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  خواني پيش

   :عباس شكري
  آيد آزادي رايگان به دست نمي

  
غمي كه امروز بار ديگر بر دلم نشست غيبت هم وطنانم در فرداي همان روز بود در سخنراني ... 

شود شاهد آن بود و تعداد اندك  اندوهي كه هنوز هم مي. رسيد هم نميه كوشان كه تعدادشان به پنجا
ها،  ايرانيان نبودند، اما سالن پر بود و نروژي. پنجاه آن روز به يك عدد تك رقمي تبديل شده است

ها و پوشش پر رنگ آن،  گوهاي رسانهو  گفت. ي پيگير كوشان در راه آزادي بيان را ارج نهادند مبارزه
     9  .اعتنايي ايرانيان شان است در برابر بي قدرشناسي حكايت از

  جستار
  :نسيم خاكسار
  حرمت حرم و ناموس سلطنت

  
، كتابي است به نثر فارسي از محمد بن علي بن سليمان راحة الصدور و آية السرور... 

هجري قمري  603هجري تا  599هاي  سال ي راوندي در شرح خاندان آل سلجوق كه در فاصله
آل سلجوق در سياستگزاري و فرهنگورزي و دولتمداري، كه مورخان آنان را در . شده است نوشته

هائي بودند كه  ترين و نيرومندترين سلسله بينند، از بزرگ قد و قامت با ساسانيان در يك ارتفاع مي
  بعد از اسالم در بخش وسيعي از نجد ايران، صد و شصت سال فرمانروائي كردند

17  
   محمد ربوبي -  يكورت توخولسك

  ها انتـقام ژنرال
  

خواهد از شود، چون حكومت ميكارل فون اوسيتسكي به مدت هجده ماه روانه زندان مي... 
ها در اين مجله نوشته شده ي آن چه كه سالهمه انتقام بگيرد، انتقام از دي ولت بونه يمجله
اي در اين مجله نوشته ش كه مقالهشود، نه فقط به خاطر همكاراوسيتسكي  روانه زندان مي. است

اين حكم زندان، .  ، بلكه به منظور انتقام گرفتن ازهمه همكارانش در اين مجله2و متهم شده است
  . ها ستانتقام  ژنرال

35  



 
 
  :كوشيار پارسي

  ها ها در فرهنگ ريشه و نقش رنگ
  

كه  اند و اين وه داشتهاند كه مردم جهان در دوران باستان همين شي ها نشان داده در پژوهش... 
ي  از ديد آنان در همه. هاي فرهنگي بوده است رفت ها روندي همراه با پيش گذاري رنگ نام

ي سومي براي رنگ  اگر در زباني واژه. نام وجود داشت ´سياه´و  ´سپيد´هاي باستان براي  زبان
بود،  ´سبز´يا  ´زرد´ي چهارم وجود داشت،  اگر واژه. بود ´سرخ´گمان رنگ  وجود داشت، بي

هايي چون  پس از آن بود كه نام. ´اي قهوه´ي هفتم  ، واژه´آبي´ي ششم  ، واژه´سبز´ي پنجم  واژه
  39      .ها به وجود آمده است بنفش، صورتي، نارنجي يا تركيبي از آن

  :سيفي. س
  كار ناتمام مهدي

  
يزي كه به چشم كه آن چ چنان. كه چيزي بد نپسندند مذهب ايشان چنين است اال آن... 

مردمان دروغ و بهتان گفتن، و اين  و ستم كردن و بر خردمندان زشت است آن نبايد كردن جور
  . چيزها كه آن را زشت دارند آن نشايد كردن
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  گفت و گو
  :عباس شكري

 شناخت شكلي از شعر چونان
بسياري از هاي  در وجهتمدن بيروني و دروني ما : استي شروع اگزيستانسياليسم  نقطه... 

انساني،  هاي روشنفكرگرايي، مناسبتگرايي،  مادي. ي پايان رسيده است جهان به نقطه
د ما نده هاي روزافزون نشان مي ، خودكشي، خشونت و افسردگيها هاي الكلي دشواري

   .رحم قرار داريم ي زمستاني سرد و بي اكنون در ميانه

 89 

  نقد
  :باقر پرهام
  غرب از راه شرق

  
ن يوناني، به عنوان مهد زايش تر، داستان جها واقعيت اين است كه داستان آتن يا به طور كلي... 

رقيب،  اي بنيادگذار، به جزمي بي و پرورش دموكراسي، فقط يك داستان نيست، بلكه به اسطوره
خواهد به همه بقبوالند مردم همساية يونانيان در شرق، در توجه به  تبديل شده است كه مي

ين مردمان را در خور همين اعتقاد جزمي سبب شده كه ا. اند دموكراسي تكاني به خود نداده
هائي بس مديد بعد، آن هم با ناپختگي  دموكراسي نشمرند و مردماني بدانند كه فقط بعدها، مدت

هاي متمدن غرب پاشيده وكاشته  اند تا حاصلي را كه بذر آن را ملت بسيار و بدون نتيجه، كوشيده
  اند درو و برداشت كنند بوده

 ١٠٥  
  :سهراب رحيمي

  ي الي پوست سايه
  
ه اما چ. خوانندجادوگران ميكه ست  ا بينيد شبيه ورديدقت كنيد مي ها هاگر به آهنگ اين كلم... 

شاعر . پرسد ست كه خود راوي نيز مياشود پوچي را دانه به دانه به نخ كرد و اين سوالي گونه مي
  115  . ايستد اما از حيرت باز نمي ،داند داند كه نميمي

  :رجب بذرافشان
  متني تو در تو بر بستر    

  
اي است كه نمايي  ي فضاي تنگ و بسته خُردانگاري و جزنگري در مطلع و ورودي اثر، بازتابنده... 

چنين خيزش و خزيدن به  بندي يك اتاق تو در تو، و هم خيالي و روياگون، اما رئال و پرتنشي از قاب
   .دهد جهان بيرون را تصور و نمايش مي

 ١١٨  



    

  :محبوبه موسوي
 ي موازي از آن چه هستروايت

ده، سفر به اعماق كوير، بوش چندان آشنا نيراهي گذاشته كه برا در گام به سوي طبسراوي ... 
 شكوهكتاب نمايشِ  .عين حال ساده و راز و در رمز رسرزميني پ ؛در عين حال آشنا جايي ناشناخته و

  كند؟ چه چيز در آن خودنمايي مي. است سادگي
 ١٣٩  

  :يسپيده جدير
 انگارانه ساده، نه ساده

كار و  سفيدانِ محافظه ها كه فقط نمكي خواهد شد بر زخمي كهنه كه ريش بگذريم از اين درد دل... 
زنند و  اند و مي به ادبيات معاصر زده –تر از آن  چه بسا پيش –تحجرگرا از روزگار نيما به اين طرف 

  142  . كند تر دهان باز مي روز به روز هم بيش
  :يراهيم هرنداب

 شگرد در ادبيات
 ي ست كه سرى دراز دارد و گسترها اي كشاكشِ انديشه و ايدئولوژى رشته ي سخن درباره... 

جا تنها بررسى برآيندى از اين  هدف من در اين. گيرد شناسى اجتماعى دربر مى دارى را در روان دامنه
  144  .در اين روزگار است نمونه از كارهاى دو هنرمند ايرانى رشته با اشاره به دو

 ،  ادبي و هنريرويدادهاي  فرهنگي
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، به دليل جنگ زمانهاي  به دليل حجم بسيار اثرهاي دريافتي قابل انتشار و كاستن ناگزير از صفحه
هاي سنگين چاپ و پست، اثر بسياري از دوستان و همكاران امكان انتشار در اين شماره را نيافت  هزينه

از  جنگ زماناميد كه با افزون شدن اشتراك خوانندگان، . هاي آتي آماده شده است شمارهو براي 
 تر هاي بيش ي آن، چون گذشته، در آغاز هر فصل و در صفحه معضل پخش رهايي يابد و هر شماره

ك.م                                            .منتشر شود



 
  

  
  

 اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت
 كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت؛

خني از سر سودا گفته است،هر كس س  
.داند گفت زان روي كه هست، كس نمي  

                                  عمر خيام
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 عباس شكري

  آيد زادي رايگان به دست نميآ
  

خواني جستاري  ، بر آن بودم كه براي بخش پيشجنگ زماني  ي گذشته به روال هفت شماره
به اين نهايت . نيافتم اي ي يا حرف ناگفتهيي نو اما به رغم گذشت چند روز هيچ انديشه. بنويسم

ي اوسيتسكي، بسياري از  ي گذشته، به مناسبت دريافت جايزه نتيجه رسيدم كه در گذر چند هفته
، متن دوست و همكارم عباس شكري تر باشد به جاي نوشتن جستاري ام و شايد به ها را زده حرف

و از  ، در اين جا بگذارماست  تشر شدهمن جاي ديگر و چند شهروندي  نامه هفته دركه را، 
آذر، علي نگهبان، هادي ابراهيمي، فيروزه خطيبي،  دوستان و همكاراني چون او، حسين نوش

كه با نوشتن جستارها و ... و  امير مصدق كاتوزيان، بهرام رحمانيمسعود فتحي، ، جمشيد برزگر
، شهرگان، زمانه، مدادهايي چون  يزيونراديوها و تلو ،ها انتشار گفت و گوهايي با من در رايانه

ي گذشته  طي چند هفته، ...و  راديو فردا، بانگعصر نو، ، صداي آمريكا، سی بی بي
  .ي اوسيتسكي را پوشش دادند و ارزش و اعتبار آزادي بيان را شناساندند، سپاسگزاري كنم جايزه

را  آيد دست نميآزادي رايگان به : پس، بار ديگر جستار و گفت و گوي عباس شكري
  :خوانيم مي

  منصور كوشان
  

ماه دسامبر . هاي حضور منصور كوشان در نروژ به دوازده برسدكمتر از يك ماه مانده تا عدد سال
به دعوت كانون دفاع از آزادي بيان براي شركت در يك سخنراني به مناسبت جشن  1998سال 

اول هنوز حتا عرق سفر بر تن  روز همان. پنجاهمين سالگرد سازمان حقوق بشر به اسلو آمد
كشته شده و  ،داشت كه اعالم شد زنده ياد محمد مختاري كه از چند روز پيش ناپديد شده بود

وشان با تلفن به خانم ك. اند پيدا كرده) ي تهران محلي در حاشيه(هاي شهريار  جسدش را در بيابان
ي همان  نيمه. ام را فراموش نكرده ي كوشان هاي جاري بر گونه هنوز اشك. اين خبر تأييد شد

با تلفن به  .است گويند محمد پوينده هم ناپديد شده خبر داد كه مي م دكتر رضا براهنيشب دوست
گونه به ه نازنين دختر زنده ياد پوينده اين خبر هم تأييد شد و من مانده بودم كه اين خبر را چ

اي كه  اما پس از صبحانه ،تلخ بود. بود ي شب را حتا در خواب گريه كرده كوشان بدهم كه همه
اشك چاشني آن بود، خبر ناپديد شدن پوينده را به كوشان دادم و ديدم كه نه تنها اشك بر 

  .اش چون باران باريدن گرفت كه زانوهايش سست شدند و بر زمين نشست گونه
د در غمي كه امروز بار ديگر بر دلم نشست غيبت هم وطنانم در فرداي همان روز بو

شود شاهد آن  اندوهي كه هنوز هم مي. رسيد ه هم نميسخنراني كوشان كه تعدادشان به پنجا
ايرانيان نبودند، اما . بود و تعداد اندك پنجاه آن روز به يك عدد تك رقمي تبديل شده است

هاي گوو  گفت. ي پيگير كوشان در راه آزادي بيان را ارج نهادند ها، مبارزه سالن پر بود و نروژي
  .اعتنايي ايرانيان شان است در برابر بي ها و پوشش پر رنگ آن، حكايت از قدرشناسي رسانه
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در سخناني كوتاه براي سپاس از  1سكيتاوسي ي منصور كوشان بعد از دريافت جايزه
  : شد، چنين گفت ي ادبيات شهر اسلو برگزار مي انجمن قلم كه در خانه

از رييس و شوراي انجمن قلم نروژ كه . ي سپاسگزارمي اوسيستك از بنيانگذاران جايزه"
من يقين دارم . كنم دريافت اين جايزه دانستند، صميمانه سپاسگزاري مي ي من را شايسته

ي بزرگي براي نويسندگان و ناشران و كوشندگاني است  هايي، هم پشتوانه وجود چنين جايزه
هاي ديكتاتوري  كارا به سوي حكومتكنند، هم شليكي است  كه در راه آزادي بيان تالش مي

  .و پوپوليستي
ي دژخيمان نظام فاشيست هيتلري  سكي بر اثر شكنجهتبيش از هفتاد سال از مرگ اوسي

ي نويسندگان و نهادهاي دموكراتيك، بسياري از ديكتاتورها  گذرد، در اين مدت به پشتوانه مي
اند، نهادهاي  زادي بيان را دريافتهها، معنا و مفهوم آ اند، بسياري از سرزمين سرنگون شده

اند، اما هنوز هم  بسياري در كشورهاي پيشرفته و آزاد در دفاع از آزادي بيان تأسيس شده
هزاران نويسنده به جرم آزادي بيان، به جرم اعتراض به سانسور و خفقان و جنگ، زندانيِ 

اشان  رم بيان انديشهها به ج هنوز هم نويسنده. شوند هاي ضد آزادي و ضد صلح مي نظام
  .گردند محكوم به مرگ مي

تاريخ هيچ . در سرزمين من، ايران، ديكتاتوري به بدترين شكل ممكن حاكم شده است
در حكومت اسالمي در ايران، . هاي ديني به ياد ندارد تر از نظام نظام ايدئولوژيكي را مخوف

ومي و عقيدتي ناديده گرفته هاي ديني، ق شود؛ حقوق اقليت تمام حقوق شهروندي سركوب مي
  . هايشان نيز آزاد نيستند ويژه زنان، حتا در خانهه در حكومت اسالمي، مردم، ب. شود مي

هاي بسيار  به خاطر تالش. گذرد بيست سال از فتواي خميني در مرگ سلمان رشدي مي
اما از  هاي دموكراتيك، خوشبختانه، سلمان رشدي از مرگ نجات يافت، خواهان و دولت آزادي

ها شكنجه  اشان در زندان ي ايراني به جرم بيان انديشه ها نويسنده  همان تاريخ تا امروز، ده
بسياري از دوستان و همكاران من، تنها به خاطر انديشه و . اند ها ترور شده اند يا در خيابان شده

طر انتشار تالششان در احياي كانون نويسندگان شكنجه و كشته شدند و نام من نيز، به خا
هايم، فعاليت در كانون نويسندگان و دفاع از آزادي بيان و نشر، در صدر ليست ترور قرار  نوشته
    .گرفت

) 1998دهم دسامبر (ي حقوق بشر  از زماني كه براي سخنراني در پنجاهمين سال اعالميه
ي  نجهام شك اي نتوانسته به نروژ دعوت شدم و ناگزير به زندگي در تبعيد گشتم، لحظه

تنها از زمان زندگي در . هاي ديكتاتوري را فراموش كنم ها در نظام وطنانم و سركوب انسان هم
تبعيد تا امروز، به استثناي نويسندگي، طراحي و كارگرداني هفت نمايش به زبان نروژي، بيش 

ام،  و بيش از صد جستار منتشر كرده) نامه، شعر و پژوهش رمان، داستان، نمايش(از سي كتاب 
همكارانم نيز صدها كتاب و هزاران . ام ي جنگ زمان بوده نامه ي فصل  سردبير هفت شماره
ها انجام گرفته تا گامي هر چند كوچك در راه تحقق  ي اين تالش همه. اند جستار منتشر كرده

آزادي بيان و نابودي سانسور برداشته باشيم، اما يقين دارم تالش من و همكارانم به تنهايي 
  .افي نيستك
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ي  هاي به هم پيوسته فراموش نكنيم كه اگر چه نويسندگان، مسئول حفظ حلقه
ي  ي حقوق بشرند، اما اين زنجير بدون پشتوانه هاي اعالميه هاي آزاد براي تحقق ماده انديشه

بيان و نشر، كاركرد و استحكام الزم براي مقابله   نهادهاي دموكراتيك و نهادهاي مدافع آزادي
  .يابد نسور را نميبا سا

هاي مانند آن، تنها دفاع از آزادي بيان نيست، تالش مهمي  سكي و جايزهتي اوسي جايزه
هايي چون نظام جمهوري اسالمي در  چرا كه وجود حكومت. است براي حفظ و آبروي بشر

ي بيست و يكم، ننگي است بر تارك بشر، ننگ بزرگي است بر  ي سده ايران، آن هم در آستانه
  .هاي دموكراتيك جهان دولت هاي نادرست  استسي

ي مدافعان آزادي و مخالفان سانسور در نروژ، به ويژه انجمن قلم نروژ، مركز  از همت همه
  .كنم المللي نويسندگان شهرهاي امن صميمانه قدرداني مي ي بين شهر نويسندگان آزاد و شبكه

چون بدون همراهي و . سپاسگزارمام، دوستان و همكارانم صميمانه  هم چنين از خانواده
  ".پوشيد ي عمل نمي هاي من جامه ها بسياري از تالش همكاري آن

  :ديخوان ميفت وگويي داشتم كه در زير به دنبال سخنراني منصور كوشان با او گ
 خواستم بپرسم علت انتخاب روز پانزدهم  جناب كوشان گرامي، ضمن تبريك مي

  ايزه چيست؟نوامبر هر سال براي اعطاي اين ج
ي  مراد از نويسنده هم همه. ي زنداني است ـ روز پانزدهم نوامبر روز جهاني نويسنده

ا از شصت سال اين روز ر. نگار و مترجم نويسند؛ نويسنده، شاعر، روزنامه كه مي ندستهكساني 
ي  نويسنده” اوسيتسكي“هم بزرگداشت  اند و علت آن ي زنداني نام نهاده پيش به نام نويسنده

هاي رژيم فاشيستي  ك هيتلري اعتراض داشت و در زندانآلماني است كه به حكومت دهشتنا
ي  ش براي بزرگداشت ياد اين نويسندهانجمن قلم نروژ هم از بيست و چهار سال پي. كشته شد

ضمن برگزاري مراسم بزرگداشت، به يك نويسنده ي صلح نوبل،  ي جايزه و برندهمدافع آزادي 
البته . كه بيشتر سمبليك استكند  تعطا مياي  كند، جايزه ز آزادي بيان كوشش ميه در دفاع اك

يادمان باشد كه اين روز . كنم ي ايراني هستم كه اين جايزه را دريافت مي من اولين نويسنده
 اين روزي كنشگران فرهنگي و ادبي  ر سراسر جهان همهكه دبلانجمن قلم نروژ نيست  ي ويژه

  .گذارند ارج مي آن را د و با يا بدون جايزهدارن را بزرگ مي
 هاي تواند در تغيير منش و روش دولت هايي مي كنيد كه اعطاي چنين جايزه فكر مي 

  غيردموكراتيك مؤثر باشد؟
جو كرد، و  هاي دموكراتيك بايد جست دولتترين تأثير را در خود  كنم كه بيش فكر ميـ 

شان هستند كساني كه به  شوند كه در سرزمين ميچرا كه در اين كشورها مردم عادي متوجه 
جهاني حقوق بشر هم هست، اهميت  ي ترين شعارهاي اعالميه ها كه از اساسي اين نوع آزادي

بت سالم ها بر اساس انتخابات آزاد و رقا ها، دولت دانيد كه در اين نوع حكومت مي. دهند مي
هاي انتخاباتي تالش  ناگون در رقابتهاي گو اين اساس، حزب بر. آيند روي كار مي ها حزب
كنند كه براي به دست آوردن رأي مردم و به دست گرفتن قدرت سياسي از ابزارهايي مثل  مي

بديهي است كه با . هست استفاده كنندهم كه مورد اقبال مردم ” اوسيتسكي“ ي همين جايزه
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اند فراموش  ا مردم داشتهكه نانوشته برا قرارهايي  ها بخشي از قول و به قدرت رسيدن، دولت
به  ي اجازهخوشبختانه حضور نهادهاي مؤثر و پيگيري مثل انجمن قلم،   بنابراين. كنند مي

با پيگيري  پس. دهد نمي ها بها و حز انساني را به دولت كاركردهايفراموشي سپردن 
شوند  ميهاي غربي مجبور  هاي مورد اقبال مردم، دولت نهادهاي مستقل و احترام به پرنسيپ

براي رعايت اين  شوند حتا مجبور ميكه هايي را بپذيرند،  كه نه تنها خود نيز چنين كنش
گويم تا  اين را مي. هم فشار بياورند» جمهوري اسالمي«توري مثل هاي ديكتا به دولت ها لاص

آزادي و دموكراسي را درك  اساساز » جمهوري اسالمي«هايي مثل  روشن شود كه حكومت
احترام بگذارند يا چنين  است هايي د به برآيندهاي آن كه چنين جايزهكه بخواهن كنند نمي

گذارد و  هاي غربي اثر مي ولي چنين رويدادهايي بر حكومت. دروزهايي را نيز بزرگ بدارن
ديكتاتوري فشار هاي غيردموكراتيك و  شوند تا بر حكومت ها مجبور مي الجرم اين دولت
گويم اين  هست كه ميهم به اين خاطر . اقل در جامعه رعايت شودهاي حد بياورند تا آزادي

غربي مؤثرند تا در كشوري مثل سودان يا ايران امروز كه  هاي هامعتر در ج ها بيش جايزه
  .اسالمي نيز اطالقش مي كنند

  موردي كه بعداز انتخابات تقلبي رياست جمهوري ايران بين ايرانيان چه در داخل و
ديگر براي  گشت، وحدت بود و حمايت از يك ها مي بر زبان چه در خارج مدام

هاي  هاي نروژي و هم رسانه دريافت اين جايزه را، هم رسانه. رسيدن به دموكراسي
رغم اين پوشش خوب، تعداد اندكي ايراني كه به ايراني به خوبي پوشش دادند، اما 

اين غيبت را ناشي از  هاي دست بودند در سالن حضور داشتند، تر از تعداد انگشت كم
  چه مي دانيد؟

رانيم هماني نيست كه در عمل به  چه بر زبان مي ـ متأسفانه چنين است كه ما هماره آن
 براي رسيدن به آن. كنيم خودمان را هم دنبال نمي ي يعني حتا حرف و انديشه. رسيم آن مي

ها به هزار و يك  ين ما ايرانيشود بايد وقت گذاشت و ارج نهاد، اما در ب ها جاري مي چه بر زبان
كه رسيم  نمي يشود و به همين خاطر هم به وحدت ها بهايي داده نمي دليل، به اين گونه كنش

دانم كه  ام و مي كنم كه در اين شهر زندگي كرده البته براي خودم گله نمي. مان است ورد زبان
ي ايراني قرار  يز است كه نويسندهاما تأسف برانگكنند،  چه تعداد ايراني در شهر اسلو زندگي مي

اين نوع . كنند ها پر مي مندان ساير ملت هها و عالق اي بگيرد و سالن را نروژي است جايزه
ها در كنار  چه براي من و ساير همكارانم اهميتي ندارد اما نبودن ايراني اگر ها، ، كميتبرخوردها

ديگر آن كه بازتاب  گذارد و نمي ي زيبايي از ما را به نمايش چهره نخستكساني مثل من 
  .زشتي براي ميزبان ما دارد

 ي اهل اريتره از  ي نويسنده هايتان، چنان كه شاهد بوديد، گله و شكوه در تأييد حرف
شان در ا ي حضور و زندگي ديگر اعضاي خانواده وطنانش اين بود كه به بهانه هم

: ي نروژي گفت او هم نويسندهدر پاسخ . اي حضور ندارند هاي اريتره اريتره در جمع
ها بدتر و  اي كنيد كه از شما اريتره ها بكنيد تصديق مي اگر نگاهي به حضور ايراني
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وطنانشان در هيچ كجا مگر به  د كه در حمايت از همهستنها  تر ايراني منزوي
  .مصلحت عقيدتي حضور ندارند

تلخ است و موجب تأسف كه واقعيتي كه . ي ايراني را بيان كرد ـ خوب او واقعيت جامعه
جمعيت ايران بيش از . گويد كند و نادرست هم نمي خارجي چنين در مورد ما داوري مي يك

 صد با در ها صد دانم بيش از پنجاه درصد آن جايي كه من مي هفتاد ميليون نفر است و تا آن
ن اشاره كرد، ي نروژي هم به آ طور كه نويسنده مخالفند، اما هماناسالمي در ايران حكومت 

ها و سمينارهايي كه نهادهاي سياسي  هر كس به دليلي در مراسم دفاع از آزادي يا در كنفرانس
اي بچرخد  شود كه در بر همين پاشنه كند و موجب مي كنند شركت نمي و فرهنگي برگزار مي
  .كه امروز نيز دچار آنيم

 نخستين  تشاركه دو سال از ان جنگ زماني  ي جديدترين شماره در سرمقاله
ها انتقاد كنيم و  ايد كه ما عادت داريم كه مدام از دولت گذرد، نوشته آن مي ي شماره

كنيم و هرگز مورد  مردم را كه بايد مورد بررسي و تحليل قرار گيرند فراموش مي
  منظورتان از انتقاد از مردم چيست؟. دهيم انتقاد قرار نمي

ك از جامعه نيز تعميم دهيم كه شامل ـ مراد من از مردم را اگر به بخشي كوچ
بيان تر بشود  تر و راحت شوند، شايد به مي …نگران و  نويسندگان، شاعرها، هنرمندان، روزنامه

روشنفكران، به معنايي اند به  اين بخش از جامعه كه موسوم. اين موضوع را بررسي كردكرد و 
بين اين سه حلقه  اند و نتوانسته اند مدهي گذشته، حال و آينده گرفتار آ ي ناپيوسته در سه حلقه

ي  اي كه سي سال است دچار چمبره البته طبيعي است در جامعه. دناي منطقي برقرار كن رابطه
شناسانه به خود جامعه  شناسانه و جامعه ديكتاتوري فاشيستي ديني شده است، اولين نگاه روان

توانند اين همه نامردمي را  گونه مي هاند و چ شناخت از مردم كه در چه شرايطي. گردد برمي
ما در هيجده ماه گذشته شاهد جنبشي . دهد د رويكرد عمومي جامعه را نشان ميتحمل كنن
گامي ساير  ها بدون پشتيباني و هم اما اين ،ايم جوانان و زنان بوده ميانويژه در ه چشمگير ب

اگر فقط جوانان و زنان پا به . توانند چرخ رو به پيش ديكتاتوري را متوقف كنند مردم كه نمي
شود ـ موفق  ميدان بگذارند مطمئن باشيد كه حكومت با كشتار ـ كه تعدادشان زياد هم نمي

گاه اين جمعيت به عددي برسد كه  ولي هر .شان كندها شود و متوقف شود كه سد راه آن مي
شاهد اين مدعا . قادر به سركوب نيستحكومت ديگر شود،  تعداد صفرهايش حداقل پنج تا مي

هم حضور دو ميليوني مردم در روزهاي بعداز انتخابات سال هشتاد و هشت است كه دولت با 
ار نفر كاهش هايش نتوانست كاري بكند، اما اگر اين گروه به بيست يا سي هز بيني ي پيش همه

زنند و يا ها را زير ماشين بگيرند، با باتوم كتك ب توانند آن گران مي بيابد، دولت و حكومت
اي درست شود كه متحد و هم گام حركت كنند ولو  بنابراين اگر حلقه. دستگير و زنداني كنند

، اما با خواهد بود رسدستشود و پيروزي در  در كوتاه مدت كشته هم بدهند، وحدت حاصل مي
ام كه هر ”من“سنگ  كمال تأسف در بين ما چنين وحدتي كه ضامن پيروزي است به علت

آيد و زورگويان هم اين بداقبالي را  زند و ديگري را قبول ندارد، به وجود نمي نه ميكس به سي
  .اند و از آن سوءاستفاده مي كنند دريافته
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 گو  تان در گفت و به عنوان آخرين پرسش، ضمن تبريك دوباره و سپاس از شركت
 كنيد جنبشي كه موسوم شده خواهم بپرسم؛ فكر مي مي شهروندي  نامه با هفته

اغي كه روزهاي پر فروغي پيش رو خواهد داشت يا چر» جنبش سبز«است به 
  رود كه خاموش شود؟ روشن شده است به آرامي مي

شود، اما اگر بر  ـ اگر روندي كه تا امروز داشته است ادامه يابد، متأسفانه خاموش مي
هاي  در ماه. دارد هاي به دست آمده تكيه كند و طرحي نو براندازد امكان پيروزي وجود تجربه

تواند حركت كند،  گذشته اين جنبش متوجه شده كه يك دست نيست و تك صدا هم نمي
انديشي خودمحورانه را هم  ي تحمل ديگري را در خود باال ببرد و مصلحت بنابراين بايد آستانه

گرايي را به معناي حركت  ها مصلحت اين روزها بعضي. كنار بگذارد تا وحدت شكل بگيرد
گرايي را كنار گذاشت و  بايد مصلحت. درست نيست ناند كه اصل خشونت ترجمه كردهضد

گرايي  گويم چون سي سال مصلحت اين را مي. پذير شود امكاناميدوارم چنين شود كه موفقيت 
سال مصلحت گرايي، شايد   اگر نبود سي. به جايي كه امروز شاهد آنيم جامعه را به قهقرا رسانده

بايد به اين درك رسيده . نديش و ديكتاتوري اسالمي هم امروز سر كار نبودا حكومت تاريك
اين بها هم بستگي دارد به كيفيت . باشيم كه براي به دست آوردن هر چيزي بايد بهايي بپردازيم

بهايي آن چيزي كه خواهان آن هستيم؛ براي خريد سيب درجه سه، دو و يك هر كدام بايد 
دانم كه چرا  اين اساس نمي بر. استتر  از بهاي سيب گنديده بيش ممتفاوت پرداخت كرد كه حت

آزادي بيان . يابي به آزادي بايد بهاي سنگيني پرداخت شوددوستان متوجه نيستند كه براي دست
كانون . آيد و براي رسيدن به آن بايد بهايي سنگين پرداخت هم مفت و مجاني به دست نمي

. كشته داده است چندينيان براي دستيابي به آزادي ب نويسندگان ايران با جمعيت اندكش
كانون نويسندگان براي اين . ندا ها در زندان اند يا بعضي از آن وطن شدهش مجبور به ترك اعضاي

 حصر و استثنا دفاع كرده است و زير بار ناحق نرفته و كشته و زنداني داده كه از آزادي بيان بي
اند و از  اند، تبعيد شده اند، شكنجه و زنداني شده ش كشته شدهبنابراين اعضاي. ضد سانسور بوده

شامل؛ كه را،  به طور عموم بايد به اين درك برسيم كه آزادي .اند نيز محروم مانده انتشارحق 
رايگان به كسي  ،شود مي …و  ها نشريه، آزادي زنان، آزادي ها آزادي بيان، آزادي اجتماع

ي پيگير  هاي غربي هم اگر مبارزه همين دولتدر مي كه حتا نه تنها جمهوري اسال. دهند نمي
  .هايي خبري نيست گي و سياسي نباشد، از چنين آزاديكنشگران فرهن

در راستاي آزادي بيان و تحقق حقوق بشر  كه ي انجمن قلم نروژ، هر سال به يك نويسنده يا يك نهاد كميته -1
اين كميته، منصور كوشان را  .دكن اهدا ميي اوسيتسكي را   جايزه و صلح فعاليت قابل توجهي داشته است،

نوامبر، كه برابر با روز جهاني نويسندگان در  15دانست و آن را در روز  2010ي اوسيتسكي سال  ي جايزه شايسته
  .ددان است، طي مراسمي، به او اهدا كرزن

مدافع آزادي بيان و صلح سنده يا نهاد بنياد گذاشته شده است، هر سال به يك نوي 1994اين جايزه كه از سال 
ند و بقيه ا ههاي گوناگون بود نويسندگاني از مليت  درصد برندگان اين جايزه 80تا اكنون بيش از . اهدا شده است
  .نهادهاي فعال

ي كورت  نوشته ها انتقام ژنرال براي آگاهي از شخصيت كارل فون اوسيتسكي نگاه كنيد به جستار 
   35ي  صفحه. ، جنگ زمان8ي  نوشت آن، در همين شماره محمد ربوبي در پيتوخولسكي و شرح 



   
  

 اجرام كه ساكنان اين ايوانند،
 اسباب تردد خردمندانند،

ي خرد گم نكني، هان تا سر رشته  
.كانان كه مدبرند سرگردانند  

                          عمر خيام
 
     
  جستار



 
  :خوانيد هاي پيشين، در همين بخش مي در شماره

  :1388، بهار 1ي  شماره
محمود  ،دو نگرش بر عشق در ادبيات فارسي: سعيد هنرمند حكايت شرحه شرحه شدن،: نسيم خاكسار

: رضا زرين علي ،صدايي و روايت اقليت فرهنگ تك: فرج سركوهي ماضي روايتي در داستان،: فلكي
  ...ديگر غم و ي  شوخي، راه فرار، چهره: علي حصوري موقعيت ادبيات معاصر فارسي در جهان،

  
  :1388، تابستان 2ي  شماره

  خرد ماني حيا، : منصور كوشان/ پيش از رسيدن به آموي: نسيم خاكسار
  ،برونذات شدن خودآگاهي عقالني به خويشتن خويش –ارشناسي جان يا روح يدپد: باقر پرهام

  ... ققنوسي ديگر و : بيژن بيجاري/ ها جنگل تناقض: ژان ماري گوستاو كلزيو
  

  :1388، پاييز 3ي  شماره
  هاي تفكر مابعد متافيزيك،  انگيزه: يورگن هابرماس پژواك معنايي سبك در كار نيچه،: داريوش آشوري

  ... ها، و  ها در هدايت جنبش نقش واژه: منصور كوشان، 88هاي جنبش  چالش: فرج سركوهي
  

  :1388، زمستان 4ي  شماره
  مفهوم عشق در يك هزاره،: سيف اسد  خوانش داستان ضحاك،: نسيم خاكسار

نويسنده و  :، ديويد ريمنيكنوشتن: ريموند كارور و خرد ايراني،الدين سهروردي  شهاب: منصور كوشان 
  ...   متهم و حق خاموشي، و : مجيد نفيسي كوندرا در آينه،: گاي اسكارپيتا  ،ويراستار

  
  :1389، بهار 5ي  شماره

سه : كوشيار پارسي - آرتور كلمان دانتو ،دهم اش از شعر رنگي مي من جوشد، مي خون چو : پيرايه يغمايي
  حقيقت و قدرت،: عباس شكري - ميشل فوكو ، دهه پس از پايان هنر

  الس زدن سنجشگر با ادبيات :علي صيامي - مارسل رايش رانيسك 
   

  :1389، تابستان 6ي  شماره
بودن از : دامن ناصر پاك، منصور خاكسار: گل مليحه تيره/ خط از منصور خاكسار سه دست: خسرو دوامي

  شناسي مفهوم مرگ، آسيب: ي پايان نقطه:  رضا زرين علي/ دوئل در ادبيات: ناصر كاخسازنبودن، 
رضا ، ي روشن هاي اندك و انديشه مرد واژه: كوشيار پارسي/ صداي متن را بشنويم: بهروز شيدا 

شبنم / نژاد ناصر رحمانيييدن آن سوتر از فصول، رو: نسيم خاكسار/ در سكوت حرف زدن: زاده عالمه
دني از برادرم منصور و مرگ باورنكر: ماشااله خاكسار در منشور شعر و زندگي،: عباس خاكسار/ غمگين
  ،در سوگ منصور: خاني پرويژ قليچ/ سوختگي دل: عزيز عطاييتراژدي زندگي، : رمريم آذ/ او

  نخلي زير سقف، : ي نگهبانعل/ سرگردان ميان گور و ماه: خسرو دوامي
  ام    نديشيدهامن به سكوت هرگز ني: گل در گفت و گويي با منصور خاكسار مليحه تيره

  
  :1389، تابستان 7ي  شماره

 پايان: كوشيار پارسي - ، ايو ميشوهاي فورتنبراس دست: ، شهروز رشيدشراب و جاودانگي: سيفي. س
  ، چيزهايي كه ميان سطرها قرار دارد: يعلي صارم - ،  مارسل رايش راينسكيشهر آرمان



 

 نسيم خاكسار

  حرمت حرم و ناموس سلطنت
  تاملي در روايت راوندي از تاريخ آل سلجوق

  
و او را و اسبش را بر  و حمله برد و گرز بر سر سواري زذ مسعود از پيل بر اسب نشست«

. گذشت از آنجا نميديذ  رسيذ و آن زخم مي هر فوج لشكر كه بذانجا مي. جاي خُرد بشكست
  شخصي در آن حال مسعود را گفت اي خداوند كسي را كه اين زخم بود هزيمت روذ؟

  ».مسعود گفت زخم اينست اما اقبال نيست
 حكايتي از آخرين نبرد سلطان مسعود غزنوي با  سلجوقيان و  شكست خوردن او از آنها،

  . *"راحة الصدور و آية السرور"در 
  

  درآمد
، كتابي است به نثر فارسي از محمد بن علي بن سليمان راوندي در شرح و آية السرور راحة الصدور

آل . هجري قمري نوشته شده است 603هجري تا  599هاي  سال ي خاندان آل سلجوق كه در فاصله
سلجوق در سياستگزاري و فرهنگورزي و دولتمداري، كه مورخان آنان را در قد و قامت با ساسانيان در يك 

هائي بودند كه بعد از اسالم در بخش وسيعي از نجد  ترين و نيرومندترين سلسله بينند، از بزرگ فاع ميارت
از كشور گشائي و پهناي امپراطوريشان همين بس كه نوشته . ايران، صد و شصت سال فرمانروائي كردند

كشورهاي آسياي هايي از  هاي زير فرمانشان سرزمين كنوني ايران و افغانستان، بخش شود سرزمين
ي  در همين دوره. شد هائي از بالكان را شامل مي مركزي و تركيه و سوريه و عراق و نيز سرزمين

هاي صليبي معروف است  هاي بين عيسويان و مسلمانان در جهان كه به جنگ ترين جنگ سلجوقيان، مهم
. شود ها سپري مي ين جنگدهد و بخشي از زندگي يكي از پادشاهان، آلب ارسالن سلجوقي، در هم رخ مي

با ششصد هزار سوار از روم به در آمذ و "آيد كه قيصر روم، امپراطور ارمانوس، وقتي  در همين كتاب مي
، از سلجوقيان شكست خورد و اسير شد و با درماندگي تمام، البته بعد از آن كه دو حلقه "قصد اسالم كرد

ملك الروم ارمانوس هزار دينار قرار داذ كه "آزاديش  فرو رفته بود، در برابر "هردو گوش او"غالمي در
  1".هرروز به جزيت بفرستذ

كند و دوازده سال، و به سال عمر مي 32هاي صليبي فقط  اين آلب ارسالن قدر قدرت و فاتح جنگ
وزيرش هم . شود و بعد مقتول مي .قولي ديگر و معتبرتر، نه سال و چند ماه، بگير ده سال، پادشاهي

 ي و به گفته. مداري و نويسندگي، نامي بزرگ در تاريخ ايران دارد لملك طوسي بوده، كه در سياستا نظام
عبدالملك كندري دانشمند نامدار ايراني كه وزارت سلطان طغرل را داشته و نيز براي مدتي وزير آلب 

  . ارسالن هم بوده، بدعت وزيركشي را هم همو گذاشته است
صد و شصت ساله فرمانروائي  ي اري از بزرگان علم و ادب ايران در همين دورهاين نيز گفتني است كه بسي

  2.كردند و بسياري ازشاهكارهاي كالسيك ادب فارسي در اين دوره نوشته شده است سلجوقيان زندگي مي

  
  ويژگي نوشتاري راوندي

مصطفي، ابوبكر، عمر، هاي آغازين اين كتاب، پس از حمد و ستايش خداوند، انبيا، محمد  راوندي در صفحه
عثمان، علي و مدح امام اعظم ابوحنيفه و ستايش از سلطان ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسالن از شاهان 

دعاگوي دولت، ابوبكر محمد بن علي سليمان ": نويسد سلجوقيان روم كه كتاب به او اهدا شده، در آخر مي



    1389 زمستان،  8 جنگ زمان        18
بر سبيل اختصار و صذ هزار لعنت به جان و خان و مان نويسذ  هاي دولت سالطين آل سلجوق مي الرّواندي تاريخ

  3."اي حذف كنذ يا زيادت و نقصاني نويسذ فرستذ كه از اين كتاب حرفي يا كلمه و زن و فرزندان آن كس مي

هاي ادبي،  هاي نويسنده به سانسوركنندگان و خرابكاران متن در اين چند سطر، جدا از لعن و نفرين
ي  اين شيوه با شيوه. كرده است "بر سبيل اختصار"نويسي خود  تاريخ ي بر شيوه تاكيدي است كه نويسنده

نويسي بيهقي كه نهصد و پنجاه صفحه را در كتابش به سلطنت مسعود اختصاص داده است تا  تاريخ
 ي و تفاوت ديگر اين كه روايت بيهقي از دوره. او، بسيار فرق دارد ي شرحي به كمال دهد از زندگي و زمانه

كند، اما در كار  هاي فراواني، روايت اصلي را خلق مي روايت اميري مسعود روايتي چند خطي است و خرده
كتاب از چگونگي به قدرت رسيدن و به تخت  نشستن طغرل . راوندي ما با روايتي يك خطي روبروئيم

و چگونگي مرگ او،  شود و بعد از شرحي كوتاه از زندگي و كارهاي او نخستين سلطان اين سلسله آغاز مي
رسد به  رود تا مي ها را جلو مي رود سراغ شاه بعدي و به همين روال يكي يكي زندگي و مرگ آن مي

  .شود ها در شرق كه مقتول و مغلوب خوارزمشاهيان مي آن ي آخرين شاه از سلسله
  

  زنان در عصر سلجوقيان
هايي در  غزنويان و سلجوقيان، تفاوت ي ورههاي بيهقي و راوندي از وضعيت زنان در د گزارش ي در مقايسه

در تاريخ بيهقي هر جا از زنان نام . توان ديد هاي فردي و اجتماعي در اين دو دوره مي وضعيت آنان از جنبه
يكي دو زن از آنان كه خاتون نام دارند . فالن يا بهمان امير ي اند يا دختران سرپوشيده شود يا حرّه برده مي

شان خاتون ارسالن نامي است كه به گزارش بيهقي در  و يكي. اند ختران خانان تركستانهمه از زنان و د
امير محمود را غالمي "گزار سلطان محمود كه هرساله همراه هداياي فراوان تركستان فرمانروا بوده و خراج

عبدالغفار كه از در جاي ديگري هم، به نقل خواجه . 4"خياره فرستادي بر سبيل ِهديه نادر و كنيزكي دوشيزه
پارسا "كند كه زني بود  ي او ياد مي" جده" ي دهد، از شخصيت برجسته كودكي امير مسعود شرحي مي

خوان و نبشتن دانست و تفسير قرآن و تعبير، و اخبار پيغمبر صلي اهللا عليه وسلّم نيز  دار و قرآن وخويشتن
هاي بغايت  حلواها و شربت"هاي خوشمزه و  دنيبرد از خور و با اين كه از ياد نمي 5".بسيار ياد داشت

ه با سواد و نام اين جد. برد نام او را بپرسد و يادداشت كند نيز بنويسد، اما از ياد مي "نيكوئي كه او ساختي
  . كند براي خواننده ناشناخته مي ماند خطابش مي "پيرزن"خواجه عبدالغفار كه گاهي هم 

تنها زني كه جرأت دخالت در امور سياسي را داشته، خواهر سلطان هاي درباري دوره غزنوي  از حرّه
ه عمه ختلي، بوده كه در ترغيب و هي كردن مسعود براي گرفتن شاهي از امير محمد، نقش محمود، حرّ

 "نوشتگين خاصه خادم"و جائي هم بيهقي از ميل عاطفي او به غالمي زيبا به نام . موثري داشته است
  6".سوخته او بود"نويسد كه  و مي. دارد پرده  بر مي

و . اند تر خاتون شود و بيش سلجوقيان در بنياد به هيچ زني حرّه و سر پوشيده گفته نمي ي اما در دوره
شماري از اين خاتونان در طغيان و سركشي هم دوش مردان بوده و مستقيم در امور سياسي دخالت 

شان به نام اينانج خاتون كه همسر  بوده است كه يكيها تا بدان حد  هاي برخي از آن سركشي. كردند مي
اتابكي بود، پس از مرگ شوهر در برابر  خواستگارانش كه با ابراز عشق و عالقه به او، در طلب تاج و 

گويد و بعد هم كه با قزل ارسالن، رقيب پيروزمند  نيز بودند، آشكارا از ميل خود به سلطان سخن مي  تخت
كشد و راه را  شود با همدستي اميران لشكر، او را مي ش نيز بوده ناچار به زفاف ميسلطان كه برادر شوهر

با طناب خفه كردن يا به زبان . دهد كند و در اين راه نيز سر به باد مي براي اميري سلطان طغرل فراهم مي
انگيزي  ان غمراوندي، زه نهادن او آن هم مدتي كوتاه بعد از زفاف با سلطان در دارالملك همدان، داست

اقتدار  ي او در همان دوره. يكي ديگر از اين زنان سركش، تركان خاتون، يكي از زنان ملكشاه است. است
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ها و  الملك تا زنده بود از دخالت افتد و نظام الملك كه قدرتمندترين وزير سلجوقيان بود با او درمي نظام
مرگ ملكشاه سر انتخاب شاه بعدي با بركيارق هم تركان خاتون بعد از . رفتارهاي او در رنج و عذاب بود

  .رسيد ساخت و شاهي به بركيارق نمي مرد چه بسا با امير يا اتابكي مي ستيزد و اگر زود نمي مي
سلجوقيان، بايد ريشه در ويژگي فرهنگ ايلي  ي اين دگرگوني چشمگير در وضعيت زنان در دوره

توانست به بروز فرديت در  زنان داشته باشد، فرهنگي كه مي ها با آن ي خانان تركستان و نوع رفتار ويژه
  . زنان ميدان دهد

  
  فرهنگ و ادبيات در عصر سلجوقيان

. نوشتند به ايران تا دو قرن نويسندگان و شاعران و انديشمندان ايراني به عربي مي ها عرب ي پس از حمله
توان اشاره كرد  مقفع از زبان پهلوي به عربي ميهاي درخشان و تاثيرگذار عبداله بن ال براي نمونه به ترجمه

نويسي  آغاز فارسي. هاي فلسفي و منثور منصور حلّاج كه همه به زبان عربي نوشته شده است و شعر و متن
سامانيان و غزنويان با آثار جاوداني از رودكي، بلعمي،  ي صفاريان است و شكوفائي آن در دوره ي در دوره

  . بيهقي، و فردوسي
ورزي در مذهبشان دست كمي از غزنويان نداشتند و به همان اندازه از  هان سلجوقي در تعصبشا

كردند اما با توجه به شمار در خور توجه انديشمندان و  گزاري فرهنگي و ديني جلوگيري مي هرگونه بدعت
سلجوقيان از  ي توان گفت فرهنگ و ادبيات فارسي در دوره شاعران و نويسندگان ايراني در اين دوره مي

  .اي برخوردار بوده است سابقه رشد و عظمت بي
آيد وسعت چشمگير خاك امپراطوري آنان كه مرزهايش از مرز نجد ايران و سوريه و  به نظر مي

شده و نيز پخش مركزهاي قدرت و فرمانروائي در درون  دمشق و انطاكيه گذشته و به يونان نزديك مي
اي قلمرو مستقل خودش را داشته باشد، فضائي براي  امير و شاهزاده شد هر اين امپراطوري كه سبب مي

  .كرده است رشد و اعتالي فرهنگي در اين دوره فراهم مي
شد  يونان در اين دوره نيز سبب مي ي هاي ديگر، به ويژه فلسفه آشنائي با فرهنگ و ادب سرزمين

ستيز با هم و چه بسا دور از هم در  كه فضاهاي فكري و فرهنگي گوناگون و متضاد، در جوار هم و در
ها  هاي فرهنگي و در آميختگي آن هاي اين آشنائي نشانه. پهناي اين امپراطوري بزرگ زندگي و رشد كنند

توان  ايراني، در نوع نگرش خيام به جهان، در همين اندك شعر و كارهائي كه از او مانده مي ي را در انديشه
هاي يوناني در آن دوران به  كه از گسترش يافتن گفتمان و انديشهو هم در منطق الطير عطار  7ديد

  .شود صراحت ياد مي
هاي استواري كه در امر انديشيدن و نوشتن بيباكانه از سوي  اين فضاي گسترده و دگرگون و نيز پايه

ن كه تبر ابن مقفع، حالج، رودكي، بلعمي، فردوسي و بيهقي گذاشته شده بود، سبب شد، در اين دوره، با اي
شان از  هاي شاهان سلجوق و وزيرانشان در امر پايبندي به مذهب و عدم تحمل ورزي تعصب ي برافراشته

گذاران فكري و ديني، فراز سر مردم و انديشمندان سايه انداخته بود، تا آن جا كه آلب ارسالن در  بدعت
الملك وزيري با  ور كه خواجه نظامآ داد چوب در دبيري باطني نهند، فضائي چنان هراس مجلسي فرمان مي

رافضي بودن او در سمرقند، به گوش شاه برسد، سفيري را كه از  ي قدرت از ترس آن كه شايعه ي همه
دهد كه  او  برده بود، سي هزار دينار زر رشوه مي ي سمرقند به دربار آمده بود و به خطا اين گمان را در باره

هاي مذهبي در  تعصب ورزي ي اي كه حضور ترسناك و سلطه دوره، 8از اين ظن، ديگر جائي سخن نگويد
 ي هاي راوندي در همين كتاب از فرقه خطاب كردن ي فرهنگ مردم آن چنان قوي است كه در شيوه
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برد و  نام مي "مالحده مخاذيل"ها به  رسد از آن ها مي اسماعيليه تاثير گذاشته است و هر جا كه به آن

كند در دربار سلطان سنجر حاضر شده و در برابر  مد غزالي را وادار ميحكيم فقيهي چون امام مح
ها رديه  دادند پاسخگو باشد و بر آن هاي كفر و زندقه و توهين به امام ابوحنيفه كه به او نسبت مي تهمت
؛ شاعران و نويسندگان و انديشمندان بيباكي نيز داشته باشيم چون فخرالدين اسعد گرگاني كه 9بنويسد

اي را براي  هاي اخالقي، ماجراي گستاخانه توجه به همان حد و مرزهاي عادت شده در جامعه و عرف بي
گزيند، يا خيام را كه يك سره خدا و قيامت را افسانه و فريب  بر مي ويس و رامينخلق كارش در 

  :داند و به بيباكي مي سرايد مي
  و خواني و نه منوين حرف معما نه ت/ اسرار ازل را نه تو داني و نه من

  چون پرده برافتد، نه تو ماني و نه من/ هست از پس پرده گفتگوي من و تو 
شان در بيان انديشه، در  بيباكي ي و طرفه اين جا ست كه برخي از اين شاعران و نويسندگان با همه

بزرگي را  ي هاي داشته و رصدخان الملك پيوندهاي دوستانه حكيم عمر خيام با نظام. جوار قدرت هم بودند
و فخرالدين اسعد گرگاني، . اش، نام ملكشاه را با خود دارد كرده و تقويم جاللي در اصفهان مديريت مي

برخي نيز چون ناصر خسرو كه باطني . گذار اين سلسله تقديم كرده است را به طغرل پايهويس رامين 
با توجه . شدند ار به ترك ديار ميهاي مردم و حكومت ناچ ورزي مذهب بودند، در آخر عمر از ترس تعصب
انديشي ناصر خسرو با اين كه هرگز حاضر نشد لفظ دري  "طاعت"به اين كه بين آزادانديشي خيام و تعبد و

   10.ها فاصله است را در پاي خوكان بريزد، فرسنگ
  

  هاي مذهبي در كار راوندي تعصب ورزي
ها  برد با لعن و نفرين از آن يان و اسماعيليان ميراوندي حنفي مذهب بود و در كتابش هر جا سخن از رافض

هاي آن زمان را  عدالتي رسمي و بي تر بي فراوانش به خاندان سلجوق بيش ي او به دليل عالقه. كند ياد مي
رسمي نكردند و آن  غُزّان در خراسان آن بي"نويسد  و مي. دهد به كار و كردار خوارزميان نسبت مي

اگر به شرح نوشته آيذ، . ارزميان با عراقيان از خون به ناحق و ظلم و نهب و خرابيرحمي ننمودند كه خو بي
كندند و  داشتند كه واليت مي و رافضيان كاشان عليهم الّلعنةُ آن ظالمان را بر آن مي. ده كتاب چنين باشذ

شايذ خواند و لعنت فروختند و هفتاد و دو فرقه طوايف اسالم هيچ را ملحد ن آوردند و بذيشان مي به شهر مي
و براي پادشاهان، جنگ با كفار را سبب غنيمت  11".نشايذ كرد اّلّا رافضي را كه ايشان اهل قبله ما نيستند

ها  بستن بر يهوديان و بددينان را از گوشت قربان براي آن  سرانه ي ثواب آخرت و جزيه ي دنيا و وسيله
هاشان از  كند كه براي اثبات نظريه از دبيران بدديني ياد مي و يا جائي در آغاز همين كتاب. داند تر مي مباح

او از فتح ايران به دست مسلمانان با . آوردند مثال مي "كتب و زند و اوستا و كتب دهريان كه پليذ تر ست"
عجم را در عرب پيوست و بيخ شرك از زمين "كند و شاد است از اين كه عمر بن الخطاب  غرور ياد مي

طاق كسري كرد، قصر قيصر بستذ و خان خاقان و ملك خان ببخشيذ، ملوك عجم را با  بگسست و كسر
و بر اين باور بود كه  12"و به جاي تخت منبر نهاذ.... شمشير برّان و ناوك پرّان و گرز گران از جهان بركند

اصه دوستي و حرمت داشت سالطين آل سلجوق بوذ كه در روي زمين، خ بركت پرورش علما و علم"
ممالك عراقين و بالد خوراسان علما خاستند و كتب فقه تصنيف كردند و اخبار و احاديث جمع كردند، 

ها راسخ و  چندان كتب در محكم و متشايه قرآن و تفاسير و صحيح اخبار با هم آوردند كه بيخ دين در دل
ملل منسوخ و تناسخيان و  هاي بذدينان منقطع شذ و طوعاٌ و كراٌ فالسفه و اهل ثابت گشت چنانك طمع
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كلي سر بر فرمان شريعت و مفتيان محمد امت محمد نهادند، و جمله اقرار دادند كه الطُرقُ كُلها ه دهريان ب
  13".مسدود الّا طريقَ محمد، و هر بزرگي از علما به تربيت سلطاني سلجوقي منظور جهانيان شد

ائي كه داشت تمام تالشش را كرده است تا از ه ورزي تعصب ي با اين همه بايد گفت راوندي با همه
بر همان سبيل "اي كه آنان در آن برخاستند و ميدانداري كردند،  واقعيت زندگي شاهان سلجوقي و زمانه

گوئي هنگام كار، ذات و . 14چون راوي راستگو و امانتداري، سيمائي راستين برابر خواننده بگذارد "اختصار
هاي او به  مندي و عالقهها  نظري ورزي او پيشي گرفته بود كه تنگ بگوهر نوشتن آن چنان بر تعص

  .دهي او تاثير بگذارد تر مجال يافته كه در بنياد گزارش خاندان سلجوق كم
باهم  تاريخ آل سلجوقانداز او به  را در نگاه و چشم تاريخ راونديبا اين مقدمه اكنون كتاب 

  . زنيم ورق مي
   
  طغرل

سلسله كه شمار كوچك و بزرگشان در اقصا نقاط گيتي آن قدر زياد است كه كار عبثي  ميان پادشاهان اين
ها به سادگي  دارهايي بودند كه نمي شود از آن است دنبال همه رفتن، چهار پنج نفرشان از آن استخوان

اين  گذار پادشاهي ش پايه يكي. ها سوار شده بود هاي اين امپراطوري روي دوش همين زيرا پايه. گذشت
هجري قمري در  429بود كه در سال  السلطان المعظّم ركن الدنيا و الدين ابوطالب طغرلبكسلسله، 

به گزارش راوندي توقيع يا مهر و امضاي او شكل چماقي  ".نيشابور و به شادياخ بر تخت مسعود نشست"
اين . كسي باقي نگذاردراوندي توقيع چماقي شكلش را هم در كتابش آورده كه جاي هيچ شك براي . بود

بيچاره بعد از آن همه فتح و . پادشاه كه بيست و شش سال سلطنت كرد، از قرار معلوم تخم و تركه نداشت
ايراني داشته و  ي عام شورشيان بساسيري كه معلوم شده رهبرشان ريشه بغداد و قتل ي فتوح براي خليفه

واهر خليفه بزند، در راه رفتن به ري، افتاد به اهل فسا بوده، پيش از آن كه دستي به سيدة النسا، خ
بايد دو نفرين پشت  15.زفاف ببرد فوت شد ي يا خون دماغ و پيش از آن كه عروس را به حجله "رعاف"

يكي آن كه سيده النسا را با اين تهديد از خليفه گرفته . سرش بوده باشد كه يك هو بيافتد به اين عاقبت
شود و دوم اين كه معلوم شده قيام  اش قطع مي پاره را به او ندهد نانبود كه اگر دو دستي خواهر 

ها پشت  اگر اين نفرين. ها عليه خليفه، قيامي مردمي عليه جور و ظلم خليفه و عمال او بوده است بساسيري
زد به سرش عروسي را كه به زور صاحب شده و در همان  سرش نبود چه طور اين سلطان قدر قدرت مي

نكاحش را خوانده، ديار به ديار با خودش بكشاند به تبريز و بعد به  ي القضاة شهر براي او خطبه ضيبغداد قا
  ."زفاف بدارالملك باشد"ري تا 

بك در سفرهائي كه داشت وقتي گذرش به همدان افتاده بود، ديداري هم داشت با بابا طاهر  طغرل
بود، سر ابريقي "گونه شيفته"ما كه پاره اي هم  به گزارش راوندي، شاعر لخت و پاپتي. معروف به عريان

مملكت عالم چنين "شكسته را كه در انگشت داشت در انگشت او كرده و گفته بود بدان و آگاه باش كه 
  16".در دست تو كردم بر عدل باش

در اين كه چه اندازه جناب سلطان، سخن شاعر را نيوشا بوده راوندي چيزي ننوشته اما ثبت كرده 
   17."سلطان پيوست آن در ميان تعويذها داشتي و چون مصافي پيش آمذي آن در انگشت كردي"كه است 

سلطنت خراسان و عراق را بديشان "آمده شيخ ابوالسعيد ابوالخير هم  ها البته آن طور كه در روايت
   18."بخشيده بود
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  آلب ارسالن

. العظم عضدالدوله ابوشجاع آلب ارسالنالسلطان اطغرل كه فوت شد، تاج و تخت رسيد به پسر برادرش 
او هم براي آن كه حرمت عمو را نگهدارد، هنگام تاجگذاري، پسر طغرل را كه هنوز كودك بود در بغلش 

البته اين پسر، آن چنان هم كه راوندي نوشته است پسر طغرل نبوده چون از نام فاميلش معلوم شده . نشاند
ا چون بعد از مرگ پدر آلب ارسالن، مادرشان را عمو به زني گرفته بود، در اصل برادر آلب ارسالن بوده، ام

تخم و  گذار سالجقه به غلط بي عمو پيوند زده بودند كه اسم اين پادشاه پايه ي همين طوري او را به بيضه
الملك طوسي، و به پاس  اين آلب ارسالن در همان ابتداي كار به تحريك نظام. تركه برده نشود

اي بود، سپرده بود، وزير  ت عمو كه تخت و تاج را بعد از خودش به او كه جوان نوزده بيست سالهگراميداش
كرد داشتن دو  شايد هم فكر مي. دانشمند عمويش را گرفت انداخت زندان و بعد دستور قتلش را داد

  19.ر استدرد س ي ها و دعواهاي ديني و عقيدتي كه با هم دارند مايه دانشمند در جوارش با حسادت

همان محبس سر بونصر كندري را گوش تا گوش ببرند، او مهلتي  راوندي نوشته وقتي قرار شد در
چون فرمان پادشاه بجا آري از من پيغامي به سلطان گزاري و يكي به "خواست و جالد را سوگند داد كه 

ان به من داذ تا بر خواجه، سلطان را بگوي اينت خجسته خدمتي كه بر من خدمت شما بوذ، عمت اين جه
پس از خدمت شما دنيا و آخرت يافتم و وزير . آن حكم كردم و تو آن جهانم داذي و شهادتم روزي كردي

كه اين سنت در حق ) اميد( ارجو. را بگوي كه بذ بدعتي و زشت قاعدتي در جهان آوردي به وزير كشتن
ي، بخش اول همين حرف را به نقل از مادر قبل از روايت راوندي از كندر   20".خويشتن و اعقاب بازبيني

  21.حسنك وزير، بيهقي نيز در كتابش آورده بود

دانستند بعد از مدتي خدمت صادقانه به دست  شود كه وزيران ايراني چون مي با خواندن آن معلوم مي
  . داشتند نامه، نسخه برمي شوند از روي دست هم براي نوشتن وصيت همان شاهان يا شاهان بعدي مقتول مي

حتا ننگ . آلب ارسالن نظير عمويش طغرل در مذهب خود كه حنفي بود، سخت تعصب داشت
البته وقتي نظرهاي اين حضرت وزير را در  22.الملك مذهب شافعي دارد داشت از اين كه وزيرش نظام

آدم  بيني چندان فرمايد مي خواني به خصوص آن جا كه از زنان فرمايش مي اش مي نامه سياستكتاب 
زند  هايي از كتابش چنان از زنان حرف مي خواجه در صفحه. اي هم نبوده كه كسي به او افتخار كند تحفه

كوشش آن است كه نسلي با گوهر  ي گويد كه همه دامپروري سخن مي ي كه انگار از مشتي دام در مزرعه
  23.ها پديد آيد و تمام از آن

ترسيدند ناراضيان از  مي. ل سياسي مهم هم داشتتعصب پادشاهان سلجوقي در مذهبشان، يك دلي
ها و  ازجمله از نزديك شدن به رافضي. ديگر زيرآب حكومتشان را بزنند ها حكومتشان زير لواي مذهب

  .كردند باطنيان و به ويژه پيروان مذهب شيعه به اين خاطر كه ديالمه شيعي بودند، سخت پرهيز مي
آورد از شكنجه كردن دبير يكي از مالزمان در دربار به نام  ميداستاني  نامه سياستالملك در  نظام

نويسد به گوش سلطان رسانده بودند  مي. دهخدا يحيي، كه دبيري ِاردم يكي از مالزمان سلطان را داشت
چوب در آن مردك نهادند و نيم مرده او را از "سلطان بعد از آن كه فرمان داده بود . كه فالني باطني است

گناه اين مردك را ": ، اردم، خداوند آن دبير را بخواند و روي به امراي لشكر كرد كه"ن كردندسراي بيرو
و من يك بار و دو بار و صد بار با . گناه اردم راست كه بدمذهب كافري را به خدمت خويش آرد. نيست

اين واليت به شمشير و  ايد و شما گفتم كه شما تركان لشكر خراسان و ماوراء النهريد، و در اين ديار بيگانه
ديلم و اهل عراق اغلب بد مذهب و بد اعتقاد و بد دين باشند؛ . ايم و ما همه مسلمان پاكيزه. ايم  قهر گرفته

   24".و ميان ترك و ديلم دشمني و خالف امروزينه نيست بلكه قديم است
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، چنانك به وقت قدي عظيم داشت و محاسني دراز"آن طور كه در كتاب راوندي آمده آلب ارسالن 
و روزهاي بارعام وقتي بر تخت  ".تير انداختن گره زذي و هرگز تير خطا نكردي  و كاله دراز داشتي

اما اين هيبت و . 25"سخت مهيب بوذي و با شكوه و از سر محاسن تا سر كاله او دو گز بوذي"نشست  مي
اي  وانست يوسف برزمي كوتوال قلعهاش در شرق و غرب داشت نت مهابت با آن همه فتح و فتوح كه دارنده

اين يوسف برزمي چون برابر سلطان . را در حوالي جيحون بترساند كه به اسيري به بارگاه او آورده بودند
غالمان خاص و . كاردي از ساق موزه بيرون آورد و آهنگ سلطان كرد"رسيد و طمع از جان برداشت 

انگ بر زذ و بر گشاذ ِ تير واثق بوذ، تيري بذو انداخت خطا داران خواستند كه او را بگيرند، سلطان ب سالح
  26".مرد برسيذ و سلطان را زخم زذ. شذ

سعد الدوله گهر آئين، شحنه بغداد، كه نزديك بود خودش را روي سلطان انداخت، يوسف برزمي او 
  :و به نقل از شاعر.  سعدالدوله از اين زخم بزيست اما سلطان نه. را هم زخم زد

  27به مرو آي تا به خاك اندر، تن آلب ارسالن بيني/ لب ارسالن ديدي ز رفعت رفته برگردون سر ا

شمار مشروع و . اين آلب ارسالن با اين سن كم، خالف عمويش تا بخواهي تخم و تركه انداخته بود
  . شود اند، ده نفري مي قانوني پسرهاش كه مورخان ثبت كرده

معلوم كسي هم نشد . لكشاه كه آن وقت هيجده ساله بوده استرسد به م بعد از مرگ او شاهي مي
اگر قرار بود بعد از آلب ارسالن سلطنت برسد به پسرش ملكشاه، اين بازي گذاشتن ابن سليمن ِبرادر، در 

  .  دامن و او را پسر طغرل خواندن وقت به تخت نشستن، ديگر چه نمايشي بود
اولي را كه همراه عروس . سبب حيرت من شده استتا اين جا چگونگي مرگ اين دو شاه شاهان 

رفت، خون دماغ كُشت، دومي را كنار جيحون يك كوتوال قلعه؛ آن هم  ترگل ورگلش سواره به ري مي
  .جلوي چشم حشم و خدم

  
  ملكشاه

كند  در تعريفي كه راوندي از او مي. است السلطان معزّالدنيا و الدين ملكشاه سلجوقيپادشاه بعدي 
يك چشم اندك مايه شكسته داشتي از ... بالي افراشته و بازوي قوي و. ي خوب داشت و قدي تمامصورت"

  28".عادت نه از خلقت

وزير او همان . اش بيست سال است كند و مدت پادشاهي ملكشاه سي و هشت سال عمر مي
ان همين در دور. الملك طوسي، وزير پدرش است كه خون عبدالملك كندري را به گردن داشت نظام

 ي ترين شيوه درباب به"كتابي با اهميت . نويسد اش را مي نامه سياستالملك كتاب  پادشاه است كه نظام
  29."كشور داري و تدبير امور ديني و دنيوي

  ."پادشاهي جبار و كامگار بود"نويسد كه ملكشاه  راوندي مي
همان ابتداي سلطنت معظم له بعد در . آورد در اين جباريت، وزير دانشمندش هم از او چيزي كم نمي

از كرمان با "از آن كه قاورد، عموي سلطان، به هواي آن كه برادر مرده و وليعهد چندان قوتي ندارد، 
خورد و  آورد و و بعد از سه شبانه روز مصاف شكست مي مي "لشكري گران به قصد ملك روي به عراق

 "آلت و عدت و متاع و كراع به دست لشكر ملكشاهخانه و  چندان خزانه و سالح"اسير و درمانده با 
اند اگر  اند و گفته خواهي كرده افتد، جناب وزير به اين بهانه كه سران لشكر از پيروزي بر دشمن زياده مي

خبر از سلطان  شان را زيادت نكند روي به سوي قاورد اسير و محبوس خواهند آورد، بي پاره سلطان نان
  .را بكشند و هردو پسرش را ميل به چشم بكشند دهد كه قاورد دستور مي
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اين جناب وزير كه تا همين جا، يك توطئه در دانشمندكشي، شربت زهر خوراندن به زنداني، ميل 

اش دارد، همان كسي  زنان در پرونده ي هاي بي سر و ته درباره كشيدن در چشم اقرباي سلطان و حرف
نفكري، پاسخ او را به پيغام ملكشاه در تحقير و تنبيه او، روش هاي ها و محفل تر كتاب است كه در بيش

چون سند ايستادگي يك عالم فرهنگي در برابر  "هايي بر آن با زيادت"وقت به قول راوندي  وقت و بي
چون سمع ": راوندي داستان اين ايستادگي را چنين آورده است. ايم خودكامان مستبد سر دست گرفته

الملك پر شذ يكروز كس فرستاذ و به نظام الملك پيغام داذ كه  نظام) ها لغزش خطاها و(سلطان از عثرات 
تو با من در ملك شريكي و بي مشورت من هر تصرف كه مي خواهي مي كني و واليت و اقطاع به 

ترا تاج داذ ) آنكه( او جواب داذ كه آنك . فرزندان خود مي دهي، ببيني كه فرمايم تا دستار از سرت بردارند
   30".اند و با هم پيوسته هردو درهم بسته. تار بر سر من نهاذدس

از آن پس خواجه از حشمت افتاد تا آن كه وقتي سنش به قولي از هشتاد و به قولي ديگر از هفتاد و 
راوندي در . اسماعيليه به ضرب كاردي كشته شد ي هفت سال گذشته بود به دست يكي از اعضاي فرقه

چو لشكر به نهاوند رسيذ به ": نويسد و مي 31.داند خواجه تاج الملك را آلوده ميقتل او دست وزير بعدي 
البته در همان ابتداي  32".ي مخاذيل، نظام الملك را كارد زذند الملك، مالحده خواجه تاج) تحريك( اغراي 

اجه وزارتش، عبدالملك كندري پيش از آن كه جالد كارد بر گلويش بگذارد، در پيغامي كه براي خو
  .بيني كرده بود فرستاده بود اين را كه وزير بعدي حسابش را خواهد رسيد، پيش

بعد از مقتول شدن خواجه، به گزارش راوندي هيجده روز، به گزارش ديگري سي و سه روز و به 
  33.گزارش ابن خلكان، سي و پنج روز بعد، ملكشاه هم تا پايش به بغداد رسيد فوت شد

هيجده يا سي سه و يا سي و پنج روزه، هرچه وزير و مستوفي و دبير و  ي ملكشاه در همين فاصله
با شتاب عوض كرد و جانشيناني برايشان برگزيد كه مبادا  اند، كرد مطيع خواجه حاجب را كه فكر مي

البته وزير و حاجب و مستوفياني هم كه . شب كاردش بزند كه دست اجل پيشقدم شد شان نصفه يكي
زيرا در هجو مستوفي بعدي و . هاي معقول دربار و اطرافيان نبودند ا زياد مقبول آدمبرگزيده بود گوي

  :اش، مجدالملك ابوالفضل قمي، كه به جاي ابوسعد نشسته بود، شاعري فرموده بود تازه
  گرسنه قمري) اي از ارزن توده( چو به گاورس/ بنازذ به بخل مجدالملك  مي

  34قم، ري ي رفيقا و بر همهقم / گر همه قميان چنين باشند 

دان و شاعر بزرگ ايران نيز در زمان سلطنت اين شاه  حكيم عمر خيام نيشابوري؛ منجم، رياضي
خيام انديشمند بزرگ . هاي او ست به همين سلطان اهدا شده است زيسته و تقويم جاللي كه از ساخته مي

ن و هستي و انسان، نه اعتنائي به هايش از آفرينش جها ورزي و بيباكي بود كه در بيان انديشه
  .انديشان و علماي مذهبي آن زمان هاي تاجداران حنفي داشت و نه ترسي از خشك ورزي تعصب

  
  هاي خانوادگي و پادشاهي بركيارق نزاع

از . بعد از مرگ سلطان ملكشاه سلجوقي، سر انتخاب پادشاه بعدي بين زنان سلطان اختالف راي رخ داد
خواست پسرش بركيارق را  اه، زبيده خاتون دختر امير ياقوتي و خواهر امير اسماعيل، ميهاي ملكش بين زن

پادشاه كند، اما تركان خاتون دختر طمغاج خان كه از ملوكان خانيه ماوراء النهر بود، پا توي يك كفش 
راوندي كرده بود كه بعد از ملكشاه وارث قانوني تاج و تخت شاهي، پسرش محمود است كه به نقل از 

الملك، هم تا زنده بود و مرحوم نشده  كش، نظام وزير اعظم و دانشمند و ميل به چشم. بود "سخت خرد"
  .بود سر اين اختالف كم رنج نكشيده بود
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رسيد هم زيباتر از زبيده خاتون بوده و هم سر و  اين تركان خاتون غير از اصل و نسب، به نظر مي
الملك  هاي نظام طان زنده بود با اين كه بر او سلطه داشت، به دليل مخالفتتا وقتي سل. دارتر و كاراتر زبان

بعد از مرگ شوي بر آن شد از راه همان دو . نتوانسته بود حكم محكمي براي واليتعهدي پسرش بگيرد
مسلمانان در بغداد را كه به طور معمول  ي نيروئي كه خداوند در وجودش به وديعه گذاشته بود خليفه

گفت )مي(كرد و اميرالمومنين اجابت نمي"فرمود، از راه به در كند، اما  سلطاني را ايشان انشاء مي ي خطبه
  35".پسر تو طفل ست پادشاهي را نشايذ

شود، رفت سراغ  ي پدر، اميرالمومنين مقتدي، آبي گرم نمي تركان خاتون وقتي ديد از اجاق خليفه
هاي ايشان، مه ملك خاتون، كه خواهر  شمار زن كي از بيپسرش امير جعفر و با كمك زن خليفه، البته ي

  . گري او كارش را پيش ببرد ملكشاه بود و مادر امير جعفر، تا  با واسطه
آن طور كه راوندي نوشته است اين تركان خاتون از پيش از وفات ملكشاه روي اين پسر حساب باز 

امروز مدرسه ملكه "ه بازار لشكر، جائي كه كرد كه در اصفهان، ب كرده بود، وگرنه پيشاپيش عزم نمي
و با وجود پدرش  36".دارالخالفه و حرمي بسازند و او را آن جا بنشانند"براي پسر خليفه  "خاتون است

  . مقتدي، او را امير المومنين بخواند
  .فرمود گري پسر، اميرالمومنين اجابت كرد و به نام پسر تركان خاتون خطبه به هرحال اين بار با واسطه

الفور لشكري به فرماندهي امير كربوغا بسيج  با گرفتن اين خطبه از سوي خليفه، تركان خاتون في
كرد تا به هفته نكشيده به اصفهان بروند و  بركيارق سيزده ساله را كه نه ادعاي شاهي داشت و نه با آن 

الملك به  ترديد اين بار تاج و بي. توانست از پس تركان خاتون و لشكريانش برآيد دستگير كنند سن كم مي
هاي داغ را آماده كرده بود كه به چشم او بكشاند و براي هميشه او را در عزاي  الملك ميل جاي نظام

كردند پيشدستي كردند و  اما غالمان نظامي كه در اصفهان بودند و از بركيارق حمايت مي. سلطنت بنشاند
ب ساوه و آبه، پيش اتابك كمشتگين جاندار كه اتابكي او كرده از شهر بيرون بردند به جان"در شب او را 

ابو مسلم رئيس واليت ري هم تا پاي بركيارق و لشكريان به ري . و بر تخت بنشاند "بود، تا او را به ري برد
  ".تاج مرصع باالي سر او آويخت و به درِ ري نزديك بيست هزار مرد برايشان گرد آمذ "رسيد بي درنگ 
ضع براي تركان خاتون كه مقام ملكه مادري داشت هيچ راهي نمانده بود جز آن كه طفلش با اين و
. هاي كه دور و برش ريخته بود مشغول كند و خودش به رتق و فتق اوضاع بپردازد بازي را با اسباب

