا وضع كشور را بهبود بخشند
از  نامه شاههايي است كه روايت  يكي از آن گذرگاه پادشاهي يزدگرد داستان

) جهان تاريخي كه در آن عقل هم داراي نقش است(  به لوگوس) يريتجهان اسا( ميتوس
  :شودرو مي هكند و خواننده با پيامدهاي يك رخداد تاريخي يعني جنگ قادسيه روبسفر مي
  11."همي رزم جستند در قادسي/ برين گونه تا ماه بگذشت سي "

- رو مي در پساجنگي رو هاي موقعيتاز زبان امروزي، ما با تجزيه و تحليل فردوسي  هب
   :خوانيمي وي را ميها شويم، وقتي اين مصرع

/ بر ايرانيان زار و گريان شدم / و زان خامشي برگزينم همي / ها ببينم همي همه بودني"
دريغ اين بزرگي و اين فر و / تاج و اين داد و تخت دريغ اين سر و/ زساسانيان نيز بريان شدم
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بر اين ساليان چار سد / ستاره نگردد مگر بر زيان/ شكست آيد از تازيانكزين پس / بخت
  . "گيتي كسي نشمرد  كزين تخمه/ بگذرد

 نامه شاه. ثر در آن نيستؤهاي م روايت فردوسي اما فقط گزارش رخداد و اشاره با عامل
. رسدمي سوكواري ي ير به نامهتگيري خود از فضاي تراژيك يا مشغوليت با اسا در روند شكل

اي كه از شخصيت شهرياران از دست رفته و از همت پهلوانان شكست خورده ولي سرفراز نامه
  . گويدمي

از اين منظر، وي . نشيندزوال مي هاي موقعيتچنين به تعريف  از اين گذشته فردوسي هم
او هم . تيران در ادبيات اساگونگي روزگار تباهي  هپردازي در مورد چ يكي از پيشگامان نظريه

دهد كه يد و هم هشدارهاي اخالقي ميآسر هكند تا عمر تباهي زودتر بگشا مي هاي راهتوصيه
  .يميرنگ زوال نشويم و از انسانيت خود دست نشو هم

زيرا كه هر گونه . گويد و از راستي و وفاداريوي از لزوم پافشاري بر ارزش مهر و داد مي
   :ميدان پيروزي خواهد كشاند ا بهكاري، اهريمن ر اهمال بي پرنيسپي و

چو بسيار ازين داستان /.../ بجويند و دين اندرآرند پيش/ زيان كسان از پي سود خويش"
  ."كسي سوي آزادگي ننگرد/ بگذرد

دسته از متفكران و  پژوهشگران امروزي  ويژه براي آن هب ،رهنمود چند وجهي داناي توس
كنند و از  ل انديشه و اضمحالل تمدن ايراني صحبت ميبايستي قابل توجه باشد كه مدام از زوا

اند و در جا كه رهنمودهاي يادشده را دروني نكرده اما از آن. سازندها ميهايشان كتاب حرف
گونگي حضور و موقعيت وجودي خود  هچ اند بهمسير كسب و كار دانشگاهي با آن برخورد داشته

  . ماننداعتنا مي بي
كند كه ايشان، اين سخنگويان از زوال تمدن، نمايي مي جايي رخ اعتنايي آن اين بي

 "دانشگاه"شكل مدرس  و بهيارگيري سرويس امنيتي  "تحقيقاتي ي سسهؤم"صورت كارمند  هب
گردند در چرخاندن چرخ دست مي بنابراين هم. شوندهاي علمي مستخدم مي آزاد از پرنسيپ

همين دليل است كه آن زنهار از زوال ايشان پويا و  هشايد ب. گري اسالميامور خليفه ي اداره
بروز بحران  ي شود كه خود عامل ديرينهكه در دامن كساني فرياد مي چون. جاذب نيست
بحراني كه چيزي نيست جز گسترش دروغ مصلحتي و بر مسند نشستن . اندحياتي ايرانيان
  . جماعت تواب

شود كه عملكرد متفكران زي امكان شناختي ميگرچه آشنايي با رفتار توابان از منظر امرو
 هاي كه براي قواي عرب كساني. تر بفهميم قديم و پس از لشكركشي اسالمي را به روزهاي

در . نظري مهيا كردند هاي گشته بر سرزمينشان دستور زبان و ايدئولوژي و دستگاه ارجاع چيره
دليل  طلبي مالي بوده است يا به خاطر عافيت هكاري ب كند كه توبهاين ميان توفيري نمي

 گري را تا البته وجود سركوب و شكنجه و ترس از مرگ دليل اخير توابي. جويي جانيمصلحت
  .كندحدودي توجيه مي

  
  گري   رغم وجود تباهي و توابي هپاك زيستن ب
 ي نامه آخر شاهها و هشدارهاي فردوسي در يك هزاره، بازخواني اين توصيه زماني نزديك به

اي كوتاه بلكه در دوراني گيرد كه گفتم تاريخ ايران را نه در چارچوب دورهثالث انجام مي اخوان
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ثالث فرازي دارد كه خوانش ما را براي  ، اخوانميراثدر شعر . بلندآهنگ مد نظر گرفته است
  :كندبرداشت زير تقويت مي

نيز خون هيچ /  .ستهاي من خون هيچ رسولي يا امامي نيمن يقين دارم كه در رگ"
ها  فخربودنكاندرين بي/  وين نديم ژنده پيرم دوش با من گفت/  .خان و پادشاهي نيست

  ".گناهي نيست
داري كه در زبان  ثالث، نظير داناي توس و هر اديب و شاعر اصالت ين ترتيب اخوانه اب

تباهي و  هاي موقعيتتوضيح  ي خود را به)بوطيقا( فارسي آمده و رفته، بخشي از هنر شاعرانگي
  . گير جهان ايراني پس از اسالم بوده است مسلكي اختصاص داده كه گريبان دوري از تواب

) ثالث فردوسي و سرايش اخوان ي نامه شاه( را در تفاوت دو اثر يادشده  نكتهاين گرچه 
رياري خاطر شه هب نامه شاهوطن در  گذاري به حرمت ي كه انگيزه اين: نبايد ناگفته گذاشت

خاطر مردمان شريفي است كه  هو شعرهايي از اين دست ب نامه آخرشاهگستر است و در عدل
  .اندبه مفهوم وطن جان بخشيده

كه چنگي شكسته است، و نياز ندارد كه در حاشيه  نامه آخرشاهدر طنين خوابناك راوي 
-چه كشاكش ديرينهيم كه اين ساز با وقار موسيقي و آن ممنوعيت موسيقي در اسالم به يبگو

سرايي كه  داستان. شويمثالث آشنا مي  سرايي اخوان داستان ي اي اشاره دارند، ما با پيش پرده
اشاره  "انداز شاد و شاهد زرتشت طرفه چشم "و "بارگاه پرفروغ مهر"براي تبارشناسي خود به 

  . دهدمي
  : را كنار زده استنمايش  ي چنين پرده اين نامه آخر شاهپيش از اين اشاره، راوي 

گاه گويي خواب / رام چنگ چنگي شوريده رنگ پير،/ اين شكسته چنگ بي قانون،"
  ."بيندمي

حضور  درآمد خود و پس از اشاره به در پيش نامه آخر شاهواقع شده در  سراييِ داستان
و حركت روايت هستند،  أهاي تاريخي براي مبد نشانيين زرتشت و مهرورزي كه يآ

او كه در ادامه از ديدار . نهدراوي مي ي داستان را بر دوش مشاهده) كز ثقلمر(گشتاور
منتها روايت فقط به  .گويدمي "پريزادي چمان سرمست در چمنزاران پاك و روشن مهتاب"

- گويد كه از ذات تباهي بر ميها مي چنين از زشتي راوي، هم. كندبازتاب زيبايي بسنده نمي
چه، به شهادت شعر،  آن. تاريكي در روشنايي ي ي نيستند جز توطئههايي كه چيز زشتي. خيزند

اما  .در حركتند "هاي مرده در مردابكاروان شعله"چون  هم "اي دروغينيروشني"صورت  هب
اي هاي دروغين، درست در لحظه نبايد از نگر دور داشت كه روشنگري راوي در مورد روشني

نه  "محراب"مفهوم . "بيندبر جبين قدسي محراب مي" ها را افتد كه شاعر حضور آناتفاق مي
هاي رايج معرب در فارسي است، بلكه يادآور فرهنگ نيايشي است كه، پس از  تنها از آن واژه

  :كاري كرده است ، واقعيت زندگاني ايرانيان را دستآن عرب و گسترش ي حمله
  .پرستنده را ديده پر آب بود/  كه آتش بدان گاه محراب بود

كاري كه يكي از  دست. كاري در زندگاني تاريخي ما را ديده است ثالث اين دست اخوان
ن ه آاما شاعر ما ب. كارهايش تعويض خداي مهر و زيبايي با اهللا قاسم الجبارين است شاه

 در همين نفي اخوان. كاري تن نداده و آن را بخشي از هويت فرهنگي خود نكرده است دست
تفاوتي با  گُفتمان . رو هستيم هاحمد روب وي با كساني چون شريعتي و آل ثالث، ما با تفاوت

انقالب  ي وسيله هداد تا سپس بنشان مي "رهيافت"خويشتن خويش كه به جامعه  بازگشت به
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وسطايي  هاي سدهگري و نظامي جهاني پهلوي را با خليفه ايننظام ايراني  ي اسالمي در جامعه
ين ترتيب در پي ه اصدر اسالم بود و ب هاي موقعيتبرقراري  تعويضي كه هدفش. عوض كند

  .ساسانيان نصيب ايران شد ي تكرار موقعيتي تاريخي كه پس از فروپاشي سلسله
چون پايگاه مطلوب خويشتن خويش ايرانيان  زدگي همثالث منكر عرب در واقع اخوان

احمد و ميل شريعتي  دگي آلزصورت ضمني در گُفتمان مبارزه با غرب هزدگي كه بعرب. است
  . وجود داشت) چه در امپراتوري عثماني بود نظير آن(اسالمي  هاي موقعيتبراي احياي 

خوان وطن گيرد تا مرثيهثالث در پيش مي در واقع بخشي از فرايند سوكواري كه اخوان
طرف خويش باشد، در همين تفكيك تضادهايي است كه روشنفكران ايراني در صدد بر ي مرده

-چه آل جز تفاوت ميان فروتني وي بر سر امر نجات شخص خويش با آن به. اندكردنش بوده
طلبي و مدعاي نجات ملت با خود داشتند، ما با دو خوانش متضاد از احمد و شريعتي از جاه

  .يميتاريخ ايران روبرو
دستور  هاحمد و شريعتي از تاريخ ايران همان چيزي است كه بستيزانه آلخوانش غرب

فاتحان نگاشته شده و هدفي نداشته جز اين كه امپرياليسم اسالم و جهانگشايي آن را موجه 
دنبال يافتن حقيقت در متنهايي است كه بيرون از  هثالث ب كه خوانش اخوان در حالي. جلوه دهد

  .اندشدهتاريخ رسمي نگاشته  ي سيطره ي دامنه
ثالث فقط اتكايي زباني نيست، كه اين  ي اخواناز سو نامه شاهبنابراين تكيه كردن به 

ي كم اهميت و هاي مصر و شمال افريقا نكته هم البته با در نظر گرفتن سرنوشت فرهنگ
زبان  ي ها پس از كشورگشايي سپاه اسالم زير سيطره كه اين سرزمين چون. ارزشي نيست بي

چنين براي شكل بخشيدن به  مثالث ه اخوان. خود را باختند ي عربي رفتند و هويت گذشته
  .پرداخته است نامه شاهشود، به خوانش بيني امروز خود، كه شامل نگاه به تاريخ هم ميجهان

برد تا مفهوم سوكواري را گاه سود ميوي درست از اين خوانش و تكيه يآخر شاهنامه
كار در سه  شاهد اين. ماليخوليا در ذهن خود و جامعه بسازد ي چون مانعي براي رخنه هم

  :است نامه آخرشاه ي مصرع پاياني پيش پرده
  "... ي غمگين غربت راقصه/  سرايد شاد،مي/  ياد ايام شكوه و فخر و عصمت را،"

. ي غربت نيستكيد بر غيراستعاري بودن فعل شاد سرودن و غمگين بودن قصهأنياز به ت
ي يايي تناقض ميان دوسازهي غمگين، كه از پوجز اين نكته، آن سرايش شاد يك قصه به

موضوعي كه موم دست . دهدآيد، خبر از اشراف سراينده بر موضوعي بغرنج ميناهمگون برمي
اين ورزيدگي در واقع حاصل آن . كشاندگيجي و گمگشتگي نمي شاعر گشته است و او را به

رو با تاكيد  ندلي را از آ و صفت پاك. آيددالنه بيرون مي چيزي است كه از دل سوكواري پاك
ايم مگر شاهد نبوده. ايمهاي دروغين را ديده هاي سنتي غمناكي آوريم كه بارها در عزاداريمي

خاطر وضع ناخوشايند خود  هها در واقع ب و زاري براي امامزاده كه مردم عادي به هنگام گريه
  ؟اندپاكرده هگريسته و شيون ب

خود، نه دچار آن  ي عزيز از دست رفته يد بهمندي شد هدل، در حين عالق اما سوكوار پاك
معمول جاي طور  بهحالي است كه  رياكاري و دورويي يادشده و نه اسير آن دودلي و پريشان

جز اسارت در  هچون بيماري رواني، ب بگذريم كه ماليخوليا، هم. كندواقعيت و خيال را عوض مي
  . شودخصيت دو پاره هم منتهي ميگيري ش دست پندار بافي به از خود بيزاري پس از شكل
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آيد فرد ماليخوليايي قدرت تشخيص هاي روانكاوي برمي طور كه از بررسي در واقع آن
كه  در حالي. فقط از نظرها پنهان شده نداردرا چه  واقع از كف رفته و آن را بهچه  ميان آن

  .آيددستاورد سوكواري در اين امر است كه به بررسي واقعيت برمي
كيد داشته و أ، كه پيش از اين بر انضمامي بودنش اسماعيل خويي تنامه شاه آخر

 ي هاي خوانش خود از تاريخ ايران كه در حاشيهآوري برگه دستاوردهايش را برشمرده، با جمع
ورودي كه تاريخي جز  12.شودحاضرند، وارد زمان حال خود مي ي سروده داستان ي پيش پرده

  .ميالدي ندارد 1951
با يكي از آن كاربردهاي عالمت  نامه آخرشاهحال در شعر  ي وارد شدن به زمانه اين

، كه "آي"منتها نه مثل قبل با . ثالث است ي بيانگري اخوانخطاب همراه بوده كه ويژه
پرسش و  "هان"ثالث با  جا اخوان در اين. كردبايستي آن مسيحا در شعر ا متوجه ندايش مي

  "پايتخت اين كج آيين قرن ديوانه؟/  هان، كجاست؟ " :غازدآرجزخواني خود را مي
ساختار شعر . ايموارد شده نامه آخر شاهدومين بخش از ساختار شعر  ما به ين ترتيبه اب

ديگر تشكيل  ي كيد كرديم، از دو بخش عمدهأدرآمد كه در پيش بر آن ت جز پيش ياد شده به
را  "نيويورك"ناميد كه در آن شاعر جهانشهر بخش اولي را بخش پرسش و رجز بايد . شودمي

پيشين جاي خود را ي زده و ستيزجودر بخش دوم، زبان هيجان. دهدمورد خطاب قرار مي
و برگذشتن از  ها متانتي كه خبر از آشتي  با ناماليمت. دهد كه رو به متانت داردبياني مي به

آخر آيد كه شعر واني شاعر بر ميخ از بطن اين متانت آن مرثيه. دهدتضادهاي تاريخي مي
  .بردرا به پايان مي نامه شاه

شود كه پايان گرفته شش سالي مي نامه آخر شاهجنگ جهاني دوم به زمان سرايش 
ليكن . رود تا نقش مركز جهان شدن خود را بر همگان آشكار سازداست و شهر نيويورك مي

بهادار در  هاي ي و تمركز خريد و فروش ورقطور كه همواره در تاريخ بوده، رونق اقتصاد همان
   13.جا سرازير كرده است آنه يك شهر، هنر و انديشه را نيز ب

ي معروف خود اين مجموعه "هان"اخوان ثالث در آن چهار بند پرسش و رجز، كه با 
 دهد، به نقد روند زندگاني در جهانموجود از اقتصاد و هنر در نيويورك را مورد خطاب قرار مي

  . زندآيد كه از نظرش سرنوشت خوشي را براي ايران وي رقم نميبر مي
خواهد به فتح شود و ميجا كه ستيهنده مي البته بايد در نظر داشت كه نقد وي حتا آن

دارد بندد و چوب تكفير شريعت پناهي بر نميكار مي هجهاني ب پايتخت جهان برآيد، واژگان اين
  :و ياقوت و كفرآباد ببيندجا طاغوت  مثل در آن بهتا 

با چكاچاك مهيب / غم را  تا كه هيچستان نُه توي فراخ اين غبارآلود بي"
  ".نيك بگشاييم/.../ هامان،سهم دران كوس غرّش زهره/ هامان، يتز تيغ

پراكني پروري و نفرتشهر است كه ما را از نبود خشونت ي گشودن دروازه "نيك"همين 
يازده سپتامبر و  ي از اين كه يورشي از نوع يورش شاعر ما به فاجعهاطمينان . سازدمطمئن مي

  . شودجنايت بن الدني برخاسته از اسالم سياسي منجر نمي
بخش ديگر خود  رود بهپيش مي به) هان(ين ترتيب شعر كه با عالمت پرسش و تعجبه اب

ضمير اول شخص (جا، ما  در اين. بايستي نام گيرد "ما"رسد كه بخش توصيف وضعيت مي
. است "مردم"ثالث  مايي كه در سرايش اخوان. شودتوصيف مي) جمع و جماعت يك ملت
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و انسانيت  "انسان"فردوسي به معناي  ي نامه شاهيعني همان مردمي كه در داستان آفرينش 
  ."كزين بگذري مردم آمد پديد": نيز بكار رفته است
 "شاهد شهر شوكت"، "ي فخراتح قلعهف"هايي چون  را صفت "ما"اين  نامه آخر شاه

ين ا  هب 14.خواهد براي فتح هيچستان بيايدبخشد كه ميمي "راوي عصمت غمگين اعصار"و 
سو و  در تركيبي از پرسش و رجز از يك نامه آخر شاه ي سروده داستان ي ترتيب پايانه

  :خوردخواني از سوي ديگر رقم مي توصيف و مرثيه
پور دستان جان ز چاه نا برادر در /  .پرده ديگر كن !اي پريشانگوي مسكين"

  ".داستانِ پورِ فرّخزاد را سر كن .مرد، مرد، او مرد/  .نخواهد برد
بندد كه با صراحت اين داستان غمناك را مي ي در حالي پرونده نامه آخر شاه ي سراينده
  .گويدسرايي ديگري مياز لزوم داستان
ورق زدن دفتر تاريخ، مرثيه به آخر خود رسيده است و مراسم جا با ابراز لزوم  در اين

ليك "( ها را باعث شده چه بيان آخرين مصرع واقع آن هب. داردسوكواري پايان خود را اعالم مي
. پيامي براي از سرگرفتن سوكواري نيست) ".واي، واي، افسوس./ بي مرگ است دقيانوس

شكافي ناشي از وجود ايرانيان ( مان ر روح جمعيسوكواري كه براي پر كردن شكاف تاريخي د
به  نامه آخر شاهافسوس پايان . الزم بوده است) مقاوم در برابر اسالم و ايرانيان نومسلمان

آگاهي تاريخي دورند و به تضاد پنهاني در تاريخ  ي گردد كه از گنجينهخبراني بر مي وجود بي
  . اندچون يك ملت پي نبرده خود هم

صورت ناظر و چه  هانجامد كه ما، چه باي ميگشايش دريچه ثالث به نسخن اخوا
ايراني بر سر هماوردجويي با  ي صورت بازيگر، خود را درگير كشاكشي ببينيم كه در روحيه هب

  .عرب يا همكاري با فاتحان مسلمان وجود داشته است ي حمله
گشايد كه وان نُهم را ميآن پرسش و كشاكش، از منظر تداوم تحول نظري، در واقع در خ

  .شدبايد ديد با چه محتوا و رفتاري فضايش پر خواهد
شناخت، و نيز برگذشتن از عصبيت ناشي از ناداني، حاصل كنار آمدن با اين واقعيت است 

دستي با دشمن و گسترش  ها، هم ها و دالوري رشادت ي كه ما در درازاي تاريخ در حاشيه
  .ايمپلشتي هم داشته

رساند پااليش روان ياري مي سازد و بهاين واقعيت هم سوكواري ما را با دستاورد ميفهم 
حالي خيالي رهاند كه پيكار واقعي امروز را فداي پريشانو هم ما را از دست ديو ماليخوليا مي

