


 

 

 

 

  
  
 

  
  و هنر ، ادبياتي فرهنگ نامه فصل

  1390بهار  ،9 ي شماره
  

  منصور كوشان: سردبير
  برديا كوشان: و جلد آرايي صفحه 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
  

هاي گوناگون نويسندگان، ها و معرفت امكاني است براي ديدگاه نگ زمانج  
  .ي آن است رو مسئوليت هر نوشته با نويسنده از اين

  .كند ر ويرايش ادبي و انتشار اثرها آزاد است و در موردهاي ويژه با نويسندگان مشورت ميد جنگ زمان
هاي منتشر شده، معذور است از پذيرش متن نگ زمانج.  

.است نگ زمانجها از  ِ متن نگاري ي واژه شيوه



 
 

  
 يا برابر هر كدامپوند  10آمريكا، دالر  15يورو،  12كرون،  125: بهاي تك شماره

  :ارسال نقدي، چك يا از طريق بانك: ي پرداخت هشيو
  :پرداخت از داخل نروژ

Name of Beneficiary: Mansour Koushan 

Acount number: 8389 35 97800  

 :پرداخت از بيرون از نروژ

Name of Beneficiary: Mansour Koushan 

Acount number: 2208389359700 

Sweiff Code: DNBANOKK 
Iban account number: NO 3783893597800 

Banks Name: Bank: DnB Nor  ASA  
Bank Adress: Klaebuv, 194 .7483 Trondheim-Norway  

  :هاي زير ِ خود به يكي از نشاني هاي درخواستي و نشاني ارسال كپيِ فيش بانكي همراه با شماره
Jong-e  Zaman, 

Nedre Storaberget 8 – 4034 Stavanger  - Norway  
  .نگ زمانجيا نشاني الكترونيكي 

zaman@hotmail.com-jong  
  0047 41 33 69 07: تلفن

zaman.comwww.jonge 
 

  
  نشر آرست
  چاپ دوم
  :نشاني دفتر

Nedre Storaberget 8, 4034 Stavanger, Nowvay 

  004741336907: تلفن
jong-zaman@hotmail.com 

  H&S Media: چاپ و پخش
  :سردبيري نشاني دفتر

Nedre Storaberget 8 

4034  Stavanger, Norway  
  0047 51 11 77 66: تلفن

mansourkoushan@hotmail.com  
ها به ثبت  هاي ميان ملت ن برابر با قانواين اثر . است نگ زمانجهاي اين اثر محفوظ و مخصوص  تمامي حق

هر گونه و هر شكل الكترونيك، فتوكپي، چاپ و بازچاپ به استثناي نقل قول به منظور  رسيده و تكثير آن به
  .ممنوع است و پيگرد قانوني دارد نگ زمانجي كتبي سردبير نقد و بررسي، بدون اجازه

  
ISSN:1920-0730  



   :طرح
  4           برديا كوشان: آزادي
  :خواني پيش

  5         منصور كوشان: تا رهايي از انفعال
  :جستار

  9       نيلوفر شيدمهر: ي زن ايراني بدن چندگانه
  26 محمد ايوبي - فرانك گريگر: كاري سپري شده دوران پنهان

  :شعر
  31  محمود كوير: چهار شعر
  33  سجاد انصاري: سه شعر
  35  افشانب بذررج: دو شعر
  38  ابولفضل اردوخاني: دو شعر

  39  حسين دانايي: چهار شعر
  41  منصور كوشان: هجراني
  43  علي سيستاني: كايي چهار سه
  46  ييمودب ميرعال –هرمان د كونيك : دو شعر
  :داستان
      نجمه موسوي: تنهايي

  50  ماريا تبريزپور: دوزي گل
  54  پروين فدوي: زلزله

  59  عزيز معتضدي: در پارك
  65  منصور كوشان: روزگار رفته

  :نقد
  72  نسيم خاكسار: برابرگذاري دو متن

  79  باقر پرهام: ها و ايزدان استوره
  91  هادي ابراهيمي: دگرديسي ناكام ايراني

  :پژواك
  99  قاضي ربيحاوي: سوخت چراغي كه در آن خانه مي 

  :رويدادها
  103  هاي روز كتابمعرفي 



    1390بهار ، 9 جنگ زمان        4

  

  
  برديا كوشان: طرح



 
  منصور كوشان

  
  رهايي از انفعال تا

  
  
1  

اي وابسته و پيوسته به علوم انساني آن، به ويژه ادبيات  هاي رشد و گسترش هر جامعه نشانه
ادبيات يا به طور كلي علوم انساني نيز بدون آزادي از رشد و گسترش الزم باز . است آن
در ادبيات ... هاي كهن سومر، بابل، ايران، مصر، يونان و  هاي تمدن سرزمين ريشه. مانند مي

حكمت يا  جوهر و. شود ها شناسايي مي ها و سرودهاي آييني آن ها يا استوره ي آن بازمانده
، گاهان، گيلگمشهايي چون  اند در درون متن شناسان يافته باستان آن چهبنياد فكر 

رشد و گسترش ... و  كنفوسيوسپندهاي ، بوداسرودهاي ، ايلياد ،اوديسه، ودا ريگ
ي فرهنگ و شاخص آن  ه زنجيرهبه بيان ديگر، بدون توجه ويژه داشتن ب. يافته است

توان به  ن در قلمروهاي گوناگون، نميي ادبيات، آفرينش و امكان رشد و گسترش آ هچرخ
توان به آن رشد و بالندگي رسيد كه  ي زنده، پويا و زاينده دست يافت، نمي يك جامعه

پس، براي حفظ، تداوم، استحكام، رشد و . ندنك هاي هر زمان و هر مكان ايجاب مي ضرورت
ونه كه بدون آزادي همان گ. ها از اهميت ويژه برخوردارند ، تمام حلقه گسترش اين زنجيره

آگاه و نظام دموكراتيك رسيد، بدون رشد و بالندگي  ي مردم توان به آزادي و جامعه بيان نمي
هاي ژرف انساني و  توان به انديشه نمينيز هاي گوناگون  عنصرهاي آزادي بيان يعني رسانه

  .  هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي رسيد تحقق حقوق
آوردهاي بزرگ بشري است، و  ها و دست ي انديشه ادبيات چشمهپس، از آن جا كه 

آوردي در درون ادبيات پويا شكل گرفته  هاي هر گونه تفكري يا هر گونه دست نخستين جوانه
توان بدون توجه ويژه به آن، به شكوفايي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و  است، هنوز هم نمي

. ساالر باشد ي ناآزاد؛ نظامي مردم از جامعه برآمده ت نظاماقتصادي شايسته رسيد يا انتظار داش
حكومت اسالمي در ايران به ما نشان داده است هر گاه توجه به   ي گذشته چنان كه سه دهه

هاي آن  تر بوده است، رشد جامعه و خواست ادبيات يا عنصرهاي رشد و گسترش آن بيش
  . تر و پوياتر گشته است انساني

اكبر هاشمي رفسنجاني يا زمان بعد از جنگ ايران و عراق،  ليي رييس جمهوري ع دوره
و چهار سال دوم متمركز است  "ويترين اقتصادي"در چهار سال نخست متمركز است روي 

دوران "ها كه از جانب حكومتيان  ي دوم اين سال در نيمه. "ويترين فرهنگي"روي 
حكومت اسالمي فارع از . شود مياي به علوم انساني  شود، توجه ويژه ناميده مي "سازندگي

هاي حاصل از جنگ و كشتارهاي سياسي و  داخلي براي پنهان كردن ويراني "رنگ و لعاب"
برقراري ، براي نمايش خود به بيگانگان و "ويترين فرهنگي"نهايت فريب مردم، نيازمند 

اليت پس به ناگزير تا حدودي فضا براي فع. تر است ارتباط سياسي و اقتصادي گسترده
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امه مجوز ن چند روزنامه، چند مجله و چند ماه. شود هاي گوناگون ادبيات و هنر باز مي گونه

ها نمايش و  يابند؛ ده ها كتاب پشت سد سانسور مانده امكان انتشار مي گيرند؛ ده انتشار مي
 ها كنسرت، سمينار، گردد، ده ها نمايشگاه هنرهاي تجسمي بر پا مي شود؛ ده فيلم ساخته مي

، و همه از سوي دولت يا رهنگي، ادبي و هنريهاي ف سخنراني و در مجموع احتماع
حاصل اين دوره، كه توأم است با رشد مستقيم ادبيات، به . شود بر پا مي گان به آن وابسته

و گسترش معرفت تأمل و مدارا،  گوناگون به ويژه در قلمرو رمان، نظر، فلسفههاي  ويژه كتاب
ها، به  كه گردانندگان هر كدام از آن است هايي نشريه ي انتشار  هبرآمدبيش از هر عنصري 
كوشيدند بر وسعت نظر بگسترانند و تا حد ممكن خط قرمز  مي  اشان نسبت جهان بيني

گفتگو، نگاه نو، راه نو، ادبستان، شباب، زنان، كيان، مانند  .سانسور را باال ببرند
فرهنگ و توسعه، باران، ر وصل، روزگادنياي سخن، گردون، جامعه سالم، 

  . و آدينه ، بوطيقاي نوتكاپو
ها، رشد و گسترش جامعه در  برايند اجتماعي و سياسي مستقيم حضور اين نشريه

توان در جنبش دوم خرداد و  است كه فراز يا تبلور آن را آشكارا مي 1376تا  1368هاي  سال
به بيان ديگر، حضور . مد خاتمي ديدبه روي كار آمدن دولت اصالحات با رييس جمهوري مح

ها، نه تنها توانست نويسندگان  ها و تالش گردانندگان آن گاني، به ويژه نشريه هاي همه رسانه
 134آوردهاي بسياري چون متن  را به دست "ها ناخودي"بيرون از حكومت اسالمي يا 

ان فرهنگي درون نويسنده و منشور كانون نويسندگان ايران برساند، كه سبب شد كوشندگ
نيز به استقالل راي و انديشه برسند، از كل نظام جدا شوند و  "ها خودي"حكومت اسالمي يا 

  .گرايش بيابند "اصالحات جدي"به سوي 
هاي رييس  دوره "اصالحات"توان در دوران به اصطالح  خالف همين روند سازنده را مي

حكومت  "دولت اصالحات"كه از آن جا . جمهوري محمد خاتمي و دولت او شاهد بود
ها  هاي مستقل آن اسالمي دريافته است حضور فعال ديگرانديشان و به ويژه انتشار نشريه

ويترين "كند با دو ترفند هم  خطر اصلي براي فروپاشي حكومت اسالمي است، تالش مي
ي  تتمهدر نخستين ترفند، . هاي حكومت اسالمي را حفظ كند و هم استحكام پايه "فرهنگي
كه پر  آدينهمانند . شود توقيف و تعطيل مي "ها ناخودي"هاي ديگرانديشان يا  نشريه
در . ي مستقل تاريخ جمهوري اسالمي بود و آخرين سردبير آن من بودم ترين مجله سابقه

هاي به ظاهر منتقد اما در اصل حافظ حكومت اسالمي  دومين ترفند، انتشار و گسترش نشريه
هاي جدي مستقل در  كه برايند اجتماعي و سياسي مستقيم نبود نشريه چنان. شود تبليغ مي

چون و  اد و بروز خودكامگي بينژ دي، دولت بنيادگراي محمود احم"اصالحات"ي دوم  دوره
  . اي است چراي رهبر و ولي فقيه حكومت، علي خامنه

  
2  

ان من، به رغم  خواهم به اين گفتمان برسم كه چرا من و كساني چون ي باال مي با مقدمه
منتشر هم باز   را جنگ زمانهايي مانند  نشريه  هاي بسيار، اثرهاي خود، به ويژه مشكل

و چرا افتيم  مي ي آزادي بيان خانهدر صدد تأسيس و فعاليت نهادي به نام كنيم،  مي
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آوردهاي  هاي بسيار با وجود جنبش معروف به جنبش سبز، هنوز هم نتوانسته دست اعتراض
  .اي داشته باشد شايسته

دهد كه وجود عنصرها  هاي مستقل، آزاد و مترقي نشان مي نگاهي گذرا به تاريخ جنبش
ي رهبران و ها ترين پشتوانه ترين و مهم بزرگاز هاي فرهنگي و ادبي جدي و كارا  و عامل
رهبران بزرگ سياسي جهان، . هاي سياسي و اجتماعي بوده است اندركاران اصلي جنبش دست
اند يكي از حاميان و خوانندگان جدي  ي خود نبوده هاي فرهنگي زمانه كي از شخصيتاگر ي

توان به  ي فرهنگي و ادبي نمي بدون پشتوانه. اند جهان بوده اتادبيبه ويژه  ،اثرهاي فرهنگي
هاي فرهنگي و ادبي  بدون رشد و گسترش رسانه. هاي سياسي كارا و خالق رسيد بينش

اگر رهبران و . ي شعورمند، فعال و خواستار آزادي و پيشرفت رسيد هتوان به جامع جدي، نمي
هاي  يابند و فاقد درايت ي كوشندگان سياسي و اجتماعي امروز ايران راه به جايي نمي همه

ي جدي  اهل مطالعهها  بيش از نود در صد آنالزم براي رهبري هستند، از اين رو است كه 
هاي سياسي و  توان به خالقيت رهنگ و ادبيات روز نميبدون شناخت ف. نيستنداند و  نبوده

  : اجتماعي رسيد
هاي جدي است؛ اهرم رشد و گسترش  اهرم رشد و گسترش نويسندگان ادبي، نشريه

معرفت متفكران، ادبيات جدي است؛ اهرم رشد و گسترش سياستمداران و مصلحان اجتماعي، 
توان راه به  ي فرهنگي و ادبي نمي رهبدون شناخت و دريافت اين زنجي. متفكران جدي است

  .جايي جست
هاي  ي كدام نشريه كوشندگان سياسي و اجتماعي و فرهنگي و ادبي ايران به پشتوانه

ي كدام  آگاه يا دموكراتيك برسانند؟ به پشتوانه خواهند جامعه را به يك نظام مردم جدي مي
، فرهنگي و ادبي را در ميان خود هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي خواهند معرفت ها مي نشريه

  هاي روز ايراني است؟  ها يا كتاب و جامعه نهادينه كنند؟ آبشخور متفكران ايراني كدام نشريه
توان به ادبيات اميدوار بود؟ بدون آفرينش و توليد ادبيات  هاي جدي آيا مي بدون مجله

ي  انديشهتوان به  پويا آيا ميتوان به فرهنگ اميدوار بود؟ بدون فرهنگ بالنده و  جدي آيا مي
توان به سياست كارا اميدوار بود؟ بدون سياست  ي پويا آيا مي بدون انديشهاميدوار بود؟  پويا
توان به اقتصاد شكوفا  توان به رفاه اجتماعي اميدوار بود؟ بدون رفا احتماعي آيا مي آيا مي كارا

  مين مستقل و آزاد اميدوار بود؟توان به سرز اميدوار بود؟ بدون اقتصاد شكوفا آيا مي
به جاي اين كه بردارد و  "شهاي طبل"ه ايراني دست از نرسيده است كفرا ايا زمان آن 

ببالد، خفت تاريخي اكنون را نابود كند، به جاي اين كه به  "ششكوهمند"به تاريخ 
، اثري نو فكر كند "هنر نزد ايرانيان است و بس"هاي عقب افتاده و منفعلي مثل  المثل ضرب

  ؟شعار دادن، عمل كند، به جاي  هر شعاري، طرحي نو در اندازد بيافريند، به جاي
      

3  
هاي شما است و اين هم به معناي مقاومت بسيار من  در دست جنگ زماني  نهمين شماره

هايي كه در  حرف و دوستان و همكار من است و هم به معناي تعهد و باور ما در برابر
را در  جنگ زماني نخست اعالم كردم،  همان گونه كه در شماره. نوشتمسطرهاي باال 

هاي بسيار هنوز هم به  كنم، به رغم سختي ترين كيفيت ممكن منتشر مي آغاز هر فصل با به
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ي ايراني، به  خواهم باور كنم جامعه چون نمي. ي خود متعهدم و هم چنان خواهم ماند گفته

خواهم باور كنم  حال انفعال و درجا زدن است؛ چون نميويژه بخش فرهنگي و سياسي آن در 
هاي خودكامه نيستند كه جلو رشد و گسترش فرهنگ، به ويژه آزادي بيان  اين تنها حكومت

اما ناگزير . شوند هاي سانسور و ايستايي مي گيرند، مردمان نيز خواسته يا ناخواسته اهرم را مي
نياز بودن  و بي "نخوانده مال بودن"و  "بودن ي دهر عالمه"به اين اعترافم كه به خاطر 

 خارج از كشور به ويژه كساني كه در ي سياسي، فرهنگي و ادبي ايرانيان، جامعهبسياري از 
نامه  را به صورت ويژه جنگ زماناز اين پس  هايي فرهنگي، ادبي، هنري؛ ه نشريهب هستند

در قلمرو  جنگ زماناي مانند  مهنا به بيان ديگر، چون سياست انتشار فصل. كنم منتشر مي
هايي چون پيشخواني، بازنگري ادبي،  با داشتن فصلبه شكل كتاب فرهنگ، ادبيات و هنر، 

به معناي ... ي فلسفي، فرهنگ و جامعه، سياست، طنز، شعر، داستان، نقد، معرفي و  نظريه
ان، دست كم داشتن مخاطبان بسيار، دست كم چند هزار  خواننده است و اين گونه مخاطب

به صورت  جنگ زمانند، از اين پس هست  رانيان خارج از كشور بسيار اندكامروز در ميان اي
كان و خوانندگان شود تا دست كم به مشتر منتشر مي نامه و با شمارگان اندك ويژه

ي  شماره 9 هاي نامبرده شده در  فصلتري ارايه دهد و  ي بيش ثرهاي ويژهمندش، ا عالقه
منتشر ) www.jongezaman.com( جنگ زماناي در سايت  به صورت رايانهگذشته را 
    .خواهد كرد

ي اين يادداشت، به يقين خود  چرا كه تو، خواننده. خالصه كنم و بروم سر حرف آخر
شهروند ايراني بنويسي و نيازي به تكرار  "هويت فرهنگي"از  "مثنوي هفتاد من"تواني  مي

  .هاي من نيست حرف
اثرهاي  ي كتابي مجموعه، به شكل جنگ زماني  اين كه اين آخرين شمارهحرف آخر 

علت انتشار اين شماره نيز، به خاطر تعهدي است كه به . گوناگون در قلمروهاي متفاوت است
ها در دو سال گذشته، از اثر  نسياري از  ايچرا كه ب. نويسندگان اثرهاي اين شماره داده بودم

جنگ د موكول شده بود و اگر به اين خاطر نبود، از همين شماره، ي بع اين شماره به شماره
. شد وع منتشر ميي يك موض نامه دو اثر جدي يا ويژهبا اختصاص يافتن به يك يا  زمان

ي امروز است و دست كم اهل فرهنگ و  بنابراين از اين تاريخ تا وقتي وضعيت به همين گونه
خواهند از انفعال  هاي جدي نيستند و نمي ي نشريه مند به مطالعه ادب و روشنفكران، عالقه

شود و در شكل  ه يا انتشار يك اثر منتشر مينام ويژه به صورت جنگ زمانرهايي يابند، 
   .هاي گوناگون مجازي به سبك و سياق سابق با بخش

هاي  بسياري از شماره. سابقه نيست اين گونه انتشار البته در تاريخ مطبوعات ايران بي
چنان كه بسياري از اثرهاي جدي آن دوره، مثل . شد ، با يك يا دو اثر منتشر ميهفتهكتاب 
  .ها منتشر شدندهفته  كتابي بهرام صادقي، نخستين بار در  نوشته ملكوترمان 

  ، 2011، مارس 1390استاوانگر، نوروز 
   



 

 
 نيلوفر شيدمهر 

  : ي زن ايرانيبدن چند گانه
  ي فاعليت سياسيرچشمهبدن ميل و آرزو به عنوان س

 
  

 مقدمه
وقتي قانون ) 2007(ي آقاي حسين باقرزاده  ي تكان دهندهموضوع زماني به نظرم آمد كه مقالهاين 

ي بهرامي نوا كه هم دانشگاهي  ي دختري است به نام آمنه مقاله در باره. را خواندم آفريند جنايت مي
باقرزاده، هم در مورد بدن . د ازدواج را رد كرده استسابقش به او اسيد پاشيده به خاطر اين كه پيشنها

اي در  نويسد و هم از بدن ديگر اين زن كه آينده ي اين زن از منظر قانون قصاص مي آسيب ديده
شود و هر دو را  رسد كه باقرزاده بين اين دو بدن تمايز قائل نمي با اين حال به نظر مي. اجتماع ندارد

و در ) اگر چه با هم در ارتباطند(كنم  ها را از هم تفكيك مي حاضر من اين بدني  در مقاله. داند يكي مي
بستر اجتماعي كه براي بحث خود پيرامون . دهم ي زن قرار مي هاي چندگانه ي بحث نظري بدن زمينه
  .ي امروز ايران است ام جامعه ي زن انتخاب كرده هاي چندگانه بدن

كنم كه عبارتند از  را براي زن ايراني معاصر تعريف مي "بدكال"يا  "بدن"من در اين جا پنج نوع 
بدن بينامتني را من . "بدن بينامتني"و  "بدن مجازي"، "بدن حسي"، "بدن حقوقي"، "بدن گفتماني"

دهم كه اين بدني است كه فاعليت سياسي ما زنان از آن  نامم و نشان مي بدن خواهش و آرزو هم مي
  .گيرد سرچشمه مي
هاي فعال زنان در داخل ايران در جريان است حول بدن  هايي كه در بين گروه تر بحث شامروزه بي

بحث من اما بدن آرزو و خواهش را عمده . چرخد حقوقي زن و برابر كردنش با بدن حقوقي مرد مي
ي  كننده آميز و متحول هاي اجتماعي تبعيض ها و نظام ي نرم كند و آن را عامل بر هم زننده مي

جنسيتي حاكم را  هاي اين بدن، بدني است كه در اجراي خود مناسبت. داند هاي اجتماعي مي رابطه
  )2004باتلر، . (كند مي "نااجرا"

  بدن گفتماني: بدن اول
ي ساختارها و  اين بدن، بدني است كه به وسيله. كنم بدن گفتماني است اولين بدن زن كه مطرح مي

ها و باورهاي اجتماعي رفتارمندي و  نرم. شود ته ميهاي مسلط اجتماعي تعريف و ساخ گفتمان
بدن گفتماني بدن تاريخمندي است در . كنند ي عمل اين بدن را تعيين مي مشروعيت، درجه و نحوه

  . ارتباط با تاريخ اجتماعي سياسي فرهنگي ايران امروز
ين گفتمان بدن در ا. بدن مرد متفاوت است  بدن زن در گفتمان اسالمي شيعي حاكم بر ايران از

مردهاي اجتماع به خدا كه فاعل مايشاء است و نمايندگان او روي زمين كه پيامبران، امامان و واليت 
الزم به گفتن است كه بدن مرد در . گيرند ها مي فقيه است تعلق دارند و فاعليت سياسي خود را از آن

قرارداد اجتماعي،  ي در نظريه. بي استاين ديدگاه متفاوت از بدن سوژه يا نهاد در ديدگاه مدرنيته غر
گيري و تعيين سرنوشت  است كه خودمختاري كامل و  حق كامل تصميم) بدني(سوژه يا نهاد فردي 
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عقل مبناي قضاوت اين بدن است كه به طور آزادانه در رابطه و قراردهاي اجتماعي با . خود را دارد

هاي ديگر اجتماع مستقل  ا به او تعلق دارد، از بدنبدن سوژه تنه. شود هاي ديگر اجتماع وارد مي سوژه
در ديدگاه اسالمي فاعليت تام تنها از آن خدا و نمايندگان او از جمله . است و فاعليت سياسي تام دارد

ي مدرن به آن گونه  توان  شهروندان جامعه ي اسالمي را نمي هاي مرد جامعه پس بدن. ولي فقيه است
ها نه در ارتباط و تعامل با يك ديگر بلكه  اين بدن. شوند يته غربي تعريف ميدانست كه در گفتمان مدرن

. ها فاعليت سياسي بدهد تواند به آن اين تنها ولي فقيه است كه مي. در ارتباط با بدن ولي فقيه هستند
من اين جا به اين بحث كه سوژه يا نهاد غربي و هم چنين سوژه يا نهاد اسالمي، به آن گونه كه 

چرا كه . شوم كنند و وجود واقعي و خارجي ندارند، وارد نمي هاي مدرنيته و اسالمي تعريف مي تمانگف
  . ها با هم است ي اين تعريف ها و مقايسه در اين گفتمان) نهاد(قصدم تعريف بدن مرد 

شود و حركت و  اما در هر دو اين گفتمان، بدني است كه در فضاي عمومي حاضر مي) نهاد(بدن مرد 
، نه در فضاي خصوصي )اجتماع(ي غربي نهادها در فضاي عمومي  در ديدگاه مدرنيته. كند تعامل مي

هاي مرد اجتماع در فضاي  در ديدگاه اسالمي هم بدن. شوند ، با هم وارد قرارداد اجتماعي مي)خانه(
نيسي در گفتمان اسالمي، فضاي عمومي آن طور كه مر. شوند عمومي با بدن ولي فقيه مرتبط مي

هاي مرد اجتماع اما همه  بدن). 1ص ( "شود بنا به  تعريف، فضايي مردانه تلقي مي": نويسد مي) 1387(
امت يا مردان، قدرت اجرايي خود را از . سازند را مي "امت"به هم پيوسته در نظر گرفته شده و بدن 

است كه مردان و ولي جهان امت فضاي عمومي . گيرند بدن ولي فقيه و از پيوستگي به اين بدن مي
  . فقيه در آن حاضرند

است كه مالكيتش از آن مرد خانه ) خانه(اما بدن زن در گفتمان اسالمي، متعلق به فضاي خصوصي 
ها هم كه در خانه زير  بدن بچه. دهند نام مي "منزل"به همين خاطر در گفتمان اسالمي زن را . است
هاي اهالي خانه  به عبارت ديگر بدن. شود نظر گرفته مي كنند، مانند بدن زن در ي مرد زندگي مي سايه

مرد اختياردار اين . خانه تعلق داشته و هيچ فاعليت سياسي يا اجتماعي از خود ندارند به بدن صاحب
. شوند بايد در فضاي خصوصي نگاه داشته شوند اي از بدن مرد شمرده مي ها كه زاييده ها است و آن بدن
توانند با خود ارتباط  اهل خانه فقط مي. را ندارند) مردان(هاي امت  عامل با بدنها از اين رو حق ت زن

اين بدن . است "براي خود"و  "از خود"خصلت اساسي بدن زن اين است كه فاقد قدرت . داشته باشند
بينيم اين تقسيم قدرت نشان  اين طور كه مي. بايد هميشه در فرمان مرد بوده و خود گرداني ندارد

مردان كه قدرتشان را از پيوستگي با بدن ولي . ي سيستم سلسله مراتبي در گفتمان اسالمي است هدهند
فضاي (هاي داخل خانه  گيرند در فضاي خصوصي واليت و مالكيت تام بر بدن مي) امت بودن(فقيه 

ظام نمادسازي از الگوهاي جنسي بازتابي از ن": نويسد مي) 1387(چنان چه مرنيسي . دارند) خصوصي
مرزهاي مشخص و شفاف . سلسله مراتبي موجود در كل جامعه و توزيع قدرت در نظم اسالمي است

يا امت، يعني جهان مذهب و (جهان مردان : كند ي اسالمي را به دو زير جهان تقسيم مي فضايي، جامعه
نسيت، در تقسيم فضايي بر اساس ج). جهان خانگي، يعني سكسواليته و خانواده(و جهان زنان ) قدرت

هايي  واقع تفكيك ميان افرادي است كه حاكميت و قدرت دارند با كساني كه فاقد آن هستند، ميان آن
ص ( "ها كه فاقد هر گونه قدرتي هستند اند و آن ي قدرت معنوي و روحاني را در اختيار گرفته كه همه

يي اجباري است، همان طور گرا در اين سيستم سلسله مراتبي كه ساز و كارش باز توليد دگرجنس).  2
  .كند، رابطه و همكاري بين زن و مرد بر اساس توليد مثل است كه مرنيسي به درستي اشاره مي
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هاي نمادين متناقض و  ها و نظام ي ايران پيچيده است و در آن همزمان گفتمان از آن جا كه جامعه
وجود دارند، سيستم مبني بر گفتمان متفاوتي از جمله گفتمان اسالمي، گفتمان مدرن، گفتمان پسامدرن 

ي بحث من اين جا ست كه اين گفتمان از اهميت و  با اين حال نكته. شود اسالمي به تمامي اجرا نمي
هاي اجتماع بازتاب  قدرت زيادي برخوردار است و در باورهاي عامه، روابط و مناسبات روزمره، و نرم

خاصي از  هاي كند و مناسبت ي اجتماعي را كنترل مياين گفتمان بخش بزرگي از رفتارها. يافته است
ي عمومي به نوعي نشان  ي حجاب زنان در حوزه خود مسئله. كند قدرت را هر روزه باز توليد مي

ي عمومي حضور دارند و كار و تحصيل  نها كه امروزه در حوزه ز. ي اين گفتمان اسالمي است دهنده
ي خصوصي و ديوارهاي  حجاب نماد مسلم خانه يا حوزه. شانندكنند بايد بدن خود را زير حجاب بپو مي

ي  ي عمومي هستند تا زماني كه حجاب بر تن دارند انگار در حوزه با اين كه زنان در حوزه. آن است
ها  هاي زنان در حجاب است، اين بدن تا زماني كه بدن. خصوصي هستند و حق تعامل اجتماعي ندارند

هاي محجبه  بدن. صاحب خانه تعلق داشته است و هيچ خودگرداني ندارندبه طور نمادين به مرد يا 
هايي هستند كه بنا به گفتمان اسالمي مشمول قانون تمكين هستند و براي عمل به اذن مرد نياز  بدن
  .ي اسالمي است ي جداسازي دو جهان عمومي و خصوصي در جامعه حجاب نماد برجسته. دارند

كه گفتمان اسالمي تنها از راه زور و فشار از باال توسط نظام حكومتي و  ي مهم اين جا ست اما نكته
اين گفتمان كه از . هاي امنيتي مثل پليس و سپاه پاسداران و بسيج نيست كه سر كار است دستگاه

اي هزار ساله دارد تا حد زيادي از راه گرفتن توافق و مشاركت جمعي مردم در  لحاظ تاريخي ريشه
هاي اجتماع نفوذ كرده و به شكل  هاي برآمده از اين گفتمان در اليه باورها و نرم. داردجامعه اقتدار 

اين . شوند گفتارهاي جمعي به طور پيوسته روزمره ساخته مي- فرهنگ در زبان و در عمل يعني در كردار
ون كردن اند و با همگ هاي ارتباط جمعي شده ها جزو سيستم تربيتي، آموزشي، و دستگاه باورها و نرم

  .  دهند ها با خودشان به زندگي خود ادامه مي بدن
گفتارش را تعيين - دهند، بدني كه اين باورها كردار بدني را كه باورهاي اين چنيني به زنان مي

ها،  ها، در جوك المثل ها، در ضرب اين باورها در ادبيات، در هنرها، در رسانه. كنند بدن گفتماني است مي
هاي زندگي و به طور كلي در فرهنگ و زبان ريخته و  ر آداب و رسوم، در شكلها، د در نقل قول

اين كه زن موجودي خانگي و تحت واليت پدر و شوهر خود است باوري است كه . منعكس شده است
ي پدرم بودم اجازه نداشتم شب  من در دوران پيش از ازدواج كه در خانه. در ميان زنان بسيار قوي است

ديد توضيح بدهد كه  پدرم حتا الزم نمي. ها بمانم ان يا خويشان به استثناي چندي از آندر منزل دوست
من هم هرگز از او سوال نكردم دليلش چيست چون اين طور فكر . دليلش براي اين ممنوعيت چيست

 يها از قانون "احترام به پدر"و بايد به خاطر  "ام دست خودم نيست اجازه"كردم كه به قول معروف  مي
كند و نوزده سال دارد و  بينم كه دخترم كه در منزل پدرش زندگي مي امروزه مي. او تبعيت كنم

او اين . ي پدر حق ندارد حتا با دوستان دخترش بيرون برود و معاشرت كند بزرگسال است بدون اجازه
و به اين بيند كه هر كس با پدرش دارد  طبيعي مي هاي ها و مشكل حق نداشتن خود را جزو درگيري

او با اين كه دانشجوي سال . كند ترتيب باور واليت پدر بر دختر و خانگي بودن زن را روزانه اجرا مي
هاي ديگر حتا دختران  اول پزشكي است و به ظاهر در اجتماع حضور دارد، اما ارتباطش با بدن

او با من مادرش را هم پدر او حتا ارتباط . گيرد ي پدر صورت مي اش تحت نظارت و با اجازه همكالسي
اين . كند و او حق ندارد به من تلفن كند و بيش از چند ماهي يك بار جواب تلفن مرا بدهد كنترل مي

اي به غير از پزشكي كه مورد دلخواهش  پدر حتا حق انتخاب به خارج آمدن او را براي خواندن رشته
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جديد در ايران دخترم  هاي كه طبق قانوناينجا بايد اين نكته را ذكر كنم .  نيست، از او گرفته است

ي پدر نياز  چون باالي هجده سال است براي گرفتن پاسپورت و خروج از ايران از لحاظ قانوني به اجازه
چنان چه در بخش بعدي بدن قانوني را تعريف خواهم كرد، اين بدن قانوني او نيست كه محكوم . ندارد

اين باور . بلكه اين بدن گفتماني او است كه آن جا مانده است به ماندن در ايران زير واليت پدر است،
پس . دختر است كه تا حد زيادي او را ميخكوب شرايطش كرده است - اختياري زن  به واليت پدر و بي

، و شرايط ها تواند ساختارها، مناسبت ، مثل خروج دختر از ايران نيست كه ميها اين تنها تغيير قانون
شك اثر بسيار مهمي بر زندگي  بي ها گر چه تغيير قانون. ثل دختر مرا دگرگون كندزندگي دخترهايي م

ها و باورهاي اجتماعي نياز است  ها، نرم زنان دارد، اما دگرگشتي در سيستم نمادين اجتماع، در گفتمان
  .تا وضعيت زنان را دگرگونه رقم زند

بسياري از دختران . كند اش اجرا مي ا تن گفتمانيالبته اين تنها دختر من نيست كه باور به واليت پدررا ب
گفتارهايشان باز توليد  - اختياري خود و اختيارداري پدر و شوهر را روزانه در كردار و زنان فاميل باور به بي

ام كه در يك البراتوار  دختر خاله. ام مهمان بودم در يكي از سفرهايم به ايران شبي منزل خاله. كنند مي
اش  ام به صاحب كارش زنگ زد و بعد از سالم اولين جمله شوهر خاله. كند ديركرده بود ار ميدندانسازي ك
ام با خنده برايش  خاله. ام چند دقيقه بعدش از راه رسيد دختر خاله "آقا اين ولد ما كجا ست؟"اين بود كه 

و  به اين  "د؟ول"او هم سري جنباند و گفت، . اي به صاحب كارش گفته بود گفت كه پدرش چه جمله
ولد ديگه چيه؟ آبروي ": اي كرد مادرم بود كه گفت تنها كسي كه اعتراض نيمه نصفه. ي پدر خنديد جمله

ام اما از  شوهر خاله ".اين دختر بزرگه، براي خودش شخصيت داره. بريد دختر را پيش صاحب كارش مي
   ".خونه ست، ولد منهاين دختر صد سالش هم كه بشه تا تو اين ": ميدان در نرفت و گفت

هاي  اين باوركه در پي نرم. باور به واليت مرد با باور به تمكين زن و خانگي بودنش پيوسته است
. كشد اجتماعي و عرفي ريخته شده است خواست، ميل و آرزوي مردان به كنترل زنان را به نمايش مي

تخطي از . گيرد اجتماعي قرار ميهاي ديگر مبناي عمل  ها و محل عرف اجتماعي هر روزه در خانواده
اين سرباززدن يك نوع نااجراكردن جنسيتي . اين عرف سر باز زدن از تبديل به بدن گفتماني شدن است

دختر بودن  - شرط زن بودن اند و به بدن ما زنان از روز تولد به عنوان پيش ها ساخته است كه گفتمان
ها فرد را به مرگ اجتماعي و طرد شدن از فضاي سرباززدن از عرف در بسياري مورد. داده شده است

  .  كند ها به خصوص زنان و كودكان است، تهديد مي ، كه متضمن بقاي بسياري از بدن)خانه(خصوصي 
ي ايران نيست و تنها باورهاي پدر و مردساالرانه   البته گفتمان اسالمي تنها گفتمان مسلط در جامعه

باورهايي كه زنان  -  رسد قدمت تاريخي دارند كه به پيش از اسالم مياين باورها . گيرد از آن نشات نمي
براي مثال . دهند اختيار مي كنند و به او بدني وابسته، ناتوان و بي را در موقعيت فرودست تعريف مي

باورهايي چون اين كه مردان در  - يابند باورهاي زيادي هرروزه در اجتماع منتشر شده و جريان مي
تر از زنان هستند، كه زنان موجودهايي عاطفي هستند كه احساسات بر عقل و  ماعي بههاي اجت حرفه

توانند كارهاي حساس و اجرايي را به  قضاوتشان غلبه دارد و قدرت تميز ندارند، و اين كه زنان نمي
عهده بگيرند، و اين كه زنان در رانندگي و كارهاي فني ضعيف و كند هستند، و اين كه زنان فقط 

ي اصلي زنان مادري و  هاي محدودي از اجتماع فعاليت كنند، و اين كه وظيفه توانند در عرصه مي
روند، و اين كه زن خوب مرد گدا را  پرورش كودكان است، و اين كه مردها از دامن زنان به معراج مي

  . كند پادشاه، و اين كه زن بد خانمانسوز است ولي مرد بد اين طور نيست و قس اليهذه
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. كنند هاي اجتماعي ظهور پيدا مي هاي مسلط در خطاب اورهاي اجتماعي ساخته شده توسط گفتمانب
گويد كه بايد  ها مي هايي كه خطاب اجتماعي به آن بدن - هاي گفتماني هستند مورد خطاب اين باورها بدن

ور موجودهايي و چه گويند كه چه ط ها مي ها هم چنين به بدن خطاب. چه گونه گفتار و كردار داشته باشند
ي  ي حركت و درجه توانند حركت كنند و دامنه ها و قلمروهايي مي هايي هستند و در چه محدوده طور بدن

ها،  گويند كه چه ميل ها مي هاي اجتماعي به بدن ها خطاب افزون بر اين. آزادي عملشان چه قدر است
ام  وقتي شوهر خاله. ها تا كجا بايد باشد اي آنهاي انتظاره ها و آرزوهايي بايد داشته باشند و افق خواست

كند كه  كند دخترش را به موجودي خانگي و تحت تسلط خود تبديل مي خطاب مي "ولد خود"دخترش را 
ام منعكس است و  ام و تاييد صاحب كار دختر خاله ي خاله اين خطاب در خنده. بايد سر ساعت خانه باشد

خواهرم "خطاب . شود ها اجرا مي ترل بدن دختر چه طور با همكاري آندهد كه انتظار پدر در كن نشان مي
از دامن زن "خطاب . كند هاي گفتماني تبديل مي مصونيت را به آرزوي بدن "حجاب تو مصونيت تو ست
  . كند ي زن مي خواست ترقي مرد را خواست عمده "رود است كه مرد به معراج مي

كنند طبيعي جلوه  هاي گفتماني زنان مقرر مي اي بدنهايي را كه بر ها و نقش ها هويت خطاب
و به اين ترتيب . كنند گي بودن زنان را نرم عمل اجتماعي مي هايي را چون خانه ها موقعيت آن. دهند مي

در تحقيقي . گردانند ها را امكان پذير مي ي تاريخي اين موقعيت ها و ادامه ها و هويت اجراي اين نقش
نسل سوم ايران ) دبيرستاني(روي گروهي از  دختران نوجوان ) 2007(دزفولي كه خانم نيسم عابدي 

وار و مسلم، يا حتا  اي مسئوليت دختران كار خانه را به گونه) 1انجام داده، به اين نتيجه رسيده كه 
 ها در نوع و ميزان كار خانه و نقش مادري بين خود و مادران خود تفاوت آن) 2اند،  اجباري، قبول كرده

دانند و حتا اهميت حقوق  ها زنان را باعث و باني دستيابي مردان به پيشرفت مي آن) 3بينند  چنداني نمي
هايي  اين تحقيق و نمونه. شان حمايت كنند بينند كه از مردان خود در جهت ترقي زنان را در اين مي
هاي گفتماني  كه چه طور بدن دهند دهند و نشان مي هاي جامعه ايران را بازتاب مي شبيه به اين، واقعيت

كنند هر روزه به طورپيوسته در جامعه بازتوليد شده و  ها ايجاد مي در جريان مكانيسم توليدي كه خطاب
پس تغيير كيفي در جامعه و وضعيت زيست زنان مستلزم قطع اين توليد . يابند ي تاريخي مي ادامه

. هاي گفتماني است ا از راه نا امتداد كردن بدنه ها، و هويت ها، خطاب تاريخي و شكستن باورها، نرم
نمايند  بخشند و طبيعي مي هاي مسلط تجسم مي خواست، ميل، آرزو و انتظاري به غير از آن چه گفتمان

  . ادامه كند و به فضاي امكان ديگري بكشاند هاي گفتماني را بي بايد در بدن به حركت افتد تا تاريخ بدن
هاي گفتماني ما زنان ايراني را  اين تنها گفتمان اسالمي نيست كه بدن همان طور كه در قبل گفتم

من هر بار كه . كردارهاي ما را در ساز و كار توليدي خود دارند - هاي بسياري گفتار گفتمان. زند رقم مي
است قرار  "گفتمان زيبايي"ها كه همان  روم بدنم مورد هجوم يكي از اين گفتمان به ايران مي

اين هجوم، . ي قدرتش در صدد است بدن مرا به بدني گفتماني تبديل كند گفتماني كه با همه - گيرد مي
هاست كه بايد ابروهايم را جور  و هجوم خطاب آن. ها به ابروها و صورت و بدن من است هجوم نگاه زن

وهايم را مدل جديد ديگر بردارم، صورتم را بند بيندازم، وزنم را پايين بياورم، خال باالي لبم را بردارم، م
خواهند مرا بكشند و زير بند و ابرو ببرند،  هايي است كه مي اين گفتمان هجوم دست. كوتاه كنم و غيره

از ) كنند و زنان كه با چشمان مردان نگاه مي(به آرايشگاه ببرند، به دكتر جراح پالستيك ببرند تا مردان 
هاي جامعه براي زنان  ي ايران دارد، يكي از نرم معهزيبايي، آن هم با تعريفي كه در جا. من لذت ببرند

زيرا بدن گفتماني . دهد ها، و آرزوهاي مردان را از بدن زنان بازتاب مي ها، خواسته اين نرم فانتزي. است
زيبايي هم چنان چيزي است كه زندگي زنان را . شود زن براي لذت مرد در نظر گرفته شده و تعريف مي
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دختري كه زيبايي ندارد شانسش را براي شوهر . كند باورهاي موجود زيستني مي ها و با توجه به نرم

. دهد از دست مي "از آن خود"يعني براي يافتن فضاي خصوصي به اصطالح  "منزل شدن"كردن يا 
براي از تحت واليت پدر در آمدن و تحت واليت شوهررفتن شانسي  "زشت"به عبارت ديگر دختر 

  . ي پدر شود و محكوم به نوعي مرگ اجتماعي درخانه آينده مي اصطالح بي چنين دختري به. ندارد
هاي اصلي ساختار  گيرد كه گفتمان خانه و خانواده از پايه اي صورت مي اي در جامعه اين چنين پديده
ها و گفتمان جنسيتي كه تضمين  خانواده در ايران نهادي است كه سيستم خطاب. اجتماعي آن است

زندگي كسان به خصوص زنان و . سياسي است بر گرد آن ساخته شده است - اجتماعيي نظم  كننده
ماتريكس فرهنگي قدرت و هم چنين . كودكان جداي از اين نهاد و بيرون خانواده تقريبن ناممكن است

هاشان به حفظ اين نهاد  اند با تمام مكانيسم هاي سياسي كه در طول تاريخ بر ايران حاكم بوده نظام
ترساند  در ايران مجرد بودن و مستقل از خانواده زيستن چيزي است كه رژيم را تا حدي مي. شندكو مي

نظام . هاي مجردي را گذاشته ي نظم و امنيت اجتماعي طرح برچيدن خانه كه به تازگي زير لواي پروژه
نظام  اين. داند مردساالري بقاي خود را در حفظ نظم اجتماعي بر اساس نهاد خانواده مي - پدر
انديشه در اجتماع به وجود آيند، نهادهايي  - هاي خودگردان و مستقل و خود خواهد نهادها يا سوژه نمي

ي ايران كه  نظام گفتماني جامعه. دانند كه خود را جزوي از بدن واليت فقيه يا بدن مرد و پدر نمي
دهد كه  اجازه مي فرهنگي است بسيار به سختي به كسان - افتصادي - نظامي - اي سياسي همبافته

  .بيرون خانواده زندگي كرده و با هم تعامل داشته باشند
ساز و  "گفتمان فرودستي زنان و خانگي بودنشان"و  "گفتمان زيبايي"هاي فرهنگي هم چون  گفتمان

ي بهرامي نوا  از اين جا ست كه آمنه. دهند كنند و شكل مي كار نهاد خانواده و سازمان جنسيتي را تعيين مي
ي  چهره"نويسد  مي) 2008(ي پاشيده شدن اسيد به سر و صورتش نه تنها آن طور كه باقرزاده  ر نتيجهد

ي زندگي اجتماعي خود را به كل از  شود بلكه آينده مي "زيبايش كامال به صورت وحشتناكي دگرگون
ه بدن گفتماني او را كه كند بلك قانوني آمنه را نابود مي) در اين جا صورت(اسيد نه تنها بدن . دهد دست مي

همان طور . كشاند دهد به نابودي مي هاي مسلط اجتماعي مي ي گفتمان اي در محدوده به او زيست و آينده
ي آمنه از ديدگاه قانون تنها دو چشمان او و صورت او  كه در بخش بعد توضيح خواهم داد بدن آسيب ديده

اين بدن دوم . آينده شده است ماعي بي صورت پس بياجت "گفتمان زيبايي"است نه آن بدني كه از منظر 
حضور گفتمان اجتماعي . ي او است بدني است كه محكوم به زيست مادام العمر تحت واليت پدر و در خانه

ي او  چهره و آينده"نويسد مجيد موحدي  ي باقرزاده ببينيم وقتي مي توانيم در اين جمله زيبايي را مي"
ي "آينده "و  "چهره"باقرزاده در اين جا ). 2ص ( "براي هميشه تباه كرده استرا ] ي بهرامي نوا آمنه[

ي  در باورهاي اجتماعي ما سرمايه "زيبايي او"يعني  "ي زن چهره"دهد چرا كه  آمنه را معادل قرار مي
  .او است "آينده"زيبايي بليط بخت يا . زندگي زن است

اسيدپاش كه مجرم شناخته شده در دادگاه گفته نويسد كه مجيد موحدي مرد  مي) 2008(باقرزاده 
در اين جا اين بدن گفتماني . كند كند و به عمل خود افتخار هم مي است كه هيچ احساس پشيماني نمي

اين بدني است كه به آن حق تعدي و خشونت به بدن زن از طرف . گويد مجيد است كه سخن مي
دهد در  خشونت به زني كه به او جواب رد مي باور به حق طبيعي مرد به. اجتماع داده شده است

ها  آن. ي آقاي باقرزاده در سايت ايرانين دات كام  منعكس است هاي بعضي خوانندگان بر نوشته نظريه
اند كه مقصر اصلي آمنه است،  اند و گفته محق بودن مجيد به عمل اسيدپاشي را به صراحت بيان كرده

به بدن گفتماني (ها به آمنه  آن. پيشنهاد ازدواج او را رد كرده است چرا كه با مجيد معاشرت داشته و بعد
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ها به او اين حق را  دهند كه قبل از ازدواج با مردي معاشرت داشته باشد؛ آن اين حق را نمي) او
اين . دهند كه به پيشنهاد ازدواج مردي را كه خواهان او است و با او معاشرت داشته جواب رد بدهد نمي

در اين  "انتقام"ي  منعكس شده در اظهار نظرهاي خوانندگان، به نظر من، دركاربرد واژهباورهاي 
ي اسيدپاشي بر روي زنان به خصوص از سوي مرداني كه  پديده"(!): ي باقرزاده هم منعكس است جمله

ان شيوع خواهند انتقام بگيرند و زندگي زني را براي ابد تباه كنند در اير به داليل عشقي با ناموسي مي
كند  روشن است كه حقي كه قانون براي بدن قانوني آمنه و مجيد تعيين مي). 1ص ( "كمي ندارد

هاي  گفتمان.  كنند يكي نيست ها تعيين مي ها و باورهاي اجتماعي براي آن هميشه با حقي كه گفتمان
ها را  آن "قانوني حق"كنند، در حالي كه قانون  ها را تعيين مي بدن "حق اجتماعي و عرفي"اجتماعي 
  .كند تعيين مي
  بدن قانوني: بدن دوم

قانون خانواده، قانون قصاص،  - شود ي قانون تعريف و مشخص مي بدن حقوقي بدني است كه به وسيله
ي آمنه در جريان جنايت  براي مثال بر اساس قانون قصاص بدن آسيب ديده.  قانون كار و غيره

اگر اسيدپاش مرد دو . او اسيد پاشيده ارزش حقوقي دارداسيدپاشي نصف بدن مردي كه به صورت 
ها به معمول  قانون. چشم او را كور كرده، او براي قصاص تنها حق دارد يك چشم مرد را از او بگيرد

حقوقي را از عرف  هاي به بيان ديگر بايد قانون. شوند هاي سياسي و حكومتي تبيين مي توسط نظام
گيري نظام سياسي و به تبع آن نظام قانوني بسيار  در شكل) ها گفتمان(رف اجتماع متمايز كرد، گر چه ع

تمايز اصلي و مهم عرف و قانون در اين است كه قانون به معمول با تغيير نظام سياسي يا . تاثير گذارند
كند، ولي عرف كه بر پايه ساختارها و  و يا تغيير مجريان امور تغيير مي) حكومت وقت(تغيير دولت 

  . كند ها و فرهنگ جامعه است ديرپا بوده و به سادگي تغيير نمي مانگفت
هاي اخير بخش بزرگي از جنبش زنان در ايران به خصوص آن دسته كه حول كمپين يك  در سال

خانواده و مدني و برابري  هاي ي تالش خود را معطوف تغيير قانون كنند عمده ميليون امضا حركت مي
به همين . هاي حقوقي زن و مرد نيست تر از برابري بدن برابري اما چيزي بيشاين . اند زن و مرد كرده

مشكل تبعيض يا ستم اجتماعي و ) كه اميدوارم برسد(ها به ثمر برسد  هاي آن خاطر حتا اگر اين تالش
و  ي نابرابر رابطه ها چرا كه حتا بعد از تغيير قانون. ي ايران حل نخواهد شد نابرابري جنسيتي در جامعه

