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  منصور كوشان
  ادبيات، پاسخي پويا

  
  

بوده است كه بتواند  "چيزهايي"يابي به   هاي حياتش، دنبال دست دورهي  انسان در همه
توانسته بدون  انسان براي شناخت وجود خود، كه نمي. معنا و مفهوم وجودي او را پاسخ بدهد

و  خيالي  برآمده اندازهاي دور و نزديك موني و چشمهاي طبيعي زندگي پيرا شناخت پديده
  . ها دست يابد توانسته در هر دوره به يك سري آگاهي - داش باش هاي ذهني واقعي دگرگوني

ها كه در  ها و رسم منسك ،ها ها، پيكره هاي زينتي، نقش هاي گلي، شيئي در وجود لوح
سازند،  هاي گوناكون را مي ها و مذهب و نهايت بنياد دين ، ادبياتها ها، افسانه تداوم استوره

  .ي به پاسخ در برابر پرسش كيستي انسان استياب كه بيش از همه نمود دارد دست  آن چه
دهند كه اگر چه هر عنصري در  ي هر دوره نشان مي ها و نمادهاي برجسته نشانه

ها  ترين پرسش  ها يا يكي از ارضاكننده ترين پاسخ  كننده زمان خود، دست كم يكي از كامل
يگاه خود را از دست داده هايي از اعتبار و جا است، اما در زماني بعد، تمامي يا بخش بوده 
اش، نه تنها ديگر  ها و ژرفا و گستره گي هر شناخت يا هر پاسخي، به نسبت ويژه. است

كننده باقي بماند كه يا خود سبب پرسشي ديگر شده  نتوانسته پاسخ شايسته، متعين و كامل
هاي به ظاهر  پاسخ  ي با پرسش مستقلي كه برآمده  است يا دست كم همراه شده 
  . اند خود بودهزماني  زماني و پيش همي ها هاي دوره ي پرسش كننده املك

ها نيست و تنها تاريخ گواهي بر  هايي كه امروز هيچ نشاني از آن ي پاسخ در باره
هاي خود بر  توان با يقين نظر داد يا در برداشت دهد، نمي اي خاص مي حضورشان در دوره

هايي كه به تمامي  ت، اما از آن گروه پاسخي داشنظر قطع بازمانده "خبرهاي"اساس 
ها هنوز هم در ذهن و زبان انسان  هايي از آن اند اما امروز كاركردي ندارند يا بخش مانده

اند،  پرسش باقي مانده هاي جاري است و در واقع هم چنان دست كم بخشي از پاسخ
و پوياترين ترين  كننده املك هنرها به ويژه ادبيات، رساترين، توان به اين يقين رسيد كه مي

  . هاي كهن و نو بوده است ي سده پاسخ به پرسش انسان در همه
خود در پاسخ  هاي ي دوره ي كه همه ساخته و پرداختههاي بسيار ها و استوره از افسانه

، اند باقي ماندهكه هايي از آن گروه  اند، آن گروه، به ويژه بخش به پرسش كيستي انسان بوده
  . اند هايي از هنر يا ادبيات داشته در خود جلوه تر، هاي نوين كلگيرم در ش
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ي قابل  تر و پوياتر كه گستره به بيان ديگر، هر چه افسانه، استوره و در تعريف جامع
هاي هنري و ادبي بهره برده است،  تر از جلوه ، بيشگيرد، هر چه ديني ي را هم در برميتوجه

  . تري داشته باشد ردار گشته است و توانسته پويايي بيشتري برخو ي بيش  از ژرفا و گستره
دهد  ها، نشان مي نگاهي گذرا به روند رو به رشد، نابودي، حايگزيني و پويايي دين

هاي سرودهاي پيامبران و مناديان خود  هايي كه دست كم آغاز برآمدنشان را مديون متن دين
اند و  تري برخوردار گشته ي بيش ژرفا و گسترهاند، هم از  ها بوده هاي ادبي متكي به آن يا متن

، از )1مانند دين مانوي(يي نشده باشند "ها هوالكاست"يا  "ها سونامي"هم، اگر دچار 
هايي در  دهد آن ملت ي سندهاي موجود نشان مي هم چنين همه. اند ها بوده ماندگارترين

تري برخوردار  ي ادبي بيش ينهاند كه از پيش ها بوده درازاي تاريخ، پوياتر و هماهنگ زمان
هايي چون بابل، ايران و مصر تا پيش از نابودي  رشد و شكوهمندي سرزمينهم . اند بوده

چنان . ها در دوران بي متني گواه اين ادعا ست و هم ايستايي و انفعال آنها  هاي آن كتابخانه
هاي  ها و متن نامه نمايشكه هيچ سندي معتبرتر از اثرهاي يوناني پيش از ميالد چون شعرها و 

   .رب نيستغ دليل پيشرفت و پويايييوناني  فلسفي شاعران و نويسندگان و فيلسوفان
ترين روزگاري كه انسان به پرسش كيستي خود رسيده است تا  به بيان ديگر، از كهن

ن تري ترين و پركشش يافته در ادبيات، از غني امروز، هم چنان زيبايي، به ويژه زيبايي جلوه
  . اي بوده است عنصرهاي جذب انسان به دور شخص يا عقيده

دهند نه تنها  ي امروز، نشان مي هاي ماندگار و شناخته از دينو پويا هاي بازمانده  متن
هاي  بر ارزش و كارايي متن ، كه2اند آغاز شاعران يا نويسندگاني توانا بودهپيامبرانشان، در 

ي ادبي  زيباشناسانه به ويژه در آغاز از عنصرهاي رو، و از همين 3اند آگاه بودهنيز ادبي 
هاي  ها و استوره ي افسانه هم چنان كه عنصرهاي بازمانده .4اند بردههاي يك ديگر بهره  متن

  . ها است هاي زيباشناسانه يا جوهر هنري و ادبي آن دوران كهن، وجه
به پرسش كيستي بخشيدن  و قطعيتترين سهم را در پاسخگويي  ها، كه بيش از دين

آوردهاي ساخته  ترين دست از مداومهاي گذشته،  تا سدهانسان دارند و پس از ادبيات و هنر، 
راستين اند بيش از هر اهرم ديگري دگرگوني در پرسش  اند و توانسته ي انسان بوده و پرداخته

اند  كه توانستهاند  هايي زنده و پويا باقي مانده كيستي انسان به وجود بياورند، نخست آن دين
ها هم چنان  هايي از اين دين تري به هنر و به ويژه به ادبيات بدهند و آن بخش بيش  سهم
، كه زندگي هر دوره باشندهاي پيراموني  توانند پاسخ پرسش كيستي انسان و پرسش مي

  . اند هاي ادبي هاي آييني و منسكي باشند، متن بيش از آن كه متن
هاي ديني،  اجراي فريضهچه گونگي كسي، مگر مؤمنان براي چنان كه امروز به ندرت 

ترين  كه بيش قرآن تحكميهاي  ، سورهتلموذ، دينكرد، ونديدادي چون هاي به سراغ كتاب
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پرسشگر و  ي خواننده. رود مي ...و  دارد )مدينه(محمد ي دوم پيامبري  در دورهسهم را 
خود را از جست و جوي در ادبيات به  ، اگر نخواهد پاسخ پرسش كيستيي كيستي خود جوينده

ي  گانه سرودهاي پنج: ، چون"مقدس"هاي كهن به اصطالح  دست بياورد، ناگزير در متن
 هاي سليمان غزل غزل، سرودهاي داود، ريگ ودا، يسناهاهايي از  بخش زرتشت،

امر و  آورد و نه در به دست مي قرآن مكي ي سرودهاي شاعرانهاز و  انجيلو  توراتاز ... و 
  . هاي ديگر ديني ها و روايت هاي تحكمي كتاب هاي بخش نهي

ها در  هاي همانند آن و كتاب انجيل 100به بيان ديگر، اگر امروز، اثري از بيش از 
اي  هاي عمومي نيست يا در ذهن و زبان انسان فرهيخته ها و حتا كتابخانه هاي خانه كتابخانه

به تر  بيشر متفكران مسلمان در توجيه پويايي دين خود ، يا اگشود ديده نميها  اثري از آن
، شوند، همه به خاطر اين است كه ها متوسل مي  و خوانش جديد از آن قرآن مكيهاي  سوره
را ندارند و ي يوحناي رسول  مكاشفهادبي درخشاني مانند  هاي يا پارهها  فصل
داشته راي پرسش كيستي انسان ب ييپوياو  كننده  كاملپاسخ توانند چون يك متن ادبي  نمي
تا تا اش  قدرت و سلطه ي مسيحيت و كليسا با همه چرادهد از  امري كه نشان مي .باشند

  . نابود كندهاي ادبي پيش از ميالد را  نتوانست متني روشنگري  پيش از دوره
ي پاسخ پرسش  ، براي هر جوينده"مقدس"هاي  ادبي كتاب هاي خواندن بخش

اين دليل هم چنان در روزگار ما تداوم دارد كه مراجعه به يك متن ادبي  به كيستي انسان 
هايي انسان و طبيعت،  هايي است كه نه تنها سرشارند از ستاش زيبايي است، ارجاع به متن

  .  ند ا كه بري از هر گونه قاطعيت
ن، آگاهانه ، در تداوم خواند...نامه و  هاي ادبي، شعر، داستان، رمان، نمايش ي متن خواننده

تواند پاسخ كامل و قطعي براي پرسش او و  اي نمي يابد نه تنها هيچ پديده يا آگاهانه درمي
هاي ادبي، به ويژه رمان، ضمن گريز از هر گونه  يابد متن شناخت كيستي انسان باشد، كه درمي

ها و  ها و شادي هاي گوناگون زندگي، حزن هاي ممكن اليه پاسخ قاطع، با شناساندن زيبايي
بخشند و در پويايي پرسش و دريافت  ها، نه تنها به وجود و حضور انسان معنا مي لذت از آن

تر  رسانند، كه هر ممكني را، ممكن هاي تازه مي هاي نو، آدمي را به احساس نو و ادراك پاسخ
دهند كه ذهن و زبان انسان، پاسخ هر پرسشي را، در پرسش ديگر  گردانند و اجازه مي مي

گونه  هاي خود، پايش را از هر ها بگريزد و در تداوم پرسش و پاسخ و جو كند، از حلقه جست
ي ادبيات، آن كسي است كه دريافته است خواندن شعر، داستان،  خواننده. اي بيرون بگذارد دايره

هاي ممكن براي پاسخ به  ترين راه هاي نظري و فلسفي، يكي از زرف نامه و متن رمان، نمايش
يابي  تر است، دريافته است ادبيات، پاسخ پويايي براي دست خود و زيستن در شرايط بهكيستي 
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ها و  ها، كشف ها، درك ها، احساس ي آفرينش ست؛ دريافته است ادبيات، چشمهابه زندگي پويا 
  .ها است، چنان كه تا امروز بوده است اختراع

  2012اگوست 
  
  :ادبيات، پاسخي پويانوشت جستار  پي

گزار آيين مانوي، كه بسي  هاي موجود، ماني حيا، بينان هاي انجام گرفته و متن س پژوهشبر اسا -1
تاريخ . ترين مناديان يا پيامبران تاريخ است هاي شناخته شده است، از پيروزمندترين فراتر از  دين

ير و دهد هيچ پيامبري نتوانسته هم چون ماني در حيات خود، مريدان يا مؤمناني چنين كث نشان مي
خيل عظيم ژرفا و گستردگي . چين و مصر داشته باشدرم، اي چنين پهناور، ايران، هند،  در گستره

از نفوذ دو او مندي  بهرهبه خاطر ماني  پهناور، بيانگر شناخت و تواناييزمين مانويان در چندين سر
   . عنصر هنر و ادبيات است

هاي بسيار سخت، اما از آن جا كه  ا منسكآيين ماني، اگر چه براي مؤمنان به آن همراه بود ب
ماني تنها پيامبري بود كه  .هم بسيار بود  آن برخوردار از جوهر ادبيات و هنر بود، جذابيت و پذيرندگي

ها نقاشي  برد و در اين راه ده بهره ميتوأمان  شعر  ي خود از نقاشي و  براي شناساندن نظر و عقيده
شاه، به تحريك كرتير، موبد موبدان دربار ساساني، هراسان از نفوذ   بهرام. كشيد و صدها شعر سرود

ي بود، دستور ي هر گونه بيگاري، مزدوري و نهايت توليد روزافزون ماني و آيين او كه بازدارنده
هاي بسياري به ويژه  آيين ماني اما تا سده .و سپس نابودي تمامي مانوي را دادماني كشتن  دستگيري و

  .ي پانزدهم در اروپا تداوم يافته است باقي ماند؛ و با توجه به سندهاي موجود تا سدهدر چين و مصر 
ن هايي از قرآ ه شده بوده است و بخشدر مكه، شاعري شناخت پيامبرها حاكي از آن است كه  روايت -2

هاي امي باشد،  وحي شده يا نوشته شده است، بيش از آن كه برخوردار از حكم اوكه در مكه به 
 .هاي خوانده شده است تخيل و تأثير متني  دهبرآم

ي  معجزهرا آن قدر بر ارزش و اعتبار متن ادبي، كتاب و پويايي آن آگاه بوده است كه قرآن  پيامبر -3
 .كند خود اعالم مي

توان در مقايسه با  هاي پيامبران را مي هاي ديني يا كتاب هاي ادبي متن وري از بخش تأثير اين بهره -4
در ستايش نور،  كه ها ستايشي قرآن، آن هاي سورهاز بسياري  .را شاهد بوديك ديگر آشكا

هاي  اند، همه از آيين اند؛ به ويژه كه برخوردار از عنصرهاي مشابه نوشته شده... ها و  كهكشان
هاي  و آن بخش از قرآن كه روايت شخصيت اند ايراني و متن اوستا گرفته شدهمزديسني بابلي و 

 .ريخي است، همه برداشتي است از توراتاي و تا استوره



     

  كوشيار پارسي
  گراند زرو نسلِ

  و نويسندگان يازده سپتامبر
  
  

ها انباري هستند از  فروشي هنوز هم كتاب. افتد سپتامبر آيا نعمت بود؟ آدم به فكر مي 11
كوشد با نوشتن  امريكا هنوز مي. سپتامبر با خود دارند 11ي  هايي كه جاپاي حمله كتاب
ها، و نه  روزنامه. ي آن، به ياري ادبيات، بتواند بفهمد كه چه پيش آمده و چه گذشته درباره

هايي كه اشاره به ماجرا  اند از نوشته انباشته) The New Yorkerمثل (تنها نشريات ادبي 
  . دارند

  . ها و آرزوها گي، باخت كارهايي با پرداخت به احساسات انساني، جدايي و بيگانه
  

  )Chuck Palahniuk( پاالنيوكچاك 
ناشر، نخستين رمان . سازترين نويسندگان است ترين و آشفته چاك پاالنيوك يكي از راديكال

 ,too dark, too risky(خيلي سياه، خيلي پرخطر، خيلي آزارنده : دليل. او را رد كرد

too disturbing .(تشر كند، از كه نخواست رمان را من با اين. سرد نشد اما پاالنيوك دل
اما اين رمان، منتشر . تر آزارنده بس بيش. به عنوان واكنش رمان ديگري نوشت. يادش نبرد

 Fight: فيلمي كه از روي آن ساخته شد، عنوان رمان را به يك مفهوم تازه تبديل كرد. شد

Club زني باشگاه مشت.  
ود و له شده ظاهر ها با صورتي كب كه در اردوگاه مسافران كتك خورد و ماه پس از آن

  . طور است اش چه كه كسي ازش بپرسد حال بي آن. شد، شروع به نوشتن آن كرد مي
  . مانند اگر درب و داغان ببينندت، بي تفاوت مي احت: ش جربه

را براساس قتل پدرش  )Choke(رمان اختناق . نويسد هاي خود مي پاالنيوك، از تجربه
پاالنيوك . اش و همسر خودش را با گلوله كشت شوهري حسود، پدر معتاد به سكس. نوشت
هاي  شخصيت. ي پدر را بفهمد و شايد سرپوش بگذارد بر ناتواني خودش خواست انگيزه مي

. گي درگيرند هايي چون تنهايي، ميل به كشتن، اعتياد به سكس و بيگانه پاالنيوك با انديشه
هاي آموزش دفاع از خود  به كلوپ. ي انساني گاني به جست و جوي رابطه شده رانده
. روند هاي مددكاري مي آورند و يا سراغ گروه هاي نويسندگان سر در مي پيوندند، از محفل مي

زني و يا  گردهمايي جلق. جويند، انباشته است از افراط جايي هم كه در آن پناه مي
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داستان  ي همثل مجموع(شوند  ما گذاشته مي  ترين تصويرها پيش روي خواري، با استادانه آدم
هايي كه  همه با نگارشي مينيماليستي؛ و جمله و اين. ))Haunted( كاران پاتوق تبه

در . شوند تا خواننده، به معناي واقعي كلمه، بر زمين بيفتد چونان گلوله از مسلسل شليك مي
در هر . خواند را مي )Guts( احشاءش، داستان  سفر دور امريكا براي معرفي كتاب تازه

  . بردند حال شده از باالآوردن را از سالن بيرون مي بيآدم ش تعدادي  خواني داستان
 ,Shock-writing(برگذر  نويسي، تخيلِ ي او را شوك بي شيوهنقد اد

transgressional fiction (خود او در گفت و گو با ابزرور . ناميده است)The 

Observer( ستند كه از دل تنهايي و ي آدمي ه هاي من همه درباره كتاب" :گفته است
   ".نويسم جز رمان ِ امروزي من هيچ نمي. آيد به جامعه مي - مرز گاه تنهايي بس بي - انزوا

 The view‘اين كار با عنوان . سپتامبر نوشته است 11داد متن زير را بر اساس روي

from Smalltown, USA’  در  2001در سپتامبرSunday Herald به چاپ رسيد  . 

  
  ظر شهر كوچك، اياالت متحده امريكااز من

به راديو گوش . هاي ديگر ويزيون ندارم، پس بايد بروم سراغ آدم من تله: مساله اين است
: مشكل ديگر. زدم بايد به كلي آدم زنگ مي. ميل دم دست است تلفن و اي ،جز اين. دهم مي
دوستم مايك . حمله است، حدود سه هزاركيلومتر فاصله از محل) Oregon(جا اُرِگون  اين

خوان تو نيويورك زندگي كنن،  خب كه چي؟ آدمايي كه مي":گويد اندازد و مي شانه باال مي
دار بازار روز است،  دوست ديگرم، دان، كه حساب ".شو قبول كنن باس ريسك

 "ي منابع زمين باشيم؟ ترين مصرف كننده تونيم بزرگ تا كي مي. مون خوبه واسه":گويد مي
ها تابلويي نصب  بيرون جاي پارك اتوموبيل. شود يد جلو و دان ساكت ميآ ي مييك روستاي
براي صلح ":خواني دان، ترتيب حروف پالستيكي را عوض كرده و حاال روش مي. شده است
   ".دعا كنيد

ها را  ست تا فلسطيني ها يهودي زند تا بگويد كه كار، كارِ لفن مييكي از خويشان ت 
ادامه . زند كه بگويد كار ِ دم و دستگاه ِ سياسي خود بوش است زنگ ميخواهرم . بدنام كنند

   ".ده؟ جنگ مون مي افتيم، چي نجات هميشه وقتي تو يه بحران گير مي" :دهد كه مي
كند كه هنوز كسي به پورتلند،  آيد تا اعالم  بار به راديو مي شهردار هر ده دقيقه يك

  .هنوز نه –اُرِگون حمله نكرده است 
ي جنگ ويتنام  ساله ام به پارك بگردانم و يك سرباز قديمي پنجاه و پنج را برده سگ

يه درسي . بدون شك تو جنگيم حاال. جنگه حاال" :زند دارد براي گروهي از جوانان حرف مي
  ".به اون شترسوارا بديم كه حظ كنن
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ضوع حرف كنند مو سعي مي - اند شان دفترچه آماده به خدمت گرفته همه –مردان جوان 
سرباز قديمي دارد تعداد زناني را . كنند هامان پارس مي سگ. تابد خورشيد مي. را عوض كنند

شناس است و شصت دالر در  گويد كه متخصص گياه مي. شمارد كه باشان به بستر رفته مي
گويد كه دولت ارتش را  مي. شان تخمي است ها بگويد باغچه گيرد تا برود و به آدم ساعت مي

ي ما بايد در اين جنگ شركت  گويد كه همه مي. هاي مورد نظر را نابود كند اده تا هدففرست
خوابد و  اش مي گويد كه در اتاق با چهار سگ مي. كنيم، چون جنگي باشكوه خواهد شد

  . اش نشسته كه بايد پاك كند اي از موي سگ بر صورت ها اليه صبح
همه . تنها جنگ است و جنگ، جنگ زند و حاال پس از يك ساعت هنوز دارد حرف مي

  . اند رفته
گويد كه  مي) Rush Limbaugh(كاران، راش ليمباف  دار محافظه ي طرف گوينده
 :گويد مي. ها حاال بايد تفاوت نژادي، مالي، جنسي و مذهبي را به فراموشي بسپارند امريكايي

  . متحد شويم بايد عليه دشمن مشترك ".چه كه داريم حال باشيم از آن بايد خوش"
زنا " :دهد پرسم كه آيا نگران جنگ ِ در راه است و او جواب مي از ليندا، زن همسايه مي

ما كه حقوق مساوي نداريم، واسه چي از كشورمون دفاع . الزم نيس تو جنگ شركت كنن
  "كنيم؟

اما راستي به خاطر مذهب نيس كه . خوام برم كليسا مي" :گويد دوست دخترم مونيكا مي
تونيم اضافه  حاال خوب مي":زند بگويد كه مادرم زنگ مي "آد؟ بالها سرمون مي اين

  ".ي فدرال رو مصرف كنيم بودجه
حال ستاره و راه راه بر سر  با اين. اند هاشان آويخته ها پرچم كشور را بر سر در خانه خيلي
  . تري نه در اهتزاز است و نه به جنبش در باد هاي بيش در خانه

  
  )Jay McInerney( نرنياي جِي مك
 نور تابان، شهر بزرگاش  با انتشار نخستين رمان 4198اينرني در سال  جي مك

)Bright Lights, Big City (اي  اي رسيد كه روياي هر نويسنده سابقه به شهرت ادبي بي
ي مرد جواني با آرزوي نويسندگي كه به زماني كوتاه كار و همسرش را  داستاني درباره. است

  .كند ها و مصرف كوكايين تخدير مي ش را با شركت در جشن دهد و تنهايي دست مياز 
و برت ايستون ) Tama Janowitz(اينرني راه براي نويسندگاني چون تاما يانويچ  مك

نور موفقيت . گشود كه ناشر حاضر به چاپ كارشان نبود) Bret Easton Ellis(اليس 
 Slaves Of ( بردگان نيويورك.  نان را گشودراه  ِ انتشار كار آ تابان، شهر بزرگ

New York(  تر از صفر پاييناز تاما يانويچ منتشر شد و )Less Than Zero(  از برت
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اي موشكافانه و صريح از تنهايي در شهرهاي بزرگي  اين نويسندگان با شيوه. ايستون اليس
ي ادبي را در  نبش تازهنقد ادبي خيلي زود ظهور ج. نويسند چون نيويورك و لس آنجلس مي

گريزي و انزواي احساسي  كه برت ايستون اليس موضوع انسان در حالي. كار اينان كشف كرد
سيسيم را گزيده  ي خود رمانتي اينرني، به گفته تر راديكال كرده است، مك را هرچه بيش

در اين كتاب . تاييد اين گفته است) The Good Life( زندگي خوشرمان . است
داستاني . گيرد ي سوخته شكل مي هاي دوگانه هاي برج اي ميان ويرانه ي عاشقانه رابطه

  . كوشند تا زندگي از سر گيرند اي ناگوار مي هايي كه از پس تجربه ي انسان جذاب درباره
 One year ago, this week, the Manhattan skyline‘متن زير با عنوان

changed forever’  در  2002سپتامبرThe Sunday Telegraph چاپ شد .  
  

  سال پيش افق منهاتان براي هميشه دگرگون شد
 Battery(ي باتري پارك سيتي  انبوه كارگران ساختماني از داربست ساختمان بلند بر كناره

Park City( ،وقتي . كشند ي شمال شرقي گراند زرو باال مي ي يك خانه از گوشه با فاصله
رانيم، دوستم بروس  ار برج امريكن اكسپرس سوي شرق ميو كن) Vesey(از خيابان وسي 
صليب سرخ . جا آورديم اين ها رو مي جنازه. جا قبلن سردخونه بود اين":گويد گريليكس مي

بروس، نجاري به درشتي يك كاميون،  ".هاش شكسته بودن شيشه. جا رو راه انداخته بود اين
از   دوگانه مشغول بيرون كشيدن جنازه هاي با سر تيغ زده، روزهاي پس از فروريختن برج

گردي و  اي از تجارت، جهان است آميزه حاال، يك سال بعد، گراند زرو شده. زير آوار بود
  .سازي ساختمان

متر بر جاي دو برج  جا بودم، آواري به ارتفاع بيست و پنج تا سي آخرين باري كه اين
 ،هاي مكانيكي وقتي چنگك. رفت  ميدوگانه بود و دود سياه غليظي از اين كوه آوار باال

حاال برجكي هست براي . كشيد اي هم سر مي كشيدند، شعله آوار بيرون مي زيرتيرآهن از 
ي چهارگوش به عمق ِ ارتفاع ساختماني هفت طبقه را  ي كنده آيند تا چاله هايي كه مي آدم

گردان با شلوار  جهان مردان و زنان با كت و شلوار و كيف چرمي بزرگ در دست،. تماشا كنند
. لولند شرت و دوربين و كارگران ساختماني با كاله محافظ بر سر، در هم مي كوتاه و تي

رو كه از  ي پليس و آتش نشاني جا ماشيناي داغون شده اون":كند به جايي بروس اشاره مي
ني از يه بينم كه ماشنياي آتش نشا هنوز انگار دارم مي. ذاشتن زير آوار درآورده بودن، مي

  ".كشيد ي سفيد پوشيده بودن و چراغاشون روشن بود و آژيرشون زوزه مي اليه
تازگي كار معاينه در . تواند حرف بزند ي خيلي چيزها كه آن روز ديده نمي بروس درباره

ي افرادي كه در گراند زرو، پس از  ي معاينه در چارچوب برنامه. بيمارستان تمام شده
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بيني، : دانست معاينه همان چيزي را تاييد كرده كه او مي. اند كردهها كار  فروريختن برج
. آورد جوش ميسپتامبر  11بروس بيش از زمان پيش از . اند اش آوار فرو ريخته ها و روح ريه

بيند، عصبي  شرت و عكس ماجراي دو برج را مي وقتي فروشندگان تي. شود زود عصباني مي
چي مث آوار ريخت و ويرون شد  اينا اون روزي كه همه. يه جاي كار ايراد داره":شود مي

   "كدوم گوري بودن؟
  

  )Nelly Reifler( نلي ريفلر
در فروشگاه . آرزو داشته نويسنده بشود "اي زندگي حرفه"كنار . كند در بروكلين زندگي مي

  . برد را به گردش مي "پل آستر"كرده و گاه نيز سگ  كار مي "انگيز هيجان"اسباب بازي 
 I thought( كردم پدرم خدا بود فكر ميمراه پل آستر مجموعه داستاني به نام ه

my father was God( پروژه ملي داستان"اي اعتراض ادبي به  گرد آورد كه گونه") 
National Story Project( بود .  

 ,Pressed Wafer, Bombنويسد و در نشريات ادبي چون  داستان كوتاه مي

Black Book, Swink, Post Road, Exquisite Corpse, Forida Review, 

Sleeping Fish  رساند به چاپ مي .  
به  Stories, New York Writes after September(2002) 110اين كار در 
  .چاپ رسيده است

  
  آفت

يادمان . گونه آورديم چه آمد كه پيش از آن هم زيسته بوديم، اما به ياد نمي يادمان مي - 1
آورديم كه هرگز ندانسته بوديم اين  اي سبكي شناخته بوديم، اما به ياد مي ه گونهآمد ك مي

به خودمان لعنت . سبكي بوده است و ديگر به ياد نداشتيم چه احساسي داشته اين سبُكي
  . ايم مان نسپرده فرستاديم كه چرا احساس سبكي را به حافظه مي

ها در زير خاك به چرت رفته  پنهان كرده بود؟ قرن از كجا آمده بود؟ خود را در زمين -  2
ها و  بود؟ يا كه از باال آمده بود؟ تاريكي و رعد و برقي سنگين آورده بودش؟ يا شايد از برگ

شايد همراه . يا شايد از رودخانه بيرون خزيده بود. هاي درختي پايين افتاده بود جوانه
  ...  يا شايد. اي آمده بود بيگانه

. باره مذهبي شد پسر يك. دانست نمي - پدر و پسر –كدام از پزشكان روستاي ما  هيچ – 3
. متخصصي از شهر بزرگ فرستادند. كرد هوده پر مي پدر شكم بيماران را از داروهاي بي

متخصص قطاري به مقصد روستاي مجاور . رييس بخشي از بيمارستان وابسته به دانشگاه
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چاقوساز، متخصص را . اش رفته بود رنگ به استقبالچاقوساز در ميني بوس قرمز . گرفت
متخصص دمي . بازش رفته بودند كالنتر و پزشك پير به پيش. كنار روستاي ما پياده كرد

هاي تميزش را از جالباسي  اش آب زد و لباس ي روستا ايستاد، به صورت جلوي مسافرخانه
بعد دوباره زدند . به پا كرد بعد با پزشك پير رفت به مطب او و زود آزمايشگاهي. آويخت
وقتي در اولين . بعد از ظهر را به ديدار از روستايياني گذراندند كه مبتال شده بودند. بيرون

ي بيماري نرفته بود، با  ها بود كه به در خانه سال –خندي زد  خانه را زدند، متخصص لب
شب . هاش رفت ز لبخند ا وقتي بيمار را ديد، لب. - شد خودش حساب كرد؛ بيست سالي مي

متخصص خم شده بود روي ميكروسكوپ و پزشك پير . اي كه گرفته بود نگاه كرد به نمونه
چه ديده بود، بند  نفس متخصص از آن. كرد اي روي صندلي و تماشا مي نشسته بود گوشه

 موجودي). اين دو زياد از هم فاصله ندارند؛ گفتم كه بدانيد(نه از وحشت، كه از شگفتي . آمد
رقصيد، گاه آرام و گاه تند؛  ي مي ا ي شيشه جذاب و پرتحرك بر صفحه. بود با زيبايي خاص
شد تا نفس تازه كند و باز شروع  بعد آرام مي... خورد كه نزديك بود بيفتد گاه چنان تلوتلو مي

  .   كرد به رقصيدن مي
به دام افتاده  اما وقتي. كوشي بگريزي مي. خواهي بگريزي وقتي به دام بيفتي، مي – 4

فهميديم كه  ما . دام، جايي است كه راه گريزي از آن وجود ندارد. باشي، گريز امكان ندارد
آن وقت نه كسي . ترين دام، آني است كه كسي تو را به آن نكشانده باشد غيرقابل تحمل
باشي  اش كني و نه كسي كه نفرت داشته اش دهي، نه كسي كه التماس هست كه فريب

  . ازش
در آغاز . خاك تاريك و نمناك بود. پژمردند ها مي درخشيد به گاهي كه آدم زمين مي – 5

ي سبز ِ روشن گياهي خيره شوي و به چشم  توانستي چمباتمه بنشيني، به جوانه بهار مي
هاي  در پاييز سيب. ها پربار ها پر بركت بودند، باغ تابستان، زمين. كند ببيني كه رشد مي

كننده  پوسيدند و بويي شيرين و گيج بردندشان، مي ها نمي ها و موش اگر پرنده. رسيده افتادند
  .   كردند هاشان تماشا مي زندگان از درون خانه. پراكندند مي



           

  ي ادبيات اروپادر باره 
    1گو با ميشل بوتورو  گفت

  
  
  

  ـ آقاي بوتور، آيا اصولن ادبيات اروپايي وجود دارد؟ 
 شوند، يا اين مرزهاي ملي از ميان برداشته مي. پايي ديگر وجود نداردادبيات ناب ارو: بوتور

  . مرزها از اين پس اهميتي ندارندكه 
  براين، عصر رمان اروپايي سپري شده است؟ ـ  بنا
اما . ادبيات ملي اروپايي، پس از جنگ بسيار متنوع و متفاوت بودند. چنين است كاملن: بوتور

بريم، بلكه  ه سر ميما نه تنها در يك بحران اقتصادي ب. اند شده سان و يك شكل اينك يك
 اينك اروپا . ادبيات اروپايي مورد تهديد قرار گرفته. بريم در يك بحران ادبي نيز  به سر مي

  . اند دچار آن شدهها ي اروپاييهمه. دچار بحران فكري شده
  شود اين بحران فكري را تشخيص داد؟ ـ چه گونه مي

منتشر  ها سيلي از نشريه. چيزي رخ نداده در ادبيات تقريبنيا بيست سال است كه ده : بوتور
ي ابزار نوين ارتباطات شايسته. علت آن بحران ارتباطات است. شده اما فكر راكد مانده

اي است و بازهم هر روز اخبار تازه .انگيزنداند، اما سر و صداهاي زيادي برمي تحسين
اثري  اين سيل اطالعات،. شوندها محو مي ي آنتري كه همهتري و تازهخبرهاي تازه
امروز، به مراتب دشوارتر است كه آدم بفمهد از بيست سال پيش تاكنون  .گذارد برجاي نمي
كند كه چيزي رخ سرانجام انسان احساس مي. واقعن رخ داده استاي در ادبيات چه چيز تازه
  . نداده است

رمان اروپايي از بين خواهد رفت، چون اينك دنياي زادگاهش ـ  ميالن كوندرا معتقد است 
  . وجود ندارد

رماني كه  ما امروز در . رمان هميشه وجود نداشته. ممكن است رمان از بين برود: بوتور
 منحصرناما رمان . كنيم دويست سال است كه در اروپا وجود دارداش صحبت مي باره

  . اروپايي نيست
چنين  ،ترديدها، اكر بخواهيم از ادبيات مهم اروپايي سخن بگوييم ي شك وـ  به رغم همه

  گونه بايد باشد؟ ه ادبياتي چ
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اند  ثير قراردادههايي كه مرا تحت تأكتاب. دشوار است كه در اين باره سخن گفت: بوتور
بيش از همه سارتر و كامو مرا تحت  پس از جنگ،. اند شان پيش از جنگ نوشته شده همه
  . اند ردادهثير قراتأ

اين . المپبوزا، بكت، دودرر، بورونسكي، پاسترناك: برمـ  من از چند نويسنده نام مي
   Modification  Leاند كه شما رمان   اي آثارشان را منتشر كردهنويسندگان در همان دهه

  . ايد را منتشر كرده تلفيق
همه چيز . برديمسر ميه اما فراموش نكنيد كه ما در دوران جنگ ب. ممكن است: بوتور

. ها محروم شده بوداروپا از تبادل فكر. كاغذ نبود حتا. ها ممنوع شده بودندكتاب. مخفي بود
  . كردرا شود تصورش  امروز نمي

  ـ  و پس از جنگ؟ 
در دوران  اسپانيا. اسپانيا را در نظر بگيريم. پس از جنگ همه چيز آهسته پيش رفت: بوتور

. بايست از زير نظر سه مقام سانسورچي بگذردكتاب مي. لن بستهفرانكو كشوري بود كام
  . منتشر شد در اسپانيا ترجمه نشد 1956كتاب من كه در سال 

  شد كه بايد از صفر شروع كرد؟ ـ  پس از جنگ احساس مي
  . هاي زيادي كشف كرديم موضوع ما. اين ادامه يافتنه، با وجود : بوتور

  وجود نداشت؟  ـ  بنا براين، فروپاشي كامل
در فرانسه فرو پاشي رخ داد، اما نه در پايان جنگ، بلكه . موضوع بسيار بغرنجي است: بوتور

ورهاي اروپايي وضعيت كش. براي ما آزادي بود 1945ماه مه . 1940 در آغاز جنگ، در سال
وري ي اطالعات اروپا با كشورهاي اروپاي خاراه مبادله. سان نبود يك در پايان جنگ كاملن

  . مسدود شد
را منتشر  عصر بدگماني ي مشهورـ  دو سال پس از پايان جنگ،  ناتالي ساروت مقاله

  . با انتشار اين مقاله در فرانسه رمان نو آغاز شد كه آوانگارد  نويني شد. كرد
تر از من بود  بيست و شش سال مسنناتالي ساروت . درست نيست ع كاملناين موضو: بوتور
را ضد رمان ناميد، اما  ي غريبهچهرهاگر چه سارتر رمان او . مادر من بود شود گفت و مي

  . بعد از آن منتشر شد رمان نو 
  ضد رمان نيست؟   تلفيقـ  آيا  رمان شما با عنوان 

  . به هيج وجه: بوتور
دهد كه قهرمان رمان در طول شب از پاريس ي قطار راه آهن  رخ ميـ  سراسر رمان  فقط در كوپه

آهني  ي ، توصيف اين احساس محبوس شدن در يك محفظهاين احساس انزواآيا . ا رم در راه استت
  در رمان، وضعيت رواني اشغال فرانسه نيست كه شما را تحت تأثير قرار داه است؟ 
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دوران جواني من در . جواني من بودچون جنگ و اشغال فرانسه دوران . ، البتهچرا: بوتور
  . اند توصيف كردهآن را  ديوارو سارتر در  طاعوندر  كامو. زندان سپري شد

  اند؟  ـ  براي شما سارتر و كامو چه نقشي ايفا كرده
شناختم و او را تحسين من او را مي. سارتر براي ما پروفسور ادبيات فرانسه بود: بوتور
باور  چه كه او گفته بود من ديگر به تمام آن. اما به زودي از او فاصله گرفتم. كردم مي

كرد او آرزو مي. هاي او دست كم ناگوار بودندشود گفت، برخي موضعگيري مي. نداشتم
اين امر براي او يك . اما حزب او را نپديرفت. رئيس فكري حزب كمونيست فرانسه شود

 .پذير شد آسيبكه ي گرفت هاي سپس موضع. او بسيار كوشيد، اما موفق نشد. تراژدي بود
هاي او، اين موضعگيري. مجارستان و غيره ي در باره 1956ر سال موضعگيري او د مثلن

  . دار كرد خدشهادبيات،  تعهدديدگاه ما را نسبت به طرح او در مورد 
  ي ادبيات متعهد؟ ـ  و با اين امر به  كل ايده

 اما  اين را نويسنده نبايد به هيچ وجه آگاهانه و عمدي. ادبيات هميشه متعهد است. نه: بوتور
ها بخشي از واقعيت تاريخي هستند و نقش مهمي در تاريخ ايفا  كتاب. بگويد طلبانه فرصت و

ترين بخش  بزرگ. ي محافظت و نگهداري آن را برعهده گرفتهاينك ادبيات وظيفه. كنندمي
نه اين كه آن را  ؛جامعه را براي انجام اين وظيفه تقويت كندكه ادبيات براي اين است 

ها را از فراموشي  كند اين واقعيتادبيات تالش مي. تر كند و نه بدتر به، نه دگرگون كند
  . مؤلف ايدآل به نظرم نويسنده، منتقد و فيلسوف در يك شخص است. نجات دهد

  .ـ  مانند سارتر
  . ها  را برهم ريخت ي مرتبهاو كليه. بودبزرگي  ي او نويسنده: بوتور

  .اند هاي او آموزنده ـ  اما رمان
ويسندگان فيلسوف كه با وجود اين، من به ن. ست اوهاي موضعگيرياين امر مشكل : ربوتو

  .مند هستم هنويسند عالق فقط رمان نمي
  . مشخصي از انسان و از اروپا  داشت كاملناو تصور . ـ  كامو نيز چنين بود

او كه . اين مشكل او الجزاير بود. بزرگ وجودي و سياسي داشتكامو مشكل : بوتور
در ديدگاه . اي ـ فرانسوي بود موفق نشد در مورد جنگ الجزاير موضع روشني بگيردجزيرهال

  . كشورها را از ياد برد ي شد و بقيه او، اروپا بيش از همه شامل كشورهاي شمال مديترانه مي
نوشته هاي كالسيك كامو و سارتر كه  پس از جنگ  ـ  رمان نو، خودش را در برابر رمان

 هايركه با دقت اثرمان نو متدها و ساختارهايي كشف كرد . نقالبي معرفي كردبسيار ا شدند
ي مطمئني خواست رمان پس از جنگ را بار ديگر بر زمينهآيا رمان نو مي. زدعلمي پهلو مي

  هدايت كند؟ 
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. برديم پس از جنگ، ما در يك حالت سوء تفاهم جمعي دايمي به سر مي: بوتور 
. فهميدندرا نمي هاها، زبان فرانسويآلماني. فهميدندنمي ها راانيها، زبان آلم فرانسوي
كارگران، زبان شهروندان . فهميدندمينزبان كارگران را ] مياني جامعه هايقشر[ شهروندان

كودكان، زبان پدر و مادران را . فهميدندپدر و مادران، زبان كودكان را نمي. فهميدندرا نمي
اين موضوع تاكنون . ما زبان مشترك نداشتيم. چيز را ويران كردجنگ همه . فهميدندنمي

. دقيق باشد رمان نو تالش كرد در اين وضعيت، زباني بيابد كه درست و. بررسي نشده است
تفاهم را اصالح خواست  ميبرعكس بلكه  رمان نو هرگز مايل نبود به تفاهم خاتمه بدهد،

  . تر كند كند، به
اي مانند ساموئل بكت هيچ گاه  اميدي نويسندهاياس و ن آيا .قد بوديدـ   شما به تفاهم معت  

  موضوع شما نبود؟  
او بسيار بد بين . نويسداو به زبان مصنوعي فرانسوي مي. ام او را خوانده هايثرمن ا: بوتور
بكت ايرلندي بود، زبانش انگليسي و از انگليسي . اما حرص و ولع زندگي نيز داشت. بود

ها و نوشتار او، تقليل شخصيت. رو به زبان فرانسه نوشت، مانند يك خارجي از اين. متنفر بود
   .زبان است

پريمو لوي و تادوس . ي اوج بدبيني پس از جنگ نبودندهاي او نقطهـ  اما رمان  
چرا رويداد هولوكوست را فقط  مؤلفين يهودي . واهي بودند هايتر از تصور بورووسكي، فارغ

   مطرح كردند؟
ما پس از جنگ از . ار بودي آن رويداد دشوبراي من، سخن گفتن در باره. دانم چرا نمي: بوتور

ها بوديم، اما هيچ كس حدس ما همه مخالف نازي. شوك بزرگي بود. آن مطلع شديم
اين نقش را فقط مؤلفين . نوشتن در اين باره، نه. جا كشيده شود زد كه كار به آن نمي

  . برعهده گيرند توانستند يهودي مي
  كردند؟  تر مسئول اين ماجرا  احساس مي خود را كم هاـ  فرانسوي  
اشتياق شديدي بود كه به دوران . اندكردند در جنگ برنده شدهها فكر ميفرانسوي: بوتور  

ما جوانان اين اشتياق را . شود 1937بايست مانند سال همه چيز مي. پيش از جنگ بازگشت
  . اي بود اروپا سرزمين ويران شده. كرديمقي ميتصوري واهي تل

  . ـ  بيش از هر چيز، اروپا  ديگر مركز جهان نبود   
ها سال ده. ها دشوار بود كه آن را بفهمندبراي فرانسوي. بسيار مهم است اين موضوع: بوتور

  اه ييمدتي طوالني اروپا. شوندمتوجه سلب اقتدارشان  اصولنها  طول كشيد تا اروپايي
   .نداقتدارشان را در سر پروراند هاي توهم

  شان  است؟  نربيني خود بزرگ هاي توهم: ها ترين وجه اشتراك اروپايي ـ  بنابراين، بزرگ  
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  . دهداين كوري ما را با هم پيوند مي. درست است كاملن: بوتور
  . دانيمـ  ما هنوز هم خود را وارث امپراتوري روم مي  

من . ه است، تازه پس از جنگ الجزيره فهميدند كه اين امر سپري شدهافرانسوي: بوتور
  . م كه اروپا را از خارج مشاهده كنما هام و آموخت پيوسته بسيار سفر كرده

  . ـ  كانون نوين فكري جهان ، پس از جنگ به زودي آمريكا شد  
تا آن . دوضعيت آمريكا پس از جنگ به طور اساسي دگرگون ش. درست است كاملن: بوتور

فرهنگي خود را  ي موقع نخبگان آمريكايي شعور و احساس مستعمره بودن داشتند و از جنبه
تر هنرمندان آمريكا به لندن و  در جريان جنگ بيش. كردندوابسته به اروپا احساس مي

به آمريكا رفت و بايد : پس از جنگ، تنها هدف روشنفكران اروپا اين بود. آمدندپاريس مي
  . ايم چيزهايي را از دست دادهديد چه 

.  گونتر گراس يا كريستا ولف ي ها چنين باشد، اما نه در بارهـ ممكن است در باره فرانسوي  
  ايد؟  آيا رماني از گونتر گراس را خوانده

  . تر محدود به آلمان است به نظر من بيش گونتر گراسهاي  رمان: بوتور
  ايد؟  خوانده ـ  كدام مولف آلماني  پس از جنگ را  

  . از انسنزبرگر، اندكي اووه يانسونبسيار اندك، اندكي از :  بوتور
  تر آلماني است؟  ها بيش ـ  آيا ادبيات آلماني براي فرانسوي  

ها اين و نيز فرانسوي .تر آلماني است ها بيشبراي فرانسوي ادبيات آلماني بي ترديد:  بوتور
شناسند، اما او را يك رمانتيكر  ميي آلماني را گوته هافرانسوي. فهمندادبيات را بد مي
  . كنندآلماني تلقي مي

  تري داشته؟  ها  در فرانسه وضعيت به ايتاليايي هايرĤيا اثـ  
ديگران را  هايراثو بسياري از  موراويا ويتورياني، ما البته، بال فاصله پس از جنگ،: بوتور  

  . به فرانسوي ترجمه شدندآلماني  هايراثتر از  كه سريعخوانديم 
آيا پيشرفت ادبي، يا . افتصادي ناميده شد آغاز شد ي چه كه معجزه ـ پس از جنگ آن  

  ادبي نيز رخ داد؟  ي نوعي معجزه
شود ، كاري كسي كه امروز  نابغه تلقي مي. تر عقبگرد بود بيش. كنمگمان نمي: بوتور
  . اش ارتقا دهد سطح اصلي كند جز اين كه ادبيات را بار ديگر به همان نمي

  . ـ  اما پيشرفت به مفهوم نوآوري وجود داشته است  
رو به  از اين. ها نوآوري نيستتر كتاب ست، اما در بيش آورنوادبيات جالب همواره : بوتور

كنند مخل آسايش هستند، اي عرضه ميهايي كه چيز تازه كتاب. روندسرعت از ياد مي
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شان سخن بگويد ا گونه بايستي در بارهه داند چ، آدم به درستي نميها دشوار است خواندن آن
  . كنندتر مي ها فرهنگ را جوان اين جور كتاب. و غيره

  . هاي حاشيه اروپا سر زند تر شدن ادبيات از منطقه ـ  ايا  امكان دارد جوان  
  . دانم نمي: بوتور

يلو كيش، آلكساندر تيسما، بتر ناداس، بوميل هرابال، دان: ها براي شما آشنا ستـ  اين اسم  
  . ي ما هستندي مجلهها جز مولفان برجسته آندره استاسيوك؟ اين

  . شناسم ها را نمي نه، من اين: بوتور
آيا ما فاقد . تحقق نيافته جه گرفت كه وحدت اروپا هنوز كاملنتوان نتيـ بنا براين مي  

  ؟ .احساس مشترك اروپايي هستيم
ما و نيز براي آلمان   ي گرنه براي همه حساس را بايد به سرعت شكوفان كرد، واين ا: بوتور

  .   2فاجعه است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ي ادبيات اروپايي در بارهنوشت  پي

1- Michel Butor  هاپله ،ي زماننقشه،  تلفيقهاي  ي رماننويسنده . 

ي محمد ، ترجمهDie Zeit ,  Nr. 29- 2012ي  نامه برگرفته از بخش ادبي هفته -2
  ربوبي 

  



      

  شكري عباس – يانس شَه
فاكنر اميليو راثيم  

   
. شناسانه اند و هم مردم زمان يهم ب ها، قتيفاكنر در مورد حق يها كه گفتمان ديآ يبه نظر م نيچن

اما . دوران است ي ها در همه انسان ي همه يگفت كه گفتمان او برا توان يمعنا م نيدر ا
بزرگ را  يدادهايفاكنر رو يها نوشته. يخيتار يها است ازعمق مناسبت يباو، بازتا يها كتاب
 ياو، نه تنها رفتارها ياثرها. كوچك در ساختار اجتماع را يها كه تحول كند يثبت م قدر همان
 نيچن. كشد يها را هم به رخ م كه رفتار انسان كنند يم تيريرا مد يها و مقرارات كه قانون يانسان

  .دهد يدر جامعه را نشان م گرانيبا د يستيز و هم، هم يانفراد يزندگ يدگيچيپاست كه او هم 
 ش،يبشر در تضاد با خو يو مهربان شينوع خو بشر نسبت به هم يعدالت يفاكنر در مورد ب

آن، بازداشتن  كي يبازداشتن انسان از حركت، حتا برا يموردها برا نينوشتن درا. نوشته است
با دقت  ميبه ما نشان بدهد تا بتوان ييستايا ي است كه او را در لحظه نيا يانسان از حركت، برا

جنون و  يبه سو شيخو نياز آن كه دوباره او را رها كند و راه نامع شيپ ميتا بتوان م،يكن شنگاه
 يژگيو. مشيابيرا ادامه دهد، در يديجد يمهربان اي يشيدوراند ،يرانسانيحركت غ ،يِوانگيد

البته  تيعصبان نيا. باور بوده انسان اياست كه گو ينسبت به كس تي، عصباناو نينخست ياثرها
كه است  يكه برآمد كنكاش دهد يم يخود را به آرامش و سكون يو جا كند يزود فروكش م يليخ

 زشيانگ ساكنان شگفت نيبودن را در جهان و در ب شود يدوره م نيچه گونه در ا دهد ينشان م
  .نديآافر يساده را م يليخ يها تيكه شخص رود يم شيچندان پ مورد نيدر ا. تجربه كرد
كه او طرح كرده است،  يريفراگ يها بپندارد كه مفهوم نيچن تواند يهر كس م اكنون

گور به  وآبشلوم آبشلوم  يها كه در كتاب ييها با مفهوم. اند از او هم وجود داشته شيپ
ها،  كتاب نيها، ا و باور آن يميقد يها قتيا حقاو ب ييها اشاره شده است، بدون آشنا به آنگور 

معنا را فاكنر حتا در  نيا. شوند سندهينو ي آثار درخشان و جاودانه ي از جمله توانستند يهرگز نم
فاكنر از  يدرك اساس. و به آن اعتراف كرده است انينوبل، ب ي زهيجا افتيمراسم در يسخنران

» بوندرن«خانواده  ديرفتار خشن و شد حيتوض ي هيما ها، بن جهان و واژه ي رابطه يچه گونگ
فاكنر . »ساپتن هوندرس« يبرا  سرشار از توحش و خشونت ي و برنامه »جفرسون« هياست عل

آن چه  فيتوص يها برا آن ييچرا كه به توانا برد، يها به سر م با واژه ديشد يكاريدر پ
و  اند يياو هم چند صدا يها گزارش تر شيب ب،يترت نيبه ا. اعتماد نداشت سد،يبنو خواست يم

 يبرا ياو، شكل و فرم يها نوشته ي كرد كه باال و پشت همه اموشفر دياما نبا. هم مبهم
. است 1950در سال  ندهيآ يها نسل يفاكنر برا يادعا، سخنران نيشاهد ا. اقناع موجود است
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به ارث گذاشته، دو ما  يكه فاكنر برا »يگيمرده ر«در ضمن، در آن چه موسوم است به 
به  ليكه انسان تنها تما ستميباور ن نيبر ا ": وجود دارد "تياولو"و  "تيعموم" يژگيو

 ياست، نه برا ريانسان فناناپذ. هم هست يروزيداشته باشد، چرا كه او خواهان پ اتيح ي ادامه
 يروح و جانآن كه از  يدارد، بلكه برا ريناپذ يخستگ يياست كه صدا يا دهيآن كه تنها آفر

و  يستادگيرا فدا كردن و ا شتنيو شفقت، خو يبرخوردار است كه توان احساس مهربان
كمك به . سديبنو ها دهيپد نياست كه در مورد ا سندهيشاعر و نو ي فهيوظ. را دارد ييبايشك

مثل  ييها دهيپد يادآوري اي( شيدل خو ي گشودن سفره اي ييبايو شك يستادگيا يها برا انسان
كردن، بوده است كه بر  ابه فد ليو م يمهربان ،يعظمت، همدرد ،يبزرگ د،يلفت، شرف، اممخا

 حيتوض ديشاعر لزومن نبا يصدا. ژهياست و يازيامت سندهينو ي، برا)دوران گذشته پرتو افكنده
 يستادگيا يباشد كه او را برا ييوارهايد ايها  از ستون يكي تواند يباشد كه م تيبشر فيو توص
  ."كمك كند ،يروزينجام پو سرا
فاكنر نشان داده است كه از  ،يسندگيدوران نو ي كه در همه ژهيو يها تنها در  مناسبت نه

 ياو برا. هم ندارد ديترد يا آگاه است و ذره اش يهنر، هنرمند و كردار هنر يو معنا تياهم
. هم نبود يسازش چيحاضر به ه گر،يد يرا فدا كند و از طرف زيحاضر بود همه چ يادب نشيآفر
 كيكه هرگز حتا  يباشد، در حال »يپ يس يس يم« ي فرد منطقه نيدروغگوتر توانست ياو م

 ياز روزگار بهتر اديبه احتمال ز گفت، يدروغ م يعني كرد، يم نياگر او چن. دروغ هم نگفت
 نيهم. شودخود قرار داد تا مجبور به دروغ ن يرو شيرا پ يياو استاندارد واال. شد يبرخوردار م

بار او  كي. را آسان و ساده نكرد اش يسندگينو يو زندگ يشخص يواال، زندگ ودشوار  تيموقع
 نيبا ا. آورد يم يرا دوست دارد كه با خود؛ پول، زن، احترام و بزرگ يا گفته بود كه نوشته

 Ode on a» :يوناني ي در كوزه دهيبه شعر قص يكه بارها به طور جد ستين يديوجود، ترد

GrecianUrn»  نيكه در ا وار،يو نشان خراش انگشت بر تن د كرد يتس اشاره مياثر جان ك 
  .كشد يمان م معنا دور زدن فساد را به رخ

او  يها دور به نوشته يانداز ما كه از چشم گذرد، يدهه از تولد او م ازدهياز  شيكه ب اكنون
 يو دورنما ميزمان را كنار بزن ي ردهپ ميتوان يكه م ميقرار دار يتيدر موقع م،يكن ينگاه م
در مورد خود  يما شاهد هزاران كار پژوهش بيترت نيبه ا م؛ينيرا به تماشا بنش يتر گسترده

او به  يها مجدد كتاب يما به ساده كردن و سازمانده ازيكه ن مياو هست يها و نوشته كنرفا
فاكنر حق دارد . كند يبرطرف م را گريد كيدر ارتباط با  يا مجزا و ساختار شبكه يطور واحد

و فراز و فرود هم در  ديمايپ يهموار را نم يكه راه ديبه نظر آ يهم انسان ييكه در موردها
زوال است و  گر نشياست كه گاه آفر يا سندهيمنظر، او نو نياز ا. وجود دارد شيكارها نديفرآ
 يكارها يرد پا ميتوان يم ما. و شكست يابيو در همان زمان هم مواجه بوده با ناكام يپلشت



       23     1391 پاييز، 15جنگ زمان    

 م،يتوان يم. و با شدت و حدت بوده است يكه چه پر انرژ ميو دنبال كن داياو را پ يجوان ي دوره
 ستيبا يم يو هنر يخصوص ،يكه او از نقطه نظر اقتصاد ييها تالش ي از همه ميباشخرسند 

 ييها كتاب ز،يت و خچرا كه برآمد آن همه كوشش و اف. پشت سر گذاشته و تجربه كرده باشد
او  ي جانبه و همه ييچندصدا ر،يفراگ ييها شاهد رمان ميتوان يما م. اهويخشم و هاست مثل 

 ييجا جا به نيا. آن شد نيگزياو كه ثبات و تعادل، جا انيپس از فروكش كردن عص م،يباش
و  ها تيانسان و وضع اتيشد در ح يبه درك مهربان يبا تعادل و ثبات، منته زده انيروح عص
. ميشاهد هست موسا يا زيبر خو  هملترا در  رييتغ نيبارز ا ي نمونه. يانسان يها امكان
 دياو را از د يسندگيآخر نو يها در سال نشيآفر يرويتا فروكش كردن ن ستين يازيامروز، ن

او را  يها نوشته. ميكن يو بررس يبند مورد را ثبت، طبقه نيا ستيبا يبلكه، م م،يپنهان كن
 اريدر اخت يخام يها كه او هنوز ماده ميكشف برس نيحتا سرانجام به ا ديتا شا ميبخوان تر شيب

و  ريباوجود تعب. نديها و استوره، برآمد همان ماده او آرزوه اهايرؤ نشيداشته است كه آفر
عمارت  ژهيآخر او، به و يها كه در مورد كتاب يزيانگ و بحث ريپذ فراون، انعطاف يرهايتفس
را هم نوشته  ها رودخانهفراموش كرد كه او در همان زمان كتاب  ديته شده است، نبانوش
كتاب، هر  نيا يها تيشخص. زديآم يهم م ررا د يا كتاب اشك و لبخند هر خواننده نيا. است

. از آن كه پرده فرو افتد شيها فرود آورد، پ در برابر آن ميكه سر تعظ دارد يرا وام يا خواننده
او  يها كتاب. چنان باال است و هرگز فرو نخواهد افتاد مورد او پرده هماره و هم هرچند در

و  ديامروز، با خوانندگان جد ي زنده يها و متن نيشيپ يها متن نشيسرشار است از آفر
 زيچه گونه خوانندگان ن اي شود يم دهيآفر نشيب كيمورد كه چه گونه  نيدر ا نينو يها يآگاه

و در حال  كند يفاكنر رشد م يها نوشته. ننديآفر يم دهيچيپ يها متن يورا از يديجد يها دهيا
رابطه  نيدر ا. اما، هماره زنده است ست،ين اتياست كه در ح يا سندهيفاكنر نو. تحول مدام است

كه به  ييجز يمگر در موردها د،يآ يم انيبه م ينوشته هر جا از او نام نيكه در ا ميبگو ديبا
فاكنر كه . اند دهياو آفر يها است كه كتاب يا دهيپد اياره دارد، منظور فرد، انسان او اش يوگرافيب

 اتيادب يها رمان نيبهتر اش يادب يدر طول زندگ گذرد، يدهه از تولد او م ازدهياز  شياكنون ب
بطه را نيدر ا. اند ها هم او را خلق كرده كتاب م،يبنگر نهيآ ياست و اگر از آن سو دهيرا آفر كايآمر

گذاشته و به  يمنظور، آن چه است كه او از خود برجا م،ييگو يفاكنر سخن م يهنر راثيكه از م
معنا، منظور  نيدر ا. ميشان كن منتقل ندهيآ يها ها مراقبت كه به نسل ما واگذارده تا نه تنها از آن

 راثيود به مكالم آن چه او به صورت واژه از خ كيدر . او يفاكنر است و جهان ادب يآثار ادب
قابل فهم، دشوار و  ييروا ياست كه درك صدا انيهم در م يگرياما منظور د. گذاشته است
 رونيرا هم درون و هم ب ييروا يصدا نيا. است دنيشن قابلاست كه به ندرت  يزيتوجه برانگ
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صداها و تالش  نيو گوش فرادادن به ا دنيشن. مشاهده كرد شود ياو م يها تيو شخص ها تيروا
  .فاكنر انجام داد راثيم يبرا شود ياست كه م يكار نيها، بهتر ارتباط با آن يبرا

