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  مخاطبان خود

   
  
  
  
  
  

، در پايان چهارمين سال جنگ زماني  نامه ي فصل هشانزدهمين شمار
ي نخست عهد  همان طور كه در شماره. انتشارش، در پيش روي شما ست

خواني،  ي اثرها و نسخه تهيه هاي موجود چون ي مشكل بستم، به رغم همه
هر  جنگ زمانهاي هر شماره،  سازي مطلب ويرايش، طراحي و آماده

  .شده و به دست خوانندگانش رسيده استفصل در آغاز همان فصل منتشر 
صفحه مطلب از  2500ي بيش از  شماره، كه در برگيرنده 16در اين 

ي هم و غم من و  شاعر و نويسنده و مترجم است، همه 200بيش از 
غنا بخشيدن به فرهنگ فارسي و گسترش و  جنگ زمانهمكاران 

اميد از اين  هميشهي ادبيات بوده است و  كيفيت آن، به ويژه در عرصه
در راستاي مسؤليت فرهنگي، سياسي و  كه بتوان ايم برخوردار بوده

راهي ، به همكاري و همرا خشنود كنيمي تر تماعي خود مخطبان بيشاج
گون به هاي گوناگون را از منظرهاي گونا و انديشه تشويق گردانيم

  .مخاطبان راستين خود برسانيم
راه  گان ردهمين سال جان باختهبا چهازمان است  در اين شماره كه هم

آزادي و تعالي فرهنگ و ادبيات همكارانم محمد مختاري، محمد جعفر 
به خواست دوست و همكارم نسيم ي خودم،  پوينده و تبعيد ناخواسته

بخشي به نام يادبود اضافه شده است كه در آن جستارهايي با ياد خاكسار 
باشد تا تفكر و . شود تشر ميي زندگان فرهنگ و ادبيات و هنر من و خاطره

كاظم سامي، : گان راه هنر و ادبيات و فرهنگ و آزادي باخته منش جان
زاد، احمد ميرعاليي، سعيدي سيرجاني، غفار حسيني، پروانه  فريدون فرخ

زاده و  اسكندري، داريوش فروهر، مجيد شريف، پيروز دواني، حميد حاجي
جعفر پوينده و محمد مختاري و  زاده، محمد فرزند خردسالش، ابراهيم زال
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هاي اجتماعي  هم چنان در قلمرو فرهنگ و ادبيات ببالد و در عرصه... 
  .بدرخشد

فهرست  ،هاي پايان هر سال ، چون شمارههم چنيندر اين شماره 
فرصتي باشد براي  ه است تاشد هاي منتشر شده آورده  كامل شماره

  . جنگ زمانويسندگان گران و جويندگان اثرهاي همكاران و ن پژوهش
ي  ، در شبكه10ي  ، از شمارهجنگ زمانهمان گونه كه آگاهيد 

قرار گرفته است تا مخاطبان آن،  آمازونكتاب و فروش سراسري پخش 
كنند، بتوانند به راحتي به آن  ها زندگي مي ي بسيار فراخ قاره كه در گستره

 جنگ زماني آن در سايت  هاي گذشته و شماره داشته باشنددسترسي 
از طريق را  آني  قرار گرفته تا مخاطبان ساكن ايران كه امكان تهيه

و اميدواريم اين سد سانسور نيز به زودي محو (ندارند  آمازوني  شبكه
  .مند شوند بهرهنويسندگان بتوانند از اثرهاي ) گردد

زبان، از نشر  توجه به استقبال خوانندگان فارسيهم چنين اميدواريم با 
ي  شبكههاي فارسي در  نامه ها و فصل كتابالكترونيكي و كاغذي  و پخش
را نيز به  جنگ زمان 9تا 1هاي  تر شماره ، بتوانيم هر چه سريعآمازون

قرار بدهيم تا مخاطبان  آمازوني  در شبكهصورت كاغذي و الكترونيكي 
  .هاي كامل برخوردار گردند آن به راحتي بتوانند آن را تهيه كنند و از دوره

شما ، در گرو همكاري، همراهي جنگ زماني  تداوم و تعالي هر شماره
خوانندگان آن است و اميد كه در اين همبستگي بتوان صداهاي بسياري را 

  .به مخاطبان راستين خود رساند
  سردبير



          

  منصور كوشان
  افسردگي، گزند ناگزير نويسندگي

  
  

ادبيات، به ويژه ادبيات آفرينشي، برآمد سفرهاي ذهني و عيني نويسندگاني است كه اگر 
. اند هاي شديد بوده هاي نوشتن متن ادبي دچار افسردگي تمام عمر نه، دست كم در دوره

تواند بيانگر پاسخ به يك  هم مي "اند؟ ايراني افسردهچرا نويسندگان "بنابراين اين پرسش 
ي نويسندگان جهان باشد و هم بيانگر يك وضعيت نامعتارف  واقعيت معمول در مورد همه

كوشم تا حد ممكن به اين هر  ي نويسندگان ايراني، كه من مي برانگيز، تنها در باره  پرسش
  .دو پرسش پاسخ بدهم

هاي افسردگي،  شناسان، ضمن بيان نشانه نهايت روان شناسان و شناسان، مردم جامعه
ها  هايي كه در آن بندي شغل اند و در طبقه هاي گوناگون رهايي از آن را نيز بيان كرده راه

چرا كه اگر انساني، به . 1اند نسبت افسردگي بيش از همه است، نويسندگي را شاخص دانسته
گي و ترديد، ناايمني و  فيزيكي، نادانستههاي ذهني و  هاي ناگزير، نارسايي دليل وضعيت

افتد، نويسنده، دست  اضطراب، خجولي و تنهايي، ناخواسته و آگاهانه، در بستر افسردگي مي
هاي اجتماعي و آفرينشي، خودخواسته و  كم در آغاز روند رو به رشد و اشراف به آگاهي

زند و  ي خود را دامن ميرود كه اضطراب و افسردگ ناآگاهانه، به سوي آن وضعيتي پيش مي
  . ماند ي آن گرفتار مي در چنبره -دست كم عمر آفرينشي  –نهايت تا پايان عمر 

هاي ماشين و صنعت و نهايت مدرنيسم را ناديده  اگر از عصر معاصر بگذريم و پديده
و   هاي ناگزير انسان از حافظه بگيريم كه در آن عنصرهاي عامل افسردگي، به دليل جدايي

دهد از همان روزگاران نخستين، از  ي جمعي بسيارند، تاريخ ادبيات و هنر نشان مي هخاطر
ي غار تا همين  ي كشف تنهايي، ترس و ترديد و واكنش آن با نقاشي بر روي ديواره لحظه

هاي حساس آفرينش ادبيات و هنر  هاي مهم و يكي از كنش امروز، افسردگي يكي از اهرم
  .  بوده است

هاي ماني و  ، متني گاهان گانه سرودهاي پنجيخ ادبيات، ي تار تجربه
هاي يونان كهن  نامه ها و نمايش ،  منظومهاوديسه، گيلگمشاز يك سو،  نامه اردويراف

دهند كه افسردگي در ميان نويسندگان نه تنها امري معمول، كه  از سوي ديگر، نشان مي
كنند و هم آن چه  ماندگار حكايت مي هاي اين واقعيت را هم متن. ناگزير و خودخواسته است

  .دانيم ها مي ي روند زندگي نويسندگان آن در باره
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ي نويسندگان را ناديده بگيريم، عزلت  نشيني خودخواسته ها و گوشه اگر گريز از اجتماع
هاي  ها، يكي از نشانه ، به خاطر نابينايي آنو بورخس ناگزيز هومر، رودكي و ابوالعال معري

در شعرهاي اين هر . عميق اين افسردگي جسمي، در كنش ذهني آفرينش است بارز تأثير
شاعر، آن چنان اندوه ناشي از افسردگي ژرف در غناي كيفيت عنصرها، تصويرها و  چهار
ها را در وضعيت ديگري متصور  توان آفرينش آن ها درآميخته است كه به سختي مي روايت
شود،  ي ديگري همراه مي كننده وضعيت ناراحتاين وضعيت، به ويژه هنگامي كه با . شد

چنان كه برآمد اندوه رودكي از . كند گيري و ژرفاي اثر ايجاد مي اي در شكل العاده كنش فوق
مرگ شهيد بلخي و ابوالحسن مرادي دو شاعر همراه او در دربار ساماني، دو اثر از زيباترين 

  .ها اي از آن شعرهاي او است و اين بيت زيبا نمونه
  وز شمار خرد، هزاران بيش   -  از شمار دو چشم يك تن كم

هاي ديگري نيز دريافت و كم و بيش  توان در آفرينش متن اين واقعيت را مي
زماني با افسردگي شديد او از رخداد  ي ايراني را در هم هاي هر شاعر و نويسنده بهترين

هاي  گ ابوالقاسم فردوسي لحظهي بزر نامه شاههاي  پاره  چنان كه زيباترين. مصيبتي ديد
جدايي و مرگ قهرمانان است و تأثير اين كنش هنگامي بسيار ژرف و شگفت است كه 

چنان كه افسردگي . شود با سوگواري عيني همزماني روايت سوگواري ذهني همراه مي
ي  ي مرثيه دستانه ي شكوهمند و چيره مضاعف فردوسي از مرگ قهرمان و مرگ فرزند، پاره

  :سازد ان خسرو پرويز را ممكن ميداست
  نه بر آرزو يافت گيتي برفت  -  سي و هفت جوان را چو شد سال بر

  باره بنمود پشت برآشفت و يك  -  بود همواره با من درشت همي
  من به خون درنشاند ي دل و ديده -  رفت و غم و رنجش ايدر بمانده ب

هاي ناشي از كنش  ين واكنشتوان چن در شعر و نثر شاعران و نويسندگان بسياري مي
هاي  هاي جدايي عاشق و معشوق در مثنوي از آفرينش و توصيف لحظه. افسردگي را دريافت

ي  تا قصيده... و  ليلي و مجنون، خسرو و شيريني نظامي گنجوي چون  هفتگانه
  . هايش در مرگ همسر و فرزند خاقاني شرواني و مرثيه ايوان مداين

نامه و  ي سوگ طور معمول بر غناي اثر در ساختار ويژه اين افسردگي، اگر چه به
چنان كه خاقاني در مرگ همسر و . افزايد، اما چنين التزامي هميشگي نيست نامه، مي حماسه

واكنش ناشي از  ي همين حادثه. نامه نويسد و در مرگ دخترش، شادي نامه مي پسرش سوگ
ا در برابر پوچي اين جهان و تهي بودن دارد ت كنش يأس و افسردگي، عمر خيام را بر آن مي

ها تشويق و گسترش  ي وجودي آن هايي را بنويسد كه فلسفه ترين ترانه آن جهان، ناب
  . باشي و شادخواري است خوش



       9     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

  غمناكت كند مي زمانه چو اي دل
  پاكت روان تن ز برود ناگه
  چند روزي بزي خوش و نشين سبزه بر

  خاكت از بردمد سبزه كه پيش زان
توان در تأثير محمد  ها به كنش افسردگي را مي ترين واكنش چنين يكي از شگفت هم

هيچ كنش و اهرمي مگر افسردگي عميق . الدين محمد بلخي ديد شمس تبريزي بر جالل
يافته ايجاد كند مگر  قدر و عارفي كمال توانست داراي آن چنان تأثيري بر فقيهي عالي نمي

  . دن يا مرگ اوش رفتن و دوري شمس و نهايت گم
مولوي نه تنها در افسردگي شديد از دست دادن شمس يا معشوق خود، از راه معمول 

گذرد، كه به چنان جنون  ي نزد مريدان و همراهانش در مي و معقول شناخته شده
رسد كه از آن پس، در شادي و رقص و پايكوبي و شادماني شناخت شمس،   اي مي گونه سماع
  .كند سرايد و همه را به شادي و پايكوبي دعوت مي انگيز مي ربهاي شوخانه و ط غزل

هاي  ها يكي از كنش ي بزرگ جهان را نام برد كه افسردگي آن ها نويسنده توان ده مي
حتا اگر نخواهيم از قلمرو ادبيات ايران بيرون برويم، . ها بوده است اصلي آفرينش اثرهاي آن

كه حاصل كنش افسردگي نويسنده از عنصرهاي ذهني و ها اثر را مثال آورد  توان ده باز مي
  . عيني جهان عيني و جهان ذهني او است

است كه روايت واكنش ايوب  كتاب ايوب،  عهد عتيقهاي  ترين پاره از درخشان
در قهقراي نااميدي و افسردگي است و ديگري دلتنگي بسيار و افسردگي سليمان از دوري 

، تاريخ بيهقيي  ترين پاره چنان كه درخشان. يمانهاي سل غزل غزلاش در  معشوقه
هاي  ترين پاره و از طنزانه ي حسنك وزير است روايت ابوالفضل بيهقي از كشتن نابخردانه

ي او است در  واكنش مستقيم  به هراس او و نهايت  ديوان عبيد زاكاني موش و گربه
  .اش افسردگي

م يا اين واقعيت را به تمامي به بيان ديگر، بي آن كه بخواهم حكمي صادر كن
دهد  هاي فرهنگ و هنر تعميم بدهم، يك نگاه گذرا به تاريخ ادبيات ايران نشان مي عرصه

اگر رودكي، خيام، . اند ها بوده ترين ها يعني افسرده ترين ها و محروم ترين ها، آگاه ماندگارترين
روزبه دادويه، ابوالفضل فردوسي، نظامي گنجوي، خاقاني، حافظ، عبيد زاكاني يا ماني، 

الدين  القضات همداني و شهاب بلعمي، زكريا رازي، بوعلي سينا، بوريحان بيروني، عين
هاي شاخص فرهنگ و ادبيات ايران هستند و اثرهاي آنان هم چنان  سهروردي از چهره

ها،  هاي بارز آن زماني و در زماني، يكي از نشانه هاي هم خواندني است و داراي تأويل
مزدور . ها است هاي بسيار جان و روان آن يتسذيرش ناگزير گزند افسردگي به دليل حساپ
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ها، نهايت  نشدن، مداح نگشتن، در جست و جوي حقيقت بودن، ملتزم بودن به بيان واقعيت
شود كه حاصلش زخم روان و جان و نهايت افسردگي  هايي مي ها و تنهايي سبب محروميت

شود،  م كه  همراه با دانش و آگاهي و اراده و آفرينش مياست و اين افسردگي، هنگا
  . ي روزگاران گردد خواندني و ماندني در همه حاصلش اثرهايي مي

ي كشف و شهود از راه رسيدن به افسردگي يا ماليخوليا،  اين واقعيت رسيدن به مرتبه
تاريخ  هاي شگفت و بزرگ آن قدر شناخته شده و ملموس است كه يكي از نخستين چهره

نيرويش را براي رسيدن به هدف روي آن متمركز  ي در آيين و ادبيات و هنر، ماني حيا، همه
ي شاپور ساساني نبوغ  او با متوسل شدن به افسردگي خودساخته يا آييني، در دوره. كند مي

 شاه و كرتير و بنياد نهادن آيين خود آشكار انگيزش را در مقابله با ستم بهرام عظيم و شگفت
ي  هاي پهناور و  مردمان پراكنده كند و در مدت زماني كوتا، بر بخش عظيمي از سرزمين مي

ي   هاي آن تا سده گذارد كه نشانه آن زمان، ايران، هند، چين و مصر چنان تأثير عميقي مي
ها و روند آموزش ماني به مريدان خود در  شعرها و نقاشي. 2ماند پانزدهم در اروپا باقي مي

دهد كه او آگاه بر كنش افسردگي، آگاه بر رسيدن به  هاي پنجگانه، همه نشان مي مرتبه
كند و از مريدان خود  هايي را تدوين مي ماليخوليا و دست يافتن به من منفعل خود، آموزش

ي متعالي از انفعال برسند كه در آن كشف و شهود يا  ها به آن درجه خواهد تا با انجام آن مي
اي كه سرانجام به هفت وادي يا  راه و روش و شيوه. هاي نامتعارف است شهها و اندي احساس

انجامد  هاي سير و سلوك در طريقت عارفان و منش صوفيان مي هفت شهر عشق يا مرحله
رساند چون  نظيري مي العاده و بي هاي خارق ريخته ها را به لب ترين آن ترين و آگاه و با دانش

ها را به  اي از آن كه هجويري و عطار گزيده.... ن خرقاني و هاي بايزيد بسطامي، حس گفته
  . 3اند دست داده

توان  اي ديگر، در عصر معاصر هم مي اي ديگر و به گونه همين واقعيت را با چهره
بازخواني اثرهاي نويسندگان مطرح و ماندگار پيش و بعد از مشروطيت، نشان . دنبال كرد

از سويي سفرهاي خودخواسته يا ناگزير . اند ي فشار بوده دهد آنان از دو سو در منگنه مي
هاي ديگر كه تنهايي عيني را به همراه دارد و از سوي ديگر دانش و  ها به سرزمين آن

ها  ي ايران كه تنهايي ذهني آن انگيز جامعه هاي ناگوار و بسيار اسف ها بر وضعيت آگاهي آن
اندوه ناشي . توان ديد دگي را در متن اثرها ميهمراه شدن كنش اين دو افسر. 4را در پي دارد

هاي حتا تحقيقي ميرزا فتحعلي آخوندزاده و آقاخان كرماني را آن  از اين افسردگي، متن
كند و  ها سنگيني مي هاي متن چنان متأثر كرده است كه هنوز هم حزن آن بر انديشه

  . 5گرداند خواننده را متأثر مي
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تري  شود، ژرفاي بيش تر مي ه به روزگار ما نزديكبديهي است كه اين حادثه هر چ
هاي مشروطيت در پس از آن، به ويژه همراه با  افسردگي ناشي از شكست آرمان. يابد مي

انگيزي در اثرهاي عارف قزويني،  ، به صورت حيرتها حكومت پهلوي هاي خودكامگي
يت و ديگران بازتاب ميرزاده عشقي، فرخي يزدي، محمد تقي بهار، نيما يوشيج، صادق هدا

چنان كه افسردگي متأثر از تنهايي نويسندگان و سكوت جامعه در بعد از كودتاي . يابد مي
ناتواني در تغيير . كند گرايانه مي ، نويسندگان را ناگزير به يك جهش درون1332امرداد  28

ا ساختار فرهنگ دارد تا گزند ناگزير افسردگي را به چالش ب را وامي ها ساختارهاي بيروني، آن
تر  ي سنگين يأس و افسردگي بر بيش بينيم كه به رغم سايه و مي. و ادبيات و هنر بكشانند

ترين  هاي بيست و سي، به يكي از درخشان اثرهاي اين دوره، ادبيات و هنر در گذر از دهه
  .رسد ي چهل مي فرازهايش در دهه

تر و  موقعيتي ژرفها، هيچ  ها است و از موقعيت ادبيات آفرينش موقعيت
ي ناگزير از شناخت اين  پس، نويسنده. برانگيزتر از موقعيت تنهايي انسان نيست چالش

خواهد اثري بيافريند ژرف و ماندگار، خواسته يا ناخواسته، به  زيرا آن كه مي. ها است موقعيت
. دارد ترين آن، موقعيت تنهايي گام برمي سوي درك و دريافت اين موقعيت و شاخص

واندن و خوانش، تعمق و تفكر، نوشتن و آفرينش، روندي است كه ناگزير تنهايي را شكل خ
  . رواني را –فيزيكي را و هم تنهايي ذهني  - هم تنهايي عيني . دهد مي

نشستن در خلوت و تمركز بر خوانش يا نوشت، همراه است با تنهايي مطلق، هم 
ها، جست و  ها و مصيبت ها و رنج كاستي ها و شناخت ها، موقعيت چنان كه اگاهي بر وضعيت

ها و مقابله با سانسور، التزام نويسنده را  ها، انفعال ها، اسارت هاي رهايي از خفت جوي راه
ها، افسردگي به  ها و ناتواني در به دست آوردن آن كند و در راه تحقق آرمان ممكن مي

مثل خوره تمامي تار و پود  ي ظاهري، كند و بدون هر گونه جلوه يا نشانه سرعت رشد مي
  .  گيرد جان نويسنده را دربرمي

حتا هدايت يك . اي فعاليت جمعي ممكن، متعارف و بسيار سازنده است در هر حرفه
ي چند نفر، نه تنها ممكن كه  ي ديگر وسيله اي به نقطه لوكوموتيو، هواپيما و ماشين، از نقطه

هر گاه مسيري طوالني باشد، بديهي است . بخش باشد كننده و رهايي تواند بسيار كمك مي
هاي گوناگون و خلق و خوهاي مختلف،  توانند جمعي باشند با فرهنگ ريزان كه مي كه برنامه

اين واقعيت، كه كم و . كنند بيني بيش از يك يا دو خلبان، لكوموتيوران و راننده را مي پيش
هاي گريز از هراس،  ، يكي از راهكند مگر چند استثنا ها صدق مي ي حرفه بيش در مورد همه

هر كس به راحتي با اين آگاهي كه ديگري . اضطراب، يأس و نهايت افسردگي است
تواند هراس و  تواند كار او را انجام دهد و همه چيز نابود و محو نخواهد شد، نه تنها مي مي
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يدواري و شادماني تواند ام كند كه مي اضطراب ناشي از كار و رسيدن به نتيجه را از خود دور 
  . را جايگزين آن گرداند

اما براي يك نويسنده يا . اي راه گريزي نيز وجود دارد   به بيان ديگر، براي هر حرفه
تا .... نامه و  شعر، داستان، رمان، نمايش: ي صفر، يعني نطفه بستن اثر هنرمند، از نقطه

. يچ امدادرس ديگري وجود نداردناشر، ه –ي آن به خواننده  ساخت و پرداخت و نهايت ارايه
آفرينشي، مانند  –توان روند به وجود آمدن، رشد و گسترش يك اثر به تمامي ذهني  نمي

ممكن . نامه و نقد خالقانه را در بين چند نويسنده تقسيم كرد شعر، داستان، رمان، نمايش
ثري ارزشمند آموزشي اثرهايي توليد شود، حتا ممكن است ا –هاي كارگاهي  است در تجربه

آوردي  و ماندگار از نظر شگردهاي تكنيك و ساختار به دست آورد، اما هم، چنين دست
هاي ادبيات آفرينشي برخوردار است كه  استثنا است و هم، چنين اثري همان قدر از ارزش

  . هاي انساني هاي احساس ها از ارزش ربوت
ه باشد كه بتواند نويسنده را بنابراين حتا اگر هيچ اهرم و عامل بيروني وجود نداشت

متأثر كند و به سوي افسردگي سوق دهد، خود عمل آفريدن، سرشار از دلهره، ترديد، هراس 
از سويي روند آفرينش و از سوي ديگر واكنش خواننده به حاصل اين روند، . و اضطراب است

انتشار اثر يا  كند كه از گاه نويسندگاني را چنان دچار ترديد، هراس و نهايت افسردگي مي
سوزانند  شوند و در موردهايي پيش از هر خوانشي آن را مي اثرهايي تا پايان عمر گريزان مي

چنان چه به عنوان نمونه نويسندگاني هم چون صادق هدايت، صادق . كنند و خودكشي مي
ي خود ترجيح  اند و سكوت و مرگ را بر تداوم حرفه چوبك و بهرام صادقي چنين كرده