ي  ها در بدنه هاي گفتماني زن و مرد كه از طريق فرهنگ و سيستم خطاب آلود جنسيتي بين بدن ستم
لزومن به تغيير  ها هم چنين تغيير قانون. تواند ادامه پيدا كند شود مي جامعه هر روزه باز توليد مي

جامد كه در ساختارها و ان نمي... از مرد و زن و مادر و پدر و شوهر و خانواده و انسان و  ها تعريف
هاي  اي در وضعيت زنان مستلزم تغيير در اين تعريف تغيير عميق و ريشه. اند هاي اجتماعي منعكس نرم

اعتبار كردن يا كم ارج كردن فعاالن زن ايراني نيست و تنها  البته اين حرف به معناي بي. اجتماعي است
  . به منظور روشن كردن قضيه است

پرور  آميز و خشونت وقي زن و مرد در پيشگاه يك سيستم قانوني در اصل تبعيضهاي حق برابري بدن
ي خشونت و ستم  كند و از درجه هم چون سيستم قصاص لزومن يك سيستم قانوني را حق مدار نمي

ي خود به طور مشروح به نشان دادن سيستم وحشتناك و  در مقاله) 2008(باقرزاده . كاهد آن نمي
حتا اگر در اين سيستم قانوني بدن حقوقي آمنه برابر بدن . پردازد ي ايران ميي نظام حقوق مسخره

به موجب ": نويسد باقرزاده مي. بار و ناعادالنه خواهد بود حقوقي مجيد شود باز سيستم قصاص خشونت
ر يعني در اين نظام مبتني ب. نظام حقوقي ايران، قرباني بايد براي مجازات مجرم به او پول پرداخت كند
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در اين جا اگر قرباني و ). 1ص ( "گيرد شود و مجرم پاداش نقدي مي قرباني جريمه مي "عدل اسالمي"

هايشان به لحاظ نقدي يك مقدار ارزش داشته باشد، باز هم نظام  مجرم هر دو مرد هم باشند و بدن
اين طور بيان بار بودن اين سيستم را باقرزاده  گي و خشونت مسخره. ناعادالنه است "عدل اسالمي"

جرم عمومي ] قتل، اسيدپاشي، ضرب و جرح و غيره [ها  در همه جوامع، اين گونه خشونت": كند مي
ها  هاي سنگيني براي آن ها و تنبيه مجرمان، مجازات شوند و جامعه براي جلوگيري از تكرار آن تلقي مي
شوند و مسئله  تلقي ميدر جمهوري اسالمي اما، اين جنايات سنگين جرم خصوصي . كند تعيين مي

سرنوشت مجرم به دست . يابد رسيدگي به جناياتي از اين قبيل به حد دعاوي مالي بين افراد تقليل مي
شود تا قصاص كند و يا اگر به اعمال اين خشونت ضد انساني راضي نيست  قرباني يا ولي دم سپرده مي

جامعه هيچ مسئوليتي در . وع مجرم باشدعفو كند و ديه بگيرد و بعد شاهد آزادي فوري يا قريب الوق
ها  ها و تنبيه مرتكبان آن شناسد و براي پيشگيري از آن قبال جنايات ضرب و جرح و قتل براي خود نمي

هايي مثل كمپين يك ميليون امضا بر اين است كه  چون فرض كمپين). 2ص ( "كند اقدامي نمي
نظام حقوقي موجود صورت بگيرد، اين  برابري حقوقي زن و مرد بايد در محدوده و چهارچوب

سيستمي كه درآن مجازات اعدام  - برد خواهي نظام حقوقي و چهارچوب آن را زير سوال نمي برابري
  .  برند وجود دارد و دست دزد را مي

هاي حقوقي زن و مرد در چهارچوب نظام شرع اسالمي  بحث من اين ممكن است كه روزي بدن
مثال دختر و پسر به يك اندازه ارث ببرند و يا در صورت ارتكاب جرم به يك هم اندازه شوند، پس براي 

آن چنان كه حميد قاسمي . به هم نخورد ها اندازه مجازات شوند، ولي ساختار و نظام شرعي قانون
مطرح شده است و جمعي از فقيهان از  ها ي اجتهاد در اصل كند امروزه ايده خاطر نشان مي) 2007(

بر مبناي اين رويكرد آن طور كه . مدافع اين رويكرد هستند) 1381(مد مجتهد شبستري جمله دكتر مح
گيري معنوي  هاي سمت احكام قران و ديگر متون سنتي تنها براي درك مولفه"نويسد  قاسمي مي

ها نيز،  ي صدور آن"زمينه"شود كه  ها زماني از خالل اين احكام سنتي آشكار مي مفيدند و اين مولفه
كند كه  اين طور حكم مي قرآنبا اين رويكرد به رغم اين كه نص صريح ). 149ص ( "شود لحاظ

ي  نساء آيه(و يا مرد حق تنبيه بدني زن خود را دارد ) 11ي  نساء آيه(برند  زنان نصف مردان ارث مي
و براي ي مردان ارث ببرند  توانند اين طور تبيين شود كه زنان هم اندازه اسالمي مي هاي قانون) 34

ي كار  اما نكته. زنند مجازات در نظر گرفته شود مرداني كه زنان خود را به دليل عدم تمكين كتك مي
هاي زماني به اصطالح تعديل شده  ها نظام شرع را كه با توجه مولفه در اين جا اين است كه اين برابري

  .كند است نظامي عادالنه نمي
 ها در يك جامعه بتواند در طوالني مدت مناسبت ها ير قانونديگر، اين مسئله قابل تصور است كه تغي

هاي اجتماعي در مورد زنان، موقعيت، و نقششان را  هاي اجتماعي و هم چنين باورها و گفتمان و رابطه
اين مسئله به اين . ي اين دگرگشت وجود ندارد دگرگون كند ولي با اين حال هيچ تضميني هم درباره

هاي اجتماعي  ها و تغيير گفتمان اي بين تغيير قانون ه ي يك طرفه و سادهخاطر است كه هيچ رابط
پيش شرط تغيير در  ها شود صحت اين ايده را اثبات كرد كه تغيير قانون به عبارت ديگر نمي. وجود ندارد

 در جهت برابري ها تغيير قانون. ها و باورهاي اجتماعي و به طور كلي تغيير فرهنگ است ها و خطاب نرم
  .شرط تحقق عدالت جنسيتي در سطح جامعه هم نيست جنسيتي هميشه پيش

و عدالت ) برابري(مساوات  هاي كند ما بايد بين مفهوم همان طور كه قاسمي به درستي اشاره مي
هاي حقوقي  شود و بدن مربوط مي ها ي قانون به نظر من بحث برابري به حيطه. تفكيك قائل شويم
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هاي  ها از بدن آن هاي ها و تعريف ها و نرم ي گفتمان اما بحث عدالت به حيطه .كسان را مورد نظر دارد
شود با آن چه در جهان  ناميده مي "حق" ها آن چه در جهان قانون. گفتماني اجتماع مربوط است

به عبارت ديگر . شود گاهي بسيار متفاوت است ناميده مي "حق"هاي اجتماعي  ساختارها و گفتمان
توان تعريفش  حق قانوني هميشه يك غايت است كه مي. دو چيزند "حق گفتماني"و  "حق قانوني"

  .  به آن رسيد ها كرد، آن را به لحاظ قانوني مطالبه كرد و در صورت اجراي صحيح قانون
براي آن كه اختالف بين حق قانوني و حق گفتماني را نشان دهم مثالي از زندگي شخصي خود و 

ادر من چند سالي قبل از مرگ پدرم از او جدا شده بود و براي خودش خانه گرفته م. آورم ام مي خانواده
مادرم اما . شد او به طور رسمي از پدرم جدا نشده بود و از لحاظ قانوني هنوز زن او محسوب مي. بود

 كرد و به داشت و با اين كه گه گاهي با پدرم مراوده مي ي خود را از پدرم پنهان نگه مي آدرس خانه
. داد تا پدرم نتواند به آن جا رفته و مزاحمش شود ي خود را به او نمي رفت، اما آدرس خانه ي او مي خانه

اين دروغ او . ي خودش گفته بود كه شوهرش خارج از كشور پيش دخترش است هاي خانه او به همسايه
شوهر قانوني خود زندگي داند كه جداي از  او نمي "حق"دانست اجتماع اين را  به اين خاطر بود كه مي

اين جدايي و اين  "حق"يعني اجتماع به بدن گفتماني مادرم . كرده و آدرسش را از او پنهان كند
خواست كه يا از شوهر طالق بگيرد و يا با او زندگي كرده و از او  اجتماع از او مي. داد پنهانكاري را نمي

را داشت  "هايي حق"ن نيست كه آيا مادرم چنين از لحاظ قانون اما اين مسئله كاملن روش. تمكين كند
. زيرا قانون براي اين جدا زندگي كردن و پنهان كردن محل زندگي خود مجازاتي تعيين نكرده بود. يا نه

توانست از لحاظ قانوني مادرم را  توانست به سبب عدم تمكين او را طالق بدهد ولي نمي البته پدرم مي
توان اين طور گفت كه به خاطر ناروشني  پس مي. اش را به او بدهد وادار كند آدرس مكان زندگي

اش  اش را از پدرم يعني شوهر قانوني را داشت تا محل زندگي "حق"قانون، مادرم از لحاظ قانوني اين 
ها و هم چنين  بسياري از فاميل. داد را به مادر من نمي "حق"قضاوت اجتماعي اما اين . پنهان كند

. عد از شنيدن خبر اين جدا زندگي كردن و اين پنهانكاري او با او قطع رابطه كردنددوستان مادرم ب
براي مثال او به رغم جدايي گاهي با پدرم به . خواند هاي اجتماعي نمي كارهاي مادرم به هيچ وجه با نرم

برده،  مي  انهيك بار بعد از برگشتن به تهران مادرم از تاكسي كه او و پدرم را به خ. رفت مسافرت هم مي
گويد  پدرم مي. ي خودش برود خواهد كه او را وسط راه پياده كند تا تاكسي ديگري بگيرد و به خانه مي

. كند مادرم قبول نمي. آيم ات مي نه در اين تاكسي باش و آدرست را به راننده بده و من با تو به خانه
ي  ن زن بدكاره است و براي خودش خانهگويد كه اين زن ناشزه است، اي ي تاكسي مي پدرم به راننده

گيرد و  اي در مي و خالصه معركه. اش هستم دهد كه شوهر قانوني جدا گرفته و آدرسش را به من نمي
مادرم در  "ناحقي"شوند با پدرم در  ي تاكسي و مردمي كه دور تاكسي جمع مي در اين ميان راننده

محسوب  "بد كاره"از لحاظ قانوني اما مادر من . ندكن رفتارش و در بدكارگي و ناشزگي او موافقت مي
خواسته او را  شده، چنان چه پدرم نمي شناخته مي "ناشزه"شده و با آن كه به دليل عدم تمكين  نمي

ولي فشار گفتمان اجتماعي چنان زياد بود كه . شود "اش ناشزگي"توانسته مانع  طالق بدهد، قانون نمي
شك كرد و سر آخر به بدن گفتماني خود كه زندگي مستقل ولي  خود "حق داري"مادرم خودش در 

  . اش برد دانست تسليم شد و پدرم را به خانه او نمي "حق"بدون طالق را 
و عدالت است كه ) برابري(به اين دليل متفاوت بودن بدن گفتماني و بدن قانوني و تفكيك مساوات 

ي قانوني و مدني براي حقوق شهروندي و  به مبارزهي زنان ايراني نبايد تنها  كنم مبارزه من فكر مي
ي زنان بايد مبارزه براي بر هم  مبارزه. تساوي حقوق زن و مرد در چهارچوب نظام اسالمي محدود باشد
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ها و ساختارهاي مسلط، قطع  هاي اجتماعي باشد، يعني به زير سوال كشيدن گفتمان زدن سيستم نرم

در حالي كه . كه به زنان داده شده است "طبيعي"هاي  ها و نقشكردار - كردن و نااجرا كردن گفتار
كنند، بايد  ي قانوني خواست برابري زن و مرد را مطرح مي زنان ايراني در بسياري جاها و در محدوده

پدرساالري را كه مرد و حقوقش را نرم كرده و  - توجه كنند كه نه تنها قانون بلكه سيستم اجتماعي مرد
ي  مبارزه. را ساخته است به چالش بكشند "حق داري"از زن و مرد و جنسيت و  خاصي هاي تعريف

. اي بسته و ساكن است نه پويا شرعي به نظر من در نهايت مبارزه هاي ي قانون براي برابري در محدوده
ي برابري زن و مرد بماند،  اي كه در محدوده مبارزه. شود تنها به اين مبارزه بسنده كرد پس نمي

را پيش شرط كار خود قرار داده پس زير بار و در قلمرو گفتمان  "مرد"و  "زن"اي  هاي كليشه هويت
شناسد و  هاي ديگر مانند همجنسگرايان را به رسميت نمي ماند، هويت گرايي اجباري مي دگر جنس

  .بندد هايش را به روي گونه گونگي جنسيتي مي كند، و افق حقوقشان را مطالبه نمي
ي خانم نوشين احمدي  يل من جنبش زنان ايران را تنها جنبشي مدني كه به گفتهبه همين دل

است  "آميز براي كسب حقوق شهروندي دنبال تحول اجتماعي آرام و مسالمت") 1387(خراساني 
ي حقوقي و مدني  ي زماني خاصي بخشي از جنبش روي مبارزه ممكن است در محدوده. دانم نمي

زماني و مكاني به جنبشي  هاي ي مقطع كردن كل جنبش در همهمتمركز باشد، ولي محدود 
هاي مدني  در اين جا من از اين بحث كه جنبش. جاي سوال دارد)  9ص ( "جويانه صلح"و  "اصالحي"

هاي سياسي دموكراتيك و نه توتاليتر مثل حكومت ايران موثر باشند و  ي نظام توانند در محدوده تنها مي
كنم كه دليل ناموفق  و تنها به اين نكته بسنده مي. كنم نايل شوند خودداري ميمدني خود  هاي به هدف

 ها ي دستيابي به حقوقي شهروندي و تغيير قانون بودن جنبش اصالحي زنان ايران را تا امروز در زمينه
ي ي جمهور ي مدني در ساختار واليت فقيه بينم كه مبارزه به نفع برابري حقوقي زن و مرد، در اين مي

هاي مشابه دستاوردهايي  البته كمپين يك ميليون امضاء و تالش. دانم اسالمي را به تحقيق ناممكن مي
هاي برابري حقوقي بين جمعي از زنان داشته است ولي نه دستاوردهاي چشمگير  از جمله بردن بحث

 - ري بر پايه وليام ساختا ي اسالمي چنان چه در ابتداي اين مقاله آورده مدني چرا كه ساختار جامعه
. سيستم قراردهاي اجتماعي - شهروند - پيوستگي ايماني است نه ساختاري مدني بر اساس دولت - امت

ي مفهومي فلسفي از ايمان  نويسد در جهان امت شهروندان بر پايه مي) 1387(همان طور كه مرنيسي 
نه بر اساس قراردادهاي ) 3ص ( "اند ها و اعتقادات متحد شده و يگانه اي از ايده و بر اساس مجموعه"

 -  كند ها ست كه كسان را بدني منسجم و يك پارچه مي پس اين اعتقادها و ايده. اجتماعي بين كسان
  .برد بدني كه به سري كه رهبر است متصل است و از آن فرمان مي

نباشد  "مدني"و  "اصالحي"كند كه هر مبارزه و جنبشي كه  اي نطور وانمود مي) 1387(خانم خراساني 
. است و در پي چيرگي و انحصار اجتماعي "خشن"يعني  "جنگاورانه"و  "انقالبي" "گرا قدرت"به ناگزير 

خانم خراساني . است "بد"و  "خوب"و  "آن"و  "اين"انگاري و يا  بحث خانم خراساني دچار يك دو گانه
و نظام توتاليتر اسالمي را  هاي مسلط اجتماعي اي كه مشروعيت نمادهاي گفتمان معتقد است كه مبارزه

ي  اي براي سوار كردن و به كرسي نشاندن نمادهاي تماميت خواهانه برد لزومن مبارزه زير سوال مي
نمادهاي جديدي است كه  "جايگزيني انحصار"و  "هژموني از نوع لنيني"اين مبارزه در پي . ديگري است

كند كه مبارزه براي دموكراسي و شكستن  ر مياو هم چنين فك. كنند يك گروه به جنبش زنان تحميل مي
. با حفظ ساختار قانون موجود باشد ها گرانه براي اصالح قانون اي مدني و اصالح انحصار لزومن بايد مبارزه

به جنبشي نقادانه و ) 10ص ( "ها ي انسان براي ايجاد دموكراسي در بافت زندگي روزمره"اما به نظر من 
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چنين جنبشي . كشد نياز است برد و به چالش مي هاي موجود را زير سوال ميديناميك كه هژموني نماد
نه (اين جنبشي است كه عدالت را . لزومن جنگاورانه و خشن نيست ولي لزومن اصالحي و آرام هم نيست

مبناي حركت خود كرده است ) 2008شيدمهر، ( "حق انگاري"عدالت به معني محدود آن بلكه به معناي 
  .ري حقوقي زن و مرد را در سيستم قانوني موجودنه صرف براب

هاي  جنبش ي آن، هاي اجتماعي به نظريه آلن تورن گرايش دارم كه بر پايه من در مورد جنبش
. كنند بر سر تاريخمندي با سيستم موجود و مسلط در جامعه مبارزه مي كهها هستند  اجتماعي آن

يخي از طريق الگوهاي فرهنگي يعني تعريف جديدي اي تار تاريخمندي عبارت است توان توليد تجربه
شود كه  در اين جا جنبش زنان، وقتي جنبش زنان مي). 97، ص  1381مشيرزاده، ( "از طبيعت و انسان

ميل به اين داشته باشد كه از طريق فرهنگي تاريخمندي ديگري متفاوت از تاريخمندي سيستم حاكم 
به بيان ديگر . به وجود آورد "جنسيتي هاي مناسبت"و  "تجنسي"و  "زن"جديدي از  هاي يعني تعريف

تواند  چنين جنبشي نمي). 1387نيكفر، (باشد  "خطاب ايدئولوژيك رژيم تبعيض"اين جنبش نبايد زير 
نظامي  -  بار نظام قانوني و قضايي حاكم محصور بماند و آن را به مبارزه نكشد ي خشونت در محدوده

[...] نظام حقوقي و قضايي جمهوري اسالمي ": نويسد دش اين طور ميدر مور) 2008(كه باقرزاده 
يا (اي مجازات آنان را بر دوش قرباني  رحمانه كند و بلكه به صورت بي مجرمان را تعقيب و مجازات نمي

او مجبور است به خاطر عدالت و . شناسد آمنه بهرامي نوا راه ديگري نمي. قرار داده است) بازماندگان او
متوسل به ) كارهايي كه وظيفه جامعه است(يت و براي جلوگيري از تكرار جرم و عبرت ديگران انسان

كند كه اگر چنين نكند به  او احساس مي. شود] كور كردن چشم مجرم با اسيد[يك خشونت ضد انساني 
و عف[هر دو گزينه او . هايي از قبيل آن چه بر سر خود او آمده است كمك كرده است گسترش جنايت

زا را نظام حقوقي و قضايي جمهوري  هاي خشونت زا است و اين گزينه خشونت] مجرم يا قصاص او
  ).2ص ( "اسالمي بر او تحميل كرده است

  بدن حسي : بدن سوم 
گي اين بدن در اين جا ست كه ما در زمان  پيچيده. كنيم اين بدني است كه با آن زندگي را تجربه مي

تواند به  به عبارت ديگر بدن حسي در زمان تجربه نمي. ترسي نداريموقوع تجربه به اين بدن دس
مان در  توانيم به تفسير و تامل در مورد حس و بدن حسي ما تنها بعد از تجربه مي. ي ما در آيد تجربه

مان نيستيم كه چه گونگي آن را  چرا كه در هنگام حس كردن ما بيرون از حس. زمان تجربه بپردازيم
بدن حسي ما كه . شويم مان حادث مي افتد يا ما در بدن حسي پس حس در ما اتفاق مي .بررسي كنيم

ريزند افزوده  مان را پي مي همان بدن وقوع هستي ما ست از گفتمان ها و ساختارهايي كه بدن گفتماني
عيين گيري و ت گريزد و قابل اندازه پذيري و شناخت علمي مي از اين جا ست كه اين بدن از تعريف. است
اين كه چه قدر اين بدن و تجربه . ي غرب هم به ندرت به اين بدن توجه شده است در فلسفه. نيست

هاي اجتماعي است معلوم نيست چون در زمان وقوع حس نه اين بدن به  كردنش تحت تاثير گفتمان
ين بدن در ا. بدن حسي بدن وقوع است نه بدن گزارش واقعه. زبان و نه زبان به اين بدن دسترس دارد

توان به بدن گفتماني يا بدن حقوقي تقليلش  گنجد  و نمي نمي) ارزش - مكان - زمان(ماتريكس تاريخ 
حق "و  "حق هستي"اين بدن  "حق". اجتماعي بيرون است "حق"ي  حقوق اين بدن از دايره. داد

  . است "روي دادن
شود آن را به  فتماني نميفرق مهم بدن حسي با بدن گفتماني در اين است كه بر خالف بدن گ 

.  دليل اين امر اين است كه اين بدن از جنس وقوع است. ي ساز و كارهاي اجتماعي بازتوليد كرد وسيله
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اگر چه در اين به ياد آوردن ما به آن تاريخمندي . شود در به ياد آوري بيان كرد بدن حسي را تنها مي

كند تا فرد  ن بدن گفتماني ضروري است و كمك ميها براي شكست اما اين به يادآوري. دهيم خاصي مي
اين . آورم بيان كند ي اين مقاله مي بدن حسي خود را بيافريند و بدن ميل و آرزوي خود را كه در ادامه

نويسي و  سازي و خاطره ها به طور معمول در كارهاي هنري و ادبي مانند نقاشي و مجسمه يادآوري
تواند به شكل جمعي باشد و در  ها مي هم چنين اين يادآوري. ديابن گويي و شعر تجسم مي داستان
توانيم افزودگي بدن حسي از بدن گفتماني  ما مي. هاي اجتماعي شود ها تبلور يابد و موتورحركت آكسيون

ها و آرزوهايي كه در ما  و ميل ها هايي مانند درد، ترس، خشم، شادي و هيجان را از طريق يادآوري حس
به طور نهفته  ها ها و هيجان ها ما آگاهي را كه در اين حس در اين يادآوري.  يرون بكشيموجود دارند ب

سياسي ما شود، عمل  - ي عمل اجتماعي تواند دستمايه آگاهي كه مي -  آوريم وجود دارد بيرون مي
هاي مسلط اجتماعي نبوده و مقهور  اجتماعي كه ديگر به تمامي زير خطاب ايدئولوژيك گفتمان

  . افتد اما از تسلط زبان افزون است البته اين ياد آوري در زبان اتفاق مي. يكس قدرت  نيستماتر
كالس دوم . ي يك خشونت خواهم بدن حسي خود را به ياد آورم در زمان تجربه در اين جا مي

 .كاغذي پيدا كردم كه شعري بر آن نوشته شده بود ي راهنمايي بودم كه روزي در حياط منزلمان صفحه
كنجكاو بودم كه كي آن را نوشته . عمق يافتم هاي كالسيك بود و آن را بي شعر تقليدي ناشيانه از غزل

فكر كردم باد . تر بود شك نكردم ي باال كه يك دو سالي از من بزرگ ولي به پسر مستاجرمان طبقه
ها در حياط  تر وقت ي باال براي من كه بيش كاغذ را آورده است نه اين كه كسي آن را به قصد از طبقه

ام  موضوع را زماني دريافتم كه پسر كه نامش حاال يادم رفته كتاب عربي. خواندم انداخته باشد درس مي
البته زماني كه كتاب . اي عاشقانه گذاشته شده بود را قرض كرد، كتابي كه در موقع تحويل ميانش نامه

تر بودن يك كالس از من  جود از من بزرگكرد به موضوع مشكوك شده بودم، چون او با و را قرض مي
اي به ارتباط با او نداشتم اما او اصرار داشت  عالقه. ي پسر هم مانند شعرش ناشيانه بود نامه. تر بود پايين

من . پدر و مادرم در اتاق ديگر خواب بودند. چند روز بعدش، بعد از ظهر بود كه زنگ زد. كرد و ول نمي
ولي او قصد صحبت با من . ي باال صحبت كند هد بزنم روي تلفن تا با طبقهخوا اول فكر كردم پسر مي

پيش از آن كه بتوانم جواب او را . ام و جوابم چيست اش را خوانده از من سوال كرد كه آيا نامه. را داشت
 ي پنهان با بدهم پدر و مادرم باالي سرم حاضر بودند، گوشي تلفن را از دستم كشيدند و مرا به رابطه

ها را شنيد يا نه ولي زود  دانم كه پسر طبقه بااليي صداي تهديدآميز آن نمي. يك پسر محكوم كردند
دانستند كه صداي آ نطرف خط  پدر و مادرم كه مكالمه را از اولش نشنيده بودند و نمي. تلفن را قطع كرد
را  -  نام كثيف فاسقم - خواستند كه نام دوست پسرم  تر مستاجرمان تعلق دارد از من مي به پسركوچك

بعد از آن، آن ها . اي با او نداشتم اما من گفتم كه نام پسر را نخواهم گفت، اگر چه هيچ رابطه. لو بدهم
گذارند به مدرسه  گفتند كه اگر نام پسر را نگويم نمي هر روز مرا مورد فحش و ناسزا قرار دادند و مي

روز دوم كه چيزي نخوردم مادر و . صاب غذا زدممن هم در مقابل تهديدهايشان دست به اعت. بروم
اما من هر بار كه دهانم . پدرم مرا خواباندند و دهانم را با زور باز كردند تا قاشق غذا را در آن فرو كنند

سرانجام گفتند كه اگر نام پسر را . گرفتم كردم و جلو قاشق را مي هايم را كليد مي شد دوباره دندان باز مي
هايم را  پدرم پايم را گرفت و مادرم دست. اندازند فتارم ادامه بدهم مرا از خانه بيرون مينگويم و به ر

در انتهاي راهرو در خانه بود كه به . بلندم كردند و در هال را رد كردند و به راهروي ورودي وارد شدند
در اين . مان راه داشتي باال يعني منزل مستاجر اي بود كه به طبقه اول راهرو راه پله. شد كوچه باز مي

وحشت . ميان من باال را نگاه كردم و براي يك لحظه صورت پسر همسايه بااليي را باالي راه پله ديدم
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من هم ناگهان وحشتي بزرگ چنگ به جانم انداخت و براي يك . ريخت و ناباوري از سرو رويش مي
ي بين در هال و در  از آن لحظه فاصله. لحظه باورم شد كه  پدر و مادرم از خانه بيرون پرتم خواهند كرد

ي عمري كش آمدن و همين طور  بردند شروع كرد به اندازه حياط كه پدر و مادرم مرا به سويش مي
بدنم به تمامي كرخ شده بود و در نااميدي و ناامني كامل غوطه . ترس من از طرد شدن از خانه

را تابي دادند تا به كوچه كه كسي در آن نبود پرتاب پدر و مادرم كه در را باز كردند و بدنم . خوردم مي
ها پرتم نكرده  اما آن. كنند من در حس خودم افتادم و پرت شده و سرم روي اسفالت كوچه خرد شد

  . گرداندند تو بودند و داشتند برم مي
ياد  ام كه آن روز اين واقعه را تجربه كرد و خشونت برايش اتفاق افتاد را به امروز كه بدن حسي

بينم كه اين بدن پر از ترس است و پر از ناباوري، پر از نا امني است و پر از خشم، پر از  آورم مي مي
در اين ترس و خشم و حركت و فرياد اما آگاهي است كه مرا امروز . افتادن است و پر از فرياد بر نياورده

اي همه جانبه بر عليه خشونت نظام قدرت  ي من و زنان ديگر بايد مبارزه رساند كه مبارزه به اين باور مي
. خيزد اين آگاهي اما تنها از بدن حسي من برنمي. مرد ساالري باشد - ي ايراني و ستم پدر در خانواده

ها و فريادهاي بر نياورده است  من باور دارم كه بدن بسياري از زنان و كودكان ايراني پر از اين حركت
اين حركت گفتمان جنسيتي حاكم را آماج . ي حركت اجتماعي شوند توانند پايه كه چون برون آيند مي

ها  گفتماني كه بدن من و پسر همسايه بااليي را به چنان شكلي از هم جدا و رابطه -  دهد خود قرار مي
  .  دانست ها مي ي پدر و مادر و رفتار طبيعي آن كرد و اين كنترل و خشونت را وظيفه را كنترل مي

پدر  - هاي حسي ما زنان ايراني كه در طول تاريخ مورد خشونت نظام مرد از بدن آگاهي برون آمده
تر از برابري بدن قانوني زن و مرد در چهارچوب نظام قانوني  اند، خواستار چيزي بيش ساالري واقع شده

 سوز را تجربه ي بهرامي نوا است كه خشونتي هستي ها بدن آمنه يكي از اين بدن. جمهوري اسالمي است
اين بدني است كه نه تنها پاشيده شدن اسيد به سر و رويش، بلكه در چهار سال گذشته هفده .  كرده است

اين بدني است كه سه بار در دادگاه حاضر شده و حضور مجيد موحدي . عمل جراحي را تجربه كرده است
اي بلند و سر باال داند و اين را با صد مجيدي كه خود را در عمل خود محق مي -  را تجربه كرده است

ها و  داند كه مشكل خطاب اين بدن مي. داند گويد، مجيدي كه هنوز آمنه را مجبور به ازدواج با خود مي مي
  .ستيز به مشكل نابرابري حقوقي زن و مرد قابل تقليل نيست آميز زن هاي خشونت باورها و نرم

  بدن مجازي : بدن چهارم
- كند نه در زمان معنا پيدا مي) هاي ارتباطي ترنت يا تكنولوژياين(اين بدني است كه در محيط مجازي 

هاي مختلف  زمان در جهت شود و هم الكترونيكي منتقل مي هاي اين بدن با سرعت موج. مكان واقعي
اي است كه  چيزي كه در مورد اين بدن مهم است خود آن نيست بلكه پيام يا رسانه. كند حركت مي
براي همين است كه به معمول به وضعيت . ي آن است يافته ماديت تجسمشود و اين بدن  فرستاده مي

اي موسيقي  ما هنگام خواندن مطلبي روي اينترنت يا شنيدن قطعه. گويند بدني مي مجازي وضعيت بي
ي موسيقي دست داشته ارتباط  در راديو با بدن كسي كه مطلب را نوشته يا بدن آن كه در ساخت قطعه

با اين كه بدن . شويم درگير مي)  ي بدن رسانه –پيام (لكه با آن مطلب يا موسيقي كنيم ب برقرار نمي
ها زنداني  رسانه در اين مختصه - مكان محدود و محصور است، اما پيام  - نويسنده و نوازنده در زمان

  .  نيست و ماديت و شكل خاص بدني ندارد
ترنت و ماهواره به ايران و رشد و وسعت هاي جديد ارتباطي از جمله اين امروزه با آمدن تكنولوژي

. ها در جامعه بدن مجازي بخشي از زنان به وجود آمده است مانند بدن مجازي زنان وبالگ نويس آن
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هاي مسلط در  اين بدن مجازي زنان نقش بزرگي در شكستن، قطع و اغتشاش در پيام و خطاب گفتمان

گفتماني تبديل شده است كه نظام قانوني جمهوري بدن مجازي زنان خود به ضد . جامعه ي ايران دارد
. كند جلو انتشار بدن مجازي زنان را بگيرد قانون به دو شكل سعي مي. كشد اسالمي را به چالش مي

ها هستند و  ي اين پيام هاي واقعي كه توليد كننده و فرستنده يكي از طريق شناسايي و مجازات بدن
براي مثال جمهوري اسالمي بارها . ها ن، و يا فيلتر كردن رسانهديگر از طريق غير قانوني كردن، بست

  . ي اينترنتي زنستان را سد كند كوشيده است تا راه نشريه
هاي مجازي عاجز است و هميشه رسانه به خصلت رسانه بودنش  اما قانون در مقابل انتشار بدن

در اثر كار گروهي از  ها اري از موقعاز آن جا كه رسانه يا پيام بسي. كند محملي براي انتشار پيدا مي
بيش از آن اين كه هويت بدن . افتد آيد با در بند كردن يك بدن از كار نمي هاي واقعي به وجود مي بدن

در ضمن پايگاه تمام . تواند پنهان بماند و در نتيجه از گزند قانون به دور ي پيام مي واقعي توليد كننده
تواند جلوي انتشار پيام  ين دليل نظام قانوني جمهوري اسالمي  نميها درايران نيست و به هم رسانه
ها هم در مجموع امري ناممكن است و تجربه اين طور نشان داده كه  فيلتر كردن رسانه. ها را بگيرد آن

  .كنند هاي مجازي مقاومت هستند پيوسته افسون فيلترها را بي اثر مي ها كه خود بدن فيلتر شكن
هاي مجازي ديگر پيوند  تواند مرتب با بدن مجازي يا بدن رسانه در اين است كه ميخصلت ديگر بدن 

هاي مجازي پراكنده توسط قانون به تقريب  اگر محدود كردن بدن. كند و به شبكه تبديل شود ايجاد مي
هاي  هاي اخير شبكه در سال. اي به تحقيق محال است هاي رسانه ناممكن است، متوقف كردن شبكه

هاي مجازي زنان به وجود آمده از جمله سايت شبكه سراسري همكاري زنان ايراني،  از بدن بزرگي
ها  اين شبكه. المللي همبستگي با مبارزات زنان ايران و شهرزاد نيوز ي فمنيستي، ميدان، شبكه بين مدرسه

جهان هستند به وجود ها بدن را كه در اقصا و انحاء  امكان تجمع و گفتگو و ارتباط هزاران و شايد ميلبون
براي مثال بدن مجازي كمپين . شوند آورند و باعث تجمع و شبكه شدن بيشمار بدن مجازي يا پيام مي مي

هاي زيادي را با خود همسو  يك ميليون امضاء از طريق انتشار پيام تا به امروز بسيار بسيط شده و بدن
قانون . ق در محيط مجازي بوده استهاي بسيار موف اين حركت به نظر من جزو حركت. كرده است

هاي مجازي زنان نقش بزرگي درتنوع و  ي بدن شبكه. تواند جلو بسط و گسترش اين كمپين را بگيرد نمي
ها هزاران صداي  از اين شبكه. هاي زنان داشته است ها و حركت چند گونگي و  در نتيجه عمق جنبش

  . دهند نوع فكرهاي زنان ايراني را نشان ميها و ت گي تجربه خيزد كه گونه گونه مختلف بر مي
روزانه خبر آن چه بر . هاي حركت هستند هاي اطالع رساني، تعامل و بدن هاي پيام، بدن بدن
ي جهان پخش  گذرد به سرعت برق در چهار گوشه مكان واقعي مي - هاي واقعي زنان در زمان بدن
گيرند،  شوند و يا تحت آزار و شكنجه قرار مي ميبراي مثال فعاالن زنان كه در ايران دستگير . شود مي

گيرند، يا زنان  هاي خانگي و بيرون از خانه قرار مي يا بسياري زنان كه در معرض تجاوز و خشونت
هاي  شوند، ما اين خبرها را از طريق انتشار بدن ديگري كه به سنگسار و مرگ محكوم شده و اعدام مي

هاي مجازي و  اين خبرها خنثي نيستند و باعث حركت و عمل بدناما . كنيم مجازي زنان دريافت مي
هاي مختلف و امضاء  هاي مجازي و غيرمجازي هم چون كمپين اين حركت. شوند غير مجازي زنان مي

جمع كردن براي رهايي دستگيرشدگان و جلوگيري از اعدام محكومان به اعدام تا به امروز جان 
ت داده و بسياري ديگر را از چنگال شكنجه و خشونت نجات داده هاي غير مجازي را نجا بسياري بدن

هاي واقعي در مكان و زمان واقعي شده است و  هاي مجازي هم چنين باعث حركت انتشار بدن. است
ها و غيره كنار  هاي اجتماعي از جمله تضاهرات و اعتصاب هاي غير مجازي بسياري را براي حركت بدن
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ها عليه  ين ها اين كه نشر پيام يا رسانه باعث شوراندن بسياري از آدمافزون بر ا. هم آورده است
تواند  پيام يا رسانه با آن كه مجازي است مي. شان شده است هاي مسلط  در جهت تغيير زندگي گفتمان

 "بگو نه"اين . ها و ساختارها نقش داشته باشد ي نرم در رهانيدن زنان از مرگ اجتماعي در زير سيطره
. كشاند به شرايطشان مي "نه گفتن"هاي واقعي را به  هاي زنان ايراني پيامي است كه بدن يتروي سا

  . كند ها تبديل مي"نه"ها جدا افتاده را به حركتي عمومي از "نه"رسانه يا پيام اين 
رك ها را درد مشت زند و دردهاي آن هاي زنان را به هم پيوند مي هاي زنان هم چنين بدن ها و پيام رسانه
مردساالر و نظام مسخره  - ي بهرامي نوا كه در اثر خشونت عريان نظام پدر از اين راستا درد آمنه. مي كند

ي كساني  اين درد درد بدن من و همه. ماند و دهشتناك حقوقي ايران به وجود آمده است تنها درد او نمي
اركه خشونت اين اسيدپاشي نه تنها انگ. ايم مان به هم پيوند خورده هاي مجازي شود كه از طريق بدن مي

بر بدن آمنه بلكه بر بدن ما هم رفته است، مايي كه پيام آن چه را كه بر آمنه رخ داده است دريافت 
خواند كه تنها اين نباشد كه به نابرابري زن و مرد در سيستم حقوقي  اين پيام ما را بر آن مي. ايم كرده

ها را نرم كرده است هم  اي كه اين خشونت تاريخ چند هزار سالهبگوييم، بلكه به  "نه"جمهوري اسالمي 
اند و  زن را به وجود آورده - ي مرد  ي آن ساختارهايي است كه دو گانه ما به همه "نه"اين . بگوييم "نه"

اي  ما به جامعه "نه ". اند كه حال ما خواهان همانند اين نرم شدن باشيم مرد و حقوق او را نرم و مبنا كرده
  . اش بلكه ساختارهايش و روابطش خشونت پرورند است كه نه تنها قانون و نظام حقوقي

  بدن خواهش و ميل و آرزو: بدن پنجم
اين بدن را من بدن بينامتني . اين بدني است كه به قول دلوز ماشين خالق ميل و خواهش و آرزو است

گنجد  اجتماعي نمي - هاي سياسي گفتمانهاي مربوط به ساختارها و  نامم زيرا كه در قلمرو متن هم مي
اين بدن از نيروي . شود ها ظاهر مي هاي تاريخي آن ها و در ناپيوستگي و در فضاي خالي بين اين متن

سياسي قدرت كه در آنيم افزون  - اجتماعي - گيرد، هستي كه از ماتريكس فرهنگي هستي ما نشات مي
ايم، اما  است كه ميل و آرزوي زيستنش را داشتههايي  ي آن زندگي هستي خالق ما هستي همه. است

سازند كه سرشار از  مان بدن خواهش و آرزوي ما را مي هاي نزيسته زندگي. ايم ها را نزيسته هيچ گاه آن
اين بدن در بيان و اكسپرشن است كه ماديت و . ي برون آمدن و بر جهيدن است نيرويي بالقوه و آماده

هايي كه  در بيان زندگي.  افتد تي ساختارشكن و قلمرو شكن به كار مييابد و به شكل حرك جسميت مي
هاي گفتماني ما را كه  اين فاعليت پيوستگي و چيرگي بدن. يابد ايم فاعليت سياسي ما وجود مي نزيسته

  . دهد شكند و خود را به شكل مقاومت عليه اين چيرگي نشان مي زير خطاب ساختارها ست مي
اي به شكل بيان  سابقه هاي اخير به طرز چشمگير و بي ايراني در سالفاعليت سياسي زنان 

هاي ديگر  اجتماعي و شكل- شان كه در ادبيات داستاني و سياسي هاي نزيسته ها از زندگي ي آن گسترده
اند تا به طور خالقانه بدن ميل و  ها زنان شروع كرده در اين سال. هنري منعكس است بروز يافته است

البته بيان اين بدن لزومن . ي اجتماع بازي كنند زوي خود را جسميت ببخشند و در صحنهخواهش و آر
تواند در  مان مي ها و آرزوهاي بر نيامده بيان جمعي ما از ميل. نبايد فردي و به شكل هنري باشد

و ها  هاي اعتراضي، در مهماني ها و مراسم مربوط به زنان، در حركت هاي جمعي، در گارگاه آكسيون
در اين جا مهم اين . ها، در برنامه هاي تفريحي و سفرهاي پژوهشي و صدها شكل ديگر بيرون آيد جمع

درست  "تاريخ - ضد"هاي متفاوتي از  است كه ما زنان در اين بيان جمعي ميل و آرزوهايمان گونه
مان، از انتظارها  وديهاي وج مان، از اليه اي از ما، از هويت هاي ديگرگونه ها روايت اين ضد تاريخ. كنيم

مان، از نمادها و استعارهامان، از  مان، از احساسات هاي زيستمان، از خالقيت هامان، از افق و خواست
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 - دهند ي ما با هم و با كودكانمان و با جنسيتمان ارائه مي ها، و از رابطه ي ما با آن هايمان و رابطه بدن

ها  ضد تاريخ. خوان و پيوسته نيستند هامان هم ا و زندگيها از م هاي گفتمان هايي كه با روايت روايت
پدر  - تاريخي قدرت مرد- سازند كه با ماتريكس فرهنگي هايي مي ارزش –زمان - ها يا فضا سازه

توانند گشتاوري ايجاد كنند  ها نيست پس مي گرايي اجباري هم مختصه ساالرانه و ماتريكس دگر جنس
اجتماعي را به سمتي متفاوت كشانده و ماتريكس قدرت را به  ها كه در صدد است تاريخيت گفتمان

كنيم  جنسيتي كه تحت آن زندگي مي- تاريخي هاي هاي ما و مناسبت تغيير در زندگي. انبساط  بكشاند
تري  زيرا در جريان اين انبساط ما فضاي بيش. تنها از راه انبساط ماتريكس قدرت حاكم ميسر است

  .شود تر مي مان بيش ي آزادي حركت كنيم و درجه دا ميبراي حركت و وول خوردن پي
اي متقابل و متضاد با ماتريكس  دانم كه ضدتاريخ سازه البته اين جا گفتن اين نكته را ضروري مي

اشتباه گرفت  "آنتي تز"ضد تاريخ را نبايد با مفهوم هگلي . ي آن نيست تاريخ، و به عبارتي خنثاكننده
كند چه آن جور  چه آن جور كه لنين عنوان مي "ضد هژموني"يا  "هژموني كانتر"ضد تاريخ ). 1977(

ضد تاريخ يك ناتاريخي است يعني فضايي از نمادها و خطاب ها ست كه با بيان و . كه گرامشي، نيست
تواند آن جور كه باتلر  ضد تاريخ مي. هاي تاريخي ماتريكس قدرت پيوسته و همخوان نيست خطاب

هايي  هاي مسلط باشند كه شكل هاي اشتباهي خطاب هاي انحرافي و نسخه لگويد شك مي) 1999(
ها  ضد تاريخ. كنند هاي قدرت را مخدوش مي شان تسلط گفتمان گوني اند و در ديگر گونه متفاوت يافته

ها  ديگر آن كه ضد تاريخ. هاي جنسيتي مبنا باشند ها و نرم هاي كج و معوجي از جنسيت توانند شكل مي
از اين جا . گي در بيان اصل وجودي ضد تاريخ ها ست گونه گونه. شكل و با هم پيوسته نيستندهمه هم

  .ها ي بين زنان و بين اجرا و بيان جنسيتشان را ناديده گرفت و از نظر دور داشت ست كه نبايد تفاوت
ن حسي ما همان طور كه در باال گفتم در بد. بدن ميل و آرزو با بدن حسي ما ارتباطي نزديك دارد

هايي است كه در احساساتي مانند خشم و ترس و شادي و لذت كه در ما انبوه شده است  آگاهي
ها  بدن خواهش و آرزو آن نيرويي است كه به اين احساسات و در نتيجه به اين آگاهي. اند نهفته

اي ه ي احساسات ريشه در زندگي اين دسترس به اين خاطر است كه اين انباشته. دسترس دارد
خواهش و آرزو در پي گشودن اين انباشته و آزاد . اند ي ما دارد كه از زيستنشان محروممان كرده نزيسته

  .ها ست كه در زندگي ما درزير پوست ماتريكس قدرت به شكل خفته وجود دارد كردن نيروي خالق آن
ني ما محبوس در بيان يا اكسپرشن است كه ميل و خواهش و آرزو كه بيش از اين در بدن گفتما

 "حق"اين ميل و خواهش و آرزو تبلور . شود بوده و تنها به شكل پتانسيلي بالقوه وجود داشته بالفعل مي
پس خلق  "حق". كند حقي كه بدن داشته و آن را نزيسته و حال زندگي پيدا مي -  است "عدالت"يا 

. ام گرفته) 1987(دلوز و گتاري  اين نوع نگاه به حق يا عدالت را من از. هستي فعال بدن ما زنان است
ي نلسون مندال و آفريقاي جنوبي  اش درباره در مقاله)1987(، آن طور كه دريدا "عدالتي"چنين 

است كه كاركردش بر  "ميل"حق خود . توان از آن ساختارشكني كرد گويد، آن چيزي است كه نمي مي
اين ماتريكس  هاي است و فضاي امكان - ماتريكس قدرت - ها و ساختارها جهيدن از ماتريكس گفتمان

در فضاي اجتماع تغيير  "حق"شود تا تعريف مفهوم  انبساط فضاي گفتماني باعث مي. را وسيع كردن
حق يك غايت نيست كه بتوان آن را . اجتماعي و جنسيتي متحول شود هاي كند و به پيرو آن مناسبت

در اين ميل بدن فضاي . كند آن ميل ميبه دست آورد بلكه آرزويي است، قولي است، كه بدن به 
  .برد ساختارهاي موجود را قطع كرده و نرم هاي اجتماعي را به زير سوال مي
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گويد كه  او مي. شود ي خود بين برابري و عدالت تفكيك قائل مي در مقاله) 2007(حميد قاسمي 
من به اين تعريف ). 136ص (قرار دادن هر چيز سر جاي خود و يا ادا كردن حق هر چيز است "عدالت 

گيرد كه جايگاه هر  تعريف قاسمي اين را فرض مي. ارستويي و مذهبي قاسمي از عدالت قائل نيستم
چيز در هستي از پيش تعيين شده است و كساني كه از لحاظ معرفت شناسي به اين جايگاه آگاهي و 

. هر چيز را در جايگاه خود بگذارند را تعيين و اجرا كنند و به قول معروف "حق"توانند  اشراف دارند مي
زنم  كه من از آن حرف مي "عدالت يا حقي"اما . بخشد اين تعريف از عدالت حق را جايگاهي قانوني مي

يك حركت است، يك  "حق"اين . چيزي از پيش تعيين شده و مقرر نيست و قابل تعيين هم نيست
با اين كه اين حركت حركتي اخالقي . يدآ جهش ضد تاريخي كه از دل بدن آرزو و خواهش بيرون مي

). قاسمي(است، اما اين حركت به سمت يك آرمان اخالقي و يك غايت از پيش تعيين شده نيست 
  . كند به تعبير من آن حركتي است كه در آن بدن فاعليت سياسي پيدا مي "حق يا عدالت"

بحث بدن خواهش و ميل و به اين شكل و ) 2008شيدمهر، (انگاري  از آن جا كه بحث حق و حق
ام به تقريب از ادبيات  طوري كه من در اين مقاله مطرح كرده "بدن فاعليت سياسي"آرزو به عنوان 

هاي جنبش زنان ايران باز  ي من فصل جديدي را در بحث فمينيستي ايراني غايب است، اميدوارم نوشته
  .ي باشداي از مبارزه و فاعليت سياس كرده باشد و راهگشاي ديد تازه

  
  :ي زن ايراني نوشت جستار  بدن چندگانه پي
  
  . پژوهشكده امام خميني: تهران. هاي اجتماعي در آمدي نظري بر جنبش). 1381. (مشيرزاده، حميرا - 
نقدي به آراء (پايان جنگ صليبي سمبل ها در جنبش هاي اصالح گرا ). 1387. (خراساني، نوشين احمدي - 

  . 10: تعداد صفحه ي چاپي. 29- 04- 2009در تاريخ مدرسه فمنيستي ته ازسايت برگرف). محمد رضا نيكفر
- 2009در تاريخ مدرسه فمنيستي برگرفته ازسايت . رژيم و ايدئولوژي تبعيض). 1387. (نيكفر، محمد رضا - 

04-29.  
دستاوردها : هاچشم انداز نسلدر . آسيب شناسي ديانت سنتي در گفتمان زنان). 2007). (نيما(قاسمي، حميد  - 

  .155-127ص . كنفرانس بنياد پژوهشهاي زنان ايران: مريلند، آمريكا. و چالشهاي زنان ايران
  . طرح نو: تهران). چاپ دوم( نقدي بر قرائت رسمي از دين). 1381. (شبستري، محمد مجتهد - 
. اسالمي و خط قرمزهاسكسواليته . ترجمه و تلخيص از نوشين احمدي خراساني). 1387. (مرنيسي، فاطمه - 

  .18: تعداد صفحه ي چاپي. 29- 04- 2009در تاريخ  مدرسه فمنيستي برگرفته از سايت 
در تاريخ ايرانين دات كام برگرفته از سايت . وقتي قانون جنايت مي آفريند). 2007. (باقرزاده، حسين - 

 .3: تعداد صفحه ي چاپي. 29- 04- 2009
  - Butler, Judith. (1999). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New 

York: Routledge. 
  - Butler, Judith. (2004). Undoing gender. New York: Routledge. 
  - Deleuze, Jilles & Guattari, Felix. (1987). Massumi, Brian (Transl.), A thousand plateaus: 

capitalism and schizophrenia. Minneapolis: University of Minneapolis Press. 
  - Derrida, Jacques. (1987). Neslon Mandela and Mustapha Tlili (Eds.), For Nelson 

Mandela. New York: Henry Hold & Co. 
  - Hegel, G. W. F. (1977). Miller, A. V. (Transl.), Phenomenology of Spirit. Oxford: 

Clarendon Press. 