***  
و  دايپ يفاكنر و معان يسندگيعمر نو كيهست كه  ريپذ امكان ايكه آمد، آ يشرح كوتاه با

پاسخ بر  نيتر حيصر د،يترد ينشست؟ ب ياست با چند واژه، به داور دهيآشكار آن چه را او آفر
: موضوع است كه نيبه ا يابي كه در مورد او انجام گرفته، دست يشماريب يها ياساس بررس

از  شياش  ب جهان اما، وسعت نيا. بود كه جهان نوشتار است دهيرس "شيخو جهان"فاكنر به 
جهان،  نياو به ا افتنيدست . ما قرار دارد ديپنهان از د ينيكه در سرزم ستيتمبر پست ن كي

درك كرد كه  توان يمعنا است كه م نيدر هم. »اتافايوكناي« شنيبه آفر شود يم يمنته
ها هم  كه تا جهان هست آن نديافريب يبود تا آثار ياو كاف يبرا »يپ يس يس يم«از  يا گوشه

از  يديدرك جد رد،يگ يم اريكه در اخت ييها كوچك، با ماده ي در همان گوشه. خواهند ماند زين
آن  تيروا يبرا يازين. داشته است ازيدرون او ن» من«كه  دهد يرا به دست م ييداستان روا

 اي ميكه به صورت مستق يا عرضه. چه او به صورت قصه و رمان، به جهان عرضه كرده است
  .مياو شاهد هست يها از داستان، در نوشته اش ييبا حضور درك روا ميرمستقيغ

و غرور  ينيخودمحورب كه ديدرك رس نياو به ا ش،يدوم قرن پ ي دهه انيپا يآخرها در
 نيا. دارند شيمخرب در كارها ينقش شود، يمشاهده م اش هياول يها كه در نوشته يكاذب
كه قابل  يا بود تا توان نوشتن، به گونه يفتگيسرانجامش به آب سپردن خودش د،يجد افتيدر

 شد يمنظور، او آن چه فقط مربوط م نيا يبرا. ان باشد، شكوفا شوديجهان ي همه يدرك برا
محدود  يرا كنار گذاشت تا از مرزها »شيخو شتنيخو«محدود و حتا تنها به،  يا به منطقه
و » اسناپسر«كه در مورد  ييها آن ژهيبه و »اتافايوكناي« يها متن ن،يعالوه بر ا. فراتر برود

 حيگونه كه خود توض آن ييبه جهان داستان روا سنده،ينوهستند، هنوز خود  »سريسارتور«
 نيبه هم. نكرده است دايژانر پ نيبه درون و عمق ا دنيرس يبرا يراه اي ده،ينرس د،ده يم

متن  نيبنابرا. از شرم و غرور توأمان يدارند، اما با نوع رونيرو به ب تر شيها ب خاطر هم متن
خشم و در : ابدي يرا نم ديآن چه با انيفرصت ب تينهاكه در  يكل يرهاييبا تغ شود يمواجه م

نگارش در  يكه برا ييها و به طور كمال و تمام هم بر سبك نگارش و هم بر مادها اهويه
شاهد بود كه او بر  يبه خوب توان يم زين يبعد يدر اثرها. داشته، تسلط كامل دارد ارياخت

داشته است،  يجهان اسيدر مق اش يبوم يها تيشخص هيارا يكه برا يا دهيچيپ يها يدشوار
، »من درون«و » ساختار«، »كالم«كه چالش بزرگ با  شود يم هديو سرانجام د شده رهيچ

است كه در  يهيبد. صرف آن شده است سندهينو يارزش آن را داشته كه وقت و انرژ
مشهود است  ا،اما، آشكار. ينيب شيپ رقابليهم، گاه نامتعادل است و گاه غ اش يبعد يها نوشته
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پس . هستند يو عمد دهد ياست كه رخ م تيروا ديجد يها سبك شيدر آزما ،يژگيو نيكه ا
 يا به گونه ،يپرداز تيشخص يكه برا رسد يم يآگاه نياو به ا ،اهويخشم و ه نشياز آفر

را كه او در  يا و جامعه تيشخص يو روان يروح ي نهيشيپ ديمواجه شود، با انيكه با اقبال جهان
. گردد هيارا  يا قابل مالحظه تيبه طور كامل شناخت، تا سبك داستان و روا كند يم ستيز آن
فاكنر  يها نياگرچه جزء بهتر ،يوحش يها ماه اوت و نخل يينمونه دو كتاب روشنا يبرا
 يها موجب. خوانش ي به ادامه بند يو پا كنند يخواننده را جذب م ياما به خوب ستند،ين
 افتهير آن تسلط كه او اكنون ب ييخواندن را سبك داستان روا ي ادامه يبرا دهخوانن يبند يپا

كه  يگزارش قيو از طر اديز يبا قدرت ش،يها تيكه ضمن جذاب يسبك. است، فراهم كرده است
خواننده  برد؛ يم نيسنگ يها نامعمول و تنش يها حل راه يراه به سو ريناپذ اجتناب يا به گونه

 ديبارها بارا  تيكه شخص نيشيپ يها و بازگشت به صفحه كند يداستان م يرا مجبور به ادامه 
چسب كه  دشوار اما دل يكار. آشنا شد اش يو كردار اجتماع يروح يها هيتكرار كرد تا به زاو

  .شود يخواننده خسته هم نم
داستان حول  يها عامل ي چه گونه همه ،اهويخشم و هكه در  ميشينديب نيبه ا تنها

نگارش، خالء،  نيدر ا. چرخد يم گونه، بياست و غا» كامپسون يكد«مركز كه  كيمحور 
كه خود را از هر نوع نحو و  يزبان. "زبان"به  شود يم ليو حتا درد، تبد يآزار دل ان،يضرر و ز

 ياتيادب ،يو دستور يزبان يها از قاعده ييرها نيا رغميكه عل يزبان. كند يدستور زبان رها م
 ان،يالء، زخ د،يشا. شود يدارد و درك م تينيع معنا، ياز كالم فاخر ب شيكه ب شود يم

 يها نشيپس پشت آفر اند، يو الزام يضرور يها فرض... و  ديدرد، تبع بت،يغ ،يآزار دل
باشد كه  ادماني ديبا شوند، يبه فاكنر مربوط م يضرور ياه فرض نيگاه كه هم اما آن. يهنر

بوده و فرهنگ آن را  ليداشته كه مدام هم در چند و چون آن دخ ستيزنده ز يا او در جامعه
هم با : بوده است گانهياو در خانه هم ب. »يپ يس يس يم«و » آكسفورد« يعني شناسد؛ يم مه

   .موسوم است به جامعه چه  از آن نيمع يا و هم با فاصله شيجهان خو
آغاز  ي كه نقطه گذارد يم يتيو حتا پا را فراتر از واقع دهد يانتقال م دهد، يم رييتغ ات،يادب

 ل،يتخ يايجهان داستان، دن يدادهايدرك مردم و رو يبا تالش برا مهم، نيا. بوده است ياثر
 كيكه هر  ها تيبا اجازه دادن به شخص ايمردم،  ي در باره ايمردم  يبرا خيبازگو كردن تار

 نيچن فاكنر هم. افتد يداشته باشند، اتفاق م يدهند تا در داستان سهم هيخود را ارا گزارش
او . كسان مختلف داشته باشد يبرا يگوناگون يمعان تواند يحد موا يداديرو اي تيحكا: ديگو يم
 يمنته تواند يهم م اتياست و ادب ينسب قتيكه حق كند يم انيرابطه ب نيموضوع را در ا نيا

 نيشود كه ا يمنته ييها به پرسش تواند يم قتيحق نياما هم. ها شود به درك بهتر واقعه
است كه ما با  ها يكيتار در .باشند يگريؤال دخود موجب به وجود آمدن س زيها ن پرسش



 1391 پاييز، 15جنگ زمان    26

تر قرار  كوچك ييها در برابر گزاره ياصل تيكه اغلب، روا ميكن ياز فاكنر برخورد م ييها تيروا
كوچك معمولن  يها گزاره نيا. دارد يگفت كه آن را به چالش وام شود يم يو به نوع رديگ يم

ها  آن يبرا يدار ترحم و دل هه اغلب هم ما را بك اند يا نامطمئن و درمانده ف،يضع يها تيشخص
 كيگوناگون از  يها تيروا نينوع هستند و تضاد ب نيگفتمان فاكنر از ا  رمان تر شيب. دارد يوام
است كه  نيموضوع ا نيتر باب، مهم نيدر ا. نديآفر يم يحول موضوع اصل يديجد يباز داد،يرو

به  لياست، تبد ها تيخصچه در دل و ذهن ش آن يعني. شود يدر شكل كالم طرح م زيهمه چ
  .را با خود داشته باشند يداور شيپ اي يآن كه داور يب رند،يگ يو در برابر ما قرار م شود يواژه م
 ز،يچ يب يزن. ديماه اوت در همان بند اول دقت كن ييدرخشان رمان روشنا ي صحنه به

 شود، يم ريحال پرقدرت و قاطع تصو نيع نام دارد و در» لنا گروو«حامله و تنها در جهان، كه 
 يو همه كس را به شگفت زيهمه چ ،يجوان يدهايو سرشار از ام يبه زندگ ديشد ي با عالقه

كند و  يزيآم را رنگ اش يرامونيپ طيمح زيهمه چ تواند يم زين يزيانگ شگفت نيا. دارد يوام
  .خواهد يدهد كه او م رييچنان تغ
 يا اول آن از چنان نثر شاعرانه ي كه صحنه ديتوجه كن لومآبشلوم آبشاز  يا صحنه به

نثر شاعرانه، در  نيا. پنهان امكان دارد يو رمز و رازها ليبرخوردار است كه تنها در جهان تخ
اش، در  بودن بيمه رغميكه عل ييفضا. خلق شده است نيشاعرانه و فضا آفر يقالب زبان، زبان

كه  يا اش رها شود؛ نثر شاعرانه از شاعرانه بودن تواند ينثر نمحتا تا آخر آن هم،  ستان،ادامه دا
داستان همراه متن است و خواننده را ضمن مهلك  انيبند اول با آن شروع شده است تا پا

داستان  انيپا ينثر ما را به سو نيا. برد يزبان فروم نيريدر كام ش ت،ياز روا ييها بودن بخش
. كشاند يم ديوضوح و كشف و شهود جد يبه سو ريت ناپذبرگش يا و به گونه كند يم تيهدا

زمان  و هم هم برد يم شيكه، هم او را به پ كند يم يزبان ريكه خواننده را اس يكشف و شهود
  .توقف تيداشته باشد و در نها يكه اول زنگ تنفس خواهد ياز او م

***  
و خسته  زيآم آرام، مرگروز بلند، گرمازده،  كيغروب آفتاب،  يها يكيساعت ده تا نزد از

جا  سان پدر، آن به »لديكولدف«نشسته بودند كه هنوز هم خانم  يها در اتاق سپتامبر، آن ي كننده
بود  هشد دهيكش نييكه پا ييها كركره  هوا با پرده نور و گرم و كم كم ياتاق. نامد يرا دفتر كار م

چرا كه آن گاه كه او . ود شكل حفظ شده ب نيچهل و سه تابستان، مدام به هم نيو در ح
و هوا  آورند يگرما را به درون م م،يو نس ييباور بود كه روشنا نيبر ا يكينبود،  شيب يكودك
طرف  نيرو به ا يتر شيبا شدت ب ديكه خورش جيبه تدر( نيچن هم. تر است خشك يكيدر تار

پاش خارج  كه از گالب يزرد رنگ آن كه شباهت داشت به ذرات آب يپرتوها) ديدرخش يم
است كه  كرده يتصور م »نيكوانت«كه  ياما در واقع ذرات گرد و غبار در هوا بود، ذرات شود، يم
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پرده  يها را از ال به ال هستند كه باد آن يا خشك شده يها از رنگ ييها پاره خرده و تكه
   .ا خود ببردها را هم ب حتا آن توانسته يدر تصور او باد م. است رانده يم قكركره به درون اتا

. حصار خانه شكوفا شده بود يبار دوم در تابستان همان سال رو يبرا اه،يگُل و گ ينوع
همان نرده و  يرو يگاه و اتفاق ها هم گه گنجشك. كه درست برابر پنجره اتاق بود يحصار

 انداز پنجره را از آن كه پرواز كنند و چشم شيها، پ آن كيج كيج يو آوا نشستند يكنار گل م
   .ديآفر يو غبارزده، اما زنده م خشك ييصدا ،يخال
از  يكيرمان گفتمان فاكنر است،  نيتر و به يادب ياثرها نيتر از به يكيكه  هملتداستان  در
كه او  كند ينگاه م يرا در حال» اوال وارنز«خانم  ،»فيراتل« ،ياطيچرخ خ ي فروشنده ها، يراو

 فيتوص. ازدواج كند» فلم اسنوپس«ه نام ب يبا مرد خواهد ياست و م» جفرسون«در 
نام » من بند فرنچ«كه  ياست با ناكجاآباد سهيخانم، قاابل مقا نياز ا ياطيخ رخچ ي فروشنده

خانم به آن جا تعلق  نياست كه ا يياما در واقع آن جا جا. از آن جا آمده» وارنز«دارد و خانم 
. بخواهد به آن ناكجاآباد برگردد »ايروت«اهل  ي »هلنا«است كه  نديچرا كه ناخوشا. ندارد

 يمكان: شود يم فيتوص نيكه چن تابد يرا نم يهمان مكان قنياست كه دق يجاآبادناك» وارنز«
حادثه  كيو بر اثر  يوجود، اتفاق نيفراموش شده، كه با ا ت،ينام، بدون جذاب ياز دست رفته، ب

  .نداشتكه از آن خبر  كرد يرا حمل م يا او در رحم خود نطفه
***  

كه  تيواقع نيا. را پنهان كند يتيكه شاعر تالش دارد كه واقع ميبگو ديبا دياجازه بده اگر
همراه است  يكار پنهان يمكان، با نوع نيارجاع شاعر به ا. است دهياو را آفر »يپ يس يس يم«

صد خود غرق شده است و ق يالياو در جهان خ. مينيب يآن نم يهم برا يقابل درك ليكه دل
   .هست، را پنهان كند زين اش يكه جهان واقع يالين جهان خيدارد هم
 نياما با ا. دارند» فاكنر راثيم«كه نام  ديفاكنر را خواند يها از نوشته ييها باال نمونه در

مد نظر باشند و به دقت خوانده و  دياو با يها كه كتاب كنم يم يچنان پافشار وجود، هم
، پس از مرگ او به »فاكنر راثيم«. شوند يابيارز زيگوناگون ن يها دگاهيها از د آن يمحتوا

 سندگانياز نو ينزد برخ اش اتياو در زمان ح يها كتاب. منتقل شد كايآمر يجنوب يها التيا
است  ياو بار راثيش، م اما اكنون پس از مرگ. جلوه داده شده بودند تياهم يمهم منطقه، ب

بها است به  و گران نيبار سنگ نيتر، حمل و انتقال ادشوار نياز ا. بر دوش نيبس سنگ
و  شيخوب و بد خو ياند؛ هم با انتقادها گرفته شياو را در محاط خو ها يضبع. يبعد يها نسل

در تالش  سندگانينوع نو نيا. است »يادوارد ولت«نمونه آن . يديتول يها تيهم در فعل
و نفوذ  ريهاشان، مثلن خود را از تأث ر كتاباو د يها متن شيكماب يرياند كه با به كارگ بوده
 يها نمونه نباشد، اما در نوشته نيتر به »امزيليخوان و« ديشا نهيزم نيدر ا. فاكنر رها كنند يادب
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اگرچه . شود يم دهيفاكنر به وضوح د ي، رد پا»برون يالر«و  »بونزيگ يك«، »حنا يبر«
 ديشا ،»سونيمار يتون« يها باشد، كتابرد پا آشكار ن نياند كه ا كوشش كرده سندگانينو

پر نفوذ بوده كه حتا  كايآمر اتيفاكنر چه گونه در ادب دهند يباشند كه نشان م يبارز يها نمونه
عرضه كرده و بر  اتيرا به جهان ادب يديجد يها نشيآفر زيكه خود ن يكس يها در نوشته

سنجش را به عنوان  اسيو مق اريمع همه، آن نيبا ا. اثر گذاشته است ستاده،يخود ا يپاها يرو
كه  يا اما اكنون سنجه. ديسنج ارهايبا آن مع ستيبا يم اآورد كه فقط خودش ر دياستاندارد پد

  .رود يهم به كار م گرانيدر مورد د زين دانست، ياو استاندارد كار خود م
اما . ستكشورها ا ريفاكنر در سا ريتر روشن و آشكار است، نفوذ و تأث چه هنوز كم آن

ماركز، خود گفته . ندارد يديترد چيه يماركز از فاكنر جا ايگارس ليگابر يها و آموزه يريگ وام
مدام او را  اش يسندگيگذاشته و در دوران نو ريفاكنر بر او تأث يها و نوشته است كه نوشته

 توان يم م،يخروار حساب كن ي اگر ماركز را مشت نمونه. تمام قد خود كرده بوده است ي نهيآ
البته . ها سخن گفت زبان يياياسپان اتيو ادب نيالت يكايآمر اتياز نفوذ فاكنر در ادب نيقيبه 
با نگاه و  خواند، يرا م ابشلوم آبشلومگاه كه رمان  هم قابل درك است كه نسل نو، آن نيا
 يا هنوشت ينگاه از ورا نيا. نگرد يدرس گرفتن و نوشتن رمان به آن م يبرا گريد يدگاهيد

چالش . نيمع يكامل در زمان يا است و هم فراتر از مجموعه يا ژهياست كه هم درون ژانر و
در  يكه فاكنر نوشته، موجب شده است كه تحول بزرگ يو متنوع دهيچيپ يها متن يدرون

 يفاكنر نگاه يها نوشته. بدهد يرو كا،يآمر اتيادب ي در حوزه يو ادب يعلم يها پژوهش
ها، هم جامعه و  نوشته نيدر ا. طلبد يها، م آن يكيتر از تنها خواندن تكن انبهج و همه تر قيعم

 يتا زمان قيتعل نياند، ا درامده قيدر حالت تعل اياند،  متن نگاه داشته شده رونيب اي خ،يهم تار
و  يها چنان بوده كه هم تئور چالش نيهم ديشا. داده شده است حيضادامه داشته كه متن تو

در هر حال، آثار . كرده است يرا دستخوش دگرگون كايآمر اتيبك پژوهش در ادبهم متد و س
 يها در مطالعه يموضوع يها يسنگ محك و بررس اياند به نمونه  شده ليفاكنر تبد

قابل اعتماد  زانيو م يگر تيكاركرد روا ت،يساختار روا ي در حوزه ،يشناسانه و نظر سبك
و  يمركز يها تياز شخص يكيفاكنر  ات،يادب يباال سطح يها در مطالعه... بودن متن و 

 ن،يمنتقد يهم برا ياست مطالعات يچالش ات،يادب ي حضور او در حوزه. است يمحور
 ديتأك ديهم با باز. شان يو استادها اتيادب انيدانشجو يو هم برا ها نيسيكارشناسان و تئور

 يبعد يها به نسل شود، يم يمجموعه بررس كيهنوز به صورت » فاكنر راثيم«كه  ميكن
جهان رخ  ي در آموزش آثار او در گوشه گوشه يديجد يها ليو تأو رهايتعب شود، يمنتقل م

 هك يتا زمان» فاكنر راثيم« ي بحث و گفت و گو در باره. باشد ديطور هم با نيكه هم دهد يم 
هم  ديجد يرهايتفسو  ليتأو ن،يبنابرا. ادامه خواهد داشت خوانند، يخوانندگان آثار او را م
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روند اكنون هم ادامه دارد،  نياست كه ا يهيبد. هم هست يرفتنيو پذ دينما يم ريناپذ اجتناب
 م،يكن يو صحبت م ميا دهيدر موردش شن م،يشناس يكه ما م ي كه فاكنر دينما يم نياگرچه چن

و  يدبا يپژوهشگران، هنرآموزان، نهادها انيو م يادب يها مطالعه ي كم در حوزه ستد
  .زنده است شهيهم يبرا ات،ياستادها و منتقدان ادب ان،يدانشجو نيو در ب يو آموزش يفرهنگ
كوتاه  يها در مورد داستان ييها آثار فاكنر، مطالعه يها به نسبت كم خود من در پژوهش سهم

است  غفلت شده گر،يد يآن كه كار در مورد او كم انجام شده و به زبان يابتدا برا. او بوده است
. تر شيب ياست و سزاوار بررس ها نيكوتاه او از جمله بهتر يها كه داستان نيا گريو دو د

مجال  نيها در ا كوتاه فاكنر سر دراز دارد و پرداختن به آن يها گام به گام داستان يرسبر
است بزرگ در جهان داستان  يا دهياست كه در نوع خود پد يا سندهيچرا كه او نو. گنجد ينم
كه بضاعت دارم، به طور  ييرا تا آن جا سينو كه فاكنر داستان كنم يدر عوض تالش م. اهكوت

  .داستان كوتاه را يكنم و سهم او در ژانر ادب يكوتاه اما موجز معرف
***  

 ش،يو معروف روزگار خو يادب يها نوشتن داستان كوتاه و چاپ آن در مجله يفاكنر برا اميليو
نسبت به داستان كوتاه ندارد و از  يكه احساس خوش كند يادعا م او خود. نداشته است يديام
او . "اش داشته باشم ام كه دوست ننوشته يمن هرگز داستان": ديگو يو م رود يهم فراتر م نيا

كه  كند يهست كه توان و وقت خود را صرف نوشتن داستان كوتاه كرده و آرزو م فمتأس
كه با  ستيهم ن يدياست و ترد يهيبد. بود كرده  را در نوشتن رمان صرف يانرژ نيا كاشيا
مدعا آن  نيشاهد ا. بود ليقا ياديژانر داستان كوتاه و نوشتن آن احترام ز يوجود او برا نيا

مورد  نيالبته ا. دهد يآن را پس از شعر، قرار م ،يادب يژانرها يداست كه در درجه بن
در رمان شما ": حبت كرده استنگارش، ص ياست كه در باب دشوار يزمان ،يبند درجه

است كه  يخوب يها البته منظورم داستان. اما در داستان كوتاه نه. ديباش قيدق ديتوان يم
 ،يآر. ام دوم قرار داده ي را در رتبه آنخاطر هست كه  نيبه هم. نوشته است »كوفيس«

  .دقت كامل و مطلق هست ازمنديداستان كوتاه ن
 يها حرف يال و در البه يژانر ادب كيتاه در رابطه است با فاكنر در مورد داستان كو سخن

 يبرا يبرخورد نيالبته چن. كرد دايپ ياديز يها تناقض توان ينوشتن داستان كوتاه، م ياو برا
خود  يفاكنر  برا. يعياست طب يبه رمان و داستان كوتاه دارد، امر يكه احساس وفادار يكس

و  اسيبه آن مق افتنيدست  بنياش بود و تقر از توان شيرا انتخاب كرده بود كه ب يا سنجه
 يسينو داستان ديپر اشتباه انگاشته است و شا ياو هماره خود را شاعر. نبود يكار آسان اريمع

 قيكه فرم آن هم آلوده است و هم دق شد يبه رمان متوسل م ستيبا ياو م نيبنابرا. ناموفق
صرف آن  تر شيباال، وقت خود را ب نديناخوشا يرهايتعب رغمياست كه عل ژانر نيهم. ستين
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، »افتضاح درخشان«واژه . به بار آورد يگريد ييآبرو يكرد تا به باور خودش افتضاح و ب
 يرارشيگان به ه كه همه يدر حال ن،يگذشته از ا. دارد اهويخشم و هاست كه او به  يا اشاره

 اياست نو و گو يكه در عمل ژانر دهد يمخود را نشان  يژانر ادب اكنرف شند،ياند يم يژانر ادب
  ".است تر شيب اش تيدارد و جذاب يژانرها برتر گريژانر رمان بر د": نوشته يياو در جا. ماندگار
بازار و پول  يكه او نوشته، اگر برا ييها از رمان ياست كه بعض نيچه مشخص است، ا آن
فاكنر كه صرف نوشتن  يگر انرژاست كه ا يدر حال نيا. شدند ينوشته م ستيبا ينبود، نم

 توانست يم يرينظ يكوتاه ب يها داستان شد، يرمان شده است، در جهت داستان كوتاه خرج م
و حتا  يادب يها قطعه ها، تيو حكا ها تينوشتن رمان، روا يفاكنر برا هچرا ك. شود دهيآفر
را  زيها، همه چ آن داستان كوتاه را به سطل زباله سپرده و ضمن خوار شمردن يها سينو شيپ

آشكارا،  ده،يپد نيا. نديافريرا ب يتر يشيو نما تر يطوالت تيرمان كرده است تا بتواند روا يفدا
 ،ريرناپذيتسخ يها رمان شود؛ يم دهيد "كيزوديرمان اپ"به  تدر آن چه موسوم اس

 يادعا يكس كه ييها در مورد رمان دهيپد نيالبته ا. اند موسا از آن نمونه يا زيو برخ هملت
كه  بندد يرخت بر م يتناقض، زمان نيا. بودنشان هم ندارد، مصداق دارد وستهيپ اي كيزودياپ

مختلف زبان،  يها گوناگون متن، در برداشتن گونه يها وعن يزيآم توان نامحدود رمان در هم
تقال و ان زشيحالت، شاهد آم نيدر ا. ميها را در نظر داشته باش متن بينحو، انتقال و ترك

جانبه كه در ضمن ساختار  و همه ريبا ساختار فراگ يدر قالب رمان ميهست زودهايو اپ دادهايرو
 يكوتاه او تعداد يها داستان اديتعداد ز نياز ب گرا. گفتمان را هم در خود حفظ كرده است

. ر رمانداستان كوتاه موفق خواند، درون ژان سندهيفاكنر را نو شود ياند، م شده ريگ موفق و عالم
 تيرمان فاكنر، حكا يها داستان در داستان. سدينو يداستان را م يهزارتو ش،يها او در رمان

ناموفق خواند كه در  يباشد، او خود را شاعر ادتاني اگر. موفق بودن او در داستان كوتاه است
او  وانت يمتن رمان، م يشاعرانه، برا يحوزه هم با توجه به مهارتش در رمان و كشف زبان نيا

      .را حافظ زبان شاعرانه در داستان كوتاه و بلند خواند
***  

 رسد، يمورد م ستيداستان كوتاه كه به حدود صد و ب ي او در حوزه اديز يها نشيآفر نيب در
و ژانر داستان كوتاه   اتيزد همه است در جهان ادب سه اثر هستند كه زبان ايدو  ديترد يب

از  شياست كه ب يهيبد. اند دهيبه شهرت رس يجهان ي در عرصه ريكه در صد سال اخ كا،يآمر
جهان،  سندگانينو گريد يها نشيكه تن بزند با آفر ييباال تيفيداستان او از ك دهدواز -  ده

از  ياما دست كم ستند،يجهان ن يسيبزرگ داستان نو ياثرها ي در قد و قواره هيبق. برخوردارند
 يماندگار او كه جهان يها داستان يمنها. مشهور هم ندارند سندگانينو يها نيتر از به يليخ
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 زيو خط تما يژگيو. جانبه و خوب فاكنر هستمد در حد سرگرم كننده، همه ه،ياند، بق هم شده
  كند؟ يم گرانيتر از د ها را به داستان نيو كدام عمل ا ستيداستان كوتاه فاكنر چ

 تيو امن يدلدار دكننده،ييتأ ياند كه به نوع ن دستكوتاه فاكنر از آ يها ها و نوشته متن تر شيب
ها و  دوگانه، الزم است تا زخم يهجو نهفته در زبان ياند، اگرچه اغراق و طنز، در كنار نوع دهنده
 يها شتهاما، در اغلب نو ابند،ياند، كاهش  داستان تحمل كرده ياصل يها تيكه شخص ييدردها

مقاومت و  يرويدو ن نيب ها تيشخص كند؛ يه حل حركت مكردن را دايها در جهت پ فاكنر تناقض
شركت دارند كه  شان ينشان دادن وجود و هست يجانانه برا يا ها در مبارزه آن. اند اليس يمند عالقه

  .داشته باشند شيخو تياز موقع يتر و به تر شيبتوانند درك ب يبعد ي در مرحله
اند كه حس از  پرداخته شده يا ه گونهكوتاه فاكنر، ب يها داستان نيتر اول به تيشخص
 يدر حال نيا. ها است آن يها يژگيتفاهم از و سوء ديابهام و شا ،ياندوه، دلتنگ ،يدست رفتگ

 فيچنان توص برند يسر م كه در آن به يا را در لحظه ها تيحس شخص گر،يد ياست كه از سو
است كه  يا لحظه انگار كه. است يو هست اتيح ي بازتاب همه لحظهكه آن  كند يم

 ي تفاهم دارند، بازتاب زمان است در مبارزه و سوء يدر آن احساس الهام، دلتنگ ها تيشخص
 يفاكنر برا يها تيروا قتيو حق يكل ي قاعده. كنترل بر جسم و روح يمخالف برا يروهاين
كه فقط  "زمان يزدگ خي" اي "زده خي ي لحظه": است نيآمد، چن نياز ا شيآن چه پ انيب

اگر فاكنر در . يانسان يزندگ طيبلكه داللت دارد بر شناخت شرا ست،يسبك ن ايعادت  ك،يتكن
خاطر  نيرا برمال كند، به ا ها تيشخص ريكوتاه در تالش است كه نفس و ضم يها داستان

آن  يكه برا يا زمان را در تله يلك انياز جر هيصدم ثان كياگر شده، حتا  خواهد يهست كه م
» آن«زمان را متوقف كند و در همان  خواهد يآن است كه م يكند، برا ريسپهن كرده، ا

از آن  شياو پ. بس دراز دارد به ما نشان دهد يخيانسان را، كه تار ي انهيجو زهيست يها تيموقع
 رييو تغ يداريتوجه ما را به ناپا واشارت دارد  زيبار رها كند، به انجماد رمان ن گريكه زمان را د

و  ريتفس "تابلو"از خود  شيكه ب گذارد يدر برابر خواننده م ييفاكنر با كالم، تابلو. دكن يجلب م
داستان هم  ياصل يها تياست كه از طرف شخص ييصدا ديآ يكه به نظر م اند ييها ليتأو
داستان به گوش  يها و گفتمان دادهايپس پشت رو ايتابلو  يكه از باال ييصداها. ستندين
با . دهد يم ليرا تحو يزيو چ كند يمحكوم م كند، يو درك م رديپذ يم كه ييصدا. رسند يم

باشد  ادماني ديموضوع، با صيتشخ يبرا يزبان يها يبه لفاظ زند يموضوع كه تن م نيوجود ا
اصل است كه  نيهم. يو در حال دگرگون ايفاكنر، در حركت هستند و پو يها تيكه شخص

 نيهم. كند يم يرفتنيسوار است پذ كيالكتيد ي شانه كه بر» زمان منجمد« ياو را برا حيتوض
حركت و  ر،ييتا شاهد وقفه و تغ دارد يفاكنر است كه ما را وام يپنهان در اثرها كيالكتيد

فكر كرد،   شود يم .مياو باش يها نشيو صدا و سكوت در آفر ،ييستايو ا ييايسكون، پو
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 يبا موردها» زمان منجمد« يعبارت فن نيب يا فاكنر رابطه يها داستان نيتر از به يدربعض
از  يكي ستيبا يم سندهياگرچه نو. ميده يرا اصالت وجود نام موجود دارد، كه آن  يموضوع
 شهيجلو چشم خواننده نگه دارد و بر آن نور بتاباند تا موجب اند رد،يرا بر سر دست بگ ها تيشخص

انتخاب  يدر برابر نوع ياصل يها تي، شخصكوتاه فاكنر يها در خواننده را فراهم سازد، در داستان
كه به  يطيو انتخاب از آن دست هست كه، انسان در شرا نشيگز نيا. رنديگ يقرار م نشيو گز

 تيدر موقع. دانجام ده ديهم قرار دارد، با يو دشوار يبحران تيخود واگذارده شده و در موقع
 ها تياز شخص يليوجود دارد، خ يحملت رقابليغ يرونيو ب يدرون يكه فشارها يو در حال نشيگز

 نيدر چن. شتنيبا خو  به مواجهه زند يكه تن م رسند يم يروشن يو تجل رتيبص ي به لحظه
  .اند يافتنيدست ن ايكه گو ندينش يم ديدر د ياساس يها است كه فرم ارزش يحالت

ه خود فاكنر، صورت مثال ب يها به طور معمول، در نوشته ،يبحران يها تيموقع گزارش
در حال  يو حتا جهان يانسان يها هيپا نيتر ياديكه بن ديآ يبه نظر م نيچون، چن. رنديگ يم

داده  حيكوتاه فاكنر توض يها انسان در نوشته ياجتماع طيكه شرا يوقت. هستند شيآزما
كند؛ به  ليو تأو ريتفس ينيمع طيرا مستقل از شرا تيموقع نيدارد كه ا لياخواننده تم شود، يم
به  يمند عالقه. ما به عنوان انسان، مشترك است يعموم تيدر رابطه با آن چه با وضع ژهيو

از كارشناسان و  يليانسان را، خ ياساس انيبا بن سهيدر مقا ينيمع طيشرا يساز يگان همه
نمود  يزمان يژگيو نيكه ا كنند يم ديو تأك خوانند يكوتاه مدرن م نداستا يژگيو ها، نيسيتئور

 يعنصرها نيب ،يدرون يا رابطه گر،يد يبه زبان. شود يور دارد كه به طور كامل از آن بهره يرونيب
 نيبه ا. و خطا، وجود دارد شياز تجربه و آزما ژهيو يو نوع يفرم ادب كيداستان كوتاه به مثابه 

  .يجهان ادب يكوتاه فاكنر صورت مثال است برا يها داستان نيتر بهاز  يبعض بيترت
كاملن متفاوت است از اجتماع با نظم و  شود، يم انيتاه و آن چه در آن طرح و بكو داستان

است كه در اجتماع، اما در  يرمان همان يها آدم يايدن يعني. مقررات خاص و امور شهروندان
 نيهم. موجود در جامعه ندارد ياجتماع يها با اصل يسان كيها صورت  داستان كوتاه نقش آدم

نوع  نيا. سپارد يما را به خاك م يها و احساس همدرد كه سنت رسد ير مبه نظ نينتفاوت، چ
 ياحساس عموم"از  يفاصله دارد و نوع ،يو اجتماع يعموم ياياز داستان كوتاه، با دن

در . نشاند يرا در ذهن م "رانده شدن هيبه حاش"و  "در معرض خطر بودن"، "ييتنها
و به طور معمول در  زنديكه قانون گر ميهست ييها تيصكوتاه فاكنر، شاهد شخ يها داستان
كه  ميكن يم داريرا د ييها هيسا ايها  روح گريد ياز سو. كنند يجامعه حركت م ي هيحاش
 نيو در ب يوجود، در جامعه عاد نياما با ا. و وامانده اند گانهياند، از خود ب رانده شده ند،يتنها
اند  تنها و رانده شدگان يها انسان نيكه ا ستين يديدتر. اند و كنش دارند در حركت گرانيد

سوختن ، The hill  تپه، The evening sun  غروب ديخورش يها كه ما در داستان
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 دارشانيد A justic عدالتو   Red leavsسرخ يها برگBarn burning  ه انبار غل
كه  نيثبات اا يبرا كاريو پ شتنيحساب با خو هياما در معرض خطر قرار گرفتن، تسو. ميكن يم
 نيا. دهند يفاكنر رخ م يها است كه در داستان ي، موضوع»كه هستم ام يمن هستم و همان«

 مياگر بخواه. دهد يشرح م  «The middel ground» در مجموعه تر شيرا فاكنر ب تيموقع
 انيدر م سانكه در آن ك ييها گفت، داستان شود يم م،يها داشته باش نوشته نيبر ا يشرح

متوسط را داراند و  يها طبقه يزندگ طيشرا كنند، يم يجامعه زندگ يو اصل يعمومفرهنگ 
جامعه را  يها چند نفر كه اصل اي كيها توسط  ارزش نيا. نهند يها را ارج م آن يها ارزش

و  شوند ي، از هم جدا م شوند يم يخود را با آن سازگار كنند، بررس خواهند يو نم ستندين رايپذ
 There was بود يا ملكه، Golden land   ييطال نيسرزمنوع اثرها،  نيا ي نمونه. نقد

a qeen   يليعمو وو  Uncle willy هستند.  
كه  رنديخود اس ييكوتاه فاكنر نه فقط در تنها يها داستان يمنزو يها تيشخص تر شيب

است  يدر حال نيا. بمانند يغرور و خودفهم ياند تا در نوع ها در تالش آن. نديدر جمع هم تنها
است كه  يطيشرا نيدر چن. اند و زوال يدگيها در حال پوس آن رامونيپ يعنصرها ي كه همه

 ي كه همه شود يفرض م يا شان برآمد جامعه و در معرض خطر قرار گرفتن شدنكنار گذارده 
ها حرف  كه فاكنر مدام از آن ييها ارزش - . سپرده است يكهن را به دست فراموش يها ارزش

 يجنگ جهان يها ها با ارجاع به كنش ارزش نيا. "كهن يها قتيحق"اشاره دارند به  زند، يم
 All مرده يها تانيكاپبارز آن  ي نمونه. شود يدفاع م زين يو حس همدرد رتياول، با ح

the dead pilots  يها به داستان زند يكه تن م ميخوان يرا م ييها است كه در آن موعظه 
مردان بلند   The tall men.اول يجنگ جهان نيدر ح يربان يعشادر مراسم  ها شيكش
 ها نيا. كوتاه فاكنر هم هستند يها استاند نياند كه از بدتر از آن جمله   Shall not Perrshو

از  رسد يكه به نظر م يعاطف يها با حس يبه جهان، جهان احساسات و باز شوند يمتوسل م
 اند، يگر تيروا كيو بالغت و تكن انيب يمبان يو الگو يزبان لفاظ يها ياز باز يدرون بخش

درك و شناخت . يو عموم ينگا همه يها به بحران شوند يكه مربوط م ييها گزارش انيدر ب
دور با ما  يها است كه انگار از كرانه يكوتاه يها داستان يتر بررس فاكنر، از همه مهم راثيم

انسان چه گونه به طور  ،يبحران طيكه در شرا ددهن يها نشان م داستان نيا. نديگو يسخن م
 رديو بحث قرار گ فتماندارد كه هم مورد گ يا فلسفه ،ييتنها نيا رغميتنها است و عل ياديبن

چون . ستيانسان ن يزندگ يها يهيبد ي مورد البته كه از زمره نيا. شود يمعرف يو هم به خوب
ها  با واژه  هماره كاريبه پ شود يم ليارد، تبدهم ند يانيكسان كه پا يمدام درون يرياغلب، درگ

  .شود يمنته ييو انزواجو ييتنها يبه زندگ تواند يكه م
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انجام  يها بر پژوهش هيبا تك گذرد، ياز صد و ده سال از تولد فاكنر م شيكه ب اكنون
انسان؛ امان و مداوم  يب ي او، اشاره دارند به مبارزه يها داستان نيتر گفت كه به شود يشده، م

برخوردار است  تيتا نشان دهد كه انسان از اهم كند يرا بزرگ م »ينظر يب" هيكه مبارزه عل
نشان دهد كه انسان بودن تنها در كالم  خواهد يم. دارد يبزرگ يبودن در خود معنا نو انسا

روز را در  شبانه كياز ما  كيآرزو داشت كه هر . هست زيهم ن ييها تيكه شامل مسئول ستين
در  يخيتار يدادهايرو تيفاكنر در مورد روا.  ميسر بر و به ميكن يزندگ يانسان يفضا نينچ

انسان است،  يمردم، زندگ يگزارش زندگ ينوشتن برا": ديگو يرمان، م اي اهفرم داستان كوت
ما . است اش رامونيبا پ اي گرانيو با ذات د شيبا درون خو ميدا يا كه در مبارزه يانسان
و  ميا را به ارث برده كاريپ م،يبر يسر م به انيپا يو ب يكه در چالش ابد ييها انسانها،  انسان

را  ييدادهايوجود نداشته و حادثه و رو نياز ا شيكه انگار هرگز پ يانسان. ميتحملش كن ديبا
به  ديآور در حركت است، با كه با سرعت سرسام يجهان نيدر ا. هم تجربه نكرده است

. است يانسان يها جهت ي همه يبرا ايتأمل گو نيا. بودن، تأمل كرد يبرا ،كيدرامات يا لحظه
متوقف كند، نور بر آن  يا انسان است لحظه يرا كه زندگ نوسانو در  اليزمان س ديبا سندهينو

  .ق در طول بدهد كه مردم بتوانند آشكارا آن را مشاهده كنند توقف زمان را آن نيبتاباند و ا
اگرچه او . سدينو ينم "امان يو ب يابد يها چالش"ر فقط در مورد است كه فاكن يهيبد

 ييها نمونه اند توانسته يداده، م حيكه او توض ييدادهايو رو زودهايبود كه اپ شهياند نيدر ا ديشا
او در  يها تيروا. در جهان رييتغ رقابليحال غ نيو در ع يزندگ ياساس يها انيباشند از بن

ها و  ها، خود سنت انسان نيا. گرانيانسان در جمع با د ايمنفرد  مورد انسان است؛ انسان
فاكنر، شرح  يها برجسته در نوشته ي نكته. دهند يشرح م ينيمع يخيرفتارشان را در دوران تار

تالش،  ح،يتوض. متفاوت يو سازش انسان از نژادها يهماهنگ ر،يياو است در مورد تغ حيو توض
است در  يقابل زندگ تيبه دست آوردن موقع يانسان برا ريناپذ انيپا يفتگو كو يخستگ
  .يدشوار هست طيشرا

 يها قتيوجود دارند، حق يميقد يها قتيكه حق كند يوجود، گام به گام، او ادعا م نيا با
 فيو توص حيدر هر حال، توض. سان كيو هماره  رندييتغ رقابليغ تيانسان كه در نها يدرون
و  رنديناآگاهانه فق اند، يكه خسته از زندگ يكسان يها ، در گزارشمردم نيا يبه زندگ تر كينزد

 »وكناپاتافاي« يها و در داستان كنند يم يروز و شب را سپر ،ييكوچك روستا يها عهدر جام
و  گذشته يانگار در دوران باستان م شان يباورند كه زندگ نيها بر ا آدم نيا. ميها هست شاهد آن
 نيا. داشته است انيكه هنوز استوره، مصداق آن بوده، جر ي، زمانجهان يها قانون يتحت لوا
در آن  رييو تغ ستيكه نوع رفتار و سرنوشت انسان قابل انتخاب ن شود يم يمنته نياباور به 

و  دگاهياز د. بخش كوچك از جهان فاكنر است كيتنها،  نياما ا. است ريناپذ هم امكان
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با  يها موضوع رييزمان و تغ. باشد يموضوع اصل »رييتغ« ديتر، با گسترده يانداز چشم
 يموردها نيتر مهم مياگر بخواه. »رييتغ رقابليو غ يابد يها قتيحق«از  اند يتر تياهم

انسان،  يدرون يها يريها و درگ چالش ديشا م،يده حيفاكنر را توض يسندگيدر كار نو يموضوع
چنان نشان داده  ها، تيروا يجاودانگ ل،ياما در جهان تخ. و جاودانه درك شوند زمان يبتواند ب

كه مدام در حال تحول  يدر جهان رييتغ ،يعني. اجتناب كند رييتغاز  تواند يكه انسان نم شوند يم
و تحول  رييتغ نياگرچه ا كند، يرا طلب م رييانسان، تغ اتيح ي ادامه. است ريناپذ است، اجتناب
و در مجموع  تيكوچك كه در نها يرهاييتغ حيتوض يبرا. سوز باشد جان يدرد ي در بردارنده

 حيتوض يبرا توانست يفاكنر م شوند، يزمان م يدر ط رييتحول و تغ يها تيبه واقع ليخود تبد
را  داديو رو يديكل زوديچند اپ شود، يآن م نيگزيكه جا يديو جهان جد رود يكه م يجهان

در عوض اما، او جهان . كند يرفشا يپا زيآن ن تيبودن و اهم يگان انتخاب كند و بر همه
  .انتخاب كرد اش ياه كوتاه و رمان يها گون را در داستان گونه

او را  يفاكنر انسان بوده است و آن چه زندگ ياصل يتر، نگران به زبان به اي يمشغول دل
گفت، در  نيقيبه  شود يم ك،ي چيدر ه مييخاطر هم اگر نگو نيبه هم. داد يقرار م ريتحت تأث

صرفن  ييها نوشتن داستان ياو به جا. افتي يگ از روزمره ييرد پا توان ياز او م يا نوشته تر كم
او . كرد ينوشتن داستان انتخاب م يجانبه برا پربار و همه يا هيكننده، دست ما گرمسر

 يها را نسبت به قصه يتر بزرگ تيبتواند كل قيتا از آن طر نوشت يبلند هم م يها داستان
روشن و  زين تيروا ي مانده  هيپنهان و در سا يمعان خواست يطرح كند، چرا كه مساده كوتاه 
 ياز مردم را كه در جهان واقع يگروه ياجتماع يسبك زندگ يدايناپ يها تحول. آشكارتر باشد

 يدايناپ ياش، بازتاب زندگ نوع نوشتن، سرانجام نيا. كرد يكار نوشتن م هيما دست اند بيغا
 يفاكنر، هم غن  مشخص راثيم. كردند يتر از آن چه خود تصور م ست بزرگا يدر جهان يكسان

او احساس . هم شكست بود و هم انكار شكست اش، يخيتار ساحسا. يخيبود و هم تار
جهان منظم و با  نيا ياگرچه مرزها. منظم، مرتب و با ثبات تعلق دارد يكه به جهان كرد يم

و در  يبود، به سادگ دهيكه به او رس يگير مرده .است چيدر پ چيو پ كيثبات، مستحكم، بار
ها را در  اند و آن در راه رهايياما او شاهد بود كه تغ. افتي ينم رييو تغ شد ينم  كوتاه مدت متحول

اگر . نمود رشانيو تفس ليكرد و تأو ييسرا در مورد انسان قصه. قالب داستان و رمان ثبت كرد
و گفتمان در آن  ستين ييچندصدا"وجود دارد؛ كه  تاهكوكه از داستان  يفيبا توجه به تعر

است تا  يهمان ده، دوازده داستان كوتاه او كاف م،ي، به فاكنر نگاه كن"تر از رمان هست كم
از جهان  يا ختهيپررنگ و آم ك،يناميها جهان زنده، د چرا كه درآن. فيتعر نيباشد بر ا يا هيرد
به موضوع  مينوشته، به طور مستق نيا انيدر پا ديده زهاجا .ميرا شاهد هست تيو واقع ياليخ
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» فاكنر راثيم« ييكه به طور خالصه به چرا نيا يبرا. »فاكنر راثيم«به  م؛يآن برگرد نيآغاز
  م؟يخوان يچرا فاكنر را م كنم؛ يرا طرح م يپرسش م،يبرس
گردهم را به عنوان پاسخ دارد؛ چرا  يگريد يها به دنبال خود پرسش زيپرسش ن نيا

و  ميكن يگوش م شود يم فيرا كه تعر يتيو حكا مينينش يآتش م يها چرا گرد زبانه م؟ييآ يم
چرا ما  م؟يهم دار يتر به يها تا نه تنها ادامه دهد كه توقع داستان ميدار يگو را وام حتا قصه

آن  ايآ گر؟يد يكه مربوط است به مردم ميده يگوش م يميقد يها تيافسون شده، به حكا
 نيپاسخ به ا ياست؟ اگر در پ مان يجمع ازيبه خاطر ن ايدارد؟ آ يها رفته به ما ربط ه بر آنچ

 تيحتا با آن هو ايبشود خواند  يسرگرم يهست كه فاكنر را برا ريامكان ناپذ م،يها باش پرسش
كرده باشد كه ما  نيتوقع داشت او چن اي ديبه غرور رس شود يفاكنر نم يها با نوشته. گرفت

نوشته است؛ كتاب خوب  يياست كه او خودش در جا يهمه در حال نيا. ميش باش گر اسسپ
 چيه ايكم  اريفاكنر بس يها نوشته نيتر به. باال آمد يدارد كه در سطرها يا مشخصه نيچن
همراهان  يتا حافظ باورها كنند ينم يكمك چيو ه تابانند يما نم يخاكستر يبه زندگ ينور
 يها داستان يالياما در جهان خ ستنديدر كنار ما ن يكيزياكنون به طور ف كه ميباش مان يانسان

  .ميشان را شاهد باش و تحول رييتا تغ زنند يفاكنر مدام به ما تلنگر م
نهفته در  يها و دردها او، زمزمه ييدر ساختار روا دهيچيپ يها و الگوها در انگاره ،يول

به ما  ها نيا. بود يو آگاه بايز ،ياودانج يها شاهد لحظه شود يها، م قصه يدادهايرو
و در  مياز دست داده بود اي ميرا فراموش كرده بود ميدانست يكه آن چه نم كنند يخاطرنشان م

 رقابليغ ،يتوان جاودان ز،ين ش اهيوار س توده يها در گزارش. پنهان بودند محض يبودگ گُم
گناه  يآوا يورا ييصدا شيها در نوشته. نهفته است يدسترس بودن و اغلب بدون شگفت

 رغميكه عل يابراز وجود يصدا. رسد يپدران، مادران، خواهران و برادران به گوش م
 يتيو كل نديآ يگرد هم م زيگاه كه همه چ آن. اند كننده دواريچنان ام هم ها، يو ناامن ها يدشوار

رنگ  ريها و ز خط نيب ها، قصه چيدر پ چيپ يزهاياز دهل ديپنهان ام يآوا شوند، يرا شامل م
  .رسد يكاغذ، به گوش م ديسپ

تر از آن نام  كه كم يگير گذاشته، مرده عهيبه ود يبعد يها نسل يكه فاكنر برا يراثيم
بر خوردار  يشناخته نشده كه از چه ارزش يهرگز به طور رسم بنيكه تقر يمنبع شود، يبرده م

  .خود طيشرا نيتر به به سخاوت روح انسان، انسان در شود يم لياست، تبد
 ياست كه به باورم تنها از ورا سندگان،ينسل بعد؛ خوانندگان و نو يفاكنر برا راثيم

 زيدر متن با او ن شود ياش هست كه م او از هر نوع يها خواندن نوشته تر شيخواندن و باز ب
  .انتقال داد گرانيشد و به د كيشر



        

 سهراب رحيمي - يهولمبر يبن

 است تيدرون واقعرفتن به  نوشتن؛
 2012نوبل  زهيجا ي توماس ترانسترومر،  برنده ي باره در

  
 
 

كه گم شده باشد  يباز غافلگيركننده وجود دارد كه تنها توسط كس يفضا كيجنگل  وسط
 كيانتخاب  ي دهينوبل ادبيات مخالف اين نظر است؛ چرا كه ا ي جايزه. شود يم دايپ
ادبي را خالقيتي  نشيين آثار ادبي، با تفكر هنري كه آفرتر با عنوان خالق با ارزش سندهينو
  .كند يارزش دروني اثر هنري است مخالفت م تيآن متوجه نسب يروند ي دهيداند كه ا مي

 نيمورد تهاجم ا اش يهنر تيخالق رد؛يگ يرا م ينوبل ادب ي زهيترانسترومر؛ جا يوقت
 شود ياست؛ كه هنر را م ديو سف اهيسجهان : ديگو يگيرد كه م قرار مي ينيسنگ ي توپخانه
كرد؛  يابيكرد؛  ارزش سهيمقا شود يمسابقه داد؛ كه م ات؛يدر ادب شود يكرد؛ كه م يبند درجه

را در  يكه اثر هنر نيرا ثابت كند؛ ا نيكند و بخواهد خالف ا يآدم لجباز گرا. و نمره داد
از هرگونه  تواند يكرد؛ آن وقت م يكرد و ارزشگذار يابيارزش شود يآثار بزرگان نم ي سهيمقا
هنر و  يستگيشا يريگ اندازه يكه برا ييارهايو مع يادب ياثر هنر صيتشخ يبرا اريمع
  .كند جتنابا روند يبه كار م اتيادب

 توند يهاي درست و صحيح خود را بيابد و چه گونه م پاسخ تواند يسوال م نيگونه ا چه
  .رساند موضوع بحث ما در اين مقاله نيستخودش به نقطه متعادلي ب خيدر طول تار

هرگز  ؛يسوئد ي و نويسنده. است ياست كه ترانسترومر؛ سوئد نيمشكل ا كيشايد  اما
 يتو يليچرا كه خ رد؛ينوبل را بگ ي زهياو است جا ي ستهيكه شا يبا افتخار و احترام تواند ينم

 كي يبود كه وقت ي؟ مثال خوبهست ادتانيرا  ونسوني نديويو ا نسونيمارت يهر. زند يچشم م
آن را يك اشتباه  يحتا خبرنگاران داخل يوقت افتد؛ يم ييها چه اتفاق رديگ يمنوبل  يسوئد

  .احمقانه دانستند
 يارزشگذار يبرا دهم يم حيترج م؛يكن زيپره يستيژورنال يها يكه از داور نيا يبرا
  .ماستفاده كن يعيترانسترومر از علوم طب يشعرها  ي عادالنه
باشند در  يريگ قابل اندازه توانند يم زين يعيمسئله كه علوم طب نيمخالفت با ا حتا

باعث شده كه هنر و علوم به  ها يريگ بودن اندازه يمطرح بوده و طرح نسب رياخ يها سال
خودش  ياختراع ياكتشاف يدر سفرها يعيكه علوم طب ديجد ياهايدن نيا. شوند كيهم نزد
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و  ها چاله اهيس ي در باره نينو يها يتئور ي درباره يهنر ليتخ استفاده از قياز طر
بوده است؛ تا  يهنر در هست قيعم يها رجهيبه ش هيشب تر شيكرده؛ ب دايپ يمواز يها جهان
  .يهست ي علوم در باره يسنت يها سوال

 و ميريدر نظر بگ اتينوبل ادب ي زهيجا يرا  برا يعيعلوم طب يها اسياگر مق شد يم جالب
نائل آمده  تيبشر يبرا يو با ارزش ديجد يها كه ترانسترومر به كشف ميبگذار نيفرض را بر ا

 نيدارند و ا يريگ اندازه يبرا ياسيها مق و هنر؛ آن اتيمعتقدند كه برخالف ادب يعيعلوم طب. است
به  اي اند يريگ كه  قابل اندازه نيهستند، به خاطر ا قتيحق ؛يعيعلوم طب يها كشف ي همه هك
كه  كنند يم يپافشار يعلم يها كتاب ي در همه اند، يريگ خاطر قابل اندازه نيبه هم گر؛يد انيب

  .كردند تيها را وضع كردند و تثب قانون نيبودند كه ا يعياين محققان علوم طب
هست كه ترانسترومر  يزيچه چ م؛يرا قبول كن هينظر نيهمه، ا نيحاال اگر ما با ا اما

  كشف كرده؟
  :است نينوبل ا تهيداوران كم ي زهيانگ
 .كند را معرفي مي قتياز حق يديتصويرهايي فشرده و شفاف به ما منبع جد در او

 كيكشف كرده است؛  ميبرابر ما را كه هر روزه با آن مواجه هست ميعظ تيواقع ترانسترومر
 يتيضعرا در و ياست، كه ما روزمرگان خاكستر يريگ كه قابل اندازه ليكشف خالص و اص

جا در  نيا زيكه آن چ يدر حال ميا عبور كرده ريمس نيما هر روز از ا. دهد يمفلوكانه قرار م
  .است هبرابر ما بود

 يياز چه عنصرها يكه كشف ترانسترومر نيبه ا ميندازيب تر كينزد ينگاه ديبا ما
او  از يسراغ شعر خواهم يآغاز كردن شرح اين كشف؛ م يشروع و برا يبرا: شده ليتشك

 عتيطب دهد؛ يكه او ارائه م يقتيدر حق. دهد يم ليشعر ترانسترومر را تشك تيبروم كه مركز
 دارخوابيب تيجا او را در وضع نيدارد و مركز است و  ما ا يقو منط ياصول يرفتار شهيهم

  :ميعظ ييداريدر ب ميكن يمالقات م اريو با دقت بس
 

 درآمد شيپ
 

 .ست ايرو  انيم با چتر نجات  از دنيپر ،يداريب
  ر،يگ نفس ي از چرخه رها

 .ديآ يسمت قلمرو سبز صبح، فرود م مسافر
  .رديگ يبه جانب اوج، شعله م يشئ هر
  - مانند چكاوك لرزان -  مرد
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    .كند يرا احساس م ها شهير رومنديچرخان در اعماقِ نظم ن يها چراغ
  ست؛ يخاك، چمنزار خرم يرو اما
  حاره يريرمسگ انِيدر جر ستادهيا
   بر افراشته رو به سمت باال يبازوان با

 دايناپ ي خانه به زنگ ِ تلمبه گوش
 كند، يتابستان،  سقوط م  يسو  به

 آتشفشان ي در دهانه د،يآ يفرود م ياز طناب  آرام
 انيسبز و مرطوب سال يها هيال انيم

 .آفتاب يها پره ريز لرزان
 شود يتمام مها  گونه؛ سفر عمود در قلب لحظه نيا

 شوند يگشوده م ها بال
 .دهيبر آب روان لم يخواريماه مرغ
  يسنگ نهيعصرِ پار يپورهايش انيطغ نيطن
 .زاننديعمق  آو يب ييژرفا در
 رديجهان را فراگ تواند يم يساعات روز، اين آگاه نيدر نخست 

 .رديرا بگ ديكه سنگ گرم خورش يدست مانند
 .است ستادهيدرخت ا ريز  مسافر
 مرگ ميعظ ي از سقوط در چرخه پس
 شود؟ سرش شكفته مي يباال ايشگفت  آ ينور

 
و به طرز  كند يم داريتوماس ترانسترومر، دوباره روزمره را ب: گفت شود يم يطور كل به

 نيا عت؛يبزرگ روزمره و طب يها حادثه نياو ب. كند يم يما گلكار يرا برا عتيطب ؛يخاص
شناخته ناشده را پوست  ي شعر هستند، غله ي كه سرچشمه دنيقابل خشك ريغ يها چشمه

نهفته است كه به ما  نيشناخت شخصي منحصر به فرد او در ا. كند يم ريو تقط كند يم
مرموز وحشتناك كه  يكشف ماجراها يوسيع برا اريبس دنيد كيو  دهد يم قيعم يديد

 .اند هر روزه ما را در بر گرفته

 ها نيكه ا كند يكه انسان تعجب م شود يم يعيو طب او آن قدر ساده تيواقع يگاه
ها  آن ي اند بي آن كه ما متوجه اند و خود را نشان داده آن جا حضور داشته شهيهم

 :باشيم
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 صبح - شب
  

 .ماه فرسود و بادبان مچاله شد برج
 .خورد يآب تاب م يخراب و  مست رو ا،يدر مرغ
 اسكله زغال شده نيسنگ يضلع چهار

 .از هم دهيپاش يكيردر تا شهيب
 
 .بر پلكان رونيب

 يخاكستر يايدر  يسنگ يها به دروازه سحر
 زند يجرقه م ديخورش. كوبد يو باز م كوبد يم
 يتابستان ي نفس گرفته گانيخدا. ايجوار دن در
 .روند يراه م جيگ اچه،يمه در در

 
و ما  م،يا دهيگز ندكه ما هر ندازديب ينگاه قتيبندباز به حق كيبا مهارت  شود يموفق م او