  .ندا داده
ي  هايي كه در مسير عادي يك نويسنده ي اين مصيبت اكنون، با در نظر گرفتن همه
هاي بازدارنده هم بر آن افزوده شود، بديهي است كه اين  معمول است، اگر قرار باشد عامل

هاي رهايي خود را در ژرفا و رشد و گسترش اثرها بجويد و  تواند بنيادها يا پايه افسردگي نمي
  .شود هايي بنيادي مي دچار مشكل

هاي خود را  ها و نهايت افسردگي ها، ترديدها، اضطراب همان طور كه هر دوره هراس
ي خود  هاي برآمده از درون خود را به نويسنده دارد، توليد يك متن آفرينشي نيز كنش

به طوري كه اين فشارهاي دو سويه، از سوي جامعه و از سوي اثر، نويسنده . كند تحميل مي
  . ي انتشار اثر ي انفجار، لحظه رساند، به لحظه ي نهايي مي اثر را به آن لجظهو 

هايي كه نويسندگان به رغم فشارهاي ناشي از  ترين دليل به بيان ديگر، يكي از مهم
توانند به زندگي و به آفرينش و نوشتن ادامه بدهند، همين  اشان، باز هم مي افسردگي حرفه

انتشار هر اثر، به ويژه اگر . ي تازه است و قرار گرفتن در دوره رها شدن از فشار يك دوره
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همراه با موفقيت باشد، نقش كپسول اگسيژن و همان دستگاهي را دارد كه با آن به بيماران 
. گردانند اشان را ممكن مي دهند و تداوم زندگي بسيار افسرده و از خود بيگانه شده شوك مي

ها در شكل انتشارها درمان كامل را در پي ندارند، اما  شوك ها و در واقع اگر چه اين كپسول
حال، اگر . گردانند تحمل، تأمل، مدارا و نهايت زندگي و نوشتن دوباره را ممكن مي

نيروهايي، آگاهانه يا ناآگاهانه، به هر دليلي، انتشار اثري را محدود كنند يا به كل مانع از نشر 
د كه راه تنفس انساني را از او بگيرند يا اجازه ندهند مان ها به اين مي آن شوند، عمل آن
آن هم در (در اين صورت بديهي است كه اين افسردگي، . هايش برسد اگسيژن كافي به ريه

اي كه جامعه دچار از هم گسيختگي فرهنگي و جدا شدن از فرهنگ نياكاني و  وضعيت ويژه
شده، هيچ واكنشي  ، از وضعيت كنشي خود خارج)اش شده است ي جمعي حافظه
گردد  كند و كم كم به بيماري مزمني تبديل مي انگيزد، هيچ اثر قابل تعمقي توليد نمي برنمي

اي كه دست كم يكي از  حادثه. كه هيچ چيز حتا داروها راه عالجي براي آن نيستند
هاي زودرس و پي در پي شاعران و نويسندگان ايران را  ها و مرگ هاي مهم خودكشي علت
  . دهد اين دو دهه نشان ميدر 
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  :افسردگي، گزند ناگزير افسردگيپي نوشت جستار 
 مهرنامهي  نامه ه بخش ادبيات ما همكاررضا غالمي،  ليعاين جستار به درخواست  -1

 .منتشر شد نامه در همان ماهبراي نخستين بار نوشته شد و 

  



 

  دا فرهوديوي - 1ژولين بيسون
  *ي يك فتوا زندگي در سايه

  2ژوزف آنتوني انتشار خاطرات سلمان رشدي  به بهانه

  
  
 1989ي  فوريه 14اما در آن روز . روز ابراز عشق و محبت است به طور معمولوالنتاين  روز

جنگي ميان بخشي از جهان مسلمان  - هاي دنيا پخش شد اعالن جنگي از راديو و تلويزيون
 هاي شيطاني آيههايش يعني سلمان رشدي به جرم نوشتن رمان  از خودي بر عليه يكي
اين پيرمرد  - اهللا خميني آيت - . عليه اسالم و پيغمبرش تلقي شده بود اي كفرآميز كه  نوشته

همراه ] رشدي[در چند جمله كه از راديوي ايران پخش شد حكم كرد كه  - بي رحم محتضر
. اني كه از وجود آن خبر داشته اند، مستوجب مرگ هستندبا انتشاردهندگان كتاب و تمام كس

اي  همان روز بنياد پانزده خرداد كه نزديك به حكومت تهران بود براي سر رشدي جايزه
وزف ژهاي  كتاب جديدش  رشدي در نخستين صفحه. معادل يك مليون دالر تعيين كرد

او از ": نويسد منتشر شده، مي ي خودنوشت او است و به تازگي نامه كه در واقع زندگي آنتون
  "خود مي پرسيد  آيا چند روز  كه شايد به شمار انگشتان دست باشد، از عمرش باقي است؟

تبار انگليسي كه در آن زمان چهل و يك ساله بود پس از دريافت  ي هندي نويسنده
ن زبا ، در جهان انگليسيهاي نيمه شب بچهبه خاطر  1981در  3بوكري  ي جايزه جايزه

هاي  آيهاي  صفحه 600با اين حال پس از انتشار داستان . جايگاهي مورد احترام داشت
اي اسالمي گرفته شده  ي پيدايش اسالم و جدال خير و شر كه از افسانه درباره شيطاني

هايي  گفت آيه اي كه مي افسانه. رسيد بود، رو به رو شدن با پژواك جهاني آسان به نظر نمي
. اند كنار گذاشته شده قرآني شيطان بر محمد نازل شده بودند، از  سيلهكه به و قرآناز 

ي ولي فقيه انقالب ايران نشده  هاي حاصل از انتشار كتاب اما منتظر ابراز عقيده بروز مشكل
رمان كه شش ماه قبل به چاپ رسيده بود، به محض انتشار با انتقادهاي شديد در . بودند

ضي از مسئوالن مسلمان از ديدگاه تمسخرآميز به زندگي پيامبر بع. انگلستان مواجه شده بود
هاي  انتشار كتاب آيه. يا گذاشتن نام زنان او بر روي زنان فاحشه، ابراز تاسف كرده بودند

شيطاني در بسياري از كشورهاي جهان  از جمله در هندوستان، آفريقاي جنوبي، پاكستان و 
  .ي خليج فارس ممنوع شد كشورهاي حوزه

دسامبر  2نخستين تهديدها به مرگ را دريافت كرد و در روز  1988رشدي در اكتبر 
 - به آتش كشيده شد 4هايش در يك گردهمايي درشهر بولتون همان سال يكي از كتاب
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رشدي در بيوگرافي خودنوشتش به . هاي مشابه ديگري را در پي داشت سوزاندني كه حركت
ها، در نهايت  آتش زدن كتاب":نويسد ميالمنصور ي  نامه در نمايش 5نقل از هاينريش هين

  ."انجامد  ها مي به سوزاندن انسان
ي  اي مذهبي كه جامعه واژه - گيرد براي او آتش شكل اين فتواي معروف را به خود مي

هاي  مدير مركز پژوهش 6رياض سيداوي. كند غرب آن را مترادف با حكم اعدام تلقي مي
فتوا حكمي مذهبي است كه "دهد كه  اين مورد توضيح ميسياسي و اجتماعي عرب، در 

هاي خيمه  دهد كه با استفاده از عروسك معمولن به رهبران سياسي امكان آن را مي
در مورد رشدي . هايي بدون عبور از مجلس به تصويب برسانند ها، قانون بازي يا مفتي شب

در زماني كه جنگ . سنّي استاين فتوا حاصل رقابت ميان ايران شيعه و عربستان سعودي 
ايران و عراق چند ماه پيش از آن به نحوي دردناك به پايان رسيده، خميني و اطرافيانش 

  ".ترين ناجيان اسالم به جهان معرفي كنند فرصتي يافتند تا خود را ، به
در جهان  "مرگ بر رشدي شيطان"گذرد كه فرياد  بينيم كه چيزي نمي در واقع هم مي

ها نفر در طي تظاهرات در  ي تهران، ده هاي بعد از اعالميه در هفته. شود انداز مي ناسالم طني
هايي در  در انگستان و اياالت متحده بمب. دهند هند و پاكستان جان خود را از دست مي

كه  7كريستيان بورگوا. ماند فرانسه هم از اين مجادله مبرا نمي. شوند ها منفجر مي كتابفروشي
ي سن ژرمن  ها در منطقه ته امتياز انتشار كتاب را گرفته، به خاطر بعضي شلوغياز بهار گذش

ي رشدي به خاطر اين كار  نماينده 8پپگĤندرو ويلي. كند دپره در كار  انتشار  كتاب ترديد مي
ي غير قانوني از كتاب  يك نسخه 9ژان ادرن آليه. كند ناشر را به پيگردهاي قانوني تهديد مي

در ماه ژوئيه در فرانسه  هاي شيطاني آيهباالخره . فروشد ها مي كرده در خيابانرا فتوكپي 
مسئول نشر اثرهاي رشدي در نشر  10ايوان نابكوف. موفقيتي بزرگ در نشر: شود منتشر مي
اما تمام سودمان . دويست و پنجاه هزار نسخه فروختيم": گويد مي پلونو نشر  بورگوا

  ".صرف تمهيدات ايمني شد
  

  ترجمه با نام مستعار 
هايي تهديدآميز بايد از  هاي جهان با دريافت نامه كريستيان بورگوا هم مثل ساير انتشاراتي

ي شخصي  ي كتاب بايد گفت كه به وسيله و اما در مورد ترجمه. كاركنانش محافظت كند
كوف امروز ي ايوان ناب به  گفته. انجام گرفت - نامي به وضوح مستعار - نازيه . موسوم به آ

يعني ژان ] رشدي[مترجم كسي نبود جز مترجم سه كتاب ديگر . شود نام واقعي را بيان كرد مي
هاي تند احتمالي نامش را پنهان كرده  اما كريستيان بورگوا براي محافظت او از واكنش. گيلوانو

ترجم ژاپني م 1991ي  ژوئيه 11در : اي را نداشتند بعضي ديگر اما اقبال  چنين پيشگيري. "بود
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هاي چاقو به قتل رسيد در حالي كه همتاي ايتاليايي و ناشر  با ضربه هاي شيطاني آيه
سوزي عمدي كه در يك هتل براي از  دو سال بعد در آتش. اش به شدت مصدوم شدند نروژي

  .روشنفكر تـرك جان باختند 37بين بردن مترجم تـرك كتاب صورت گرفت 
كرد  نام مستعار ژوزف آنتون به صورت مخفي زندگي مي و اما سلمان رشدي نُه سال با

اش كـُنراد و چخوف گرفته شده  نام مستعاري كه از نام كوچك نويسندگان مورد  ستايش(
نُه سال تعقيب و گريز و كابوس تحت حفاظت مسلحانه و دائم اسكاتلند يارد همراه .) . است

نُه سال تحقير، محروميت و هراس . هاي متناوب و حضور گهگاه در مأل عام كشي با اسباب
ي ايوان نابكوف  به گفته. هاي مخفي ايراني هاي حزب اهللا و  سرويس ي تهديد به واسطه

در اين . "در طول اين مدت سه بار مورد سوء قصد قرار گرفته است": سلمان به  او گفته بود
ه رشدي مدركي مبني گري كارهايي انجام شد  تا به جايي ك مدت چند بار هم براي ميانجي

] خود[كاري كه  - بر مسلمان بودنش و جلوگيري از چاپ كتاب در قطع جيبي امضا كرد
  .اش از آن نام برد ترين اشتباه زندگي بعدها به عنوان بزرگ

طلبي  و روي كار آمدن رئيس جمهور اصالح 1998بايست تا  براي بهبود وضعيت مي
يل به بهبود روابط ايران و انگلستان بود اظهار كه ما] خاتمي. [كردند چون خاتمي صبر مي

پيشرفتي تاثيرگذار : ".كند هيچ گونه سوءقصدي عليه جان رشدي را تاييد نمي"داشت كه 
گويد كه حكومت  امروزه آندرو ويلي، مسئول كارهاي رشدي، مي. براي نويسنده و نزديكانش

با خنثا شدن آن، خطري كه . بودايران تنها تهديد واقعي و عملي براي زندگي سلمان رشدي 
به اين ترتيب، پس از . اي چشمگير كاهش يافت كرد به اندازه او و نزديكانش را تهديد مي

آزادي در . چند ماه شك و ترديد، رشدي توانست به نام اصلي خود به آزاديش باز گردد
خشونت وحشت و آمريكاي متشنجي كه براي زندگي آن جا را برگزيده و در رمان سياه 

  . منتشر شد به تشريح آن پرداخته است 2001سپتامبر  11كه در 
سال پس از فتواي خميني، سلمان رشدي به يك زندگي عادي بازگشته است؟  23آيا 
گويد كه حاال جرئت  واضح است كه بند از پايش گسسسته شده و او به همگان مي. بايد ديد

اش را كه  اما او هم چنان آدرس دقيق خانه .كند در نيويورك به تنهايي سوار مترو شود مي
به . دارد و در روابطش محتاط است است، مخفي نگه مي 11هاي يونيون اسكور در طرف

ي گذشته براي  او كه در ژانويه. اند خصوص خبرهاي اخير باعث ترديد در امنيتش شده
د كه كساني ترين فستيوال ادبي هند به جيپور دعوت شده بود، خبردار ش شركت در بزرگ

اي بيش نبود اما باعث شد از رفتن  گر چه شايد اين شايعه - اند تا او را ترور كنند پول گرفته
و پخش شدن آن بر  ها معصوميت مسلمانبعد نوبت به فيلم . به آن جا صرف نظر كند

  .روي اينترنت رسيد كه موجي از تظاهرات جهاني را باعث شد



       17     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

  
  يك پيروزي تلخ

گر چه اين اثر را  احمقانه خوانده بود ) م. پنجمين اثر رشدي( اليمار دلقكشي كتاب  نويسنده
خرداد جايزه  15دوباره باال گرفت تا بدان جا كه  بنياد  "رشدي مرتد"اما آتش نفرت بر عليه 

دهم ديگر  ترجيح مي"گويد  نويسنده امروز مي. ميليون دالر افزايش داد 3.3براي كشتن او را به 
هاي امنيتي  اما از جانب ناشرش پلون اقدام. "اي ادبي است ها فقط مسئله چون ايننگران نباشم 

ي ايوان نابكوف، اين بار به خاطر  به گفته: براي آمدن رشدي به پاريس در نظر گرفته شد
  .بايست مراقبت از او را افزايش داد مي چارلي ابدوي  نامه كاريكاتورهاي هفته

ي انگلستان لقب سر  از طرف ملكه 2007ا به در آمده و در ه رشدي كه زنده از اين سال
هاي  ي نبرد آيه اما در باره": نويسد مي ژوزف آنتونهاي كتاب  گرفته، در آخرين صفحه

اش از بين  كتاب و نويسنده. شود گفت كه به پيروزي ختم شد يا شكست شيطاني نمي
يجاد شدكه كسي ديگر به سختي اند اما كساني كشته شدند و فضاي رعب و وحشتي ا نرفته
سال  پس از آن   23  ".تواند كتاب  اين چنين منتشر كند يا حتا  دست به نوشتنش بزند مي

  .فتوا، جنگ بر سر آزادي بيان تازه آغاز شده است
  
  : ي يك فتوا نوشت جستار زندگي در سايه پي
ژوزف آنتوان را با حروفي در اين كتاب خاطرات خودنوشت، ناشر به خواست سلمان رشدي او و * 

  م. شود عنوان را از نام نويسنده تميز داد به طوري كه نمي. يك سان روي جلد نوشته
  

1) Julien Bisson-Lire décembre 2012 

2) Joseph Anton 

3)Booker Prize 

4)Bolton 

5)Heinrich Heine 

6) Riadth Sidaoui 

7)Christian Bourgois 

8)Andrew Wylie 

9)Jean-Edern Halier 

10)Ivan Nabotov 

11)Union Square  
  



 

 سيفي. س

 آن مير دروغين بين با اسپك و با زينك
  

توان هاي آييني مردمان فالت، امروزه نيز مياي در رسمبا ماندگاري باورهاي هزاره
اما بايد در نظر داشت كه ايرانيان با . هاي روشني از آن را در همين باورها بازيافتدرونمايه

اي، ضد قهرماني را ها، ضمن بازآفريني قهرمان هزارهانديشي در پديدهجويي و دوگانهانهدوگ
اي هر دو به واقع دجال و قهرمان هزاره. گرفتديدند كه دجال نام مينيز براي او فراهم مي

نماياند تا با روشنگري الزم منش فردي و شخصي و اجتماعي انسان ايراني را مي "من"
نيز شاه آييني دروغيني را مي "شاه"در همين راستا او براي . گذاري گرددو نشانهاجتماعي ا

  .آفريد تا به هنگام جشن نوزايي در نوروز ايراني، نقش ميرندگي شاه را به انجام برد

ي ميرنوروزي و يا مير دروغين در كهنبايد در نظر داشت كه ماندگاري انگاره  اما
كه در بازتاب چنين  چنان. دهداز من منفي آنان را انعكاس مياي الگوهاي مردم ما سايه

اي را در نمايشي آييني آنان به همراه نوزايي طبيعت در پايان سال، بزهكار و يا غالم و برده
نشاندند كه شاه نيز در همان چند روز پاياني سال از سلطنت كناره ميعمومي بر تخت مي

اما مير دروغين فقط همان چند . سپردمير دروغين ميپادشاهي را به  هاي گرفت و امكان
كشتند تا پادشاه راستين دوباره به نمود، زيرا پس از آن او را ميروز چنين نقشي را ايفا مي

  .سلطنت بازگردد
اند تا در سال جديد تمامي اي را به كار گرفتهچند در رسم آييني ميرنوروزي بنمايه هر
نهاد به دور ريخته شود اما چون پادشاه بر اين رسم گردن نمي ها نو گردند و كهنگيپديده

ضمن . كشان در امان بماندهگذاشتند تا شاه از آيين شانقش او را به بزهكار و غالمي وامي
اي از بازتولد و باززايي هدف قرار ي قدرت درونمايهكه با بازگشت شاه به اريكه آن
ي جديدي را چون طبيعت با نوزايي خويش دوره پنداشت كه همكه او مي چنان. گرفت مي
  .آغازدمي

اند كه بر اي ديگري نيز سود جستهآييني شاه دروغين، از پندارهچنين در رسم  هم
. اي در نوروزي اين چنيني حضور و ظهورش را اعالم خواهد نمودي آن قهرمان هزاره پايه

كه سوشيانت فرشكرد خود را در نوروز بر  ورزنداي اصرار ميمردمي بر گمانههاي زيرا گزاره
پندارند كه سوشيانت در اي ميمردمان فالت نيز در بازتاب چنين گمانه. پا خواهد داشت

چنين روزي ضمن رستاخيزي همگاني با شيپور جمشيد و گرز فريدون و گرشاسب بازخواهد 
به استناد چنين  1.انددهاك و ديگر نيروهاي اهريمني را به سزاي اعمالشان برسگشت تا اژي
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اي به اند تا مبادا قهرمان هزارهاي پادشاهان ايراني هميشه از نوروز ترس و بيم داشتهبنمايه
  .منظور سامان بخشي به فرشكرد خويش، آنان را نشانه گيرد

در نتيجه شاهان ضمن ارزشگذاري ظاهري چنين رستاخيزي كه به منظور گسترش 
انديشيدند كه شايد خود نيز در نوروز چون مردم جامعه مي پذيرفت، همدادگري صورت مي

زيرا داستان بازتولد و باززايي قهرمان با . آزموني براي شمشير قهرمان دوران قرار گيرند
پس . انجاميدگشت و به انسان ميگذاري الزم و ذكر عالئم ظهور از طبيعت آغاز مينشانه

ي تند و از نوشدن آن براي باززايي و زندگي دوبارهگرفآنان نيز به روشني از طبيعت الهام مي
  .گرفتندانسان الگو مي

گري ي آخرزماني را در دنيايي از عاميپس از پيدايي اسالم گروهي جانمايي براي هزاره
شود در همين گفته مي. گرداندندباز.) م1587.ق996جلوس(ي سلطنت شاه عباس به دوره

ي جهان گرفت كه به گمان او در آن آيندهاغ كتابي را ميراستا شاه عباس از زردشتيان سر
جويي الزم موبدان زردشتي را اما مأموران حكومتي بنا به دستور شاه با بهانه. رقم خورده بود

  2.را برآورده نمايند "ي عالمقبله"كشتند، زيرا آنان نتوانسته بودند نياز دروني 

زيرا . يابداي ويژه بازتاب ميعباس به گونهنيز داستان موبدكشي شاه "فريزر"در نگاه 
بيني منجمان شنيده بود كه خطري او را تهديد عباس كه بنا به پيشنويسد كه شاهفريزر مي

يوسف سه روز تاج برسر . كند، سلطنت را به  يوسف نامي سپرد كه به ظاهر مسيحي بودمي
شتند و منجمان نيز تقدير را تمام نهاد و از اقتدار خويش بهره جست اما پس از آن او را ك

  3.كه شاه در ساعتي سعد و نيكو دوباره بر تخت نشست شده اعالم نمودند تا آن
ي آن اند كه بر پايهنيز، داستان استر و مردخاي پسرعموي او را آورده استردر كتاب 

مسر هاي بركناري همردخاي با نفوذ دخترعمويش استر در حرمسراي  خشايار شاه، زمينه
كه با چنين  چنان. ي قدرت فراهم نمودو وزير او هامان را از اريكه "ملكه وشتي"شاه 

بندي نيروهاي دروني دربار هوداران مردخاي پيروز گشتند و همكيشان شگردي در صف
آنان سپس هامان را در منزل شخصي . ي قتل عام نجات بخشيدنديهودي خود را از توطئه
  . او اين دار را از قبل براي مردخاي برپا كرده بود. خود او به دار كشيدند

گيرند و آن را پوريم پس از اين واقعه  يهوديان همه ساله چنين روزي را جشن مي
ي هامان براي قتل مردخاي به نام خود او زيرا در پايان اين چالش قرعه .دنامنمي) قرعه(

اكنون جهودان بدين روز «: ويسدنمي.) ق 440 - 362(چنان كه ابوريحان  هم. اصابت نمود
سوز خوانند از بهر  ها كنند بدار كرده و پس بسوزانند و بدان شادي كنند و او را هامان صورت

  4»اين
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فراهم ديد تا ضمن توجيه و  "فريزر"هاي مناسبي براي اما گزارش بيروني زمينه
با  5.يرانيان فراهم بيندسوزان ا شاه اي جهت جشن نوروزيهاي متفاوت، از آن درونمايه تأويل

توان نمونه و الگويي از شاه دروغين نوروزي دانست كه به دست همين تأويل هامان را مي
  . خشايار شاه به هالكت رسيد

ضمن گزارش يورش چنگيز و فرزندان او به .) ق681- 623(هر چند عطاملك جويني 
او يولي متأسفانه اشاره 6دارددر آن سامان اشاره  "پادشاه نوروزي"خوارزم به برگزاري رسم 
 - با اين همه بازتاب چنين رسم. ماندبازمي هاي آيينيي هرگونه دادهدر اين خصوص از ارايه