دعواي سپري شده دست  دورخواهد از مشاهده و درجازدن در ماليخوليايي كه نمي .نكنيم
تواب  ي ساز برخورد دگرساني با پديدهتواند زمينهها گذشته، سوكواري موفق مي از اين. بكشد
. زدگي مسئله در ذهن متوسل شويمابزار يا مكانيزم واپس جا نبايد ديگر مثل گذشته به اين. شود

كنيم ديالوگ دوطرفه را مهيا مي ي دور از هيجان و عصبيت نه تنها زمينه هدر برخورد واقعي و ب
تري  كردن با اشراف بيش چنين به فعل توبه دهيم بلكه هموابان امكان ابراز درددل ميو به ت
 در بيان اخوان نامه آخرشاهاي كه پس از خاطر تغيير مخاطب و اشاره هب وانگهي 15.نگريممي

ديگر نه تاريخ و گاليه  اوچون كه روي سخن . شودي عطفي ديده ميآيد، نقطهثالث پيش مي
  .مردمي كه بايد به آگاهي تاريخي دست يابند. اش هستندنشيب آن كه مردم زمانه از فراز و

از انتشار پس ثالث  اخوان خوان هشتم و آدمكي عطفي در شعر يك چنين نقطه
نياز به يادآوري دوباره نيست كه محدود كردن . نشندبار مي هب از اين اوستاي شعر مجموعه
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بخواهي و تفسير  چه برداشت دل ر شعر معروفش، يعني آنثالث به آن سه دفت دنياي اخوان
كه ما به  اما پيش از آن .ماندگزينشي خوانديمش، از فهم دستاورد نظري اخير وي دور مي

-هم نظريه پردازي، آري آنمهم در روند نظريه ي ايستگاه شعر يادشده برسيم با يك مرحله
اي آري سخن از مرحله 16.يميرو هرآمده، روبپردازي كه از دل نگاه زيبايي شناسيك به جهان ب

در دسترس همگان قرار 1344خ يعني در تاري اشموخرهو  از اين اوستااست كه در آن 
   17.اند گرفته

و  نامه آخرشاهگذشته است و هشت سال از  زمستانسال از سرودن  در آن زمان ده
سه سالي  - اند، هنوز دوتهانتشار ياف 47و  46كه  خوانِ هشتم و آدمكتا سرودن دو بخش 
ترا اي (ثالث  تا وداع شعري اخوان از اين اوستاچنين از انتشار  هم. فرصت باقي است

راهي كه از . چهارده سال راه مانده است) 1368به سال  كهن بوم و بر دوست دارم
و  دوزخ اما سرد، )1355سال(در حياط كوچك پائيز در زندانهايي چون ايستگاه

  . گذردمي) 1357هر دو به سال ( گويد اما بايد زيستزندگي مي
ي بازسازي ثالث و اهميت پروژه حالت شناخت اين راه براي فهم برجستگي اخوان هر هب

 ي در واقع با آن پشتوانه .رهيافت از جانب وي الزم و ضروري است ي هيآگاهي تاريخي و ارا
 ، اخوان)ي ا ز اين اوستاموخره( ي پرش نظريو تخته) پيوندها و باغو  كتيبه(شعري 
سرايي از حال و روز گروتسك  تراژيك قبلي به موقعيت كمدي و داستان هاي موقعيتثالث از 

كه بايد رسد و پس از شنيدن فرمان زندگي مي شاتقي، زنداني دختر عمو طاووس
  .گذردزيد و در مي، ميزيست
شود يل اداي دين به ايران شروع ميبا م) شعرمقدمه( از همان آغاز خود ز اين اوستاا

  ."ي خويشمي اين باغ، نه پروردهپرورده " :داندثالث خود را چنين ميزيرا اخوان
ثالث جانشيني براي نام و ويژگي ايران است، چه با صفا باشد و چه  باغ كه در شعر اخوان

برداشتي كه از  تلقي و. هرگونه حركت شاعر براي شناسايي هستي بوده است أبرگ، مبدبي
 "باغ"گردد زيرا براي فردوسي نيز اش به سرايش داناي توس برمينظر اسماعيل خويي سنت

ثالث سكوي پرش يا سرآغاز حركت  بنابراين باغ يا ايران براي اخوان. نمادي از ايران است
  . است

پس . چه بايد شود به آن ي خويشماز بسكه ملول از دل دلمردهسرآغاز حركتي 
چون تمثيلي براي ايران، همانا رسيدن به آن آرمانشهري است  داشت وي از مفهوم باغ، همبر

 ي شناسانهحال حركت هستي با اين. غبار قرنها دلمردگي از خويش بزدايدكه در آن 
 تالش اخوان. شودآيد و لبريز ميثالث همواره از دل كشاكش مرگ و زندگي بيرون مياخوان

گفته، هدف تعريف معنويت زمانه را  ...موخره طور كه خود در  ي، همانثالث  در شناختن هست
نزد وي . خيزدبا اين تفاوت كه معنويت مورد نظر وي از سنت ايماني بر نمي. كندنيز دنبال مي

  .آيدمعنويت در درگيري با امر عبث و تالش معنا بخشيدن به هستي پديد مي
ي بيهودگي و ي در زندگاني، شاعر با پديده، بيش از هرباراز اين اوستادر ايستگاه 

ي نمونه .كندتر جلوه مي عبثي كه براي او گاه از مرگ نيز دلخراش. گريبان است عبث دست به
گير و نيز بارزترين بازتاب  اش چشمخاطر هولناكي هاست كه ب كتيبهدرگيري يادشده، شعر 
چه  يهودگي و عبث بودن هستي، آندر چالش با ب. است از اين اوستاسرايش شاعر در دفتر 

  . ظاهر شريف رستگاري در مسير زندگاني آدمي است ههاي بشود، پوچي وعدهدستگير شاعر مي
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خوانش كتيبه گزارشي از اين . ، مدرك و سند تا آخر راه پوچي رفتن استكتيبه شعر
شاعر از باور  گرداني هايش روييكي از علت كتيبههولناكي شعر . دهددست مي هرهنوردي را ب
يك جوري "سوي پيشرفت و تعالي است و  هكه مسير تاريخ همانا خطي ب اين. عمومي است

كه به  رهنمود نداشتن  است و اين كتيبهعلت دوم هولناكي شعر . "قضايا درست خواهد شد
 ي ، با شوالي هول بر دوش، با خوانندهكتيبه. ها در پيش هستندها، بن بستتعداد رهيافت

  .شودرو مي هوبخود ر
 كتيبهي مثبتي كه از تاويل در كنار حضور عنصر هول در روايت يادشده، يگانه نتيجه

زيرا شاعر . تواند حاصل شود، همانا رهنمود بيدار ماندن و هوشياري مداوم مخاطب استمي
يف ديني تعر ي ثالث از دايره از اين منظر، اخوان. بيندرستگاري مداومي را در روند زندگاني نمي

شود كه دم را از پايان جهان و رستگاري محتومش بيرون آمده، به نگرش خيامي نزديك مي
 :كندبنابراين، در بخشي از روند معنا بخشيدن به هستي، كشف لحظه مي. شماردغنيمت مي
بدون اين كشف كه امر عبث بسيار دل آزارتر از . هاي گريزان صفاي شما باداي لحظه

در كار  ي از اين اوستاموخرهثالث است، امكان نگاشتن  ي چون اخوانمرگ براي شاعر
  .بودنمي

است زيرا هم اوج درگيري  از اين اوستاثالث در واقع  اخوان ي ترين اثر شاعرانهپيچيده
انتشار  ي و هم در رساله) ها در بخش سروده(گذارد وي با امر بيهوده در هستي را به نمايش مي

خود چيره  ي هاي زمانه خواهد بر ناروشن بينياو مي ي از اين اوستاموخرهن يافته زير عنوا
صورت مفصل  در جاي ديگري به. دست دهد هشود و تصوير روشني از راه و چاه ب

وار فقط اشاره 18.كنمجا حرف خود را تكرار نمي ام و در ايندستاوردهاي اين رساله پرداخته به
اي كه، با رساله. سوي نقد فرهنگي است ثالث به ي اخوانلهگيري رسا بگويم كه سمت و جهت

-وي مصاحبه. دهددست مي هنظري نويسنده را ب ي استفاده از تكنيك قصه در قصه، شناسنامه
آنگاه روايت طنزآميزي . كندي تعريف شعر و شاعر پيوست مطلب مياي با خود راوي را درباره

آورد كه بگويد چرايي و تكب سرايش را در آن ميخبر و مربي "يانپشت كوه"از وضعيت 
  .تواند باشدگونگي شعر و انديشه معاصر چه نمي هچ

نخست با درود بر گذشتگان مطلوب  ي از اين اوستاموخرهرحالت ساختار ه به
گو است به اهورامزدا كه  كند و آفريننويسنده سالم مي. شودريزي مينويسنده رساله پايه

مورد ستايش،  كسانسپس در كنار شناسايي . و سودمندي، نيكي و زيبايي است آفريدگار خوبي
رسد، به صفاتي بايد شود و به مزدك و ماني و بودا و مهاتما گاندي ميكه با زردشت شروع مي

گاه ساختار رساله  آن. داردمورد نظر خود اعالم مي هايثالث براي عنصر توجه كرد كه اخوان
بندي از سنت  ملي در گذشته و حال، جمعأپيرامون شعر و شاعري، ت اييه ظهيادشده با مالح

دار و سرانجام با تعريف  ديوان ي شمار سراينده شعري و گزينش شاعران دلخواه از ميان بي
  .شودمنيت شاعر و تكيه بر اهميت مخاطب تنومند مي

- انديشه(كسيآن  ،در راستاي سخن پيش از اين بگويم كه نقد فرهنگي رفتار جمعي را
حتا اگر خودش در حالت رواني . رساند كه از سوكواري بيرون آمده باشدبه انجام مي) ورزي
چشمگيري . خود و آشنايانش چنين بود ي گواه گفته ثالث به گير و تنها باشد كه اخوانگوشه

بار به اعت .نوعي اوج در گيري حالت شخصي با بيماري عمومي نيز است هثالث بسرايش اخوان
را بررسي كرده،  "هاي دوران باروكسوكنامه"اين درك و دريافت، او را مثل والتر بنيامين كه 
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گير كه در عين حال عليه شخصيتي گوشه. توان ماليخوليايي خوانداز منظر حالت رواني مي
ماليخوليا همچون بيماري برخاسته و با نشاندادن روش درست سوكواري خواسته از بروز 

اي جمعي، در واقع همين گرايش عصيانگرانه در مقابل عارضه. ادشده پيشگيري كندبيماري ي
  .نشانگر برجستگي وي است

، كه از سنجش ناكارايي سياست رسمي در امور موخرهبا آن نقد فرهنگي اجرا شده در 
رسد، امكان هاي جمعي ميرسانه فرهنگي تا حمله به شلختگي در زبان روزمره و راه يافته به

   .شودمهيا مي ...در حياط كوچك پائيز در اثر خوان هشتم و آدمكرودن س
 -2خوان هشتم و  - 1( اي تشكيل شده از دو بخشسروده خوان هشتم و آدمك

اين شروع از ميانه چيزي است . شودشروع مي) آن سه نقطه معروف(با عالمت تعليق) آدمك
ليق در خوانش ما تداوم نگرشي را اين شروع با عالمت تع. كه در پيش جريان داشته است

 ي كند كه در فرايند سرايش و بازانديشي شاعر برجسته شعر فارسي به دورهمين ميأت
رواني ناشي از  هاي ههمه شكيبايي، كه در راه جبران صدم پساسوكواري رسيده و پس از آن

 ي ي جامعهبررسي حال و روز زندگ هاي مختلف تاريخي به ميهن خود مصرف كرده، به يورش
اي كه، در روند تكامل خود و همراه با تحوالت زيبايي بررسي. معاصر خود نشسته است

  .رسداوضاع مي) كميك(دار شناسيك هنر مدرن، به استفاده از بازنمايي خنده
هايي شروع به  است كه با چنين مصرع 1346دي ماه  ...خوان هشتمتاريخ سرودن 

  :كندسرايش خود مي
و ./ كردسورت سرماي دي بيدادها مي/ شب نيز آن: گفتمداشتم مي/ آمد، هان، يادم... "

ليك خوشبختانه آخر، سرپناهي يافتم / باد برف و سوز وحشتناك!/ چه سرمائي، چه سرمائي
چون  خانه گرم و روشن بود، همقهوه/ چون ترس  گرچه بيرون تيره بود و سرد، هم/ جائي
  ".شرم

هايي ميان درون و بيرون، ميان سرد و گرم،  ه شده در شعر، تقابلهاي ساخت با اين تقابل
شود به درك تقابل اساسي برسد ميان تيره و روشن و نيز ميان ترس و شرم، خواننده آماده مي

  . نيست "نقال و تلويزيون"كه چيزي جز رو در رويي 
ركرد خود، رسانه ها، در كا براي دانايان، و از جمله شاعر ارجمند ما، هردوي اين پديده

در . رساني است گونگي اطالع هجا مسئله بر سر چرايي و چ اين. ي دانستنيدهنده هستند و انتقال
. ست كه تلويزيون در زندگي عمومي داراي نقش شده استاسرآغاز روندي  ي ضمن آن دوره
اجتماعي متفكر و بهبودبخش  ي تر شده، توجهتر و محوري اش بيشيابي اندازههرچه اين نقش

شعر و  كه در ايران نيز داستانش بهطوري هب. رفته استهاي مختلف نسبت به آن باالتر  سرزمين
 .ورزي ما بوده استترين ظرف انديشهيابد كه هنوز در آن دوران اصليسرايش فارسي راه مي

ت ما در شعر صور ي ترين تحول در كار انديشهفراموش نكنيم كه حوالي جنبش مشروطه مهم
 ي اي از روند فلسفيدن و فلسفهتازه هاي كه در اين دوران با انتشار شرح ما با اين. گرفته است
ي فروغي، ولي اين نيما يوشيج است كه سير حكمت در اروپايم، نظير گزارش يغرب روبرو

او كه مخاطب را . دهدزند و رهنمود ميحرف اصلي براي باز انديشي و تامل كردن را مي
جاي  درآيد و پنداربافي را به هگرايي بذهنيت ي كرده تا از اسارت ديرينهيني دعوت ب واقع به

  19.فلسفيدن نگيرد
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- تاريخي از رهنمود دادن شاعران است كه سنجش اخواني زمينه بر بستر چنين پيش
ي تبادل جهل در سنجشي كه ميزان فزاينده. ثالث در شعر مورد بحث ما بايستي فهميده شود

كار را در برابر آن ساز نقال كهنه تابد و نقش آگاهتلويزيوني را بر نمي ي كننده هاي سرگرمهبرنام
  .شوديادآور مي

رو در رويي نقال و  ي خانه است، نمايشنامهاي كه يك قهوهين خاطر در صحنهه اب
آرام متوجه اي كه در روند اجرايي خود، خواننده شعر را آرام نمايشنامه. شودتلويزيون اجرا مي

ولي در فرايند تحميق ناشي از  .كند كه از گوش و چشمي حقيقي برخوردارندنوعان مي هم
سان كه ايشان در  به آن. شوندهاي مجازي ميتدريج آدم ههاي بي محتواي تلويزيون ببرنامه

هاي تشكيل شده از بخار بر روي شيشه: شوندآخر روايت فقط به صورت شكلكي توصيف مي
  .خانهقهوه

  : سرايدجا كه اخوان ثالث مي آن
، فرايند دراز آهنگي "ي دام و دهان خوان هشتم بودطعمه/ پهلوان خوان  هفتم، اكنون"

را يادآور است كه از ماجراي درگيري رستم و شغاد شروع شده و در زمانه وي به آدمكي 
ثالث با هشدار به  در واقع اخوان .اي در ايران رسيده استخانهقهوه ي مجازي بر شيشه

پروراند كه قهرماني عرفي و فرهيخته كه اسير روزمرگي شده، رستم خود را مي) گولم(آدمك
   .است

هاي گروهي و حاصل كارشان خاطر نقد رسانه هثالث فقط باخوان ...خوان هشتم شعر
- ونهاين نوع سنجش نم. هستند، مهم نيست) يا مسخ شده و گيج(هاي بي نام و نشان  كه آدم

هاي مشابه فراواني در اروپاي پس از جنگ بين الملل دوم دارد كه برآمد تكنولوژي سرگرم 
  .اندساز و تفنني را به نقد نشسته

مكتب از نقد فلسفي : ورزان غربي در اين رابطه وجود داردبلندي از آثار انديشه ي سياهه
از دل همين . يش روانشناسويلهلم را آدمكبه فرهنگ صنعتي شده تا اثر خطابي  فرانكفورت
 "صنعت فرهنگ"آيد تا به چالش با پديد مي "هاي گروهيعلم رسانه"ها است كه  سنجش

ورزي انتقادي بخشي از هدف خود را در اين انديشه. دهدبرخيزد كه آگاهي وارونه را اشاعه مي
ايي مردمان اعتن خاصيت و از بي رنگ و بو و بي يابد كه از رواج واژگان بيتالش باز مي
ثالث است در فرايند  چنين در تحول نظري اخوان اما اهميت شعر يادشده هم .جلوگيري كند

فرايندي كه او را از زبان حماسي و فضاي تراژيك بتدريج به استفاده از زبان طنز و . سرايش
. زندگي كه مدعاي مدرن شدن دارد. رساندنمايش كمدي و گروتسك موجود در زندگي مي

اي طور كه بعدها ديديم، فقط در ظاهر مدرن شده و در باطن هنوز گرفتار تلقي ، همانولي
  .واپسگرايانه و سنت باز انديشي نشده است

شود كه اش نمايان ميدوره ثالث در قياس با شاعران هم جا اهميت اخوان در اين
منظر اجراي هنري  برگذشتن از حماسه و تراژدي و رسيدن به ايستگاه كمدي و گروتسك را از

  . رساندبه سرانجام مي
،  كه عالمت تعليق را در آخر عنوان ...گويد، اما بايد زيستندگي ميزي منظومه

اي كه فضاي زندان و چند منظومه. اي براي امر برگذشتن يادشده استخود جاي داده، نمونه
ك،  براي يك گروتس هاي هچون پرسوناژهاي يك روايت كميك با لحظا زنداني را، هم

  .نمايشنامه از شكل زندگي روزمره باز سازي كرده است
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كه با دستاوردهاي اصلي و پيامدهاي فرعي خود  ثالث به غير از اين روند سرايش اخوان
كند، در واقع الگويي است براي تحول كار هنري ورز ايراني را رد مي اتهام نينديشيدن انديشه

خواهد در مدرنيته فرهنگي تاريخي دراز آهنگي دارد و ميادبي در سرزميني كه شعرش سابقه 
  . داراي مقام و منزلت درخور خويش باشد

رو  هدر روند سرايش وي هم با پرداختن زبان حماسي  بر بستر موقعيتي تراژيك روب
اين قالب در بازنمايي موقعيت گروتسك كار ساز . هستيم و هم شاهد رويكرد او به قالب كمدي

پايان بخش . كند كه خنده و چندش و اشمئزاز را توامان داردي وضعيتي را آشكار مييعن. است
. گونه به ترسيم نشسته است اين وضعيت مسخره را اين خوان هشتم و آدمكدوم شعر 

  : نشاندوقتي مدعي عرش اعال بودن را بر فرش زمين مي
رستم، اي پير گرامي، پور  اي امروز،در چه تصويري تجلي كرده اي دريغا، با چه هنجاري"

هوله /  .ست و حق كرده است بسكه هو گفته/  .از سراپايش عرق ريزد/  آه،/  !مسكين زال
  ".آدمك كلي عرق كرده ست/  حاضر كن نچايد، هاي

 2007نوامبر 
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  :نوشته مفهوم سوكواري و فهم ماليخوليا پي
(  "تنهايي دم مرگ"ي مرگ پرداخته، پديده در زبان فارسي  كتابي كه اين اواخر ترجمه شده و به-  1

جامعه (كتاب يادشده در برگيرنده دو مطلب از نوربرت الياس . نام دارد) 1384، "گام نو"انتشارات 
اي كوتاه در پس از مقدمه)  اميد مهرگان و صالح نجفي( است و مترجمان) آلماني -شناس يهودي

اند به رفتار جوامع غربي با ن در اين يادداشت تالش كردهايشا. اندپايان نيز يادداشتي از خود آورده
اين اشاره كه بر پايه سخنان متفكراني چون الياس و . سالمندان و افراد در آستانه مردن اشاره دهند

- ميشل فوكو و جورجيو آگامبن انجام گرفته، در سرانجام خود با اين سخن الياس اظهار همنوايي مي
شايان توجه است كه اين نگرش انتقادي دوستان مترجم . "مرگ تنها نگذاريممحتضران را دم "كند كه 

دهد، معيارهاي خود را رواج مي) گلوباليزاسيون(شامل جهان غرب شده، كه دارد از طريق جهانگيري 
ندارد كه در ايران خوراك مرده خوري دستگاه  "نعش عزيزان خودماني"اي به وضعيت اما هيچ اشاره
  .شوديتبليغ رسمي م

ي فارسي از شرفكندي، انتشارات ترجمه("قانون در طب"در جلد سوم اثر  سيناپور -  2
اين . گويدهاي حسي و سياسي ميها به كنشهاي سر و آسيب رساني آناز بيماري) 1370سروش،

( گوييآنجايي كه در هم شدن ياد و پريشان. نشيندهاي ذهني به بررسي ميعارضه را در فصل آسيب
هاي پريشان گويي از جمله در عالمت. هايي در اين مورد اشاره داردسنجد به عالمترا مي) يانهذ

شود و عالمت اگر سودا سبب در هم شدن عقل باشد، بيمار غمگين و خياالتي مي": آورده است
ه بين شود كهاي ذهني شمرده مياي از آسيببراي پور سينا ماليخوليا مرحله ".ماليخوليا همراه دارد

وقت ماليخوليا زماني است كه بقول وي . گيردقرار مي) ديوانگي ددمنشانه( فراموشكاري، ابلهي و مانيا
هشدار وي در . رفتار مغز از مجراي طبيعي خود خارج شده و فكر و پندار به تباهي و ترس سر كشند

ن و شرارت بماند، ماليخوليا اگر ماليخوليا معالجه نشود و بيمار در پكري يورش برد "اين مورد بوده كه
بيمار  به "گويد كه در تشخيص ماليخوليا ناشي از ماده، مي). 124يادشده،ص ("شودبه مانيا مبدل مي
وي كه در پيش وجود ماده در رگ و قلب و معده را بررسي كرده و از . "افتدها ميفكر مرگ و مرده

عقيده دارند ماليخوليا كار جنيان "برخاسته كه  در زيست تن دنبال علل گشته با برخي از اطبا به جدل
يادشده، ص .("دهيم كه از جن است يا از جن نيستگيريم اهميت نمياست و ما كه طب را ياد مي

126 (  
- كند كه به سخن ما مربوط ميبه جز اين مرزبندي با خرافات، پورسينا دو نكته ديگر را نيز گوشزد مي

خيزد و ديگري آن ماليخوليا است كه از ترس و اندوه بسيار بر مي يكي از آنها سبب شكلگيري. شود
نام نهاده است كه به نظرش در ماه دوم « قطرب» نوعي از بيماري ماليخوليا است كه پورسينا آن را

ها كند و شبها دارد، روزها گوشه گيري ميآيد و بيمار رو به گورستان و مردهزمستان بيشتر پديد مي
  .گريزدو از همه چيز ميشود ظاهر مي

  :رجوع كنيد به مقاله يادشده در منبع زير - 3
Sigmund Freud, Das Ich u. Das Es , Ed. Fischer,11 Aufl.,2005. 