ان و گرمي لشكريانش اين بار از ري حركت كرد براي فتح اصفه بركيارق سيزده ساله هم از آن طرف با پشت
  ".ساخت و اميران و غالمان را زر بي دريغ مي بخشيذ پرداخت و دفع او مي خزانه مي"تركان خاتون هم 

هاي لشكر بركيارق به يكي  اين تركان خاتون زبر و زرنگ غير از پرداختن به لشكر براي دفع حمله
قمي مستوفي، همان  اول براي گول زدن بركيارق سيزده ساله، مجدالملك. دو كار ديگر هم مشغول بود

الملك ابوالغنايم  قم ريده بود و وزير سلطان مرحوم، تاج ي اش شاعري به او و همه شخصيتي كه از لج بي
پارسي را، كه نفهميديم اين ابواالغنايم ديگر چه نوع پارسي است كه چنين اسمي دارد، فرستاده بود به 

. اصفهان بگذرد ي گيرد و از خير سلطنت و محاصرهگري به درگاه بركيارق كه پانصد هزار ديناري ب واسطه
تركان خاتون، ملك اسمعيل را كه  "مال بگزاردند و بركيارق به در همذان آمذ،"از سوي ديگر نيز، وقتي 

و براي  "و بركيارق را بشكنذ"با او همراهي كند  "وعده داد كه به زن او باشذ اگر"دائي بركيارق بود، 
  ".فرستاذ و زراد خانه آلت و اسباب و خزانه"او

از بداقبالي تركان خاتون، دائي ملك اسمعيل در اين جنگ شكست خورد و اسير وبيچاره افتاد دست 
الفور او را كت بسته فرستادند پيش خواهرش زبيده خاتون كه خودش  ها هم في لشكريان بركيارق و آن
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وب كارشان را بلد بودند به سزاي خيانت درباري بود كه خ ي خواهر هم كه پرورده. سزاي برادرش را بدهد

  37.تا آرزوي همخوابگي با تركان خاتون را نيز با خودش به گور ببرد "او را بفرموذ كشتن"به خواهرزاده 

دائي كه مقتول شد، امير تنش، عموي بركيارق با لشكري گران به كهستان آمد و به مخالفت با او 
اتون قول همسري به تنش را هم داده بود يا نه، اما به هر حال راوندي ننوشته است كه تركان خ. برخاست

در سرنوشت تلخ . پناه ديد با برخاستن او براي گرفتن تاج و تخت شاهي، بركيارق خودش را خيلي بي
پس، از . بيني كند توانست پيش اش، عاقبت شكست خوردن و اسير شدن خود را به دست عموش مي دائي

قتول شدن، هيچ راهي نديد كه با همان اندك لشكري كه برايش مانده است ترس اسيري و مثل دائي م
و به همان معامله بسازد كه . پرچم سفيد باال ببرد و خودش را تسليم تركان خاتون و برادرش محمود كند

  .الملك وزير و مجدالملك مستوفي تركان خاتون گذاشته بود و از خير پادشاهي بگذرد پيمانش را با تاج
گيري كمي تعجيل كرده بود چون تركان خاتون در همين  دي نوشته بركيارق در اين تصميمراون

شود اين اعضا خاندان شاهي هي  راستش من يكي نفهميدم چه طور مي. ها ناگهاني فرمان يافت وقت
او را گرفت بعد از شب زفاف  مرد هر اميري او را مي البته اگر هم نمي. يابند زپرتي پشت سر هم فرمان مي

كاري كه . هاي زيادي به اين و آن داده بود چون سر اين زفاف كردن، قول. كرد نهاد يا خفه مي زه مي
طغرل بن ارسالن آخرين پادشاه سلجوقيان شرقي با اينانج خاتون كرد و مدتي  بعد از زفاف در دارالملك 

م زفاف كرده بود و همذان، به اين خاطر كه يكي دو سال پيش با رقيبش اتابك قزل ارسالن ه
   38.هائي با او داشت دستور داد او را زه نهادند همكاري

راوندي در آن وقت به كار بيافتد، با  ي اش مثل كله بركيارق بدون آن كه كله ها اين حال ي با همه
ها يك ديگر را در آغوش  پرچم سفيد بر سر دست، به اصفهان رفت و برادر هم به استقبال او آمد و آن

هاي  اميران لشكر خاتون، به نام. اما خوشحالي از اين ديدار و تسليم شدن، به يك روز هم نكشيد. تندگرف
و  "نرسيده در كوشك ميدان بازداشتند"اُنَر و بلگابك، عرق راه بر تن بركيارق خشك نشده و هنوز از راه 

محمود را آبله "قضاي آمده هاي او را بالفاصله ميل بكشند كه ناگاه از  در اين اتفاق بودند كه چشم
ها هم ميل كشيدن چشم بركيارق را براي چند روزي عقب انداختند، ببينند عاقبت محمود چه  آن ".برآمذ
اُنَرو . اما به يك هفته نكشيد كه محمود پسر تركان خاتون به مرض آبله مرد و به مادرش پيوست. شود مي

بيرون  "الفور بركيارق، مقتول روي هوا را، از زندان يپادشاه نماند ف بلگابك هم براي آن كه مملكت بي
  ."آوردند و بر تخت نشاندند

هاي خانوادگي، تخمي تخمي شد  ها و بكُش بكُش چيني بدين ترتيب، بركيارق بعد از آن همه توطئه
ان را كه وسعت اميراطوريش در آن وقت چشم جهان المعظّم ركن الدنيا و الدين ابوالمظفّر بركيارق، السلط

  . خيره كرده بود
بركيارق هم به شاهي  39"درين حال مؤيدالملك از خوراسان در رسيذ و به وقت كار وزير شذ"
و بعد از شفا يافتن  40.ولي به خير گذشت و شفا يافت "مايوس شذند "آبله برآمذ كه از او هم "ننشسته

مويش تنش را برسد كه دعوي لشكري گرد كرد و به سمت همدان راند تا حاال كه شاه شده حساب ع
به نقل از راوندي مالحده مخازيل كه همان پيروان اسماعيله باشند او را زخم زدند كه از . كرد شاهي مي

و بعد از شفاي دوباره با بيم و اميد رفت به مصاف عموي ديگرش ارسالن ارغون كه  41.آن هم شفا يافت
ي همان نظركردگي يا از  در سايه. داشت "شمارسخت متهور و بيباك بوذ و لشكري بي"سپاهي مردي 

ارسالن "رسد  "قضا چنان بوذ كه پيش از آنكه بركيارق بذو"بختي بركيارق، هنوز جنگ آغاز نشده  نيك
  "اي كارد زذ و بكشت ارغون را در مرو غالمچه
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 اش محرز و مسلّم شده بود، برادرش ملك سنجر را كه بعدها سلطان بركيارق كه ديگر سلطاني
در اين ميان مؤيدالملك كه حاال . شود، به اميري خراسان نشاند و روي به عراق آورد پادشاهي با نام مي

الملك وزير را همو زير آب كرده، خودش هم معزول شد و چون  معلوم ما شده بايد كسي باشد كه سر تاج
دهد از  وز دهنش بوي شير ميدانست كه بركيارق سيزده چهارده ساله هن تابيد و مي اين معزولي را بر نمي

خواستند هنور بركيارق به  ها كند، نشست زير پاي انُر، همان كسي كه با كمك بلكابگ مي اين گردنكشي
  :هايش ميل بكشند، كه اصفهان نرسيده در كوشك ميدان به چشم

شتي و فرزندان عزيزتر دا ي تري، سلطان ملكشاه ترا از همه تو از محمود پسر تركان خاتون چه كم"
ها بيش از ملك است و به هنر بيش از ايشاني و سپاه و رعيت  پسرخواندي و وقع و شكوه تو در دل

  42".چندانك يك فتح بكني جهان ترا مسلّم شوذ. به سلطنت بنشين. دوستدار و هوا خواهان تواند

بي از آستين انُر هم باد در پوستينش افتاد و لشكري فراهم كرد و روي به ري نهاد كه باز دست غي
  .باطنيان بيرون آمد و در نواحي ساوه او را كارد زدند

دانست مرگش حتمي است و در نواحي عراق و خراسان جائي  مؤيدالملك با چنين گناهي چون مي
الفور براي خدمتگزاري به سعيد محمد يكي از ده برادرهاي سلطان به سمت گنجه راند، تا او را  ندارد، في

  .يب كندبه طلب سلطنت ترغ
بركيارق سيزده چهارده ساله كه شاهي را تا  اين جا با شصت من سريش به كونش چسبانده بودند و 

آوري سپاه براي نبرد با برادر  آشكار است كه افسارش در دست حاجبان و لشكريان است، در گرماگرم جمع
ساالر كه  پسران اميران سپهاينانج بغو و . دهد كند و مجدالملك قمي را شغل وزارت مي يك گاف بزرگ مي

جالب اين جا . شوند دارند و جز به كشتن او راضي نمي دانستند سر به شورش برمي مجدالملك را قابل نمي
سلطان كه بعد از آن همه فتح و فتوحات چسكي ولي . ست كه حرف سر بركناري و خانه نشستن او نيست

لشكر قصد خيمه . كرد اجابت نمي "ت نشان دهدكند وقتش شده كمي جبرو به هر حال مشعشعانه، فكر مي
) لشكريان(خيل . سلطان آمذ) بزرگ شاهي  ي چادر و خيمه(مجدالملك كردند و او بگريخت و در نوبتي 

سلطان تن در نمي داذ، مجدالملك . خانه او را بغارتيذند و به سلطان پيغام داذند كه او را به دست ما باز ده
سلطان باز  ".داني مصلحت ملك تو درين است بگذار تا بنده بيرون شوذ گفت اي خداوند چون مي مي

حشمت برداشتند و در نوبتي شدنذ و مجدالملك را به ريش بيرون كشيدنذ و "رخصت نداد تا آن كه لشكر 
سراپرده بيرون دويذ تا به خيمه ) راه عبور( سلطان چون اين حالت ديذ، برنجيد واز شرج. پاره پاره كردند

حرمت حرم . اين چه بي رسمي است: سلطان گفت. بك رسيذ، آخُربك پيشباز آمذ و زمين ببوسيذ آخُر
  43".برنشين و بانگي برين ناكسان زن. برداشتند و ناموس سلطنت برفت

بنده ": به سلطان گفت. آمد آشفتگي امور اما چنان ويران كن بود كه از آخُربك هم كاري بر نمي
   ".ويش گيري و از جانبي به در رويتدبير آن مي دانذ كه سرخ

غالم و (چنداني تسكين كن تا من با چند وشاقِ ِ ايمن "سلطان هم پذيرفت و به التماس افتاد كه 
وقتي .  و با ده پانزده نفري از خاصگان به جانب ري مخفيانه از شهر بيرون زد ".بيرون روم) برده مطمئن

راسان بود لشكري از خراسان و گرگان و ري فراهم كرد تا به ري رسيد به كمك برادرش سنجر كه امير خ
  .به جنگ سلطان محمد رود كه سخن مويد الملك را آويزه ي گوش كرده و پرچم سلطنت بلند كرده بود

گريزد و به جست و جوي پناهگاهي به  جالب است كه شاهي بدين خفت و خواري از اصفهان مي
  .كند گيرد و علم پادشاهي بلند مي رو ميرود، آن گاه در آن جا دوباره ني ري مي
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. آيد گريزد اما مؤيدالملك گرفتار مي خورد و مي به هر حال در اين جنگ، سلطان محمد شكست مي

كه اگر خداوند  "فرستد براي سلطان در همان چند روزي كه براي سياست شدن در بند است پيغامي مي
  44."زارت به من ارزاني داريگناه بنده ببخشذ صذ هزار دينار بدهم تا خدمت و

سلطان با اين كه مؤيدالملك دوبار به او خيانت كرده و آخرين بار وزير برادرش شده بود و او را براي 
دهد اگر در طول يك هفته  كند و قول مي گرفتن سلطنت ترغيب كرده بود، با اين درخواست موافقت مي

  ."دوات وزارت را پيش او نهند"دهد  اش را بدهد؛ فرمان مي ترتيب صد هزار دينار بدهي
ترديد فشار روي همان رعايا و در افتادن با  كند به قرض و قوله و بي اين جناب وزير هم  شروع مي

اند  حميت قومي گفت چه بي كه سلطان خفته است با قومي مي "داري با اين اميد  اصحاب خزانه كه طشت
را بر آن داشت كه ) انُر(ان آورد يك بار بنده پدرش اين سلجوقيان، مردي اين همه سختي به روي سلط

پادشاهي طلبذ و آلت سلطنت از سراپرده و چتر و غير آن، جهت وي راست كرد و ديگر باره به گنجه رفت 
و براذرش را بياورد  و يك چند او را آواره داشت و بيچاره در جهان گردانيذ اكنون ديگر او را وزارت مي 

  45"كنذ ميو برو اعتماد . دهد

رفت  سلطان كه غيرتش به جوش آمده بود از بستر برخاست و براي دفاع از ناموسي كه باز بر باد مي
بفرمود تا چشمش ببستند و بر كرسي نشاندند و زخمي چنان زذ كه  گردن بگزارد "مؤيدالملك را بخواند و 

  46"!ان ببينيدو گفت حميت سلط. و سر هنوز بر دوش بوذ كه بجنبيد سر بر زمين افتيذ

بعد از آن پنج بار بين دو برادر جنگ و گريز بود تا عاقبت سلطان محمد به دست بركيارق اسير شد و 
  .ها خوابيد غائله بين آن

هاي خونين بين دو برادر، سلطان بركيارق در بيست و پنج سالگي  يك سال بعد از پايان اين نزاع
  .حمد سپرددرگذشت و پادشاهي را به برادر خود سلطان م

ترين شاهان سلجوق دانست چون بعد از آن همه جنگ با برادر و  اقبال سلطان محمد را بايد از خوش
او ماند تا به نقل از راوندي بتواند . اسير شدن به دست او، نه به قتلش رساندند و نه چشمانش را كور كردند

گرفته و شهرها و دژهائي را تسخير كرده  اسماعيليه كه در زمان جنگ بين دو برادر قدرت ي در برابر فرقه
  .اسالم را از نابودي نجات دهد ي بود بيضه
  

  سلطان محمد، حافظ بيضه اسالم
بالفاصله بعد از مرگ  السلطان غياث الدنيا و الدين ابو شجاع محمد ين ملكشاه، قسيم امير المومنين

اين پادشاه در تعصب در .  اهي كردو مدت سيزده سال پادش. برادرش بركيارق بر تخت سلطنت نشست
افكند و  مي "كدوي سرش از بار"شنيد  دين چيزي از اسالفش كم نداشت و اگر از كسي بوي بدعت مي

  :نويسد راوندي در كوشش او براي قلع و قمع اسماعيليان مي. كند مي "جرثومه كفرش را از بيخ"
در فتح آن قلعه و قمع آن طايفه چه رنج  دژكوه بر در اصفهان ديذ، داند كه آن پادشاه) كه(هرك "

  47".ديذه باشد و چه سختي كشيذه و به حقيقت اگر آن فتح به دست او برنيامذي از دين رمقي مانده بوذي

پنهاني جان بركيارق را از خطر مرگ مسلم  نجات  "مدد آسماني و نصرت رباني"اگر در گذشته 
رفتند و دشمنانش را كارد  بچه و مخاذيل باطني مي مهاي خانوادگي در جلد غال دادند و در جنگ مي
كندند، در وقت پادشاهي سلطان محمد،  اش را مي زدند يا از طريق بيماري آبله كلك رقيب شاهزاده مي

هاي رباني و  و يكي از اين دخالت. دادند الدين بود، اين امدادهاي آسماني آشكارا رو نشان مي چون غياث
ه سلطان در همان ابتداي به تخت نشستنش رفته بود به جنگ دوتن از آسماني وقتي رخ داد ك

  .هاي برادرش كه در بغداد عاصي شده بودند زاده بنده
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گويند در آسمان باالي سر خصمان ابري سياه و عالماتي چند باديذ آمذ شكل ": نويسد راوندي مي
سالح بينداختند و مرگ را ) قه و ايازقشون صد(تر  اژدرهاي عيان آتشي از دهان دمان كه از هيبت آن بيش

صدقه در مصاف . و خذالني بريشان افتاذ كه يك با يك نيستاذ. و هول قيامت معاينه بديذند. بساختند
فتح به  ي كه او را هم سلطان سياست فرمود و سر هر دو را به نشانه 48"كشته شذ و اياز گرفتار آمذ

را در  "مدد آسماني و نصرت رباني"شكوه سلطاني و آثار  خراسان نزد برادرش سنجر فرستاد كه هيبت و
  .قلع و قمع كفار به عينه ببيند

و بعد از . تر تا دژي از اسماعيليان را در اصفهان فتح كند بعد از اين فتح بزرگ، سلطان رفت به كاري بزرگ
شد به اين دليل بود كه  اگر جنگ اين قدر طوالني. مصافي هفت ساله باالخره موفق شد كلك آن دژ را هم بكند

دست و  ي دژ كه اسمش احمد عطاش بود هم الدين، جناب سعدالملك و سركرده وزير سلطان محمد غياث
  "به دو روز قلعه بسپردند و احمد عطاش را به زير آوردند"چون بعد از لو رفتن سعدالملك . انديشه بودند هم

بسته  كند كه وقتي او را گرفتار و دست ريف مياين احمد عطاش، راوندي داستاني جالب تع ي در باره
در . تو علوم نجوم دعوي كني"چرخاندند تا بعد بسوزانند كسي از او پرسيد  بر اشتري نشانده و گرد شهر مي

طالع خويش اين روز نيافتي؟ جواب داذ كه در احكام طالع خويش ديذه بوذم كه به عظمتي جاللي در 
  49."آن نديذه بوذ اما بذين صفت ندانستم اصفهان روم كه هيچ پادشاه مثل

  
  پناه  فروشي اين سلطان اسالم آدم

بود و در دوران حكومتش  "خداي ترس و عادل و سايس و عالم دوست"الدين كه  سلطان محمد غياث
، به ادخار مال"بيرق اسالم را بلند تر از اسالفيانش برافراشته بود، به بيان راوندي فقط يك عيب داشت كه 

دوستي چنان در او عظيم بود كه حاضر شد به پيشنهاد وزير  اين زر و دينار يا مال. "عظيم ميل داشت
را به مبلغ  "فرزند زاده پيغمبر"الملك كه با ابوهاشم رئيس همدان دشمني داشت اين  وقتش احمد بن نظام

گذاشته شد، خبر اين معامله به به هر حال بعد از آن كه پيمان . پانصد هزار دينار به نظام الملك بفروشد
اند، پيش از  اند يا گردنش را زده ه او هم كه ديد دير بجنبد يا به چشمش ميل كشيد. گوش ابو هاشم رسيد

  .آيد گريزد و به اصفهان مي گرفتار شدن به دست ماموران نظام الملك، مخفيانه از همدان مي
 "از خواص سلطان خادمي را طلبيذ"درنگ  بيراوندي مي نويسد پاي ابو هاشم كه به اصفهان رسيد 

او را بخواند و ده هزار دينار در "الال قرانگين تعيين كردند . كه او را به شب در پيش سلطان برد
خواجه الال . حاضر كرد و گفت اين خدمت تست امشب مرا به خلوت به خدمت سلطان بر)  كيسه(ُصره

  50.سيد گفت اين خاص تست  اين به سلطان بايد رسانيذ؟ : هرگز چندين مال نديذه بوذ متحير شد و گفت

و سيد چشم پوشيذه بود و نوراني . خواجه خدمت او را كمر بست و همان شب او را به حضرت برد
سيد ابوهاشم سلطانرا دعا گفت و دري يتيم آورده بوذ كه سلطان مثل . قتلغ خاتون، زن سلطان حاضر بوذ

شنيدم كه بنده را . كنذ ي بنده مي فت خواجه احمد مدتهاست كه قصد خانهسيد بگريست و گ. آن نداشت
  51".خداوند عالم روا ندارذ كه فرزند زاده پيغمبر عليه السالم را فروشذ. خريذه است)دينار( به پانصد هزار

كند كه حاضر است اين پانصد هزار دينار را به هشتصد هزار  كند و دو  سپس به سلطان عرض مي
  .ه سلطان تقديم كند به اين شرط كه نظام الملك را به دست او باز دهددستي ب
سيد ابو هاشم هم . درنگ معامله بسته شد و بي "سلطان را حب مال بر حفظ وزير غالب آمذ"

هاي ميان تهي  بازگشت و در همراهي غالمي كه شاه فرستاده بود هشت صد هزار دينار را كه ميان ساق
و شاه هم وزيرش را سپرد به فرزند زاده پيغمبر . ار چهل استر روانه دربار شاه كرددرخت مخفي كرده بود ب
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اين كه چه باليي سر اين وزير آمد، راوندي به روشني چيزي ننوشته است ولي وقتي . تا از او انتقام بخواهد

بزند كه بر سر تواند حدس  خواننده در فهرست وزيران سلطان سنجر پادشاه بعدي اسمي از او نمي بيند، مي
  .او چه آمده  است

با پايان يافتن پادشاهي سلطان محمد و به تخت نشستن سلطان سنجر امپراطوري بزرگ سالجقه 
سلطان سنجر هم مقر پايتخت را از اصفهان برد به . غرب ي شرق و سالجقه ي و شدند سالجقه. دوپاره شد

  .يري زير فرمان داشتبزرگ را به ام ي ها آن منطقه خراسان جائي كه براي سال
  

  سلطان سنجر
السلطان االعظم معزّالدنيا و الدين ابوالحارث سنجر بن ملكشاه برهان شرق،  ي نخستين سلطان سالجقه

مدت عمرش هفتاد و دو سال و . "از آل سلجوق به طول عمر ازو ممتع تر كس نبوذ"، بود و امير المؤمنين
چهل و "ه روايت راوندي، بيست سال اميري خراسان و و ب. مدت پادشاهي اش شصت و يك سال بود

  .را داشت "يك سال سلطنت جهان
كاري كه . سلطان سنجر بعد از به تخت نشستن، اول كاري كه كرد رفت غزنين را به تمامي گرفت

و بعد از تسخير آن، از همان . پادشاهان قبلي به احترام پادشاهان گذشته غزنوي نكرده بودند ي بقيه
هرروز قرار افتاذ كه هزار دينار از "ن غزنوي بهرام شاه را از سوي خودش به اميري آن جا نشاند و دودما

   52"فرضه شهر به خزانه او رسذ و عاملي از ديوان خويش جهت تحصيل اين مال آنجا بنشاند
 منهكليله و دالملك نصراهللا منشي،  بهرام شاه همان اميري است كه در زمان او ابوالمعالي نظام

  .ابن مقفع را از عربي به فارسي ترجمه كرده است ي ترجمه
سلطان سنجر در همان ابتدا جنگي هم داشت با ملك محمود، پسر برادرش، كه بعد از مرگ پدر تاج 

در اين مصاف بين عمو و برادرزاده، چون برادرزاده شكست خورد، افتاد به . دانست و تخت را از آن خود مي
سنجر او را مدتي تنبيه كرد كه به وقت بر نشستن و فرود آمدن عمو، پياده در . ا ببخشدالحاح كه عمو او ر

ركاب برود يا بدود و بعد كه در اين مدت توبيخ و تنبيه، بندگي و طاعت او را آزمود، او را به نيابت خود 
وري سالجقه در راوندي مي نويسد كه وسعت امپراط. سلطنت عراق داد كه از مواهب سلطاني آن بهره ببرد

خطبه او از حد كاشغر تا اقصي بالد يمن و مكّه و طايف و مكران و عمان و "زمان او گسترش يافته بود و 
ها كه راوندي برشمرده جدا از واليات سيستان و غزنين و خوارزم  البته اين ".آذربايجان تا حد روم برسيذ

  .نب خود آنجاها نشانده بوداست كه همه را يكي يكي فتح كرده بود و اميري از جا
غربي يا  ي يكي از سالجقه السلطان المعظّم ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسالنراوندي كه در خدمت 

ها و  تر به ظلم كرده و در آخرهاي عمر اين سلسله اين كتاب را به تحرير آورده است، كم رومي زندگي مي
ها بر رعيت آمده گزارشي آورده  داران وابسته به آن عفشارهائي كه از جانب اين اميران و لشكريان و اقطا

رسد و ظهور كم كم خوارزمشاهيان  ها مي تنها وقتي به آخرهاي اين دوره و انشعاب در فرمانروائي آن. است
كند به ثبت وقايعي مثل بيداد بر رعيت كه  براي گرفتن قدرت از دست سالجقه، قلم راوندي هم آغاز مي

و براي نمونه وقتي از همين دوره . هاي شاهي در ايران بوده است ي سقوط سلسلهمثل هميشه علت اساس
و چون جمله جهان او را مسلّم شذ و ملوك اطراف ": نويسد دهد، مي سلطنت سلطان سنجرگزارش مي

مسخّر گشتند و فرمان او در شرق و غرب نفاذ يافت، امراي دولت و حشم او در مهلت ايام دولت و فسحت 
طاغي و باغي شذند و چون دستي باالي دست خود نديذند  دست تطاول از آستين بيرون كشيذند اسباب، 

  53"و بر رعايا ستم آغاز نهاذند
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خواري و زورگوئي خوانساالران و نايبان  هاي مردم و بيداد سرداران و رشوه با باال گرفتن نارضايتي
رخ ها  هايي كه با آن و در مصاف 54.ي برداشتندسلطان، قبايل و نزديكان سلطان هم سر به شورش و نافرمان

ها سلطان اسير قبايل غز شد  آمد كه در يكي و آخرين آن داد شكست پشت شكست براي سلطان پيش مي مي
مقام و چراخورشان به ) كه( غُزّان خيلي بودند از تركمانان "و اين . ها بود و به مدت دو سال در اسارت آن

  55"ست و چهار هزار گوسفند وظيفه بوذ كه به مطبخ سلطان داذنديهرسال بي "و  "ختالن بود

وقتي سلطان بعد از دو سال حبس، با كمك يكي از بندگانش از بند گريخت و به مرو رسيد، به 
ديذ و ممالك خراب و  نوائي برو مستولي شده بود كه خزاين خالي مي فكرت بي"نوشته ي راوندي چنان 

حالي او شد و حضرت سلطان بعد از دو سه  ها سبب افسرده و همين "كر متمردو لش) گريزان( رعيت متشرد
  . اي كه به مرو ساخته بود او را دفن كردند خانه ماهي از دنيا برفت و به دولت

  
  پايان دوره سلجوقيان و برخاستن خوارزمشاهيان 

براي نمونه و آخرين . دبعد از سلطان سنجر، چند شاهك ديگر نيز شاهي كردند كه قدرت چنداني نداشتن
سن كم . ها السلطان ركن الدنيا والدين طفرل بن ارسالن بود كه وقتي به شاهي رسيد هفت ساله بود آن

  .ها بودند شد كه فرمامروائي در دست اتابكاني باشد كه در واقع سرپرستان آن ها باعث مي اين شاهزاده
اش را به او و اتابك  خسرو شيرينطغرل بن ارسالن همان شاهي است كه نظامي گنجوي، 

 "در بزم و طرب"نويسد شاه  راوندي مي. كرده هديه كرده است اعظم ابو جعفر كه اين پادشاه را اتابكي مي
  ".اتابك در رزم و تعب"بود و 

داري نواحي دور و اطراف را به بندگان خود  شان، اقطاع اين اتابكان براي حفظ قدرت شخصي
ر سركشي مردم و احتمال نافرماني شاهان بتوانند سپري دفاعي براي حفظ موقعيت بخشيدند كه  براب مي

توانستند به مردم ظلم و جور  خود و اتابك تا مي ي بندگان هم براي حفظ خزانه. خود داشته باشند
 نويسد كه همين بندگان به آورد و مي انگيز مي از اين ظلم و جورها راوندي داستاني بسيار غم. كردند مي

چنان كردند كه سرهاي خويش و خان و مان را به دست خود بر باذ "شورش خوارزميان با مردم  ي بهانه
شنيذم كه در ميان ": آورد هاي همين بندگان سلطان و اتابك به فارس مي و در گزارشي از حمله ".داذند
كودكي  دو سه ماه ) و( تند ها و آنچ از غارت پارس آورده  بوذند جامه خوابي با اصفهان از بار برگرف نهب

  56"مرده از ميان جامه خواب بدر افتاذ

وضعيت پادشاهي در زمان طغرل بن ارسالن و دو سه شاه ديگر پيش ازاو نشانه كامل زوال خانداني 
است كه با قدرت و اتحاد خانوادگي آغاز به سلطنت كردند و در ضعف قدرت فرماندهي، فساد درباري، 

  .بيداد بر رعيت از ميانه ميدان بيرون رفتنداختالف خانوادگي و 
آورد كه بين طغرل با يكي از  زيسته گفت و گويي مي راوندي كه خود در زمان طغرل مي

روزي سلطان به تماشاي ": نويسد دار در زندان او ست، و مي دارانش گذشته است، آن هم وقتي خزانه خزانه
را اجل شتاب كرد و سفاهت آغازيذ و با ) دار خزانه(دار  ر تشتقتلغ دا. فرموذ قلعه بوذ و ايشان را زجري مي

سلطان مواجهه و ناسزا گفتن پيش گرفت كه اين سرها ببر و در فالن نه، كه من سر تو چون سر پذرت در 
هاي  ها كلمه خواننده خودش بايد كه به جاي اين فالن فالن 57".فالن خواستم نهاذن، دولت ترا يارتر بوذ

  .دار به چشم ببيند بگذارد تا اوج گستاخي را در زبان تشتمناسب را 
سبلت تا بن گوش ماليده تمام قد فراخ بر و سينه افراشته "اين پادشاه معظم و به نقل از راوندي 

هاي كوتاه مدت و  بعد از شكست و پيروزي"عمود او بركس برنگرفتي و كمانش نكشيدي"كه  "يال
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اش عليه حكومت خود و نيز  هايي با سرداران ترك و بندگان شورشي فهاي فراوان كه در طي مصا آوارگي

با اتابك قزل ارسالن از پسران اتابك اعظم ابو جعفر، متحمل شده بود، در پايان سلطنتش، هنگام جنگ با 
  .شود خوارزمشاهيان به دست يكي از لشكريان خود مقتول مي

بيرون آمد و جنگ را بساخت و ميمنه و  سلطان از شهر": نويسد راوندي در شرح اين حادثه مي
ميسره راست كرد و قلب بياراست، يك حمله از جانبين برفت، به دوم حمله به ذات مبارك خويش بتاخت 

لشكر به يك بار از سلطان  "و به گفته ي راوندي چون اجل رسيده بود  "و خود را در ميان انداخت
داذ و ايشان نيز قصد كشتن سلطان  دست به ديشان نمي. انددر ميان ايشان سلطان با چتردار بم. بازگشتند

ها ديذه، يك سواره چنان آسان به دست خصمان نيفتذ كه چنان  كردند كه ازو رنجيده بوذند و محنت مي
  58".پادشاهي به دست ايشان افتاذ، از اسبش بيفگندند و سرش برداشتند و حرمت سلطنت فروگذاشتند

  .سلسله سلجوقيان هم دوره اقتدار امپراطوريشان به آخر رسيد النطغرل بن ارسبا مقتول شدن 
ساز سقوط غزنويان  تدبيري حاكمان و فساد درباري همان سه عاملي كه سبب دادي بر رعيت، بي بي

تباهي تا  ي در زمان سلطنت مسعود شده بودند سلجوقيان را نيزبه تباهي كشاندند و اين همساني در لحظه
ان سرنوشتي كه براي سلطان مسعود رقم خورده بود و به دست غالمانش مقتول شده بدان جا ست كه هم

بسته  ي آن كه همساني تقديري و تكراري اين دايره راوندي بي. بود نصيب طغرل بن ارسالن هم مي شود
 ي را جار بزند، در همان آغاز سلطنت طغرل بن ارسالن، با آگاهي از پايان عمر اين سلطان، به همان شيوه

نامد و يك  مي 59"سلطان شهيد"نويسي بيهقي از زندگي سلطان مسعود و در همان راستا، طغرل را  تاريخي
گرز او سي من بوذ چنانك به "او را كه : نويسد صفحه پيش از كشته شدن او در زاري كشته شدنش مي

  ".وسار كردندبردار كردند و علم دولتش نگ"خصمان سر نازنينش  "يك زخم مرد و اسب را بكوفتي
بعد از اين پيروزي، خوارزمشاهيان كه در دستگاه سلطنتي خاندان سلجوقي از بندگي به اميري 
رسيده بودند، علم شاهي بلند كردند و به ميانه آمدند تا در چند دهه بعد تاريخ شاهنشاهي ايران را پس از 

ان، به صورت پراكنده در شرق و غرب و البته سلجوقيان نيز نظير غزنوي. غزنويان و سلجوقيان، ادامه دهند
ها به قدرت رسيده  خاندان آن ي در فرمانروائي امير يا سلطاني از دودمان سالجقه يا  اتابكاني كه در سايه

خوارزمشاهيان  ي ها بعد از مرگ طغرل بن ارسالن و بعد از دوره هاي خودشان را تا سال بودند حكومت
هاي سلجوقي روم  از سلطان غياث الدين كيخسرو بن قلج ارسالنسلجوق،  از جمله اين اميران. ادامه دادند

گذرانده و كتابش را به او  ، در خدمت او عمر ميالراحة الصدور و آية السروربود كه مولف كتاب 
 "در حساب غالب مغلوب با اسكندر برابرست "نويسد  شاهي كه در دعا و ستايش او مي. تقديم كرده است
و حافظ ناموس سلطنت سالجقه،  "جهانگير و جهاندار"ن، حمد و ستايشش را از اين پادشاه و در ادامه سخ

  :پايان مي دهد "دو بيتك"با آوردن عذري با اين 
اگرچه در معرض فحش تقرير افتاد ست، اين دو بيتك عجب وصف الحالي نيكو ست دشمن دولت "

  :الدين مداهللا ظله را، شعر و حسود سلطنت غياث
  نده را اجازت ده خسروا ب

  تا بگويم كه دشمنت چون باذ
  سيخ در چشم و ميخ در ناخن
  60تيز در ريش و كير در كون باذ

  .، اوترخت 2010فوريه       پايان 
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  :نوشت جستار حرمت حرم و ناموس سلطنت پي
    101ص *  

 120ص . راحة الصدور و آية السرور تاليف راوندي، به سعي و تصحيح محمد اقبال - 1
حكومت سلجوقيان در  ي ساله 160 ي اند كه در اين دوره آورم همه نويسندگان و شاعراني ها كه مي براي نمونه اين نام - 2

فخرالدين اسعد گرگاني مولف كتاب  - 1: زيسته و داراي آثاري مهم در ادبيات كالسيك فارسي هستند شرق و غرب
بابا طاعر عريان كه دو  - 2. ا به او تقديم كرده است زيسته و كتابش ر كه در زمان طغرل اول مي ويس و رامين

شيخ   - 3هاي ادبيات فارسي است و با طغرل نخستين شاه سلجوق مالقاتي نيز داشته است  هاي او از گنجينه بيتي
اش را در زمان آلب  نامه سياستخواجه نظام الملك طوسي كه   - 4. او مشهور است مقاماتابوالسعيد ابوالخير كه 

 –6 .زيسته ملكشاه سلجوقي مي ي شاعر و  حكيم، عمر خيام نيشابوري كه در دوره - 5 .ن سلجوقي نوشته استارسال
بيدپاي هاي  را  كه ابن مقفع به عربي ترجمه كرده بود با نام داستان كليله و دمنهمحمد بن عبداله البخاري كه كتاب 

اتابك در مغرب كه از اميران سلطان محمود ملكشاه سلجوقي او اين ترجمه را به يكي از اميران . به فارسي ترجمه كرد
نظامي گنجه اي  - 8 .كه با خيام نيز مالقاتي داشته است چهار مقالهنظامي عروضي مولف   - 7 .بود تقديم كرده است

خداداد  - 9. الدين تقديم كرده است اش را  به طغرل بن ارسالن و اتابك اعظم شمسخسرو شيرين ي كه منظومه
كه به سخن خانلري در مقدمه اين كتاب، اين نويسنده به احتمال قوي در اواخر سمك عيار رز ارجاني مولف كتاب فرام
  ....   و . شيخ شهاب الدين سهروردي - 10.زيسته سلجوقيان مي ي دوره

 64ص .. راحة الصدور و  -  3
  329ص . به تصحيح دكتر علي اكبر فياض. تاريخ بيهقي - 4
  146ص . همان -  6    133ص . همان - 5
. بررسي و پژوهش. به اهتمام صادق هدايت. نگاه كنيد به مقدمه صادق هدايت در كتاب رباعيات حكيم عمر خيام  - 7

  . سوئد 1376سال انتشار . انتشار افسانه.ناصر پاكدامن
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   محمد ربوبي -  يكورت توخولسك
  ها انتـقام  ژنرال                                                     

  1براي  كورت فون اوسيتسكي

  
دي  يخواهد از مجلهشود، چون حكومت ميل فون اوسيتسكي به مدت هجده ماه روانه زندان ميكار 

اوسيتسكي  . ها در اين مجله نوشته شده استي آن چه كه سالهمه انتقام بگيرد، انتقام از ولت بونه
، بلكه 2ه استاي در اين مجله نوشته و متهم شدشود، نه فقط به خاطر همكارش كه مقالهروانه زندان مي

  . ها ستاين حكم زندان، انتقام  ژنرال.  به منظور انتقام گرفتن ازهمه همكارانش در اين مجله
  .دادگاه فرمايشي قرون وسطايي  در شرايط  بسيار دشوار برگزارشد

دادگاه، جاسوسي اسرار نطامي نيز بر اتهام افزوده شد،  به منظور جلوگبري اوسيتسكي از دفاع علني در
دادگاه  هاي تفتيش عقايد ـ  درطبق مقررات، اتهام چنين جرمي ـ  مانند دادگاه. مي كه قبال مطرح نبودجر

توانست پيش از تشكيل دادگاه  سيتسكي نميرو او از اين. گرفت غيرعلني و بدون اطالع افكارعمومي انجام
  .از خودش دفاع كند

ان او از تشكيل دادگاه علني و افكار عمومي البته شاكي. اين دادگاه در پشت درهاي بسته تشكيل شد
  . وجدان  شاكيان راحت بود، اما حكومت چنين نبود. هراسناك نبودند، اما حكومت چنين نبود

اين دادگاه گذشته مطلقا سكوت  چه در رو متهم و وكالي مدافع وادار شدند درمورد آن از اين
تبعيت از اين . راي دادگاه پس از صدور حتاكنند ـ  اين دادگاه گذشت را منتشر ن چه در اختياركرده و آن

اوسيتسكي نه تنها از اين دستور پيروي كرد، بلكه اين مرد . حكم به تاكتيك و روحيه شخص بستگي دارد
اي از در مورد جريان دادگاه نه چيزي نوشت و نه سخني گفت كه نشانه از آن موقع تا كنون دليرانه

اوسيتسكي موقعي كه راي دادگاه صادر شد از من دوستانه و . بشوداش، افتخارش و شهرتش  شكايت
 توانستم آندرآن موقع من نمي. او اكيدا خود داري شود "تحسين" درعين حال جدي درخواست كرد كه از

گونه او در جريان ه بگويم كه چ: دانند بگويماندركاران مدتي است مي كه همه همكاران و دستچه را 
را خودش به گردن  ها اتهامگونه او كوشيد ه بگويم كه چ. ي مقاله دفاع كندنويسنده محاكمه كوشيد از

اطالعي از اين كه فردا  بي: گونه او اين مدت انتظار توانفرسا را آرام و شكيبا تحمل كرده بگويم چ. بگيرد
است كه چنين اوسيتسكي  دوسال و نيم . چه خواهد شد  و از اين  پس چه بايد كرد ، سهل و ساده نيست

  .كرده است
كردند نقاضاي عفو او را پي گيرند، نه  اوسيتسكي در تمام مدتي كه دوستان و وكاليش كوشش مي

گرفت  بلكه به مقامي كه در نهايت  امر در مورد تقاضاي عفو او تصميم مي] وزيرامور داخلي[ گرونرتنها به 
چه كه بتوان او را  بنابراين، برخالف آن. نوشت مطلب] پرزيدنت[او عليه هيند نبورگ . پيوسته حمله كرد

  .اپورتونيست  ناميد به كارش ادامه داد
او هنوزهم به ما " :استدالل شود 3همين كار كافي بود كه بنا بر اصطالح خاص شهسواري آلماني

  ".كند، بنا براين چرا بايستي او را عفو كرد؟ حمله مي
اما من هرگز چنين انتظاري . از مقامات انتظار داشت اي شرافت شهسواري آلماني شد ذرهشايد مي

در مورد ارتش و نظاميان شوخي سرش ] هيندنبورگ[ "پيرمرد". اي بودنداشتم و ديديم كه انتظار بيهوده
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سرانجام  . شودهم چنين است، اين مجله هم شوخي سرش نمي دي ولت بونه يشود، مجلهنمي

  .هاي عفو اصوال به اطالع  پرزيدنت هم نرسيده بودر خواستداز رخي ب. اوسيتسكي روانه زندان شد
  : كنم مطبوعات خارجي را چنين خالصه مي  هاي و گزارش اطالعات

  . وزارت جنگ كله پوك است. ادعا شده حقيقت دارند]  در مقاله[ي كه هاي تواقعي
. بودند ها آشكارهايي كه ادعا شده به خصوص براي فرانسويهيچ خيانتي نشده است، چون واقعيت

آور نيست،  ها زيانافشاي اين واقعيت. آور نيست بنابراين، از ديدگاه ارتش جمهوري آلمان هم اين ادعا زيان
  .اند ها زيان رساندهبلكه خود  واقعيت

خواست براي او امتيازي قابل كنند كه كارل فون اوسيتسكي ميهاي مخالف چنين وانمود ميرسانه
  . ادرست استاين ادعا ن. شوند

جا حكم  چون در اين. اي كه صادر شده تخفيف داده شودخواهد حكم غيرعادالنهدرخواست عفو مي
اعالم اين مجازات براي شخصيتي . جرمي كه اصوال جرم نيست. به غايت غيرعادالنه صادر شده است

  . مانند كارل فون اوسيتسكي ننگ آور است
جز استفاده از موقعيت كه جمعي از نويسندگان كه براي ين مجازات چيزي نبوده و نخواهد بود ا

دي  اما و در واقع، همكاران و خوانندگان . برداشته شوند حكومت بسيار ناراحت كننده هستند از سر راه
راي : ها را كه دشمن اين مجله هستند به شدت كالفه كرده است كاري كردند كه فاشيست ولت يونه

خروشند، همه آن را مسخره كردند و اين راي ها مي حالي كه آن آري، در. ددادگاه را همگان مسخره كردن
ها   آن: اما توانايي يك چيز را ندارند. آيدها كارهاي زيادي  بر مياز اين فاشيست. دادگاه را جدي نگرفتد

در . هستيد ها مضحكترين ها تا پايينهمه شما، از باالترين: ويندنگ ها توانند مجبور كنند كه به آننمي
  .طور كه سزاوارشان است از پا درخواهند آمد ي فكري و معنوي، اينان باز هم همانمبارزه

دوستم اوسيتسكي، واژگان پر آب و  متيني چون با انسان وداعبراي من غير ممكن است به هنگام 
وستانش اميدوارم  د ي من به نام همه: اي نيستيم ما دبيران هيچ محفل و اتحاديه. تاب توديع نثارش كنم

  .سپري كنداين زندان را به سالمت 
چماق، استدالل نيست و اين راي دادگاه . 4كنندعفو او را درخواست مي هاي شرافتمندي انسانهمه

  . چيزي جز چماق نيست
سكي است اوسيت بس نيرومندتري كه مرهون كارل فون ي اما اين مجله، ازاين پس نيز با انگيزه

  .ند كه همواره بوده استهمان خواهد ما
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  : ها انتقام ژنرالجستار نوشت  پي
  
در هامبورگ متولد شد، در سه سالگي پدرش در گذشت، مادر و  1889كارل فون اوسيتسگي در سوم اكتبر سال  - 1

اش  در ده سالگي مادرش با يك سوسيال دمكرات ازدواج كرد و او سرپرستي. خواهرش سرپرستي او را برعهده گرفتند
  . از طريق او به سياست عالمند شد. ا برعهده گرفتر

ها هاي سخنراني سوسيال دمكرات هاي شبانه، در جلسه او در طول تحصيل در آموزشگاه خصوصي و كالس
  .كرد و تحت تاثير آگوست ببل، دبير اول اين حزب قرارگرفت شركت  مي

در ضمن به . كردسياسي و ادبي شركت مي هاي ها در جلسه پس از پايان تحصيل، كارمند دادگستري شد و شب
  .پرداخت نامه مي سرودن شعر و نوشتن نمايش

شد، چون معتقد شده بود پيشرفت و ترقي هنگامي ممكن است كه از  "اتحاديه دمكراتيك"عضو  1908در سال 
تحاديه منتشر ارگان رسمي اين ا "خلق آزاد" ي مقاالتش در نشريه. تاثير كليسا بر نظام  آموزشي كاسته شود 

  .شدند مي
با دختر يك افسر انگليسي كه در هامبورگ با او آشنا شده بود و در جنبش زنان انگلستان فعال بود  1913در اوت 
  .نگاري پرداخت او از كارمندي دادگستري استعفا داد و فقط به روزنامه ي به توصيه. ازدواج كرد

هاي دادگاه  اي كه به روش محاكمه او به خاطر نوشتن مقاله. ادنخستين بار سروكارش به دادگاه افت 1914در سال 
  . هاي نظامي انتقاد كرده بود به پرداخت دويست مارك طال محكوم شد

چون در طول جنگ امرار معاش از . آغاز جنگ جهاني اول، اوسيتسكي از خدمت در نظام معاف شد 1914در 
  . كان نداشت، دوباره كارمند دادگستري شدطلبانه در مطبوعات ام هاي صلح طريق نوشتن مقاله

  . اعالم  بسيج عمومي، فراخواندن به ارتش و اعزام او به جبهه غرب  1917
    پايان جنگ،  1918

  Die Laterne ي انتشار نخستين شماره نشريه

  .ل به كارشدانتشار اين نشريه امكان نداشت، در يك بنگاه انتشاراتي به عنوان ويراستار مشعو ي چون ادامه   
و چندي بعد به سمت  DFG )(صلح آلمان  ي هامبورگ جامعه ي به  سمت  دبير اول  شاخه 1919در سال 
  .جامعه انتخاب شد و با همسرش در برلين ساكن شدندنیا برلين  ي منشي شاخه

تشكيل  را» كنندگان در جنگ طلبان شركت اتحاديه صلح«اوسيتسكي در اكتبر همان سال با كورت توخولسكي 
  .دادند

  .را سازمان داد» جنبش هرگز جنگ«هاي مختلف منتشر كرد و  هايي در  نشريه هاي مستعار مقاله اوسيتسكي با نام
به مناسبت فرا رسيدن سالروز آغاز جنگ اول، اين جنبش، تظاهرات وسيعي در شهرها به خصوص در برلين 

  .سازمان داد
خواهي بود به نظر اوسيتسكي كافي نبود و بنابراين در  ي و جمهوريهايي كه هدفش تحكيم دمكراس انتشار مقاله

اوسيتسكي . خواهان را تاسيس كردند ، حزب جمهوريفولكس تسايتونگ ي نامه با مدير هفته 1924مارس 
كه نظام امپراتوي سرنگون شد  1917و انقالب نوامبر سال  1848هاي انقالب سال  جزب را بر مبناي ايدال ي برنامه
  . اين حزب در انتخابات پارلمان راي كافي براي ورود به  پارلمان به دست نياورد و ناگزير منحل اعالم شد. يم كردتنظ

تاسيس شده بود و در ابتدا  1905كه از سال  دي شاو بونه ي به پيشنهاد  توخولسكي مجله 1924در تابستان 
منتشر و او  دي ولت بونهپرداخت  با عنوان  نيز ميويژه تاتر بود اما چندي  بعد به مسايل سياسي و اقتصادي  

تجيزات جنگي كه طبق معاهده  ي اي از والتر كرايزر پژوهشگر امور نظامي در باره در اين مجله مقاله. سردبيرش شد
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مقاله به دادگاه   ي اوسيتسكي به عنوان مدير مجله و نويسنده. ورساي براي آلمان ممنوع شده بود منتشر شد

ي مقاله پيش از  نويسنده. سرانجام، دادگاه اين دو را به جرم خيانت به هجده ماه زندان محكوم كرد. ده شدندفراخوان
  . اما اوسيتسكي حاضر نشد كشور را ترك كند و روانه زندان شد. اعالم راي دادگاه به سويس فراركرد

  . عفو عمومي اعالم و اوسيتسكي از زندان آزاد شد1932دسامبر  22در 
ها بر سر كارآمدند و اوسيتسكي با بسياري از مخالفين سياسي ناسيونال سوسياليست 1933بيست و هفتم فوريه  در

سپس اوسيتسكي را به  اردوگاه  ديگري كه . در اين ارودگاه زندانيان به شدت شكنجه شدند . روانه اردوگاه شدند
  . هيملر برپا كرده بود به كارهاي شاق اجباري گماشتند

  . ها اجازه دريافت اين جايزه را به او ندادند جايزه صلح نوبل به او اعطا شد، اما نازي 1935ال در س
بنا به گزارش يك زنداني، . از اردوگاه به زندان پليس برلين زير نظر گشتاپو منتقل شد 1935در هفتم نوامبر 

سويسي كه به درمانگاه به مالقات او رفته  يك ديپلمات. اوسيتسكي در اثر تزريق با سيل سل به اين بيماري دچار شد
اوسيتسكي به او گفته بود كه همسرش به . برد هايش شكسته شده بود و در حال مرگ به سر مي بود گفته است دندان

  . در زندان درگذشت 1936اوسيتسگي در چهارم مه . گذراندديدارش آمده و حال آخرين روزها را مي
هاي متعددي در آلمان و ساير كشورها به نام او به كوشندگان صلح و تفاهم بين  ها و جايزه مدال 1963از سال 

ها  به نام  ها و خيابان ها و كتابخانه ها و دانشگاه در آلمان برخي آموزشگاه. شود ها و مدافعان آزادي بيان اعطا مي ملت
  . او ناميده شدند

  . ت جلد تجديد چاپ شددر بيست و هش دي ولت بونهمجله  ي ، مجموعه1978در سال 
  . ولت در آلمان منتشر شدت جلد از سوي بنگاه انتشاراتي روزآثار اوسيتسكي در هش ي مجموعه 1994در سال 

او ساختن  برخي تسليحات و تجهيزات نظامي را كه بنا .مقاله والتر كايزر پژوهشگر امور نظامي بود  ي نويسنده - 2
كايزر، پس از شنيدن اتهام و تشكبل دادگاه از آلمان به . افشا كرد ع شده بودرساي  براي آلمان  ممنوو ي بر معاهده

  .  سويس رفت
» فون /  von«هاي آلمان كه با يدك كشيدن عنوان اي است به اصل و نسب ژنرال لماني، كنايهشهسواري آ - 3

  .كنندآلماني  يا شهسواران آلماني تلقي مي» نجيب زادگان« ، خود را از دودمان 
خود درخواست عفو او را كردند، بلكه سي و سه هزار نفر از اقشار  ي بنا بر وظيفه نه تنها  وكالي اوسيتسكي - 4

كانون آلماني «   Liga für Menschenrechte Deutscheمختلف در آلمان و خارج از آلمان فراخوان مشترك 
نگاهي . كارل فون اوسيتسكي را امضا كردند ، داير بر درخواست عفو PENو  انجمن قلم آلمان» دفاع از حقوق بشر

بيكاران، : شودو اقشار متنوع  مشاهده  مي ري شده ، نام و نشان اشخاص مختلف از طبقاتهاي جمع آوبه پوشه
دار، اهل تاتر،  نايع فلزي، نويسندگان، زنان خانهمقامات اداري بازنشسته، كارگران معادن، روساي پليس، كارگران ص

و  كارگران چاپخانه دان بانك، فروشندگان، دانشجويان،، كارمن، كارگران، مديران بانكمديران كارخانهوران،  پيشه
اند،  عليه اين حكم دادگاه اعتراض كردهنه فقط اشخاصي كه همفكر ما هستند ....  . دبيران نشريات و مجله ها و  

سي و سه هزار براي : نوشته والتر كارش. ( اعالم كردندن نيز اين راي دادگاه را غيرعادالنه بلكه بسياري از مخالفا
  ).كارل فن اوسيتسكي
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  كوشيار پارسي
  ها ها در فرهنگ ريشه و نقش رنگ

 
هم انگلستان نوشته است ي نوزد مدار سده شناس و سياست مند كالسيك انديش] Gladstone[گالدستون 

شان بر اين واقعيت  ايده. نظر بودند آموختگان ديگر نيز با او هم و دانش "اند ها كوررنگ بوده يوناني":كه
كه رنگ  اند و اين كمان از رنگ آبي نام نبرده استوار بود كه هومر در شرح ِ دريا و گزنفون در شرح رنگين

هاي يوناني و نيز در  در نگاره. رفته است نمي ربه شما آبي در يونان باستان از چهار رنگ اصلي
. ايم اين را ديده - )Democritus(دموكريت يا ذيمقراطيس يا دموكريتوس  - ´فيلسوف خندان´هاي انگاره

ي تركيب رنگ شاهد  باره هاي دموكريت و افالتون در شان از نوشته مندان در اثبات ديدگاه اين انديش
  .آوردند مي

رنگي نام يك كور. اند نبوده ´رنگكور´ها به هيچ روي  بعد نشان داده است كه يوناني هاي پژوهش
ها در متون  اسم رنگ. ي مردم يك كشور بيماري است كه شايد تعدادي كسان به آن دچار باشند، نه همه

ها نشان  ششناسان در پژوه مردم. يونان باستان با واژگاني كه بعدها به كار برده شد، تفاوت داشته است
ها روندي همراه با  گذاري رنگ كه نام اند و اين اند كه مردم جهان در دوران باستان همين شيوه داشته داده
نام وجود  ´سياه´و  ´سپيد´هاي باستان براي  ي زبان از ديد آنان در همه. هاي فرهنگي بوده است رفت پيش
ي چهارم  اگر واژه. بود ´سرخ´گمان رنگ  بيي سومي براي رنگ وجود داشت،  اگر در زباني واژه. داشت

پس . ´اي قهوه´ي هفتم  ، واژه´آبي´ي ششم  ، واژه´سبز´ي پنجم  بود، واژه ´سبز´يا  ´زرد´وجود داشت، 
هاي  پژوهش. ها به وجود آمده است هايي چون بنفش، صورتي، نارنجي يا تركيبي از آن از آن بود كه نام

ها آشنا بودند و در مغزشان امكان  همه با تفاوت رنگ. رنگي نيافته استشناسان در هيچ مردمي كور مردم
پس از كاربرد ِ . كردند نيز داشتند، اما هنوز توانايي يافتن واژه براي آن نداشتند چه مشاهده مي شناخت آن

د حدو] Magnus[مگنوس . آمد ديدند، واژه يا نامي براي آن به وجود مي زياد يك آوا براي رنگي كه مي
، ]Saunders[ساندرز . يك سده پيش اين ايده را پرداخت كه ديدن ِ رنگ با ناميدن ِ آن ارتباطي ندارد

از ديد ِ او . گزاري رنگ را به نقد كشيده است ي ارتباط تكامل با نام شناس اما انگاره شناس و فرهنگ مردم
توان گفت كه  نمي. جهاني داشته باشدتواند بدون توجه به نظم ِ زباني، شكل  ها به هيچ روي نمي رنگ نام

درست مثل ِ . بينند نمي/ اند نديدهمردم ديگر، چون براي رنگ خاصي نام يا واژه ندارند، پس آن رنگ را 
توان ادعا كرد در  اي براي مفهومي نمي به دليل ِ وجود يا عدم وجود واژه. فرهنگي يا اخالقي هاي مومفه

  . رد يا ندارداي فرهنگ يا اخالق وجود دا جامعه
ي كاربرد بيش يا كم رنگ در  باره ها، صادر كردن حكم در گزاري رنگ با توجه به اين مشكل نام

شناسي نشان  هاي مردم پژوهش. هاي ديگر نه آسان كه اشتباه است فرهنگي نسبت به فرهنگ و فرهنگ
اي به شكل  تنها در مورد ويژههايي همان نام اشياء بوده است و  هاي رنگ در جامعه داده است كه برخي نام

تري از تنها اشاره به يك رنگ  ها معناي گسترده اين واژه. استعاري براي رنگ به كار برده شده است
اين . اي براي آن نداشتند ها را از هم تشخيص دهند، اما هنوز واژه توانستند رنگ هايي مي جامعه. اند داشته

  .در مورد هومر نيز صادق است
واژگاني . وجود ندارد ´رنگ´اي به معناي  ترين شعر ِ شاعر باستاني يونان، هومر، واژه هنباري، در ك

جا هنوز به معناي  اند، اين كه بعدها براي رنگ به كار رفته chroomaو Chroia،  chroosچون 
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خوريم كه  برميkuaneos يا   chloorosوmelas ، leukosدر شعر هومر به واژگان . هستند ´پوست´
، ´سياه´توانند بعدها به معناي  هستند كه مي ´دار جوان، تازه، آب´، ´درخشان´، ´تيره´تر به معناي  شبي
و porphurous او براي ارغواني و سرخ از واژگان . خوانده شوند /ديده ´آبي´يا  ´زرد سبز´، ´سپيد´

phoinikous  استفاده كرده است كه برگرفته ازporphura نامي براي صدفي  اين واژه خود. هستند
اي هستند  اشاره. ها نام ِ رنگ نيستند اين. يا خون داشت phonosاست كه در فنيقيه يافته شده بود و نام 

 ´بور/ بلوند ´. به جسمي با رنگ خاص يا كشوري كه در آن حيواني با رنگ خاصي ديده يا يافته شده است
اين نام نبردن از رنگ . گ ِ موي درخشان استباشد براي هومر رن xanthosي يوناني  كه برگردان واژه

 –تيره ´تر مجذوب تضاد  ، بلكه بيش)هومر، نابينا بود( ها را نديده است به معناي آن نيست كه او رنگ
هاي دهم تا  هاي هنري هندسي سده اين را در شكل هم. در اشياء بوده است ´شفاف –مات ´و  ´روشن

اند، جدا از سطح ِ سپيد ِ  ها نقش شده ي هندسي كه بر ظرف ي تيرهها شكل. بينيم هشتم پيش از ميالد مي
هومر در . ي هفتم پيش از ميالد رنگ سرخ براي پوست به كار رفته است در سده. ندارند ´رنگ´پوست، 

ي ششم و پنجم پيش از  هاي سده شعرش تنها از پوست تيره و درخشان گفته است، اما در شعرها و تراژدي
 ،Chroiaدر آن زمان واژگان . ها نام ِ سرخ ِ ارغواني به كار رفته است گونه و لب گميالد براي رن

chroos  وchrooma  هم بودند´رنگ´به معناي  ´پوست´در كنار معناي.  
هاي گوناگون به كار رفته  رنگ) پيش از آن در كرت(ها و بناهاي يونان  به زمان كالسيك، در تنديس

ي آتن، ريش و سبيل و موي آبي رنگ داشت،  ي سه سر نمازخانههيوال] Typhon[تايفون . است
هاي عريان تن نيز  بخش. هاش سياه هاش سرخ و ابرو و مردمك ها و گونه هاش سبز رنگ بود، لب عنبيه

وقتي . هاي رنگ سرخ، آبي و زرد كشيده شده بود هاش خط بر دم و بال. رنگ صورتي مايل به سرخ داشت
سي گوناگوني و غناي رنگ را شناساند، نگارگران اروپا در كاربرد اين گوناگوني شنا هاي باستان پژوهش

ي ونيزي در ]Tiepolo[روشي كه تيپولو . هاشان ترديد نكردند رنگ و به نمايش گذاشتن آن در نگاره
دهد  اي كه نشان مي نگاره. ي هجدهم به كار برده، بر اساس كاربرد رنگ در يونان باستان است سده
  .اند هبوديان به هيچ روي كوررنگ نيونان

اما . هاي تند نيز ابايي نداشتند از كاربرد رنگ. توان ديد ها نيز مي ها و فرش اين را در رنگ لباس
هاي تند در  پوشيدن لباس با رنگ. پسندند روي در كاربرد رنگ را چندان نمي دانستند كه ايزدان زياده مي

براي همسرش آگاممنون، در بازگشت از ] Clytaem(n)estra[را وقتي كلوتايمنست. ها ممنوع بود جشن
  .ترسيد تروا فرش باشكوهي پهن كرد تا پا بر آن نهد، آگاممنون سر باز زد؛ زيرا از حسادت ايزدان مي

اي از دوران باستان نمانده است، شناخت ما از رنگ وابسته به آگاهي است كه نويسندگان  چون نگاره
ي نخست  هاي پنجم تا سوم پيش از ميالد نسبت به همكاران آغاز سده گارگران سدهن. اند به دست داده

] Dionysius of Halicarnassus[ديونيسيوس . اند تري از رنگ داشته پس ميالد گوناگوني كم
هاي كهن  است كه نگاره ي نخست پس از ميالد نوشته زبان رومي در آغاز سده ي يوناني نويسنده

نوشته است كه نگارگران ] Plinius[پلينيوس . شته و از گوناگوني پرهيز شده استهاي ساده دا رنگ
اند و سيسرو  برده به كار مي) سفيد، زرد اخرايي، سرخ و سياه(ي سوم پيش از ميالد تنها چهار رنگ  سده

]Cicero [فيلوستراتوس . ي چهارم پيش از ميالد گفته است همين نكته را براي نگارگران سده
]Philostratus [اين . اند تر چند رنگ به كار گرفته نوشته كه نگارگران باستان نخست يك رنگ و پسان

اند تا كنتراستي ميان  امكان وجود دارد كه اين نويسندگان به تعداد اندك رنگ در دوران باستان اشاره كرده
شناسي  هاي باستان يافته. ن دهندگي ِ زيباي ِ كهن با اغراق ِ رنگ آميزي ِ نگارگران دوران خودشان نشا ساده
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ي  حتا در ادبيات پس از سده. هاي نگارگران دوران باستان بيش از چهار است نشان داده است كه تعداد رنگ
يونانيان آغاز به ناميدن . تر رنگ نام برده شده است نيز نسبت به دوران كهن از تعداد بيشپيش از ميالد پنجم 
. به خوبي از تفاوت ميان طرح و نگاره آگاه بودند نآنا. ي آن را شرح دهندها كردند تا لذت ِ تماشا رنگ

نما با تركيب ِ  ي زنده اي كه تنها طرح است و هنوز جان نگاره افالتون اين تفاوت را با شرح ِ طرح ِ چهره
 ي خط ساده است كه نگارگر، تنها با كشيدن چند و نيز نوشتهتو ارس. هماهنگ ِ رنگ را ندارد، نشان داده است

  . هاي زيبا، لذت الزم را به چشم ِ ما نخواهد بخشيد سپيد، بدون ِ كاربرد ِ رنگ
دموكريت برخي . ها اشاره كرده است افالتون بارها به زيبايي رنگ. ها براي آنان اصل بود زيبايي رنگ

تر  پسان] Philo of Alexandria[ناميده است و فيلو  ´زيباترين رنگ´ي ستايش آميز  ها را به گونه رنگ
   :برد در يكي از كارهاش با شگفتي از غناي رنگ در گردن كبوتر نام مي

گيرد؟  ِ گلوي كبوتر به زير نور آفتاب را كه هزار رنگ مي  اي ديگرگوني رنگ هرگز ديده"
و آبي، بعد آتشين و گداخته چون زغال و بعد زرد و سرخ و ] جگري/كارمين[نخست سرخ 

  "شان بس سخت؟ بسيارند و به خاطر سپردنهاي ديگر كه  رنگ
بد نيست ادعاي كوررنگي يونانيان را برابر اين ادعا نيز بگذاريم كه آنان احساس نسبت به طبيعت 

خوانيم؛  تنها در چند جا شرح ِكوتاهي مي. در كار ِ هومر نشاني از شرح ِ زيبايي ِ طبيعت نيست. نداشتند
و ) 306، 8ايلياد (كند  ، يا شقايق كه به زير باران سر خم مي)162، 6اوديسه (چون نخل ِ جوان ِ پرشكوه 

اي است كه  كردن نكته ها تنها براي روشن ي اين شرح اما همه). 422، 4ايلياد (گيرد  دريا كه خشم مي
ود ش طبيعت در آثار حماسي حضور دارد، اما تنها زماني از آن نام برده مي. اي شده باشد تر به آن اشاره  پيش

اما اين دليل نيست كه . زيبايي و زشتي آن نقشي در كار ندارد. كه براي انسان سودمند يا ناسودمند باشد
اي كاليپسو  وقتي شرحي از باغ استوره. فكر كنيم هومر از زيبايي طبيعت ناآگاه بوده است

اي از زيبايي آن پيش  تواند تصوير زنده دهد، خواننده مي به دست مي) 55، 5اوديسه ] (Calypso/كالوپسو[
خواهد  هر كسي مي. هيچ كسي حاضر به وانهادن پرديس نيست. هاش را ببويد ي گل چشم بياورد و رايحه

/ ي مردگان  سرزمين آرامش جاودانه[گاه ايزدان، زندگي كند و يا در كشتزار الوسيون  بر المپ، زيست
Elysium[ - از  ،زيبايي طبيعت در آن بخش). 565، 43/44، 6اوديسه (گونه كه هومر شرح داده است  بدان

ي  باره گمان در اين بي. شود، اما گماني نيست كه از زيبايي واقعي بهره گرفته است واقعيت روزمره جدا مي
 ´شفاف´، ´درخشان´هايي كه اشاره شد، نام ِرنگ وجود ندارد و به  در شرح. كند ها نيز صدق مي رنگ

اگر از درون ِ خود . شتند، اما براي هومر ارزش زيباشناسانه نداشتندها وجود دا رنگ. شده استبسنده 
طبيعت به گياهان، از ديدگاه زيباشناسانه كه رنگ . طبيعت بنگريم، چنين ديدگاهي چندان غريب نيست

ي زيست گياه در نظر  ها براي جذب حشره و پروانه در خدمت ادامه ي سودمندي رنگ جنبه. نبخشيده است
  . بوده است

طبيعت را ) از ميالد يشي هفتم پ سده] (Hesiodus/ترين شاعر پس از هومر  شناخته[هسيودوس 
ي  سده] (Archilochus[ي آرخيلوخوس  در چكامه. ش براي انسان شرح داده است كاري تنها در خويش

پر از . خوانيم طبيعت را مي ´ديدن´ي ديگري از  گونه) هفتم پيش از ميالد/ ي ششم  سده(و سافو ) هفتم
تراژدي در سان كه  اند، هم بدان ترين توجه را به انسان نشان داده اين دو نيز بيش  اما هم. گل و بو و رنگ

سرا  ر كمديعو شا] Euripides[هاي اوريپيد  تنها در چند بخش تغزلي سروده. خوانيم باستان مي
خوانيم كه تنها به خود ِ  چند شرحي مي) ي پنجم پيش از ميالد سده] (Aristophanes[آريستوفان 

ي سوم پيش از ميالد  تر در شعر سده چنين شرح و پرداختي از طبيعت را پسان. طبيعت پرداخته است
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اگر اين فرآيند را با روند . خوانيم كه بخشي جداناپذير از ادبيات رمان پس از آن خواهد شد تر مي بيش

اند و در ادبيات يونان نيز آمده است برابر  س شرح دادهها كه ديونيسوس و فيلوستراتو كاربرد رنگ در نگاره
ها با گذشت زمان  ي نگاه يونانيان به طبيعت و رنگ توانيم به اين نتيجه نرسيم كه شيوه بگذاريم، نمي

ها را  نام نبردن از رنگ. شوند طبيعت و رنگ دگرگون نميها  از ديد آن. خوش دگرگوني شده است دست
ديدند، حتا به زمان باستان،  ها را مي آنان زيبايي طبيعت و رنگ. انسان عهد باستان ديدي نگاه  بايد در شيوه
ديدند و نه به سان ِ  ي نظم ِ كهكشان و هستي مي آن را در مجموعه. ي ديگر بود شان به گونه اما برداشت

شد و نيازي  ده ميي خود نام بر كهكشان كه در كنار نظم، زيبايي نيز داشت، در مجموعه. اي مستقل پديده
  .هاي جداي آن پرداخت نبود به جنبه

  
  ها ناميدن رنگ

ي يونان باستان در آغاز  گيرم كه نويسنده. توان انكار كرد احساس نسبت به رنگ و ارزش گزاري آن را نمي
اين مشكل به گام نخست در خود ِ . ها وجود دارد اما مشكل در برداشت از نام. نامي از رنگ نبرده باشد

ميان . ديگر آسان نيست هاي گوناگون از يك جدا كردن رنگ ،ي فيزيكي از جنبه. ي رنگ است ديدهپ
ها  بندي از گوناگوني و روشني رنگ انگيزد، مدام درجه هاي كوتاه و بلند نور كه احساس ِ رنگ مي موج

. بينيم ي روزانه ميها كه در زندگ اين رنگ هم. شان براي ما قابل ديدن نيست وجود دارد كه در هم آميزي
هاي  اسكيمو نام. ه محيط پيرامون و فرهنگ ِ سرزمينبانديشيدن به نامي براي رنگ بس وابسته است 
هاي بسيار  هاي بسيار براي زرد و مائوري در زالند نو؛ نام بسياري براي رنگ سفيد دارد، صحرانشين، نام

كنار ِ اين، ديدن و ناميدن . برند يچ نامي نميهاي اصلي ديگر ه اينان از رنگ كه هم براي سبز، در حالي
پر پرندگان به . شود و نيز ميزان نور ِ موجود و ساختار ِ خود ِ شيء اي است كه ديده مي رنگ، زير تأثير زاويه

از . اي چند رنگ دارد انگيزد كه پرنده ميرا برهاي نور اين احساس  دليل شفافيت و مات بودن برخي موج
اند و در متن   هاي كالسيك براي مثال شير را در متني به رنگ زرد روشن ديده ر متناين رو است كه د

سبز، زرد  - اي يا زرد قهوه- مايل به زرد روشن، زرد، سرخ) صفرا(زرد  - اي مايل به سرخ، سبز ديگر قهوه
دودكش به دود ِ : ِ رنگ نقش دارد´پخش و بخش´جا   اين. اي ي سرخ قهوه ي تخم مرغ با ته مايه زرده

اگر از سوي ديگر نگاه كنيم، رنگ . اگر آفتاب در پشت ما باشد نگاه كنيم، رنگ مايل به آبي خواهيم ديد
نور ِ . ها متفاوت است اين را نيز در نظر بگيريم كه شدت و ضعف نور در سرزمين. سرخ نيز حتا خواهيم ديد

  . مالي استهاي ش تر و تيزتر از نور در سرزمين هاي جنوبي بس شفاف سرزمين
 melas: كنار اين مشكل ديگري نيز وجود دارد كه براي انبوهي اشياي پيرامون تنها يك نام داريم

اين را به تيره نيز . نه تنها رنگ خون، كه رنگ زمينِ شخم شده، كشتي در دريا و شراب نيز هست) سياه(
  . هاي ديگر ي بسياري نام ارهب اين است در و هم. تيرگي ابرها يا چاي و قهوه: توان ترجمه كرد مي

زمرد، بنفش : بريم به كار ميرا ها  ها، گاهي نام اشيا، گياه و معدني در برداشت از برخي نام رنگ
ها نيز اساس ِ  اما اين نام. ها در گذشته نيز همين بوده است رنگ اين. ، زعفران و غيره)صدف /بنفشه(

يونانيان رنگ همان . جا و مكان گوناگونيِ بسيار دارد دهند، زيرا بنفش، بسته به استواري به دست نمي
يا  ´سرخ´هاي ديگر براي رنگ ِ آن  كه سرزمين نامند، در حالي شرابي كه در برابر چشم دارند، سياه مي

ست كه  اگر در شرح يونانيان از دريا، رنگ ِ شرابي بخوانيم، براي ما به اين معنا. دارند ´سرخ شرابي´
كمان نيز نام روشني  ي فيزيكي رنگين حتا در جلوه. گي است كه منظور آنان تنها تيره لياست، در حا ´سرخ´

  . اي نامي بر آن گذاشته است هر نويسنده. ها وجود نداشته است براي رنگ
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تنها به سرخ و سياه پرداخته است، گزنفون بنفش، سرخ و سبز نام برده ] Anaximenes[آناكسيمن 
هاي  تنها ارستو شرحي از رنگ. از آبي، سرخ و سفيد نام برده است] Metrodorus of Chios[و مترودور 

  .كمان به دست داده كه با نگاه ِ امروزي ما آشنا است رنگين
  

  ]Synesthesia[ گذاري هم
سياه، . ها با آوا، بو و مزه شرح داده شده است ي رنگ هاي يوناني رابطه كه در نوشته ي جالب توجه اين نكته

رفته است كه هنوز به عنوان مفهوم در موسيقي از آن  ها و آواها به كار مي خاكستري براي رنگ سفيد و
افالتون، هشت  جمهوردر كتاب . تواند كه سرخ شود تلخ، رنگ ِزرد روشن دارد و مي. شود استفاده مي

، به chromaبرگرفته از ( ´]chromatic[كروماتيك ´ي  واژه. ي كهكشان رنگ و آواي خود دارند حلقه
نويسندگان . در دوران باستان نيز وجود داشته است ´)موسيقي(گام ´در حالت صفت براي ) معناي رنگ

توانايي ´ارستو از . اند پرداخته - زمان ِ شنوايي، بينايي و چشايي حس ِ هم –گذاري  بسياري به اين هم
ان در برابر حس، مشاهده و س به يك ها ي حس نام برده است، كه در آن همه ´مشترك مشاهده يا حس
  .دهند انگيزش واكنش نشان مي

دانان  موسيقي. گي هنرمندان بوده است ي ميان رنگ و آوا وسواس ِ انديشه هاي بعد رابطه در سده
هاي گوناگون، آواي موسيقي را در  كوشيدند تا به شكل افزودند و نگارگران مي ها مي رنگ به نُت

هاي  ايده. ساز روسي در سمفوني پرومته چنين كرده است اسكريابين، آهنگ. هاشان به گوش برسانند نگاره
اش هارتمان  موسورسگي از تاثير مرگ دوست. ي ديگري است كانديسكي در هنر نگارگري نمونه

]Hartmann[ را آفريد كه در هاي يك نمايشگاه  نگارهاش براي پيانو با نام  قطعه موسيقي زيباي
پيت موندريان هلندي در . ها را به گوش برساند ي تصويري ِ آن است جنبه تك ِ تك ِ آواها كوشيده

رگتايم ´در ] Theo van Doesburg[و تئو فان دوزبورگ  Victory Boogie-Woogie‘ي  نگاره
]Ragtime[´ ها را  آرتور رمبو، شاعر فرانسوي واج. اند تا ريتم موسيقي را به درون نگاره بكشانند كوشيده

  :با رنگ همراه كرده است ´آواها´ف در شعر معرو
A  ،سياهE  ،سپيدI  ،سرخU  ،سبزO آواها،: آبي  

  .ازل ِ پنهان ِ تو را زماني خواهم ناميد
  :نيز آوا بخشيده است Oو در پايان شعر به 

O : فرازترين شيپور انباشته از بلندترين ِ آوا... )clairon  /اي ساز بادي شبيه ترومپت گونه: شيپور(  
گا، با نور ِ بنفش در چشماناُم . 
ها و آواها در يك كار و يك حس  گذاري رنگ زمان نشان اين دارند كه هم ها هم ي اين تالش اما همه

  . آسان گشوده نخواهد شد - هاي گوناگون مشاهده و حس از زمينه –آسان نيست و راز ِ نهفته در مشاهده 
  