  :سرايداو مي. توان بازيافتآييني را يك قرن پس از عطاملك جويني، در ديوان حافظ نيز مي
  گويم چو گل از پرده بيرون آيسخن در پرده مي

   7ج روزي نيست حكم ميرنوروزيكه بيش از پن
ي دارد كه در آن همه نيز در ديوان شمس غزلي.) ق672 - 604(محمد بلخي الدينجال   

او ضمن . گيرداي را در خصوص مير دروغين يا مير نوروزي به كار ميهاي هزارهبنمايه
دروني و ايهي اجتماعي، نمايآيين مير نوروزي از اين پديده - هاي رسمسودجويي از نشانه

اي براي بازتاب تند تا دستمايهآفريند و من اجتماعي آن را به من فردي خويش ميفردي مي
در غزل بلخي مير دروغين به هيأت دجال و قهرمان دروغين با . كالم عرفاني او قرار گيرد

غ اما مرگ به سرا. كندمياي زرين  بر زين اسبي سوار است و مرگ خويش را نفي سرجامه
  .ستاندرود و كرّ و فرّش از او بازمياو مي

گيرد كه تن در تقابل با مير دروغين قرار مي "مير ابدي"چنين در گزارش بلخي  هم   
دهد، هر ي شعر خويش ارايه ميبا چينن تأويلي كه او خود از درون مايه. نماياندآدمي را مي

با اين همه به طور ضمني بر ماندگاري  گذارد، وليچند بقا و پايداري روح انسان را ارج مي
  .گرددبلخي نيز تأكيد مي يآييني در زمانه - چنين رسم

  
  آن مير دروغين بين با اسپك و با زينك 
  شنگينك و منگينك، سر بسته به زرينك

  "اجل كو، كو؟"چون منكر مرگ است او، گويد كه 
  .منم،اينك"مرگ آيدش از شش سو گويد كه 

  خر، كو آن همه كرّ و فرّ؟گويد اجلش كاي 
  و آن سبلت و آن بيني و آن كبرك و آن كينك؟  

  كو شاهد و كو شادي؟ مفرش به كيان دادي؟
  خاك است نهالينكخشت است ترا بالين، 
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  ترك خور و خفتن گو، رو، دين حقيقي جو
  تا مير ابد باشد بي رسمك و آيينك 

  چون مرد خدا بيني، مردي كن و خدمت كن  
  ج و بال بيني، در رخ مفكن چينكچون رن

  اين هجو من است اي تن و آن مير منم، هم من 
  تا چند سخن گفتن از سينك و از شينك

  الحق تبريزي، خود آب حياتي تو شمس
  8؟نمگينك ي هوان آب كجا يابد جز ديد

  

 

 

  :آن مير دروغين بين با اسپك و با زينكنوشت جستار  پي
؛ همچنين دينكرد 220/18توس، ه مهرداد بهار، تهران،بندهش، گزارند: فرنبغ دادگي -1

نامه و يادداشتها محمدتقي راشد آوانويسي، نگارش فارسي، واژهتصحيح متن،: هفتم
  .  4/10، 1389محصل، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

تهامي،  ي ابوالحسنآيين زرتشت كهن روزگار و قدرت ماندگارش، ترجمه: بويس، مري -2
  .279، ص1386تهران، نگاه، 

ي كاظم فيروزمند، ي زرين پژوهشي در جادو و دين، ترجمهشاخه: فريزر، جيمزجرج -3
  . 322تهران، آگاه، چاپ ششم، ص

الدين التنجيم، تصحيح جاللكتاب التفهيم الوائل صناعة: بيروني، ابوريحان محمد -4
  . 247همائي، تهران، انجمن آثار ملي، ص

  .681ص: پيشين -5
تاريخ جهانگشاي جويني، به تصحيح محمد قزويني، تهران، هرمس، : جويني، عطاملك -6

  .203، ص1387
شيرازي، تهران، شهاب ثاقب، تصحيح ابوالقاسم انجويديوان،: الدين محمدحافظ، شمس -7

  .، غزليات ذيل حرف ي1382
،به كوشش محمدرضا شفيعي كدكنيگزيدة غزليات شمس،:الدين محمدبلخي، جال -8

ها شايد چندان همچنين معناي بخشي از واژه. 199تهران، جيبي، چاپ نوزدهم، غزل 
شادمان، = اسپ و زين اسپ، شنگينك و منگينك= اسپك و زينك: مورد نباشدبي

حرف سين و حرف شين، = بالشك، سينك و شينك= سبيل و شارب، نهالينك= سبلت
 .نمناك و گريان= نمگينك

 



 

  محمد ربوبي 
  زنمنفورترين  هاي حرف

  
حقوق  ي كننده عافد، مترجم و نويس شاعر، نويسنده، روزنامه، حماته حداد

در  1970به سال .  در لبنان و ساير كشورهاي عربي خاورميانه است زنان 
دوران كودكي و نو . اي مسيحي متولد و تربيت شد بيروت در خانواده

   .هاي داخلي لبنان سپري شد اش تحت تاثير جنگ يجوان
گوهايش با نويسندگان  مشهور و  گفت. حداد به هفت زبان تسلط دارد

در  )...اومبرتو اكو، نادين گولد ماير، پل آستر، ماريو وارگاس، پتر هاندكه و (
و  هاي كه منتشر كرده، شعرهايراثحداد افزون بر . كتابي منتشر شده

عربي   ايي را بهر نويسندگان اروپاثو   عربي را به چند زبان اروپايي هايراث
را  جسد ي نامه فصل 2009او در سال   .نيز  ترجمه و منتشر كرده است

هايي است كه  در  اين مجله حاوي موضوع .گذاشتبنيان   در لبنان
، خرافهگرايي،  حجاب، بكارت، همجنس: اسالمي تابو است هاي هجامع
  ..سم و فمني

به  را كشتم چه گونه شهرزادبا عنوان  حماته حداداتوبيوگرافي 
حداد  در دانشگاه . منتشر و به چند زبان ديگر ترجمه شده است تازگي

  .  بيروت به تدريس زبان و ادبيات ايتاليايي اشتغال دارد
  

  منفورترين زن در لبنان هستيد؟ خانم حداد، گويا  شماـ  
ته الب. ين زن لبنان نباشممنفورتر اميدوارم كه واقعن .گويند آري چنين مي:  حداد
با وجود اين، بسياري براي كار و . است علتش كار و فعاليت من. هاي زيادي دارم دشمن

داشتني  دوستها  انسان ي البته من هم مايلم مانند همه. فعاليت من ارزش قايل هستند
بهايي است كه بايد بپردازم،    برايم اهميتي ندارد كه منفور باشم،: گوييد درست ميشما . باشم

  . گويم ميدهم  و آن چه كه  بايد گفته شود  ميآن چه كه بايد انجام داد انجام در ازاي  
  ؟ي شما ست انگيزهـ  آيا خشم 

من نيز مانند بسياري در  خواهند ميموضوع اين است كه . آري، خشم و عصبانيت: حداد
ها  كنند و به آن چه بر ساير انسان ها با جريان آب شنا مي آن. اين جا بي تفاوت بمانم

. گذرد كاري ندارند ها مي ها به آن چه كه بر حق و حقوق  زن آن. كنند گذرد  توجه نمي مي
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صبح كه  اها توجه كند ـ  حت و من معتقدم هر كسي بايد به آن. ها هستم آن ي اما من متوجه
زندگي در اين بخش جهان به معناي . شود صحنه  مبارزه واردبايد د شو از خواب بيدار مي

  . كه بايد پيوسته مبارزه كرد اين است
شان  ق حقوقحقكنيد براي ت ست كه زنان عرب را تشويق و ترغيب ميسالياني ـ  شما 

  زنان قيام نكردند؟  مگر .قيام كردند هالي  كشورهاي عربيا. قيام كنند
ها آغاز شدند، من  كه در اين كشورها انقالب 2011مدت كوتاهي پس از ژانويه : حداد

حقق حقوق زنان به تها شكست ديگري براي  اين باره نوشتم كه اين انقالب اي در مقاله
به من خرده گرفتند  همه در اين جا و نيز  در اروپا  تقريبن در آن موقع، . همراه خواهد آورد

در آن موقع من از  . در ايتاليا مرا كالغ ناميدند. ناپذيري هستم اصالحبين كه زن بد
در آن  موقع  من گفتم اكنون ناگزيريم  . ديكتاتورها بايد ساقط شوند. ديكتاتورها دفاع نكردم

زنان گرايي ديني كه براي  افراطبين ديكتاتوري و بين . بين دو غول يكي را انتخاب كنيم
گري ديني  چون افراطبايستي با هر دو مبارزه كرد، . تر از ديكتاتوري است خطرناك

  . مردساالري و  دشمن زنان است
  . زنان تظاهركننده در سراسر جهان پخش شد هايجود اين، تصويرـ  با و
اما . ن بودندس ديديم كه زنان بخشي از انقالبيادر مصر و تون. البته كه چنين شد: حداد

بعد از انقالب، همين كه ساختارهاي نوين شكل گرفتند و انتخابات انجام گرفت، زنان  
ي رسد كه از زنان استفاده كردند تا اين چنين به نظر م. به كلي بركنار شدند تقريبن
اما همين كه موضوع  دگرگوني  . ها قابل اعتماد كنند براي غربي را خصوصنها  انقالب

چه كه مرا  آن. ها نيازي نداشتند نون ديگر به آذاشتند، چرا كنار گمطرح شد بار ديگر زنان 
  . يت را پذيرفتندكند اين واقعيت است كه اكثر زنان اين وضع ميبيشتر خشمگين 

  ـ  به نظر شما اوضاع بهتر نخواهد شد؟ 
اميدوارم كه چنين . است اين به اصطالح بهار عربي، آخرين زمستان عربي. نه: حداد

رسد كه خواهند  كنند، روزي فرا مي مياسالمي را انتخاب  هاي بوقتي مردم حز . باشد
توان از  نمي در جهان عرب. ندا هكردنيست كه برايش مبارزه  ييرهاآن تغ ييرهافهميد اين تغ

رايي افراطي مذهبي را گبنياد ي نظام  خودكامه  به  دمكراسي  نايل شد، بي آن كه  مرحله
هايي كه  در دوران ديكتاتوري تحت پيگرد قرار  آن ي چون همه. تجربه كرد و از سر گذراند

گونه ه دانستند كه چ مذهبي مي هاي بحزهاي مذهبي روي آوردند و   به  شخصيت گرفتند
ها در  ها  بايد امتحان خود را بدهند و آن اكنون آن. خود را به عنوان نجات دهنده جا بزنند

  . د شدمردود خواهن اين امتحان
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در . شدند ها ديده مي دار به ندرت در خيابان ي هفتاد زنان چادري و روسري ـ  در دهه
چرا مذهب . شد شدن مشاهده مي بستر هاي بوسيدن و حتا هم هاي مصري صحنه لب فيلماغ
  ديگر چنين اهميتي پيدا كرده است؟ بار

در سال . امروز وضعيت طور ديگري است. آري، زنان دامن كوتاه بر تن داشتند: حداد
. بايست زناني را كه روسري نداشتند به زحمت پيدا كنم كه من  در قاهره بودم مي 2011

زنان پيوسته مزاحم زنان بدون  مردان و حتااد برد كه اينك البته نبايد از ي. بسيار دشوار بود
پژوهشي نشان داده  كه براي . شوند ناچار به روسري متوسل ميرو  شوند، از اين روسري مي

  . شودنود و هشت در صد زنان مصر مزاحمت ايجاد مي
  ترين مسايل جهان عرب است؟  ـ  آيا سكس يكي از مهم

كامي ناشي از آن مشكل بس بزرگي و نا سرخوردگي آري، سكس، درماندگي،: حداد
هر گاه  بخواهيم از . هم  دارند ي تنگاتنگي باو سياست،  هر سه رابطه سكس ، دين. است

از  سخن بگوييم، غير ممكن است  ناشي از آنتابو بودن سكس و سرخوردگي و ناكامي 
بايد از سياست نيز گوييم   ر  از  دين و مذهب سخن مياگ. دين و مذهب سخن نگوييم

مبارزه ) سكس(هاي جنسي پرسند، چرا براي رهايي از قيد و بند اعلب از من مي. سخن گفت
اما موقعي كه من براي آزادي . تري وجود دارد كنم، در حالي كه مسايل و مشكالت مهم مي

خواري و براي  كنم، عليه انحصار قدرت، عليه فساد و رشوه مبارزه مي) سكس(جنسي 
چون اين  دين و مذهب منشاء مشكالت و مسايل جهان عرب . كنم ريسم مبارزه ميسكوال
  . اش  در سياست و در زندگي شخصي كاسته شود بايد از اقتدار و سلطه. است

  ليبرال نيست؟   ي منطقه نسبتن آيا لبنان در مقايسه با ساير كشوره - 
شود، دين و مذهب بر همه  مي اي باز و مدرن تلقي جامعه ظاهرندر لبنان نيز كه  : حداد

من به عنوان يك زن مسيحي سابق . مدني وجود  ندارد ي در لبنان جامعه. چيز مسلط است
با اين كه آتئيست . ي مسيحي  كه  كليسا ست مراجعه كنمدر موارد متعددي بايد به اتوريته

دوستان زن  هرگاه يكي از. در اين  كشور چيزي به نام آتئيست وجود خارجي ندارد. هستم
و مقررات  خا نوانق مسلمان من بخواهد ازدواج كند يا از شوهرش طالق  بگيرد،  تابع 

در اين جا هر شخصي بنا بر تعلق  به دين و مذهبش كه . ديگري است كه با من تفاوت دارد
شود كه   اين توهم آزادي در لبنان  سبب مي. شود از كودكي تعيين شده تعريف  و شناخته مي

  . بروز خشم و پرخاش و بنا براين مانع دگرگوني شود مانع
  كنيد؟  شما اين آزادي را توهم تلقي مي - 

من هر پوشاكي كه بخواهم ! ، براي چهآخ: گويند اكثر دختران و زنان مي: حداد
ن و مقررات قانو اين موضوع كه . توانم تمام طول شب در ديسكو برقصم پوشم، مي مي
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قايل شده، اين موضوع كه با من مانند يك شهروند مرد رفتار كشور در مورد من تبعيض 
شود، اين موضوع كه قانون و مقرراتي وجود ندارد  مانع اعمال خشونت مرد  نسبت به  نمي

هاي ناموسي شود، اين موضوع كه بسياري شوهران به زنان خود  زن در خانه و يا مانع  قتل
    .السويه است ند ، براي من عليها هست كنند، چون زنان مايملك آنتجاوز مي

  . توانستيد آن چه مايل هستيد انجام دهيد اما  اگر شما زن لبناني نبوديد نمي - 
اي ممتاز و فرهيخته  اما من اين شانس را داشتم كه  در خاتواده. البته چنين است:  حداد

ر خوبي داشته شوند كه  شوه اكثر  زنان  در اين جا طوري تربيت مي. بزرگ و تربيت شدم 
پسرم را به جشن تولد دوستي  ،چند روز پيش. باشند و شوهر خوب شوهري ثروتمند است

يكي از . كردند را نظاره مي دو دختر كوچولو  در كنار اتومبيل پورشه ايستاده بودند و آن. بردم
و از ا  ".بزرگ كه شدم  به شوهرم خواهم گفت چنين اتومبيلي براي من بخرد": ها  گفت آن

دست ه كني، پول ب كار ميكني،  كني وقتي بزرگ شدي، تحصيل مي چرا فكر نمي|: پرسيدم
  "كني؟ آوري و خودت چنين اتومبيلي خريداري مي مي

  يا  نبايد پيش از هر چيز  مردان عرب  طرز فكر خود را عوض كنند؟ ـ آ
جهان  مردان. كتاب بعدي من استاين موضوع، موضوع . البته كه ضروري است: حداد

اما اين همان  . گيرند عرب  اغلب  توان جنسي را با  پرخاش و تجاوز و  سركوبي عوضي مي
ها روند  دگرگوني  آن: گيرم شصت خرده مي ي هاي دهه چيزي است كه من  بر فمينيست

  . بود زنان مبارزه عليه مردهاها رهايي  چون به نظر آن. مرد را متوقف كردند
  د؟ ـ آيا شما فمينيست هستي

نود كه چند اشتباه ساختاري  ي من فمينيست هستم به مفهوم فمينيسم دهه: حداد
  . شصت را بازنگري كرده ي فمينيسم دهه
  اش؟  ـ  نمونه

چون اين ديدگاه چيزي . ضعف و ناتواني را رد كرد ي بايد احساس زنانگي به مثابه: حداد
 رم  به زنانگي خودم به عنوان من دوست دا. جز همان ديدگاه مردساالري به موضوع  نيست

ه زنان جاي مردان را ك به مفهوم اين باشداين امر نبايد به هيچ وجه . اقتدار افتخار كنم
. ساالري تلقي شود كه مانند مردساالري سخيف است به هيچ وجه نبايد زن بگيرند و حتا

ها   آن. دگرگون كنند توانند  اوضاع  را ها به تنهايي نمي زنان جهان عرب بايد بفهمند كه آن
ي شنيدن اين ادعاهاي همبستگي زنان و من حوصله. براي دگرگوني به مردان نيازمندند

كس داريم؟  جملگي، چون ما زنان باشيمما زنان همبسته  فقطچرا بايد  . را ندارم زنانگي
هاي مصنوعي روي لب چسبانده  در تظاهراتي كه زنان برگزار كردند، برخي سبيل اخيرن
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هاي   كفش و چكمه[. كنم تظاهرات مي  High Heelsاگر من تظاهرات كنم با پوشيدن . ودندب
  . ] ر. م. پاشنه بلند مدرن ويژه زنان 

  . احتمال دارد كه اين اعتماد به نفس شما زنان را گيج كند - 
گويند  ها مي آن. كنند ها مبارزه مرا عليه حجاب رد مي افزون براين، آن. شايد: حداد

اما موقعي كه دين و مذهب تو حجاب را مقرر و ضروري . اند ب را خودشان انتخاب كردهحجا
موقعي كه  بي اعتنايي به حجاب، پيامدش سرزنش و تحقير خانواده . كرده انتخاب نيست

اي  گويند كه  ايده بسياري زنان محجبه از  فمينيسم اسالمي سخن مي. انتخاب نيستاست 
  . سلمان بود و هم فمينيستشود هم م نمي.  است مضحك

  سركوبي زنان در جهان عرب مقصر است؟ در ـ  چون اسالم  
تو : گويم اما من اين را به زنان مسيحي نيز مي. به سهم خود چنين است: حداد

پذيري زن حق ندارد كشيش شود، موقعي كه   تواني فمينيست باشي، موقعي كه تو مي نمي
اين ديدگاه ... ادامه بدهم  توانم بازهم  مي. بچه است پذيري سكس فقط براي زاييدن تو مي

اين  ترسند اما در اين جا زنان مي. ها وجود دارد عرصه ي مردساالري در همه جا و در همه
  . شان را به كلي رد كنند گاه  بايستي دين و مذهب ها را پي گيرند، چون آن موضوع

  تر نيستند؟  هاي نسل جديد روشن بين ـ آيا جوان
هاي مستند از پسران دانشجوي  فيلميك كارگردان  اخيرن. چنين باشند كاش: دادح

كنم، پرسيد آيا مايليد با زني كه باكره نيست ازدواج  جا تدريس مي دانشگاهي كه من در آن
  . ها  پاسخ منفي دادند نود  در صد آن. بيست سالكنيد؟ اينان جواناني بودند در حدود  

  بين هستيد؟  خوشـ  با وجود اين،  شما 
  . مبارزي هستم و تفاوت در همين استنه، من  زن :  حداد

  پردازيد؟  تان چه بهايي مي مبارزهـ  در ازاي  
چه كه من برنده  ها، در مقايسه با آن تهديدهاي به مرگ و محكوم كردن:  حداد

 با آن خودش را گيرد رسد كه آدم تصميم مي زماني فرا ميسرانجام،  . شوم، هيچ است مي
قدر به  چهو به اين بنينديشد كه كنند ارزيابي نكند،  اش فكر مي چه ديگران در باره

  . هايش نايل شده است، تا چه اندازه  وجدانش آسوده است هدف
  اش چه بود؟  رامنتشر كرديد، انگيزه جسد ي نامه فصل 2009ـ  شما در سال 

به  نگار روزنامهترجم و ست كه به عنوان شاعر، نويسنده، م ها من مدت: حداد
براي من اهميت داشت . ام پرداخته و دين و مذهب) سكسواليته(هاي جنسيت  موضوع
ابتدا، دشوار بود نويسندگاني . ي كه تابو هستندهاي موضوع ي اي  منتشر شود  در باره مجله
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و مرا با  ريختن روغن داغ روي سر . بيابم كه  با  نام حقيقي خودشان مطلب منتشر شود
  . صورتم تهديد كردند
  كنيد؟  نامه را از كجا تامين مي ـ  مخارج فصل

در ابتداي كار،  اميدوار بودم كه از نهاد فرهنگي . از جيب خودم و از فروش آن: حداد
در مورد كاريكاتور  هايي پس از مناقشه. رد كردندها  اروپا  مبلغي در يافت كنم، اما آن

  .  گرايان مذهبي ترسيد اين نهاد  از افراطتئو وان كوك  دانماركي و كشتن 
  يش را نيز بايد بپوشاند چيست؟  ا موهاكه حت زنـ علت ترس از مشاهده اندام 

چرا موي سر؟ كدام آلت جنسي يا تناسلي در آن : پرسم پيوسته از خودم مياين را : حداد 
انگيزد و او  را بر مي مرد ي گويا  چون اندام زن وسوسه. نهفته است؟ مايلم علت آن را بدانم

توانند خودشان را  چون مردان نمي.  برد،  الزم است زن  اتدامش را بپوشاند از راه بدر مي را
اگر چنين است . ها جلوگيري كرد كنترل كنند، بايستي به اين وسيله از وسوسه شدن آن

اب پنهان به جاي اين كه اندام زنانشان را  پشت حج كرد بايستي مردان را مهار  اصولن
  . كنند
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  ريعباس شك - سيمن اندرسن اوين
  ي سارتر و دوران ما تناقض فلسفه 

  
  
 

توانند  ها نمي براي بشر، هيچ چيز، حتا جانوران وحشي يا ميكروب
 و خردورز،اي باشند كه هوشمند است  انگيزتر از گونه تر و رعب وحشتناك

چالش  ست و خرد انساني را هم بهااز معرفت برخوردار  اي كه گونه
تر  زبان ساده بهكه  ؛ساختارشكن قتفي به دهداست با د و يا كسي كش مي

 ي با اين حال، بديهي است كه نوع و گونه. خوانندش نابودي بشر مي
از زبان هر ي كمبودها را  ش در زمينهكادرا ،»ديگري«خودمان به عنوان 

  . كند بيان ميعضو جامعه 
  ژان پل سارتر

  
از زبان  هاي شناخته شده قول  اين عبارت، يكي از نقل "اند واي، ديگران"

. آمدهدرهاي بسته يا  دوزخي  نامه كه در نمايش است ژان پل سارتر
االذهاني، چند فاعلي و  هاي بين ي جنبه اين نقل قول، نشان دهنده

