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  خواني پيش
   :نمنصور كوشا

هاي جنبش امروز در خرد كهن ديروز ريشه  
  

اراده با سرنوشتي  در همين راستا، انسان ايراني، بنده يا موجودي بي... 
ها،  هاي ايراني، با توجه به خرد شكل گرفته در استوره انسان استوره. محتوم نيست

هاي عقل شهودي و عقل  تواند در گذر حيات خود، از تجربه موجودي است كه مي
گي يا انسان كامل  هاي حسي و آموزشي به تكامل فرهيخته ستداللي يا تجربها

نياز از بندگي در  انسان ايراني، در اين مرحله، انساني است بي. شدن دست يابد
چنان كه . برابر هر گونه داد و ستد آييني يا پرستش نيروهاي فوق طبيعي

ز قهرمانان و پادشاهان گذراند يا بسياري ا ي تكامل را مي كيخسرو، اين دوره
شود،  هايي از اين تكامل، كه فر ايزدي ناميده مي اي ديگر ايران به نشانه استوره

يعني، فر ايزدي، امري است زميني و اكتسابي و نه آسماني و . يابند دست مي
   9  .  انتصابي

  
  جستار

  
  :پيرايه يغمايي

  ...دهم  اش از شعر رنگي مي من جوشد، چو ميخون 
  

و  ها نيدنبال خلق مع انديشد و همواره ا ذهن هنرمندي كه متفاوت ميام... 
كند و در اصل  ها مقيد نمي هاي تازه است، خود را به اين چارچوب مفهوم

هاي ديگر،  ها در كنار كلمه حساسيت شاعر نسبت به واژگان و نشاندن آن
خود پيش چنين هنرمندي گاه آن قدر از زمان . اي از ژرفاي ذهن او است نشانه
دهد و مخاطبانش در آينده و زماني كه  تازد كه مخاطبانش را  از دست مي مي

ها و  براي اين كه تركيب. شوند خودش ديگر وجود فيزيكي ندارد، پيدا مي
  . هاي او براي مردم هم زمانش گنگ و نامأنوس است اصطالح
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  :كوشيار پارسي – آرتور كُلمان دانتو
    هنرسه دهه پس از پايان ِ 

همان  -شهر هنر ن  پايانِ آرماي  در نوشته –ايو ميشو، فيلسوف فرانسوي 
ي كالم، حرف از بحران ِ  خالصه´:گيرد تا به او پاسخ دهد ي دانتو پيش مي شيوه

: و اين بحران دو جنبه دارد ´ي ما از هنر است هنر نيست، بحران در انديشه
ي ميشو تحليل بسيار  نوشته. مفهومو بعد انتظار ما از اين  نخست خود مفهوم هنر

شهر  ي پايانِ هنر بي برو برگرد به دو آرمان كه چه گونه ايده درستي است از اين
  .ي شهروندي ِكار پيوند دارد ي دموكراتيك كاپيتاليستي و جامعه جامعه

33  
  :عباس شكري -ميشل فوكو 

  حقيقت و قدرت
  

و عدالت سخن به ميان  گراي از حقيقت مدت زيادي روشنفكر بزرگ چپ... 
هايش نماد  ها گفته سال. آورد و اين دو مورد را معطوف به حق و درستي كرد

اش اين بود كه به مثابه سخنگوي جهاني پذيرفته و باور  حقيقت بود و آرزوي
روشنفكر بودن اما ملزم به اين معني نيست كه وجدان يا آگاهي همگاني به . شود

درست همان . بگويم، ماركسيسم خلع سالح شدهبه درستي اگر . حساب بيايد
اش جهان را به دوش  گونه كه پرولتاريا در ارتباط با موقعيت الزامي سياسي

هاي اخالقي، تئوريك و سياسي از روشنفكران پيروي  كشد و در پيوند با گزينه مي
  46  .كند تا به اين ترتيب جهان را در آگاهي خويش به گُرده كشد مي

  :علي صيامي – انيسكمارسل رايش ر
  تالس زدنِ سنجشگر با ادبيا

  
چنين برداشتي از كارهاي توخولسكي، دست كم در نگاه اول، تضادمند به ... 
. العاده موسيقيايي بود اما بايد دانست كه توخولسكي انساني فوق. آيد نظر مي

اي را مورد  اديبي حرفه. مسلم است كه اين خصلت در نقدهايش مشهود بود
متخصصي زيرك بود كه در نقش آدمي . ي تفريحش بود ن قرار دادن مايهآزمو

كرد كه وارد به كار و مصالح كارش  شد و در عين حال پنهان نمي عامي ظاهر مي
  54  . است
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  "زندگي و مرگ دموكراسي" هايي از درس
  

دانند كه منظور از  كم و بيش مي امروزه، بسياري از فرهيختگان مردم،... 
دانند كه دموكراسي به نظام  ي به معناي مدرن كلمه چيست؛ ميدموكراس
شودكه از ابداعات كنش و انديشهء بشري است، يعني بنياد  يي گفته مي سياسي

جامعهء مدني  آن بر احساس نياز بشر بر خروج از وضع طبيعي و تاسيس دولت و
طي به اين نياز، و تفكر و تالش بشر براي پاسخگويي به آن، رب. نهاده است



    
به  شود ندارد، زيرا، ناميده مي هستيماوراء طبيعت و كليت آنچه به زبان فارسي 

  .زهستي مر انديشه را راه نيستگفتهء درست فردوسي، 
 ١١٣  

  :آذرحسين نوش

  پس از پايان ِتاريخ
  

. كارتي در ميان نويسندگان آمريكايي به انزوايي خودخواسته اشتهار داردمك... 
- اي نتوانيم يافت كه مانند مكادبيات داستاني آمريكا نويسنده يشايد در گستره

كارتي همواره در نام مك. پرداخته باشد» ادبيات آخر زمان«كارتي يك سر به 
اكنون، . دانستندآمد و منتقدان او را متأثر از فاكنر ميكنار نام ويليام فاكنر مي

تنها رماني ماندگار از  نه جادهكارتي در سن هفتاد و سه سالگي با نوشتن مك
كه موفق شد اثري فراتاريخي بيافريند كه با اثرهاي خود به يادگار گذاشت، بل
  . سان است جاودان ادبيات جهاني هم
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  :توضيح و سپاس

جنگ هاي  به دليل حجم بسيار اثرهاي دريافتي قابل انتشار و كاستن ناگزير از صفحه
مكان هاي سنگين چاپ و پست، اثر بسياري از دوستان و همكاران ا ، به دليل هزينهزمان

از همراهي و . هاي آتي آماده شده است انتشار در اين شماره را نيافت و براي شماره
همكاري همه و به ويژه دوست مهربانم، دكتر محمدرضا مشكات، به پاس كمك به 

  .انتشار اين شماره سپاسگزارم
ك.م



  

مجيد نفيسي
 به كودكان زندگي و مرگ

 
  

  از ميدان تيري كه آتش آن
  ست  هاي مالهنوز در د
  نشاني كه مردگان آن از گور بي

  .ست هاي ماهنوز بر گرده
  

  چه بسيار همراهان 
  هاي شكست و تيرباران كه در اين سال
  : اي جان دادندآن را به نطفه

  گويم كودكان زندان و تبعيد را مي
  چشمه، رزا و سولماز 

  
  خواهم از اين مرگ، زندگي بسازم مي

  ي آبي تا چون كوزه
  لبريز شود، "چشمه"از خنكاي 

  و چون گل سرخي 
  بشكفد "رزا"هاي از لب

   "سولماز"و چون كالم 
  .هميشه سبز بماند

 
 
 

 
 

  من اين مرگ را 
  كنمسايم و نرم ميبيزم، ميچندان مي

  تا كودكان زندان و تبعيد 
  .از آن خمير بازي بسازند

  با شما هستم 
  !هاي شكستاي نوزادان سال

  هاتان نقاشيسوسمارهاي 
  انددندانبي

  چرا كه نام دوستانشان را 
  .اندبر زبان نياورده

  
  خواهم از اين مرگ، شعري بسازم مي

  تا چون كالمي جادويي بر زبان آيد 
  گاه كه مورچگان  آن

  اي بر زمين با كشيدن جسد پروانه
  ياد عزيزان از دست رفته را

  .كنندي شما زنده ميدر ذهن كودكانه
  
  .واهم از اين مرگ، زندگي بسازمخمي
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 منصور كوشان

هاي تفكر جنبش امروز ريشه  
 در خرد كهن ديروز
 

  
هن ي ايران ك جنبش امروز ايران را در خرد و فرهنگ گذشتهتفكر هاي  توان ريشه آيا مي

  جست و جو كرد؟
خواهم به اين پرسش پاسخ بدهم و تا حد ممكن به ساختار  در اين فرصت اندك، مي

و متفكر فارسي زبان   هاي خرد ايراني در اثرهاي چند شاعر و نويسنده چند حكومت و ريشه
ي  اش به اعالميه  اشاره كنم؛ و نشان بدهم كه جنبش امروز ايران، به رغم رويكردهاي عقلي

دريافتي كه حاصل ناگزير . تر متكي به دريافت عقل شهودي است ني حقوق بشر، بيشجها
ها را به  اشان است و آن مردم، به ويژه زنان و جوانان در دفاع و شناخت فرهنگ نياكاني

ها و  ها، نه انفعال ي اختيارها و شادماني فرهنگي برآمده. دهد سوي فرهنگ ملي سوق مي
  .ها سوگواري

هايي است كه  ي آيين دهند خرد ايراني، برآمده كهن ايراني به ما نشان مي هاي استوره
هايي كه محور اصلي  به طور مشخص آيين. اند در ارتباط مستقيم با طبيعت شكل گرفته

دهند كه خرد ايراني، خردي است زميني و نه  و اَناهيتا هستند، نشان مي) يا ميترا(ها مهر  آن
هاي عقل  ي دريافت خردي است برآمده. نگي يا چند صداييخردي است چند فره. آسماني

يعني مردم هر قوم بر اساس كشف و شهودهايشان از . شهودي و عقل استداللي
گزينند كه در گذر زمان  هاي زمانه و زندگي تنگاتنگشان با طبيعت، تابوهايي را برمي واقعيت
چنان كه مهر، ايزد نور و اَناهيتا، . دشون هاي متعدد تبديل مي كنند و به ايزدها و الهه رشد مي

ها، ويژگي ثابتي ندارند، در هر دوره  ي آب، در گذر از همين كشف و شهودها يا اشراق الهه
  .   كنند خصلتي را نمايندگي مي

نمايندگان اين دو عنصر حياتي، در تاريخي چند هزار ساله، حتا تا بعد از حضور 
ي  ها ايزد و الهه شمشير گرشاسب، در كنار ده هاي خود توسط زرتشت و تحميل انديشه

يافتني  ديگر، كه هر كدام نمايندگي يكي از عنصرهاي طبيعت را دارند، حضوري فعال، دست
هاي گوناگون، آن چنان كه الزم است به اين  مردم، با توجه به وضعيت. و قابل تغيير دارند
چنان كه . ها نياز دارند كه به آن دهند هايي را نسبت مي ها، توانايي ايزدها و اين الهه

ي  دهند، در دوره ها نسبت مي هايي كه مردم به آن هاي مهر و اَناهيتا يا صفت توانايي
  . ي كشاورزي متفاوت است ي جامعه ي چوپاني با دوره جامعه

ي كل جهان نيستند، بر سرنوشت مردم  هاي ايراني، از آن جا كه آفريده ايزدها و الهه
مردم و به تعريف امروزي، . ها تنها نمادهاي عنصرهاي طبيعتند آن. تندهم حاكم نيس



    88 بهار  5 جنگ زمان        10

خواستاران و پرورندگان اين ايزدها و . ها ها هستند و نه ستايشگر آن مؤمنان، پرستار آن
. اند ها منفعل و بنده نگرديده در برابر آن. ها، همه فاعل بر كردار و گفتار و پندار خويشند الهه

ها و  اند در برابر نا به ساماني ن ايزدها، عامل گردهم آيي و همبستگيي اي در واقع، همه
  .هاي طبيعي و انساني حادثه

ايزدهاي ايراني، هرگز آن چنان نبودند كه خدايان يونان بودند يا بعدها يهوه و اهللا در 
چنان كه روشن است، يهوه يا اهللا، هر دو، هم خداياني . يابند فرهنگ سامي حضور مي

قادر مطلق كه از آسمان بر كل جهان و سرنوشت مردم حاكمند و هم بايد مورد هستند 
ها به ضرورت  آن. ها نيازمند پرستار نيست حضور ازلي و ابدي آن. پرستش قرار گيرند

از همين رو فقط . و تغيير ناپذيرند  ازلي و ابدي. شوند هاي گوناگون ساخته و پرورده نمي زمان
هاي  "بايد"خواهند كه بنده و منفعل باشند و در برابر  كساني را مي .خواهند كننده مي پرستش

  . ها بي چون و چرا تسليم شوند آن
ي خداي قادر مطلقي آفريده  هاي ايراني، هستيِ گيتيانه، ناگهاني و به اراده در استوره

 هاي كهن، اعم از زرواني، زرتشتي، مانوي و مزدكي، جهان در يك در تمام متن. نشده است
چنان كه . يابد و انسان، موجودي برآمده از طبيعت است ي چندين هزارساله تكامل مي دوره

ي گياهي  ي مش و مشيانه، دو شاخه ي انسان برآمده در هر دو روايت آييني و حماسي، نطفه
  . است به نام ريواس

. اراده با سرنوشتي محتوم نيست انسان ايراني، بنده يا موجودي بي در همين راستا،
ها، موجودي است كه  هاي ايراني، با توجه به خرد شكل گرفته در استوره انسان استوره

هاي  هاي عقل شهودي و عقل استداللي يا تجربه تواند در گذر حيات خود، از تجربه مي
انسان ايراني، در . گي يا انسان كامل شدن دست يابد حسي و آموزشي به تكامل فرهيخته

نياز از بندگي در برابر هر گونه داد و ستد آييني يا پرستش  بي اين مرحله، انساني است
اند يا بسياري از گذر ي تكامل را مي چنان كه كيخسرو، اين دوره. نيروهاي فوق طبيعي

هايي از اين تكامل، كه فر ايزدي ناميده  اي ديگر ايران به نشانه و پادشاهان استوره ناقهرمان
ايزدي، امري است زميني و اكتسابي و نه آسماني و  يعني، فر. يابند شود، دست مي مي

  .  انتصابي
. اي ميان انسان و جهان هستي وجود ندارد در تفكر و منش كيخسرو، هيچ واسطه

تواند آن پيوند ناگسستني ميان خود و طبيعت را استوارتر گرداند و  انسان با تكامل خود مي
يعني . ن گيومرثي يا سپندارمذي بازگردداي به آن من نخستين خود، م بدون هر گونه واسطه

آن هويتي كه نماد كامل و آشكار آن، . به هويتي كامل و پالوده از هر گونه آلودگي يا تاريكي
گان، فارغ  كلي با پرتويي براي همه. كلي در خود كامل و بخشنده و نه گيرنده. خورشيد است

  .سان از هر رنگ و عقيده و قوم و نژاد، يك
هاي عقل شهودي و  هاي مردم را با دريافت اي اعتراض ي كوتاه، تا اندازه اين پيشينه

توان اين گونه  به روشني، مي. دهد هاي گذشته، به ما نشان مي عقل استداللي، در سده
ي تك صدايي را حتا در  ي چند صدايي و گريز از جامعه گرايش آگاهانه و ناآگاهانه به جامعه
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يا   درخواست آگاهانه. به جنبش سبز است، مشاهده كردجنبش امروز ايران كه مشهور 
ي جنبش، يعني  گان اين جنبش و درخواست ناآگاهانه يا شهودي بدنه استداللي فرهيخته

هاي فرهنگ نياكاني  اي بازگشت به ريشه آزادي با تضمين استقرار حكومت سكوالر، گونه
هاي هخامنشيان و اشكانيان  آگاهي مردم از شكوفايي تمدن و فرهنگ در امپراتوري. است

گونگي فروپاشي  هبرد و آگاهي از چ ي سكوالر پيش مي اين جنبش را به سوي يك جامعه
هاي اسالمي بعد از آن، جنبش سبز را  ي ساسانيان و استقرار دولت تمدن و فرهنگ در دوره
يش از اعتراض مردم در پ. انگيزاند هاي ديني و ايدئولوژيك برمي بر عليه تداوم حكومت

ناميد و در بعد از آن به استبداد  اهللا مي انقالب اسالمي به ديكتاتوري پادشاه، كه خود را ظل
  . نامند، از همين رو است رهبران و فقيهان، كه خود را نمايندگان خدا مي

توان در  هاي مردمي را مي سال گذشته و  جنبش 50همين روند و شاه و فقيه در 
ي شاعران و نويسندگان  ي مكتوب ايران، كه سرشار از مبارزه سالهفرهنگ و ادبيات دو هزار 

هر جا حكومت متكي . هاي استبدادي و ايدئولوژيك است، مطالعه كرد و متفكران عليه نظام
هاي مردمي را بر  هاي الهي متوسل شده، جنبش به آراي روحانيان بوده است يا به فرمان

ها در طي تاريخ گذشته،  ي جنبش درون همه بديهي است تفكر. عليه دين پرورانده است
به اين معنا كه اگر كساني چون ماني يا . تر گشته است تر و زميني دوره به دوره، متحول

هاي شناخته شده در ميان مردم، جامعه را به  ها و استوره مزدك، كوشيدند به كمك آيين
رار حكومت اسالمي در ها و استق تر هدايت كنند، در بعد از تجاوز عرب سوي وضعيت به

الدين محمد حافظ تماميت  ايران، متفكراني چون زكريا رازي و حكيم عمر خيام و شمس
القضات همداني و  هاي آييني را به سخره گرفتند و كساني چون بايزيد بسطامي، عين آرمان
 الدين سهروردي كوشيدند از راه دريافت عقل شهودي يا تفكر اشراقي و دريافت عقلي شهاب

ي ميان تفكر كيخسرو يا هرمسي و تفكر الهي يا افالتوني را پر  يا تفكر استداللي، فاصله
هايي چون اسالم را منكر  ي قادر مطلق و دين كنند و در گذر از آن حاكميت خداي آفريننده

  .شوند
ي چند صدايي و  آوردهاي جامعه توان دست ي تاريخي مي هايي به چند دوره با اشاره

ي تك صدايي و دولت ديني را به روشني دريافت و زيربناي خواست  الر و جامعهدولت سكو
  .   تر شناخت جنبش امروز را به

ي تاريخي، به دو دليل، تهي از سندي دال بر اعتراض عمومي  هاي بازمانده نشانه
دليل نخست، از آن رو است كه هنوز بسياري از . مردم در امپراتوري هخامنشيان است

هاي گوناگون چون ماد، سكا و پارس حضور فعال دارند  هاي كهن در ميان قوم الهه ايزدها و
دليل ديگر، كه . يعني جامعه هنوز چند صدايي است. و جامعه برخوردار از آزادي عقيده است

ي چند فرهنگي است، تأمل و مداراي ناگزير پادشاهان  ي همين جامعه خود برآمده
  .استي خود  هخامنشي نسبت به جامعه

ي  ها بعد از دوره هاي اسكندر مقدوني و سرانجام برآمدن امپراتوري پارت ويراني
هاي گذشته و تأثيرپذيري متقابل فرهنگ ايراني و  سلوكيان، و تداوم و رشد ايزدها و الهه
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هاي ديگري است از دور بودن مردم از خرد آسماني يا خرد بسته و حاكم بر  يوناني، باز نشانه
ها و  از ايزدها، الهه) پارت(هاي دوران اشكانيان  اگوني سكهگون. سر ايرانسرنوشت سرا

در . هاي زميني است ي چند فرهنگي و آيين هاي آشكار جامعه هاي متفاوت، از نشانه قهرمان
شود و هيچ آييني انعطاف  ي ديگري تحميل نمي اي بر انديشه اين دوره نيز هيچ انديشه
جامعه در اين دوران برخوردار از خرد جمعي و تأمل و . ماني نيستناپذير يا ازلي و ابدي و آس

      .هاي شادزيستي مدارا است و سرشار از نمادها و نشانه
شود، تاريخ ايران دو  از دوران ساسانيان، كه دين زرتشتي به جامعه تحميل مي

ض ماني در اعترا. نخست ماني حيا و سپس مزدك بامدادان: ي مشهور را به خاطر دارد چهره
. هاي نخستين امپراتوري ساسانيان گيرد، يعني سال ي شاپور و بهرام ساساني شكل مي دوره

هاي مياني آخرين  يعني در سال. كند روان، رشد مي ي قباد و انوشه جنبش مزدك در دوره
ها تداوم  ها و عقيده در دوراني كه هنوز خرد ايراني و تنوع فرهنگ. امپراتوري بزرگ ايران

در اين دوره هنوز هم مردم . رند و جامعه به كلي ايدئولوژيك يا تك خردي نگشته استدا
خواري، رقص، آواز و  ها بر شاد ي آن هاي ملي كه بنياد همه كوشند با برپايي جشن مي

  .  هاي خرد ايراني را حفظ كنند موسيقي گذاشته شده است، نشانه
و نثر و نقاشي  به يادگار مانده است و از  از ماني و پيروان او، اثرهاي بسياري، به شعر

بخش و  هاي آزادي هاي بعد از خود، به ويژه بر جنبش همين رو تأثير بسيار عميقي بر نسل
اما از مزدك، به رغم اين كه . تفكر عرفان ايراني يا عقل شهودي بر جاي گذاشته است

هاي  معه را دارد، جز اشارهي او به تمامي اجتماعي است و امكان پويايي در بطن جا انديشه
نويسان و شاعران و نويسندگان و متفكران بعد از او، هيچ اثر مكتوب و  گذرا در اثرهاي تاريخ

ها و  ي مزدك، اگر چه حامل بخشي از آيين چرا كه انديشه. مستقلي موجود نيست
اش را از  نيآسما - هاي ديني يا زميني  هاي گذشته است، اما به مرور زمان، تمام وجه افسانه

  . شود دهد و نامتحمل براي حاكمان دين و دولت مي دست مي
هر . گيرند به بيان ديگر، مزدكيان، راهي به كلي متفاوت با راه مانويان را در پيش مي

ها و  كنند و با توسل به منسك ي منفي عليه استبداد تكيه مي تر بر مبارزه چه مانويان بيش
ي مثبت و  كوشند با مبارزه بخشند، مزدكيان مي خود را تداوم مي گرايي و انزواي ها درون آيين

هاي آييني  ها بايستند و از رسم دوري از هر گونه آيين و منسكي در برابر خودكامگي
  .  بپرهيزند

گان خود به عنوان  ها، مردم را وادار به پذيرش وابسته از آن جا كه حكومت
نند، و مردم ناگزيرند در پرستاري خود از نمادهاي ك ها مي ها به ايزدها و الهه ترين نزديك

هاي آييني را از  طبيعت، قدرتمندان را به عنوان واسطه بپذيرند، مزدكيان، به مرور زمان جنبه
ي  دهند كه در آن همه اي سوق مي  كنند و مردم را به سوي جامعه جنبش مزدك حذف مي

از همين رو نيز، ابتدا . لويت نداشته باشدها برابر باشند و هيچ فردي بر فرد ديگري ا انسان
كه نفوذ بسياري در حكومت ساسانيان دارند، و بعد فقيهان، از ) يا موبدان و هيربدان(مغان 

بينند، با تمام قدرت در برابر اين  آن جا كه نقش خود را در حال فروپاشي و حذف شدن مي
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ي آن را  ممكن است ريشه كوشند تا آن جا كه كنند و مي گونه انديشه ايستادگي مي
  .بخشكانند

هاي اسالمي  ها به ايران و استقرار حكومت ي تجاوز عرب اين سنت، به ويژه در دوره
هاي نخست  جنبش شعوبيه، در سده. شود تر حفظ مي در شهرها، از جانب حاكمان بيش
ي ها به طور كلي حكومت. هايي با جنبش امروز دارد حكومت اسالمي در ايران همانندي

اي به تمامي زميني و در انكار نبوت و امامت شكل  اسالمي در ايران، هر گاه، هر جا انديشه
هاي آن را محو كنند يا تا حد ممكن با  ي توان خود تمامي نشانه كوشند با همه گيرد، مي مي

چنان كه اثرهاي ضد ديني كساني چون روزبه دادويه، . ها را تغيير بدهند دگرگوني هويت آن
كنند و كساني چون بوعلي  ها را نابود مي ا رازي، عمر خيام، بايزيد بسطامي و مانند آنزكري

هايي از  از همين رو اگر نقل بخش. گردانند سينا را وادار به دگرگوني در بينش خود مي
شد به تفكر روزبه،  هاي مخالفانشان نبود، به سختي مي هاي الادريان ايراني در كتاب نوشته

  . ، بسطامي و همانندانشان پي بردرازي و خيام
دهد بوعلي سينا تا پيش از رفتن به زندان،  تاريخ فرهنگ ايران به ما نشان مي

. ي متفكران ارستويي يا مشّايي ي عقلي و از حلقه دانشمندي است الادري، معتقد به فلسفه
گزاري  وناو دانشمند جواني است كه به صراحت نبوت، امامت يا هر گونه فرماندهي و قان

كند، اما آن چنان كه ديكتاتوران امروز با مخالفانشان رفتار  ها را نفي مي ديني توسط حكومت
خواهند كه از  از او مي. كنند كنند، حاكمان آن زمان نيز با بوعلي سينا همان مي مي

اگر چه حاصل اين فشار، . اش بگذرد و اثرهايي در راستاي حاكميت دين بنويسد انديشه
پنهان بوعلي سينا به خرد كهن ايراني و نزديكي به تفكر كيخسرو است، اما به دليل گرايش 

هايش  هاي جامعه، از متن هاي او و حاكميت دين بر تمام جنبه رمز و رازهاي بسيار رساله
شود تا عرفان ايراني و تفكر  گري برداشت مي هاي اسالمي و صوفي تر تعبير و تفسير بيش

هاي بعد از  ي تفكر اشراقي در رساله القضات متوجه ا چند تن چون عيندر واقع تنه. اشراقي
ي رشد عقل شهودي و عقل  مينهيعني او از سويي هم ز. شوند ي زندان بوعلي سينا مي دوره
گرداند و هم  الدين سهروردي را ممكن مي اللي براي متفكران و عارفاني چون شهاباستد
راي شاعران توانا و شگرفي چون فريدالدين عطار ي رشد تفكر انفعالي تصوف را ب زمينه

  . الدين محمد مولوي نيشابوري و جالل
ها و  ها، حديث ها آيه ي آن در چهارده سده حكومت استبدادي كه اهرم قدرت همه

هاي  كنند و در فرصت هاي خرد ايراني به سختي مقاومت مي هاي اسالمي است، ريشه روايت
در گذر از . گردانند ن فرهيختگان جامعه تداوم خود را ممكن ميهايي در ميا كوتاه با جوانه
هاي ايراني در ساختار مذهب تشيع  ها است كه بسياري از نمادهاي كهن آيين همين ممكن

ها  هاي گوناگون كمي و كيفي رسم توان در درون شكل چنان كه هنوز هم مي. شود حفظ مي
خواني، تعزيه،  تكيه، حسينيه يا روضه هاي مذهب تشيع، چون مهراب، شبستان، و منسك

هاي مهري، مانوي يا سياوشان و همانندشان را  ها، نمادهاي آشكار رسم سقاخانه و مانند اين
  . دريافت
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ي تفكر كيخسروي، اشراق عرفاني و  هاي درخشاني كه سه مرحله يكي از نمونه
هاي بعد منتقل  به نسل گذارد و ميراث خرد ايراني را ي اسالمي را پيش روي ما مي عقيده
  . الدين سهروردي است كند، شهاب مي

ي بوعلي سينا،  اي مسلمان است، پس از شناخت انديشه سهروردي كه نخست طلبه
يابد و با شناخت خرد ايران كهن،  افالتون و ارستو به سوي عرفان ايراني اسالمي سوق مي

يا استقرار هر گونه ديني را  يي جزم ي كساني چون زكريا رازي، هر گونه انديشه انديشه
گزيند كه نخست كيخسرو پيمود و بعد كساني چون  كند و همان راهي را برمي انكار مي

  .بايزيد بسطامي و حالج
هايي كه از او بر  توان در متن ي سهروردي در هر چهار مرحله را مي تحليل انديشه

حور دين، به ويژه اسالم هاي نخستينش بر م رساله. جاي مانده، به سادگي مطالعه كرد
هاي  ي مشّا، انديشه هايي است از فلسفه ي دوم او، تحليل هاي دوره رساله. شود نوشته مي

ها و  اي از رساله ي سوم او كه مجموعه اثرهاي دوره. بوعلي سينا، افالتون، فارابي و ارستو
هاي نوين،  لاند، سرشار از نمادهاي فرهنگ كهن ايران، تحلي هاي شعري و داستاني متن

ي خود يا  هاي فلسفه هاي گذشته و معاصر خود و تدوين پايه نقدهاي صريح بر انديشه
يعني بازگشت به بينش كيخسرو، عقل شهودي توأم با . بازآفريني خرد كهن ايراني است

گذراند،  او كه در اين مرحله به قول نيچه پل ميان انسان و ابر انسان را مي. عقل استداللي
ي خود را، به ضرورت، با نوشتن داستان  شود، انديشه ي چهارم زندگي خود وارد مي هبه مرحل

  . هايي سرشار از نمادهاي كهن در بستر خرد ايراني داستان. دهد بسط و گسترش مي
نوشته است   اي داستان و جالب است بدانيد كه او در هشت صد سال پيش به شيوه(

در غرب، ادگار آلن پو در آمريكا و فرانتس كافكا در ي بعد، براي نخستين بار  كه چند سده
  .) نويسد مي سلواكيچك

ها متفكر ايراني در طول تاريخ استبداد ديني  يابيم؟ ده هاي گذرا چه درمي با اين اشاره
ي امروز  شناسان و سياستمداران فرهيخته اند جز آن چه فيلسوفان و جامعه ايران، چه گفته

  گويند؟  جهان مي
يابي به عقل  ها همه و هر كدام به شيوه و زبان خود، با دست ن ساده، آنبه بيا

شهودي و عقل استداللي، بر اين اعتقادند كه انسان براي رسيدن به هويت فردي خويش، 
هايي كه در ارتباط مستقيم با طبيعت يا زندگي  ها و منسك هاي طبيعي، آيين جز از راه

هاي اجتماعي و  ها و منسك ها حضور در جمع و رسم آن. پيراموني است، راه ديگري ندارد
ها و معترض  ها مخالف دين ي آن همه. دانند ديني را تنها با حفظ هويت فردي صالح مي

هايي منفعل،  ها را بنده ها، انسان ي دين چرا كه همه. گزاران و گردانندگان آن هستند بينان
خواهند تا بتوانند قدرت  مي "هاي خدا بره"كار، فاقد هويت فردي و نهايت  فرمانبردار، گناه

  . را حفظ كنند يو دولتحاكمان روحاني 
دهد فرهيختگان بزرگ، همه، معتقد به جدايي  تاريخ فرهنگ و ادبيات ايران نشان مي

اند و انسان را موجودي مختار و بري از  دين يا هر گونه ايمان جمعي از حكومت و دولت بوده
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خواهد و  مجاز است هر گونه كه مي سانيعني ان. اند دانسته لي ميهر گونه خطا يا گناه از
ي انتخاب جزو الينفك وجود  ها آزادي و اراده ي آن از نظر همه. كند  دوست دارد زندگي

اي اجازه ندارد سد يا تهديدي در راه تحقق اين امكان  آدمي است و هيچ كس به هيچ بهانه
  .طبيعي و ذاتي بشر باشد

هاي صريح كساني چون زكريا رازي و  تر اين انديشه، اگر از گفته بيشبراي شناخت  
محمد حافظ بگذريم كه هر گونه ديني و تفكر الدين  شمسعمر خيام و شمس تبريزي و 
نامند، جا دارد كه با  افتادگي مردم و اهرم سركوب حاكمان مي آسماني را عامل اصلي عقب

هاي پر رمز و راز چند  ي اشراق ايراني، سخن خهبه پايان زندگي كيخسرو، اين سرشا  اشاره
هاي اسالمي و مدافعان  ها چهره سخن كساني را كه مـتأسفانه از آن. نفر را بازخواني كنيم

هايشان را در خدمت دين  ي توانايي اند و نه كساني چون عطار و مولوي كه همه دين ساخته
  : اند گذاشته

كند و به اوج قدرت و محبوبيت  طي مي هنگام كه كيخسرو تمام مراحل تكامل را
كند و با محو يا گم كردن خود در طبيعت، ناپديد  هايش را رها مي ي امكان رسد، همه مي
هايي كه بر اساس شخصيت او پرورانده شده،  چرا؟ رمزها و نمادهاي موجود استوره. شود مي

نادرست و دور از  دهند او هر گونه دلبستگي به قدرت و فرماندهي ديگران را نشان مي
او، هويت كامل انسان را در يگانگي با طبيعت و . داند آزادگي و هويت فردي انسان مي

كيخسرو با انتخاب راهش، نشان . شناسد رهايي از هر گونه وابستگي بيرون از آن مي
تنها از طريق آموزش و تجربه يا كشف و شهود يا عقل شهودي و عقل  "فر ايزدي"دهد  مي

ي  ي انتخاب و تجربه تكامل انسان ممكن نيست مگر با اراده. شود ممكن مي استداللي
  . آزمون و خطا
اي  ي آزمون و خطا، بستر اصلي متفكران و عارفان فرهيخته ي انتخاب و تجربه اراده

چون رازي، خيام، سهروردي و بايزيد بسطامي است و نه شاعران و صوفياني چون عطار و 
افتند و منفعل تصوف  ي عرفان مانوي مي روند و در بدترين اليه مولوي كه به بيراهه مي

  .       شوند اسالمي مي
هفتاد سال در خداي نگريستم، هيچ نديدم، در آينه ": گويد بايزيد بسطامي مي

به صحرا شدم عشق "يا  "ام ستايش مرا باد كه چنين بلند پايه"يا  ".نگريستم خداي ديدم
   ".شد به برف فرو شود، به عشق فرو مي باريده بود و چنان كه پاي

گويد؟ آيا هدفي جز رهايي انسان از وجود قيدهاي  ها چه مي بايزيد با بيان اين جمله
كند؟ او، با توجه به هويت انسان، هر بودي را تنها در وجود  ديني و حكومتي را دنبال مي

او اگر . بيند ممكن ميداند، چنان كه وجود خدا را بدون وجود خود نا كامل خود ممكن مي
او، . شود نامد، نه از آن رو است كه خدايي را باور دارد يا خدايي را منكر مي خود را خداي مي

داند و از اين راه انسان را  اصالت وجود انسان و ماهيت وجودي را اصل هر گونه باوري مي
داد تشويق به هويت خويش، به آزادي ذاتي خويش و به رهايي از هر گونه جبر و استب

انديشد، به اين انديشه از طريق دريافت عقل  او هويت انسان، انساني را كه مي. كند مي
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شمارد و او را مختار  ترين موجود مي شهودي و دريافت عقل استداللي رسيده است، بلندپايه
ي ديگرش نيز،  چنان كه با جمله. نامد در سرنوشت خويش و آزاد در انتخاب راه خويش مي

  . دهد هيچ حقيقتي جز عشق به طبيعت يا هستيِ خود، وجود خارجي ندارد مينشان 
توان دنبال  هاي مشهور حسين بن منصور حالج هم مي همين بيان بايزيد را در جمله

اي واي بر من از من، و فسوسا كه من خود "يا  "من خدا هستم"در سخن حالج، . كرد
، بياني جز انكار جبر "و فردا بيني و پس فرداعشق آن است كه امروز بيني "يا  "اصل بلوايم
او، با اين اعتقاد كه انديشه، محور وجود هستي است و هر آن چه رويت . ديني نيست

ي انسان بيرون نيست،  انجامد، از اراده و جنبش مي "بلوا"يابد يا هر عملي كه به  مي
او نيز، . خواند ميمخاطبان خود را به سوي شناخت خويش و رسيدن به هويت انساني فرا

  . بيند هاي ديني مي ها و توطئه حيات و زندگي كامل انسان را بيرون از دسيسه
ها  ي اختيارها را و همه قدرت از نظر حالج، هنگام كه انسان آن خدايي باشد كه همه

ي او است كه  انديشه و اراده. شود دهند، خود مسؤل خود مي يا سرنوشت را به او حوالت مي
ي حالج،  از همين رو نيز در انديشه. كند انتخاب و سرنوشتي است كه دنبال مي حاكم بر

زندگي كردن، به دار . عشق چيزي نيست جز گذر كردن از اين سرنوشت خود برگزيده
سرنوشتي كه خود رقم زده است . آويخته شدن، خاكستر گشتن و نهايت بازگشت به طبيعت

  .ها و نه خداي نشسته در آسمان دين
القضات  هنگام كه عين. ي عارفان متفكر ديگر نيز حقيقتي جز اين نيست انديشهدر 

يا هنگام كه  "هر آن چه در آينه بيني در شعر نيز بيني. شعر چون آينه است": نويسد مي
، ".هر چه در طبيعت بيني، در خود بيني يا هر چه در خود بيني در طبيعت بيني": نويسد مي

  . كند يا بينش كيخسرو را دنبال مي ي اصالت وجود همان فلسفه
كنم،  طغيان مي"، ".انديشم، پس هستم مي": هاي مشهور دكارت و كامو معناي جمله

ي ايراني  عارفان متفكر و دانشمندان فرهيخته بسياري ازي  ، نه تنها در انديشه"پس هستم
جود انسان، ها از كل جهان هستي و ماهيت و ي آن شود، كه تعبير و تفسير همه ديده مي

ي  سرانجام هم همه. نيست) اشراقي(و تفكر شهودي ) استداللي(امري بيرون از تفكر عقلي 
شوند درك خود از جهان هستي و معرفت وجودي انسان را فرياد بزنند و در  ها ناگزير مي آن

  .برابر استبداد ديني و سركوب تعقل، طغيان كنند
و صدها تن ديگر، هيچ دليلي مگر  القضات يا سهروردي كشته شدن حالج يا عين

از نظر عين القضات، . ها در برابر استبداد ديني و حكومت عقيدتي نيست فرياد و طغيان آن
كه شود  آن متني شعر ناميده مي. شعر، وصف كامل انسان و نهايت وصف كامل هستي است

ريف، كه هم اين تع. درهم آميختگي احساس و شعور باشد بيان زيبايي، بيان انديشه، يا
القضات است  تعريفي در هويت انساني است هم تعريفي در شناخت شعر، بيان رمزآميز عين

گويند و از مردم اطاعت  ي آن چه فقيهان و حاكمان زمان از خدا و دين مي در برابر همه
او انسان ساخته شده از زيبايي و انديشه را، انسان سرشار از احساس و . خواهند كوركورانه مي

  . يابد داند كه در منظر او بود مي عور را، اصل هستي هر آن چه ميش
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دهد و با طغيان در برابر  چنان كه سهروردي نيز در نهايت همين فرياد را سر مي
 "هيچ وجودي نيست مگر وجود من"او نيز با بيان . زند استبداد ديني، مرگ خود را رقم مي

ي زندگي  ي سه گانه سهروردي، در دوره. اند دهرود كه پيشينان او آن را طي كر راهي را مي
آورد هر گونه  رسد كه نهايت فرياد برمي اي از آزمون و خطا مي كوتاه خود، به چنان تجربه

حكم و هدايت مستقيمي از جانب ديگران، چه از جانب خدا باشد، چه پيامبر، چه امام، چه 
و مخالف اصالت و ماهيت وجودي كننده  قطب، چه فقيه، چه شاه يا چه رهبر، امري گمراه

  . انسان است
اي است كه به اين جهان هبوط  ي فرشته از نظر سهروردي، انسان، من ديگر يا نيمه

كرده است و براي بازگشت به خويشتن خويش يا رسيدن هويت نخستين، ناگزير است 
خطا، نورهاي  متكي به اراده و اختيار خويش باشد تا بتواند با آموزش و تجربه، با آزمون و

از نظر او، . اي خويش بازگردد محبوس در تن تاريك خود را رها گرداند و به اصل فرشته
بود انسان در اين جهان جبري . گناه و بيرون از هر خطاي اختياري انسان موجودي است بي

ي اختيار و رسيدن به هويت كامل  اي، تنها از طريق اراده است اما بازگشت به هويت فرشته
  . شود دي ممكن ميفر

رسيدن به هويت فردي يا تكامل توأمان احساس و شعور، امري است كه هميشه در 
هايي از اين دست  در تاريخ ايران، هر گاه انديشه. تضاد با فقيهان و خودكامگان بوده است

هاي استبدادي كه پايگاهي چون  نطفه بسته، رشد كرده و خواسته گسترش بيابد، حكومت
هاي گوناگون چون مرتد، رافضي، كافر و ملحد  اند و دارند، به بهانه باوران داشته دين و دين

هاي ناپرسنده را  هاي منفعل يا منش اند انديشه اند و كوشيده سد راه رشد تفكرها شده
چنان كه همين حادثه حتا در دوران آخرين پادشاهي ايران، در حكومت . گسترش بدهند

  . گستراند اخسار نكبت خود را در بعد از انقالب ميدواند و ش پهلوي هم ريشه مي
ترين نويسندگان ايران كه با عشق به خرد كهن ايراني و تالش براي  يكي از شاخص

از او اثرهايي . نويسد، صادق هدايت است احياي آن در دوران معاصر اثرهاي بسياري مي
هاي كهن ايراني  ها و آيين سمي انسان و طبيعت، ر بازمانده كه مستقيم خواننده را با رابطه

هاي او انسان موجودي است صاحب اختيار و صاحب اراده و نه  در اين نوشته. كند آشنا مي
ها و بهره بردن از  اش نيز با آفرينش فضا و شخصيت او در اثرهاي داستاني. بنده و منفعل

هدايت، هم . گرداند ها و نمادهاي كهن ايران، خواننده را با خرد كهن ايران آشنا مي نشانه
اشان در برابر استبداد ديني و ديكتاتوري  چون ديگر شاعران و متفكران ايراني كه با انديشه

در خودكشي او در پاريس، . زند كنند، به ناگزير مرگ خود را رقم مي حكومتي طغيان مي
گرايي ظاهر  يأس يا پوچ. هاي كر نيست معنايي مگر فرياد طغيانش در برابر گوش

هاي هدايت، نه تنها حاكي از ناتوانايي او در برابر جبر موجود و استبداد آشكار ديني و  تانداس
  . حكومتي نيست، كه طغياني است آشكارا ناشي از اراده و انتخابي آگاهانه

الدين سهروردي يا  هاي شهاب هاي صادق هدايت با نوشته هاي بسيار نوشته شباهت
گان فرهيخته و  ي از بارزترين پيوندهاي فكري نويسندنزديكي تفكر او به خرد خيام، يك
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خردي كه در آن انسان موجودي است آزاد، صاحب . اشان به خرد كهن ايران است عالقه
ها،  ها، آيين ي ايزدها، الهه هاي همه و حاكم بر توانايي  اراده و اختيار و به وجود آورنده

   .ها و هر نماد ديگري ها، قهرمان ها، استوره رسم
ي ايران، آزادي اراده و انتخاب انسان، رهايي او  گان آزاده خرد ايراني در تفكر فرهيخته

ي اينان، هيچ خدا و پيامبر و فرمان ازلي  در انديشه. از قيد و بندهاي بيرون از اختيار او است
اي نيست كه بتواند بر سرنوشت ديگري  و ابدي وجود ندارد و هيچ كس داراي چنين مرتبه

ي  ي آن زميني است و نه آسماني در تاريخ هفت هزار ساله همين خرد، كه نطفه. شود حاكم
خود، تا امروز ادامه يافته است و اگر چه نسل جوان يا بسياري، به دليل استبدادها، 

اند از ماهيت دقيق آن آگاه شوند، اما هماني است كه از طريق دريافت عقل شهودي  نتوانسته
  :حساس و آرمان مبارزان جنبش سبز نشسته استو عقل استداللي در ا

دين امري است خصوصي و نه . دولت جدا از دين. آزادي بدون هر گونه قيد و شرط
تواند و نبايد به نام دين يا هر  هيچ پيامبر و امام و فقيه و رهبر و پادشاهي نمي. عمومي
ها  ي آن نتخاب آزادانهي ديگري حاكم بر سرنوشت مردم باشد و سد اراده و اختيار ا عقيده
گان تاريخ ايران، نزد نويسندگان امروز، به ويژه اعضاي  ي آن چه فرهيخته يعني همه. گردد

. اند ي آن كرده كاران خود را متعهد به ادامهاند و هم ن ايران، به ارث گذاشتهكانون نويسندگا
ادي بيان انديشه و ها به خاطر پاسداري از آز هاي گذشته، بسياري از آن چنان كه طي سال

ها، نوشتن آزادانه و پذيرش مرگ  هاي طبيعي انسان نشر بدون حصر و استثنا و دفاع از حق
. هاي جنبش امروز ايران را بنياد گذاشتند را به سانسور و كُرنش به ننگ، ترجيح دادند و پايه

اده، اما رشدي هاي بسيار د ي خرد كهن ايراني، در زماني اندك قرباني جنبشي كه به پشتوانه
  .فراگير داشته است
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ي  به اندازهها زياد نيست و در هيچ زباني  ي زبان فارسي تعداد رنگ در هيچ زباني به اندازه
  . اند هگونه توانمند و زنده در شعر و نثر به كار گرفته نشد ها اين زبان فارسي رنگ

 ي تر با افزودن ها بيش زبان فارسي اين باشد كه نام رنگ شايد علت بسياري رنگ در
ي اصلي هر رنگي در  بنابراين نسخه. آيد در آخر اسم به دست مي) ياي نسبت =(نسبي 

بريم، فقط از يك  را به كار ميbrown» «ي  به مثل وقتي در انگليسي كلمه. ردطبيعت وجود دا
است و به » براون«، »براون«. ايم كه در معناي رنگي است، استفاده كرده ي مستقل واژه

. رود به كار مي» اي قهوه«ي  اما براي همين رنگ در فارسي كلمه. چيزي منسوب نيست
و ما هنگامي كه آن را به كار  ي مستقل نيست، بلكه از قهوه گرفته شده اي يك واژه قهوه
  .كنيم احساس ميآيد، بلكه  تلخي آن را هم  مان ميبريم، نه تنها رنگ قهوه در نظر مي

گيرد به  ها را از اين جهان وام مي جهان پيرامون ما رنگي است و چون زبان فارسي رنگ
 به مثل. كند هاي اضافي حفظ مي نا زبان را از پرداختن به توضيحرسد و اين غ غناي بسيار مي
سبز چمني، سبز كاهويي، : قبيل اوت ازبا داشتن چندين گونه سبز متف» سبز« در مورد رنگ
اي و چندين و چند نوع  اي، سبز ماشي، سنجدي، زيتوني، يشمي، سدري، خزه سبز مغز پسته

بي آن كه نيازي به شرح  - گو بگوييم كه پيراهن او زيتوني بود و  سبز ديگر، اگر ضمن گفت
به همين . ايم رساندهدر يك كلمه منظور خود را به شنونده  - و بسط آن رنگ داشته باشيم

  .هاي ديگر هم دست مان باز است نسبت در مورد رنگ
و » سياه«، »بنفش«، »سبز«، »زرد«، »سرخ«جز چند رنگ از جمله ه در زبان فارسي ب

گياهي، تواند  اين ريشه مي. اند اي هستند كه به آن منسوب ها داراي ريشه ي رنگ بقيه» سفيد«
  : اند از قبيل ي گياهي ها داراي ريشه به مثل بعضي از رنگ .كاني، حيواني و يا انساني باشد

  .رنگ زرد پرمايه منسوب به پوست بيروني پرتقال :پرتقالي
  .ي تازه منسوب به مغز پسته. سبز كم رنگي كه كمي به زردي بزند): اي مغز پسته(اي  پسته
  .بيروني پياز رنگ صورتي پر مايه منسوب به پوست :پيازي
  .اي مايل به زرد منسوب به ترياك هوهرنگ ق :ترياكي

  .منسوب به چمن سبز درخشان: نيچم
  . ستا غذاچاشني  كه گرد خردله بمنسوب . اي با ته رنگ زرد قهوه: خردلي
  .ي مات منسوب به روناس سرخ تيره: روناسي
  .ي زرشك هاي تازه سرخ تيره منسوب به دانه: زرشكي
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  .فرانزرد پر مايه منسوب به گياه زع: زعفراني
  .هاي درخت سدر سبز خفه منسوب به برگ): كُناري(سدري 
  .رنگ منسوب به كاه زرد كم: كاهي

هاي ارغواني، نارنجي، خرمايي، عنابي، ليمويي، حنايي، بادمجاني،  و به همين ترتيب رنگ
بلوطي كه به ترتيب منسوب به گل ارغوان، نارنج، خرما، عناب، پوست بيروني ليموي شيرين، 

   . ...ط هستند و انبوهي از اين دستادنجان و بلوحنا، ب
اي، عقيقي، ياقوتي،  فيروزه: ي كاني و معدني هستند از قبيل ها داراي ريشه بعضي از رنگ

  .غيره... زمردي، مسي و 
گيرند مثل آبي از آب، خاكي از خاك،  چهار گانه مايه مي هايصرها از عن بعضي از رنگ

  .از آتش) آتشين(آتشي
رنگ  ،منسوب به پشم شتر، موشي ،اند مثل شتري ي حيواني ها داراي ريشه رنگ بعضي از

  ،)سرخ تيره(منسوب به مرجان، جگري  ،، مرجاني)خاكستري مايل به سبز (پوست موش 
  . منسوب به جگر سياه

منسوب به دود،  ،دودي: هاي متفاوت دارند از قبيل ها هم ريشه اي از رنگ و دسته
 ،منسوب به نوك مداد ،مدادي منسوب به مهتاب، ،خاكستر، مهتابي منسوب به ،خاكستري

  . منسوب به شراب ،سياه و شرابي
، زبان نقاشي »رنگ« در اصل. تر در نقاشي است بيش» رنگ«پر واضح است كه جايگاه 

هاي دروني خود  شناسي به بيان ذهنيت فلسفي يا گره زيرا نقاش با تكيه به هنر رنگ. است
اند  كه در آن سوي ذهنيت او قرار گرفته - ها به تابلو با مردمي  ز طريق انتقال آنپردازد وا مي
  .گرداند ها را در احساس خود شريك مي كند و آن گو ميو  گفت  - 

چنان بر روح  حاصل از جنگ فرانسه و اسپانيا آن هاي تها و فجيع كه درنده خويي چنان
ه پيري و ضعف جسماني او ب هاي تبيبا مص نقاش اسپانيايي آوار گشت و» فرانسيسكو گويا«

نگري او  مسلط شد و سبب  م آميخت كه يأس و بدبيني بر جهاناش در ه خصوص ناشنوايي
هاي شوم شبانگاهي انبوهي از  كه او در رنگ طوريه ب. گرديد» سبك تاريك«گرايشش به 

. اند حركتس در چون كابو پرستند و هم آفريد كه شيطان را مي هيوالهاي نيمه انساني مي
  1.هاي اين سبك است يكي از محصول» درد ساتورنوس فرزندانش را مي«تابلوي موفق 

، افتخاري رو به مرگ را به »تمرر«ويليام ترنر نقاش انگليسي در تابلوي كشتي جنگي 
  2.ي نور سرخ آفتابي رو به غروب نمايش داد وسيله

ندگاني خود با زني شرور كه از او به اي كوتاه از ز دردورهنقاش نروژي » ادوارد مونگ«
كه  چنان. كند، هم زيستي كرد و اين دوزخ را به تابلوهاي خود راه داد نام زن دوزخي ياد مي

رنگ آتش دوزخ حضور دارد كه ببيننده را  تر كارهاي وي زني با موهاي بلند سرخ هم در بيش
  3.كشاند ناخودآگاه به سوي دوزخ زندگي نقاش مي

او در يكي . گذارد ها به كمال هنر نقاشي پاي مي با دانستن زبان رنگ» وگونسان ونگ«
وجود آوردن فضاي شرارت، از ه براي ب ي شبانه كافهترين كارهاي خود به نام  از موفق
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  4.گيرد ها بهره مي تر رنگ توانمندي هر چه بيش

معنا برساند،   بنابراين بديهي است كه هر رنگي بايد از طريق نقاشي خود را به مفهوم و
كه از نقاشي سردرآورند، از ادبيات رستاخيز  ها در ايران به جاي اين كه رنگ اما علت اين

. طور كه بايد و شايد پيشرفتي نداشته است كنند، اين است كه در ايران هنر نقاشي آن مي
داشته بنابراين جا دارد كه پيش از ورود به مطلب اصلي نگاهي گذرا به تاريخ نقاشي ايران 

در شعر ها را  دليل حضور رنگظاهر ارتباطي به موضوع نداشته باشد، اما به باشيم كه اگر چه 
  .كند هاي ايراني آشكار مي و ادبيات فارسي و نيز فرش
نقاشي در ايران مربوط به پيش از اسالم  هايثرن اگويد كه نخستي تاريخ نقاشي ايران مي

ها رد  ها متجلي است كه در بعضي از آن نگاره ها و سفال نگاره ها و سنگ است و در ديوارنگاره
هاي  ي يكي از كاخ مانند ديوارنگاره. توان مشاهده نمود ي رنگ را مي پاي هوشيارانه

صورت نمادين به را  - سبز و سفيد و سرخ  - هخامنشيان در شوش، كه سه رنگ پرچم ايران
  5.به كار برده است

در ايران مردود  - سازي  طور كلي شبيهه و ب  - سازي  بعد از اسالم هنر نقاشي و مجسمه
شناخته شد و اين ركود تا قرن ششم هجري ادامه داشت تا به نخستين مينياتورهاي ايراني 

 ورقه و گلشاه، مينياتورهاي كتاب 6)578قرن ششم( سمك عيارمثل مينياتورهاي كتاب 
  .خوريم بر مي 8جامع التواريخو مينياتورهاي كتاب  7)اوايل قرن هفتم(

اصل بايد در اند، بحثي نيست و  كاراني بي نظير بوده كه نقاشان مينياتور، رنگ در اين
آميزي است و درخشندگي عجيبي دارد و  اين  مينياتور داراي غنا و تنوع تحسينگفت رنگ در 
رنگي  هاي ي سنگ پردازي در مينياتور به وسيله شود كه رنگ جا حاصل مي امتياز از آن

  .شده است نبها مثل فيروزه و فلزهاي درخشان مثل طال حاصل ميگرا
. كردند ها ارتباط ذهني و حسي برقرار نمي كه هنرمندان مينياتور با رنگ موضوع ديگر اين

آميزي  كشيدند و بعد آن را رنگ يك تابلو را مي هايصرها و عن ها ابتدا تمام شخصيت آن
ي متخصص مربوط به  ك مينياتور به وسيلههاي ي حتا گاهي هر يك از بخش. كردند مي

كاران دست به كار  هاي طاليي حتم تذهيب براي بخش مثلبه . شده خودش رنگ مي
زده  هاويرتص هاي مصوري باقي مانده كه طرح كلي ها كتاب چنان كه از آن زمان. شدند مي
ن امروز قابل پذيرش ها ناتمام مانده است و اين شيوه اگر چه از نظر هنرمندا اما رنگ آن. شده

تر  اين هنرمندان اغلب مدت يك ماه يا بيش. توان انكارش كرد نيست، اما وجود داشته و نمي
و به  آن هم نه به صورت تفنني، بلكه از بام تا شام. كردند براي يك نقاشي وقت صرف مي

ند، تا جايي پروران مي ها شان را در تمام جزء مثل صنعتكاران خوبي كه صنعتها آن . طور منظم
به اين ترتيب در پايان كار تابلويي . كردند توانستند، آن را به كمال خود نزديك مي كه مي

در اين . آمد كه بدون داشتن خورشيد درخشنده بود سراسر رنگين و درخشان به دست مي
نه از گرفتند، چرا كه هنرمند آگاها ديگر قرار مي واسطه و متراكم در كنار يك ها بي رنگتابلوها 

از اين جهت است كه متخصصان فنّ هنر نقاشي، . كرد پرهيز مي» سايه روشن«كار بردن ه ب
  .دانستند اي از هنر و صنعت مي شناختند و آن را آميزه مينياتور را هنر خالص نمي
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هنر نقاشي تا دوران سلجوقي به همين صورت ادامه داشت و در اين دوره تكان 
ام شدن هنرمندان ع  ي مغول و قتل نگرفته بود كه با حملهمحسوسي خورد اما هنوز جاني 

ي مغول، سران مغول به فكر ترويج نقاشي  چند سال بعد از حمله. رونق خود را از دست داد
افتادندو تعدادي نقاش چيني از راه مغولستان به ايران آوردند و كوشيدند تا نقاشي چيني را در 

اگر چه تحت تأثير اين مسأله قرار گرفتند، اما برخالف هنرمندان ايراني . ايران گسترش دهند
ي مركزي هنر خود  و آن را هستهنقاشان چيني هرگز از طبيعت به صورت مجرّد بهره نبردند 

از اين رو به تصويرگري . دانسان پرداختن هاي تتر به انسان و حال قرار ندادند، بلكه بيش
بر حول محور انسان يعني قهرمانان و  اي و عاشقانه كه هاي حماسي و اسطوره داستان

تر  به همين جهت است كه از اين دوره به بعد كم. چرخد، روي آوردند مي انشقاپهلوانان و ع
اي در  شاعرانهي  توان يافت كه از هيأت انساني خالي باشد و نيز كتيبه مينياتوري را مي

   9.و نقاشي از همين زمان باشد اصل شايد خاستگاه درآميختن شعردر و . اش نداشته باشد كناره
  .  اين شيوه تا زمان ايلخانيان و تيموريان ادامه داشت تا به عصر صفويان رسيد

هاي سنگين و  هاي مقوايي و پيكره الدين بهزاد نه تنها انسان در دوره ي صفويان، كمال
، بلكه ها كرد هاي پيشين را تكان داد و انسان روحمند را جانشين آن ي نگاره مسخ شده

ي رنگ از حساسيت عميق خود نسبت به  نخستين تصويرگري بود كه با كاربرد هوشيارانه
كه در  چنان. شناسي، سخن گفت و هر رنگي را در جايگاه نمادين خود به كار گرفت رنگ

ي يوسف به رنگ  جامه) ي بهزاد جلس ششم از مجالس ششگانهم( يوسف و زليخاتابلوي 
ي زليخا سرخ، كه  عرفان رنگ تقدس و پاكي شناخته شده و جامهسبزي درخشان است كه در 

 ساختن قصر خورنقي  بهزاد در نگاره. كند تمناي عشقي دروني حكايت مياز حرارت و 
اي، خردلي، خاكي و زرد كه  هاي زميني از قبيل اُخرايي، قهوه هم تابلو را در تسخير رنگ

آميزي هدفمند رنج انسان را به تصوير  نگهاي خاك و خشت و گل است، در آورد و با ر رنگ
  10.كشيد

اتفاق ديگري كه در زمان صفويه افتاد، اين  - الدين بهزاد  جز حضور درخشان كماله ب
 - سايه «اين دوره نقاشان ايراني با اقتباس از روش نقاشي اروپايي دست به  هايخرآبود كه از 

ها  ت است كه نفوذ سايه روشن در آنهايي در دس از آن زمان نقاشي كه چنان. زدند» روشن
شناسي خوشايند و اميدوار كننده است، نشان  كند و اين موضوع كه از نظر رنگ گري مي جلوه
ها در معناي نمادين خود  به كار نرفتند، اما  بعد اگر چه هنوز رنگه دهد كه از اين ب مي
  .واسطه هم روي تابلو نيامدند بي

طور ه شاه رونق گرفت، پرسپكتيو  كه ب ز زمان فتحعليكه نقاشي ا - ي قاجار دورهدر 
هاي اروپايي مايه گرفته بود، رايج شد و از همين دوره بود كه نفوذ سبك  نسبي از نقاشي

اي باال گرفت كه  اين دوره به اندازه هايخرآهاي ايران ديده شد و در  اروپايي در نقاشي
ي رنسانس، به  هنرمندان دوره هايرثرداري اب استفاده از گراورهاي رنگي و كپي هنرمندان با

تابع سبك و سياق نقاشي كالسيك اروپا  به تماميكلي اصالت ايراني خود را از دست دادند 
  11.هم نتوانست از آن بركنار بماند» صنيع الملك«شدند و اين نفوذ تا جايي پيش رفت كه حتا 
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هاي روايي روي آوردند و  نقاشي مندان بهست كه بعضي از هنرا ها در پيرامون همين زمان
ي بود هايويرتر شامل حال تص متداول شد و آن بيش» يا خانه قهوه«به اصطالح سبك نقاشي 

مثل (هاي عاشقانه  و يا داستان) هاي شاهنامه ها و جنگ از قبيل پهلواني( اي حماسي كه واقعه
ي عاشورا را  واقعه از قبيل(هاي مذهبي  و يا داستان) شيرين و فرهادو  ليلي و مجنون

ي  در مايهتر  اي كم و بيش مانند هم و بيش خانه هاي قهوه هاي نقاشي رنگ. كرد واگويه مي
  .اي، اُخرايي، زرشكي، عنابي، سرخ و نارنجي و از اين دست بود هاي گرم از قبيل قهوه رنگ

كوتاه اني هاي اير ها در نقاشي به اين ترتيب و با اين بضاعت مختصر، زبان رنگ... خوب 
   .ي قاليبافي و شعر را جوالنگاه خود قرار داد شد، اما چون نتوانست خاموش بماند، عرصه

كنند  هاي ايراني از نظر نقشه و رنگ هر كدام كار يك تابلو را مي شكي نيست كه قالي
  .مورد نظر نيست طلبد و اكنون اي مي كه اين موضوع جايگاه جداگانه

يكي به شكل متعارف و ديگر به : دارد دو صورت كه ر فارسيماند كاربرد رنگ در شع مي
  . صورت نمادين

به » ارغواني«كاربرد متعارف اين است كه رنگ در جاي خود نشسته باشد، مثل رنگ 
  : رعايت رنگ ارغواني شراب

   خوشا با رفيقان يكدل نشستن
  .)فرخي(» ارغواني«به هم نوش كردن مي 

  : هاي دور و دير بوده است زمان سرخ كه معيار زيباييي  رخساره و گونه يا به رعايت
  همه دل پر از شادي و مي به دست 

  .)فروسي(بنابوده مست» ارغواني«رخان 
  :به كنايه از رنگ و روي عاشق و زار و نزاري او» زرد«يا رنگ 