 ندهيو فرسا كننده رهيخ زييپا م،ينيدوباره اين حقيقت را بب ميكن يخوانش؛ آرزو م نيپس از ا
 ادوباره در عالم واقع اين حقيقت بي نظير ر خواهد يما به واقع دلمان م. را؛ دوباره و دوباره

 .تجربه كنيم

 يزندگ شيكه در شعرها ييها قتيروزمره در برابر حق يواقع يها قتياو به حق نگاه
  .جالب است كنند؛ يم

كه بين هزار و نهصد و شصت و چهار تا  ليرميبه نام ا يدر كتاب ييها ينگار نامه در
و احساسات  يانجام شده؛ او راجع به قتل كند ياو و رابرت بال نيهزار و نهصد و نود ب

  :سدينو يخودش م ي ختهيبرانگ
كه براي  ييجا ؛يشرق وتاالنديبرگشتم؛  يميقد يها االن از سفر به منطقه نيهم"

 يلياستفاده كردم و چند روز تعط تياز موقع. شناسي عازم آن جا شده بودم مأموريتي روان
بالفاصله بعد . درهم شكست زيهمه چ ؛يخبر قتل كند دنياما بعد از شن. نوشتن يگرفتم برا

. شود يناممكن م ميو شعر برا مشو يم ميو تسل شوم يمملو از خشم و غضب م زها؛يچ نياز ا
اما . است تيجور فرار از واقع كيمن  يبرا يكار ادار. انجام دهم توانم يرا م ياما كار ادار

  ".تسا يباروت باق يكه هنوز بو ييجا ت؛يرفتن در درون واقع يعنينوشتن، 

 يها به سمت مشغله تيفرار از واقع يدر شعر نهفته است و ترانسترومر برا تيواقع
  . زديگر يم يكار
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 قيبه ما از طر خواهد يهستند كه ترانسترومر لجوجانه م يزيدو چ ت؛يو واقع قتيحق و
  .ميزيگر يها حتا از لمسش م كه ما اغلب وقت يزياش تعارف كند؛ چ تصوير شاعرانه

  
 افتاده است اما نيزم يرو قتيحق
 جرأت برداشتنش را ندارد يكس
  رود يراه م ابانيدر خ قتيحق
 .كند يآن را از خود نم يكس

 1989مردگان و زندگان   يبرا ي مجموعه از

  
 نياز ا م؛يتر بگو ساده اي مينيبب ميخواه ينم م،ينيب ينهفته است كه ما نم قتيحق كيجا  نيا و

تري  تالش دارد به سمت شناخت عميق ن؛ياو هم چن. ميكن ياجتناب م ميكه دنبالش بگرد
 :شود يبه شناخت م ليخودش؛ تبد ي كه در ادامه يانداز اجتماع چشم كيبرود، با 

  
 نوشته سنگ

 
  قاتل يزنبورها يتجاري ست ، كندو يساختمان
 كرد جا كه او زندگي مي آن. معدودي ست ي عده يبرا عسل

 
 را در تونلي تاريك و نامعلوم باز كرد هايش بال

 او نبود پرواز كرد از آن جا ي كسي متوجه وقتي
 كرد نو شروع ميرا از  يزندگ بايد

 1989مردگان و زندگان   يبرا ي مجموعه از

ما با  يكه هر روزه و به طور شخص يتيواقع شود، يم كينزد ميشناس يكه ما م يتيجا؛ او به واقع نيا
 يكه ما در آن زندگ يطيشرا كنند؛ يكه ما را اداره م ييها قدرت ؛ياجتماع ابيآس. آن درگير هستيم

 شود يمربوط م عدر واق نياند؛ و ا از شعرهاش؛ ترانه شده يلياست كه خ يعررانسترومر شا. ميكن يم
  .شيشعرها يدرون يقيبه موس

 

Allegro 
 نوازم يم 1دنيمانند ها اهيروز س كياز  بعد
 كنم يحس م ميها ساده را در دست ييگرما و
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 نوازند يها نرم م چكش. اند مشتاق ها يشست
 سبز و پر شور و آهسته است صدا،

  
 هست يكه آزاد ديگو يم صدا
 دهد يبه امپراتور خراج نم يكس و
  

 برم يفرو م ام يدنيها يها بيرا در ج ميها دست
 كند يكه با آرامش  به جهان نگاه م آورم يرا در م يكس يادا و
  

 :يعني - برم يرا باالم دنيها پرچم
 ميخواه ياما صلح م ميشو ينم ميتسل

  
 بيدر سراش ست يا شهيش يا خانه ،يقيموس
 غلتند يها م سنگ جهند؛ يها م كه سنگ ييجا
  

 غلتاند يها را در خود م سنگ خانه،
    اند يپنجره؛ همه باق يها شهيش اما

نشان  يعيجهان شخصي، طب ي ورود به تجربه يرا برا ييها ترانسترومر به ما راه توماس
ما آشكار  يدگي را برازن يشناس يهست يها هياو ال. و چند اليه است قيكه عم دهد يم
  .و سالم به خانه بازگرداند حيتا شاعر ما را صح م،يست به او اعتماد كن يفقط كاف. كند يم
 
 :است تيجستار نوشتن، رفتن به دورن واقع نوشت يپ

 يشياتر دان يقيوسم -1

 :منبع -2

http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteratur-portraett/10205-tomas-transtroemer-

att-skriva-aer-att-ga-in-i-sjaelva-verkligheten  



      

يال مساعدژ  

  يك شعر
  
  
  

  ماه مغول
  

  امشب ماه مغول به اطاق ريخته
  ماه سرد 

  ماه بي خون
  دندان عاريه ي پنجره لق مي زند 

  از هيبت فروتن نور
  گربه ماه ريخته را ليس مي زند

   اعداد روي ديوار با خون نوشته شدند
  با ناخن هم پاك نمي شوند

  كاش سري داشتم يبرون از اين اتاق 
  بيرون از اين سياره 

  اه ماه ديوانه 
  برگرد به باال

  تو حباب رويايم بودي
  بيرون
  دور

  باال بودي
  دل تنگت مي شدم

  كاسه ي ننوشيده ي شيري بودي 
  كه هرگز لب پر نزد
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  حال بر كف اتاق من چادر زده اي
  تاريكي شدهآسمان و زمين گور 

  جاي خالي ات را 
  با چه پر كنم

  
  اخرين باري كه زمان را ديدم

  لباس سياه پوشيده بود
  سعي داشت زخم هايش را پنهان كند
  اما مرا در يكي از حفره هاي گرسنه

  پنهان كرد 
  .و خواست تا منتظر بمانم

 

  تداوم انتشار جنگ زمان

  .شود يشما ممكن م يو همراه يدر تداوم همكار

  انتانيزمان را به دوستان و آشنا جنگ

 .ديكن يو معرف هيهد

   هاي آمازون فروش جنگ زمان در شبكه



          

  آزيتا قهرمان 

  شعر سه
 

 خروس سن ميكله
 

 

 توي نقاشي شاگال سوار يك خروس خوشگل شدم

 ركاب زدمنوكش را بوسيدم گردنش را چسبيدم عاشقانه و 

 هاي زنانه سرش گرم تماشاي كفش توي راه

 ي قوقو با لحن آصف برخياقوقول

  خواند ن ِعجايب النسا
 

 قالده را  در آوردم

 حساس بود  روي طعم ِ كنجد و نبات

 تفاوت سعد و نحس  قورباغه ها 

 با ديس پلو  بحث فلسفي مي كرد

 تمام زن ها يك مار درازند در مضرب چهار

  به به  دليله محتاله اند ماسه هاي گرمند و
  .دشاخه شاخه درخت بادامن 
  

 توي بال چپش  سوزن زدم

 تندتر! هي 

 تاجش را چرخاندم  روشن نشد

 پرو پتش را كندم  بي فايده

  خروس سر به هوا خون خورده و ملنگ  
 چشمش به دكه هاي خنزر پنزري 
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  شدم نقش هردو

 نارنج و ترنج   سوار و مركب  استكان و نعلبكي  

 دورم تمام و نوبت نبود

 شدم پياده مي بايد   فرز پيچ اولين بهار

 

 ماه سطح بر ايم نشسته سگي دور از
 

 ماي افتاده ي فلك بي سرها براي ما كه در آب

 مان تماشايي ست و عكس لخت

 براي آسمان و تيغه هايش روي گلوي ما چه اتفاقي مي افتد؟

  ... براي دهانِ تلخ و پر شكر  هوايي كه اين همه بادا باد
 

  ز در عمرم نبوده امهيچ وقت جوشان و اينهمه لبري

  خواب و خلنگ ها راه افتاده روي خاك

 كلوخ و سنگ حتي  دست و پا در آورده

 و موسيقي شبيه هيچ جانوري سوسو نمي زند مگر كه عشق

 با شاخك هاي خيس و پهلو ي كج بعد ِ سم پاشي

 يك ور ولو روي كاشي هاي ِ سفيد

  قدرمرگ هم صد جان نبوداين 

 كاغذي با كاله بوقي و كشتي

  روي عرشهكه و آدم هاي زيادي 

  لب و دماغ براي امواج    هي چشم مي شوند براي كوسه ها 

 

  دردهانم هيچ وقت پنهان نكرده بودم  براي خنديدن...اين همه زخم 

 ...!اين طور نا بكار   و سكوت پوزه ام را با گچ 

  به اردكي مريض چترم شبيه نبود
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 تا ماهرانه از پاييز رد شوم

 

  چرا كه نوشته اند جز سايه به ما مهلت نمي دهند

  چرا كه جز دستمالي به دور گردنم  حدودي نبود در جغرافياي من

 و من ديوانه واري ِ چاه بود م در گودي دو كوه

  ناچاري آسمان براي ريزش در رنگين كمان

  براي هيچ و زمين ِمن كه تو بودي

 پوشيدمپيراهني از گوشت خواهرم به رنگ ِسرو 

  و كلمات از وضوح تاريكي  غايب شدند

 

  همه سر به راه و كج  هيچ وقت اين

  شايد كمي گرم تر شوم    گيج ؛ تف نينداخته ام روي خودم

 و نقش فنجان تفاله اي جفنگ از وق وق و

  اطراف اين صدا    سطرها ريسمان ِلقي 

 بشقابي قشنگ؟ آيا من واقعا يك تكه شيريني از خامه و عسل خواهم شد در

 ....يا فراموش 

 ؟شوم خورده مي

 برند؟ رشت قرمز ذره ذره مرا تا النه ميهاي د مورچه

  بهاركه بيايد

 اي سياه در شايد دهان ِ پرنده

 ؟شوم در منظره آيا دوباره سيب مي
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 است خوب عشق حال
 

 سبز غارهاي توي برگردد خسته ما از نكند خوب حال اين

 دوباره دهد آب را ها شمعداني پايش كهنه دمپايي قهر

 لق هاي دكمه به نكند تف خوب حال اين

 ببيند را هامان طوق بخندد

 خيس صبح و داد كوه علف و آب ما به خوب حال همين

 شكست جيبي آيينه و داد يادمان خنده

 دست به هندي شمشيرِ  سرخ باكاله  تاز به آمد دواسبه

  
 زد بالط آورد جام نوشت را ها شاخه باران

 هايش زوزه ماه به رو كشيد هيوال

 خُل و معصوم فرفري موي با پريده رنگ خوب حال همين

 شود روشن امواج صداي تا سينه روي داغش هاي انگشت

 تنها برنگردد

 ها كافه و نامه خوب حال همين   كند ول مبادا را ابرها

 شود گرم حرفهايت به سرش    ببند را در

 عجب...قونيه نزديك!  ؟ ونيز  دهلي؛...كجا از گفتيد

 شب نصفه برند مي سر   قُرق بيرون   بگو

 بترسانش  ببند و بگير از   بگو ها آل از

 اند بسته  بگو را دنيا هاي سمت

 تنور لب   سمور شب

 تلوتلو مجنون هايش عقربه   دنيا مشنگ ساعت ترين قشنگ

   راه و ها روز اين گيج    باد و ها كوچه اين عجيب

 ديگرند حواسي و  هوش در     بگرد و چرخ در

  برند؟ مي كجا  كشان كشان  خود با را ما مست بسته كت
  



          

  منش حسن مهدوي
  شعر چهار

 

1  
 سالم،

  بوسه، كالم بود و
  .پايان ناپذيرت  دسرِ خوان

  من، عطش شديد
  .ي سفيدي از سوي عشق وسوسه

  و سرخ روي تو،
  .شراب وحدت آفريني كه شرمگينانه نوشيدمش

  
  از آن پس

  »من«ما دو 
  .يك تن شديم

  
2  

  آمد و باران باد مي
  .ي تو»تو« من بودم و

  و خيس بودم
  .بد
  

  خيس  باران بود و
  .خوب

  .ي من»تو«  من بودم و
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3  
  تر از هر حرفي بيش

  ام بوده» فا«محاط در 
  »فيروزه«
  »فريبا«
  »فيروزه«

  هر كدام
  گوهري از نشابور

  اي از طال تكه
  ن ِ لس آنجلسستاره اي از آسما

  
  تر از هر حرفي بيش
  .ام را به كام فرو برده» فا«من 

  
4  

  نقطه
  سرِ خط كه آمدي

  آرام باش
  كمي ويرگول برايت خوب ست

  اگر شتابت هنوز زياد بود
  از قالب استفاده كن
  و تا نفسي تازه كني

  پرانتزي باز كن
  اما

  حتا اگر هم كمرت شكست
  .ه چين اسير نكني عصاي نقط سايه ات را زير هرگز شانه

  



         

  پروانه ستاري
  پنج شعر

1 
  و اين تارها

  كه يكى يكى
  خوانند هاى سفيد مى نت

  خواب ديده است سالم جوانىِ
 ما

  از كودكى
  .كهن سال بوديم

 
2 

  دارم رويايى
  اى بسازم مى خواهم خانه

  .بر امواج
  

    داستان
  شد با مرگ من شروع

   وقتى زندگى
  رو گرداند
  و آشيانه

  ى شدهمان المكان
  .جارى ست كه در كلمات

 
  زندگى شايد رفتن است

  ...نامطمئن و دشوار
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3 
  پاره هاى جهان را تكه

  جمع كردم
  در شعرى
   كه خود

  .بود ى جهان زاده
 
4 

  و شايد
  اين پايان زمين ست
   زند، كه با ما حرف مى

  ها انتهاى آينه
  .ست و خداحافظى سبز برگ ها

  اند ها نشانه ى آيه همه
  ميان رازهاماييم كه  و

  سازيم رازى نو مى
  مان و سرنوشت
  هيروشيما به سرنوشت

  .پيوند خورده ست
 
5 

  و ما
  به احترام كلمات

  برداشتيم كاله
   اى دقيقه

  .سكوت كرديم



         

   رضا زرين علي

  شعر سه
  

  كنم شب را به تو هديه مي
  

  كنمشب را به تو هديه مي
  ستاييكه ستارگانش را مي

  
  دهمرنج را به تو ارمغان مي

  ست شعر تو ي كه سرمايه
  

  و اندوهش ترا
  انگيزد به نوشتن مي

  
  و خودم را كاغذ سپيد

  كنم و قلمي نويسا هديه مي
  

  هر جا بروم خوش است
   .يا تا كنار رنج حتا درون شب

  2006فوريه  16
  

  شايد بتوانم سهم خود را از درختان بگيرم
  

  شايد بتوانم سهم خود را از درختان بگيرم
  كه از ما كهن ترند درختاني
  هاي روح ما را و نقشه
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  در سر دارند
  كنند هاشان از خاك ما تغذيه مي و ريشه

  
  شايد با آسمان همزبان شوم

  آسماني كه بوده و هست
  اش و در بسترآبي و سبز و كبود و كهربايي

  هاي دور و نزديك ابرها را بر كهكشان
  كند نقاب مي

  
  شايد به هيئت كبوتري برگردم

  هايم را مو پيغا
  به خاطر داشته باشم

  كند درخت، خاك را معني مي
  و آسمان، زمين را

  
  و ابرها، دريا را

  كنم اعتراف مي
  ام كه گمگشتگي ام را پيدا كرده

  ام با آسمان و دوستي 
  زمين ي از سالله

  
  و جناس ابري من
  هميشه باران است

  كبوتر اگر شدم
  حد و حدود پروازم را

   ام تعيين خواهد كرد و نشنفته هاي هنوز نگفته پيغام
  



       55     1391 پاييز، 15جنگ زمان    

  با اين سكوت عتيق
  

  كنم فريادت مي
  ها را بار ديگر تا پرسش
  .نياغازم

  
  باور دارم

  شود طي كرد كه راه را  مي
  و ترا دريافت

  در منزلگاه موعود
  

  هاي زانوي درد ز در پي سرفههنو
  دست آتش به سويت 

  كشد زبانه مي
  تا بسوزد، بسوزاند

  
  شكفت اين بهار هم مرا

  هايم و حرف
  هجي كردن آرامش است

  تا صدايت را دريابم
  

  بيرون از اين نگاه
  هاي آشنايي در لبه

  پيامت را
  شنوم مي
  

 



 

  شيدا محمدي
  شعر دو

  
  هاي گلي من با روزهاي شما و كفش

  
  و يكي از راه ها با شما مي رود پشت تبريزي ها و اين بوي گل محمدي

  ال شماچند پرنده ي آشنا  و خوشا به ح
  من چرا كنار شما ننشسته ام      چرخ هايم جنب نمي خورند؟

  .آه هميشه دي ماه دست روي دلم مي گذارد و ماه را مي ريزد سرم
  

  با چشم هاي شما همه را مي شناسم من
  كوه هاي كله ي سحر و الله هاي جوان را

  پنجره ها را با همه ي رنگ ها
  

  .و چشم هاي تو را
  راه هاي دوست رفته اممن با آن چشم ها 

  باران هاي تاريك و تنها باريده ام 
  . چشم  شما را ديده ام

  
  با پاهاي شما از گنبدها و پرتقال ها و ابرها

  از كوچه هاي خيس و غريب گذشته ام
  از چراغ هاي پير بپرسيد 

  از كالغ هاي كلك
  از پا خيلي افتادم من با آن پاها
  .مثل اين برگ

  Maryland  2010ژانويه  19
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  138تاق شماره ا
  

  .ستصبحانه در من حاضر 
  روي سوتين سفيد     شلوار واژگون

  زخمي وبا تني عرق كرده 
  .ويي دوستت دارمگ مي
ات خورم از روي سينه ر ميس  

   شود در ماه حل مي شير گرم و سفيد،
  چسباني به شيشه ات را مي بوسه

  ... من موهايم را دهد ، باد دستمالش را تكان مي
   گذاري در ركاب پا مي

  و سوت قطار 
  ...هو هو چي چي ...  چي هو هو چي 

...  
  

   رسند به هيچ شهري نمي هاي شكسته اين ريل

   گردي از مرگ من بر مي
   ها را زرد كرده كه تپه

  ماند اتوبوس در ماه منتظر مي
   ات خيس خداحافظي بوسه در ايستگاه بعدي

....  
  ...هو هو چي چي ... چي هو هو چي 

...  
  رسند ها به هيچ شهري نمي اين ريل

  دارد  باد كالهش را از سر تو بر مي
  .مانند ها در ايستگاه بعدي جا مي چمدان

  2006اكتبر 



 

  حسن صفدري
  سه شعر

  نقش
  از چشمم كه افتادي 

  زمين نقش بر
  پيوند خون و سنگ

  ديدمت  آجر مي
  روزي روي هم ديواري بودي 

  بين دو چشمم
  كنيم  ك نقش را نگاه ميدو ي حال ما هر

  .خبر باشيم با ديگر كه از يك بي آن
  

  برف بازي
  هايش را گم  كرده دست هايي كه دستكش

  .رود مي لُو  هاي پيراهن توست انديشه باز كردن دكمهانگشتاني كه در 
 دستبندي بردستان بي مچ ات آويزان 

  گاه دستي كه بايد شاهين قضاوت را نگه دارد آن
  .شود آب مي هاي برف پرتاب گلوله ي انديشه در

  
  خفگي

  زند هايم جوانه مي اكسيژن در ريه
  نفسي خوش خيال  تا

  هاي بهاري برگيرم از شكوفه
  چه خوش خيال بودم: نگو

  نفس كشيدن جز
  .بيش نبود اي وسوسه



         

يريجد دهيسپ  
 يك شعر

 
ام يديوطنان تبع به تمام هم ميتقد  

  
  چاك

  
  من بود ِ يفقط زندگ ديشا
  جيگونه گ نيا كه
  قرمزتان نشست يها چشم بر
  
  تنِ من بگذر ييِروشنا يا

  
  بود اهميفقط حواسِ س ديشا

  يكس مثلِ
  .خورد يپشت در افسوس م كه
  
  با خود بِبرَم بزنم به چاك  را       2تا خاوران 1عيبق از

  با خود بِبرَم بزنم به چاك كوچك جان را          يآوازها
  با خود بِبرَم بزنم به چاك               تهران را  كيش اسمِ

  
  تنِ من بگذر ييِروشنا يا

  
  كشم يم غيپشت هم ج من
  تو را يها پشت هم گوش من
  ... .كشم يم غيو ج       رميگ يم
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  هدف يب يها لكّه يگناه من است ا ايدن                        
  شمار يب يها خنده ياگناه من است  ايدن                        
   گناه من است و ايدن                        

  من                                 
  .غيج                                 

  خندان را                با خود بِبرَم بزنم به چاك يها گناه
  

  دوازده است ميشمار ياست آن چه را كه م دوازده
  !دوازده است: نيبخندد به زم تواند يصورت من        م ي نهظالما شِيآرا
  .زار كه بر تن فشانم          ببارد هزار شكوفه ياز شكاف و

  !از سرَم؛  دوازده است  ديبگذر   ديخفته، بگذر يها چاه
  
  تنِ من بگذر ييِروشنا يا

  
  بسته يها ليقند يا
  سرَم يها يشكستگ يا

  من يبرا تكرارتان
  است نيطواف زم تكرارِ
  شود يبلندتر م      ديبه خورش ديخورش كه
  
   هوا" و

  دارد مرا يهو كه
  "3.بخورد

  
  مصر يا
  روز نيتر زنانه يا
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  يكُن يرا كه لُخت م صورتت
  هرگز
  هرگز
  مرا يها چشم

  4نخواهد كرد اهيس

  
  نور و
  ها" نيتَر"تمامِ  در
  ...رفته است فرو
  خود بِبرَم بزنم به چاك را           با 5نخون و نا ت،يبِ

  
  مان بود از خون تر نيرنگ م،يكه پخت 6ينَكيرنگ
  عشق و

  سرَم نشست يباال يوقت درست
  و افتاد

  .شكست
  

  پدرم ي پدرسوخته گورِ
  "هر چه دارم از اوست كه"

  را              با خود بِبرَم بزنم به چاك جان مهين يگورها
  
  ست  مانده يباق زيآن چه از همه چ و
  ست مانده  يباق زيآن چه از همه چ و
  ست  مانده يباق زيآن چه از همه چ و
  
  بماند اهيتا س   چرخد يم   چرخد يكه م يآسمان و

  گذرند يكه از سرَم نم ييروزها مثلِ
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  كه با فشار    با فشار ييها آب و
  اند جهان يها آب نيتر آب يب

  من مثلِ
  اصلن ستميزن ن كه
  اصلن ستميرنگ ن كه
  اصلن ستميجان ن هك

  يصورت فقط
  گذارد يم كه
  .رود يم و

  ، 2011اكتبر  31: شروع
  2012 نوامبر  21: خاتمه
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   .شود يم ييرايها پذ عزا با آن از مهمان يها در رسم زين



        

  )پگاه. م(مهرانگيز رساپور     
   يك شعر                                            

 

  
  

  شاهد من روز بود
  

  شاهد من روز بود 
  روز بود 

  هاي نور و پولك           
  اي و نيروي تنظيم شده
  كرد كه حركتم را تند مي

  
  چشم چشم
  پوستم چشم

  هايم چشم استخوان
  انگشتانم چشم

  
  . . .و با احتياط 

  از معصوميت مشكوك ظاهرشان
 باطنبه حقيقت شان ترسناك  

  پيچيدم                                      
  آمد جمعيتي چركين و هراسان مي

  اي نسل زهرآلود«گفتم 
  »تان باد  آبِ زالل حرام                               

  و باقي كالم را جويدم و تف كردم
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  سرابي كه سراسر سراب بود

  ي آب را پرسيد از من خانه
  گفتم 

  ست ي آب جاري خانه«          
  »ست؟ ي تو كجا خانه            

  شدم زدم پروار مي و با هر نيشي كه مي
  

  من  به آناني كه براي فرار از برهنگي
  هاشان را بسته بودند   چشم
  گفتم

  ماند ي مار مي دهانتان به النه«       
  »هاي ريش و سبيل ميان علف          

  هاي مؤنث  حيرت( 
  هدان خيالشاناز ز

  لخت                         
  )بيرون زد                              

  به ذوجي كه چهار چشمي 
  در يكديگر خيره شده بودند

  گفتم
  عشق در مذهبِ شما«      

  ».هاي كابوس مرا دارد نشانه        
  

  و هواي لخته بسته در گلويم را 
  عق زدم                                       

  
  زناني را ديدم 
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  شان هاي مضحك محتاطانه يي كه با زيبا
  مانستند اي مي هاي هم قافيه به نقاشي

  كه سياه مستي
  در حالِ استفراغ كشيده باشد                 

  گفتم
  بزم مردگان«      

  ي متعفن در اين شبِ كپك زده        
  ها چراغان است با برقِ چشمِ گرگ        

  »خوش باشيد                                                 
  

  رسيد شان به زبان من نمي دست
  كردند  ها را قيچي مي شعله

  گرفتند  گاز مي و                                
  حال نزاع از بوهاي در

  با مشامي زخمي
  خود را همچون فوران

  يدمبيرون كش                             
  دهانم 

  ور بود از كالمي شعله
  و خشم من 
  كرد آلود مي  هوا را خون             

  
  زبان پر لكنت مرگ را 

  در واژگاني با روكشِ طال
  پنهان كردم                                  

  و به بادي 
  كن كردن كه به نيت ريشه
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  خيز برداشته بود                               
  تمگف

  بايست«       
  »واي اگر درخت ترسيده باشد        
  

  تهديد من 
  براي كُشتنِ باد كافي بود

  
  خون هاي الغرِ بي علف

  رفتند خانه گيج مي هاي قاليباف كه مانند بچه
  لبخندي سبز 

  شان از روياي
  به سويم پرتاب كردند                  

  
  شاعرانِ  نگراني را ديدم

  شان را   مردههاي پژ كه شهرت
  بردند شان مي نزد مبلغينبراي شفا، 

  گفتم 
  » شد  اگركار بود، پژمرده نمي«      

  
  و ياس  از حسرت

  ديدي هاشان را بايد مي دهان
  اي بود چون آلوي خشكيده

  كه آن را كرم زده باشد
  

  ولگردي به من مشكوك شد 
  و خود را ريخت 
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  ي با هوش من  در سايه
  كه خود را چسباند به زمين                            
  و با من نيامد ديگر                            

  فرياد زدم
  »مذهبِ مست پيدا نيست«            

  اش را   ام نتوانست خنده و سايه
  مهار كند                                       

  شان تحمل يكروزه
  از آوازِ صبح

  تا نق نق غروب 
  قصيده وار                      

  رفت به حقارت مي                                  
  فرياد زدم

  در اين شهرِ محتضر«              
  كند به زندگي كه مشكوكانه نگاه مي                
  معلم و آب                  
  و صراحت  نفت                 
  نور و كليد                 

  »اند مأيوس. . . همه                  
  هاشان چون زخم دارو نديده دهان

  باز بود                                         
  شان مانند هذيان بود و نگاه

  هاي شناور  پر بود از حرف
.   .   .  

  از صداي قل قل خونم
  زمين                               

  بيدار شد                                      
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  رستاخيز
  رستاخيز رازهاي سر به مهر

  بند هاي در رستاخيز جنون
  رستاخيز يادهاي مدفون
  رستاخيز آرزوهاي مقتول

  . . .و صدا 
  هاي ترازو صداي پر شدن رگ

  از نفرت                                        
  صداي پوسيدن افتخار

  هاي تاريخ در جيب                           
  

  ستون 
  . . . ستون صد ا 

  
  ديدي هاشان را بايد مي چشم

  چون گورهاي ماقبلِ تاريخي
  ي شكافتن بود پر از وسوسه

  منتظر بادي بودند
  كه بيايد                       

                                  رشان داردو ب  
  قواشان را بسيج كردند

  در برابر من
  )جودي انتقامجو از دنيايي مجهولمو(

  و سمج
  همچون سرطان

  ش آوردنديور                     
  ايستادم
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  داند و چون رگباري كه تكليف خود را نمي
  در راه خود لخته بستم 

  
  ترسيده بودم

  ها  مثل آندم كه دندان
  گويند گوياتر از زبان سخن مي

  و كهيرهاي ترس
  از منافذ شجاعت من     

  حباب حباب                          
  بيرون زد                                         

  كه خواستم  چنان
  در دو سوي خود 
  بگريزم                    

  برده بود.   . . راه را باد
  

  اي روشن شد سفينه
  را خواند اچون آتشي كه موس هم

  به سرعت دور شدم و من چنان
  كه انگار

  هرگز           
  جا    آن                   

  .ام نبوده                         
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  طرح از كيوان مهجور



        

  حمان چوپانير

  ها نا نوشته
  
  

. خانه. هاي يك شب ِبهاري نيمه. همه چيز براي نوشتن يك داستانِ كوتاه آماده است
يادم باشد در داستان، دست به كمر راه . ( زن با شكمِ برآمده  و. اهزايشگ. بيمارستان. خيابان

بيمارستان را از ...). داشته و  هايي كه به سنگيني برمي گام. رفتنِ زن را به دقت تصوير كنم
اتاقك نگهباني در ابتداي . هاي بيمارستان نرده. همان بدو ورود زن بايد به تصوير بكشم

كنند و آدرس زايشگاه را به  ن؛ كه بي آن كه بپرسند، به زن نگاه ميانتظامات بيمارستا. ورود
. پسند روهاي تو در تو و كف، با سنگفرش برق افتاده و بوي نادل راه. دهند مرد مي

بينم بر شرح و وصف ماشيني كه با آن از  لزومي نمي. (هاي پرستاري آسانسورها، ايستگاه
  ).روند خانه به بيمارستان مي

اش را،  قد و قامت كوتاه و ميانه. بايست توصيف كنم ص را با دقت ميپزشك متخص
اش هيچ شباهتي به يك پزشك  يادم باشد تاكيد كنم؛ قيافه. اي تحقيقن عبوس چهره
. هاي سونوگرافي هم به سهم خود مهمند گواهي. آن هم يك پزشك متخصص. نداشت

ي  صحنه. كنند داستان آشناتر ميذهن خواننده را با فضاي . نبايد ساده از كنارشان گذشت
. بايست در متن گنجانده شود دومين سونو گرافي در طول دورانِ بارداري حتمن مي

ي نمايشگر  هاي دكتر در همان جلسه كه با شوق و ذوق، اجزاي جنين را روي صفحه خنده
  .ناپذير داستان خواهد بود كرد هم، از اجزاي جدايي براي زن تشريح مي

مثل حس و حال زن در . هايي از حس و حال زن هم در نوشته شود اشد گوشهشايد نياز ب
هاي رنگارنگ و  ديواركوبي. تر شبيه بود اتاق خوابش كه اين اواخر به اتاق خواب بچه بيش

و . هاي پوشك، كنار تختخواب آبي رنگ نوزادي بسته. هاي آويزان شده از سقف عروسك
. چند دست لباس نوزادي و حوله. مانه و دوست داشتنيي معصو هاي پودرِ بچه با رايحه قوطي

هاي نوزاد را  هاي خودش با لباس هايي از واگويه اگر دست زن بود، حتمن دوست داشت تكه
ها كه  هاي جفت و طاق زن، به آن ها و فخرفروشي شود به فيس و افاده مي. بياورد در داستان

هايي  يا آن. كور بوده هم، گوشه چشمي داشتهاي سال  شان سال در ميان دوست و اقوام اجاق
كه حسرت داشتن فرزند ذكور را آن هم پس از چند شكم دختر زاييدن با خود يدك 

  هاي زن برادرها و خواهرها را هم حتمن خوب به خاطر سپرده؛ گوش و كنايه. اند كشيده مي
  ".ون درآوردياز وقتي رفتي سونو و فهميدي جوجه گنجيشكت آنتن داره زب. خوبه خوبه"
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گريزي به خاطرات زن و مرد زد و بگو . بايد اسمي هم براي نوزاد انتخاب كرد
  .هايشان را نشان داد بر سرِ انتخاب اسم مگو

  ".من كيارش دوست دارم"
  "تر از اين نداشتي؟ اسم تكراري! اَه اَه اَه"

قبوالند زن  شود به خواننده مي. همه چيز براي نوشتن يك داستان ِ كوتاه آماده است
. داده دار و مريز دلداريش مي مرد هم كج. گريسته ي خانه تا بيمارستان را آرام آرام مي فاصله

  .يا با شوخي و خنده سعي داشته فضا را تغيير دهد
  "اي بابا، هنوز هيچي نشده عروس خانم ِ آينده اشك مادر شوهر رو در آورده؟ "

د كوتاهي تبديل كند و با نوك انگشتان، تواند گريه را به زهر خن زن در پاسخ  مي
ها لخت بوده، بي  انگشت). بزدايد بهتر است يا پاك كند؟. (ها را از زير چشم بزدايد اشك

  .هيچ انگشتري و حلقه و پشت حلقه حتا
  ".تونم طال دنبالم ببرم تو اتاقِ عمل كه نمي"

احواليش  شانگر آشفتهظاهر مرد بايد ن. اي كرد هاي مرد هم اشاره بد نيست به دلهره
اوائل يا . تواند عنوان كند تاريخ بستري شدن زن را پزشك در يك ديالوگ كوتاه مي. باشد

بايست  هاي متعارف مادرش هم مي التهاب زن و نگراني. همان اوسط داستان باشد بد نيست
  .نمايان باشد در داستان

  "دازين؟تونم خواهش كنم عمل سزارين رو چند روز جلو بن دكتر مي"
  ".تونم چهاردهم زودتر نمي. نه عزيزم"
  "...اما آخه اين طور كه خودم حساب كردم چند روز زودتر "
  "متخصص منم يا شما خانم؟"

  .بايست تشريح شود ي دكتر در هنگام اداي اين ديالوگ مي شكل و قيافه
وي ماليمت و مثلن مطمئن و با عتاب گفته يا با ترديد و تامل، با غيظ و پرخاش، يا از ر

ها را بهتر است از  اين. اي پزشك بايد كرد ي حرفه اي هم به سابقه و پيشينه اشاره. با احترام
  .زبانِ زن به گوش مخاطبان داستان رساند

  ".تمام و كمالن به خدا. هايي چه بچه. هر سه هم سزارين. هما سه شكم پيشش زاييده"
  ".يست، كشتارگاهه؟ به خرجت كه نرفتها چه قدر گفتند اين بيمارستان ن دختر عمه"
شان از بيمارستان در بازنويسي ِ  ي اقوام و نارضايتي يادم باشد در مورد ِ نوشتنِ توصيه(

  .)بعديِ داستان تجديد نظر كنم
ي  زايشگاه و اتاق عمل در طبقه. همه چيز براي نوشتن يك داستان ِ كوتاه آماده است

. برنيمه شبِ بيمارستان حيف است از چشم دور بماند سكوت حاكم. دوم و سوم ِ بيمارستان
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بهتر است از صداي جيغ و فرياد زنان . بخش زنان و زايشگاه هر دو بايد در يك طبقه باشند
يك نفر همراه هم براي زن، نگران و . اي برد ي نوزادان و كودكان هم بهره در بخش و گريه

شايد همان مادرزن (بيني كرد  يشي اتاق عمل، بايد پ مضطرب درست پشت درهاي بسته
تواند با تلفن ِ مرد سراسيمه خود  مي. مادرِزن را همين جاها بايد به داستان آورد) .كفايت كند

دخترش را هنوز نديده، روي نيمكت، كنا رِ درِ زايشگاه، . را  به بيمارستان رسانده باشد
كيف . بيمارستانمضطرب نشسته، كف دست بر روي پيشاني و خيره به سنگفرشِ كف 
  .نوزادي و يكي دوبسته پوشاك با چند قوطي كمپوت يا آبميوه هم كنار ش

. نععععععع: گفت. گفتم خانم دكتر تاريخشو جلو بندازين. زد از ظهر تا حاال دلم شور مي"
  ".ام شروع شده بيا حاال هنوز تاريخش نرسيده درد بچه

كه اختالفش با تاريخ  تاريخ و روز ِبستري شدن را هم طوري بايد نوشت
هاي  دلداري. شروع به درد زن هم بايد در داستان بيايد. ي پزشك فاحش باشد شده بيني پيش

  .مرد هم به او نبايد از دست برود
  ".كنن ات مي معاينه. خواي همين حاال بريم بيمارستان؟ ضرر كه نداره مي"
م، تا داخل آدم رو حسابي اد خودم رو بسپارم دست ماماهاي بي رح خوشم نمي. نه نه"

  ".دست كاري نكنن ول كُن نيستن
ي دوم  شود زماني در نظر گرفت كه زن قرار است از طبقه شروع داستان را مي

اند جنين  وقتي معاينه شده و به او فهمانده. انتقال پيدا كند) اتاق عمل(به چهارم ) زايشگاه(
تر از قبل  مادرش حاال كنار ِدر سراسيمه. بايد جيغ بكشد و زار زار گريه كند. كند حركت نمي

شود گاه ناتمام و بريده بريده  هاي زن در ميان شيون و زاري گاه گم مي ديالوگ. ايستاده
  .آيد بيرون مي

. چه قدر اين نه ماه انتظار كشيدم. د...مرد مر. د .......ام مر بچه. مامااااااااااان. ماماااااااااان"
برو اتاقش . نفس به نفس. شب و روز، قدم به قدم. باهام بود. و شكمم بودنه ماه تو دلم بود ت

. هرچيزي رو كه براش خريديم. همه رو آتيش بزن. همه رو بريز بيرون. رو به هم بريز
بايست از زمان خروجِ زن از  ها مي اين ديالوگ. (ها ها، جغجغه ي عروسكها، لباس همه

زن بايد .) نسور تا قبل از ورود به اتاق عمل گفته شودزايشگاه با صندلي چرخدار  و توي آسا
يكي از زنان خدمتگار   .ي سوند هم روي زانولباسِ گان به تن داشته باشد و كيسه

مادرِ زن گريان به تصوير . بيمارستان، هدايت صندليِ چرخدارِ حامل زن را به عهده دارد
مرد را . ماند به جز گريه باقي نمي اين طور مواقع حرفي براي گفتن. است كشيده شود كافي

بايست تا ورود زن به داخل اتاقِ عمل در گيرو دار تكميل پرونده و پيگيرِ جواب  هم مي
يا . آزمايش زن  گذاشت تا بعد كه مادرِزن با چشمان پر اشك و بي مقدمه خبر را به او بدهد
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مگر يك چنين عملي چه قدر . (حتا بعد از اتمام عمل جراحي و انتقال جسد نوزاد به سردخانه
  :هاي پر اشك بي مقدمه خبر را به او بدهد و بعد مادرزن با چشم). برد؟ زمان مي

ي سبزرنگ پيچيده بودنش و  توي يك پارچه. همين االن بردنش سردخونه. بچه ُمرد"
مثلن اضطراب و . بايست به مرد پرداخت بعد مي. بعد با صداي بلند هاي هاي گريه كند

كرد به  مگيش را تشريح كرد يا بغض سنگيني كه در گلويش مانده بود و گمان ميسراسي
جلو اتاق . تر حكم مرد بودن مجبور است آن را مثل يك وزنه نگه دارد تا يك فرصت مناسب

ي  صداي تاق تاق پاشنه. از راست به چپ و بر عكس. بايست مدام قدم بزند عمل مي
با خود . انديشد مرد با وحشت به چيزي مي. ا كندكفشش بپيچد در سرسرا و انعكاس پيد

كند تا بعد از خروج همسرش از اتاق عمل بتواند او را  شايد خود را آماده مي. كند زمزمه مي
هاي دوران بارداري همسرش را از نظر  شايد با سرعت، تمامي مراقبت. دلداري بدهد

مناسب بوده، زن در تمام طول مدت  تغذيه كاملن. حركت نادرستي را به ياد ندارد. گذراند مي
  .بارداري جست و خيز چنداني نداشته

  ".تا همين ديروز هم كه جنين تو ِرحم دست و پا ميزد"
  :گذاشته روي شكمش گرفته و مي مدام دستش را مي

  ".كنه ببين چه قدر داره شيطوني مي"
  ".خوب به باباش رفته ديگه"

بد نيست . اند كرده ن را با هم قسمت ميو هر دو چشم در چشم  هم رضايت خاطرشا
  .هاي مرد را در اين قسمت از داستان آورد اگر واگويه

ي تاريخ زايمان اشتباه كرده؟ از همون اول هم مدام در  پس يعني دكتر توي محاسبه"
  ".رسيد اما، اما خيلي دقيق به نظر مي. شك داشت. ترديد بود

ش گفته بود كه دكتر تاريخ سزارين را با دودلي زن در راه بازگشت از مطب به خانه، براي
بايست  ها مي تعيين كرده و گفته بود كه برحسب محاسبات سر انگشتيِ خودش زودتر از اين

اش پيشنهاد داديم كه زودتر، اما باز اون زير  گفته بود هم من و هم مامان به. شده بستري مي
بايد زن را از اتاق عمل بيرون آورد و به بخش  .ها ست تا مرد درگيرودار همين واگويه. بار نرفت

  ).بي هوش و هم با هوش(كند  زن با همان حال نزار دارد گريه مي. مامايي منتقل كرد
خوام  ام رو مي بچه. ام رو كشتن مفتي ُمفتي بچه. ات گفت؟ كُشتنش فهميدي؟ مامان به"

  ".پسر قند عسل خودت گفتي پسر. خودت گفتي بايد پسر باشه. خوام پسرم رو مي
مرد .  كند دهد و روي تخت زنجموره مي و درست هنگام شرو ع گريه درد امانش نمي

با همان . اي را در تسالي خاطرِ همسر ادا كند بايد تا قبل از رسيدن زن به بخش، چند جمل
  .بغضِ سنگين و مانده در گلو
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پا در ميانيِ مادر؛ چند  شود با مي. همه چيز براي نوشتن يك داستان ِ كوتاه آماده است
اي از پرستار بخش اجازه گرفت و مرد را به اتاقي كه  زن در آن بستري شده فرستاد تا  دقيقه

اي زل زده و دارد به حادثه فكر  به گوشه. كند زن زنجموره مي. تر كنارش باشد كمي بيش
  .    مدهاز شُوك حادثه هنوز بيرون نيا. بي آن كه هنوز هضمش كرده باشد. كند مي

ساعات . شود به بستري بودن زن در بيمارستان اختصاص داد يكي دو روزي را هم مي
. هاي جورواجور و رنگارنگ دردي ِبستگان و دوستان و آشنايان، دسته گل مالقات، ابراز هم

  :هاي تكراري و هميشگي هاي كمپوت، آب ميوه، حرف قوطي
  ".سالميخدا رو شكر كه خودت . تقدير اين بوده عزيزم"
  ".اين نشد يكي ديگه. ناراحتي نداره، اول جوونيته"
  ".چشم به هم بزني يكي ديگه تو بغلته. به سالمتيِ خودت و شوهرت فكر كن قربونت ِبرم"

فقط خودخوري . ها حتت شده از طرح آن و خروار خروار سوال كه شرم حضور مانع  مي
  .ها را در ذهن مرور كردند و سوال مي

  "يا دختر؟پسر بوده "
  "كامل بوده يا نارس؟"
  "اس؟ تو سرد خونه"
  "هنوز دفنش نكردن؟"

اولين مراجعه . اي ازداستان جا داد بايست در گوشه هاي مرد را هم مي تالش و پيگيري
. مرد بايد تمام وقايع را براي سوپر وايزر تعريف كند. تواند به سوپر وايزر بيمارستان باشد مي

  .كند كه دل ِخوشي از پزشك متخصص ندارد هم اين طور وانمود ميسوپر وايزر . مو به مو
  ".ببين، متخصص جماعت يعني دردسر"

اي از آتشِ سوزان در چرخش  دهانش خشكيده، زبان در كوره. زند مرد يك ريز حرف مي
  .روي تاريخي كه پزشك براي عمل ِسزارين مشخص كرده خيلي تاكيد دارد. است

يخي كه اون مشخص كرده بود اومديم، بچه مرده بود، واي به ما، سه روز زودتر از تار
مونديم و سر وقت مشخص شده مي اومديم، آن وقت مادر و بچه را با هم  حال اين كه مي

  .داديم از دست مي
  ".به رئيس ِ بيمارستان شكايت كنيد. شكايت كنيد"
ر هم سپري يك شبِ ديگ. كند اي است كه سوپر وايزر به مرد مي اين تنها توصيه 
) زن(حتا براي كنترل وضعيت بيمارش هم . هيچ خبري از پزشك متخصص نيست. شود مي

هاي  يكي دو پرستار مدام از زن، در مورد  چند و چون پيگيري. آيد پزشك ديگري مي
اين را نبايد در (به كي؟. كنند كنند و بالفاصله تلفني مراتب را گزارش مي مردش سوال مي
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طوري بايد تصويرش كرد كه خواننده احتمال بدهد پرستارها با . وشتداستان به وضوح ن
براي پيگيريِ شكايت بايد جسد را به پزشكي قانوني انتقال .). پزشك متخصص در ارتباطند

با . زند بيند جا مي ي بيمارستان را خطاب به پزشكي قانوني مي نامه مرد تا  معرفي. بدهند
مرد پشت گوشي . كنيم جسد را  كالبد شكافي مي: ويندگ گيرد و مي پزشك قانوني تماس مي

  .كند گريه مي. كند نامه را مچاله مي معرفي. ريزد به هم مي
  ".گيرم شكايتم رو پس مي"
  ".تر از اين عذاب بكشه خوام طفل معصوم ببيش نمي"

به . سپارد گفتني است هاي مرد در شبي كه فرداي آن جسد نوزاد را به خاك مي دلهره
  .كند ه رو شدن با جسد ِنوزاد فكر ميرو ب

  "؟!اين جسد قرار بود پسرِ من باشه"
  .هراسد از فضاي سرد خانه به شدت مي

نكنه چشمام سياهي . قدرتش رو دارم؟ نكنه زانوهام بلرزن. جسد رو بايد تو بغلم بگيرم"
فرزندم، با پسرم،  شه با اون با كجا مي. بِِره، غَش كنم، باال بيارم، بميرم، اي كاش مرده بودم

  .نگاش كنم. ببوسمش. ببينمش. خلوت كنم
قبل از آن بايد مقدمات كفن و دفن را . اش را ببيند بهتر است توي غسالخانه چهره

ي نوزادان، بعد ثبت مشخصات ِفُوت شده در دفتر  مبلغي بابت خريد قبر در قطعه. فراهم كند
برادرها و خواهرها، چندتايي از . باشند بايست آمده اطرافيان هم مي. ي متوفيات اداره

زن در مراسم كفن و دفن نبايد . ها و يكي دو تا از دوستانِ صميمي ها و خواهرزاده برادرزاده
هاي توامانِ پدرانه و مادرانه جسد  بايست با دلواپسي مرد تنهاي تنها مي. حضور داشته باشد
ي متوفيات و  پيراهن و شلوار فرمِ دايره غَسال كامله مردي بايد باشد با. را به خاك بسپارد

غسال نوارچسب . گذارند جسد را روي سكوي داخل غسالخانه مي. هاي الستيكي چكمه
كند و جسد را عين توپ  اي را كه جسد در آن پيچيده شده باز مي كاغذيِ دور ِ پارچه

ي خود  را به عهدهتوصيف چه گونه روبه رو شدن  پدر با فرزند ِمرده . غلتاند روي سكو مي
  :مرد بگذارم بهتر است

قسمتي از جفت . زد به سياهي صورتش به كبودي مي. پر بود. ُموهاش مشكي بود"
هاي دستش كشيده و  انگشت. بدنش و كف پاهاش هنوز خوني بود. هنوز همراهش بود

ال هاي سبزرنگي را كه توي بيمارستان دورش پيچيده بودند، همان غس كهنه. خوش فُرم بود
  .اثر چند قطره خون هنوز هم روي پارچه بود. برداشت

خواهد با تمام وجود  مرد مي. خورد روي سكوي غسالخانه جسد عينهو توپِ پارچه قل مي
تمام . تواند نا ندارد خواهي نفله َترش كني؟ اما نمي داد بزند، مرتيكه اين كه نفله هست، مي
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بعد از خاكسپاري هم بايد از خود مرد . اق كردهنيروي خود را مصروف كنار آمدن با اين اتف
  .كمك خواست

  .نه خواب و نه بيدار. گيج بودم.آد  كنم درست يادم نمي  بعدش را هر چه فكر مي"
جسد كفن پوش را يا بايد در تابوت . دهد انعام غسال را حتمن يكي از اطرافيان مي

وقت سوار ). ون هم جسد نوزاد؟توي تابوت؟ ا. (گذاشت و يا دست يكي از نزديكان سپرد
ي  چند دقيقه بعد ماشين كنار قطعه. گيرد شدن در ماشين، مرد جسد كفن پيچ را از برادر مي

مرد هنوز پياده . قطعه پر است از قبر نوزاد، اكثرن بدون سنگ قبر. كند نوزادان توقف مي
مرد دوست . برد بر ميگيرد و با عجله به سمت ق يكي از برادرها جسد را از دستش مي. نشده

  :دارد با جسد خلوت كند
  ".اما نشد، بغضم نشكست"

خواهد جسد  همان وقت كه يكي از برادرها مي. بوسد تنها از روي كفن، سر ِنوزاد را مي
  .را به سمت قبر ببرد 

  .همه چيز براي نوشتن يك داستان آماده است
   91فروردين                                                                                     

  
  

 تداوم انتشار جنگ زمان
 در تداوم همكاري و همراهي شما 

.شود ممكن مي  
 جنگ زمان را

 به دوستان و آشنايانتان
.هديه و معرفي كنيد  

 
توانيد جنگ زمان را مي  
و پي دي اف) اي بوك(به صورت انتشار كاغذي، ديجيتال   

.مازون و مانند آن در سراسر دنيا داشته باشيدهاي آ از فروشگاه  



 

ريدون نجفيف  
 دنياي قشنگ نو

  
گفتم بودم، چون حاال ديگر نيستم، حداقل جسمن ديگر . سالم، من عادل بودم، عادل نوري

تنم  حاال در كانتينر يك كاميون گوشت به همراه چهل وسه تن ديگر، . هرگز نخواهم بود
چون اگر . ما همگي از اين كه مرديم اصلن ناراحت نيستيم. رددرست پشت در حسينيه قرار دا

داند و ما، كه   فقط خدا مي.  شديم زنده هم بوديم، داخل اين كانتينر  قطعن زنده زنده خفه مي
  .پيف پيف. دهد در و ديوار اين كانتينركثيف چه قدر بوي گند مي

ي كانتينر  هاي ديواره ه چنگگاي است كه ب بوي گند از گوشت مانده. بو از ما نيست، ها 
هاي اطراف  هاي خاوران، ببرد براي قصابي آويزان است و راننده بايد بعد از انتقال ما به بيابان

بگذريم، من امروز يعني بيست و پنجم مرداد سال هزارو سي صد و شصدو هفت، . گوهردشت
بر خالف تصورتان، در آن  . ساعت دو و پنجاه و نه دقيقه شانزده ثانيه بعد از ظهر كشته شدم

گونه، فقط يك  هاي رقص در آن لحظه. ي كذائي مرگ، من نه درد داشتم و نه رنج لحظه
در آن . البته خوب اين تنها احساس هم نيست. دهد گي به انسان دست مي احساس آشناي خفه

  .سوزد هاي بنيانكن، دل انسان براي خودش هم به شدت مي لحظه
يك توده ابر نامرئي . انسان ديگر خودش  نيست. افتد تفاق عجيب مياما بعد از آن  يك ا 

شود به تعداد  تمام وجود انسان به ناگهان تبديل مي. باور كنيد. شود از انرژي و شايد فكر مي
براي ساده كردن مثالم فقط كافي است فرض .  هاي هوشمند البته الكترون. زيادي الكترون

در حقيقت در بعد . شويد تان وارد يك بعد ديگري مي ن خاليكنيد كه بدون بدن و فقط با جا
اين . كنيد يعني بدون دماغ بو را حس مي. تان نياز به اندام نداريد ديگر شما براي احساسات

اتفاق ساده يعني وارد شدن به بعد ديگر، براي من درست يك دقيقه و پنجاه و هشت ثانيه بعد 
هاي تماس طناب كلفت و كثيف  البته در آن لحظه. افتاداز لگد لشگري و خالي شدن زير پايم 

  . پاستيكي با گردنم هم بسيار آزار دهنده بود
. خريدند خوب براي اعدام هزار و سيصد و شصد و هفت نفر بايد يك تكه طناب نو مي

تر  طناب نخي خيلي نرم.  شد دويست و چهل تومان پول صد متر طناب خوب و نخي  مي
جوئي در راه انقالب را از عبادت  چون صرفه. جوئي نخريدن به دليل صرفه. اما نخريدن. است

جوئي شد بد نيست اين را هم بگويم كه بعد از  حاال كه حرف پول و صرفه. دانند باالتر مي
ها، به دستور رئيس زندان، براي شيريني كام برادرها از اين پيروزي بزرگ،  اولين سري اعدام

تا اين جايش برخالف انتظارتان، ما نه تنها . اي، پخش كردند نان خامهپاسدارها، بين خودشان 
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فروشي، مدتها بود  ي شيريني ناراحت نشديم، بلكه خوشحال هم شديم، آخر صاحب مغازه
به عالوه، بعضي از اين برادرهاي  پاسدار هم، در . فروشي به اين خوبي نكرده بود

اما اين اسباب تعجبه كه كل مبلغ سيزده . بودندشان چنين چيزي را به خواب نديده  عمرگذشته
يعني منظورم اين است . اي شد دقيقن هزارو سي صد و شصدو هفت تومان ي نان خامه جعبه

شد با آن صد متر  مي. رفت خريدند هم جاي دوري نمي كه اگر فقط يكي دو جعبه كمتر مي
  .دهند هاي ماهم ماليات مي وادهخوب آخر حتمن به اين نكته توجه داريد كه خان. طناب نو خريد

اين . ي مرگ، چشمم بسته بود راستي من طناب رو بعد از مرگم ديدم، چون تا لحظه 
ها دلشان براي  آن. بسته بودن چشم را هم باز به حساب دژخيمي اين برادرها نگذاريد، برعكس

دمان را كردند انصاف نيست ما با چشم خودمان مرگ خو سوخت، چون فكر مي ما كمي  مي
  .كنيم نيستند بينيد، حتا جالدها هم به آن بدي كه ما فكر مي مي. ببينيم
راستيش  بدون اغراق . اما نشد. بند اعدام بشويم به هرحال اكثر ماآرزو داشتيم بدونه چشم 
گويم كه اكثر ما دلمان لك زده بود فضاي دراماتيك آمفي تاتر گوهردشت و آخرين رقص  مي

  .ينيممرگ خودمان را بب
ببينيد اگراين زندان گوهردشت را يك هزار پا فرض كنيد، راهرو اصلي زندان حكم بدن 

فقط توجه داشته باشيد .  اين هزار پا را خواهد داشت و هر بند مثل يك پا از آن منشعب شده
اين . اين هزار پاي سه طبقه، دقيقن  مثل نيش عقرب، در انتهاي بدنش يك زايده بزرگ دارد

اين حسينيه  يا . ربع مانند، همان آمفي تاتري هست كه رژيم اسمش را گذاشته حسينيهزايده م
آخرين بند نرسيده به حسينيه را هم . كيسه زهرهزار پا، درست در انتهاي راهرو اصلي قرار دارد

اين . تر سن يا استيج اين حسينيه يا آمفي تاتر است اما از همه جالب. اند بند وصيت كرده
تاتري كه در آن، جان همه ما را سمبليك و . وي سن يك نمايش واقعي راه انداختنبرادرها ر

آمفي تاتر . فكرش را بكنيد از آمفي تاتر بهترين استفاده را كرده اند. گيرند در حال رقص مي
  .اين حتا به ذهن شكسپيرهم نرسيد. خاك گرفته را كردند محل نمايش يك تراژدي واقعي

ها، نداشتن تماشاچي به خاطر مسائل امنيتي و يك بار مصرف بودن تنها مشكل اين برادر 
كنيم ويك بار  توزانه عمل مي هاي كه ما باشيم، كينه متاسفانه هنرپيشه. ها هست هنرپيشه

نامه تعداد ديگري را  به همين خاطر بعد از هر نمايش. دهيم تر تن به ايفاي اين نقش نمي بيش
ببينيد . رقص گفتم الزم شد نوع رقص را هم بگويم.  اده بكنندباز از صفر بايد براي نمايش آم

. اند كه از آن شش تا طناب دار آويزان است يك تير آهن كلفت باالي سقف سن، جوش داده
. شان است جالب نوع نمايش. دارند ما را به رسم حالج در باالي طناب دار به رقص مرگ وامي

. ردوستان،  سبك كمدي سياه را انتخاب كردنهاي جهان اين هن يعني از ميان تمام سبك
ي نمايش از تنش خارج  آخرين باري كه در يك نمايش واقعي از اين سبك، جان هنرپيشه
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درحدود . گفت، دريكي از كارهاي مولير بوده ها در اتاق وصيت مي شد،آن طور كه يكي از بچه
نه ببخشيد اشتباه شد، انگار  ،)شياد(نامه تارتف سال هزارو شش صد و هفتاد ميالدي در نمايش

در هر صورت در پايان آن نمايش خود . ي بيمار خيالي و طبيب اجباري نامه گفت در نمايش
اگر هر . ترين  نمايش از نوع خودش هست به نظر من بعد از آن، اين عظيم. ميرد موليرگويا مي

دولوژيكش به هنر رقص كار اين رژيم را هم دوست نداشته باشيد اين احترام و تعهد عميقن اي
   .توانيد منكر بشويد را نمي

آهان جايتان پر، وقتي آخرين اتم اكسيژن . خوب كجا بودم. انگار زيادي به حاشيه رفتم
در آن . خالء كامل شد. بدنم تمام شد، براي چند دقيقه در سكوتي تاريك وخاموش رها شدم

اما به . اي عظيم بلعيده سياه چاله ها چنان در هول و وال بودم كه گوئي كره زمين را لحظه
واري داد كه پاك گيجم  زودي آن تشويش و اضطراب جايش را به صدايي  تق و توق مسلسل

ابتدا خيال كردم طناب كار خودش را خوب انجام نداده و كار به تير و تفنگ و مسلسل .  كرد
ا جمع و جوربكنم، ام  ر كشيده، كمي كه گذشت و توانستم تا حدودي حواس پخش و پال شده

تازه آن وقت بود كه خودم را بدون جسم در يك . دانستم صدا، صداي دستگاه چاپ است
ي قديمي در سال هزارو نه صد وسي و دو در مركز شهر لندن، در انتهاي خيابان  چاپخانه

  . وستهم ديدم
ك اردنگي اما خيلي زود با ي. كردم ابتدا تمام تصاوير و سروصداها را گنگ و مبهم حس مي

كسي كه آن اردنگي جانانه را نثارم كرد روح بيمار و پاره و پوره  صاحب چاپخانه . به خود آمدم
ذرات بي شماري از . يعني چه طوري بگم روح روح كه نبود، يه چيزي بود مثل خودم. بود

برداشت به هرحال هرچه كه بود با اخم رفت و از كنار ديوار سياه  اتاق چاپ كتابي را . الكترون
داني جانت را  شوش، مي": و آورد و داد بدستم و با لهجه عجيب و غريبي به زبان عربي گفت