در » ذهنيت دروني«و »  مفهوم آزادي«دشواري سازگاري در ارتباط با 
 زمان، همين بيان، نشان البته از سوي ديگر و هم. استي سارتر  فلسفه
ي زندگي فردي سارتر، به طور  ي اين است كه فلسفه دهنده
  . گرايي ما دارد سازي با دوران مدرن و ذهنيت مصرف اي، هم كننده نگران

  سيمن اندرسن اوين
   

  
هاي آزادي، مسئوليت و درون ذهني،  ادعاي مركزي و اصلي اين نوشته اين است كه مفهوم

ي  هاي اجتماعي جاري به مثابه تواند گرايش ده، ميي سارتر آم ي اوليه آن چنان كه در فلسفه
ي  ي دروني، به ويژه رابطه اين بيان هم شامل نظريه. روند فردگرايي و مصرف را روشن كند

بين آزادي و ذهنيت دروني است و هم تالشي براي ارائه ارزيابي نقادانه از آزادي مصرف در 
. استي آزادي سارتر نيز قابل بحث  ي فلسفه اين برداشت البته در سايه. ي مدرن اخير جامعه
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در اين مقال، برداشت . است هستي و نيستيي حاضر به طور عمده روي  ز نوشتهتمرك
ي ساختارآگاهي، جهان را  اين موضوع كه فرد به طور كلي آزاد است و يا آزادي به مثابه

، برخورد با در ضمن. گان هم هست هدهد، بحث خواهد شد كه مورد شناخت هم تشكيل مي
ي  نامه شود كه مرام ها به عنوان ناسازگاري و كشمكش به تصوير كشيده مي ديگر انسان

يابد و هم چون سد و محدوديتي براي  سازمان مي» ديگري«زندگي اجتماعي ما بر اساس 
ي  ها از فلسفه اين وجه. كند تأثيرهاي خودمحورانه از درك زندگي اين جهان، عمل مي

اما، . سازد ي سارتر را دشوار مي هنجار از فلسفه شود كه معناي به ناقضي ميسارتر، شامل ت
اي براي دوران  كه داراي پژواك ويژه» فردگرايي«و » اصالت وجود«بيني چنان، روشن هم

  . اند ي مصرفي دارد، استوار در جاي خود ايستاده مدرن ما، فرايند فردگرايي، و جامعه
  

  مفهوم آزادي
هاي گوناگوني  ي سارتر موضوعي است چند وجهي كه بايد در سطح فلسفه مفهوم آزادي در

هستي انسان رهايي .  ارزيابي شود و پيش از هر چيز بايد در ارتباط با رفتار و هستي انسان
ها و انتظار از چيز يا كسي از  از چيزي است كه هست، در اين معنا، انسان در جهان توقع

به همين . دهد اش را ادامه مي سوي ديگر، زيست هر روزه سو و در ارتباط با چيزي از يك
شود چرا كه،  خاطر، شكل حيات و هستي انساني با غيبت، نفي و پوچي مشخص مي

در عين حال، معرفت و آگاهي نيز به عنوان . زمان در ارتباط است با مفهوم اساسي آزادي هم
را نير كه چه  تواند آن مي چون، اين پديده. شود مشخص و معرفي مي» نيستي«و » پوچي«

در يك . بنابراين، آزادي چيزي نيست كه انسان دارد. خنثي و بي اثر كند از آن اگاه است
ما «. هاي انسان، آزادي چيزي نيست كه خارج از ذات انساني باشد معنا، با توجه به توانايي

ي آزادي پرتاب  زهما به حو«، يا »ايم ما محكوم به داشتن آزادي شده«، »خود آزادي هستيم
   1.آيند ي سارتر مي هاي گوناگون آزادي در فلسفه ها همه از وضعيت ، اين»ايم شده

خواهد بگويد كه رفتار، هماره  مي  ارتباط با رويكرد پديدارشناسانهبيش از اين، سارتر، در 
چنين رويكردي در معناي عمدي بودن رفتار، در رابطه است با هدف . رويكردي است عمدي

هر . يابد نگري كه هميشه براساس كمبود، فقدان يا نفي موقعيت واقعي حضور مي يندهآ
گذارم و مرز آن چه هست  چه هست را پشت سر مي آن» من«رفتاري چنين فرض شده كه 

معرفت و آگاهي، «با اين حساب، . نوردم را نسبت به هدفي كه هنوز واقعي نيست، در هم مي
هاي  شدن از گذشته و آزادي براي در هم شكستن دليلسبكي است براي رهايي و جدا 

در چنين موقعيتي كه هيچ چيز . اند مشخص شده» ابژه«سببي كه براي فرم هستي انسان يا 
اين . طبيعي ارائه نشده است، انسان مجبور است كه انتخابي داشته باشد هاي نواندر كنار ق
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آگاهي از سر ضرورت در پيوند باشد كند كه،  ي اساسي چنان عمل مي شناسانه شرايط هستي
انسان آزاد است تا خود را چنان در برخورد با هستي قرار دهد كه خودش ميل . 2با انتخاب

آگاهي و . روي زمين است هاينوع آگاه از موجود ي انتخاب كردن، نشان دهنده. دارد
ريزي  ينده را برنامهاي را برگزيند تا هدف آ كند و نياز دارد گزينه معرفت، خود را انتخاب مي

اما، با اين وجود، انتخاب، . يا فرد بايد خود را در ارتباط با واقعيت نگاه دارد» سوبژه«. كند
انگار هنوز مشخص نشده است و اصالت همان چيزي است كه بايد  آزادي انسان در ارتباط 

است و هم به اين نگر  سوبژه آزاد است هم به اين خاطر كه آينده. با واقعيت را شناسايي كند
آزادي بنياد واقعيت است و بر . ها دليل كه انتخابي است گزيده شده در ميان ساير گزينه

اين به اين معنا است كه  3.ي خود شود مايه همين اساس هم بايد خود را توجيه كند و بن
ي  شناسي سوبژه ي هستي انسان مسئول خويشتن است و به همين خاطر هم در فلسفه

  . وبژه، هم آزاد و مستقل تعريف شده و هم تا حدودي ايزوله و منزويسارتر، س
. گيرد ، محور قرار مي»تشويش«دلواپسي، يا «، »اضطراب«، »ترس«بنابراين، موضوع 

من زماني دچار تشويش و دلواپسي . ترس يا تشويش، بازتاب درك آزادي در خود است
زمان محدودي در اختبار دارم يا بايد شوم براي نوشتن اين مقاله،  شوم كه  متوجه مي مي

در عين حال نوشتن مقاله كه مرا . را به دقت ذكر كنم و غيره ها بعداري، من حفظ امانتبراي 
هاي من است در شرايط زندگي امروز من،  دارد، يكي از امكان مي به ترس و تشويش وا

هيچ . يابد ادامه مي ي من امكاني كه توجيه هستي، در من و با من است و تنها به وسيله
قراري حاصل از  ناآرامي و بي. كند كس يا هيچ چيزي مرا وادار به نوشتن اين مقاله نمي

نگراني نه براي اين . كند نوشتن اين مقاله، ترس و اضطراب در حدي است كه مرا نگران مي
كه  - بگذارم  رسد يا نه، بلكه براي اين كه آن را كنار كه آيا اين مقاله سرانجام به پايان مي

  .  ي آن بگذرم نوشتن مقاله را به پايان برسانم و از خير و شر ادامه
  

  انتخاب معتبر
شود، از سوي ديگر،  ي بين آزادي و ترس از يك سو و مسئوليتي كه شامل آزادي مي رابطه

منتهي به پرسشي در مورد اصالت يا اعتبار انتخاب، ساختار مخالف وجودي و بدايماني 
كند و  بدايماني، موقعيتي است كه انسان از مسئوليتي كه ذات آزادي است فرار مي. شود مي

هاي خود را پيش  تا بتواند فراروي از امكان گذارد ميدهد و در سايه  مييا مسئوليت را فريب 
گاه يا فرار به واقعيت نشان  سارتر، بدايماني يا ايمان بد را چون فرار به پناه. رو داشته باشد

بدايماني يا به زباني ديگر، . دهد اين معنا، رفتار و روش سوبژه را نشان مي. دهد مي
گرايي كه سوبژه يكي  گرايي و واقع خداناباوري، مبتني است بر دوگانگي بين واقعيت  و تعالي



       31     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

كند يا تالشي است براي وحدت  را براي هويت بخشيدن به خويش با ديگري، نفي مي
است، شامل  كي از اين دو كه پناه گرفتن در تعالي يا فرارويي 4.بخشيدن به اين دو پديده

جوي واقعيت و و  و آن شكل ديگر در جست. استاز واقعيت سازي  فرار از وضعيت و ساده
يابي  جوگري براي دستو  اين جست. نظري رفتار سوبژه است براي نجات از احتمال و بي

ناكاميابي و شوربختي است، كه در اين به هستي درون خويشتن، يا رفتار سوبژه، محكوم به 
  .  معنا، بدايماني، نوعي خودفريبي بيش نيست

ي سارتر در مورد خدمتكاري كه كمي بيش از معمول، جنب و جوش دارد و مدام  نمونه
. تواند رخ بدهد ه واقعيت ميگونه فرار و پناه به دهد كه چ در حال حركت است، نشان مي

در نظر  سراسر رفتار و كردار او«. دهد نقش گارسون، نشان ميكار، هويت خويش را در خدمت
كند؟ براي روشن  اما چه چيزي را بازي مي. كند كند، شادي مي او بازي مي. نمايد ما بازي مي

. 5"كند كار بودن را بازي مياو خدمت: تماشاي طوالني او نيست شدن اين موضوع، نيازي به
چنين شكلي از . گذارد ز رفتار غيراصيل را به نمايش ميي روشني ا كار نمونهجا، خدمت در اين

محروميت از آزادي و از وراي شناسايي نقش، تالشي است براي پنهان كردن اين كه 
اين . ايم ها داده اند به معنايي كه ما خود نيز به آن هاي رفتاري به طور كلي وابسته انگيزه

به خاطر اصالت و درستي، نبايد  انتخاب، ناشفاف است و در عين حال فرصت زندگي كه
هاي خويش، در معناي بينش  چرا كه، سوبژه آگاهي ناب است و امكان و فرصت. گزيده شود

در تقابل با بدايماني، نوعي زندگي اصيل . ها ي اين امكان و بصيرت و آگاهي بازتاب نيافته
تصديق و گواهي  مداخله دارد كه هم شناسايي آزادي است، هم واقعيت است و هم تمايل به

  . 6هستي و حضور مشروط خويش
در . بيني زندگي نزد سارتر ي روشن گرايي و فلسفه اين آغازي است براي گسترش فردي

. ي رفتارهاي خويش، مسئوليت كامل دارد بيني، سوبژه در برابر همه اين فلسفه و روشن
در نتيجه يك ري و ، از منظر مفهوم مسئوليت تالش كرده تا نظريه هنحا7ادبيات گسترده

» ديگران«هايي در مورد  با نظريه» مسئوليت«و » آزادي« هاي موهدست كردن يا وحدت مف
جوي و  اين ادبيات در جست. روشن كند دهد، ي اوليه سارتر رخ مي لسفهچه در ف چنانرا 

انتخاب در . ي اصالت وجود و انتخاب گسترش اخالق اكزيستانسياليسم است بر اساس ايده
از . »ديگري«جا داراي پيامدهاي جهاني است، جايي كه مسئوليت پاسخي است براي  اين

نگه » ديگري«تواند در ارتباط با  گونه ميه كند كه چ ي ذهني انسان انتخاب مي طريق پروژه
. باشد و در نتيجه هنجاري را بيافريند تا به چيزي برسد كه فراتر از ارتباط ذهني خود باشد

و  8است» گرايي انسان«ي  سارتر فلسفه» اكزيستانسياليسم«اصالت وجود يا ي  درواقع، فلسفه
هنجار ديگر، از  هاي به چنين قرار دادن گرايش هم. بايد تالشي در اين راستا انگاشته شود
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حداقل دو » 9توماس اندرسن«به باور . استپذير  ي سارتر  هم امكان هدوران ديگر به فلسف
يكي از اين دو . دهد روي مي هستي و نيستيانداز  شمگرايش اين چنيني ديگر در چ

كه به عنوان  10نسبت داد نقد منطق ديالكتيكتوان به دوران پس از خلق  گرايش، را مي
اين در حالي است كه گرايش . اي ماترياليستي هم تعريف و توضيح داده شده است پديده

شود در  پيش قرار داد كه مي ي هفتاد قرن هاي سارتر در دهه شود در فعاليت ديگر را مي
اندازهاي  خواهم بحث كنم كه چشم درضمن، مي. 77اش كرد خالصه قدرت و آزاديعنوان 

كه  - االذهاني  نگاهي ويژه به بين - وجود دارد  هستي و نيستيمعين و مشخصي در 
ي  شناسي سوبژه هستي. كند هوم آزادي را دشوار ميشناسي مف ستياستنتاج اخالقي كه ه

عقالنيتي كه خويشتن نيز . ر در معرض خطر نزديك شدن به عقالنيت انتزاعي استسارت
شود و  نيافتني مي اي آزاد، دست عقالنيتي كه در آن آگاهي چون پديده. خودكفايي است

فرض اصلي است و در  سرانجام، عقالنيتي كه در آن آگاهي چون آزادي تعريف شده و پيش
 بنابراين، فرد در نظر سارتر چنين فرض شده كه. ستامستقل از دانش اين معنا، قدرت 

رسد كه  شناختي از ديگري دشوار فرض شده و به نظر مي منزوي و تنها است و ادغام معرفت
ها ياد  از آن» ناآگاهي«و » تناقض«شرايط چنان است كه من در اين نوشته تحت دو عنوان 

  . خواهم كرد
  

  نگاه پر هياهو
ي اجتماعي را  نامه كند، مرام تعريف مي» نگاه«ه خود به عنوان چه ك سارتر از طريق آن

است و ديده » ديگري«همان » نگاه«بر اساس همين تعريف، به باورم . دهد توضيح مي
اي است  سوبژه« نگاه». ها است اساسي وجودي بين انسان ي ، رابطه»ديگري«شدن توسط 

را از طريق » ديگري«ر زيرگذر آن، من، اين گذار كه د. اش بينم كه من آن را همان ابژه مي
دهم، تنها به  اش مي ديگري نام» ابژه«كنم و  شناسايي مي» سوبژه«هستي خود، جون 

، »ديگري«ي من با  رابطه. افتد درپي تجربه اتفاق نمي هاي پي عنوان فرايند بازتاب و يا طيف
ند يبين آگاهي بازتاب پيو. در مقياس اساسي و پيشابازتابنده، از نوع ارتباط بصري است

است و ساختار ي وجودي  كه مورد توجه است، نوعي رابطه "من درون"و  "من"ي  نيافته
هاي  ي تجربه به اين ترتيب و به باور سارتر، همه. شناسي آگاهي ي هستي توسعه يافته
زمان، داللت دارد بر  اين فرض از سوي ديگر و هم. 12شود هاي ديگر فرض مي هستي انسان

. گرايي من درون نيست ي جهان به طور قطع ناشي از تعالي ي پديده مايه ن كه ديگر بناي
شود، كه در آن، اين بعد در برخورد با خرد و معرفت خودم و  بلكه شامل بعد درون ذهني مي
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اين معنا، شامل تمركززدايي از درك . شود و نشان داده مي شناساييآگاهي ديگري، 
  . ي جهان است خودخواهانه

در حد زيادي در » ديگري«االذهاني است و حضور آن  ي بين وجود شامل رابطه
ي متقابل بده و بستان يا  گرايي رابطه گرايي و شئي بين موضوع. استي دوگانگي  بردارنده

را » ديگري«آن » من«گونه ه اما، توضيحي براي اين كه چ. فعل و انفعال دروني وجود دارد
كند و به همين ترتيب خود نيز  بيند و يا تجربه مي جهان مي نكسابه عنوان فردي ميان 

به » من«هاي  به  تنها در تجر» ديگري«آن . وجود دارد. شود جهان مي كسانفردي ميان 
اين موقعيت . كند مي كسانكند كه خود من را هم نيز فردي از  عنوان فرد بازيگري نمي

ي  كه با اين حساب، بايد، رابطه 13ه است،گرايي از تعالي بيگان مشترك، نوعي نفي و عيني
هاي درك درست  اين معنا، بر شانه. ي مناقشه و درگيري انگاشته شود االذهاني به مثابه بين

سوبژه، تنها . دهد سازي آن هم در ديالكتيك اجتماعي رخ مي از سوبژه سوار است كه آگاهي
به عنوان نيروي مخالف، باور كند و تواند خود را در مخالفت و ايستادگي در برابر ديگري  مي

» نگاه ديگري«خواهد بگويد كه با  سارتر مي. به اين ترتيب به اين معنا، مفهوم ابژه بدهد
از طريق هستي . ام كه آزادي من تهديد شده و مورد آزمون ديگري است فهم من چنين مي

او را دارد و در اي كه توان ادغام در آزادي  ابژه. شوم ابژه مي» من«من براي ديگري 
» نگاه ديگري«. گيرد هم مورد استفاده قرار مي) اصالت وجود(اش  ي اكزيستانسياليسم  پروژه
انسان به . تواند مرا تبديل كند به يك وسيله يا ابزاري كه بستگي دارد به وجود خويش مي

» من«گي  از خودبيگانههستي ديگري، . جهان پرتاب شده تا با آزادي بيگانه مواجه شود
ها اما، در  ابژه. ي اجتماعي وجود دارد سوبژه، اكنون در جهان واسطه. ي آزادي هباست به مثا

گذاري اكنوني جهان پرمعنا و  اين موقعيت تاريخي بنيان. ذهني هستند جهان پر ارزش درون
» من«وجود دارد كه در كنار » ديگري«جهان اجتماعي مشترك است، و به همين خاطر هم 

دهد  اين مفهوم، چندگانگي نظر و معاني را نشان مي. كند وقعيت تاريخي زيست ميدر اين م
هاي  بعضي از ويژگي. گردد بنا مي» ديگري«كه براي فرد وجود دارد و به طور معمول توسط 

شناسانه از  شوند و نوعي محدوديت هستي جبري نگاه، در خود و در موقعيت پيشين تكرار مي
  . كنند گي ميمفهوم آزادي را نمايند

گيرد كه  شكل مي» ديگري«هستي من اما، به همين خاطر، در حد زيادي در و با آزادي 
تا برآمدن ديگري، تا حد . گيرد در اين معنا، بيگانگي نسبي از امكانات خودم نيز شكل مي

شود پيوند يا  چه كه مي آن. زيادي، دانش مربوط به خودمان، خارج از خودمان وجود دارد
است، اما خارج از دسترس، فراتر از شعاع عمل، » من«با ديگري ناميدش، هنوز  هاي كاشترا

ه سارتر، اين موضوع  را از طريق توضيح احساس شرم و چ. 14ي دانش بيرون از حوزه



 1391 زمستان، 16جنگ زمان    34

من تنها . دهد فرض ديگري را با نمونه نشان مي گونگي شرمنده شدن از خويشتن با پيش
چنين است «. ي روي خود باشم توانم شرمنده شوم مي ميگونه كه براي ديگري ظاهر  همان

دهد، اين است كه  چه روي مي آن. 15"گي روي خويشتن در برابر ديگري شرم شرمنده
ناب احساس ابژه بودن است  شرم. چنان در نگاه ديگري نقش ابژه را به عهده دارد انسان هم

ي  ي خودم هستم كه شرمنده ندهگونه شرم همان". كه بستگي دارد به نوع ارتباط با ديگري
ام كه داوري خودم به عنوان  با خود ديگري به طور آشكارا در موقعيتي قرار گرفته. ام ديگري

جا  اين. 16شوم ابژه آسان شده است، چرا كه براي ديگري من به عنوان ابژه ظاهر مي
هاي مشابه،  هاز طريق شرم و تجرب. ديگران نيز نقش دارد ي شناسي بر اساس تجربه وضعيت

» خودهستانه«ي يكي از درون من نمود دارد، با اين تفاوت كه  آن ديگري براي من به مثابه
نگاه . شود نمود دارد، تجربه مي» ديگري هستانه«گونه كه من براي ديگري چونان  همان

شود گفت شكل هستي آگاهي در  در اين معنا مي. است» خودهستانه«ديگري هماره يادآور 
اسارت خودهستانه است و اين فرم براي خودهستانه، با قرار گرفتن سوبژه در بدن،  محاط و
شود  اين نوع جاسازي توسط خود خويشتن چونان چراغ كالبد يا بدن انجام مي. شود بيان مي

ي ذهنبت است و  بدن از يك سو خانه. ي واحدي بزرگ كه در پيوند است با جهان به مثابه
گونه ه شود كه چ به اين ترتيب آشكار مي. پيشرفته براي مصرفاي  از سوي ديگر پديده

گونه ه چنين چ آيد و هم ي تبادل بين ابژه و سوبژه به نظر مي االذهاني به مثابه ي بين پديده
  . كند شناختيِ آزادي، ابهام و يا شك را بيان مي گونگي معرفته در رابطه با چ

. دهد را نشان مي» ديگري«رتر در مورد سا ي بررسي نگاه، تناقض و شكاكيت در نظريه
در . تناقض است چون آگاهي از يك طرف، آزادي تعريف شده و از سوي ديگر، برترشناختي

به . استشناختي را نيز دارا  مفهومقابل توجهي از  هايداالذهاني بع همين حال مفهوم بين
االذهاني  ي مفهوم بينرغم اين كه نيت سارتر اين است كه بگويد، انسان هماره براي اعتال

سارتر در جايي مفهوم . آزاد است، اما در همين حال، در مواجهه با آن هم قرار دارد
  . *كند االذهاني را چنين تعريف مي بين

شود  شناختي نزديك مي ذهني، به ساختار معرفت االذهاني يا درون ي بين هژوا هايدبع
اين تناقض را . گردد ز آن ناممكن ميكه به اين ترتيب ناديده انگاشتن يا حتا سبقت ا

گونه سوبژه در جهان اجتماعي هستي دارد و ه چ: بندي كرد توان به صورت زير فرمول مي
كه ساختار هستي است در همين جهان زيست دارد و در همين حال » ديگري«گونه آن ه چ

 ترتيب، آن؟ به اين استچيزهايي كه خارج از خودش  ي آن آيا، سوبژه رهايي است از همه
را ثابت از واقعيت سوبژه  توانسته تمركززدايي، اين است كه آيا سارتر استچه قابل بحث 

  ؟ي معرفت شناختي است العاده فوقكه موقعيت كند 
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ي سارتر و هم  هم در فلسفه - چنين، اين موضوع هم دشوار است و هم متناقض  هم
شود كه انگار ابژه بوده است و در  كه آگاهي از بيرون طوري ديده - طبق نظريه خود سارتر 

هاي ديگر در نتيجه درك همين  ي انسان تجربه. ذهني همين حال رفتار و تجسم درون
در برابر من يك ابژه است و در عين حال براي » ديگري«تناقض اين كه : ها است تناقض

در شود و  ها واقع مي هستي ديگري، بين تناقض. خودش وجود دارد، چون آگاهي ديگري
قدار اي است كه به م سيستم تجربه» ديگري«آن . ي ابژه و سوبژه رابطه است با رابطه

