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   :وشانمنصور ك

  مردم، سياست، قدرت
  

ي ملتي را ناديده  اي و آينده توان بر همين بنياد، سرنوشت جامعه به راستي مي... 
هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را  ي ناكارآمدي گرفت و علت همه

هاي خودكامه دانست و به راستي مسؤليت هر فرد را در  تنها ناشي از حكومت
هاي  ي جرم اجتماعي ناديده گرفت؟ نهايت اگر همهيعي و هاي طب برابر خواست

افتادگي يا نرسيدن به شعور واال و اشراف بر وضعيت كنوني مردماني را  عقب
ي آن را ناگزير از  هاي خودكامه بدانيم و مردمان تحت سلطه ناشي از حاكميت

ؤليت توانيم مس پذيرش هر گونه زندگي ناشايست به شمار آوريم، آيا باز هم مي
   9  مردمان بيرون از آن حاكميت را ناديده بگيريم؟

  
  جستار

  :سيفي. س
  شراب و جاودانگي

  
خصوص فرآوري  ي نو دراوستاي نخستين و اوستاهاي برنهاده در  مايه بن... 
در . جويد اي سود مي غناي ويژه و جاودانگي انسان با نوشيدن آن، از "پراهوم"

اي عمومي دست يافت كه به استناد و  ه انگارهتوان ب اي مي روشناي چنين سامانه
اي انسان در دنياي يك جهاني و زميني قابل بر مرگي و ناميرايي اعتبار آن، بي

  .وصول و حصول خواهد بود
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  :شهروز رشيد
  هاي فورتنبراس دست

  
جا به  ي شاعر مسلك، در همان خوانده ي فلسفه زده اين پسر جبن... 

و با . را هاي او فورتنبراس و دست. يابد خود را مينما و كاهن  ناگهان قطب
اما . رسد كه از اين پس خون سخن خواهد گفت سرعت به اين نتيجه مي

گويد كاهن عمل است؛  زده نيست كه سخن مي اين آن پسر جبن
بعد از ديدار فورتنبراس، هملت ديگر كتاب  .هاي فورتنبراس است دست
گيرد؛ به چيزي  ، پشت چيزي سنگر مياي در جايي زده هر جبن .خواند نمي

  .برد؛ هملت به كتاب، جوجه تيغي به خود پناه مي
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  :كوشيار پارسي -ايو ميشو

    شهر هنر پايان آرمان
هاي عملي يا فني تفاوت  گيري اين نظم از آن بود كه ميان هنر و حرفه شكل... 

نده، بيننده و تفاوتي ميان هنر و دانش، توجه خاص به موضع خوان. گذاشته شود
هاي مختلف به  گام. ي كارهاي هنري، كه به بهاي موضع خود هنر تمام شد شنونده

ي هجدهم بود كه  تازه در سده. ي هجدهم برداشته شد آرامي از دوران باستان تا سده
ها  ي آن واكنشي به وجود آمد و مقرراتي براي هنرهاي واال پيشنهاد كرد، به مقايسه

  .شان را بيابد ا اصول و معيارهاي مشتركپرداخت، و كوشيد ت
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  :علي صيامي -مارسل رايش رانيسكي
    چيزهايي كه ميان سطرها قرار دارند

/ كه چيزي گفته -روزگاري كسي چنين گفت -خاستگاه ادبيات آن جا ست... 
: بهتر است گفته شود. شود تا بتوان چيز ديگري از آن برداشت كرد نوشته مي

اين تعريف . اش منظور داشته است ي بيان و نوشته فهوم سادهنويسنده بيش از م
آن چه كه از بسترِ دواليه . خيلي ابتدايي است، اما كاملن اشتباه هم نيست

ادبيت : يا هم چنين. تصويرسازي ادبيات: نامند شود را امروزه چنين مي استنباط مي
  .شود نوشتار ادبي از درون متن خويش بارز مي
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خواهيم بدان بپردازيم، با  زنده شدن دوبارة دموكراسي، كه هم اكنون مي... 

ها، پيش آمد، يعني در آغاز قرن نوزدهم،  دشواري و به رغم همة دشمني
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  :توضيح و سپاس
  

جنگ هاي  به دليل حجم بسيار اثرهاي دريافتي قابل انتشار و كاستن ناگزير از صفحه
ستان و همكاران امكان هاي سنگين چاپ و پست، اثر بسياري از دو ، به دليل هزينهزمان

افزون با اميد كه . هاي آتي آماده شده است انتشار در اين شماره را نيافت و براي شماره
، آني  و هر شماره يابداز معضل پخش رهايي  جنگ زمان، خوانندگاناشتراك  شدن

  .منتشر شود تر هاي بيش صفحه در آغاز هر فصل و در ،چون گذشته
ك.م

  



         
  

نگ و روي زيبا ست مرا،هر چند كه ر  
رخ و چو سرو باال ست مرا، چون الله  

ي خاك خانه معلوم نشد كه در طرب  
 نقاش ازل بهر چه آراست مرا؟

                            خيامعمر 
  خواني پيش



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        8
 

  
  

  برديا كوشان: طرح



 

  منصور كوشان
  قدرتسياست، مردم، 

  
چرا . ي دانستط به آگاهرا مشرو "خواستن توانستن است"ي مشهور  جملهاعتبار توان  مي

توأم با احساس و شعور واال  اشراف بر هويت فردي و هويت عمومي يا مليِ كه اين آگاهي و
به بيان ديگر، گويي . تواند به خواستن هم معناي كمي و هم معناي كيفي بدهد كه مي است
توان از آن كس كه نسبت به وضعيت خود و نهايت بر سرنوشت خود و همراهانش  نمي

. دهد اآگاه است، مسؤليتي بيش از آن چه انتظار داشت كه دانايي يا شعورش به او امكان مين
اي عامل  ها به گونه ي آن كه در همهدر زبان فارسي رايج است هايي  هاي قصار يا مثل جمله
  . بيرون از ملت اند ، كس يا كسان ديگريملت افتادگي هاي ناشي از عقب ي جرم همه

ي ملتي را ناديده  اي و آينده توان بر همين بنياد، سرنوشت جامعه ي مياما آيا به راست
هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را تنها ناشي از  ي ناكارآمدي گرفت و علت همه

هاي طبيعي و  هاي خودكامه دانست و به راستي مسؤليت هر فرد را در برابر خواست حكومت
افتادگي يا نرسيدن به شعور واال و  هاي عقب ي جرم همهاجتماعي ناديده گرفت؟ نهايت اگر 

هاي خودكامه بدانيم و مردمان تحت  اشراف بر وضعيت كنوني مردماني را ناشي از حاكميت
ي آن را ناگزير از پذيرش هر گونه زندگي ناشايست به شمار آوريم، آيا باز هم  سلطه
  يده بگيريم؟توانيم مسؤليت مردمان بيرون از آن حاكميت را ناد مي

از اين ميان، اگر كودكان، سالمندان و . بيش از هفتاد ميليون ايراني وجود دارد
هاي  هاي دور افتاده را ناديده بگيريم، نزديك به نيمي از مردم ايران در جامعه روستانشين

اشان بدون توليدهاي صنعتي و ايزارهاي  يعني زندگي روزانه. كنند شهري زندگي مي
گاني آگاهند،  هاي همه اند كه كم بيش از وجود رسانه مردماني .گذرد د نميمتجد ي جامعه

آيا اينان . اند يابي به حق خود را هم دريافته دست  هاي سالم شناسند و راه تر را مي زندگي به
اند؟ هيچ كدام در برابر  نسبت به وضعيت خود هيچ نقشي ندارند؟ مبرا از هر مسؤليتي

اده، جامعه و نهايت ملت مسؤليتي ندارند؟ حتا اگر از اين مرحله هم وضعيت موجود خود، خانو
هاي متمدن  بگذريم و فقط مسؤليت آن چند ميليون ايراني را در نظر بگيريم كه در جامعه

تر يا رسيدن به  هاي به كنند و هيچ گونه محدوديتي براي رسيدن به دريافت زندگي مي
هاي  گو كيست؟ آيا باز اين ديگران، دست يست، پاسختر در پيرامونشان ن هاي متعالي خواستن

اند اين سرنوشت ناميمون بر ايران و ايراني حاكم شود  ناپيدا يا پدران ما هستند كه اجازه داده
  يا ما نيز خود نقشي داريم؟
ي اخالگر و برانداز و  ي ايران بودند كه زماني به بهانه هاي خودكامه آيا اين تنها حكومت

ي  ي منافق، ملحد و توطئه آوردند و اكنون به بهانه ونيسم مردم را به انقياد درميي كم توطئه
ها،  اند، يا اين كه مردم نيز در بسياري از اين توطئه صحيونيسم مردم را به بندگي واداشته



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        10

ي ملت، عليه خود؛ اين و آن  اند؟ ايا تاريخ ما، سرشار از توطئه دانسته يا نادانسته، نقش داشته
  ؟ يمها را بيهوده به بيگانه نسبت ندادها مسبب بسياري از فاجعهما ه است يا نبود

ها را ناديده گرفت و بر بنياد سياه و سپيد، خير و شهر  ي اين پرسش توان همه البته، مي
و خوب و بد پيش رفت و هم چون چند هزار سال گذشته در انتظار ناجي ماند و اميدوار بود 

يي معصومي يا مزدكي،  دري، هوشيدرماهي، سوشيانتي، مهديكه سرانجام روزي، هوشي
اند  ي آن چه را مردم از آن محروم بوده رسد و همه اي از راه مي اي، بيگانه بابكي، شاهزاده

ي گذشته، مردم بر اساس همين  چنان كه بارها، در همين چند دهه. كند يك شبه فراهم مي
ي  هاي رفته راه ها كرم الهو  ها چون جعفري "يهاي مخ شعبان بي"هاي  بيني به وعده خوش
  .آزمودند و باز به خطا رفتندباز را  يبسيار

توان به سادگي پذيرفت كه كساني بر ملتي سي و يك سال حكومت كنند و به  نمي
ها جز  هاي طبيعي و اجتماعي مردم را ناديده بگيرند، از آن هاي گوناگون تمامي حق شكل

ديگري نداشته باشند، و باز آن ملت را مبرا از مسؤليت و ارتكاب  بندگي و حيوانيت انتظار
  . ها را چون طوقي به گردن حاكميت انداخت ي عامل خطاهاي فاحش در نظر گرفت و همه

رويم، هر  بديهي است اين مردم، يعني من و شما، كه فردهايي از اين ملت به شمار مي
مداران،  مردان، سياست ليت دولتتوان مسؤ همان گونه كه نمي. كدام سهمي داريم

را در ايجاد وضعيت موجود  "فرهيخته"ي  روشنفكران، نويسندگان و به طور كلي جامعه
  . توان مسؤليت فرد فرد مردم را هم ناديده گرفت ناديده گرفت، نمي

بخشي از اين رشد از روي . هيچ كس منكر رشد و آگاهي روزافزون جامعه نيست
چنان كه بخش عظيمي از آگاهي . ي است و بخشي از از روي خواستنناگزيري يا جبر تاريخ

مصداق يافته  "عدو شود سبب خير"گويي . زنان و جوانان امروز، از روي ناگزيري است
ي  ها از يك سو و ارتباط ناگزير شبكه "اوليه"هاي  محدوديت در راستاي خواست. است

تر   ژرف هاي ري را به خواستاطالع رساني از سوي ديگر، زن مخالف با پوشش اجبا
در پرتو همين . تر هاي عمومي اجتماعي كشاند و جوان خواستار آزادي در كردار را به آگاهي

ي ايران نيز، شعار روز  است كه ناگهان تاريخ فراموش شده "مقابله با جبر"و  "جبر"
نان كه چ. شود در حكومت اسالمي موجود خالصه مي  هاي تاريخي همه گردد و مصيبت مي

در هم  شود، آزاد ديده ميمهاجران ايرانيان در وطن و در ميان جمع كثيري از  هماين نقش، 
تابند و حضور و فعاليت  فعلش برنميلهاي بالقوه و با ي آزادي را با همه تبعيدميان كساني كه 

  .دهند در وطن را به هر گونه رفاهي در بيرون از آن ترجيح مي
هاي منطقه است كه بيش از صد سال  ن يكي از نخستين ملتبه بيان ديگر، ملت ايرا

ي  كند و باز در چنبره ي پيشرفته و متجدد مبارزه مي در راستاي آزادي و تحقق يك جامعه
شود،  تر از رضا شاه مي محمدرضا شاه خودكامه. شود تر گرفتار مي هايي خودكامه حكومت

چرا؟ آيا به اين خاطر . تر از خميني دكامهاي خو تر ار محمدرضا شاه و خامنه خميني خودكامه
 منداني انتقادها تنها سوي قدرتمندان و دولت ها، هميشه، همه ي اين سال نيست كه در همه

   اند؟ ناميده شده هميشه مبرا از خطاو تني چند سياستمدار بوده است و مردم 
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هراس از دست ها از  ها سياستمداران مخالف حكومت، به ويژه حزب سالاين ي  در همه
ي  اند و روشنفكران به خاطر حفظ وجه دادن محبوبيتشان مردم را مقدس و پاك دانسته

نيز ميان اين بديهي است در . تقصير و زحمتكش و نهايت ناآگاه ، مردم را بيداري مردم
اند و در انتظار رسيدن منجي روزشماري  فرو رفته نسته يا نادانسته، به بيدارخوابيا، دمردماني

شوند، خود را مبرا از هر گونه  ها نيز كه در اين بيدارخوابي گاه هوشيار مي آن. كنند يم
از فقر و بدبختي را كنند مردم  اند به نيروهايي كه ادعا مي دانند و چشم دوخته مسؤليتي مي

  . اشان را در سيني تقديمشان خواهند كرد ي آرماني بيرون خواهند آورد و جامعه
، نقش حكومتران انتقاد دو سويه بوده است؟ چه كساني در انتقاد از در كجاي تاريخ اي

كاسه  ي توان همه ؟ نمياند تر از نقش حكومت يا دولت دانسته ملت را در سرنوشت خود مهم
گي، سانسور يا نبود آزادي، مت شكست و با اين بهانه كه خودكامها را بر سر حكو و كوزه

ها  ز حكومت يا خودكامگي دانست و نخواستنمبرا ا دهد، ملت را فرصت آگاهي به ملت نمي
   .كرد هاي ملت را توجيه و نتوانستن

كه  ،بخش اندكي از مردم ايرانتالش يك برداشت ساده از همين يك سال گذشته، 
هم كميت  ،آوردهاي بزرگ، باز ي دست دهد با همه آشناي خاص و عام شده است، نشان مي

چرا؟ . عيت، به ويژه با وضعيت ايرانيان خارج از وطن نداردنسبت مستقيم با جم ،و هم كيفيت
دانيم كه چه  مشكل ملت ايران، اعم از شهروند و مهاجر و تبعيدي در كجا ست؟ آيا ما مي

هايمان هستيم يا منتظريم برايمان خواست تعيين شود و  خواهيم؟ آيا دنبال خواست مي
  مهيا گردد؟ مان يها خواست

ها، به  تر ملتي در اين سال ها، كم بستگي ها و دل ي ناوابستگي م همهبه بيان ديگر، به رغ
ها، اعتراض خود را به  ها و جايگاه ويژه در يك سال گذشته توانسته با حضور در محفل

چنان كه گاهي اين . جهانيان و به ويژه به مردمان سرزمين ميزبان خود نشان بدهد
بز، چنان به اوج رسيده است كه نه تنها بسياري ها، با تكيه به نام نمادين جنبش س اعتراض
اين پرسش . ها را هم با شگفتي و حيرت رو به رو كرده است ها را، كه خود ايراني از انيراني

هاي گذشته، حكومت اسالمي در  پيش آمده كه مگر چه اتفاقي افتاده است؟ آيا در سال
بر مردم حاكم نبوده ... ميل و ايران بر اساس كشتار، زنداني كردن، ارعاب، سانسور، تح

در ايران و چرا  هاي گذشته محدود بودند معترضان به اين خودكامگي است؟ چرا در سال
، اين چنين ناچيز است؟ گويي ايرانيان، جمعيت فعال به نسبت جمعيت موجود امروز، هنوز

  .تر ايراني اند گاه زنگي زنگي و گاه رمي رمي و كم ملتي
كشيدند ما ملتي  ته، كم نبودند كساني كه از يك سو هوار ميدر همين يك سال گذش

ايم با تمدني بزرگ و منشور كورش و نظام دموكراتيك هخامنشي و از سوي  هزاران ساله
  . كند ها كه با مردمان نمي زدند حكومت اسالمي در ايران چه ديگر كساني كه فرياد مي

. ي بر حق و رويكردي درست دارندسخن از دو گروه كه هر دو هم، كم و بيش دو نظريه
توان  را ناديده گرفت يا انكار كرد و نه مي ي ايران يا هر سرزميني توان گذشته چرا كه نه مي
در اين ميان گروه سومي هم بودند و هستند كه چندان صدايشان بازتاب . حال آن را
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يك سال گذشته  بالند و تنها همين حكومت سي و ي خود مي كساني كه به گذشته. يابد نمي
تر  البته، اگر بخواهم كمي دقيق. ندنام ي بشري و حاكميت خودكامگي در ايران مي را فاجعه

به ويژه گروهي كه كل تاريخ ايران، به . هاي ديگر هم ياد كرد توان از گروه پيش بروم، مي
در  نامند و حكومت جمهوري اسالمي ها به ايران را فاجعه مي ويژه از بعد از تجاوز عرب

  . ايران را حاصل ناگزير يك روند تاريخي
توان به سراغ كساني رفت كه بنياد بررسي و  ها، نمي ي اين گروه در ميان همه

گويي اين ملت، فرزندان . هاي آن شناختشان را بر خواست ملت گذاشته باشند و توانايي
زدند زنده باد  يزدند زنده باد مصدق و عصر فرياد م هايي نيستند كه صبح فرياد مي همان
هاي  هايي نيستند كه از خميني بت ساختند و اكنون نيز با بهانه گويي اين ملت همان. شاه

هايي نيستند  ملت هماناين گويي . دارند اي روا مي گوناگون، سرير خودكامگي را بر خامنه
ي  ي تعيين شده كه به محمد خاتمي رأي دادند و دريافتند او يك گام فراتر از محدوده

هايشان  هايي نيستند كه يك شبه دريافتند رأي گويي اين ملت همان. واليت فقيه نرفت
هايي نيستند كه در خلوت  گويي اين ملت همان. ها آمدند باطل شده و به اعتراض به خيابان

كنند و در بيرون، در هر انتخاباتي  اي نفرتشان از حاكميت و استبداد آن را پنهان نمي لحظه
گويي اين ملت . را پر يهاي خبر كنند و قاب تمام دوربين اي گوناگون شركت ميه به بهانه
ها در  ها و سال ها كشته شدند، ماه ها و زندان هايي نيستند كه فرزندانشان در خيابان همان
. اند هاي ديگر شده ي سرزمين برند و هزاران نفرشان، آواره اند و به سر مي ها به سر برده زندان

مرگ و ترس از مرگ در كجاي خفت و ذلت چه نقشي در هويت ما دارد؟ شود؟  يما را چه م
تواند تمامي يك  زندگي ما ايستاده است؟ آيا به راستي حكومتي، هر چند هم دژخيم، مي

تر از اين رو نيست كه ما، در  ملت را به مسلخ بكشاند؟ آيا تداوم استبداد ديني در ايران، بيش
ي خود از مسؤليتي كه داريم، انتظار داريم ديگري  و ضمن تبرئهگراييم  هر وضعيتي مصلحت

كي و چه گونه بايد درخواست عمومي، يك  خواهيم؟ ميند كه ما پذير باشد و آن بك مسؤليت
تا كي بايد ؟ تحقق پذيرد "مدنينافرماني "ي  جويانه ي مسلمت اعتصاب سراسري يا مبارزه

  انتظار عمل ديگري بود؟ در گان بود؟ هاي بيگانه "تحريم"متكي به 
اين ديگري كيست؟ چه كسي در ميان ملت ايران، بنياد اين ديگري را كاشته است جز 

ايم دين، سياست دين،  مان كه دريافته دين و حاكميت وابسته به دين؟ پس آيا در اكنون
هاي اجتماعي دين، همه بر  ها و فرع مندي دين، اصل حاكميت دين، امر و نهي دين، قانون

اند و جز بندگي و ذلت از ملت با نام امت و مومنان، انتظار ديگري ندارد،  استبداد بنياد يافته
ين او را مرده بدانيم و يقو نايبان نبايد اين هوشيدر، هوشيدرماه، سوشيانت، مهدي و نايب 

  . "نجات دهنده در گور خفته است" زاد يابيم كه هيچ ديگري وجود ندارد و به قول فروغ فرخ
هايي كه كم  ها و بررسي خواهم به اين واقعيت برسم كه چرا در تحليل ها مي با اين اشاره

شود،  گاني و خصوصي منتشر مي هاي همه ي آن در رسانه ها نمونه هم نيستند و هر روز ده
شود؟  ها نمي اي به نقش مردم و چه گونگي پندار و گفتار و كردار آن هيچ نشان و اشاره

ي  ي گذشته، دوره ي ايران يا دست كم در همين چند دهه چند هزار سالهگويي در تاريخ 
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اند و  زيسته ي خودكامگي اسالميان، مردماني ديگر در ايران مي خودكامگي پهلويان و دوره
اند، هيچ  فرياد وانفسا سرداده ان تحت ستمند، يا در بيرون از آناينان كه اكنون در اير

اند و  و چندي بيش نيست كه از آسمان به زمين فرود آمده ندارنددر قبال گذشته مسؤليتي 
چنان كه گاه . مردمان را از مصيبت عظماي خودكامگي اسالمي برهانندايران و قصد دارند 
كوشند در گفتار و نوشتار خود با عنوان كردن تجاوزگران و بيگانگان حاكم بر  كساني مي

... مردان، پاسداران، بسيجيان و  امالن، دولتايران، چنان وانمود كنند كه رهبران، آمران، ع
ها  ي اين سخن خواهد باور كند كه حتا اگر همه گويي كسي نمي. اند حاضر در ايران، انيراني

آسياب بر همان محوري خواهد چرخيد كه طي سنگ به اشاره و كنايه و نمادين باشد، باز 
محو وجود خودكامگي و گذر ساليان گذشته چرخيده است و مشكلي، آن هم مشكلي مانند 

  .شود حل نمي) آگاهانه ي مردم جامعه(بر دموكراسي 
ها، فراوان از جانب نيروهاي اجتماعي و سياسي شنيده يا  خوشبختانه، در اين سال

تنها  "انتقاد از خود"اما آيا در اين عنوان . بايد آغاز كرد "با انتقاد از خود"شود كه  خوانده مي
گيرند يا كل مردمان  هاي شناخته شده جاي مي سي و شخصيتهاي سيا اعضاي گروه

ناراضي از وضعيت گذشته و موجود؟ به ويژه كه بسيارانند كساني كه بر اين عقيده استوار 
اند چنان كه  كرد و نه بنده اند چنان كه عيسا مسيح خطابشان مي اند كه مردم، نه بره ايستاده

اند، هر كدام  ه باور دارند مردم، فرد فرد يك جامعهكساني ك. ناميدشان محمد ابن عبداله مي
ي  به فراخور موقعيت خود احساس و شعور دارند و جايگاهي اجتماعي و همه در همه

توانند فراموش كنند كه همين مردم، هم به دليل  هاي طبيعي و اجتماعي برابرند، نمي حق
هايي دارند، نسبت به  هويت فردي و هم به دليل هويت اجتماعي و ملي خود، مسؤليت

هايي دارند و  موجود خود و آيندگان التزام تماعي، فرهنگيجهاي سياسي، اقتصادي، ا وضعيت
اند و سرانجام يك جايي  ي فراز و فرودهاي تاريخي به عنوان شهروند ناگزير به پذيرش همه

  . در اين تاريخ ناگزير به همبستگي و ايستادگي در برابر ظلمند
ي  هر حكومتي برآمده. مردم، يا قدرت و سياست يك سويه نيست واقعيت دولت و

هر مردمي هم همان . مردمان همان جامعه است مگر آن كه از جانب بيگانگان باشد
ي  پس، اين واقعيت كه كل كارنامه. سازند كه حاصل نظرهايشان است حكومتي را برمي

  .كند مشكلي را حل نمي حكومت اسالمي را مستقل از مردم يا ناايراني بدانيم، هيچ
فراز و فرودهاي تاريخ ايران، به ويژه در اين صد سال گذشته كه سندهاي فراوان از آن 

هاي خودكامه در  مانده است، حاكي از آن است كه نقش مردم در ايجاد، احيا و بقاي حكومت
هيچ  .تر از نقش بيگانگان يا خلق و خوي طبيعي حاكمان بوده است ايران، به مراتب بيش

هيچ كدام از اين دو خصلت هم بدون ديگري معنا . شود و نه مظلوم فردي نه ظالم متولد مي
اش، وجودي است پذيراننده و   شناسانه هاي زيست هر انسان، جدا از تعريف. و مفهومي ندارد

شوند و وابستگي  اشان تعريف مي هاي زماني و مكاني دو وضعيتي كه بر اساس داده. پذيرنده
  . م دارند با تربيت، محيط و استعداد و توانايي هاي فيزيكي و كيفي هر فردمستقي
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كمي هم اين نور خطانگر را به سوي خود، . پس بپذيريم كه اين قدر خود را تبرئه نكنيم
هاي  جامعه و نهايت ملتي بيندازيم كه نقش انكارنشدني در ايجاد، ابقا و احياي حكومت

ي آزاد و نظام  نه نگاه كردن هم بتوانيم زودتر به يك جامعهشايد با اين گو. خودكامه دارد
  . آگاهانه دست يابيم مردم

خواندن و حكومت يا دولت  "مظلوم"و  "معصوم"، "مقدس"مردم يا ملت را به تمامي 
ما . كند خواندن هيچ مشكلي را حل نمي "ظالم"و  "جابر"، "خودكامه"را به تمامي 

يم، از انتقاد از خود و از ملت به طور عام نهراسيم، ياموزب گان ناگزيريم از خطاهاي گذشته
گرمي يا هويت دادن به خويش، ملت  ملت ندانيم، براي دل نمايي بزرگمصلحت خود را در 

انتقاد از خود و نهايت بهبودي آينده و  ،را به عرش اعال نبريم، و بياموزيم كه انتقاد از ملت
تحليل و ناگزيريم كه ضمن انتقاد شديد و . گان استفراهم كردن زندگي شايسته براي آيند

اسالمي در سي و يك  هاي خودكامه در ايران، به ويژه حكومت حكومت ي  بررسي كارنامه
سال گذشته؛ انتقاد شايسته و تحليل و بررسي رويكردهاي تاريخي مردم ايران و گرايش 

ي مردم آگاهانه،  ك جامعهها به سوي قدرت را انتشار بدهيم و فراموش نكنيم بدون ي آن
بدون اعتال و گسترش فرهنگ،  .ي آزاد، برابر و مستقل نخواهيم رسيد هرگز به يك جامعه

توان  نمي. بالفعل سوق داد هاي ي ملت را به سوي توانستن بالقوه هاي توان در خواست نمي
أمل و ، بدون تفحص كردن، بدون انتقاد كردن و بدون انتقاد شدن، بدون تمطالعهبدون 

به ... و  ها ها و در لفافه حرف زدن مدارا، بدون صراحت بيان و كنار گذاشتن گوشه و كنايه
ي براي رسيدن به ا هر جامعه. آگاهانه رسيد و خواستن را توانستن دانست ي مردم يك جامعه
هاي  از ارزشرا هاي گوناگون  ها و عقيده نگرش ي، ناگزير است كه رنگارنگي، تنوعدموكراس

را  "خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو" ي در راستايتفكرگونه يادي بداند و هر بن
صورت "هاي طبيعي و مسلم خود ناگزير نيست  دور بيندازد، دريابد كه براي رسيدن به حق

ي  هاي فرهنگ گذشته، همه ي جنبه دارد، ناگزير نيست همه "خود را با سيلي سرخ نگه
را محترم و عزيز بشمارد و بكوشد به هر ... ها و  عادت ي همه ها، ي عرف ها، همه سنت

و عبد مريد مؤمن و پذيري، خوي  دريابيم خوي تعلق گزيريمما نا. را حفظ كند ها بهايي آن
ناگزيريم كه از قول حافظ هم فراتر . شدن، سرانجامش جز نكبت و پستي هيچ نخواهد بود

  .خود را رها گردانيمگيرد،  رنگ تعلق مي تلف شدن، از هر چهعبدون غالم شدن يا مو  رويمب
  غالم همت آنم كه زير چرخ كبود

  ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است 
  2010آگوست 

  
  



 

    
  

 آورد به اضطرارم اول به وجود،
 جز حيرتم از حيات چيزي نفزود،
 رفتيم به اكراه و ندانيم چه بود
!زين آمدن و بودن و رفتن مقصود  

                          عمر خيام
  جستار
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  برديا كوشان: طرح
  



 

  سيفي. س
  شراب و جاودانگي

  
  
  

كه گردد، بل گري تحسين و تقديس ميشراب نه فقط در زردشتي نوشيدن شراب يا نوعي از
ن او در آخرين شام خويش، اتا جايي كه عيسا و حواري. ستايند هاي سامي نيز آن را ميآيين در

اند كه بايد نوشابه و نوشبايي اين باور بوده ها هميشه برانسان .شوند با نان و شراب پذيرايي مي
چنان كه . عمل خارق عادتي را به پايان برند باشد كه با صرف آن به جاودانگي دست يابند، يا

رستم هم به منظور زدودن پتياره 1.پذيرد توجيه مي  "ارداويراز"با نوشيدن مي و منگ، عروج 
چنان كه . شود كاووس متوسل ميداروي كي راب به نوشرگ از كالبد فرزندش سهي م
دارو دست يافته است با تعلل و ي كياني به اين نوشفره گيري ازكاووس نيز كه با بهره كي
  . بخشد عمل مرگ سهراب را تسهيل مي ي رستم، در جويي در پذيرش خواستهبهانه

مذمت اين . رب داردهاي سامي نوشيدن شراب ارج و قسه شق عمده از آيين هر در
هاي  چون در پنداره. كاهد اسالم از منزلت و وجاهت آن در آخرت نمي جهاني شراب در

 اًشراب"،2"كاس من معين"ي خط فاصل روشن و دقيقي در محتوا و مفهوم كلي قرآن
رفان ي عا هاي عارفانه نوشي گردد، در نتيجه شراب مشاهده نمي 4"ماء غدقاّ"و  3"طهورا

  .يابد وجاهت مي ها هه استناد همين آيايراني، ب
اعتصام به مباني ي نخستين گرچه مذمت و تحريم نوشيدني هوم با تشبث و اوستادر 

نويسان زردشتي از طرح كليت موضوع  واهمه  پذيرد، اما زردشت و نص اخالقي توجيه مي
 به ظاهرنوشي را، با ترويج آيين  دارند تا با اين بهانه صاحبان انديشه و بينش هوم

گيرد كه  چند تحريم هوم با چنين توجيهي صورت مي هر. ي خويش نشانه گيرند طلبانه اصالح
كشاندند، ولي در واقع نكوهش  ي جامعه مي ها را به پهنه آنان عوارض و تبعات بدمستي

يابي  ي آن انسان با دست گرفت كه برپايه اي صورت مي نوشي در ستيز و چالش با پنداره هوم
خداوندگار حضور او را  ساني با بزرگ انگاشت و با هم دانگي اهورامزدا را به هيچ ميبه جاو

  . گرفت ناديده مي
داشت، تا با  در نظررا داري چنين آوردگاهي زردشت سمت و سوي اهورامزدا  در ميدان

 cultural)فرهنگي خداوندگاري بالمنازع اهورامزدا، نبرد و پيكار با تكثرگرايي پذيرش

pluralism) و جهان چند ايزدي را به نفع گسترش اقتدار فردي خويش پايان بخشد.  
  

  ها و راسپيان  زوت
ي آن براي فرآوري  كوبيدند تا از شيره درهاوني مي "هاونگاه"را  "گياه هوم"موبدان زردشتي 

ها سازمان  ظهور زردشت به وسيله مهراني بهره گيرند، كاري كه قبل از "پراهوم"نوشيدني 



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        18

نان و شراب در مراسم رازگونة «به اين اعتبار بايد دانست پيش از زردشت . افتي مي
گري و  هاي اجتماعي با ميانجي بخشي آيين اما چون سامان 5».رفت مهرپرستي به كار مي

، "سوشيانتي"، "كافركيشي"هاي  گرفت، در نتيجه انگاره ساطت موبدان و روحانيان انجام ميو
ين روحانيان نيز با سركردگي و خط و سوبخشي هم "باورانه طبيعت"و حتا  "گرايانه زرواني"

  .كرد خواه و مناسب خود را پيدا مي گاه دل باليد و جاي پذيرفت، مي سامان مي
باليدند و به ايزدان آسماني ارتقا  گاه زميني خويش مي جاي چه بسا همين روحانيان از

ساختار باورهاي آييني به  غيير و تحولي درگر چنين ت ي جمشيد خود نمايان استوره. يافتند مي
گاه و منزلت انساني، رقيب و حريفي  بود كه با دفاع از جاي "خدايي - انسان "او . آيد شمار مي

ي  حضور او در پيكار و نبرد با نيروهاي وامانده. شد براي ايزد رسمي اهورامزدا شمرده مي
برد كه به حتم  فقط  با شناخت  ه سامان مياي را برايش ب ي استوره زميني  و فرازميني گستره

  .پذير خواهد بود مدارانه توجيه استوره هاي مهوها و مف درون مايه
 "پراهوم"خصوص فرآوري  ي نو دراوستاي نخستين و اوستاهاي برنهاده در  بن مايه

اي  در روشناي چنين سامانه. جويد اي سود مي غناي ويژه و جاودانگي انسان با نوشيدن آن، از
اي بر مرگي و ناميرايي اي عمومي دست يافت كه به استناد و اعتبار آن، بي توان به انگاره مي

  .انسان در دنياي يك جهاني و زميني قابل وصول و حصول خواهد بود
مرگي و بازتولد انسان به شمار  اي گياه هوم كه عامل بي براساس چنين نظر و نهاده

همان چيزي كه . دارد رايي و جاودانگي هم در زمين خانهيپس نام. رويد آيد از زمين مي مي
برند  ان تمام  تالش خويش را به كار ميچنان كه آن. انگيزد حسادت ايزدان را به زمين بر مي
كه حريم آن با حريم  بزرگ بازدارند ها و مرزهاي جاودانگي  تا انسان را از دستيابي به حرمت

  .آميزد خداوندگار به هم مي
از خون  مرگي هاي گياه بي خوشه "گاو او ژن"ي ميتراي  ي كردن گاو به واسطهدرقربان

گياه جاودانگي . آورد مي بر چنان كه از خون سياوش گياه سياوشان سر  كند، هم بر مي گاو سر
انسان را، به پرهيز از  داري از هاي سامي است كه خداوند جانب ي استوره ي ممنوعه همان ميوه
ها و خط قرمزها، مرز بين  چرا كه با پذيرگي يا ناپذيرگي همين خط فاصل. نمود آن مشروط

ز آن هم چنان كه با تمكين ا. گردد انسان آزاده با انسان وانهاده و سرسپرده مشخص مي
  .هاي دنياي خداوندگاري محفوظ بماند ها و حرمت پذيرد، تا حريم دنياي دو جهاني سامان مي

جهاني سازمان  هاي خداوندگاري نيز دنياي يك يتبا عدم تمكين از قداست ممنوع 
روشن است كه با . انگارد يابد كه با بينش و باوري فرامرزي، مرزهاي ايزدان را به هيچ مي مي

اري و گبندي، رستها و پذيرش اين مرز احصاي چنين رويكردي در سرسپردگي به ممنوعيت
  . نخواهد بود جهاني ممكن و محتمل جاودانگي براي انسان خردورز و يك

يازي به اين حريم را با خوردن  به طمع خام خويش دست "آدم"هاي سامي  استوره در
اما پدر در همان گام نخست فرزند متجاسر را در چالش خويش . ي ممنوعه تجربه نمود ميوه

تنش و چالش، با سازش و تسامح به نفع هر دو پايان   ولي در نهايت. به توبه و انابه واداشت
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پدر . شمارد جهاني پدر را محترم آدم شرط ادب نگاه داشت تا با انابه حريم دنياي دو. يرفتپذ
  .ها را تحكيم  بخشيد نيز سر كار خويش گرفت و مرزبندي حريم و حرمت

اني زردشت قابل انطباق هاي دو جه ي هوم با پنداره ي نخستين نوشيدن شيرهاوستا در
با . بارگي را دريابد د كه آن را بنكوهد تا انسان پيام مرگده براين او به خود حق مينيست، بنا

 گرديد و هممزدا تضمين و تسجيل مرگي و جاودانگي براي اهورا چنين تدبير و تدبري بي
  .چنان در انحصار او قرار گرفت 

 گشت كه براي نيل به اين منظور آن را در اي تهيه مي ي گياه هوم با آداب ويژه شيره
ها اختراع هاون نيز به قدمتي اگر نگوييم آريايي الاقل  همين گزاره شايد با. دكوبيدن هاون مي

. هاي برگرفته از باور ميترايي را در خود پنهان دارد يابد، كه تمثيل ايراني ارتباط ميهند و 
شود تا وصول به عشق و  هاون گيتي كوبيده مي انسان به منظور ارتقا و بالندگي خويش در

قابل حصول باشد و  "تيكوگ"و كار   ي وجود او، در اين ساز راي شيرهمحبت ميترايي ب
  . جهاني ممكن گردد دستيابي به بهشت در دنياي يك

به اين معنا كه آيين . گردد؛ نه مكاني نيز مفهومي زماني ايفاد مي "هاونگاه" "گاه"از
فالت صورت كه هم اكنون نيز بين مردمان  رسمي. پذيرفت فرآوري هوم سحرگاه انجام مي

شعر حافظ  نيز . گاه توزيع گردد كنند تا صبح آنان خيرات خود را صبح زود فراهم مي. گيرد مي
  :بهره نيست ها بي هاي باستاني است، از اين اشاره ي آيين مايه كه مملو از بن

  دوش وقت سحر ازغصه نجاتم دادند     وندرآن ظلمت شب آب حياتم دادند 
شب مستفاد  هاي عرفاني ما از دوش معنا و مفهوم دي مايه بن دربا استناد به شعر حافظ 

شود كه با سحر تقارن دارد و با صبح   ه دوش به آن پاره از شب اطالق ميك گردد، بل نمي
كه  ظلمت شب نيز به هيچ وجه مفهومي زماني را در برندارد، بل. يابد خواني مي نزديكي و هم
خويشتن يابي به آب حيات  گيرد كه شاعر با دست مي باورانه بهره اي هستي از درون مايه

خويش  "خيرات و نذورات"چنان كه گفته شد هم اكنون نيز مردم . رهاند خويش را از آن مي
الزم به يادآوري است كه . گردد نمايند تا با طلوع صبح توزيع هاي شب فراهم مي هرا، از نيم

نيم روز  خورشيد را تا اريخي واژه، زمان طلوعگاه به لحاظ سير ت امروزه دربين زردشتيان هاون
  .گيرد در بر مي
كه از  زوت چنان« ي وظيفه. اند واگذاشته "زوت"برگزاري مراسم هوم را به  اوستا در

 ها  گات 33يسناي  زردشت در 6».باشد آيد تهيه نمودن زود يا آب مقدس مي اسمش برمي
رسد كه در  مان مهاجرت آرياييان ميقدمت اين واژه به ز. نامد خود را زوت مي 6 بند

  . شود ناميده مي) زوتر( Hotar سانسكريت هوتر
رساند تا هوم را با شير و  مي است كه در اين مراسم به زوت ياريراسپي موبد ديگري 

در زبان پهلوي هاونن يا هاونان به موبدي گفته  7.غير آن بياميزد و بين مردم تقسيم نمايد
اين مراسم  در. ي شراب هوم به عهده داشت بدان ديگر را در تهيهشد كه سرپرستي مو مي

رسمي كه در ناقوس كليساها . شتافتند ي هاون به پرستش گاه مزديسنان ميمردم نيز با صدا
هر و نشان خويش را به يادگار گذاشته استم.  



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        20

  
  نان و شراب 

به  "منگ گشتاسبي دستوران دين سه جام زرين مي و"كه : اند آورده نامه ارداويرافدر 
روان ويراز از تن به چكاد دايتي و چينود پل رفت و پس از هفت «نوشاندند تا  "ارداويراز"

درمورد نوشاندن  نامه ارداويراف هايي كه در مايه بن همان  8».شبانه روز بازآمد و در تن شد
ي نيز مشاهده عرفان ايران گردد، پس از پيدايي اسالم در مي و منگ به ارداويراز گزارش مي

  .شود مي
 "دستوران دين"گزارش ياد شده نوشاندن مي و منگ را به  بينيم در چنان كه مي

ها و راسپيان  چنان كه درآيين زردشتي فرآوري هوم و پراهوم را به زوت اند، هم واگذاشته
و  هاي ايراني كار سقايت را روحانيان آيين ها و كيش با اين حال در تمامي آيين. سپارند مي
چنين  "ساقي كوثر"هاي شيعي نيز از  مايه چنان كه در بن. گيرند به عهده مي "دستوران دين"

 ،نص چند در طالب نيست؛ هر بن ابي كسي جز علي آيد كه او تعبير وتأويل به عمل مي
 "اهللا"ي سقايت مختص  حرفه و پيشه قرآن با اين همه در 9.بخشند را به محمد مي "كوثر"

  .نوشاند مي 10"شراباَ طهورا"كه بخواهد  آن هراهللا به . است
نوشانند  شود دستوران دين سه جام مي و منگ را با اين بهانه به ارداويراز مي يادآور مي

. باشد 11»ديگر براي گفتار نيك و سديگر براي كردارنيك ويك جام براي انديشه نيك، د«كه 
گردد، تا  ها تقديس مي آيين -ي كيش  همه نوشي در رسم و آيين شراب ،به اين دليل و بهانه

دستيابي انسان به جاودانگي . اي به جاودانگي دست يابند پيروان آنان با تمسك به چنين شيوه
  .سازد ضور او را درحريم ايزدان ممكن ميو بازتولد نيز، ح

چهارچوب  يابي به حريم ايزدان گاهي در هاي موجود راه اما بايد دانست كه بنا به داده
را خود بخواهند به  آن كه چنان كه ايزد يا ايزدان هر گيرد، هم هاي ايزدي صورت مي زهسا

تمرد از خدايان و  نوشانند؛ گاهي هم در پذيرند و شراب جاودانگي به وي مي حريم خويش مي
ي  پذيرد، كه تقابل و چالش با نظم و سازه نوشي انجام مي به منظور نفي آنان رسم شراب

ي آن به  هاي جمشيدي از نمونه كه گزاره چنان. را به هم راه خواهد داشت بزرگ خداوندگار
هوم  ي گيتي گسترانيد و به منظور نيل به چنين هدفي از پهنه مرگي را در او بي. آيد شمار مي

جام جمشيدي به مردمان زمانه  هوم  نيز همان شراب و نوشبايي است كه در. ياري جست
  .شد ارزاني مي

خسرو اختصاص دارد، ولي به دليل قرابت شراب و  به كي "جام"هر چند  نيز نامه شاهدر 
  .شناسند هوم با جام  و پياله، مردم آن را با جمشيد مي

شود همان جام جم نيست؟  برده مي نام از آن نامه شاهگزارش  خسرو كه در آيا جام كي
 جام امروزي به مفهوم واحد و ي پذير خواهد بود؟ آيا واژه ارتباط واژگاني جم با جام امكان آيا

همه  ي آن نخواهد بود؟ با اين ، ميزاني براي تأويل از ساز و كار گذشته"شيشه"ميزاني براي 
  . نماياند اي جام، كليت گيتي را درخود مي و شكل استوانه طراحي هندسي



 21   1389 پاييز،  7 جنگ زمان

ز جام ني يي"نما گيتي". آيد و كل هستي به شمار مي 12ي جام هم نمادي از زهدان دايره
نما بيژن را  گيري از جام گيتي خسرو با بهره هم چنان كه كي. كند ازهمين موضوع حكايت مي

  :يابد مي
  گهي  روي شاه          بخنديد  و رخشنده شد  پيشگاه سوي گيو كرد  آن

  دل شاد دار          زهر بد  تن  مهتر  آزاد   دار كه زنده است بيژن تو
  پس كه برجانش نĤمد گزند  آن ند            ازنگر غم  مداري  بزندان  و  ب

  13كه بيژن به توران ببند اندراست           زوارش يكي نامور دختراست 

گيتي و  ي نما، به مانند عصاره توان مدعي شد كه جام جهان ي فوق مي به استناد گزاره 
با نوشيدن محتواي با اين رويكرد به واقع انسان . خسرو قرار داشت اختيار كي كل هستي در
دد كه گيتي را در گر با اين فرآيند به مطلقي بدل مي او. نوشد ي هستي را مي جام عصاره

  . اندوزد خويشتن خويش مي
چرا كه شراب . رساند رنگ شراب به دليل سرخي آن به گستردگي اين انديشه ياري مي

كالبد انسان، او به  در نمايد، كه با جريان آن خداوندي را تجلي و تداعي مي "ثار"خون و 
هاي پدر را  فرزندي كه دركليت خويش ويژگي. يابد فرزندخواندگي و خليفگي خداوند ارتقا مي

هاي  همه نبايد از نظر دور داشت كه جام خسرواني كه از ويژگي با اين. گذارد به نمايش مي
هاي  سايه روشن ها را در گرفت، همين ويژگي شناسي ايرانيان بهره مي بيني و كيهان جهان

. افزايد ساني موضوع مي هم گونگي و بي زرينگي جام هم بر مطلق. نماياند خويش به ما مي
اي از سيماي خداوندگار به  ي خورشيد كه نشان و نشانه سرخي زر ناب روايتي است از چهره

  .آيد شمار مي
در مراسم دانند، كه براي استفاده  عيسويان شراب را نمادي از خون عيساي مصلوب مي

هاي  آيين قداست شراب در 14.دارند نگه مي(Chalice) عشاي رباني آن را در ظرف و جام 
. نوشي ايرانيان گرفته باشند آيين هوم - گذارد كه آن  را از رسم  سامي هيچ شكي باقي نمي

مختلف بين مسيحيان استفاده  هاي شكلكه هم اكنون نيز به  "چليك"ي  ه واژهك  چنان
شود كه  چليك به ظرف چوبي يا فلزي گفته مي. هاي فارسي متداول است گويش رشود، د مي
ديگر متصل  يكه هايي ب تخته ي هوسيله مسطح است كه ب ي هو دايرقاعده آن به شكل د دو«

  15».شده و درآن شراب، سركه وغيره ريزند

كه  چنان. اند عيسويان رسم نوشيدن شراب با نان را هم از زردشتيان ايراني اخذ نموده
پوشاني نان  هم ساني و هم 16».خواند  (Medicina)آمبروز مقدس، نان دگرگون شده را دارو«

نان كه بايد از «. گردد ها به خوبي مشاهده مي آيين - دراين رسم  "درون"و شراب با هوم و 
  17».گندم باشد معرف بدن، و شراب نمايانگر خون، جان، است

سويي، و  ساله بين ايران و روم از دصهاي چند  ن و جنگبا نفوذ ميتراييسم بين روميا
ي  تهيه زردشتيان در. آيد به نظر مي ها، طبيعي افزايي ايران و ارمنستان از سويي ديگر، اين هم

نان (درون  هاي متأخر از در دوره. گرفتند آييني بهره مي - هاي اعتقادي  مايه از بن "درون"
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براي نذر و خيرات استفاده نمودند كه هم اكنون هم  )مقدس، يشت شده و متبرك زردشتيان
  .اعتبار خويش را بين ايرانيان حفظ كرده است

تا با نوشيدن آن آوردند  همان گونه كه  مسيحيان شراب را نماد خون عيسا به شمار مي
آنان با  18.آمد يابند، نان هم براي آنان نمادي از بدن عيسا به حساب ميبه جاودانگي دست

پروراندند تا جسم و  هاي خويش مي نان مقدس رستگاري عيساگونه را در پنداره خوردن
هاي چنين  مايه بن. جانشان را از قيد و بند حيات زميني برهانند و به زعم خويش رستگار شوند

ي مانوي خود را به  گردد كه چه بسا صورت و صبغه عرفان ايراني نيز مشاهده مي اي، در پنداره
  .نماياند ما مي
. گردد اي گزارش مي ي نان و شراب با زيبايي ويژه مايه بن "يوحنا"انجيل نيز از سوي  در

كنم تا مردم نجات  ان در واقع بدن من است كه فدا مين« :گويد اين گزارش عيسا مي در
خواند و به مردم يادآور  يسا خون بدن خويش را نيز شراب ميي يوحنا ع بنا به نوشته 19».يابند
كه بدنم  به همين دليل هر. خونم نوشيدني واقعي است چون بدنم خوراك واقعي و« :دوش مي

ي  اين گزارش رمز و راز همه از 20».او من در من خواهد ماند و را بخورد و خونم را بنوشد، در
  . پذيرد ها به آساني تأويل مي دادن ها و فديه قرباني كردن

شمارند، از ريختن آن  يم "بركت خداوند"و ي آسماني  باور مردم ما هم نان را هديه در
يگر د  هم "نمك نان و"چنين مردم خوردن  هم. نمايند ها پرهيز مي ريزگاه ها و آب در گذرگاه
اي از  ي واگويه به نشانه. اند، تأكيد ورزند گذارند تا بر وفاداريشان بر پيماني كه نهاده را ارج مي

: شود عهد عتيق نيز سفارش مي گردد كه در يادآور ميهاي فرهنگي  ساني هم ها و يا افزايي هم
 خداوند در 21».هداياي آردي را نزد كاهن بياوريد تا به قربانگاه ببرد و به خداوند تقديم كند«

 چون نمك يادآور عهد خدا به تمام هدايا بايد نمك بزنيد،«: دهد همين راستا دستور مي
  22».ست

دارند كه  پا مي ها بر و هيأت هامسجد هايي در خانهسقا ايران ي فالت امروزه در گستره
طراحي فضاي عمومي سقاخانه  در. گردد ي تاريخي آن به قبل از پيدايي اسالم باز مي پيشينه

هاي وانهاده سامي  گيرند كه هيچ سنخيتي با آيين هاي ايران ساساني وام مي از نمادها و تمثيل
كند همان باورهاي  ها مرتبط مي مردم را به سقاخانه هايي هم كه آيين - باورها، و رسم . ندارد
هاي ازلي آن در ناخودآگاه مردمان فالت ريشه دارد  ي ساساني است كه ماندگاري صورت دوره

هاي زردشتي را در  هاي زرواني، ميترايي، مغاني، مانوي و كيش آيين و به روشني رمز و تمثيل
  .دهد خود نشان مي
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 اي شاهزاده؟، توانند كرد چه مي، توانند كرد ها چه مي اما آن، ات راكنيم كلم ما آبياري مي

  زبيگنيو هربرت
 راسبفورتن ي  مرثيه

  
هاي  كدام نيروها دست. توانيم دست به كاري بزنيم و نمي .ايم كنيم در محاصره و احساس مي
ود ما ست كه چون دست بگشايند كل وج  هايي كشند؟ در عمق وجود ما جبن ما را به بند مي

و خودمان را در . ايم ها را ساليان سال در درون خود پرورده ما آن. توانند به چنگ بگيرند را مي
پس . شناسند هاي روح ما را مي ها تمامي سوراخ سنبه پس آن. ايم شان عريان كرده پيشگاه

ها  ا آنها زنجيرهايي هستند كه ما ب آن سلسله جبن. گونه بايد رفتار كننده دانند با ما چ مي
ايم و از از دست دادن زنجيرهايي از اين دست به معناي از  ها عادت كرده ايم به آن بزرگ شده

به . اند پس هر دو طرف به هم چسبيده. كل خويشتن است. دست دست دادن كل وجود است
يكي آتش و ديگر هيمه . ديگرند دار يك داروغه و پرده. كنند از هم تغذيه مي. اند هم وابسته

ها را روح  گذرد آدم آن جبن و زمان كه مي. سوزانند دارند و مي ديگر را گرم نگه مي هم. تاس
كند و  و بعداز ظهرها گاهي گردن فراز مي. بديل خود پندارد؛ سرشت و جوهر بي خود مي

ها، جسم آدم  ي فعاليت جبن منطقه. گذرد هاي خيالي خويش مي باشكوه و شوكت از ميان اقيلم
و آرام . ات هاي ها و چشم در رگ. شوند، يا در سرت ات ساكن مي هاي د و در دستآين مي. است

هر جا . شوند ها با پذيرفتن آن روح دچار دگرديسي مي و آن. دمند ها مي آرام روح خود را در آن
از شكل افتادن چشم، شايد . افتد تر از شكل مي تر است جسم بيش كه رشدشان بيش

توان آن را بزك كرد و يا بدان  نمي. اش كرد توان پنهان نمي. ست ها انگيزترين دگرديسي غم
زنند يعني  مانند و موجوديت خود را جار مي هميشه و در همه حال عريان مي. نقاب پوشاند

نخست قلمرو روح را . كنند ها اما چه كار با ما مي جبن. تسخيرشدگي خود را توسط جبن
پوشانند تا از بيرون  ي منفذها را مي و همه. ماند نميي آزادي  و ديگر منقطه. كنند تسخير مي
ها ستون  ترين آن مهم. گيرند تري را به كار مي و در مناطق اصلي نيروي بيش. تاثير نگيرد

جبن، . كار فرد تسخير شده تمام است. ها را كه تسخير كردند اين.  ها ست و چشم مهرها
اي را ببيني  ز دور كه چنين موجود تسخير شدها. كند پشت را آرام آرام در طول ساليان خم مي

پذيرترين منطقه،  ها، اين آسيب در چشم. برد شوي كه جبن است كه او را راه مي متوجه مي
نگاه از روي . كند زده هرگز به درستي به كسي و چيزي نگاه نمي نگاه جبن. ضيافت جبن است

هاي ديگري نگاه  ها هرگز به چشم اين چشم. افتد لغزد و زمين مي آدميان و اشياء جهان مي
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توانند بكنند  ها تنها كاري كه مي پس اين چشم. دانند كه خود را لو خواهند داد مي. كنند نمي
به اين معني كه هست . شود جا چشم نقاب چشم مي در اين. اين است كه خود را پنهان كنند
نقاب و مترسك چشم تواند نگاه كند عاريتي از چشم است  يعني چشم است اما چون نمي

ها وجودش  كند جبن در جايي كه احساس مي. ي جبن قادر به حركت نيست تسخير شده. است
ها او را  چرا كه جبن. زند در جا مي. گذارد بوسد و كنار مي اند هر گونه حركتي را مي را پر كرده

ك جبن ي. توان گفت جبن چه مي هاي تخصوصي اما در. اند در خودشان به بند كشيده
تصور كنيم كودكي شاهد مرگ . آيد نمي ست كه روح از پس هضم آن بر  زدگي آني وحشت

. ست تر از كل وجود او تر و قوي افتد كه بزرگ جا وحشتي به جان او مي در اين. مادرش است
اگر او در همان لحظه خفه نشود و جان . افتد به عبارتي وحشت چون شواليي سياه روي او مي

د آرام آرام خودش را از زير آن شوال بيرون خواهد آورد اما هرگز قادر نخواهد او سالم به در ببر
يعني در . آن شوال را به آتش افكند آن شوال را آن كودك به درون خود منتقل خواهد كرد

و اشتباه او در همين پنهان كردن شوالي سياه . درون خود آن شوال را پنهان خواهد كرد
و او دلبسته و . ها آرام آرام در طول ساليان ساخته خواهد شد شتباهي ا و سلسله. وحشت است

تواند آن را از درون خود بيرون بياورد آن  ديگر نمي. ي سياه خود خواهد شد زنجيري سلسله
يعني بخشي از . وحشت در درون او كشت و زرع كرده است و به نشو و نما پرداخته است

خاصيت . ند بخشي از وجود خود را بكند و دور بيندازدتوا و آن كودك نمي. وجود او شده است
زده همواره  آن كودك وحشت. اش رشد كند گذارد دارنده شود و نمي جبن اين است كه پير نمي

جبن زده، . زير چادر همان شوالي سياه. سكني گزيده در همان وحشت. ماند همان كودك مي
نه به درون آدميان و نه در كاري، . خ نيستقادر به نفوذ و رسو. كند و نه نفوذ نه پيشروي مي