  ،گواهي امين است بر درد من
  .)سعدي( من »زرد«سرشك روان بر رخ 

  :  ك خونين عاشق در هجر معشوقبه كنايه از اش» سرخ«يا 
  گذشتم از درت بر خاك صد جا چشم تر مانده

  .)وحشي بافقي(م صد نشان بر خاك در مانده »سرخ«ببين كز اشك 
بندي طبيعت است، به بسياري در شعر قديم  از رنگ تر وام گرفته اين نوع كاربرد كه بيش

و در  ديم بسيار محدود بودههاي رنگي در شعر ق ي خيال زيرا كه دامنه. شود ديده مي
اندام است، با  »سپيد«معشوق شعر قديم زيبارويي . رفته محدودتري به كار مي هايويرتص

عاشق . »زنگاري«يا » سبز«، خط »سياه«، گيسوان و ابروان و چشمان »سرخ«ي دهان  غنچه
  . هايش جاري است بر گونه »سرخ«رويي است كه همواره اشك » زرد«هم 

» سبز«بهار . »آبي«است و آسمان روز » نيلگون«آسمان شب، هميشه  در شعر قديم
است و دشت » ارغواني«شراب . » سيمين«است و ماه » زرين«خورشيد . »زرد«است و خزان 

و گل يا گل سرخ است يا گل زرد و يا بنفشه كه كبود و . »سبز«و صحرا و جنگل و درخت 
و »سياه «است و گاهي » سپيد«خت گاهي قراردادي ب هاي هاعدو بر اساس قسوگوار است 
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عارفانه مرگ را به چهار  هاي اصطالحطور كلي ه ب. (است» سرخ«شهادت . »سبز«گاهي 
   12.، مرگ سبز و مرگ سرخمرگ سياه مرگ سفيد،: كند رنگ دليل مي

تازه  هاي موهو مف ها دنبال خلق معنيانديشد و همواره  متفاوت مي اما ذهن هنرمندي كه
ه واژگان و در اصل حساسيت شاعر نسبت بكند و  ها مقيد نمي د را به اين چارچوباست، خو

چنين هنرمندي گاه . ستا اي از ژرفاي ذهن او ديگر، نشانه هاي هها در كنار كلم نشاندن آن
دهد و مخاطبانش در آينده و  تازد كه مخاطبانش را  از دست مي قدر از زمان خود پيش مي آن

و  ها كه تركيب براي اين. شوند ر وجود فيزيكي ندارد، پيدا ميزماني كه خودش ديگ
هوشنگ «ي ما  مثال زنده. او براي مردم هم زمانش گنگ و نامأنوس است هاي اصطالح
 هاي ه خاطر اصطالحها ب سرايد، تا سال ميرا  كبودوقتي هوشنگ ايراني شعر . است 13»ايراني

گيرد،  مياش قرار  طبان و ناقدان هم دورهمهري مخا مورد بي» جيغ بنفش«و » غار كبود«
ها شعر  در حالي كه پس از سال .گردد محكوم مي» داداييسم«شود و به سبك  مسخره مي
به راز رنگ بنفش و رنگ كبود پي برده بوده و  -به آگاه يا ناآگاه -دهد كه شاعرش نشان مي
، حالت ارتعاش خواهد يافت و دانسته كه اگر رنگ كبود، به ارغواني يا بنفش مايل شود حتا مي

را از طريق گوش به خواننده » جيغ«ارتعاش حاصل از » جيغ بنفش«از اين رو با اصطالح 
  . منتقل كرده است

اثر  جيغدرنگ خواننده را به ياد تابلوي  هوشنگ ايراني بي» جيغ بنفش«اصطالح 
ارتعاش  اي است كه تصوير مضطربانه جيغتابلوي  .اندازد نقاش نروژي مي» رد مونكادوا«

ادامه دار  »بنفش - كبود«و در رنگ مو  گردابي قلم چرخشي و هاي با حركتناشي از جيغ 
  .خاموش نخواهد شدپيچد، هرگز  فضايي خالي ميدر دارد انگار  اين صدايي كه . شود  مي

  .دانستبرابر هوشنگ ايراني سمعي با پژواكتوان  ميبه تمامي پژواك بصري مونك را 
اش  آورد كه شاعران هم دوره يراني زماني اصطالح جيغ بنفش را روي كار ميهوشنگ ا

نوين را  هاي كنند و مسلم است كه تركيب قديمي تغذيه مي هاي اصطالح هنوز دارند از ميراث
آيد و پر سر و صدا ترين  درمي) 1330سال (ترين كتابي كه در آن دوره  مهم. آورند تاب نمي

قلب من طايري « از قبيل  هايي در جملهاست كه هنوز دارد » توللي فريدون«از  رهاشود،  مي
خفته «از قبيل  هايي آن فقط در حد تركيب كَند و كاربرد رنگ در جان مي، »خسته بال است

  . است» هاي سرد و كبود بر دشت
تواند  ميكه شعرهاي نادر نادرپور كه با فتح لقب شاعر تصويرگرا، فقط  و يا اين

را خلق كند يا  15»تك درختشعر / ي نارنجي شفق شعله«اي از قبيل  عقوالنهم هاي تركيب
فقط يك قدم از شاعران قرن هفت و هشت كه »  همانجا/ حيات زرد«با آوردن تركيب 

  .را به كار گرفته بودند، جلو بزند» ي زرد چهره«
و  هاي شاعرانه كه به صورت محزوني محتاط هستند پر واضح است كه اين ذهن

ي متفاوت را  توانند ساختارهاي هوشيارانه است ، نمي» تني«شان فقط در شعرهاي  ارتجس
  .شود قلمداد مي» ضد شعر«هضم كنند و از آن روي شعر هوشنگ ايراني

اي بعد از هوشنگ ايراني روي  هم كه با فاصله» سهراب سپهري«تازه چرا راه دور برويم 
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كه نقاش هم هست و علي القاعده بايد  با وجود اين رسد، مي اي ناموجه آيد و به آوازه كار مي
همه بر شعرهايش مسلط  را كه اين» سبز«حتا رنگ  - ها را  راز رنگها را بداند،  زبان رنگ

كند و فقط  نيمرخ مثبت آن را  اي يك سويه مي از آن استفادهيابد و همواره  درنمي - است
است؛ علف نوازش سبز است، خواب  در شعر سهراب سپهري همه چيزهاي خوب سبز. بيند مي

. ها كه در شعرش كم نيست »سبز«خدا سبز است، سجود محبت سبز است و از اين دست 
ست و اين پيچيدگي به آن علت است كه از ا ترين رنگ ها كه رنگ سبز پيچيده غافل از اين

. شود يسبزي جوانه تا رستن گياهان تا سبزي پورمك و كپك و زنگار و پوسيدگي را شامل م
اي دو پهلو دارد و   ي، چهرهاز اين رو سبز كه هم نمودار زندگي است و هم نمودار مرگ و ويران

قرن يازده با استناد به همين موضوع در » صائب تبريزي«كه  چنان. نماد سرنوشت انسان است
  : گويد زند، مي ي خسيس كپك مي در مورد نان كه در سفره

  روسياهي را كه نان شد در بغل ز امساك سبز؟/  سائالن  كي به درد آيد دلش از رنگ زرد
اي را كه سبز است و سبزپوش است و زندگي  اسطوره شخصيت» خضر«و در جاي ديگر 

  :گويد كند و مي شوند، تشبيه مي مي» سبز«اي كه  هاي راكد و مرده جاويد دارد، به آب
   شود آبي كه ماند در ته جو سبز مي

  16عمر اختيار - زينهار مكن - چون خضر 

توجه كرده و آن را » سبز«ي منفي رنگ  در ميان شاعران معاصر تنها كسي كه به چهره
با  هاي سبز تابستان در آبدر شعر  او. زاد است فروغ فرخدر شعر خود به كار گرفته 

تواند  هم نمي» راندن«راند كه حتا فعل  گونه به سوي سرزمين مرگ مي آرامشي محزون آن
  :بيتوته كرده، محو كند ها ه الي كلمهب ا كه در الروح مرگي ر

آرام  /هاي سبز تابستان در آب /هاي مهجورم با بار شادي /تنها تر از يك برگ 
  .هاي پاييزي تا ساحل غم/ تا سرزمين مرگ /رانم مي

ي ويراني  را درونمايه» سبز«هاي  آب زاد هم فروغ فرخهم در بند ديگري از اين شعر باز 
  :ه تصويري قابل درنگ استدانسته ك

هاي سبز  در آب /خواند ها مي اين را زني در آب /ست ها زيبا خاموشي ويرانه
  .زيست ها مي گويي كه در ويرانه /تابستان

مسلم است كه زبان شعر با زبان گفتار نه تنها فاصله دارد، بلكه بسيار ناسازگار است و اگر 
هاي شاعرانه را  خون خيال ، مستقيم وارد شعر كند،بيند چشم ميچه را كه با  شاعر بخواهد آن

را به نمايشي سياسي » زرد«اي كه نيما رنگ  شود در دوره مگر مي. به گردن گرفته است
يك عصر «، شاعري بسرايد 17نشدند» قرمز«خود  ها بي »زرد«دارد كه  خواند و فرياد بر مي مي

يا ناله  15»فرخ تميمي/ م» زرد«ي  هگرب –من هستم و تقويم روي ميز و نازي / ست پاييزي
بعد از  ي هاي شاعرانه ؟ پس تكليف خيال»سيمين بهبهاني/ اگر چون خزانم زرد«سر دهد كه 

هاي پيش سعدي و منوچهري  را كه سال» زرد اگر چون خزانم «شود ؟  همه سال چه مي اين
نوز بايد خماري همه سال صبر كرده، ه اش اين آيا شعر كه براي دگرگوني. سروده بودند

  بكشد؟
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ي خيال  دامنه» علي باباچاهي/ »آبي«در زير اين رواق «سرايد  يا وقتي شاعر معاصري مي
گسترش » كبودچو هندوي شب زين رواق «: ي نظامي كه گفته است قدر از دورهه شعر چ

يم كه انگيزتر است، بايد بگوي ي نظامي بسيار خيال يافته؟ و اگر بر اين باور باشيم كه سروده
  !فت كرده استربيچاره شعر فارسي كه به جاي پيشرفت،  پس

جوششي باشد، نه (نمادي كردن رنگ در شعر اگر در حكم سعي و صنعت نباشد، 
عرفي «مثل وقتي كه به . دهد كند، بلكه معنا مي ي خيال را نه تنها تسخير مي دامنه) كوششي
ي منفي  رنگ به كار  ب با جوهرهرا متناس» نيلگون«شاعر قرن دهم هجري رنگ » شيرازي

كند، شعر از نظر تصويري معنا كرده  برد و از آن براي نفس تنگ و حبس شده استفاده مي مي
رفت، اما جاي شكرش باقي  اگرچه توقع كاربرد نمادين رنگ در شعر قديم انتظار نمي. (است

كه با ذات ) ا شدهاي نگارنده به بن بست نرسيد و فقط همين يك نمونه پيد پرسهاست كه 
باشد، بسيار متناسب و با دمساز خاصي براي نفس حبس شده  » نيلگون«رنگ مورد نظر كه 

  :و تنگ نمادي شده بود
   بس است» نيلگون«اي سينه حبس اين نفس 

  18شد مست دود خرمن آتش كنون بس است

صر  باز به شاعر معا»  هوشنگ ابتهاج«ي ديد بسيار معمولي  از زاويه» نيلگون«اما همين 
  :شود گردد و صفت دريا مي ميجاي اولش بر

  )مرجان شعر( » نيلگون درياي«ي در گود شب گرفته /سنگي است زير آب
  كه كوشش كرده باشند، به اين زمينه توجه نشان  البته چندي از شاعران معاصر بي آن

تري به آن  جذّاب اند و نقش حصار معناي ساده و خطي خود بيرون آوردهاند و رنگ را از  داده
  :توان به بخش كوتاهي از شعر منوچهر آتشي اشاره داشت براي نمونه مي. اند بخشيده

 ./بر من مگير خنجر خونين چشم خويش /مشكن مرا چنين،/سفيد وحشي،اسب 
» سرخ«بگذار تا بخوابد در خواب  /من» سياه«ي خشم  آتش مزن به ريشه

  ...گرگ غرور /خويش
خشم «. دهد معني يك خشم معمولي و متعارف را نمي» م سياهخش«جا ديگر  در اين

خشمي كه به ظاهر آرام است، اما در خشم بودن و در . ، خشمي است  انبوه و فرو كوفته»سياه
هم آن خواب عميق و آرام نيست، » خواب سرخ«طور كه  همان. انبوه بودنش شكي نيست

  19.است» خشم سياه«بلكه خوابي است پر تنش و نا آرام كه سزاوار يك 

كه شاعر ديگرانديش پا را از اين حد هم فراتر ) آيد و بسيار به ندرت پيش مي(اما گاه 
 هاى با ارزش در بررسى نمادها، نمادگرى رنگ يكى از جنبه. آورد گذارد و نماد در نماد مي مي

. د بودروح پنهان شعر خواه شناختبراي كليدى گيري شود در حكم  است و اگر به درستي پي
نخست  ،اند وارد اين تنگنا بشوند و به زيبايي و شگفتي بيرون آيند از شاعراني كه توانسته

  .حافظ است و ديگر احمد شاملو
حافظ كه در  ادبيات و شعر فارسي يك معجزه است، در همه حال با شعر چالشي عاشقانه 

به يك تركيب خطي و اش را  كه مثل شاعران كالسيك ديگر خواننده او به جاي اين. دارد
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كه اسمي از رنگ مورد نظر  بي آن - دعوت كند، » لب سرخ«و » رخسار زرد«خنك مثل 
هاي شاعرانه است كه او را به كمال  همين ظرافت. برد زير چتري از آن  مي خواننده را - بياورد

زير را  نه بيتبراي نمو. تر از يك  پيامبر داده است ديگرانديشي رسانده و به او مقامي مقدس
  :آور است نشينيم كه تماشايش شگفتي با هم به تماشا مي
  با باد همي كردم زلفشگله ي  ديشب
  سوداييغلطي بگذر زين فكرت : گفتا

رنگ،  ي سياه با ضرب كردن سه كلمه باشد،» سياه«كه نامي از رنگ  در اين بيت بي آن
كه در  زلفاز رنگ سياه شب، به كنايه  ديشب: گيرد در حجمي از رنگ سياه قرار مي خواننده

كه به دو معني هم سياه و هم  سوداييادب فارسي زلف معشوقه همواره سياه بوده و 
  . ماليخوليايي به كار رفته و تازه ايهام هم ايجاد كرده است

ي ديگر در مورد رنگ سرخ است كه بي هيچ نامي از رنگ سرخ، سه مورد سرخ  نمونه
  : برد كند و ماي خواننده را به زير آن مي سرخي باز مي آورد و چتر رنگ را در بيت مي

   بينم شيرين هنوز مي لبز حسرت 
  ي فرهاد ديده خوندمد از  مي الله كه

   .كه هر سه سرخ هستند» خون«و » الله«و » لب«
  :ي ديگر نمونه .ها در شعر حافظ كم نيست از اين شگفتي

   ، نيست تحمل اي صبا،گلمحسن فروشي 
  كو؟ نگار دل، بهر خدا خونه دست زدم ب

وجود ه حجمي از رنگ سرخ ب» نگار«و » خون« ،»گل«بازهم با در كنار هم قرار گرفتن 
  .آمده است

همانا گل سرخ است و نه » گل«ز بايد در نظر داشت كه در شعر كالسيك فارسي مراد ا
ار دارد و در ايهام قر» نگار«ي  هم كه رنگش مشخص است اما واژه» خون«هاي ديگر،  گل

نخست نگار به معناي معشوقه كه رويي گلرنگ دارد و ديگر نگار . به دو معنا در شعر نشسته
  .گذاشتند و آن سرخ بوده ي حنا بر پا و دست مي به معناي نقش و نگاري كه به وسيله

جان به لب = دست به خون دل زدن(شاعر از تكبر گل سرخ كاردش به استخوان رسيده (
و آرزو دارد كه نگارش برسد و گل سرخ را سر جاي ) ه استخوان رسيدنكارد ب/ رسيدن

  ). خودش بنشاند
   از مالل سوداييسركشش، سر  زلفبي 
  ايم بر سر زانو نهاده بنفشه چون هم
اما در . ندارد» سياه«اي هم به رنگ  ظاهر بسيار ساده است و هيچ اشارهبه معناي بيت 

  .كند ي خويش مي ن چند كلمه وجود دارد، شعر را شرمندههاي باالبلندي كه در همي باطن خيال
كه » بنفشه«كه معناي ديگرش سياه است و » سودايي«كه سياه است و » زلف«آوردن 

خاطر انحناي ه اند كه هميشه ب در شعر كالسيك آن را گلي سوگوار و سياهپوش دانسته
گويد در  آورد و مي وجود ميي ظريفش سر به زانوي غم دارد، حجمي از رنگ سياه را به  ساقه



    88 بهار  5 جنگ زمان        30

سياهم نگ ر. ام غم گذاشته ي سوگوار سر سودازده به زانوي چون بنفشه فراق زلف سياه تو هم
ي شعر قرار دارد و آن سر به زانوي غم نهادن است كه بر اثر آن زانو  ديگر هم پشت صحنه

  . شود سياه و كبود مي
براي نمونه او . اين تنگنا بگذرد از ستتوانسته ا در ميان شاعران معاصر فقط احمد شاملو

  :گويد مي دشنه در ديساز مجموعه ي  ضيافتدر بخشي از شعر بلند 
/ لبخندشان/ كنند زهر در جام مي/ از ميناهاي عتيق/ غالمان/ ميهمانان را

  . است» تزوير«و » الله«
دو رنگ آمده باشد، شاملو از هر » سياه«و » سرخ«كه نامي از رنگ  نجا بي آن در اي

كنند و از ميناهاي عتيق در  ه غالمان از ميهمانان پذيرايي ميبهره گرفته، به اين معنا ك
سرخ به (ست ا سرخ رنگ و زيبا اللهريزند، با لبخندي كه در ظاهر مثل گل  شان زهر مي جام
يه سياه به كنا. (پنهان در تَه گل الله مزورانه است سياهياما در باطن مثل ) ي رنگ لب كنايه

  ).از سياهكاري و نيرنگ
گمان  شود و بي نمادينه كردن حجمي شعر فقط در شعر حافظ و شعر شاملو يافت مي

شاملو هم كه ارادت خاصي به حافظ داشته است، از وي تأثير گرفته و شكل نوتري به آن داده 
  .است

  :آمده استباز در جاي ديگري از همين شعر 
  ! اند كرده مطال/ درد ي زردابها به زنان ر /كه بر سفره فرودآييد؟... 

خالف  بر(گمان شاعر بر ادبيات كالسيك  نشانگر آن است كه بي» ي درد زردابه«كاربرد 
اشك خونيني است كه از سر ِ دردمندي » زردابه«ي  واژه. مسلط بوده است) چه رايج شده آن

   :به كار رفته نامه شاهتر در  بجوشد و  بيش
  ر ز دردچو بشنيد گشتاسب شد پ

  . خوناب زردز مژگان بباريد 
يعني اشك خونيني كه از شدت دردمندي زردابه . قابل تأمل است» خوناب زرد«تركيب 
  .شده است

كنند، به سوگ نشستن  ي زردابه و مطال كه هر دو رنگ زرد را تداعي مي شاملو از كلمه
به نمايش » مطال كردن« ي و در ضمن نيرنگ را با كلمه. كند دردانگيز مادران را منظور مي

   *.گذاشته است
  ادامه دارد                      

  



 31     89 بهار  5 جنگ زمان

 

  :...اش از شعر رنگي مي دهم  جوشد، من جستار خون چو مي نوشت يپ
  
در حالي كه با ) كنايه از زمان(اند و ساتورنوس  ها كبود و تيره ها از هم گسسته و رنگ در اين تابلو شكل -  1

  .بلعد اي از آن را مي درد و تكه نگرد پيكر يك انسان كوچك را از هم مي لو ميوار به ج جنوني ديوانه
درست مثل آخرين . آيد رنگ سرخ در اين تابلو  اگر چه قدرتمند و تند است اما ميرنده و كوتاه به نظر مي -  2

  .دشو گيرد و بعد براي هميشه خاموش مي هاي پاياني ناگهان جان مي نيروي بيماري كه در دقيقه
اين زن، مونك را تا مرزهاي ويراني پيش راند و روان او آن چنان آسيب ديد كه آن دوزخ موهاي سرخ  - 3 

تمام زنان مدلش منتقل شد تا جايي كه در يكي از كارهاي خود مريم مقدس را هم با همان موهاي سرخ تصوير 
  .زند مي

 - مشتريان به رنگ آبي. دهد انگيز نشان مي اي را در يك شهر مالل ،داخل كافه ي شبانه كافهنقاشي  - 4
. اند ها رها شده حال در صندلي آور يعني همان حالتي كه سراسر وجودشان را در كام خود فرو برده، بي كبود اندوه

كف كافه به رنگ . آورد اي را به وجود مي كننده رنگ سبز زهري سقف با رنگ سرخ تب آلود ديوارها تضاد گيج
ها  هاي زرد نور به نقاطي شباهت دارند كه انگار گاز بد بو در آن هاله. ي ميز بيليارد سبز است يهزرد اسيدي و سا

. كند رنگ يك روح بي رمق بر اين مكان حكومت مي -صاحب كافه به رنگ زرد كم رنگ . شود انباشته مي
  .كنند قاء مياي را به ببيننده ال كننده آور و  استفراغ ها در اين تابلو، دنياي سرگيجه رنگ

سبز و سفيد و  -هاي هخامنشيان در شوش، سه رنگ پرچم ايران اي متعلق به يكي از كاخ در ديوار نگاره – 5
سبز نماد سرسبزي و آباداني، سفيد نماد آرامش و صلح و دوستي و سرخ : به صورت نمادين به كار رفته - سرخ

  .وجود دارد) پاريس، فرانسه(» لوور«نون در موزه ي اين ديوارنگاره هم اك. نماد خون از دست رفتگان در جنگ
عبداهللا  فرامرز بن خداداد بن«هاي بلند و عاميانه ي فارسي است كه به دست  يكي از داستان سمك عيار – 6

   .آوري شده است جمع» كاتب ارجاني
از . است پنجم هجريي  ههاي داستاني فارسي در اوايل سد از نخستين منظومه ورقه و گلشاه – 7

معاصر سلطان محمود  ظاهربه . ي اين منظومه چيزي در دست نيست سراينده» عيوقي« هاي همشخص
اقتباس نموده ، چرا   عروه و عفراهاي عربي از جمله داستان عاشقانه و كهن  زيسته و اين داستان را از قصه مي

 . دارد اي نزديكي ويژه كه با آن
پزشك و و دانشمند و  يسياسهمداني،  خواجه رشيدالدين فضل اهللاي  اثر ارزنده جامع التواريخ – 8

  .آخر قرن هفتمسياستمدار 
هاي آسيايي، از  از آن زمان امتياز هنر نقاشي ايران با ساير مكتب  -حضور انسان در مينياتور - اين موضوع  – 9

  .هاي هندي و چيني و ژاپني گرديد جمله  مكتب
خورنق و «ي  توانند به مقاله مندان مي الدين بهزاد، عالقه چشمگير كمالآميزي بسيار  در مورد رنگ – 10

  . مراجعه كنند) نوشته ي پيرايه يغمايي/ روايت رنج انسان
از گذراندن تحصيالت مقدماتي  سق پ.ه 1229ي  زاده) يكاشان يميرزا ابوالحسن غفار(الملك  صنيع – 11

و بعد نقاش مخصوص  .شاه فرستاده شد ينقاّش دربار فتحعل »اصفهاني يمهرعل«براي تعليم نقاشي نزد استاد 
ي نقاشي كالسيك اروپا  به شيوه خويش كشيده است، از رجال و بزرگان زمان وي ي كههايتصوير. گرديد

  .نزديكي بسيار دارد
  :مي كند رنگ دليل ردن را از نظر عرفاني به چهارم» جرجاني« - 12

 .و آن فناء في اللّه است. تحمل آزار خلقي، ، مرگ طوالن)موت االسود( مرگ سياه
موت ( مرگ سبزو موت سبز، و آن پاره دوختن . مخالفت نفس است كه آن، شهادت )موت االحمر( مرگ سرخ

، )موت االبيض(مرگ سفيد  .، از هواي نفساني مردن و به هدايت حق زنده شدن، مرگ پيش از مردن)االخضر
پس كسي كه از حيث . گرداند كند و روي قلب را سپيد مي را نوراني مي مرگ به علت گرسنگي، زيرا آن باطن
  .شكم بميرد، از حيث فطنت زنده شود
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در اسپانيا  1327او در سال . هاي ناكام شعر فارسي است  ترين چهره هوشنگ ايراني يكي از درخشان  -  13

و در اين زمينه دانشي » ر هندي بودفضا و زمان در تفك«موفق به گرفتن دكتراي رياضي شد و تز او در مورد 
ها با شعر مدرن غرب  او به علت دانستن زبان يكي از نخستين استعدادهايي بود كه در آن سال. سر شار داشت

نخستين كتاب او . تماس مستقيم پيدا كرد و جهت حركتش با جريان مدرن شعر غرب هماهنگ شد) نماد گراها(
ي از قبيل كوه كبود و جيغ بنفش و غيره مورد هاي به علت اصطالحنام داشت كه  بنفش تند بر خاكستري
اساس كار هوشنگ ايراني بر هم ريختن زبان معمولي در . ها جنجال برانگيخت تمسخر قرار گرفت و تا مدت

  .ي شعر سهراب سپهري شد گيري بود كه بعدها دستمايه هاي چشم كار گرفتن حساميزيه شعر و ب
مانيفست نمادگرايان در . وجود آمده قرن نوزده در شعر فرانسه ب هايخرآكه نمادگرايي در بايد اشاره نمود  -  14

به عنوان پيشگامان اين مكتب  »ورلن«و  »ماالرمه«، »بودلر«، »رمبو«در اين بيانيه . منتشر شد 1886سال 
درون و ماوراي دنياي تواند  پيروان مكتب نمادگرايي معتقد بودند كه شاعر پيغمبري است كه مي. معرفي شدند

تر نشان  تر و جاودانه آن دنيا را بزرگ، برد ي نمادهايي كه به كار مي وسيلهه واقعي را ببيند و وظيفه دارد كه ب
  .دهد
  .سوزاندم در آتش رنگين خويشتن/ ي نارنجي شفق بس روز ها كه شعله: تك درختشعر  – 15
  عشق مرا چو برگ خزان ديده ريختي /ي زرد حيات من در راه خود ز شاخه: همان جا – 16
  .خودي بر ديوار بي/ قرمزي رنگ نيانداخته است/ خود قرمز نشدند زردها بي: از نيما يوشيج برفشعر  – 17
فام و  هاي ديگر مثل، نيلوفري، الجوردي، كبود، نيلي و نيل تا آن جا كه مشخص است نيلگون كه با نام -18
دهد،  يكي از رنگ هاي سمبليك است و آن چنان كه بررسي نمادها نشان ميرنگ وارد ادبيات فارسي شده،  نيل

در ساختن ، هايى است كه به دستور خداوند در دين يهود، از جمله رنگاز بار مثبت برخوردار نيست، اگر چه 
هنگ ، اما در فرشده است بسيار هاى مقدس و دينى در تورات، به آن سفارش اسرائيل و جامه هاى بنى عبادتگاه

ي  ي سياه كه بعد از حمله به جاي جامه -تر رنگ ماتم است و حتا هنگام سوگواري هم  ايران باستان نيلي بيش
  . كردند ، جامه ي نيلي بر تن مي-ها مرسوم شده  عرب

  ...بر آخور ايستاده گرانسر  / اسب سفيد وحشي: ها خنجرها، بوسه ها و پيمان شعر – 19
  
  : نبعم
  ي دهخدا مهنا فرهنگ لغت - 1
  چاپ اول/ به انتخاب مرتضي كاخي/ ي شعر امروز ايران برگزيده/ روشن تر از خاموشي – 2
  چاپ دوم/انتخاب و مقدمه، دكتر تورج رهنما/ شعر رهايي است - 3
  چاپ سوم/شمس لنگرودي)/ چهار جلد(تاريخ تحليلي شعر نو - 4
  1371چاپ اول / رضا براهني) سه جلد(طال در مي - 5
  چاپ اول/مجموعه اشعار/ سيمين بهبهاني - 6
  چاپ اول/به كوشش سيروس طاهباز/ زندگي و هنر هوشنگ ايراني/ مانند خروس جنگي بي - 7
  چاپ اول/ي محمد تقي فرامرزي ترجمه/هلن گاردنر/ هنر در گذر زمان - 8
  1363چاپ دوم /تهيه و تنظيم احمد شاملو/ نخستين هفته شعر و هنر/ خوشه - 9

  1381/تقي پورنامداريان/ تأملي در شعر احمد شاملو/ فر در مهس - 10
  ي جالل ستاري ترجمه/مونيك دو بوكور/ ي جان رمزهاي زنده - 11
  سيروس شميسا و پرستو كريمي/ آميزي تصاوير شعري  سبك شخصي حافظ در رنگ - 13

  25شماره ي /1384پاييز / مجله زبان و ادب - 14 
  بانك اطالعاتي مقاالت/حسن بيگي. م/ در ايراني مينياتور  تاريخچه – 15
  هنرهاي تجسمي/ درباره مينياتور» الكساندر پاپادوپولو«تلخيصي از تحقيقات / جادوي رنگ در مينياتور – 16
17 - Letters of the great artists , Richard Friedenthal ,  
  
 .مجاز نيست» جنگ زمان«نامه ي موجود  صلو ف» پيرايه يغمايي«برداشت از اين مطلب بدون نام نگارنده *



 

  كوشيار پارسي – آرتور كُلمان دانتو
  سه دهه پس از پايان ِ هنر
  گفتمان نخست

  
  

 را در گالري] Brillo Box[ هاي بريلو جعبه 1964وقتي اندي وارهول به سال 
Stable اي پر از ابر  جعبه. نيويورك به نمايش گذاشت، برداشت نويني بود

ي  خري، با اين تفاوت كه از زمينه شبيه همان كه از فروشگاه مي) يشوي ظرف(
فيلسوف و تاريخ هنرشناس امريكايي آرتور . فروشگاه برداشته و به موزه كشانده بود

اين ادعاي غريب . كُلمان دانتو از اين برداشت سود جست تا پايان هنر را اعالم كند
داند  هنر كه معناي هنر را هماني مي ي تئوري آكادميك ِ زمينه اعتراضي است بر پس

. تري براي هنر بيابد كوشد تا به عكس معناي دروني دانتو مي. پذيرد كه جهان هنر مي
شود هنر  ي هنري كه اكنون آفريده مي همه: ي نويني رسيد كه به ايده نتيجه آن

ف اين فيلسو. ي هنر به پايان خود رسيده است پساتاريخي است، زيرا تاريخ فلسفه
همراه با ( ي خود شناسي هگل را با ماهيت باوري هنرمندانه كوشد تا فرجام هنر مي

كه هر كار هنري در زمان خاص خود  اين. آشتي دهد) معناي فراتاريخي هنر
و مشكل او . اي راه حل فوري براي مشكل است كاربرد دانتو از هگل گونه. گنجد مي

سان با گرايش  شود به هيچ روي هم اين است كه اهميتي كه براي تاريخ قايل مي
  . ي خود نزديك شود تواند به ياري هگل اندكي به ايده تنها مي. اش نيست زيباشناسانه
هاي قوي و  خوانيد، جنبه اش را در زير مي اي از كتاب دانتو كه برگردان بريده

هنر ي قوي اين كه او مشكل هويت  جنبه. همزمان ضعيف تحليلِ دانتو را در بر دارد
ي باالي  كه در گوشه هاي بريلو جعبه. نماياند مدرن و امروزين را به روشني بازمي
: اش بود منبع الهام دانتو براي بيان ايده "نو"چپ آن با افتخار نوشته شده بود 

گويند كه كار وارهول هنر  گفتند و بازماندگاني از آن دوران هنوز هم مي ها مي خيلي´
انگيز، پرسش  اشتم كه هنر بود، و براي من پرسش هيجاناما من اطمينان د. نبود

هاي بريلو كه در خواربار فروشي  ها با جعبه عميق واقعي اين بود كه تفاوت اين جعبه
كه هيچ تفاوتي، قادر به بيان تفاوت ميان واقعيت و هنر  وجود داشت چيست، در حالي

دو : ين شكل را دارندهاي فلسفي ا ي پرسش كردم كه همه چنين استدالل مي. نبود
هاي مختلف فلسفي و  توانند جزيي از موضوع چيز قابل جداسازي از نظر ظاهر مي

اما اين گفتاورد همزمان نقطه صعفي نيز به نمايش . ´البته به طور موقت باشند
هاي فلسفي شكلي از  ي پرسش ي دانتو كه همه درست مثل حكم ساده: گذارد مي

جا نيز نتيجه گرفته است كه پس  دارند، اين ]indiscernible pairs[ زوج ناشناختني
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او آگاه است كه هگل دويست سال پيش . از وارهول ديگر كار ِ هنر ساخته است
شمار كار هنري آفريده  داند كه هنوز نيز بي پايان هنر را اعالم كرده بود، او مي

ن گفتمان مثل اي. كند بر حرف خود پافشاري مي) بازانه لج(شود، با اين همه  مي
هاي فرجام شناسيك محتواي ايدئولوژيك كارورزيِ امروزين را به  بسياري از گفتمان

آميزي  ي اغراق ي او به گونه ي نوشته آخرين جمله. كشاند هاي پنهان مي گوشه
ي  لحظه ِ باور هنري كه جهان كثرت چه خوب خواهد بود باور به اين" :دردناك است

انگار توني بلر به زمان  ."دباشد كه در سياست روي خواهد داكنوني تاريخي نويد آني 
اش  انگار دانتو توجه زيادي به عواقب اين ايده. زند جنگ ِ دوم با عراق دارد حرف مي

ي كار بر واژه هميشه در جا  نظر بود كه هنر به مثابه توان هم با ژاك دريدا مي. ندارد
شود كه  را زماني كاري تبديل به هنر ميها وجود داشته است، زي به جايي و در نشانه

توانيم در گفت و  مي. هامان بگنجد اي در چارچوب شناخته به ياري استداللي پايه
  . "اين هنر است": گويي ساده نيز بگوييم

همان  - پايانِ آرمانشهر هنري  در نوشته –ايو ميشو، فيلسوف فرانسوي 
ي كالم، حرف از بحران ِ هنر  خالصه´:گيرد تا به او پاسخ دهد ي دانتو پيش مي شيوه

نخست خود : و اين بحران دو جنبه دارد ´ي ما از هنر است نيست، بحران در انديشه
ي ميشو تحليل بسيار درستي است از  نوشته. و بعد انتظار ما از اين مفهوم مفهوم هنر

كراتيك ي دمو ي پايانِ هنر بي برو برگرد به دو آرمانشهر جامعه كه چگونه ايده اين
وقتي هنر به فضاي همگاني . ي شهروندي ِكار پيوند دارد كاپيتاليستي و جامعه

زماني كه گفتمان بسيار . ي جمعي آغاز خواهد شد كشانده شود، جست و جوي ِ تجربه
ي  توان به پرسش درباره گذاري وجود داشته باشد، مي ي ارزش و معيار ارزش درباره

و برابر  ´سنجش توان داوري´با بازگشت به كانت در ميشو . معيارها توجه نشان داد
ترين شكل  دهد كه چگونه آرمانشهر در ناب هاي شيلر نشان مي گذاشتن آن با ايده

آن هر دو متفكر انتظار . گذارد اي از آرمانشهر ارتباط و تمدن به نمايش مي خود جلوه
ي  يشو جنبهبرداشت م. بيش از حدي از ارتباط داشتند، چه هنري و چه جز آن

رسد ربطي به اساس ِ زبان  كه آرمانشهر هنر به پايان خود مي اين. شناسانه دارد جامعه
ي ساخته شده با چرخ دوچرخه ندارد بلكه به  شويي يا چارپايه هاي ابر ظرف يا جعبه

ي هجدهم را از  توان نقد روشنگري سده نمي. رشد دروني دموكراسي وابسته است
چنين است كه فضاي ديدگاه . يستي و دموكراتيك جدا دانستتاثير پيشرفت كاپتال

هنر . شود ها و طبقات اجتماع نيز مي عمومي، فضايي براي اختالف نظر ميان گروه
تفاوت . نظر نيستند كشد اما در واقعيت، همه هم اصل ارتباط زيباشناسيك را پيش مي

دانتو تسليم بحران شده  اساسي ديدگاه آرتور كلمان دانتو و ايو ميشو در اين است كه
. است) و اجتماع(ي هنر  ي نوين درباره كه ميشو به جست و جوي ايده است در حالي

شود تا به  اي براي اعتبار و هويت اجتماعي پيشنهاد مي هنر هنوز هم به عنوان چشمه
  .  انگيزش زيباشناسيك بپردازد



 35     89 بهار  5 جنگ زمان

اگون انگيزش هنري هاي گون انتخاب اين دو نوشته براي برگردان، توجه به شكل
  .و جوي مفاهيم تازه بر آمدتوان به جست  از دل ِ بحران هنر مي. است

  .پ. ك
  
  

تنها جهت "را قانع كرد كه ] Matiushin[ماتيوشين  1913در فوريه  ]Malevich[ويچ  ماله
هاي برلين  داداييست 1922در . 1"است ]kubo-futurism[فوتوريسم - پرمعناي هنر نقاشي كوبو

را جشن گرفتند و به ] Tatlin[تاتلين  ]Maschineart[ي هنرها جز هنر ماشيني  همه پايان
به خودي خود، ي نقاشي  پايه همان سال هنرمندان مسكو اعالم كردند كه نقاشي كردن بر سه

موندريان به سال . تاريخ پيوسته است ي ي كهنه ه فيگوراتيو، به جامعهچه تجريدي باشد و چ
موندريان خود را در آن . 2"گزيند ر واقعي، مثل زندگي واقعي، يك راه ميهن"نوشت كه  1937
و باور داشت كه هنرمندان ديگر اگر . ديد، هم در هنر و هم در زندگي، زندگي براي هنر راه مي

  . آفرينند، زندگي غيرواقعي دارند در راه ِ غيرواقعي هنر مي
 نوين *سوي الئوكوئون بهدر جستار  ]Clement Greenberg[برگ  كلمنت گرين

]Towards a Newer Laocoön [ خوانده،  "تاريخي هنر تجريدي خواهيِ پوزش"كه آن را
در "و اين كه هنرمند  "آيد از دل ِ تاريخ برمي] ساختن هنر تجريدي[ي  وظيفه"نويسد كه  مي

ي  گذشتهاي گرفتار آمده كه از دل آن كساني بتوانند از بلندپروازي دست كشيده و به  چنبره
ِ پيش پاي "راه درست"، وقتي اين نوشته چاپ شد، تجريد تنها 1940در . "كشيده بازگردند نم

كرد كه، به رغم مدرن بودن، به تمامي  اين حتا براي هنرمنداني نيز صدق مي. هنر بود
منطق پيشرفت چنان بي چون و چرا بود كه كار آنان در نهايت گامي به ". تجريدگرا نبودند

تنها چيزي كه "نوشته كه  1962در  ]Ad Reinhardt[آد راينهارد . "3داشت ريد برميسوي تج
تنها هدف پنجاه سال هنر ". بنامي "چيز"اين است كه آن را  "توان گفت ي هنر مي درباره

تر و  هر چه ناب.. . .ي هنر، و نه چيز ديگر نشان دهد تجريدي اين است كه هنر را به مثابه
وجود  "هنر ´يك´تنها و تنها "كرد كه  راينهارد هر بار تكرار مي. "4تر و خاصتر  تر، دقيق خالي

  .هنر است هستند كه اساس "اه، مات، چارگوشسي"هاش  دارد، و باور داشت كه نقاشي
ي نقدي ديگر پذيرفته  ست كه چنين گونه كه هنر به آخر رسيده، به اين معنا ادعاي اين

اگر هنر . ي ديگر ِ هنر حقانيت ندارد برابر هر گونه هيچ هنري از نظر تاريخي در. نيست
پس باور به . تر از هر چيز ديگري نباشد، پس به واقع هيچ نيست جز دروغي تاريخي حقيقي

رساند تا گفته شود كه اگر انساني  اي ناقد مي كه هنر به انتهاش رسيده، ما را به گونه اين
بازد؛ هيچ شكل هنري با  ه همه چيز رنگ مياكنون ك: تواند باشد بخواهد ناقد باشد، نمي

ي  ي ناقد در همه از سوي ديگر بودن آن گونه. تواند وجود داشته باشد حقانيت تاريخي نمي
 هاي دليل اتوان ب مي. بايد غير حقيقي باشد هاي مربوط به تاريخ هنر كه در باال نقد كردم گفته

ويچ، موندريان،  ي ماله هر گفته. ايد دادها حقيقت نيست، اما توضيح هم ب فلسفي گفت كه اين
مهم هنري در  ياهها جزيي از توليد مانيفستي پنهاني است، و مانيفست"راينهارد و ديگران 
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، و به ويژه جنبش "ي نوزدهم اند، با پيشگاماني از سده ي بيستم ي نخست سده نيمه
فيليس فريمان . ]Nazarene[ايدئولوژيك ارتجاعي پيش رافائلي و وابستگان به كليساي نازار 

]Phyllis Freeman[، ها پرداخته  هاش تنها به مانيفست شناسم، در پژوهش داني كه مي تاريخ
برخي از آنان چون . نزديك به پانصد مانيفست يافته و مورد پژوهش قرار داده. است

. دان ي خود كارها شناخته شده به اندازه "مانيفست سوررئاليسم و مانيفست فوتوريسم"
خواهد به عنوان تنها شكل  پردازد كه مي ي خاصي مي مانيفست به ديدگاه ِ جنبش و شيوه

ي بيستم مانيفست  هاي هنري سده ترين جنبش اتفاقي نيست كه بزرگ. هنري ترويج كند
  اي در هنر پرداختند و همه گزاري نظم تازه براي مثال كوبيسم و فاويسم هر دو به پايه. ندارند

كشاند، حقيقت يا نظمي كه هواداران فكر  اي را به تاريكي مي يقت يا نظم پايهچيزي كه حق
پيكاسو در پاسخ فرانسيسكو ژيلو . اند كنار گذاشت)يا بازشناخته(كردند آن را شناخته  مي

]Francoise Gilot [ها رنگ، احساس، شور و همه چيزي  اين دليلي بود كه كوبيست":گفت مي
هر جنبشي با گرايش پر ."5نر نقاشي مطرح كرده بود، كنار گذاشتندها در ه كه امپرسيونيست

 Xاست و هر چيزي كه  Xهنر در اصل : كه شد؛ اين شور فلسفي به حقيقت هنر بنا نهاده مي
ي هنر مفهوم نوي از بازسازي، پرده  هر جنبشي در واژه. "نيست و هنر هم نيست"نباشد 

هر جنبشي از . شد بود و يا به رسميت شناخته نميديد كه گم شده  برداري و ظهور حقيقتي مي
. كرد معنا مي - هنر حقيقي –خاست كه تاريخ را در مفهوم نهايي  ي تاريخ برمي ديدگاه فلسفه

ي هنر حضور  وقتي اين ديدگاه به سطح خودآگاهي رسانده شود، به شكل حقيقتي كه در همه
هنر تا اين سطح "دهد كه  ح ميگرينسپان توضي. هميشگي داشته است، پديدار خواهد شد

   ".ماند تغيير ناپذير مي
اي اساس فراتاريخي در هنر هست، كه هميشه و همه جا  گونه: پس تصوير اين است

. نمايد جا همه چيز درست مي تا اين. شود يكي است، اما تنها از درون تاريخ است كه ديده مي
ي خاص هنري  ه اين اساس با شيوهنمايد، هويت بخشيدن ب چه به نظرم نادرست مي اما آن
ي هنري ديگر  كه هر شيوه و ادعاي اين "ي ديگر رنگ، تجريدي يا هر گونه يك":است

انجامد كه هر هنري در اساس يكي  تاريخ هنر نمياين به خوانش غيرتاريخي ِ. ي استغيرواقع
قي تاريخي ، يعني پوشش يا شرايط اتفا"ي هنر در اساس تجريد است براي مثال، همه"است، 

  . كنيم نباشد، حذف مي "ي هنر هنر به مثابه "را كه جزيي از اين اساس 
افسوس كه اين در . شود چه اساس ناميده مي نكته در نفوذ داخل پوشش است، نفوذ در آن

بر "گفت كه هنر، فلسفه و دين  هگل مي. نقد هنري كه به الهام اعتقاد نداشت نيز نهفته بود
آيند تا بازآفريني  به شمار مي جان ِ مطلقي  جزيي از سه لحظه "نداي كه باش هر زمينه

رفتار ناقد . سان ديگر به لحني متفاوت از موضوعي يك ديگر باشند يا زير و بم صداي يك يك
ها از دل  كند، زيرا توصيه ناكي اين شيوه را تاييد مي ي وحشت هنري در دوران نو به گونه

باشد، با  "مانيفست"خيزد كه شايد معناي آلترناتيوي براي  رمياي دادگاه تفتيش عقايد ب گونه
. اشاره به اين كه هر كس به اين وفادار نباشد، چونان كافر از دايره بيرون رانده خواهد شد

هاي  در واژگان نقد هنري نتيجه اين كه اگر جنبش. رفت تاريخ هستند كافران مانع پيش
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ترين  مهم. ي ناقدان است كه چنين كنند وظيفهمختلف هنري مانيفست خود را ننويسند، 
،خود مانيفست هستند كه پشت "Artforum ،October ،The New Criterion"نشريات هنري 

. شود به هنري كه اهميت دارد و باقي ها جهان هنر تقسيم مي شوند و در آن سر هم منتشر مي
 –از هنرمندي كه به آن باور ندارد تواند  ي مانيفست نمي جالب اين كه ناقد، به عنوان نويسنده

 –تحسين كند بدون محكوم كردن هنرمند ديگر  - ]Carol Twombly[مثل كارول توامبلي
ها  دوران مدرنيسم، در مجموع، دوران مانيفست]. Robert Motherwell[مثل رابرت مادرول 

  . كار نقادانه نياز داردها پناه گرفته و از هر نظر به  اي از تاريخ هنر كه در مانيفست لحظه. بود
ن دوران تاريخ هنر پيش از آخري. تر به اين تصوير از مدرنيت بپردازم توانم بيش جا نمي اين
اند حقيقت فلسفي هنر را  هنر، دوراني كه هنرمندان و متفكران با مشكل بسيار كوشيده پايان

بود كه ذات هنر  مشكلي كه در دوران هنري پيش از آن، كه خيال بر آن". استحكام بخشند
از زمان "فعاليتي كه با فروريختن آن چه . "است، احساس نشده بود كم و بيش شناخته شده

ضروري  "كه به تاريخ علمي نظم داده شد] Thomas Kuhn[كار درخشان توماس كون 
ي هنر تصويري به  واره سنت بزرگ مدل. واره گرفت ي مدل شناخته شد و شكلي از انديشه

هاي گوناگون به شكل قابل توجهي از اهداف تئوريك هنر به  بود كه در طول سدهواقع تقليد 
بخشيد كه در واقع با آن چه در مدرنيت وجود  اي معنا مي اين سنت به كار نقادانه. آمد شمار مي

هاي رقيب را  واره ي مدل يافت و همه ي نويني مي واره مدرنيتي كه بايد مدل. داشت مغاير بود
ي نوين فرض بر اين بود كه هنر آينده بايد به تمامي در  واره در مدل. زد نار مياز سر راه ك

ي تقليد در هنر گذشته به آن گردن نهاده  واره خدمت اين انديشه باشد، همان سان كه در مدل
گفته  ]David Hare[به ديويد هار   ]Mark Rothko[ي پنجاه، مارك روتكو  در آغاز دهه. شد مي

ي مهم  نكته. "6آفرينند كه هزار سال دوام خواهد يافت هنري مي"اش  دوستانبود كه او و 
روتكو از توليد كارهايي كه هزار سال دوام : ي تاريخي چنين برداشتي است بازشناختن جنبه

اي سخن گفته  شيوهخواهد يافت و گذر زمان بر آن اثر نخواهد داشت، سخن نگفته بلكه از 
ي  واره دوراني به درازاي همان مدل. سال آينده معنا خواهد دادكه به آفرينش هنري در هزار

نظم "كوشند تا  او و براك دارند مي كه از اين جنبه بود كه پيكاسو به ژيلو گفته بود. تقليدي
، نظمي كه براي هنر همان كاري را بكند كه دستورات هنر كالسيك 7"نويني پي نهند

براي جهاني نشان دادن اين نظم، . ها بريده بود يونيستكرد، كانوني كه به نظر او از امپرس مي
اين كار . هاي كوبيسم اوليه بي امضا بودند تا بر ضد فردي بودن آن تاكيد گذاشته شود نقاشي

هاي مانيفستي چند سال و حتا چند ماه دوام داشتند،  ي بيستم جنبش در سده. البته دير نپاييد
بود، مثل تجريدگرايي امپرسيونيسم كه حتا امروزه نيز  تاثير آن البته ديرپاتر. مثل فوويسم
  !ي معناي تاريخ ندارد اما اكنون كسي آمادگي ستايش آن به مثابه. هوادار دارد

يافت به مركز آفرينش هنري  چه در فلسفه مي آن مانيفست اين بود كه هر اساس دوران
اي بود كه به آن حقانيت  هي هنر به معناي پذيرش فلسف پذيرفتن هنر به مثابه. كشاند مي
داد، و به  كه فلسفه معناي قاطع و دقيقي براي حقيقت هنر به دست نمي داد، در حالي مي
از اين نظر درك . داشت اي خوانشي مغاير با تاريخ هنر در مورد كشف حقيقت ِ فلسفي گونه
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نقادانه وجود  رد كاروهايي نيز در م ها بسيار نزديك است، اما تفاوت به اين تئوري ها ئيمن از ش
ها نخست اين است كه حرف ِ من بر تئوري فلسفي هنر استوار  نزديكي تئوري من با آن. دارد

تئوري من بر . ه هنر چيستاست يا به كالم ديگر تئوري استوار بر اين پرسش فلسفي ك
پذير  كاني فلسفي نسبت به تاريخ، زماني ام كه انديشه تاريخ هنر نيز استوار است و اين خوانش

ي معناي هنر از  باره شد كه خود ِ تاريخ اين امر را ممكن كرد؛ آن زمان كه پرسش فلسفي در
در  تفاوتاي به دست دهم، اما   توانم نمايه در اين زمينه مي. درون خود تاريخ هنر مطرح شد

اين . ستي من در مورد پايان هنر بر آگاهي ِ فلسفي از معناي هنر استوار ا ايده: اين است كه
  :ي هگل در اين زمينه شهرت دارد انديشه به تمامي هگلي است و نوشته

خاطر  به اين. ش، چيزي مربوط به گذشته است و خواهد ماند هنر، با نگاه به چگونگي"
اش را از دست داده است، و هنر در گام نخست به جاي  راستين هنر براي ما حقيقت و هستي

چه  آن. ي ما جاي گرفته است ايدهو جانشين ِ آن شدن، در  نياز پيشين در نگهداري واقعيت
شود در گام نخست لذت بي واسطه نيست، بلكه داوري  اكنون با كار هنري در ما انگيخته مي

ي نمايش كار هنري، شايستگي يا عدم شايستگي اين  ست، چرا كه ما محتواي هنر و شيوه ما
به اين خاطر بيش از . گيريم ي خودمان مي رانهروشنفك بين نگاه نسبت به هم را زير ذره دو
هنر . كنيم ي هنر احساس مي تري به فلسفه مان كند، نياز بيش كه هنر به تنهايي بتواند قانع آن

كند و نيز به دانستن ِ فلسفي اين كه هنر چيست، نه به  ما را به نگاه روشنفكرانه دعوت مي
  . "8آفرينش هنري نوين

ي  درباره 1828روزهايي است كه براي آخرين بار در برلين سال  "اكنون"هگل از  منظور
ي  هاست كه من به نتيج 1984تر از  و اين بي گمان بسي پيش. هنرهاي زيبا سخنراني كرد

  . خودم از برداشت هگل رسيدم
. بيني شده توسط هگل شكل ديگري گرفته است رسد كه تاريخ هنر پيش به نظر مي

س از آن ساخته شده، چه اندازه هنرهاي گوناگون به وجود آمده كه ببينيم چه اندازه هنر پ
ناميده شد، به آن اشاره  ´ها دوران مانيفست´ي رشد بي بند و بار كار هنري كه  تر در باره پيش
هيچ دليلي وجود  "بيني من در چارچوب پرسش در مورد اعتبار پيش"اما از سوي ديگر . كردم

نيز  - به دليل تكرار نظر هگل –نظر جدي هگل آمد، بر نظر من چه به سر  دارد كه بگوييم آن
خواهد آمد؟ اعتبار نظر من چه خواهد بود اگر در صد و پنجاه سال آينده درست مثل دوران 

ي شرم آوري  داد هنري شكل بگيرد؟ پس چنين نظري به گونه پس از هگل انبوهي روي
  نادرست نخواهد بود؟ 

نگاه به تحريف نظر هگل در مورد رويدادهاي هنري وجود  هاي گوناگوني براي خوب، راه
. است 1984تا  1828ها پذيرفتن تفاوت تاريخ هنر در دوران بعد، يعني از  يكي از راه. دارد

اما . گيرد ها را نيز در برمي ي مانيفست دوراني كه دقيقن از آن نام بردم، دوران مدرنيت، زمانه
الش نويني بود براي يافتن معناي فلسفي هنر، چه تفاوتي با توجه به اين كه هر مانيفستي ت

ي  بيني كرد كه روي خواهد داد؟ آيا همه چه هگل پيش چه روي داد و آن وجود دارد ميان آن
ناميده نيست؟  "نگاه"چه هگل  ، انگيزش ِ آن"واسطه لذت بي"اين هنرها به جاي بخشيدن 
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ر؟ تا گفته شود كه ساختار جهان هنر ديگر ي هن كه ديدگاه فلسفي درباره ها نه انگيزش حس
آفرينش هنري با هدف خاص درك فلسفي است كه هنر نيست، بلكه  "آفرينش نوين هنر"از 

 - نامند كه فيلسوفان مي چنان –ي هنر  جا كه به فلسفه دوران پس از هگل، تا آن چيست؟
هايدگر كه در درآمد  شود، دوران فقر انديشگي بود، به استثناي نيچه و شايد هم مربوط مي

ي هگل  نوشت كه هنوز زود است براي داوري اين كه ايده) 1950( سرآغاز كار هنري
  : درست يا نادرست بوده است

كه كارهاي هنري بسياري آفريده شده و  داوري كه هگل انجام داده با اشاره به اين"
ني كه هگل براي آخرين اند قابل انكار نيست، زيرا زما هاي هنري بسياري سر برآورده جنبش

پرسش . ي زيباشناسي سخنراني كرد، قصد انكار نداشت درباره 1828- 1829بار در زمستان 
ست  اين است كه آيا هنر هنوز هم اساسي و راه ضروري در شناخت حقيقت هستي تاريخي ما

   "9يا كه ديگر چنين نيست؟
ه جست و جوي مفهوم فلسفي ر كه بتواند فقير باشد، اما هن ي هنر پس از هگل مي فلسفه

ي فلسفي، به كالم ديگر، غناي توليد ِ كار هنري  غناي انديشه. خود بود، بسيار غني بوده است
و  طراحيالبته برخورد شيوه ميان . دادي وجود نداشتدر زمان پيش از هگل چنين روي. ودب

*]disegno/colorito[ رنگ
هاي انگر و دالكروا  ي شانزدهم و نيز ميان مكتب در ايتالياي سده *

اما در پرتو جدل فلسفي كه به نام ضرورت هنري در . ي زمان هگل وجود داشت در فرانسه
 چگونگياختالف در . خرد و كم اهميت بودند ها درنيت در گرفته بود، اين اختالفدوران م

 هاي در نخستين سال. ي كار ي كار و شيوه نمايش تصويري بود و نه زير سئوال بردن همه
به  ]Independents[ اه مستقلدر نيويورك اختالف شديدي ميان ) ي بيستم سده(اين سده 

موضوع . ي كار درگرفت و آكادمي در مورد شيوه ]Robert Henri[رهبري رابرت هنري 
پس از ديدن نمايشگاه پيكاسو در  1911درگيري شيوه و محتوا بود، اما ناقد تيزهوشي در 

همين حاال هم . بايد مراقب باشند كه به عقب رانده نشوند اه مستقل"گفت كه  291گالري 
 National[ ي ملي طراحي شان كنار آكادمي كهنه اند و به زودي موميايي از زمان عقب افتاده

Academy of Design [تر از اختالفات دروني  پيكاسو خيلي متفاوت. 10"گذاشته خواهد شد
ها نيز تفاوت داشت، مثل تفاوت  با ماتيس و سوررئاليستو . مثل تفاوت فلسفه با هنر. آنان بود

هگل را  بياناين ن دارد كه تاريخ هنر پس از پس از هر جهت امكا. دو ديدگاه فلسفي با هم
  . ي تاييدي بر نظرش ببينيم بيني او به مثابه به جاي تفاوت با پيش
 Alexandre[ف توان در استدالل الكساندر كويِ را مي "پايان هنر"نظر همسان با 

Kojève[  يافت كه تاريخ با پيروزي ناپلئون در ينا]Jena[  11پايان گرفته است 1806به سال .
ي تاريخ آورده  منظور او از تاريخ البته همان سرگذشت بزرگ است كه هگل در كتاب فلسفه

 هاي روشني نيز در و نشانه. بر اساس آن سرگذشت، تاريخ در اصل تاريخ آزادي است. است
منظور كويف اين است كه پيروزي ناپلئون، پيروزي . پايان گرفتن تاريخي آن وجود دارد

را در مركز دولت اشرافي قرار داد، اما در  "آزادي، برابري، برادري"هاي انقالب فرانسه  ارزش
ي نابرابري  كننده كرد كه تعيين دولتي معاف مي هاي نوهمان حال برخي افراد را از رعايت قان
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 ´ينا´پس از . تواند ديوانگي خوانده شود نظر كويِف مي. ار سياسي اجتماعي نيز بودساخت
مريكا، دو جنگ جهاني، ظهور و سقوط آجنگ داخلي : ي بسياري افتاده استتاريخ هاي اتفاق

ي جهاني، روندي بوده اما كويف اصرار داشت كه تالش مدام براي برقراري آزاد. كمونيسم
ي  چه را كه ديگران به مثابه كويف آن. به درون تاريخ جهان كشاند فريقا راآاست كه حتا 

هاي انساني و  ديدند، تاييد همگاني بر رسيدن به آزادي در مكتب پوشي نگران كننده مي چشم
  .ديد ي تاريخ مي به سان نيروي محركه

. ها مطرح شده فلسفي نيست ي هنر تصويري دوران پساهگلي كه با مانيفست البته همه
ي تئوري فلسفي  بود و واسطه "ي لذت واسطه ي بي انگيزاننده"ي هگل  ها به گفته يلي از آنخ

ها، به رغم سر و  به ويژه امپرسيونيست"ي نوزدهم  بسياري از هنرهاي سده. نيز نداشت
ها  براي ارج نهادن به امپرسيونيست. انگيزانند لذت بي واسطه است "صدايي كه ايجاد كردند

چه كه  ي فريبنده را كنار گذاشت كه بيننده را از ديدن آن بايد فلسفه. ز نيستبه فلسفه نيا
پذير است، كه بخشي بيان همين  ها از نظر زيباشناسي دل كار امپرسيونيست. دارد هست بازمي

است كه چرا به آن اندازه توسط افرادي مورد تحسين قرار گرفت كه هوادار هنر آوانگارد هم 
اند و  اي در خود دارد كه ناقدان آواز داده يادي از زمانه: بهاست همه گران آن نبودند، و نيز چرا

بخش است كه به گردآوري كنندگان كار هنري احساس روشنفكري و  قدر لذت همزمان آن
توان  جا كه بايد از ديد فلسفي تاكيد شود ديگر نمي اما آن. دهد سزاواري نقد هنري مي

نقاشان بسي ديرتر از پايان گرفتن . رجسته را در تاريخ ديدهاي ب هاي تيز و نقطه چارگوش
اند، زيرا باور داشتند و احساس  جنبش اكسپرسيونيسم تجريدي هم آن شيوه را به كار گرفته

كوبيسم حتا پس از پايان دوران خالقيت . كردند كه آن شيوه هنوز نيز با ارزش است مي
. ي بيستم كوبيده است هاي سده نقاشيشماري از  كوبيستي، مهر خود را بر تعداد بي

كه نقش  دهند، حتا پس از آن هاي هنري در دوران مدرنيت معنا مي هاي هنر به فعاليت تئوري
ي  اين نكته كه كمونيسم به مثابه. تاريخي تئوري در گفتمان مانيفستي به پايان رسيده باشد

كمونيست در جهان وجود  جنبش تاريخي جهاني به آخر رسيده به اين معنا نيست كه ديگر
ها دراسكوكي و ايلينوي و  طلبان در فرانسه وجود دارند، و نازي هم سلطنت هنوز! ندارد

  .هاي امريكاي جنوبي ها در جنگل كمونيست
گري مدرن فلسفي در هنر پس از پايان هنر وجود  ي گذشته تجربه اما هنوز نيز به اندازه

دارند كه البته در جان و كردار آنان كه هنوز به آن باور دارد، انگار كه مدرنيت به آخر نرسيده 
ها  من، اين است كه دوران مانيفست اما حقيقت عميق دورانِ تاريخي ما، از نگاه. چنين است

شد، از نظر  ها مطرح مي هاي هنر كه به ياري مانيفست گذارده به پايان رسيده، زيرا پيش
كند كه تنها هنر راستين  گويد و دفاع مي از هنري ميمانيفست . اند فلسفي غير قابل دفاع شده

شناسد، انگار كه جنبش هنري مورد دفاع ِمانيفست، كشف فلسفي اين نكته است كه هنر  مي
ي هنر،  اما به نظر من كشف راستين فلسفي اين است كه در واقع هيچ گونه. در اساس چيست

نيز براي بيان اين وجود ندارد كه هنر چه كه هيچ راهي  ي ديگر نيست و اين تر از گونه راستين
ي هنرها بدون هيچ تفاوتي هنر هستند، بي تفاوت و ارجحيت نسبت به گونه و  همه: بايد باشد
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كردن  كرد به جست و جوي جدا ها خود را بيان مي اي كه در مانيفست انديشه. ي ديگر شيوه
انگاشت، شباهت بسياري به  مي ي فلسفي چه كه خود شيوه هنر واقعي از شبه هنر بود، و آن