هاي  گيژوي ناپذير و پايدار از ست و سنتزي است پايانامتفاوت » من درون«زيادي با 
ي بيگانه و ناآشنا، به اين گونه از  ست كه سوبژهااما، دقيقن اين به اين خاطر . ارناآشك
ي  زند كه تحربه واقع، سوبژه به طور كلي سر باز مي در. زند ر باز ميهاي خويش س تجربه

ه ژزيرا سوب. شناختي است واري معرفتاين دوگانگي معرف نوعي از دش. دارد» ديگري«
خواهد كه  هرگز نمي» ديگري«بنابراين، . تواند به خودي خود يا براي خود، ابژه باشد نمي
ي  شود ابژه چه كه مي تر، آن اما، از اين بيش. ز آن بشودي جهاني ا اي باشد كه درك ابژه ابژه

  . 16دهند اش مي ي هستي نام ي به وجد آمده ممتاز يا رابطه
گونه سارتر، با طرح يك خط ه توان پرسيد كه چ ، از يك سو ميهاسيربر اساس اين تف

از آن  كند يا ميگرايي انتزاعي را انكار  فاصل بين آگاهي مستقل و انسان مشترك، عقل
به . كند قدرت تعهد پيدا» ديگري«تواند در  گونه او ميه و از سوي ديگر، چ ؟ورزد مياجتناب 

ذهني، تا حد زيادي تعامل  انداز سارتر از درون چشم. شود وشن مياراين ترتيب، اين موضوع ن
در را كه  ييها گونه پديدهه گيرد و تا حدودي هم درك اين كه چ انساني را ناديده مي

ي بين  به باور من، درك سارتر از رابطه. كند ميرد  ،دهند روي مي كسانبين  هاي هبطرا
ي  ي بين سوبژه و موقعيت از طرف ديگر براي فردگرايي و پديده ها از يك سو و رابطه سوبژه

شود و در عوض  انگاشته مي آزادي خويشتن مطلق: غيرتاريخي به اين شكل است كه
ي عينيت سارتر مورد  به اين ترتيب، فلسفه. شود ادي، ناپديد مياجتماعي، تا حد زي هايدبع

پس، ادغام و دخالت كردن . گيرد تا رفتارهاي جمعي سياسي را دشوار سازد اعتراض قرار مي
االذهاني نزد سارتر،  ذهني يا بين دشواري درون. شود رو ميه ب در امور خويشتن با دشواري رو

تواند تجربه كسب كند و  قدر سوبژه ميه مورد اين كه چبه همين خاطر، تنها يك پرسش در 
بلكه اين در . ها آگاه شود، نيست هاي آن هاي خردورز چيزي بداند و از تجربه در مورد انسان

  .ها رابطه است با همزيستي انساني و موقعيت همدلي آن
ي  ي فلسفه از اين روي، درك و پي بردن به چيزي بيش از نظر شخصي و فردگرايانه

مفهوم آزادي محوري و اساسي چرا كه تحقق خود در رابطه با . سارتر از زندگي، دشوار است
ي اين  هاي ابهام و معماگونه االذهاني ناروشن است و وجه ذهني يا بين درون هايدبع. است
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هستي و چند  هر. سازي سيستم تغيير كندر حد كمي به صورت هنجارتواند د بعد مي
ي بدايماني يا ها هاي ارزشي است و در اين معنا مفهوم يادي تصميمشامل تعداد ز نيستي

رسد  ، چنين به نظر ميهستندهاي هنجاري را دارا  اللتسازي و مسئوليت د بي ايماني، بيگانه
چه خواهيم ديد،  چنان. شود كه نظم اخالقي مبتني بر اين كار به تدريج كنار گذاشته مي

  . به درك فرايندهاي اجتماعي معاصري اوليه سارتر، مربوط است  فلسفه
  

 وجوديت فرد

هاي  مستقل و در عين حال در ارتباط با تمايل دتوان سارتر مي ي ي اوليه وجوه مهم در فلسفه
. هاي مدرن و پسامدرن فرايند فردگرايي نيز هست كه شامل ويژگي ؛زمان ما آشكار شوند

چه كه به عنوان  و آن "درون ذهني" ،"آزادي"شود به مفهوم  اين معنا، به ويژه مربوط مي
به چنين رويكردي . گردد ميتوصيف  "بيني زندگي فردگرايي ي روشن فلسفه"ي  نظريه
نمايان  هستي و نيستيكه در خواهد بود هاي نظري  ي سارتر، بررسي ديدگاه فلسفه
گيري از درك فرديت در دوران ما  اين بررسي، شامل تشخيص جامعه و پيش. دنشو مي

اما، . خودش روزهاياي كه پيوند خورده به  انديشهآشكارا اين فلسفه در ارتباط است با . است
تواند جلوتر از دوران خودش باشد و توجيه  ي گرايش به ذهنيت دروني سارتر مي فلسفه

  . ي فردگرايي جامعه ديده شود تئوريك روح زمان ما و الگوي غيرقابل مقايسه
ذهنيت سارتر براي بازشناسي  ي ي اوليه ي پيوند فلسفههايي برا با اين حال، دشواري

اي است كه پيش از هر چيز سوبژه را در مقياس  اين فلسفه. ي فردگرايي او وجود دارد فلسفه
در اين معنا، . اساس هنجارهاي اجتماعي يا اخالقي كند و نه بر شناسي بررسي مي هستي

پارچگي مفهوم  آميزش و يا يك. شود شناسانه درك مي هاي هستي مفهوم آزادي با ويژگي
ي  ي اجتماعي و سياسي و گذار به مفهوم فرد كه زمينه ي سارتر در حوزه سوبژه در فلسفه

هاي  ي عينيت، وجه با اين وجود، فلسفه. ساز انگااشته شود اجتماعي هم دارد، بايد مشكل
در حد آزادي سوبژه و اين سازگاري . ي فردگرايي سازگاري دارد گوناگوني دارد كه با فلسفه

ي عينيت طنين  با اين حال، فلسفه. موقعيت انتخاب در معناي فردگرايي قابل درك است
اين طنين، تنها در رابطه با مسئله و . ها دارد اي در رابطه با فرهنگ فردگراي ما غربي ويژه

ابراين، بن. چنين در رابطه است با اصالت و مسئوليت موضوع آزادي و انتخاب نيست، كه هم
ي عزيمت و فرضيه براي مفهوم فردي و  تواند چونان نقطه هستي شناسي مفهوم آزادي مي

توان استدالل كرد كه پيش از هر  بر اين اساس مي. اساس اجتماعي عملكرد داشته باشد
اندازي كه رخ  ي سارتر نقش محوري دارد و چشم چيز، فرد غيراجتماعي است كه در فلسفه

  .18مي است براي روش شناسي فردگراييدهد، سبك و فر مي
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  )آنتاگونست(جو  فرد ستيزه

تا  1960شود گفت كه خط تمايز فرايندهاي فردگرايي دوران ما، در سال  به سادگي مي
هاي  ي ارزش كه با نظريه 1968هاي  شروع شد كه از آن جمله است شورش 1970

. 19ي هشتاد تقويت شد دهه آغازهايو ي هفتاد  تئوليبرالي در آمريكا و انگليس در پايان دهه
ي امروز  هايي اين امكان را به وجود آورد تا بتوان ادعا كرد كه فرد در جامعه چنين گرايش

اين باور البته به بهاي فدا شدن خانواده و . غربي، واحد بنياديني است در بازتوليد اجتماعي
ي موسوم به پيشامدرن، فرد در  برخالف فرد در جامعه. 20ساير ساختارهاي جمعي بوده است

شود و هم چنين، كاركرد  ميكه به او نسبت داده را ندارد ي مدرن هويت دايمي  جامعه
كه » گرا مصرف«اين كاركرد هم چيزي نيست مگر . اش هم چنان كه بايد نيست اجتماعي

هويت مدرن؛ باز هست، ناتمام هست و متفاوت هست از . بعدتر به آن خواهيم پرداخت
ست يا فرد به كنار گذاشته شده مشخص نشده ا هايدنايي كه در آن فرد به عنوان فرعم

اما همين فرد خود را . شود ي بدوي منظور نمي اجتماعي شده جامعه هايدي يكي از فر مثابه
ين تحول بايد به عنوان ا. آفريند ي فرهنگي، مي ها و حوزه ي ارزش در كثرت تفكيك شده

از طرف ديگر هم، . عمومي انگاشته شود هايرتا حدودي هم فك و  سازي سنتابرآمد خنث
هاي تجدد و اكنونيت از طريق  اين وجه. اختالف كاركردهاي اجتماعي بايد مد نظر باشد

اي بار و  ريزي آزادي خويشتن به سوي آينده موقعيت انتخاب و امكان سوبژه براي برنامه
بازيافتن، در معنا، يافتن اهميت فرد و . كرد شان ي سارتر بازيابي شود با فلسفه شفاف را مي

  . اي ندارند هاي اجتماعي ديگر نقش ويژه ست كه در آن سنت و نسبيتا خلق ايده و هويت او
دوران مدرن را بتوان به دوران معيني مشخص كرد كه در آن رفتار و كردار  هايخرآاگر 

 توان ه تضعيف بوده است، ميجمعي يا هويت جمعي در مقايسه با دوران پيش از مدرن رو ب
مستقل شده، رها شده، و با به عنوان موجودي  هايي فرد را در رابطه با چنين تحول

مسئوليت فرد رو به افزايش  ها با اين تحول. فراوان گزينش، توصيف كرد هاي امكان
در قبال ) خويشتن(شود كه خود  گذارد، مسئوليت براي خويشتن و ديگري، موضوعي مي مي
شود  در چنين موردي، فرد تنها به حال خود رها مي. احساس بايد يا تحميل شدگي داردآن 

چه سارتر در  چنان. 22ي هويت خويش را تعيين كند تا زندگي خود را تعريف و برنامه و پروژه
دهد، آزادي شخصيت ذهني فرض  توضيح مي 1940و در سال  هستي و نيستيكتاب 

مرزي و بي  از شخصيت آزاديت يا مختار بودن در معناي بيشود  اين معنا را مي. شده است
چنين دريافتي، درك . حد و حصري دريافت كه در مفهوم آگاهي سارتر بازيافتيم

ست تا در رابطه با هستي چنان باشد كه خود نيز اتاري فرد است كه در آن فرد آزاد خودمخ
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آزادي و آگاهي در  هاي موهان اين موضوع را درك سارتر از مفس هم. خواهان آن است
ست كه ادر اين تعريف، مفهوم فرد به همان صورت آزاد . ي اجتماعي ارائه كرده است زمينه

ي مسئوليت خود نيز به طور كلي ا با چنين آزادي. استقالل و رهاييدر روزهاي ابتدايي 
  . كند دوشادوش آزادي حركت مي

هاي  ي متعين و گرايش گوي توسعهاين ال. در ضمن، فراگرد فردگرايي پيچيده نيز هست
ي رشد  هبتواند به مثا فراشد فردگرايي مي اما،. زند مسلط هست كه پيچيدگي را رقم مي

گرايي نقش فرد  چنين جمع انساني و تحول در خودگرايي خويش، درك و فهميده شود و هم
كي، فردي تحر هاي تاي و رشد مناسب حصيل، زندگي حرفهحقوق، ت. و سبك زندگي

ي  ها و عملكردها به طور فزاينده به مثابه مندي ، عالقهها تفعنمستند، در اين معنا كه ه
اي يا اتميك   ي ذره چون برآمدي از فرايند فردگرايي توسعه هم. 23شوند فردگرايي درك مي
اين رويداد در شرايطي . شوند اي منزوي و تنها مي به طور فزاينده كسانرخ داده كه در آن 

در . ي ناشناس روابط اجتماعي را براي گسترش، بر پيشاني دارد كه نام شبكه دهد رخ مي
 هاي تخود جدا از منفع هاي تبه طور روزافزوني بر منفع كسانچنين شرايطي است كه 

سياسي نيز  ي ليبرال تواند در نظريه اين برداشت يا درك فردي، مي. 24كنند ديگري تمركز مي
كه ريشه است ي پيمان ليبرالي  ي اول به نظريه ي من در درجه جا، اشاره در اين. يافت شود
شود  در اين سنت، به سادگي فرض مي. دارد» توماس هابز«و » جان الك«هاي  در تئوري

و  گيرند و به دستگاه سياسي از نامحدودي موقعيت طبييعي آزادي، فاصله مي كسانكه 
مالكيت فردي را مورد حمايت و شوند كه زندگي و حيات، امنيت و  ي متوسل ميا حقوقي

د را مورد ي وارد شدن به قرارداد اجتماعي كه حقوق بنيادين فر انگيزه. دهد پشتيباني قرار مي
اين برخورد، برداشت است دولتي كه . فرد اعالم شده است تفعدهد، من حمايت قرار مي

قدر از ه رد كه چآل معمولي نيز نام دارد و در آن، مشروعيت دولت به اين بستگي دا ايده
به باور من، اين روش دركي دارد از انساني كه فرد را منزوي . كند حقوق فردي پشتيباني مي

خويش است تا بتواند در رقابت  تفعمشغول به حداكثر رساندن من كه دلكرده است، انساني 
ز شرط الزم براي اين ديدگاه، درك و برداشتي است ا. 25با ديگري، از قافله عقب نماند

خود را به خوبي تشخيص و  تفعتواند من د و عقاليي بداند كه ميانسان كه او را فرد خردمن
ها  ي كه در آنهاي هامعتيب، فرد مقدم است بر نهادها و جبه اين تر. مورد ارزيابي قرار دهد

آزادي فردي و حقوق فردي، ضرورت و اساس سياسي و اخالقي است، اما به طور دستوري 
آزادي انتخاب در ارتباط نزديك است » ديگري«براي . ي انساني نهادينه شدهو حكمي و نه 

ميداني است  ي سياسي، در نهايت، چنين فرض شده كه حوزه. در بازاري واحد كسان با رفتار
هاي سياسي،  در چنين رويكردي به موقعيت فرد در زمينه. 26فردي تفعبراي پشتيباني از من
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اي از حقوق  ترين منفعت فرد با مندرج شدن در مجموعه استدالل من چنين است كه مهم
منفي، مانند حق مالكيت يا حفاظت از دخالت خودسرانه در زندگي فردي يا فاميلي، امنيت 

گيرد و از خودگرايي خصوصي فرد در مواجهه  تعلق مي كساني  اين حقوق به همه. يابد مي
كه بر  كسانيبنابراين . كند ديگر، حفاظت مي كسانبا نقض حقوق فرد توسط دولت و 

اساس اين ساختار، از موقعيتي مانند فرد مستقل و فرد خودكفا يا واحدي مجزا از جمع، 
 ي آنتاگونيستي با يك رابطه كسانشود كه  شوند، كه گاه منجر به شرايطي مي برخوردار مي
ط منفي بين اين مفهوم استوار است بر اين درك و برداشت كه رواب. 27كنند ديگر پيدا مي

هاي مثبت و كاركرد مثبت جامعه در  ديگر، در نكته هاي يك ي هماورد به مثابه كسان
در توان آن را  مياي است كه  عملكرد، فرضيهاين . تماميت خود، از بين خواهد رفت

  . 28هاي پنهان، يافت در مورد دست» روايت- متا«هاي ليبرالي كه شهره است به  نظريه
. اش يابيم ي سياسي ليبرالي مي د چيزي است ساده كه ما در انديشهدرك ليبرالي از فر

ذهني سارتر و روشي كه او براي توضيح  زند به مفهوم درون اين نگاه، تا حدودي تن مي
. برد ي تقريبن جدا شده و منزوي از موقعيت عمومي، به كار مي ديالكتيك اجتماعي و سوبژه

ي است و مقدم  آزادي ذهني امر اساسي هستانه. و جمعدارد بر نهادها  تقدمنزد سارتر، فرد 
بيش از اين، ديالكتيك . هاي اجتماعي است بر هر نوع فرافردي مانند جامعه و گروه

در اين . جويانه يا آنتاگونيستي توضيح داده شده است اجتماعي، نزد سارتر چونان امري ستيزه
باز هم در اين توصيف، . ر داردباو» ديگري«توضيح، سوبژه، خود را در موقعيت مخالف 

از او » ديگري«هاي وجودي  ي ابزاري قرار داد و در برنامه توان مورد استفاده سوبژه را مي
آزادي ديگري، : به همان شيوه كه درك ليبرالي فرد، بر اين باور است كه. استفاده كرد

يبراليسم لي  الودهارتر، موقعيت سوبژه كه شي س اساس فلسفه بر. كند آزادي مرا محدود مي
و هويت او قوين در پيوند است اش كرد به عارضي، در اين معنا كه فرد  توان متهم ست، ميا

اش نه  كند و انتخاب انسان خود خويشتن را انتخاب مي. اقتصادي و عملكرد بازار سودهايبه 
معنا كه  اما اين انتخاب الزامن ابزاري نيست، در اين. تنها ذهني و دروني كه خصوصي است

تعريف . برد خود، به كار مي سودهايوضع شده عليه  هاو مقرر ها نوانخود را براساس ق
سوبژه، چون عاملي عقاليي و ابزارگراي درك ليبرالي، به هيچ وجه قابليت اشتراك و 

سان و  سوبژه، هرگز با خود يك. سازگاري با مقاومت سارتر برابر گوهر و ذات انسان را ندارد
يست و هويت مفهوم مادي ندارد، بلكه فراشدي است چون خودآفريني و خودبنياني همانند ن

بنابراين، آزادي وجودي و انتخاب اصالتي . كه در آن فرد، نهاد و پايه و اساس خود را دارد
ريزي شده در بازار، كه بعدتر  نگرانه و برنامه شامل چيزي بيش از آگاهي است؛ انتخاب آينده

تر  اين سوبژه، بيش. ي سارتر شفاف هست و بدون جوهر سوبژه. ختبه آن خواهم پردا
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هاي ديگران  اقتباسي است  اين نزديكي به روش. قابليت سازگاري با رفتارهاي ديگران دارد
  . از امور همگاني و نقش ذهنيت اجتماعي

كه براي خود را ي نهادي عقالني  ي سوبژه به مثابه نظريه) 2001( الكالنوموفه و 
اساس اين استدالل است كه موقعيت هر سوبژه  اين نقد بر. مورد نقد قرار دادند است شفاف

به طور مشابه، توصيف . 29يك موقعيت گفتمان است و بخشي از ويژگي گفتمان باز و شفاف
شود گفت؛ چيزي كه   به زباني ديگر، مي. كه كثرتي است غيرقابل كاهش استاجتماعي 

به كالمي ديگر، با توجه . نواخت يا جوهر اي يك ل اساسي زمينهاش داد به اص توان تنرل نمي
شود در روشناي  امر را مي اين. ي اجتماعي، كاري به هويت كامل نداريم به فرد و حوزه

اي است بين،   ارتباط آنتاگونيستي رابطه. از آنتاگونيسم، مشاهده كرد الكالنوو  مفهوم موفه
ها، حضور كامل ديگري را نفي يا محدود  كي از آنبه عنوان نمونه، دوسوبژه كه حضور ي

 ي وضع شده هاي لسم خود را در موقعيت رقابت با اصدر چنين حالتي، آنتاگوني. كند مي
ي ناشفاف سياسي و اجتماعي رخ  سازي در حوزهبلكه اين آشكار. سازد آشكار نمي عادي،

ني مشاهده االذها ذهني يا بين ندر رابطه با مفهوم سارتر از دروشود  اين را حتا مي. دهد مي
مرا از » ديگري«، در مورد اجتماع، حضور آن الكالنوو  در برداشت و درك موفه. كرد
هاي  دهند، بلكه از ناممكن ي تماميت رخ نمي به مثابه ها هابطر. دارد بودن كامل بازمي  خود

عامل مثبت  توان تابعي از يك را نمي» ديگري«حضور . گيرند اساسي خويش سرچشمه مي
تواند حضور كامل  نمي» من«.  ي علت و معلولي به حساب آورد متفاوت در يك زنجيره

تواند حضوري  ورد، نميآ خويشتن خودم باشد، كه حتا نيرويي كه مرا آنتاگونيست بار مي
را چون سنتز پايدار ناشفاف يا ناآشكار » ديگري«چنين سارتر آن  هم .كامل باشد

كند و اين در حالي است كه بخش الزامي آگاهي مربوط به  مييف اش تعر هاي توانايي
اي است خارجي كه  سازنده» ديگري«بنابراين، . خودمان، در خارج از خودمان نيز هستي دارد

بيند و هويت خود  شود و سوبژه خود را مي در ارتباط با ديگري آفريده مي جا در آنهويتش 
در اين  ؛ي خارجي بودن دارد خواهان سازنده ينگاه به طور موازي، ساختار. دهد را شرح مي

گيرد و به اين ترتيب، سوبژه، وابسته  شكل مي» ديگري«معنا كه هستي سوبژه در آزادي 
  . از خويشتن» ديگري«است به معرفي 

ذهني اين است كه جامعه و امور اجتماعي تحت نفوذ  برآمد چنين دركي از درون
تيب هرگز نخواهد توانست به موقعيت شفافيت و حضور آنتاگونيسم هستند و به اين تر

) كسانو (ها  ، همزيستي سوبژهبه اين ترتيب و به باور موفه و الكالئو. ت يابدكامل، دس
ي شفافيت،  در عوض، براي حوزه. تواند براساس الگوي عيني و قابل درك شكل گيرد نمي

به طور خردمندانه در رقابت با  شان را شخصي هاي تفعه در آن نهادهاي اجتماعي منجايي ك
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هاي  كنند، جامعه ميداني است شامل تعادل و تهاجم بين گروه ارزيابي مي» ديگري«
ي ذهني كه در تحول  گذاران نهادها و انرژي رهاشده ، بنيانكسانگوناگون اجتماعي و 

تواند عملكردي  چنين شرح و توصيفي از اجتماعيت مي. دهد فرهنگي و تاريخي رخ مي
كه در آن آنتاگونيسم دركي . زند به تمديد درك سارتر از درون ذهني اشته باشد كه تن ميد

ذهني سارتر  تواند در آنتاگونيسم مفهوم درون دهند، مي شرح مي الكالئوو  اجتماعي كه موفه
تواند انرژي  گتمان با اهميت و متناقض سارتر، به اين ترتيب، مي. انديشه و سنجيده شود

هاي اجتماعي و  اي توجيح در برابر پيچيدگي و فراگرد ديناميك كه به پديدهتري بر بيش
آن هم رويكرد روش ليبرالي  ي نمونه. دهند، داشته باشد روابط انسان ويژگي و تعريف مي

  .  است كه تمايل به كاهش انسان به عقاليي و حداكثر سازي مطلوبيت دارد
  

  گرا ي مصرف شخصيت سارتر در جامعه
چنين در ارتباط با ساختارهاي جديد،  اي مربوط به فراشد فردگرايي بايد همه توضيح
ي مديريت و آزادي بازار ليبرالي مشاهده شوند كه به بهاي مقررات دولتي به  رونده پيش

خردورزي جديدي در مديريت شاهد هستيم كه در جهت تمركز كمترمديريت . اند وجود آمده
هاي  سياست هاي حركت، به نفع سياليت شكلاين . كند مستقيم سياسي حركت مي