ترسد وارد شوند و  مي. ترسد ها مي تواند نفوذ كند چون از نفوذ آن در آدميان نمي. اي مسئله
و بدانند كه . اش بپردازند هاي و به سرشماري جبن. ببينند و بدانند كه در درون او چه خبر است

اش را از  ترسد سنگرهاي ترسد؟ مي از چه مي. ي آشيل و چشم اسفنديار سرتاسر وجود او پاشنه
هاي خود سنگر گرفته  او پشت جبن. اما در واقعيت امر سنگري در كار نيست. دست بدهد

اي غرور و  زده اما هر جبن. اند ها كرده ست كه او را تسليم شيطان  اش ديري هاي جبن. است
خواهد  ها نمي از آن اورنگك. بدهدها را از دست  خواهد به هيچ قيمتي آن و نمي. وقاري دارد
تر ريشه دوانده باشد اين وقارها و  و گاهي هم هر قدر كه در آدمي جبن بيش. پايين بيايد

ي زير شوالي سياه را  زده ترسد نگرنده آن كودك وحشت مي. ترند تر و معصوم غرورها با آئين
. چرخد دور خود مي. ود نيستي خ ه بيرون آمدن از دايرهزده، قادر ب جبن در اساسپس . ببيند

حركت  پس بي. خورده تيغي ترس جوجه. گوني در خود گرفتار است. هاي خودش يعني دور جبن
. دانست اش را نمي هاي جبن  و نام. كمي ترسيده بود 1هملت. ترسد از اقدام و عمل مي. ماند مي

تواند  ست اما نميداند كه ه مي. كند اش مي احساس. گويد با اين كه خودش از جبن سخن مي
. شود جهان بر سر او آوار مي. خواهد پيشرفت داشته باشد گونه ميه پس آن پسر چ. بفهمد
گيرد  ها را در بر مي اي كه ماه دوره. تواند اقدام كند نمي ".آقا من پيشرفت ندارم ":گويد مي

ا ديگران كند ت داند كه دارد سطح را شلوغ مي در واقع خودش هم مي. پوشد نقاب جنون مي
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قادر نيست نفود كند، رسوخ . تواند ماهي بگيرد آلود هم نمي عمق را نبينند اما از آن آب گل
. نكند اين هم از جنس مادرم باشد. گوي او با اوفليا سراسر شرح يك ترس استو  گفت. كند

. كندتواند اقدام  نمي. اند ها از كي و از چه طريق وارد جان هملت شده گويد جبن شكسپير نمي
خيرد به قصد خاموش  برمي. زده چه اقدامي بكند وقتي كه كل وجودش در زنجير است جبن

اندازد تا  اش را از كار مي دو دست. گيرد ي زنجيرها سرسام مي كردن مگسي، از صداي سلسله
ديديم كه . هملت چند بار برخاست تا چه كار كند. اش مرتب كند هاي بلكه بتواند كمي سرسام

اش بايد مدلي  گاهي هاي گاه زده براي حركت جبن. دست و پاتر از قبل تر شد و بي سراسيمه
.) ي اقبال ناممكن است موال تصورش مثل جنباندن حلقه كاهن و بي زده بي جبن( .داشته باشد
بايد براي هر حركتكي به دست . تعطيل است. هاي خودش از كار افتاده است وقتي دست

كشي  در راه انگلستان، لشگر. دهد ياه به هملت روي خوش نشان مياقبال س. ديگران نگاه كند
ي شاعر مسلك، در  خوانده ي فلسفه زده اين پسر جبن. بيند فورتنبراس به لهستان را مي

و با سرعت به . هاي او فورتنبراس و دست. يابد نما و كاهن خود را مي جا به ناگهان قطب همان
زده نيست كه  اما اين آن پسر جبن. ن سخن خواهد گفترسد كه از اين پس خو اين نتيجه مي

بعد از ديدار فورتنبراس، هملت  .هاي فورتنبراس است گويد كاهن عمل است؛ دست سخن مي
گيرد؛ به چيزي پناه  اي در جايي، پشت چيزي سنگر مي زده هر جبن .خواند ديگر كتاب نمي

را از سنگرهاي شان بيرون بياوريد،  ها اگر اين. برد؛ هملت به كتاب، جوجه تيغي به خود مي
ي السينور سراسيمه است كه از سنگر خود  هملت بدان سبب در قلعه. افتد عالم از تركيب مي
اش به گوش درباريان  وگرنه گزارش. هايي ندارد در ويتنبرگ چنين تلواسه. بيرون افتاده است

: رسد كند به اين نتيجه مي يدر قلعه وقتي خود را مرور م. ترسو و جبان هم نيست. رسيد مي
در ويتنبرگ او در كتاب مونتني غرق  "...ام اما ولي نه، من هيچ ترسو نيستم، و هرگز نبوده"

ست كه روح هملت  خواندن و بازخواندن، كلمات، كلمات، كلمات، كتاب تنها جايي. است
ر اخالقي، ناامني درگيري با ام. ست تنها امكان او. جا امن عيش داشته باشد تواند در آن مي

. ترسد اي مي اش در عذاب است از هر سايه كند؛ آن كه وجدان اي در درون ايجاد مي كشنده
جا معياري براي سنجش اعمال خود  او در آن. ترسد ي السينور از اشتباه مي هملت اما در قلعه

زگشت اين پسر به با. ست اي ناخوانا شناسد قلعه براي او كتيبه الفباي كتاب قلعه را نمي. ندارد
زده سنگر را  جبن.) شكسپير او را، و ما را فريب داده است. (ست قلعه به معناي تباهي او

گاه كه روح او تسخير  كنند آن ها در جان او ازدحام مي گاه كه جبن  آن. كند انتخاب نمي
كند  مي احساس. خزد تا خود را از چشم جهان پنهان بدارد اي مي گاه كه به گوشه شود، آن مي

اين پوشش آخري بايد  معمول. خواهد هنوز عريان است چيزي براي پوشاندن شرم خود مي
ي به گوشه خزيده با خود  زده اگر جبن. فاخر باشد، نشاني از فرهيختگي و وااليي در آن باشد

البته او . تر از سيسرون گمان با زباني فصيح با خود سخن خواهد گفت، فصيح سخن بگويد بي
ي ممكن با خود سخن نخواهد گفت همواره با ديگران در سخن خواهد بود چنان كه تا جا

گويد او دارد با دانمارك حرف مي زند و  همتاي خود با خود سخن نمي گويي بي  هملت در تك
. ها به گوش ما برسد با خود سخن گفتن صدايي چنان بلند ندارد كه از پس قرن. با روح پدر
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جا به بعد  از اين. ست  هملت گفت ديگر خاموشي. دن سكوت استزبان با خود در سخن بو
اش را با  ي امن خزيده روي شرمزده ي به گوشه زده جبن. شود سخن گفتن او با خود آغاز مي

و پيدا . تر است ها بخارايي ي پوشش و كتاب از همه. پوشاند ترمه و اطلس و شال بخارايي مي
شود  چنان با او عجين مي. شود و عادت شرم مي. گيرد كردن پوشش در طول زمان صورت مي

شده است كه . ناك است ها از هم به كندن دو قلوي چسبيده به هم عملي مرگ كه كندن آن
ست   گي و يا پژمرده. ست چون مورد هملت  اش يا تباهي اند نتيجه اين دو پاره را از هم كنده

حال است، پالسيده و  يست، افسردهكه وقتي پشت ميز نيست؛ در نوشته ن. مثل مورد كافكا
ابداع يك سنگر . ترسد زده از امواج ناآرام، همواره ناآرام، زندگي مي جبن. باريك از اندوه است

بورخس در . ها را كافكا در اين باره گفته است ترين حرف روشن. خيزد مي از اين هراس بر
با زندگي، و : يز فاصله داردزده با همه چ جبن. ست ترين شاگرد او تمامي قلمروها ارجمند

ي آدم   ها را از روي سينه ها و اندوه هايي كه ممكن است غروب هاي داخل زندگي، با عشق آدم
گارد بيرون جهان  يركه پنداري او به تعبير كي. هاي عالم نباشد بردارند، تا پوست ما شرح غم

اش  و تزريق شود تا بلكه از جاياي بايد به ا جيوه. بيند رود و هيچ رهگذري نمي زاده شده و مي
. اي ندارد او طرح و برنامه. توان از طرح سخن گفت در مورد چنين موجودي نمي. تكاني بخورد

گيرد چنان كه هملت  در بهترين حالت، اگر هشيار باشد، در معرض طرح و كار ديگران قرار مي
دور . تند دور خودش تار مي. كند پس او چه كار مي. گيرد در معرض، سر راه فورتنبراس قرار مي

ي طناب  اي ببندي در دايره بزي را كه به ميخ طويله. چرخد اش مي هاي ها و دلهره جبن
اما در معنايي چنين موجودي بيش از . چرخد در حد اقتدار و به طول طناب خود مي. چرخد مي

لم تنظيم شان را با چرخش عا هاي ديگران، مردان عمل، حركت. همه به خود وفادار است
. بينند ي حريفان مي اينان خود را مدام در محاصره. شان به بورس روز است مدام نگاه. كنند مي

ها تصور كرده است و  اي را جهان براي آن قله. شان هم غلبه بر حريف است ي حركت و انگيزه
يك بار او . تزده، در اين معنا و در اين رابطه انكار جهان اس جبن. ها الجرم بايد صعود كنند آن

اش در  دل. نماي ديگري دارد او قطب. براي هميشه جهان را پشت سر خود گذاشته است
زده هم اگر شهامت داشته باشد  جبن. كند كوري خاك را سوراخ مي موش. تپد هواي ديگري مي

كند و در دهليزهاي  در خود رسوخ مي. زند كند؛ به درون خود نقب مي كاري جز اين نمي
گردد تا خود را كز كرده در كنجي به چنگ آرد و تا او به او فرود  گردد مي ن ميتاريك درو

تواند رسوخ كند و آن طور كه به  هملت موانعي بر سر راه خود دارد به درون خود نمي. آيد
ترين زواياي  اي برابر شما قرار خواهم داد كه در آن عميق من حاال آيينه":گويد مادرش مي

ها هستند؟  موانع هملت كدام. اي برابر خودش بدارد تواند چنين آينه نمي ".دباطن خود را ببيني
اي به  ست كه به گردن گرفته است، بهتر است بگوئيم وظيفه  اي ها وظيفه نخستين آن

و آن حضور روح . اي اجتماعي را الجرم پذيرفته است به تعبيري وظيفه. اش افتاده است گردن
اي  پذيرفتن چنين وظيفه. زند كه تو بايد انتقام بگيري نهيب ميست كه مدام  پدر در درون او

كند در خودش ايجاد كند  سعي مي. كند خواهد و هملت اين شهامت را تمرين مي شهامت مي
چون با تمام وجود . او چنين جوهري ندارد. ي اقبال ناممكن است كه البته جنباندن حلقه
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اي بيندازد تا ببيند كه او فاقد  اهد به درون خود آيينهخو تواند و نمي وظيفه را پذيرفته است نمي
توانست به درون خود  اگر مي. تواند تعريف ديگري از وظيفه را بپذيرد نمي. ست  چنين جوهري
مانع ديگر هملت اين است كه او در . كرد مندي خود ترديد مي گمان در وظيفه رسوخ كند بي

همه او را . تواند اين باشد نقش او تنها مي. ام بدهدتواند كاري به جز شاهزادگي انج قلعه نمي
گاه كه در ويتنبرگ بود از اين  آن. ي تماشا را بشكند تواند حلقه و او نمي. بينند به اين چشم مي

حضور او در قلعه . توانست كتاب مونتني را بازخواني كند و با آسودگي مي. بر كنار بود ها نعمو
  .ماند كه كافكا را به ضيافت زندگي دعوت كنند ميبه اين . نمايش يك تناقض است

  .ماند ي سطرها مي آيد؛ در النه نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي فورتنبراس پانوشت جستار دست
  
خوانده   (MONTAIGNE)هملت در زمان دانشجويي آثار زيادي از مونتني": نويسد ان كات ميي

مونتني در  كند كتاب اخ السينور دنبال ميهاي ك كه روح قرون وسطايي را بر روي بام هنگامي .است
 مي توان لبخند زد،": نويسد  هنوز روح ناپديد نشده است كه هملت بر حاشيه كتاب مي .دست دارد

كند و در  خواننده آثار مونتني را به دنياي فئودالي پرتاب مي ترين شكسپير دقيق ".لبخند زد و رذل بود
  قرن ي هملت نيمهي  از مقاله ".ندك هم برايش تعبيه مي اي عين حال تله

خواند؟  ي دوم، كدام كتاب را مي ي در پرده هملت هنگام ورود به صحنه": نويسد ايتالو كالوينو مي
اما . شود و حس كنجكاوي ما ارضا نمي. كلمات، كلمات، كلمات: گويد در پاسخ به سوال پولونيوس مي

ي بعد، ردي از  ي دانماركي به صحنه رود شاهزادهگويي بودن يا نبودن، هنگام و اگر بخواهيم در تك
بايست كتابي باشد كه در آن بحثي است در باب مرگ در خواب،  هايش را بگيريم، مي آخرين خوانده

  ". موقع خواب ديدن يا جز آن
ي ژروم  تواند كتاب در باب تسلي نوشته ي هملت مي گيرد كه كتاب مورد مطالعه و بعد نتيجه مي

ترين آن  ترين خواب، عميق به طور حتم شيرين": و آن كتاب جمالتي را نقل مي كند. كاردان باشد
بينيم، حال آن كه خواب سبك، آشفته و همراه  ايم و هيچ خوابي نمي اي ماننده زماني كه به مرده. است

 گيرد، همان كند و كابوس و توهم آن را در بر مي با نگراني است كه حاالت نيمه خواب را قطع مي
 .ها را خواند چرا بايد كالسيكاز  كتاب  ".آيد گونه كه اغلب براي بيماران پيش مي



  كوشيار پارسي - ٭ايو ميشو
  هنر شهرپايان آرمان

  گفتمان دوم
  
  

  .وقت آن رسيده كه درد تشخيص داده شود
هنوز اندكي ) شود چه به اين نام خوانده مي يا آن(´كثرت باوري´ي عمومي  در شرايط ِ سلطه

كه عموم به شكل  اين. وجود دارد - نباشد ´زيبا´قدرها  گرچه ديگر آن –حترام به هنرهاي زيبا ا
ي  خانه ها و وزارت اما وقتي بانك. كند، در خور پرسش و گاه تعمق است راديكال هنر را رد نمي

ي فرهنگ  خانه همين وزارت. ي امور به دست گيرند، شكل ماجرا دگرگون خواهد شد فرهنگ رشته
ي  كند كه نه همه طلبانه دنبال مي سياستي فرصت. ي پول را گرد آورد در ضمن انتظار دارد تا همه

دهد؛ چرا كه  پسند را مورد حمايت قرار  تر شكل بيان ِ مردم هنرها و فرهنگ پيشرو بلكه بيش
  . دهند راي نمي كار تصادفيدهندگان به  ي راي همه

هنوز هم . ها اعتنايي ندارند برند و به شايعه پيش ميهنرمندان به رغم اين سردرگمي كار از 
همه هنوز بي چون و . و محدود به كاري خاص  معيارهاي زيباشناسي وجود دارد، اما خيلي صريح

در هنر امروز  ]Claude Viallat[يا كلود وياالت ] Daniel Buren[چرا بر سر حضور دانيل بورن 
  . ر كار آنان تفاوت گذاشته شود ميان خوب، متوسط و بدتوافق ندارند، اما هنوز ممكن است كه د

تالش فوق تئوريك براي ساختار بخشيدن به منطق زيباشناسي نيز وجود ندارد، گرچه شكست 
باوركردن رفتار زيباشناسانه بسيار  ها براي نسبي كردن و كثرت به عكس تئوري. آن ناگزير است

  .اند موفق
بحراني . ي ما از هنر است نيست بلكه در بحران انديشه ي بحران هنر خالصه، نكته درباره

  . بحران ِمفهوم ِهنر و بحران انتظار ما از اين مفهوم: دوجانبه
  
  بحران ِ مفهوم ِ هنر. ١

  كنيم؟  هنر را چه گونه معنا مي: بحران مفهوم هنر؟ يعني كه
 –هاي واالي هنر  با گونه ،´نظم مدرن ِ هنرها´كه بدانيم منظور چيست بايد برگرديم به  براي اين

سازي، معماري، موسيقي و شعر كه هنوز هم با سلسله مراتب  هنر نگارگري، تنديس: هميشه همان
  . ]Croce[تا كروچه  ]Alain[از كانت تا هگل، از آلن : پردازان شود؛ بسته به نظريه ياد مي

ي هجدهم   طول سدهدر . ست اما غيرقابل تغيير و جاودانه نيست´نظم مدرن ِ هنرها´اين 
  .مفهوم ِ زيباشناسيهمزمان با شكل گرفتن شكل گرفت، 

. هاي عملي يا فني تفاوت گذاشته شود گيري اين نظم از آن بود كه ميان هنر و حرفه شكل
ي كارهاي هنري، كه به  تفاوتي ميان هنر و دانش، توجه خاص به موضع خواننده، بيننده و شنونده

ي هجدهم  هاي مختلف به آرامي از دوران باستان تا سده گام. شدبهاي موضع خود هنر تمام 
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ي هجدهم بود كه واكنشي به وجود آمد و مقرراتي براي هنرهاي واال  تازه در سده. برداشته شد
  .1شان را بيابد ها پرداخت، و كوشيد تا اصول و معيارهاي مشترك ي آن پيشنهاد كرد، به مقايسه

او در برابر تئوري شناخت : ساخت] Baumgarten[رتن گا را باوم مفهوم زيباشناسي
در آغاز تنها خود را به بوطيقا و سخن محدود كرد . روشنفكرانه، تئوري شناخت حسي را مطرح كرد

كانت در . ي هنرها گسترش داد تئوري خود را به همه) Aesthetica) [1750[ زيباشناسي كتاباما در 
به زيباشناسي درون فلسفه ] Kritik der Urteilskraft[ سنجش نيروي داوريبا  1790سال 

  . پرداخت
ي هجدهم جريان داشت، با  ي سده ي واكنشي است كه در همه انگارش فلسفي نتيجه

و نويسندگان ] Batteux[و باتو ] Dubos[، دوبو ]Crousaz[نويسندگان فرانسوي چون كروساز
، هوم ]Hume[، هيوم ]Hutcheson[، هاچسون ]Shaftesbury[انگليسي چون شفتزبوري

]Home[ بورك ،]Burke [ يا جرارد]Gérard .[مايگان روشنفكري بايد بر  ي اين دست اما همه
شكل گرفته باشد كه هنرهاي تصويري و موسيقي موضوع نقد  فضاي همگانيي شرايطي از  زمينه

تواند از ورود  ناسي نميدكترين هنرهاي زيبا و زيباش. و گفتمان ميان جمعي از انديشمندان بوده باشد
ي  هاي كتاب يورگن هابرماس در باره اين يكي از موضوع. ي جمعي جدا ديده شود و پيشرفت ايده

هنر ] Thomas Crow[بخش اصلي پرداخت كتاب توماس كراو . 2فضاي همگاني نيز هست
مدرنيت زماني  گذار به. 3گيرد ي هجدهم را نيز دربر مي ي سده نگارگري و زندگي بيروني در فرانسه

 ي مشترك هر تجربهاز آن زمان است كه به . راه يابد فضاي همگانيگيرد كه هنر به  صورت مي
تري نشان داده  دادن به موسيقي توجه بيش ها و گوش ها، از خواندن كتاب ها يا يادمانه از ديدن نگاره

رمزگذاري زيباشناسي منجر جرياني رو به رشد از بحث و تبادل نظر در جمع تازه كاران به . شود مي
به ) ´مدارس هنري´ها،  ها، موزه آكادمي(هاي استوار هنر  اين هنجارها به ياري ارگان. 4شود مي

يابند كه هنوز هم در اختيار  ي هنر سلطه مي ها بر معنا و انديشه اين. رسد تر مخاطب مي گروه بزرگ
ي حسي و  ي جنبه نر نگارگري و نيز دربارهواال، استقالل ه ´هنر´ما ست، به ويژه در برداشت ما از 

بينديشد، و  نگارگريتواند به چيزي جز  اگر نوجواني بخواهد هنرمند شود، نمي. رواني زيباشناسي
بحران هنر ´زدگي، از  اگر، بدون شگفت. دهد اش در مورد هنر را شكل مي اين به اجبار انديشه

سخن به  - تصويري و حجمي ست باال هنرهاي يا د –در ارتباط با بحران هنر نگارگري  ´امروز
  . ميان آيد، دوباره تاثير همين برداشت از مفهوم هنر ديده خواهد شد

اگر ببينيم كه مفهوم هنر چه اندازه مقاوم . با اين همه چنين نظمي خيلي زود آغاز به فروپاشي كرد
  .ها چندان ژرف نبوده است بود، دگرگوني

ش به يمن تقاضاي  كه پويايي(ي نوزدهم و با ورود هنرهاي تزييني  ي دوم سده اين نظم از نيمه
. ، رشد تجارت، گسترش بازار جهاني و امكانات نوين توليد صنعتي آغاز به فروپاشي كرد)جامعه بود

ي زيباشناسي با ظهور  تجربه. ورود هنرهاي تقليدي؛ نخست عكاسي و بعد سينما در آن سهم داشت
تر  به همين دوران هنر نگارگري تاريخي هر چه بيش. ي اساسي داد چهره سرگرمي دموكراتيك تغيير

معناش را از دست داد و رمان به عكاسي و فيلم روي كرد و در نتيجه ادبيات و هنر نگارگري از هم 
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توانيم با  مي: و بعد. موسيقي استقالل بياني يافت و پس از آن هنر همه جانبه نام گرفت. فاصله گرفتند
  . يات به اين فروپاشي مفهوم هنر و نظم هنرهاي زيبا بپردازيمذكر جزي

كننده نيز اهميت يافت تا به بهاي از دست رفتن اصول عمومي  در روند اين رشد موضع تهيه
ي  خوش دگرگوني شده و ايده از اين نگاه نيز مفهوم هنر دست. ي ابزار بگيرد هنر، شكل ويژه

  .ت داداش را از دس كاره مفهوم هنرمند همه
هنر را  كردن معنايابي و زيباشناسانه ]Harold Rosenberg[از زماني كه هرولد روزنبرگ 

نيستند و هنر ديگر با حروف  ´زيبا´يعني كه هنرها ديگر : اي نيفتاده است مطرح كرد، اتفاق تازه
ر بدترين د. ي هنر هستند ي خاص درباره اين مفاهيم بيان ِ پايان ِ انديشه. شود درشت نوشته نمي

ي كساني ديد كه آثار  توان در انديشه اين را مي. اي بيرون كردن مفهوم از درون آن اش؛ گونه شكل
 du n’importe[ هرچه پيش آيد خوش آيدشود را  ناميده مي ´ابزار´چه  مارسل دوشان، يا آن

quoi[ خوانند مي .  
  
  پايان آرمانشهر. ٢

  . اين را بايد توضيح داد. است با اين همه سخن از درام و بحران به ميان
يك انديشه براي تبديل شدن به درام بايد چيزي بيش از انديشه باشد؛ بايد كه انتظارات 

  . داشته باشد آرمانشهر كاري بايد خويش. تري برانگيزد بيش
ي بحران، سبب ساز  دانند و باقي نظم هنرها با همه هنر امروز را هنر مورد پذيرش موزه مي

  .برد ي فروپاشي و يا حتا مرگ مي شود كه آرمانشهر هنر را به آستانه ستريكي ميبحران هي
آرمانشهر : اند ي هجدهم، جوامع دموكراتيك و كاپيتاليست گرد سه آرمانشهر رشده كرده از سده

  . شهروندي، آرمانشهر كار و آرمانشهر هنر
  

  آرمانشهر شهروندي. الف
  . برابري استآرمانشهر شهروندي، آرمانشهر آزادي و 

تا روسو را آبياري ] Locke[ي هجدهم، از لوك  ي سياسي سده انديشه: آرمانشهري بنيادين
ي نوزدهم، به رغم نقد و حتا كنار  در سده. بخشد كند و به انقالب آمريكا و فرانسه شكل مي مي

  . شود نهادن آن، بنياد آن به زير سئوال كشيده نمي
ها را در نظر دارد، بي در  ي انسان و برابري بي قيد و شرط همه اما چرا آرمانشهر؟ زيرا آزادي

اين كه فرديت مالكيت ِ لوك به نقد كشيده شد يا . نظر گرفتن واقعيت ِ وجود اين آزادي و برابري
كه حق دخالت در سياست (مندان و انبوه فقيران  ي خرد ثروت سكوت او در برابر تبعيض ميان طبقه

ي  ، خود نشان از ناب بودن انديشه)شد شان انكار مي كه حتا انسان بودن(يا بردگان ) نداشتند
هاي انقالب  گرايش به آرمانشهر را در قلب بحث. آرمانشهر به عنوان اساس آزادي و برابري دارد
ي نوزده و  هاي سده تاريخ دموكراسي. توان بازيافت فرانسه از شهروندي و حق همگاني رأي نيز مي

نيز هست؛ گذار از برابري فرضي سياسي به  ´شناسايي شهروند´ه رشد اما دير ِبيست تاريخ رو ب
و حكومت ) كه ديري است به آخر رسيده است(ي واقعي آن؛ تاريخ ظهور حكومت قانون  جنبه
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اي و نيروهايي  ي آرمانشهري چنين انديشه ي اين روند شاهدي است بر جنبه همه. حافظ شهروندان
  . اند شتهكه سعي بر ايجاد آن دا

  
  آرمانشهر كار. ب

  . گويد آرمانشهر كار از دگرگوني اجتماعي مي
ي سوسياليستي تا ماكس وبر، از اقتصاد دان كالسيك تا نظريه پردازان  از ماركس و انديشه

ي صنعتي تا نظريه پردازان فاشيسم، هميشه  حكومت حافظ شهروندان، از جامعه شناسان جامعه
كار نه . هاي دگرگوني اجتماعي از درون كار صورت گرفته است رطش جست و جوي امكان و پيش

شرطي نيز براي  شد، بلكه بايد پيش تنها به عنوان محصول ثروت و اساس رشد اقتصادي ديده مي
ي  كرد، يا به سخن ديگر از طريق كار و برآمدن جامعه دگرگوني روابط اجتماعي ايجاد مي
ي  ازانديشه[ها، سيستم اقتصاد سياسي كينز  دهي شركتسوسياليستي، نظم دادن بازار، سازمان

  . گرفت صورت مي.] م John Maynard Keynesفيلسوف سياسي جان مينارد كينزانگليسي
شناسان سوسياليست بود كه اساس  دانان و جامعه اين موضوعي مهم براي انديشمندان، اقتصاد

روكراتيك، مكانيسم همبستگي دگرگوني اجتماعي و فرهنگي در رشد توليد، ظهور منطق بو
هاي  ي شكل پيروزي همه: يعني. - بود و بايد مي –و پيروزي اجتماعي بود ) دوركيم(

ماركس، روياي ي  انديشه .سازماندهي، همبستگي و روابطي كه به كار وابسته بودند
ي  به همهتوان  مي...  شناسانه از مدرنيت هاش، برداشت جامعه ي شكل آرمانشهر سوسياليستي در همه

  .اند انديشيد هايي كه اميد به برابري نهايي و سازماندهي منطقي كار بسته نظريه
رشد فرد به عنوان فرد و رهايي از ´. ماركس انتظار سلطه بر نيروي كار به دست فرد داشت

گاه دگرگوني در كار با استواركردن خود در  آن´و افزوده است كه  ´ي طبيعي هاي اوليه ي جنبه همه
ژاك رانسيه . 5´ي اجتماعي افراد با هم محدود بود گرگوني كار كه تاكنون تنها به رابطهد
]Jacques Rancière [ شب پرولتاريا در كتاب]Nuit des prolétaires[6  نشان داده

ي تيز دگرگوني و آرمانشهر آزادگر كار و  ي نوزدهم بر لبه ي كارگري در طول سده است كه انديشه
به ويژه (هاي آوانگارد روسي  ي تئوري ادامه. اند ي برابري توليدات شكل گرفته ر سايهآرمانشهرهنر د

ي ميان هنرمند و توليدكننده، انقالبي و كارگر، پرولتاريا و سازنده را نشان  شباهت پيچيده) ساختارگرا
  . كند، كارگر است هنرمندي كه جهان را دگرگون مي: دهد مي

ي  ي نوزدهم راهنماي همه ها بود و از سده ي روياها يا نظريه م همهاين آرمانشهر كار منبع الها
  . هاي سياسي برنامه

همه جا به عنوان  - در شكل اتحاد شوروي، چين، آلباني، كوبا و هر شكل ديگر –كمونيسم 
يا روند توليد شوونيستي ملي يكي شده و تبديل  ´انسان پوالدين´جار زده شد كه  ´كارگر´پيروزي 

ي مهمي بود، هرچند نازيسم،  براي فاشيسم موسوليني نيز كار پايه. شد مي ´ان مرمرينانس´به 
كاپيتاليسم ليبرال بر اين . ها رژيم كارگران بودند ي اين اما همه. گرايي نژادي را نيز به آن افزود ناب

ل هاي سوسيا حكومت. تر به دست خواهد آورد تر كار كند، سود بيش عقيده است كه هر كس بيش
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اي عليه بي عدالتي ِ تقسيم  دموكراسي اروپا نيز مدام با بنا نهادن تقسيم نوين سود، كار را پايه
  . دانستند كاپيتاليستي مي

    
   دموكراسي راديكال : سالمت آرمانشهر شهروندي. ٣

  . انگيزي قادر شد به واقعيت بپيوندد به توانِ آرمانشهر شهروندي آسيبي نرسيد، اما به شكل شگفت
ي حقوق بشر و  بيانيهچه  به ويژه از طريق آن(شود  تا زماني كه اصل آزادي و برابري بيان مي

كنند، دير يا  ها به اين اصل احترام گذاشته و از آن دفاع مي ، تا زماني كه انسان)ناميم مي شهروندان
  . تري خواهد گرفت و گاه حتا شكل شگفت آوري كه سخنوري باشد زود شكل صريح

آن رسيده كه مهاجران در برابر قانون ملي كه هر شهروندي آزاد است تا نظرش را بيان زمان 
زمان آن رسيده كه هر كسي از حقوق اجتماعي . شان را مطالبه كنند كند و آزادانه راي بدهد، حقوق

نه دموكراسي : ناميده است دموكراسي راديكالاين هماني است كه هابرماس . برخوردار باشد
آموخته كه دموكراسي ِ واقعي هنوز ناكامل اما همسان  كامل، روشنفكر، منطقي و دانش شهروندان

. هاش به حق خود برسد ي نقص هاي باال و به رغم همه تا هر شهروندي بي دخالت دست
آموخته و منطقي، شهروندان روسو سر به راه، پرتوان و بي غرض  شهروندان لوك وفادار، دانش

چه بخواهيم چه نخواهيم بايد بپذيريم كه ... هاي اندكي مد نظر بودند انسان در هر دو شكل،. بودند
داشته باشند و اين دليلي نيست كه آنان را ابله يا  7زشت، كثيف، بد شهروندان حق دارند رفتار

كاري كه خود نيز حاضر نيستند به آن (بي ارزش بدانيم كه حق شركت در زندگي سياسي ندارند 
  ). گردن بنهند

اي دموكراسي ديدگاه همگاني است كه مدام در سياست و فرهنگ  موكراسي راديكال گونهد
رود كه ديگر فضاي روشن و مرزدار همگاني  آورد و به فضايي مي مدام سر برمي. كند مداخله مي

: آيد ي بنيادها برمي نيست، فضايي است كه از دل رابطه ميان همه روشنگريبراي شهروندان 
توان  از نظر هابرماس اين فضا را مي. ها، دوستان، همكاران ها و نيز خانواده ها، حزب هها، گرو انجمن

گيري را امكان پذير  براي ارتباط ديدگاه ها و گيري محتواي پرمعنا، موضع´اي دانست كه ´ شبكه´
ه ي ديدگا هاي ويژه گيرند تا موضوع اي انتخاب شده و شكل مي كند؛ روندهاي ارتباطي به شيوه مي

درست مثل جهان زيست خود را از راه ارتباط بازتاب فضاي همگاني، . خالصه شوند همگاني
براي اين فضا اهميت اساسي . شناخت زبان طبيعي به معناي شركت جستن در آن خواهد بود: دهد مي

  ´8.باشد در دسترس همهگيري روزانه  دارد كه عمل ارتباط
آيد قابليت  نيز از دل آن برمي تاثيرگذاريكه  منظور فضاي بازي است كه ساختار ارتباطي

فضاي بازي كه . ، اما قابل خريد و فروش نباشد)ديگر تأثير نظرها بر يك(تغيير نظرها را داشته باشد 
در اين فضا عضو جامعه و شهروند، عضوي . هر كسي نتواند به باور خاص و استواري شكل ببخشد

پذيرد، هر كسي  ارد و تاثير ميگذ هر كسي تاثير مي: دان از فضاي همگاني سياسي، يكي و يگانه
. گيرد هاي اجتماعي بهره مي ي ماليات است و از كمك خادم است و مصرف كننده، پرداخت كننده

و هر كسي، بدون بيم از . هر كسي مجاز است، بي توجه به شايستگي، نظرش را بيان كند
كه از دل اين نظر  ي شهروندي جامعه. ه گيردتواند از اين فضا بهر تر مي هاي پسنديده ديدگاه
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ي شهروندي  جامعه´:برآيد، مدام در حال دگرگوني است، بدون اين كه زماني ابزار سلطه قرار گيرد
تواند دستخوش دگرگوني شود، و به طور غيرمستقيم توانايي اين دارد  اي مستقيم مي تنها به شيوه

ذهنيت  جايگاهاما . ومت قانوني را دگرگون كندكه دگرگوني نظم سياسي ساختار يافته از حك
كند كه تمامي جامعه را زير كنترل خود گرفته و به  ي تاريخ را نيز اشغال نمي پذيرفته توسط فلسفه

  ´9.نام آن عمل كند
  . 10خواهد كنم، كه شرح بيش، مجالي بيش مي به همين بسنده مي

عدم وجود ذهنيت : ط را شرح داده استهاي اطالعات و ارتبا او به هر حال شرايط دموكراسي
گري سياسي، مافوق  ي رقابت و جدل مدام و مصرف هاي دوگانه ، جنبه)فريبنده(مركزي، شفافيت 

ي  چه براي من جالب است و گذاره آن. فريبي كثرت باور دموكراسي و خطر افتادن به عوام
ه هنر و دهد، دموكراسي راديكالي است كه ب را شكل مي 11اصلي اين جستار

  .گان جامعه رخت بربسته است ي نخبه احترام و ترس از سليقه .فرهنگ نيز نظر دارد
  
  بحران آرمانشهر كار. پ

  .آرمانشهر كار در بحران، دري باز است
زماني انسان به آگاهي از اين بحران دست يافت كه متوجه شد اجتماعي كردن ابزار توليد به 

شد، اما آن زمان  هايي زده مي گري فاشيسم حدس زمان وحشي از. آزادي كارگران منجر نشده است
ي ديگري است كه هوركيمر  گمان بر اين بود كه مشكل از خود كار نيست، بلكه جنبه

]Horkheimer [و آدورنو ]Adorno [ هاي  با شكست رژيم. اند ناميده ´ديالكتيك خرد´آن را
ي  كستگي به زمان جنگ سرد منبع تغذيهي چنين ورش ايده. سوسياليستي هر ترديدي ناممكن شد

  .ش را نشان داد اي رقابت ايدئولوژيك بود كه با فروريختن ديوار برلين شكل واقعي گونه
  .تشخيص هابرماس درست بود. خواه به بحران رسيد آرمانشهر كار نيز با بحران دولت همه

ي و عواقب اجتماعي آن هاي اقتصاد دولتي نظم دادن به فعاليت- از اين كه ساختارهاي سياسي
ي  سازي زندگي و احساس ارزش از يك سو و برنامه ي به را به عهده گرفته بود، شكافي ميان برنامه

ها را به عهده  دولت مسئوليت امور اداري برنامه. برابري از طريق كار از سوي ديگر به وجود آمد
، و نيز )اري، بيكاري، پيريامكانات اجتماعي براي حوادث، بيم(هاي آشنا  گرفت با سودمندي

شهروند از ´:از اين ديدگاه امكان ايجاد كار يك هنجار بود. هاي آشنا كه كنترل اجتماعي بود زيان
خواه حافظ منافع  به عنوان استفاده كننده از بوروكراسي كه توسط دولت همه: شود دو سو ايمن مي

صرف كننده قدرت خريد كافي براي كند و به عنوان م به وجود آمده از حقوق خود استفاده مي
در نتيجه ابزار فروخواباندن تضادهاي طبقاتي همان عادي سازي . وسايل مورد نياز زندگي دارد

ي هفتاد  هاي مخالف در دهه جنبش´12.ي اختالف است كه در نظم كارمزدي نهفته است مايه
ا همان تامين اجتماعي ي گذشته درست همين خاكستري كنترل اداري بر زندگي كه برابري ر سده
  . ديد، زير تيغ نقد كشيدند مي
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آيا دخالت او موثر است؟ و آيا توانايي اين : كند ظهور حكومت حافظ منافع دو مشكل ايجاد مي
اداري - اش را جلب كند و آنان را در چارچوب نظم اجتماعي ِ حقوقي دارد كه موافقت شهروندان

  . آورده، شوربختانه آشنا ست جاي دهد؟ مشكالتي كه اين تاثير به وجود
دهد كه عواقب اجتماعي آن  از يك سوحكومت است كه نظم دهي زندگي اقتصادي را شكل مي

آيد كه  گري اقتصادي به وجود مي اي منطقي از سوي ديگر گونه. توان ديد ي حكومتي مي را در بودجه
. شوند كار به هم مرتبط ميي همگاني و بحران  بحران بودجه: حاصل. ي آن رشد توليد است نتيجه

تر كشورهاي اروپايي كه هنوز در چنين  بيش. ي اجتماعي است، وجود ندارد كار، كه اساس رابطه
ي رويش كژ و مژ سياسي و  اند اين بحران دوگانه را با همه حكومت حافظ منافعي بازبيني نكرده

دپسندي كارمندان مرفه و رشد انزوا، ظهور تندروي، همگاني شدن خو: كنند اجتماعي تجربه مي
هاي اجتماعي به سختي بتوانند بر  اين نكته را نيز بايد افزود كه حكومت. ي آنان كه كار دارند همه

آنان هم بايد جهاني سازي را . كه با قراردادهاي جهاني كنار آيند اقتصاد جهاني تاثير بگذارند، مگر آن
شهروندان نيز به سهم خود باور . ازي تشويق كنندبپذيرند و هم شهروندان را در پذيرش اين جهاني س

  .  به حق حاكميت حكومت و توانايي حمايت از آنان را از دست خواهند داد
تر در  اداري با دخالت هر چه بيش- ي حقوقي كار حكومت حافظ منافع از ديرباز و از جنبه

ايت اجتماعي، به نام نظم بخشيدن به اقتصاد و حم. زندگي خصوصي شهروندان همراه است
هاي شبه دولتي به  تري ميان هنجارهاي حقوقي، بوروكراسي دولتي و ارگان همكاري نزديك´

  ´13.ي زندگي روزمره كاربران بالقوه و واقعي سلطه خواهد يافت آيد كه در نهايت بر همه وجود مي
اي  ا از وسيلهه انسان´شود، اما  تر زير كنترل قرار گرفته و در آن دخالت مي زندگي هر چه بيش

  ´14.توانند انتظار داشته باشند كه شكل زندگي نيز پيشنهاد كند كه قدرت باشد نمي
كنند، باور به نيروهاي آرمانشهري در كل  جا كه اين مشكل و بيداري از اوهام با هم برخورد مي آن

ي كافي ما را در  زيرا آرمانشهر شهروندي به اندازه. خود همراه با باور به سياست از دست خواهد رفت
كه  اي كه مدام در حال دگرگوني است بدون آن اي بدون ذهنيت، جامعه مقابل معماي واقعي جامعه

] Niklas Luhmans[ي نيكالس لومانس  توان گفته مي. دهد تاب چنين دگرگوني داشته باشد، قرار مي
همه چيز ´يير داد به به آساني تغ ´رود چيزي ممكن است و هيچ چيزي هنوز پيش نمي همه´را كه 

شرحي درست از كسي كه جهان امروز را برابر . ´رود و هنوز هيچ چيزي ممكن نيست خوب پيش مي
اش را از دست داده  چشم دارد، كه هيچ توان باور به آرمانشهر ندارد، كه از آينده هراس دارد، حافظه

  . داردتوانايي تاسياني نيز ن - اي واقعي با سنت در نبود رابطه –است و 
  . جاست كه بايد به آرمانشهر هنر و بحران آن بپردازيم اين

  
  آرمانشهر هنر. ت

ي هجدهم و از  در طول سده. آرمانشهر هنر تقريبن همزمان با آرمانشهر شهروندي شرح داده شد
 ´زيباشناسي´به وجود آمدن مفهوم . شكل گرفت ´فضاي همگاني´و  ´جمع´دل مفاهيمي چون 

گاه عمومي و فضاي بحث عمومي، معيار  نكته اين است كه چگونه در نمايش: اشتنقش دنيز در آن 
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گفت  1757به سال ] David Hume[كه ديويد هيوم  تواند به وجود آيد؛ چنان عمومي سنجش مي
  ́.معيار سليقه´

، 1737با دقت در اين نكته پژوهش كرده است كه در پاريس، از سال  ]Thomas Crow[توماس كراو 
  . سهم داشته است́ جمع´گيري  چگونه به انتظار توجه عموم بوده و به اين طريق در شكلسالن 

ي نقش ايفا كرده كه تا  ا چگونه به عنوان واسطه در رابطه ´جمع´دهد كه اين  كراو نشان مي
ها، مناظره و اختالف نظر  از طريق بحث. دهنده وجود داشت آن زمان تنها ميان هنرمند و سفارش

اي  تواند عضوي از اين جمع باشد و حقانيت اظهار نظر دارد؛ گونه ين كه اكنون چه كسي ميبر سر ا
تر به كارهاي هنري جلب كرد؛ ديگر الزم  ظهور جمع توجه را بيش. گذاري شكل گرفت نظم ارزش

كراو . گذارد نيست خريدار صاحب نظر باشد، بلكه اين جمع است كه بر نظر خريدار تاثير مي
كند كه هم به پرسش اساسي زيباشناسي كانت و هم  اين دگرگوني را با مفاهيمي بيان ميي  انگيزه

تاريخ فضاي همگاني ´:به شرايط امروز ما كه جدال بر سر هنر امروز در گرفته است، اشاره دارد
اين . شود هاي قشر خاصي آغاز مي براي هنر نگارگري از بحث بر سر وابستگي هنرمند به خواسته

گيرد  ي سنتي را از او نمي ي سفارش دهنده امن لحن برابرخواه يا دموكراتيك ندارد؛ وظيفهبحث الز
تنها نفر سومي وارد ماجراي خريد و فروش . كند و خريد كار هنري از سوي او را ممنوع نمي

اش را بر خريدار و  تواند قدرت طرف كه قدرت پايا و استوار دارد و مي ي بي جامعه: شود مي
گزار است  آورد كه هم قانون از اين جهت گروهي سر برمي.[...] ي كار تصويري اعمال كند فروشنده

هاي اخالقي و نيز  ي قوانين مربوط به جديت هنر، آداب و ارزش دارنده و هم مجري قانون و نگه
   ´15.نگهبان استواري آن

او توسط : ندارد دهد كه مخاطب در آغاز قدرتي كراو در پژوهش زندگي هنري فرانسه نشان مي
گوياني كه به سهم خود هر بار بر  سخن. شود هاي مختلف بحث نمايندگي مي گويان طرف سخن

هاي گوناگون هنر  هاي مختلف اجتماعي هر كدام شكل گروه. كنند بخشي از مخاطبان تكيه مي
ن هاي گوناگو ي هجدهم بحث ي سده به اين شكل در طول همه. كنند تصويري را از آن خود مي

در بحث . آميزند هاي تصويري و سلسله مراتب اجتماعي در هم مي ي سلسله مراتب گونه درباره
امروزين، چگونگي رابطه ميان مدرنيت و زير كنترل درآمدن هنر به دست مخاطب اهميت ويژه 

 هنر كاربرديخود را از حرفه و . استقالل يافت هنري  ي هجدهم هنر به مثابه ي سده از ميانه. دارد
اي شد كه مخاطبان  وسيله. نه به دليل زيباشناسي كه به داليل اجتماعي. شد هنرجدا كرد و تبديل به 

  . ش پرداختند آماتور هم در موردش صاحب سليقه شدند و به بحث درباره
اين . است´هنر براي جمع´در گام نخست  ´هنر براي هنر´رسد، اما  گرچه معما به نظر مي

نيست كه به استقالل هنر ياري ) ي زيباشناسيك است هاي ويژه بهمنظور تجر(زيباشناسي 
ي زيباشناسي مطرح  گذارد، مساله كه هنر به فضاي همگاني گام مي از اين: به عكس. رساند مي
آيد و بحث در فضاي همگانگي و  ي جمع پيش مي پس از آن است كه چندگانگي سليقه. شود مي

  . ايم جا ايستاده ما به احتمال هنوز هم همان .پرسش در مورد مرز و معيارهاي سليقه
  
  .او) Kritik der Urteilskraft)[1790[ سنجش نيروي داوريرسيم به كانت و  مي
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نويس سنجش سوم كانت زماني دراز پيش از چاپ  اند كه پيش بسياري از مفسران تاكيد كرده
حاال اين چه بخشي از . داده بودآماده بود و او آن را به شكلي معمارگونه در نظم فلسفي خود جاي 

ي  ي نقاد، يا كوششي ديرتر براي تمام كردن طرح جنبه اي بوده باشد ميان ساختار فلسفه برنامه
 سنجش خرد عملي و )1781- 87(سنجش خرد نابتفكر انساني كه در دو كتاب ديگر 

براي ادعاهاي جهاني  اي خواهد زمينه كانت مي. بيان نشده بود، تفاوتي در اصل نكته ندارد) 1788(
اين جستار جاي بررسي جزييات تحليل كانت از داوري . شناسيك بيابد زيباشناسي و برهان فرجام

بايد اين نكته را دانست كه از ديد كانت داوري سليقه همان داوري شناخت . زيباشناسي نيست
يباشناسيك است كه بلكه داوري ز) را مد نظر دارد ابژه ي كه، شناخت هدف است و انگاره(نيست 

اصل مهم داوري زيباشناسيك . كند داند كه لذت يا غير لذت را بيان مي اي مي سوبژهانگاره را 
با اين همه انگاره اعتباري عمومي دارد، نه . اي به خود ابژه ندارد است و هيچ اشاره ذهنيت ناب

آيد  سش پيش مياين پر. خردگرايانه كه زيباشناسيك؛ و مدعي توانايي ارتباط گيري است
توانايي كلي ذهن براي بخش كردن خود به انگاره كه پيش شرط ذهني داوري سليقه نيز در ´:كه

  ´17.آن نهفته است، لذت عيني نيز بايد در بر داشته باشد
اگر انسان ادعاي . توان بيان كرد دهد كه تنها محتواي شناخت را مي اما كانت ادامه مي

تنها ´اصلي كه . شد، ناچار از دست يازيدن به اصل ديگري استبرانگاشت ناب ذهني داشته با
شناخت ي  تواند انگاره تواند باشد كه در توانايي طرح ِ انگاره نهفته است و مي توانايي ذهن مي

  ´18.را در آن وارد كند كلي
راه حل براي درك وجود  نيروي داوري سنجشي نخست  كانت از اين طريق و از صفحه

بسته به شخص است كه آزادي توانايي شناخت را . دهد از زيباشناسي را ارايه مي ديدگاه همگاني
پس توانايي ذهن در اين انگاره بايد احساس آزاد توانايي پرداختن به انگاره ´:به انگاره تبديل كند

قابل پرداخت بودن ذهني ´ي بعد از  كانت در صفحه ´19.باشد، همراه با شناخت به عنوان هدف
شود توانايي ذهني  چه پرداخت يا بيان مي به بيان ديگر، آن. كند ياد مي ´20ر داوري سليقهانگاره د

و زود به دقيق كردن آن در ارتباط . ´21...در آزادي توانايي تخيل و خرد... ´شود  است كه تجربه مي
تر در  نهادي كانت تاكيدي است بر مفاهيمي كه پيش راه حل پيش. پردازد با شناخت در كل خود مي
معناي آن به روشني اين است كه آگاهي به ناخودآگاه . مطرح كرده است سنجش خرد ناب

گرايش ذهني كه با ... ´ارتباطي ندارد، اما قابل انتقال است ) اين كه كار هنري بايد زيبا باشد(ذهني 
  .´ 22شناخت در كل آن هماهنگي دارد

آگاهي . شود ِ خرد و تخيل انتقال داده مي يعني كه قابل انتقال بودن احساس از تاثير آزادي
تواند  زيباشناسانه در كل قابل انتقال بودن توانايي ذهني هر انساني است كه توانايي و آزادي را مي

بي آن كه اندكي به محتواي آن (شناخت  درست مثل اخالق كه شكل كلي وظيفه را مي. بشناسد
توانايي ي ذهني وابسته است كه خود زير تاثير آزادي ي زيباشناسي نيز به تواناي ، زمينه)توجه شود

ي زيباشناسانه  رابطه). بي آن كه انسان اجباري در توافق بر سر محتوا داشته باشد(شناخت است 
زيباشناسان  ] communio[ي زيباشناسيك جمع  ي توافق بر تجربه بر زمينه) آگاهي رساني(

  . ايستاده است
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اي ادراكي كه  زمينه - دهد،  ي ادراكي به داوري زيباشناسيك ميا جا همزمان زمينه كانت اين
  . را در بر دارد سنجش خرد نابتداوم و جهاني بودن معماري تئوريك كانت در 
ي آن اين  معناي ساده: شرط ممكن ِ شناخت است براي كانت اين بازي تخيل و خرد پيش

ن هر انساني هست تا به شناختي چون ما ما حق داريم بپنداريم كه توانايي ذهني در امكا´است كه 
و از اين . توانند با ما موافق باشند ي موجودات انساني مي توانيم بپنداريم كه همه پس مي ´23.برسد

  . شود جا اعتبار داوري زيباشناسانه چه به شكل رسمي و چه احساسي بيان مي
ي كانت و نه  ي فلسفه ي همه ربارهنه د(ي اعتبار اين تئوري نيست  جا داوري درباره منظور من اين

 ´رمانشهرآ´خواهم به مفهومي بپردازم كه آن را  تنها مي). ي داوري زيباشناسيك در كل خود درباره
  .هنر ناميدم

زيباشناسي كانت قصد استحكام بخشيدن به اعتبار داوري سليقه دارد و همزمان غرابت آن را نشان 
در واقع  –اين استحكام بخشي با آگاهي جهاني ). اسيك استزيرا نكته همين داوري زيباشن(دهد  مي

  . شود كه خود بر اشاره به خرد جهاني ِ سوبژه استوار است تضمين مي - قابل آگاهي دادن جهاني
كه كانت نيز  اين(ي طرح كانت ´يباشناسانه كنندهز´روشن است كه چگونه برداشت 

ي آن وابسته است  گونه ا برداشت معماريي ´نظم سنجش´به ) خواست هنر را وارد بحث كند مي
 Alexis[الكسيس فيلوننكو ). برساند اتمام خواست ساختمان سنجش خود را به كانت مي(

Philonenko[  سنجش نيروي يكي از مفسراني است كه به درستي درك كرده است كه كانت با
الشي است تا ت سنجش´:خواسته است پاسخي بر پرسش ارتباط ميان ذهنيت بپردازد داوري

كه  –انسان در پرداخت زيباشناسانه . [...] ميان ذهنيت: ي مدرن را حل كند مشكل اساسي فلسفه
فيلوننكو به  ´24.پيوندد فراتر رفته و به ديگران مي مناز  - كند اش را تثبيت مي جهاني بودن احساس

خواهي  برابري اما پرداخت كانت در طرح. دهد ي غيرتاريخي مي اين طرح ميان ذهنيت جنبه
انديشيد  ي اميدواري ِ  روشنگري مي شايد كانت ِ شيفته. است كه اساس سياسي دارد روشنگري

  . حساس باشيم تاريخي آني  ما به سهم خود بايد نسبت به جنبه. كه راه حل او قطعي است
ي مهم  جمله 25در جستارش. ژاك رانسيه اين را با تيزهوشي آشنا يادآوري كرده است

 Dialektik der[ديالكتيك زيباشناسي نيروي داوري ´را از پايان فصل ) اي بختانه از ياد رفتهشور(

ästhetischen Urteilskraft[´ شود يادآور مي .  
گري داشتند و مردم  به اجتماعي قانونيزمانه و مردمي كه در آن گرايش ´:نويسد كانت مي

ي سنگين آميختن آزادي و نيز  گي در وظيفهدادند، درگير مشكل بزر اي پايدار تشكيل مي جامعه
در چنان زمانه، چنان . تر از احترام به وظيفه بود و نه از ترس برابري بودند، حتا با زور كه بيش

كردند كه در آن طبقات بافرهنگ و طبقات خام بتوانند به  مردمي بايد نخست هنر را كشف مي
تا چگونه رشد  فرهنگي را با سادگي طبيعي پيوند كردند  تبادل ايده بپردازند؛ آنان بايد كشف مي

يافتند كه سليقه به  مي اي وسيلهدهند؛ و آنان در نهايت بايد ميان فرهنگ واال و فرهنگ پايين 
  .   ´26عنوان ديدگاه درست همگاني بتواند معيار شناخته شود

: ولي نيستتاريخ معم 1790را نبايد از ياد ببريم؛  سنجش نيروي داوريتاريخ انتشار 
  . دانيم كه انقالب فرانسه چه اندازه براي كانت اهميت داشت مي
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از سر (با زور ) نيز برابري(ي آميزش آزادي  كانت يك سال پس از انقالب است كه به نكته
 ´آرمانشهر شهروندي´او درست زماني اين را بيان كرده است كه . پردازد مي) وظيفه و نه ترس

ژاك رانسيه اين . كنند و واقعيت يافتن آن به هم برخورد مي) به ياد آوريمبگذاريد اين مفهوم را (
شرط اجراي  تواند به وجود آيد، كه پيش برابري احساس چگونه مي´:كشد پرسش را پيش مي

  ´27ي حقوق نيز باشد؟ برابري اعالم شده واقعي
ند اگر به هستند كه عقيده دار]) Burke[چون بورك (كاري  هميشه انديشمندان محافظه

هاي نابرابر انساني توجه شود، آزادي تحقق نخواهد پذيرفت و زيبايي تنها مورد توجه  توانايي
مطلق نمايي شكاف ´ ديدگاه سياسياما كانت از . آموختگان و فرهيختگان خواهد بود دانش
به سخن ديگر، همگاني كردن . پذيرد نمي را ´28گزيدگان ´فرهنگ´عمومي و  ´طبيعت´ميان 

نه تنها از برابري ) شود و تضمين نيز مي(وري سليقه و اجتماعي كردن ارتباط كه تضمين آن است دا
گيرد، بلكه با سهيم شدن موثر در واقعيت  آينده با واقعيت پذيرفتن آرمانشهر شهروندي صورت مي

  . پذيرفتن آن نيز هست
انشهري از امكان ارتباط آرمانشهر هنر آرم. آرمانشهر هنر به آرمانشهر شهروندي وابسته است

جهان به شكل غيرقابل بازسازي ميان ). جمعي(يا ارتباط فرهنگي  ´كمون فرهنگي´است، آرمانشهر 
  .ي جهانشمول وجود دارد فرهيختگان و نافرهيختگان بخش نشده است، زيرا به درستي داوري سليقه

  . شود هاي بسيار پديدار مي از آن زمان است كه اين آرمانشهر به شكل
ي  جستار درباره 1790به سال ] Jacques Louis David[نبايد از ياد برد كه ژاك لويي داويد 

] Assemblée nationale[ شوراي مليسودمندي سياسي و اجتماعي هنرها را نوشت واز 
جاست كه  از آن. تحقق يافت 1793خواست تا به اصالحات در آكادمي و سالن دست بزند؛ كاري كه در 