) 1915نگارش به سال ( "سوك و ماليخوليا"به استناد بيوگرافي آثار فرويد كه در منبع باال درج است، 
 زيردر نشريه  1917براي اولين بار در سال 

Internationaler Zeitschrift fuer aerztliche Psychoanalyse,Bd,4,S.288- 301  
 "...مباني روانكاوي"حال آنكه كرامت موللي در كتاب قابل اعتنايش با نام . به چاپ رسيده است

، 1383، نشر ني،129رجوع كنيد به كتاب موللي ، ص . دانسته است 1916مطلب فرويد را از سال 
هاي علميه گرچه آن تالش موللي در بكارگيري واژگان معرب در فارسي كه حتا ديگر در حوزه. تهران

شود، بخاطر مصنوعي بودن و اين پندار كه نژادپرستي يكي هم بخاطر مقتضيات روز كنار گذاشته مي
ن باز باعث تعجب است كه روانكاو مريد الكا. باشدهاي ذاتي ايرانيان است قابل اعتنا نمياز نشانه

  .يابدشود  در نميانديشي و تعريف مجدد آدميان از خود را كه طبيعتا به نوزايش فرهنگي منجر مي
بررسي سونتاگ نشان . اش بررسي سوزان سونتاگ در مورد زندگاني و آثار والتر بنيامين استنمونه - 4

گرچه زياد به . ستدهد كه اطالق صفت ماليخوليايي همچون حالت رواني به افراد هنوز رايج امي
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هاي يك شهروند كند و بنيامين را از منظر گرفتاريهاي اختر شناسي قديم در اين رابطه تكيه نميگفته
  :رجوع كنيد به اين مطلب سونتاگ. كندبا كالن شهر ارزيابي مي

Susan Sontag, Im Zeichen des Saturn, In Geist als Leidenschaft, Ed. Gustav Kiepenheuer,1989 
  :رجوع كنيد به -  5

Saturn und Melancholie, Klibansky u. Panofsky und Saxl, Ed. Suhrkamp, 1.Aufl. 1992  
بزبان انگليسي انتشار 1964ناشر در مقدمه خود يادآور شده است كه كتاب ساتورن و ماليخوليا به سال 

اين منبع اصلي .ه بازار آمده استهاي جديد بترجمه آلماني آن به افزوده پيوست1990يافته و سال 
ي واربورگ در هامبورگ آلمان هاي موسسههاي مدرن درباره پديده ماليخوليا برآمده از پژوهشبررسي

با مفهوم ) 1528-1471آلبرشت دوور (بوده كه نخست به رابطه آثار نقاش قرن پانزدهم آلمان 
آلمان انتشار يافته مورد توجه والتر بنيامين در  در 1923اين بررسي كه در سال . ماليخوليا پرداخته است

  :رجوع كنيد به. ي سوكواري در دوران باروك نيزقرار گرفته استاثر نمايشنامه
Walter Benjamin, gesammelte Schriften,Bd,1,1,Ed.Suhrkamp,S.327 

وع خود را در از چهار قسمت تشكيل شده و موض "ساتورن و ماليخوليا"در ضمن بايد  گفت كه اثر  
ها بايد از آن از جمله اين كاوش. هاي تاريخ فاسفه، طبيعت، پزشكي، دين و هنر كاويده استحوزه

رساله در اتصال كواكب و "( اشارات به اختر شناسي و پزشكي بزبان عربي گفت كه با اثر ابو معشر
 . پورسينا آغاز شده است "قانون"و ) "قرانات

، ص 1368ين اوستا ، مهدي اخوان ثالث، انتشارات مرواريد، چاپ هفتم از ا": رجوع كنيد به  -6 
110  

  ,1371انسان در شعر معاصر، انتشارات توس، چاپ اول، : رجوع كنيد به محمد مختاري - 7
، جمع 1370، به اهتمام مرتضا كاخي، "ثالثباغ بي برگي، يادنامه اخوان"رجوع كنيد به كتاب  - 8

  ,74ص . ناشران
گرايش "ام از شائول شاكد با عنوان اي خواندهابطه با تاوان زندگي زنديكي مطلب روشنگرانهدر ر -٩

فر، ، ترجمه مرتضا ثاقب"از ايران زردشتي تا اسالم"رجوع كنيد به كتاب . "رازوارانه در كيش زردشتي
  ,1381انتشارات ققنوس، 

ار اجتماعي اخوان، مصطفا رحيمي ص اي از افكبرگي،صفحهرجوع كنيد به منبع بااليي، باغ بي -10
254,  

، نشر قطره،ص 1384ي فردوسي، به كوشش سعيد حميديان، چاپ ششم رجوع كنيد به شاهنامه - 11
1343,  

از "در كتاب  "«آخر شاهنامه»پيشگفتاري به شعر"رجوع كنيد به مطلب اسماعيل خويي با عنوان  - 12
  . ان، مكز نشر سپهر،تهر1352، چاپ اول "شعر گفتن

ثالث ، بر اينجايي و اكنوني بودن اخوان1347خويي كه اين يادداشت را در سي سالگي خود نگاشته، 
بيند كه اش تاكيد دارد و از آن قبيل تحريرگران رياكارش نميهاي اصالت شاعرانگيهمچون نشانه

را « آخر شاهنامه» .زنندمي "سنگ مثال آوارگان عرب يا مردم ويتنام يا سياهان امريكا را به سينه"
يا  -ي انسان به اصطالح واپس ماندهحالت شاعرانه"داند كه مي "ي عاطفيخوارشدگي"بازتاب آن 

يادشده، ص .("ي امروزين استي امروزين در برابر انسان به اصطالح پيشرفتهواپس نگاهداشته شده
31 (  

ثالث همچون زي افزود كه اخواندر واقع به اين برداشت خويي بايستي اين نكته را از منظر امرو
اي ايراني فقط در گير عقب ماندگي انسان هموطن از شرايط زندگاني پيشرفته در متروپل انديشنده

نبوده است زيرا در نگرش او هنوز تكليف برداشت درست از وضعيت تاريخي ايران و كشاكش با 
اين تلقي را . رانيان بوجود آمده استفرهنگي معلوم نشده كه پس از اشغال ايران توسط اعراب براي اي

گزاري به صادق هدايت، كه مهمترين انديشگر ايراني قرن بيستم است، در شعر شاعر به هنگام حرمت
ديده ست آن چه مي ":وقتي از بيزاري او سروده است. بر زبان آورده است "روي جاده نمناك"
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تفي ديگر به ريش عرش / نجار عرب، يا بازتفوي ديگري بر عهد و ه/.../ ي نمناك؟غمناك روي جاده
   "و بر آيين اين ايام؟

را بياد آوريم كه، همچون محل « آخر شاهنامه» از اين منظر كافي است آن مفهوم محراب در شعر 
محراب كه جايي سرپوشيده است پس از سلطه اعراب محل . نيايش، هنجاري براي مراسم آئيني است

  .دادندرسم قبلي نيايش خود را با روشنايي و آتش انجام ميشود كه نيايش ايرانياني مي
ثالث را نشان دهيم و او را با ساير همقطاران قياس كنيم، براي آنكه عيار شعر و نگرش اخوان -  ١٣

مكد او مي": اي پرداخته استشفيعي كدكني كه به مضمون مشابه "نيويورك"دهيم به شعر اشاره مي
ي زنبور شهري كه مثل النه/ هاي آسيا رامكد تمام شهد گلاو مي/ افريقا را هايها و بوتهطراوت گل

موم تو آب خواهد / در هرم آفتاب كدامين تموز/ يك روز/ و شهد آن دالر/ تا آسمان كشيده/ انگبين
   "اي روسپي عجوز؟/ گرديد

رش دو شاعر گرچه تفاوت نگ. اين شعرها برغم اختالف زماني چند ساله محصول يك دوره هستند
لحن رجز پهلواني اخوان ثالث آن آلودگي به نگرش مردساالر و . برغم هم واليتي بودن بسيار است

-اسالمي شفيعي كدكني را ندارد كه به هنگام كاربرد بدترين صفت براي دشمن خود از زنان مايه مي
كه به فاحشه و دهد وي در ضمن دريافت محدود خود را از زنان نمايش مي). روسپي عجوز(گذارد

  . گرچه در نمايشش از بخش ايفاي نقش فرشته خبري نيست. شودفرشته خالصه مي
ثالث با برداشت از تاريخ متفكر شهير آلماني يهودي والتر در حاشيه بگويم كه بين نگرش اخوان - 14

نان خود ها در اينست كه هردوي اييكي از چشمگيرترين شباهت. بينمهاي بسيار ميبنيامين شباهت
. اندهاي غمناك و مراسم سوكواري پرداختهداراي غمناكي ديرينه هستند و با اينحال به بررسي داستان

  .تواند توضيح دهنده باشدآن مطلب يادشده از سوزان سونتاگ در اين مورد مي
وقتي  .اي از اشراف نظري در مورد توابيگري را نگارنده در اثر فريدريش نيچه سراغ داردنمونه -15

هاي خود را ورز كنشگريانسان انديشه: نگاردكاري ميچنين جمالتي را عليه توبه "دانش شاد"وي در 
توفيق و ناكامي در اين . اي نائل شودنگرد كه به درك و دريافت تازههايي ميبصورت پرسش و تالش
لخ كامي ناشي از ناكامي يا انديشه ورز ت. شودهايي هستند كه به آدمي داده ميراه براي وي فقط پاسخ

. زنندگذارد كه فقط با گرفتن فرمان و دستور به كاري دست ميكاري از خطا را براي كساني ميتوبه
  :رجوع كنيد به. كشند وقتي او از كارشان راضي نباشداينان هستند كه انتظار شالق خدا را مي

Friedrich Nietzsche,die froehliche Wissenschaft,nr.41,Ed Reclam,leipzig. 
فهمم كه به آدرس شاعران پس از نيما ارسال هاي استاد آرامش دوستدار را نمياين طعنه و كنايه -16
-مي)59،پاريس،ص 1383چاپ خاوران،("...امتناع تفكر در"دوستدار در پيشگفتار كتاب . شودمي

اما ...توانست آغاز نمايد، چنين كاري را در بعد شعري فرهنگ ديني ما فقط نيما يوشيج ":نويسد
بيش از همه بويژه آنهايي كه زماني خود را . تاكنون احدي نتوانسته راه او را حتا يك وجب ادامه دهد

 "...دانستندوارث او مي
رجوع كنيد به كتاب . امتر بر دستاوردهاي موخره از اين اوستا اشاره داشتهدرجايي مفصل -  17
اخوان ثالث در آنجا از جمله آمده است كه ). 2001ارات باران، سوئد،انتش( "شاعران و پاسخ زمانه"

هايي از توجه نظرسنجي دور بماند، بخشي از  ي حزب سياسي نبوده تا با برچسب فقط موضوع تخطئه 
ي دقيق و انتقادي آثار اخوان ثالث را بر خود هموار  جريانات باب روز در مدرنيسم ما زحمت مطالعه 

شناسي شعر و  ترين منابع پوئتيك و زيبايى كار خواندن او، خود را از يكي از زنده محافظه اند و با نكرده
  .اند ي متجدد فارسي محروم داشته انديشه 

ها، نگاشته شده و با قطار  ي حزبي، امثال طبرىاه ، نه تنها در تقابل با ايدئولوگ"مؤخره از اين اوستا"
ي نوراني مقدس آنان  انگلس و لنين و استالين و مائو، هاله ي ماركس و كاري شده ي دستاه كردن اسم

بيرون  "اردوگاه سوسياليسم نظري مركز"ي مريدان كمي كدر كرده و انديشيدن را از انحصار ارا بر
كشيده، بلكه همچنين به چالشي برابر سنت اساتيد دانشگاهي ادب كالسيك و جريان نئوكالسيك 

  .ازي تحول نيمايي برآمده استس مكتب سخن برخاسته و به مستدل
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او در شعر . شود بدين حدود خالصه نمى "مؤخره از اين اوستا"ي اخوان ثالث در امنتها دستاورده
شرح . كند پرسد و سپس آن را چون دستگاه ارجاعي تعيين مى هستن، از پيمانه يا معيار رفتار آدمي مى

ر از شعر ياد شده مورد بحث و حالجي قرار و تفصيل اين معيار رفتاري البته در مؤخره خيلي بيشت
دارد كه از همان سنگ  ي رسيدن به منظور خود ساختاري را برپا مىااخوان ثالث در مؤخره بر. گيرد مى
او مطلب خود را با . رود ي نخست دنبال تعريف معيار رفتار و چگونگي پيامدهايش در زمانه مىابن

ي او نيز  اينان در ضمن منابع ارجاعي انديشه. كند ع مىي احترام به پيشكسوتان شرواخطابيه و اد
گيرد چيزي جز نيكي  ي محترم خويش در نظر مىاه ي موصوفادر اين راستا صفاتي را كه بر. هستند

شود كه در دشمني با اهريمن دروغ و بدي  اين صفات مثال به رفتار زرتشت اطالق مى. و زيبايي نيست
  .يابد تمايز مى

ها محدود است،  ها و پديده منظر امروزي بدين شيوه نگرش كه به خير و شربيني موضوعبا اين كه از 
ي احترام بعدي ااخوان ثالث در اد. ها دليل رها كردن مطلب او نيست توان ايراد گرفت، اما اين مى

ود گيرد تا با اعالم منابع مقدس انديشيدن خ خود، سراغ مزدك و بودا و ماني و سرانجام گاندي را مى
كه در ضمن كنار گذاشتن اديان سامي و پيامبران ابراهيمي است، روايت انديشيدن دستاوردهايش را 

ها و  ي از ياد رفته و تأمالت راوي پيرامون گذشتهاه اين حكايت از مجري بازگويي قصه. حكايت كند
يدن همراه او در هر ايستگاهي از مكث و شروع بخش بعدي را با فعل انديش. گذرد امور جاري مى

سپس انديشيدن خود را با يادآوري نام فرهيختگان گذشته كه بيشتر شاعرانند و . سازد مى
با تكيه بر اين تبارشناسي انديشه و اعالم زبان فارسي . بخشد شان خيام، سنت و تبار مى ترين شاخص

و قال يا ادا  ي گذرا كه هر قيلاه ي انديشگي، سپس به چالش با دعوي متشاعران و سليقهاهمچون فض
ي محك و معيار شعرشناسي، از خود  ي ارائه ابعد بر. خيزد دهند، برمى و اطواري را شعر لقب مى

عملكردي كه نه تنها . خواند ي خود را نه شعر كه كار و قطعه مىه كند و برخي از سروده شروع مى
ي  ني شگرف ورود امكانات تازهبي دارد، بلكه همچنين با يك آينده تمايز شعر را از غيرِ خود معلوم مى

  .گيرد ي بيان شاعرانگي زمانه در نظر مىارا بر
او سپس در پي رجزخواني برابر به اصطالح پيشتازان هنري كه نه سبك و سياقي را ثبت و نه معيار 

ي تازه مطلب، با كنار اه ها و پاراگراف كنند، در تداوم انديشيدن ي نظريه ادبي پديدار مىاسنجشي را بر
ي اه ي سخنوران و قياس ايشان با رباعىاه ي سترون اساتيد ادب، با تكيه بر قصيدهاه گذاشتن روش

اين من، كه فرديتي از مجري نگرش . پردازد پردازِ متن مى نظريه "من"خيامي به تعين و تشخص 
ي مجموع انساني، انتقادي و معنوي گذشته است، در نظر اخوان ثالث با پذيرش امر تضاد در درون آدم

  .افتد بني نمى و تكازس جويانه، همسان ي وحدتاه شود و به دام نظريه مى
رسد، و در  تعريف فرديت غير خصوصي شخص شاعر مى ياي اخوان ثالث در اين مرحله به مبن مقاله

گيري فرديت در متن و  ي ادبي زمانه، يعني امر شكلاه ي بخشي از شناخت خود از نظريه هر اشاره 
مسئله مخاطبان نيز در خور توجه « : آورد كه از يك سو مى. سازد گر مخاطب را عريان مى ملحضور تكا

ي متأمل را در سنجش و داوري و شناخت اهل  هها و داليلي است كه بينند اين نيز از نشانه. است
و از سوي ) كتاب ياد شده114ص (» ...آموزد كه خطاب به انسان و انسانيت است سخن، نكته مى

من "ها را  رسد و آن بندي اشكال مختلف بيانگري راوي مى ر، در تعريف من فعال در متن به درجهديگ
او از آن جا كه پايه را بر تعقل و تأمل . خواند مى "من عالي بشري"و  "من اجتماعي"، "منزوي

دهد كه  مىفتاوردهايي نيز ارجاع بيني به گُ ي هر اشاره و نكته گذارد، در حاشيه نويسنده و راوي مى
  .گيرد و عناصر ادبي فرنگي را نيز در بر مى اندالزاما همه در سنت زبان فارسي نبوده

او در اين رابطه . شود به نقد رفتار همصنفان اخوان ثالث مربوط مى "مؤخره از اين اوستا"بخش بعدي 
پردازد  را مىي قالبي و سترون بين صاحبان جرايد و شعاهنخست به سبك و سنگين كردن آن ارتباط

ي شفاهي اه كه از يك سو به منظور پر كردن صفحات نشريات است و از سوي ديگر، در سطح گپ
ي  اي نشان دادن راهكار جديد، مصاحبهااو بر. رسد ماند و به عمق شناخت و عيار شعر معاصر نمى مى

مان نظري خود ي پرداختن ساخت و با دقت در خور، هر سؤالي را بهانه است را بازنويسي كرده
ي  ااو با اين كار در كنار كاربرد زبان صريح و مطنز كه به مقدسات مرسوم پرتو منتقدانه. سازد مى
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ي ادهد و در اين راه، اصطالحات قدما را به معن ي خود را توضيح مى ي نظريه اه بندى افكند، فرمول مى
  .رساند جديدي مى

. كند، يك رفتار مدرن است ي الهام در شعر مى مسئلهاز اين جمله آنچه او با مفهوم شعور نبوت و 
بخشي از امر معنا بخشيدن جديد به الفاظ قديمي از طريق كاربرد حكايت و شرح واقعه حاصل 

خبري  ي گردهمايي شاعران در شهرستان دورافتاده كه گويي از دنيا بىاي ماجر او در آن قصه. شود مى
گرايي به اصطالح خودكفا است،  ي شاعرانگي و نيز نقد بومى  و پرت افتادن از جريانات عمده و زنده