اين . يابد وصي نيز گسترش ميي خص شود كه در آن سياست در حوزه فردگرايي انجام مي
ي خود را در پيشرفت دموكراسي ليبرالي دارد كه  چه گفته شد منبع و سرچشمه چنان تحول

ختارهاي اقتصادي در آن نيز، تغيير شكل از ساختار دولتي به تكنيك مديريت بر اساس سا
چه  چنان –هر يك از ما بايد خود را اداره كند و در ارتباط با اين آزادي . 30انجام شده است

اين تحول هويتي چنان . مسئوليت هر كس هست كه خود را بيافريند - نزد سارتر هم هست 
 اين. 31كنيم كننده را بازي مي شود كه انگار در بازاري حضور داريم و نقش مصرف انجام مي

چيزي كه با عملكرد صنعت تبليغ سازگاري دارد كه  - جا است كه فرد بايد خود را اداره كند 
كشند كه انگار خود نيز در مورد مصرف  گونه اين نهادهاي تبليغي فرد را به تصوير ميه چ

ي آغازي ديگر معرفي  هر انتخابي در بازار، به مثابه. آفريند گيرد و خود را مي تصميم مي
و تأييدي است بر آن كه ما خود، ) الغري نيست هايو اين تنها مربوط به توليد(شود  مي

  . زنيم رقم مي  موجود هاي ها و امكان د را بر اساس انتخابآزادانه زندگي خو
رفه در نظر حي فردي، به باور باومن، مصرف چون  ي مصرف كننده  در يك جامعه

در . 32تابد استثنا يا محدوديتي را هم بر نمي گرفته شده است يا حقوق جهاني بشر كه هيچ
شود با تعريف انسان  كننده برابر مي هاي فرد به عنوان مصرف چنين روايتي است كه توانايي

انتخاب درست .  ايي و هويتخورد به فردگر و مصرف به طور جداناپذيري پيوند مي
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در چنين حالتي، . شود قي ميمبتني بر بازار به عنوان مسئوليت فرد تل ها تو خدم ها محصول
فرد تنها عامل اگر هدف به حداكثر رساندن خود از طريق تجارت در جهان كااليي باشد، 

سراي فرد  واحد كاالها در بردارنده يا منزل. يابي به هدفي كه ذكر شدمصرف است براي دست
و دهنده  ي شخصي است كه بازتاب ايده جا به طور آشكار منظور و است كه در اين

چه سارتر  چنان. 33چه كه تمايل و آرزوي رسيدن به آن داشته ي فرد است و آن كننده تقويت
نظر خود كه وجود دارد تا  هايي شمار امكان نتخاب است در ميان بيگويد، فرد مجبور به ا مي

در اين حالت، . زدها بسا ريزي كند و خويشتن را از طريق اين گزينه ها طرح را در هدف
گونه آزاي كامل سارتر و مسئوليت ه تواند اين را نشان دهد كه چ كننده مي مصرف ايدئولوژي

مفهوم مسئوليت نزد سارتر . كامل او پاسخي است به فراگرد فردگرايي در دوران معاصر ما
خواسته كه با چنين برداشت و دركي از مسئوليت  هاي اساسي است و مي بدون ارزش

. چه هستيم، مسئوليت داريم كنيم و براي آن را خلق مي ما خود. كننده، آميخته شود مصرف
سارتر، اين درك قرار دارد كه به واقع  ي اندازي از فرد مسئول در نظريه مايه چنين چشم بن
 ي كننده ري را هم از آن جهت دارد كه شركتپذي رد در بازار آزادي است و مسئوليتف

اش در بازار، هاي هفعهاي خويش و من ارزشبراي پيگيري  حق فرد.  34استبازار  ي بازتابنده
ها و بازيگران دوست دارند كه بر  شود كه در آن سازمان منتهي به خلق فراگرد اجتماعي مي
كننده كه كارگرداني پشتيباني از تنوع زيستي، آب و هوا و  فرايند بازار، از طريق رفتار مصرف

اين تحول شامل چيزي بيش . 35باشند همبستگي با جهان فقر، را به عهده دارد،  تأثير گذار
كننده هم  نقش مصرف. استگذران  از يك برداشت و مفهوم اساسي از انسان به عنون خوش

كند  كننده نقش شهروند مدرن و نو را نمايندگي مي در اين معنا فهميده شود كه مصرف بايد
جنبش ايگزيني البته از وراي اين ج. شود و جايگزين نقش كالسيك شهروندي مي

رسد كه به عنوان نمونه،  ميبنابراين، دشوار به نظر . كنندگان روي خواهد داد مصرف
روز فرد افزوده هاي  ي آب و هوايي هم به مسئوليتمحيطي و تهديدها زيست هاي مشكل
با اين حساب، پرسش به موقع اين خواهد بود كه محدود كردن آلودگي محيط زيست . شود

آيا  ؟كننده است تا چه اندازه مسئوليت فرد و مصرفو هوايي، و جلوگيري از خطرهاي آب 
فرد براي كنش در جامعه وجود دارد؟  هاي نيست كه فراتر از موقعيت امكان اين مسئوليتي

ي سارتر را مورد انتقاد قرار داد و به نقع دوران  شود در اين مورد، فلسفه به همين خاطر، مي
شود، مورد  اجتماعي، تا حدود زيادي، فردي مي هاي ن مسير كه مشكلمعاصر ما در اي
. هاي اجتماعي است دشواري ي كاركرد اين فردگرايي كتمان شناسايي ريشه. استفاده قرار داد

 Max هاي ي خريد محصول توان به مثابه نميحتا مسئوليت وجودي هم به طور جامع 

Havelaar تواند بدون هيچ  رتر نميبيني زندگي سا ي فردگراي روشن فلسفه. توضيح داده شود



       43     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

ي باشد كه سازگار است با ايدئولوژي مصرف، چرا كه ا د و شرطي دليلي براي بيان زندگيقي
چنين . گرا فرض شده است چه كه در ايدئولوژي مصرف اين نظريه سارتر مترادف است با آن

ر گرايي فردي شده منحص مصرف. رسد كه ايدئولوژي مصرف قايل به شرط است به نظر مي
هاي اساسي اكزيستانسياليستي داشته  تواند عملكردي چون جايگزيني براي پروژه فرد نمي به

ي فرمي براي  تواند به مثابه اش مي مصرف در معناي شناسايي شدن با نقش اجتماعي. باشد
در اين صورت، اصالت وجودي بايد چون انكار و رد شناسايي نيازهاي . ايماني تلقي شود بي

هاي درك  برنامه. معيني درك شود هاي خصيت ما با توجه به محصولو ش ما به مصرف
اي مصرفي  در جامعه اي مربوز به دوران پيشين مان بايد چونان پديده  نفس و ساختار هويتي

براي بيان آزادي فردي از طريق مصرف در پيوند است به نماد يكسان توليد،  هايي كه امكان
  . 36انگاشته شود ،- مانند طراحي و بازاريابي  - 

. مادي نيستيمما محكوم به آزادي هستيم، اما محكوم به آزادي بازار يا انتخاب بازار 
هستي مبتني بر  است؛ آن همويژگي هستي از سببي است كه  هايردآگاهي جداسري از مو

ي سارتر، هم   بخش فلسفه هاي رهايي شود چنين دركي داشت كه وجه در اين زمينه مي. بازار
در عين حال، . و هم جهت با مفهومي است كه شهره شده به ليبراليسم جبري بازار سنگ

ي جاري در مورد اين پرسش كه آيا  اين ديدگاه تفسيري است بر بحث روشنفكرانه
داري هست يا نه، كه شايد بتوان آن را در اين نقل قول  جايگزيني براي سيستم سرمايه

  : خالصه كرد» فردريك جيسن«معروف از 
رسيده كه به اصرار، بعضي از  چنين به نظر مي "پايان تاريخ"حتا پس از 

و نه  -ي روايتي  نه صرفن جنبه - هاي تاريخي از يك سيستم عمومي  كنجكاوي
صرفن براي دانستن اين كه بعد از اين چه روي خواهد داد، بلكه نگراني كلي در 

ي آن اين است كه  مونهن. ي توليد وجود دارد مورد سرنوشت سيستم ما يا نحوه
گويد كه اين بايد ابدي و جاودانه  به ما مي) از نوع پسامدرن(ي فردي  كدام تجربه

كند كه اين احساس در واقع  مان پيشنهاد مي باشد، در حالي كه خرد و هوشمندي
بايد غيرمحتمل باشد بدون آينده و سناريوهاي قابل قبول مانند روند تفكيكي و از 

رسد كه براي ما امروز  چنين به نظر مي. 37نشيني و جايگزينيهم پاشيدگي جا
تر است كه زوال زمين و طبيعت را تصور كنيم تا فروپاشي  خيلي آسان

  [...].  37را داري سرمايه
تواند به عنوان استعمار  ها براي مكانيسم مسلط بازار مي ود جايگزينبهاي بازار و كم الزام

كننده  گذاري، تا مصرف شود و نشانه ي ميآزادي ابزار .اجباري وجود و هستي تلقي شود
دهد كه فراشد تحول  سازي جامعه چنان رخ مي دو در اين راستا، فردگرايي و فر راحت باشد
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شود كه  سازي مي اش شامل بيگانه در اين رابطه، بازار و آزادي ساختگي و غيرواقعي. اتمي
سوبژه . ظرهاي گوناگوني را وارد اين نظريه كندن تواند آشكارا باشد و نقطه ي سارتر مي فلسفه

هم چنين در ارتباط  -با واقعيت   بازتاب واقعيات نيست، اما در ارتباط است با روابط آزادانه
  .است با مكانيسم بازار كه هم مهلك و كشنده است و هم مطلق

قعيت هاي غالب اقتصادي و پيامدهاي آن كه برآمد جهاني شدن است و اين وا مكانيسم
شود  كنند، مي تري جايگاه خود را در نظم بازار پيدا مي هاي بيش كه مدام رويكردها و ارزش

ي اقتصادي، هيرارشي بازار كار،  چرخه. سازي و فرمي براي بدايماني اتالق شوند بيگانه
هاي بزرگ چندمليتي، موقعيت كاال در جامعه و تبديل فرهنگ، جهان فرهنگي،  شركت
ها و  ها هدف آيند كه در آن سازي به نظر مي ت بازار و اشتغال هم بيگانهها، رقاب گرايش
ي  عالوه بر اين، جامعه.  38شوند ي خودي تبديل به واقعيت مي هاي ديگري با هزينه برنامه

مختلف اقتصادي را شامل  هاي ههاي گوناگون و طبق اي است كه قوين اليه مصرفي، جامعه
شدگي  هاي بازار يا بيگانه روي برنامه هاي بزرگ از دنباله وهاي گر در چنين جامعه. شود مي

تواند رد اين نظريه يا  ي ابتدايي سارتر مي به همين خاطر، فلسفه. اند ي مدرن نهي شده پروژه
اي مفهوم . بازار دارد هاي هابطتماعي به يقين باور به استحكام ري اج تصور باشد كه رابطه

چرا كه . هاي طبيعي از آن برخوردارند شود كه پديده مي هاي برابري سنگ با ويژگي هم
و به طور شفاف و . چه هست، اعتال دهد انسان هماره آزاد است تا خويشتن را در برابر آن

جا، اصالت يا به زباني ديگر، درستي،  در اين. آشكارا، ساختار بازار و جامعه را نثبيت كند
به همين دليل . آزاد است، »خود«ساختار بدون  بازشناسي اين است كه انسان در ارتباط با

شناختي، پيشاپيش هر نوع  آزادي چون ساختار هستي. رها فرصت تغيير دارندهم ساختا
در را مايه اساسي  گيرد به اين ترتيب، هر نوع ساختار يا بن تصميم يا ويژگي انسان قرار مي

  . كند و پذيراي آن نيست ياي اعطا كند انكار م جامعه كه بخواهد به آن موقعيت ويژه
  

  سخن پاياني
هاي دشواري  هاي هنجاري آن بايد در ارتباط با پيچيدگي ي دوران اول سارتر و داللت فلسفه

وجوه «و » آزادي و ترس«و » ايماني و اصالت بي«ديده شود كه در آن پرسش حول محور 
 و جسماني، ريخيتا موضوع درك درستي از با مرتبط بين االذهاني هايددر بع» ترديد

سوبژه بايد براي اين كه بتواند پايه و اساس خويشتن باشد، خود را  .است واقع شده اجتماعي
تواند اعالم كند و به رسميت  در ضمن، با وجود اين كه سوبژه مي. كند  نيز به خوبي توجيه

موجب آزاد است، و باز با اين وجود اين كه سوبژه به » ديگري«بشناسد كه در رابطه با 
اش توانايي آن را دارد كه باور مشابهي را ارائه كند، ساختار شناسايي  هاي عمكرد و كنش



       45     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

ي سارتر تا  ذهني فلسفه هايداين وجوه در بع. كند ا دنبال مياالذهاني هماره سوبژه ر بين
فراگردهاي . گرايي مدرن و فرد خودگرا حدودي سازگار است با فردگرايي معاصر، مصرف

ي مصرف را بر پيشاني  شود و كد و نشانه گرايي كه در دوران معاصر ما انجام ميافراطي فرد
آزاد است و در برابر خويش  ني ذهني سارتر كه در آن فرد كامل دارد، موازي است با فلسفه

ي  سازي از فلسفه بيني رهايي ديدگاه بصيرت و روش ندر عين حال، اي. نيز مسئول است
هاي گوناگون اين فلسفه است كه موجب مخالفت با ليبراليسم  بهجن. دهد سارتر را نشان مي

هاي  شود براي درك و برداشت اين موقعيت، اساسي مي. شود مفهوم فردي مصرف مي و 
 .  ي دوران ما ي منحصر به فرد و فردي شده ديگري از جامعه

 

  
  
  
 

 : ي سارتر و دوران ما هاي فلسفه تناقضنوشت جستار  پي

دهد تا همدلي، كه در  اين اجازه مي. پديدارشناسي عملكردهاي بسياري دارد اين واژه در*  
پديدارشناسي شامل تجربه فرد ديگري به عنوان يك سوبژه است، فقط به عنوان شئي در ميان 

خويشتن از سوي ديگري ديده شود و جهان در مجموع به  ي انگاشته نشود، بلكه تجربه ها ئيش
 مترجم.  جاي واحدي يكتا در دسترس خويشتن است عنوان عالمي تقسيم شده به
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  را  جنگ زمان
  به دوستان و همكارانتان

  معرفي كنيد
  و در تداوم و تعالي 

  فرهنگ، ادبيات و هنر فارسي
 .مشاركت كنيد



 

  رحيمي سهراب
  شعر يازده

  
  
  

1  
  ابر گذار در مكرر مانديم خود جاي بر ما زد دور را زمان عقربه، وقتي

2  
  آويزان ميز امتداد در ها دست و رعبو ست طوالني مسافتي

3  
  ديگر غروبي سمت برگرديم تا كن فرو ابرها ميان را بالت

4  
  است تازه هميشه كه مرگي در مالقات زند مي برق تاريكي در سايه
…  

 را ها خزه رنگ خواستي مي. جهان سمت به بازواني. اعماق از نگاهي
 تكاني قطار. ودش مي آغاز ما بيگانگي ساحل؛ اين ي لبه از. بداني
 شطرنجي چپ؛ سمت در. انداخت سايه باد در مسافر انگشتان. خورد

  .نقره مذاب ديگر هاي سمت. قرمز و آبي هاي سياره از
…  

 هاي اليه تا. ريه ميان خراب خوابي انعكاس توفان؛ و مرگ انتظار
 شود سبز لبخندت سفيد هاي جلبك كه كنم معني چنان را شب
 جشن. آسمان در رود مي بزرگ خرس و است پنهان ستاره وقتي

  .است نهايت بي سمت به پروازي بيكران؛
…  
 هاي حرف اما كردي فراموش گفتمت دوباره بودي نشنيده چون
 خواستم مي جا اين از حيف بداني بگويمت خواستم مي را ناگفته
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 بي و امروز هاي رنگ ميان گسيخت هم از رشته ناگهان،  بگويم
 نكن فراموش بنويسي را جا اين اگر تواني نمي ديروز هاي رنگي
 گفتمت دوباره بودي نشنيده چون است گرفته شكل قاب در لحظه

  .بگويمت بودم كرده فراموش كه مرا ي ناگفته كردي فراموش
…  
. شنيد خواهي حباب آواز دهي، گوش شب در آب صداي به اگر
 به انم خاطرات ي اندازه به كنيم مي زندگي. شود مي شعر و تركد مي

 روز ي سايه شب،. كشيم مي ديوار كه آيد مي روزي. انتظار ي اندازه
 شب كني مي سر انتظار در را روز. آفتاب قال و قيل از آسوده است
 ها قرن. خالي هاي دست با. كشي مي دراز اشتياق و لذت از كني مي
   .شوي مي تكثير اتاق در و آيي مي. شوند مي رد

…  
 جا آن بياورد بياد توانست مي رفت مي اگر رفتن سمت به ايستگاه از
 خسته مدام هاي ايستادن از. بود ايستادن براي جايي بود، نشسته كه
 ايستگاهي از شكلي بودنش مثل است ماندن مثل دانست نمي بود
 ناگهان بود ايستادني ماندنش و افتاد مي ايستادن از تني درون بود

 كه آن بي. عادت آداب هب زد مي رنگ را هايش رفتن ايستگاه ميان
 به شده پرتاب ها خط و ها نقطه تقاطع در بود شده ايستگاهي بداند؛
 بر هميشگي هاي كندن و ها رفتن در ؛ رنگ بي وزني بي سمت
   .خالء صندلي

…  
 نور از سفيدي؛ اعماق از نوشت شد مي شعري اگر تو از فاصله در

 مكيده را شب نم نم وقتي. پر اين حصار از شب ته در محبوس
  .است پريده را فاصله پرنده و خود تمام طي است
…  

 از كلمه؛ هجوم از سنگين كاغذ؛. است برهنه اندوهي فراموشي؛
 و سرد خبرهاي از پر روزنامه. حرف تراكم تا عبور اضطراب
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 شاهزاده  و  بدور مسافر دسترس از روز ارتفاع. قاب در هايي عكس
   .گم كلمات ميان در خانم؛
…  

 ياقوت شعله، و برد مي راه به پلي چون شب؛ در بود شكلي
. دود ستون در بود افتاده راه رود، شبِ در غرق ستاره،. نوشت مي

 روز؛ هاي رگ در خوني پاييز؛ سوزان ي شعله ها؛ برگ سرزمين
. بوسيدند مي را سكوت ها؛ لب. مكيد مي را ها برف اقيانوس، از رديفي
             .كليد تخته تا ها كلمه از ؛ بود درازي راه سفيد؛ ي صفحه

                     
…  
 از رنگي  بي شكل. كند مي پارس سياهي در سگي شكل پاييز؛
. شعله تا سنگفرش از خاكستر ميان آوازي. شعر در سوخته هاي رنگ
 ي نامه پايان.  ها پله در طناب تكرار. تاريكي ميان نوري طول پاييز
 زير در سيگاري پاييز. سقوط در سرخ شكل به دستي ها نامه

   .سوزد مي كه تنها ¬سيگاري
…  
 و شده راه شكل كه امتدادي تا ليوان اين ي فاصله در اي شده گم
 گم. سرنگون ارتفاع و راه ميان مانده اما اي؛ گذشته.  ارتفاع مد

 درون در اي گريخته نامي پي از جنون  از دور درونت اي شده
 نيزار را پوست كه باراني ها؛ لحظه سرعت و اي رفته اي ديوانه
    .است نيافته و كند مي
  

    



         

  شهاب شهيدي
  سه شعر

  
  شودكاخ خاك مي

  
  خاك مي شود   كاخ

  كند هوا راپر مي
  كندچه فرق مي

  باغيا شاه نام خيابان باشد
  

  خاك مي شود  كاخ
  باد مي شود شودگَرد مي
  نشبند بر همه جاو مي

  او  ي بر موي و شانه
  هاي او بر موي و شانه
  امروز  تا بر كه نشيند

  
  خاك مي شود    كاخ

  تا هميشه  داد، داد است
  و نفهميديم كه چرا

  .تا هنوز
                                  1391  
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  ماند كه نمي
  و اين سيگار
  ش كه با آتش
  كنم خود را خاكستر مي

  
  پائيز

  شود با برگريز تعريف مي
  زمستان با برف

  بهار را
  آورم به ياد نمي

  تابستان كه جاي خود دارد
  

  و اين سيگار
  كند خود را كه خاكستر مي

  دمي از آن گرفته باشي    بي كه
  كنم خود را خاكستر مي    فقط

  
  گذارم پاي مي

  رگبر فرشي از ب
  بي جاي پائي

  اگر بماند  مگر صداي خش خش يرگ بماند
  .ماند كه نمي

                                      1391    
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  لُپ سرخ

  
  
  
  
  

  ديگر وقتي نمانده
  ات هم اين كفشدوزك نشسته بر شانهبه 

  اعتماد نكن
  به آني   كه آن دو لَپه لُپ سرخ

  نشيند بر جاي ديگر مي
  

  هر بامداد
  كني به آسمان نگاه مي

  شوي از زير قاليچه منقش رد مي
  هر غروب و

  روزنامه را 
  اندازي نخوانده به سطل مي 

  شوي و باز خيره مي
  ات              به فنجان پرتالطم قهوه  به دستان خودت   به آسمان 

  سرخ خال خال  لُپ ي و به آن دو لپه
  .در ي اي به آهن پوسيده كه چسبانده

1391  
 



 

  علي چالشتري علي شيخ
  چهار شعر

  
  كندمن به قتل خودم فكر مي

  
  بينمميبنفش 

  نويسمنستعليق مي
  يا شكسته

  بند بند انگشتان
  خنددهر روز پنجره مي

  روي ِ لبانم ُخرد شده
  تراشممي

  دوخته صورت با دهان
  به ساعت
  به سال

  بتراش -
  تر هر چه ريز

  تر تيز
  هابزن به رگ  -

  جاري بر كاغذ
  كلمات درخت شدند

  بارم مي
  سپيد

  گوانتانامو
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  ابوغريب
  كهريزك
  افريقايا شاخ ِ 

  مقصود به مقصد رسيد -
  كندمن به قتل خودم فكر مي

  1390مرداد 
 

  
  

  هاي ِ مجرد خانه
  

  ي ِ آفتاب را پوشاند تن برهنه
  ي ِ وارداتي جهان سده

  ها تختبا دكور ِ مشكي پاي
  كشد هيچ نوري نفس نمي

  درست مثل اين شعر ِ تايپ شده
  يك دست سياه پوشيده

  براي ِ سطري كه خاك شد
  را كنار نكشپرده  -

  نيست صحنهاين جا 
  تنها تن پوش واقعيت بر حقيقت بود

  چراغ ها را روشن كنيد -
  .به هر حال هيچ گوري خروجي ندارد
  1390 بهمن
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 مياني ذهن