خوب آخر در آن . ام را باال انداختم كتاب را نگاهي كرده گرفتم و شانه "براي چه تقديم كردي؟
دم ها عالوه بر اين كه هنوز كمي گيج بودم، راستش دقيقن مطمئن نبودم جانم را هم خو لحظه

  . دو دستي تقديم كرده بودم يا به زور گرفته بودند
پيرمرد جلب، گوئي گوشي تا حدودي دستش بود، چرا كه با دستان سياه از جوهر چاپ، 

مگر نه اين ": يك پس گردني نرم به جاي خالي گردنم نواخت، با همان لهجه گذائي  گفت
ه بي طبقه توحيدي اعدام كه همه شما را رژيم اسالمي براي عشق به آرمان شهر جامع

   "كرده؟
بوي جوهر و الكل و يك چيز . چند بوي متفاوت در فضاي تاريك چاپخانه پيچيده بود

به عادت گذشته دستي به سبيل . شايد كمي مثل بوي چاي بود. فهميدم چيست ديگر كه نمي
  "ام كشيده وگفتم پيرمرد، بوي چاي از كجا ست؟ نوك تيز نداشته
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  .نشان داد طاقچه بغل در را
ايم،  خوب پس لطفن اول يك چائي تازه دم بياور كه هفت سالي ست ننوشيده": گفتم

گوئي و ما مشغول همچين غلطي بوديم، خوب، تو را سنه  بعدشم حاال گيرم كه تو درست مي
  "نه؟

به ناچار يك جا شمعي . كتاب را از دستم گرفت و هر چه اطرافش را گشت ليواني نديد
را از كنار دستگاه بزرگ چاپ برداشت و گرفت زير كتري و چاي سياه رنگي را  اي بزرگ نقره

ي لب جا شمعي را آب كرد و چاي سياه با روغن  هاي ماسيده حرارت چاي، شمع. ريخت در آن
: شمعداني پر را آويزان هواي مرطوب مقابلم كرد و با اشاره به كتاب گفت. شمع قاطي شد

  ".همين حاال از زير چاپ در آمد. باشد ياي قشنگ نو مياسمش دن. اين يك  رمان است"
درست مثل نان بربري تازه از تنور در آمده معطر . تا حاال كتابي به اين تازگي نديده بودم

بوي كتاب كالس . كتاب را باز كردم و به عادت زمان زنده بودن، دماغم را بردم داخلش. بود
داد يك كاغذ كادو  فايده، رمان بود و فقط جان مي اما چه. داد مثل هميشه اول دبستان را مي

البته  من چون مادر نداشتم مجبور بودم يه كار . دادي پيچيدي و به مادرت هديه مي دورش مي
هاي  دانستم، براي آدم اي مي اما حقيقت، خواندن رمان را من كلن كار احمقانه. ديگرش بكنم

ن رمان هم افت داشت و هم وقت تلف كردن اي جدي بوديم خواند مثل ما كه درگير مبارزه
دانيد من يك فوتباليست  حتمن مي. البته خوب من به شخصه دليل ديگري هم داشتم. بود

در هر حال مجبوري براي بار دوم . اي بودم و با دنياي هنر و رمان زياد اشنايي نداشتم حرفه
اش را  اسم نويسنده. گرداندمسريع ورق زدم و بر. ديدم به عربي چاپ شده. كتاب را باز كردم

  ".گيج همان رو نوشته، آلدوس هاكسلي": وار سري تكان داد و گفت پيرمرد مسخره. پرسيدم
   "ايد؟ شما چون انگليسي هستيد ان قدر بد دهن": گفتم

درست ": اش يك شيشه جين را در آورد و سر كشيد و گفت پيري از كشوي ميز كهنه
هستم هم اين هاكسلي مادر به خطا كه پيشاهنگ ادبيات حدس زدي ابله، هم من انگليسي 

اي را كه تو در راهش كشته شدي به  او در نقش يك منتقد اجتماعي همان جامعه. مدرن است
او در اين كتاب يك . با خواندن كتاب او، ديگر نياز به تجربه عيني نداري. كشد تصوير مي

   ".شيدهجهان ماشيني و انسانيتي غارت شده را به تصوير ك
اي به الكلي جماعت داشتم  ديدن  با اين كه هيچ وقت نه مشروب خورده بودم و نه عالقه

دمت گرم جناب پيري  الزم ست به ": ام كرد وگفتم آن شيشه شتري رنگ خوش بو وسوسه
ضمنن من  عالقه اي به رمان و اساسن هنر . اطالع شما برسانم، كه اولن من عرب نيستم

از اين مسائل گذشته، چرا خودتان جين زديد و براي . رزش و فوتبال بودممن عاشق و. ندارم
  "من اين چاي شمعي زهرماري را ريختيد؟
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خودت چاي . به من چه": شايد شاش داشت چون كمي اين پا و آن پا كرد وگفت
دهي يا دنبال كار  توكجائي؟ به حرف من گوش مي": تر ادامه دادكه بعد جدي ".خواستي

ببين هرچه بودي و هستي ديگر . دور فوتبال و اين مزخرفات را هم خط بكش خودت هستي؟
خوب حاال بگو از رمان چه . خوانند رمان را هم فقط براي وقت تلف كردن نمي. گذشته

  "فهميدي؟
در ثاني ما . جناب آقاي پيري، من كه زبانم عربي نيست": اي دل غافل، رمان چه؟ گفتم

حاال هم كه خوب كار از . نخوانديم و اتفاقن بكارمان هم نيامديك عمر رمان فارسي ديديم و 
پيري نگاه تيزي از زير ابروهاي بلندش  انداخت و باز اين  پا  آن پا كرد و بعد  ".كار گذشته

ي بزرگ جلو شلوارش كشيد كه اين بار فهميدم قطعن مستراح الزم است،  دستي به دگمه
راستش ديگر . وقتي برگشت اول جا خوردم. را بدهدساكت شدم تا به كارش برسد بعد جوابم 

دختر . زد دختري بود بلوند كه به زبان زيباي عربي حرف مي. آن پيرمرد بد اخالق و شاشو نبود
  .خيلي مؤدب ابتدا درخواست كرد تا راحت بنشينم

  ".ببخشيد اين بابا كه رفت مستراح چه شد ؟ حرفش نيمه كاره ماند": گفتم
نگران نباشيد، پدربزرگم ": كوالي سرد با ني بلند تعارفم كرد و گفتهمشيره يك كوكا

اين را گفت و در مقابلم روي هوا  ".شاشبند هست و كارش حاال حاالها تمام بشه نيست
  .نشست

ديدم، اولش كمي دست و پايم را گم  چون بعد از هفت سال، اين اولين زني بود كه مي
تش از خدايم بايد باشد كه به جاي آن پيرمرد دست به اما كمي كه فكر كردم ديدم راس. كردم

. اي نيست پس اگرچاره": آب دهانم را قورت دادم وگفتم. تنبان با اين دختر خارجي حرف بزنم
  ".هرچه شما بفرماييد

اند شما هفت سال پيش كه  آن طور كه به ما اطالع داده": لبخند سردي زد و گفت
  "رست هست؟د. دستگيرشديد شانزده ساله بوديد

  ".دقيقن شانزده سال و سه ساعت": گفتم
  . با سر تائيد كردم "كرديد؟ اين هم درست هست كه فقط اعالميه چاپ مي": گفت
ها  دانيد تمام كهكشان خانم خداوند اين روزها سرشان بشدت شلوغ است، خوب مي": گفت

ا جمعيت زمين ه شما انسان. ي آبي خوشگل هم يك طرف و فضاي عالم يك طرف، اين كره
از زماني كه شما پي به بهداشت و فرهنگ برديد، . رو در عرض پنجاه سال دو برابر كرديد

درست همين اواخر . شويد و نه با چماق ديگر نه با پيغمبر ساكت مي. دردسر خدا هم شروع شد
ها را  آنبود كه خداوند جبار چند پيغمبر ديگر برايتان فرستاد، كه دانشمندان روانشناستان همه 



       83     1391 پاييز، 15جنگ زمان    

رفتم وسط حرفش كه اين مسائل چه ربطي به من تازه شهيد  ".ها بستري كردند در درمانگاه
  شده دارد؟

و ادامه داد كه تازه اين وراي ".ربطش را خواهيد فهميد": لبخند بسيار كوتاهي زد  و گفت
ود را باز به همين خاطر سرانجام  خداي پدر بريد و خ. تان است تعهدات خدا براي بعد از مرگ

. اند تان بايد بگويم مدتي ست دختر ايشان جانشين پدر شده صرفن جهت اطالع. نشست كرد
ايشان هم مجبور . اما خوب ايشان هم با همه جواني نتوانستند يك نفره از پس كار بر بيايند

شدن تن به اشتراك مسئوليت خود بدهند و كمي هم خرج پرسنل و سيستم اداري شان 
   ".بكنند

ما . در دل گفتم، اين بابا با اين قيافه خوشگل و روي ماه چه قدر پرچانه است. فه شدمكال
  .به همان پير بداخالق شاشو رضايت داديم

پوزش مرا از اين پر ": هاي زبانم انداخت و گفت واري به الكترون نگاهي پر معني و فرشته
اشكالي ندارد، به . ام هست حرفي بپزيريد اما حرف مهمي در انتهاي توضيحات خسته كننده

ام خداوند، برخالف خداي پدر، براي بعد  خانم. روم سر اصل مطلب خاطر عجله شما مستقيم مي
حاال ديگر مردانه . ها، برنامه بهشت و جهنم را در دستور كار خودشان ندارند از مرگ شما انسان

. دهند هر افراد اهميت نميخداي خانم، ديگربه لق لق زبان و تظا. با مسائل بخورد نخواهد شد
  ".دهند حاال آينده هر كس را بر اساس افكار و نياتش ترتيب مي

با كمي ويسكي مخلوطش ": خنديد و گفت. كمي از نوشابه مكيدم، خيلي لذيذ بود
با تعجب، خواستم بگم كه اهل مشروب نيستم كه نگاهم به دامنش افتاد، دامن  ".ام كرده

  .اشت كه براي همچين ماموريتي كمي سبك بودسبزش، چاك ظريف و عميقي د
چون شما خيلي جوان دستگير شديد و احتمالن ": باز با همان عشوه و ناز ادامه داد كه

تان  ام را خوش آمد تا قبل از فرستادن شناخت دقيقي از  جامعه بي طبقه توحيدي نداريد، خانم
توانيد  ديديد برويد و اال كه هم ميبه آن سرزمين، ابتدا نگاهي به ان جا بيندازيد، اگر پسن

برگرديد به زمين و از نو مبارزه را شروع كنيد، و هم اين كه برگرديد به داخل كانتينر و همان 
البته اگر مبارزه را انتخاب بكنيد هم . طور شهيد گمنام بمانيد تا گند كار نظام اسالمي در بيايد

  ".ذشته، بايد تغيير روش هم بدهيدراه طوالني هست هم با درس گرفتن از تجربيات گ
  .كردم تا به روي خودم نياورم رفت اما هم چنان با لبخند سعي مي با اين كه سرم داشت گيج مي

فقط توجه بكنيد چون  ": او اما مثل يك ماشين، بي خيال، ور و ور جادو، ادامه داد كه
ه چيز كاملن راست و حضرت خانم خدا تازه جانشين پدر بزرگوار و جبارشان شدن هنوز هم

متاسفانه كپي . به همين خاطر ما امكان نشاندادن اين جامعه را از نزديك نداريم. ريس نيست
به همين خاطر ترتيبي . هاي ناگهاني و زياد دوستانتان تمام كرديم فيلمش را هم به علت اعدام
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ن كتابي كه پدربزرگم يعني هما. داديم كه از شما به بعد كتاب رمان آن  آرمان شهر را بخوانيد
  ".به محض انتشارش دراختيارتان گذاشت

همشيره، اين همه صفحه . گفتم، اين ديگر بي انصافي كاملي ست از نوع فمنيستي آن
باز هم صد . شود در عرض يك ثانيه خواند و فهميد و تصميم گرفت كتاب عربي را كه نمي

زير  ".انش يك عمر  وقت مي دادحداقل او براي خواندن قر. رحمت به آن خداي مرد جبار
  .چشمي نازك كرد و لبخند تلخي زد وبراي مدت كوتاهي ساكت ماند

بعد پيش از اين كه باز شروع به صحبت بكند با لبخند زيپ دامن و پيراهنش را پايين آورد  
  . و لخت مادر زاد رو به من ايستاد

پايين و به خود نهيب زدم كه،  اما خيلي زود سرم را انداختم. اولش نزديك بود شوكه بشوم
با اين حال، وقتي شروع . عادل، كجائي؟ بپا گول اين انگليسي فريبكار فريبنده فريبا را نخوري

هاي نارنج گونه و سربااليش  به حرف زدن كرد ناخداگاه سرم بلند شد و چشمم افتاد به سينه
  .درخشيد ميكه در آن فضاي تاريك و دودگرفته چاپخانه، همچون گنجي طالئي 

دانم چرا اندام  نمي. با اين كه او هم چنان گرم صحبت بود اما حواس من جاي ديگري بود
ها غذاي پركافور  با خود گفتم نكند سال. كرد برهنه و زيبايش هيچ احساسي را در من زنده نمي

نرمال تر كه فكر كردم ديدم همين چند دقيقه قبل انگاري  اما كمي بيش. زندان دخلم را آورده
پس . از آن گذشته، زد به سرم كه راستي، چرا اين بابا همين طور بي دليل لخت شد. بودم

: به هرحال دل را زدم به دريا و با رندي پرسيدم . اش بايد باشد اي زير نيم كاسه حتمن كاسه
. ايا خانم خدا به انتقام آن فشارهاي مردانه تصميم گرفته يك  جنس سوم را هم خلق بكند"
وقتي هم كه خودم نباشم ديگر چه فرقي . ر من بدون حس جنسي كه ديگر خودم نيستمآخ
  "كند كجا باشم؟ مي

مثل يك مدل نقاشي دراز كشيد و پاهايش را رو به آسمان قرار داد و سرته لبخندي زد 
جنس سوم از همان ابتداء پيدايش حيات به نوعي وجود . شما زبان دراز هستيد و نادان": وگفت
اما دليل بي حسي آن عضو شريفتان فضولي و گستاخي بود كه نسبت به خانم خدا . هداشت

خانمم بعضي از . كرديد، شما همين دو دقيقه پيش گفتيد كه باز صد رحمت به خداي مرد
  . حاال حواستان جمع باشد. كنند ها را اين طور تنبيه مي عرب

اال بدون بدن، دنبال يك حس از آن گذشته اين كه ح. گويد فكري كردم و ديدم حق مي
  .به ناچار خواستار ادامه حرفش شدم. گم شده باشم هم كار ضروري نبود

. ام خواستند شما  بدون حواس پرتي تمام توجه تان را بدهيد به رمان خانم": خنديد و گفت
چون بار قبل رمان را بسيار سرسري خوانديد خانم ام مرا مجبور كردند تا داستان رمان را 

  .حاال لطفن فقط متمركز باشيد روي گل كالمم. ورت خالصه برايتان تعريف كنمبص
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خواستم بگويم لطفن به فارسي بگوييد كه هم زمان گل سرخ خوش بوي را انداخت به 
طرفم و به محض اين كه آن را گرفتم هردو، در پشت بام همان چاپخانه، مماس شيرواني 

بعد از چند . واقعن نياز به هواي تازه داشتم. ا را شكرآه خد. زنگ زده چهار زانو نشسته بوديم
بوق بلند و كر كننده يك كشتي بسيار بزرگ مسافربري كه احتمالن بخاطر هوشياري هر چه 

هنوزشب نشده بود و هوا برنگ . تر من نواخته شد، صداي موزيك ماليمي بگوشم آمد بيش
كبود آسمان و رنگ قهوه زنگ زده حلبي بدن دختر در آن زمينه آبي . آبي كبودي در آمده بود

  .درخشيد پشت بام، همچون ماهي مي
ما را ببخشيد، ايران را هميشه ": اش را كمي كنار زد و به فارسي گفت نسيم موي طالئي

 از نوع،يك جامعه آرماني  "دنياي قشنگ نو"دقت كنيد هاكسلي در . كنيم با عراق اشتباه مي
هاي متفاوتي  هوش و توانايياز  ي كهها اين جامعه انسان در. كشد به تصوير ميكاستي را 
در قالب كاستي كه به آن تعلق  و بدبختي را از بين ببرند و فقرشوند كه  موفق مي برخوردارند،

. شوند مند  سان هم از مزاياي يك جامعه مصرفي بهره و يك زندگي كنندسان  يكهمه دارند، 
 ".و نگران شدن را ندارد  آينده وقت فكر كردن بهس ك هيچدر اين جامعه همه فعال هستند و

ام گويا خواب رفته بود، شايد هم دوست داشتم اين طور احساس  قسمت انتهاي پاي نداشته
خدا پدر آدم چيز ": اش كردم و گفتم بهر حال، در خيال كمي باز وبسته. زنده بودن را تكرار كنم

ها غصه نان  ما سال. ايم ما برايش جان داده اين دقيقن همان چيزي ست كه. فهم را بيامرزد
وقت را لطفن تلف نكنيد و مرا بفرستيد به . ترين هدف است اين براي ما مهم. داشتيم و داريم

 ".هايم البته با تمام حس. همان جا

بعد . بگذاريد داستان را كامل كنم. عجله نكنيد":دستي به لبان قرمزش كشيد و گفت
: گفتم. تر آمد، گويي با تاريك شدن هوا سردش شده بود ي نزديكبعد كم ".تصميم بگيريد

دلتان براي ": خنديد و گفت ".حاال يك چيزي بيندازيد روي دوشتان، ضرر ندارد"
بعد هم ادامه  ".تابستان بايد صد تا چيزي بپوشند ي هاي خودتان بسوزد كه در چله همشهري

تاواني كه انسان براي بگويم در اين رمان  اگر بخواهم داستان را خالصه كنم بايد": داد كه
مذهب . در دنياي قشنگ نو انسان فاقد اراده و انديشه است: پردازد، بسيار سنگين است رفاه مي

اند و  ممنوع اعالم شدهنويسندگان بزرگ همه  آثار .جامعه است ركن اصليدر دنياي قشنگ نو 
و ورزي نيست،  براي  عشق ردمارتباط جنسي م. هنر و ادبيات منسوخ شده است ناصول

و مخل رشد اجتماع  يثبات را عامل بيعشق  حكومت،"دنياي قشنگ نو" سرانجام اين كه در
  ".داند و تكامل مي

ام را به من تزريق  حس كردم دارد با داستانش ااالعاتي اضافي وخارج از نياز مبارزاتي
مان  آرماني ي ما اين جامعه": فتمكند، نگاهي به آب زيباي رودخانه پشت سرش انداخته و گ مي
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بعدش هم فعلن مردم ما . را در تشكيالت فاز سياسي و بعد در زندان امتحان كرديم جواب داد
ما با اين دايناسورها مبارزه نكنيم كه يك وقت، بعد از . اند اسير يك حكومت قرون وسطائي

   "؟.ن هم شد منطقشويم گوريل و ضد تكاملي و اندشيه مستقل؟ اي پيروزي خودمان مي
با  جامعه باز . زندان و تشكيالت يك جمع همگون است": باز لبخند زيباي زد و گفت

گوييم اين آخر راه شما  ما مي. ها مبارزه نكنيد گوييم شما با اين در ضمن ما نمي. متفاوت است
  ".با اين ايدولوژيست، ديگر خود داني

و فداكاري و سرانجام اعدام باز بايد از نو تازه بعد از كلي مبارزه و حبس . ديوانه شدم
  . نشستم سركالس يك بورژواي الكتروني مي

نگران از . شدم از آن گذشته ديگر كم كم داشتم نگران مي. نه اين ديگر كار من نيست
ها را ببرند و در يك جايي همه را با هم چال كنند و من بمانم تنها در يك  اين كه نكند بچه

  .قبر
 ي بيند يا نه، با همان خنده تاريك شده بود و با اين كه مطمئن نبودم كه ميهوا كاملن 

خيلي ممنون از خداي ": خودش به روي ماهش خنديدم و گفتم ي خونسرد و موزيانه
. من نه به بورژوازي انگليسي جماعت اعتماد دارم و نه اهل  ادبيات و اين تخيالتم. بزرگوارتان

هاي فاشيستي و تا حدودي  گردد به حكومت تر برمي يشاين نكاتي را هم كه گفتيد ب
هاي ضد  ها، راهمان را با كج راه حكومت ما با درس گرفتن از اشتباهات آن. استالينيستي

لطف كنيد مرا برگردانيد به همان كانتينر بو . مردمي واپورتونيستي مخلوط نخواهيم كرد
  ".گندوي گوشت پشت در حسينيه

هاي  را يك دفعه دلم هوس كرد در خاك وطن و در كنار ساير بچهدانم چ واقعن هم نمي 
هاي لبم زد و باز به خاطر اشتباهي كه در  اي برالكترون مهربان بوسه. هنوز اعدام نشده باشم

ام كرده بود عذرخواهي كرد و خيلي سريع در كنار جسم بي جانم در كانتينر  رابطه با مليت
  .      رهايم كرد

 دوازده سيدني، دوهزارو



          

  محمد رضا قاسمي 
  دينا

جلوم نشسته بود و . حواسش جاي ديگري بود. داديم داشتيم شوبرت گوش مي. امين رفت
افتاد  ي چپش و با نوري كه از پنجره مي پاي راست را يك بري انداخته بود روي لنگه

 دود را از بيني. اي به شكل لنگر روي موكت يك دست خاكستري اتاق كشيده بود سايه
از روي دستش ديد . پاكت سيگار از جيبش غل خورد و افتاد. عادت داشت. داد بيرون مي

نگاه كردم و شمردم يك دو سه و بلند شدم و رفتم كنار امين و . ولي خم نشد تا برش دارد
ي خپلي را  خر را كه زد من دم پنجره داشتم گربهآپك . پشتم را تكيه دادم به صندلي

دود از روي . خورد ريزم مي ي غذاها را كه بيرون مي يد و ته ماندهآ ميديدم كه هرازگاهي  مي
كرد  پيچيد تو هم و حجمي از هوا را پاره مي خورد و مي خزيد و ال مي عينكم دايره دايره مي

. زد پشت در كمال با فاصله حرف مي. امين رفت. شد بلعيد و خودش هم بلعيده مي و مي
فكر  ،كمال. گفت مرده دانست مي واب بود كه هر كي نميروي مبل كنار كمد دينا چنان خ

شپزخانه و تو قوري يك پيمانه آرفتم . شنيدم هاش را مي صداي تند قدم. كنم عصباني بود
هاي سياه چايي كه ته قوري پخش  تيكه ياز سماور ريختم رورا چايي ريختم و اب جوش 

را از خرطوم قوري ذره ذره شان ودتا بخار حبس شود اما خ شتمدر قوري را گذا. شده بودند
دستش را گذاشت روي . كمال در را بست و يك راست رفت باال سر دينا. د بيرونندداهل 

ها كف  زرد شده بود مثل تشنجي. چهره نداشت. پيشاني ديبا و برگشت به من نگاه كرد
دم و ورآ يليوان را رو به دهان م. شاي پخ  ريخت از دهانش روي مو و چشم و چانه مي

ها پيش  سال. زد پلك هم نمي. همان طور كه كمال به دينا زل زده بود من به كمال زل زدم
غيرت . گذاشت كه من هم با دينا زياد صحبت كنم نمي ااز ازدواج امين با دينا كمال حت

ترين نگاه را هم  كوچك ،تك دخترش ،گذاشت غريبه چپ به ديناش نمي. داشت رو دينا
چرا با من كه پدرتم . شه اگه با دينا حرف بزني چي عايدت مي: گفت به من يك شب. كندب

من هم جوابش را ندادم و مثل . كني گي و همش با خواهره بزرگت پچ پچ مي چيزي نمي
طور راضي شد دينا را به امين ه نمي دانم چ. هميشه با بستن در اتاقم همه چيز را ختم كردم

مراسم خواستگاري طوري تمام . دنش را هم نداشتمجرات پرسي. تا حاال هم نفهميدم. دبده
امين من را كشيد . ي امين حاضر نشدند مهريه درخواستي كمال را قبول كنند شد كه خانواده
فرداش امين تنها . تو پاركينگ بوديم. ولي دينا مال منه. پدرت خيلي لجوجه: كنار و گفت

ماه عسل هم . بعد عروسي گرفتند سه روز. امد و با كمال تو اتاق تا ساعت ها حرف زدند
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. داد ترين چيزها گير مي شد و دائم به من سر جزئي كمال تو اين مدت بند نمي. رفتن دوبي
يواشكي به دينا زنگ زدم و خواهش كردم تا زود . زد با اين كارهاش حالم را بهم مي

. ديد ي دينا ميبآهاي  كمال از وقتي كه مادر خودكشي كرد تمام اميدش را تو چشم. برگردند
ي فكر و ذكرش  زري هم همه. زري خانم را هم استخدام كرده بود تا به كارهاي دينا برسد

  .گرديد دينا بود و مثل پروانه باال سرش مي
. دهد ب ميآكند و بعد گل ها را  زري گردگيري مي. ديآ يمكمال از صبح از اتاق بيرون ن

تو بالكن نشسته بودم و جنايت و مكافات را تا . زند و چند بار پشت در كمال را ارام صدا مي
ود و قوسي به زري هنوز پشت در وايساده ب. چهار رسانده بودم صفحه دويست و چهل و

من هم سعي كردم . خواست از سوراخ قفل داخل اتاق كمال را بگردد كمرش داده بود و مي
در نيمه . نبود ديگر زري پشت در همين كه سرم را چرخاندم .تا به راسكلنيكف فكر كنم

را جمع عينكم را درست كردم و يك كم چشمام . ديدم طوري باز بود كه نصف اتاق را مي
  .تا راسكلنيكف را نگاه كنم ستمشن يطوركردم و 

  
ش  ريخت و همه زري زار و زار اشك مي. صبح كه كمال را ديدم فهميدمديروز . ينا مرد

. مبوالنس بيرون منتظر بودآ. امضا كرد و بعد كمالاي را  دكتر برگه. كرد دستمال مچاله مي
ه ب ي رو قا حجت همسايهآكرد و  خانم پارسا تو راه پله كز كرده بود و سر پايين گريه مي

راسكلنيكف تو بالكن با كتاب قطوري روي . زد رويي جلو در داشت با همراه دكتر حرف مي
 ي شكمو خودش را جمع كرده بود تواش را باال زده بود  ي باراني پاش نشسته بود و يقه

. چسباندم و بهش نگاه كردم اي بالكن شدم و سرم را به شيشه نزديك در شيشه. صندلي
تك تك . جر و مالت و سيمانآانگار از سكوت باال رفته نه با  ن قدر ساكت بود كهآخانه 
تم دستم را تا نتوانس احت. سوزاند ته حلقم را واش را روي شيشه سر داد  اي قرمزي قطره

يائسه درد پيچيد ي برداشتن بكارت زني  شبيه. م كه يهو كل لباسم قرمز شددماغم برسان
ي هزار و  ا با چشم بهم زدني گره زد با قصهي پنجاه و چند سالگي سنم ر دور تنم و خاطره

الستيك سياه جنازه در صندوق عقب از باال خيره بودم به هل دادن پ. يكمين شب خليفه
رفت رو پيغام . دبه امين زنگ زدم جواب ندا. دوخورد تا روشن ش النس كه استارت نميمبوآ

  .برن پزشك قانوني مي م، فوري بيا، كمال رو دارندينا: گفتم. گير
  2012مي  29دانمارك، 

  



     

 حامد احمدي
  چوب

  
گن پارك  تو محيطي كه فكر كنم بهش مي. چون تكه چوبي هستم بي ادعا اما بسيار چيز فهم

ترين  من و ما يعني من و هم قشرام از بزرگ. گن نيمكت ارم چيزي ساختن كه بهش مي
سرد و . براي معرفي شخصيت خودمون بايد بگم دريك كالم دموكرات هستيم. خادمان بشريم

ام نقش تحمل چيز آدما رو  من كه جزيي از يك قشر گسترده. پذير ودر خدمت اخالق تحمل
  .تقيم با چيز آدما هستماي مس يعني در رابطه. دارم

تو سر و كارم با آدما به اين دريافت رسيدم كه آدما با تمام ادعاشون چيزشون بوي چون 
. ان كنم همشون چوني حاال چه چوني باشند چه نباشند، ولي به هر حال من فكر مي. ده مي

كت شه حاال چه شر چون چيزشون بوي چون ميده رك باشيم ديگه نه؟مثل كسي كه نفتي مي
  . نفتي باشه چه وزير نفت چه نفت روش ريخته باشه، نفتيه

دن ولي  اي مي دن يه كم بوي خوب يا بد ديگه البته بعضيا يا خيليا اولش بوي اون را نمي
چون بعضيا از . دن باالخره خر همون خر پالونش عوض شده به هر حال بوي اصالت مي

گفتن اينا با اين كه با  باشون داشتم مي گن يعني طي گفت و گويي كه مي. صاحبشون ناراحتن
البته اين . دي گن بامون نيا بو مي ان بيرون به ما مي ان ولي وقتي از خونه مي ابزار ما چسي مي

  .با ما و بامونو از اونا ياد گرفتيم
يعني فكر كنم . دن كه بي خيال بعضيا هم رو به ديوار پشت هم قشريام بوي آب چيز مي

گن بازار خرابه پس چه طور  مي. البته شايد حجم كار زياده. رن موم نميسال تا سال هم ح
ده ولي مطمئنن شب حموم  حجم كار زياده؟ البته تعويض روغني هم شب بوي روغن مي

  .هاي خدا هم حتمن شب حموم ميكنن اين بنده. كنه مي
گند بوي . دن دادن كلن بوي بازداشتگاه مي بعضيا هم كاش بوي چون يا آب چيز مي

فكر نكنم كسي تا حاال بازداشت نشده . دونين چه طوريه بوي بازداشتگاه كه مي. سيگار مگنا
. مگه ميشه آدم تا حاال بازداشتگاه نرفته باشه. كسي كه تا حاال بازداشت نشده آدم نيست. باشه

سال تو بازداشت  35گفت  داد ولي چونش مي شناختم كه بوي سيگار مگنا نمي يكي رو مي
  .سال با وقفه 18سال و يه  17يه . بوده

ي نوشابه كوكا كوال با كيفيت باال و  تر بود شيشه سال اول خيلي به 17گفت  چونش مي
سال بعد به دليل  18اما تو ). باتوم امريكايي(كردن  گاهي از هم قشراي امريكاييم استفاده مي

تر شدن  ا خشن و ضخيمه سير به سمت قهقراي تكنولوژيكي و بومي كردن مدرنيته هم شيشه
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ها كه ديالوگ  يه بار هم با يكي از چون. به كار بردن) باتوم سبز(هم از هم قشرهاي بومي 
هاي  برگه(گفت روي مشتقات شما  ولي جوون بود مي. اش مثل اين چون قبلي بود داشتم قصه

شته نو نويسه مثل يادگاري ولي صاحب احمق بي فرهنگش هر روز مي صاحبش چيز مي) كاغذ
گفت صاحبش قاطي  مي. اره طبيعي. جوون بود و زياد تو بازداشت نبوده چيزش گذاشته بودن

داده و بعد خودش جلو آينه با اين كه براي ازادي  كرده و حس چوني بودن بهش دست مي
چون باالخره همه . خورده به نظر من صاحب چون نبايد غصه مي. كرده چون داده توجييه مي

همشون هم كه روزي . در نهايت هر رفتني اومدني هم داره. ال چه بره چه بيادان حا آدما چوني
  كنه؟     بعضياشون حاال بره و بعد بياد بيرون چه فرقي مي. اد بيرون چند بار ازشون مي

از اين چوناي جوون كه اين . يه موقعي بود چند سال پيشا نه خيلي زياد و نه خيلي هم دور
اما حاال مدتي هست كه . ديدم تر مي مدتي بود كه ندبده بودم يا كم. ديدم طوري باشن زياد مي

اي كه اصلن اينكارن خيلي هم ناز و لطيف و چندش  البته دو مدلن يه عده. شن دارن زياد مي
اما خيليشون .  كنن چرا نكنن خوب باالخره حال مي. كنن آورن و به كارشون افتخار مي

اون قديميا كه اكثرشون . كنن چون داديم خودشونو توجيه ميان و با توجيه براي آزادي  آزرده
همه جوره هم بودن مثل امروز هم باتوم بومي . گن رفتن و زندگي در تبعيد و انتخاب كردن مي

  .  برد هم طبيعيش اي كه از عقب ماندگي تكنولوژيكي رنج مي هم شيشه
داره چه اون قديما چه اين خواها بايد بدونن چيزي به معناي زمان وجود ن انصافن آزادي

نوشتن  آن موقع تا حاال روي ما يادگاري مي: خواستم بگم من مشتاقانه يه چيزي مي. حاالييا
نوشتن اما حاال يكي پيدا شده قر  حتا شماره تلفن هم مي. كسي نبود راهنمايي اخالقيشون كنه

تازه از ما . بنويسه دن حتا روي مشتقات ما هم كسي چيزي دونه و ديگه اجازه نمي مارو مي
اد كسي روي چيز خوار  خوشتون مي. شه هاي اخالقي هم استفاده مي براي پيشبرد راهكاره

دونم  هركي از راه رسيد مهرشو يا نمي. مادرتون چونش نه اون يكي چيزشون شماره بنويسه
  اي دي شو روي چيز خوار مادرتون بنويسه؟ 

  .    گهي زين پشت وگهي پشت به زين
        

  ي جنگ زمان  هاي گذشته شماره
 :هاي آنالين از فروشگاه

Amazon.com / Amazon.co.uk / Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it 
/Capris.no / and … 

  .تهيه و به دوستانتان معرفي كنيد



          

  محمد رضا حجامي
دار  يك جنايت كوچولوي خنده  

 
 

تا جايي كه . رش ديد، جيغ كشيداولش كمي گيج زد اما بعد، خوب كه ما را باالي س
توانستم، تا  تا مي. توانست جيغ كشيد، جيغ كشيد و ما هر كدام، به سويي پا به فرار گذاشتيم مي

وقتي پايم به ريشه درختي كه از زمين بيرون زده بود، گير كرد، ديگر رمقي . جان داشتم دويدم
روي پا هايم راست بشوم و با سر و  خواستم، اما نتوانستم. سكندري خوردم. برايم نمانده بود
چشمانم را كه . از حال رفتم. بزرگ درختي بر خورد كردم ي ام به شدت  به تنه صورت و شانه

گشت كه حس كردم من نيز با  گشت، دنيا آن قدر تند مي باز كردم، دنيا داشت باالي سرم مي
فشردم، چند بار و هر بار با  هايم را روي هم پلك. روم چرخم و در گودالي عميق فرو مي آن مي

همان جا همان طور . كمي افاقه كرد اما هنوز جان نداشتم. تمام زوري كه برايم مانده بود
جايي روي سرم، دور و بر گوش چپم، بدجوري . تر نفس بكشم حت ماندم تا باالخره توانستم را

. حتمن زخم شده بود. كنمآمد تا بتوانم با انگشتم آن جا را لمس  سوخت اما دستم باال نمي مي
توانستم . پايم را به ريشه درخت گير دادم و زور زدم. باد گلويم را كه بيرون دادم، آرام تر شدم

عرق پيشاني و سر و صورتم را كه حاال با . هايم جاني گرفتند دست. خودم را كمي باال بكشم
سر و . كه كجا هستمسعي كردم بفهمم . گل و برگ هاي پوسيده مخلوط شده بود، پاك كردم

. نزديك باغ توت حاج آقا ابراهيم بودم حوالي زمينِ فوتبال. فهميدم. گردنم را كمي باال گرفتم
تا خود زمين فوتبال كم راه نبود اما جاده اي كه  من در چند قدمي آن از پا افتاده بودم تنها 

هم از اينجا رد ميشد و  حتي اگر يكي از دوستان داداش ناصرم. رفت راهي بود كه به آن جا مي
يعني . خواستم به خانه بروم نمي. كردند زود پيدايم مي. ديد، آن وقت حسابم پاك بود مرا مي

به زور . كردم؟ خودم را جمع و جور كردم اما چه كار بايد مي. جرأت برگشتن به خانه را نداشتم
  . بلند شدم و خودم را پشت آن درخت تنومند مخفي كردم

حتم داشتم كه تا . تشنه و گرسنه بودم اما جايي براي رفتن نداشتم. تاريك شد هوا باالخره
گردنند تا حقم را  اند و پدرم و داداش ناصرم در بدر به دنبالم مي حاال همه، موضوع را فهميده

انگار بو برده بودند . كردند پشه ها هم ولم نمي. هوا سرد نبود اما مي لرزيدم. كف دستم بگذارند
جايي براي رفتن ندارم و حاال براي آن كه به من بفهمانند كه حاضر نيستند جايشان را كه من 

هايم را از آستين  دست. زدند كردند و نيشم مي با من قسمت كنند، چپ و راست حمله مي
لرزيدم اما ديگر دستي براي دور  حاال نمي. ها را روي شكمم جمع كردم ام رد كردم و آن ركابي
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انگار . آمد صداي واق واق سگي ازطرف ساختمان خرابه كارخانه چاي مي. داشتمها ن كردن پشه
صداي . تر كردم هايم را تيز گوش. سگ عصباني بود. خوب گوش كردم. از چيزي عصباني بود

صداي سگ عصباني آن قدر بلند بود كه انگار اين .  سگ، صدايي بين نعره و زوزه شده بود
ديدم كه با چشماني دريده و دهاني كف كرده نعره  مي. ودماش كرده ب من بودم كه عصباني

اگر او را با سنگي . پاهايم را به هم ماليدم. آب دهانش را روي پاهايم احساس كردم. زند مي
پشه ها ولم نمي . چيزي مي زدند و به طرف من كيشش مي دادند؟ يك دنيا شاش داشتم

بعد با احتياط جاي پايم .  ند تايي را خفه كردمهايم را آزاد كردم و بي سر و صدا چ دست. كردند
چشمان جغدي كه روي شاخه درخت روبرونشسته بود و . را محكم كردم تا بتوانم راحت بشاشم

بدون . به تنه درخت چسبيدم. جلوي شلواركم كامال خيس شد. مرا مي پاييد، نفسم را بند آورد
از . داغ شدم. شود خودم را خيس كنم آنكه چشم از جغد برگردانم تصميم گرفتم تا آنجا مي
اگر پشه ها نبودند شايد كيف هم مي . باال تا روي قوزك پاي چپم مي سوخت اما بدم نيامد

حاال فقط به اين فكر مي كردم كه بايد از آنجا .  جغد  روي شاخه خود را جا بجا كرد. كردم
ايي كه نور المپي يا هر نور ج. دور شوم و خودم را  به جايي كه الاقل تاريك نباشد برسانم

  .ديگري بر آن بتابد تا بتوانم الاقل خودم را ببينم
. بقالي آقاي دبيري هنوز باز بود. دانم چرا و كي به دور و بر خانه خودمان آمده بودم نمي

ايكاش آقاي دبيري مرا . روي نيمكت سيماني كنار خيابان نشستم. عابري در خيابان نبود
دلم هيچ وقت اين همه هوس . اي بخواهم توانستم از او كلوچه ن وقت ميشايد آ. شناخت نمي

هوسي كه حاال بسيار دور از دسترس . كلوچه جواديان و يك شيشه خنك كانادادراي نكرده بود
اش را كه به  نوشته سر در مغازه. نه پولي همراه داشتم و نه آقاي دبيري آدم دلسوزي بود. بود

شود  نسيه داده نمي": وانمش، از جايي كه ايستاده بودم، ديده مي شدتازه گي توانسته بودم بخ
آن قدر بزرگ نوشته . كلمات نوشته شده بود ي تر از بقيه چند برابر بزرگ "شما". "حتا به شما

داشت آن وقت حتا فكر تقاضاي نسيه را هم  شده بود كه كافي بود كسي سواد خواندنش را مي
پشتم را به . رون كردم اما آن وقت دلم براي گداها سوختفكرش را از سرم بي. كرد نمي
نور . از دور ماشيني با سرعت به سمتي كه نشسته بودم پيش آمد.  آقاي دبيري كردم ي مغازه

هنوز ده پانزده قدمي با . كرد اما لج كردم و همان طور نگاهش كردم چراغش داشت كورم مي
. من پلك نزدم. به طرف من كج شد. فتادوسط خيابان ا ي من فاصله داست كه  در چاله

از خيابان فاصله گرفتم و . هايش راست شد و از من گذشت ماشين در دو قدمي من روي چرخ
آقاي دبيري از مغازه بيرون آمد و جعبه هاي خالي شير . در تاريكيِ پشت نيمكت بتوني خزيدم

حتا به طرف . ش انداختنگاهي به دور و بر. رسيد روي هم گذاشت را تا جايي كه قدش مي
آقاي دبيري سيگاري آتش زد، آن را . شاد شدم. توانست مرا ببيند نمي. من هم نگاهي انداخت



       93     1391 پاييز، 15جنگ زمان    

ايكاش پول تو جيبي اين هفته را با خودم  . الي انگشتانش گرفت و به درون مغازه برگشت
حتمن تا . ردمتوانستم راحت به خانه برگ كشيد و من مي ايكاش اصال كار به اينجا نمي. داشتم

اي را كه مادرم درست كرده بود، خورده بودند و حتا  زميني حاال از لجِ من همه كوكوي سيب
توانستم به  يك دانه تربچه نقلي هم باقي نگذاشته بودند ايكاش آن قدر ترسيده بودم  كه مي

اش ايك. كرد ايكاش حسن اين قدر دنبال جواب سئوالش اصرار نمي. عبدل و حسن نه، بگويم
.  آمد و همه چيز مثل ديروز بود يا الاقل مثل امروز صبح بود اصلن سئوالي برايش پيش نمي

رفت، حاال توي پشه بند  اصلن اگر از باالي درخت انجير طوري افتاده بودم كه مچ پايم در مي
ايكاش براي يك بار هم كه شده بود، . دراز كشيده بودم و داشتم با خودم ِمنچ بازي مي كردم

  .عد از نهار مي خوابيدم و تا چند ساعت بلند نمي شدمب
ديروز بعد ازظهر همينكه صداي خرو پف مادرم درآمد، بلند شدم و با احتياط از خانه بيرون 

عبداهللا پيش تر از من آمده بود و در زير . بطرف خانه حسن رفتم. كسي در كوچه نبود. زدم
. هللا نرسيده بودم كه حسن با پارچ آب پيدايش شدهنوز به عبدا. سايه سقف در خانه، نشسته بود

  .حسن پارچ آب را روي زمين گذاشت و روي پله چوبي در ورودي نشست. هر دو خنديدند
  آخه تو از كجا اينو مي گي؟ مرغ كجا، آدم كجا؟ : حسن گفت
  .دونم ديگه دونم، مي گم مي مي: عبداهللا گفت

  دوني؟  چي رو مي: گفتم
 رن، با اين مي 1 ي بابا، اين ميگه دخترا هم مث ما با كونشون شمارههيچي : عبداهللا گفت
  .2 ي جاشون شماره

  .گه خوب راست مي: گفتم
  .دونم، صد بار امتحان كردم من مي. بابا، شما هيچي نمي دونينبرو بينيم : عبداهللا گفت
هر چي  كه خر م هستم تا خوام راننده تاكسي بشم اما نگفتم حاال گفتم كه مي: حسن گفت

  .گي باوركنم كه تو مي
  .رفتي راننده تاكسي بشي بودي كه ميون اين همه شغل كه نميتو اگه خر ن: گفتم

به ارواح خاك بابام، بذار راننده تاكسي بشم، اگه يك كدومتون و سوار . باشه: حسن گفت
  ...گذاشتم به تاكسيم يه نيگاه هم بكنين، حاال ، اگه اصلنكردم
  .قدر چوسيه شه مگه؟ تو چ ت بكنيم چي مي مگه نيگا به تاكسي حاال: هللا گفتعبدا
  شه، مگه نه؟ آره، البد اگه به تاكسي ش نيگا كنيم الستيكاش پنچر مي: گفتم

ها چشمشون  گه بعضي شه؟ خاله اقدسم مي فكر كردي نمي. بيخودي نخندين: فتحسن گ
  .كنن، ممكنه آدم در جا بيمره شوره، نيگاه به آدم كه مي

  .آخه اگه چشماي من نمك داشت كه نمي تونستم بازش كنم كه. حسن تو خيلي گاوي ها: مگفت



 1391 پاييز، 15جنگ زمان    94

  .نه كه نمك داره، شوره. شوره: عبداهللا گفت
گه شوره يعني چي؟  يعني وقتي يكي مي ....توهم كه خيلي. آقاي دكتر ِتر نزن بابا: گفتم

  .يعني نمكش زياده ديگه
  . حسن سرش را پايين انداخت. من بدهدبا نگاهم از حسن خواستم كه حق را به 

باباجون شور كه فقط يه  .كنه گم شما دو تا خيلي خرين، هيچكي باور نمي مي: عبداهللا گفت
  .معني نداره كه، شوري كه تو چشم مردمه با شوري كه غذا مي شه فرق ميكنه

  تو مي دوني اون يكي معني ش چيه؟. خب: گفتم
  .... يعني...يعني: عبداهللا گفت
  .  حاال يه چيزي گفتم ديگه. ولش بابا: حسن گفت
  .من كه چيزي نمي گم، اين هي الكي دانشمند ميشه: عبداهللا گفت

  .دونم ديگه، دكتر زني؟ بگو نمي خب مگه تو مرض داري الكي حرف مي :گفتم
  .مرض خودت داري، يابو: عبداهللا گفت

  .يابو؟ يابو تويي، هيكلت يابوه: گفتم
  .  و عبداهللاحسن پريد وسط من 

م سوار ل همه تونبه ابوالفص. نه شور نه شيرين آقا ما غلط كرديم، اصلن: حسن گفت
  .كنم، مجاني مجاني، خوبه، صلوات برفست مي

  .زنه الكي مي اينه كه هي زر: گفتم
  .زني الكي تويي كه زر مي: عبداهللا گفت

  .ها بر شيطون مادر قبحه لحنت: سن گفتح
  .باشه، لحنت: گفتم
  .لحنت، صد تا: اهللا گفتعبد

برگشت، سر  زد، در حالي كه زير لب غر مي. پس زد اش عبداهللا دست حسن را از سينه
هايي  اما بعد بلند شد، سرش را پايين انداخت و از كنار ما رد شد و با قدم. جايش نشست

  . طرف سر كوچه سعدي، از ما دور شده وار ب مورچه
  .دونستم قد بچه ننه؟ نمي آدم اين: گفتم

  .فقط يه كون دارن. گم حرف عبدل درسته، اونا مثل مرغن منم مي: حسن گفت
. ي كرد و بعد به طرف ما برگشتسر جايش مكث. عبداهللا پس از دو سه قدمِ كوتاه ديگر، ايستاد

  .تر كرد و به طرف ما آمدايش را تنده عبداهللا قدم. حسن و من هم خنديديم. خنديد مي
  .هي ميگم اينا مثل مرغن، هيشكي باور نمي كنه. از اول گفتم من كه: عبداهللا گفت

  . او دستش را روي شانه حسن گذاشت. ساكت ماندم تا عبداهللا از من رد شد و كنار حسن ايستاد
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عقبشون مثل ما پسراست اما جلوشون . من ميگم اونا اصال م مثل مرغ نيستن.من نه: گفتم
  .فرق داره، صافه
خروسا . من ميگم ما مثل خروسايم، اونا مثل مرغا. زي مي گي هاتوهم يه چي: حسن گفت

مرغا فقط يه كون كوچولو دارن، جلوشون خاليه، ....جلوشون يه چيزي دارن، كوچولو اما مثل ما
  .هيچي نيست

  . عبداهللا نگاه موذيانه اي به من انداخت و بيشتر به حسن چسيبد
دم هم جلوشون، صد سال هم كه بگي، من هم عقبشون رو دي. من خودم ديدم اينارو: گفتم

  .يكي هم براي شماره دو 1ميگم اونا هم دوتا جا دارن، يكي براي شماره 
  ....تو مال كي رو ديدي؟ نكنه مال مادرتو ديدي ها؟ خدا آدم و كور مي كنه اگه: عبداهللا گفت

  كي گفته من مال مادرم رو ديديم، يابو؟: گفتم
  داري، بخدا مي زنم تو سرت، بچسبي به آسفال ها؟ پسر تو چقد رو: عبداهللا گفت

  تنهايي يا شريك داري؟. اوهوكي: گفتم
  .سر جايم ماندم. دستهاي حسن روي سينه ام مانع شدند

  د شما چرا اينجوري مي كنين بابا؟ چرا الكي هي ويق و ويق مي كنين؟: حسن گفت
  د جون مادرت ببين چي ميگه اين؟: گفتم

  .من چي گفتم؟ تو كه خواهر نداري مثل حسن، البد وكي از مادرت بوده ديگه مگه: عبداهللا گفت
با . امانش ندادم. ميخواست چيزي بگويد. توانستم حسن را دور بزنم و خودم را به عبداهللا برسانم

با . روي زمين،بسرعت خودم را باال كشيدم، افتادم روي عبداهللا. با هم افتاديم. سر رفتم توي دلش
با زانو هايش، محكم به پهلويم . عبداهللا ناله كرد، غيضش گرفت. دم توي صورتشمشت كوبي

. عبداهللا زور زد و من از باالي سرش پرت شدم. دردم گرفت، به يك طرف كج شدم. كوبيد
زورم . خواستم همان كار عبداهللا را بكنم. اينبار او بود كه به سر و صورتم مي كوبيد. مهلت نداد

با تمام نيرو . دوباره امتحان كردم. نزد. عبداهللا گمان كرد كه وا داده ام. ل كردمخودم را ش. نرسيد
عبداهللا نعره اي كشيد و . با زانوي راستم به دنده هايش ضربه زده بودم. به پهلو هايش كوبيدم

  . همانطور، نشسته روي سينه ام، دستهايش را توي شكمش جمع كرد و فحش داد
  نامردي؟خار كوسه، : عبداهللا گفت

  .نامرد خودتي، ِپد سگ: گفتم
عبداهللا نا له . حسن كه تا آنموقع به تماشا ايستاده بود، كمك كرد تا عبداهللا از رويم بلند شد

  . بلند شدم و خودم را تكاندم. كنان رفت و سر جاي من نشست
  .به حرضت عباس مي رم ميگم، به همه مي گم: حسن گفت

  چي رو؟ : گفتم
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  .وقتي گفتم، مي فهمينحاال : حسن گفت
  .حسن داد زد. حالش كه بهتر شد،  بدو بطرفم خيز برداشت. عبداهللا هنوز خيال دعوا داشت

ا توچرا مث خروس گردن لختي يه توي حياط تون شدي؟ مال . يا بابل هواجي: حسن گفت
  .تو رو هم ميگم، به امام زهرا مال تو رو بيشتر مي گم

  .ند و بطرف حسن رفتعبداهللا دستش را از يقه ام ك
  مگه من چي كار كردم؟ چي رو ميگي؟ : عبداهللا گفت
  .به امام هشتم، به حرضت زينب، ميگم. مي گم ديگه: حسن گفت

حسن سرش را . من نگاهم را از عبداهللا گرفتم و به حسن زل زدم. عبداهللا به من نگاه كرد
  .سرش را كه بلند كرد، مي خنديد. پايين انداخت
  تي؟ ها؟آش: حسن گفت

  .آشتي: گفتم .به عبداهللا نگاه كردم
من خودم را خوب . خم شد و با حوصله بند كتاني اش را بست. بند كتاني عبداهللا باز شده بود

دستش . عبداهللا بلند شد، حسن هم سينه به سينه او بلند شد. حسن كنار عبداهللا زانو زد. تكاندم
  . را روي شانه عبداهللا گذاشت

  . با، به كسي نمي گمنه با: حسن گفت
  بگو حاال چي رو ميخواستي بگي؟: گفتم

  آخه تو مي گي دخترا مثل پسران؟ دودول دارن؟: حسن گفت
رفتم و نشستم سر جاي . من هيچي نگفتم. حسن رفت طرف در خانه، زير سايه ايستاد

  . عبداهللا هم بطرف ما آمد. عبداهللا
  پس چرا اونا دخترن ما پسر؟...دول داشته باشن؟ آخه ميشه مگه؟ دخترام مثل ما دو: عبداهللا گفت
  من كه تا حاال نديدم يه دختر و خطنه كنن، تو ديدي؟. من چي مي دونم: حسن گفت

  .من كه نمي گم اونا دودول دارن، اما از اينجاشون جيش مي كنن نه از اينجا: گفتم
  آخه تو از كجا مي گي؟: حسن گفت

  .هللامن ديدم، تو حموم زنونه، وا: گفتم
  چي؟ حموم زنونه؟ تو اونجا چرا مي ري؟ : عبداهللا گفت

اما بعد از اينكه من چند بار قسم خوردم، پخي زد زير خنده و پشت سر او . حسن باور نكرد
  . عبداهللا غش و ريسه رفت

  حموم زنونه؟...حموم زنونه: گفتند
  .كنه تو لنگاي زنا چيكار مي يابوناين آخرابه مامانم مي گفتن اين غول ب. اما ديگه نمي رم. آره: گفتم

  .خنديدم
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يه بار مادرم بزور، من كه نمي رفتم اولش، بزور مي خواست . پسر، چه شانسي: عبداهللا گفت
  .من و ببره، حمومي رام نداد

جمعه ها اول خودش ميره حموم تو . مادرم كه بيرون نميره حموم. ما كه نه بابا: حسن گفت
پشتشو كيسه مي كشه، بيرون كه مياد، منو مي رفسته تو كه بابام  حياط مون، بعد بابام ميره

  .پوستم و بكنه، نامرد
  تا حاال چند دفعه رفتي حموم زنونه؟ : عبداهللا گفت

  .خيلي، صد دفعه: گفتم
  حاال مگه اون تو چه خبره مگه؟ : حسن گفت

و دعوا ها  پر جيغ و داد نني كوچولوا، سرو صداي تاس و لگن.راست راستش هيچي: گفتم
  .اين خنده هاي خركي شون مي پيچه همچين، آدم كر ميشه. ي خانما

  .ميگم بد جاييه اونجا، هيشكي باور نمي كنه: عبداهللا گفت
اما . خانما نازم مي كردن، بهم چيز ميدادن، پرتقال، گيالس. اون اوالش خوب بود: گفتم

  .حاال ديگه نه
  گي؟ ياري، دروغكي مي يگم از خودت در م خدا ميه ب: عبداهللا گفت

  .من ديدم ديگه، صد دفعه، اصال مي خواي براتون بِكشمش؟ حسن كاغذ بده: گفتم
  . شه رو كاغذ كه معلوم نمي: حسن گفت

  .كشم كه معلوم بشه كار داري، من يه جوري براتون مي چي: گفتم
زمين  زانو زدم و روي. تكه چوبي پيدا كردم.  حسن نمي خواست به درون خانه برگردد

  . شكلي شبيه به قلب كشيدم
جوريه كه هيچي اون جلو شون نيست اما يه چيزي هست، يه چيزي كه  اولش اين: گفتم

چسبيده، يه پوست كُلُف تره، صافه ها، يه پوست صافه ولي كلف، مث اينكه زنبور زده باشه، 
  .رونورم داره يه كمي، يه خط هم اون وسط داره، از اونجا شاشِ شون مي زنه بي

  تونن؟ مي. با شاشِ شون تو هوا پل بسازنبه امام هشتم، اگه اونا بتونن مثل من و تو : حسن گفت
  .برو بينيم بابا، تو كه چيزي نداري، يه كوچولو، حاال مالِ اين يه چيزي: عبداهللا گفت
به اروا خاك بابام اوندفعه مريض بودم، وگر نه به اين كوچولويي ش نيگا نكن، : حسن گفت

  .ي تونم رو يه رودخونه پل بزنم، به پنش تنم
  .تر بزرگ. اگه تو رو رودخونه پل مي زني من رو دو تا دريا مي تونم. برو بابا: عبداهللا گفت
  .مي خواي همين االن مسابقه، من تيزش كنم، اووه ميره تا كجا: حسن گفت

  .برنده اش با من:  گفتم
  .باشه: گفتند
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 ها خود را كمي جا آن. من زير پايشان خط كشيدم. هم ايستادندحسن و عبداهللا شانه به شانه 
من ده قدم شمردم و دوباره خطي به درازاي . هر دو نوك پاهايشان روي خط بود. جا كردنده ب

همه . چيزي به شروع مسابقه نمانده بود كه صداي حوا بگوشمان رسيد. عرض كوچه كشيدم
حوا در حالي كه چادر مادرش را . چه نمايان شدندحوا و مادرش از پيچ كو. بطرف صدا برگشتيم

مادرش بي اعتنا به او چادرش را روي سينه . مي كشيد، از او پول مي خواست تا بستني بخرد
هر سه كنار هم به صف شديم و در حالي كه آنها . اش جمع كرده بود وتند وتند پيش مي آمد

به ما نزديك شد، حوا چادر مادرش را رها خانم نيازي . پاييديم به ديوار كوچه چسبيديم را مي
هر سه سالم . كرد، قدمهايش را تند تر كرد، به مادرش رسيد و همپاي او از كنارمان رد شدند

حوا . خانم نمازي بدون آنكه از سرعتش كم كند يا نگاهي به ما بياندازد، جوابمان را داد. كرديم
مادرش دويد و دوباره چادرش را گرفت و  براي حسن دست تكان داد و بعد بطرف. به ما خنديد

همينطور  چسبيده به ديوار . خانم نمازي حاال تقريبا مي دويد و حوا به دنبالش روان بود. كشيد
حوا قبل از آنكه به داخل خانه . مانديم تا خانم نمازي در خانه را باز كرد و با عجله داخل شد

از چيزي كه . صداي بستن در توي سرم پيچيد.  كشانده شود،  دوباره برايمان دست تكان داد
  .  به ذهنم رسيده بود يكه خوردم اما به زبانش آوردم

  حسني، خانم نمازي اينا خونه شما مي آن؟ : گفتم
  همسايه ان، كوري؟: حسن گقت
  دختره براش دست تكون داد، نديدي؟: عبداهللا گفت
  .مگه چيه، من و مي شناسه، شما رم مي شناسه: حسن گفت

   .پس رفيقه با هات: فتمگ
  .حسن خنديد
  رفيق؟ خري تو؟. به حرضت عباس اينو: حسن گفت

  مگه چيه حاال؟: گفتم
  تو خودت چند تا رفيق داري، دختر؟. آخه مگه من دخترم؟ برو بابا: حسن گفت

البته هر كدام . كدام از ما با دختري دوست نبوديم، بازي نمي كرديم هيچ. حسن راست مي گفت
ختر هاي زيادي توي فاميل داشتيم اما پسري اگر به دختر ها مي چسبيد، ننرو بچه ننه اي بود از ما د

بخصوص حاال كه ديگر به . كه سر به سرش مي گذاشتيم و تا جا داشت مسخره اش مي كرديم
  . كرديم مدرسه هم مي رفتيم، دختر ها با دخترها و ما پسرها نيز بايد با پسرها بازي مي

  سالم عليك كه دارين؟حاال : گفتم
  تو چت شد؟ چي ميگي؟: حسن گفت

  .گفتم آخه من يه نقشه دارم
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  . عبداهللا و حسن پريدند جلو
  چه نقشه اي؟ : گفتند
شه،  اگه بخواد دو تايي يه مسابقه پل سازي بدن، معلوم مي...اگه حسن از حوا بخواد: گفتم

  ...بيني ديگه  خودت مي
جوري به ديوار . چند قدمي رفت عقب تا به ديوار رسيد حسن. عبداهللا قايم زد پس كله ام

  . ساكت ماند. چسبيد كه انگار مي خواهد ديوار را بشكند و از آن بگذرد
  مگه پول نمي خواست، بهش مي ديم، يه بستني براش مي خريم، خب؟. ااه: گفتم