  رنگ در چشم فيلسوفان يونان
. اند شان داشته گي به وجود آمدن گونه هاي طبيعت و چه تري به رنگ مجموع توجه بيش فيلسوفان يونان در

  . ها شباهت ندارد از اين رو كارشان به كار ِ تجربي ِ نگارگران در آميختن ِ رنگ
ديدند  تر هستي ِتصادفي و تغييرپذيري مي تر و بيش آنان رنگ را نه هستي ِ مستقل و استوار، كه پيش

داند، بلكه به  ي جدا نيز مورد پژوهش قرار نمي آن را به گونه. كرد ويژگي اشيا و ماده جلوه ميكه به شكل 
از اين رو برداشت . بردند، چون فرآيند ِ رشد گياه عنوان ابزاري براي پژوهش هر چيز ديگري به كار مي
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اي فيزيكي و قايم به  دانيم كه رنگ پديده از زمان نيوتن مي. كهن از رنگ با برداشت مدرن تفاوت دارد

راه  كاري فيزيولوژيكي آن هم خويش. تواند مورد پژوهش قرار گيرد است و خود مي] Sui generis[ذات 
كاري ِ فيزيولوژيكي رنگ  يونانيان توجهي به خويش. است با مشاهده و حس ِ آن در دريافت ِ معناي آن

سياه را گاه شوم . بينيم هاي گوناگون نمي رنگاند و از اين رو در كارشان هيچ از چوني نمادين  نداشته
 /ارغواني). روز، بهار(و سپيد را رنگ خوش ِبخت ) شب، اندوه، سكوت، روح(ي شومي  بينيم و دربردارنده مي

آميز باشد، از آن دست  تواند انديشه به غناي اغراق مي) هاي گوناگون آبي و سرخ تركيب] (Purper[بنفش 
اما . خواهي دانسته است كام ها را اشاره به جذابيت تن ها و لب گونه ِ رخيكه آشيل در آگاممنون س

سرخ، چون سرخ شدن ِ رو از خجالت در كار ِ . اند ها بس اندك هاي چنين كاربرد ِ نمادين ِ رنگ نمونه
كه ) 479، 7هومر، ايلياد (هاي كالسيك اشاره به ترس دارد  خاكستري در نوشته. شود افالتون ديده مي

در  يها هيچ نقش ي اين گو كه همه). هم رنگ گياه ِ جوان(گرگون شدن رنگ از سر ِ ترس باشد د
  . ي رنگ نداشته است شان از پديده شناخت

  
  پيش از افالتون

. اند اي از تضادها هستند و از دل همين تضاد به وجود آمده فيثاغورث اين انگاره را داشت كه اشيا آميزه
همين ايده را گسترش داد كه سياه و ) ي پنجم پيش از ميالد سده] (Alcmaeon of Croton[آلكمائون 

تنها به نامِ دو  ،فيلسوف] Anaxagoras[آنكساغورث . آيند سپيد نيز، چون روز و شب از دل ِ تضاد مي
اي از  هاي ديگر از نگاه آنان آميزه توانيم چنين برداشت كنيم كه رنگ مي. سياه و سپيد: رنگ بسنده كرد

از  /Theophrastos[را بعدها در افالتون، ارستو و تئوفراستوس   اين ايده. اند همين دو رنگ بوده
اند  ي چهار عنصر آورده ، بنيادگزار ايده]Empedocles[از امپدوكلس . بينيم مي] شاگردان افالتون و ارستو

ر پاره شعرهاي به جا مانده از او د. سپيد، سرخ، سياه و زرد اخرايي: كه او از چهار رنگ اصلي نام برده است
ي اشيا از دل ِمهرورزي چهار عنصر به وجود  خوانيم كه همه در بخشي مي. نشاني از اين چهار رنگ نيست

گونه كه نگارگران با آميختن  همان. رود از بين مي ها آنميان  ي فاصلهو از سر ِ نفرت  اند آمده
از برابرگذاري . آفرينند ، گوناگوني بسيار شكل ميهاي گوناگون رنگ، در هماهنگي درست دانه رنگ
توان البته پي برد كه امپدوكلس به چهار رنگ اصلي انديشيده  هاي گوناگون با چهار عنصر اصلي مي رنگ

هاي امپدوكلس هيچ نامي از  تئوفراستوس هم در شرح خود از ايده. ها است، اما روشن نيست كدام رنگ
ها، جز  ي فيلسوف حتا نوشته است كه همه. به سياه و سپيد بسنده كرده استچهار رنگ نبرده است و تنها 

ي  شناسيم، پرداخته چهار رنگ اصلي كه اكنون مي. اند شناخته دموكريت، دو رنگ را رنگ اصلي مي
زوكسيس (هاي پنجم تا سوم پيش از ميالد  ي نگارگران بزرگ از سده باره نويسندگان رومي در

]Zeuxis/[، پوليگنوتوس ]سقراط از نزديكانPolygnotus[ آپلس ،]Apelles/ و ] نگارگر دربار اسكندر
  .   خوريم است كه در كار دموكريت نيز به آن برمي) ديگران

تشكيل شده است و باقي؛ از ) خالء(شناسي بود كه عقيده داشت جهان ما از ذره و تُهي  دموكريت ذره
نويسد كه اين فيلسوف چهار رنگ اصلي  تئوفراستوس مي. و بساي از هستي دارند  ها تنها جلوه جمله رنگ

و هم او بر اين نظر بود كه ميان اين چهار رنگ با چهار . سپيد، زرد سبز، سرخ و سياه :شناخته است را مي
رنگ  ،به احتمال سرخ. چه هيچ شرحي از اين رابطه نياورده است اي وجود دارد، گر عنصر اصلي رابطه

جالب اين كه زرد . رنگ خاك ،رنگ ِ هوا و سپيد ،، سياه)رطوبت درون گياه(بز رنگ آب س ،آتش است، زرد
گاه ِ  هاي ديگر جاي با تُهي آمده است كه در برابر ِ رنگ) تنانه، ذره(اي از جسم سخت  به شكل آميزه سبز 
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از ديد  دموكريت با . اند و نه با تُهي هاي ديگر همه در ارتباط با ذره خود يافته است، در صورتي كه رنگ
گران با اين پرسش رو  پژوهش. آيند هاي ديگر به وجود مي هاي اصلي است كه رنگ آميختن همين رنگ

ي دموكريت جايي  هاي اصلي است، در انگاره اند كه چرا رنگ ِ آبي، كه كنار سرخ و زرد از رنگ به رو بوده
در شرح ِ  ´سياه´بر او بزنند، انگار ِ اين دارند كه نام ِ  اند برچسب ِ ناآگاهي از اين رو كه نخواسته. نداشته است

ي  اند كه رنگ آبي در سده هاي ادبي نيز نشان داده شناسي و شرح هاي باستان يافته. بايد باشد ´آبي´او همان 
تواند گواهي باشد بر درستي اين انگاره كه آميزش  اين مي پنجم پيش از ميالد شناخته بوده است و هم

  .برند بينند يا به كار مي ي ديگري جز آن ديد كه نگارگران مي از جنبه در نگاه دموكريت را بايد ها رنگ
بينيم كه  را از اين رو مي) ها نيز رنگ( هم امپدوكلس و هم دموكريت بر اين نظر بودند كه اشيا 

نور به چشم ما  هاي كنند و به شكل ذره ي شيء جدا مي ي مجموعه هاي بسيار ريزي خود را از همه ذره
امپدوكلس بر اين نظر بود كه در چشم دو حفره وجود دارد، يكي براي آتش و يكي براي آب و ما . رسند مي

ها پس از  از ديد دموكريت، ذره. كنيم ها مشاهده مي شان در يكي از اين حفره گيري سياه و سپيد را از جاي
آيند و تنها زماني ديدني هستند كه رنگي جز  جدا شدن، در هوا به هم پيوسته و چون موج سوي چشم مي

يا ديوار سخت   اين حاشيه. ي آن سخت دار است و حاشيه درون چشم نرم و نم. رنگ ِ مردمك داشته باشند
هاي تصوير  ذره. در آوردن ذره به درون چشم، نور آفتاب نقش دارد. دهد ها را به چشم راه مي است كه ذره

. يابند سايه به درون چشم راه مي اند و بي اشياي سپيد، لغزان. آورد چشم، گرد ميرا براي كشاندن به درون ِ 
نور، هوا . يابند ها به درون ِ چشم پژواك مي اي از ذره از اين رو نور ِ بسيار از پژواك تصويرها، به شكل توده

اين . هاي اشيا دارند حفرههاي بسيار ريز در درون ِ  ها خود حفره ذره. كند تا تصوير جان بگيرد را رقيق مي
تر به درون چشم بروند و از اين رو  نشينند تا بتوانند آسان هاي جدا شده درست روي هم مي ها در ذره حفره

از اين . هاشان سايه دارند اشياي تيره سطح ناصاف داشته و حفره. شود شان براي ما قابل ديدن مي سپيدي
ها با  يابند، داراي ذره تصويرهاي سياه كه به درون چشم راه مي .يابد رو نور كمي در و بر آن پژواك مي

تري به چشم راه  از اين رو كه هواي بسيار در آن گرد آمده، نور ِ كم. اند اند كه روي هم ننشسته هايي حفره
است بر هاشان ر آيند و از اين كه حفره تر به درون ِ چشم مي ها سخت اين. بينيم يابد و ما اشيا را تيره مي مي

  .كنند هاي گوناگون ِ دريافت ِ رنگ به چشم القا مي اند، حالت هم ننشسته
شناسد، چون  هاي رطوبت مي را همان ذره  رنگ] Hippocrates of Cos[بقرات يا هيپوكراتس 

رنگ و  ترند، در غرب بي تر و سالم ها در شرق رنگين آدم. داند او رنگ را حاصل كار آتش مي. ها گل
: آتش، كنار ِ رنگ، نيروبخش نيز هست. اند اي سكاها به خاطر سرماي محل زيست سرخ ِ قهوه .بيمارگون

او از چهار . رنگ پريده است/ زني كه آبستن ِ پسر باشد رنگين است و اگر آبستن دختر باشد، خاكستري
سپيد، زرد و خون، مخاط، صفراي زرد و صفراي سياه كه داراي چهار رنگ سرخ، : برد ي رطوبت نام مي ذره
موها اين . رسند ها با گذشت زمان به بيرون پوست مي كه رطوبت ددان خاكستري موها را از آن مي. اند سياه

چون دگرگون شدن رنگ ِ پوست در  شوند، هم گيرند و خود سپيدتر مي تر است مييدرطوبت را كه سپ
  . فرآيند ِ زمان

 
  افالتون

در . گاه از چهار رنگ اصلي نام نبرده است فته است، اما هيچافالتون در جستارهاي گوناگون از رنگ گ
ي  توان پي برد كه دو رنگ اصلي سياه و سپيد را به گونه از قول ِ خود ِ او مي) Philebus12 (´ها ديالوگ´

آورده است كه سپيد و سياه به شكل رنگ، نور از درون ] Timaeus 67[هم در تيمائوس . شناسد تضاد مي
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هاي ديگر از  تئوفراستوس از همين گفته به شرح پرداخته است كه رنگ. آميزند د و با هم ميگيرن چشم مي

  . آيند دل ِ همين نزديكي به وجود مي
اي از  ببينيم، آميزه] Aether[از ديد افالتون خاك را اگر از اتمسفر . بخشند ها به اشيا زيبايي مي رنگ

ي  تر از همه هاي ديگر، بس زيباتر و شفاف مايه ار رنگ، زرين، سپيد و بسيارغواني: رنگ خواهيم ديد
اند كه نگارگران در  بينيم همان ها كه مي رنگ). Phaedo/110( بينيم ميها كه در حالت عادي  رنگ
ي رنگ را به هر چه بر خاك است  اين خورشيد است كه توده. گيرند ي مثُل به كار مي ها به مثابه نگاره
از اين رو در تار و پود هر چه . رنگ ايزدي است، به ويژه در بافت ِ اشيا ،سپيد). Cratylus /409(بخشد  مي

: آخرين و بلندترين ديالوگ/ قوانين(براي ايزدان بافته شود، جز سپيد هيچ رنگي ديگري نبايد به كار برد 
سپيد براي هيچ رنگي نبايد در نگاره به عنوان نشان ِ شيء به كار رود جز رنگ ِ طبيعي، مثل ). 956

توانند به  ها مي برخي رنگ). رود ، كه در آن از دوستي سخن ميها ديالوگاز / Lysis 217(موهاي پيران 
بخش  ست كه سودمندند و لذت شان تنها از اين رو ، اما زيبايي)Philebus51(زيبا باشند خود خودي 

)Gorgias 474 .(ايزدي ناب است و ساده و از گوشت ِ زيبايي : اند بينيم، زميني هايي كه مي براي او رنگ
ها نيز  جهان ِ ايده). Symposium[211[سمپوزيوم (نيست انباشته ي فاني  هوده انساني و باقي چيزهاي بي

  ).  Phaedrus 247( رنگ است  از ديد او بي
 جمهور(كاري آموزشي دارد  اي بپردازند كه خويش كوشند نگاره هاي زميني مي نگارگران با اين رنگ

هاي بدي بيافرينند كه باشندگان آرمانشهر را از نيكي باز دارد، بايد چون  اگر آنان نگاره). الف تا پ/ 
سازان نگريست تا مبادا در  ي ترديد به كار نگارگران و تنديس بايد هميشه به ديده. شاعران تبعيد شوند

اي خواهند شد براي  انجام دهند، نمونه تقليد از واقعيت آسيبي به آن برسانند، اما اگر كارشان را به درستي
گذارند و نگارگران با نگاه به  حكومت مي يي ايزدي بنا گزاران و فيلسوفان با نگاه به نمونه قانون: ديگران
  ).پ 501و  500 جمهور(آورند  ي ايزدي خط و رنگ بر پرده مي نمونه

هاي اشيا به شكل  ت كه رنگ ذرهي آن بر اين انگاره اس ي موقعيت رنگ و مشاهده افالتون درباره
 اين ايده را از امپدوكلس گرفته است، گر). Meno 76/ مينو(شوند  آيند و ديده مي ي نور در چشم مي توده

. ي نور گرفتند و نه در شكل توده ها جاي مي ها در حفره چه امپدوكلس بر اين نظر بود كه شكل
ي او را در  افالتون اما ايده. ا ساده كرده استاين ايده ر) 34، متن ي حواس درباره(تئوفراستوس 

  :تر شرح داده است گوي سقرات با تئاتتوس دقيقو  و در گفت) Theaetetus( ديالوگ
نامي، چيزي قائم به ذات خود نيست كه در بيرون يا درون چشم  مي´رنگ سپيد´چه تو  آن´

در آن بماند  تا گزيني كه خود مي تواني براي او جايي در نظر بگيري، جايي وجود داشته باشد؛ نمي
چه تو   آن. سياه و سپيد و هر رنگ ديگري حاصل ارتباط نگاه هستند و جا به جايي آن(...) يا بشود 

: شود چه كه ديده مي  كند و نه آن نامي، نه نگاهي است كه چيزي را مشاهده مي رنگ خاصي مي
  .  ´چيزي كه براي هر فردي خاص است ي ميان اين دو پديد آمده است، چيزي است كه از رابطه

: تواند نادرست باشد آيد كه مي به شكل در مي) فرد(ي نور از چشم  ي اين انگاره است كه توده بر پايه
كه كسي كه نداند سپيد چيست،  و اين) 602 جمهور(تواند گاهي حفره بنمايد  چه كروي است، مي  آن

ها براي ديده شدن به  روشن است كه رنگ). 585 جمهور(د خواهد دانست يسياه را سپ خاكستري كنار ِ
ي آن  جلوه: شكل ِ آتش، شعله است). 31 تيمائوس(آتش هيچ چيز ديده نخواهد شد  بدون. نور نياز دارند

  .رنگ خود ِ شعله است). 58 تيمائوس(كشاند  است كه نور به چشم مي
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اي برخي اجزاي تن حاصل سوخت دراز ه پذيرد كه رنگ ي بقرات را مي ، ايدهتيمائوسافالتون در 
و گوشت فاسد ) 74(تاندون زرد روشن است  /، زردپي)80(سرخ است  ،خون از سوزان بودن آتش: اند مدت
ي تلخ ِ رقيق  سياه هميشه اما تلخ نيست، گاه ترش است كه مزه. آيد از اين سوخت تلخي نيز مي. سياه

آتش ِ التهاب كه . با آن بياميزد، زرد مايل به سبز خواهد شد تلخ، گاه رنگ سرخ دارد و اگر سياه. شده باشد
  ). 83(نام اين رطوبت ِ صفرا است . به گوشت جوان بزند، زرد روشن با تلخي خواهد آميخت

است  هاي او همان ديگرگون شدن عنصر ها هيچ نگفته است، اما ايده ي آميزش رنگ افالتون درباره
آتش، آب و : اين ايده چنين است. تواند آميختن هم باشد ه ديگرگوني ميتوان پي برد ك و از اين مي) 56(

را به  هااگر اين عنصر. اند درجه ساخته شده 60و  30هاي  هاي دوپهلوبرابر با زاويه هوا از سه گوشه
پهلوبرابر است  هاي سه گوشه خاك اما از سه. توانند در هم بروند مانع مي هاي ديگر بخش كنيم، بي گوشه سه

افالتون نيز چون دموكريت كه ساختار زرد سبز را ديگر . ´بياميزد´ديگر  هايتواند با عنصر و نمي
كه امپدوكلس بر اين نظر بود كه چهار عنصر به ياري  در حالي. داند دانست، ساختار ِ خاك را ديگر مي مي

  .داند ديگر را ناممكن مي يهاتوانند به هم بياميزند، افالتون خاك را جدا كرده و آميزش با عنصر مهر مي
از همان انگاره ياري گرفته كه رنگ، . ها پرداخته است تر به رنگ تيمائوس، بيش 14افالتون در متن 

ي نور از چشم ِ بيننده بيرون  هاي رنگ از شيء خود به شكل توده ذره  .هاي ريز جدا شده از شيء است ذره
. تر باشند، به شكل تيره خواهيم ديد ند، اگر نه؛ و يا اگر بزرگا اگر درست در چشم قرار بگيرند، شفاف. آيند مي

هاي خردتر با آتش بياميزد،  اگر خردتر باشند و آتش در حركت ذره. آميزند هاي رنگ خود به هم مي چون توده
ي اگر خردتر باشند و آتش در حركت. آيند هاي نور جدا از هم به چشم مي اهيم ديد، از اين رو كه تودهوسپيد خ
گونه   اين. هاي خردتر و حركت تندتر شفافيت خواهيم ديد در ذره. تر با آب بياميزد، سرخ خواهيم ديد بزرگ

از روش ارستو در دو بخش كردن نيز ). د، سرخ و شفافيسياه، سپ(رسد  است كه افالتون به چهار رنگ مي
كنيم كه افالتون نيز چون  ته، فكر ميدر نگاه نخست به اين نك. اند هاي ديگر همه آميزه رنگ. گيرد ياري مي

داند و دو رنگ اصلي همان  اما او سرخ و شفاف را جزيي از سپيد مي. شناسد دموكريت چهار رنگ اصلي مي
خواهد  جا نيز مي اين. كند گزين زرد سبز دموكريت مي نكته اين كه او شفاف را جاي. سپيد و سياه هستند

افالتون البته بر . ها آورده است ن شيوه كه در شرح ِ حس دريافت  رنگشناس را رد كند، به هما ديدگاه ذره
  .ها نيست ي روزمره هميشه اثبات شرح اين نظر نيز هست كه پاسخي به پرسش وجود ندارد و تجربه

ي او  شود در ايده اين را مي. چه آن را رد هم نكرده است ، گرگفتهي رياضي آميزه چيزي ن او از رابطه
 جدلياتارستو در . نهد اندازه و تقارن را با نيكي و زيبايي برابر مي) 64( ´ها ديالوگ´را در درك كرد، زي

هاي موجود در  هاش را بر گفتمان اين امكان هست كه او ايده. ها پرداخته است ي رياضي رنگ به رابطه
شرط  ها كه پيش ي رنگ رهبا ي هماهنگي و تقارن و نيز در بعدها در باره. آكادمي افالتون استوار كرده باشد

به  - ي سوم پس از ميالد  ، فيلسوف سده]Plotinus[فلوتين  /پلوتينوس. زيبايي واقعي باشد ترديد كرد
كه هر   بر اين نظر بود كه زيبايي به هيچ روي نبايد بر تقارن استوار باشد و اين - ياري همين ترديد ارستو

 - ي مرده  ي زشت اما زنده بس زيباتر از چهره گاره كه چهرهبا اين ان. تواند زيبا باشد رنگي به خودي مي
  . است، معنايي به تمامي راديكال براي زيبايي به ميان كشيد - حتا در تقارن تمام

  
  ارستو

زمان به دليل  سياه، متضاد سپيد است و هم. ويژگي آن هستند. ها از شيء جدا نيستند از ديد ارستو، رنگ
رنگ در نور ديدني . آيند و هر دو البته رنگ به شمار مي) جدليات(كند  ينبودن سپيد است كه جلوه م
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در ). ي نفس در باره(نور، تنانه نيست . ها صادق نباشد ي رنگ شود، حتا اگر اين گفته براي همه مي

به يمن . رنگ است و در هوا و آب وجود دارد شفاف خود بي. ديدني شدن رنگ، شفافيت نقش مهم دارد
رنگ مرزي است ميان شفافيت و تن ِمرزبندي شده . توان ديد ي است كه رنگ را ميرنگ اين بي

خاك، شفافيت ندارد و ارستو رنگ خاصي براي آن . آتش و هوا سپيد هستند، آب سياه است). جدليات(
ها  آيند و از دلِ  همين رنگ ها به وجود مي از دل ِ حركت سياه و سپيد است كه رنگ. گيرد در نظر نمي

هاي  رنگ مستقل از جدا كردن يا كنار هم نهادن رنگ. شود هاي ديگر ظاهر مي ي رنگ كه آميزه ست
بايد آميزش واقعي وجود . بينيم، خطاي چشم است كنيم چنين رنگي مي اگر فكر مي. آيد ديگر به وجود نمي

هاي به  رنگ. پذير است كه سبب ديگرگوني آن خواهد شد ي آميزش ها داشته باشد، يعني يكي شدن ماده
: شناسد ارستو هفت رنگ مي. وجود دارند) سياه و سپيد(نهايت نيستند، زيرا ميان دو مرز  وجود آمده بي

ي رياضي ميان  بنفش، سبز چمني، آب و سياه كه رابطه/ ، سرخ، ارغواني)يا خاكستري(سپيد، زرد روشن 
آيد، و  رخ از آميختن با سياه به وجود مياي سپيد است، س زرد روشن گونه. آن وجود دارد، درست مثل آواها

با . كند هاش را بر كار ِ نور ِآفتاب در هوا و ابر استوار مي ارستو ايده. تري در خود دارد ارغواني سياه بيش
ها ست  رنگ  هاي ديگر از آميختن همين آميزش سياه و سپيد سبز چمني و آبي به وجود خواهد آمد و رنگ

اي ضعيف شدن است تا سياه  اين شكستن، گونه. ها از شكست  نور است ت رنگتفاو. آيد كه در چشم مي
  .تر جلوه دهد، چون سرخ، سبز و آبي توليد كند و سپيد طبيعي را تيره

از ديد او گرما و سرما به . بيند ي ديگري مي ارستو به وجود آمدن رنگ در گياه و حيوان را از زاويه
گرما در گياه و . ها تاثير دارند ي ايستا بر رنگ ي سرچشمه به مثابه ي پويا و خشكي و تري عنوان سرچشمه

ها  تفاوت رنگ حيوان. كند شان مي شود و از اين رو تيره خوردني را سبب مي) پختن(حيوان فرآيند سوختن 
شان  خورند، پوست هاي گوناگون مي وقتي خوردني. گيرند از اين رو است كه رفته رفته رنگ ديگري مي

گرما از بيرون سبب . ي پيري يا بيماري انسان و اسب است خاكستري شدن موها نتيجه. گيرد رنگ مي
كنند كه سبب ماتي رنگ و  گرماي درون از روند سوخت عادي جلوگيري مي. شود خشكي و سپيدي مي

  ). ها اجزاي حيوان(جنس آب نيز بر رنگ پوست اثر دارد . شود پوسيدگي مي
از . كند كه در موردهاي ديگر گفته است هايي استوار مي را بر همان سرچشمهها  ي رنگ ارستو، مشاهده

. گفتند هاي جدا شده از اشيا نيستند كه امپدوكلس، دموكريت و افالتون مي نگاه او رنگ به هيچ روي ذره
و كه ديدن به ياري نور است كه به رنگ واقعيت بخشيده  رنگ براي او ماده يا امكان ماده است، در حالي

خود ِ ديدن يك توانايي است، توانايي ارگان بينايي كه به ياري . پذير خواهد كرد ي آن را امكان داوري در باره
گيرد تا بتواند اشيا را  چشم به ياري نور در واقع رنگ مي. شود تا رنگ و شفافيت ديدني شود حركت فعال مي

تواند از اين رو باشد كه  مي) در واقع(آميز ارستو  اطي احتي اين گفته. شوند درك مي ´ها رنگ´گاهي اين . ببيند
ارستو مشاهده را . ها براي ديدن ويژگي آن بايد باشد ي رنگ اشاره به رابطه. گيرد چشم در واقعيت رنگ نمي

. شود بيند با آن چيزي كه ديده مي داند ميان آن چيزي كه مي مي) العلل علت: لوگوس(اي رابطه  نيز گونه
  .كند شان مي پذيرد و قابل ديدن ، كه رنگ در خود مي)هوا يا نم چشم(و لغزنده است شفاف، ظريف 

: تواند داشته باشد ها چهار رنگ مي چشم انسان. ها، جز چشم اسب تنها يك رنگ دارند چشم حيوان
 .تواند متفاوت باشد در اسب و انسان رنگ دو چشم مي). ميشي(اي  آبي، آبي خاكستري، سياه و زرد قهوه

به اين دليل كه برخي اعضاي بدن . شود نوزادان گاه چشم آبي دارند كه با گذشت زمان تيره مي
تري در آن باشد و آبي،  چشم زماني تيره است كه نم بيش. ترند، آبي در اصل شكلي از ضعف است ضعيف

بينند و  تر مي هاي روشن در روز با وضوح كم از همين است كه چشم. تري داشته باشد به زماني كه نم كم
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تواند نور را به اعتدال برساند و چشم  چون چشم روشن، به دليل كميِ نم، نمي. ها هاي تيره به شب چشم
آبي نيز درست مثل . رسد كه نور كم به آن مي ها قادر به پويا كردن نم نيست، از اين  تيره به شب

ر كار طبيعت روي نم در يك چشم، اگ. ها به دليل ضعف مغز در كار روي رطوبت است خاكستري در چشم
  . ها دو رنگ متفاوت خواهند گرفت تر از چشم ديگر باشد، چشم به
  

  ها ي رنگ درباره
ها به طور مستقيم در ارتباط با عنصرهاي خوانده  رنگ) ٭منسوب به ارستو( ها ي رنگ دربارهي  در نوشته

ه از آميزش عنصرها با هم به وجود سياه رنگي است ك. آتش، زرد روشن است، باقي سپيدند: شوند مي
هاي ثالثي از  آميزند و رنگ هاي فرعي وجود دارند كه به ياري نور آفتاب مي در كنار آن رنگ. آيد مي

  .ها با نور، تا بي نهايت آميزش اين
روشن است كه به خود پديده . آورد كه نويسنده هيچ استداللي بر اين انگاره نمي جالب توجه اين

ي نور هم  هم اين انگاره را در باره. ه دارد تا آفرينش و استدالل براي پذيرفته كردن انگارهتر توج بيش
ها، هيچ نشاني از  ي اهميت نقش نور و گرما در به وجود آمدن تفاوت رنگ از ديد او، با همه. دارد

: ه استبه عكس در بخش دوم به شرح روش كار خود پرداخت. خوانيم كاري نور براي ديدن نمي خويش
ها در هستي آن پژوهش كنيم، بلكه بايد رنگ را همان گونه كه  نيازي نيست مثل نگارگر با آميختن رنگ

تر به  كند به ديدگاه كس ديگر، اما بيش اي مي گاهي اشاره. در طبيعت هست پذيرفته و با هم برابر بگذاريم
ي ديگر  ي ما گونه ي روزانه در تجربهنويسد كه انگار از سوي همه پذيرفته است و حتا اگر  اي مي گونه

  .بينيم ي آموزش ارستو را مي اين جا تفاوت ِ كار با شيوه. باشد، البد خود به آن آگاه نيستيم
هاي  مايه و رنگ) هوا و آب(اي از نور هستند با شفافيت  ها آميزه ي اين كار، رنگ از نظر نويسنده

ي كافي در  كه ارستو به اندازه خوانيم، شايد از اين نمي ´يتشفاف´اين جا نيز هيچ نشاني از ويژگي . پنهان
كه درخشان همان يگانگي  غريب اين. نور، رنگ آتش است، تاريكي از نبود ِ نور است. ش نوشته است باره

چه   و آن(نور . دانست ارستو اما نور را هيچ مي. شود و پس نور، ماده است و فشردگي نور معنا مي
نمايد  اگر آب سياه مي. هاي ديگر بايد باشد ي رنگ ، آميزهها ي رنگ دربارهي  نويسنده از ديد) درخشد مي

. نور را نبايد هرگز ناب و جدا از ماده ديد. افتد از اين است كه شكست ِ نور در آب به چين و پيچ و تاب مي
سياه و . سايه است هاي گوناگون نشان بدهد كه حاصل فشردگي، بازي، شفافيت، تيرگي يا تواند كيفيت مي

اين . گذارد سپيد، تنها در آميزش آن نقش ندارند، بلكه رنگ زرد روشن ِ نور آفتاب هم بر آن تاثير مي
سوخت و پخت غذا به ويژه در . تر از ارستو به اشيا نگريسته است تر و مادي شناسانه نويسنده بس ذره

ست مثل رنگ كبود كه در روند پختن به در. ها ست گياهان دليل مهمي براي ظهور رنگ و تفاوت رنگ
در كنار . آيد ها به دست مي ها و حيوان در فرايند سوختن گياه ´پخته شدن´در طبيعت نيز اين . آيد دست مي

كه رطوبت در روند خشكيدن تيره  اين. آن سايش، سوختن، ذوب شدن نيز سبب تغيير رنگ خواهد شد
اگر نور آفتاب با سياه بياميزد، زرد سبز، سبز چمن، سرخ . ده استشود، مدام به عنوان نمونه در كتاب آم مي

براي شرح دگرگوني رنگ در گياه به پختن . سبز در گياه نخستين رنگ است. و آبي به دست خواهد آمد
گويد كه مو در اصل سپيد است و  ي سپيدي مو مي در باره. كند و رنگ آب باران در سايه آهك اشاره مي
پيران به دليل كم خوردن و ضعيف شدن و نبود . شود زان زياد غذايي است كه خورده ميتيرگي آن از مي

سپيدي مو تنها در . زند شوند، درست مثل برگ گياه كه از خشكي به سپيدي مي رطوبت كافي سپيدمو مي
سرخ . دشو گونه كه ارستو گفته و نوشته است، بلكه در گاو و گوسپند نيز ديده مي  انسان و اسب نيست، آن
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سوخت ِ سريع ِ غذا . ي سپيد و سياه است و غذا در تيرگي و روشني آن نقش دارد در انسان و گياه، ميانه

  .رنگ پر پرندگان نيز در نبود غذاي كافي از دست خواهد رفت. سبب تندي گرفتن سپيدي مو خواهد شد
كي پرداخته است تا شرح ي فيزي تر به پديده ي غير ارستويي بيش ي اين نوشته، به شيوه نويسنده

گرانه و  ي رنگ در طبيعت، پژوهش توان كرد كه در شرح پديده اما انكار نمي. ها ي رنگ اش در باره انگاره
  . گيرانه به كار پرداخته و خوب مشاهده كرده است پي
  

  ها آميختن رنگ
. هاي پرتضاد دارند يجهبينيم كه نت هاي گوناگون مي در نگاه به شرح آميختن رنگ در دوران باستان شيوه

هاي سرخ، آبي و زرد را به هم بياميزد، سياه مات به دست خواهد  دانه هاي امروز رنگ اگر انسان با امكان
دانه كه تنها به شكل صوري بياميزيم، رنگ صورتي به دست خواهيم  ها را نه با رنگ رنگ  اگر همين. آورد

  .آوريم صوري، رنگ روشن به دست مي بنفش به شكل/ آورد؛ با آميزش سرخ، سبز و آبي
ها  ي تخم مرغ و روغن از موم عسل، زرده. اند شناخته ترديد آميزش رنگ را مي نگارگران باستان بي

پيش از ميالد سوزاندن و ذوب كردن  400دانيم كه نگارگران از حدود  نيز مي. اند كرده استفاده مي
]Encaustic [در . گرفته يا نه يست كه آميزش رنگ بر پالت انجام ميروشن ن. اند گرفته نيز به كار مي

به احتمال . اي براي آن وجود ندارد شود، اما در زبان يوناني و التين واژه هايي از آن ديده مي ها نشانه نگاره
هاي  اند و رنگ گرفته هاي اصلي چون زرد و سرخ ِاخرايي را از خاك مي رنگ. اند آميخته در كاسه مي

، فلز زنگ زده )بو آقطي سياه، شب(، گياه و گل )گچ و آهك(ها  كردن معدني  از سوزاندن يا داغرا  ´سوخته´
ي آميزش رنگ براي به دست  در دو جاي كتاب به شيوه). حلزون و صدف(يا از حيوان ) سربي، سرخ(

هاي  ش رنگهاي تازه را با آميز رنگ. خوريم گونه كه در طبيعت وجود دارد، برمي  آوردن رنگ كبود، آن
گر چه آميختن رنگ . دانست ارستو، اين را آميختن نمي. آوردند شان به دست مي موجود و يا كنار هم نهادن

براي همين بود كه ارستو نوشته است . در گذشته وجود داشته است، اما كار بس مشكلي بوده است
نسان هنوز هم البته نتوانسته ا.كنند اي از آن دست نيست كه نگارگران مي آميزه ،كمان هاي رنگين رنگ

  . هاي رنگين كمان را تقليد كند يا به دست آورد است شفافيت رنگ
آنان . تري از آميزش رنگ براي نگارگران داشته است ها معناي گسترده آميزش رنگ براي فيلسوف

ي  نويسنده. نستنددا فرآيند پختن و سوختن در حيوان و گياه، زير تاثير گرما و نور آفتاب را نيز آميختن مي
هاي موجود در آن را  گونه است كه تركيب رنگ  اين. داند ، اما نور آفتاب را خود ماده ميها ي رنگ درباره

ها  توانيم چنين برداشت كنيم كه آميزش رنگ مي. توان بازسازي كرد دانه بر پالت هم نمي با آميزش رنگ
، به پژوهش در فن نگارگران ها ي رنگ دربارهز در ايم و ني هاي دموكريت و افالتون خوانده كه در شرح

  . اند دادهاي در خود ِ طبيعت را در نظر داشته پردازند بلكه روي نمي
  

 آموختگان و ي فكري دانش ها در هر فرهنگي و به هر زماني وسوسه باري، هر چه باشد، رنگ و رنگ
  . ار معيار است نه كميتژرفاي ك. جايي كم و جايي بيش. ها بوده است پژوهندگان سرزمين

   2010اگوست  -)گرانادا(نرخا 
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 :ها ها در فرهنگ نوشت جستار ريشه و نقش رنگ پي

  
  ها  ي رنگ ي درباره ي هويت نويسنده درباره ٭

) بوطيقاجز ( ]Corpus Aristotelicum[، به نام جزيي از مجموعه آثار ارستو ها ي رنگ دربارهكتاب 
ها گاه ناتمام مانده و  ي نگارش آشفته است، جمله شيوه. ي خود ارستو نيست زياد نوشته آمده است، اما به احتمال

بسيار در آن وجود دارد كه در  ´دانيم كه مي´و  ´به اين دليل´تكرار بسيار در آن است، از جمله . فعل ندارند
  :ه ارستو نيز در آن وجود داردتفاوت ديدگاه نسبت به ديدگا .شود ديده ميتر و به جا  بس كمكارهاي ديگر ارستو 

 .، چراها ي رنگ دربارهي  دهد، نويسنده ارستو به عنصرها رنگ نمي -
 .، نور ماده است، در كار ارستو نهها ي رنگ دربارهدر  -
رنگ وجود ندارد و هيچ  شود كه نور بي ، گفته ميها ي رنگ دربارهداند، در  رنگ مي ارستو نور را بي -

 .شود ميرنگي در حالت ناب ديده ن
هاي سياه هستند، خالف ديدگاه ارستو است كه به ذره و هسته و اتم  كه سنگ و فلز از ذره اين -

 .انديشيد نمي
 .ي سپيد شدن مو تفاوت دارد ديدگاه دو نويسنده درباره -
ي آميزش رنگ شرح داده شده است؛ ارستو تنها به يك شيوه  ، سه شيوهها ي رنگ دربارهدر  -

 .داند نه آميزش ها را گرد آوري مي هم يا كنار هم گذاشتن رنگ او روي: پرداخته است
حدس زده . ي همين اثر بوده است ها به جست و جوي نويسنده اند كه خود ِ ارستو سال گران نوشته پژوهش

 Strato of[ي اين كار يا تئوفراستوس باشد يا يكي از شاگردان او به نام ستراتو المپاساكوس  شود نويسنده مي
Lampsacus .[توان  اند نمي برخي نيز گفته. اند كه از بين رفته است ي رنگ نوشته ها كتابي در باره هر دو اين

زيسته  ي چهارم يا سوم پيش از ميالد مي نوشتن آن را به كسي نسبت داد، جز يكي از دوستاران ارستو كه در سده
  .است
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سيفي. س  

 كار ناتمام  مهدي
  

  طبري يهنام سيماي ابن مقفع در تاريخ
اختصاص يافته،  2"ايام هادي خبر زنادقه در"فصلي به  1طبري ي هنام تاريخ بنا به اهميت موضوع در

هايش دانستند كه آموزه پيامبر اسالم را حكيمي مي) هجري170ف( 3كه به استناد آن زنديقان عصر هادي
ي او مايه همين باورهاي حكيمانه نيز از قرآنچنان كه هم. بست را به درستي در آيين خويش به كار مي

خوابگي با مادر، خواهر و دختر را نهي نمود و نماز، روزه، زكات و ر اين گزارش محمد همبنا ب. گرفت مي
پنداشتند كه اگر مرد شيواسخني ظهور كند  با چنين نگاهي زنديقان مي. حج را پايه گذاشت و واجب شمرد

  .تواند آييني چون اسالم عرضه نمايد او نيز مي
  

  4مسلمانان ازنگاه زنديقان

كشي جماعتشان به صف شوند كه نماز هايي معرفي ميانسان 5نگاه زنديقان شده مسلمانان از درگزارش ياد
گرفتند كه  آنان نماز مسلمانان را با اين بهانه به استهزا مي. بندي شتران كاروان شباهت داشتو صف

ن و چنين زنديقان قرباني كردهم. نهادند كردند و روي برزمين مي مي 6"كون سوي خداي خويش"
مگر : كردند نمودند و در اعتراض به اين سنت اظهار مي گوسفندكشي مسلمانان درعيد قربان را نكوهش مي

گزاري مسلمانان را چهارپايان گناهشان چيست تا كشته شوند؟ ازسويي ديگر آنان رسم صفا و مروه در حج
  جويند؟ ها مي هاند كه آن را در كوگفتند اينان چه گم كرده نمودند و مي نيز تمسخر مي

  
  نامه نگاه گزارشگر تاريخ

و  "معطالن"آنان را ) عالمان علم كالم( "مردمان كالم": نويسد مي طبري يهنام تاريخگزارشگر 
گرايانه و دهريان گروهي بودند كه باورهاي طبيعت "معطله"الزم به ياد آوري است، . نامند مي "دهريان"

به واقع دهريان طبيعت. دانستند ان را بدون آفريننده و قديم ميدند و درهمين راستا جهكر را تعقيب مي
اما . اي بر آن متصور باشدكه آفريننده ورزيدند، بدون اين گراياني بودند كه بر اصالت طبيعت تأكيد مي

آنان با نفي . هدفمندي هستي اصرار داشتندهودگي و بيانگاري به بي باوران، معطله با نيستازنگاه دين
نيست "نمودند كه بنا به تصور مخالفان و معاندان  ارگي، پيامبري و انكار معاد، باوري را ترويج ميخداب
  .گرديدند هدف معرفي ميو بي "انگار

جهودي و  مغي و"از  "مذهب زنادقه"اتفاق نظر دارند كه  "همه علما"اند كه؛ نامه نوشته در تاريخ
هر . اصل مذهب ايشان بر تعطيل است«: گويد نامه مي مورخ تاريخ. است بدتر 7"پرستي ترسايي و بت

ها كنند از عبادت، ايشان آن را باطل بينند و به دل و همه دين] ترسايان[چيزي كه جهودان و ترساآن 
همي  كار و قصد ايشان آن است كه هستي خداي و پيغمبران همه باطل است، و بي. گويند باطل است

  8».ه است تا باشد همچنين باشدباشند و گويند اين جهان تا بود

ترين نامه را بايد موفق ي تاريخنويسنده "زنادقه"و  "زنديق"جهت معرفي و شناسايي درست و دقيق 
 ي آن در دهد كه نمونه او چنان تعريف درست و دقيقي از زنديق به دست مي. نگار به حساب آورد وقايع
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اين خلق همي «انديشند كه  چنين مي "زنادقه"نگاه او  زا. گردد تر يافت مي نگاران ديگر كم اخبار وقايع
  9».كجا آمد و كجا شد كس نداند كه از...  زايند و همي ميرند

هاي  شريعتي ندارند، ارزش دين و "زنادقه"كه؛  اين رغم اصرار و ابرام بربه همه نويسنده، با اين
. كه چيزي بد نپسندند ان چنين است اال آنمذهب ايش« :نويسد مي او. ستايد اخالقي و رفتاري آنان را مي

مردمان دروغ  و ستم كردن و بر كه آن چيزي كه به چشم خردمندان زشت است آن نبايد كردن جور چنان
ها ببايد پوشيدن، كه از چشمچنان هم. و بهتان گفتن، و اين چيزها كه آن را زشت دارند آن نشايد كردن

  10».دمان نيكو آيد، و كاري زشت باشد نبايد كردنوآن جامه بايد پوشيدن كه به چشم مر

پسنديدند، جور و ستم را  شدند كه بدي نمي مبادي آدابي شمرده مي كسان "زنادقه"با اين توصيف 
كه به همين دليل چون آنان القيدي و  چنان. كردند مي دروغ و بهتان نيز پرهيز قبول نداشتند و از

  .شوند بند به اخالق معرفي  ميوشني پايگذاشتند، به ر بندوباري را وامي بي
  

  رهبري زنديقان
 169 - 158خالفت (اوضاع چيره بودند، مهدي  گويد كه چون زنديقان بر مي نامه تاريخگزارشگر 

همه او رهبران اين  با اين. شان منتفي گرددو پسرش هادي آنان را كشتند تا سلطه و چيرگي 11)هجري
 دگرانديشي بودند كه در اناين مهتران نيز به طور حتم ايرانيان و عرب .داند مي "مهتران"جنبش را از 

اما . ديدند هاي عيني رشد و اعتالي آن را فراهم ميساختار حكومتي بر اوضاع چيرگي داشتند و زمينه
ساختار حكومتي خوشبين نبود، بلكه بنا به نظر نويسنده  جنبش زنديقان تنها به مشاركت و حضور در

سازي نيز با تشريك مساعي الزم به منظور حساس 12"شعرا فصاحت و بالغت و حكمت و خداوندان"
 نامه تاريخي با اين همه نويسنده. داشتند ي خويش را از آنان اعالم ميسويهفرهنگي مردم، حمايت همه

را ارج  برد و مقام علمي و ادبي او نام مي "آخر همين خداوندان"به عنوان سركرده و  13ابن المقفع از
او جمع كرده است و از عربي به  كليله و دمنهكه كتاب المقفع بود آنآخر يكي از ايشان ابن«: نهد مي

فارسي ترجمه كرده با چنان فصاحت و دبيري و نيكويي سخن و چيزهايي كه بر لغت تازي كه بدين است 
   14».فصيحان برشمردندي، نخست او را ياد كردندي

مقفع، ضمن پذيرش اصالت و صحت نسخه گذاري نويسنده از جايگاه علمي ابنرغم ارجبه متأسفانه 
كليله ي مجموعه. اشتباهي رخ داده باشد كليله و دمنهمعرفي مترجم فارسي  رود در ي موجود گمان مي

مقتول (بن مقفع  كه در زمان ساسانيان از سانسكريت به پهلوي برگردانيده شده بود، توسط عبداهللا و دمنه
زمان سامانيان ابوالفضل محمد  سپس در. از پهلوي به عربي ترجمه گرديد) هجري145 يا و143يا142

بن مقفع را از عربي به فارسي  ي عبداهللاترجمه) هجري 330 وفات(بلعمي به دستور نصربن احمد ساماني 
 ين ترجمه دري رودكي به شعر درآمد، ولي اي ابوالفضل بلعمي به وسيلهچند ترجمه هر. برگردانيد

ي رودكي  نيز هم اكنون جز ابياتي پراكنده چه از منظومه گر. روزگار از بين رفت و گم شد هاي هحادث
ي فعلي را در قرن ششم از  كليله و دمنهبا تمامي اين احوال ابوالمعالي نصراهللا، . چيزي باقي نمانده است

  .انداندهبن مقفع به فارسي برگرد ي عربي عبداهللاروي همان ترجمه
ي مهدي و هادي افراد ديگري را نيز از سطوح رهبري جنبش زنديقان در دوره ي طبرينامه تاريخ
شمرده  "مهتران لشكر"ن يقطين است كه در زمان هادي ب علي كسانيكي از اين . دكن معرفي مي

 "حب خاتمموال و صا" 15عباسي) هجري136- 158خالفت (ي منصور يقطين پدر علي، در دوره. شد مي
و چون هادي بنشست همچنان . و به وقت مهدي نيز انگشتري خالفت هم او داشت«شد  شمرده مي
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بنا بر اين اقتدار و . شغل پدر در زمان هادي به علي فرزند يقطين سپرده شد 16».انگشتري به دست او بود

كت بدو آوردندي، و همه اخبارها در ممل«تاجايي كه . بن يقطين بيش از پدر گسترش يافت نفوذ علي
  17».صاحب خبر مملكت او بود و او برسانيدي به مهدي و هادي

يكي از آنان . برد بن يقطين نام مي مقفع و علي سو با ابنفكر و همديگري را نيز، هم كساننويسنده 
بني عباس، چنين از هم» .ملك عرب و عجم از او دبيرتر نبود در«ي او است كه بنا به گفته "بن باذان يزدان"

رساند  را، كه نسبش را نيز به عبدالمطلب مي "بن الفضل يعقوب"هاشم كند و از بني بن داود را ياد مي عبداهللا
  »  .هاشم او بود و پير اهل بيت بود به زمانة خويشمهتر بني«: كند و او را چنين توصيف مي

  
  رفتار شناسي زنديقان 

با آيين  "زنادقه"گري و چالش پذيرش ستيزه طبري يهنام يختاري ازنگاه و ديدگاه اعتقادي نويسنده
او علت اصلي . كند به نحوي به توجيه اين فرآيند دست يابد اين او تالش مي بنا بر. نمايد رسمي دشوار مي
مسلماني كردن و "گويد برايشان  يابد و مي شان ميي آنان را با اسالم در تنبلي و كاهليتنش و معارضه

، "كردن نماز بامداد برخاستن و نماز" ،"تن شستن از جنابت"در نتيجه . دشوار بود "شريعت نگاه داشتن
از هوا و "، "مال زكوة بيرون كردن از" ،"به تابستان روزه داشتن"، "آب سرد كردن زمستان دست در"

  18.نمود برايشان مشكل مي "خداي عز و جل را فرمان كردن"و  "مراد دل بازايستادن

بن عبدالقدوس گرد آمدند و به  بن مقفع و صالح به رهبري عبداهللا "مهتران زندقه"ين گزارش، ا بنا بر
. كرد است كه محمد هم به آن فخر مي قرآنترين ميراث اسالم ترين و مهممردم يادآور شدند كه عمده

. تر و نيكوتر باشدفصيح قرآنزنديقان جمع شدند تا كتابي بياورند تا از : شود كه همين راستا نوشته مي در
بن داود با هم  بن عبيداهللا و عبداهللا بن عبدالقدوس، عبداهللا بن مقفع، صالح پيشبرد چنين هدفي عبداهللا در

 "بن عبدالقدوس صالح«. اين كار گماشتند مقفع را برآنان تقسيم كار به عمل آوردند و ابن. پيمان بستند
من سرايي بدهم كه اندر وي آب روان : بن عبيداهللا گفت من پوست و كاغذ و مداد بدهم، و عبداهللا: گفت

  19».من آنچه به كار بايد از اخراجات هر روز بدهم: و ديگري گفت. خادم نيز بدهم و باغ سبزي بود و

بدانستم «: شش ماه تالش اظهار عجز نمود و گفت مقفع پس از ، ابننامه تاريخي اما براساس نوشته
با اين همه بنا گزارش ياد شده شمار  20».ت و آدمي را بدين اندر دست نيستكه اين نه كالم مخلوق اس
خداي عزو جل مهدي را برگماشت تا ايشان را هالك كرد به شمشير تا «كه  زنديقان فزوني گرفت تا آن

بن  بن فضل و عبداهللا اين دو هاشمي نيز يعقوب» .از آن مردمان و مهتران كس نماند مگر دو هاشمي
هاشم يابد اين است كه مهدي سوگند خورده بود از بني دليلي كه نويسنده براي اين موضوع مي. ندداود بود

ايشان دو . هاشم نماندكه منصور بسيار كشته بود، ترسيد كه اصل بني«. كسي نكشد تا نسلشان زيادشود
  21».تن را به زندان باز داشت

: را طلبيد و آن دو اقرار نمودند "عبداهللا"و  "قوبيع"او . اما كار ناتمام مهدي را هادي به انجام برد
هادي «درنتيجه  22».كالم خدا نيست و محمد عليه السالم پيغمبر نيست قرآناين اسالم هيچ نيست و «

  23».بودي  نيز كسي از زندقه نبودند كه پيدا بفرمود تا هر دو را بردار كردند، و

سوي  بندي معارضان قدرت در دووشني از جناحي ر، چهرهنامة طبري تاريخهاي با اين گزاره
حتا بني هاشم (آن سيماي واقعي كافركيشان  شود، تا در عباس به نمايش گذاشته ميحاكميت خلفاي بني

  .   گردد آشكارگرداني اجباري به منظور مقابله و چالش با دين) و خاندان محمد
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   : نوشت جستار كار ناتمام مهدي پي
  
 تاريخ الرسل و الملوكمتن اصلي كتاب را از . گردانيده منسوب به بلعمي بريط نامة تاريخ -1

هاي گوناگوني از آن در دست اند كه ترجمهگرفته) هجري 310-224(ي محمدبن جريرتبري  نوشته
همين  اند كه ازنسبت داده) هجري 363 .ف(بلعمي  بن محمدد ي حاضر را نيز به محمترجمه. است

هايي است كه ي يادشده فزونيهاي ترجمهويژگي از. ي متفاوتي برجاي مانده استهاترجمه نيز متن
  .ي شخصي آن را به متن اصلي افزوده استمترجم حسب موضوع و بنا به سليقه

تحشية محمد  تصحيح و ،)محمد بلعميمحمدبن(گردانيده منسوب به بلعمي : نامة طبري تاريخ -2
  .1171رم، ص، جلد چها1380روشن، تهران، سروش،

  .ي عباسي است، كه خيزران مادراو بودچهارمين خليفه) موسي بن محمد(هادي   -3
اند كه چه بسا اين تأويل غيرمكتوب و شمرده اوستازند را تفسير . منتسب به زند) زنديك(زنديق  - 4

و  گراياانههاي طبيعتدرهمين تفسيرها بود كه كافركيشان تأويل. پذيرفت شنيداري صورت مي
  . نشاندند را به جاي نص مي اوستاي خويش از مĤبĤنه دهري

  .پيشين - 5
 .1172ص :پيشين - 6
  .پيشين - 7
  .پيشين -8
  .پيشين -9

  .ي عباسيسومين خليفه)  هجري169-158خالفت (محمدالمهدي   - 10
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  :از منصور كوشان منتشر شده است
 

:رمان و داستان  
رمان، نشر شيوا، تهران – محاق  

رمان، نشر ابتكار، تهران – آداب زميني  

ي داستان، نشر آرست، تهران مجموعه -  هاي مرگ واهمه  

ي داستان، نشر آرست، تهران مجموعه - واهمه هاي زندگي  

 دو داستان، نشر شيوا، تهران - ها خواب صبوحي و تبعيدي

سه داستان، نشر آرش، استكهلم - زانيه  

رمان، نشر آرش، استكهلم – راز بهارخواب  

رمان، نشر آرش، استكهلم – هاي شيطان عشق  

رمان، نشر باران، استكهلم – ث جادوتثلي  

رمان، نشر آرش، استكهلم، نشر ققنوس، تهران – زنان فراموش شده  

رمان، نشر باران، استكهلم – دهان خاموش  

 
:نقد و بررسي و شناخت  

 استكهلم. نشر آرش – ايران، ايراني و ما

 استكهلم. نشر باران –حديث تشنه و آب

 تهران. نوروز هنر ، نشر فراسوي متن، فراسوي شگرد،

تهران. نشر نوروز هنر -، جلد يكم، از حافظ تا نيماهستي شناسي شعر فارسي  

 
:شعر  
ي شعر گزيده چهار مجموعه – سال هاي شبنم و ابريشم  

ي شعر ي دو مجموعه گزيده – هاي زمان قديسان آتش و خواب  

ي شعر گزيده دو مجموعه – مفهوم ديگر الفبا  

ي شعر مجموعه – ي رو به زمان پنجره  

 
:نامه نمايش  
تهران. نشر رودكي – قربانيان خواب پنهان  

تهران. نشر ايران – بودن از نبودن  
تهران. نشر گردون – در دل تاريكي  

تهران. نشر تكاپو – بارديگر بازي ديگر  
تهران. نام نشر بي – ها كسوف عروسك  
نشر بوطيقاي نو تهران –محفل عاشقان   

 



 

  
 

و رفتن ما ست، دوري كه در آمدن  
 او را نه نهايت، نه بدايت پيدا ست،

نزند دمي در ين مهني راست، كس مي  
.كجا و رفتن به كجا ستكاين آمدن از   

 عمر خيام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شعر
 



  :خوانيد هاي پيشين، در همين بخش مي در شماره
  

  :1388، بهار 1ي  شماره
  تراود مهتاب، مي: نيما يوشيج، ال رعنا راصبا به لطف بگو آن غز: الدين محمد حافظ شمس

  طرح،: مهدي اخوان ثالثخواهم خواب اقاقيا را بميرم،  مي: احمد شاملو
باران  :آزاد. مبانوي گيالس و گندم، : منوچهر آتشي ماند، تنها صدا ست كه مي: زاد فروغ فرخ

  وقت آن شد كه كار دريابيم: عبيد شيب تند،
  :1388، تابستان 2ي  شماره

اي تنهاي جاودان، : هوشنگ ايراني، اي غم جانان به جان طلب گر مدعي نه: خاقاني شرواني
  من و تو،: بيژن جاللييك قناري بر دست، : فرخ تميمي سحر كجا ست،: نصرت رحماني
: سهراب سپهريكدام ساعت شني بهار را زاييد؟، : بيژن نجدينارنج با جال، : منصور اوجي

  هاي سپيد دالويز ياس: لوك مصاحبالم شمستر،  آسمان آبي
  :1388، پاييز 3ي  شماره

: مفتون امينيتا شام آخر، : محمد مختاري يلدا، –قمري : رستاخيز، باقر پرهام: احمد شاملو
چارلز شعر،  5: رضا زرين علي شعر، 5: منصور خاكسارمن نيستم، : عمران صالحي بخشي، گران

  الو،: شهيدي نازنين نظامبا مشت و شتاب، : منزوي حسين شعري از سر نامهرباني،: بوكوفسكي
   تو، با تو، بي: حميد مصدقزيبا ست با كالمي، : محمد حقوقي

  شوند پيمايان سبز مي راه: مجيد نفيسي
  :1388، زمستان 4ي  شماره

سه شعر، : منش حسن مهدوي شاهد من روز بود،: مهرانگيز رساپورسه شعر، : محمود كوير
  وطن عزيزم، حناجان براي هم: سحر. م عر،سه ش: شيدا محمدي

  :1389 بهار، 5ي  شماره
نه : منصور كوشاندر پگاه الف ني، : رضا زرين عليبه كودكان زندگي و مرگ، : مجيد نفيسي

علي  من را لمس كن، : آويسا صادقيي سهيل،  ستاره/ آه: فريده نقشاين مرگ نيست، 
  هيچ و پيچ/ تنديس شير: باقر پرهامايستاده و بيدار، : زاده طبيب

  :1389 تابستان، 6ي  شماره
گل مرگ، پرويز : مرثيه براي منصور، شيدا محمدي: يك شعر، شمس لنگرودي: فريبا صديقيم

به منصور خاكسار، پاشاراحد صارمي، كانتوي : او نيز يكي از گياهان بود، مجيد نفيسي: زاهدي
  منصور،: حسن صفدي يك شعر،: يك شعر، روشنك بيگناه: ، شايان افشار13

  سه شعر: منصور خاكسار 
  :1389 پاييز، 7ي  شماره

  شعر دو: ، مهرانگيز رساپورچهار شعر: رضا زرين ، عليشعر دو: اسماعيل خويي، ها ترانه: عمر خيام



 

  شهاب مقربين
  
  چهار شعر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...توانم  نمي
  

  توانم با كالشينكف شعر بنويسم نمي
  روي كاغذ مولوتُف نقش بزنم توانم با كوكتل نمي
  ...توانم با تفنگ  نمي

  
  تُف بر تفنگ

  مولوتُف بر كوكتل
  بر كالشينكف

  ي اين كلمات تُف بر همه
  

  ها شاعرانه نيستند اين
  خواهم از تو بنويسم مي
  

  نقش كردند ا  با همين كلماتاما تو ر
  .بر زمين                                               
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  ...كنم  اف مياعتر

  
  كنم اعتراف مي

  چه كردم اشتباه بود هر
  چه گفتم اشتباه بود هر
  چه ديدم اشتباه بود هر

  ها سبز نبودند درخت
  سربي بودند

  آسمان را نشانه گرفته بودند
  

  كنم اعتراف مي
  خواب ديدنم اشتباه بود
  بيدار شدنم اشتباه بود

  ها روياهاي مخملي بودند آن
  مديد ها را نمي كابوس

  
  كنم اعتراف مي

  سكوت كردنم اشتباه بود
  فرياد كشيدنم اشتباه بود

  بود گوش تا گوش آسمان سنگين 
  از دريايي واژگون

  زد ي كه برق مي ا و تازيانه
  گي چشمم بود خيره

  
  كنم اعتراف مي

  هرجا رفتم اشتباه بود
  برگشتنم اشتباه بود

  تنها مردنم اشتباه نيست
  اگر  برگشتم

  كنم ميدوباره اشتباه 
  همه چيز  اعتراف بود

  ببخشيد
  كنم دوباره اعتراف مي

  همه چيز  اشتباه بود
  ببخشيد

  ...كنم  دوباره اشتباه مي
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  ...كيشوت نيستم  من دن
  

  كيشوت نيستم من دن
  عيارم ي تمام يك شواليه

  هاي زيادي دارم كيشوت فرق با دن
  ها خوانده بود و هايي از شواليه از جمله او قصه
  رفت ها  به جنگ آسياب

  
  من
  ام كيشوت را خوانده ي دن قصه

  و
  .روم ها مي به جنگ آسياب

  
  
  
  
  
  
  

  ...برفي سنگين نشسته روي سرم 
  

  برفي سنگين نشسته روي سرِم
  گويند اما مي

  ها همه بازند راه
  
  ها هنوز بازند راه

  اما معلوم نيست
.اين بازي تا كي ادامه دارد
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  زيتا قهرمانآ

 

  سه شعر
  

  
  با اين همه مردن

  
  

  با اين همه مردن مرا نكشت
  هاي باالو دست

  از رو نرفت
  ها به راهدرخت تپد اين شكاف واگر هنوز مي

  اندها احيا گرفتهو پرنده
  هايم دوباره زيبااگر مرده
  رسدچه تا خانه ميو از كو

  هاام در بندر قصهزخمي كه پهلو گرفته
  كمي هوا 

  دو چشم  سياهي هر
  باراناز هاي سبز بعد پهنه هرچه باد بر و

  اندقدر مرا از من ترساندهه چ
  توانمقدر مرا از وقتي كه ميه چ

  انداز نترسم ترسانده
  دوستت دارم نوشت بوسد واز دهاني كه مي

  ته بر اين لبهساز پر نش
  هايي از گوشت تنمباالي سنگ

  هاي مرده و ريختهمن از تمام رفتن
  از حساب سنگ و بودن در حدود پريدن

  از باد   از تو   در سمت اتاق 
  و ابادم  در امتداد مادر و جد اياز خط كشيده
  همين گلوي پاره    اماز كوچه

  خواست تنبور من شود
 .ت سكوتهاي شما زير عالمداندر مي
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  بهار
 

 ديآيمدوباره 
 موعود يسال لحظه هر

 هاي سپيداربا اسب
 كند از هزار در شفافعبور مي

 ور به دنبالشهاي شعلهابر
 آيدهميشه مي

 اشبا گورهايي در تنگ سينه
 دامني در جنگ سوخته

 آغشته به خون يگيسوان چيده
 و بوي نفت  به بوي باروت   به گل 

 ايم در سال پيشدهما جا نها
 با ما نيامدند بسيار كسان را كه دوستشان داريم و

 گذر نكردند از روي پل بادام يتا طعم دوباره
 دهنداند و دست تكان ميسو مانده آن

 آيدبهار اما هميشه مي
 تا باز ببافد

 از پيرهن تنگ سال پيش هاي شكافتهبا نخ
 نتصوير يك پرنده را در پشت هر دريچه و ايوا

 نگيني سبز رنج را
 جاي چشمانش

  زخم را طرحي جاي منقارش كه سرخ بخواند
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  نامه

 
  هاي زيادي ديدسكوت خواب

  كسي را در آسمان يخم شانه و به ياد آورد
  اتهتر از ساياي شدي با زخمي بزرگو تو پرنده

  هايت را با آن رد كبودانگشت به ياد آورد
  كوچك در پاكتي يهاي بريدهو بال

  ايمقدر ما خوب جنگيدهه چ و به ياد آورد
  تا فراموشي مرگ را بغل كند

  سكوت
  ايمثل درخت ايستاده
  دهدسبز مي شود برگ مي

  ها؛ فانوس روشني از خونهو ميو
   در اين تهي تر بريد و خالي نوشتكوتاهكلماتي كه مارا  تر ازطوالني

  تيز است چاقوي تو
  هامثل گودال كنده در طول سال

  پر از سياه
  سكوت ما را ادامه داد

  هاي بدادا كرد ما را در خواب
  در اين هواي گرفته و ابري پيچيد دور ما

  بري نداشتانجيبي مي يو آينه
  تا باور كني

 .تر ستتو روشن باران از ابرهاي
 



 

  
  

 دارنده چو تركيب طبايع آراست،
 از بهر چه اوفكندش اندر كم و كاست؟
 گر نيك آمد، شكستن از بهر چه بود؟
 ور نيك نيامد اين صور، عيب كرا ست؟

 عمر خيام
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

   داستان



  :خوانيد هاي پيشين، در همين بخش مي در شماره
  

  :1388، بهار 1ي  شماره
  تله، : ناصر زراعتي ، نخستين روز درس: پور منيرو رواني، ي برهنه شاهزاده :عباس معروفي

  
  :1388، تابستان 2ي  شماره

 زرد خاكستري،: فرشته مولوي ،حال چشمه: حسين رحمت در پي باد دويدن،: فرخنده نيكو
اي از بهشت،  تكه: فريبا صديقيم ، ستاره بي: فيروزه خطيبي فال آخر،: شاهرخ تندرصالح
  مرد متوسط : محسن يلفاني داستاني نه تازه،: ضي ربيحاويقا

  
  :1388، پاييز 3ي  شماره

   فارنهايت شرجي،: حسين رحمت، Rest Area: خسرو دوامي پيرمرد،: نسيم خاكسار
  سوسيس: علي صيامي - فردريش دورنمات ،يخ: كوشيار پارسي

  
  :1388، زمستان 4ي  شماره

  بوسيدن زخم، : محمدهاشم اكبرياني س،هاي جناب اشكبو عجايب: شهروز رشيد
   ،رو به غروب: حسين رحمت ي اسب، كله: نور قدسي قاضي
  .ي سحر ستاره: محسن يلفاني نامه، هايي از مردم برگه: مهدي استعدادي شاد

  
  :1389، بهار 5ي  شماره

هاي جناب  عجايب: شهروز رشيد ماه،: حسين رحمت مرغ سفيد دريايي،: نسيم خاكسار
ها  شغال: علي سيمنو لطف - فرانتس كافكا ،هاي مامان اسم ممه: نيلوفر شيدمهر ،اشكبوس

  نمايشگاه نقاشي ابستره: ايرج زهري - الدين اشميت ء عال ،ها و عرب
   

  :1389، تابستان 6ي  شماره
  از چشم راوي: منصور كوشان ،ها گورستان: بيژن بيجاري

  
  :1389 پاييز، 7ي  شماره

: كاله، شاهرخ تندرصالح: وان، ثريا هالكي: چشم اسفنديار، محمود فلكيبانو و : عباس معروفي
  خواني در تبعيد تك: مرگ در وارناسي، منصور كوشان: ايستگاه نفت، فيروز خطيبي



 

 ناصر زراعتي

  دختر و دريا
مردابِ « موضوعِ سمينار. براي شركت در سميناري چند روزه، همراه گروهي از وزارتخانه آمده بود بندرِ انزلي

هايِ وزير هم همراهشان بود، مجبور  تنها زنِ گروه بود و چون يكي از معاون. هاي نجات آن بود و راه» انزلي
كه كمي راحت باشد و دائم  براي آن. ي هميشگي، چادرِ سياه هم سر كند شده بود عالوه بر مانتو و مقنعه

شد از سايشِ  را به دندان بگيرد كه چندشش مي ي آن نگرانِ ليزخوردنِ چادر نباشد تا مجبور شود گوشه
ي چادر، رفته بود يكي از آن چادرهايِ عربي خريده بود كه مثلِ عبا ست و هر دو دست را  ها بر پارچه دندان

  .گذارد آزاد مي
چند . شدند بيست سي نفري دورِ هم جمع مي. شد سمينار از صبح تا عصر در سالنِ شهرداري برگزار مي

كردند يا مشغولِ خوردنِ  پچ مي بقيه يا زيرِ گوشِ هم پچ. گشتند رفتند بيرون و برمي شدند مي بلند مينفر دائم 
  . از كارمندانِ محلي چند زن هم بودند كه به او محل نگذاشتند. ميوه و چاي بودند ميوه و نوشيدنِ آب

ماه رويِ آن كار كرده بود و فكر  كم يك دست. ازظهر خواند اي را كه آماده كرده بود، روزِ دوم پيش مقاله
هنوز خواندنِ مقاله . ها بحث به دنبال خواهد داشت كرد مسائلِ مهمي را پيدا و مطرح كرده كه حتماً ساعت مي

چون وقت صرف ناهار نزديك است، استدعا دارد لطفاً «: به نيمه نرسيده بود كه رئيسِ جلسه مؤدبانه تذكر داد
هايش تمام نشده بود كه همه  هايي را درز گرفت، اما هنوز حرف و او ناچار، قسمت ».مطالب را خالصه نماييد

و او تا . خوردند جا غذا مي از جا بلند شدند، برايش كف زدند و باشتاب راه افتادند طرف رستوراني كه معموالً آن
اي برود دستشويي تا آبي  قهوجور كند و بگذارد تويِ كيف و چند دقيها را جمع آمد كاغذها و نمودارها و عكس

اند و مثلِ هميشه با  به سر و صورتش بزند و خود را به رستوران برسانَد، ديد همه مشغولِ خوردنِ چلوكباب
  .خندند زنند و مي صدايِ بلند، درهم و برهم، حرف مي

اقِ هتل و كتاب نشست تو ات يا مي. تر تنها بود كننده، گذشتند و او بيش ها و روزها، كشدار و كسل ساعت
اما در . زد هاي شهر گشتي مي رفت بيرون و در خيابان شكست، مي ها، وقتي تُك گرما مي خواند يا غروب مي

صبحانه را در همان . داد بنشيند زيرِ باد كولرِ گازيِ اتاق آن هوايِ گرم و شرجيِ اوايلِ شهريورماه، ترجيح مي
به جايش يك . خورد شام نمي. نشست ي رستوران تنها مي وشهخورد و هنگامِ ناهار، پشت ميزي گ هتل مي

ي همكاران  كوشيد به جمعِ مردانه نه ديگران چندان توجهي به او داشتند و نه او مي. خورد سيب يا موز مي
ي  كردند، اَدايِ لهجه هايِ مردانه مي سالي كه هميشه باهم بودند، شوخي نزديك شود؛ مردانِ جوان و ميان

  .  زدند كردند و با صدايِ بلند قهقهه مي آوردند، با صدايِ آهسته لطيفه تعريف مي ها را درمي چي زليگيلكيِ ان
روزِ آخر، قرار بود ساعت هشت شب حركت كنند طرف فرودگاه رشت چون هواپيماشان ساعت ده و نيم 

همكاران . اي نداشتند امهازظهر برگزار شد و پس از ناهار برن آخرين نشست سمينار پيش. كرد پرواز مي
او هم دوست داشت برود، . سواري رويِ مردابِ انزلي دو روز پيش، رفته بودند قايق. خواستند بروند كنارِ دريا مي

ها هم اصراري نكرده  آن. اما چون هنوز معاونِ وزير بود، سردرد را بهانه كرد، عذر خواست و در هتل ماند
اين بار اما . معاون وزير شبِ پيش برگشته بود تهران. د زن ميانشان نباشدآي معلوم بود بدشان نمي. بودند

  ».خانم مهندس بايد حتماً تشريف بياورند«همكاران اصرار كردند كه 
. درخشيد پس از آن بارانِ صبحگاهي، هوا صاف بود و خورشيد در آسمانِ آبي مي. بوس رفتند با ميني
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تمامِ . راننده جواني بود تنومند با موهايِ سياه بلند آغشته به ژِل. جلو صندليِ كنارِ درِ نشست رويِ اولين تك

  .كرد گشت و با نيشِِ باز، نگاهش مي هايِ مختلف برمي شد به او يا به بهانه مدت، يا از تويِ آينه خيره مي
كرد و نه گوش داد به نه اعتنائي به راننده . از جلوِ هتل تا برسند به ساحلِ دريا، از پنجره بيرون را نگاه كرد

. خوردند هوله مي خنديدند و هله دليل مي زدند و بي شان همزمان حرف مي هياهويِ همكاران كه انگار همه
  .اَخته تعارف كردند، تشكر كرد و نگرفت چندبار هم كه به او تخمه جاپوني و زغال

  : يد و درِ جلو را باز كردراننده تُرمزدستي را كشيد، از جا پر. داشت بوس كنارِ دريا نگه ميني
  »!بفرماين! خانوم مهندس«

جوانك . كيف را كه گذاشته بود رويِ زانوهاش برداشت، چادرش را رويِ سر مرتب كرد و از جا بلند شد
  .ي جلوِ در و هم چنان با نيشِ باز، زل زده بود به او ايستاده بود رويِ پله

  ».طرف تا من بتونم پياده شم يين، يا بياييد اينلطفاً يا بريد پا«: كه نگاهش كند گفتآن بي
پيدا بود راننده از لحنِ سرد و محكمِ او جاخورده، چون بالفاصله برگشت نشست پشت فرمان و زيرِلب 

  .بناكرد غُرزدن
  .يكي آمدند پايين همكاران پشت سرِ او، يكي

رويِ او، از كشتي و قايق خبري . ابشِ خورشيدگُسترده بود تا اُفُق، سبز آبي و درخشان، زيرِ ت. دريا آرام بود
  .نبود

  .بوس بعد، سروصداكنان برگشتند رفتند تو ميني. همكاران دويدند طرف دريا. بوس دور شد چند گام از ميني
دوند سمت  شوند و مي بوس پياده مي يكي از ميني ها را ديد كه مايو به پا، يكي يكي دو دقيقه بعد، وقتي آن

  . زنند، سر برگرداند و در امتداد ساحل راه افتاد ادزنان و خندان خود را به آب ميدريا و فري
از پشته . جايِ آن دارِ روييده بر جابه هايي تيغ اي بود با تَك و توك بوته اي ماسه صد گامي جلوتر، پشته

راننده . شد ور شنيده ميموتورِ آن هنوز روشن بود و صدايش از د. بوس ايستاد و برگشت طرف ميني. رفت باال
  .انگار او هم با ديگران زده بود به آب. را نديد

  .شنيد يوس را هم نمي پِت موتورِ ميني صدايِ پِت. ديد ها را ديگر نمي آن. از سويِ ديگرِ پشته سرازير شد
نان ك هايِ ساحل كَف هايِ كوتاهش، سنگين، بر ماسه حاال فقط صدايِ آرامِ حركت دريا بود كه موج

كشيدند تا باز دوباره پيش بيايند و باز پس  طور لَخت و آرام خود را پس مي آمدند و همان خيز پيش مي سينه
دست  ي سبزآبيِ دريا يك تابيد و گُستره خورشيد همچنان مي. وزيد كه گرم بود باد ماليمي مي. بكشند

  .درخشيد مي
زيرِ آن . يِ چادر را گُشود تا كمي باد به تنش بخوردها بند كيف را انداخت رويِ ساعد دست چپ و بال

  .ايِ تيره، خيسِ عرق بود رنگ و آن مقنعة سرمه مانتوِ خاكستري
پيچيد و نوازشِ دست  هايِ كوچك او در گوشش مي صدايِ موج. رفت چنان در امتداد ساحل پيش مي هم

متوجه . كرد كس فكر نمي چيز و هيچ ه هيچكه ب ذهنش خالي بود، طوري. كرد هايش حس مي باد را بر گونه
. ايستاد كنارِ كُنده. نشد چه قدر راه رفته و چه مدت گذشته كه رسيد به كُندة بزرگ درختي افتاده بر ساحل

هايِ ضخيمِ  سال بود متصل به ريشه ي درختي كُهن يكي دو متر تنه. رسيد زد و به نظر پوك مي سفيد مي
آن سو مقابلِ دريا، در دوردست، . يا آن را از جايي دور آورده بود انداخته بود آن جاشايد در. خورده درهم گره
آسمان را . درخشيد چنان گُسترده بود، سبزآبي، اما ديگر نمي كس آن اطراف نبود و دريا هم هيچ. جنگل بود
ي خورشيد گاهي از  لهاي كي آمده بودند كه او متوجه نشده بود؟ سر و ك اين ابرهايِ سفيد پنبه. نگاه كرد

ي كُنده و نشست  كيف را گذاشت رويِ تنه. كرد ها خود را پنهان مي شد و باز، پشت آن اليِ ابرها پيدا مي البه



 69   1389 زمستان،  8 جنگ زمان

هايِ نمناك  هايِ پالستيكيِ تورِ ماهيگيري درهم پيچيده بود و ماسه ها، رشته اليِ ريشه. ها نزديك ريشه
  .  درزهايش را پوشانده بود