دهد ي معاصر مىاكند بلكه به مفهوم با شعر زندگي كردن معن ي متشاعران را رو مى هتبه واقع نه تنها پ .
تكرار علمي ي  مقاله در خور او در پسِ حكايت هر ماجرايي، دستاورد نظري آن را در زباني رسا و

مقصود من از شعور نبوت هر گز يك امر ماوراءالطبيعه «) كتاب144در ص (آورد  مى "مثال. نمايد مى
ي رسوخش در تجارب عالي و متعالي زندگي و وجود،  هر شاعر حقيقي به ميزان و اندازه. نيست

ي ضمني مختلف به  سپس حرف بسيار مهمي با چند اشاره» .شعرش داري ارزش بيشتر يا كمتر است
هيچ كس ) يعني سرايش شاعر حقيقي(در عالم اين معني « : زند كه رفتاري ما مىي فكري و اه حوزه

ي مخاطب آشكار ااز شعر را بر "تعريف نهايي" نادرستيي آن كه اآن گاه بر»  .نيست "النبيين خاتم"
ي سابق را با اما و اگري تعديل يا  ي آيندگان باز گذارد، هر تعريف جا افتادهاه ي پاسخاكند و جا بر

ي آن كه امكان انعطاف در افكار عمومي از دست نرود و روي احتماالت آينده كه ااو بر. كند دقيق مىت
اند، دري بسته نگردد، از وقار و صالبت نظري خود مايه  هميشه شناخت و نظريه را پيش برده

د من البته بايد يادآوري كنم كه سليقه و پسن« ): كتاب149ص (زند  گذارد و حرف درخشاني مى مى
  «.هيچگاه وضع و حال ثابتي ندارد

تر  ي فلسفي و اجتماعي به جان هنر نزديكاه ي شناخت شناختي كه از كليه ي اين نگرش زيبايى بر پايه 
پذيري در ساير مسايل رجوع  خواهي ما گواهي و به انعطاف ي لذتاه است، او به متغير بودن سليقه

ي اجتماعي و اقتصادي يا به اصطالح اخالقي و مذهبي و اه اگر مقصود قراردادها و سنت.. « : دهد مى
نيست  "ثابت و مقدس"هاست، شايد به قول پيران پيشين بشود گفت به نظر من هيچ امري  امثال اين

مسلما بسياري . ي يك شرف طبيعي الزم باشداي زندگي روحي سودمند و الزم باشد، برامگر آن كه بر
ي ما جاري و حاكم است، غير الزم  كه ما داريم و به تحميل بر جامعه هايي  و شايد تمام قيود و سنت
وقتي جامعه آن چنان بيدار و هوشيار و متفكر شد كه سودمندي و لزوم . و عبث و نابهنجار است

حقيقي را دريافت و تشخيص كرد، آن وقت خواهد ديد و فهميد كه اغلب و شايد تمام اين قراردادها 
  )كتاب152ص (»  ...و پا گير، يعني مانع رشد طبيعي و انساني است پوچ و احمقانه و دست

ي خود را با  نظري ما، گرايش مثبت و سازنده - ي رفتاري ااو بالفاصله پس از اين نقد جامع الگوه
از ديدگاه او، با وجود چنين متفكران ازلي و پيشاپيشي، . دارد ي احترام به مزدك و زرتشت اعالم مىااد

گرا در  ي قدرتاه آن هم ديگراني كه همچون اصحاب مقدس ايدئولوژى. گران نيستحاجتي به دي
خواند و  "مؤخره از اين اوستا"ي اها را بايد در ميان سطره اين نكته. اند سطح جامعه مطرح شده

به ويژه آن كه اخوان ثالث اين فرايند نقد و سنجش را در دو . ي آن را دريافت ي سربستهاه اشاره
او از يك طرف، لزوم قائم به ذات شدن فاعل شناسا را از طريق . برد متفاوت به پيش مىي  جبهه

. گيرد اين امر وجه فكري نقد را در بر مى. سازد انديشيدن و شناختن متفكران فراموش شده هويدا مى
از طرف ديگر، با كنايه و استفاده از زبان به اصطالح زرگري و خواندن دگرگونه و كميك اسامي 

ي سر برآورده اه زدايي از به اصطالح پيامبران ايدئولوژى ، كه چيزي جز قداست...ماركس و انگلس و
انگار با رديف كردن نام رهبران . برد در دوران تجدد نيست، امر وجه زباني نقد را پيش مى

ي به نقد  ااند، وي دريچه ي مدرن درآمدهاي آن زمان كه به صورت پنج تن آل عباه ي چپى يافته تقدس
                               .گشايد ي خود مى ايدئولوژي مخالفان و اپوزيسيون واقعا موجود زمانه

ايم كه با  ي حاكم زمانه رسيدهاه پردازي و فلسفيدن دور از ارزش اينجا ما به اوج شهامت او در نظريه
ربطي با جريانات مقلدان و  بي آن كه -زرتشت و مزدك  -پرداز  ي دو نظريهاه تلفيقي از آموزه

. ي آن از سوي شاعر منجر گشته استشان بجويد در استقالل شعوري به امر التقاط و استفاده پيروان
ي از سقف نگاه همعصران و منتقدان باال مانده بلكه ااين اوج چنان بلند است كه انگار نه تنها دوره
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ها كه در پي   و عناصري چون ميرشكاكاهللا همچنين تمام آن گرد و خاك بلند كردن انصار حزب
روشن است كه به تمسخر . اند، به گرد پايش هم نرسيده است نابودي سنت مدرن تفكر شاعران بوده

ي روزنامه كيهان و سعي دست انداختن اه ها در ستون ميرشكاك "سومين برادر سوشيانت"گرفتن 
  .ها بي اثر مانده و خواهد ماندها از سوي جوانان مؤمن و كارمند حاكميت فق اخوان ثالث

ي آتي گرفته باشد، دست اه نسل يانديش جزم ونظري همنسالن  اخوان ثالث بي آن كه تأثيري از كوتاه
ي مجهز بوده ا ي داهيانهاه بينى انگار او به پيش. ي اخير انديشيده استاه كم به پيامد آثار جرم اين دسته

دانسته  گويا مى. ي قبل مشاهده كرده است را از چندين دههكه فرا روييدن بحران معنويت امروزي ما 
پايگاه روحيات "كه با به قدرت رسيدن مذهب، از دست رفتن مشروعيت تاريخي اين جريان همچون 

جامعه آغاز خواهد گشت و روشنفكر دلسوز اين مرز و بوم بايستي در فكر جبران كمبود  "و معنويات
  .معنويت باشد

زير "كتاب در  شرح زندگي خود با(، عناصري چون داريوش شايگان فان رسمىكه فيلسو ي استدچن
ي معنويات در سده اكه خواستار احي آيندبر مي تكرار حرف متكلمان مسيحي هب) "ي جهاناه آسمان

 .نامي از كارل رنر مبتكر چنين نظر و سخني بياورد شايگان بدون آن كه البته. اند ي بيست و يكم بوده 
، بدين مسئله توجه فتهاز ضرورت وجود معنويت گ بوده است كه اخوان ثالثتر از اينان يشها پدهه

آورده است  "مؤخره از اين اوستا"او در همين مطلب . كرده و راه و روش خود را اعالم داشته است
اين . ته باشمايمان داش... توانم هردمبيل، ولنگار و بيراه باشم، بايد به امري مقدس و بزرگ نمى... « : كه

از افكار زرتشت، ماني و مزدك  تركيبيي  اي نظريه برپايى براي تالش»  .ي جان من است ايمان به منزله
ي اه من رهسپار وادى« : گويد اش مى بخشي از اين حركت در ايجاد معنويت است كه در رابطه... و بودا

  ) 154ص(»  مقدس بودم
ر يافتن همين امر مقدس نيز مشهود است كه نه به دنبال قبول رفتار مدرن او در سطح انديشيدن حتا د

ي مرسوم و اه ، بل نقد و بررسي ايمانجوييي معنويتيك امر كلي و ايمان آوردن و سپس اتمام قضيه
  .ي اعتقاد داشتن استاعرضه شده بر ي موجود يااه سعي در تفكيك كردن موضوع

دهند كه چه  حس و هوش و خرَدم به من اجازه نمى چون« : او در اين باره خاطرنشان ساخته است 
  «.ها را باور كنم ي جاريه معتقد شوم و دروغاه ديني و چه دنيوي به اين حماقت

رفتاري . ايم كه منحني رفتار او را بر محور مختصات ذهنيت اجتماعي بنگريم ي رسيده ااينجا به مرحله
ي  ي حضور در صحنهاتالش استقالل فاعل شناسا بركه چيزي جز برگذشتن از فريفتاري ايدئولوژي و 

  . چالش اجتماعي و تعريف معنويت و شرافت انساني در چارچوب عرف دنيوي نيست
گيرد، نويد ظهور هيچ  او در اين فرايند همچون پيامبري كه مسئوليت هيچ امتي را به عهده نمى

در ميان همزبانان و هموطنان، به آشتي دادن  او با نقد انتظار كشيدن مرسوم. دهد ي را اشاعه نمى امنجى
هايي از ماني و  معنوي، پيغام -آيد و در اين پيكره نظري  ي خويش برمىازرتشت و مزدك در دل و دني

                                    .دهد ي مىابودا را نيز ج
فرد، در قياس با  همين مخاطب قرار دادن. معنوي حاصل تالش فردي است -ي نظري  اين پيكره

اش را اين گونه  سازد و الزام وجودى ي مخاطب قرار دادن جمع، ويژگي مدرن آن را مى الگوي قديمى
انسان امروز با شامه و بينش بشري و اجتماعي، بايد با حقايق زندگي آزاد و شرفمند « : كند تشريح مى

ي بشري شرف اه عدل و ايثار و محبتتفاهم و الفت ارواح، رفاه و آسايش همگان، . امروز آشنا باشد
هاست آن چه  اين. هاست آن چه مقدس و شريف است اين. ي آدمياناي سودمند يا زيباه كار و زحمت

  .)كتاب155ص (»  .دهد، ارجمند و عزيز است ارزش به زندگي مى
از ي رسيدن به معنويت را چون الگوي رفتاري اانسان مدرن بر "جويي هفت شهر عشق"او سپس اين 
عمق و  پيشه و بى ي سياست انه حدود و ديوارهايي كه عده.. « : سازد ي رفتار متمايز مىاساير الگوه

ي مقاصد و اغراض آلوده و پست و پليد خود جمع و جور انما بر ي درباري و روحانىاآخونده
. نگرد ت و حقير مىي كوتاه و پساه انسان آزادانديش، انسان واقعي امروز باالتر از اين افق... اند كرده

امروز فقط انسان مطرح است و ارزش هستي و عمر و كار سودمند يا زيبايي او، كار شريف و سودمند 
  .)همان جا(»  .بشري و حمايت محرومان جوامع بشري
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ي اخوان ثالث آن روزگار، حاصل كار اي جريان دگرانديشي است، بر اين الگو كه امروزه برنامه
اخوان ثالث در مطلب مهم و درخشان خود تبار . گيرد نمى "زنديقي"ير از عنصري است كه نامي غ

اند و مدام  سنت مذهبيون برباليده برابر بيند كه در دگرانديشان امروزي را در سنت آزادانديشاني مى
- دگرانديشي يا زنديقي بودن كه اشاره. اند انديشانه بوده خواهي مطلق موضوع سركوب و پيگرد تمامت

ي است كه بر فراز مؤخره از اين اوستا همواره در  افتار فكري اخوان ثالث هم هست، روحيهي به را
 پرواز خواهد بود

ثالث اخوان"ي يا مقاله 2001، انتشارات باران، سال"شاعران و پاسخ زمانه"رجوع كنيد به كتاب  - 18
  :درسايت اينترنتي نويسنده "ي التقاطو مسئله

آور شويم كه جناب استاد آرامش دوستدار در پي بحث نينديشيدن ايرانيان و جالب است كه ياد  -  ١٩
استثنايي خواندن نيما و كُلي لُغُز بار شاعران پيرو نيما كردن، آنجايي كه مدرك از نيما شناسي خود 

زيرا اهميت . كنددهد فقط دست دمخور نبودن خود با زندگاني ادب مدرن فارسي را رو ميبدست مي
بيند، يعني آنچه فقط سليقه ا براي فرهنگ دوران معاصر در اختراع قافيه همچون زنگ شعر مينيما ر

رجوع . گراييگرايي و دوري از ذهنكند، و نه آن رهنمود نيمايي براي واقعيتسنتگرايان را مجاب مي
  ).، يادشده...امتناع تفكر( 28كنيد به پيشگفتار كتاب دوستدار ص 
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هاي ايراني، وقتي مزدا از جم مي خواهد كه پيامبر او باشد و در گسترش دين او  در استوره
بكوشد، جم رسالت پيامبري را نمي پذيرد، اما قبول مي كند براي گسترش آيين مزدا با شش 

خواهد تا در  بر اين اساس، جم از اهورا مي. واي زمين باشد و بر آن سلطنت كندشرط فرمانر
مزدا . زمان فرمانروايي او، مرگ، گرسنگي، جنگ، فقر، آز و خشم در جهان وجود نداشته باشند

نخستين كسي است كه اهورامزدا دين خود "پس او . شود پذيرد و جم فرمانرواي جهان مي مي
سال در پادشاهي او بيماري و مرگ  300مدت . سال سلطنت كرد 650ي و"و . 1"را بدو سپرد
كه او گمراه و مغرور شد، به ظلم و ستم پرداخت و مردم به كمك ضحاك او را  نبود، تا اين
  .2"برانداختند

شود، جم به  گاه كه مرگ نبود، پس از مدتي جمعيت زياد مي در زمان حكومت جم، آن
جم . شود اين عمل سه بار تكرار مي. زمين را گسترش دهدكند تا مساحت  مزدا رجوع مي
دهد  هاي توالني را مي مزدا به او نويد زمستان. يابد كه مرگ يك ضرورت است سرانجام در مي

سان جم نخستين كسي است كه مرگ  اين به. فرستد جهان مردگان مي زير زمين، به و جم را به
شاه "كند و خود را  ا كرده، بر دوزخ حكومت ميمرگ راه پيد ي دره شود، به بر او چيره مي

  .نامد مي "مردگان
 ي نامه شاهفريدون در  ي جم در استوره ي استوره ِ بنيادي ي مرگ و آز دو مقوله

در اين استوره، فريدون درفش كاوياني را برافراشه، جهان . فردوسي نيز تكرار شده است
زمين را به تور  توران. كند تقسيم مي حكومت خويش را بين سه پسرش، ايرج و سلم و تور

ترين بود به ايرج  نام بخشد و ايران را كه صاحب سپرد، يونان و روم و شام را به سلم مي مي
سان، جنگ   اين به. كشند تباني پرداخته، او را مي برند، به سلم و تور به ايرج حسد مي. گذارد وامي

  .شود كشيده مي نامه شاهبين برادران به سراسر 
هاي كياني و  استوره هاي حكومت ساسانيان، پيوند نياي شاهان تاريخي به سازي در تاريخ

آفرينشِ نخستين انسان و نخستين  ي كوشيدند تا افسانه آنان مي. پيشدادي بسيار شايع بود
در اين راه آگاهانه حتا . تاريخيِ خويش گردانند ي اي پشتوانه هاي استوره پادشاه را در سلسله

خويش را بدون  ي كردند تا گذشته هاي ماد و هخامنشي را چه بسا از تاريخ حذف مي هسلسل
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همين  ها در اين دوران شايد به نامه خدايرواج . ها پيوند زنند استوره هيچ مانع و مزاحمتي به
. شود ي فردوسي ريشه در چنين اثرهايي دارد و در همين فضا خلق مي نامه شاه. دليل باشد
اساس حكومت سياسي و دينيِ دوران ساسانيان بدل  يابد كه به آن انداز گسترش مياين امر تا 

  .شود مي
 ي گونگي پيدايي كشور ايران و تكامل آن، در استوره چنين موقعيتي، در چه با توجه به

 ي نامه شاهدر . گيومرث است اوستاروايت  رسيم كه به نخستين انسان مي ايراني به هاي قوم
ايراني  هاي قوم ي اي همه گيومرث پدر استوره. 3يومرث نخستين پادشاه استفردوسي اما گ

نخستين پادشاه نيز هوشنگ است كه از . آفريند ست كه اهورامزدا مي ست، نخستين انساني  
. رسد پس از او پادشاهي به جمشيد مي. گستراند او است و قانون و داد در جهان مي ي سالله

در چنين . شود دهد و كشور سراسر آشوب مي را از دست مي "ايزدي فرّه"جمشيد در پايان عمر 
كه  راند تا آن ربايد و يك هزاره با بيداد حكومت مي بازاري ضحاك پادشاهي را مي آشفته

. تابد ايزدي بر گرد سرش مي ي ست كه فرّه  او كسي. آيد دنيا مي فريدون از نژاد شاهان به
  .رسد يفريدون به ياري كاوه به پادشاهي م

گيرد جهان را سه قسمت  فريدون پس از پانصد سال سلطنت، در پايان عمر تصميم مي
در سنجشِ شايستگي و هنر فرزندان، . كرده، هر بخش را به يكي از فرزندان خويش بسپارد
تر از رويارويي با اژدها سر  پسر بزرگ. شود خود را به شكل اژدهايي درآورده، بر آنان ظاهر مي

پدر او را تحسين كرده، . افتد د به اين بهانه كه مرد خردمند با اژدها در نميزن باز مي
  :سپارد او، اين فرزند عاقل خويش، مي  زمين، يعني يونان و روم را به مغرب

  دالور كه ننديشد از پيل و شير "
  "تو ديوانه خوانش، مخوانش دلير

رند، پس نيزه در كمان در كارزار براب "مرد جنگي"و  "شير درنده"براي پسر دوم 
او، فرزند شجاع و دلير   زمين را به پدر بر او آفرين گفته، مشرق. گذارد تا اژدها را بكشد مي
  : بخشد و او را حاكم توران و چين مي كند مي

  ورا تور خوانيم و شير دلير "
   "پيلش نيارد بزير كجا ژنده
 "راه شيران"آورد كه از  انگ بر ميب. تر در برابر اژدها سياستي ديگر پيشه ميكند پسر كه

پدر از رفتار . سان خطا ست اين اي، كوششي به دور گردد و اگر اسم شاهي به نام فريدون شنيده
با اين . سپارد آيد، حكومت ايران را به او، فرزند شجاع و عاقلِ خود، مي فرزند خوشش مي

  :حساب كه
  ز خاك و ز آتش ميانه گُزيد "

   "ن سزيدچنان كز ره هوشيارا
  : فريدون بر اين باور است كه

  كه بد هوش و فرهنگ و رأي  سر آن را "
  . 4"مر او را چه خواندند ايران خداي

ي زمين، بين يونان و روم در غرب و چين و حكومت  سان ايران، كشوري در ميانه اين به
ايت پسر ست كه هم هوش و در  ايرج در واقع پادشاهي. رسد تركان در شرق، به ايرج مي
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، "ز خاك و ز آتش"نخست و هم شجاعت و تعصبِ پسر دوم در او جمع است، پادشاهي كه 
  .بر رفتار ايرج شكل مي گيرد نامه شاههويت قوميِ ايرانيان در . گزيند را بر مي "ميانه"

جادوگري، طبابت و فرمانروايي در "اي پهلوانيِ ايران، در سازمان قبيله گاه ه در استوره
كند و  بارز آن فريدون است كه هم پزشك است، هم جادو مي ي نمونه. 5مع استج "يك تن

  .كه فرمانروا ست قادر است خود را به شكل اژدهايي درآورد و هم اين
برند، با هم  سلم و تور بر ايرج حسد مي. انجامي ناخوش دارد نامه شاهكار سه برادر در 

رود، آنان  صلح نزد برادران مي سر جنگ ندارد، بهايرج . كنند دست شده، بر عليه او توطئه مي هم
جاي او بر  ايرج به ي منوچهر، دخترزاده. فرستند سرش را از تن جدا كرده، آن را براي پدر مي

ايِ  كشور استورره. كشد خواهي نياي خود، لشكر به توران و روم مي خون نشيند و به تخت مي
طلبي، خردمندي و  پاكي و صلح. كند رشد مي سان در جنگ و توطئه زاده شده، اين ايران به

اي  انديشه سان به اين ها بر عليه آن، از همان ابتدا، به خارجي ي شجاعت ايرانيان و توطئه
شود كه پيوسته روزها از سوي  اي اهورايي تبديل مي فرشته ايراني به. رويد جاوداني در ما فرا مي

  .گيرد مي نيروهاي پليد داخلي و خارجي در تهديد قرار
ايِ شرحِ زايش و  چنين سه فرزند پسرش، بيان استوره داستان زاده شدن فريدون و هم

  .پرورش، بلوغ، ازدواج و همسرگزيني است كه رفتارهايي مقدس بودند از آييني كهن
فريدون سه پسر ، عباس معروفي رمان نامه شاهفريدون در  ي استوره با توجه به