  اينا چيه؟. د ول كن بابا: حسن گفت
  . باور نمي كنه اين... ا پولم و به خدا م نمي دمپول چي؟ من برا اين كار: عبداهللا گقت
  .تو، جن رفته تو كله ات. فهميدم چي شده. فهميدم: حسن گفت

  جن كيه؟ : گفتم
  نشنيدي كه ميگن بر شيطون لحنت؟ . جن يعني شيطون: عبداهللا گفت

  ..لحنت به خارو مادرت، خار. لحنت به تو: گفتم
فرز زير پايم پايين رفت، دستانش را دور زانو هايم تر و . عبداهللا نگذاشت حرفم تمام بشود

عبداهللا روي سينه ام نشست و چپ و راست . به پشت افتادم. قفل كرد، با شانه اش هولم داد
يادم آمد كه عبداهللا خواهرش را كه از او بزرگتر بود، مدتها پيش . به سر و صورتم مشت كوبيد

. تقاليي نكردم. دلم برايش سوخت. كرد نگي مياو هنوز براي خواهرش دلت. از دست داده بود
. حسن اصال دخالت نكرد. خسته شد. او تا نفس داشت به سر و صورت و گردنم مشت زد

حسن جلو . نگاهش كه به من افتاد پقي زد زير گريه. عبداهللا روي سينه ام زور زد و بلند شد
با پشت دستم فينم را پاك  .دستش را گرفتم و بلند شدم. دستش را به طرفم دراز كرد. امد

  . با گوشه ركابي ام دماغم را پاك كردم. پشت دستم خوني شد. كردم
  .مث اينكه جن رفته تو كله هر دوتا تون: حسن گفت

سرش را پايين انداخت اما خيلي زود نگاهش . خنديديم، عبداهللا هم وسط گريه اش، خنديد
  . خنديديمما هم .  را به طرف ما برگرداند و دوباره خنديد

  .آمين...ربي علي مستقين، ربي علي مستقين. ايشاال جن مي ره، ايشاال: حسن گفت
  اينا چيه؟ چي ميگي؟ : گفتم 

  .خاله ربابم مي دونه اينا رو، اون اوساس تو كار اين جنا: حسن گفت
  حاال رفته؟: عبداهللا گفت

توي صورت مان  دنبال چيزي. حسن لب ورچيد و بعد زل زد توي صورت من و عبداهللا
  . انگار پيدايش كرده باشد، خنديد. گشت
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  .خداي شكر. آره: حسن گفت
  .حسن تو قيافه ات عين جنه بخدا، حاال ميگم هيشكي باور نمي كنه: عبداهللا گفت

  . هر سه خنديديم
  باالخره چي شد؟ نقشه چي شد؟: عبداهللا گفت
  . وامنقاشي تم نمي خ. ول كن بابا، من خرم دم نداره: حسن گفت

  .من كه ميدونم، عبداهللا هم يه خرده مي دونه، اين تويي كه كله پوكي: گفتم
  .بي خيال بابا، اگه بفهمن مي دوني چي مي شه، من يكي مرده م: عبداهللا گفت
  .منم: حسن گفت

  .اگر پدرم مي فهميد من بيشتر از آنها مي مردم. حق با آنها بود. من چيزي نگفتم
عبداهللا . من سر جاي خودم نشستم. كشيد تا من سر جايش بنشينمعبداهللا خود را كنار 

. موضوعي سخت مشغولش كرده بود. حسن اما بي تاب بود. خنديد و سر جاي خودش نشست
شانسكي شد كه آقا . حتي زنگ دوچرخه اش را هم نشنيد. حسن اصال آقا موسي را نديد

رخه اش را كه منحرف شده بود، آقا موسي دوچ. موسي آتش نشان با دوچرخه اش نزد به او
  . تنها يكي دو وجب مانده تا زانوهاي عبداهللا متوقف كرد

  تخم جن حواست كجاست؟ . بر هر چه بچه بي پدر و مادره لعنت: آقا موسي گفت
  .الاقل به بقالي آقاي دبيري برسد آنقدرسر جايش ماند تا آقا موسا. تحسن سرش را پايين انداخ

  .رفت بابا: گفتم
  من كه ميگم جن رفته تو تنِ اين، باور نمي كني؟: اهللا گفتعبد

  . خيالش كه راحت شد، نيشش باز شد. دور بر را خوب نگاه كرد. حسن سرش را به آرامي باال گرفت
  .من يه نقشه دارم، به ابوالفص نمره يك: حسن گفت

  . زانوي او گذاشت زير پاي عبداهللا چمباتمه زد و دستش را روي.  حسن با اشتياق بطرف ما آمد
  .فقط يه كمي ترسيدنيه. به پنش تن يه نقشه ايي كه نگو: حسن گفت

حسن هنوز همه نقشه اش را تعريف نكرده بود كه احساس كردم كه ته دلم خالي شده 
  . موهاي تنم سيخ مانده بودند. است

  .درم درم درم، درم درم دم درم، باالتر از خطر: عبداهللا گفت
  . ياق حسن، مجابم مي كرد كه او جدي نيست و همه حرفهايش تنها حرف استآن همه شور اشت 

  .پسر خيلي كيف ميده اگه ميشد: گفتم
  .اگه ميشد چيه؟ ما كه هيچي نكرديم هنوز: حسن گفت
  مي ترسي تو، نه؟.اهه: ِعبداهللا گفت

  مگه تو مي ترسي؟: گفتم
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  .يه كمي: عبداهللا گفت
  .منم يه كمي: گفتم

  .من بلدم دعا كنم. من مي دونم. رسش م كردمفكر ت: حسن گفت
  مگه دعا چي كار مي كنه منو؟: گفتم

تازه، از اون ورش نقاب . چيدعا نباشه كه ديگه هي. بابا تو هم كه مش رحمتي: حسن گفت
  .زنيم هم مي

  نشه چي؟ : عبداهللا گفت
  .دلت بيخودي كوچيك نشه. اگه شد؟ من مي دونم: حسن گفت

  .بشه، اگه منو گرفتن ميگم همش تقصير تو شداگه يه چيزي : گفتم
  .به اين ميگن نامردي. نامرديه: حسن گفت
  .آره، اين نامرديه: عبداهللا گفت

  ...اينجام هنوز. بابا بخدا همين ديشبي يه كتك مفصل خوردم من: گفتم
  .به پنش تن اگه نشه، ميشه: حسن گفت
  .هرچي بشه بشه. من باهات ميام: عبداهللا گفت

  .منم مي آم. باشه: گفتم
  .نقاب يادتون نره. پس فردا يه خرده بعد از ناهار دم در خونه ما: حسن گفت

هنوز صبحانه را نخورده بودم كه خانه . خوابم نمي برد. شب هر چه كردم، نشد كه بخوابم
ايكاش نامردي . ميلم نمي كشيد. تنها مادرم بود كه  مشغول كار هاي خودش بود. خلوت شد
ته جعبه كفش ملي نو ي كه پدرم براي مدرسه خريده . دست به كار شدم. بود، نبود كار آساني

دو تا چشم كشيدم . با قيچي خياطي مادرم، آن را به اندازه صورتم بريدم. بود خيلي مناسب بود
تكه اي نازك از . گوشه چپ و راستش را سوراخ كردم. و بعد جاي آنها را با حوصله در آوردم

نقاب را به . ر كمانم را بريدم و آن را در سوراخهاي دو ور نقابم گره زدمالستيك كشي تي
براي . خيالم تا حدودي راحت شد. خودم خودم را نمي شناختم. صورتم زدم و در آينه نگاه كردم

آنكه اصال كسي مرا نشناسدبا تكه ذغالي كه براي نقاشي روي ديوار هاي تازه رنگ شده مردم، 
درست . دوباره آن را به صورتم زدم و در آينه نگاه كردم. قايم كرده بودم، خوب سياهش كردم

نقابم را در حياط، نزديك در خانه، پشت شمشاد ها مخفي كردم . هماني شده بود كه مي خواستم
  .اما ايكاش هيچوقت ظهر نمي آمد. به ظهر چيزي نمانده بود. وقع رفتن بردارمشتا م

دست . هنوز به عبداهللا نرسيده، حسن از در خانه بيرون پريد. عبداهللا زودتر از من رسيده بود
  .هر كدام از ما يك تكه كاغذ كه چند بار تا خورده بود، داد

  اين چيه؟: گفتم
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  .بوالفصه، زود باش بگيرا اين دعاي حرضت ا: حسن گفت
  بخوريمش؟: عبداهللا گفت
  . بزارين تو جيباتون. اين خوردنيش نيستا. نه نه: حسن گفت

  .من كه جيب ندارم: گفتم
  .بكن تو سوالخ كش تنبونت: عبداهللا گفت

مادرم صبح گفته بود كه تابستان به آخرش رسيده است و گرماي . از آسمان آتش مي باريد
با اينهمه به نظر مي آمد كه هوا هيچوقت . روزهاي گرم سال خواهد بود اين چند روز آخرين
سنجاقك درشتي روي شاخه گلي كه از سقف در . كوچه ساكت ساكت بود. خنك نخواهد شد

عبداهللا انگشت شست و نشانه اش را مثل نوك انبر به . خانه حسن به پايين آويزان بود، نشست
من خودم . نتوانست، سنجاقك پر زد و رفت. جاقك رساندهم نزديك كرد و با احيتاط تا دم سن

آيا مي شد . را با گلهاي كوچك سفيد و زرد ي كه باالي سرم آويزان بودند، مشغول كردم
دعايي كه حسن نوشته بود در دل آنها طوري عمل كند كه از انجام كاري كه در پيش داشتيم، 

  منصرف شوند؟
  .ا ابوالفصبچه ها حاضر؟ همه با هم ي: حسن گفت

  .يا ابوالفص: گفتيم
باغ دكتر باغ . باغشان مي گذشتيم و بعد از باغ دكتر –بايد از حياط . دنبال حسن براه افتاديم

. بزرگي بود كه درآن گوجه، بادمجان، خربزه و هندوانه در رديف هاي مختلف كاشته شده بودند
ام از ما، تمايلي به كندن حتي چشمم به يك رديف خيار هم خورد، اما نه من و نه هيچكد

از البالي . از پرچين باغ دكتر كه رد شديم، حياط خانم نمازي پيدا شد. چيزي نشان نداديم
همانطور كه حسن گفته بود، ننويي را كه يك سرش به درخت فندق . پرچين حياط نگاه كرديم

انگشتان پاي . ننو تكان نمي خورد. و سر ديگرش به يك درخت عجيبي بسته شده بود، ديديم
  . حوا از ننو بيرون زده بود

  .يا امام هشتم: حسن گفت
  .يا امام هشتم: گفتيم

  . دادم درآمد. عبداهللا با آرنجش محكم به پهلويم زد. من از ترس خنده ام گرفت
  .بچه ها موقع شه. هيشش: حسن گفت

  .حاال تا همينجاش بسه ديگه: گفتم
  ....ديگه به حرضت عباس اگه نامردي كني،: حسن گفت
  .من كه گفتم اين نامرده: عبداهللا گفت

  ....نامرد اون: گفتم
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. ببين همش يه دقه اس، ميريم تو حياط، تو تونكه شو مي كشي پايين. هيشش: حسن گفت
اين راه، ميره باغ . از اين راه، نه راهي كه اومديم. خوب كه نيگاهامون و كرديم، در مي ريم

  .يره خونه خودش تا فرداحاج ولي، از اونجا هم هر كي م
  چرا من؟: گفتم

  .براي اينكه تو ديدي ديگه: عبداهللا گفت
  .آره بابا، يا علي: حسن گفت

  اگه مادرش، كسي خونه باشه چي؟: گفتم
باباش سر كاره، مامانش م با مامان من . ببين نامردي نداريم ها....تو كه بابا. اَاَه: حسن گفت

  .صد دفعه رفتن خياطي، بيش بتول خياط، اين
و پاور چين پاورچين به ننويي كه حوا در آن خواب بود، . به زحمت از پرچين رد شديم

ديدم كه حسن كاغذ دعايش . قلبم تندو تند و بلند  و بلند به قفسه سينه ام مي كوبيد. رسيديم
. من بزور آب دهانم را قورت دادم. را از جيبش در آورد و در دهانش گذاشت و قورتش داد

گمان كردم كه پلك چشم . لب عبداهللا دانه هاي درشت عرق به رديف نشسته بودند پشت
او كف دستانش را به رانهايش ماليد و . پلك چشم چپ عبداهللا مي لرزيد. چپ عبداهللا مي لرزد
روي پيشانيش تا زير موهايش، . حوا سرش كج افتاده بود روي شانه اش. به حسن نگاه كرد
حسن به من . او خواب خواب بود. نش از گوشه لبش راه افتاده بودآب دها. عرق نشسته بود

ركابي سبز رنگش مثل ركابي . حوا تنكه گلداري به پا داشت. اشاره كرد، عبداهللا نزديك تر آمد
عرق . حسن از زير ننو سر خورد آنطرف، عبداهللا بمن چسبيد و به جلو هولم داد. سبز من بود

دستهايم را . راهي نداشتم. عبداهللا پايم را لگ كرد. اك كردمسر و صورتم را  با پشت دستم پ
چشمهايم را بستم، چنگ زدم كه تنكه حوا را پايين . مي ديدم كه دستهايم مي لرزد. جلو بردم
اولش كمي گيج زد . اما بمحض آنكه دستان عرق كرده ام به تن حوا خورد، او بيدار شد. بكشم

حوا همه ما را شناخته . هر كدام به سويي پا به فرار گذاشتيماما بعد جيغ كشيد، جيغ كشيد و ما 
  .ايكاش الاقل نقابم را با خودم داشتم. بود

  ، ونكوور  2012ژانويه 
     

  
 
  
 
    



 

  شهال شفيق
  جايزه 

  
  
  

. خورد روي تنش لق مير قدر الغر است كه س  آن. هبه پنج سالگي گذاشت دختربچه تازه پا
. كند كه بخواند اي را از زمين جمع مي در خيابان هر كاغذ پاره و موختهآ دو سال پيش الفبا را

اما . خرد دهد و مادر براي او كتاب كودكان مي اش را هر روز عصر به دختر مي پدر روزنامه
 ،ديوانه است دختر گويد ميبرادر بزرگ . دارد ها دست برنمي دختر از جمع كردن كاغذ پاره

  .گردد ها دنبال چه مي معلوم نيست در كاغذ پاره
بر حروف چاپي مادر را به هاي درشتش  ها و خيرگي چشم لق لق سر دختر روي كاغذ پاره

  .را پيش از وقت در مدرسه بنويسند او  گيرند اسم تصميم مي با توافق پدر .اندازد هراس مي
ش وقت صداي  .خواند گذارد و دختر بچه مي ش ميامدير مدرسه كتاب فارسي سال اول را جلو

  .كند اسم او را بنويسد ميمدير مدرسه قبول  است كهو بي لرزش  چنان مطمئنها  خواندن كلمه
از آساني كتاب  اش گذارد حوصله اين عشق نمي. دختر بچه عاشق خانم معلمش است

سياه حركت  و دستش روي تخته آورد را بر زبان مي ها هكلممعلم  وقتي . سر برود سال اول 
  . آورند اي با خود مي شوند و تصويرهاي تازه ها تصوير مي كلمهكند،  مي

  .....ادباك ب. دختر. درخت. آسمان. آب
با  .گذرد سينما بر تخته سياه مي ي گيرد مثل پرده اي كه در ذهن دختر شكل مي قصه

جنگندند، موانع را پشت سر  مي يربا موجودات شر روند، هاي پرماجرا مي خانم معلم به گردش
سياه   دختر به تختهي  خيره هاي معلم در چشم. گردند ميازبه خانه ب مندانهند و پيروزگذار مي

  . رود ها كه همه را بلد است سر مي اش ازدرس پندارد كه  حوصله مي. بيند ماللي غريب مي
اش بيست بشود  ديكته ي گويد اگر بيست دفعه پشت سرهم نمره خانم معلم به دختر مي

دستش روي   .يك نوزده و نيم ابيست، بي وقفه، بي حت ي نمره  بار بيست. گيرد جايزه مي
جايزه از گرفتن  گذارد تا روز قرار مياو با . الغر دختر گرماي اطمينان بخشي دارد  ي شانه

  .  نزند يحرف هيچ كساين ماجرا با 
مي است گاهر روز هفته . اين  قرار محرمانه است ي حاال همه حواس دختر در چنبره

برخاستن از خواب، دست و رو شستن، خوردن صبحانه،  به تن كردن . ي انجام اين قراربرا
  . ي  براي رسيدن به روز ديكته استيها ينيآ  ،روپوش و رهسپار مدرسه شدن، همه و همه
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گرداند از درد نيشگون مادر و  كه استكان چاي شيرين را روي سفره بر مي ييها صبح
بيست به خانه برگردد  ي شنبه عصر، وقتي با نمره داند كه يم .نيشخند برادر باكي ندارد

  . نوازش و تحسين مادر و پدر نثارش خواهد شد
خواهر . دهد تر نشان مي به خواهر كوچك اولبيست را  ي رسد نمره مي كه به خانه

اش به او آب  براي ساكت كردن گريه. كند كه دفتر را بگيرد اش را دراز مي هاي تپلي دست
كيف  .گيرد دهد  و بوسه و آفرين مي دفترچه ديكته را به مادر نشان مي .دهد مينبات 
اش را به او  تا پدر  از راه برسد و نمره كند اي دور از چشم پنهان مي اش را در گوشه مدرسه

كيف را از مخفيگاهش در شب وقتي خواهر خوابيده  . هم نشان بدهد و نوازش نثارش شود
  .شمرد هاي بيست را مي كند و نمره ز ميدفتر را  با .آورد مي

   .هفت و هشت و نه، يك، دو، سه، چهار، پنج و شش
انگار در چرخ فلك . چرخد ها توي سرش مي زنگ تفريح آهنگ شاد جست و خيز بيست در

   .سرش در آسمان است و پايش در زمين. كه سرش گيج برود و بترسد بي آن .بزرگي نشسته
هم شود ككش  در ميه از همه زودتر از ميدان ب وقتي در كوچه، توپ بازي موقع

كند و به  ها را كه ديگر چشم دختر دنبالشان نيست از زمين جمع مي برادر كاغذپاره. گزد نمي
 .ها را بخوان گيرد كه  به جاي خراب كردن بازي برو بنشين اين مسخره جلو دماغش مي
هايش  زند و در چشم ديكته را ورق مي ي دفترچه شآورد كه برادر دختر روزي را در نظر مي

گويد  روزي زمستاني خانم معلم آهسته در گوش دختر مي عاقبت. درخشد برق تحسين مي
  .ديگر جايزه را سر صف خواهد گرفت ي كه  شنبه

بيست مثل رديف مرواريدها روي  ي هبيست نمر. حاال دفترچه گنجي در خود نهفته دارد
ر پ آن قدرهاي شيريني و آجيل  ست و ظرف گي در خانه برپاوقتي مهماني بزر مادر ي سينه
 كه ها به ظرف.  اش پيدا باشد جاي خاليكه  شود يك مشت برداري بي آن كه مي است

در پايان كار   .كند جنگي دختر را هدايت مي يزنند برادر با كارداني سردار شبيخون مي
كند و ظرف  تند و ماهرانه جمع مي ،هاي ناشي دختر پرت و پال كرده ي را كه دستيها آجيل

ي ياي طال رنگارنگ از سبزي و سرخي پسته و  قهوه آراسته و. آيد به صورت اولش در مي
كند تا  به خواهر كوچك  دختر غنايمش را ذخيره مي. هاي پوست كنده بادام و سپيدي فندق

  . م نريزده اش را به رشوه بدهد كه كيف مدرسه
  .جايزه را بگيرد رسد كه فردايش قرار است دختر اي  مي شب  جمعهبه  صحيح و سالمدفترچه  

مادر و پدر با هم . هوا چنان سرد است كه گرماي بخاري رمق ندارد خانه را گرم كند
داند كه آخر شب از صداي داد و فريادشان بيدار خواهد شد و  زنند و دختر مي حرف نمي

  . رام شود و او سر جايش برگرددپشت در بسته اتاق خواهد لرزيد تا سر و صدا آ
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مي ي او   سر وقت كيف مدرسهو كند  پرتي دختر استفاده مي از حواس  تر خواهر كوچك
گويد  برادر به مادر مي. رود دادش به آسمان مي و بچه گيرد دختر كيف را به زور  از او مي. رود

. زند مادر به او تشر مي. رود خودسر و از خود راضي شده است كه دختر از وقتي به مدرسه مي
خواهد  دختر دلش مي. وقت در خانه آرامش ندارد گويد هيچ رود و مي پدر به مادر چشم غره مي

با هم  بگويد كه فردا جايزه خواهد گرفت تا  پدر و مادر را و اش را نشان بدهد دفترچه ديكته
  . د تا فردا صبر كندباي. شود اما قرارش را با خانم معلم زير پا بگذارد نمي. آشتي بدهد

پرد و مادر را صدا  خواهر كوچك از خواب مي ،شود وقتي صداي فرياد پدر بلند مي
. گويد گيرد و برايش قصه مي مي اش را هاي تپلي دست. نشيند دختر كنارش مي. زند مي

به رختخوابش بر . صداي پدر و مادر خاموشي گرفته. رود خواهر كوچك به خواب مي
 پدر و راضي شب و لبخند ابه فرد. كند و به جايزه فكر مي بندد ايش را ميه چشم .گردد مي

  . ها مادر و به فردا صبح سر صف و صداي كف زدن
با پالتو و  توي صف ، ها بچه .حياط مدرسه از برفي كه تمام شب باريده سفيد است

هاي  نند و با زمزمهك گردند اين پا و آن پا مي در برف دنبال دانه ميكه  ييها پرنده ، مثلكاله
  . نشيند همهمه  فرو مي مدرسه با صداي مدير. سايند  م ميه شاد بال به

به هايش بيست است و او را  گويد كه همه ديكته ترين شاگرد مدرسه مي مدير از كوچك
ها به طرف  گيرد و در ميان صداي كف زدن را مي دختر خانم معلم دست. زند نام صدا مي

. برف دوباره شروع به باريدن كرده. اي دست خانم معلم مطبوع استگرم .روند مدير مي
دوباره  ها بچه.  دهد به دختر مي روباني قرمز بهي آذين يكاغذ كادو پيچيده دراي  مدير بسته
  .ها بروند شوند كه به كالس پراكنده مي  هياهو باو  زنند كف مي

يك عروسك كوچك و يك . داش مي كنند كه جايزه را ببينن دوره شاگردها  در كالس
 .شود هاي بلند سياه  باز و بسته مي هاي آبي  عروسك با مژه چشم. جعبه مداد رنگي

را پيش شود وجايزه  چرخد تا اين كه خانم معلم وارد معركه مي عروسك دست به دست مي
  . دارد تا در پايان درس  به دختر بدهد خود نگه مي

جدا  عروسك و مداد رنگي را .دنبالشه رود و دختر ب هاي بلند جلو جلو مي برادر با قدم 
. راه مدرسه تا خانه خيلي دور نيست. در كاغذ كادو پيچيده و در كيف مدرسه گذاشته جدا

چنان  برف هم. شان در انتهاي آن است اي كه خانه يك خيابان، بعد چهار راه و بعد كوچه
كفش و  سرماي آب را كه در ا هر قدمبارد و دختر كه كيف مدرسه را به سينه چسبانده ب مي

  .كند تر حس مي چسبد بيش كند و به پوستش مي نفوذ مي شجوراب
زند كه تندتر بجنبد تا  گرداند و تشر مي ر برميسكه به چهار راه برسند برادر  پيش از اين

رد و خو سكندري مي. تواند اما به گرد پاي او برسد دختر نمي. نخورندعابر پياده به چراغ قرمز 
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هايش را  و برف صورت و چشم شود كيف به كناري پرت مي . شود روي زمين پهن مي
مردي درشت هيكل . شود كند و با سرعت از جا بلند مي همه قوايش را جمع مي  .سوزاند مي

طور كه به طرف او   مرد همان. زند كه كيف مال اوست دختر داد مي. روي كيفش خم شده
ي مرد ال به الي  خنده  "ا بدانم مال خود خودته دختر كوچولو؟از كج": خندد  آيد مي مي

خواهد پا به فرار بگذارد  دلش مي. كند اش نفس را در سينه دختر حبس مي هاي آويخته سبيل
دختر   "ري مدرسه؟ به اين كوچيكي تنها مي": آيد تر مي مرد نزديك .خواهد اما كيفش را مي

خندد و كيف را به طرف  مرد دوباره مي. دهد د نشان ميآي برادرش را كه دارد به طرفشان مي
  .دود گيرد و به طرف برادر مي دختر كيف را مي. كند او دراز مي

شود و الزم نيست با  كشد كه دختر  روز به روز دست و پا چلفتي تر مي برادر فرياد مي 
نيش را به هاي عصبا چشم. اين هيكل لق لقي كيفش را به سينه بچسباند كه بخورد زمين

اش كه كيف مدرسه را محكم چسبيده از سينه جدا كند،  زده هاي يخ دوزد تا او دست دختر مي
  .كيف را به دست  بگيرد و به دنبال او روانه شود

جاي پاي رهگذرها روي زمين . اند زمين و آسمان، يك سره سفيد، انگار به هم چسبيده 
گذارد كه به چشمش  را روي نقشي  ميدختر پايش . هاي جورواجور به جا گذاشته نقش

 .رسد گردد تا به چهارراه مي تر است و دنبال نقش بعدي مي قشنگ

خراش ترمز ماشيني كه الستيك هايش به زمين  پا به خيابان نگذاشته صداي گوش 
: زند آورد و داد مي راننده سرش را از پنجره بيرون مي. كند شود سر جا ميخكوبش مي كشيده مي

. كشدش گيرد و به  عقب مي اش را مي دستي  شانه  "ه بز رو كي اين جا ول كرده؟اين كر"
فسقلي ": گويد اي تمسخرآميز به دختر مي با خنده. يكي از شاگردهاي سال بااليي مدرسه است

راه ": زند برادر بزرگ از آن سوي چهار راه داد مي "كني؟ بيست تا بيستي، چراغ قرمز رد مي
  ".كره بز جايزه بگير". خندد شاگرد سال بااليي مي ".چراغ سبزه. شبيفت ديگه بز اخف

جايزه را بايد خودش به همه . شنود هاي پسر را نمي دختر خوشحال است كه برادر حرف
حاال بگذار كالس بااليي و برادر هر چه . انگيزي خواهد بود چه لحظه هيجان. نشان بدهد

. واهد توانست احمق و دست و پا چلفتي بخواندشبه زودي زود برادر نخ. خواهند بگويند مي
با اين . هاي كوچه خبر را خواهند شنيد و به چشم ديگري به او نگاه خواهند كرد بعد همه بچه

  .گيرد شود شاديش فزوني مي با هر قدم كه به خانه نزديك مي. تپد فكرها دلش از شوق مي
آورد و پالتو  يسش را از پا در ميهاي خ دختر تند كفش. آيد صداي مادر از آشپزخانه مي

مادر با ديدن پالتو آبچكان و . دود خواهر كوچك به دنبالش مي. رود نكنده به آشپزخانه مي
خورد و از  گويد كه فوري برود لباس عوض كند وگرنه سرما مي صورت سرخ دختر به او مي

را به او بدهد؛ كه  گويد كه اول بايد خبر مهمي دختر با هيجان مي. افتد درس و مدرسه مي
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هاي بيست ديكته؛ بيست تا بيست پشت سر هم؛  امروز سر صف جايزه گرفته؛ به خاطر نمره
ي مداد رنگي را بيرون  كند و جعبه كيفش را باز مي. يك عروسك و يك جعبه مداد رنگي

  . آميزي صورتش را روشن كرده دهد كه لبخند تشويق آورد و به مادر مي مي
شود و از كيف كه به پايش تكيه داده  دخترخم مي. دادن عروسك استحاال نوبت نشان 
. قاپد هاي تپلي خواهر كوچك در ميان راه عروسك را مي دست. آورد عروسك را بيرون مي

دختر به دنبالش . رود دود و از آشپزخانه بيرون مي هاي خوشحالي به طرف در مي بچه با جيغ
  . اش را پس بدهد ه جايزهخواهد ك دود و فريادزنان از او مي مي

برادر نيشخندزنان جلو . دود بچه عروسك را محكم به سينه چسبانده و دور اتاق مي
دختر تمام قوايش . زند دود تا دستش به بچه نرسد كه شاد و خندان اتاق را دور مي دختر مي

ا دود و او  ر نعرهزنان به سمت خواهر كوچك مي. زند كند و او را  پس مي را جمع مي
ي مال او  گويد اين جايزه بچه بي اعتنا به تضرع دختر كه مي  .اندازد ي اتاق گير مي گوشه

. كشد گيرد و محكم مي دختر پاي عروسك را مي. فشارد ست عروسك را محكم در بغل مي
  .  ماند ي عروسك در دستش مي پاي كنده شده

پاي . بيند كبريتي مي روي رف ديوار قوطي. پيچد هاي برادر در گوشش مي  صداي خنده
دارد و يك چوب كبريت  برد و كبريت را برمي دست مي. كند عروسك را به كناري پرت مي

  . دهد كند و با تمام قوا فشار مي توي گوش بچه فرو مي. آورد در مي
شود و فريادي  دهانش كج و معوج  مي. رود صورت تپلي خواهر كوچك درهم مي

چوب كبريت را بيرون . كنند هايش عروسك را ول مي ستد. آيد دلخراش از آن بيرون مي
  .افتد ي باريك خون از گوش بچه راه مي رشته. كشد مي

بچه از درد . كشد كند و از وحشت فرياد مي دختر به سرخي خون روي گردن سفيد نگاه مي
 هاي هراسان نگاهشان برادر از خنده دست برداشته و با چشم. كند و دختر از وحشت گريه مي

زند در  بچه را كه زار مي. گويد كنار برود به دختر مي. شود صداي  فرياد مادر  بلند مي  .كند مي
   "!ي گوش بچه رو به خاطر يه عروسك پاره كردي پرده ": آيد گيرد و به طرف دختر مي بغل مي

   "...ي خانم معلم  جايزه": نالد  دختر مي  
گم تو لياقت نداشتي  رم به معلمت مي مي همين فردا . ... ش تقصير منه همه. ساكت"

  ".برات فكر جايزه كنيم
عروسك  . كند دارد و به طرف دختر پرتاب مي مادر عروسك پا كنده را از زمين برمي 

  .  كنند اش با حيرت به او نگاه مي هاي آبي چشم. افتد زير پاي دختر مي
  2011دسامبر 

  



          

 يصادق سايآو  

  ردهب آل
 

ي  كرده آماس ̗كه عكس روزيخودم بود كه د ريجا، تقص نيآورد ا امشب آل منو گفتم
 يرو دم،ينترس دميمادر بزرگم د ي هيهمسا ي افتاده لياز شما يبازو يشدشو رو لكوبيخا

 يو از وقت ديرقص يو در كوچه م بافت يقصه م شهيكه هم يا دهيرنگ پر وونهيدست همون د
از . من بچه نبودم روزيترس ما داشت، اما دقبضه كردن  يبرا يزيهمواره چ ميما بچه بود

و  داد ياش را در هوا تكان م شده يكوب مدام بادبان خال شدم يكوچه رد م يكنارش كه تو
كلون در خانه را كه زدم ناگهان . ستير يهم چون آواز ملوانان م بيغر بيعج يصداها
به سراغم آمد و مرا با  صبح  ناشتا بودم كه آل. گذر خاكستر شد يو در هوا ديپركش د،يترس

 تونم ينم نيگفتم واسه هم. خورد كهي ام، يگاريگفتم من س ميخودش برد، در راه كه بود
كه بهت  ييجواب داد جا مير يكجا م ميحاال دار دميپرس اورد،يخودش ن يبه رو. اميباهاش ب

. باشه بابام شيپ هحتا اگ. گذره يجا بهم خوش نم چيه گاريگفتم من بدون س. خوش بگذره
چند خرابه  يدستم را در وجودش غالف كرد و مرا از رو. جواب دادم آه. امرزدشيگفت خدا ب

كرد تا سرانجام به همون  سيخ ها يها و جو را در بركه ميو آسمون خراش پراند و پاها
 شيو هوا داد يخاكستر م يخاكش بو. ميامسال رفته بود يسور كه چهارشنبه ميديرس يآباد
از سكنه، همان  يخال يميقد يها از همون خانه يكيداخل  ميديخل. در تنور دهينان تن طعم
 ريهم چون دستان من پ ش يكاهگل يوارهايو د دهيسيكه انار بر درختانش خ ييها خانه

از نفس  يها از اتاق يكينفر داخل  كينبود،  يخانه خال نيبار ا نياما ا. گشته بودند
. كرد يم يگ هرزه يليبه ناف ل يگل مرغ يبود و با وافور  دهيچروك  ياش  كنار منقل افتاده
به من  يپروفسور شيبا ته ر دهيالغر اندام و كش يمرد. ميگفت و ما داخل شد االيآل 

و  ديخند. كشم يداره م گارياما اگه س ستميبساط اما من گفتم اهلش ن يپا نميتعارف كرد بش
داده و  وهياز پك زدن مدام م شيها گونه. درآوردن زجلز جل يشروع كرد با ماسماسكش صدا

بودند  دهيدستانش كه بر چند بالشت لم. انداخته بودند ييكاچو نكيرا در سبد ع شيها چشم
 ليتحل پراكند يم ونيجادو كه هر لحظه اف نيا يرياث ي و من در هاله كردند يجادو م ييگو
 ريربع گذشته و جادو مرا تعب هي. يچه مخلوق مزخرف ،ياكيبود نه تر يگاريآل نه س. رفتم يم

اول متوجه منظورش . و خود را وارهان يگو يگفت داستان يكرده بود كه جادوگر پامنقل
بگم؟  يچه داستان دميمنم پرس. انداخت نيزم يدوباره همان جمله را رو ؟ينشدم گفتم چ
 لير ممرد چه قد تكه قبل از درخواس دميشياند. بندازه مايقد اديكه منو  يگفت داستان
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مرا تا  توانست يم يا خوابزده تنها گفتن قصه نيسرزم نيدر ا ييگو م،يبگو يداشتم داستان
آلود نگه دارد، پس فكر كردم و در ذهن به جست و جو  كرخت و خواب نيچن نيابد ا

ش  را گفتم كه بچه يداستان مرد. شب من آغاز گشت كيبود كه  نيچن نيپرداختم و ا
قبولش  يكرد و به فرزند داشيخورد تا بچه شد و بعد زنش پ اهيقدر مهرگ نو آ شد ينم

 يرا برا يخر ي را گفتم كه پوزه يمرد ي باز فكر كردم و بعدش قصه. فتاديكرد، مقبولش ن
مردم شد، باز مقبولش  ي به پوزش افتاد كه باعث خنده يالعالج ي خنده سوزوند و بعد خوره

روز بعد از ظهر سوخت و خاكستر شد و چند  هيكردم كه  فيرا تعر يداستان مرد. فتادين
 هيسال بعد از وسط خاكسترهاش در اومد و رفت زنش را كشت و با دخترش ازدواج كرد، گر

را گفتم كه كمر شوهرش سست شد و زنك رفت و با  يزن ي قصه. فتاديكرد اما مقبولش ن
 ريتم اما عمو زنجتوش انداخ سمونيقصه بافتم و آسمون ر. باز هم نشد د،يخواهرش خواب
 ورتمهيها  داشت از پشت كوه ديخورش. ارهيدر ب شيجعبه شامورت ياز تو يزيباف نتونست چ

. يبگ يتون يم گهيداستان د هيو فقط  شه يكه مردك گفت وقتت داره تمام م راند يم
 نيا آوردكردم و گفتم امروز آل منو  ياخم. نداد شه؟جوابمو يم يوقتم تمام بشه چ دميپرس
راست  مونيكنند، همسا يبازوم خالكوب يدادم عكسشو رو روزيخودم بود كه د ري، تقصجا
مادر . يموشو آتش بزن يزيظاهر كردن چ ي واسه ستيروزها الزم ن نيا گهيد گفت يم

هم سن خود  يستيبا ر،يجوون باشه نه پ ديدل آدم نه با گفت يبا طعنه م شهيبزرگم هم هم
مردم دست كم بتونن  يكه وقت نيواسه ا ايكارو كردم،  نيدلم ااما من واسه خاطر . آدم باشه

 يپستو يهم دوست داشتم دوباره بچه بشم و برگردم تو ديشا. كنند ييجسدمو شناسا
 يها پستان يو بعدش من بترسم و ال كنه يم يتوش آل زندگ گفتند يكه م يا همان خونه

 يديسپ يكه سرمو رو ستياز من ن تر بزرگ يكسجا  نيا گهيآخه د. فرو روم تر شيمادرم ب
 يمن بو يريپ ياز بو ريروزها غ نيا. كنم هيهام را بگم و گر موهاش بگذارم و از ترس

من  ي قصه. ستين يهمراه گهيمردن هم د يجا برا نيا. رسه يبه مشام نم يزاديآدم
است كه هرگز  يخود طلسم شده، قصه ترنج ا يرياست كه در پ يشاهزاده ا ي قصه
   .ن نارنج آزاد نخواهد شدازدرو

  .و لب از گفتن فرو بستم ديدم دهيسپ
را در هوا به اهتزاز در  اش شده يكوب خال ياز وسط بساطش شكفت، بازو يالقيد مرد

 فيگشته بودند و رد ديسپ شيخنده سر داد، موها ام يكودك هيگر هيشب ييآورد و با صدا
 انيسرم را م. رس وجودم را فراگرفتانداخت، ت يكس ادياش مرا  جرم گرفته يها دندان
  ..يديبه من انداخت و گفت برو، تو واره ينگاه مين. ستميها فرو بردم و گر بالشت

  



        

 رحمت  حسين 

  ي راه نيمه 
  
  

با نگاه در آينه فكر كرد  بهتر است زندگي را به هيچ بگيرد و ديگر مثل گرد باد پيچ نخورد و 
  .ي ريز گريه تر نكندهايش  را با صدا ي چشم نرگس خسته

روز را دور  ي هاش بازمانده كند و با تنگي چشم در فراغتي كوتاه روشنايي بيرون را نگاه مي
  .بندد هايش دارند شيار مي كند كه زخم زند و حس مي مي

موتور ماشين  به بن بست  ي كشد و صداي ناله لنگ ظهر است و بيرون باد مداوم هو مي
  .زند گذرد كه مرد در مي ياي م رسد و لحظه كوچه مي

هايي در سكوت هم ديگر را تحمل كنند و اين موقعيت خوب را  دهند لحظه هر دو ترجيح مي
  : بعد مرد با صدايي آرام تر از هميشه پرسيد. شان حفظ كنند براي امنيت

  »افتيم؟ ظهره، كي راه مي ي لنگه«
: كرد، سر برگرداند و گفت يي باغ همسايه را نگاه م پنجره ي زن كه داشت از پشت شيشه

  ».بذار تف هوا بشكنه. خنكا راه بيقتيم بهتره«
  »شكنه، مگه يادت نيست؟ از گچساران رد بشيم گرما مي«: مردگفت

صورتش بعد مكثي كرد و  ».نه، يادم نيست«: زن انگار كه با خودش حرف بزند آهسته گفت
ي پر گلي كه وسط چمن بود  باغچهتوي باغ، همسايه هنوز داشت دور  .را چسباند به پنجره

  .كرد بازي مي
داد با همسايه را دنبال كرد و در برگشت  راه مي در تنهايي خود  تا جايي كه قاب پنجره

  "تو راهي درست كنم؟": پرسيد
   »قهوه خونه توي راه فراوونه، مگه يادت رفته؟ «: مرد گفت

هاي آفتاب  وشني سنگين ورقهزن نگاهي به ر. همسايه حاال به اين طرف باغ آمده بود
  .و از اتاق رفت بيرون ".مونه اين چيزها ياد آدم نمي": اي كرد و گفت بعد نيم خنده. انداخت

كرد به چه خيره  هاي زن وقتي كه از پنجره بيرون را نگاه مي مرد نتوانسته بود بفهمد چشم
هايش را از بالتكليفي   كدل گرفته سيگاري روشن كرد و روي كاناپه دراز كشيد و پل .شده بود

  .روي هم گذاشت و سعي كرد  با آرامش به سيگارش پك بزند
سيگار  مرد كونه. شد ي بيرون در فضا پخش مي خانه ساكت و خلوت بود و تنها صداي خنده

ي جا را  از پشت شيشه، همه. را  خاموش كرد و از روي كاناپه بلند شد وبه طرف پنجره رفت
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ولي . هايي بعد نگاهش از باغ فاصله گرفت لحظه. نديد جز وسعت آفتابهيچ . زير نگاه گرفت
  .داد اي ذهنش را شيار مي چون خواب غريبه ي بيرون هم خنده

  .روز هنوز از كمر نشكسته بود
اي كه زير برق آفتاب حالتي مواج داشت به ديدار پدر مرد  رو به سمت اصفهان، توي جاده

جاده از دامنه نيمچه كوهي باال . يمارستان بستري شده بودپيش در ب ي رفتند كه از هفته مي
شد  راهي مي گذشت و جاجا باريكه خورد و از البه الي كوه و كمر مي اي مي رفت، نيم دايره مي

تر كه رفتند جاده به دشت بازي باز شد كه تا دوردست در  كمي بيش. كه از كوه كنده شده بود
  . منظر ديدشان بود
  ي هاي دامنه بوي بنفشه. آمد ولي بهار دامنه نينداخته بود ره بوي كوه تو مياز الي باز پنج

نگاه . كرد آمد و زن را روشن مي نسيم از درز شيشه تو مي ي ها زير تيغ آفتاب، به واسطه تپه
  .ها بود ي تپه تر به بيرون، رو به دامنه پرسان زن بيش
كرد و همسان با  ها را نگاه مي يب كوهاي جمع شده ترك هاي فشرده و چانه مرد اما با لب

داد و  سرخش به زن نشان مي ي هاي خسته ها را با چشم كوه ي حركت ماشين بريده
  .دانست كه صورت زن پر از بنفشه شده است نمي

جايي بايستيم،  «: گويد شود و رو به مرد  مي از بند ذهنش جدا مي زن  با تكان ماشين،
  ».خنكي بخوريم
زند  هايي مي گيرد و حرف برد و دست زن را توي دستش مي دستش را جلو  مي مرد به آرامي

  .شود رود گم مي كه در طنين صداي موتور ماشين كه از كمركش كوهي باال مي
هرم . توي ذهنش كنار شمشادهاي سبز دور باغشان است, هاي مرد زن  بي توجه به حرف

زند و به  رقصان دور مي. گيرد ها مي هشكند و سرخوشانه شلنگ آب را روي بنفش هوا را مي
  .برد هاي آب لذت مي پاشد  واز ديدن پشنگه آب مي  ي رو به باغ جرهديوار و پن

. شود مرد از بازي كردن با موج راديو خسته مي. آبي زالل آسمان خالي و روشن است
   ".افتاديم بهتر بود خنكا راه مي": گويد كند و رو به زن مي سيگاري روشن مي

اش  كند تا سينه پيراهنش را باز مي ي زن براي آن كه جواب مرد را ندهد با لبخندي آرام  يقه
خواهد  اگر محل  مناسبي سر راهشان پيدا كرد بايستد  هوا بخورد و در همان حال  از مرد مي

دهد و دوباره با  فقط سري به عالمت رضا تكان  مي. گويد مرد هيچ نمي. تا نفسي تازه كند
  .رود كند  و بيرون مي شيشه كمانه مي ي دود سيگار از سمت پايين آمده. رود راديو ور ميموج 

خواند، چشم از صورت   فرا ميصبح اش آدمي را به  هاي عسلي زن كه هنوز حركت چشم
  .گذارد آلودش را روي هم مي هاي خواب گيرد و چشم مرد مي
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مالد و  هايش را مي زن چشم. دايستن اي مي خانه تف هوا نشسته و ننشسته جلو قهوه
  »كجاييم؟«: پرسد مي

  .شود و پياده مي »راه ي نيمه« :گويد مرد حين باز كردن در مي
آيد و آفتاب سبك دم   نسيم خنكي مي. خانه را سايه كرده جلو قهوه ي افراي كهن  محوطه
نشستن پيدا خواهد جايي براي  افتد و حين رفتن از زن مي مرد جلو مي. عصر رمقي خوش دارد

  . آيد رود كه به چشم زن نمي كند و خودش به سمتي مي
  .گويد سفارش كباب داده است گردد و مي هايي بعد مرد خندان برمي لحظه

  .گويد زن هيچ نمي
  "دوغ محلي هم دارن؟": پرسد مرد مي

  .گويد زن هيچ  نمي
ها  ها كمركش تپه بنفشه جا جا. اندازد ها و كوه و كمرهاي اطراف چشم مي تپه ي مرد به دامنه

پرتويي پنهان از . زن ساكت سرگرم نگاه كردن به پرتوي از نور است. اند را گله گله  پوشانده
هاي سفيد،  كسي با سر شانه. گيرد شكل مي هايي بعد حس غريبي در ذهن او لحظه. چشم مرد
آيد و از  ا به طرف او ميگشوده با عادتي آشن اي دور، از زير قوس آبي آسمان آرام و بال از فاصله

  .كند هاي او عبور مي ميان شعاع چشم
دل  –ان سوي پرچين . كند مات و سيرآب جريان آشنا را تا اين سوي پرچين دنبال مي

كند و به دنبال  زن تن رها مي. جهاند جربان آشنا، برق مي. ها سو دارد ي تپه دشت تا  دامنه
  .رود چين ميبه آن سوي پر  - هاي نور و دشت دل  دانه

نسيم بي . اما ساعتي از روز  است  كه نه بوي روز را دارد  و نه بوي عصر. روز شكسته است
منظر نور آن سوي  . رود ها مي گذرد و  به پشت پرچين صدايي از الي شاخ و برگ افراها مي

  .معناداري حكايت  مي كند ي ها، از حادثه پرچين
. آيد كه با دو سيني مسي جلو مي گيرد مي هوه چيگيراند و رو به سمت ق مي مرد سيگاري

هاي كبود، روي  مرد با زير چشم. گذارد مي ها را روي ميز و سيني كند مي چي سالم قهوه
را سر  نوشابه كند و كمي از زير پا خاموش مي سيگار راي  شود و كونه مي صندلي جاجا

اي از  بعد تكه .برد وي كباب لذت ميكند و از ب بلند مي ي نان روي كباب را بعد اليه .كشد مي
 دستش را ي و لقمه كند مي دهان باز بعد. گذارد ميو كمي كباب الي آن  كند مي نان را جدا 

  .كند ميرا پاك لبش  با پشت دست چربي كنج دهد و بلعد و حين خوردن سفارش پياز مي مي
و چشم به بال زدن ت اس ي آب پاي افراي كهن نشسته اي پاي باريكه تر پسر بچه طرف آن
  .رود ها مي ي تپه و به سمت دامنه ها بال گشوده  كه از پشت پرچيندارد  هاي بنفش با بال اي پرنده

   لندن 
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  خاكسار مينس
  رِحله

  
  
 يكيتار ميضخ يها هياز ال يكه به سخت يبيعج يجز آوا. بود يو ظلمان رنديد يشب
از  م،يكجا دانستم ينم. دميشن ينم گريد يصدائ ديرس يبگوشم م دهيبر دهيو بر گذشت يم

تا  داريآن قدر منتظر نشستم ب. است دهيبه آن مكان بلند رس ميام و چه گونه پا كجا آمده
 كردميكه فكر م يروشن مهين يآن وقت در آن فضا. شد ستههوا از غلظتش كا يكيتار
كه  ييصداهستم و  يا رهيباشد با نگاه به اطراف متوجه شدم در شبه جز دمان دهيسپ
 يهائ قيقا بياز دور پره. ساحل بود يسنگ يها با صخره ايدر يها برخورد موج دميشن يم
كه بر  يبلند يجا دميروشن شد د تر شيهوا ب يوقت. كنار ساحل لنگر انداخته بودند دميد يم

 يراه افتادم تا راه. اند است كه از آجر و گل ساخته شده يهائ بودم پشت بام خانه ستادهيآن ا
 شياو چهل سال پ. آمد يكه از دور م دميهمان وقت پدرم را د. كنم دايرفتن پ نيپائ يبرا

سر دست گرفته بود و  يزادپدرم نو. زده نشدم شگفت چيه دنشيهمه از د نيبا ا. مرده بود
 يگرفت و در گوشش با صدا شيها دست انينوزاد را م ديمن كه رس كينزد. آمد يجلو م

  .العمل ريخ يعل يح. االعمل ريخ يعل يح: بلند اذان خواند
پدرم بعد از .  ديچيپ يها م در سرتاسر بام خاست يبرم شيكه از گلو ينيبلند و حز يصدا

بلند چنان  يهائ خواندن اذان، نوزاد را بر سر دست گرفت و با شتاب از كنارم گذشت و با گام
رفته  نيپائ ياز راه پلكان ديبا فكر كردم. چه گونه او را گم كردم دمياز من دور شد كه نفهم

 يوقت. افتميرفتن از آن جا ن نيپائ يبرا يهرچه قدر جست و جو كردم پلكان يولباشد 
افتاد كه به  يا چشمم به نردبان شكسته رفتم يراه م يگل يها پشت بام يسرگردان رو

 يوقت. مديساحل دو يو به سو. آمدم نياز آن پائ يبه دشوار. داده شده بود هيتك يواريد
 گريچند نفر د قيدر آن قا. را در دست گرفته است يقيقا نابكه ط دميعبدالجبار را د دميرس

  .هم بودند
خاتون به فاس  نانجيشركت در مراسم خفه كردن ا يبرا ميما دار: گفت عبدالجبار

  .ميتو  بود دنيمنتظر رس. ميرو يم
 يسلطان ايبه امر قضات شرع  كه قرار بود شناختم يخاتون م نانجيتا آن وقت چند ا من

به آن  دنيبا رس دانستم يچون م. كيكدام  دميهمه نپرس نيبا ا. ها را زه نهند آن يكي يكي
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توانستم به  يراه را گم كرده بودم نم. ديمن را ببخش": گفتم. روشن خواهد شد ميجا برا
  ".ميايب نيوقت پائ

كه در  يبعد با چوب بلند. دمش قيدستم را گرفت و كمكم كرد تا سوار قا عبدالجبار
كه گذشت با  يكم. را از ساحل كند قيبالفاصله قا گفتند يم يدست داشت و آن را مرد

 يكه سر و صورتش را در دستار شان يكي. آشنا شدم تر شيسفر ب نيدر ا گرميهمراهان د
و . بود يمراكش ياحيبعلبك به تن داشت س يپارچههااز جنس  يا بود و جامه دهيچيپ
با من  ظيبا غ قيبود بدخلق و شاعر مشرب كه در همان بدو ورودم به قا يجوان يگريد

افتاده بود از دست من  ريكه به خاطر من چند ساعت سفرشان به تاخ نياز ا. سخن گفت
 يرو زد يحرف نم يكه با كس يداشت و هنگام شيها قلم و كاغذ در دست. بود يعصبان
دو جوان  زدند، يكه همراه عبدالجبار پارو م قيقا گريد نيدو سرنش. نوشت يم يزهائيكاغذ چ

و . و عبدالجبار دوخته بودند ايبودند كه چشمشان را فقط به در يچرده و كم حرف هيالغر و س
كه  يقيقا. ديدرخش يچون صدف در دهانشان م دشانيسپ يها دندان كردند يدهان كه باز م

 دهيخرما به هم چسب افيبا ال شيها پارهبود كه تخته  يكهنه و بزرگ قيقا ميآن بود يتو
گاه گاه  ميداشت فهيمن و شاعر بدخلق وظ. كرد يآن آب نشت م يجاها يو از بعض. شده بود
كار مشترك در  نيو هم. ميزيبر ايجمع شده كف آن را به در يها آب يسفال يا با كاسه

مدت  نيدر ا مانيذابود و غ يطوالن يليراه ما خ. كرد كيبه هم نزد يطول راه، ما را كم
با . كرده بود هيهمه ته ينمكسود بود كه عبدالجبار از قبل برا يماه ينان و خرما و كم

بعد از دو  ميو باد موافق توانست كرد يم نيينما جهت مسافرتمان را تع كه با قطب احيكمك س
كه پا بر از آن  شيپ. هنوز مراسم شروع نشده بود. ميشبانه روز به هنگام به ساحل فاس برس

از من  قيورود من به قا ي  در لحظه تشيجوان شاعر مشرب بابت عصبان ميساحل بگذار
پا برهنه جمع شده بودند و انتظار ورود ما را  ياديساحل مردم ز يرو. كرد يعذرخواه

ال : زدند اديصدا با هم سه بار فر كيساحل  يها رو از آن يما گروه دنيبا رس. دنديكش يم
  .اله اال اهللا

 ريكه از سا يا و كوكبه القضات يسلطان و قاض يبه ساحل برا كيبزرگ نزد يدانيم در
قرار بود . باشكوه ساخته بودند يگاهيمراسم دعوت شده بود جا نيشركت در ا ينقاط برا

از . سلطان بود يخاتون زن شرع نانجيا نيا. رديخاتون انجام بگ نانجيبرابر سلطان زه نهادن ا
سر سخت و پر  بياو از شٌر رق ياريدانستم كه سلطان بعد از آن كه به  يدور م يجوانمرد

 فتهيفر گرانياست به سخن د دهيرس يو به سلطان افتهي يچون اتابك ارسالن خالص يزور
سرش . را به نجوا به جوان شاعر مشرب گفتم نيهم. شده و فرمان به زه نهادن او داده است

با او  ميتوانست يكاش م يا. است زيانگ غم اريبس": فتگفرو انداخت و بعد  يا لحظه يرا برا
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با متهم و  توان يمملكت با حضور قضات شرع و سلطان نم نيدر ا دانم ياما م. ميحرف بزن
  .كه به دوش داشت گذاشت يا سهيو قلم و دفترش را در ك ".حرف زد يقربان

كرد و بعد  كه با خودداشت جهت قبله را مشخص ينمائ با كمك قطب يمراكش احيس
ال اله اال اهللا سر داده بودند،  دنمانيهمان عده كه با د. پهن كرد نماز بخواند نيسجاده بر زم

گفتند و پشت سر او  ريبلند تكب ياو بودند با صدا دنيخواندن نماز منتظر رس يانگار برا
. ا نرفته جوان شاعر مشرب با آن. وستنديو جاشوانش به نمازگزاران پ بارعبدالج. ستادنديا

  .نشستم يا گوشه بانيرا بهانه كردم و سر در گر يزدگ ايمن هم در
بود و نمازگزاران نشسته به زانو رو به اطراف به شكرانه سر فرود  افتهي انيپا نماز

. كه بر صفه بنشانند آورند يم يخاتون را دست بسته در هودج نانجيا ديكه خبر رس آوردند يم
. كرد دنيشروع به بار ينيناگاه برف سنگ. نميوردن او را ببآمدم كه آ رونيب قيمن از قا

 دينگذشته همه جا از برف سپ يبرف آن چنان درشت بود كه هنوز زمان چندان يها گلوله
بر  دانيآورده و در م رونياز هودج ب اهيس يا در پارچه دهيخاتون را پوش نانجيا يوقت. شد

كه كودكان از برف  يا برف به كومه ريز صفه نشاندند آن قدر برف بر او نشسته بود كه
  .شده بود هيشب سازند يم

 نيزن به هم. بودم دهيد يدانيدر سفرم به قندهار در م شيها پ صحنه را سال نيا هيشب
چند از  يشرع و تن القضات يبر خاك نشسته بود و قاض اهيس يدر چادر دهيچيصورت پ

آن روز برف اما . بودند ستادهيسرش ا يباال نيسنگ يحكومت با چوب و گرز ي عمله
 شد يتر م كه لحظه به لحظه بزرگ ميرو به رو يبرف ي داشتم به كومه يوقت. بود دهينبار

 گريد يخاتون به روز نانجيكه به امر سلطان خفه كردن ا ديچيپ يا همهمه كردم ينگاه م
ما فرصت . اندنداو را دوباره با همان حالت در هودج نشاندند و به كاخ برگرد. افتاده است

در  احيس. دميد يبار م نياول يرا برا سشهر فا. ميوقت در شهر پرسه بزن نيكه در ا ميكرد
داشت از  يو او از آن جا خاطرات. است ينام در مغرب هم شهر نيراه به ما گفته بود به هم

 يچيسرپ يافتاده بود تا مردم شهر بدانند كه جزا يا كشته شهيكه برابر قصرش هم يسلطان
 ريكه كف آن را تعم برگشتند قيعبدالجبار و جاشوان به قا. دارد ياز فرمان او چه سرانجام

من و جوان شاعر . رفت يگريبازار برده فروشان به سمت د دنيد يبرا يمراكش احيس. كنند
به قهوه  ديبار يم زيكريكه  يدر امان ماندن از برف يبرا ميمشرب كه با هم دوست شده بود

از  ياريو بس جمنصورحال رويسهرورد بود و پ يجوان شاعر مشرب از اهال. ميناه بردپ يا خانه
و من آن هنگام كه همه . به من گفت به خدا اعتقاد ندارد دهيپوش. را از بر داشت شيها گفته

 يبودم كه او پشت به قبله داشت و رو دهيخودم د يها بودند با چشم ستادهيبه اقامه نماز ا
 دنيوشپس از ن. شد يخم و راست نم چيخواند و ه يلب ورد م ريز ستادهيا و گريد يبه جهت
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و  مياستراحت كرد يدو برگ ناس كه به ما تعارف كرده بودند ساعت دنيچند قهوه تلخ و جو
 ميبرخورد يهائ به گروه ميرفت يراه م دهيسر پوش يدر بازار يوقت. ميزد رونيبعد از آن جا ب

بر تن داشتند و با برقع سر و  يزنان جامه بلند. ه بودو برد زيكه كارشان فروش كن
 يهائ ها با گالبدان به آن دارانيشدن خر كيدو غالم بچه با نزد. پوشانده بودند اصورتشان ر

مجاز بودند برقع را پس  دارانيخر. دنديپاش يگالب و عطر م شانيكه در دست داشتند رو
 يها مشغول باال زدن برقع. ميديرا آن جا د يمراكش احيس. ننديها را بب بزنند و صورت آن

 ميدياز او شن. بخرد يزيكه آن جا ست كن يمدت يبود تا برا يو چانه زدن با تاجر زانيكن
با كمك دوستان عبدالجبار توانسته بود با  احيس. اند سه روز عقب انداخته يكه مراسم را برا

ها احوال  از آن يمغرب ناريده د يبه ازا. داشته باشد يبه سلطان مالقات كيمالزمان نزد
و . اند سلطان برده ياو است باز او را به حرمسرا يشرع نگفتند چون ز. بود دهيخاتون پرس

او بازگرداندند با او به  يخاتون را به سرا نانجيكه سلطان همان دم كه ا دهيگفت از آنان شن
در  خواست يه چون نمك ميرفت يعالم ي مقبره ارتياز آن جا به ز. بستر رفته است كي

 يا در راه از كنار كلبه. بودند ختهيداغ ر ربو در حلقش س دهيخدمت ظلمه باشد زبانش را بر
كوب كرده بودند و  اش را تخته درخانه. آمد ياز درون آن م يخاموش زن هيكه مو ميگذشت

تا به  ميداد ييبه سقّا يمغرب ناريد مين. فراشان حكومت ما را از وارد شدن به آن منع كردند
  .اند كرده و بعد سوزانده رتيس يما گفت كه زن، سوگوار دخترش است كه فراشان حكومت ب

 يو اگر گاه صدا خاست يبرنم يساز يصدا يا خانه چياز ه. ميشهر گشت نيروز در ا سه
كه در  آمد يم يهائ مقصوره واريهمه از پس د ،يبوق يصدا ايو  ميديشن يم يپا كوفتن و دهل

 ميديشن يم احيمدت هرروز از س نيدر ا. كردند يم تيفراشان و چماقداران حكومت تربها  آن
  .خاتون به زفاف رفته است نانجيبا ا انكه شب گذشته سلط