  
  
  



 

   محمد ربوبي –فرانك كريگر 
  كاري سپري شده است   دوران پنهان

  
  

كسي وعده نداده كه اين اطالعات خوب، سرگرم . دسترسي همگان به اطالعات شرط روشنگري است
هاي اخير، نشاني هاي شتابان روشنگري در سده هيچ يك از مرحله. كننده  يا مطبوع و خوش آيند است

اطالع از آن چه كه به واقع . پوشي از خرد كردن اعصاب جامعه ندارد وش آيندي اطالعات و چشماز خ
هاي آن، انگيزه و موتور دگرگوني و پيشرفت و  به وقوع پيوسته، پي بردن به كنه واقعه و درك رابطه

كافي  ها دستكاري و بزك شده براي سياست در پيش گرفته به اين منظور، گزارش واقعه. ترقي است
هاي ها پيش از انتخابات در رسانههاي رو در روي كانديدهاي رياست جمهوري البته مناظره. نيست

هاي محل كار سياستمداران منتشر تصويري مطابق با واقع و سرگرم كننده هستند، اما اگر يادداشت
  . شوند وضعيت به گونه ديگري است

هاي اين امر كه دولت. ا اسرار خود را دارندهدولت. ها عرصه شخصي و خصوصي ندارنددولت   
ها  توانند از آندارند بستگي به اين دارد كه تا چه حد ميجهان چه گونه سرهاي خود را محفوظ مي

ها  وارد آن ويكي ليكسها كه  هاي تكنيكي حفاظت از سررهاي آمريكايي تدارك. مواظبت كنند
حتا . دهد كه كافي نيستندها هم  نشان مي آنشده، پس از دستورهاي فوري براي محافظت از 

اگر كسي وارد مركزهاي . هاي حفاظتي موثرتري دارندهاي آلمان تكنيك مركزهاي پژوهشي صنعت
هاي ساخت چيپ شود و  سازي و يا مركز پژوهشي كارخانه هاي اتومبيلپژوهشي كنسرن

  . ه كند شگفت زده خواهد شدها مقايسها را با آمريكايي امنيتي و حفاظتي آن هاي تدارك
اين واقعيت كه اطالعات در پراتيك فقط از . پيشرفت تكنولوژي است ويكي ليكساصل ماجراي 

شوند، اين واقعيت كه ابزار حامل اطالعات براي بيرون  طريق ديژيتال به كار گرفته و منتشر مي
 ي كليه: ها ستاز جنبه كشيدن مخفيانه انبوهي از اطالعات همه جا در دسترس همگان است، يكي

ناخن انسان است ثبت و  ي تاكنون منتشر كرده بر روي كارتي كه به اندازهويكي ليكس آن چه كه 
ديگر اين است كه اينترنت ساختار زيربنايي انتشار گلوبال اطالعات است و  ي جنبه. ضبط شده است

  .ينه امكان دارداطالعات  و سرعت انتقال آن با كمترين هز ي پنهان كردن فرستنده
ليكس مانند  در اين ميان  ويكي. سرعتش را با سرعت اينترنت انطباق داده ليكس ويكيپالتفرم 

ليك  ويكي. ها را به كار ببرد تواند  آنكه هر كسي مينيست » احمق«گذشته انباري از اطالعات، 
. اصي و انحصاري استها  انتشار اخبار و اطالعات اختصمبناي تفكر رسانه. ها ستفارع از اين

- اي به آن واقعه مي گيرد به ندرت روزنامهاي در اختيار همگان قرار مي موقعي كه مواد خام واقعه
ها و ماجراهاي اختصاصي و انحصاري نيرو و وقت صرف  ها فقط  براي تحقيق واقعه روزنامه. پردازد
تواند از همان ي نيست و از اين رو نميا سامانه رسانه ليكس ويكيدر پاسخ به اين انتقاد كه . كنندمي

پالتفرم خود را تغيير داده  استراتژيليكس  ويكيشود برخوردار باشد، ها ميايمني كه شامل روزنامه
  .است

اين پالتفرم مواد . است ليكس ويكيطرفي  انتقاد ديگري كه  به شدت تمام مطرح شده، فقدان بي
. كنندهاي تلويزيوني نمي كرده است، آن چه كه فرستنده و مصالح اصلي خود را به طور كامل منتشر
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 ي ارتش آمريكا در باره هاي حاوي گزارش ليكس ويكيدور اخير تحول و تكامل تدريجي پالتفرم 
را به طور  ها پيمان اين پالتفرم، گزارش هاي همافغانستان و عراق است، كه با همكاري رسانه

اند، در حالي كه  ها داستان يا روايتي ساختهاز آن مستقل بررسي و تجزيه و تحليل كرده و
هاي  به اين انتقاد كه در اين مواد خام نام. ها  آماده كرده است فقط مواد خام را براي آن ليكس ويكي
 ليكس ويكيبا اين عنوان، [» Cablegate«اند، در  كافي زدوده نشده ي دهندگان به اندازه اطالع

به جاي انتشار يك : تري انتخاب شده است يافته مدل تكامل] تشر كرددويست و پنجاه هزار سند من
در . اند هاي فوري، به تدريج و خرده خرده منتشر شدهو  پيام ها جاي تمامي اطالعات، گزارش

ي كسان و جزئياتي كه سبب شناسايي مخبرين ها شود كه اسماغلب ناديده گرفته مي هاي بحث
كند با  كوشش مي ليكس ويكيبنابراين . ا  زدوده شده استه شوند به منظور محافظت آنمي

اين امر كه آيا اين كافي است، آن را آينده نشان .  ها به تمامي مسئوالنه برخورد كنداطالعات يا داده
  . خواهد داد
هاي آلماني بازتاب در رسانه ويكي ليكس كاري ي با آخرين ضربه  آن چه كه ي هايي در باره بحث
نگاران  هاي خشمگين روزنامه از توهين: هاو ناهمخواني ها بيني اي است  از طيفي از كوته نهيافته نشا

تر و  پژوهشگري كه حق ندارند به اين اطالعات انحصاري دسترسي يابند، اما خود را مؤدب
دانند اطالعاتي را كه منتشر شده بررسي و تجزيه تحليل كنند گرفته، تا تر از اين مي بانزاكت

انتقادها . گذارندهايي كه بر فكرهاي عمومي تاثير ميو رسانه ها ارهاي بدون فاكت شخصاظه
 هاي دراين ميان موضوع. كه اينك وجود نداردليكس سابق است  ويكيانتقادها از . نظرانه است كوته

جولين از جمله، انتقاد كردن از ستايش گروتسك شخصيت . ها انتقاد كرد شود از آنهست كه مي
ترتيب و تنظيم اطالعات  ي و روشنگري در باره ها هم چنين انتقاد كردن از فقدان توضيح. انژاس

  .شوندها  ويراستاري  مي ها اطالعات در رسانه هايي كه بر مبناي آن منتشر شده و معيارها و ضابطه
در . ستآميز ني آلمان،  چندان افتخار» مجله اشپيگل«، ليكس ويكيدر اين مورد، كار هم پيمان 

هم چنين آماده كردن و . شودمبهم و گنگ چيزي دستگير خواننده نمي ي اين مجله جز چند اشاره
و دشواري نقش  ها اصلي نشاني از مشكل هاي ويراستاري كند اطالعات و فقدان شهامت انتشار منبع

گليس با شور و ان» گاردين« تاكنون فقط . را برآورده كند ها مجله است براي اين كه بتواند انتظار
ها را از آن خود كرده و مسير نويني به شوق تمام، شانس ايجاد مشروعيت و حقانيت نوين رسانه

سوي آماده كردن، تجزيه و تحليل و همكاري متقابل با خوانندگان و پي گرفتن پژوهش را شكوفان 
مدل اداره  ي ههاي موجود است، مسئلرسانه ي آينده ي ، مسئلهليكس ويكي ي مسئله. كرده است
  . اي، اخالقي و اجتماعي  كارشان است ها و مباني اقتصادي، ايده كردن آن

هم چنين در توانايي و استعداد آموختن ديناميك مدل  ليكس ويكي ي راديكال بودن انگيزه
 ي هاي سياست آمريكا و عالقه اين امر كه اين قابليت انعطاف در شرايط حمله. انتشارات است

حقوقي آن  در سوئد به جايي خواهد رسيد يا نه،   هاي و مشكل اسانژبه زندگي خصوصي آميز  جنون
  . آينده نشان خواهد داد

را فلج كند، به پيروزي اقتخارآميزي نايل  ليكس ويكيحتا اگر اياالت متحده آمريكا موفق شود 
توان  اند مي ان دادهدستاورد و خدمت ماندگار جولين اسانژ و همكارانش اين است كه نش. نخواهد شد

با تلفيق درست تكنولوژي، شجاعت و در نظر گرفتن پيامد كار، مدل تثبيت شده و حاكم بر توليد 
اي  كه به نام امنيت، نه فقط از  هاي فراگير و فزايندهمخفي كاري. انتشارات و جامعه را دگرگون كرد
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ده با ديژيتال كردن كليه اطالعات يازدهم سپتامبر دو هزار و دو، بلكه پيش از آن جهان دچارش ش

هايي كه با  اطالعات  ي ايجاد خواهد شد تا از ولنگاري آنهاي البته اكنون مانع. آغاز شده است
حتت اگر تندروهاي افراطي در اياالت متحده آمريكا موفق شوند . حساس سر و كار دارند كاسته شود

توانند به بند ها را نمي ي آنياويزند، ايدهبه منظور ايجاد ترس و وحشت چند پيشرو را به صليب ب
  . كار از كار گذشته است. كشند

ها متفاوت خواهد  سطح تكنيكي آن. آيند پديد ميليكس  ويكيهاي آلترناتيو  در سراسر جهان شبكه
ها را به سطح برتري ارتقا خواهد داد، حتا اگرهم براي ليكرهاي بالقوه  اما رقابت، اين شبكه. بود

بعدي آموختن  ي چند پالتفرم نوين مرحله. شود پالتفرم مورد اعتماد و اطميناني انتخاب كننددشوار 
ها را  ها و نقش آندر مورد رسانه ليكس ويكي هاي  مجدد از آن را تحقق خواهند بخشيد و  تجربه

هاي ديگري پروژه. ها منتشر نشودبيش از پيش مد نظر قرار خواهند داد ـ حتا اگر مستقيم در روزنامه
اما . هاي سنتي اعتنا نكنندرسانه ي گرايانه تري در پيش گيرند و به نقش اعتدال هاي راديكال شايد راه

تر و بي  هاي آن راديكالاقدام شود، جانشين ليكس ويكيتر عليه  اكنون هر قدر شديدتر و غير قانوني
مجازي، بدون نام و  ليكسهاي رمتكنولوژي ايجاد سامان و پالتف. پرواتر واكنش نشان خواهند داد

  . نشان وجود دارد كه در عمل هراسي از دستبرد به جان و مال و آزادي خود نخواهند داشت
اقدامات اياالت متحده آمريكا عليه انتشارات ناخوشايند كه به هيچ روي مبناي مشروعيت ندارند قابل 

ها و  الش به منظور جلوگيري از انتشار آنها، ت مقايسه است با تالش دستور دادن به خميركردن نشريه
- هاي پخش، مانند آمازون كه وادار ميها و بنگاه مؤسسه.  ها هاي دريافت شده از خريد آنتوقيف پول

هاي مالي ليكس كمك ارسال پول ـ  كه در مورد ويكي. را از سرور خود خارج كنند ويكي ليكسشوند  
نشانه وضعيت بسيار ضعيف . قطع شده است  Paymalو   Visaانحصاريدر اثر نفوذ به تقريب   است ـ

كه بخشي    Wau-Holland- Stieftung وكيلحقوقي اقدام اين مؤسسات مالي اين است همين كه 
كند، فوري دست به كار شد،  اين موسسه نقل و انتقال  را اداره مي ليكس ويكيهاي مالي به از كمك

  .پول را از سرگرفت
هاي اينترنيتي مسدود  مگيني كه بايكوت آمازون را درخواست كردند و حملههاي خشفراخوان

پيوندند و  ها به وقوع ميها بين دولتجنگ. كردن آن براي پرداخت پول، بخشي از جنگ نيست
 ويروس سيبرنتيك، مثل ي ي سطح تكنيكي اسلحه مقايسه. آورند هاي عظيمي به بار ميويراني

Stuxnet كاري در مركز سانتريفوژهاي اوران در ايران به كار گرفته شد و با برنامه كه به منظور خراب
سايت . اي به طور ناگهاني انجام گرفت، آشكارا نشان داد كه اين اقدام رو در رويي جنگي نيست ساده

اصلي  ي هاي اعتباري نيز مدت كوتاهي در دسترس نبود، درست مانند صفحه برخي مؤسسه
خودشان از سوي چند آنالين خصوصي هوادار دولت آمريكا مسدود  ي گفتهكه بنا بر  ليكس ويكي

  .شده بود
وب سرور و   ي كه در سطح زير بنايي نيز درگرفت، يعني در زمينه ليكس ويكيها بر سر   منافشه

اما حقيقت تلخ و كثيف اين است كه اينترنت فضاي آزاد و همگاني . آور نيست انتقال پول، شگفتي
كنند و اطالعات را هايي كه سرورها را اداره مي ها تا حدود زيادي به شركت ار در شبكهنيست و انتش
وضعيت حقوقي انتشارات، كه در . كنند وابسته استها را كنترل ميدهند و انتقال پولانتقال مي

 هاي وسيعي برخوردارند،  ناگهان از اين پس اياالت متحده آمريكا بنا بر قانون اساسي از آزادي
شوند و به هاي اينترنيتي از آمريكا اداره ميبسياري از شركت. كنداهميتي ندارد و نقشي ايفا نمي
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 ليكس ويكيو حكومت آمريكا از اين وابستگي در نخسنين حمالتش عليه . اند حكومت آمريكا وابسته
در اين ميان ها كمكي نكرد، چون  البته اين حمله. استفاده كرد، به طور كامل بدون مبناي حقوقي

خارج كردن اين . اكنون در هزاران كامپيوتر در سراسر جهان منعكس شده است ليكس ويكيسرور 
سئوال اين است كه حكومت اياالت متحده آمريكا از اين . ها غير ممكن استاطالعات از اين شبكه

  نا خوش آيند را خفه كند؟ ليكرهايپس چه راهي انتخاب مي كند تا  
شان در آن سوي  ند از نفوذ خود به منظور اعتدال برهم پيمانا اروپا موظف ي ههاي قار حكومت

هرگاه اياالت متحده . غيرقانوني را در آن جا ناديده بگيرند هاي آتالنتيك تاثير گذارند، نه اين كه اقدام
- هاي سازمانربايي، قتل اند، متدهايي مانند آدم ها عادت كردهكه  به آن» اقدامات ضد ترور« آمريكا با 

هاي اعتراضي در سراسر  اي خواهد شد براي جنبش هاي اطالعاتي و امنيتي و سابوتاژ به كاربرند، انگيزه
  . هاي اروپا نيز به وقوع خواهد پيوست جهان كه عليه حكومت
هاي روشنگري و حقوق اساسي آزادي بيان خدشه وارد كند  ديگر نخواهد  كسي كه به ايدال

هاي اجتماعي هاي آينده با روسيه و چين، جالب بودن نظامدر درگيري. استناد كندها  توانست به آن
صلح به  ي اين امر كه دفتر پرزيدنت روسيه، مدودف، پيشنهاد كرده است جايزه. مطرح نخواهد بود

دهد روسيه نقطه ضعف ايدئولوژي غرب را در اين مورد شناخته نشان مي اهدا شود،  جولين اسانژ
را  ليكس ويكيآميز آمريكا عليه  يده گرفتن يا تاييد ضمني و بي سر و صداي كارزار جنونناد. است

 هاي دست كم در آينده، موقعي كه سندها و مدرك. هيج يك از كشورهاي اروپا نخواهند بخشيد
ها چه كسي چه گونه اين افشاگري ي مشابهي آشكار شوند، اين سئوال مطرح خواهد شد كه در باره

ها  به سياق  در آينده هر اقدامي به منظور كنترل اطالعات و سانسور شبكه. شان خواهد دادواكنش ن
مسدود كردن شبكه يا مسدود  ي در هر گفت و گو و بحث در باره. تلقي خواهد شد كيك وليكي

  . به ميان خواهد آمد و نقش قاطعي ايفا خواهد كرد ليكس ويكيها پاي ماجراي  كردن فهرست
نخست . ي را كه پيش آمده بر طرف كنندهاي ي جهان غرب از اين پس بايستي مشكلهاحكومت

نشان  ليك. توانند با حد اقل سرها و پنهانكاري حكومت كنندبايستي راه حلي بيابند كه چه گونه مي
ي كه امروز به عنوان محافظت و ايمني سرهاي حكومت و جلوگيري از افشاي هاي داد كليه اقدام

اگر فقط به اين اكتفا شود كه اطالعات حساس را ـ  به . پيش گرفته شده غير ممكن استها در  آن
شود چنين اطالعاتي را به  هاي ديكتاتوري ـ  پنهان نگهداشت،  ميطور مثال، نام مخالفين در رژيم

ي از حكومت كردن پيدا كرد كه اگر هاي براي ساير امور بايستي شكل. طور مؤثر مخفوظ نگهداشت
حكومت كردن در .  ها مطلع شود، حكومت ناگهان به بحران عميق دچار نشودهاي آن عه از جزئجام

اي مفرط به شهروندان دستور  هاي امنيتي با عالقه و مؤسسه ها شرايط  شفافيت ديژيتال ـ كه مقام
ر ظهو: تر و درستكاري امتياز ديگري هم دارد شفافيت بيش. هاي آينده استدهند ـ چالش دههمي

تر مردم   كنندگان بيش تر با وجداني معذب و سرخوردگي و يحتمل بار ديگر شركت ليكرهاي بالقوه كم
  .در انتخابات

. امكان دارد ها به آساني و بدون خطر جدي براي شخصليكر :  رسيمدر خاتمه به اين شناخت مي
مپيوتر نشسته و كار هاي بزرگ پشت كا ها و كنسرنهايي كه براي خدمت به حكومتو شمار انسان

شان را با  كنند و با اين مشكل رو به رو هستند كه واقعيت تمسخرآميز و اغلب سخيف كار روزانهمي
زيادي وجود دارد كه چنين  هاي علت و دليل. شودتر مي هاي اصولي سازگار كنند، پيوسته بيشايدآل

هاي امنيتي كه  رش تĤترهاي دستگاهپايان، گست هاي بيفايده بودن جنگ معني و بي بي: خواهند كرد
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و نيز گسترش فساد . شودها بازي ميتر عليه آزادي فرد فرد انسان ها و بيشكمتر عليه ترورريست

نامشروع  دركشورهاي غربي و فقدان به تقريب كامل درستكاري در  هاي سيستماتيك و كسب امتياز
ناپذير به اعتراض و ستيز منجر  ابي اين ها به طور اجتن همه. سياست و در زندگي افتصادي

  .شوند مي
جامعه به نيروي فروزان و شفاف پااليش نيازمند است تا فساد، زد و بندهاي مشكوك و تباهي 

ها ست،  آن ي جاي تاسف است مطبوعات سنتي كه اين فونكسيون ويژه بر عهده. اخالق مهار شود
الس زدن با صاحبان قدرت اين وظيفه  مالي و اقتصادي و نيز كنار آمدن و هاي به خاطر مشكل

كه كاربرد ليكينگ هاي ظهور پيدايش پالتفرم. دهندانگاري انجام مي خاص خود را هنوز هم با سهل
اي  اند دريچه هايي كه هنوز آرمان و ايدآلي دارند و وجدانشان را از دست ندادهدارند، براي انسان

اي است عليه نااميد شدن از  ها وسيلهاين پالتفرم .گشوده تا ناراحتي وجدان خود را تسكين دهند
ترديدي نيست . وضعيت كنوني جهان و امكاني است كه از مسئولين چنين وضعيتي بازخواست شود

  . 2هاي با وجدان  از اين وسيله استفاده خواهند كردانسان
  
  :ها سپري شده است كاري ها و پنهاني دوران سرّ نوشت مقاله پي
  

Frank Rieger  ،  مدير يك شركت ايمني ارتباطات  
   Frankfurter Allgemeine Zeitung , 15.Dez.2010 برگرفته از بخش ادبي  - 2
 

  
  

  مشترك گرامي
  دريافت

  جنگ زمان  را
  :با ايميل يا تلفن اطالع دهيد
Jong-zaman@hotmail.com 

 
004741336907 

  



 

  د كويرمحمو
  شعر چهار

  
  ... آهاي ي ي

  
  !آهاي ي ي ي ي:  ما تنها صدا زديم

  .از اعماق دره صدا زديم
  اما آن ديو سپيد مهيب

  آن بهمن بزرگ 
  از اوج اقتدار 

  با هول و با هراس
  .تا ژرفاي دره سقوط كرد

  ....آهاي ي ي ي ي :ما تنها صدا زديم
  
  

  عيد سعيد ما
  

  كشتارگاه چه چراغاني است
  كنند ان را تقديس مياي برهنه گوسفندكارده

  خيز گرگو اين خاك  
  شود سرخ مي 

  شود  سياه مي
  چه بود و هر چه هست و هر

  .شود كبود مي
  تار و تنبوري نيست،

  كنند، سالخانند كه ساطور تيز مي
  هاي ماه را،و بريده

  .كشند بر خيزران و خار مي
  بر خاكريز خيس

  شرمي چند بي 
  از چرم سرخ ساغريهاي بافته  با تسمه

 .زنند شعري را شالق مي
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  !اي شما

  
  باز اين سحر

  دستار به سربريدنِ كدام صنوبر 
  ايد؟ بر سر نهاده 

  آيا وضويتان
  ؟از سرخيِ گلويِ كدامين سپيده است

  زنيد؟سيلي به صورت صبح از چه مي
  به سنگسارِ كدام سوسنِ خسته

  رويد؟صد باره مي 
  كشد به خاك بان مياين تازيانه كه دنبالتان ز

  در زير عبا
  هايتان؟ بار پيچيده  بر مچ و بر پنجه چند

  اين كاردهاي برهنه براي چيست؟
  چكد چنين اين زهر از زبانِ كدامين نمازتان، مي

  ها  كه  اذان در گلوي مناره
  شود؟ شرحه شرحه مي

  پس اين خداي ريحان و رازيانه و رويا
  ي شما كي از خواب و خانه

 شه رفت؟براي همي 
و  صدبار بر سر و سينه. كنندهر روز  صدبار سكينه را تكه تكه مي(  

  )زنم؟من با كه حرف مي. زنند رخسار آدميت سنگ مي
  

  ي ني گريه
   

  صداي گريه ني كه بيايد،
  .زنند البد بر بام قصر، نقاره مي

  بيا براي ماه
  پيراهني بباف
  !با نام عاشقان

***  
  



 

  سجاد انصاري
  سه شعر

  
 

1  
 اي نهاده خوش لزج ِ شب اينِ  ي اختهِ  اختر كدام به دل
 خونباري نفرت آمده كف به مرا كه
 اميدواري؟ تلخ خاطر از
 
 را تو

 سود چه رودي بستر طرح از       
  را اش ب آ روياي كه
 خواب؟ به خشكاند مي
 

 دهان بگذار
 اينك

 تنهاييِ  متروك ِ پستان به
 دشاي امرگان رود از بگذرد كه
 .ات بخت اختر
 
2 

 آرزوِ  رزق
 ... بود گناه ِ يكينه
 

 پس
 دهان ِ مارِ

 .نوشيدن به بود ورشعله
 تن
 زني ِ ي آلوده مه ِ جام در

 سال هزار هفت
 .منِ  روشنِ ِ چشم دو در خفته
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3  
 

  د كن ينم معجزه ديگر
 صوت،

 را لب اژدهاي
 .ناخلف عصاي اي
 

 شود نمي حيرت فرزند ديگر
 واژه،                           

 ننشسته جان بهِ  مهر اي
 
 بگو و

  نيست ديگرفرشته         
 زبان،                               

  .نهفته فرمان اي
 
 ديگر نه

 ‐  هم – بردنمي فرمان عقربه از عقربه
 كج، صراط اين به
 

  چرا؟
***  
  
  

 مشترك شدن هر خواننده

  گامي است پر بار
  زمان براي تداوم جنگ

  و پويايي هر حركت فرهنگي
 



 

  رجب بذرافشان
  شعر دو

    
  خودتان را عوض كنيد

 
  

  آمدم
  آسمان را بريزم توي قوطي رنگ 

  ...ـ سينه به سينه ـ خورديم به ديوارپاي گل سرخي 
  اول كوچه بيرون آمد    صداي در همسايه دوم    بعد من و تو 

  ...  يوم شديم، ما   ها   هو   را 3عبارتي ه ب
  فكرهاي بد و عوضي نكنيد

  تان، ستاره را پاي در كاشتم پيش پاي
  )شايد تُو چشات برق بريزه(

  ...  شرح اين ماجرا تا به كي
□                                                              

  ها، حاال پس از سال
  اند هاي اين خيابان عوض شده نرده
  ها تا آوريل آينده  آدم
  دمانيمخو

  هنوز هم خودمانيم ...  من و تو
  زند  طعنه مي -به فردوسي  -و فيگور اين مجسمه 

  نباشي دوست داري ـ كه ـ باشي 
  ...  جا بگذاريد تا بعد ستاره را اين

□  
  روزنامه روي ميز عصرانه 

  ـ عصرتان بخير ـ 
   اين خيابان ورودش ممنوع است

  ريختند سواالت   ها جانب سوال را گرفتند  كنكوري
  ر بيك طبقه باالتر از سپتام

  در اين تابلو، خودم را كشيدم عينهو عصر ويكتوريايي
  ناهيتا الزم نكرده لباس در بياوري اَ
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  ريدبردا -ست     ستاره مال شما
□                                            

  ...  انگار همين ميدان را انقالب كرديم يا
  لندندب هايي كه بلندند  دست

  بشوريد
  هاي فرعي شورش را در آوردند ميدان

  ...  هفتاد خوان ديگر تا ديوانخانه
  الف نكردم پشت سرتان نماز بخوانمخ

  خواندم
  ... و اشهدان

  )پيام بگذاريد...  پس از شنيدن بوق(
  به جهنم كه نيستي پيغمبر امت

  اين روز ها كه آسمان ابري است 
  شود شعر گفت؛ بي ستاره هم مي

  طور  مان كردند اين ل از سياهي رنگقب
  طور  مان كردند اين با ورد و جادو سنگ

□  
  لطفا خودتان را عوض كنيد آقا 

  .ام عوضي نيست شناسنامه
  

  باي، باي
 

  ماشين از سياه خيابان در آمد،
  ام را نشانه گرفت  انگشت سبابه، تعجب

  ... بزن به خال
  تيرش كنم  اين مرده حال ندارد  

  هفتاد سال سياهي اين ديوار. .. پشت در
  1جا گذاشتم "سروينه باغ"كودكي را در 

  آمدم
  اين هفته را      از سر راه بردارم 

  يك كلمه مانده به جمعه  جيم شدم
....  

  ...  قدر جرات ندارد كه اين تخت آن
  همه غروب    تاق باز بخوابد پشت اين
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  و من، پشت ميز صبحانه 
  هر صبح،

  قدر لب بگيرم ه ستكان  چاز دهن گشاد اين ا
  به شما بر نخورد

  بلند شد  آمد باال ي همين خيابان قد كشيد   دختري گوشه[
  ]بارش را انداخت كف دست كاميون

  و تولد نوزاد   
  ام را گم كرد ترين بخش زندگي كودكانه
  اند    خودت را دادي  هايي كه خم شده به پيج

  د شود يك قطار حرف را قورت دا انگار نمي
  اين لقمه، توي دهنم حرام شد

  ...  ولي شما
  شما خم به ابرو نياوريد

  ببنديد    فقط دري را كه صاحب ندارد 
  اند ها براي باز و بسته شدن پلك
  توي گلويم گير كرد...  ي بعد لقمه

  چفت كفش صاحبخانه    دمپايي آقا 
  فروخت دستفروش هر چند دست داشت  
  نداشت ...  خون اين جاده گردن مقصدي كه

  دستي از سپيد تونل در آمد
  ...  باي، باي

  
  

***  
  
  
  
  
  
  
  
  .ي شهر ساري است هاي قديمي در حاشيه حلهزادگاه شاعر، يكي از م: سروينه باغ - 1

  



 

  ابوالفضل اردوخاني
  دو شعر

  
 قرباني كن

  
 

  گناه است، گاو بي ترين قرباني گناه بي
  تر، گناه گوسپند بي
  ه،گناه تر، جوج از آن بي

  .كند پروانه كه جوجه هم شكارش مييا حتا 
  خواهي قرباني نشوي،
  .گناه كن، قرباني كن

  
 

  بگو، بگو
  

  زمين حاصلخيز است،
  رويد، هر روز مي

  كار،  نهالي درنده و طمع
  كار،  دزد و جنايت

  .كار و رياكار خيانت
  
  پاشد، بگو كه مي ،بگو

  خيز، در اين زمين حاصل
  خواري، بذر نفرت و خون

  خودپرستي و خودخواهي،
  .خيالي گانگي و بي خود بي

  
  رويد، چرا نمي ،چرا

  نهال عشق و وفاداري؟ 
***  



  حسين دانايي
  چهار شعر

  
  
  

  ماه رابط ما
  
  

 ها فروتنيِ فاصله در بي
  .رابط ما باشد   ماه

  به ماه نگاه كن
  .با تو سخن گويد

  
  

 راويانِ كهنه
 
  

 هاي كور از آغازِ كدام كوچه
  هاي باكره رفتي؟ يدارِ قصهبه د 

  بر بامِ كدام قصه
  گريستي؟  پيوسته  ونشستي 

   
  گانِ جنگ را بازنده

  درنگ نيست
  راه را   ما

  .برديم به راست مي
  

  درخت جوانم
  هايت را هوشيار كن شاخه

  پيش از آن كه
 ي آن قصه راويانِ كهنه

  .  با تبرهاي تيز سر رسند
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 آخرين بوسه
 

  ي آخرين وسهآن ب در حسرتم چرا
  بي انتها نشد
  هميشه زمان

 تر از فرصت يك آه پيش
   .دويده است

  
 

  ماه ازي ا شاخهي جست و جو در
  
  تلگرافخانه رِيت بر

   شدي كالغ آسمان
   منقار بر قارقاراش با

 .ختميگر انهيآش از من
 
  افت؟ي خانه به را راهي كس ايآ

  
  نه من،  -
   نداشت نشستني جا كه شدمي مرغ  
  اردند و
  پر     زنم يم پر
 زدن پرپر 
  )يندان وي ديند كهي درد( 
   ماه ازي ا شاخهي جست و جو در
  نهيآ ازي چتر با

   را را و روز شب
  پر    زنمي م پر

  .پرپر
 

***  



  منصور كوشان
  *هجراني

  
  
  
  
  

  در اين روزهاي هجراني
  شمار هاي بي شنبه
  هاي مسكوت جمعه
  هاي بانوي مهرباني چشم
  عطوفتي ست باران
  بار سبك      

  
  اي؟ مسافر آزاده چه كرده

  
  ي پر شور و شوق اين خانه

  .ي غربت ست قيل و قالي آشيانه بي
  

  شود؟ اين جهان و جمع در آن را چه مي
  

  جوشان    ها چشمه
  سيال    درياها 
  مهاجر    ها پرنده
  آزاد    ها آزاده

  بانوي جان جمع جهان ما
  مغموم      اما دلتنگ

  محتوم    ست گرفتار عقوبتي 
  

  بي كه رويايي در كار باشد
  يا خيال خوابي در پيش رو
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  !بانو
  چشم از اين نگاه بردار

  به خاطره دل بسپار
  زمين از آغاز زخم خورده ست

  سرانجام    هميشه
  شود ناگزير آشيانه خالي مي

  .خانه بي پرنده
  

  گذرد سالي مي
  ايستد سالي ديگر بر قرار مي

  وندش هاي جواني سيراب مي جوانه
  
  او  تو  تو  او

  در آينه نگاه كن
  آينده از آن جواني ما ست

  
  هاي تنهايي سال
  گاه هاي گاه و بي پرسه

  ھمتا ھای بی کافه" کالوادوس"
  :فراموشی اين روزھای ھجرانی

  
  
  
 
 
 
  
  
ي من،  هاي گذشته بايست در يكي از مجموعه بنا به روال معمول، اين شعر مي*   

مفهوم ديگر يا  هاي زمان ن آتش و خوابقديسا، هاي شبنم و ابريشم سال
چنان كه اگر بر . ها از يادم رفته بوده است اما گويي در آن زمان. شد منتشر مي الفبا

را نديده  1376، زمستان 28و  27ي  ، شمارهروزگار وصلي  نامه حسب اتفاق فصل
ود و بتوانم در بنابراين براي اين كه باز از ياد نر. آوردم بودم، هرگز آن را به ياد نمي

  .شود اي منتشرش كنم، در اين جا منتشر مي مجموعه
 



 

  علي سيستاني
  كايي چهار سه

  
  
  

  كايي سخني در باره سه
  

تر  ي اندك ـ آن هم بيشهاي هپيش، جز در لحظ ي گويش سيستاني تا پيش از سه دهه
ساليان افزون  فاقد ذهن شعرسرايي بوده است و در درازناي  در قالب دو بيتي و رباعي ـ
سازي، اعتماد به نفس و توان  سازي و تشبيه سازي، استعاره بر از دست دادن توان ريتم

ها اين بوده  تمامي تالشم در اين سال. است  زايش و باززايش خويش را نيز از دست داده
است كه اين چرخه و دستگاه ناكار دوباره به كار و زايش واداشته شود و اعتماد به نفس 

هاي  ها و اليه پيش از اين شعرها بيش از چندين مجموعه در فضاها، وزن. را باز يابدخود 
گويشي . ستااي تازه براي من و گويش سيستاني  ديگر زبان سروده بودم اما اين تجربه

بسيار دشوار  به آن چموش و خودويران، كم تجربه، گاه زمخت و نامنظمي كه نظم دادن
  . است
فراتر از نظم به شعر نزديك كنم  بوده است تا شعر سيستاني را هر روي تالشم اين به

تا به هر تعريفي از شعر كه دلبسته باشيم،  و دستگاه منسجمي را براي آن تعريف كنم
هاي سنتي و نو  تر قالب درگير بودن با اين گويش بيش ي در درازناي دو دهه. شعر باشد
يا  "كايي سه"ام اما  نيز تجربه كردهوزن را  ام و حتا شعرهاي كوتاه بي را آزموده
شايد . ستاكه برگرفته از نام سكايان باستاني ست، ريخت و قالبي سه مصرعي  سكايي

يك قالب  اين قالب براي گويش سيستاني تنها. چيزي شبيه خسرواني يا نوخسرواني
تر  ست كه كماظرفيتي تازه براي كشف بخشي از ذهن زبان و زندگي  ساده نيست بلكه

 آن گاه كه دوبيتي، رباعي، هايكو و. يابند هاي ديگر شعري را مي فرصت زيستن در قالب
به سخني . شود آغاز مي "كايي سه"مانند تازه  هاي كوتاه ديگر از تپش وامي قالب
هاي كوتاه ديگر شعر  قالببه ، گريختن و تن ندادن "كايي سه"ضرورت آفرينش   ديگر

ست اهاي مازدرمازي  و ناشناختگي يرفتن فضا، زبان تازهاز پذ ها و شانه خالي كردن آن
گر نه اگر بتوان  گاني بدمد و يا سه "كايي سه" ي سراينده در پي آن است تا در پيكره كه

ي ديگر بيان كرد، ضرورتي  و كاركشته  هاي پرتجربه فضا، تخيل و مضموني را با قالب
 "كايي سه"كوچك از مسئوليت  براي بنده قالب تنها بخشي. ماند كايي نمي براي سه

. ستاهاي زيرين زبان و زندگي  يورش در اليه ترش هاي بزرگ ست و مسئوليتا
سرايي، تنها در گويش  كايي ي سه نيز فلسفه بنده و هاي هكنم كه تجرب يادآوري بايستي

هاي دستگاه هجايي و  ست و شايد با توجه به تفاوت زيرساختاسكايي  -سيستاني 
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دوستاني كه  ي زندگي و جغرافياي فرهنگي و طبيعي به كار تفاوت شيوه آوايي و نيز

  .در زبان پارسي هستند، نيايد "گاني سه"ي سرودن  دلبسته
در هركدام از  كه جايگاه قافيهاند  يمصرع   سه همان گونه كه گفتم اين شعرهاي تازه

ريتم آن را نيز و  كند، هم چنان كه وزن، طول مصرع  تغيير مي ها نسبت به فضا مصرع
و حتا  ها، عنصرها ءي جز ام تا همه تالش كرده. كند فضا، زبان شعر و تصوير مشخص مي

ي  مند باشند و با همه افق  گسترده و  نيز بومي اما ها و تخيلي آن فضاي زباني
ترها شعرهاي  گفتم كه پيش. گريزند يك جا ماني و تكرار مي  مندي به شدت نيز از ريشه

 سيستانيفرهنگ  ن را آزموده بودم اما انگار با بافت و فضاي ذهني زبان ووز كوتاه بي
پركشش  هايانگار وزن و قافيه عنصر. خو نبودند، به همين دليل پي نگرفتم سو و هم هم

يستاني ديگر شعر در گويش س هاو پر تواني براي برجسته ساختن و نيرو دادن به عنصر
فاقد  ها سيستانيثر را كشف كرد و از آن جايي كه وزني نخست بايد ن ، چرا كه در بياست

تر بهره بگيرم و تا حد ممكن پلي بين  ترجيح دادم از وزن و موسيقي بيش ندنثر هست
شعر جاري   در جان  ي ديگري شعر و ساختمان سالم زبان بزنم و منطق نثر را به شيوه

  .سازم
ي  در گويش سيستاني، همهمندي  با تمام ريشه  تالشم اين بوده است كه اين شعرها 

بگيرند و به شدت  تر به خدمت بيروني و دروني زباني را براي تاثيرگزاري بيش هايعنصر
فضاسازي . شوند بپرهيزند و به سه برش كوتاه در زبان و زمان نزديك  گويي از زياده

بخشد و  بخشي به عنصر بومي زبان و طبيعت كه استقالل شگفتي به شعرها مي جان و
باور  به سخني ديگر. ديگر اين نوع شعرها باشند كند شايد ويژگي دارشان مي نامهشناس

ها را با توجه  هاي ادبي آن بنده اين است كه حتا بايستي پيش از به خدمت گرفتن قالب
ها و فضاهاي زباني و فرهنگي زبان دوم رام، بومي و دوباره تعريف كرد تا كارا  به ظرفيت

اش،  ي پذيرفته شده همين است كه قالب هايكو را به همان شيوه براي. مند شوند و توان
توان  زند و نمي پس ميآن را  سيستانيكردم گويش  احساس مي نپذيرفتم چرا كه

به سخني ديگر جان و شخصيت شعري گويش . ماندگاري شعرها را تضمين كرد
گر  .وزن بيست تا هايكوي انوخسرواني و ليكو نزديك تر قالب يا صورت به  سيستاني

تر  ها تنومندتر و گسترده جهان هايكو از ليكو و نوخسرواني از سوي ديگر جان و چه
ها و ليكوها وام گرفتم و جان،  براي همين بخشي از پيكره و قالب را از نوخسرواني .است

ها اين  ها و نوخسرواني شعرها با ليكو اين البته تفاوت. گويي را از هايكو جهان و فشرده
يك دستي ندارند و وزن، ريتم، فرم و  ه ريتم و وزن عروضي و هجايي ثابت واست ك

هر . گزينند نه قالب بر مي هاحتا جاي قافيه و زبان هر شعر را فضا و حركت تصوير
هدف . سان فرم و شكل و شمايل دروني خودش را دارد يك  وزني شعري حتا با داشتن

سراينده از درگيري با  زبان، رهاييبخشي به  از اين كار كشف فضاهاي تازه، توان
شعرها و نيز جوهرمند ساختن شعرها و  دشواري وزن، كمبود قافيه، بي در و پيكري

   .ستاشعر نوپاي سيستاني  بافي و تكرار در رهايي از نظم
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1  

  
  . شويد گيسويش را پشت كوهي، ابر مي

  ناودان از تشنگي جان داد
  .دل به گيسويي پريشان داد

  
  

2   
  

  ام جويبار عاشقي كه تاكنون نديده
  :اي نوشته است و گفته است نامه

  .ام با تو هم سرشت و هم عقيده
  
  

3  
  

  :گفت مي "من من كنان"اي  سايه
  را از سرت بردار "چادرشبت"الاقل 
  ي ديوار ـ اي جامانده روي سايه ـ سايه

  
  

4  
  

  ... زد گيسوان ابر را ابري چنگ مي
  در ساعت مهتابغم نبود، او بود و من، 

  .تلخ شد اوقات دل در خواب
  
  
  



  

  مودب ميرعاليي - هرمان د كونينك
  دو شعر 

  
در ليسبون  1997دنيا آمد و در ه در مچلن شهري در بلژيك ب 1944فوريه  21هرمان د كونينك در 

بر در هيجده سالگي پدرش را از دست داد، مرگي كه تاثير زيادي . ي قلبي از دنيا رفت بر اثر سكته
عشق مجموعه شعر . چند سالي تدريس كرد. هاي ژرمني تحصيل كرد زبان ي در رشته. او گذاشت
. ترين مجموعه شعر به زبان هلندي در قرن بيستم او همه كس فهم است و پرفروش پذير انعطاف

تا پس از مرگ همسرش مجموعه شعر . ي رانندگي جان خود را از دست داد همسر اولش در حادثه
كند تا  در شعرهاي اين كتاب با زبان بازي مي. به چاپ رساند 1975را در  ه برف هستك زماني

تر  از دست دادن به" :اي ادبي برد و سرود براي اين مجموعه شعر جايزه. احساساتش را پنهان كند
ادبي استان فالندر را با مرگ تو  ي من جايزه/  كتاب شعري سرودم/ دهد ، آن جا به سختي جواب مي

  "دمبر
شعر  .دانند او را پدر رئاليسم نو مي. ندنملتش ياد داد شعر بخوابه معروف است به شاعري كه 

هرمان د كونينك منتقد ادبي هم بود و . هرمان د كونينك سهل و ممتنع است و سخت براي ترجمه
  .شعر و شعر ديگران نوشته است ي باره هاي زيادي در مقاله

من بيست زبان دارم و اميدوارم كه . تعريفي از شعر ندارم": ويسدن هايش مي او در يكي از مقاله
بيست و . ديگر حرف بزنند و اجازه بدهند هر كدام هم حرف خود را بزند اين بيست زبان عليه يك
خواهد خود را معنا  است كه مدام مي يتواند اين باشد كه شعر، شكلي برتر يكمين تعريف من مي

شعر ، شعر است، : گويد ايي باشد كه مي المثلي كليشه شبيه ضربزنم شايد  حرفي كه مي .كند
  ".خرطومي برج شاعر

چه كسي : پرسي وقتي از شاعران بزرگ مي. ي كار د كونينك روزمرگي بود نه ادبيات سرچشمه
. اند برند كه تحت تاثيرش بوده تري را مي ها معمولن نام شاعران بزرگ بر شما تاثير گذاشته است؟ آن

چه كسي روي من تاثير گذاشته " :نويسد مي كمرشكسته از غمي  د كونينك اما در مقالههرمان 
است؟ مادرم، كسي كه هفت روز پس از مرگ پدرم، آگهي فوتش را به همراه مبلغي كه بدهكار بود 

  ."ام داد به خواهر پدرم، عمه
ها را  را خلق كند و آن كرد تا معناهاي جديدي هاي زندگي استفاده مي گي و واقعيت او از روزمره

  .]نشان بدهد[ زيباتر
ها و  آرايد، اعتراض در برابر زشتي كند و مي شعر زيبا مي. تراز نيست شعر هرگز با واقعيت هم"
 هاي ي تمركز حس شعر دست كم درجه. هاي ظاهري گي ست، اعتراض در برابر زيبايي پتياره

نويسي، حق ندارد، شعري دلمرده  گي مي دلمردهمورد  اگر شعري در احت. برد واقعيت را باالتر مي
اين . شعر نهايت صداقت فريب كاري است. طبيعي است كه اين شكلي از فريب كاري است. شود

دهم كه تو واقعيت را  آورم كه يعني فريب نمي شود وقتي من حسي را بوجود مي تر مي فريب، زيركانه
گويد من به هيچ عنوان دروغ  ويي كه ميمانند دروغگ. كني همان طور كه هست دريافت مي

  "زند زمان چشمكي هم مي گويم اما هم نمي
   :برگردان دو شعر از او كه يكي را براي مرگ پدر و ديگري را براي مرگ همسرش سروده است
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  پدر

  
  دهد هرچه پايان يافته است، آرام به زندگي خود ادامه مي

  بي سر و صدا، چرا كه ديگر به ناگهان
  ، به تنهايي، به آنيبه بدي

  ي ديگر نبايد اتفاق بيافتد از دقيقه تا دقيقه
  

  تر پدرم هم چنين رفت، و بعد هم خيلي آرام
  بار در روياهايم مرد، چند

  برد گي زمان نمي جاودانه
  كند، دورتر و كمي تار و البته هنوز هم زندگي مي

  
  گويد، او حال و هوايي است پدرم ديگر چيزي نمي

  گان ي همه قديمي، واژه هاي از واژه
  و زيبا) ي ما از خانواده(ي رخسار، زانو  واژه

  
  خواهم اين چنين آرام بميرم، شش، هفت باري من هم مي

  در روياهاي پسرم
  تا به زندگي ادامه دهم

  
2  

  نهاي كودكي، مثل هنگام بازي
  ات باز شده بود اگر بند كفش

   و بعد 2توانستي خيلي راحت بگويي  مي
  بيرون بودي و هيچ كس اجازه نداشت سك سك كنداز بازي 

  
  بايست بماند اين قانون براي تو مي

  "ام باره شوهرم را گم كرده يك" "2"كه بگويي 
  و الزم نبود اين ده سال گذشته را با هم بشماريم

  
  يا اين كه تو به جاي مردن

  كني همين طور قايم باشك بازي مي
 .ايم و ما هنوز تو را نيافته



   

  ه موسوينجم
 تنهايي

   ".سالن شماره سي و يك"
ي همكف در مقابل بوي  در طبقه. با پله برقي سه طبقه باال رفت تا به سالن شماره سي و يك برسد

اما با رسيدن . با اضافه وزني كه داشت، خوردن پاپكورن خيلي عاقالنه نبود. ذرت بو داده مقاومت كرده بود
ي راهرويي رسيد كه به سالن سينما ختم  رقي به سطح موكت شدهب آخرين طبقه، درست وقتي پله  به
  .شد، يك كيوسك ذرت و شكالت و بستني ماگنوم در مقابلش سبز شد مي

. خواست ببيند از او پرسيد را كه مي  پوستي با لبخندي ساختگي جلو آمد و نام فيلمي دختر زيباي سياه
و چنان چه هنوز بستني بخواهد بايد به سالن با نزديك شدن به كيوسك متوجه شد فقط تبليغ است 

  .توانست برگردد خوشحال شد از اين كه نمي. كف برگردد هم
دو ساعتي مرخصي . پنجشنبه بود و هنوز ادارات تعطيل نشده بودند. در سالن سينما هيچ كس نبود

عريف فيلم ت. احساس آرامش كند  خواست جايي برود تا كمي مي. از صبح كمي كسل بود. گرفته بود
زندگي رهبر اركستر مشهوري بود كه در شوروي سابق مورد خشم حزب قرار . را شنيده بود "اركستر"

دانست؛ فقط شنيده بود در اين  وقتي فيلم را انتخاب كرد از سناريو چيزي نمي. گرفته و از كار بيكار شده بود
فكر كرده بود خوب . اش براي ويلن شود؛ به خصوص كنسرتو فيلم قطعات زيبايي از چايكوفسكي اجرا مي

تواند زنگ بزند تا بدون قرار قبلي  دانست به چه كسي مي است به كسي زنگ بزند تا با هم بروند اما نمي
  .پس تنها آمده بود. بخواهد همراهش به سينما برود

هنوز . انده بوداي به شروع فيلم م بيست دقيقه. زود رسيده بود. اولين نفر بود كه وارد سالن سي و يك شد
موزيك ماليمي هم پخش . كرد نور ماليمي صحنه و سالن را روشن مي. هاي تجارتي شروع نشده بود آگهي
اين   به. اي را در وسط رديف آخر انتخاب كرد طوري كه در محور مركزي سالن قرار بگيرد صندلي. شد مي

ه چپ و يا به راست بچرخاند تا صحنه را ب  اش سرش را كمي ترتيب احتياجي نداشت به خاطر عينك دوكانونه
بعد آن را . اش ور رفت تا خود را مشغول كند با تلفن دستي كمي . پالتو و كالهش را درآورد. تر ببيند واضح

  سينما فقط متعلق به. ي خالي سينما چشم دوخت نشست و به پرده. اش انداخت خاموش كرد و در كيف دستي
  .تر احساس تنهايي كند كتابي آورده بود تا قبل از شروع فيلم بخواند تا كم با خودش فكر كرد كاش. او بود

  را روي صحنه "سايد داستان وست". ب.در كانون فيلم دانشگاه علوم اجتماعي بود كه شنيد سينما ب
ز ا. گرفت معموال او زودتر در جريان اين اخبار قرار مي. اولين كاري كه كرد به حميد زنگ زد. است آورده 
  .توانست خبر فيلم خوبي را به حميد بدهد خوشحال بود يك بار هم هما مي  اين كه

  .ها خبر بده تا براي ديدن دسته جمعي فيلم برنامه بريزيم گفت به بچه
خواستند كنار هم ديگر و در يك رديف بنشينند به همين دليل زودتر از وقت در مقابل سينما  همه مي

شوند و يك رديف  اولين نفرهايي باشند كه وارد سالن كوچك سينما مي صف بسته بودند تا جزء. ب.ب
وارد . خواهد، مردي كه در گيشه بود لبخند رضايتي زد وقتي حميد گفت شانزده بليط مي. گيرند كامل را مي

با تا شروع فيلم همه . حميد ترتيبي داد تا هما كنار او بنشيند .كردند سالن سينما كه شدند همه نگاهشان مي
حميد گاهي به هواي اين كه . زدند و به قول خودشان سينما را روي سرشان گذاشته بودند هم حرف مي

در اين حالت . شد تر بود حرف بزند به طرف هما خم مي خواهد با پروانه كه پنج صندلي آن طرف مي
  .بوسيد يكشيد و او را م خواست خجالت نمي شد، هما دلش مي صورتش به صورت او خيلي نزديك مي
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از حميد قول گرفت كه بعد از فيلم، دسته جمعي به   قبل از شروع فيلم، پروانه ي در آخرين لحظه
  .بروند كه در آن نزديكي بود "گل و بلبل"بستني فروشي 

ها نيز با اين كه عينك نداشتند دو رديف جلوتر از  آن. ديگر تنها نبود. يك ذوج جوان وارد سينما شدند
آخرين "موزيك فيلم . هاي تجارتي شروع نشده بود هنوز آگهي. كزي سالن نشستنداو در محور مر

موسيقيِ وقتي كه در . تر از همه دوست داشت همان قسمتي بود كه هما بيش. شد پخش مي "امپراطور
سپرند تا او را براي نشستن به  كنند و به دست نديمه مي اي را از مادرش جدا مي ي سه ساله فيلم، بچه

اين موزيك دو سه . موسيقي اين قسمت پردرد، نوستالژيك و غمناك بود. امپراطوري چين آماده كندتخت 
ياد . جدايي براي هميشه. هايي كه نمايشگر جدايي بودند شد و هر بار در صحنه بار ديگر در فيلم تكرار مي

. در فرانسه پناهنده شده بود ايران را به تازگي ترك كرده و. آمده بود  اين فيلم روي صحنه  وقتي افتاد كه
، ياد  با ديدن اين صحنه. اش جدا خواهد ماند دانست براي چه مدتي از خانواده و دوستان خودش هم نمي

  .آن كه بداند آيا او را يك بار ديگر خواهد ديد يا نه كرد  بي از مادرش خداحافظي مي اي افتاده بود كه  لحظه
هاي تجارتي هم  ي چند صندلي از او نشست آگهي آخر، با فاصلهسالي كه در رديف  با ورود زن ميان