. هاي فلسفي خاص داشت كه سعي داشتند پرسش را از شبه پرسش جدا كنند تالش جنبش
  . اند هايي به معناي واقعي كلمه سطحي آيند، اما تنها پرسش ها به نظر جدي مي شبه پرسش

-TractatusLogico[فلسفي  - ي منطقي براي مثال، لودويگ ويتگنشاين در رساله

Philosophicus[ هايي  ها و پرسش ترين گزاره بيش" :كه به تراكتاتوس نيز شناخته شده نوشت
براي همين . اند هوده اند، نه غير حقيقي كه بي فلسفي نوشته شده هاي هلئكه در مورد مس

اين . "12هايي، پاسخي به آن بدهيم چنين پرسشهودگي ِ يم جز رسيدن به شناخت بيتوان نمي
هاي منطقي تبديل به شعار مبارزه شد كه قصد از ميان  پوزيتيويست تصوير توسط جنبش

) نه ويتگنشتاين(ها  پوزيتيويست. هودگي آن را داشت برداشتن متافيزيك از طريق افشاي بي
ي  به پنداشت آنان تنها گزاره. هوده است، زيرا قابل اثبات نيست كردند كه اين بي ادعا مي

اين . ي دانش قابل اثبات بودن آن است ترين جنبه يرا اساسيمعنادار وابسته به دانش بود، ز
كرد، و  كاري چه بايد مي ي اين پرسش است كه خود فلسفه، بدون دست نكته البته انگيزاننده

اش مقاومت  حقيقت اين بود كه مرزهاي قابل اثبات بودن بي چون و چرا در برابر مدافعان
فلسفه براي ويتگنشتاين ناپديد شده و تنها . اياندنم ش را مي هودگي كرد، چرا كه خود بي مي

كه آد  چنان موقعيتي همسان در هنر. ش را بر جاي گذاشت هودگي فعاليت براي نشان دادن بي
اي سياه يا سفيد، چهارگوش و مسطح و مات، هربار از نو،  گفت بايد تنها در پرده راينهارد مي

. رفت ا هنري بود كه اساس ِ هنر به شمار ميمعنا خوانده شود، زيرا تنه به عنوان هنر پر
ي كارهاي ديگر هنر نبود، گرچه مشكل است كه دانسته شود اگر هنر نبود پس چه بوده  همه
گيري  نبود، موضع "هنر واقعي"كه چيزي  هاي رقيب اعالم اين اما در دوران مانيفست. است
ام در  فلسفه به زمان تحصيلاين درست به سان اعالم . رفت ي معمول به شمار مي نقادانه

پذيرفتند كه  ترين شرايط چنان نقاداني مي در به. وجود ندارد "ي واقعي فلسفه"دانشگاه بود كه 
پذيرفتند كه كاري  هاي آنان در هنر نيز مي راي هم. اند نيچه، افالتون يا هگل شايد شاعر بوده

تصويرگري و تزيين . از آن باشدتر  كه هنر واقعي نيست، شايد تصويرگري، تزيين يا چيزي كم
  . ها بود ي مربوط به دوران مانيفست برچسب نقادانه

چه  در برابر آن"كه چه چيز هنر واقعي و اساسي است  به نظر من پرسش در مورد اين
هايي كه من در  شكل نادرستي از پرسش فلسفي است و ايده "بديهي يا اساسي نيست

ام، كوششي است براي طرح اين نكته كه  هنر مطرح كردهي پايان  جستارهاي گوناگون درباره
تفاوت ميان : بينم مثل اساسي كه در اين پرسش مي. تواند اساس پرسش باشد چه چيزي مي

  كار هنري و كار غير هنري چيست اگر تفاوت جالب توجه و ديدني ميان آن دو نباشد؟ 
از اندي وارهول در  ]Brillo Box[ لوهاي بري چه مرا به اين مورد آگاه كرد، نمايشگاه جعبه آن

واقع در خيابان چهل و هفت شرقي منهاتان ] Stable Gallery[در گالري استيبل  1964آوريل 
رفت، ظهور كردند و در  ها به شمار مي ها به زماني كه هنوز دوران مانيفست اين جعبه. بود

گفتند و  ها مي يليخ. مهمي در پشت سر گذاشتن اين دوران داشتند نهايت نقش بسيار
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اما من اطمينان داشتم . گويند كه كار وارهول هنر نبود بازماندگاني از آن دوران هنوز هم مي
انگيز، پرسش عميق واقعي اين بود كه تفاوت اين  ه هنر بود، و براي من پرسش هيجانك

هيچ  كه هاي بريلو كه در خواربار فروشي وجود داشت در چيست، در حالي ها با جعبه جعبه
ي  كردم كه همه چنين استدالل مي. تفاوتي، قادر به بيان تفاوت ميان واقعيت و هنر نبود

توانند جزيي از  دو چيز قابل جداسازي از نظر ظاهر مي: هاي فلسفي اين شكل را دارند پرسش
ترين مثال مربوط به زمان  معروف. 13هاي مختلف فلسفي و البته به طور موقت باشند موضوع
ي دروني وجود ندارد تا  گويد كه نشانه رنه دكارت در تفكرات مي: ي مدرن است لسفهآغاز ف
كوشد تفاوت ميان رفتار خيالي و  كانت مي. ي در خواب و بيداري را از هم جدا كند تجربه

. رفتاري كه شباهت دقيق به آن دارد اما تنها بر اصل اخالقي داللت دارد را توضيح دهد
دهد كه تفاوت ظاهري ميان زندگي واقعي و غير واقعي وجود  نشان مي هايدگر، به گمان من،

هايي از اين دست تا  توان نمونه و مي. تواند تفاوتي زودگذر ميان آن دو باشد ندارد و تنها مي
ي بيستم در سكوت پذيرفته شده بود كه كارهاي هنري قابل  تا سده. مرز فلسفه به دست داد

ها كار  توان بيان كرد كه اين نوني اين است كه چگونه ميمشكل فلسفي ك. تشخيص هستند
ي خاصي براي وجود كار هنري نيست و  با وارهول روشن شد كه هيچ نشانه. هنري هستند
اما وارهول تنها . ي بريلو يا به قوطي سوپ هم شباهت داشته باشد تواند به جعبه اين كه مي

تفاوت ميان . يقي دست يافته استيكي از گروه هنرمنداني است كه به چنين كشف عم
موسيقي و سر و صدا، ميان رقص و حركت تن، ميان ادبيات و نوشتن عادي، همزمان با 

  . اي مطرح شد ي تيزبينانه وارهول به شيوه
ي خاصي از تاريخ هنر به دست آمدند و براي من جالب  هاي فلسفي در لحظه اين كشف

كه پرسش  نبا توجه به اي. ي گروگان تاريخ هنر بودا ي هنر به شكل ويژه توجه است كه فلسفه
توانست مطرح  هنر تا زماني كه از نظر تاريخي امكان پذير شد، نميي هستي ِ فلسفي درباره

هاي بريلو به وجود آمدند، غير قابل پرسيدن  يعني تا زماني كه كارهاي هنري چون جعبه. شود
حتا فيلسوفان نيز به امكان : في نيز وجود نداشتپيش از اين امكان ِ تاريخي، امكان ِ فلس. بود

ي خاصي از پيشرفت تاريخي هنر توجه را جلب  تا پرسش در لحظه. تاريخي محدود هستند
كه،  نخست اين. و اين دو معنا دارد. كند، سطح خاصي از آگاهي فلسفي به دست خواهد آمد

وليتي در برابر معناي فلسفي اكنون كه هنر خود را به اين سطح ِ آگاهي رسانده، ديگر مسئ
كه كارهاي هنري الزم نيست  دوم اين. ي فيلسوفان هنر است اين ديگر وظيفه. خود ندارد

شكل ظاهري خاصي داشته باشند، چون معناي فلسفي هنر بايد همسنگ هر گونه و شكلي از 
دي، كهنه و هنر باشد، همسنگ هنر ناب راينهارد، نيز تصويرگري و تزييني، فيگوراتيو و تجري

. توانند داشته باشند ها كه مي ي تفاوت نو، شرقي و غربي، هنر ابتدايي و غير ابتدايي، با همه
اما به اين معنا نيز . تواند چيزي را كنار بگذارد معناي فلسفي بايد همه جانبه باشد و نمي

. ه آن برودتواند وجود داشته باشد كه هنر رو ب تواند باشد كه پس هيچ جهت تاريخي نمي مي
ي نوزدهم هنر سوي خودآگاهي فلسفي تكامل يافته است و در سكوت چنين  در طول سده

. اي كار توليد كنند تا به اساس فلسفي هنر جلوه ببخشد درك شد كه پس هنرمندان بايد گونه
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رسيم  تر به اين نكته مي توانيم ببينيم كه اين مفهومي نادرست بود و با درك روشن اكنون مي
چيزي باشد   تواند همه مي. براي تاريخ هنر راه ديگري براي پاگذاشتن در آن وجود نداردكه 

هاي آن سال  و درس 1984بگذاريد به . خواهند كه باشد شان مي كه هنرمندان و حاميان
گويي كرده بود  اش پيش در چارچوب هماني كه جرج اورول در رمان تكان دهنده. 14بازگرديم

اي كه اورول  پارچه ناك يك از سه حكومت ترس  دو حكومت. واهد انجاميدكه آينده به كجا خ
ترين  ترين و ستوده گويي كرده بود، بر اساس يك مانيفست بود، و آن مانيفست مهم پيش

چه  آن. از ماركس و انگلس مانيفست كمونيستها بود؛ به ويژه  ميان مانيفستمانيفست از 
ي تاريخ، كه در آن متن از آن ياد شده بود، از  ه فلسفهشد اين بود ك نشان داده مي 1984در 

تاريخي را در بر خواهد داشت و كه با نياز  هاي نوتر قان كه تاريخ هر چه كم هم پاشيده و اين
به آن  سرمايهماركس در درآمد چاپ نخست . سرسختانه به نتايج ناگزير روي خواهد كرد

ي منفي  تاريخ نپرداخته بودند، جز جنبه "ناگزير نتايج"ماركس و انگلس به شرح . پرداخته بود
. ي تاريخ بود جنگ طبقاتي كه نيروي محركه. آن و اين كه آزاد از جنگ طبقاتي خواهد بود
كه  ي طبقاتي تاريخ به پايان خواهد رسيد و اين آنان اين احساس را داشتند كه با حل مبارزه

تر به نقش   اندكي محتاط دئولوژي آلمانيايدر . شهر خواهد بود دوران پس از تاريخ آرمان
  . زندگي در دوران پس از تاريخ پرداخته بودند

مجبور بشوند،  "اي از فعاليت ي ويژه موقعيت و عرصه"كه اگر افراد در  به جاي نوشتن اين
اين براي من . "اي كه بخواهد به مهارت دست يابد تواند در هر زمينه هركسي مي"اند  نوشته
ها بروم شكار، عصر بروم  شود كه امروز كاري بكنم و فردا كار ديگري، صبح مي پذير امكان
كه  خواهد، بدون اين گيري، شب دامداري كنم و پس از شام نقد بنويسم، هر چه دلم مي ماهي

اندي وارهول در گفت و گويي به سال . "15گير، دامدار يا ناقد بشوم هرگز شكارچي، ماهي
تواني بگويي كه اين شيوه از  چه طور مي":ه خوبي بيان كردجان اين نكته را ب 1963
تجريدي باشي يا هنرمند   تواني اكسپرسيونيست مي ي ديگر تر است؟ هفته ر بههاي ديگ شيوه

اين نكته . "16گذاري كه دمي احساس كني چيزي را كنار مي گرا، بي آن پاپ آرت، يا واقع
ها داده است و اساس  ي كه تكيه به مانيفستپاسخي است به هنر. خيلي زيبا بيان شده است

گويد كه چنين  وارهول مي. اند هاي ديگر هنري درست نبوده نقدش اين است كه شيوه
تر از ديگري  سان دارند، هيچ چيزي به ها ارزش يك ي شيوه همه: گيري ديگر دوام ندارد موضع
معناش اين نيست كه . دگذار الزم به گفتن نيست كه اين نكته دست نقد را باز مي. نيست
معناي آن اين است كه . اند سان دارند و بي چون و چرا خوب ي كارهاي هنري ارزش يك همه

  . گيرند ي درست ندارند و زير لواي مانيفست خاصي قرار نمي خوبي و بدي ربطي به شيوه
منظور من پايان داستان خاصي است كه در طول . منظور من از پايان هنر اين است

ها كه  گونه درگيري ها ميان تاريخ هنر رشد كرده و به پايان خود رسيده است، معاف از آن سده
يك راه نابود . البته دو راه براي رهايي از درگيري وجود دارد. ها ناگزير بود در دوران مانيفست

سازي  از نظر سياسي شكلي از پاك. گنجد ي آن چيزي است كه در مانيفست نمي كردن همه
. نيز نخواهد بود ****ديگر نباشند درگيري ميان آنان با هوتوها ***ها اگر توتسي. تقومي اس
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راه ديگر همزيستي بدون نياز . ها نخواهد بود اگر بوسنايي نباشد، درگيري ميان آنان با صربي
چه تفاوتي دارد از چه قومي هستي، يا توتسي هستي يا هوتو، يا بوسنايي : سازي است به پاك

نقد اخالقي در دوران چندفرهنگي به . پرسش اين است كه چگونه آدمي هستي. يا صربي
دوام آورده ] pluralism[ باوري سان كه نقد هنري در دوران كثرت زيست ادامه خواهد داد، همان

  . است
اي با خود ِ كار هنري تاييد خواهد شد؟ خوب، به پيرامون  گويي من تا چه اندازه پيش

ي كنوني  ر هنري لحظهباو كه جهان كثرت  خوب خواهد بود باور به اين چه. خودتان نگاه كنيد
آني باشد كه در سياست روي خواهد داد تاريخي نويد         .  
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ي  نقاشان شمال اروپا و از جمله رمبراند در سده. كردند تا ساختار تار و پود بوم قابل ديدن باشد خشك استفاده مي
  . هفدهم اين شيوه را دوباره به كار گرفتند

بين  1994به سال . دو قوم در بوروندي و رواندا، افريقا] Hutu[و هوتو ] Tutsi[توتسي  */ *** ***
  . هاي رواندا توسط هوتوها و در فاصله صد روز قتل عام شدند ر تا يك ميليون توتسيپانصدهزا

  
  با مشترك شدن  

  جنگ زمان
  كنيد تر مي تداوم انتشار آن را ممكن

  .اشتراك آن را به دوستان و آشنايان خود توصيه كنيد
  



    

  عباس شكري -ميشل فوكو 
  *حقيقت و قدرت

  
  

از حقيقت و عدالت سخن به ميان آورد و اين دو مورد  گراي مدت زيادي روشنفكر بزرگ چپ
ش اين بود كه ا هايش نماد حقيقت بود و آرزوي هها گفت سال. را معطوف به حق و درستي كرد

به اين معني نيست كه  ملزمروشنفكر بودن اما . به مثابه سخنگوي جهاني پذيرفته و باور شود
. ماركسيسم خلع سالح شده رستي اگر بگويم،به د. ان يا آگاهي همگاني به حساب بيايدوجد

اش جهان را به دوش  همان گونه كه پرولتاريا در ارتباط با موقعيت الزامي سياسي درست
كند تا به  هاي اخالقي، تئوريك و سياسي از روشنفكران پيروي مي پيوند با گزينهكشد و در  مي

  . اين ترتيب جهان را در آگاهي خويش به گُرده كشد
ي  ه اگر مخالفت عمومي در بدنهكود؛ ش ده ميفهمي ن توصيف روشنفكر شخصيتيبا اي

  .ن و منفرد جهان را به پيش خواهد برديپرولتاريا متصور شود، آشكارا، معي
اكنون . كه اين نقش به روشنفكر داده شده استگذرد  ميهاي متمادي، از زماني  سال

روشنفكران . ايجاد شده است "ريك و عمليتئو"هاي  برنامه هاي جديدي براي پيوند با شيوه
حقيقت و عدالت "، "وجدان عمومي"، "روشنفكر جهاني"اند كه ديگر به عنوان  عادت كرده

در  متفكرهاي مشخصي: هاي معيني اما در بخش. كار نكنند "روشنفكر نمونه"و  "همگاني
زندگي،  :هاي وزهمثلن در ح. كنند كه بايد اشان كاري مي زندگي شخصي يا در شرايط كاري

بي . جنسيتي هاي تهاي خانوادگي و مناسب هبيمارستان، پناهندگي، آزمايشگاه، دانشگاه، رابط
به . دهد ها مي به آن ها تري در ارتباط با مبارزه ترديد، موقعيت جديد، هوشمندي و آگاهي بيش

و  "حهاني"ه شوند كه معين و مشخص است و ن ه رو ميهايي روب ها با دشواري اين ترتيب آن
دليل  اما با اين وجود، به نظر من به دو. مردم ي پرولتاريا يا توده هاي متفاوت است از مشكل

اول به اين خاطر . ي مردم شده است توده پرولتاريا يا هاي هلروشنفكر بيش از پيش جذب مسئ
مردم و دوم ي  هاي واقعي، مادي و روزانه تر در ارتباط است با مبارزه ها بيش كه اين موضوع

ولتاريا با آن در آن كه روشنفكر در موقعيت جديد خود مواجه است با همان چيزهايي كه پر
اين است . ها اين ه و مانندتي، پليس و قانون، سود و سرمايهاي چند ملي جدال است؛ شركت

وشنفكر جهاني ر"خوانم و در برابر  مي "روشنفكر خاص يا متعين"كر را كه من اين نوع روشنف
  . دهم قرارش مي "و همگاني

در واقع اين را ممكن ساخت . آورد اين موقعيت نو اهميت سياسي ديگري را هم پديد مي
منزوي مانده اين ها كه پيش از  ز ويژگيكه اگر ادغام شدن امكان ندارد، دست كم آن بخش ا

ه عادت روشنفكر برتر و شگرفي ك. بندي جديدي پيدا كنند تعريف شوند و شكل بودند، باز
اي كه آزاد  اي كه شعور و معرفت عمومي است، نويسنده داشت نويسنده هم باشد؛ نويسنده



 47     89 بهار  5 جنگ زمان

ي خود به عنوان معلم،  است، اكنون در برابر روشنفكري قرار دارد كه تنها در مقام شايسته
كسان، هاي معين  از اين كه فعاليت بعد. قاضي يا تكنسين در خدمت دولت يا سرمايه است

غاز شد و به تدريج قداست معيار نوشتار كه آ ي سياسي كردن امور زمينه يد، پسشروع گرد
 ي روابط دو به اين ترتيب توسعه. نماد روشنفكري بود، ناپديد شد و در پناه و سايه قرار گرفت

علوم و تفاوت در اين كه تمركز روي اين يا آن موضوع  هاي به رغم اختالف در گونهجانبه 
ها، دكترها و  شناس ها، روان دان حقوق. پذير شد وجود داشت، امكانراي سياسي كردن ب

رايطي قرار گرفتند كه در ش ها شناس ها و جامعه هاي دانشگاه مددكارهاي اجتماعي، تكنسين
در جانبه در سطح جهاني،  دو هاي دخيل بودند و هم از طريق مبادله ي كار خود هم در حوزه

اين پيشرفت به خودي خود توضيح اين . كرد گر سياسي ميشنفكر را در روندي ديكار رو عمل
) مترسك(قدرت هم بود  در عمل بياست كه چرا در حالي كه نويسندگان به نماد قدرتي كه 

هاي آكادميك در  ها و حوزه گرفتند، دانشگاه دادند و مدام از آن فاصله مي تمايلي نشان نمي
اقل به عنوان محلي براي  كه حد ها ركنرين ت ند؛ اگر نه در سطح عاليحال رشد و ترقي بود

ي سياسي علوم در  تر، اگر حوزه به بياني نزديك. تبادل آگاهي و دانش در معيار جهاني
. ترديد همين پيشرفت ذكر شده، موجب آن است اند، بي العاده حساس شده ها فوق دانشگاه

عنوان خسران قدرت تبيين  ها، نبايد به چه موسوم است به بحران دانشگاه بديهي است كه آن
 هاي ها است در مركز تجمع گونه برعكس اين خود نيز چند برابر كردن تأثير قدرت آن ؛شود

ي  همه. اند گوناگون روشنفكراني كه از روند سابق دل كنده و به سيستم آكادمي پيوند خورده
ك فقط روند شاهد آن بوديم، بدون ش 1960ي تئوري نوشتار در دهه ي  چه كه در حوزه آن

با كمك اين پروسه نويسندگان تالش كردند كه امتياز سياسي خود . وداع با گذشته بوده است
، را حفظ كنند، اما واقعيتي كه در رابطه است با تئوري، كه در رابطه است با شايستگي عملي

ه در ريش و اين كه اين تئوريشناسي،  شناسي و روان شناسي، نشانه كه در پيوند است با زبان
اي  اين كه اين تئوري منشأ توليدهاي ادبي با درجه. داش دار و هم فكران نگاه نوام چامسكي

ي چيزها و  هاي نويسنده در مركز همه اند كه ديگر فعاليت همه نشان آنتر از متوسط شد،  كم
  . هاي جهاني نبوده است پديده

. رو به رشد بوده است از جنگ دوم جهاني به نظر من روشنفكري خاص يا متعين از بعد
بود كه براي گذار از روشنفكر  "اوپن هايم"تر بگويم،  شايد پژوهشگر اتمي، در يك كالم يا به

او در ارتباظ بود با نهادهاي . جهاني به روشنفكر متعين يا خاص تأثير فراواني داشته است
اما از . كردند مي خود را آزمايش هاي جا كارشناسان اتمي، اختراع علمي و آموزشي كه در آن

زماني كه تهديدهاي اتمي نتوانست سرنوشت بشر و كره خاكي را تحت تأثير قرار بدهد، 
در لواي . توانست يك گفتمان جهاني نيز باشد اش مي گفتمان او ضمن خاص و مشخص بودن

ي جهان، اين كارشناس اتمي موقعيت متعين و  شد به همه خود كه مربوط مي پرچم اعتراض
ي اولين بار من به اين نظر برا. ي جهاني آورده بود را به عرصهد در سيستم علمي خاص خو

شد، آن هم ديگر نه به خاطر گفتمان  فكر توسط نيروهاي سياسي دنبال ميام كه روشن رسيده
. عمومي و همگاني كه پيشنهاد كرده بود، بلكه به سبب دسترسي داشتن او به علم و تكنيك
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چه  توجه داشته باشيد كه آن. آمد ور او تهديد سياسي به حساب ميحض در اين سطح بود كه
چه در شوروي  چه آن اگر. غرب است و نه شوروي هاي گويم در رابطه با تحول جا مي من اين

تر  و عميق تر هايي قابل قياس است با غرب، اما نياز به پژوهش بيش روي داد هم در حوزه
ي  بياني ديگر، بدون ترديد، مطالعه به. اند فاوتهاي بسياري با هم متدارد كه در مورد

  . الزم است 1945از  علمي در شوروي و كشورهاي موسوم به بلوك شرق در بعد هاي تمناسب
م ي نوزدهم و بيست وع روشنفكر جهان شمولي كه در سدهاين امكان وجود دارد كه ن

انون بود و وجدان عمومي، و در چرا كه آن روشنفكر، مرد عدالت و ق - اند،  گذار هم بوده تأثير
هاي عمومي و ملي، خواهان برقراري  لاستفاده از ما عيت مخالفت با قدرت استبداد، سوءموق
. سياسي خود منحرف شده باشد از جايگاه به نسبت - گستر و برابري،  هاي آرماني عدالت نقانو

حور قانون، عدالت، م بود حول هايي تر مبارزه ي هيجدهم بيش اي سياسي در سدهه درگيري
اي  نامه نظام. اش ناميد شود قانون اساسي ها كه مي اي براي اجرايي كردن آن نامه حقوق و نطام

بايست در سطح  چه امكان داشت مي براي اجراي عدالت در قالب قانون و منطق، يعني آن
وم ع به مفهارجا(ناميم،  مي "روشنفكر آن دوره"چه امروز ما  آن. شد جهاني آغاز و اجرا مي

ها،  آن، به زباني ديگر كسي كه مبارزهي  شناسانه سياسي روشنفكر است و نه جامعه
ي سياسي صرف  قت را در جهت قوت بخشيدن به حوزهاش با حقي هاي هبطها و را شايستگي

رو حقوق قضايي و يا انساني بود كه در پي گسترش عدالت جهاني  به باور من، دنباله) كند مي
ون روشنفكر اكن). ي بارز اين نوع از روشنفكران بود در فرانسه نمونه ولتر. (دكر تالش مي

ترين شكل  داني و شخصيت مشهور و قابل توجه جدا شده و غني از مسير حقوق "جهاني"
رها و ها و نظ ي ارزش كسي كه حامل همه. پيدا كرده است بيان خويش را در نويسنده

 "حهاني"ر روشنفك. جو كنندو  و جستي ا ود را در آينهتوانند خ ي است كه همه ميهاي موهمف
كرده ها  منحرف شده بود كه حتا كارشناسان و تحصيل ،ورانهدانان و مش نه تنها توسط حقوق

چند لحظه پيش گفتم كه شخصيتي مثل كارشناس . كردند هم او را از مسير درست دور مي
در . شود كند و مؤثر واقع مي مير پيدا ي فكري حضو كه به مثابه پيش زمينه اي اتم بود حرفه

مطرح و ثر مؤهاي  ها پيش در شكل دكوراسيون شود گفت كه اين موضوع از سال حقيقت مي
ترديد با حضور  بي. اي از صحنه هم جاسازي شده بود ي نوزدهم در گوشه هاي سدهخرآاز  حتا
به طور آشكارا مطرح فرم جديد  داروينيسم است كه شكل واو يا براي تكامل پس "داروين"

هايي  هيجگراها نت ها و تكامل ي متالطم بين سوسياليست رابطه. كند شود و پيشرفت هم مي مي
ي سياسي،  به عنوان مثال در جامعه(گرايي  آميز تكاملالعاده ترديد به بار آورد كه حاصل فوق

جود آورد كه عطفي را به و ي نقطه) شناسي شناسي و جرم شناسي، ديرينه شناسي، ژن روان
 هاي گري در مبارزه آغاز ميانجي. گري كرد ها را ناگزير به مداخله و ميانجي يل كردهتحص

ر نظر داشتن اين كه اي بدون د سياسي معاصر با توجه به اقتدار دانش حقيقت بومي و منطقه
ه گونه مي بايست باشد، از ديدگاه تاريخي، در اين نقطه سياسي معاصر چ هاي حقيقت مبارزه

اهميت  "زوال"از اين منظر (كند  ر غربي را نمايندگي ميعطف زماني، داروين، تاريخ روشنفك
او . كشد است و قانون جهان شمول را به دوش مي "جهاني"او از نوع روشنفكر . خاصي دارد
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ي از مبناشناسي و تكامل را به هايكند، مورد ي سياسي مي ه جاي مردم و براي برابري مبارزهب
آميزي بر گفتمان هستند و در عين حال تأثير ترديد كه به باور او علمي نيز) كشد دوش مي

  . اما گويا در كالف اين نوع گفتمان خود نيز اسير باور خويش شده است. خود او نيز دارند
اگر كسي بخواهد اين موضوع را به دقت و طور اساسي مطالعه كند، بايد وارد شدن مجدد 

زماني گذار به قرن  ي ي سياسي در نقطه جويانه ي پر مخاطره و ستيزه ها به حوزه دان زيكفي
ها و هواداران خردگرايي هم نقش  ان سوسياليستهاي مي بحث. بيستم را به دقت بررسي نمايد

  .به سزايي در اين تاريخ خواهند داشت
ق اين شخصيت ي خل اي، پس زمينه شناسي در حد ويژه در هر حال فيزيك و زيست

در هم بافته شدن علوم . خوانيم اش مي"روشنفكر خاص يا متعين"كه  اند، شخصيتي بوده
اين شخصيت . تكنيكي در  امور اقتصادي و استراتژيكي گويا اهميت خاصي را به او داده است

 "ي نابغه نويسنده"و پرستيژ آن است، ديگر  جديد كه حاال حامل كاركردهاي روشنفكري
هاي جهان  ي ارزش ديگر اويي نيست كه همه. است "طلقي ما آموزش ديده"تنها نيست كه 

كشد، ديگر آني نيست كه در تقابل است با همه چيز و همه كس، براي  را به دوش مي
ژواك صداي خويش است پس از گستري جهاني، ديگر كسي نيست كه خواهان بازپ عدالت

نيروي به وجود  ن از انرژي واكنون اين شخصيت جديد دست در دست ديگرا. مرگ حتا
اند  الف دولت، يا در جهت تقويت زندگياند يا در نقش مخ ي جمعي كه يا در خدمت دولت آمده

سراي رزمي جاودانگي نيست، اما  او ديگر حماسه. كند يا در سوي نابودي كامل آن، استفاده مي
مثابه  به "ي بزرگ ويسندهن"در عين حال ما شاهد آنيم كه . استرتژيست مرگ و زندگي است

  .شخصيت نابغه يا داناي كل و همه چيز دان به تدريج از صحنه خارج مي شود
در  "روشنفكر خاص يا متعين"ه يريم كپذ مي. دهيد كمي به جزئيات بپردازيمپس اجازه 

تري برخوردار  ي ساختار علوم فني در جامعه از اهميت بيش هاي اخير به موازات توسعه دهه
اما يادمان باشد كه . تري هم به خود گرفت سرعت بيش 1960ر سال شده است و اين فرايند د

يش رو است و خطرهاي بزرگي په ب زيادي رو هاي انعاين روشنفكر متعين يا متخصص با م
اين خطر كه . سان اسير شود ي مبارزه هاي دايره اين خطر كه در چرخه. روي دارد

اين خطر كه . يژه محدود كندهايي طرح نمايد كه خود را در بخشي خاص و و خواسته
اي را تحت كنتر دارند او را بفريبند، پيش  منطقه هاي هاي سياسي و سنديكاها كه مبارزه حزب

هاي  ر گيرد كه توسعه و پيشرفت مبارزهو بيش از هر خطري اين تهديد كه او در وضعيتي قرا
هم چنين اين . دهداي را در غياب يك استراتژي جهاني يا بدون كمك نتواند گسترش  منطقه

خطر كه نتواند مردم را متقاعد كند كه همراه و هم پاي او باشند يا تعدادي كمي با او همدل 
مبارزه عليه : ي امروز نگاه كنيد ها در فرانسه نوان مثال به سياست پليس و زندانبه ع. شوند

زندانيان سابق ي  انون و پليس، در محدودهها، سيستم مجازات و سيستم ق سياست امور زندان
خواست امكان توسعه در  انسته از نيروي عظيم عمومي كه ميو مددكاران اجتماعي مانده و نتو

بديهي . اي منزوي كردن را در حد فزايندهخود كه يعني  استفاده كند، اين امور را به وجود آورد،
اي  ند؛ ايدهامروز نفوذ ك هاي هلبر مسئاست كه گاهي هم مجازات از طريق ايدئولوژي كهنه 
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 –گناه و ناتوان جلوه دهد يا شورشي ناب  توانست فرد زنداني را قربانيِ بي كه هم زمان مي
ن انگيزه قديمي آنارشيستي از رجعت به اي. و يا گرگ جوان انقالب آينده –اي جامعه  سير پله

انداز  چشمشد كه در پيشبرد استراتژي موفقيتي در  پذير مي ي نوزدهم به اين دليل امكان سده
. ي كار، انشعاب عميق بين نيروهاي عملياتي بوده است در چنين حالتي نتيجه. نبوده است

شود و  كند و شنيده مي هاي كوچكي نفوذ مي در باور گروه به قاعدهكمپين تك صدايي، 
ي  توده همين. زنند باز مي ي مردم به حق از پذيرش اعتبار سياسي چنين حركتي سر توده

رت حركت جمعي حتا تحمل اين را دارند كه دستگاه سياسي و حقوقي جاري را يا مردم در صو
  .حفظ كنند و يا تقويت نمايند

آيد كه ما در شرايطي هستيم كه بايد كاركردهاي روشنفكر  به نظرم اكنون چنان مي
به  .فراموشي سپرده شودكه حذف و به باد  ارزيابي شود و نه اين. متعين بار ديگر ارزيابي گردد

ي ديگر  اي نوپا و با چهره به خلق فلسفهرغم نوستالوژي بعضي از روشنفكران جهاني و تمايل 
هاي خاصي تخصص دارد، بررسي  كاركرد روشنفكر متعين كه در حوزهجهاني، بايد بار ديگر 

ي  زهحاصل در حو هاي هيجته باشيم به دستيابي انسان به نتكافي است كه نگاهي داش. شود
ي و معين نه اشتباه بوده و نه ا هاي منطقه دهد كه مبارزه ن نتايج نشان مياي: پزشكي

شود گفت كه نقش روشنفكر متعين بايد هر روز  هم چنين مي. دان حاصل به پايان رسيده بي
تر از پيش شود، چرا كه اين نقش در تطابق با مسؤليب سياسي او، چه بخواهد و  تر و به مهم

او گذاشته شده  ي به عهده... رشناس اتمي، متخصص كامپيوتر و ي كا ثابهچه نخواهد به م
اي  اش با قدرت منطقه اشتباه خطرناكي است كه روشنفكر متعين را به علت رابطه به جد. است

 هاي لاند يا بر اين اساس باشد كه مسئتو اين بركناري مي. كنار گذاشته شوداز لحاظ سياسي 
، چرا ي استدو چندانچيزي كه اشتباه (ها ربطي ندارد  هاست و به تود ها سياسي نگراني خاص

يا اين كه .) اند آناند كه در هر حال بخشي از  ها تاكنون متوجه اين موضوع شده كه آن
ت دارد اما از طرف ديگري چيزي كه حقيق(اند  ران متعين در خدمت دولت و سرمايهروشنفك

بر اين اساس كه و يا باز .) كي استيدهد كه روشنفكر متعين در موقعيت استراتژ نشان مي
چيزي كه هميشه درست نيست و در هر (دهد  متعين، ايدئولوژي علمي را شكل ميروشنفكر 

  ).ي كه پاسخ گفتمان حقيقي استتأثيرهاي: حال تابعي است از موارد بنيادي
د چه اهميت دارد اين است كه حقيقت، خارج از قدرت نيست يا اين كه فاق به بار من، آن

پژوهش در  ي برخالف اسطوره، اگر تاريخ و كاركردهاي آن شايستگي ادامه. قدرت است
 هاي روحشود كه حقيقت، پاداش  روزهاي آينده داشته باشند، اين حكايت طرح و جاري مي

 يهاي براي همه آننيست مدت نيست و حتا امتيازي  آزاد نيست، حقيقت كودك تنهايي دراز
حقيقت در : هانحقيقت چيزي است متعلق به همين ج. رها سازند كه موفق شوند تا خود را

هر . كند رفت عادي را توليد مي شود و همين موقعيت راه برون ها توليد مي پناه تنوع محدوديت
: خود را دارد "سياست مشترك حقيقت"هر جامعه . خود را دارد "رژيم حقيقت"اي  جامعه
ي يقين مؤثر باشد، با  شود كه به مثابه ق ميو موفپذيرد  شود گفت، اشكال گفتمان كه مي مي

ابزاري كه كند،  ي كه تمايز بين حقيقت و غيرحقيقت را امكان پذير ميهايها و مورد مكانيزم
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هاي توليد حقيقت،  اند به ارزش اشان با كمك فن ها و روندهايي كه نسبت داده شده هر كدام
شده تا بگويند چه چيز يقين و حقيت است  شان اضافها هاي كه مسؤليترا هايي  موقعيت آن

  . كند دشوارتر اما مؤثرتر مي
حقيقت، تحت تأثير پنج ويژگي مهم  "اقتصاد سياسي"ي ما،  هايي مثل جامعه هدر جامع

  : است
 ،كنند گفتمان علمي و نهادهايي كه آن را توليد مي هاي شكلاساس  حقيقت بر -

 . بنياد نهاده شده است
به حقيقت همان (انگيزي سياسي و اقتصادي قرار دارد  ض فتنهحقيقت مدام در معر -

 ).شود كه به توليد اقتصادي و قدرت سياسي قدر توجه مي
هاي گوناگوني مورد اعتراض بوده كه موجب فرسودگي از يك سو  حقيقت در شكل -

ي دانش و  حقيقت در گردونه. (و شيوع كردارهاي خونين از طرف ديگر است
ي  در گردش است و در بدنه بزرگي تي در سطح به نسبتهاي اطالعا دستگاه

 ). هاي شديد، تاب مقاومت ندارد كند كه در مواجهه با محدوديت اجتماعي نفوذ مي
از فيلتر شدن به ديگران حقيقت توسط چند ارگان و نهاد سياسي توليد شده و پس  -

 . هستند ها لط؛ دستگاه ارتش، نوشتار و رسانهاين نهادهاي مس. شود منتقل مي
 در هاي سياسي و رو ي بحث كه؛ حقيقت توليد شده تا كارپايه آخرين ويژگي اين -

 .باشد) ي اجتماعي مبارزه(رويي اجتماعي 
ا متعين نظري به آيد كه ما بايد در مقايسه با روشنفكر خاص ي به نظرم مياكنون، چنين 
بيش از اين حتا فردي . تنيس "هاي جهاني حامل ارزش"گر بينيم كه او دي خود بيفكنيم، مي

اي  بودگي در جامعه حتا اگر آن ويژه –گيرد  شنفكر متعين يا خاص را به خود ميكه موقعيت رو
به كالمي . هاي عمومي تأثيرگذار يافته شده، در پيوند باشد ي ما كه خود در دستگاه مثل جامعه

  :بخش است كه شامل سه مرحله يا سه ديگر، آن روشنفكر از ويژگي برخوردار است
يا چون يك شهروند ساده كه در (آن كه در پيوند است با موقعيت طبقاتي او  -

 .) استخدمت سرمايه است و يا چون روشنفكر ارگانيكي كه در خدمت پرولتاريا 
اش، در وحدت با شرايط او چون  يا آني كه در پيوند است با شرايط كار و زندگي -

هاي سياسي و  خواستدر آزمايشگاه، در محدوده پژوهشي او، جايگاه او(روشنفكر 
ها گردن نهاده و در برابرشان تعهد دارد يا برعكس در  اقتصادي كه او بايد به آن

 .)زند ها دست به شورش مي دانشگاه يا بيمارستان و غيره عليه آن
 .اند يدهنام "ي ما سياست حقيقت در جامعه"كه   و سرانجام آن ويژگي -

مومي داشته تواند اهميت ع ه موقعيت او مييژگي آخري است كدر رابطه با فاكتور يا و
و داراي عوارضي كه  تواند تأثيرگذار باشد اي و خاص او مي هاي منطقه باشد و اين كه مبارزه

. شود ي سكتاريسم خارج مي گرايي خاص و محاط شده در گردونه اي ي حرفه ديگر از حيطه
سطحي كه متعلق است به . مبارزه بكند تواند در سطح عمومي عمل و اين روشنفكر مي

پا گونه بره ي ما چ هاي حقيقت كه خود نيز در اين مورد كه جامعه حاكميت حقيقت و روش
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اي براي دستيابي به  چالش و مبارزه. كننده و مؤثر است شده و چه كاركردي دارد، تعيين
دمان هم باشد كه من اما بايد يا. "ي حقيقت محدوده"اقل در  وجود دارد و يا حد "حقيقت"
ول كه بايد كشف  بشوند و بعدها مورد قب ها تيقاي از حق ام از حقيقت، مجموعه درك) فوكو(

است كه بين درست و نادرست، حقيقي و  هايي نواناي از ق واقع شوند، نيست، بلكه مجموعه
هم . كند مير قدرت و حقيقت را امكان پذير خوردگي تأثي شود و گره غيرحقيقي، تمايز قايل مي

چنين بايد به ياد داشته باشيم كه مبارزه، به جاي و در راه حقيقت نيست كه مبارزه، براي 
اين ترتيب ضروري به . كند يي كه بازي مي حقيقت است و نقش سياسي و اقتصاديموقعيت 

توجه بشود كه  "ايدئولوژي"و  "علم"اساس  سياسي روشنفكر نه بر هاي است كه به مشكل
گرايي  اي شود پرسش اساسي در مورد حرفه بنابراين مي. باشد "قدرت"و  "حقيقت"ار بايد معي

  .روشنفكران و تمايز بين كار فكري روشنفكر و كار يدي را با سبكي نوين طرح كرد
چه  خيلي نامطمئن، آن. آيند كننده و نامطمئن به نظر مي ها مبهم، گيج البته همه اين

براي . هر چيز بايد به عنوان يك فرضيه در نظر گرفته شود گويم، پيش از جا مي اكنون اين
ه، بالفاصله چند كنند تر گيج ي ابهام و تيرگي باشد و كم تر در هاله اين كه اين فرضيه كم

ل تغيير نيستند، تنها ادعاهاي استوار و غيرقاب اين پيشنهادها الزامن. كنم پيشنهاد مطرح مي
  .شوند و در نهايت باز ارزيابي گردند ند كه بايد آزمايشا هايي پيش بيني

ها براي بيان نوع توليد، نظم، تقسيم  ي روش بايد به عنوان سيستم تنظيم شده "حقيقت"
  . كار، گردش كار و رفتار، فهميده شود

كنند و  اي قدرت كه آن را توليد و حفظ ميه وار با سيستم به طور دايره "حقيقت"
  .براي حقيقت "رژيم"در واقع يك . استدهند، در پيوند تنگانگ  گسترش مي

ي اصلي  تنها ايدئولوژيك يا روبنايي نيست؛ كه اين رژيم فرضيه اين رژيم الزامن
و با همين رژيم و . ي آن بوده است داري و از آن پس، گسترش و توسعه گذاري سرمايه بنيان

شده، در  كشيده ميح و رفرم را به انقياد سبك بوده كه هم زمان، در حالي كه هر نوع اصال
ي آن كم  در بارهالبته من در مورد چين كه . (جهان سوسياليستي در حال فعاليت بوده است

  ).دانم، ادعايي ندارم مي
كننده و با اهميت سياسي براي روشنفكر اين نيست كه از محتواي  موضوع تعيين

هست، انتقاد كند يا ايدئولوژيكي سياسي باور خويش كه معتقد است در پيوند و وحدت با علم 
 اطمينان دهد كه نظر علمي خودش آميخته و گره خورده با يك ايدئولوژي درست و منطقي

ي كه هاي است تا امكاني او كه از اهميت سياسي هم برخوردار است، اين  اما وظيفه. است
موضوع و . شوند را به طور منطقي فراهم و امن كند موجب دستيابي به سياست قدرت مي

اشان  در مغز و ذهنرا چه  ه اين نيست كه آگاهي و معرفت مردم را تغيير دهيم يا آنمسأل
اقتصادي، سياسي و نهادي توليد حقيقت را  - هاي سياسي و روش ، بلكه بايد سيستمگذرد مي

  .تغيير داد
مورد اصلي البته ربطي به اين ندارد كه حقيقت را از هر نوع سيستم قدرت جدا كنيم 

، بلكه )ا موجب دردسر است، چرا كه حقيقت اكنون خود نيز قدرت استچيزي كه تنه(
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موني، اجتماعي، كردن قدرت حقيقت از عملكردهاي هژ روشنفكر جدا و تفكيك ي وظيفه
» نيچه«ل قولي از با نق. كه درون زندگي روزانه مردم جاري است استاقتصادي و فرهنگي 

سي در مورد پرسش سيا«: گويد سانم كه مير كنم و به پايان مي بندي مي اين بحث را جمع
، آگاهي فراموش شده يا ايدئولوژي نيست، كه پرسش خود ها تها، ذهني، تصورها اشتباه

  . حقيقت است
  
  
شود از  مكرر اين پرسش شده كه چه گونه مي": خوانيد، پاسخ ميشل فوكو به اين پرسش است آن چه مي* 

ي سياسي استفاده  هاي روزانه ايد در مبارزه هايي كه به دست آورده هتان و نتيج هاي مندي كارهاي شما، عالقه
تواند  ايد كه مي ي مكاني صحبت كرده ي محدوده اي به مثابه كرد؟ پيش از اين شما در مورد مبارزهاي منطقه

ع با اين موضو. ي اجتماعي مفيد به فايده باشد ها و طبقه خارج و فراتر از موردهاي عمومي و جهاني مثل حزب
توجه به نقش روشنفكر، شامل چيست؟ اگر روشنفكر سازمان يافته نباشد و نقش سخنگوي يك نهاد جهاني را 

دار حقيقت نباشد، پس نقش  نداشته باشد، اگر روشنفكر حامل حقيقت به عنوان وظيفه نباشد، اگر روشنفكر پرچم
  "روشنفكر چيست؟

 Allesandro» َآلساندرو فونتانا« طوالني است كهاين آخرين پرسش از يک گفت و گوی 
Fontrana  پاسكال پاسكوينو«و«Pasqual Pasquino   قدرت و حقيقت"در رابطه با » ميشل فوكو«با" 

كنندگان، فوكو آن را به صورت نوشتار پاسخ داده است،  ي پرسش منهاي اين پرسش، كه به گفته. اند  انجام داده
  انجام شده، ها به صورت حضوري  ساير پرسش و پاسخ

ي دسامبر  شماره "آگورا"ي  نامه اين گفت و گو در ايتاليا انجام شده و من از روي متن نروژي كه در گاه
  . ام چاپ شده است، آن را به فارسي برگردانده 2009

  . بوده است» ماريا ايسالت سلويك«مترجم متن از ايتاليايي به نروژي 
  
  

  
  
  
  

نگ زمانج  
  !را مشترك شويد

  !كنيد تر مي انتشار آن را ممكن تداوم
  !دوستان و آشنايان خود توصيه كنيداشتراك آن را به 
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   علي صيامي – مارسل رايش رانيسك
 1الس زدنِ سنجشگر با ادبيات

 
  
  

آيا واقعن منتقد . دبي جمهوري وايمار بودترين منتقدهاي ا كورت توخولسكي يكي از بزرگ
را  كارش هاي ي كتاب تنظيم كرده است و ابژه دربارهصدها سخنراني  او، ادبي بود؟ مسلمن

اي  هوده به نظرم اين پرسش، پرسشِ بي. فهميد هايش مي دوره تر از اكثرِ هم خيلي بيش
 .نيست

و آني بود، اما اين رابطه اي سوبژكتيو  رابطهي توخولسكي با ادبيات، در آغازِ كارش،  رابطه
 گيري از ه خود گرفت تا فاصلهبه سوژه را ب شيفتگيشكل تر  هاي آخر عمرش بيش در سال

زده، ابراز عشقِ يك عاشق، و فوران  نفرت يك زخم  يك شگفت هايش نقدهايش؛ اعتراف. آن
  .خورده است

كم و  گونه، مبينِ بي اين گزين "... گيري ني، يا كتابي را در آغوش ميخوا يا زني را مي"
ي  پروسهآيد،  گونه برمي اين گزين طور كه از همان. كاست ديدگاه توخولسكي به ادبيات است

زدا و  يا توهم استاي از تملك اروتيكي  ولسكي با كتاب يا همراه با چاشنيدرگيري توخ
س، اما در احسا زدنِ پر گاه نقدهايش شيطنت و الس گه). باز هم نه غيراروتيكي( دهنده آگاهي

گاه  به همين خاطر نقدهايش هيچ. تي عميق عاشقانه با ادبيات اس اكثر موارد بيان رابطه
شكل گزارشِ يك كارشناس را ندارند، بلكه چيزي شبيه اعترافات يك كاتوليك نزد كشيش 

دوستش  خواهد براي كند و مي حس مياست، يا عاشقي كه خود را فريب خورده يا خوشبخت 
ايش؛ درهم ه همتا در نوشته عامل جذابيت بي. اش صحبت كند از سرخوردگي و يا خوشحالي

  .تنيدگيِ دو فاكتورِ تاثيرپذيريِ قوي و استعداد بااليش بود، در نتيجه پرخواننده شدنشان
نقدهايش . غه باشدبه شرطي كه يك سخنران بتواند ناب - ي سخنراني دورانش شد او نابغه
ترين و  توان شاهد عصبي در عين حال مي. ي فراوان دارند تب و تابش بهره ي پر از روحيه

به ادبيات او كه اين چنين . ترين نقدهاي نوشته شده بر كتاب در قرن بيستم بود مناكخش
ي  و گوي طوالني مدت و عميق درباره اي به گفت تر عالقه زد، كم چسبيده و با آن الس مي

ت نويسنده كاري به شخصي اصولن - با چند استثناي محدود - عدهبر حسب قا. ادبيات داشت
ديد، به  اي مستقل مي كتاب را به عنوان پديده. نوشت ك كتاب ميي ي نداشت، بل درباره

كرد، نه به عنوان جرياني و  ي اجتماعي، سياسيِ روز ارزيابي و تفسيرش مي عنوان عارضه
  .اكتشافي ادبي و هنري

اما . آيد چنين برداشتي از كارهاي توخولسكي، دست كم در نگاه اول، تضادمند به نظر مي
 مسلم است كه اين خصلت در. العاده موسيقيايي بود وخولسكي انساني فوقيد دانست كه تبا

. ي تفريحش بود دادن مايه مورد آزمون قرار اي را اديبي حرفه. بود نقدهايش مشهود
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كرد كه  شد و در عين حال پنهان نمي نقش آدمي عامي ظاهر مي متخصصي زيرك بود كه در
  . وارد به كار و مصالح كارش است

دهد، و  مي اي را با زباني عاميانه مورد پرسش قرار روش، متخصص، فرد غيرحرفهبا اين 
اين پرسپكتيوِ دو سويه شاخص . كند اي زيرچشمي متخصص را كنترل مي فرد غيرحرفه

  .توخولسكي استمشخص نقدهاي كورت 
تر به خودش  نوشته و كم با شتاب مي قدره شود شاهد بود كه؛ چ در اكثر نقدهايش مي

هاي متداول از  كليشه قدر با دادن نظرِ كلي و استفاده ازه داده، و چ ت بازبيني دقيقي ميزحم
منتقدي كه در نوع . نظيرترينش ؟ بله، اما بيتر منتقدي شلخته پس بيش. برده كارش لذت مي

  .همتا بود خودش بي
 گذاشت، اما اين كار را كه كتاب بر او مينوشت  ميتوخولسكي، اولين تاثيري را 

، و تا حدودي يبا زباني ساده، زنده و تا به امروز آلمانيِ سليس و بي نقص. كرد دستانه مي چيره
طوري يك . جست ميپروا از زبان محاوره سود  متوالي، بله القيد، كه مدام و بيبا استيلي 

واننده نه تنها آورد كه خ كرد و از آن نمونه مي داستاني را بازگويي مي ي رمان يا مجموعه
چنين . گرفت، بلكه حتا از فضا و صداها هم داستان برمي هاي شخصِها و  تصويري از انگيزه

ند و هيچكدامشان ا است كه نقدهاي توخولسكي با گذشت اين همه زمان باقي مانده
  .  كننده نيستند كسل

باعث تاسف . اشتهاي هنري د اي در شناختن كيفيت متن در ضمن، توخولسكي شمِ قوي
هايش قابل  كند، و به همين خاطر داوري هايش قضاوتش را روشن نمي يلكه اكثر دل زياد است

خواند و آن را نزديك به  مي "استادانه " 1920كافكا را در  كولوني مجازاترمانِ . اند تامل
ار كافكا را به  دادگاه(!) 1926در سال . داند مي "ميشائل كوهل هاوس"داستانِ 

ي برشت  ارهدرب 1928در سال . نامد مي "هاي اخير ترين كتاب سال يپراسرارترين و قو"عنوانِ
امروزه در  ي شعرند كه ترين نابعه بزرگ 2"گوتفريد بن"ي من برشت  و  به نگاره ":نويسد مي

تاثيري كه اين "كند،  تمجيد مي تايي از شعرهاي برشت را او چند ".كنند آلمان زندگي مي
فريادهاي زياد و ويسكي - و-  با داد ،3ماهاگونيمردانِ  گاه گذارند، هيچ به جا مي شعرها
    ".شان، به جا نخواهند گذاشت آلماني

 شوايك،در همان حالي كه از . ب گيجش كندگذاشت موفقيت يك كتا توخولسكي نمي
او ": نخواند "سروانتس چك"را  اش؛ هاسك كرد، اما نويسنده تمجيد مي سرباز زيرك

ويژه جايي  هاي در نقدهاي توخولسكي تخفيف ".ستي بومي ا ي واقعيِ يك نويسنده پوسته
اشان به  خصوص آناني كه ديدگاه سياسيه ها نوشته، ب هايي كه بر كارهاي نويسندهنقد. ندارند

 ابراز. دهند كه اهلِ رشوه دادن نبود نشان مي  - كستنراريش  مثلن - او نزديك بود
و دليل  5فاالداساز  4ها ران و بمبخوا دهقانان، جيرهاش از خواندن كتاب  شادماني
هم مربوط  اين اثر را در دو شب بلعيدم، چون سياست به ما ": كند اش را پنهان نمي شادماني

 :گويد هايش مي ي كتاب داند و درباره مي 6"بر حق"را  "پتن سينكلر"مرام و مسلك   ".است
  ".برند ست، اما به خوابم مي اغلب حق با او"
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اي داشتند، كارهاي  نگري ساده سويه اش كه اغلب شگفتيِ يك دهاي اوليهدر مقايسه با نق
نقد : ترين مثال برحسته. اند بااليي تنظيم شده گيِ ادبي در ميزان بسيار هسوي اش با چند پاياني

شايد ": رسد مي را هم بر ها هتجا ريزترين نك توخولسكي در اين. 1927در سال  اوليسهبر 
اما در عين حال  ".ست ها ترين ترينِ به هر صورت به در - ز ادبيات استاين اثر چيزي فراتر ا

توخولسكي جرات كافي : تر بگويم بيش. "موضوع كمي مصنوعي است، چيزي ساختگي"
اين  ".كننده است وليسه در مجموع كسلا": داشت كه بگويد، شاه لخت است، مانند

كه ": است "ي گوشت عصاره" مانند اين رمان. نظير است گيري در بدترين حالتش بي نتيجه
   ".ن با آن سوپ فراواني درست كردتوا خوردن نيست، اما ميقابل 

اگر منتقدي وجود داشته باشد كه توخولسكي آگاهانه و يا ناآگاهانه از او پيروي كرده 
ي  هايي درباره نظريهخاطرِ كتابِ ه فونتانه، آن هم ب: تواند يك نفر باشد ميباشد، فقط 

ي هم مرتكب شده باشد، هاي اگر او اشتباه. اش بود زده ش كه توخولسكي عاشق و شگفتتئاتر
كس، براي كسي نوشته  كه نقد پيش از هر چيز و هر: كرد وقت فراموش نمي يك چيز را هيچ

  .  7براي خواننده - ست شود كه ادبيات براي او مي
 
 
 
 
 
 
 
 

كنيد؟ و او  نجشگر را چه گونه داوري ميتوخولسكيِ س: شود از مارسل رايش رانيسك پرسيده مي - 1
 .خوانيد دهد كه در اين جا مي پاسخي را مي

2 - Gottfried Benn 
3 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, kurz Mahagonny genannt. 