خاتون  نانجيروز چهارم كه مراسم خفه كردن ا. زد ينم رونياز كاخ ب گريد يخبر نيا جز
و . ها آب شده بود برف. بودند ستادهيانبوه به تماشا ا يمردم. ميرفت دانيبود دوباره به م

ها از  دست. آوردند يم ادهيخاتون را پ نانجيبار ا نيا. بود ياز آب و لجن همه جا جار يباريجو
. بردند يم شيبغلش را گرفته بودند و پ ريبر سرش افكنده و دو نفر ز يو چادر ستهپشت ب

خاتون  نانجيبود كه ا نيار بر اقر. بودند ستادهيو قضات شرع همه به صف ا رانيسلطان و ام
   .تا او را زه در گردن كنند نديزانو بزند و بعد برود بر صفه بنش رسد يبرابر سلطان كه م

برهنه  يبر تن داشت و خنجر يشميابر ياز حركت دادن او، حاكم شرع كه قبائ شيپ
، كه گوش و منقبت امامان و سلطان خواند غمبريبلند در وصف خدا و پ يا بر كمر، خطابه

به ما گفته بود از مالزمان سلطان به او خبر  احيس. نكردم، آن گاه حكم سلطان قرائت كرد
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 بردند ياو م يبا سلطان به سرا يهمبستر يخاتون را برا نانجيبود هر شب كه ا دهيرس
  .ديسخن نگو چيكه ه بستند يدهانش را م

در دست  حيند، سلطان تسبسلطان حركت داد يبه سو دهياو را چادر بر سر و پوش يوقت
از ظاهر او آشكار نبود كه  چيو ه. بودند ستادهيا انيو بوق داران تيپشت سر او را. چرخاند يم

زانو زدن  يبه جا ديخاتون برابر او كه رس. بستر گذرانده است كيرا با خاتون در  شيشب پ
 كيگذاشته بود در او  يعمر را كه به پا كي يعمل، تلخ نيچرخاند و با ا سو گريبه د يرو

به  ميبرگشت. ميمراسم زه نهادن او را تماشا كن ميستادينا گريما د. حركت كوتاه نشان داد
كه  ميشركت كن يگريخاتون د نانجيا ريتا به وقت در مراسم تعز ميشد قيساحل و سوار قا

دور شده  ياز ساحل فاس اندك يوقت. بود دهيرس عبدالجبارخبر مراسم شالق خوردنش به 
به وقت  يروز. كرد فيتعر مانيبرا يكيبود  دهيكه در آن شهر د يبياز عجا احيس ميبود

 دنيو به قهر از شن رفت يراه م يا بود كه بر بام خانه دهيرا د يرياذان مغرب به چشم خود پ
 نيا ليدل ياز عابر يوقت. كرد يتوجه نم وكس به ا چيو ه ديبر يخود م ياذان، گلو يصدا

و گاه به گاه  اريد نياست كهنه در ا يرسم نيبود به او گفته بود ا دهيرا پرس مردم يتوجه يب
ممكن . ميدار شيدر پ يظلمان يشب": آن گاه با نگاه به اطراف گفت. كند يكار م نيا يكي

  ".مينيو آفتاب به چشم نب مياست هم چنان روزها بر آب بران
ن شاعر مشرب قلم و كاغذش را در راه جوا مهيدر ن. برنخاست يكدام از ما صدائ چيه از

بازگشتم به دست  يرا كه در انبانش داشت به من سپرد كه وقت يآب انداخت و دفتر
هم  ميراند يو ما م. از ما جدا خواهد شد ميساحل كه برس نيو گفت به اول. برادرش برسانم

   .ميديرس ينم يو به جائ رهيت يها بها بر آ چنان روزها و شب
  وترخت، ا2010 دسامبر

  
 

 جنگ زمان ي گذشته يها شماره

 :نيآنال يها فروشگاه از

Amazon.com / Amazon.co.uk / Amazon.du/ 

Amazon.fr / Amazaon.it /Capris.no / and … 

  ديكن يو به دوستانتان معرف هيته



        

  معصومه ضيائي  -رفيق شامي 
  دردسرهاي آقاي مولر

   
حال و روز خوبي  خورا ها، شترچرونا و اسپاگتي تهكنين، كه من با اين سياسوخ واقعن فكر مي

  دارم؟ 
باز و كاپشن  كنه، با پيرهن منو ديوونه مي ، كه هر سالخور ي اسپاگتي مثلن اين پسره

داره، اين فكر دست از سرم ورنمي. آد تو، انگار اداره ديسكوتكه  ، رقصان ميشچرمي چرك
دوني  عزيز جان، مي. ون احترامي قائل نيستنبراي قان ي تولد ها از لحظه كه اين ايتاليايي

كرد، و منِ  گه، اگه به جاي من بود، كار و خيلي ساده مي ي پررو مي گه؟ پسره چي بهم مي
  "چه طور؟": پرسم احمق باز مي

واسه چي ". داد، با خودش ببره خونه گه، به هر كس يه مهر مي مي پسرهوقت اين  اون
شد، چه وضعي  فكرشو بكن اگه اين طور مي ".وي خونه بهترجا اومد؟ يه مهر ت هميشه اين
نويسه  ديگه نمي "مليت"خور به جاي  حاال دو ساله كه اين اسپاگتي! اومد پيش مي

: ده دم و اون جواب مي هربار بهش توضيح مي. "كارگر مهمان"نويسه  بلكه مي "ايتاليايي"
، و "ايي، نه آلماني، من كارگر مهمانمن ندانست، من قبلن ايتاليايي، اما حاال نه ايتالي"

به جاي جواب دادن به . كنه خنده، و همين منو كالفه مي وقت مي  بديش اينه كه همون
  .هر سال همين بساطه. كنه هايي از استادكار بدجنسش تعريف مي سئواالي من، مدام داستان

يد كار كنه، به گم، با بهش مي "چرا؟ خوب نيست،گه،  من خيلي كار، اما استادكار مي"
حتا توي استادكار را ديدن،   من هميشه":گه و اون مي. دستگاه نگاه كنه و نه به استادكار

   "!خواب
  !اونوقت من بايد حال خوشي داشته باشمآره، آره، 

  "...آخ، شب به خير، آقاي ال تاختال  "
مد ال اختال، مخمد اخ! ايه آره؟ يه حرومزاده زنا رو هي از كجا گيرمي اين! نگاش كن

 چي اين قدر طوالني؟ مثلن  واسه .انگار سيخ تو گلوت باشهآد،  عزيز جان، زبون آدم بند مي
  .و نه اَخمد مخمد... خيلي ساده... هانس هربرت... من خيلي ساده اسمم هانس هربرته

ها تا حاال اسم منو درست تلفظ كرده؟ بس كه  يكي از اين سياسوختهحتا كنين  فكر مي
ش  سال پيش اين شترچرون به من گفت كه اسم من واسه. تشريف دارن  رادرا خنگب

من كه . پناه بر خدا. "هانس من"شه  به عربي مي. خواد بهم بگه هانسي مي. طوالنيه
  ! كاره نيستم اون
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اي رو جلوم  آد اين جا و پاسپورت بوگندوي مچاله مي .اما حال اين شترچرونو جا آوردم
  دوني، توش چي نوشته؟ مي. كنم ازش ميذاره و من ب مي

! اما نه. اد منو دست بندازهخو كردم، جعليه يا مي فكرشو بكن، اول فكر » .1342متولد «
گرد نبايد  بيابونيه  خونسرد باش،گم، هانس هربرت، فقط  خودم مي به. تقويم اسالميه .ابدن

دوني چي  شه؟ مي خب به سال مسيحي چه قدر مي«: پرسم مي. تو به هم بزنه آرامش
بهش گفتم، الزم نيست فكر كنه، بلكه بايد ...  .كنه فكر مي. 1940كنه،  گه؟ فكر مي مي

اما اين هنوز اونقدرام بد نبود، آخه به جاي شغل نوشت . اي بود يه معركه. مدرك ارائه بده
  .اول فكر كردم، شوخيه. »نويسنده«

كنين  ادعا ميدونين و  آلماني نمي شما هنوز يه ذره. نه ديگه، آقاي آختمال«گفتم، 
  » ؟اين نويسنده
  . آوره كنه؟ كتابي رو از كيف بوگندوش درمي دوني چكار مي مي

  »80,10، براي شما 80مارك و  11هاي زيبا،  اينم كتاب من، داستان«
اول بايد يه كار درست و . كردم پي كارش ردش. بهش تذكر دادم كه اين جا بازار نيست

نگاش كن، هيچ ... گيره، در غير اين صورت هيچ  اقامت مي ي باشه، بعد اجازهحسابي داشته 
، اما اون چه كار كشتم يه كاري مي براي پيدا كردنبودم، خودمو  اگه من . غمي نداره

امروز چه ! گيره حالمو مي اين وضعيه چيزي بهت بگم، ! گذرونه كنه؟ با زنا خوش مي مي
  . كنه، بعد اين شترچرون شبمو ظهرمو خراب مي از يارو تركه پيش  اول! روزيه

ها و زنش، انگار اداره رفتن  جن آد، با دو تا تخم مي 10تركه امروز صبح حدود ساعت 
ها بعد از چند  كنن پيش من، و يكي از اين فين فيني ، خودشونو ولو ميشينن مي. نيكه پيك

  . رهآ كنه و برام مي ام رو مي دقيقه دو برگ از درخت پالستيكي
  .»خالب«: گه مي

. دارم من زودتر خودكار و ورمي .و وردارهداره كه خودكار  جن خيز ورمي تخم اون يكي
  » .بچه فقط بازي. ياسين مودب. از بچه نگير«: گه همون وقت تركه مي

  » .، اما نه اينجا توي ادارهكنم بله، تمنا مي«گم،  مي
و بوي سير نفسش » تو بچه داشت؟«پرسه،  از من مي. »نه، بايد«زنه،  سياسوخته داد مي

   .كنه رو توي صورتم پخش مي
اش بندازم، باز  ، و پيش از اينكه دوباره نگاهي به پرونده»بله، دو تا«دم،  جواب مي

  .دمه نفسش رو توي صورتم مي
  . خواد بدونه مي» چند سال؟«

  .آره گارنگ ميجعبه رنتا دو ره پيش زنش و  مي. گذره دم، چون از حد مي جواب نمي
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حاال ديگه . دمه دوباره نفسش رو به من مي » .ي عالي داره اينا براي بچه، تركي، مزه«
  .دم سر تكون مي. كنم، كه يه چيزي از مداركش ايراد داره، اما وقت تنگه احساس مي

  »فهمين؟ مي! رشوه نه! اين جا آلمان! اين جا نه استانبول«
گردم، اما چيزي پيدا  ا دنبال دليل رشوه دادن ميپره، و من توي كاغذ تركه رنگش مي

  .كنم نمي
تازه بعدازظهر وقت داشتم و پوشه رو از نظر . زدم اش مهر مي بنابراين، بايد واسه

دو هفته در اعالم تغيير . خواست به من رشوه بده باز مي گذروندم و فهميدم چرا اين حقه
   !ادداشتش كردمسال آينده ي درجا براي. محل زندگيش تاخير داشت

عزيز جان، تو وضعت خوبه، اما من از زماني كه توي اين پستم، ديگه حالم خوش 
گه، باهاش آلماني شكسته بسته حرف  مي. فهمه حتا زنمم زبون منو ديگه نمي. نيست
  !اينم نصيب من از اين كارزنم، مخصوصن وقتي عصباني ام،  مي

ي كوچك  چي، كه پشت پيشخوان ميخانه انهآقاي مولر در اين شب بارها و بارها با ميخ
بعله، «، »خب«گفت  كرد، گاهي مي چي گوش نمي اما مرد ميخانه. ايستاده بود، حرف زد

ها را پر  گشت، مدام آن ها مي او خيلي مشغول بود، نگاهش روي ليوان» !عجب«، يا »بعله
. زد آبجو عالمت مي گذاشت، روي زيرليواني هاي تازه را روي پيشخوان مي كرد و ليوان مي

ريخت، روي زيرليواني  كرد، بعدي را برايش مي وقتي هم آقاي مولر ليوانش را خالي مي
  *»!به سالمتي«: گفت مي ديگري بودفكرش جاي  در حالي كهكشيد و  ميخطي 

 

  :دردسرهاي آقاي مولرنوشت داستان  پي
1- Rafik Schami, Der Kummer des Beamten Müller, aus: Die Sehnsucht fährt 

schwarz, Geschichten aus der Fremde, 11. Auflage Juni 2006, Deutscher  

Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München  
  

  هاي نويسندگان جنگ زمان  كتاب
 ي جنگ زمان را هاي گذشته و شماره

 :هاي آنالين از فروشگاه
Amazon.com / Amazon.co.uk / Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it / 
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  طرح از كيوان مهجور



        

 علي نگهبان

  ر ناخانگي جهان ماگ روايت: ادبيات تبعيد
 بازخواني ادبيات تبعيد 

 هاي نسيم خاكسار ي نوشته در آينه
  

  ي آورم، به كجا روم؟به كدام سرزمين رو
 دارند،مرا از خويشاوندان و يارانم دور مي

 از همگنان نيز مرا خشنودي نيست،

 .و نه از شهرياران كشور كه هواخواه دروغ اند

 اي اهورامزدا،

 توانم تو را خشنود گردانم؟گونه ميه چ

  ، سرود يكم46اشتودگاه، يسنا، هات : زرتشت 
 

  
اي از  نگرانه گذرد به درك و شناخت واقع ه بر روي صحنه ميچ توان تنها با توصيف آن نمي

كه بتوانيم نمايش پيش رويمان را بررسي كنيم بايد نه  براي اين. يك اجراي نمايشي رسيد
گذرد توجه كنيم، كه به  دو ساعت از مقابل ديدمان مي- چه در آن يكي تنها به صحنه و آن

ها  هاي كارگردان، به توانايي اجبارها و انتخابهمان اندازه هم به پشت صحنه، به پيشينه و 
ها و  هاي متن انتخاب شده، به امكان ها و ويرايش هاي بازيگران، به مالحظه و ناتواني

  .هاي ديگر نيز بپردازيم كمبودهاي فني صحنه و بسياري موضوع
ما هيچ بررسي قابل اتكايي در دست نداريم كه روشن كرده باشد ادبيات تبعيد كه 

ديك به دو دهه گفتمان مسلط بر ادبيات فارسي خارج از ايران بود از ميان كدام نز
ها به  هاي آغازين برآمد و به قيمت سكوت و به خاموشي گراييدن كدام گفتمان امكان

ي  گيري از حافظه توانيم با بهره در نبود پژوهشي جامع در اين زمينه، مي. حكومت رسيد
تر كردن اين گزاره، بگذاريد يك گام به  به اميد روشن. سيمهايي بر تاريخي خود به نتيجه

طور مهاجرت و  و همين(هايي كه پيرامون ادبيات تبعيد  بسياري از پژوهش: پس بردارم
اند،  هايي خودايستا نگريسته چون فرآورده هم) ها(ست به اين پديده در دسترس ما) دياسپورا

  .انگار كه ذاتي مستقل و متكي به خود دارند
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تر است كه نه  براي درك بهتر ادبياتي كه در سي سال و اند گذشته پديدار شده است به
ها و  ها و اجبارها، به فروبستگي هاي برآمدن آن، به امكان تنها به آن ادبيات، بلكه به زمينه

   .ها نيز توجه نمود ها، كه به ناپديدگشته ها گذشته، نه تنها به پديدار شده ها و از اين گشودگي
كه خود حالتي (گاه دوراني  دم تاريخي، هر گردش فرض نخست ما اين بود كه هر سپيده

هاي گوناگوني به دست  هايي براي پديداري پديده ، امكان)دارد Big Bangبانگ  شبيه مه
گسلند  هاي حاكم از هم مي ي چرخش تاريخي، پيوندهاي نظام چرا كه در هر نقطه. دهد مي

. شود ايجاد پيوندهايي نوين و گسست از جهان كهنه ايجاد مي  براي هاي گوناگوني و امكان
اي كه هنوز  چون خميره دارد، هم) chaos(بانگ خود حالتي هيواليي  جهان در مقطع مه

. آيد ست كه امكان آغازهاي نويني پديد مي از همين رو. شكل سختي به خود نگرفته است
 1.)ام تيني كرونوتوپ در چند مقاله توضيح دادهي مفهوم باخ تر در زمينه اين بحث را پيش(

هاي تاريخي، و در مقياس خود،  گاه ي ايران يكي از اين چرخش در جامعه 1357انقالب 
ي  بانگي بود كه امكان آغازهاي گوناگوني را در هر رشته و زمينه، و از جمله در زمينه مه

  .هاي هنري و ادبي پديد آورد آفرينش
اي كه  توان چنين پنداشت كه پديده ض تاريخي و نظري باال، ميگيري از فر با بهره

هاي آغازين گوناگوني بر آمده  ادبيات تبعيد ناميده شد، در آغاز پديداري خود از ميان امكان
توانسته است تنها   چه به اين نام مشهور شد، نمي به اين معنا كه ادبيات تبعيد، يا آن. باشد

هاي ايراني هم جهاني  زيرا جهان تبعيدي. انيان تبعيدي باشدهنري اير - فرزند مشروع ادبي
هنري  - هاي ادبي بايست آبستن گونه كه مي 1357بانگ انقالب  بود برآمده از همان مه

ي ادبي براي بيش از يك  گيري تنها يك گونه اما ما شاهد برآمدن و سلطه. گوناگوني باشد
دهد  نشان از نبردي مي  هاي ديگر، خالي گونه وري ادبيات تبعيد، و جاي سلطه. ايم دهه بوده

هاي نوين آغازين در گرفته است و در نهايت با پيروزي كرونوتوپ  كه در ميان آن امكان
  .ساله رسيده است ها به آرامشي ده حاكم، يعني ادبيات تبعيد و به پسله راندن ساير گونه

توانيم رد  بينيم، اما مي هايي نمي اگر چه ما اكنون نشان چنداني از چنان درگيري
هاي فضايي، سراغ كنيم؛  چاله چون سياه ي چندي را، هم هاي در نطفه خفه شده امكان
اند، اما فرصت باليدن  گويد كه زماني وجود داشته شان به ما مي هايي كه جاي خالي امكان
پديدآورندگان كساني كه خود : توانيم به اين گونه رصد كنيم اين جالي خالي را مي. اند نيافته

اند كه در مسيرهاي ديگري  ادبيات تبعيد بودند، هر كدام پيش يا پس از آن دوره نشان داده
  .اند هاي ديگري آفريده زنند، يا كارهايي در زمينه گام مي

ي وضعيتي بود كه  ادبيات تبعيد، با آن تعريفي كه از آن به دست داده شده بود، برآمده
ي تاريخ اين است كه اين شعار در  نيشخند گزنده. بود "هوحدت كلم"خواهان يكساني و 
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اي  "وحدت كلمه"آرايي در برابر شعار  فراسوي مرزهاي ايران در پاسخ و براي صف
پس در آن وضعيت، در ابتداي هر راه . كوشيد كه در درون مرزها چيرگي يافته بود مي

ادبيات تبعيد گام زنند و راه را شد تا همه در شاهراه  ديگري بايد تابلو ورود ممنوع نصب مي
تر به ميهن  براي رسيدن به مقصد مشترك، براي فراهم آوردن امكان برگشت هر چه سريع

  .و براي برقراري عدل و داد هموار كنند
هاي يكسان  هر گفتمان مسلطي، از جمله گفتمان مسلط ادبيات تبعيد، داراي ويژگي

كشد، و از  هاي خاصي را بر مي ها و شكل مونها، مض سو قاعده يعني از يك. كنندگي است
ديگر ويژگي گفتمان مسلط . كوبد هاي ديگري را سرمي ها و شكل ها، مضمون ديگرسو قاعده

بر همين پايه، ادبيات تبعيد نيز توانسته بود آن همه آفرينندگان . كنندگي آن است ساده
هنري اين آفرينندگان شعر، -فارغ از اينكه كار ادبي. متفاوت را به نوعي يكساني وادارد

ها ناگزير بودند به چند قاعده و  ي ديگري باشد، آن داستان، فيلم، ترانه، نقاشي يا هر گونه
ات  ي مبارزه چرا در تبعيد هستي؟ سابقه يا تجربه: مضمون اساسي ادبيات تبعيد پاسخ دهند

گونه به تبعيد  هاي؟ چ ات بوده هايي بر خود، دوستان يا جامعه چيست و شاهد چه ستم
  بري؟ گونه به پيش ميه گريختي؟ اكنون كه در تبعيد هستي مبارزه را چ

نويس  هاي عاشقانه، داستان ي ترانه ي ادبيات كودكان، سراينده گونه بود كه نويسنده اين
ناگزير شدند زبان ديگر كنند و ... نويس زندگي كارگران،  هاي مياني جامعه، نمايشنامه اليه

ر دستور كار قرار دكه ادبيات تبعيد پيش رويشان گداشته بود را هايي  به پرسشپاسخ دادن 
  .دهند

هاي پيش و  كارهاي ادبي و هنري موج نخست تبعيديان تا ميزان زيادي بازتاب تجربه
اين نام بدون . نمود كه نام ادبيات تبعيد را بر آن نهند پس طبيعي مي. پس از تبعيدشان بود

هاي فعاالن  ها و تجربه ي مبارزه مترادف ادبياتي شد كه بازتابندهچندان بحث و چالشي 
  .بود سياسي بود، يا بايد چنان مي

رسد و  اي به پايان راه خود مي هاي گوناگون پس از دوره اما هر گفتمان مسلطي به دليل
فرايند شود تا در  ها و آغازهايي ديگر به ناگزير از اريكه به پايين كشيده مي با برآمدن امكان

ديگري، نبرد ميان آغازهاي ممكن ديگري درگيرد و باز اين چرخه در مداري ديگر، و بر 
  .بستري ديگر ادامه يابد

ها يا نيروهايي باعث كم رونقي گفتمان مسلط ادبيات تبعيد شدند خود  كه چه سازه اين
شف فضاها و توان اشاره كرد كه از يك سو ك اما به طور كلي مي. بحثي درازدامن خواهد شد

هاي  ي زندگي در همسايگي يا در ميان فرهنگ هاي متفاوت و از سر گذراندن تجربه جهان
از سوي ديگر، از . گوناگون تا ميزان زيادي خود كوشندگان ادبيات تبعيد را متحول نمود
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ي دوم استقرار جمهوري اسالمي و با پايان جنگ عراق عليه ايران، اندك اندك  دهه
دادند خود را مهاجر بنامند تا تبعيدي و به واقع هم  ون كساني كه ترجيح ميهاي گوناگ طيف

از سوي ديگر، با باز . اي خارج از ايران حاكم شدند چنين بودند، بر فضاي فرهنگي و رسانه
ها، و نيز با  ها و شكنجه شدن نسبي فضاي سياسي درون ايران و كاهش نسبي موج اعدام

ي  ي ايراني مهاجر با درون كشور و نيز با شبكه يان جامعهگسترش اينترنت، پيوندهايي م
  .هاي مستقل و شبه مستقل برقرار شد نشر و برخي رسانه

توانست اين پيوندها و وضعيت  به همين رو، گرايش به نوعي از ادبيات حاكم شد كه مي
س نام پ. نوپديد را نمايندگي كند؛ و از سويي پوالريزگي كمتري نسبت به درون كشور داشت

  .اي يافت اقبال گسترده "ادبيات مهاجرت"خنثاي 
ي وطني، كش و  هاي نظري پيرامون اين موضوع نيز، بنا به سنت آموخته در ميان بحث

گذاري و تعريف خاص حاكم  ها با اين هدف بوده است كه يك نام ورزي - ها و زور واكش
اضح است كه نام ادبيات پر و. ها به تسليم و سكوت واداشته شوند شود و ساير برداشت

با نفوذ زيادي كه . هاي دارويني گزينش طبيعي برخوردار بود ي مشخصه مهاجرت از همه
ي پروردگان  نسل جديد مهاجران در فضاي فرهنگي خارج از كشور يافتند، به ويژه با سيطره

مدن هاي فارسي زبان اروپا و آمريكا، برآ گرايش اصالح خواهي رانده از حكومت بر رسانه
اين وضعيت را . نمود ادبيات مهاجرت و به پستو رانده شدن ادبيات تبعيد گريزناپذير مي

  .ناميدسانسور سپيد توان  مي
سانسور : اما مايلم يك نكته را روشن كنم. هاي باال را ندارم من قصد باز كردن سرفصل

ي  نوان يك گونهبه باور من ادبيات تبعيد به ع. ادبيات تبعيد دليل ديگري هم داشت سپيد
مرگ  هاي آفرينشي خود را به ظهور برساند جوان ي امكان كه همه هنري پيش از آن - ادبي
مرگي اين بوده باشد كه اين ادبيات از همان  هاي اصلي اين جوان شايد يكي از دليل. شد

تر  تر تبعيدي فرهنگي و بيش تبعيديان ما كه كم لنسل او. آغاز بد شناخته و بد شناسانده شد
هاي  هاي تشكيالتي نيز داشتند، ادبيات تبعيد را با ويژگي تبعيدي سياسي بودند و وابستگي

بر عكس، آن ادبيات را ابزار، . شناسيك آن تعريف نكردند شناسيك يا حتا شناخت هستي
خواستند و تنها دليل وجودي آن  هاي سياسي خود مي اي در خدمت فعاليت دستمايه يا اسلحه

هاي بينااپوزيسيوني  رژيم جمهوري اسالمي و گاهي نيز تصفيه حساب را مبارزه با
  .دانستند مي

بسياري از ) الف: چنين درك و ديدگاهي نسبت به ادبيات تبعيد به اين انجاميد كه
هاي فكري و دگرگشت ادبي خود از آن فاصله  اش با گذر زمان و با تحول پايبندان اوليه

در ) هاي هويتي ديگري براي كارهاي خود برآيند؛ ب يژگيها و و بگيرند و به دنبال شناسه
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گرايي و پست مدرنيزم شيعي و نسل تربيت شده در نظام آموزشي  مقابل هجوم نسبي
ها  خواهي بر رسانه ي اصالح ي مسلمانان تطهير شده به جامه جمهوري اسالمي و سلطه

گزير به خاموشي كشانده نتواند پايداري نظري و مقاومت عملي چنداني نشان دهد و به نا
  .سانسور سپيد: شود

شود كه تالش كنيم با برگشتي  اما وضعيت گفته شده ما را به اين اميد نيز رهنمون مي
پديدارشناسيك به سپيده دم برآمدن ادبيات تبعيد و با بازبيني جايگاه پديداري آن، بتوانيم 

  .آغاز ديگري را در پيش بگيريم
تقدم كه ادبيات تبعيد ادبياتي نيست كه دوران آن گذشته چه آمد، مع ي آن در نتيجه

شد نتوانست نوشته  هايي كه بايد پديدار مي ها وامكان اين ادبيات هرگز با آن ظرفيت. باشد
هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي  ادبيات تبعيد تنها ناشي از برآيند كشاكش ميان امكان. شود

اين اشتباهي بود كه . ديگري فروكش كند ي يكي، مختلف نيست تا با بر آمدن و سلطه
ي سياسي  نسل نخست تبعيديان سياسي كردند و با گره زدن ادبيات خود به يك مبارزه

  .خاص، آن را نيز تابع فراز و فرود وضعيت سياسي، اجتماعي خود نمودند
 كند اين است كه تبعيد هم چه كتمان ناشدني است و مدام انگشت در چشم ما مي آن

وجود دارد؛ انسان تبعيدي وجود دارد؛ وضعيت تبعيد وجود دارد؛ و اين وجود تنها چنان  
در حقيقت تبعيد بازتاب واقعيتي . وجودي جغرافيايي، سياسي، تاريخي يا ذهني نيست

تبعيد » .ايم ما آن شقايقيم كه با داغ زاده«. شناسيك است و داغ آن بر پيشاني ماست هستي
 .تا تبعيد هست، ادبيات تبعيد هم هست. مادرزادي داغ: و ادبياتش يعني همين

در اين معني، تبعيد جا به جايي فيزيكي، رفتن از يك جا به جاي ديگه، خواه به اجبار يا 
تبعيد، يعني آن داغ وجودي، كشف آن . به اختيار، از سر ناچاري يا به هر دليل ديگر نيست

اي كه به  يدي هستي از لحظهتو تبع. در واقع يك كشف است. تُهيگي هستي شناسيك
  .رسي؛ خواه در اوين باشي خواه در ولنجك يا اوترخت كشف آن داغ مي
اي از  كنم بنا به قولي كه دادم، به سپيده دم ادبيات تبعيد برگردم و نمونه پس تالش مي

اين ادبيات را به دست دهم كه باور دارم از گزندهاي آن نوع ناقصي كه وصفش رفت بركنار 
يا در روند تحول خود توانسته است ادبيات تبعيد را به جايگاه خود، يعني وضعيت تبعيد بوده 
 . شناسيك انساني برگرداند هستي

*** 

هاي  نمايش اليه. اي شقه شده و پرتاب شده به جهان است نخست سوژه ي تبعيدي در درجه
ها، وقتي  د آنهاي متضاد حسي، انديشگي، جنسي و مانن ها و كشش ناهمخوان وجودي، ميل

رسانند كه او در جهان تبعيدي  به شكلي راديكال به تجربه در آيند، فرد را به اين نتيجه مي
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چه كه در  آن. به اين معنا خيام هم تبعيدي است ».اي كاش كه جاي آرميدن بودي«. است
تري از آن   اند تنها نمودهاي آشكاره هاي انسان تبعيدي سياسي بر شمرده شمار ويژگي

  .وجودي انساني هستند  ضعيت تهيگي و تنهايي و خالءو
توان يكي از نمودهاي انسان شقه شده، تحقير شده، ريشه  آري، تبعيدي سياسي را مي

كن شده، گسسته از خانه و خانواده و دارايي و دوستان و اجتماعي دانست كه به آن خو 
افزون بر اين، وضعيت تبعيد به  .گرفته، به آن وابستگي عاطفي دارد و نيز از آن خاطره دارد

ها نيز  ها، و حتا تخصص ها، فعاليت ها، كنش معناي بريده شدن يا محروم شدن از تجربه
به . زند ي فرد را نيز رقم مي هاي آينده ها و نقشه طور، تبعيد گسستي در برنامه  همين. هست

  .دهعبارتي، هم گسست و شقه شدن از گذشته است، هم از حال و هم از آين
تواند براي فردي نيز رخ  ديگرشدگي مي. فرد تبعيدي فرد ديگرشده استدر بياني كلي، 

  ها هلحظ  اين  ؟ تلخي چي  كه  راستي« .دهد كه هرگز از زادگاه خود قدمي بيرون ننهاده است
  كسي  با چه.  گفت  توان مي  كسي  با چه  كني مي  را احساس  هايش و ثانيه  ها هدقيق  را كه

  روزي.  شنوي را مي آن  شدن آب  شود و تو صداي مي  آب  ذره  دارد ذره  قلبت  كه  گفت توان  يم
با   ديري  گفتي مي. كند  ها زمزمه باشد و با آن  كنار مردمش  ، آدم است  خوب  چه  گفتي مي

  با زمزمه  هدريا هموار  به  و رودخانه  رودخانه  جويبار به  ، اما رسيدن گفتي  بلند سخن  صداي
و   ها گذرِ باد و توفان سال   چرا صخره  ، فهميدي را فهميدي  زمزمه  معناي  بعد كه.  است  راه هم

  پذيرفتي. دارد  در نهان  خروشي  چه  زندگي  كردي  و حس. ماند كند و مي مي را تحمل   آفتاب
.  كردي  زمزمه  خود و با ديگرانرا الفباوار با   قلبت  درد خاموش  با تأني.  گر باشي زمزمه كه 

  كودكان  ي از خنده  رنگين بافتي  رختي.  تو عبور دادي در تو  هاي از مدخل  را در خيال  زندگي
  كوچكي  فانوس  داشتي  دوست  كه هايي  اميد ِ آن  و از تنگناي.  ها را در گذر باد آويختي و آن

ها  اين  تمام  اما در پس. را بگستراند  بزرگش  روشناي  آهسته  ، تا خورشيد آهسته برافروختي
  2». بافت را مي  خودش  كابوس آهسته  آهسته   دستي

رود سر  اش دارد، جز اين كه مي خانه در بقال خرزويل چه پيوندي با جامعه پيرمرد صاحب
ي  كار تا مزدي بگيرد و روزي را به شب و شبي را به روز برساند؟ درون او به اندازه

  .تبعيدي ايراني با آن جامعه بيگانه است شخصيت
ي هلندي را  داستان كوتاه آشغالداني، تقابل ميان دنياي راوي تبعيدي داستان و همسايه

ي آن با همسايگان بي  راوي تبعيدي در ظاهر به زندگي فردي خود و رابطه. دهد نشان مي
هاي گوناگون  و به بهانهكند مشكل خود را به شكلي انفرادي حل كند،  ست و سعي مي اعتنا

. رود منشانه براي حل مشكل آشغالداني محله طفره مي از شركت در سازوكارهاي دموكرات
ي دموكراتيك نيز چنان  شيوه: دهد اي روشن بينانه نشان مي ي ديگر را نيز به شيوه اما سويه
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در آن شيوه نيز . مندانه و خردمندانه حل كند اي عدالت ها را به شيوه نيست كه به حتم مشكل
گيري و خالصه هر چه  جويي، و انتقام نگري، كين كشي، نبود آينده زوركشي، باندبازي، ضعيف

هاي  در فرهنگ فرد تبعيدي ممكن است باشد يا نباشد، وجود دارد، منتها در پوششي از بازي
  .دموكراتيك

گران  ژوهشآري، ادبيات نسيم خاكسار ادبيات تبعيد است، اما نه به به صورتي كه پ
نه از آن رو كه او خود فردي تبعيدي است؛ نه از آن رو كه . اند گفته تاكنون مي
هاي ميهنشان به ذهنشان هجوم   كنند، يا مرتب خاطره هايش در تبعيد زندگي مي شخصيت

. شوند ي ميزبان حل نمي شود، يا در جامعه آورد، يا براي خانه و كاشانه دلشان تنگ مي مي
ادبيات . كند ي انسان معاصر را تصوير مي خاطر كه ادبيات او درون شقه شده كه به اين بل

  .هر گاه ادبياتي جدي باشد، هر گاه كه به ژرفاي فرد انساني نقب بزند، ادبيات تبعيد است
اين گسست از . اي ديگر، گسست در ذهن و در شخصيت و هويت فرد نيز هست در اليه

شود، و از سوي ديگر،  كه او تجربه كرده برايش ايجاد مي اي گرانه يك سو در اثر رفتار ستم
ها، پيوندها،  ها، عادت يابد كه در او آموزه در اثر پرتاب او به سرزمين و فرهنگي ديگر ژرفا مي

دهد كه از من  كند، و به اين وسيله به او امكان مي ها و رفتارهاي نويني را تزريق مي گرايش
خود با فاصله بنگرد و به كيستي نويني دست يابد، يا تعريف ديروز خود فاصله بگيرد و در 

خود از  "من"تبعيد از نگاه خاكسار امكاني است براي ديدن . نويني از كيستي خود بيابد
نويسد از من خود  هرچند كه نويسنده با هر داستاني كه مي«. بيرون و شناخت بهتر آن

ها و قراردادهاي مستبد اجتماعي و اخالق  سنت  ه، اما انگار قرار گرفتن در ميان گيرد فاصله مي
تبعيد، با حس و برداشتي . كند مرسوم كمتر امكان جدا شدن تو را از خودت برايت فراهم مي 

خواستم به بيرون از اين قواعد و رسوم  خواستم و چه نمي  كه من از آن دارم، من را چه مي 
  3».پرتاب كرده بود

البته در معنايي هر چه  –هيد ادبيات تبعيد ايراني است نسيم خاكسار هم شاهد و هم ش
گيري  ي تاريخي شكل ي زماني و بازه خاكسار هم به لحاظ گستره. تر و سكوالرتر زميني

شناسيكش از انسان تبعيدي، در  معاصر انسان تبعيدي ايراني، و هم به لحاظ درك هستي
  .ست مركز ادبيات تبعيد ما
ي تبعيد ناشي از انقالب ايران در مركز آن سونامي و شاهد  هگيري پديد او از آغاز شكل

اي از چرايي  ي يگانه پس او درك و تجربه. هاي بنيان برافكن آن بوده است برآمدن موج
او هم شاهد اين سونامي بوده . هاي آن دارد روي موج گونگي پيشه گيري آن و چ شكل

وايي آن را به روشني نشان داده ي مضموني و گوناگوني محت است و در كارهايش گستره
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اي  هاي كليشه است؛ و هم قرباني و شهيد آن بوده است؛ چرا كه اگر بخواهيم با قالب
  .كارهاي او را بسنجيم، نفله خواهد شد

ي ادبي ما قرار  كه به باور من خيلي مورد كم لطفي جامعه - كريستينادر داستان بلند 
خاكسار در اين داستان . شود اي جهاني روايت مي ينهفرد تبعيدي ايراني در زم –گرفته است 
. تبعيد نفي بلد نيست. دهد كه تبعيد، تنها امري جغرافيايي و فيزيكي نيست نشان مي

قدر با   سيلويا همان. قدر تبعيدي هستند كه ياسين هست  كريستينا و سيلويا هم همان
تبعيديان فيزيكي مانند است كه » در وطن خويش غريب«ي خود بيگانگي دارد و  جامعه

  .ياسين، سيلويا و آنه هستند
بيان هنري و آفرينش ادبي از . شود اي رويارو مي ها به گونه پس تبعيدي با هر يك از اين

ي  گسسته شقه شده و از هم "من"دهند تا  هايي هستند كه به فرد تبعيدي توانايي مي شيوه
گونه كه ياسين در رمان بادنماها و  همان. خود را ترميم كند و به كيستي نويني دست يابد

   .هاي ايراني را ترميم كند كند كه با رفوكردن فرش ها تالش مي شالق
ي تبعيد و پيوند آن با زادگاه، با بيان و در فرايند بازآفرينش و شهادت دادن بر  در سويه

هبود خود ي تبعيدي به بازآفريني و ب چه ستم و سركوب بر فرد تحميل كرده است سوژه آن
چنان   هم. تواند بازآفريني گذشته و جهان پيشين باشد اما گاهي اين بازآفريني نمي. پردازد مي

  .پذيرد آيد، و اين ناتواني را سرانجام مي اي بر نمي كه ياسين گاهي از پس ترميم قاليچه
براي بررسي يك شخصيت تبعيدي در موقعيتي ) فراز مسند خورشيددر رمان (سليم 

ي زندگي و سرنوشت او  هاي شكل دهنده ي عنصرها و عامل همه: شود ل گذاشته ميآ ايده
شوند تا او در زندگي نويني كه آغاز كرده  يك بار ديگر پس از تبعيد در برابر او گذاشته مي

تا اين بار، با آزادي و نيز با توجه به موقعيت . ها روشن كند است، بتواند تكليف خود را با آن
از اين . گونه پيوند يا رفتاري در پيش بگيرده تصميم بگيرد كه با جهان خود چكنوني خود، 

اي براي بررسي فرد تبعيدي در اختيار  ، موقعيت يگانهفراز مسند خورشيدرو، رمان 
گيرند، يك بار  هايي كه در مسير زندگي سليم در تبعيد قرار مي عنصرها و عامل. گذارد مي

حضور اسدي در : اند او، در زادگاهش بر زندگيش تأثير داشتهي  پيش از آن در زندگي گذشته
براي خواننده اين . زندگي اين تبعيديان از زماني كه او را ديده اند كمابيش هميشگي است

گويم  نمي(هاي او  شده يكي تبعيديان و شكنجه: موضوع به دو گونه مي تواند مهم باشد
خوردي با او و حضور او در محل زندگيشان گونه بره بايد تصميم بگيرند چ) قربانيان او

ها  ي آن ي جديدشان چه تأثيري بر رفتار و انديشه كه حضور او در جامعه ديگر اين. كنند مي
اي از زندگي تبعيدي خود، در  هاي ديگري نيز دارد در هر زمينه سليم انتخاب. گذارد مي

كساني مانند مارك يا عشق هايي مانند مهدي و شاهرخ و شيده، و و حتا  پيوندش با آدم
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حاال كه او در جهان : پس پرسشي كه او در برابر خود دارد اين است. اش سارك نويافته
گونه ه هاي ديگري است، چ هاي ديگري است، و نيز داراي ضعف ديگري است، داراي امكان

و  گونه با اين جهانه پيوندي بايد با اين جهان برقرار كند يا خود را چگونه بنامد؟ چ
  عنصرهاي آن رويارو شود؟

اين جهان . رود زندگي در تبعيد همواره به موازات زندگي در جاي ديگري به پيش مي
هاي گذشته، به ويژه زمان كودكي  گاهي خاطره: شود موازي به چندين شكل پديدار مي

آنروز وقتي داشتم « 4».تمام وجودش خاطره است. آدم خاطره است. پس ضبط كن«هستند، 
شان  كشيدم، با در دست گرفتن بعضي ها بيرون مي ي كتاب هاي فروشي را از الي بقيه كتاب

پرتابم كرد به راهروي بند چهار . هكلبري فين مرا به زندان برد". خاطراتي در ذهنم زنده شد
  5».خواندم نشستم و كتاب مي ي دومش مي و تختي كه در طبقه

اش ترس  و همه. بود يك پايم توي ايرانتوي خواب يك پايم توي هلند «: گاهي رؤياها
  6».از دستگيري و شكنجه بود

هاي فرد جهان موازي او را شكل  ها و انديشه پردازي گاهي تصويرهاي ذهني و خيال
جا، سر شيده داد بكشم  خواستم تا رسيدم به آن مي. ام آمد توي كله فكرهايي مي«: دهند مي

طوري   اين. از اول بوده. اين دنيا تمامي ندارد سرازيري لجن توي. كه نگذارد مريضش كنند
. شد كردم، نكبت و چرك وارد مي هر دري را كه باز مي... زار رقم خورده سرنوشت اين لجن

باز خورده بودم به محدوديت كلماتي كه در ذهن داشتم، . فكرها و كلماتي كه دوست نداشتم
  7».عيت بودچه واقعيت و غير واق زد به هر آن به ريدماني كه مي

كنند، سليم آن جهان  اش را قطع مي هنگامي كه كارگران شهرداري درختان كنار خانه
در ... فهميدم باز بازي را باختم. يكباره اميدم قطع شد«. آورد موازي را دوباره به ياد مي

شست،  هايشان را مي وقتي آب، خاك پاي ريشه. كودكي افتادن نخلها را لب نهر ديده بودم
به وقت افتادن و جدا . افتادن توي آب شدند به سمت نهر و روزي يا شبي با صدا مي كج مي

ي  جيغي كه آميخته. شد هاشان هميشه صداي جيغي بلند مي شدن از خاك، از پاي ريشه
   8».خواستند از هم جدا شوند نمي. صداي خاك و ريشه بود

زندگي . راخ و سنبه استجهان تبعيد همواره يك تابلو ناقص است، يك قالي پر از سو
ها، از  گونه با اين نقصه تبعيدي چ. ست ها ها، و بيغوله ها، حفره گاه تبعيدي داراي تهي

  كند؟ هاي نيازمند وصله و رفو برخورد مي ها، تصويرهاي ناتمام يا قطعه شده، فرش رفته دست
از سرزمين كند كه تبعيد در معني سياسي آن، يعني خروج فرد  هاي باال روشن مي مثال

مادري به سرزميني ديگر، به اجبار و از سر ستم، و نامعلوم بودن امكان بازگشت به زادگاه، 
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هاي كودكي تنها اختصاص  گاه خاطره اما يادآوري گاه و بي. هاي فراواني دارد تأثيرها و سويه
  كند؟ ها متمايز از ديگران مي چه چيز اين ويژگي را در كار تبعيدي. ها ندارد به تبعيدي

كند كه دريابيم همان  اين برداشت از تبعيد اما هنگامي نارسايي خود را آشكار مي
چنان در  تأثيرهاي ناشي از تبعيد سياسي را فرد ممكن است تجربه كند در حالي كه هم

ادبيات در . ادبيات تبعيد با ادبيات در تبعيد از اين رو متفاوت است. سرزمين مادري خود باشد
  .شود ي مكانيكي از نوعي ادبيات است كه در تبعيد نوشته ميتبعيد تعريف

هاي  اند كه نوشته اند و به كمك آن تالش كرده برخي به اين ژانرپردازي دامن زده
ي اين  در پسله. گروهي را در زيرگروه ادبيات تبعيد بياورند و برخي ديگر را از آن بيرون كنند

ي اصلي براي تبعيدي به شمار آوردن  ود كه سنجهش ها اين تمايل ديده مي گونه ژانرپردازي
گردد تا به خود  نامه او بر مي تر به فرد نويسنده و سابقه و زندگي يا نياوردن كار ادبي بيش

  .داستان يا رمان يا شعري كه مورد بررسي است
نمايد اين است كه او تنها خود را در  واقعيت ديگري كه در زندگي يك تبعيدي رخ مي

ي  كه بخش بزرگي از واقعيت زندگي او در رويارويي و رابطه بل. بيند بعيدگر خود نميبرابر ت
چنين ناگزير است تالش كند كه در  او هم. گيرد اش شكل مي او با جامعه و فرهنگ پذيرنده

اي  و اين به هيچ رو عرصه. فرهنگ ميزبان نيز به رسميت شناخته شود، محترم شمرده شود
نيز ... او نيست، از اين رو كه او اكنون بايد با تبعيض، انزوا، تحقير و كم اهميت در زندگي 

  .رويارو شود
ها در نظر بگيريم، ادبيات آن نيز به  پس اگر موقعيت تبعيد را موقعيتي با اين ويژگي

ي  سنجه. ي آن موقعيت باشد كننده ناگزير هر گونه ادبياتي خواهد بود كه بازتابنده يا بيان
هاي  اي نيز مكان نوشتن، يا فرد نويسنده، يا محل زندگي شخصيت نديچنين دسته ب
  .داستان نيست

هايي كه از كارهاي  ام، از جمله در بررسي هايي كه من ديده در بسياري از پژوهش
هاي مطرح شده  ها و موضوع اند و از مضمون ها را ورق زده خاكسار شده است، انگار كه كتاب

هاي خاكسار،  اند كه در ادبيات تبعيد، و در داستان راي مثال نوشتهب. اند برداري كرده فهرست
ي جنسي  كند؛ از رابطه شوند؛ تبعيدي مرتب از دوران كودكي ياد مي ها روايت مي خاطره

گران ادبيات  اين پژوهش. ها جور ويژگي شود؛ و فهرستي طوالني از اين آزادانه صحبت مي
هايي كه به ادبيات تبعيد  ي مضمون كه همه ند، و آن اينا فكر نكرده  تبعيد گويا به يك نكته

  .دهند، كمابيش در ادبيات غير تبعيد هم وجود دارند نسبت مي
زنيم هنگامي كه از ادبيات تبعيد حرف  از چه حرف مي: پس پرسش هم چنان اين است

  .زنيم مي
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است،  شود كه به ظاهر در وطن خويش ، فرد تبعيدي منجي فردي ميبقال خرزويلدر 
  .كه قرباني نيز هست اما فرد در وطن خويش در واقع نه تنها تبعيدي است، بل

رود و ناخانگي جهان را تصوير  هاي قطبي فراتر مي ، تبعيدي از نگاهكريستينادر 
كه خود برساخته است به را در همان داستان، او تبعيدي بودن انسان در جهاني . كند مي

شود،  ها شامل انسان تبعيدي ايراني، لبناني، آرژانتيني نميدهد، و اين تن روشني نشان مي
  .گيرد كه انسان آمريكايي، ايرلندي و هلندي را نيز در بر مي بل

گاه كه تشخيص  دهد آن اي ديگر توضيح مي اين نكته را منصور كوشان نيز به گونه
هولناكي از ي  در واقع نسيم خاكسار ورطه »  دهد مارك با سليم دردي مشترك دارد، مي

موقعيت راوي يا سليم يا انسان تبعيدي، انسان رانده شده از بهشت خويشتن را چنان 
آفريده  اي از اين گونه داشتن و آن را دروني خود كردن چنين  نماياند كه تنها با تجربه مي
يابد مارك نيز در همان  رو نيز زماني كه سليم درمي از همين. باوراند شود و خود را مي مي

كند و يقين دارد آرامش از دست  گورستان دعوت مي موقعيتي درافتاده است كه خود، او را به
مونس، انسان وامانده از  عشق، انسان بي انگاري تو گويي انسان بي. يابد اش را بازمي رفته

ي خود، در اكنونش  خود، جدا از كار و زندگي و شادي و نهايت زيست گذشته  حيات بومي
  9».تر از گورستان نخواهد بود نيست و هيچ مأمنيش امن اي بيش مرده

ها و  شايد به همين دليل هم شيفته يا مرعوب تئوري. خاكسار خودساخته است
او اما هر جا و هر گاه الزم بداند از شگردها و . شود ي خود نمي هاي حاكم بر دوره مكتب

بيني خاص خود  اكسار با روشنخ. گيرد تا انسان معاصرش را بيان كند هاي بيان بهره مي فن
اين نكته را خوب دريافته است كه ادبيات تبعيد به معني ادبيات خاص تبعيديان جغرافيايي يا 

شود  وقتي صحبت از ادبيات در تبعيد و مهاجرت مي«. ها نيست هاي خاص آن مضمون
راي هاي كليدي هستند ب ها يك واژه اين. منظور نوع جديدي در ادبيات داستاني نيست
ادبيات تبعيد و ادبيات مهاجرت   اين دو مقوله. تعريف مضموني و محتوايي از اين نوع كارها

ها با مرزهاي ممنوع يعني با سانسور رسمي و  نوع برخورد آن. در كليت با هم يكي هستند
در داخل ايران نشود در  نوقتي مثل. كند  ها را از هم متفاوت مي غير رسمي است كه آن

گذرد، خود به خود  چه در حال مي  ي پرده از عشقبازي زن و مرد نوشت يا از آنداستاني ب
تاريخ ادبيات ... داستاني كه جرات كرده و آن را نوشته است جزو داستان هاي تبعيد مي شود

يعني ادبيات از همان آغاز براي آنكه بتواند به . در جهان تاريخ درگيري با سانسور بوده است
چرا؟ چون ناگزير بوده است كه  .با تبعيد روبه رو بوده است  اي برسد، تجربه هاي تازه 

ادبيات، اگر در حوزه رمان و ... سانسور رسمي و غير رسمي را نپذيرد هاي نوو قان ه هقاعد
ش بازتاب كند و كاوهاي روحي و هاي همان را محدود كنيم، يكي از وظيف داستان بحث
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كه نابساماني، پريشاني، بي نظمي و هراس از آينده از عاطفي و معرفتي فرد است در جهاني 
تبعيد يك نشانه يا يك وضعيت از اين وضعيت نابسامان . هاي مشخص آن است وضعيت

  10».اين جهان امروز است
ي گذشته بر ادبيات  سه دهه - هاي تكنيكي در دو هاي وارداتي و بازي پرداختن به تئوري

تنها تعداد انگشت شماري از آفرينندگان ادبي ما از  .ايراني داخل و خارج حاكم شده است
ننوشته  "باري به هر جهت"نسيم خاكسار هرگز كاري به شكل . اند اين دام بركنار مانده

او آرام  .يكي از كساني است كه نه هوس جو سازي در آن زمينه كرد، و نه جوگير شد. است
توان گفت كه او در ادبيات داستاني ما  ميو استوار در راه خود گام زد و اكنون به جرأت 

ي زندگي دروني و بيروني انساني است كه داغِ تنهايي و پوچي بودن در اين  نامه فرهنگ
  .كند جهان، آگاهي از اين بودن، و درگيري با آن را زندگي مي

ترين رويكرد به تبعيد اين است كه فرد به تعريفي وراي تعريف سياسي آن  بخش رهايي
ها، موقعيت قرباني شده، و شخصيتي  ها، سم گاه خود را از بندها، زخم فرد آن. ابددست ي
بخشد كه به اين تعريف از تبعيد دست يابد كه با جهان زاويه  تواند رهايي  شده مي شيء

اگر چنين نكند، او . بگيرد، و خود را تنها در مقابله با يك رژيم سياسي سركوبگر تعريف نكند
يابد كه  نسيم خاكسار به تعريفي از تبعيد دست مي. ني باقي خواهد ماندهمواره يك قربا

فراز مسند ، رمان بقال خرزويل، كريستيناهاي  او در داستان. بخش است رهايي
هاي ديگرش موفق شده است كه از نگاه محدود تبعيد  و بسياري از داستان خورشيد

واره در مقايسه با زادگاه و نيروي سياسي فاصله بگيرد، از نگاه دوقطبي كه تبعيد را هم
دهد كه تبعيدي در واقع همان منجي  او نشان مي. كند فراتر رود گر تعريف مي سياسي ستم

تواند جهان او را در كليت آن  مدرن است، تبعيدي پيامبر انسان مدرن سكوالر است كه مي
ها را  تا هر دوي آن زمان از خود و نيز از جهان محدودكننده فاصله بگيرد تفسير كند و هم

  .بهتر ببيند و تعريفشان كند
چنين كاري از آن رو در شأن و توان انسان تبعيدي است كه او شخصيتي شقه شده 

هايش بريده، و به زيستگاه نازادگاه  ها و بستگي ي علقه دارد، شخصيتي كه از زادگاه و همه
در انسان تبعيدي، برقراري . كند نگرد و آن را تجربه مي چون واقعيتي بيروني مي خود نيز هم

ممكن است عاطفي، كاربردي، فيزيكي، ) ي پذيرنده خواه زادگاه، خواه جامعه(پيوند با جهان 
انسان تبعيدي . يا به هر شق ديگري باشد؛ اما در هر حال و همواره ارتباطي آگاهانه است

ي  تواند از همه او مي. امكان اين را دارد كه از حركت كوركورانه و از سر عادت بپرهيزد
چون  پس او خواهد توانست هم. هاي خود در پيوند با خود و با جهان خود بهره بگيرد حس
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حكيم سخن گويد؛ و حكيم آن است كه براي هر سخن خويش و در هر حركت خويش 
  .حكمتي داشته باشد

. شود ميرو نه ب گشايي با جهان رو جويي و عقده از همين رو، انسان تبعيدي از سر كين
اگر . چنان خود را بازنده و قرباني نبرد با قدرتي برتر خواهد يافت چرا كه در آن صورت هم

ي فرد  جويانه برگذرد، نخواهد توانست خود را از جهان بسته تبعيدي نتواند از رويكرد كين
  .قرباني و شكست خورده خالصي بخشد

  1391سوم امرداد ، ونكوور
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  جواد پويان
  ي تاريخي ي يك حافظه استحاله

   نام من سرخ
  اورهان پاموك: نويسنده

  غريب عين اهللا: مترجم 
  چشمه، : ناشر
  1390چاپ سوم : انتشار

  سخنت راز دهان گفت و كمر راز ميان
  حافظ                                             

  يك  
گشايد  در نگاه اول ، قطعه فرش ريزبافت ايراني را در مقابل خواننده مي نام من سرخرمان  

هاي شرقي  هايي از، قصه و افسانه و رزم ها ها، بزم هاي سورنامه ها،  نقش كه بران مجلس
هايي  نقش. بر تار و پودي از نثري ساده و روان در قالب زبان محاوره نقش بسته است) ايراني(

ضرباهنگ بافت اين فرش يافتن قاتلي است كه . از تاريخ نقاشي ايراني تا زمان وقوع روايت
عثماني به مناسبت هزارمين سال پادشاه . قرن شانزدهم است. خون دو قتل برگردن او است

هديه كتابي مصور است كه قرار بر اين . اي به  دوك ونيز بدهد خواهد هديه هجرت پيامبر مي
رمان با . هنر نقاشي غرب با مهارت وظرافت تمام به كار گرفته شود هاي است كه در آن اصل

ز زبان مقتول شروع روايت قتل يكي از نقاشاني كه در مجلس ارايي اين كتاب سهمي دارد ا
گردد وماجراي به فرجام رسيدن عشقي فروخفته با  عاشقي پس از دوازده سال برمي. شود مي

وار  بورخس.  رود هاي متعدد رمان جلو مي  پيچد و در روايت شخصيت يافتن قاتل درهم مي
ز اي ا شود به سرنوشت  نقاشان وخطاطان و با تاسي به هزار يك شب قصه هايي زده مي نقب

در باب باز كردن درهايي براي يافتن آن راز جاودان هنر . شود ديگر زاده مي ي دل قصه
آوري كتاب را در  يافتن قاتلي كه عالوه بر نقاش، استادي كه كار جمع ي تصويرگري به بهانه

در پنهان اما جنگي فرهنگي در ساز وكار . خفا برعهده داشته است نيز به قتل رسانده است
ها و  ها ست، رزم هايشان  همه از مجلس بين نقاشان دربار عثماني كه نقاشيجنگي . است

. نظامي گنجوي خسرو وشيرينتر از همه  هاي منظوم ايراني وبرجسته هايي از افسانه صحنه
در نقاشان . با نقاشان دربار دوك ونيزي كه مهارتشان در كشيدن پرتره است و  خلق پرسپكتيو

بيد مجنون، بلبالن  بر . شوند نقاشي در خارج از وجود نقاش ظاهر ميدربار عثماني همه اجزاي 
اما در دربار ونيز اين . اي كمان ابرو اي و معشوقه هاي درختان، تاري در دست پير ميكده شاخه
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نقاشان دربار عثماني .  پرتره وچهره است، ديدن خود و پرسپكتيو است، ديدن عمق است
ن كشيدن پرتره برخالف سنت شريعت و باورهايشان است و از چو. توانند  خود را ببينند نمي

  ......چون نعوذباهللا مبادا خود را درجايگاه باريتعالي بگذارند . پرسپكتيو دوري ميكنند
هاي سنتي دين اسالم، هجوم نقاشي  تفرقه و شكاف در روح هنرمندان،  غربي شدن و ارزش 

تي و سرد نگارگران به عنوان يك جنبه مذهبي ظرافت و زيبايي سن. به دربار سلطان  رنسانسي
گرايي تصويري مخالف بوده و  سنت تصويرگري عثماني با واقعيت(در مقابل پرسپكتيو غربي، 
   .كنند هاي ريزتر و ريزتر آن فرش ايراني را خلق مي نقش). دانست آن را مختص باريتعالي مي

نظير بر تاريخ و  و تسلط كمسو  هاي روايي مدرن از يك پاموك با تسلط خاص بر شكل
در قالب يك رمان پليسي خواسته است وضعيتي آخرالزماني به   تمدن اسالمي از سوي ديگر

چون پيامبر اسالم كه خاتم پيامبران است و بعد از آن ديگر خداوند هيچ رسولي . رمان ببخشد
  .فرستد ها نمي را از جانب خود براي هدايت آدم

ي صفوي و عثماني  هاي هنري دوره اشي مرسوم در سبكانبوهي از تابلوهاي نق "
شوند كه نشان از تسلط و تبحر نويسنده نسبت  شكلي بديع و حتي نوستالژيك توصيف مي به
در واقع اين ابزار و . رايج ميان نقاشان دربار صفوي و عثماني دارد  هاي نقاشي سبك به

دار  كدام به موجوداتي جان تدريج هر بههاي مورد استفاده در تابلوهاي نقاشي هستند كه  سوژه
دهند و روايت را پيش  خود اختصاص مي شوند و بخش قابل توجهي از رمان را به تبديل مي

درخت، مركب، چشمه و اسب از جمله پرسوناژهايي هستند كه در اغلب تابلوهاي . برند مي
ها در شكلي اول  صيتدر كنار ساير شخ  اين اشيا. نقاشي آن دوران حضور معناداري دارند

ترين نويسندگان رشد يافته در تمدن  پاموك بدون شك جزو موفق شوند شخص ظاهر مي
برانگيز ميان مسلمانان را در شكلي مدرن و  ست كه توانسته يك امر تاريخي بحث  اسالمي