چهار پسر دارد و يك  "گودريچ . اف .بي"اماني، صاحب كارخانه  فريدون. نويسد را مي 6داشت
فريدون اماني كه طرفدار شاه بود، انبار . گيرد داستان در بستر انقالب شكل مي. دختر

برد  براي نجات ثروتش، به اسالم پناه مي. شود آتش كشيده مي اش در جريان انقالب به كارخانه
فريدون اماني در دامان حكومت اسالمي، . دهد اش مي و در اين راه پسرش، اسد ياري

  .نمايندگي از طرف مردم، به مجلس راه مي يابد به
سيزده . بود "هاي فدايي سازمان چريك"شود كه طرفدار  داستان از زبان مجيد نقل مي

كند و چهار سال از عمرش را  در آلمان زندگي مي. زندگي در تبعيد را با خود دارد ي سال پرونده
ديگر توان ماندن در تبعيد را ندارد، جهت بازگشت به . ك آسايشگاه رواني گذرانده استدر ي

كنند  گيرد، مأموران جمهوري اسالمي او را سوار ماشين مي ايران، با مسئولين نظام تماس مي
دستور چه كسي، معلوم نيست؛  به. شود كشته مي "سيواس"مجيد در . تا راهي ايران شوند
 ي ژيم يا برادرش كه يك عنصر فعال اطالعاتي است؟ در دو روزنامهوزارت اطالعات ر

يك فراري "كه؛  شود، مبني بر اين خبري تكراري درج مي كيهانو  جمهوري اسالمي
در آلمان عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ...پناهنده شده به نام مجيد اماني كه سيزده سال 

زندگي در يك تيمارستان قديمي شهر آخن، صبح تي زده بود، پس از چهار سال ااقدام دست به
. در روستاي نزديك شهر سيواس تركيه خودكشي كرد 1375شنبه دوازدهم فروردين  روز يك

هاي خود،  گذار و ضد امنيت ملي بود كه با زدن رگ هاي بمب گروه  مجيد اماني از عوامل
خاظر اختالفات  ريست نامبرده بهرود ترو احتمال مي...نزديك مرز ايران به زندگي خود خاتمه داد

به اين شكل، مجيد  ".ايدئولوژيك به دست اعضاي گروهك سياسي خود به قتل رسيده باشد
  .شود كشته مي "جمهوري اسالمي"در دوازدهم فروردين، سالروز 

اش مشخص  كه هويت سازماني آن از ميان فرزندان فريدون اماني، ايرج چپ است، بي
پس از انقالب دگربار . ها ست شاه در زندان بوده و محبوب چپبشود، در زمان حكومت 
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عمليات فروغ "سعيد مجاهد است، جوان خامي كه در . شود بازداشت و در زندان اعدام مي
شود، باد به پرچم است، مسلمان به ظاهر  رنگ جماعت مي اسد اما هم. شود گم مي "جاويدان

آن  ي آن و در عين حال سازنده ي پرورده. ندك شود كه از حكومت جديد تغذيه مي متعصبي مي
رسد  ثروت مي شود، در سايه انقالب به هاي كاري نظام بدل مي است و سرانجام به يكي از مهره

نفوذ دارد  "وزارت اطالعات"و  "سپاه"در . و به راه رهبر، حتا حاضر است پدر را نيز قرباني كند
اماني  ي خانواده. است "هيئت مؤتلفه اسالمي"ن و در اين راه همراه پدر است كه حاال از سرا

دهد، از  آقاي اماني ترجيح مي. رود، از هم مي پاشد چنان كه پيش مي به موازات انقالب، هم
  .هويت دخترش نامي نبرد، زيرا زن است و زن در اسالم و در سنت، بي
يمت شعار حفظ قدرت به هر ق. فريدون، پدرِ خانواده بيش از همه خواهان قدرت است

مهم اين نيست كه شاه حكومت كند يا خميني، مهم اين است كه اقتدار و . باطني او ست
راه منافع شخصي، او طرفدار نظام شاه بود، در ادامه همين راه به  به. ثروت گذشته حفظ شود

  .پيوندد انقالب مي
زند،  ياگر حرفي م. تر تابع احساس است چون ديگر زنانِ سنتي بيش همسر فريدون هم

مخالفت او با نظام گذشته و كنوني نيز در . خيزد طرفداري از فرزندان بر مي عنوان مادر به به
خواهد در كنار  رود زيرا مي پيشواز انقالب مي با آغوش باز به. گيرد همين رابطه قرار مي

  .فرزندانش باشد، از انقالب رنجيده خاطر است، چون موجبِ مرگ فرزندانش شده
ست كه به ايرج   مبارزي. است كه داستان بر محور زندگي او پيش مي رود مجيد همان
مجيد از . ها از جمله فعاالن اپوزيسيون ايراني در خارج از كشور بوده است تمايل دارد، سال

مجيد . گريزد در برده، به خارج از كشور مي كشتار مخالفان در جمهوري اسالمي جانِ سالم به
پدر . پريش اوي با تني رنجيده و ذهني تهي از اميد، يك راوي روانراوي انقالب است، يك ر

هاي خويش نيز  در هذيان. او ست ي فرزندي قبول ندارد، مجيد اما شيفته اگرچه ايرج را به
كند، ايرج در هيچ عكس خانوادگي،  هم او ست كه كشف مي. تواند ياد او را از ذهن بزدايد نمي

  .ور نداردچه پيش و چه بعد از انقالب حض
سه برادر هر يك به شكلي در بند . ايرج در اين رمان نشاني از انساني آزاد و آگاه است

اسد مسلماني متعصب است، سعيد مجاهدي متعصب و مجيد : تعصبِ ايدئولوژي اسيرند
  .كمونيستي متعصب

ه بيند، هر كدام از فرزندانش صاحب فكري جداگان گاه كه مي در ابتداي انقالب، پدر آن
بله پدر، "اسد در جواب مي گويد؛ . "مي توانيد با هم كنار بيائيد؟"پرسد؛  هستند، از آنان مي

توانند در انقالب سهيم  هاي مختلف مي امام خميني گفته است كه همه احزاب با گرايش
فريدون سه پسر داشت، اما "گويد؛  كند و مي اشاره مي نامه شاهپدر به فريدون . "باشند
برادران با هم . "ا درست نخوانديد تا بدانيد برادرها چه بر سر همديگر آوردندر نامه شاه

  .تابند و پدر همه آنان را ديگر را بر نمي اختالف دارند، يك
هاي آن و از ديگر  از يك سو با جامعه و تناقض فريدون سه پسر داشتداستان 

سيال ذهن نوشته شده و از  شكل جريان داستان به. سو با فرديت و روان آدم سر و كار دارد
. مجيد در تبعيد تنها شده است، با تني فرسوده و فكرهاي پريش. شود زبان مجيد نقل مي

گيج و "او؛  ي ها ست به ذهن خسته هجوم خاطره. گذرد داستان در ذهن پريشان مجيد مي
دانستيم چه  كرديم، و نمي هدف بوديم، از شكستن و آتش زدن كيف مي گول بوديم، بي
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و در رابطه با . "وقت از خودمان نپرسيديم چرا هاي ما را گرفته بود و هيچ دود چشم. خواهيم مي
  ."شويم مي  خون يكديگر تشنه دانستيم كه بعدها به ما چه مي"برادران ؛ 

سرد شده است، ديگر در سياست فعال نيست،  هاي تبعيد از همه چيز دل مجيد در سال
سرزمين من كجا "كند تا خود را دوباره بازيابد؛  گذرد، سعي مي اش در گذشته مي زندگي ي همه

اصلن چرا اين جوري ! تو به من بگو برادر. ام ام؟ از كجا به كجا پرت شده ست؟ من كجايي
مان  يك تكه. مان رفت زير خاك يك تكه. شديم؟ ما انقالب كرديم، اما منفجر شديم

كند، با  گذاري مي جا بوي پول بيايد سرمايهگركي، هر  خوار شد، افتاده است به دزدي ميراث
كيش پاساژ بزند، حاال هم دارد مبليران ورشكسته  ي دادستان انقالب شريك شده كه در جزيره

هاي  كرد، چريك مان به بغداد افتاد، تا زنده بود عربي بلغور مي يك تكه. خرد تا آباد كند را مي
ها جوري  آخرش توي بيابان. ديد اهران سان ميكشيد و از ميليشياي خو صف مي سالخورده را به

چون دوستش  مجيد هم. "آره گرگ او را دريده. لت و پارش كردند كه انگار گرگ او را دريده
  ".ما انقالب نكرديم، ما منفجر شديم"ناصري، معتقد است؛ 

كند تا اسد، برادر اطالعاتي خود را با  ست ضد نظام، حتا هوس مي  مجيد هنوز فردي
كند اين اپوزيسيون  از اپوزيسيون خارج از كشور دل پرخوني دارد، فكر مي. منفجر كند بمب
اند، هيچ  پاره كرده اپوزيسيون را تكه"تواند در برابر جمهوري اسالمي متحد عمل كند؛  نمي

شك سراسر وجود مجيد را در بر گرفته . "اتحادي نيست، تازه اگر هم باشد، انفرادي است
كند،  اش فكر مي به دوست دوران كودكي. "همه چيز از انقالب آغاز شد؟"اقع و است؛ آيا به

از اول گُه بوديم و خودمان را ... خودمان گُه بوديم"همه چيز با خودشان آغاز شده است، زيرا 
  . "به خريت مي زديم

ي كوشش مجيد در اين است كه دريابد؛ انقالب در ناداني شكل گرفت و نادانان بر  همه
  .حكومت تكيه زدند و ناداني بر كشور حاكم شد مسند

رود كه مغز جوانان خوراك او است،  جنگ ضحاك ماردوش مي به نامه شاهفريدون 
دست خميني ضحاك است كه جوانان كشور را به قربانگاه جنگ  فريدون معروفي اما هم

ن است و گذار جشن مهرگا پايه نامه شاهفريدون . كند فرستد و آتش دم توپخانه مي مي
عزا و مرگ، چيزي  هاي گذارد، فريدون معروفي اما جز رسم هاي بسياري بنيان مي رسم
  .گذارد يادگار نمي به

هايي است كه در خارج از كشور  ترين رمان يكي از سياسي فريدون سه پسر داشت
از مرز ب توان در ميان ايرانيان ساكن برون هاي داستان را مي برخي از شخص. نوشته شده است

هاي رمان واقعي  حوادث و شخصيت ي كليه"نويسد؛  نويسنده خود در ابتداي كتاب مي. شناخت
اين خود . "شده اصلن تصادفي نيست هاي شناخته ها با حوادث و شخصيت هستند، و شباهت آن

  .داوري بخوانند باعث شده تا كساني اين رمان را با پيش
كي بار غير قابل تحمل سبهاي زيادي با  شباهت فريدون سه پسر داشت

چك در اين رمان بار سبك زندگي را  ي ميالن كوندرا، نويسنده. ميالن كوندرا دارد 7هستي
سبكي بار   .دهد در برابر بار سنگين آن، در دوران اشغال پراگ توسط ارتش شوروي، قرار مي

 مصون دارد و "فراموشي هستي"كوشد انسان را در برابر  مي غير قابل تحمل هستي
  .هستي ي طور كلي، پرسشي است در باره به



   1388تابستان . 2 جنگ زمان    206

توماس، جراح عضو حزب كمونيست با ترزا، پيشخدمت رستوراني  "جنگ سرد"در طي 
كه ترزا  "بهار پراگ"در پي ماجراي . گردد ازدواج آن دو با هم ختم مي شود كه به آشنا مي

چكسلواكي . دكن سقوط مي "آلكساندر دوبچك"عنوان عكاس در آن حضور داشت، حكومت  به
با ننگ و "و مردم  "جشن سكرآور نفرت و كين فراگير بود". افتد دست نيروهاي خارجي مي به

ترك كشور شده، به  هايي آن دو مجبور به در چنين وضعيت ".شدند حقارت و ذلت آشنا مي
 دهد، ترزا پزشكي ادامه مي ي توماس در اين كشور كار خويش را در رشته. برند سوئيس پناه مي

در پي او توماس نيز مجبور . گردد به پراگ باز مي. را ندارد "بار هستي"اما توان تحمل 
كند، امري كه  اي از موقعيت موجود در چكسلواكي انتقاد مي او در مقاله. شود بازگشت مي به
كار شيشه تميزكني  توماس ابتدا به. شود مي اش  انجامد و باعث بيكاري اخراج وي از حزب مي به
اتفاق ترزا،  او به. كند برد و كشاورزي مي روستايي پناه مي اندكي بعد به همراه ترزا، به. پردازد مي

  .كنند بين گذاشته، توأمان سبكي و سنگيني بار آن را تجربه مي هستي را زير ذره
مقايسه  "اُديپ" ي فرد و حزب با اتوره ي ، رابطهناپذير هستي سبكي بار تحملدر 

ها نيز در  حزبي. شود بستر مي كشد و با مادرش هم دانسته پدر خود را مياُديپ نا. شود مي
اند و حال تنها  بستر شده انگار پدر را كشته، با مادر هم سبكي بار غير قابل تحمل هستي

  . راه براي مجازات همان است كه اديپ برگزيد، يعني كور كردن خويش و ترك شهر
و ": گيرد چالش مي نيچه را به "بازگشت ابدي"فلسفي  ي كوندرا در اين رمان مقوله

ي دراز و  ي ديگر كه فراروي ما ست، گذشته باشيم، از آن كوچه بازگشته باشيم و از آن كوچه
نيچه فرض را بر اين گذاشته كه زندگي آدمي  8".بايد جاودانه بازگريم هراسناك؟ مگر ما نمي

همين  ها به دفعه ما اين زندگي را به. شود مياي تكرار  پايان است، كه درون دايره آغاز و بي بي
شكند ولي سنگينيِ آن باعث  اين بار سنگينِ زندگي، ما را درهم مي. شكل تكرار خواهيم كرد

در تماميِ هستي  "خواست قدرت"نظر نيچه  به. تر گردد شود تا زندگي ما زميني و واقعي مي
صورت  شود، و در ساحت انساني به مي صورت نيروي زندگي پديدار در ساحتي به"حضور دارد و 

ها بركشيدن انسان با قرار دادن يك هدف  هاي ارزشي كه جهت آن نيروي رواني و دستگاه
ي ديگر  پايه. اي واالتر مرحله به "خواست قدرت"برين براي او؛ و، در نتيجه، فرابردن 

وار و  زمان را دايرهاي كه  است، يا نظريه "بازگشت جاودانه همان"ي  شناسي او نظريه هستي
  9".داند پذير مي شمار بار بازگشت بازگردنده، و در نتيجه، كل هستي را بي

، سمفوني مردگانهاي زيادي با  چنين، شباهت هم فريدون سه پسر داشت
فريدون سه در . اي آشكار دارد مرگ در هر دو رمان چهره. نخستين رمان نويسنده، دارد

سمفوني در . شود دست مأموران نظام كشته مي مان بهمجيد، شخصيت اصلي ر پسر داشت
در هر . رسد قتل مي تر به دست برادر بزرگ آيد و به همين عاقبت گرفتار مي ، آيدين بهمردگان

از زنان صدايي بر . دو رمان پسران از نظر عده و ارزش اجتماعي، بيش از دختران حضور دارند
پسران سه نفر  ي در برابر يك دختر و در دومي عدهپسران چهار نفر  ي در اولي عده. خيزد نمي

در اولي صاحب كارخانه و در دومي تاجر . پدران در هر دو رمان تاجرند. در برابر يك دختر است
در هر . گيرد شكل سنتي شكل مي تربيت فرزندان به. دارند در هر دو رمان مادران خانه. خشكبار

، پدر فريدون سه پسر داشتدر . ددو رمان پدران مخالف تحصيل فرزندان هستن
راست سر از زندان در بياوريد،  خواهيد وارد دانشگاه شويد كه يك اگر مي"گويد؛  فرزندان مي به

، پدر مخالف سمفوني مردگاندر . "گودريچ.اف.الزم نيست درس بخوانيد، بياييد كمپاني بي
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گويد، هر چه از پول و  مي كوشد، او را از دانشگاه دور كند، به او تحصيل آيدين است و مي
ها و درس و مشق را قلم  به شرطي كه دور كتاب"گذارد،  ثروت كه بخواهد، در اختيارش مي

  .10"آدم بشوي. بكشي
روايت داستاني  داستان تاريخ انقالب است به فريدون سه پسر داشتيك بخش از 

گذرد و با  در تبعيد مي بخشي ديگر كه. ها و خاطراتش دارد حتم ريشه در ديده نويسنده كه به
عنوان يك  شود، در اصل چراهاي نويسنده، به چراهاي مجيد، شخصيت اصلي رمان آغاز مي

خويش را  ي كوشد تا گذشته ها مي هر انسان تبعيدي در پسِ اين پرسش. تبعيدي نيز هست
ون فريدهاي تبيعد هيچ داستاني چون  در ميان داستان. بازنگرد و خود را دوباره كشف كند

  .هاي آن نشده است درگير با جمهوري اسالمي و ارزش سه پسر داشت
. هاي من، تو، او و ما نوشته شده است در چهار فصل با نام فريدون سه پسر داشت

. كه نويسنده در زمان كودكي شنيده است "سنگسر"اي است از مردم  فصل پاياني، نقل افسانه
د و هفت برادر و يك خواهر را از خانه بيرون گير در اين افسانه پدر بر فرزندان خشم مي

شكل گل  شكل درخت و دختر به شوند و سرانجام پسران به صحرا مي ي فرزندان آواره. كند مي
جوي و جست به. شود كه پدر از كار خويش پشيمان مي دهند تا اين زندگي ادامه مي در صحرا به

نشيند و پي  استراحت مي ها به زير درخت خسته به. يابد اثري از آنان نمي. خيزد ها بر مي آن
خواهد گلي بچيند، برادران و خواهر  مي. برد كه آن گل و اين درختان بايد فرزندانش باشند مي

زور گل را  شود و به پدر عصباني مي. نشيند در امتناع آنان، خار بر دستان پدر مي. مخالف هستند
 ي سر در شانه"دران در غم او مي پژمرند، ميرد و برا در پي اين عمل، خواهر مي. چيند مي

شب كه هوا تاريك شد، خواهر را توي تابوت . يكديگر گذاشتند و زار زار تا شب گريستند
  ."آسمان رفتند گذاشتند و به

 ي كه، با توجه به تمثيل استوره مگر اين. خواني ندارد اين فصل با سه فصل ديگر هم
سنده خواسته به شكلي به تكرار رفتار اجتماعي ما يا ، قبول كنيم، نوينامه شاهفريدون در 

تاريخ . شوند يا خواهند كشت چنان فرزندان كشور ما كشته مي كه هم اين تكرار تاريخ برسد، به
گاه قدرت  اين تصور آن. در كشوري كه ناداني بر آن حاكم باشد، جز تكرار چيزي ديگر نيست

است، نام  "اميد انقالب"ر آقاي اماني، اگرچه بينم فرزند انسي، تنها دخت گيرد كه مي مي
خواهي نياي خويش  خون دختري ايرج، به ي نيز منوچهر، نوه نامه شاهدر . فريدون بر خود دارد

  .خيزد برمي
. داستان انقالب است، اما قرار نيست تاريخ آن باشد فريدون سه پسر داشت

هر چهار فصل . كند نين توهمي دور مينويسنده آگاهانه با شگردهاي داستاني خواننده را از چ
شايد همه چيز با "، ".شايد همه چيز با مرگ ناصري آغاز شد": شود شروع مي "شايد"رمان با 

شايد همه چيز با يك "، ".تفاهم آغاز شد شايد همه چيزي با يك سوء"، ".يك عكس آغاز شد
ر رمان گسترانده تا شايد در نويسنده دامنه ترديدها را در سراس. ".سنگسري آغاز شد ي افسانه

  .هاي ديگري را موجب شود خواننده شك
حتا راوي را كه مجيد . پوشاند نويسنده در عين حال لباس مقدسي بر تن كسي نمي

پدر دختر، ناصري، دوست . كند كه پانزده سال بيش ندارد ساله باشد، عاشق دختري مي چهل
 "تجاوز"شود، به او  ناصري مي ي ساله مجيد عاشقِ رؤيا، دختر پانزده. صميمي او ست

بيند، كارش  گاه كه ناصري آن دو را لخت در اتاق مي مجيد در پي اين رفتار، آن. "كند مي
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كند كه چهارسال آسايشگاه رواني تاوان اين عمل  خود اعتراف مي. كشد جنون مي به
  .او بوده است ي نابخردانه

از خيال و واقعيت اثري . كشد نظم مي را به نامه شاهفردوسي از استوره و تاريخ، 
اي  آيينه. خويش را در آن بنگريم ي اي باشد در برابر ما تا گذشته آفريند كه قرار است، آيينه مي