را در سال اين اي. كورت وايل و متن از برشت Kurt Weill: موزيك. در سه پردهاپرايي .. صعود و سقوط شهر ماهاگوني
موضوعِ آن ماجراي شهر فرضيِ ماهاگوني در . ساعته است 5/2. در اليپزيك به روي صحنه رفت 1930

  .آمريكاي شمالي زمان حال است
4 - Bauern, Bonzen und Bomben 
5 - Falladas 
6 - untadelig  :  Upton Sinclair 

7-  

http://www.faz.net/s/RubB31053DF7CD04EB1AC6255608393AC68/Doc~E39A0C7A2ADC
44F6BB048DFF62D595174~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
    

  



 

 منصور كوشان
 نه اين مرگ نيست

 به نسيم خاكسار و مجيد نفيسي
 

  نه اين مرگ نيست
  اين جا به جا شدن ست

  رخسار از خاك بر كشيدن و بر ماه نشستن ست
  مگر نه اين كه من، تو، ما

  ايم ا تنها به نور ماه به روز رساندههاي هزار ساله ر اين شب
  

  !نگاه كن
  شود هايش به زندگي ديده مي ي خاموش كنار لب هنوز هم آن خنده

  هاي اسارت هنوز هم فريادش از غبن سنگين سال
  صداي سكوت ست

  ١"با دهان مرگ"هنوز هم 

  .ها دارد از من، از تو ، از ما و از رهايي آيندگان سخن
 

  2010مارس  26جمعه 
  

، 3ي  نام يكي از آخرين شعرهاي منصور خاكسار است كه در جنگ زمان شماره "با دهان مرگ" - 1
 .منتشر شده است 1388پاييز 

شعري كه براي انتشار در جنگ  5همين جا الزم است يادآوري كنم منصور خاكسار در هر 
ها وجود دارد  ي تالش هايي كه به رغم همه زمان فرستاد و منتشر شد، از مرگ گفته است و مصيب

   ... است و "آينه دو سو"، "استهنوز هم زمين معلق "و اين كه 
  

  نامه و نمايش داستان



 
  

  :خوانيد همين بخش مي ، درهاي پيشين در شماره
  

  :1388، بهار 1ي  شماره
  ي برهنه،  شاهزاده: عباس معروفي

  نخستين روز درس، : پور منيرو رواني
   تله،: ناصر زراعتي
  

  :1388تابستان ، 2ي  شماره
  در پي باد دويدن، : فرخنده نيكو

  حال چشمه، : حسين رحمت
  زرد خاكستري، : فرشته مولوي

  فال آخر، : شاهرخ تندرصالح
  ستاره،  بي: فيروزه خطيبي

  اي از بهشت،  تكه: فريبا صديقيم
  داستاني نه تازه، : قاضي ربيحاوي

   مرد متوسط: محسن يلفاني
  

  :1388، پاييز 3ي  شماره
  پيرمرد، : نسيم خاكسار

  Rest Area: خسرو دوامي
  فارنهايت شرجي، : حسين رحمت 

  يخ، : كوشيار پارسي
  سوسيس: فردريش دورنمات
  

  :1388، زمستان 4ي  شماره
  هاي جناب اشكبوس،  عجايب: شهروز رشيد

  بوسيدن زخم، : محمدهاشم اكبرياني
  ي اسب،  كله: نور قدسي قاضي

  رو به غروب، : حسين رحمت
  نامه،  هايي از مردم برگه: مهدي استعدادي شاد
  .ي سحر ستاره: محسن يلفاني



 

  نسيم خاكسار

  مرغ سفيد دريايي
  

هاي درخواستي، داشت  راديو ترانزيستوري بغل گوشم بعد از پخش ترانه. داغ تابستان بود ظهر
من و دراز كشيده داد كه خواهرم، كنار   از بيماري شبه وبا كه در جنوب شايع شده بود خبر مي
وقت بود كه صداي سرفه و آه ِ  همان. روي گليم، دستش را دراز كرد و راديو را خاموش كرد

آمد كه رو  صدا از الي دري مي. من و خواهر به هم نگاه كرديم. پدر را از توي اتاقش شنيدم
د دريايي توي اتاق نشيمن من و خواهر بوديم و برادر بزرگ و مرغ سفي. شد  به حياط باز مي

بال كنده كه از توي تاقچه جلو پنجره پريده بود روي نوك قالي كه مادر لول كرده بود و 
برادر بزرگ كمي دورتر از ما، . ي اتاق نزديك پنجره تكيه داده بود به ديوار خدنگي گوشه

اي سياسي با خطي ريز كه سعي كرده بود از چشم ما  نزديك به ديوار بعد از خواندن جزوه
  "باز چت شده؟": بعد صداي مادر آمد. نش كند در خوابي عميق فرورفته بودپنها

  "!دوني  يعني نمي"  :بلندتر  و بعد از كمي سكوت، "!هيچي": بار صداي پدر ضعيف بود اين
  ".توني عوضش كني  خواي مي  حاال هم اگه مي. خودت خواستي"

  "!دن را بم پس مي گي دندوناي خودم  يعني مي"  :صداي پدر بلندتر شنيده شد
خشي و بعد  صداي خش "!دوني چن تا بود شه بگي؟ خوبه كه خودت مي روت مي! دندونام"

خودت حاال بشين تو ئي اتاق . من كه رفتم. ام را سر بردي واي كه حوصله"از نو صداي مادر، 
بعد صداي بلند شدن مادر را شنيديم و صداي پوشيدن  ".خواد آه بكش  هرچه دلت مي

ها  بندهاي رويشان ضربدري بودند و يكي از آن. دانستيم سياه است  اش را كه مي  ييدمپا
  . رفت كه بندهاش از جلو كنده شوند مي

كرد تا برسد به راهرو، پدر چند  كشيد روي زمين و حياط را طي مي  وقتي مادر سر سر پا مي
پنكه، پهلويم، روي قالي  خواهرم كه جلو باد. بار اوف اوف كرد و بعد مثل اسب شيهه كشيد

من به دو . هايش را كشيد و كمي دهانش را باز كرد از خنده فقط لب. دراز كشيده بود خنديد
زد  حوصله نوكش را مي  دندان سفيدش كه پيدا شده بود نگاه كردم بعد به مرغ دريايي كه بي

خش و  صدايي مثل خشوقتي . پدر دوباره شيهه كشيد. كرد  به پاهايش و با قهر به ما نگاه مي
ي  هاي كرسي آمد، فهميديم مادر رفته است توي حمام و روي چارپايه خيسِ كشيده شدن پايه

جايي كه سه هفته پيش پدر نشسته بود و . گفتيم نشسته است  كوتاهي كه به آن كرسي مي
آخرينش را من و خواهرم به چشم . چهار دندان لقي را كه برايش مانده بود كشيده بود

  .خورد دمان ديده بوديم كه در انتهاي نخي با حركتي پاندولي تكان ميخو
با اين كه هواي جلو حمام خنك . آن روز با هاي هاي پدر ما دوتا پريده بوديم بيرون از اتاق

بر  ي چوبي و صورتش را از يك پدر نشسته بود روي كرسي. بود اما هرم گرما زد به صورتمان
كرد اما چشمانش روي نخي بود كه ديگر از   ما هاي هاي ميگرفته بود توي دست و جلو 

پدر چشم به . يعني قهر كرده بود. مادر نشسته بود توي راهرو و پشت به پدر. حركت افتاده بود
  .من و خواهرم از خنده روده بر شده بوديم. كرد  چنان هاي هاي مي نخ، هم
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. را كشيدي، صبر كن، صبر نكردهي گفتم دوتا . خنده هم دارد":  مادر پشت به ما گفت
  ".كنه حاال  نشسته هاي هاي مي

اش كه در معرض ديدمان بود نگاه كرد اما چون ته  خواهرم رفت جلو و به دندان و ريشه
آويزان به نخ، زرد و . من هم رفتم نزديك نگاه كردم. اش خوني بود به آن دست نزد ريشه
  "چطور كشيدش؟": خواهرم رو به مادر پرسيد .اي از دود سيگار و چاي جرم گرفته بود قهوه

  ".خودش هم مريضه هم دكتر. از خودش بپرس": مادر گفت
اما فهميدم سئوال خواهرم . چه برابرم بود بگويم اين كه معلوم است خواستم با اشاره به آن

سر نخ را بست به دندونش، سر ِديگرشو گره زد به چفت در، ": مادر گفت. چيز ديگري است
  ".اش را با يه ضرب برد عقب كلهبعد 

  ".اي ي ي": خواهر صورتش را درهم كرد و گفت
  "پس چشه بابا؟"  :وقتي پدر باز شيهه كشيد خواهرم با صداي بلند گفت

  ".از خودش بپرسين" :مادر از توي حمام گفت
مرغ دريايي با بلند شدنمان دور خودش چرخيد و رو . خواهرم كه بلند شد، من هم پا شدم

برادر بزرگ تكاني خورد وهراسان چشمش را باز كرد و تند دست برد . ديوار سفيد ايستاد به
ما از دري كه . جا گذاشته است و بعد دوباره خواييد دانستيم جزوه را آن زير بالشش كه ما مي

  .باز هرم گرما زد به صورتمان. شد رفتيم بيرون توي راهرو باز مي
  ".افته  وعي خوب توي دهنش جا نميگه دندون مصن  مي"  :مادر گفت

پنج روز پيش، بعد از خالص شدن از شّر همان چهار دندان لقي كه داشت، يك دست   پدر،
وقتي از بيرون آمده بود خانه،   همان روز،. دندان مصنوعي با لثه صورتي رنگ گذاشته بود

يستاده بود و تا آن شد، ا ي همين راهرويي كه به حياط وصل مي خوشحال و خندان، در آستانه
هاي سفيد و تميزش را به  جايي كه توانسته بود دهانش را به دو طرف كشيده بود تا دندان

  .يك يك ما نشان بدهد
  "!هاي صورتي رنگي داره ببينين چه لثه"

  .داد آورد و نشانمان   بعد در
  ".خانوم عين دندوناي معصومه"

تو نه معصومه خانمي نه . موندي، مهمه  اگه رو همين خوشحاليت": مادر به او گفته بود
  ".حاج احمد كه ما نديديمش
خانم كه  مان معصومه ي رفيقش حاج احمد و همسايه هاي مصنوعي پدر بعد از ديدن دندان

شش . هايش را تمام كشيده بود و مصنوعي گذاشته بود، عاشق دندان مصنوعي شده بود دندان
طور از شر آن چهار دندان لقّش راحت شود،  بزند چه اش  آن كه به كله ماه تمام، پيش از 

هاي  ي دندان گفت از راحتي و قشنگي طور كه گاهي از مواهب بهشتي برايمان مي همان
خانم را وادار كرد  يكي دوبار هم جلو ما به اصرار معصومه. زد ها حرف مي ي آن مصنوعي

هايي  هايي سفيد روي لثه اندند. اش را دربياورد و نشان ما بدهد  هاي مصنوعي دندان
  .ها كرده بود رنگي كه پدر را شيفته آن. رنگ صورتي

روز دوم به مادر . اش فقط همان روز اول بود پدر بعد از گرفتن دندان مصنوعي   خوشحالي
  . فهمد گفته بود اصالً طعم غذا را نمي
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  "هاش را بكشن؟ زنكه چرا خر شد و داد تموم دندون! پس ئي شد دندون"
  ".اومد از اونا  خوشش نمي. هاش زيادي زده بود از دهنش بيرون دندون. مگه يادت رفته"
  ".ارزيد به ئي پالستيك مرده  ها صدبار مي  واله اون دندون گرازي "

  ".از كي دندوناي صورتي، شدن پالستيك مرده": مادر گفته بود
ر ديديمش، ايستاده در پدر از توي اتاقش اوف اوفي كرد و بعد از چند لحظه من و خواه

  .اش را پوشيد و سر باال كرد، من و خواهر را ديد وقتي گيوه. اش قاب در، به جستجوي گيوه
  ".كنه بابا  درد مي": اش دست برد به چانه

  ".يه كم صبر كنه. كنه  بهش بگين عادت مي"": مادر با صداي آهسته گفت
  "تون؟ گه ئي ننه چه مي"  :پدر پرسيد

 ".هنوز يك هفته هم نشده. گه بايد صبر كني مي. هيچي"  :بدهم خواهر گفتتا من جواب 
اي طول  خانم شنيده بود عادت به آن يكي دو هفته از معصومه. بقيه حرف را از خودش درآورد

  .كشد  مي
ي  هاي تنك فرفريش روي گونه و چانه ي ريش زير آفتاب سفيدي. تر پدر آمد نزديك

ي كوچك وسط حياط و طشت آبي كه براي مرغ  هي كرد به باغچهنگا. زد  ايش برق مي قهوه
  "پس اين زبون بسته كجا ست؟ " : دريايي گذاشته بوديم، گفت

  ".ي قالي نشسته رفته كله. تو اتاقه": خواهرم گفت
  ".چاره رو هم اسير و ابير كردينبياين "

  .خواهرم به من نگاه كرد
. جا مونه اين  آد خودش نمي وقتي پرش در .تو كوچه پيدايش كرديم. ما نكرديم": گفتم

  ".ره پره و مي مي
  ".كردين  خب مي بردينش لب شط ولش مي"

بالش ": دوباره گفتم. گذرد فهميدم حرف پرتي است  جا هم به آن بد نمي خواستم بگويم اين
  ".بريمش كه دراومد مي
پشيمون ": اش نهو دست گذاشت روي چا ".وقت برسه، چه ازش مونده تا اون"  :پدر گفت

  "!بابا  خورن  اصلن به درد نمي. شدم
  ".انگار كه نذاشته بوديش. خب، درش بيار"  :مادر از توي حمام صداش را بلند كرد

هاش نريخته بود،  هايي كه هنوز دندان پدر سرش را از غيظ تكان داد و مثل وقت
  .دندان قروچه نرفتهايش را محكم روي هم گذاشت و چانه اش را سفت كرد اما  آرواره 

  "گم؟  حساب مي بي":  مادر به ما گفت
ي توي فك بااليش را  و دست كرد توي دهانش و دندان مصنوعي ".خيلي هم"  :پدر گفت

  .ي بااليش را نشانمان داد ي خالي و لثه ".ئي طور خوبه. خب"  : در آورد و گفت
  ".ي و دو تا دندونش سالم بودهگي انگار س  واي خدا يه جوري مي": ديد گفت مادر انگار مي

همون سه چهارتا هم كه بود . نه" :پدر با زور دندانش را دوباره جا كرد توي دهانش و گفت
  ".باز خوب بود

  "شون؟ پس چرا كشيدي" : مادر از روي كرسي بلند شد و گفت
بعد چمباتمه زد پاي . و خواست بخندد اما از زور دلخوري نخنديد ".خريت"  :پدر گفت
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  .ي سيماني و شير آب را باز كرد اشويهپ
من رفتم كه تو اتاق . كنه اين سنگا كثيفه مريضت مي. برا خودت گفتم. نكن"  :مادر گفت

پدر . و رفت توي همان اتاقي كه من و خواهر بوديم دراز بكشد ".گم، نكن  اما بازم مي. بخوابم
آفتاب . ي پاشويه و سيمانيهاي باريك  آب را باز كرد و سر شلنگ را گرفت روي ديواره

  .ديديم  ي پشت گردنش را مي هاي گود و تيره ما خط. ايش تابيد پشت گردن قهوه  مي
  "خواي بكني؟  چه كار مي":  خواهر گفت

ها و آب ريخت رويشان تا  ي ديواره كف دستش را چند بار كشيد روي لبه. پدرهيچ نگفت
  .ها را تميز كند آن

من و خواهرم با پرسش به هم . ي چيزي گفت كه ما خوب نشنيديممادر از توي اتاق زير لب
هاي پاشويه و  نگاه كرديم بعد زود برگشتيم رو به پدر كه دست كشيده بود از شستن ديواره

  .يك جور منتظر. كرد  ها و داشت ما را نگاه مي نشسته بود روي يكي از آن
  "چه كرد باباتون؟" :مادر از توي اتاق بلند گفت 

و پايش را از توي گيوه درآورد و سر پا   ".خوب شد. ريد به بختش. هيچ"  :گفتپدر 
  .ي خيس نشست سر ديواره

  ".ئي طور خنك تره" : گفت
  ".زير پنكه. ري تو اتاق  چرا نمي": گفتم
تو ئي گرما فقط بايد لخت . كنه؟ هي هي  ش مي ئي گرما را پنكه چاره. پنكه. پنكه" : گفت

  ".آب ريختشد و هي رو خودت  
نشستيم و آب و   هاي شركتي مي ها كه توي خانه آن وقت. هاي پدر بود اين هم از عادت

بست به شير و بعد كه ديوار و  برقش مجاني بود، بعد از ظهرهاي داغ تابستان شلنگ آب را مي
گرفت روي سر و با   كرد، لخت مادرزاد سر شلنگ را با يك دست مي  زمين را خوب خنك مي

اما هيچ . باره كسي از تو اتاق بزند بيرون ترسيد يك  مي. پوشاند هاش را مي ديگر خايهدست 
ها، وقتي  ازميان خانواده و از عمه و خاله. شد خودش را بپوشاند  وقت به تمامي موفق نمي

آويزان و سياهش را بارها وقت دوش گرفتن در   هاي گنده و ها تخم مان بودند، خيلي پيش
هايم كه به تصادف ديده بود، با خنده سرش داد كشيده  بار يكي از عمه يك. ودندآفتاب ديده ب

   :بود
طور كه تو پوشوندي  ئي. پوشوني پس خودت را خوب بپوشون مرد حسابي حاال كه مي"

  ".بينن اند مي همه كه گنداي سيات رو كه مثل گُند اسب
  ".نگاه نكنن. تقصير خودشونه"

قدر گفته بودند كه  آن. شنيده بودم تر از خودم و مادرم  ر بزرگها را از خواهر و براد اين
  .روزها ببينم توانستم حاال كه شانزده ساله بودم، پدر را در آن  مي

زده بود بيرون و آمده بود آبادان و كارگر شركت نفت   پدر بيست سالش بود كه از پاگچي
هاي نزديكش  خويش و قوم. ندگفت ها به سربازي رفتن اجباري رفتن مي وقت آن. شده بود
با اين كه مدت خدمت سربازيش به دو ماه . گاه او را در كوه به مأموران لو داده بودند مخفي

حصبه كه دچارش شده بود و ضعف ناشي از آن از خدمت   هم نكشيد و به خاطر بيماري
. بخشيدمعافش كرده بودند اما ديگر به ده برنگشت و خويشاوندان نزديكش را هم هرگز ن
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گفت  ش از سواري مي در آواز. خواند نشست و غريبي مي  افتاد، مي  گاهي كه ياد آن روزها مي
ي  از كاكل خوني. خواند و محزون مي. كه در نبرد با قشون دولتي از پشت تير خورده است

و من را ياد داستان مرگ سياوش و سهراب و اسفنديار در شاهنامه . گفت و اسبش  سوار مي
  .انداخت  مي

خواي آب رو خودت   تا مي. آب كه هست. خوب حاال هم همين كار را بكن"  :خواهرم گفت
  ".بريز

  ".ريزم  من با شلنگ آب روت مي. خواي برو پاي باغچه لخت بشين  بابا اگه مي"  :گفتم
و با صداي بلندتر  ".پره فكر دندونا هم از سرت مي. گه  راست مي": مادرم از توي اتاق گفت

  ".پدر و پسر را با هم بذار. دختر توهم بيا تو":  فتگ
در را كه باز كرد مرغ دريايي از الي در خودش را . خواهرم رفت طرف در اتاق نشيمن

دست  و از توي راهرو خيز پريدن بلند برداشت رو به آسمان باز و روشن كه يك. انداخت بيرون
ودش تا ارتفاعي كم كشاندش بعد ي وج فقط توان خيزش و سبكي. نتوانست. زد  آبي مي

اش، نه   حيرت زده از كم تواني. انداختش توي حياط، پاي باغچه، و كمي هم دواندش به جلو
پرهاي . با قهر دوري دور خودش زد. انگار كه پرش كنده شده بود و بالي نداشت براي پرواز

  .زد  سفيدش زيرآفتاب برق مي
  .ودگرم ب. رفتم كف دست گذاشتم روي آب طشت

  ".براش آب تازه بريزيم. طشت رو خالي كن تو باغچه":  پدر گفت
از چندبار ديدنش در آن با همان . روي حس گفته بودم ".كنه براش  فرق نمي": گفتم
  .ها و نشاطي كه وقتي آب تازه بود و خنك بازي

نا خواد جاي او مع  شما هم هر چي دلتون مي. تونه چيزي بگه زبون بسته كه نمي":  گفت
  ".كنين  مي

ها و درخت توتي كه وسط باغچه بود  ها و زنبق رفتم و آب طشت را خالي كردم پاي ختمي
پدر بلند شد و شلنگ بلند را وصل كرد . و هنوز توت نداده بود و قرار بود سال آينده توت بدهد

بعد يك دستش را برد . به شير و سر شلنگ را كشيد آورد گذاشت توي طشت و پايش نشست
شد توي مشتش و از الي انگشتان و دور كف  دستش   آب جمع مي. ي شلنگ ير دهنهز

ي  پاچه. اي آبي تنش بود پيژامه. اش چند بار آب پاشيد به سر و سينه. ريخت توي طشت مي
آب از طشت كه لبريز شد، پاشد، . اش باز بود و يقه. شلوارش را باال زده بود كه خيس نشود

كمي از . روي زمين، رفت شير را بست و دوباره سر پاشويه نشست شلنگ به دست، ُشّره آب
باغچه فاصله گرفته بودم تا مرغ دريايي كه رو به ديوار پشت آن و نزديك به آجرهاي داغ  از 

پدر هم . بيايد به سوي طشت  گرفت،  رفت به آن طرف و هي خيز پرواز مي اين طرف حياط مي
  .كرد  الش ميها دنب مثل من با چشم از الي بوته

. چاه را كه پر كرديم ديگر رويش را سيمان نكرديم. تر جاي زمين باغچه چاه آب بود پيش
تر وقتش را پاي  اش از شركت نفت بيش  بعد از بازنشستگي. ها را پدر خودش كاشته بود بوته

 نشست يا ها لب ديوار مي رفت پشت بام و ساعت  گاهي هم مي. گذراند  اين باغچه كوچك مي
بعد از چهل و پنج سال كار در پااليشگاه وقتي بازنشسته . كرد  ايستاد و به دورها نگاه مي مي

به اصرار برادر بزرگ رفت، اما زود . شد زد به سرش كه برود رامهرمز و در پاگچي زندگي كند
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  :گفت جا مي طوربود آن پرسيد چه بعد از آن هر كس ازش مي. برگشت
  ".جا باراون غريب بودم اين. تم اين نبودپاگچي كه مو تو خاطر داش"

ي  ايستاد لبه افتادم كه مي هايي مي گرفت كه من ياد وقت هايش حالي به خود مي و بعد چشم
  .كرد ها به دورها نگاه مي بام و ساعت

هنوز درد "  : دهد، گفتم اش و فشار مي ي دستش را گذاشته روي گونه وقتي ديدم پدر كونه
  "كنه؟  مي

  ".پدر سگ"  :و بعد از مكثي ".افته تو دهنم جا نمي": فتآهسته گ
  ".بايد بري پهلو دندون ساز"
يه . دونم چشه  خودم مي"  :مكثي كرد ".زنه  اونم حرف خواهرت رو مي. فويده نداره"

  ".ش بلند و كوتاهي داره جاهايي
  ".چرا همون وقت به دكترت نگفتي"
مرغ دريايي آمده بود نزديك . به سمت طشتو سرش را كج كرد  ".شه فكر كردم رفع مي"

  ".شه زبون بسته گشنه"چرخيد،   طشت و دورش مي
  ".دم  بذار اول بازيش رو بكنه تو آب، بعد بهش نون مي"
ئي زبون . ن هاي اينم رو كشيده يعني دندون. اونم نون خيس. رسه نون به كجاش مي"

لنگ را باز كرد و شروع كرد بشستن بعد چرخيد به سمت شير آب و ش ".خواد  بسته ماهي مي
  .ها ي ديواره لبه

  "خواي بكني؟  چه مي"
  ".شون را بگيرم خوام بلندي و كوتاهي  مي"  :آهسته گفت

  ".تميز نيستن. نمال به اين سيمانا"  : گفتم
   : و مكثي كرد ".ذارم شورمشان و بعد مي با صابون مي. ذارم طوري كه تو دهنم نمي همي"
  ".شه  هيچيم نمي"

  .خواهر آمد بيرون
  "!كنه  چه كار مي"

  ".كسي حرف نزنه": پدر مشغول كارش عصباني گفت
  "شه؟  كي بهت گفته كه با اين كارا درست مي":  خواهر گفت

. گه معصومه خانم گفته حتمن بلند و كوتاه داره  مي. خودش": صداي مادر از توي اتاق آمد
كار . ار خودشه و نه كار اورست كردنش نه كاما اگه او گفته، اين رو هم  گفته كه د

  ".سازه دندون
  ".هيچيم نشد. ديروزم ساييدم": پدر رو به ما گفت

  ".هم كثيفه، هم كار تو نيست. گه مادر درست مي" :خواهر گفت
  ".حاال كه نكردم" : پدر گفت

  "شوري؟ جا را مي پس چرا داري اين"  :خواهر گفت
مرغ دريايي كه داشت . ت به ما عصباني از جا بلند شدو پش "يعني شستنش عيبي داره؟"

. ها رفت با بلند شدن پدر دوباره كشيد كنار و رفت توي باغچه و زير بوته توي آب مي
جا زياد  هرچند هم آن. زند بيرون  آورد توي تاريكي و سايه بماند و زود مي  دانستم تاب نمي مي
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گذاشيتمش دم پنجره كه  ديمش توي اتاق و ميبر هايي كه به زور مي مثل وقت. تاريك نبود
هايي را ببيند كه نشسته بودند  هاي دريايي و پرنده و مرغ. بيرون را از پشت شيشه تماشا كند

ي آب پشت آن كه  اي در باريكه مان به هواي صيد طعمه روي ديوار كوتاه نخلستان رو به خانه
جان، بركه  و همان آب كم و بي. داشترسيد عمق و پهنايي ديگر ن  جا مي از شط تا به آن

  .هاي كوچك ها و خرچنگ هاي كوچك و بچه قورباغه  كوچكي بود براي جان كندن ماهي
از صداي باز شدن در . خواهرم رفت به سمت در. صداي آژير آمبوالنسي از بيرون آمد

به مرغ پدر .  هو از جايي خودش را انداخت توي راهرو و دويد جلو بيرون مرغ دريايي يك
. كنه  نمي": خواهر در را بست و دست من را كشيد. دريايي نگاهي كرد و سرش را  تكان داد

  ".ديگه اذيتش نكنيم
اي از  مادر جاي من جلو پنكه دستي دراز كشيده بود و باد دسته. دوباره رفتيم توي اتاق

چشمانش را  .داد اش تكان تكان مي  موهاي سفيد سياهش را كه پخش شده بود روي پيشاني
من از . خواهر رفت پهلوش دراز كشيد. اما معلوم بود حواسش به ما است. روي هم گذاشته بود

روي مادر گذشتم و به جاي دراز كشيدن رفتم تكيه دادم به ديوار كه پايينش را تازه رنگ 
 و بعد طوري كه برادر. ِ مرغ دريايي سر قالي نگاه كردم نخودي زده بوديم و به جاي خالي

اي معمولي جلد  ي روزنامه جزوه با صفحه. بيدار نشود جزوه را از زير بالشش كشيدم بيرون
متن آخرين دفاع دكتراراني : ي اول آن با حروف ريز نوشته شده بود روي صفحه. شده بود
ي آخر جزوه، عكس محوي بود سياه و سفيد از چند نفر كه طناب پيچ به  در صفحه. دردادگاه
ها كه  به عكس نگاه كردم، به آن چشم. ي آتش بسته شده بودند برابرجوخه هاي چوبي ديرك

بعد به مرگ فكر كردم و به زندگي كه چند لحظه بعد از آن چشمان . حالت خاصي داشتند
  .جزوه را آرام دوباره برگرداندم زير بالش. گريخت گويا و پر از راز مي

اش تا انجامش نده دست  ره تو كلهوقتي چيزي ب. لجبازه"  :مادر با چشمان بسته گفت
هاش  تموم لثه. نگفته كه براتون. با همين ساييدنا بدترش كرده"  :تر و عصباني ".كشه نمي

  ".زخم و زيلي شده
  ".كنه  ديگه نمي"  :خواهر گفت
  ".تا ببينيم"  :مادر گفت

. چرخيد ميايستاد و باز  ي برادر كمي مي خورد و روي كله باد پنكه از روي جفتشان سر مي
انگشتان پاش كوچك . داد  خواهر عينهو كه براي خودش الاليي بخواند پاهايش را تكان مي

رنگي  مثل تصوير خط خطي شده و كم  ها، پاي مادر پهلوي آن. ي نمايان پوست بود، با تازگي
هايي كه پيش  ها و شكل نگاه كردن به آن خودم را براي مدتي مشغول كردم به. ها بود از آن

بعد به زندگي و مرگ فكر كردم كه مرزهايشان در عكسي كه در جزوه . ساختند  چشمم مي
  . ديده بودم نزديك به هم شده بود
بعد براي خودش بيتي را خواند كه    ".اي روزگار  اي روزگار،"  :صداي پدر از توي حياط آمد

ت چرخ نالم گه ز دست گه زدس  مروت مردم ناسازگار، روزگار بي": بارها از او شنيده بودم
بريده و پخش در باد پنكه كه موي . رسيد بار به گوشم انگار از دور مي صداش اين ".روزگار

  .كرد  اش پريشان مي  مادر را روي پيشاني
بعد كنجكاو شدم ببينم حدسم درست . پشيمان شده ديگر. به خودم گفتم حق با خواهر بود
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باز هرم گرما  خورد به . رفتم بيرون. از روي مادر گذشتماز جا بلند شدم و دوباره . بوده يا نه
مرغ دريايي داشت توي طشت آب . پا گذاشتم توي حياط. پاي پاشويه كسي نبود. صورتم

من را كه . آورد  مي برد توي آب و در  داد و سرش را هي مي دم و بال تكان مي. كرد  بازي مي
بعد رفتم به . نوك پا دوري توي حياط زدم دور از طشت آب،. من ديد پشتش را چرخاند به 

. هردو جا پدر نبود. هاي خانه ها و ساير خرت و پرت اتاق پدر و اتاق مخصوص رختخواب
ي چهارم نشسته بود و  پدر روي پله. جا رفتم آن. خشي از راه پله خورد به گوشم صداي خش

دو پله كه باال . من را نديد. كشيد ي سنگي و زبر پله مي اش را به لبه  داشت دندان مصنوعي
  "اومدي دنبالم چه كني؟" :رفتم سر بلند كرد

  ".كني  خواستم ببينم چه كار مي هيچي مي"
  ".كنم  اگه بذارين درستش مي"

  .نشانم داد  دندان مصنوعي توي دستش را آورد جلو،. دو پله رفتم باالتر
ليده شدن بر سنگ انحنا داد از ما  جايي را كه نشان مي ".هر چي هست همين جا ست"

زد شين و  حرف كه مي. دوباره حرفش را تكرار كرد. با خطوط زبري بر آن. برداشته بود
ها برداشت جلو من گرفت  آن يكي ديگر هم را كه گذاشته بود سر پله.شد هاش قاطي مي سين

ه توكه قول داد": و خواست جفتشان را يكي يكي بگذارد براي امتحان در دهانش كه گفتم
  ".بودي بشوريشان

  ".كنين آدم رو  دست پاچه مي. تقصير خودتونه": گفت
  ".قول داده بودي نكني": گفتم

  ".ديگه تموم شد"
  "مطمئني؟"
راه دادم به او كه از بغلم برود پايين . و دست به كمر از جا پا شد ".بايد امتحانشون كنم"

فارش مادر يا خواهر در تعقيب او آمده خواستم فكر نكند به س  مي. بعد رفتم باال، سر پشت بام
  .بودم

افتاد  ي آبي و روشن ، كه مي و باالي آن ، يك فضاي خالي. زمين كاه گلي پشت بام داغ بود
نگاه . رفتي آبي بود و بعد خالي هرچه پيش مي. گرفت  وجو را از تو مي روي سرت و جست

د كه ماه پيش دزد به آن زده بود و كبوترهايم بو 1كردنم به آن، گريز از نگاه كردن به كُله
فكر كردم براي آب پاشيدن سر پشت بام . برگشتم و در سايه زير سرپله نشستم. خالي بود

نشستم تا آفتاب كه يك ساعتي به آن مانده بود، ميل فروشدن  بايد منتظر مي. كمي زود است
د خودم را با پاك كردن اگر كبوترها بودن. ي سر پشت بام كار من و خواهر بود پاشي آب. كند

بعد از . شد  خواهر هم خوشحال مي. كردم هاي خشكشان كه جزو كارمان بود، مشغول مي فضله
مدتي نشستن وقتي پايين رفتم پدر را ديدم كه عرقچين بر سر و پيراهن سفيد پوشيده، داشت 

  .رود مسجد حدس زدم مي. زد  از در بيرون مي
ي باالي ديوار رو به  ذشته بود و آفتاب فقط به نيمهي توي حياط از روي باغچه گ سايه

نگاه . فكر كردم رفته است در اتاق پدر. مرغ  دريايي پيداش نبود. تابيد حياط اتاق نشيمن مي
  .مقداري نان خيس روي آب شناور بود. كردم توي طشت

  "پس بابات كو؟": آلود آمد بيرون مادر خواب
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  .به در اشاره كردم
  ".آد  زنه بيرون از فكرش بيرون ميب. تر به"  :گفت

اول ديوارها را . رفتم سر شلنگ را گرفتم و كشيدم توي حياط و بعد شير آب را باز كردم
كارمان كه توي . در آخرهاي شستن حياط بودم كه خواهر آمد به كمكم. خوب خيس كردم

خنك كردن زمين،  بعد از. ها را پر كرديم و رفتيم سر پشت بام پاش حياط تمام شد دوتايي آب
زديم كه صداي در را   ي زير بالش ديده بود، حرف مي داشتيم از عكسي كه او هم در جزوه

  .پدر برگشته بود. از باال سرك كشيدم توي حياط. شنيديم
و از  ".مطمئنم رفت يه جا پيدا كرد و دور از چشم ما افتاد به جان دندوناش"  :خواهر گفت

  .جا بلند شد و رفت پايين
پدر . رفتم پايين. ي كبوترها نگاه كردم و باز به آسمان و كُله خالي. ك مدت تنها نشستمي

. خورد كه تريد كرده بود اي كنار باغچه نشسته بود و از توي كاسه ناني را مي روي قاليچه
هاي حياط دنبال  ها و گوشه با چشم الي بوته. ي ديوار تكيه داده شده بود طشت آب به گوشه

  .يي گشتممرغ دريا
  .آمد مادر داشت با سيني چاي از توي آشپزخانه مي

  ".بابات برده ولش كرده تو شط. دنبالش نگرد"
  ".صبر نكردي تا بالش دربياد. آخرش كار خودت را كردي": برگشتم سوي پدر

  ".آد درمي": پدر با سر پايين گفت
  "بپرس ازش با دندوناش چه كرده؟" : مادر گفت

  ".رفت انداختشون تو شط! كني باور مي"  :در اتاق پذيرايي نشسته  بود گفت خواهر كه در آستانه
  ".ها دادمش به كوسه": پدر گفت

  .خواهر زد زير خنده
ام برم  جايي انداختمشون كه ديگه نره به كله. ترين جا بود براشون به"   :پدر با دهان پر گفت

نديديش كه؟ زبون بسته تو آب شط ":  و بعد كه دهانش خالي  شد رو به من گفت ".دنبالشون
  "!چه جوني پيدا كرد

  "!طوري طاقت آوردي تا شط زير آفتاب چه"  :مادر گفت 
  ".تو سايه درختا رفتم"

  ".كشه گوش دادي به راديو؟ گرما وآفتاب ئي روزا آدم مي"  :خواهر گفت
  ".خواي به راديو گوش كنه كنه، مي بابات به حرف ما گوش نمي"  :مادر گفت

وقتي برگشت من و خواهر سر پشت بام . شامش را كه خورد رفت مسجد. درهيچ نگفتپ
. فقط مادر و پدر پايين بودند. رفته بود پيش دوستاش. برادر بزرگ نبود. دراز كشيده بوديم

و از گرما و فكر كردن به . كردم  ها نگاه مي من به ستاره. هرچه منتظرشان شديم نيامدند باال
دير وقت شب بود كه با  صداي مادر . برد  عكس ديده بودم خوابم نمي هايي كه در چشم

وقتي پايين آمديم مثل . پدر حالش به هم خورده بود. برادر بزرگ برگشته بود خانه. برخاستيم
مادر . بازويش را كه گرفتم سرد بود. نعش افتاده بود روي زمين و سرش توي دامن مادر بود

به طور وقتي رسانديمش بيمارستان از اسهال و استفراغ زياد . يديمخيلي ترس. لرزيد اش مي چانه
  .سرُم كه به دستش وصل كردند، بعد از مدتي كمي جان گرفت. كامل از هوش رفته بود
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و . ده شبه وبا گرفته عاليم بيماريش نشون مي": كرد گفت دكتر كه نبضش را امتحان مي
  ".نگرون نباشين": رو به مادر گفت
وقتي به . برادر بزرگ زديم بيرون كه توي حياط بيمارستان كمي قدم بزنيم بعد، من و

اش را  كردم خواستم به برادر بزرگ بگويم كه من و خواهر جزوه ها در بيرون نگاه مي ستاره
يك به يك نگاهمان كرد و . بعد كه برگشتيم پدر تازه چشمش را باز كرده بود. ايم، نگفتم ديده

   ".ميرم مي"  :گفتبعد با صدايي شكسته 
   ".شي خوب مي": اش و گفت برادر بزرگ دست گذاشت روي پيشاني

دكترتم گفته مريضيت از همون ماليدن دندونا به . ديدي گفتم اون كار رو نكن": مادر گفت
  ".تونه باشه پاشويه هم مي

  ".اونا رو كه انداختم دور تموم شد"  :پدر گفت
رفتي لب شط و  نبايد تو اون هواي داغ مي .از گرما زدگي هم هست": خواهر گفت

  "دوني چقد راهه؟ مي. گشتي برمي
  ".دارم مي ميرم":پدر دوباره  گفت 
  ".شي زود خوب مي. شايدم مسموم شدي. چيزي نيست": برادر بزرگ گفت

روز سوم تنها رفته بودم به . نشست روي تختش مي. تر شده بود روز دوم حالش كمي به
زد دكتر آمد توي اتاق و بعد ازآن كه ضربان  قتي داشت با من حرف ميو. صبح بود. ديدنش

با رفتن دكتر، پدر . تواند به خانه برود قلب و فشار خون و تبش را اندازه گرفت به او گفت مي
تند و فرز از تختش پريد پايين و پيش از آن كه لباس سفيد بيمارستان را از تنش درآورد چند 

اما زود . اي نرم كردن عضالتش در دو طرف بدنش محكم تكان دادهايش را به هو بار دست
  .خسته شد و با رنگ پريده افتاد روي تخت

  ".مثل مرغابي بال كنده شدم. انگار زياد جون ندارم. كمكم كن لباسم روعوض كنم"
  ".شي تر مي دكتر گفته به": گفتم

  كالفه از الجونيايش را پاش كرد ه وقتي كفش. و كمكش كردم كه لباسش را بپوشد
ها، نگاهي كرد به دور و بر، بعد رو به در خروجي  خودش چند بار محكم پا كوبيد روي كاشي

خواست از ميان قاب آن بپرد بيرون و توي  طوري روي پنجه پايش بلند شد كه انگار مي
  .هواي آزاد بچرخد

ظبش بودم تند راه نرود موا. دستش را گرفتم و با هم آرام آرام از در بيمارستان زديم بيرون
  .و زمين بخورد

   مارس دوهزار و پنج، اوترخت
  
  
  

  
بندي شده كه با چوب و گاهي با آجر و گل براي كبوتران  گله به ضم ك و به تشديد ل، اتاقكي است طبقه - 1

 ..سازند مي

  



 

 حسين رحمت 
  ماه

    
  

خواست كه  دست مي ي هر شب نزديكاي شروع اخبار با اشاره .همه چيزخوب به يادم مانده
كردم و كنار  رفتم زير سرش را بلند مي مي ،شد اخبار كه شروع مي. تلويزيون را روشن كنم

هاي  به چهرهدر سكوت  .كرده بود آلود اش را تب اخبار جنگ نفس. نشستم اش مي تخت
ها دور هم  تپه ي هاشان روي دامنه خيلي. كرديم ها دقت مي بچه ي گرفته تاب و خاك بي

كرديم تا نشاني از  دقت مي. و قرمز به دور پيشاني بسته بودند هاي سبز ه و روباننشست
   .ي خود بيابيم رميده

  "...ام  گم شده  خسرو":  گفت حين اخبار خاتون با صداي گرفته 
شدم تلويزيون را خاموش  و بلند  ".تنها نيس يه لشگر جوون بردن فاو خسرو كه": گفتم

آن كه دل به سينه داشته باشم دستم را روي موهاش  ختم و بيكردم رفتم برايش چاي ري
  .كشيدم

آمد و ميان من  شد مي ي روي ديوار بلند مي ها فاو، پيدا و ناپيدا، از روي آبي آب نقشه شب
گفتم بدون آن كه  اش از امنيت فاو مي نشست و تا خاتون خوابش ببرد، همه و خاتون مي

  .گير كرده بود زمين فاو خاتون مرا. گويم بفهمم چي مي
ان، جنگ اون جا تموم  ها براي كمك به پاسدارها به اون جا رفته خاتون، بچه": گفتم

خوان خانه  مي. ها برن اون جا رو آباد كنن شده، فاو مال ايرانه، نگران نباش، قراره جهادي
ه  به اش برس گن قراره يك پل بزرگ هم بسازن كه ته بسازن، مدرسه بسازن، پل بسازن، مي
بذار . شو زدن، چه ديدي شايد پستخونه هم داير كردن آبادان، همون جايي كه پااليشكاه نفت

  "....فاو ريم  شيم مي پا مي د، اگه خسرو موندگار فاو شد،ايه كمي حالت جا بي
  ".ره كه تا قيامت بسوزمزا ميمثل روز روشنه، فاو داغي به دلم "

  .فاو شده بود ي خاتون آلوده. را پاك كردهاش  و خيره به من، رد اشك روي گونه
هاي شب  ها هنوز سر پا بود، نيمه آن وقت. موقع رفتن خسرو به جبهه هم حرفي نزده بود

كرد  خواند و همچه كه روي سجاده پيشاني به مهر داشت گريه مي شد و نماز شب مي بلند مي
  .ي اول خسرو رسيد بود تا نامهما و اين روزگار 

محل كه براي ماموريتي به تهران آمده بود آورده  ي هاي كميته ا يكي از بچهي دوم ر هنام
  .ها خواهند داد شان را به ارتشيا ها به زودي جاي بود و همو بود كه خبر داد بچه

هاش كه يك وقتي هزار معنا به كالم  درشتي چشم. خون زيادي به صورتش نمانده بود
 كشيد و من ها بعد از اخبار  بلند بلند آه مي شب. دهاش گم شده بو فروغ، زير پلك داشت، بي
ي روي ديوار، نشاني  انحناي پايين سمت چپ نقشه يك نگاه به او، يك نگاه به سرگردان

  . ي ما شده بود فاو زيارتگاه هر شبه.  گرفتم خسرو را از فاو مي
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د كرده و ديدم كه زير سرش را بلن گشتم مي روزها كه زودتر از سركار به خانه بر مي
موج پرسشي  . كرد بست و نگاهم مي شدم كتاب را مي نزديك كه مي. خواند ميدعا  �كتاب
  "از خسرو چه خبر؟": گرفت جواب از نگاهش بال مي بي

  ".شه همين روزها پيداش مي": گفتم
  "خبر گرفتي؟"
ر ها روزها زي گن بچه مي. گن  اوضاع آرومه مي. كردم عصرى سر راه رفتم كميته سوال"
تازه اين جورى از تيررس هواپيماها هم در . شون نكنه ها كشيك ميدن تا گرما اذيت درخت

خوش به . گيرى رن ماهى شن مي كارى سوار بلم مي ها وقت بي گن بچه مي. مونن امان مي
مات نگاهم آن وقت .  كشيد گفتم صداى باد توى ذهنم هوهو مى و تا اين را مى ".حالشان

و  ".كنم ت مي فاو، تا عمر دارم لعن": گفت ي روي ديوار مي ب رو به نقشهزير ل كرد، بعد مي
. شد ي روي ديوار خيره مي مات و منگ به نقشه. شنيدم دمي بعد ديگر صدايش را نمي

خاكستري رنگ، كه زير پاي آبادان نشسته است، ي  سوخته، سوختهزمين  دانستم با آن تكه مي
ي دوم خسرو  نامه ":  گفتم جويي  از سر دل. در كجا دارددانستم دل  مي. شود پرس مي احوال

 ".گرده ها بيان كه نامه بيارن، نگران نباش بر مي تازه رسيده، فاو كه پستخونه نداره، مگر بچه
هاي برهنه و سوخته،  كردم و ناخواسته، فاو، با نخل گرفتم رفتم توي حياط سيگار دود  و رو 

  .توي ذهنم نقش بست
  

 ن سه تايي روي نيمكت جلوي گاراژ،هنگام رفت. ود كه خسرو را به جبهه برده بودندچهار ماه ب
فضا آغشته به بوهاي غريبي . برد هاي بسيجي را به اهواز مي چشم به اتوبوسي داشتيم كه بچه

هر چه كرديم  .اي نكرده بود زاري خاتون فايده گريه. ح بود و آفتاب پهن شده بودصب. بود
  .ي مرا هوايي كرده بود يگانه محل ي كميته ي شبانه جلسات. نشد راضي

اي خاكستري  صداي اهللا اكبر حاضران توي گاراژ پيچيد و بعد هاله ،اتوبوس كه راه افتاد
تر  اما بيش. دادم شان تكانا  براي همه ،دستم را توي هوا تكان دادم. جلوي ديدم را گرفت

سر  ،موقع سوار شدن خسرو. رزه افتاده بودنشسته به ل ،جا نگران حال خاتون بودم كه همان
ي  كنم مسافر دو روزه دعا مي ،گفت خسروجان خسرو را توي سينه گرفته بود و دم به دم مي

  . اين دنيا نباشي
، كه افسون خواب شويم آن دومان بي تنها شبي بود كه هر آن شب، شب رفتن خسرو،

برگشتن به . ن و دعا خوانديمآشيد قرك مان ميا تسليم مكان روشن مسجد محل شديم و تا تن
  "شامي بخوريم؟. سر راه حاضري بگيريم" :خاتون گفتم

  .خاتون هنوز سر پا بود ،ها آن  وقت ".خوريم با خسرو مي": خاتون گفت
  

گور پدر . كنم مان را خرج مداوات ميا كلنگي ي خانه ،ات طول بكشه اگه مريضي": بارها گفتم
فردا خسرو بر « :گفت رنگ  ، نگاه در نگاه، پريدهاش زده باشم ه ريشهانگار  تيشه ب ".مال دنيا

گفت و دستمال سفيد توي اين را  " .ين حرفا بزني حاشا از. شيم دار مي ، عروسگرده مي
باشد حرف در  مثل كسي كه از فرداي خود خبر نداشته من متحير،. دستش را مچاله كرد

  .شددهانم جان به سر 
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شد و شكسته  تر مي مرده اما رنگ و رخش روز به روز خون. بود ش به جاا هنوز فهم
اين چند وقت   ،خبري از فاو نبود چهل سال آزگار،" :گفت. كرد ها مي شكسته ياد گذشته

   ".زنن ها حرف فاو را مي ي در و همسايه همه
يين پا. داد رضايت نمي كردم، اصرار مي. شد به آساني همراه نمي. دكتر را جواب كرده بود

   .گرفتم پشت دستش را توي دستم مي و نشستم تختش مي
  .كردمهاش نگاه  و به چشم "خاطر خسروه ب": گفتم
آرزوم اينه زنده باشم و برگشتن خسرو را  ،كنه فايده نمي ده،دو ماهه كاري نكر" : گفت

  ".ببينم
  . "كنه سرم مي" :گفت .نخورد، آوردمبخش  شدم قرص آرام پا 

برمت  اگه دواها تو نخوري مي" :گفتم. كرد، ميل نوپ بخوردكردم قاشقي سكمك 
  .رضايت نداد ".رسن ات مي تر به جا به اون. بيمارستان
  ".لج نكن ،به خاطر خسرو": گفتم
  .گفت اميدنا ".هاس نقل آمدن خسرو هم از آن نقل" :گفت
  ".تابي نكن بي ،تقدير را چه ديدي؟ شايد همين فردا پيداش بشه" :گفتم
   .گفتمنهيچ  .و از زير چشم نگاهي انداخت "نيومد چي؟ اگه" :گفت
  "؟ال كنيري سو چرا نمي. كميته كه نزديكه": تشرزد
. عوض كردمرا حرف سر ساكت ماندم و بعد  ،خود باشد مثل كسي كه از خود بي ،ترسان
 رفتم كناراز العالجي  .يش را روي هم گذاشتها هاي چشم ورد خواند و پلك. آشنايي نداد

 ديدم كه درشت و كامل بود و ماه را از پشت قاب پنجره مي. كردمپنجره و بيرون را نگاه 
  .نزديك به زمين. افتاده بود پايين

  
فري كه لباس جلوي در ورودي دو ن. مان بودا تر خانه طرف دفتر كميته چند صد متري آن

  .م را گرفتندا جلوي نظامي به تن داشتند،
  ".يته را ببينمخواهم رييس كم مي" :گفتم

  "اين موقع شب؟"
  ".هفاوتوي  اش نيامده، نامه. ام هستم جوياي احوال خسرو": گفتم

  ".گيري خواهيم كرد پي ،درستان را بنويسيدآاسم و  ،پدرجان"
 .مدمرون آخرد شده بيو لهمچااي كاغذ نوشتم و  ام را روي تكه نام و نشاني ،باور و ناچار بي

ها و  ي سر كوچه هاي چراغاني شده مان و به حجلها يك خانهرفتم توي خيابان اصلي نزد
 ،پاي يكي دو حجله. ما هفت حجله بود ي سهم محله. نگاه كردم ،هاي به قاب گرفته چهره
 اي گريه ،و خط گريهنشاندند  هاي سوخته مي هاي تازه را روي شمع شمع پوش سياهاي  عده
. بودپر نوري  بزرگ و ي حجله. شان ايستادما پاي يكي ،هوا بي .رفت حجله به حجله مي ،ريز

 شا روبان نازك سياهي به دور قاب. كنمدورش گشتم تا صاحب حجله را پيدا . آمد آشنا مي
دو . توي دلم خالي شده بود. باز نگاه كردم. چشم و ابروي خسرو ما را داشت. نگاه كردم. بود

نشستم و شمع افتاده . از پاهام رفته بودرمق . زد ميها اشنا و نزديك  رشته نور تراويده از چشم
 ،تر نشسته بود طرف پيرمردي آن. عكس باالي سرم بودقاب . اي را روشن كردم سوخته و نيم
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از  ،همچه كه  چشم به قاب داشتم. گفت ي خودش را وا مي حال سوخته ،با نگاه ملتمسانه
  ".به فاو نيست پس خسرو من" :ذهنم گذشت يا گفتم

و بالتكليف  هدرماند. جوانب دنيا  را گم كردم" چي پرسيديد آقا؟": پرسيدپيرمرد كناري 
  ".پيشبازت  ؟ چرا  خبر نكردي بيامكي اومدي نگفتي؟به خاتون " :گفتم

يك مشت . بعد از شش ماه بردن و آوردن. دن كه اينا به آدم خبر نمي" :گفتپيرمرد 
  ".دن استخوان تحويل آدم  مي

صداي انفجار مغزم را شيار . دود و آتش و خون  بود از پردشت خاكي و كم نخل فاو 
  .داد مي

سفارش كرده روزا در حياط رو باز بذارم كه پشت در معطل خاتون  ،جانخسرو": گفتم
  ".نشي

ها يك ساله كه  خيلي. ست جا معطل چي؟ برو ببين چه صف طوالني اون" :گفتپيرمرد 
   ".رن ان و مي مي

  "... اگر نامه فرستاده بودي .آفتاب خاتون رو به غروبه" :گفتم. دهانم خشك شده بود
يك  ،دن ها را كه تحويل مي استخوان. دريغ از يه خط ؟ كدوم نامه؟نامه": پيرمرد گفت
  ".شناس نيستم كه من خط. چي بگم. ذارن جلوات من كاغذم مي

  "برم خونه به خاتون چي بگم؟جان خسرو": گفتم .كردمگيج و منگ به اطراف نگاه 
اونام . ها كمك كردن و همسايه در. دونستيم چي بگيم ما هم نمي" :پيرمرد گفت

  ".هنوز سبيل سبز نكرده بود .چي بگم آقا من همين يه نوه را داشتم. پوشن ترشون سياه بيش
رفتم  اگه اومدنت را خبر كرده بودي مي ،خسرو": گفتم .صداي تيراندازي نزديك شده بود

  .روشن  شمع را خاموش كرد ي نرمه بادي آمد و هاله ".دمز سر گذر محله  جار مي
  "زنيد؟ شما با من حرف مي": پيرمرد پرسيد

  ".كنه دور فاو طواف مي ،خاتون هر روز خسرو،":گفتم
  "؟؟ كدوم فاوفاو": پيرمرد پرسيد
 ،ي خشك سوخته اون تكه .كه زير پاي آبادانه اون ،فاو ي جزيره ،فاو" :گفتمرو به پيرمرد 

  "ايران نداريد؟ ي شما نقشه مگه .توي خليج فارس ،ي جهنمي تهسوخ
 و ".به گمانم شما هم مثل ما حجله دارين": ه زير گرفت و گفتپيرمرد به آرامي سر ب

آلود خاتون توي  بوي نفس تب اي غريب و همهه .ترسان بلند شد و راست باالي سرم ايستاد
  . پيدا بود ،بد  ، ما ههاش ي از شانهاز باالي راسته يك. سر باال كردم .سرم پيچيد

  88بان بازنگري آلندن، 
  

 



 

  شهروز رشيد

  2جناب اشكبوس 1هاي عجايب

  
  آنفوالنزاي هشترخاني

 
گاهي . باشد ما آنفوالنزاي مرغي و خوكي داريم كه بر همگان شناخته شده مي: جناب اشكبوس گفت

گردند مثل آنفوالنزاي خوكي اخير كه  ان ميهم برخي از آنفوالنزاها به نام جغرافيايي خود مشهور جه
توانست و معقول بود كه مشهور گردد چرا كه در مكزيك  به آنفوالنزاي مكزيكي مشهور گرديد يا مي

بود كه  تر ميپس به. جا هم تا حدي ماند جا رشد و گسترش يافت و در همان ظهور كرد و در آن
ها قدم  رساند و يا خود مكزيكي ها به ثبت ميم مكزيكيجهاني اين آنفوالنزا را به نا سازمان بهداشت

كردند چرا كه اين همه كشته به پاي داده بودند  گذاشتند و اين آنفوالنزا را به نام خودشان مي و ميجل
نخست بايد  ست؟ گونه آنفوالنزايي  اما آنفوالنزاي هشترخاني چه. شان بود كه مال خودشان بكنند حق

يك تعريف علمي از آنفوالنزا وجود دارد كه بدين قرار . اند را چه طور تعريف كرده بدانيم كه آنفوالنزا
. كند مي هاي بااليي مجراهاي تنفسي را درگير آنفوالنزا يك بيماري ويروسي است كه بخش": است

درد در بدن، سردرد، خستگي، از  هايي مانند تب، كوفتگي و دهد و نشانه ناگاه رخ مي اين بيماري به
انفوالنزا با سرماخوردگي . دهد يا خشك را بروز مي ي خشك و گلوي دردناك ت دادن اشتها، سرفهدس

تر است و بيمار اغلب نسبت به سرماخوردگي  هاي آنفوالنزا شديد نشانه تفاوت دارد؛ به طور معمول
ي آنفوالنزا. ست  خوب اين يك تعريف عام علمي". ماند تري از كار و مدرسه بازمي بيش زمان

يعني اين بيماري در درجه اول در عقيده و طرز . ست سياسيـ  ي نخست عقيدتي هشترخاني در درجه
ي  يعني شما اول عقايد عجيب و غريبي در باره. كند به كل بدن كند و بعد سرايت مي نگاه بروز مي

دستگاه گوارش و  كنيد و اين عقايد آرام آرام در طول ساليان بر ي امورات پيدا مي خود و ديگران و همه
ي مسري  اما چرا ديگر آنفوالنزا؟ به خاطر درجه. گذارد مهاباي خود را مي تنفس و غيره و ذالك تاثير بي

يابد و الزم نيست كه  اين بيماري به سرعت گسترش مي. هاي اين بيماري بودنش و به خاطر خصلت
و مذاكره و مصاحبه داشته باشند بلكه ديگر قرار بگيرند و با هم مزاوجه و معامله  ها در معرض هم آدم

ي آمريكا به وجود شما سرايت  اين بيماري قادر است از راه دور هم منتقل شود مثال يك راست از قاره
ي آمريكا  مثال يك نفر در قاره. ها بر سرعت خود افزوده است اين بيماري با مدرن شدن رسانه. كند
كنيد و آرام آرام  ايد و چاي قند پهلو دشلمه مي ابرقو نشسته كند شما در اي در اينترنت منتشر مي مقاله

خوانيد و كم كم در وجودتان نوعي هوس و يا نوعي  خواهان ملي مي مقاله را در تارنماي جمهوري
به عبارتي ديگر در شما نوعي غرور . رود كنيد كه باال و پائين مي ي ماليم و متين را احساس مي جيوه

ي بيماري اين است كه فرداي آن روز درست در همان  اولين نشانه. كند مي ملي و ابرقويي ايجاد
اي كه  گرديد اين بار مقاله اي داريد مطلبي مشابه را بخوانيد و در تارنماها مي ساعت ميل كشنده

اين هم اين مقاله در . ي رفتار شامگاهي زرتشت نوشته است شناسي در سيدني استراليا در باره مقوله
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كنيد به دور و برتان  بينيد كه آرام آرام شروع مي مي. كند و هميت ابرقويي را بيشتر بيدار مي شما غيرت
كنيد ملي  ست از فردا سعي مي اش محمد علي با آن احساس ملي برخورد كنيد فرزند ذكورتان اگر اسم

رد تبديل يا خانم كه خديجه نام دا. كنيد محمد علي زرتشت اش را صدا مي اش بكنيد اسم طني.و و
شويد نوعي خستگي  كم اشتها مي. كند و يواش يواش عالئم بيماري ظهور مي. آناهيتا شود به خجه مي

ها  چشم. هاست كنيد اما نشانه بارز اين آنفوالنزا حركت چشم و كوفتگي در پس گردن خود احساس مي
كنيد و يا داريد با رستم زابلي  كنند انگار كه داريد يك چنار را تماشا مي كمي رو به باال تمايل پيدا مي

كند و آن خصلت  يك چيزي آنفوالنزاي هشترخاني را از آنفوالنزاهاي ديگر جدا مي. نمائيد مصاحبه مي
مثل برخي مذاهب، . كند يعني ادعاي جهاني ندارد تنها هشترخاني را مبتال مي. ملي اين آنفوالنزاست

اين بيماري هم خاص . يهود است مثل يهوديت كه تنها براي قوم. كند قومي عمل مي
اما بپردازيم به . تواند اين افتخار را نصيب خود كند هاست و هيچ عضوي از ملل ديگر نمي هشترخاني

يعني استدالل اين نطفه . بندد يعني اين كه به چه شكل در وجود شما نطفه مي. ي اين بيماري ريشه
قبل از . اش هم ازلي است پس تمدن. نيستاين است كه هشترخاني هميشه بوده يعني حادث . چيست

اي كند و دست به كار ساختن  دره اين كه سومري و كلداني از خواب سحرگاهي بيدار شود و دهن
تمدن خود شود هشترخاني همه چيز تمدن خود را داشته است يعني تاق و رواق را ساخته بوده و داشته 

اي هم تره خرد  خنديده و براي هيچ كتيبه مي هاي احتمالي ي تمدن نوشيده و به ريش همه چاي مي
و آن اين است كه فكر نكرده ديگران . اما هشترخاني يك اشتباه بزرگ را مرتكب شده. كرده نمي

ها اصال و  اش را بدزدند و ببرند به بابل مثال و بگويند كه نه اين گل هاي سر سبد تمدن بيايند و گل
دارند نسخه بدل است  ها ايد و آنچه هشترخاني فرات عمل مي اساسا تنها در بابل و در كنار دجله و

. ريا بوده از بس كه صادق و بي. ساز اش اصال فكر نكرده اين هشترخاني تمدن به اين. اند اسكن كرده
چرا چون اولين تمدن بوده و كسي هم نبوده كه باهاش مراوده و مزاوجه و مذاكره داشته باشد ساده بار 

و نتيجه اين شده است . ولين ضربه را به تمدن خودش زده كه غير قابل جبران استطوري ا اين. آمده
هاي اين تمدن است كه اينجا و آنجا دارند ازش  بيني براده و بريده كني مي كه به هر جا نگاه مي

اش  همتاي خودش به عقل اما عجيب اين است كه هشترخاني با هوش بي. برند سودهاي كالن مي
ها بگذارد كه  اي بلورين روي تمدن خودش شب ي دور تمدن خودش بكشد و يا كاسهنرسيده كه چپر

اين را تنها با پاكي فطرت و با . دشمن نتواند بيايد و تكه تكه اين تمدن را بشكند و با خودش ببرد
اش نرسيده كه در جاهاي ديگر  توان توضيح داد كه از بس پندار نيك كرده به عقل شعار پندار نيك مي

كن است آدم و حواهايي پيدا بشوند كه پندارشان اصال نيك نيست و بد ذات و قرشمال نيز مم
كن  كش و افسوس خواهي ذاتي، هشترخاني را به موجوداتي آه اين نقص عضو، يعني نيك. باشند مي

كنند  ها آه بكشند و افسوس بخورد نوعي بيماري تنفسي پيدا مي و آدمياني كه قرن. كند تبديل مي
دهد و بيماري  شود و هواي تازه آزارشان مي  نوعي آلرژي نسبت به هوا در وجودشان پيدا مياصال

هاي بسته را بسيار دوست  ها سردابه و محيط اين است كه هشترخاني. كند شان عود پيدا مي تنفسي
يق ها تزر اند كه هواي ملي را به آن باغ هاي مخصوصي كه خودشان درست كرده و يا باغ. دارند مي

كن بايد  كش و افسوس و ديگر اين كه آدم آه. باشد هاي هشترخاني سودمند مي اند كه براي رگ نموده
هشترخانيان در هنر پردازد به همين خاطر  نشسته به كار خود كه همان آه و افسوس باشد مي
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توان يافت  اي مي اش را در هر خانه انوع و اقسام. اند سازي سرآمد روزگار گرديده و پشتي  زيپردا تشكچه
تواند از چهار تكه پارچه و بند  و يا هر هشترخاني آنقدر اين هنر را دروني و ذاتي خودش كرده كه مي

باشد كه هنر ملي  كفش فوري يك بالشت و يا تشكچه بسازد اين هنر مثل غزل نوشتن مي
. شاعر باشند و چه ناظمدر هر مقامي كه باشند چه . اند شان به اين هنر آراسته همه. هشترخانيان است

اين دو هنر خاص هشترخانيان است و . سرا هستند شان غزل ي گر همه چه پرستار و چه شكنجه
اند به  هاي جدي ديده ابداع كرده شان آسيب ها كه تمدن شان نيست اينها را بعد ي تمدن كهن مانده باز

غزل در واقع همان آه و . ي داردي جبران انديش اين كارها جنبه اصطالح روانكاوان و منتقدان ژرف
كند و تشكچه براي نشستن و درست و  آرايي مي افسوس است كه لباس ادبي به تن كرده و مجلس

ها گاهي از اين دستاوردهاي  به اين سبب هشترخاني. حسابي بعد از استماع غزل آه كشيدن است
ي كالم  خالصه. دهند را بروز ميرسند و اينجا و آنجا هم اين نارضايتي  خودشان ناراضي به نظر مي

ها كه از فضاي  بچه. دارد اين كه توتم تشكچه و غزل، هشترخاني را از كارها و مدرسه باز مي
رسند و معلم و ناظم هم  برند هميشه دير به مدرسه مي نشيني لذت وافر مي گويي و تشكچه غزل

به توليد تشكچه و غزل مشغول  ساالن هستند و خود ي بزرگ هميشه تاخير دارند چرا كه از دسته
بينيد اينها عالئم نوعي  مي. رسند گردند و به همين خاطر هم هميشه خسته و كوفته به نظر مي مي

اما سرعت اين آنفوالنزا بسيار . باشد و نمونه ندارد آنفوالنزاست كه البته بايد اذعان كرد كه خاص مي
السير  يعني به سرعت برق و باد يعني قطار سريع. دكن السير ژاپني عمل مي مثل قطار سريع. زياد است

گرايي و  اين پشتي. رساند و برعكس بهار به نقده يا ماكوي هشترخان مي ژاپني خودش را از چاه
ساالري و غزل محوري در مناطق كوهستاني شيوع كمتري دارد از براي اين كه حمل تشكچه  تشكچه

نمايد برعكس  ها افول مي سرايي اصوال در بلندي غزلباشد و ذوق  و پشتي در سربااليي دشوار مي
  .ي غزل و تشكچه است يزرع كه مدينه فاضله جلگه و مناطق لم

اما توجه به اين مسئله را نبايد از خاطر برد كه خود هشترخانيان اعتقادي به آنفوالنزاي بومي 
گرايي هشترخاني البته اذعان  وميبه نوعي ب. دانند ي دشمنان مي را توطئه و شايعه ها حرف اينندارند و 

گرايي  و ليال و نهارا در بوق هشترخان. تر از نان شب است دارند كه براي حفظ تماميت ارضي واجب
و تالش . پس امكان بهبود آنها وجود ندارد. دانند اما هرگز آن را نوعي بيماري واگير نمي. دمند مي

منتقدان اين . يهوده و آب در هاون كوبيدن استسرخانه در اين مورد كامال ب بشردوستانه و صليب
اين نكات ارزنده به اين خاطر ذكر . اند گذاري كرده نام "امتناع بهبود در فرهنگ هشترخاني"وضعيت را 

ي هشترخان افتاد و يا با يك شهروند هشترخاني برخورد  گردد كه اگر گذارتان به مملكت مصروحه مي
و از . سبك نكنيد را جهت خودتان ر و كردار آنها شديد بي خود و بيها در رفتا كرديد و متوجه عجايب

اما كدام گروه سني بيشتر در معرض اين . افتيد آنفوالنزا و امثالهم سخن نگوئيد كه به درد سر مي
و . گذرد شان با پدربزرگ مي هايي كه بيشتر اوقات هاي مدرسه رو و بچه بچه. آنفوالنزاي بومي هستند

هاي تاريخي را بيشتر و بهتر به خاطر  سال، البته مذكر و كساني كه ناراحتي 65االي ساالن ب بزرگ
ساالن دقيقا مي دانند كه  اين بزرگ. شان محل تردد تمدن دزدان است ي يعني حافظه. اند سپرده

شان را به آتش كشيده است و  اسكندر كي از هشترخان به قصد تسخير هند عبور كرده و آثار باستاني
بها را مثل جگر زليخا تكه  هاي گران اند و قالي اقوام ديگر كي در هشترخان به اياب و ذهاب پرداختهيا 
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و دانشمندان هشترخاني را با خود به واليت خود برده و آنهايي كه حاضر . اند تكه كرده و با خود برده
اي  ساالن اگر پدربزرگ بچه اين بزرگ. اند اند سر سبز يا زبان سرخ خود را از دست داده به رفتن نشده

هاي بينوا تزريق كرده و آنها  ي بچه ي تمدن دزدي در كله ي رخدادهاي تاريخي را با فلسفه بشوند همه
. كند بچه كه مبتال شد معلم سست اعتقاد را هم مبتال مي. گردانند را به انفوالنزاي هشترخاني مبتال مي
كند و  ه جور دارد از نياكان باستاني با احترام ياد ميي يك وجبي چ معلم سست اعتقاد مي بيند كه بچه

. كند كشد شرمنده گرديده ايمان و اعتقادش را يك طرفه مي به ياد ايام طاليي تاريخ هشترخان آه مي
ي صنعت چاپ و  آورد و در باره هاي نو پا روي مي شود و به تمدن يا از نياكان باستاني رويگردان مي

كند و در  هاي تكه تكه اعتقاد پيدا مي كند و يا به تاريخ طاليي و قالي كني ميپرا ها سخن نفوذ رسانه
ها را با تمدن از دست رفته آشنا  و با شور و حرارت بچه. گردد هاي هم دنبال تمدن دزدان مي خواب
ر شيدايي به سـ  ها خاصه اگر پسر باشند تا سنين يازده دوازده سالگي در اين وضعيت تمدن بچه. كند مي
سالگي بروز  65يابد و تا  اي بهبود مي شان بر تاثيرات جسمي و تبليغات رسانه برند و بعد آنفوالنزاي مي
اگر اين دوره . سالي هم بستگي دارد به نوع زندگي كه در پشت سر دارد و در اين سن بزرگ. نمايد نمي

بند سياه به كمر بستانده باشد اي طي كرده باشد و يا كمر  هاي طاليي و نقره را با موفقيت و با مدال
اما اگر اين دوره را با كاهلي و ريخت و پاش و . احتمال بازگشت آنفوالنزاي هشترخاني خيلي كم است

. ست هاي برنزي و يا با كمربندهاي بشور و بپوش طي كرده باشد بازگشت آنفوالنزا حتمي يا با مدال
تمام . اش از محاالت است و معالجه. نام دارد آنفوالنزاي دوم بسيار خطرناك است و آنفوالنزاي ب