سازي و موسيقي از جمله هنرهايي بوده كه در  نقاشي مانند مجسمه. پركشش عرضه كند
ي بروز يافته  هاي خاصي زمينه رو بوده و با محدوديت واره با تحريم روبه المي همجامعه اس

هاي هنري غرب به  ها با غرب باعث شد سبك ها و عثماني اما گسترش روابط صفوي. است
كاري  نقاشان اسالمي در رمان پاموك با نوعي محافظه. شرق بيايد و نوعي رويارويي دربگيرد

چه نقاشي فرنگي  سراغ آن دست تندروها عامل اصلي آن است به بهخاص كه ترسِ از تكفير 
  )كتاب  1000هاي علي رضا غالمي در وبالگ  از يادداشت(     ".روند شود مي خوانده مي

  

  دو 
ي تمام عياري است از ديدگاه پاموك به هنر و  نمونه  نام من سرخدر نگاهي ديگر ، رمان   

ي پويا رئوفي  ترجمه( يوسا و ادبيات جهان سومي پاموك در مقاله . تر به رمان خاص
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مانيفست  مختصر اما به نسبت جامعي از اين ديدگاه را )  ي چهاردهم شماره ادبياتي  مجله
نويسان كشورهاي  ي راهي است براي رمان اين مانيفست در حقيقت نقشه. دهد به دست مي

در خور توجهي  در ادبيات جهاني جهان سوم تا بتوانند در طي طريق در اين راه به جايگاه 
  .دست پيدا كنند

با همه اينها وجود نوعي رمان روايي كه مختص كشورهاي جهان سومي باشد، بديهي به "
اصالت اين نوع رمان، بيشتر از موقعيت نويسنده، ناشي از اين واقعيت است كه او . آيد نظر مي

قرار دارد و او اين فاصله را در وجود  داند نوشتارش در فاصله زيادي با مراكز ادبي جهان مي
اگر يك چيز ادبيات جهان سوم را متمايز كند، آن نه فقر، خشونت، . كند خودش حس مي

سياست يا نابساماني اجتماعي كشور مورد بحث، بلكه آگاهي نويسنده از فاصله نسبي اثرش با 
كنند و او اين فاصله را در  را تعريف مي –هنر رمان  –مراكزي است كه تاريخ هنر مربوط به او 

  "دهد اثرش بازتاب مي
تر، نسبت يك متن هنري  كند كه  نه فقر ونه خشونت يا كلي پاموك به صراحت اشاره مي

بخشد بلكه  هاي شرقي اصالت نمي با جامعه وجغرافيايي كه از ان برخاسته  به يك رمان جامعه
نزديكي آن با مركزي كه هنر و در هنري در نسبت دوري و  ي اصالت يك رمان ويا هرمقوله

پاموك راه رسيدن به مركز آن هزارتو را در همان مقاله . شود شكلي محدودتر رمان تعريف مي
  :دهد نشان مي

او براي اينكه . كند در عين حال، همين حس بيگانگي او را از دغدغه اصالت خالص مي"
هاي  عرصه. پيشكسوتان نيازي نداردآور با پدران و  صداي خودش را پيدا كند به رقابت دلهره

وقت در فرهنگ  رود كه هيچ كند، سراغ موضوعاتي مي اي را براي خودش كشف مي تازه
اند و خطابش غالبا با خوانندگان نوظهور و متمايزي است كه  خودش مورد بحث قرار نگرفته

قيتي خاص اش اصالت و خال قبال در كشور خودش سروكاري با آنها نداشته همين به نوشته
   .".كند خود اعطا مي

در مطلبي همچنان خواندني درباره تصاوير زيباي سيمون دوبووار، بارگاس يوسا اصول "
او دوبووار را نه به خاطر نگارش . دهد كه الزمه چنين كاري است راهنمايي را پيشنهاد مي

ود مورد ستايش رماني درخشان، كه به دليل پرهيز از مقتضيات رمان نو كه در آن زمان مد ب
هاي  گيري از فرم ترين دستاورد دوبووار وام بنابر نظر بارگاس يوسا، بزرگ. دهد قرار مي

رب گريه، ناتالي ساروت، ميشل  هاي نوشتاري نويسندگاني مثل آلن نويسي و استراتژي رمان
  ".بوتور و ساموئل بكت و استفاده از آنها در جهت اهدافي كامال متفاوت است

ي يوسا نوشته است و آن جايي كه به  اي كه اورهان پاموك درباره محور از مقالهاين  دو  
و . بيش نيست» تجملي«دغدغه ادبيات براي كشورهاي گرسنه "پردازد كه  رد گفته سارتر مي
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گويد نويسندگان جهان  رود كه مي سارتر حتي تا جايي پيش مي) به نقل قول از يوسا( گويد مي
شده ادبيات لذت ببرند و به اين  انند با وجداني آسوده از تجمالت شناختهتو گاه نمي سومي هيچ
ي راه راكامل  نقشه) همان مقاله( "رسد كه ادبيات مشغله كشورهاي ثروتمند است نتيجه مي

ي راه كاملن مهندسي شده اجرا و عرضه  اين نقشه نام من سرخو در رمان .. كند  مي
هاي  اي مبتني برجوهركشي فرم ن هفتصد صفحهشود روح حاكم بر رما شود  و مي مي

هاي ادبي به خصوص از اغاز قرن بيستم به بعد و  ي تجربه ي كليه مطالعه. نويسي مدرن رمان
ويا تركيبي از چند  هاي روايي از مؤلفه.... ها تمركز روي فرم و انگاه  انتخاب يكي از زمينه

انتخاب )  در اين رمان بخوبي آشكار استتاثير بورخس وامبرتو اكو (جهان قبلن آفريده شده 
شود تا فاصله از مركز هنري حذف وخود رمان در مركز توجه محافل ادبي غرب  آن مركز  مي

  . برد قرار گيرد هنري كه  پاموك از آن نام مي
نگر  همان قدر جزئي. ازين منظر صنعت ومهندسي بكار گرفته ماهرانه و استادانه است  

ها و مينياتوري چون  ها وگنبدهاي مسجد هاي رواق مغرنس كاريوريز بافت است كه 
ها و   استفاده از زبان محاوره در كل رمان واز زبان تمام شخصيت. ي صفوي هاي دوره نقاشي

ي واژگاني هم شكل هم آوا و در يك سطح زباني در زماني كه روايتي  همه هم در دايره
ها كم  از عمق  وقايع ورويدادها وحال وهواي ادم .سازد  خوشخوان دلنشين را براي خواننده مي

هاي مختلف  هايي در سطح رمان به لحاظ استفاده از زباني يك دست براي واقعه. كند مي
. شود ي جذب و  وكشاندن خواننده به جهان در حال روايت متوقف مي تاثيرگذاري در آستانه

شايد بتوان در اين نقطه  ي قوت ونقطه ضعف رمان و شكست وموفقيت نويسنده را نقطه
از نظر نگارنده عدم انعطاف زبان و حادثه يا عدم تمكين زبان در مقابل روايت . جست و جو كرد

  . واقعه  ضعف رمان است
از ضد قهرمان . هاي متفاوت در نوشتن را در رمان بخوبي ببيند تواند تجربه خواننده اهل فن مي 

ها و محالت استانبول دهه يازدهم  چه در فضاسازي كوچه تا پرداختن به جزييات،) كارا و شكوره(
داركردن مرز تراژدي  ها يا خدشه از گرفتن بار عاطفي كلمه..... ها  هجري چه در وصف نقاشي

هايي كه   در بخش(ها وخيال  وكمدي در بافت داستان يا بردن رمان از جهان واقع به  جهان وهم
روايت از زبان سگ و رنگ سرخ مكاره اي ) گويند واننده ميدوو مقتول از چه گونگي قتلشان براي خ

  . نويسي هاي متفاوت  رمان از تردستي وهنرمندي نويسنده در استفاده  از  فرم
  
  سه 
هاي  هاي رمان است و در امتداد بحث ترين بخش در  فصل سيزدهم كه يكي از درخشان 

ي نقاشي،  از زبان لك لك يكي از  كننده  در باره آور وخسته مكرر ، پي در پي وگاه مالل
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شود، در قالب سه حكايت است در توضيح ماهيت زمان  نقاشان دربار پادشاه روايتي نقل مي
ها افتاده  وطول عمر يك نقاشي  از خطاطي به نام ابن شاكر در بغدادي كه به دست مغول

  : وتاراج شده بود 
ين كه از نسيم صبحگاهي بعدش هم براي  نماز صبح رفت مسجد خليفه و براي ا" 

هاي خودش از بين رفتن پانصد  بيشتر لذت ببره رفت باالي مناره و از همون جا بود كه با چشم
ورود پر غرور  سربازان هالكو به بغداد رو . سال سنت خطاطي رو در طول فقط چند ساعت ديد

دها هزار نفر زنو سقوط شهر وتار ومار شدنش رو قتل عام ص. ولي از مناره پايين نيومد. ديد
اسالمي  –بچه رو كشته شدن آخرين خلفاي اسالم و ويران شدن مركز خالفت اسالمي رو 

ها كتابخانه و  به اتش كشيدن  ده - كه در پانصد سال گذشته بر نصف دنيا حكومت مي كرد
وي دو روز بعد كه  ب. اما تكون نخورد. ديد ها هزار جلد كتابي رو كه به دجله ريخته شد مي ده

شد و آب دجله با خون  اجساد همه جارو فراگرفته بود و صداي مرگ از همه جا شنيده مي
ها هزار كتابي كه توش ريخته بودن سرخ و سياه شده بود  به اين نتيجه  اجساد و مركب ده

رسيد كه اون همه كتابي كه به زيبايي تمام كتابت كرده بود و حاال هيچ اثري ازشون بجا 
ه جلوگيري ازاين قتل عام  نكردند  و به هيچ دردي نخوردند و همون لحظه نمونده كمكي ب

تصميم گرفت كه ديگه هيچ وقت خط ننويسه عالوه بر اين نظرش در مورد هنر نقاشي كه 
دونست عوض شد و  كرد و اون رو يه جوري عصيان در برابر خداوند مي هميشه تحقيرش مي

چيزهايي رو كه از باالي مناره ديده بود نقاشي  رو تكه كاغذي كه هميشه همراه داشت همه
  )129صفحه .. (كرد

ي هنرمند با جهان خويش و حكمراني جان  در اين قطعه منشا الهام هنرمند و رابطه
پاموك اگر دوباره نگاهي به اين . شود هنرمند بر دست ومغزش به خوبي به تصوير كشيده مي

ي مسجد خليفه بغداد هم محو فاصله با مركز  نارهانداخت شايد در باالي م قسمت از كتابش مي
هايش همين نگاه را  بورخس در بسياري از داستان(ديد و هم مركز آفرينش هنر را يك جا مي

لك لك بعد از ماجراي ابن شاكر كه راهي چين . كرد ي راهش را عوض مي ونقشه) دارد
  :يدگو اش را بدينگونه براي  كارا چلبي مي ي قصه شود نتيجه مي

درسته كه ابن شاكر  از خط بريده و به نقاشي رو مياره اما تعريف اون از ماهيت  زمان "
هاي  ام شايد اين باشه كه گرچه  كتاب دليلش. وطول يه اثر هنري عوض نميشه كه نميشه

شن اما اغلب مواقع صفحات نقاشي شون جدا و تو  نقاشي پاره وپوره شد و يا اتيش زده مي
اي با موضوعات ديگه بكار گرفته شده و به اين ترتيب به امر خداوند تا  هاي ديگه كتاب

همان ( مونن تا قدرت اون قادر مطلق رو به بندگانش نشون بدن اخرالزمان صحيح وسالم مي
  . ")صفحه



       141     1391 پاييز، 15جنگ زمان    

هاي نقاشي از كتابي به  ها و صورت در اين جا فرم. دارد  اي از جوهر هنر پرده برمي و به گونه
ديد  آن كه ابن شاكر از باالي مناره مسجد خليفه مي  ِي شوند بلكه جوهره تقل نميكتاب ديگر من

. رفت رفت ومي ها ازا ين چشم ودل و مغز به آن يكي مي ها و نقاشي ها و مجلس در قالب صورت
انداز اين نگاه رمز و راز يك اثر هنري با فروكاستن آن هنر به شكل و حذف جوهره  و در چشم

نويس شرقي از  رمان در اين جا و در فصل سيزدهم آن دوري . شد آن محو نمي حس و رنج  از
آن چه كه خود از خود . گويد ، كه در جدايي هنرمند است مركز هنري نه چنان كه پاموك مي

ي  اي براي نويسنده چنين فاصله. خواهد از او مي) ديگري بزرگ(خواهد با آن چه كه ديگري  مي
  . شود س  فاصله با مركز يا وجود ندارد يا حذف ميپ... غربي وجود ندارد 

هاي ادبي  كند كه تمام مكتب نويسنده غرق مسحور كردن آن ديگري بزرگ فراموش مي
اين . شود كه هنر از آن زاده مي"ونقد ادبي در نهايت سعي براي يافتن آن عنصري است 

گر براين كوزه  آن كوزهچون دم   "گري دم كوزه"شود  مي نام من سرخعنصر به زبان رمان 
پر از نقش و نگار  مبهوت كننده دميده نشده،  روح رمان در بند زباني كه آن را ساخته گرفتار 

هايي  چون مرگ، قتل، هنر و اهميت آن   خيزد و مقوله شود و زبان به دشمني روايت برمي مي
هاي ابوالبشر  از عمل هايي  كه الجرم ي حماق شود در باره اي مي  و عشق با اين زبان هجويه

  . كند پذيري  خالي مي رمان را دركليت خود از تعميم يافتن و يا حتا تاويل. زند بيرون مي
شود كه اگر نام  رماني كه بخش عظيم تاثيرش را  به زبان روايتش مديون است آن مي

رداريم ها ب كنند  از سر فصل هاي متضادي را كه قصه را روايت مي هاي متفاوت و شخصيت آدم
شود، استاد عثمان از همان زباني  ها و سرشت وفطرت و جاي و مكانشان محو مي تفاوت آدم
اين استادي . يهودي و يا شكوره  قهرمان زن رمان  ي كند كه استر  پيرزن دالله استفاده مي

  .....انگيزد  هاي كوتاهي از رمان خواننده را به چالش تفكر بر نمي هنرمندانه جز در پاره
ي شرقي در باالترين مقام وجايگاه نقش دانش آموز شاگرد اولي دارد كه  بي  نويسنده  

رمان براي  آن ديگري بزرگ  نوشته شده است، براي آن خداوند . تاب درس پس دادن است
. كند خالق رمان،  آن چنان كه پاموك همين درس پس دادن را  هنرمندانه و استادانه اجرا مي

اي شيرين و پرماجرا و  ادبيات و هنر را تا  حافظه تاريخي است در قصه ونتيجه استحاله يك
  .تر وپرماجراتر كردن هاي تلويزيوني تركي  لذت بخش حد سريال

هاي   امبرتو اكو  را سرمشق و در البيرنت نام گل سرخاگر  پاموك  طرح پليسي رمان 
ديد  ايستاده بود، آن چه را ميشد و از جايي كه ابن شاكر  هاي هزار پيچ بورخس گم نمي جهان

كرد و رمان  گري در جهان الوجود مجازي بورخس شايد عينيت پيدا مي مي نوشت آن دم كوزه
داد و يك تاريخ به تمامي  ها را به خواننده مي پنداري حداقل با يكي از شخصيت توانايي همذات

عجوالنه رمان در  بندي پايان. ماند گرفت و مي سرخ شرقي در پس ذهن خواننده رنگ مي
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ها وخرده تامالتي در باب  هنر نقاشي  مقابل سخاوت نويسنده در طوالني كردن خرده واقعه
  .كند بيني را در رمان بر مال مي تر از آن كه تسلط نويسنده را  نشان دهد فقدان جهان بيش

  
  چهار  

صد بل براي رمان ي نو اش درهنگام دريافت جايزه گاريل گارسيا ماركز در بخشي از سخنراني
در تعجبم كه غرب در پذيرفتن ادبيات آمريكاي التين به عنوان بخشي : گويد مي سال تنهايي

از آن ). نقل به مضمون(پذيرد  ي جهاني نمي از ادبيات جهاني ابايي ندارد اما  سهم ما را در توسعه
ن ماركز قصه هنوز ي جهان تغيير كرده، هر چند در سرزمي اي گذشته است، چهره دوران سه دهه

  .اي ديگر پيش رفته است اما در اين سو در تركيه اوضاع به گونه. همان قصه است
هايي  هركس اگر از البه الي تبليغات تورهاي مسافرتي سري به انتاليا زده باشد ودر هتل

هاي يك  ايد و در يكي از  گردش كه  خوردن و نوشيدن همه در همان مبلغي است كه پرداخته
كنند يك ساعتي در  هاي بندر انتاليا از آن به نام كروز ياد مي اي بر كشتي چوبي كه ترك هساعت
ي  ي چند صد متري ساحل غربي تركيه چرخي زده باشد  از آن همه هتل كه از  عرشه فاصله

هاي  ترين كانون تركيه عالوه بريكي از مهم. آن كشتي چوبي پيدا ست غرق حيرت خواهد شد
هاي بلند پروازانه و  ترين كشورها در منطقه است با هدف ت يكي از توسعه يافتهي توريس جاذبه

ها،  ي نظامي دوران تركيه. ي نخبگان آن كشور به آينده دارند البته با افق بازي كه مجموعه
ي ورود به  تركيه در آستانه. ها با راستگرايان شبه نظامي گذشته است درگيري كمونيست

ي جهاني به  ي هفتاد سهمش را از توسعه برخالف كلمبياي آغاز دهه. ي اروپا است اتحاديه
ماند از سهمش  مي. خوبي در يافت كرده است و يكي از بيست كشور توسعه يافته جهان است

  . در ادبيات جهاني
ي اروپا، دمكراسي پارلماني، آزادي مطبوعات، اصالح نظام بانكي،  براي ورود به اتحاديه

هاي گمركي و چندين و چند پارامتر اقتصادي وسياسي  الزم است ، اما براي  قانون كار، قانون
تو پا در  فرهنگي . گرفتن سهمي در ادبيات جهاني به چيزي بيش از اين ها نياز است

گذاري كه از پنج قرن قبل از ميالد مسيح همواره كانون تفكر بشري بوده، تفكري كه بر  مي
نام من . شورگشايي كرده وعرصه و جغرافيا عوض كردهنويسان ومتفكران ك ي درام گرده
كند؟ پيشكشي براي  همان كتابي نيست كه پادشاه عثماني به دوك ونيزي هديه مي سرخ
اي در مجله  مدون شده وحرفه(هاي شناخته شده و قابل قبول  ي  قانون همه. ي ورود اجازه

  .نيز در اين پيشكش منظور شده است) نيويوركر
يولماز گوني فاصله گرفته است؟  يولياشار كمال و  اينجه ممديه امروز از چه قدر  ترك

  ها در ادبيات جهاني  قرباني كردن ابن شاكر  بهاي سنگيني  نيست؟  براي پذيرفتن سهم ما شرقي
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  پنج 
ي استادانه و شيوا و  ي نگاهش را به رمان ببندد بدون اين كه ترجمه تواند  پنجره نگارنده نمي 

پاموك بخش وسيعي از اقبال . ترجمه غوغايي است. انه ي اقاي عين اهللا غريب را نبيندهنرمند
شايد مقصر پاموك نباشد كه شكوره . ي ايراني را مديون اين ترجمه است در خور توجه خواننده

كه ) هاي برآورده نشده زباني لبريز از شيطنتي از هوس(زند  در قرن شانزدهم آن طور حرف مي
آفريدن زباني .  زنند تر تهران، حرف مي هاي قديمي ي جوان و محفوظ به حياي محلهها زن بيوه

هاي شكسپير وجه ديگري از زباني شناخته شده را  در زبان فارسي جا  ي درام چون زبان ترجمه
بازاري كه  تند  اي وكوچه هاي بي شمار ديگر زبان فارسي، زبان محاوره كنار  امكان 1.اندازد مي

اي  و ستوني از ذرات معلق در  اي بازارچه شونت زبان قيصر را ندارد اما در هر واژهوتيزي وخ
  .دارد آورد و نگاه مي اي نه چندان دور به حال مي  پرتو آفتاب را از گذشته

  90آبان 
  :ي تاريخي ي يك حادثه استحاله نوشت جستار پي
 وجود بخ خارجي هاي رمان ترجمه پس از كه زباني به كند مي اي اشاره درجايي گلشيري مرحوم -1

 و زايش به نگارنده كتاب اين ي ترجمه خواندن هنگام در. گذرد مي اي اشاره به گلشيري. است آمده
 در تفاوتشان كه(  زبان يا لحن اي گونه  ها بستان و بده همين از يعني. كرد مي فكر زبان باروري
 بسيار تفاوت يك. آيد مي وجود به فارسي زبان هاي واژه قالب در نيز) است زبانشناسان كار قلمرو
  و رومي - يوناني هاي درام ترجمه از كه فاخري زبان با است قاجار دوران فاخر زبان بين آشكار

 طريق از ديگر هاي زبان با تماس از زبان توالد به شود نمي را اين. هست فارسي زبان در شكسپير
 از بعد كه زبان از متفاوتي هاي اليه  با كه چه آن رخس من نام ي ترجمه دانست؟ مترجم و  ترجمه
   . است همين كند مي شده گرفته كار به  ما نويسي داستان در هدايت

  
  تداوم انتشار جنگ زمان

  .شود در تداوم همكاري و همراهي شما ممكن مي
  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان

  .هديه و معرفي كنيد



 

 اسد سيف

  ن ايرانكانون نويسندگا 
  )شده در خارج از كشور نگاهي به چند اثر منتشر(

  
 

ي اخير، نام كانون نويسندگان ايران با فعاليت به راه آزادي انديشه و بيان در  در چند دهه
گاه  چه به جز چند ماهي در نخستين سال انقالب، هيچ اين نهاد اگر. ايران گره خورده است

در اين راه . ه روزها صداي بلند آزادي بوده استامكان فعاليت علني نيافت، اما پيوست
القلم شده، از كشور  ها زندان تحمل كرده، شكنجه ديده، ممنوع بسياري از عضوهاي آن سال

وان از آن  همه مشعل كانون با تمامي انتقادهايي كه مي با اين . اند تارانده و حتا كشته شده
  .چ نان فروزان است داشت، هم

صتي پيش نيامده تا در آرامشِ الزم، با تكيه بر سندد كانون، از تاريخ اگرچه تا كنون فر
خوانيد، در  چه مي آن . اند آن نوشت، در خارج از كشور در همين راستا اثرهاي منتشر شده

  . ها نباشد است نقد و بررسي آن  طبيعي. واقع معرفي اين اثرها است
پس از انقالب در خارج از كشور اثري انتشارات بابك در ايتاليا نخستين ناشري بود كه 

هاي  ها و شعرخواني اين انتشاراتي سخنراني. كانون نويسندگان ايران منتشر نمود ي در باره
ها در چندين دفتر  را از نوارهاي موجود بر كاغذ آورده، اقدام به انتشار آن ده شب شعر

  . اسر اروپا پخش شدندها، بارها تجديد چاپ شده، در سر اين دفترها در طي سال. نمود
  
  

  ، بررسي و ارزيابي يك تجربه1356ده شب شعر 
، 1356ده شب شعر تحت عنوان  1367دي  30در ) در تبعيد(كانون نويسندگان ايران 

 ي در جلسه. اي در پاريس و لندن برگزار كرد جلسه بررسي و ارزيابي يك تجربه
كانون اعالم كرد . فاني شركت داشتندپاريس آقايان؛ باقر پرهام، ناصر پاكدامن و محسن يل

) A4(اي به قطع  هاي پاريس در كتابچه سخنراني. ها را انتشار خواهد داد كه اين سخنراني
  .منتشر شد 1367صفحه در هفتم اسفند  50در 

تجارب گذشته كانون نويسندگان ايران و موضوع سخنراني باقر پرهام 
به سه دوره تقسيم كرده و آن را بررسي او زندگي كانون را . بود هاي كنوني ضرورت

  :كند مي
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  1348تا اواخر سال  1346از آخرهاي بهار  - 1
 1360تا تير  1356از آخرهاي بهار  - 2

دوره تجديد فعاليت كانون در خارج از كشور زير عنوان كانون نويسندگان ايران  - 3
 در تبعيد

ترين  ست، شاخصپرهام كه خود چهار نوبت عضو هيأت دبيران كانون نويسندگان بوده ا
  .داند مي ده شب شعرفعاليت كانون را 

شكل  شعرا و نويسندگان ي كنگرهدور اول، تولد كانون است كه در اعتراض به 
. كند گيرد و به دنبال آن به سانسور دولتي و دخالت دولت در نشر كتاب اعتراض مي مي

نده و مدافع حقوق اهل نماي"مي خواهند كه  "اي آزاد و قانوني نويسندگان معترض اتحاديه
  ".ها باشد كننده آراء آن قلم و بيان

دهد كه بر سه  خود را نشان مي "موضع كانون نويسندگان ايران"دور دوم در انتشار 
ها بدون هيچ حصر و استثناء،  آزادي انديشه و بيان براي افراد و گروه"چيز تأكيد داشت؛ 

ها و تنوع  خصوص حمايت از ويژگي لزوم توجه به رشد و خالقيت فرهنگي جامعه و به
هاي قومي و محلي در ايران، و استقالل مطلق كانون نسبت به احزاب و  ارزشمند فرهنگ

  ".هاي سياسي جمعيت
حق آزادي بيان و "مدافع . كانون نويسندگان با يك حركت اعتراضي آغاز به كار كرد

كه در فضاي  ".ك باشدخواست سازماني دمكراتي مي. هاي جامعه بود انديشه همه گروه
اجتماعي كشور با دو مانع رو به رو شد؛ حكومت و نظام خود يك مانع بود، مانع  -سياسي

  .در درون كانون "هاي سياسي جو سياسي برانگيخته از سوي احزاب و گرايش"ديگر، تأثير 
حركت كانون، حركتي بود بر لبه تيغ؛ تيغ ارتجاع، تيغ تعصب و "به نظر پرهام، 

كند كه؛ رفتار  پرهام تأكيد مي ".گرايانه و تيغ برّاي قدرت حاكم روز هاي چپ ديشان جزم
در كانون فشاري مضاعف بر كانون  "نيروي سوم"چنين طرفداران  آذين و ياران او و هم به
  . بود

پردازد و به دنبال  پرهام پس از آن به جريان اخراج پنج تن از كانون در بعد از انقالب مي
  .داند هاي حزب توده مي اي از اعضاي كانون را، از توطئه هاي عدهآن، استعفا

  :خواهد كه خويش مي ي پرهام در پايان مقاله
كانون نويسندگان ايران سياست درهاي باز را در پيش گيرد و بكوشد تا تعداد  - 

تري از متفكران، نويسندگان، هنرمندان و پژوهشگران و به طور كلي  هرچه بيش
اند،  ن كه با اصول كانون در دفاع از آزادي انديشه و بيان موافقروشنفكران ايرا

 .دور خود جمع كند
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 .هاي سياسي مستقل عمل كند از جريان و گرايش - 

 .كوشش خود را روي مسأله آزادي انديشه و بيان و مبارزه با سانسور متمركز كند - 

لي او در اين امر اشكا. هاي فرهنگي در خارج از كشور توجه كند به نشست - 
 .ها دعوت شود نيز به اين نشست "وابسته فرهنگي سفارت ايران"بيند كه  نمي

  .به آزادي و حقوق بشر تكيه كند - 
  

ده شب شعر دومين مقاله اين مجموعه كه موضوع سخنراني ناصر پاكدامن است، 
  . نام دارد بررسي و ارزيابي يك تجربه )1356مهر 18- 27(

 ي و تأكيد بر گسترش پديده 56ن سال ناصر پاكدامن پس از گزارشي از ايرا
خواستند، به شعر نو  نشينان شهري كه سهم خويش از حكومت مي نشيني و حاشيه حاشيه

هاي شعر خود  برگزاري شب. شعر غيرحكومتيان بود. شعر نو شعر مخالفان بود"رسد كه  مي
حركت را  حركتي بود غيرحكومتي و ناخواسته از سوي حكومتيان، اما بدتر اين كه، اين

  ".كرد كانون نويسندگان ايران برگزار مي
غرض از اين ": نويسد پاكدامن با استناد به بيانيه هيئت دبيران كانون در آن شب، مي

تر شناسانده شود  تر و به ها بيش از همه آن خواهد بود كه كانون نويسندگان ايران بيش شب
كانون تنها يك هدف دارد و آن ..: .و هم به تأكيد، هدف كانون نويسندگان يادآور شود

و اما در . آزادي است كه عموم افراد كشور، از موافق و مخالف، بايد از آن برخوردار باشند
مورد اهل قلم، آزادي اختصاصاً به آزادي انديشه و بيان و آزادي چاپ و نشر آثار فكري و 

و ديگر مطبوعات به هر كانون نويسندگان ايران با سانسور كتاب . ... هنري اطالق مي شود
كانون نويسندگان ايران خواستار لغو . گر شود و عمل كند، مخالف است شكلي كه جلوه

هايي است كه برخالف قانون اساسي به اين كار  سانسور و انحالل همه ادارات و سازمان
  ".كنند مبادرت مي

هاي  بموضوع اصلي و اساسي ش"نويسد كه؛  سخنان خويش مي ي پاكدامن در ادامه
هر كس به زباني . شعر دفاع از آزادي است و مخالفت با سانسور و مميزي آشكار و پنهان

بكر، رئيس انجمن فرهنگي . ماينس ه ".گويد در مدح آزادي و قبح سانسور سخن مي
العاده در زندگي معنوي ايران  يك رويداد فوق"ها را  ايران و آلمان در پيام خود، اين شب

  ".نامد مي
هر شب حدود ساعت شش . ده شب بود: و عددها بيان كنيم ها شعر را با رقم هاي شب

تر بيست تا سي ساله، چندين هزار تن، به قول يكي از  بعدازظهر، گروهي بيش
نفر از بلندگو حرف  61 ".زد تر مي جمعيتي كه غالباً سر به ده هزار و بيش"برگزاركنندگان 
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. نفر شعر خواندند 44نزده نفر سخنراني كردند و از اين ميان شا. مرد 58سه زن و . زدند
به ايما و اشاره و . آن چه غالب است حكايت خشم زمانه است. شعر خوانده شد 218رويهم 

  .اين جا و آن جا هم به صراحت نظم حاكم آريامهري در جايگاه اتهام نشسته است
ها جاي  جمعيت شب در". ها را هيچ روزنامه اجازه ندارد تا منعكس كند اخبار اين شب

... ": گويد كانون در پيام پاياني خويش خطاب به حاضران مي ".شود پاي مذهب ديده نمي
و شما هم پيمان ببنديد كه ديگر ننشينيد . ... با شما باشيم... بنديم كه اينك با شما پيمان مي

وم در حضور مدا. هميشه زنده بودن است. كه برخاستن، زنده بودن، هميشه برخاستن است
  ". ...جهان است

ها، يادآور  هاي گوناگون در مورد اين شب هايي از ارزيابي پاكدامن پس از آوردن نمونه
ها از اين پس، در اين مرحله از انقالب يكي از الگوهاي عمل  اما شب": شود كه مي

او در پايان سخنان خويش به تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي  ".اعتراضي شد - اجتماعي
  . كند ره مياشا

اخراج پنج تن از كانونيان از كانون . پس از انقالب تضاد ميان اعضاي كانون شدت يافت
را بنيان گذاشتند كه  شوراي نويسندگان و هنرمنداناي  پيش آمد كه متعاقب آن عده

  .طرفدار حزب توده بود
 ده شب شعر، بررسي و ارزيابي يك تجربهاين مجموعه نيز  ي سومين مقاله

  .دارد كه عنوان سخنراني محسن يلفاني استنام 
اوج  ي نقطه"ها را  او اين شب. يلفاني در زمان برگزاري ده شب شعر در زندان بود

 "اش گسيخته فعاليت كانون، در دوران حيات نه چندان طوالني و پر فراز و نشيب و از هم
هاي پس  ند، به سالز چند دهه به گذشته نقب مي ده شبيلفاني در علت موفقيت . داند مي

  .مرداد و جو يأس حاكم بر جامعه 28از كودتا 
چهل و جنبش مسلحانه و موضوع هنرمند متعهد، به اين  ي او پس از پرداختن به دهه

روشنفكران اولين كساني بودند كه دگرگوني و آمادگي سياسي را ": رسد كه نتيجه مي
هاي خود  د به وضع موجود و طرح خواستدريافتند و در استفاده از آن براي بيان اعتراض خو

در آن دوره فعاليت و مبارزه روشنفكران و آزاديخواهان صرفاً جنبه . ... ترديد نكردند
  ".اعتراضي و مخالف و افشاگري داشت

راز موفقيت اين برنامه در اين بود كه كانون با اجراي آن به يك نياز "به نظر يلفاني، 
ها ارتباط گسسته و نامطمئن،  پس از سال"اين در حالي بود كه، و  ".مبرم روز پاسخ داده بود

  ".هنرمند و مخاطبش يك ديگر را بازيافته بودند
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  كانون نويسندگان ايران  ي طرح مقدماتي تاريخچه
  )در تبعيد(و كانون نويسندگان ايران 

  صفحه 126، 1375، بهار )ونكور(كار، نشر آينده، كانادا  مسعود نقره
سال فعاليت كانون  28نظران است به  اين كتاب در اصل جلب توجه صاحب هدف از چاپ

تالش ارزشمند و مؤثر در راه دفاع "كه در اين مدت  "كانوني صنفي، دمكراتيك"به عنوان 
داشته  "شكني و دفاع از حقوق اهل قلم مخالفت در برابر قلم... از آزادي بيان و انديشه 

دست كمك به سوي تمامي كساني كه سند و يا اطالعي  كار بدين وسيله مسعود نقره. است
  . تر را تدارك بيند اي مفصل كند تا تدوين مجموعه در اين باره دارند، دراز مي

هاي رايج در  شود، و با بررسي بحث گيري كانون آغاز مي كتاب با چه گونگي شكل
امه چند سند، از جمله در اد. يابد كانون نويسندگان در خارج و داخل كشور ادامه مي ي باره

شود كه در شمار  ، به ضميمه آورده مي"موضع كانون نويسندگان ايران"اساسنامه و 
  .   سندهاي اصلي تشكيل كانون هستند

  
  ها بيست سال روشنفكري و امنيتي -ياس و داس

  صفحه 269، 2002فرج سركوهي، نشر باران، سوئد 
خود را از  "گي فرهنگي و سياسي زنده ها و خاطرات برداشت"فرج سركوهي در اين كتاب 

سركوهي از . روايت كرده است "كش در دو دهه اشقياي فرهنگ"كانون نويسندگان ايران و 
رسد كه هشت  كند، پس از آن به زندان زمان شاه مي چه گونگي بنيان گرفتن كانون آغاز مي

سياسي پيش از انقالب به موقعيت هنر و ادبيات در ميان زندانيان . سالي در آن محبوس بود
هاي تاريك همان فرهنگ بود كه پس از انقالب دامن مبارزان و برخي  باريكه": پردازد مي

  ".خوانان رها نكرد و فاجعه به بار آورد اهل فرهنگ و كتاب
كانون نويسندگان ايران كه با ده شب شعر و سخن به ":در چنين شرايطي است كه

ترين  ها يكي از پرتالطم پرتاب شده بود، و در اين سالهاي اجتماعي گسترده  عرصه فعاليت
كند، به يكي از اثر گزارترين نهادهاي جامعه و به  هاي خود را تجربه مي ترين دوره و فعال

  ".شود يكي از مدافعان سرسخت و پيگير آزادي و دمكراسي بدل مي
اند  ها ساخته ا دولتتر نهادهاي مردمي را ي در ايران بيش": كه سركوهي با تأكيد بر اين

. اند هاي اپوزيسيون و اين نهادها در هر دو حالت، اغلب وابسته بوده يا احزاب و سازمان
چه رخ  پس آن. سابقه بود نهادي ناوابسته و مستقل چون كانون نويسندگان ايران نادر و كم

نگي او پس از گزارشي از رويدادهاي فره ".تجربگي هم در كار بود داد به ناگزير بي
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كه، توانست نقش بزرگي در  رسد و اين مي آدينههاي پس از انقالب به سال انتشار  سال
  .گردآوردن نويسندگان دور هم داشته باشد

كه پس از فعاليت براي كمك به  "جمع مشورتي كانون"گيري  چه گونگي شكل
كتاب است اي از نويسندگان صورت گرفته بود، بخش ديگر  زدگان رودبار از سوي عده زلزله

به نظر سركوهي، اين . نويسنده 134شود براي تدوين متن  كه به نظر نويسنده آغازي مي
ست كه به  چند و چون تهيه و تدوين آن موضوعي  ".حاصل خرد جمعي ما بود"متن 

جمع مشورتي  ي و هجوم به جلسه "سفر به ارمنستان". شود تفصيل شرح داده مي
ختم  1357شهريور  22انجام به بازداشت نويسنده در هاي ديگر كتاب هستند كه سر فصل

جريان دستگيري او، زمان اسارت، بازتاب داخلي و خارجي آن و در نهايت آزادي و . مي شود
  .دهد كتاب را تشكيل مي هاي مطلب ي خروج از كشور بقيه
هاي كانون نويسندگان  ست به روايت فرج سركوهي از فعاليت  سندي ياس و داس

كه بخش پاياني آن، از آن جا كه به زندگي خود او آميخته، منحصر به فرد، تازه و  در ايران
  .ست تر ا خواندني

  
   -حديث تشنه و آب

  هاي كانون نويسندگان ايران روايت كاملي از سايه روشن
  صفحه 472، 2003منصور كوشان، انتشارات باران، سوئد 

ان آغاز مي شود كه به نظر نويسنده گيري كانون نويسندگان اير كتاب با چه گونگي شكل
كوشان معتقد است كه اگر . انجمن قلم ايران "انحالل خود به خودي"همزمان است با  

اي مانند كانون  نهادهاي كوچك اما به هم وابسته و پيوسته"زمان با تشكيل كانون  هم
بسياري از شد، كانون نويسندگان ايران در  تشكيل مي... مترجمان، كانون پژوهشگران و 

  ".شد هاي سنگين نمي شرايط ناگوار ناگزير به پذيرش راه چاره
هاي  داند كه برخالف كانون سال را كانوني آفرينشگر مي 1358نويسنده كانون سال 

به ناگزير در برابر قدرت قرار ... يابد و  نويسنده آفرينشگر متعهد چهره سياسي مي"تر  پيش
هاي گروهي  بندي ن نويسندگان در پيش از انقالب از جناحبه زعم نويسنده، كانو ".گيرد مي

هاي داخل كانون از بين  اي در رنج بود كه اين امر پس از انقالب با اخراج و استعفاي توده
نويسد كه او خود در جريان اخراج پنج نفر  كوشان در همين بخش بسيار صادقانه مي. رود مي

ها، برگ  اي دبيران وقت كانون، در افشاي توده از كانون به خواست باقر پرهام، عضو هيأت
آذين و فريدن تنكابني به عنوان دو تن  اي را با امضاي به درخواست عضويت مقدم مراغه
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كند و نام منوچهر هزارخاني را كه ديگر عضو معرف  معرف، در نشريه خويش منتشر مي
  ."ناخوانا"ني مي نويسد؛ اي بود، حذف كرده، در برابر نام و امضاي هزارخا مقدم مراغه

ها در آن تا توقيف اين  هاي قلمي كانوني و فعاليت تكاپوگيري نشريه  چه گونگي شكل
زدگان  كمك به زلزله. كه نويسنده به تفصيل به آن پرداخته استست    عي نشريه، موضو

ما متن  ي رودبار، اعتراض به بازداشت سعيدي سيرجاني، جمع مشورتي و سرانجام تهيه
قتل پوينده و مختاري و غفار حسيني و . هاي ديگر كتاب هستند بخش ايم ويسندهن

  .ها نيز پرداخته است ميرعاليي نيز از ديگر موردهايي هستند كه نويسنده به آن
ترين بخش كتاب است كه  ترين و قابل توجه مفصل اتوبوس قتل نويسندگان

كوشان روايت خويش را . حضور داشتكننده اصلي سفر در آن  نويسنده خود به عنوان تدارك
هاي نخست  بر خالف بخش. نويسد صفحه مي 74از چه گونگي آغاز تا انجام اين سفر در 

هاي پاياني كتاب، به علت حضور نويسنده،  كتاب كه تاريخ كانون است به روايت وي، بخش
  .يردتواند در امر پژوهش مورد استناد قرار گ تر است و قابل توجه كه مي خواندني

ها،  تاريخ پر فراز و نشيب كانون نويسندگان ايران در هيچكدام از دوره": به نظر كوشان
چنين كه در دور سوم مورد تهاجم و تجاوز و تهديد و تحديد قرار گرفت، دچار ستم و 

   ".مصيبت نشده است
  

   - بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران
  )در پنج جلد(يران تحليلي كانون نويسندگان ا -بررسي تاريخي

  )1381(2002كار، انتشارات باران، سوئد  مسعود نقره
كار كوشيده است تا ثابت كند كه بنيان  ، نقره)صفحه 400(در نخستين جلد اين مجموعه 

ست كه از  روندي  ي كانون نويسندگان ايران ريشه در جنبش روشنفكري ايران دارد و ادامه
نهادهاي  ي شگفتار كتاب او با تكيه بر تاريخچهدر پي. جنبش مشروطه آغاز شده است

گيري آن را تشريح  هاي عيني و ذهني شكل فرهنگي ايران تا پيش از تشكيل كانون، زمينه
  . پردازد اين جلد عمدتن به دور نخست فعاليت كانون مي. كند مي

تحليلي دور دوم فعاليت كانون  - به بررسي تاريخي) صفحه550( جلد دوم كتاب 
ها و استعفاها،  ، انقالب و اخراجده شب شعر. پردازد مي) 1355- 1360هاي  سال(

هاي اين دوره از  فعاليت ي هاي گوناگون در باره گيري شوراي نويسندگان، ديدگاه شكل
  .دهند هاي اين جلد را تشكيل مي كانون، فصل

يت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آغاز فعال به زمينه) صفحه 750(جلد سوم كتاب 
هاي مختلف در  ديدگاه. آن است، مي پردازد) 1367- 1380(كانون كه در اصل دور سوم 
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اي از  هاي زنجيره و قتل نفر 134متن تجديد فعاليت كانون، جمع مشورتي،  ي باره
  .هاي اصلي اين جلد هستند فصل

با اشاره به تشكيل كانون نويسندگان ايران در تبعيد ) صفحه 850(جلد چهارم كتاب 
در پي آن گفت و گوهايي با چهل تن از نويسندگان، شاعران . شود آغاز مي) 1361تابستان (

اين كسان در اكثريت خويش از بنيانگذاران و . شود ادبي كشور آورده مي- و فعالين فرهنگي
  .اند هاي مختلف كانون بوده يا مسئولين دوره

ويسندگان ايران در گيري كانون ن به چه گونگي شكل) صفحه 770(جلد پنجم كتاب 
بنيان گرفتن انجمن قلم . پردازد ها و انتقادهايي از آن مي هاي آن و ديدگاه تبعيد، فعاليت

  .دهد ايران در تبعيد نيز فصلي از اين جلد كتاب را تشكيل مي
هاي عضوها و فعاالن  بخشي از هر جلد به اسناد و مدارك اختصاص دارد و عكس

چه  كار با كوشش فراوان، هر آن  به طور كلي مسعود نقره. است تر كرده كانون نيز آن را غني
تواند در بررسي كار كانون مفيد واقع شود، ضميمه  كرد به شكلي مي از سندها را كه فكر مي

  . كتاب كرده است
جانبه به قاضي  كار نخواسته يك دهد كه نقره ارزش اين مجموعه آن جا خود را نشان مي

هاي  از همه كسان، از جناح. كسان مختلف به گفت و گو نشستهبر اين اساس با . برود
هر . ارزش واقعي اين اثر نيز در همين نكته نهفته است. مختلف نظر در كتاب موجود است

كانون نويسندگان ايران تحقيق كند، به اين كتاب نياز خواهد  ي كس كه بخواهد در باره  آن
  .داشت
  

  سرگذشت كانون نويسندگان ايران
  صفحه 398، 2003دعلي سپانلو، انتشارات باران، سوئد محم

تولد و بالندگي، كانون نويسندگان ايران و : اين كتاب در سه فصل نوشته شده كه عبارتند از
درخشد،  اين اثر در اصل نه تاريخ كه به عنوان نام بر جلد كتاب مي. هاي جمع مشورتي سال
. گيري كانون ن ايران، در چه گونگي شكلكه خاطرات سپانلو است از كانون نويسندگا بل

اي  كند كه در آن آل احمد به عنوان مراد عده نويسنده از اجتماع هفتگي كافه فيروز آغاز مي
از همين جمع است كه . نشيند از جوانان نويسنده و شاعر، هر هفته با آنان به گفت و گو مي

لمللي شاعران و نويسندگان در ا بين ي در اعتراض به حركت حكومتي براي برگزاري كنگره
اصلي براي تشكيل  ي كه البته پيشنهاد دهنده. گيرد ايران، كانون نويسندگان ايران بنيان مي

  .كانون خود سپانلو است
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ها به رهبري  اي سپانلو سراسر فعاليت كانون را در كتاب خويش به فعاليت دو جناح توده
در روايت سپانلو از كانون، او . كند خالصه ميها به رهبري آل احمد  اي آذين و غيرتوده به

آن جا . كند خود هر آن جا كه حضور دارد، نقش سازنده و تاريخي در بقاي كانون بازي مي
اي كوتاه از  ترين فعاليت كانون، با اشاره ، يعني درخشانشعر  ده شبكه حضور ندارد، مثل 

براي نمونه شركت در جمع . افتد مي ست كه فاجعه اتفاق  كه، زماني و يا اين. گذرد آن مي
شوند و  هايي حذف مي كه البته در غياب او، نام ايم ما نويسندهمتن  ي مشورتي براي تهيه

   ".بهانه جنجال به دست معاندان داد"
در اين شكي نيست كه سپانلو به عنوان شخصي كه از ابتداي فعاليت كانون در آن فعال 

او متأسفانه هيچ گونه . در اختيار دارد ها سندها و مدركبوده، اطالعات جامعي همراه با 
  . سندي در اين كتاب كه قرار است تاريخ باشد، ارايه نداده است

كانون  ي در باره... هاي ذكر شده، صدها مقاله، گفت و گو، سخنراني و گذشته از كتاب
ف آن، در هاي قوت و ضع فعاليت، نقطه هاي هاي آن، مانع نويسندگان ايران، فعاليت

ست كه در تاريخ ايران، در  به طور كلي، گفتني ا. هاي خارج از كشور منتشر شده است نشريه
كانون نويسندگان ايران بحث نشده است و اين خود  ي هيچ انجمن صنفي به اندازه ي باره

  . نشان از هويت آن دارد كه ديگر به حساسيتي ملي تبديل شده است
  
  

  مان راجنگ ز ي گذشته يها شماره
  :نيآنال يها فروشگاه از

  
Amazon.com / Amazon.co.uk / 

Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it / 
Tanum.no / Capris.no / and  …  

  
  .ديكن يو به دوستانتان معرف هيته

   



     

 ميالد ظريف
  هاي تكه تكه  گوشت
  گفتار تاريخي ي به مثابه

  
  

   پارازيت
  فرهاد بابايي

    H&S Media انتشارات
  1391انتشار 

  
  

  ام  به همه نگاه كرده. من مثل ماشين آسياب هستم
  . ام وارد و خوب آسياب شده است و هر چه ديده

  فرانسيس بيكن
  

گفتـار  . فرهاد بابايي در دومين كتاب خود پارازيت سعي در ترسيم يـك گفتـار تـاريخي دارد   
و يكـي ديگـر    (monitorial mode)يكي شيوه نـاظر  . تاريخي دو نوع گذرنماي معيار دارد

داستان يك خـانواده   پارازيتداستان . آشكار براي تنظيم گفتار (signposts)هاي  نشانگاه
ي تـاريخي   برهه. اند تاريخي ترسيم شده ي چهار نفري تهراني است كه در گذار از يك برهه

دو هـاي   به نام جنگ؛ فرزين نوجواني كه گفتار تاريخي ايـن داسـتان را بـا تمـام مشخصـه     
اي كه ذكر شد بر عهده دارد از همان ابتدا داستان ما را به خوبي با فضا و تمهديـدها و   مولفه
ها از مسير بازگويي روايت گريز بزند و يا دوبـاره بـر    كند كه به ياري آن هايي آشنا مي نشانه

ي مهمـي اسـت از    اين شـيوه يعنـي گريـز زدن از روايـت خـود مجموعـه      . سر آن باز گردد
عمـل   ي تـر نحـوه   جايي در گفتار از حيث موضوع يا به بيان دقيـق  اي متنوع كه جابهه نمود

در اين نوع روايت و گريز از روايت دائمن خواننده از . است» آن«و » اين«عنصرهاي اشاري 
ها طوري است كه به هيچ عنـوان   استراتژي جمله. شود يك روايت به روايت ديگر پرتاب مي

همـان  . بعدي قرار است از كدام مكان و زمان سـر در آوريـم   ي مشخص نيست كه در جمله
دو نوع گذر نماي معيار داريم كـه   پارازيتطور كه اشاره شد در اين گفتار تاريخي داستان 
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پـدر و مـادر و   (اش  فـرزين و خـانواده  . هر كدام سازو كارهاي خاص خودشان را دارا هسـتند 
اش در بمبـاران آن   متالشـي شـدن خـانواده    تاريخ موشك باران تهران را و تاريخ) خواهرش

البته ذهني كه متالشي شـده  . كند ها را از وراي نوعي روشني يا اشراق ذهني روايت مي سال 
طبيعي اسـت كـه بـا    . هم چون بدني كه دريده شده و هم چون سر و صورتي كه جِر خورده

فرزين تركيـده شـده    ها به قول خود اين ناظر متالشي شده روايت داستان نيز هم چون بدن
زمان حالي كه ايستا هست و با آخرين بمـب بـر زنـدگي و    (استفاده از زمان حال فعل . باشد
يـا  ) رود نـه بـه عقـب    اش مثل يك ساعت از كار افتاده نه جلو مـي  فرزين و خانواده ي خانه
 شخصي قهرمان داستان همه از تمهدهايي است كه بابايي بـراي بيـان   ي ها بر تجربه اشاره

تهراني در برهه ي زماني مهمـي از تـاريخ    ي تر زندگي يك خانواده تر و دقيق هر چه ظريف
اين اسـت كـه بابـايي بـه      پارازيتجالب در مورد داستان  ي نكته. ايران به كار بسته است

اي دعـوت   گذارد و رواي خود را بـه دل آينـده   كند و پا را فراتر مي همين تمهيدها اكتفا نمي
فرزين قهرمان داسـتان همـه چيـز را در    . ني متالشي و زباني كه در حال ماندهكند با بد مي

تو گويي كه مثلن تا پيش از بمبـاران در روزهـاي آغـازين جنـگ     . بيند همان زمان حال مي
بابـايي همـان   . هاي دور و بر فرزين چيزي عادي بوده يا ماهواره داشـتن  موبايل داشتن آدم

چينـد   كند به خوبي تمهيدهايي هم مـي  دل آينده دعوت ميجور كه قهرمان داستانش را به 
مـثلن جـايي   . كه اين نوع دعوت الكن نشود و در نزد خواننده هوشيار به سخره گرفته نشود

كه قرار است مادر خانواده كه نصف سرش متالشي شده و  هميشه يك دستمال خـوني بـر   
ي تلويزيـوني   نامـه ي زنـده  سرش بسته شده با تلفن با وليعهدي صحبت كند كه در يك بر

شود كه به خاطر اين كه صداي مادر به وليعهد برسـد بايـد    حاضر است، اين طور عنوان مي
كنـد و مـا فقـط     پدر خانواده هم صداي تلويزيون را تا آخر كم مي. صداي تلويزيون كم شود

  :آيد تصوير تلويزيون را داريم و صداي مادري كه از اتاق ديگر مي
  »... ترسم معتاد بشن صبع تا شب مي. خونن  درس نمي. كوچه ولواَن هام توي بچه«

. خوانـد  درس نمـي . فرزين از صبح تا شب توي كوچه ولـو هسـت  . گويد مادر راست مي
هـايي   گير كردن در زير سنگ با بدن. تواند ولو نباشد يعني نمي. تواند درس بخواند يعني نمي

اش در روايتـي   فرزين به همراه خانواده. ه بيرونهايي كه ريخت و روده كه چاك خورده و دل 
روايت بايد تمام و كمال گفته شـود تـا جـايي كـه     . گير كردند كه ياراي مقاوت با آن نيست

تا جايي كه فرزين با يك چشم هم زدن در جايي ديگـر  . گفتار تاريخي به انتهاي خود برسد
ر يك چشم به هم زدن نرود دم د. با يك چشم به هم زدن توي كوچه ولو نشود. ظاهر نشود

كرد خود  همين چشمك زدن كه فرزين در زدن يا نزدن آن اين همه تقال مي. خانه دوقولوها
هاي  جايي در گفتار و پرش اي است كه بابايي براي جابه هاي دقيق و سنجيده يكي از نشانگاه



       155     1391 بهار، 13جنگ زمان    

خانـه دوقلوهـا    رود دم زنـد مـي   فرزين يك چشم به هم مي. كند زماني و مكاني استفاده مي
در واقع از . اش كه اگر شد و موقعيتش جور شد براي دوقلوها چشمك بزند دنبال آبجي فتانه

گـرد تـا    اين پيوندهاي نشانگاهي هست كه داستان پارازيت راه خودش را به خوبي پـي مـي  
اش بوده و آنتن راديو بعـد از مـرگ هـم و آن     اش راديو پدر هم كه يك عمر دلمشغولي. آخر
البتـه  ( ان تاريخ نگاري بدن متالشي هم دوباره سرنوشتش با همان وسايل گره خـورده  دور

  ). تر؛ تلويزيون و ديش ماهواره  پيشرفته
ريزد در چهار نوع جنبـه روايـي    هاي متالشي شده به بيرون مي گفتار تاريخي كه از بدن

  :دهد گفتار در داستان پارازيت خودش را نشان مي
ترين حجم داستان را در بـر   روايي كه بيش ي اين نوع جنبه (immobility)ـ ايستايي1
در جاهايي . دهد هاي متالشي را پوشش مي تر در زمان حال گفتار تاريخي بدن گيرد بيش مي

و رفتار پدر و مـادر و خـواهر خـود را گـزارش      ها كه فرزين در كنار خانواده نشسته و حركت
اش  يي به نوعي گزارش حال زندگي فرزين و خـانواده ايستا ي در واقع اين نوع جنبه. كند مي

از ايـن رو اسـت كـه    ). حالي كه گفته شد متوقف شده هم چون ساعت از كار افتاده . (است
. كند مثل گريه كردن گويد مثل فحش دادن به صدام يا يه كار مي مادر هميشه يك چيز مي

اش با  و يا خواهر كه همه. كند كشد و كاملن منفعل عمل مي اش  فقط سيگار مي يا پدر همه
  .كند عروسكش بازي مي

روايـي راوي هـر جـا كـه اسـمي يـا        ي در اين نوع جنبـه  (regression): بازگشت -2
. كند خورد بالفاصله با پناه بردن به گذشته روايت خودش را تكميل مي اي آشنا بر مي شناسه

  نـوعي ملمـوس  . وايـت اسـت  ي روايي نوعي تكميل و پخته كـردن ر  در واقع اين نوع جنبه
  .ها است كردن فضا و شخصيت

درست هم سـن دايـي   ! فرزين! ببين االن وليعهد چه كشلي شده! آخي« : گه مامان مي
  »!ها  ساسانه

رد فـرديس   با فولوكسـش مـا را مـي   . افتم آد، يا فرديس مي اسم داييي ساسان كه مي بـ .
  .مداو خورد تهران تا اونجا مي هايي كه مي صداي موشك

طور كه از اسـمش بـر    روايي هم همان ي اين نوع جنبه (resumption):از سرگيري -3
ايستايي بود؛ در اين داستان  ي آيد در اين داستان از سرگيري دوباره روايتي كه در مرحله مي

  .هاي متالشي روايت حال بدن
اشان  و زندگي فرزين و بمباران شدن خود و خانه  داستان خانواده (finality): فرجام -4

اي كـه ذكـرش رفـت از ايـن      هاي متالشي شده در سه جنبـه  و روايت و گفتار تاريخي بدن
  :شود قسمت شروع مي
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هـوا  . شـب شـده  . دم به ديـوار خرپشـته   رم پشت بوم و تكيه مي بيندم و مي چشممو مي
ورابم يه دونه سيگار از توي ج. كنم چراغ پشت بوم رو روشن نمي. ماه قشنگ معلومه.  صافه
رم نزديـك بشـقاب مـاهواره     م مـي  بلند مي. كنم به ماه نگاه مي. كنم آرم و روشن مي در مي

بابا اون پايين داره صداي . ي شبه ساعت يازده و بيست دقيقه. آد هيچ صدايي نمي. وايميسم
مامان توي دستشـويي داره بـاال   . نوك آنتنش از درز سنگش زده بيرون. ده آمريكا گوش مي

  . كنه سرش درد مي. آره مي
يكـي يكـي بـا     پارازيـت اش در داسـتان   هاي متالشي فـرزين و خـانواده   فرجام بدن

هايي كه رسالتشان را در طول روايتي نه چنـدان   بدن. شود تركند شروع مي هايي كه مي بدن
هـايي   داد بـا بـدن   بلند انجام دادند و يك به يك تا جايي كه گفتار تاريخي داستان اجازه مي

بـا چشـماني از حدقـه    . فـرار كردنـد  . خوابيدند. راه رفتند. دويدند. و الش حركت كردندآش 
هايي به در و ديوار آويزان گوش  با گوش. بيرون آمده ديدند و چشمك زدند و  اشك ريختند

كنجكاوي . دلبري كردند. التماس كردند. فحش دادند. هاي بي زبان حرف زدند  با زبان. دادند
گفتـاري را كـه فرهـاد     رو شايد بيراه نباشد بعد از خواندن داستان دوباره پـيش از اين . كردند

  :بابايي نويسنده كتاب در آغاز نوشته آورده دوباره خواني كرد
بـه سـفتي آن و وزن   . ايـد توجـه كنيـد    به زميني كه رويش دراز كشيده! ها جاري نفس

ي  هـاي زنـده   با انگشـت ! ريها جا ها بسته و نفس چشم. خودتان كه روي زمين افتاده است
. تان توجه كنيـد  به گرمي عضالت تر و تازه. تان هاي تان و ران به ساق پاي! پايتان فكر كنيد
  ...تان را پوشانده است، خوب فكر كنيد هاي تان كه روي چشم به گرمي پلك

هاي متالشي  ها و بدن ها و پاها و دست ها و گوش داستان چشم پارازيتآري، داستان 
هاي سال است به مثابه يـك   سال. كنند هاي سال است دارند جان مي اي است كه سال شده

. بدون هيچ اعتراضي. كنند بدون هيچ غْر زدني گفتار تاريخي دارند روايت را آغاز و پايان مي
گري است و در آخـر بـه قـول فـرزين داسـتان       هاي متالشي شده كارشان روايت بدن. آري

روايـت گـري تـاريخي از    . گـري  تالشي شده ديگر و باز آغاز روايتهاي م تركيدن و باز بدن
خواهنـد ببيننـد بـا     هـاي بيـرون افتـاده مـي     اي كه با چشـم  هاي متالشي شده سرزمين بدن

با پاهاي قطـع شـده   . خواهند كنار بزنند و ببينند و در آغوش بكشند هاي قطع شده مي دست
هـاي تكـه    بـا بـدن  ... هـايي  هايي بـا گـوش   لو با د. خواهند بروند چه جاهايي كه نرفتند مي
  .اي تكه
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  بخوان به نام گل سرخ
  سايه. ا. ي ه ي شعر، با مقدمه گزيده