  . ي افتاد كه با پدر و مادر و برادرِ بزرگش و دوستانِ خانوادگي آمده بودند شمال، كنارِ همين درياياد شب
پيش از سه ماه . نُه سالش بود و كالسِ سومِ ابتدايي را تازه تمام كرده بود. پانزده سال پيش بود انگار

هايِ نُه  دختربچه. ا كلي خنديده بوده آن روز، با همشاگردي. گرفته بودند» جشنِ تكليف«تعطيلي، در مدرسه، 
» تكليف«از . كردند ساله همه مقنعة سفيد بر سر و بعضي با روپوشِ سفيد، در تمامِ طولِ مراسم شيطنت مي

اند و بايد واجبات را به جاي بياورند و حجابِ »بالغ«كه ديگر  ها و اين گفته بودند و به تكليف رسيدنِ آن
هاي همسن و سالش  تا آن روز بچه بود؛ هيچ فرقي ميانِ خود و پسربچه .اسالمي را كامل رعايت كنند

ها، پسر و  تمامِ بچه. زد هايِ خانوادگي كتك هم مي ها را تو كوچه و خيابان يا مهماني حتا گاهي آن. ديد نمي
  ...كردند داد، اطاعت مي بردند و هر دستوري كه مي دختر، ازش حساب مي

خاطرِ آن جشنِ تكليف، كه اتفاقاً برايِ او هم مثلِ ديگر  نه به. شود تد، حالش بد مياُف هرگاه ياد آن روز مي
خاطرِ اتفاقي كه پس از تعطيل شدنِ مدرسه برايش  هايِ همسن و سال نوعي بازيِ مسخره بود؛ به دختربچه
  ...افتاده بود

سرِ خيابان، به مردي قدبلند . هاشان ها از درِ مدرسه آمده بودند بيرون كه بروند خانه با چند تا از همكالسي
كاله بافتنيِ زردي هم . هايِ باراني هاش را كرده بود تو جيب برخوردند كه بارانيِ زردي پوشيده بود و دست

. هايِ شلوارش را گذاشته بود تو جوراب انگار پاچه. اي پاش بود مرده كشيده بود سرش و جورابِ پشميِ چرك
  . نيشش باز شد و حرفي زد كه در هياهويِ خيابان شنيده نشدها كه گذشت،  از كنارِ آن

  » چي گفت؟«: ها پرسيد از همكالسي
  » !خاك تو اون سرش كنن... ولش كن، بيا بريم«: شان دستش را گرفت كشيد و گفت يكي

از پيچيد سمت چپ، هرچه پرسيد،  شد و او بايد تنها مي تا سرِ چهارراه بعدي كه راهشان از هم جدا مي
  » ... نكبت خاك تو سر... مريضه«: فقط دختري كه دستش را گرفته بود گفت. كدام جوابِ درستي نشنيد هيچ

همان مرد باراني به تن . برگشت. تر برنداشته بود كه صدايي شنيد از هم كه جدا شدند، هنوز چند قدم بيش
رد در اين هوايِ گرم اواخرِ ارديبهشت ماه، اين تندتر به راهش ادامه داد و فكر ك. را ديد كه دنبالش راه افتاده

هاش  هاش را كرده تو جيب جور دست مردك چرا باراني تنش كرده و كاله بافتني سرش گذاشته و بعد هم اين
  . كوچه خلوت بود. و جوراب پشمي هم پاش كرده؟ ديگر پشت سرش را نگاه نكرد تا رسيد به كوچة خودشان

  » !دخترخانوم«: شنيد
اين . اعتنائي است ها بهترين كار بي جور وقت ياد گرفته بود كه اين. خواست برنگردد. يِ همان مرد بودصدا

اش، سرِ كوچه ايستاده بود  دانست، اما كنجكاوي باعث شد برگردد و مردك را كه در چند قدمي را خوب مي
گاهي انداخت به دور و برش و يك آن، ن. زد هايش برق مي حاال نيشِ مردك باز نبود، اما چشم. نگاه كند

هايِ آن را از هم گشود و همزمان، باصدايِ  هايِ باراني بود، بال هاش هنوز تو جيب طوركه دست يكهو، همان
  »!نيگا كن«: گرفته و لرزاني گفت

انگار در تاريكي شب، برق جهيده باشد يا فالشِ دوربيني روشن و خاموش ... فقط يك لحظه، يك آن بود
  !مردك شلوار پاش نبود... شده باشد

گشوده را با آن آلت  هايِ استخوانيِ ازهم ها، كابوسِ آن پاي همه سال، گاهي شب هنوز هم پس از اين
  .دهد بيند و مثلِ همان روز حالت تهوع بهش دست مي شده ميانِ انبوه پشمِ سياه، مي بزرگ شَق

قدر عق زد كه هرچه خورده بود باال  شويي و آنزده تا خانه دويد و يكراست رفت تو دست آن روز، وحشت
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گاه به  چيز درمورد آن اتفاق هيچ بعد هم هيچ. آورد تا وقتي تلخيِ تَرَشُحات زردرنگ معده را زيرِ زبان حس كرد

  ...      كس نگفت هيچ
  يادش نيامد تابستانِ آن سال رفته بودند ساري يا رامسر؟ 

ها  زن. خواندند خنديدند و آواز مي گفتند و مي نوشيدند؛ مي رفقايش مي پدر و. يك شب، كنارِ ساحل بودند
هايِ  ها مشغولِ انداختنِ سفره و چيدنِ بشقاب بعد، مردها رفتند تو دريا شنا كردند و زن. كردند هم همراهي مي

ها دارد كار  مثلِ آن كردپلكيد و وانمود مي ها مي ميانِ زن. ها او نرفت سراغِ بچه. مقوايي و كشيدنِ غذا شدند
. كشيد امسال اما خجالت مي. هايِ ديگر پريده بود تو دريا سالِ پيش، او هم همراه مردها و بچه. كند مي

  . شده است» زن«كرد  احساس مي
ها را واداشت بروند چوب جمع  گفتند شاعر است، بچه پس از شام، آخرشب، يكي از دوستانِ پدرش كه مي

. ها را ريخت دوروبر و زيرِ آن و آتششان زد چوبكشان به ساحل آورد و خُردهتي را كشانبعد كُندة درخ. كنند
كم آتش گرفت و شعله كشيد و تا ديرگاه، تا وقتي در بغلِ  كُنده كه تقريباً به بزرگيِ همين كُنده بود، كم

خندند و  شنوند و مي ميگويند و  اند؛ مي شنيد كه همه گرد آتش نشسته ديد و مي مادرش خوابش برد، مي
  ...خوانند جمعي آواز مي دسته

  از آن شب واقعاً پانزده سال گذشته بود؟ 
ديد انگار از همان روزِ جشنِ تكليف و آن اتفاقِ بعدي بود كه از مردها  كرد، مي حاال كه به گذشته فكر مي

ك شبِ زمستان اتفاقِ ديگري رفت كالسِ كنكور، ي تر كه شد، وقتي ديپلم گرفته بود و مي بزرگ. بدش آمد
  .برايش افتاد كه باعث شد آن بدآمدن تبديل شود به نوعي نفرت

ها را خلوت كرده  ها و خيابان هوا سرد بود و سوزِ زمستان كوچه. گشت خانه آخرشب بود كه از كالس برمي
ردد، كيفش را محكم كه برگ آن بي. شان كه متوجه شد مردي افتاده دنبالش هنوز نرسيده بود سرِ كوچه. بود

وقتي رسيد پشت در، . شنيد كه او هم تند كرده بود صدايِ پاهايِ مرد را مي. هايش را تندتر كرد چسبيد و گام
پشت درِ . خواهد كيفش را بقاپد كرد مردي كه افتاده دنبالش مي اش فكر مي همه. به نفس نفس افتاده بود

كيف . بياورد بيرون و در را باز كند، كه مرد از پشت او را محكم چسبيدكليد را  خانه، درِ كيف را باز كرد تا دسته
هايش را از پشت آورده بود جلو و  مرد دست. را محكم تو بغل گرفت و كوشيد خود را خالص كند، اما نتوانست

هم از همان اولين لحظه . توانست تكان بخورد هايِ او چنان محكم گرفته بود كه نمي ها را رويِ پستان آن
. توانست نفس بكشد نمي. شدة مرد را از رويِ پالتو و مانتو و شلوار، بر كپلِ خود حس كرد سفتيِ آلت شق

نفسِ داغِ . گفت زد و كلمات نامفهومي مي مرد نفس نفس مي. آمد خواست جيغ بزند، صدايش اما درنمي مي
درپي همان نقطه  چسبانده بود به گردنِ او و پياش را از زيرِ مقنعه  پوزه. داد مرد بويِ پياز و گوشت گنديده مي

لَزجيِ آبِ دهنِ مرد را رويِ گردنش، كنارِ موها و پايينِ نرمة گوشش حس كرد و با نفسِ . كرد را ماچ مي
قدر خودش را تكان داد و به پشت او ماليد و  مرد آن. رفت ديگر داشت از حال مي. بندآمده، عق زد

شايد يكي دو دقيقه . خالص شد... گردنش را ليسيد كه به شيهه كشيدن افتاد وهايش را فشار داد و  پستان
هايِ مرد شُل شد و بعد يكهو با همان سرعتي  اول دست. تر طول نكشيده بود، اما برايِ او هزار سال بود بيش

پرصدا پاشيده جا، پشت در افتاد رو زمين و نفسش  همان. كه به او چسبيده بود، ازش جدا شد و پاگذاشت به دو
  . شد بيرون و بالفاصله هواي سرد شبِ زمستان را بلعيد

حال و بيهوش، با بدنِ لرزان از سرما، نشسته و تكيه داده به در، پيدا كردند و به  چند دقيقه بعد، او را بي
  .شان را زده بود ها كه او را ديده بود، زنگ درِ خانه يكي از همسايه. خانه بردند

ها سكوت كرد، مادر بيهوش شدنش را گذاشت به حسابِ ضعف جسمي و  ابرِ همة سؤالوقتي در بر
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  . خاطرِ زياد درس خواندن و استرس داشتن خستگيِ مفرط به
گاه به  چيز هيچ از اين ماجرا هم هيچ. كم آرام شد يك هفته با همان حالت تهوع در خانه ماند تا كم

  .    كس نگفت هيچ
از . آمد رفت و مي شان تا دبيرستان نزديك نبود، پياده مي كه فاصلة خانه رستان را با آنهايِ دبي تمامِ سال

. شدند ها بايد عقب سوار مي ها و مردها جدا بود و زن جايِ زن. آمد سوارِ اتوبوس شود همان زمان هم بدش مي
، حتا از تماسِ با پس از اتفاقِ دوم. آمد هايِ شخصي هم خوشش نمي بوس و تاكسي و مسافركش از ميني

در هر دو حال، . ها عمدي بود تر وقت شد؛ گيرم تماس عمدي نبود كه البته بيش مردها هم چندشش مي
رفت دانشگاه و پس از آن وقتي در  بعدها كه مي. داد شد و احساسِ تهوع بهش دست مي حالش بد مي

تا زماني . ندليِ جلوِ كنارِ راننده خالي باشدشد كه ص اي مي وزارتخانه استخدام شد، هميشه سوارِ تاكسي يا كرايه
. گفت كراية دو نفر را حساب كند كه هنوز نشستنِ دو مسافر رويِ صندليِ جلو ممنوع نشده بود، به راننده مي

  ...بود خواست چسبيده به كسِ ديگري بنشيند، حتي اگر آن كس زن مي نمي
خواستگارهايي را هم كه . دي رويِ خوش نشان ندادقدر ادامه پيدا كرد كه به هيچ مر و اين حساسيت آن

تا يك سال پيش كه با پدر و مادر زندگي . كرد هايِ مختلف رد مي شد، به بهانه شان پيدا مي گاه سر و كله به گاه
كردند حتا حرف ازدواج و شوهر را پيش  ايستاد جلوشان كه جرأت نمي كرد، چنان محكم و استوار مي مي

فرستاد به بخت سياه  زد و لعنت مي كشيد و زيرِ لب غُر مي ادر، طفلك، گاهي از ته دل آه مياگرچه م. بكشند
كرد، اين آه و  از يك سال پيش كه آپارتماني نزديك محلِ كارش اجاره كرده بود و تنها زندگي مي. خودش

  .شنيد تر مي غُرها را هم كم
از وقتي مشغول به كار شد، . خصوص كنارِ دريا، نرفت هتر كه شد ديگر همراه خانواده به مسافرت، ب بزرگ

  . كرد رفت استخر و يكي دو ساعتي برايِ خودش شنا مي شنبه، مي اي يك بار، عصرِ هر پنج هفته
ها  فروش شنيد يكي از آن دست. گذشت روِ جلوِ دانشگاه تهران مي چند ماه پيش بود كه يك روز از پياده

جوانك . را خواست دي.سيرفت جلو و آن » ...استخرِ زنونه«: پسرِ جواني گفت بساط كرده بود به دي.سيكه 
: اش را شنيد كه فروشنده تا او را ديد، اول ترسيد و انكار كرد، اما وقتي با نگاه جديِ او روبرو شد و لحنِ آمرانه

اپشنِ چركش كشيد بيرون رنگي از زيرِ ك ، پاكت پالستيكيِ كوچك سياه».خوام ببينم خودم مي! نترس، عمو«
  . و بانگراني، آن را سريع رد كرد به او و تا دو اسكناسِ هزاري را گرفت، بساطش را جمع كرد و دررفت

بود تو  دي.سياولين كاري كه كرد، گذاشتنِ . به خانه كه رسيد، مقنعه را از سر برداشت و مانتو را درآورد
ها و دخترهايي  تصاويري بود از زن. ت جلوِ آن رويِ مبلتلويزيون را روشن كرد و نشس. دستگاه نمايش

يكي دو دقيقه كه گذشت، متوجه شد همان استخري است كه خودش . درحالِ شنا در استخري سرپوشيده
همه را با دقت نگاه . تر نبود اي بيش بيست دقيقه. معلوم بود پنهاني ويدئو گرفته بودند. جا رود آن ها مي شنبه پنج
را  دي.سي. حتماً در يكي ديگر از روزهايِ هفته گرفته بودند. ختانه تصويرِ خودش در آن نبودخوشب. كرد

  . شكست، خُرد كرد و ريخت تو كيسة زباله و ديگر به استخر نرفت
رفت و چند باري از همكارانِ اداريِ زن شرحِ  هايِ دوستانه يا خانوادگي كه مي گاهي در معدود مهماني

هايِ  كنارِ ساحل: هاشان را هم ديده بود عكس. رس و تايلند و جاهايِ ديگر را شنيده بودسفر به تركيه و قب
شده،  ها خالكوبي كرده، لب شلوغ، درحالِ شنا يا سوار بر قايق، با آن مايوهايِ رنگارنگ دوتكّه، اكثراً مو رنگ

ره به دوربين، دست به گردن و هايِ آمريكايي، خي هايِ تقليدي از سريال شده، با ژست تر عمل ها بيش دماغ
  ... آويزان به همديگر يا به آقايانِ همراه

  .هايي برود گاه رغبت نكرد به چنان مسافرت هيچ. انگيز بودند ها رقّت به نظرش، آن عكس
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كه هر جمعه  حاال فقط بسنده كرده بود به اين. اي يك بار هم دست كشيد از همان دلخوشيِ شنايِ هفته

بست و تنش را رها  هايش را مي چشم. امِ آپارتمانش را پر كند از آبِ ولرم، و دراز بكشد تويِ آنصبح، وانِ حم
ها، چند  ترِ وقت شد و بيش هايش جاري مي آرامش همراه با نرميِ آب اندك اندك بر اندام. كرد در آب مي

خود داشت نه رؤيا؛ خوابي راحت و برد؛ خوابِ خوبي كه كوتاه اما عميق بود؛ نه كابوس با  اي خوابش مي دقيقه
نشست تويِ وانِ خالي و سر و تنش  ايستاد يا مي هايِ ديگر، مي وقت. هايِ كوچك ساده بود، مثلِ خوابِ بچه

  .   شُست را آرام و باحوصله مي
رفت، حتي خانة پدر و مادرش يا خانة برادرش كه چند سالي بود ازدواج  هيچ جايِ ديگر هم حمام نمي

در اين چند روزه هم هربار در هتل دوش . دار هم شده بودند د و همسرش زنِ مهرباني بود و بچهكرده بو
هايِ دستشويي و حمام را نگاه كرده بود مبادا از اين  سنبه گرفته بود، اول بادقت تمام، سقف و ديوارها و سوراخ

گاه، چراغ  آن. د تا هوا تاريك شودكر آخرسر هم صبر مي. هايِ ويدئويي كوچك كار گذاشته شده باشد دوربين
  .شُست كرد و تويِ تاريكي، خود را مي را خاموش مي

ها، انگار  شدنهايِ تيز و هيز و هرزه، با آن وقيحانه خيره كرد پسرها و مردها با آن نگاه هميشه فكر مي
و از هم بدرند تا بتوانند تنِ  ها را سوراخ كنند هايِ دخترها و زن خواهند چادر و روسري و مانتو و تمامِ لباس مي
فرقي (زد  وزيد و دامنِ روپوشِ زني را پس مي بارها در خيابان ديده بود وقتي باد مي. ها را عريان ببينند آن
هايِ گرسنة  شد و آن چشم ها كشيده مي طور گردنِ ، چه)كرد آن زير، شلوارِ لي هم پوشيده باشد طرف نمي

اي نشسته باشند تا »قُراضه لگن«ترِ همين مردها كافي بود پشت فرمانِ  و بيش... زدند حريص دودو مي
خودشان را محق بدانند هرگاه از شب يا روز كه باشد، هرجا، جلوِ پايِ هر زني، پير يا جوان، دختربچه يا باردار 

  ...يا بچه به بغل، تُرمز كنند
مدعيِ مسلماني هم در نظرش، دست كمي از » برادرانِِ«حتا مستقيم نگاه نكردنِ و سر پايين انداختنِ آن 

  .هاي ديگر نداشت آن
شان ـ مثلِ همين رانندة  نتيجة اين نفرت حالتي بود كه همه. و همين شد كه از تمامِ مردها نفرت پيدا كرد

حشت، كردند و با شنيدنِ يك جمله از زبانش، باو وجور مي بوس ـ در مقابلِ او، خودشان را زود جمع جوانِ ميني
  .كشيدند پا پس مي

تنها . همين سادگي باشد شد كه كار به اصالً باورش نمي. بر حسِِ جسم و خواهشِ تن هم غلبه كرده بود
رفت و  كرد و طولِ استخر را شناكنان مي رفت استخر و تنِ عريانش را در آب رها مي ها كه مي همان وقت

كشيدن تويِ وانِ حمام، احساسات خود را آزاد گشت، و اين اواخر، همين حدود يك ساعت دراز برمي
ها و پوست جوانِ  كه خودش هم آب را با تمامِ اندام داد نوازشش كند، همچنان به آب اجازه مي: گذاشت مي

  ...كرد باطراوتش نوازش مي
  ... سبزآبي و گسترده تا اُفُق: و حاال، دريا پيشِ رويش بود

هايش را  طور آرام آرام موج گار دريا وجود او را احساس كرده بود كه ايناز وقتي نشسته بود بر اين كُنده، ان
تر  آمدند و به كُنده و او نزديك و نزديك غلتيدند و پيش مي فرستاد كه برهم مي تر به ساحل مي بلندتر و بزرگ

  .شدند مي
كس  چيز و هيچ هيچ وقتي دريافت. بعد، نگاهي انداخت به دوروبرش. رنگش را درآورد هاي سياه اول، كفش

بلندش را  هايِ سفيد ساق ها نيست جز دريا و آن چند مرغِ درياييِ درحالِ پرواز بااليِ سرش، جورابطرفآن
ها را برداشت گذاشت رويِ تنة درخت، كنارِ كيف تا  ها و آن يكي گذاشتشان تويِ كفش هم از پا درآورد و يكي

  .خيس نشوند
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خُنكي . ها هايِ پايش را فُرو كرد تو ماسه انگشت. داد عريانش را قلقلك مي ماسة نمناك ساحل كف پاهايِ
. خراشيدند هايِ ريزِ نمناك چسبيده به كف پاها پوست رويِ پاها را آرام مي دانه. پاها را برهم ماليد. را حس كرد

هايِ كنارِ شَست كه كشيده  تشدة گرد و انگش هايِ كوتاه ها با ناخُن آن انگشت: كرد داشت پاهايش را نگاه مي
آلوي ناگهان  موجِ كف. كردند بازي مي خوردند و با شيطنت شن همة ده انگشت تكان مي. و بلندتر از بقيه بودند

. رنگش را زد باال تا خيس نشود هايِ شلوارِ سياه سريع، پاچه. آمد و پاها را شُست و تا مچِ پاهايش را پوشاند
هايش را لمس كرد و باز برگشت طرف  هايِ گرد و سفيد و ساق اها آمد باال و مچموجِ بعدي را ديد كه از پ

  .دريا
انگار خوشحال بودند، انگار دريا هم خوشحال بود، . غلتيدند ها برهم مي موج. صدايِ دريا بلندتر شده بود

مينِِ كُنده و آرام رويِ آن مثلِ او كه باخوشحالي، از جا برخاست و ايستاد و بعد تكيه داد به تنة خوابيده بر ز
آسمان را نگاه كرد كه ديگر ابرها كامالً آن را پوشانده بودند و خورشيد . ها طور بر ماسه دراز كشيد، پاها همان

هايِ دريايي از باالسرش گذشتند و پركشيدند  پرنده. داد باد هم تندتر شده بود و چادرش را تكان مي. پيدا نبود
  . طرف دريا

بويِ خوشِ دريا را عميق . باد در چادرش پيچيده بود. هاش را دراز كرد طرف او ايستاد و دستبرخاست، 
پاشيدند، مچ  درپي، رويِ پاهايش ماسة خيس و كف مي خيز و پي آمدند و همچنان سينه ها مي موج. نفس كشيد

در اين ... هايِ بعدي بيايند و موجگشتند تا باز به دريا بروند  كردند و برمي و ساقِ پاها را نرم و آرام لمس مي
  .روند هايِ خيس فُرومي تر تو ماسه كرد زيرِ پاهاش خالي شده و بيش فاصله، حس مي

داشت  هايِ باز، آرام گام برمي و او با دست. دريا تا افق گُسترده بود و تنها بود و آغوش گشوده بود سويِ او
هايِ  ها را پوشاند و پاچه اين بار، آب ساق. جلوتر رفت... رآب از مچِ پاها گذشت، آمد باالت. رفت و پيش مي

. كرد كه آب رسيده به زانوهاش حاال حس مي. چند گامِ ديگر به جلو برداشت. تاخوردة شلوار را خيس كرد
ها  پايينِ چادر بر آب گُسترده بود و با حركت موج. يك آن، تنش لرزيد. خُنكيِ آب را پشت زانوها حس كرد

  . رفت خورد و باال و پايين مي ميتكان 
و . هايِ سفيد هايِ سياه و جوراب جا بود با كيف و كفش كُنده همان. برگشت پشت سرش را نگاه كرد

حاال حس . آمد داشت، انگار دريا هم قدمي به سويِ او مي با هر گامي كه برمي. ساحل همچنان خلوت بود
  . شلوار، خيس، چسبيده بود به پاهايش. هايش را پوشانده م رانك كرد آب از زانوها هم آمده باالتر و كم مي

طور با آغوشِ گشوده، پيش  بعد، همان. اي كه به تنش افتاده بود بگذرد اي مكث كرد تا لرزِ دوباره لحظه
قلبش بناكرد به تند . دريا او را خُنك كرده بود. ديگر گرمش نبود. آب باالتر آمد و تا كمرش را پوشاند. رفت

توانست  مي. يادش افتاد يك بطريِ كوچك پالستيكي آب تو كيفش هست. احساسِ تشنگي كرد. پيدنت
طور او را تا كمر در آغوش گرفته بود، رها  برگردد كنارِ ساحل و چند جرعه بنوشد، اما دلش نيامد دريا را كه آن

آيد؟ و يا هر دو درحالِ  سويِ او مي رود، يا درياست كه به حاال ديگر معلوم نبود اين اوست كه پيش مي. كند
ها را  تر شد و دست خُنك. اش را پوشاند ها و بازوهايِ از هم گشوده اش رسيد و دست اند؟ آب به سينه حركت

چادر پهن شد رويِ . چادر را كه كامالً خيس و سنگين شده بود، درآورد و رها كرد. جلو برد و دريا را بغل كرد
تر،  طرف ول رفت طرف ساحل و بعد، سريع برگشت سويِ دريا و حاال چند متر آنها، ا آب و همراه موج

  . خورد اش بر سبزآبيِ دريا گسترده بود و داشت آهسته و سنگين تاب مي سياهي
ها  موج. اش باال آمد و به گردنش رسيد، مقنعه را از سر برداشت و پرت كرد طرف چادر وقتي آب از سينه

اي را اول بردند سمت ساحل و بعد، باسرعت با خود كشيدندش عقب و رهايش كردند بر  هپارچة سرمآن تكه
  ...چادر آن جلو بود و مقنعه نزديك او، رها بر آب. سطحِ آب
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زد و  پر مي هايِ دريا بود و آب دريا لب كف پاها بر سنگريزه. اش آب از گردنش آمد باال و رسيد زيرِ چانه

فكر كرد مزة شورِ دريا را خواهد چشيد، اما باحيرت حس كرد . لبِ پايين را زبان زد. كرد هايش را خيس مي لب
هايش حركت  ها ناگهان آرام شدند؛ درست به موازات لب موج. آبِ او شور نيست؛ شيرين بود و خُنك

ي آب را مزمزه ا دهنش را باز كرد و جرعه. باز حس كرد شور نيست. بارِ ديگر زبان زد به سطحِ آب. كردند مي
  ...شيرين بود و خُنك و گوارا. كرد

يكي باز كرد و آن را از  هايِ مانتو را يكي دست برد زيرِ آب و دكمه. حاال مانتو و شلوار سنگين شده بودند
 اما انگار دريا هم. اي باشد كرد كَندنِِ مانتوِ خيسِ چسبيده به تن، در آب، نبايد كارِ ساده فكر مي. تن درآورد

اما ديگر موجي نبود كه آن را ببرد سمت . آن را هم رها كرد بر آب. مانتو سريع از تن درآمد. كرد كمكش مي
پس، سطحِ خاكستريِ مانتو بر آب تاب خورد و آرام كشيده شد طرف سياهيِ چادر و . ساحل و برگردانَد

  .درآورد كه همان زيرِ آب، لغزيد و رفتشلوار را هم راحت از پا . ايِ مقنعه كه دور شده بودند از او سرمه
اي افتاد  طُره. كردند ها با نوك انگشتانشان آن را نوازشِ مي اش بر آب پريشان بود و موج گيسوانِ خُرمايي
. خنديد و خود را بر آب رها كرد. تا آمد آن را بزند كنار، دريا زودتر جنبيد و طُره را پس راند. رويِ چشمِ چپش

كه بخواهد به پشت شنا كند، بر سطحِ آب دراز كشيد و با طوري. ز كف دريا كَنده شده بودندپاها ديگر ا
. داشته كرد دريا او را بر سطحِ آب نگهها و پاها يكي دو حركت نرم كرد تا رويِ آب بماند، اما حس مي دست

خورشيد را ديد كه از . نگاه كردها را از هم گشود و پاها را دراز كرد و به پشت خوابيد و به آسمان  پس، دست
  .سبزآبيِ دريا دوباره تا اُفق درخشيد. زند شدند، به او لبخند مي اليِ دو تكّه ابر كه داشتند از هم جدا مي

پس اين دريا بود كه . او بهشان دست نزده بود. هايِ زير از تنش درآمدند طور لباس اصالً نفهميد كي و چه
ها را درآورده بود؟ كه حاال، دو تكة پاكيزة  كه او متوجه شود، آن آن و مهربان، بيطور نرم و ماليم، لطيف  آن

  . رفت لغزيدند و او، عريانِ عريان، تن بر آب رها كرده، پيش مي رنگ درخشان بر آب مي سفيد
د نشسته رسي نظر مي اي سفيد به قدر از او دور بود كه كُندة درخت تكّه وقتي برگشت ساحل را نگاه كند، آن

  ...ي سياه بر آن ايِ كمرنگ ساحل با دو سه نقطه بر قهوه
گاه به پشت بر آب بود و گاه به اين پهلو و گاه به رو و گاه به . هايِ دست و پا نداشت هيچ نيازي به حركت

  ...غلتيد با او زد و دريا نيز مي نرم غلت و واغلت مي... پهلويِ ديگر
كشتي يا . ديد ها و چادر و مقنعه را نمي كدام از لباس دريا بود و هيچ رفت و ديگر وسط چنان پيش مي هم

جا نبود، جز او و دريا، دريايِ سبز آبيِ آرام و شيرينِ خُنك و مهربان،  كس آن چيز و هيچ هيچ. قايقي هم نبود
چيزي نبود  اشيدن هيچگُسترده زيرِ تابشِ خورشيد تابستان و بر آسمان، جز چند تكّه ابرِ سفيد در حال از هم پ

و آبيِ آسمان در اُفق به سبزآبيِ دريا پيوسته بود و او چنان رها بود بر آب و چنان آرامشي داشت و چنان لذتي 
چنان در آغوشِ دريا و دريا در آغوشِ  دانست تمامي ندارد و هم تن و جانش را در خود غرق كرده بود كه مي

  .   پيوندد تا آن جا كه دريا به آسمان مي... ق تا اف... او، پيش خواهد رفت تا هميشه 
       ، گوتنبرگ سوئد2010سپتامبر ـ نوامبرِ 
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ديگر را ورانداز كرده بوديم، ولي بار آخر كامال  بار هم دزدكي و زيرچشمي همين چند. او را زير نظر داشتم
توي همان چند لحظه سردي  ولي ابي نگاهش كنممهلت نداد درست و حس. تصادفي نگاهمان به هم افتاد

  .نگاهش را ديدم
همان رنگ مويي كه . اي آمد ولي الغر و استخواني با موهاي نقره ميان سال و بلندقد به نظر مي

دوست دارم وقتي پا به سن گذاشتم همين رنگ مو را داشته باشم و عصري مثل همين عصر . دوست دارم
دم بريزد و روي  روي مبل لم بدهم و از زنم خواهش كنم يك پياله چاي تازهخيال توي تراس خانه  آسوده

ام نرم  بياندازم و با پيپ چاق كرده ها با خيال راحت نگاهي به تيتر اخبار روزنامه تا عسلي كنار مبل بگذارد
ين دوره و كه توي ا بينم به خودم نمي راستش. گيرد ام مي آني بعد به اين فكر خنده .نرمك آفاق سير كنم

  .خورد كند هم اي مثل من تره ساله 40زمانه  يك زن هم وطن براي مرد 
هايي است كه براي رنج كشيدن به دنيا  همان نگاه تصادفي به نظرم آمد از آن دست آدمتوي 

خودم جرعت  به .مشغول خواندن روزنامه بود اعتنا به همه، روي نيمكت كناري لم داده بود و نيامده، بي
جا كه نشسته   اين. ظهرها البته از بعد. زنم جا مي ها، براي تسالي روح، سري به اين جمعه" :و گفتم دادم 

رفيق . روي همين نيمكت. ست جا جايم هم همين. آيند هاي توي دنيا به سراغت نمي باشي كابوس
  .دوباره سر به روزنامه گرفت نيشخندي زد ونگاهي به من انداخت و ".ايم آخر طبيعت

 ندازم تا بگويم كدام چراغ به كدام خانه رواياستم بگويم كافي است نگاهي سريع به متن اخبار بخوا
من عادت دارم مرتب اطراف را . حواسم به ماجراها هستو  زنم كه از سر عقل حرف مي براي اين. ستا

. شم باز استي دزدان دريايي باشد، چشم و گو كه لب ساحل منتظر حمله اي زخم خورده نگاه كنم و عين
هاي دلم را براي  اي ايستادم و حرف روزگار را چه ديدي؟ شايد روزي رفتم توي هايد پارك، روي چارپايه

  .اهل دل جار زدم
  .چون ديدم حواسش جاي ديگري است. ولي نگفتم

  .طاقت نياوردم
 ر پارك پيداجا كه نشسته باشيد، سراس  گويم، اون بينيد؟ تراس باالي تپه را مي مي" :دوباره گفتم

  ".ست
  .روشنايي آفتاب يك لحظه رفت و هوا خاكستري شد. جوابم را نداد

ي كم عضله، روي نيمكتي نزديك نيمكت من و زير درختي كه  گذرا فكر كردم اگر اين غريبه
توانستم آهنگي، زير لب زمزمه كنم و در حين خواندن  سايبان هر دومان است، ننشسته بود، نرم نرمك مي

ش اين بود كه ا يولي بد. به سالمتي طبيعت بخورم ديگر را از جيب كاپشنم در بياورم و چند قلپ ام بغلي
  .كردم  زيرچشمي مواظب حركات من است فكر مي

همچه كه  .رنگي رديف سرب  .حال نديده بودمه ي پارك به رنگي بود كه تا ب آسمان پشت درياچه
  .فس بلندي كشيدماختيار ن كردم احساس حسرت كردم و بي نگاه مي
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. مست شود اتفاقات توي دنيا را كنار بگذارد و همدم من نيمهبيند  نمي از ذهنم گذشت البد نيازي

طوري آن را سر كنم؟ بعد ه ظهري است؟ چ از گرفتم، از خودم پرسيدم اين ديگر چه بعد داشتم گر مي
اش را به من  اي از روزنامه كنم ورقهديدم بهتر است  خودم را از اين تنهايي بيرون بكشم و از او خواهش 

رو را روشن كرد و او نگاهش را از روزنامه گرفت و باال ه ب جاني از آفتاب زمينه سبز رو ي كم بدهد كه پرده
  .را نگاه كرد

  ولي منتظر كي؟. گمان كردم بايد منتظر كسي باشد
ولي ته . ا سنگين كرده بوداي كه قبل از آمدن به پارك خورده بودم سرم ر مسلم بود چند پيمانه 

  .دلم قرص بود كه باالخره يك جوري با هم كنار خواهيم آمد
چنان كه به صدا هاي توي هوا  هم .توي هوا بود ها  آن دورها، نزديك درياچه، صداي بازي بچه

از هر جا كه صدا . ام شده عادت. به دنبال صدا گشتم .زند مييكي، كسي را صدا نظر داشتم گمانم رفت 
جا از دست  ولي اين. خود را به كسي نزديك كنم تاام  هميشه منتظر فرصت. كنم گردم نگاه مي بيايد برمي

  .ظهري، خفقان گرفته بودم از اين بختك بعد
شتاب بايد  شايد روشن و بي. بعد توي ذهنم فكر كردم  شايد سنجيده و آرام شروع نكرده بودم

ظهر  از ها توي يك بعد مگر آدم. گذران وقت استكردم قصدم فقط گفتگويي ساده و  روشن مي
دهد، بعد  كند، ديگري جواب مي شان سر حرف را باز مي شوند؟ البد يكي كالم مي گونه همه خاكستري چ

  .شود شان كم مي ا آيد و اين جوري فاصله حرف توي حرف مي
هايش جريان  رگانگار خون در . مثل سنگ صامت است. بينم اي از آشنايي نمي نه، هيچ نشانه

  .ندارد
صداي خوش آهنگي از راديوي توي دستش به سكوت ما . شود مان رد ميا حاال كسي از جلوي

خوان تا  ولي صداي آوازه. برد شود صداي خوش را توي فضاي خاكستري پارك مي رسد، دورتر كه مي مي
  .ماند دمي توي ذهن من مي

اگر سيگاري بود، . ضاي كبريت يا فندك كنمتقا. توانستم بلند شوم بروم نزديكش مي گمان بي
دانيد كمي  كردن دارم، ولي مي  ست قصد ترك ها گفتم ماه كردم، اگر هم نبود مي سيگاري تعارفش مي

جا طراوت بهار هست، رنگ  قبول كه اين. كه دور از جان شما، گرفتاري يكي دوتا نيست. مشكل است
مانم و ناچار  درمي يي  بعد ي پيدا كردن جمله انديشه هست، ولي در هم آبي آسمان هست، دار و درخت

رسد شايد توي ذهنش دارد دنبال كلمه، براي  كنم و همان موقع به فكرم مي زير چشمي نگاهش مي
  .خواهم ي زبانم را نمي من كه كرايه. گردد، خوب كافي است از من سؤال كند اش مي جدول روزنامه

قطار، انگار از  ولي اين هم. درازي گذشته به زبان ما زندگي ه مگر نه اين كه سي سال آزگار است ك
  .است جنس ديگري

ي يك خواب كوتاه  خوردم و در مزه خيال، از بغلي مي به خودم گفتم اگر نيامده بود، راحت و بي
  .شدم جان پارك، همراه جفتي دريايي چشم روان مي نيمكتي، در زير برو و بياي آفتاب كم

خواهم بروم بستني بخرم، اگر ميل داشته باشيد،  از بابت تنهايي، گفتم بگويم، مي. آورد دم برنمي
اش اين است كه  خوبي. شايد اين تعارف بگيرد و باب حرفمان باز شود. شايد قبول كند. ميهمان من
. سممان گل بياندازد از ايران بپرا توانستم اجازه بگيرم و كنارش بنشينم و براي اين كه صحبت برگشتن مي

  كند، نخوانده است؟ اي كه جدولش را حل مي اي توي روزنامه بپرسم خبر تازه



 77   1389 زمستان،  8 جنگ زمان

اخمو در هر لباسي . بي هيجان و اخمو و در خود. كنم گذرم و زيرچشمي نگاهش مي از خيرش مي
  .گويم راست مي. ست اخمو

آفتاب ولي راستش را بخواهيد كمتر به فكر آمد و رفت . زند تيغ آفتاب يك لحظه چشمم را مي
حالت و  ولي چهره بي. ام آفتاب زياد ديده توي اين چهل ساله روزهاي بي. كند ديگر برايم فرقي نمي. بودم
تنها كه نشسته بودم، احساس . دار ابرها را تماشا كنم خون بغلي مرا واداشته بود تا انبوه پيوسته و دنباله بي

حتم . اش پيدا شد كردم كه سر و كله كيف مي هاي گمشده با بغلي كردم، داشتم توي خاطره تنهايي نمي
ي دوران جواني را توي ذهنم  سوخته هاي نيمه بي او داشتم اجاق .آمده است تا مرا كه تنها نبودم، تنها كند

كردم كه آمد و مرا تنها  رو نگاه ميه ب ي رو ي تپه گل دامنه ي بي كردم و در همان حال به باغچه مرور مي
طوري درگير جدول لعنتي . شنوم كنم، صدايش را نمي كند؟ گوش هم كه تيز مي ميجا چه  او اين. كرد

  گردد؟ اي مي دنبال چه كلمه. است كه مرا از ياد برده
ش ا غم. در و پيكر من ي بي ست، نه به خانه ي خودش، روا از ذهنم گذشت كه چراغ او به خانه

اصال . كنم هاي ناسور دلم چه مي من با زخمه يا كه. نيست كه اتاقك زير شيرواني من، گور تنگ من است
كمي بعد از . اي پيدا نكنم قدمي به طرفش برندارم به ايشان چه؟ و پيش خودم شرط كردم تا نشانه

  .مي گيرد ام  سماجت خودم خنده
نه . آورد بيرون مي اي نوشابهكند و از ساك سياهش  بينم كه دست دراز مي حاال زيرچشمي مي

  .تنهايم. شنود؟ من كه تشنه نيستم چرا صداي تنهايي مرا نمي. گيرد لجم مي. مايينه بفر. تعارفي
نشستم و انعكاس نور آفتاب را روي آب  ي پارك مي هاي پيش، جاي دنجي كنار درياچه جمعه

خوردم، اما حاال  دغدغه و از ودكايي كه توي قوطي كوكاكوال ريخته بودم مي كردم، راحت و بي تماشا مي
شود  بغلي را هم كه نمي. توانم به جايي پناه ببرم شود نوشيد نه كتابي براي خواندن دارم و نه مي ميچه؟ نه 

  .جلوي هر كس و ناكسي سر كشيد
اي در الي  گيرم كه نشان از پريدن يا گير افتادن پرنده كنم و نشاني سمتي را مي كمي جا جا مي

ولي . ستا الي شاخ و برگ مهربان اقاقيا پيداخاكستري آسمان از . هاي درخت باالي سر دارد شاخه
ها، گاهي كه  براي همين هم هست كه شب. كند راستش چشمم ديگر ياري نمي. بينم نشاني از پرنده نمي

خورد و  ها تكان نمي اما بغلي از صداي خش و خش برگ. نشيند خوانم، نم اشكي به چشمام مي مطلب  مي
  .ي دل دارم داند من چقدر آب، آب زالل، در كوزه ميبيچاره ن. چنان درگير كلمات است هم

بيهوده اين  كهخورم  بعد حرص مي .برم زني و رؤيا پناه مي كنم و به گمانه سيگاري روشن مي
رنگ كافه  رفتم زير سايبان يشمي گويم اگر هوا باراني بود مي به خودم مي وام  ها را صرف بغلي كرده لحظه

كردم  و به  جا را نگاه مي دادم  و از آن فاصله، اين اي سفارش مي خودم قهوهنشستم  و براي  روي تپه، مي
كنم  ها، حس مي رو به سبزهو  حاال ساكت. گذاشتم اين بغلي، هر خري كه هست، محل سگ هم نمي

آمد و  اگر بادي از سمت راست مي. اش هنوز روي نيمكت است پاكت زهرماري. افتد نفسم دارد از گرما مي
موقع رفتن چي؟ حتم چيزي . افتاد انداخت، روشن بود كه چه اتفاقي مي اش را نزديك من مي مهپاكت نا

  .ورد زبان همه مردم دنيا ست. گفتن عيب و ايرادي ندارد كه خداحافظي. خواهد گفت
جا انگار همه چيز مهيا است  اين. اند هاي كوتاه روييده هاي زرد و آبي با ساقه كنار نيمكت من گل

. كردم ها را تماشا مي ي مرغابي لرزه ي پارك و دل رفتم كنار درياچه كاشكي آمدنا مي. ها نباشدآدم تن
كنيد؟ گمانم خوشحال خواهيد شد اگر برايتان كمي از سياست  خواستم بپرسم شما احساس تنهايي نمي مي

ها  تازگي. نبود بكنماحتياط هم الزم . اند ها چه كاره برايتان بگويم  اين. پولي بانك جهاني حرف بزنم
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ديدم ابوالبشر درگير جدول روزنامه  ولي مي. فرصت كرده بودم و چندتايي مقاله در اين مورد خوانده بودم

لعنتي اگر هزار درد و مشكل از كنارش بگذرد متوجه . داند صداي سوختن چقدر تلخ است است و نمي
  .شود نمي

دانم مشغوليد ولي گمانم شما را قبال  ، ببخشيد ميآقا«: پرسيدمو كمي فكر كردم و دل به دريا زدم 
  پ»ام؟ اين طور نيست؟ توي اين پارك ديده

اش را از روي نيمكت بر داشت  و توي  كه به من نگاه كند پاكت نامه آن كمي راست شد  و بي
  .ساك گذاشت

  .ماند اش دمي  هاي درخت باالي سرمان پيچيد  و زمزمه بادي ماليم، الي برگ
نگاهي به ساعتم   "از چهار كه زياد نگذشته؟. دير كرده. منتظر آشنايي هستم": آمد به زبان

  .اي از چهار گذشته بود بيست دقيقه .كيف كردم .انداختم
  .هيچ نگفت .هم تحويلش دادملبخندي  ".اي گذشته بيست دقيقه": گفتم
  "پارك بزرگيه؟": گفتم
  ".بله، خيلي بزرگه": گفت

دنبال چي؟ حاال چه موقع گشتن . گشت دنبال چيزي مي. كش را نگاه كردو سر خم كرد و توي سا
روي پارك، ه ب ي رو توانيم برويم توي ميكده بود؟ توي برگشتن سر، خواستم بپرسم اگر دوستتان نيامد، مي

فروشي،  تعارف رفتن به عرق. پيش خودم گفتم بايد درست و حسابي حرف بزنم. اما نگفتم. كمي گپ بزنيم
خوري قبل  ولي از بخت بد، عرق ..شود حرف زد جا هم مي  اين. ي اول و بدمستي پياله. درست نباشدشايد 

كه به جايي  آن كرد و بي چرخيد، پرواز مي ها توي ذهنم مي حرف .از آمدن به پارك، كار دستم داده بود
  .افتاد گشت و از چشمم مي بخورد برمي

اندازد و رفته رفته  رو ميه ب دست رو روي سبزي يك بارد و برق خيسي حاال باران ريز سبكي مي
ي  قوسي چندرنگ از زير پرده گيرد و در دوردست نيم ي ابرهاي دنيا، سراسر پارك را فرا مي خاكستري همه

آورم و رو به  توي خاكستري پارك بغلي را در مي. رود هوا دستم سراغ بغلي مي بي .شود ريز باران پيدا مي
  "سركار ميل داريد؟":گويم لند ميگيرم و ب بغلي مي

با لبخند تلخي كه هوار از نگراني حال و روز من دارد، . كند وري نگاهم مي از زير عينكش يك
  .دهد سرش را يكي دو باري به اين ور و آن ور تكان مي

  ".غنيمت لحظات را از دست ندهيد. دوستتان هنوز نيامده. از چهار گذشته دوست من": گويم مي
كمك، با  بغلي را كم. نگاهش رو به سمت ورودي سمت راست پارك است. گويد يهيچ نم

نوشم تا  اي دود سيگار و با بوي خيس تنهايي مي هاي دايره سردرگمي، با صداي پاي باران، همراه حلقه
خواستم بگويم . رود شود و به طرف ورودي پارك مي لحظاتي بعد بغلي بلند مي. آيد آسمان پايين مي

ترجيح . گويم اما نمي. ظهر خيس را با خودت ببر تا در خانه تنها نباشي از مشتي از اين بعد! حضرت
  .شان هميشه با غم همراه است آهنگي براي كساني كه آزردگي. دهم آهسته آهنگي زمزمه كنم مي

سر بر مي گرداند و يك  دارد، حين دور شدن، چند باري كنم، آهسته قدم برمي از پشت نگاهش مي
  .كند ي نگاهم ميور

تر  رود و قد او كوتاه دارد تنهايي از ذهن من بيرون مي بينم كه با هر قدمي كه بر مي نوشم و مي مي
  .شود مي

  لندن



 

رهاد فتوحيف  


  هدفبي هاي سكانس
  
  
نماهاي بسته را  .اين خيابان را تمام كنم براي امشب كافي است .سرما نخورم كهبندم  ام را مي يقه
دودش  گيرم، مي كام آخر را كه از سيگار .سازم ها را براي تصوير فردا توي ذهنم مي و آدم كنم ميز با

 اين خط را دوباره شروع و گردم عقب كنم تا گرمم كند، بر مي چرخانم و حبس مي ام مي را توي سينه
ايستاده  سارا آن طرف خيابان. چند بار بروم و برگردم تا به سطر آخر برسم .زنمبايد رج ب .كنم مي
توانم  از همين فاصله هم مي. هايم به چشم ندز جا، روي سطر اول، زل مي ست همانرد ،است

ديالوگ نوشتن . فهمم تا ته فكرم را خوانده است كند مي وقتي نگاهم مي. كند بفهمم به چه فكر مي
  .بريزند پايينها  خط رويخواهند از  ها مي كنم ديالوگ مي حس ،براي من كار سختي است

به هيچ براي همين  ،داند سارا هم نمي، دانم نمي ،گردم اين كه چرا توي تقويم دنبال ماجرا مي
 جلوي نگاهم ها را از سكانس .كند چه كسي آن طرف خط است فرقي نميو  دهم نمي تلفني جواب

  . بگردم هاي كهنه دنبال يك روز م تا يكي در ميان روي همين برگرانگذ مي
هايي كه حاال  پاره ، توي همين ورقام ردهاش ك ومي است كه براي خودم ثبتروز معصده اسفند، 

اي كه بشود از ال به اليش  ، حادثهافتاده است يشايد در اين روز اتفاق .ريزند از الي اين تقويم مي
 ناصل .تقويم هم هيچ عالمتي ثبت نشده زنم توي ورق ميحاال هر چه  .يك داستان بيرون آورد

قرار است از اول تا آخر توي يك قاب قديمي باشد يا حداقلش از بيرون به يك قاب  براي آدمي كه
  . يا هر روز ديگرده اسفند  چه فرقي دارد ،قديمي نگاه كند

از تابلوي بزرگ . تر است تر به گيرم، چند قدم آن طرف تر مي كنم و نما را بزرگ لنز را تا آخر باز مي
، آن طرف خيابان، نه از نئون روي شيشه كه هي آبي "سون جهيزه سن"كنم،  آن مغازه شروع مي

ها  كنم تا همه آدم اين قدر لنز را باز مي. رو افتد روي خيسي پياده شود و هي قرمز و نورش مي مي
  .ام كشم روي سطر آخري كه نوشته تويش جا بگيرند و دستانم را مي

. ها ايستاده ست همين ورق ميان يك جايي ،هاي توي تقويم ست آدم ي سارا هم مثل همه"
  ".گاهي توي بغل اين گاهي توي بغل آن

. زنند بيل مي و كشند مي فريادو اند  گرهاي شهرداري آمدهركا خواهند كارخانه را خراب كنند و مي
اولش در آمدند كه نبايد . شود غبار هنوز به زمين نرسيده گل مي. اند كردهها حسابي خاك بلند  ماشين
كلي . شد سر كارگرشان حرف حاليش نمي. به خرجشان نرفت. گفتم مجوز دارم. ودبرداري ش فيلم

قرار ": زد پشت هم فرياد مي. گيرم ها فيلم نمي جان كندم تا راضي شد، مطمئن شد كه از كار آن
  ".ست فضاي سبز شود

همين  خوابيده ست، يك جايي ها كه حاال غبار رنگ و رويشان را برده، سارا هم توي اين اثاثيه"
 .ام نبوده است كه من هم حت مال همان سال ها اش لوزيشايد اين عكس با قاب طاليي . دور و بر
ي  توي همين زير زمين  كه حاال كهنگي تنها صاحب خانه همين جا مرا زمين انداخته،: گفت مادرمي

  ".ها را هم دارد خب مول بودن اين بيچارگي. ست او
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توانست بگذاردم كنار  مي غلط بوده،كه همان روز صبح پدرم كجاي اين واقعهكه ام  فكري شده

. توانم تشخيص دهم ها هنوز سارا را مي كه توي اين همه اتفاق مدارد خيال بر مي. كسي ي خانه
به پايش بست  هايي كه مادر ن خلخالآخورد با  دارش تكان مي جنباند و دامن چين مي رقصد و پا مي

 هر كسگيرم پشت طشت،  هايم محكم ضرب مي با دست .آن خانه توي اين خانه. اش نكند تا گم
 ي توي همين كارخانه ،توي همين حوالي .كند شان مي خزد و جمع سارا مي ،كند يك شاهي پرت مي

روس ": ها كه فرقي با تزارها ندارند به قول سورچي قزاق خانه بلشويك. ها آلمان تنها يادگار متروك
   ".كشندشان جا و ارمني ندارد همه
هايي كه از دم  گشان و سبيلزرهاي پشمي ب دست و آن كاله هاي يك لباس با زاين همه سربا
باشي سرخ  شود و گاهي انگار شراب ريخته آيد تا دور لبشان و گاهي طاليي مي خطشان پايين مي

  .سرخ
ادر هاي همين اطراف، كه م دهاتي براي فريب دختر. هاي سارا هاشان آبي است مثل چشم چشم

هايش نوك زده بود كه مست ودكاي يك روسي مخمور  تازه سينه .ست ها هم يكي از همين
   .همان تقصير است ي زاده، شود و ساراي چشم آبي و بور مي

يك قدم برداري شهر  .اي ندارد فاصله كه تا شهر ،توي همين دهات ما و بران است حاال علم
شود كه يك  سارا خم مي .مادر آمده براي توبه. دكن جا شهر و دهاتش فرقي نمي اين ناصل .است
جا  شب جمعه اينو  آباد، مشتري دارد رود طرف تازه ها را جمع كند، مادر برگشته بر نگشته مي شاهي

دود و شويم  جا ميه ب بساط ترياك به راه است و گاهي من و سارا هم روي پاي مردها جا
  .هاشان را مي پراكنند توي صورتمان سينه
سارا . آورند اند كه خير آدم را در مي والنيتقدر  ها اين خط .ام دربست گرفته .دارد سي نگه ميتاك

  .نشيند بغل دستم درست مي، آيد هم از آن سطر مي
  "؟تموم شد"
  ".اش فردا بقيه ،مونده ،نه"

. عادت هميشگيش ش،چرخاند ميان موهاي كم پشت مي ناخن وت دستم شكشد پ انگشت مي
برف  .نباشد و باشد ،نباشد و باشد، كه تنها باشم و او هم نباشد و باشد از اين آيد خوشم مي

  . كنند را دنبال مي ديگر تاكسي هم يها كن پاك
  ".تا همه را كالفه نكند دست بردار نيست. آيد اين باران كه شروع كند حاال حاالها بند نمي"

روي و  گويد، انگار توي گل فرو مي مياما راست . دانم اين را راننده گفت يا سارا، درست نمي
بريزد روي كاغذها، همين . كشي دارد كه نكند داري توي آب نفس مي گاهي شك برت مي

  . رود هاي كج ومعوجش هم از دست مي خط
دست به دست بچرخد و قشون روس با بعد سارا از همين جا دستمالي بشود خوب ست و "
سارا را و  و ديگر كسي حالي برايش نماند ندت را به توپ ببندهاي بلند، رش هايشان و با آن لوله توپ

شكلك در بياورم كه از ديوار نيمه ويران  لوزيخواهم براي تصوير توي قاب  زمين بگذارند، مي
  ".خانه آويزان ست قزاق

اما  ،يك كلوزآپي  شايد اندازه ،ش بسته استا دانم نماي سوم يا چهارم، درست نمي ي روي پله
دوربين را . شود يك جورهايي رد كرد تقويم را مي ي چند برگ كنده شده يادم هست، دشده اسفن

هاي سبز و نارنجي كارگرها  گيرم و لباس اش را مي كارم جلوي كارخانه و نماي ديوارهاي ريخته مي
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گذاشتي  گويد كاش مي سارا راست مي. البته فرصت چنداني نيست. را و آجرهاي خيس از رطوبت را
  .آدم ي كشيد پس يقه هم بارانش كم بود و هم اين سرماي آخر اسفند زوزه نمي. ز عيدبعد ا

يا فيلمبردار نيست يا نورپرداز و هر كس بهانه . كند حاال تا بيايي بجنبي ديگر كسي كار نمي
  .ي تقويم هاي پاك شده اما بايد از ده اسفند شروع كنم مثل همان نوشته. خودش را دارد

بود . هايش هم زياد مهم نيستند آدم. كند ن چند قدم اين طرف آن طرف فرقي نميتوي اين داستا
كنم  خورد و حاال ست كه يك پالن يك پالن تصويرها را با سارا مرورمي و نبودشان به جايي بر نمي

  .از همين خيابان
 الي از ما بلند پيراهنم كه موهاي سينه ي تازه مد شده و با يقه كه ست گشاد مهاي شلوار پاچه"
كه توي يك قوس كنار هم چيده ست هايي  سياه پر از دايره ي صفحه. هاي بازش بيرون زده دكمه
سارا صفحه را . دارند و موج بر مي چرخند مي .توي آبردم ك اند درست مثل وقتي سنگ پرت مي شده
 .تب كردههاي عريان سارا  دهد به صندلي و زغال آتش سرخ سرخ است و ران گذارد و تكيه مي مي

چاق و پر موي ي ها اندازدم و دست ياد مادر مي. زانوهايشبرآمدگي دوست دارم دست بكشم روي 
به  .خواند صفحه مي همراهزير لب . كند چرخاند و باد مي نش مياآدامس را توي ده. مرد روسي

ام و عكس مادر  خانه كنده قاب را از ديوار قزاق .پايد مي و خودش را توي آينه اندازد صورتش بند مي
 .كنم آستينم تند تند پاكش مي ي با گوشه و اندازم رويش ميدارم و  مي برش. ام را تويش قاب كرده

  ".هلو ،هلو": خندد آورد و مي مي جلوي آينه ادا در .كند به آمريكايي سالم بگويد سارا سعي مي
ها روي  ه شبيه پسربچهعكس گوگوش با موهاي كوتا. دارد اقچه برميتزن روز را از روي  ي مجله

  "؟نه ،قشنگه": ايستد رو به قاب ميو  گيرد مجله را كنار صورتش مي. است جلد
  ".كنم طوري مي موهامو اين": شود راضي مي، نداده و سر تكان دادهمن  و خندد مي

كند  اين كه به چيزي فكر نمي .به من رسيده ي مادر است كه ارثيهاين  .زند دور خودش چرخ مي
به جهالتي  احت ؛كرد نمي رفك ياز وقتي يادم هست به چيز .طوري بود هميشه اين .مهم نيست برايم

ايستد  ميها  پلهشورلت سياه براق باالي م، كن توي اين قاب نگاه مي. كه ازصورت مادر به ارث برده
براي  يمانكه ده تو دارد مي  عينك بزرگ دوديش را بر. ددو مي جنباند و مي سارا كفل. زند و بوق مي

. ها طرف پله رود مي و دامن كوتاهش ي مالد به گوشه اش را مي آب خورده است و شيشهبور مرد 
هاي آبي، درست مثل  چشم وسياه  و شلوار امشب بساط يك آمريكايي بلند قد و براق با كت

  .شود مي اش زيادتر ترك شيشه .چرخانم مي قاب را توي دستانم. هاي سارا به راه است چشم
. ربطي نداردكار من به  ناصل ،روند مهم نيست مي آيند و از پس اين واقعه چند تا سارا ميحاال 

هايش هم اصلن خوانده  ها كه خيلي ها را بگيرم از آن همه نوشته قرار است فقط همين سكانس
هاي ناخوانايش يك چيزهايي سرم  از ميان خط شايد تقويم دقت كنماين توي  و اگر. شود نمي
  .بتوانم براي اين واقعه اتفاقي ايجاد كنمهم شايد . دبشو
ام و  تر ايستاده يعني من كمي عقب ،نه. ايم توي قاب كيپ هم من و مادر و سارا كنار هم ايستاده"

مادر توي همان سني ست كه رفت براي زيارت و ديگر بر نگشت، يعني سوار يك كاميون شد كه 
 .ب توبه بخورد و از آن به بعد مسلماني كند و نيامد كه نيامددست آقاي همان جا آ برود زيارت و از

ام كه انگار آويزانش كرده باشي روي  مادر و من هم توي كت مدرسه ي سارا تكيه داده به شانه
يعني  .قاب خيلي وقت ست كج شده .جوهر كه پخش جيب باالي كتم است ي هايم و لكه شانه
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آخرش  .سارا هم كه اهل اين كار ها نيست. ندارم ردنشراست كخودم هم ديگر دل و دماغي براي 

  ".كارخانه كنار يكند توي جو هم يك روز پرتش مي
خانه مثل هميشه ساكت است و تنهايي را فرياد . كند سارا كليد را مي چرخاند و در را باز مي

ين است كه خوبيش ا. گذارد روي گاز كند كه كفشم را در بياورم و كتري را مي اشاره مي. كشد مي
دنبال . رسد كه به درد بخورد الاقل اين جا گرم است و فكر آدم بين چرت و بيداري به چيزهايي مي

  . ها را تويش جا داد؛ طوري كه به چيزي برنخورد گردم كه بشود اين سال يك پالن مي
 رود آدم دوست دارد با وقتي توي خانه راه مي .شود ديد از توي قاب همه جا را خوب نمي"
 قرار است حاال يك .ها ها و همان خنده ماند با همان چشم هايش تعقيبش كند، عين سارا مي چشم
همان مرد كه  ي سر و كله و ايستد تا يك نفر بيايد حوصله مي پوشد و بي سياه مي. باشد سارا يجور

اسمش را چرا . خواهد بوددهد كه امشب دختر خوبي بندازد توي ماشين و قول اپيدا شد خودش را بي
آدمي كه به . خواست خودش را توي يك نفر ديگر تكثير كند شايد مي .دانم سارا گذاشت درست نمي

  ".هاي من و مادر و سارا بخورد با همان اندازه لوزيدرد همين قاب 
باور كن سارا، . هوا ولش كنم توي همين زيرزمين ام كه بي ها بيرون نياورده ميان كتاب سارا را از"

كند،  كند يك نفر دارد تعقيبش مي هايي كه آدميزاد فكر مي ماند، مثل همه لحظه ي ميمثل زندگ
  ".كند مثل نگاهي كه انگار دارد پشتت را خم مي

  . سوزاند گذارد روي ميز و بخار چاي گلويم را مي سيني را مي
باز نگاهم . روند اند بيرون و دارند جلويت راه مي ها آمده اشان از تو خط ماند كه همه مثل اين مي"
  ".كند و باز انگار تا آخر فكرم را خوانده است مي

  "چيزي گفتي؟"
  ".نه، نه، مهم نيست"

گذارد  هايي كه سرش را مي سطرها را وقت ي ام همه ام و شايد هم برايش از رو خوانده اما گفته
انم كه خوابش خو آن قدر آهسته مي. خوانم گيرم روي دست و مي هايم و من تقويم را مي روي ران

زند و گاهي با نظر خودش  ها را رج  مي نشيند و با من سكانس ام كه مي خوانده  شايد هم وقت. ببرد
كنم و من خودم را  چرخاند كه ببيند من چه كار مي كند و بعد چشم  مي بعضي جاها را سمبل مي

  .زنم به آن راه مي
تو كه گفته بودي  .شود بشود ذار هر چه ميبگ ،گويم آخر به تو كه ربطي ندارد گاهي با خودم مي"
  ".نرفت كه نرفت شرا راحت كند به خرج شندازدش و خودابي

دختر باشد دوست دارم . آيد بزرگش كنم مي مخوش، خورد ل ميوو مكوبد و توي دل وقتي پا مي"
  ".قرار نيست همه عين هم باشند. شوهر كردنش را ببينمتا 

توان از توي اين قاب  حاال كه نمي. ببيند يا من را توي سارا ،ار مادر ،خواست شايد خودش را مي
كند و فردا  هايي كه زنش نباشد سوارش مي وقت .پايد آيد و مي مي مرد .قديمي كاري كردلوزي 
 ي كند گوشه پنج تا هزاري سبز پرت مي .و كسي هم نيست كه حرفي داشته باشد داندگر مي برش

 ،لختبعد . كشد با يك ليوان پر آب سر ميو آورد  ميدر را قرص، كند توي كيفش منقل و دست مي
ها  غالزندازد، ا ست و مرا ياد مادر ميا ارهاي سا هايش درست مثل سينه شيب سينه .خوابد باز مي اقت

موبايلش زنگ بزند براي يك مشتري ديگر كه وقتي گيرد تا  آيد كام مي مي ،شود كه خوب سرخ مي
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هايشان  گنست كه بيايند و با كل كنم حاال من توي همين قاب فكر مي. هدخوب پول بدو پير باشد 
  .زير زمين يبيفتند به جان ديوارها

هايي  هايش كلمه است و هنوز روي خط باز ده اسفندش .كنم جا ميه ب تقويمم را توي دستم جا
  .بخوانم متوان هست كه نمي

ببردش آن پيرمرد قول داده  .دارد مي چرخاند توي اثاثيه و چمدان مادر را بر دست ميسارا "
  ".طرف

توي همين سطر دود . دارم روي صورت سارا گيرم و بعد دوربين را نگه مي اين جا را از پايين مي
قاب  .زنند چند تا ماشين بوق مي. ايستد ميجلوي در زيرزمين سارا . سوزاند هايم را مي سيگار چشم

هايي كه بايد دور ريخته  ها پر است از ورق پاره كمپرسي .رود طاليي روي اولين بيل باال مي لوزي
سياه  بنزايستيم و سارا توي يك  هاي باالي كمپرسي مي مادر و سارا هم روي آشغال ، او،من .شوند

 .                            سارا خسته است به گمانم خوابيده باشد. براي امشب كافي است. بندم نما را مي. نشيند براق مي
   85 /دي /5
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 شانيمهري كا

  زند مادرم مرا الله صدا مي
 
  

كند با آن  شود كرد وقتي الله الله مي چه كار مي. دهم مدامزند، و من جواب ميمادرم مرا الله صدا مي
مادر . بايد كه جواب بدهم. هاي خشك دهد روي برگ ي ناتوان كه صداي خش خش كشيدن جارو مي حنجره

اي هم در كار نيست، او خوش دارد  راستش حمله. دفاعي ندارم .است ديگر، مادري كه عاشقانه دوستش دارم
  ...اسم خواهرم را كه . مرا الله صدا بزند

اين اسم فراموش شده، من . اي كه براي مادر مرده و خاك شده اسم من الله نيست، سنبله است، سنبله
  .ام، يك الله با رنگ سرخ تند؛ مثل خون از خاك سنبله سبز شده

  ...تر بود، اما كوچك ماند تا  تر است، يا بزرگ زرگالله از من ب
  .زاد بود گفتم كه مغزش هم نصف آدمي اين را نبايد مي. زاد نصف من بود، نصف يك آدمي

. شناسد مادر فقط او را مي. قد از اول با زنجير درازي كه با خود آورده بود، مادر را به بند كشيد اين موجود پست
ي كوچك كم عقل را كه مرتب  الله. ام كه الله را كامل كنم ام و يا آمده ا به دنيا نيامدهام ي من براي مادر مرده

كشيد به  زد، دست مي كرد و بغلش مي هاش به صورت مادر، او را لمس مي هايش، با سايش گونه با پنجه
اچيِ اين كردم؛ تماش من تماشا مي. اش مثل گل سر هميشه روي موهاي مادر بود هاي كوچك دست. موهاش

  .اش بودم مادر زنجيري و دختر ديوانه
اش پير و پيرتر  ماند و مادر در طواف هر روزه ها مي مانده روزيِ عقب اگر انقالب نشده بود، الله در شبانه

ها دروغ گفته بود و حاشا كرده بود كارهاي الله را، كتمان اين كه خودش هم  شد؛ از بس به دور و بري مي
  .روزي است ديگر براش آسان بود ن شبانهكما بيش مقيم هما

كند و جلو اين و آن  زد و موهاش را چنگ چنگ نمي من مطمئنم اگر الله مرتب خودش را نمي
  .كردند ي شبانه روزي نمي گفت، او را هرگز روانه گفت چيزهايي كه نبايد مي نمي

و هر دو پاش را در يك كفش جلو مادر ايستاد . پدر اما شغل مهمي داشت كارش به آبروش وابسته بود
  .كرد كه بايد، برود

الله . ها كه هنوز الله نبودم و سنبله بودم آن وقت. برد؛ مرا يعني سنبله را مادر بعضي وقت ها مرا هم مي
اش از  بست تا خوشبختي هاش را مي در آغوش مادر كه چشم. ديد زد يا بهتر بگويم مرا نمي با من حرف نمي

داد كه با كيف پر از پول،  هاش را به موهاي مادرم مي شد و انگشت درز نكند، گم مي الي مژگان به بيرون
  .كرد هاي او را جبران مي خرابكاري

انقالب كه شد دنيا تغيير كرد، . كرد تر مي گرفت، و او سركيسه را شُل و شُل روزي سخت مي مدير شبانه
  .پدر را گرفتند و ما آواره شديم، از اين در به آن در

هاي خانه چكه  گاهي كه سقف اتاق. شود خانه كه خراب شود ، دنيا هم خراب مي. دنيا يعني خانه
. اي باشد رفتم، زندگي نبود تا مدرسه من ديگر به مدرسه نمي. گفت تاق دنيا سوراخ شده كرد، مادر مي مي

مثل روباه از . كرديم نه عوض ميو ما خا. دنبال مادر بودند بعد از دستگيري پدر. باريد دلهره از در و ديوار مي
  !اين سوراخ به آن سوراخ
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فرستم  شما دو تا را مي! تان را ببنديد جان كه خودش هم يك سر داشت و هزار سودا گفت چمدان دايي
گفت براي الله هم دلواپس . شود اين طوري ديوانه مي. گفت اين بچه، يعني من، بايد به مدرسه برود. خارج

  .فرستمش راه كه بازشد مي. كنم رسيدگي مينباشيد، من به او 
. توانست برود روزي هم نمي هر چند كه حاال ديگر به شبانه. رفت مادر، اما بدون الله به بهشت هم نمي

نشست و الله الله  ها مي مادر روي خاك. آوردم به بياباني پشت ساختمان شبانه روزي رفتم الله را مي من مي
اش در  هاي يخچال را از كيف ي خانه، تكه ي شكسته و خرد شده گفت، از اثاثيه از نبودن پدر مي. كرد مي
ها و  كشيد به آن الله دست مي. ام ي  رو به روي خانه آورده گفت از خرابه مي. داد آورد و نشانش مي مي
گفت  يداد، م گودال را به مادر نشان مي. كرد كند و  گود مي مثل موش صحرايي زمين را مي. بوسيدشان مي

  .دانست كجا حفر شده ريخت سر قبري كه نمي مادر اشك مي. بابا، بابا
شديم، در يك  ي رفتن كه مي گوش به زنگ غروب، آماده. گشتند هاي ولگرد در اطراف ما مي سگ

و پريدند  روزي، به هم مي گشتيم از شبانه وقتي بر مي. كشيدند قرار بو مي كردند و بي قدمي ما اين پا و آن پا مي
  .داد كندند كه بوي خوراكي مي زمين خشك را مي

كند و من احيانن با خبر  به او قول داده بودم از كارهايي كه الله مي.  من به مادر يك قول بدهكارم
به درستي . ماندم زدم و اگر مجبور نبودم تا ابد خاموش مي يعني نمي. زنم نمي. شوم با كسي حرفي نزنم مي
  .ام هاي تمام نشدني ي خودم، براي درمان دلواپسي كنم براي تبريه يل جمع ميشايد دل. دانم چرا نمي

الله انگار حامله شده بود و خانم مدير با پرخاش به مادر گفت چه كار كنم خانم؟ انقالب شده، سنگ 
اسمي كه مادر به . و اسم مادر را برد. روي سنگ بند نيست، اين جا جاي آمد و شد تفنگ به دست ها ست

  .شود گفت خانم، ببريدش، ببريدش از اين جا، در هر حال شبانه روزي دارد تعطيل مي. ها نگفته بود آن
شما كه . شنيدم ديگر تنها من بودم كه مي. مادر روي اسم خودش از دهان خانم مدير توقف كرده بود

هاي بلند دور تا دورِ هاي ولگرد ديگر اين ديوار گفت حتا سگ. تر از ما معني انقالب را بايد بدانيد بيش
همه جا ولو هستند و ظرف و ظروف  آشپزخانه را به دنبال غذا به هم . گذرند بينند، از آن مي روزي را نمي شبانه
  .ريزند مي

شد،  زند به دنبال دكتري براي سقط جنين، نمي كرد كه اين در و آن در مي مادر از من حاشا مي
ي گل، چرا بايد  مثل خود الله، مثل دسته. رد؟ بچه است ديگربه من گفت خب چه عيبي دا. توانست نمي

  بيندازد اين بچه را؟
  .تواند بكند هاي شوهرش چه كار مي ي قاتل زد كه با بچه ها اما در تنهايي خودش زار مي شب

ها  ي كارها را رو به راه كرده، به دالل همه. راهش را پيدا كرده بود. گفت برويد مي. فشار دايي زياد بود
  .پول داده منتظر مانده بود تا خبرش كنيم

مثل . كشيدم به سويش دورنماي غريبي كه پر مي... سفر اروپا، دانشگاه، و آزادي . دل تو دل من نبود
  .كرد ام مي تابيد و هوايي ي چاه به جايي كه من بودم به آن ته مي روشني در حلقه

هايم را  روزي چندين بار پنجه. كنم مادر مواظبت مي خوانم و از روم، درس مي اين جا من به دانشگاه مي
. زنم برم و با انگشتان الله موهاي سياه مادر را كه يك در ميان سفيد شده، شانه  مي در موهاي مادر فرو مي
ها را  كنم و چشم من مثل گربه با نوازش او خرخر مي. چسباند به خودش گيرد، سفت مي مادر مرا در آغوش مي

  .كنيم براي سنبله ر دو گريه ميه. بندم مي
و ما هنوز . خرد شوند، دانه مي ها كه دور ما جمع مي براي پرنده. برم روزهاي تعطيل مادر را به پارك مي

  .روزي جا ماند كنيم براي دختري كه در بيابانِ پشت شبانه گريه مي
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اشان مسلح  همه. داشتاشان پانزده سال هم ن ترين امان چند تا پسر داشت كه بزرگ آخرين همسايه

كردند  ها اطاعت مي همه از آن. آن روز دو تاشان سر ِ خيابان، مردم پير و جوان را به خط كرده بودند. بودند
توانست ما را نجات دهد، صداش هم در  يك گلوله، فقط يك گلوله مي. فكري از سرم گذشت. مثل سگ

تنم را خرج كردم . ها خواستند با هر چه كه آن. با پول. رادر آن بلبشو، به دست آورده بودم آن اسلحه . آمد نمي
  .گذاشت، بهتر بود و به دست آوردم آن را، الاقل از سم و از ترديدي كه به جا مي

خواهي بكشي؟  چي گفت چه كسي را مي اولين باري كه مرگ موش خواستم از داروخانه، داروخانه
فروشم؛  ها نه، نمي به جوان. فروشم گفت نمي. رداشتهامان را موش ب زده گفتم موش، موش، خانه شتاب
  . بينند ي موش مي ها را به اندازه در اين حال و هوا آدم! اند جاهل

بعد از اين كه او را از . ي زيادي به تفنگ بازي داشت الله از بچگي عالقه. اما تفنگ هم كار ساز نبود
ي نزديك گوش  ش مادر نشاندم و پشت يك تپهپي. روزي تحويل گرفتم، هفت تير را دستش دادم شبانه

وقتي رسيدم سگي داشت در خاك و خون جان . صداي تير را كه شنيدم با خودم گفتم ديگر تمام شد. ايستادم
  .داد مي

  .ها غذا داد ي سگ ي نجات جان دخترش به بقيه به شكرانه. خوشحال بود. مادر اصلن شك نكرد
گرداندم و  روزي بر مي كردم، بعد الله را به شبانه در را سوار ماشين مي، اول ما در غروب روزهاي مالقات

گفتم  دادم و طبق سفارش مادر هميشه هم مي به صداي بلند و عصباني ببريد، الله را ببريد مدير گوش مي
  . ي آخر است باشد، اين دفعه

نشستيم، سر  ر از جايي كه ميروزي بر نگرداندم، كمي دورت الله را به شبانه. ي آخر بود آن بار دفعه
همان طور كه سمت . ها بود عاشق غذا دادن به سگ. سنگي نشاندمش و دامنش را پر از خوراكي كردم

آخرين بار كه . كرد آمدند و الله هنوز براشان غذا پرتاب مي ها جلو مي گرداندم، سگ رفتم، سر بر مي ماشين مي
اش كرده  سوار شدم، وقتي كه دور زدم، دوره. رسيده بودند ي غذاي توي دامنش مانده نگاهش كردم به ته

  .بودند، دور شدم، در دورِ بعد، الله را ديگر نديدم
  ...كرد خالي بود بيابان، نه سگي، نه  تا چشم كار مي. ي ماشين را كشيدم پايين شيشه
  .توانست نمي

  

  جنگ زمان  
  با ياري و همكاري شما 

  يابد تداوم مي
  :يدآن را مشترك شو

Jong-zaman@hotmail.com  
004741336907 

 
  



 

  
  

 آنان كه محيط فضل و آداب شدند،
 در جمع كمال شمع اصحاب شدند،
 ره زين شب تاريك نبردند به روز،

  .اي و در خواب شدند گفتند فسانه
  عمر خيام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  گفت و گو



   