سرايي  و مبتاليان در خواب هم غزل. كند هاي فكر و ذكر آدم و يا حواي مبتال را تسخير مي سلول
شان در  اينها از آنجايي كه مقدمات. نمايند كشند و بر همسر خود خواب را حرام مي كنند و آه مي مي

شان باالست در واقع  ها و حواها قدرت يادگيري ي آدم بچه ريزي شده و در كودكي هم كودكي پايه
ماند  اي مي زده ي وحشت در ذهن اينها هشترخان به گربه. گيرند آنفوالنزاي هشترخاني به توان دو مي

شان جمع باشد تا مبادا  و اينها بايد شش دانگ حواس. كه از همه طرف در معرض حمله و هجوم است
در اين وضعيت . تمدن هشترخاني را هم در روز روشن در كيسه كنند و ببرند هاي  مانده و براده باقي

ي  عالئم اين آنفوالنزا در اين مرحله. ي ميداني مي باشد است كه آنفوالنزاي هشترخاني قابل مطالعه
. سازد كه ربط چنداني با واقعيت بيرون از سر او ندارد حاد اين است كه مبتال واقعيتي در ذهن خود مي

. ي ديگر ندارد اي هم واقعيت مخصوص به خودش را دارد كه هيچ ربطي به واقعيت دسته هر دستهو 
يعني مبتال ديگر قادر نيست دور و برش را . ها، غياب واقعيت است ي واقعيت اما فصل مشترك همه

به . نگرد ال ميبيند و نه ستاره را در باالي سرش، با اين كه مدام به با اش مي نه گربه را زير پاي. ببيند
گردد انگار دارند با رستم هشترخاني  همين علت است كه چشمان مبتاليان بتدريج به باال متمايل مي

  . كنند مكالمه و مصاحبه مي
ي  هشترخانيان زبان خود را مادر همه. ست شيدايي يكي ديگر از عالئم آنفوالنزاي هشترخاني، زبان

سال بالغ  4000عمر آن به بيش از  كهكهن سال  درخت سروي  چنان كه بر تنه. دانند ها مي زبان
  ".هشترخاني، زبان خداوند جان و خرد است": اند اين جمله را كنده شود مي

نشين ابرقو كه پايتخت  كرده و به در و ديوار مناطق خارجي هشترخانيان منشوري تدوين
و يا . اند تا خاليق دچار سرگرداني نشده و تكليف خودشان را بدانند باشد چسبانده هشترخان مي
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استفاده از زبان مادري تنها براي اين موارد : 1. مورد استفاده قرار دهند 3هاي زباني در اقدام
و نبايد گذاشت وارد زبان . اند الواقع غير قابل ترجمه كه في ركيك هاي فحش: بالمانع است

. گزاري و مراسم خاكسپاري بهتر است به زبان مادري باشد خواني و عزا نوحه. 2. هشترخاني شوند
آالت به زبان مادري كه غير قابل ترجمه به زبان  هاي ماشين بر زبان آوردن نام برخي يدكي. 3

ست و  اختياري) در حين كار(فروشان و فيلسوفان  زبان سوسيس. 4 .ست مانعي ندارد  هشترخاني
زبان زنان بي برو برگرد بايد هشترخاني باشد كه اينان . 5.حتي احوط است كه مادري باشد

باشند و اين دو خاصيت براي زبان  هم مادرند و هم سخنگو مي. باشند ي واقعي زبان مي گسترنده
فروش هستيد و مجانا  به اين معنا كه اگر سوسيس. ري پرهيز كنيدگ از التقاتي. 6.ست البته حياتي

ها اسير دست  كنيد وسط جمله كلمات هشترخاني نپرانيد و يا در خلوتگاه به زبان مادري تكلم مي
  .ورزي نكنيد هوا و هوس نگشته و يك دفعه به زبان مادري محبت

كه الحق زبان عشق و محبت  ها بايد وجدانا زبان هشترخاني باشد زبان خلوتگاه: تبصره .1
  .است

گرفتن تان زياد است و در حال سبقت  ها وقتي سرعت بالمانع است اگر در اتوبان:  تبصره .2
  .كنيد به زبان مادري  ابراز  مطالبي

بالمانع است اگر در حين استفاده از روغن گرچك احساساتي شده چند صوت و : تبصره .3
  .صدا را به زبان مادري ابراز كنيد

اي پيش آمد اصال و ابدا از زبان هشترخاني  گردان اگر مكالمه در برخورد با بيابان: تبصره .4
  .استفاده نكنيد

چي نامه را  در نامه نوشتن به مادر در صورتي كه مطمئن هستيد كه پست: تبصره .5
  .باشد مانعي ندارد كه از زبان مادري استفاده كنيد خواند و مادرتان سخنگو نمي نمي

سر كار و يا  ها ر حال آب دادن به باغچه اگر كسي دور و برتان نيست و همسايهد: تبصره .6
 .هاي بهار آمد بهار آمد به زبان مادري مانعي ندارد در خوابند، زمزمه كردن ترانه

  انداز بندي و چشم جمع
   ؟چند نوع آنفوالنزاي هشترخاني داريم ●

گيرد كه  گوئيم كه شخص براي اولين بار مي ميآنفوالنزايي را . آنفوالنزاي آ.  B و  Aدو نوع،  ـ
گيرد  آنفوالنزايي را مي گوئيم كه شخص براي بار دوم مي. آنفوالنزاي ب. باشد تا حدي قابل مداوا مي

گيرد از طريق  يعني يك بار در كودكي مي. ي اقبال ناممكن است اش جنباندن حلقه كه تقريبا مداواي
سالي يعني وقتي كه خود به  زگار مبرز با سابقه و بار دوم در بزرگمحور و آمو سال غزل پدربزرگ بزرگ

  .پدر بزرگ و يا آموزگار و يا شاعر و شهردار ارتقاء مقام يافته است
   آنفوالنزا چيست؟اين هاي  نشانه ●

اش عزير و دردانه بوده است راديو توشيباي  كند چيزي را گم كرده كه براي شخص مبتال فكر مي
و . نويس ويس و رامين، و از اين قبيل ي دست نسخه. ي شاه شطرنج مهره. زنجيردارساعت . قديمي
هاي همسايه و آن  ي تمدن گردد اين است كه شخص مبتال به همه ي دوم كه از اولي منتج مي نشانه

مانده و  و چهار چنگولي به باقي. بندد طرف آب بدبين گرديده تهمت تمدن دزدي به ناف آنها مي
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 اهاي ناخوان هاي سوخته و كتيبه ها به ديدن ستون چسبد و آخر هفته تمدن هشترخاني مي هاي براده
  .پردازد پرستي مي خواني و خاقان المجلس در آن صحن به غزل رود و في مي

و با زن و بچه دعوا و مرافعه راه مي اندازد كه نگذاشتيد من عمرم را وقف احياي تمدن بومي 
  .برايم توتم نويني ايجاد كرديد تا از فكر و ذكر نياكان باستاني دور بيفتمو با تشكيل خانواده . كنم

ساالري و  شود و در خانه تشكچه مبتال در آخر پائيز تقريبا تا حد ممكن از خانه خارج نمي
كند و زندگي را بر اهل خانه تا آخر زمستان حرام  اش باب مي محوري را با دوستان گرايي و غزل پشتي

ي قنداقي از خود  كند و تمايلي به بازي با بچه و گربه را با مشت و لگد از خود دور مي .مي گرداند
  .دهد نشان نمي

  چيست؟ ي هشترخانيدرمان خانگي آنفوالنزا ●
توان كاري  در خانه حاكم است و نمي "وضعيت امتناع بهبود"اگر افراد خانواده خود مبتال باشند 

و بيشتر افراد خانواده هم به خاطر مماس  .را خفته كي كند بيدار خفته: كرد چنان كه شاعر گفته است
بهبودي در حالتي ممكن است كه دور و برها متوجه . گردند زيستن با همديگر كم و بيش مبتال مي

شود چنان كه  گفته مي. بيماري بيمار بشوند و ظاهرا و باطنن اين امر در خود هشترخان مشكل است
شود بنابراين آنها متوجه بيماري شده و در  ينان كمتر به اين آنفوالنزا دچار ميقبال اشاره شد، كوه نش

اند اما براي مداوا از دست آنها كاري ساخته نيست كه  ها انداخته اند و در دهان اش را زده همه جا حرف
هياست اش موجود و م اما ديده شده است و گزارشات. نشينان را اتاق نشينان داخل آدم نمي دانند كوه

اند و آن هم بدين شكل  اند و تن به مداوا داده اند و متوجه آنفوالنزاي خود شده كه هشترخانياني بوده
اند كه  اند متوجه شده بوده كه هشترخانياني كه در خارج از ممالك مصروحه مدتي طوالني زندگي كرده

يعني واقعا از كار و . دهد ميعام و خاص قرار  ي هايي  در كارشان هست كه آنها را مورد مسخره لنگي
يعني خارجيان آنها را به يك  .كنند شان تره هم خرد نمي هاي افتند و مردم ديگر براي حرف كاسبي مي

همان كاري كه . بلكه به يك كار گل مثال. اند البته نه به يك درخت واقعيت خيلي سفت و سخت بسته
  .اند را وقعيت درماني كرده يعني آنها. ها در حلب با سعدي شيرازي كردند فرنگي
   ؟چه كساني بيشتر و چه كساني كمتر در معرض آنفوالنزاي هشترخاني هستند ●

  :كساني كه بيشتر از همه در معرض خطرند عبارتند از
  .ساله 12تا  7كودكان . 1
  . سال 50ساالن باالي  بزرگ. 2 
خداها، شهردارها و شاعران در هر  كد. هاي علوم انساني آموزگاران با سابقه و مبرز در رشته.  3

  .سني كه باشند
  :كساني كه كمتر از همه در معرض خطرند عبارتند ازو 
چرا . باشند اصوال زنان كمتر در معرض آنفوالنزاي هشترخاني مي: زيرنويس و توجه.(زنان باردار. 1

  .)نمايند درماني مي كه آنها هر روزه خود را واقعيت
  .سي سالگي تا 20جوانان در سنين . 2
  .ويراستاران. رانندگان اتوبوس. كارگران معدن. كارگران فصلي. 3
  . تر بدانيم بيش●
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اين   دهد رخ مي تحوالت بزرگ جهاني و مليدرپي  ي هشترخانيي آنفوالنزا گسترده  گيري همه
 تا شداند، ب آنفوالنزا مبتال شده قبال بهافرادي كه . دهد سال رخ مي 25تا  20گيري حدود هر  همه
  . شوند مي تري بيمار بيش

سال باشد و دو آموزگار مبرز با  65اي سه بزرگسال باالي  خانه ست بعد از ظهري در قهوه كافي 
  .گردند ي افراد حاضر به آنفوالنزاي هشترخاني مبتال مي محور، همه سابقه و يك كدخداي پير غزل

يك ماه قادرند اين ويروس افراد آلوده به آنفوالنزاي هشترخاني از نوع ب در طول 
ي  آموزگاران مبرز و با سابقه حتي قادرند در طول يك هفته. سياسي را به ديگران منتقل كنند _  عقيدتي

ها باشد  و اگر پدر بزرگي هم دور و بر بچه. ها منتقل كنند درسي پنج و نيم روزه، ويروس را به بچه
  .گردد ميشود و بر شدت آن افزوده  تر مي طول ابتال كوتاه
تر از آن  و مهم. داشتن خود از بني بشر هشترخاني در طول آخر هفته از واجبات است دور نگه

  ي قنداقي و يا بچه شان بازي با بچه تراشيدن سرگرمي مناسب براي ايام آخر هفته است كه بهترين
به اسكندر و چنگيز و  كند و باشد و هشترخاني را كمي از تاريخ دردبار دور مي گربه كه بسيار شيرين مي

  .دهد عمر استراحت مي
نشيني به پيشگيري  گويي و تشكچه سرايي و بيت نوردي و يوگاي كونداليني و اجتناب از غزل كوه

از اين آنفوالنزا كمك مي كند و بيشتر از همه دوري كردن از تجمعات هشترخاني خاصه بعد از ظهرها 
كند بخصوص در ابرقو كه از دريا  ده آدم را سودايي ميكه هيجان شامگاهي صفراي سياه را تقويت كر

  .باشد دور نمي
يا داروهاي گياهي به درمان و يا پيشگيري از  و بيوتيك آنتيمصرف ويتامين و مواد معدني و 

تر از همه  مهم. درماني روي آورده شود كنند و بهتر است به واقعيت آنفوالنزاي هشترخاني كمك نمي
توان به پزشك مراجعه كرد چرا كه اين بيماري براي  آنفوالنزاي هشترخاني نمياين كه براي درمان 

  .پزشكان حتي اگر حاذق باشند كامال ناشناخته است
  
 
 
  
  
  
  
الدين سهروردي،  نويسنده با آگاهي از عجايب، جمع مكسر عجيب، به خاطر حفظ نوشتار شهاب - 1

  .جنگ زمان. ر گذشته استجمع را باز جمع بسته است، كه اشتباهي معمول در شعر و نث
  . منتشر شده است 1388، زمستان 4ي  در شماره "هاي جناب اشكبوس عجايب"قسمت نخست داستان   - 2
ي زبان  اي شهري از طريق دهات جهت اشاعه ي منطقه اقدام زباني يعني محاصره: زيرنويس  -٣

  .ن استي ما زبا ما با حكومت كاري نداريم؛ مسئله: شعار با اين. هشترخاني
  



   

دمهريش لوفرني  

  مامان يها ممه اسم
  
  
 يتونينم گهيد يروزها از كه يروز: هيمعمول يليخ روز كي امروز. هيآفتاب نه ه،يطوفان نه ه،يبارون نه

: رمآيم ادي به رو يچ همه و شميم داريب من اما. ياريب ادشي به يبخوا بعدن كه يكن زشيمتما
 خيتار طول در يزمان كي كه رو يمصرفيب يهانام يهمه و اميزندگ تياهميب اتيجزئ نيتركوچك
 كه نيا فقط برم، و دور يايدن از كامل يآگاه با شميم داريب كه نهيا منظورم. دونستميم اميزندگ
يم كه ييزهايچ همه به رو ميآگاه و منو كه است ياحلقه كه ياسم=  ارميينم ادي به رو خودم اسم
 ذهنم تو كس همه و زيچ همه كه هيطور نيا. كنهيم وصل شناسنيم رو من كه ييكسا همه و دونم
 صيتشخ رو تميوضع كه يوقت درست و. بشم متوجه رو نكته نيا تا كشهيم طول يمدت. زهيريم فرو
 تو ناغافل مو نهيس يكي كه انگار. كنميم حس شدم پا خواب از باهاش كه رو ياجهيسرگ دميم

 كنم،يم تعجب. دهيم دست هم به يخوردگ هم به حال احساس و لرزميم عهدف كي گرفته مشتش
 فكر و يداريب و خواب نيب جهيسرگ تيوضع نيا تو كشميم دراز پس. ستين برم و دور يكس چون

 شن يهادونه ونيم كه شن دونه هي رو ديشا اي نوشتن، پوست ياتكه رو رو من اسم ديشا. كنميم
 منجمد خي قطعه كي قلب تو هم ديشا اي. جهيسرگ مثل=  چرخهيم باد با نتهاايب ريكو كي تو گهيد

 بار كي تو االن من. شهيم آب منه يجلو كه امروز مخصوص يدنينوش تو داره االن كه نوشتنش شده
 با و زميريم عرق هوا يسرد وجود با و زنميم هم رو اميدنينوش يواروانهيد طرز به دارم و نشستم
 در كه رو ياون ريتصو كنميم يسع دميشا. ارميب ادي به رو اسمم كنميم يسع دارم امجهيسرگ وجود
  . ارميب ادي به چلوند رو امممه خواب
 كه ياشهيش ين نيا با زنميم هم رو اميدنينوش قدر چه كنهينم هم يفرق. ارميينم ادي به يول

 تمير با هماهنگ وانيل تو ين حركت كيكل كيكل يصدا. هيخال توش كه مونهيم يناف بند هيشب
يم سرم تو و كنهيم ادتريز رو ام يخوردگ هم به دل كيكل كيكل يصدا نيا. زنهيم من يهاقهيشق
  . چرخهيم وانيل يكرده كف دهن تو خي يقطعه كه طور نيهم چهيپ

 هر رو، زيچ همه من - كنميم حروم خودمو دارم من ه؟يچ زدن هم نيا يدهيفا پس دونمينم
 يكي انگار امنهيس هم هنوز. چيه هم آخرش و وقته يليخ=  زدم هم يبكن رو فكرش يبتون كه يزيچ
 و االن رو زدن هم نيا كن بس: زنميم داد خودم سر. كشهيم ريت باشدش گرفته هوايب دفعه كي

 كه گرفته دستش قاپ تو يكي حاال. شو پستونت و نهيس اليخيب. شو اسمت اليخيب و شهيهم يبرا
  .اليخيب شو، اليخيب. گرفته
 همش تونستميم و ديرسيم ذهنم به دستم فقط اگه كنميم فكر جهيسرگ نيا با و. شمينم يول
 يآگاه نيا جه،يسرگ نيا ريز ديبا من. بجورم رو ذهنم تو ديبا من. آمديم در توش از يزيچ كي بزنم
 ذهنم؟ نيرزميز. كنم دايپ رو شده دفن يآگاه نيا تونميم يراست يراست كجا اما. بجورم رو زادهحروم
 رو يچ چيه كه قدر آن آشغال، پر و يخال و عيوس ينيزم شده؟ دفن گهيد نيزم كي  ريز خودش كه
  رو؟ خودت اسم مثل آشنا يزيچ حتا ،يكن دايپ توش يتونينم
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 اميخوردگ هم به حال يشانيپر با و توانم تمام با من و=  كنهيم دايپ ادامه داستان كه هيطور نيا
  .زنميم هم رو

 كه رو گمشده گره پر بدبخت يتكه نيا يتو. كنم دايپ رو اسمم تا بگردم رو نافم يتو ديبا ديشا
 نيا كه ستين خوديب. يمجاز يزادهحروم نيا: نداشته نگه نه. داشته نگه هم كنار رو من بدن ياعضا
ين نيا تو آب يوستهيپ هم به يهاقطره وسط شن يهاونهد مثل شميم غرق دارم و امتكه تكه همه

 ازش ذره كي يچند هر من و شده پر روز يدنينوش و خي يهاتكه با كه يوانيل وانه،يل نيا تو كه يا
 يليخ نافم بند اما. شدوخته دهن اون به شم، وصل نافم به باره دو بتونم ديشا. مكميم ين سر از رو

 يزيچ - بوده ارزش يب و فيكث زيچ هي كه يانگار آشغال تو انداختش و دهيبر رنف كي. افتاده كه وقته
ينم شما ديشا آخه. اسمم بدون -  تونم ينم من اما. ببرم در سالم جون تونميم من اون بدون كه
 سرش كه ييبالها به تشيهو و تش،يهو به اسمش و. وصله اسمش به رو آدم ناف بند كه نيدون

  !اومده
 دنيبر شونهيس كه نيا بعد مامان. ارهيب ادي به رو اسمم تونهيم كه هيكس تنها اون و مرده مامان

 تونستينم بدنش نهيس بدون كه يانگار. دنيبر ازش شيپ سال يليخ رو من كه يانهيس – مرد
يم من يول بمونه، زنده تونهيم هم نهيس بدون گفتنيم دكترها. داره نگه خودش تو رو روحش
 نيا آرزوم يهمه من و بود شده پنهان پوستش ريز كه زياسرارآم چيمارپ اون بدون مامان كه دونستم

 ريش و دنديجهيم فنر مثل مامان يهاممه. ببره در سالم جون تونستينم بشم وصل بهش كه بود
 زود من يهانهيس. داشتم بچه خودم از و بودم شده يبزرگ زن من كه يزمان حتا -كرديم پرش ازشون

 خواستمينم. خواستمينم من يول بشه شهيدا تونستيم مامان. موند گرسنه دخترم و شدن شكخ
 اگه كه مطمئنم. بشه وصل بودم وصل بهش من يزمان كه زياسرارآم يانحنا اون به مبچه دهن كه

 و بدبخت ياتكه – دنديديم ناف هيشب يزيچ كي ريز اون داشتنيم بر رو ممه يرو پوست دكترها
يم جهيسرگ مثل يزيچ كي نه،. داشتيم نگه هم كنار رو مادرم بدن ياعضا كه كوچك و گره پر
  .بره ادشي از تشيهو شهيم باعث و كنهيم جدا نافش بند از رو آدم كه دنيد

 ارتباط در انيطور نيا باباها يهمه. مصرفهيب يليخ بابا يول بپرسم بابا از رو اسمم تونستميم
 ستين يزيچ ناف. مصرفنيب يول دارن ناف خودشون كه نيا با. اسم با ارتباط در طور نيهم و ناف با
  .رنديبگ مشتشون تو بتونن كه

 رفتم روز كي. دارم من كه هيزيچ جهيسرگ. جهيگ سر نه داره، مريآلزا ست، بابا منظورم اون،
 نيا زدن هم مثل دهيافيب. ست دهيفايب دونستميم قبل از چه اگر. بپرسم ازش رو اسمم تا دنشيد

 يجهيسرگ نيا دنيجور بارها و بارها مثل دهيفايب. منه  يجلو كه ياخورده هم بار هزار يدنينوش
 يول -  رضا حضرت عبد=  عبدالرضا: يمذهب اسم كي آد،يم ادشي رو خودش اسم فقط بابا. يمجاز
 هيسا. هيسا هيشب شد يزيچ بعد يلو. پدرجون اي بابا هيشب ياسم هي. داشت هم گهيد اسم هي قبلن انگار
  .شهيم ديناپد دفعه كي و آديم: ست هيسا به هيسا يگاه كه همزاد مثل يزيچ ديشا نه،

 كه نيا يبرا دارن، نگه جا اون رو من ديبا هااون بابا يجا به كه گفتم مارستانيب نيمسئول به من
اون يهمه. شونهمه. دنديخند من هب هااون يول. نه من يول آمديم ادشي خودش اسم دستكم بابا
 يجراح يچاقو كه ييهااون يهمه. بودن زده سبز ماسك و بودن دهيپوش ديسف يهالباس كه ييها
 -  بود شده مرتب الفبا حروف اساس بر و ثبت اسمشاون كه ييهااون يهمه.  داشتن دست به

 دن،يخند هم به بودن داده دست از رو شونحافظه كه ياطبقه همه. -  اسماشون اسماشون اسماشون
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 يهاتخت يباال بودن، كرده سنجاق هاشوننهيس رو رو اسماشون هااون. هايمريآلزا يهمه
 هاشوندهن به. معناشونيب و يخال يهاخنده به و پوشتشون، به اهشون،يس يلچرهايو به دشون،يسف
 يانگشتا به اونا. دنيخندينم ديخندينم ديخنديم – دنيخنديم من به كه بس از بود كرده كف كه
  .دنيخنديم بابا يگوشت يدستا و دهيكش

 نفر كي. بودن وصل اسماشون به كه چون ارنيب ادي به رو اسمشون نداشتن اجياحت اصلن هااون
 به ميخوردگ هم به دل به رو من كه طور نيهم داشت،يم نگه وصل رو هااون يمجاز شكل كي به

 كه يوانيل نيا سر به رو مويل قاچ نيا كه باشه يهمون شخص نيا ديشا. دارهيم نگه وصل يواقع طور
 هايمريآلزا يپژمرده يهاذهن به رو ياسم كي مرتب طور به شخص نيا. كرده وصل منه يجلو

يم شدت مجهيسرگ من و - ها ها ها ها - خندنيم من شير به هااون يوصل هر با و. كنهيم وصل
 كننيم گرد يماهوت توپ مثل رو انگشتهاش. خندنيم مويل اي گردو مثل يگرد زيچ هر به اونا. رهيگ
  .خندنيم و

 كه طور همان و سزنده هنوز اون. خودمه يبابا كرده كف دهنخندان يسبكسرها نيا از يكي
 سابقش ليفام اسم حتا آره،يم ادي به هم رو لشيفام اسم آره،يم ادي به رو كوچكش اسم گفتم بهتون

. اندازهيم آخوندها ادي رو آدم كه يليفام اسم - يآخوند: آرهيم ادي به كرده عوض شيپ هامدت كه ور
 لميفام اسم خاطر به رو من هابچه كه كردميم هيگر گشتميم بر مدرسه از كه روز هر آديم ادمي من

 يه و آمدينم ششونخو آخوندها از مدرسه يهابچه يوقت انقالبه از قبل تيحكا نيا. كننيم مسخره
 رو مونيخانوادگ اسم بابا نيهم يبرا. مامان مامان مامان: كردميم هيگر من و. ها ها ها: دنيخنديم

 هم خاطر نيهم به. دمهريش شد هم مامان و من ليفام اسم پس. دمهريش گذاشت و كرد عوض
 انقالب از قبل يدوره هنوز نيا. نداد تياهم اون يول. كردن طرد رو اون بودن آخوند كه بابا يخانواده

 هاسال هم بعد و. عراق رهيم و كنهيم ترك رو مادرش و اون بوده سالش سه اون يوقت بابا پدر. بود
 و خونده حقوق و خونهيم يدكتر كه بوده گفته دروغ بهش بابا فهمهيم چون كنهيم عاقش بعد
 رو اون كه نهيا و دونستهيم زيجا دهاآخون يبرا فقط پدرش كه هم رو شدن يقاض. بوده شده يقاض
 نيا از يليخ و داديم تياهم مادرش اما. دادينم ياديز تياهم هم موضوع نيا به بابا اما. كنهيم عاق

 با رو بابا شوهرش بود نگذاشته كه بوده اون ريتقص اصل در نيا كرديم فكر و بود دلشكسته موضوع
 تو خونشون يجلو كاروان. شاه رضا زمان. آرهيم خاطر به رو روز اون هنوز بابا. ببره عراق به خودش

 رو اون و پرهيم مادرش اما. شترها از يكي رو بگذاره كه كنهيم بغل رو اون پدرش. بود منتظر رازيش
نهيس نيب و خوابونهيم شنهيس رو رو بابا سر مادرش. دارهيم نگه سفت بغلش تو و قاپهيم هوا تو

  شاه رضا يهاژاندارم كه نيا قبل ديبا بوده رازيش سرشناس يآخوندها از كه پدرش. دهيم فشار هاش
 قلب يصدا تونستهيم مادرش ينهيس رو سر بابا. رهيم و شهيم بابا اليخيب كه نهيا. رفتهيم برسن
  .كنه حس رو شكرده عرق يهانهيس يگرد و بشنوه زدهيم تند تند كه رو اون

 رو شيمعن كس چيه كه يليفام اسم داد، رييتغ دمهريش به رو مونينوادگخا اسم بابا كه گفتم
 شهيم مهرم د،يخورش شهيم ديش. مامان و من به - گفت ما به كه دونستيم بابا فقط. دونستينم

 كردميم فكر بودم يراض مونيليفام نام رييتغ از كه نيا با. آفتاب شعاع شهيم دمهريش يول. ديخورش
 اصل در ما يخانوادگ اسم آخه. داشتيم نگه -رو ياحمد يعني - رو مون يقبل ليفام سوندپ بابا كاش
 لقب نيا گفتنيم. شهيم شيستا و حمد كه يكس شهيم احمد كه دونستميم. بود يآخوند احمد

 ياحمد داشتن دوست واسه من ليدل نيا يول. شده حمد خدا يلهيوس به چون بوده محمد حضرت
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 مامان مادر يعني بزرگم مادر يوقت خصوص به آمد،يم خوشم داشت ياحمد كه يآهنگ از من. نبود
 يآقا: كرديم صدا اسم نيا به رو بابا شهيهم هم عمرش آخر تا اون. زديم صدا اسم نيا به رو بابا

 ديبا. كرديم وصل لميفام اسم به منو كيكوچ اسم كه بود يناف بند مثل من يبرا ياحمد. ياحمد
 تو. شهيم انداخته دور كه نيا با ست،ين يمصرف يب زيچ اصلن ناف بند ناف، عكس بر كه بگم بهتون
 نيا. فرزنده و مادر يايدن منظورم. ست ايدن اون و ايدن نيا نيب لنگيش مثل ناف بند كه خوندم يكتاب
 كارش چه كه نيسپريم. دارند نگه رو هاآدم ناف بند قراره  بعد به نيا از خوندم ييجا هي هم هايآخر
  . دكترها دست دنيم كننيم شقلنبه و گرد كه مبادا روز يبرا كننيم زشيفر آهان. كنن

 سرمن به يگل چه دمهريش نيا اصلن. شهيم مصرفيب دمهريش ياحمد بدون كه نهيهم يبرا
 يزمانه انهزم. بشه وصل خانوادش به دوباره خواستيم بابا انقالب بعد كرده؟ بابا واسه كار يچ زده؟
 هم ديخورش شعاع حتا. برگرده يآخوند يخانواده آغوش به خواستيم اون و بود شده خدا يمردها

  !نكنه حمدش خدا يوقت بشه كيتار تونهيم
. آدينم ادشي من اسم كه هم بابا. بابا نام نه. خودمم اسم دنبال من. ست هيحاش هانيا يهمه اما

 هر كه متعجبم. كنهيم ديتشد رو مصرفميب يخوردگ هم به دل و يمجاز يجهيسرگ شيفراموشكار
 يهاممه اسم اي من اسم به نوبت يوقت يول دهيم جواب كامل ياريهش با كنميم ازش كه يسوال

 بهتون. خاموش: مامان يليفام مثل درست. مونهيم خاموش و كنهيم عود مرشيآلزا رسهيم مامان
يم كنارش از كه يوقت گرفت مشتش تو رو من يهاممه از يكي ناغافل دفعه كي بابا كه نگفتم
 رو من كه ييهاممه – گرفتيم رو مامان يهاممه حتمن كه طور همون. اتاقم تو برم كه گذشتم
 يوجود با. زد خشكم جام سر وحشت از و سرم پشت سرد واريد به چسبوندم رو پشتم. بود گرفته ازش
 اون مثل كنم،يم احساس هامنهيس رو رو دستهاش ينيسنگ وزهن من. زميريم عرق سرده هوا كه

يم مامان از بابا كه دميشن شب همون. بودم دهيكش دراز تختم رو يخوردگ هم به دل حالت با كه شب
 مجهيگ سر و بزنه خشكم جام تو باز كه شد باعث اون سوال نيا. نه اي شدم بالغ هنوز من ايآ ديپرس
 اون چرا كه بپرسم ازش خواميم من و مارستانيب تو من يرو به رو ست اباب نيا حاال و. بشه بدتر
 يزيت و يشاداب يهمه اون دفعه كي كه پرسميم ازش رو اسمم عوض در يول كرد كارو نيا شب

 به بدنش بابا بعد. شده خشك و بنده من وانيل سر به كه مويل قاچ نيا مثل دهيم دست از رو ذهنش
. موننيم رهيخ سقف به و شنيم لوچ هاشچشم عقب، افتهيم ردنشگ شه،يم خم سمت كي

 كي من كه يانگار آرهيم باال كف هم آخر و. گذارهيم شينما به رو نافش رفته باال حاال كه بلوزش
  ... مامان با رو من يگاه بابا نكنه. زدم هم به يجور بد توش رو تياهم با يليخ زيچ

  .همرد كه مامانم و بابا از نميا
 كدوم اسمم دونمينم هم خودم. گردميم رو تلفن يهادفترچه تو اسمم كردن دايپ يبرا پس

 درم ياحساس هااسم نيا از كدوم چيه و -و احمد، س،يدن نا،يم فاطمه، فر،يجن: ست هانيا از يكي
 يوقت كه اچر اندازهيم نافم ادي رو من ييجورها كي كه نترنتيا سراغ رميم كه نهيا. كننينم جاديا
يم دايپ رو خودت دفعه كي يدار يمجاز يجهيسرگ هي و يشيم داريب خواب از يمعمول يليخ روز هي
 خودش تو كه نترنتيا سوراخ از يجوريم مصرفيب اطالعات يدار و ينشست نترنتيا يپا كه يكن

يم. كنه پر رو تيخوردگ هم به دل يمعمول يروزها تمام تونهيم دنيجور نيا و. داره تونل تا هزار
  . يجوريم و - يجوريم - يجور
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اون. هستن كه هامنامه و مدارك بالخره كنه كمك تونهينم هم نترنتيا اگه كه افتميم فكر به
 خواب از يمجاز جهيسرگ نيا با صبح كه يوقت اما. كنن مال بر رو مزادهحروم يلعنت اسم توننيم ها
 كه دونميم جا نيا از رو نيا. بگن هم به رو اسمم توننينم هم ممدارك حتا كه دونميم شميم داريب

 منه با حق و. كاره در يانقشه كه نهيا ينشونه كه آشغاله پر و بلند و واقعهيب و يعاد قدر آن امروز
 كه ياون به: شنيم شروع يطور نيا هامنامه. زده بشيغ  مداركم يهمه يرو از كميكوچ اسم چون

 يآخوند خانم اي -  ديهست شهروند كي حاال شما دمهريش خانم اي - شهيم مربوط شبه موضوع نيا
 نام با دمهريش خانم اي - ديكرد رد تيموفق با رو امتحان شما كه ميبرسون اطالعتون به كه ميخوشحال
  رو شما يكار تيموفق ديخورش شعاع اي -  شده بيتصو شما مسكن وام يآخوند سابق يخانوادگ

 دختر مامان، يهاممه يزادهحروم دختر عبدالرضا، دختر شما به ديبا متاسفانه اي - ميگيم كيتبر
 واريد به چسبونميم رو پشتم خونميم كه رو هانيا – كه ميبگ رضا حضرت عبد يحقوق و يقيحق

  .شده يچ اسمم كه زنهيم خشكم تعجب از و سرم پشت
 كه كنم دايپ رو اسمم خواميم فقط من. دميمن يتياهم نوشتن كه ييزهايچ نيا از كدوم چيه به

 ناف جاش به و افتهيم و شهيم خشك تولد از بعد كه ناف بند مثل درست. افتاده مداركم و هانامه از
 جمع آشغال يكل الش معمولن كه نيا جز نداره يخاص عالمت چيه كه كيكوچ گره هي - مونهيم
  .شهيم

 عالمه هي توش كه افتهيم نافم به چشمم دفعه كي نميشيم جام تو و شميم داريب كه خواب از
 يجهيسرگ نيا هم من و هيعاد يليخ روز هي چون امروز اما. نبوده ميحال من و شده جمع آشغال
 و شميم مسبابه انگشت ناخن با نافم دنيجور مشغول شميم داريب خواب از كه نيهم دارم رو يمجاز

 يتو يهااشغال جون به افتميم و دندون خالل كي هم بعد و رمآيم سر سنجاق كي رميم بعدشم
 نيا مثل كنم،يم ول رو نافم كه نهيا و گردميم مگمشده اسم دنبال كه آديم ادمي آخر كه نيا تا نافم

يم نافم بند ادي رو من اون چون دارمينم بر نه. دارميم بر سرش از دست يدنينوش وانيل تو كه ياين
 مو،يل عطر مو،يل يبو گفتيم بود يك. اندازهيم مممه يمويل ادي رو من هم دهيبر يمويل نيا. اندازه
  رازه؟يش مال فقط و فقط

 كنه،ينم حالم به يكمك نترنتيا تو گوگول گره گره يهاهيال از آشغال دنيجور كه حاال ديشا
 چند يصدا حتا. دفترم تو تلفناشون شماره و هست خاطرم هنوز هاشوناسم. كنن كمكم بتونن دوستام

 زنميم زنگ بهشون. ستين يسخت كار. كردم ضبط رميگ غاميپ نيماش چيمارپ گوش تو رو شونييتا
 يوقت چون شهينم يطور نيا يول. زننيم صدا رو اسمم شنونيم رو من يصدا يوقت و الو گنيم

 يول. منم آره. بگن خواستميمن كه ياجمله درست! ييتو نيا ا: گنيم الو گميم و زنميم زنگ كه
 يآخوند - انقالب از بعد ديخورش شعاع - دمهريش تو بگن كه نهيا مثل گفتنشون تو نيا م؟يك من آخه

 تو شيپ يهفته گفت مقدمهيب دفعه كي هم شونيكي. انقالب از قبل رضا حضرت عبد دخت
  .هاشبزرگ بزرگ اون از. گشتهيم رازيش يمويل دنبال هايرانيا فروشگاه
 من يمعمول يدوستا و هيمعمول روز كي امروز كه افتهيم نيا واسه هااتفاق نيا يهمه كنم فكر

 تلفن يگوش چيمارپ به گوشش و نداره ينام كه كردن افتيدر يمعمول دوست كي از يمعمول تلفن هي
. شهيم مومت باشم دهيشن هم بار كي يبرا كم دست رو نامم من كه نيا بدون مكالمه هم بعد. وصله

گذشته به من وصل جز ندارن يادهيفا چيه كه من يناف دهن يزادهحروم يهادوست نيا از هم نيا
  .م
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 كه رهيغ و برق ياداره اي و ياعتبار يهاكارت يهاشعبه تو اي كننديم كار بانك تو كه يافراد
 از هااون. كننديم عمل هامدوست مثل درست ببرند رو من اسم كه ديام نيا به زنميم زنگ بهشون

 از خب - رو گهيد يهاشماره اي رو مييدانشجو يشماره اي پرسن، يم رو اميبانك كارت يشماره من
 از ،يلعنت كرده، كف من دهن. گرفتن رو هااسم يجا هاشماره شدن يمعمول و يعاد روزها كه يزمان
 زبون به رواسمم بتونم من كه بپرسن يزيچ كي ازم كه دوارميام چنانهم يول گفتم شماره كه بس

 يبرا رو خودت يوقت كنهيم كف شاش كه يجور كرده كف دهنم و ستين يخبر هنوز يول. ارميب
 پر و كنهيم كف. كنهيم كف آره. يشيم خالص و توالت يريم بعد و يداشت نگه يطوالن مدت كي
 كي. دميد رو بابا يكرده كف شاش من. نداره هم مرد و زن مال. روشن يهاحباب. شهيم حباب از
  .بستنيم درشكه به هاميقد كه ابونيخ كنار يهااسب مال مثل! نگو كه داديم ييبو

 يك من بفهمن كه نيا واسه هااون. كنن كمكم دارن دوست تلفن خط طرف اون يهاآدم يبعض
 و. بوده يچ كردم اميباراعت كارت با كه يديخر نيآخر كه پرسنيم ازم كنن دييتا را تميهو و هستم
 يكس اسم نه يول بوده يچ دميخر كه يآشغال نيآخر كه آرميم خاطر به يروشن به كه من به لعنت
  .نه اسمم يول آديم ادمي هامگه و ان و شاش يهمه يچ همه من. دهيخر رو جنس كه

 دختر اون بود يك و بود؟ مامان يهاممه يگرسنه شهيهم كه يابچه دختر بود؟ يك اون واقعن
 بعدش دختر و كرد يدستمال رو اشممه بابا گذشتيم كنارش از كه روز كي كه بابا يحقوق و يقيحق
 يهمه – شناسهينم رو شكننده يول آديم ادشي كارهاش يهمه كه يزن هيك و افتاد؟ جهيسرگ به

 بدونم رو فرد نيا اسم خواميم من آره ستن؟ين بردن نام قابل كه هستن يمعمول قدر آن كه كارهاش
 كه ياسم همون. گردميم خودم كيكوچ اسم دنبال من آره. بشناسم رو افعال نيا فاعل خواميم –

 دنبال من آره. نيحس اي حسن اي فرزانه اي شهاب مثل زننيم صدا اون با رو پسرها اي دخترها اغلب
  .كردم گمش ترس از كه گردميم مينوجوون يدوره كيكوچ اسم

 اسم تلفنه خط طرف اون االن كه يزن. كرده كالفه رو من موضوع نيا و كنمينم داشيپ يول
 به من به توننينم اعمالم يدهيچيپ هم به يتارها و من يزندگ داستان اسمم بدون و برهينم منو

 نشسته نيزم كره طرف اون االن ديشا كه خطه ور اون كه يزن. بشن وصل اعمال اون فاعل عنوان
 صبر لحظه كي": گهيم – كردن توطئه من هيعل البد كه است ييهااون يهمه از يكي و - باشه
 اسم پرسهيم سكوت يمدت از بعد و ".ارميب وترميكامپ رو رو تونپرونده من نيبذار. دمهريش خانم ديكن
 پدر اسم كه ستين رسم رانيا مثل جا نيا. پرسهينم رو بابا اسم من از اون بوده؟ يچ سابقتون يليفام
 باالخره و! باشه "خاموش" من مال مثل مادرت يليفام كه مخصوصن رو مادر يليفام اي بپرسن رو
 اسم من دونهينم طفلك ه؟يچ ازدواج از قبل مادرت كيكوچ اسم كه نهيا كنهيم كه يسوال نيآخر
  .مادرم كيكوچ اسم به برسه چه كردم فراموش خودمم كيكوچ

. كنميم نگاه منوشابه به و كنميم رها رو زدن هم من دفعه كي د،آيم شيپ سوال نيا كه نيهم
 كي و. آرهيم دهن به رهيميم داره كه نفر كي كه يكف مثل. شده ليتبد كف به حاال نوشابه يهمه
 به رو هامچشم كه نيا از قبل دميد شبيد كه رو يخواب بلكه -رو اسمم نه. آرميم خاطر به من دفعه

  – هستم يآن سقوط كي منتظر و ستادميا شيمجاز پرتگاه لب كه يروز - كنم باز يمعمول روز نيا
 دو خوابم تو اولش چون. دمينپرس يول بپرسم رو اسمم ازش خواستم و دميد رو مامان خواب تو

 يپا بابا. ميزديم بال بال مويل درخت كي بر و دور كه ميبود فرشته تا دو ما. ميبود هوا يرو ييتا
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 نيبنداز نيبكن برهيم دل عطرش كه هاشدرشت و سفت اون از. زديم داد و بود دهستايا درخت
  .نيزم رو ميافتاد مامان و من گفت كه رو نيهم. نييپا

 خرت و آشغال از پر كه هياثاث از يخال اتاق كي تو زانو چهار نيزم يرو مامانه، منظورم اون، حاال
 تنش بلوز مامان. دنيسف وارهاشيد و بزرگه اتاق. داره تن به ياهيس دامن مامان. نشسته پرته و
 و امدوساله. كنميم باز رو هامچشم. دميخواب اتاق گريد طرف من. نداره هم كرست يحت. ستين

 هاشوننوك. كننيم جذب خودشون به رو نگاهم مامان يهاممه. كاملن و اومدن در همه هامدندون
. بودم گرسنه ميزندگ تو كه ييروزها يهمه از ترگرسنه – امگرسنه من و رنيش از پر و زدن رونيب

انيپا اقياشت كي. بمكم هاشنهيس نوك از رو ريش و بندازم مامان يهاممه رو رو خودم كه امآماده
 قراره مامان و دهيكش برام بابا كه ييهانقشه از كه يمعصوم اقياشت - گرفته رو پام تا سر ريناپذ

  .نداره خبر كنه اجراشون
نهيس سر نميبيم كه ست جا نيا. رسميم مامان كينزد و كنميم يط رو اتاق طول يتات يتات

 رو ترشيب هم نيا از. دارم رو بهشون شدن وصل اقياشت كه ييهانهيس سر - اهنديس مامان يها
 به و هكنيم اشاره هاشنهيس به مامان. ذغال مثل اهيس ماده كي با دنيكش ويد تا دو مامان يهانهيس

  .خرخره لولو: گهيم و كنهيم صحبت فهممينم كه يزبون
 ويد تا دو مامان معصوم يهاممه كه نكنم باور و نترسم ناآشنا زبون نيا از كنميم يسع من
 وهايد اون كه انگار كنهيم يجور كي رو صورتش و دارهيم نگه دستاش تو هاشوممه مامان. هستن
 رنشونيش ريش و بندازم هاممه رو رو خودم و برم خواميم. شهينم اورمب من اما. بخورن رو من قراره
  .بمكم رو

 از و دهيم نشون رو وهايد و گرفته دستاش تو رو هاشنهيس چنان هم اون. زنهينم عقبم مامان
 روشون ويد تا دو كه ييهاممه از قدم چند همش من. خرخرخرخرخره: آرهيم در رو صدا اون حلقش
 به رو مامانن يهانهيس سر همون كه اهشونيس يهادهن و زهيت وهايد شاخ. دارم فاصله زدن چنبره
 از رو هاشممه و رو مامان و بجنگم وهايد با كه امآماده من. ترسمينم حال نيا با. رفتن نشونه من
  . شنيم تربزرگ و بزرگ لحظه هر وهايد كه نيا با بدم نجات اونا شر

 نيا و - مرده اون كه نميبيم شميم چهره به چهره مامان با و شميم كه تركينزد قدم كي
 كنده تنش از بنيتقر هاشممه. خره خر خر خر خر:آرنيم در رو يحلق ته يصدا نيا كه هاشننهيس

  .افتهيم تولد بعد روز چند كه ناف بند مثل نيزم رو افتنيم زنميم دست تا نيهم واسه شدن،
 سمتشون به و رهيگيم رو من مامان. اندازميم هانهيس يرو نيزم يور رو خودم همه نيا با
 سر دنبال هوا يتو هنوز دهنم يول رميگيم كميكوچ يهادست با رو وهايد شاخ من. كنهيم تيهدا
 رهيگيم رو شممه گهيد دست با و دهيم فشار جلو به رو من سر دست كي با مامان. گردهيم هانهيس
يم من دهن به پستون جور اون درست اون. گذارهيم من دهن تو وهيد دهن نهمو كه رو سرش و

 بلد گرفتن پستون هنوز و بود نوزاد كه يزمان - گذاشتم دخترم دهن به پستون روز كي من كه ذاره
  . نبود

. زنميم هم رو ميدنينوش دارم هنوز كه نيا و نميبيم رو دهيپالس يمويل كه ست لحظه نيا در
 با كه شنوميم رو خودم دارخراش يصدا و شهيم پر فلفل مثل تند و تلخ يماده كي از دهنم بعد

 ريش. خره خر خر خر خر: آورديم در شمرده زبون اون با مامان كه آرهيم در رو ييصدا همون
 تو وهايد با تنها - گذارهيم نيزم رو رو من مامان. آرم يم لب به كف و كنميم قرقره رو زهرآلوده
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. باشم وصل مامان يهاممه به خوامينم گهيد. ترسميم من. آشغال از پر و هياثاث از يخال اتاق اون
 مرد گهيم خنده حالت تو. آديم اتاق رونيب از شخنده يصدا. خندهيم و خندهيم و خندهيم مامان

  .نچلون محكم قدر آن نكن، نكن، ست؟ كارها نيا وقت چه حاال. بكش خجالت
 اون - مرده مادرم كه آرميم ادي به و هيمعمول روز كي امروز. شميم داريب خودم اتاق تو بعدش

 و ست زنده چنان هم مامان من خواب تو اما. كردن قطع رو شنهيس سرطان خاطر به كه يوقت مرد
 خواميم. تونمينم يول كنم هيگر تومه كه يبغض خواميم. بده نجاتم مامان مامان: بگم خواميم من
 تو. بابا لچريو وقت سر رفتم روز هي من كه بگم بهش خواميم. يگذاشت تنهام چرا مامان مامان: بگم

 گفتم بعد. ديخند ام؟يك من گفتم. گرفتم رو هاشچشم و شدم كينزد بهش پشت از. بود تنها اتاقش
. دمكر ول رو هاشچشم. شد جمع خودش تو و شد قطع شخنده گفتم كه رو نيا ؟يزد دست چرا

 كيماژ كي بميج از و بهش دادم فشار رو خودم. گردنش دور انداختم دست و پاش رو نشستم اومدم
 من دختر تا بكش فرشته تا دو كيماژ با. بكش فرشته تا دو من ينهيس رو ايب گفتم  و آوردم در يآب

 از ترسميم مرگ حد تا من و هيتلخ از پر دهنم اما. بگم مامان به رو داستان نيا خواميم آره. نترسه
 -بپرسم ازش رو اسمم كه ترسميم مرگ حد تا -ديترسيم اونم نميبب بپرسم هاشممه مورد در مامان

  .هيچ اسمم ادين ادشي مامانم كه ترسميم
  

    
  
  
  
  
  

  انتشارِ تداوم 
  جنگ زمان

  به همت شما نيز بستگي دارد
  را مشترك شويد جنگ زمان

  و اشتراك آن را
  !آشنايان خود سفارش كنيد به دوستان و



 

  علي سمينو لطف -فرانتس كافكا 
  ها ها و عرب شغال

  
مرد عربي، بلند و سفيد، از جلوي من رد شد؛ به . همراهان خوابيدند. ما در واحه اردو زديم

  .رفت شترها رسيدگي كرده بود و به خوابگاه مي
آميز  ي شكوه ستم؛ زوزهتوان خواستم بخوابم، اما نمي ها دراز كشيدم؛ مي من روي علف

قدر دور بود، ناگهان نزديك شد؛ ازدحام  چه آن و آن. شغالي در دوردست؛ دوباره نشستم
شود، اندام  درخشد و خاموش مي هاي طالييِ كدرشان كه مي ها دوروبرَم؛ چشم شغال

  .هاي شالق، قانونمند وچاالك در حركت است باريكشان، گويي زير ضربه
پشت سرم آمد، خودش را به زير بازوي من رساند، خيلي نزديك به من، ها از  يكي از آن

  :رو با من حرف زد در رو رد، بعد جلوي من ايستاد و تقريبنگويي به گرماي بدنم نياز دا
جا به تو  توانم باالخره اين من پيرترين شغال تمام اين اطرافم، خوشوقتم كه مي «

نهايت درازي است كه منتظر تو هستيم؛  زيرا زمان بي نااميد شده بودم، نتقريب. خوشامد بگويم
ي  ها، تا مادر مادران همه ي آن طور مادران همه مادر من در انتظار تو بود و مادر او، و همين

  »!ها، باور كن شغال
اي را آتش بزنم تا با دود آن  ، و فراموش كردم تل هيزم آماده»كنم تعجب مي«: گفتم

از  من تصادفن. رف خيلي برايم عجيب ستشنيدن اين ح«: گفتم. مها را دور نگاه دار شغال
  »خواهيد؟ ها چه مي حاال شما شغال. ام هاي شمال براي سفر كوتاهي به اين جا آمده دور دست

شان  غران حلقه زنان و نفس  ، نفسندگويي از لحن من كه شايد خيلي دوستانه بود، جرأت يافت
  .را دورم تنگتر كردند
آيي، اميدمان  مال ميدانيم كه تو از ش ما مي«: رده شروع به حرف زدن كردشغال سالخو

اي از  داني، جرقه مي. جا وجود دارد شود، آن ها پيدا نمي شعور كه ميان عرب. ستهم به همين 
خورند، اما مردار را  كشند و مي ها حيوانات را مي اين. خيزد ها برنمي شعور از تكبر سرد اين

  ».كنند تحقير مي
  ».اند ها همين نزديكي خوابيده اين طور بلند حرف نزن، عرب«: گفتم

دانستي كه در تاريخ  اي، وگرنه مي جا غريبه معلوم ست كه اين واقعن«: شغال گفت
ها بترسيم؟ همين قدر بدبختي  چرا بايد از اين. جهان هرگز شغالي از يك عرب نترسيده است

  »ايم؟ مي تبعيد شدهبرايمان كافي نيست كه به ميان چنين مرد
ري كه اين قدر دهم در ام اما من به خودم اجازه نمي. ست، ممكن ستممكن «: تمگف

رسد كه اين دعوا خيلي قديمي باشد؛ در واقع  به نظر مي. ست، قضاوت كنمبرايم دور از ذهن 
  ».پذيرد ست و با خون پايان مي در خون شما

نفس زدند، با س ها تندتر نف شغالي  و همه» .هوشي تو خيلي با«: شغال پير گفت
هاي بازشان  گاه بويي از ميان دهان هاي ملتهب، با وجود اين آرام ايستاده بودند؛ فقط گاه ريه

تو خيلي «. توانستم تحملش كنم هاي برهم فشرده مي زد كه من فقط با دندان بيرون مي
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گيريم و  ما خونشان را مي .هاي باستاني ما مطابقت دارد باهوشي؛ چيزي كه تو گفتي با آموزش
  ».دعوا پايان خواهد يافت

ها مقاومت خواهند كرد؛ با  آن! اوه«: خواستم گفتم چه كه مي با حرارتي بيش از آن
  ».گَلّه خواهند كشت  تان را گَلّه شان همه هاي شكاري تفنگ

در  حتاها  درك آدمفهمي،  ها منظور ما را درست نمي ي آدم تو هم مثل همه«: شغال گفت
آب نيل . ها را بكشيم خواهيم آن نمي ما اصلن. ستهم همين طور هاي شمال  آن دوردست

شان هم ما را به  زنده هاي ي بدن همين منظره. هم براي شستن اين گناه كافي نخواهد بود
  ».ست گريزاند كه به همين دليل وطن ما تر، به صحرا مي هواي پاك
ها به  من بودند و بسياري كه در اين بين از دوردستهايي كه دور تا دور  ي شغال و همه

هايشان آن  شان خم كرده بودند و با پنجه ها پيوسته بودند، سرهايشان را ميان پاهاي جلويي آن
نفرتي چنان وحشتناك كه دلم . پنهان كنند خواهند نفرت خود را كردند؛ گويي مي را تميز مي

  .مخواست با خيز بلندي از محفلشان بگريز مي
خواستم از جايم بلند  همراه با اين پرسش مي» باالخره در نظر داريد چه كنيد؟«: پرسيدم

سر در پيراهن و باالپوش من  يشان را از پشتها شوم؛ اما نتوانستم؛ دو شغال جوان دندان
شغال پير با لحن توضيحي و جدي . فرو كرده بودند؛ مجبور بودم همان جا بنشينم محكم
من بالفاصله رو به شغال پير و » .اند داشته راي اداي احترام دامن لباست را نگهها ب اين«: گفت
اگر تو بخواهي، «: ل پير گفتشغا» !ها بايد مرا رها كنند اين«: هاي جوان فرياد زدم شغال
ها طبق عادت  كه آن اما كمي طول خواهد كشيد، براي اين. اين كار را خواهند كرد طبعن
تا آن موقع . هايشان را شل كنند آرام آرواره اند و بايد آرام ي عميق فرو كردههايشان را خيل دندان

رفتار شما رغبت زيادي براي اين كار در من ايجاد «: من گفتم» .به خواهش ما گوش كن
كرد  آميزي را به لحن طبيعي صدايش اضافه مي در حالي كه براي اولين بار حالت گله» .نكرد
هايمان  هاي بدبختي هستيم، جز دندان ما حيوان. طور نده را اينجواب ناشيگري ما «: گفت

ها را  همين دندانچيزي نداريم؛ براي هر كاري كه بخواهيم بكنيم، هر كار خوب يا بدي، فقط 
  »خواهي؟ خوب، حاال چه مي«: من در حالي كه خيلي هم نرم نشده بودم، پرسيدم» .داريم

شان در آن دوردست مثل  ها زوزه كشيدند؛ زوزه لي شغا و همه» !اي سرور«: او فرياد زد
. اي سرور، تو بايد به اين نزاعي كه دنيا را دو پاره كرده پايان دهي«. اي به گوشم رسيد نغمه

ها  ما بايد از دست عرب. اند كه كسي با مشخصات تو اين كار را خواهد كرد پيران قوم ما گفته
ها پاك باشد؛ بدون فرياد  ي كه از وجود آنهواي قابل تنفس؛ افق .آرامش داشته باشيم

ي جانوران بايد در آرامش  شوند؛ همه ها سر بريده مي آميز گوسفندهايي كه به دست آن استغاثه
ما ! پاكي. هايشان را پاك كنيم را بمكيم و استخوان شانسقط شوند؛ و ما بدون مزاحمت خون

تو چطور در «. كردند هق مي د و هقگريستن و اكنون همگي مي» .خواهيم چيزي جز پاكي نمي
شان  ست؛ سياهيها كثيف  صفا؟ سفيدي آن آوري اي قلب پاك و اي باطن با اين دنيا تاب مي

هايشان بايد تف انداخت؛ و اگر  ي چشم انگيز ست؛ از ديدن منظره كثيف ست؛ ريششان وحشت
اي سرور گرامي، با پس اي آقا، . شود بغلشان ظاهر مي بازويشان را بلند كنند، جهنم زير

ي  و با اشاره» !هاي توانمندت، گلوهايشان را با اين قيچي ببر هاي توانمند خود، با دست دست
كرد،  هاي كهنه را با نيشش حمل مي سر او شغالي كه قيچي خياطي كوچكي، پوشيده از زنگ
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  .جلو آمد
ي  د و حاال تازيانهساالر عرب كه خود را آهسته در جهت خالف باد به ما رسانده بو كاروان

  »!سته اين هم قيچي و حاال ديگر كافي باالخر«: داد فرياد زد عظيمش را در هوا تكان مي
اي ايستادند، تنگ چسبيده به هم، آن همه جانور  همه به سرعت فرار كردند، اما در فاصله

اح ي ارو چنان تنگ به هم چسبيده و خيره شده بودند كه گويي در آغل كوچكي، در احاطه
  .اند مشتعل قرار گرفته

مرد عرب اين را گفت و تا جايي كه » !ارباب، پس تو هم اين نمايش را ديدي و شنيدي«
چه  داني اين جانوران پس تو مي«: من پرسيدم. داد با شادي خنديد اش اجازه مي آداب قبيله

نند؛ تا وقتي دا اين موضوع را همه مي. دانم، ارباب ست كه ميطبيعي «: او گفت» .خواهند مي
نوردد و همراه با ما تا روز قيامت  كه عربي وجود داشته باشد، اين قيچي هم بيابان را درمي

شود؛ هر  اين قيچي به هر اروپايي براي آن اقدام بزرگ ارائه مي. رود طرف مي طرف و آن اين
اميدي اين جانورها به . ها وعده داده شده ست كه به آندرست هماني  اروپايي در نظرشان

ها  آن. به همين دليل ما دوستشان داريم. ها اند اين اند، دلقك واقعي اند؛ دلقك بسته واهي دل
حاال نگاه كن، يك شتر ديشب سقط شد و من . هاي شما هاي ما هستند؛ زيباتر از سگ سگ
  ».جا آوردم اش را به اين الشه

هنوز الشه بر زمين نيفتاده . ي سنگين شتر را جلوي ما انداختند چهار حمال آمدند و الشه
كشيدند، چنان  در حالي كه بدن خود را روي زمين مي. ها آواي خود را سر دادند بود كه شغال

ناپذير هر يك را با ريسماني  آمدند كه گويي نيرويي مقاومت تكه و در چند صف جلو مي  تكه
  ي كه از آن الشهبخار شديد. ها را فراموش كردند، نفرت را فراموش كردند عرب. كشد مي

ها به گلوي  اي بعد يكي از آن لحظه. ها را جادو كرد زدود، آن خاست و همه چيز را مي برمي
مثل پمپ كوچك شتاباني كه نااميدانه اما . شتر چسبيد و با اولين ضربه شاهرگ حيوان را دريد

خود  به ناچار در تالش براي فرونشاندن آتش عظيمي باشد، هر يك از عضالتش در جاي
ديگر روي  ي يك سان از باالي سروكله همه به سرعت و يك. جنبيد شد و مي كشيده مي

  .الشه دست به كار شدند
ها  ساالر با قدرت تمام ضربات سخت شالق را از هر طرف بر آن جا بود كه كاروان اين

ند كه در نشئه و ناتوان؛ مرد عرب را ديد ها سرهايشان را بلند كردند، نيمه فرود آورد؛ شغال
هاي خود احساس كردند؛ با جهشي خود را عقب  برابرشان ايستاده؛ ضربات تازيانه را بر پوزه

. كرد شان مي ها ريخته بود و مست اما خون شتر در گودال. عقب رفتند كشيدند و مسافتي عقب
ساالر  توانستند مقاومت كنند؛ دوباره جلو آمدند؛ كاروان نمي. چندين جاي الشه دريده شده بود

  .دوباره تازيانه را باال برد؛ من بازويش را گرفتم
گذاريم؛ موقع  ها را به حال خودشان مي اين. حق با تو ست، ارباب«: مرد عرب گفت

انگيزي هستند، درست ست؟ اما چه  هاي شگفت انها را ديدي، حيو تو آن. حركت رسيده
  !نفرتي از ما دارند

  



 

 ايرج زهري - عالءالدين اشميت

  شگاه نقاشي ابسترهنماي
 

  .وسط صحنه يك نيمكت با دو صندلي. يك نمايشگاه كوچك نقاشي: صحنه
  2، خانم 1خانم : ها نقش

  
خانم . اي روي صحنه ايستاده است در گوشه 2شود خانم  نمايش كه آغاز مي

  .رود به پيشباز ِاو مي 2خانم . شود وارد مي 1
  

يه؟ مثل  ي عجب سالن كوچيكيمثل اين كه نمايشگاه همين جا ست؟ ول  1خانم 
  .سوراخ موشه

خيلي متأسفم كه از . صبح شما به خير، خانم. بله، نمايشگاه همين جا ست  2خانم 
  .يه اين سالن خوشتون نيامده، ولي به نظر من سالن جمع و جور و گرمي

اي خوشش  فهمم، چه طور ممكنه كسي از يه همچين دخمه راستش نمي  1خانم 
گيرشو چي  هاي كج و كوله و نفس ي سرشو بخوره، پلهحاال كوچيك. بياد

تره  به. دين بنشينم؟ ديگه زانوهام قدرت ايستادن ندارند ميگين؟ اجازه مي
. من خيلي دوست دارم با مردم صحبت كنم. اي بنشينيد شما هم چند دقيقه

  .انگيز خسته شده باشيد هاي وحشت كنم خود ِشما هم از اين نقاشي فكر مي
ها وحشت انگيزند؟ شما كه هنوز  دونيد كه نقاشي از كجا مي) نشيند مي(   2خانم 

  شون نكردين؟ درست نگاه
ي كافي  ام، به اندازه از همين جا كه نشسته. احتياجي به نگاه كردن ندارن  1خانم 

  .ها زني ست هوسبازوه برام گفتن كه نقاش اين تابلوبه عال. ام وحشت كرده
مردم از بدگويي پشت سر هنرمندان لذت . ر باشهكنم اين طو فكر نمي  2خانم 

  .برند مي
  شناسين؟ مگه شما اونو مي  1خانم 
  .از دور  2خانم 
  .ن هر روز با يكي ديگه ستگ مي  1خانم 
  گن؟ ديگه چي مي  2خانم 
ي  تونه تو تلويزيون يك ساعت در باره گن از هنر بويي نبرده، ولي مي مي  1خانم 

  .هنر پرت و پال سرِ هم كنه
  گن؟ ديگه چي مي  2خانم 
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چهل تيكه، مثل طاووس، يك عالمه . ن لباس پوشيدنش عالمي دارهگ مي  1خانم 
  .كنه ي بز و خرمهره به خودش آويزون مي هم زنگوله