  
  اهداكنندگانِ لب
  صادرات بوسه را 

  تحريم كردند
  تا به تعمير عشق بپردازند

  صورت ساكنان
  در دگرديسي دنيا

  يدندها رسبه پايتخت جمجمه
  آغوش به اعتكاف رفته بود

  ها به اعتصابچشم
  واردات مريم ممنوع شد

  .بهشت هايِباربي
  
  
  
  

 ها معصومندپلك
  

 ها آمدمبا جاده

 همراه جنين

 همزادم دركي سفيد بود

 درون جيغ

 از چارچوب معنا گذشت
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 زندگي ريز ريز شد

 قهرمان نديدن نبودم

 با صدا همدست شدم -

  آوردندها در كوچه باالخانه

 شهرها در كشور

 جهان پاره نيستهاي جيب -

 كنددنيا در چادر اسرا زندگي مي

 هستي با چتر ِ منور بازي

 ش بودممين عمل نكرده زير پاي -

 كرد خاطره تعريف مي هخند

 هاي كوچكش براي لب

 كشد بچه طولي نمي -

 خاك بخوابد يِ در پيله

 با سر انگشتان خون

 زايد مادر مرداب مي

 ر سهرابپد

 افتند تان مي هاي حوادث از آغوش چشم

 ها در دهان مرده

 جمعي كلمات گورهاي دسته -

 هر كجا باشيد

 هاي مختلفم اينچ

  .تان هستند ميزبان
 

 



 

  يار خليل دولت
  سه شعر

  
  

  يك آن
  
  

  يك آن 
  ريزد يك جهان را دور مي

  ماند تنها نور مي
  به يادبود ستارگان سر به نيست شده

  
  ست در راهآنِ ديگري 

  بزن يلبخند
  جهانِ بعدي بايد 

  .ي تو آغاز شود با خنده
  
  

  اند پيامبران مرده
  
  

  اند پيامبران مرده
  شان هم پيروان

  با تولد هر كودك بعد از اين
  .خدايي زاده خواهد شد
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  ي تن مني پاره
  

  ي تن مني  پاره
 مانند يك عفونت

  ؟گونه انكارت كنمه چ
   

  در حمام فينتوانم خونَت را بشويم  مي
  يا دردت را لب بدوزم در باغ شاه

  توانم پنهانَت كنم در كفن مي
  دفنَت كنم در گور
  خيزي دوباره اما بر مي

  پليد و پايدار
  چون گند مردگان

   
  نه در كار ديوارند    هايت  سنگ
  نه در كارِ تنور    هايت چوب

  اند همه تنديس خدا شده
  برپا بر پيكر باكرگان

  
  .ست سزاي تو    آزار ايزدي 

   
  همه  با اين

  در قلبِ مني 
  مانند يك جراحت

  ؟گونه فريادت نزنمه چ



 

 )پگاه. م(مهرانگيز رساپور 

  دو شعر
  
  
  
  
  
  
  

  نفرين
  
  

  خراب شوي دريا
  ها ماهي بر سرِ

  كه جز آب 
  شناسند نمي              

  چيزي را                             
  
  

  خراب شوي اي عشق
  من بر سرِ                            
  كه بي تو

  شناسم نمي            
  .را  هستي                         
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  بهشت و جهنم
  
  

  زلزله آمده ست؟
  بيايد                        

  زمين 
  لرزيده ستبه خود هاي او  كاخابهت از 
  

  سيل آمده ست؟
  بيايد                      

  ست به خود شاشيده هاي او آسمان از ترسِ كاخ
  

  ست؟ قحطي 
  بايد باشد                

  را همه چيز
  ست يده هاي او  بلع انبارهاي خوش خوراك كاخ

  
  آورش در تختخوابِ پهناور و خواب و

      . . .غلتد  پيروزمندانه مي
 . . .  
  ترسد مي

  ااش رفشارد كودك استخواني و مي
  در ميان بازوانِ چوبينِ خويش 
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  ؟براي زلزله

  ست    اش شني خانه               
  براي باران 

  ست   اش گليخانه               
  براي باد 
  ست     اش مقواييخانه           
  براي سيل
  ست  اش پوشالي خانه             

  
  در همه حال

  كودكش                 
 ست   اولين قرباني                          

                                        
  برد خوابش نمي

  . . .اش توفاني ست  سينه
  

  .ست سِ فقير، يك بالي آسمانيفهر ن
  

 
  



         

  سيروس الماسيان 
 صبور سنگ و بخت سياه ي افسانه

  
                                

زن و مردي كه دختري هم داشتند با هم زندگي هاي قديم  در زمان. يكي بود يكي نبود
شنيد  كرد،  جواب مي رفت و به كسي سالم مي دختر هر وقت از خانه بيرون مي. كردند مي

  . بخت سالم سياه
كند در جواب به جاي عليك  ، چرا به هر كس سالم ميپيش خودش فكر كرددختر 

دخترم  :هم گفت را قسم داد و مادركه روزي مادرش  تا اين. زند سالم، اين حرف را به او مي
بختي در بيايي و  بايد بروي او را پيدا و زنده كني تا از سياه. بخت تو به يك مرده بسته است

  . اگر هم نروي، خودت هم خواهي مرد
بخت كه اين حرف را شنيد؛ فرداي آن روز سر به بيابان گذاشت و رفت و رفت تا  سياه
رفت و به داخل قلعه  بخت سياه .به در زد  در قلعه باز شد تا دست. بزرگي رسيد ي به قلعه

ديد همه چيز از شير مرغ تا جان آدميزاد توي قلعه مهيا است و روي تختي هم جوان 
اي دراز به دراز افتاده كه تمام بدنش پوشيده از سوزن است و باالي سرش هم پوستي   مرده

اين جوان مرده  اوراد بخواند و  ي سركس چهل روز باال است كه در آن نوشته شده كه هر
  . روزي يك سوزن از بدن او بيرون بكشد، سر چهل روز جوان زنده خواهد شد

خواند و روزي  بخت باالي سر مرده نشست و نه خواب داشت و نه خوراك، اوراد مي سياه
كه  تا روزي كه فقط يك سوزن باقي مانده بود. آورد يك سوزن از تن جوان مرده بيرون مي

ها  ، بروم شايد كنيزي داشته باشد و از آنبا خودش فكر كرد. اي را شنيد صداي زنگ قافله
  . بخرم

پول . باالي بام قلعه رفت و صاحب كاروان را صدا كرد و كنيزي از او خريدبخت  سياه
كنيز را  ،كنيز را از همان باال توي كيسه گذاشت و پايين فرستاد و به صاحب كاروان گفت

  . شت در بگذارد تا او بيايد و در را باز كند و كنيز را با خودش به داخل قلعه ببردهمان پ
نيز بخت به ك سياه. بخت پايين آمد و كنيز را به داخل قلعه برد وقتي قافله رفت سياه

جا بنشين و كاري هم نكن تا  تو اين.  ام چهل روز است كه خودم را  شستشو نداده :گفت
  . من برگردم
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واند و آخرين باالي سر جوان را خواند، اوراد خ ي ار جوان مرده نشست و نوشتهكنيز كن
كنيز به كلك به جوان . بيدار شداي كرد و از خواب  جوان عطسه. سوزن را بيرون كشيد

خواب به چشمانم  ام و چهل شب و روز  چهل روز است كه باالي سرت تنها نشسته :گفت
، گويد دانست او دارد دروغ مي جوان كه نمي. سياه كردم ، صورت سفيدم را باالي سر تونرفته
  . كرد هايش را باور حرف ي همه

  .تواند كاري كند بخت هم وقتي برگشت ديد كه كار از كار گذشته و ديگر نمي سياه
و در آشپزخانه بخت را هم براي كنيزي ا جوان هم كنيز را به عقد خودش درآورد و سياه

  . قلعه به كار گماشت
اهار و شام هر روز صبحانه و ن :گفت بخت شده بود به سياهخانم ز هم كه حاال كني

آوري و حق هم نداري به جز اين سه نوبت از اتاقت بيرون  كني و برايمان مي درست مي
  . بيايي

اي سرش را  كرد و شب خسته و كوفته در گوشه بخت هر روز همين كار را مي سياه
سابق من تاجر  :گفت خانمشروز جوان به يك  كه اين تا. خوابيد گذاشت و مي يزمين م

اگر چيزي . گردم وم و تا مدتي هم بر نميخواهم دنبال تجارتم بر االن هم مي. بودم
  . گشتم برايت بياورمخواهي بگو تا وقتي بر مي

  . خواست به شوهرش سفارش داد خانم هر چه مي
نش خوابيد خانمكشد، وقتي  ها خيلي زحمت مي بخت براي آن دانست سياه جوان كه مي

تا برايت خواهم به سفر بروم، گفتم شايد چيزي بخواهي  مي :به اتاق كنيز رفت و به او گفت
  . بياورم

  .شود يك سنگ صبور برايم بياور سفر به سالمت، تنها اگر زحمت نمي :بخت گفت سياه
از خريدهاي بعد  صبح روز بعد جوان راه سفر را در پيش گرفت و وقتي به مقصد رسيد

  .بخت خريد بور را هم براي سياهش را هم خريد و سنگ صخانمهاي  خودش سفارش
اي برادر كسي كه اين سنگ صبور را  :فروشنده  سنگ صبور را به جوان داد و گفت

خواسته درد دلش زياد بوده و چون كسي را نداشته به حرفش گوش كند سنگ صبور 
  . او بگويدو درد دلش را به  حرفخواسته است تا 

نكند چيزي هم  ش الي همه چيزها را گشت تاخانم ،جوان  وقتي از سفر به خانه رسيد
  .ي از شوهرش كردي؛ شروع به پذيراآورده باشد و وقتي خوب مطمئن شد بخت براي سياه

سنگ  هان كرد و شب كه شد و زنش خوابيد،اي پن  همرد هم سنگ صبور را در گوش
بيا دختر آن چيزي را كه خواستي  :در زد و گفتبخت و  اتاق سياهبرداشت و رفت در صبور را 

  . برايت آوردم
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  . دارم پشت در بگذار خودم بر مي :دختر گفت
  . اي پنهان شد پشت در گذاشت و گوشه جوان  سنگ صبور را

كردن؛ كه كرد به درددل در را باز كرد و سنگ صبور را برداشت و شروع  بخت سياه
گفتم سالم؛ جواب  آمدم و مي هر وقت از خانه بيرون مي ،دانه دختري بودم يكي يك

جا  اين. بخت تو به يك مرده بسته است :گفت ،بخت، از مادرم پرسيدم شنيدم سالم سياه مي
چهل روز باالي سرش نشستم و . ، جواني را ديدمدر باز شد ،دست به در قلعه زدم. آمدم

. اي را شنيدم روز آخر صداي قافله. كشيدم ش بيرونسوزني از تناوراد خواندم و هر روز 
كنيز خواندن و نوشتن بلد بود و وقتي من رفتم سر و تنم را . نيزي خريدمبيرون رفتم و ك

جا تنها و بي  بشورم كنيز كار خودش را كرد و آخرين سوزن را بيرون كشيد و حاال هم اين
  ؟گ صبور يا تو صبور يا من صبورحاال سن. بيرون بيايم جا ام و حق ندارم از اين كس افتاده

، بخت را را شنيد و فهميد قضيه از چه قرار بوده است هاي سياه حرف ي جوان كه همه
بخت كه حاال  بخت را به عقد خودش درآورد و كنيز سياه را از قلعه بيرون انداخت و سياه سياه
    .ش ادامه دادبخت شده بود تا آخر عمر در كنار جوان به خوبي و خوشي به زندگي سفيد
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  :بخت و سنگ صبور ي سياه افسانهنوشت داستان  پي
  

شمس الدولت الماسيان: راوي قصه  
خانه دار: شغل راوي  

  سال    65در زمان روايت : سن
  



 

 ظريف ميالد

 لؤلؤ ليلو
 

 هيچ. هيچي فيلمي؛ نه عكسي نه. ريختيه چه دونم نمي حتا. دونم نمي بابام مورد در چيز هيچ من
. نپرسيدم بابام مورد در هيچي وقت هيچ هم من. نگفته بهم بابام مورد در چيزي هيچ هم كس
 يه كنار ها روشف ماهي بازار رفتيم مي هم با. بودش پيش وقت چند همين تا هم م ننه. بابام از اين

 كرد مي درست 1سعف با ننه كه هايي عربي جارو و شديم مي زمين پهن عرب زن مشت
 قالب كه گيرهايي ماهي به و نشستم مي شط كنار ش همه من و فروخت مي ننه البته. فروختيم مي

 هم وقتي. كردم مي نگاه كردند مي دود سيگار پشت سيگار صيد منتظر و آب توي بودند انداخته
 رنگيه چه و اي اندازه چه ماهيه ببينم تا سرش باالي رفتم مي تندي گرفت مي ماهي يكيشون كه
 يا شوريده يا بيعا يا شانك: گفت مي مثلن او و چيه ماهيه اين اسم پرسيدم مي گيره ماهي بعد و

 نگاه عرب گير ماهي يه رنگ زرد هاي باله با رنگ قرمز ماهي به داشتم كه بار يك. خارو
 داشت عرب مرد و آب توي بندازه و كنه بلند را خودش كرد مي تقال داشت دلي توي كه كردم مي
 به دم آسونيا اين به كه زيرك و چِقر هاي ماهي اون از و كنه زمين  ماهي اسم كه گفت مي برام
 هول همه. قيامته بازار تو ديدم برگرداندم سر. شنيدم ولوايي  و جيغ صداي دور از ده نمي تله

 فرار و بغلش زير بود زده رو حصيريش سبد تو هاي ماهي فروش ماهي. كنن مي فرار دارن هولي
 فروش تَمر و كولش رو بود انداخته را سبزي هاي بسته زير نخي گوني فروش سبزي و كرد مي

 و هم رو گذاشت مي رو ها جارو داشت كه بود م ننه پي چشام. طور همين فروش خرما طور همين
 كافي همين. زمين خوردم و پيچيد پام تو پام بار دو راه تو. سمتش دويدم. بست مي يگون نخ با

 زد مي زور ها دشداشه و عباها تَنِ الي از كه شنيدم مي رو صداش فقط. كنم گم رو م ننه كه بود
 "!ننه حسونِ. ننه حسون ": باال بكشه رو خودش

 نون كردن آجر كارشون كه بود ييمعبرا سد خاطر به ريخت هم به يهو بازار چرا كه اين
 حق كسي و شد مي قُرُقشون بازار روز چند تا شد مي پيدا اشان كله و سر وقت هر. بود ديگران
 روزهاي واسه دوخت مي جارو و نشست مي خونه تو ننه همين واسه كنه پهن رو بساطش نداشت

 فروش توله از پر شد مي گرفت مي رونق باز بازار و شد مي گُم اشان كله و سر كُنا آجر نون كه بعد
 بر جمعيت الي. نشيندم ديگه رو ام ننه صداي... .  و فروش تَمر و فروش ماهي فروش جارو و

 گنده اي دشداشه يه يكهو كه گشتم مي ننه خود يا  ننه صداي دنبال و خوردم مي تنه و خوردم مي
 صداي اولش يعني. شنيدم رو رباع زن كلِ صداي كه زمين روي شدم پرت و خورد تنم به اش تنه
. سمت يه رن مي دارن بازار همه ديدم يكهو. كل بعد شنيدم رو كن كر گوش و ممتد هاي جيغ
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 يه خدا هميشه كه بزرگي  جرثقيل پيش. اسكله نزديك رسيدم تا رفتم دنبالشون و شدم بلند
 هميشه. كرد مي پر يا يخال بار گرفتند مي پهلو كه هايي غراب از روز و شب باال اون پيرمردي
 منِ از حتا. زمينِ روي آدم تنهاترين كردم مي فكر كه پيرمرد پيش باال اون رفتم مي داشتم دوست

 چند عباش و آب جوق توي بود افتاده مچاله كه ديدم رو ام ننه كردم باز چشم. تنهاتر هم مرده ننه
 راه سرش از خون. جوق يمانيس و زبر لبه بود نشسته درست سرش. بود افتاده ورتر اون متر

 روي بود كرده باز راه و بود گذشته درشتش و باز چشماي روي از و بود گرفته را خودش
 كوچيك قدر اون و جوق توي رفتم. لجن آب از پر جوق توي بود افتاده كه اش عربي جاروهاي

 صداي .كرد مي نگاه منو داشت كه بازش چشماي به زدم زل و بشه جام جوق توي كه بودم
 خون كه كردم نگاه جوق توي پام زير به. خورد مي ول سرم باالي زنبور وزوزِ مثل عجم و عرب
 با و كرد مي نگاهم كوتاه دنيا از دست جوق توي ننه. نگاهم توي دويد ام ننه چپلِ و چرك آب
 نيبتو تا بفروش رو ها عربي جارو اي حسون ننه: گفت مي بهم داشت كه انگار ملتمسانه نگاه

  .  كني زندگي
 بود زده اش خورده چاك دامن زير از كه سفيدش و لخت و پاها و سر روي و بردن كه را ننه
 قل مرد تا چند كه شب تا. عربي جارو مشت يه و ماندم من كشيدن تري سفيد مالفه بيرون
 قُل از يكي به. ماندم جوق توي جا همان بردن هم جارو تا چند همان و آمدن كُن آجر نان چماق
 "خوره؟ مي چيتون درد به جاروها اي" :گفتم برد مي رو جاروها كه ها چماق

 خودم به درد پهلو از صبح تا. پهلوم تو كوفت محكم يكي پاهاش با و "بلكمي بِچه چه"
 اونجا هنوز عربي جارو يه ديدم كه بدم پايان ام جوقي زندگي به خواستم شد كه صبح. پيچيدم مي

 جارو اي فعلن برم گفتم خودم پيش كرد قور قارو شكمم كه بعد نذارم محل استمخو اول. افتاده
 ديدم كه بازار طرف رفتم و برداشتم رو جارو. بخورم بخرم نون تكه يه پولش با و بفرشوم رو

 گذاشتم رو جارو. دنبالم دويد افتاد من به چشمش تا يكيشون. ايستادن كُن آجر نان مرداي همان
 انگار كردم حس كه رسيد مي بهم داشت چماق قُل مرد. دويدم و چسبيدمش سفت و بغلم زير
 كنده زمين از داره پاهام ديدم يكهو كه گرفتم رو جارو دسته. خوره مي تكون بغلم زير هي جارو
 تيز نوك هاي برگ از بود پر ام جلو پهناي و بودم گرفته سخت بود سفت كه رو جارو دسته. شه مي
. باال كشوند مي رو من و رفت مي فرو آسمون دل توي رديف يك در كه اخيش شاخ و كُناري و

. بود باور قابل غير برام اولش. ديدم ها فروش ماهي بازار آسمون وسط را خودم كه نگذشت چيزي
 وسط بيفتم بود نزديك بار چند و خورد مي سر هي بود كرده عرق كه دستام و بودم  شده هول
 و دنبالت بيفته كُن آجر نون چماق قُل يه اينكه. اومد دستم سواري عربي روجا لم زود خيلي. بازار
 جارو شه مي و گيره مي جون جارو خود به خود دويدن به كني شروع جونت نجات خاطر به تو

 خودم آرام آرام و شدم نمي هول بايد فقط. آسمون دل تو بردتت مي جادوگرها مثل و پرنده عربي
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 نگاه رو پام زير هاي آدم خوب باال آن از. كردم هم كار همين كه جارو دسته روي كشيدم مي رو
 پچ خودشان پيش و كردن مي نگاهم باز هاي دهن و زده بيرون حدقه از چشماي با كه كردم مي
 سر بروم پايين خواستم مي كه بار هر. كنه مي پرواز داره عربي جارو با بچه يه كه كردند مي پچ

 هايم خنده از پر را هايشان گوشش و رفتم مي ويراژ ملت سر روي و ينپاي دادم مي رو جارو
 حسون او بينم مي درست عامو... نيگاه ووو " .گفتنشان وووو از پر را هايم گوش و كردم مي

  ".ووو! نيگاه نيست؟
 پااليشگاه آسمان و برگشتم و رفتم شط آسمان روي و خوردم تاب شهر آسمان در كه بار چند

 برگشتم و رفتم رو ها كارمندي خونه آسمان و برگشتم و رفتم رو شهر آسمان و برگشتم و رفتم رو
 رو كاري. ريختم مي بهم رو شهر داشتم كارم اين با. گرفت دلم افتادم ام ننه ياد. گرفت شهر از دلم
 كي هيش. كردم مي آجر رو مردم نان داشتم كردن؛ مي كُن آجر نان هاي چماق قُل كه كردم مي
 رو اين. نبود هوايي به سر از بدتر هم هيچ و بودن شه هوا به سر شهر همه. كرد نمي كاري هيچ

 فروش ماهي. بگيره رو اش ماهي صياد تا. بيرون زدم مي شهر از بايد. گفت مي ام ننه هميشه
. بفروشه رو اش پاكوره فروش پاكوره. بفروشه رو اش سبزي فروش سبزي. بفروشه رو اش ماهي
 هميشه براي رو شهر و جلو به گرفتم رو جارو سر همين براي. بيرون بكشن زمين از نفت كارگرا
  . كردم ترك

 يك وسط كه بود خانه چند واقع در روستا. بود شط كنار كه روستايي به برد مرا عربي جارو
 در ماهي بوي و زد مي بيرون دود ها خانه دودكش از. بودند شده ساخته هم گردتاگرد نخلستان

 از كه بود روز نصف از بيش. پايين كشاند مرا كه بود ماهي دود همين. بود شده پر روستا انآسم
 طمع به كه اي پرنده مثل. بود شده ام تشنه و گشنه حسابي و بود گذشته عربي جارو با من پرواز
 سال وقت آن و هوا آن در كه هايي توله روي. روستا توي آمدم فرود زمين رو شينه مي دون و آب

 رو جارو. بشم سير تا خوردم مي رو ها توله همان نبود ماهي بو آن اگر و بودند كرده رشد حسابي
 گل گلدانِ و بود باز كه داشت صفا با پنجره يك كه ها خانه از يكي دم برد مرا بو و بغلم زير زدم
 گلدان سفالي ديواره از را خودش راه و بود كرده ريز سر آب و بودند داده آبش تازه كه بويي شب
 و كاهگلي ديوار نم بوي تركيب كه گويم مي شما براي من و ديوار كاهگلي رف روي بود گرفته
 كشيدم سرك پنجره داخل از. نكرد باز را در كسي. زدم را خانه در. است بويي عجيب ماهي بوي
 حرف رفته شسته را فارسي كه وزوزي موهاي با چاق زني. شنيدم سر پشت از را زني صداي كه
  .خوام مي چي آنجا كه پرسيد ازم.بود هيزم بغل يه دستاش توي. زد مي

 نه كنم مي كار چه جا آن كه نگويم تا كه گفت. گشنه و هستم تشنه حسابي كه گفتم برايش
 يه همين براي كردم شك خودم به كه كرد نگاه بهم جور يك بعد. دون نه است آب از خبري
 چي كه كردم تعريف اول از برايش. نديدم خودم در عجيبي چيز يول انداختم پايم سرتا به نگاهي
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 نگاهم اش گنده و قرمز عينك باالي از شد تمام كه حرفام. ام ه آورد در اينجا از سر چطور و بودم
 كه دادم تكان را سرم كني؟ مي پرواز جارو اين با تو يعني: گفت و باال انداخت را ابروهايش و كرد
 و رفتم را روستا آسمان سر تا سر و كردم پرواز برايش. دهم نشان بهش كه خواست ازم بعد. ها