. شود ها، مدير مراسم و تبليغات مي ريز جشن او برنامه: مي داويد در فرهنگ انقالبي آغاز شدتعهد رس
ارتباط گيري زيباشناسي در پايان جمع سازماندهي . 29شود آغاز مي تبليغنخستين تحقق آرمانشهر با  

ه هنر به هر بار ك. توان يافت هاي گوناگون آن را بعدها نيز مي شكل. ي انقالبي صورت گرفت شده
  .  يابد تري مي خدمت قدرت در آيد، آن را زيباشناسيك كرده و جمع نزديك به آن امتياز بيش

گذاري كانت بر آزادي خرد و تخيل در  ي ديگر آرمانشهر هنر در راديكاليزه كردن ارزش گونه
ها،  اني آموزش زيباشناسي انس درباره´اين استراتژي فردريش شيلر در. ي زيباشناسيك است تجربه

] Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen[در چند نامه 
  . منتشر كرده است 1795نوشته و در  1795و  1794هاي  ي سال است كه در ميانه

هاي طبقات پايين و ادراك طبقات  ناپختگي غريزه: برد شيلر از دو تباهي انساني نام مي
بيند كه روح زمانه ميان ابتذال و ناپختگي، حذف طبيعت و طبيعت ناب، خرافه و  ن ميانسا´:باالتر

اگر به طبقات  ´30.بي باوري اخالقي در نوسان است و تنها توازن بدي است كه گاه دست باال دارد
كرده و به آشوب خواهند كشاند، اما طبقات باالتر   پايين آزادي سياسي داده شود از آن سوءاستفاده

هاي خودانگيختگي طبيعي از ميان برداشته  مانده نهند و پس مندي اجتماعي گردن مي به قانون
شيلر رو به هنرمند . ي هنر است و اين درست وظيفه. يعني كه منش انساني را بايد باال برد. شود مي

تواند رو  مياما دست هنرمند تو . هوده است ستيز با اندرز آنان و نفرين بر كردارشان بي´:نوشته است
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شان را بران و خواهي  سري و ناپختگي لذت به بيكارگي ِ مالل انگيزشان گرفته شود، داوري، سبك
به هرجايي اگر با . اي شان را رانده كه متوجه شوند رفتارشان و در نتيجه احساسات ديد كه بدون آن

ا نمادهاي دقيق اش كن، آن را ب هاي ناب، بزرگ و ظريف محاصره اين لذت برخوردي، با شكل
  ´31.بپوشان تا نماي آن بر واقعيت و هنر بر طبيعت چيره شود

ديگر صحبت از تبليغ نيست بلكه پيشبرد پرورش و تدقيق آن، آفرينش : خالصه
  . هاي زيباشناسي براي رشد روح و متمدن كردن انسان مد نظر است شرط پيش

اخالقي را كنار گذاشته و امتياز را  شيلر در پايان جستار خود حكومت پوياي قانوني و حكومت
ي همگاني را از  خواسته... ´دهد كه  مي] schöne Umgang[´رفتار زيبا´به حكومت زيباشناسيك 

كند، زيرا همبستگي در فرد  سليقه جامعه را همبسته مي .´32بخشد طريق طبيعت فرد تحقق مي
كنند، زيرا  ي واحدي تبديل مي به مجموعهتنها روابطي كه بر زيبايي استوارند جامعه را ´:وجود دارد

شيلر با آن كه ويژگي آرمانشهري آن را  ´.33خيزند كه از آن ِ جمع است آنان از درون چيزي برمي
ي  گويد كه به واقع در تالش تحقق بخشيدن برنامه شناسد، از حكومت زيباشناسيكي سخن مي مي

. با حقوق مساوي - حتا كارگر –د است در حكومت زيباشناسيك هر كسي شهروند آزا´:كانت است
. كند، بايد به اين گردن نهد هاي خود مي ي برنامه خرد كه به طور عادي جماعت زير دست را طعمه

هاش در  ي ايده يابد كه همه جا، در قلمرو نماي زيباشناسيك، آرمان برابري چنان واقعيتي مي اين
  ´.34پيوندند اساس به واقعيت مي
ي ناب ِ  دهد كه چگونه آرمانشهر هنر در هسته اي كانت و شيلر نشان ميه دقت در انديشه

ي آزادي و برابري وابسته است كه در  و نيز به انگاره. كارايي خود آرمانشهر ِ ارتباط وتمدن است
ي زيباشناسيك، يگانگي جهان ِ  در چنين شرايطي تجربه. آرمانشهر شهروندي پيشنهاد شده بود

برابري پيشنهادي شهروندان را صيقل داده و استحكام . گرايي ي بر جمعيانساني است و تضمين
  . بخشد مي

گويي  پس هنر در كل خود تنها تصويرگري از جهاني انقالبي و دگرگون شده نيست، يا پيش
هنر . هايي است كه تمدن را ممكن كرده است ي وعده هنر در اين جهان، تحقق همه: ي آن كننده
  .دگرگوني انسان و اصل تمدن، دگرسازي است ي اصل به مثابه دخو

تر با سراب ِ فن و  آرمانشهر هنر پس از هگل، وابسته به آرمانشهر سوسياليستي كار و بيش
را به ) 35كه كانت نام برده است چنان ´جمعي سازي´يا (كاري ارتباط و تمدن  ماشين، نه تنها خويش

حتا خطيبان و . ي آن دانسته است يز وظيفهرفت جهان دگرگون شده را ن هنر بخشيده بلكه پيش
را همراه آوردند، اين آشتي ِ زيباشناسيك  ´آوانگارد´كه مفهوم  1830هاي  پيامبران رومانتيك سال

  . بيني جهاني نو است و نه هنوز خود ِ جهان ِ نوين انسان با انسانيت را اعالم كردند كه پيش
يا ] Nouvelle Héloïse[ الوئيز روسو از] Clarens[تر به قلمرو كالرنس  حكومت زيباشناسيك بيش

ي هگل تا به جهان فوتوريستي ال ليزيتسكي ]schöne Seele[´جان ِ زيبا´شباهت دارد يا به جهان  ژولي
]El Lissitzky [ پروندر ]PROUN) [ ي بيستم  از دهه.) م.در نشريه استايل 1922چاپ شده به سال

. ي دگرگوني اجتماعي بعدها مطرح شد جنبه. چه استوار است دن آني پيش و طرحي براي استواركر سده
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ي ارتباط دموكراتيك را  مساله هنر براي هنر: ي تاريخ مدرن بايد بازنگري شود از آن ديدگاه همه
  ). تواند سياسي باشد كه تنها مي(كند و نه اصالح اجتماعي را  مطرح مي

  
  پايان آرمانشهر هنر . ۴

ي  شهر هنر در گام نخست نه اصالح اجتماعي كه وجود ارتباط ِ برابر، با تجربهكه گفتم آرمان چنان
نخستين انديشمندان زيباشناسي، دموكرات بودند و نه . هنري شهروند متمدن را در نظر داشت

  .آوانگاردهاي مدرن كه زيباشناسي زندگي را تبليغ كنند
ي آرمانشهر  زمينه ين را بر پسا. كند اي طرح مي كانت نخستين كسي است كه چنين برنامه

ي كارهاي هنري  او به اين مفهوم و به واقعيت فضاي ارتباط همگاني در زمينه. زند شهروندي نقش مي
  . دهد شكل تئوريك مي

نيست، بلكه بخشي است كه به  ´آوانگارد´اين كه هنري كه او در نظر دارد، به هيچ روي 
ي هجدهم با نقد و ديدگاه آماتور  كه در سده(د گنج شكل قراردادي در نظم هنرهاي زيبا مي

اين پرسيده شده است كه چرا . ي درخور توجهي نيست در واقع نكته) مخاطبان شكل گرفته بود
توانست به عنوان نمونه  توجه كمي به كارهاي هنري نشان داده كه مي - به عكس هگل –كانت 

ي  م براي شيلر خود ارتباط در تجربهاگر اين را درك كنيم كه هم براي كانت و ه. نام ببرد
گان  ي زيباشناسيك تنها به نخبه كه تجربه مهم اين. ايم زيباشناسيك اهيمت دارد، پاسخ را دريافته

هاي ديگر با ناپختگي و دانش اندك پس رانده شده و  شود و انبوه انسان آموخته سپرده نمي دانش
ه، آرمانشهر هنر، آرمانشهر دموكراتيك ِ متمدن ِ خالص. برد حتا از آزادي و برابري نيز بهره نمي

تا انسانيت و تمدن است كه كانت براي ) ها انسان(تربيت انسان  ،پرورشي ي از برنامه. ارتباط است
ي  پيش آموزش همه´:نويسد مي سنجش نيروي داوريدر . آن كيفيتي واال قايل شده است

هاي آموزش اوليه  در كتاب - قت مرتبط استي د جا كه به باالترين درجه تا آن - هنرهاي زيبا
 انسانيت نيامده است، بلكه در رشد نيروي ذهني نهفته است كه در آموزش نخستين

]humaniora [سو به احساس فراگير همبستگي اشاره دارد و از  شود، زيرا انسانيت از يك ناميده مي
اگر اين دو ويژگي به هم آميخته . فردي و فراگير) يا ارتباط گيري(سوي ديگر به توانايي بيان ِ 
هاي حيواني جدا  گنجد و او را از ناتواني دهند كه در انسانيت مي شوند، به رستگاري شكل مي

تربيت تا انسانيت از طريق هنر، پس تربيتي است براي همبستگي و ارتباط گيري براي  ´.36كند مي
  .  رسيدن به رستگاري جمعي

كار ترين مد ِ  آن كه كسي منتظر مارسل دوشان يا نوينو بي  –ي نوزدهم  اما از سده
  . اين آرمانشهرِ ارتباط گيري، خيال ناميده شد - بماند تصادفي
توسط باور هنر، : هاي متفاوت اما نزديك پيش كشيده شد هاي راديكالي بر اساس برداشت پرسش

را ساخت تا انسان را با آينده  پيامبر يا خطيب رومانتيك- از آغاز شيلر تا رومانتيك كه مفهوم هنرمند
داشت خود را  ي سوسياليستي كه هنرمندان را وامي هاي اجتماعي و انديشه ؛ توسط جنبش37آشتي دهد

ي ميان هنر و سفارش دهندگان رسمي  ؛ توسط رابطه38كارگراني ببينند كه با كارگران تفاوت دارند
؛ و در نهايت، اين را نبايد از ياد )اركرد سالنتاثير رسمي كردن و چگونگي رابطه با سفارش دولتي و ك(
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ي صنعتي كه از فضاي همگاني فضايي پرهيجان و  ي دموكراتيك در جامعه برد، توسط ورود سليقه
  . ´39زمانه، پسند، اخالق، شور´سازد، با شعار بودلري  درگيري مي

 - فريبي، تجارت مبا اصول آزادي و ارتباط، نيز با تاثيرات عوا –از هر نظر  دموكراسيپس 
فضاي انتقادي و . كند پايه مي بي) رود قوت بخشد كه انتظار مي(آرمانشهر زيباشناسيك ارتباط را 

. هاي دموكراتيك و كاپيتاليستي جدا نگه داشته شود تواند از پيشرفت ي هجدهم نمي روشنگر سده
ها و  ميان گروه چنين است كه تبديل به ديدگاه همگاني و همزمان فضايي براي اختالف نظر

پردازد، اما در واقعيت  ترديد به اصل زيباشناسيك ارتباط مي هنر بي. 40شود هاي اجتماعي مي طبقه
اش  هر كسي اطمينان خاطر دارد كه تجربه .شود كه بر سر چيزي توافق داشته باشد مينكسي پيدا 

ي نوزدهم،  لن در سدهتاريخ سا. جهاني است، اما كسي هم نيست كه بتواند ديگري را قانع كند
اي از اختالف  انگيزاند تا كه به مجموعه تاريخ اختالف نظر مدام است كه همگان را عليه خود مي

  . است درگيريي  ي زيباشناسيك در واقع جامعه جامعه. ها تبديل شود نظرها و رقابت
  
   چند استراتژي دفاعي. 5

نهاد  ه است چند استراتژي ِ دفاعي پيشبود خيال باطلي زيباشناسيك  كه جامعه عليه كشف اين
  . شد كه گاه موثر بود

  
  كار هنري آوانگارد. الف

گان پيشرو به رسميت شناخته شد، نخستين تالش  ظهور مفهوم هنر آوانگارد كه توسط جمعي از نخبه
توان شكست ارتباط  گونه خيلي آسان مي اين. گيري از روند ِ مرگ آرمانشهر است براي پيش

هاش معاف  ي مسئوليت جمع ِ نخبه از همه. نظري شهروند ابله انداخت سيك را به گردن كوتهزيباشنا
ي  آل با بيننده به اين شكل قرارداد ارتباطي ايده. شود، زيرا سكوت به معناي نبود ِ تربيت ِ الزم است مي

از ماالرمه ها و ادوارد مانه  امپرسيونيستي  مثال روشن، نوشته. شود پيشرو و مسئول بسته مي
ي نخست سده تنها  اكنون كه سنت رمانتيك ِ نيمه´. به انگليسي ترجمه شد 1876است كه به سال 

شود، گذار از هنرمند غني از تخيل و رويا به كارورز  به ياري چند استاد بازمانده از آن زمانه پاسداري مي
  . شود مدرن پرتوان در امپرسيونيسم ديده مي

ي نوزدهم به آن  زندگي سياسي فرانسه واقعيتي است كه پايان سده مشاركت مردم مسئول در
شود، كه مردم با ديدگاه ِ نادر به هنر به شكل  رفتي ديده مي در هنر نيز چنين پيش. كند افتخار مي

  ´.41شود چيزي كه در زبان سياست دموكراسي و راديكال ناميده مي. كنند سرسختي جلوه مي
ي واقعيت ِ ناممكن بودن ارتباط ميان افراد،  با همه: شود ريخته ميموقعيت مدرن در اين قالب 

 - ايم  مدرنيت ناميده´پسا´چه ما  آن. كند افكندن بر جهان مدرن دفاع مي  از هنر آوانگارد و سايه
شكل  - اي كه به سختي بتواند در برابر گفتمان كنوني هنر امروز مقاومت داشته باشد´ انگاره´

بسيار  هجدهم برومر لويي بناپارتي ماركس در  نخستين جمله. گيرد كاريكاتور مي
 .شوند مي اردادهاي تاريخي بزرگ جهان و افراد دوبار تكر هگل زماني گفته است كه روي´:آشناست
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مدرنيت . ´42)ميان پرده(نخستين بار به شكل تراژدي و دومين بار كمدي : اما از ياد برد كه بيفزايد
  . استپسين شكل كميك مدرنيت 

  
  ي ايده باوري خداشناسانه  تاريخ به مثابه. ب

جا قالبي  اين ´گري شكل تجربه´ي هگلي  نمونه. شود در استراتژي دوم راه گريز در تاريخ يافته مي
اش  دهد و قابل باور بودن شود براي تاريخي ديدن كه به منطق دروني تكامل هنري ساختار مي مي

اند و ديگراني  اين ايده كه ديگران دير رسيده. ه پيشگاماني وجود دارندكند ك را بر اين ايده استوار مي
هاي گوناگون وجود دارند و هر كدام نيز سن و سال ِ  مخاطبكه  نتيجه آن. نيز در اين زمان نيستند

تاكيد بر نگاه رسمي و تاريخي به كار هنري به دليل چشم پوشيدن برعدم  .زيباشناسيك خاص
اما چنين منطقي با هر . سيك نبود، بلكه قصد اين بود كه آن را قابل باور كنندحضور توافق زيباشنا
و ) 1914و  1870بين (چنين بود كه كشف هنر باستان . توانست دگرگون شود كشف تاريخي مي

از سوي . گيري زير سئوال برد اي را به همان زمان شكل ساختار تاريخي چنين ايده ديگرهنرهاي 
منطقي كه تكامل تاريخي را در خود –نر اگر با منطق ديگري استحكام نيابد ديگر منطق تاريخ ه

اگر بخواهند جلوي جنگ بازي آوانگارد در : خالصه. ، آسيب پذير خواهد بود- دهد جامعه بازتاب مي
مشكل اين است كه اين . اي واقعي به ستيز بپردازند ي غيرنظامي هنر را بگيرند، بايد بر زمينه منطقه

دراز مدت واقعيت، كار را ] Synergy[افزايي  در نبود هم. چه زماني به درازا خواهد انجاميددرگيري 
افزايي  كه هم ، در حالي)ي پيش در فرانسه ي هفتاد سده هاي دهه مثل دگرگوني(دشوار خواهد كرد 

  . گيري نوين خواهد كرد ، تاريخ را به هم ريخته و وادار به تصميم´واقعيت´واقعي هنر در 
، و هم 43هاي تاريخي به انتهاي خود رسيده است، هم در تاريخ هنر بايد ديد كه چنين پرداخت

باورانه امكان پذير  البته هميشه امكان برداشت كثرت. شود چه به تكامل تاريخي مربوط مي در آن
اين . كردخورده بيان  خواهد بود، زيرا در هنر يا سياست، تاريخ را بايد از ديدگاه پيروزمند و شكست

كند اما وجدان راوي را در قابل باوركردن روايت از تاريخ  نكته در توازن قدرت خللي ايجاد نمي
  . گيرد ناديده مي

  
  سياسي كردن زيباشناسي. پ

اين نكته در بخشي با موقعيت . استراتژي سوم اين بود كه از هنر نمايش جهان نوين ساخته شود
هنر با دادن : شود ميتبليغ ت در اين است كه هنر اكنون ابزار خوان است و تنها تفاو مدرنيستي هم

جا از زيباشناسيك كردن سياست سخن در  ترديد اين بي. كند به جهان آن را زيباشناسانه مي دكور
زيباشناسيك كردن سياست خود به زير كشيدن هنر . گرا بود ميان است، گرچه زياد هم نبايد آرمان

هاي بسيار مشخص  نمونه. هاي سياست است درگردن نهادن به خواسته اش و واداركردن از جايگاه
يا طرح رئاليسم سوسياليستي ] entartete Kunst[هنر منحط ´را در جنگ صليبي نازي در ستيز با 

ي پيش قصد بخشيدن تصويري به جهان بسيار مدرن آينده  ي بيست سده ساختارگرايان دهه. ديد
. ي سي به توليد هنري پرداختند كه به سفارش حزب بود ههداشتند، اما هنرمندان نظامي د
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ها  هاي ديدباني شوم اردوگاه ي آن برج زمينه آرمانشهر ارتباط البته به تمامي حفظ شد، اما در پس
  . اي داشت نظارت قاطعانه

  
  برج عاج . ت

حل  راه. خو ي جهان ِ دشمن آخرين استراتژي، فرورفتن هنر در خود است؛ آن هم در ميانه
شود كه به واقع  به رسميت شناخته مي] Clement Greenberg[برگ  ي كلمنت گرين گرايانه شكل

به ادعاي دفاع از آرمانشهر ارتباط . ي نوزدهم  از سدههنر براي هنر ي  بازگشتي است به نظريه
ه توانايي براي هنرمنداني بسازد در جهان ِ كيچ و خشك مغز ك ´جايي آزاد´خواهد  دارد، اما تنها مي
هاي جزيي در جمع منزوي هنرمندانه فعال  ي شيلر، با دگرگوني جا باز برنامه اين.شناسايي ندارد

  . شود مي
 Über die[ي آموزش زيباشناسيك  دربارهشيلر در آخرين سطر ِ آخرين نامه از 

ästhetische Erziehung [ي زيبا  هاما دولت ِ جلو´:پذيرفته است كه راه به كجا منتهي خواهد شد
در واقعيت . اش؟ آري وجود دارد، بر اساس نياز، در هر جان ِ فرهيخته توان يافت وجود دارد؟ كجا مي

اي ناياب يافت خواهد شد كه در آن  اما چون هر كليساي ناب و هر جمهوري ناب، تنها در صومعه
اال دارد و انسان در جان ِ كارهاي غريب نيست، بلكه زيبايي طبيعي خود دست ب جايي براي تقليد بي

جا كه براي به دست آوردن آزادي  نهد، آن ترين شرايط به معصوميت ِ ساده و آرام گردن مي سخت
   ´.44خود الزم نباشد آزادي ديگري گرفته شود يا از ارزش خود فاصله بگيرد تا نيكي خود بنمايد

اي جايگاه  در گونهبه سخن ديگر، حرفي از دفاع از آرمانشهر به ميان نيست، بلكه بايد 
شود كه  گري حكومت زيباشناسيك براي كساني در نظر گرفته مي جمعي: باوري گوشه گرفت نخبه

وار از آشتي ميان  ي دفاع افالتون با همه: برگ نيز هست اين موقعيت گرين. ي آنند بدانند شايسته
) 45يد نشويماند تا از عواقب صنعتي شدن فرهنگ نوم كم سبب شده كه دست(فرهنگ و كار 

و اگر آوانگارد روزي . ي بافرهنگ، كيچ براي همگان آوانگارد براي بيننده: بندي ِ روشني دارد تقسيم
  . موفق شود نظر همگان را جلب كند، شكل بازاري ِ انتشار ِ كيچ خواهد گرفت

  
  مرگ، مرگ و مرگ . 6

  . كه آرمانشهر مرده است ز پذيرفتن ايناي نداريم ج هرچه بكوشيم تا رهايي از وهم را كنار بگذاريم، چاره
و اين مرگ ديروز روي نداده . اي انديشه و باور خاص به هنر مرگ او همراه است با پايان گونه

ي غرابت چه اندازه حضور  اگر دمي تأمل كنيم، متوجه خواهيم شد كه باورهاي كهن با همه. است
كه هنوز هم اين انديشه سلطه دارد كه  دهند؛ اين دارند و اصل موقعيت ِ فرهنگي را شكل مي

هنوز هم كساني جرات دارند ادعا كنند كه . آشتي كرد ´خدمات همگاني آفرينش´توان با  مي
شود كه دمي  چه كسي پيدا مي! ها را سبب شود نظري جان همتواند  ي مارسل دوشان مي چشمه

  شود؟  به اين باور داشته باشد؟ سر ِ چه كسي كاله گذاشته مي
. تر سياسي است تا زيباشناسيك ن شور ارسطويي و سرسختي ِ آن از اين است كه نكته بيشاي

  . هاي زندگي جمعي ربط دارد به باور ما در داليل و پايه
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: يا با واژگان كانت. زيستي و ارتباط در خود دارد ي باور به هم جلوه) نه تنها شكل امروزين(هنر 
دهد كه از دين، نژاد، زبان، خويشاوندي، سود، بازار يا خرد  ميگري موضوعيت  به باور ِ اصل ِ جمعي

به (هنر . سياست ِ رويا را: تواند سياستي منفي را معنا كند زيباشناسي در واقع مي. مستقل است
ميان واقعيت ِ : گرانه را نمايندگي كند تواند تعادل ِ ميانجي مي) ي واقعي زيباشناسيك عنوان تجربه

ي  ي گزيده ي طبيعي و جامعه هاي جامعه و منطق ناب ِ خرد، ميان نزديكيخشن حسي و دروني 
چرا كه از اين ديد ديگر نه آرمانشهر كه (رويا  .منفعل و گزينش آگاهانه ´سر سپردن´دلخواه، ميان 

اي بر اساس  توان جامعه انگيز است اما چيزي بيش از رويا هم هست؟ آيا مي فريب) رويا اهميت دارد
است كه دل ِ گفتمان را شكل  سياسياين واالترين ارزش : يي بنا نهاد؟ به هر حالاصول رويا

كاري كه هرگز (برخي دوست دارند كه هنر امروز هنوز بتواند به باور ِ جمعي شكل دهد . دهد مي
ديگراني هستند كه سرسختانه بر . رانند ؛ و از سر ياس، هنر ِ زمان ِ خود را پس مي)انجام نگرفت

كارمندان مركز . رند كه هنر زمان خودشان هنوز به درستي اصل و اساس باور اجتماعي استاين باو
 مكمل روحفرهنگي جمهوري كه بر آوانگارد، قلمرو اجدادي، خدمات همگاني، حكومت ملي، 

وقتي از . برند ي حقوق ماهانه را از ياد نمي برگه 46بيمار خيالياندازند و البته مثل  چنگ مي
شايد ... و استعمار را به آن بيفزايند 1914گويند، شايد بتوانند جنگ بزرگ  سخن مي جمهوري سوم

در . براي او ديگر چيزي براي باور وجود ندارد: ژان بودريالر ِ شكاك با همه چيز سر شوخي دارد
ي كميكي كه تكرار تراژدي نيست  پرده ماند، ميان اين همه تنها احساس كمدي غريب باقي مي

ما . به بيان هابرماس، دموكراسي بر آرمانشهر چيره شده است. ن حسرت است و واخوردگيبلكه نشا
ي اعتماد  هنر هنوز هم به عنوان چشمه. ايم با ناكامي در نظم اجتماعي قابل اعتماد و باانگيزه مانده

گار شود كه قادر است شوق زندگي بيانگيزد، اما اين همه ان ي زندگي اجتماعي معرفي مي و انگيزه
توان در سكوت به اين انديشيد كه توجه را بايد به چيز ديگري جلب كنيم، به  مي. سراب است
كند تا مفاهيم  در بحران هنر مشكلي وجود دارد كه وادارمان مي. تر از اعتماد و انگيزه شكلي ساده

  . ي دموكراسي راديكال كشف كنيم نويني براي انديشه
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                 .ي پنجم ازصحنه ’!Ah, mes gages! Mes gages‘ ي و جمله 

  مشترك شدن با
  جنگ زمان

  كنيد تر مي انتشار آن را ممكن تداوم
  .اشتراك آن را به دوستان و آشنايان خود توصيه كنيد

  



 

  علي صيامي -رايش رانيسكيمارسل 
  ٭چيزهايي كه ميان سطرها قرار دارند
 .براي گوته گلِ سرخ، تنها يك گل سرخ نيست

  
  
  

ارهاي ژورناليستي ك. شوند ها منتشر مي كارهاي ادبي گه گاه به شكلي بسيار ساده در روزنامه
به هر حال، . شوند ها چاپ مي هاي گلبرگي در روزنامه نه  گه گاهي، بل با شادماني بين تزئين

توان تفاوت  حتا نمي. محلِ نشر يك مطلب حتم شاخصي براي تشخص كار ارائه شده نيست
  .يك مثال در همين جا. كار ادبي و ژورناليستي را در طرح موضوعي جست و جو كرد

تر  آورد كه سپس دختر كودكي به دنيا مي. كند اش مي دختري را اغوا و حامله مردي
. ي محلي نوشت اي در روزنامه توان مقاله از اين حادثه مي. حاال او در زنجير است. كشدش مي

توان از آن يك تراژدي نوشت، شايد به همراه نام قاتل، كه تمام گناهان به گردنش  حتا مي
شرط كيفيت زباني هم شاخص تفاوت بين اين دو  فت كه حتا پيشسر آخر بايد گ. است
ژورناليستي با كيفيت بسيار زيباي زباني و  هاي بارها شاهد نشر مطلب. ي كار نيست پهنه

پس تفاوت در كجا ست؟ جهت رسيدن به  فرمولي . ايم كارهاي ادبيِ فاقد كيفيت زباني بوده
رد، درمقابل ژورناليسم بر اين بستر دواليه مماس گي ادبيات بر بستري دواليه شكل مي: فشرده

  .    شود، اجازه ندارد اين بستر را داشته باشد هم نمي
: ها كشف شده است اليه چيست؟ به گمان من، اين بستر توسط قاچاقچي اما بستر دو

اي درخورِ انتقال كاالهاي ممنوعه از يك  اينان بودند كه چمدان را توليد كردند، محفظه
بيند كه  كند و فوري مي چنين چمداني را مامور مرزي باز مي. ين به سرزميني ديگرسرزم

تواند بفهمد كه بستر  تر باشد، مي اما اگر اين مامور كمي باهوش. محتوياتش معمولي است
) كف چمدان(در فضاي بين دو بستر چمدان . ديگري به زير بسترِ مقابلِ چشمانش تعبيه شده

  .شايد مواد مخدر، شايد هم برليان - پنهان شده است كه كاالي قاچاق
شود  نوشته مي /كه چيزي گفته - روزگاري كسي چنين گفت -خاستگاه ادبيات آن جا ست

ي  نويسنده بيش از مفهوم ساده: بهتر است گفته شود. تا بتوان چيز ديگري از آن برداشت كرد
ي است، اما كاملن اشتباه هم اين تعريف خيلي ابتداي. اش منظور داشته است بيان و نوشته

تصويرسازي : نامند شود را امروزه چنين مي آن چه كه از بسترِ دواليه استنباط مي. نيست
  .شود ادبيت نوشتار ادبي از درون متن خويش بارز مي: يا هم چنين. ادبيات

  
  نشانه و سمبل

كار ژورناليستي ي دوم، كه قشري براي پنهان كردن چيزي است، براي  چرا دسترسي به اليه
او اميدوار است كه . نگار قصد بيان، دادن گزارش و توضيح چيزي را دارد مجاز نيست؟ روزنامه
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اما . نويس و نويسنده هم به هم چنين داستان. اش به دقت خوانده شوند سطرهاي نوشته
و يا  نويس يا نويسنده اميد دارد كه خواننده به آن چيزهايي كه مابين سطرهاي پنهان داستان

حاال كه همه از شيلر . توانيم به پيش برويم بدون يك مثال نمي.به آن اشاره شده تفكر كند
هاي شعرِ گوته يك گياه نيست، بيش از آن  گل در بيت. كنم زنند، گوته را انتخاب مي حرف مي

. نشانه براي چه؟ اغلب براي بيان زن و يا عشق. است، و در اكثرموردها نشانه و سمبل
ي  پسري نگاهش به گل رزِ هنوز ناشكفته ". ي كه براي گوته تقريبن هميشگي استموضوع

جوان و "اين گل رزِ هنوز ناشكفته كه  ".افتد،  گل رزِ هنوز ناشكفته در گلزار سرفرازي مي
اما در اين جا اشاره به عشق نيست، بل ). مسلمن(در نوسان است، دختري است  "سحرگاهي

. پسري وحشي قصد شكستن اين شاخه گل سرخ را دارد. الص استي خ اشاره به سكسوآليته
اي به  هيچ آه و ناله"اما . خواهد خودش را از چنگ او برهاند كند، مي دختر مقاومت مي

ي  ي بسيار محبوب و با ارزش درباره اين ترانه ".بايست درد بكشد او مي/ آيد، اش نمي ياري
 .تجاوز است

اي را از سوي برادرش براي گوته  ، بسيار زيبا، تقاضانامهروزي دختر جواني. مثالي ديگر
ي باغ  دختر به كلبه ".غروب به ديدارم بيائيد": گويد گيرد و مي گوته نامه را از او مي. آورد مي

در همان شب . گذارد، دختر هم همي نطور شود و گوته زياد در انتظارش نمي گوته وارد مي
  . شوند همخوابه مي

گوته با او ازدواج   - پسري از گوته - آورد عد براي گوته پسري به دنيا ميها ب دختر سال
گويد، شعري كه به زيياترين شعرهاي آلماني تعلق  روزي از روزها گوته شعري مي. كند مي
گل كوچكي را  ".روم هدف به پيش مي روم، بي به جنگل مي ". محتوا كاملن ساده است. دارد

حاال شاخ و برگ ": كند اش مي كند و دوباره درخانه نشاء از جا مي "اش ي ريشه با همه"
در اين جا بازهم منظور زن است، اين بار كريستيانه  ".دهد و مدام گل مي/ دهد  مي

اش برده و چند سالي بعد  ، همان گلي كه گوته روزي در باغ پيدايش كرده، به خانه1فولپيوس
  .با او ازدواج كرده است

  
 
  
  
  
  :زهايي كه ميان سطرها قرار دارندنوشت جستار چي پي

ي تفاوت بين  شود كمي در باره آيا مي: اين جستار پاسخ مارسل رايش راينسكي است به اين پرسش
  ادبيات و ژورناليسم بگوئيد؟

1- Christiane Vulpius  -1  



 
 
  
  

 
 
 

 
 ي رمان، داستان، شعر، نقد و پژوهش هاي ويژه شماره

 
  ي جنگ زمان در مجموعه

  
 زبان هاي فارسي كه وضعيت نشر و پخش كتاب از آن جا

 و بيرون از ايران بسيار نا به سامان است،  در ايران

كوشد  نگ زمان ميج 

هاي  هاي شعر، مجموعه هاي داستان، مجموعه مجموعه
  ها را،  هاي نقد، رمان و پژوهش نامه، مجموعه نمايش

  به صورت مستقل با مشاركت و همكاري 
   نويسندگان و شاعران
  .منتشر و پخش كند

 
  مندان به اين همكاري صاحبان اثر و عالقه

  :هاي زير تماس بگيرند توانند با نشاني مي
   0047 41 33 69 07: تلفن

mansourkoushan@yahoo.no 
  
  
  
  



 

  
  

  
  

 از آمدنم نبود گردون را سود،
،وز رفتن من جاه و جاللش نفزود  
 وز هيچ كسي نيز دو گوشم نشنود،
!كاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود  

  عمر خيام

  
  
  
  
  

  
  شعر
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  برديا كوشان: طرح



 

  اسماعيل خويي
  دو شعر

 
 

  خدا كيهانِ
  

  :هست
  زيرا

  .نابودني ست اين كه نباشد
  

  .خيال نيز كه باشد، هست خواب و
  .حتّا محال نيز كه باشد، هست

  
  خواب و خيال

  .اين كه نباشد            
  تنها محال

  .اين كه نباشد          
   

  آورِ بزرگ ي تپانِ شگفت اين توده
  تر كه هر دم تپنده                                 

  گردد تر مي خود بزرگ و ز
  آيد از خويش، چنان برون مي و هم
  گردد، اره به خود بر ميچنان دوب و هم

  :هست                                      
  زيرا 

  .نابودني ست اين كه نباشد
  آه،

  عمري خداي خود را
  :جستم آن سوتر از جهان مي

  جايي را ي همه ي هميشه اين آشكاره
  آن سوي چند پرده فراتر

  جستم؛ از چندمين كجاي نهان مي
  !هه
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  شود انديشيد، و هيچ را نمي

  !دانستي؟ مي                               
  
  شود انديشيد كه هيچ را نمياين  و 

  يعني كه هيچ  هم چيزي ست،
  !نيست؟                               

  انگيزي ست، ي شگفت انديشه
  !نيست؟                             

  
  !نه

  .نابودني ست اني كه نباشد
  
  !آه

  گرد هاين جانِ دور
  توانست كرد اور نميب

  كه برترين سپنتا
  كند ز خويش پر مي

  به يك سان               
  ي دوردستان و هاي گمشده  دشواره
  .دست را ي نزديك هاي ساده همواره

  و آن سويِ هست
  توان كرد پيدا نمي

  .نه هست را نه هستي و نه هسته  و
  

  .شود انديشيد و هيچ را نمي
  
  !نع

  .نابودني ست اين كه نباشد
  

  ،1388بيستم شهريور 
  بيدركجاي لندن

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گزارش

  
  !نه

  !به جانِ دوست، نه
  كمبود

  هيچ       
  ندارم،           
  شتاب و پيگير و بي

  برخوردار و شاد و
  از                      
  افزارهاي الزم
  ي كافي، مايهو شور و كار

  ام سرگرمِ كارِ خويش
  .بافيدر كارگاه رويا

  
  ،1388شانزدهم مردادماه 

  بيدركجاي لندن
  



  

  زرين رضا علي
  شعر چهار

  
 گشايد چشمان ترا مي

 
 

  گشايد چشمان ترا مي
  نسيمي كه زمان را 

  هاي دل تو بر گوش گلبرگ
  نوازد مي
  

  ترا گريزي نيست
  در خواب و بيداري تو

رنگ، هي صورتيبه هيئت رويايي ملموس از م  
  گسترده برسطح دريا 

  آيد به سروقت تو مي
  

  فرار از او بيهوده است
  است كه خواهي رفت جايي آن پيشاپيش در

  پيش از آن كه برسي
  رسيده است

  
  كند نه اين كه ترا دنبال مي

  ترسناكي ي به سان سايه
  يا جاسوسي فضول و مزاحم

  
  ست جا آن

  هايت ي بر سطح كتابرياي سبك و نام مانند گرته
  باراني كه در درون چتر به همراهت ي مانند قطره

  آيد ات فرود مي به خانه
  لغزد هايت مي ر ميان صدف دندانمانند حرفي كه د

  شود افتد، مصرف نمي اما نمي
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  ست ولي هماره در شُش تو مانند نفسي كه دم ِ مسيحاوار تو
  بيرون دميدن است ي آماده

 ست هاي تو ورود به شُش ي يا آن دمي كه آماده 
 

  گردد گذرد و باز مي تو مي ي كه بر مخيله آن خيالي است
  شود واني و تمام ميخ كه مي كتابي ي آن صفحه

  اش و تمام ناشدني است خواني و باز هم مي 
   اش و گذار آرامش هميشه

  انداز د بر ذهن تو سايه مي 
  افكند يا نور مي

  
  شود رد آن نه خشك ميشرابي كه د ي آن پياله
  رشدتُ و نه مي

  ريخته و ناريخته از خمره
  چه باك اما

  كه پياله يا خمره ترك بردارد و بشكند
  هاي مستي ترا  كه لحظه بي استشرا

  بي خماري ِ فردا
  گيرد هر لحظه جشن مي

  شود گاه كم نمي كني  و هيچ نوشش مي
  

  سوگند
  

  سوگند به ماري كه گولم زد
  با او همخوابه شدم 

  رسم را كشيد
  به فنجاني چايي كه پر از ودكا شد

  به محراب دروغ
  و ضريح ريا

  به دستان خون آلود
  ن معصومگوري كه از مقتوال

  بهره گرفت
  
  و قصرهاي سپيد وحشت ها به خانه 
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  هاي سياه قدرت لخت ماشين
  قلب به خداوندان بي

  خداوند هاي بي و قلب
  هاي كاذب هاي پارچه به پرچم
  ها هاي دروغين ديوان به رسالت

  به پيامبران كرسي دانشگاه
  و شاعران مفلس و نويسندگان گرسنه

  هاي نياز انسان خطاكار به مغازه
  به پوچستاني كه وطنم شد

  معني هاي بي هاي خالي بند و تعريف به تعارف
  اي كه تويي به نابغه

  تاج و كالهي كه منم اي بي و شاهزاده
  هاي خانگي به خيانت

  تيز رقابت و حسادت رفقا ي و تيغه
  به حس بزرگي كه ما بوديم

  اي از لجن خوشبوي اعال و مرا در چاله
  زنداني كرد 

  ارگانههاي هز به شك
  دهد و تنازع بقايي كه مرا برتر از تو قرار مي
  به منبري كه از آتش فتنه نجاري شد
  تا تداوم خانمان تكبر و خودكامگي را

  باز هم با مال و منال كند
  

  ام سوگند به پيمان آريايي
  كه تهي بود و هرزه بود

  
  سوگند به  فرعون يا كورش كبير

  كه با خواهرش ازدواج كرد 
  

  ام آن چه كه از ياد برده سوگند به
  2008ژانويه  17
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  نيايش ِ اشك ِ فاصله
  

  اي نيست اشك فاصله
  بيند چشم مي

  بيند نمي
  

  نگاهت
  پاكي است ي چشمه

  حضورت را
  

  هاي الماس در چكه
  شويد مي

  ماهتاب  شبي شور
  

  مردم ي نه، اشك ديواره
  با خدا نيست، 
  و آن چه هست

  
  بيفشانش

  شايد بيارامدت
  خواب

  
  هايت را چترِ پلك
  سراب ديروز  ي برآيينه

  فرو بندد
  

  -تا آبشار رويا
  دريايي ديوانه كه فردا
  ترا در بر خواهد گرفت

  
  به فراسوي ِ

  ها هاي توفان كهكشان آب
 ن  ي  م  آ.  برساند
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 هزار سالهپاداش چهار
  

  جايي رسيدم
  ها خاموش بود چراغ

  كرد كالغي غارغار مي
  

  نگريستم اي از روزنه
  من روي برگرداند ي را كه ازجهان
  عقوبت تفاوت، بي بي
  كتاب  حساب، بي بي

  از سرم گذشت
  سان در برابر دروغ و راستي يك

  
  آن گاه باد وزيد

  درخشيد، آسمان
  نه شب بود، نه روز

  
  كوه سنگيني و سهمگيني واهشته

  دلم پاكيزه از نفرين
  سهم كبوترها را 

  
  ها سپردم كنار دريچه

  را به دل خريدمويراني و عرياني 
  وحشت هراس و بي بي
  
  ميان صداهاي گنگ  در

  اي گوسفند هاي گله زنگوله
  مرغزار را با موجي از آهنگ

  آورد مي به جنش 
  حسرتي تنها بي

  شد شكم هر چند ساعت گرسنه مي
  

  سال هر روز كهن از كنار درختي
  در بلمي كوچك
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  آموخت استادي به شاگردش سه تار مي
  ستر عندليبانغوغاي ارك غافل از
  هاي مجاور در باغ

  هاي گوناگون جهاني پر از رنگ
  سبز  سرخ   سپيد

  اخرايي گوگردي زعفراني كهربايي
  خاكي سياه دودي

  
  مشامم از عطر گل انباشته

  اما حساسيتي نداشتم
  كرد سرم درد نمي

  تو بودي، ترا ديدم
  از همان نخست،

  وقتي كه پشت به من حتا
  رفتي راه خود را مي

  كردم صدايت
  در آزادي تو

  عشق من شكل گرفت 
  هر چند كه براي تمتع يافتن از آن

  پرداختم را ستمهزار سال جزاي چهار
  ات را  چهره

  ها چشمه بر جوشش و آب سيال
  يافتم و يافتم

  سپاسگزار از اين آزمون و برآوري
  ديگرم سخني نيست

  
  هايم به پايان رسيد اسداريپ

  ست هر چه داشتم از آن تو
  شنوم صدايت خود را ميو در 

  نهايت آزادي بود
  آزادي تو و من

  پيش از آن كه آزادي فرا برسد



   )پگاه. م(مهرانگيز رساپور 
  دو شعر 

  
  آرامش منظم است

  
  

  آرامش، منظم است
  كند درك مي
  بال دارد
  زند فلوت مي
  تراشد آب مي
  خواند شعر مي
  توفان را 

  به نسيم            
  كند تبديل مي                        

  صدايش
  از صداي شكفتن گل

  ! تر است پرشكوفه                            
  اش چيزي  و رنگ

  ميان آبي و آبادي است                          
  

  بيقراري اما 
  . . . آه ، آه ، آه                     

  شود زرد مي
  شود سرخ مي
  شود سياه مي

  دود  مي
  ايستد مي          

  !گردد برمي                        
  كند  پرواز مي

  !افتد اش مي بال                    
  كند  سقوط مي
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  !رسد ته نمي  به                    
  

  اي است جوجه تيغي توهين شده
  هايش را  كه تيغ

  كند به آينه پرتاب مي رو                       
  اي است آسمان جذام گرفته

  اش  ه ابرها به خورشيدك
  !اند چسبيده                                
  اي است ي شكسته گهواره

  كه كودك را 
  به مهرباني مادر                    

  كند مشكوك مي                                          
  ي مبهوتي است  ساعت ترسيده
  اي نامريي كه در توطئه

  هايش را  عقربه
  اند غارت كرده                    

  . . .  و خود را 
  با ضربان وحشت خود 

  !كند كوك مي                              
 

  مرگان ي بي سياره
  

  ي من است  حق با سفينه
  زمين مسكن مناسبي نيست«                             

  زمين صفر درشتي است                                
  »اند كه آن را تزيين كرده                               

  
  چه گذشت  آن

  يك فالكت تفريحي بود
  مانند تصديق كردن در حال سقوط

  يا در حال استفراغ خنديدن 
  يا با سرفه كسي را بوسيدن
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  حضور ما در زمين 
  ربط بود يك شوخي بي

  ربطي شاعر مانند بي
  ا مهمات نظاميب                           
  يا امورحسابداري                           
  يا كازينو                           

  
  ها  مرض در زمين تنها

 هدف دارند. . .                        
  و تنها مردگان 

  اند همه صاحبِ مسكن                   
  تنها و

  ! اند ها همه خندان اسكلت        
  

  زمين
  ميني كه مانند سرطانز

  خود را به نفهمي زده است
  

 ما همه 
  ي يك جماع موروثي زاييده          
  . . .مدام           

  كرديم فريب فتح مي                     
  
  ما
 باور كرده بوديم 

  هايمان كه با نعره
  توانيم در برابر زلزله و توفان  مي

  مصون بمانيم                                         
  هايمان و تنها جنازه

  كرد  ما را به هم شبيه مي
  
  ما

  به پيروي از يك قانون بيمار
  شديم دفن مي                                      
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  در زمين 

 !شد خدا، زير رداي مذاهب، شكنجه مي
  

  ببينيد
  بي آنكه بادي در ميان باشد          
  لرزند اطمينان مي درختان چنان با          
  !اند كه انگار درست  ترسيده          

  آري «
  »!اند درست ترسيده  
  

 اينك 
  كنم من شما را به سفري دعوت مي

  كه عمري است منتظريد در خواب ببينيد
  !در خواب                                                  

  
  !نياز سرگردا. . . اين سفر يك معافيت ابدي است 

*   *   *  
  !همسفران عزيز

  را به چشم بگذاريد "درك ديگر"ي هاي ويژه لطفĤ عينك
  ها  اين عينك

  كنند ها را ساده مي فرمول                 
  

  ها استفاده از اين عينك
  ي ممنوع است خوردن ميوه يِ به مثابه

  پس فرشتگان خاكيِ تندخو 
  !باشند مواظب                                   

  
  !توجه!  توجه
  شد ناميده مي "عشق"چه در زمين  آن

  ست در انتهاي اين سفر، ميزبان ما
  

  !توجه!  توجه
  شد چه در زمين جسم ناميده مي آن
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  در اين سفر همراه ما نيست
  

  اي بود كه در زمين جسم دانه
  براي پراكندگي ما پاشيده بودند 

  جسم
  ! ي وجود فاصله بود نشانه        

  
 اكنون شما 

  بينيد هايتان مي از پشت عينك
  هايتان رخ داده است  كه جنگي جذاب ميان خاطره

  !اند تسليم شده. . .  و همه 
  

  كند آن ستاره كه در درخشش مبالغه مي
  اي است كه در آن  سياره

  ست  پا بر جشن ورود ما                             
  شود و آن نقطه كه دارد پاك مي

  است زمين
  كه به يك قانون مكنده               
  شود تسليم مي                

  
  اينك ترسي گوارا

  كند  احساس ما را تسخير مي
  و ما

  در برق يك دريافت      
  شويم   مي. . . حل                                

   
  و انساني نوين
  در هيئتي نوين
  .گذارد مي "مرگان يي ب سياره" گام بر                  

* * *  
   !يك زن شما را به زمين آورد
  ! و يك زن شما را از زمين برد

  

  



 

  
  
  
  
  

  
 اي دل تو به ادراك معما نرسي،

ي زيركان دانا نرسي؛ در نكته  
ساز، اين جا ز مي و جام بهشتي مي  

!كان جا كه بهشت است رسي يا نرسي  
  عمر خيام

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  نامه داستان و نمايش
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  برديا كوشان: طرح



 

 عباس معروفي

  بانو، و چشم اسفنديار
 
 

ام بر مـن چيرگـي يابـد، و    پيش از آنكه روحم از درون جويده و تمام شود، پيش از آنكه سايه
 يقاعدة بازي داسـتان  طبق خواهماي بپوشاند، ميسرنوشت يك خاطره روحم را در تار گسترده

 ئلااز مسـ  بلكهندارد  ي او ربطيهانوشتهو  ارهابه ك كهصادق هدايت  دربارةداستاني . بنويسم
اش، و خودكشـي  اش، از تنهـايي و و بهت فلسفي از عاشق شدن د؛دارميپرده بر اشخصوصي
  .حرام كرد اوزيبا كه زندگي را بر  غايتهيك زن ب

*  
و  زدها به من تلفـن مـي  ام در اوج رونق بود، بانويي معموالً غروبهايي كه مجلة ادبيدر سال

كرد كـه انگـار آنسـوي تمـام درهـاي بسـته از داالنـي        هايي برايم تعريف ميتكه تكه خاطره
اينكه . برد كه هيچكس را راهي به آن نبودداد و مرا به جاهايي ميمتروك و مفقود عبورم مي

همـه  رغـم آن آن بانو چطور توانسته بود منشي مرا بپزد كه تلفنش نخـورد بـه طـاق، و علـي    
  . ماسش برقرار شود، بماندشلوغي خط ت

 . ماندچنين زني پشت هيچ دري درنمي
ها ها، و اين قبيل تلفنآزاريها و مردمآن روزها من زير بازجويي بودم، اينگونه ماجراجويي

اي نداشتيم جز اينكـه  و ما هيچكدام چاره. بازجوها بود هاي ناشناس هم بخشي از بازيو نامه
در نظـر مـن    فرسا تشخيص سـره از ناسـره  ؛ زير آن فشار طاقتبا روش خودمان داوري كنيم

 . اصل بر برائت بود مگر آنكه خالفش ثابت شود
داد، داليلـي  اش را نمـي گذاشت يا شـماره اي نميزد و از خودش نشانهوقتي بانو تلفن مي

لي آزاري بازجوها را به كهمان ابتدا فرض مردم. وجود داشت كه شك من به يقين تبديل شود
آيا از آن . با خودم گفتم حاال بايد ببينم او جزو كدام دسته است. مردود دانستم و بابش را بستم

دانند؟ آيا چيزهايي اينجا و آنجا شـنيده  هايي است كه با بزرگان وصلت كردن را افتخار ميزن
 م شده؟ فروشد؟ يا اينكه اقبال من بلند بوده و سعادتي نصيبو سر هم كرده و دارد به من مي

بانو چنان اعتمادم را جلب كرد كه هرچـه  . خيلي زود بر همين فرض آخر به يقين رسيدم
رد و نشـانش را هـم   . كـردم نوشتم، و مثل يك سند از آن مراقبت مـي گفت در دفتري ميمي

است كـه در حلقـة هـدايت و     همكارم اسماعيل جمشيدي در اختيارم گذاشت؛ اين همان زني
 ! ي حضوري چشمگير داشته، حواست را جمع كن، باسيانجوي و حسين كاظم
كـردم وارد تـونلي   كرد در بهت و هيجان احساس ميهاش را تعريف ميوقتي بانو خاطره

نزد من به امانـت  صادقانه راز سربه مهري را . شوم كه آنسويش چاه بابِل است و باغ معلقمي
غالباً جملـه . صحبت بودخوش. فارسي العاده بر كلمه و ادبگذاشت، آن هم با تسلطي فوق مي

دار شـده  برد، صداي قشنگي هم داشت، با اينكه صداش پير و رگـه كار ميهاي تمثيلي نغز به
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خواست چيزي تعريف كند تا مرا ببرد به جاهايي كه او راه رفته، نگـاه كـرده،   بود مدام دلم مي
 . نفس كشيده، و به خاطر سپرده است، به روزگار نقش و نگاران

فهميدم كسي، مثالً مي. كردزد موضوع را عوض ميها همينجور كه حرف ميبعضي وقت
گـاهي  . گرفتكرد، بعد دنبالة ماجرا را ميهايي من و من ميخدمتكارش وارد اتاق شده، لحظه

رفت، و او به من آمد، كسي مي شنيدم، كسي ميشان را ميهم حين صحبت صداي زنگ خانه
زد و گفتگوي تلفنـي  باكي نداشت، حرف مي. حاال اين كي بود كه وارد شدداد كه گزارش مي

شد و سـروته  خاطر ورود شازده، بانو هول مياي يكي دو بار بهفقط هفته. كشيدما به درازا مي
 »...شازده آمد، خداحافظ خداحافظ«: آورد گفتگو را زود هم مي
شـود شـما   دارد؟ چرا تـا وارد مـي   مگر اين شازده چه نقش يا اهميتي«: يكبار بهش گفتم

 » كنيد؟ شويد و زود قطع ميدستپاچه مي
اگـر بفهمـد مـن    . باهوش و چمـوش . خيلي باهوش است. اينجوري نگاهش نكن«: گفت

 ».آوردگويم يك باليي سرم مي دارم اين چيزها را براي تو مي
 »اصالً مگر كي هست؟«: گفتم
 ».اششناسيمي. غريبه نيست«: گفت

را » بـانوي عزيـز  «ها بعـد وقتـي كتـاب    دانستم كه خواهرزادة انجوي ست، و سالبعدها 
منتشر كرد ديدم عكس او را گذاشته روي جلد كتاب؛ همان عكسي كه بانو به مـن يادگـاري   

 . داده بود
دانستم دختري كه در پاريس هدايت را اغوا كـرده بسـيار زيبـا    من البته شنيده بودم و مي

 »يعني اينقدر شما خوشگل بوديد؟«: گفتم. تم تا اين حددانسبوده، اما نمي
. مـدل حسـين كـاظمي هـم بـودم     . ها جوان بودم، بر و رويي داشتمخب آن وقت«: گفت

هدايت از پرتره . فروختبرد ميكشيد ميگرفتم، و حسين مرا ميخواست فيگور ميهرجور مي
دسـت و بـال ديگـران دسـتمالي      راضي نبود توي. آمد، اما به طور كلي راضي نبودبدش نمي

 . شوم
هدايت سـيگار  . كشيديكبار لم داده بودم روي يك صندوق عتيقه و حسين داشت مرا مي

وقتـي  . افتاد، كالفه بـود شد دوباره راه مينشست، پا ميزد، مي كشيد، قدم ميپشت سيگار مي
. نگاه كرد كه آب شدمهام تابلو تمام شد و ما از آتلية حسين درآمديم هدايت جوري توي چشم

 اي پاريس؟تو اصالً براي چي آمده: گفت
 ».براي اغواي شما: گفتم

خاطر هاش را مو به مو بهكرد كه او خودكشي كرده، با اينكه تمام لحظههنوز هم باور نمي
 .گفت براي خودكشي اوگفت براي اغواي او، نميداشت، هنوز هم مي

 : نويسدمي "اق هدايتآشنايي با ص"فرزانه در كتاب . ف. م
شخصيت جديدي بهم داده بود كه تـا   "متعلق به من"انگاري حضور هدايت در اتاق ... «
هـاي  اي در بيـايم و مثـل يـك دوسـت، بـا شـهامت پرسـش       اي از حالت شاگرد مدرسهاندازه

 .تري را مطرح نمايمخصوصي
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 ايد؟ دهآقاي هدايت، آيا شما واقعاً با يك نفر دختر فرانسوي دوست بو -
 : براق شد. فضولي كرده بودم

 !چطور مگر؟ توضيح بفرماييد -
 .ولي ديگر جاي عقب زدن نبود. يعني فاصلة هميشگي خودم را حفظ كنم. گفت بفرماييد

 منظورم اين بود كه شما نامزد داشتيد؟. بدجوري سوال كردم. البته فضولي است  -
 .به يك معني، بله -
 ؟ايديعني عاشق هم بوده -
عشق بـراي مـن هيچوقـت    . من؟ من سر يك عشق دو دفعه اقدام به خودكشي كردم -

 »...بنداز يك چيز است، عاشق شدن چيز ديگري. معني بنداز نداشته
 ».باالتر از عشق چيزي وجود ندارد«: گويدهدايت در ادامة همين گفت و شنود مي

و هر وقت فهميدم، م عميقاً ميهاي اخالقي او را هبرخي از ويژگي. دانستممن اين را مي
رسيدم كـه آدم  كردم پس از سفرهاي دور و دراز باز به همين نقطه ميبه اين موضوع فكر مي

هاي او را  ببوسـد، و در آغـوش او آب شـود    وقتي عاشق زيباترين موجود روزگارش شود، لب
 چطور ممكن است بتواند زن ديگري را ببوسد؟ يا حتا باهاش وقت بگذراند؟ 

انـد كـه   اند و براي خودكشي هدايت داليل عجيب و غريب تراشيدهافرادي زحمت كشيده
كاري يا مسائل پولي يا بيآخر چطور ممكن است بي! كشدمرغ زير خروس آنهمه زحمت نمي

دم دستي اينقدر بر آستانة تحمل هدايت مؤثر باشد كه برود خودش را از پا درآورد؟ شواهد من 
دلش شكسته و ديگر نتوانسته بـا خـودش   . همين. ديار هدايت عشق بودهگويد چشم اسفنمي

 .كنار بيايد
شايد هم برعكس، بگويد يعني هدايت . شايد هر كس عكس بانو را ببيند به من حق بدهد