  گن؟ ديگه چي مي  2خانم 
گن مثل تون حموم دود سيگارش به هوا بلنده، تازه خانم حشيش هم  مي  1خانم 

  .بعله
پاچه خوري براتون  اين مزخرفاتو كدوم آدم عامي كله) فتهعنان از دست ر(   2خانم 

  تعريف كرده؟
. گم واي، چرا عصباني شديد، بشينين، بذارين فكر كنم، بهتون مي )ترسيده(  1خانم 

 شه يشه بست، درِ دهن مردم رو نم تازه از قديم گفتن درِ دروازه رو مي
كثيف  ها حرف برا اينتونو   خون. كالغه ي يك كالغ و چهل قضيه. بست
  ! تا نباشد چيزكي، مردم نگويند چيزها )سكوت كوتاه(. نكنيد

   پيازيد؟ ته پيازيد؟ به عالوه، شما چرا جوش آورديد؟ سرِ  
  .ست شما بله، حق با )آيد كوتاه مي(  2خانم 
 شون مهم نيست، چون نه معني زندگي رو گيم قضاوت مي خُب مردم رو  1خانم 

ها كه  چي ميگين؟ اون ولي منتقدين رو. فهمن، نه معناي هنر رو مي
ن، كارهاي اين زنيكه ها هم گفت اون .شون نيست شيكم شون به چشم و عقل

  . ...يه بازي هشلهفه، حقه
  هاي  اگه هنرمند بخواد به حرف. ط كردنمنتقدين غل )ازكوره درمي رود(   2خانم 

. كشه مي كنه، يا كارش به تيمارستان منتقدان گوش بده، يا خودكشي مي  
  ؟منتقد هم آدم شد

 اند و گوش كرده رو هنرمندها حرف منتقدها ولي من شنيدم كه خيلي از  1خانم 
  .اند بدبختانه خودكشي نكرده

يلي مهم مملكت معتقديد كه هاي خ م، نكنه، شما هم مثل بعضي از آدمببين  2خانم 
اختشون جمعي اند تخور و زبون درازند كه بايد دستهها يك جماعت مفهنرمند
  خونه كه خفه شن؟ تو رود

. رو چرا ها ولي بعضي. اند، نه و كه به عنوان هنرمند شناخته شدههايي ر اون  1خانم 
ريم؟ مثلن همين تابلو هارو نگاه كنين؟ تا حاال هيچ وقت  چرا راه دور مي

  هاي مفتضحي رو ديده بوديد؟ مچين نقاشيه
حد  ها در تا از اون خوبند و يكي دو ها خيليمن بعضي از اين تابلو به نظرِ  2خانم 

  .اين جا ديگه حاضر نيستم گذشت كنم. شاهكارند
من قبل از . ي من خيلي فرق داره ي شما با سليقه بينم سليقه اين طور كه مي  1خانم 

كه  اين. اند دونستم، تابلوهاي اين نقاش مزخرف جا مي اين كه بيام اين
عموي من يك هنرمند  دختر. مهعمو جا فقط به خاطر دختر ام اين آمده

كنه، همه جا  پشم چيزهاي عالي درست مي اون با پوست و. واقعي ست
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اون معتقده كه بايد از  .آد ده، همه هم ازكارهاش خوششون مي نشون مي
  هگ مي. دن حمايت كرد رو نشون مي ها هاي نقاشي كه كار خانوم نمايشگاه

ايد خودمون به خودمون ظلم بها ظلم شده، ديگه ما ن هزاران سال به زن
حاال اين همه راه رو . ام اين جا اونه كه آمده من درحقيقت به خاطر. كنيم

اين يكي رو نگاه . آور از تابلوي ديگه اومدم، كه چي ببينم؟ يك تابلو تهوع
  .كنين، از اول تا آخرش عجيب غريبه

تون عرض  اركبايد خدمت مب. خانم محترم حيلي متأسفم، واقعن متأسفم،  2خانم 
جا  هيچ يك از تابلوهايي رو كه اين. بست مخالفم كنم، كه با نظر شما در

ي  ها فلسفه كدوم اين هر. فرماييد عجيب غريب نيستند مالحظه مي
  .خودشون، ريتم خودشونو دارند

ا هم، ولي من چيزي ازشون سر در ه تر از اين بعله ممكنه داشته باشند، بيش  1خانم 
مجاني  چه رنگ مفت و سليقه هر بينم كه يك نقاش كج يفقط م. آرم نمي

. گم جدي مي. جوري ريخته رو يه تيكه كتون دم دستش بوده، همين
سرش را به عقب (بينيد؟  مي ورزرد  هاي صورتي و خودتون نگاه كنين، رنگ

وجود  2و خانم  1تخيل خانم  تابلو ها در. كند گرداند و تابلو را نگاه مي برمي
تا گاو مردني رو كشيده كه جدا و دور  تونم مجسم كنم كه چند ميمن  )دارد
  .اند هم مشغول چريدن از

  گيد؟ جدن؟ جدي مي )مجادله خسته از(   2خانم 
  يه؟ شوخيم چي  1خانم 
  بينيد؟ مي تا گاو الغرمردني رو تو تابلو كه چند  2خانم 
 شن و از شيده، پرحال تو بيابوني سر به افق ك تا گاو خسته و بي آره، چند  1خانم 

  .رنگ ي زرد ماسه
  .رنگ رو به من نشون بديد ي زرد ببخشيد، اون ماسه )متعجب(  2خانم 
 يعني تو اين تابلو يك زمين وسيع چند! ها ،كنيد شوخي مي )مي خندد(  1خانم 

بينيد؟ ديگه من كه نبايد  ي زرد رنگه نمي شن و ماسه رو كه پر از هكتاري
ي ِهمه چيزدان يك تابلوي نقاشي مدرن رو براي شما، يك جوان امروز

مثلن . كنيد جسارت نكنيد، بايد بگم خوب نگاه نمي حمل بر اگر. كنم تفسير
جا بايد  به نظرم اون. جا كه نقطه نقطه ست نگاه كنيد، اون باالي تابلو رو

ي نفهمي بفهم. نشون بده صد خواسته آب رو در نقاشه صد. نه خير. آب باشه
  .آد هه خوشم ميداره از تابلو

  يه؟ دونيد چي رو كه مي عنوان اين تابلو. درك شما فوق العاده ست )به طعنه(  2خانم 
شما . ام وقت كاتالوگ نقاشي نخريده آخه من تا حاال هيچ. دونم نه نمي  1خانم 

  دونيد؟ عنوان اين تابلو رو مي
  .هاي ارغواني ها در رنگ سمفوني شكوفه. بله  2خانم 
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با ذره بين هم  خدا، اين هم اسم شد؟ چيزي كه تو اين تابلو، اگرپناه بر  1خانم 
نكنه اون تيكه . هاي ارغواني هم در رنگ دنبالش بگردي شكوفه است، اون

گه، اون كه  و مير گه كه اون گوشه كشيده؟ اگه اون رنگ بنفش رو مي
  .ستبچه نقش يك دختر

لو رو واقعن يك دختربچه خش تاباون ب. كنيد لطفي مي نه ديگه، داريد بي  2خانم 
  بينيد؟ مي

 2خانم (. وول خوردن دايمي شما برام اعصاب نذاشته. تو رو به خدا بشينيد  1خانم 
دختره . كنه نشون دادم داره به گاوها نگاه ميه بهتون دختري ك )نشيند مي

بحر اين  تر تو  چه بيش دونيد، هر مي! عجيبه. عموي منه خيلي شبيه دختر
ها صد درصد  ببينيد، اون نقطه. كنم كشف ميتري  چيزهاي بيشرم،  تابلو مي

جاي خود بلند  زده از ناگهان هيجان.( ..دختره . اونا هم گاوند... رودخانه ست 
  .پيداكردم .)شود مي

  .آميزه خيلي مسخره ست، توهين )هيجان زده برمي خيزد(   2خانم 
ميز بود؟ اآلن من آ گيد؟ كجاي حرف من توهين حاليتون هست، چي مي  1خانم 

 ها شن و ي معروفه، اين دخانهاين همون رو. ام همه چيز تابلو رو فهميده
يادتونه؟  "ي شني رودخانه برفرازِ كناره"معروف با عنوان  اون شعر. هش ماسه

تو رو خدا خوب نگاه . حفظ بودم، ها ي شعر رو از پيش همهسال  من تا چند
بينيد، اين هم دخترك  كه هر روز مياين گاوها عين گاوهايي هستند : كنين

شعره كه . كنه استفاده مي و قايق كوچيكش، كه از اون براي فرار "ماري"
 آغوش امواج خروشان و جوشان رودخانه پارو زدند و ها در آن"يادتون آمد؟ 
هاي رودخانه،  اين هم كف: بفرمائيد" . هاي وحشتناك رستند از چنگال كف

جدي جدي ! قاشبابا، آفرين به اين ن! زا وحشتناپذير و  طور سيري همون
من، آدم : و بكنينر فكرش. تابلو هه واقعن خوبه. آد داره ازش خوشم مي

دنيا رو . خور بايد براي شما توضيح بده پاچه كلهعامي، چي گفتين؟ يك 
  نيست؟ بيني؟ خنده دار مي

ور و ميل و شع ك ودر فرياد از. ي كافي توضيح داديد به اندازه! ديگه بسه  2خانم 
موقعي . ندگردند، دنبال فهميدن ش دنبال معنا مي واي كه همه. ذوق مردم

. كنند شن كه يك داستاني، يك چيزي تو تابلوي نقاشي پيدا خوشحال مي
 نقاش بيچاره نخواست تو كارش داستان تعريف كنه، چي؟ اون حاال اگر

دست مردم  و ازخدا هنرمند مظلوم ر. تابلوش وقت بدا به حال خودش و
حظه شما، خانم عزيز، اين تابلويي كه مال. نجات بده خَر مفت پسند و ساده
 تو اين كار نقاش. ده فرمائيد، حاالت و تحرك دروني نقاش رو نشون مي مي

شكوفه تو يك جنگل انبوه و تاريك  و ها شو از طريق برگ حاالت روحي
د، مثل پل شني روي بيني اون چيزهايي كه شما مي. شون دادهفرانسوي ن
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ها، از اول  ي اين هاي وحشتناك، گاو و دختربچه، همه كف رودخونه، قايق و
گرديد  اي مي شما، اگر دنبال تابلوي نقاشي. ي تخيل خودتونه يدهتا آخر، زائ

كنيد، تابلوي نقاشي حتمن بايد داستان  خيال مي كه داستان داشته باشه، اگر
ل فهم باشه، صد براي عوام الناس قاب د درداشته باشه، داستانش هم بايد ص

  .ايد به اين جا بدونيد كه عوضي آمده
عجب زبوني داريد شما؟ ماشاء اهللا چه قدر هم بد دهن تشريف ! واه، واه  1خانم 

هاتون،  حال، با اين حرف خويشيد؟ به هر نكنه با نقاش اين تابلو قوم و. داريد
فته بودم تو اين فكر كه تابلو تازه ر. كردين خوب كور ور شوق من ذوق و

  .هه رو بخرم
  خواستيد تابلو رو بخريد؟ چي گفتيد؟ مي  2خانم 
عموم بخرمش، آخه اون پنجم همين ماه  و برا دخترر خواستم اون آره مي  1خانم 

  .هاتون رأي منو زديد ولي با اين حرف. ... كنه عروسي مي
 مورد تابلو ِشما در جان، نظرنه، خانم  )كند اش را عوض مي ناگهان لحن(   2خانم 

  .ست كاملن درسته، حق با شما
  ....شه با توضيحاتي كه داديد  مي طوره ولي چ  1خانم 
چه توضيحاتي؟ البته كه موضوع تابلو همون حكايت برگرداندن گاو ها به   2خانم 

  . يه، كه گفتيد "ماري"اين دختره هم كه ديديد، همون . آغله
  تابلو يك جنگل انبوه و تاريك فرانسوي ست؟ ولي شما كه گفتين  1خانم 
متوجه نشديد كه من داشتم  طوره چ. شعوري كه شاخ و دم نداره يخُب ب  2خانم 

  كردم؟ شوخي مي
كردم، خيلي جدي، حتا  زديد، احساس مي وقتي حرف مي! خيلي عجيبه  1خانم 

  .عصباني بوديد
  .ي كارهام برعكسه همهمن اصلن اين فرمي هستم، . بودنه، شوخي ِشوخي   2خانم 
  .اند گن ديوها اين جوري مي  1خانم 
 ترين به. نه، شما بايد اين تابلو رو براي دخترعموتون بخريد. مثلن )مي خندد(   2خانم 

ي عروسي، به خصوص وقتي خود عروس هم اهل هنر باشه، يك  هديه
من ِخر رو بگو كه خيال . دست نديد فرصت رو از. تابلوي نقاشي است

  .ردم تو اين مملكت كسي اهل خريدن تابلوي نقاشي نيستك مي
عزيزم،  نه دخترعموي بسيار تون عرض كنم، كه نه من و ولي بايد خدمت  1خانم 

مون، تابلوهاي  شه، هيچكدوم ديگه عروسي كه گوش شيطون كر، پنج روز
  .نقاشي عجيب غريب رو دوست نداريم

  يه؟ معني از عجيب غريب، منظورتون بي  2خانم 
  .دونم، منظورم كارهاي به اصطالح مدرنه چه مي  1خانم 
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به زيباترين  رو آد، كه شعر تابلوهايي خوشتون مي شما از. ست شما حق با  2خانم 
گن دوران  تون رو، چي مي دوران جواني اشعارِ. وجه به تصوير كشيده باشه

ا حاال من مطمئنم كه اين تابلو همونه كه ت. و به يادتون بندازهر شباب ِتون
  .نويسم رو پشت تابلو مي من همين اآلن شعر دلخواه شما. گشتيد دنبالش مي

  ست؟ ي اين تابلو ها كارِ شما ببينم، نكنه همه  1خانم 
  .بيايد بريم طرف صندوق. ... بله  2خانم 
  ...   پس وقتي گفتم، نقاش اين تابلوها زني ست هوسباز  1خانم 
  بينيد، مگه نه؟ وز كه گاوها رو ميهن. ... نظرِِخودتون كه نبود  2خانم 
چهل تيكه، مثل . گفتم، لباس پوشيدنش عالمي داره وقتي مي. بينم بله مي  1خانم 

  ؟...طاووس 
  ها هنوز به نظرتون آبه؟ آيا اين لكه. ...  كرديد معلوم بود كه شوخي مي  2خانم 
ي خدا دود  ولي وقتي گفتم، هميشه . ...بينم رو آب ميها  بله، هنوز اون  1خانم 

  ؟...سيگارش مثل تون حموم به هوا بلنده 
ون به نظرتون ا. طبعي هستيد من از همون اول فهميدم كه شما خانم شوخ  2خانم 

  ست؟"ماري"ي قرمز هنوز  لكه
  .ستالبته كه ماري   1خانم 
حاال تشريف بياريد بريم طرف . خواستم بدونم ها رو مي من هم همين  2خانم 

من تا  )كشاند ل كه خانم يك را به طرف صدوق ميهمان حا در(. صندوق
بينه كه  به امروز نفهميده بودم كه چه كيفي داره، وقتي آدم يك نفر رو مي

 .كنه معنا و ارزش كارِ هنري رو درك ميواقعن 
         

  مند  خوانندگان عالقه
  تاريخ سياسي ي  مطالعهبه 
  به تارنماي احمد رناسي توانند معاصر مي

  :مراجعه كنند
  

http://ahmadronnasi.blogspot.com 
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  :خوانيد همين بخش مي ، درهاي پيشين در شماره
  

  :1388، بهار 1ي  شماره
  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را : ين محمد حافظالد شمس

  تراود مهتاب،  مي: نيما يوشيج
  طرح،  :مهدي اخوان ثالثخواهم خواب اقاقيا را بميرم،  مي: احمد شاملو

  ماند،  تنها صدا ست كه مي: زاد فروغ فرخ
  باران شيب تند،  :آزاد. مبانوي گيالس و گندم، : منوچهر آتشي

  كار دريابيم وقت آن شد كه: عبيد
  

  :1388، تابستان 2ي  شماره
  اي غم جانان به جان طلب گر مدعي نه: خاقاني شرواني

  سحر كجا ست، : نصرت رحمانياي تنهاي جاودان، : هوشنگ ايراني
  من و تو، : بيژن جاللييك قناري بر دست، : فرخ تميمي

ييد؟، كدام ساعت شني بهار را زا: بيژن نجدينارنج با جال، : منصور اوجي
  هاي سپيد دالويز ياس :الملوك مصاحب شمستر،  آسمان آبي :سهراب سپهري

  
  :1388، پاييز 3ي  شماره

  يلدا،  –قمري : باقر پرهامرستاخيز، : احمد شاملو
  بخشي،  گران: مفتون امينيتا شام آخر، : محمد مختاري

  شعر،  5: منصور خاكسارمن نيستم، : عمران صالحي
  شعري از سر نامهرباني، :چارلز بوكوفسكي، شعر 5: رضا زرين علي

  الو، :شهيدي نازنين نظامبا مشت و شتاب،  :حسين منزوي
  تو، با تو،  بي :حميد مصدقزيبا ست با كالمي،  :محمد حقوقي

  شوند پيمايان سبز مي راه :مجيد نفيسي
  

  :1388، زمستان 4ي  شماره
  بود،  شاهد من روز: هرانگيز رساپورمسه شعر، : محمود كوير

  سه شعر، : شيدا محمديسه شعر، : منش حسن مهدوي
  وطن عزيزم، حناجان براي هم: سحر. م



 

 آويسا صادقي
  من را لمس مكن

  
  

  ام، در اين ميان گمشده
  ها، جايي در ناخودآگاه قبيله

  ها، زير پوسيدگي دندان آخرين دريوزه 
  . مكيد سربازي كه پوتين مي آلود كهنه در تن عرق 

  ام، اي ست كه بر خود رانده قواره بيمن حس  كفر
  چشمانم تحمل گسي شعرهايت را ندارد، ... بس كن

  .ام، از ايمان سيرم بيني خدا شده مگر نمي 
  بر پاهاي من سپردي تا خود آسوده به خواب روي، وار چون رسالتي ديوانهرا هم شبي آن

  از آسمان نيستم اي عرشيان، 
  .ي پشت دستانتان ببخشيد خاموش شده سيگار ته را برن وجود اشتباه م
  ،مكم ام و ترك ديوار مي آخر پير شده

  .كنم افول مي شوند شهرمان هر شب جفت مي ي زاده هايي كه در امام و در پشت كفش
  اي، كاشته ها اي و در پشت ديوار بكارت ها تبعيد كرده را به اندامن م

  اي  ها نگشوده زبانم را جز به چشيدن
  اي، مبهم ميل به انحناها چيزي نيفروخته ز حسو بر چشمانم ج

  هايت تا ببيني  روي گوش ي هاي آويخته بويمت از ميان طره مي
  .ست جاري نيز هايم بوي تو غير از تعفن در رگ
  اي  ها محكومم كرده به استواري گردن
  اي  ها فرو برده خودآگاهزارترين قلمرو نا لجنها تا  و در مرداب دست

  يگر علم كرده باشيد مبادا خدايي
  بالم، هايت مي ام و همچون كودكي از پستان خدا شدهتا من 
  ...كنم  مي بارت را كه بر ازليت من خيره شده خاموش حسرتو نگاه 

  راو ي ت ي دست به دست گشته سوخته ي نيمه بدان كه امشب باز آمدم تا بنوشم پيمانه
  .سردت مجالي يابم هاي يان نفسها سكوت كنم، شايد در م تنهايي دلگيرت ساعت بر و

  گون  بويم اي سرخي مرگبار فلق ات را مي كشيده ي حنجره
  راني  ام همچون آماس پيرمردان مرحم مي هاي طرد شده شباي كه بر 

  .گويي ضمختي نگاهم گويي بدرود مي بر و
  ،ام ر گرفتهگُمن    ،ام سوختهمن 
  قدر كه ديگر دعاهاي مادرم نيز كارساز نيست، آن
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  .مادر بزرگم ي هاي مسي خانه اند، ميان ظرف را ميان خاكسترها يافتهن م
  را  ات گرفته خاك ي فشارم تا قبيله باز هم بر نرمي افق زبان مي
  .حصارها بچشم ها، تنها از پشت از دور دست جويند، من كه مردم هزار سال ست مي

  اند، ها رانده سوي چراغ خيابان جمع حاضرانت تا آن را ازن م ام، رانده شده
  داني تو خوب مي ... جا نيست جاي من اين

  .لودگي كنم اند تا برايت هاي مه به يغما برده را پشت آخرين خانهن م
  من گوژ پشت حرمسراي خلوت زنان فاسد توام،

  ام، هاي پشت درهاي بسته ي خواجه من سرخي گونه
  .هايم ميان پرده ي حرمت شكسته شده

  ... بگويم كني؟ پس بگذار سكوت مي
    در ميدان به دارآويخته ي من همان فرزند ناخلف به زنجير كشيده ... من

      رانده شده  از آسمان   فاحشه شده   دمي قبل از بستر تو برخاسته
  نما شده  فيل  در آغوش ديگران خفته  به تو دشنام داده 

    به آه آخر رسيده   به صليب  كشيده شده   تكفير شده 
  .پس از توام ي گزيدهبر ي بلعيده دنيا
  جايي ميان من و ابديت اي، ديوارها جا گذاشته ي را جايي در پشت همهن تو م

  ،ي تنهايش بو دهد و آدم جايي كه زمينش بوي خاك نمي
  .تا انتها بر دوش كشم اي تا زجر حضورت را را چند قدم مانده به ابديت رها كردهن م

  ام  ن كشيدهبر خلوت به لجمن    روحم، من بي    مستم،من 
  ها، سكوت ي هاي شهر، جايي ميان همه در كوچه پس كوچه گريم و مي

  شمارم ها را مي كهكشان ها ي خانه لميده بر ديوار همه
  ... جا نيست جاي من اين

  اند، ها چاليده اند و در كوره هاي اين شهر بيخته درخت ي را بر همهن م
  هاي به آب انداخته  آهاي زورق

  بلعند بيابيد، ها خورشيد مي هاي عميق، جايي كه وزغ را در مردابن م
  كنند جستجو كنيد، كشند و بر بشريت قي مي جايي كه زمان را به درون خود مي

  .رسيده هاي به افق آخرين كشتي ي هاي كشيده در پشت آخرين بادبان
  اند، را روي آخرين سنگ جهان به تصوير كشيدهن م

  يم،هاي صدا من همه     ،بانگممن    فريادم،من 
  اند، اند و در شيپورهاي جنگ دميده من را در آواي ناقوس كليساها تنيده

  .اند اند و زير آوارها گم كرده با خنجرها دريده
  . من شهروند گمنام آخرين بند تاريخم

 ... آيم  دوباره مياما 
  نرم سر انگشتان الغرت  ي چكم از پهنه مي
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  .اودانه كنمات را ج تا تصوير لخت به آغوش كشيده
  گيري هاي به زمين چسبيده كه اوج مي كنم از ميان تمامي الشه نگاهت مي

  هايم، شده ميان دندان فشارم، اي گم هايم مي و پايت را ميان لب
  .كنم را نقاشي ميو ت تا بداني هر روز

  زده، هاي ماليخوليايي ها كشيد، در اتاق را بايد در گرگ و ميشو ت
  .سازدبگردد از من صنعتگري  تر مي دنت كه هر روز لغزندهتا رنگ پريدگي خيس ب 
  .ها به آغوشم پرتاب شوي ام از ميان سنگ كشم تا در حياط پشت خانه را بيرنگ ميو ت

  هايم دوختمت، به سرمه آويختمت و به بستر خودآزاري
 ،شد به تصوير كشم ات را كه در آواز تك تك گنبدها نيلگون مي زده تا صبحگاهان روح نم

  اي كه بايد روي بند بند شعرها سنجاقت كنم، هاي به  هراج گذاشته توآخرين قاصدك فصل
  گر باشم  هاي مچاله شده نظاره ات را از ميان ملحفه مبادا هر روز نتوانم طلوع خميده

  .ام بجويم و شبانگاهان انحناهاي نرم اندامت را زير انگشتان پوسيده
  ،ام كودكي ي گرفته خاك ي شهرهاي برخيز اي از زمين رانده

  .ها له شد سنگفرش اي هستي كه روزي روي تو تنهاترين سوگند به زبان رسيده
خيابانها جمع كردم تا  هاي صفحهام تورا از ميان تك تك  هاي در خليج گمشده با همين دست

  .دوباره از نو بسازمت
  وزند هايم مي نفس روزي دستانت را كه همچون بيدهاي مجنون در ميان سردي

  .كشم تا از كشيدگي بند بند انگشتانت بوي جنون برخيزد ها به شراب مي نگدر تُ
  ت،ا ديوارها هستي كه هنوز نديدم ي همه ي تو شهري دورافتاده روي نقشه

  .شايد روزي كه سربازهاي چوبي كوچك اتاقم اسبشان را زين كنند به ناگه به ديدارت شتابم
  ينم؟ب چه مي    خيزم، از خواب بر مي

  اي آلود خفته ي يك كليساي خاك جا روي قبه و تو آن ام من باالي برج ايستاده
  فرودآ و در آغوش من جاي گير

  جا جايگاه تو نيست داني كه آن خوب مي
  اي هستي با چشماني روشن تو قديسه

  بينم اش مي خورده ل خورشيد را ميان دو بال تركافو كه من هر غروب از باالي برج شهر
   جويم را ميان بازوانم ميو ها ت و شب

  هم آغوشي سرد ما شهر را در مه فرو برده
  گانيم تو از جنس مجسمه من و
  ام ها رفته من به بستر قديسه بگذار بگويم! پدر

  لنگستون،        اعتراف كه   بگذار اعتراف كنم
  اند، روياهايم همچون مويز بر روي شاخه خشكيده

  كه با هم شرابشان كرديم؟گويي  وتو از درختان پارسال مي
  مگر همين ديشب نبود كه بوي فاسد شدنشان را شنيدي؟
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  ...  پس آسوده بخواب
  كنم؟ چرا در تنهايي هم رويا نشخوار مي

  ام؟  دهان به كف خياباني مجسم چسبيده دانم همچون آب مگر نمي
  .ها امانم دهند آه اگر الستيك

  .بر مرداب من گنديده، پس درود هاي عقده ي فشرده ي نا خودآگاه من از توده
  شوي،  اي تضاد من از كدام سوي فضا به اين قطب مغناطيسي جذب مي

  بينم،  انفجار كيهاني مي باز آ به غريبستان كه من
  را ندارد؟ن چرا ديگر زمين هم تحمل كفر م

  ، سستگ كاش طناب من هم امروز مي! يهودا
  زمين و آسمان، نوسان ميان

  ... ميل شديد تن به آب ... اي بودم كه از دور دريا را ديدم زدهبيد به گمانم در استپ
  نوسان ميان زمين وآسمان، ي باز هم شكنجه

   ، چشمانم وانمود كردهمين نزديكي پاهايم به نمك نشست در
  ! ... توهم دريا ... و دستانم فقط زبري توهم را لمس

  !ودم، پس درود بر يهودازده ب را در ميعادي كشتند كه به روياي فانوس زلن م
  ...  ام سلطان حسين، منم معمارباشي، بازگشته

  مسجد سست است؟ مگر نشست نكرده؟ چرا هنوز پيِ
  اي آمد ، بر دوش سنگين بار من بوسه زد،  نذر كرده بودم راهگشايي به خوابم آيد ، طلبه

  .ها طويله ي نشد و من هنوز هم چشم در راه قاطري صبورم ، لعنت بر همه او در گود
  كارم لعنت بر من اگر بر نامردي بگريم،  ام؟ اگر گنه اين يل بسته ي آيا من زنجير بر سينه

  ام؟  تو روشن كرده ي با زغال گرفته بگو مگر سيگار
  ام؟  مگر بطري شراب بر ميز تو كوفته

   ام؟ درويش نكردهمگر بر ناموس تو چشم 
  ... مگر

  شكند ،  مي هايم را گنداب تنها مد قدمبگو به چه جرمي كنار در كنار اين 
  ست آورده  را از هيچ به وجودن خداوند م كه كنم از زماني من فقط فكر مي

  .ام در جهت عكس پيموده راه طي شده را ي همه
هاي پوسيده فرسوده  ها و لنج ست كه با نوسان كلكتر از آن  رگ اما افسوس كه خليج من بي

  هايم ست،  تر از لب ار انگشت من سستس در زير وزن سيگافسو گردد و
  حشيش  ي پس درود بر من كه از نشئه

  ها را با سر شخم زدم و تنها تف سنگين پيرمردي را درو كردم  خيابان
  .و درود بر ورزايي كه دركش كردم

  مگر هنوز هم قادرم بر پاهاي چوبي خويش بايستم؟ 
  مگر هنوز هم كوپيد را هم پيكم؟ 
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عشق بازي كنم؟ آيا  لغزد وانم با حقيقت فلس داري كه از الي انگشتانم ميت مي مگر هنوز هم
  گويي ساكتم؟ هنوز هم مي

  هاي كبود من آيا هنوز هم از ميان لب! هي تخم خشخاش با توام
  .تر ببينم بيني؟ پس بگذار من بيش گرفته را مي هاي الشه آسفالت

  نبود  را شاهدن م ي كس جسد سالخي شده در ازل كه مردم هيچ
  مان را ا پوش خانه سياه ي ديروز غم سترگ كوچه و

  .شود هاي من ديگر از حشيش هم انباشته مي و فردا ريه
  ماه كجا خط خورد؟  ي زدهي ژكوند امشب پرتره ...آه 

  من بر او نشسته؟ غبار زنانه
  .رسد دار به آن نمي دانم دست اين هوهوي ممتد خراش مي

  ما ، ي  خاستي اي روسپي مطهر محلهاز پس مردانگي چه سربلند بر
  .شكستگي من نفرين كه در عمق خميدمبر 

  بستر تو نديدند؟ را درن دادي مگر م ديشب كه در آغوش چندين گمنام جان مي
  .ها ملحفه ميان ي مچاله شده ي استعداد من در بستر من نهفته، ضعيفه ي همه

  آخرين روسپي شهر،ي  به نامردي سوگند دستانم پاك ست مثل غرور مثله شده
  .خانه را ي پشت اتاق قفل شده ي شنود سكوت لجن گرفته دانستم او هم مي نمي

  نشينان  ميان طويله...  ها همه با هم خنديدند مترسك
  .نيچه: كند پيري دارم كه مرد نشخوار ميي  عجوزه

  نمي بينند؟  رسند كورند ، چرا ديگر او را چشمان من به عمق كه مي
  ... كشند؟ را باالي چوب تكفير به آتش مي نچرا تن م

  نگرد؟ مي من ي امشب روح تو بر بستر من ايستاده؟ ننگ تازه! پدر
  .باورم كردي شب قدر ست، تو بيدار بودي ي تن من همان تن تاشده! پدر

  بعد از توام، ي به گناه كشيده...  توام ي من همان خلف ناخلف شده
  چيست؟  ديگري افكند، گناه منرا به آغوش ن ميل به دستان تو م

  ست خط خورده تو ي ي از چهرهاو تابلوي
  دهم، آغوشي خاك تن در مي گور تو بستر من شده؟ پس من به هم

  ... خوانم ، برسد به روح بر بستر خود فاتحه مي
  نالند؟ ، چرا اموات نميبه قبرستان رسيدم! ها چه دورند امشب كاله فرنگي

  ، برخاستهزده از بستر زن ماليخوليا آغوشي او چيست؟ جواب هم
  رانده از وجدان، ي طاس قديسه

  .ام جا آمده ها تا به اين آغوش ي من به دنبال تجربه
  .هفت دريا را ي پريده آخرين گرگ رنگ ي هاي پوسيده خوب به ياد دارم اولين زوزه

  خوب به ياد دارم 
  .ه بوميان خيره شدمذاب نگا ي هسته هاي سبزي كه بر هاي عميق اليه لرزه پس
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  ."گونه سرخ هرگز نبوده قلب من اين"كردم  من هميشه فكر مي
  .كرد مي هاي دستان خشك تو تف مكيد و بر آسفالت آسمان توتون مي

االغان طاس روستايمان ي  بلعيد و يورتمه آشر نور مي ي پشت خانه ي زنگارگرفته ي بركه
  . ها هوا را متعفن نهاي كثيف آ كرد و هن هن نفس مي زمين را متورم

  .كرد بين نيزارهاي داغ و نيمه غريق دشت ماالريا بيداد مي
  .پيس زمين از جسد سياهان يك دست شد صورت پر لك و

  كردند، صبري كوهستان فحاشي مي ها به بي زد و پرچم نمسيس چرت مي
  .ديد گرفت و كشتي ماژالن در ته اقيانوس روياي شمال مي گاو نر بر بوسفور آرام نمي

هاي زمين وصله شده  كه جريب نمدار كشاورز پيري ي خوب به ياد دارم شيارهاي عميق گونه
  .مي خواند باران ي سجده زمينش نماز بي ي جويد و بر حاشيه هرز شده اش را مي

  ...هنوز به ياد دارم طعم گس آخرين سيگار نيمه دود شده را 
  دودگرفته  صورت كدر را از پشت عينكي...  نه 

  كه سنگيني تمامي آن شب را به زور به من تلقين كرد،
  فرستاد كرد و بر سنگرهاي حياط خلوت ورساي لعنت مي هاي زمين جارو مي شبي كه نوسان

  در مقابل،  بر خلوت حيات شهيدان درود
  سكوت    سكوت من  سكوت من 

  اول ي سكته
  زد، آلود جاده چنگ مي گل ي چك چك مضحك شير آبي كه بر توده

  خنديد، ماشيني ميي  اي كه به الستيك ساييده هسته ي ت آش و الش شدهصور
  .هاي شب و تيك عصبي طاقديس ترسي گوتيك از تجاوز بدني يك ناشناس

  آوردم، چه بايد به ياد مي به ياد آوردم تمام آن
  ته من، هاي بي سر و خنديدند و حرف كش كش دمپايي دختران چاقي كه مي..  اعتقاد... 

  تر وار كلماتي پاره هجوم التيني  هاي پاره د، جورابيادم آم
  .من رويه ب در صندلي رو...  تر مغزي عاصي ي و فكر جر خورده

  پلث، ي ميز چوبي خداي چهارگوش آيينه...  يادم آمد
  معني، هايي سفيد با خطوطي مورب و بي فحاشي برگه سكوت و اضطراب من

  .شكل اشتباه پست مدرنيصم روي ميز
  دوم ي سكته
  تو دفاع كردي و من آرام شدم! اعتقاد

  خزيد تو خفته بودي روز كه دستانم دور ميز چهارگوش مي آن...  يادم آمد
  من بر شرمي كه از حضور داشتي تنها لبخند زدم و وقتي برخاستي خون قي كردي

  براي اولين بار الاليي سرودم با آوارگي كه السيدي! اعتقاد
  ي،يي دختران طبقه باال خنده

  ... هوا چه سرد شد
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  .لغزش آرامي از اين صندلي به آن فضا
  ... به ياد آوردم

  تو برخاستي بر پاهاي چوبي خويش،
  من و تو    كنيم با هم  افول مي

  ژانوس ي در امتداد كشيده شده ي همچون دو چهره
  دستان ظريف پسرك شير فروش يا شايد سيگار فروش به زير

  لغزد با هم مي ه ژرفاي آغوش من و توهاي نرم بدنش ب وقتي برآمدگي
  ها وه كه چه دنيايي ست دنياي اين روزمره شده

  ها چه آغوشي ست آغوش اين تازه شكفته
  .خوانند را گاربو يا ديتريش نميو كه ت ها ست بستر اين استرك و چه بستري

  تا كنون پيش آمده با خود بينديشي اگر مرگت به ناگه فرا رسد 
  روزمرگي خالي خواهند ماند؟ هاي كدامين روزنه

  ... را حس نخواهد كردن حضور م كسي خأل
  از فنجان من چه كسي خواهد نوشيد؟ 

  را بر خود داردن هاي م ي لبهمان فنجاني كه هنوز اثر نامري
  امروز چه كسي ندانسته لبانش را بر آن خواهد گذاشت؟

  را از ياد خواهند برد،ن نيز حضور م اشيا
  ،تمام خواهند ماندنا ديروزم ي افكار نيمه نيمهامروز كه بميرم 

  .پايان مالك و بي بي ،هويت بي ،بي وزني رها خواهد شد وجودم در خأل 
  شب روزي كه بميرم روياهايم نيز همچون افكارم در فضاي ناديده اطراف معلق خواهند ماند

  .آناني كه قرار بود امشب در خواب ببينمشان حتا 
  .قدر خالي خواهد بوده اي روزي كه ديگر وجود ندارم چو جاي من در فرد ...

  سازد، به گمانم اين ذهن من ست كه مي
  سازد؟ شود، اين ذهن من ست كه مي باورم نمي 

  انديشند، لولند و مي اي فشرده مي هاي مغز من در محفظه مولكول
  هاي فكر من، هايي كوچك ميان لجن همانند كرم 

  روند، ها در هم فرومي در زير اليه
  چه به اعصاب من مي رسد  زنند و آن روي سطح لزج آن اق مي 

  بوي ترش استفراغ تفكراتم است،
  دهد، بوي تخمير، ذهنم بوي الكل هم مي 
  .وزد ها نفوذ كرده و مي بخار آن در تمامي اليه 

  كرد و به دريا افكند، شايد فكر من همان مالح بد مستي ست كه بودلر به زنجير
تر كرده من را تلخ ست كه رنج غرقابن هم فكر متو.  

  اندود شدهاي به نام خاطرات  هاي غبارگرفته و موم ست از زمان فكر من كوالژي
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  .آورم، پس درود بر روح آنتوان ركانتن نمي كه ديگر به يادشان
 گردد انديشد و هرگز به فرآيند قبل خود باز نمي را مين ست كه هر ثانيه م مغز من اجتماعي

 ...  
  ،نيمه ابري ،نيمه خاكي ،هاي نيمه گلي خش خش برگ  ،ها شلپ شلپ آب ناودان 
  .آلود كنار پياده روها هاي لجن هاي خياباني و جوي بوي استفراغ سگ ،بوي خاك مرطوب 
  كند، مريض مي ران زند و بوي گند آن م آروغ مي ،كشد كل خانه نفس مي 

  تر، لميده ،تر لهيده ،پيرتر ،شدند زير باران خميده مي هاي باغچه عرق كرده، گل
  ،اند هاي عالم در اين مركز جمع شده گويي تمام آب ، زير پاهايم پر آب ست

  . هاي من زير قدم ،زير پاهاي من 
  ،نجا كشيده ها را تا اي مد آن به يقين

  .زنجير ساحلي هاي بي امان از قايق ،خيال امان از ماهيگيران بي 
هاي لرزان يك عابر پياده لب ،بوي گند دهان يك الكلي ،يك اضطراب ،يك تشويش رد،  

  .كرد ام مي وي سيگار و الكل و ادبيات آن خفهفضايي كه ب
  !شناسم را ميو گويي ت

  پران مردمك چشمم نيستي كه با آخرين پك سيگار دودش كردم؟ تو همان مگس
  ،هايم جا گذاشتم هاي بيني تنديس را ميان پرهو به گمانم همين ديروز ت

  را كي ديدم،و دانم اولين بار ت نمي
  دستانم ايستاده  ي وار در انتهاي خسته شايد همان شب بود كه قديسه

  ها خيره شده بودي، و به دور دست
  در آن روزگار پديد آمدي، مدتي ماندي و در شبي كه يهودا را بر دار كردند ظهور كردي،

  ... ، اما از آن شب بر من ظهور كرديتو بودي 
  .شب ديدم آن بلعيد ژرفايي ساختگي كه نور زنانگيت را مي من 

  بينم، باريك اندام و لرزان در چهارچوب اتاقم، را ميو ت زمان تسخير ارواح رسيده،
  ....شوي، محو و ظاهر، محو و  محو و ظاهر مي 

  ها، شوي به درون سياهچاله مستحيل مي
  ،... بيماري شاعران را داري

  خواب، انه كرده و هر شب بيرا ديون زجر ماندنت م
  مادربزرگم نيستي  ي روي ديوار خانه ي تو همان تصوير خاك گرفته

  اي شليك شد؟ نويسنده ي وار از طپانچه مهمانان، گلوله ي كه شبي ميان همهمه
   آري تو همان جدال انسان و ابرانساني،

  .ها آتش گرفت هايش در همĤغوشي ناگزير سايه كه بال
  براي من رقاصي كني، هاي آخرين معابد قرن به تاراج بردمت تا تنها هاز ميان خراب

  زارم را، موهاي بافته در گندمبگذار تنها براي تو بنوازم تار
  ها  خواهم از ميان سوسوي سايه روشن مي
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  .شود خرد كنم ات را كه روي ميز افق كشيده مي اندام به زوال كشيده
  ات دمي بگردم، تادهاف از نفس ي زده بگذار ميان پاهاي عاج

  ام  انگشتانم بيرون كشيده ها با نوك دورترين خانقاه هاي درويش پير را از ميان لبو ت
   تا برايم اغواگري كني،

  آلود دوست دارم، هاي گل ضرب نوك پاهايت را روي سنگ
  گريزد، مي تن كه هوا از ميان چشمانت ي براي من برقص اي لغزنده

 انجامي؟   به كجا مي
   ها، به تفكر لذتبخش دست كشيدن به روي ماشه شايد

  اي  هاي زنگارگرفته يا آبتني ميان بركه
  .توان ديد ها مي دست ي را از پشت پنجره كه تصوير آن

  ... را بينديشمو كشم تا ت سيگار مي
  هاي سيگار، آلود آخرين پك در ميان گرگ و ميش مه

  .رددهايم هم از بوي تو آكنده گ تا جايي كه دگر شانه
  بويم  خود مي ي گرفته هاي جرم را از ميان دندانو ت

  .توام ي قدپوش پشت درهاي بستهتا بداني چار
  جا رها كن، را اينن م

  هاي لزج شهرم، من شبح چسبيده به زمين كوچه
  فشارد  ها مي خانه ي همه ي ها صورتش را به پنجره كه شب

  به تصوير كشد، كشند س ميبوي تن مردمان را كه در امتداد سر انگشتان نف تا
  .كنند مي ها را خرد لغزند و رگ هاي آسياب كه روي هم مي همچون سنگ

  ،رهايم كن
  سقف ساحلي هستم  من سرماي خيس بازارهاي بي

  ها حل شد، اسب ي اي ميان شيهه بچهدستان كوچك دختر كه در
 .از من چيزي براي بردن نمانده

  .كه پشت غروب از خورشيد افتاد ن شهرمتمامي گدايا ي هاي جويده من ته مانده
  سربازان، ي دنبال من نگرد اي رها شده از زخم كهنه

  .جمعيت از سر راند ي همهمه م كه روزي غريب كالهش را ميانا من همان برگ پاييزي
  ... را در بسترت نگردن م

   ها دود كردي من صبح همان روز كه سيگارت را در آيينه
  ت خليج پا گشودم،از ميان ملحفه ها به سم

  اند را از باالي صليب به كنج آخرين پستوهاي ده تبعيد كردهن م
  .كردند شاهد نباشم ات را كه  براي خدايان قرباني مي تا ذهن تارگرفته

  اند كه  اي سرشته گرفتههاي غبار را از كاهگل برجن م
  اند، ته رنگ انساني به خود نديده تا كنون
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  دارد را ي موهايت ي روستايگذار پوسيدنم كه بوي ترشب
  بيندازم، سپيدارها در شيشه ي كشيده هاي به مشرق شامگاه از باالي شانه هر

  ...  ات كنم بگذار جاودانه
  كشي خالي كن، هايي كه پس از اين به آغوش مي و جايم را درميان قامت

  كشي به تصوير بكش ها مي را در لبان نمدارت كه روي ليوانن م
  .ها بيافرينم بوم ي ات را روي همه شده حناي طاقديسان تا خط ممتد

  ... را بايد سكوت كرد و كشيدو ت
  دمي بايست تا آشفتگي لرزان موهايت را

  افتند  ات به زمين مي نمور چشمان به صحرا گريخته كه در چسبندگي
د، ات را با انگشت بياالين ها ها كنم تا كودكان پس از اين تصوير حل شده ظرف ي پشت همه

  اين گردباد نيست كه باال گرفته است"
  . "اي ره صحرا گرفته است از خود رميده

  مان ا روي خانهه ب رو هاي دشت بيني كه هر روز همچون شبدري روي گونه مي
بايست تا غارت  پس دمي روي زانوهايم كه براي نذرهاي تو تراشيده شده ،لغزم به پايين مي

  ات ببينم، حراب خشك شدهيك كاروان را از ميان پاهاي در م
من با  شوند و ها در ميان دوشيزگان شكوفا مي همان جايي كه لب اي، از تو به من چسبيده

  .كشم گردد سخت در آغوش مي را از جايي كه معصوميت پژمرده ميو هايي افراشته ت شانه
  مان، ا هاي غبارآلود كوچه را اي تنديس كارگاهو من ت

  ام  قرن به آسمان برده ترين شاهكار همچون شكننده
  .ات را تفسير كنند اند انحناي نرم از شراب سرشته كه در پايين خفته مبادا آنان

  جهي  خوري و بيرون مي هاي من پيچ و خم مي همچون دود ازميان لب
  دوزان التيام يابد  را تا وقتي آخرين آماس دستان پوستينو اما بدان من ت

  .در سينه حبس خواهم كرد
  ... ام هاي سرمازده اي گرگ پير دشتبخوان 

  ات بچشم،   هاي گداخته دوست دارم آواز برف را از ميان دندان
  اي  سپرده را جايي در خواب يك سرخپوست به فراموشين تو م

  ...خورند  ها تا مي نقشه اش تا جايي كه تا در امتداد دستان به سينه آويخته
  .تا بكرترين زمين دنيا بخزم

  شوي، نم كه در پشت پاهاي من غرق ميبي را ميو ت
  .ها شاهد نباشم زني تا محو شدنت را ميان ملحفه به تمام بدنم دندان مي

...   
  .ست امروز روز دگري

  .ام ام رها كرده را پشت چند تار سپيد بافتهو ت
  ... جويمت هاي چهارباغ نمي ديگر در ميان سنگ
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  ده ست، هايت را باد با خود فوت كر گويي بوي نرم سينه
  هاي محفل استادم  خيزد واز باالي گلدسته از چشمانت نواي تار برنمي

  اي، كرده ها افول به زيرزمين
  .ام را جايي ميان تار و پود فرش اتاقم حل كردهو ت

  از ميان پاهايم بر نخيز و تا زانوهايم به باال نلغز،
  .اغواگر ي اي به مد كشيده

  ام تا از خاك دستانم ديگر نرويي، دهها پيوند ز را به پيشاني مترسكو ت
  ام؟ ها را حرس كرده داني بكارت مگر نمي

  . خواندمتم و براي آدميان به قربانگاه فراا خدايي گشته
  ،ام پاهايم به زير آوارها كشيده تو را در ستون سنگي كف

  ام ، از درختي آويخته جلجتا ي را از نشيمنگاه جايي روي تپهو ت
  .دود سيگارم به عرش نرويگر همراه با يتا د
  .ات روي مكث اتاق پهن شد اخته كردم شب كه سايه را آنو ت
  .گر در كنارم نبينمتييهودا آلودمت تا د ي به بوسه 

  اي، ه تصويرم بيش از حضورم عادت كردهگويي ب
  پس از اين دود سيگارم را كه در تار و پود اتاقت رخنه كرده

  و ببر،ي موهايم فر زدهبه جاي بوي سرما 
  ... ديگر در كنارت نخواهم آرميد اي سايه پرست

  بعد از اين تنها غيبت حضورم را در آغوش بكش 
  .ام ها جاودانگي طلبيده تا بداني من در تمام ثانيه

  ، ام گذاشته ات جا ام را روي تمام ديوارهاي خانه تصوير ماه گرفته
  .شان خواهم شد دانستم روزي دلتنگ گويي مي

  دستانت به خاك بسپار  ي را در لبهن م ها، يده بر ديوانگياي سكوت لم
  .هايم دريده نشوم ي به اوج رسيدن تا درآستانه

  را لغت كردم،و ت
  به جمله كشاندم،

  ها چالندم، قلم پيچاندم و از سياه هاشعربه 
  ... شاعراني ي دانستم رقاص بوم همه نمي

  خاب رانديهايت را با مداد من به سر روز كه گونه ،آنافسوس
  . ها گم شد ام در ميان ورق ورم كرده نديدم تصوير

  سرشتند  وقتي از من آدم مي
  .ها به دار آويختند اي سر چهارراه بطن فاحشه تو را در ميان فرياد عابران از

  ام؟ بالي اي وز وز سرگردان ميان آغوش به چاقو رانده به چه مي
  ام، ها آويخته من خود را به تيغ
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  اي، توهمهايم باد شده ي بزرگم به داخل همهي بساط مادر ك سر سوزن خفتهتو از تريا
  ... وداع در شراب حل گشت ي تو همان گياه ذهن كالريجي كه لحظه

  يم،گشاي ها مي انسان هايمان را به اميد يافتن باورهايمان به روي هر روز مردمك
  ... ها سال ست كه از دست رفته خورشيد ميليون

  حساس نيستيم،ديگر به نور 
  !شود ازچشم خدا ساخت مي بوييم اما مگر ست كه از صبح تا شام مي باور ما پيكرهايي

  .ها به فراموشي سپرديم الشه ي از زن عشق ساختيم و از مرد عاشق اما خود را ميان همه
  ... صبح غريبي ست برادر

  امروز را براي مردن دوست دارم،
  .نوازند ها آواز پدرم را مي روزي كه گنجشك

  ها استوار نگه داشته، را بر قلمهن ميل به نزول م
  ها  دست ي ميل مبهم خاموش كردن سيگار پشت همه

  .كنند گرايي را بر تهوع زنجير نمي ديگر عقل تا مرزي كه
  .به خاكستر شدن به آتش كشيدن،...  ميل عميق به سوختن
  بافت، چيد و برموهايم مي مي ها را از شاخه ات كه كتاب هاي سوخته هوس بوسيدن دست

  ... آغوشم نخزيد پدر تو هنوز همان مار عينكي مني كه روزي ديگر در ميان
  همان فيلسوفي هستي كه روي تمام دفترها خط خطي كردمت 

  .م خاكا هاي باغچه كودكي بويت را بين گلبرگ و
  ... آيي تو ديگر نمي
  يي،آ گاهي شد فهميدم كه ديگر نمي ام خفته از وقتي سينه

  ... ها گريختم چون تو ديگر نيامدي آسمان ي گريختم، از همه
  .هايت را نچشيدم ها چسباندم اما صداي خش خش اسب زمين ي هايم را به همه گوش

  .م كوچك شوما كودكي ي اگر به اندازه هرگز نخواهي آمد حتا
  

   1387بهمن 
  
  
  :"من را لمس كن"نوشت شعر  پي

چون شاعر آن، آويسا صادقي كه خانم جواني است . را خواندم را لمس كنمن اي از شعر   من نخست پاره
همان پاره سبب شد . جنگ زمان را ندارد ساكن اصفهان، تصور كرده بود تمامي يك شعر بلند امكان انتشار در

ي  هاي پاره ي آن از همان توانايي تا از او بخواهم شعر را به صورت كامل بفرستد و به او يقين دادم كه اگر ادامه
هاي جدي  ، در كنار انتشار متنجنگ زمان چرا كه. نخست برخوردار باشد، تمامي آن را منتشر خواهم كرد

هاي ادبي و اثرهايي كه امكان  هاي نو و جسارت ي تجربه نويسندگان شناخته شده، امكاني است براي ارايه
  . انتشارشان بسيار كم است

 سردبير. ي ماندگاري در ادبيات فارسي شود اميد كه آويسا صادقي ببالد و چهره
 



 

 
  زاده علي طبيب

  ايستاده و بيدار
  به منصور خاكسار

  
  

 اش را كه فراخ مي گشايد، دستان
  شوند، كلمات بر ُسرب اعتماد حك مي

  و ماندگار،
  ي هر احساس ضربه -با نرم         

  
  اي ست برّنده وبيدار سرنيزه

  هاي ساليان براي گشودن دمل
  اي كه واره فو سق

  قرارش كرده رويش در خاك ، بي         
  

  مرامِ نگاهش نيست،
  زردانِ خمود ي سبيل مانده آهنگ شب  

  دريده  و هوهوي كوليان چشم
  

  اش دو دست زميني
  سايند، بر خاك و ابر مي    

  سفيد                               

  تا صبح  بخرامد آرام
  

  اش  و بنشاند بر شانه
  هاي زندگي را لب                
  
  

اش را الي پتويِ انسانيت  شبانگاه كه خستگي
  پيچيد
  گونه به ديدار شفقي ديگر، - سرباز

  رود  خواب مي                            
  ايستاده و 

  .هاي بلند خيره به اين نرده       
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  :دخواني همين بخش مي ، درهاي پيشين در شماره
  

  :1388 بهار، 1ي  شماره
  اكنون مدرن –تجدد يا جخ : علي نگهبان

  هايي از عشق در گذر هفت دفتر گرته: رضا اغنمي
  

  :1388، تابستان 2ي  شماره
  مفهوم سوكواري و فهم مالخوليا: مهدي استعدادي شاد

  شود  آن جا كه تاريخ تكرار مي: اسد سيف
  

  :1388، پاييز 3ي  شماره
  ي يك شگرد،  نسور به مثابهسا: علي نگهبان
  پژواك هنجارها و ناهنجارها، : رضا اغنمي

 ها كنوت هامسون، عادت به نامنتظره: جيمز وود
  

  :1388، زمستان 4ي  شماره
  ي شعر،  روحيه: مهرانگيز رساپور

  چيستي شعر نمايي و نوگرايي: علي زرين
  

 



 

  باقر پرهام
  "زندگي و مرگ دموكراسي"درس هايي از

  روري براي بازخواني تاريخ، تمدن و فرهنگ ايرانمقدماتي ض
  

  درآمد
دانند كه منظور از دموكراسي به معناي  بيش مي كم و فرهيختگان مردم، بسياري از امروزه، 

شودكه از ابداعات  يي گفته مي دانند كه دموكراسي به نظام سياسي مي مدرن كلمه چيست؛
خروج از وضع طبيعي و  بر حساس نياز بشرا يعني بنياد آن بر انديشهء بشري است، كنش و

براي پاسخگويي به  تالش بشر و و تفكر اين نياز، .جامعهء مدني نهاده است تاسيس دولت و
به  زيرا، شود ندارد، ناميده مي هستيربطي به ماوراء طبيعت و كليت آنچه به زبان فارسي  آن،

يي  خاكي در دامان طبيعت و كرهء بشر. انديشه را راه نيست زهستي مرگفتهء درست فردوسي، 
جهان  جهان برونذات بشر، .اي از هستي در معناي مطلق كلمه است زاده شده كه در حكم ذره

بشريت به باشندگي است كه همين جهان  در و است، (Être = Sein) يا جهان  بودباشندگي 
 ديد آورده،براي زندگي پ همهء سازوكارهايي كه بشر .يابد دست مي )Existence=(وجود

محدود به مرزها  جهان خاكي خويش، و هاي پياپي بشريت در محصول كنش و انديشهء نسل
  .و امكانات همين جهان خاكي است و بس

افراد بالغ  هاي امروزي، با اين تلقي از جهان و جامعهء بشري است كه در دموكراسي
و پايگاه اقتصادي  وميت،ق مذهب، نژاد، جنسيت، هايي چون رنگ، تفاوت صرف نطر از -جامعه

 )رژيم(تعيين نوع نظام سياسي دولت، در - به عنوان شهروندان يك كشور - و فرهنگي ِخويش
گزينش نمايندگان خود براي تدوين و اجراي قوانين الزم  و و ساختار حكومت حاكم بر جامعه،

مردم داراي حق  مشاركت آزادانهء برابري،رسمي ِاين  ضابطهء .با هم برابراندبراي اين امور، 
 ومعتبر دولت و حكومت، راي در انتخابات براي برگماري يا بركناري ِمتصديان ترازاول امر

  .آراي مردم است بودن قانوني نتيجهء
برابري  درستي آگاه باشند كه اين تلقي از د فقط معدودي از فرهيختگان بشري بشاي اما،

رندگان حق راي در يك جامعه براي حاكميت آراء دا اعتبار بعدي آن در بازتاب و ،افراد بشر
هاي دموكراتيك كنوني به ذهن بشر  فكري نيست كه امروزه در قالب نظام سياسي بر خويش،

اي است ديرينه و بسيار كهن كه مضمون آن را برخي از متفكران  بلكه انديشه رسيده باشد،
ار فكر دموكراسي ِنوين در ها پيش از استقر يا قرن -هاي تاريخ بشري دم حتي در سپيده بشر

 حتي در بين فرهيختگان بشري، اند؛ و مهمتر از اين، زبان آورده بر –ذهنيت بشر امروزي 
اي بشري كه  به عنوان انديشهشايد فقط معدودي بدرستي به اين نكته آگاه باشند كه حقيقت، 

و  يك چيز است، ،ستبه ذهن فرد يا افرادي از ابناء بشري رسيده يا به زبان آنان بيان شده ا
چيزي ديگر؛ بشريت براي  ،به عنوان امري تاريخاً عام ِبرونذات شدهمشاهدهء همان حقيقت 
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 ها به امرعام در عرصهء ، و تبديل آنهاي شخصي آگاهي تحقق بخشيدن به حقايق ذهني و
سپرده هاي هولناك را در  ها و رنج از مصيبتها خورده و راه پر فراز و نشيبي  تاريخ، خون دل

  .است
كنم كه حدود  به شعري از سعدي شيرازي ِخودمان اشاره مي نخست، به عنوان مثال،

كه در آفرينش ز يك  |اند 1بني آدم اعضاي يك پيكر :هفتصد سال پيش از اين گفته است
تو كز محنت ديگران  |ها را نماند قرار دگر عضو |عضوي بدرد آورد روزگار چو  |اندگوهر
  . نامت نهند آدمي نشايد كه |بيغمي

 Hallِ( كه بشريت امروزين آن را چون سر مشقي فكري بر پيشاني ِساختمان -  اين شعر

of Nations (از شاعري است كه در  –مقر سازمان ملل متحد در نيويورك نگاشته است  در
در  ايجاد قانون و  برابري ِافراد درها پس از وي ،  قرن چه پيش از وي و چه كشور خود او،

 هفتصد سال پس از سعدي، .عمل ناشناخته بود و همچنان ناشناخته است در از قانون، يپيرو
فته از نه تنها مردمان اي جدا با يي است كه حاكمان آن خود را تافته گرفتار نطام سياسي ايران،

نظام خويش رسماً قانون اساسي  و در دانند، ان ميبلكه از مردمان سراسر جه ،كشور خويش
يك تن از ايشان كه خود را جانشين خدا در  ست و در انحصار اند كه حاكميت از آن خدا نوشته

  .پندارد روي زمين مي
به سخني از متفكري يوناني  تري از سخن سعدي، مثال تاريخي ِبسيار ديرينه و براي
كه نام آن در  - زندگي و مرگ دموكراسي نويسندهء كتاب ،2كنم كه جان كين اشاره مي
از  .آن را در سرلوحهء بخش نخست كتاب خويش آورده است –ن گفتار آمده است عنوان اي
با عنوان  "پاپيروس"اي از  ، پاره.)م.پ 479 - 411(،سخنور و متفكر آتني)Antiphon(آنتيفون 

  : ،به جا مانده كه در آن گفته است "دربارهءحقيقت"
خاستگاه كامالً مشابهي  يم،كه به طبيعت برابر غيريونانيان و يونانيان، ما، چون همهء"
يي است كه براي اي طبيعي ه چون اين خاستگاه مشابه درخورِبرآورده شدن خشنودي :داريم
اي همانند  ها را به شيوه مردمان قابليت برآوردن اين خشنودي همهء: اند يمردمان ضرور همهء

همهء ما با  قي ندارد؛با ديگري فر غير يوناني و يوناني، هيچ يك از ما، دارند، و در اينهمه،
  ."كشيم هاي بيني نفس مي دهان و سوراخ

هاي استواري براي  اين سخن را در زماني گفته است كه هنوز پايه آنتيفون آتني،
م و چهارم پيش هاي پنج آتني بر پا نشده بود، و اگر چه انديشهء او در قرن دمكراسي به شيوهء

تا حدودي به حقيقت تاريخاً عام تبديل  ر آن،شهرهاي مجاو در شهر آتن واز ميالد مسيح، 
و دموكراسي ِنو پاي  كار خودش را كرد، هاي آن، اما ديري نپاييد كه زمانه و زير و بم شد،

داد و به تاريخ سپرده  آتني جاي خود را به جباريت خاندان فيليپ مقدوني و پسر او اسكندر
  .شد

***  
شت تاريخي آن، و تحوالت مفهوم دموكراسي هاي سرگذ موضوع دموكراسي و بيان زير و بم

زندگي و مرگ  مضمون دلنشين كتابي است كه با نام در درازناي تاريخ بشري،
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ها و فهرست  با يادداشت در يك مقدمه و سه بخش، به قلم جان كين، دموكراسي
ه تنظيم ودر آمريكا منتشر شد در قطع وزيري، صفحه، 958ها، در  ها و نام مفهوم ها، مضمون

از  پوشش روي جلد، در - درباب كتاب و احوال و آثار مولف آن - درشرح كوتاهي از ناشر. است
  :خوانيم جمله مي

 الهامبخش و تكاندهنده خواهد بود، براي خوانندگان، ،زندگي و مرگ دموكراسي"
ها، مفهوم و معناي معاصر دموكراسي را  خاستگاه متعارف دربارهء چون بسياري از ديدگاه هاي

 و باب ارتقاء به رغم همهء هياهويي كه در.)تاكيدها همه جا از من است( كشد ه چالش ميب
اند كه طالع  چرا بسياري از مردم اكنون دچار اين احساس پيشرفت دموكراسي به راه افتاده،

گرايد؟ آيا  هاي جهان بيش از پيش به تيرگي مي دموكراسي همهء دموكراسي در
شان اين است كه به سان پوشش يخيِ ِ  يا سرنوشتاي دارند؟  هاي موجود آينده دموكراسي

  ."قطبي زمين ما،سرانجام ذوب شوند و از بين بروند؟ 
 هاي آموزنده و الهامبخش و، ها و تحليل داده ، دربردارندهءزندگي و مرگ دموكراسي

هاي  يلتحل چنان كه در جاي خود نشان خواهيم داد، .براستي تكاندهنده است در مواردي نيز،
از جمله ما  - هاي وجودي ِبسياري از خوانندگان ها و تجربه با دانسته در مواردي، اين كتاب،

ب دربا مثالً - گويد پرسد آنچه مولف مي اند،چندان كه خواننده از خود مي تعارض در –ايرانيان 
رم تا  تاريخ غرب از يونان و هاي وي در بارهء ها و تحليل آيا به روال داده - شرق و اسالم

هاي تاريخ سياسي و مذهبي ِجوامع شرقي است يا  مستند به شناختي عميق از داده امروز،
ت اي كه از اينجا و آنجا به گوش وي رسيده است؟ نگاهي به فهرس انگارانه مالحظات ساده

يي است كه بدان  نگرانيتا حدي تاييد كنندهء  هايي كه در معرفي آثار مولف آمده است، كتاب
   :هاي زير يادشده است عنوان از آثار جان كين، .شداشاره 

-Global Civil Society? ;Vaclav Havel :  A Political Tragedy in Six Acts ; Violence and 
Democracy;Whatever happened to Democracy?; Civil Society: Old Image , New Vision ; The 
Media and Democracy ; Reflections on Violence ; Democracy and Civil Society ;Tom Paine: 
A Political Life. 