يجاي خال
  جنگ زمان

  
  ي شما و دوستانتان خالي است در كتابخانه

  هاي در پيش رو هاي گذشته و مشترك شدن شماره با خريد شماره
  ها، شعرها و نقدهاي اي از جستارها، داستان مجموعه

  شاعران و نويسندگان معاصر ايران و جهان را فراهم كنيد 
  :جنگ زمان با اثرهايي از ي هاي گذشته شماره

  
ارودخاني، . امهدي اخوان ثالث، ، داريوش آشورير، مريم آذ آزاد،. م هر آتشي،منوچ

شايان افشار، الدين اشميت، رضا اغنمي،  ء عال ،گاي اسكارپيتا مهدي استعدادي شاد،
رجب بذرافشان،  هوشنگ ايراني، منصور اوجي،، محمدهاشم اكبرياني، مفتون اميني

باقر  دامن، ناصر پاك، كوشيار پارسي، ك بيگناهروشن، بيژن بيجاري،  ،چارلز بوكوفسكي
گل، سپيده  مليحه تيره، شاهرخ تندرصالح، فرخ تميمي، كورت توخولسكي، پرهام

عباس ، محمد حقوقي علي حصوري، حافظ،زاده،  قاسم حاجي بيژن جاللي،جديري، 
، ، عمر خيامفيروزه خطيبي، نسيم خاكسار ، منصور خاكسار،ماشااله خاكسار، خاكسار

محمد  مارسل رايش رانيسك، رنمات،،  فردريش دوخسرو دوامي آرتور كلمان دانتو،
سهراب  ،حسين رحمت، نژاد ناصر رحماني، نصرت رحماني ،ربوبي، قاضي ربيحاوي

عبيد ديويد ريمنيك، پور،  شهروز رشيد، منيرو رواني، مهرانگيز رساپوررحيمي، 
سهراب  سحر،. م رضا زرين، عليري، ناصر زراعتي، ايرج زهپرويز زاهدي، زاكاني، 
 احمد شاملو، ، علي سيمنو لطفسيفي، . اسد سيف، س فرج سركوهي،  سپهري،

ياشاراحد آويسا صادقي، ، نيلوفر شيدمهربهروز شيدا، عباس شكري، ، خاقاني شرواني
علي  علي صيامي،، عمران صالحيحسن صفدري، ، فريبا صديقيمصارمي، 

فرهاد فتوحي، فروغ  ،زاد رضا عالمه، عزيز عطاييماهاني، هايده عامري زاده،  طبيب
، خاني پرويژ قليچ، نور قدسي قاضي ميشل فوكو، ،محمود فلكيمهدي فالحتي،  زاد، فرخ

ژان ماري  مهري كاشاني، فرانتس كافكا، آزيتا قهرمان، ناصر كاخساز، ريموند كارور،
شيدا شمس لنگرودي، ر، محمود كويگوستاو كلزيو، برديا كوشان، منصور كوشان، 

الملوك مصاحب،  محمد مختاري، حميد مصدق، شمسمهرداد محمدي، محمدي، 
 ،فرشته مولوي، محبوبه موسوي، حسين منزوي، شهاب مقربين، عباس معروفي

مجيد نفيسي، شهيدي،  نازنين نظام، بيژن نجدي، منش كيوان مهجور، حسن مهدوي
يورگن هابرماس، ابراهيم ، جيمز وود، فرخنده نيكوآذر،  حسين نوشعلي نگهبان، 

  .منتشر شده است  ....نيما يوشيج و ، محسن يلفانيپيرايه يغمايي، ، هنرمند سعيد هرندي، 



 

  عباس شكري

  شكلي از شناخت چونانشعر 
 
Poetry as an act of grasping reality  

   پرداز ، شاعر و نظريههله ماريه بيركانگو با و  گفت
  

چونان شكلي  شعر در جديدترين كتابش Helle Mariah Bjerkan،1 كانهله ماريه بير
  :نويسد ، مياز شناخت

بسياري از هاي  در وجهتمدن بيروني و دروني ما : استي شروع اگزيستانسياليسم  نقطه"
انساني،  هاي گرايي، روشنفكرگرايي، مناسبت مادي. ي پايان رسيده است جهان به نقطه

د ما اكنون نده هاي روزافزون نشان مي خودكشي، خشونت و افسردگي، ها هاي الكلي دشواري
   .رحم قرار داريم ي زمستاني سرد و بي در ميانه

ي روشني براي هنر و  كساني كه در پي پيدا كردن نقطهاكنون از اين رو بسيارند 
كند، منطقي  ، زباني كه بتواند آهنگي جديد را بيانهستندها به دنبال زباني نو  خيلي. اند انديشه

بسياري از ما . كند تحليل و تأويل كنوني برپا نظامو طرحي ديگر در اندازد و حرفي خارج از 
اين گذار به . يمداررا هاي مرزگونه  از آستانهتر رفتن ها و فرا تمايل به گذار از محدوديت

بال جوگري يا به دنو  بخشي از جست ي به مثابه نيست،در سفر سيال جهاني  ي بودنمعنا
اي ديگر پيدا كرد كه تا امروز در جهان  شود انديشه در اين نوع كاوش، مي. واقعيت بودن است

تمنايي عميق وجود دارد كه خواهان تحول و رشد . روشنفكرانه هم مصداق نداشته است
اساس تعبيرهاي ديگر علوم طبيعي قابل  هاي شيمي، يا بر واقعيتي است كه در قالب فرمول

ها  اي و شاعرانه نيز همين واقعيت ورهتهاي موسيقيايي، اس ، اما طبق رويهيستنشرح و تفسير 
اي است كه امكان پيشبرد واقعيت و تحول  شناسانه نين نگرش زيباييچبا . شود پذير مي تأويل

در جهاني كه بودن جوي نام خدا و  در جستاين امكاني است به زباني ديگر  ،آن وجود دارد
  . ستاحاطه كرده ارا ما 

جهان روح هنوز هم  كر تاهاي نو تمركز  به همين خاطر بايد بر حهاني از تصويرها و واژه
  . زاد شودآ ،بكر و دست نخورده

براي ديدار  امكانيروشي براي شناخت و  ي اكنون ما اين است كه به شعر به مثابهرويكرد 
شخصي و عميق  هاي هدهد تجرب شعر فضاي آزادي است كه اجازه مي. با ديگران نگاه كنيم

انتزاعي  هايآماري يا فكر عددهايبا معماها و راز و رمزهاي زندگي با . دننيز روي ده
  . شود برخورد كرد نمي

پرسش  .براي ديدار با ديگران نگاه كنيم امكانيشعر به مثابه روشي براي شناخت و ايد كه به  گفته -  
  دهد؟ گونه روي ميه اين برخورد چ من اين است كه

 هاي اين مورد همه. آري با عشق. با حيرت، با رفتاري شنواگرا، با آرامش، با شفافيت و زاللي انديشه* 
شود تا توانايي برخورد با  اللي شعر است كه موجب ميزهمين . ديشود آزادي و رهايي شاعرانه نام را مي
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ند هم ببيند و هم بشنود در توا آن هر كس مي در  فضايي آزاد كه. معاني ظريف شاعرانه به وجود بيايد

  . مسؤليتي سرشار از احساس. كند خود را نيز حفظ مي گرايي حالي كه صدا، رأي و مادي
  است و  شاعرانه؟ هاي هنر چرا فكر مي كنيد كه شفافيت و باز بودن از ويژگي  -

ي  انه دربردارندهبنابراين فرم شناخت شاعر. آفريدنيعني انجام دادن كاري و  "poesis"ي يوناني  واژه* 
ايم و به طور معمول خود را به اين نوع شناخت  شناخته چه تا امروز مي راي آنونوعي از شناخت است 

. نيروي روشنفكرانه در پيوند نيست، اما به نيروهاي خالق چرا ااين نوع شناخت زياد ب. زديم پيوند مي
زبان سنتي فلسفي به  نتر است تا مثل نزديكاشياء پيرامون ما  هزباني است كه ب ،ي شفاف زبان شاعرانه

هر احساس ناگفته را، شاعر كسي است كه با استفاده از عطوفت و مهرباني، . شناسيم كه مي
زبان در فضا و مكان سيال است، به حهان هوشياري  ي كه به مثابهرا ه چ شده و آناهاي حل ن دشواري

ي  به گفته(آورد،  هاي الهي را به جهان مي يدههنرمند اما شايد كسي است كه ا. آورد و آگاهي مي
هاي ما در عين تحول و گسترش  ما، تجربه ي ما، روش انديشه ي چنين است كه وجود بالقوه). افالطون

  . كنند خود جهان روحاني و معنوي ما را هم غني مي
هاي تا  اشناختهگوييد براي شناخت ن شود از زبان شعر به همين سادگي كه مي به باور شما آيا مي -

  كنوني، استفاده شود؟
كنيم كه نام مدرن را هم به آن يدك  يادتان باشد كه در جهاني سرشار از رمز و رازها زندگي مي* 
ي انسان جديد  شاعر رومانتيك آلماني، نواليس به عنوان راهنماي انسان مدرن و مدرنيته. ايم زده

گرايي و  آرمان ي هو هفتصد دور ي هزار سده ننواليس از برجستگا. شناخته و معروف شده است
و هم  "كند هماره انساني واال را درون خود حمل مي ،انسان" ي كه ايدهزماني . استرومانتيك آلمان 

ي  نقطهطرح كرد، ، "دهد پايان را ادامه مي جوگري سفري بيو  مدام جست ،انسان" ي چنين ايده
 "انسان شب"نواليس اين انسان واال را . بوده است انفي روشنفكران و فيلسو هاي روزانه مركزي بحث

اين انسان هنوز هم در خفا است و به جهان ناپيدا و مخفي تعلق دارد؛ شايد بشود اين . تعبير كرده است
معنوي، معنويتي كه اشاره دارد به وجه رمز و راز حيات،  هاي موجود پنهان در انسان را به جهان واقعيت

ترين ويژگي خالق  ايم؟ اساسي ايم؟ از كجا آمده را ما آمدهچ: ي تاريخ حيات اي همارهه پرسش. تعبير كرد
 "انسان شب"تعلق دارد به اين انسان نهان در ما كه نام ... ي مركزي زندگي چيست؟ و  چيست؟ هسته

خدا "شبيه است به پرسش  "ام؟ من كي"چنين اين پرسش كه  هم. نيز بر آن نهاده شده است
ها  ي رمزگرا و در پي ناشناخته ي جامعه ها در طول تاريخ بشري به وسيله ين دست پرسشا. "كيست؟

. گران منتقل شوند ها به كاوش در آن موجب شده كه ناشناختهفرديت اي كه  اند، جامعه حفظ شده
يز اش تا تحول انسان مدرن و راز و رمزهاي مدرنيته ن درون "من"واليس اشاره دارد به انسان مدرن با ن

  . قابل تصور باشد
شود به دنبال محلي رفت و  ديگر نمي. راز و رمزهاي جديد ديگر در پيوند با زمان و مكان نيستند"

اند، در يك  اي نهفته نو در همه جا و در هر ثانيه هايسرّ. جا ساكن شد سپس از همان وقت هم در آن
بايد بياموزيم كه ديگر با دو  .اهد بودي زندگي ش هاي جديد را در لحظه احظه شود ناشناخته كالم، مي

به انسان بيدار و هشيار  ،اشارت دارد به روز كه  يحيات نوع حيات روشن و تاريك زندگي كنيم؛
رغم تيرگي بسيارش او را به تاريكي مطلقي كه  ،مان كه اشارت دارد به شب درونو حياتي مان  درون

هاي معمول  گويا ريسمان سرخي است كه آگاهي ،اين آگاهي بر سياهي شب درون. ايم شناسايي كرده
  . "زند ما را به هم پيوند مي
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اولين كسي است كه در پي رهاسازي اين وجه از حيات انسان، بصيرت  ،شود گفت كه شايد نواليس مي
اي  اين نوع نگاه پيش از اين در پوسته. الهي بوده است هاي موضوع يا ها و بينش انساني در مورد ناشناخته

زد و  مي زها هماره سر با شد، نگاهي كه براي كشف ناشناخته حمايت و پشتيباني مي ،ز بصيرت و بينشا
تر به وجه  تر و بيش انسان هر روز بايد بيش. كرد حيات و كشف آن را از دسترس انسان دور مي رازرمز و 

ات و زندگي را يهاي ح هتر بايد بيدار شود و ناشناخت تر و بيش درون نزديك شود، بيش ي آگاهي شبانه
اي كه بيش از هر زمان به شعور و بصيرت نياز  دري قرار دارد، آستانه ي زندگي ما در آستانه. شناسايي كند

ي شناخت  شود گفت كه هم زمان هم در آستانه اما مي .ايم ي پرتگاه قرار گرفته درواقع ما در لبه. دارد
قت گذار از مرزهاي ممنوعه و ناشناخته رسيده است بايد در اين هنگام كه و. عميق جهان و هستي هستيم
گفت  شايد بشود. پنهان درون ايستادگي كرد تا جهان نو شناخته شود "من"بيدار و هشيار بود تا در برابر 

اما هم . ي صفر است نه پس دارد و نه پيش اي قرار داريم كه هيچ چيز وجود ندارد، نقطه كه ما در نقطه
شرايط اين . ي آغازي ديگر به سوي واقعيت واالتر يا نظم نويني ديگر نيز قرار داريم تانهزمان شايد در آس

اما . كنيم هاي آشكار و پنهان حيات را شناخته و درك مي چنيني معنايش اين نيست كه ما حتم واقعيت
  . شويم اند نزديك مي ها كه رمز و سرحيات بوده شود گفت كه كمابيش به آن مي

به همين خاطر هم برژيت .) همان گونه كه در شعر مولوي هست(. ر از مرزها استشعر مثل گذا
. دانم آيا در توان من هم هست يا نه كند كه من نمي شعر از مرزهايي عبور مي": گويد اولشينسكي مي

اما در عين حال، در كنار . ام براي دنبال كردن شعر در گذار از مرزها، هماره با هراس و ترس مواجه
   ."دارد تا شعر را در گذار از مرزها همراهي كنم اس و ترس، ميلي شديد مرا واميهر

 ي شعر اجازه. كند قدر خوب هست كه يك شاعر به عنوان راهنما و بلد راه، انسان را هدايت ميه چ
هاي  تواند منطق هاي گوناگوني دارد كه مي شعر تجربه. دهد را هم مي كساني خصوصي  ورود به حوزه

شعر اگر الزم بداند از . هاي مختلف دور هم گرد آيند گذارد كه تجربه شعر مي. ردولي را گرد هم آمعمو
از . پردازد زند و در كالمي مبهم به واگويي زندگي مي اري حيات سر باز ميجتوضيح ناالزم وجوه انف
شود  ضايي كه ميف. هم وارد شود، به فضايي رازآميز هم كسانتواند به اندروني  طريق شعر انسان مي

ه بهاي قابل توجه، تبديل زندگي روزمره  ارتباط –ها  ي انسان رؤيايي همه ي د با خانهكر شا مقايسه
اند كه در شعر به صورت تخيل  اموري ها اين. ها غيرمنتظره بين انسان هاي هالعاده زيبا و رابط حياتي فوق
شعر گويا از . ان از روال حيات آگاهي دارندها انگار كه بيش از خود انس شوند و همين تخيل بيان مي

 هاي شعر به سوي مناسبت. داند تر مي داند، شعر از علوم هم انگار بيش تر مي انسان متفكر هم بيش
دهد كه منطق  شعر فرصت مي. هاي غيرقابل اصالح دارد، به سوي حقيقت ها گام بر مي دروني ناشناخته

در آن منطقي كه . اند ها ساكن منطقي كه در آن ناشناخته. وحينو نيز مطرح شود، حتا منطق معنوي و ر
در شوند، منطقي كه  معمول روزانه بركنار مي هاي نود، منطقي كه در آن قاننآمار محلي از اعراب ندار

در آن و سرانجام منطقي كه  استاند و مدام سيال  بيني ها غيرقابل پيش و رابطه ها مسير مناسبتآن 
ها،  شعر با گذار از مرزها به سوي جان و روح ناشناخته. داردوجود  يخبري هم جاي يحسي و ب براي بي

  . كند اي بكر را آغاز مي تالش پر زحمت پژوهش در مورد قاره
و كند  ميروح را در قالب كالم بيان  از شعر اين است كهكه منظورتان گفت با اين حساب شايد بتوان  -

  . ارم؛ان بياوردبراي ما به را شفافيت خاصي  شدكو ميجديدي  ي نظريهي  با ارايه
تفاهمي در آن هست؛ فقط با  كنم سوء درك شما را قبول دارم اما فكر ميبا اين كه بگذاريد بگويم * 

تواند از خود  اگر چنين باشد كه انسان مي. آيد شفافيت به وجود نمي ،تبديل روح و جان درون به كالم
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اگر  .دهم با اين پرسش پاسخ شما را مي. ه جهان مادي پيوند بخوردخود شود و به نحوي ديگر ب بي

 همي رازها را  همهآيا ، كندجهان را روشن توانست  ميگوييد، روح هشيار و بيدار  چنان كه شما مي
د و ما را از خانه به رك پيدا ميما جهان شناخته و ناشناخته محلي براي اسكان اين در  ،درك كشف مي

  :نويسد جوزف برادسكي مي داد؟ ه ماني، نجات ميخان دوشي و بي
  ای در آن کردم با رودخانه آرزو داشتم، فورتوناتوس؛ در شھری زندگی می

  جاری از زير پل، به سان دستی زير آستين
  ھای گشوده  شد به خليجی با انگشت رودی که سرريز می

  به سان چوپين، کسی که ھرگز با مشت بسته زندگی نکرد
خواهم كه كمي در مورد  تر به پرسش شما و خودم داده باشم اجازه مي ه پاسخي بهبراي اين ك

كالم . غاز كالم بودآدر ". خلق جهان است كلمه "قالو"هاي انجيل  بر اساس آموزه .بگويم "كالمراز"
بود، همه جيز براي او مهيا شد و همه چيز با او . از آغاز او نزد خدا بود. نزد خدا بود و كالم خدا بود

كالم  ،درآغاز كالم بود: ي رازآميز اين گفته ."بدون او هيچ چيزي كه اكنون شاهد آنيم، چنين نبود
   تواند جهان را خلق كند؟ گونه كالم ميه با اين حساب چ. شود و در نهايت حيات موجب روشنايي مي

 تر به كالم چنان تر اين موضوع از طريق نگاه دقيق تر و حتا پژوهش وسيع مي شود براي درك بيش
در دوران ما هم اكنون كالم براي . تر رسيد اي به چه امروز در زندگي مدرن ما اثرگذار است به ننيجه

كالم . البته با نگاهي منفاوت از آن چه خدا براي خلق جهان دارد. كاربردي گسترده دارد ها خلق واقعيت
 هاي براي آن كه پوششي باشد بر واقعيت :شايد در گام اول به صورت منفي مورد استفاده قرار گيرد

براي درك ابن مطلب كافي . فكر و عمل ي ادارهو  ها تموجود و هم چنين براي پنهان نمودن حقيق
رود، واژه براي  دگماتيك به كار مي ها ه در رابطه با مناسبتژوا. فكر كنيد "سياست"ذ واست كه به نف

در سياست از كلمه هم . شود قدرت به كار گرفته مي هاي خلق گناه و تقصير كاربرد دارد و در مناسبت
هاي گوناگون براي بيان  فرهنگ. شود هم استفاده مي ها جايي احساسه ب چنين براي نظم دادن و جا

براي بيان احساسي خاص در يك  نمثل. كنند استفاده مي ها كالم مختلفي مثل احساس از ها موضوع
وجود در فرهنگ ديگري همان واژه با همان بار معنايي  ،ديكقريب به نزبه احتمال فرهنگ شايد 
استفاده كرد، براي بيان احساس از  ها براي طرح واقعيت "كلمه"شود از  با اين وجود مي. نداشته باشد

شود نيز  شان نمي هايي كه واقعيت يا حقيقت مصداق شود سود برد و حتا براي موضوع شفافيت كالم مي
  . جست تا بيان شوند و تبديل به كالم از كالم سود توان مي

هاي ظريف، ابزار زبان گفتاري است،  پايان ناپذيرش براي شرح تفاوت هاي اكنون كالم با امكان
با كالم است كه انسان، شايد انسان . زندههاي موجود هاي كند انسان را از ديگر نوع زبان كه متمايز مي

هاي ديگر در ارتباط نزديك  متفاوت را درك كنيم و با انسان هاي توانيم معني با زبان ما مي. شده است
توانيم تمناهاي خود را بيان كنيم، فرمان اجراي كاري را صادر كنيم و  با استفاده از زبان مي. باشيم

توانيم  با زبان مي. بيان حضور خودمان است: تر در همين ارتباط اما از همه مهم. رويدادهايي را اجرا كنيم
گذرد بيان كنيم،  مان مي در درونرا چه  توانيم آن ما مي. ديشه و احساس را به كالم تبديل كنيمفكر و ان

كه را چه ن آ. شود پذير مي هم از همين طريق امكان ها حادثهمان از  هاي و برداشت ها هبيان تجرب
اي است منحصر به  بهكنيم و اين تجر گذارد با زبان بيان مي بر ما تأثير ميرا ه چ كنيم و آن دريافت مي

اش  هاي بيروني دروني و تجربه هاي فرد كه نصيب انسان شده است كه با ابزارهاي زبان بتواند احساس
ه كه دريافت كرده با هضم دقيق آن به صورت كالم و با ابزار زبان به چ تواند از آن بشر مي. را بيان كند
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مان  نان است كه ما و زندگيچاگر وضعيت . ميدتوان بيان روح نا اين حالت را مي. ديگران ارائه كند
هاي دروني جهان، بنابراين، زبان، كلمه است، ابزار ما است براي آن  نهايت ناشناخته تشكيل يافته از بي

  . از راز و رمز به واقعيت برگردد تا كردروشن و شفاف را درون  ي كه بتوانيم جهان ناشناخته
شناسايي ن، آن را با آن ناميد ، اولين كسي است كه نهد ئي ميشييك نامي بر كه پس اولين كسي   -

  ؟ كند مي
چرا كه به نوعي آگاهي ارائه شده است، چيزي كه ديگران از آن خبر نداشتند، نامي . همين طور است* 

يعني نور بر آن تابانده شده و اين يعني . ها و شعور گام نهاده است پيدا كرده و به سطح شناخته شده
كند كه پيش از اين  كه ما را متوجه چيزي مي اي آيا چنين نيست كه شناخت چيزي يا شيئي .زندگي

ناروشن است،  ؟يره و تاريكتاي  براي ما ناروشن، تيره و ناشناس بوده، مثل تاباندن نور است بر نقطه
ا نور پس مثل اين است كه چيزي در تاريكي مطلق بوده و ب. شود مبهم است، شفاف مي. شود روشن مي

مگر از ناشناسي  ؟ناميم اين كار را مگر ما روشنگري نمي. شود ي ناآشناي آن برداشته مي پرده از چهره
وقتي چيزي از تاريكي به روشنايي آورده شد، آيا اولين واقعيت آن چيز يا شيئ  ؟به شناخت نرسيده

. شود از جهان شناسايي مينيست؟ يعني با تاباندن نور به موجود يا شيئ ناشناخته در تاريكي، بخشي 
اين نور تاباندن و . كنيم جهاني كه ما در آن زندگي مي. جهاني كه ما با آن در ارتباط مستقيم هستيم

عمومي را نيز شايد  هاي شود و احساس انديشه در مغز و درون ما مي ي ي اوليه شناخت تبديل به ماده
روشي كه با آن . شود جهان را گسترش داد آن ميشود ابزاري كه با  به اين شكل، كلمه مي . برانگيزد

انگار روشي . جهان باال آورد و از هيچ به واقعيت جهان تبديلش كرد ي شود ماده را از درون ناشناخته مي
شود نامشهودها  در يك كالم با واژه مي. شود جهان نامشهود را ظاهر كرد و شناخت است كه با آن مي

بازبيافرينيم و يا در را توانيم به طور دقيق حهاني نو  با كالم مي. گذاشت شان را مشهود كرد و به نمايش
  . شود جهاني كه با دادن نام به اشياء تبديل به واقعيت مي. خلق آن همراه باشيم

  ند؟گير قرار مي ها و خدايان در خويشاوندي نزديك آيا با كالم است كه انسان  -
توانايي خلق در ما همان قدر هست . ي خداييم شاوند خود خواندهبا توانايي خلق كالم ما نيز خود خوي* 

توانايي ادامه و . هايش خود به خودي نيست توانايي انسان براي يادگيري و انجام مسؤليت. كه در خدا
در عين حال توانايي توليد چيزهاي نو، چيزي كه . بازتوليد در انسان هم موردي خود به خودي نيست

توانايي آفرينش انسان در حدي است . هاي انسان است ود نداشته است از ويژگيهرگز پيش از آن وج
با قدرت آقرينش خدا در خلق زمين و آن را شود  كه اگر با ديدي مذهبي هم به موضوع نگاه كنيم، مي

  . كند مجزا مي ها ي است كه ما را از حيوانهايهمين قدرت آفرينش هم از مورد. كردآسمان مقايسه 
با به كارگيري . "در آغاز كلمه بود": كامل و رمزآميز ي امل كالم در ارتباط است با جملهگي كژوي

شايد جهان هم چنين . كلمه، شايد فرمي آفريده شده كه تا آن روز فقط يك نظر، ايده يا فكر بوده است
يق از طر. كند آفريده شده باشد؛ مثل روشي كه انسان براي روشن شدن جهان درونش استفاده مي

چيزي كه تاكنون در جايي به عنوان امكان وجود داشته، به عنوان يك امكان بالقوه، به عنوان فرمي 
  . اند اند و گفته شده اند و به كالم تبديل گرديده براي انديشيدن، ايده و برنامه، اكنون بيان شده

ز بازيگري كالم و در همين زمينه بايد ا. حركت بخشي از همارگي جامعه، فرهنگ و خود انسان است
فرهنگ، جامعه و انسان بايد در تعادل  ي توان تأثيرگذاري آن سخن بگوييم كه حركت مدام سه زاويه

ي ترازو به سود نوگرايي باشد و نه  اي عمل شود كه هماره كفه به گونه ينگري و نوگراي بين گذشته
 مان هست كه در رون ما و فرهنگنامرئي در د يگويم چون نيرو اين را مي. نگري و واپسگرايي گذشته
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به همين خاطر هم ما هماره بايد در مقابله با نيروي . حفظ و نگهداري است و نه آفرينش نو ي انديشه
گاه  اين ستيز گه. كند، در ستيز باشيم مان كه در برابر نوگرايي و آفرينش جديد ايستادگي ميا دروني

مان هم خواهان ا ايد با كساني كه در محيط زندگيشود كه ب گر درون نمي منحصر به نيروي مقاومت
ها را متقاعد به نوگرايي كنيم و توضيح دهيم كه  نوگرايي، تغيير و حركت نيستند نيز مواجه شويم و آن

بايد متقاعد شوند كه تغيير در روند . نوگرايي به معناي رها و گم كردن ميراث فرهنگي گذشته نيست
رود كه نوگرايي  آيد و ديگري مي ثل مرگ و زندگي نيست كه يكي مياجتماعي و فرهنگي م ي روزانه
چالش نو  كهنه را نبايد به . ي محكم امروزينش همان گذشته است هاي گذشته نشسته و شالوده بر شانه
  . مرگ يكي براي هميشه خواند كه مرگ و زندگي در فرهنگ، هر دو از معنايي برابر برخوردارند ي مثابه

نگري، كنترل و حتا دروغ  شود از آن در جهت گذشته توچه به توان جادويي كالم، ميبنابراين با 
اش بي آن كه ما بدانيم به نوعي  اي، كالم در جريان و گردش روزانه در هر جامعه. فرهنگي استفاده كرد
شده  قدرتي كه در كالم نهفتهيا در ضمن يادمان هم باشد كه با توان . دارد تسلطبر كنش و گفتار ما 

  . كند معنايي و حتا مرگ مي قدرتي، بي است، گاه خود كالم احساس ناتواني، بي
اش را از دست بدهد، با توجه به اين كه گفتيد  حقيقيو كالم كاركرد عملي  ، يعنياگر چنين شود  -

  شود؟ كالم همان زندگي و حتا خدا است، تكليف چه مي
. گذاريم به زبان به عنوان ابزار جادويي حيات احترام نمي: ماي با زبان داري زنده ي ما به ندرت رابطه* 

گيريم تا  اي است كه مي زبان براي ما پديده. تفاوتانه و از راه دور است ما با زبان كمابيش بي ي رابطه
ي خودش با زبان و  شود كه رابطه تر كسي پيدا مي كم. اش دهيم بعدها به صورتي ديگر به ديگران پس

اي  ي زبان را  بار ديگر در زمانه نيروي عملكرد بالقوهتوانيم  آيا مي. ا بررسي كرده باشدجادوي كالم ر
تر شده است؟ آيا بازيافت كالم مؤثر كه كارش تنها گفتار  شناسانه كم كه ادبيات و تحقيق زبانبازيابيم 

جادوي كالم  هايي است كه بايد نوع بشر در مورد آن پژوهش كند تا ها پرسش نيست ممكن است؟ اين
  . العاده خود در گسترش فرهنگ استفاده كند گم نشود و بتوان از توان فوق

در رابطه با اين عبارت بپرسم كه را ديگري به كالم بپردازيم و نظر شما  ي دهيد از زاويهباجازه  -
  ".هنر كلمه است: شعر": گويند مي
ترين  گي هنري است كه حتا به ساده هعراناز انوع هنرهايي كه كالم ابزار بيانشان هست، شعر و شا* 
اي بايد با دقت تمام  در شعر هر كلمه. كند ها دريغ نمي از آن ي گذارد و در استفاده ها هم احترام مي واژه

گويي هم  اين انتخاب شامل قدرت كالم و حقيقت. گي تأثيرگذار باشد انتخاب شود تا در نمايش شاعرانه
اي است كه غيرقابل تغييرش  اي خاص خود را دارد و بار معنايي به گونهدر شعر هر واژه معن. شود مي
  . هر كلمه در شعر حامل نوعي آگاهي و هشدار به جامعه است و روند آگاهي را در خود دارد.  كند مي

شاعر نسبت به كلمه  ."اي پيچيده با زبان دارد شاعر كسي است كه رابطه": گويد توماس مان مي
در اين . مالي شده هاي دست كند و بايد از پلي گذر كند كه سرشار است از كليشه ميرمزآميز برخورد 
ظف است كه هماره در مورد شكل ظاهري ؤشاعر م. بده و بستان مدام كالم است حالرابطه شاعر در 

  .مطالعه و تحقيق كند آن واژه و نوع حقيقي بودن
: وح و بيهوشي است و شعر پادزهر بيهوشيادبيات وض": گويد قدرت كالم شعر مي ي بارهكافكا در 
كافكا در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به حسي بودن شعر، شعر با دين و مذهب . "ذات ادبيات

حاال اگر از من  ."اند نه، اما سرايش شعر و دعا به نوعي به هم نزديك": گويد خويشاوند است، مي
واي دل كه هم در شعر آوانم بگويم كه از طريق ت گونه چنين چيزي ممكن است ميه بپرسيد كه چ
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تواند شعر بسرايد و انسان هم در  اي خاص مي شاعر در لحظه. هست و هم در سوز و گدازهاي دعا
شايد منظور كافكا اين بوده است . اند نشيند كه دعايش نام داده گو ميو  اي خاص با خود به گفت لحظه

ند و هر دو در خوا سرايد و ديگري دعا مي شوند و يكي شعر مي كه هر دو در يك لحظه با خود تنها مي
  .گرايي هستند و جهان معنوي محاطشان كرده است اي رها از هر نوع مادي لحظه

  معما يا كنجكاوي زبان است، چيست؟ نظر شما در مورد  اين كه گفته شده است شعر  -
اما . ه با منطق تكنيك امكان پذير نيستك باشدتواند هر چيزي را شامل شود و بيان حالتي  شعر مي* 

شعر . تواند بيان كند شود، مي شعر همان ناممكن را با منطق زباني كه به نادرستي زبان بازي گفته مي
در چنين حالتي، . تواند هر نوع معما و راز و رمزي را بيان كند، حتا با زبان مبهم و سرشار از اسرار مي

بردن كالم به اين . ها واقعيت هزند ب ز راز و رمزها است كه تن ميجوي بعدي ديگر او  شعر در جست
وجه نو بدون آن كه اسرارآميز بودن كالم از بين برده شود و معناي آن چه قرار بوده بيان شود كاهش 

اين . اين جهان هستي هاي پس پشتدر آن شود سفر كرد به دنيايي  با شعر مي. يابد، هنر شعر است
. نان واقعيت متعالي باقي خواهد ماندچد جهاني متعالي نخواهد بود اما آن چيز هم جهان به خودي خو

آگاهي و هشياري كه . شود ما پديدار نمي ي اين به اين معنا است كه چنين چيزي در آگاهي روزمره
راز كه چه در تصور ما است از هستي و جهان خيلي ناچيزتر از آني است  ارجاع دارد فقط به آن

ما به  ي هوشياري روزانه. سازد رازي كه با كالم از هيچ، واقعيتي ملموس مي. گي در خود دارد شاعرانه
ه كه از نظر فيزيكي قابل چ چه كه محسوس است، به آن وابسته است به آن تشدبه طور اساسي 

ر كلي ، به باور به سرنوشت و اتفاقي بودن زندگي و به طوها نومشاهده است، به دال و مدلول بودن قان
اين  –واقعيت سكوالر شده  –اين واقعيت . وابسته است به آن چه كه اكثر مردم به آن باور دارند

اين . خواهد و نه تحسين خواهد و نه احساس، نه حيرت مي واقعيت اسرارزدايي شده، نه تخيل مي
تنگي را تحت روح، جان، دل يا حس دل –تر شايد باشد كه بگوييم برداشت از واقعيت  درست –واقعيت 

 –ايم يا باور داريم  اگر تنها چيزي باشد كه به آن وابسته –اين برداشت از واقعيت . دهد تأثير قرار نمي
واقعيت هست كه هيچ نوع  اين نوعي برداشت از. آفريند اي عميق با هستي انسان مي فاصله
رد كه انسان بتواند از درون خود آو هيچ تواني را به وجود نمي. انگيزاند مندي را در انسان برنمي هعالق

وارد موضوعي شود كه پيش از آن چيزي از . خارج و وارد چيزي شود كه خارج از وجود و ذات او است
دهد كه عملكردي  سازد و اجازه مي چنين واقعيتي تأثير صوري و ظاهري را ممكن مي. دانسته آن نمي

هاي ناآشنا با زباني رمزآميز  ها و رمزگونه آيد كه ناديده با شعر اين امكان به وجود مي . روزانه داشته باشد
كند،  گوناگون خود ظاهر مي هايرا در بعد ها تواند تصويرهايي بيافريند كه واقعيت شعر مي. بيان شوند

شعر . بندي غيرقابل دسته است، به مانند چيزي است شناي بزرگ و نامحدودآنا ي واقعيتي كه به مثابه
اند؛ هم پر سر و صدا و هم با معنا به حهان شناخته  كه ناشناخته ماندهرا اي پيراموني ه تواند پديده مي
گشايد كه غير از آني است كه  ميانسان شعر واقعيتي ديگر را به روي . معرفي كند ها ي واقعيت شده

تان تا به ديگران عرضه شود تا اين بده بس ،شود اين واقعيت ارايه مي. تاكنون به ما ارايه شده است
برد كه در موارد گوناگوني براي ما ناآشنا و گاه آشفته  شعر ما را به زباني مي. جاودانگي زمان، ادامه يابد

  . آيد به نظر مي
  نيست؟ افشف اين يعني كه ارجاع شعر به درون ما با نگاهي  -

جاعي دارد؟ گونه اره اين جمله چ "شود ي گوش گم مي صدا در خانه و سر": گويد درك والكوت مي* 
با بيان اين  "به آرامي به سوي شبي دالويز مرو، نفرين بر مرگ نور": گويد يا وقتي ديالن توماس مي



    1389 زمستان،  8 جنگ زمان        96
كند؟ يا زماني كه  انساني و يا فوريت فردي را بيان مي يجمله، ديالن كدام نيروي مرموز و ماورا

زند تا اندوه زمين متمدن  ام ميگ كهاي نيويور انگيز در خيابان غم 1930فدريكو گارسيا لوركا در سال 
كه شيرها را از / كنند درد مرگ را  كه منعكس نمي/ ها  اين دفتر و دستك": گويد را تجربه كند، مي

آواز با دستان : گذارد ش ميهايي شعر يا نام زيبايي كه تاگور بر مجموعه "...رانند  جنگل مي
طور كه گفتم با زباني  ها همان اين ارجاع شان اگر به درون نيست، پس به كجا است؟ ، ارجاعشكسته

  . كنند ها را به جهان بودن و شدن منتقل مي سازند و ناشناخته آميز از هيچ واقعيت مي ابهام
به ارجاع شعر به درون نگه  "نيروي آفرينش روح و روان«از زاويه ديگري كه موسوم هست به 

جا  اين. گذارد ن است كه خود را به نمايش ميي جان و روا ي توجه جا شيوه شود گفت، اين كنيم، مي
ديگر، شخصيت لوركا، تاگور يا ماركز نيست كه تأثيرگذار است، حتا نفس نيست كه اين چيزها را بيان 

تنها عاملي كه . باور كنيد شايد حتا خود نفس و روان ما هم دخيل نباشند. نشيند كند يا به انديشه مي مي
نيرويي كه . تواند در ارتباط باشد با نيرويي نيرومندتر از خودش مؤثر هست درون ما است كه مي

تواند از درون مادي  نيرويي كه مي. تواند خود را از نفس رها كند و خود را به جهان هستي پيوند بزند مي
آيا اين نفس و . زنيم؛ واقعيت ملموس و شناخته شده خود خارج و تبديل شود به چيزي كه حرفش را مي

زاد خويشتن خويش را با منطقي كه آكند و به طور  ما نيست كه با احساس خود را بيان مي روح درون
ها را باز كند و  تواند شكاف دردآور مي هايخورد؟ انفحار فكر متعلق به خود آن است به اشياء پيوند مي

  . كه به نمايش گذاشته شده است غني سازدرا تصويري 
  ام كه از چيز بودن خسته شده پيش آمده
  ام ها خسته شده كه از پاها و ناخن پيش آمده

  .ام از موهايم نيز و از سايه
  .ام كه از چيز بودن خسته شده پيش آمده

  
  ست  با اين همه، سوزن زدن به كارمند دولت گزنده

  اي جانانه اي با كشيده و يا حتا كشتن راهبه
  

  دويدن با چاقوي سبز در خيابان چه كيفي دارد
  ميرد كه از سرما مي شنيدنا و فرياد كسي ر

منطقي را  اي قرار دهيد، به روشني نوعي بي را بدون هيچ تفسيري در برابر هر خواننده سطرند چهمين 
!). كند منطقي را به خود شعر منتقل مي ترين حالت اين سردرگمي بي يا در به. (كند به ذهن او منتقل مي

حري كه دست نخورده هم س. ي زندگي حر همارهه سشوند ب ها تبديل مي هايي، خالء در چنين شكاف
ي ديگر فقط امكان تعريف و تفسير هامالي شده، مثل يك نماد مقدس كه با تصوير نيست اما كم دست

ها در باران كه  غيرمنطقي حركت اسب هاي توجه كنيد به فضاهاي خالي و مناسبت. وجود داردها نيز  آن
يا . گذارد و هيچ ارتباطي هم به كليت فيلم ندارند ايش ميبه نم نوستالوژيتاركوسكي در فيلم 

نامربوط آيا  هاياين تصوير. بارد دهد كه باران از درون خانه مي اي را نشان مي تصويري كه در آن خانه
 چناننيست اند؟ يا تعريفي از سحر، سحر زندگي  ها ارايه نشده ها و تعريفي از آن براي شناسايي ناشناخته

  ست؟ از در جريان كه هر رو
  شود؟  اي دروني از واقعيت، بيان مي آيا فقط از ديدگاه روحاني نيست كه تجربه -
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. ي فضاهاي خالي بين اشياء پيرامون ما را دارد روح با جهان گسترده و عظيم خود توان پر كردن همه* 
ا و هستي منحصر به پيوندد كه بتواند كيفيت دروني و بيروني ر روح چنان اين اشياء را به هم مي

شود كه روح در شرايطي قرار  به اين گونه جهان اين قدر غني مي. فردشان در جهان را بيان كند
هاي روح و  با حضور فعاليت. حيات جهاني را مهيا كند ي گيرد كه ماديت آن را بپذيرد و ابزار ادامه مي

هر يك در سويي از ساحل درياي بزرگ گيرند، نه اين كه  ي اشياء در ارتباط با هم قرار مي نفس همه
تواند سكوت هواي برفي را، عرياني درختان را، خواب  نفس مي. هستي و جدا از هم در حيات باشند

 هاي تتواند خدم نفس مي. عميق دروني كودكان از خود و جهان را پر كند ي شبيه مرگ را، تجربه
تواند خالء جهان تنوع و  روح يا نفس مي. دو زيبايي كودكان در خواب را در خود جاي ده ها حيوان

شود و نه  با روح، جهان بازآفريني مي. ها را پر كند ي فاصله تقريب غيرقابل انديشهبه رنگارنگي و جهان 
شود، اشياء بعدهاي واقعي خود را به  خوانيد، جهان روشن مي اش مي با جهان معنوي كه روحاني. تكرار

كند،  نفس و روح است كه به اشياء موسيقي ارائه مي. يگر خواهند داشتآورند و رستاخيزي د دست مي
به آيا همين . دهد ها مي بخشد و فرصت زنده بودن و زندگي به آن روح به جهان مرده لحن و صدا مي

واقع پلي به تصوير، آيا  ؟كه از ابزارهاي جهان شعر و شاعري است اي استعاره نيست، استعاره يقين
شوند كه تا  هايي مي هستند كه موجب پيوند واقعيت ها هآفريند؟ همين رابط را مي ها هنيست كه رابط

اي در چمنزاري بزرگ كه مانند فندقي بزرگ به نظر  انگار كُره اسبي قهوه. اند كنون از هم مجزا بوده
رگ آيد، يا قرار گرفتن كثافت در دو طرف سنگي بزرگ كه سنگ را شبيه عالمت تعجبي سفيد و بز مي

  آيا پيوند گسستگي نيست؟  هااين تصوير. دهد جلوه مي
كند؟ در درون ما چيست كه  اصل استعاره براي چيست؟ استعاره جاي چه چيزي را پر ميدر  -

  زند؟ هاي تا امروز را به ما پيوند مي واقعيت
از وراي : ددهن اند، گذار خود را چنين شرح مي موسوم "ها آبورجيني«مردم بومي استراليا كه به * 

آواز هم هم زمان آنان  ،كنند دهد، گذار مي نشان ميرا اندازي دور، گوش شنواي درون كه راه  چشم
به هر . آيند كه آوازها از كجا ميبه گوش شنواي درونشان تا دريابند  هندد گوش مي و همخوانند  مي

ام،  من درخت" "...من هستم ": خوانند نهند، در حالي كه مي كنند نامي بر آن مي چيزي كه برخورد مي
. زنند كنند پيوند مي ه برخورد ميچ به اين ترتيب خود را با آن "ام، ماهي قرمزم يا من ابرم گل كاكتوس

ي آن چيزهايي است كه محصور آن  هر كسي همه. اند كنند، خودشان آن چيزي كه با آن برخورد مي
به اين ترتيب . ي چيزهاي ديگر هست اي همه ساده هر جيز. كند شود و يا پيدا مي است، با آن مواجه مي

سرايند و  ها طبيعت را مي آن. گذارند؛ با پيوند خود به طبيعت و با آواز اين پيوند مبارك بر اشياء اسم مي
ست كه بر اانسان اين . آفرينند ها جهان را مي به اين گونه آن. كنند ها جهان را سرود مي خوانند، آن مي

اشياء بدون نام . بخشد هاي پيرامونش هويت مي گذاري خود به پديده نهد و با نام نام مياشياء خلق شده 
  .شيئ نيستند
خوانند، كودكان  كودكان هم براي اشياء آواز مي: نوع بشر باشند ي اوليه هاي ها شايد از نوع آبورجين
شناسد آواز  ميا ها ر و آننشينند و براي اشيائي كه در پيرامونشان هست  ي خود مي بر تشكچه

برايم تعريف شده كه در سه سالگي بر ": نويسد ي ميجستاردر همين مورد آريلد وانگه در . خوانند مي
گويند كه دختر كوچولوي سه ساله  مي. خواندم خودم آواز مي دورنشستم و براي چيزهاي  اي مي تشكچه

اي اهل موسيقي زندگي  خانوادهويژه كه من در ه البته از صداي خوشي هم برخوردار نبوده است، ب
خواند، در فضاي  اما دخترك در اتاق خود آواز مي. دادند ها هم به اين موضوع اهميت مي كردم و آن مي
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با پاهاي برهنه بر فرشي قرمز در كف اتاق، از اين زمان تا آن زمان شروع به . خواند خالي آواز مي

او در مورد : كند كه در مورد چه چيزي آوازخواني ميگفته  شده و مي تعريف كردن حكايتي براي خود مي
 ي نما شده، روميزي كه از ميز آويزان است، صندلي كهنه و پوسيده فضاي خالي اتاق، فرش كهنه و نخ

و با  "!خواهم در مورد انبر و قالب كيك آواز بخوانم حاال مي": گفته او بلند مي. دار آواز خوانده است دسته
  . كرده است انگيز در فضاي خالي اتاق شروع به آوازخواني مي صدايي خسته و حزن

آفريند و  اوليه بشر در شعرشناسي باشند، انساني كه مدام جهان را مي هاي ها از نوع شايد آبورجيني
  . ها است كند و تحت تأثير واقعيت نامي كه جهان را نو مي. گذاري بر اشياء كند؛ با نام بازآفريني مي

شايد شعر مكاني باشد كه صداي انساني و لحن . ها است در درون درياي انسان شعر صداي فرد 
اي پنهاني  پايه: ناپيداهاي صدا. (بل توجه استاشود و براي حس آگاهي ق درست انسانيت در آن پيدا مي

. زند اي كه سر را به بدن و از راه گردن پيوند مي زند، پايه كه خصوصيت انسان را به هم گره مي
تواند در اين دروازه جاي بگيرد؟ صداي  هاي سنگ شده مي كدام بلور شيشه از اشك: ي گردن زهدروا

  .)زند؛ كودك خود كالم است با تمام وجود كودك واژه را فرياد مي: كودك
كه خود نيز  است آن گاه كه صدا روشن، پرقدرت و موزون است، نشان توازن انسان، تماميت انسان

و . اي از يك درخت كامل كند و نه شاخه ت كه انسان خود را به طور كامل پيدا ميساديگر بار نماد اين 
اي از  شود، شعر توده هاي ساده به نمايش گذارده مي ي انسان لهياين نيست، اين گونه كه به وس -شعر 
همتايي شعر شايد اين هست كه اعماق را  بيان شفافيت عميق از شخصيت نيست، بي –ها نيست  پديده

اين مهم آيا از طريق خصوصيتي كه . سازد ها مي اي از آن كند و مجموعه به روشني به هم نزديك مي
  دهد؟ اند، رخ نمي شخصيت انسان نامش داده

  با آين حساب آيا شعر بيان لحن روشن آگاهي است؟   -
ت كه با اس هابگذاريد پاسخ شما را با اين پرسش شروع كنم كه آيا شعر بيان صريح و روشن فكر* 

هايي غير از انديشه، به  هاي پنداشتي، ارگان جهان تجربه پيوند خورده؟ جهاني كه از طريق ساير ارگان
 كه شعور و آگاهي در آن ، جاييدر درون انسانآيد  ميرسد؟ شايد شعر كالمي است كه از مكاني  ما مي

اش كند، براي آن از خواب  امه ريزيتواند جهان درونش را آوار كند، برن با كالم انسان مي. ستا  جا جمع
در هياهوي . كند انداز درون را روشن مي كالم پروژكتوري است كه چشم. برخيزد و آن را آشكار كند

چيزي كه حامل دروغ، تزوير، وهم، . شود چيزهايي را شفاف كرد ها، با كالم مي صدا و جنجال و ناآرامي
اي به دقت  ي شاعرانه است و هر كلمه كه همان پروسه با توجهي. جا، پوچي و انتزاع  نيست تخيل بي

اين گونه كالم شيئي است براي همه چيز و براي تحويل بيان به  –شود،  گزينه و به نمايش گذاشته مي
تواند نيروي  با شعر كلمه مي –ها و حتا حامل شعار  اي است براي شستشوي ناپاكي ديگران، وسيله

در اين صورت، كالم . شود جهان شخصي و معنوي نيز آورده مي رد كه از منظروجديدي به دست آ
نيرويي كه از خود انسان . تواند حامل پاكي و خلوص باشد، چرا كه خود را به نيروي دروني پيوند زده مي

  . تر است تر و پرتوان نيز بزرگ
هاي  ا بردوشكند و تا رسيدن به هدف آن ر شاعر ناپيداهاي بين تاريكي و روشنايي را شناسايي مي

 هاي هدفي كه مانند بشارت رنگارنگ تگرگ است يا سنگي قيمتي و از نوع. كند خويش حمل مي
از  بعد. آيد شاعر در پي وارد شدن به جهاني است كه هر روز با پيامي نامشهود به سوي ما مي.  همتا بي

يابد كه حقيقت است، به  اي دست مي هاي انبوه براي نشان دادن خويش، شاعر به واژه مبازره با سايه
به اين . شود سازي و تبلور همه چيز در تباهي محض گم مي بدون اين شفاف. رسد و به متن جمله مي
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اين توجه دقيق و فشرده مثل مار برنزي . ي شناخت صورت كار شاعرانه تصويري است عميق از پروسه
د و هماره ما را تهديد به خاموشي خيز هاي نامرئي برمي است كه در ميان هرج و مرج و در بين قدرت

هاي  ايم، يكي از پلشتي مان بوده هرگاه كه ما به دقت متوجه پيرامون": گويد سيمون ويل مي. كند مي
  . "ايم مان را نابود كرده درون

شعور و جا تباهي و ظلمت قرباني  اين. برد كه ما را به پيش مياست دقت و توجه ما قرباني چراغي 
انسان در درون خود  . ها را روشن كنند توانند واقعيت در پناه توجه و مراقبت اشياء مي. دنشو ميآگاهي 

هر روز . حقيقت را جاي داده است، فقط بايد به نداي آن گوش دهد و در درون خود به دنبال آن باشد
  .بيابد ؟ هر روز بايد جان شيفته را باز"كجايي": ي خود بپرسد بايد از جان شيفته

نه تنها آشكار را شود جهان و پيشرفت آن  قدرت همين شناخت، مي ت عميق و عملكرد پربا شناخ
نه . چرا كه در اين شناخت در پي حقيقت هستيم. نو برپا كرد و ساختاز كه در صورت نياز جهاني 

در پي . هاي پر حجم قانون جهان انتزاع، نه جهان حقيقي آمارها، نه جهان تابلوهاي سنگي يا كتاب
به خاطر  كسانتر از سوي  تر و بيش هستيم كه در روزهاي پيش رو هر روز بيش ها تترين حقيق يقعم

ي كه از درون شخصيت هاي تحقيق. جو مي شوندو  اصالت فرد و توانايي منحصر به فرد انسان جست
ع نظم و از هر نو ها تاين حقيق. استآميز و نظر ديني  كنند، خالي از هر نوع ايده تعصب درز مي كسان

اگر به دوران نظم و قانون قديم فكر كنيم كه در آن يك قدرت مطلق به  -قانون ايدئولوژيكي رهايند 
آن دوران درواقع  .كرد و محكوم نيز خواند، يا خود قضاوت مي داد و آن را مقدر مي فرمان مي» خدا«نام 

وران جديد برخالف كهن، دوران بنابراين د. ترس و هراس نام دارد و نه دوران نظم يا قانون روزگار
» خدا«انسان بايد . در اين دوران نو به انسان ها آزادي اعطا شده. صلح و صفا و رحمت و مهرباني است

. هر قانوني شايد قانون نباشد اما يك نظم و قانون دروني شايد يك شعر باشد. را در درون خود بيابد
  . هاي انتزاعي مدار يا قانون قدرت هاي نه قانون مقامهاي انسانند  نو، حقيقت هاي تحقيق. شعري زيبا

شعر . دهد شعر به كالبد و اسكلت، گوشت مي. شعر ترجمان علم به حقيقت هست: گويد نيچه مي
شعر چيزي به جهان . آفريند ي حقيقت انتزاعي نيست اما ايده و نظرهاي نو را باز مي توليد كننده

  .تهسافزايد و پاسخ چرايي جهان نيز  مي
هر كسي در جهان، محصور و محاط . شود شفاف و متبلور مي شخصصداي فردي از وراي بيوگرافي 

هر انساني به طور . هاي جهان ها و نافهميدني ، محاط است در فهميدنياست اش شده در دنيا و گونه گوني
. هسترض انتخاب نيز تر در مع هاي نو است، در جريان تأثير و انگيزه و از همه مهم دايم در جريان تجربه

. زند يا ناخودآگاه يا دست به انتخابي آگاهانه مي. شود كه بايد در اين جريان سيال هم حتم انسان چيزي مي
هر انساني مجهز شده است . آيد مان ميا مدام در حال آفرينش خود هستيم در برخورد با چيزي كه به سوي

كند كه با كدام روش اين  ف انسان خود نيز انتخاب ميبا اين توصي. به انديشه، احساس، خواست و انتخاب
ها هستند كه در  و توانايي ها تهمين خصوصي. را در درون خود توسعه و گسترش دهد هاابزار و تجهيز

در اين . شوند؛ فلسفه، دين، هنر هاي آزادي رهنمود مي قلمروترين  ترين حالت انسان را به سوي مهم به
  . آفريند دهد و مي ناميم شكل مي واقعيتش ميرا ه چ است كه انسان آن قلمروها

واقع نوعي عملكرد به آيا  .زند ي فلسفه و دين و هنر نيز باز بيوگرافي انسان را رقم ميقلمرو همين -
  تبادلي ندارند؟

به نوعي خواهان رهاسازي بخشي از  -به معنايي بيان هستي حقيقي فرد است  -هر صدا يا آوايي * 
 در آن -. زبان جديدي است. شود ر صداي حقيقي سرزميني است كه به جهان افزوده ميه. جهان است
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و هر صدايي جالب . ي مشترك واالتري به نام درك و شعور شوند در پديده ها بافته مي ي زبان جا همه

آورد و صدا  هر صدايي بخش جديدي از روح و جان را با خود مي. چرا كه يك صدا است - توجه است 
شود شايد چنين گفت كه شعر صداي هشداري است براي  به اين ترتيب مي. شود روح و جان مي بيان

تر چيزي را مطرح و نمايان  دهد كه آينده بيش و بيش رهاسازي جهان، اين واقعيت در حالي رخ مي
  . ها است آن هاي و نه از مشترك كسانخواهد كرد كه از درون 

همه حتا و امكان ارتباط شود  اساتي است به تصوير نزديك ميچه كه سيال، مبهم و احس در شعر آن
توانند آن  شود، تصويري است كه همه مي تصويري كه ساخته مي. كند نيز برقرار ميرا  نكودكان و نادانا

اصل نيازي در . تواند آزادي خود را حفظ كند شود اما بيننده مي را مشاهده كنند، آن تصوير ديده مي
واند آن را با خود حمل كند ت د آن تصوير شود و خود را بخشي از آن بداند، انسان مينيست كه كسي وار

كند،  نشيند و موقعيت خود را نيز تثبيت مي در اين وجه، تصوير بر دل مي. و در قلبش نيز آن را بپروراند
. حس شدسرشار از  ،در آن پرسه زدشود  ميوارد آن شد و اگر بخواهيم  توان شود كه مي تصويري مي

در چرا كه . كند خود را به زور به ما تحميل نمي هاي نوگذارد و نظم و قان چنين تصويري ما را آزاد مي
به تدريج تخيل، تخيل واقعي نيز كه در بطن تصوير است، قانون خود را بلكه . اصل قانوني وجود ندارد

حقيقتي قلب كسي را تحت نين چاگر . در واقع حقيقت درون دقت تصوير نهفته است. دهد نشان مي
  . تأثير قرار دهد نشان از قدرت دقت تصوير است در يك تصوير شاعرانه

هاي شرق، راز و رمزي دارد كه در آن با رقص و  اند به صوفي ها كه موسوم وار درويش رقص دايره
شايد شاعر هم در پي . اند جوي يك دست شدن و پيوستن به خدايو  ها در جست موسيقي درويش

ي كه خود نيز در آن غرق هايي تصوير شاعر با ارائه. ها يدن به چنين درخششي است كه صوفيرس
اند، با يكي شدن شفافيت انديشه و شهود دل به دنبال هماني است كه  كه درخشان هايياست، تصوير

 نبه دنيال چيزي هستند كه در آ. شان هاي طوالني گونه شان در رقص امان هاي بي ها در چرخش صوفي
شود تا به موسيقي  شوند بلكه راهي باز مي هاي آتش سپرده نمي جا آگاهي و شعور روشن به شعله

  .گويند واالتري نيز دست يافت كه آن را موسيقي شعر مي
، نمثل: اند ها نيز در روح شعر نهفته شده پاسخ. شود براي پرسيدن به اين ترتيب شعر روش مي

كنند؟  گويند؟ درختان براي ما چه چيزي حكايت مي دهند، چه مي مي در آواهايي كه از خود سر ها حيوان
ها يا حركت  هاي كنار ساحل، رد پاي پرندگان در شن هاي خالي فرو رفته در شن هم چنين، صدف

اند براي ما؟ همين  هاي ديگران حكايت چه چيزي كنند؟ چهره ي ابرها كدام قصه را روايت مي هماره
غلتد  گذرند، شيري كه در خيابان بر زمين مي كه به طور اتفاقي از كنار مي طور، اثر انگشت، كساني

اند؟ طلوع و غروب خورشيد، غيبت  حاكي چه حكايتيها  اينآن كه راننده مسير خود را تغيير دهد،  بي
خواهد، به ما چه  شود كه چه مي آموزي يا فرياد و عصيان كودك هنگامي كه درك نمي ناگهاني دانش

گويد؟  زنيم؛ مثل گذشته و اكنون به ما چه مي ؟ واقعيت عرياني كه ما مدام در آن پرسه ميگويد مي
  زندگي و حيات با كدام ديالوگ قصد برخورد با ما را دارد؟ 

اگر جهان، آفرينش كلمه است، پس شايد بشود به جهان به عنوان شعر نگاه كرد و به اين ترتيب، به   -
آيا  پرسش من اين است كه. ها ي آدم ي انسان، چهره واره ، انداما يوانح هاي ها، نوع طبيعت، منظره

  كرد؟  عنوان شعري بزرگ، موسيقي يا زباني پرقدرت نگاهجهان به شود به  نمي
كه  چرا. كه در واقع معنوي هم بودند را داشتند هاي در نهان مانده ها قصد رهاسازي زيبايي رمانتيك* 

 ي آن ها همه به باور رومانتيك. در درون ماده زنداني مانده و طلسم شده استها اين زيبايي  به باور آن
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اگر اين پندار را بخواهيم تأويل . شوند چه كه آفريده شده، توسط خالقي نهان، خداي درون، حمل مي
تواند اين قلمرو روحاني و معنوي را نه تنها حس كه حتا درك و  شود گفت كه روح انسان مي كنيم، مي

ي شاعر با به كارگيري شناخت و قدرت بيان خويش اين است كه  پس وظيفه. جام شناسايي كندسران
جهان تا . شود چيز مي مان فقير و بي بدون توان و قدرت خالق روح، حهان براي. خداي نهان را آزاد كند

كه كاركرد اين گونه است . دنده تواند غني باشد كه روح و معنويت نهان به آن اجازه مي آن جايي مي
وزني كه تاكنون . استشود كه خواهان رهايي ريتم و وزن پنهان و نهان در شعر  شاعرانه، كاركردي مي
به جهان دارد، شاعر با نيت گسترش را هاي زيادي  شاعر قصد افزودن ريتم و وزن. شناسايي نشده است

فرينش است؛ اين كه كدام موسيقي يا ي آ او در انديشه. موجود است هاي آگاهي و شعور ما در رابطه با امكان
  . موجود به جهان افزود، دلمشغولي شاعر است هاي شود به عنوان امكان كدام شعر زندگي را مي

نظر  ،"كنيم كه اكنون وجود دارد ما زباني را ترجمه مي": گويد در ارتباط با وزن آزاد سيمون ويل مي  -
  شما چيست؟

هاي  جوي وزنو  ي از قيد و بندها رها گشته تا بتواند در جستهاي متفاوت به روشهنر  تي استمد* 
آيد نيازي به  آن طور كه به نظر مي ها واقعيت. آزاد باشد، وزن آزاد براي هر فردي با توجه به اصالت فرد

چنين نگاهي شامل . ها است از واقعيت كسانهاي تك تك  چه جالب است، تجربه آن. بازتوليد ندارند
ود را براي پذيرش جود جمو هاي نين در بر دارنده آن است كه امكانچهم . شود يآزادي وسيعي م

كند،  اي پيدا شود كه مدام ما را محاط خود مي شايد حوزه يا منطقه. واقعيتي واالتر نيز آماده كنند
ي  اي كه متعلق به زندگي نيست اما كما بيش شبيه است به حوزه اي از آزادي شايد، حوزه حوزه
در اين . شود از آن چيزي به زبان آورد و بيان كرد اي تنها با انگيزه است كه مي چنين حوزه. ها امكان

اي موجود است، نوعي آزادي و شايد نوعي آرزو و خيال در مورد جهان  حوزه سبكي و راحتي ويژه
يد جا شايد جهان جد اين. استاي با شفافيت و دقت امكان پذير  يابي به چنين حوزه دست. هستي

مادي، سنگيني  هاي هشكند، ريتمي كه قاعد آهنگ و ريتم آشكار شود؛ ريتمي كه يخ ساليان پيش را مي
ها و اشياء را از  زباني كه انسان. زند وزن، زبان پرقدرت مرگ و زبان خشن و نامرغوب را بر هم مي

ت واقعي دور و محروم كند، زباني كه هم انسان و هم اشياء را از حركت، آزادي و حيا زندگي محروم مي
ريتمي كه مانند آتش و هوا و آب . اكنون اما ريتم و آهنگي وجود دارد كه مانند موج و باداند. كند مي

آهنگي كه به نيروي . اند هاي روان و زمين گرم ها، آب آهنگ و ريتمي را شاهديم كه مانند چلچله. است
شاهد پيدايش نيرويي هستيم كه در خود هماني را شايد . گذارد كه بذر جوانه زند مي افزايد و زمين مي

  . دارد كه درختان براي رشد
اين ريتم و وزن آزاد اگرچه . ها است ها و علف ، گلها شايد ريتمي وجود دارد كه مانند ريتم درخت

چه در تعادل كامل هست اما قابل  زاد اگرآاين وزن . ي تزئيني دارد اما اجباري نيستند گاه جنبه
اي است اساسي در شعر اما در شكل كلي فرمايشي  در اين گونه وزن، هر ركني، پايه. ي نيستبين پيش

ست اپذير و رنگارنگ  اين وزن آزاد همان قدر پرقدرت، تبديل. استستقالل كامل برخوردار انيست و از 
شاهد همان گونه كه در درختان، رشد نوعي سحر طبيعت است در وزن آزاد هم . كه رشد مداوم طبيعت

ي  شود پرسيد كه آيا به اين ترتيب وزن شاعرانه بنابراين مي. گر نيروي سحر است نين جادويي نشانچ
 ،انساني هم بايد مثل نيروي طبيعت باشد؟ آيا اين نوع فعاليت شاعرانه تصويري از روند عميق انساني

  تري؟  راز و رمزهاي بزرگ ادر پيوند باشد ب ممكن است
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ها براي  ش انسانالها را اين گونه ادامه دهيم كه آيا شعر تصويري از ت ن پرسشدهيد ايباجازه   -

نظير  خوردگي با جهان از يك طرف و جدايي از آن؛ مثل شخصيت، فرديت، خصوصيت و هستي بي گره
  گون؟  در كليت جهان نيست؟  جهاني كه پيچيده است و ملون و گونه

ما در . ي پايان رسيده است آيد، در حقيقت به نقطه ان ميجهان ما آن گاه كه از جدايي حرفي به مي* 
ما در . بله حتا جدايي از خودمان. قرار دارد ديگر اي قرار داريم كه جدايي اتم از طبيعت و از يك نقطه
ماني و پوچي قرار داريم كه به زودي مرزهاي تحمل و بردباري را هم پشت سر  ي بي خانه آستانه

كه امكان پيوند با   آزاديآن . ي نوعي آزادي جديد باشيم شايد ما در آستانههم زمان . خواهد گذاشت
. كند چه تا كنون تالش شده است فراهم مي خويشتن خويش و جهان پيرامون را با روشي غير از آن

هايي عبور كند كه فرصت به دام انداختن كالم واقعي خودمان را ايجاد  شايد از وراي فعاليت ي كهپيوند
هايي كه  واژه. ند و خُرده نان خويشا ند، دژ باالبلند خويشا نين درخت خويشچكالمي كه هم . دكن مي

كالمي كه پاسخ چرايي جهان است و . كنند و گفتمان را فراهم مي گفت و گوامكان تبديل كلمه به 
يي با چراشود  مي يپيوند "خويش"با هستي  يگوو  گفتدر كلمه . جانبه با جهان گويي دوو  گفت
شود كه در همه چيز پنهانش  مي "خويشتني"گويي با و  كلمه تبديل به گفت. مان به جهان آمدن
  .هم بخشي از آن است "من"بخشي از همان زباني است كه  "خويشتن"اين . كني مي
در . با سپاس از شما كه در اين گفت و گوي شايد غيرمعمول شركت كرديد و بردباري به خرج داديد  -

  .خواهيد بگوييد خواهم اگر چيزي مي شما مي پايان از
بريد كه جهان شعر را به خوبي  هاي مرا به زباني ديگر مي من هم از شما متشكرم كه انديشه* 
هر ": گويم كه سرزمين شما سرزمين كهن شعر و ادبيات است و به عنوان آخرين كالم مي. شناسد مي

  . "شعر كنشي است و هر كنش نيز يك شعر
  
و در شهر تروندهايم نروژ متولد شده و غير از دوران  1963در سال  ،ماريه بيركان هله -1

ش به سر برده زادگاه را درخود عمر  ي دانشگاه كه در شهر برگن در غرب نروژ زندگي كرده بقيه
. استكند و حاصل اين همزيستي دو فرزند  ها است كه با همزي خود زندگي مي لسااو . است

اش را به پايان رسانده و عالوه  ي ارتباط عمومي دوران ليسانس و فوق ليسانس در رشتهبيركان 
كه  سوفيااي است به نام  مقاله در مورد شعر، سردبير مجله شعر و ي بر انتشار چندين مجموعه

  . استنين عضو كانون نويسندگان نروژ هم چ وا. كند كار مي عرفاني فلسفه و  در زمينه
  : را نام بردهاي زير  كتابتوان  مي بيركاناثرهاي هله ماريه  از

  2007شعر، (شعر زمين( 

  2009شعر، (رؤياها از كتاب مكاشفات يوحنا( 

  2009مجموعه مقاله، (معشوق كسي هستم كه نشسته( 

  2010مجموعه مقاله، (بودن در حياط، بودن در زمين( 

  عراي بلند در مورد ش مقاله( "شناخت شكلي ازي  شعر به مثابه"كتاب ( 

اين . انجام شده است شعر چونان شكلي از شناختبر اساس كتاب حاضر  گويو  گفت
  . ي نوشتاري بوده و پرسش به پرسش پيش رفته است و گو به گونه گفت
 



   
  

اند اي ساقي، كه ز پيش رفته نآنا  
اند اي ساقي، در خاك غرور خفته  

:رو باده خور و حقيقت از من بشنو  
.اند اي ساقي هاد است هر آن چه گفتب  

  عمر خيام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

  نقد و بررسي



    

  :خوانيد هاي پيشين، در همين بخش مي در شماره
  :1388، بهار 1ي  شماره

، هايي از عشق در گذر هفت دفتر گرته: رضا اغنمي ،اكنون مدرن –تجدد يا جخ : علي نگهبان
  پيوست مانيفست كانون: مهدي فالحي

  
  :1388، تابستان 2ي  شماره

  شود  آن جا كه تاريخ تكرار مي: اسد سيف ،مفهوم سوكواري و فهم مالخوليا: مهدي استعدادي شاد
  

  :1388، پاييز 3ي  شماره
  پژواك هنجارها و ناهنجارها، : رضا اغنمي ي يك شگرد، سانسور به مثابه: علي نگهبان

 ها كنوت هامسون، عادت به نامنتظره: عباس شكري -جيمز وود
  

  :1388، زمستان 4ي  شماره
  ، چيستي شعر نمايي و نوگرايي: علي زريني شعر،  روحيه: مهرانگيز رساپور
  گفتار خيابانب، : نسيم خاكسارمتهم و حق خاموشي، : مجيد نفيسي

  ي نويسندگان بازخواني حافظه: منصور كوشان
  

  :1389 بهار، 5ي  شماره
  زندگي و مرگ دموكراسي، هايي از  درس: باقر پرهام

   پس از پيان تاريخ: آذر ن نوشحسي
  

  :1389تابستان ، 6ي  شماره
منصور خاكسار، : گل مليحه تيرههاي بازي شده در بوف كور،  نمادها و نشانه: منصور خاكسار

شناسي مفهوم مرگ، بهروز شيدا، صداي متن را بشنويم،  آسيبي پايان،  نقطه: رضا زرين علي
دوئل در ادبيات، ناصر : ي روشن، ناصر كاخساز ديشههاي اندك و ان مرد واژه: كوشيار پارسي

روييدن آن سوتر از : در سكوت حرف زدن، نسيم خاكسار: زاده بودها و نبودها، رضا عالمه: پاكدامن
: در منشور شعر و زندگي، ماشااله خاكسار: شبنم غمگين، عباس خاكسار: نژاد فصول، ناصر رحماني

: ي از زندان تا تبعيد، مريم آذر كميته: او، اردشير مهرداداز برادرم منصور و مرگ باورنكردني 
: در سوگ منصور، خسرو دوامي: خاني سوختگي، پرويز قليچ دل: تراژدي زندگي، هزيز عطايي

  نخلي به زير سقف، : علي نگهبانسرگردان ميان گور و ماه، 
  

  :1389 پاييز، 7ي  شماره
  2سي زندگي و مرگ دموكراهايي از  درس: باقر پرهام

  آفريند، آن جا كه قدرت حقيقت مي: اسد سيف



 

  باقر پرهام 
 
  *غرب از راه شرق

 
گويد در باب اين كه دموكراسي در انحصار آتن نبوده، بلكه  جان كين، درآغاز اين مبحث، مي

افزايد ممكن  ولي مي. اند، به حد كافي بحث شده ديگردولتشهرهاي يونان نيز در آن سهم بسزائي داشته
تر كردن نقش آتن در  بسيار خوب، ولي آيا كوچك":ذهن شكاكي پادرميان بگذارد و بگويد است
مان از دموكراسي گذشته، فقط به اين معنا نيست كه اين يونان بوده كه حقوق طبيعي ما را به ما  تلقي

حق شان بر  داده است؟ بنا را بر اين بگذاريم كه گروت و ديگر نويسندگان قرن نوزدهم در نظرات
اند اصوالً درست است، يعني دوهزارو ششصد سال پيش از اين،  اند و آنچه قدما در اين باره گفته بوده

اند، به جاهاي ديگر سرايت كرده  زيسته دموكراسي، در عمل، از بين يونانياني كه در شرق مديترانه مي
سي هدية يونانيان به تمامي انجامد كه دموكرا گيري نمي ولي، آيا پذيرش اين نظر به همان نتيجه. است

  .1)102، ص1("جهان بوده؟
كنند تا موضوع دموكراسي  هائي بجا هستند كه ذهن ما را آماده مي ها پرسش گويد اين جان كين مي

تر، داستان جهان  واقعيت اين است كه داستان آتن يا به طور كلي": هاي بازتري ببينيم، زيرا را با چشم
اي بنيادگذار،  ش و پرورش دموكراسي، فقط يك داستان نيست، بلكه به اسطورهيوناني، به عنوان مهد زاي

خواهد به همه بقبوالند مردم همساية يونانيان در شرق، در  رقيب، تبديل شده است كه مي به جزمي بي
همين اعتقاد جزمي سبب شده كه اين مردمان را در خور . اند توجه به دموكراسي تكاني به خود نداده

هائي بس مديد بعد، آن هم با ناپختگي بسيار و  سي نشمرند و مردماني بدانند كه فقط بعدها، مدتدموكرا
اند درو و  هاي متمدن غرب پاشيده وكاشته بوده اند تا حاصلي را كه بذر آن را ملت بدون نتيجه، كوشيده

  ).102، ص1("برداشت كنند
از اساتيد برجستة مطلع در تاريخ  "،)M.I.Finley(جان كين، در همين زمينه، به سخن فينلي

كند كه گفته است در جهان شرق باستان، سياست وجود نداشت و مسائل  ، اشاره مي2"دموكراسي يونان
تنها سخن درباريان و . شد حل و فصل مي] شاهان و حاكمان[هاي انتظار  حكومت فقط در اتاق

حكم، حكم . وان وجودي نداشتندمشاوران شاهان تاثيري داشت، در حالي كه شهروندان بدين عن
: ، كه نوشته است)James Bryce(شاهان بود؛ يا به گفتة نويسندة اوائل قرن نوزدهم، جيمز برايس

رود، شاهد وجود  ها را پديد آورده، باال مي ها در جهان شرقي، كه نخستين تمدن هرگاه كه پرده"
هائي كه هنوز به مقام  ساالري ري و ايلساال ها هستيم، و شاهد وجود قبيله سلطنت در مهمترين دولت

قيد و شرط  سالطين  نتيجة اين گونه شرايط در همه جاي آسيا به فرمانروائي بي. اند دولت دست نيافته
تا آن زمان، وجود . ريخت1890انجاميد تا زماني كه ژاپن طرح نخستين قانون اساسي خود را در مي

جا به عنوان امري طبيعي پذيرفته بود، و اگر اينجا و آنجا، در پرور، در همه  فرمانروايان خودخواه و تن
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شده، يا در زير  ، عدالت بهتري برقرار مي]شاه[الدين يا اكبر زير سلطة مستبدي نيرومند، چون صالح

رفته، اين گونه فواصل  انديشي احتمال خطر كمتري از سوي مهاجمان خارجي مي سلطة مستبد مĤل
اند  هائي بوده كه محصول فراوان داشته ر حكم خاطرة كشاورزان از سالدرخشان در ذهن مردمان د

كنندة اين قاعده  افزايد كه استثناهاي استبداد شرقي، از نظر برايس، اثبات جان كين، مي). 103، ص1("
گرچه ": هاي يادشده گوئي خصومتي ذاتي با دموكراسي دارند، و به قول برايس بود كه سرزمين

آميز به باورهاي مذهبي  هاي خاص، يا برخي كردارهاي توهين ابر برخي جباريتهائي در بر شورش
شد، اما هيچ كس به فكر اين نبود كه  مردم، گاه عامل بر افكندن شاه يا حتي خانداني از شاهان مي

  ) .ايضاً("شكل حكومت را بر اندازد 
د شرقي، و استناد وي به ها از استبدا پيش از آن كه به انتقاد جان كين به اين گونه برداشت

. م.هائي در بارة وجود دولتشهرهاي مستقل در برخي از نقاط خاورميانة امروزين در هزارة چهارم پ داده
، فقط اختراع مورخان قرن نوزدهم "استبداد شرقي "مسيح بپردازيم، بد نيست يادآوري كنيم كه مفهوم