 فريدون سه پسر داشتعباس معروفي با وام از واقعيت تاريخي، . كه نماد هويت ما باشد
روايت خويش، در  گذرد، به ك كشور ميچه در درون مردم ي نويسد تا گذشتهي ما را از آن را مي

  .تن داستاني بازگويد
پدر،  اگرچه مادر در پاسخ به. سه پسر دارد، فريدون معروفي چهار پسر نامه شاهفريدون 

فريدون شاهنامه چهار پسر داشت، ولي همه . فردوسي هم مزخرف گفته": معتقد است
فرزند حذف شده كه ايرج باشد و پدر  ".معلوم نشد چه باليي سر آن يكي آمد. تا گويند سه مي

ست  آگاهانه او را از زندگي خويش و خانواده كنار گذاشته و وي را از تاريخ طرد كرده، هماني 
ست كه   اماني ي او تنها فرزند خانواده. برد ارث مي سرزمين ايران را از پدر به نامه شاهكه در 

مجيد و : هايي اسالمي دارند ديگر فرزندان نام. است نامه شاهنام با يكي از پسران فريدون  هم
حتا تنها دختر خانواده، انسي نيز نشان از . اسد و سعيد، هر سه نام ريشه در زبان عربي دارد

  آيا حكومت جمهوري اسالمي ريشه در فرهنگ و آيين عرب دارد؟. نامي غير ايراني دارد
چنين فرزندي  پدر به. گذاشته ها ست كه ايرج را از زندگي خويش كنار آقاي اماني سال

. ايرج نماد آينده بود. خوان باشد اش هم و حالي را عاشق است كه با منافع  پدر گذشته. نياز ندارد
شد تا پدر و پدرها در اين  ايرج بايد اعدام مي. تواند براي پدر خطرناك باشد اي مي چنين آينده

آگاه و خردمند، مخالف حكومت پهلوي،  ايرج هنرمند بود،. سرزمين توان حكومت داشته باشند
در روزهاي انقالب آزاد شد، حكومت خميني توان تحملِ . زندان كشيد در آن حكومت كارش به

خواست، بازداشت و سپس اعدامش  چنين فردي را نداشت، حكومت برآمده از انقالب ايرج نمي
  . بقرباني شد، قرباني انقال نامه شاهچون ايرج  ايرج نيز هم. كرد

براي . خونِ ايرج براي بقاي انقالب الزم بود. خون نياز داشت انقالب براي پيروزي به
. سان كه در آيين سامي، ابراهيم كوشيد فرزند خويش اسماعيل را قرباني كند تطهير پدر نيز، آن

از همين روزها است . خداوند بر ابراهيم گوسفندي فرستاد تا آن را به جاي فرزند قرباني كند
جاي انسان  از اين پس حيوان به. رسد سر مي كه در تاريخ ديگر سنت قرباني كردن انسان به

هاي دين مهرپرستي  در آيين". اي ما نيز وجود دارد شود، امري كه در فرهنگ استوره قرباني مي
 11"پرداخته قرباني كردن گاو مي و جمشيد به...دست مهر، قرار داشته است قرباني كردن گاو به

توانست كشتزارها را  اين تفاوت كه گاو در اين آيين موجودي مقدس بود و خون آن مي با
  .پرمحصول گرداند

ايرج قرباني شد چون چپ بود و صاحبان اين انديشه براي مسلمانان حاكم بر ايران 
ها، حتا  جمهوري اسالمي در طي موجوديت خويش نه تنها چپ. بيش نبودندهايي  حيوان

 ي بدون ريختن خون اين افراد امكان ادامه. نان را به راه انقالب قرباني كردهزاران مسلما
ها را انساني  ها و يهوديان و كولي نازيسم هيتلري نيز چپ. حيات براي نظام ناممكن بود

هاي  در نظام. كرد راه قدرت حاكم قرباني مي چون حيوان به تر مي دانست و آنان را هم پست
در طبيعت وحشي نيز در تنازع بقا، هميشه . هيچ اقليتي حق زندگي نداردتوتاليتر و فاشيستي 
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برخالف  ها حيوان. شوند تر مي قوي هاي تر قرباني حيوان تر و ضعيف ي پستها حيوان
  .آميز و مدارا هستند زيستي مسالمت هاي متمدن فاقد توان هم انسان

راه بازگشت به ايران  ها بعد كه توسط مأموران جمهوري اسالمي در مجيد نيز سال
ياد داشته باشيم كه او در دوازدهم  به. ست به راه انقالب كشته شد، در اصل قرباني ديگري 

  .شود كشته مي "روز جمهوري اسالمي"فروردين، 
، يك ماه پيش از پيروزي انقالب، تنها دختر خانواده فريدون سه پسر داشتدر  

است، پسري كه نام فريدون بر او  "اي رِقيچي خامنهپ"آورد كه پدرش، داوود  دنيا مي پسري به
مانست تا  ميمون مي ي بچه تر به بيش"جانور شبيه است تا انسان،  تر به نهند، پسري كه بيش مي
آيا تاريخ تكرار خواهد . و اميد آن "انقالب ي جوهره"شود؛  كه جذبِ انقالب مي ".آدم ي بچه
  شد؟
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  :شود یجا که تاريخ تکرار م نوشت ان پی

  
  ١٣٦١االسالم، تھران  ونديداد، فصل دوم، ترجمه سيد محمدعلی داعی - ١
   ١٣٧١، تھران، نشر مرکز، ٢٣٥دانشنامه مزديسنا، دکتر جھانگير اوشيدی، ص - ٢
ابوالقاسم فردوسی، شاھنامه، مؤسسه انتشارات اميرکبير، : برای اطالع بيشتر رجوع شود به -٣

  ٢٤- ٢٥، ص١٣٦٩تھران 
  ٣٧-٣٨ين، صصپيش - ٤
، ص ١٣٧٤دکتر مھرداد بھار، جستاری چند در فرھنگ ايران، انتشارات فکر روز، تھران  - ٥

٣١  
  ١٣٧٩عباس معروفی، فريدون سه پسر داشت، نشر نيما، آلمان  - ٦
يکی با عنوان بار ھستی، . از اين اثر ميالن کوندرا دو ترجمه به زبان فارسی وجود دارد -٧

پور، که نشر قطره منتشر کرده  و ديگری با ھمين عنوان با ترجمه فرزانه  ترجمه پرويز ھمايون
  .ھای ديگر خبر ندارم از ترجمه. طاھری، نشر نيلوفر انتشار داده است

فردريش ويلھلم نيچه، چنين گفت زرتشت، کتابی برای ھمه کس و ھيچ کس، ترجمه داريوش  - ٨
  ١٦٩، ص ١٣٧٧آشوری، تھران نشر آگه، چاپ يازدھم، بھار 

فردريش ويلھلم نيچه، چنين گفت زرتشت، کتابی برای ھمه کس و ھيچ کس، ترجمه داريوش  - ٩
   ٣٦٦، ص ١٣٧٧آشوری، تھران نشر آگه، چاپ يازدھم، بھار 

  ١٣٦٨عباس معروفی، سمفونی مردگان، نشر گردون، تھران  - ١٠
، ص ١٣٦٢ت توس، تھران مھرداد بھار، پژوھشی در اساطير ايران، پاره نخست، انتشارا - ١١

١٧٧  



  تر  آسمان آبي
  تر  آب آبي
  ايوانم رعنا سر حوض من در

  رخت مي شويد رعنا
  برگ ها مي ريزد 

  موسم دلگيري است   :مادرم صبحي مي گفت 
  گاز بايد زد با پوست  ‚ زندگاني سيبي است: من به او گفتم 

  زن همسايه در پنجره اش تور مي بافد مي خواند 
  خوانم گاهي نيز  من ودا مي

  ابري  ‚ مرغي ‚ طرح مي ريزم سنگي
  آفتابي يكدست 
  سارها آمده اند 

  ها پيدا شده اند  تازه الدن
  من اناري را مي كنم دانه به دل مي گويم 

  خوب بود اين مردم دانه هاي دلشان پيدا بود 
  اشك مي ريزم : مي پرد در چشمم آب انار 

  مادرم مي خندد 
  رعنا هم 

  پهريسهراب س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژواك
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  کيوان مھجور: طرح



   

  

  و درخواست سپاس
  
  

هايي كه هم  يادداشت. آشنا و ناآشنا دريافت كردم و همكاران هاي بسياري از دوستان يادداشت
دادند و هم  ي جدي فرهنگي و ادبي را هشدار مي نامه هاي انتشار يك فصل ناهمواري و سختي

در تمامي . كردند ، همراهي و همكاري خود را اعالم ميگ زمانجني  ادامه بهبودن اميدوار با 
 جنگ زمان و محتواي  شيوه ،روش ز، سه نفر انتقادهايي هم بهآمي هاي محبت اين يادداشت

  . كنم منتشر نميي سياسي  مقاله و  مند بودند كه چرا شعر گله داشتند و چند نفر
نظر ديگر اين بود كه چرا در نخستين . دترين پرسش پيرامون انتشار شعر بو در واقع عمومي

جنگ " :شماره شعري از شاعران زنده منتشر نشده است؟ توأم با اين نظر، نوشته شده بود
هاي ديگر همه مرد  دگان متنجز يك داستان، نويسن ، به1 جنگ زمانچرا كه در . »مردانه
در  ؟نگاري شده است ژهوا جنگ زمانسياق  ها به سومين انتقاد اين بود كه چرا متن .هستند

  موجود نيست؟ 1 جنگ زمانتمامي سياسي، در  هاي به اين پرسش بود كه چرا مقاله ،آخر
توانم متني را ناخوانده كنار  توانستم و نمي بايد بگويم چون نمي  در پاسخ نخستين پرسش،

شتم و چرا كه يقين دا. صورت عمومي معذور شدم بگذارم يا منتشر كنم، از پذيرفتن شعر به
در حالي كه . خواندم نام شعر مي ها نوشته را به دارم كه با پذيرش انتشار شعر، هر روز بايد ده

البته اين به اين معنا . ها حاصل چنداني نخواهد داد تجربه نشان داده است خواندن اين نوشته
هر  چند متن شعري، بعد از دست يافتن به. كند شعر منتشر نمي جنگ زماننيست كه نهايت 
يقين دارم سيل ارسال شعرها   ها، خود و متعارف، و انتشار آن هاي منحصر به شعري با ويژگي

عنوان شعر  كنند و بعد از آن هر كس هر متني را به كم يك معيار و ارزشي را بيان مي دست
  .ارسال نخواهد كرد

عنوان  بهتر  بيش پاسخ پرسش دوم، در اين واقعيت نهفته است كه شعرهاي منتشر شده، 
اي را در ارتباط با همان بخش بيان  خواني بر هر بخش آمده است و هر شعر انديشه پيش
گونگي  صورتي شفاف و روشن چه به  ي خود، شيوه از سوي ديگر، شعرها هر كدام به. كند مي

يعني هر متن هم داراي تمام عنصرهاي الزم هر شعر است و . كنند يك متن شعري را بيان مي
  .هاي شعر هر شاعر ي ويژگيهم دارا

كوشند  ها مي ي كساني كه در راستاي برابري انسان همه با احترام به(در پاسخ پرسش سوم، 
ويژِه در اين زمان، بر زنان ايران وارد شده  ستم مضاعفي كه در طول تاريخ و به و اعتراف به

هاي دو نبش  دكانز اين گويم نه در گذشته و نه در حال و نه در آينده ا صراحت مي به  )است،
ويِژه اين روزها  هايي، كه به دكان. كنم و نخواهم كرد ام، نمي ي زنانه و مردانه باز نكرده فريبنده

كنند  ها، دانسته يا نادانسته، آن را دنبال مي ها و تلويزيون ها و سايت مد شده است و تمام نشريه
و ميان  انسان انسان استرا كه نه تنها چ. دهند تر هم زنان آن را پرورش مي و متأسفانه بيش

بازي كردن  نيست كه اين دوگانگي يا دو دوزه ديگر هيچ تفاوتي هاي انساني كسان با يك ارزش
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ي فرهنگ و ادبيات و هنر صدق  ي آفرينشگر يا توليدكننده در باره  بشود، چيزيشامل هر 
شود، هر شاعر و  خوانده مي ي آن گونه كه هر اثري نخست منفك از نويسنده همان. كند نمي

نويسنده و پژوهشگر و منتقد و مترجم و متفكري هم نخست منفك از جنسيت او ديده و 
هاي زنانه يا مردانه را  كنش ممكن است در اثري بتوان عنصرها و كهن. شود بررسي مي

ي از چنان كه بسيار. اما اين ارتباط مستقيمي با جنسيت آفرينشگر آن ندارد  وجو كرد، جست
هاي زنانه يا  برخوردار از كنش  ها، ي موجود، بر خالف جنسيت نويسندگان آن هاي جاودانه متن

افتد كه هر آفرينشگر يا  هاي آفرينشي اتفاق مي ويژه، به اين خاطر در متن اين امر به. اند مردانه
صدهايي يعني داشتن در   بدون برخوردار بودن از يك توازن دو جنسيتي،  هنرمند برجسته،

هاي گوناگوني را  تواند آفرينشگر بزرگي باشد و شخصيت ، نميآنيموسو  آنيماهم از  نزديك به
اي زنانه يا مردانه نه تنها ناروا است كه  نامه عنوان فصل به جنگ زمانپس ديدن . منتشر كند

 ي شاعر، دار كردن چهره اين گونه نگاه كردن نوعي خصومت با جنسيت متفاوت است و خدشه
طور كلي  ي آخر اين كه اگر ذهنيت مردانه يا زنانه داشتم يا به نكته. نويسنده، هنرمند و متفكر

اي باور  رهذويژه فرهنگ و ادبيات و هنر  ن بههاي گوناگو هاي بيمارگونه در زمينه به اين شيوه
و نويسنده دليل شاعر  بسياري از شاعران و نويسندگان كه زن بودند، اما من تنها به داشتم، از 

  .كردم نمي همكاري ري تماس گرفتم، دعوت بهها براي همكا بودنشان با آن
چرا . نگاري و ويرايش متن خود ي واژه شيوه او انتقاد داشت به. بود يانتقاد ديگر از همكار

هاي معتبر و مستند، از انتشار هر گونه  هاي مستقيم از متن ، مگر در نقل قولجنگ زمانكه 
طور كلي  ، و به ، تنوين...و  ين، ات مكثر،هاي عربي چون جمع  با جمع ي فارسي واژه

كند و اميدوار است پس از يك  هاي ده و بيست خودداري مي بنويسي دهه هاي ميرزا  نگارش
ي زبان  دست و شكيلي را كه شايسته يك) الخط رسم(ي نگارش  ها شيوه نظري دوره، با هم

خصوص در ميان  سندگان جدي كند و آن را بهي نوي فارسي است، مورد پذيرش همه
نويساهاي وابسته تأثير حكومت آخوندي، نفوذ ها،  در اين سال. تر رايج گرداند نويسندگان جوان

چنان  دهند، آن ها در زباني كه انتشار مي كنندگان سايت مسؤليتي اداره و بي ي اسالمي يا برآمده
توان  سختي مي آهنگ و نازيبا كرده است كه بهزبان شكيل و شفاف فارسي را چرك و كدر و بد

جنگ ي نخست  در يادداشتي براي دوست ناديده و همكار شماره. حتا يك متن جدي را خواند
هاي بسيار،  دانم دور بودن او از ايران طي سال پاسخي خصوصي نوشتم و مي زمان

ويژه متن ادبي  بهترين ركن يك متن،  ي زبان كه مهم برخوردهاي جدي نداشتن او در باره
، سبب است جا خوانده يا ناخوانده منتشر شده جا و آن است، و اين كه هر گاه هر چه نوشته، اين

ي جدي، آن هم در اين وضعيت  نامه همكاري با يك فصل. گردد اين عدم مداراي او مي
سيار بگمان  بيهاي جدي ادبي است،  ها و نشست تجربه از جلسه انگيز، براي كسي كه بي اسف

  .خواهد بودسخت 
هاي  هاي سياسي چرخش اي كه حتا حركت در دوره. آخرين انتقاد پاسخي آشكار دارد

بديهي است يك   هاي مطرح جهاني پيش بروند، از داده  توانند منفك روزانه دارند و نمي
 ويژه كه به. هاي سياسي روز داشته باشد تواند نقش مؤثري در پرداخت وضعيت نمي  نامه، فصل
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قدر كافي  هاي سياسي را به هاي نوشتاري نيز متن هاي صدايي و تصويري، سايت جدا از رسانه
سياسي نيست يا  جنگ زمانالبته، باز اين سخن به اين معنا نيست كه . دهند پوشش مي

  .گيرند چالش مي هايي ندارد كه بنيادهاي سياسي ماندگار را به  جايي براي انتشار متن
هاي چند سطري، يادداشتي بود از بيژن بيجاري كه  ام اين يادداشتو اما در ميان تم

دالن ادبيات جدي است و طرفدار استقالل نويسنده از هرگونه منش  راستي يكي از سوته به
يادداشت او را . ي من شد خواني دوباره يادداشت هم او سبب نوشتن اين پيش. محصوركننده

در او هنوز هم همان مسؤليتي متبلور است كه در وجود  اين دليل كه كنم به تمامي منتشر مي به
همان . پايد يقين مي گروهي از نويسندگان نسل پيش و نسل ما بوده است و هست و به

رغم  مسؤليتي كه اهرم و ضامن تداوم، پويايي و نهايت درخشش ادبيات فارسي خواهد شد به
 جنگ زمانرده است تمامي سنگيني همان مسؤليتي كه من را وادار ك. ها ساماني ي نابه همه
دوش بكشم و از پايان  به - ها  ساماني ها و نابه ها و گرفتاري ي مشغله رغم همه به –را 

  .نهراسم ي آن گونه سيزيف
خواستم بخش نخست آن را  نخست نمي. يادداشت بيژن بيجاري عزيز، در دو قسمت است

اما پس از . حتواي ديگري نداردردبير، مرسيد كه مگر تعريف از س نظر مي چون به. منتشر كنم
ي  ظاهر تنها كارنامه نام من است و به چه او نوشته، اگر چه به خواني، دريافتم آنزبا

دهد، اما من در  هاي سياه پر از بازجويي و تهديد نشان مي نگاري من را در آن سال روزنامه
اجتماعي، آن هم انتشار نشريه، كار  چرا كه هرگز هيچ. جا يك نشانه يا نماد بيش نيستم اين

چنان  ، آنتكاپوي  نامه در واقع اگر براي مثل ماه. شود بدون همكاري ديگران ممكن نمي
دريغ، مداراي  هاي بي خاطر همكاري چنان دارد و نسلي را پروراند، به ي داشت و هماعتبار
ها امروز حيات  ز آنكه متأسفانه بسياري ا استي دوستان بسياري  نظير و اعتماد صميمانه بي

چون غفار حسيني، دوستان و همكاراني . اند جسمي ندارند يا در گوشه و كنار جهان تبعيدي
معرفتشان  نتشاركه جان خود را در راه ا -  زاده ، ابراهيم زالمحمد مختاري، محمد جعفر پوينده

 زمانو معتبر شاعران و نويسندگان مسؤل از   بدون اغراق همهديگراني كه از دست دادند و 
احمد شاملو، هوشنگ گلشيري، منوچهر آتشي، غزاله عليزاده،  چونياد كساني . ندستبودند و  ه

وضعيت پايدار و كساني كه هميشه  امروز در جسم زنده نيستند.... فرخ تميمي و آزاد، . م
 صبورانهرا  )چه غربت در وطن و چه غربت در تبعيد(هاي در غربت  سامان و سختي نابه
و يافتن ساحل  "صدا ست يك دست بي"بزرگ،  يقول نيما چرا كه به. همواره پوياگذرانند،  يم

  .دار ناممكن سكان نجات با قايق بي
 خاطر به ، ياران و خوانندگاني نويسندگان س از همهنكته آخر اين كه، ضمن سپا

ود صورت و هاي انتقادآميز، براي بهب شان، اميدوارم هميشه از اين يادداشتياه همكاري
  .و اثرهاي تمام همكاران آن دريافت كنم جنگ زمانمحتواي 

  ك. م
  
  



   

  بيژن بيجاري
  ققنوسي ديگر

  
  كوشان بسيار عزيز

  جنگ زماني  همت تو براي انتشار نخستين شماره سالم و تبريك به
و اين تبريك، البته فقط از سوي يكي ست كه دغدغه اش درست يا غلط، ادبيات مستقل 

نيستي  جنگ زمانعنوان يك دوست نويسنده يا سردبير  مخاطبش فقط تو بهپس . ست
درآمد ِ بر آورده شدن يك آرزو يا يك رؤيا از  پيش ست به مبارك باداين در واقع، . دوست عزيز

اعتقاد  اي كه او از آزمونش به ي منصور كوشان، در عرصه سوي يكي از دوستداران حضور دوباره
ي  و، پس حاال هم يعني، برآمدن چند باره. ا، سر بلند بيرون آمدهمن در دشوارترين روزه