انداخت كه   ياد رژيمي  آگهيِ بستنيِ ماگنوم او را دوباره. هاي سينما را دوست داشت آگهي. شروع شد
آمده بود هم زمان با تبليغات، دختران جواني در سالن   هاي اولي كه به فرانسه سال. توانست بگيرد نمي

اگر يكي از آن . فروختند هايي كه به گردنشان آويزان بود بستني، پاپكورن و يا شكالت ميسينما با سبد
تر  اما خوشبختانه هر آگهي بيش. خريد اي از او مي شد، حتما بستني دخترها همين االن وارد سالن سينما مي

توانست  اش مي و مزهآگهي بعدي تبليغ ماكاروني پانزاني بود كه با جاذبه . كشيد از چند ثانيه طول نمي
شد با درست كردن يك ديس ماكاروني  كاش در زندگي هم مي. را دور خود جمع كند  دوستان قديمي

  .ي دوستان و آشنايان قديم را دور خود جمع كرد پانزاني همه
شد و دويست  وقتي به سالن خالي سينما چشم انداخت كه فيلم فقط براي چهار نفر نمايش داده مي

چناني، دوران بيست نفري به سينما رفتن  هاي آن خالي بودند، مطمئن شد كه دورانِ دوستي صندلي ديگر
  . او برگردانند  هاي دنيا نخواهند توانست دوستانش را به ي ماكاروني تمام شده و همه

 ي نگه داشتنِ در، لبخندهايي با زن ي سينما به بهانه فيلم كه تمام شد موقع پايين رفتن از هفتاد پله
ميلي به  نشيند و با كمال بي اش مي رود پشت فرمان ماشين دانست او نيز مي مي. سال رد و بدل كرد ميان

از جا تكان   اي در خانه چرخاند، هيچ جنبنده كليد را وقتي در قفل آپارتمانش مي. رود اش مي سمت خانه
سوپ چيني حاضري را با پاكتش از . نداي پشت در بيايد و با ميوميويي از او استقبال ك شايد گربه. خورد نمي
پرد آب جوش را  از جا مي  ي كتري كه دكمه. كند آورد و كتري برقي را روشن مي آشپزخانه درمي ي  گنجه

كاسه را . گذارد سه دقيقه بماند تا جا بيفتد كند و مي اي ريخته سرازير مي روي محتواي پاكت كه دركاسه
كند و محتويات آن را در ظرف غذاي گربه  كنسروي باز مي. گذارد روي ميز كوتاهي جلوي تلويزيون مي

هاي تجارتي پخش  آگهي. اي باقي است تا شروع سريال پنجشنبه شب كانال شش، چند دقيقه. ريزد مي
اي با برگ ريحاني مشغول تزيين ديس ماكاروني اي است تا آن را روي  دختر جواني در آشپزخانه. شود مي

گذارد، صداي  اولين قاشق سوپ را كه به دهان مي. اند هشت جوان دور آن نشسته ميزي بگذارد كه هفت
را دور هم  تواند دوستان قديمي دهد تنها ماكاروني پانزاني است كه مي اطمينان مي  شنود كه تبليغاتچي را مي
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  دوزي گل

  
  قفل

توش پر از شورت و كرست و لباس  .ام بود رنگ خاله ديدم قفل  گاوصندوق آبي ام اولين قفلي كه توي زندگي
هر روز دم غروب، . هاي گلدوزي شده بود كه بيشتر شبيه به پرده و ملحفهبود هاي طوري رنگارنگ  خواب

تمام وسايل را سر  ،آورد هاي آويزون و بزرگ تب كرده و لرزانش در مي پستانقفل گاو صندوق را از الي 
انگار با اين  .گذاشت مي انو سر جاش زد كرد و دوباره تا مي شون را نوازش مي ، همهريخت فرصت بيرون مي

  .ازي كنهب تونست با خودش عشق بافي كنه، مي تونست خيال كار مي
  "كنم؟ به نظر تو من امسال ازدواج مي" :پرسيد كرد و مي اش، لبخند  ناگهاني حمله مي به صورت درمونده

گفتم و سرمو چند  با اطمينان مي ".آره": گفتم مي اومدم و كه منو آدم حساب كرده، به هيجان مي از اين
  .دادم هم تكون مي بار پشت سر

اگه امسال ازدواج كردم، اين صندوق را " :گقت ميو شد  صورتش شيطون مي ،شكفت گل از گلش مي
  ".بخواي عروس بشي دم بهت، براي موقعي كه بزرگ بشي و مي

 صوت كوچكش نشست روي زمين كنار پنجره، ضبط شنيد، مي هايي كه مي كوفت سر ي روز از غصه هر
كرد،  كرد، پولك دوزي مي گلدوزي مي ،ددا هاي گوگوش و داريوش گوش مي آهنگ، كرد را روشن مي

شد و سر آخر مثل  دار مي شد ، بچه ، عروس مي زد زير لب براي خودش حرف مي ،كرد دوزي مي منجوق
گذاشت  هاش مي كرد و يك عمر منت به سر بچه هاش مي مام مادرهاي فداكار ايراني خودش را وقف بچهت
  . مرد مي سر آخر و

  رمز
من . ستاتر  شوهرم البته از من خيلي مدرن. كنيم توي ناف آمريكا زندگي مي و هاي مدرني هستيم ما آدم

تا رمز را و رمز داره  امون هم حت در خونه. مز و رازهدنياي ما پر از ر. م به اين دنياي مدرنا هتازه پرت شد
مثل  .يادم بره اما نشد خونهم ذله شدم؛ سعي كردم كه رمز شه؛ چند بار كه از زندگي وارد نكني در باز نمي

تا  گرفته از فحش خواهر مادر ،و رمز اين همه پسورد .هاي مغزم بختك نشسته توي كوچه پس كوچه
نه هيچ  .دونم كجا بنويسم را نمي، دليل مونده توي ذهنم قديمي كه با دليل يا بيتلفن يه دوست  ي شماره
  .گناه به كاغذ سفيد ب انويسم توي اين خونه به هيچي اعتماد ندارم حت جا نمي
  زبان

غريب كشورهاي و هاي عجيب  اسم با هست اياز همه جاي دنيا توش آدم .رم كالس زبان هر روز مي
مون باالي سي سال هستيم ولي وقتي  همه. كتاب جغرافيا يا توي نقشه ديدمشونتر كه فقط توي  عجيب

دكتر : كنيم  سازيم و بازي مي اي با كلمات جمله مي يه دفعه .شيم قدر كوچك ميه شينيم چ پشت ميز مي
ه كالس را كه نداشت ي حوصله .كشه شيم از بازي، كار به پانتوميم مي وقتي عاجز مي.. بازي، مهمون بازي

كنم و به خودم قول  خورم و تا دلم بخواد سيگار دود مي شينم، قهوه مي ترياش مي رم توي كافه باشم مي
  .هامو بشورم دم خونه كه رسيدم يك راست برم حموم  و خودم و لباس مي

د بار نچ گاه منو پيدا كرده و شه، مخفي ي هست كه اون هم مثل من زود خسته ميدرمتوي كالسم يه 
اش را  شينه و قهوه مي. مزاحم نبوده، حضورش سنگيني نداره نروي من نشسته، اما اصله ب اومده رو
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يه بار احساس كردم بايد باالخره يه . كنه و بازي مي كنه شومي هي بازي مي خوره و انگار با يه فكر مي
  .چيزي بگم

  "اي يا چي؟ خسته": بهش گفتم
  ".با من باز كني ور نيستي سر صحبتراحت باش، مجبو. ... تو ي نه به اندازه": گفت

نه سعي كرد . ام گرفت دليل يا با دليل گريه هاش بي وسط .كتاب شعرم را از كيفم در آوردم و شعر خوندم
شو  هكرد كه انگار هم يه طوري گوش مي .خوشم اومد ازش .م بدها آرومم كنه نه سعي كرد دلداري

  .سرمو تكون دادم" ي خوبه؟همه چ": پرسيد ،هام كه تموم شد حرف .فهمه مي
همين دور و برها ) از كجا فهميد شعر خوندم؟( .هر وقت خواستي شعر بخوني، من هستم": گفت

  ). سرشو به راست و چپ بر گردوند(
  .كنم كنم و مثل يك زن خطاكار  فرار مي دفتر دستكم را جمع مي
  بساب ، فقط بساب

 .دارم و يه لته يه سطل آب بر مي .افتم به جون خونه ره سر كار، مي شم و شوهرم مي ها كه پا مي صبح
كنم اون باال  يكنم و فكر م شه؟ به سقف نگاه مي ولي چرا هيچ جا تميز نمي .اندازم ها را برق مي سراميك
  قدر كثيفه؟ چرا همه جا اين .ها قدر گرد و خاك و كثيفي هست پشت درها، الي درز پنجرهه باالها چ
  تلفن

. زنه اول هميشه گزارش هواشناسي هست و بعد از خوشبختي حرف مي ي زنه، پنج دقيقه مامانم زنگ مي
فاميل  ي گه همه و مي شناستش زنه انگار كه باهاش دوسته و مي يه طوري از خوشبختي حرف مي

شه توي اين دوره و  گه مرد پيدا نمي مي .د از اين همه خوشبختي منآ شون داره از حسودي در مي چشم
خونه و به  كنه و يه دعايي مي بعد اسپند دود مي ،اون هم مثل شوهر من تحصيل كرده، با شخصيتزمونه، 

  .شه سردم مي نكنه كه واقع كنه، يه طوري فوت مي سمت من فوت مي
  گذشته ، نگذشته

شه سالم  وارد كه مي. رسه، مرد تميزي است اين مرد شوهرم ساعت شش و بيست دقيقه به خونه مي 
براش زاويه  .كنه شون مي شه و جفت گذاره و بعد خم مي فش هاشو توي جاكفشي ميكنه و ك مي

البته  .ترسه ميبدجوري ها  ها و ويروس از باكتري .ره ها خيلي مهمه و مستقيم به حموم مي قرارگرفتن كفش
عصر تا صبح ساعت هفت با هم  ي از شش و بيست دقيقه. گه وسواسي نيست، فقط تميزه خودش مي

  .هستيم
   ".شناسم، از گذشته هات بگو من هنوز تو را خوب نمي": گه هم ميه ب

   ؟؟ام؟ كجاش برات جالبه از كجاي گذشته": گم من مي
  ".ش كه به تو مربوطه، برام جالبه همه اون جاهايي" :گه مي

 كه ده گه پاي چپش را جوري تكون مي وقتي دروغ مي .توي اين مدت اينو فهميدم .گه ولي دروغ مي
   .شه يهاي تنم سيخ م وهم

  ".خواستم شاعر و نقاش بشم اما آرشيتكت شدم، خيلي هم پشيمون نيستم مي" :گم مي
كنه توي  نمك را سرازير مي. زنم علي چپ مي ي خواد چي بشنوه اما خودمو به كوچه دونم مي خوب مي

تا پسر را سر كار شيطون چند ": گه كنه و با خنده مي دهنش مي ي بشقاب غذاش و چنگال را روانه
  "ها ها ها؟ گذاشتي توي زندگيت،
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كنم تمام  دم و احساس مي با هزار سختي قورت مي ه،كه توي دهنم گير كرده و سرگردونرا اي  لقمه
  . شه هاي راه گلوم پاره مي مخاط

، به همون اندازه كه تو دختر سر كار گذاشتي": گم دم و مي ش پس مي اش را به قورت كه دادم، خنده
  ".شيطون
  "كني؟ يا پاي مي معامله پا": گه مي

  . گم ديگه چيزي نمي
خواد منو ببره  با ابلهي خاص خودش مي .هاش معلومه تمام حرف ي چكيده .زنه از دنيا و زندگي حرف مي

  .اي كه جوابش را بگيره جاده اي، كوچه به يه
  "تا حاال گلدوزي كردي؟": هگ مي
  "گي؟ يعني چي گلدوزي؟ چي مي"
  "دوني چيه؟ دوزي؟ گلدوزي كه ميگل"
  "ولي اين ديگه چه سواليه؟. دونم چيه مي  ،آره"
  "جوابمو بده؟"
  .كرد ام هميشه گلدوزي مي م تا حاال، ولي خاله هنه، گلدوزي نكرد"

   .ترسه هاش مي ، انگار از نشون دادن دندون.داره خنده و با دست راستش جلوي دهنش را نگه مي قاقاه مي
من توي ايران توي كار گلدوزي بودم، كار پر در آمدي بود  .جان پس كارش درست بوده لهخا ،به به"
  ".فهمي مي منظورم را كه .ما جوجه دكترايي كه تازه از دانشگاه بيرون اومده بوديم ي واسه

  دختر بد
ي هم زنم، گاه گي پرسه مي هرم مثل يه سگ خون خورم روي زمين، چهار دست و پا را ه مي تلو تلو مي

موقعي كه مامانم  ،ام كشم، شوهرم كشيك داره و من دختر بد خونه هستم، درست مثل نوجواني اي مي زوزه
كردم و بعد خودم را توي آينه ورانداز  كردم و تمام درها را قفل مي بيرون بود و من خودم را آرايش مي

قصيدم، دستش به كمرم بود و دست ر ام مي گذاشتم و جلوي آينه با مرد خيالي كردم، يه آهنگ قري مي مي
گذاشتم و به  تمام لوازم آرايش را سر جاش ميهم بعد  .قدر مرد مهربوني بود اين مرده چ .هاش من به شانه
  .افتادم رفتم و با ليف به جون صورتم مي حموم مي

بوي  اين يعني خونهو در بالكن باز بود كه سيگار كشيدم  .شراب گرمم كرده، سيگار هم پشت سيگار
به هيچ . خوام لذت ببرم مي نفعل، نه. ره يا نه سيگار گرفته و معلوم نيست تا صبح اين بوي لعنتي از بين مي

عمري ، خيلي دور، فردا صبح خيلي دوره .كه كرخت هستم و حالم خوبه نفعل .كنم چيز ديگه هم فكر نمي
  .دور

شه، مثل شوهرم كه مال من نيست،  شه، چرا مال من نمي من شكل خونه نمي ي چرا اين خونه واسه
همه چيزهايي كه مال من ، ام اينه كه نگهبان خوبي باشم فقط وظيفه، مثل خيلي چيزها كه مال من نيستند

  .نيستند را خوب نگه دارم
 رمز گاو صندوق چنده؟ پسورد ايميلم چيه؟ رمز در خونه چنده؟ ي وارد دنياي رمز و رازها شدم، شماره

رسه؟  واقعا نمي. رسه امو را كجا قايم كردم، كجا؟ يه جايي كه عقل جن هم  بهش نميه شعرها و داستان
هاش، با نگاهش، با تكون زشت  با سوال اين را شوهرم از روز اول به من ثابت كرد .من زن بدي هستم

  .گي كنم هامشب بايد كمي جند .زانوهاش
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 كرد؟ كرد كه شوهر پيدا نمي ر روز گلدوزي ميام ه خاله .هاش گلدوزي نداره پرده .مون پرده نداره هخون
هاي گلدوزي  پرده نمخصوص .ده گن پرده به خونه شكل و قيافه مي مي .خونه با پرده دوست دارن يمردها
ها را جمع  آشغال .بدو برو حموم. پرده دوست دارم بزرگ بي ي من پنجره .من اما پرده دوست ندارم .نشده
  .تا صبح چيزي نمونده كن،
  جن عقل

ي بالكن را  پرده .كنم بلكه غربتم با خونه از بين بره كنم، مثل هميشه به در و ديوار سالم مي در را باز مي
  .زنم كنار مي

  "كني؟ ترسونديم؟ جا چي كار مي تو اين"
شه روي  سيگار ولو مي ي اندازتش باال و جعبه كنه، مي با جعبه سيگار من بازي ميو نشسته توي بالكن 

   .ديگه بندازتش هوا ي كنه از يه گوشه اره سعي ميدوب .ميز
  "چته؟ سيگارم ي بيچاره جعبه"

دونم  دونم چيه، نمي نمي .ريزه زي هري مييتوي دلم يه چ. گه مثل يه مرد عزادار نشسته و چيزي نمي
 .شه هاي بهاري سرازير مي تا فكر مثل بارون باز شدم دختر بد و توي مغزم يه دفعه هزار .ريزه كجا مي
اش اينه كه من بدم،  رن، ولي نتيجه يان و مي تونم بگيرم، فقط مي هيچ كدوم از فكرام را هم نمي جلوي

  .من خرابم
از " :گه ده و مي كنه و پاهاش را تكون مي سيگارم را مچاله مي ي جعبه .خوام ازش بپرسم كه چشه نمي

كرده بودي؟ اين چيزها چيه كه توش چرا قايمشون  .توي وسايلت يه عالمه نوشته و كاغذ پيدا كردم
آره خانم  .هات هم زندگيه خودته موضوع داستان نحتم. خواي بگي داستانه؟ آره داستانه مي ننوشتي؟ حتم

م با تو توي ايران باهات  نه؟ عجب گهي خوردم توي دو هفته آشنايي ،گيري از زندگي خودت الهام مي
گفتن نرو از ايران زن نگير، من  همه مي. .ه من در آوردياز بس كه مريم مقدس بازي واس .ازدواج كردم

  ... خر
   .ديگه چيزي نشنيدم

  قفل
دونم چي شده كه رمز در  نمي .همراهمهچيزايي كه الزمه، از خونه كه واسم خونه نشده بود بيرون اومدم،  

  .از يادم رفته خونه از يادم رفته، آره راستي راستي انگار
  
  

 مشترك شدن هر خواننده

  گامي است پر بار
  براي تداوم جنگ زمان

  .و پويايي هر حركت فرهنگي
 
 



  پروين فدوي
  زلزله

  
  

موي ي  طره و زن  نيم خيز شد.  شروع كرد به پوشيدن مرد يك جفت جوراب  از كشو در آورد و ايستاده
   "خواي بري ؟ يجايي م  :فردار را از صورتش كنار زد

  . مرد چيزي نگفت
  "ي؟خواي بر صبح  به  اين  زودي  كجا مي" :داشت  و  نگاه  كرد را از روي پا تختي بر اش زن ساعت مچي

  ".رم سر كار  ؟ خب ، دارم مياين چه سواليه" :گفت تلوتلوخورانمرد 
  .و خنديد ".امروز جمعه س ،ديوونه"  :زن گفت

ز مالفه بيرون زن كه  اببندد كه نگاهش ميخكوب شد روي پستان زيپ شلوارش را خواست  مي مرد
  .افتاده  بود

  ".بخواب يه كم ديگه بيا": سرش را گذاشت روي بالش وباال كشيد  اش زن مالفه را تا شانه
الي در نيمه باز  كه ازخيره شد اي  و به آستين بلوز ابريشم زنانه خوابپشت به زن نشست لب تخت مرد

  .  دبو ده كمد بيرون مان
هاي بلند و الك  ناخنو  ".چرا نشستي؟ بيا ديگه" :اش زير گونهرا گذاشت   هاش دستيكي از زن كف 

دركمد را به  ،توهل داد بلوز را آستين مرد بلند شد، . ي پشت مرد كشيد روي تيره ي دست ديگرش را زده
 ،سيگار  مارلبروي اليت و فندك را از روي  پا تختي برداشت پاكت،  خوابرفت طرف ديگر تخت و هم زد

كه  اين  زن بدون. و تكيه داد خوابكاري باالي تخت منبتي  ي صفحه سينهذاشت بالش را صاف گ
  ".ام براي من روشن كن خواي سيگار بكشي يكي اگه مي" :گفت  برگردد،

  .ددراز كرها را  يكي از آنبعد . و آتش زد يشها سيگار گذاشت بين لب تامرد دو
با  ".چسبه صبح ناشتا سيگار نمي" :د در بستهفوت كرد رو به كم  دود پك اول را. زن سيگار را گرفت

. بعد با سيگار به باال اشاره كرد.  شد، دود را بيرون داد اقباز ميتاطور كه  باز پك زد و هميناين حال 
  ".ترك خورده تخواستم بهت بگم سقف راستي چند باره مي"

پاتختي خاكستر  آس پيك زير سيگاري شفاف رويروي . و چيزي نگفت را جمع كرد يشمرد پاها
  .سيگارش را تكاند

  ".جا  بذارش اين ".زن با  دست اشاره كرد 
 وتگذاشت زن سيگارش را . ي زن و پك محكمي زد  ي  سينه مرد زير سيگاري را گذاشت پائين قفسه

طور كه به خط صاف  دود  بعد همين. به هم قالب كرد ش وپشت سربرد را  شزير سيگاري و دو دست
  "خوشحال نيستي كه امروز جمعه س ؟" :كرد، گفت يسيگارش نگاه م

   ".خوبه . آره "
. ديشب يه خوابي ديدم": خط صاف دود لرزيد و محو شد. زن سرش را كمي باال آورد و فوت كرد 

. براي تفريح رفته بوديم. مون رفتيم توي يه باغ  خيلي با صفا هاي دانشكده خواب ديدم من و تو و برو بچه
   ". بعدم عصر خوشحال و خندون برگشتيم خونه هامون . وش گذشت خيلي بهمون  خ

  "فقط همين؟" :مرد سيگارش را توي زير سيگاري تكاند
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چيز عجيب خواب منم اين . خب باالخره توي هرخوابي هميشه يه چيز عجيبي هست. نه" :زن گفت
  .و خنديد ".ديگه رو ببينيم تونستيم دستگاه گوارش هم مي خورديم بود كه وقتي غذا مي
  ".آوردم جا باال مي شد من هر چي خورده بودم، همون اگه توي واقعيت اين طور مي" :مرد پك زد و گفت

 سرش را كج كرد  و همين و  ".اومد كه اين جوريه ولي من توي خواب خيلي خوشم مي" :زن گفت
يه  زماني خيلي دلم " :كرد، گفت داد و رها مي اي از مويش را دور انگشت اشاره تاب مي طور كه تكه

 .با كي ازدواج كرده. شون ازدواج كرده كدوم مون خبر بگيرم، ببينم هاي دانشكده و بچه خواس از بر مي
  ".بچه دارن، ندارن. ان شون راضي شو ن از زندگي همه

  "يه زماني يعني كي؟ يه ساعت پيش؟" :مرد گفت
  "تا حاال؟تو چي؟ تو دلت نخواسته " :مرد نگاه كرد ي زن به چهره

  .سيگارش را توي زير سيگاري خاموش كرد شانه باال انداخت و مرد
 همه باهاشون خاطره داشتي، حاال هايي كه اون وقت مهم نبوده كه بدوني آدم يعني براي تو هيچ"

  "كجان؟
  ".من فقط يه چيز برام اهميت داشته و داره، اين كه پيش تو باشم و تو هم پيش من باشي"
زن چند بار برگشت و به مرد خيره . سيگار ديگري روشن كرد. رد خم شد و او را بوسيدم. زن خنديد 
 ":كرد، گفت  آمد، نگاه مي طور كه به ستون دودي كه از سوراخ هاي بيني او بيرون مي آخر سر همين. شد

   "مگه قول نداده بودي كه كمش كني؟
  . مرد پك زد

  "؟نقدر سيگار بكشي توني ناشتا اي طور ميه چ"
   "مگه با تو نيستم؟" :به پاي اوفرو كرد را  اش زن انگشت اشاره. مرد دود را بيرون داد

  . و سيگار را توي زير سيگاري خاموش كرد ".تسليم. خيلي خب بابا" :مرد گفت
  ".دادي يه كم ديگه فشار مي"

  . مرد بلند شد
  ".در باغتم بازه"

  . مرد زيپ شلوارش را باال كشيد
  ".كنم چك مي. ها  برنداري از توي يخچال"

  ".براي من دو تا عسلي بذار" :صداي زن آمدبود كه در آشپزخانه مرد 
گاز را مرد كاسه ي فلزي را تا نصفه آب كرد  و گذاشت سر پيلوت اجاق گاز و با فندك آشپزخانه 

برداشت و دو تخم مرغ انداخت توي كاسه و ظرفي را با سه تكه پيتزاي تويش، از يخچال . روشنش كرد
را كه كيف سامسونتش . در آمد مكروويو رصداي زر ز .را فشار داد ي آن دكمه. توي مايكروويو گذاشت

نگاري  ي لرزه رئيس شبكه": ي صبح پنج شنبه را خواند جا كرد و تيتر درشت روزنامهه ب روي ميز بود جا
  ".ترين يلداي عمر بم طوالني" :اندخو تر و پائين ".بار لرزيده است 2100تهران در طول هفت سال : تهران

پا انداخت روي پا و . صندلي چوبي را عقب كشيد و نشست پشت ميز. كيف را  گذاشت سر جايش
اي  ي پشت درهاي  شيشه هاي سرسبز درخت ناروني، منظره شاخه.  صندلي ها را گذاشت روي پشتي آرنج

به گلدان كاكتوس كنار در  ،كشيد مي اش دو دست آويزانش را روي سينه همين طوركه . را گرفته بود
  .اي خيره شد شيشه
  ".توي اتاق خواب برصبحونه رو ب"
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گفت  گرفت، مي رايش ها راندار، رطوبت كنار  كاغذي نقش لطور كه با دستما زن همين. مرد جا خورد

   ".چسبه تر  مي اون جا بيش ":
دو دستش را دور پشت سر مرد ايستاد و . از توالت آمد بيرون . دستمال را انداخت توي سطل دردارزن 
  "كجا بودي، نبودي؟" :شد، گفت ي گوش او سائيده مي هايش به الله كه لبو همين طورحلقه كرد او گردن 

  ".هوس پيتزا كردم" :زن پيچ گاز را بست. صداي زر زر مايكروويو خاموش شد
  "اين چيه پوشيدي؟" :مرد سر تا پاي زن را برانداز كرد

  ".كردم هيكل به اين گندگي داشته باشه فكر نمي " :نده گفتزن با خ
  ".فهمه اگه لك بشه حتم مي. برو درش بيار" :مرد گفت

كچاپ ":رفت، گفت طور كه با ظرف پيتزا بيرون مي و بعد همين ".مواظبم" :هايش را باال زد آستين زن
  ".يادت نره
خواب زن داشت مالفه را پائين تخت .اتاق ي سس را از تو يخچال برداشت و رفت به طرف شيشهمرد  
. رويشه ب را زير سر ستون كرد و ظرف پيتزا را   كشيد رو شوري دراز كشيد، يك دست بعد يك. كرد جمع مي

روي ظرف و تكان  را  وارونه گرفت سس را برداشت و آنبطري  در ،خوابمرد چهار زانو نشست روي تخت
 مرد همين. بردها خنديد و سرش را به عقب  زن با ديدن لكه. ي سفيد ي قرمز ريخت روي مالفه چند لكه. داد

  ".گفته باشم. كشم ها مي ربعد از غذا يه سيگا" :گفت ،ماليد سس را روي پيتزا مي، طور كه با  كارد پالستيكي
  ".نوشابه يادت رفت بياري" :زن برشي برداشت و مشغول خوردن شد

  ".توي يخچالنبود " :و گاز زدمرد هم برشي برداشت 
  .خنديدند هر دو ".اونم فحش خوار و مادر. مونه پيتزاي بدون نوشابه مث فحش مي! حيف"

روي گذاشت اقباز دراز كشيد و دو دستش را تي ظرف،  پيتزا را گذاشت گوشه ي خورده نيمي  تكهزن 
  "كردي؟ توي آشپزخونه داشتي به چي فكر مي" :در هم  فرو بردهايش را  و انگشتشكم 
  ".به هيچي" : و گازي به پيتزا زدپاهايش را جمع كرد  ،وري افتاد روي بالش يك ردم

  . سگي پارس كرد.  ي بسته صداي چند تك بوق آمد و بعد صداي قيژ باز شدن در گاراژي پنجرهپشت از 
  ".يه جوري شدي از ديروز تا حاال"
  ".حساس شديباز كه "
  ".پيتزاي منم بخور"
  "بگي چرا لنبوندي؟ ترسم پشيمون بشي، مي"

  ".شم نمياين بار  ،نه" :زن خنديد
زن بلند شد و از روي پا تختي  سوهان . هايش را بست همين طور كه مشغول خوردن بود چشم مرد

بعد بالش را . را گذاشت  روي زمينمرد ديس . ناخن را برداشت و پشت به مرد مشغول سوهان كشيدن شد
  .سيگاري آتش زد .بالش گذاشت رويو سرش را  شداقباز تدو ال كرد و 

  ".ام براي من روشن كن يكي"
سرش را سوهان را پرت كرد روي پا تختي و زن . مرد پاكت سيگار و فندك را گذاشت بغل دست زن

  ".خوام تو روشنش كني مي": گذاشت روي شكم مرد
رفت،  اش ور مي نهموهاي وسط سي ي طور كه به خط تيره بعد همين. و به او داد گيراندمرد سيگاري 

   "چي شد امروز نرفتي كوه؟" :گفت
  ".اش رو نداشتم حوصله"
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  ".شد ترك نمي ت رفت كوه جمعه تو كه سرت مي"
 پك  محكمي زد  و ".هاي چٍسكي رو ندارم ي اين كوه دوني چيه؟ ديگه حال و حوصله مي" :زن گفت

دوني  مي" :سر به هم  قالب كردهايش را دوباره پشت  سيگار را توي زيرسيگاري خاموش كرد و دست
  "چند وقته چه آرزويي به سرم افتاده؟

  "چي؟ ،نه"
  ".كه برم كوه كليمانجارو رو فتح كنم اين"
  .اش را خاراند مرد با دستي كه سيگار داشت، كنار بيني 
  ".مردهم جوون بوده، هم گفت رفته كليمانجارو رو فتح كرده،  دوستم كه اون شبي مي اون"
  ".سي، سي و پنج سني نيس. ام بودن فت توي گروهشون چند تا زن خارجيگ ميولي "

بعد زيرسيگاري را با دست  ".اي بودن ولي اونا حرفه. ام بوده ساله يه پيرمرد هفتاد. آره": مرد گفت
  ".يه آرزويي بكن كه بتوني راحت بهش دس پيدا كني":گفت و باز چرخاند

  ".توني بايد آرزوت  بزرگ باشه گن تا مي مي. نذارنترسم اگه كوچيك باشه كائنات محلم  مي"
  ".هات با اين كائنات بازي كشتي ما رو تو هم"

پاها را دراز كرد  و ساق هايش  را روي  ،اي كشيد خميازه ".اين از لحاظ علمي ثابت شده": زن گفت
  "دي؟پيتزاي منو خور" :هايش كشيد بعد زبانش را پشت لب هاي بسته روي دندان. هم گذاشت

  "ش؟ خواستي مي"
 يه سيگار".: دستش را دراز كرد و انگشت اشاره و وسط را باال گرفتبعد  ".طوري پرسيدم همين ،نه"

  "دي؟ هم ميه ديگه ب
  ".نه "
  "چرا؟"
  ".كني ش مي آخه نفله"
  ".كشم اين يكي رو تا ته مي"

كه دود را بيرون طور  زن پك زد و همين. مرد سيگاري روشن كرد و گذاشت الي دو انگشت زن
  "گرده؟ مي باالخره نگفت كي بر. قدر اين يك ماهه خوب بوده چ" :داد، گفت مي

  ".ي ديگه ديروز صبح كه باهاش حرف زدم، گفت يه هفته" :مرد گفت
بينم هوس حكم  و ميرهر وقت اين زيرسيگاري ": زن زيرسيگاري را برداشت و زيرش را نگاه كرد

شن  وقتي تك و شاه و بي بي و سرباز رديف مي": سيگاري را  پايين گذاشت زير ".زنه سلطنتي به سرم مي
را  برد  ش، دو  دستزير سيگاريسيگارش را گذاشت  توي  ".شم تونم حكم كنم، خيلي ذوق زده مي و مي

نقدر  يه بار اي" :پخش شد روي شكم مرد اش ي فردار رنگ كردهبا ال كشيد؛ موهاها را  آنزير موها و 
فكرشو بكن؟ من و يارم  .پنج دست.  دل باشه و كت كردم، ور بود كه پنج  دست  دادم حكمورقام ج

  ".دوازده دست گرفتيم  و اونا هيچي
  . به ته سيگار زن نگاه كرد و مرد دود را بيرون داد

  "زدي؟ كي رژ"
  "مگه وقتي كچاپ آوردي، نديدي؟"
  ".رنگاس انگار از اون بي"
  ".آره"
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  "؟كشي پس چرا نمي"
  ".كشم مي"
  "چي شو؟ فيلترشو؟"
  ".هنوز مونده تا فيلترش"

داري به چي  ": شروع كرد  به نوازش موهاي زن. به جا كرد مرد بالش را صاف گذاشت و سرش را جا
  "كني؟ فكر مي

  ".به هيچي"
  ".نه بگو"

كي الكي يه كنم كه اگه االن ال دارم فكر مي" :كشيد، گفت ي بلوز مي اش را به يقه زن در حالي كه چانه
  "كنه يه نه؟ زلزله بياد و اون بفهمه كه ما دو تا با هم بوديم، برامون عزاداري مي

بيرون، اون از لج من و تو  ههامون رو با هم از زير آوار بكش جنازهمامور آتش نشاني من فكر كنم وقتي "
  ".خوابه مي مورهجا با ما هم كه شده، همون

  ".كنه خوابه، خب بگو ازدواج مي ه ميگي با مامور تو هم از لج اون مي"
  ".كنه چه فرقي مي"
  ".كنه براي اون خيلي فرق مي"

حالم بد شد از بوي  ،اَه " :زن زيرسيگاري را با سر انگشتانش عقب زد. مرد دست برد توي موهاي زن
  ".ي اين سيگارها گند جنازه

را  يك پا. را گذاشت روي پاتختيد سيگارش را خاموش كرد و بدون اين كه بلند شود، زيرسيگاري  مر
  "تو گرمت نيس؟": و گفتجمع كرد 

را گذاشت روي شكم زن و دست  شيك دست مرد. زن به ترك سقف چشم دوخت و چيزي نگفت
اش نگاه  هاي الك زده زن دستش را جلو صورتش گرفت و به ناخن. ديگر را زير سرش و به خواب رفت

ها را بر هم گذاشت، آهي كشيد و بغض  بعد چشم. دان گرفت و كندها را به دن ي يكي از ناخن ريشه. كرد
سرش  ،را باز كرد يشها ناگهان چشممرد . هايش روي شكم مرد سرازير شد ي چشم كرد و اشك از گوشه
دهانش را باز كرد كه چيزي بگويد ولي ساكت  ،هاي او را عقب زد بعد چتري. نگاه كردرا باال آورد و به زن 

  .ماند
هاي  طور كه به   خط مرد همين. پاك كرد و بلند شد، چهار زانو نشست با پشت دسترا رتش صو زن 
 گذاشت و دست ديگرش را "شه  يه دفه؟ تو چت مي": ، گفتكشيد جسته و نازك شلوارش دست مي بر

و تا  مرد  با چشم او را دنبال كرد. بلند شد از اتاق بيرون رفت وزن دست او را عقب زد . ي زن شانه پشت
سرش را گرداند، . نداشت هاي باريك روي در بر صداي شير آب از  دستشوئي توي راهرو نيامد، چشم از زه

                                                           .به جاي خالي زن نگاه كرد و بعد به درز در كمد كه كمي باز مانده بود
                                                                               16 /5 /1388  



 عزيز معتضدي
 در پارك

 
اى  هاى پنبه مانند ابر مثل مالفه گاه توده هوا خوب است ولى گاه و بى. هستم  مدت زيادى نيست منتظرش

چمن  هاى قشنگى بر روشن پيچد و سايه سفيد، پرچين و بيكران دور پيكر گرد و خندان خورشيد مى
كسى و تنهايى  اين هم از بى. ام پرداز شده بينيد كه خيلى خيال مى. اندازد ى اين فضاى سبز مى گسترده
از آن موقع غمگين و بدخلق . را به شما داد  ام عمرش در واقع اين اتفاق از وقتى افتاد كه همسر قبلى. است

ام جوان و شاداب و  همسر تازه. ر استحاال مدتى ست كه حالم بهت. جو و تنبل و خياالتى شدم و بهانه
بله اين . شايد به همين دليل است كه به قدر او مرا دوست ندارد. ى متوفايم است زيباتر از زن بيچاره

همين االن هم مرا گذاشته و با . كنم كند ولى من اين طور فكر مى اين طور فكر نمى  خودش. حقيقت دارد
از وقتى . شايد هم يك ساعت. شايد تا نيم ساعت ديگر برگردد. استو تفريح رفته   براى گردش  دوستانش

بروم،   خواهد همراهش البته هميشه از من مى. ايم با هم آشنا شديم تا به حال بيشتر از اين دور از هم نبوده
د شاي. خواهد با او تنها باشم بيشتر دلم مى. جمع را ندارم  اين روزها زياد حوصله. ولى من حوصله ندارم

و اين تازه ! يك بار به من گفت غرغرو. همين تمايل زياد ميل او را به معاشرت با ديگران بيشتر مي كند
جهت  بى. اما تصميم گرفتم دلخور نشوم. نزديك بود دلخور شوم. از ماه عسل مان بود   يك هفته بعد

. بزند از من دور شد آن كه حرفى بى. زدم زير آواز. گرفت لجم مى  شدم و از دستش داشتم دلخور مى
همسر سابقم از صداى من خيلى تعريف . هاى عاشقانه را ندارد ى ترانه فهميدم هميشه هم حال و حوصله

اصال بهتر است . شوى گفتم ببين باز دارى دلخور مى. دارد را ي خودش كرد، ولى خوب هر كس سليقه مى
حاال از زور بيكارى در اين هواي خوش . تمهاى فراغت كمترى داش قبال ساعت. ها فكر نكنيم به اين حرف

. رفتم به ساحل مى  ها براى گردش شايد بهتر بود با بچه. كنم شرم نگاه مى ام و دارم به اين سارق بى نشسته
ى خلوت شاعرانه شاهد آن  بود كه در آن گوشه  ى پيش همين دو هفته. ولى خب، كه چى؟ خودم نخواستم

راه آن محل خطرناك را در   گل كرده بود كه براى گردش  بد طبع شعرشدخترك ال. تجاوز وحشيانه بودم
. وقتى كه من رسيدم يارو او را به پشت روى كاپوت ماشين انداخته بود. بود  تقصير خودش. گرفت   پيش

اى انداخت، سوار ماشين  بعد هم دختر را به گوشه. چاقو را زير گلوى دختر بيچاره گذاشت و به او تجاوز كرد
نبايد تنهايى به آن جاى . خواهيد بگوييد ولى به نظر من تقصير خود دختره بود مى شما هر چه. شد و رفت
سنگ  پاره  كنم طرف عقلش من كه فكر مى. كند هيچ آدم عاقلى اين كار را نمى. رفت خلوت مى

خودم . كند نگاه مى  يا همين يكى كه االن زل زده و با كمال وقاحت دارد توى چشم پليس. داشت برمى
ى مغازه  زده هاى وحشت ودم كه پريروز وارد خواربارفروشى آن طرف پارك شد و جلو چشم مشترىشاهد ب

مطمئن هستم كه . را زد و پا به فرار گذاشت  ، دخلشگرفت اسلحه اش را به طرف فروشنده ي بيچاره
گوييد  ىالبد م.  را از سرش بيرون كشيد ديدمش  وقتى آمد و زير همين درخت جوراب سياهش. بود  خودش

  را خبر نكردى، يا همين االن به اين آقاى پليسى كه از آن روز تا به حال اين دور و برها پيداش  چرا پليس
ى وارد شدن در يك چنين  اصال كدام يك از شما حوصله! گويى؟ خب به من چه شده چيزى نمى

گويم؟ آيا كسى  دروغ مى. مى اول به فكر پر كردن شكممان هستي مان در وهله دردسرهايى را داريد؟ همه
 از شما خواسته كه دنيا را اصالح كنيد؟ 
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  را در اطراف يك سارق خطرناك توى چمن  ببينيد چطور كودكان معصومش. سوزد دلم براى مادره مى

. رود كند و مى و بشى با آنها مى  برخورد و با محبت خوش خوش  آقاى پليس. رها كرده كه مثالً بازى كنند
 خواهر بزرگ. نشيند تر روى تاب مى خواهر كوچك. زند و به دخترها لبخند مى  ما هم به پليس رفيق سارق

شود  از روى نيمكت بلند مى. تر است تر و با محبت آقاى سارق از آقا پليسه هم با ادب. دهد تر او را تاب مى
در . دهد را تاب مىتر  خواهر كوچك  هاى قوى و نيرومندش با دست. آيد و به كمك خواهر بزرگتر مى

و شادى   دخترك از ترس. . . دوباره و دوباره . فرستد برگشت  او را با فشــــار بيشتــــرى بـــه هوا مى
. ترسيده است. كند از پشت عينك دودى او را نگاه مى. دارد مادر سر از كتاب برمى. كشد همزمان جيغ مى

  ى معصوم و دلفريبى به خودش اما آقاى سارق قيافه .ودد گذارد و به طرف بچه مى كتاب را روى ميز مى
ى  زند و گوشه مى ي زوركيزن لبخند. اندازى است بر و رو و غلط از حق نگذريم جوان خوش. گيرد مى

آورد و با  سارق سرى به تكريم فرو مى. شود آهنگ تاب خوردن كودك كندتر مى. گيرد طناب را مى
خواهد كه براى  ها مى زن از بچه. رود گيرد و مى را مى  راهش زندر پاسخ لبخند  لبخندى دوست داشتنى

من . كنند ها با اشتها شروع به خوردن مى بچه. آورد ها را از پاكت درمى ساندويچ. صرف ناهار به سر ميز بيايند
درخت و  روند و آفتاب دلچسب بهارى بر ابرها كنار مى. دانم چقدر ديگر بايد منتظر باشم ام ولى نمى هم گرسنه
اگر از . شايد اصال نيايد. شايد حاال حاالها هم نيايد. دلم از عشق او گرم است ولى او هنوز نيامده. تابد چمن مى

اگر بخواهم با . ام حوصله من خيالباف و تنبل و كم. هاى قبل دير كرده حق نگذريم اين بار بيشتر از دفعه
حاال دارد . خرام و زيباست چقدر باريك و بلند و خوش. بدهمبينى قضاوت كنم ناچارم تا حدودى به او حق  واقع

. بگذار بخندند. خندند زنند و به احمقى مثل من مى توى سر و كول هم  مى. كند مى  ها در ساحل گردش با بچه
نگاه كن اين كودكان ناقال چطور همديگر . اى ات را گرفته وقتى تصميم گرفتى كه دلخور نشوى ديگر تصميم

  ! ها دهند؟ وحشى االى سرسره به پايين هل مىرا از ب
تازه اگر هم . دانند اين را همه مى. شايد اين طور باشد، ولى حسود نيستم. مثل اين كه عصبانى هستم

اگر مرا دوست ندارد، بهتر است صاف و ساده . باز و دورو نيستم حسود باشم الاقل اين حسن را دارم كه حقه
آيد از گول  از حقه و كلك بدم مى. را بگذارم روى كولم، راهم را بگيرم و بروم ممدهم كه د قول مى. بگويد

  !كنم نبايد با من اين طور رفتار كنند، گناه دارم فكر مى. خوردن هم همين طور
ديگرى   من هم با كس. ديگرى برود؟ خب بيايد به من بگويد  خواهد با كس مى ؟اصال چرا يواشكى

خواهد  يعنى چه؟ مى. دانم كه به اين سادگى ها هم نيست كم مى است و دستالبته خيلى سخت . روم مى
 ياگو. ام رقصيده  تا به حال با همه جور سازش ؟ديگرى برود؟ ولى ما اين همه قول و قرار گذاشتيم  با كس
اى ه مرا دوست ندارد و چه به صراحت و چه با كنايه اين را گفته، ولى به هرحال با هم روزها و شب  رقص

كند  گفتم كه خيلى هم از آن خونسردهايى كه او فكر مى شايد بهتر بود از اول اين را مى. ايم خوبى داشته
اگر روزى مرا بگذارد و برود ممكن . ى بد اخالقى پيدا كنم نبايد سابقه. البته شايد اين طور بهتر باشد! نيستم

. ى طبيعت است د اين هم بخشى از قانون نانوشتههر چه باش. اى تا آخر عمر تنها بمانم است با چنين سابقه
بله، هميشه كسانى هستند كه از تنهايى . مانى طبيعت را درست ياد بگيرى هيچ وقت تنها نمى  اگر درس

تو كه اين همه دم از عشق و . برد پرسى تو كه الاليى بلدى چرا خوابت نمى خب حاال مى. درت بياورند
ها  كنى و بچه اى و از سر بيكارى دارى مادره را نگاه مى ن اينجا تنها نشستهزنى چرا اال مى  رفاقت و سازش

  ؟ . . .خورند  را كه پشت ميز دراز پارك دارند همبرگرشان را مى
  هاش نه او از آن معمولى! ام هستم در انتظار عشق تازه. من كه تنها نيستم. ساده است  خب جوابش

شديد،  مى  شايد هم يك دل نه صد دل عاشقش. كرديد صديق مىخودتان هم اگر جاى من بوديد ت. نيست
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بهتره همين االن اين را هم بگويم كه من از آن ! هايى به سرتان بزند مبادا خيال! شيطان كر  البته گوش
  . . . حاال بگذريم ! باور كنيد خيلى هم غيرتى و بدتيرم. روشنفكرها نيستم

را   نكند راستى نيايد؟ نه بهتر است فكرش. ام سر رفت حوصله گويم؟ چرا نيامد؟ اصالً من چه دارم مى
  . . .هم نكنم 

  .شود خواهند بروند دنبال بازى ولى مادرشان مانع مى مى. نگاه كن دخترها غذايشان را تمام كردند
  "!بازى ممنوع است بعد از غذا سرسره و تاب"

  . كنند ولى اين دو تا استثنايى هستند قبول نمىها معموال به اين راحتى  بچه. آيد به نظر مادر مقتدرى مى
   "ما چه كار كنيم مامان؟  پس"

  . پرسد اين را خواهر بزرگتر مى
  ".خواهم كتاب بخوانم و حمام آفتاب بگيرم من هم مى. توانيد بنشينيد و مار و پلكان بازى كنيد مى"

   ".خواهم تاب بازى كنم ولى من مى"
   ".قط مار و پلكانبعد از غذا ف. همان كه گفتم"

  اما خواهر بزرگتر كه به اخالق مادرش. نگفتم؟ چيزى نمانده بود خواهر كوچكه بزند زير گريه
  .گردند گيرد و با هم سر ميز برمى تر است او را مى مأنوس

را   اش را برداشت، عينك آفتابى  آن را روى چمن پهن كرد، كتابش. مادر از توى ساك پتويى درآورد
آيد  به نظر نمى. كجاست  دانم شوهرش نمى. ست زن زيبا و جوانى. آفتاب دراز كشيد  كش و سينهپاك كرد 

  شايد به مسافرت رفته، شايد طالق گرفته، شايد مرده، به هر حال از روى يك حس. ها باشد اين نزديكى
  . ها نيست زنم اين نزديكى مى  كامال غريزى حدس

اوه، . زنم حوصلگى دارم چرت مى من هم از سر بيكارى و بى. كنند ها دارند مار و پلكان بازى مى بچه
ها  شما كجا اينجا كجا؟ چه عجب ياد فقير بيچاره! خير به به، روز به! آيد نگاه كن ببين چه كسى دارد مى

  . . .!كرديد
   "خير، خيلى وقت است منتظرى؟ هب روز"
  ".من اصال از اينجا تكان نخوردم!  منتظر؟ خانم را باش"
  "را من بايد بدهم؟  ندارى تاوانش  ست؟ اگر تو تمايلى به گردش يخب تقصير من چ"
يك هفته از ماه عسل مان . كنى؟ ناسالمتى ما زن و شوهريم تاوان؟ اصال راجع به چى صحبت مى"

جمعى با دوستان خودت هستى؟ اصالً از  دسته  به فكر گردش  اش و آن وقت تو همه. گذرد بيشتر نمى
   "مرده چه حالى دارد؟ِ  بدبخت همسر پرسى اين مىخودت 
ما در كنار هم . ات بيندازى تو هم بهتر است كمتر مرا به ياد زندگى گذشته. ام خب حاال كه آمده"

دهى  ترجيح مى. ندارى  خودت گفتى تمايل به گردش. تازه من كه نخواستم  تنهايت بگذارم. خوشبخت ايم
توانم در عنفوان جوانى از تفريح و  نمى. من چه كار كنم! ها را بخورى هى مرد غصه  اى بنشينى و گوشه
با اين حال . دريا كمى متالطم بود. خيلى تفريح كرديم. راستى چقدر جايت خالى بود. چشم بپوشم  گردش

   "امروز هوا خيلى خوب است، نه؟. تنى هم به آب زديم
ى عزلت  داند كه من اينجا در گوشه مى  خودش. زنم مرا بگو كه اصال دارم با كى حرف مى! اى بابا"

اند، حاال  تنى هم كرده با يك مشت گند و كثافت آب  خانم تشريف بردند گردش. ام به انتظار او نشسته
   "!زند برگشته و دارد راجع به آب و هوا با من حرف مى
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را كشيد   هر راهشكه صدايم زيادى باال بود چون طفلكي نگاه غضبناكى كرد و به حال ق مثل اين

  . راه افتادم  من هم به دنبالش. رفت
   "؟!خواهى قهر كنى جوابي ندارى بدى و حاال هم مى! بينى مى"

  . ايستادم رو برگشت و رودر
اصال چه شده به همين زودى دست و پات را اين طور توى زندگى من دراز ! رى خيلى دارى تند مى"
   "!كنى راه امر و نهى مى ياى و راه و ب كرده

   ".دارم  من فقط اعتراض. امر و نهى؟ من كى امر و نهي كردم"
  ". . . اند  ، نگاه كن، همه به ما زل زدههآور واقعاً خجالت"

ها، و يكى دو عابرى كه پيداشان  مادر، بچه. كردند راستى هم همه داشتند به ما نگاه مى. حق با او بود
ها هم  بچه. خواند را مى  وقتى برگشتم مادره داشت كتابش. شان پشت كردم به همه. ساكت شدم. شده بود

. بر ما را نگاه كردند ى ديگر ايستادند و برو چند لحظه. تر بودند اما عابرها سمج. ى بازى بودند مشغول ادامه
  . نزديك بود دوباره عصبانى شوم ولى جلو خودم را گرفتم. باالخره از رو رفتند و شرشان را از سرمان كندند

ام و شما هم از اول  بنده دست و پايم را در زندگى شما دراز كرده  پس! فرموديد خب داشتيد، مى"
كنيم؟ بهتر  ى چى صحبت مى اگر اين طور است بفرماييد اصال ما داريم درباره! تمايلى به بنده نداشتيد

  "نيست به همه چيز پايان بدهيم؟
  . ربه را نداشتمثل اين كه انتظار اين ض. با تعجب نگاهم كرد

  "پايان بدهيم؟ به چى پايان بدهيم؟"
   "!اى كه نه به دار است نه به بار بند ظاهراً عاشقانه ى نيم به همين رابطه"
باد هوا بود؟ همين ديروز بود كه   اش ها همه آن حرف  به همين سادگى؟ به همين زودى؟ پس"

   "!ميرى گفتى برام مى مى
   ".من احتياج ندارى خب كه چه؟ ظاهراً تو به عشق"
   "ى احتياج ندارم؟وند از كجا مى"
   ".ست السويه از اين جا كه بود و نبود من برات على"
   "كى اين حرف را زد؟"
  "!خودم فهميدم. كسى اين حرف را نزد"
   "نشدى؟  خودت فهميدى؟ تو با اين هوش ات چرا خرگوش"
من هم دست بر قضا اين جورى . رى آفريدهرا يك جو  خداوند هر كدام از مخلوقاتش! ..خب ديگر"