، مورخ )Ernest Barker(ارنست باركر  ةمقدم "مرحوم دكتر فريدون آدميت، با استناد به. نيست
، از دو " 386موخرة او صفحة"و  "59صفحة "ارسطو ، سياستانگليسي قرن بيستم، بر كتاب 

بود و ديگري  "سلطنت "گويد كه يكي در باب  اي كه ارسطو براي اسكندر نوشت سخن مي جزوه
رسطو به اسكندر سفارش كرد گويد ا آدميت مي. "اي در بهترين روش تاسيس مستعمرات دستورنامه"
، همچون حكمران مستبد ]يعني آسيائيان[، و با بربرها )Hëgemön(با يونانيان همچون رهبر  "كه

)Despotẽs(رفتاركند" )بربر نزد مردم ": نويسد اش ميسياستهمين ارسطو در كتاب ). 98،ص3 =]
، فرمانروايان طبيعي ندارند، بربررا مردمان ، زن و برده پايگاهي برابر دارند؛ زي]بويژه ايرانيان و آسيائيان

از  اينجا ست . بلكه، به ديدة ايشان، آميزش زناشوئي، آميزشي ميان يك زن برده با يك مرد برده است
 بربركه مفهومش اين است كه مردم .باشند بربر سزا ست كه يونانيان، حاكم ِمردم: اند كه شاعران گفته

را .) م1755تا  1689(پس از ارسطو، متفكر نامداري چون مونتسكيو . 3"اند و بردگان در طبيعت يكسان
هاي سياسي و اصل يا پرنسيپ بنيادگذار هر  ، انواع نطامروح القوانينداريم كه در اثر تاريخساز خود، 

نمونة كامل استبداد، همانا ": گويد  مونتسكيو مي. ها را به تفصيل مورد بحث قرار داده است يك از آن
كه وي "هاي ايران، چين، هند و ژاپن  اي است از امپراتوري هاي آسيائي است كه مجموعه وريامپرات
 روحبه روايت ريمون آرون، بر اساس كتاب . نامد مي استبداد آسيائيها را   هاي حاكم بر آن نطام

در فرمانرواي مطلق، يك تن تنها ست، قا. استبداد آسيائي، همانا برهوت بردگي است": ،القوانين
اما وجوه روابط مستبد . مطلقي است كه احتماالً ممكن است قدرت خويش را به وزرايش تفويض كند
ها و درجات اجتماعي، نه  با اطرافيانش هرچه باشد، نه طبقة اجتماعي متعادلي وجود دارد، نه سلك

. ر اروپامرسوم د] يا حس افتخار[چيزي كه معادل فضيلت باستاني باشد و نه چيزي كه معادل شرف 
اي كه در آنجا بقاي دولت تنها به شرط آن كه يك تن قادر  ترس در سراسر پهنة بيكران و گسترده

در قرن نوزدهم ) . 37، ص 5("ها آدميزاد حكمفرما ست  پذير است، بر ميليون مطلق باشد امكان
با  آسيائيشيوة توليد ها را داريم كه در باب تفاوت  ميالدي نيز، نطريات ماركس و ماركسيست

اند كه حتي در قرن  هاي زيادي به راه انداخته دارانة كالسيك در غرب، بحث هاي توليد سرمايه شيوه
ها اين است كه تفاوت بنيادي  جوهر اين بحث. نيز بسيار داغ بوده - بويژه در نيمة دوم اين قرن -بيستم

هاي خاص خود  انجامد كه ويژگي مي در شيوة توليد، ناگزير به ايجاد تفاوت اساسي در نظام فرمانروائي
ها،  دانيم كه دنبالة اين گونه بحث و مي. 6به همراه خواهد داشت -كه چيزي جز استبداد نخواهد بود -را
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 Oriantal Despotism(7( استبداد شرقي در قرن بيستم، به نوشته شدن آثاري چون كتاب معروف
، جان كين، پس از اشاره به سخن كساني كه گفته با همة اين موارد. از كارل ويتفوگل انجاميده است

ما در اينجا ": نويسد توان مدعي شد كه دموكراسي هدية يونانيان به تمامي جهان بوده، مي اند آيا نمي
كنندة سوء ظن  زيرا اين طرز تفكر، لو دهندة خودخواهي گمراه. نياز داريم كه با خودمان صادق باشيم

ها را براي  اين آرماني كه امروزه باالترين ارزش –ه مبادا دموكراسي برانگيزي است مبني بر اين ك
شناساني از غرب  هاي غربي يا شرق خود كنام پيشداوري –گشاده بودن ذهن آدمي به شك قائل است 

بينيم اين گروه از غربيان، ميان خود  بوده كه خودشان با دموكراسي ضديت دارند، چرا كه دست كم مي
هائي بلند و  اي دارند، ديوار هاي مشترك ِ ناديده گرفته شده رعمل با هم تاريخو مردماني كه د

توانستند به  اند كه يونانيان، بدون تماس با مردمان در شرق، نمي اينان ديده. .. كنند فرونريختني برپا مي
ني كه در آغاز زبا گذارند كه روي آوردن مردم يوناني و بر اين نكته انگشت مي. يوناني بودن دست بيابند

از حدود قرن  –ايم  چنان كه ما امروزه از تاريخ آموخته -زيستند، به يونانيان در پيرامون درياي اژه مي
اين دوره، زماني بود كه با استفاده از وسائل و ابزارهاي برگرفته از شرق، . هشتم پيش از ميالد آغاز شد

ها،  ترين مورد مثال اين گونه استفاده مهم. مده بود تكاني براي تجديد ساختار در اذهان و نهادها پديد آ
تواند آن را بياموزد و براي هر  اي جديد كه علي االصول هر كسي مي نوشتن به كمك الفبا بود، وسيله

هاي شرقي به يونان، مانند مفهوم  ها و مفهوم يا ورود واژه. خواهد از آن استفاده كند كاري كه دلش مي
hubris  =و  –مانند اختر شناسي  –صور جديدي از شناخت . ايم از اين بدان اشاره كرده آز ،كه پيش
هاي مهم  هائي تازه بود، از جمله بخش ها تبيين جهان به راه هاي كهني كه منظور از آن اسطوره
يي كه با ورود فنون جديد توليد و معيارهاي زندگي  بود، وابستگي] شرق و غرب[هاي متقابل  وابستگي

  ).104، ص1("ها شكل گرفته بود همراه با آنو رفاه 
گذارد كه با وجود باال رفتن آگاهي متفكران غربي نسبت  جان كين، سپس بر اين نكته انگشت مي

الگوي وابستگي هرگز تا حد نهادهاي سياسي "در زندگاني يونانيان، چرا اين "شرقي "هاي به كيفيت
كه از  –هاي دموكراسي  كار است كه يونانيان، در دورهالبته توافق روزافزوني در . گسترش نيافته است

اين امر پذيرفته است . به همت خودشان يوناني نشدند - به طول انجاميد. م.قرن ششم تا قرن سوم پ
. كه يونانيان در معناي روحي و فرهنگي كلمه، تاحدودي شرقي بودند، يعني كه هويتي دورگه داشتند

شان، بر  كردند كه سرزمين زبان به يقين فكر نمي ارد كه مردم يونانياين آگاهي نيز كم و بيش وجود د
دانست  خالف آنچه در زمانة كساني چون گروت معمول بود، مهد تمدن اروپائي است؛ خود گروت مي

 صور در ساحل= Tyre، پادشاه دولتشهر )Agenor(اروپا دختر آژنور كه در تخيل اسطورة يوناني، 
براي يونانيان، براستي عجيب به  شرقيتوجه به اين موضوع، و با قبول كيفيات با . لبنان كنوني بوده

رسد كه در الگوي وابستگي ميان شرق و غرب، از مورخان و ديگر اساتيد، هرگز سخني در بارة  نظر مي
شنويم، آن هم در زمان ما كه شواهد و مسلمات  هاي دموكراتيك زندگي نمي تعميم اين روابط به شيوه

  ).ايضاً("ي در جهت خالف اين نگرش وجود داردبسيار
اي كه امروزه خاورميانه ناميده  اي از آثار دموكراسي در منطقه جان كين، به منظور ارائة نمونه

اي معجزآسا، در شنزارهاي  گويد به گونه شود، به سندي كهن، به طوماري از پاپيروس، كه مي مي
- ، موسوم به ون)Thebes(عجيب ديپلوماتي از شهر تب  بياباني مصر محفوظ مانده و بيانگر سرگذشت

، با كشتي به .م.پ 1100در حوالي ": گويد اين شخص مي. كند است استناد مي)Wen-Amon(آمون 
قصد وي اين بود . در فنيقيه، در هفتصد كيلومتري شرق آتن، آمده بود)Byblos(بندر پررونق بايبلوس 
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هاي اطراف آن بندر،  هاي كوهستان شده از تنة درختان سرو جنگلكه الوارهائي با كيفيت عالي، بريده 

اين كار از نظر بازرگاني پر اهميت بود، ولي به دستور و اجازة شهريار . از بازرگانان محل خريداري كند
محل، بارگيري الوارهاي بريده شده و حمل آنها تا انتهاي شرقي درياي مديترانه و تخلية آنها در قلمرو 

بايست به دست بردگان انجام گيرد، و سپس الوارها، به افتخار آمون، ايزد باروري و  تب مي پادشاهي
-ХІ)1070خدايگان فراعنه، به سكوي شناوري براي استفادة ناوگان مقدس حاكم مصري، رامسس 

پس . رفت همه چيز، مطابق همين طرح، تا مدتي بخوبي پيش مي. ، تبديل شوند)پيش از ميالد -1100
زني و بگومگو بر سر نحوة پرداخت، و تاخيري كه به علت برف زمستاني در حركت پيش  دتي چانهاز م

گاو نر به كشتي كه در كنارة بندر بايبلوس لنگر  300آمد ،الوارهاي عالي از چوب سرو، احتماالًبه كمك 
اگهان تغيير ولي، ساعاتي پيش از حركت كشتي، ارادة خدايان ن. انداخته بود حمل و بار كشتي شدند

هاي  آمون بينوا و ملوانانش ناگهان خود را در محاصرة يازده فروند از كشتي -كرد، بدين معناكه ون
زيستند، هدايت  ،كه در همسايگي محل مي)Thker(متخاصم يافتند، كه توسط گروهي از مردم تكر 

ي در خواست توقيف وي را آمون دلخور بودند، از مقامات محل -اين افراد، كه از معاملة ون. شدند مي
الناس نيز در بندر هاللي شكل بايبلوس گرد آمده بود كه با سر و صداي زياد  انبوهي از عوام. داشتند

پيامي به دست قاصدي براي شهريار . گرفت هواي خشونت داشت باال مي. كردند هارت و هورت مي
عاقبت امر معلوم نبود و . ن را حل كند، فرستاده شد تا اين بحرا)Zakar-Baal(بئعل  -بايبلوس، ذَكَر

  .آمون و ملّاحانش نگران جان خود بودند -ون
رسيد و اعالم كرد كه محمولة كشتي و ملوانانش را، با چندين  آرام به نطر مي. شهريار به بندر آمد"

د، كوزة شراب و گوسفندي براي سربريدن و كباب كردن، همراه با زن آوازخواني كه خدمه را سرگرم كن
آمون اطالع داد كه قصد دارد به موضوع اختالف رسيدگي كند، و  - شهريار به ون. روانه خواهد كرد

خويش  mw-dwtصبح كه شد، ذَكَر بئعل، مردم را براي اعالم . اش را تا آخر شب خواهد گرفت تصميم
ايد؟سند  به اينجا آمده چرا: فراخواند، در ميان جمعي كه از تكر آمده بودند ايستاد و خطاب به آنان پرسيد

وزيد،  آمون و همراهانش به سالمت به كشتي رسيدند، با باد نيرومندي كه مي - كند كه ون نقل مي
باقي ماجرا در بايبلوس چه بود، معلوم نيست . سريعتر از دزدان دريائي ِ تكر، بادبان كشيدند و به راه افتادند

است كه در اين سند آمده  mw-dwtين واژة عجيب و اهميتي هم ندارد، زيرا آنچه اهميت دارد هم
  ).106تا104، صص1("است

شناسان اين واژه را به غلط به معناي محافظ  گويد برخي باستان جان كين، در تفسير اين واژه مي
ست كه در  "شورا"يا  "مجمع"اند، در حالي كه اين واژه بواقع به معناي  گرفته) bodyguard(شخصي 

، مثالً در سفر اعداد، توراتدر برخي از بندهاي "اي ست كه  شود؛ واژه گفته مي  mộ ēdزبان عبري
، به كار رفته درمورد سروران جماعت كه برگزيدگان شورا و مردان معروف بودند، 2باب شانزدهم،آية 

بينيم كه موسي در آن به  هم مي 21همين واژه را در سفر خروج، باب بيست و هفت، آية . است
در  ها دائماً روشن شود روغن زيتون مصفّي و كوبيده شده بياورند تا چراغدهد كه  يل دستور مياسرائ بني

را كه جان كين  توراتمطالبي از ). [106ص ،1(اي كه در برابر شهادت است  خيمة اجتماع بيرون پرده
هاي مستقيم  نقل قولايم و موارد ايتاليك نشانة  به آنها اشاره دارد، ما مستقيماً از عهد عتيق نقل كرده

  ].توسط جان كين است
برگزيدگان "،"سروران جماعت"، به معناي توراتبينيم كه واژة مورد نظر جان كين، در  مي

همة ": پرسد به كار رفته است، و خود جان كين بحق مي "خيمة اجتماع"در  "مردان معروف "شورا



 109   1389 زمستان،  8 جنگ زمان

ي كه خود، با استناد به مطالب حزقيال نبي در و پاسخ). ايضاً("اينها چه ربطي با تاريخ دموكراسي دارد؟
  .شود كننده نيست بلكه اسباب حيرت خواننده مي دهد نه تنها قانع ، به پرسش خويش ميتورات
آمون از آن رو معنادار است كه  -يك پاسخ ممكن است اين باشد كه داستان ون": گويد مي
داراي كاركرد عملي، پانصد سال ) self-government(هائي دال بر وجود يك حكومت بر خود ِ نشانه

آمون سفر  -در زماني كه ون. دهد پيش از آن كه آتن دموكراسي را تجربه كند، به ما ارائه مي
اش را به بايبلوس انجام داد، اين شهر كه به جبال موسوم شد و امروزه در جمهوري لبنان جبل  دريائي

اش در جهان مديترانة باستان، فقط  شهرت. كوچكي بودشود، دولتشهر دريائي ِپر رونق ولي  ناميده مي
ها نيز بعدها  ، و فهرست كتابتوراتهاي نفيس چون كتاب،  از برخي نام - به خاطر چوب و كاغذ نبود

مثال  توراتاين شهر، حتي در . اش بود بلكه به خاطر نظام حكومتي ِمبتني بر مجمع -نام برده شده
مشايخ : گويد برد و مي ن منطقه به عنوان منطقة بازرگاني آزاد نام مياز اي توراتآورده شده، آنجا كه 

تا براي . هاي دريا و ملّاحان آنها در تو بودند جبيل و حكمايش در تو بوده، قالّفان تو بودند، تمام كشتي
 يهودا و زمين اسرائيل. ... دادند نقره و آهن و روي و سرب بعوض بضاعت تو مي... تو تجارت نمايند 

، 1("دادند گندم منّيت و حلوا و عسل و روغن و بلسان بعوض متاع تو مي. سوداگران تو بودند
ايم، نقل كامل مطالب كتاب حزقيال نبي از  چند سطر اخير كه با حروف متفاوت نوشته). [106تا104ص

ا از ما ترجيح داديم كل مطلب ر. عهد عتيق است كه جان كين به اختصار به آنها اشاره كرده است
  ].كتاب حزقيال نبي بياوريم كه كم و كسري نباشد 18تا  9هاي  آيه

مانند بسياري ديگر ازشهرهاي فنيقيه و بويژه سومر، به  -در اين كه شهر بايبلوس يا جبل در لبنان
شناسان و بخصوص متخصصان نامدار  هاي باستان روايتي كه پس از اين بر اساس كشفيات و تحليل

خواهيم آورد ،شهرهاي دريائيِ پر  –عراق كنوني  –النهرين  نطقة ميانرودان يا بينآشور و بابل در م
ولي، در سند مورد . اند، ترديدي وجود ندارد رونقي از نظر بازرگاني داخلي و خارجي از راه دريا بوده

يچ هائي از تورات كه وي به عنوان شاهد بدانها رجوع كرده است، آيا ه استناد جان كين، و در بخش
از نوع مجمع شهروندان آتن  –بينيم كه دال بر وجود مجمع شهري  نشانة ترديدناپذير و صريحي مي

خيمة "را كه در  "مشايخ جبيل و حكمايش"توان  باشد؟ آيا، براستي، مي –يا ديگر دولتشهرهاي يونان 
ة يونان دانست؟ اند، دليل بر مجمع شهروندان براي قانونگذاري دموكراتيك بشيو گرد آمده "اجتماع

گويد كه به وسط معركه آمده و  ي سخن مي)prince(بويژه كه در مورد جبل، خود جان كين از شهريار 
هائي  آمون و همراهانش را حل كرده و كشتي ايشان را با بخشش -اختالف دزدان دريائي ِتكر با ون

كين، براستي معلوم نيست كه  براي من خواننده كتاب جان. كه به آنان كرده است به راه انداخته است
ادعاي نويسنده دائر بر وجود مجمع شهري از نوع آتن و ديگر دولتشهرهاي يونان در بايبلوس مستند 

  .به چه شواهد مسلم تاريخي است
جان كين، به دنبال اين مطالب، بحثي را، در هفت صفحه از كتابش، زير عنوان ِ سوآلي 

خواهد نشان دهد در  كشد كه طي آن مي ، پيش مي)?primitive Democracy("دموكراسي بدوي؟"ِ
اي كه امروزه در بردارندة اسرائيل، شاخة غربيِ غزه، لبنان و سوريه است، و زندگي اقوام فنيقي  منطقه

سوم پيش از ميالد مسيح ريشه دارد، روش حكومت بر پاية مجمع شهروندان  در آن تا هزاة
)assembly(به هنگام آمدن .م.پ 1100در. ايم كرده ده كه تا كنون فكر ميتر از آن بو ، بس گسترده ،

اش به بندر بايبلوس نبود كه مردم اين نواحي از زير سلطة آشوريان و بابليان در  آمون با كشتي -ون
اين مردم، بازرگانان و . آيند تا به مهمترين نيروي سياسي و فرهنگي تمامي ِمنطقه تبديل شوند
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ه كوشيدند در سراسر بيشتر مناطق مديترانه و شمال آفريقا، تا نقاط دوردستي چون دريانورداني بودند ك
آنها در امر پيشبردن مجامع، بويژه شوراهائي در بردارندة بازرگانان و . هائي ايجاد كنند اسپانيا، مستعمره

تا غرب ] رسوم[هاي گستردة بازرگاني كه از ميان رودان  كه اشتهارشان بر پاية شبكه - تجار ثروتمند
) formidable(اين شوراها، در همه جا قدرت هولناكي. معروف بودند -شد نهاده بود مديترانه كشيده مي

شواهد بسياري، از نوع آنچه در مورد بايبلوس آورديم، در دست . اعمال كردند) monarcs(بر سالطين 
شورت كردن با مجامع آزاد دهد پادشاهان، در باالترين مراتب قدرت، مجبور به م است كه نشان مي

قراردادي كه در قرن هفتم پيش از ميالد ميان پادشاهان آشور و . متشكل از مردان شهروند بودند
هاي ثروتمند حتي به عنوان قدرت  دهد كه مجمعي از سالمندترين فنيقي فنيقيه امضا شده، نشان مي

هاي  ترين مستعمره درون دوردستدر .شان دست اندر كار حكومت بوده است متقابل در كنار پادشاه
فنيقي كه از درياها تا سواحل شمال آفريقا و مديترانه، شامل مناطق يوناني زباني كه تازه سربرآورده 

دهد فنيقيان به برآمدن نوعي حكومت  شد، شواهد بسيار در دست است كه نشان مي بودند،كشيده مي
داد، و  سنائي كه پيشنهادهاي قانوني ميمتشكل از هيأت ناظري از قضات، مجلس  –اي  سه اليه

اند، نظامي كه براي زمان خودش تا حدود در خور  كمك كرده –مجمع مردمي ِداراي قدرت حاكميت 
  ."اي پيچيده بود مالحظه
ها در نهايت مسئول وارد كردن فرهنگ حكومت بر پاية مجامع  توان ديد كه فنيقي به آساني مي"

اما، آنچه كمتر آشكار است اين است كه عالقة فنيقيان به مجامع شهري، . ندا شهري در جهان يوناني بوده
هائي  تر، در سرزمين هاي پايدارشان با مردمي كه در مناطق شرقي از چه راهي و تا چه حد از طريق تماس

ي آنها هاي فرع النهرين با دو رود دجله و فرات و شاخه هاي سوريه و بين هاي بياباني تا كوهستان كه از تپه
  ."احاطه شده بودند، برگرفته شده بود

در حدود سه هزار سال پيش از ميالد مسيح، اين منطقه، جهاني بود متشكل از دورترين مناسبات "
هاي بز و گوسفند خود را، به طور فصلي در  اي مردمان چادرنشين و چوپانان صحراگردي كه گله قبيله

شواهد نه چندان مسلمي در . چراندند بارور و سيراب شده مي هاي سرزميني ها و دشت باال و پايين استپ
شان  اند، هر چند كه اصطالحات زيادي در باب مجامع زيسته دست است كه اين مردمان چه گونه مي

شان تأكيد  دانيم كه آنان به ضرورت اين مجامع براي حل و فصل دعاوي و مناقشات داريم و مي
بارة شهرهايشان كه براي نخستين بار در تاريخ پيدا شده بودند در حتي شواهد بيشتري در . اند داشته

  ".دست است
، Nippu) (، نيپور )Nabada(، نابادا )Mari(، ماري )Larsa(سومري، مانند الرسا  - شهرهاي سوري

، كه به گفتة جان كين امروزه عمدتاً به )Uruk(، و اوروك )Babylon(، بابل )Ur(، اور )Tuttul(توتّول 
سال پيش  3200اند، بنيادشان به  اي بيشتر شبيه قهوه - هاي بيحركت خاكستري هاي بادگيري از زمين تل

شان، كه با خشت خام بنا  ها، ديدن معابد عظيم در دوران شكوفائي اين شهر". گردد از ميالد مسيح برمي
راي نخستين بار معروف، نفس را در سينة كساني كه ب) ziqqurats(هاي  زيگّوراتشده بودند، يعني 

اين شهرهاي آغازين، شاهد افزايش دراماتيك در توليدات كشاورزي و وجود . كرد ديديدشان حبس مي مي
هاي اداري، از  هاي تخصصي و مهارت اينها به توسعة پيشه. هاي اضافي در مواد خوراكي بودند فرآورده

هاي تجارتي كه  يكي ديگر از رشته جمله استفاده از خط ميخي توسط دبيران براي نوشتار، كمك كردند؛
  ."در اين شهر ها رونق گرفت، حمل و نقل مواد خامي چون مس و نقره به نقاط دور دست بود
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اي  كرد؛ چون اساساً در مركز منطقه هكتار تغيير مي 400تا حدود 40مساحت اين شهرها، از "
شده بودند كه تا آن زمان ديده  سيراب شده كه زمين در آن ارزش داشت قرار داشتند، چنان پر جمعيت

هائي مستقيم  هائي كه آب روان در آنها جاري بود، به خيابان نشده بود، و مانند ونيز ِمدرن، شهر با كانال
ها همگي با خشت خام ساخته شده بودند و از اين لحاظ، مقامات بلند  خانه. شد و موازي ِ هم تقسيم مي

زيستند؛ مركز شهر معموالً در اسكلة بندري قرار  كنار هم ميپايه و مردم فقير ماهيگير، همگي در 
تجار، كه فروشندة موادي چون كره، لوبيا، عسل، و آبجو، . كردند اش مي داشت كه صنف بازرگانان اداره

هاي شاهان ومعابد، هردو، عمل  هاي رسمي از سوي كاخ هاي پشمي و چرمي بودند، با سالح لباس
  ."كردند  مي

سومري، از  - هاي جهان سوري هاي زندگي روستائي و شهري، به همة خصوصيت اين ويژگي"
يي كه  هاي دائمي، به صورت فرآيندهاي سياسي كشاكش. داد اش شكل مي جمله الگوهاي حكومت

كرد چه كسي چه چيزي داشته باشد، كي و چه گونه، در باب مسائلي چون مالكيت زمين و  تعيين مي
ها،  معموالً نظر بر اين است كه در طول اين قرن. گرفت هاد پادشاهي در ميتجارت، و بويژه در بارة ن

به  - شاهان نيز، در عمل، نه قدر قدرت بودند، نه همه جا حاضر. اند شاهان بر اين منطقه مسلط بوده
  ."اند رغم همة آنچه غربيان در اين باره گفته

كردهاي مهمي كه از شاهان بر درست است كه تصوير كهن استبداد شرقي، به نقطة دقيق كار"
آمد اشاره دارد، شاهاني كه افتخارشان اين بود كه در هر كاري دخالت كنند، و به گرفتن ماليات و خراج  مي

شاهي از نخستين خاندان (، حكامي چون همورابي ]پادشاهي[پيرامون كاخ . از رعايايشان دلخوش باشند
در امر سياست، اين .و ديگر وابستگانش را به بازي گرفت ، زندگاني درباريان.)م.پ1750تا  1792بابلي،

تلقي مردم ازاين پادشاهان، كه اغلب به چوپان رعيت . اي برخوردار بودند حكام از قدرت درخور مالحظه
از شاهان . اند، اين بود كه چون برگزيدة خدايان هستند، بتوانند خشم خدايان را آرام كنند تشبيه شده

وظيفة شاهان در زمان صلح، تضمين رفاه . از مردم در مواقع جنگ حمايت كنندرفت كه  همچنين انتظار مي
شاهان در عوض اين . ها بود هاي آبياري ِقنات ها از راه ايجاد و توسعة شبكه مردم، مثالً با تقويت باروري زمين

ه كارشان را مستقيماً در خواستند ك يا از آنان مي. گرفتند كار و ديگر خدماتشان، اغلب از رعايا ماليات مي
  ."هاي كشاورزي صرف كنند؛ يا در مبارزه و پيكار به خاطر دربار حضور داشته باشند طرح

با اينهمه، قدرت شاهان در خور مالحظه بود، ولي كساني كه ، براساس شواهد موجود، به اين "
كردند، درواقع  مستبد اداره ميميانرودان را شاهان  -رسند كه منطقة باستاني ِسوريه نتيجة تند و تيز مي
زيرا، چهرة بشري . كنند بيان مي -كه بيانگر نوعي پيشداوري ِايده ئولوژيكي است -نيمي از حقيقت را

درواقع، فرض بر اين . شاه هر شهر، از هر جهت تحت تأثير حضور مشهود و قدرت معبد ايزد شهر بود
گامي كه حمورابي، پس از سي سال حكومت بر به عنوان مثال، هن. بود كه شاه تابع آن ايزد است

اش در بين بخش  دولتشهر بابل، درصدد برآمد كه ميانرودان جنوبي را آرام كند، پيروزي نظامي
، ايزد شهر بابل، تلقي شد، ايزدي كه توسط )Marduk(اي از مردم، به عنوان پيروزي مردوك  گسترده

اش، يعني حمورابي، برگزيده شده  كمك دستيار بشري مجمع ايزدان راهنما براي ادارة امپراتوري، با
ها، يعني  ، معبدي وجود داشت كه بكلي وقف ايزد ترسناك توفان)Mari(در شهر ماري: مثال ديگر. بود

ها  شد، و در جشن نيز با افتخار ياد مي) Eštar(، بود، ضمن اين كه از ايزد بانوي اشتار )Dagon(داگون 
براي بزرگداشت شاه و درباريان و طلب خير و بركت براي آنان، بلكه  و مراسم مقدس، كه نه فقط

در : يا يك مثال ديگر. شدند، همواره مورد التجا بود همچنين به منظور تشويق فعاالنة مردم برگزار مي
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بود، كه ) Ningirsu(، معبد اصلي متعلق به ايزدي بنام نينژيرسو )Lagash(شهر سومري ِالگاش 

ز كاركنان بشري و آسماني در اختيار داشت، از جمله دربانان، چوپانان، آبجوسازان، و دستگاه وسيعي ا
اش بسيار گسترده و  شد و قدرت اربابي همين معبد، از زمينداران بزرگ محسوب مي. سازان جوشن

  ."بود) serfs(دربرگيرندة تعداد زيادي كشاورز و رعيت 
ا به تواضع و فروتني ِبيشتر، بيش از آنچه در حالت خواست شاهان ر اين ترتيبات با تقدسي كه مي"
شناختي نيز حاكي از آن است  ولي، شواهد باستان. شان ممكن بود داشته باشند، وادارد، همراه بود عادي 

با  -سال پيش از آن كه آتنيان دموكراسي را تجربه كنند 2000دست كم  - كه قدرت و اقتدار شاهان
، برآنان مجامعهاي موسوم به  ها و نهاد عموالً از راه شبكة زنجيرة فرآيندفشاري كه از پايين جامعه، م

، و در منطقة آكاد،  ukkinكه به زبان محلي، در سومر  مجامعي(شد، در عمل محدود شده بود  وارد مي
pữhrum برخي از ناظران، با دنبال كردن مسيري كه دانشمند دانماركي، توركيلد ). شدند ناميده مي
شكوفا، دموكراسي ِبدوي ، پيموده، حتي توانستند به وجود نوعي )Thorkild Jacobsen(ن جاكوبس

  ."سومر، پي ببرند -در تاريخ بابل و آشور، در منطقة سوريه. م.بويژه در اوائل دومين هزارة پ
جاكوبسن دوست داشت بگويد كه تمامي ِ منطقة مورد بحث، نوعي ساختار ": به روايت جان كين

بوده كه ايزدان، مالك و ) commenwealth(شكل از افرادي داراي منافع مشترك سياسي مت
هاي بيروني و تقويت  هاي اجرائي الزم را براي مقابله با فشار اند، ايزداني كه اندام اش بوده كننده اداره

ز شان، از كوچك تا بزرگ، ا به كمك افراد بشر، كه تمامي وظايف –قانون و نظم و عدالت در درون 
ولي، آيا اين گونه صحبت راديكال در بارة وجود . خاست، در اختيار داشتند مجامع شهروندان بر مي

ها با كل اين فكر  سومر، براستي از جوهري برخوردار است؟ خيلي -دموكراسي بدوي در منطقة سوريه
ن كه اين يي كه در خود واژة بدوي نهفته است، و استناد به اي غايت نگري ِ ضمني. اند مخالف

بايست از آن تقليد كرد، از  دموكراسي ِبدوي، نخستين نمونه در نوع خود بوده، يعني سرنموني كه مي
قبول اين . كند هاي مهمي را مطرح مي هاي ميان مجامع يونان و جهان سومري، پرسش نظر پيوند

است بنا را بر به غلط ممكن  -همچنان كه در بخش بعدي ِهمين كتاب خواهيم ديد -دموكراسي بدوي
اي روبرو  ها در اين مورد، با زنجيرة تكامليِ پيوسته اين فرض بگذارد، كه  به رغم وجود همة تفاوت

هستيم كه دموكراسيِ مبتني بر مجامع شهروندي را به دموكراسي مبتني بر نمايندگي در مفهوم مدرن 
ش، ماري، و بابل، برادران و هاي الگا دهد، چنانكه گوئي مردم ِ اساساً متفاوت شهر آن، ربط مي

استفادة آزادانه از اصطالح . اند خواهرانِ جيمز مديسون، وينستون چرچيل، و جواهر لعل نهرو بوده
كه درهمان (، )proto-democracy(اصطالح پيشنمون دموكراسيِِدموكراسي ِبدوي، همچنان كه از 

به ) Bronislaw Malinowski(سكيآمريكائي، برونيسالو مالينو -اوان، آنتروپولوژيست لهستاني
، نيز خطر افتادن در اين تله را دارد كه خيلي از جوامع را، صرفاً به خاطر اين كه فاقد )كارش برده

اند، يا به خاطر اين كه مراكز سركوب خشونت  هاي مركزيت بخش و قدرت متراكم انحصاري بوده نهاد
ها پناهي  مراكزي كه مردم در برابر آن -اند وجود بودهاعم از آن كه آشكارا يا به صورت نهفته م -بار را

هاي سياسي و  با ناميدن نهاد] خالصه اين كه. ... [اند، دموكراتيك قلمداد كنيم اند، ممنوع كرده نداشته
، خطر بزرگي وجود دارد كه اصالت دموكراتيكو  بدويهائي چون   سومر با عنوان -قانوني ِسوريه

  ).113تا107، صص1("ا دست كم بگيريمها را نبينيم ي عجيب آن
همة كساني كه از دموكراسي : گيري جان كين، در آخر همين مبحث، چنين است با همة اينها، نتيجه

هاي  خواهند كه ببينيم كه دموكراسي ِ يوناني، ريشه از ما مي": گويند بدوي در اين مناطق سخن مي
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هاي كنوني مديون تجاربي از ملل  واقعي ِ كلمه، دموكراسييي داشته و، بنا بر اين، امروزه، در معناي  شرقي
اند، همان مردمي كه به طور سنتي، ناتوان از  شرقي در باب حكومت بر خود بر پاية مجامع شهري

، چراغ دموكراسي بر پاية مجمع Ex oriente lux: دموكراسي در هر شكل آن توصيف شده بودند
  ).113، ص1("شهروندان، نخست در شرق روشن شده است

  
  گيري نتيجه

  :توان موارد زير را افزود بر مالحظاتي كه پيشتر بر نظريات جان كين آورديم، مي
ها با تمدن  در بحثي كه جان كين در بارة تمدن شهري  فنيقيه و مجامع شهري ِآن، و ارتباط آن

ويسي در كند، تنها يك بار، آن هم در پان سومري مي -ها و مجامع شهري ِمنطقة سوري شهر
متن، نه در فهرست منابع كتاب، به  شرح حالي از توركيلد جاكوبسن، دانشمند دانماركي،  111صفحة
دموكراسي بدوي در خوريم كه نام برخي از آثار وي نيز در ضمن آن آمده است، از جمله مقالة  برمي

، منتشر 1943سال، Journal of Near Eastern Studies، كه در شمارة دوم نشرية سومر باستان
كند كه در قرن هفتم پيش از ميالد ميان  صحبت مي "قراردادي"وي، در همين مبحث، از . شده است

مجمعي از مشايخ  ،هان هان آشور و فنيقيه به امضارسيده و حكايت از آن دارد كه در كنار پادشا پادشا
آن كه به منبع اين سند اشاره  بي اند، رتق و فتق امور با وي مشاركت داشتهاند كه در  ثروتمند قوم بوده

شود حدس زد كه منبع اصلي وي در اين  با تأكيدي كه كين در متن بر نظرات جاكوبسن دارد، مي. كند
  .هاي جاكوبسن بوده ها، نوشته زمينه

هاي داراي منافع مشترك يا كامنولث در فنيقيه و  جان كين، نظر جاكوبسن در باب وجود ساختار
 "صحبت راديكالي"اند، بحق  هاي شهري دخيل بوده مك مجامع شهري در همة كاركردسومر را، كه با ك

پرسد كه آيا چنين نظري از جوهري برخوردار است؟ ولي، به دنبال اين اظهار ترديد درست،  شمرد و مي مي
هاي تشكيل  ها، موعد يا موعد آن كه در بارة تركيب مجامع مورد بحث، قاعدة تعيين اعضاي آن بي
ها به چه شكل بوده، و  گيري در آن هاي مورد بحث در جلسات، و اين كه مثالً رأي شان و موضوع اتجلس

اند يا نه،  هائي را داشته است كه شاهان نيز موظف به اجراي آن بوده ها حكم قانونگذاري آيا اين رأي گيري
ها به تقريب آشنا هستيم  ئيات آنكه در دموكراسي نوع يوناني با جز –ها  و بسيار مسائل ديگر از اين مقوله

كند  گويد و تصريح مي سخن مي "هاي شرقي ِ دموكراسي يوناني ريشه"اطالعي به خواننده بدهد، از  –
  ."چراغ دموكراسي بر پاية مجمع شهروندان، نخست در شرق روشن شده است"كه 

هاي كشاورزي،  ليتدر آنچه جان كين در باب تمدن شهري در فنيقيه و سومر، از لحاظ رونق فعا
هاي شهري، رونق بازرگاني، بويژه تجارت دريائي تا مناطق دوردستي چون شمال آفريقا و  حرفه
هاي  ها همه نشانه اين: گويد، ترديدي نيست هاي شرقي و جنوبي ِيونان در اطراف مديترانه، مي شهر

ولي، بايد توجه . به دريا، بودههاي دريائي يا با دسترسي ِنزديك  تمدن پيشرفتة اين مناطق، بويژه شهر
داشت كه تمدن يك چيز است و نظام سياسي ِدموكراتيك حاكم بر جوامع بر پاية فرهنگ جانبخش 
آن، چيزي ديگر؛ وجود يكي، يعني تمدن، الزاماً به معناي وجود ديگري، يعني دموكراسي ِمستقيم به 

 -هاي تاريخي ِاين برابري ر گرفتن محدوديتحتي با در نظ -شيوة يوناني و بر پاية برابري ِ شهروندان
بگذريم از مورد مهم مالكيت . ايم نيست هاي يونان ديده اي كه در مورد آتن و ديگردولتشهر به گونه

هاي مورد بحث در فنيقيه و سومر، كه در باب رسميت آن و مصون  خصوصي ِزمين در سرزمين
  .مستندي به خواننده داده نشده است اش از دستبرد خودكامانة فرمانروايان، اطالع بودن
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هاي وي در مورد  ترين بخش نطرات جان كين در باب مناطق مورد بحث، تحليل جالب
هاي ذاتي باورهاي ديني ِاين مردمان، بويژه در دو هزارة نخست پيش از ميالد مسيح است  خصوصيت

شناسان  ا را به كمك آثار باستانه كه ما در گفتارهاي آينده بدان خواهيم پرداخت، و خواهيم كوشيد آن
  .متخصص اروپائي ِسومر و آكاد تكميل كنيم

 
  :نوشت جستار غرب از راه شرق پي
     
  زندگي و مرگ دموكراسي ايي ازه درس قسمت سوم   *
 

 1) John keane, The life and Death of Democracy,w.w. Norton and Company,New York,2009. 

  :ت نوشتة فينلي را به شرح زير آورده استمولف،مشخصا) 2  
M.I.Finley,”politics”,in Finley (ed.),The Legacy of Greece:A NewAppraisal 

(Oxford,1981),pp22-36.-   
فريدون آدميت، تاريخ فكر از سومر تا يونان و رم، چاپ سوم،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ) 3

  .98، ص 1386تهران،
  .3، ص1386، ترجمة حميد عنايت، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران،، سياست ارسطو،)4
ريمون آرون، مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسي، ترجمة باقر پرهام، چاپ چهارم، شركت ) 5

  .1377انتشارات علمي و فرهنگي، تهران،
همكاري بسياري از ماركسيسم صفحه اي زيركه با مديريت دوتن ولي با  1240به اثركريتيك.نك) 6

  :شناسان نوشته شده است
Georges Labica-Gērard Bensussan,Dictionnaire Critique du Marxisme,PUF.Paris,2e edition 

,1985. 
7)Karl Wittfogel , Le Despotisme Oriental ,traduit en français par Anne Marchan ,les éditions 

de Minuit,Pais ,1964. 
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 سهراب رحيمي

   الي پوست ي سايه
  گذردكه از بلوز مي هايي رگو 

  *نگاهي به شعرهاي رويا تفتي

  
 .دانمدانم ولي اگر بپرسند نميگر از من نپرسند شعر چيست ميا

  )بورخس به نقل از  سن آگوستين(
 

ي شعر وقتي خواستم توضيحي در باره. امي شعر شنيدهست كه تاكنون در بارها ترين تعريفيو اين شايد به
شايد وقتي سعي كنم آن مدرن آن دهه بدهم دچار شك و ترديد شدم كه هاي شاعران پستهفتاد و تجربه

از پيش معين شده و  هايدهه را توضيح بدهم از نظر زماني و كيفي محدودش كنم به يك سري تعريف
بنابراين پيش از هر . اي كه درعين حال ربطي به خود شعر ندارندي از هم گسيختهگريخته هاي جستهبيانيه

  .تر است برويم سراغ خود شعر تعريفي به
در اين دهه بود كه براي اولين بار حضور . مهمي در تاريخ شعر ايران بود هاي ي تحولهي هفتاد ده دهه

ي اين شاعران، اين بود كه هركدام سبك مستقل؛ زبان مشخص ترين خصيصه مهم .شدشاعران زن شاخص 
نان با اي. بودند تر از بقيه اي بودند كه شاخصو عده. نگارش داشتند دررا و سياق و روش مخصوص به خود 

در . ي زبان بودندهاي تازهها و ظرفيت ي پنهان كلمهها هجوي كشف زوايو  در جست تالشي خستگي ناپذير؛
 رويا تفتي با زباني ديگرگونه و دنيايي خاص؛ پا ي هفتاد شروع به نشر اثر كردند،شاعران زني كه در دهه بين

شعر نگفته باشد؛ كه اين بار پا را جاي پاي  نپيش از ايكه  گذاشت؛ نه اين ها هبه زبان شعر و جهان كلم
قدر مفهوم خواننده است و اين ه كه اين تالش چ اين. ديگران نگذاشت بلكه زباني شد در راه كشف جهاني نو

اصل در موفق باشد بحثي پيچيده است؛ چرا كه  ها هكلم كه رويا تفتي تا چه اندازه توانسته در اجراي زباني
اي روشن معاني افتند در سايهمي ها ههايي از سمت تاريك كلم سايه. ابل مقايسه نيستكس ق شعر او با هيچ

هاي او از نوع چند تداعي معاني كند؛ هركه هنوز جا نيفتاده؛ معناي ديگري را در زباني غير معمول تداعي مي
  :خودش است و منتظر كشف و تعريف و تاويل

  ها فقط شكل تكثير گرفتند  اخت يا افسانهاو ب/  اي سفيد فرو در بطني افتاده قطره
  ها را مسئول گذاشتند دانه چشم هاي بي و اسطوره

- شكل تكثير مي. تواند معناي مرگ باشدست و فروافتاده در بطن سفيد هم ميااي سفيد؛ تصوير زيبايي قطره
اما وقتي شاعر از  .كدام دو يا هيچ تواند تصويري از زايش باشد و باختن يعني؛ هماغوشي يا مرگ يا هر

و . شودگذارند كمي تعبير اين سه سطر دچار مشكل ميها را مسئول مي گويد كه چشمدانه ميهاي بياسطوره
در ذهن خواننده بيدار  سوالاين چه هست؛  اما هر. ضعف ي قوت شعر باشد يا نقطهتواند نقطهاين مسئله مي

  ؟ شود كه منظور شاعر چه بوده استمي
  :كن فيكونشعري به نام . كنيم گري از اين شاعر را تورق ميشعر دي

  "بگويم/  بگويم كن فيكون؟"/  كند دوباره خدافكرتر مي/  ست آغاز هيچ پاياني
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جا منظورش از خالق؛ شاعر است كه متون  شاعر اما اين. ست براي داستان آفرينشااي جا مقدمه تا اين

كنند به رقابت با  كه خلقت از كلمه بود و شاعران كه نگارش كلمه مياند قديم هم بر اين معني تاكيد كرده
  :اند و سعي دارند طرحي نو دراندازند خالق پرداخته

  گُل دادم بشود شدنت راگُل دادم/  شد؟ هايتپوچيم دانه دانه به نخ كه شايد بشود وردي به دست
  فقط شماره عكست ميان قاب مبادا / امنخي ميان دستم و بويت كه پاره پاره/  دوباره گفتي بشود
شود گونه ميه اما چ. خوانندجادوگران ميكه ست  ا بينيد شبيه ورديدقت كنيد مي ها هاگر به آهنگ اين كلم

اما از  ،داند داند كه نميشاعر مي. پرسد ست كه خود راوي نيز مياپوچي را دانه به دانه به نخ كرد و اين سوالي 
ي هايشود مگر به طلسم ورداست و نگارش نمي داند نقش او ميان تصويرها گم شدهيم. ايستد حيرت باز نمي

اما رستاخيز كلمات در غير معمولي بودن . ستا انگيزند كه گمشدگي آغاز رستگاريكه جز حيرت برنمي
ها را له كند و  ها را بشكند؛ آن عبور كند؛ آن ها هخواهد از كلم و راوي مي. شود استفاده از ظرفيت واژه تمام نمي

كه انتظار مخاطب مثل تعريف شعر و  ؛رودمي طور كه از او انتظار خواهد بنويسد نه آن آن طور كه دلش مي
داند و براي كنند و شاعر اين را مي هستند كه چيزي به شعر اضافه نمي هاي مجرديتوقع نويسده؛ مفهوم

ديدني عجيب در دنياي وارونه باشد منتظر كشف نويسد كه شايد نباشد و شايد شكلي غريب از  مخاطبي مي
  :شدن يا مستعد كشف كردن

  / :رود اما انگار حتي از چشم سوم انتظاري نمي/  نويسم امشب براي چشم سومت با هر دو دستم مي
  شود ام  به اين ديوار به اين در كه تا راه دارد باز نميعادت كرده

كه ست ا قدر هست كه بدانيم زني خيلي هم واضح نيست اما آنمادرانگي و زنانگي در شعرهاي رويا تفتي؛ 
كالم از  ي شعرهاي او كه تكنيك و فشردگيي كليديگردد به مسئلهمادر نيز هست و اين باز برمي

- گذرد يا مانعي براي تعبيرهاي ساده ميست؛ نگارشي كه راه براي تاويل ميا هاي اصلي نگارش اوخصيصه
مواجهه با متني كه همه گونه پيش فرضي را نامحتمل و به هنگام كه خواننده  يك دوگانگي هست. شود

هاي نوين دارد يا حداقل؛ گرايشي  و تالش در جهت ايجاد فرضيه؛ شود مي با آن درگير ناممكن فرض كرده 
نوع خوانش؛  در اين. ندازداتواند معنا را به تاخير بيدار كه در نوع خود مي دارد به سمت ايجاد هاشورهاي سايه

ترجمه  مجبور شويمي خواننده بسيار سنگين است و لزوم ايجاد ارتباط با اثر؛ آن است كه نوشتار را وظيفه
به محتواي متن؛  تا حد ممكنتوانيم آن و قت است كه مي. ي ثبتشاعر در لحظه كنيم به گفتار؛ گفتار دروني

  :نزديك شويم
  بگذار تغذيه شود/  خورد به گردي زمين مي/  زهدان ديگرم بر ماالنيشاين كه مي/  فهمد اتاق هم نمي

هاي بسيار و بسياراني ديگر  داراي تاويل استي هاي زمين؛ از عبارت زن؛ زهدان؛ تغذيه ؛ زهدان ديگر؛ گردي
 اما جست. شودپيچيده و انتزاعي و دور از دسترس زياد يافت مي هاي موكه در شعر رويا تفتي از اين دست مفه

گويي، زبان شود و آن پيچيده هاي نابي هم هست كه به ناگهان؛ آن گرفتگي باز مي جوگر اگر باشي، لحظه و
تر دارم  ست و اين كه برايش آرزوي شعرهاي بها نهد تا شعر زبان شود و اين رمز تنهايي شعر اوشعر را فرامي

 ان از هوش سرشارش در بازآفرينيشاعري او نش ي دورهتر؛ كه  كم هاي هتر و اضاف هاي بيشبا تاويل
  :دهدبا زبان خاطره مي زباني هاي هو  خاطر ها هدر قالب كلم هايي هلحظ

  آوردسرعت فراموشي نمي/  ايمبراي ما كه خاطره
داند كه  او مي. ها ها؛ كه حقيقت روياها و خوابجوي حقيقت است؛ نه حقيقت واقعيتو  شعر او جست

و  نوشتار است در حرفست او آن چه ماندني  زودگذر هاي ها و لذت خواب ست پنهان دراحقيقت چيزي 
شعرهاي او را و در رنگ درنگ  كنمتورق مي ،زنمورق مي. شعر است و نوشتار؛ ترين نوع گفتار و فشرده. كالم
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او هاي من مخاطب او تا مخاطب من ست و سايها ي كالم اوهايي از شعرهاي او كه واسطهكنم در فاصلهمي
  . كندش را تكثير مييهارود تا قطاري كه پنجره شود و مي كه در سرعت دچار فراموشي نمي

مثل سنكوب قطاري كه يكي يكي مسافرهايش را  آوردسرعت فراموشي نمي/  ايمبراي ما كه واسطه
  كنمهايم احساس مي خودم را الي دندان/  كند تف مي
ترين شعرهاي  كنم يكي از بهفكر مي. ستا شعر او نگاه پر از طنز او ي ترين مشخصه ترين و بهاما شايد دقيق

زبان  زبانش از كليشه بيزار است و سعي او در شكستن هژموني. هاي اخير را او نوشته طنزدار پرقدرت سال
هاي معاصر ترين مردانه است؛ كاري كه او در آن بسيار موفق است و به همين دليل است كه او را يكي از به

  :دانممي
و دست /  سفيد مد باشد/  كنم اين بارآمدي دعا /  دعا كنم /   ست كه ندارد  و ماندگيم از همين دوامي

دهند  ترجيح را مي/  اند جا كه مردها هدايت شده تا اين/ خدا هنوز هم درد نكند كه روي حكمت است 
اين چين تا  راست رفت و فرق زمانه راست بود و /  ست؟ جاي توده در سرشان هوا/   به عروسك

و اطلب االحال ولو به /  !و اطلب العشق ولو به حال/  ناچارگي   كنيم ماهوارگي مي/   كجاها كه نيامد
  !االحوال پس يا محول الحول و/  گيريم عيب دارد يك جاي اين كار/  !فرض محال

  ... .حول حالنا از همين دوامي كه ندارد
 روان و يك. هاي بسياري را خالي گذاشته استكه جاي تأويل ستابي خو بسيار شعرمعتقدم اين شعر؛ 

 شعر اين جا .كند و لحن شاعر ايجاد شادي در متن مي .و غير معمول هاي معمول دست  است و دور از بازي
 هاي هاستفاده از كلم. بيني است ابل پيشقست كه پتانسيل نمايشي دارد و غير اداراي يك نوع ديالوگ دروني 

 .ائيك؛ شاعر را مقهور قدرت كلمه نكرده و اين خيلي مهم استآرك
 

 

 

 

 

  
  
  
  
 

  
اش را به  فارغ التحصيل مهندسي الكترونيك است و فعاليت ادبي .در تفت يزد به دنيا آمد 1345رويا تفتي در سال *

توسط نشر خيام  ، 76در سال  سايه الي پوستاز او يك مجموعه شعر با نام . ادامه داد 72تر از سال  طور جدي
توسط نشر ويستار انتشار يافت  83در بهار  گذرند هايم از روي بلوزم مي رگبه چاپ رسيد و مجموعه ديگرش 

ست در اي چاپ  دارد كه مدتي ويا تفتي يك مجموعه شعر آمادهر .برنده جايزه پروين اعتصامي شد 1385و در سال 
 .اين مجموعه بتواند اجازه بگيرد و هرچه زودتر وارد بازار شوداميد كه . خوردصف اجازه از ارشاد دارد خاك مي



    

 رجب بذرافشان
                          متني تو در تو ستربر ب

  .زيبايي كيفيتي نيست كه در خود شئي باشد 
  .انديشد ها مي ي آن زيبايي تنها در ذهني وجود دارد كه در باره

  هيوم 
  
  

نامه،  كرمانشاه: كرمانشاهنامه(نگارشي  هاي رضا زرين كه از همان آغاز به شكل اثر علي كرمانشاهنامه
هاي روايي،  تقسيم شده و قابل رويت است، به دليل اليه) كرمان شاهنامه، كَرَمِ آن شاهنامه، ِكرم آن شاهنامه

گو و در عين حال اخباري و  ي نگارشي گزينه شيوهساز، سبك و  هاي تخيلي و استوره هاي شكلي، جنبه پيچش
با رويكردي نوستالوژيك و ) اي شايد هم بتوان گفت چند رسانه(گون، متني چند زبانه و چند فرهنگي  گزارش
به سبب عدم توازن و گسيختگي شكل و (يك تاليف انديشيده و در عين حال نامتعارف . مدارانه است انسان

ها با ديرينگي  و تصويرهاي مدرن و تلفيق آن ها با پيش كشيدن يك سري مفهومكه ) ساختمان ظاهري اثر
شناسانه را به  محلي، آوا و لحن و آداب واژگاني، ساخت و منظري هستي - كالم و اشيا، بازخوردهاي بومي 

ل به كاود كه با توس اي را در ذهن و روان آدمي مي از يك سو، جريان سيال و پيچيده. كند ذهن متبادر مي
گي،  اي عميق و پيوسته در زيست و روزمره ي القايي مفهوم رابطه ها و جنبه ي كلمه طبيعت ذاتي و تجربه شده

و از سويي ديگر، حس نوستالوژي توام با . كند شناختي بر قرار و ايجاد مي هاي فلسفي و روان چنين زمينه و هم
هاي  را در اليه ها ها و اتفاق ي متناسب با واقعه اهانهخو نگاري ذوقي و آرمان واقع/ نگاري  آگاهي و يك تاريخ

تر است بگوئيم از  يا به(بياني  - از اين رو، از تمام ابزارها و تمهيدهاي زباني . ريزد زباني و اجزاي معنادار پي مي
دهي  ها، شكل براي ترسيم لحظه) غيربومي و حتا غيرايراني - هاي بياني و فرهنگي و بومي  تمام ظرفيت

چنين زبان و  گيرد تا معيار و ژانر نو، و هم هاي مختلف و متفاوت بهره مي ، خلق موقعيتها صويرها و مفوهمت
ي  البته پيوستگي نامنظم و تقابلي ميان دو نوع شيوه. اي را شكل و حالت بدهد لحن و ديالوگ ديگر گونه

ي تاليفي مدرن، خوانش  در پيوست جامعه گرايي اقتدارگرا را زيست در متن وجود دارد، كه به تقريب نوعي بوم
در اين بستر، زمانيت و مكانيت در هويت فردي و اجتماعي رسوخ كرده و . شود و اغلب به چالش كشيده مي

مثل در آغاز و در همان ابتداي كار، كه راوي موقعيت . پذيرند آميخته شده است، به نحوي كه اغلب تفكيك
در ادامه ] دهد كه را نشان مي[ي ترديد در آمده  يك مفهوم خُرد از هاله كند و مكاني را توصيف مي - زماني 

  .  يابد باز و گسترش مي
  .سفر آغازيد/ ،  دو اتاق  بين/ ، دنج  در پستويى

اي است كه نمايي خيالي و  ي فضاي تنگ و بسته خُردانگاري و جزنگري در مطلع و ورودي اثر، بازتابنده
چنين خيزش و خزيدن به جهان بيرون را  بندي يك اتاق تو در تو، و هم ي از قابروياگون، اما رئال و پرتنش

و .) نويسي هم باشد تواند بيانگر سفرنامه در اين جا مي(در ادامه و متعاقب آن، سفر . دهد تصور و نمايش مي
آن سوي (هناوري ، به محيط باز يا جغرافياي تازه و پ)يعني زادگاه شاعر(اي خُرد و كوچك  مهاجرت از محدوده

تصوير شده كه در عين حال باعث رشد و تعالي انديشه و فكرها، و به تلويح نوعي احساس تملك دو ) آب ها
ناهمگون سنت در  هاي ناشي از جريان هاي اگر چه وجه تقابلي بين سنت و مدرنيته، و تناقض. طرفه است

ي گذار از يك موقعيت  حاكم بر كليت اثر به مثابهي تفكر  گذاري نشده، اما شالوده بستر مدرنيته نقد و فاصله
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بيرون  - درون متني (ي ها ها و مناسبت ها و حادثه سنتي به موقعيتي صنعتي و پيشرفته در خالل نقل روايت
سطح شده تا تضاد موجود ميان متون ناهمخوان و  است كه در ذهن و باور شاعر جا به جا و هم) متني
فرض و  بل كه با مركززاديي، هر گونه پيش. آشكار و برجسته نگردد - يش رو در بستر متن پ - بستر  ناهم

البته با در نظر گرفتن ساحت چندگانه و دو قطبي بودن . ها از ميان برداشته شود ارتباط منطقي ميان پاره متن
ندسويه از تصويري و قرائت چ - هاي معنايي  رواني، ميزان اثرگذاري گزاره - هاي روحي  فرم و انديشه، جنبه

  . اند مكان و مكانيت در انگيزش شاعر، كه به قول خودش چهار واژه سبب ساز سفر يا كوچ شده
   . كوچ. ، آواز بهار، چلچله:  با چهار واژه

ديگر دارند، اما  نشيني نزديك با يك اين چهار واژه كه كليد رمز و نماد سفر شاعرند، به ظاهر ترادف و هم
ي پارادويسيكال اين واژگان مفهوم و آشكار است كه متناسب با ظرفيت  اليه تناقض و تضادي در بطن و
حيات و  - و به تبع آن  - مندي  كوچ چلچله به سمت بهار و طراوت. يابد متني تاويل و  گسترش مي

چون  اما وقتي انسان هم. اند آفريني يك رفتار غريزي و طبيعي است، كه پرندگان؛ ناگزير از مهاجرت نشاط
اگر عقالنيت هم سهيم نباشد و (دهد  اي ديگر مي وار تن به سفر و مهاجرت از يك نقطه به نقطه ه، پرندهچلچل

زيرا با تغيير كاركردي، خصوصيت رفتاري . كند وضع كمي فرق مي.) جبر و اجبار دخيل و دخالت داشته باشد
نكته اين جا ست كه شاعر . شود ها در يك وضعيت غيرعادي و نامقرر تكثير و يحتمل تلطيف مي شخصيت

اي هم ميان  و البته مفهوم و رابطه. سازد مي) يا يك شبه جمله(چيند، و يك جمله  چهار كلمه را كنار هم مي
ي  شود، اما براي خواننده ذهنيت شاعر مبهم و رازگون است و در پرده يا هاله و عنصرها بر قرار مي ها شئي

فاضله از منظر شاعر بعيد و دور از انتظار  ي اق مهاجرپرور، ترسيم مدينهمنتها در بطن اين اتف. ماند معنايي مي
اعتباري جهان  خواهد هيچستان سهراب سپهري باشد يا بي فاضله يا آرمانشهر مي ي حاال اين مدينه. نيست

اگر . رضا زرين اي كرمانشاه براي علي ها بر نقش استوره و يا تكاپوي روح حماسي كلمه. بنياد حافظ پير و بي
ي  چه شعريت و ميزان شاعرانگي براي خواننده داراي اولويت و اهميت است، و مفهوم و قصد شاعر در مرحله

اند و در شعاع حس  ها از دلِ يك اتفاق بيرون زده در اساس برخي از متن. و شايد هم نگريسته نشود. بعدي
  . اند گي رسيده شاعرانه به بالقوه

و / شود،  پهناور مى  و كشورش/ گسترد،  مى  شهرش/ كند،  رشد مى  بدنش  مهاجرت ي  در جاده  كه  كسى
  . شان و خود را از آن/ كند،  ِ خود مى را از آن  از ستارگان  جهانى  آن گاه

چنين مكان و مكانيت شرط و مالك اصلي سطربندي و نظام كلي اثر  تقويمي و هم - ترتيب توالي زماني 
اي پيروي و تبعيت كند، بل كه زمان و  ي از منطق معلوم و از پيش تعيين شدهنيست تا روايت و خطوط رواي

اي  اي مكرر، پيوسته به هم ريخته و در برد تكرارشونده گزاره هاي مكان بنا بر حس و حال شاعر، مناسبت
، و در سفر يا شروع دوباره كه به قول شاعر از پستويي دنج آغاز) ايضا؛(و . اند ساخت و ساز و منسجم شده

ي همين پذيرش و تن دادن به سفر و  رشد كرده، در واقع، در حاشيه) جسم و روح(مهاجرت بدنش  ي جاده
ترديد گذار از مرحله و  اما بي. رسد جداافتادگي است كه راوي با عبور از مرز جواني به بلوغ يا بلوغ فكري مي

  .همراه استها  اي ديگر با تحمل رنج و مشكل موقعيتي به موقعيت و مرحله
  رسيد،  مردى  به  لحظه  در آن  پسرى. / شد  گشوده  مردى  زندگى  كتاب
. هاي اجتماعي و عيني و باورمند است دروني به حوزه - هاي شخصي  ي فراروي از حوزه ها همه نشانه اين
ده و اي كه تا مرز عاميت غيرقابل مهاري سر كشي مهارشده) نه فرديت(هاي دروني يا خصوصيت  واگويه
ي خودنگري و در عين حال بازسازي واقعيت است، به  امري شخصي كه منشاء و شالوده. برانگيز است چالش
ماشيني جهان  - ي مردم و اجتماع رسوخ و نفوذ كرده، بر عليه هستيت خويش، در امتداد نظم طبيعي  حوزه
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بير، شاعر مستاصل، اما بردبارانه به يك تع. دهد كند، بيانيه مي زند، اعتراض مي مادي و قراردادي حرف مي

از اين رو، در ذهن و روح شاعر بارها و بارها . كند خطاهاي انساني را به خطاهاي رواني و نوشتاري تبديل مي
 - ي دروني  البته در هر دو زمينه. گيرد خصوصيت و عاميت همگن و همسطح شده و مورد تعرض قرار مي

در واقع ما با نفي يا تاييد مطلق و قطعي مواجه . ها وجود دارد ديدهبيروني واكنش منفي و مثبت به شئي و پ
ي نظير تعصب و قوميت تفهيم و تعريف شود، بل كه هاي ها و مفهوم نيستيم، كه تماميت اثر، تحت لواي گزاره

ه بينيم ك هاي مختلف را مي پذير، متناسب با ظرفيت متن در حال و حالت يك الگوي رفتاري انديشيده و منطق
ي   تفكر كلي حاكم بر متن و متنيت اثر با روحيه) ايضا؛(و . ي ياس و اميد، انتظار و وصال است دهنده نشان

ها و رخدادها،  اي تفكر و تمركز شاعر بر سير حادثه يعني به اندازه. سويي دارد راوي نسبتي نزديك و هم
  .هاي تلخ و شيرين عميق و تاثير گذارند ها و تجربه لحظه

  /   خواندت  باز فرا مى  كه/ ،  پرتاب  سكّوى  چون  رانى  هاى  كشاله/ ،  ِ كودك زيستى  رگشهر بز
  .  هماره  از هجرتى  ناشناخته  زادگاهى

ها و خروج از  رضا زرين به آن سوي آب با توجه به عدم اجبار كه دال بر تبعيد يا مهاجرت غيراختياري علي
خود (تر به صورت اختياري يا خود مهاجر  ه به اين كه سفر شاعر بيشسرزمين مادري باشد، و با توج - وطن 
رضا زرين در ارتباط  هاي علي منتها بررسي و بازنگري در برخي از شعرها و مقاله. صورت پذيرفته است) تبعيد

دبي اي در اين ژانر ا وسيع و گسترده هاي ي مطالعه و تامل دهنده با موضوع و ادبيات مهاجرت و تبعيد، نشان
ي انساني و  ها و رخدادها، يك مساله رسد انديشه و تصورهاي شاعر وراي سير طبيعي حادثه به نظر مي. است
ي از نيستان تا مرا  گونه در واقع همان حكايت تمثيل(هاي مهم و با اهميت  و اين از نكته. انگارانه است فرض
هنيت و به تصوير كشيدن مهاجرت نخبگان و براي القاي ذ.) آورد اند مثنوي معنوي را فراياد مي ببريده

ي سياسي و عامل بازدارندگي نوع  هنرمندان از زادگاه و سرزمين مادري است، كه به رغم عدم وجود پيشنه
مندي، احساس همدردي و  مملو از رنج و عاطفه) جهان - بوم (وطن  - ي انديشيدن به جهان  تفكر و نحوه

  .يد استهمراهي با ايرانيان مهاجر و در تبع
/ ام  يا آخرين صداي حنجره/ هايم برود  راهي جدا از دست/ ترسم چمدانم  نمي/ ترسم  نه من از تبعيد نمي

  مانا آقائي /اي بيگانه بگيرد  لهجه
هاي خود به اين نوع ادبي اغلب به صورت مستقيم، و گاه غيرمستقيم  نوشته رضا زرين در آثار و دست علي

كه در ژانر تبعيد و مهاجرت است، و به نوعي  كرمانشاهنامهمثل؛ در همين . نگاه كرده و پرداخته است
اگر چه خود شاعر معتقد است . روايتگر غربت و تنهايي شاعري دور مانده از وطن، بيرون از مرزهاي جغرافيايي

 وطن همسري - وطن مادري برايش حكم تبعيدگاه را دارد، و برعكس، و يحتمل بيرون از وطن  - كه وطن 
 –ها  اما در عين حال پاره. ي بهشت آمال و آرزوهايش است بخش به مثابه محيط امن و آزاد و آرامش

ي تراژيك  اش را با زباني ساده و شيوا به تصوير كشيده كه بن مايه هايي از رنج و مشقت مهاجر بودگي گوشه
  .ميم دادتوان به حال و روزگار ايرانيان مهاجر و در تبعيد تع انگيزش را مي و غم

  / بايد از راه هاي ديگري به خانه باز گردم / اند  پشت سر جاده را بسته/ نگاهم به روبروست 
 /آورم  و بسياري خبرهاي تازه سوغات مي/ برايتان كمي مردم، كمي صدا / با شهرهايم كه درد دل كردم 

  مهرداد عارفاني
به تفصيل ژانر  و تبعيد ايران مروري بر چيستي ادبيات مهاجرتي  رضا زرين در مقاله علي

در واقع نويسنده يك ديالوگ مفصل و عميقي با ادبيات . مهاجرت و تبعيد را تشريح و واكاوي كرده است
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با عودت به آفرينش و ارجاع به هبوط آدم و  - مهاجرت و تبعيد بر قرار كرده، و در اساس مهاجرت و تبعيد را 
  . دت كتبي و شفاهي جهان بر شمرده استها در ادبيا ترين گفتمان از كهن - حوا 
ها در طول تاريخ ادبيات كتبي و شفاهي دنيا ست و رد  ترين گفتمان مهاجرت و تبعيد هر دو از كهن"

حضور موضوعيت ادبيات . پايابي، سير و تحقيق تحوالت معنايي در آن بحثي است بسيار دامنگير و مفصل
در ادبيات . و در ادبيات به طور كلي، واضح و مسجل است) ز بهشتتبعيد آدم و حوا ا(تبعيد در ادبيات ديني 

از مهاجرت گروهي در . كهن ما نيز به طور مثال در شاهنامه به شكل تبعيد سياوش و مهاجرت او وجود دارد
ترين  بين شاعران ايران بايد از شاعران سبك هندي نام آورد و بالفاصله نبايد فراموش كرد كه يكي از بزرگ

اش  الدين بلخي يا رومي خود زندگي موالنا جالل) و در اصل شاعري چند زبانه(ان پارسي زبان شاعر
دستخوش مهاجرتي شگرف بوده است و همين انتساب بلخي يا رومي به نام او حكايت از اين دوگانگي يا 

از بلخ به  چندگانگي در زندگي و كار و هويت او ست كه در رابطة مستقيم است با مهاجرت خانوادگي او
تر به ما، يعني از حدود انقالب مشروطيت، كه در اصل آغاز ورود اجتماعي و سياسي  در دوراني نزديك. "روم"

ديباچة اين تجدد در ادبيات را در نخستين مظاهرش بايد در كار پيشكسوتاني . ملت ايران به دوران تجدد است
اى جستجو كرد كه  ميرزا ملكم خان و زين العابدين مراغهچون ميرزا فتحعلى آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرمانى، 

كارهاشان به سادگي و راحتي در فرايند تحول گفتمان ادبيات مهاجرت و تبعيد، قابل بررسي است و سهمي در 
  ".خور توجه دارند
ل است كه در طو هايي ها و مشكل اي به ادبيات مهاجرت و تبعيد، سر فصل بازخواني مصيبت نگاه تاريخچه

شود، و در  هاي ساده، اما رازناك شروع مي منتها اين ژانر ادبي از گفتمان. تاريخ به ابناي بشر تحميل شده است
اجتماعي سياسي و معاصر شدن به تدريج حالت پيچيده و سركوبگر، اما واقعي  هاي فرايند تاريخ و تحول

دارد، و در عين حال از عدم ثبات و دوگانگي اي مستقل و ديگرانديشانه  شعر مهاجرت و تبعيد شالوده. گيرد مي
  .ي خود است گويد كه در همه حال، دنبال نام و نشان فراموش شده هويت انسان سخن مي

  اي كه ي فرسوده با شناسنامه/ شوم  اين منم كه در جهان بدجوري تلفظ مي/ نگاه كن 
  منصور خاكسار /اند  حاشايش كرده/ و روزي ديگر / روزي نامي 

ها را در ژانر جداگانه طبقه بندي  قائل به تفكيك ميان شعر مهاجرت با شعر تبعيد باشيم، و بخواهيم آناگر 
ي مادري وجود دارد، اما  بكنيم، واقعيتي انكارناپذير است، چون براي مهاجران امكان بازگشت به وطن و خانه

مگر اين كه شرايط بازگشت، كه امروزه . اند بهره تبعيدشدگان از اين امكان و از موهبت بازگشت به وطن بي
اگر چه به سبب موضوعيت و كيفيت درك مفهوم . تر پيوست سياسي و حكومتي دارد، مساعد گردد بيش

ي  دهنده از يك سو، بازتاب. ديگر دارند سويي با يك هويت انسان، شعر مهاجرت و تبعيد به نوعي نزديكي و هم
رواني، انسان مهاجر يا تبعيدي  - ه سبب اضطراب و هراس روحي اند، كه ب هاي تاريك و سياه زندگي بخش
و از سويي ديگر، انسان . اي، و يا روحي سرگردان در دو جهان سر در گريبان خويش است چون سايه هم

گيرد تا بيرق هويت ملي و فرهنگي اش را بر فراز  مهاجر يا تبعيدي از تمام دانش و توان هنري خود بهره مي
  . ي ممكن به اهتزار در آورد لهمرتفع ترين ق

در . /  آواره  نشينى  و خانه/ نشين  خانه  است  جهانگردى/ ؛  و بيراهه  راه  به/ رود،  سفر مى  به  در عزلت  ذهن
  . رود ماند و مى مى. / ماند مى  رونده  چنان اما هم/ رود؛  مى  تحليل  عزلت

هاي  در راستاي گرفتار آمدن انسان در برزخ انديشه) دتيعقي - صرف نظر از نگاه ديني(در واقع اين نگرش 
  . آشيانگي چلچله ها از منظر شاعر موالنا است، و يا همان حكايت بي
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اي از  رضا زرين تعريف و تعبير جالب و در عين حال انتزاعي و ذهني شده ، علي در بخش ديگري از مقاله

جهان ". ها ست گي ي تخيل و انگاره وطن به مثابه - دهد، كه جهان  وطن و زادگاه آدم مهاجر به دست مي
وطن شدن، اصال تحول ذهني كامل و چند اليه از موضوع وطن پيدا كردن، به حدي رسيدن كه ديگر ذهن 

  ".و تخيل و انگارة خود را وطن پنداشتن
ر شده نويسنده ظاه - رضا زرين است كه در كسوت يك شاعر  در واقع جام جهان نماي علي كرمانشاهنامه

تراشد و شكل  ي زمان يا زمانه، اما با ابزار كالم و كلمه مي چون فرهاد كوهكن بر پيكره و رنج و تامالتش را هم
هاي اين متن به نسبت طوالني به حساب  ي انديشه و دغدغه وطن از زمره - وطن، جهان  - ايران . دهد مي
هاي تلخ و ناگوار تلقي شده كه به  مل گريز از تجربهنفي وطن، عا. آيد كه ذهن و روان شاعر با آن درگير است مي

راوي  - اما در استواي فكري شاعر . آورد ي ذهني به وجود مي تلويح، و به طور ضمني يك نوع تخريب در پوسته
محلي تعلق خاطر و وابستگي به وطن، واقعيتي انكارناپذير است كه  - بهره جستن از زبان، آداب و رسوم بومي 

  . دهد اي را در متن گسترش مي جسماني و انكار گذشته وجهي درونمايه - لقات ذهني بريدن از تع
،  در قم  بر گور خويش  ء پروين مرثيه/ نيما،  " آدمهاى  آى"،  خانلرى " عقاب": انديشيد مى  چه  به  از آن  پيش

  ، Eight Days a Week: از بيتلها  آهنگى/ 
عاطفي به  - يك سفر روحي ) پيش از انديشيدن(ي شاعر  هخورد آلود و باران در كارگاه ذهن مه

 - سفر روحاني . انجامد هاي غريب، اما نامكشوف صورت گرفته كه به محك تجربه و بينش مي سرزمين
با اين كه باعث جدايي و دور افتادن از خاستگاه و سرزمين مادري . هاي دور و ناشناخته انساني به سرزمين

آشناي مشرق زمين، جست و جو و  هاي ها و وابستگي به متن ي عالقه زتاب دهندهشده، اما در عين حال با
عام و كلي اما عجيب و  هاي رويكرد اثر به موضوع. كنكاش در ادبيات كهن و مدرن شعر فارسي است

چون يك روح سرگردان و  و شاعر هم. ي غربت و تنهايي و مرگ آدم ها ست دهنده انگيز، بازتاب بهت
و شعر خانلري، نيما و پروين را در . شود صدا مي ها هم نواز زادبوم خويش با ياد و خاطره ز نسيم روحدورمانده ا

  . بيند ها مي هنجار بيتل تطبيق با ريتم و آهنگ نظام نابه
زيستي خود  - زيستي و فرهنگ بومي  هاي كند، و نبايد از شرط ناگفته پيدا ست شاعر با شعرش زندگي مي

زمان  رهيافت مشترك، اما متناقض در به نمايش در آوردن زيست هم مانشاهنامهكردر . جدا باشد
رفتار  از اين رو، شاعر به اقتضاي جبر ناشي از شرط زيست. كننده است ها وجود دارد كه بعضي مجاب فرهنگ

در آن  اي كه هاي جامعه برحسب ضرورت"ي اريك فروم؛  به گفته. پروراند ساني را در متن مي متفاوت و ناهم
  ".كنيم، ما همان هستيم كه مجبوريم باشيم زندگي مي
در زمان و مكان واحد و  كرمانشاهنامههاي شاعر بر پيشاني شعر خود مبين اين واقعيت است كه  توضيح

نوشتار نخستين، در ". اند ها در پيدايش اثر دخيل و دخالت داشته ها و مكان معين آفريده نشده، بل كه زمان
  ".در فلينت به پايان رسيد 1990در هالي، ميشيگان آغاز شد و در تابستان  1987تابستان 

ي زماني معدل مناسبي براي  گويي را خط كشيد، اما اين فاصله ذهن ديگر بايد دور بداهه اگرچه با اين پيش
ت، مانتال شده است تا با جايگزيني تخيل و عقالني كم رنگ كردن بار احساسي و فضاي رمانتيك و سانتي

  . نگري و كاركردهاي هنري را پيش رو داشته باشيم ي مستقل مبتني بر واقع اثري خودنويسانه
اغلب . اجزا در كليت، و پيروي كليت از اجزا دانست گذاري توان در كدها و نشانه ي اين دريافت را مي ادامه

فانتزي رها نشده كه به  هاي روايي از روي هوس و يا به صورت ها در بندها و اليه بندي سطرها و جمله
توصيفي در چند سونگري  - هاي روايي  اي جنبه اغتشاش روايت بيانجامد، بل كه تقليل و فروكاست مرحله