ست كه تخصص مطالعاتي و نويسندگي ِجان  پيدا. كتاب آخري برندهء جايزه شده است
زاده شده در استراليا  جان كين،. هاي سياسي غربي بوده جهان غرب و متفكران و چهره كين،

 جمهوري اسالمي، در دورهء وي، .و ساكن انگلستان است ولي استاد دانشگاه وست مينستر
  .سفري به ايران نيز كرده است

در  .چنان كه گفتيم، يك مقدمه و سه بخش دارد ،زندگي و مرگ دموكراسيكتاب  
ها اين يكي از اين بر نهاد. كند مقدمه، نويسنده، تزها يا برنهادهاي اصلي خويش را مطرح مي

هاي  مجامع مردمي براي حكومت برخويش از ابداع و استفاده ازگويد دموكراسي  ياست كه م
هايي  سرزميندر شرق، در   دموكراسي بر مبناي مجمع شهروندان ،نخست،"  آتن نبوده، چراغ

ما، ).  Хіمقدمه، ص ("دهند، روشن شده است يران كنوني را تشكيل ميا كه سوريه، عراق، و
، به اين بحث خواهيم پرداخت كه اين كين در بررسي بخش دوم فصل نخست كتاب جان

دربارهء دموكراسي بر پايهء  بخش يكم كتاب،. كند ه حد با واقعيات تاريخي تطبيق مينظر تا چ
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آتن،  :است كه خود به دو بخش تقسيم شده است) assembly democracy(مجمع شهروندان
ء نظام نمايندگي يا بخش دوم كتاب دموكراسي بر پايه). West by East(راه شرق  و غرب از

)representative democracy(سرانجام، .، نام دارد كه خود به فصولي چند تقسيم شده است 
چند  كه آن نيز) monitoring(بخش آخر كتاب را داريم با عنوان دموكراسي  ِنظارت شده 

  .فصل دارد
هر بخش براي اي و نتايج تحليلي ِ هاي پايه تمركز برداده هدف ما از بررسي اين كتاب،

اصول  اعم از ،هاي مولف در همان بخش است گيري استخراج اصول كلي ِمتناسب با نتيجه
، كنيم كوشيم تا اين هدف را با ديدي نقادانه دنبال مي. دموكراسي مساعد يا نا مساعد با

 ، بتوان به اصولي نظري براي مطالعهءانتقادي -  چندان كه، در پايان اين گشت و گذار تحليلي
با  و، بر كنار از تعصب، تمدن، و فرهنگ ايران دست يافت، ،تاريخ ،ها حماسه اساطير، نقادانهء

ما به بازشناسي حق  نگاهي سنجشگر بتوان گفت چه عوامل نامساعدي باعث شده كه جامعهء
هايي  به رغم فداكاري براي تمامي آحاد و افراد خود تا كنون دست نيابد، و چرا شهروندي برابر

براي  - د و ماجراهاي مشروطيت تا امروزدست كم از زمان آشنايي با تجد - نردم ايراكه م
هاي دموكراتيك و نهادينه گذاري ِنهادبنياد تبديل شدن به يك ملت در معناي نوين كلمه و

يك  "اول وصف" ، و  درايم اند ، ما همچنان درخم يك كوچه كردن آنها از خود نشان داده
  . ايم موضوع مانده

***  
  آتن و مجمع شهروندان

  
چند و {امروزه، بيشتر مردم از ": گويد فصل مربوط به آتن مي جان كين، در آغاز

، راه و اي ِكوچكي با نام آتن گويد روز و روزگاري در شهر مديترانه اي كه  مي افسانه}چون
دنبال و به  ).  3، ص 2("رسم نويني از حكومت توسط مردم اين شهر ابداع شد، آگاه نيستند

دموكراسي، زادهء نبوغ آتن، " :رسد كه كند و به اين نتيجه مي آغاز مي آن، بحث كوتاهي را
آغاز دموكراسي در آن شهر، بيانگر حقيقتي . توان روحي نظاميگري، يا فقط بخت فرخنده نبود

دموكراسي هرگز به  به استثناي مواردي انگشت شمار،ناخوشايند است، بدين معنا كه 
  ). 4، ص 2( "دموكراتيكي بنا نشده استهاي  شيوه
اي از رويدادهاي عجيب زاده شد كه يك  با رشته ،لسا 2600، گويد كه دموكراسي مي 

، به موضوع به قدرت رسيدن يك ، در اين بارهجان كين. قتل سرسري عامل درگيري آنها بود
ي قرن ششم پيش از هاي ميان ، در سال)Pisistratus(آريستوكرات آتني با نام پيزيستراتوس 

ناعادالنه بودن جباريت وي همچنان باز است "كند كه بحث در بارهء  ميالد، در آتن اشاره مي
هايي كه در  سد كه پيزيستراتوس، با اقدامر به نظر مي ،زيرا. "و به نتيجهء قطعي نرسيده است

نند ما(هاي عمومي  ايجاد ساختمانهاي ارتباطي و مشاركت در  جهت بهتر كردن راه
انجام داده بود، مورد ستايش مردم ) آكروپوليس، مدرسه و معبدي به افتخار زئوس و آپوللون

يي بودند كه وي در زمينهء چه  تن نيز زير تاثير اصالحات قانونيبرخي از مردم آ. محل بود
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ولي، جان كين ). 4ص  ،2(گونگي ِ وظائف و عملكرد قاضيان در آتن تجويز كرده بود 
ها و مراكز عمومي در دست افراد يك خاندان كه كم و بيش بر  ه تمركز ادارهافزايد ك مي

  .نمود ، امري استثنايي و آزارنده مياند ،از نظر مردم آتن افزوده جباريت خويش مي
 اي كه خاندان پيزيستراتوس بر جباريت خود وارد آورد، نخستين ضربه ،ايت جان كينبه رو

را، وي ادعا كرد كه جانش در خطر است و به مدافعاني كه از بود؛ زي. م.پ 561در حوالي ِسال 
يكي، دو اقدام بعدي وي شهرت آتن را به عنوان ِشهري كه از . وي حفاظت كنند نياز دارد
  . به كلي پايمال كرد وجود جباران بر كنار بوده ،

، و مردن او عامل بروز ميرد به مرگ طبيعي مي. م.پ 528 - 527پيزيستراتوس، در 
هاي  با نام پيزستراتوس، پسر دو .شود فاق در بين افراد خانوادهء وي ميو ن چشميهم

حالي كه برادر  در رسند، به قدرت مي ،)Hippias(هيپياس  و) Hipparchus(هيپاركوس 
. نيزگوش به زنگ دخالت در مسائل سياسي بوده ،)Thessalus(نام تسالوس  كوچكترشان، با
، كه هر چهار سال يك )panathenaic festival(ر ايزد بانوي آتنا هايي به افتخا در جريان جشن

قرباني ِتوطئهء  يكي از سه جبار خاندان پيزيستراتوس، يعني هيپاركوس، شده، برگزار مي بار
گران، كه  دسيسه. شود مهري ِاو قرار گرفته بودند، مي اشرافي كه مورد بي تني چند از
روز روشن، در وسط ميدان اصلي آتن، بر  كرده بودند،شان را در زير لباس پنهان  خنجرهاي

جسارت . او را از پاي در آوردند ،وارد كردندهايي كه بر قلب وي  ، و با ضربهسر وي ريختند
، سبب شد تا }كه براي مردم آتن آشنا بوده{پايدارشانتالن و تند مزاجي و خلق و خوي ناقا

روابط  اند كه قاتالن، دانسته چون همه ميهيچ يك از تماشاگران اين صحنه دخالتي نكند، 
دارند وهمدستي آنها در كشتن هيپاركوس، به انتقام اين بوده كه وي  خوبي با برادران جبار

بزودي آشكار  اما، .مانع شده بود كه خواهر يكي از قاتالن در فستيوال آتن جايي داشته باشد
از يكي از  ،زيرا وي. ، تسالوس، بودهتر اصلي توطئه، به گردن برادر كو چكشود كه گناه  مي

به  تسالوس، .اي داشته كه بي پاسخ مانده بوده است گرايانه چشمداشت همجنس قاتالن،
 باري، .اش در فستيوال جلوگيري كرده بود د عالقهفرد مور از مشاركت خواهر همين دليل،

كه  –اتل برادرش داد تا به دو ق برادر بزرگ بازمانده، هيپياس، به محافظان خود دستور
: حمله كنند –بود ) Aristogeiton(و آريستوگيتون ) Harmodius(شان هارموديوس   هاي نام

 –اولي به ضرب شمشير محافظان هيپياس پاره پاره شد، دومي دستگير گرديد و در زندان 
  ).8 و 7، صص 2(در زير شكنجه به مرگي هولناك گرفتار آمد –همراه با تعدادي از حاميان 
كه فساد خاندان پيزيستراتوس را آشكار كرد،  گيرد كه اين حادثه، جان كين ، نتيجه مي

اش،  كه مردم –سبب شد تا خاندان اشرافي د يگري در ساقط كردن آن از حكومت بر آتن 
بارتر را  ، طعم عواقبي خشونت)Cleomenes(ها به رهبري كلئومنس  پس از حملهء سپارت

  .با پيروزي قرين گردد. م.پ 510در سال  –شته بودند چشيده و سر به شورش بردا
هاي ثروتمند با يكديگر به  ندانهاي خاها و برخورد شوبادامهء اين آ به عقيدهء جان كين،
گرفتن مردي با نام كليس ته  ، به نيرو)Alcmaeonids(رهبري آلكماائونيدس
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هرگز جاد ترس و وحشت دريافته بود جباريت بر پايهء اي"انجاميد كه ) Cleisthenes(نس
  ). 8ص  ،2( ".تواند به حكومت پايداري بينجامد نمي

، .م.پ 508 - 507پردازد كه در سال   جان كين، سپس به اصالحات كليس ته نس مي
بنا به اين قانون، جمعيت پراكندهء آتن و نقاط پيرامون آن،  .قانون اساسي جديدي وضع كرد

ارتشي بسيار مجهز، با سربازان . اي جديد تقسيم شدند قهواحد اداري ِمنط و سه "قبيله "به ده
، پا شد در محدودهء شهري بر)hoplites(اي در برگيرندهء غير نخبگان با نام هوپليت  پياده

يي با نام شوراي پانصد نفري از شهروندان در آتن كه در  اداري گزاري و همراه با دستگاه قانون
  ).8ص ،2(خود را صادر كرد ) decree(نخستين فرمان . م.پ 506سال 

هاي كهن  هم رابطهء خاندان: تاثير داشتگويد اين تغيير ها هر كدام دو  ، ميجان كين
افزايد  و مي. ها بندي دستهگري ِ هم نقطهء پاياني بود بر خشونت و توطئه شهر را با هم بريد، و

قدرتان يا  م قدرت بياعال: كه اين اصالحات، تاثير تكاندهنده و لرزانندهء ديگري هم داشت
كليس ته نس، نخستين حاكم آتني بود كه پي برد . مردمي كه دستشان از قدرت كوتاه بود

تعداد كثير مردم قادراند با همكاري يكديگر دست به اقدام بزنند، و دريافت كه دموس 
)démos (اشراف نيازي داشته تواند ابتكار عمل را در دست گيرد بي آن كه به رهبري  مي

) polity(از اين تاريخ به بعد، پوليتي "ها اين بود كه گويد نتيجهء همهء اين رويداد باشد، و مي
گزير است بناي كار خود را بكلي بر اين ، نايا دولتشهر آتن، اگر بخواهد زنده و پايدار بماند

  .)9، ص2( ".خويش هستند دموس اليق حكومت بر =مردم اصل بگذارد كه 
گرايانهء  رسد از آن رو به بيان تفصيلي ِماجراي رابطهء همجنس يبه نطر م جان كين،

، و دو قاتل وي و فرزندان پيزيستراتوس با دو تن آتني كه سر انجام به كشته شدن هيپاركوس
هاي پس از آن ختم شد در رابطه با موضوع دموكراسي پرداخته است، كه معتقد بوده  آشوب

ء دو قاتل براي كشتن هيپاركوس وآشوب حاصل از ، يعني توطئه ودسيسهكه چنين رويدادي
، حتي، بر نكتهء اخير ،او ) . 7، ص 2( "بار به عواقبي تاريخي انجاميده است اين"  اين اقدام

دموكراسي، با قتل ": گويد كند و مي در جاي ديگري از كتابش، با حدت بيشتري تاكيد مي
سي دگرگونساز جهاني داشت، آغاز اش آثار سيا شهواني مغرضانه هاي سرسريي كه انگيزه

گيري ِقبلي وي در اين باره را نيز پيش از اين آورديم كه گفته بود  نتيجه. )10، ص 2( ".شد
هايي دموكراتيك بنا نشده  ، دموكراسي هر گز به روشبه استثناي مواردي انگشت شمار"

  ."است
عواقب بعدي ِدسيسهء  قاتالن هيپاركوس و بودن سرانجام روابط غير عاديِ "تاريخي" در
البته بحثي نيست، بحث بر سر ماهيت و چه گونگي عواقبي است كه پس از اين گونه  آن دو
ها همواره در  اين گونه پيشامد. آيند ، در تاريخ پيش ميها ها و خشونت حاصل از آن دسيسه
آنچه كافي است به . عواقبي دموكراتيك وبر قراري ِحكومت مردم بر مردم نبوده است جهت

مغ و برادرش سمرديس يا ) Patzites(هرودوت، مورخ يوناني، در باب دسيسهء پاتزيتس 
كه به روايت  -دورهء كمبوجيه، كشته شدن گوماتا يا بردياي دروغين بردياي دروغين در

، دختر اتانس هم يكي از در اختيار گرفت كه فيديما تمام زنان كمبوجيه را نيز"حتي  هرودوت،
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آزاد گذاشتن مردم  به همت داريوش و شش تن هم پيمانانش و - ) 212، ص3( "ايشان بود 
ورتي داريوش و يارانش براي ، مجلس مشانجامها به مدت هفت روز، و سر "مغ" دركشتار
توجه كنيم تا به اين نتيجه برسيم  گيري در باب نوع حكومت الزم براي ايران آن روز تصميم

، چه هاي تاريخ دم چه در سپيده –قتل و خشونت  وكه كسب قدرت از راه كاربرد دسيسه 
 ،تر به ما يا از همه نزديك ،نند انقالب بلشويكي و انقالب چينتر به ما، ما هايي نزديك درزمان

ترين و كراسي راه نبرده، بلكه به خونريزنه تنها به دمو  - يعني انقالب اسالمي ايران 
هم پيمانانش ر جلسهء مشورتي داريوش و د. هاي استبدادي انجاميده است ترين نظامفاسد

ها ، براي گزينش نوع نظام  "مغ "اي  كشتار يك هفته تاي غاصب وپس از كشته شدن گوما
،تنها اوتا نس پيشنهاد بر قراري هفت تن حاضر در جلسهاز  ،، به روايت هرودوتحاكم بر ايران

پنج تن ديگر . شود ش روبرو ميدهد كه با مخالفت داريو ِدموكراسي به شيوهء آتن را ارائه مي
يي  در نتيجه، اكثريت به ادامهء نظام امپراتوري كنند  و از هم پيمانان با داريوش موافقت مي

، 3(گيرد مي شوند و داريوش در راس اين نظام قرار كه كوروش بنياد گذاشته بود همراي مي
ان، پرهيزناپذير بوده زيرا امپراتوري ِاير اين تصميم با توجه شرائط آن روز ). 218 - 222صص 

ر مسلم بود كه قالب امپراتوري در سپيده دم تاريخ توسعهء بشري، براي بر قراري دموكراسي ب
وندي، چنان كه خود جان كين نيز بدرستي اشاره كرده است و ما بدان پايهء مجامع شهر
كندر مقدوني در سگفتيم كه با تاسيس امپراتوري ِا مساعد بود ؛، از عوامل ناخواهيم پرداخت
زاييدهء  دموكراسي در جهان باستان،. ، فاتحهء دموكراسي ِ آتن خوانده شدمقدونيه و يونان

، و از اعتقاد به فرهنگ هومانيستي ،شهريعوامل متعددي از نظر جغرافيايي، وسعت محدودهء 
بر طرف همين جا اين سوء تفاهم احتمالي را . هاي ديني مردمان بودهمه مهمتر، جوهرهء باور
 ، اين نيست كه دموكراسي بايد بر"جوهرهء باورهاي ديني مردمان"كنيم كه مقصود ما از 
همواره دستاويزي براي به قد رت  از باورهاي ديني، تلقي اخير. پا شود مبناي حكومت ديني بر

 و طلب در طول تاريخ بوده كه به برابري افراد بشر جو و قدرت رسيدن انواع روحانيت سلطه
هاي مذهبي ِمردم ابزاري براي رسيدن خود باور ندارند، و از باورليت آنان براي حكومت برقاب

جوهرهء باورهاي ديني "من از  منظور. سازند ت و استبداد مذهبي به سود خود ميبه قدر
توجه به تفاوت ماهوي اديان و باورهاي مذهبي و تاكيد بر ماهيت هومانيستي يا غير  ،"مردم

نهادينه شدن  تواند به عاملي مساعد يا نا مساعد در پاگيري و ست كه ميها  آنهومانيستي 
هاي جان كين ادامه  اما ، بهتر است پيش نيفتيم و به بررسي تحليل. دموكراسي تبديل شود

  .بدهيم
، طبقهء متوسطي از كشاورزان، پيشه وران، بازرگانان، ، كليس ته نسبه روايت جان كين
ه به عنوان شهروند، از وقت و فرصت كافي براي پرداختن به مسائل و خرده مالكان ديگر، ك

اش در مورد  هاي افراد هم طبقه او، گرچه در نگراني. عمومي برخوردار بودند، تشكيل داد
، ولي اين بصيرت را ، شريك بودعواقب ميدان دادن به فقرا و بي قدرتان در كار حاكميت

ترين آحاد مردم  يينيعني دست پا –ش پاي اين گروه داشت كه ببيند كه برداشتن موانع از پي
تواند سالح  مي –را گرفتن و از نيروي آنان براي پيشبرد اصالحات اساسي استفاده كردن 
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مدارك و شواهد اين گونه نگرش وي به امر . كارآمدي در برابر قدرت كور متمركز باشد
از اين . وي به يادگار مانده استهاي بازمانده از دورهء تاريخي  ،در وصايا و كتيبهسياست

در شهر آتن، مجمعي ازشهروندان در عمل و به  آيد كه، براي نخستين بار شواهد ، چنين بر مي
  .صورت فعال اقتدار يافته است

 Council of Five(گزاري، با شوراي پانصد نفري  افراد اين مجمع، در ا ِعمال قدرت قانون

Hundred ( ،در كنار ثروتمندان دست برزگر، و ديگر مردم پايينشريك بودند، و كشاورز ،
زيرا . ، و اين عامل موثري در ايجاد تغييرهاي عميق در شكل و معناي حكومت بودنشستند مي

ها چنان كه بعد برقراري  نظامي از حكومت بودند  كه در آن، ، خواستاراين مردم، اكنون
ترين افراد مردم بتوانند  يينپا  démos is kyrios - خود بيان كرد  سياستارسطو در كتاب 

  ). 10و 9، صص 2(منصبي در دستگاه حكومت شوند   صاحب
ي بر گزيده توانست به عضويت شوراي پانصد نفر هر شهروندي مي" به روايت جان كين،

براي مجمع شهروندان ) to prepare legislation(، تهيهء لوايح قانوني وظيفهء اين شورا. شود
 the chief executive officers of the(به انتخاب روئساي كل دستگاه اداري  بود، و كمك

administration (هايي چون به اجاره دادن  اين شورا همچنين در زمينه. كشي از راه قرعه
، با مسئوالن و صاحبان مناصب عمومي ا فروش اموال و امالك مصادره شدهمعادن ي

  ).45، ص 2( "كرد همكاري مي
هاي پايان كتاب  يادداشت ن، در مورد تركيب شوراي پانصد نفري و وظائف آن، درجان كي

  :گويد خود مي
اي از شهروندان سناتور، كه  اين شورا، در دورهء دموكراسي، هياتي بود دربردارندهء بدنه"

كه به شكل مستطيل  شان، در جبههء غربي آگورا، در اتاق شورايي بود هاي محل نشست
نامند، در فاصلهء  مي  bouleuterionراشناسان اكنون آن  اين اتاق كه باستان .ساخته شده بود

به جاي اتاق شوراي قديمي ساخته شده بود، و آن اتاق قديمي . م. پ 406و  415هاي  سال
، پنجاه شهروند سي ساله ستهء دروني سناتورهاه. اسناد شهر اختصاص يافتبه مركز بايگاني 

مدت خدمت . گرفتند شان حقوق مي يك قبيله بودند كه در برابر خدمتبه باال، همه از اعضاي 
شان  ، بود و حدود يك سومروز 36يا  35، يكدهم از روزهاي سال، يعني تورهااين گروه از سنا

وظيفهء اين سناتورها، همفكري و توافق بر سر پيشنهادهايي . كردند در ساعات شب كار مي
پارلمان به معناي مدرن كلمه نبودند، زيرا  ناتور، نمايندهءشهروندان س .براي قانونگزاري بود

از نظر امور حكومتي، سناتورها در واقع يك گروه . ها را نداشتند اختيار قانونگزاري يا لغو قانون
، 2("شدند در پايان سال عوض مي شان يك سال بود و مدت ماموريت. نظارتي اجرايي بودند

  ).890 - 891صص 
هاي خود را در محل ديگري  هاد ديگري بود با وظائف ديگر كه جلسهمجمع شهروندان، ن

، در واقع هستهء مركزي شهر، محل Agoriasآگورا يا . كرد برگزار مي Pnyxاز آگورا، به نام 
 ،به روايت جان كين. ، اداري و مذهبي آتن بودو استقرار مراكز حكومتيتجمع و گردش مردم ،

، مردم آتن از به گفتهء او. ر همه چيز مقدم استه سياست بقاعدهء اساسي در آتن اين بود ك
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ها، در آگورا سينه  ، قهرمان آتني.)م.پ638 - 558(ماجرايي كه در مورد رفتار عجيب سولون 
سولون، گويا روزي با نوشتن و از بركردن قطعه شعر بلندي . اند شده، آگاه بوده به سينه نقل مي

سر  ميس توسط آتن، سپس با گذاشتن كالهي نمدي بردر ستايش تسخير نظامي جزيرهء ساال
اش را  وار، وارد آگورا شده و شعر سياسي در پيش گرفتن رفتاري ديوانه براي تغيير چهره، و

از اين رو، به . اي به پاكرده بود  اند خوانده و هنگامه كرده اش مي براي انبوه مردم كه تشويق
راني در آگورا اكيداً ممنوع بود، زيرا مردم معتقد در دوران دموكراسي، سخن" ،جان كين گفتهء

اند و با هم  روغن بودند كه امر سياست و كارهاي شخصي و تجاري نسبت به هم مانند آب و
اي داشته  در نتيجه، بحث در باب امور سياسي  بايد در محلي كه با آگورا فاصله. آميزند نمي

  .) 31، ص 2( "ردشد، صورت گي ناميده مي Pnyxباشد، در جايي كه 
پنيكس يا مقر تشكيل مجمع شهروندان، در پشته و دامنهء طبيعي بلندي، پوشيده از 

كل . تر از آگورا قرار داشتصد متر بلند زارهاي اوكاليپتوس و درختان زيتون، چهار بيشه
گزاري با  كه اعضاي مجمع قانون ،"آتيك" شهرهاي مجاورش درسرزمين شهروندان آتن و

هاي الزم براي زندگاني  آمدند تا در بارهء قانون اين مجمع گرد مي دربودند، ekklesiaنام 
. ايش اين محل به يقين چشمگير بودهبنا بر اين، اندازه و گنج. اجتماعي خود تصميم بگيرند

سوم شهروندان سرزمين آتيكا در  ويژه، در خور مالحظه بود، چون دوه ب مشاركت باالي اعضا،
ها در آتن  ، شبهاي مجمع شركت كنند براي آن كه بتوانند در جلسه يستند،ز خارج از آتن مي

در تاريخي كه راي . را به پنيكس برسانند كردند تا به محض روشن شدن روز خود اتراق مي
دادن  اجباري هنوز به قاعدهء بشري تبديل نشده بود، در آتن، حتي از بردگان براي گردآوري 

اي كه در حال تشكيل  يا تاخيردار به منظور شركت در جلسه اجباري شهروندان عقب مانده
هاي خروجي آگورا، جز راهي كه به محل مجمع ختم  راه همهء. شد شدن بود استفاده مي

هاي بلندي، بافته شده از  هاي مجلس آن زمان، حتي، با طناب ناظم. بستند شد، را مي مي
به دنبال شهروندان شركت نكرده در هاي خيزران و آغشته به رنگ قرمز،  ها و رشته برگ

شان  شان، شايد هم حتي صورت ها يا تن آوردند، لباس شان مي ، و اگر به چنگگشتند جلسه مي
كردند  شان شانه خالي كنند، رنگين مي را، به جرم اين كه كوشيده بودند از زير بار انجام وظيفه

  ).32، ص 2(
مصنوعي با فضايي به  يك آمفي تئاتر ،.م.پ 403تا  404درحوالي : گويد جان كين مي

هاي گرانيت محل به نحوي چنان عالي ساخته شد  رت طبيعي با استفاده از سنگ صخرهصو
اي پيداكرد،  ايستادند، وضع تازه اي كه گويندگان بر آن مي صفه. داد كه صدا را بازتاب نمي

به خشكي سخن رو ) speaker(رئيس مجمع  چندان كه شنوندگان رو به دريا داشتند و
آتنيان فكر " :گويد دليل اين تمهيد اين بود كه ، با نقل قولي از پلوتارك، ميسپس. گفت مي
دموكراسي نهفته بود، و ساكنان خشكي بيشتر گرايش  برتري در دريا در خاستگاهكردند  مي

آمفي  بعدها،. دارند هاي ممتا ز، خاندان بيمارگوني به اوليگارشي، يعني به حاكميت گروهي از
زنان، . دهد تر شد كه پنيكس بتواند تا سيزده هزار تن را در خود جا باره چنان گسترده تئاتر دو
  ). 33، ص2("جا  و هرگز حق  راي نداشتند، بيگانگان ساكن در آتن، در هيچ بردگان
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، چهل بار در سال، يعني هر ده روز يك بار، يا به ، مجمع شهروندانبه روايت جان كين
 شد، ه بنا به تقويم سال ده ماههء آتن، به مدت يك روز تشكيل ميار بار در ماتقريب چه

ها و  هدف مقررش، بحث در بارهء قانون. هاي خاص گاهي نيز به مناسبت ايام و فرصت
پذيرش سفيران واحدهاي سياسي همسايه و شنيدن پيام آنان، پرداختن به . تصويب آنها بود

نيز از جمله  ن سالمت مردم يا دفاع نظامي از شهرمسائلي چون تامين خوراك و تضمي
گرفت كه از سوي  هاي مجمع بر پايهء پيشنهادها و لوايحي انجام مي بحث. كارهاي مجمع بود

، به هنگام بحث و اعضاي مامور وقت از اين شورا. شد شوراي پانصد نفري به مجمع ارائه مي
ها با صحبت  بحث. نشستند جمع ميهاي چوبي، روبروي م گفت و گوهاي مجمع، روي نيمكت

چه كسي از شما فكر يا پيشنهاد مفيدي براي ! همشهريان :گفت ناظم روز جلسه، كه مي
شان بهتر به گوش همگان برسد،  دايبراي آن كه شهروندان ص .شد آغاز مي؟دارد پوليس

را كه  رفت و هر نظر يا پيشنهادي شد مي ناميده مي  (bema)گوينده باالي صفهء كوچكي كه
ضمن صحبت ارائه  "همشهريان"يا فقط  "همشهريان من"داشت به روش معمول با گفتن 

اي در صندوق موافقت خود  كردن دست يا با انداختن سنگريزه ، با بلنداعضاي مجمع. داد مي
هاي مجمع را با پاي  هايي نتيجهء تصميم جارچي. داشتند اي اعالم مي را با پيشنهاد يا اليحه

  .رساندند خر به گوش بقيهء افراد در شهر ميسوار بر  پياده يا
، سپس بر اوراقي از پوست يا پاپيروس رمان تصويب شده در مجمع شهروندانقانون يا ف

به . كردند گونه اسناد را در مركز بايگاني شهر در آگورا نگاهداري مي اين ، وشد نوشته مي
، گاه ها ها و فرمان ، در قانون، خوشبختانهولي اند، روايت جان كين، همهء اين اسناد از بين رفته

در . هاي سنگي كنده و در آگورا گذاشته شود ها بر ستون رونوشتي از آنشد كه  سفارش مي
ها  به عنوان مثال، در مورد توافق. خوريم ها ، به نكات بسيار جالبي بر مي اين گونه سنگنبشته

هاي ديگري كه از تشويق شهروندان دولتشهر ستايش و هاي ديگر، يا در ها با قدرت يا پيمان
به نظر مردم، بهترين كار ": خوانيم ها چنين مي در يكي از اين سنگنوشته. اند آتن حمايت كرده

، )Philon of Alexandria(، پسر فيلون ِآلكساندريا )Mikalion(اين آمده كه از ميكاليون 
ت به آتنيان، تاجي از طال به وي داده انديشي ِوي نسب ستايش كنند و، به خاطر فضيلت و نيك

  . 4"شود
اي كه به يادگار مانده، رونوشت قانوني است كه بر ضد جباريت  شايد مهمترين لوحه 

اگر كسي بر ": شود به تصويب رسيده، گفته مي. م.پ 336در اين قانون، كه در . وضع شده بود
يا در اقدامي براي استقرار جباريت ، قيام كند، اين هدف كه جباريت را حاكم سازد ضد مردم با

يا بر افكندن حاكميت مردم آتن و دموكراسي آن، شركت داشته باشد، هركس كه چنين فردي 
همين . "، سزاوار هيچ سرزنشي نيسترا كه يكي از اين كارها را كرده باشد به قتل برساند

تون سنگي نقر منشي شورا موظف است متن اين فرمان را در دوس": گويد ، سپس ميقانون
و }در نزديكي پنيكس{) Areopagus(در مدخل ورود به آرئوپاگوس  يكي از آنها را كند، و

ري دا ها، خزانه براي نوشتن متن بر بدنهء ستون. ديگري را داخل مجمع شهروندان بر پا دارد
  ."اند بپردازد هايي كه مردم پرداخته مردم مجاز است سي درهم از پول
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آتنيان براي تحكيم دموكراسي، روشي بود كه با عنوان اوستراسيسم يا  يرتداب از يكي ديگر
خود اين واژه از واژهء . شد ، در مجمع شهروندان بدان عمل ميostrakismosبه يوناني 

ostraka گيري در  به معناي قطعه سفالين كوچكي گرفته شده كه شهروندان در هنگام راي
نوشتند  شد، نام وي را بر آن مي دت معلومي تبعيد ميمجمع بر ضد كسي كه بايد از آتن به م

براي  اين تاكتيكي بود" به روايت جان كين،. انداختند گيري مي و آن را در صندوق راي
يي كه  ، رهبران سياسي، و جباران كه به وسيلهء آنگران ، توطئهجلوگيري از برآمد عوامفريبان

اقلي  شدند، به شرط آن كه حد ز شهر تبعيد ميبناحق شهرتي يافته بودند، براي مدت ده سال ا
شدگان، ده روز مهلت داده عيدبه اين گونه تب. بودند دهندگان با اين كار موافق مي از راي

  .)38، ص 2("شد كه شهر را ترك كنند مي
، حد اكثر، يك بار در سال صورت گويد استفاده از اين تاكتيك محدود بود و جان كين مي

دادند، و بدينسان به برخي از آنان  شان را از دست نمي هاي گان دارائيشدتبعيد. گرفت مي
، به روايت روش اوستراسيسم. يي در شهر داشته باشند شد كه آيندهء سياسي فرصت داده مي

جان كين، نخست توسط كليس ته نس، پس از تقويت روحيهء نظامي آتن در پيروزي يافتن 
، مجمع تشكيل يك بار در سال". ، پيشنهاد شده بود.م.پ 490بر پارسيان در ماراتن در سال 

كاربرد اين . وندان هست يا نه، در بين شهرها داد تا ببيند آيا افرادي از نوع اوليگارك جلسه مي
دهنده  شهروند راي 6000اي از  اگر اكثريت ساده .روش در چشم مردم چندان پسنديده نبود

، معموالً دو ماه بعد، براي رسيدگي به وز و تاريخي، ركرد درخواست چنين اقدامي را عنوان مي
به منظور تامين منافع دوستان و دشمنان فرد مورد نظر براي . شد موضوع در مجمع تعيين مي

گيري دوم  معموالً  توسل به راي ، لزومآورد ترين آراء منفي را مي، اگر كسي باالتبعيد شدن
نامقبول بودن روش باعث شده  ...شديد بود باال و طپش قلب شهروندان با اعصاب ناراحت، 

گرفت،  گيري قطعي در سكوت  در آن صورت مي بود كه محوطهء وسيعي از آگورا را، كه راي
، ين محوطهء محصوربراي ورود اعضاي هر يك از شهروندان قبائل به ا. كشي كنند نرده

عه سفاليني را كه نام دهنده قط هر راي .شد تعيين مي اي در نظر گرفته و مدخل ورودي ويژه
براي  انداخت، و صندوق مي فرد مورد نظر براي تبعيد شدن بر آن نوشته شده بود، در

شان  اي كه براي ء هر قبيله، مجبور بودند در محوطهدهنده پيشگيري از تقلب، شهروندان راي
رسمي بود بر . ، باقي بمانندآرا و اعالم نام فرد تبعيد شوندهتعيين شده بود، تا پايان شمارش 

  ).39، صص 2("، يك متهم يا قربانين، يك راياساس يك ت
د كه روش گويد شواهد قطعي و مسلمي وجود دار جان كين در پايان موضوع مي

، بر اثر منازعات تلخي م.پ443در سال . هاي سياسي هم شد جوئياوستراسيسم باعث انتقام 
تمهيدي چيد ) Pericles( ، پريكلستن ساختماني در آكروپوليس در گرفكه در باب برپاكرد

) Melesias(، پسر مله زياس )Thucydides( كه يكي از مهمترين منتقدانش، يعني توكيديدس
، آلكيبيادس .م.پ 417هاي سياسي، درسال  همچشمي در پردهء ديگري از .را كنار بزند

)Alcibiades ( س و نيكيا)Nicias(اما از م باشندد خورده بودند كه مخالف ه، اگر چه سوگن ،
، استفاده )Hyperbolus(اوستراسيسم براي بيرون كردن دشمن متقابل خودشان، هيپربولوس 
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، باعث شدند كه اين روش بيني شدني نيز بودند هايي از اين دست، كه پيش سوءاستفاده. كردند
  ).41،ص 2(متروك شود. م.در اواخر قرن پنجم پ

هاي مهم جمعيتي منطقهء آتيكا، كه آتن از شهرفيايي و مورد شرايط جغرا جان كين، در
گويد بيشتر  آن بود و دموكراسي بر پايهء مجمع شهروندان در آن منطقه بهتر پا گرفته بود، مي

، بيش از چند )Argos(و آرگوس )  Mantinea( تينه آ به عنوان مثال، مان"اين گونه مناطق،
از نظر " گويد رد خود منطقهء آتيكا ميوي، در مو. )XX، ص 2( "كيلومترمربع وسعت نداشتند

اين منطقه، كه از . ترين دولتشهرها در جهان يوناني بود ، آتيكا دربرگيرندهء وسيعجغرافيايي
كل عمل ناگذشتني، در پناه قرار گرفته بود،  هايي در ، با رشته كوهجهت شمال و غرب

از آتن . بيش نبود –مساحت لوگزامبورگ كنوني  –كيلومتر مربع 2500اش حدود  مساحت
هاي اين منطقه  ي پياده يا سوار بر خر، به كنارهعرض يك روز بلند تابستاني، با پا شد، در مي

نمود، چرا كه بيشتر  هاي يونان باستان، غير عادي ميهايي، با معيار تازه، چنين فاصله. رسيد
عواملي بودند كه  اندازه و مساحت، از. دولتشهرهاي ديگر در عرض چند ساعت پيمودني بودند

  ).6، ص 2("آمدند در مورد آتن به حساب مي
آتنيان از آن رو از جباريت بر كنار ماندند كه تا حدود نه ": نويسد در مورد خود آتن، مي

اين مردم ترجيح دادند كه . شان دخالت داشت چندان اندك، شرايط جغرافيايي و انفراد سياسي
، هاي مديدي كه به ابداع دموكراسي انجاميد تا مدت. در شرايط خويش باقي بمانند در خود و
اي نشسته و محو تماشاي  مانست كه آرام بر صخره اي مي ، يعني آتن، به قورباغهشهر آنان

اين شهر، نيازي به دفاع نظامي از خود نداشت، يا موردي پيش نيامد كه . حوضهء خويش است
آتن همچنين از پيوستن به هجوم . نهد تسليم حكومت بيگانه شود يا به نظمي بيگانه گردن

هاي قرن هشتم  ميانهشهرهاي يونان براي مستعمره كردن سواحل مديترانه و درياي سياه از 
در قرن بعدي، شايد به خاطر اين كه به سبب بروز يك بيماري  پيش از ميالد، سر باززد؛ و

آتن از دخالت در جنگ ، جمعيت شهر تارومار شده بود، .م.پ 700واگيرنده در حوالي سال 
، با درايت )Chacis(و كالخيس ) Eretria(آسيب ميان شهرهاي نزديك ارتريا  طوالني و پر

  ). 5، ص 2("تمام پرهيز كرد
جمعيت منطقه موسوم به اتيكا حدود " ، در لحظهء تولد دموكراسي،به روايت جان كين

جمعيت ساكن . رفت مار ميترين شهر منطقه به ش خود آتن به زحمت وسيع. تن بود 200000
با پا گرفتن دموكراسي، . با بردگان، زنان و كودكان، بود در اين شهر حدود سيزده هزار مرد ،

  ).12 و11، صص 2("اين تعداد دو برابر شد
***  

ها و نظرهايي ارائه  اش، داده در جا به جاي كتاب ، در مورد باورهاي ديني مردم آتن،جان كين
از آنجا كه " گويد از جمله، مي. رسند و، گاه حتي متناقض، به نظر ميداده است كه متفاوت 

 –يكسره بشري  –امري بشري  ،امر حكومتشد،  دموكراسي شمرده ميحكومت در آتن 
موارد استناد به خدايان فراوان بود، و اين مالحظه هميشه مهم بود كه بشر خدايان را . نمود مي

، با خواندن دعاهايي به درگاه لسات مجمع، به رسم معمولج. با خود ودر كنار خود داشته باشد
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اين گونه اداي مراسم تطهير را،  .شد اي آغاز مي چهخدايان نياگاني و قرباني كردن بره يا خوك
، كار مجمع هرگز به انگاشتند، و به همين دليل تر كردن مجمع ميي براي نيرومندا وسيله

يي  خصوصي "متخصصان"هاي اخير را  مردم، گروهشد  هاتفان معابد و غيبگويان احاله نمي
توان به چالش كشيد يا به صراحت ناديده  شان را مي هاي دانستند كه  اقتدار و پيشگوئي مي

  .)34 و 33، صص 2( "گرفت
ايزدان و ايزد بانوان متعددي داشتند، در حالي ": گويد كتابش مي جاي ديگري از مولف در

از اين گذشته، . ي در كار بود، نه كتاب مقدس و ايماني رسميا كه نه وحي مستقيم داده شده
كردند و  با هم توطئه مي. بودند) partisan types(خود خدايان نيز اهل هواداري يا جانبداري

حتي اتاقي وجود داشت . شان را به دست آورد شد دل اما، اغلب مي. دادند گيري نشان مي جبهه
. پرداختند مي noughts and crossesبازي موسوم به  كه مردم در آن با خدايان به نوعي

  ).17، ص2( شان تغيير پذير بود هايرشد قانع كرد، وعقايد و نظ خدايان را مي
هاي روشن اين نتيجهء از نظر دموكراسي مهم را  جان كين، به جاي اين كه از اين داده

ربطي به باورهاي وحياني  كهباورهاي ديني آتنيان باورهايي عميقاً هومانيستي بود بگيرد كه 
كمال حيرت خواننده ، در نداشت –با ايماني رسمي و روحانيتي رسمي  –مردمان  يگراديان د

درست همين فكرت جدائي دين از سياست، فكرت وجود تمايز ميان " :گيرد چنين نتيجه مي
. انه بود، بود كه با ذهنيت آتني بسيار بيگمردم) secular(عرفي ارادهء خدايي و ارادهء

توانست بدون  بود، و نمي) divination(دموكراسي از نظر آتنيان مستلزم غيبگويي وپيشگويي 
اتي را در ها، چنان نقش حي ها و قرباني كردن به همين دليل بود كه پرستش. ماندآن زنده ب

كه  داشت كرد، و به همين دليل بود كه آتن دموكراتيك كاهنان خود را زندگاني ِآنان بازي مي
ها و  آتن در هزينه كردن پول و صرف وقت در امر فستيوال شدند، و به قيد قرعه برگزيده مي

  ).18، ص 2("ها، بسي بيش از هر منطقهء ديگر آوازه داشت توليد نمايش
چنان كه خود وي در  -"كار مجمع شهروندان" ، از خود نپرسيده است كه اگرجان كين

، چه "شد رگز به كاهنان معابد و غيبگويان احاله نميه " –سطور پيشين تاكيد كرده است 
دموكراسي از نظر آتنيان مستلزم غيبگويي وپيشگويي بود و "توان مدعي شد كه  گونه مي

ياد آوري كرده كه مردم  –چنان كه ديديم  –؟ خود وي "زنده بماند توانست بدون آن نمي
دانستند كه اقتدار  گروهي مي "يخصوص"را از زمرهء كارهاي  "پيشگويي"و  "غيبگويي"آتن 

شد به چالش كشيد يا به صراحت ناديده گرفت، و در مورد آخوند  شان را مي و مرجعيت
)priests(گزيد آتن دموكرات، آخوندهايش را به قيد قرعه برمي": شان نيز گفته است هاي")2، 

ز پيدايش ، فكري امروزي است كه پس اوع جدايي ِنهاد دين از نهاد دولتموض. )18ص 
روحانيت، و به  "كاست"گيري ايمان رسمي بر پايهء وجود قشر يا  مذاهب وحياني، شكل

گ آوردن مستقيم قدرت سياسي با اش در كنار شاهان و شهرياران، يا به چن درت رسيدنق
شر رسيده و، پس از انقالب ببه تدريج به ذهن  سيس حكومت مذهبي توسط كشيشان،تا

. انجاميده است "سكوالريته"ت گرفته و امروزه به مطرح شدن بحث فرانسه بيش از پييش قو
، ربطي به اديان و مذاهب وحياني با كتاب مقدس و روحانيت رسمي باورهاي ديني ِ مردم آتن
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را بايد درست در  "با ذهنيت آتن جدائي ِ دين از سياست"بودن فكرت  "بيگانه". نداشت
اساساً خاستگاه  آن، مناطق مجاور ي مردم آتن وانداز ديد چرا كه باورهاي دين همين چشم

، برون از جهان "االهي"اي  چشمههام گرفتن از ماوراء طبيعت يا سرمدعي ال بشري داشت و
هاي اساساً فردي،  رونق حماسه همين گونه باورها بود كه مايهء رشد و. باشندگي بشر، نبود

تراژدي،  –هاي خدايان  از چهرههاي بشري، چه  چه از چهره –بويژه پيكرتراشي  ها،هنر
  .نويسي و فلسفه در يونان شد تاريخ

***  
  پايان كار دموكراسي در آتن

  
كند كه در نتيجهء  به روندهايي اشاره مي ،پايان فصل مجمع شهروندان در آتن ، درجان كين

دك توسط زمينداران و اشراف آتن آغاز شد و ان "دموكراسيا" آنها به تدريج انحرافي در تلقي
هاي اين گروه از مردم آتن به مفهوم  تر شدن حمله عميق" گويد مي. اندك پا گرفت

، از نظر بسياري از اشراف آتن، دموكراسي، همين زيرا. را نبايد از نطر دور داشت دموكراسي
اعمال قدرت از خود راضي ِبخشي از  دولتشهر افسارگسيخته ء درب و داغان و ويران بر اثر

، در خودش در دموكراسياآنان بر اين نكته انگشت گذاشتند كه واژهء . نيست مردم بر ديگران
ها،  چون آلت دست كردن و بازي با واژه -  هاي ضمني عميق و منفي است بر دارندهء داللت

هست،  دموكراسياو به همين دليل، هر گاه كه صحبت بر سر  –نيرنگ زدن و كاربرد خشونت 
يان گذاشته شود، و اين كه چرا بايد نام بدي به اين واژه ها هست كه بايد در م فخيلي حر

  ).59ص  ،("داد
به عقيدهء جان كين، اين دسته از مردم با نفوذ، به تدريج آغاز كردند تلقي ديگري از 

واژهء : ها و فتوحات نظامي حكايت داشت كه از نمايش را رواج دادن "كراسيا"مفهوم 
)Kratein (آقائي كردن بر ديگران، مالك شدن و مانند ها ميندر معناي سروري، فتح سرز ،

از آن   dĕmokratia، كه واژهء تركيبيkratosنام "گويد  مي .چه بيشتر جابازكرد ها، هر اين
ساخته شده بود، بدينسان به توان شخصي، قدرت نيرومند و پيروز، و فتح و غلبه بر ديگران، 

چنگ گرفتن قدرت، يا  و معناي آن به در ... ، تحول يافت)force( بويژه از راه كاربرد زور
  ).ايضاً( "اعمال نظارت بر ديگران و محدود كردن آنان تبديل گرديد

نويسان، و متفكراني كه به  گويد از نظر سخنوران، شاعران، نمايشنامه ، سپس ميجان كين
به بيش بلندپروازي در جهت دست يافتن "هاي برتري خواهانه واكنش نشان دادند  اين شيوه

اش بتواند به شرف ديگران تجاوز كند،  خود از قدرت، چندان كه دارنده از سهم منصفانهء
ول ، علت و معلهوبريس ... .هاي مزمن زندگاني سياسي است است كه از ويژگي  hubrisهمانا

دهد گويا  تشنگان اعمال قدرت بر ديگران، با كرداري كه نشان مي .جوئي است عقدهء برتري
خود را پايمال  اند و يا در حال رقابت با خدايان، حيثيت رقيبان سياسي حكم خدايان آنان در

  ).63، ص  2( "كنند مي
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 در آز كند، همان مفهوم ازآن ياد مي هوبريسرسد آنچه مولف با عنوان  مي به نظر 
اندازي  ء فردوسي باشد كه پاي آتنيان را بيش از پيش به ماجراهاي نظامي، دستشاهنامه

به نوشتهء جان كين، دو سال . مناطق ديگر و كوشش براي ايجاد امپراتوري كشانده استبه 
آتن بنياد  قانون اساسي، كه حاكميت دموكراتيك را در پس از اصالحات كليس ته نس در

، ، كه از دشمنان سنتي آتن بودندو كالخيس) Boeotia(نهاد، مردمان ساكن در مناطق بوئسي 
پيروزي آتنيان، . نيز در عرض يك روز شكست خوردند دو دند و هربا هم به آتن حمله كر

، ستايش از آتن هنگامي به اوج خود رسيد كه ولي. قرارداد بسياري از ناظران را تحت تاثير
شان بر ضد پارس،  درشورش بد فرجام)  Ionian(مردم اين شهر، در حمايت از يونانيان ايوني 

پيروزي . در دشت ماراتن شكست دادند. م.پ 490در  ارتش پارس به فرماندهي داريوش را،
، بويژه در نبرد .م.پ480 -479هاي  ، درسالپارسي )Goliath(ت ِآتني بر گوليا) David(داوود 

 ، تعادل قدرت در تمامي منطقه به سود آتن برها ساالميس تكميل شد، و با اين پيروزيدريائي 
براي توسعهء قدرت نظامي، دويست فروند . رفت، ضمن اين كه داو بازي نيز فزوني گهم خورد

ها و  كشتي نظامي ساخته و به آب انداخته شد، و بخشي از درآمدها به ساختن قلعه
شاهد نخستين "، سپس جان كين به گفتهء. ات براي دفاع از شهر اختصاص يافتاستحكام
الب يك ها براي تحكيم رهبري آتن بر به تقريب چند صد سرزمين يوناني در ق كوشش

 - گام به گام ِ، هستيم و پيشرفت )Delian Lrague(دليان  كنفدراسيون به نام اتحاديهء
آتن به سوي قدرت امپراتوري  - ، و نبردي پس از نبرد ديگر سرزميني پس از سرزمين ديگر

  ). 65، ص 2("...
چه بيشتر  هاي ديگر براي گسترش هر شكي نيست كه اشتهاي تسخير سرزمين

جز با به راه انداختن جنگ پشت سر جنگ ميسر نيست، و براي به راه انداختن  يزامپراتوري ن
دادن امتيازهاي  جنگ هم، به كساني كه بتوانند بجنگند، يعني به توسعهء بدنهء نظاميان و

چه بيشتر  به دخالت روزانهء هر"بيشتر به نظاميان نياز هست كه سرانجام به گفتهء جان كين،
چه بيشتر صرف جنگ و تدارك مقدمات  پول مردم هر. انجامد لتشهر ميظاميان در امور دون

بايست صرف هزينه شدن  هاي امپراتوري ميشد، چرا كه درآمد جنگ تا هر فعاليت ديگر مي
و به همين دليل است كه جان ). 69، ص2( "هاي جنگي شود براي باال بردن و تقويت روش

نظامي در  فتن پرداخت دستمزد به خدمهءبويژه، با رسميت يا": گويد ، بدرستي ميكين
هاي  ، و بر قواعد و شيوههاي بصري، بر هنرمردم آتن ، جنگ بر زندگاني ِروزانهء.م.پ450

، بدون هيچ شهروندان و خدمهء نظاميتعداد  بر .مجمع شهروندان، مسلط شدتشكيل جلسات 
به عنوان . نهاد شدن جنگيتمايزي افزوده شد، و روح و نهادهاي دموكراسي، عميقاً رو به 

سربازان موسوم به  ز زمرهءهاي شهروند ا مثال، پس از جنگ پلوپونز، به تقريب يك سوم آتني
كردند و سپس اين حق را داشتند كه  جوانان بسيج شده دو سال خدمت مي ... هيپوليت بودند

ه بودند، ثبت ، جا به جا، در آگورا بر افراشتهاي سنگي ِ كه با عظمت تمام شان بر ستون نام
  ).69، ص 2( "گردد
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آتن مجبور شد راه را براي ارتش بسيار مجهز "جان كين،  به عقيدهء: خالصه كنيم
اي بر آغاز پايان  ، نشانه.م.پ359عروج تماشائي ِفيليپ دوم مقدوني در . مقدونيه بگشايد
  ). 74، ص 2( "دموكراسي بود

  
  گيري نتيجه

  
، تاريخ تمدن بشري هاي طول دو و نيم قرن، در آغازه درپيدايش و ادامهء دموكراسي در آتن 
. ن شرايط از مقولهء جغرافيائي استترين اي يكي از مهم. موكول به وجود شرايطي مساعد بوده

دريا و دموكراسي، به نظر "، به نقل جان كين از مورخي يوناني آتن، شهري دريائي بود، و
زن،  ، نايبان و مراقبان گشتو سر ملوانانسكانداران . رسد دو همزاد توامان باشند مي

 اند كه بيش از كساني كه به امتيازات خوني و سازي، مردماني استادكاران و كارگران كشتي
  ."كنند براي ديگران فراهم مي امكان تصدي قدرت را شخصي خود متكي هستند،

موكراسي در اي است كه د موضوع دوم، كه آن نيز از مقولهء جغرافيائي است، وسعت نقطه
 2500كل منطقهء آتيكا، كه آتن مهمترين شهرش بود، چنان كه ديديم از : آن پا گرفته است

هاي همزمان با آتن، اگر بگوئيم كه در  اين در مقايسه با تمدن كيلومتر مربع بيشتر نبود، و
كنم سخني به گزاف گفته شده  حكم مقايسهء كف دست با سطح تمامي تن بود، گمان نمي

  .باشد
چنان كه گفته شد، جمعيت منطقهء آتيكا، در آن : گردد مي ، به جمعيت برموضوع سوم

، يعني آتن، چيزي در حدود ولت آند -  دويست هزار تن، و جمعيت بزرگترين شهر روزگار،
، ، نه وسعت خاك، و نه جمعيت آتيكا و آتننه موقعيت جغرافيائي. سيزده هزار تن بود

هاي وابسته  ، فالت پهناور ايران آن روزگاران و سرزمين، في المثلهيچكدام در خور مقايسه با
  .به آن نبودند

نه در سايهء تمدني مبتني بر  ،تمدني شهري بودتمدن منطقهء آتيكا اساساً : موضوع چهارم
  .داري و روستانشيني گله

موضوع پنجم، به باورهاي ديني مردمان منطقهء آتيكا و دولتشهرهاي آن، بويژه آتن، 
، باورهائي مقدم بر پيدايش يني اين مردمان، باورهاي دچنان كه نشان داده شد: گردد برمي

مذاهب وحياني، و به شدت زير نفوذ نگاه و بينشي هومانيستي بود، بدون ايمان وحياني ِ 
از روحانيت رسمي  "كاستي"رسمي و وجود كتاب مقدس ِرسمي و شكل گرفته بودن قشر يا 

  .اي شناخته ورسميوظايف و امتيازه با
، در معنايي كشور، هيچ كدام، نه آتن، نه منطقهء آتيكا ،به تمامي اين دالئل: موضوع ششم

  .كه بعدها در غرب شكل گرفت، نبودند
با طبع  –در مفهوم بسيار پهناور آن كشور به طور كلي  و –طبع امپراتوري : موضوع هفتم

ش آتن به تشكيل امپراتوري، شرايط نابودي  ، با گراي، برعكسدموكراسي سازگار نبوده، بلكه
  .ِدموكراسي آن فراهم شده است



 129     89 بهار  5 جنگ زمان

 

  ":زندگي و مرگ دموكراسي"هايي از  نوشت و منبع جستار درس پي
  
اين مصراع را به صورت زير سعدي،  گلستانكنندگان  شادروان غالمحسين يوسفي، يكي از آخرين تصحيح - 1

چنين است ": اند ، در بخش توضيحات، نوشته264ودر صفحهء . ر اند بني آدم اعضاي يكديگ: ضبط كرده است
اند و امكان هر گونه سهو نا آگاهانه، يا دخالت  كه با دست نوشته شده "ها همهء نسخه"اگر  . "ها در همهء نسخه

شناسان و مصححان به  از روي غرض خاص، در آنها وجود دارد، حجت بود، ديگر چه لزومي داشت كه نسخه
اي  شود تصور يا تجسم بني آدم غول عجيب الخلقه ها را بدهند؟ آخر چه گونه مي زحمت تصحيح دستنوشته خود

هاي ديگر ساخته شده باشد؟ ما، با شادروان دكتر محمد خزائلي هم  را كرد كه همهء اعضاي وي از بني آدم
اعضاي پيكر واحد آدميت يا بشريت گوييم بني آدم، از هر شكل و رنگ و نژاد و مليت و مذهب،  ايم و مي عقيده
  .كه در آفرينش ز يك گوهر اند: چرا؟ براي اين كه خود سعدي فرموده است هستند،

 :  كتاب جان كين ، اين است - 2
John Keane,The Life and Death of Democracy,W.W. Norton and 
Company, New York , 2009  

، چاپخانهء وزارت 11مازندراني، فرهنگستان ادب و هنر ايران، شمارهء وحيد . هرودوت، تواريخ، ترجمهء غ - 3   
 .فرهنگ و هنر ، بدون تاريخ

  :مولف، مطلب را از منبع زير آورده است  -4     
   Mabel Lang ,  The Athenian Citizen ( Princeton , NJ , 1987 ) , P .12 . 
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  آذرحسين نوش

  *پس از پايان ِتاريخ

  
ي شايد در گستره. خواسته اشتهار داردكارتي در ميان نويسندگان آمريكايي به انزوايي خودمك

ادبيات آخر «سر به  كارتي يكاي نتوانيم يافت كه مانند مكادبيات داستاني آمريكا نويسنده
آمد و منتقدان او را كارتي همواره در كنار نام ويليام فاكنر مينام مك. پرداخته باشد» زمان

نه  جادهن هفتاد و سه سالگي با نوشتن كارتي در ساكنون، مك. دانستندمتأثر از فاكنر مي
كه موفق شد اثري فراتاريخي بيافريند كه با تنها رماني ماندگار از خود به يادگار گذاشت، بل

  . سان است جاودان ادبيات جهاني هم هايثرا
در  Rhode Island در ساحل شرقي آمريكا، در رودآيلند 1933مك كارتي در سال 

در جواني از زندگي خانوادگي مرفه چشم پوشيد و مانند بسياري .  آمد اي مرفه به دنياخانواده
او مانند . از ولگردان آمريكايي، پاي پياده از ساحل شرقي به جنوب غربي آمريكا كوچيد

بك، از دست به دهان فاكنر و جان اشتاين هايثرانام و نشان قهرمانان بي ،كارگران روزمزد
ها  گويند هفت هزار جلد كتاب به همراه داشت كه آنمي. خوابيدها ميكرد و زير پلزندگي مي

-مانند عارفي مردم. گذاشتآهن شهرهاي سر راه ميهاي راهايستگاه هاي ترا در صندوق امان
گاه به  سر برد و آنادبيات داستاني در انزوا به هايثراگريز چهار سال در آالسكا، با مطالعه 

كارتي نخستين رمان مك 1965فاكنر، در سال  هايثرا، ناشر البرت اسكين. نوشتن روي آورد
ي از آن زمان تاكنون ده رمان از اين نويسنده. انتشار داد The Orchard Keeper عنوانرا با 

  . آمريكايي منتشر شده است
نويسنده به  رفتگاناز دستدر رمان . ست كارتي مشحون از خشونت و زنامك هايثرا

پردازد كه در تنسي، در فراسوي نيك و بد تنها براي بقاء بيچارگاني مي زندگي ِ ولگردان و
سرخي در رمان ديگري به نام . گونه سياهكاري رويگردان نيستندجنگند و از هيچمي

قرن نوزدهم، در  هاي كند كه در وسطهايي را روايت مي، داستان گاوچرانغروب در غرب
سرخپوستان، قاتالن ِ مزدور و . برندض به سرمينظمي محقانوني و بيغرب ِ وحشي در بي

ي همه. زنندهاي گاوچران در چنين جهاني دست به كشتار هم ميها و آمريكاييمكزيكي
و  قرن بيستم به جست هاي وسطست كه در ا هاييداستان گاوچران هاي زيباآن اسب

  .ستطبيعتي هستند كه محكوم به نابودي اجوي آزادي و يگانگي با 
است كه انسان از آغاز خلقت به  كارتي تنهايي و خشونتيمك هايثرترين موضوع اهمم

انسان نيز مانند گرگ . به نظر او انسان از جنس گرگ است. آن مبتال و با آن درگير بوده
كارتي اعتقاد دارد در زندگي انسان هيچ نظمي، جز مرگ مك. تابدها و مرزها را برنميحريم

. ستا اي از نابودياو به رغم زيبايي و عظمتش نشانه هايثرطبيعت در ا. ر باشدتواند پايدامين
 .كند كارتي در مقابل طبيعت بسيار ناچيز، حقير و درمانده جلوه ميمك هايثراانسان در 

رماندگي و گمگشتگي انسان كارتي از نوع دهاي مكدرماندگي و گمگشتگي انسان در داستان
ترين اثر اين نويسنده، شاهكاري در اما مهم جاده. ستا ي و عرفانيا هرتواس هاي تدر رواي
كه خواهيم ديد كارتي در اين اثر چنانمك. ستي ادبي اي ادبيات جهان و يك حادثهگستره
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شكوه  اين اثر تا آن حد با. به دست دهد عهد عتيق هاي شود ادبياتي در حد روايتموفق مي
  .نتي به جهان ِ داستانش استست كه هر نقدي بر آن خيا و زيبا

اند، طبيعت مرده و اي شهرها ويران شدهدر اثر حادثه. ده سال از پايان ِ تاريخ گذشته است
يگانه فصل ِ : سرد؛ و زمستان: رمق؛ هوابي: نور ِخورشيد. همه جا را خاكستر پوشانده است

ي يا طبيعت در كُلّ كرهنخواهيم برد كه آو تا پايان داستان هم پي  دانيم،نمي. زمين است
پدر و پسر . ي ساحل اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام نابود شده استخاكي، يا تنها در گستره

كنند، با اين اميد كه خود را از ساحل شرقي به خردسالش در چنين شرايطي عزم سفر مي
حد : ايمبرده پس از پايان تاريخ گويي به آغاز تاريخ راه. ساحل جنوب غربي آمريكا برسانند

همسر ِ . هايش محيط را ببيند و با پاهايش سفر كندتوانايي آدمي همين قدر است كه با چشم
مرد و مادر فرزندش كه پس از وقوع فاجعه باورش به همه چيز را از دست داده بود، مرگ را 

ان ِ سفر، پس از پايان ِ تاريخ با  خودكشي همسر ِ قهرم. به زندگي براي بقاء ترجيح داد
هاي مرده، گاه ويران و جنگلهاي نيمهها جز خاكستر و خانهدر جاده. شودداستان آغاز مي