   "!ام درست شده
داد، حالت قهر به خودم گرفته  اما غرورم اجازه نمى. چيزى نمانده بود بغضم بتركد و بزنم زير گريه

. دلم براى يك بوسه لك زده بود. خواستم تا آخر اين راه را بروم، ولى به هر حال مردد بودم بودم و مى
  . لرزيد، چون او نگاهى به سر و پايم انداخت و زير خنده زد شايد صدايم هم مى

شان  براى اين كه من نيم ساعت با دوستانى كه به  اش همه. اى راه انداخته شنگه نگاه كن چه الم"
   ".ام ام و  برگشته اعتماد دارد براى هواخورى رفته

   "!اعتماد ندارم  من توي اين دنيا به هيچ كس"
  ".در همين مدت كوتاه، و خيلى هم متاسفم. ام بله اين را فهميده! اى اينكه حسودىاعتماد ندارى، بر"
   "!خواهى راجع به من فكر كن هر طور مى"
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شود،  اصالً محبت سرت نمى. گويم؟ يك بار نشد مطابق ميل من رفتار كنى درست مى! حسود و تنبل"
  "حتى همت دوست داشتن را هم ندارى؟

  . اى نداشتم جز اين كه از خودم دفاع كنم كرد، چاره روى مى ديگر واقعا داشت زياده
   ".كشيدم اگر دوستت نداشتم اين همه نازت را نمى"
مزد و  وقت هم بى البته در ناز كشيدن تنبل نيستى، شكر خدا هيچ. خب اين را تا حدودى قبول دارم"

   "اى؟ منت ناز نكشيده
  "؟ي يهمنظورت چ"
  ".خودت مي دوني"
كنم اما كجاى اين كار خالف  آد، خب انكار نمى بازى خوشم مى كه از عشق ينهت اين ااگر منظور"

  "طبيعت است؟
   ".زنم ى زناشويى خودمان حرف مى كى از طبيعت صحبت كرد؟ من دارم از رابطه"
  "ام؟ آيا من تا به حال تقاضاى خالفى از تو داشته. كنم خب من هم دارم راجع به همان صحبت مى"
   "!كنى روى مى كمى زياده مگ فقط مى. اى تقاضاى خالفى داشتهنگفتم  "

در همين مدت كوتاه، به همين زودى پى به . دانستم چه بگويم نمى. ديگر واقعاً كفرم را درآورده بود
  . خنده را سر داد  غش  پيچيدم كه غش داشتم مثل مار به خودم مى. نقطه ضعف ام برده بود

  "!اى خنده شده شاز كى تا حاال اين قدر خو"
خنده نبود، ولى اين قدر هم  خوش. پدرم هم هيچ شباهتى به تو نداشت! ام اين را از مادرم به ارث برده"

   "!بداخالق نبود
  در آن حال خشم و ياس هم ديگر چيزى نمانده بود كه من. خنديد و خنديد و خنديد. باز هم خنديد

  . ام گذشت شيطانى از مخيله فكرى. اما اين كار را نكردم. بزنم زير خنده
   ".ها نزن اى ديگر از اين حرف كردهحاال كه اينقدر دير. ين بحث خاتمه بدهيمبهتر است ديگر به ا"
   "ها؟ از كدام حرف"

  "ها ها و نكوهش همين سرزنش"
  ".كنم نكن، من هم نمى  و نكوهش  تو سرزنش"
ى معاشرت  بينى حوصله اگر هم مى. ام كرد اين انتظار خيلى كالفه  راستش.  بسيار خوب، مرا ببخش"

   ".خواهم تمام اوقات با تو باشم اين است كه مى  اش ندارم دليل واقعى
   "كى حرفى زد؟!  خب باش"
  "!بورزيم  بيا به هم عشق! ؟ آه عشق منيگ راست مى"
  "؟يهبورزيم؟ منظورت چي  عشق"
  ".داني خودت مي"
      "كجا؟"
   "!همين جا"
   "!دارد سنگ برمى ات پاره عاً كه عقلاى بابا، واق"
   ".شم ببين دوباره شروع نكن، دارم واقعا دلخور مى"
؟ اين جا؟ جلو اين همه ..گويى فهمى چه مى اصال مى! خب به جهنم، آن قدر دلخور شو تا بميرى"

  "كشى؟ اى ست؟ خجالت نمى اين چه تقاضاى احمقانه. . . آدم 
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ام؟  ام؟ مگر به زور به كسى تجاوز كرده ام؟ مگر آدم كشته كرده خجالت بكشم، براى چه؟ مگر دزدى"

است روز   و خشونت  و جنايت  گرى براى چى؟ براى اين كه هر چه وحشى! گويى آدم تو به اين ها مى
اگر اين طور است من به حماقت خودم . روند بازى به پشت و پسله مى كنند، فقط براى عشق روشن مى
   ".كنم افتخار مى
نگاه مشكوكى به ما كردند، ولى خوشبختانه چيزى از . دو عابر تازه از راه رسيدند. ابى نداشت بدهدجو
  . . . هاى ما دستگيرشان نشد و زود رفتند، اين بود كه  حرف

ها از  خواهيد خوش تان نيايد، باور كنيد بعضى از اين بچه خواهيد از حرف من خوش تان بيايد، مى مى
. پاييدند و ما متوجه نبوديم زل زده بودند داشتند  ما را مى. گويم دخترها را مى! ترند جنسها هم بد بزرگ آدم

اول فكر كرديم، مارى، زنبورى چيزى او را گزيده؛ . زنان به طرف ما حمله كرد خواهر بزرگه يك دفعه جيغ
  ام وجودم احساسيك لحظه خطر را با تم. آمد طرف مان داشت يك راست مى. ولى هيچ كدام اين ها نبود

عشق؟ اما قبول كنيد كه له شدن  ازچه چيزى بهتر از مردن . جان نيست، باور كنيد  ى ترس مسأله. كردم
ولى او . من و دلدارم پا به فرار گذاشتيم. لجباز افتخارى ندارد  ى لوس زير دست و پاى يك دختربچه

ما هم . كرد طرف رفتيم دنبال مان مثل اجل معلق روى سرمان خراب شد و از هر . بردار نبود دست
و   ى ترس البته گفتم كه مسأله .نشستيمدور از دسترس او درخت  ى  شاخه روي اولينسراسيمه پر زديم و 

آن عادت كرده ايم، منتها ست، هر چه هست ما به  يدانم مسأله سر چ اصال نمى. ها نيست اين جور حرف
  .ن قدر نگوييد چرا كبوترها غر مي زننداين دليل نمي شود كه غر نزنيم، شما هم اي
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شوند و ديگر آب خوش از  جوي پدر گم مي و درها يكي بعد از ديگري در جستگذرد كه برا سالي نمي
توانند  ها كه كاري نمي طبيبآورند و  هاي پشتش آب مي و بعد مهرهزانوها . رود ادر پايين نميمگلوي 

تواند مادر را خوب  دارد و ميگرم  شهري كه آب بهرويم  دارد و مي ميبكنند، پدربزرگ من و مادر را بر
  .دكن

از پدربزرگ تواند روي پاهايش بايستد  شود و چند ماه بعد كه مي روز الغرتر مي مادر روز به
 ها و دامادها تا ها و خاله ها و دايي عموها و عمه زند به تلگراف ميپدربزرگ . خواهد كه برگرديم مي

شده است همه را دلتنگ  رسيم مادر كه خواهد تا مي مي .ي پدربزرگ خانه همراه خواهرها بيايند به
  .جا ببيند يك

براي همه حتا مادر . سوغات بخردمادر رويم بازار تا  ميخرد و فردايش  پدربزرگ بليت قطار مي
ها را  نپدربزرگ بدون آن كه حرفي بزند، پول آ. كند و پدر هم چيزهايي انتخاب مي براي برادرها

فروشد سوار قطار  بازار آب معدني ميه در كايي قكمك سرا بهها  سوغاتي ي پردازد و عصر همه مي
  .آورد آب معدني همراهش ميهاي ليموناد  حتا در بطريمادر . كند مي

من  خرد و به گردي كه گاري دستي دارد سه بطر ليموناد مي در ايستگاه قطار هم كه بوديم از دوره
گويد  مي. كند مياصرار مادر . نوشد ليموناد دوست ندارد و نميپدربزرگ . دهد و پدربزرگ هم مي

هاي  فرش ليمونادش را روي سنگپدربزرگ . خواهد مي  معدنيليمونادها را براي آب  ِ ي خاليها بطري
من و مادر كه ليمونادهايمان را . شود كند كه شكل خرسي درست مي داغ كف ايستگاه خالي مي

  .را از آب معدني پر كندها  دهد تا آن سقا مي ها را به نوشيم بطري مي
پدربزرگ كه چهار بليت خريده در كوپه را . كند مادر گريه مي نشينيم ي قطار كه مي كوپه در
خواهد كه دراز بكشد و خودش  كند و از مادر مي پتو را پهن ميبعد . كشد هاي آن را مي بندد و پرده مي

  .خواند زند و كتاب مي عينكش را مي
چه هر . كنند بينم كه پرواز مي را مي اهكند كبوترايستم و قطار كه حركت مي پشت پنجره مي

گذرند  ها مي ها، باربرها و چراغ ها، درشكه ها، ماشين خانه. بينم تر آسمان را مي كمكنم  تر نگاه مي بيش
  .است همسايه آيد كه شبيه طوق دور گردن كبوتر و تنها ماه همرامان مي

اتاق  ي باالي ي تاقچهرواز گشت كاله و عينك و كتابش را  ها كه پدربزرگ برمي صبح
تا مادر را كه در پتو خوابيده بود بلند  زد ند صدا ميبود داشت و باربرها را كه در حياط ايستاده برمي
، باربرها مادر را بيرون اديمايست ي در مي و در آستانه فتگر پدربزرگ كه دست من را مي. كنند
  .نددآور مي

كردند و همراهمان  نتظر پدربزرگ بودند سالم ميهايي كه م كوليآمديم،  از خانه كه بيرون مي
هايشان كثيف و  هايشان پاره پوره بود و دست لباس. كنندمادر را دعا ورد بخوانند و آمدند تا  مي

داد و  ها پول مي آن به شد كوچه كه تمام مي .زد حرفي نميپدربزرگ . ترشان كفش نداشتند بيش
كنار ميدان بگذارند و  ِ كه مادر را روي سكوي سنگيخواست  شدند از باربرها مي وقتي دور مي
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خواست  دلم مي. گذاشتم هايم را دور صورتش مي ايستادم و دست كنار مادر ميمن . خستگي دركنند

 بعد .اش گذاشت روي سينه خنديد و سرم را مي كردم مي كه مينگاهش . هايش نگاه كنم در چشم
روي گذاشت  ميگرفت و صورتم را   مي ش را گازبشد ل هايش جمع مي طور كه اشك در چشم همان
  . كرد  مياش و آرام گريه  سينه

ي ميدان و برايشان چاي  گوشه ي خانه قهوه برد به را ميباربرها . شنيد صداي مادر را نميپدربزرگ 
  .گذاشت نشست و پاهاي او را روي زانوهايش مي گشت كنار مادر مي داد و برمي سفارش مي
آمدند و از  رفتند و مي سرعت مي دان پر بود از ماشين و درشكه و باربرهايي كه بههاي مي خيابان

ي  فواره جا كه آبِ ي كوچك ميدان، آن نار باغچهك. كردند مادر نگاه ميبه  گذشتند ميكه ما  يِجلو
كمان را با سه رنگ زرد و سبز  رفت و من چند بار رنگين مي ها باال هاي درخت تا نوك شاخهحوضش 

هاي  هم زير شاخهر وسما. خوردند سرخ ديدم، چند زن و مرد نشسته بودند و نان و هندوانه مي و
  .شد كرد كه از آن بخار بلند مي گل محمدي غلغل مي درخت
كس هر . آمد نميباد . رفت دويدند كه در هوا مي رنگ مي دنبال بادكنكي آبي. ها توپ نداشتند بچه

قدر فرياد  آن شد، زد و بادكنك كه در هوا گم مي آن ميه ا برسيد دستش ر بادكنك ميزودتر به 
د و باز دنبالش مآ ميرنگ پايين  كردند تا از دل آسمان بي قدر جست و خيز مي و آن زدند مي
  .نديددو مي

خرد و چند  بادكنك مي ي حوض كمان فواره نهاي رنگي ي رنگ اندازه مادر گفته بود براي من هم به 
يك اسب سپيد هم  .هم ببندم مثل قطار پشت سر هم راه بروند ها را به وقتي آن تا ماشين كوكي كه
چرخاندم  هاي سياه و هر وقت كليد توي كمرش را مي هاي طاليي داشت و سم خريده بود كه يال

  .كرد هاي سبز ترق ترق مي و صداي پاهايش روي كاشي دويد مي
ت و نه از برادرها كه گف نه از پدر مي. زد حرف نميآمدند مادر ديگر  مي باربرهاوقتي ها  تر وقت بيش
زد و از  اش از پدر حرف مي نشست همه كه بيدار بود و پدربزرگ كنارش ميمادر . بودند گم شده

خمس و . نماز صدقه ندهد آخوند محله و پيشه هايي كه زده بود و خواسته بود كه مادر ديگر ب حرف
بست و  پدربزرگ هم كتابش را مي. ردم بيچاره تقسيم كندزكاتش را هم ببرد پايين شهر و ميان م

تا  داد داد و مدام سرش را تكان مي مادر گوش مي گرفت به طور كه عينكش را در دستش مي همان
  . رسيدند باربرها از راه مي

ند و مادر گرفت مشت ميدر را  ي چهارخانههاي پتو ستادند و گوشهاي باربرها يكي جلو و يكي عقب مي
طور كمرش  اين. تا پدربزرگ نگويد يك كم تندتر، يك كم تندتر رفتند كردند و تند تند مي بلند ميرا 

تر راه را  شدم بيش كه مجبور ميرفت  گرفت و تند تند راه مي دست من را هم مي .گيرد تر درد مي بيش
  .كم تندتريك . من هم نگويد يك كم تندتر بدوم تا به

برد  من را مي. داد ميپول ها  آن گذاشتند، پدربزرگ به مي گرم ي آب مهباربرها كه مادر را كنار چش
داد و  دستم مي خريد و به نشاند و بعد يك پاكت دانه مي مي ها و لب يكي از ايوان نزديك چشمه

   .آمد گفتند مي رفت و اذان را كه مي مي
كبوترها زياد بودند و  .ه بوددادم كه سپيد بودند و دورگردنشان شكل ما كبوترهايي ميها را به  دانه

طوق دور گردنش شبيه ماه تر دوست داشتم كه كاكل داشت و  بيش رايكي شان، آن  من از ميان همه
  .مادر بود هاي بهارخواب و چشم
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. بودند در آنكه هاي مادر را  و چشم كردم خوابيديم ماه را تماشا مي هايي كه در بهارخواب مي شب
قايم . شدند ند و يك جايي قايم ميخنديد بردم مي و دستم را كه باال مي نددكر من نگاه ميبه ها  چشم
، آمد ميماه كه از پشت ابرها بيرون  باز بهمن و هنوز خواب بود  .كردم شدند كه به مادر نگاه مي مي

هاي  با چشم شد زد و مادر بيدار مي پدربزرگ فرياد مي .خواست گريه كنم دلم نمي. شدم خيره مي
. ترسيدم .هاي مادر سرخ شده بودند ي پدربزرگ بود، چشم ر ماه هم كه مثل حوض گرد خانهد. سرخ

بعد هم بردم تو ايوان تا . بغلم كرد تا ديگر گريه نكنم. مادر بيدار شد. پدربزرگ فرياد زد. گريه كردم
  :مادر ماه را نشانم داد و خواند. بيرون هوا تاريك بود. پدربزرگ باز بيدار نشود

  اومده         ماه 
  سالم كنه               
  براي عزيزم دعا كنه

  ال اليي بگه     
  خوابش كنه             

  .از شب تا صبح نازش كنه
ها و كوه سياهي  دست سوي چند چراغ در دور شد جز سو در بياباني كه در آن هيچ چيز ديده نمي

  "!يا بنشينب" :مادر گفت ،كرد كه خوابيده بود و قطار را نگاه مي
پنجره برداشتم و  يي جلو لرزيد از روي ميله ها بود از ترس مي هاي سردم را كه مدت دست

  . طرف مادر چرخاندم ام را به زده صورت يخ
طور  را انداختم روي زانوهايش و همانخودم . كرد سرش را بلند كرده بود و داشت نگاهم ميمادر 

م بغضم تركيد و هق هق گريه نگذاشت بگويم آن ديو كرد ي گرمش فرو مي كه صورتم را در سينه
مادر . برد كه مادرشان را دوست ندارند مي را ييها آيد و بچه گفتي مي را ديدم كه مي ها قصه
ام را  داد موها و پيشاني اش فشارم مي سينه طور كه به هايم حلقه كرد و همان هايش را دور شانه دست

تو كه مادرت را دوست داري، قول بده ": و گفت را پاك كردهايم  بوسيد و بعد با كف دست اشك
  "؟شي بزرگ كه شدي گم نمي
 شدوست ي مادربزرگ ي تو قصهنمكو تر از نم قدر بيش چه. دوستش دارم قدر نتوانستم بگويم چه

 و آمد مين  سياه قلعهديو  اگر در را بسته بود كه. كند يكي از درها را ببندد كه فراموش مي همان. دارم
 خواهرها و برادرهاي ديو سياه ،داد نمينمكو را  اگر نم. او بدهد نمكو را به شد نم مينمادرش مجبور 

  .خواب بودندهنوز برد كه  ميرا  نمكو نم
. تواند اعتراض كند نميو مادر نفسش گرفته است  ،كند پدربزرگ كه من را از روي زانوهاي مادر بلند مي

خواهد كه  پدربزرگ مي .مانند شوند و در هوا ول مي سرند و كشيده مي هايم مي هايش از روي شانه دست
گذارد روي زانوهايش بنشينم تا برايم قصه بگويد،  نمي. تر بخوابد خواهد كه مادر بيش مي. مادر تنها باشد

ي  ز قلعها. دنبال پدر بروم و برادرهايم را پيدا كنم توانم ام و مي شعر بخواند و از وقتي بگويد كه بزرگ شده
  :بخواندباز بيرونشان بياورم تا مادر سياه ديو 
  

  خونه وقتي كه با من مي     رم هاش را مي ناز لب
  كنه وقتي كه بازي مي       رم ناز پاهاش را مي
  زنه رم      وقتي كه فرياد مي ناز فكراش را مي
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  دور بمونه خوام كنارم بمونه      از چنگ ديو  مي
  نه      مبادا كه گولش بزنهخوام كنارم بمو مي

  آخوند و مالش بكنه       اسير جادوش بكنه
  .خوام كه سروري كنه  عادل و محبوب بمونه مي
  

خواهد بخواند كه مادر  دارد و مي را برمي دهد و باز كتابش نباتم مي نشينم آب كنار پدربزرگ كه مي
كند  من نگاه مي پدربزرگ به. شود ني ميهاي پتو خو هايش و يكي از خانه كند و لب چند بار سرفه مي

هاي  دوزي كرده است دور لب ي آن را گل شود و با دستمال سپيدش كه خواهر گوشه و بعد بلند مي
  .خواباند پهلو مي ي خون ديده نشود و بعد او را به كهلزند كه  كند و پتو را تا مي مادر را پاك مي

ندازم و باز ا را چسبناك كرده است زير صندلي مينبات را كه در مشتم داغ شده و كف دستم  آب
هاي ماه متوجه  شنوم از چشم را نمي د و من صدايشنك ميايستم تا اگر مادر گريه  كنار پنجره مي

  .شوم
  .كنند شود كه پشت سر هم پرواز مي ي ابر ديده مي آسمان سياه است و فقط چند ستاره و چند لكه

طور خوابيده است و پهلويش آرام باال و  همان. كنم مادر را نگاه ميو  گردم برمي بينم ماه را كه نمي
عينك از زير كند و بعد از آن كه  پدربزرگ سرش را از روي كتابش بلند مي. رود پايين مي
اش، من را نگاه  رف بينيط د بهشك ها را مي و آن شهاي ي چشم كند گوشه هايش را فرو مي انگشت

باز بيرون را نگاه  .آورد نبات بيرون مي كند و آب ز دستش را در جيبش ميزند و با كند و لبخند مي مي
هايش  طرف پنجره بيابان است و آن دورهايش، هنوز ديو سياهي سرش را پشت دستيك . كنم مي
ها نور تابانيده اما  هاي گلي است كه ماه روي آن كند و طرف ديگر خانه و من را نگاه مي شتهاگذ

  .شود خودش ديده نمي
هايش پر از گل  ها، آن كه حياط بزرگ دارد و باغچه ها گلي است و يكي از آن دانم كه خانه مي

بهارخواب كه به  ها كه بعضي از شب هدقدر بزرگ ش است و درخت سروش آنسوسن و نسترن 
  .ي پدربزرگ است ، شبيه خانهنشيند يش ميها آيد و سرشاخه روم ماه مي مي

رسم مادر  ي سنگي و يك ايوان بلند كه هر وقت لب آن مي فواره ي پدربزرگ حوض دارد و خانه
ام  كند تا روي آجرهاي كف حياط نيفتم و پيشاني زند و يكي از خواهرها يا برادرها بغلم مي فرياد مي
  .نشكند

كرد  ها را در هوا پخش مي آب  شد و فواره اش براق مي هاي آبي شستند و كاشي حوض را كه مي
آمد  آب حوض كه باال مي .افتادند ها در آن مي كرد و ماهي را در حوض خالي مي پدربزرگ تشت آب

ها جمع  پاشيد و ماهي و يكي از خواهرها، او كه دامن پرچينش پر از پرنده بود، روي آب گل مي
ها را بگيرم و  حوض بگذارم و گل  سنگ هايم را لبِ دست و حياط بروم خواستم به شدند، من مي مي

ها و  افتادم كه دست ترسيدم و مي دويد مي كشيد و خواهر كه مي جيغ ميمادر . ا بازي كنمه با ماهي
  .كردم سوخت و گريه مي ام مي گرفت و پيشاني پاهايم درد مي

گذاشت كه خنك  آبي پاشويه ميهاي  و پاهايم را روي كاشي نشست خواهر هميشه كنار حوض مي
افتادند و  مي ها و روي گل تركيدند هاي رنگارنگ مي حباب. چرخاند بودند و دستش را در آب مي

ها در آب  ها ماهي و ماهي ها گل بودند و گل هنوز حباب. كردم و من تماشا مي شدند مع ميجها  ماهي
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گذاشت، من را روي  پايش را روي سنگ خيس حوض ميكرد،  آمد بغلم مي تركيدند كه مادر مي مي
  . پاشيد صورتم مي كرد در حوض و آب به انداخت و دستش را فرو مي زانويش مي

من . ها را بخورند تا آن كردند شدند و دهان باز مي روي آب پخش مي ِ هاي رنگي دنبال دانه ها به ماهي
روي  انداخت و دستش را محكم شست و دامنش را روي سرم مي هايم را مي كردم و مادر دست گريه مي
هايش  نشاند كه پشت پنجره مي ياتاق ِ را روي گل قاليد و من ز خواهر حرفي مي كشيد و به آن مي

خنديد انگشتم را  كه مي طور داد و همان آمد و پيراهن زرد را نشانم مي خواهر مي. هاي شمعداني بود گل
   ".خهاَ" :گفت آورد و مي از توي گل قالي بيرون مي
اند و پيراهن زرد را خشك و روي سينه و دور گردنم را با آن مي آورد بعد پيراهنم را درمي

بوف " :گفت گذاشت و خواهر مي غذا را جلوم مي ِ ي نارنجي آمد و كاسه كه مادر مي مپوشاند مي
  "خواي؟ مي

طار قي  برد و پشت پنجره ها را با خود مي آمد و خاك گرسنه نبودم و يك جايي آن دورها باد مي
   .شدند هايم هي بسته مي و پلك سوخت هايم مي چشم. زد كرد و هوهويي من را صدا مي جمع مي

  "!بيا غذا بخور" -
پهلو خوابيده بود هنوز به مادر . ديوار قطار راست كردم و چرخيدمزانوهايم را كه تكيه داده بودم به 

  .مها و پاهايم را از ياد برد هايش سرماي دست صداي نفساز و 
هاي بقچه را  دلي و داشت گرهپدربزرگ عينكش را برداشته بود و كتابش را گذاشته بود روي صن

تلخ بود و دلم دهانم . ي خيار كرد كه مادر در آن نان و كباب شامي گذاشته بود و چند دانه باز مي
هايم را زير  طور كه يكي از دست خوابيدم و او همان خواست كنار مادر مي ميدلم . خواست ليموناد مي
  . برد ميم و خوابم دش ميزد تا گرم  صورتم مي قدر نفسش را به كرد و آن بغلم مي گذاشت گردنش مي

پهلوي پدربزرگ نشستم و بعد پاهايم را گذاشتم روي صندلي و سرم را تكيه . مادر جا نبودكنار 
  . هايم را بستم بازوي او و چشمدادم به 

  ".خسته شدي، بيا يك لقمه غذا بخور" -
مادر  .كرد ها من را تماشا مي ز پشت شيشهايستاد و ا آمد و توي بهارخواب مي باد تا پشت پنجره مي

و هوهويي كه من را صدا  بودباد در خانه . ها را كسي پس زده بود دري خواهر نبود و پشت. نبود
اسب . ردك برد و سوار اسب سپيد يال بلند مي شد و باد من را به بهارخواب مي باز ميپنجره . زد مي

زد و او  ديدم كه داشت با نفتي حرف مي و من مادر را ميرفت  رفت و مي رفت و مي سپيد يال بلند مي
امان  ديدم كه با دخترهاي كوچه را ميخواهر . آورد دير نفت مي قدر دير به كرد كه چرا اين را دعوا مي

و  "آ" :گفت گرفته بود مي باالرا طور كه سرش  هايش را بسته بود و همان چشم. كرد خانه بازي مي
ديدم و  پسر همسايه را مي. كردند ميبازي ديدم كه الك دولك  را ميبرادرهايم . "آ":گفتند دخترهامي

  "ري؟ كجا مي": زد ديد صدا مي او من را كه مي
تا دست او  دويد ديد مي ترسيد و مادرش را كه مي شنيد و مي پسر همسايه هم صداي هوهو را مي

ي  رفت و همه ها و خواهرها هم مي يها و داي ها و خاله هاي عموها و عمه خانهباد به . را بگيرد
اند تا با پدر  گفت رفته كه مادر ميديدم  را هم مي مهايخواست برادر دلم مي. ديدم خواهرها را مي

  .برگردند
  "كجايي؟" -
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ام تا  هاي بلند اسب سپيد را چنگ زده ام و يال گفتم كه سوار باد شده زد و نمي خواهر صدا مي

هايش شكل  چشمديدم كه  رفت و من ماه را مي رفت و مي رفت و مي ميسپيد يال بلند اسب . نيفتم
 بازار به شمن را با خود ، اماتوانست كار كند كرد و نمي هاي مادر بود و پاها و كمرش درد مي چشم
  .جهيزههم براي خواهر خروس قندي بخرد و هم براي من  تابرد  مي
  "!هي، با توأم" -

شد و اسب  زدم كه موجي بلند مي ايستاد و من پري دريا را صدا مي ياسب سپيد يال بلند در ساحل م
  .دورآ هاي دريا باال مي موجكشيد و پدر را از ميان  ترسيد و شيهه مي سپيد يال بلند مي

  "منو دوست داري، موش موشي؟" -
ود و خورد و پدربزرگ كنار پنجره ايستاده ب هايم را كه باز كردم مادر نشسته بود و چاي مي چشم

ها و تيرهاي چراغ برق يكي يكي  كرد كه آفتاب بود و آسمانش آبي و خانه ماشا ميداشت بيرون را ت
  .گذشتند از جلوش مي

  "خوب خوابيدي، پسرم؟" -
هايش  بوسيد و دست نشستم سرم را مي زانوهايش كه ميروي . هايش را باز كرد مادر گفت و دست

  .گرفت جلو دهانم مي هايم و فنجان را گذاشت روي شانه را مي
  "باز هم خواب ديدي؟" -

به  .لرزند نرم نيستند و ميديگر گذارد روي زانوهايش كه  دم كنارش و سرم را مينشانَ مادر مي
  .شود تر مي و كشيدهتر  دهم كه هي كشيده صداي قطار گوش مي

  دو، دو، اسكاچي    "
  دو، دو، اسكاچي

  آن، مان، نوارا     
  دو، دو، اسكاچي

  "، دو، اسكاچيدو
. آيد كشد و ديگر صداي قطار نمي ام را سرمه مي هاي قي كرده شوم مادر چشم بيدار كه مي

همه . كنند شوند مادر را نگاه مي ها كه رد مي رفته است و در كوپه باز مانده و مردها و زنپدربزرگ 
مثل هم لباس  .كنند من را هم نگاه ميدخترها . اند ها را بغل كرده ساك و چمدان دارند و بچه

وحش  هاي باغ كه از خرگوش اند ل كردهقاند و هر كدام يك عروسك ب اند و موهايشان را بافته پوشيده
بينم كه دخترها  رو شلوغ است، اما ميراه. ايستم ي كوپه مي در آستانه. گويد هيچ نميمادر . ندتر بزرگ

  .دهد بيند دستش را تكان مي مي گردد و من را كه شان برمي شوند و يكي از قطار پياده مي
كند كه دنبالش  نگاه مي هاباربر  گردد و به بيند برمي من را ميهمين كه آيد و  پدربزرگ باال مي

آينه و چيزهايي را كه روي زانوهايش  مادر. كنم ايستم و دامنش را مشت مي جلو مادر مي. آيند مي
  .پيچد مي گذارد و پتو را دور پاهايش گذاشته است در كيفش مي

هايش را روي  دستپدربزرگ . ام شود هنوز دامن مادر را گرفته پدربزرگ كه وارد كوپه مي
و  دارند را برمي ها ها و چمدان شوند و ساك وارد ميرها بارب. عقب م بهكشد گذارد و مي هايم مي شانه

گذارد و  بغل مادر ميدستش را زير پدربزرگ . كند و ناله مي كشد مادر نفس بلندي مي. روند بيرون مي
  .كند بلندش مي
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ها را روي  ها و ساك باربرها كه چمدان .چرخند گرد مي ههاي دور اند و همه جا فروشنده دخترها رفته
  .كم تندتريك . گويد يك كم تندتر مادر مي روند و پدربزرگ به اند تند تند مي هايشان گذاشته كوله

اند و خواهرها كه  ي سياه كشيده وي ديوارها پارچهرسيم همه جا تاريك است و ر به خانه كه مي
پدربزرگ لب . كنم اطراف را نگاه مي .آيند بيرون مي  از اتاق كشان شنوند شيون صداي مادر را مي

اتاق مادر  به. كند هيچ كس من را نگاه نمي. گذارد كف دستش اش را مي نشيند و پيشاني حوض مي
  . روم مي

هايم را  چشم. شود مي تر صداي پاها نزديك .ايستم واب مادر ميكنار تختخ. آيد صداي پا مي
ها و پاهايم  آيد كه دست مي قدر نزديك شود و آن تر مي صداي پا بيش. بندم تا از تاريكي نترسم مي
باز خوابم و  روي تختخواب مادر مي. رود كنم يك سياهي در تاريكي راه مي خيال مي. لرزند مي

دارد و سر و دو پا كه آرام جلو چشم . كند ايستد و نگاهم مي مي. بينم يدر تاريكي را م ِ سياهي
ها  جرقه. شود ها جرقه بلند مي چرخند و از آن چرخند و مي بينم كه مي هايش را مي دست. آيند مي
هايم صورت سرخش را  گذارم و از الي انگشت هايم را روي صورتم مي دست. مهاي د در چشمنافت مي
عكسش در اتاق مثل . بينم كه پدر است رقصند و مي ها در تاريكي مي جرقه. زند مي لبخند. بينم مي

 او داده است نگين انگشتري را كه مادر به. آورد هايش را جلو مي دست. مادر نيست، اما پدر است
  .در آغوش اواندازم  ميخودم را شوم و  خوشحال مي. هاي ماه است چشمشبيه . دهد نشانم مي

چنگ . اندازد باال مي ها و تا سر درخت برد ميپدربزرگ  باغ  كند و با خود به غل ميپدر من را ب
سرم را بر پدر . آيد صداي مادر مي. كنم ميگريه . كنند هايم فرار مي ي انگشتزنم و ابرها از ال مي
صداي مادر را باز . زند كشد و در گوشم سوت مي گذارد و روي موهايم دست مي اش مي شانه
ها را  نشاند و ظرف دانه ها مي ها و خروس رود و من را ميان مرغ ميي باغ  پدر به گوشه. مشنو مي

خواهم تاجش را  خورد و مي پاشم و خروس كه دانه مي ها را مشت مشت مي دانه. گذارد جلوم مي
 گريه. ها و پاهايم كشد روي دست هايش را مي زند و پنجه ميبال كشد و بال  مي جيغ هو يكم داربر
 رقصند و پرهاي خروس كه در هوا مي ندترسا پدر خروس را مي .شنوم كنم و صداي مادر را مي مي

مين زپدر من را . كشد مادر فرياد مي  .نشاند تا ساكت شوم هايش مي د و روي شانهكن بغل ميمن را 
   *.برند آيند و او را مي هايشان مي مأمورها با تفنگخواهد بلند شود كه  گذارد و مي مي

  "از مادران ما"ي  از مجموعه
  

  
  
  
  
  
  
  

، با صداي شهره شعشعاني، در 1390فروردين  13نخستين بار در تاريخ  روزگار رفتهداستان *  
  . رايو كوچه منتشر شد

 



   

 نسيم خاكسار

  :برابرگذاري دو متن
  بوف كور و روايتي از هزار و يكشب

  
كند  اي طلسم شده روايت شهري مي اده، شب هفتم، حكايت صياد، شاهزيك شب هزار ودر كتاب 

اين زن قصر با شكوهي . اند كه به سحر و جادوي زن او به بركه آب و ساكنان آن به ماهي تبديل شده
كند تا به جايگاه فاسقش كه غالمكي فرومايه  برده هرشب ترك مي را كه در آن با شوهرش بسر مي

يت راوي اين حكايت از زندگي خودش، از روا. است برود و در بستري كثيف با او همبستر شود
. دهد از زندگي خودش مي بوف كورهايي از روايتي كه راوي   هاي بسياري شباهتهائي دارد با پاره جنبه

اي از فصل  نخست پاره. جدا از اين، در عناصر بكار رفته در هردو داستان نيز شباهتهائي ديده مي شود
 و آن بوف كوراي از  آورم سپس پاره مي شب هزار و يكهاي  از داستان "چون شب هفتم برآمد"

گونگي زندگي خود به ديگري ه پاره، راويان شرح كوتاهي از چ در اين دو. روم ها مي گاه بر سر شباهت
  .گويد و راوي دوم به سايه خود راوي اول به ملك داستان خود مي. دهند مي
  

   شب چون شب هفتم برآمد از هزار و يك: نخست ي پاره
كه پدرم پادشاه اين شهر  حكايتي غريب دارند و آن اين است ماهيان اين بركه: پس جوان گفت...."

پس از آن بمرد و مملكت . هفتاد سال در ملكداري بزيست. و نامش محمود صاحب جزاير السود بود
ي و دخترعم خود را بزني آوردم و او مرا بسي دوست داشتي و بي من سفره نگسترد. به من رسيد

روزي به گرمابه اندر شد و به خوانساالر گفت كه . پنج سال بدين منوال گذشت. خوردني نخوردي
با دو كنيز گفتم كه باد . پس من به فراز تخت برشده خواستم بخسبم. خوردني از براي شام آماده كند

ولي مرا خواب  .يكي به زير پا و ديگري به بالين من بنشستند و باد به من همي زدند. به من بزنيد
: پس كنيزي كه به بالين من نشسته بود با آن يكي گفت. برد و چشم برهم نهاده، بيدار بودم نمي

الحق چنين زن نه شايسته : افسوس از جواني خواجه كه به زن بدكردار دچار گشته و آن ديگري گفت
پرسد؟  ه ازو هيچ نميچرا خواج: آن يكي گفت. خواجه ماست كه هر شب به خوابگاه ديگران اندر است

اي بنگ به ساغر شراب اندر كرده خواجه  خواجه از كردار او آگهي ندارد كه او هرشب پاره: ديگري گفت
  .خواجه را به هوش آورد. بامدادان باز آمده. را بيهوش گرداند و خود به جاي ديگر رود

. سفره گستردند. دچون من سخن كنيزگان بشنيدم، باور نكردم تا دخترعمم از گرمابه بدرآم
دختر عمم قدحي . پس از آن شراب حاضر آوردند. خوردني بخورديم و زماني به حديث اندر شديم

اما به پنهاني ساغر بريختم و . من چنان بنمودم كه باده همي خورم. خورده قدحي ديگر به من داد
رين بپوشيد و پس برخاسته جامه حرير و ز. بخسب كه برنخيزي: گفت شنيدم كه مي. بخسبيدم

  .خويشتن بياراست و در گشوده برفت
سخني گفت و فسوني خواند كه . من نيز از اثر او روان شدم و همي رفتم تا به دروازه شهر برسيدم

. در حال دروازه شهر گشوده شد و از شهر بدر شديم و همي رفتيم تا به حصاري برسيديم. من ندانستم
و ديده بر روزنه بنهادم ديدم . ر بود برفت و من به فراز خانه برشدمدختر به خانه گليني كه در ميان حصا
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تا : غالمك سر برداشته به او تندي كرده گفت. كه دخترك به غالم سياهي سالم كرد و زمين ببوسيد
اكنون چرا دير كردي كه زنگيان در اينجا بودند و هركدام معشوقه در كنار داشتند و باده همي گساردند؟ 

او . داني كه مرا شوهري است اي خواجه خود مي: دختر گفت. اينجا نبودي من باده ننوشيدم چون تو در
  .كردم را بسي ناخوش دارم و اگر پاس خاطر تو نبود  من اين شهر را زير و زبر مي

به جان زنگيان سوگند كه ديگر به سوي تو نگاه نكنم و . گويي اي روسپي دروغ مي: غالمك گفت
  .اگر ترا شهوت نجنبد پيش من نخواهي آمد. آمدن تو نزد من از روي ميل نيست. دست بر تنت ننهم

اي سرور دل : گفت گريست و مي گفت و دختر برپاي ايستاده مي الغرض غالمك ازين سخنان مي
  .اگر برانيم از در، درآيم از در ديگر. و روشنائي ديده مرا به جز تو كسي نيست
دختر خرم . مك بر او رحمت آورد و به نشستن جواز دادالقصه دختر چندان بگريست كه غال

در آن كاسه : غالمك گفت. اي خواجه خوردني و نوشيدني همي خواهم: بنشست و با غالم گفت
دختر برخاسته . گلين پاره گوشت موشي هست و در آن كوزه سفالين درد شرابي مانده آنها را بخور

  .ه بركند بر روي بوريا و زير كپنك در پهلوي غالم بخسبيدآنها را پيش نهاده بخورد و بنوشيد و جام
من از روزنه خانه ايشان را مي ديدم و سخن ايشان مي شنيدم آنگاه از فراز خانه به زير آمده تيغ 

  .من گمان كردم كه كشته شد. بركشيدم و خواستم هردو را به يكبار بكشم تيغ به گردن غالمك بيامد
   ".داد شد و شهرزاد لب از داستان فروبستچون قصه بدينجا رسيد بام

  .سوئد. آرش. چاپ و انتشار 28و  27ص . هزار و يكشب
  

  صادق هدايت. بوف كور: دوم ي پاره
ام،  به هرحال، من بچه شيرخواره بوده كه در بغل همين ننجون گذاشتندم و ننجون دختر عمه..."

ام آن زن بلند باال كه موهاي  عمه و من زير دست. همين زن لكاته مرا هم شير مي داده است
  .خاكستري روي پيشانيش بود، در همين خانه با دخترش همين لكاته بزرگ شدم

بقدري او را . ام را بجاي مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم از وقتي خودم را شناختم، عمه -
  .ود به زني گرفتمدوست  داشتم كه دخترش، همين، خواهر شيري خودم را بعدها چون شبيه او ب

يعني مجبور شدم او را بگيرم؛ فقط يكبار اين دختر خودش را به من تسليم كرد، هيچوقت 
خيلي از شب گذشته بود، من براي آخرين  -اش بود فراموش نخواهم كرد، آنهم سر بالين مادر مرده

ديدم دو . مرده رفتم وداع همينكه اهل خانه بخواب رفتند با پيراهن و زير شلواري بلند شدم، در اتاق
يك قرآن روي شكمش گذاشته بودند براي اينكه شيطان در . سوخت شمع كافوري باالي سرش مي

اش  ام را با آن قيافه با وقار و گيرنده پارچه روي صورتش را كه پس زدم عمه. جسمش حلول نكند
حالتي كه مرا وادار به يك . هاي زميني در صورت او به تحليل رفته بود مثل اينكه همه عالقه. ديدم

آميزي  لبخند تمسخر -ولي در عين حال مرگ به نظرم اتفاق معمولي و طبيعي آمد. كرد كرنش مي
خواستم دستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم، ولي رويم را كه . گوشه لب او خشك شده بود

ه مادرش، با چه برگرداندم با تعجب ديدم همين لكاته كه حاال زنم است وارد شد و روبروي مرد
! هاي آبداري از من كرد كشيد و چه بوسه مرا بسوي خودش مي. حرارتي خودش را به من چسبانيد

دانستم، مرده با دندانهاي ريك  اما تكليفم را نمي. خواستم به زمين فرو بروم من از زور خجالت مي
خند آرام مرده عوض شده به نظرم آمد كه حالت لب -زده اش مثل اين بود كه ما را مسخره كرده بود
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من بي اختيار او را در آغوش كشيدم و بوسيدم، ولي در اين لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و  - بود

  .ام، پدر همين لكاته قوزكرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد شوهر عمه
ان هايش تك بطوريكه شانه. شد مو به تن آدم راست مي. خنده خشك و زننده چندش انگيزي كرد

خواستم به زمين فرو روم، و اگر  من از زور خجالت مي. خورد، ولي به طرف ما نگاه نكرد مي
چه . كرد زدم كه به حالت تمسخرآميز به ما نگاه مي توانستم يك سيلي محكم به صورت مرده مي مي

ود تا و شايد اينكار را جور كرده ب -براي خاطر همين لكاته -هراسان از اتاق بيرون دويدم! ننگي
  .مجبور بشوم او را بگيرم

با وجود اينكه خواهر برادر شيري بوديم، براي اينكه آبروي آنها به باد نرود، مجبور بودم كه او را 
  .بزني اختيار كنم

فقط به من رسانده  - من نتوانستم بدانم - دانستم چون اين دختر باكره نبود، اين مطلب را هم نمي
ي اتاق تنها مانديم من هرچه التماس درخواست كردم، به خرجش همان شب عروسي وقتي تو - بودند

مرا اصالٌ بطرف خودش راه نداد، چراغ را خاموش كرد و رفت  ".بي نمازم: گفت مي. نرفت و لخت نشد
انگاري كه او را در سياه چال با يك اژدها انداخته . لرزيد مثل بيد به خودش مي. آنطرف اتاق خوابيد

كند يعني باور كردني هم نيست، او نگذاشت كه من يك ماچ از روي لپهايش  يكسي باور نم - بودند
شب دوم هم رفتم سر جاي شب اول روي زمين خوابيدم و شبهاي بعد هم از همين قرار، جرات . بكنم
كند؟ دوماه،  كي باور مي - خوابيدم باالخره مدتها گذشت كه من آنطرف اتاق روي زمين مي - كردم نمي

  .كردم نزديكش بروم چهار روز دور از او روي زمين خوابيدم و جرات نمي نه، دو ماه و
دانم، شايد همان  او قبالٌ آن دستمال پر معني را درست كرده بود، خون كبوتر به آن زده بود، نمي

 -دستمالي بود كه شب اول عشقبازي خودش نگهداشته بود براي اينكه بيشتر مرا مسخره بكند
يارو ديشب : گفتند زدند، و البد توي دلشان مي بهم چشمك مي -گفتند يك ميآنوقت همه به من تبر

با . خنديدند به خريت من مي. خنديدند به من مي -آوردم و من به روي مباركم نمي "قلعه رو گرفته؟
  .خودم شرط كرده بودم كه روزي همه اينها را بنويسم

يد به علت اينكه آخوند چند كلمه عربي بعد از اينكه فهميدم او فاسقهاي جفت و تاق دارد و شا
. خواست آزاد باشد آمد، شايد مي خوانده بود و او را در تحت اختيار من گذاشته بود از من بدش مي

اما بعد از . تصميم خودم را عملي كردم -باالخره  يكشب تصميم گرفتم كه به زور پهلويش بروم
اضي كردم آن شب در رختخوابش كه كشمكش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خودم را ر

تنها  خواب راحتي كه . داد بخوابم و غلت بزنم حرارت تن او به جسم آن فرورفته بود و بوي او را مي
  .از آنشب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا كرد -كردم همانشب بود

اصالٌ  - ت يا نهدانستم كه آمده اس شدم، او هنوز نيامده بود، نمي كه وارد خانه مي ها وقتي شب
اي  خواستم بهر وسيله. ام چون من محكوم به تنهائي، محكوم به مرگ بوده -خواستم كه بدانم نمي

از هركسي كه شنيده بودم   - شده با فاسقهاي او رابطه پيدا كنم اين را ديگر كسي باور نخواهد كرد
كردم، با آن  هموار مي رفتم هزار جور خفت و مذلت  به خودم كشيدم، مي آمد، كشيك مي خوشش مي

آوردم آنهم چه فاسقهائي؛  زدم و مي گفتم و او را برايش غر مي شدم، تملقش را مي شخص آشنا مي
سيرابي فروش، فقيه، جگركي، رئيس داروغه، مفتي، سوداگر، فيلسوف كه اسمها و القابشان فرق 

با چه خفت و خواري خودم  -داد همه آنها را به من ترجيح مي. كرد، ولي همه شاگرد كله پز بودند مي
خواستم طرز  مي. ترسيدم زنم از دستم در برود مي. كردم كسي باور نخواهد كرد را كوچك و ذليل مي
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رفتار، اخالق و دلربائي را از فاسقهاي زنم ياد بگيرم ولي جاكش بدبختي بودم كه همه احمقها به 
دانم آنها را  ؟ حاال مي.ها را ياد بگيرم ق رجالهتوانستم رفتار و اخال اصالٌ چطور مي -خنديدند ريشم مي

   " - عشق او اصالٌ با كثافت و مرگ توام بود. دوست داشت چون بي حيا، احمق و متعفن بودند
   61تا   58ص .  انتشارات نويد. چاپ و انتشار در آلمان. بوف كور

  شباهت در ماجرا
دو روايت  در هرو اند  ازدواج كرده هاشان د كه با دخترعمهنگوي در هردو اين روايت، راويان مي

ند و عشقبازي بخوابديگري و يا ديگراني  باها  آنخوابيدن با كه به جاي  ندده ترجيح ميها  دخترعمه
در روايت نخست . ها در هر دو داستان موجودات پست و رذلي هستند و فاسق دخترعمه. كنند

كشد و او  وقت سراغ او نيامده سرش داد مي هغالمك به محض ورود زن به خوابگاهش از اين كه ب
ها از دم  خوراند و در ديگري آن خواند و به جاي غذا موش مرده به او مي را روسبي دروغگو مي

  .هائي هستند بي حيا، احمق و متعفن رجاله
  

  هاي عنصري شباهت
نيازي به گذاشتن شد شايد  اگر شباهت بين اين دو متن به همان چند نكته در زندگي راويان تمام مي

اما با پي گرفتن ماجراهاي پسين و پيشين هر دو داستان و دقت روي . اين دو متن  برابر هم نبود
تري  هاي بيش هاي مهم در هر دو روايت دارند به شباهت ها كه نقش عناصر بكاررفته در آن

  . رسيم مي
  شكنجه  -1

ز اين كه شوهرش  فاسق او را بيمار و در داستان نخست، دخترعمه يا زن راوي پس از آگاه شدن ا
اي  شكنجه كند و به نقل از راوي براي او با جادو از نيمه به پائين سنگ ميمجروح كرده است او را 

سازد و با تازيانه چندان  همه روزه دختر پيش من آمده مرا برهنه مي "كند روزانه بدين سان مقرر مي
  30ص "زند كه خون از تن برود

اصالٌ چطور ممكن بود او به كسي عالقه پيدا كند؟ يك زن هوسباز كه ": گويد نيز مي ربوف كوراوي 
گمان . يك مرد را براي شهوتراني، يكي را براي عشقبازي و يكي را براي شكنجه دادن الزم داشت

  68ص  ".ولي مرا قطعاٌ براي شكنجه دادن انتخاب كرده بود. كرد كنم كه او به اين تثليث هم اكتفا مي نمي
  روزنه -2

نهد و  شود و ديده بر روزنه مي ال كردن دختر به فراز خانه بر ميدر داستان نخست، راوي بعد از دنب
اش  راوي داستان وقتي عمويش ناگهاني وارد خانه بوف كوربيند و در  غالم سياه و دختر عمه را مي

رود  اي مي بر چارپايه. گذاشته بودافتد كه باالي رف  شود، براي پذيرائي از او يادش به شرابي مي مي
افتد و  نامد چشمش به بيرون مي اخور كه در جاهاي ديگر روزنه ميشراب بردارد كه از سوراخ هو

  .بيند پيرمرد قوزي و دختر جوان را با هم مي
  شراب و بنگ  -3

بيهوش اي بنگ به ساغر شراب اندر كرده خواجه را  دخترعمه هرشب پاره"آيد  در داستان نخست مي
 بوف كورو در  "خواجه را به هوش مي آورد. بامدادان باز آمده. گرداند و خود به جاي ديگر رود

هرگوشه را وارسي كردم ": راوي پيش از آن كه ياد شرابي كه باالي رف گذاشته بود بيافتد مي گويد
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رسد، چون نه  يدانستم كه در خانه چيزي به هم نم پيدا كنم، اگرچه مي) عمو(چيزي باب دندان او 

  ".ترياك برايم مانده بود و نه مشروب
هائي را ببينند  اي آن صحنه دو اين عناصر، شراب و بنگ، براي آن كه راويان بتوانند از روزنه هر

خواجه، راوي . دو داستان نقش مهمي دارند كه زندگيشان را تغيير داده، با كاركردي يكسان در هر
نوشد و او را دنبال مي كند تا از  راي بيهوشي او تهيه كرده نمينخستين، بنگ و شرابي كه دختر ب

اش را تمام كرده  كه ترياك و شراب موجود در خانه بوف كورو راوي . بيند روزنه آنها را با هم مي
بود، برمي خيزد شراب بياورد كه از روزنه دختر و پيرمرد قوزي را كه بعدها نمادي براي همه 

  .ر عمه اش در داستان مي شود مي بيندفاسقهاي تاق و جفت دخت
  مار گزيدگي  -4

در . استفاده شده است -هايي ناهمسان با هم با روايت -دو داستان از حادثه مارگزيدگي  در هر
گويد كه بعد از مجروح كردن غالمك به اين خيال كه او را  راوي مي شب هزار و يكداستان 