انگار شاعر قصد دارد از . اند ها سازماندهي شده، و در همان فضاي مقرر به استقالل رسيده متن پاره –روايت 
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و . هاي متني بهره بگيرد بخشي روايت و پيوند و پيوست انتظامدهي و  توصيفي در جهت - تمام پتانسيل روايي 
مند تعلق  دروني و حس هاي خواهي و تمني بل كه بخشي از اثر حتا در پيوند و همنشيني با عشق و آرمان

  .بومي دارد كه اثرش در كليت، بسيار غني و پر رنگ تر است - گرايي و ادبيات شفاهي  خاطر به بوم
  و يا     ". َِدنَه آوگوش/ ؟  َچسه  قاتقت. /  بينَه  شتپ/ ؟  كورى  اهل"

   تازه  اى افسانه  هر شبى/ گويد شهرزاد  مى  داستان
شعر تبعيد يا مهاجرت و در اساس اثرهايي كه رنگ و بوي غربت و غريبگي گرفته باشد، شايد تيره و سياه 

با طنز و گاه با لودگي همراه است، كه هنگام  حزن و دوري از وطن كرمانشاهنامهاما در . از كار در بيايد
  .دهد خوانش احساس انزجار و يبهودگي به خواننده دست نمي

  رقصند،   ها مى ها و سوزماني و قرشمال/ نوازند  و تار مى  و طبل  كمانچه/ گرد  ِ دوره نوازندگان  آن جا كه
. نشاند ي لب مي ه گل لبخند را بر گوشهمند به زندگي است، ك رقص و پايكوبي يك نگاه شادمانه و طراوت

اي مهلك و  اي هولناك است، كه در مسير روايت به صحنه اين گلخندها توام با فاجعه ي اما نزد شاعر ادامه
دو . گردد ي جوان اجرا مي ها بر روي جنازه ها و سوزماني انگار هياهو و شادماني قرشمال. شود انگيز ختم مي غم

اي است،  كند كه حاوي طنز تلخ و گزنده ، مرگ و زندگي در اين پالن خودنمايي ميغم و شادي ي روي سكه
  . بهره از لودگي و القيدي نيست اما در عين حال بي

  . كشند مى  بيرون  را به  جوانى ي  جنازه/   زيرزمينى  گردابى  از درون  آن جا كه
اي را پوشش داده  و بخش قابل مالحظه ها در سراسر متن پخش شده اين نگاه شادمانه و رقصندگي كلمه

محيط در  هاي ها، كه به اقتضاي زمان و شرط ها، كابوي رقص و آواز محلي كردها، آواز و آهنگ بيتل. است
  .  اند متن كاركرد يافته

به سبب نشان دادن آوارگي و نوع خاصي از زندگي ) ها آهنگي از بيتل(ها  ناگفته پيدا ست اشاره به بيتل
جبري و به (آن سوي آب است، كه جامعه يا نظام حاكم و يا شرايط سخت و نامتعادل مهاجرت  هاي آدم

گري يك  وگرنه در غرب، به خصوص در آمريكا بيتلي و هيپي. فردها تحميل كرده است/ بر شخص ) ناگزير
ري در فرهنگ گ اگر چه بيتلي و هيپي. شوند فرهنگ است، كه اعضاي آن آگاهانه و داوطلبانه وارد گروه مي

در حد يك مد و تقليد وارداتي پايين آمده، و يك مفهوم نازل و سطحي ) و در كشور عزيز ما ايران(فارسي 
  . Eight Days a Week: ها از بيتل  آهنگى. دارد كه نافي هر گونه ارزش و اعتبار است

در داخل كشور نزد گري  هيپي –ي بيتلي  اما آيا اين مساله كه موجب تضعيف و تخفيف روش و رويه
ي مردم و يا فردهاي متعصب است، در رابطه با ايرانيان مهاجر نيز صادق است؟ ايرانيان مهاجر يا تبعيدي  عامه

هاي  اند و از سويي ديگر، از نزديك با نظام مدرن و فرهنگ كه از يك سو، داراي فرهنگ سنتي و بومي
با . آشنا شده، و بعضي انس و الفت دارند.) اسي استكه يك جنبش اجتماعي سي(گري  گوناگون از جمله هيپي

ها و مشخص ذكر نام خوانندگان اين گروه از جمله  مكرر و چند باره به آهنگ و آواز هيپي ي توجه به اشاره
Janis Joplin  زيرا شاعر به طور ضمني و به تلويح . ، به ظاهر پاسخ منفي استكرمانشاهنامهدر

  . داند ها را مترادف آوارگي و سرگرداني خود مي نشيني و دربه دري هيپي خوش
و شهرها با او در / گود   هاى  در و پيكر با چاله بى   است  جهانى ي  آواره/ گوناگون   ِ شهرهاى ساكن
  .اند  حركت

هاي  ها به خصوص در بخش رضا زرين ال به الي حرف و گفت تشريح و توضيف سفر از ديدگاه علي
سويي را آفريده، به تقريب يك  ه آن پرداخته و منظرهاي نو و بعضي منسجم و همتر ب پاياني، كه بيش

  .رسد راوي سفرگريز است دهد كه به نظر مي وضعيت دشوار و نابساماني را نمايش مي
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  و يا    /فراموشى   هاى  لحظه  آن/ ،  مستراح بى  هاى ها و استراحتگاه راه/ ،  موازى  از خطوط/ سفر فرار بود 

  ها و در كنار گربه/ زير شيروانى   آپارتمانى  به/   و تنگ  چوبى  از راهرويى/ گريز بود سفر
كند كه در عمل و در همه حال فرصت سفر را غنيمت شمرده  منتها اين شكواهيه را شاعر در حالي بيان مي

نويسي و نقد  فرنامهولي تفكر غالب كه منجر به تعداد سفر و س. اي داده است و تن به مسافرت به هر بهانه
  .گردد به نخستين كوچ ي گوناگون شده بر ميها حال

تحقير بود / تو پوشاندند   بر اندام/ پاره   پاره  شواليى  كه/ بود   آنانى  كردن  گم/ نبود؛   كردنت  سفر گم/ نازار، 
  . و از بر خود راندنت

ها همراه است، و به تبع آن  ير آدميك نگرش و رفتار جهان سومي كه به طور معمول با سركوب و تحق
انسان  - در واقع تحقير و تضعيف شخص . گيرد بروز هر گونه خالقيت و نوآوري را از فرد يا شخص مي ي اجازه
بشري  هاي گيرنده مانع از امكان رشد و پرورش انديشه است، به نحوي كه احساس چون ابزاري پيش هم

  ".البته سخن گرمي بازار ندارد/ كه خزف را نشناسند ز گوهر  جايي"به قول شاعر . دار خواهد شد جريحه
دراز با او   ساليان  كه  زاد راهى ي  هديه/ بود   يادگار مادر بزرگش  كه  كوچكى  قرآن  به/ آورد،   اشيا پناه  به
  . ...زلزالها  اذا زلزلة االرض: / كرد  عوض  منزل
ها به شئي و طبيعت، و حتا به كتاب مقدس پناه  آدمك/ ها  دمدليل نيست شاعر از شر رفتار غيرانساني آ بي
اش  آسماني هاي و آيه قرآنو كتب مقدس، . ي نور و فضليت قلب آدم ها ست در واقع سرچشمه. برد مي

  . نيست  پسربچه  مرد آن  ، اين نه    .   هاي نوراني ي شناخت و تشخيص بارقه وسيله
زيستي، عبور از معصوميت و صداقت كودكانه براي رسيدن  و آداب تغيير ماهيت و استحاله شدن در فرهنگ

  . به رسم و آيين بزرگي
جنسيتي است، به صورت وارونه،  - عين اين تصوير را كه مبتداي اخباري دارد و بازتاب يك هويت بيروني 

  .توان يافت ها هم مي اما بازيگوشانه در نثر پاره
  ". يافت  ِ خود دست مردى  به  شهرى ي  در كوچه  ، پسرى روسپى  زنى  در دامن"

اي  بچگي است، يا منوط به درك تازه/ مترادف عبور از دوران پسر ) اين مرد، مرديِ خود(اما آيا مرد شدن 
/ براي شناخت خود و رسيدن به مرز پختگي، رشد جسمي و روحي توامان است تا شخص ! از زندگي؟ خب

در اين رابطه شاعر با . و آگاهي يا همان بلوغ فكري ارتقا پيدا بكند اي از شناخت فرد قد بكشد و به مرحله
  .توسل به مثال و نقل خاطره، طريق مختلف رشد و تعالي را در بستر زمان و مكان طرح و بيان كرده است

ي اين هماني و صورت استعاري شئي و  وقفه بازتاب دهنده هاي مداوم و بي اين مثل و مانند كردن
امكاني كه از بطن ابتذال و . بخشد اي را عينيت مي يافته ذهنيت شاعر است كه امكان جريانعنصرهاي در 

  .اي گرديده است سياهي پديد آمده، اما موجب خلق موقعيت تازه
ِ  خيابان  بازِ رو به ي  در برابر پنجره/ ها  و در كنار گربه/ زيرشيروانى   آپارتمانى  به/   و تنگ  چوبى  از راهرويى

  . ِ ولگرد سگان  همراه/ و دود   مه  بود از ميان  سفر گذار شبانه. /  عشقبازى  تا صبح/ تابستان   شب  در يك/ وغ شل
بازي و  شود كه به رغم عشق همراه شدن با سگان ولگرد نوعي تشبيه تحقيرآميز محسوب مي

همسطح . دهد ي را نشان ميانسان ي ترين درجه دهي دارد پست هاي شبانه، شاعر در اين شباهت باشي خوش
چون مضموني  اجتماعي انسان هم - كردن انسان با حيوان و پايين آوردن و نزول موقعيت و شان انساني 

  .مند و مقصدگرايانه است ماند كه ناظر بر پيامي نيت استعاري را مي
ر بعدهاي پست حركت به سمت تحول و نمادوارگي، و يا فروريزي د. انسان استعاري ناگزير از حركت است

. شود هاي اجتماعي شخصيت راوي نشان داده مي هاي حضوري و موقعيت تحقق اين وجه در نسبت! و زميني
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انسان ناگزير از سفر، مهاجرت به آن سوي مرزهاي فيزيكي است كه در عين تمايل و خود خواستگي تن به 
و . تحقيرآميز به سفر اشاره شده است البته در متن چند بار به صورت. دهد سختي سفر و زندگي در غربت مي

  . كند ابراز رضايت و خرسندي مي) تبعيدي نانوشته(به ظاهر راوي از حكم تبعيد 
با (سازد، و در عالم واقع، شباهت خود را با شبيه خود  و عالم خيال انسان هميشه شبيه خود را مي ها در وهم

و بر عيار تجربه محك . كند مقايسه مي. كند ين ميسبك سنگ. كند ورانداز مي.) آن چه كه خود ساخته است
اي  سازي و شباهت انساني را به نحو شايسته اين شبيه سه قطره خونصادق هدايت در . سنجد زند، مي مي

گويد هيچ كس شبيه من  مي. كند قهرمان اصلي داستان كه در وهم و خيال سير مي. طرح و ارائه داده است
  .اند آيد كه همه شبيه خودش دهد، به نظر مي هر كس يا تك تك به دست مي اما با تعريفي كه از. نيست
شدگي و ناپيدايي در خود و در جهان وجود دارد، اما پرداخته و محسوركننده  اين گم كرمانشاهنامهدر 
كاود، و  هايي كه شاعر از بيرون، از منظر و نگاه ديگران خود را، درون خود را مي به خصوص در بخش. نيست

  .گويد ها سخن مي وار آدم از زندگي سايه
ِ  دم  ، زنان ِ شراب و تب  برِ شهوت با عطرِ نفس  شب  هاى نيمه  ناز، زنان  ِ آغوش با طراوت  شب  ِ اول زنان"
  آغوش  كه  است  شهر زنى  اين.  آلود سرخ اشك  ، چشمان كرده  ورم ي  ماسيده  هاى ، لب آشفته  با موهاى  صبح
  ". است  گشوده  بسيارى  ا بر ميهمانانخود ر
برانگيزي از مهاجر، انسان مهاجر  رضا زرين در بخش ديگري از مقاله، تعريف و تعبير جالب و تحسين علي

ي زبان، كه انگار روح و جسم انسان مهاجر در مسير باد  ي خاكي و گم كردن خانه از دست دادن خانه. دارد
  .ها است ختي و نابسامانيقرار دارد، و ناگزير از تحمل س

. اش را از دست داده كه خانة زبانش را نيز گم و يا فراموش كرده است انسان مهاجر نه تنها خانة خاكي"
  ".يعني هم مأمن و پناهگاه جسمي و هم مأمن ِ ذهني خود را از دست داده است

شناسد كه نگاهي انساني و  هويتي گرفتار است، اما خاستگاه و وطن خود را مي اگرچه شاعر در برزخ بي
در واقع، . بيند هويت نمي و بل كه خود را حتا در وطن فرضي و خود ايجاب غريبه و بي! انگارانه به وطن دارد فرض

هاي بسيار قرار  لرزه اي در بعدهاي هندسي محدود و معلوم فرض نشده كه در هوايي آشنا با تن وطن شاعر خانه
  .هايي به ذهن شاعر بزند هاي گلدان در محاق فراموشي، تك ضربه ادن به گلداشته باشد، كه حتا مجال آب د

ي شاعر از زمان شروع  است كه به گفته) انسان مهاجر(پناهي و سرگرداني وجه مشترك تمام مهاجران  بي
      . اند يا آغاز سفر گم گشته

  است  گشتگى سفر از آغاز گم
ابتداي شعر در نظر  "دنج  پستويى"را با  YMCAت گشتگي سفر و اقامت در هتل ارزان قيم آغاز گم

ي انسان با محيط در ذهن نقش  اي در القاي محيط و رابطه غريب و مشمئزكننده هاي چه لحظه. بگيريد
و به ظاهر . ي شاعر هميشه با زجر و مرارت عجين و مشترك است اما آغاز، اما انگار آغاز در انديشه. بندد مي

با اين تفاوت . اي با يك ديگر دارند اي يك سان و مشابه كاركرد و رابطه - در داخل  چه در خارج، چه - آغاز 
  .اند هاي مختلف درك و قرائت شده ها و مكان كه در زمان

حتا اگر شرايط مناسب و دلخواه باشد وهن و اضطراب بريدن از . آغاز و ابتدا هميشه سخت و مالل آور است
. كند ستگي غريزي دراز مدت است، خود فضا را براي نفس كشيدن تنگ ميكه ماحصل پيو ها ها و عادت عالقه

كننده باشد، و با  گرم دلي نيست كه تسلي بخش و دل در ابتدا و آغاز غربت و تنهايي كسي، همراه و هم) ايضا؛(و 
  .  اي نثار شاعر بكند دردي نه شاخه گلي، بل كه كالم اميدواركننده نشيني و ابراز هم هم

  اميرحسين افراسيابي/ دست هايت را گرم كن / بنشين رو به رويِ من / بيا / از انتهايِ ابتدا آغاز كن / نترس 
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. هاي باورپذير زباني رخ داده است پيوستگي عميق با ژانر مهاجرت و تبعيد در نسبت كرمانشاهنامهدر 

اي كه اغلب  ويژه هاي تبندي و خصوصي شناسيك و در عين حال معناگرا، با سطرها و جمله ذهنيتي زبان
ي زبان است كه در متنيت اثر مبدل به  و اين وجه گسترش يافته. كند ازاي بيروني را به ذهن متبادر مي مابه

  .است  معنا شده
همان طور كه پيش اشاره شد، اثري كه رنگ و بوي غربت گرفته باشد شايد سياه و تيره از كار در بيايد، اما 

ها  هاي تصويري را با توسل به نشانه در يك وضعيت استعاري، رنگ و بوي گزاره بازنوشت واقعيتي است كه
اي از  خورده هاي برش هاي متفاوتي رو به رويم كه تجسم صورت و بعضي با تجربه. كند مند مي معناپذير و تاويل

ي انوشيروان  به نوه گذاري و انتساب آن اشاره و توضيح نام شهر كرمانشاه، دليل نام. روياهاي دور و نزديك است
عادل از پادشاهان نامدار سلسله ساساني، ارجاع به تاريخ و برهان جامع و قاطع طلبيدن، با اين كه متن را در مدار 

  .  دهد اي از سير تقويمي تاريخ به دست نمي دارد، اما رونوشت يا قرائت تازه نگر مي پرداختن به جزئي
  او اما در گذار از شهر خود به. / نكرد  شاهى  از چهار ماه  بيش  كه/  بود  نوشيروان ي  نوه  نام  كرمانشاه
  :شد  ، مسخ تازه  صفات  خود به  ديگر، از صفات  هاى نام  خود به  و در عبور از نام/ ديگر دنيا،   شهرهاى

عزيمت و  ي گذارد، اما نقطه حول و پيرامون يك كاراكتر مركزي مي ها ها و اتفاق با اين كه همه حادثه
در واقع . است ها ي عطف وقايع و اتفاق هاي مكرر كاراكتر اصلي به شهر كرمانشاه به عنوان نقطه بازگشت

گذشته را به چالش  هاي گشايي از مدنيت و شهريت شهر كرمانشاه، تمام نظام شاعر با تخريب و عقده
  .كند هاي آن بنا مي ها و مخروبه كشد، و نظم نويني بر ويرانه مي

ها، لحن و  اي از زبان اي است كه يك الگو و معدل تلفيق شده به گونه كرمانشاهنامهه توصيفي وج
توان در آن گنجاند، و قائل به جايگاه و  را مي) بومي و غير بومي(ها، رفتار و كنش، رسوم و آداب مختلف  لهجه

  .بود ي زيباشناسيك اثر ها و رفتارها در ساحت متن و زمينه نقش هويتي براي كنش
داند در برزخ هويت گرفتار آمده و بر لب پرتگاه ايستاده است، اما هرگز نااميد و مايوس  با اين كه شاعر مي

زند، بل كه با پشت سر گذاشتن  نشده و از رخوت و پوچي روز و روزگار حرف نمي) در واقع دچار ياس فلسفي(
اي مضاعف براي زيست و ادامه زندگي  نگار روحيهاند، ا هاي تلخ و ناگوار كه بسيار دردناك و شكننده تجربه

ي  به گفته. اي به نام زندگي را نشان بدهد پيدا كرده تا با شكيبايي فقط پوچي و پلشتي و ميزان ابتذال مقوله
  ".زيرا دانستن كافي نيست. خواهد نشان بدهد و تصوير كند هنر مي: منظور اساسي هنر يك چيز است"نيما؛ 

شان  دهند، و با اين كه امكان سفر براي فر را به ايستايي و اقامت در وطن ترجيح ميها روياي س بعضي
 - هاي ذهني  حال اين كه مهاجرت، اگر به صورت فيزيكي رخ ندهد، ولي جنبه. كنند فراهم نيست، وانمود مي

برند و  را از ياد مي اصل و اصالت خود) حتا در خواب و رويا(اي  و با چنين ذهنيت فريبنده. رواني آن وجود دارد
ي برخي از شعرهايي كه در داخل كشور توليد  مايه به بيان ديگر، بن. ها و ظاهرها مي شوند تسليم جلوه

  . زند شود به دليل محدوديت و اعمال سانسور، به ژانر مهاجرت و تبعيد پهلو مي مي
شي نگردد، به كرمانشاه، يعني به رضا زرين در ديار غربت براي اين كه دچار بحران هويت و خود فرامو علي
و انعكاس  - بري ضمن يادآوري گذشته  و در اين پناه. برد ي فاضله و مركز آرزوهايش پناه مي مدينه

هاي اجتماعي را از منظر و موضع يك  وضعيت نابسامان انسان و ناهنجاري - ها  ها و ناكامروايي كامروايي
  . دهد قريحه توضيح مي مهاجر متفكر و خوش

و بعدهاي مختلف زندگي جريان دارد، و  ها گي در شكل هاي زيست و روزمره مرحله كرمانشاهنامهر د
نوعي آميختگي خيال و واقعيت كه در واقعي بودنش ترديد ! كند، ولي ثبات و تداوم ندارد ايجاد انگيزه مي

پريشانه با  لوژيك و رواني نوستا و بل كه يك رابطه! ترند اما در شكل بياني به خواب و رويا شبيه! نيست
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عاطفي شاعر  - كه در واقع به وضعيت روحي ) و با كاركردهاي متفاوت(اي از زمان  در برهه ها ها و لفظ كلمه
  .دهد پاسخ مي
  از پيروان  زمانى/ ،  زير سرش  ِ نازبالشت جاى  به  خوابيد، آجرى/ بر سر نهاد،   كالهخود جنگجويان  گاهى

  اى ِ برهنه زيبايى ي  پرستنده  تا صبحگاهان/ ء اپيكور  فلسفه  از اهل  زمانى/ از بر كرد، / اما را بودا بود و اوراد ر
  ،  آويخت  بر آرنج  درويشان  كشكول  چندى. /  دغدغه بى/ در كنار او، / غنود،   بر بسترى/ كه 

تلخ و ناگوار بر  هاي لحظهپذيري و تكثير  نوستالوژي و بازخورد اتفاق در ذهن و ذهنيت راوي براي نقش
ي آن در  دهد، كه اثرهاي مقطعي و پراكنده هايي از زندگي را تشكيل مي آمده از جنگ، مبارزه و اشغال بخش

گري به يك بازي كودكانه شبيه  و گاه خشنونت جنگ و ستيزه. اند ها كشف و عينيت يافته بندي ها و جمله جزء
  . ايط جسمي شاعر در دوران اسفبار جنگ استفيزيكي و شر - است كه يادآور وضع روحي 

  كه كاپشن/   برگشتگان  يا از جنگ/ زانو زدند   بر خاك  كه  آنان/   ايرانى  با سربازان/ او   اشتراك  وجه
  ، فرانكفورت  هاى در هتل  جنوبى ي  از كره  ارتشى  هزار كاپشن 2خريد  براى  مزد او در مذاكره/ ،  ارتشى

ها و ويراني است و شاهد بازگشت سربازان از جنگ كه وجه  يا روايتگر جنگ و آسيبشاعر گزارشگر 
بندي  صرف نظر از تركيب.اش از جنگ شركت در حراجي و خريد يك كاپشن ارتشي است اشتراك يا سهم
  ِ نياز ِ سركوفت حريرپوشان: شكل گزارشي

ي هويت دو پاره و شقه شقه  كننده رسد، و توصيف گونگي به وجهي توصيفي مي گاه شعر از حالت گزارش
  .ي انسان معاصر است شده

  زادگاهى/   خواندت باز فرا مى  كه/ ،  پرتاب  سكّوى  چون  رانى  هاى كشاله/ ،  ِ كودك زيستى  شهر بزرگ
  . هماره  از هجرتى  ناشناخته

ها و  مشاهده. يي ديگريمهاي شاعر از سو هاي شاعر از يك سو، و ادراك تجربه در واقع ما ناظر بر مشاهده
  .  نامتوازن توصيف شونده، مكمل و تكميل كننده يكديگرند - هايي كه در يك وضعيت متوازن  تجربه

كند، كه دو سويگي  ي كالم جذب و مربوط و معنا مي ها را در زنجيره گو، جزء نگر اما گزينه يك نگاه كل
بي توجهي به قيد و بندهاي . خوان كرده است هم بستر و مشاهده و تجربه يا خوانش دو طيف فرهنگي را هم

دارد، تاثير بر ساخت  ي ترازو را به نفع حتميت و امور قطعي نگر نمي كفه) بر خالف انتظار(رايج و متداول كه 
هاي زماني گسسته، اما قابل  ها خواننده را در برش لذا شاعر با نثرنويسي و پاره متن. كلي اثر گذاشته است

رواني تخيله و رها  - ي خود، از نظر روحي  دهد تا با به بيان در آوردن برخي از ذهنيت و تجربه مي قرائتي قرار
  . گردد
خواندند و  مى  كتاب. داشتند  گرد خويش  به  بستند و پيمبروار اصحابى مى  آهنين  كمربندهاى  رسيد كه  مردانى  به

  حقّانيت  كه  مردانى. كردند تفسير مى -- را " شب  سته"و  " است  عمودى  افق" -- و نيما را  فروغ  شعرهاى
  .افتادند  زندان  به  كتاب  يك  خواندن  ها براى كردند و خود ماه مائو رد مى " عمل" ي  ها را با رساله كتاب

ي ايران و جهان عجيب و نامانوس نيست، بل  هاي برجسته ها و شخصيت با اين طرز تلقي، ديگر ورود نام
و اثرهاي  ها اي، كتاب هاي فرهنگي، تاريخي و استوره به بيان ديگر، حضور شخصيت. بخش است كه ذهنيت

هاي مختلف جغرافيايي  و نقطه ها ها و مكان معروف و تاثيرگذار، و حتا رديف كردن نام شهرها، منطقه و محله
  .اند ايران و جهان بر اساس اين نوع تفكر در متن گنجانده شده

  اپيكور  ي  فلسفه  از اهل  زمانى/ از بر كرد، / بودا بود و اوراد راما را   ناز پيروا  زمانى
هايي همراه  ها با محدوديت و ناخواني هاي اسمي در كرمانشاهنامه بسيارند، اما گاه تعدد شخصيتشخصيت

گاهي ها كه متناسب با منش و كنش ديد يافتگي برخي از شخصيت از جمله عدم ايجاد رابطه و فعليت. است
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هايي نظير بودا،  رسد شخصيت بنظر مي. حضوري موثر و فعال در متن، و يا تاثير در اتفاق و وقوع ماجرا ندارند

يافتگي ايده و فكرهايشان در متن حضور  هاي خاص ديگر، تنها به دليل شهرت و عموميت اپيكور، و اسم
ها  نسيل شخصيتي خود، در ارتباط با شئي و پديدهگري الزم و متناسب با اتفاق و پتا اند، اما رفتار و كنش يافته

راوي را در  - فردي شاعر  هاي ها و خصوصيت و روحيه ها را ندارند مگر اين كه بخواهيم نمايي از حالت
 - به بيان ديگر، كنش و واكنش بيولوژيكي . فرهنگي ديگر بازسازي و خوانش كنيم - هاي فكري  اقليم

هاي فلسفي  در واقع شخصيت. اند پذير شده هاي مختلف روايت در موقعيتهاي زيست شاعر  فيزيكي و مرحله
فكري و  - هاي روحي  شكل ي هاي عهد باستان سازنده چون استوره و روحاني و يا حتا فرهنگي و هنري هم

ها نگاه  ي ديد شاعر به رفتار و كنش شخصيت ي نگاه و از زاويه لذا ما بايد از دريچه. ساختار ذهني شاعرند
بسته از نماي بيروني را مالقات خواهيم كرد، / وگرنه تصويرهاي باز . ها كنيم، نه در منش و سلوك  شخصب

اند، اما  ي كلي در گردش ها حول محور اين قاعده اگرچه اغالب شخصيت. كه منطبق با انتظار ما كاركرد ندارد
اختار ارگانيك منطبق با بده اند، و در يك س آشنا كنشگر و اثر بخش هاي مشهور و نام گاهي شخصيت

  .كنند هاي راوي و روايت ايفاي نقش مي بستان
  ماند  مى  كشيدن  از نفس/ پوالدين   هاى هيتلر در زير تانك

دفاع  هاي آن اغلب گريبانگير مردم عادي و بي اما تبعه. شود هميشه با اولين شليك گلوله جنگ آغاز مي
  .شمار خواهد شد هاي بي راني شهرها و آوارگي و مرگ آدمو بل كه قدرت تخريبي جنگ باعث وي. است

و   هويى/ ،  آويخت  بر آرنج  درويشان  كشكول  چندى/ و يا  . / در جنگ/ را   زنند شمار مرگ مى  رقم  اينان
  ، معلوم  فرايندى بى  ِ جهانى رهاى/ از هر بند،   عارى  پاسى/ ،  هر عابرى ي  و ناخواسته  خواسته  رفيق/   حقى

بخش براي  چون خوردن قرص آرام مادي و دنيوي هم هاي مسلكانه و پشت پا زدن به تعلق خصلت درويش
اما به محض بيدار شدن و هوشياري، تازه متوجه . دهد شاعر است، كه موقت درد ناشي از غربت را تسكين مي

  .شود كه بر جهان رها و بي تكيه گاهي يله داده است مي
خيالش   هزار دستان. / اند گرفته  مذهب  چه  كه/ نپرسيد   و از نازنينان/ نكرد   را چاره  دردش  هم " ترسا بچه"

  كنند؟  انكار مى/ قومش   داد كه  از كف  چه/ اما   در آستانشان/ 
صوفيه  هاي ي معروف ابوسعيد ابوالخير از شيخ به ظاهر اشاره به اين جمله. نانش دهيد و از دينش نپرسيد

خانقاه پناه آورد، بدون پرسش از مرام و مسلك / به خانه ) سائلي(كرد هر كس  ، كه به پيروانش توصيه ميدارد
  :ي ترك ي شورانگيز نوازنده ي نغمه و اما ادامه. [....] محترمش بداريد

كنار چشمه / ،  برآشوب  و موى/ دستار از سر بر انداز / بر لب   نغمه/   بياساى  در كنارش  دمى/ ،  جان  باالم
  ! برخيز  رقص  به/ ،  تر كن  لبى  جوشان

اي از يك دوست، يا از سوي قوم و بستگان، و يا يكي از اعضاي خانواده چنان  دريافت نامه ها بعضي وقت
العمل  ريز عكس دهد كه متعاقب آن، شاهد ابراز عشق توأم با ارادت و برون شور و شعفي به شاعر دست مي

  كه  با تمبرى(ي نامه تنها به خاطر تمبر به خصوص  و بل كه فرستنده. آفرين هستيم طاحساسي صريح و نشا
  . شود به طرز عجيبي استحاله شده و مورد خطاب استعاري واقع مي) ژاپن  از عهد باستان  برنجى  درنايى
درنا / ،  درنا جان: /  است  شمنقّ  بر آن/ ژاپن   از عهد باستان  برنجى  درنايى  كه  با تمبرى/ رسد  مى  اى  نامه
  به/ مهاجر را   شوليز قمريان / بيد مجنونى   در سايبان/ نيلوفر   تا در كنار سراب/ گشت   باز خواهى  كى/ ،  جان

. / سپيد بياور  تورى  هاى  يقه/ و خواهر و مادرم   زن  براى  برگشتى  كه  هنگامى/ ساما، / ساما، / تماشا بنشيند؟ 
و   و رق  شق  و شلوارهاى  با كت/ و كارمندان   از تاجران  عظيم  موجى  كه  وقتى/ توكيو   متروى  هاى يستگاهدر ا

  . باش  يادم  بلعد، به ترا در خود مى/ كراوات 
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ها و مفهوم را در زمان و مكان نامحدود يا زير سايبان خيال گم كرده  راوي كلمه - از يك سو، انگار مولف 
هاي  شور و هيجان قهرمانان اثر با نقل قصه و توسل جستن به افسانه و توهم يا سرگرمي و دغدغهاست، كه 

ها و تكه  هاي كودكانه، سر نخ ماجرا را براي ادامه و وصل كردن خطرات و مخاطره روزانه، و يا حتا با بازي
ديگر، استقالل روايي و  و از سويي. زند هاي روايت يا روياهاي تلخ و شيرين به يك ديگر گره مي پاره
ي اثر وجود دارد، به همين دليل پاره  دهنده هاي تشكيل هاي معنايي روايت در كاربست گفتار و جزئ سويه
بل كه شاعر يك برداشت منطقي و رفتار آگاهانه از . اند پذير در حركت هاي مشخص و منطق ها به سمت روايت

  .دهد ي و عقالنيت شعر را به سمت ابهام و پيچيدگي سوق ميرسد نوعي آگاه وقوع اتفاق دارد كه به نظر مي
آن چه را كه ...) اي رو به روي خود گذاشته است و  و يا انگار آيينه(اي مدور  چون آيينه رضا زرين هم علي

نحو بياني در . ي بيان متفاوت و پيچيده است اما شيوه. دهد بيند، صريح و شفاف منعكس و انتقال مي مي
هاي لحاظ  روايي تفاوت - رود، اما تحت تاثير القاهاي شكلي  با اين كه به كُندي پيش مي امهكرمانشاهن
  .كند هاي ساختگي اما متنوع، موضوع و رخدادها را بدون ترتيب و توالي زماني مكاني روايت مي شده در برش

ند، و با بغض توام با ز ميشاعر از پنهانگي و الك غربت در آمده و با تمام قوا به قلب حادثه  ها بعضي وقت
  . كند انساني خويش را جست و جو مي - سرخوشي، نيازهاي عاطفي 

  زنش. / كند مى  بنيه  بى/ خاطر را   مالط/ كافور برف / لرزاند،  و بار را مى  برگ بى   شمشادهاى/ وزد،  باد مى
  خالصه  جادويى  و در مهر زنى/ شده   زاده  زنان  مرد در آغوش  اين. / كُردوار  بلند زنى  قامت/ رسد  مى  از راه
او را ديد، در   پنجره  از پشت/ ديگر  سال. / كرد مى  با او آبتنى  خانه  كوچك  در حوض/ ،  جان  مارى. / شود مى

  هالك  اى گلوله  به ضرب/ را   اش ارمنى  مادر زيباى  خواست مى/ پدر مسلمانش   كه  شب  و آن. /  حوض  همان
  ؟  تجربه بى ي  باكره  را بياغازد جوان  كالم  چه گونه. / كرد  او تلفن  به  در بهار نوجوانى  و روزى  ها گذشت سال. / دكن

، نزاع سنت و مدرنيته، بيم و اميد، عبور از زمهرير فصل و ها و مذهب ها عشق و مهرورزي، تقابل دين
اوج تاثر و عميق شدن در  ها و بعضي وقت. ده استپيوستن به روياهاي آفتابي كه در كشور ميزبان رخ دا

البته روايت مسخ و . دهد آور زيست را بيان و توضيح مي ي ماللت هستندگي رنج و حرمان انسان در چرخه
  .زادگاهي دارد - انگيز است، منشاء و ماهيتي وطني  بار و رقت ها كه تاسف تسخيرشدگي انسان در كوران حادثه

/ رسيد،   اى كوچه  ته  به. / كرد مى  گدا گريه  دخترى / دارش  نم   در زير داالن  كه  تاريكىاز معبر / گذر كرد، 
  .كرد  خودكشى  ّ موش سم  با خوردن/ ساله   ، هجده بهجت  آن جا كه  به/ باز بود،   درش  كلون  كه  اى  خانه  به

ها برگزيده  عر براي توصيف رفتار آدمدو حالت متفاوت و متضاد مملو از غم و شادي، مرگ و زندگي را شا
روايت  "دره  يخ  لغزان  ي جاده  كوب  ، برف صلوات  هاى گردنه/ و الوند بود،   سفر امروله"سطر  3كه حد فاصل 
و در عين حال تغيير موضوع است، و با ) امتداد سفر(ي سفر  شود كه نشانه اي وارد و قرائت مي يا ماجراي تازه

  .اند اراگراف شدهقطع و پ #عالمت 
هاي مختلف و متعدد از  ي پازل توصيف كننده) يا به صورت اساليد(به طور كلي ساخت اثر بريده بريده 

اي براي بيان حادثه و اتفاق  از اين رو، نظم و سلسله مرتبه. هاي تو در تو است و روايت ها تصويرها و مفهوم
  .است تا فاصله ي اقليمي و مكانيت به چشم نيايد وجود ندارد، بل كه بعد زماني كوتاه و محدود شده

ها مدام و مستمر دچار تداخل و  پاره متن/ اي است كه روايت  بندي اثر به گونه چندپارگي روايت و پازل
معنايي دخالت كرده، و روايت شعر  - مختلف شكلي  هاي ها و پاره هاي روايي در سطح بست تكه. اند گسستگي

  . كنند به سطح يا موقعيت ديگري قطع و متصل مي را از سطح يا موقعيتي
اين نوبودگي را لغزش ساختاري بناميم يا اضطراب سبكي، و يا يك تمايل خالق و نوآورانه كه تابع ميل و 

بيند، اما در واقع دارد كميت و  اي ديگر مي خودخواستگي است؟ با اين كه عليرضا زرين جهان را از دريچه
  .كند ي سنتي و متمدن را نقد و بازخواني مي اثرهاي آن بر جامعه كيفيت سير حادثه ها و
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شباهتي به شعرهاي متداول و معمول ندارد، بل كه  كرمانشاهنامهفرم و معماري ساختمان هندسي 

پروايي شاعر دارد كه خاستگاهي ابداعي و  از يك سو، اين مساله حكايت از جسارت و بي. مبهم و پيچيده است
. كاود تا با حفظ و رعايت آيين پيشين، اما فضا را تازه و متنوع بيافريند بندي اثر مي ر فرم و صورتاي د نوآورانه

ها و پيكربندي اثر ذهن را در  ها، جمله هاي مكرر و ناپيوسته در پيوستگي واژه و كلمه و از سويي ديگر، قطع
ها  ي، چند سونگري ساخت اثر را در قطعدهد تا با دور شدن از انسجام مفهوم اي سوق مي مسير تازه و پيچيده

منتزع شده بعضي شاهد نوعي تصنع يا وجهي مكانيكي هستيم كه  هاي منتها در خط. ها دنبال كنيم و بريده
  . گردد به نحو كالم عمده بر مي
شايد انسجام و يك كاسه كردن معنا و . از منظر شكل و معنا جمع اضداد است كرمانشاهنامهدر واقع 

. متداول ندارد هاي ها چندان دشوار نباشد، منتها شكل اثر سنخيت و تناسبي با جريان يا جريان و يافته ها داده
ها را در يك نمودار ليست كرده كه  برخي از اين بند و بست) به اختصار(ي خود  لذا نگارنده بنا بر ذوق و سليقه

  . هاي مختلف و متضاد است مان پتانسيل و اله اي از عالقه ي متن در جذب و ذخيره و نمايش دادن نما و نمايه
  .   است  سردى  و رو به/ زير صفر   درجه  هوا بيست = گزارش هوا 
  .خذ راً س حذس  دررح!راً = !نمايشنامه 

  .زلزاال  اذا زلزلة االرض= كتب مقدس
  . جوان  اى ء فاحشه باشد بر سر درِ خانه  قرمزى  چراغ  خواست مى= ميل جنسي 

  در امتداد آن  دنيا كه  خيابان  ترين طوالنى -   نكها، كُلفَكس و بيت  شهر گاوچرانان - دنور= گرايي  همجنس
  .روند مى  گرايان همجنس  حمام  زنند و به مى  قدم  و ِكرووك  گينزبرگ
  . درج عين نامه گيزنبرك از شاعران جنبش بيت به شاعر= نگاري  نامه

  .، نازكَمْ ْ بام قربانْت= زبان محلي 
و   ماهتابى  هاى مسافر شب/ كند  سفر مى/   و بزرگ  كوچك  شهرهاى  بين ي  در فاصله=  گويه  گزين

  . سانفرانسيسكو تا نيويورك  به طول/ ،  طوالنى  هاى  جاده
  بود به  تاكسى ي  راننده  را كه  مردى  شب  ، يك Five Points  هاى  پسكوچه  در كوچه= ميل به خشنونت 

  . را بريدند  چاقو از پا در آوردند و سرش ي  ضربه 69
  . تازه  اى افسانه  هر شبى/ گويد شهرزاد  مى  داستان= افسانه سرايي 

  هاى در نبراسكا آهنگ  راديويى  هاى ايستگاه. = شود زمينه اجرا و شنيده مي آهنگ و آواز كه گاه در پس
Country Western نوازند  مى .  

  .يوخدور  گَشُم  صفا و عدالت  دل/ يوخدور،   عاشقى/ داد و بيداد،   آى= ولوگ زمزمه يا مون
  ". است  را ايجاد نكرده  الزم  و مركزيت  انسجام  شعرت":  از آلمان  شاعرى= نقد شعر 

از تو   هباشد ك/ يادگارى   ترين و شايد به  اى  به جا گذاشته  برايم  كه  زيبايى  شعرهاى= گذاري  كوالژ يا تكه
و   من  كه  رازهايى/ ها و  و يادآور قصه  است  من  تنهايى/   مونس  حال  و در همه  ، هميشه به جا مانده  در ميهنت

در   هم  و چند تايى  ام گذاشته  راديويى  هاى در برنامه/ ها را  آن  چند تاى  حال  تا به.  ايم داشته/ تو با يك ديگر 
  49مرداد  4، .و. ا. /  ام  رسانده  اپچ  به  مختلف/ مطبوعات 
تُندرو   هاى شهر با ماشين  عاصى  ، جوانان شب  هاى ، در نيمه در امتداد آن  كه  در كنار خيابانى= گي  خاطره
  :ترسد نمى  از بيهودگى. دهند مى  مسابقه

  ساكن  آلود كنارِ پااليشگاه  ِ نفت آب. داند ؟ نمى مدت  ، چه است  ايستاده  ، پسربچه كنارِ رودخانه= ها  نثرپاره
  .كند صيد مى  بزرگى  ، ماهى با تورِ ذهن. و او در گذر  است
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  نخستين  كه  زمانى  برند، به مى  كودكى  ، او را به پاييزى  ابرى  ، در آسمان كالغ  جفت  يك= داستانگونگي 
  تاريكى  راه  در كوره  كه  شب  آن  به.  سته چشمبود در پرده ب  روشنى  گيج  فردا موج.  در او شكفت  شكوفه ياس

  ؟ كشى  سيگار مى«:  فروخت  سيگار مى  برخورد كرد كه  ِ چادر سياه زن  آن  شهر به  اعيان  هاى ِ خانه در پشت
هاي مختلف كه هر يك بيانگر  هجو و هزل و مطائبه و طنز و سود جستن از لحن و آوا و زبان اقليم

غير كالمي در مسير زندگي و تجربه و  - تالقي ژانرها و تمهيدهاي كالمي . ني شاعرندروا - وضعيت روحي 
آوايي مشتركي است كه مسئول حفظ و مراقبت از روح  ي احساس متفاوت اما هم ها نويد دهنده زيست انسان

  شاملو/  من درد مشتركم مرا فرياد كن     .   و روان جامعه است
اي به كرمانشاه محل ترديد است، با اين كه به عنوان يك متن  يا نامه كرمانشاهنامهاتالق ضد شعر به 

نامه است؟  نامه است؟ تبعيدنامه است؟ رنج مهاجرت. و اثر هنري معلوم نيست تعلق به كدام ژانر ادبي دارد
 - نثر يا شعر  - اتوبيوگرافي است؟ سفر در سفر است؟ شعر است؟ نثر است؟ داستان است؟ شعر  - بيوگرافي 

گرايانه و در عين حال آرماني و سمبوليك  استان است؟ هزل و هجو و فكاهيه يا طنز است؟ يك ميثاق واقعد
گرايانه در عصر صنعت و تكنولوژي حول محور خاطرات و خطرات دور و نزديك، و  از وضعيت نابسامان سنت

، )يا هر چه كه باشد(چه هست  ها است؟ اما هر گشتگي واژگان و فقدان روايت و تقطير حادثه ي گم يا بيانيه
هاي انسان پا در گريبان قرن بيستم در هزارتوي  اي از سمفوني رنج و مصيبت رونوشت و كپي رويت شده

  .هاي سياسي و قهرآميز، اما مستبد و اقتدارگراي دنياي بي در و پيكر معاصر است رابطه
اندازد كه صادق هدايت با  مي اهابواغ واغ س از يك سو، ما را به ياد كتاب مستطاب كرمانشاهنامه

غير  - بياني، شكل هنري  - كالمي  هاي اند، و در آن از تمام ظرفيت و امكان همكاري مسعود فرزاد نوشته
در ). آيد در واقع از هر دري و پشت دري سخن به ميان مي(اند  ها استفاده كرده هنري و نمايشي و ناسازه

آن چنان كه  واغ واغ ساهابگويي هاي  ردازي و شوخي و بديههشايد آن انسجام و نغزپ كرمانشاهنامه
از سويي ديگر، به . ها در متن قابل مالحظه است بايد و بايست وجود نداشته باشد، ولي تركيب و تلفيق ناسازه

آميز دور و نزديك، و هم چنين بازتاب امر واقع در وهم و  هاي خاطره برداري از لحظه نگاري و فيش دليل واقع
ي قرائت  البته شكل نگارشي و نحوه. مارسل پروست است هاي از دست رفته ساليال نويسنده، يادآور خ

  .گردد ها در سياليت زمان و مكان بازخواني و تبيين مي روايت رخدادها متفاوت است، اما روايت يا پاره
به خواننده، از اين حيث وطن  - گذاري كرمانشاه، انتصاب و القاي شهر  اگرچه به سبب مرجح دانستن و نام

صرف نظر از . آورد كه كاراكتر اصلي داستان شهر دوبلين زادگاه نويسنده است اثر جويس را فراياد مي اوليس
شود، اما شخصيت  هاي روايي و هستيت اثر مي دخالت و حضور مستمر شاعر كه باعث جا به جا شدن پاره

  . در واقع شهر كرمانشاه است كرمانشاهنامهاصلي 
  . قهرمان  شهرى/ نهادند،   خورده  شكست  بر شهرى/ فردا را  بى  شهريارى  نام

 –ي تاريخي  و اتالق و انتصاب آن به كرمانشاهنامه، به دليل صبغه "شهري قهرمان"صرف نظر از قرائت 
در يك  57اما پس از انقالب سال . اي اين شهر باستاني يادآور نام شاه و شهرياران ايران زمين است استوره

البته اين . شرايط ويژه و بنا بر يك سري عقيده و اعتقاد تند و انقالبي، كرمانشاه به قهرمانشهر تغيير نام داد
خواهانه صورت پذيرفت، چندان  تاريخي و نگاه موروثي و ميراث - نامگذاري كه بدون مالحظات فرهنگي 

  . رت قديم و باستاني شهر تغيير كرددوام نياورد و طولي نكشيد كه قهرمانشهر مجدد به نام و شه
  خاني كورش همه/  ام نشسته بود دور از سرزمين/ در قاب ِ خالي / غروب 
اي از  ي فردوسي است، اما نشانهنامه شاهبا اين كه وامدار تلخيصي آگاهانه از  كرمانشاهنامهخب 

بل كه وزن حماسي و . شود گري قهرمانان و ضد قهرمانان در آن مشاهده نمي مجادله و كشمكش و ستيزه
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مندي و بازآفريني  مدار گرفته، به نحوي كه اثر محور روايت احضار استوره ها، كاركردي اجتماعي و انسان

كاراكترهاي آشنا و ناآشنايي كه زمان حال را . هاي شكست خورده است ي هراسناك و متزلزل استوره روحيه
در واقع . دهد ها سر و شكل مي يت راوي است كه به آنكنند، و البته اين ذهن در هواي گذشته سپري مي

هايي كه در طول زندگي متحمل  ها و مصيبت رنج. هاي خودش است ها و مصيبت رضا زرين راوي رنج علي
  .ي وجودش بر جا گذاشته است رواني بر پيكره - شده، و به طبع اثرهاي مستقيم روحي 

روكاستن خراش برداشتگي روح شاعر است و پناه بردن به روايت تزلزل و ف كرمانشاهنامهبه بيان ديگر، 
بر آمد اين نياز عاطفي و . اند هاي متورم شده ي كرمانشاه، دستاويزي براي التيام بخشيدن به زخم نماد يا استوره

با اين . بينيم شاعر هم مي از قادسي تا سرزمين خوارانباشتگي غم و اندوه را دقيق در شعر بلند و روايي 
  .برد، اما در سرزمين خوار به موجود انساني پناه مي) شهر(وت كه اين جا شاعر در خالء همراه و همدلي به شئي تفا

/ بارد؟  چرا از چشمانم ستاره مي/ به الي آلودم؟ / زالل چشمة دل را چرا، / پرسي؟  از چه اندوهناكم، مي
نم جهاني را كه در آن رنگ هست؟  چرا تپش بي چرا تاريك مي/ لرزد؟  مي/ چرا دست و دلم بيگاه و بيخرد 

  ام؟  چرا به تو پناه آورده/ دلم باال گرفته است؟ 
هاي معنايي است كه در يك فرايند زيباشناسانه  ها و رابطه سطرنويسي و فرم پلكاني اثر تابع خط روايت، داللت

  .  كند ل و ادامه پيدا ميبه نظام ديگري ارجاع داده، و سطرهاي شعري در برخورد با نظم الحاقي تعدي
اي از  با اين كه منطق نثر و نثرنويسي فاقد روح موسيقايي است، اما بخش اعظم و قابل مالحظه

هاي تفاوت اين  كاربرد نثر و منطق داستاني يكي از نكته. ها است متاثر از ساختار نثر و نثرپاره كرمانشاهنامه
خاطره و (ين بنا بر ضرورت نوشتاري از ظرفيت نثرگونه رضا زر هاي ديگر است كه علي متن نسبت به متن

ها هم  ها، داستانگونگي و بيان خاطره و مخاطره در واقع نثرپاره. به نحو مطلوبي استفاده كرده است) داستان
ها و  اي به اثر بخشيده است، و گاه؛ با جز شدن بر سير حادثه ي تازه چون يك عنصر ديناميكي نمود و جاذبه

ي خشن و هراسناك جهان واقع از نماي  ي واقعيت بر دارد تا چهره شاعر توانسته حتا نقاب از چهره رخدادها،
  . تر نشان داده شود ي نزديك دقيق و برجسته بسته

برخي اين تفاوت را . هاي بسيار در رابطه با نظم و نثر شده كه معمول مبتني بر تفاوت است تعبير و تعريف
شعر بر پايه كاربرد استعاره و نثر بر پايه كاربرد "مانند يااكوبسون كه متعقد است . ندا ذاتي شعر و نثر دانسته

و اين سواي رشد . ي تلفيق شعر و نثر را داريم اي شعر فارسي تجربه اما خب، ما در فرايند دوره "مجاز است
  .ي كاركرد نثر در شعر و متن شاعرانه است رويه بي

هاي نثر و داستان اين امكان را فراهم  هايي از خصيصه دادن روايت و جنبهرضا زرين با دستمايه قرار  علي
از اين رو، در ارتباط . را از منظر سبك و فرم بيازمايد) داستان - شعر (نثر  - آورد تا استعداد و ظرفيت شعر  مي

يي با كيفيت ها مختلف اثر شاعر به پتانسيل ديگري متوسل شده، و از اتفاق نثرپاره هاي دهي و توصيف وجه
مانند؛ . اند هاي مفهوم و معنا وجود دارد كه در كليت و متنيت خوش نشسته ها و فاصله شاعرانه در سطربندي
بينيم كه تنوع خاصي به فضا و  اي از تصويرهاي شاعرانه به نثر با حفظ خاطرگي را مي در ابتداي كار زنجيره
  .متني بخشيده است هاي موقعيت و مناسبت

  او وقعى  به  كسى. برد مى  بيرون  به  ، از شهرِ سنگى ِ خاطرات را بر دوش  بارش كوله  ، مردى ژگاندر غبار وا
  .جنبانند نمى  دم  اش بدرقه  ِ شهر به نزديك  آبادى  هاى سگ. نهد  نمى

نظم، چه به (ها استفاده كرده، و در جا جاي اثر  رضا زرين به نحوهاي مختلف از اندوخته و پيش داشت علي
ها كه معمول فضاي باز و آزادتري  در نثرپاره. تجربه و احساس خود را بيان و در متن گنجانده است) چه به نثر

 - هاي شاعرانه نيست، راوي  بهره از شعريت و مصداق توان يافت، و گاه بي ي معنا را مي براي بيان و افاده
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ي انديشيدن  ترين سطح و زمينه وده، و حتا به ابتدايياعتنا نب خُرد و كوچك هم بي هاي مولف به وقايع و اتفاق
و از (كه اختصاص به دوران كودكي و كالس درس دارد، و از اتفاق به موضوع انشاء متصل است، توجه كرده 

نوجواني  - گيري شخصيت شاعر را از همان ابتدا، و از عنفوان جواني  ي شكل تا زمينه.) قلم نيانداخته است
جواني و  - تر اشارت به هويت و پندارهاي دوران كودكي  در واقع، اين نحو گفتار بيش. ندتشريح و توصيف ك

  .يك رفتار نوستالوژيك دارد كه به مثابه ي ميثاق و تجديد عهد با گذشتگي است
  و حرارت  با جديت  بود كه  ، در آغاز انشايى آموزان دانش ي  خنده  ناگهانى ي  ، قهقهه ، بدعت زمان  در آن

  در اطّالعات  بود كه  آثارى  هاى از ترجمه  ، تقليد خالّق رفت فرو مى  ِ آرامى در بهت  شد، و انگاه مى  قرائت
  و سرگذشتى» ها آدم  آى«او   سردبيرى  ، به» ِ دانش مشعل«،  دبستان  ديوارى ي  بر روزنامه. خواند مى  كودكان
  خواست مى  كمك  گود دريايى  هاى در آب  كه  بود؟ فرياد كسى  هچ  بدعت.  بست مى  نيما نقش  از زندگى  كوتاه

  رفت مى  پيش  به  زندگى. ماندند مى  بر ساحل  خبران بى. غلتيد او در دريا فرو مى.  شتافت  نمى  ياريش  به  و كسى
  .كرد مى  ، غرق آب  او را چند قورت  ِ واپسين و واژگان

اتفاق افتاده، انگار تعمد و اصراري در  كرمانشاهنامهرات در ميل به گذشته و بيان خاطرگي به ك
مولف ناگزير از بيان و تكرار بسامدهاي مشابه و همسان  - هاي مكرر نهفته و پنهان است، كه راوي  بازگشت

شود اثر در يك فضاي  ساخت باعث نمي شأن و هم هاي هم گي و تكرار برخي از منظره وقفه زيرا بي. است
هاي مقطعي و پي در پي بنا بر سير منطقي و طبيعي اتفاق و  مند قرار بگيرد، و روايت يا وصف ويلتبديلي و تا

منظر در توالي سطرها، و در ناپيوستگي بندها، روايت را  رخدادها تغيير بكند، بل كه تصويرها متفاوت، اما هم
گيري اثر است و وجهي  ي شكل مانند؛ سفر كه اساس و شالوده. سازد پيش برده و ساختمان كلي اثر را مي

  .مختلف تكرار و نمايش داده شد هاي اي دارد، به شكل درونمايه
  بود بر  پاى  راه  سرماى  چندش/ ،  كهربايى  ء افقى مسافر بر پهنه  لرزان  قلب/ ِ درود،  وقت  بود به  سفر اشك

  ِ برقش  و تاب/ دميد  خورشيد مى  كه  و گاهى/ ،  آوارگى  پر تشنّج  اعصاب/ ،  بغض  گلوگاه/ ،  رهروى
  "But you can never go back home!". / بود  خانه  رؤياى/ ،  آويخت را مى  خوابسنگ  هاى  پلك

هاي مختلف آن را به عنوان يك موتيف بنيادي و  خواهد زاويه راوي با تكرار بسامد سفر مي - انگار شاعر 
انداز متن قرار دارد كه به  اي از زمان، سفر در چشم از آغاز و در هر وهله لذا. تاثيرگذار تحليل و بازسازي نمايد

  . چنين الحاق گذشته در حال است مفهوم وابستگي و عدم بريدن از گذشته و هم
گون باعث شده كه نحو كالم اغلب بر محور داناي كل و از زبان سوم شخص او  شكل وصفي و گزارش

/ ِ دريا،  بر آب"باشد، و به ندرت از زبان اول شخص من  "بود؟  سپرده  خيال  هچ  به/ ،  كالم  از سرايش  پيش"
رسد روايت شعر  اي است كه به نظر مي منتها چرخش زباني به گونه. گيرد بهره مي "بسيارند  شده  ِ غرق واژگان

غايب و بل كه خطاب او از اوي راوي و شخص . ميان زبان سوم شخص و زبان اول شخص در نوسان است
يا از او   كيست  كه  او نگفت  به  شايد هم.  نيست  يادش  اسمش". شود يافته، در متن جاري و منتشر مي فعليت

در واقع، او از او نپرسيد كه تو كه هستي؟ در اين جا شخص سوم  ". بود در شب  مسافرى.  نپرسيد تو كيستى
اما . كند اوي حاضر دارد اوي غايب را روايت مي چون ضمير نقش فاعلي و مفعولي پيدا كرده و راوي هم) او(

پروايي در محاق كالم و  شرم توام با بي. گذارد رسد اوج ابتذال را به نمايش مي گي مي وقتي زبان به فاحشه
اين . زند نمايد، اما رفته رفته وقار شهواني خويش را بازيافته و چنان گستاخ و جسور نعره مي انديشه رخ مي
ن خاطرگي البته بسيار محتاطانه در نهانگاه زباني اين بخش از شعر احمد رضا احمدي ملموس جسارت در بيا

  .  و قابل مالحظه است
  / كنم  هر شب به خوابم دعوت مي/ زناني را كه دوست داشتم / ام  جسور شده
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  : رضا زرين در بيان نخستين تجربه علي

زانو زد و در   ِ زمين ، بر روى داشت  با او رقابت  درسهدر م  كه  سابقش  ديوار خانه پدر همكالسى  در پشت
دري و القيدي در اين نحو  اما نوعي پرده. محتاط و خويشتندار است... ، كال  ِ جنسيتى ء داغ تجربه  ِ نخستين هرم

  . رسد ديگر مهارش از عهده و اختيار راوي خارج است كند، طوري كه به نظر مي گفتار به تدريج جا باز مي
او را : كند مى  با او بازى  معلّم  آقاى.  و سفيد است  ، مپل، سرخ ، تپل خپل -  ، ارسالن راه ي  اداره  پسر رئيس

  .گيرد مى  نشاند، در آغوشش خود مى  پاى  روى
فضاي شعر را به سمت شاهدبازي و فرهنگ  - و آن چه كه ديده يا رخداده  - التزام شاعر در بيان واقعيت 

خيزد و  ي خودش بر مي و به ظاهر راوي براي نشان دادن عين اتفاق، ناگزير بر عليه. برد ميبرهنگي پيش 
  .آيد بينيم از اين هماغوشي و تماس بدني عشقي پديد نمي منتها اگر دقت كنيم مي. زند دست به افشاگري مي
بود، او   و دختر بازى  لباس سر و  به  رسيدن  تر مشغول نبود و بيش  رفتن  مدرسه  اهل  كه  احمد پسر همسايه

  ... ، چياسرخ"يا  " چقاسرخ"برد،  " تپه"  را با خود به
و يا  نگاه جنسيتي و تمايل جنسي به انحاي مختلف در متن تكرار شده كه هر يك داراي ظرفيت و انرژي 

  . مضاعف در موقعيت خاص خود است
و   با بازوان  زنانى/ ،  از مردن  اما به  رچند كوتاهه  حياتى/ شود،  مى  زاده  هرجايى  ِ زنان مرد در آغوش

ِ  حريرپوشان/ ،  لذّت  در دمى  اما جارى -   ساده/ ،  ِ زمزم گوارايى  به  هايى پستان/ ،  ران  گشاده  هاى كشاله
  وشان ساقى/ ،  اجدادى ي  در بسترِ قبيله  خون  هاى لكّه/ ،  ِ قرمز بر سر درِ اتاق هاى چراغ/ ِ نياز،  سركوفت
از   شب  او را يك  زن  اين. /  هرزِ وحشى  هاى گل  از خاطرات  در باغى/ ،  روزه  يك  هاى با عمر پروانه  امروزين
  رويش  شمد به/ ،  نشست  بالينش  به/ ،  گرفت  داد، در آغوشش  نجات/   و ژرف  سياه  چاهى  در دهان  سقوط
  . را كشت  و شمع/ كشيد، 

با اين كه . عاشقانه و حتا شاهدبازي و فضاي اروتيكال در شعر فارسي مسبوق به سابقه است -  شعر تغزلي
در (توان مظهر آشكارسازي اتفاق مكتوم و در پرده دانست اما در شعر و ادبيات فارسي  عبيد زاكاني را مي

حتا براي انتقال پند و چون فرخي و موالنا و سعدي  آشنايي هم شاعران بزرگ و نام) مكتب خراساني و عراقي
  . اند ها برده نكوهيده بهره هاي هاي مستهجن و صفت اندرز از كلمه

گي محسوب  آيد، اما جزيي از زندگي و روزمره آميز و ناپسند به نظر مي وارگي اگرچه تحريك برهنگي و اندام
سپيگري همراه با حجب البته نگاه شرقي به خصوص نگاه ايراني ها در به نظم كشيدن برهنگي و رو. شود مي

گرايي دارد، و به دليل مهاجرت از نوجواني با فرهنگ غرب آشنا  رضا زرين كه شخصيت برون علي. و حيا است
كند، بل كه بسيار شفاف و با  گي شرقي را در لفظ و كالم مراعات نمي شده، اما ديگر آن پوشيدگي و لفافه

  . دهد اش را توضيح مي ترين بخش زندگي ترين و خصوصي صراحت حتا پنهاني
و   گرايش  كه  و مست  شوخ  بازان  تنها، همجنس  گريزند، مستان خود مى  از شوهر و زن  كه  و مردانى  زنان
  ...روند  مى  خانه  به  و خسته  افتاده  كه  كارشان  در پايان  آزمايند، روسپيان  او را مى  جنسى  كشش

هاي پنهان زندگي، شايد از نظر به اصطالح يك مومن  شبخ گشايش پاساژهايي اين چنين و بيا 
ي حضرت ابليس تا فرورفتگي حلق گلو  هاي پيراهنش را گيب يقه ي خداترس امروزي كه دكمه اطوكشيده

آيد، بل كه هيچ  در مي) به تعبير فرويدي(اش  بندد، و يحتمل در خفا و مخفيگاه از شرمندگي حس ليبدويي مي
ي نامشروع را  مندي از جنس مخالف و يحتمل رابطه جمع دوستان شور شهواني و لذت گاه در مالء عام و در

ها و مفهوم يك انسان، يك آدم واقعي قرار دارد كه ابايي  دهد، بد و ناپسند باشد، اما پشت اين كلمه بروز نمي
  .از بيان واقعيت ندارد
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تو   تماشاى  ميل/ ِ هر چشم  از بن/ در آيد؟   بزمت  به  چگونه/ جامه   كاغذين. /  مر او را نواختى  كه  ياد باد آن
  ! سپار  سرنوشت  بنگار بر قرطاس! / تابيد  ستاره  كه  كلكى  بناز بر پرندوشين/ او را   روزگار غربت  بازستان. / دارد

نه از ها حساسيت و وسواس به خرج نمي دهد، و بسيار گشاددستا رضا زرين در انتخاب واژگان و كلمه علي
 هاي ها و اصطالح ها و سود جستن از كلمه لذا با توجه به نثرپاره. كند زبان و ساخت هاي زباني استفاده مي

كه ...) پمپ بنزين، متينگ، كراوت، تلويزيون، پااليشگاه، فلورسنت، فرودگاه، آبجو، اپرا،(مدرن و امروزي نظير؛ 
مندي از واژگان روزمره و بومي  ين استعمال و بهرهچن و هم. برد از مظاهر تمدن و مدنيت است، بهره مي

ي زيست در جامعه و تماس با  كه نشانه...) قرشمال و سوزماني، شمد، قورت، زاپاس، نان ساجي،(چون  هم
خب، زبان در فرايند خوانش است كه زواياي پنهان . اما زبان اثر رمنده و وحشي است. سنت و بوميت است
مستعمل و فرسوده بر گرفته از نظم و  هاي ها، تركيب و فعل منتها وفور كلمه. كند د ميمن متن را آشكار و تاويل

وشان، ايدر، بسراى، ستايد، سپار، بنگار، نپويد،  آغازيد، پريشانپو، غنود، پگاهان، ساقى (نثر كهن فارسي نظير؛ 
تاني ايران است و شاعر با خود ترديد وامدار ادبيات كهن و باس كه واژگاني بي..) پرندوشين، قرطاس، سپوختن،
واژگاني كه ديگر تاريخ مصرفش گذشته و امروز ديگر مورد استعمال ندارد، در .) به كشور ميزبان برده است

باستاني  - هاي اقليمي و حتا گرايش به زبان اركائيك  زبان) اي، محاوره، معيار، رسانه(كنار چندگونگي زبان 
كند كه در عين دو رگه و استخواني بودن زبان، فضا را  به متن اعمال مييك آلترناتيوي صنعتي و زباني را 

در واقع، شاعر قائل به پرهيز و . هاي مختلف ديگر باز كرده است براي ورود لحن و لهجه و گويش و زبان
 جاافتاده هم هاي گون و اصطالح هاي تكراري و كليشه حتا در كاربرد كلمه. اي نيست محدوديت در هيچ زمينه

هاي  از تمام ظرفيت ها چنين توصيف اتفاق زيرا براي تجسم تخيل و عينيت يافتگي تصورها، و هم. نيست
. بندد كند، و بسيار بشاش و استوارانه اين قبيل گفت و گفتار را در متن به كار مي بياني استفاده مي - زباني 

گويي، اين  بينيم، اما با وجود اطناب و زياده مياگرچه به دليل اصالت و باورمندي نوعي تلفيق و التقاط را در كار 
نكته را نبايد از نظر دور داشت كه زرين به عنوان يك روشنفكر ايراني مهاجر، فرهنگ غني اين مرز و بوم را 

يعني هنوز اصالت خود، لفظ و گويش ابا . كشد با خود به ديار غربت برده، و هنوز در همان حال و هوا نفس مي
  .زميني را فراموش نكرده است گ و سنن مشرقاجدادي، فرهن

ها در اثر به معناي  گذارد كه گوناگوني زبان ي خود بر اين امر صحه مي عليرضا زرين در بخشي از مقاله
  .قطع ارتباط با زبان فارسي و مادري نيست

 سندي است حاكي از هويت و ذهنيت و روان شاعر و حس كرمانشاهنامهباز هم در تحليل نهايي، 
حد و  اش به زادگاهش و منشور هزار بعدي اين زادگاه در تغيير و تولدهايي  نوين و صد البته عشق بي تعلق

پارسي، عربي، (هاي گوناگون  به زبان پارسي، كه به رغم استفاده اش از زبان كرمانشاهنامهحصر شاعر 
وشته، باز هم زبان پارسي است كه شاه ي اين ن در بدنه) انگليسي، ژاپني، آلماني، كردي، تركي، اردو، و غيرو

هاي ديگر به نحوي فرعي اند و اصل همان زبان جادويي و سحرآميز  زبان. زبان و ابر زبان متن او است
گيري از شاعر  با وام. در اين تحليل نهايي اين فكت، مهر تاييدي بر مركزيت زبان فارسي است. پارسي است

هاي ديگر، اما شعريت و ميزان  ها و بند و بست ها و الزام وجود نثرپارهاين نكته را هم اضافه كنم كه با 
  .آيد تر به چشم مي شاعرانگي اثر بيش

 مروري بر چيستي شعر و شعر نيمايي و نوگراييي  رضا زرين در جاي ديگر و در مقاله علي
دوزي و ديگرانديشي توجيه ان هاي زباني و منطق نثرگونه را در مسير تجربه عالمانه و به عمد برخي از پيچش

دهد، كه  مي كرمانشاهنامهو  چمدانمكرده و دليل مي آورد، و توضيحي در خصوص چون و چرايي شعر 
  .هر دو عالوه بر بافت نو و مدرن، بازخوردي بومي و نوستالوژيك دارند
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 – 1370تا  1368گردد به سال هاي  كه بر مي – كرمانشاهنامهو  چمدانمشايد حدود نوشتن اشعار "

نباشد و از شگردها و صور شناخته شدة  "شاعرانه"خواستم شعرم ديگر  من به جايي در شعرم رسيدم كه مي
البته شعر باشد و ماهيت شعري و شعريت داشته باشد، ولي در وهلة نخست نتوان . شعري ديگر استفاده نكند"

شد كه شعريت آنرا به مثل بايد اثبات حتي بارها گفتم و انديشيدم كه شعري با. است "شعر"تشخيص داد كه 
  ".االن اما به جاي واژة اثبات مي خواهم واژة كشف را بگذارم. كرد

ام  من تا به حال شعري را شروع نكرده"اين نگرش به تقريب به اين ديدگاه رابرت فراست نزديك است؛ 
موفق به تغيير شگردها و  خب، شايد شاعر تا حدودي ".نوشتن شعر يعني كشف كردن. كه پايانش را بدانم

 كرمانشاهنامهاما حداقل در . صور آشنا يعني ايجاد تفاوت و فاصله ميان دو متن مجزا و جداگانه شده باشد
مانع عبور شعر از  ها و اصطالح ها ها و عبارت جاذبه و چربش رديف معنادار جمله.) كه موضوع بحث ما است(

بل كه نقش ! ها ست گونگي شئي و انگاره در چه ها ل شدن مفهومو مستحي) به فرا شاعرانگي(مرز شاعرانگي 
  .واژه در محور همنشيني و در ساختار كلي اثر مفهوم و تاثير گذار است، نه در كشف صرف واژه

ترين سطح  ها و چيدمان واژگان و جزيي ي كلمه سخت است بخواهيم كشف سطرها و كليت اثر را به شبكه
پذيري دچار تناقض و غير  اگرچه اثبات واژه، خود به ميزان توجيه. كشف مداوم باشيم شعري تسري داده و قائل به

واژگان  ي اما درباره. ي يك متن است هر واژه براي شاعر به منزله: با اين كه قبل در جايي گفتم. شاعرانگي است
ي  به گفته. كنم اشاره مي شعري ديدگاه هاي مختلف، اما مشترك و نزديك وجود دارد كه در اين جا به دو نمونه

تواند مجزا از  واژه نمي"و پل والري معتقد است؛  ".گيرد ها، بل با واژگان شكل مي شعر نه با انديشه"ماالرمه؛ 
  ".نظامي باشد كه به آن تعلق دارد و فقط در بافت متن است كه داراي معني است

اند، اما از دو راه مختلف به  اژه طرح كردهدر واقع هر دو نظرگاه، يك ديدگاه را در ارتباط با اهميت و
به طور طبيعي واژگان براي مفهوم شدن بايد در يك نظام زباني گزينش و . اند اي مشترك رسيده نتيجه

  .  اند تركيب شوند، وقتي هم كه گزينش و تركيب و مفهوم شدن ديگر واژه نيستند، بل كه انديشه
و  ها دارد، منتها همين مفهوم ها نگه مي را در سطح گفته ها مچينش منظم واژگان در محور همنشيني مفهو

در واقع شعر يك . آورند اي به وجود مي ب جديد و مبهم و پيچيده ي واژگاني در محور جانشيني رابطه شبكه
. ارگانيسيم زنده و پويا است كه از اجزاي متعدد با شبكه ي واژگاني وسيع و متنوع تشكيل شده است

شهودي به شعر و اكنونيت و فراروي از  - اثبات يك نگاه ايجابي  - كشف به جاي واژه  - ه جايگزيني واژ
  .شود هاي زماني خوانده و قرائت مي ها مصداقي دارد كه در فاصله سنه

آيد كه هنوز به نيما و  هايش از جمله شاعراني به حساب مي نوشته رضا زرين اما به روايت اثرها و دست علي
از اين رو، با تمام تفاوت رفتاري در شكل، عدم تمركز معنا، پراكندگي روايت، . و معتقد استعصر ظهور شعر ن

ي  هاي معنايي و حتا نگاه سمبوليك و نمادپردازانه بياني، تصوير و جنبه - اما از ويژگي و خصوصيت زباني 
ر امروز با شعر گذشته در استنتاجي ميان شع - به طور كلي يك وجه قياسي . ي آغازين شعر نو متاثر است دوره

دستور كار شاعر قرار دارد، كه در دفاع از دوره هاي درخشان شعر فارسي، به ترجيح در تقابل با توقف و 
  . پسرفت شعر امروز است

.  و پروين  فروغ  هم  گاهى.  خوانند و سعدى مى  حافظ. خواند نمى  ديگر شعر تازه  كسى.  است  شده  ، شعر اخ آه
  . است  رسيده  بست بن  شاملو به  `بست  بن  در اين 'با   شعر پارسى": گويد مى  سىشنا جامعه

اي نيست كه تنها از زبان  زرين  ي تازه خواند؟ اين مساله چرا شعر اخ شده و ديگر كسي شعر امروز را نمي
بازگشت به  از اين رو،. جاري شده باشد، بل كه بسيار معتقدند شعر امروز سست و سخيف و ناكامل است

  .هاي عامه مردم و حتا شاعران جدي و جاافتاده است گذشته و تمايل به شعر شاعران پيشين از اولويت
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هاي روزهاي آغازين شعر نو  منتها بن بست شاملو يا بن بست شعر فارسي پس از شاملو، با توجه به تجربه
اي به نام شعر  دانه ي شاعر به مقولهي عزيمت نگاه نقا ي عظيم فرهنگي دوران كالسيك، نقطه و پيشتوانه
بحران مديريت از ) ايضا؛(بحران شعر، و . البته بحران حاكم بر شعر امروز بر كسي پوشيده نيست. امروز است

عليرضا زرين به سبب بحران . هاي پيشين و به طريق اولي پس از شاملو بود هاي محوري و كليدي دهه بحث
نگاه . دهد دقيق به اين موضوع اشاره دارد و ارجاع به شعر شاعران گذشته ميو ناموزوني حاكم بر شعر امروز، 

گذارد كه  اي از يك رباعي مرحوم بهار بر اين واقعيت صحه مي انتقادي و طنزآميز به قافيه با ياد و خاطره
انديشي  چيني، و در اساس شعر كالسيك به سبك و سياق قديم نيست، بل كه قافيه عليرضا زرين موافق قافيه

  . داند را مانع از بيان واقعيت و مخل آزادي عمل شاعر مي
  دارند  كشك ي  قافيه  كه/ بهار  ي شعرِ نوجوانانه  واژگان  چون  نه

اگرچه برحسب ضرورت . كشك در اين جا هم به معناي قافيه زدن آمده و هم يك وجه انتقادآميز دارد
كند، و يك توصيف  از قافيه استفاده مي) بته به ندرتال(متني و به جهت مفهوم شدن كالم، خود شاعر 

  .دهد كه بي بهره از سبك و سياق شعر كالسيك نيست حماسي، اما سعدي وار ارائه مي
گذرد  ها مى لحظه/ در گاه   نوازش  به  ساز چنگى/ سرد   بر رخ  ِ مهرِ يخى بارش/ رخش   الماسى  پولك  تابش

  و درد    غم بى
. هاي اين متن است هاي منتقدانه از قافيه و شعر كهن يكي از دغدغه مروز، قضاوتسواي نقد شعر ا

  .متني و به انحاي مختلف قافيه و شعر كهن را به نقد كشيده است  هاي رضا زرين در فاصله علي
  خويش  اندوه /،  سنگواره  فرهنگى  خواران  ميراث/ ها،  ِ قافيه ِ شبكاله بازان  شعبده/ و سرود،   آهنگ  بندبازان

  نهيد، مى  باستانى  هاى  مرهم/ را   ء چركين سربازكرده  و زخمهاى/ افكنيد  مى  ِ آواز قنارى گردن  را به
هاي گذشته اين تفكر به  نقش و رسالت شاعر در قبال جامعه و مردم يك نگرش سنتي است، اما در سنه

اي تعلق دارد كه اين  گارشي اين متن به دورهي ن و چون نحو بياني و شيوه. صورت تعديل شده وجود داشت
لذا از باال نگريستن به شعر و مناظر هستي يك امر . ديدگاه بين شاعران از لوازم و اسباب شعر و شاعرانگي بود

  . طبيعي و عادي تلقي شده، و همچون دستورالعمل قطعي و الزم اجرا  است
  ِ موتسارت  ژوان  دون  اپراى  به/ كيركگارد بخواند، ./  نهزما  چند و چون  اعتنا به بى/ شاعر بايد بنويسد 

  روى  را چه  مردم  كه/ دانست  كيركگارد مى. / شود در پديدار مى  بر آستان  ء مرگ چهره  كه  دم  آن/ كند،   گوش
را   و تو چند و چونش/ است   چنين  زندگى  زيرا كه/  "! ، بسوز، بمير، اما بيĤفرين بنويس": /  با شاعر است  سخن