هاي مندرس، الغر، گرسنه و درمانده به سوي مقصدي شوند كه با لباسهايي ديده ميانسان
مانده هر كس در پي لقمه ناني، ته. ها همه از هم وحشت دارند آن. كنندنامعلوم حركت مي

در . ست كه بشود خورد و زنده ماندا جوي چيزيو  ولگرد به جست يها مانند حيوان ي،غذاي
ِ دزدند و از گوشتها را مي كشند، دار و ندار آنشان را مياين ميان هستند كساني كه همنوعان

در . كنند كه در گمراهي و سرگشتگي امروزشان را به فردا برسانندتن قرباني خود را سير مي
. هاي رمان، نزديك است كه پدر و پسر از گرسنگي تلف شوندترين صحنهدهندهتكانيكي از 

خواهد منطقه را دقيق بررسي پدر مي. اندكساني آتش افروخته. رسنددر اين حال به جايي مي
  تونم دستت رو بگيرم؟ مي: گويدمي. پسرك وحشت كرده است. كند

  .معلومه - 
كنم ما رو فكر مي: گويدمرد مي. ته باقي مانده استي درختان سوخاز جنگل تنها ساقه

بريم . همينه. آره. نغذاشون رو جا گذاشته. ن كه ما اسلحه داريمديده. نن و فرار كردهديده
  .آدببينيم چي گيرمون مي

  . ترسم، بابامي
  .جا كسي نيست اون. نترس

ها به جز غريبه. فشارديپسرك دست پدر را در دستش م. رونداز خاكريز كوچكي باال مي
مرد . اندشد، همه چيز را با خود بردهچيزي كه به سيخ كشيده بودند و روي آتش كباب مي

گرداند و در همان حال پسرك از آتش روي برمي. اندازدايستد و به اطراف نگاهي ميمي
  .استكند ببيند چه اتفاقي افتاده مرد تالش مي. كندسرش را در دامن پدر پنهان مي
  چي شده، چي شده پسرم؟

  ..بابا، بابا : گويدمي. دهدپسرك به تأسف سر تكان مي 
اش را اي را ديده بدون سر كه دل و رودهپسرك جسم بچه. كندمرد با دقت نگاه مي

شود، مرد خم مي. شوداند و حاال روي آتش جزغاله ميبيرون آورده و او را به سيخ كشيده
دود و در همان به سوي جاده مي. كند به دويدنكند و شروع ميپسرش را محكم بغل مي

  . فشردحال پسرش را محكم در آغوش مي
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بكت اين  پايان ِ بازيبرخالف . گير استيك تصوير ِ نفسرمان، در واقع تنها همين 
يك  كه حتاآنشود، بيمكرر مي تنها تصوير در تاريكي، و سرما، در جهاني فرورفته در خاكستر

چه كه از اين اثر يك رويداد منحصر  كارتي و آنهنر مك. ظه خواننده احساس كسالت كندلح
كاهد و با اين سازد اين است كه نويسنده كُلّ جهان را به يك تصوير ِسياه فروميبه فرد مي

ترين پسند و از مهيجهاي جنايي، از ادبيات عامهاز رمان ند كه حتاآفريحال داستاني مهيج مي
اي نيست كه خواننده از تكرار لحظه. تر استايد مهيجي سينماها ديدهي كه بر پردهفيلم

كارتي با زندگي در بيابان و مك. هاي فجيع رنج نبرد و با اين حال بتواند كتاب را ببنددصحنه
ه دهد كه براي مثال چهاي رمان با دقت شرح ميدر برخي صحنه. ست ماندن آشنابا هنر زنده
وخته يك چراغ توانيم از يك قوطي حلبي و يك تكه پارچه و مقداري روغن سگونه مي

برد، ها به كار ميكارتي در وصف جزء به جزء پديدهي كه مكهاي كلمه. گردسوز بسازيم
و طبيعت سوخته، اين  ها ها، رويدادها، اشيءاو در وصف پديده. ي هستند غيرداستانيهاي هكلم
-دست ميآورد و از آن يك كلّيت يكيك متن بسيار شاعرانه مي غيرداستاني را در هاي هكلم
- اند، جادههايي كه غارت شدهكند با فروشگاهاي كه نويسنده وصف ميشدهجهان ويران. سازد

ي ما آن قدر نزديك است دهد، به زندگي روزانهاند، با دريايي كه بوي دريا نمي هايي كه ويران
كنيم از يك قوطي حلبي و يك تكه پارچه و داستان تالش ميكه ما هم همراه با قهرمانان 

آيا امشب را هم بايد در تاريكي به سر ببريم؟ آيا فردا . مقداري روغن سوخته چراغي بسازيم
كنيم؟ نكند از نوشيدن اين آب ِآلوده بيمار شويم و ديگر نتوانيم به چيزي براي خوردن پيدا مي

  . انتهاي اين جاده برسيم
» تعليق«تر باشد، كشش ِ داستان، يا ها بزرگها و موقعيتضاد بين شخصيتهر چه ت

پدر و پسر از هر . هاي متضاد استها و شخصيتكارتي استاد ِ خلق موقعيتمك. تر است بيش
در نظرِ پدر بشريت در وجود پسرش و در نظر پسر، بشريت در وجود . اندنظر به هم وابسته

ري ِ اين دو نسبت به هم در تضاد با قهر ِ طبيعت ِ سوخته قرار فداكا. پدرش خالصه شده است
كاران آدمخوار در سوي ديگر ي آن تبهپدر و پسر و خداوند در يك سو، و ديگران، همه. دارد

. ها نظر ِ مساعد دارد ست كه به آنپدري ا :مسيح و خداوند: القدس، پسرروح: پدر. اندايستاده
، محور داستان و از نوع سفر »سفر«. ستا عرفاني –ل مسيحي يك تمثي جادهبه اين لحاظ، 

هنگامي كه جهان سوخته است، . هدف از سفر تنها بقاء نيست. ستا زائر در ادبيات اعترافي
پدر . هدف پدر و پسر از سفرشان رسيدن به گوهر نيكي و يكي شدن با ذات ِ خداوند است

   . پس هنوز اميدي هست. ماندپسر مي. ميردمي
. رسدگرايانه به نظر مييك اثر واقع جادهبا توجه به گرمايش زمين و تهديد اتمي، 

. ست در سالحي كه هر آن ممكن است شليك شودا ي جهاني در روزگار ما مانند تيريفاجعه
دقت نويسنده در وصف و . توانيم به شكل يك هشدار بخوانيمرا مي جادهاز اين لحاظ 

ماندن در شرايط دشوار زيستي اين كتاب را به يك دستورالعمل براي آشنايي او با هنر زنده 
بيش از آن  جادهي داستان، گرايانههاي واقعبا اين حال، و به رغم سويه. كندبقاء تبديل مي

 هاي و عمل ها ملبه ديگر سخن عا. است گرايانه باشد يك اثر تمثيليكه يك رمان واقع
اند و هم به  افتد هم به مفهوم خودشان حاضرمياتفاق  داستان و محيطي كه در آن داستان
هم در جهان ِ اين داستان » فاجعه«. ي روايت قرار داردمفهومي از واقعيت كه خارج از حوزه
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ي هفتاد يا گرمايش فاجعه، تنها يك تهديد از نوع تهديد سالح اتمي در دهه. ستا دومعنايي
ست به نام ا كه اتفاق افتاده و پايان يك بازي ستا هاي اخير نيست؛ رويداديزمين در سال
در . ست كه اين بار شايد اميدبخش باشدا اما پايان اين بازي، آغاز بازي ديگري. تاريخ ِتمدن

رود و در پسر از پي پدر مي. سازدها، پدر از چوب، نيلبكي براي پسرش مييكي از صحنه
هايي كه خواهند آمد، يا ل براي دورانشكنوعي موسيقي بدوي و بي: نوازدهمان حال ني مي

اند؟ پشت هر هايي كه سپري شدهي خاكي از پس آن دورانآخرين نواي موسيقي در كره
در پس هر درماندگي، . تواند بودآغاز هر راه، پايان همان راه مي. تصوير دو معنا نهفته است

تنها . تنها مرگ قطعيت دارد. نوعي توانايي و در پس هر توانايي، نوعي درماندگي نهفته است
: گويدكارتي ميمك. مرگ است كه در اين رمان از يك معنا و فقط از يك معنا برخوردار است

  .  تواند از مرگ سخن بگويد، نويسنده نيستخواهد يا نمياي كه نمينويسنده
راه به  اميد دارد كه در انتهاي. تر باشدپدر اميد دارد كه ساحل اقيانوس آرام اندكي گرم

 ي رويدادها و حتاهمه .اندشان را حفظ كردههايي برخورد كه هنوز شأن و منزلت انسانيانسان
باور به «و » خير«كند تا مفهوم كاهش پيدا مي ها ميان پدر و پسر به حداقل كلمه گفت و گو
اد كم يك بار از خداوند ياين كتاب دست هاي در يكايك صفحه. تر شودبرجسته »پروردگار

چه كه بايد باشد و در روزگار ما فراموش شده است،  خداوند در اين داستان به آن. شده است
تواند با ذات ِ پروردگار آشنا انگار وقتي انسان مي. آيدبه يك مفهوم فرامذهبي و عام فرازمي

 كارتي چيزي نيست كه بتوانيم به آندر جهان ِ داستان ِ مك. شود كه جهان ويران شده باشد
در چنين فضايي گفت و گو . تر از آن فروكاسته استكم همه چيز به حداقل و حتا. دل ببنديم

ها  آن. ديگر و اميد به نيكي سرشار است پدر و پسر از فداكاري و عشق، و از اعتماد به يك
ها  روند و با مرگ آنصورت از بين مي در غير اين. مجبوراند به نيكي اعتقاد داشته باشند

پسر اگر در آغاز داستان از هر نظر به پدر وابسته است، به تدريج، . رودت نيز از دست ميانساني
در پايان . رسدمي» خير«كند و به درك ِ مستقل از مفهوم ِ رشد مي جادهبر خط سفر در 

در . يابدگوييم تعالي ميچه كه به آن وجدان مي داستان، پسر تا حد نداي دروني ِپدر، به آن
ها را  هاي پاياني ِ داستان وقتي مردي تبهكار در ساحل ِ دريا لباس و كفش آنصحنهيكي از 

اش را از چنگ دزد درآورد، از  هاي بسيار داراييشود با تحمل سختيدزدد و پدر موفق ميمي
در آن سرما دزد . گذاردسوز به حال خود وامي كند و در سرمايي استخوانخشم او را برهنه مي

. آوردبه مرگ، اما نويسنده، پسر را در نقش نداي دروني پدر روي صحنه ميمحكوم است 
ها پنهان شده  گردند و لباس و پاپوش دزد را كه از ترس، جايي، دور از چشم  آنها برمي آن

پسر بيانگر مفهوم نيكي، . دهندگذارند و به راه خود ادامه ميمي است، در ساحل، روي ماسه
. ايمست كه او را در وجودمان از ياد بردها» كودك  دروني«انگر آن ارا و نمايبخشش و مد

دستاورد سير و . تواند از خودش جدا شود و جهان را بيرون از خودش تماشا كندكارتي ميمك
آدمي و آشتي خواننده با  هاي الدر ح ي اوسلوك نويسنده در كار ِ هستي، دستاورد مكاشفه

  .اش است»كودك ِ درون«
ي حسين  كارتي كه انتشارات مرواريد، با ترجمهن جستار نگاهي است به رمان جاده اثر كورمك مكاي*   

  .منتشر كرده است 1388آذر آن را در سال  نوش



 
 

  :ه استشدمنتشر 
  

  زنان فراموش شده
  رمان

  منصور كوشان
  تومان 2000، 1388زمستان نشر ققنوس، تهران، 

  رونك 80، 2006استكهلم، نشر آرش، بهار 
  

برد و  وفاني سرِ مردش را ميمرد اولش بود، خواهرش در يك شب ط وقتي هنوز زنِ پدر يا... 
 آلود ها و صورت خون دست رود مي مادرش كه بيرون .زند صدايش ميآيد،  او ميپشت چادر به 

 گذارد مي مادرشسرعت دستش را روي دهان  به الهخ .خواهد جيغ بكشد بيند، مي ا كه مير خواهرش
وقتي هنوز مادرش گيج رفتار خاله، گذرد،  كه مي  لحظهچند گيرد و  و بعد گريان در آغوشش مي

دانسته است اگر بماند، صبح  مي. دشو نمي ديدهگريزد و ديگر هيچ وقت  ت، ميخواهرش بوده اس
دو  ها و پاهاي او را به همين كه مردها متوجه شوند سر مردش را گوش تا گوش بريده است، دست

    . دو شقه شودتنش كنند تا  ها را هي مي د و آننبند سب ميا
  47ي  اي از صفحه پاره

احساس . بيند ن بر باالي دره ميوهاي كلفت گَ ساقه كند خود را روي  كه باز ميچشم ... 
. چرخد تا از باالي سرش شيب صخره را نگاه كند به سختي مي. شنود هايي را مي كند صداي نفس مي

هايش را در  بيايد، پنجهتر  جلواش ايستاده است و انگار كه واهمه دارد  بيند در چند قدمي پلنگ را مي
زند، پوستينش را بيرون  خوشحال لبخند مي. نگرد شكاف باريك صخره گذاشته است و او را مي ةلب

نگ در سومين تالشش پل. كند طرف پلنگ پرتاب مي گيرد و آن را به دست مي آورد، آستيني را به مي
سرعت پاهايش را مادر اميدوار به كمك پلنگ به . كشد گيرد و آن را مي دندان مي پوستين را به گوشة
  .. پرد ميطرف پلنگ ه كشد و با يك خيزش بلند ب گذارد، هيكلش را باال مي ها مي گون ةروي تن

   90ي  از صفحه اي  پاره



 

 

  
  باقر پرهام

 
 

  تنديس شير
   

 شيري نشسته بود

 خشمناك مغرور و

 نگاهي شررفشان،  با گردني كشيده،

 ."سن"كنار  در آفتاب نرم بهاري،

 اش، ،با همه زور و صالبت ،سلطان جنگل

  در شهر اما 
  تنديس عجز و خواري بود

    در چشم مردمان،
  چندان كه كفتري

  خيال،  شنگول و بي
  ريد بر سرش بر فرق وي نشسته و مي

  2002آوريل  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يچهيچ و پ

    
  تو را چه كار كه پايان زندگي هيچ است
  . بريز باده كه اين قصه پيچ در پيچ است

  ات از آن روي در خيال آيد نظر به هيچ
  . كه هيچ خود نگري از نگاه ِ ناهيچ است

  بگير كام ز ناهيچ و شادمان مي باش 
  . فروگذار نبودي كه خود به خود هيچ است

  بپيچ در گذر زندگي ز هر پيچي
  .ر چه در پي ِ هر پيچ باز هم پيچ استاگ

  ولي به پيچ ِ خوشايند دل نبستن به
  .خبري از كمين واپيچ است كه عين بي

  اوت 18
  
  

  
  
  رويدادهاي فرهنگي، 

  و هنريادبي 
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  :خوانيد همين بخش مي ، درهاي پيشين در شماره
  

  :1388 بهار، 1ي  شماره
   :جنگ زمان

د خورشيد، كتاب من، پنجاه گفتگو، دهان خاموش، ويرانگران، فراز مسن
  ي ادبيات داستاني كن شده، چند جستار در باره متن ريشه

  
  :1388، تابستان 2ي  شماره

  : جنگ زمان
هنوز، خواب مگس، ... ي هگل، انديشيدن  ناخشنودي آگاهي در فلسفه

  شناسي شعر  ي اسناد احمد متين دفتري، هستي مجموعه
  

  :1388يز ، پاي3ي  شماره
  شناسي شعر،  هستي :فرج سركوهي

 اوآ، قبل از رسيدن،  با آن نقطه : جنگ زمان
  

  :1388، زمستان 4ي  شماره
  هفت دات كام، يك وبالگ فرضي، : آذر حسين نوش

  روزهاي نفريده، بر خاك نفريده : اسد سيف
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   ´با آن نقطه´نگاه به 
  منصور خاكسار

  2009سياتل، مارس  - نشر هزاره 
  
ه عكس عنوان آرام دفتر با توفان احساس سر و كار ب

بيست و سه شعر به فارسي و دوازده شعر با . داريم
  . برگردان انگليسي

را  ´انسان´به بيست و سه شعر كه فرشته 
كند  بوسد و بي آسيب پرواز مي وحشي و نفوذناپذير مي

  .رود و مي
هاي پيچيده، با آگاهي به  دفتري آكنده از رابطه

ها ميانِ انسان و زندگي با هر چه  دها و كوتاهيكمبو
 . شاديِ دوزخي و اندوه ِ پرديسي: در آن هست

ي هماني  بكر شايد نباشد، اما لحنِ شعرها بر لبه
 ...گويد؛ مرگ، عبور، كابوس و  گذرد كه از آن مي مي

. كند، به ياري وزني آشنا شعري كه روايت مي
دسته گلي : باشدگاه كه الزم  شود آن نمايش آغاز مي
با اخمي / و شادباشم را / ام  برايش آوده

 ... .گذارد بي جواب مي/ شيرين 
هايي  گيرد كه به لحظه ابزاري به كار مي

از چند برگ كوتاه : ... بيانگيزاند، گاهي ساده
/ و انگشتي تازه/ از سايه تا ماه / ام گذشته

 . آرايد كه گلها را مي
آسان نوشتن كه  گي، از سرِ شعري بي رازواره

خواست انساني . كند موضوع را به خواننده نزديك مي
پايي كه در نگارش منصور  سبك. در برابرِ آزادي

گذارد تا موضوع شرح داده  خاكسار وجود دارد، مي
نشود و خواننده اين احساس را دارد كه شاعر در 

. خواند نزديكي، روي صندلي راحتي نشسته و مي
او را با آواهاش در برابرت  خيالي خوش كه جهانِ

 .گشايد مي
هاي دفتر جاري است از انسان كه  خوني بر برگ

 . گذارد تنها برگ كاغذ به دست داشته باشي نمي
خيزد و  انسان، شاد يا زخم خورده، با زندگي برمي

و  ´ام هنوز از آفتاب گُر نگرفته´:كوبد بر ميز مي
 ي در آستانه´:گويد خاكسار نرم، با خودش مي

/ ام  آيا رانده/ ام كه باور كنم  مانده/ توقف 
/ بين دو ايستگاه / وقتي جهان ِ گذرگاهم 

  ´.يابد پايان مي
نه با موقعيت ِ پيچيده سر و كار داريم و نه با 

اي از  نرم، با زمزمه. هاي شگفت ِ زيباشناسي تجربه
 . ي لب گوشه

ي او هميشه هماني روي  ميانِ انسان و خواسته
اي پشت سر نهاده  بايد تجربه. در ذهن بوده نداده كه

هاي متفاوت را در يك  باشي تا بتواني حرف و صحنه
به بازتابِ تنش انسان بپردازي كه با . دفتر گرد بياوري

اي استوار بر  اش رابطه اش، با مشكالت دروني پيرامون
  ديوار :كند منطق ايجاد مي

اگر از ديوار به ديوار /  از فراموشي نبود
از آينه /  و دل به بازي نسپردم/  رخوردمب

  / از دير و زود/  با زخم دو سويه/ بود 
  . نمود و نقشي كه در بازي مي

 . زيد آنچه مي ي نقش هر كارگرداني مسئوالنه
انسان از . اي آكنده از درگيريِ درون مجموعه
شود؟ انساني چيست و چه چيزي انساني  كجا آغاز مي

و معناي . تواند باشد ه مينيست؟ معناي انسانيت چ
 هستي؟ و شعر مگر شكل ِ طرح ِ پرسش نيست؟ 

اندازي، اما  اند به چشم شعرهاي اين دفتر نگاهي
احساس زندگي با تصويري نافذ كه . اند روايت شخصي

  :گشايد جهاني از تصوير در برابرت مي
 نويسم نامم را مي/  ي بيد ِ پشت ِ خانه بر تنه

 /...  
  :كند د ميدمي كه نگاه رش

ام  چوب ِ غرور و غريزه/  با اينكه درد
  .../  ست شده

پرسي حق ِ  از خود ميكه  –اي  تا نقش ِ نگاره
  =هستي دارد؟ 

و تندبادي كه به اخم /  اما ستون ويران
 به اتاقي/  داردم تا بازگردم وامي/  ست آلوده

/  ي سردي كه با دريچه/  انباشته از كتاب/ 
 . ست  گشوده/  اببه آفت/  اش را پشت

داد بزرگي نباشد  انداز شعر شايد روي در چشم
توان به  اين، اما دفتري است از شعرهايي كه مي

 . تر و بازتر پانهاد و حتا گم شد در آن دشتي وسيع
اين كتاب، شوربختانه آرايش دروني و بيروني 

ي  حتا اندازه. شتاب در كار بوده است انگار. خوبي ندارد
بندي  صفحه. سان نيست شعرها يك حروف عنوانِ

بخش برگردان انگليسي شعرها در كج سليقگي نظير 
ي هيچ دفتر  و طرح روي جلد كتاب، شايسته. ندارد

هاي  ي شعر هفتگي شعري نيست و تنها به كار صفحه
 . آيد، شوربختانه اي مي آشپزخانه

  2009دسامبر / كوشيار پارسي 
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  ´قبل از رسيدن´نگاه به 
  )2008تا  2002اي شعره(

  روشنك بيگناه
  استكهلم،  -انتشارات آلفابت ماكسيما

  1387زمستان 
  

كوشد تا هر مجموعه  شاعري چون روشنك بيگناه مي
ها كه برداشته در  ي روشني باشد از گام شعرش نمايه
شاعراني كه هر بار و از نو به جست و . سرزمينِ شعر

  . اند جوي شكلِ شعر هستند، كمياب
 –روشنك بيگناه، جدا از غناي تصوير  در شعر

پرسشي  -ام كه در نگاه به دفتر پيشين به آن پرداخته
كدام است؟ تا بخواهي به  منگوهر ِ : گيرد شكل مي

آيد كه گوهر ِ  جست و جو برآيي، پرسش ديگر مي
 كدام است؟ شعر
رنگ غنايي در شعر او نشاني  با حضور پر من از
ي  ي گويا و اُبژه سوبژهاي است از  آميزه ´من´.نيست
نه چون . آغازد شناسانه مي از تصويرگري مردم .غنايي

كالبدشناس كه با اجزاي نرمِ تن انسان سر و كار دارد؛ 
ي سخت ِ تنِ  شناس نيشتر به مجموعهكه چون مردم

 . گذارد انساني مي
: كتابي چند چهره است ´قبل از رسيدن´

ساني، ستيز مدام نگاهي فراگير به جزييات ِ خشونت ِ ان
اي تا ايستادن به تماشاي  احساس با نگاه ِ حرفه
. ي انسان هاي زيباي آفريده زيبايي طبيعت و نگاره

شكنندگي فرد در برابر ِ هستي ِ بي انتها قرار جا  اين
 . گرفته است

 يازده سپتامبر: شعر نخست دفتر
  

/ شهر فرود آمد / گريستيم ميان دو آگهي 
و / روزي خيلي طوالني  /فرو شد به گودال 

و / اي تاريك كه بوي پالستيك  نقطه/ شب 
  در خود داشت / با هم / فلز ذوب شده را 

/ چشمانم پر از خاك / دهانم پر از خاك 
  نگاهم را پوشانده خاك 

روي / اي پهن كرديم  سفره/ ميان دو آگهي 
  ميز

  . و شام مفصلي خورديم
تا ...  ودالاز گريستنِ آغاز، فرو شدن شهر به گ

ديدن مرگ، . پهن كردن سفره و خوردن شام ِ مفصل
شود با اشك از چشمان  برآمدن مرگ كه شسته مي

ِخاك گرفته تا انكارِ آن با نشستن بر سفره و خوردن 
كه انكار سقوط و شكستن خود و تبديل  ´شام مفصل´

درد و خطر با . به ضد قهرمان نيز هست ´من´شدن ِ 
شوند تا  ه به آسياب ريخته ميهم، رندانه چون دان

 .  احساس ِ شكنندگي در خواننده قوت بگيرد
بغداد ( ´؟هاآيد از اين دست چه كار برمي´

سطر نخست شعري است نوشته شده در ) 87ص  - 1
دارد به ناتواني   و اشاره 2003مارچ  19شب  11ساعت 

شود؛  اي كه جنگي كثيف آغاز مي انسان در لحظه
چهره / ميري  تو مي...  :ريكيجست و جويي در تا

زنده باد مرگي / در هم كشيم كافيست؟ 
 ...  بي درد/ سريع 

انگار : اي پاسخ از سر مسئوليت تا برسد به گونه
هر كاري / از دست شعر / اشتباه كرده بودم 

 . ساخته است
در سطرهاي دوم تا چهارم همين شعر آورده 

 گذرند از كه مي/ كلمات زشت و كج : است كه
 ... .نواري از شعرند/ برابر 

شود  مي ´نوار شعر´گيري شعر، اما در روند شكل
نواري از انديشه تا از درون مرگ برسد به زندگي و 

 . هستي
ي سادگي زبان در  با همه ´قبل از رسيدن´

به گوهر ِ شعر توجه  -نه تنها تصوير –آفرينشِ واقعه 
شنايي و ي آ با ياري گرفتن از واقعيت، با همه. دارد
  : پردازد كه بكر است نواختي، تصويري تخيلي مي يك

  
خطوط / ميان ديوارهاي خيس / ترا آوردند 

/ هاي ديوار  از شكاف/ آب جاري بود 
شايد / گويند هرگز اينجا مدفون نشدي  مي

ترا / نفسهاي توست كه شهر را ويران كرد 
ماندي و هيچكس / اي  نگاه داشتند بر چوبه

 .... /دگان دفاع نكرد از شرافت مر/ 
  

زير ذره . هاي زبان نمايش بياني قوي با ويژگي
 . هاي شعري بين گذاشتن ِبيان و درگير شدن با شكل

پايه، كه از دل ِ شعر به هر سو و  نه ساختار هم
هنر، هميشه ديدن ِ سببي در . اي سر كشيدن گوشه

 . همه چيزي است
ي روشنك بيگناه،  در اين مجموعه شعر تازه

شگفت . تصويرهاي اشاره در ستيزند با پژواك واقعيت
اي  اين كه سادگي زبان توانايي آفرينش راز شاعرانه

دارد كه در دوباره خواني نيز به همان استواري 



 139     89 بهار  5 جنگ زمان

شود، اما چنان استوار  اي انجام مي كار ساده. ماند مي
 . تاباند شود كه معناهاي بسيار بازمي بيان مي

، نگاه بيننده به هر سو نگاه ژرف و كنجكاو شاعر
ترين  كشاند تا كُالژي بر جاي بگذارد از ساده مي
 . رود اين چيزي است كه از شعر انتظار مي. ها ايده

پرندگان به پرواز، درست مثل شاعران، راز را 
 . دارند نگاه مي

نه بال پرندگان، كه  ´قبل از رسيدن´شعر در 
تا  هاي آسياب دارد در چرخشِ مدام از باد، پره
  :خداحافظيداريِ گوهر شعر، مثل ِ  نگاه

 
1  

  در باز مانده
  ام من رفته

  زمستان  سنگريزه  بهار
  ها دور پرچين جست و خيز سنجاب

  
  ام دست تكان داده

  چند بار براي خداحافظي
  

  زود بيدار نشوم تابستان
  براي خواندن روزنامه

  وقت زيادي هست    
  بهار كه من نيستم
  ا كجا خواهيد برد؟ تنهايي ِ كوكبها را ت

  
2  

  ي جاده  لبهاي يخ زده
  چسبد به هم مي

  پشت سفري نرفته
  شوي سوار اتوبوس مي

  گردم باز مي
  كفشهايم

  بوسند زمين را مي
  رسيدنم را

  زمستان جشن گرفته است
  انگار خودم هم
 . كمي خوشحالم

  
 2009دسامبر   13كوشيار پارسي، 

 
 

  
  هاي كالغ است اينجا حومه

  نآزيتا قهرما
  1387انتشارت اسموكادول، سوئد، 

  صفحه، قطع وزيري 68
  

شعر به نسبت بلند  45آخرين دفتر شعر آزيتا قهرمان 
هايي  شعرهايي ساخته شده از واژه. را شامل مي شود

. سرشار از دلتنگي و دوري از زادگاه و موطن خويش
هاي بسياري است با شعر و  آزيتا قهرمان كه سال

نشسته، در اين دفتر  ادبيات به چالشي جدي
ي داوري  هاي تازه ي زباني خود را به عرصه تجربه
  :گذارد مي

 از، با شعر كوتاه هاي كالغ است اينجا حومه
شود و با شعر كوتاه  آغاز مي اي ها تو مانده نام

باز كرده () گويي شاعر دو حالل . يابد پايان مي تمام
  :هاي پر كند ريخته است تا ميان آن را از غم

  :عر آغازين را با هم بخوانيمش
 

  اي تو مانده  از درياها 
كه ابرهاي ما              توكايي سياه
  زند را نوك مي

  اي تو مانده  ها  از نام
شوي با هر  و فراموشي   آن قدر كه نو مي

  چيزي
  مگر همان  و نيستي

  اي تو مانده  از قديسان
  زير درخت  ور  اي شعله برهنه

  كند اشاره مي هاي خاكي  كه رو به كرم
  :و شعر پاياني

  همه چيز تمام شد
  شاخه هايي بي ميوه  تابستان چيده

  هاي خالي كنار بشقاب  هاي تا شده شب
  

  !و مرا ببخش عزيزم
  

  چيزي نداشتم
  ام ي تهي در سينه جز اين حفره

  و انگشتاني دراز و الغر
  اي كه نوك ندارد و مداد شكسته

  بس كه هاشور زده
 ...اي خيالي  در خانه هاي آب را صداي چكه
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  سالم روسپيان، سالم
  ابوالفضل تردوخاني

  نشر نيما، آلمان
  صفحه، قطع وزيري 176

  
  

واره و  ابوالفضل اردوخاني با انتشار چند رمان
واره، تا امروز نشان داده است كه طنزنويسي  داستان

هاي  ي خود، كه به دور از دغدغه است هوشيار زمانه
كوشد  ن در ساختاري ويژه، ميشيوه و سبك و ماند

اش را با  روان و بدون هر گونه بازي كالمي، خواننده
ي خود آشنا كند و بر جان و تن او  هاي زمانه واقعيت

  .شادي بيفزايد
ي يك  مجموعه سالم روسپيان، سالم

داستان، خاطره، يادداشت و نقل  73درآمد و  پيش
هاي  واقعيت: هاي مشترك تاريخي است با مضمون

هايي كه گاه  مضمون.  خصوصي و عمومي جامعه
ي  اند، گاه برآمده برگرفته از زندگي واقعي نويسنده

ي يك خبر و گاه  هاي او و گاه ساخته و پرداخته خيال
  .روايتي تاريخي

اين را درآمد كتاب به نام  اردوخاني خود در پيش
  :نويسد ميهم بگويم 

م كه در كن ام با تاريخ احساس مي با آشنايي جزيي"
اين احساس هيچ بودن به من . مقابل آن هيچ

اي داده كه قابل وصف نيست، هيچ از هيچ  آزادي
تر نيست، و از هيچ كس و  چيزي از هيچ كسي بزرگ

تر نيست، اين احساس خردي در  هيچ چيزي كوجك
ها نيست، اين احساس هيچ بودن در  مقابل انسان

ع ناقصي برابر هستي و تاريخ هستي است كه ما اطال
دهد به  از آن داريم، و اين هيچ بودن به من اجازه مي

اطرافيانم نزديك شوم و اغلب را آن چنان كه هستند 
هايم  به اين جهت دو مظهر در نوشته. دوستشان بدارم

خر كه مظهر ناداني است، تيز كه مظهر . بينيد زياد مي
دانم و به  ي خري نمي دانم كه به اندازه من مي. پوچي
اين خود هيچ بيني دليلي براي . ارزم ي هم نميتيز

  ".شود دست كشيدن از كوشش براي پيشرفت نمي
ي  خطره اين هم چند جمله از نخستين داستان

  :سالم روسپيان، سالم
ام سير است و  منت خداي را عز و جل كه شكم"

زير شكم هم به هم چنين، و به هيچ كس بدهكار 
مقام و شهرت، با  ، براي مال و)جز به بانك(نيستم 

زنم، در مقابل هيچ  فرقه و حزب و مسلكي قلم نمي
كنم جز در مقابل  كس احساس مسؤليت نمي

  ".وجدانم

  حديث نفس
  حسن كامشاد

  نشر ني
  صفحه، قطع رقعي 330

  
هاي تاريخي هر  هاي گوناگوني بازگوي واقعيت متن

متن تاريخي، متن ادبي و متن خاطره يا : اند جامعه
شود و  نامه ناميده مي ي روزانه كه زندگيها يادداشت

 حديث نفسحسن كامشاد، تركيب آشنا و پركشش 
  . براي آن برگزيده است

زماني كه حديث نفسي به قلم كسي نوشته شده 
ي  ي سياست باشد، هم برآمده سوخته باشد كه هم دل

ي فرادست و  ي جامعه اي فرودست و آزموده جامعه
زمين خود باشد، حاصل سوته دل فرهنگ و ادبيات سر

گشاي بسياري از  نشين، آموزنده و ره اثري است دل
  .ي تاريخي هاي يك دوره روشن  سايه

حديث نفس يا خاطرات حسن كامشاد، به ويژه كه 
با نثري روان و سيال نوشته شده، از آن جا كه هم 

هاي بسيار  زمان است با رشد ايران توأم با دگرگوني
ها و آن گوشه و  ه را به اليهآشكار و پنهان، خوانند

تر اثر ديگري  برد كه در كم كنارهاي جامعه ايران مي
  .شود هاي آن ديده مي چنين زير و بم

حسن كامشاد بر پيشاني كتاب خود، سطرهايي از 
  :نويسد مصلح بزرگ فرانسوي، ژان ژاك روسو را مي

نويسم، بدون يادداشت،  من كامال از حافظه مي"
اي  پاره. به يادآوريم ياري رساندبدون ابزاري كه 

رويدادهاي زندگي من چنان در ذهنم زنده مانده كه 
هايي نيز  اند، اما خأل و شكاف گويي تازه روي داده

توان پر كرد،  وجود دارد كه فقط با روايت مي
ها آشفته در ذهن من  هايي كه مانند خود خاطره روايت

گاه خطا كرده از اين رو، چه بسا كه . اند بر جاي مانده
ولي در ارايه آن چه در واقع اهميت اساسي ... باشم 

  ".ام اي به يقين صديق و دقيق بوده دارد، نگارنده
هايي  پارهبه گويي  ، در پاسخحديث نفساگر چه 

سنده در آن نقش فعالي به عنوان از تاريخ ايران كه نوي
سياستمدار، كارشناس، معلم و رايزن فرهنگي  دانشجو،
كم و كاستي ندارد، اما گويي نبود يادداشت يا  داشته،

عمومي شدن  بهره بردن از خاطره، خود امتياز 
اي كه  به گونه. شخصيت محوري يا راوي گشته است

دارد  را در مرز تاريخ و داستان نگه ميحديث نفس 
دهد كه يك اثر داستاني  اش لذتي را مي و به خواننده

  .ي موفق واقگرايانه
تر به عنوان مترجم شناخته  د كه بيشاز حسن كامشا

ها  شده است، اثرهاي تأليف ديگري نيز در اين سال
گذاران نثر پارسي پايه: مانند. منتشر شده است
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Det som er i ferd med å bygge seg opp i dagens Iran, savner 

historisk sidestykke. Det å ødelegge sannheten og stabilisere 
løgn. Den islamske republikken, og landene som støtter dem er i 
ferd med å gi et falskt ansikt av frihet til folket. De bruker alle 
midler for å drepe den drøm og forestilling som folket har av 
frihet. De gir en falsk definisjon av frihet.  Og dette er et 
forræderi mot menneskets verdighet. Et innsiktsfullt og 
humanistiske menneske, har som sin plikt å stoppe en slik grov 
forbrytelse.  

Mennesker lever i vennskap og fiendskap. Men er dødt i 
passiv likegyldighet. Vi som ønsker å leve uten å være 
fiendtlige, mener det må være bedre å vise solidaritet og 
kjærlighet i vennskap? 
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Jeg og mine venners erfaringer - vår reise til en idealverden, 
en reise som alle fri mennesker har mulighet til å forestille seg, 
har kostet mange menneskeliv. Om mine venner er blitt drept, 
eller jeg selv eller andre i dette landet eller andre steder har vært 
tvunget til å velge livet i eksil, er dette bare på grunn av våre 
subjektive reiser til frihetens objektive verden.  

Hva ville mine venner? De som måtte bøte med livet for 
dette. En grusom og heslig død. De hadde et ønske for lederen, 
presidenten, for alle myndighetene i den islamske republikken 
og liknende stater, som snakker om frihet, likhet og 
rettferdighet, og også for alle land slik som Norge som teoretisk 
sett støtter disse rettighetene. Mine venner ønsket at alle skulle 
tillate at menneskene dypest sett har tilgang til sine naturlige 
rettigheter og at hver person skal få tenke slik de ønsker det. At  
hvert menneske kan leve slik det ønsker. 

Omtrent 60 millioner mennesker innenfor Irans grenser, kan 
i dag bare via sine subjektive reiser, oppleve den frihetens 
verden som ethvert menneske har rett til å ha. Slik vet vi at 
jødene levde under Gestapo. Folket speider utålmodig etter de 
minste tegn på at friheten nærmer seg. Og de ansvarlige 
myndigheter i den islamske republikken lager av og til et 
overraskelsesangrep som skaper frykt. Dette rammer i særlig 
grad rammer kvinner og barns muligheter til å foreta en 
subjektiv reise. Om den islamske republikken inntil nylig tok 
livet av mennesker, og frihetsforkjempere verden over, slik at 
deres rop ikke skulle få gjenklang i Iran, vil de i dag med de 
såkalt reformvennlige i spissen, ta livet av menneskenes ånd, så 
det ikke skal finnes noe rop mot dem. Om menneskene ser 
samme rettigheter for alle mennesker på jorden på bakgrunn av 
Menneskerettighetserklæringen, og tillater at land som følge av 
sine politiske og økonomiske interesser lukker øynene for det 
iranske folkets rettigheter, vil det ikke ta så lang tid før 
forestillingen om frihet og folkets subjektive reiser vil bli lagt i 
grus og forsvinne. Menneskene vil være medskyldige i en av de 
største mord i historisk tid. Det vil si å drepe frihetens ånd. Og å 
gi et objektivt bilde av den. 
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denne frukten, og begynner livet sammen med vår elskede, blir 
vi en Armstrong. Vi kan ikke lenger forfølge tusenvis av mulige 
og umulige fantasier, og være fri og ubundet i vår subjektive 
reise.  

Når mine venner fortalte meg at jeg var invitert til å snakke 
om reise her i dag, har jeg hatt titalls subjektive reiser hit. Og 
om alt som skulle skje i dag, har mine forestillinger vært 
objektive. Men nå er jeg her. Og min subjektive reise er blitt 
begrenset. Slik som hver og en av dere foran dette møtet her hatt 
subjektive reiser og forestilt dere en objektivitet. Men nå 
opplever dere det hele på en annen måte. 

Vi har sett hverandre nå. Og til dels blir vi kjent med 
hverandre. Et slags forhold og vennskap er skapt mellom oss. 
Og hver av oss har laget sin egen ramme og har fått en 
begrensning. Dette tvinger oss til å tenke videre. Denne 
begivenheten minner oss om Evas reise. Vi føler hver og en at 
det er nødvendig å føle Evas mot. Og vi strekker oss ut av den 
passive holdningen for å begynne en annen reise til et eksil, eller 
mot ukjente verdener.  

Jeg tror at i hver av oss befinner det seg en Odyssevs i sitt 
hjemland. I en ubegrenset verden. Han hadde gått seg vill, slik 
vi har i vår verden. Murene som omgir oss er synlige overalt. 
Jeg tror også at det i hver og en av oss finnes en Eva. Hun 
vendte ryggen til vårt paradis´ subjektive reise. Til vår 
idealverden. Og foretrakk eksilet eller reisen mot det ukjente. 

Vi er samlet her. Og har gitt vår oppmerksomhet til temaet 
reise. For vi vil ikke ha det paradiset vi kjenner. Vi ønsker å gå 
lenger enn det. Vi vil rømme ut av passiviteten og være aktive 
deltagere i vår egen skjebne. Hver av oss gir mening til vår 
gjerning gjennom livet. Vi prøver å oppnå nye tanker og reise til 
den fjerne fjelltoppen som er menneskets ukjente identitet og 
liv. Vi vil skaffe oss nye erfaringer. Erfaringer som av og til kan 
være dyrekjøpte og tunge å oppnå. 

Om miljø og forutsetninger ikke kunne tålt vår subjektive 
reise eller ikke være tålmodig med vårt mot og kunnskap, vil en 
reise være risikofylt. Da kan vi ikke forestille oss hva fremtiden 
og enden vil innebære.  

 



    88 بهار  5جنگ زمان         144
 
 

Armstrong er den objektive representanten for menneskets 
subjektive reise. Og den lille prinsen er den subjektive 
representanten for menneskets objektive reise. Saint Expiry var 
pilot, og hadde reist mye. Ut av sine objektive reiser skapte han 
vår mulighet til å oppleve reisen. Det er selvfølgelig at hans egne 
minner og notater fra reisene hans ikke kunne formidle til oss noe 
på langt nær tilsvarende som vi opplever ved å lese om den lille 
prinsens reise. Ved å lese om den lille prinsen får vi en ellers 
uoppnåelig subjektiv reiseerfaring. Ved å ta den lille prinsens 
plass, får vi muligheten til å kunne oppleve hans reise. Men 
Armstrong gir oss den motsatte muligheten.  

Expiry og Armstrong gjør oss via en type subjektivitet kjent 
med to typer objektivitet. Begge to begynner med menneskets 
subjektivitet. Ideen om å reise til ukjente steder har alltid fulgt 
mennesket og har alltid vært fristende. Via dette menneskelige 
ideal setter Armstrong beina på månen, og begrenser våre 
drømmers mulighet. 

I over to decennier har vi ikke lenger kunnet som tidligere, ha 
fantasiens spillerom rundt månereiser. Armstrongs oppdagelser 
kommer samtidig med vår nye subjektivitet når det gjelder reiser 
til månen. Om det finnes noen tilbakevending fra dødsriket til 
verden, og det gir en objektiv fortelling fra det hinsidige,  ville all 
vår subjektivitet når det gjelder døden bli forandret og Dantes 
subjektive reise til denne verdenen i ”Divina Comedia” ville ikke 
lenger kunne gi oss den erfaringen som de før oss har fått av dette 
verket. Dagens leser av ”En verdensomseiling under havet” vil 
altså heller ikke få den opplevelsen som de kunne få som levde 
før u-båtene ble oppdaget.  

I vår hverdag er det fullt opp av subjektive og objektive reiser. 
Når vi blir forelsket, blir vi uunngåelig sendt ut på en subjektiv 
reise. Alle våre forestillinger om et objektivt liv som vi ikke har 
opplevd selv, strekker seg lenger enn virkeligheten. Vi blir tatt 
med til fjerne strøk som kan være uoppnåelige. Når vi gifter oss, 
eller vi får tak i den vi elsker, opplever vi en objektiv reise og 
beveger oss fra en subjektiv verden til den objektive. Før vi har 
smakt denne frukten, vil hver og en av oss fly vidstrakt omkring 
som den lille prinsen på fantasiens vinger. Når vi smaker 
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5- Den indigo hvelving, vestkongens datters Azariun forteller. 

6- Den dypbrune hvelving, den kinesiske dronning Jæghmanaz 
forteller. 

7- Den hvite hvelvingen, Sasani dronning Nazperi forteller 
 
Begivenhetene i disse fortellingene, som man kan se av deres 
tittel, er subjektive. Menneskets idealer, behov og ønsker blir 
tydeliggjort. Men steder og navn er objektive. For forfatterens mål 
er hele tiden å reise for å innhente erfaringer. Han ønsker at 
leseren skal gå gjennom en tankegang på et uspesifisert, objektivt 
sted og tid, gjennom menneskehetens eksistens fra begynnelsen 
av. Store forfattere som Joyce, Proust, Cervantes  eller andre har 
skapt verker som inneholder reisens elementer der hverdagens håp 
oppfylles. Nezami Gænjei har skrevet Hæft Gonbads fabler med 
samme formål. Han ønsker å gi oss forståelsen av menneskets 
reise ved gjennom de subjektive erfaringer å gi oss objektive 
erfaringer. 

Alt som er sagt til nå, er mine egne oppfatninger av  reiser i 
skrevne verker. Nå som tiden renner ut, er det kanskje en ide å 
peke på objektive og subjektive reiser som skjer utenom 
historiene. Jeg vil altså vende tilbake hit til jorden i dag. Til mine 
egne og deres subjektive og objektive reiser. Med objektive 
eksempler vil jeg, snakke om virkeliggjøringen av menneskenes 
subjektivitet. Hvordan en virkelighet formidles via objektivitet til 
subjektivitet. 

Månefareren Armstrong på Apollo 14, virkeliggjorde en av 
menneskehetens subjektive reiser. Han gjennomførte en objektiv 
reise, og vi var vitne til det gjennom  våre mottak av bilder fra 
turen. I mange år hadde menneskene vært opptatt av å reis til 
månen og andre planeter. Og  med dette som mål, hadde 
menneskene begynt på en subjektiv reise. Dette skapte et 
grenseløst landskap av forestillinger. Mennesket hadde ingen 
entydige forestillinger om månen. Den imaginære, subjektive 
reisen hadde ubegrenset frihet. Alt og alle kunne få plass i denne 
reisen, og den var uendelige muligheter i tid og rom. ”Den lille 
prinsen” av Saint Expiry var for eksempel helt fri i sin reise. 
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muligheten til å gi en liknende erfaring til leseren. Disse verkene 
formidler bare objektivt. De rommer ikke reisens muligheter, det 
vil si den subjektive reisen som skaper en komplett individuell 
forståelse. Reises tanke eller dens dypere mening gir i disse 
historiske verkene bare en utvendig forståelse. De beveger seg 
adskilt fra leseren og på utsiden av ham. Men de 
subjektiv/objektive eller de objektiv/subjektive verkene gir en 
mulighet til å foreta en reise via leseren, og leseren får muligheten 
til å oppleve reisen innenfra. Leseren er med på å få erfaringen og 
oppnår altså sin egen individuelle erfaring. Vi får tak i en 
sammenhengende kjede. Forfatteren eller fortelleren omskaper 
med sine kunnskaper og sin dyktighet som redskaper, sin 
subjektive erfaring til en objektiv erfaring. Og via forfatteren får 
dermed leseren en subjektiv erfaring.  

En av de mest verdifulle verkene er Hæft Gonbads fabler. De 
er skrevet av Nezami Gænjei. Dernest følger Manthegholtæi – 
eller ”Fuglenes språk”, skrevet av Æthar Neijabouri. Så langt 
finnes denne boken ikke på norsk og er utilgjengelige for de fleste 
av dere. Den siste boken, ”Fuglenes Språk”, er preget av 
gnostisisme. En type gnostisk reise er sentralt. Dette gir mindre 
mulighet for leseren til å erfare reisen gjennom en 
subjektiv/objektiv tanke. I stedet for subjekter står himmelen eller 
religionsvalg. Som erstatning for objekt er jorden og den 
foraktelige verden som ikke er foretrukket av religionen. Men 
boken Hæft Gonbad fablene, kan virkelig være noe vi kan ønske 
oss på reisen. I denne poetiske boken, finner vi syv 
subjektiv/objektive reiseberetninger. Og hver historie fortelles av 
syv av bokens skikkelser. Som helhet er alle reisens muligheter 
beskrevet ved subjektive og objektive elementer som menneskene 
har erfart og kjenner. For at dere skal få et lite innblikk i denne 
boken vil jeg navngi de syv fablene jeg sikter til. De finner sted på 
syv subjektiv/objektive steder. Med deres referanser, vil dere 
kunne forstå hva for en betydningsfull bok dette er. 
1- Den svarte hvelving, den indiske dronning Nouræk forteller. 
2- Den gule hvelving, den romerske dronning Houmai forteller. 
3- Den grønne hvelving, den persiske dronningen Dorosti 
forteller. 
4- Den røde hvelving, Shah Sæghlabs datters Næsrinouj forteller. 
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reise fra en objektiv erfaring omdannet til en subjektiv erfaring. 
Don Quiotes  subjektivitet opstått i ham som objektive hendelser (et 
resultat av to produkter, subjektivitet/objektivitet og 
objektivitet/subjektivitet) før hans tid, danner hans motivasjon for å 
foreta en objektiv/subjektiv reise.  

Det er selvfølgelig at en reise kan være et produkt av begge 
disse. En subjektiv og objektiv reise kan inntreffe på samme tid. For 
eksempel romanen ”Ulysses” av James Joyce, eller ”Den fortapte 
tid” av Marcel Proust. I begge disse storverkene og lignende bøker, 
vil leseren først stå overfor en avstandsmessig stor reise. Det at 
romanene har kvantitet og lesingens varighet forsyner seg av mye 
tid, vil skape en objektiv reise hos leseren. Den objektive reisen er 
et produkt av subjektiviteten til forfatteren eller historiefortelleren. 
De observerer leserens subjektivitet på en slik måte at leseren vil 
befinne seg utenfor tid og rom og oppleve at han er underveis mens 
han leser. Dernest vil leseren oppleve en vertikal, dyptpløyende  
reise. Ikke bare har leseren tatt av gårde fra sitt hjemsted og 
kommet seg til tider og steder som enten fortelleren eller romanens 
skikkelser lever i. Det oppstår dessuten en subjektiv reise sammen 
med romanens skikkelser. Denne gevinsten som visker ut og gjør 
ugjenkjennelig grensene mellom det subjektive og det objektive, tar 
leseren med seg inn i en labyrint. Leseren kan oppleve å være våken 
i søvnen eller sovende i våken tilstand. Denne følelsen vil de fleste 
av oss kjenne igjen i forberedelsene i forkant av en reise. 

   Det er nok av eksempler, men jeg vil forsøke å nevne mer 
allment kjente verk. Mange av Shakespeares verk er produkt av 
denne tenkemåten. Vi vet at William Shakespeare brukte historiske 
objektive/subjektiv erfaringer, på veien for å prøve å utforske 
subjektive erfaringer. Derved forsøkte han å formidle en tanke til 
oss. Det er mange historisk subjektive fortellinger vi kan vise til, så 
som Hamlet, Richard og Henry. Å lese disse fortellingene kan 
likevel ikke egentlig formidle en bred reiseerfaring til leseren. Når 
man leser disse og liknende verk som Plotarks historie eller 
sivilisasjonens historie av Willy Durant, vil leseren få kunnskap bare 
gjennom andres erfaring eller historie. Denne viten har ikke den - 
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Vi har beretninger fra objektive reiser. De mest berømte er Marc 
O Polos reiser. Hans objektive reiser gjennom silkeveien, er et  
utmerket eksempel på hvordan  erfaringer kan oppnåes gjennom 
menneskers objektive reiser. Og også Americo Vespuci`s reise 
til indianernes land og oppdagelse eller okkupasjon av det landet 
som Columbus senere fikk æren av å oppdage.  

Hver av oss vil kunne komme på mange reiseskildringer. Hver 
av disse reisene har hatt som formål å oppnå bedre forståelse for 
menneskenes utvikling. Vi vet også at Alladin med sin magiske 
lampe reiste til mange forskjellige steder. Og Marc O Polo ble 
drevet av sitt modige vitebegjær. I praksis vil reisene og de derpå 
følgende reiseskildringer, være en objektiv fortelling fra den 
subjektive verden. Og en subjektiv fortelling fra en objektiv 
verden vil forteller oss om fortiden. Vi prøver å fortelle om 
samtidens egenart til dem som lever etter oss. Alt dette er for å 
holde en kontinuitet i historiens gang. I realiteten vil reiser dypest 
sett være et ledd som forbinder tanker fra en epoke til den neste. 
Om jeg skal gi en relativ definisjon av reiser, vil det vær 
nødvendig å ta hensyn til begrepsinnholdet: 

Reise betyr formidling av tanker fra en periode til den neste. 
Selve denne ideen har oppstått i det individuelle ”jeg” eller 
gjennom et kollektivt ”jeg”. Også om den reisen må kunne 
kalles objektiv eller subjektiv. Faren for Sheherazades død eller 
reisens hendelse er objektiv. Om kongens vilje ble oppfylt, ville 
Sheherazade reise fra livet til døden. Om hennes vilje ble 
oppfylt ville hun kunne reise fra døden til livet. Disse to 
begivenheter innehar både subjektive og objektive muligheter. 
Og de muliggjør at vi kan oppleve en reise fra ett punkt til ett 
annet. Slik kongens handlinger og Sheherazades fortellinger 
både kan være en begivenhet og en subjektiv reise.  

En reise kan være subjektiv. Men i den kan objektive tanker 
være utprøvd i erfaringer. Slik mange av Jules Vernes bøker, f. 
eks. ”En verdensomseiling under havet” eller ”Reisen til Jordens 
indre” gir oss en reise i seg selv fra en  subjektiv reiseerfaring til 
objektive erfaringer. Det er mulig at også reisen er objektiv og 
inneholde subjektive tanker som dyrker frem en objektiv 
tankeerfaring. Hos Cervantes ”Don Quiote” kan man oppfatte en 
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seg i kvinneklær, men han har altså ikke noe valg om han vil ha 
hammeren sin tilbake. Hans motvillighet er en objektiv reise og 
det at han tvinges inn i brudekjolen er en begivenhet som må 
kalles en subjektiv reise.  Hans mislykkede forsøk på å få Frøya 
til å gifte seg med Trym blir på samme tid objektiv/subjetiv. All 
min tid kunne brukes opp på disse eksemplene av denne 
konstellasjonen objektiv/subjektiv. 

Om Homer, Edda eller andre historiske skrifter bare hadde 
tatt for seg gudeverdenen, ville de være ubegripelige for oss. Vi 
som lesere hadde ikke fått noen direkte forståelse. Men ved 
hjelp av stedfortredere får vi her en indirekte innsikt i hendelser 
og reiser.  I fortellingene fra ”Tusen og en natt”, har det seg 
annerledes. De sammenvevede fortellingene med sin rene 
subjektivitet, blir enkle å forstå for oss. På denne måten 
formidler de lett livets og dødens objektive erfaringer. 

”Tusen og en natt” er heldigvis oversatt til norsk. Og dere 
har kanskje lest den, eller kan lese den senere. Det paralelle ved 
reisens objektive og subjektive elementer blir tydelig. Det er 
kongens befaling at en kvinne skal ofres etter en natt med ham. 
Men Sheherazade forteller hver kveld en fortelling for å redde 
sitt eget og de andre jentenes liv. Når morgenen kommer har 
hun ennå ikke kommet til slutten, den venter neste natt. Og 
kongen venter derfor med å ta livet av henne til han har hørt 
hvordan fortellingen ender. Han vil vite reisene og hendelsenes 
avslutning. Og der forrige natts fortelling ender, begynner en ny.  
Tusen og en natt og dens sammenvevede fortellingsverden 
inneholder reiser med subjektive ønsker og deltakernes 
objektive handlinger. Vi er stadig vitne til menneskenes reise fra 
døden til livet og fra livet til døden. Og på den måten formidler 
denne gamle fortellingssamlingen erfaring som ikke uten videre 
kan oppleves til leseren. Derved kan vi gjennom boken oppleve 
en subjektiv og objektiv reise full av hemmeligheter og Østens 
magi.  

Vi kan tenke oss at Alladin, kan representere mennesker i 
Østens subjektive reiser. Og tilsvarende oppgave har Gulliver i 
Vesten. En reise i Østen og Vesten på en subjektiv/objektivt 
måte, er lett tilgjenglig i de to bøkene.  
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Og uten valg finnes ingen individualitet, ingen særpreg og ingen 
humanisme. Friheten blir som sådan meningsløs. 
En reise kan være et tegn på menneskehetens identitet og 
individualitet som følger av bevissthet, kunnskap, vitenskap, 
erfaring og valg. Skulle ikke disse motivasjoner forklare 
menneskenes reiser,  viskes forskjellen mellom mennesker og 
dyr ut. 

Menneskenes reiser skiller seg fra dyrene flykt fordi den er 
grunnlagt på et valg.  Ingen av oss har oppfatningen av at 
dyrenes flykt fra et sted til et annet er en reise. Dyrenes mål med 
sin flukt er ikke å skaffe seg erfaring som utvikler tanken. Det er 
ingen reise. 

De fleste av oss har hørt om ”Odyseen” av Homer. Odyssevs 
og hans reiser fra Troja til Athen etter krigen, formidler til oss et 
gudommelig verdensbillede, og Alladins reiser viser oss et 
fantasiens verdensbillede med ikke-jordiske ideer. Begge disse 
reisene, menneskelige, subjektive reiser, kan fortelle oss mye av 
sin tids historikk og vise oss sin spesielle verden. Fortellingenes 
mål er å formidle personlige erfaringer. Det er mange slike 
eksempler. Gullivers reiser er en annen versjon av menneskelig 
forestillingsevne. 

I norrøn litteratur formidler Edda gudenes reiser og 
fortellinger fra Norden og Nord-Europa. Jeg vil fordype meg litt 
i denne fortellingens beretning om Tor som mistet hammeren 
sin. På den måten ønsker jeg å beskrive hva jeg mener med en 
subjektiv og objektiv reise. De fleste av dere kjenner vel denne 
historien bedre enn jeg. 

For å få tilbake sin forsvunne hammer, blir Tor nødt til å dra 
til jotnen Tryms hjem. Dette er en subjektiv /objektiv reise. Tor 
ønsker å få tilbake hammeren som Trym har tatt. Hans ønske er 
subjektiv og hans forflytning er objektivt. Loke foreslår at han 
kler seg ut som Frøya. Tryms betingelse for å gi fra seg 
hammeren er at Frøya blir hans kone. Her har vi igjen et 
sammensatt innhold. Ekteskapet Trym ønsker seg er subjektivt, 
og det å levere fra seg hammeren er objektivt. På denne måten 
gjentar forholdet mellom det subjektive og det objektive seg 
gjennom hele fortellingen. Tor har ikke mye lyst til å bryte med 
sin mandige autoritet ved å kle 
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og ”subjektiv reise”. Snakke med dere om ”subjektiv/objektiv 
reise” og ”objektiv/subjektiv reise”. 

Det er mangfoldig beskrivelser av reiser, og det er mange 
årsaker som motiverer reisen. Alle beskrivelsene inneholder 
forflytning fra et sted til et annet. Men ikke alle er like 
interessante for dagens seminar.   

I sin hukommelse har den enkelte av oss spor av uviljen 
mot å reise; å reise fra morens trygge livmor til den utrygge 
verdens vugge. Alle har opplevd dette, men beklageligvis har vi 
ikke noe klart minne av det. De spørsmålene vi har hatt om 
fødselsøyeblikket, har kunne bli besvart av dem som var til 
stede, og vår protest ble tydelig i spedbarnets første skrik. Som 
en lengsel etter minnet om vår første reise forsøker vi stadig å 
skape oss en lignende erfaring. Vi kan komme nokså nært, men 
ingen erfaring vi senere gjør kan likne på turen fra livmoren og 
inn i den jordiske virkelighet. Den eneste reisen som kan 
oppleves fullt ut av hver av oss som ligner denne første, er 
reisen fra denne verden og til dødsriket. Men der står vi igjen 
uten noen erfaringsbakgrunn, dessverre.   

Vårt eldste kollektive minne om en reise  ligger i beretningen 
om Adam og Evas forvisning fra paradiset. En dypt alvorlig 
fortelling med mange undertoner. Men vi kan forstå at reisen har 
sitt utspring i menneskets drift etter mer kunnskap og innsikt. 
Eva ønsker å vite mer om seg og sine omgivelser, og velger en 
ferd fra uvitenhet til det motsatte. Hun bryter påbudet fra den 
Allmektige, hun går mot despotismen, og inn i det forbudte. Hun 
aksepterer ikke sin situasjon, og sprenger rammene hun er satt 
inn i. Hennes utvikling og liv blir å gå fra en tilstand til en annen. 
Og for å oppfylle sitt ønske, spiser hun av kunnskapens tre. Det 
blir begynnelsen på hennes reise. En flukt fra en verden med 
strenge grenser og inn til den åpne verden med fritt tilgjengelige 
kunnskaper og erfaringer. Hun foretrekker et aktivt liv i stedet 
for et passivt. Hun akseptere sin drift til å ta av sted mot et liv i 
kunnskap. Denne erfaringen i samspill med hukommelsen skaper 
valgmuligheter. Uten hukommelse er det intet valg. Når et 
menneske beveger seg i en egen passivitet,er det ingen valg i det.  

 
 



 
 
 

 

 

 

Mansour Koushan 

Objektiv reise – subjektiv reise 
 

 
Mennesket har til alle tider vært opptatt av temaet reise, på en 
gang forlokkende og livsviktig. Uten reiser hadde våre 
forestillinger om verden vært tillærte og det utenfor oss ville ikke 
vært realiteter for oss. Uten reiser ville menneskene ikke hatt 
nærvær. Vi ville ha eksistert, men med en annen berettigelse. Vi 
ville ha eksistert, men i en annen reinkarnasjon. Vi ville ha 
eksistert, men uten begreper om en begynnelse og slutt. Uvitende 
om hvordan og hvorledes.  

Våre dagers eksistens står i gjeld til reisen som vi har to 
hovedfortellinger og mange forskjellige fortolkninger av. Den ene 
av de to er oppstått som frukt av menneskets kreative 
forestillingsevne, den historisk-satiriske reisen vi har fått tilgang 
til i de hellige bøker og gamle skrifter. Den andre har sin 
vitenskapelig-historiske bakgrunn og vi kjenner den gjennom 
Darwin. Hver av disse reisefortellingene står i hvert sitt historiske 
perspektiv. Og avhengig av vår egen bakgrunn, vår kunnskap og 
vår innstilling, forholder oss til en eller flere av dem. 
I dagen samfunn, hva blir vårt mål med å reise? Hvilken reise skal 
vi velge å beskrive eller analysere? Kan vi definere enhver 
forflytning fra ett sted til et annet som en reise? Hva er vår 
kjennskap til og vår historiske hukommelse om reiser? Kanskje 
ingen av oss kan beskrive en reise helt presist. For hver og en av 
oss har sin subjektive og objektive erfaring og oppfatning av den. 
Jeg vil forsøke etter beste evne å gi min versjon av reise. Og jeg 
prøver som tittelen på foredaget lyder. Ta for meg ”objektiv reise” 
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