دختر عم خود را ديدم  كه گيسوان بريده و . بامداد شدو چون "گردد  ته است به قصر خود باز ميكش
دوش شنيدم كه يك برادرم را مار گزيده و برادر ديگرم از : جامه ماتم پوشيده پيش من آمد گفت

  29هزار و يكشب ص            "فراز بام به زير افتاده 
ه بنارس گويد كه تازه به دنيا آمده بود كه عمويش از مسافرت خود ب راوي مي بوف كوردر 
خورد و  شود و چون اين دو برادر شبيه به هم بودند مادرش گول مي گردد و عاشق مادرش مي بازمي

بعد از آگاه شدن بر آن ، آنها را وادار مي كند كه آزمايش مارناگ بدهند و آن كه زنده مي ماند شوهر 
اتاق تاريك مثل سياه  آزمايش از اين قرار بوده كه پدر و عمويم را بايستي در يك "او خواهد شد

زند، آنوقت مارافسا  چال با يك مارناگ بيندازند و هر يك از آنها  كه او را مار گزيد طبيعتاٌ فرياد مي
  56بوف كور ص  "دهد كند و ديگري را نجات مي در اتاق را باز مي

  مسخ و يا تبديل شدن به ديگري در هردو روايت -5
كه براي نجات او آمده است مي گويد دخترعمه بعد از  راوي به ملك شب هزار و يكدر داستان 

آگاه شدن به اين امر كه او عامل بيماري غالمك يا فاسق او بوده، نخست او را از نيم تنه به پائين 
سنگ كرده، سپس مردم آن سرزمين را كه چهار دين مجوس، يهودي، نصراني و اسالم داشتند به 

در پايان داستان بعد از شنيدن اين سخنان از زبان راوي وقتي ملك . كند چهار گونه ماهي تبديل مي
هاي غالمك را پوشيده، خود را به شكل او در مي  كُشد براي نجات آنها از جادو، جامه غالم را مي

غالم بر اثر . آورد و در بيت الحزان، خوابگاه غالم، كه دختر عمه براي او ساخته بود مي خوابد
شود و با  وقتي دختر وارد مي. ه او زده بود ديگر به سخن گفتن توانا نبوداي كاري كه راوي ب ضربه

آيد  ملك كه در نقش غالمك رفته بود يكباره به سخن مي. زاري از او مي خواهد كه با او حرف بزند
  :گويد و با زبان عربي با دختر سخن مي

: گفت. چون بهوش آمد. شدچون دختر آواز او بشنيد از فرح و شادي بيهوش . آه آه سبحان اله "
  .مرا اميدوار كردي. اي خواجه

  .اي روسبي، با تو سخن گفتن نشايد: آنگاه ملك به آواز حزين گفت
  سبب چيست؟: دختر گفت
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فرياد و ناله او . كني زني و او را شكنجه مي گفت از براي اينكه همه روزه شوهر خود را تازيانه مي
دختر گفت اگر تو اجازت . شدم باره از بيماري خالص ميخواب بر من حرام كرده و گرنه من صد

  .دهي، او را رها كنم
  .او را رها كن: ملك گفت

آن . درحال دختر نزد پسر عم رفته، طاسكي پر از آب كرد و افسوني بر او دميده به آن جوان بپاشيد
  .شوي و گرنه كشته مي ديگر بازمگرد: دختر او را از قصر بيرون كرد و گفت. جوان به صورت  نخست برآمد

اي خواجه با من سخن بگو كه پسرعم خود را از جادو : آنگاه دختر به بيت الحزان درآمد و گفت
  .خالص كردم
ام؟  اي خواجه آن كدامست كه نكرده: دختر گفت. آنچه بايست كرد هنوز نكرده اي: ملك گفت

كه هر نيمه شب سر بركرده  اين شهر و مردم اين شهر را به صورت نخستين بازگردان: ملك گفت
  .و بدين سبب من از بيماري خالص نمي شوم. مرا نفرين همي كنند

  31ص  ".گويد دختر سخنان ملك مي شنيد و گمان مي كرد كه غالم با او  سخن مي
چون كار او در واقع تكرارهمان  -در اين روايت، ملك كه مي تواند نمادي از وجود راوي باشد

با رفتن در جلد  -د كشتن غالم و دختر عمه را داشت اما موفق نشده بودعمل راوي است كه قص
با دختر حرف زدن، تبدل به فاسق دخترعمه مي ) عربي(فاسق دخترعمه و با زبان زنگيان حبشي 

  . شود در رمان بوف كور نيز راوي در پايان روايت به پيرمرد خنزرپنزري تبديل مي. شود
ديدم شبيه، نه، اصالٌ پيرمرد  -رس دستهايم را جلو صورتم گرفتمرفتم جلو آينه، ولي از شدت ت"

  114ص ". خنزرپنزري شده بودم
كه از اليش آيات عربي بيرون  "اش"هاي چرك، زرد و كرم خورده جاي دندان"پيرمردي كه  
  98ص  "هاي زنم بود آمد روي لپ مي

  كشتن دختر عمه ها با تيغ يا شمشير و گزليك  در هردو روايت -7
در پايان اين روايت از هزار و يكشب، ملك وقتي هنوز جامه غالم بر تن داشت، بعد از آن كه دختر، 
شاهزاده را به حالت نخست برمي گرداند و ماهيان را به همان صورت آدمي و بازارها و شهر و كوهها 

ملك  ":مي كندرا به همان حالت نخستين خود كه بودند، تيغ بر مي كشد و دختر عمه را به دو نيمه 
در حال ملك .... پايت بگذار تا ببوسم: اي خواجه: دختر نزديك آمده گفت. نزديكتر آي: آهسته  گفت

  هزار و يكشب 31ص  ".دختر به دو نيمه بيفتاد. تيغ بر سينه دختر زد
گردنم را دو سه شال. كه داشتم روي دوشم انداختمبلند شدم عباي زردي ": آيد مي بوف كوردر 
ر سرم پيچيدم، رفتم گزليك دسته استخواني را كه در مجري قايم كرده بودم درآوردم و بار دو

دم در كه رسيدم اتاق او در تاريكي غليظي غرق شده بود . پاورچين پاورچين بطرف اتاق لكاته رفتم
  : گفت صدايش را شنيدم كه مي. به دقت گوش دادم

  112ص  "اومدي؟ شال گردنتو وا كن
تر به پيرمرد خنزرپنزري كه به اتاق خواب او آمده بود  ن به نقل از دايه او، پيشهمين جمله را ز

  . گفته بود
و بعد لخت . راوي كه جامه و عباي پيرمرد خنزر پنزري را در بر دارد وارد اتاق دختر عمه مي شود

  "گيرد رود و او را در آغوش مي مي شود و با گزليك دسته استخواني در رختخواب او مي
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آيا انگشت خودش را  -گهان حس كردم كه او لب مرا بسختي گزيد، بطوريكه از ميان دريده شدنا

يا اينكه فهميد من پيرمرد لب شكري نيستم؟ خواستم خودم را نجات بدهم، . جويد هم همينطور مي
گوشت تن ما را به هم . هرچه كوشش كردم بيهوده بود.  ولي كمترين حركت برايم غيرممكن بود

   -كرده بودندلحيم 
اختيار تكان دادم و حس كردم  در ميان كشمكش، دستم را بي. گمان كردم ديوانه شده است

مايع گرمي روي صورتم ريخت او فرياد كشيد .گزليكي كه در دستم بود به يك جاي تن او فرو رفت
ور مايع گرمي كه در مشت من پر شده بود همينطور نگه داشتم و گزليك را د -و مرا رها كرد

  بوف كور 113ص  ".او مرده بود -دستم آزاد شد به تن او ماليدم، او كامالٌ سرد شده بود. انداختم
  

  دو روايت پردازي زن در هر شخصيت
با يكي عشق مي ورزد و . در داستان شب هفتم هزار و يكشب، دخترعمه شخصيتي چندگانه دارد

د و در جائي ديگر بر روي بوريا و زير يك جا در قصر زندگي مي كن. دهد يكي ديگر را شكنجه مي
. خورد و در كوزه سفالين درد شراب مي نوشد خوابد و گوشت موش مي كپنك كنار غالمك مي

به جان زنگيان سوگند كه ديگر ميل . گوئي اي روسبي دروغ مي": كند غالمك جائي او را خطاب مي
اگر شهوت نجنبد پيش . ي ميل نيستآمدن تو نزد من از رو. به سوي تو نكنم و دست بر تنت ننهم

  هزار و يكشب 28ص  ".من نخواهي آمد
دختر عمه يا لكاته براي اولين بار . نيز دختر عمه چنين شخصيتي دارد بوف كوردر داستان 

هاي آبداري از او مي  چسباند و بوسه اش با حرارت خودش را به راوي مي روبروي ننجون يا مادر مرده
  61بوف كور ص   "عشق او اصالٌ با كثافت و مرگ توام بود "به نقل از راوي او زني است كه . كند

شپش گذاشته  "اين زن به نقل از دايه چون با يك گداي كثيف به رختخواب رفته بود رختخوابش
و مثل اين بود كه  ".و به نقل از راوي كساني را دوست دارد كه بي حيا و، احمق و متعفن بودند "بود

  62بوف كور ص  ".شكنجه من كيف و لذت مي برد اين لكاته از
  

  جمع بندي
يكي اين كه صادق هدايت كه دانش او از ادبيات . توان به نظرهائي گوناگون رسيد چه رفت مي از آن

و فرهنگ فارسي گسترده بوده است با خواندن اين داستان از هزار و يكشب از آن متاثر شده و با 
ه در اين روايت، پيرنگ كارش را در بوف كور آگاهانه بر پايه آن ريخته گيري از عناصر بكار رفت بهره 
و اين جستار بر سر پيگيري درستي يا نادرستي اين حرف . اثبات اين حرف بسيار دشوار است. است
سخن ديگر اين كه مانند همه شاهكارهاي ادبي جهان، براي نمونه شاهنامه فردوسي و . نيست

هاي  ها در آفرينش كارسترگشان از فرهنگ سي، كه آفرينندگان آنغزلهاي حافظ در زبان فار
اند، در بوف كور نيز، هدايت با جذب و در اختيار گرفتن همه اين عناصر و فكر و  فراگيري بهره گرفته

هايي كه در روايات اين سرزمين آمده است، از جمله، اين روايت از هزار و يكشب، دست به  خيال
و اين شايد يكي از راز و . ذهنيت ايراني در طول تاريخ با آنها درگير بوده استزند كه  خلق اثري مي

  .رمزهاي توفيق يك اثر ادبي باشد
  اوترخت 

  2011ژانويه 



 

  باقرپرهام  
  ايزدان،  ها و اسطوره

  چهرة ديگر زندگي زميني بشر در جامعه
  

اكنون مي خواهيم . اي كرديم ينيِ سومر اشارههاي د در گفتار پيشين، به تحليل جان كين در مورد باور
، خداي آسمان، )Anu(جان كين، زير عنوان آنو. به تفصيل ِ نظريات وي در همين زمينه بپردازيم

ماند، اين است كه  باقي مي دموكراسي ِبدويمشكلي كه در بحث از ":تحليل خود را چنين آغاز مي كند
، اين اثر نابخود را دارد كه ]دموكراسي ِيونان[شرقي ِ در توصيف اين ريشه هاي بدويكاربرد واژة 

آن چيز اين است كه : چيزي بنويسيم كه همانقدر كه افسون كننده و دلرباست،معمائي نيز هست
  ."اند گرفته از اسطوره ها الهام مي] منطقه[مجامع 

ي شرقي ناميده مي براي آن كه ببينيم مجامع، در سرتاسر منطقه اي كه امروزه خاور نزديك ياآَسيا"
موضوع اين مجامع، تا همين اواخر،از اين زاويه . شود،عموميت داشته اند، به انقالبي ذهني نياز هست

يكي از كليدي ترين مسائلي كه در بارة اين مجامع ناشناخته مانده بود، اين بود كه . ديده نمي شده
مگر : ميتولوژي،مطلقاً نامحتمل است وجود چنين مجامعي، به نظر مي رسيد، با وجود جهاني زير سلطة

 ،به جهان زير سلطة بسيار گستردة حكومتحكومت بريتانيا درهندماركس نبود كه در نوشته اش درباب 
)overgoverned ( غل و زنجير هايش ذهن بشري را در تنگ ترين دائرة ممكن اشاره مي كرد كه

افات ساخته، ودر زيرقيد قواعد سنتي به بردگي محصور نگاه داشته، و از آن ابزاري نامقاوم در برابرخر
ها،نشانة نقل  ايتاليك[؟اش كشيده، وازهر گونه عظمت و نيرومندي ِ تاريخي محروم اش كرده است

ماركس اگر شانس اين را داشت كه نوشته هاي باز مانده از سومري ].قول مستقيم كين از ماركس است
، )ان مرده اي بود كه كسي رمز و رازش را كشف نكرده بود،هنوز زب1853زبان سومري، در(ها را بخواند

نخستين مجامع، زاييدة جهاني بودند ساخته .و به منابع مراجعه كند، شايد مسائل را جور ديگري مي ديد
ها، از نوع  اين اسطوره.و پرداختة اسطوره هائي كه در اواسط قرن چهارم پيش از ميالد رواج داشتند

بودند، نه  حقآنها، نه .ها ببندند چيز واقعيته چشم و گوش باورمندانش را بر داستان هائي نبودند ك
؛ بلكه فقط مقوالتي ذهني بودند كه به زندگي مردم شكل، ساختار و دروغبودند، نه  راست، نه باطل

كرد با نقشه اي كه موقعيت شان را در مكان و زمان نشان  توان مي داد، و معنايي به مردم ارائه مي
  ).114و113.، صص1("ادد مي

، از اسطوره ها الهام مي گرفته اند ، بحثي نيست ؛ همة سخن بر سر   ، در همه جا مجامعدراين كه 
« ، و»باطل«و» حق« اين است كه چه گونه مجامع و چه گونه اسطوره هائي ؟ از سوي ديگر ، 

نده و همواره به تبع زمان نما» مطلق«،از آغازپيدايش بشريت تا امروز، هيچ گاه »نادرست «و» درست
تابع همين قاعده بوده،يعني به تبع كامل تر شدن  - و وجدان اخالقي ِبشر - حتي علم.تحول يافته است

فرضيه ها و توانا تر شدن فنĤوري هاي بشر در آزمودن درستي يا نادرستي ِآنها،يا به تبع ِ پيشرفت هاي 
ولي، باوجود اين گونه تغيير و .رفي را پذيرا شده اندرخداده در ساختاروادارة جامعة بشري،تغيير هاي شگ

تحول ها، مردمان،درجوامع بشري،در هر زمانه اي،دانسته هاي خود را برحق يا درست مي پنداشته،يا 
اعم از اسطوره اي يا برخاسته از اديان معروف به اديان  - باورهاي جهان شناختي و ديني و مذهبي ِخود
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همة اين آگاهي هاي بشري،در زمان .عني خالف واقعيت، نمي دانسته اندرا باطل و دروغ،ي - وحياني

در تلقي ِمردمان،از شمارواقعيات مسلّم بوده اند و موثر بر كردار مردمان پيدايش و شكل گيري خويش، 
به «، توانسته اند»مقوالتي ذهني« اگر غير از اين مي بود،چه گونه مي شد گفت كه.در جامعه بشري

براي تشخيص » نقشه اي« با » معنايي به مردم ارائه كنند« بدهند،و» شكل،ساختاروتوان زندگي ِمردم،
ِاسطوره ها در جوامع بشري، و وجودموقعيت خويش در زمان و مكان؟پس،سخن، بويژه، برسرِصرف 

سخن، بويژه برسرمضمون اسطوره ها ، وتاثيرسازنده .تاثيري كه در زنگاني ِ بشرداشته اند، نيست 
اسطوره ها ، بيگمان ، ساختة . عكس،بازدارنده و ويرانگرآنها بر ذهنيت افراد و جوامع بشري استيا،بر

. جان بشري ، و بازتاب دهندة معنوي ِ واقعيات زندگاني ِاجتماعي اقوام بشري در جوامع گوناگون اند
ر تلقي ِمردمان ،يعني برسر چه گونگي اين نگاه دذات نگاه نهفته در بينش اسطوره هاسخن برسرتاثير 

اسطوره ها ، از ديد مردمان باورمند به آنها ، بنياد بشري دارند، يا بنياد ماوراي : باورمند به آنهاست
بشري؟بشر، ايزدان و ايزد بانوان اسطوره ها را در قالب بشري ِخويش مي سازد،يا ايزدان و ايزد بانوان 

ِپويايي و توليد نوين، يا ايستايي و بازتوليد  به ذات خويش سازندة بشر اند؟زيرا پژوهش در چه گونگي
نه فقط ذات و .گذشته، در جوامع بشري، از جمله تابع نوع پاسخ به پرسشي است كه مطرح كرديم

اينها مسائلي است كه ما در .نيز تابع همين معناست» مجامع « كاركرد اسطوره ها، بلكه ذات وكاركرد
ي باستان شناسان و متخصصان تمدن سومري، در همين مبحثي ديگر، برپاية كشف ها و تحليل ها

عجالتاً بهتر است اشارة كوتاهي را كه جان كين به سخني از .سلسله گفتارها بدان خواهيم پرداخت
ماركس كرده است دنبال كنيم تاببينيم موضوع براستي چه بوده ، و ماركس در قالب چه مساله اي به 

  . ست پرداخته استمطلبي كه جان كين از وي نقل كرده ا
 25 تاريخ در سخني كه جان كين از ماركس نقل كرده،برگرفته از مقاله اي است از ماركس كه،

حاكميت بريتانيا «عنوان اين نوشته .منتشرشده استِنيويورك ديلي تريبيون   ،در نشرية1853 ژوئن
آن، بويژه در رابطه و تفصيل » سلطة ميتولوژي«ماركس،دراين مقاله به چيزي به نام .است »درهند

موضوع اصلي ِ مقالة ماركس، بررسي  قدرت مركزي و ديوانساالري، و . بامجامع، نپرداخته است
بنياد توليد، وسيطرة باورهاي مذهبي در هند، وعواقب تاثيرنفوذ  -رابطة بسيار گستردةآن با نظام ده

هم در جايي كه بحث اساساً بر اشارة گذرا به سخن ماركس، آن. استعماري بريتانيا دراين كشور است
سراسطوره ها و مجامع سومري است، ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه گويا ماركس،به گفتة 

ِ  جهاني زيرسلطة ...وجود چنين مجامعي« جان كين،به اين نتيجه رسيده بوده كه ، با وجود
، بد نيست خالصة براي آن كه موضوع به خوبي روشن شود.»ميتولوژي، مطلقاً نامحتمل است

موضوع هاي مورد نظر ماركس در آن مقاله را در اينجا بياوريم تا حق مطلب وي ادا شود،بويژه كه 
مورد » مجامع«برخي از موضوع هايي كه ماركس در آن مقاله مطرح مي كند،ديد خواننده را در باب 

  .بحث جان كين روشن تر خواهد كرد
نظرجغرافيايي و تنوع فرآورده هاي كشاورزي،و پاره پاره بودن ماركس،درمقالة خود،نخست،هند را، از 

هندوستان،ايتاليايي در مقياس «:از   لحاظ ساختارسياسي،با ايتاليا مقايسه مي كند و مي گويد
واين تركيب شگفت انگيزازايرلند و ايتاليا، ...ولي از نظراجتماعي،عين ايرلند شرقي است...آسياست

به لذت هاي تن، و جهاني سرشار از فالكت،ريشه هايش درسنت هاي ديرينة تركيبي از جهاني دلبسته 
مذهب در هندوستان است كه افراط در بهره مندي از لذت ها و شهوت هاي جسماني،ورياضت كشي 

من با كساني كه به دوراني طاليي در هند «:وي،سپس، مي گويد. »هاي كشنده،هردو،راروادانسته است
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فقط به ،)Sir Ch.Wood( ستم؛ولي،براي دفاع از نظرهاي خودم،مانندسرچارلزوودباور دارند همعقيده ني
حتي اگر،به عنوان مثال،دورة ]يا.[هم استناد نمي كنم)Khuli-Khan(خان  - دورة فرمانروايي ِخولي

اورنگ زيب،يا دوراني را كه مغول ها در شمال و پرتغالي ها در جنوب پيدا شدند در نظر بگيريم،يا دورة 
در هند جنوبي،و،ديرينه تر از آن،در دوران ) heptarchie( جم پيروان محمد،هفتقلمروييتها

باستاني،زمان شناسي ِ اسطوره اي ِخود برهمن راكه تاريخ فالكت هندي رابه دوره اي پيش از آفرينش 
ر با اينهمه،ترديدي نيست كه فقر و فاقه اي كه بريتانيايي ها ب.جهان در نزد مسيحيان مي رساند

هندوستان تحميل كرده اند،به ذات خود متفاوت و بينهايت شديد تراز آن است كه هند پيش از آن 
انگلستان،همة پايه هاي جامعة هندي را از هم پاشانده و هيچ نشاني از بازسازي نيز تا ...چشيده بود

  .»امروز به چشم نمي خورد
ايد در زمان ماركس امري مسلّم بوده،اما ،ش»نبودن نشاني ازبازسازي«داوري ِ اخير ماركس، درمورد 

در هندوستان ِ استقالل يافتة امروزي،ممكن است محل ترديد باشد،و اثبات درستي يا نادرستي 
ما، براي روشن تر شدن آنچه جان كين نوشته است،بهتر است .ِآن،نيازمند پژوهشي مستقل و جداگانه

  .مقالة ماركس بپردازيماين موضوع را رها كنيم و به بيان مسائل اساسي ِ 
ماركس،سپس،به تحليل وظايف دستگاه حكومتي در آسيا مي پردازد ومي گويد كه اين وظايف از سه 

؛ »جنگ،ياغارتگري در خارج«؛»گردآوري ِخراج و ماليات، يا غارتگري در داخل«: دسته بيرون نبود
آبياري از راه قناتها « اد سيستم ، كه ايج»پرداختن به اجراي كارهاي مفيد براي همة مردم«و،سرانجام،

در سر زمين هايي پوشيده از كوير و بيابان هاي بي حاصل، از جمله »و توزيع آب، يعني پاية كشاورزي
در شرق،كه سر زمين هاي جوامع بيش از اندازه گسترده و «به گفتة او،.نيازمندي هاي بنيادي بود

راساً به ايجاد انجمن هايي در جهت تامين مصلحت  جمعيت آنها كمتر از آن تحول يافته بود كه بتواند
  .»...حياتي ِخويش دست بزند، اين نياز وضرورت، عامل دخالت قدرت مركزي در اين گونه امور شد

ماركس، پس از اشاره به اين كه انگليسيان دونقش گردآوري ِماليات ها و جنگ را در هندشرقي از 
دند، مي گويد كه آنان در امرپرداختن به كارهاي ِعمومي الزم خويش به ارث برده بو] هلندي ِ[پيشينيان

عامل فروپاشي ِكشاورزيي شد « براي زيربناي كشاورزي هند به كلي غفلت كردند، و همين غفلت آنان
به خود  - )laissez - faire,laissez - aller (  - كه نمي توانست، بر اساس اصل انگليسي ِرقابت آزاد

ن گونه چشم به راه اقدام دولت مركزي در اين زمينه ماندن،به عقيدة ماركس، ، و اي» سازمان بدهد
ولي، ماركس مي افزايد كه عامل دروني . عامل نابودي كشاورزي و فقر و فالكت كشاورزان شد

مي .ِديگري نيز در اين ميان دست اندر كار بوده و به تشديد آثار غفلت انگليسي ها كمك رسانده است
ياسي ِگذشتة هند، ازديرينه ترين دوره هاي باستان تانخستين دهة قرن نوزدهم ميالدي جنبة س« :گويد

،هر قدر هم كه به نظر ما دگر شونده بنمايد،ساختار اجتماعي ِهندوستان،همواره بي تغيير و ثابت بوده، و 
بافنده اند، اهرم  ، كه، به گونه اي مرتب، توليد كنندة ده ها هزار ريسنده و]ريسندگي[دار ِبافندگي و چرخ

اروپا،از ديرينه ترين روزگاران گذشته،در مقابل دريافت پارچه .هاي محوري ِاين جامعه را مي ساخته اند
هاي ستايش انگيز ِساختة دست نيروي انساني ِهند،فلزات قيمتي ِ خود را به زرگران هندي مي داد، 

اق زر و زيور،چرا كه حتي در فرودست يعني به صنفي ناديده نگرفتني از جامعة هند،و شيفته و مشت
ترين طبقات،حتي در بين كسان ِ به تقريب پابرهنه،معموالداشتن ًيك جفت گوشوار يا به هر حال 

بگذريم . نوعي زر وزيور آويخته به دورگردن، يا در  انگشتان دست وانگشت شست ِپا، از واجبات بود 
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ورهايي از طال و نقره براي بستن به قوزك پا اززنان و كودكاني كه اغلب دستبند هاي پرحجم،وزي

  .»داشتند، ياكدبانوان خانه ها كه مجسمه هايي از خدايان ، ساخته شده از طال و نقره سنگين
از يك سو اين امر كه هندوها،مانند همة  –دو نوع شرايط اجتماعي « :ماركس، سپس، مي گويد

يعني سيستم قنوات براي آبياري و [داشت آنهامردمان شرق،ايجاد زيرسازهاي مفيد براي عموم و نگه
،كه شرط الزم براي كشاورزي و تجارت شان بود، را به حكومت ]جاده ها و كاروانسراها براي بازرگاني

مركزي وانهاده، و، از سوي ديگر، به علت تركيب كار كشاورزي و كار پيشه وري و صنايع دستي، 
از ديرينه ترين زمان ها،  - ي كوچكي در سراسر كشور بودندناگزير به سكني گرفتن درمراكز و آبادي ها

، را نهادينه كرده بود كه به هر يك از )village-system ( بنياد - نظام دهنظام اجتماعي ِويژه اي، به نام 
براي پي بردن به . مي داد)  autonome(اين آبادي هاي كوچك، سازماني مستقل و حياتي خودگردان

بنياد،بهتر است به گزارش رسمي ِقديمي ِمجلس نمايندگان انگليس در  - نظام دهخصلت هاي ويژة اين 
  :گويد بارة مسائل هند نگاه كنيم كه چنين مي

از نظر جغرافيايي، ده، زميني به مساحت سد يا هزار جريب زيركشت يا آيش است؛ از نظر سياسي، «
،شبيه ) commune urbaine( ، يا به يك شهرك)corporation(همين ده، به يك اتحادية صنفي

،ساكن ) potail(پوتاي: سازمان اين شهرك، از لحاظ كارمندان و كاركنان اش، چنين است.است
اصلي،كه معموالً امور ده را مي گرداند، دعاوي ِبين اعضا را حل و فصل مي كند،و نقش پليس را به 

محلي و منافع عمومي، او را در    عهده دارد؛ نفوذ شخصي و شناخت تفصيلي  ِ وي از موقعيت         
،دفتردار يا محاسب است ]نفر دوم[ مقامي قرار مي دهد كه وظيفة گردآوري ِ ماليات ها را انجام دهد؛

كشاورزي در اختيار اوست و ] انواع فرآورده هاي[ناميده مي شود، و دفتر ثبت )kurnum(كورنومكه 
و   )  tallier(تاليهمي كند؛ مي رسيم به همة داده هاي مربوط به اين موضوع را درآن ضبط 

، كه  كار اولي           عبارت است از گردآوري ِاطالعات مربوط به جنايت و جرم، و ) totie(توتي
كنند و حفاطت از آنان در طول سفر؛ و كار  همراهي كردن با كساني كه از يك ده به ده ِديگر سفر مي

اين است كه ، ضمن امور ديگر، ناظر خرمن ها و برداشت  دومي، كه ارتباط مستقيمي با ده دارد،
حافظ حد  نام دارد، كه) boundary-man(مرزبانمحصول و تهية صورت كاملي از آنها باشد؛ نفر بعدي 

و مرز ده است و داور هر نوع اختالف در اين زمينه؛ نظارت بر قنات ها و توزيع آب براي كشاورزي نيز 
، كه مسئول امر پرستش ساكنان ده است؛ مالي مدرسه، كه )brahmane(برهمنبه عهدة اوست؛ 

اين  .خواندن، و نوشتن روي ماسه را به كودكان مي آموزد؛ برهمن ِتقويمدار يا منجم، و مانند اينها
را تشكيل مي دهند؛ و، اگر ديده شود كه،در برخي از  معموالً ساختار اداري ِده كارمندان و كاركنان،
چند تا از اين وظائف و مسئوليت   اين دستگاه اداري چندان گسترده نيست چرا كهبخش هاي كشور، 

. اش هستيم گر، در عوض ،شاهد كسترده تر بودنها را يك تن عهده دار است،در بخش هاي دي
ساكنان هند، از ديرينه ترين زمان ها، در زير ساية چنين قالب ساده اي از ادارة آبادي ها ست كه به سر 

در طول اين تاريخ ديرينه، به ندرت ديده شده است كه مرزهاي روستاها جابه جا شوند؛ و، با . برند مي
آن كه پيش آمده كه روستاهايي بر اثر جنگ، قحطي، يا بيماري، به كلي زير و زبر شده اند، ولي ، 

ها ثابت مانده همان نام ها، همان مرز ها، همان منافع،و همان خانواده ها را مي بينيم كه در طول قرن 
هرگز، از ويران شدن و پاره شدن ِقلمرو  ساكنان اين روستاها،.و دست به تركيب شان نخورده است

روستا برجاي بماند، اين كه به دست چه قدرتي يا كدام .هاي فرمانروايي، غمي به دل راه نداده اند
نفر اول، .رده مي ما ند پادشاه مي افتد، براي شان مهم نيست؛ زيرا، سازمان دروني اش، دست نخو
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است، كه، همچنان، نقش قاضي وداوراختالف ها، گرد آورندة ماليات و تحصيلدار  پوتايهماره همان 
  2»اجارة ده را برعهدهدارد

ماركس، سپس، ضمن ابراز خشنودي از نابود شدن بيشتر اين نوع سازمان ابتدايي ِجامعة هندي، زير 
اين همبودي هاي بسيار ساده، همواره، بنيان « :يس، مي گويدتاثيرنفوذ صنعتي و استعماري ِانگل

، و، همان عباراتي را مي آورد كه جان كين، از قول او، در آغاز »استواري براي استبداد شرقي بوده اند
  .اين گفتار، نقل كرده است

ي نبوده به خوبي پيداست كه منظور ماركس از نگارش اين مقاله،اصوالً، پرداختن به موضوع ميتولوژ
با وجود « بر بنياد همكاري و همياري ِ مردم، » مجامعي« او نمي رسيده كه وجود » به نظر« ، و هرگز

؛ بر عكس، از فحواي كالم ماركس در همين مقاله، »جهاني زير سلطة ميتولوژي، مطلقاً نا ممكن است 
بنياد در جامعه، نه  - مان دهبه خوبي پيداست كه باورهاي ميتولوژيكي و مذهبي، همراه با نوعي از ساز

نيست، بلكه بسيار هم ممكن است و تاثيري بسزا در ايستائي ِ ساختار اجتماعي » مطلقاً ناممكن « تنها 
ماركس، با تكيه بر اسناد و داده هاي رسمي ِموجود در بارة جامعة هندي، مي خواسته نشان دهد . دارد

براي حفظ  - در سطح روستا و كشورباهم - ي دوگانهكه چه گونه نوعي از سازمان اداري، كه نقش هاي
همواره بنياني استوار براي استبداد « بر عهده داشته، در ضمن، منافع مشترك ِروستا و قدرت مركزي

گردانندگان اين اجتماعات روستايي، چنان كه ديديم،پايي استوار در جامعة محلي، .»شرقي بوده است
اگر چه، نا گفته پيداست كه برآورده . ستگاه قدرت مركزي داشتندودستي حمايت شده وآزاد گذاشته در د

بيگمان نيازمند همكاري  - منافع مشتركبه دليل وجود  - شدن ِ مقاصد چنين سازماني در سطح روستا
و همياري ِهمة دست اندركاران ِآن بوده ،اما، آيا، به صرف وجود اين نوع همياري هاي جمعي، مي 

در دولتشهرهاي يوناني، » مجمع شهروندان « اي درخور مقايسه با » مجمع « توان به فرض ِ وجود 
كه نخستين نمونة دموكراسي و بازشناسي ِ برابري ِ افراد بشر بر پاية مشاركت مستقيم همة شهروندان 
را در تاريخ بشر پديد آورده اند، رسيد؟اين پرسشي است كه ما، با در ذهن داشتن آن، مي خواهيم بحث 

  :جان كين، مي گويد.ن در بارة تاثير پذيري ِ مجامع سومري از اسطوره ها را دنبال كنيمجان كي
 - من از تاكيد( سال بعدتر2000همچنان كه از نظر يونانيانميانرودان،  - مردم سوريه نظر از"
 هايي داراي اين زور و ، عالمي بود سوار بر مركب ستيزه كه به زور قدرتمند شخصيت)cosmos(،كيهان)پ

توفان . اين باشندگان ايزدي،مي بايست ماية ترس و هراس باشند. قدرت به هرسو رانده و كشانده مي شد
هاي ويرانگر، باران هاي سيل آسا، كه ناگهان با تبديل كردن زمين به باتالقي از گل والي، راه را بر 

رودخانه هاي محل، .بستند، همگي مظاهري از همين قدرت ها شمرده مي شدند هرگونه عبور مردم مي
كردند و مزارع را از سيالبه هاي خود  ناگهان باال مي آمدند، و، جا به جا، حدود و ديواره ها را ويران مي

ها، از  همة اين گونه رويداد. هوا با وزش باد هاي خشك پر از گرد و غبار خفه كننده مي شد.پوشاندند مي
آمد، و همين ديد به هر چيز ديگري در جهان تعميم داده  ديد مردم، كار ايزدان و ايزدبانوان به حساب مي

تاكيد ("ها، ستارگان، گياهان، وبه خود باشندگان بشري ها و سنگ ها، صخره ها، دره  به كوهستان: مي شد
  .)پ - از من
به نطمي  - به گونه اي چشمگير –كل جهان در تكاپو بود، و همين وجود ِجان دار بود كه "

ميانروداني را عقيده بر اين بود كه ايزدان از آشوب غرقه در آب ِآغازة زمان بر خاسته  - مردم سوري.انجاميد
آنان، با غلبه بر اين توان هاي آشوبگرو مهار كردن قدرت آنها،توانسته اند سخت بكوشند و توان . اند

تعادلي كه از .افرينندحركت را به جهان بياورند، و، براين مبنا، از خالل يكپارچه كردن هاي پويا، نظم را بي
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اين كار نتيجه شده، حاصل نشست ها و مذاكراتي بوده كه درمجامع صورت گرفته است، مجامعي كه بر 

ها، مهار  ها بودن غلبه كرده، و با به چنگ آوردن توان صدور فرمان بيفعاليتي ودر خاموشي شاهد رويداد
- تاكيد از من.("شدند، به دست گرفته اند خته ميهاي آينده را، كه تا آن زمان در حكم سرنوشت شنا رويداد

  ). پ
انديشة ما دربارة درستي يا جاذبة چنين استداللي برپاية اسطوره ها، هرچه باشد، واقع امر اين است "

كه اين گونه نگاه به اسطوره، با اعتقاد گسترده اي در بين مردم روبرو بود، و همين باور، در تقويت 
سومري داشت،بسيارموثر؛ مردمي كه، درغير اين صورت،  - ورينتايجي كه براي مردم س

عقيده بر اين .خودراباشندگان فاني ِگرفتار در جهاني زير سلطة نيروهائي بسيار ترسناك تصور مي كردند
است كه حدود پنجاه ايزد وايزد بانو، در كار بوده، ولي در مهمترين صحنه ها در حلقة خودي ِشان، 

، ايزد آسمان بود، ايزدي با شكوه شاهانه و )Anu(شدندكه مهمتر از همه آنو هفت تن فراخوانده مي
بود، هم  آسمانهاي سهمگين، كه نام وي، هم يادآور ِواژة روزمرة  قدرتي با عظمت، و فرمانرواي توفان

هاي دموكراسي ِامروزين  اگر بخواهيم با معيار.بزرگ تشكيل رسمي ِمجمع ايزدانيادآور نقش او در 
بگوئيم، نقش هفت تن ِبزرگ و فرمانروائي ِ شان تا حدي شبيه به كار اوليگارشي يي بود سخن 

فرمانرواي ِجهاني كه در آن، دموكراسي نه به حد يك واژه دست يافته بود، نه نيز چون چيزي فاقد هر 
  .)پ - تاكيد از من( "گونه شكل

كنيم كه شخصيت ايزدان، سومري درنگ  - ولي، بد نيست براي يك لحظه بر اين باور سوري"
نرمش پذير است، يعني كه با منش ديگر ايزدان، و به گونه اي كلي تر با جهان بشري، آميخته است، 

 - كافي است به لقب نين. و، بنابراين، كيفيات ايزدي ِخويش را تا حدودي درديگران تزريق مي كند
اين .اشاره دارد، توجه كنيم ة كودكانمادر هم، و به شاهدي مكتوب، كه به ايزدان مادر، )Nin-tu(تو

مادر، در يك نقش ِكنده شده در سنگ، در حال شير دادن به يك كودك نشان داده شده است؛جنين 
عقيده بر اين بود كه هر . كشند ها از هرسو احاطه اش كرده اند و كودكان از زير ِجامه اش سرك مي

بويژه، . گيري از توان هاي زايندگي اش، باردار شودتواند تا حدي با وي هم هويت ، و، با بهره  زني مي
روبرو ) a Thou(مخاطبيتوجه داشته باشيم كه با ايزد بانوئي انتزاعي ونا موجود روبرو نيستيم، بلكه با 

به اين تفاهم نيزتوجه كنيم كه زنان و .تواند برابري ببخشد و برابري ِهمگان را تأييدكند ايم كه مي
زيرا وي  ،)need to take care in Nin-tu’s presence(تو، نياز   دارند - ور نينمردان، به مراقبت حض

از اين توان برخوردار است كه از زاده شدن ِ اهرمن صفتان جلوگيري كند، يا حتي جلوي هرگونه زاد و 
، )Enlil(و انليل) Anu(قدرت او چنان عظيم است كه گاه گاه، در كنار آنو. ولدي در روي زمين را بگيرد

در اين حالت، در جمع اداره كنندگان عالم، به . نشيند در مجمع ايزدان، بر كرسي اش مي
شود، به  ، تبديل مي)lords(شاهان وسروران شهبانوي، به شهبانوي ايزدان، يعني به )Ninmah(نينماه

 خاكي،دربرگيرندة سپهرآسماني و زمين  تصميم گيري هائيها را، با  شود كه سرنوشت زني تبديل مي
  ).116تا114،صص1("كند تعيين مي

سومري ارائه داده است،  - هاي ميتولوژيك مردم سوري جان كين، از اين شرحي كه در بارة باور
همين امكان يكي شدن و يكپارچگي ِباشندگان بشري با ايزدان توانا بود كه به ":چنين نتيجه مي گيرد

درست مانند .لم كنند، و در جهان سر پاي خود بايستندافراد بشر اجازه داد كه خود را باال بكشند، قد ع
براي همين بود كه در هر ...اي براي نيرومندشدن ِشخصي بود آتن، خدائي براي خود يافتن، وسيله

مسكن و مأوائي، محراب كوچكي براي بزرگداشت ِخداي اجاق شخصي وجود داشت كه هر روزه 
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كردند، و اين براي آن بود كه ساكنان خانه مي  ين ميپرستش مي شد، و محرابش را با تقديم هدايا آذ
، در باالاين مردم، فرقي ميان خدائي ...بايست دست در دست ايزدان شان بگذارند تا همانند آنان شوند

جان كين، سپس با اشاره به ). 116، ص1("گذاشتند در روي زمين، نمي آدميان خاكي،در عرش اعال، و 
لد جاكوبسن، كه دولتشهر سومري را نوعي جامعة بزگ داراي منافع اين كه در تأييد سخن توركي

كه بر پاية مجمعي با شركت همة شهروندان بنا شده داند  مي  )a great commonwealth(مشترك
، دالئل و شواهد كافي وجود ندارد،مي گويد اين سخن اغراق آميز اما، دست كم، زمينه اي فراهم است

هائي چون صورت  مردمان نه تنها به خدايان صورتارسطو، كه گفته است مي كند تا اين نظر حياتي ِ
كنند كه شيوة زندگي ِ خدايان عين ِشيوة زندگي آدميان  هاي خودشان نسبت مي دهند، بلكه تصور مي

  .3)ايضاً(فهميده شوداست،
سو ، در وي ، از يك . در داوري هاي جان كين ، چنان كه ديده شد ، تناقض هاي متعددي مي بينيم

به داستان "با جهان بشري آميخته است ...شخصيت ايزدان نرمش پذير و  "تاييد ادعاي خويش كه 
 "تو ، مادر ايزدان ، اشاره مي كند ، و بدون ارائة هيچ مستندي ، نتيجه مي گيرد كه اين ايزد بانو  - نين

وم دارد كدام همگان ؟ همگان است ، بي آن كه معل "تاييد كنندة برابري ِ همگان  "و  "برابري بخش 
ناظر بر ايزدان ، يا همگان ناظر بر مردم ، يا هردو با هم ؟ در حالي كه ، از سوي ديگر ، درست دو سطر 

جلوي هر گونه  "تو ي برابري بخش ، از اين توان برخوردار است كه  - بعد تر ، مي گويد كه اين نين
امكان يكي شدن و  "كه به عنوان نتيجه گيري ، از ، ضمن اين  "زاد و ولد در روي زمين را بگيرد 

به افراد بشر اجازه داد كه خود را  "سخن مي گويد كه  "يكپارچگي ِ باشندگان بشري با ايزدان توانا 
 "افراد بشر  "، بي آن كه مشخص كند كه  بحث بر سر كدام  "و سر پاي خود بايستند... باال بكشند،

غرب از  "؟ شرق يا غرب ؟ ، زيرا من خواننده همچنان در بستر مقايسة  است ، سومري ها يا يوناني ها
اگر اين مردم ، يعني . مولف هستم ، و به سخنان او ، در همين بستر است كه مي نگرم "راه شرق 

باال ، در عرش اعال ، و آدميان خاكي ، در روي زمين ، نمي  فرقي ميان خدائي در"مردم سومر، 
جلوي هر گونه زاد و ولد در روي زمين  "تو مي تواند  –ونه معتقد بودند كه نين ، پس چه گ "گذاشتند
؟ يا آوري كنيم كه سخن جان كين در اين مبحث ، مقايسة شرق و غرب است  ، و پاية "را بگيرد

 "مردمان"يا  "مردم  "ه عنوان مثال ، از استدالل ، در چنين مقايسه اي ، اقتضا دارد كه هر بار كه ، ب
ن مي رود ، به دقت تعيين شود كه بحث بر سر كدام مردم است ، مردم جامعة سومري ، يا مردم سخ

يونان و جوامع غربي ؟ بي توجهي ِ مولف به اين نكته است كه سبب شده تا وي ، نخست ، سخن 
درست توركيلد جاكوبسن ِ سومر شناس را،كه معتقد بوده مجامع سومري از نوع مجامع افراد داراي 

چرا  - حرفي كه با داده هاي خود جان كين در كتابش نيز بهتر مي خواند  –افع مشترك بوده است من
كه  در مجامع سومري ، به تاكيد خود جان كين ، صحبت از اهل برخي حرفه ها و مشاغل است ، نه از 

دالئل و  " شهروندان عضو مجمع قانونگذاري به طور كلي ، ايراد بگيرد و بگويد كه در تاييد اين سخن
، سپس ، به سخن ارسطو كه در تمدني ديگر و در جامعة ديگري گفته شده "شواهد كافي وجود ندارد 

 - آن سان كه از مضمون اش بر مي آيد  - است ، استناد  كند كه معلوم نيست چه گونه مي توان آن را
  .به جامعه و ميتولوژي سومر تعميم داد

پيشداوري ِعميق مسيحي و مدرن در مخالفت با ":كند كه  جان كين، سپس به اين نكته اشاره مي
هاي پيشين در بارة  سومري درتاريخ نويسي - سبب شده كه وجود مجامع سوري "اساطيري از اين نوع

اقتصاد : يك چيز ديگر نيز سهمي در اين بي خبري داشته است":گويد دموكراسي ، ناديده بماند، و مي
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درهمين منطقه بود كه خط .)the political economy of literacy(سياسي ِسواد خواندن ونوشتن

اي كه از نظر گسترش  اختراع شده بود، نخست براي آسان تر كردن حساب و كتاب همواره پيچيده
مدارك بازمانده نشان مي دهندكه با وجود .هاي محل و معابد، اهميت حياتي پيداكرده بود اقتصاد شهر

سومر، دامنة سوادآموزي و خواندن و نوشتن محدود  - ات درسوريهتوليد حجم معناداري از ادبي
ونوشتن، در درجةنخست براي نگاه داشتن حساب و كتاب بازرگاني، و بويژه براي نهاد هاي عمومي .بود

اين امر واقع، همراه با محدود بودن ِخواندن و نوشتن وتنظيم . رفت ها به كار مي يي چون معابد و كاخ
نهاد هاي حكومتي و افراد و خانواده هاي ثروتمند،اين تأثير دراز مدت را داشته كه حساب و كتاب به 

از عجايب روزگار اينكه، به علت قدرت مجامع، اثر . هاي بعدي ناديده بمانند مجامع بيشتر از چشم نسل
 ،فرآيند]شاهي[هاي مركزي، نظير كاخ  درست به دليل اين كه ديوان: اين عامل تقويت هم شده است

فاقد ]شهر هاي[حساب و كتاب نويسي ِاقتصادي و اداري را منحصر به خود كرده بودند، سياست
يا به هر حال، اين استنباطي است  - گذشت، نانوشته ماند مي]شهري[مركزيت، كه جريان آن در مجامع

  ).117، ص1("از اشاراتي كه در مدارك پراكندة موجود مي توان يافت
باور  "ه گفتةخودش، استنباط از مدارك پراكندة موجود، عوامل ديگري نظيرجان كين، در تأييد اين، ب

بخت و ] نبود[جزمي به دموكراسي ِغربي، بي سرو ساماني ِتنظيم بايگاني و بيسوادي، جباريت زمان، 
 "هاي واقع شده در منطقه هاي باستان شناختي، و، نزديك تر از همه به ما، تأسف ِجنگ مهارت كاوش

كمبود اسنادي كه نشان دهندة عملكرد ِ مجامع شهري ":گيرد كه و، در آخر نتيجه مي.شمرد را نيزبرمي
  ).همانجا("باشد، اگرچه جدي است، اما، چند مورد حيرت انگيز، دست كم، براي ما باز مانده اند

هاي منظم چوپانان چادرنشين  گردهم آئي"آمده، يا به  "حيرت انگيز"اما، مواردي كه به نظر وي 
گردد كه طي آنها متعهد مي شوند كه  برمي "غربي براي گفتگو در بارة مسائل مشترك شان- مالش

به  "ها نيز، گاه تازه، همين گفتگو."بپردازند)rihsum(به گفت و شنود"با يكديگر "اتحاد "براي
 تاZimri-Lim( -1775(ليم - ، يعني زيمري) king of Mari(ابتكارمراجع خارجي، از جمله شاه ِماري

هاي  برو افراد قبيله "هاي مكتوبش گفته است   شود كه در يكي از دستور انجام مي ".م.پ1761
روشن شدن ] سر شب و[ راگردهم جمع كن تا با هم گفتگو كنند، چندان كه تا) Hana(چادرنشين هنا

مدارك  از "گويد كه جان كين مي "ها، همة افراد قبيلة هنا، چون تني واحد، به كمك من بيايند مشعل
، 1("هاي منظم وجود نداشته است   آئي براي گردهم] نيز[ آيد كه هيچ محل ثابتي موجود چنين بر مي

در . "هاي شهري يي بوده براي شنيدن ِمرافعات وصدور داوري هاي قانوني گردهم آئي "؛ يا)118ص
 هاي تلي كه درسالاين مورد، جان كين، بر اساس داده هاي توركيلد جاكوبسن، به محاكمه اي درباب ق

اتفاق افتاده و سند آن باقي مانده است، اشاره ) Nippur(در شهر مقدس نيپور.م.پ.آغازين هزارة دوم
-Lu(اينانّا - در جريان اين قتل، پسر يك آخوند محلي، به دست سه تن از مردم لو.مي كند
Inanna( قاتالن همدست بوده ،كشته شده، و همسرفرد كشته شده درسرپوش نهادن براين واقعه، با

خواست به اين موضوع رسيدگي     ، كه مي)Ur-Ninurta(نينورتا - پادشاه، اور ":سند مي گويد.است
مجمع عوام "؛و،به نوشتة جان كين،"كند،دستورداد كه اين مورد مي بايست به مجمع نيپوراحاله شود

به  ونظاميان، داران، ، گلخانهكاران گيران،سبزي هائي چون پرنده ،مرداني از حرفه)muškēnum(الناس
كه نام شان و  - ،وآن چهارتن"موضوع رسيدگي كامل كردند، و سپس هر چهار تن را گناهكار شناختند

  ."به دست جلّاد سپرده شدند"براي مجازات - نام پدرانشان نيز در سند آمده است
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ن فقط به حل مسائل جان كين،مي گويد مداركي در دست است كه اين گونه مجامع در نيپور، كارشا
، محدود نبوده، بلكه اينها هميشه گوش به زنگ )courts of civil law(مربوط به مرافعات حقوقي

وي، به عنوان سند داوري ِخويش، به نامه اي اشاره .فرمان هاي شاهان بوده اند تا دست به كار شوند
، و )Shamash-shuma-ukin(اوكين - شوما - مي كند كه از سوي مجمع بابل به پادشاه بابل، شاماش

هركس  ":اين نامه، خطاب به هردو تن مي گويد.برادر او، آسور بانيپال، پادشاه آشور، نوشته شده است
، و از "كه وارد بابل شود،امنيت اش هماره تأمين خواهد شد، حتي اگر سگي باشد، كشته نخواهد شد

. "ن بابل، حتي اگر خارجي باشند، بدهندهردو تن مي خواهد كه همين تضمين را براي امنيت ساكنا
اين نامه كه حوالي ِپايان هزارة دوم پيش از ميالد نوشته شده، خطاب به شاه و : جان كين مي گويد

گرفتن نقرة شهروندان بابل، و ريختن آن به صندوق خويش، يا رسيدگي "برادرش، چنين ادامه مي دهد
، )Marduk(مردوك"موجب اين خواهد شد كه، "ِسرسري به درخواست مربوط به ساكنان بابل

خداوندگار آسمان و زمين، دشمنان شان را بر ايشان بشوراند و اموال و ثروت شان را به دشمنان 
جان كين، مي گويد در همين سند، براي بي توجهي به مشورت، به زندان افكندن ناعادالنة . "بدهد

هاي مشابهي برشمرده شده بود،  معابد،مكافاتشهروندان، يا مجبور كردن شان به كار در مزارع و 
چراكه همين سند سياسي، خطاب به شاهان حال و آينده، گفته است كه مجامع شهر هاي بابل، نيپور و 

، هركدام به مدد خداوندي، در امان بودن خويش از حكمراني ِ مستبدانه يا خودسرانه را، )Sippar(سيپار
و اآ، ايزدان بزرگ ِآسمان و زمين، در مجمع خويش، آزادي ِمردمان اين آنو، ان ليل، ":تضمين كرده ، و