 .العاده هم نيست، يا آني نيست كه آدم بخاطرش خودكشي كنداسير اين بوده؟ بابا چندان فوق
مسئله تنها زيبايي يا داشتن يك بانوي زيبـا  . را قبول ندارم هاي سطحياما من اين حرف

شـود  آنقدر دلتنگ مي. رسدآيد كه آدم از دلتنگي معشوق به تباهي مينيست، گاهي پيش مي
كند كه حصارهاي زندگي مثل حلقة دار نفسش آنقدر جاي خالي او را دور و برش احساس مي

 .مانددادن به زندگي باقي نمياي جز پايان آورد، آنوقت چارهرا بند مي
شده كه دقيقاً مربـوط بـه خودكشـي صـادق      در كتاب پيكر فرهاد جايي تصويري ساخته

: خواستم اين موضوع آشكار شودهدايت است، اما فضاي نكبتي مملكت ما طوري بود كه نمي
زندگي  كرد زني را بهزد و تالش ميشنيدم كه از ته دل حرف ميصداي مردانة مردي را مي«

ماه و چهار روز با او زندگي كرده بود، زني كه با چشم سياه افسونگر همة  زني كه دو. برگرداند
هايي كـه انگـار تـازه از    هاي غنچه شدة نيمه باز، لبكشيد، با لبهستي مرد را به خودش مي

دور  يك بوسة گرم و طوالني جدا شده ولي هنوز سير نشده بود، موهاي ژوليدة سياه و نامرتب
پا  تا اش رها مانده بود، با پيرهني سراي از آن روي پيشانياش را گرفته و طرهصورت مهتابي

زد، و مرد رو به رودخانه بـر ديـوارة    اي قدم ميسياه و حركاتي موزون كه بر كنارة پل رودخانه
. فـت ركشيد قايقش پيش نميكرد كه هرچه پارو مياي نگاه ميپل خم شده بود و به پسربچه
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و مـن صـداي دور   . دادزد امـا زن گـوش نمـي   آلود بود و مرد با تمام احساس حرف ميهوا مه
 .شنيدم شدنش را از پل مي

 . صداي آه مرد به گوشم خورد، و بعد صداي به آب افتادنش
اين چيزها، اين صـداها مـرا   . آنوقت همهمه شد و من نتوانستم بفهمم چه خبر شده است

 »...رساند كه از دركش عاجز بودماي مييك راز افسانهكرد و به تاب ميبي
اي اسـت كـه هـدايت    دانست اين همان لحظهمي. اين قسمت را تلفني براي بانو خواندم

كشند، و سـه سـاعت بعـد آن    اندازد، بعد او را از آب بيرون مي خودش را به درون رود سن مي
كاله شاپواش را تـا  «: فرهاد هستهمان عكسي كه در پيكر . گيرندعكس مشهور را ازش مي

چشـم . كنددم ابروهاهاش پايين كشيده، با دو انگشت سبابه و شست لب سبيلش را لمس مي
انگـار آدمـي را از   . آيدهاي سياهش را به ما دوخته و از پشت پردة نازك خواب به ديدار ما مي

 .انداند و چشمش را دوباره به زندگي باز كردهخودكشي نجات داده
رفت، زني در ذهنش جيـغ  شنيد كه در جهت مخالف ميداي پارو كشيدن پسري را ميص

آنكـه آرزويـي   بي. زدكشيد، و آيا آن زن من بودم؟ بغض كرده بود و به زندگي نيشخند ميمي
 » .رفت كه بر مقدار ترياك و مشروب خود بيفزايددر سر داشته باشد، مي

 ».قلمت را دوست دارم«: بانو گفت
 ».قابلي ندارم، پيشكش« :گفتم

كردم چنـد  من اگر فرصتي پيدا مي! خودت را دست كم نگير پسر. اتفاقاً خيلي هم قابلي«
خودت تنها، اميدوار بودم چيزهـاي مهمـي بـرات    روزي در پاريس يا جايي دور از اينجا ولي با 

كـه اگـر   هايي توي دلـم هسـت   ها و خاطرهحرف. شانتواني بنويسيفقط تو مي. تعريف كنم
شود و آنهايي كه كه بـه خـاطر آالف و علـوف راه    برات بگويم تكليف خيلي چيزها روشن مي

 ».نشينند سر جايشاناند دنبال جنازة هدايت ميافتاده
به من . ها و رازهاش هم ابايي نداشتترين خاطرهاز گفتن خصوصي. سخن بودبانو شيرين

كه من همه چيـز را بـه    دانستاو مي. نم يا نههاش را نقل كهم سفارشي نكرده بود كه گفته
و حاال كه اين داستان . كنم مگر آنكه آبرو و جان انساني در خطر باشدنفع نوشتن مصادره مي

گري بود؛ روزانه استاد كارش آورم كه شاگرد كوزهحكايت آن پسري را به ياد مينويسم را مي
روم روزي كاريش پيش آمد گفت ساعتي مي. نُمودگري بر او ميفرمود، و فوت و فن كوزه مي

اي را در گوشة پيشخان نشان داد و گفت مبادا اين كـوزه  و كوزه. تا برگردم مراقب دكان باش
پسر گفت مرا با آن چه كار؟ چون اسـتاد رفـت،   . زهر است! را بفروشي يا از محتوايش بخوري

در همين حين مشتري . نان افتاد انگشتي خورد و در فكر. پسر كوزه را باز كرد ديد عسل است
پسر پول كوزه را داد به حد كفايت نان گرفت، عسـل را بـه تمـام خـورد و     . اي خريدآمد كوزه

گفت كوزه را چه كـردي؟ پسـر از زبـان    . وقتي استاد برگشت كوزه را نديد. كوزه را پنهان كرد
گـويم،  ن راسـت مـي  استاد خشمگين پرخاش كرد كوزه را چه كردي؟ پسر گفت مرا نـز . افتاد

ترسيدم كـه بيـايي و ببينـي    . اي اينجا به خواب رفتم، دزد آمد كوزه را دزديدغافل شدم لمحه
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تمام آن زهر را . زهر را خوردم كه وقتي بازآمدي من مرده باشم. ام مرا بزنيكوزه را به باد داده
 .امدانم چرا هنوز زندهام ولي نميخورده

خوردم، گاهي قاشق قاشق، و لُف ميگاهي لُف. ة عسل داشتهاي بانو براي من مزخاطره
بـه عـواقبش   . تر از عسـل خواست خودم را با سر بيندازم درون آن خاطرات شيرينگاه دلم مي

آمد بـاز هـم در   ها ماند تا به امروز كه ضرورت اگر پيش نميبخشي از خاطره. هم فكر نكردم
نوشتم، روزها  ها ميشب. نوشتن پيكر فرهاد بودم آن روزها من مشغول. داشتمام نگه ميسينه

 :  اي براش بخوانمخواست گاهي تكهو دلم مي. خوردمهاي بانو غوطه ميها و تعريفدر خاطره
 »...مو در شراب زد و مرا كشيدكسي قلم«

 ».خب بخوان... آره، آن شب مست مست بودم«: گفت
كنم تر كرد كه به هر چه نگاه ميرا سياه هامچشم. مو در شراب زد و مرا كشيدكسي قلم«

بعـد دسـتي بـه    . خورده فرو ريختـه بـود  هام سنگين شده بود و مثل آوار بارانپلك. آتش بزنم
هايي لرزان الي موهام رفت و خـوابم را  انگشت. هام را نوازش كردموهام كشيده شد و شقيقه

گذشته است، زمـان بسـيار گذشـته    تنها در يك لحظه توانستم بفهمم كه زمان . تر كردعميق
هاش را صداي نفس. اماست و من در اتاق او از فرط خستگي به رختخواب گرمش دوخته شده

انگار با نگاهش تنم را خاكستر . فهميدم كه بر روي من خم شده استكردم و مياحساس مي
 .دادهاش به من جان ميكرد و با نفسمي

 . به تختخواب دوخته بود همة قدرتم را سلب كرده بود و مرا
آنكه حـس  سوختم، بيهاش عجيب داغ بود و من ميانگشت. ام فرو برددستش را در يقه
 »...و تسليم بودم. شنيدمهاي لرزانش را ميتنها صداي نفس. واكنشي داشته باشم

 »اندازد؟داني نگاه تو مرا ياد نگاه كي ميهيچ مي«: يكبار بانو به من گفت
 »كي؟«
 ».تهداي«

 »...هاي هدايت درشت و براق بود، وليچشم«: گفتم
 »!دقت داشته باش. هاي توگفتم نگاه تو، نگفتم چشم«: حرفم را بريد

 »دهيد؟هام چه جوري نظر مياز روي عكس. ايدشما كه مرا نديده«
 ».امهزاربار هم بيشتر تو را ديده. اماي نديدهخيال كرده«
 »كجا؟ كي؟«
 »چه كار داري؟«

 ».بياييد يك كاري بكنيم«: گفتم
 »چكار؟«
يك شب مثل دو تا آدم شيك و متمدن با هم قرار بگـذاريم بـرويم رسـتوران شـاندليه،     «

 »...همديگر را ببينيم، شامي بخوريم، رودررو با هم حرف. همين شاندلية خودمان
ن جمله مال اي«: بعد گفت. و زد زير خنده» !با دكاني كه معامله نداري ناخنك نزن، پسر«

 ».هدايت بود
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هروقـت الزم شـد   «: هر بار ازش خواستم شماره تلفنش را به من بدهد، عذر آورد و گفت
 ».زنمخودم بهت زنگ مي

زدم بـروم ادارة كنتـرل ردش را بگيـرم، كـاري خـارج از      ها به خودم نهيب ميپاري وقت
اي پيـداش  ز طريـق نشـانه  رفتم چشمم دنبالش بود كـه ا نزاكت بود، رها كردم، اما هر جا مي

 . كنم
 ».من بايد شما را ببينم«: گفتم

 ».هات را درويش كنچشم«
شود كه هر شب با هم تلفني حرف بزنيم ولي من هيچ تصوري از چهرة شما نداشته نمي«
 ».باشم

. فرستم كه بداني بـا كـي طرفـي   هام را برات مييكي از عكس. باشد. دلم برات سوخت«
چنـد تـا   . گـذارم بيـا  زنم جايي وعده مـي فردا غروب بهت زنگ مي. كنمياصالً كار ديگري م

  ».اند ام برات آلبالو و گيالس چيدهام، كمي هم از باغ كرج گفتهسوغات فرنگ هم برات آورده
  »آلبالو گيالس؟«
  »!نشسته نخوري پسر. آره«

رور سرعت عمـل  ام پر از نقشه و متوي كله. آن شب و تمام روز بعد را با هيجان گذراندم
آهـاي  «: روز بعد هنگام تاريك شدن هوا تلفن زد. بود كه خودم را به موقع برسانم و ببينمش

  ».پاشو بيا چشمه! پسر
  »چشمه؟ چشمه ديگر كجاست؟«
  »!تو كه آنجا را خوب بلدي. نشر چشمه«
  »...خب. آره«
  ».مافت راه بيفت، من هم حاال راه مي. امتيكي دوبار هم آنجا ديده. آره«

ها  هاي دفتر مجله پايين دويدم، نشستم توي ماشين و از كوچه پس كوچهسراسيمه از پله
آقـاي كيائيـان   . كسي آنجـا نبـود  . شد خودم را به نشر چشمه رساندمبا سرعتي كه باورم نمي

كمي آن اطـراف را پاييـدم و وارد   . شد كه تعطيل كندبست و داشت آماده ميصندوقش را مي
آيد؟ گفـتم  پرسيد كه مجله كي در مي. جلو آمد، روبوسي و حال و احوال كرديم كيائيان. شدم

راستي آقاي كيائيان، يـك  «: گفتم. زدهام دودو ميو نگاهم به در بود، چشم. همين آخر هفته
  »...خانمي
و به » ....پيش پاي شما يك خانم مسن موقري آمد، چيزهايي براي شما آورد كه. بله بله«

دار كه چند بسـته كـادو شـده در آن بـود، و دو     برگشت، يك كيف بزرگ دستهپشت پيشخان 
بعد كمك كـرد همـه را تـوي صـندوق عقـب      . ي چوبي پر از آلبالو و گيالس نشانم دادجعبه

  . ماشين گذاشتيم
  »اين خانم چه شكلي بود؟«: گفتم

  »شناسيد؟مگر ايشان را نمي«: كياييان با تعجب نگاهم كرد
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ام حفـظ  ها و چهرهو هنوز حالت پرسش را توي دست» .امحال او را نديدههولي تا ب. چرا«
  .كرده بودم

هاي خيلي شيك، ماشين مرسـدس  پيچيد، با لباسيك خانم متين كه بوي عطرش مي«
  »...مدل باال، راننده

آنكه كسي را ببينم مغبون و دمغ بـه طـرف    من آن اطراف را با دقت از نظر گذراندم و بي
كنـد؟ چـرا ديـر    كردم چرا خودش را از من پنهان مـي در راه به اين فكر مي. راه افتادم امخانه

نزديـك . آوردهاش را برام مـي رسيدم و نديدمش؟ ناگاه يادم افتاد كه گفته بود يكي از عكس
هـاي كادوشـده، يـك    فوراً زدم بغل، صندوق عقب را باز كردم، الي بسته. هاي تجريش بودم

حسـين كـاظمي و انجـوي    زش كردم، سه تا عكس برام گذاشته بود؛ يكي با با. پاكت هم بود
اند، و آخـري هـم عكـس تكـي     شيرازي و هدايت، يكي با هدايت كه دست همديگر را گرفته

  . خودش كه روي نيمكت پاركي در شهر پاريس نشسته
وانـده  جايي در فرهنگ عامه خ. تا آنوقت زني به اين زيبايي نديده بودم! چقدر قشنگ بود

. غايـت زيباسـت  آيد، فقط يكي بهيا شنيده بودم كه چنين زني براي هر نسل يكي به دنيا مي
اي و بلندباال، با پوستي گندمي، و موهايي من هم عشق را در چنين چهره و اندامي ديدم؛ تركه

ون كند، شبيه دختري كه در پاريس هدايت را اغوا كرد، او را در مـرز جنـ  كه باد را پريشان مي
  . به حال خود رها ساخت، و چون آهويي چاالك گريخت

ها با يـك درجـه   خيلي از زن. پيش از آن كه عكس بانو را ببينم زن زيبا بسيار ديده بودم
امـا از آن لحظـه ديگـر بـه نـدرت كسـي       . گنجيدنـد تر در فهرست زيباهـا مـي  تر يا بيشكم
. دام يا سكنات و حركات هم دخيل بـود تازه تناسب ان. توانست عنوان زن زيبا را كسب كند مي

و البد در ناخوداگاه من هم چنين تصويري معيار آخر بود كه با ديدنش گفـتم همـين اسـت و    
  .خواندمسختگير شدم، و ديگر هر زني را زيبا نمي. روي بقية تصويرها خط كشيدم

تافتـه، و  نمياش ديگران را بر و با همين معيار هم ذائقه. هدايت عاشق چنين موجود بوده
زده، و با همين معيار ديگر سراغ هـيچ زنـي نرفتـه     شده پس ميهر زني را كه جلوش سبز مي

  . است
ديـد بـه جـاي    پرسيدم آيا اين امكان هم وجود دارد كه اگر زني شبيه او مـي از خودم مي

امش هاي زندگيش را بگشايد و حقش را از زندگي بگيرد؟ يا الاقل كاينكه خودكشي كند، پرده
هاي اوليه، عاقبت با روح اين يكي هـم رابطـه برقـرار    را بگيرد؟ شايد مثالً بعد از كلنجار رفتن

كرد تا ظاهر و باطن دو چهرة شبيه به هم را مثل دو قطعة نگاتيو آرام آرام تطـابق دهـد و   مي
، تنها در دريابد كه فرق چنداني با هم ندارند؛ آن كه پشت كرده و رفته با اين كه آمده و مانده

گذارد، به آغوش كند، قالش نمياش نمياند، و حاال كسي هست كه دودرهوفاداري توفير داشته
  .خزد، و دوستش داردديگري نمي

خواست  مي. اصالً راضي نبود ولنگ و واز توي دست و بال ديگران دستمالي شوم«: گفت
  . مال خودش باشم
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گشتيم كه شـنيدم  ري شيرينلو توي پاريس ميبا پ. اولين بار كه ديدمش خيلي با مزه بود
خـواهم هـدايت را بـه چنـگ     من مي. گفتم حاال وقتش است .صادق هدايت هم آمده پاريس

آقـاي هـدايت جـواب سـالمت را هـم      ! پنج زار بده آش، تو همين خيـال بـاش  : گفت. بياورم
  .دهد نمي

و . خوانمآورم ميمي هاش را هرجور شده گيردانست بدجوري خاطرخواه هدايتم، نوشتهمي
روم جلو اگر راهم نداد از پنجره گفتم مي. دارمدانست به اين سادگي دست از سرش برنميمي
  ».شدم داد از راه رويا وارد خوابش ميداني پسر؟ اگر از پنجره هم راهم نميمي. روممي

  »!تو ديگر كي هستي«: گفتم
  »جان؟ چيزي گفتي؟«: بانو گفت

  ».بدهيد ادامه. نه«: گفتم
خواستم اولين بار او را جايي كه پاتوقش پاتوقش را پرسان پرسان ياد گرفتم اما نمي. آره«

حسين . خواست در جايي غريبه ببينمش، جايي كه دست و پاش را گم كنددلم مي. است ببينم
. هاي تاريـك و كشـدار  آن روز پاريس باراني بود، از آن باران. دادكاظمي آمارش را به من مي

ترين لباسي كه داشتم پوشيدم، دستي به سروصورتم بردم، چترم را باز كردم و با پـري  قشنگ
آنجا هر شب موزيك زنده . تاكسي گرفتيم و يكراست رفتيم كافة السورس التين. راه افتاديم

مـان را  گارسون در ازاي يك انعام درشت ميز خوبي به ما داده بود، و ما پـالتو و كيـف  . داشتند
تك و تـوك مردهـايي   .  آن ميز جوري پخش و پال كرده بوديم كه كسي مزاحم ما نشوددور 
كردند بـرويم   مان ميخواستند كه كنار ما بنشينند يا دعوتآمدند، با اداي احترامي از ما ميمي

  .و چشمم به در بود. آمداما من هيچ مردي به چشمم نمي. سر ميز آنها
 ، و يادش باشد كه ما جز فرانسه زبان ديگـري حـالي  به پري گفته بودم كمتر حرف بزند

  » .حواسم هست«: پري گفت. شودمان نمي
  »!نيامد كه«: گفتم. كالفه بودم. تاب بودمبي

  »خواهي سر حرف را باهاش باز كني؟چه جوري مي. ام بد عنق استشنيده«: گفت
يجان لب به غذا نـزده  دو روز بود كه از فرط ه. شنيدمآن روز فكر كنم صداي قلبم را مي

آيد سر ميز من؟ اول يك قهوه سفارش دادم، و بعد شـراب  يعني صادق هدايت اآلن مي. بودم
  .و چشمم به در بود. قرمز

همه را از نظر گذراند، و در آن شلوغي دنبال . ناگهان ديدم كه هدايت با دوستش وارد شد
نيمكت روبروي مـا كـامالً خـالي     من با ترفندي پالتو و كيفم را پس كشيدم كه. گشتجا مي
اي كردم كه به دادم رسيد، به طرف تازه واردها رفـت و آنهـا را   بعد به آن گارسون اشاره. شود

  ».يكراست آورد سر ميز ما
  !چقدر دربارة هدايت دري وري نوشتند، چقدر او را ناقص و مريض جلوه دادند

فتاده بـه كلـي خـودش را باختـه و     ادانستم نخستين باري كه نگاه هدايت به بانو من مي
گو يكباره آرام شده، و موقع حرف زدن به تته آن آدم تيز بذله. آمدهتقريباً نفسش داشته بند مي

  .افتادهپته هم مي
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  :كند فرزانه آن شب را اينجور تعريف مي. ف. م
ه بود و ساعت قهو. جمعيت زياد بود و ما را در كنجي، در جوار دو دختر جوان جا دادند... «

  .كلوب گفتگو كرديم هاي سينهما مدتي دربارة فيلم
انگاري كه . اي كه وارد شده بوديم، يكي از اين دو دختر توجه مرا جلب كرده بوداز لحظه

آيا چنين برخوردي ممكن است؟ بـه روي خـودم   ... در بچگي. در تهران. او را سابقاً ديده بودم
  :هسته گفتولي ناگهان هدايت با صداي آ. نياوردم
براي اينكه . انداي ذليل مرده، چشمت را گرفته. اين دخترها قشنگ و تودل برو هستند -

  .هايت را درويش كنجان سالم در ببري غالغ توك زده
اش، باطن آدم را العادهطبق معمول، نه فقط الفاظش جاندار و پررنگ بود، بلكه هوش فوق

  .دادخواند و لو ميمي
خيلي آهسته، در گوش هدايت گفتم كه . مان انداختم هاياهي به همسايهخنديدم و باز نگ

  .امنظرم دختري را كه دورتر نشسته سابقاً ديدهبه
  كني؟روي يار و غار پيدا ميحاال ديگر تو شهر پاريس هم هرجا مي -
  .آيدنظرم آشنا مينه، الاقل به -

پيشخدمت به . و سيگار خواستدختري كه كنار هدايت نشسته بود پيشخدمت را صدا زد 
هاي پاريسي دستور را موكول كرد به صدا زدن شخص مأمور فـروش  رسم معمول پيشخدمت

مال بود درآورد و هدايت دست كرد و از جيبش پاكت سيگار خودش را كه سيگارت پال. سيگار
  .تعارف كرد

  .متشكرم. كشممن سيگار توتون سياه فرانسوي مي -
هـاي  مك، به قدري تند و بي تكلف جواب داد كه من بالفاصله جيـب اين دختر سبزة با ن

تـان بـود روي ميـز    هاي سيگارم را كه يكـي گولـوآز و يكـي ژي   خودم را خالي كردم و پاكت
  .گذاشتم

و  "شـوي؟ حاال روي دست من بلند مـي "آلودي به من انداخت، يعني هدايت نگاه غضب
مين تعارف باعث شـد كـه هـدايت ايشـان را از     ه. هاي سيگار را به طرف دخترها گرفتبسته

خودش . ايراني است. اين دختر يكي از آشناهاي من است": روبرو ببيند، و در گوش من گفت
   ".زندرا به فرنگي بودن مي

  شناسمش؟كنيد كه آن يكي هم ايراني است و من ميحاال قبول مي -
  از كجا؟ -
  ...ايمكنم كه با همديگر همشاگردي بودهگمان مي -
  ايد؟جنابعالي در مدرسة ابتدايي همشاگردي دختر داشته -

. دهند حاال صداش را بلند كرده بود و من ملتفت شدم كه دخترها به صحبت ما گوش مي
  :مهابا گفتم به اين جهت بي

حتا در بچگي عاشق اين دختر ": ترو آرام. رفتم دخترانه بودمدرسة الوند كه من مي! بله -
  ".بودم
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  آيي؟چقدر چسي مي. نصيب نشود -
  .گويمواهللا راست مي -

پرسيدم كه آيا ايراني  "آشنا"و براي اينكه از تنگ و تا نيفتم به زبان فرانسه از دختر خانم 
ما اهل چكسلواكي هستيم و دوستم تـازه  . نه": است؟ به جاي او، دختر كنار هدايت جواب داد

  ".به پاريس آمده فرانسه بلد نيست
شناسد؟ هرگز در تهران بوده؟ و سـوالم  كردم و پرسيدم كه آيا شهر تهران را  مي سماجت

  .را به فارسي تكرار كردم و دخترها زدند زير خنده
يكي همشاگردي بچگي من بود، و ديگري دختـر يكـي از آشـنايان    . حدس ما درست بود

  .صادق هدايت
رج هردو ميز را پرداخت، و تا آنوقت آرام گرفتيم، با آنها مشغول صحبت شديم و هدايت خ

  .شان كرديمدر كافه مشايعت
  » "...حيف كه آشنا در آمدند، وگرنه": وقتي دور شدند هدايت گفت

مصطفا فرزانه لطف كرده بود و كتاب آشنايي با صاق هدايت را براي مـن امضـا كـرده و    
آن را به فرزانه تقـديم   دانند كه مناند ميكساني كه كتاب پيكر فرهاد را خوانده. فرستاده بود

ام كه اين كتاب چه تأثيري و آخر كتاب نوشته. ام، كسي كه چراغ هدايت را به دستم دادكرده
هاي روزانة بانو، و همزماني اين دو موضوع، محاصرة عجيبي از طرفي هم تلفن. بر من داشته

  .بود
خيلـي چيزهـا را هـم    « :گفت. امبه بانو هم خبر دادم كه كتاب رسيده و من آن را خوانده

  »ديديم؟از كجا بداند كه من و هدايت همديگر را مي! خبر نداشته بيچاره. ننوشته
  »شما كدام يكيش بوديد؟«
هدايت هم دوست نداشت پري همراهم باشد، دلش . همكالسي فرزانه پري شيرينلو بود«
هايي كه مرا ، اال وقتخواست تنهايي به ديدارش بروم، و وقتش را با من به تنهايي بگذراندمي

حيوانكي گير كرده . يكبار هم با هم رفتيم ديدن فريدون هويدا. بردبه آتليه حسين كاظمي مي
براي همين خيلي جاهـا بـا هـم    . خواست همراهش باشم، هم واهمه داشتهم دلش مي. بود
  ».رفتيمنمي

  ».چرا گير كرده بود؟ از چي واهمه داشت«: پرسيدم
خواسـت مـاجراي مـن و او نقـل هـر مجلسـي بشـود،        لـش نمـي  خب، از يك طـرف د «
ترسـيد، از  خصوص مادرش از اين عشـق بـويي ببرنـد، ازشـان مـي     اش بهخواست خانواده نمي

ترسيد براش حرف دربياورند، امـا خوشـحالي و   مي. مان هم كم نبودطرفي ديگر اختالف سني
  .خرسنديش بيشتر بود

عطرهاي . اي تنم بودرفتم لباس تازهبه ديدنش مي من هم اهل چيتان فيتان بودم، هربار
. كردندمان ميشديم، همه نگاهاي ميرفتيم يا وارد كافهوقتي با هم راه مي. زدمگرانقيمت مي

آيـد كـه زن   كـدام مـرد بـدش مـي    . كرد و احساس خوبي داشتو او از نگاه ديگران كيف مي
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خواهـد زنـي بـا آن سـر و وضـع      نميلباسي همراهش باشد؟ كدام مرد دلش خوشگل و خوش
  »دست به بازوش انداخته باشد؟

زنـي  . به خصوص آخرين عكسي كه با پست برام فرستاده بود. هاش نگاه كردمبه عكس
هايي كه پر از هوش و شادماني است، شـاخة  تركه و بلندباال، با موهاي خرمايي تابدار، و چشم
ه به آنسو، و دست ديگرش در هـوا گشـوده   درخت را با يك دستش گرفته، خودش را رها كرد

هايي كـه اگـر آدم يـك روز آن را    از آن عكس. است، با لبخندي معصومانه و نگاهي عاشقانه
بـدر  گفته بود كه اين عكـس را روز سـيزده  . شود، چه رسد به خود آن زننبيند دلش تنگ مي

  . شان ندهماند، و تأكيد كرده بود كه آن را به كسي نتوي يك باغ ازش گرفته
  »!خدا قسمت كند«: گفتم

  »!پررو نشو پسر«
  ».گفتيدخب داشتيد مي«
. هميشـه هيجـان داشـتم   . در ديدار با هدايت هيچوقت من يك لباس را دوبار نپوشـيدم «

او هم البته گل از گلش مي. خواستم پرواز كنماز تو خودم مي. كشيدمكنارش كه بودم قد مي
تا دم دماي صبح با هم شراب خـورده بـوديم تـا بعـدازظهر      يكبار كه. شكفت و خوشحال بود

هدايت گفت برويم يـك  . هردومان حسابي گرسنه بوديم. خوابيديم، هوا آفتابي و دلچسب بود
آن روز حالش عجيـب خـوش   . دوش گرفتيم آماده شديم و راه افتاديم. غذاي اساسي بخوريم

  خوري؟ ت ميگف. شديم ايستاداز جلو يك بستني فروشي رد مي. بود
  .خواهم غذا بخورممي. گيردگفتم جلو اشتهام را مي

ها ملـچ و ملـوچ   هدايت براي خودش يك بستني گرفت و قاشق قاشق توي راه مثل بچه
بعد همينجور كه دستم را به بازوش انداخته بودم خوش و خنـدان وارد رسـتوران   . كرد و خورد

تا وارد شديم يك جمـع  . اندوي آنجا درست كردهاين شاندلية تهران را هم از ر. شاندليه شديم
اي گفـت،  بـه يكي سوت زد، يكي بـه . بازيايراني با ديدن ما شروع كردند به ادا اطوار و دلقك
زد خير مقـدم   يكي هم از آن ته هي داد مي. يكي از جاش بلند شد و خواست با ما دست بدهد

. ي پرتي در انتهاي رستوران نشسـتيم هدايت رفت توي لك، و جا. نزاكتي بود بي! صادق خان
بهش گفتم تو بايـد مراقـب   . كشيداش سيگار ميهمه. توانست غذا بخورد آن روز هدايت نمي

هات كه مـال خـودت نيسـت،    نفس. شود كه اينجوري سيگار به سيگارات باشي، نميسالمتي
  .هاي تو را الزم دارممن نفس. مال من است

اند اروپـا  اي داري به خيال خودشان آمدهشان نه مراودهناسيشچهارتا آدم كه نه مي: گفت
گوينـد فالنـي   رونـد مـي  بعد هـم مـي  ! كه چي؟ كه اينجا را هم به لجن بكشند؟ نصيب نشود

  . عصاقورت داده است
اش صـدقه من دستم را گذاشـتم روي دسـتش، كمـي قربـان    . كمي حرف زد و غرغر كرد

  . يد يك رستوران خوب پيدا كنيمآييم اينجا، بارفتم، گفتم ديگر نمي
بـري  گفـتم كـي مـرا مـي    . و او گفت يكي پيدا كرده كه غذاهاي گياهي مفصلي هم دارد

  آنجا؟
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  .كي كار شيطان است: گفت
سر شب رفتيم كافة ادئون كه ته يك . هاش آب شد، و آرام آرام برگشت به حال اولشيخ

هدايت خوشـحال  . ت مست بودمكوچة خلوت بود، يك بطر شراب خورديم و آن شب من مس
  » ...خانه برگشتيموقتي به . ام به اوبود كه من پاتيلم و خودم را يله كرده

كرده وقتي دختر تـوي ايـن عكـس دسـتش را بـه      كيفي مي آن آدم خجالتي چه«: گفتم
  »نه؟. اندشدهانداخته و با هم وارد جايي ميبازوش مي

كنـار يـك آدم درجـة اول راه رفـتن     ! كردممن هم كيف مي«: بانو با تعصبي خاص گفت
  ».خواستم پر دربياورمدادم و ميام را جلو ميكشيدم، سينهكيف نداشت؟ قد مي
روزهـا  . همه چيـزش داسـتاني بـود   . بينم چه روزگار عجيبي بودكنم ميحاال كه فكر مي

نفـس   نشسـتم يـك   ها كـه پشـت ميـزم مـي    گرداند، و شبهاش ميتلفني بانو مرا در خاطره
آيـا بـاور نداشـت كـه مـن حـاال در برابـرش، در دسترسـش، در         ... «: نوشـتم نوشتم و مي مي

اش را از دست داده بود؟ ام كه چنين هاج و واج شده بود؟ آيا همة ارادهتختخوابش دراز كشيده
دانيـد؟ مـن   مـي . امنـه، راه گـم كـرده   . امدر ذهنش گفتم كه از ناخوشي بـه شـما پنـاه آورده   

  .روم، امشبم مال شماسويي ميافتم و به يكها در خواب راه ميدم، شبخوابگر
گفـتم نـه عزيـزم، مـن از آسـمان      . هاش را به هم فشـرد هاش را درهم كرد و دنداناخم

خواستيد؟ باور كنيد خـواب نيسـت، رويـا نيسـت،     ام، مگر همين را نميام، براي شما آمده آمده
ام دليل بر همين مدعاست كه من در خواب به سراغ شـما  تان روي پيشانيببينيد ساية طاقچه

 ».امنيامده
 »آوري؟اين چيزها و اين تخيل را از كجا مي! پسر«: بانو گفت

 ».كنماش ميمن داستاني. كنيدهايي است كه شما تعريف ميخب اينها خاطره«: گفتم
 ».نثر اين كارت با بقيه كارهات توفير دارد«
 ».نكه شما با بقيه فرق داريدبراي اي. معلوم است«

شـازده دارد  «: كـرد شد و زود حرف را عـوض مـي  كردم ساكت ميوقتي ازش تعريف مي
 ».تا نيامده كمي از رمان برام بخوان. آيد اينجاامشب مي

در ذهنش به خودم گفتم اين يعني زندگي ابدي، آرام بخوابيد من نگاه«: و من ادامه دادم
 ... اش فرو رفتمتنم را به رختخوابش دوختم و در قعر بوي مردانه .و من خوابيدم. تان كنم

بـه زنـدگي،   . توي دلم گفتم عزيز دلم، با نگاهت مرا بدوز، به هرجا كه دلت خواست بدوز
شـوم كـه   شوم، دود مـي در برابر نگاهت من ابر مي. به مرگ، به عشق، به هرچه دوست داري

ت را روي تنم فـوت كـن، ببـين چـه جـوري ناپديـد       ام بدهي، نفس گرمبتواني مثل باد بازي
 ».شوم مي

 »آيد اين رمان؟كي در مي. كندآدم حظ مي. به به«
 ».كي كار شيطان است«

اي هدايت؟ يادم هست يك روز تـوي مونمـار بهـش    تو هم واسه من شده«: زد زير خنده
 . كي كار شيطان است: بري دربند؟ گفتگفتم كي مرا مي
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 .اندازدمار مرا ياد دربند خودمان ميگفتم سرابندي مون
 .گفت آره فقط باقال و آب زرشكش كم است

شان بلوند و بـور بـود، و آن   يكي. زدندجلوتر از ما دو دختر خيلي خوشگل داشتند قدم مي
گفتم ببين اين . كردندشان ميجوري كه همه نگاه. واقعاً خوشگل بودند. يكي سبزه و با نمك
 !اندوشگلدوتا بالگرفته چه خ
آن يكـي هـم   . نمـك اسـت  اين يكي كه ولش كن، شيت و بي. اندمعمولي. گفت نه زياد

 .بدقواره
 ».بعد يك نگاهي به سرتاپاي من كرد كه دلم ريخت

 »!پس از اين كارها هم بلد بود«: گفتم
 »!نه پس خودت بلدي«

رسـش و پاسـخ   بـانو از پ . ام را مطرح كنمچيني بودم كه پرسش اصليمدام مشغول زمينه
شد مثل جريان رودخانه در مسير مـي حرفي اگر مطرح مي. آمد، اهل ديالوگ بودخوشش نمي

ها چي بود كه بـراش  پس اين حرف و حديث«: و اين تنها فرصتي بود كه بتوانم بپرسم. افتاد
 »راه انداخته بودند؟

 »كدام حرف و حديث؟«
 »...گرا بوده، ياكه مرد نبوده، همجنس«
. امـا اهـل رابطـة سرسـري نبـود     . مرد بود، خيلي هم مـرد بـود  . مزخرف است اشهمه«

 ».خداحافظ. شازده آمد... عشقبازي هدايت آدابي داشت
بانو بسيار چيزها براي من تعريف كرد كه ممكن است در فرصتي ديگر بنويسـم، در ايـن   

. رف بـزنم خواهم بر قاعدة بازي بمانم و در محدوة عشق و خودكشـي هـدايت حـ   داستان مي
داشت كه مبادا چشم از من برنمي«: نوشتموقت در پيكر فرهاد ميرابطة عاشقانه را البته همان

آيا شكل مرگ بـود؟ شـكل زنـدگي بـود؟ يـا      . بگريزم يا يكباره مثل مه از برابرش محو شوم
و هاي كوچك، هاي سياه و درشت، ابروان آرام، بيني تيركشيده و لبتركيبي از هردو؟ با چشم

آن صورت مثلثي كه قرار بود چيز مهمي مثل يك قطرة آب از چانة باريكش بچكد و موقعيت 
يـك  . نه مرگ بود و نه زنـدگي . اي بود كه شبيه انسان استبشري را اعالم كند، شكل پرنده

مثل جيوه، مثل مه يا بخاري كه از دهـن آدم در هـواي   . مرد اثيري بود كه هم بود و هم نبود
 .آوري هست جا ميكند، اما نيست، و باز كه دم و بازدمت را بهجود ميسرد اظهار و

 »...تواني تكليفت را باهاش روشن كنيباري، انسان فراري بود كه هيچوقت نمي
بـراي  . هاي بانو دريافتم كه هـدايت در انتخـاب هـر چيـزي سـختگير بـوده      من از حرف

 .نتخابش را به سخره بگيردداده كسي او اجازه نمي. انتخابش احترام قائل بوده
حتـا اگـر روي كاغـذ    . كردمهاش را جمع مياوائل كه به زندگيش وارد شدم، دستنوشته«

گفت اينهـا  . يكبار اين كاغذها را توي كيفم ديد. انداختمنوشت دور نميسيگار برام آدرسي مي
ـ ! كنـد خانم آيات مقدس جمع مي! گفت زكي سه. چيه؟ گفتم دستخط حضرت عالي . ز دوربري

 .رومگويي خودم را جمع كن كه دارم از دست مياگر راست مي
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بعد توي بغلش ولو شدم، شروع كردم به ور . رومقربونت هم مي. گفتم تو كه مال خودمي
 ».آوردبازي درميخواند و براي هر كدام يك مسخرهاو هم كاغذها را مي. رفتن باهاش

تشار مجله پرمشغله بود، البته هـر جـوري بـود    روزهاي من با كار و خواندن و نوشتن و ان
كردم كـه بـا بـازجويم چـه     ماندم و براش تعريف ميغروب در دفتر مجله منتظر تلفن بانو مي

تـو كـه   «: گفـت گذشت، چي گفتم چي شنيدم، و او جوري كه در شنودشان پيغام بگذارد مـي 
اي، بايد بهـت افتخـار   اليدهاي، توي زمان خودشان هم برآمده و بنويسنده. سياسي كار نيستي

 ».كنندهم بكنند، ولي عجيب است كه اينهمه اذيتت مي
و مـن بـاز   . هـاش كـرد بـه روايـت خـاطره    گشتيم و بانو شـروع مـي  بعد به پاريس بر مي

مجبـور شـدم    «: گذشتو شبم به نوشتن پيكر فرهاد مي. گشتم به روزگار نقش و نگاران برمي
خواسـت در  پهلوي من خوابيده بود و مـي . لرزان او تسليم كنم هايبرگردم و خودم را به نفس

در خودش مچالـه  . شايد دست و پاش را گم كرده بود. رفتارش ناشيانه بود. وجود من پناه يابد
نمي. كردگرفت و باز آن را رها ميهاش ميهام را در دستكرد، دستشد، موهام را بو ميمي

 ...دانست چه كند
هـا بـه   نابودي خودش را داشته باشد، مثل فدايياني كه خود را از قلـه مثل كسي كه قصد 

كشد و خميده خميده به آغـوش  كنند، مثل چريكي كه ضامن نارنجك را ميقعر دره پرت مي
ميـرد، تمـامي   زند و خودش هم ميبرد، و مثل زنبور عسل كه نيشش را مياش پناه ميقرباني

 ».آري مرد. و مردخون رگانش را در يك نقطه فواره زد 
در يكي از ديدارهاي هفتگي در آتليـه  . شودفكر كنم همان روزها سروكلة انجوي پيدا مي

آدمـي  . پرانـي زبـاني و خودنمـايي و تكـه   كند به شيرينحسين كاظمي با ديدن بانو شروع مي
گـويي  حاضرجواب و خوش صحبت كه بخاطر تجربة كار راديويي تسلط عجيبي هم در بداهه

 .گشايد كه بانو را زير پر خود بگيرد، مثل طاووس نر پرهاش را ميداشته
بعـد  . بر شديمانجوي آن روز آنقدر چيزهاي قشنگ و بامزه تعريف كرد كه از خنده روده«

دانـي؟  مـي . چـاي هـم درسـت كـرد    . هم منقل را روبراه كرد و يك كباب حسابي راه انداخت
بـرعكس، انجـوي در   . دست و پا بـود  بي. ت كندنيمرو هم بلد نبود درس هدايت حيوانكي يك

بعد از كباب هـم بسـاط تريـاك را راه    . كرديك چشم به هم زدن بساط هر چيزي را علم مي
فكـر كـنم   . پاييـد تمام مدت هم زيرچشمي مرا مـي . انداخت و حسابي همه را خوشبخت كرد

هم يك گوشة تنها مرا  آخر. زدبراي اينكه دل مرا به دست بياورد خودش را به آب و آتش مي
 . شود شما را تنها ببينم؟ نمرة تلفنش را هم به ترفندي داد دستممي: گيرآورد و گفت

فقط اعتقاد داشت كه هدايت دپرسـيون  . خب، انجوي براي هدايت احترام زيادي قايل بود
هيچوقت نديدم بهش تكـه . هدايت هم دوستش داشت. ننه است، و هنوز مرد نشدهدارد، بچه

اما بعضي چيزهاي زنانه هست كه تو هرگز نمي. احترامش را داشت. ي بيندازد يا خرابش كندا
بينم اگـر پـري شـيرينلو نبـود مـن اصـالً       كنم ميحاالها كه فكر مي. فهمي چون زن نيستي

گلوش هـم  . پري با من توي رقابت بود. كردم كه انجوي را قد و قوارة خودم ببرمتالشي نمي
كرد، صداش را مخمل ميخوشگل بود، ولي هفتاد قلم آرايش مي. كرده بود پيش انجوي گير
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من بخاطر اينكه انجـوي بـه چنـگ    . كرد كه جلو انجوي گل كندهاش را خمار ميكرد، چشم
دانسـتم كـه مـال     مـي . از هدايت هم خيالم جمع بود. پري نيفتد بهش روي خوش نشان دادم

نه تنها پـري، هـيچ زنـي را نمـي    . آيدخوشش نمي دانستم كه از پري اصالًو مي. خودم است
 .پسنديد

آمد  اوايل همينجوري از سر تفنن خوشم مي. حال انجوي براي من اصالً جدي نبودبا اين
باهاش دمخور باشم و نشست و برخاست كنم، تا اينكه يكبار هدايت ما را با هم توي خيابـان  

جمع شد، كوچولو شـد، و زمـاني طـول     االهي بميرم؛ خشكش زد، يخ كرد، توي خودش. ديد
خواست نشـان بدهـد كـه اصـالً جـا      مي. بدجوري جاخورد. كشيد تا به خودش تسلط پيدا كند

جلو آمد، با هر دو ما دست داد، و انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده، كمـي از ايـن در آن   . نخورده
اش را نخـور،  ت غصـه به انجوي گفتم ديدي چه خاكي به سرم شد؟ گفـ . در حرف زد و رفت

 .كنمدرستش مي
كرد، بعد سـرش  فقط نگاهم مي. ديدار بعدي من با هدايت به سردي يك زمستان گذشت

سـعي مـي  . خواست خودش را ببازد يا كم بياوردغرور عجيبي داشت و نمي. انداخترا زير مي
ده بـود،  جرئتش را هم بـراي بـروز احساسـاتش از دسـت دا    . كرد مثل هميشه باشد، ولي نبود

 ».دانستتكليف خودش را با من نمي
 »گرفتيد؟چرا؟ مگر براش قيافه مي«
اش ترسيد زخمـي به گمانم يك جورهايي دور خودم سيم خاردار كشيده بودم كه مي. نه«
كردم و حاال ديگر گشت كه هميشه خرجش ميهايي ميها و جملهشايد هم دنبال كلمه. كنم

ام، نيرويي در انجـوي هسـت   كردم به سرعت ازش دور افتادهياحساس م. آمداز دهنم در نمي
هاي ناب عاشقانه را براي هـدايت بـه   توانم آن كلمهكشد، نميكه مرا به شدت به خودش مي

اين سفر كه بروم تهران و ! من دوستت دارم صادق: تنها دستش را گرفتم و گفتم. زبان بياورم
 .دازيمانمان را راه ميبرگردم زندگي دو نفره

 » .در سكوت  نگاهي به من كرد و باز سرش را زير انداخت
انگـار آدمـي را از   . تا كنون كسي را اينجور يخ نديده بـودم «: و من در پيكر فرهاد نوشتم

 »توانستم بكنم؟چه مي. رحماند، ويرانگر و سرد و بيتگرگ ساخته
به دنبال اميالش بتازد به  اين چيزها را بهش نگفتم كه وقتي زن در قدرت باشد و بخواهد

كنـد   كند، حتا به معشوق، و وقتي به موضع نياز و ضعف بيفتد چنان گريه مـي كسي رحم نمي
  اندكه دل سنگ آب شود، زنها اينطوري

  »بعد ديگر او را نديديد؟«: پرسيدم
آخرين بار كه به اتاقش رفتم باز هم به همان سردي زمستان روبـروي  . ديدمشچرا، مي«
هاي عادي زدم، خبرهايي كه شنيده بـودم،  حرف. من حرف زدم، و او نگاهم كرد. ستيمهم نش
  . هاهاي تازه، و همين حرفاي كه ديده بودم، سردر تئاترها، فيلمهاي تازهكتاب

  .ايچقدر عوض شده: گفت
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من هميشه دوستت دارم و . امببين صادق، چيزي عوض نشده، من هم عوض نشده: گفتم
  .خواهم داشت

  .خواست تو، فقط تو توي زندگي من راه برويدلم مي: گفت
گشت، و و رفتار من دلش را خوش كرده بود كه آن روزها دنبالش مي به يك سري كلمه

خوردم  من هم دلم را گذاشته بودم وسط، تلوتلو مي. يافتتر ميگشت كمتر ميهرچه هم بيش
. كردم حاال به زبان بياورمزماني نثارش مي اي را كههاي عاشقانهو آخرش هم نتوانستم حرف
خواهد تو مرد من باشي، ولي اگر حتـا اينجـوري   من هم دلم مي: و باز آن جمله را تكرار كردم

  .هم نشد، يادت باشد كه برات خيلي احترام قائلم، صادق
احسـاس  . ديـدم اش را مـي قـراري تابي و بيوقتي اين را گفتم از جاش بلند شد، و من بي

رفت دم پنجره، برگشت، نشست، پاشد، و جـوري نگـاهم   . ردم ديگر دوست ندارد آنجا باشمك
  .امكرد كه معلوم بود تا ته ماجرا را خوانده، و فهميده كه كلك اين عشق را يكطرفه كنده

مـن كـه   . بـردم كار مـي بايست براي هدايت به اين كليشة دستمالي شده و تكراري را نمي
كلمة عاشقانه ساخته و پرداخته بودم چرا بايستي اين كليشة مزخـرف را   براي اغواي او آنهمه

  »آوردم؟ به زبان مي
اي اسـت كـه   ترين جملهآدم وقتي ديگر كسي را دوست ندارد، اين مؤدبانه«: به بانو گفتم

مگر قرار بر بي احترامي بوده . چون دليلي براي گفتن اين جمله وجود نداشته. كندخرجش مي
آمده با ايـن  تان نميالف آن را ادعا كند؟ شايد چون ديگر احساس عاشقانه به زبانكه حاال خ

من البتـه معتقـدم ايـن جملـة     . ايد فقط چيزي ابراز كنيد كه ساكت نمانده باشيدجمله خواسته
  ».ايدآميزترين حرفي بوده كه در آن رابطة عاشقانه زدهمحترمانه، توهين

  »كني؟تو اينجور فكر مي«
اي خرجش كرديد كه هـيچ  نوشتيد، جملهها كه براش ميجاي آن يادداشتچون به .آره«

  ».دليلي براي بيانش وجود نداشته
  »كني هدايت هم اين را فهميده؟تو فكر مي«
  »...آن آدم باهوش زبل تا ته داستان را هم خوانده. معلوم است كه فهميده«
  ».شدمكاش الل مي. االهي بميرم براش«
  ».ل ديگر همه چيز گذشته و تمام شدهبه هر حا«
  »ام؟اگر تمام شده بود پس من تو را واسة چي زابراه كرده. هيچ چيزي تمام نشده. نه«
  ».ايد كه سبك بشويدخب، باالخره يك نفر را پيدا كرده«
دارم ايـن چيزهـا را پـيش نويسـندة محبـوبم بـه امانـت        . براي سبك شدن نيسـت . نه«
  ».گذارم مي

  »...نويسندة محبوتان نبود؟ مگر مگر هدايت«
تو نويسندة محبوب مني، ولي هدايت مرد من بـود، آقـاي مـن بـود،     «: حرفم را قطع كرد

  »...همه چيز من بود
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ام گذاشـته و دارد  من پاي تلفن ماندم تا احساس كند كه سرش را برشـانه . و زد زير گريه
: بعد كه سبك شد گفت. كردمزشش مياي نواگذاشتم گريه كند، و گاهي با كلمه. شودآرام مي

شايد اگر براي به دسـت آوردنـش   . فقط در يك دورة كوتاه احساسم به هدايت سرد شده بود«
راحت آمد توي بغلم و . جنگيدمبا خودش يا با ديگران جنگيده بودم براي نگه داشتنش هم مي

يگر اين فرصـت را بـه   و هدايت د. زماني به خودم آمدم كه دير شده بود. راحت از دستم رفت
  . من نداد

دو سه بار آخر كه همديگر را ديديم رفتارش كامالً رسمي و سرد و غريبه بود، البته خيلي 
لوليـد   اين پسربچة شيطان كه مثل يك گربة بازيگوش توي دست و بـالم مـي  . محترمانه بود

  ».فرصت نداد و ديگر به من. كرد يكباره تبديل شد به آن مرد عبوس كه مرا شما خطاب مي
  »تالشي هم كرديد؟«
ها آب شود، گفت با كسـي  پيش از سفرم به تهران خواستم بروم به ديدنش بلكه يخ. آره«

. راهم نداد. بعد از سفر هم باز ازش خواستم به اتاقش بروم. اصرار كردم قبول نكرد. وعده دارد
اي نوشـيد، سـيگاري   قهوه. با من در يك كافه قرار گذاشت آن هم خيلي كوتاه. گفت آنجا نه

  .مرحمت زياد: كشيد، بعد كالهش را سرش گذاشت
تـر  تر و ارزانها هم فهميدم كه اتاقش را عوض كرده و رفته يك اتاق كوچكهمان وقت

مثل يك مجسمة مرمر بود كـه دسـتم   . دو سه بار آخري كه ديدمش كامالً غريبه بود. گرفته
  »...رسيدبهش نمي

  »پشيمان نيستيد؟«
حتـا  . كـنم زياد بهش فكر نمـي . حاال ديگر گذشته. خب، آن موقع اينجوري بودم«: تگف

. اش را داشتآخر آمادگي و زمينه. امساز خودكشي هدايت من بودهكنم كه سببفكر هم نمي
هـاش دربـارة آينـده بـه     رفيق جان جانيش، شهيد نورايي اعصابش را خراب كرده بود، تصميم

  »...رمن آخ. كلي عوض شده بود
  »انجوي چي؟ چرا با او ادامه نداديد؟«
هـا  آن موقـع . قيد و بندي نداشت. انجوي برعكس هدايت آدم عياش و خوشگذراني بود«

و من هم قيد . رها بودم. آيد، پيشش سرخوش و آزاد بودمكردم خيلي ازش خوشم ميفكر مي
  ».و بندي نداشتم

شـود كـه ديگـر    و كوچـك مـي  خاطر عشق دنيايش چنـان تاريـك   يكي به. عجيب است
گذراند كه بعدها يـادش  هاي خوش را جوري ميتواند تاب بياورد، يكي ديگر همان لحظه نمي

خواننـد   دانم آيا كساني كه اين نوشته را مينمي. اندهاش چه ارزش و قيمتي داشتهنماند لحظه
بدانند؟ رازي كه براي داسـتان مـن هـم ارزش     چقدر برايشان جالب است كه راز بعدي را هم

  .خيزد اي عاشقانه به هوا ميحياتي دارد؛ يك جملة كليدي كه مثل روح از جسد رابطه
: يكبار به مـن گفـت  . كرد اسماعيل جمشيدي با هيجان گفتگوهاي من و بانو را دنبال مي

راز را هم فقط براي  اين. باسي، اين بانو در زندگي و مرگ صادق هدايت نقش كليدي داشته«
  »مبادا از چنگت برود؟. تو باز كرده
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كرد  خوشحال بود و مدام تشويقم مي. كردممن بعضي چيزها را براي جمشيدي تعريف مي
: و هم او بود كه دومين كوزة عسل را بـه دسـتم داد  . كه مصاحبت با بانو را بسيار جدي بگيرم

از انجوي پرسيدم ايـن دختـري    "هدايتخودكشي صادق "بار در بحبوحة نوشتن كتاب يك«
خـواهم  بعـد كـه فهميـد نمـي    . كه هدايت عاشقش شده بود هما نبود؟ انجوي اول طفره رفت

  »!ولي مالي هم نبود. آره، خودش بود: تفاوتي گفت سري تكان داد و با لحن بيخرابش كنم 
ايت علف نبوده، اما اينجور كه پيداست، هما براي هد. علف بايد به دهن بزي شيرين بيايد

تجربه و دريافت من هم جز . روينديكي از گياهان كميابي بوده كه به ندرت در خاك ايران مي
ام و تا اينجايي كه هستم تازه به نيمة راه رسيدهانگار من هم اين مسير را رفته. گويداين نمي

  . ام، بخشي از داستان من نيز هنوز ناتمام است
اميانه پايبندم كه بانويي چنين زيبا براي هر نسلي يكي بيشتر من همچنان به آن تمثيل ع

  .كنمعشق را هم در همين جمله معنا مي. شودزاده نمي
اما براي . صاحب اختياري. تواني معنا كنيتو عشق را هرجور دلت بخواهد مي«: بانو گفت

. هـام خـاطره من عشق آن مجسمة يخي بود كه آب شد و مثل جويبار راه افتاد توي زندگي و 
عشق براي من چهرة عبوس آن مرد عصاقورت داده بود كه كنار من پسربچة شـيطاني شـده   

هـاي  گذاشـت، و كشـف  بود كه شاد و سرخوش، ادا و اطوار دوران بلوغش را به نمـايش مـي  
  .هامريخت كف دستكرد مياش را مثل سنگريزه جمع مي تازه

الحسـاب دكـانم را   علـي : گفـت . ط كشيده بودمدتي كه با هم بوديم تقريباً دور همه را خ
ام تا حساب كار دست آقايان بيايد كه دست از سرم وردارند و هروقت هوس كردند تخته كرده
كنم كـه پيـدام   هفت سوراخ خودم را قايم مي. اندكورخوانده! المجالسمانگاري زينت. راه نيفتند

. ي نشان بدهم و آنها دمي تكان بدهنـد فرستند كه من خودحاال هي پيغام و پسغام مي. نكنند
  .اما هدايت مرد

  !زبانت را گاز بگير. خدا نكند: گفتم
  گذاري زبان تو را گاز بگيرم؟مي: گفت

  .كمي شوخي كرديم، بوسم كرد و رفت پشت ميزش و باز به نوشتن ادامه داد. آمد طرفم
  اگر آمدند دنبالت چي؟: گفتم
  .بگو تخمش را ملخ خورده. بگو هدايت ديگر وجود ندارد: گفت

اش پـر  توي كله. خوشحال بود. نوشتيك دفترچة جلد مشكي داشت كه مدام در آن مي
كشـيد، در پـاريس يـا در    مدتي نقشة راه انداختن يك كتابفروشـي را مـي  . از فكر و نقشه بود

غول بـه  گيرد و جـايي مشـ  آرا كمك مي گفت از رزممي. بعد به فكر يك كار اداري افتاد. برلين
  .شودكار مي

. مانم صادق، اين شهر ديگر براي من چيزي نداردمن توي پاريس نمي: يكبار بهش گفتم
  .خواهم بروم ژنو، آنجا عموجانم شايد دستم را به كاري بند كندمي