  محمد رضا شفيعي كدكني :نويسنده
  978-0-9813897-1-6 :شابك

  قباد شيوا: طرح جلد
  شوميز :نوع جلد

  زاگرس، مونترال، كانادا  :ناشر
  260 :ه هاتعداد صفح
  2011 :سال چاپ

  رقعي :ايز كتابس
  هاي فارسي كتابفروشي :فروش

  
ي شعرهاي محمدرضا شفيعي، شاعر و  گزيده

سال است خوانندگان  40پژوهشگري كه بيش از 
هاي پژوهشي او، به ويژه  بسياري با شعرها و متن

هاي  ها و ديوان هايش از متن با تصحيح و گزينش
كهن زبان فارسي آشنا هستند، فرصتي است براي 

هاي ادبي و  با حال و هواي ذهنيت و بينشتجديد 
  . اجتماعي او

ي بيش  ، برگزيدهبخوان به نام گل سرخ
اي است كه  از صد و سي شعر از سيزده مجموعه

هاي رفته،  محمد رضا شفيعي كدكني در اين سال
ها در مشهد  ي زمزمه با انتشار مجموعه 1344از 

كه آغاز كرده است و به آخرين دفتر، منتشر نشده، 
  . يابد گيرد، خاتمه مي شعر جديد را در برمي 14

ي  ، كه از شاعران دوره)سايه(هوشنگ ابتهاج 
هاي  هاي او از ويژگي عر نيمايي است و ترانهاول ش

ي بسيار كوتاهي بر اين  ممتازي برخوردارند، مقدمه
  :دفتر برگزيده، نوشته است

  ي باران اين است آخرين برگ سفرنامه"
  است كه زمين چركين

    
  .شعري كوتاه با وسعت سرگذشت بشر

هاي شعر كهن فارسي  ترين قالب يكي از كوتاه
  .رباعي است

  زندش جامي ست كه عقل آفرين مي
  زندش صد بوسه ز مهر بر جبين مي

  گر دهر چنين جام لطيف اين كوزه
  زندش سازد و باز بر زمين مي مي

هجاي كوتاه و  52مجموع چهار مصراع اين رباعي 
  .د داردبلن

توان تك بيت را يك قالب  تر مي از رباعي كوتاه
  :شعر به شمار آورد

  اگر غم را چو آتش دود بودي
  ".جهان تاريك ماندي جاودانه

و وزن هايي از  همين ترتيب سايه، نممونهه و ب
ي  آورد كه چندان زيبنده هاي شعري مي قالب
اي چون شفيعي  ي شعرهاي شاعر فرهيخته گزيده

  .تكدكني نيس
در واقع، هر كدام از شعرهاي اين گزيده، كه نام 

را بر خود  بخوان به نام گل سرخبسيار زيباي 
گوي ارزش و اعتبار شاعر  دارد، خود سخن

شعرهاي اين دفتر است كه زبان و شكل خود را 
  :دارند

  آجيل خنده
  

  فروشان در چارراه برده
  نخاس پير، فردا

  يك خطبه در ستايش آزادي
  ندك ايراد مي

  
  گريز باز نهان اي روزگار شعبده

  يك مشت
  آجيل خنده، وقت شما

  .در جيب ما بريز
   251ي  صفحه
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  كاري روي باد كنده
  ي داستان مجموعه

  عزيز معتصدي :نويسنده
  978-0-9811677-4-9 :شابك

  شان تامسون: طرح جلد
  شوميز :نوع جلد

  خانه كتاب ايران، مونترال، كانادا :ناشر
  344 :اه هتعداد صفح
  2012 :سال چاپ

  پالتويي :كتاب ي اندازه
  ها و كتابفروشي گالري مكيك :فروش

  
 

اي است از  كه مجموعه كاري روي باد كنده
هاي  نه داستان كوتاه و بلند، آخرين داستان

مجموعه با . گيرد عزيز معتصدي را در برمي
، كه خوانندگان آن را در در پاركداستان 
اند، آغاز  ندهخوا جنگ زمان 9ي  شماره
كه  كاري روي باد كندهشود و با داستان  مي

نامش را به عنوان مجموعه هم داده است، 
  . يابد پايان مي

اي نام آشنا است  عزيز متعتضدي نويسنده
هاي معمول و  كه دور از قيل و قال

هاي سياسي و شركت در بسياري از  گيري جبهه
هاي اجتماعي، هر چند سال يك بار  فعاليت

دهد در  كند و نشان مي ري را منتشر مياث
هايي كه  سكوت و خلوت خود با وسواس

هاي  ي يك نويسنده است، چالش مشغله
اين تالش و چالش را از . خستگي ناپذير دارد

هاي  نثر شسته و پاك و منزه و دور از پلشتي
توان  ي او مي نگارانه معمول و اغلب روزنامه

  . دريافت

بدون اين كه  هاي اين مجموعه داستان
رنگ و طعم و بوي زادگاه و وطن نويسنده را از 
ياد برده باشند، همه در غربت، در محل سكونت 

اند و از   نويسنده در مونترال كانادا نوشته شده
همين رو نيز، به مقتضاي بستر داستان و محور 
موضوع و شخصيت راوي، تأثير جغرافيايي 

ر بطن زيستگاه نويسنده گاه آشكارا و گاه د
  .   يابد ها نمود مي تمامي داستان

اين هم آغاز آخرين داستان كه نام خود را 
به مجموعه بخشيده و عالقه و انتخاب نويسنده 

  . دهد را هم نشان مي
  :اي از لحن و نثر و وسواس نويسنده نمونه

گويد  به شوهرش مي. صداي ليلي ست"
از صبح . سوت نزدن، مهمان هنوز خواب است

اند، پاورچين پاورچين ميز  تكاپو افتادهزود به 
اند، صداي شير آب، صداي به  صبحانه را چيده
  ....ها، صداي سوت  هم خوردن ظرف

بيچاره چارلي دوباره دارد پاورچين راه 
رود، اما من بيدارم، از همان صبح زود، غرق  مي

خواندن صفحات نخست كتابي كه چشم بسته 
. ابلوموف...  .از قفسه كنار تخت بيرون كشيدم

در تالش براي بيرون . ... قهرمان تاريخ تنبي... 
  . ...آمدن از رختخواب

بهتر نيست برخيزم؟ چرا وقت را تلف 
كنم؟ همينگوي بود يا اگوستين قديس كه  مي

گفت انسان سفر نكره از كتاب دنيا تنها يك 
  . ...اش را خوانده صفحه

ديدن شهرهاي تاره مثل زندگي تازه استف 
زي نو به وقتي كه ديگر كودك نيستي، آغا

زده يك  جوان نيستي، تازه نيستي و حيرت
شوي كه باران هنوز تازه  لحظه متوجه مي

  ".است
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  رسم هندسي ماليخوليا
  شعري  مجموعه

  سهراب رحيمي :نويسنده
  978-91-86175- 14-6 :شابك

  كريستيان كارلسون: طرح جلد
  شوميز :نوع جلد

  وئد اسمو كادول، س :ناشر
  51 :ها هتعداد صفح
  2011 :سال چاپ

  وزيري :كتاب ي اندازه
  هاي فارسي كتابفروشي :فروش

  
  

سهراب رحيمي، شاعر و منتقدي كه از همان 
هاي جواني ناگزير به زندگي در مهاجرت شده  سال

است و در همين سرزمين ميزبانش، سوئد، 
اي منتشر كرد،  نخستين شعرهايش را در مجموعه

اي را به چالش كشيده و  اي تجربه تازه با هر دفتر
اين . آن را با خوانندگان اثرهايش در ميان گذاشته

كنجكاوي و گزينش راه آزمون و خطا، به رحيمي 
جسارتي را داده كه در تداوم توانسته زبان و فرم 

  .اي را به شعرهايش ببخشد ي جاافتاده ويژه
، به رسم هندسي ماليخولياي  مجموعه
ونه تالش براي پنهان كردن آگاهانه يا دور از هر گ

بندي شعرها، از همان تورق  ي در شكل نĤآگاهانه
بندي نوين شعرها  نخست خواننده را هم با صورت

ي شاعر به شئي و هر  ي نگاه ويژه و هم با گونه
كند و  بديهي است كه  اش آشنا مي عنصر پيراموني

اين آشنايي كنجكاوي الزم خواننده را هم 
چنان كه هر متن شعري از مخاطب . نگيزاندا برمي
خواهد كه براي ادراك و دريافت حسي نو از  مي

ها  و در اين بازخواني. ها را بازخواني كند شعرها، آن
است البته كه شاعر چرايي و چه گونگي انتخابش 

ها و نهايت  بندي شعرها و محتواي آن براي شكل
  .ساختار متنرا  نشان مي دهد

متن  52فتر شعري، مشتمل بر مجموعه پنج د
هايي  كوتاه و بلند، يك بيوگرافي كوتاه و بندگزيده

از متن منتقدان بر شعر سهراب رحيمي را در 
  . گيرد برمي

تر سهراب رحيمي، در  در شناخت بيش
  :  بيوگرافي پايان كتاب آمده است

  
با چاپ شعر،  1368سال  است و از1341متولد "

كرد و هم زمان در نقد، مقاله و ترجمه آغاز 
اش  هاي سوئد نيز به چاپ آثار ادبي نشريه

 1377تا  1375او هم چنين از . پرداخت
ي شعري اثر را بر عهده  نامه سردبيري گاه

، ها خانه خوابتوان  هايش مي از كتاب. داشت
هاي فاسد  هسته ،1375نشر آموزش 

] ترجمه[ مرهم سپيد ،1376نشر رويا  زمان
. با رباب محب و س( 1377از كالستروفوبي 

، نشر اي براي تو نامهنشر ولي، ) مازندراني
رسم ي  و همين مجموعه " 1384آينه جنوب 

  .را نام بردهندسي ماليخوليا 
  :اي از شعرهاي اين دفتر اين هم نمونه

  
انتظار مرگ و توفان؛ انعكاس خوابي خراب "

هاي شب را چنان معني كنم  تا اليه  ميان ريه
سفيد لبخندت سبز شود وقتي  هاي كه جلبك

رود در  تاره پنهان است و خرس بزرگ مي
جشن بيكران؛ پروازي به سمت نهايت . آسمان
  .است

  14ي  صفحه
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، كه داستان بلندي است در بيست و سال مار

ي زماني مكاني،  سه پاره يا در بيست و سه فاصله
. هاي رفته نمادين از سال است اي روايت ساده

راوي در همان فصل يا پاره يا بخش نخست در 
شود تا به  ايران  سوار هواپيما ميفرودگاه لندن 
ختي گذشته  ي آن چه را در سال بازگردد و همه

  . بر سر او و همانندانش آمده، روايت كند
اي  نويسندهنيز مهدي مرعشي كه خود 

  :ي اين داستان نوشته است، در باره
در پي مالقات با دكتر مسعود ) راوي(مواليي 

يل رابطه فهمد كه به دليل شايعاتي كه به دل مي
هاست، از طرف  او با دانشجويش بر سر زبان

شوراي نظارت و كميسيون تحقيق به مرز اخراج 
از طرف ديگر مواليي هم به سراغ . رسيده است

شوهر زن . رود پور، مجتبي مي شوهر ميترا شهرام
گويد كه جاسوس است، اما حتا خود او هم  مي
ب و به اين ترتي! داند سرش به كجا بند است نمي

او هم . شود تر مي وضعيت طنز داستان پيچيده
  ... .ست ها دموكراسي فريب تودهاست كه  معتقد

حاال «: در روزگاري كه به قول دكتر مسعود
، »ديگه اين روزها هر كي يه تفنگ دستشه

كاظم، باغبان او هم تفنگي در دست دارد و دنبال 
او معتقد است كه دوران ناامني . گردد دزد مي
لدان برنز ساساني را در خانه دكتر مسعود شده و گ

چه بر  اي از آن نشانه. برد جاي امني بگذارد مي
 هاي فرهنگي اين ملك آمد آيا؟ سر تاريخ و نشانه

. هايي از اين دست در رمان كم نيست و موقعيت
...  

. پايان مهماني سفارت، پايان رمان هم هست
ها بعد از مهماني سفارت هركدام به سويي  آدم
نهايت تصميم  روند، و مواليي و مينا هم در مي

اين همان آونگي است . گيرند بر رفتن از ايران مي
هاي معتضدي هست و تمام  كه در داستان

دو «هاي او، از كتاب  هاي داستان شخصيت
، »سال مار«گرفته تا اين آخري، » داستان

اي ميان وطن و غربت در حال رفت و  گونه به
ولي باشد كه قرار است تا هميشه آمدند، انگار پاند

اين رفتن و ماندن و . برود و برگردد و باز برود
اي اسير جبر شدن  برگشتن را شايد بتوان گونه

هاي معتضدي، اين  درواقع در داستان. دانست
ها  شرايط اجتماعي و تاريخي است كه روي آدم

هايي را  آدم» سال مار«گذارد و در  تأثير مي
آيند، اما  اي منفعل به نظر مي ونهبينيم كه به گ مي

توان  واقعيت اين است كه فشار شرايط را نمي
دست كم گرفت، شرايطي كه ما هنوز با آن 

ايم و تا برون آمدن از آن شايد هنوز  بيگانه نشده
راه درازي در پيش داشته باشيم و شايد هم از 
اين روست كه در روياي همسر مواليي زماني كه 

گيرد، صحنه نهايي  از كشور ميتصميم به خروج 
ها  كشي ها و هفت تير وداع در فرودگاه با فانتزي

قهرماني سركوب شده » عمل«ي ا به گونه
  .يابد مي شباهت
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ي سيزده  ، مجموعهروياي ماهي قرمز
اين . داستان كوتاه از حميد رضا ايروانيان است

مجموعه اگر چه در سال گذشته منتشر شده 
ي  ي گذشته هاي يك دهه است و داستان

، اما به رغم بازار پر شود نويسنده را شامل مي
هاي  هياهو اما تهي كساني كه با هو و جنجال

تر به دنبال نام و نشان هستند، هيچ  خود بيش
ي كساني را  اي از حضور در بازار مكاره نشانه

ندارد كه به دليل نداشتن استعداد مدام دم از 
كوشد هر بنجلي را  زند و مي مدرنيسم مي پست

به نام ادبيات راهي باز  به اداها و اطفارهاي ادبي
  .  كنند

ي اين مجموعه  به دور از قيل و  نويسنده
هاي معمول و دور از اين روزها، به ويژه  قال

مدرنيستي و  مدرنيستي و پساپست فضاي پست
هاي من درآوردي، به  ساختارشكني و نوگرايي

هاي كوتاه كالسيك و  ي داستان همان شيوه
هاي كوتاه  تر در حال و هواي داستان بيش
هايي را برگزيده  هاي هفتگي، موضوع مجله

كوشد آگاهانه يا ناآگاهانه با همان  است و مي
تر همراه  هايش كه بيش ها داستان حس و حال

هاي بيرون  مأبي و اليه است با چاشني رمانتيك
  .جامعه، بپروراند

جنگ   13ي  از حميد رضا ايرواني، در شماره
من منتشر شده زمان، داستان روياي كودكي 

اي بارز از سبك و سياق  تواند نمونه است كه مي
نويسنده و چه گونگي نگرشش به زندگي و 

  :داستان باشد
هنوز چند نفر ديگر . و اتوبوس نشسته بوديمت

به صندلي . كالفه شده بوديم. آمدندبايد مي
راحت خود تكيه دادم و از پنجره بيرون را نگاه 

با  متوسط، با قدي مردي. صدايي شنيدم. كردم
انتهاي اتوبوس ايستاده بود و با ريشي سفيد 

انگاري خود . كرد  عصبانيت داشت غرولند مي
اي  لحظه. از پله اتوبوس پايين رفت. راننده بود

حسابي عرق كرده . بعد آن چند نفر هم آمدند
  .بودند

هيچ كس حق . امنيت شما با من است"
شما زير  .بيرون رفتن از اين اتوبوس را ندارد

  ".حمايت من در امان هستيد
اش بلند  راننده بود كه با صداي  نخراشيده

  . زد و بلند حرف مي
چشمانم را كه بستم اتوبوس تكاني خورد و 

خيلي .  نفس راحتي كشيدم. آرام حركت كرد
قدر ه دانم چ نمي. زود اتوبوس از شهر خارج شد

طول كشيد؟ اما يكي دو ساعت بعد اتوبوس 
انگاري دوست   .هيچ كس پياده نشد  .ايستاد

هاي نرم و راحت خود پايين  نداشتند از صندلي
همان موقع صداي راننده هم بلند شد، . بيايند
كنيم كسي پياده  االن حركت مي": گفت
   ".نشود
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نوشتن داستان مستند نه تنها در جهان 

ي ديرينه دارد كه در ايران نيز،  سابقه
هاي  نويسندگاني بودند كه بر اساس شخصيت

به . هاي بلند نوشتند اناي داست تاريخي و افسانه
توانست از جذابيت  ويژه كه اين گونه داستان مي

ها  نامه هاي هفته خاصي براي خوانندگان پاورقي
اما نوشتن داستان مدرن، يا . برخوردار باشد

دست كم در سبك و سياقي بيرون از عرصه ي 
گاري، با زبان و نثري پالوده، نه تنها ن روزنامه
هاي زيادي هم  كه نمونه ي چنداني ندارد سابقه

. از آن در ادبيات معاصر جدي ايران وجود ندارد
هاي شديد سانسور و  به بيان ديگر، محدويت

هاي معمول حكومت ديني، تني چند از  نكبت
نويسندگان را وادار كرد تا به سراغ 

تر مذهبي و  هاي شناخته شده و بيش شخصيت
  .اش بروند آن هم از نوع اسالمي

تشت، پيامبر ايراني يا در واقع در مورد زر
هاي  نخستين پيامبر توحيدي، جدا از پژوهش

ايراني و خارجي، داستان و و افسانه زياد نوشته 
ي  نوشته داستان زرتشتشده است، اما 

مهدي مرعشي، همان طور كه اشاره رفت، 
تالشي است در ساخت و پرداخت داستاني 

ون بدهاي مستند،  وفادار به روايتامروزي و 
  . ها ي پاورقي كننده هاي سرگرم شاخ و برگ
داستان ي زيان و نثر و روايت  نمونه
   :زرتشت

. فروردين آمده بود و بهار به بار نشسته بود
ها بود كه  اي آن طرف خانه. شب اروميه آرام بود

. كشيد مادري در آن انتظار رسيدن فرزند را مي
دم غروب زن كه نامش دغدو بود به همسرش 

  :اسپ گفت شپورو
  ".فكر كنم نزديك است"

اسپ كه داشت اسبش را تيمار  پوروش
  :كرد گفت مي

  "وقت چي؟"
فكر كنم هماني كه منتظرش ": دغدو گفت

  ".رسد بوديم دارد از راه مي
او . اسپ نشست لبخندي بر لبان پوروش

از خداي يكتا خواسته بود . هم منتظر بود
كت اش بر فرزندش با بهار بيايد و به خانه

. كشيد دغدو هم بي صبرانه انتظار مي. ببخشد
. ها گفته بود فرزند دغدو ويژه است كسي به آن

ويژه يعني ": اسپ پرسيده بود وقتي پوروش
پسرت دنيا را متحول ": او گفته بود "چه؟
او هماني ست كه مردم منتظرش . كند مي

  ".هستند
تر شده  اسپ سخت و انتظار براي پوروش

  ".بود
شي پيش از اين مجموعه رعمهدي ماز 
در نشر چشمه و  نفس تنگهاي  داستان

. در نشر ققنوس منتشر شده است كتابت بهار
هاي شعر نيز در  نقدها و ترجمهاز او هم چنين 

  .هاي داخل و خارج انتشار يافته است نشريه



     

 
  :كند نشر آرست منتشر مي

  

  حقيقت و ادبيات
  با اثرهايي از 

  گوستاولو كلزيو،  ميشل فوكو، ژان ماري
  كالوسن، ماريو وارگاس يوسا، جيمز وود، هانس شَي، . يان ام

  ...و  برگ گاي اسكارپيتا، ژاك رويو، اريك اگه
  ي عباس شكري ترجمه

  
  براي زندگان و مردگان

  اي از شعر هاي توماس ترانسترومر برگزيده
  ي سهراب رحيمي و آزيتا قهرمان ترجمه

  
  زماني  نادر نادرپور در آينه

  نقد و بررسي شعرهاي نادر نادرپور
 )سحر. م(. حمد جاللي چيمهي م نوشته

  
nashrearast@hotmail.com 
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***  
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  سي دي
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  .هاي معتبر تهيه كنيد توانيد از كتابفروشي رس را ميگتشارات زاهاي ان دي ها و سي كتاب
  

  زاگرس انتشارات و كتابفروشينشاني 
Zagros Editions 

5155 Decarie Montral, Quebec 
H3W 3C2 anada 
+1 514 489 8686 
www.zagros.ca 
info@zagros.ca 



  
   H&S Media نشر

  .منتشر كرده استرا  آداب زمينيچاپ دوم رمان  
  

 
  

  www.amazon.comآمازون  نيآنال يها فروش در فروشگاه



 

    H&S Mediaنشر 
  .منتشر كرده است راهاي ديگر  داستان زانيه و داستاني  مجموعهچاپ چهارم 

  

  
  

 www.amazon.com هاي آنالين آمازون فروش در فروشگاه



          

  H&S Media  نشر
  .را منتشر كرده است آوازهاي خاموش در تبعيدداستان  ي مجموعهچاپ يكم 

  

  
  

  www.amazon.comآمازون  نيآنال يها فروش در فروشگاه



 
  

  :منتشر كرده است H&S Media نشر 

 
In Search of Iranian Wisdom 

Mansour Koushan 
 www.amzaon.comپخش و فروش 
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Elskeren: Takk. 
Kvinnen: Hva skal du kalle det? 
Elskeren: Kalle hva?  
Kvinnen: Bildet, maleriet. 
Elskeren: Når det avdukes får du vite tittelen. 
Kvinnen: Ja vel. 
Elskeren: Farvel. 
Kvinnen: Farvel. 
Elskeren: Farvel. 
 

Elskeren går ut og Kvinnen seg etter ham. 
Vi hører lyden av en dør som åpnes og lukkes. 
Kvinnen tar seg på magen sin. 

 
Kvinnen: Hvis det blir en jente … han liker jenter. 
 

Kvinnen går ut av stuen og inn i Ektemannens 
rom. 

 
Kvinnen: Kjære …. Min kjære. … 
 
 

Vi hører lyden av skoleklokken. 
Kvinnen setter seg ved siden av Ektemannen 

som sover. 
Vi hører lyden av skolepikenes snakk fra 

skolegården. 
Ektemannen våkner, setter seg opp og hoder 

dukken. 
Kvinnen tar dukken fra ham og kaster den ut 

vinduet. Hun holder rundt Ektemannen. 
Det blir mørkt i rommet. 

 
Slutt 

Isfahan, høsten 1974 
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  Elskeren kommer inn igjen. 
 

Elskeren: Ta med deg pengene dine. 
Elskeren: Du vil kanskje trenge dem. 
Kvinnen: Jeg har spart nok og de har ikke stoppet min  

manns lønn. Senere kan jeg jobbe.  
 

Elskeren tar pengene. 
 

Elskeren: Greit, men hvis du en dag … 
Kvinnen: Det kommer ikke på tale. 
Elskeren: Det bestemmer du. 
Kvinnen: Jeg vil ikke at du skal være trist når du går  

herfra. 
Elskeren: Trist? 
Kvinnen: Jeg mener at du ikke skal være lei deg. Jeg vil  

bare at det skal være en avskjed mellom oss, 
uten at du bringer inn andre ting som for 
eksempel en annen mann. 

Elskeren: Nei, jeg bare tullet og nå …. Jeg vil alltid  
elsker deg. 

Kvinnen: Takk. 
Elskeren: Farvel. 
 

Kvinnen og elskeren ser hverandre inn i 
øynene. 

Kvinnen senker blikket og bøyer hodet. 
 

Kvinnen: Er du ferdig med maleriet ditt? 
Elskeren: Nei, men det er snart ferdig. 
Kvinnen: Hun … Hun som du sa var gravid. … 
Elskeren: Ja, hun bærer en mann i magen sin. 
Kvinnen: Ja. 
Elskeren: Hvorfor? 
Kvinnen: Vær så snill. En dag forteller jeg deg kanskje  

hvorfor. 
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Elskeren: Du kan ikke bare gå fra meg slik. 
Kvinnen: Jeg sa at jeg skulle prøve. 
Elskeren: Hva med meg? 
Kvinnen: Du? 
Elskeren: Jeg elsker deg og det vet du veldig godt. 
Kvinnen: Jeg er lei for det men jeg skal leve med  

mannen min og jeg blir mer og mer glad i ham 
for hver dag som går. Jeg er glad i deg, men jeg 
elsker deg ikke mer enn ham. 

Elskeren: Men hos ham møter du bare tomhet. 
Kvinnen: Den tomheten vil bli fylt med et barn, jeg  

kjenner det på meg nå. 
Elskeren: Jeg elsker deg. 
Kvinnen: Jeg elsker deg også. 
Elskeren: Du kommer til å glemme meg. Du vil ikke  

treffe meg mer. 
Kvinnen: Det betyr ikke at jeg ikke er glad i deg. 
Elskeren: Hvis du ikke kan glemme meg? 
Kvinnen: Jeg vil alltid tenke på deg. 
Elskeren: Men du ikke se meg? 
Kvinnen: Selvfølgelig ikke. 
Elskeren: Aldri? 
Kvinnen: Jo, en gang vil jeg treffe deg. Men det er  

lenge til. Da kan du få meg for alltid.  
Elskeren: Jeg forstår ikke hva du mener. … Når? 
Kvinnen: Etter min død. 
Elskeren: Prøv å sette grenser mellom drøm og  

virkelighet. 
Kvinnen: Jeg står på den grensen og beveger meg ut av  

drømmen og inn i virkeligheten. 
Elskeren: Du kan ennå ombestemme deg. 
 

Elskeren går ut. 
Kvinnen ser på pengene på bordet. 

 
Kvinnen: Vent litt. … Vær så snill. … Kom tilbake. 



 1390 زمستان، 12جنگ زمان    172

Elskeren: Vil du flytte herfra? 
Kvinnen: Jeg må. 
Elskeren: Hvor hen? 
Kvinnen: Jeg vet ikke. En plass hvor jeg kan finne ro.  

Jeg er trett av å ha mange mennesker rundt 
meg. 

Elskeren: Det vil være bra for deg, men det blir  
vanskelig for mannen din. Du kan ikke alene 
fylle hans liv. 

Kvinnen: Jeg fant ut alt dette i begynnelsen av vårt  
ekteskap, derfor valgte jeg det. Han ville ha 
barn og jeg hater barn. Derfor begynte han å 
oppføre seg annerledes mot meg. Han sa at han 
var glad i meg, men hvis jeg ikke ble mor var 
jeg ingen ting jeg ble trist senere fikk han eget 
soverom og jeg måtte gå til lege. Jeg har 
medisiner i maten og drikken hans, men en dag 
oppdaget jeg at det var på grunn av medisinene 
og ikke på grunn av følelser han kom til meg. 
Da klarte jeg ham ikke mer. Det var på denne 
tiden jeg ble kjent med deg. 

Elskeren: Kanskje du kan få barn? 
 

Pause. 
 

Kvinnen: I går var jeg hos lege. Han sa at jeg var i  
stand til å få barn. 

Elskeren: Når du flytter? 
Kvinnen: En av disse dagene. Kanskje i slutten av  

denne uken. 
Elskeren: Har du bestemt hvor du skal flytte? 
Kvinnen: Ja, jeg har en eller to aktuelle plasser. 
Elskeren: Hvor? 
Kvinnen: Jeg kan ikke si det for jeg vil ikke se deg. 
Elskeren: Men du har bestemt deg veldig sent. 
Kvinnen: Jeg vet det. 
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Kvinnen: Jeg vil leve. 
Elskeren: Med hvem? 
Kvinnen: Med en som jan hjelpe meg. 
Elskeren: Med mannen din? 
Kvinnen: Mannen min. … Jeg vil leve med ham. 
Elskeren: Du vil tilbake til fortiden. 
Kvinnen: Du har rett. 
Elskeren: Du endre opp der begynte. 
Kvinnen: Nei. 
Elskeren: Hvorfor? 
Kvinnen: Denne gangen får jeg hjelpe av ham. 
Elskeren: Han kan ikke. 
Kvinnen: Hvis jeg vil, kan han. Han gjør hva som helt  

for meg. Og jeg vet at han har styrke til det. 
Men det må være noen som ber om det. 

Elskeren: Og det vil du? 
Kvinnen: Ja. 
Elskeren: Hvorfor tenke du ikke på denne muligheten i  

begynnelsen? 
Kvinnen: Jeg vet ikke. Jeg tenkte på det hele tiden, men  

kunne ikke bestemme meg. Jeg var opptatt av 
ukjente ting som tok min oppmerksomhet. 

Elskeren: Men det finnes jo alltid mange fremmede  
ting. 

Kvinnen: Ikke i begynnelsen. Alle trenger noe som  
kanskje er ukjent, men når man går etter det og 
føler det, finner man at alle de ukjente tingen 
kan være i noen som man er glad i. i 
virkeligheten blir du mer og mer glad i det. 

Elskeren: Dukkene spiller en viktig rolle i livet hans. 
Kvinnen: Ja, dukkene, bildene, skolepikene, tablettene  

og mange andre ting. Og jeg har bestemt meg 
til å ta plassen til alt dette. 

Elskeren: Det vil bli vanskelig. 
Kvinnen: Tvert i mot. Jeg trenger bare tid og å skifte 

plass. 
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Elskeren: Farvel. 
Kvinnen: Vil du ikke drikke teen? 
 

Elskeren ser på kvinnen og setter seg på en stol. 
Kvinnen setter bretter på bordet. 

 
Kvinnen: Vil du ha noe å spise? 
Elskeren: Nei, jeg har ikke lyst på mat. 
 

Kvinnen setter deg på stolen. 
Elskeren drikker te. 
Det går lit tid.  

 
Elskeren: Drikk teen din. 
Kvinnen: Jeg skal gjøre det. 
Elskeren: Før den blir kald. 
  

Kvinnen tar tekoppen med skjelende hender. 
 

Elskeren: Er du sint på meg? 
Kvinnen: Nei. 
 

Elskeren prøver å kontrollere seg selv og drikke 
teen. 

 
Elskeren: Glem alt som har skjedde. Jeg vil ikke at du  

skal føle deg svak. 
Kvinnen: Jeg kan ikke. 
Elskeren: Du må prøve. 
Kvinnen: Jeg har prøvd lenge og i stedet for å leve,  

spiller jeg. 
Elskeren: Kanskje det er lettere slik. 
Kvinnen: Ja, i begynnelsen trodde jeg også det, men  

etter hvert fant jeg ut at det bare gjorde alt 
verre. Det er vanskeligere enn å leve. 

Elskeren: Hva skal du gjøre nå? 
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Kvinnen peker på Ektemannens rom. 
  

Elskeren: Hvorfor? 
Kvinnen: For å vise at du er bedre enn ham.(peker på  

Ektemannens rom). 
Elskeren: Hva skal det bety? 
Kvinnen: At du kan være fornøyd og beholde stoltheten  

din. Slik at jeg  ikke skal forstå at du har tapt 
kampen mot ham.  
Peker på Ektemannens rom. 
 

Elskeren: Tapt? (ler) Du er sammen med meg og jeg  
har tapt? 

Kvinnen: Du behøver ikke å le. Kanskje sannheten er at  
jeg heller ikke er viktig for deg. Men du vet 
godt at du aldre klarte å ta hans plass.  

Elskeren: Du er en tispe. 
Kvinnen: I går sa du at jeg var uskyldig og i dag kaller  

du meg tispe. 
Elskeren: Det er ingen grunn til …. 
 

Kvinnen går ut og kommer inn igjen med en 
bøte i hånden. Hun rydder tallerkener og andre 
ting i bøtta og går ut.  

Elskeren leter etter noe under stolen flyter 
bordet og stolen. Går så ut til høyre. 

Lyset av i Ektemannens rom.  
Elskeren kommer inn i stuen igjen. Han har en 

lommebok i skinn i hånden. Han legger noen 
sedler på bordet og vil gå ut igjen. 

Kvinnen kommer inn med et brett med to 
kopper te. 

  
Kvinnen: Jeg har laget te til deg. 
Elskeren: Takk, men jeg må gå nå. 
Kvinnen: Jeg vet det. 
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Elskeren: (forbauset) Du? 
Kvinnen: Ja jeg. Jeg er en av de andre og jeg hold på å  

komme inn i din skitne, råtne, umenneskelige 
verden. Jeg beklager det ikke og jeg klandrer 
ikke noen. Mitt liv, min oppdragelse, mitt ideal. 
Uten å skylde på noen.    

Elskeren: Dette er feberfantasier. Du burde gå til en  
psykolog. 

Kvinnen: (ler) Nei, en psykolog har ikke noe å gjøre i  
mitt liv. Jeg går tilbake til det enkle livet.   

Elskeren: Hva slags påfunn er dette? 
Kvinnen: Nei, nå er det nok. Jeg er trett. Jeg er trett av  

ikke å være meg selv. Jeg hater det jeg har vært. 
Jeg (peker mot Ektemannens rom) elsker ham 
og jeg hater deg. Virkelig hater deg.    

Elskeren: Nei. 
Kvinnen: Se.   
Elskeren: Jeg ser. Jeg ser hor glad du er i ham.  
Kvinnen: Åpen øynene så du ser bedre.   
Elskeren: Jeg så nok i går kveld. 
Kvinnen: Har du noe mer å si? Du har gitt meg det siste  

dolkestøtet, men det gjør ikke vondt lenger. 
Elskeren: Hvorfor tror du at jeg vil gjøre ham noe  

vond?  
 

Elskeren peker på Ektemannens rom. 
 

Kvinnen: Fordi du ikke klarer å se tålmodigheten i hans  
smil og blikk. Hans styrke i den alvorlige 
sykdommen passer deg. Du kan ikke forstå 
hans styrke, du vil ikke se dette og du vil ikke 
akseptere det. 

Elskeren: Tror du virkelig dette? 
Kvinnen: Ja, fordi du var redd styrken hans, prøvde du  

å knuse ham. Derfor forvarte du ham alltid.  
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Elskeren: Hvorfor skulle jeg være redd deg? 
Kvinnen: Fordi du vet at jeg kommer til å forlate deg  

og du har visst det lenge, men du vil ikke 
innrømme det. Jeg synes synd på deg, men jeg 
kan ikke forsette.  

Elskeren: Sier du at du er forelsket i en annen. Ja vel, så  
gå til ham. 

Kvinnen: (hatefullt) Gå til hvem?   
Elskeren: Jeg vet ikke. En mann. Det kan være hvem  

som helst spiller det noen rolle for deg. 
Kvinnen: Sjalu. Du er sjalu. Du er sjalu på ham.  

 
Peker mot Ektemannens rom. 

 
Elskeren: Nei, det er helt ulogisk. 
Kvinnen: Hva er ulogisk? Dine drømmer og  

forstillinger om min neste elsker? 
Elskeren: Ti stille. 
Kvinnen: La meg snakker til du kjenner deg selv la  

meg vise deg dine feil, herr kunstmaler. Du tror 
at det er like enkelt som å male et bilde. Det går 
opp og ned her i livet, men du kan endre på det 
med noen penselstrøk. Menneskene er ikke slik 
du tror og slik du maler dem. Åpen øynene dine 
og kom ut av den sirkelen du befinner deg i. Se 
hvor du står og hvor andre mennesker stå. Disse 
menneskene er schizofrene, gale – uten tid og 
sted. Men på jorden lever andre mennesker. 
Sorgene deres er virkelige, gledene deres er 
virkelig glede. Ingen klager på hva dine 
mennesker gjør. Alle menneskene rundt deg har 
sorger og det er nødvendig for at de skal leve et 
liv. Den som ikke har brød, jobb, hus eller helse 
bekymrer seg ikke for hvordan de skal bruke 
fritiden sin. De har ingen fritid eller mulighet til 
å tenke på det. Jeg er en av dem.   
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Elskeren: Hva er det legen spør om siden du kan svar  
og Ikke han? 

Kvinnen: Han kan, men han vil ikke svare. 
Elskeren: Nei, han kan ikke fordi spørsmålene ikke 

handler om ham. 
Kvinnen:  Men er dette mitt problem?  
Elskeren: (ler) Nei, det er ikke ditt problem, men det er  

Interessant at du kan finne de nødvendige 
svarene. 

Kvinnen: Hva mener du? Jeg forstår ikke.   
Elskeren: Jo, du forstår godt. Ut fra det du sier til legen  

blir leges spørsmål nødvendige. I virkeligheten 
finner legen ut fra dine svar den nødvendige 
medisin. 

Kvinnen:  Men legen undersøkte ham nøye.  
Elskeren: Ja, selvfølgelig. Men for å finne hvilken  

sykdom? Hans sykdom  
Peker mot Ektemannens rom 
 eller din sykdom, den sykdommen du vil at han 
skal ha. 

Kvinnen: Hvorfor prøver du å snu opp ned på alt?   
Elskeren: Det gjør jeg ikke. Det skjer av seg selv. Du  

bytter plass med gummidukken og den dumme 
mannen tar min plass. 

Kvinnen: (sint og irritert) Du må ikke si sånt, ellers …   
Elskeren: Forsvarer du ham. … 
Kvinnen: Han er ikke dum.   
Elskeren: Du da? 
Kvinnen: Du er syk. Du har det ikke bra.   
Elskeren: (ler) Nå er det din tur. Vær så god. Jeg vil  

gjerne se hva jeg skal svare på legens spørsmål.  
Kvinnen: Det er helt absurd det du sier.   
Elskeren: Absurd? Dette er din virkelighet. 
Kvinnen: Hvorfor er du redd?   
Elskeren: For hvem? 
Kvinnen: Meg. Jeg ser det bak latteren din.   
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Elskeren: Hva er det? Du ser veldig trett ut. 
Kvinnen: Det tungt å puste. 
Elskeren: Du er blek men har røde roser i kinnene. 
Kvinnen: Ikke plag meg. 
 

Kvinnen setter seg på en stol.  
Elskeren hilder rundt ansiktet hennes med 

begge hendene. 
 

Elskeren:  Du har feber.(pause) Hvorfor har du ikke sagt 
noe til meg? 

 
Han tenker litt og går mot vinduet og ser på 

Ektemannen. 
 

Kvinnen: Hva ser du på?   
Elskeren: Jeg ser at du ikke lenger tenker på å finne en ny 

mulighet. 
Kvinnen: Jeg måtte gjøre det slik? 
Elskeren: Fordi du liker denne situasjonen.  
Kvinnen: Nei, fordi han vil det.   
Elskeren: Nei, han vil ikke. Det er du som får ham til å si 

det. 
Kvinnen: Han liker meg ikke.   
Elskeren: det er umulig, han elsker deg av hele sin sjel og 

derfor finner han seg i det. 
Kvinnen:  Ja, han liker meg. Men når han tar på meg 

begynner han å skjelve og mister kontorollen.  
Elskeren: Det er på grunn av de fæle tablettene du gir 

ham. 
Kvinnen: Det er ikke min skyld. Det er legen som 

bestemmer det.  
Elskeren: Men hva sier du til legen? Hvorfor lar du ham 

ikke snakke selv? 
Kvinnen:  Han er taus og svarer ikke på legens spørsmål 
  og må svare for ham. 
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Elskeren setter seg på en stol i stuen. Kvinnen 
tar frem en stor plakat med naken kvinner og en 
stor gummidukke som har ligget nedre sengen. 

 
Kvinnen: (mot Elskeren) Kan du rydde litt i rommet, så 

kommer jeg snart. 
 

Kvinnen legger dukken på sengen ved siden av 
Ektemannen.  

Hun ruller ut plakaten og holder den opp for 
Ektemannen. 

Ektemannen og dukken skules av plakaten og 
Kvinnen. 

Vi hører Ektemannen stønne sterkere og 
sterkere og sengeknirk.  

Kvinnen som står med ryggen til publikum 
beveger seg også raskere og raskere. 

Elskeren rydder i stuen. Han er nesten ferdig. 
Det meste er på plass. 

Kvinnen setter seg utmattet på gulvet. 
Ektemannen ligger og holder rundt 

gummidukken. Han sovner. 
 

Elskeren:  (mot Kvinnen) Nå er alt på plass og det er din 
tur til å sette ut søppelet. 

 
Kvinnen reiser seg tungt og går ut fra 

Ektemannens rom. 
Lyset slukkes i Ektemannens rom. 
Elskeren setter seg på en stol.  
Vi hører lyden av rennende vann og noen som 

vasker seg. 
Kvinnen kommer inn i stuen. 

 
Elskeren: God morn.  
Kvinnen: Merci.   
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Kvinnen:  Men det er lenge siden. Jeg tenker ikke på 
samme måten lenger. 

 
Kvinnen tar på magen sin. 

 
Elskeren: Kan du visse deg? 
Kvinnen: Jeg vil gjøre det, men jeg har ikke tid.   
Elskeren: Da må du finne tid. 
Kvinnen: Hva?   
Elskeren:  Jeg vet ikke. Mulighet for det du venter på. 

Hvis det du sier rett.  
  

Kvinnen prøver å fange Ektemannen blikk.  
Vi ser av Ektemannens kroppsspråk at han er 

glad i Kvinnen.  
Kvinnen bevegelser går over i dans og hun drar 

Ektemannen med seg. 
Legger dukken o på sengen ved siden av 

Ektemannen 
   

Elskeren:  Er du der ennå? (pause) Hva mener du med at 
du må lage muligheten selv?  

 
Pause. 
Elskeren står ved vinduet.  
Ektemannen ser Elskeren gjennom vinduet og 

setter seg på sengen. 
 

Kvinnen: (mot Elskeren) Kunne du ikke ha ventet litt?   
Elskeren: Jeg snakket til de, men du svare ikke. 
Kvinnen: Jeg hørte ikke.   
Elskeren: Nei vel. 
Kvinnen: Hva er det? Er du sjalu?   
Elskeren: Trevet i mot. 
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Ektemannen blir rolig. 
 

Kvinnen:  Hvorfor har du tullet deg inn i sengeteppet? 
Vær så god. Jeg har med tablettene dine … Ta 
tablettene. Du vil føle deg bedre.  
Mot Elskeren. 
 Vil du ha noe å spise?  
Mot Ektemannen. 
Du må ikke rope så høyt til dukkene dine. Ikke 
si stygge ting. … Du vil føle deg bedre etter at5 
du har tatt tablettene. 
Hun ler. 
 Si hva du har lyst på. … Si det da. …. Aha, jeg 
forstår.  
Mot Elskeren. 
Jeg spurte hva du ville ha å spise? … Jeg 
snakker til deg. Hva gjør du der inne? 

Elskeren: Hva? 
Kvinnen: Hvis du har lyst på noe å spise skal jeg hente 

det? 
Elskeren: Nei, men du bør heller komme inn hit og rydde 

opp i rommet. 
Kvinnen: Vent litt. 
Elskeren: Hva holder du på med? 
Kvinnen: Jeg skal finne ut hva har lyst på og gi ham  

det. 
Elskeren: Vet du det ikke? 
Kvinnen: Jo. 
Elskeren: Hvorfor spør du da om det? 
Kvinnen: Jeg vil at han skal si det selv. 
Elskeren: Så du kan le av ham? 
Kvinnen: (ler) Nei, ikke for alt i verden.   
Elskeren: For alt? 
Kvinnen: Ja, for alt. Jeg mener alvor.   
Elskeren: Den gangen sa du det samme. 
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Elskeren: du må slutte med dette. Jeg kan ikke forsette. 
Jeg er trett av denne situasjonen. Jeg hadde 
bestemt meg for å ringe og fortelle det, men så 
ringe du først. Jeg har lenge villet fortelle deg 
det, men det passet aldri. Men etter i går kveld 
kan jeg ikke mer. 

Kvinnen: Hvorfor trudde du ikke si dette før? 
Elskeren: Fordi jeg skammet meg. 
Kvinnen: Jøss, jeg visste ikke at du var så fintfølende. 
Elskeren: Slutt med det tøvet. 
Kvinnen: Nei, jeg er alvorlig, slik jeg også var i går  

kveld. 
Elskeren: Jeg var full i går. 
Kvinnen: Du er fill hver kveld. 
Elskeren: Men du gikk over streken i går. Foran ham (han 

peker mot Ektemannen rom) å kle seg naken, 
det var ikke rett. 

Kvinnen: Hvorfor sa du ikke det i går kveld? 
Elskeren: I går var jeg ikke klar i hodet. 
Kvinnen: Hvordan kan du huske det nå da? 
Elskeren:  det har med kroppen å gjøre, ikke med 

forstanden. Hvis du gjør noe galt så husker du 
det til du dør og hvis det er en synd blir du 
langsomt fortært. …  

 
Kvinnen blir kvalm. Holder seg for munnen og 

går ut av rommet til venstre.  
Elskeren reiser seg og går mot døren, men 

ombestemmer seg.  
Vi hører lyden av noen som kaster opp, lyden 

av vann som renner, Ektemannen som gråter. 
Det kommer lys på i Ektemannen rom. 
Kvinnen kommer inn med et glass vann og noen 

tabletter i hånden. 
Hun får Ektemannen til å setter seg på sengen. 

Hun trøster ham som en mor trøster sitt barn.  
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Han holder hendene for ansiktet og gråter. 
Ringeklokken høres. 

 
Kvinnen:  han er kommet for å hente meg. Hva skal jeg 

gjøre? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Jeg gjør det 
du vil.  

 
Vi hører lyden av ringeklokken.  
Kvinnen går ut.  
Lyset slukkes i Ektemannen rom.  
Vi hører lyden av en dør som åpens og lukkes. 

 
Kvinnen stemme: Gå inn til jeg kommer.  
 

Elskeren kommer inn i stuen fra høyre dør. 
Uten å bry seg med rotet går han bort og ser inn 
vinduet på Ektemannen rom. Etter setter han seg 
på en stol.  

Kvinnen kommer inn i stuen. 
 

Kvinnen Hørte du at han ropte: ditt ludder? 
Elskeren: For guds skyld, ikke plag ham mer. La ham 

være i fred. 
Kvinnen: Jeg vil at ham skal bli sjalu. 
Elskeren: Det er ikke mer igjen du kan ødelegge for ham. 
Kvinnen: Jo, enda er det mye ved ham som tiltrekker meg. 
Elskeren: Det du gjorde i går kveld var drepende. 
Kvinnen: Hva? 
Elskeren: Det vet du best selv. 
Kvinnen: Jeg vil høre det fra deg. 
Elskeren: men jeg vil ikke. 
Kvinnen: Hvorfor ikke? 
Elskeren: Jeg er trett. Det er bedre du finner deg en annen. 
Kvinnen: Jeg skal gjøre det. 
Elskeren: du er ikke lite frekk. 
Kvinnen: det har jeg lært av deg. 
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Kvinnen: Jeg hørte deg. 
Ektemannen: Du tilgir meg, ikke sant? 
Kvinnen: Selvfølgelig tilgir jeg deg. 
Ektemannen: Er du glad i meg? 
Kvinnen: Nei. 
Ektemannen: Hvorfor ikke?  
Kvinnen: (reiser seg) du er svak og liver. 
Ektemannen: Nei, det er ikke sant. 
Kvinnen: Du er redd. 
Ektemannen: Hvorfor sier du det? 
Kvinnen: Fordi du er redd. Du er til og med redd dukkene 

dine. Du er redd meg. Derfor er jeg ikke glad i 
deg. 

Ektemannen: Jeg er ikke redd. Du må ikke si slik til meg. 
Kvinnen: Hvorfor ikke? Hvorfor? Fordi du er mannen 

min? 
Ektemannen: Jeg er glad i deg. 
Kvinnen: du vet ikke hvem du er glad i. Du er ikke glad i 

dukkene dine. Ikke i skolepikene, ikke i noen. 
Du sitter innenfor disse fire veggene og lever i 
en drøm. Og hele tiden spør du deg selv hvem 
du er glad i og hvem du ikke er glad i. 

Ektemannen: Nei. Jeg kjenner virkeligheten. 
Kvinnen: Hvilken virkelighet? Dukkene eller din 

mandighets? 
Ektemannen: Ikke snakk sånn. 
Kvinnen: Hvorfor? 
Ektemannen: (holder seg for ørene) Gå din vei. 
Kvinnen: Jeg må gå nå. 
Ektemannen: Gå, gå. 
Kvinnen: Du er ikke mann. 
Ektemannen: (gråtende) Vær så snill bare gå. 
Kvinnen: Ja, vær så snill. Legg deg på kne. Skynd deg. 

Hvorfor gjør du ikke din stakkar. 
Ektemannen: Ditt stygge ludder.  
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Kvinnen:  Forstår du? Din dritt. Nå er det på tide. Det du 
ønsket har skjedd. Du slak ha barn. Forstår du? 
Jeg hater … Jeg hater deg. Jeg hater dere alle. 

 
Hun gråter og kaster seg ukontrollert over 

Ektemannen.  
 
 Ektemannen:  Jeg sa ikke noe. 
Kvinnen:  Hvem var det da som ropte? 
Ektemannen:  Unnskyld.  
Kvinnen:   du vet alt. Ikke sant?  
 

Ektemannen ser på hukkene og bildene. 
 
Kvinnen:  jeg har tålt mye i denne perioden (hun reiser 

seg). Hva ser du på? Har du sett så lite til dem 
at du må stirre på dem nå? Jeg skal tilbake til 
deg. Gi meg en sjanse. Se på meg. Ta på meg. 
På kroppen men, på håret mitt. Jeg kan ikke ha 
forsette. Du har vunnet. Kan vi slutte med dette 
skuespillet nå? Jeg vil tilbake. Jeg skal finne en 
vei, om jeg går eller blir. Jeg ringte og bad ham 
komme hit. Jeg vil si til ham at han ikke skal 
komme til meg mer eller jeg går til ham for 
alltid. Jeg kan ikke være din dukke og hans. … 

 
Ektemannen ser på kvinnen. 

 
Kvinnen:    Det blir ikke flere sprøyter eller tabletter.  
 

Hun tenker og går rundt i rommet. Setter seg ved 
siden av ham og klapper ham på kvinet og håret. 

 
Kvinnen:   du sa noe, jeg hørte deg. Jeg likte ikke det jeg 

hørte. Men du ropte. 
Ektemannen: Ja, jeg ropte. 
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Ektemannen:  Ditt stygge ludder. 
 

Han gråter. 
Kvinner kommer inn i Ektemannens rom. 

 
Kvinnen:  Hva er det med deg_ … Jeg snakker til deg. 
 

Ektemannen løfter hodet og ser på Kvinnen. 
 
Ektemannen:  Min kjære … 
Kvinnen:   Hva var det du sa? 
Ektemannen:  Vær så snill. … 
Kvinnen:   Kan du gjenta det du sa før jeg kom inn? 
Ektemannen:  Jeg snakket med dukken min. 
Kvinnen:   Hva sa du da til dukken? 
 

Ektemannen ser fortsatt på kvinnen.  
Kvinnen ser trist ut og går ut av rommet.  
Ektemannen gråter høyt som et barn. Han 

kaster dukken, sjokoladen og tyggegummien på 
gulvet.  

Kvinnen kommer inn med en sprøyte i hånden. 
Ektemannen ser på Kvinnen og sprøyten og blir 

stille. Han bretter trassig opp ermet.  
Kvinnen tar armen hans og gjør klar sprøyten. 

Finner en blodåre og setter sprøytespissen inn.  
Pause. 
Men hun trykker ikke inn stempelet. Tar ut 

sprøyten og kaster den ut vinduet.  
Ektemannen ser overasket på Kvinnen. 

 
Kvinnen: Nå er det nok skuespill. Vi må slutte med dette. 

Det er på tide.  
 

Hun snakker høyt. 
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ikke liker inspektøren. Du liker ikke rektor 
heller. Jeg sier at du ikke liker henne heller. 

Jeg blir kvalm av alle de gamle jomfruene, 
av alle kvinnene som lar barna være alene 
hjemme mens de går ut. Jeg sier at du kanskje 
har lyst til å leke med de andre barna, slik at jeg 
kan se på deg fra vinduet. Jeg sier at du kanskje 
en dag ikke har lyst til å gå på skolen, kanskje i 
en uke, sier jeg. Jeg sier til henne at det ikke er 
hennes sak når du kommer på skolen og når du 
ikke kommer. Du og jeg bestemmer sammen at 
du ikke skal gå på skolen lenger, sier jeg til 
henne. Vi har bestemt oss for å ikke gå ut av 
huset i det hele tatt. Ikke ut av rommet ute er 
det fult av alle slags gamle jomfruer. De er en 
skam for samfunnet, en skam for kulturen.  

han ler og kiler dukken. 
liker du det.  

 
Ektemannen ler mens han kiler dukken mer og 

mer og latteren hans blir høyere og høyere til slutt 
går latteren over i hoste. Han ser veldig trett ut og 
legger hodet på dukken han blir værende i den 
stilingen. 

Lyset kommer på i stuen.  
Kvinnen har kledd på seg og sitter ved 

telefonen med røret i hånden. Hun slår et nummer. 
 
Kvinnen:  (lavt  i telefonen). … Sov du? … Jeg har prøvd å 

ringe deg i en time … Ingenting. … Jeg vil bare be 
deg om å komme hit …. Når det passer deg …. Ja, 
vi sees.  

 
Kvinnen legger på røret. Reiser seg og går ut 

av rommet til venstre. 
Det blir lyst i stuen. 
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Kvinnen:  (roper) Barn, barn, barn. 
Tar opp et glass fra bordet. Det er litt igjen i 

glasset. Hun lukter på det brekker seg. Holder seg 
for munnen og slipper glasset. Glasset knuses.  

Hun setter seg igjen.  
Etter noen sekunder ser hun sint og irritert ut. 

Ser seg rund i rommet, reiser seg og går mot 
telefonen. Tar opp røret og slår et nummer. 
Venter.  

Lyset slukkes.  
Det blir lyst i Ektemannens rom. 

 
Ektemannen:  (til dukken) Hva er det? Er du trøtt? Vil du 

sove? Ok, ok greit. Vil du ikke ha sjokolade? 
Ok, jeg skal kjøpe all slags sjokolade til deg og 
tyggegummi. Jeg skal ta deg med på tur. Til 
parken. Ved porten når det ringer ut siste gang. 
Nå er andre time. Jeg vil snakke med 
lærerinnen. Jeg skal si til henne at hun ikke må 
plage datteren min. jeg skal si at du er veldig 
følsom. Du må få lov til å spise sjokolade og 
tygge tyggegummi. Jeg skal følge deg til skolen 
og hente deg. Du kan vinke til meg fra 
klasserommet. Jeg skal stå ved vinduet.  
Han peker på vinduet. 
jeg skal kaste sjokolade og tyggegummi til deg. 
Jeg skal lage mat til deg. Presse saft til deg. Jeg 
skal si til lærerinnen din at du må få komme 
hjem hvis du føler deg trøtt. Kanskje du kjeder 
deg og ikke har lyst til å være på skolen. Jeg 
sier at du kanskje har lyst til å se faren din. Du 
har ikke lyst til å være på skolen. Jeg sier at du 
kanskje har lyst til å komme til vinduet for å få 
noe av meg. Sjokolade, tyggegummi. Jeg sier at 
timene dine kanskje er kjedelige. Jeg sier at du 



 1390 زمستان، 12جنگ زمان    190

har lyst hår og hestehale, om hun og jeg, hun og 
jeg … sier jeg, at hvis hun vil, jeg har lyst til at 
hun skal være kona mi.  

 
Han ler. Han forandrer ansiktsuttrykk og ser 

mot publikum. Han lytter til noe.  
Vi hører en dør som åpnes og lukkes, lyden av 

ting som flyttes. 
 Ektemannen ser på dukken og snakker høyt. 

 
Ektemannen: unnskyld, jeg gråter ikke mer.  
 

Han ser på sjokoladen og tyggegummiene han 
holder i hånden. 

 
Ektemannen:  Har du lyst på sjokolade? 

Han prøver å putte sjokolade i munnen på 
dukken. 

Spis, spis. Jeg kjøpte dette til deg. Jeg har 
jobbet hard for å kunne kjøpe dette. Sjefen min 
sier at jeg jobber godt fra morgen til kveld. 
Hvorfor tar du deg ikke fri, sier han. Jeg elsker 
min kone. Jeg jobber for henne. Jeg er forelsket i 
henne. Da lo han, den dumme mannen. 

 
Ektemannen ler og spiser sjokolade.  
Det blir mørt i rommet hans.  
Lyst kommer på i stuen.  
Kvinnen kommer inn i stuen fra høyre. Hun har 

på seg nattkjole. Håret hennes er i uorden og 
sminken er glidd utover. Hun ser søvnig ut. Han 
ser på alt rotet i rommet ser svimmel ut og setter 
seg. Hun lukker øynene.  

Etter noen skunder ser hun seg rund i rommet. 
Kjenner på magen sin. Reiser seg og sparker vekk 
tingene på gulvet. 
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utgangen. På vestre vegg nær publikum en 
dør. Denne brukes av Kvinnen når hun skal 
inn til Ektemannens rom.  

 
Scenen er mørk. 
Vi hører lyden av en skoleklokke som ringer ut. 
Lyset kommer på i Ektemannens rom. 
Ektemannen siter på sengen og leker med en 
dukke. 
Fra vinduet høres gatelyder / trafikkstøy.  
Det går noen sekunder.  
Vi hører lyden av barnestemmer fra pikeskolen. 
Ektemannen ser glad og oppskjørtet ut. Han 
samler fort opp sjokolade og tyggegummi som 
ligger på gulvet, går bort til vinduet og står der. 

 
Ektemannen: (til dukken) Nå, nå, vent litt. Jeg vil spørre  

dem. De liker meg. Jeg liker dem også. Alle 
sammen. Hun med lang hår. Hun med de pene 
øynene, blå øyne som himmelen.  

Han peker mot himmelen.  
Den sndre, jeg liker den andre også. Hun som har 
pene øyne. Hun sa til meg… (Han tenker.)  
Jeg husker ikke nå. Husker du hva det var hun sa? 
… Vel, vel, det er ikke viktig jeg kan spørre henne 
selv. Hun kommer snart.  
Han stikker hodet ut av vinduet.  
Hun kommer snart. Lærerinnen snakker nok nå. 
Hun sier til dem at de skal like meg. De sier at 
de liker meg. … Jeg vet det. … Jeg gir dem 
sjokolade, tyggegummi. Hvis du kunne tygge 
tyggegummi eller hvis du likte sjokolade kunne 
jeg gi deg også. … Bare de kunne være så snille 
å like meg. … det er et godt spørsmål – ikke 
sant? Men jeg liker dem. Jeg vil si til hun som 



 

 
Mansour Koushan: 

 

EKTEMANNEN  
Skuespill i en akt 

 
 
 

Scene: 
Scenen viser (foran mot publikum) en stue 
som opptar 2/3 av scenen.  
 
Ektemannens rom: 

I den bakerste 1/3 av scenen som er 
høyere enn foran, er Ektemannens rom.  

På høyreveggen et vindu. Foran vinduet 
en seng.  

På bakveggen noen bilder av 
nakenkvinner og mange dukker.  

På venstre vegg en dør inn til 
Ektemannens rom. 

 
Foran Ektemannens rom, og som bakvegg, på 

venstre side en klokke og på høyre side et bilde av 
Ektemannen og Kvinnen mellom disse en åpning (et 
stort vindu) der vi kan se inn i Ektemannens rom. 

 
Stuen: 

I stuen en sofa på hver side av rommet. Sofaen på 
venstre side er veltet. Midt i rommet et bord og to 
stoler. På bordet tomme flasker, glass, tallerkener 
med matrester, fulle askebeger. Det ligger 
sigarettstumper og matrester på bordet og på 
gulvet. Rommet bærer preg av at her har vært fest. 
På høyer vegg nær publikum en dør som fører til 
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