  ).4)(119، ص 1("ها تأييد كرده اند ها را از اين گونه خود فرمائي شهر
بهتر است از سرمستي ِبيش از حد و سكندري خوردن زير تأثير اين ":گويد جان كين،با اينهمه، مي

هجوم به سوي جهان مجامع باستان، ممكن است صداي  اينهمه دستپاچگي و.گونه منابع بپرهيزيم
ولي، از نقطة نطر شهرياران، آيا مجامع قدرتمند مفيد . بسيار خوب: منتقدي را بلند كند كه بپرسد

، خواهيم ديد كه اين گونه مجامع، سرچشمه هاي با ارزشي براي ]از اين ديگاه كه بنگريم[ بودند؟
تدابيري براي شهرياراني بودند كه به دليل دوري از رعاياي شان، يعني طرح و گردآوري ِ - خبردار شدن

هائي  و مگر نه اين است كه همين مجامع در ضمن كانال. شنيد گوش هايشان كر بود و صدائي را نمي
هائي كه توسط شهرياران از پيش تعيين شده بود بوده اند، و بدينسان،  براي بسيج حمايت از سياست

، 1( "اي به اين سياست ها مي دادند تا درعمل با موفقيت پذيرفته شوند؟ انه دست كم، شانس جنگاور
  ).5) ( 120ص

مجامع، در بين جماعات كوچكي كه در آنها .هاي ِبجاي بسياري وجود دارد پرسش" :گويد مي
مل كردند نداشتند، در ع فرمانروايان به تقريب امكان آميختن روزانه با كساني را كه بر آنان حكومت مي

ولي، به . بردند كانالي حياتي براي ارتباط ميان حاكمان و كساني بودند كه زير حكومت آنان به سرمي
دموكراسي غربي بدان ]شيفتة[چنان كه جزم انديشان  - مسائل از اين ديدگاه يكسويه نگريستن

قيقتي، به به در بهترين حالت، چيزي جز گفتن ِ بتقريب نيمة داستان نيست، يعني براي ناح - نگرند مي
براي اين كه، درست مانند دولتشهر هائي كه هزار سال بعد پيدا شدند، مجامع .و چه چه گفتن است

عمومي، وبا نگراني و بي اعتمادي به  هائي بودندكه در آنها آموزش سومري نيز، محل - باستان سوري
ي، اين كه عامة مردم، صورت مي گرفت، يعن- آنچه بعد ها مي بايست سياست ناميده شود نگريستن، 

به عيان ببينند و حساب كنند كه چه كسي چه چيزي، كي و چه گونه به دست مي آورد، در مجامع 
  ."آموخته مي شد
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سومري، زيادتر، متحرك تر، و پراكنده  - هاي باستاني ِ سوري كامالً محتمل است كه گردهم آئي"

 - در منطقة سوري.ها پيدا شدند نداشته است بعده هاي يوناني را ك تر بوده، يعني، تمركز مجامع دولتشهر
زيستند، مرسوم  سومري، وجود مجامع ثابت از نوع يونان، با تعريف دقيق ساكناني كه در داخل شهر مي

سومري  - دليل آن را نيز در حضور هميشگي، نيرومندي و منش اخالقي ِقدرتمند ايزدان سوري. نبود
كردند، از نوع  منطقه، كه نقش الگو را براي مجامع بشري بازي مي ايزدان و ايزدبانوان اين. بايد جست

ايزدان هوسبازي كه بتقريب، جز پرداختن به برآوردن اميال و به جا آوردن آداب برگزاري ِ مجالس 
سومري، همواره  - ايزدان سوري. كردند، نبودند ميگساري و عيش و نوش خويش، كار ديگري نمي

آنان در مجامع خويش در هيچ . ِنظام عالم، تا سرحد جزئيات آن بودند سرگرم پرداختن به برقراري
مكان ثابتي قرار نداشتند، و كارشان، هشدار دادن بر ضد خودستائي، بيقانوني و بيرحمي بود و توصيه به 

هاي  و رويه تأمل اخالقي، توبه و عبادت كردن از سر ِ پشيماني، و صدور احكام فقهي
مدارك بازمانده، حكايت از آن دارند كه چندخدائيِ ِ اخالقي ِ جهان . ، بود)jurisprudence(قضائي
، و ايجاد آنها در هر جا كه )deliberations(ها احتماالً به ازدياد مجامع و شورا  سومري، - سوري

همين امر ممكن است توجيه كنندة اين موضوع باشد كه .شده، كمك كرده است ضروري انگاشته مي
 بي ثبات و بي جا و مكانمع تا اين حد جدي گرفته مي شدند، و چرا تا اين اندازه خصلتي چرا اين مجا

اي از  داشتند، و چرا دست شان دراز بود، بدين معنا كه در زندگاني ِانواع مردماني كه در طيف گسترده
وزيع آنها در كردند و بدان شكل مي دادند، و چرا ت مكان و موقعيت جغرافيائي قرار داشتند، دخالت مي

، )modular(واحددارو ) nested(مانند النهسرزمين و شهر هائي كه در آنها شكوفائي داشتند، توزيعي 
  ].ها نشانة آن است كه جان كين اين تعابير را در داخل گيومه به كار برده است ايتاليك[بود

رك و شواهدي كه در آينده ها را ، آيا مدا دانيم كه پاسخ اين گونه پرسش گويد ما نمي جان كين، مي
گردهم ":دانيم كه دهند يا نه، ولي بر اساس مداركي كه در دست داريم، مي پيدا خواهند شد، به ما مي

هاي مردم بر سر  هاي مردمي يي در كار بوده كه به مسائل قانوني، و مرافعات برخاسته از درگيري آئي
مجامع ":اين را هم مي دانيم كه. ه استآب و زمين و ماليات و امنيت عمومي، رسيدگي مي كرد

معابد فقط جاهائي براي عبادت در شهر ها . شده است برپا مي مركزي ِشهر ها در درون معبدمردمي 
هائي براي مشورت جمعي و  نبوده؛ بويژه، در هزارة نخست پيش از ميالد، از همين معابد به عنوان محل

اين موضوع در مورد . شده است رت حاكم، استفاده ميهاي زورگويانة قد سپر محافظي در مقابل كار
اي هم مجمعي از  ها، كه معموالً به چهار پارة اداري تقسيم مي شدند، و هر پاره مجامع محلي ِشهر

ساكنان بود كه مسئوليت دوگانه اي به عنوان محكمه براي رسيدگي به مرافعات مردم در حضور عام 
  .].پ - ن استها از م ايتاليك["داشت، صادق است

سومري، فقط آلت دست شاه يا شهريار شهر  - جان كين، اما، با تأكيد دوباره بر اين كه مجامع سوري
كند  نبودند كه كي وكجا آنها را براي تشكيل جلسه دعوت كنند،پرسش هائي را در بارة آنها مطرح مي

رگيرندة افراد بوده اند؟ چه گونه عمل اين كه اين مجامع تا چه حد درب":پرسد      مي. كه به نظر ما مهم اند
مي كرده اند؟ آيا روش هائي براي تعديل عطش قدرت ِاعضاي جاه طلب ِخود داشته اند يا نه؟ آيا رأي 

، مالك تصميم )توان استنباط كرد چنان كه از برخي اسناد مي( كرده اند؟ آيا رأي اكثريت  گيري مي
  ].ايتاليك از من است[ ."به يقين معلوم نيست گيري در مباحثات شان بوده يا نه؟، بر ما

، و "شد ناديده گرفت نيروئي بودند كه نمي"چه مسلم است اين است كه اين مجامع،  آن :گويد مي
سكوالر، در معنائي كه ما امروزه مي شناسيم، نيز نبودند، چرا كه مجامع شهري ِيونان هم در اين معنا 
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هاي داخلي، عامل ازهم پاشيدن ِآنها مي  گاه، اختالف نظر "سكوالر نبودند، اما، مسلم است كه
بردگان و كودكان نيز، . دست نيست كه زنان نيز در آنها شركت مي كرده اند شواهد محكمي در...شده

معموالً، جائي در اين مجامع نداشتند، ولي كوزه گران، باغداران و گلكاران، پرنده گيران، و سربازان ِدر 
آنان، اين كار .شركت كننده در اين مجامع بودند) commoners(حل، ازعوام مردم ِخدمت پرستشگاه م

انجام  هاي خاص، مانند بازرگانان، تشكيل مي شد توسط پيشه وران و حرفه مجامعي كهرا، در كنار 
كه نمونة  –هيچ انديشه اي در باب اين كه اين مجامع براستي مردمي ...،]پ - تأكيد از من[دادند مي

در برابر شواهد مسلمي كه در مورد سلطة مشايخ بوده اند،  - اسي از لحاظ مالك تشكيل استدموكر
اين كه چه نوع از رابطه ]...پ - تأكيد از من[شهر بر برخي از آنها در دست داريم، تاب مقاومت ندارد

، نشان ميان اين مشايخ وديگر اعضا وجود داشته است، روشن نيست، ولي، صرف ِتمايز آنان از ديگران
مي دهد كه جهان مجامع باستان، بهشت برابري نبوده، و همه گونه سلسله مراتب ِاحتماالً مبتني بر 

  )123تا120، صص1("ضوابطي چون سن، يا جنس، ثروت يا مقام حرفه اي، بر آنها حاكم بوده است
ه گيري ِ اخير از اين كه بگذريم ، نتيج. "جهان مجامع باستان ، بهشت برابري نبوده  "البته كه  

جان كين ، ما را از كندوكاو انتقادي ِ بيشتر در بيان تناقض هاي موجود در تحليل هاي وي بي نياز مي 
كند ، چرا كه خوانندة آگاه ، با تامل در نمونه هائي كه از نوشته هاي وي آورديم ، خود به تناقض هاي 

به ادامة تحليل وي ، بويژه آنجا كه به جوامع  به جاي اين كار ، بهتر است.موجود در آنها پي خواهد برد 
  .پردازد ، توجه كنيم دموكراتيك مسجد در اين جوامع مي مسلمان و نقش

  
  
  
  
  

  
  
  

  مشترك شدن هر خواننده
  گامي است پر بار

  براي تداوم جنگ زمان
  و پويايي هر حركت فرهنگي
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  شر در جامعهها و ايزدان، چهرة ديگر زندگي زميني ب اسطوره نوشت پي

  
 .است"زندگي و مرگ دموكراسي  "هائي از اين قسمت چهارم درس -1
براي اطالع خوانندگاني كه بخش هاي پيشين اين گفتارها را نديده اند ، يادآوري مي كنيم كه  -2

مشخصات متن انگليسي كتاب زنئگي و مرگ دموكراسي ، از جان كين ، كه مورد بحث ماست 
  :، به شرح زير است 

      John Keane, The Life and Death of Democracy , w.w. Norton and Company , New 

York – London , First American Edition , 2009. 

3 - K.Marx,Oeuvres,Politique 1,Biblio. De la 

Pléiade,nrf,Gallimard,Paris,1994,pp.714 – 720.    
موعة پلياد انتشارات گاليمار ، در چهار جلد منتشر آثار ماركس ، كه در دست من است ، در مج       

بد   .شده است كه دو جلد آن آثار اقتصادي ، يك جلد آثار فلسفي ، و يك جلد آن آثار سياسي است
بنياد هند ، در روستاهاي ايران ، حتي در -نيست يادآوري كنيم كه رد پاي چيزي شبيه به نظام ده

. ز وجود داشته و مورد توجه و مطالعة محققان قرار گرفته استدهة سي ِ قرن چهاردة خورشيدي ، ني
نگاه كنيد به كتاب بنه ، نوشتة آقاي جواد صفي نژاد ، از محققان موئسسة مطالعات و تحقيقات 
اجتماعي دانشگاه تهران ، كه در سال هاي اغاز دهة چهل در انتشارات هملن موئسسه منتشر شده 

  .است
براي اطالع . نة نقل قول مستقيم جان كين از جاكوبسن و ارسطو ست ايتاليك ها ، نشا  -4   

، نقل 1252بيشتر خوانندگان ، اضافه مي كنيم كه سخن ارسطو ، كه از كتاب سياست وي ، بند ب 
. و ما آن را از ترجمة فرانسوي سياست ارسطو، به قلم ژان تريكو، از انتشارات كتابفروشي ژ -شده 

 ": در ترجمة مرحوم حميد عنايت ، چنين آمده است  -فارسي برگردانديم  ، به1987ورن ،پاريس ،
  . "مردمان مي پندارند كه خدايان ، نه همان به صورت آدمي ، بلكه به سيرت آدمي اند 

، مي نويسد كه ترجمة متن ) 25، شمارة  896ص( جان كين ، در ياد داشت هاي پايان كتابش  - 5  
  :قيم داخل گيومه را از آن گرفته است ، در منبع زير آمده است اين سند كه وي نقل قول مست

   W.G . Lambert , Babylonian Wisdom Literature , Oxford , 1960 .                                                                 
قول هاي مستقيم خود را ، كه ما با حروف متفاوت  جان كين ، توضيح نداده است كه نقل -6 

  .آورديم ، از كجا گرفته است
  

  براي دريافت 
  ي جنگ زمان هاي گذشته شماره

  :با ايميل يا تلفن زير تماس بگيريد
zaman@hotmail.com-Jong  

004741336907 
 



 

  هادي ابراهيمي
 ايراني ناكام دگرديسي

  مهاجر، و سوداي پريدن به ديگر سو
   صفحه 210/ چاپ ونكوور /  1389پائيز /  1علي نگهبان

  
.  اسـت   همه چيز در زنـدگي بابـك تمـام شـده     مهاجر، و سوداي پريدن به ديگر سودر رمان 

چيـز   اش تمـام شـده و همـه    زندگي ي زبيگنيو همه.  اش است اما در ذهن اش بسته شده بابك پرونده
در . اسـت  اش ابوالحسن در ونكوور به خاك سـپرده شـده   او به نام اصلي.   بسته شده اما نه در ذهنش

دانـد كـه يكـي از     همان آغاز مـي  ازخواننده . است  شروع داستان آن اتفاق عيني مرگ زبيگنيو افتاده
بابك همـه   .است  به خاك سپرده شده -شود  كه غايب است و روايت مي –هاي اين رمان  شخصيت

او .  كنـد   اش را روايت مـي  اش و چه مرگ واقعي دوست هاي ذهني ها و آرمان آل چيز را چه مرگ ايده
روايـت داسـتان از   . كنـد  روايتگري است كه آرام آرام تو را با ذهنيت شخصيت اصلي رمان درگير مي

يايي پركششي با هايش، ارتباط حسي و جغراف  خودگوييزبان اول شخص همراه با صداقت و صميمت 
  خواهد بداند چرا و چه وقت ايـن اتفـاق افتـاده    خواننده كه از همان ابتدا مي. سازد مي مخاطب برقرار 

  .  رود است، اين سئوال تا پايان رمان با او پيش مي
  

   :خالصه داستان
سـت امـا در   پدر بابك، كاوه، در زمان نوجواني طلبه بـوده ا . گرا است بابك فرزند پدري كتابفروش و چپ

مـادر  . پيونـدد  كند و به آرمان كمونيسـم مـي   هاي مذهبي دل مي ي چهل خورشيدي از دين و آموزه دهه
هنگامي كه بابك نوجواني بيش نبوده اسـت، پـدر   . هاي سنتي و عرفاني بوده است بابك اما داراي تمايل

گرايـان در ايـران    يِ چـپ خورشيد 60ي  هاي دهه اش در اعدام عمه. شوند ديگر جدا مي و مادرش از يك
توانـد در   اش نمـي  ي خـانوادگي  بابك كارشناس باستانشناسي است اما به دليل پيشينه.  كشته شده است

او با همسرش، فريبا، زندگي پركنشي را پس از مهـاجرت در ونكـوور   . اي در ايران كار پيدا كند هيچ اداره
  . الش و با پيرامونش درگير استبرد و پيوسته با او، با خود و فرزند خردس به پيش مي

ي  شود، زبيگنيو نام دارد و اين، نام خودگزيده شخصيت ديگر اين رمان كه از زبان بابك روايت مي
ابوالحسـن، داراي دانـش آكادميـك    . اش ابوالحسـن اسـت   اي مهاجري ايراني است كه نام شناسنامه

ه او به چه دليل از ايران كوچيده است و دانيم ك ي سيگارفروشي دارد و نمي نيست و در ونكوور مغازه
هـاي   گويـد كـه پـس از مشـكل     او خود سرانجام به بابك مـي . است چرا يك چشم او مصنوعي بوده

  . فراوان و سپري كردن مدتي در اردوگاهي در يونان، به كانادا پناهنده شده است
     

  : رمان ي در باره
اپيدمي در ميان بسياراني از ايرانيان مهـاجر در   زندگي و نگرش به جهان بيرون از ذهن، يك ي شيوه

اما داستاني است از زندگي چند  مهاجر، و سوداي پريدن به ديگر سورمان . خارج كشور است
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دچـار نوسـتالوژي   . انـد  وار زيسته اند و مهمان شان را باز نكرده ايراني در مهاجرت، كه هنوز قفل ذهني

  .    سرزمين آبا و اجداديشان هستند
متن شود و  از شروع داستان خواننده با مسئله هويت درگير مي.  است رمان مهاجر هويتم اصلي ت

 يجـايگزين وادار بـه  و  او بـه مـتن بكشـاند   ذهنيـت  ، مهاجر را بفريبد ي اين توانايي را دارد تا خواننده
  . هاي داستاني نمايد ذهنيت شخصيت

دانسـتم و هـيچ    مـن ايـن را مـي   . دهد، فراري دهد پدرم خودش را به آب و آتش زد تا مرا نجات. . . [
ي جان و مالش را به خطر انداخت تا مـرا   او همه. شود حتا ازش نپرسيدم كه تكليف خودش چه مي. نگفتم

اي من هيچ چيـز ديگـه  «گفت، . ي وزارت اطالعات بود به خارج بفرستد، در حالي كه خودش توي سياهه
  5ص ] ».ديگه هيچ نگراني ندارمتو كه بري،  . ندارم كه از دست بدم

كند ولي از محيط و جامعه بريـده،   در كشور كانادا زندگي ميدر اكنون رمان بابك تنها فرزند كاوه 
تواند كار  آكادميك كه نمي تبا داشتن تحصيال. كند هاي ليبرالي در اين كشور او را ارضا نمي و آزادي

كند و شرايط سـخت كـاري و عينـي،     مه پخش ميخوبي براي خود دست پا كند، در نورت شور روزنا
او مثل يك بيمار افسرده عادت دارد خـود را تحقيـر و   . اش وابسته شود باعث شده تا به دنياي ذهني

  :اش نسبت بدهد ها را به بي عرضگي خود و به گذشته سرزنش كند و سرچشمه همه ناكامي
تـر از  ردم اگر آزادي داشتم، كاري خيلي بهك فكر مي. من عادت داشتم كه كارم را تحقير كنم. . . [

تازه فهميدم كه اول بايد شغل خوب پيدا كني، بعـد هـوس آزادي   . توانستم پيدا كنم فروشي ميكتاب
اگر قرار بود با پخش روزنامه به آزادي برسي، مطمئن باش بيـل گيـتس هـم هـر روز     . به سرت بزند

ه اول بايد شغل خوب پيدا كني، بعد هـوس آزادي  تازه فهميدم ك. كرد ي سحر روزنامه پخش مي كله
اگر قرار بود با پخش روزنامه به آزادي برسي، مطمئن باش بيـل گيـتس هـم هـر روز     . به سرت بزند

  6ص ] .كرد ي سحر روزنامه پخش مي كله
ها وجـود   سوي آب چه كه در آن بابك روشنفكر مهاجري است كه نوستالژي خليج فارس و هرآن

او كـه راوي  .  انگيـزد  ها تعلـق خـاطر دارد و شـوق او را بـر مـي      شتي و زيبايش، به آندارد با همه ز
اش از ايـران اسـت و از دروغ و دغـل و دورويـي و دزدي عناصـرحاكميت       خاطرات پدر و پدر بزرگ 

گر  رمان مهاجر روايت.  تواند با واقعيات زندگي در كانادا به چالش بنشيند آورد، نمي سخن به ميان مي
هـا را   هـاي ذهنـي آن   اجران ايراني است كه نويسنده تالش كرده تا تناقض زندگي واقعي و آرمانمه

  :نشان دهد و در سرتاسر رمان تم هويت را دنبال كند
ولـي پـول   . فريبا پيشنهاد كرد كه به مسافرت، به يك جاي گـرم بـرويم  . پدرم تازه درگذشته بود[

شود رفت جايي است بـه   ترين جايي كه با اين پول ميگرم«گفتم، . نداشتيم كه از كانادا خارج شويم
  ».اسم اوسويوس در جنوب همين بريتيش كلمبياي خودمان

و سـه  قدر مثل سيچه«گفت، . آوردبازي درسر اسم اوسويوس كلي مسخره. بالفاصله گفت برويم
  ».پل خودمونه

  »چه ربطي داره؟«گفتم، 
همـين كـه يـه عالمـه صـداي س تـوش داره، يـه        . ديدني نيست. ربطش بايد حس كني«گفت، 

  ».شه جورايي به اصفهان مربوط مي
  37ص ] .سه پلو ي ما شد سي اين ترتيب، اسم اوسويوس در خانواده به
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هاي فرعي در رمان مهاجر كه از زبان  اصلي داستان، و هم ديگرهاي شخصيت هم بابك شخصيت
ر جغرافياي عيني محـل سـكونت خـود زنـدگي كننـد،      كه د شويم، پيش از آن ها آشنا مي بابك با آن

بـه  . اسـت  ها برجسته شده زيند و در سراسر رمان زندگي ذهني آن شان مي تر در جغرافياي ذهني بيش
بابك و همسـرش  .  اعتقاد من اين يكي از برجستگي و نقاط قوت كار نويسنده در رمان مهاجر است

آيند و روابـط آگاهانـه را    شوند از فضاي ذهني خود بيرون مي فريبا تنها زماني كه با ايرانيان روبرو مي
هـاي   كند يـا در شـب   در موارد بسياري كه بابك از ايرانيان دوري مي.  گيرند دهند و پي مي ادامه مي

آيد، اين گزينـه ديگـر ذهنـي نيسـت و      ها بر مي دور هم بودن به مسخره و انتقاد از روش زندگي آن
خواهـد بـا    هاي فريبا است كه عامدانـه نمـي   ها و دوست ها و آدم نگ ايرانيناشي از شناخت او از فره

  :  ها روابط داشته باشد آن
وقتي مرد جنوبي : حاال يه معما«كشيد، گفت،  رضا در حالي كه خورش فسنجان براي خودش مي[

  »شه؟ شون كجايي ميباشه و زن شمالي، اگه گفتين بچه
  ».شه ديگه ش كه بخوايم بگيريم حوالي اصفهان ميميونه. اصفهاني البد«فرنگيس جواب داد، 

  ».معلوم شد كه شراب ما هم تأثيرگذاريش بد نيست«من هم كه خيلي ساكت مانده بودم گفتم، 
  ».آيه يك دانه دختر مي. آيه از اون باال كفتر مي«ميز غذا هنوز جمع نشده بود كه صداي موسيقي بلند شد، 

  ».سفره جمع بشه، بعد كفتراتونُ ول كنينبي زحمت بذارين «داد زدم، 
چه ترانـه ما كه يه هم«گذاشت جواب داد،  شويي ميها را توي ماشين ظرففريبا كه داشت ظرف

  »اين از كجا اومد؟. جور چيزا نيستيممن و بابك كه اهل كفتربازي و اين. اي نداشتيم
  ».من كه نبودم«يبا رفت، ليال از پاي دستگاه پخشِ صدا بلند شد و با شتاب به طرف فر

  113 ص] ».آره شما نبودين؛ دستتون بود«رضا جواب داد، 
ها كه  شود و دچار پيش داوري ها، انساني ذهني مي اما همين شخصيت در برخوردش با غير ايراني

هـاي زنـدگي و    كنـد و بعضـي از روش   هايي نيز اين شخصيت با افكار خود تضاد پيـدا مـي   در بخش
ترين بخـش رمـان    زيباترين و خالص.  دهد ها را مورد تائيد قرار مي ها و غير ايراني ايياجتماعي كاناد

نويسد و گمگشـتگي و مهجـوري يـك مهـاجر      اي است كه بابك از سر استيصال براي فريبا مي نامه
  : كشد ايراني را به زيبايي به تصوير مي

. فهمـي  شـود و تـو ايـن را نمـي     سمتم خرابـه مـي  . روم دانم به كدام سمت مي من كه ديگر نمي[
كـنم؛   كـنم؛ چـرا مـي    دانـم چـه مـي    هـيچ نمـي  . ام گم شده. ها را شايد به چيزي برسم نويسم اين مي
هيچ دوستي برايم نمانده اسـت،  . ام كاره هيچ. كنم شغل عوض مي. زنم دو مي دوم، سگ مي. ام كاره چه

دانم چـه آرزوهـايي را بـه     ، نديدمش و نميپدرم مرد.  نه برادر و خواهري دارم نه مادرم مادري كرد، 
پنج، شش تا آدرس ايميل دارم؛ روزي چند بار بـه  . اي تعلق ندارم به هيچ حلقه. مرگ شد دق. گور برد

رم كـوري شـده     دست و پا چلفتي. هيچ، مگر ياوه. زنم همه سر مي ام كـه دور خـودش گـره     تـر از كـ
از . ات را نـدارم  كجا داريم كه با هم بـرويم؟ حوصـله  . مرو با تو هيچ جا نمي. گيرم بهانه مي. خورد مي

روزنامـه  . ام بـدبختت كـرده  . كنـي  تهديد مي. كني بروي ول نمي. كني به زور تحملم مي. من بيزاري
. ام گُه گرفتـه . زنم بيرون مي. شوم كارمند شركت تلفن مي. شوم كارگر پمپ بنزين مي. كنم پخش مي

پس از سي و پـنج سـال،   . توانم به خودم بدهم خند زوركي هم نميديگر زحمت لب. كنم بد دهاني مي
تـو  . گوينـد  همه دروغ مي. به همه مشكوكم. هنوز عرضه ندارم يك هفته به يك تور گردشي ببرمت

سـر چيزهـايي بـه    . كنـيم  بگو مگو مي. كردم كاشكي جوابي پيدا مي. خورم شراب هم زوركي مي. هم
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اما آن چه چيـزي اسـت كـه بايـد     . اند كنم مسخره بوده كر ميافتيم كه هميشه بعدش ف جان هم مي

خواهيم؟ ولي  خواهيم؟ درآمد مي شود؟ خانه مي كنيم؟ مشكل تو با چه حل مي بحثش را بكنيم و نمي
. جايي از من داري هاي بي ام و چه توقع گم شده. آورم خواهي چيست؟ سر در نمي آن چيزي كه تو مي

خودم . داريش كرد شود سر راه گذاشتش، نه نگه زاده، كه نه مي حرام ي اين وبالگ هم شده مثل بچه
اي، پـيش از   شود چيزي را كه دوست داشته هيچ وقت نمي. ها را ندارم ي اين نوشته هم ديگر حوصله

هميشـه  . اي گيـرت نكـردم بـا هـيچ هديـه      وقت غافل هيچ. دانم مي. كه بگويي برايت خريده باشم آن
تـر   دوي كه با خريدهاي ارزانت بتواني كمـي بـيش   تو مي. گيرند دن را از ما ميها وقت با هم بو حراج
دانم دوست داري چه چيزي  نمي. كنم تو كه چيزي الزم نداري من هميشه فكر مي. جويي كني صرفه

جلو دوستان خانوادگي بـرج زهرمـارتر   . ات چيست دانم غذاي مورد عالقه حتا نمي. برايت هديه بياورم
قدر خوب است آدم صبح شنبه آفتابي ايـن مـاه    چه. كه بتوانم عشقم را به تو نشان دهم از آن هستم

جو  ژوئن با زن و پسرش وسايل باربكيو را پشت ماشين بگذارد و يك توپ فوتبال و چند تا قوطي آب
بردارد و بزند بيرون، كنار درياچه؛ دست بيندازد گردن زنش، لبش را ببوسد و صاف تـوي چشـم هـم    

  185ص ] .ام گم شده.  وقتي نمانده است! چه قدر. كنند، جلو چشم همه به زنش بگويد عاشقتم نگاه
شويم كه توسط بابـك و زبيگنيـو بـه مـا      در رمان مهاجر ما با چند نمونه از زن مهاجر ايراني آشنا مي

و دور از ذهـن  ها براي خواننـده خـارج از كشـور چنـدان بيگانـه       تيپ شوند كه اتفاقاً اين نمونه معرفي مي
 - دوشخصيت اصلي زن در رمان مهاجر، اما بي صدا هستند و تنها از طريـق بابـك و زبيگنيـو    .   نيست

زن در .  شـويم  ها از اين طريق آشـنا مـي   شوند و ما با شخصيت آن روايت مي –كه صداي مردانه دارند 
تقيم و زبـان مسـتقل زن در   اين عدم حضور مسـ .  شود كند بلكه روايت مي رمان مهاجر، خود روايت نمي

در رمان مهـاجر، بابـك، راوي اول شخصـي    .  رمان مهاجر، تابعي از منولوگ داستان از زبان بابك است
مـزدك   - اش  است كه پدر، مادر، پدر بزرگ و مادربزرگ، زبيگنيو، فريبا، محبوبه و حتي فرزند خردسـال 

شود  فريبا در ونكوور با بابك آشنا مي. ي هستندا فريبا و محبوبه زنان تحصيل كرده.  كند را روايت مي –
اش از ايـران   محبوبه دختري نقاش است كه از طريق ارسال عكـس .  انجامد و اين آشنايي به ازدواج مي

كنـد و   شود و به طور غيابي با او ازدواج مـي  كند معرفي مي اش را طي مي به زبيگنيو كه زندگي ميانسالي
  .  ها روايتي است از زبان بابك شخصيت اصلي اين رمان ينتمامي ا.  آيد به كانادا مي

كند  كند، خواننده كنجكاو تا پايان رمان آن را دنبال مي توصيفي كه بابك از زبيگنيو در ابتداي رمان مي
  :  است راستش جا گذاشته شده خواهد بداند كه چرا يك چشم مصنوعي او مثل تيله در كاسه چشم و مي
شرت سـفيدش خـاكي    تي. اش را هم كنارش گذاشتمدوچرخه. روي نيمكت بنشيندكمكش كردم . . . [

شرتش را باال  تي. اش خراش برداشته بود و خط نازك سرخي تا پيشانيش كشيده شده بودشقيقه. شده بود
ي  ي خون گوشـه  دستمالي از كيفم در آوردم و خواستم قطره. اش را پاك كردزد و با آن خون روي شقيقه

به جاي مردمك، عنبيـه و مخلفـات ديگـر،    . ا پاك كنم كه متوجه شدم چشم راستش عيب داردچشمش ر
  188ص   ].چرخيد ي خاكستري سفيد بي هدف توي كاسه چشمش مي يك تيله

خواهد بدانـد در فرودگـاه    كند و نگران است و مي خواننده به نوعي با زبيگنيو و مجبوبه همدلي مي
  :م مصنوعي او چيستالعمل محبوبه از ديدن چش عكس

ديدم كه زبيگنيو مرتب  ولي مي. شنيديم من و فريبا پشت جمعيت ايستاده بوديم و صدايشان را نمي. . . [
اين چه كاري «پچه گفت، فريبا با پچ. پوشاند، انگار كه وسواس گرفته باشد چشم نابينايش را با دستش مي
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. شايد بخوان با هـم تنهـا باشـن   . رسن تازه دارن به هم مياينا . شديم سر خر. بود كه ما راه افتاديم اومديم
  24ص ] .اي، چيزي به هم بگنشايد بخوان حرف عاشقانه

هـاي واقعـي در خـارج از     ويژه بابك، از محيط تازه بريده و با انسـان  هاي رمان مهاجر به شخصيت
  :ندها درگيري ندار كنند و با آن ارتباط برقرار نمي جغرافياي زادگاهشان نيز 

ولي مشـكل  . نويسم زنم و مي حاال، من شهروند يك ميهن جديدم، به زبان ديگري هم حرف مي[
يـك از زبـان   در هـيچ  . نويسـم  زنم، يا براي كي مي دانم با كي حرف مي جاست كه ديگر نميدر اين
هاي ام كه ديگر حرف ميهنان قديميهم. مخاطبي مترادف است خانماني يك جورهايي با بي بي. هايم

گوينـد   مي. جا ندارمگيرند، چرا كه من به خاطر دوري از زادگاهم شناخت درستي از آن مرا جدي نمي
ميهنـان جديـدم هـم مـرا جـدي      هـم . گيرنـد  شان را به جاي واقعيـت مـي  هاي مثل من ذهنيتآدم
ا كند كـه مـ   كس فكر نميهيچ. هايم مال جاي ديگري استكنند تجربه چون كه فكر مي. گيرند نمي

بدبختي .  چوب دو سر گهي. اينيم و نه آنكنند كه نه بلكه همه فكر مي. ي دو زندگي را داريم تجربه
فقـط بـه درد واسـطه   .  جاييجايي هستيم، نه اينديگر نه آن. كنند اين است كه درست هم فكر مي

  47ص ] .خوريم گري براي تبادل اطالعات كاربردي سطحي مي
ها با شك و ترديد بنگرد و نگاهش را تعديل دهد اما  به بعضي از پديدهاما بابك تالش مي كند تا 

  :است هنوز آن تحول در او اتفاق نيفتاده 
وقـت  هـيچ . مگر من راه ديگري دارم؟ من نخواستم، يا نتوانستم خودم را غرق اين فرهنگ كـنم [

ثل يك آدم دست دوم گيرند، م درست است كه تحويل نمي. امشايد اشتباه كرده. نخواستم قاتي شوم
بايـد قـاتي   . قهر كردن درست نيست. قهر كردم. كنند،  ولي من هم خودم را كنار كشيدم نگاهت مي

شد توي همـان   ولي مي.  حاال كه ديگر گذشته. كني شود؟  قاتي مي داني چه مي اگر نتواني، مي. شد
هـايي  هـا گذشـته، معلـم    سـي كالاز هم. تري باهاشان بگيرمي گرم هاي انگليسي كرِس رابطهكالس

هاي باسوادترشـان  گيرم شد اين است كه آدميك چيز كه دست. هاي بدي نبودندمانند كرِس هم آدم
محبت كرِس البته از سـر كـنج  . كاوترندشايد براي اين است كه كنج.  آيند ها كنار مي تر با خارجيبه

شاگرد كالس زبانش . كند جا ميدر اين تر كسيكاري كرد كه كم. از مهرباني خودش بود. كاوي نبود
فـوري  . هايم را برايشان بفرستمخواهم ادامه تحصيل بدهم و بايد چند نمونه از نوشته گفتم مي. بودم

  48ص ] ».كارت را بدون ويرايش نفرست«گفت، 
اين مهاجر ايراني در دگرزيستي و دگرديسي اجتماعي و پريدن به دنياي واقعي محـل اقـامتش در   

  . است اش خفه شده و ناكام مانده هاي ذهني هنطف
كند به مسائل روشنفكران و نيز كسـاني   مي علي نگهبان نويسنده اين رمان كه خود در مهاجرت زندگي

كه تنها براي يك زندگي بهتر به دروغ متوسل شدند تا در اين كشور اجازه اقامت بگيرند، اشراف دارد و اين 
ها و قشرهاي متفاوت مهاجران ايراني از  ماند و ما را با اليه انش پنهان نميامر از نگاه شخصيت اصلي داست

ها، روانشناس، مهندس، دانشجو، كـارگر،   هاي پيشين در جمهوري اسالمي، مدير عامل كارخانه وزير دولت
  :كند پزشك و تا افراد ساده و غيره سياسي روبرو مي

دسـت آخـر حـرفش را پـي     . لبـو  ده بود مثل صورتش ش. جا به جا شد. زبيگنيو به خودش پيچيد[
مـن  . سرراسـته . كنه پيچت نميچيزيه كه ديگه كسي سؤال دليلش هم اين بود كه اين تنها «گرفت، 

. اردوگاه لعنتـي در بـرم   خواستم هر طور شده از اون  مي. مهم نبود كه تو پرونده چي بنويسم هم برام 
   ».اون هم نوشت. خواد باشه بدن، هر چي مي گفتم تو يه چيزي بنويس كه به من پناهندگي 
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. پيچيـد  خيلي به خودش مـي . گذاشت تكياليش را باال برد كه بخورد ولي نخورده آن را روي ميز 

   »نوشت؟ خوب، چي برات «پرسيدم، 
   ».گراجنسهم« اي گفت، با صداي خفه

انگار چـي  . گيري ميچه سخت  اووه، تو هم «سعي كردم كمي سبكش كنم، بلند خنديدم و گفتم، 
   ».باز كهنگفته بچه. گرا كلي كالس دارهجنسهم تازه، . ها همين كار كردن خيلي. شده

كنـد،   كه با تر و تـر اسـتارت مـي    زبيگنيو برّ و برّ نگاهم كرد، و بعد مثل ماشين ديزلي . و خنديدم
انگـار داشـت احساسـات    . زد ميوار قاه قاه بدون كنترل، ديوانه اول با هق هق، ولي كمي بعد . خنديد

   .داد ي چندين ساله را بيرون مي شده انباشته 
آرام كـه شـد،   . افتاد؛ به سرفه افتاد از بس خنديد، اشكش راه . من هم كم و بيش همراهيش كردم

   .»خيالي و سالمتي بي به «تكياليم را باال بردم و گفتم، 
حـاال گيـرم كـه هـم    «گفتم، . نشستيم ر سكوت اي دو چند لحظه. هايمان را به هم زديمگيالس  

  »كنن پس؟ چرا اذيتت مي. عربستان نيست جا كه ايران يا اين. گراجنس
گرايي از كانادا پناهندگي گرفته بوده، جنسدانسته كه او به خاطر هم كرد كه محبوبه مي زبيگنيو ادعا مي

طـور  قاضي هم پرسيده بود كه چه. ده كرده بوداعتباريش در دادگاه استفا و از همين موضوع براي اثبات بي
  199ص ]  خواهد گرا شده و زن ميباره گرايش جنسي زبيگنيو عوض شده، دگرجنسيك

بابك كه .  ها با زادگاهشان بيشتر بر اساس نوستالژي جغرافيايي و اساطيري است ارتباط شخصيت
اوايي جز دين زرتشت، كاج و سـروهاي  گيري از تعليق هويت خود م به اسالم اعتقاد ندارد براي پيش

هاي ايراني  تنها در خارج از ايران است كه اسطوره.  يابد اي و سر به زير و اسامي اساطيري نمي خمره
شـود و او   گيرد، برجسته مي و هويت چند هزار ساله در ذهن يك مهاجر ايراني مورد كندوكاو قرار مي

اش بـه هـر پسـتوي تـاريخي و      يداكردن هويت پارسيسال پيش رجعت ميدهد تا براي پ 2500را به 
وطنانش در داخل كشور اگر به سراغش بروند تنهـا بـراي    چيزي كه هم.  شناسي سرك بكشد باستان

.  پژوهش و تحقيق است نه براي ارضاي حس نوستالژيك و پيداكردن هويت سرزمين آبـا و اجـدادي  
گمگشـتگي و جسـتجوي هويـت    .  كنـد  كسي كه در دامن مادرش نشسته، احساس گمگشتگي نمي

  :شود خوبي دنبال مي در رمان مهاجر اين تم به.  متعلق به انسان مهاجر و تبعيدي است
گفتم كـه اسـمش   . اسم پسرم را پرسيد. آن روز پسرم همراهم بود كه رفتم پيشش ماشينم را بشويم[

  »ر مادرش اروپايي است؟اي، مگچرا اسم فرنگي رويش گذاشته«مروان دوباره پرسيد، . مزدا هست
  ».ايراني اصيل است. اسمش اروپايي نيست«گفتم، 

داند كه ما شيعه هسـتيم،   گفت مي مي. شد كه اسم ايراني اصيل هم وجود داشته باشد باورش نمي
بعد مسـلمان؛ و  ام،  برايش توضيح دادم كه من اول ايراني. ولي به هر حال اول مسلمانيم و بعد ايراني

چيـز  ي اين جماعت انگار همه توي كله. ي ايراني و مربوط به پيش از پيدايش اسالم استامزدا كلمه
هيچ چيز خارج از آن نيست و اگر هم باشد، شيطاني است و بايـد نـابود   . همان است كه در دين آمده

  .»العربيه لسان اهللا تعالي«به عربي گفت، . شود
هيچ كجاي دنيا بـه  . د خيلي از مرحله پرت باشدولي در آن صورت اهللا باي. بعيد هم نيست«گفتم، 

گويند كه سد و بيست و چهار هزار  آخوندهاي ما مي. ي خاور ميانه پيغمبر توليد نكرده ي منطقه اندازه
كننـد كـه    همه هم ادعا مـي . اندجا تركمان زدهزارهاي آنها و زيتونها و نخلستانپيغمبر توي بيابان

همه پيغمبر نتوانست بفهمد كه زير پايش ولي حتا يك دانه از اين . فتنداول و وسط و آخر علم و معر
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كردند تا يك باباي كافر انگليسي بيايد و وحي  بايد تا قرن بيستم ميالدي صبر مي. درياي نفت است
  55 ص] ».ي توليد انبوه پيغمبر نازل كند كشف نفت را بر اين كارخانه

ها نقش جامعه در زندگي آنهـا بـا مقاومـت     دن شخصيتبه دليل ذهني بودن و در ذهن زندگي كر
هاي متفاوت در رمان  اما جامعه كانادا كه چند فرهنگي است، بيشتر برخورد با فرهنگ. شود روبرو مي
اين در حالي است كه همه جوامع در كانـادا خـود را   . ها از آن آيد تا متاثر بودن شخصيت مي به چشم 

هـاي اول   آنقـدر در نسـل   ،و در مواردي نيز تاثير فرهنگي جامعـه مبـدا   بينند تابعي از قانون مدني مي
هاي فردي و بعضاً اجتماعي منجر به حذف فيزيكـي يكـديگر بـه     مهاجر زياد است كه تصفيه حساب

هـا درگيـر تغييـر و     اما در اين رمان شخصـيت .  شود اند، مي ويژه آناني كه با هم پيوند زناشويي بسته
گريزي و درگير شـدن ذهنـي    دانم اما خشونت خودكشي را من يك تحول نمي اگرچه.  تحول هستند

شخصيتي كه در باره مسـائل  .  رود شمار مي شخصيت زبيگنيو با خود تا لحظه خودكشي يك تغيير به
چـه  .  كنـد  گراست اما در نهايت دلش را براي بابـك سـفره مـي    فردي و خصوصي خود شديداً درون

رهنگ كشور ميزبان است و يا قوانين مدني كشور كانادا كه بـه انقيـادش   ميزان اين تحول ناشي از ف
هاي داستان به نام زبيگنيو  كشد تا به خشونت روي نياورد، نشانگر يك تغيير در يكي از شخصيت مي

اش و دروغي را كه براي دريافت پناهندگي عنـوان كـرده،    ذهن او پيچيده نيست و تناقض پرونده.  است
بابـك اگرچـه زيـادتر بـا مسـائل      . بينـد  وكيل خود را دست در دست اداره امور مهاجرت مي تابد و بر نمي

جامعه در كانادا درگير است اما در بيشتر موارد مردد و مشكوك به پذيرفتن سيستم و قانونمندي در ايـن  
 است در برخورد و تعامل بـا همسـرش از ظرفيـت بـااليي برخـوردار     » راوي –من «او كه .  كشور است

بابـك بيشـتر اوقـات درگيـر     . است و جز در يك مورد و آنهم با فرزندش، انسان خشونت پرهيزي اسـت 
داري در اين كشور را كه چگونه يـك   فرهنگ تطبيقي مبدا و ميزبان است و از سويي نيز سيستم سرمايه

  :كشد مي دارد به چالش كند و او را به استثمار كاري از ديگران وا مي دختر جوان را استثمار مي
بار بيايد پيش من و بپرسـد،   از نزديك كار كردن ِ بليندا با من اين شد كه او هر نيم ساعت يك[  

  ».يادت نره. چي شد، فروش چيزي داشتي؟ فروشت ببر باال«
طـور   دو روز بعد، دو ساعتي از شروع كار نگذشته بود كه بليندا دفتر به دست آمد و پرسيد كه فروشم چه

خواي بـري خونـه؟    مي«اش را كج و كوله كرد و گفت،  ام لب و لوچه فهميد كه فروشي نداشته وقتي. بوده
    107ص  ]».هاي فروش با خودت تمرين كن برو كمي روي تكنيك. امروز كار خيلي شلوغ نيست

هـاي   رسد اما چه ميزان شانس بازگشت و يا موقعييت هايي مي اي از موردها به داوري بابك در پاره
كنيم ولي سايه تغييـر    كار بندد، در اين رمان به آن برخورد نمي هاي جديد را به ه را دارد كه آموزهمشاب

او پيوسـته  . و تحول در ذهن بابك در ذهن مخاطب اين رمان، هر آن محتمل و در حال زايش است
  :گيرد اش آنها را به سخره مي با فرهنگ مبدا خود، درگير است و با يادآوري فرهنگ عقب مانده

قـدر بـراي ازدواج    براي همين هم ايـن . شود ها با زن گرفتن شخصيتشان عوض نمي ولي اين غربي[
گويند براي ازدواج هنـوز   كنند، ولي باز هم مي دخترشان زندگي مي پانزده سال با دوست. كنند دل دل مي

پـرانيم؛   مسايه ميما توي صف نانوايي يك چشمك به دختر توي صف ه. اند ديگر را درست نشناخته هم
  77ص  ].زنم گوييم يا دختر فالني، يا خودم را آتش مي رويم به مادرمان مي اگر لبخند زد، بدو مي

او فرزند نسل اول انقالب است و براي او واژگان بيش از آنكه جنبه رمانتيك داشته باشـد نمـاد و   
  : است زده  سمبل كشور انقالبي و جنگ
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جالب اسـت  . ي رنگ سرخ بنويسند سي گفت كه همه چند سطر در بارهبار كرِس سر كالس انگلي يك[

هايي بود  كالس پر از آدم. ريزي و جنگ گرفته بود، من بودم كه تنها كسي كه سرخي را نماد كشتار و خون
همه . كه از كشورهاي مختلف دنيا آمده بودند، از كلمبيا و نيجريه و چين و روماني و آلمان و هر جاي ديگر

  108ص  .]ي حيات و اين چيزها نوشته بودند، به جز من گ شادي، سرزندگي، مايهاز رن
و از » راوي –او «هايي از زبـان مسـتقيم نويسـنده     در رمان مهاجر ما تقريباً در سراسر آن با تك گويي

روبرو هستيم كه از جنس هيجاني و دراماتيك هستند كه در » راوي –من «زبان شخصيت داستان، بابك 
  : گيرند هاي تعيين كننده هستند و رو در رو با مرگ و زندگي قرار مي با شرايط و درگير تصميمكنش 

ده براي  از همون اولين باري كه پل الينز گيت ديدم، با خودم گفتم كه اين پل جون مي«گفتم، [
  ».پايين پريدن، اون هم با پاهاي بسته

  ».حرف نداره! خوب گفتي ها«گفت، 
ام، وگرنـه خيلـي    م تنها به خاطر مزدا ست كه تا حاال اين زندگي نكبتي را تحمل كـرده به زبيگنيو گفت

اي  شوم، نه غذاي مورد عالقه حال مي نه از چيزي خوش. رود وقت است كه دست و دلم به هيچ كاري نمي
   204ص  . ]آيد ي گردش و تفريح دارم، نه از لباس و پوشاك خاصي خوشم مي دارم، نه حوصله

و » راوي –نويسـنده  «هـاي   هـا، در تـك گـويي    ها در بيان ذهن شخصيت ر زباني نيز جملهاز نط
  . شود منسجم و روشن ارايه مي» راوي –شخصيت «

هـايش، اثـري جـذاب و     هـاي شخصـيت   گـويي  هاي طوالني و تـك  رمان مهاجر عليرغم منولوگ
را در عرصه تئـوري ادبـي   گ ي تجربه اين نوع رمان از نويسنده. پركشش است و خواندن آن لذتبخش

يا شايد بتـوان بـين داسـتان بلنـد و رمـان جـايي       . را، شايد بتوان در ژانر نوعي رمان تجربي قرار داد
مندان به ژانرهاي داستان نويسي و رمان، غنيمتي  خواندن اين رمان براي همه عالقه.  برايش جست

  .است
  2011فوريه  25ونكوور 

  :نوشت دگرديسي ناكام ايراني پي
  

ي نقد ادبي با نشـريات فرهنگـي    هاي ادبي، درعرصه گر تئوري، رمان نويس و آزمونعلي نگهبان
او .  هاي موثر و مفيـدي داشـته و دارد   همكاري سي. شهروند بيو  جنگ زمان، تكاپو، آدينه

كنـد و تـاكنون شـماري از     اي است كه بيش از يك دهه در خارج از موطن خود زندگي مـي نويسنده
، تكـاپو فارسي زبان چاپي و اينترنتي داخل و خارج از كشور از جملـه   هاي هاي وي در مجلهداستان
منتشر شـده و ويـرايش دوم رمـان     سي. شهروند بيو  راديو زمانه، جنگ زمان، بايا، آدينه

بـه چـاپ    مهاجر، و سوداي پريدن به ديگر سواو نيز به تازگي همراه با كتـاب   سهراووش
ند مجموعه داستان كوتاه و نيز در عرصه پـژوهش و واكـاوي ادب معاصـر ايرانـي     او چ. است رسيده
در دسـت انتشـار    ) نوشتاري چند در پيوند با خانه و خـويش (كن شده، متن ريشهكتاب 

  . است هاشيراز براي غريبهاكنون نيز مشغول نوشتن رماني به نام  دارد و هم
امـا بـه دليـل     خورشيدي جـدي گرفـت    1370ي  هههاي آغازين د نوشتن را از سال علي نگهبان 

  . ممكن نبوده است سانسور شديد حكومتي، انتشار كارهايش در ايران 



 قاضي ربيحاوي
  چراغي كه در آن خانه براي ما سوخت
 و شاملو، شاعر ملي

  
 

ام  ن خواندهها كه م ي آن توانايي حضور احمد شاملو در دنياي مطبوعات بسيار گفته شده اما همه ي درباره
ها همكاري داشته، و  اي با آن كرده و يا به گونه ها را منتشر مي هايي بوده كه خودش آن ي نشريه در باره

برد، و آن  ترها هم به كار مي ام كه او آن توانايي را براي كمك به ديگران و جوان من در زماني شاهد بوده
 .شتيم تا آن طور كه خود مايليم منتشرش كنيمگ اي مي زماني بود كه ما در به در به دنبال نشريه

اي در آن كار بيابم آن هم  نگار بشوم اما تالشم اين بود كه تجربه ام روزنامه من البته هيچگاه نخواسته
ترين سردبيران ايراني  اش يكي از مهم هاي منتشر شده توسط همكاري با منصور كوشان كه به گواه نشريه

باري در واقع منصور بود كه به  .ست و در آن همان قدر دمكرات هست كه بايداست كه اين حرفه را بلد ه
  .آورديم زديم و هر كلوني را به صدا درمي اي بود و ما با هم بر هر دري مي دنبال يافتن نشريه

. ي انتشار مجله بگيرند ي شصت اشخاصي بودند كه موفق شده بودند از وزارت ارشاد اجازه در دهه
 .شان از اهالي قديم مطبوعات بودند چندان در دنياي مطبوعات آشنا نبود، شايد هم بعضي هاي آنان نام