  .جمالزاده هم آنجاست. رويم ژنوكنيم ميمان را جمع ميبساط. اي نيستچاره: گفت
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فكـر  .  عادت نـداري . كني راه بيفتي ژنو؟ آنجا از تنهايي دق ميخواهي تو كجا مي: گفتم
  . مانيشود، تنها ميآنجا ديگر رفقات نيستند، دورت خالي مي. نكنم ژنو براي تو مناسب باشد

بـرويم ببينـيم   . بد نيست، هم فال است هم تماشا. من هم بايد به فكر كاري باشم: گفت
  .اند چي توي ژنو براي ما لقمه گرفته

شد، هر به چندي يك هديه هم براي من ميدست و دلباز بود، پول توي جيبش بند نمي
اش بـرام  از آنهمه هديه فقط يـك سـاعت شـني برنـزي    . خيلي چيزها برام خريده بود. گرفت
  »...بعد هم. مانده

  »بعد هم چي؟«: گفتم. بانو ساكت شد
  ».بعد هم نفهميدم چطور آن عشق مثل زمستان يخ گرفت«

  ».گيردعشق معموالً آتش مي«: گفتم
  ».آره، مال من ولي يخ گرفت«

ديگـر وقـتم مـال    . شـد هاي من ميارتباط تلفني ما آن اواخر معموالً دستخوش گرفتاري
پـالك اطـراف   هاي بـي كشيد هتل هيلتون، آن يكي مرا به خانهخودم نبود؛ اين بازجو مرا مي

گذاشت دو سه بار هر روز ها را كه جلوم ميلفنام ليست تمنشي. خواندوزارت اطالعات فرا مي
طور از آن پس ديگر گاه و بيگاه به. آمد، اما من نه تلفني از او داشتم نه آدرسينام بانو هم مي

چرخد كه چـرا  اما اين پرسش هنوز هم در سرم مي. توانستم به تلفنش جواب بدهماتفاقي مي
اش را آورد، اما حااليش كرد، عكس روزگار جوانيمو تعريف همة رازهاي زندگيش را برام موبه

  چرا؟. كردرا از من پنهان مي
خاطر درد شديد قلب دراز به دراز كـف اتـاق افتـاده بـودم و همكـاران مجلـه در       يكبار به

به دكترم خبر داده بودند . شان مانده بودمتشويش كه چكارم كنند؛ در آستانة سكته روي دست
سوت گفته بود به محضي كه ببريدش بيمارستان، سه. داً قدغن كرده بودو او بيمارستان را اكي

در همان گير و دار بانو هم زنـگ  . همانجا نگهش داريد تا خودم را برسانم. كنندكلكش را مي
شايد نيمسـاعت نكشـيد كـه    . زده بود، و منشي مجله بهش گفته بود كه چه باليي سرم آمده

مشغول معاينه بودند كه دكتر . با آمبوالنس به خانه رساندنديك پزشك و دو پرستار آمدند مرا 
  .جان خودم هم رسيد

. چند روز بعد كه بهتر شدم و برگشتم سر كار، بانو يك دسـته گـل فرسـتاد دفتـر مجلـه     
اول جوانيت اگر بخواهي بيفتي به سـكته و  ! چرا اينجوري شدي پسر؟«: غروبش هم زنگ زد

خواهي شـاد  ها را ميريزي؟ دل كيبه سر دشمنات مي مفاجات به سن من رسيدي چه خاكي
  »آپ كامل بشوي؟خواهي بفرستمت يك چكرسي؟ ميكني؟ چرا به خودت نمي
هاي درسم را تخته كرده بودنـد، مـدام   كالس. اما فشار سنگين بود. گفتم خوبم و مراقبم

مان كارها از دستم در كردند، مدام زير بازجويي، مدام تحت تعقيب موتورسوارها، فرتهديدم مي
  . رفته بود
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اي دو هفتـه . امبگذار اين زمستان سر شود، عيـد نـوروز بـرات برنامـه چيـده     «: بانو گفت
خواهم ريز به ريز همه چيز را بـرات تعريـف   مي. رويم رامسر، كاغذ و قلم بيار و شروع كن مي
  ».كنم

ميشگي، و باز ما رفتـيم  ها و گفتگوهاي ههاي ما گل انداخت به همان خاطرهو بعد حرف
  :به روزگار نقش و نگاران

داشـت كارهـاش را سـر و سـامان     . هـاش سوخت كه زد زير همة تصميمدلم از اين مي«
انجوي مدتي به تهـران  . نوشت، ولي زد زير همه چيزداد كه جايي مشغول شود، داشت مي مي

و . ست همـراهم باشـي  رفت و برگشت، يك روز كه با هدايت قرار مالقات داشت گفت بهتر ا
رفتم دلـم   اي پوشيدم، آرايش كمرنگي كردم و موقعي كه از در خانه بيرون ميمن لباس ساده

  اين چيه؟ چرا رفتي توي حجاب؟: انجوي گفت. خواست برگردم يك روسري سرم كنم
  .جوريهمين: گفتم

ت داديـم، و  با هم دس. در تراس كافة كوليزه منتظرش نشسته بوديم كه با فرزانه وارد شد
كـرده و سـرش را تـوي دامـنم     او انگار نه انگار كه روزگاري مرا بانوي خـودش خطـاب مـي   

آن روز هدايت بـه شـدت   . زده، سرد و غريبه روبروي من نشستگذاشته و باهام حرف مي مي
يـادم  . خواندافتاده و مريض و مفلوك ميكشيد و شاه را يك موجود عقبداد مي. عصباني بود

  ».چي عصباني بود، ولي هيچوقت او را اينجور نديده بودمنيست از 
حدود اوايـل مـاه مـارس    ... «: فرزانه در كتاب آشنايي با صادق هدايت نوشته است. ف. م
نخستين بار كه او را در پاريس . انجوي شيرازي با خانمي از دوستانش به پاريس آمدند 1951

  ...هدايت قرار مالقات داشت ديدم، در يك كافة خيابان شانزه ليزه بود و با
 -خـانمي كـه روسـري داشـت      -وقتي وارد تراس كافة كوليزه شديم، انجوي و دوستش 

انجوي يك قوطي گز و يك بستة . بعدازظهر بود و هوا استثنائاً آفتابي. پيش از ما رسيده بودند
  .شنايان داشتآميز از دوستان و آكوچك از تهران سوغات آورده بود و چند پيغام و خبر محبت

  خب، اوضاع روبراه است؟ -
هاي شهيد نورايي نشستهاگر فرار نكنم، صبح تا شب پاي چسناله. شوداز اين بهتر نمي -

  ...ام تمام شده، همانطور كه خبر داري پول و پله هم ته كشيدهويزاي فرانسه. ام
به هدايت داده  بستة كوچكي كه(ورقة استعالجيت را توانستم بگيرم كه توي همين پاكت 

شـايد بـه   . است كه بايد بدهي به دكتر بديع در سفارت مهر بزند و به تهران پس بفرستي) بود
  ...اين ترتيب سفارت اقدام بكند و ويزايت تمديد شود

و براي اينكه موضوع صحبت را عوض بكند به هدايت گفت كه بقية سوغات را با خودش 
  .واقع در خيابان ماك ماهون منتظرش خواهد بودنياورده و فردا صبح در هتل سه سيليا 

  :هدايت به من گفت
  .وقت داري با من بيايي؟ من جاي اين هتل را بلد نيستم -
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هدايت يك بستة ظاهراً حاوي كتـاب  . سيليا رفتيم و فرداي آن روز با همديگر به هتل سه
انجـوي  . نشسته بـود  اي روي صندلي اتاقآقاي قدبلند دماغ تيغ كشيده. زير بغلش گرفته بود

  :گفت
  ...آييخواست تو را ببيند، گفتم اينجا ميدكتر رعدي مي -

  :و دكتر رعدي خندان فرياد زد
تا شنيدم كه در پاريس هستي روحم پـرواز كشـيد و   . صادق جان، مشتاق ديدارت بودم -

  .آمدم به زيارتت
  ...هدايت سرش را عقب كشيد. و خواست روي هدايت را ببوسد

ديروز به او توجـه  . رعدي، خانمي را كه ديروز در كافه ديده بودم نيز حضور داشت غير از
بـزك سـاده،   : نكرده بودم، ولي حاال روبرويش نشسـته بـودم، جـواني و زيبـاييش را دريـافتم     
  »...چشمان درشت ايراني، گيسوان سياه، دست و پاي ظريف، و خندان و آزادمنش

كردم هرگـز از ايـران   ام كرده بود تصور نميمحاصره رغم تمام بالهايي كهآن روزها علي
هـا، نـه تعقيـب    نـه بـازجويي  . عادت كـرده بـودم بـا همـان وضـع زنـدگي كـنم       . خارج شوم

كـن  پـاك هاي تهديدآميز كه معموالً زير تيغـة بـرف  نام نشان، و نه آن نامه موتورسوارهاي بي
قصـد   دانستم كـه شـبي بـي   مي گذاشتند، هيچ چيزي تازگي و ترس نداشت، و اگرماشينم مي

گذاشتم كه بتوانم ردي از خـودم بجـا   كنم حتماً بانو را هم در جريان ميقبلي از ايران فرار مي
  . انگيز بسته شودبگذارم، و نگذارم كه باب اين مراوده و دوستي هيجان

ـ  گردم و باز بانو از خـاطره كردم به زودي برمياز بدو ورودم به آلمان فكر مي رايم هـاش ب
آقاي فرزانه همان اوايل لطف كرده بود و به ديدنم آمده بود چند روزي فرصـتي  . خواهد گفت

از جمله انگيزة نوشتن رمـان پيكـر فرهـاد،    . دست داد كه بسيار چيزها را با او در ميان بگذارم
اي كه دكتر بهرام مقدادي دربارة پـروين دختـر ساسـان نوشـته و     گفتگوهاي من با بانو، مقاله

ها پيش اولين بار در اين زمينه طرح موضوع كرده، و خاطرات فرزانه بـا هـدايت، همـه و    سال
  .خواست بنويسمهمه چيزهايي بود كه دلم مي

: ها چرخيديم، و فرزانه بـه مـن گفـت   با هم در حاشية رود راين قدم زديم، كمي در كافه 
  ».فقط حيفم آمد كه چنين رماني را طفيلي بوف كور كرديد«

هنوز هم تـوي  . اي داشتهبراي من انگيزة نوشتن و چراغ راه هميشه اهميت ويژه«: تمگف
  ».خواهد با همين لحن بنويسمهمين حس و حال قرار دارم، و دلم مي

ديدم كه ناگاه در آلمان بيـدار شـدم و هنـوز بـين دنيـاي خـواب و       انگار داشتم خوابي مي
خواست برگردم بـه همـان   دلم مي. ر نكرده بودمفضاي بيداري را هنوز باو. بيداري معلق بودم

هاي هرروزه، محيطي كـه  هاي دور و برم، تلفنفضاي خواب، همانجا كه بودم، دفتر كارم، آدم
هاي ناتمام بـانو، تـا خيـز برمـي    ها و حرفها براي ساختنش زحمت كشيده بودم، خاطرهسال

اولين داستاني كـه در آلمـان نوشـتم،    . كردزد و تهديد ميداشتم كه برگردم بازجويم تلفن مي
  : اش بانوستشود كه راوي، با تصويري آغاز مي"شبانة دوم"
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شبي باراني كـه  . افتي شوي به ياد شبي باراني مي از ايستگاه گاردليون كه سوار مترو مي«
هاي كتـاب را  هاي براق از ماشيني پياده شد، بسته مردي با كاله شاپو، اندام استخواني و چشم
اش برسد و  ها پايين برود، سوار مترو شود، به خانهبه راننده داد و در باران به راه افتاد كه از پله

زني كه در ماشـين كنـار راننـده نشسـته بـود برگشـت و از       . درست دو روز بعد خودكشي كند
شـد و در   ها دور مـي  طرحي سياه از تنهايي آدم در نور ماشين. ي پشت ماشين نگاه كرد شيشه

و سـه زن زيـر يـك چتـر     . زن گفت الهي بميـرم . آمد قوز دارد نظر مي اريكي نمناك شب بهت
  » .كردندگوشه گرفته بودند و به آن شبح لغزان نگاه مي

ها گذشت و ايـن آرزوي مـن   سال. اميد برگشتن به ايران و پيدا كردن بانو به تعويق افتاد
. آوردمن مقـدار را هـم بـر كاغـذ نمـي     آمد شايد همي حاال هم اگر ضروتش پيش نمي. پير شد
  : آخرين تصوير هدايت در ذهن بانو چنين بود. بگذريم
هـدايت  . رفتيم ژنومن و انجوي داشتيم مي. ما با ماشين هدايت را رسانديم به گاردليون«

نزديـك ايسـتگاه   . تمـام راه تـوي ماشـين سـاكت بـود     . نتوانسته بود ويزاي سوييس را بگيرد
حرف تنها بـا حركـت   هاش را داد به انجوي، و بينوشتهشد، يك بسته از دستگاردليون پياده 

من از شيشة عقب نگاه . بعد در آن باران تند به طرف گاردليون راه افتاد. دست خداحافظي كرد
كردم؛ بميرم االهي، قوز كرده بود، مچاله شده بود، و يكراست به سوي ايستگاه قطـار مـي  مي
. خـورد هاش از شدت هق هق تكان مـي كند و شانهلند بلند گريه ميكردم ب احساس مي. رفت

هـا در دهانـة غارماننـد    ديدمش كه البالي آدمطرح سياهي بود، شبحي رنجيده زير باران، مي
  .شدمترو گم مي

 خورديم و روزنامـه دو روز بعد در ژنو من و انجوي داشتيم توي رستوران هتل صبحانه مي
صـادق هـدايت، نويسـندة مشـهور ايرانـي      : ن چشمم به اين خبـر افتـاد  يكباره م. خوانديممي

  . خودكشي كرد
  .ها خبر را زده بودند توي صفحة اولهمة روزنامه

  ».مرد من از دستم رفت. آره
ام، و جام زهر  يا بـه عبـارتي كـوزة عسـل را قاشـق      كنم تقريباً همه چيز را گفتهفكر مي

هاش به مـن واگذاشـته   گري را با تمام كوزهانم؟ بانو كوزهدچه مي. امقاشق به خورد شما داده
هـا  ها پيش دلش را پيش هدايت جا گذاشت، و سالغايت زيبا كه سالبود؛ داستان دختري به

بـراي صـداي   . هاسـت بـراي او دلتـنگم   من سـال . بعد خاطرة اين دلسپاري را به من بخشيد
  .خاطر تسلطش بر ادبياتمهربانش، به

  برلين 1389ارديبهشت  27و   26هاي شب
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ي سـفيدي كـه او را در    هاي روي پـرده  ي داخلي وان يله داده بود و به واحه پسِ سر را به لبه
ي سـيزده كـه    به شـماره . هاشروع كرد به شمردن نخل. چرخانْد چشم مي محاصره گرفته بود، 

ي باسنِ نوزاد از آب بيـرون زده   ل دو نيمهرسيد، نگاهش به سوي زانوهايش جذب شد كه مث
دست راستش را از زير آب . هاي گوشتي كه انگار از خواب آب بيرون افتاده باشند جزيره: بودند

ها به دور زانـو  انگشت. دست آرام بر زانوي راست نشست كف. ها روان ساخت به سوي جزيره
. ي چـپ دراز كشـيد   جزيـره  از دسـت راسـت، روي   پيـروي   چپ بـه  دست  كف. گشت زدند

هـا جفـت    ي ران آرام گرفتنـد، ران  بر نرماي كشاله ،هاي دست راست به پايين سريدند انگشت
هاي دست چـپ هـم از ران پـايين خزيدنـد، انـدكي       انگشت. شدند و دست را در خود فشردند

ت راست گذشتند دس  ها عبور كردند، از سرِ درنگ كردند، به باال و پايين لغزيدند، از ميان كشاله
ي  ها و پاها چنان در تن تنيده بودند كه احساس كرد همـه  دست. و بر نرماي شكم خيمه زدند

  . اي كه در مركز جهان آرميده بود وجودش يگانه شده است؛ دايره
اي بود كه نه تنها هرگـز   دوستي ،يگانه آشنايي، نه ،ها بر پوست بدن آشنايي نوك انگشت

رسـيدند كـه زيسـتن را     اي مـي  ، بلكه هربار به ياري هم به كشف تازهشد كهنه و آزارنده نمي
  هـر سـلول، جهـان شـناخته    . دادند ها به رازيابي پوست ادامه مي و انگشت. كرد تر مي لذتبخش

هاي ديگـري از لـذت در    گوشه هر بار، گم. شد آمد كه بايد از نو شناخته مي اي به نظر مي شده
  . شد جغرافياي تن كشف مي

 تـاريخ، لـذت   هايي انديشـيد كـه پشـت    به انسان. پوست بايد نوشته شود ِ كرد تاريخ فكر
هايي كه بـر پوسـت    آنفكر كرد . كردند بدوي و رازآميز پوست را براي نخستين بار كشف مي

رنـگ بـر    هـر خـط  . تر نمايـان باشـد   زيبايي حضور پوست، برجسته خواهند نند، ميز نقش مي
 ِ فكر كرد اگر قرار باشد تـاريخ . دستيابي به لذت بود اي از امكانِ  تازهاي از درك  پوست، نشانه

اي گوشت  ، انسان تكه پوششي كه بي آن. پوست نوشته شود ِ لذت نوشته شود، ابتدا بايد تاريخ
مصرف بود، پوششي كه نخستين لذت از تمـاس بـا جهـان را در جـان انسـان       و استخوانِ بي

كند، از نرمـا و   آفتاب بهاري، از نسيمي كه هستي را شاداب مي پرتو ِلذت از نخستين   :ريخت
سـينه  هاي دست چپ بـه سـوي    و انگشت. ها از لغرش پوست بر پوست، از انگشت گرماي آب،

هـاي چـپ از الي    انگشـت . چريـده شـدند    هاي پوست را چريدند، لغزيدند، بر آن گشت زدند، برآمدگي
  .مغاك و تيرگي را در جانش ريختند ِ رفتند و لذت كشفها به ژرفاي ميان دو باسن فرو  كشاله
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داشـتند  . فهمنـد  هاي غريبـه مـي   تر از انگشت هاي لذت را به هاي خودي، نهفتگاه انگشت
ي  ها در آب فرو رفتند و نيمتنه ها پس زده شدند، جزيره فهميدند كه واحه تر مي تر و بيش بيش

خواست سـر شـهاب داد بكشـد كـه چـرا      . دشهاب مثل هيوالي كوچكي، جهان بهروز را بلعي
اش با شهاب طـوري شـكل گرفتـه بـود كـه ديگـر        رابطه. مزاحمش شده است؛ ولي نتوانست

وقتي شهاب به جاي ترانه، با كامليا آمده بـود و سرنوشـتش را   . دانست وجودش را مزاحم نمي
دانست كه هـم مـانع    مياو را وجود مزاحمي . كرد بايد از او متنفر باشد تغيير داده بود، فكر مي

توانسـت بـين او و كامليـا     هراسيد كه مي ي او با كامليا بود و هم از حسادتش مي زيست يگانه
  . هاي فرويدي باطل شده بود بيني اما انگار تمام پيش. فاصله بيندازد

ورودشـان   ، روزهاي نخست از همان زمان. اديپ با شهاب بيگانه بود ِ روح ابدي و مزاحم
هاي محبوبشان با هم حرف زدند و بعـد در پـارك    ي فوتبال و فوتباليست باره كه در  ،نبرليبه 

ـ . تواند با او دوست باشد دنبال توپ دويدند، احساس كرد مي ردي و چـرخش تـوپ،   انگار در گ
دانسـت ذات   نمـي . اما نه، تنها اين نبود. كشيد ها را به سوي هم مي اي نهفته بود كه آن جاذبه

هاي شهاب نقش بسته بود،  گيرد، ولي لبخندي كه هميشه بر لب كجا سرچشمه مي مهرباني از
ي كشـيده و   اش چنـان بـا انـدام الغـر و چهـره      سـبكبارانه  ِ بي خيـالي . كرد مياو را مهربان 

ي  همه. توانستند بر آن خط بيندازند ها نمي ها و ناراحتي مطمئنش هماهنگي داشت كه نگراني
 شد، تر مي اش با كامليا بيش هر چه فاصله.  افتادند ار لبخندش از پا ميها پشت ديو ناخوشايندي

ايـن او بـود كـه از سـخت گيـري هـاي خـود        . كرد خود را بيشتر به شهاب نزديكتر حس مي 
  .كرد ي كامليا نسبت به شهاب اعتراض مي پسندانه

مسـائل  چنـان درگيـر   . ناميـد  هاي بي خبري مي دو سال اول زندگي در هامبورگ را سال
پناهندگي، گيجي ناشي از تصادم با محيط تازه و لذت و شور همخـوانگي بـا كامليـا بـود كـه      

تـر آشـنا    هاي كامليـا بـيش   فقط توانسته بود با خواسته ها و نخواسته. گونه گذشته نفهميد چ
  .اي ندارد دانست كه او با ادبيات ميانه حاال مي. شود

. فهمـد  هـا را مـي   ولـي مطمـئن نبـود كـه آن     كـرد،  هاي او تعريـف مـي   اگر چه از نوشته
وقتـي يـك روز   . كـرد كـه دوسـت دارد    هايش را به خاطر او دوست داشت يا وانمود مي نوشته

خواهد به كالس آرايشگري برود، احساس كرد كه چيزي مثل قيچي، بنـد   كامليا گفت كه مي
خواست  اي كه مي د، از خانهز انداز حرف مي اش از كار و پس و بعد كه همه. برد ها را مي بين آن

پارگي نمايـان  ها  هاي يگانگي آن در رشته. تر به كار افتاد رندهدر ايران بخرد، قيچي سرنوشت ب
  »!شه جوري كه نمي اين«: يك روز كامليا گفت جا كه ها زياد شدند، تا آن پارگي. شد

  ـ چه جوري؟
  !كار بشيني اش توي خانه بي شه كه همه ـ نمي

ولي كامليا توضـيح  . همين را هم گفت. نوشت  مي  خوانْد، مي. كار نبود خانه بياما او توي 
  »!بايد پول در آورد. يك كار درست و حسابي است«داد كه منظورش 

ي كوچـك روزنامـه و    مغـازه  يـك  و بعد مجبور شده بـود از ايـن و آن قـرض بگيـرد تـا     
ه و مجله چه ارتبـاطي بـه سـيگار    فهميد كه روزنام هم نمي نو اصل. سيگارفروشي راه بيندازد
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 طور كه در هم آميزي كليـد و كفـش را در ايـن    جا بفروشد، همان ها را يك دارند كه بايد آن
جوري براي  روزنامه و سيگار را يك ي بين ِ كوشيد مشكل رابطه مي. فهميد ها نمي گونه مغازه

رابطه، نوعي  ايندر » .ودش سيگار هم كشيده مي  خواني، البد هنگام روزنامه«: خودش حل كند
ي  اما هرچه به مغزش فشار آورد نتوانست رابطـه . كرد ي پنهان روشنفكرمĤبانه كشف مي جاذبه

  .بين كليدسازي و كفاشي را براي خودش توضيح دهد
كـرد،   فضاي خانه را تيره مـي  "ترانه" يك روز به خاطر. هاي كامليا اما پايان نداشت ها و بهانهگله

شـد، يـا از كافـه رفـتن بهـروز بـا دوسـتانش ايـراد          ش تنـگ مـي  »مامان جون«براي  روز ديگر دلش
  .كشيد كرد و بر سرش داد مي ، گله مي شهاب» شلختگي«نظمي و و يا از بي  گرفت، مي

توانسـت مثـل    ديگر نمـي . دانست كه تلخي كامليا به رفتار او هم بستگي داشت بهروز مي
چيزي در آن وسط فرو ريخته بود . كامليا شريك باشدهاي  ي وجودش در لحظه گذشته با همه

هـا را پـس بزنـد و     كوشـيد فروريختـه   مي. هايشان مهربانانه در هم شوند گذاشت دست و نمي
تـر   فايدگي تالشش بـيش  روز به بيه روز ب. شد اما نمي. پيوندش را با كامليا دوباره محكم كند

پـذير   احسـاس مرمـت   زخـمِ . زدني نيستندها پس  كم كم متوجه شد كه فروريخته. برد پي مي
و بعـد بـه   . شـدند  شدند، بزرگ مـي  ها تكثير مي زخم. كرد اي ايجاد مي زخم تازه  هر زخم،. نبود

هـا متفـاوت    آدم ِ دانست كه وقتي جهـان  حاال مي. پنداشت  عشق فكر كرد كه آن را ابدي مي
كامليـا    او عاشق تنِ. شود دهد يا معنايش عوض مي باشد، عشق معناي خودش را از دست مي

از  بـري، از بوئيـدنش،    ست، و تـو از ديـدارش لـذت مـي     جا مثل زيبايي گل، كه آن. شده بود
اگر روزهاي نخست، تنها ديـدار  . هاي پر از تمنا و ارضاي تن لحظه: برد بوئيدن كامليا لذت مي

چه كه  آن كم بازتابِكم   ساخت، اش را مي ي هستي همه  تن با تن، لب با لب،  چشم با چشم، 
لغزيد و در پيچ و تاب تن بـه تماشـا    بر سطح پوست مي  در درون كامليا زندگي ديگري داشت،

. كـرد  فضـاي خانـه را درخشـان نمـي     چيزي كه ديگر مثل يگانگي تن با تن، . شد گذاشته مي
زد كه آن را  يبويي از آن بيرون م. آورد كه با آن بيگانه بود بازتاب درون، تن را به رنگي درمي

تـر رنـگ    شـد، ديـدار تـن بـا تـن بـيش       درون شديدتر مي هر چه بوي بيگانگي. شناخت نمي
آبـي نبـود كـه در     بـه رنـگ   ديگـر . رنگ باخته بود يا شايد رنگش عوض شده بود. باخت مي

. مثل توپ پالستيكي شهاب كه آن را به درون وان پـرت كـرده بـود   . سفيدي احساس بلغزد 
  .شفافيت آب غلتيدرنگ آبي توپ بر 

تـوپ از درون آب  . اش گرفت و آن را به زير آب فرو برد و رها كرد بهروز توپ را در پنجه
تواند بيايد توي وان تا با هـم تـوپ    پرسيد مي. ي شهاب را به هوا فرستاد به هوا جهيد و خنده

لباسش را   آنكه منتظر پاسخ باشد، شهاب بي. فقط نگاهش كرد. بهروز چيزي نگفت. بازي كنند
ـ  ، رو ي بهروز بر پاهاي دراز شده. كند و وارد آب شد ي  تـوپ را بـا پنجـه   . رويـش نشسـت  ه ب

بهـروز   . كه بـه بـاال بجهـد    توپ به سطح آب آمد، بي آن. كوچكش به زير آب برد و رها كرد
 كوشيد توپ را طوري به زير ببرد و رها كند كه شهاب هم مي. دوباره آن را فرو برد و رها كرد

وقتي يك بار توپ اندكي به هوا جهيد، درخشش . توانست از درون آب به هوا بجهد، ولي نمي
هـاي سـيزده    هاي مورب شهاب نشست كه بهروز احسـاس كـرد چشـم    شادي چنان در چشم
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ي خـود، زمـين را بـه      ها كه با عبورِ دويست و ده روزه همان چشم. اند ي كامليا زنده شده ساله
زيبـايي زنانـه را تجربـه     ،  ت تا بهروز لذت گيجي ناشي از ديدار زيباييچرخشي جادويي واداش

كـه از لبخنـدي    ،اش با چال گونـه  كه هاي برگشته هاي مورب و سياه با مژه مهمان چش. كند
اي ايجاد كرده بود كـه او را زانـو زده در كنـار     شيطاني ِ آمد، چنان هماهنگي كمرنگ پديد مي

بدن كه ديدنش بـراي همگـان مجـاز     پوست ، تنها جاي بي ...ها  لب و. جا نهاده بود خيابان بر
هايش بنوشد، بلكه مجاز بود بمكـد تـا پـرواز را     را با چشم ها توانست آن اما او نه تنها مي. بود

حـاال  . انگيخت هاي كامليا در او حس پرواز برنمي ها بود كه ديگر مكيدن لب ولي سال. بياموزد
 .ها را مكيده باشـد  كه آن آن كرد، بي ب همان حس را در او بيدار ميي شها هاي پيش آمده لب

...  
  
  
 Sujetي سوزان باغستاني توسط   اين رمان به زبان آلماني به ترجمه. "مرگ ديگر ِ كاروال"اي از رمان ِ  پاره* 

Verlag هاست كه زير چاپ است فارسي آن سال. منتشر شده است.  
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  جنگ زمان

  همراه با اثرها، نظرها و پيشنهادهاي خود را 
  !به نشاني زير ارسال كنيد

  تر شود، و براي اين كه تداوم انتشار آن را ممكن
  !اشتراك آن را به دوستان و آشنايان خود توصيه كنيد

Jong-zaman@hotmail.com 
  

  



 

 ثريا هالكي 

    PH.D كاله
 
  

و دريده شدي؟ چپ و راست هورت هورت، قوت هم به ما كه رسيدي گل اي، تو آخه، مفنگي شيره
ها رو  پليس اي هم داري، قوز ديگهزباالات قو سرفه تو كه با اين مرض سياه .بلعي؟ مياليموت ما رو 

  ازمون پس بگيرن؟ رو PHDخواي كاله  مي. د، چموش به جنب ديگه. كني خبر مي
ن پرسيدن، الف تا يِ رو نوشتن، همه چيز و ازمو. په، ما دنبال پادزهر اومديم، خوب اين درست
پادويي رو به ما عطا فرمودن  ي رتبه به جاي پادزه، .ولي غلت نكنم انگار چند حروفي جا به جا شده

  كاله  ي ، به اضافهنباشه P h dنشناسي  البته نمك. زده نگو يك جفت كفش آهني ز
دونستيم  ما نمي. زرگ درآورديمن بكندني از تك سلولي جيم شديم، اما سر از زندو آره، با چه جان
هاي الكتريكي بدون  چپ و راست به جنبيم چشم. شه ها به زندون عمومي ختم مي كه تموم راه

  .پان پلك زدن ما رو مي
. 1ست ها ست؟ به نظر ما كه پرورشگاه دلمك كني اين جا كجا راستي مفنگي، تو فكر مي

يا به خيالمون از فرودگاه تا  دارن يا تُفه كم ريختن جا برامون كرديم اين مي دار نيست؟ ما فكر خنده
بر كم بار دونيم، چي مي .كم دارن 3نگو خراس. كنن ش ميفر زير پامون رو گل Holiday inn2 هتل
خودمون  "شهر نيرنگ"فهمي ولي واسه آگاهيت، ما توي  باور كن، تو كه زبون ما رو نمي. دارن

از روزي كه اومديم، وسط . تو هم رامون نيست "فرنگ شهر"جامون نبود، از تو چه پنهون داخل 
هواپيما پرتمون كرده باشن، معلق، رو هوا  ي ون باال از دريچهزمين و آسمون آويزونيم، انگار هم

 احت. مون كرده اغاش شديم اونم استفر ، باعث دل پيچهمونديم، شايد هم رو دل زمين مونده بوديم
به خيالشون . درهاشون رو به روي ما بستن ي همه كنيم، گروه نقاشان اتحاد هم، كه چه عرض

خوب، . ست ها كجا ي موريانه دونيم النهخوايم ب تونيم كشف كنيم و يا مي حريم كُمونشون رو ما مي
  .مكيم سماق مي ما هم  وسط ابرها مونديم پا در هوا، و

  :هگ ناله و مي همكارم يه جور ديگه مي. تا نيست كه درد يكي و دو ،آخ
زنامون، پشت پا به همه چي  كه حتا دونستيم اسم اين مرض جديد ديگه چيه؟ كاش مياي  - 

ها ول  وسط دلمكگن، پنج شيش ساله ما رو  گيرن، مي ميزنن، با وكالت خود از راه دور طالق مي
  . كردين و رفتين دنبال يللي تللي خودتون

رنگ رو پشت دوربين كريم فرنگي قدر خوشبخت بودن كه شهر فه خير، چه ياد پدران ما ب
ها با بعد آن چنان لذت برده بودن كه. ديده بودن و در خواب و خيال جواني ازش لذت برده بودن

  :دگفتن مي كردن و ي ما تعريف مي تاب واسه آب و
شبي . ارزيد ، ميكرديم، پا رو هوس دلمون ميذاشتيم مون رو خرج نمي يك ماه پول تو جيبي - 

صبح جمعه، آفتاب نزده توي رختخواب بند . خوابيديم ريم فرنگي بياد ما تا صبح نميكه قرار بود ك
 رفت، از سرو رو مون باال ميشور و شوق . زديم بيرون پاور چين پاور چين از در حياط مي. شديم نمي
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ايستاديم تا كريم فرنگي با صداي گرمش  زاري كه عرق كرده بود توي مشتمون، سر كوچه ميبا دو
  ."شهر شهره فرنگه، شهر رنگ و وارنگه، شهر از همه رنگه": ون بخونهبرام

اگه اونا هزاران پا از پشت عدسي با شهر  .بينم نمي ديدن، ما ا ميچه كه اون دونيم چرا اون نمي
مجاني  اگه اونا، توي خواب،. فريب يعني فرنگ، فاصله داشتن، ما درست توي حياطش هستيم

هاي آهني  با كفشن، ما به قيمت جونمون پشت توري الكتريسيته ديد شو مي طبيعت بزك كرده
 .بينيم دويم و همه چيز رو از نزديك مي زده، دور تا دور حياطش رو شب و روز نيم نفس مي زنگ

بود ي كم هيه امضاء، آره يا نه، پنج شيش سال به بهان ي فقط واسه. شه؟ يه امضاء آخه مگه مي
كه وقتي  قدر به دفتر مهاجرت رفتيم، در طول اين چند سال اون. اوراق ما رو دست به سر كنن

كنه، او هم با اون موهاي وز  مون مي تر مكلين پيادهاق پياتشيم، دكمه نزده توي  رو ميوارد باال
 ي هنحس ما سيخ شدن، با جا به جا  كردن هيكل سنگينش نال ي فهوزيش كه انگار از ديدن قيا

 ذاره و با لبخند برو گم شو هاي از قبل تراشيده روتوي پاكت مي و بهانهاره  نوا رو در مي صندلي بي
شون پاك  خيالي با اين بي. به همين خاطر واسه يه امضاء. ده كه بري بر نگردي، تحويلمون مي

اون ور آب هم ديگه كسي حرف ما رو باور نداره، اين ور هم كه همه فكر  حتا. آبروي ما رو بردن
چي بگم؟ نه به اون القاب دهن پركن، شهر نيرنگ خودمون . گفتيم زكيكنن ما به عقل  مي
اسم و فاميل خودمون رو داشتيم  كه ما حتا "دكتر جان" "آقاي دكتر" "جناب آقاي دكتر"

تالح دانشگاه شهر نيرنگ شديم، باورمون به اص از همون روز اول كه وارد بند،. كرديم فراموش مي
  .نذاشتن الكي خوش باشيم، ريختن سرمونها  ولي دلمك شد كه دكتريم،

هاي  مثل كفشسي؟ بازم كه پيتزا  د جون بكن مفنگي، چرا واسه هر دو قدم، راه رفتن واي مي
تونيم فر سيار همرامون بياريم، تازه اگر هم داشتيم، اين جائيا،  ما كه نمي. ميرزا نوروز قوز كرده

كنه،  هر دفعه كه پيتزا  قوز مي .خورن freshون خودش ي به گفته! خور نيستن گن كهنه خودشون مي
  .سرفه و سياتيك تو مفنگيه خاطر سياهه همش هم ب. شو از جيب سوراخ سوراخمون بديم ما بايد پول

خوبه، كه هنوز يه چيزهايي ته  يادمونه، .كشيم ها مي كشيم از اين دلمك دردا، كه هر چه مي
روزاي ! روز مبادا داريم ي كمي هوش و عقل ذخيره واسه شه معلوم مي. مون مونده مخ تكونده شده
. هاي قديمي ما آشخور بوديم چشيديم، به قول بچه ي دانشجويي رو مي اشتيم مزهآخر بود، تازه د

ها رو چشم و  جمعي از بچه. ها ريختن سرمون كه دلمك )كردن خور صدا مي جديديا رو آش ياقديم(
ها، ما رو دست و پا بسته بردن، برگشتي واسه ما  بچه" :زد يدست بسته بردن، طفلك بهرام داد م

. شما هنوز كه دست و پا تون بازه از اين جا بريد قبل از اين كه بندي به پاتون گير كنه. نيست
  ."ها پيداكنيد سعي كنيد پادزهري براي دلمك

ن از دانشگاه الفور به دنبال پادزهر و گرفت دونيم درست حاليمون شد يا نه؟ في ما هم نمي
تا شهر فرنگ، از راه ، كه نه،  phdما فقط در خواب مي شد ديد، از نيرنگستان ي كه واسهتوصيفي 

 حاال توي حياط زندون عمومي،. راهه با هر جان كندني بود خودمون رو رسونديم راه نداشتيم از بي
 به. چين چيزييه هم مون كنن، فيلم شهر فرنگ مونديم تا اونا از ما فيلم بسازن يا پشت عدسي

. بمب نيستيم و كليد بهشت هم نداريم ي هخودشون، تحقيق كنن و ببينن كه ما كمر بست ي گفته
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به دنيا نيومده و اونا به  هنوز دونستيم پادزهر ما كه نمي. شونه ي كُمن كليدي كه ساختهبمب و 
  .رو به ما عطا فرمود phdكاله  Pizza Hut Deliveryاين بود كه   شد، حاليشون  معني پادو 

اسمت چي  اصلن خوش به حال تو مفنگي كه برات مهم نيست فرمانت دست كي باشه؟
خيال عالم، تر  بي! دوني پائين باشي؟ معني فرق رو نمي ،باال باشي باشه؟ از كجا اومده باشي؟

و كني هيچ، بلكه فرق اين د مرضي هم بگيري دردش روكه حس نمي هر. زني به هيكل همه مي
حاليت نيست مرضت . فهمي كه پيش كمپاني تويوتا ببرنت يا تعميرگاه صداقت رو هم نمي اسم

ها نيگرت  ها ساعت درست تشخيص داده بشه يا غلت، مثل ما نيستي كه توي كلينيك طاعوني
كم كم حتي تلفظ ! تو هم گُنگ دور خودت بچرخي. ات كنن نگاه بدرقهدارن آخر سر با يه مشت 

ته گلوي  فراموش كني، چون اسم ما مثل آدامس فاسد شده به سقف دهن واسمت رو هم 
مود " م"ماموت"كنن تا بألخره يه چيزايي بياد بيرون  هي با لبخند غرغره مي چسبه و ها مي فرنگي

  ."مو "
هاي كنف رو  داي مساوات رشتهبيني به فر كه با خوشآه، كاش به جاي تو بوديم بهرام، 

ما مونديم . باك گذاشتي تنگ گردنت رو بگيره خند كه چه عرض كنيم، بيبا لب. گرفتي و رفتي
  .اش، دست و پا ميزنيم و نيم بسمل توي كوره راه گم شديم وسط ريشه

اي بكنن، چون تو،  يا فكر ديگه نه خير، مثل اين كه امشب هم  بعضيا بايد گشنه بخوابن،
السرازيري سم به زمين - پل صراط مالي و روي  مفنگي طبق معمول صابونت رو به تن ما مي

بگو به نفع ما كاري بكني؟ هرگز، لعنت به دكانداري كه مال بد به ريش مشتري  اصلن. كوبيدي
قرار . از روزي كه توِ مفنگي رو از بنگاه چاكران خودي خريديم نكبتي هامون چند برابر شده. ببنده

اين : گفت هاش، قسم خورد جون بچهآقا به delivery  .بود نون آور باشي، عباس حرف نداري
البته يكي دو ماه طول كشيد تا متوجه شدم كه منظور از نون . ماشين واسه اين تن بميره نون توشه

دونست مفنگي قالبي  وگر نه خودش خوب مي ني بود كه توي داشبرد گذاشته بودتوشه، تيكه نو
   .يرهگ ميز مشتري بينوا  رو هم بره و پول پنبه مثل سلماني كه صورت رو مي. فقط درد توشه

ما ديگه نا نداريم هي بيايم پايين هول بديم، تو هم ترتري . خسته ي خسته .ما كه بريديم
ات گل كنه و ما رو تشويق كني از روي همين پل  بازم سياه سرفه! برامون بكني و كمي راه بري

lions gate
ايم پايين، اگه حرف حساب سرت شد  مياين دفعه . پناه رو دوبله باطل كنيم بي ي ورقه 4

شيم و  ديم، سوار مي كنيم، كمي هول مي اي باهات تا مي كه شد فبها، در غير اين صورت جور ديگه
  .ديم تا با هم باطل بشيم، برو كه رفتيم گاز مي

عرصه  .طبيعت ديگه طاقتمون توي اين بارون طاق شده، مثل موش آب كشيده شديم، اينم از
زنه و  مي هاي دست سازه، هي آروغ پايينش پر از رنگبه خيالم رودل كرده، باال و . هبهش تنگ شد

هم ه انگار دست ما دخيل بوده، رنگ گل و گلزارش رو ما ب. كنه اره و رو سر ما خالي مي باال مي
هم ريختن، هر ه ها اوضاع ما رو هم ب دونه، كُموني ديگه نمي. آب و هواشو ما قاطي كرديم. ريختيم

ريم روي  اريم، مي ده هيجده ساعت سگ دو زدن، دو سه ساعتي وقت رو كش ميبعد از هيوروز 
هم ريخته رو كمي جمع و جور ه شيم تا افكار ب ها پهن مي درست مثل مرتاض مبل لويي شونزدهم

و كنه  اوليم كه رقاصك ساعت، روي نبض و عصب ما ورجه وورجه مي ي هنوز رو شاخهكنيم، ولي 
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مبل رو هم بايد  ي  ر رفتهافتيم، تازه درد فنرهاي د شيم و راه مي تر از خود خسته بلند مي ما خسته
  .به بارمون اضافه كنيم

قسم برو، مفنگي، ديگه چه مرگته؟  تو رو به صليب عيسابازم كه وايسادي، بجنب ديگه، ... ِ د
هاي ديگه سرك  تو و شغلقدر به درد  ما اون. هات يكي يكي سر زديم ، به شمعروغن كه ريختيم

...  هاآ. تر نكنتر. بري كه تو هم گم بشي. خودمون رو گم كرديم ي يم كه شغل و عالقهكشيد
به مون نيست،  حاليشه فن و فنون رو رعايت كرد؟ نه، ما ديگه گاز و تُرمز  كني مي حاال فكر مي

  .ديم تا جونت باال بياد قدر فشارت مي ين پل حالي مون نيست، اونسيم آخر زديم روي پل و پاي
  .، بونگ، بنگ...وهنگ ، وهنگ، اي ي ي 

  ونكوور   
  
  : PH.Dکالهنوشت داستان  پي

  .رتيل  –رتيالء  –دلمك  - ُ 1
Holiday Inn-  2  

  .آسي كه با خر يا گاو گردانند در زمان قديم غله و حبوبات را آرد مي كردند - خراس  -  3
4  - - Lions Gate ووراسم پلي در ونك.  
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 و بر خوش. شان همه اند ايكس.  ال.  جي. بود نارنجي آبي هايي رگه با اي نقره مش موهاش
 كانال تا شصت پنجاه چهل سي. بينم مي خوابند مي همه وقتي شب اواخر. ام ديده هم من. باال
. بودم بلد را پااندازها اين از تا چند ي دكه. است جوري اين پااندازها ي قيافه جا آن. است
 بار يك. كن امتحان بار يك گفت مي. بود داده من به را نشاني. بود شان ميداي مشتري خسرو
 اين از يكي. كردند مي جمع ها خيابان توي از را ها لگوري كه ست اروزه آن حرف. بودم رفته

 داروسازي او. بوديم اتاقي هم خسرو و من. بود ما خوابگاه از باالتر كوچه تا سه ها خانه لگوري
 از طيف اين. بود ها عمرسوخته و ها شكسته قيمت مال جا آن. مكانيك من و خواند مي

 ساختمان. روند مي وا هم از پوسيده كرباس مثل رسند مي سال سي باالي كه وقتي ها لگوري
 نفري هشت هفت. شوند مي شكسته و پير. هم به ريزد مي وجودشان هم بلكه شان هيكل
 شان يكي اسم. باشند داشته را پنج و شصت شصت زدند مي اما نداشتند را سال چهل. شدند مي

 .بودم هاش چشم مرده كُشته. باشد تركمن زد مي. بودم شده غزال ي شيفته من. بود غزال
! آهو دشت يه: بودم گفته! داره؟ چي چشام مگر: بود گفته هستي؟ كجايي: بودم پرسيده

 هاش چشم ها وقت تر بيش. سراغش رفتم مي عصر ها شنبه سه. گفت نمي چيزي و خنديد مي
 برايش! بميرم زمين بذارم سر خواد مي دلم: گفت مي شده؟ چي: پرسيدم مي. بود اشكي
 ماجرا اين توي كه گفتم مي و آوردم مي در اي قصه خودم از. بخندد تا آوردم مي در بازي دلقك
 را امورشان راه همين از كه شناسم مي را ها خيلي گفتم مي. اي كرده ضرر كه نيستي تو تنها
 مه او كه گفتم مي. ست او مثل هم هام خويش و قوم دختران از يكي بودم گفته. گذرانند مي
 برادرانش و اند آمده كنار باهاش خانواده ي همه و ندارد او كار به كاري كسي اما ست شما مثل
 توي اي غريبه با را او كسي، اگر يا و بِبرند گوش تا گوش را سرش كه نيستند اين دنبال هم

 بعدش. شد مي آرام  كمي غزال. كنند اش نشانه كلوخ و سنگ با ديد همراه خيابان و كوچه
 چاي يا آب ها ليوان آن توي كشيد نمي دلم اوايلش. آورد مي و ريخت مي قهوه برايم و رفت مي
 دانستم مي. باشد چيزها همين شايد عشق خب. خوردم مي او عشق به اما بخورم، قهوه يا

 روزي كار، اوايل گفت مي. شدم مي آرام و مسرور او، پيش رفتم مي وقتي اما دارم كم چيزي
 گفت مي. سفره اين سر نشونده رو ما دانشگاه گفت مي .داشته دار رسم و اسم مشتري تا بيست
. تومن شيشصدهزار شده مي حاال پول به كه گرفته مي چوب سي راهي بوده كه كار تازه

 كه مانده مي صدش و داده مي را ها خاله سهم. كرده مي ريس و راست شهال خاله را ها حساب
 جورهايي يه گفت مي. گذرانده مي روزگار اش بقيه با و درشما براي كرده مي رد را هفتادش
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. بود خنديده .كرد نفتش جايگزين شه مي  اوضاع اين با: بودم گفته .هس هم نمره ماشين
 اش تلكه خريدارها شد شروع كه ببندها بگير گفت مي سوپر؟ يا سفيد يا سياه نفت: بود گفته
 يك گفت مي. قوزند باال قوز هم خيابان و كوچه توي هاي پوش شخصي گفت مي. كردند مي
 ها قصه مال ها حرف جور اين و عشق گفت مي. نيس ها آدم هاي چشم توي مهرباني ارزن
 مدتي. رسيدم بهش ش كسادي ي دوره من. رو شناسي روان كردم ول چهارم ترم گفت مي. ست
 خوابه دو. انشانآپارتم مهمانخانه آفتاب كش سينه نشست مي. نداشت خريداري ديگر كه بود
 كتاب و حساب مال ديگر، اتاق و بود آهوها كار اتاق ها، اتاق از يكي. بود اي اجاره. آپارتمان بود
 ي پوره پاره هاي دسته با و نشستند مي هال توي بود كسادتر كارشان كه هايي آن. بود ها خاله
 از عرق. بود گرم هوا. گرفت مي تومن پنج حاال. زدند مي حكم و گرفتند مي مكزيكي فال ورق،
 عمل آفت خاله كه اي شيره با اول جا آن. بود رفته برق. پايين كرد مي شُره آدم چاك هفت
 منگ ام كله. باال بودم آورده بودم زده كه را اول پك. كردند مي پذيرايي مشتري از آورد مي
. شد مي دراز طرفم هب دستي اي دقيقه چند از هر. ديدم نمي حسابي درست را ها چهره. بود شده
 و چروك ها دست. خودشان خاص هاي مهرباني با را، خواهرانم يا ديدم مي را مادرم هاي دست
 دهنم تا دست اما ندارم، ميل ديگه من ،مامان: بودم گفته هم بار يك حتا. بودند مرده چرك
 بود ويدهد مار زهر مثل بود، تلخ پشمك. دهنم توي بود گذاشته را يزدي پشمك و بود آمده
 شده سنگين. ام كله روي بود نشسته و بود آمده دوز پاالن پير گنبد ي اندازه گنبدي. زبانم روي
 را كاري هيچ روزها آن. آمدنم از بودم شده پشيمان. نداشتم را كاري هيچ حال و حس. بودم
 باقي احدو پنج چهار تنها هام درس پايان تا. نداشتم را حسش. كنم دنبال آخر تا توانستم نمي
 مرا آفت خاله جوش دست كام چهار. بود ام نامه پايان جاي ي پروژه واحدش سه كه بود مانده
 فر هاي طُرَه و آمد آهو اول. ست كجا دانستم نمي كه برهوتي توي بود كرده ام يله و بود برده
 مرگ زا ترس اما بودم عاشقش من. بودم زده عق بريم؟: پرسيد و زد كنار را ام پيشاني روي

 او به مرا مرگ از ترس. بود گرفته را پايم تا سر هولناكي كرختي. بود چيزي هر از تر سنگين
. بگذراند باطل عليه حق نبرد هاي جبهه در را ماه شش بود موظف دانشجو هر. بود رسانده
 بايد حق چيز چه از دانستم نمي من. گفت مي باطل و حق از ساعت به دم تلويزيون و راديو
 پس است همه مطلوب چون. نيست آن و اين جانبداري نيازمند ظاهر به حق، چون كنم؟ دفاع
 به! آقا هيچم من: بودم گفته. كند چس حق از جانبداري اسم به را خودش كسي ندارد نيازي
 و بود خنديده. باشد شده آويزان ويل چاه يك توي كه دارم را كسي حال: بودم گفته هم غزال

 و زمين بذارم سر خواد مي دلم فقط من: بودم گفته بياد؟ سهيال بگم وايخ مي: بود پرسيده
 او كرد؟ تقسيم او با را زندگي يك اعتماد شود نمي چرا دانستم نمي. داشتم مي دوستش! بميرم
. بگيرد خودش بال و پر زير را هايم جوجه و باشد من بزرگ عشق توانست مي. داشت چيز همه
. نيستند اعتماد قابل ها، زن جور اين يعني ها، آدم جور اين: گفت مي .بود خسرو تراشي دليل اين

 جفتي و تاق داليل شمردن و كردن بحث ساعت چهار سه از بعد چي؟ تو يا من: بودم پرسيده
 اين به را ها اين جبر و ظلم از تر كريه چيزي: بودم گفته كرده مبتال روز اين به را ها اين كه
 و پله و پول بگذاري كه چيزش هر روي دست مملكت، اين نه گر و آورده، در روز و حال
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 گرما توي كند؟ كاره چ دزد دله و سنبه سوالخ همه اين با داند نمي آدم منتها است سرمايه
. راهم سر بود ايستاده كردند مي صداش خانوم فتانه كه زني پير. زدند مي باد را خودشان ها زن

 تا ده! م جوجه خودم من: بودم گفته. فشرد را لويمگ بغض اي؟ جوجه طالب: بود پرسيده
 يجلو رفته رو و رنگ عسلي روي كه چاي سيني توي بودم گذاشته را شانن امام دوهزاري
 روي باز نيمه روز زن ي مجله. بود خوابيده ها سوخته نرخ از يكي. بودند گذاشته شومينه
 مانده بيرون خودش روي بود انداخته كه اي مالفه زير از هاش ران از  كمي. بود افتاده اش سينه
 كه گفت مي جفتي و تاق هاي پيروزي از. گفت مي اخبار اديور نمك خوش ي گوينده. بود

 و نام بي بندان گردنه نام است قرار گفت مي. گفت مي فروشان گران توبيخ از. شده مان نصيب
 روي پيش روشن هاي افق و اي هسته ژي انر از. كنند افشا ها روزنامه توي را مملكتِ نشان
 مردم عموم از كه خواند را پرست ميهن بازرگانان ي اطالعيه بعدش. گفت مي مردم آحاد
 را فروشي گران يا فروشي كم گونه هر كه خواست مي ترقي و توسعه راه در فشاني جان ي آماده
 دل بر تغم تير اي تصنيف هم بعدش .برسانند پرست ميهن بازرگانان دبيرخانه اطالع به

 شونزده جوجه: گفت پيرزن. بود خروس جيغ مثل صدايش خواننده. كرد پخش را نشانه عشاق
 سالگي شانزده مادرم ري؟ مي راه يه خوره، مي آب چوق سي هستي؟ طالب ماماني، دارم ساله
 ي شيره از كام تا دو بود گفته. بود كرده شوهر سالگي شانزده خواهرم. بود زاييده مرا
 كنن مي بغلت اون بغل اين آسمون، هاي فرشته صب، تا بگيري، كه دمخو جوش دس

 خنديد وقتي. بود خنديده پيرزن. برم خوام مي من ،خانوم آهو: بودم گفته .خروس جوجه
 ي ديواره روي زده، دود و سياه و زرد كه بود تايي چهار سه آن از تر بيش اش نداشته هاي دندان
 ساله بيست هيجده جوان نفر سه سوم پاگرد توي. خوردند مي لق فكش ي مرده گوشت
 بز پشكل بوي. گرداندند مي دست به دست سيگاري. بود هم توي سرهاشان. بودند ايستاده
   .ها پله راه توي بود پيچيده
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سوخته  مرد آفتابپاهاي الغر . كند ريكشا به سرعت از ميان دود و پشه به جلو حركت مي

كه روي زده  چمباتمهاز كنار گاو سفيدي . آورد دوچرخه فشار مي ي زده زنگ يها روي پدال
هاي كوچك  سواران، كاميون جدول وسط خيابان باريك وسط جمعيت ريكشاسواران، دوچرخه

خود فروكشيده  دود غليظي فضا را در. گذريم هاي مسافربري و عابران پياده مي و بزرگ، جيپ
 لحظه كه برخوردي بين دو هر. آوراست سرسام ها ينصداي موتور و بوق مداوم ماش و

فرسا با دماي  دود و گرماي طاقت. اي شباهت دارد افتد به معجزه نقليه اتفاق نمي ي وسيله
كمي باالي  ي وجود آورده كه با فاصلهه واجور ب هواي غروب  ازدحامي از حشرات جور

 تر ل نقليه بزرگشود و وساي مي تر تر و تاريك كم كم خيابان تنگ. كنند وز مي سرمان وز
اند  راني كه به سوي رودخانه سرازير شدهجمعيت زاي. شوند نفره مي تبديل به ريكشاهاي تك

 ها، در بچه مردان و زنان و. شود انساني مخلوط با حيوانات مي ي تبديل به يك حجم فشرده
اي  يابان باريك شدهخ هاي سياه، گاوهاي سفيد و گاوهاي زرد در ها و خوك ها سگ كنار آن

روند  اشباحي كه در خواب راه مي ي رسد به گونه گنگ مي ي هاي رودخانه به سوي كرانه كه
  . حركتند در كنار هم در

شويم، دودي كه فضا را آغشته  تر مي نزديك)  معبدهاي كنار رودخانه(ا  چه به گات هر
بوي ماندگي  ،سوخته تبوي سوختگي چيزي، بوي عنبر، بوي گوش. شود تر مي كرده غليظ

بوي  ،گاو روي آسفالت داغ ي پهن تازه بوي  ده روز قبل زير تابش آفتاب،هاي له ش گلبرگ
 ،اند هاي مقدس بيتوته كرده خانماني كه در گوشه و كنار كوچه ران بيزايبوي شاش ، لجن

تا در اين اند  مردان و زناني كه به بنارس آمده ،ريخته ي گوشتها ، جذاميبوي شاش پرستارها
 .گردم تا آن را جلوي دماغم بگيرم ام به دنبال دستمالي مي در كيف دستي .جا بميرند

كه  خورد و پيش از آن از توي كيفم به بيرون سر مي رمن هسهسيذارتاي ه تابسيدارتاي
دركدام وبالگ خوانده بودم . شود ي جمعيت گم ميپا بتوانم به راننده ريكشا هشدار بدهم زير