  .  كشى مى  خود يدك  ء احساس بر گُرده/ 
توجه به چند و چوني زمانه، با وجود اين همه محدوديت و  گونه نوشتن و آفريدن بي اشاره و ارجاع به چه

تواند ماحصل پيامد يك روش و برداشت شخصي از آفرينش ادبي باشد، كه  محروميت در دنياي امروز مي
گونگي نوشتار را ضمن پاسداشت تجربه، فرم،  وگرنه در دنياي معاصر شيوه و چه. ي شاعر است جزيي از تجربه

  . كند زبان، معنا، تمايل به تنوع و تازگي تعيين مي
  .ماند باز مى  دارد، اما از ابراز آن  دوران  شعر در سرش ". ، شنيدنى است  شعر ديدنى"

اين طبيعت شعر است كه گاه؛ آن چه را كه شاعر . ملموس استمالحظه كنيد؛ اين تصوير چه قدر زنده و 
بخشي تصويرها  انگار شاعر در ترسيم يا عينيت. تواند ادا و بيان نمايد كند نمي در سر دارد و يا بر لب مز مزه مي

اعتقاد به شعر ديداري و . كند، نه شنيدن و تصورهاي ذهني خود مشكل دارد، كه سفارش به ديدن مي
  . واكنش مثبت به ايده و تئوري نيما در رابطه با تصويرگري شعر است تجسمي يك

  اخوان ثالث "...نيما اين گونه سخن گفتن، يعني شنيدني كردن امور ذهن را كم اثر و كم رنگ مي داند"
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، در اين كرمانشاهنامهو تداخل در جزء و كليت   توضيح اين كه؛ به دليل عدم رعايت سير منطقي حادثه

  .ها لحاظ نشده است نظم و ترتيب به صورت سلسله مرتبهمتن هم 
گادپاسار .  ، و باز هم ، بسراى بنويس! /  لعنت/ "! كيركگارد بخوان": / گويد او مى  به  جوان  شناسى جامعه
،  ىانداز پا مى  پا روى.  از برى  را هم  ، قرآن خوانى مى  هم  ، جويس زنى مى  كوس. دراز كور  پشم  ريش  شناختى
  .  پااندازان  خداى

نو و تلفيق آن با زبان محلي و آركائيك از يك سو، تشخص عنصرهاي بومي  هاي حضور واژگان و مفهوم
 - ايراني در موازات پندارهاي جهاني از سويي ديگر كاركرد ديگر گونه اي به اثر بخشيده كه خاطرات جواني  - 

از يك سو، تاثير شاعران و نويسندگان . شود قرائت مي هاي مختلف زندگي رديف با تجارب دوره نوجواني هم
از سويي ديگر، اثرهاي مستقيم . در دوران مدرسه و پس از آن را داريم...) نيما، فروغ، هدايت،(ايراني و بومي 

  . اند ي خود ذهنيت بخش را كه به نوبه...) گيزنبرگ، موتسارت، كيركگارد،(شاعران و نويسندگان غير ايراني 
شود كه منوط به  ديده نمي كرمانشاهنامهدر ) آن گونه كه بايد(اي از تاثر و حسرت گذشته  نشانه اگرچه

 هاي منتها از كليت و در ابهام. نوجواني باشد - ي دوران جواني  هاي سنگفرش شده بازگشت به كوچه خيابان
  . بيرون كشيدمند اثر مي توان بار تاثر و حسرت وارگي را يافت و از دل معاني متعدد  سويه

  . نوروزيان  نوروز دور از سرزمين  نخستين
حسرت و اندوه . نشيني در شفافيت كالم شاعر جاري است در اين سطر تحسر موجود از غريبگي و غربت

ي  جمع شدن خانواده دور سفره. دوري از وطن و سال نخست هجرت كه مصادف است با نخستين نوروز
ترها، ديد و بازديد خويشان و نزديكان،  بوسي و عيدانه گرفتن از بزرگهفت سين، نيايش و تحويل سال، رو

از اين قبيل تصويرهاي فريبنده در بطن و ... ديگر، و آرزوي سالي سبز توام با نشاط و طول عمر براي يك
  . بار اين سطر وجود دارد كه قابل استخراج است ي حسرت اليه

زرين دنبال ماجرا و هيجان نيست، بل كه هر جا كه قدم  مجموع اين گفت و گفتار نشان مي دهد عليرضا
و شاعر براي اين كه در تماس با رخدادها . انگيز است شود كه از اتفاق هيجان گذارد ماجرايي خلق مي مي

  :رسد به جايي كه آيد و باالخره مي آميزد و يا به نوعي كنار مي ها در مي آسيب و صدمه نبيند، با آن
  .دور خود چرخيد  به  سرانجام بى  سخن. / غلتيد  در دهان  معنى بى  حرف. /  گشت  خالى  كالم. / دشدن  تهى  واژگان

سرانجامي كه حتا به نظام واژگاني تسري پيدا كرده، به نحوي كه شاعر پايان  در واقع اين سر در گمي و بي
ها است و از سوي  شئي و پديده گون به از يك سو، محصول نگاه تراژيك اما داللت. بندد كار را با آن مي

  . ها پس از سال هاي سال ديگر، بيانگر سرگرداني و دور خود گشتن آدم
شود و در يك فضاي آرماني و  از حسي مشرف بر جهان آغاز مي كرمانشاهنامهبه اين ترتيب، 
متني . كند حليل ميگرايانه عمق كاستي و ناراستي، و بسياري شادي و نشاط را بازسازي و ت سمبوليك، اما واقع

آفرين نيست، اما  دار كه با خودنويسي و خودبيانگري آغاز شده، و با اين كه استفهامي و پرسش مند و جهت نيت
سير در آفاق و انفس به ) ي كوچك جهاني و يا حس جهان وطني در اين دهكده(جهان  - در فرايند بوم 

اگرچه چربش وجه بيروني اثر مشهود است، اما . اودك اي است كه روان و جسميت انسان و جامعه را مي گونه
اي از  اي، بستر را براي درك تازه انساني و استوره هاي هاي ذهني با تصويرها و مفهوم سير در درون و ميثاق
شاعر از مدنيت و شهرنشيني در فضايي جديد، اما رازناك با رويكردي  - خوانش راوي . زندگي گشوده است
هاي انساني در هزارتوي دنيايي برزخي است كه  ها و دغدغه رايانه، توصيف عصر نگرانيگ نوستالوژيك و بوم
 . ترين ممكن شده است بري به نزديك شدگي و پناه باعث فرار از مسخ

  



 

  محبوبه موسوي 
   چه هست روايتي موازي از آن

  شود چه ديده مي و آن
  

   به سويِ طبس
  )1959ايران  ي سفرنامه(

  يركلوند ي ويلي شنوشته
  )االصلِ سوئديفنالنديي  نويسنده(

  ي فرخنده نيكو و ناصر زراعتيترجمه
  خانه هنر و ادبيات گوتنبرگ: ناشر

  
خوانده شدن  رايجلب توجه بتمهيدي براي ، با جلدي ساده، بدون هيچ تظاهر يا به سوي طبسكتاب 

فرهنگ حكايت حكايت ما، ؛ ي استبيان و روايت، حكايت عجيب كتاب در عين سادگيِ. ارزشمندي است اثر
 ،، اما نه با نگاه خودمان)گذردنيم قرن از نگارش و چاپ اين كتاب مي( اي نه چندان دور ما ايرانيان در گذشته

كند و فرهنگ ما را از  هايش را رها نمي مردي اروپايي كه اغلب تا به جوابي نرسد، پرسش ي ديد بل از زاويه
ي آن به دست و پايمان آن را  طور كه ما خود مجبوريم با كالف پيچيده نه آن ،شناسد مي هاوراي فاصله

تري از  بايست تارهاي نامرئي اين كالف را بازكنيم تا به درك روشنبشناسيم و در هر بار رجوع به خود، مي
چگونه است و بهها بر نسلي كه ما باشيم  ثير آنأاند و ت كرده فكر مي گذشته برسيم، تا ببينيم گذشتگان ما چه

 .خويش هستيم گانما تا چه اندازه فرزند خلف يا ناخلف گذشت ،طوركلي
يك . شود چه ديده مي چه هست و آن روايتي موازي از آن ؛تسشرح چنين حكايتي ا به سوي طبس

كه    اين طرف خط ما هستيم در ،سوي ديگر درگام در راه گذاشته و  كه راوي است در يك سوي خط ،طرف
به مرد نيشابوري را آن چندان مربوط، حكايت نه شده گرچه كشياين تصويرِ خط. ايم گاه او قرار گرفتهدر نظر

 اي دايرهبه شكلِ بايست  براي كامل شدن اين تداعي، خط را مي .به آن شهر ي مغول در عهد حمله دآورم ياد
آنان  كشيد ونيشابور مردمان ز تعدادي امرد مغول شكست، خطي دور شمشيرِ چون  :گرداگرد خود تصور كنيم

تنها يك تن كه  ،از آن جمع محصور در دايره .گفت كه پا از دايره فراتر نگذارند تا برود شمشير بياوردرا 
ني كه با مرداپاي خود را پاك كرد و به  اش را بر خط كشيد و اندكي از پيشِِ بود، نوك گيوهاز ديگران جسورتر 

 به حساب خود، ،كار با اينو  »!من خط خودم را پاك كردم« :گفت بر لب خندلب ،كردند ترس به او نگاه مي
  .بود درحالي كه همچنان درون دايره ايستاده نشان داردها  جسارت را به آن

ده، سفر به اعماق كوير، جايي بوش چندان آشنا نيراهي گذاشته كه برا در گام به سوي طبسراوي 
. است سادگي شكوهكتاب نمايشِ  .عين حال ساده و راز و در رمز ريني پسرزم ؛در عين حال آشنا ناشناخته و

لوند نه تنها در روايت كه با نثر خود هم نشان   اين تضادها را شيرك. كند؟ تضادهاچه چيز در آن خودنمايي مي
  .اطور كه حوادث و ماجراههمان ،رودنحوي موازي پيش مي هب او زبان. داده است

اند  چه، بوده .ي ايراني چندان تازه به نظر نرسد طرز نگاه او به فرهنگ و جامعهيد شانگاه اول،  در
اند، اما تفاوت اين  ي نگاه منحصر به خود، به فرهنگ ما چشم دوخته و با زاويه از او ني كه پيشامستشرق
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 ان به ارث بردهد ديدگاهي كه از فرهنگ خودشئزوا ها با حشو و كه آن  ها در اين است  روايت با ديگرروايت

اما واضح است  ،كه شايد اين نگاه تا حدي طبيعي به نظر برسد با اين(اند و  ه نگريستهبيگانبه سرزمين  بودند، 
 براي همين در  شايد .اندنبودهطرف  بي واند  ديدگاهي خودبرتربينانه داشته ،طورآشكاربه ،در برخي جاها )كه

ي  هاي از پيش ساخته با حدس و گمان ،اند يافتهمردم را درنمي خيلي جاها كه معناي رفتار قومي يا جمعي
لوند با نگاهي بسيار خونسرد، خالي  درحالي كه شيرك ،اند ذهني، سعي در توجيه داليل يك رفتار خاص داشته

ترين شكل ممكن،  طرف با بي ،و بعد كندمينظاره  ،الؤذهنيت و در عين حال لبريز از س از اغراق يا پيش
چه ديده ميبه توضيح آن ،رود انتظار مي اروپادر شمالِ ي سردسير )هاي(كشور متعلق بهركه از فردي طو آن

اش به سمت كوير  قضاوت اوست كه ما را در سفر طوالني كند و همين عدمِ روايت او قضاوت نمي. پردازد
   .ستاو كند و اين گذشته از زيبايي نثر و شيريني كالممي يهمراه

؛ كندايراني كه در كوير زيست ميانسانِ از رفتار  شودنمادي مي، گاه  ي ايران ترين نقطه طبس، كويري
خود را  ،ما در اين كتاب. ي ماجرا نيست اما اين همه .كوير خشك و برهنه با روحيات و اخالق خاص خود

كه خود پيش  هاآن نوع اما نه از ،يابيم هاي مذهبي مي صوفيانه و سوگواريهايِ ديوارها، شعرميانِ  محصور در
باغ « جا كه از آن مثالً. تازه براي ما است كشف رنگ و بويينوعي  نگاه راوي به هر چيز،. يماهشناخت از آن مي

ي باغ ايراني  گويد كه درباره و مي) 27ص( نامد باغ ايراني را ديوار مي »روح«د، ورآ سخن به ميان مي »ايراني
شايد همين . ها كه ديوار است هاي گل سرخ يا درخت ها، نه بوته اين باغاما روح  ،اغراق بسيار شده است

مان امنيت أها، حس تو مايي كه خوكرده به ديوار باغ. ي كوتاه كافي باشد تا نگاه متفاوت راوي را دريابيم اشاره
اين حس  ازاي كه گذشته  نكته ؛بينيم را از فرط آشنايي نمي ـ ي متضاد كنار يكديگر دو نقطه ـو ناامني 

  .سوزش آفتاب و خنكاي سايه :بيانگر تضادي ديگر نيز هست ،دوگانه
خواند و صدايي كه از زبان همه آواز ميتك ؛صدايي است، مراسم تكشيركلوندمراسم سوگواري درنگاه 

ا تعدادي خود ر .سپرد حد و حصر مي گرداند و تماشاچيان و بازيگران خود را به دست اندوه بي تعزيه را مي
ي عاشورا چنان كامل و كه درك تاريخي او از واقعهعجيب اين .كنند زنند و با قمه مجروح و خونين مي مي

  .مستند است كه هيچ جايي براي خواننده باقي نمي گذارد تا ناآگاهي او را از تاريخ شيعه به رخ بكشد
سوئدي  يركلوندش. هماهنگ است شده و ختاُ راوي با تضادهاي اين سرزمين كامالً/  زبان موازي نويسنده
كند تا  ما را با خود همراه مي ،اي دارد كه در ذهنش حك شده و تا بازكردن آن گره سعي در بازگشايي گره

عرفاني شعر ايراني و به /  ايراني از ديدگاه او، به جاي خالي زن در توصيفات عاشقانه اروتيك/  شعر صوفيانه
ها از شعر براي  هاي آن خوانند و برداشت ت و حسابي ندارند اما شعر ميكه سواد درسمردماني كه با اين

. ن قطعيت را ايجاد كرده استآي ايراني  خوردهخودشان همان صالبت و قطعيتي را دارد كه كوير بر روح زخم
 ،هايي نيست كه نويسنده در اين كتاب گفته باشد ها البته حرف اين... وخوبي و بدي، سياهي و سپيدي 

حاال اين  ؟پذيرويلأت است كه تاريخ متني ومگر نه اين .استي نگاه خودم  رداشت من از روايت او از زاويهب
ويلش أباز ت ،پيرايه شرح ديدارهاي خود را نوشته استتاريخ اگر روايتي سفرگونه از خاطرات مردي باشد كه بي

به اما در روايت . ي ديگر چيزي ديگر باشدا شود كه شايد در نگاه خواننده همان مي خواننده، در نگاه منِ
گرايانه به چون نويسنده چنان ساده و واقع ،انجامد گرايي تاريخي به آشفتگي نمي ويلأاين ت، طبسسوي 
سعي  ،افكنيآن بيفزايم يا با گره توانم چيزي برنمي ،خواننده اگرهم بخواهم پردازد كه منِچه ديده ميبيان آن

  .  نش و تفسير متنش نمايمدر پيچيده كردن خوا
ينش رفتارهاي جمعي نويسنده با نگاه ظريف و تيزب. از حركت و گفتار است تركيبي طبسبه سوي 

 اي ناديده نگذاشته خانههيچ تابلويي را بر ديوار خانه يا قهوه .زند جا پيوند مي نوعي با طبيعت اين ه ايرانيان را ب



 141   1389 زمستان،  8 جنگ زمان

شاهد اين نكته  ،در روايت او. ر را از پشت ابرهاي كدر ساليان پاك كندغبا است توانسته ،با همين نگاهو  .است
اعضاي  ، تمامشود اي مي داند كه وقتي وارد خانه او مي .هستيم كه اين سرزمين گويي تهي از زنان استنيز 

دامه مرد اروپايي اما همچنان به كند و كاو خود ا. جز همسر مرد ميزبانبه ،شوند خانواده به او معرفي مي
  :دياب جدال در اين نوع رقص مي اي، گونهاي از رقص چوب او در توصيف صحنه. دهد مي

ظاهر اعتنا به يكديگر، سرد و به مركز ثقل مشتركشان اما بي چرخيدند، دورِ اي تنگ، دورهم مي در دايره«
قدر  ي حواله كرد، آناي به طرف قلم پاي آن يك ي محكم و ماهرانه كه تركه داشت ضربهناگهان آن. توجه بي

چشمي ضربه را ديد و آن را اما حريف زيرِ. محكم كه امكان داشت او را با قلم پاي شكسته به زمين اندازد
   »...ماهرانه دفع كرد

   :ادامه مي دهد سپس
  ».كبر و تفاخر ادامه داشت، رقص ادامه داشت و ادامه دارد ،موسيقي همچنان ادامه داشت«

چه نويسنده . اي باشد كار ساده ستهتوان نمي ،اش ي اين كتاب با وجود ظاهر ساده مهاز حق نگذريم كه ترج
ها  لز آب و هوا و گُااي  برد و توصيفات گسترده شود، به ادبيات توصيفي پناه ميگاهي كه مجذوب طبيعت مي

گرايانه  نش واقعاي در تحليل رفتاري برسد، مت خواهد به نكته كه مي جا دهد و آن به دست مي.. و باران و
با  ،و بر مترجم است كه بتواند يكدستي متن را حفظ كند تا خواننده هنگام خواندن .گردد وعاري از توصيف مي

تواند به اند و خواننده مي خوبي از پس آن برآمدهن اين كتاب بهاكاري كه مترجم ؛ه مواجه نشودمتني دوتكّ
ن اين اثر با امترجم. را در خود احساس كند اي خستگي از نثر هذر كه آنبي ،از پس اين نگاه تازه برآيد ،راحتي

الي و رواني متن حفظ شود به روايتي سهل و ممتنع دست يابند تا هم سي ،اند در متن فارسي توانمندي توانسته
  .هاي روايت باشد گوياي تضادها و پيچيدگي ،خودو هم زبان، خودبه

يافت تا خوانندگان بيشتري بتوانند  مينيز را ـ ايران  -  اه اصلي خودزادگ كاش اين كتاب امكان انتشار در
چنان  ه و همهايي كه سانسور بر روح تاريخ ما نشاند و بغض باز ح به دور ؛اين اثر ارزشمند را مطالعه كنند

 .نشاند مي
 
  

  جنگ زمان
  

  بدون ياري و همكاري شما
  

  .راهي بسيار سخت در پيش دارد
  

  آن شدن خود و مشترك ثرهايارسال ابا 
  

  .تر كنيد مش را ممكنوتدا
  
 



 

  سپيده جديري
  انگارانه ساده، نه ساده

  ي سهراب رحيمي سروده» اي براي تو نامه«تأملي بر مجموعه شعر 
  
  

چشم مرا گرفت، مواجه بودن با شعر بود؛ شعر به معناي واقعي  اي براي تو نامهاي كه در كتاب  ترين نكته مهم
نه از آن دست كه » ساده«دهم،  قرار مي» اشعار ساده«ي  ها را در دسته شعرهايي روان كه من آني آن،  كلمه

و » شعر ساده«ها بر آن نام  اند، كه آن چه آن برخي مدعيان شاعري در ايران كمر به تبليغ و ترويج آن بسته
ي گروهي به  ست كم گرفتن ذائقهانگاري است و د اند، شعر ساده نيست، ساده نهاده» !قابل فهم براي كل مردم«

اي به وسعت كل مردم اين مرز و  كه مسلم گستره» مخاطبان ايرانيِ ادبيات و شعر«نسبت كوچك تحت عنوان 
كتاب شعر در ايران هزار نسخه و كتاب  گويم كه شمارگان را بر اين اساس مي اين سخن. گنجد بوم در آن نمي

در مقايسه با جمعيت هفتاد ميليوني اين سرزمين، به تقريب چيزي  ان، دو هزار نسخه است و اين شمارگداستان
كنند، شعر  اند كه آن چه تبليغش مي آن مدعيان البته خود بيش از من و شما بر اين امر واقف. معادل صفر است

ي شعري  مايه شان از اين كار، فقط علم كردن جريان كم نيست يا دست كم، شعر خوب نيست و يحتمل هدف
  . ي خودشان رو بيايد مايه ت با اين گمان باطل كه شايد در اين ميان، شعرهاي مياناس

كار و  سفيدانِ محافظه ها كه فقط نمكي خواهد شد بر زخمي كهنه كه ريش بگذريم از اين درد دل
روز به روز  زنند و اند و مي به ادبيات معاصر زده –تر از آن  چه بسا پيش –تحجرگرا از روزگار نيما به اين طرف 

  . كند تر دهان باز مي هم بيش
» شعر«اي از شعرهايي به معناي واقعي كلمه  مجموعه اي براي تو نامهگويم  حال، ببينيم وقتي مي

ترين اصل در شعر، انتقال حس  در تعريف من، مهم. چيست» شعر به معناي واقعي كلمه«است، تعريف اين 
اصل دوم، برخورداري از ذهنيت . يز بر اين واقعيت داللت دارداش ن در معناي لغوي» شعر«است، چنان كه 

اين جا ست كه سادگي به آن معنايي كه مدعيانِ شاعري . سازد متفاوت است كه شاعر را از ناشاعر جدا مي
دهد  داللت خود را از دست مي –يعني آن چه براي كل مردم مأنوس و قابل درك باشد  - اند  اش كرده علم

سوم، ساختارمند بودن . كه براي كل مردم قابل درك باشد، مسلم ذهنيت متفاوتي نخواهد بودچون ذهنيتي 
  .گيرد ها را نيز انتقال دهد، تحت تعريف شعر قرار نمي ي حس ساختار حتا اگر گونه است؛ كه كالم بي

  . گنجند يا نه مي و ببينيم كه در اين تعريف اي براي تو نامهي  و حاال، نگاهي بيندازيم به شعرهاي مجموعه
 گرد ها عقربه چرخيدنِ و انتظار و نوشتن/ .ديگر كن امضا جوري يك صحيفه اين دورِ را ها لحظه/  بيا

  .ميرم مي كمي دارم فقط/  نيست، چيزيم باوركن/ .من هاي ويرانه
وانيم با ت است، با خواندن همين چند سطر نخست، مي كابوس بيداريحتا اگر عنوان شعر را ندانيم كه 

سان عميق   كند به آن حسي كه همين چند سطر به خواننده منتقل مي. پنداري كنيم ذات كابوس شاعر هم
انگيزترين شعرهايي بوده كه  توانم بگويم در چند سال اخير، شايد اين يكي از غم اغراق مي است كه بي

اش و حاال، اين سهراب  ايم بيان درنياورده ايم اما به اش كرده ام، غمي از آن دست كه بارها و بارها حس خوانده
  .رحيمي است كه غم ما و دوران ما را كه دوران تنهايي انسان است، اين گونه ملموس به شعر درآورده

  شود يم تكرار/  رهيخط ،دا ،نقطه ، اهيس يها چهيدر: خوانيم تر مي و چند سطر پايين
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براي  - يي نظير اين كه در شعرهاي كتاب كم نيستند يا سطرها –تواند ادعا كند كه اين سطر  چه كسي مي
و . اي اي بود، شعار يا ترانه ي مردم قابل فهم است؟ مسلم نبايد هم باشد، چون اگر بود، ديگر شعر نبود، بيانيه عامه

 - نويسد  مي  همان است كه داللت دارد بر ذهنيت متفاوت شاعري كه ساده - يا اين گونه سطرها  –اين سطر 
انديشد تا تفاوت  انگارد و ساده نمي اما ساده نمي - كند  اي براي نوشتن شعرهايش استفاده مي از زبان سادهيعني 

  . زنند سفيدان مدعيِ شاملو بودن در عصر ما، سينه مي داشته باشد با ناشاعراني كه زير علم ريش
اند براي به نمايش  ين كتابهاي ا ترين نمونه كه به اي براي تو نامهو برويم سراغ شعرهايي از كتاب 

  : گذاشتن اصل سوم يعني ساختارمند بودن
  .ها هياوجِ سا در/ ي ا پنهان شده كه/  كنم به تو ينگاه م و/ ي عمقِ صندل در/  جا نيام هم نشسته
/  .دزيگُر يم ميپا رِيجا زمان از ز نيا/  كن نگاه/  .من يپا رِيز/  است نيجا لحظه انهدامِ زم نيا/  !كن نگاه
/ ي نگاه كن اگر/  .كنم يتو را در قلبم تكرار م آوازِ/  جا كه هستم نياز هم/  .ام ننوشته يوقت است شعر يليخ

ا ام ر يجوان اسكلت /شتشعر لحظه ويراني( .من است يِرانيجا لحظه و نيا/ .ينيب يعادت م يزهايم پ(  
دهد، به شكلي طبيعي در جان شعر نشسته است، بر  مي اي كه ساختار اين شعر را شكل  شناسانه تكرار زيبايي

گيرند  ها در نظر مي خالف ساختارهاي تصنعي كه نيمچه شاعرانِ مدعي، پيش از نوشتن شعرهايشان براي آن
نويسند و در نهايت هم تنها چيزي كه از شعر بودنِ  و بعد، متن شعر را تحت آن ساختارِ از پيش تعيين شده مي

ها  و بدتر از آن. اي ند، همين ساختار مصنوعي است، فارغ از هرگونه حال و هواي شاعرانهما شعرشان باقي مي
استادشان فرار  هاي نويسي، تحت تعليم هاي مروجِ ساده شان كه در كارگاه اند، يا همان شاگردان هايشان نوچه
د و يك متنِ به ظاهر شعر گيرند كه چه گونه متني به كلي غيرشاعرانه را در ساختاري شعري چيدمان كنن مي

  ! شده از آب دربياورند
توان دريافت كه به باورِ  آورم، مي اما تنها با خواندن همين شعر باال، يا دو شعري كه در پايين مي

  . و حاصل شهود شاعرانه باشند  ها، شعر و ساختار آن بايد در هم تنيده شده ي آن سراينده
  عدد هستم من/  .ديآ ياعداد م يپا يصدا/  باد يها هيت ساپش از/  .شده يسپر/  روزگارِ اوراد

  يتينها يب گاه/  .از مفهومِ سبزِ لَحظه يخال/  شوم يصفر م گاه/ .جانبه يچند معادله ب حاصلِ
و به اَعماقِ كلمه /  بر سقف كاغذ زانيآو/  شوم يم عدد/  .كند يم گُم/ ي خاكستر يمرا در خال كه

  )"روزگار اعداد"شعر / ( من يپا رِيز/  اهيس يگودال و/  عدد عدد عدد/  .مكن ينگاه م/  گُمشده
/  در و/  .افتد يپنجره م از/ ي دست/  چرخد يم رهيدستگ/  .گذرد يمخاطره م يب  روز/  اعتنا به خاطره يب
  )"بسته شدن بر خالي"شعر ( .كند يم تكرار/  را يبسته شدن بر خال نِيتمر/ ي خستگ يب
  . بندي كرد ترن شعرهاي ده سال اخير ايران دسته ساخت ي خوش توان در زمره من، سه شعر فوق را به جرأت ميبه باور 

  :ماند هاي درخشان و نابي كه در ياد مي شعرهاي سهراب رحيمي در عين حال، سرشار است از لحظه
  )كتاب 22ي  صفحه "حلقه دار"شعر ( .شود يم تنها/ سكوت با/ ييتنهاو  

  )كتاب 32ي  صفحه "تورمِ كالم"شعر ( شكند يكالم است كه م/ پشت صفحه/ انبشِ صد
  )كتاب 38ي   صفحه "فرشته نيلي"شعر ( من بود يها خواب نِيريش يجوان ادآوري/ هاش بر گونه/ رنگ بنفش

  اميد كه شعرهاي بيشتري از او بخوانيم



   

 ابراهيم هرندي

 از شگردهاي ادبيات
 

گونگى انديشيدن و كاركرد ه جامعه پيوندى نزديك با چ نهادهاى اجتماعى در هردولت و  ي اداره ي شيوه
خواه خويش، ذهنيت  دله مندان همواره برآنند تا همراه با بازسازى جهان ب دولت .دذهنيت مردم آن جامعه دار

ه، پاسدار هاى خود بازآرايى كنند تا هر فرد، خودخواست و جهان درونى يكايك مردم را نيز در راستاى هدف
 كار است، سر ي آواران ِ ويژه ها و ترفندهاى فن امان كه دستكارِ تردستى اين كوشش بى. هاى آنان باشد ارزش

رو، گستاخان براى پرهيز و گريز از گوشمالى،  از اين. دهد راهان را پاداش و گستاخان را گوشمالى مىه ب
انديشيدن  ي گونگى شيوهه انى بر چدرم دولت ي شيوه ي هاى، نشان انديشى هستند و هر راه چاره ناگزير از چاره

  .است
دارى را در  دامنه ي ست كه سرى دراز دارد و گسترها اي كشاكشِ انديشه و ايدئولوژى رشته ي سخن درباره

نمونه  جا تنها بررسى برآيندى از اين رشته با اشاره به دو هدف من در اين. گيرد شناسى اجتماعى دربر مى روان
  .كارهاى دو هنرمند ايرانى در اين روزگار استاز 

 گونه كه به در نه آانگيز با كاربرد ايهام و تمثيل و ارسال مثل و طنز و كنايه، ب گفتن سخنى ناگفته و فتنه
هنرمندان و نويسندگان . اى نيست اى را چنان گويند كه عاقالن دريابند، كارِ تازه گويند تا ديوار بشنود و ناگفته

چه امروز اين  اما آن. اند پنداشته گويي را سپرِ بال مى پهلويه اند و چند از ديرباز با اين شگردها آشنا بودهپيشين 
اين پديده هنرمندان و . يافته تشكيالتى است كند، وجود سانسورِ سازمان شگردها را درخورِ بررسى مى

انرژى ذهنى از دارد تا بخش بزرگى  ن مىآ ها آزادى بيان وجود ندارد بر نويسندگان كشورهايى را كه در آن
دوره، گذشته  گونگى كاربرد اين شگردها در ادبيات هره چ. خود را صرف يافتن شگردهاى سانسورگريز كنند

  .تواند باشد بخشى از تاريخ آن دوره نيز مى ها بركارهاى هنرى، نمايه از بازتاب آن
 ، با آن"چه هست آن" ي مقايسه. ا الگوى اصلى آن استاش ب اى، مقايسه هاى ارزيابى هر پديده يكى از راه

اما اگر اين مقايسه ممكن نباشد، . كند تر مى چه هست را نمايان هاى آن ي، كمبودها و كاست"بايد باشد"چه 
چه نيست، رهنمون  سوى آنه تواند ذهن شنونده و يا خواننده را ب مى "بايد باشد"چه  آن ي باره سخن در

اي كهن در كتاب  "آئين مردان حقنام ه اى ب ياد مهدى اخوان ثالث در منظومه ا زندهاين شگرد ر. شود
 اى از شيخ ابوالحسن خرقانى است كه بر اين منظومه، داستان چرايى ِ جمله. ، به كار گرفته استبوم و بر

ه را ب نانش بدهيد و نامش نپرسيد كه هركس حق": جمله اين است .سردر خانقاهش نوشته شده بوده است
  :فشرده اين داستان چنين است". جان ارزد، بلحسن را به نان ارزد

مريدان چون وى را ديگرپرست يافتند، به خوارى از . اى پير در خانقاه بلحسن پناه جست روزى خواهنده
  .سردر ِ خانقاه نوشتند بلحسن چون اين ماجرا بشنيد، فرمود تا آن جمله را بر. خانقاهش بيرون راندند

مپرسيد /  به هر دين و ايمان امانش دهيد/  به اكرام و با آفرين و درود/  كس كه آيد به اين در فرود آن هر
  يقين بلحسن را بيرزد به نان/  كه هركس كه حق را بيرزد به جان/  از نام و نانش دهيد

گونه  تاره ايناخوان با يك سطر فاصله و چند س ي يابد، اما منظومه اين داستان در همين جا پايان مى
  :شود پيگيرى مى
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همو جان نه /  بدانند يزدان كه او جان دهد/  اند و ايمان حق كه بردين حق/  چنين است آئين مردان حق
كريمى كه مخلوق را /  اند به جان و به نان ميهمان حق/  اند خوران حق همه خلق روزى/  با شرط ايمان دهد

  يزدان تهى بل ز شيطان پرى ز/  گر آبى برى يا كه نانى برى/ نهاد؟ نان يگونه ورا خوان ِ به چ/  جان دهاد
 "آئين مردان حق"نمايد كه هدف شاعر از گزينش اين سوژه، انگيختن ذهن خواننده به مقايسه  چنين مى

ينش اخوان با گز. انحصار اين عنوان را دارند ي آنانى كه امروز داعيه ،اند با آئين ايد و بودهاين كه چه ب. است
دارد،  مى نام دين و ايمان حق بر مردم ستم رواه اين داستان، گذشته از اعالم ناسازگارى خود با آئينى كه ب

به جان و به / اند خوران ِ حق همه خلق روزى" راستى اگره كند كه ب ذهن خواننده را نيز درگير اين پرسش مى
روى زمين  حق بر ي خود را تنها نماينده گونه است كه امروز حكومتى كهه پس چ، "اند نان ميهمان حق

هاى  ها و ميدان دارد و مخالفان راه خود را در بزرگراه جان و خوان مردم ستم روا مى داند، اين سان آسان بر مى
گذارد اين است كه اگر در آئين  اى را كه اخوان در اين منظومه با ما در ميان مى آويزد؟ ناگفته دار مىه شهرها، ب

پيروى از شيطان و تهى بودن از يزدان است، پس  ي ، بردن آبرويى و يا بريدن نان كسى نشانهمردان حق
  .گويند نام حق از بريدن نان و گرفتن جان مردم باكى ندارند، دروغ مىه اينان كه ب

ارزشى خود را در اين مورد، يعنى ابوالحسن خرقانى را،  ي اخوان براى بيان اين نكته، نخست سنجه
اين منطومه آورده است وى را  كند و در آغاز درآمدى كه بر ، معرفى مى"نى بزرگ و عارفى نستوهمسلما"
بلحسن خرقانى به پيامبر اسالم "خوانده است و افزوده است كه؛  "عارف بزرگوار معروف به صاحب نورالعلوم"

آن بسيار كم ديده  ورزد كه تاكنون نظير به گواهى كتاب نورالعلوم او چنان عشق مى) ص(حضرت محمد 
اند، اما ارادت او از گونه ديگرى ست،  شده، اگر چه همه عارفان چنين حال و هنجار و گفتارى داشته

در راستاى كرامات بلحسن خرقان، اين را بسيارى "آوري در زيرنويس اين منظومه نيز آورده است كه؛  شگفت
  ".گرفت دست مىه شد و مارى گرزه، چون تازيانه ب ر مىشير سوا اند كه او بر نقل، يا بدان تلميح و اشاره كرده

شامخِ ابوالحسن خرقانى اين است كه خواننده با استناد به اين همه،  هاب شايد هدف ِ اخوان از شرح كرامت
اين پذيرش براى راهنمايى . اى از مردان حق بپذيرد عنوان نمونهه با مايه و پايه ايمان وى آشنا شود و او را ب

  .خودى، كه هدف نخستين اين منظومه است، ضرورى استه ب اننده به مقايسه خودذهن خو
يكى از . روزگار كنونى باشد، برابرى دو نظام ِ ارزشى گوناگون است ي نام ديگرى كه شايد ويژه شگرد ِ بى

ورى از اين شگرد پيروز بوده است،  هاى گذشته در بهره هنرى فارسى كه در سال هايثراترين  به
در اين او . زنده ياد غالمحسين ساعدى است ي ، نوشتهاتللو در سرزمين عجايب ي  نامه يشنما

روى صحنه  شكسپير را در ايران بر ي نوشته اتللونامه  دهد كه اگر قرار باشد نمايش نامه، نشان مى نمايش
خواهد بگويد،  ى مىحكومت كنون ي باره چه را كه در با چنين كارى، نويسنده، همه آن. برند، چه خواهد شد

  .گويد اى به آن كند، مى كه اشاره بى
نامه را ساعدى در روزگار ِ  چه اين نمايش نامه در پيوند با سخن ما در اين است كه اگر اهميت اين نمايش

گفت، اما با  توانست و خواست بگويد، مى چه دل تنگش مى پرده هر تبعيد خود در غربت نوشت و آشكارا و بى
اين موضوع البته شايد ساعدى . ين شگرد سانسورگريز را ابزار مناسبى براى ارائه كار خود ساختاين همه، ا

هر روى، ه ب. نامه را پيش از گريختن از ايران ساخته بوده است و در غربت آن را پرداخت كرده است نمايش
  .نامه نيست هدف من بررسى اين نمايش

 ي شرحى بر قصيدهياد هوشنگ گلشيرى با نام  ى از زندهديگرى از اين شگرد، داستان كوتاه ي نمونه
رويداد اين داستان اين است كه سيد اسماعيل، مردى كه نيمى از بينايى يك چشم فرزندش را  .است "جمليه

چندى بعد بيست و  .دشو مى "ديه شرعى"در نزاع با كودك ديگرى از دست داده است، از دادگاه خواستار ِ 
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گونگى نگهدارى از شترها در شهر ه پى آيند ِ داستان، چ. شود اش به وى واگذار مى خانه پنج نفر شتر در پشت

  .سارى است
خواند تا از اين  دو جهان با دو نظام ارزشى ناهمگون فرامى ي گلشيرى در اين داستان ما را به مقايسه

امروز كه متاثر از تمدن غربى  نخست جهان ِ: ما آشكار سازد رهگذر ناسازگارى و ناهمايندى اين دو نظام را بر
هاى  هاى آن است و ديگرى جهان اسالم و نظام ارزشى آن كه برخاسته از سنت ها و روش ها و منش و ارزش

  :شود اين ناهمايندى از آغازِ داستان آشكار مى. هاى پيشين است كهن ِ صحرانشينان عربستان در هزاره
هم كه بود صبر كردند تا ساربان بپيچد توى قارن و شترها هم يكى دو ماشينى . خلوت بود ها هنوز خيابان"

هش كرديم بوق نزنند، مبادا يكيشان رم اها خو ما هم كمك كرديم، حتى از راننده. اول شاه را رفتند و پيچيدند
بست و  آوردند كه بيايند توى بن داشتند هل مى شترها هم كه معلوم است افسارشان ول شده بود و.... كند

خواستند بروند به طرف خيابان  آمد كه مى از طرف تكيه هم صداى بوق ماشين مى. كشيدند و نعره مىعره 
يكى به دادمان برسد، "كشيدند كه؛  هاى همسايه هم جيغ مى فرهنگ، از اين طرف هم كه معلوم است؛ زن

  ".مان خواهند بيايند توى خانه ها مى اين
ه يكى اين كه آيا ب. چند پرسشِ كفرآميز در ذهن خواننده گردد ي تواند افروزه خواندن همين چند سطر مى

مدرن امروزى را اداره كرد؟ گزينشِ  ي هاى هزار و اندى سال پيش، جامعه و شيوه ها نوتوان با قان راستى مى
شتر، . سوى پرسش اساسى ديگرى استه اين داستان ب ي جغرافيايى داستان نيز راهبر ذهن خواننده ي گستره
 ي ويژه ي شود و نيازمند به آب و هوا و آذوقه اى يافت مى هاى ويژه زى است كه در سرزمين ى بيابانجانور

راستى . دارد ها نويى جهانشمول اين قانها هپرداختن ديه با شتر در شهر سارى، با ما سخن از آي. خويش است
توان اين  گونه مىه اند، چ نيدههاى كهن ش هم در افسانه هايى كه مردم تنها نامى از شتر، آن در سرزمين

كه با داشتن آپارتمانى كوچك در  چيست  را انجام داد؟ نيز تكليف آن ستمديده "قضايى - الهى ي وظيفه"
  شود؟ مركز شهر، صاحب پنجاه نفر شتر مى
د زن ها سر باز مى هاست كه سيد اسماعيل با ديدن شترها از پذيرفتن آن شايد با آگاهىِ توجه به اين پرسش

تر است، پاهاى مورچه را از ده مترى هم  ام از اولش هم به خواهم، چشم بچه بابا نمى"گويد كه؛  زنان مى و نعره
اند كه چه بايد به اين شترها  اكنون سيد اسماعيل و دوستانش مانده ".حكمى است كه شده"اما،  ".بيند مى
نواله  "پرسند؛  ها با تعجب مى آن ".به شان نواله داد بايد "گويد كه؛  كتابخوان مى ي غياثى، دبير بازنشسته. داد

آرد مخصوص تميز كرده گلوله "از فرهنگ معين خواند؛ . غياثى يادداشت كرده بود "ديگر چيست؟
  .من هم نفهميدم: گفت مخصوصش ديگر چه معنى دارد؟: پرسيديم".ساخته

منوچهرى فقط انگار سوار شتر  "گفت؛  ىم. هايش را ورق بزند از سرشب تا صبح ناچار شده بود همه ديوان
فهميديم شتر چه شكلى  شده، اما اگر امروز بيست و پنج شتر حى و حاضر نداشتيم، از كجا مى

  ".كنند دانه درست مى شب توى انجمن فهميديم كه نواله را با آرد و پنبه....."است؟
رد بوده و هست، اما براى شهرنشين اگر چه شتر جانورى ارزشمند براى چارواداران و ساربانان بيابانگ

ست كه براى شناخت آن، ديوان منوچهرى را ا رو هم از اين. هاى بسيار دور است اى از گذشته امروزى نشانه
  .ستا درد سر و گرفتاري ي ارزشى نيست، بلكه مايه ي براى شهر نشين، اين جانور نه تنها سنجه. كند باز مى
 كنند توى باغچه مردم و هر دراز مى خورند؛ يا از سر ِ ديوار سر وار را مىهاى سرِ دي شترها هم دارند علف"

راستش صداى جيغ چند زن و بچه را هم شنيديم، اما باز . خورند آيد مى چه پرتقال يا نارنگى دم دهنشان مى
به شكل نيم جا توى ميدانچه جلو تكيه با همين ده دوازده شترى كه  ديديم كه اين العين مى نرفتيم كه به راى
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اما . اش برود بست روبرو به ميدانچه بيايد يا به خانه كرد از آن دو بن دايره ايستاده بودند، هيچ كس جرات نمى
  ".وقتى سروصداها زيادتر شد و فرياد يكى را هم شنيديم، ناچار رفتيم
  .شوند ز شهر مىخلوتى در بيرون ا ي باالخره سيد اسماعيل و ياران، ناچار به جادادن شترها در گوشه

گذاريم،  هاى جنگلى روى آتش خوشرنگ مى ها چند كُنده از درخت رويم، غروب اصالَ هر روز عصر مى"
نشينيم و از كترى آويخته از  پشت به خيابان، پشت به شهر، رو به آتش ساربانان و ميان حلقه صدها شتر مى

ر هواى خوش گذشته از رفتگان قديم ياد گردانيم و د ريزيم و چپق مش رضا را دور مى سه پايه چاى مى
  .كنيم مى

. گويد بخش پايانى داستان، با داورى نويسنده نيز همراه است كه با ما از ناهمايندى شهر و شتر سخن مى
كه دلى براى چاى آويخته از كترى آويخته از سه پايه و چپق مش رضا دارد، ناگزير از پشت كردن به  آن

  .چنانى نيست كه در شهر جايى براى اطراق كردن و آتش افروختن ِ آناست، زيرا  خيابان و شهر
شگردهاى هنرى، گذشته از كاربرد ابزارى در ساخت و پرداخت و ويرايش و آرايش كارهاى هنرى و ستيز 

نمايد كه اخوان،  چنين مى "آئين مردان حق"در. نگرى هنرمندان نيز هست و گريز از سانسور، وانماى جهان
وى ترديدى در حقانيت اين . عنوان خودى ـ ساز كرده استه يرو اين آئين است و سخن از درون ـ بخود نيز پ
دهد  آرمانشهر اين آئين و ويرانشهرِ كنونى آن، به ما از سر دلسوزى هشدار مى ي رو، مقايسه از اين. آئين ندارد

و گمراهند ورنه پيروى از اين  از ديد اخوان، اينان كژانديش ".ست هر عيب كه هست از مسلمانى ما"كه؛ 
  !نهد فرمان انسان مىه آئين، ديو و دد را سر ب

ذهنى  مانزگفتنى ديگر در اين راستا، اين است كه پى جويى آرمانشهر در گذشته، نشان از سا ي نكته
انسان مذهبى هميشه براى دريافت پاسخ نهايى ناگزير از بازگشت به گذشته ـ يعنى . واپسگراى فرد دارد
  .است –وحى و روزگار پيامبران  ي بازگشت به سرچشمه

. دو جهان با دو نظام ارزشى گوناگون استوار است ي مقايسه ي پايه نيز بر جمليه ي شرحى بر قصيده
هاى ناشى از  پنداره. اما در اين مقايسه، نويسنده رويكرد به گذشته را با ديد انتقادى طنزآلودى نگريسته است

هاى مردم، همراه با جست و خيز كودكان و خيز و  ها به خانه ر شهر و سرك كشيدن آنسرگردانى شترها د
  .گريزِ بزرگساالن، همه ناشى از اين نگرش است

گلشيرى، . هاى امروز را برنماياند ها و كاستي اخوان امروز را در برابر ديروز نهاده است تا با اين برابرى، كژي
از ديد وى در اين  .تاباند، تا ناسازگارى اين دو را برما آشكار كند ن كنونى مىزما ي برشى از ديروز را در آئينه

داستان، بازگشت به گذشته شوخى گران و ناخوشايندى است كه چون شتر در شهر، بارآوردى جز دردسر و 
وى  ي ناچيزى از كارِ هنرمندى درباره ي توان با بررسى نمونه آشكار است كه نمى .گرفتارى نخواهد داشت

 .ن ِ روزگار خود نيز باشدامداويژه اگر آن هنرمند از سره داورى كرد ب ارزش
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  خصوصتماماً م

  عباس معروفي
  2010چاپ دوم، 

  يورو 20صفحه، رقعي،  400
  نشر گردم، برلين

 
سال كار عباس معروفي  7فصل حاصل  52اين رمان در 

نثر رمان اين . رماني در باب تنهايي و عشق و سفر. است
  : گونه است

  كه  ديگري  سگ. شد نمي  قطع  سگ  زوزة  صداي"
  پارس  مدام  چكشي  تر بود با صدايي نزديك  صداش

  بتوانم  باشد كه  اولي  زوزة  همان  خواست مي  دلم. كرد مي
صدا در   رفته بعد رفته.  بگيرم  آرام  عادت كنم و كمي

بر   چكشي  كوبش  صداي.  ديگري يافت  طنين  گوشم
.  انداخت مي  را ترك  ام خورده جمجمه ترك  گانگ
  را بين  و سرم  را بستم  هام ، چشم را گرفتم  هام گوش
  صورتم  به  از زير پاهام  هرم داغي.  فرو بردم  زانوهام

  .داد مي  پخته  شن  بوي  خورد كه مي
  البد روزي  كه  بودم  نشسته  اي خرابه  كنار برجك

  باال كشيك  آن  و سربازي  بوده  باني ديده  برج  روزگاري
  بود كه  خالي  نوشابه  قوطي  يك  اما حاال شبيه.   داده مي

. بود  ناچيز شده  و ابهتش يدهخم  كمرش  بر اثر گذر زمان
  يبختشور  هاي و آدم  ها فراري  براي  بود مستراحي  شده
محل . شدند و منتظر بودند مي  مرز مخفي  نزديك  كه

  كه  سقفي بي  ها؛ دنگال قراري بود براي قاچاقچي
  و پاكي  لوتخ  ، گوشة آن  برود توي  كسي  چندي هربه

   .خود زار بزند  حال  پيدا كند، و به
  

و   رفت با باد مي  تا چند فرسخي كهنه  عفونت  بوي
  چيزها برام  روزگار اين  چرا آن  دانم نمي.  گشت برمي

داد  مي  حتا اگر آزارم. داد نمي  و آزارم  نداشت  اهميتي
گير  اگر  كه  دانستم مي شايد هم،  كنم  تحمل  توانستم مي

  تكه تكه  مرا با ناخن  كه  كساني  روم زير دست مي  بيفتم
  شان دارند و چشم  گون آبله  صورتي  كه  كنند، كساني مي
شان بوي ماندگي سير يا  پرد، كساني كه دهن مي  مدام

  .دهد پياز مي
  كنم  شروع  سرعت  ، به افتم اگر گير مي  خواست مي  دلم

روزها و   آن .ار يك گلوله بدوم؛ در انتظ بدوم. دويدن  به
بود، و   من  آرزوي  سر اولين  از پشت  ها، گلولة لحظه  آن

موسا زابلي بيايد و مرا از مرز   بود كه  اين  ديگرم  آرزوي
  .بگذراند

بود و هر   هوا گرم.  شدم  خيره  آسمان  و به  دراز كشيدم
در   كه  ريز و درشت  هاي ستاره  از ديدن  كردم مي  نگاه  چه

  . شدم زدند، سير نمي سوسو مي  شب  سياه  ماهوت
،  فكر نكنم  مامان  ، به فكر نكنم  چيزي  به  كردم  سعي

فكر   مرگ  ، به فكر نكنم  خودم  ، به فكر نكنم  پري  به
  ، به بود فكر نكنم  مرده  ها پيش سال  پدر كه  ، به نكنم

  گلوم  ته  هميشه  بغض  مثل  كه  وحشتناكم  تنهايي
  هيچ  ، به دانشكده  هاي بچه  ، به بود فكر نكنم  چسبيده
  .چيز  هيچ  چيز، به  هيچ  چيز، به
  سياهي  قدر كه ، آن شوم  خيره  آسمان  به  خواستم مي
  .ها محو شود ستاره  در مخمل  شب
از جا   هراسان. شنيدم مي  ماشين  دل خاك صداي از

  پشت  را به  خودم. و پيدا شد  از دور گم  كورسويي. جهيدم
  .  كشاندم  ويرانه  برجك

***  
  
  

  از اغوا تا اغوا
  ناصر كاخساز

  2010 :چاپ نخست
  صفحه، رقعي 200

  يورو 12: ارزش
  نشر گردون، برلين

  
فردوسي منتقد نه :  هايي است مانند ي مقاله كتاب مجموعه

 وش مغموم لوليناسيوناليست، 
آل ، ادبود منصور خاكسارنويس سخنراني در مراسم ي پيش

ايِ  احمد، ارتجاع، و جنبش روشنفكري، اختالف مقوله
گراييِ ايماني، با جنبش ملي، از اغوا تا اغوا،  تشكيالت

دموكراسي براي سازماندهي، دموكراسي براي سازماندهي،  
ي  اسالم در ايران، تنها در يك نظام حقوقي، اعتبار ديرينه

روشنگري، + چپ = ل دموكراسييابد، سوسيا خود را باز مي
طلبم، سرنگوني  تا شكسته شدنِ حكم اعدام، من هم سلطنت

به خوانش حقوق بشر، سازماندهي براي دموكراسي، 
انداز سياسي روشن نياز دارد، سه سازماندهي ملي به چشم

هاي شيدائي در شناختي، آسيب نسل، و دو چرخش جامعه
تا ... ى سوم،  نهسياست، جنبش روشنفكرى و سوسياليسم گو

حقيقت نابودمان نكند، زمان فراطبيعيِ ديكتاتور، روشنگري و 
  هاي ديگرو مقاله) 2(و ) 1(ها اخالق سياسي،  افشره
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كند؛  اخالق، دروغ را نهي مي: ها مي خوانيمدر افشره

گويد  كسي كه دروغ مي. كند فرهنگ اما آن را نفي مي
خالق به دروغ كند، نه اخالق را؛ ا فرهنگ را نقض مي

اخالق و دروغ با . احتياج دارد تا بتواند آن را نهي كند
دروغ، طبيعت ثانوي . اند لوالي نهي به هم چسبيده

ي تظاهر مذهبي و  مناسبات اجتماعي است كه زير سايه
زير حاكميت اخالقي يك دين . ايدئولوژيك قرار دارد

 ي غيرديني، غريزه، سركوب يگانه، يا يك اعتقاد يگانه
كند؛ چرا كه فرد بايد  شود، پس به ناچار دروغ رشد مي مي

پس دروغ فرزند طبيعيِ . اي ديگر بنماياند خود را به گونه
تقوا به .  تظاهر نافي تقوا است. پنهان كردن غريزه است

  . ميرد محض نشان داده شدن مي
***  
  

  رأي من كجاست؟
  تقلب گستردة انتخابات

 دهمين دورة رياست جمهوري 
  از تقلب در انتخابات ن سبزنابا ديدهرش گزا

  به كوشش ياران ميرحسين موسوي
  و مهدي كروبي

 
اي كه در كشورمان حاكم است، و به  به خاطر شرايط ويژه

آميز، نشر  هاي توهين دليل سانسور گسترده و محدوديت
هاي خود كه مبارزه با سانسور  گردون در روند تالش

كند  س وظيفه مينخستين اصل وجودي آن است، احسا
بانان سبز عيناً بي كم  كه اين گزارش مهم را با اجازة ديده

و كاست براي آگاهي مردم ايران با كيفيت مطلوب منتشر 
  . سازد

بانان سبز از تقلب انتخاباتي  ديده رأي من كجاست؟
  )پرونده كامل(

ايرج جنتي  هاي يك شب سي ساله، زمزمه
  عطايي

  ترجمه كاظم ابهريشري چيمنوي،  پير ما فرمود،
  ثاني ساناز زارع تردستي حروف محدود،

نقد (پرويز دستمالچي  ها و سراب، افسانه
  )هاي روشنفكران ديني انديشه
  عباس معروفي  شده، ذوب

  نژاد مسيح عليمن آزاد هستم، 
  ...و 

***  
  

  
  

  :كندنشر گردون منتشر مي
  

كوب، نسخة  عبدالحسين زرين دو قرن سكوت،
  بدون سانسور

  عبيد زاكاني،جموعه آثار، م
 نسخة بدون سانسور

 
  :نشر گردون منتشر كرده است

  
  صادق هدايتبوف كور، 

  عباس معروفيتماماً مخصوص، 
  پريسا صفرپوركابوس من ايران، 
  شاندور ماراي، آتش بدون شعله، 

  ترجمه عباس زماني
  عباس معروفيفريدون سه پسر داشت، 

  احمد احقري تسلسل،
  ا ناصريهوش پتك آهنين،
بانان سبز از تقلب  ديده رأي من كجاست؟

  )پرونده كامل(انتخاباتي 
   هاي يك شب سي ساله زمزمه

  ايرج جنتي عطايي
  شري چيمنوي،  پير ما فرمود،

  ترجمه كاظم ابهري
  ثاني ساناز زارع تردستي حروف محدود،

نقد (پرويز دستمالچي  ها و سراب، افسانه
  )هاي روشنفكران ديني انديشه
  عباس معروفي شده، بذو

  نژاد مسيح عليمن آزاد هستم، 
  ...و 

  
***  
  

  مشترك شدن هر خواننده
  گامي است پر بار

  براي تداوم جنگ زمان
  .و پويايي هر حركت فرهنگي
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  انتشارِ دو كتاب از صادق هدايت

  
) گوتنبرگ( خانة هنر و ادبياتو ) استكهلم( آرشنشرِ 

و كتابِ مشهورِ صادق اي از دچاپِ جديد كامل و پاكيزه
البعثه االسالميه الي البالد و  توپ مرواري(هدايت 

هايِ دستنويسِ نويسنده را از رويِ نسخه )االفرنجيه
  .اندمنتشر كرده

صفحه همراه است با مقدمة  174در  توپ مرواري
ها دكتر محمدجعفر محجوب و توضيحات وي درمورد واژه

وضيح برايِ خواننده و نيز و اصطالحات دشوار و الزم به ت
يادداشت كوتاهي از ناصر زراعتي دربارة چگونگيِ متنِ 
دستنويسِ كاملِ نويسنده و همچنين تصويرِ دو صفحه و 

  .آخرين صفحه از متنِ دستنويس هدايت
 66در البعثه االسالميه الي البالد االفرنجيه 
فرزانه .ف.صفحه همراه است با مقدمة روشنگرانة م

و فيلمساز و از يارانِ صادق هدايت كه چگونگيِ نويسنده 
به دست آوردنِ متنِ دستنويسِ اين كتاب را شرح داده 

نيز ناشران در يادداشتي كوتاه، چرايي و چگونگيِ . است
تصويِر صفحة نخست و آخرِ . انداين چاپ را توضيح داده

  . دستنويسِ هدايت نيز در پايان آمده است
ها و نيز نامِ صادق هدايت كه بهابطرحِ جلد هر دو اين كت

  .شكلِ جغد كار شده است، از امير صورتگر است
  

  !بر ايران چه گذشت
  بانو پروين

  ترسايي، لندن 2006چاپ نخست، 
  صفحه، رقعي 208

  مؤلف: ناشر
   

جمهوري اسالمي، هر چند هزاران مصيبت بر جان و مال 
از . ه استآوردهايي هم داشت ايرانيان آورده آورده، اما دست

آن جمله، تالش براي شناخت فرهنگ ايران و ايراني و 
بار  هاي بسياري كه مصيبت يافتن پاسخ براي عامل

اند، از جمله، تسلط و حاكميت بدون مقاومت حكومت  بوده
آوردهاي اين  از جمله، دست. ها اسالمي بر سرنوشت ايراني

مصيبت جانكاه، يكي هم بازگشت به گذشته است و 
  .ها راي يافتن پاسخ بسياري از چراييتالش ب

ي گذشته در  هاي بسياري در سه دهه ها و كتاب پژوهش
ي فرهنگ و تاريخ ايران انجام گرفته، كه صرف نظر  باره

كوشند  ها، اغلب مي هاي آن يا نادرستي يا كاستي  از درستي
ها را يا  فرهنگ و تاريخ ايران، يا هويت و سرشت ايراني

از . خطايي بدانند يا به كلي سر پا از اشتباه فارغ از هر گونه
ها و  ي نادرستي ها، همه تر پژوهش اين ميان البته، بيش

ي  هاي تاريخ و فرهنگ ايران را يا از پايان سلسله كاستي
ها به سرزمين  دانند يا از آغاز تجاوز عرب ساسانيان مي

شود،  ها ديده مي آن چه بيش از همه در اين پژوهش. ايران
تر اثري در تاريخ  كم. ها است ليل يا بررسي نكردن علتتح

معاصر مي توان سراغ گرفت كه نويسنده يا نويسندگان آن 
ها يا از علت در عقب  رفت در پيش  ها را، اعم از علت علت

  .ها افتادگي
ها كتابي است  ، يكي از دهبر ايران چه گذشتكتاب 

رهنگ و اي از ف اند چهره ها كوشيده كه نويسندگان آن
  .نشان بدهندرا تاريخ ايران 

ي  اين كتاب، بر خالف  بانو پروين، گردآورنده و پژوهنده
بسياري از نويسندگان، نه ادعاي پژوهشي ژرف را كرده 

هاي  ي اثري با ديدگاه يا برداشت است و نه ادعاي ارايه
  .ديگر يا  نو را

 ي اين كتاب يا به روايت فارسي پهلوي، اين نسك، نويسنده
رسش بوده است، به  تالش كرده است كه آن چه در دست

  .گرد آورد زرتشتي،  - هاي پهلوي اساس نسك ويژه بر
 14گفتار، داراي  ، بعد از پيش)نسك(از اين رو كتاب 

  :فصل پيوسته و ناپيوسته است
  بر ايران چه گذشت؟ - 1
  آغاز تاخت و تازيان به ايران - 2
  .ر جهانسازي ايران باستان و رد پاي آن د ساختمان - 3
  .نگاهي كوتاه به دوران ايران باستان - 4
  تاريخ چيست؟ - 5
  فرهنگ و تمدن جهان از كجا آغاز شده است؟ - 6
  آزادي را چه كسي به مردم جهان پيشكش كرد؟ - 7
  هاي تاريخي چيست؟ ارزش - 8
  .چه كساني به فرهنگ و تمدن جهان سود رسانده اند - 9

  از ديد جهان برگزيدگان چه كساني هستند؟ - 10
  نژادهاي ايراني را بشناسيم جايگاه و ارجمندي - 11
  زبان پارسي نشانه هوشمندي و فرهنگ - 12
 سخني پيرامون هنر و فرهنگ ايران - 13
 .هاي فرهنگ اروپايي پايه - 14

  :اين هم تقديم نامه ي گردآورنده
ترسايي، سال كورش بزرگ در سراسر  2006سال 

اين نوشتار كوتاه را ارمغان به . جهان شناخته شده است
كنم تا ناآشنايان به  ميهنان او مي مآن نامور تاريخي و ه

ويژه جوانان ايراني از فروغ و ناموري نيكان خويش 
تري يافته و براي آينده درخشان ايران كوشا  آگاهي بيش

  .ها دور بدارند و خود را از واپسگرايي
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  كالغ و گل سرخ
  مهدي اصالني

  2010چاپ سوم 
  نشر و پخش، كتاب فروغ، كلن

  ، رقعيصفحه 430
 

  
هاي  ها و خاطرهكه يادماندهغ و گل سرخ، كال

هايي  ترين كتب مهدي اصالني است، يكي از خواندني
نثر . است كه در قلمرو زندان و زنداني منتشر شده

هاي داستاني  روان، طنز بسيار جذاب و گاه روايت
مهدي اصالني از دوستان و همبندانش، يكي از 

  . هاي بارز اين كتاب است ويژگي
ا يادداشتي بر اين كتاب دارد با نام بهروز شيد

در اين جا كه آن را  ،ها استمهتاب مديون چشم
   :خوانيد مي

خاطرات مهدي اصالني است از كالغ و گل سرخ "
هاي ي سالي اسالمي در فاصلههاي جمهوريزندان
بند ؛ از شبِ تازيانه تا سالِ دار؛ از شبِ چشم1367تا  1363

غروبِ نگاه طلوعِ زخم تا پاييزِ ؛ از 1367سالِ تا دوزخ
  .دوست
ي نامكرري است از گلويي قصه كالغ و گل سرخ  
فرياد از جورِ : هميشه همان است ي زندانقصه. ديگر

سازِ گل سرخ؛ انگار هميشه صداي ياران كالغ و ياد بغض
  .ي نبرد ياران بخواندها را به پردهخواهد چشممي

ها، معلمِ اولِ ز جهان اسطورهاي ابه روايت قصه كالغ  
قابيل برادر خود، هابيل، را كشته است، اما : گوركني است

. ها پنهان كندگونه از چشمداند جسد برادر را چهنمي
نشيند اي بر منقارش، در كنارِ قابيل ميمرده كالغِ، كالغي

ي ديگري به روايت قصه 1.تا رسمِ دفنِ برادر به او بياموزد
ي خويش ي اعضاي قبيلههمه كالغها، سطورهاز جهانِ ا

به . كندرا به فصل زمستان زيرِ كوهي از بهمن دفن مي
 2.گان بخوردهاي مردهاين اميد كه به فصلِ بهار چشم
كند هم چشمِ نعشِ برادر كالغ هم رازِ مرگ برادر دفن مي

  . پراكندكوري مي كالغ. خورد مي
ها نماد انِ اسطورهاي از جهبه روايت قصهگل سرخ   

از خون آدونيس، معشوق گل سرخ اولين . عشق است
ي به روايت قصه. رويدي زيبايي، ميآفروديت، الهه

هايي كه در يونانِ ها، در جشنديگري از جهان اسطوره
 كنند،باستان، به افتخار ديونيزوس، خداي شراب، برپا مي

اند توشود؛ چه ميبه نماد سكوت تبديل مي گل سرخ
هم گل سرخ . سرمستان را مهاركند تا سخنِ گزاف نگويند

دهد رويد هم سرمستان را هشدار مياز خون عاشقان مي
  3.هنگام بگويندكه سخن به

ساخت جهاني حماسي را نمادين  كالغ و گل سرخ  
سو اند؛ در يكها ايستادهكُشدر يك سو چشم: كندمي

كالغ و .  كنندمي عاشقاني كه راز معشوق در سينه پنهان
ها گريخته روايت چشمي است كه از منقارِ كالغگل سرخ 

همان و گل سرخ  كالغ. است تا رازِ سكوت عاشقان بگويد
 ".كندحماسه را از گلويي ديگر نامكرر مي

همان را جور ديگري نامكرر خاطرات مهدي اصالني   
ها، ها، جاي شعرها، كوچكيكند؛ روايتي از كوچهمي

ها، ها، خطاها، ناممكنها، راستها، بختها، باختپهلواني
  .هاها، سازها، باغ چشمها، بارانناتواني

همان را بر ديوار زندانِ ديگري خاطرات مهدي اصالني 
  :كندنامكرر مي

  !دمي هم آسمانِ شبِ مرا تماشا كن
  ها استمهتاب مديونِ چشم

  
بر مبناي (سطوره تا واقعيت، از ا: ، كالغنامه)1386. (صفاري، عباس - 1

   14، تهران، ص )الدين روميروايت موالنا جالل
، ص )ي هايدا، از بوميان آمريكاهاي قبيلهبر مبناي افسانه(جا، همان - 2

15   
3-Biedermann, Hans. 1994. Symbol Lexikonet, 

Översättning Paul Frisch och Joachim Retzlaff, 

Stockholm, sid. 341 
 

  :اطالع دهيد    از راه ايميل يا تلفن    جنگ زمان را    اگر دريافت     شويم  سپاسگزار مي   
zaman@hotmail.Com-Jong 
004741336907 
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  عطري در نسيمشبيه 
  رضيه انصاري

  1389چاپ نخست، 
  صفحه، رقعي 128
  آگه، تهران: ناشر

  
رماني است با زباني روان، در نسيم  عطريشبيه 

ن ي نابساماني مهاجرا اثري خواندني در باره. سيال و تپنده
  . ايراني

ي  ي راوي داناي كل بسته است در باره رمان، واگويه
هاي فكري  فراز و فرودهاي زندگي پريشان و سرگشتگي

  .سه جوان به نام كيان، پيمان و  بهزاد
ها  مكان حادثه زمان روايت، زمان حال است و
هاي يك  ي ويژگي شهرهاي آلمان، به ويژه برلين با همه

هاي بسيار پر آمد و  سرد و پر جمعيت با مكان. شهر بزرگ
ها، تصويري  شد، كه نويسنده با تأكيد و گاه وصف آن

هاي ذهني، عاطفي و تعقلي  بيروني از سرگرداني
  .دهد هاي اصلي، به ويژه بهزاد مي شخصيت

ي بهزاد، يكي از  ي، كار، عالقهتصوير زندگ
ي او،  روايت شخصيت دوگانه. مان استهاي ر برجستگي

ي او، نماي تمام عياري است از  گذشته، حال و آينده
هاي فرهنگي و  زندگي بسياري از ايرانيان مهاجر كه زمينه

اند و نخواستند كه تنها  اي وااليي داشته هاي حرفه آرمان
  . كارگر مهاجر باشند

ي زندگي بهزاد، امد و شدهاي  ت لحظه به لحظهرواي
ي حركتي زندگي دو شخصيت  او، همراه با مجموعه

ها و  ي وابستگي مان، كيان و پيمان و همهديگر رموازي 
تصويري است شفاف از  ها، در مجموع هاي آن پيوستگي

  . ن ايراني به كشورهاي اروپاييزندگي مهاجرا
ها و  از حرفرمان، به رغم كم حجم بودن، مملو 

مهاجريني . تصويرهاي بازآمده از زندگي نسل مهاجر است
اند و هم به  كه خواسته يا ناخواسته، در سطح قرار گرفته

دليل خوي و فرهنگ از آن برآمده و هم به دليل خوي و 
  . اند فرهنگ سرزمين ميزبان، بدون ژرفا گشته

شبيه ي بزرگي را در رمان  خواننده هيچ ژرفا و حادثه
ها و  كند، چرا كه شخصيت تجربه نمي طري در نسيمع

  .      اند زندگي در درون رمان فاقد اين ويژگي
، يكي شبيه عطري در نسيمنهايت اين كه رمان 

ها منتشر  شمار اثرهايي است كه در اين سال از انگشت
ي آن رضيه انصاري،  شده است و جا دارد كه به نويسنده

  .تبريك گفته شود

  پارسي سرگذشت شعر
  از سنگ تا چاپ سنگي

  محمود كوير
  2010 -  1389: چاپ نخست

  صفحه، رقعي 648
  .، آلماننشر آگ

  
محمود كوير، با نوشتن و انتشار كتاب سرگذشت شعر 

ها جست و جو  پارسي از سنگ تا چاپ سنگي، حاصل سال
  .و پژوهش خود را در اختيار خوانندگان گذاشته است

صل تقسيم شده است، كتاب كه با يك درآمد و نه ف
ها تا  تاريخ خط، زبان و شعر فارسي را از دودمان پارت

خواننده با آغاز هر . گذارد امروز را پيش روي خوانندگان مي
ي ادبيات يك دوره  فصل، نخست با شرح كوتاهي در باره

اي از اثرهاي  هاي برگزيده شود و بعد با نمونه اشنا مي
  .همان دوره

رز كتاب محمود كوير، سادگي و هاي با يكي از ويژگي
رواني آن به ويژه براي كساني است كه كمتر با ادبيات، به 

  . ويژه شعر پارسي آشنا هستند
  :نويسد محمود كوير در درآمد كتاب مي

ام كه ما داراي يك كتاب  ساليان درازي بر آن بوده"
شناسي شعر پارسي نيستيم كه با نياز و آگاهي اين  سبك

  ".اشدزمانه همراه ب
هاي جداگانه، هدف خود را براي  آن گاه در بخش

  :كند شناساندن شعر پارسي دنبال مي
  .از ابتدا تا اشكانيان - شكوه آغازين: بخش نخست

  .اشكانيان و ساسانيان –روزگار شكوفايي : بخش دوم
  دبستان استقالل: بخش سوم

  دبستان عشق يا سبك عراقي: بخش چهارم
  ).سبك وقوع(رايي گ دبستان واقع: بخش پنجم
  )سبك هندي(دبستان خيال : بخش ششم
سبك بازگشت (دبستان بازآفريني ادبي : بخش هفتم

  )ادبي
  ها شعر پارسي و آيين: بخش هشتم
  .بر بال شعر پارسي: بخش نهم

ها، همت  در  فضاي پريشان فرهنگي، ادبي اين سال
سرگذشت محمود كوير قابل تقدير است و انتشار كتاب 

  . غنيمتي از سنگ تا چاپ سنگيي شعر پارس
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  اش ديگر زمين را سايه
  سياه نخواهد كرد

  آذر حسين نوش
  1389: چاپ نخست

  صفحه، رقعي 130
  انتشارات مرواريد، تهران

  
هر بار كه اثري خواندني، به ويژه در قلمرو ادبيات، آن 

ي نااميد  شود، باز خواننده هم رمان در ايران منتشر مي
يابد و خواندن اثري از  اش را بازمي ههاي مطلع بارقه
چرا كه . كند طنان را با ذوق و شوق دنبال مي هم

رغبتي ناشران  عوامل بسياري چون سانسور شديد، بي
براي انتشار ادبيات مدرن نويسندگان ايراني، به ويژه 

هاي  ها از تهديد مأموران امنيتي و اعانه رمان، گريز آن
ن، هم چنين پناه بردن به وزارت ارشاد را از دست نداد

ي مترجمان جوان از  هاي نادرست و نامسؤالنه ترجمه
ها عامل ديگر، از سويي  آثار نويسندگان خارجي و ده

خوانندگان آثار جدي فارسي را از شوق انداخته و از 
ي  ي نويسندگان ايراني را براي ارائه سوي ديگر، اراده

  . و ارشادكتاب به ناشران و الجرم به وزارت فرهنگ 
اش  سايهاز اين رو هنگام كه اثري، چون  

در بازار پريشان  ديگر زمين را سياه نخواهد كرد
شود، جا  ي فرهنگ ايران منتشر مي زده و بيمار و بحران
ي دست اندركاران، به ويژه منتقدان و  دارد كه همه

ي همت خود را براي شناساندن  هاي ادبي، همه نشريه
د و بكوشند با معرفي آثاري اين آن اثر به كار گيرن

ي رمان  چنيني رغبت و شوق خواننده را به مطالعه
  . ايراني باز آورند

اش ديگر زمين را  سايهانتشار كتابي مانند 
با نثري روان نوشته شده كه  ،سياه نخواهد كرد

است، مضموني درگير با زمانه و وضعيت هر شهروند 
در زندگي و  اش را به چالش ايراني دارد، خواننده
را به  "عالمي بني"خواند و هر  سرنوشت خود فرامي

كند، جا دارد كه از شمارگان  عالم خويش دعوت مي
آذر را  اش، حسين نوش اندك بگذرد و نه تنها نويسنده

ي  توش و تواني براي اثر بعدي بدهد كه هر نويسنده
  . ايراني را دعوت به نوشتن و انتشار كند

گيرد  ن اثر را به فال نيك ميجنگ زمان انتشار اي
آذر، خوانندگان رمان  و ضمن تبريك به حسين نوش
  .كند جدي را به خواندن آن دعوت مي

  :اي از رمان اين هم پاره
راحتش . بكشش. چرا معطلي؟ بزن: مادر گفت"
  .كن

پس چي خيال كردي؟ اينجا كه خونه : گفتم
. خانه –نون  –مج . اينجا مجنون خانه است. نيست

  .يغ از دمي آسايشدر
  .حيف از آن شيري كه به خورد تو دادم: گفت

اما اين هم . سف عزيز پدر بود.حقيقت دارد كه ي
حقيقت دارد كه وقتي يونس اط شكم ماهي بيرون 

براي همين خون . خورد آمد، روزي سه بار شير آهو مي
با لگد زد به يك . عالمي را گرفت جلو چشم بني
مين انداخت؛ و وقتي صداي آن را هم ز. صندلي ديگر

حاال برادر را . يونس بلندتر شد، به طرف او هجوم برد
. يونس روي زمين افتاده بود. زير لگد گرفته بود

زانوهايش را جمع كرده بود توي شكمش، صورتش را 
هايش پنهان كرده بود و مادر فقط  ميان دست

. كرد هايي هم مي توانست تغزين كند و چه نفرين مي
. به زمين گرم بخوري، نزن. نزن. شكند مرددستت ب

الهي خير از . جوونمرگ بشوي الهي. گناه داره
و با هر نفرين گلوي بغض . نزن. نامرد. ات نبيني زندگي
تر  ي سرطاني بزرگ عالمي مثل يك غده ي بني گرفته
بود ي ا عالمي بكسر گلوي بغض گرفته حاال بني. شد مي

واري را از اشك پر ي چهار دي تركيد همه كه اگر مي
كرد و براي  آنگاه خداوند به عهدش عمل مي. كرد مي

  ".ي مردگان ايله را زنده مي كرد تنبيه يونس همه
هاي  تر ترجمه آذر، پيش از اين بيش از حسين نوش

، جادههاي خوب منتشر شده بود مثل  خوب با انتخاب
پس باد و  زن بدبختاثر كورمك كورتي و يك 

اثر ريچارد  ود نخواهد بردهمه چيز را با خ
اش ديگر زمين را سياه  سايهاما انتشار . براتيگان

آذر نه تنها مترجم  ، نشان داد كه نوشنخواهد كرد
اي  است با آينده ينويس توانايي است كه داستان

ها، بهره بردن از  رواني نثر، ساخت شخصيت. اميدبخش
 اش ديگر زمين را سياه كالم محاوره و ساختار سايه

اي است با  ي دانش و تجربه برآمدهنخواهد كرد 
   .اندازي درخشان چشم
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