) اي بود از آن اشخاص ناشناس جدا كنم الزم هست البته نام عباس معروفي كه او هم صاحب امتياز مجله(
تيم كه اولين وجه دانس فقط مي. ها چه گونه موفق به دريافت امتياز شده بودند دانستيم آن به هرحال ما نمي

خبري زدن از اوضاع مملكت  خبري و يا خود را به بي شايد بي. اشتراك اين اشخاص داشتن ليسانس بود
را بر  - ها عنوان ـ علمي، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي  تر آن نشريه بيش. هم وجه اشتراك بعدي ايشان بود

. ي علمي و ورزشي بودن آن كار بكنند حدودههاشان ترجيح داده بودند فقط در م سر در خود داشتند و خيلي
بنابراين صاحب . داد معمولن صاحب امتياز، مجله را به اشخاص ديگري كه آن كار را بلد بودند، اجاره مي

زد براي  او فقط ماهي يك مرتبه به دفتر مجله سر مي. ي كاري نداشت امتياز مجله با خود مجله رابطه
ترين حرفش هم اين بود  كه وزارت ارشاد در اختيارش گذاشته بود و مهمگرفتن پول اجاره بابت امتيازي 

كه تو را به خدا مراقب باشيد چيزي منتشر نكنيد كه حضرات را برنجاند و آن رنجش باعث بسته شدن در 
  .ي ما هم قطع خواهد شد چون همين آب باريكه. مجله شود

نشينان او مجله  د درحالي كه براي ما اجارهاي بو البته وجود و حضور مجله براي ايشان آب باريكه
اي را  مخصوصن براي آدمي مثل منصور كه وقتي مجله) اگر چه زالل نبود(اي بود پر از آب شيرين  درياچه

شد براي حفظ  ها باعث نمي و اطرافيانش، اما اين  ي زندگي او و خانواده شد همه كرد آن مجله مي اداره مي
  .مجله سازش بكند

چنان ادامه داشت تا صبح روزي كه منصور كلون خانه مرا به صدا درآورد و  د و جست و جو همرفت و آم
  .يافتم:  گفت

كردم در خيابان وصال  اي بود كه من در آن زندگي مي دفتر مجله يافته شده درست رو به روي كوچه
شد و براي جواناني كه  اي بود كه تا پيش از نفوذ منصور در آن، در قطع مربع منتشر مي مجله. شيرازي
. آمد ها برنمي چون كار ديگري از آن. هاي جور به جور دوست داشتند، و خب البته تماشايش را اتوموبيل
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باري اين . آويختند كندند و به ديوار اتاقشان مي شان را از مجله مي هاي دلخواه ها هم عكس اتوموبيل بعضي

هاي  مطلب مهم ديگر آن مجله انتشار جدول و بازي. ما بودهاي جوانان بعد از انقالب  هم يكي از سرگرمي
   .مشابه سرگرم كننده بود

ها  ترين ترين و محبوب هاي آن، نشريه يكي از پرفروش ها و سرگرمي در آن زمان براي اهل اين بازي
ه و صفح 32صفحه، يعد  16ي منصور، مجله ابتدا  ماههبود، اما با توجه به اين كه طي همكاري سه چهار 

ايرج (كه سردبيرش بود  اش اختصاص يافته بود به ادبيات و هنر، شخصي صفحه 54صفحه از  42سر آخر 
اي كه به  شد يا شكل و شمايل چند شماره يا ديگر از كار خود خسته شده بود و داشت بازنشسته مي) زارع

ز اين رو هم صاحب امتياز ا. كمك منصور منتشر كرده بود، ترسانده بودش، تصميم گرفت ديگر ادامه ندهد
شرط اول هم اين بود كه ناشر يا .  به دنبال ناشر و سردبيري بود كه بتواند پول ماهانه اجاره را بپردازد

بنابراين شخص . سردبير تازه، اجاره سه ماه اول را در شروع پرداخت بكند و اين شرط آساني براي ما نبود
گذاري و پرداخت اجاره باشد و  ه قرار بود كارش فقط سرمايهديگري هم به اين حلقه معامله اضافه شد ك

پولي به   ي اول از طرفي همه مطمئن بودند و بوديم كه حداقل سه چهار شماره. شراكت در سود حاصله
ي ديگري بايستي براي ادامه انتشارش بدون  ي تازه منتشر شده دفتر مجله نخواهد آورد و مثل هر مجله

  .حوصله داشتانتظار دريافت صبر و 
و ما حاال . بود اما تا پيش از همكاري منصور كوشان به اهل سخن نامربوط دنياي سخن نام آن مجله

منصور از محمد محمدعلي نويسنده هم دعوت به . گرد آمده بوديم تا آن را به اهل سخن مربوط كنيم
وجود نداشته راه و رسم  ي تازه تاسيس كه قبال انتشار يك مجله. ي آساني نبود پروژه. همكاري كرد

ي انتشار  ي درحال انتشار با مديريت جديد كاري است آشنا، اما ادامه ي انتشار مجله خودش را دارد، ادامه
اي با مديريتي جديد و شكل جديدي كه هيچ ربطي به قبلي ندارد، كاري است كه به  ي شناخته شده مجله

دانستيم باز بايد خيلي كار  نداشتيم عوض بكنيم پس مي توانش گرفت، زيرا ما نام مجله را حق سادگي نمي
  .هايي براي شناساندن خود منتشر كنيم بكنيم، چه بسا ناچار خواهيم بود حتا باز هم شماره

در واقع همكاري با . ها را آماده كرده بود اشاره كردم كه منصور كوشان، از چند شماره پيش زمينه[
 16ي جدول و ماشين بود، به دليل آغاز كرده بود كه بتواند از  ه مجلهي دنياي سخن را ك سردبير ماهنامه

طور پيش برود تا كل مجله  صفحه و همين 32ي مستقل ادبي كه در وسط مجله داشت، برساند به  صفحه
ي سوم، بيش از چهل صفحه از  در شماره. همين كار را هم كرده بود. را فرهنگي، ادبي و هنري بكند

رسيد  اما باز به نظر مي. اي را اختصاص داد به آثار ادبي، اعم از شعر، داستان و مقاله صفحه 54ي  مجله
  . كاري كارستان در پيش رو داريم

ي نخستين بود كه با احتياط براي نخستين بار نام شاعران و نويسندگاني مثل  در همين چند شماره
هايي همراه با  ها منتشر نشده بود، به بهانه آن هيچ جا نام و اثري از 1360احمد شاملو و كساني كه از سال 

  .عكسشان منتشر كرديم
در واقع سردبير مجله، ايرج زارع، وقتي با چنين موقعيتي رو به رو شد، از ترس يا به داليل ديگر، پايش 

ه ها، شخصي ب را كنار كشيد و از منصور خواست كه يا خود ناشر شود يا ناشر پيدا كند كه در همين چه كنم
گذار، منصور كوشان شد  گذاري شد و با توافق صاحب امتياز و سرمايه نام محمودي، حاضر به سرمايه

ها بتوانيم نقش يك مجله ادبي را به تمام و كمال به  سردبير با اختيار تام و ما اميدوار شديم كه بعد از سال
  .]ي بعد از انقالب نشان بدهيم جامعه



 101   1390بهار ،  9 جنگ زمان

گذار ناوارد فعلي، پشيمان نشود و  كرديم كه سرمايه بايد كاري مي. تيمخالصه راه سختي را در پيش داش
  .  بتوانيم مجله را سر هر ماه منتشر كنيم

ناگاه يك پيشنهاد از جانب يكي از ما مطرح شد و آن اين كه برويم سراغ احمد شاملو و از او كمك 
و به شما خواهد گفت برويد چند شماره  ها كاري ندارد ي اول مجله ديگران گفتند شاملو به شماره .بخواهيم

كرد،  البته، منصور در زماني كه هفته نامه ايران را منتشر مي. (گوييد منتشر كنيد بعد بياييد ببينيم كه چه مي
آن زمان شاملو خود كتاب هفته . اش منتشر كند اي بگيرد و در مجله موفق شده بود از او شعر منتشر نشده

حاال ما قبل از انتشار شماره يك دوره .) داد ولن مطلبي، آن هم شعر به جايي نميكرد و معم را منتشر مي
يكي از ما در تلفن به او گفته بود كه مايل به ديدارش هستيم و . جديد، از او درخواست مالقات كرده بوديم

مهربان او،  شديم و در خانه گرم و) آباد سلطنت(او هم ما را خوش آمد گفت و ما راهي خيابان پاسداران 
هاي مجله را به او نشان داديم بعد برنامه و نظرات خود را در مورد انتشار  خواسته نخواسته يكي از شماره

شاملو وسط كار يك ترجمه بود، رمان قدرت و افتخار گراهام گرين شايد، . ي جديد آن مجله گفتيم دوره
يك بار هم با شنيدن نام من به . ها را كم بكند اي ها كه قرار بود با آن روي توده باري يا يكي از همان اثر

اين عنوان پرت چيه گذاشتي روي داستاني به اون ! اي ياد محمد قاضي مترجم افتاد و گفت آخه ممد توده
و خنديد و . بعد خنديد و گفت شازده در فرهنگ اين مملكت يعني كون گشاد! زيبايي؟ شازده كوچولو

ترين چيزي كه در  به. اي با او داشته باشيم توانيم مصاحبه ي اول ما مي هسرآخر به ما گفت كه براي شمار
صدا در  ي او ديديم كه بي اي را هم در خانه آن روز ما فرشته. توانست نصيب ما بشود همين بود آن سفر مي

ته آيدا بود و نام آن فرش. گذاشت با لبخند و مهرباني آن حوالي در پرواز بود و هرچه را كه نياز بود بر ميز مي
  .آيد نه از همسران ها فقط از مادران برمي كردم اين گونه مهرباني تا آن روز من خيال مي
مكاتبات ايميلي هنوز مرسوم نشده بود و هر بار يكي از . ها را بنويسيم و برايش ببريم شاملو گفت سوال
ها برايمان مهم  اولش سوال. ترف اش مي هاي او به خانه هاي تازه يا گرفتن پاسخ ما براي دادن پرسش

رسيدند طوري تغيير شكل  ها وقتي به او مي اما همان سوال   كرديم خيلي دقيق باشند، بودند و سعي مي
هاي او را  دادند كه گاهي ديگر هيچ شباهتي به سواالت ما نداشتند با اين همه ما فقط پاسخ مي
به در بردند اين بود كه چرا او براي يك زندگي  هايي كه جان سالم يكي از نادرترين پرسش. خواستيم مي

سوزد و  چراغ من در اين خانه مي كند؟ و او پاسخ داد كه خطر به خارج از كشور مهاجرت نمي آرام و بي
ي  ي جديد مجله ي دوره ي شاملو، بر جلد نخستين شماره همين عبارت با نقاشي داريوش نخعي از چهره

ي پيش  ختيار منصور كوشان نقش بست و منصور به رغم اين كه در شمارهاال دنياي سخن با سردبيري تام
را ... نام شاعران و نويسندگان مشهور مثل هوشنگ گلشيري، محمد حقوقي، خوليوكورتازار، گارسيا ماركز و 

تا آن جا . ي ديگري را نگذاشت ها روي جلد گذاشته بود، نام هيچ نويسنده همراه با عكس كوچكي از آن
دم است از هفده شاعر و نويسنده، مطالبي مثل شعر و داستان و مقاله و نقد و ترجمه گرفته بود و نام كه يا

اي را  با اين كه بيش از دو ماه نگذشت كه ما موفق شديم چنين مجله. ها هم اهميت داشت هر كدام از آن
مصاحبه با شاملو  تدارك ببينيم، آن چنان مجله با مطالب جديد و شكل جديد و به خصوص به خاطر

انگار كه . زدند هاي جلو دانشگاه از آن حرف مي شهرت پيدا كرد كه همه، به خصوص ناشران و كتابفروشي
كمتر كسي بود . ها را و به خصوص مصاحبه را خوانده بودند ها و داستان مجله منتشر شده بود و همه مقاله

  ."سوزد چراغ من در اين خانه مي:  ملي ايرانشاعر "كه در آن روزها نداند روي جلد مجله نوشته شده 
ي كساني سبب شد كه ناشر،  باري شهرت و غوغاي پيش از انتشار مجله و شايد دسيسيه و توطئه

ي  صاحب امتياز مجله را بترساند و او از منصور بخواهد دست كم چند تا از مطالب را بگذارد براي شماره
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... در يك شماره از كساني چون شاملو، براهني، گلشيري، سپانلو و به او گفته بودند خطرناك است كه . بعد

سپانلو قرار بود در همان  "چهار شاعر آزادي"يادم است نخستين قسمت كتاب . يك جا مطلب داشته باشي
منصور زير بار نرفت و به . از رضا براهني "ي خضري ما صد سال تنهايي و هزاره"شماره منتشر شود يا 

قول داد خطري نخواهد داشت و اگر ارشاد خواسته كه مجله دنياي سخن به خاطر نوع صاحب امتياز 
صاحب امتياز قبول كرد و مجله به همان . ها است امتيازش بايد ادبي باشد، اهل ادبيات و اثرهايشان همين

رهايي را اما دو روز كه گذشت، ناشر دبه آمد و گفت به اختيار خودش اث. شكل رفت براي ليتوگرافي و چاپ
چون بخشي از مجله چاپ شده بود و بخشي هنوز زينگ . كند ي مجله را منتشر مي كند و بقيه حذف مي
  . ها را عوض كند توانست زينگ بود و مي

ي كساني در پشت آن است، منصور از  باري، بعد از چنين تصميمي كه حاال ديگر معلوم بود توطئه
هايي گرفت كه تمام حقوق آن اثرشان را  ره مطلب داشتند يادداشتشاملو و تمام نويسندگاني كه در آن شما

اين بود كه . ها را به صاحب امتياز داد نامه به منصور كوشان واگذار كرده بودند و يك كپي از آن وكالت
ي ادبي مستقل بعد از انقالب بود، نزديك به يك سال و اندي  ي دنياي سخن، كه نخستين مجله نامه ماه

شد تا اين كه آخرش  شر ماند و هيچ كس حاضر به همكاري با ناشر و صاحب امتياز آن نميدر محاق ن
آخرش افتاد به دست كساني كه ... هوشنگ حسامي آن را منتشر كرد و بعد جواد مجابي سردبيرش شد و 

  . صالحيتش را نداشتند
راي اولين بار در روي جلد ب "شاعر ملي"ها اين است كه عبارت  ي اين مقدمه چيني باري، هدفم از همه

اش بود كه به زودي جا افتاد  و در متن مقدمه به قلم منصور در مورد شاملو به كار برده شد و آن قدر برازنده
اگر چه . اند اند كه به شاملو شاعر ملي گفته و ماندگار شد و بعدها كساني ادعا كردند كه نخستين كسي بوده

داد كه مردم ايران چه قدر احمد  است كه عنوان شاعر ملي، نشان ميها فرع است و مهم اين  ي اين همه
ها عاشق شجاعت و صراحت در كالم او عليه حاكمان بودند و آگاه از آن كه  آن .داشتند شاملو را دوست مي

 .داد سوخت، بلكه به اهالي ديگر خانه هم نور و گرما مي چراغ شاملو در ين خانه نه تنها براي خود او مي
  2010  نلند

  
  

  براي دريافت 
  ي جنگ زمان هاي گذشته شماره

  :با ايميل يا تلفن زير تماس بگيريد
Jong-zaman@hotmail.com 

 
004741336907 
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  از نوشتن
  

  فرانتس كافكا
  اريش هال و يوآخيم بويگ: گردآورندگان

  ناصر غياثي:  ترجمه
  ، 1389:  پ نخستچا

  صفحه، اندازه رقعي 228
  ثالث: ناشر

  
  

ي فرانتس كافكا از همان  ها و انديشه زندگي، نوشته
اش، زندگي در پراگ و نوشتن به زبان  آغاز نويسندگي

اتريشي، در اروپا و آمريكا كنجكاو برانگيز بوده است و 
ي  ها، به وسيله از زمان معرفي او به فارسي زبان

صادق  "ي كافكا بيانيه"ي جستار  به ويژهها و  ترجمه
  . برانگيز هدايت، در ايران چالش

، گروه محكومينهاي كافكا، مانند  از نوشته
هاي  ترجمه مسخها و به ويژه  ، داستانقصر

حتا چند كتاب و . گوناگوني به فارسي منتشر شده است
. ي او ها و انديشه ي زندگي، نوشته ها جستار در باره ده

ي او  هاي روزانه نخستين بار است كه يادداشت اما اين
ها، در نظمي هماهنگ با اثرها و انتشار  همراه نامه

اي روان و از زبان  ها، به صورتي كامل، با ترجمه آن
 ازاز اين رو، . شود آلماني به فارسي، منتشر مي

فرصت خوبي است براي خوانندگان  نوشتن
ي او،  انديشهمند به اثرهاي كافكا و شخصيت و  عالقه
  :تر او را دريابند تر شوند و به تر به او نزديك تا بيش

  :بر پشت جلد كتاب، به نقل از كافكا آمده است
و اين تنها دليل نيست كه از اين به بعد براي شما "

به جايش البته (هاي كوتاه خواهم نوشت  فقط نامه
ي بسيار بلند همراه با  يك شنبه ها هميشه يك نامه

لكه به اين دليل هم هست كه مي خواهم تا ، ب)لذت
رماني كه البته . آخرين نفس خودم را وقف رمانم كنم

هاي درونم به شما مي دهد تا كلمات فقط  از خوبي
ترين عمرها  هاي طوالني ترين نامه گر طوالني داللت

نويسم و  اسم داستاني كه دارم مي. قادر به آن باشند
اي اين كه بر –در ضمن سر به فلك مي زند 
االثر است  مفقود –تصويري موقتي به شما داده باشم 

و فقط و فقط در اياالت متحده در شمال آمريكا اتفاق 
فعالً پنج فصلش تمام شده، فصل شم . مي افتد

  ".تقريباً
ناصر غياثي، در يادداشت مترجم، با بهره گرفتن از 

هاي ترجمه در  ي نظريه تفاهم در باره سوء"ي  مقاله
  :نويسد ي علي صلح جو، مي نوشته "اناير

دانند كه رويكردهاي متفاوتي نسبت  اهل فن مي"
ي اين  به ترجمه وجود دارد رويكرد من در ترجمه

در . گرا بوده است كتاب بيش از همه رويكرد لفظ
اي در  مترجم سعي دارد هيچ كلمه"گرا،  رويكرد لفظ

  . "ذاردزبان مبدأ را بدون معادل در زبان مقصد باقي نگ
  

  
  

  ها مديريت كوتوله
  مهر ناصر بزرگ
  :هايي از با يادداشت

  
  1388: چاپ نخست

  ي رقعي صفحه، اندازه 200
  روزگار وصل: ناشر

  
  
  

مهر كه روزگاري نه چندان دور صاحب  ناصر بزرگ
بود،  روزگار وصلي  نامه امتياز و مدير مسؤل ماه

 اش، به ها محروم بودن از انتشار مجله پس از سال
دليل وصعيت نابسامان فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

ي خود را به  "هاي پراكنده يادداشت"موجود در ايران، 
ها از ذهنم عبور  هايي كه در طول سال حرف"ي  مثابه

كرده و به صورت پراكنده در اين جا و آن جا چاپ 
ي نارنجي رنگ كه امروز  شده و يا در يك پوشه

و منتشر ساخته  آوري كرده جمع "خاكستري شده
  . است

اكبر فرهنگي،  هايي از علي كتاب به همراه يادداشت
فر،  قدمعلي سرامي، محمد دادگران، محمد سلطاني

مقاله در ارتباط با  45محمد آقازاده، در مجموع داراي 
مديريت است كه بازتاب مستقيم وضعيت مديريت در 

هاي گوناگون  خانه ها و وزارت واحدها و سازمان
  .اسالمي را مي نماياند حكومت
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 مرگ ديگر كاروال
  محمود فلكي
  2010نوامبر: چاپ نخست

  صفحه، اندازه جيبي   
  : Sujet Verlag ناشر

  
كه  ر ِ كاروالمرگ ِ ديگتازه ترين رمان فلكي 

حدود يك سال پيش به آلماني منتشر شده بود و 
هاي مختلف  خواني نويسنده، به همين مناسبت، داستان

در شهرهاي آلمان، از جمله در نمايشگاه كتاب 
ي بين المللي ادبي در هامبورگ  اليپزيك و جشنواره

در . داشته است، اخيرن به فارسي منتشر شده است
ي  رمان زودتر از ترجمه اصل قرار بود كه اين

هاي انتشارات  اش منتشر شود، ولي بدقولي آلماني
ها خاك  باران در سوئد باعث شد تا اين كتاب سال

  .بخورد
ي يك زن  ي عاشقانه ي رابطه اين رمان درباره

آلماني با يك مرد ايراني است كه ناچار شده با 
بي اين رابطه، بازتا. اش در آلمان پناهنده شود خانواده

). انتگراسيون(است از روند ِ سازگاري با محيط بيگانه 
اي بين دو  شخصيت ِ اصلي داستان خود را به گونه

كند كه كم كم خود  فرهنگ متفاوت معلق احساس مي
ميهنانش در هامبورگ بيگانه  را با خانواده و هم

اين شخصيت در جريان ِ داستان نگاهي . يابد مي
قالب در ايران، مشكالت اش، ان اندازد به كودكي مي

چنين فرارش از ايران  فزاينده براي دگرانديشان، و هم
.گان اش در هايم ِ پناهنده به آلمان و تجربه  

اين رمان در سه فصل و با سه زاويه ديد مختلف 
در فصل نخست، داستان از زاويه . نوشته شده است

راوي به زندگي مهاجر ايراني كه ظاهرن  -ديد او
هاي رابطه با زني  پردازد كه دشواري ت مينويسنده اس

  .يابد با فرهنگ ديگر در آن بازتاب مي
در بخش دوم ماجرا از نگاه خود شخصيت اصلي 

شود تا  راوي تعريف مي -داستان با زاويه ديد من
ها از يك ماجرا نشان داده  هاي ديد آدم تفاوت زاويه

يد در بخش سوم، زن داستان، ماجرا را از زاويه د. شود
گونه به  بدين .كند گو بيان مي و خود در حالت گفت

شود تا  هاي داستان فرصت داده مي ي شخصيت همه
هاي خودشان تعريف  داستان مشتركي را با برداشت

  .كنند
ي درگيري انسان مهاجر  در اين داستان بلند، مسئله

گذشته، با هم ميهنان مهاجر، و با فرهنگ  با خود ، با
هاي برآمده از  تفاهم ها و سوء هنگبيگانه، تفاوت فر

آن، و نيز شرايطي كه باعث جدايي او از ميهن و 
  .يابد فرهنگ خودي شده است، بازتاب مي

، منتقد آلماني )Jürg Fischer( يورگ فيشر
فلكي در ": نويسد ي اين كتاب، از جمله مي درباره
جهان ِ احساس ِ دو  مرگ ِ ديگر ِ كاروالرمان 

هاي تجربي ِ كامال متفاوت نشان  قانسان را با اف
كننده و جذابش، خواننده  داستان، با آغاز ِ گيج. دهد مي

كند، و سرانجام با  را بيشتر و بيشتر به خود جذب مي
 Die( ".يابد گشايي ِ غيرمنتظره داستان پايان مي گره

Berliner Literaturkritik, 22.12.09(  
وزان س جم اين رمان از فارسي به آلمانيمتر

  .است باغستاني
  آذر، حسين نوش

  به نقل از مداد
 

 
 منتشر شد 

 

 مهاجر
 و سوداي پريدن به ديگر سو

ي علي نگهبان نوشته  
  
  ي كتاب با براي تهيه

:زير تماس بگيريد هاي نشاني  
 

jong-zaman@hotmail.com 
alinegahban@hotmail.con 



 105   1390بهار ،  9 جنگ زمان

 
kvinnebevegelse kunne sette opp hele samfunnet mot diktaturet.  

Selv om det hadde gått fire tiår siden den dagen med 
tvungen avskaffelse av sløret, eller kvinnefrigjøringsdagen, tok 
mer enn 95 prosent av kvinnene, selv de som hadde gått uten 
slør før revolusjonen, på seg chadoren under 1979-revolusjonen 
og protesterte mot kongedømmet i Iran for å oppnå frihet og 
uavhengighet. Sammen med mennene hevet de knyttnevene og 
ropte: Allah-u akbar! 

Regjeringen til Mohammad Reza Shah, og hans 
tilsynelatende moderne stat, holdt samfunnet, og særlig 
kvinnene, i en kulturell, politisk, samfunnsmessig og økonomisk 
uvitenhet, slik at de, uten å vite bedre, reiste seg opp mot seg 
selv, og tilbrakte noen svært vanskelige år, før de på grunn av 
tung vold og dype sår, nødvendigvis våknet opp, og bevisst 
sluttet seg til en bevegelse som viser resultatene av kvinnenes 
historiske kamper verden over.  

Til slutt vil jeg si at selv om den islamske regjeringen i Iran 
vedtar et titalls samfunnsmessige lover og sharia-lover mot 
kvinnene og dermed frarøver dem deres mest grunnleggende 
rettigheter, slik at de etter en skilsmisse ikke får ta seg av sine 
egne små barn, så har kvinnene i Iran likevel ved hjelp av en 
mengde lyd- og bildemedier, tatt skrittet ut i en retning, der de i 
en fremtid som ikke ligger så langt unna, kommer til å oppnå 
både frihet og uavhengighet i forhold til religion og stat, i 
tillegg til menneskelig, politisk, sosial og økonomisk 
likeverdighet i alle aspekter av det private og offentlige liv. På 
den måten kan man anse all volden fra den islamske regjeringen 
side som et podium for de presise oppnåelsene, anerkjennelsene 
og ønskene til dagens kvinner og deres grunnleggende 
bevegelse.  

Stavanger, Mars 2011 

Oversete av Nina Zandjani 
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utstillingsvinduene til det tilsynelatende moderne, men selvgode 
regimet til Pahlavi II.  

 
Selvgodheten til Mohammad Reza Shahs regime, hans 

egen og hans omgivelsers uvitenhet om egen kultur, samt 
Vestens, og særlig USAs mangel på kunnskap om Islams 
identitet og politiske makt, førte til Den islamske revolusjonen. 
Det plasserer Irans kvinners skjebne i en periode som man i min 
tenkte inndeling, kan kalle den sjuende perioden. I denne 
perioden, blir kvinnene tvunget til å kjempe en allsidig kamp for 
sine rettigheter og ønsker.  

Samtidig med at det islamske regimet fikk fotfeste i Iran 
ved hjelp av Vestens stormakter, blir folket i Iran, og særlig 
kvinnene, sittende fast i tannhjulene det islamske regimets 
knusemaskin. En maskin som i løpet av de siste tredve årene har 
gått inn for å knuse og ødelegge menneskelig liv og sjel, og 
samtidig fostre opp noen småfolk de kaller troende eller 
Hizbollahi-mennesker.  

 
Etter at det islamske styret kom til makten i Iran, og forbød 

selv alle de ytre falske symbolene fra tiden under Pahlavi-
regimene, blir iranske kvinner igjen utsatt for doble problemer, 
der det ikke finnes noen annen løsning for dem enn en bevisst 
oppvåkning. Av den grunn og på tross av all den doble volden 
som den islamske regjeringen i ulike former påfører 
menneskene, og særlig iranske kvinner, har kvinnene på sin vei 
for å bli kjent med alle sidene av sine egne rettigheter, oppnådd 
mye mer fremskredne og dype resultater enn i tidligere perioder.  

Med andre ord: Selv om kvinnene i periodene før 1979-
revolusjonen fikk delta i mange ytre forhold, som klesvalg, 
stemmegivning, yrkesvalg og liknende, og loven om 
familieplanlegging ble vedtatt for dem, hadde de en mindre 
bevisst rolle i sine valg. Faktisk ble alle veiene som sjahen 
og staten tilsynelatende ønsket å vise frem som sekulære, 
men som i det skjulte var religiøse, planlagt på en slik 
måte at de blokkerte for enhver form for bevegelse, siden en
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bevisst felles oppvåking blant kvinner. Den tar form, blir synlig 
og kjent i hele samfunnet. I et land der diktning, dikt og musikk 
var mannens absolutte område, der kvinnene ikke fikk lov til å 
komme med den minste samfunnsmessige ytring, lykkes nå 
kvinner som Parvin E’tesami (1907-1941) og Qamar-olmolk 
Vaziri (1906-1959), med å etablere seg som samfunnsdiktere og 
folkelige lesere. De baner vei for fremtidig kvinner i Iran.  

Mens denne perioden er på topp, og kvinnebevegelsens 
vokser, frykter religion og stat i likhet med tidligere tider, 
fremveksten og formingen av enhver bevegelse, og vil kvele 
den i startfasen. De er derfor på søken etter en politikk som kan 
nøytralisere den nyetablerte kvinnebevegelsen før den tar form 
og får makt, og stanse denne. Etter en rekke reformer avskaffer 
Reza Shah (1878-1944) skautet med tvang, 8. januar 1936.  

Denne reformen som kommer ovenfra, blir offisielt 
godkjent. Og selv om den følges opp med stemmerett for 
kvinner og gir dem mulighet til å delta i mange yrker i 
samfunnet, hindrer den samtidig de iranske kvinnene i å få 
tilgang til nødvendig informasjon. Faktum er at 
kvinnebevegelsen på denne tiden blir utsatt for et keisersnitt. 
Den føder et svakt og ufullkomment barn, som forblir i hendene 
på mektige menn helt frem til regjeringsperioden til sønnen 
Mohammad Reza Shah.  

Mange av Reza Shahs reformer er med andre ord 
tilsynelatende et skritt på den veien kvinnene ønsker, eller en 
godkjenning av rettighetene de har tapt, men de sperrer samtidig 
på en fordekt måte, veien for kvinnebevegelsens naturlige vekst, 
og de umuliggjør en dypere forståelse av hvordan kvinnen kan 
uslippe undertrykkelse og vold fra to sider. 

På grunn av at det blir gjennomført ufullstendige reformer 
fra makthavernes side, og kvinnene mangler nøyaktig 
forståelse og grunnleggende kunnskap om sine egne ønsker, 
forblir de innenfor det patriarkalske samfunnets ring, i 
religionens og statens makt. Før de har fått spille en 
grunnleggende rolle i sin egen skjebne, i samfunnets, nasjonens 
og landets endelikt, blir de fremstilt som skinnende symboler i 



    1390بهار ، 9 جنگ زمان        108
 

samfunnet, og som hindrer makthaverne innenfor religion og stat i 
å nekte kvinner å bruke sine sosiale evner, slik at de igjen blir 
undertrykt og skjult. Med andre ord: Selv om kvinnebevegelsene i 
denne perioden er nyetablert, og ikke har klart å spre seg helt til 
ytterkantene av samfunnet, er det likevel en bevisst bevegelse. 
Kvinnenes årvåkne bevissthet ser man godt i flere av deres 
handlinger, ord og tanker.  

Fra den tiden som er blitt kalt oppvåkingens tidsalder i Iran, 
som også kvinnene har sin andel i, dvs. fra tiden da Den 
konstitusjonelle revolusjonen seiret (1906) og til slutten av andre 
verdenskrig (1945), kan man anse som den femte perioden for 
kvinnene i Iran. Det er i denne perioden at kvinnene, åpenlyst eller 
i det skjulte, sammen med og i samarbeid med intellektuelle menn, 
kommer ut av sine private rom, og viser sin sterke og effektive 
tilstedeværelse i samfunnet. Slik at det til tross for mange 
begrensinger, i løpet av noen år (1906 til 1912), etableres et titalls 
kvinneforeninger og -forbund i Teheran, Isfahan, Tabriz, Eshqâbâd 
og i andre byer. Kvinnebevegelsen vokser, og som følge av dette 
utgir Sedigheh Doulatabadi (1285-1340) publikasjonen 
”Kvinnenes språk”, Mohtaram Eskandari (1274-1304), Homâ 
Mahmoudi og Shamsolmoluk Javaher Kalam utgir dikt og 
tekster, som både forsvarer kvinnenes rettigheter og som øker 
samfunnets bevissthet. Og et titalls andre kvinner, slik som Bibi 
Vaziroff, Safieh Yazdi og Tubâ Azmudeh, går foran i å etablere 
egne institusjoner for jenter og kvinner, slik som egne jenteskoler.  

 
 

Etter denne perioden begynner den sjette perioden, og den 
er sammenfallende med moderniseringens fremvekst Iran. I 
begynnelse av denne perioden er kvinnebevegelsen på søken 
etter å realisere alle sine ønsker. Med Irans selvstendighet og 
fremskritt under kongedømme til Reza Shah Pahlavi (1919-
1980), muliggjøres kvinnenes vekst og realisering av deres 
ønsker i takt med politiske, samfunnsmessige og økonomiske 
fremskritt. Flere sjikt i samfunnet blir oppmerksomme på 
kvinnebevegelsene andre steder i verden, og det mumles om en 
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samfunnsliv. Men de religiøse og statlige kreftene har slettet 
eller fjernet alle spor etter slike kvinner, enten på egenhånd eller 
ved hjelp av menn som bevisst eller ubevisst har vært et redskap 
for undertrykkelse, slik at disse kvinnene ikke skulle få bli 
veivisere for andre. 

Går vi videre i den tenkte inndelingen, kan Zarrintaj’s 
fjerning av sløret i 1846 (e.Kr.) anses som begynnelsen på den 
fjerde historiske perioden av kvinnens samfunnsmessige 
situasjon i Iran. 

 
 Etter bøndenes aksjoner mot vold fra religion og stat, og 

store og små aksjoner som det er lang tradisjon for i Iran, tar 
den vakre, kunnskapsrike og dristige kvinnen og dikteren 
Zarrintaj med sin egen bevegelse innenfor Babi- og Azali-
bevegelsen – som til slutt fører til Bahai-troen – de første 
skrittene i kvinnebevegelsen i Iran. Zarrintaj er med andre ord 
den første kvinnen som tar bort sløret i mennenes nærvær, og 
som i tillegg holder taler for dem, og som med sin uavhengighet 
blir mennenes følgesvenn og medsammensvoren. Med dette 
bestemte skrittet til Zarrintaj, som i 1849 resulterer i hennes 
henrettelse, blir kvinnene klare til å delta i Tobakk-bevegelsen.  

Tobakk-bevegelsen i 1896 kan anses som spiren til 
kvinnebevegelsen i Iran. Denne første politiske og sosiale 
folkebevegelsen i Iran, som senere resulterte i Den 
konstitusjonelle revolusjonen, finner sted samtidig med 
kvinnenes første tilstedeværelse ved en offentlig tilstelning etter 
den islamske maktovertakelsen i alle livets situasjoner.  

Sagt med andre ord: Selv om den bevisste våkenheten til 
vestlige kvinner ennå ikke har klart å utøve en direkte 
påvirkning på kvinner i land som Iran, så er det tegn som tyder 
på at den forstyrrer iranske kvinners uønskete kollektive søvn, 
og får dem til å våkne. Tegn til denne påvirkningen ser man, 
direkte og indirekte, på de selvstendige handlingene og ønskene 
til Anisoddoleh, en av flere hundre kvinner i haremet til kongen 
Naseroddin Shah. 

Mens bevegelsene pågår i denne perioden, oppstår 
det speidere som sprer kunnskap om kvinnebevegelsen i 
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uvitenhet og holder menneskene som slaver. Etter flere 
århundrer har kvinnen mindre verdi enn et dyr og blir til et 
kyndig vesen uten noen slags rettigheter overfor egne barn, egen 
kropp og sjel. En katastrofe som vedvarer i tilnærmet tolv 
hundre år i Iran.  

Med andre ord: Fra Islams tilblivelse og de troendes og 
leiesoldaters overgrep mot Iran, til begynnelsen av den globale 
industrialiseringen og moderniseringen, nekter alle til enhver tid 
eksisterende makter i Iran, kvinnen å slippe fri fra de synlige og 
usynlige stengslene som settes opp rundt hennes følelser, 
forstand, sjel og sinn. Med sin seier gjennom av islamske lover, 
har de fått menneskene til å venne seg til skam og 
nedverdigelse.  

 
I denne perioden, under religionens og statens suverenitet, 

ignoreres selv på mange de kulturelle arenaer kvinnenes 
tilstedeværelse og rettigheter, og deres stille rop, skrik og tegn 
til protest. Istedenfor å komme til syne i dikternes og 
forfatternes tekster, sirkuleres disse bare i vuggesanger og viser, 
og videreføres fra munn til munn. Denne katastrofen fra de 
muslimske makthavernes side, er så dyp og omfattende, at selv 
sinnet og språket til berømte diktere som Jalaluddin Moulavi 
Balkhi (Rumi), besudles av den. Den muslimsk faglærte 
dikteren Moulavi Rumi, som særlig mange vestlige mennesker 
i våre dager vier stor oppmerksomhet, sammenlikner flere 
steder kvinnens verdi og posisjon med et hunnesel, og han er 
stolt over selv å være mann og dermed kvinnen overlegen.  

I tillegg til vuggesanger og viser, der innholdet tydelig 
avslører at de er forfattet av kvinner, men der frykten for 
stat og religion har nektet kvinnene å etterlate seg noe navn 
i dem, har det også vært andre kvinner, slik som Rabe’eh 
Balkhi (914 – 943 e.Kr.) eller Zarrintâj, kjent som 
Tâhereh Qaratoddin (1814-1852 e.Kr.). Med sine dikt har 
de vist kvinners frimodighet og evner. Man ser at det i løpet 
av disse århundrene faktisk har eksistert kvinner som på 
tross av alle begrensinger og mange hindringer, har vist sine 
evner og ønsket å spille en avgjørende rolle i sitt eget og andres 



 111   1390بهار ،  9 جنگ زمان

 
som er Shahrzâds søster og vesirens datter. Shahrzâd går 
foran, hun skal til sengs med kong Shahrbâz og bli drept av 
ham. Men idet hun trer inn i kongens sovekammer, blir hun 
grepet av fortellingenes trolldom, og hun ber om å få lov til å 
fortelle et eventyr før de går til sengs. Når Shahrzâd hver natt 
unnlater å fortelle slutten på hvert eventyr, blir hun ikke bare et 
solid hinder for kong Shahrbâz’ ondskap og en redning for 
jentene mot tvangsekteskap og en plutselig død, hun blir 
samtidig et eksempel på kvinners klokskap, handlekraft, 
kjærlighet til livet og fruktbarheten, og rollen som fortelleren 
som skolerer og forbedrer samfunnet.  

 
Etter denne perioden, da det fortsatt finnes et snev av håp 

om å vinne tilbake kvinners tapte rettigheter, begynner den 
tredje, den islamske perioden. Når de troende og de islamske 
kalifatenes leiesoldater, med sin ørkenboerkultur, sine religiøse 
lover og sine dødbringende sverdslag, overfaller Iran, snur de 
opp ned på alt. Med sin invasjon og etablering av islamsk 
herredømme i Iran, dras ikke bare kvinnene bakover og 
nedover, alle slags rettigheter til iranske borgere generelt, blir 
ødelagt og tilintetgjort. Med andre ord har muslimene, som har 
klart å forandre og fortolke teksten i Tusen eventyr, og så langt 
som mulig har redusert kvinnens rolle i eventyrene ved å 
omdøpe dem fra Tusen eventyr til Tusen og en natt og dermed 
har omgjort kvinnen til en marginal skikkelse og snylter, har de 
også lykkes i fullstendig å ødelegge rettighetene som kvinnene 
har hatt siden Sasanide-dynastiet. De betrakter kvinnen som et 
levende vesen til seksuell tilfredsstillelse, produksjon av 
etterkommere og et redskap som utfører forefallende oppgaver i 
hjemmet. 

De nyfrelste muslimene og deres tilhengere misjonerer og 
påtvinger andre dette muslimske synet. Og etter noen århundrer 
med vold og drap, bestrider stadig flere iranere kvinnenes evner, 
og de nekter kvinnene alle deres samfunnsmessige rettigheter og 
til og med en menneskelig posisjon.  

Med sverdets makt får denne beklagelige adferden fra de 
muslimske kalifatenes side en lang varighet, den påtvinger 
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kvinnene århundre etter århundre blir stadig mer tilsidesatt, og i 
stadig større grad blir fremstilt som pyntegjenstander, og i 
mindre grad blir sett utenfor slottene og forsamlingssalene. Selv 
om kvinner som Dokhtmahrak, Âzâdeh, Kordideh, 
Pourândokht og Azardokht fortsatt spiller en aktiv rolle i 
Sasanide-dynastiet, og har en kongelig krone på hodet, kan 
vanlige kvinner omkring dem ikke utrette stort. 

Mens kvinnene i denne perioden utsettes for press, og man 
ønsker å få aksept for at kvinnen er svak og mangler evner, 
kjempes det på andre arenaer for å forsvare henne og vise 
hennes evner. En av de mest effektive fremgangsmåtene er å ta i 
bruk litteratur og fortellinger. Dermed overtar fantasien for 
realiteten, både for å bevare kvinnens posisjon, og som balsam 
på hennes dype sår. Det går ikke lang tid før mange historiske 
og eventyraktige karakterer blir skapt. Vis og Shahrzâd blir 
talsrør for fattig og rik, på en symbolsk måte kan de vise 
kvinnens vilje og uavhengighet i valg av egen skjebne, og de 
kan veilede mannen i retning av vennlighet, kjærlighet og 
familie. Med andre ord er beretningen om Vis og Ramins 
skjebne en annen type beretning om tusenvis av kvinner i 
Parternes og Sasanidense dynastier, og den tar vare på 
grunnlaget for deres tapte ønsker.  

 
I kjærlighetsdiktet om Vis og Ramin, forlater Vis sin 

stilling som dronning og førstedame i et mektig land, hun 
gjennomgår mange vanskeligheter, og ved å bryte alle onde 
lover som begrenser og fordømmer ikke bare henne, men 
enhver kvinne, følger hun sine egne følelser og sin egen fornuft. 
Hun gir sitt hjerte til en kjærlighet som har utspring i hennes liv 
og sjel, langt borte fra religionens og statens makt.  

I den indisk-iranske fortellingen Tusen eventyr er 
Shahrzâd et tydelig eksempel på en kvinne som strever for å 
realisere og bevare sine menneskelige og sosiale rettigheter. 
Som representant for religionens og statens makt, bestemmer 
kongen Shahrbâz seg for å hevne seg på sin kone og sin bror 
Shah Zamâns kone, for deres utroskap. Han tvinger en ny ung 
jente til samleie hver natt, og dreper henne morgenen etter. 
Dette pågår over lang tid, til slutt kommer turen til Donyâzâd, 
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bosettingene og jordbruk, blir kvinnenes sosiale rettigheter 
fortsatt respektert, basert på hennes medfødte og ervervede 
evner. På grunnlag av nedtegninger på keramikk, stein og metall 
og på tekster som er funnet, ser vi at kvinner og menn er 
følgesvenner og kolleger, i alle samfunnsmessige forhold i 
denne perioden. På disse funnene ser man tydelig kvinnens 
tilstedeværelse i samfunnsmessige aksjoner, som på 
krigsarenaen og ved politiske forsamlinger. Faranak i 
kongesagaen Shahnâme av dikteren Abolghâsem Ferdowsi er 
klok og kjempende, Sindokht er en dronning og politiker, 
Gordâfarid er en kriger og hærfører som sloss skulder mot 
skulder med mennene, Farangis er en leder og politisk 
rådgiver, Homây er en keiserinne med kunnskap og 
rettferdighet, og en venn av nasjonene.  

I denne perioden finnes det også jenter og kvinner som 
representerer kvinnenes uavhengighet. Soudâbeh, Tahmineh, 
Roudâbeh og Manijeh viser frimodighet i kjærlighet, vilje til 
selv å velge ektefelle, og det å ha herredømme over egen 
situasjon og skjebne. 

 
I den andre perioden, den historiske perioden, som er 

sammenfallende med veksten og utviklingen innenfor landbruk, 
stormaktenes erobringer av nye territorier, religionens og 
statens tilblivelse, makter ennå ikke de to parhestene, religion 
(zoroaster) og sentralstat å overse kvinners rettigheter. Fortsatt 
finnes det kvinner, spesielt innenfor det øvre samfunnslag og 
blant folk ved hoffene, som ikke lar seg behandle som slaver 
eller dyr. I denne perioden finnes det også kvinner i de lavere 
samfunnslagene som kjemper for å bevare sine rettigheter og 
evner, og de lykkes i å bruke tradisjon sammen med statens og 
religionens nyervervede makt, til å gi kvinnen samfunnsmessig 
handlekraft. De som kjemper i denne perioden, lar ikke 
kvinnens rolle innenfor de sosiale arenaene bli visket fullstendig 
ut. 

Ser man på dokumenter og tekster som finnes fra denne 
historiske perioden, som omfatter Medernes, Akemenidenes, 
Parternes og Sasanidenes dynastier, registrerer man hvordan 
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fremstiller mannen som hissig, brutal, uten tøyler og bånd, 
beredt til å utføre arbeid mot betaling, krige og begå overgrep, 
mens kvinnen fremstilles som et mykt, vennlig vesen som 
holdes innenfor stammens sosiale tøyler og bånd. Dette skyldes 
at religionens og statens viktigste brekkjern for seier er at det 
finnes troende og soldater som ikke har noen form til 
tilknytning til fortiden, og særlig ikke til hjem og familie. Med 
andre ord øver både religion og stat vold mot både kvinnen og 
mannen. Med deres umenneskelige fremgangsmåte blir det 
begått vold mot kvinnen, både fra makthavernes side (stat og 
religion) og fra leiesoldatenes side (far og ektemann). 

Det er innlysende at i denne komplekse striden som stat og 
religion utkjemper for å befeste sin overlegenhet, blir kvinnene 
fratatt alle sine naturlige gaver, og de mister mange av sine 
medfødte egenskaper og sosiale evner. Under påvirkning av og 
på befaling fra makthaverne, blir kvinnene generasjon etter 
generasjon stadig mer passive, innenfor alle livets aspekter. Til 
slutt mister de myndigheten over egne barn, valg av egen 
skjebne og til og med kontrollen over egen kropp. Gjennom 
flere hundre år glemmer de hvordan de skal kjempe og få 
tilbake sine naturlige og sosiale rettigheter, og i flere tusen år 
blir de til vesener som er fratatt alle sine menneskelige 
rettigheter. 

Man kan se på de ulike periodene som betegnende for 
kvinnens situasjon i Iran, og på den måten komme frem til en 
samlet konklusjon. Jeg vil derfor i den korte tiden vi har til 
rådighet her, gi en kortfattet oversikt over Irans historie, fra den 
gang arierne dukket opp på Det iranske høylandet og frem til i 
dag. Jeg deler historien inn i nokså omfattende og generelle 
perioder, for ved å gi et flyktig overblikk over iranske kvinners 
tidligere situasjon, bedre å kunne forstå deres nåværende 
situasjon.  

 
Våre opplysninger fra de første årtusener, dvs. fra 

Pishdâdiân- og Kiâniân-dynastiene, stammer fra steintavler, 
arkeologiske funn og fortellinger. I denne perioden, som 
omfatter tiden med folkevandringer, husdyrhold, de første faste 
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menneskelig likevekt og balanse enn det menneskene har hatt i 
tiden etter at de monoteistiske religionene og sentralstatene 
oppstod. I tiden før Zaratustra (Zoroaster) som forkynneren av 
én Gud og én religion hadde ikke menneskene, og spesielt ikke 
sjamanene eller de som trodde på overnaturlige elementer i 
naturen, et syn på kvinnen som noe mindreverdig eller 
laverestående vesen i forhold til mannen. På grunn av sine 
kjønnsbestemte evner, som fruktbarhet, fødsel og oppfostring av 
spedbarn, ble kvinnen tvert imot gitt en spesiell posisjon. 

Kvinnens status og spesielle styrke har man funnet bevis på 
i skulpturer og mønstre på gjenstander av keramikk, jern og 
bronse.   

Samtidig som man kan tyde kvinnens posisjon som 
iranernes guddommelige og fruktbare kvinne og forstå årsakene 
og omstendighetene fra relieffer på fjellsider, tavler og 
skulpturer, mytologi og eventyr, tro og tradisjon, ser man 
gjennom religionenes og statenes historie tegn på at kvinnens 
posisjon er på vei nedover.  

 
Mens religionene institusjonaliseres i samfunnet, og de får 

plass ved siden av sentralmakten, mister kvinnene raskt sin 
sosiale posisjon. Jo mer religionenes og statenes makt 
sentraliseres og deres påvirkning sprer seg, desto dårligere og 
lavere blir kvinnenes situasjon. For å bevare sin suverenitet, har 
sentralmaktene behov for innleide styrker og kjempende 
soldater. For å oppnå dette, deler de først inn samfunnet i to 
deler: en kvinnedel og en mannsdel. Kvinnene blir fremstilt som 
svake, underlegne, passive og bofaste vesener, mens mennene er 
sterke, overlegne, aktive, krigerske, bevegelige og angripende.  

Religion og stat påtvinger mannen en kjønnsmessig 
overlegenhet i forhold til kvinnen, og det oppnår de ved på 
den ene siden å utslette og ødelegge mannens følelser og 
forstand i forhold til kvinne, samliv og stifting av familie. På 
den andre siden anser de geistlige, de som gir ordre og 
makthaverne, mannens reduserte følelser og forstand som noe 
overlegent i forhold til kvinnen. Religion og stat går sammen 
om å ødelegge den naturlige balansen mellom kjønnene. De 
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Fra guddommelig kvinne 
 til stridende kvinne 

(Et flyktig blikk på kvinnenes situasjon i Iran) 
 
 
 
Den historiske beretningen om kvinnenes skjebne er en bitter og 
sørgelig beretning. Jo lengre tid det har gått, desto verre har 
kvinnenes situasjon blitt. Jo mer makt religion og stat har fått, 
desto mer vold er kvinnene blitt påført. 

Hvis vi tar en titt på de første registrerte fakta om 
kvinnenes skjebne og samfunnsmessige posisjon, ser vi ikke 
bare at det ikke er noen forskjell mellom kvinner og menn. I 
noen tilfeller ser vi til og med tydelige tegn på at kvinnen er 
mannen overlegen. Hvis vi ser bort fra kvinnenes generelle 
situasjon på verdensbasis, og – på grunn av dagens program – 
bare tar for oss situasjonen til kvinnene i Iran, ser vi at den 
betydelige posisjonen deres reduseres i et ubeskrivelig tempo. 

I løpet av noen tusen år blir den iranske kvinnen ført ned 
fra sin posisjon som guddommelig kvinne, fruktbarhetens 
gudinne og andre symboler på høyhet i det menneskelige liv, og 
i retning av en slavekvinne og inkarnasjon av det kjønnslige. På 
denne raske veien mister hun ikke bare hele sin selvstendighet, 
hun blir også fratatt alle sine menneskelige og sosiale 
rettigheter.  

La oss blant et titalls symboler på kvinnelighet, ta for oss 
vannets og fruktbarhetens gudinne Anâhitâ fra den persiske 
mytologien. Ser vi på de titalls positive og vakre egenskaper 
hun har, som både viser kvinnens overlegenhet overfor 
mannen og allmennhetens enorme respekt overfor kvinnens 
evner, forstår vi at menneskene i tidligere tider, altså blant 
våre forfedre i oldtiden, hadde en vesentlig mer naturlig og
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