  ».جويند و در بنارس مي جستند آن راز ازلي ابدي را در بنارس مي«د روز پيش؟ همين چن
با لبخندي شبيه به پيرمرد خنزرپنزري كه گويم  به راننده ريكشا مي »اين بوي چيست؟«

  .زند كند و دوباره به سرعت ركاب مي ام نگاه مي هدايت به عقب و به جايي كه من نشسته
تكاپوي  ، جاذبه رود گنگ،هياهوي ازدحام جمعيت. ام هكنم در زمان گم شد احساس مي

گلي كه روي آب هاي رودخانه  گرد شمع و هاي دوره پايان ريكشاسواران، صداي فروشنده بي
غروب آفتاب، صداي . وز حشرات، مع مع گاوها، بوي سوختگي جسميت وز ،شود رها مي

 ي شت يك جذامي كه كاسهانگ دست بي، خواند ران را به خود ميكه زاي هاي معبدي زنگ
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گداي  ريكشا، ي راننده ي زده داشته، پاهاي الغر و شتاب اش را به شكل عجيبي نگه گدايي
   .يران در حركت استزا نوجواني كه چهار دست و پا روي زمين كنار

گذريم  از كنار پارك كوچكي مي. گويند بودا در بنارس بوده مي. اند شاعران از بنارس گفته
. بودا زير اين درخت ايستاده است. ومندي در تاريكي بر آن سايه انداختهكه درخت تن

سيدارتا، . شود جا رد مي شما همان سيدارتا هستيد؟ ريكشا به سرعت از آن: خواهم بپرسم مي
  .ارزش كنار زد و گذشت اي بي يدارتايي كه نيروانا را چون تحفهس

عفراني رنگ راهباني كه رداهاي ز انش،مردها و زن. بنارس. بيش نيست اي اين افسانه. نه 
خشكي كه آن را با بدن تازه  ي بوته ،آتش ابدي ،نيروانا  هاي عريانش، جوكي، اند پوشيده
رنگ نارنجي شفق در آن سوي رودخانه در  ،زنگ معبدها ،كند عزيزي آشنا مي ي شده كفن

  .رويارويي با  آتش ابدي
  "ست؟ بنارس كجا"
  .را نشانم داد در حال چرا سبز و گاوهاي مرتع ،قطار و". همين جا"
خوشا به حال كسي كه با صداي : كرد گفت طور كه به بيرون نگاه مي بودا همان يآقا"

  »انديشد و هرگز به نيروانا نمي. شود مع مع گاوها بيدار مي
  » .از اين جا ديگر بايد پياده برويد«: كند كوچكي پارك مي ي ريكشا دركنار باغچه ي راننده"

 ي آن قطره ي با گوشه. خورد پايين ام سر مي شال آبي  رنگ نازكي كه روي سرم انداخته
هاي  باريكي كه انتهايش به پله ي كنار كوچه. كنم را پاك مي هاشكي كه دود به چشمم آورد

. جهان نيستم ي اي از بقيه من وجود جداگانه« :رسد، محراب كوچكي قرار گرفته ها مي گات
  ».است و وابسته به محيط اطراف و اشيا و موجودات آن در حال تغييرم وجود من داي
م و ا و پيكرم پيچيده سر شالم را دور. نمايند انتها مي پيچ بي پيچ در هاي باريك و كوچه

زن ديگري آمده است به همراه ) سوزانمراسم خود( ساتيچون زن هندويي كه به تماشاي 
نخستين . شوم رسد روان مي كه به گنگ مي هايي پلهبرد به سوي  جمعيتي كه مرا با خود مي

. درخشند هاي سياه مي هاي روشن آرزوهايي است كه در تاريكي آب تاريكي، شمع منظره در
فراز  بر. زندگي است ي بنارس مرگ، تنها راه رهايي از چرخه در. در بنارس مرگ تلخ نيست

اگهان دنيايي كه تا كنون براي خود ن. شود اي حبس مي ام لحظه هاي معبد، نفس در سينه پله
شبح زني را كه  . دنياي مجازي نيازهاي دامنگير جسماني. كند ساخته بودم بيهوده جلوه مي

 قايقي خيالي شناور اند در ساتي پس از مرگ شوهرش سوزاندههاي پيش در مراسم  نقر
جز جسد زنان ه ب شوند شوند و به گنگ سپرده مي اجساد سوزانده مي ي جا همه اين. بينم مي

ودخانه به اين اميد كه اين اجساد در ر. اند مرده ودكان و كساني كه از نيش مار كبراآبستن، ك
هاي رود گنگ سپرده  شان كند به آب زنده ها را از آب بگيرد و يك بار ديگر مرتاضي آن

  كجا خوانده بودم؟ .  شوند مي
  ».رسي مي) روشنايي(ارند به نيروانا بسپاگر به بنارس بروي و خاكسترت را به رود گنگ «

اند؟  آيا اين همراهان ناشناس من براي مرگ به بنارس آمده. كنم به اطرافم نگاه مي
ي است و ما كنار رودخانه حال يوگاي آب مردي در. كنند ها غسل مي اين آب اي در عده
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جذامي كنارش  يك. دهد گردي چند رج كهربا را به دستم مي دوره ي فروشنده. ايم ايستاده
  .خالي و كوچكي تبديل شده است ي ايستاده كه دماغش به حفره

در  كشم و دهم و شال نازكم را جلوي صورتم مي گردنبد كهربا را به دست فروشنده مي
  ام؟ كجا خوانده .شوم ها دور مي هندويي كه براي زيارت آمده از آنزن هيئت 
. س گنگ  سوزانده شدر  رود مقداستاد  طبق مراسم  خاص  در كنا يگرام  كريپ«

 كريپ. در اتاقم ظاهر شد ميعظ ينور در بنارس بودمروز  بعد كه هنوز  ساعت  ده صبح
تفاوت  نيبود با ا شهيمثل هم. بود ستادهيبا گوشت و پوست برابرم ا ايماهاسا يرياله  ي زنده

خودم هستم  نيباناندا اكشا :گفت ايماهاسا يرياله .ديرس يتر به نظر م يتر و نوران كه  جوان
  نيچه كارم با ا اگر. ام دهيبخش بار شكل گريدام را  جسم سوخته ي شده يمتالش يها كه  اتم
را با   يخواهم مدت يم. كنم ينم است به طور كامل آن را ترك دهيانجام رسبه سرجهان 

  .». ...شد ديناپد زيآم تبرك يگاه استاد پس از كالم آن. بگذرانم هانيو در ك يماليدر ه  يباباج
ميان جمعيت عظيم  در .اند هاي گات خوابيده كه روي پلهگذرم  ميراني از ميان رديف زاي

ساري سفيد روي آتش  پيكر نحيفي پيچيده در. گردم آشناي مردگانم مي ي به دنبال چهره
جوكي . خورد گرفته و لجن رودخانه به مشامم ميگر بوي ابريشم سوخته، عنبر. است
سوخته در  همان طور كه پوست و گوشت جسد نيم. اي در كنار آتش نشسته است هنهبر نيم

سوخته از آتش بيرون  شود، يكي از پاهاي نيم سرعت موم آب ميهايمان به  مقابل چشم
 دود اما جوكي كانيباليست ولگردي به سرعت به طرف آن مي ي خورده زخمسگ . افتد مي

رود و جايي  دارد و به طرف رودخانه مي خته را بر ميسو پاي صاحب ،با يك حركت) آدمخوار(
كند و به سراغ  ان مسيرش را عوض ميكش سگ زوزه .شود كنار آب به خوردن آن مشغول مي

  .رود آتش بعدي مي
هاي درشت سياه و  با چشم. زنند هايي دورم حلقه مي بچه. نشينم مي هاي گات روي پله

 ها بچه. گيري است نفس ي هواي دم كرده. شناسم ميها را ن من آن. نخورده موهاي چرك شانه
پاهايمان . نشينيم كنار آب مي. رويم ين ميپايهاي گات با هم  از پله. گيرند هايم را مي دست

ه الي ب مار زرد رنگ كوچكي از ال. شود غروب خورشيد متوقف مي. رود درآب مقدس فرومي
كوچك سفيدي پرواز را  ي پرنده. آيند ميهاي معبد به صدا در زنگ. شود هايمان رد مي انگشت
صداي زنگ معبد اوج . پارندس ها مي ن دست، هزاران شمع روشن را به آبهزارا. كند آغاز مي

آسمان تبديل به رداي . شود هاي زرد آغشته مي بوي عنبرگرگرفته به بوي گل. گيرد مي
مان درقلب بنارس حركتي ناگهان ز. دهد رنگ راهبي مقدس شده است و ما را پناه مي زعفراني

اند و با  هايم دست هايم را گرفته بچه. ساري خيسم به تنم چسبيده است. كند دوار پيدا مي
شناسد و نه  نه او مرا مي. گذريم ريكشا مي ي از كنار راننده. رويم ها باال مي هاي گات از پلههم 

  . را من او



 

 منصور كوشان
  ٭ي در تبعيدگوي تك

   
  : آدمِ بازي 

  ساله ، پنجاه ، زن يا مردي چهلبعيديت 
   

  
  

  :صحنه
   

 يشهاي خروشان دريا بندري كه صداي موجاتاقي زيرشيرواني در يكي از شهرهاي 
   .شود هر از چند گاهي شنيده مي

  . اي در باالي طرف چپ يا سقف دري در طرف راست و پنجره
  .دستي و يك چمدان سفري ِ اي يك دستگاه پخش موسيقي در گوشه

، تبعيديروي تيرك، در ارتفاع قلبِ . رو، تيركي بهو ر عقب اتاق، جلو ديوار رد
كه با ماژيك كشيده  تبعيديي زيرپيراهن  ي روي سينه اي سرخ، شبيه به دايره دايره

  . كابلي آويزان است با كليدي در سر آن ،در كنار تيرك. شده است
با نوار چسب نصب  اي كه روي آن يك تفنگ شكاري پايه اتاق، سه يدر جلو

گذرد كه  اي مي ريسمان از درون حلقه. ي آن ريسماني متصل است شده و به ماشه
  .پايه قرار دارد روي سه

هاي باالي تفنگ  ِ المپ صحنه با دو نور موضعي. شود آغاز مي  نوازي نمايش با تك
  .و باالي تيرك، روشن است

  
پس از چند لحظه هوشيار . ستهوش ايستاده ا حالت بي ، در جلو تيرك، بهتبعيدي

سرش دارد و فقط  دستمال سرخي به تبعيدي. شود تفنگ خيره مي شود و به مي
ي زيرپيراهن  روي طرف چپ سينه. ِ روشن پوشيده است شلوارگرم و زيرپيراهن آبي

ي تفنگ بسته  سر ديگر ريسماني كه به ماشه. ي سرخ كشيده شده است او، يك دايره
  .، در پشت تيرك استعيديتبهاي  شده، در دست

  !آتش )زند فرياد مي( :تبعيدي  
، موسيقي تبعيديزمان با صداي شليك گلوله و فرياد ناشي از احساس درد شديد  هم

اي سكوت و سكون،  روشنايي، پس از لحظه در تاريك. شود ها خاموش مي و چراغ
  .كند خود را از تيرك آزاد كند تالش ميتبعيدي، 
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شود و  كند، دود تفنگ ديده مي داخل نفوذ ميه كه از پنجره بدر پرتو نور كمي 
  . پاره شده و خوني است تبعيدياي از ران شلوار  تكه. تبعيدييِ  واره يِ اندام سايه

  با اين بادبانِ در باد،  :)خواند شعر مي(  :تبعيدي
نايِ ماهي را هاي تم ام چشم من ديده جوييم؟ پوييم؟ ما كدام اوج را مي كدام قله را مي ما

ام هزاران دام را در  من ديده. هاي تمنايِ پرنده را بر فراز ابر ام چشم من ديده. در عمق آب
ايم  در قابِ كدام پنجره مانده ؟ايم براي ديدن در قابِ كدام پنجره ايستاده .خاكدستانِ 

مان از جوييم، و ز خاكستر روياهايمان را مي پرشتاب، ست ما مهاجرانِ ديري ؟براي بودن
آيا وطن موكب . بوسد هايش را مي گذرد و نسيم، جوانه هاي پوك ما مي ن استخوانودر
آيا وطن مفهومِ بودن ما  هاي نجات نيست؟ آيا وطن موكب ابرهاي حيات نيست؟ آب

فكر كنم اگه تمام شعرهاي عالم هم يادم بياد، باز نتونم تحمل  )سكوت طوالني(نيست؟ 
از آن كه باز سكوت قبل حرف بزن ! حرف بزن .)شود خيره مي سكوت، به رو به رو(. كنم

يادت باشه كه بايد بتوني بر گفته بود  .)خندد مي(! و نگذارد هدفت را دنبال كني بشكندت
... ؟ چراغا؟ ... هچرا فكر نكردم كه ممكن...  .)كشد نفس عميقي مي(. ... شكست غلبه كني

هام  فكربايد ... بايد براي تصميم گرفتن، . ... هدازرا به عقب بين مخواست بايدنه، هيچ چيز ن
ام  حافظهبهترين راه اينه كه به  .)كند فكر مي(. هسكوت بس هديگآره، ... . را تكرار كنم

تونم با يه  مي! را تحمل كنماين دبنگاي كله خر تونم  تر مياين طوري به. پناه ببرم
بغض ( الال ال ال...  الال الال  )سكوت(. الالييبله، . ... شروع كنم ماماني ِ الاليي

به (... تونم با الاليي شروع كنم؟ فقط يه آدم ابله  آخه چه طوري؟ چه طور مي .)كند مي
  .آره. بايد زودتر از آن كه سر برسند، كار را تمام كنم .)ترسد مي. كند اطراف نگاه مي 
. دهد ايي گوش ميبه صد. شود خسته مي. كند خود را از تيرك جدا كند تالش مي(

آره بايد حرف بزنم تا . اگه خودم حرف بزنم بهتره. نه، نه، هيچ صدايي نيست . )ترسد مي
ناگهان ساكت (... تونم  بهتر مي. تره حرف كه بزنم خيالم راحت. اي نشنوم صداي ديگه

. حرف زدن در تنهايي. دهم به حرف زدن ادامه مي .)دهد صدايي گوش مي مي شود و به 
دهد و به  گوش مي( .وقت زيادي ندارم. نه، بايد كار را تمام كنم. ... حرف زدن! ... يتنهاي

وقتي  .اتفاق بيفتد دم كه بازباجازه نبايد نه،  ...شايد ... شايد  .)شود رو به رو خيره مي
وقتي  .زنه وقتي زنداني دلت براي آزادي لك مي. آزادي، تخمت هم نيست كه زندان چيه

چند لحظه مات و ( ...يايي كه اي دل غافل زندگي خود مي شي، يه هو به داري اعدام مي
نبايد  .بايد حواسم جمع باشه .)آيد خود ميبه ( ...كدوم زندگي؟ ! ... زندگي .)ماند متحير مي

اه، خسته ... اما . دقت همه چيز را بررسي كنم اين بار بهبايد  . برم تو اين فكر و خياال
پس چرا درست ...  اگه درست شليك كرده بود، حاال ... اگه. ... اشدم از اين بايد بايد

  .)شود كه خون آن به شلوارش نشت كرده است ي زخم پايش مي متوجه(... شليك نكرد؟ 
دلم  .)كند محل زخم رانش نگاه مي بهمدتي (. آمد اَه، حاال كاش اين خون بند مي

كند تيرك را كه در ميان  تالش مي. (خوني تمامش كنم خواهد با ضعف و كم نمي
ممكنه كسي . اين يه اتفاق ساده نيست .)است، بيرون بياورد شپشت درهاي بسته  دست
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هوش  حتم بايد بي... م را آيد كه دستا يادم نمي... بله،  ... بو برده و يه وقتي يه جايي 
گه نبود كه ا. آد ، اما يادم نميبودهشايد هم . بوداز اول تو برنامه نشايد هم . شده باشم
اَه، لعنت ... اما شليك  .باس باشه ميكه  هطور همه چيز همان حتم. م بسته نبوداحاال دست

همراه با ( ...ابتدا بايد ... نه، ابتدا ...  گذاره نمي. ده امانم نمي. اين سوزش جاي گلوله به
مدتي هيچ . سكوت( !لعنتي... ! آخ .)كشد فريادي ناشي از درد مي. افتد تيرك كف اتاق مي

حتا يك لحظه هم فكر نكردم كه  .)زند كند و همان طور خوابيده حرف مي حركتي نمي
ام  سينه. تونست حدس بزنه اي هم نمي كس ديگه. ... هشبخطا شليك  گلوله  نهممك

ها نفر را شليك  درست همان طور كه هر روز به ده. ي تفنگ بود ي لوله درست رو به رو
. رو ست درست رو به .)كند چرخد و تفنگ را نگاه مي مين ميبا تالش كف ز(. كنند مي

موفق كند و  مدتي تالش مي(. بهتره بچرخم.... فقط كافيه كه يه كم سرش را بدند باال و 
اطراف را نگاه حيران شود و  بلند مي( ...خب، اول بايد  .)شود خود را از تيرك آزاد كند مي
كند  فكر مي(. در برنامه نبودكه وش شدن چراغا خامكي چراغا را خاموش كرده؟  .)كند مي

هراسان اطراف را نگاه (كي بست؟  ومام، دستادست .)كند هايش نگاه مي و بعد به دست
ن را نشان وودتخچند نفريد؟ ... جا هستيد؟  آهاي كدامتان اين .)زند كند و فرياد مي مي
ترسين، پس چرا  ن، اگه نمياگه جرئت داري! هاي ترسو كش آدم...  !هاي بزدل ين لعنتيبد

زند و بعد ناگهان به در  كالفه قدم مي(بندين؟   كنين؟ چرا دستامو مي چراغا را خاموش مي
بله، . دونستن پس همه چيز را مي ).ترسيده( .بله، در قفل بود ...در، در، در را .)كند نگاه مي
. ا آدم دارنهمه ج  .)چرخد هراسان مي(. دونستن كه تا اين جا هم آمدن حتم مي

شكست ( ...خواستن كه ... چه طوري فهميدن كه ... اما، اما چه طوري؟ ... مأمورايي كه 
با استفاده از ... اين بهترين فرصت بوده كه بتونند با فرض  .)نشيند خورده و مأيوس مي

ي كناري  همسايهشايد  )با شك(فهميدن؟  طوري طوري؟ چه اما چه... اما ... اين فرض
بخشيد اين  مي!  سالم) .زند با بانويي فرضي حرف مي(. هباش، بايد كار همين خانم بله... 

... دانيد چيه؟  آخه مي... محترمي مثل شما  كنم كه خانم فكر مي! ... وقت مزاحم شدم
طور نبود كه شما خواسته بوديد، آن وقت اين طور اعتراض  شما اجازه بدين، بعد اگه همان

با شما  .)زند شود و سرانجام سر بانوي فرضي فرياد مي اني ميكم كم عصب(! ... كنيد
چرا فكر .... با شما هستم.... اگه لطف كنيد يه دقيقه به حرفاي من ! هستم خانم محترم

اگه، ! شما كه بايد صداي شليك را شنيده باشيد.... كنيد كه جان يك آدم در خطره  نمي
، يك دقيقه هم نه، همين كه اين زخم را اگه روتون را اين طرف كنيد و ففط يه دقيقه

  ممكنه آن گوشي .)زند دهد و بعد كالفه فرياد مي محل زخمش را نشان مي( ...ببيند
به  .)زند توجه به بانوي فرضي قدم مي ناراحت بي(  ... لعنتي را از گوشتون برداريد و 

آدما براي همه خب، آدم بايد خيلي احمق باشه كه فكر كنه جان ... به درك كه . درك
آدمي كه از تمام . تو سري خورده. االف. آدماي يه اللقبا. البته آدمايي مثل من. ... عزيزه
حسرت داشتن اين، حسرت . هاي عمرش فقط يك مشت حسرت براش مونده سال

اين هم . اصلن ولش. ... داشتن آن، حسرت اين كار را كردن، حسرت آن كار را كردن



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        108

صدايي  گذرد به  چند لحظه كه مي. نشيند نااميد كف زمين مي(. نخواستيم. مثل بقيه
رود و  بعد پابرچين كنار ديوار راه مي. رود چهار دست و پا تا پشت در مي. دهد گوش مي

انگار كه صدايي ( .ههاش من را لو داده باش گري گمانم همين عشوه .)ايستد گوش مي فال
قدم ( .ولش كن نسناسو .)شود الفه و خسته ميبعد ك .آورد شنود، با اندامش ادا درمي را مي
شنون،  همين كه صدام را نمي. نباس ساكت بمونم. همش خياالته خودمهنه،  ).زند مي

. كردم بايد از اول فكرشو رو مي .)كند فكر مي( .شه خيالشون راحت مي. كنن شروع مي
هيچ بعيد نيست كه كار  بله،... ممكنه كارِ ... اگه پيش از آمدن . گدار به آب زدم آره، بي

قدر با من گرم گرفته  پس بگو چرا اين! پدرسگ نامرد. كار خود خودشه. ... خودش باشه
با ( تونم چند لحظه مزاحم اوقات فراغتتون بشوم؟ مي .)آورد اداي مردي را درمي(. بود

 .)آورد ناگهان جوش مي( .كنم خواهش مي. بله، بفرماييد .)صداي خودش جواب مي دهد
ي ابله تو كي هستي كه هر كسي  مرديكه... بفرماييد و ! بفرماييد خناق! فرماييد و زهرمارب

بله، : گي شي و لبخند زنان مي آره تو، تو بلند مي زنه يا سرش را مثل دست خره مي در مي
ها ست كه به اين روز  كنم د همين بله، بفرماييد، خواهش مي. كنم بفرماييد، خواهش مي

خواي بفهمي كه هر  پس تو كي مي! شعور بي! كودن! ، بدبخت بيچاره، ابلهسيات نشونده
باالخره اگه طرف هم فرشته باشه . هر كاري فوت و فن خودش را داره. كاري آدابي داره

با كف (. باز يه حرفايي را،  يه سري كارهاس كه نباس با هر كسي در ميون گذاشت
يِ  با همسايه( !خواي هالو بموني تا كي مي! وبيدار ش! بيدار شو .)زند دست به صورتش مي

رو به رو خيره  بعد انگار كه متوجه ورود كسي شده باشد، ناگهان به .زند فرضي حرف مي
آرام و دست ( كنيد؟ كار مي ممكنه بفرماييد اين جا، وسط اتاق من چه! بله آقا؟ ).شود مي

. بله، بفرماييد .)زند و لبخند مي دهد ايستد و با احترام گاهي سرش را تكان مي به سينه مي
د  .)شود ناگهان از جا كنده مي(... اگر باز هم . اصلن قابل شما را نداره. كنم خواهش مي

ايستد و شمرده و مؤدب  آرام و دست به سينه مي(. نه، بازم كه فراموش كردي! نه ابله
دور  دموكراسي به لتنها از سوسيا اين حركات نه. نه عزيزم! نه آقا جان .)زند حرف مي

دهد و كم كم ناآرام  در سكوت گوش مي( !آيد است كه از آن بوي گند سياست ديني مي
... خواهم  اگر تو نبودي پس چه كسي با خبر شد كه من مي ).شود مي عصبانيو 
اين نستي ود اما قبول كن كه مي! نه، اين كار تو هم نيست )و افسرده آرام(... خواهم  مي

با (! سياي من را چوب زده تا سر بزنگاه همه را خبر كنه زاغ ت پيشه اشقعي  همسايه
اي  رسه خبر پيروزمندانه مياش از راه  خواسته وقتي معشوقه ميحتم  ).پوزخند و مسخرگي
همين سادگي  خيال كردي كه به .)زند پيشه فرضي حرف مي با عاشق(. براش داشته باشه

قدر كه تو  همان! ي عزيز نه، كور خواندي همسايه! ند؟ك رسد و تو را مالقات مي از راه مي
چون  همبه قول شاعر بله، !  اي، او هم آن را از دست داده مفهوم خانواده را فراموش كرده

با سر خورده و (. ... كنند اشان را دنبال مي هم، طمعه توجه به دو شاهين شكاري كه بي
هاي  كه موج هكن تر از آن حركت مي درو سريعقايق تن. باشد هتون نه كار اينا هم نمي ):خود

هاي ديگر ديدن كه من  سرايدار يا همسايه عيد نيست كهب. شكننده بر آن آسيبي برسانند



 109   1389 پاييز،  7 جنگ زمان

چرخاند، در باز  اي درنگ، دستگيره را مي پس از لحظه. رود طرف در اتاق مي به(... 
گنگ جمعيتي در ميان  دنبال قيل و قال اي به اي سايه بيرون، لحظه همراه نور. شود مي

سرعت خود را  به. كند وحشت مي تبعيدي. شود آور، وارد اتاق مي يك موزيك سرسام
هاي اتاق و دستگاه  چراغ. افتد زمين مي خورد و به ديوار سمت چپ مي به. كشد عقب مي

 تبعيدي. شود آغاز پخش مي  نوازي زمان با آن تك شوند و هم پخش موسيقي روشن مي
محل شليك  به. نگرد هراسان اطراف را مي. كند اي پنهان مي د را در گوشهزده خو وحشت

بفهمند كه ه گا. بايد عجله كنم ).دشو به سرعت بلند مي .كند گلوله در رانش نگاه مي
    ...م  شده، آن وقت ديگه هر چه رشته ام خللي وارد و در اراده هضعف بر من مستولي شد

صداي همهمه و موزيك بيرون قطع . چرخاند آن را ميبندد و كليد  سرعت در را مي به(
شايد . سكوت نياز دارم شايد هنوز به .)كند دستگاه پخش موسيقي را خاموش مي. شود مي

. كند چند لحظه هيچ حركتي نمي(. هاي شتابنده را تحمل كنم هنوز بايد هجوم موج
نگران و (. آه، نه. كنم دارم ضعف مي .)شود و نزديك است زمين بخورد زانوهايش خم مي

... مثل ... آره، مثل ... بهتره ابتدا . حتم تا حاال رنگم پريده .)رود اطراف مي هدف به بي
. كنم ؟ آره، منم همين كار را مي...اين كي بود كه با خون صورتش را سرخ كرد كه 

روي . شود بعد با صورت سرخ شده بلند مي. مالد هاي رانش مي صورتش را روي خون(
حتم سرخ سرخ . آينه احتياج ندارم به. مهم نيست... كجا بود؟ .) كند ارها را نگاه ميديو
ديده نشه، خودش نشاني از ضعف همين كه ديگه . نشده باشه هم مهم نيست.  شده
در حال حرف زدن، . كند در آن را باز مي. بيند چمدان را مي. كند اطراف نگاه مي ه ب(. خوبه

اي، محتواي چمدان را، شورت، جوراب،  وجوي وسيله ستهراسان و با عجله، در ج
از راه بايد پيش از آن كه   .)كند بيرون پرتاب مي به... پيراهن، نوارچسب، ماژيك سرخ و 

آره، . كنم ميكار را تموم . اين آزادي را هم ازم بگيرنگذارم  نمي. برسن، كار را تموم كنم
ر حسرت زندگي كردن كشيدم، بگذار اونا اگه من يه عم. جگرشون گذارم به داغش را مي
كارد شكاري هم خوب يادمه كه يه . اوف معلوم نيست كجا گذاشتمش.... هم حسرت 

  .)شود و با تماشاگران حرف مي زند بلند مي(. آن را براي مواقع ضروري خريدم. داشتم
وت و گردي، يا وقتي كه در خياباني خل شب به محل اقامتت برمي  وقتي كه در تاريكي

هاي پاييزي يا صداي  زني تا شايد بتواني با گوش دادن به خش خش برگ دراز قدم مي
ات را بكاهي، كارد شكاري، خود  ي عشاق، اندكي از فشارهاي روزانه پرندگان و زمزمه
نيست كردن تو را  به تواني با آن مزدوران و اوباشي را كه قصد سر مي. قوت قلبي است
ي حساس به  آن را در يك لحظه. هم توانستي از آن استفاده كنيشايد . دارند، بترساني

ي كارد به جسمي نرم اصابت  كني كه تيغه ابتدا احساس مي! قسمتي از بدن فرو كني
يابي و اگر در آن  بعد گذر آرام آن را در درون پوست و گوشت در كف دستت درمي. كرد

شوي كه  يلي زود متوجه ميي كارد شود، خ قسمت استخواني نباشد كه سد راه تيغه
شود و ضربان قلبت ناگهان  انگشتان و پشت دستت در تماس با گوشت و خون گرم مي

كند باال بياورد، موفق  چند بار تالش مي. كند حالت تهوع پيدا مي(... زند كه  چنان تند مي
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جبور چرا؟ چرا بايد كاري كنن كه م .)كند مي زند و گريه كف اتاق چمباتمه مي. شود نمي
شود و سر كساني در  بلند مي(م؟ ببر مبشم كارد شكاري بخرم و آن را همه جا با خود

چي ! ... تان كه زالو صفتيد لعنت بر همه! اي لعنت بر شما باد .)زند اطرافش فرياد مي
معذرت  ).تماشاگران به  .كند ناگهان حالتش تغيير مي(... چي از جان ما ! خواهيد؟ مي
ي شما به دزدان و  دادم كه ريخت و قيافه ز همان اول تشخيص ميبايد ا! خواهم مي

نه، شما احتياج نداريد كه از تاريكي ! قاتالن و جاسوسان ه حتا ب! برها شبيه نيست جيب
حاال هم هركاري ! ايد ايد انجام داده تا امروز هر كاري خواسته! براي كشتن استفاده كنيد

ن يك كارد شكاري بيشتر همراه ندارم و هم شما م! توانيد با من بكنيد خواهيد مي مي
  حتا تا امروز آن را از جلد چرمي! دانيد و هم خودم كه هرگز از آن استفاده نخواهم كرد مي

! اش را ببينم يا تيزي آن را با پشت ناخنم آزمايش كنم ام تا تيغه زيبايش بيرون نياورده
روي . كند باز گريه مي. كند تغيير ميحالتش (... اين دليل كه  من آن را خريدم فقط به

. اين گونه حرف زدن يا فكر كردن درست نيست. ابلهانه ست .)نشيند زانوهايش مي
به يقين اين گونه بهتر . هر چه زودتر كار را تموم كنم هبهتر. كنه تر مي ام را سنگين پرونده

. كند ع، تا و مرتب ميهاي پراكنده را جم لباس. شود بلند مي(. تونم از خودم دفاع كنم مي
سرعت حرف زدنش  ها، آرام آرام بر  گذارد و در عين انجام آن يكي يكي در چمدان مي

تونن اين  پس بايد نشان بدم كه نمي. شم دونم كه سرانجام موفق مي مي .)شود افزوده مي
ه، هم دام بوداگه اين دم كه حتا  مياونا نشون  به. كمترين حق آزادي را هم از ما بگيرن

يه يه مسافر، . هام را فراموش كنم، باز مهم نيست هاي كه شايد در پرتو آن خواست تله
تونه بكنه جز اين كه مجذوب پيشرفتا و مبهوت  تبعيدي چه ميمثل من يه مهاجر يا 

؟ شكاف ميان فرهنگا و واقعيتا را ببينه و در هر صورت از موقعيت هافتادگيا بش عقب
ماشيني   پيشرفتاي زندگيهمين ه قراره من نيز بخشي از شايد ك. محافظت كنه شخود
 هاي گوناگون به هايي با زنان و مردان زيبا از مليت هاي مجلل، ويترين فروشگاه: بشم

هاي  هاي مجهز به آخرين پيشرفت بانك. هاي گچي و پالستيكي جاي مجسمه
هاي  ترمينال. و مردانههاي زنانه  ها، باشگاه ها، كازينوها، ديسكوتك كاباره. اي ماهواره

هاي عظيم با  كارخانه. آوردهاي صنعت ماشين و الكترونيك پيشرفته با آخرين دست
. كار رفته هاي انسان، بازوهايي از پوالد به جاي دست توليدهايي شكوهمند كه در آن به

و  فكر كنمكه من فقط به خانواده و دوستانم  هعم اونا بهترز  بله در اين شرايط، به
با حالت عادي حرف (. ... ههايي در پيش هايي افتاده و چه برنامه موش كنم چه اتفاقفرا
يادش بخير، مادرم بهشتي كه . هكه از بهشت من دور هاينا همه واقعيتايي. آه، نه) .زند مي

قدر رويا چه ... . گذاشته بود رو يه وجب جاي بهشت ي اعتقاداتشو گفت و همه از آن مي
روياها، روياها و . چي شدن آن روياها... يادم داده بود كه . ي خودشداشت براي من، برا

ها را فراموش كرده باشم؟  ؟ نكنه آن. ..كرد، اما  كه همه چيز را تحمل پذير ميآرزوهايي 
ناگهان انگار كه (. شه پنهان كرد چيز را نميهمه نه، نه، نه، با آواز خوندن و رقصيدن ... 

 .)كند چرخد و ملتمسانه با آنان صحبت مي سرعت مي اند، به كساني پشت سر او ايستاده
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فراموش كردم ! ببخشيد .)خندد مي(! خواهش كنم دوباره بفرماييد هممكن! چي فرموديد؟
شما عالقه داريد كه آدما بهشتشون را فقط در كار و درآمد، آواز و رقص، خورد و خواب 

كسي كه كارش را دوست داره و از ! دونيد كه من فقط يك صحافم مي! جو كنند و   جست
بدون اين كه خواسته  دونيد مي! هرا دار شهمين دليل بهشت خود بره و به آن لذت مي

همين كه يه فرم را . دست خودم كه نيست! جون شما و هر كي كه قبول دارينباشم، به 
 اوكي كتاب و خب، اولش فقط كنج افته رو صفحه يه فرم ديگه، چشمم مي گذارم رو مي

خونم كه بفهمم منظورش چيه، ديگه  شم، بعدش همين كه جمله را مي يه كلمه مي
گير  بينين كه غافل مي. خودتون يه بار تجربه كنين. دست خودم كه نيست. شه نمي
م روز سرگرم ومونده و تم ارمتمام فُ نبيني آين، مي خودتون مي شيد، همين كه به مي

اين كه تو خواب . يعني شما كاري ندارين. دارمحاال با بعدش ديگه كاري ن. نخودن شدي
افته كه اي دل غافل، منظور از اين كلمه اين بوده و نه آن و اگه اين  و بيداري يادتون مي
گن تداعي  خودشون بهش مي. همينه ديگه... اطر اينه كه اون جا خجا اين را گفته به 

دونم كه شما مأموريد و  ميالبته ... مثل همين االن كه شما، . مي فهميد كه. معاني
كه ديگه هر گونه . ..كنه كه  ميتداعي  معذور، ولي خب، اين خودش، اين مسئله را 

خواهش ! نه، نه، نگران نشيد )هراسان(...  .زنه هم ميتصوري از بهشت حال آدمو به 
خواند و  مي( !رقصم خونم و مي منم مي! هر طور ميل شما ست! چشم! هباش! ... كنم مي
رقص و آواز او اگر چه شبيه است به حركات كارگري كه كتابي را صحافي . رقصد مي
خواند، در عين حال يك مراسم آييني و  هايي از آن را مي كند و گاه مخفيانه صفحه مي

اي از صوت و كالم است كه هيچ مفهومي  آواز او فقط مجموعه. كند بومي را تداعي مي
كايا  .)خواند رقصد و مي در حالي كه مي  .است آميز ندارد و رقصش هيستريك و جنون

مايا دايا سايا بودو ديددي سيبا، سيبا شودي ميبي تيتا تاوا كيتا، كيتا چودي حسي سووي 
ايستد و  در اوج رقص، ناگهان مي(... گاكي بيكي، بيكي قوقو قيقي سيسي نانا تيتا 

از شدت خنده . خندد يآسايي م حالت جنون بعد به. شود اي خيره مي نقطه مبهوت به
بعد آرام . شود گريه مي اش تبديل به خنده. افتد دهد و كف اتاق مي كنترلش را از دست مي

بدنش دست  به. شود با احتياط بلند مي. كند نگران و ترسيده اطراف را نگاه مي. شود مي
ار شما داريد ك. افتد به همين سادگي اتفاق مي ).رود طرف تماشاگران مي ب  .كشد مي

د، دست كم تو يخواهيد كه زندگي خودتون را داشته باش كنيد، مي خودتون را مي
خودتون آزاد باشيد، بتونيد به چارتا اتفاق دور و برتون فكر كنيد، ناگهان سر و   چارديواري

 شه كه اگه جان سالم بدر اين مي. ..خودتون بجنيد  د بهيآي شون پيدا مي شه و تا مي كله
يه . تونه يه تكيه گاه بشه ر در بريد، يه كارد شكاري هم خودش ميقسنيد ببريد، اگه بتو

قدر  اي كاش آن. ديگه حتا به كارد شكاري هم احتياج ندارم! چه شانسي! چه شانسي.... 
يقين  ه ب. تعريف كنم مام و دوستان توانستم اين شانس را براي خانواده ماندم تا مي زنده مي

ناگهان در (نه، ... عنوان يكي از افتخارهايِ  تونن به مي .شن از شنيدنش خوشحال مي
دقت نگاه  اطراف را به. آيد خود مي باز به. گذرد چند لحظه مي. ماند حالت خود ثابت مي
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 پيوندد و مي جمع بعد به. بندد كند و زخم رانش را مي دستمال را از سرش باز مي. كند مي
بايد . نبايد وقت را از دست بدم .)زند د و حرف ميده ادامه مي... ها و  تا مرتب كردن لباس

دل . جوينده يابنده ست. مونه سرانجام نمي هيچ آغازي بيبه قول شاعر . كنم  از نو شروع
ي محض،  تجربه ).خندد عصبي مي( .دريا زدن بايست، نه آن سوي دريا نگريستنبه 

پيش از آن كه از راه ايد ب. شه نه جانم، اين طور نمي. اي فكر ذره. اي پرسش بدون ذره
. آزادمنشون بدم كه من . ام را عملي كنم بايد اراده. ادامه بدمبرسند و باز دخالت كنن، 

خود ناخواسته   اين زندگي كامل  به  در آزاديخواد  ميو   زاده شده كسي كه. انساني آزاد
كه در اين  هكانياين تنها ام. خوام كه بهشت خودم را خودم بسازم بله، من مي. پايان بده

نتيجه  شايد اين آخرين تالشم به. سامان برام باقي مانده به دنياي پر هرج و مرج و نا
 رينن به مي، لتشونو با دخا شه شون پيدا مي سر و كلهاگه دير بجنبم، باز از طريقي . برسه
شي حالتي نماي ايستد و به در وسط صحنه مي(. ام جايي بايد بفهمن كه من اين .م اراده
ي ارض، با  يِ سرزميني بر كره زنده .)ها و پاهايش را باز مي كند و فرياد مي زند دست

تمدني شكوهمند كه در هزاران سال پيش، در دستان مردماني آزاد ساخته شد و پس از 
ام، يك  بايد دريابند كه من يك زرتشتي. آن اسير تجاوزگران حاسد و ددخو گشت

، يك ام ، يك مسيحيام  يك يهوديهندوام، يك سيكم، يك ، مبوديست، يك ام مزديستي
  .)زند افسرده كف صحنه چمباتمه مي(. مالمذهب، يك ام ، يك بهاييام بابي، يك ممسلمان

شود و  سرعت بلند ميبه (تونه تعيين كنه كه من چه هستم، جز يك انسان؟  چه كسي مي
خودم  رانجام توانستم بهسخت بود اما س. انسانبله، يك  .)رود طرف تماشاگران مي به

سخت بود براي اين كه هر طرف . بقبوالنم كه من فقط يك انسانم و نه هيچ چيز ديگر
ي آن چه را كه بابام خيال  همه. شد ام بيدار مي ي كودكي و جواني چرخيدم بازم حافظه مي
و سازه، تو  انسان كرد كرد برام خوبه، معلم خيال مي كرد مصلحته، مادرم خيال مي مي
تا  كردم ي اينا را بايد غربيل مي همه.. .كردند صالحه،  ها كه عقب نشستند خيال مي آن
ي اينا را  دونم كه شما همه مي. بهتره برم كارم را تموم كنم و توضيح واضحات ندم... 
سرگرم ( . امان از دست اين حافظه.. .دونيد، اما خب، گاهي تكرارش، نه اين كه آدم  مي

ها در چمدان  ي آن شود و همه مي ...ها و  لباسهاي آخر  زدن تكه جمع كردن و تا
ي  صحنهديگه كاري نمونده جز اين كه خب،  ).تماشاگران نگاه مي كندو به  گذارد مي

خوب شد  چه .)ايستاند تيرك را در جاي نخست خود مي( .شما نشان بدمبه ام را  آزادي
اش فروخت، اما ارزشش  از قيمت واقعيكمي گرانتر . كه به يكي دو فشنگ قناعت نكردم

مهاجري چشم او  و به  يه تبعيديماهري بود كه دريافته بود   انگار شكارچي. را داشت
و از   يِ شهروندان كشورش وارد شده بر حسب اتفاق در حلقه كله سياهي كه. ماميدوار

ها و  تانگش. كند اطراف را نگاه مي( .قضا در انجام تصميمش قرص و محكم ايستاده
يِ  هاي وردگونه كلمه ،جوو  دهد و در حال جست هايش را به حالت غريبي تكان مي دست
 كجا گذاشتم؟ عجي، مجي، التَرجي، ازغو، وزغو، بده ب .)كند مفهومي را تكرار مي بي

آها، يافتمتان .) اي قرار دارد بيند كه در گوشه اي را مي جعبه(. دستم يا بگو كجا گذاشتم 
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بايد يكي از  .)پر از گلوله است. كند آن را باز مي. دارد جعبه را برمي( .من عزيزان
. تونه همه چيز را همانند درست كنه حتا ماشين هم نمي. هاش را انتخاب كنم بهترين

  .)كند اي را انتخاب مي با وسواس گلوله(. هي انسان بر همه چيز پيروز هنوز تصميم و اراده
دستش را ( ؟هدف. خوره هدف مي شه و مستقيم به شليك مي بدون هيچ انحرافي. خودشه

. يِ من يعني بهشت فراموش شدههدف  .)گذارد ي رويِ زيرپيراهنش مي روي دايره
جعبه را در (. ميدي، ترس، اميد و عشقاابهشتي خودساخته، سرشار از هيجان، اضطراب، ن

ي اين بار همين كه بايد قول بد .)رود طرف تفنگ مي ه گذارد و ب جاي نخست آن مي
خوام اين محروميت،  مي. ترين لغزشي شليك كني ريسمانت را كشيدم، بدون كوچك
نشون بدم كه بهشتشون جهنمي بيش . اشون بمونه چون داغي هميشگي بر دل و سينه

هاي  نوارچسب( .ممونن كه نتوانستند بكشند دونم يه عمر در اين حسرت مي مي. نيست
همه چيز . عاليه .)گذارد دارد و گلوله را در آن مي و آن را برمي كند دور تفنگ را باز مي

دهد و با آن  تفنگ را در جاي خود، روي سه پايه قرار مي(. كه بايد باشهطوره همون 
البته . كند كند و آن را در همان حالت ثابت مي گيري مي يِ روي تيرك را نشانه دايره

... بايد اين نخ را به ماشه ببندم و بعد  حاال .)تفنگ ببندد ه كند نوارچسب ب فراموش مي
برد و  بندد و آن را تا كنار تيرك مي ي تفنگ مي ماشه ه با دقت ريسمان را ب(. تمام. بنگ

يِ شكوهمند را يادداشت  كاش وقت داشتم و اين لحظه .)كند تفنگ نگاه مي به دقت به
توانستم اين تصميم را  كنه كجا و چه زماني چه فرق مي. اما مهم نيست. كردم مي

وقتي من نيستم، ديگه نيستم و جهان، حتا هيچ بهشتي هم ديگه . يِ عمل بپوشونم جامه
يِ ديگري  اي كه روزي در دفتري ثبت شده بود، با ثبت شماره شماره. مطرح نخواهد بود

عصبي و از خود ( .ام انگار كه هرگز هويت نداشته. شه همان سان باطل مي در دفتري به
 نكته به. ام ام نوشته از اين گذشته من كه همه چيز را در دفتر روزانه ).خندد خود مي يب

كلي فراموش  آه، داشتم به. ي مجلل انگار كه نمايشي براي بازي در يك تماشاخانه. نكته
مبادا كه كسي . ام اي باشه كه از پيش تصميم گرفته گونه همان صحنه بايد به. كردم مي

آرامي و با دقت  ه سر ريسمان را ب(. اند دخالت داشته شبوده و يا اونا در خيال كند اتفاقي
ها  چراغ. زند يِ اتاق را مي هاي عمومي رود و كليد چراغ اي مي گوشه به. بندد تيرك مي ه ب

حرف بزن بيش از آن كه در . حرف بزن. اي لعنتي  .)چند لحظه سكوت. شود خاموش مي
حرف بزن بيش از آن كه اين . اموش كني، حرف بزناين جهنم آشوب همه چيز را فر

هاي پريشان، سم  زندگي، در ميان امواج سهمگين گم شود و خاكستر روياهايمان بر آب
آرام و با احتياط  تبعيدي. شود ديده مي  صحنه فقط در پرتو نور پنجره( .ماهيان آزاد گردد

اگه اشتباه كنم . رسم ه ريسمان ميسه قدم كه برم ب. بايد با احتياط پيش برم .)رود راه مي
تونم دوباره در تفنگ  البته باز هم گلوله دارم و مي. دم يِ ديگر از دست مي يه گلوله

در (. ام در عجب موقعيت خطرناكي قرار گرفته... قلبم نخوره و  ه بگذارم، اما اگر گلوله ب
كنم و بعد چراغاي  بهتره كه برگردم و چراغاي اتاق را روشن .)ايستد كنار ريسمان مي

از كجا . هر چه زودتر كار را تموم كنم هنه، بهتر .)گردد يك قدم برمي(. يِِ آزادي را صحنه
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دوست ندارم دستام  .سر بزنگاه سر نرسندر راه نباشن و باز درست  ن االنمعلوم كه هم
كنن كه من  حس كننده استفاده مي از همين گازاي بيحتم . بسته باشه يا چشمام

اي  رسد، اما درست در لحظه در بازگشت به ريسمان مي(. شم يِ حضورشون نمي همتوج
جاها  بايد همين .)رود چرخد و به طرف تيرك مي كه نزديك است كه به آن فشار آورد، مي

خره باال .)يابد سرانجام آن را مي. كند هايش كليد آويزان را جستجو مي با دست(. باشد
خوشحال . شود چراغ باالي تفنگ و باالي تيرك روشن مي. زند كليد را مي(. پيداش كردم

آه  .)شود چند لحظه به تفنگ خيره مي. ايستد جلو تيرك مي. كند ريسمان را باز مي
ماند و قايق  ماهي مي مرداب بي موج، به درياي بي. موسيقي را فراموش كردم. موسيقي

  .نهنگي ناآرام سرنشين، به بي
طرف دستگاه پخش موسيقي  ه بندد، ب به تيرك ميباز با احتياط ريسمان را (

 كند، دوباره به با زيرپيراهنش آن را تميز مي. آورد دي آن را بيرون مي سي. رود مي
نوازيِ آغاز پخش  همان تك. دهد ي آن را فشار مي گذارد، دگمه جاي خود مي

خيره گيرد، به تفنگ  در جلو تيرك ريسمان را در دست مي. شود بلند مي. شود مي
  .)زند شود و ناگهان فرياد مي مي

   !تشآ: تبعيدي
طرف  چرخد و به مي هم زمان با فرياد كه توأم است با كشيدن ريسمان، تفنگ(

ه، لعنت به اين حواس من كه فراموش كردم اَ ).مدتي سكوت .شود تماشاگران شليك مي
 به. كند وش ميآن را خام. رود طرف دستگاه پخش موسيقي مي به(. اين تفنگ را ببندم
دهد تا  هايش را حركت مي دست. افتد سرفه مي از دود تفنگ به. رود طرف تفنگ مي

يِ تفنگ  لوله به سرعت دستي را كه  خواهد تفنگ را بردارد، به مي. دودها پخش شوند
نينديشيده بودم كه گلوله پيش از آن كه . عجب داغ شده .)برد دهان مي گذاشته است، به
چند بار تصميم . شود چند لحظه به تفنگ خيره مي(. سوزنه كند، آن را مي قلب را متالشي

نه، اين طور  .)كشد سرعت دستش را عقب مي به. ترسد گيرد به آن دست بزند، اما مي مي
نه، اگه بدين گونه ادامه . هاي مرده انداز اين زندگي هيچ نيست مگر ساحل چشم. شه نمي

ام آزاد باشم، زنداني  بيش از آن كه من حتا در تنهايي .ريزه هم مي پيدا كنه همه چيز به
تونند دو روي يك سكه  نه، زندان و تنهايي به يقين نمي. ... ها خواست  زنداني. شوم مي

يك، دو، سه، چهار، پنج،  .)زند قدم مي(يابد،  هايي كه هرگز پايان نمي شمارش گام. باشن
يك، دو، سه، چهار، پنج،  .)گردد باز مي(. ردمگ حاال باز مي .)رسد ديوار مي به(شش، هفت، 
آه اين ديوار را كه پيش از اين بارها  ).ماشاگران  به .رسد ديوار ديگر مي به(شش، هفت، 

ماند كه نخستين نقاش  سان گاوي مي ه اين ب. شناسم ها را هم مي اين نقش. ام ديده
ها،  اين خط. رسم كردخويش، در يك روز دلتنگ باراني   جهان بر ديوار كاخ زندگي

داد كه اين محكوم  گمان نشاني از همان قانوني است كه اجازه نمي ها، بي شيارها يا ميله
چتر و باراني يا مجوز عبور  .)زند پوزخند مي( .خانواده و دوستانش برساند بتواند خود را به

يك، دو،  .)دگرد باز مي(. اي نيست جز اين كه باز بازگردم پس چاره. هم كه نداشته است
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چه چيز در انتظار من، در پايان اين شمارش دوباره است؟  .)ايستد ميتماشاگران  رو به(... 
ها را  هايي كه بارها و بارها آن دانم كه بعد از هر مسافتي، ساحلي است و نقش آيا نمي

خواهم رويايي را در نظر آورم، باز همان  بندم و مي هايم را مي هر گاه چشم. ام ديده
ها زني هم هست كه  گاه البته در ميان آن .)بندد هايش را مي چشم(. بينم ها را مي نقش

اي من را  شايد كه مادرم بوده است يا كسي كه جايي، در بيغوله. ام داشته من دوستش مي
حتا عطر . كنم گرماي تنش را هنوز هم روي بازوانم حس مي. تنگ در آغوش گرفته است

آه دراز  .)نشيند كه كسي را در آغوش گرفته است، آرام آرام ميانگار (. اش را زنانگي
چرا بايد بنشينم آن زمان كه هيچ دليلي براي آن . همين سان باشد تواند به كشيدن نيز مي

اگر همه چيز  .)كشد دراز مي(. ندارم؟ آيا اين نشستن بيهوده نيست؟ بهتره كه دراز بكشم
آيا بهتر . تر از آن است كه زندگي را عزيز بدارم هودههمين سان ادامه يابد، بودن بسي بي به

آن نيست كه به اين مصيبت پايان دهم و از سرنوشت آزادي كه در اختيارم قرار گرفته 
سان هم نخواهند بود كه رويايي در آن  مند شوم؟ مردن و خواب بودن، آن زمان به بهره

در حياتي بدين سان متزلزل، . ستباشد، نه كابوسي كه حيات در گروِ بودن يا نبودن آن ا
رو  .شود سرعت بلند مي به(. يِ در بيداري باشد اي از زندگي تواند جلوه بهشت نمي

كند كه مردن بهتر از اين گونه زيستن است؟ خيال  اما چه كسي باور مي ).تماشاگران به
آن . رهاند يها م باطلي است اگر حقيقت را استوارتر از رويايي بدانيم كه ما را از كابوس

زمان كه بيداري آزمودن حصارهاي تو در تو ست، هزارتويي كه رها شدن از آن نه 
ها  ي رنج پايان، نوشداروي همه تابد و نه تحمل ايوب را، خوابي بي جادويِ سليمان را برمي

سوي خويش  يِ زاده شدن تا واپسين دم حيات ما را به و آالمي ست كه از لحظه
باز هم اين را سرنوشت بپنداريم، چي؟ آيا اين سرنوشت ست يا انتخاب اما اگر . كشاند مي

راهي كه در پيش  تر ست؟ اگر از اين تصميمم بگذرم و به ي من؟ كدام راه سنجيده و اراده
ام؟ يا اگر در همين  سفرانم، راهم را ادامه بدهم، از اراده برخوردار بوده رو ست، همراه هم

يِ  هم؟ آيا اين انتخاب نيز ناشي از جبري نيست كه از لحظهام پايان بد زندگي لحظه به
آگاهي منجنيق عذابي ست ! چه مصيبتي! زاده شدن با من همراه بوده ست؟ چه مصيبتي

شايد، شايد، شايد اگر آنان نبودند، نبودند آنان . شود كه هرگز انسان از رنج آن بيزار نمي
. بهشت خود را داشت. اي ديگر زيست ونهگ شد به كنند، مي كه وسعت آزادي را محدود مي

هاي ديگر زيستن هم هست كه در  جز مرگ، راه دريافت به. اي داشت يِ عادالنه زندگي
ي  بيش از آن كه وسوسه هبهتر .)زند قدم مي(. ... اي شكوهمند دارد آن آزادي جلوه

اين فكر  بايد به تو فقط. هشبام ايجاد  شم، اجازه ندهم خللي در ارادهب هملتيهاي  انديشه
ي درش نقش طوري كه اونا هيچ. اي كه آزاد زندگي كني و آزاد بميري زاده شدهكني كه 

   .م را ادامه بدمكار قبل از رسيدنشون  هبهترخب، حاال كه شير فهم شدم . داشته باشنن
 بهتر باشه در اين آخرين لحظه از خودم دفاعهم شايد  .)رود ها مي يِ گلوله طرف جعبه به(

ام كه آزاد  فقط خواسته. ام اما من كه مرتكب خالفي نشده .)كند اي انتخاب مي گلوله(. كنم
ام، نه راهي را مسدود  ام و كسي را كشته نه در جنگي بوده .)رود طرف تفنگ مي به(. باشم
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اي  گلوله( .ام دست نگرفته حتا هرگز جز امشب، تفنگي به .)دارد تفنگ را بر مي(. ام كرده
 .ها ام كه صلح باشه، دوستي و عشق ميان انسان هميشه خواسته .)گذارد گ ميدر تفن

آيا اين جرم  .)كند گرداند و با شخصيتي فرضي صحبت مي ناگهان رويش را برمي(
گيري  دهد و سرگرم هدف تفنگ را روي سه پايه قرار مي(! سنگيني ست، جناب قاضي؟

كنم، اما بهتر  اوت شما را محكوم نمينه، من قض.) شود يِ روي تيرك مي طرف دايره به
تفنگ را با نوار چسب ( !ها و حتا اعمال انساني قابل تعبيرند دانيد كه قانون از من مي
انصافي است اگر اين صحنه را خودكشي  اين بي .)بندد روي سه پايه مي محكم به
كه  هد ميترين توجه نشون  كوچك .)رود طرف دستگاه پخش موسيقي مي به(! بينگاريد

  .)گذارد كند و در جاي خود مي دي را تميز مي سي(! همه چيز ناشي از نوعي ناگزيري بوده
ي پخش موسيقي را فشار  دگمه( !نوازي را محكوم كنيد؟ ي اين تك تونيد سازنده آيا مي

محكوم كردن هر انساني، محكوم آيا  .)شود نوازي آغاز پخش مي همان تك. دهد مي
ريسمان را ( ايم؟ ست؟ تاريخي كه من و شما هم در آن نقش داشتهنييِ تاريخ  كردن همه

همه چيز چون دانيد، جناب قاضي كه  شما خودتون بهتر مي .)بندد يِ تفنگ مي ماشه به
يِ تفنگي متصل  دست ما ست و سر ديگرش به ماشه يك سر آن به. ماند اين ريسمان مي

فقط كافي است كه آن  .)ايستد مي گيرد و در جلو تيرك سر ريسمان را در دست مي( .ست
  . را بيش از حد الزم بكشيم

  .)زند بعد ناگهان فرياد مي. شود چند لحظه به تفنگ خيره مي(
  !آتش :تبعيدي

ي سرخ  گلوله درست در وسط دايره. افتد زانو مي به تبعيديزمان با صداي شليك،  هم( 
خواهد حرف  مي تبعيدي. تي سطحِ آن را سرخ كرده اس روي زيرپيراهنش خورده و همه