  .جنگ زماناز آتش؟ پس مباركمان باشد تولد  ققنوس
ي  هاي ترا در زمينه منصور عزيز، در مورد شخص تو، بسياري و يكي هم من، فعاليت

تر از  ه بيشهاي جدي ِفرهنگي و مستقل، اگر ن اثرهاي مستقل، و انتشار مجله مديريت انتشار
ها،  ايم ، كه در بسياري موقع تر درنظر نگرفته ، كمهاي ادبي خالقيتهاي  حضورت، درعرصه

، كاري دستور مقاماتايم كه تو برعكس  بوده  هاي تحميلي در ايران، ديده نَكن، بكنباتوجه به 
ادت ؟ يتكاپورا در  نويسنده 134متنيادت هست انتشار . كردي اي كه بايد مي را كرده

در  نويس پيشنهادي ِ منشور كانون نويسندگان ايران پيشهست انتشار متن 
نكرده، از  مشخص و ماندنيها هم كار ترا  را وقتي تو سردبيرش بودي؟ و تنها اين آدينه

گمان خودم ــ حتّا شاهد  ها، من از نزديك ــ به ي مهم آن بوده كه تو در آن دوره اتفاق نكته
لزوم منصوركوشان ِ نويسنده،  ــ و نه به سردبيرعنوان  تو به ادبي صرف هاي به موضعگيري

نرخ روزخور ِآن روزها، گاه برخالف  ام كه از نظر بسياري از روشنفكران ِ نان به ــ بوده.. .شاعر و
هايت، و با در نظر گرفتن و حفظ  گيري گونه تصميم و تو در اين. شد ي رايج، رصد مي سليقه

 اي معصومانه گستاخياي، و با  رأي داده دموكراسي ِ ادبينفع  ، بهادبي/ ياجتماعهاي  پرنسيب
  ...و ... و . اي كرده شنابرخالف جهت حركت رودخانه 

ها ــ بوده  هاي از منصوركوشان ــ ونه فقط دوستي دليل وجود چنين سابقه باري، حتم به
ست ــ  هايي  ها حرف اين. كوشانآقاي منصور كنم  ها قلمي را مي ايم، دارم اين كه با هم داشته

اش  مندانه  ــ اما شرافت... گو كه بعضي بخوانند نان قرض دادن يا احترام به بده بستان يا 
  و چه باك؟. ها باشد ست نظر خود ِ تو غير از اين  نوشتم ــ از اتفاق هم ممكن

همه سال و  ز اين ترسم باز، بعد ا چه كه مي! ها قلمي كردم؟ آره داني چرا منصورم اين مي
نگاهي به آن  تواند، بي  و چه كه آينده هم نمي. ترسم كه خود ياد يادم برود ، آره ميآوارهمه  اين

ي   را و پيوستگيِ اندوخته جنگ زمانقضاوت بنشيند ــ انتشار  چندان دور، به ي نه گذشته
و  نوشتننيز  و آدينه، تكاپو، گردون، دنياي سخن، ايران نامه منصوركوشان از هفته

  ...پيوسته نوشتن و 
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طور بر سرِ شوق  مرا اين جنگ زماني  رو ست حتم كه، انتشار نخستين شماره و از همين
اميد پويايي و پربارتر  و از همين منظر ست كه، شرافتمندانه بر خود فرض دانستم ــ به. آورده

: زعم خود به صور، كه بهاش ـ اين تبريك را قلمي كنم، نه فقط به تو من شدن لحظه لحظه
  چرا؟. ادبيات فارسي ِ پيشرو ومستقلدوستداران 

بديل  هاي بي پخت ِ ـ دستخواران پخته: چون، من همواره يكي از خوانندگان ـ يا تو بخوان
پس . بعد به 56ام ـ ازسال ادبي بوده/ هاي جدي و مستقل فرهنگي ي انتشار نشريه تو در زمينه
هرچند، بديهي ست لطف تو نسبت . كه، تعارف نيست اش اين مندانهها، هم شرافت اين حرف

هاي آغازين حضور تو در اين  تو، و از همان سال 1357 ايراني  خود را از همان نشريه به
ام ؛ اما  ي عزيز و ارجمند فراموش نكرده آدينه، و تكاپو، گردونعرصه تا بعدتر و، 

خصوص  خودم، ديگر برايم و به هاي تو نسبت به اش اين كه در اين فرصت، آن محبت صادقانه
قدرها مهم باشد در قضاوتم در مورد تو و حضور همواره موفق و  تواند آن دراين سن و سال، نمي
طور معمول، يكي از  ات كه، من نيز به هاي ادبي و جداي سليقه. مؤثرت در اين زمينه

  .خوانده امان با هم نميام ودر بعضي جاها نيز، حتم سليقه ه دارنش بوده دوست
اي در اين  هايي كه تو وقتي مسؤليتي داشته شجاعت كنم به در اين فرصت، دارم اشاره مي

اي و در نهايت  گذشت كرده جمعنفع  ات به ي شخصي طور حتّا از سليقه هايت، چه نشريه
  .اي ، باج ندادهجمعسانسور و حاكمانش، و باز هم به نفع  به

راستي [ خواني پيشو حاال هم در ... و . داني تر مي ها خود به اين سرَت درد نياورم كه،
الخطش در روي جلد  خواني؟ چون اين تركيب رسم باالخره، پيشخواني درست ست يا پيش

خوانيم كه، در نهايت  مي جنگ زماني نخست  شماره] چه در متن آمده متفاوت ست با آن
  .عزيزباد دوست  زنده. خواهي همان كني باز هم مي

نيز يادگار خواهد ماند ـ  جنگ زمانهرحال، من نه تنها اميدوار، كه مطمئن هستم، باز  به
اي، حاال ديگر شده ست  هايي كه منتشركرده اي، بسيار مطلب طور كه در هرجا تو بوده همان

نظر  عنوان ها را صادقانه و شرافتمندانه به اين. هاي اصلي هاي اصلي يا حتّا جزو منبع جزو مرجع
هاي بين دو  بستان معمول در ابراز محبت  هيچ يادآورد ِدوستي و بده يك شاهد نوشتم و بي

: بعد از ظهرهاي پنجشنبه را كه يادت هست. ايم بر سر و كُول هم ماها كم نزده. دوست
ها؛ اما بر سر اعتماد بر  گذاشتن يك ويرگول اضافه را بر هم نبخشيديم در آن جلسه

ي كه ما را به ارمنستان اتوبوسـ در سفر با حيراني  يستاديم تا پاي گردنههامان ا دوستي
مهم آن ! و بله. و ما كارمان درست ست. ما از يك قبيله هستيم: چه كه، باور داشتيم. برد مي

و كسي كه آن ويرگول را بر دوستش، . بوده كه آن، از اتفاق يك ويرگول را بر هم نبخشيم
طبع اگر كژي و كولي ببيند در  ادبيات نبخشيده باشد ــ پس بهي  صميمانه ــ در عرصه

هرحال، بخشي از نسل دوستدار  و ما و به. شود هاي ديگر بديهي ست صدايش بلند مي عرصه
  : و باري. باخته شديم ها عاشق پاك طوري ديگر را اين روزها، هم ادبيات جدي و مستقل آن

دستم رسيد  به جنگ زمانمان خسرو دوامي، باالخره ديروز با لطف دوست مشترك وعزيز
هاي ادبي  خسرو ِدوامي سواي ارزش: و تا يادم نرفته. [و ديروز و ديشب مرا كامل ساخت



   1388تابستان . 2 جنگ زمان    218

ترين  ترين و سالم اعتقاد من، يكي از به ها به طرف اش، اين هاي انساني هايش و حسن نوشته
معرفي درست ِ اين  ، درجنگ زمانتواند، ضمن همكاري ِ قلمي با  كساني ست كه مي

سوي اقيانوس ـ  خصوص در اين هاي ادبي ـ به نامه وايجاد ارتباط تو با اهالي ِجدي عرصه فصل
  .]مؤثر واقع شود
دست بود  آخر بسكه خوش. ش كردمتورقترا هي  زمان ِطوري  اول من همين! و خُب، آره

هاي توي  گرفته، تا طرحاز روي جلد و طرحش : آمد نظر مي اي به المصب، و شكيل و حرفه
ها، جنس مقواي جلد و كاغذ متن، صحافي بسيار درخشان و  ي حرف نامه، اندازه خود ِفصل

گمان  و بعد البته، چند مطلبي را نيز دقيق ـ به. و از اين نوع... آرايي و  سليقگي در صفحه خوش
  . و دو قصه ازسه قصه ها را نيز. خودم ـ خواندم

متنها، : كه ـ اين...خواست زودتر تبريك بنويسم و  ـ چون دلم مي اش خالصه و َسرسري
ي سعيد هنرمند و  جز مقاله ها، به خواني؛ مقاله اند در نمونه تر داشته دقت بيش ترشان نياز به بيش

نسيم خاكسار و مهدي فالحتي، داراي چارچوب مشخصي نيستند و اگر چه موردهاي درخُوري 
اي موردها  نوعي، در پاره ند؛ اما خالي از تكرار نيستند و نهايت بهده را مورد تأكيد قرار مي

حرف اصلي ِمورد  آورند، كه دستيابي ِخواننده به نويسي و گاهي تكرار روي مي پراكنده به
هاي آقايان علي  نوشته خصوص، دارم به در اين زمينه به[نمايد  نظرشان، دور از دسترس مي
و البته با اداي . ذهنم رسيده البته كه، اين در خوانش اول به.] كنم زرين و علي نگهبان اشاره مي
ي محمود فلكي و فرج سركوهي، اگرچه  دو مقاله. ي ارجمند احترام به اين هر دو نويسنده

اعتقاد من در اين  اند كه، بسيار هم جدي ست؛ اما به موضوعي بديع، و موضوعي پرداخته به
تر  تر و بسا بحث مفصل هاي بيش ي مثل ارايه تر داشتند به نياز بيشها  خوانش اوليه، اين مبحث

البته كه، همان بديع بودن موضوع اين دو مقاله، خودش جاي . در پروراندن و نماندن موضوع
ها  جزء بيني من به طور كه مي همان. ها و نيز ناشر نويسندگان آن مقاله دست مريزاد دارد به

جا من فقط دارم  اما اين. ها انصافي ست در حق آن مطلب نوعي بي و اين حتم به. ام نپرداخته
كنم، كه خودش حتم بارها، اين مطلب را با دقّت  عنوان سردبير مطرح مي ام را با تو به نظر كُلي

يي كه درنظر من بوده درخواهد ها جزءچه من اشتباه نخوانده باشم، خودش  خوانده، نهايت چنان
هاي  گمان منصور كوشان نيز، حرف درقضاوتم اشتباه كرده باشم، بي چه هم من يافت، و چنان

  .مرا ناخوانده خواهد انگاشت
ي اول، بايد اعتراف كنم اين  پور، در وهله ي و منيرو روانيوفهاي عباس معر در مورد قصه
 اگر چه هنوز مطمئن نيستم. نويس ست هاي خوب كوتاه ِ اين دو رمان ي قصه دو قصه، از زمره

متن، خودش تبديل  يافته به احتمالي ِچاپي راه سهوقدر وجود يك  ي منيرو كه چه در مورد قصه
. 1نارنج... سبز ... سرخ : ... 84ي  است در صفحه 15منظورم سطر . [يك حسن عمده شده به

فهمم كه در  آره منصورجان من هم مي...] كشد  ها دست مي ها و خيارها و هويج روي گوجه
تاسبزي ونارنج اش را : ... كند گمان من، اشاره مي درستي به عدي، نويسنده، بهسطرهاي ب

كند در خوانش طبيعي  مرا مردد مي جنگ زمانبفهمم، اما وجود بعضي سهوهاي تايپي در 
ها بود و شايد مربوط  هاي ديگري هم كه در حد همين هر حال البته جزء به... اين قصه و 
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پسرك  زن به: ...  13سطر /  81ي  صفحه[جا در  و يك. تغيير چند كلمهجايي يا  به جا شد به مي
كنم با روند  تصور مي...] اند شمارد كه هنوز سبز مانده كند كه دارد رديف درختاني را مي نگاه مي

طوري از ذهن پسرش چنين  زن چه. ي ديد طبيعي ِقصه، همخواني ِچندان درستي ندارد زاويه
را بهانه قراردهد؟ البته عرض  داناي كل مطلقي ديد  مثل زاويه سنده بهدقيق ديده؟ گو كه نوي
  . تر بفهمم چرايي كار منيرو را هاي بعدي، به كردم شايد در خوانش

 78ي  صفحه 18تا  10زعم من اگر فقط، سطرهاي  ي عباس معروفي اما، به در مورد قصه
ي كوتاهي را به ما  كرد، قصه يرا حذف م 79ي  اش درصفحه قصه و نيز سه سطر پاياني ِ

ي  ترين قصه گذاشتم كنار به را مي كم، آن خوانندگانش عرضه كرده بود كه، من يكي دست
  دانم منصورجان تويادت هست يانه؟ ـ نمي رمي: كوتاهي كه از او خوانده بودم

و هاي شخصي  ها، پايانش حتم برآمده ست از نوعي سليقه طور حرف كه حتم هم اين و اين
  .مثل اين دو قصه كند از ارزشهاي به البته هم چيزي كم نمي

كانون حتم دشمنان ِ: كه ترين نكته، تا يادم نرفته اين ي آخر و شايد اصلي و نكته
چون نسيم خاكسار، فرج  هايي، هم خصوص در ايران، حتم با ديدن نام و به نويسندگان ايران

ي همكاران اين  و نيز بقيه[خصوص،  هم به سركوهي، منصوركوشان، عباس معروفي، در كنار
پور، محمودفلكي، مهدي فالحتي، ناصرزراعتي  چون منيرو رواني هايي هم مثل نام شماره و به

هاي  ي مبارزه با سانسور و فعاليت در دوره اند درعرصه آوران بوده ي فعاالن و نام كه از زمره... و
يك جورهايي، باز ياد ِ ! ، آرهجنگ زماننخست  ي هم در شماره آن...] گوناگون كانون، و 

ي  ها، پس عمله انگار از پس اين سال: كه از دل آتش خواهند افتاد و اين ققنوسبرآمدن 
  .چنين باد و اين... اند و سانسور و دشمنان كانون نويسندگان، آب در هاون كوبيده بوده

  .خسته نباشي منصوركوشان: تر هم پس بيش! و بله
  .تر تو و موفقيت بيش جنگ زمانپرتابي آتش ِ اميد به

  بيژن بيجاري : با دوستي و مهر بسيار
  

  
 ،پور منيرو رواني ،زعم من نيست و به جنگ زمانواژه نارنج، اشتباه نگارشي از جانب  - 1

از شگرد  - دنبال دو رنگ  آوردن نام ميوه و رنگ به - آشنازدايي شگرد آگاهانه يا ناآگاهانه، با 
  .) سردبير. (عي بهره برده استتدا



 

  
  

  !دوستان، همكاران و خوانندگان عزيز
كنم نه او و  ، اما تصور نمي!روزگار غريبي ست، نازنين: زماني احمد شاملو نوشت

نه هر كدام از ما، اين تصوير را از روزگار غريبي داشتيم كه حتا براي رساندن اثر 
جز رنج نوشتن، چاپ و  ويم كه بهخود به دست خوانندگان دچار چونان مشكلي بش

انتشار هر اثري، نيروي بسياري را، ناگزير در راه پخش و رساندن آن به خواننده 
  .متحمل شويم
ي خوانندگان  ي پخشي وجود ندارد و پهنه جا كه هيچ شبكه رو، از آن از اين

در صورت  –كنم تا  فارسي بسيار گسترده و ناشناخته است، از شما خواهش مي
...) ها، كسان و  فروشي مانند كتاب(را، جنگ زمان هاي فروش  امكان –ان امك

ِ خود يا جاهاي ديگري معرفي كنيد تا با اعالم نام و نشاني  هاي زندگي در محل
  .و ارسال آن، خوانندگان امكان دريافت آن را داشته باشند جنگ زمانها در  آن

  )ها نشاني ميل آن ها و ارسال نام، تلفن و به مثل، تماس با آن(
، رساندن معرفت نويسندگان آن به خوانندگان جنگ زمانهدف از انتشار 

اي براي بايگاني نويسندگان اثر و  است و نه افتخار چاپ و انتشار مجموعه
  .انبارهاي ناشران
ي ادبي و  هاي مهم تداوم هر نشريه دانيد كه يكي از عامل همه مي

  .وانندگان استفرهنگي، فروش و ارتباط آن با خ
  .شود در آغاز هر فصل منتشر مي جنگ زماني  هر شماره

  2009، پاييز 3تان براي شماره هايرثادر انتظار ياري و 
  :توجه

هاي زير را  خواهشمند است دريافت جنگ زمان را به يكي از نشاني
  .اعالم كنيد

comzaman@hotmail.-jong   mansourkoushan@hotmail.com
   



   

 
  

 
     

 هاي سپيد دالويز ياس
  سر به سر بازگشتند

  در هوا عشق و مستي درآويخت
  پرتو ماه در ساغر گل

  ها خورد باده
  عطرها بيخت

  ديدگانم به راه تو بودند
    

  هاي سپيد دالويز ياس
  و از گل فشاندند شاخه از برگ

  مه فرو رفت و گلها بپژمرد
 .ديدگانم به راه تو ماندند

                      شمس الملوك مصاحب
  رويداها
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  كيوان مهجور: طرح
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  وال، ژان –پرهام، باقر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لي هگ ناخشنودي آگاهي در فلسفه

  ژان وال
  ي باقر پرهام ترجمه

  ، تهران1387چاپ يكم، زمستان 
  ي انتشارات آگاه سسهمؤ

  ، صفحه، قطع رقعي354جلد شوميز، 
  تومان 5500بها
  

ل سومين ي هگ ناخشنودي آگاهي در فلسفه
زبان  اثر ژان وال، فيلسوف مدرن فرانسوي است كه به

قلم  پيش از اين به. شود فارسي در ايران منتشر مي
 ي هستي انديشههمين مترجم، باقر پرهام، كتاب 

او كه يا اگزيستانسيل  ي وجودي در فلسفه
گورد فيلسوف  هاي كيركه انديشه اختصاص دارد به

  دانماركي 
و كارل ياسپرس فيلسوف آلماني، با ويرايش جديد در 

  .منتشر شده است 1357سال 
اي از  كتاب حاضر  داراي دو بخش اصلي و مقدمه

  .مترجم است
هاي  ي مشي در بارهبخش نخست كتاب 

 پنج گفتار نويسنده، به، پس از پيشي هگل انديشه
بازي برابرنهان و «، »فصل بازي برابرنهان انديشه«

ديدگاه «، »برنهاد بازگشت به«، »هم بودنكوشش با 
» ي آگاهي ناخشنودي مطالعه گذار به«، »پديدارشناختي
چالش  شود كه خواننده را براي ورود به تقسيم مي

 ي هگل و شناخت آن از ديدگاه ژان وال آماده انديشه
  .كند مي

جايگاه فكرت آگاهي بخش دوم كتاب، 
، پس از هاي هگل ناخشنودي در تشكيل نظريه

  :مقدمه، دو قسمت است
بخش يكم داراي . شود قسمت نخست دو بخش مي

كليسا و "  ،»عيسا«، »آيين يهوديت«هاي  سر فصل
جهان مدرن و قرن «، »درد مسيحي«، »قرون وسطا

هاي  سفهفل«، »فيخته و ياكوبي»  ،»هيجدهم
است و بخش دوم با عنوان اصلي » رمانتيك

با  هگل» پديدارشناسي جان«از تفسيربندي 
آگاهي ناخشنود در آيين «، »مقدمه«هاي  سرفصل

» آگاهي ناخشنود در مسيحيت«، »مسيحيت«، »يهود
هاي جذابي را از  ديدگاه» آگاهي ناخشنود و جان«و 

  .گذارد هاي شناخته شده در اختيار خواننده مي موضوع
ي  در بارهبخش دوم از قسمت دوم با نام 

ي هگلي  ونگي تشكيل شدن نظريهگ چه
  :نيز دو پاره دارد ٰ◌ »مفهوم جامع«

، »عشق«، »پيكار بر ضد مفهوم«: بخش يكم
  .»ويران شدن تفكر«، »حيات«، »هستي«

، »يگانگي تفكر و عشق«، »تقدير«: بخش دوم
  .»جان«، »ها هماني رسيدن تفاوت به«
ي خود در اين كتاب، ضمن  ر پرهام در مقدمهباق

ي كوتاه،  شناساندن كامل زان وال در حد يك مقدمه
  :نويسد مي
ويژه، آثار  اين كتاب تحليل گيرا و جامعي است از، به«

 1929دوران جواني هگل كه، چنان كه گفته شد، در 
  ».منتشر شده است

ناخشنودي آگاهي در ژان وال در پيشگفتار  
  :نويسد ميگل ي ه فلسفه

، احساسي ]هگل[اش  ي جواني ي قطعات دوره مطلعه«
دهد  را كه از خواندن پديدارشناسي به انسان دست مي