دوباره تالش . آيد كند، اما هيچ صدايي از آن بيرون نمي چند بار دهانش را باز مي. بزند
  .)كشد سرانجام فريادي ناشي از سوختن مي. كند مي
  !آب  :تبعيدي
  .يابد شود، اما موسيقي ادامه مي ها خاموش مي چراغ

  
  ي دوهزار و سه استاوانگر، ژانويه 

  2007وامبر بازنويسي ن
 

 
در  Cezary   Szewczyk  نيانوشته شد و با كارگرد "فيگور تاتر در نوردلند"اين نمايش به سفارش  ٭

با نام ي ديگر از نويسندگان نروژي  همراه با سه نمايشنامه 2003المللي تاتر نوردلند نروژ، در سال  فستيوال بين
      .روي صحنه رفت به چهار مسافر، چهار سرنوشت



 
  
  

 

 
 

 دل سر حيات اگر كماهي دانست،
 در مرگ هم اسرار االهي دانست؛
 امروز كه با خودي، ندانستي هيچ،

 فردا كه ز خود روي چه خواهي دانست؟
  عمر خيام

 

 

 

 

 

 

 

 نقد
 

 



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        118

  
  

  
  برديا كوشان: طرح

  



 

 باقر پرهام
  "زندگي و مرگ دموكراسي"درس هايي از

 :بخش دوم

  شهرها  گزارش دموكراسي در ديگر تن، ودر نقد دموكراسي به شيوة آ     
  
  

است،  غرب از راه شرقاش كه عنوان آن  فصل يكم كتاب جان كين، در بخش دوم از
نخست با استناد به منابع معتبر، به بيان نظرهاي موافق و مخالف دموكراسي مستقيم در 

سي در آتن، و گويد با چپاول گام به گام آثار دموكرا مي. پردازد مجمع شهروندان آتن مي
هاي آن در شهرها و روستاها توسط لشگريان غارتگر امپراتوري  پراكنده شدن بازمانده

به دست فراموشي سپرده ". مقدونيه، عالقه به موضوع دموكراسي در بين نويسندگان فرومرد
نويسان و  تاريخ. شدن ِ آتن، با جمهوري رم، كه به تقريب پنج سده دوام آورد، آغاز شد

گان سياسي، يا به آتن، به عنوان جايي كه نظم قانوني بر آن حاكم نيست، اعتنايي نويسند
. كردند ناسپاسي مردم آتن نسبت به رهبران خويش را محكوم مي) چون سيسرو(نداشتند، يا 

 Pompeius(هايي چون پومپيوس تروگوس  چهره... هاي امپراتوري رم،  در نخستين سال

Trogu(  خطيبي چون والريوس ماكسيموس مورخ، يا نويسنده و)Valerius Maximus ( زير
اش اندك اندك  تاثير آتن نبودند، و اگر چه آگاه بودند كه رم از روزهاي با شكوه جمهوريت

دادند كه رم همچنان باالي  رود، اما به خود دلداري مي گيرد و رو به انحطاط مي فاصله مي
در بين كساني كه هنوز . ... رتر از يونانيان هستندهمه است و آنان، از نظر اخالقي و سياسي، ب
انديشيدند، برافكنده شدن دموكراسي يونان با  به مسائلي چون قدرت و تقسيم قدرت مي

هاي اساسي مختلط  هاي نظامي و از راه پادشاهي، زمينه را براي احساس نياز به قانون پيروزي
، .)م.پ Polybius) (120 - 201(وس قانون اساسي، به گفتة پوليبي. و مكتوب فراهم كرد

] سرزميني  واقع در مركز پلوپونز در يونان) [Arcadie(متفكر اهل مگالوپوليس در آركادي 
هنگامي كه مردان سياسي شيفته . شد تلقي مي  آز و خود بزرگ بينيچونان تمهيدي بر ضد  

اما، در اين گونه . هدد شوند، قانون اساسي است كه راه نجات را نشان مي و فريفتة خويش مي
شد، مگر،  دفاع از قانون اساسي مكتوب، بندرت به آرمان كهن دموكراسي در يونان استناد مي

يي كه به زبان يوناني سخن  دست كم، از سوي يك تن مفسر و مبلغ جهانگرد، يهودي
گويد داشت ب از مردم اسكندريه كه دوست مي.) م. 50 -.م.پPhilo) (15(گفت، با نام فيلو  مي

است، ضمن اين كه تاكيد )  isotĕs(نظام حكومت بر خود، همانا برابري در مقابل قانون 
به شيوة شركت مستقيم مردم در مجمع [كرد كه منظور وي از دموكراسي، حكومت مردم  مي

  .1) 79 – 78، صص 1( ".، كه وي با آن توافقي نداشت، نيست]شهروندان آتن
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 دموكراسي و رد كردن حكومت مستقيم تودة در بارة گويد تأمالت فيلو جان كين، مي
بود ، زيرا با وجود آن كه در مناطقي كه ] در آتن[مردم، برخاسته از شرايط پس از دموكراسي 

دهند  ها نشان مي در عمل خاموش بود، اما گزارش دموكراسيازيست، زبان  وي در آن ها مي
هاي ورزشي، همچنان به  هاي مسابقه ها، آمفي تئاترها و ميدان ، در گردشگاهدموسكه  
اش  هاي خود در تضاد با حاكم وقت و براي سرنگون كردن ها، و شورش زدن ها، چانه غوغا

جان كين، به عنوان مثال، به غوغاي مردم اورشليم براي آزاد كردن يك زنداني . داد ادامه مي
و انجيل متّي، هر دو، آمده  اش در انجيل مرقس در ايام عيد، كه رسم آن زمان بوده، و داستان

قضيه از .] تر ديديم كه كل مطلب را از انجيل مرقس نقل كنيم ما مناسب. [كند است اشاره مي
و براَبا نامي با ". اند اين قرار است كه عيسي را دستگير كرده و پيش پيالطس والي آورده

ه مردم صدا زده شروع آن گا. شركاي فتنة او كه در فتنه خونريزي كرده بودند در حبس بود
پيالطس در جواب ايشان گفت آيا . كردند به خواستن كه بر حسب عادت با ايشان عمل نمايد

، ]كاهنان[=اما روئساي كهنه ... را براي شما آزاد كنم؟ ] يعني عيسي [خواهيد پادشاه يهود  مي
طس باز ايشان را در پيال. مردم را تحريض كرده بودند كه بلكه براَبا را براي ايشان رها كند

گوييد؟ ايشان بار ديگر  خواهيد بكنم با آن كس كه پادشاه يهودش مي جواب گفت پس چه مي
غوغاي مردم غلبه "گويد  اين جا ست كه جان كين مي.  2"فرياد كردند كه او را مصلوب كن

د و به اش زدن متهم به آدمكشي را رها كردند؛ سربازان مسيح را به كناري بردند، شالق. كرد
اين اشارة جان كين براي آن است كه دليل مخالفت )  80، ص 1( ".اش كشيدند صليب

اش،  جان كين، در ادامة تحليل. فيلوي اسكندراني با حكومت مستقيم عامة مردم را نشان دهد
اي  ها و سپس حاكمان بيزانس بر تمامي منطقه اندازي ِرمي تر شدن چنگ با محكم": گويد مي

يعني مردم، دموس،  شود، قدرت توام با گوشت و خون ديترانة شرقي ناميده ميكه امروزه م
، كم و بيش از بين رفت و  خاطرات آتن. از دست داد دموكراسياهاي  اش را با آرمان تماس

هاي مخالفاني كه گاه نسبت به منسوخ  اي در دست هاي فراموشي شد، بازيچه طعمة نيرو
دانستند به فراموشي  اش مي ه فكر كردند هر چه را كه دربارهاش چنان قانع شده بودند ك بودن

كه فكرش، در قياس با مطلوب همگان بودنِ جهاني دموكراسي  –در بهترين حالت . بسپرند 
هاي بزرگ آتن در  هاي خفيفي از دستاورد خاطره –در زمانة ما تامل برانگيز است 

وس و فيلو را خوانده بودند زنده ماند، هاي اساتيدي كه كارهاي كساني چون پوليبي پوستنوشت
ها  ، و بعد هاي وسيعي چون قانون و فلسفه اساتيدي كه خود نيز اساساً سرگرم موضوع

  ). 80، ص 1( ".مسيحيت بودند
به روايت جان كين، با جنبش نوزايي ِفرهنگي در قرن چهاردة ميالدي، و كشف دوبارة 

با . ، تغيير اندكي در نگاه به گذشته رخ داديونان باستان و فرهنگ و نهادهاي سياسي رم
اي به جهان كالسيك باستان پيدا كردند، به عنوان  اينهمه، تني چند از كساني كه عالقه

، وجود )Guicciardini(و جيوچيارديني ) Giannotti(يي چون جيانّوتي  مثال، مفسران سياسي
ز نظر نگاهداشت قانون و نظم، و كردند ، ا هاي مسلح را ترجيح دادند، چون فكر مي جمهوري

از ترس درگرفتن "در حالي كه بقيه . اعتالي حكومت خوب، از دموكراسي بهتر است
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قانون هاي تودة مردم، با اصرار تمام خواستار مهار كردن عوام الناس از راه برقراري   ِشورش
گويد روياي  ن ميجان كي) . ايضاً( "، از نوع سپارت و رم بودند ) mixed( اساسي مختلط هاي

نازنين دموكراسي، براي همة اين گونه ناظران، در حكم كابوسي ترسناك بود، و سپس، با 
فرمانروايي ِشهرياران ": نويسد نقل قول نامستقيم از اثري از ماكياوللي، از قول او چنين مي

آنگاه، . انجامد گرايد و به جباريت مي ، به هر دليلي، دير يا زود به انحطاط مي)پادشاهي(
. دهد كه آن نيز به اوليگارشي گرايش دارد جباريت جاي خود را به حكومت اشراف مي

ها، راه را براي  هاي مردمي براي سرنگون كردن حكومت تعداد اندكي از خاندان درگيري
شهر بنا شده بر پاية حاكميت همة مردم، به سرعت  كند، ولي هر دولت دموكراسي هموار مي

اين خود زمينة مساعدي . انجامد كه آبي است بر آسياب انحطاط سياسي يبه هرج و مرج م
است براي روي كارآمدن پادشاهي، يعني فرمانروائي ِشهريار، كه آغازگر دايرة جهنمي 

  .٣ِپادشاهي، جباريت، اوليگارشي، و بي نظمي ِبي بند و باراست
به . ي ِزمانة او بودگويد اين سخن ماكياوللي، نشانة نبض ضد دموكراتيك جان كين مي

عقيدة او ، تا قرن شانزدهم ميالدي، همة نويسندگان، نسبت به تجربة آتن، يا چندان دلگرم 
اي از اين  جان كين، به عنوان نمونه. ورزيدند نبودند، يا صاف و پوست كنده با آن خصومت مي

) Jean Bodin( گونه برخورد منفي با دموكراسي مستقيم به شيوة آتن، به اثري از ژان بودن
كند كه  به چندين زبان  اشاره مي جمهوريتشش كتاب به نام ) 1576(نويسندة فرانسوي 

بودن، حق را به افالطون و ارسطو . ترجمه شد و در سراسر اروپا با اقبال زيادي روبرو گرديد
دهد كه با حكومت اشراف و شوراي شهر عامة مردم، هر دو، مخالف بودند و شيوة  مي

اي در جنوب  منطقه[بر پاية مجمع عامة مردم در شهرهايي چون آتن، سيراكوز حكومت 
و افه سوس ] شهري باستاني در شمال شرقي تونس امروزي[، كارتاژ ]شرقي سيسيل در ايتاليا

را به باد انتقاد ] شهري از ايونياي قديم در غرب آسياي صغير نزديك به سواحل درياي اژه[
انبوه مردمي كه گويي در حكم جانوري است با ": گويد انجام ميبودن ، سر . گرفتند مي

تواند شوراي شهري درست و معقول به  چندين سر ، فاقد نيروي داوري يا عقل، چه گونه مي
چنان كه در شورا هاي عامة (وجود آورد؟ مسائل را به داوري شورايي از عامة مردم وانهادن 

، ص  1( "اي خواستار حكمت باشيم ماند كه از ديوانهبدان ) مردم در جهان باستان معمول بود
ورزي با آتن ، تا قرن هيجدهم ادامه داشته  به عقيدة جان كين، اين گونه خصومت).  82

دانشنامه يا فرهنگ در دموكراسي وي، براي نمونه، به مطالب زير عنوان . است
كند  اشاره مي) 1751(شواليه دو ژوكور فرانسوي نوشتة ها، مستدل علوم، هنرها، و حرفه

سرنوشت اين گونه ": كه در باب حكومت بر اساس مجمع شهروندان آتن گفته است
طلبي برخي از شهروندان يا بيگانگان  اي براي جاه ها اين است كه ناگزير به طعمه حكومت

، جان كين). ايضاً("بها را با بزرگترين بردگي معاوضه كنند  تبديل شوند و بدينسان آزادي گران
اي دارد كه در يكي از  هاي واژگان به زبان انگليسي در قرن هيجدهم نيز اشاره به فرهنگ

زيند و  هايي كه در پوچي ِخويش مي كله پوك": ها  از عامة مردم چنين ياد شده است آن
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نگري بافي، بدون توجه شايسته به خداوند و  ميرند؛ ايام را با تمايالت منحرف و جهان مي
  ).83، ص 1( "گذرانند  مي حكمت آفرينش،

جان كين، سپس، ضمن مخالفت با نظر فرانسيس فوكو ياما در بارة منظور انقالبيان 
در ": گويد اين بنيادگذاران، در واقع بيشتر هوادار رم بودند تا هوادار آتن آمريكا، مي

يا در هاي بستة ساختمان آجر قرمزي  مجلس پنسيلوان كنوانسيوني كه در پشت درها و پنجره
، سرگرم تدوين 1787فيالدلفيا، به مدت چهار ماه كامل، از اواسط ماه مه تا اواسط سپتامبر 

قانون اساسي آمريكا بود، گويندگان، يكي پس از ديگري، و روز ها پشت سر هم، از آرمان 
ها  ماه مه، بحث 31گويد در جلسة  مي). ايضاً("كامل دموكراسي هر چه بيشتر فاصله گرفتند

ر بر سر اين بود كه آيا الزم است كه نمايندگان مجلس با انتخاب مستقيم مردم تعيين بيشت
، با گزينش )Connecticut(، از كانكتيكات ) New Haven(آقاي راجر شرمن از نيو هاون. شوند

اين مردم همواره دستخوش بي ": نمايندگان از راه آراي مردم مخالف بود چرا كه معتقد بود 
ها با دموكراسي  اين گونه ابراز مخالفت). ايضاً("هميشه مستعد گمراه شدن اند و اطالعي

كردند در  مستقيم، چندان بود كه به گفتة جان كين، حتي هواداران دموكراسي جرات نمي
، از )George Mason(جورج مايسن: شان واژة دموكراسي را آشكارا به كار ببرندا اظهارات

نة بزرگي از اصول دموكراتيك حكومت نياز دارد، و گفت كشور به گنجي ويرجينيا، مي
، در تاييد نظر وي، اظهار )Pennsylvania(، از پنسيلوانيا )James Wilson(جيمزويلسون 

اين جا . تواند مدت زيادي دوام بياورد داشت كه هيچ حكومتي، بدون اعتماد مردمي، نمي مي
شكل مزخرفي از دموكراسي را   بود كه جيمز مديسون، از ويرجينيا، كه در جاي ديگري

ناميده بود، به جلسه اعالم داشت با گزينش مستقيم نمايندگان يك شاخه از قوة حكومت 
ها با همين نظر  سرانجام، نمايندگان بيشتر ايالت. گذاري با آراي مردم موافق است قانون

  ) .84، ص1(، برنده شد ) ayes(به سبك رم  "آري "موافقت كردند، و به قول جان كين، 
  

  احياي آتن
خواهيم بدان بپردازيم، با  زنده شدن دوبارة دموكراسي، كه هم اكنون مي": گويد جان كين مي

هايي ديده شد  ها، پيش آمد، يعني در آغاز قرن نوزدهم، نشانه دشواري و به رغم همة دشمني
كه، بيش از هر  زنده شدن دوبارة آتن، كاري بود. كشد كه قرباني هنوز نمرده است و نفس مي

، 1("چيز، با همدستي و همكاري سياسي و فكري تني چند از مورخان اروپايي صورت گرفت
، از ژان ويكتور يونان باستان تاريخ كين، در اين مورد به كتاب سه جلدي ِ). 85ص 

،و كتاب سه جلدي ِديگري به زبان آلماني با نام ) Jean Victor Duruy(دوروآي فرانسوي 
گويد  مي. آلماني ارجاع داده است)  Ernst Curtius(از ارنست كورتيوس  ، نانتاريخ يو

ويكتور دوروآ، كسي بود كه به ناپولئون سوم كمك كرد تا زندگينامة ژوليوس سزار را تهيه 
ارنست كورتيوس آلماني، از كساني بود كه . كند، و وزير آموزش و پرورش در فرانسه شد

گري ِپرنس  تي در يونان را به عهده داشت، و بعدها به مربيشناخ هاي باستان رهبري كشف
كند كه  اما، تاكيد مي. منصوب شد –يا امپراتور فردريك سوم بعدي  –فردريك ويليام 



 123   1389 پاييز،  7 جنگ زمان

مهمترين كار در زمينة احياي يونان باستان را، يك انگليسي از طبقة متوسط، كه بانكدار، 
پارلمانتاريست بود، يعني دموكراتي با نام جورج و  ،)university governer(گردانندة دانشگاه 

  .، انجام داد)George Grote1871-1794) ((گروت 
تا 1846هاي  جورج گروت، در دوازده جلد، در سال تاريخ يونانگويد  جان كين مي

از دموكراسي آتن، در برابر "اين كتاب . منتشر شد و تاثيري عظيم بر جاي گذاشت1856
اي  و انتقادي كه آن دموكراسي را به تقريب زنده به گور كرده بود، به گونهاعتنائي ِسنگين  بي

شمرد كه شايد شبيه چارلز دارني  كوشي مي ، وي، گروت را آدم سخت"شور انگيز دفاع كرد
)Charles Darnay( قهرمان داستان چارلز ديكنز ،)Charles Dickens ( داستان دو شهر در

(Tale of Two Cities)رحمي ِ  اي كه با تفرعن و بي مرد شريف درست بارآمده": ، بود
  ).85، ص 1("اشرافيت سرسختانه مخالف بود

هائي چون گروت، باعث شدند كه منتقدان قرن نوزدهم مانند  چهره": گويد جان كين مي
اي  اي بورژوآئي نيست، آن هم توطئه كارل ماركس فكر كنند كه دموكراسي چيزي جز توطئه

شان از دستبرد ا هاي ص گروت، بانكداران را مطمئن كند كه دارائيكه، در مورد خا
او خود را . ديد گروت، اما، مسائل را بدين سان نمي. هاي كرگسان در امان خواهد ماند حكومت

اي طوالني، دفاع از يونانيان، بويژه از آتن، را در برابر  شمرد كه، در محاكمه وكيل مدافعي مي
گروت، در .شان شده بود به عهده گرفته استا دو هزار سال نصيب يي كه در طول عدالتي بي

هاي وارد شده بر آتن معتبر نيست و اين  اش، يعني آتن، بر اين نظر بود كه اتهام دفاع از موكل
به عقيدة گروت، كل تجربة آتن با دموكراسي، مثالي غني و . شهر در اين محاكمه تبرئه است

توان از فقري كه زائيدة تمركز قدرت است  ه گونه ميپرشور از اين حقيقت بوده كه چ
هاي باستان شناختي نيست، بلكه  آتن فقط موضوعي براي ارضاي كنجكاوي. جلوگيري كرد
بخشي از نظامي  و مثال الهام] براي جهان قرن نوزدهم[هاي دور  بهائي از گذشته متحد گران

حمايتي كه در جاي  –مردم آزاد اي از  اي از حمايت براي توده است كه با تضمين درجه
آميز عمل  هاي خالق نبوغ اي براي بر انگيختن كشش چونان انگيزه –ديگري شناخته نبود 

كرد و به اذهان برتر چنان نيروئي تزلزل ناپذير بخشيد كه توانستند خود را به برتر از 
ان بشريت هاي مذهبي و سياسي بر كشند، از عصر خويش فراتر روند و به آموزگار عادت

  ).86، ص 1("تبديل شوند 
، و جيمز و )Jeremy Bentham(به روايت جان كين، گروت، مانند دوستانش جرمي بنتام 

، معتقد بود كه اوليگارشي هميشه بد عمل )James and John Stuart Mill(جان ستوآرت ميل 
قوق شهروندي و اند، ولي براي درمان اين خودخواهي، الزم است ح آدميان خودخواه. كند مي

آموزش و پرورش براي هر چه بيشتر از مردم تامين شود، تا از اين راه، حد اكثر شادي و 
گروت، از روش اوستراسيسم آتن، به . رضايت خاطر براي بيشترين تعداد مردمان حاصل گردد

كرد، و ضمن ستايش از  طلبي سياسي افراد دفاع مي اي در جهت مهار جاه عنوان وسيله
هايش در پروراندن حس انتقاد و نقد افكار جاري، از جمله باورهاي  ن به خاطر كوششافالطو

هاي  داشت، و در بحث و جدل ها را دوست نمي االهياتي، حمالت افالطون به سوفيست



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        124

كساني چون پروتاگوراس، نوعي دفاع از مدارا با عقائد مختلف، نوعي كوشش براي ايجاد تنوع 
به عقيدة او، همة اين گونه اصول در دولتشهر آتن زاده . ديد اد، ميفكري و استقالل ذهني افر

اكنون الزم است كه دوباره احيا شوند؛ مبارزه براي دموكراسي و  "اند، و شده و پرورش يافته
بايست، با رو آوردن به مهد تولد دموكراسي،  بر ضد اوليگارشي در قرن نوزدهم در اروپا مي

  ).87، ص 1( "تشويق و تاييد شود
گويد دفاع جانانة گروت از آتن، كه فلسفة سقراط، افالطون، و ارسطو را به  جان كين مي

، و )Thucydides(، توكيديدس )Aeschylus(هايي چون اخيلوس  بشريت داده، كه چهره
را پديد آورده، و تاريخ، تئاتر و فرهنگ و هنرهاي كالسيك را ) Demosthenesِ(دموسته نس

اش، يعني حاكميت دموكراتيكي، را آزموده  ترين شكل و حكومت در ويژه گذاري كرده، پايه
است، سبب شد كه آرام آرام ولي به نحوي قاطع، اين ذهنيت شكل بگيرد كه همه چيز از آتن 

، بر همين ذهنيت نهاده بود و 2004اقدام دولت يونان براي بر پاييِ  اولمپيك. آغاز شده است
  .كوفت ها مي ِيونان نيز دائم بر طبل همين گونه انديشه هاي گردشگري تبليغات سازمان

  
  شهرها هاي متقابل و ديگر دولت ديدگاه

ها را آورديم، به بيان  اي از آن اي كه شمه جان كين، پس از نقل نظرهاي موافق آتن، به گونه
ران، گويد در اين كه سخنو او، نخست، مي. پردازد هاي مخالف اين نظرها مي ها و ديدگاه داده

سياستمداران، فيلسوفان و متفكران، مورخان و تراژدي نويسان آتن، حق بزرگي بر گردن 
گذاري، اين عادت  ها، در امور سياسي و قانون بويژه كه آتني. بشريت دارند، حرفي نيست

هاي سنگي، يا بر  پسنديده را داشتند كه بسياري از اسناد سياسي و قانوني ِآتن را بر ستون
شايد بيش ": گويد مي. اند هاي بعدي به يادگار مانده گل پخته، بنگارند كه براي نسل الواحي از

شهر معاصر ديگر در منطقة يونان، آتن تاريخ خود را بر سنگ و الواح گل پخته  از هر دولت
هاي  ها، فهرست قراردادها، قانون(كتيبه  7500تنها در ناحية آگورا، بيش از : نقر كرده است

هاي  هايي به افتخار افراد، نشانه ها، فرمان ها، محاسبة هزينة ساختمان انامهخريد، اهد
كشف شده ) ها هاي پيكره هاي چوبي يا فلزي، پايه سنگنبشتة مرزي، آراي نقر شده بر پاره

  ).89، ص1( "است
خيلي ساده، فرض كنيم روش حكومت بر خود بر پاية آراي ": افزايد درنگ مي ولي، بي

ما تا اينجا . نبودهنگريستند، ابداع آتنيان  ني كه به همديگر به چشم برابر ميمجمع شهروندا
بسيار با معناتر از اين، . تر از دموكراسي آتن بوده كهن بسياردموكراسيا، آموخته ايم كه واژة 

شهرهاي يوناني زبان ِ پراكنده در  دهند در بين دولت شواهد روز افزوني داريم كه نشان مي
اند، آن هم  رانه، مجامع دموكراتيك شهروندان، به كلي جدا از آتن رونق داشتهسراسر مديت

توانند  مي] آتن[، يعني تاريخي كه شهروندان شهر .م.بسي پيشتر از دهة آخر قرن ششم پ
  ).90، ص 1( "بحق ادعا كنند كه شهرشان به دموكراسي تبديل شده است

شهرهاي دره روس  نظير دولت شهر يوناني، گويد حدود دويست دولت جان كين مي
)Dreros] (و خيوس ]اي در جنوب يونان در درياي مديترانه جزيره ،)Chios] (اي در  جزيره
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شامل  –شهرها  حدود نيمي از اين دولت": وجود داشت] درياي اژه در ساحل غربي تركيه
تا دور ) در سواحل ليبي) (Cyrene(تا سيرن ) در شمال غربي يونان) (Ambracia(آمبراسيا 

، در سواحل جنوبي ِ درياي ) Heraclea Pontica(ترين نقاط شرقي چون هراكلئĤ پونتيكا  دست
هاي دموكراسياشرح جزئيات اين . اي مزة دموكراسي را چشيده بودند هر كدام در دوره –سياه 

ع آور بنمايد، ولي تاثير سرجم ممكن است ابتدا تا حدي مالل  –به قول معاصران ما  - زودرس
، 1(". اش مهم است ها بر ميزان درك ما از تاريخ دموكراسي، بسيار نيرومند و دانستن همة آن

  ).91ص 
گويد آنچه از روزگاران اين دولتشهرها براي ما باقي مانده است، چيزي  جان كين مي

نيست جز شرح از هم پاشيده شدن نهادهاي دموكراتيك، يا به دنبال فتوحات نظامي، يا بر اثر 
در هراكليا ... اي از همة اين عوامل  هاي ثروتمندان، يا جباران خودبين، يا با آميزه طئهتو

نشين يوناني در سواحل آسياي صغير در درياي سياه بود ، پس  ترين آبادي پونتيكا، كه شرقي
به زور نظامي، نوعي ) local Mariandynian population(از مطيع شدن مردم محل 

  .برقرار شده بود. م.پ 560ب يك نسل پيش از دموكراسي ِآتن، در سالدموكراسي، به تقري
هاي منصفة  شواهد و دالئل قطعي از مشاركت گستردة شهروندان در مجمع شهر و هيات

، درست نظير آنچه بعدها در آتن پيش آمد، )boule(دانيم كه قضات  مي. آن در دست است
هايي تهيه كنند كه سپس  نويس بود كه پيششدند، و كارشان اين  سالي يك بار برگزيده مي

هاي رسمي با نام  شدند؛ و هياتي از مقام براي تصويب يا رد شدن به مجمع شهر ارائه مي
داشتند كه در واقع در حكم مرجعي اجرايي بود براي باال بردن سطح ) damiourgoi( داميورگوآ

آيزومنه تاي موسوم به   رفاه عمومي، و در كار خود از كمك مقامات  قضايي ناظر شهر
)aisumnetai(ها  در داخل شهر هراكلئا پونتيكا، رسم بر اين بود كه همة قانون. ، برخوردار بود

دانيم كه اين رسم تا  استوار باشند، البته نمي "هيات قضات و مردم"هاي  بايست بر تصميم مي
محل دموسِ رسد كه  نظر ميدار بوده، چرا كه اندكي بعد از بنيادگذاري شهر، به  چه حد ريشه
 گنوريموآفريبان شد كه دنبال آن بودند تا از طبقة باالي ثروتمندان، موسوم به  فريفتة عوام

)gnorimoi(اعضايي از همين طبقة سلب مالكيت شده، براي حفظ جان  .، سلب مالكيت كنند
ها مسلح و خود از شهر خارج شدند و به مناطق ديگري رفتند، فقط به اين منظور كه بعد

  ).92، ص 1( مجهز برگردند ودموكراسي را به زور سرنگون كنند كه كردند 
شهرهاي يوناني، در جاهاي ديگري نيز  گويد دموكراسي در جهان دولت جان كين مي

گويد توجه به اين انواع گوناگون از  مي. شكوفا بود، پيش از آتن و گاه يك نسل قبل از آن
كه تنوع بنيادگذاري دموكراسي در جهان يوناني را از نظر دور آموزد  دموكراسي، به ما مي

در جزيرة ثروتمند خيوس كه در پنج . اش را به خاطر بسپريم نداريم و انواع مجامع شهري
پيش از ميالد، ستوني  550تا  575مايلي سواحل آسياي صغير قرار داشت، در سال هاي 

 دماركوسامات رسمي و قاضيان موسوم به به مق"سنگي در ميدان عمومي بر پا شده بود كه 
)demarchos (رهتراس داد تا  دستور مي)rhetras( -  را  –به معناي قانون، فرمان، يا توافق

  ).ضاًاي(  "رعايت كنند و گر نه بايد جريمه بپردازند
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اي از  ناحيه - )Korinthos(، در كورنت )Ambracia(جان كين، سپس به مورد آمبراسيا 
پردازد  مي - و شمال شرقي پلوپونز) Isthmus(ن، شامل بخش مهمي از ايستموسيونان باستا

گويد خود  مي. ترين و دلرباترين مورد از موارد دموكراسي يوناني بود ، به گفتة وي، كهن كه
اي قابل  پيش از ميالد در پيچ رودخانه 625تا  650هاي  اين مستعمرة يوناني در سال

و يك . م.پ 580شهر آن، از  ز جنگلي ايجاد شده بود، و دولتاي حاصلخي كشتيراني و منطقه
اما، ادارة اين . نسل پيش از مجمع آتن، تاسيس شده و نخستين فرمان خود را صادر كرده بود

هاي سخت بر ضد حاكم آن، پرياندر  ها و شورش شهر بر اساس مجمع شهري با توطئه دولت
)Periander( - همراه بوده، زيرا وي با رفتار نامناسب و  -نوة جبار كورنت به همين نام

گشته اين بود  قولي كه دهن به دهن مي. اش، موجب خشم و طغيان مردم شده بود شرمانه بي
در مجلسي كه در آن سخت نوشيده و سرمست شده بود، ناگهان رو به جواني كه "كه پرياندر 

عصبانيت حاصل از اين . نه اي يا گويد آبستن شده كند و خطاب به او مي معشوق وي بوده مي
داشت، البته به ندرت از سوي ما قابل  گرايي ِمردانه را روا مي اي كه همجنس رفتار در جامعه

اي از سوي  هاي آمبراسيا چنان جدي بود كه به طرح توطئه  درك است، ولي براي خود يوناني
محل  دموسا پيوستن ب. آن جوان براي سرنگون كردن پرياندر از راه كاربرد خشونت انجاميد

و دشمنان پرياندر، گويا بخشي از اعضاي طبقة باالي زميندار نه چندان دخيل در امور شهر، 
. به شورشگران، كار باال گرفت و به سقوط پرياندر و حتي خود قانون اساسي آمبراسيا ختم شد

ميت چندان مالكيت به عنوان كيفيتي الزم براي تصدي امور عمومي در آمبراسيا هرگز از اه
فقير ترين مردم، به عنوان سرچشمة . بااليي برخوردار نبود و در اين مورد هم رسماً لغو شد

  ). 94، ص 1(  "اصلي اقتدار شهر، وارد حكومت آن شدند
جان كين، سپس به چه گونگي مجامع شهري در ديگر نقاط يونان، مانند خيوس 

)Chios( سيرن ،)Cyrene( و هراكلئا ،)Heraclea(،  يا مناطق ثروتمند و از نظر سياسي مهمي
گويد  كند و مي در سيسيل اشاره مي) Syracuse(در پلوپونز، و سيراكوز ) Argos(چون آرگوس 

هاي نظامي  در سيراكوز، به عنوان مثال، روند برقراري دموكراسي، نتيجة شكست ناگهاني نيرو
اين قول شايع را تقويت كرد كه بود كه در واقع ) Helorus(سيراكوز در رودخانة هله روس

هاي اقتدار اوليگارشي و در نتيجه به هموار  باخت نظامي، اغلب به ويران كردن پايه": گويد مي
  ).94، ص 1(  "انجامد هاي دموكراتيك مي كردن راه براي تجربه

شورش بر ضد آريستوكراسي ثروتمند، به نظر ": نويسد جان كين، در همين زمينه مي
اي كه معتقد شده بود كه اين  از حمايت طبقة بازرگان محل برخوردار بوده، طبقهرسد كه  مي

البته، شورش ياد شده، . همه ثروت، بيهوده تا مدتي مديد در دست زمينداران باقي مانده است
پشتيباني بردگان در اين مستعمرة يوناني نيز برخوردار  - از قضاي روزگار - و دموساز حمايت 
  ).ايضاً(  "شده بود

: بيشتر ديگر شهرها در سيسيل، بعدها از همين الگو پيروي كردند": گويد جان كين مي
، .م.جباريت، اوليگارشي و مونارشي، سه گزينة اصليِ رايج در آن دوره، در طول قرن پنجم پ

هاي سختي دچار شدند، و حكومت مردم بر خود، در تعدادي از شهرهاي جنوب  به شكست
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، و درپهنة پلوپونز )Ionian(اي داسي شكل ايوني ، شهرجزيره)Corcyra(سيرا ايتاليا، مانند كور
اي به يادگار مانده كه  شهرهاي پلوپونز، لوحه ، يكي از دولت)Elis(از اليس . به كرسي نشست

. م.هاي قرن پنجم پ است كه به احتمال به نخستين سال گيري ِقانوني طوالني بيانگر نتيجه
تواند  ، نمي)dika(ديكا دهد كه در شهر اليس، حكم دادگاه، يا  شان مياين سند ن. گردد برمي

توان به يك اقدام  جاي قانون نوشته شده را بگيرد و آن را براندازد، و براي اين كار فقط مي
) damos plethyon(مجمع تمامي مردم قانوني ِعمومي كه از حمايت هياتي موسوم به 

، در همسايگي  )Matinea(ة برخي از مشاهده گران ، ماتينئĤ به عقيد. برخوردار باشد متوسل شد
مالكان زمين  اي از خرده اليس، زماني در زير لواي نوعي دموكراسي دهقاني، با مشاركت طبقه

يي كه به عقيدة ارسطو،  شده، گروه اجتماعي ، اداره مي)ho georikos)  dẽmosموسوم به
  ).95، ص 1(  "ه استترين نوع دموكراسي بود ستون فقرات و كهن

، راه .م.پ. به گفتة جان كين، در آرگوس، با پايان يافتن مونارشي در اواسط قرن ششم
پس از شكست نظامي كه به خروج شاه از منطقه و پناه . دموكراسي در پيش گرفته شد

ادارة ، )damiourgoi(اش به محلي ديگر انجاميد، شوراي قانونگذاري ِمردم موسوم به  بردن
، در )Sepea(را به عهده گرفت، و اين روش تا شكست ويرانگرآرگوس در نبرد سپه آ  شهر

  .، ادامه داشت.م.پ 494برابر سپاهيان اسپارت، در سال
به عقيدة جان كين، سرايت دموكراسي به نقاط متعدد در يونان تا درگيري نطامي ميان 

هاي درياي  در سواحل و جزيره. ، ادامه داشت.م.پ 404تا  431هاي  آتن و اسپارت، در سال
اژه، چندين عضو از اعضاي اتحادية نظامي زير فرمان آتن، يا حكومت دموكراتيك داشتند، يا 

سياست آتن پيشبرد دموكراسي بود، و مردم . اي از حكومت دست يافتند بزودي به چنين شيوه
در شهرها دراز  هاي دموكراتيك مردم توانستند، دست ياري به سوي بخش آتن، هر جا كه مي

  .ها بود كردند، برخالف اسپارت كه هوادار نظم اوليگارشي مي
راه براي دموكراسي در همه جا هموار نبود؛ مشكالتي وجود داشت، ": گويد جان كين مي

هاي پلوپونز، پيروزي اسپارت، عامل برآمد دورة كوتاهي از  به عنوان مثال، در دورة جنگ
با . ها دست به توطئه زدند ، اوليگارك.م.پ 411در اوائل . تن شداوتوكراسي يا خودكامگي در آ

كه به انجام خدمت در  - تغيير تركيب حاضران در مجمع، كه به علت غيبت شهروندان فقير
گران  جلسة مجمع آراي الزم را به نفع مردم نداشت، و توطئه - نيروي دريايي مشغول بودند

ن باال بود، مجمع آتن به دست خود رأي به الغاي شاا نيز شمشير بركشيده بودند و تبليغات
پيروزي نظامي اسپارت هم در اين ميان سبب شد كه روش دموكراتيك حكومت در . خود داد

مقارن همين اوضاع، جباريت دو باره در سيراكوز . بين چند متحد از متحدان آتن نيز بر افتد
جنگ، براي . مي منطقه پايان دادبرقرار شد، و اين به تجربة حكومت مردم بر خود در تما

دموكراسي بد بود ولي اين كه در همه جا براي سرنوشت شهروندان نتايج شومي به بار آورده 
دانيم كه  در پرتو نبردهاي خيابانيِ  زيرا در مورد خود آتن، به يقين مي. باشد مشخص نيست

شهروندان پانصد نفره،  شورايپر جنب و جوش ولي كوتاه، و به علت نامقبول بودن روزافزون 
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، ص 1( "آتن سرانجام توانستنداوليگارشي را درهم بشكنند و دموكراسي را دوباره برقراركنند
96. (  

شهرهاي  اي استثنايي نبود، و در دولت به روايت جان كين، مقاومت مردم در آتن، نمونه
، فلهيوس )Sicyon(در مناطقي چون سيكيون . اي مردم به دموكراسي وفادار ماندند اژه

)Phleious( و تب ،)Thebes(شهرهاي آركاديا در پله پونز  گروهي از دولت. ، نيز به همچنين
جان كين، . ها تا مدت يك قرن دوام آورد نيز همين كار را كردند، و دموكراسي در آن

دة اي همراه بود، با اين هشدار كه دموكراسي، بااستفا قانون آركادي با تبعات تيره": گويد مي
اش در رابطه با همسايگانش، ممكن است حكم به نابودي خودش  نادرست از نيروي نظامي

اي بود براي كنار آمدن با خطري كه از سوي آتن تعدد  تجربة آَركادي،كوشش شجاعانه. بدهد
كرد، يعني براي جلوگيري از اين كه امپراتوري آتن، به نام  ها را تهديد مي دموكراسي

ها  نشان داد كه دموكراسياتحادآَركادي، تجربة . هاي ديگر را ببلعد سيدموكراسي، دموكرا
ها دوام  اي نيرومند به گردهم آمدن مسالمت آميز دارند تا بتوانند، در پيچ و خم سياست عالقه

شان ا شان به نابوديا هاي مسلحانه ها،و درگيري طلبي ها، توسعه بياورند، و نگذارند كه رقابت
  ).97، ص 1( "بينجامد

هاي زودرس  گويد از تجربة آركادي و ديگر نمونه جان كين، در پايان اين مبحث، مي
توان گرفت كه تخيل دموكراتيك ما براي رها  هاي ديگري نيز مي دموكراسي در يونان، درس

درس نخست اين است كه جهان يونان ". ها نياز دارد جانبة آتن، به آن شدن از چيرگي يك
اي از  شناخت، و برون از آتن، رشته نة منحصر به فرد از دموكراسي نميباستان، فقط يك نمو

هايي متفاوت از معنا و مفهوم  درك - به احتمال زياد –مجامع گوناگون دموكراسي و 
، دموكراسي يك شكل تك و ثابت  در جهان يوناني. دموكراسي به شكوفايي رسيده بود

داد، اما به هفتخواني  اش را تشكيل مي زياگر چه وجود مجمع شهروندان، هستة مرك: نداشت
هاي ذهني و انواع  پروري مانست كه طي آن انتظار همه گونه خيال از تالش ومبارزه مي

، يا  اي محلي و فرخنده ، پديده درس ديگر اين است كه دموكراسي. رفت هاي عملي مي تجربه
يي نظير  ي شيطاني يا قهرمانيها كنندة فردي يا چهره اي اين يا آن ابداع نوعي آفرينش لحظه

آريستوگيتون و هارموديوس، يا پدران بنيادگذاري چون سولون و كليسته نس نبوده، بلكه 
تر از آتن  ها بسيار كهن هايي با شكل و اندازة متفاوت، كه برخي از آن وجود دموكراسي

نطقه است كه يي از رفتار دموكراتيك در م ابداعيهاي  سنتاند، بيشتر نشانگر وجود  بوده
تشكيل امپراتوري، ... مساعد احساس برابري، احترام به قوانين و حكومت بر خود بوده است 

 -، )Isocrates(نيازمند احترام به عادات و آداب محلي، از نوع آن چيزي بود كه ايزوكرات 
كه به تقريب به مدت يك قرن شاهد دموكراسي در منطقه . م.پ 338تا  436سخنور يوناني 

آرئوپاژيتيكوس اش با عنوان  وي، در جزوة سياسي. ناميد ميدموكراسي نياگاني آن را  –ود ب
)Areopagiticus( ما توي : گويد نوشته شده، مي. م.پ 352تا  358، كه گويا در سال هاي

ناليم كه زير لواي  كنيم، و مي ايم و از وضع موجود انتقاد مي هاي خودمان نشسته دكان
ها و  ايم، در حالي كه ما خودمان، در كنش كومتي بدتر از اين نداشتهدموكراسي هرگز ح
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هايمان بنيادگذار همين دموكراسي موجود هستيم نه آن دموكراسي كه نياگان ما  انديشه
تنها راه آگاه شدن از خطرهاي آتي و بركنار ماندن از شرهاي اهريمني جاري، اين . داشتند

ترين حاكم، با قانونگذاري  باشيم كه سولون، دموكرات يي است كه خواستار احياي دموكراسي
بنياد نهاد، و كليسته نس، كه با بيرون كردن جباران و برگرداندن مردم به قدرت در اصل پايه 

  ).98، ص 1( "گذاري كرد
اش  گويد اگر به ادعاهاي ايزوكرات در باب سرآغاز دموكراسي و نسبت دادن جان كين مي

تاريخي از خودآگاهي عميق وي را نسبت به ضرورت وجود "باشيم،  به سولون كاري نداشته
كه ما امروزه آن را سنت مي ناميم  - يي  يك چنين آگاهي. توان ناديده گرفت نميدموكراسي 

پيونداند، چه اين زندگان  يي كه زندگان را به مردگان مي از مواد و مصالح زبان و زندگي –
بيشتر دموكراسيا، . نبودنبوغ يوناني هاي  ا نه، از فرآوردهاش داشته باشند ي بدانندش يا دوست

در يك زمان فراهم  –به رغم همه چيز  - نتيجة عمل بسياري از نيرو ها و رويدادهايي بود كه
شهرهاي  تري از دولت شدند تا حكومت بر خود از راه مجمع شهروندان را در پهنة گسترده

  ) .99، ص 1( "يوناني برقرارسازند
  

اي از نيروهاي مساعد براي زايش دموكراسي بر پاية مجمع  چه زمينه: پرسد ين ميجان ك
گويد ساختن الگويي از اين گونه  شهروندان در جهان يوناني فراهم بوده؟ و در جواب مي

انگيز  ولي ضعف حيرت"بين فقط رويدادهاي ثبت شده، البته آسان نيست،  نيروها در زير ذره
هايي كه از  دموكراسي. منطقه از عواملي بود كه اهميت اساسي داشتهاي ثروتمند  اوليگارشي

در  –ها  شهرهاي كوچكي بودند كه دشمنان دموكراسي در آن گوييم، دولت ها سخن مي آن
از ابزارهاي محدود كنترل بر مردم  –هاي جهان مدرن  مقايسه با ديكتاتورها و توتاليتريست

هاي  زير فرمان شاهان، اشراف، و جباران، از كشته هاي دولت. تابع خويش برخوردار بودند 
ولي اين كارشان فقط اين فايده را داشت كه نشان دهد در . ها ساختند قربانيان خويش پشت

سياست، خشونت همه چيز نيست، و اگر چه مردم ممكن است زير فشار سرنيزه به انجام 
كنند ، تنها به سرنيزة خود  حكومت ميكارهايي مجبور شوند ، اما آناني كه از اين راه بر مردم 

اژهمونيا خشونت قادر نبود آنچه را كه يونانيان اين دوره از تاريخ . نخواهند توانست تكيه كنند
)tegemonia (،ناميدند تامين كند مي  يعني رضايت حكومت شوندگان" )ًايضا.(  

شان ا صرانهاي محلي، در مقابل آن چيزي كه معا اوليگارشي": به عقيدة جان كين
پرده،  ناميدند، يعني هياهو و غوغا، اغتشاش آشكار، جنگ داخلي بي مي )stasis(استاسيس 

كه فاقد  - شهرهاي مستقل يونان  خونريزي و تبعيد دستجمعي، كه در نظام ژئوپليتيك دولت
هر گونه مركزيت هماهنگ كننده بود و بنابراين بركنار بودي جغرافيايي  و خودگرداني 

به   - كرد  هاي تلخ، دائم پايمال مي شان در گرداب رقابتا شهرها را با فروبردن ولتسياسي د
هايي بودند كه  ها، دولت اين. پذير بودند صورت واگيرداري وجود داشت همواره آسيب

شان حتي در خانة خودشان، در برابر آتش شايعاتي كه دوره به دوره در بين عوام الناس ا قدرت
  .ب پذير بودور ميشد، آسي شعله
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ها براي مراقبت و نظارت در كار مردم، اغلب پراكنده و كم  ابزارهاي در اختيار اوليگارك
گري، توطئه و اقدامات  هاي غيردموكراتيكي را در مقابل فتنه اثر بود؛ و همين، خود، نظام

  ).ايضاً("كرد  پذير مي حساب شده آسيب
ي دارد، تاثير باورهاي ديني مردم موضوع مهم ديگري كه جان كين بدان اشارة كوتاه

حاكمان بر اين باور . مردم يونان به ايزدان و ايزدبانوان اعتقاد داشتند": گويد مي. يونان است
اند، همواره از پشت سر  بودند كه اين باشندگان قدرتمندتر ، كه داوران انگيزه، منش و كنش

ايان البته وجود داشت، ولي در اين امكان سرپيچي از خواست خد. ... ناظر اعمال آنان هستند
صورت، به عقيدة بسياري از مردم يونان، ايزدان و ايزدبانوان با همدستي مردم ، عامل ويراني 

  ).100، ص1("دستگاه جباران خواهند شد 
جان كين، در همين زمينه، به آنچه هرودوت در بارة نخستين اقدام ماياندريوس 

)Maiandrios(دهد اشاره  ، به وي نسبت مي.م.پ 522درت در سال ، پس از رسيدن به ق
از پوليكراتس ) Samos(گويد ماياندريوس، كه قدرت در جزيرة ساموس  مي. كند مي

)Polycrates ( بخش براي زئوس رهايي معبديبه وي رسيده بود، به افتخار پوليكراتس 
همچنان كه ": فتسپس مردم را به مجمع شهر فراخواند و خطاب به آنان چنين گ. برپاكرد

دانيد، دبوس فرمانروايي و قدرت كه در دست پوليكراتس بود، اكنون به من سپرده شده  مي
آيد، من  ولي، تاجايي كه از من بر مي... توانم بر شما حاكم باشم  است، و من اكنون مي

 .كردم بپرهيزم ها سرزنش مي خواهم از دست زدن به كارهايي كه ديگران را به خاطر آن مي
دانست، مردمي كه از هر چه بگذريم با  من، روش پوليكراتس را كه خود را سرور مردم مي

پسندم، و رفتاري چون رفتار او را از سوي هر كس ديگري كه باشد  وي فرقي نداشتند، نمي
. در هرصورت، پوليكراتس اكنون به تقدير خويش پيوسته و در ميان ما نيست.نخواهم بخشيد

دارم كه با شما  گذارم و اعالم مي قدرت را در اختيار مردم ميمن، به سهم خود، 
  ).ايضاً("برابرام

اگر چه اعتقاد به امر قدسي نتوانست ": گيرد كه جان كين، از اقدام ماياندريوس نتيجه مي
كنندة دموكراسي باشد، اما عاملي بود در تحريك و ترساندن جباران، و حتي در بستن  تضمين
  ).ايضاً("قل براي مدتيهاي آنان ال ا دست

جان كين، سپس به اين نكته اشاره دارد كه وابستگي حاكمان يوناني به نيروي دريائي 
او، با اشاره . نيز تاثيري مشابه تاثير باورهاي ديني در محدود كردن قدرت حكام داشته است

باريت ِ ، كه بر تضاد ج)1903 - 1950(، نويسندة انگليسي )George Orwell(به جورج اورول 
گويد تضادي  اشان انگشت گذارده بوده، مي  نرمش دموكراسي ِدريائيپادرخشكي ِانگليسيان با 

مانند مرزهاي ميان خشكي و دريا، به هيچوجه قاطع نيست،ولي ": كه اورول بدان اشاره دارد 
دهد برخي از رازهاي دموكراسي زودرس در يونان را  شواهد مسلمي دركار است كه نشان مي

شهر هاي  براستي، تعدادي از دولت. شهرهاي آن جست و جو كرد يد در زمينة دريائي ِدولتبا
ها اغلب ترس  بودند كه پارو زنان و افسران فرمانده آن هاي دريائي دموكراسييونان در عمل 
هاي ناگهاني  هاي موقعيت اين مردان دريائي، به بوالهوسي. كردند ها ايجاد مي در دل اوليگارك
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ها آنان را  امواج و توفان. ها بروند دانستند چه گونه به استقبال پيشامد فته بودند، و ميخو گر
هاي  شهراشان اعتماد داشتند و با اين ويژگي آنان، فقط به خود و دولت...آزموده كرده بود

  ).101، ص 1("روحي، از معناي انضباط جمعي در شرايط دشوار آگاه بودند 
موضوع، به تاكيد ارسطو بر اهميت كيفيات دريائي، به هنگام جان كين، به دنبال اين 

شهر كوچك سيسيلي موسوم به  بحث از نقش ماهيگيران در برپائي ِدموكراسي در دولت
گويد دريا و مناطق  كند و مي اشاره مي ،سياست، در كتاب .م.پ 473، در )Taras(تاراس

وزنان نيست، بلكه بايد به وجود هزاران مجاور آن فقط دربر دارندة ماهيگيران و مالحان و پار
ها و مشاغل  شوند، و نيز به انواع حرفه جور كاالكه در شهرهاي دريائي دست به دست مي

نه فقط ماهيگيران و مالحان، بلكه ": ها در اين گونه شهرها هم توجه داشت پديدآرندة آن
  ) .ايضاً("انهمچنين توليدكنندگان و كسبه و بازرگانان و مشاغل وابسته به آن

  
  نتيجه گيري  

  :توان تاكيدهاي زير را نيز افزود بر آنچه جان كين در اين زمينه گفته است، مي
دموكراسي ِمستقيم، شكل آغازين پديدة دموكراسي بود كه بويژه در شهرهاي دريائي با 

، اگرچه اين نوع دموكراسي. تحقق يافت –منهاي زنان، بردگان و نابالغان  - جمعيت محدود
توانست به جباريت توده  نواقص و معايب خود را داشت، و، چنان كه ديديم، براحتي مي

ها از صحنة روزگار محو شود، چنان كه در عمل نيز  ها و جهانگشائي بينجامد، يا بر اثر جنگ
طلبي ِآتنيان به امپراتوري گرائيد و با روي  اش با توسعه در مورد يونان پيش آمد و دموكراسي

اش، دموكراسي در آتن نابود شد، اما نبايد فراموش كرد  دن خاندان مقدوني و امپراتوريكار آم
كه انديشة دموكراسي براعتقاد به برابري سرشتي افراد بشر نهاده بود، و تجربة اين برابري به 
شكل مجمع شهري در دولتشهر هاي يوناني، زمينه اي تاريخي براي ثبت يك حقيقت عام 

ستگي بشري بود كه سرانجام به حقانيت تاريخي يافتن دموكراسي هاي در وجدان و دان
امروزي، و احساس بشري بر ضرورت كامل تر كردن هر چه بيشتر اين دموكراسي ها ختم 

  .شده است
پديدة دموكراسي مستقيم، خاص فقط آتن نبود، و چنان كه ديديم، بسياري از ديگر 

رانه، گاه حتي پيش از آتن، اين پديده را تجربه شهر هاي يوناني و اطراف درياي مديت دولت
اي بر آثار برخي از متفكران و مورخان  سازي از آتن در اين زمينه، كه در دوره اسطوره. اند كرده

تر  تر و معتدل غربي سايه انداخته بوده، اكنون در بين غربيان جاي خود را به نگاهي معقول
گر چه از جهاتي ديگر، بويژه از نظر تفكر فلسفي و توان گفت آتن، ا داده است، چندان كه مي

تواند از جايگاهي مركزي در انديشة بشري برخوردار باشد، از  آثار فرهنگي، همچنان مي
شهرهاي ديگري در يونان و  ديدگاه سياسي اما ناگزير بايد اهميت و افتخارات خود را با دولت

  .پيرامون درياي مديترانه تقسيم كند
ة عوامل مساعد دموكراسي، كه از قول جان كين تا اينجا بر شمرده ايم، بايد عالوه بر هم

  .بويژه بر پديدة شهرنشيني و وجود طبقة متوسط شهري تاكيد كرد
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در شهر و در طبقة متوسط شهري است كه به نخستين آثاربروز شخصيت فردي و آگاهي 
پديدارشناسي اب رد پاي تحولي كه هگل دركت. بريم خويش پي مي فرديتكسان به 

كه با  - )persőnlichkeit(شخصانيت به ) Einzelnheit(، در قالب تحول از فردانيت جان
مورد بحث قرار ) Individualität(فرديت و از آن به   - فرق دارد ) personnalität( شخصيت

ت فرديتاثير اين . در بررسي تاريخ  دموكراسي مستقيم در يونان به خوبي پيدا ست 4دهد، مي
)Individuality ( هايش را در آتن در قالب كساني چون  چنان كه نمونه –چنان است كه گاه

هاي  عامل شورش –شهر آمبراسيا ديديم  هارموديوس و آريستوگيتون، و در مورد دولت
مردمان آتن و ديگر . شود مردمي براي برافكندن جباريت و استقرار دموكراسي مستقيم مي

آگاه از فرديت اند متكي به خود و  شان تا اينجا از نظر گذشت، مردمانيا شهرها، كه شرح دولت
  .خويش
را نيز نبايد از نظر دور داشت كه، چه در مورد زمينداران مالكيت خصوصي اهميت نقش  

هاي شهري بخوبي محسوس  بزرگ، چه در مورد خرده مالكان و صاحبان مشاغل و پيشه
  .است
اي ديني نيز، به نظر ما، بايد اين نكته را بر آنچه جان سر انجام، در مورد نقش باوره 

كين در اين باب گفته است، افزود كه اهميت اين گونه باورها گويي بيشتر به شكل بيان و 
ها در جامعه بستگي دارد؛ به عبارت ديگر، باورهاي ديني هومانيستي مبتني بر  بروز آن
رند، گويي يك چيزاند، و اديان و حياني اي بكلي بشري دا اي، كه چهره هاي اسطوره بينش

در دستة نخست، برابري . هاي نيرومند روحاني، چيزي ديگر گيري دستگاه همراه با شكل
شود، و اذيت و آزار مردم و صدور فتواهاي قتل و اعدام  تر پذيرفته مي گوهرين آدميان، آسان
، تاريخ حكايت از آن دارد كه اند نه قاعده، در حالي كه در دستة دوم گوئي مواردي استثنائي

داند، و موارد اذيت و آزار و كشتن  اي جدابافته مي روحانيت متولي شرايع مذهبي، خود را تافته
اش را نيز ما ايرانيان  فردي و گروهي مردم، قاعده است نه استثنا؛ بهترين و گوياترين نمونه

از ديد ما، به هنگام بحث . مبيني بيش از سي سال است كه در كشور خودمان به چشم خود مي
از تاثير اديان و مذاهب بر رويدادهاي جوامع بشري، تفاوتي را كه به آن اشاره كرديم نبايد از 

  .نظر دور داشت
      



 133   1389 پاييز،  7 جنگ زمان

  
 :، بخش دوم"زندگي و مرگ دموكراسي "هايي از  نوشت جستار درس يپ

 
آورده بوديم، در ] 1389جنگ زمان، بهار [مشخصات كتاب جان كين را، كه در گفتار پيشين  -1

  :آوريم اينجا دوباره مي
John Keane,The Life and Death of Democracy,w.w.Norton and Company,New 

ork,2009,958p. 

  .15تا 7، انجيل مرقس ، آيه هاي 1904كتاب مقدس ، چاپ -2
  :جان كين به نوشتهء زير از ماكياوللي ارجاع داده است -3

Niccolo Machiavelli , “Of the Kinds of Republic there are , and of wich was the 

Roman Republic” , in Discourses on the First Ten Books of Titus 

Livius(1531),translated by Henry Neville,book 1,chapter 2. 

ي ترجمة اين كتاب، به قلم خود من پايان يافته و متن آن در تهران در دست حروفچيني برا                                       -4
 1388ي همين كتاب، در جنگ زمان، تابستان                   از باقر پرهام جستاري در باره                 . [ انتشار است    

 ]جنگ زمان. منتشر شده است
                                           

  
  مشتركان، دوستان و همكاران عزيز

   ي دريافت هر شماره
  

نگ زمانج     
  !را به نشاني زير اعالم كنيد

jongzaman@hotmail.com 

  مندان  عالقه
  به تاريخ سياسي معاصر ايران 

  توانند به تارنماي احمد رناسي  مي
  :با نشاني زير مراجعه كنند

http://ahmadronnasi.blogspot.com 
  



    

 اسد سيف
  آفريند ن جا كه قدرت حقيقت ميآ

  
  جرج اورل 1984نگاهي به رمان 

  
  
  
  

، به كند "دري پرده"تواند به قول ميالن كوندرا  مي. انسان است ي ناشده رمان، هستي تجربه
گويي كند، هشدار دهد، تابوزدايي كند و يا  ضمير ناخودآگاه انسان و يا جامعه راه پيدا كند، پيش

انتشار  1949در سال . ست  هايي جرج اورل از جمله چنين رمان 1984رمان . اعتراض باشد
هم چنان در سراسر  "آنتي اتوپيا"پس به عنوان يكي از مشهورترين اثرهاي  يافت و از آن 

ها  است به انسان در سرزميني كه آدم دنياي سراسر يأس رمان هشداري . جهان خواننده دارد
هويت  كنند و بي دهند، فرديت خويش نفي مي از دست ميشوند، اراده  در آن به ماشين بدل مي

  .شود كه حكومت طالبِ آن است در اين جامعه انسان به آن چيزي بدل مي. گردند مي
قرار است تا سال . افتد، شهري سراسر تحت مراقبت حادثه در لندنِ خيالي اتفاق مي

ت اصلي رمان، شخصي. ي هستي جامعه را تحت كنترل خويش درآورد دولت همه 1984
. شود وينستون اسميت، با شك در قوانين جاري به عنصري نامطلوب در نظام تبديل مي

هاي تاريخي را به راه اهداف حزب  متن. مشغول به كار است "وزارت حقيقت"اسميت در 
حذف كند و حقيقت ديگري به  ها هاي مزاحم را از متن بايد نمونه. كند تصحيح و بازنويسي مي

شعار حزب اين . هاي تاريخي بنشاند تا حزب در كار روزمره از آن استفاده كند قعيتجاي وا
تاريخ جديد در اين كشور  ".هركس گذشته را در دست بگيرد، آينده را در دست دارد": است

كردند و دوباره آن طور كه الزم مي  باخته كه مدام آن را پاك مي چيزي نبود جز ارواحي رنگ"
. كوشيدند حتا در صحبت به زباني تازه دست يابند آنان مي. "كردند سي ميدانستند، بازنوي

اند و  است كه گويا به دشمني برخاسته "اوستازيا"و  "اوراسيا"هدف مقابله با  دو كشور خيالي 
  ".اوشينا هميشه بايد در جنگ با يك دشمن خارجي باشد". قصد نابودي لندن را در سر دارند

هايي  ي آگاهي او همان همه. وديت اين دو كشور اطالعي ندارداسميت از واقعيت موج
تواند خود را با حزب هم هويت بيابد، و  او نمي. است كه حزب در اختيار مردم گذاشته است

مجبور است عقايد خويش را در ذهن محبوس دارد و . مشكل از همين جا آغاز مي شود
  . يردهاي حزبي پيش گ سان با ابالغيه رفتاري خالف، هم

هاي خانه  تحت كنترل است؛ محل كار، اتاق هاي مداربسته تمامي شهر از طريق دوربين
هاي خويش را  گيرد تا براي پيشگيري از فراموشي، يادمانده وينستون تصميم مي. ها و خيابان

در اعتراض به وضع موجود با دختري به نام جوليا آشنا . در خفا بنويسد، امري ممنوع و خالف
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عمل جنسي رفتاري . انجامد، كاري غيرمجاز و خطرناك د كه اين آشنايي به عشق ميشو مي
پذيرد و گروه  انحرافي است در اين سرزمين، توليد مثل از طريق لقاء مصنوعي انجام مي

  .همه جا فعال است "جوانان ضد سكس"
به ظاهر  شوند كه وينستون و جوليا بر حسبِ اتفاق با اوبرين، عضو رهبري حزب، آشنا مي

وينستون در . كند او آنان را در حزبي مخفي سازماندهي مي. مخالف وضع موجود است
كند تا در آن با جوليا ساعاتي در هفته تنها باشد و يا در آزادي  اي از شهر اتاقي اجاره مي گوشه

تعلق  "اداره كنترل افكار"كه صاحبِ خانه جاسوسي است كه به  كتاب بخواند، غافل از آن
  .شود در همين اتاق است كه به اتفاق جوليا بازداشت مي. رددا

پليس افكار ". تعلق دارد "وزارت عشق"گذرد كه به  گاه مي فصل سوم رمان در شكنجه
انواع . كرده است مي "بين، كنترل هفت سال تمام او را هم چون سوسكي در زير ذره

كه اوبرين خود مسئول اين اداره شود  گذارد و همين جا متوجه مي ها را پشت سر مي شكنجه
گردان،  شوك الكتريكي، داروهاي روان. اند هاي او امري ظاهري و دروغ بوده است و مخالفت

وينستون را به انجام  "شستشوي مغزي"گرسنگي، كتك و ديگر ابزار شكنجه سرانجام امر 
ها  شكنجه. خواستند يشود كه آنان م يابد، آن مي او در زير شكنجه، راه درست را مي. رساند مي

  .شوند قطع مي
. ضعف است ي راند و اين نشانه بيند، نام او را بر زبان مي شبي در خواب جوليا را مي

شود، در  دگر بار شكنجه آغاز مي. اعتقاد ندارد "برادر بزرگ"فهمد كه او هنوز به  اوبرين مي
ن جا ست كه دگر بار و اي. هايي گرسنه وي را در انتظارند گيرد كه موش قفسي جاي مي

وينستونِ . شنود جوليا نيز به همكاري با آنان تن در داده است شكند، به ويژه آن گاه كه مي مي
اضافه دو  آزادي بردگي است، دو به ": نويسد كه شود و سرانجام مي شكسته تسليم مي درهم
  .خواستند ها مي او آن شد كه آن ".خدا قدرت است. ... شود پنج مي

او نيز آثار شكنجه بر . بيند زادي روزي بر حسب اتفاق جوليا را در خيابان ميپس از آ
داند كه به زير شكنجه  وينستون اما مي. گويد كه به وينستون خيانت كرده است مي. چهره دارد

  .تواند در كار باشد خيانتي نمي
كند، و  م ميگردد، هويت گُ از خود تهي مي. شود برد، الكلي مي وينستون به الكل پناه مي
در ميان جشنِ پيروزي بر . يابد كتاب با پندار مرگ پايان مي. اين چيزي ست خوشĤيند رژيم

: پذيرد شود، با چشماني اشكبار واقعيت رژيم را مي دشمن كه اخبار آن از تلويزيون پخش مي
چه سوء . هاي سياه چه لبخندي پنهان است چهل سال طول كشيد تا فهميد زير آن سبيل"
در . ... ايش به روي بيني فروغلتيده دو قطره اشك از چشم!...اي فهمي احمقانه اهم و كجتف

بدين سان، وينستون سابق در . "ورزيد به برادر بزرگ عشق مي. مبارزه با خود پيروز شده بود
  .يابد رمان پايان مي. شود آدمي دگر از درون او زاده مي. وينستون جديد مي ميرد
به دولت نوبنياد شوروي در زمان استالين  1984ه جرج اورل در خلق اين واقعيتي ست ك

توان در سيماي برادر بزرگ استالين را به خوبي بازشناخت و يا تروتسكي را در  مي. نظر داشت
نويسنده . ها محدود كرد نام گلداشتاين بازيافت ولي نبايد آن را به دوران خشونت اين سال
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خواسته از توتاليتاريسم داستاني بسازد كه هشداري باشد براي  او. خود نيز چنين قصدي ندارد
  .بشريت

حقيقت نه . گرداند آفريند و در جامعه جاري مي هدف است كه حقيقت را مي 1984در 
هر چه . ... واقعيت فقط در ذهن انسان است نه هيچ جاي ديگر". آن است كه ما مي پنداريم

ها بر  كند تا با تسخير آن ها را كنترل مي زب ذهنح. "را كه حزب حقيقت بداند، حقيقت است
توان از فرديت انسان و هويت او  در چنين دنيايي آيا مي. جامعه كنترلي جاويد داشته باشد

  سخن به ميان آورد و يا از آزادي و دمكراسي گفت؟
. شوند تا دنياي نو بنا گردد هاي پيشين نابود مي نويد دنياي نو است، همه سنت 1984

برادر "حزب به رهبري . اني كه بايد فرا رسد و انسان به بهشت روي زمين دست يابدزم
بر  "اتوپياي منفي"نام  "اريك فروم"دنيايي كه . مردم را به اين اتوپيا خواهد رساند "بزرگ

ي قرار گيرد كه در قرن شانزدهم و "اتوپياي مثبت"تواند در برابر آثار  آن مي نهد و مي
  .شد فداران مسيحيت نوشته ميهفدهم از سوي طر

مجبور است كه . برد انسان عشق و آزادي و شرافت انساني را از ياد مي 1984در دنياي 
گردد تا هويتي  شوند و جامعه از هويت تهي مي ترين نيازهاي بشر نابود مي جدي. از ياد ببرد
شستشوي مغزها موفق  برند تا به ها بهره مي گاه از ابزار دنياي مدرن در شكنجه. ديگر يابد

  .گردند
  . رمان اورل هشداري ست كه به از خودبيگانگي دچار نگرديم

اين . همه حركات مردم را تحت نظر دارد "وزارت حقيقت"در سرزمين خيالي جرج اورل 
جنگ صلح است، ": اند اداره ساختماني ست با سه هزار اتاق كه بر نماي بيروني آن نوشته

با اخبار، تفريحات، آموزش و  "وزارت حقيقت". "ني توانايي استآزادگي بردگي ست، نادا
پردازد تا به راه خوشبختي،  به امور جنگ مي "وزارت صلح". هنرهاي زيبا سروكار دارد

وزارت "برقراري قانون و نظم را بر عهده دارد، و  "وزارت عشق". دشمنان را از بين ببرد
  .پردازد به امور اقتصادي مي "فراواني
هر كس اگر بخواهد . پذيرد انجام مي "ادبيات داستاني"با ماشين  1984ادبيات در  كار

چيزي شخصي يادداشت كند، اردوگاه كار اجباري و يا حداقل پانزده سال زندان در انتظار او 
  .است

 خورد همه جا به چشم مي "برادر بزرگ"تصوير بزرگ.  
شعرهاي نامتعارف، تاريخ و . ندشو كالسيك دستكاري مي هاي متن "وزارت حقيقت"در 

هاي  شوند و نسخه هستند، حذف مي "دار آميز و مشكل نظر عقيدتي توهين"مطالبي كه از 
ها  روزنامه. گردد؛ بخش اعظم ادبيات به كلي منسوخ شده بود شده روانه بازار مي اصالح
اي به  زبان تازه قرار است. بايست از صافي كنترل بگذرد ها، فيلم و موزيك، همه چيز مي كتاب

. شد اي از غبار محو مي همه چيز در هاله". كار گرفته شود تا جانشين زبان پيشين گردد
  ."شد شد و دروغ به حقيقت مبدل مي فراموش مي. گذشته پاك شده بود
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فالني "گفتند  مي. گرفت ها شبانه صورت مي دستگيري. وقفه جريان دارد موج بازداشت بي
كنند كه با دشمن همكاري  شدگان پس از مدتي اعتراف مي بازداشت. "تبخار شد و به هوا رف

كردند تا فرصتي  آنان از رهبري تقاضاي عفو مي. اند كردند و عليه رهبر در حال توطئه بوده مي
 "وزارت عشق"هاي  گاه آنان در شكنجه. ديگر براي جبران گذشته، در اختيارشان گذاشته شود

  .يافتند در وجود حزب در مي شدند و حقيقت را معالجه مي
ها را بكنند و  گرفتند جاسوسي آن ديدند و ياد مي ها مرتب بر ضد والدين آموزش مي بچه"

  ".شده بود "پليس افكار"چون بخشي از   در واقع خانواده هم. انحرافات آنان را گزارش دهند
مبارزه عشق به حزب و . هاي جنسي وجود ندارد جايي براي عشق و غريزه 1984در 

بخش عشق  گي رهايي ويژه. هاي جنسي گردد عليه دشمن بايد جانشين عشق و هر گونه رابطه
مدت وينستون و جوليا بازيافت، چيزي كه بسيار سريع سركوب  توان در رابطه كوتاه را اما مي

  .شد
در فضاي جنون و جنايت حاكم، در دنياي . گيرد عام مخالفان در دستور روز قرار مي قتل

شوند تا هر شكلي از  ل و هراسِ جاري، حتا معيارهاي ديكتاتور نيز پشت سر گذاشته ميهو
و  "انحراف"هستي و حيات احتماعي كه خارج از اراده و كنترل حزب و دولت باشد، به نام 

قدرت . قدرت يعني تحميل درد و حقارت" 1984در . غرقه در خون گردد "تجديدنظرطلبي"
  .حزب است "هن انسان و شكل دادن مجدد آن در قالب مورد نظربه معني متالشي كردن ذ

شود تا فرزندان ايدئولوژيك بزايد و ايمان  به اندامي ايدئولوژيك تبديل مي 1948حزب در 
  اي از هم گسيخته و ناتوان بدل شود كه توانايي بايست به توده جامعه مي. مشترك بپروراند

هاي آزادي و دمكراسي بايد به كنترل دولت درآيد تا  همه ارگان. خويش را در رهبر بازيابد
  .مردم به افرادي منزوي و مطيع بدل گردند

آن فضاي تنگ و . هاي او به قدرت رساند نبايد تصور كرد كه استالين را تنها توانايي
زاياند،  زايد و مي آلود ايدئولوژيك كه او در تكوين آن نقش اساسي داشت، استالين مي مه

شد و به عنوان  ي مقدس بدل ميهاي نوشت، به ورق آن چه را كه او مي. تالين استمحتاج اس
استالين . گرديد هاي مختلف جهان ترجمه مي اي از تفكر ماركسيست لنينيستي به زبان گنجينه

هاي اجتماعي از كارگران گرفته تا  بر بستري قدرت گرفت كه مقاومت تمامي گروه
مردم را به كنترل  ي حزب تمامي زندگي اجتماعي همه. روشنفكران درهم شكسته شده بود

در . هاي قديمي و رهبران سابق كشته شده بودند بسياري از بلشويك. خويش درآورده بود
شكنجه روحي و . اي استفاده كنند ها بازجويان در گرفتن اقرارها آزاد بودند تا از هر وسيله زندان

شكستند و به زانو در  پايان درهم مي آزاري بي متهمان تحت. اي داشت جسمي ابعاد گسترده
در جشنِ همگاني دروغ و جعل، شكنجه و آزار نقش . آمدند تا به كارهاي ناكرده اقرار كنند مي

در ساختن جهانِ ايدئولوژيك و همگاني كردن دروغ اما كل جامعه مقصر بود و . اساسي داشت
از . دمكراسي به نمايش تبديل شدنددر چنين فضايي همه ابزار . ناآگاهانه شراكت داشت

ي رسمي و دولتي به خود "حقيقت"چاپ و نشر، همه چيز  ي انتخابات عمومي تا عرصه
. جعل حاكميت يافت و همه هستي به رنگ ايدئولوژي درآمد. گرفت و از واقعيت تهي شد
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 سان بدين. هاي فردي تبديل گرديد جاسوسي اخالق حاكم شد و خبرچيني به اصل پيشرفت
سرود وفاداري به استالين تنها آهنگ موجود بود كه از زبان . جامعه شريك جرم جنايت گرديد
هاي انقالب، نمايش مرگ  در دادگاه "تصفيه بزرگ". شد حزب بر رگان جامعه تزريق مي

  .هاي حزب بود آزادي و آرمان
انقالب توان آن را ميراث نسل  اي نوشته شد و از اين منظر مي بر چنين زمينه 1984

  .هاي خود خيانت كرد اكتبر دانست، انقالبي كه فرزندان خود بلعيد و به آرمان
را بر همين  حيوانات ي قلعهاو پيش از آن رمان . آخرين رمان جرج اورل است 1984

  ."ها برابرتر از بقيه هستند حيوانات برابرند، اما بعضي از آن ي همه": مضمون نوشته بود
در كشورهايي با رژيم توتاليتر هم چنان ممنوع  1984ن هم چو ي حيوانات قلعه

نشر  ي كنند و به اين بهانه اجازه ها را در آن عمده مي هاي مسلمان نقش خوك مملكت. ست ا
توان آن را خواند و  نمي. اما سيماي ديكتاتور برجسته است 1984در . دهند به آن نمي

در  1984بر اين اساس است كه . از نيافتب ي ها و رفتار حاكم در رمان را در جامعه رابطه
  . ايران نيز اجازه انتشار ندارد

  
  

  
  

  

   در نظر دارد  نشر آرش
  ي شعر  يك مجموعه

  از شاعران مهاجر و تبعيدي 
  منتشر كند، 

  توانند  مندان مي عالقه
  :هاي زير تماس بگيرند به نشاني

0046 8 29 41 50 
info@tryckeffekt.com 

  نشر آرش، استكهلم، سوئد
  

 



  
  
  

  
 تا چند زنم به روي درياها خشت،

پرستان و كنشت؛ بيزار شدم ز بت  
 خيام كه گفت دوزخي خواهد بود؟

 كه رفت به دوزخ و كه آمد ز بهشت؟

  خيامعمر منسوب به 

  
  
  
  
  

  
  

  ادبي و هنري رويدادهاي فرهنگي،
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  برديا كوشان: طرح
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  عصيان غربت
  )دلير(خالد بايزيدي 

  خورشيدي 1388چاپ اول 
  صفحه، وزيري 192
  تومان 3300: بها

  يي، تهران ناشر سازمان انتشارات بوركه
  
  

ي  اگر چه در ظاهر مجموعه عصيان غربت
ي دكتر فاروق  شعر خالد بايزيدي است با مقدمه

زاده، در شناخت شعر و معرفي شاعر، اما در  صفي
اي از شعر شاعران  ي گزيده د ترجمهدرون خو

ترا معاصر كرد را نيز به همراه دارد به نام 
ي شاعر  به ترجمه چون كتابي برگزيدم

. شاعر كردزبان 9شعر برگزيده از  42.  مجموعه
 12س با  آشنايي چون شيركو بيكه شاعران نام

شعر، رفيق صابر با دو  9شعر، عبداله پشيو، با 
، حسن نيايشعر كوتاه شعر، الهام بكر با ش

، كاهت سرود براي صلحدينامو با شعر بلند 
شعر،  8، شيرين جهاني با زيستنكولبي با شعر 

 5باقي با  شعر، محمد حمه 4حسيب قرداخي با 
ي اين مجموعه را  صفحه 40شعر، كه 

  . گيرد دربرمي
زبان و ادبيات كردهاي ايران كه به جرئت 

ل اين هاي اصي توان گفت يكي از قوم مي
سال هستند، فرصت بسيار كمي  سرزمين كهن

زبان  وطنان فارسي يافته است تا خود را به هم
ي  از اين رو اين برگزديده و مجموعه. بشناساند

زبان را با  مندان فارسي شعر، كه آشنايي عالقه
كند، به رغم  شاعران كرد وطنشان ايجاد مي

هايش، فرصت مغتنمي است و جا داشت  كاستي
زاده يا مترجم، در شناخت  شعر  روق صفيكه فا

و معرفي هر شاعر نيز مي كوشيدند تا خواننده، 
به ويژه كه از . بهتر با اين شاعران آشنا شود

شاعراني تنها يك يا دو شعر انتخاب شده و به 
ها و  توان با احساس و شعور آن سختي مي

  .هايشان در شعر و ادبيات كرد آشنا شد توانايي
، در تهران منتشر شده ربتعصيان در غ

و از همين رو نيز با سانسور و حذف برخي از 
. ، منتشر شده است شعرهاي برگزيده يا مجموعه

حذف شعرهايي از خالد بايزيدي چون 
  :روزشمار

  

  يك نفر  اعدامي  شنبه
  دو نفر  اعدامي    شنبه يك

  سه نفر  اعدامي   دوشنبه
  چهار نفر  اعدامي   شنبه سه

  پنج نفر  اعدامي   چهارشنبه
  هاي در آويزان ي طناب همه  شنبه ؟ پنج
هاي  ها بر پاي چوبه ؟  تمام شقايق  آدينه
  دار

  
كه شعر بلندي  اهل كردستانم حذف و

  :است با اين آغار
هنوز / آن جا كه مادران/ اهل كردستانم

/ شان را هاي آزادگي مردان و افسانه/ پوشند سياه
  .كنند براي كودكان خود تفسير مي

بايزيدي در شناخت شعر و معرفي فاروق 
  :نويسد خالدبايزيدي مي

اي  قريحه خالد بايزيدي از شاعران خوش"
ها غربت را تجربه كرده و اين  است كه سال

ي فلسفي و اندوهناك در اشعار او ديده  تجربه
شهر پيشين شاعر به نام   مجموعه. شود مي
  .نيز همين تجربه را داشت مويه دل

هايي از شعر مدرن و  در اشعار شاعر رگه
اما هر كدام از . ... شود مدرن نيز ديده مي پست

پرچم و آواره و  اين اشعار خود كشوري است بي
  ".زير يوغ زور و ستم و ددمنشي

س  از شيركو بيكه تنديساين هم شعر 
  :شود كه برگزيده با آن آغاز مي

  
  روزي فراخواهد رسيد

  هاي دنيا برق ي چراغ كه همه
  د و ديگراعتصاب كنن
  روشن نشوند

  چرا كه
  به درازاي عمرشان
  بر هزاران تنديس

  تابيدند
  اما تنديسي

  براي اديسون
  .نساختند
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  از ژاله تا ژاژ
  فريبا شادكهن
  )1386( 2007پاييز : چاپ نخست

  صفحه، رقعي 120
  انتشاران آلفابت ماكسيما، استكهلم

  
اي است در دو  مجموعه از ژاله تا ژاژ

و شعر  1380تا  1372ي ها بخش، شعر سال
تفاوت آشكار ميان . 1381هاي پس از سال  سال

توان در تالش  دو بخش اين مجموعه را مي
در . شاعر براي دست يافتن به زباني مستقل ديد
هاي  بخش نخست، گرايش شاعر به وزن

ي شعر فارسي و تأثير مستقيم او از شعر  شناخته
 شاعران شناخته شده بسيار آشكار است و در

ها و دست يافتن به  بخش دوم، گريز شاعر از آن
زبان شعر آزاد و تالش براي رهايي از 

  .تأثيرپذيري از شعر ديگران
اي كه خواننده در  جدا از اين دو شاخصه

از ژاله تا ي  همان خواندن نخست مجموعه
شود، حضور و تكرار بسيار  با آن رو به رو مي ژاژ
توانند معناي هايي است كه بيش از آن كه ب واژه

مستقل يا دروني شعر را منتقل كنند، مخاطب 
هاي مذهبي سوق  خود را به سوي نشانه

اين تأثيرپذيري كه به يقين از محيط . دهند مي
شاعر برآمده، البته سبب نشده كه هويت شاعر، 

ي زنانگي و مادر بودن او مسخ  به ويژه تجربه
از اين بارقه  سرمه گردد و اغلب شعرها، چون

  :رخوردارندب
  
  توانستم مي

  لوندترين زن زندگيت باشم
  و شب تا صبح

  هاي تنت را زبانه كشم هاي جاده مشعل
  و دوباره
  ي پام هاي برهنه با پنجه

  آب پاشيت كنم
  بوي دود بگيرم و

  خاكستر رد پام 
  گر بگير و شعرهايت را بنويسد
  ي خاكسترت را به آتشت كشم و تا آخرين ذره

  ام هزار سالهدان چرمي  در سرمه
  حبس كنم

  تا اقرار كني آزاديت

  شاهين نگاهي ست
  هاي آينه رو به قله
  كه تنها

  هاي مژگان من از پشت ميله
  . كشد پر مي

  
فريبا شادكهن  از ژاله تا ژاژ ي  مجموعه

گيرد، هر چه  شعر كوتاه و بلند را در برمي 63كه 
شود، از  تر مي هاي اكنوني شاعر نزديك به سال
. گردد ي ذهني و عيني او بارورتر ميها تجربه

فراز و فرودهاي زندگي او، به ويژه وجه زنانگي 
يابد و شعر را  تري مي و مادرانگي او، هويت غني

چنان كه . گردد از استقالل بهتري برخوردار مي
من شاعر ديگر تنها من خلوت او در برابر 
مخاطب وابسته به او نيست، مني است اجتماعي 

ي كودكان سرزمينش  د را همهكه مخاطب خو
  . خواهد مي

: معبددر واقع فريبا شادكهن، با گذر از شعر 
در تو / كه بشكافي از هم/ چنان در آغوشم گير

خوب : هشدارو رسيدن به شعر  /جاي گيرم
پيچك / گل نيستم كه آبياريم كني/ گوش كن

شب كه  ي و نه محبوبه/ نيستم كه ديوارم شوي
به  /حشت خارپشتمخشم و و/ نفس كشي مرا

  :رسد مي شير و عسلشعر 
  

  شوم مادري مي
  با دو سينه
  يكي شير

  و آن ديگري عسل
  دهم شيرين شير مي

  كودكان سرزمينم را
  

  دوزم، چشم چشم مي
  هاشان در رطوبت شفاف چشم
  پيش از آن كه طناب
  گلوشان را تاب دهد

  و گلوله
  مغزشان را داغ

  و تريك
  .هاشان را خواب چشم
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  ئيزيپژواك پا
  فروغ مشيري

  رويا بخشي: آرايي و جلد صفحه
  صفحه، رقعي 180

  1388بهار : چاپ نخست
  شاعر، هامبورگ: ناشر
  

اي است در چهار  پژاوك پائيزي مجموعه
ها، بخش دو،  بخش يك، ديدگاه: بخش
ها، بخش چهار،  ها، بخش سه، عاشقانه عارفانه

اي برگرفته  شعرهايي براي كودكان، كه با مقدمه
ي محمد حقوقي، شاعر و  كتاب زمان نوشتهاز 

اي در آخر، كه شاعر به  نامه آشنا و لغت منتقد نام
هاي ناآشنا به  درخواست دخترش، براي جوان

  . زبان فارسي بر مجموعه افزوده است
فروغ مشيري،  پژواك پائيزيي  مجموعه

هاي گوناگوني است كه كم  اگر چه داراي بخش
دروني شعرها   ي مضمون و بيش بازگوكننده

هاي  است، اما در هر بخش خواننده با با صورت
و آزاد رو به رو   هاي قديمي گوناگون شعر، وزن

  :است
  :شود مجموعه با اين دوبيتي آغاز مي

  نقش تدبير از آغاز چو بر آب افتاد
  اندر آن آينه از درد دو صد تاب افتاد

خاطر از آن همه آشوب چنان مغشوش 
  است

  گويي تو كه در خواب افتاد كه اتفاقش همه
  

هاي ديگر  ها و شكل ها، غزل جدا از دوبيتي
تر شعرهاي آزاد فروغ  شعر كالسيك ايران، بيش

هاي  مشيري در اين مجموعه نيز داراي وزن
چنان كه به عنوان نمونه، . آشنا و متعارف است

رنگ ي شعر  گونه وزن ضربي يا مولوي
  :كني مي

  
  كني كني، رنگ مي رنگ مي

قش هزار آهنگ را در سينه چون سنگ ن
  كني مي

  آهنگ مهر و ناز را
  زني در گنبد دل مي

  زني اي بر طارم دل مي هر رنگ را با حيله
  كني ها مي شوري به دل

  زني آتش به دامن مي

  زني دامن به آتش مي
  پروري افسونگرانه مرغ دل در دام خود مي

  زني هر لحظه راهي مي
  زني راهي به آهي مي

  زندگي.همه س با اين
  شور و شر و بالندگي
  آواز و ساز و بال و پر
  زني يك جا تو آتش مي

...  
به عبارت ديگر، شاعر اين مجموعه به رغم 

ي شعر  هاي شناخته شده هايش بر وزن توانايي
فارسي، هيچ جا خود را مقيد به وزن انتخابي 

اي كه شعر با آن شروع شده  آغازين يا يگانه
رت، شكل و وزن شعر را تغيير بيند و به ضرو نمي
دهد تا به مقصود خود، انتقال احساس و  مي

چنان كه . تر باشد شعورش به خواننده موفق
، در هر دو شكل كني رنگ ميهمين شعر 

ظاهري آزاد و قالب كالسيك شعر فارسي 
  .نوشته شده است

ي پژواك پاييزي،  بخش چهارم مجموعه
كه اختصاص يافته است به كودكان، از 

به . هاي قابل تأمل اين مجموعه است بخش
ويژه به جز احمد شاملو كه رويكردي جدي به 

هايي  كودكان و سرودن و نوشتن شعر و داستان
ها بود، بسيار كم هستند شاعران و  براي آن
ي  ي آينده گاني كه به خوانندگان بالوه  نويسنده

دهند و سرودها يا  ادبيات ايران اهميت مي
چنان . كنند ها منتشر مي براي آن هايي را نوشته

كه شعر بلند برف، با اين آغاز، به خوبي عنصر 
  :شناساند برف را به كودكان مخاطب خود مي

  
  ام من از آسمان مي

  آم من كنان مي رقص
  برف سفيد پالم
  روشن تابناكم

  
  ها شينم رو چمن مي

  ها ها و دمن رو دشت
  گسترم همه جا مي

  ام را چادر نقره
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  اي روشني داردسكوت صد

  معصومه ضيايي
 Martin Strilic: عكس

  لطفعلي سيمنو: طراحي متن
  رحيم كاكايي: جلد
  صفحه، رقعي باريك 120

فروردين / 2010آوريل : چاپ نخست
1380  

  Yeni Posta, Germany: ناشر 
  

سكوت صداي ي شكيل  مجموعه
شعر كوتاه و  100، كه نزديك به روشني دارد

گيرد، يكي از  دربرمي بلند معصومه ضيايي را
ها،  معدود دفترهاي شعري است كه در اين سال

به ويژه در خارج از ايران، با وسواس و دقت 
  . بسيار فراهم آمده، چاپ و منتشر شده است

تر شعرهاي اين مجموعه  اگر چه بيش
داراي تاريخ يا مكان سرايش در پايين 

بندي  اند، اما به ترتيب زماني صفحه  صفحه
رسد كه شاعر، با الويت  ند و به نظر ميا نشده

بخشيدن به توانايي شعرها، چه در زبان، چه در 
ساخت فضا، چه در تصويرسازي و نهايت ساختار 

سكوت صداي روشني ها را در  شعري، آن
  .، منتشر كرده استدارد

زبان تمامي شعرها، به استثناي چند مورد، 
اول شخص مفرد است و من شاعر، سيال در 

هاي  هاي گوناگون وضعيت ها و مكان زمان
هايي آشنا  اي را، با زباني روان و شفاف، واژه ويژه

  :اما نه فرسوده، سامان مي بخشد
نام كتاب برگرفته از شعر بدون تاريخي 

  :است كه در آغاز مجموعه آمده است
  

  سكوت صداي روشني دارد
  سفيد
  آبي
  زرد

  سبز سبز
  

  شود گاهي دير شنيده مي
  شود نمي
  را نوشت آن

  يا براي كسي خواند
  

  شكند مي
  شكسته است

  وقتي كه نيست
  

  تنها بايد
  پنجره را گشود

  و ديد
  كه يك پرنده

  زند و  بال مي
  .  شود آبي مي

    
در تمام مجموعه كمتر شعري با ديدگاه 
سوم شخص، نوشته شده است و گويي كه 
معصومه ضيايي، دانسته يا نادانسته، به رغم اين 

شعور وااليي در شعرهايش  كه احساس و
ديگرش نهفته، دريافته است كه زبان سوم 
شخص در شعر امروز فارسي از كمتر فرسودگي 
برخوردار است و چون زبان و ساختار آشنازدايانه، 

  .كند بهتر با مخاطب خود رابطه برقرار مي
داراي ساختار ، بسياري از شعرهاي مجموعه

ايان ها پ متن در نابه هنگامي. شعري است
اي نسبت به احساس و  يابد يا هر خواننده نمي

اين . تواند آن را ادامه بدهد شعور خود نمي
ويژگي البته در شعرهاي كوتاه از توانايي بهتري 

  :برخوردار است
ي  در شعر نشستن با مرگ، شاعر لحظه

نهايي را هم در روايت بيروني و هم در ساختار 
اطب خود كند و نه تنها به مخ دروني كامل مي

ي تداوم شعر را نمي دهد كه او را وادار به  اجازه
هاي ساده و مفهوم  بازخواني و تعمق در واژه

  :كند عميق متن مي
  

  آمدند
  روزها در هم خيره شديم

  كنار هم
  از همه چيز گفتيم

  هاي رفته جز سال
  ديدار دوباره

  و مرگ 
  . كه ميان ما نشسته بود
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  مثل پرنده 
  كني درخت را فراموش مي

  جمشيد برزگر
  مجيد برزگر: طرح روي جلد

  صفحه، رقعي 134
  1380: چاپ نخست

  تومان 800: بها
  شعر و انديشه، تهران - آرويج: ناشر

  
ي چهار دفتر شعر  اين مجموعه برگزيده

، پرندگيهاي  جمشيد برزگر به نام
و  بر چند صفحه  زمزمه، نشيني كافه

هاي  است كه در گذر سال آشوب حرف و ياد
  .اند نوشته شده 1379تا  1374

مثل پرنده درخت را فراموش 
ي  ، به رغم اين كه پنجمين مجموعهكني مي

دهد برزگر  شعرهاي شاعر است و نشان مي
اي نيست، اما شعرهاي اين دفتر  شاعر نوآموخته

حاكي از آنند كه شاعر خيال فروغلتيدن در زبان 
اي نارد و بر آن است كه با  و شكل شعري ويژه

، خود و مخاطب خود را به چالشي  ر مجموعهه
  .نوين در زبان و شكل شعري بكشاند

همين تجربه و جسارت شاعر و گريز او از 
ي شعر را در  دست يافتن به روايت شناخته شده

هاي دفترهاي گوناگون همين مجموعه  برگزيده
  .نيز مي توان ديد

شود،  آغاز مي ديداربا شعر  پرندگيدفتر 
ني حاكي از تسلط شاعر بر انتقال شعري با زبا

  :اش به مخاطب  احساس و انديشه
  

  شود خواب مي/ روزي تمام بيداري
  .شب/ دليل اين روشنايي بي

  وقتش رسيده كه عادت كنيم
  ساعت به خواب برود

  يا پنجره باشيم بر خالي خانه
  كارخانه، خيابان، كافه كه بسته بود

  بسته/ بسته است
  بده تقويم را ورق بزن بسته جواب مرا  با چشم

  .اي دست مضطرب
دهد كه  ي نخست شعر نشان مي همين پاره

اوردهاي  چرخش زمان در شعر، يكي از دست
اين ويژگي كه در . ي جمشيد برزگر است تجربه

شود،  زبان شعري شاعران جوان كم ديده مي

هاي ژرف او در  اي است به تجربه روزنه
ر دفتر چنان كه خواننده د. هاي آينده سال
ي شاعر براي دست يافتن  نشيني، با تجربه كافه

  .:شود به زبان شعر در شكل نثر رو به رو مي
جهنم در ميان كافه بود و حسرت بين دست و 

  ...زد  استكان و لب مسير ثابتي را پرسه مي
ي مثل پرنده  ي ديگر شاعر مجموعه تجربه

توان در دفتر زمزمه بر چند صفحه شاهد  را مي... 
ها  ي دست يافتن به تكرار آواها، حرف تجربه. دبو

ها و رسيدن به زبان و فضايي شاعرانه، به  و واژه
  :ها گم نشود اي كه احساس و شعور در آن گونه

  
  گلو گذاشتم و 
  آواز برداشتم

  مثل پرنده كه پر گذارد و پرواز بردارد
  

  چشم بستم و نگريستم
  اشكي كه از گونه نگذشت و گريه بود

  را دويد سراسرم
  .تهي خويش در دستان بالتكليفي

  
روشن است كه شاعر با تعمق روي تكرار 
يك حرف در شعر، به سرايش اين شعر رسيده 
است ورنه، به سادگي اين چنين گ؛ ش، پ، 

هاي گوناگون به دنبال يك ديگر  س در واژه
  .نشستند نمي

هاي ديگر زبان شعري جمشيد  از ويژگي
چهارم اين مجموعه،  برزگر، به ويژه در دفتر

  . آشوب حرف و ياد، بيان انديشه است
شعر بسياري از شاعران امروز، اگر چه در 

اي برخوردار است، اما  ها احساس از بارقه ن آ
اغلب چنان درگير روزمرگي يا دست يافتن به 

كه گويي شاعر فراموش   زبان نامتعارف شده
كرده است در پس احساس هر شاعر، به ناگزير 

ي او بايد  اي قابل تعمق از زندگي و زمانه يشهاند
ترين تعريف براي  چنان كه ساده. نشسته باشد

شعر را درهم آميختگي احساس و شعور شاعر 
هاي ناب از  احساسي كه برآمد لحظه. اند ناميده
هاي ناشناخته باشد و شعوري كه از  تجربه

تجربه و دانش غني شاعر برآمده باشد و خواننده 
  .الش بكشاندرا به چ



    1389 پاييز،  7 جنگ زمان        146
  زني به طعم خاك

  كيانوش فريد
  كيانوش فريد: نقاشي روي جلد
  مجيد برزگر: خط روي جلد

  صفحه، جيبي 70
  1380بهار : چاپ نخست

  نشر سالي، تهران: ناشر
  

ي شعر  كيانوش فريد، كه به جز مجموعه
، شعرهايي از او در زني به طعم خاك

هاي ديگر به صورت پراكنده منتشر  رسانه
ود، از معدود شاعران جواني است كه به ش مي

  . اي در شعر خود رسيده است زبان و شكل ويژه
آن چه بيش از همه در شعر امروز، به ويژه 

شود،  تر زياد ديده مي در شعر شاعران جوان
دليل واژه  ارزش نبخشيدن به واژه يا مصرف بي

گويي نه تنها زبان و شكل و نهايت . است
ي مهم نيست، كه ساختار در يك متن شعر

انگاري بيان هر احساس يا هر مفهوم با 
هاي نسنجيده و شكل شعري نينديشيده،  واژه

  . هيچ نقشي در ضعف زيبايي شعر ندارند
بديهي است همان گونه كه ممكن است 

هاي اندك و بها  يك متن، با بهره بردن از واژه
بخشيدن به سپيدي ميان سطرهاي آن و ساختار 

نشيني باشد و احساس و  د شعر دلها، نتوان جمله
تفكر مخاطب خود را برانگيزد، ممكن است يك 

ي فرسوده  هاي روزمره متن، با بهره بردن از واژه
ي شعري  ، به زبان ويژه"زيادگويي"شده و 

هاي آن در زبان شاعران  چنان كه نمونه. برسد
مثل مهدي . ي معاصر بسيار است شناخته شده

اي،  حذف واژه يا جملهاخوان ثالث كه به جاي 
با انكار آن به ويژگي خاصي در زبان خود 

ها  رسد يا مثل بهمن جاللي كه با حذف واژه مي
تا حد ممكن، به متني شعري و زباني ويژه دست 

  . يابد مي
، بدون زني به طعم خاكي  مجموعه

اين كه متأثر از شاعران پيبش از خود باشد، به 
يان احساس و زباني تا حد ممكن مختصر، در ب

  .شعور شاعر رسيده است
  

  از طعم گس سايه
  كسي به سرعت اتفاق

  از سمت افق 

  
  در امتداد

  منم
  هاي ناخوانده را انكار كند تا تن تمام متن

  .از دهان تو
  

  حاال يك جفت چشم
  .زخم ميان من و تو ست

  
  ويراني از آينه
  در دوردست

  البد
  انتهاي عمر

  ديروز
  يا     اي از تو تا تكه

  
  اي را كجا آويختهم

  ي كور جانب جاده
  بر خالي چشم
  همه سويي

  مردي از هزار سوي مه
  پاي بر پل

  
  يا      .سراسيمه آغوشمان سر رفت

  
  خط آفتاب
  ماند هاي خالي مردد مي در خيابان
  هاي خيس تا ساعت

  اي هاي خميده و آدم
  زنند كه ثابت پرسه مي

  ي ابر خاكستري خيره به الشه
  ايمانه خوابي اغلب بي

  شود آن قدر طوالني مي
  .مانيم كه آويخته برخاك مي

  
هاي  در اين شعرها جز گريز از وراجي، واژه

كنند و با  تر مي فضا، ساختار شعر را شكيل  هم
ساخت فضاي ملموس از زمان و مكان، احساس 

ي شاعر را  خواننده به راحتي  و انديشه
  . يابد درمي
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  پرنده ديگر، نه
  )پگاه. م( مهرانگيز رساپور
  جالل سرافراز: نقاشي روي جلد

  صفحه، رقعي 240
: اي از نقدها و نظرها چاپ دوم، همراه با خالصه

  1388دي ماه 
  نشر ساتراپ، لندن: ناشر

  
هاي  يكي از معدود مجموعه پرنده ديگر، نه

ها، آن هم در بيرون از  شعري است كه در اين سال
. رو شده است ايران، با استقبال خوانندگان شعر رو به

ي شعرهاي شاعر را در بر  اي كه هم پشتوانه حادثه
داشته است و هم به زعم همان شعرها، نقد و نظر 
نويسندگاني چون داريوش آشوري، نعمت ميرزازاده، 

كاتوزيان، حميدرضا  زاد، محمدعلي همايون پوران فرخ
  .  را... ي يغمايي، عباس شكري و  رحيمي، پيرايه
 پرنده ديگر، نه  ارز مجموعههاي ب از ويژگي

رساپور با اشراف و تسلطي . زبان غني آن است
بر واژگان بسيار   - و نه به ناگزير موزون  -آهنگين 

آيند، در هر  كه از گذشته و امروز زندگي شاعر برمي
شعر به مقتضاي فضا و موقعيتي كه من راوي شعر و 

 رسد، تپنده و يابند، به لحني مي من مخاطب شعر مي
پر كشش چنان كه صدا و نفس شاعر در بطن هر 

حماسي هاي  ها را با لحن شود و آن شعر شنيده مي
. دهد اشقانه و اندوهيگن جان ميعو كمتر  شورشانه

خواند و گاه ناگزير  را به خويش مي جاني كه مخاطب
. كند به تكرار بيان همان لحن در خوانش شعرها مي

مجال زمزمه  چنان كه شعرهاي كمي از اين دفتر،
 پرنده ديگر، نهدر واقع، . دهند به خواننده مي

تر شعرهاي آن خواننده  اي است كه در بيش مجموعه
با زمزمه ديگر، نه، رو به رو است و همان احساسي 

زاد و احمد شاملو  در شعرهاي فروغ فرخكه يابد  را مي
ها را از  اي آن توان تنها به زمزمه وجود دارد و نمي

در درون نبض پر تپش بسياري از . سر گذراند
  .ن را فرياد كن، شاملو نشسته استمشعرها، 

در هاي ديگر شعر مهرانگيز رساپور  از ويژگي
، جسارت او در گزينش زبان گفت پرنده ديگر، نه

ن هاي بسيار و به چالش گرفت و گو، محاوره، پرسش
يي كه  ويژگي. است  و حيوان  كه شئي  نه تنها انسان

برد  پيش مي يا گفتار صحنه بيان تكها را تا گاه شعر
   .كند دعوت مي نمايشيو خواننده را به خوانشي 

صبح !/ شالق. اقرار كن / شالق... اقرار كن 
تحريك / "!ي خون در قاره"/ مسروق كجا ست

در چه حالي دستگير شدي؟ / شالق؟... كن؟  مي
قاچاق وارد / "زدم پاسپورت صبح را مهر ورود مي

  شالق؟.. كني مي
شاعر  با شئي ) گفتمان(چنان كه ويژگي سخن 

پرنده و  در چيز ديگري را حس كنو پرنده را 
توان ديد و لحن  نيز مي اي مرا نشناخته
و كالم اي  در تو دريافتهرا شاعر  ي گرايانه عصيان
  :شاهد من روز بودي روانش را در   ساده

  
   شاهد من روز بود

  روز بود
   هاي نور و پولك

   اي شده نيروي تنظيمو 
  كرد ام را تند مي كه حركت

  
   چشم جشم

   ام چشم پوست
   هايم چشم استخوان

  . ...انگشتانم چشم
  

شناس  پژوهشگر و زبانداريوش آشوري 
ر شعر مهرانگيز پس از خوانش دو دفتفرهيخته، 

  :نويسد ي به او ميا رساپور در نامه
  
اندازهاي  ترين چشم اگر بخواهم بنيادي"

مشغولي شاعر را در اين دفتر، در  شگي و دلاندي
ي كلي  جانمايه: بياني نمادين، بازگويم، خواهم گفت

شعرهاي اين دفتر درون مثلثي است با اضالع 
  :مساوي
امروزيين "و  "جهاني بودن"، "زن بودن"
ي اين مثلث، رنگ ارغواني شور و  و بر زمينه "بودن

  :ناكيهاي طنز طرب چين  شوق تنيده است با نقطه
/ آن گاه كه زن/ چه قدر زن بودن خوب است

از دو سو كنار / و زمان خود را/ كند قلم را فتح مي
  ...دهد به عشق  و راه مي. كشد مي

مهرانگيز رساپور در ميان شعرهاي اغلب بلند  
  :اي هم دارد زننده خود، گاه شعر كوتاه ضربه

اين / مثل شعري كه عاشق شاعر خود باشد
  ..با او / گونه ام اين/ ام گونه

  يا
  گلوله/ ي اين شهر همين بود پس آذوقه

زخمي به گردن اين شهر  چشم!/ جنازه/ جيغ
  !ببنديد
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  چهار دفتر شعر

  اسماعيل خويي
  ندا عبقري: نقاشي روي جلد

  صمصام كشفي: آرايي، جلد و اجرا صفحه
  صفحه، وزيري 584

  1382فروردين : چاپ نخست
  يل خويي، آتالنتاانتشارات بنياد اسماع: ناشر

  
بيست و نهمين دفتر شعر اسماعيل خويي، كه 

كيهان ي  ي چهار مجموعه خود در برگيرنده
ي  درد، سنگ بر يخ، از بام آه، جانانه

است، در عين حال  شعر و جان زيبايي
پنجمين كتابي است كه انتشارات بنياد اسماعيل 

  .كند خويي منتشر مي
ويي، ي اسماعيل خ اين پنجمين كارنامه

آفرينش ) 2000 -1997(ي چهار سال  مجموعه
هاي سخت  هاي سال شاعري است كه يأس

خواند و  غربت را با سرودن شعر به اميد فرامي
اش،  كوشد از درون جهان پربار ذهني مي

هاي جهان عيني پيرامونش را تا حد  كاستي
  .ممكن جبران كند

گمان خواندن و نوشتن، نوشتن و  بي
اي چنين سنگيني را  ام كارنامهخواندن، و سرانج

در پشت سر به يادگار گذاشتن، رنج مضاعفي را 
رنجي كه در بطن تمامي . متحمل شدن است

شعرها، گاه به زمزمه و گاه به فرياد پژواك يافته 
  .كشاند و من خواننده را به چالش با من شاعر مي

  .ام ي مرگ ايستاده در آستانه
  آن كه حس كنم كه پيرم بي

ي پر  كه كم دارم چيزي از هيچيو يا 
 جوانيِ 

  خويش
  و

  در شعر من حقيقت و زيبايي،
  شوند، نيكي مي  
  .در يگانگيِ باستانيِ خويش  
كيهان ، نخستين شعر دفتر نخست، آغازه

  .را دارد 1997است و تاريخ هشتم دسامبر  درد
اين يأس بيروني، اين پيري، در چالش با 

نشيني  به عقباميد دروني، اين جواني، ناگزير 
تواند حضور خود  شود و اگر چه هيچ گاه نمي مي

را بر شاعر تحميل كند، اما هرگز هم گم و محو 

هنگامي چون  ها و نابه در به هنگامي. شود نمي
 : كند نيشدري بيش از توان شاعر جلوه مي

 دانم، مي
 آري،
 دانم مي

 كه يك گلوله 
  كجايي –در كي  

  هست
  – از اين زمانمكان -

 كه نام من
 بر آن 

 .نوشته شده ست
اسماعيل خويي در اين مجموعه شعرها، هم 

هاي پيشينش، نه به مرگ و نه به  چون مجموعه
او . دهد پيري و نه به فرسودگي مجال نمي

ترين تزلزل يا لرزشي،  دريافته است كه با كوجك
پس، . دهد اين سرنوشت ناميمون امانش نمي

تواند بر  چه كه مي ي آن خود را از آن و از همه
اش تأثيري داشته باشد،  سرنوشت خود ساخته

گريزد و با تكيه به خاستگاه انديشگي خود  مي
زندگي و اميد به باروري را رشد و گسترش 

  :دهد مي
 ! نه

 :اميد من به شما نيست
 شما كه از آزادگي بردگي، 

 از آيين دين ساختيد؛ 
 وز عشق، عشق رفيقان من به آزادي، 

 :اختيدكين س
 كينه به آزادي،

 .ي هر ذاتي از خدا ست كه از صفات سلبي
 
 !نه

 :اميد من به خدا نيست
 يا شايد

 بايد 
 : گفت
 اميد من به خدايي ست 

 :كه از تمام خداها جدا ست
 ديني خداي بي

 كه هيچ كارش را
 هيچ اصل دگرگوني ناپذيري

 از پيش
    .تعيين نكرده است



 

  jong-e Zaman  جنگ زمان
 :ريافت كنيدمعتبر دهاي  فروشي از كتاب و ، همكارانتوانيد از راه پست را مي

 
  کتاب ايران، مونترال، کانادا/ مکيک

4438 Rue de la Roche,  Montréal, H2J, 3JL. Tel:5143735777   www.mekic.com 

  برلين، آلمان خانه ھدايت،
Kant Str. 76, 10627, Berlin, Tel: 3045086674  www.maroufi.malakut.org 

  سرا، ھامبورگ، آلمان کتاب
Wandsbeker Chaussee 327, Hanburg, Tel: 4020913532,  ketabsara@ketabasara.de 

  خاوران، پاريس، فرانسه
Librairie Khavaran:14, Cours de Vincennes , 75012 Paris, Tél: 0143437696 

  خانه کتاب، گوتنبرگ، سوئد
ail.combokarthus@hotm  152277,-31-Plantagegatan 13, 41305 Göteborg, Tel & fax: +46 

  فردوسی، استکھلم، سوئد
Tegnérgatan 32, Box 45095, S-104 30 Stockholm, Tel:(8)323080, www.ferdosi.com. 

  رنگين کمان، اسلو، نروژ
Torggate 34. 0183 Oslo. Tel: 22361084, kundeservice@ranginkaman.no 

  آنجلس، آمريکا سرا، لسکتاب
Ketabsara, 1441 Westwood Blvd.Los Angeles- Ca 90024  Tel: 310 477-4700 

  آنجلس، آمريکا شرکت کتاب، لس
Sherkate Ketab, 1419 Westwood Blvd, Los Angeles-Ca 90024 

Tel: 310 477-7477 www.ketab.com 

  
  :ھمکاران

  رضا اغنمی، لندن، انگلستان
Tel: 208 882- 4928 r2aghnami@hotmail.com 

  علی نگھبان، ونکور، کانادا
Tel: 604 9362-266 alinegahban@gmail.com 

  و دوامی، کاليفرنيا، آمريکاخسر
Tel: 310 528-1108  kdavami@yahoo.com 

  علی زرين، آمريکا
Tel: 303 792-0900 dr.ali.zarrin@comcast.net 

  پيرايه يغمايی، استراليا
Tel: 310 477-7477 pirayeh163@hotmail.com 

 

  .پذيرد مي  جنگ زمان، نماينده



    
  

Table of Content 
     
  
 Introduction 
● Mansour Koushan: 
People, Political, Totalitarianism      9 
 
Essays 
● S. Seifi: 
Wine and Eternity      17 
● Sharouz Rashid: 
Fortinbras` Hands 24 
● Yves Michaud: 
The End of the Utopia of Art        29 
● M. Reich Ranicki 

Things That Exist Between the Lines     48 
 
Poem 
● Sameil Khoei: Two Poems       53 
● Ali Reza Zarin: Four Poems      56 
● Mehrangiz Rasapour: Two Poems     62 
 
Story 
● Abbas Maroufi: Banou and Esfandiar`s Eye     69 
● Mahmoud Falaki: Bathtub      91 
● Soraia Haleki: The PH.D Cap     95 
● Shahrokh Tondarsaleh: The Oil Station     99 
● Firouze Khatibi: Death in Varanasi      102 
 
Drama 
● Mansour Koushan: Monologue in Exile     105 
 
Criticism 
● Bagher Parham: 
Lessons from ”The Life and Death of Democracy”    119 
● Asad Seif:  

Where the Power Creates the Truth     134 
 
Cultural News  
● Jong-e Zamān: Book Review     141 
 



 
ABONNEMENT: 

 
Retail Price:  

Kr 125 (Nord Eroupe), € 12.00 (Europe), $ 15 (Canada & USA), £ 10 (UK) 
  

By Check, Credit Card or Bank 
 

Bank:  
Payment from Norway: 

Name of Beneficiary: Mansour Koushan  

Acount number: 8389 35 97800  

 

Payment from outside of Norway:  
Name of Beneficiary: Mansour Koushan  

Acount number: 2208389359700 

Sweiff Code: DNBANOKK 
Iban account number: NO 3783893597800 

Banks Name: Bank: DnB Nor  ASA  
Bank Adress: Klaebuv, 194 .7483 Trondheim-Norway 

  

Published: 

  
 

Office address: 
Nedre Storaberget 8 

4034 Stavanger-Norway –  
Phone: 0047- 41336907 

jong-zaman@hotmail.com 
www.jongezaman.com  

 
Print & Distribution by H&S Media Ldt 

 
First Print, Copyright © February 2009 by JONG PUBLICATION 

All rights reserved, except for the quotation of short passages for the purpose of criticism and 
review. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 

transmitted in any form or any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, without the prior permission of publisher. 

  
JONG-E ZAMĀN (READER) 

Text in Persian (Farsi), Norwegian, English 

 

ISSN: 1891-2559 
 



    

 

 
 
 
 

JONG-E ZAMĀN 
Persian quarterly on literature, Culture and Art 

No. 7, autumn 2010 
 

Editor in Chief: 
 Mansour Koushan 

Illustrations & Cover: Bardia Koushan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Second Print Published by:  

Arast 
 

Office address: 

Nedre Storaberget 8. 4034 Stavanger-Norway  
Tel: 0047 41336907 

jong-zaman@hotmail.com 

 