دهد كه اين كتاب ديگر فقط  كند و مشان مي تأييد مي
اي بر كل آيين هگل نيست، بلكه در  در حكم مقدمه

عين حال نوعي سرانجام، نوعي بيان روايت و 
و گشت و ] انديشه[گيري  ي شكلها گيري سال نتيجه
  .هاي فكري است در خالل دستگاه] آن[گذار 

كند،  ي ديگري را هم روشن مي اين قطعات نكته
رسد ولي طولي  نظر مي اي كه ابتدا بسيار خاص به نكته
كشد كه جاي خود را در كانون مركزي آثار هگل  نمي

  ».كند بازمي
اي  پارهي پركار  از همين مترجم فرهيخته جنگ زمان

برونذات شدن ي او از كتاب  از آخرين ترجمه
در  را خويشتنِ خويش خودآگاهيِ عقالني به

  .كند ي همين شماره منتشر ميفلسفي  نظريهفصل 
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 شيرين دقيقان
  

  هنوز... انديشيدن   
  شناسي اصالحات شناخت
دخت  فلسفي  شيرين –هاي اجتماعي  هاي مقاله گزيده

  دقيقيان
  

 2008(خورشيدي، 1387ييز پا: چاپ نخست
شركت كتاب : ناشر)خورشيدي ايراني 2667، ميالدي

   صفحه، قطع رقعي 176جلد شوميز، )آنجلس لس(
  .دالر آمريكا 15: بها
  

ي هفت موضوع جدي  مجموعه هنوز... انديشيدن 
در قلمروهاي انديشه، ادبيات و سياست است و 

ي يك شعر بلند در راستاي آزادي از شاعر  ترجمه
  .ي فرانسوي پل الوار سرشناس و برجسته

آغاز ” سخني بر تبعيد –گفتار  پيش“تاب كه با ك
عنوان  به اي شود ، پس از اختصاص صفحه مي

” در گريز از شناخت اقتدارگرا“، موضوع ”سپاسگزاري “
بازگشتي هاي  را در سه بخش با شاخص

 ،شناخت بدون اقتدار، راطقس به
گاه موضوع دوم  آن. رديگ پي ميپردازي  ناكجادآباد
شود با  آغاز مي” شناسي كاريزما آسيب“با عنوان 

رهبري ، ي كاريزما ناسازههاي  عنوان  پس
  …بازتعريف قدرت ، كاريزماتيك

سومين موضوعي است كه نويسنده ” ستيزي يهودي“
ي  اسطوره: آن پرداخته است  باز در سه بخش به
، پيدايش ايدئولوژي نژادي، سياسي انحراف

  .ها گفتمان انكار فجايع نازي
بخش (جستاري در دو انگاري خير و شر 

متن گفتار در ، يكم، چيستي خير و شر
، ”مسايل قومي در ايران“سمينار پژوهشي 

كنم و  من متهم مي: بازخواني اميل زوال
اي كوچك بر  روزنه، رسد حقيقت از راه مي

اثر پل الوار از آزادي  و شعر بلند ها ديوار جدايي
  .هنوز است... انديشيدن  هاي كتاب  ديگر بخش

اي در معرفي  در پايان يادداشتي دو صفحه
دخت دقيقيان نويسنده و مترجم آمده است و  شيرين

هاي زندگي  ي او در سال هاي منتشر شده معرفي كتاب
  .در ايران

پردازي در ادبيات داستاني  شخصيت
ها در آفرينش  پژوهشي در نقش پروتوتيپ(

نگاهي ديگر به پروين (زنانه با پروين  ،)ادبي
ي  نيايشگاه در تاريخ و فلسفهو  )اعتصامي

دخت دقيقيان است  هاي تأليفي شيرين از كتابيهود 
هاي گذشته توسط نشر چشمه، نشر سالي  كه در سال

  .و نشر ويدا در تهران منتشر شده است
هاي ديگري  از همين نويسنده و مترجم پركار كتاب

ويِژه  هاي ادبيات، به وهش و ترجمه در زمينهاعم از پِژ
  .رمان، تاريخ و فلسفه نيز منتشر شده است

  :آمده استي نويسنده  در بارهدر بخش پاياني 
ي فرهنگي  نويسنده متولد تهران در يك خانواده“

ي شيمي،  در سال چهارم رشته 1358در سال . ست
انقالب ” ي موسوم به دنبال جريان ناعادالنه به

جرم دگرانديشي، از گرفتن مدرك  و به” نگيفره
جا كه در آن هنگام  ولي از آن. تحصيلي محروم شد

ي  اولين كتاب خود را منتشر كرده بود و عالقه
ادبيات، تاريخ و فلسفه داشت، پس از يك  شخصي به

عنوان نويسنده، سردبير و مترجم  دهه از آن تاريخ به
هاي  بيش از شش اثر او در دوره. شناخته شد

  .شوند دانشگاهي خوانده مي
در آمريكا ساكن شد و  2000دخت در سال  شيرين

هاي  ي مديريت سازمان فوق ليسانس خود را در رشته
اكنون در يك بنياد غيرانتفاعي كار  هم. مدني گرفت

ي نويسندگي را نيز  او در عين حال حرفه. كند مي
  .كند دنبال مي
ي مجروم  گويد كه حادثه دخت هميشه مي شيرين

ي تحصيل، او را در دو قلمرو براي  شدن از ادامه
دانشجو “و ” خواست عدالت“: هميشه نگه داشته است

 .”بودن
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  كارگر مقدم، بيژن

  
  
  خواب مگس  
  

  ي داستان مجموعه
  بيژن كارگر مقدم

را،  ، آمريكانشر ري)1387( 2008چاپ اول، 
  آنجلس لس

  مختار پاكي: طرح روي جلد
  دالر 10: صفحه، قطع رقعيبها 136جلد شوميز، 

  
داستان كوتاه از بيژن  18ي  مجموعه خواب مگس

  .كارگر مقدم است
طور كلي وضعيت آزادي بيان  موقعيت نويسندگان و به

گران ادبيات چه در  ويِژه براي آفرينش و انديشه، به
هاي گذشته، چنان  ايران و چه بيرون از آن، در دهه

هاي معنوي و  پشتوانه سامان و پراكنده و بدون نابه
اي  مادي بوده است كه هر گاه هم نويسنده

نويس، شاعر، منتقد، پژوهشگر،  نويس، رمان داستان(
ي داد و ستدهاي بازاري و  بيرون از چرخه...) مترجم و 
ي كار خود است و دور از قيل و  سوخته حزبي، دل

آفرينش و توليد كار خود سرگرم،  هاي زمانه به قال
ي فرهنگي و ادبي نيز از حضور او و  تا جامعهجامعه، ح

ماند و نه خود از پرتو آفرينش و  كارش غافل مي
تر  برد و نه موقعيتي به اي مي ي آفرينشگر بهره انديشه

  .كند براي او فراهم مي
اي است  ها نويسنده بيژن كارگر مقدم، يكي از اين ده

ي فرهنگ و ادبيات فارسي در  كه در فارستان گسترده
هاي غالب  هاي گوناگون و در دل فرهنگ سرزمين

هايي ماندگار  ميزبان، عرق روح ريخت و داستان
او با فروتني و تيزهوشي سرنوشت كار خود و . نوشت

كند و اميدوار است كه  آينده واگذار مي همانندانش را به
نسل (ي هر چند كوچكش، ديگراني  از پرتو كارنامه

سل او چه كرده است و چه دريابند كه ن) ويژه آينده به
طور كلي ادبيات از  هايي براي رشد داستان و به مايه بن

  .اند خود برجاي گذاشته
او در يادداشتي، كه كليشه يا كپي آن را ناشر در آغاز 

منتشر كرده است، اثرهاي خود  خواب مگسكتاب 
  :كند را چنين معرفي مي

سالي دو سه قصه از من اين ور و اون ور چاپ «
شه، كه اميدوارم يه روزي و روزگاري يه كسي بعد  مي

تايي  ام، از توي مثلن چهل تا قصه پنج شش از مدن
هايي كه بعد  موندني پيدا كنه يه كتاب در بياره، تا اون

آن بدونند ما هم يه جوري اين دور برها  از ما مي
  .بوديم

هايي  كارگر مقدم كه پيش از مرگ زودرسش داستان
ها  كند و امكان پژواك آن منتشر ميي  در چند نشريه

آورد، طي يادداشتي بازانتشار  دست مي را تا حدودي به
كند و  هايش را به خسرو دوامي واگذار مي داستان

  :نويسد مي
ها خسرو دوامي است كه هر  وارث كامل اين قصه«

چاپ برساند و هيچ كس  جور كه خود خواست آن را به
ز او ايراد بگيرد، چه قبل و چه بعد از من نبايد ا

هر كس  ويراستاري با او است اگر خودش نخواست 
تواند انتخاب كند و انتخاب او از نظر من  ديگري را مي
  ».جا خواهد بود صحيح و به

ي داستان  از بيژن كارگر مقدم پيش از اين مجموعه
  .در انگلستان منتشر شده است بندان راه

نويس آمده  در پشت جلد كتاب در معرفي اين داستان
  :است

در كالستان  1327بيژن كارگر مقدم در سال «
جا گذراند  دوران دبستان را در همان. چالوس متولد شد

مادر، پدر و دو (و ده ساله بود كه همراه خانواده 
ي  اش در محله جواني. تهران كوچ كردند به) خواهر
ديپلم دبيرستان خود را از . ي تهران طي شد جواديه

پس از آن، مدتي را . يركبير دريافت كرددبيرستان ام
بعد از . عنوان سپاهي بهداشت در مريوان گذراند به

پايان خدمت، در بخش نظارت بر پخش و توزيع فيلم 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استخدام 

  .شد
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نوشتن داستان  بيژن كارگر مقدم از بيست سالگي به

ها بعد  النامه پرداخت اما تا س كوتاه و نمايش
لندن بيژن از در . هايش را در جايي منتشر نكرد داستان

و يكي از » ان كوچكاير«اعضاي گروه فرهنگي 
انجمن هنرمندان و نويسندگان مقيم «گذاران  بنيان

نام  نخستين داستان كوتاه او به. بود» انگلستان
بعدها، . چاپ رسيد ي اين انجمن به در نشريهشيرها 
ي  چاپ و نشر پيام تنها مجموعه ، مركز1989در سال 
  .منتشر كرد بندان راهنام  هاي كوتاه او را به داستان

آنجلس  در لوس. بيژن سپس به آمريكا مهاجرت كرد
) ها گروه شنبه(از اعضاي گروه ادبي دفترهاي شنبه 

هاي او  ي اخير، تعداد كمي از داستان در دو دهه. بود
  .اند سدهچاپ ر هاي خارج از كشور به در نشريه

بيژن كارگر مقدم بعد از يك دوره مبارزه با سرطان، 
در آسايشگاهي در  2008اكتبر  27سرانجام بامداد 

  ».شهر سانتامونيكا در كاليفرنيا در گذشت
 خواب مگسانتشار مجموعه داستان  جنگ زمان

داند و  را از همت بلند دوستان بيژن كارگر مقدم مي
شايسته را تبريك  ها و ناشر آن اين اقدام آن به
  .گويد مي

ليدي هاي اين مجموعه،  ترين داستان يكي از كوتاه
تر خوانندگان، در  براي شناخت به. نام داردمكبث 

  :شود جا منتشر مي اين
خوري دستبند را پرت كرد  رستم با خستگي و دل

  :طرف سهراب و گفت به
من دستبد  اينه كه به ي عشق تو به اگه همه«

  »!بيا بزن بزني،
منو با »«: سهراب دستبد را در هوا قاپيد و گفت

قرار نيس از  ٰ◌ بعدش! اسفنديار اشتباه گرفتي
  .داستان جلو بيفتي

  »خواي بكني؟ كار مي چي. خب حاال هر چي«
  ».خاك برسونم خوام ژشت تو رو به مي«
خواي دست و پنجه نرم  دوني با كي مي مي«

  »كني؟
  ».قراره ندونم«
  ».منم ٰ◌ گن دستان كه مي رستم. تره بدوني به«
  ».ژسر رستم دستان. سهراب هم منم«
خواد پشت باباشو  تو همون پسري هسي كه مي«
  »خاك بماله؟ به
  »...تو هم همون بابايي هسي كه قراره «
تره حرفشو نزنيم و كاري كه قراره بكنيم،  به«

  ».بكنيم
هم ماليد و  هايش را به سهراب كف دست

  .آسمان نگاه كرد به
  ».خواي بگذاريم براي فردا اي مي خسته اگه"
تره لفتش نديم و تا شب نشده تكليفو  نه، به«

  ».معلوم كنيم

قد و باالي سهراب نگاه كرد، و بعد هم،  رستم به
اش قايم  ي تركمني كاردي كه توي چكمه به

  .كرده بود
حاال كه يه شناس دوباره به من و تو دادن، بيا «

شكنه، نه  مينه مياين جوري، نه قلب ته. نكنيم
توني تا وقتي كه اجل  مي. شه پهلوي تو پاره مي

منم تا آخر عمر . سر وقتت نيومده، عشق كني
اين ! گم رستم خودم نمي روزي چند دفه به

  !كاري بود كه كردي چه
قدد و باالي رستم  حاال نوبت سهراب بود كه به

ي قبل  دفعه. رستم چهل و چند ساله. نگاه كند
نبود، ديده بود كه سر رستم از مو  كه كاله سرش

ي ابرو  خورده بعد هم، آن زخم جوش. خالي است
اش را ول  ي راست، و شكم، كه سنگيني و گونه

صورت  همين امروز به. داده بود روي چرم كمربند
توي دلش گفت . خودش توي آينه نگاه كرده بود
  ؟...من هم در چهل و چند سالگي 

  »يا نه؟ چرا ساكتي؟ آره«: رستم گفت
  ».نبايد فكندن بدين خاك مهز«

چي «: پرسيد. رستم منظور سهراب را نفهميد
  »گفتي؟

بند موهايش را  سهراب در حالي كه با پيشاني
. تر نيسم از ليدي مكبث كه كم«: بستؤ گفت مي
  ».اونم كه شانس دوباره دادنؤ گفت نه به
حاال چرا خودت را با ليدي مكبث مقايسه «

  »كني؟ مي
اش به  ي عشق اتللو، با همه«: گفت سهراب

دزدمونا، حتا وقتي ماجراي كلك دستمال رو 
فقط اگه باباي . براش تعريف كردن، بازم گفت نه

اون دفه، خيلي . خوام جندتا كارو نكني مني، مي
حاال كه ! اين دفه نكن. گريه و زاري كردي

موقع بهت  دوني كيكاووس نوشدارو رو به مي
آخر سرم ! هلوش سبك نكنرسونه، خودتو پ نمي

اين كه، بعد از من نذار سربازاي تو، سربازاي منو 
. برادرن. اينا همشون پسرن. تار و مار كنن

  ».شوهرن
  ».قبول«: رستم گفت

: رستم گفت سهراب با خنده پريد تو ميدان و به
  ».خب ديگه، بيا تمومش كنيم«
  

وقتي رستم كارد را از پهلوي سهراب بيرون 
كارهايي را كه سهراب گفته بود  ي كشيد، همه

نكن، كرد؛ حتا گذاشت سربازهايش تمام 
  .سربازهاي سهراب را تار و مار كنند
 80- 78ي  ، صفحهخواب مگسل
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  متين دفتري، هدايت
  متين دفتري، علي

  
  ي اسناد احمد متين دفتري مجموعه

  از خلع يد تا ديوان الهه
  

1330- 1331 
  با شرح و حواشي
  :نگارش و تنظيم

: هدايت متين دفتري، علي متين دفتريچاپ اول
  مينا جاويد: طراحي جلد 1387لندن، پاييز 

  مؤلفان: ناشر
   صفحه 320جلد شوميز، قطع وزيري، 

  يورو 15پوند استرلينك يا  12: بها
طور  هماني اسناد احمد متين دفتري  مجموعه

اي است  كند مجموعه ي كتاب بيان مي كه شناسانه
هاي احمد متين  ها و سندها و عكس هنفيس از نوشت

ي سي خورشيدي، زماني  دفتري از دو سال آغاز دهه
ي هيأت مختلط مأمور  عنوان عضو و نماينده كه به

نظارت در اجرا، قانون ملي شدن صنعت نفت، فعاليت 
  .كرد مي

آورندگان، به دو  ي فراهم كتاب پس از ديباچه و مقدمه
  .شده استبخش اصلي و يك بخش فرعي تقسيم 

  :بخش اصلي سه فصل دارد
نه ” خلع يد و كنفرانس صاحبقرانيه“، مبحث اول
  :فصل است

  .خاطراتي از خوزستان با حواشي و تفسير و ملمع -
  .سخنان آزاد در مجلس و پاسخ به او -
  .ي آتش ژيتاسون روزنامه -
  .سوتفاهم و بدبيني -
  .سازي پرونده -
  .گذشته نگاهي به -
  .ن اجراي اصل ملي شدن نفتدفاع از قانو -
  .تصويب قانون و وفاق ملي -
  .حواشي مبحث اول -

ي نفت ايران در شوراي  طرح مسأله“، مبحث دوم
  :”امنيت

  .المللي دادگستري قرار موقت ديوان بين -
انتخاب نمايندگان هيأت مختلط براي حضور در  -

  .شوراي امنيت
  .كالمي از سرهنگ بزرگمهر -
  .ي هفدهم انتخابات دوره گريزي به :خاطرات ابتهاج -
  .ي شوراي امنيت اجالسيه -
  .ي سفر در آمريكا ادامه -
  .حواشي مبحث دوم -

صالحيت  ايراد ايران به رسيدگي به“، مبحث سوم
  :”ديوان الهه

  .مقدمه -
  .دعوت از اعضاي هيأت مختلط و تصميم هيأت -
دفتري براي دفاع  هاي دكتر متين لوايح و يادداشت -
  .ز حقوق ايران در الهها

  .حواشي مبحث سوم -
  :شود دو فصل تقسيم مي  بخش فرعي كتاب نيز به

ضوعي فهرست مو“هاي  ، كه داراي سرفصلاسناد
است ” تصوير اصول اسناد“  ،”رونوشت اسناد“، ”اسناد

  .ضمايمو 
دفتري كه با همت و  دفتري و علي متين هدايت متين
ه پژوهشگران تاريخ ويژ ها، خوانندگان و به كوشش آن

ها و سندهاي معتبر تاريخي ايران،  متن توانند به مي
ي دولت دكتر محمد مصدق آگاه شوند  ويژه در دوره به

ها براي شفاف شدن تاريك روشناهاي تاريخ  و از آن
اي خود  ي چند صفحه در مقدمه  ايران بهره ببرند،

  :دهند گونگي روش تدوين كتاب را شرح مي چه
محتواي اسنادي كه عينا و  حاضر، با توجه بهدر كتاب “
طور كامل در بخش دوم ضميمه شده، و با عنايت  به
وقايع و خاطراتمان از آن دوران و مراجعه  به
مطبوعات و منابع و اسناد ديگر، سعي شده است كه  به

دفتري در نهضت ملي شدن  ي نقش دكتر متين در باره
ه با او شده و آميزي ك نفت، و نيز برخوردهاي خصومت

داده  اتهاماتي كه هنوز هم در رژيم كنوني به او نسبت
   ”.شود، توضيحاتي داده شود مي



  

  
 :انتشارت نوروز هنر منتشر كرد

  شناسی شعر فارسی هستی
  

  منصور كوشان
  

آن متن را در نظر  مختص به  ها يك سير تحولي و ويژگي در انتخاب متن
شود، به اين معنا است كه هر  متن انتخاب مييعني اگر از هر شاعر چهار . گرفتم

ي متن ديگري است يا هر متن داراي آن ويژگي است كه در  متن تكامل يافته
ترين متن نسبت  رو از هر شاعر يا نويسنده كامل از همين. هاي ديگر نيست متن
سايه و  ي بي تعريف من از آن متن بر ميناي زبان امكان، مضمون سايه، انديشه به
هاي ديگر  شود و متن جز بررسي و تأويل مي طور جز به يت ساختار هرمي، بهنها
داد  رو قرار مي ها يك روند تكراري پيش تمام متن  چرا كه هم بررسي. طور كلي به

انتخاب هر شاعر يا . كرد ي خواننده افزون مي و هم حجم كتاب را از حوصله
تالش شده است . بوده است هاي متعدد نويسنده يا اثرهاي او بر مبناي خوانش

. هاي خاص آن متن يافت شود و هم ويژگي  با هر خوانش، هم ساختار هرمي

عنوان وجود امكان يا عنصر نشانه،  يعني تعريف ساختار هرمي يا تعريف زبان به
سايه يا  عنوان وجود بي عنوان وجود سايه يا عنصر حضور، انديشه به مضمون به

هايي را  اصل. ام دست آورده دل همان متن بههر متن را از   عنصر هستي
  . دهند ي يك متن را تشكيل مي تنيده ام كه ساختار در هم شناسانده

  ي كتاب از مقدمه
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