 داد. لوليدند مي نخل مغز روي كه ديدم را شكل ريز موجوات ها نخل جمار روي باال از. برگشتم
 كه گفت و خنديد. بتكونم رو ها كرم تونم مي بخواد اگه و زده كرم را نخلش كه گتم زن به و زدم
 و بدم ويراژ كه خواست ازم و كرد ذوق كلي بعد. هستن نخل مغز محافظاي و نيستن كرم اونا
. استعمران و شور فلفل با داد تنوري  ماهي كلي بهم و كرد ذوق كلي. كردم رو كار همين منم
 پرواز برايش باز و بشه تمام غذام من كه بود منتظر انگار و كرد مي نگاهم هيجان با خوردن موقع
 اگر گفتم بعد ولي بودم دودل اولش. بپرد جارو با خودش كه خواست ازم غذا از دبع! نه ولي. كنم

 هر ولي. كرد قبول معطلي بدون. كند پرواز جارو با دهم مي اجازه بمانم اش خانه فعلن بگذارد
 انگيزه جارو به بايد شايد كردم فكر. نكرد بلند زمين از هم وجب يك را زن جارو كرديم كاري
 ولي كرديم رو كار همين. كن فرار هم تو و دنبالت افتم مي من كه گفتم زن به ينهم براي. بدم
 اين از كلي روستايي زن. نيفتاد ديگري اتفاق هيچ و دويد بغل زير جارو با فقط زن نداشت فايده
 براي داد اجازه بهم همين براي و افتاد هايش بچگي ياد گفت و آمد خوشش ها بازي دوك دو

  . كنم گيزند پيشش مدتي
 كارهايي عوض در و داد بهم را اش كلبه هاي اتاق از يكي او. شدم جور خيلي روستايي زن با
 يه. داد مي غذا و جا بهم گاوها آغل كردن تميز يا ها ميش گاو شير دوشيدن يا توله چيدن مثل
 بقيه كه شنيدم روستايي زن از مدت اين تو. گذشت خوبي به چي همه گذشت وقتي چند
 زن فقط و اطراف كارگري هاي كوي به رفتن نفت شركت شدن استخدام هواي به ها اييروست
 زن ديدم مي خواب بودم، خواب كه هايي شب از يكي. مانده جا آن نداشته  سرش باالي مردي كه

 با و عربي جارو دسته روي بود نشسته عور و لخت خودش و بود بسته را بالم و دست روستايي
 شكست پاش زير جارو يكهو كه بياره در پرواز به رو جارو كه زد مي زور الوشگوشت و گنده هيكل

 بود اي حوضچه كه خانه پشت محوطه طرف كشاند مرا آب شُر شُر صداي. پريدم خواب از من و
 آب كاسه با و كرد مي حمام داشت كه ديدم را روستايي زن شيشه پشت از. كردن حمام براي
 افتاد چشمم كه كارم پي بروم و برگردانم را نگاهم خواستم. ريخت مي اش فربه و سفيد بدن روي
 جاروت: گفت مي خواب از قبل ننه و داشتم ادراي شب معمولن شبها بودم كه بچه. زن جارو به

 كه االن. بودم كرده جارو را جا همه شد مي كه صبح ولي. كردم جارو: گفتم مي الكي منم. ياد نمي
 ما چون بود طبيعي و بود شده جارو جارو همين توسط ام ننه لغات هداير بينم مي كنم مي فكر

 يكي زيرِ در مردانه جارو يكي بود تا دو روستايي زن جارو. گذشت مي جارو همين از امان زندگي
 همان و كردم وحشت. نديدم هم اون از بعد. بودم نديده چيزي همچين موقع آن تا. زنانه جارو
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 شد مي ام گشنه يا تشنه وقت هر و كردم پرواز روز چند. شدم دور آنجا از و شدم جارو بر سوار شب
 آب سير دل يك و نشستم مي اي چشمه يا نهر كنار يا خوردم مي خرما و نشستم مي نخلي روي
 بزرگي نخلستان در نخلي روي كه ديدم خواب برد خوابم نخل روي كه دوبار يكي. خوردم مي

 زن. خون پر و بزرگ است؛ آويزان اي مردانه جاروهاي لنخ هاي شاخه جاي به و ام نشسته
 يكي و بود زده باال ها نخل از بود شده برابر ده خوابم در كه اش جثه  عظيم هيكل با هم روستايي

  .خورد مي را مردانه جاروهاي يكي
. ديدم مي روز آن تا كه بود جايي ترين آلوده اونجا. ممكن شهر دورترين به رسيدم تا گذشت

 از كه ديد را پرنده عربي جارو يك با پسر شد نمي اصلن كه گرفته دود آسماني با بزرگ هريش
 بودند چسبانده كاغذي چاپخانه ديوار روي. آيد مي فرود اي چاپخانه بام پشت روي آسمانش توي
 كه بود اي كاره دو مرد. كردم صحبت چاپخانه صاحب با و رفتم. دارند نياز ساده كارگر يك به كه
 وقتي ولي. كند كاري بتواند كوچك جثه آن با من مثل اي بچه پس كه رفت نمي بار زير اول

 و طويه كردن جارو و گاو شير دوشيدن مثل كردم مي سختي كارهاي چه قبلن كه گفتم بهش
 سبيل به انگشت و داد تكان سري ديگر نخورده گوشش به كار يك و هزار و چيني سبزي

 كنار نشستم خودش پيش اول روزهاي. كنيم تعريف و ببينيم تا: گفت و كشيد اش استاليني
 تايپ استاليني سبيل مرد و داد مي قورت را سرب كه الينوتايپ اسم به پيكري غول دستگاه

 سال چهار تا. نشست مي هم كنار سطر سطر بعد و رفت مي الينو دهن توي حروف و كرد مي
 الينو دهانه از كه ريزي دور ها سرب كردن جارو و بود ُجثه عظيم ماشين توي ريختن سرب كارم
 بيشتر او و گرفتم را چاپخانه صاحب جاي گرفتم ياد كردن تايپ كم كم كه بعد. بيرون ريخت مي
 هم ريختم مي سرب هم شب تا صبح از. زد مي سر ديگر كارگراي به يا نشست مي دفتر توي
 و ها ماهي بود اسمش كه كردم يپتا كتابي يكدفعه. گذشت خوب سالي چند. كردم مي تايپ
 باورهاي مورد در قسمتش يك مثلن. شدم نمي خستگي متوجه اصلن و بود جذاب خيلي. باورها
 اعتقاد منيوحي در نشين عرب قبيله يك افراد مثلن كه. بود گوشت حرام هاي ماهي مورد در مردم
   .گيريد مي ياد كردن شنا كنيد شاش اگر دشلمبو دهان در كه داشتند
. بگيرم ديپلم تونستم وضع همان تو. خواندم مي درس هم كردم مي كار هم سال چند اين تو
 هم روي و داشتم مي نگه خودم براي نسخه يك چاپ از بعد كردم مي تايپ كه هايي كتاب
 تا. باال زده هم بود چيده هم روي كه هايي كتاب از قدم ديدم كردم باز چشم روز يك. چيدم مي

 :گفت و داد دستم به تايپ براي كتاب يك كنان خنده چاپخانه صاحب اينكه

  ".ها ها ها. آورد جا رو حالم كلي خوندنش. نازِ هاي كتاب اون از"
 خيلي كتاب وسطاي تا يعني. بود نازي كتاب واقعن گفت مي چاپخانه صاحب كه نازي كتاب
 چي همه. بودند هم قعاش و دلبسته سخت كه بود پسري و دختر شدن عاشق داستان. بود خوب
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 برداشت نه گذاشت نه دختر يكهو كه كتاب داستان هم من تايپ كار هم رفت مي پيش خوب
 اين زبان به يعني. هست چي چي دونم نمي او كه گفت پسر به عاشقانه هاي قرار از يكي توي

 كه تابك اينجاي به. برد مي ور آن ور اين همراهش جارو تا دو روستايي زن مثل هم او داستان
 بعد. كردم خالي را ام مسانه و دستشويي رفتم و بودم گرفته دلپيچه. كشيدم كار از دست رسيدم
. سوزاند دل برايم كلي و آمد چاپخانه صاحب كه بود بلند آنقدر ام گريه صداي و كردم گريه كلي
 بعد .آيد مي بر هايي گريه چنين عاشق يك از فقط و هست مشكوك خيلي ها گريه اين كه گفت
 در و اش خانه بروم شب كه خواست ازم و هستم بِِله و هستم اله و ام شده بزرگ حسابي كه گفت
 روي توانم مي كه كردم مي را فكرش هم اولش همان از من. بزنيم حرف هم با بيشتر مورد اين

 فكر اول. چاپخانه صاحب خانه رفتم شام براي شب همين براي. كنم حساب چاپخانه صاحب
 ولي. خودش و هست خودش كردم مي فكر هميشه يعني كند مي زندگي تنها ودشخ كردم
 دختر يك او از و ميرد مي زا سر زنش كه كرد تعريف برايم چاپخانه صاحب. بودم اشتباه در سخت

 از اي خورده و سي كه االن تا كند مي بزرگ را دختر تنها دست وقت آن از او و ماند مي يادگار به
 زن مثل كه آمد دختر خود بعد. بخورد تكون دختر دل تو آب نذاشته شتگذ مي دختر سن

  بهانه به چاپخانه صاحب بعد. صورتش توي بود ريخته را اش وزوزي موهاي و بود چاق روستايي
 جورايي يك. كرد مشغول را خودش آشپزخانه توي و بيرون زد پذيرايي از شام كردن آماده

 اون داماد بشم كه كنند راضي رو مرده ننه من تا كوبن مي ديوار و در به دختري و بابا كه فهميدم
 هم توي خجالت شدت از كه دستهايي و قرمز هاي لپ با دختر كه دقيقه چند تو. زندگي خونه
 در باالخوني آالخون اين از اينكه. كنم ازدواج دختر با كه گرفتم تصميم كرد مي باز و زد مي گره
 شدن خانواده آن داماد با كه بود دردآوري و هميشگي فكر بدم مخود به ساماني و سر و بيام
 ازدواج من با گفتم دختر به همين براي. كنم پيدا نجات هميشه براي شَرَش از توانستم مي
 كه آنقدر زد گره هم تو رو دستاش بيشتر و انداخت گُل لپاش بشتر شنيد را اين تا دختر كنيد؟ مي

 كه جارو تا دو شما دارم سئوال يه فقط گفتم و زدم دريا به دل نهمي براي شدم مي نگران داشتم
 مردا جارو و ها زن جارو و عربي جارو و مامان داستان اول از برايش. نشد متوجه اول دختر نداريد؟

 به كندن را خودش موهاي كرد شروع شنيد كه بعد دختر. كردم تعريف را مرددار جارو هاي زن و
  . كرد مي گير وزوزي ايموه توي دستاش كه طوري
 نگاه هم رو سرم پشت و بيرون زدم شهر آن از و شدم جارو سوار و خونه چاپ رفتم تندي
  . نكردم
 يا دشتي توي غذا و آب خوردن براي فقط و كردم پرواز عربي جارو با روز شبانه هفت
 كتاب توي رِدخت و روستايي زن و چاپخانه صاحب دختر اينكه ترس از و آمدم مي فرود اي چشمه
 تا زد باران آنقدر روز يك اينكه تا. پريدم مي خواب از و زدم مي كوتاه چرت يه بيان خوابم توي
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 علوفه مشت يك وسط كرديم سقوط عربي جارو با غليظ ي مه بين از. سنگين و شد خيس جارو
 آدم هك بود كافي ديدنش فقط و زد مي بيرون دود دودكشش از كه اي خانه با مزرعه يك كنار

. زدم را خانه در و رفتم بودم شده كشيده آب موش مثل كه وضعم و سر با. كند گرما احساس
 به چشمهايي و اش شانه روي بودشان ريخته و بود صاف كه رنگ خرمايي موهاي با دختري
 بود ايستاده روبرويم كشيده قامتي با. كرد باز رويم به را در جمار گردي به صورتي و سعف سبزي

 بودم پتو الي كردم باز كه چشم. داد مي ليلو بوي. بغلش توي افتادم و رفت گيج سرم يكهو كه
 بعد. كرد مي نگاهم خيره و زمين روي بود نشسته دختر تر طرف آن. سوخت مي كه هايي هيزم كنار

 همين فعلن. بخور گفت. لؤلؤ از بود پر رطيلي. طرفم داد سر بود گذاشته پايش وسط كه رو رطيلي
 لؤلؤ تا چند. افتاد چال رنگش پيازي هاي گونه و خنديد ريز ريز و. چيدم تازه. دارم خانه توي را

: گفت و كرد آتش كنار بود گذاشته كه جاروم به نگاهي. اي تازه لؤلؤهاي عجب: گفتم و خوردم
 گفت خودش از بعد. شده جدا دسته از نه شده زرد نه باران اين تو سعفاش. مقاومه خيلي جاروت

 ولش رطيلي يك توي جا همين نخلستان هاي نخل كنار بوده كه بچه. ننه نه داره بابا نه كه
 خشك و تر خانواده اون و خانواده اين پيش صباحي چند بياد در گل و آب از تا. رفتن و كردن
 دارم دوست بيشتر: گفت مي و خنديد مي. بوده او هاي خانه اطراف اين هاي خانه تمام تقريبا و شده
. كن صدام همين هم تو. لي لي كنن مي صدام همين براي. هستند لؤلؤ و ليلو بابام و ننه كه بگم
 از. كردم تعريف رو خودم زندگي داستان منم بعد. خوردم ديگه لؤلؤ تا چند و دادم تكان رو سرم
 سعف زا جارو و بود عرب كه ام ننه و درختيه چه برگ و ريخيته چه اصلن دونم نمي كه بابام

 كه دختر. چاپخانه صاحب دختر و چاپخانه و روستايي زن  تا و پرنده عربي جارو و كرد مي درست
. كرد بويشان و كرد باز را عربي جارو هاي سعف يكي يكي و جارو طرف رفت رفت شنيد را ها اين
  . شه مي ببينم بزار. هستند ليلو هاي برگ: گفت

  "شه؟ مي چي" :گفتم

 و شد بلند شد تمام ها سعف كه بعد. زدن گره هم توي را ها سعف كرد شروع و نگفت چيزي
 هم را آنها. اند تازه و تر بود معلوم و بودند تر فرم خوش و سبزتر كه آورد ديگر سعف كلي رفت
 رطيلي شد تمام كه كارش و زد گره رطيلي نيم يك بود شده وقت آن تا كه هاي سعف روي
 درست ميشه گفتم بهش. خنديدم دو هر. لؤلؤ ليلو هم اين فرماب: گفت و روبرويم گرفت را بزرگ
  .لؤلؤ كن نگاه خوب پس: گفت و داد تكان را سرش. بدي يادم رو رطيلي كردن

  /      90 اسفند 27 ـ شيراز  ـ اول بازنويسي                                             
   91 ارديبهشت 26 ـ شيراز ـ دوم ازنويسي

 :لؤلؤ ليلو داستان نوشت پي

 نخل برگ: سعف  -1



         

  شيوا شكوري 
 سي دقيقه                     

  
  
  
  

حنا درخيابان  .هفتاد است ي ي پاييز دهه نيمه  هاي يك صبح سي دقيقه يكي از هفت و
شخصي و  ماشين از خيابان پر. درو آزادي، پياده به طرف دانشگاه صنعتي شريف مي

   .استهاي مسافركش از هر سو بلند  شخصي هرانند ؛ فريادبوس است سوار و ميني موتور
  ."...يه نفر . ترمينال - آزادي . ... دربست، نبود. ترمينال -آزادي . ترمينال - آزادي"

پر از دود با هواي گازوئيلي و نان تازه  ي هاي كهنه هاي كاركرده، ماشين بوي الستيك
وزش باد سرد ميان در  ي مردم، ها و همهمهصداي موتورسوار ،ها بوق ماشين .قاطي شده بود

  .شد هاي تبريزي دو طرف خيابان گم مي برگ
به روي  نكشن، اصل بي همه چيزا خجالت نمي": زند حنا زيرلب با خود حرف مي

سه ماه بي حقوق  نيتون ن ميوا خودتتپست فطر هآخ هيكي نيست بگ. يارننم ونمخودش
ارزن شعور،  هي كه دريغ از مباباش .هكش ؟ اين گلي هم كه فقط از پا قد ميينزندگي كن

فهميده كه طالق گرفتن يعني دشمن خوني  و بدبخت مادرمرده فقط اين .خوابيده گورتو انگار
 يك آب خوش از گلوي ما رهذا ي سهراب هم كه نمي عقب جلو افتاده مادر ازاون . هم شدن
فقط خودش . نهز برا من دم از آبرو و حيثيت خانوادگي مي هخودش دوزار آبرو ندار. هپايين بر

اونم تو اين سن و  خبر ندارن با پسرعموي شوهرش خوابيده، ن كه ا و خواجه حافظ شيرازي
قدر دم  و اين هببندو بزنم تو روش تا دهنش واين حرفا ر ي همه روز هگه ي شيطونه مي .سال

بدبخت اگه بدونه  .هها و بي آبرويي پسرش كه عاشق يك زن مطلقه شده نزن ت تركاز نجاب
كه خوبه . شه ، چه حالي ميجلوي من ريخته روي آب و اش خوار شوهرش، همه پته مته كه
گويند تو كريمي و  اي خدا همه مي ،آه ه. آد و كوتاه نمي ارهاش د دخترم از شوهر اول هي

  "بافي؟ بافتني مي كني؟ چه كار مي ها داري كريمي، پس آن باال
اش را  حنا شال سياه. گردد ي او دنبال چيزي مي انگار زيرمقنعه .رود باد زير گردن حنا مي
 .آم ديگر از پس تو كه برمي " :گويد پيچد و به باد مي اش مي يك دور ديگر دور گردن

نه، با خدا خدا . اش گروي دوازده ست اش هشت سهراب هم كه با اين سه تار درس دادن
 . ني خورده بودوتا حاال اين اوضاع تك هخواست بش مي اگر. هش كردن كاري درست نمي
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كاش آن قدر شهامت داشتم كه برم تو روي اين رئيس كتابخانه تف كنم و بگويم تو روحت 
 .خاموش كن تا خفه نشدم وسيگارت اون اول .هچه مدير ات،گند زدي به هر با اين  مديريت

ي دراز قد  ونهچ اون . گمشو بيرون هگ اول مي ي اين جوري همان دقيقه .تس ي تندنه، خيل
   ".به ميز هخور پايين و دنگي مي هكش مي ي باريكشو  هاش، كله ام اين كوچه مامان

  . نشيند بخشي به لبان حنا مي لبخند رضايت
فاميل  اون بابيگي باال گو،  گم آقاي ميرقلي شاه گلوم و ميتو ندازم  مي وبعد صدام"

مريكا دكتراي مديريت گه واسه چي رفتي تو آيكي نيست ب همزخرف يك كيلومتريت،  آخ
 ا نديدن آدم آدم  ؟هش آدم هم حساب نمي اكه كارمند قراردادي حت يهگرفتي؟ اين چه مديريت

  ".... ،  ديگر نيازي به خارج رفتن تو يكي نبودههم بلد كه هر بي سواد داخل كشور ور
كت دستباف  . آيد به روي حنا مي پير، نان سنگگ به دست از رو نسبتمردي ن
راهي به تن دارد و با  چرك راه ي پيژامه. اش تا باالي زانوانش را پوشانده خاكستري

شود؛ بي هيچ سرفه يا صدايي، خلط  اي لخ لخ از كنار او رد مي هاي پالستيكي قهوه دمپايي
 ي ترشحي هم به پاچه واندازد  رده آشغال ميغليظ و سبزرنگي روي سنگفرش پر از  خ

   .كند حنا خود را جمع مي. پاشد مي حنا گشاد شلوار
   ".ايش شش شش! اه "

  .ها دور است رود ولي پيرمرد گويي فرسنگ اي مي غره چشم
.  گردد اش دنبال دستمال كاغذي مي رساند و در كيف ديوار مي ي حنا خود را به گوشه
اش را فراموش  شلوارخيس ي حنا پاچه .لرزاند ميون خيابان را ميصداي مهيب بوق يك كا

بوي گازوئيل و الستيك سوخته، . گرداند بي اختيار سرش را به سوي خيابان برمي كند و مي
 يكاميون ي و به راننده آورد سرش را از پنجره بيرون مي يبوس ميني  ي راننده. شود بلند مي

ترسم؟ د  االغ؟ يا از هيكل ماشينت مي ي دي مرتيكهفكر كردي خيابونو خري ": گويد مي
  ".بكش كنار
دارد  مويش از پنجره بيرون است كاميون را نگه مي و پر كاميون كه دست الغر ي راننده

هاي باريكش  و شانهالغر به هيكل  نپرد و با صدايي كه اصل با سرعت فشفشه بيرون مي و
. اون قراضه بيا بيرون تا نشونت بدم االغ كيهاگه تخمشو داري از ": زند د، داد مييآ نمي

  ".شاشيدم تو روح اون بابات كه تو يابو رو پس انداخت
، با رداي دا خورده بوس كه موهاي جوگندمي و صورت گرد و تپل آفتاب ميني ي راننده

 آورد و ميبيرون  پنجرهگوشتالويش را از  نصف هيكل درشت و د وگير مي سرعت ترمز
اش از زير ابروان  چنان كه چشمان سرخ شده و هم "دي؟ فحش مي اموات من به ":گويد مي
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ه شدبوس باز  پس از چند ثانيه، در ميني .شود سوختند، براي يك لحظه ناپديد مي كلفتش مي
  .چرخد مچ پرمويش مي يك زنجير كلفت دور .پرد توي خيابان ه ميشدنو 

ها و  آدم. ديجوش مياي خيابان ي ج همهكه از بود ، آدم در عرض يك چشم به هم زدن
شهوت چه هر فحشي  د ديد كهش به وضوح مي. نددها، همه به هم گره خور ماشين
ه اوج ها ب شنيدن آناز كه انگار  كند؛ از مردم بيدار ميهاي بعضي  اي را در چشم جويانه لذت

تا  يدندكش از درون جمعيت كله مي قشوذوق و ، با ها جوان. يدندرس تشنج مي خوشي و
  .بفهمند چه خبر شده

بوس بيرون  مسافران از ميني ،ديپيچ آشوب خيابان مي درهم چنان كه داد و بيدادها 
  . ختندري مي

كنند و چند مرد ديگر كه گويا از مسافران  كاميون را دوره مي ي چند جوان، راننده
ميان جمعيت  بعد از چند دقيقه  از. گيرند بوس و زنجيراش را مي ميني ي ، رانندههستند

  . شود صداي صلوات بلند مي
اي كه  سرمه ي افتد كه با صورت گرد و سفيدش و مقنعه حنا چشمش به  زني چاق مي

 گره زده اش را دور كمرش  د، چادر مشكييرس اش مي هاي بزرگ بدون كرست تا زير پستان
شروع صبح اول وقتو كه با فحش به اموات  ": كشد جيغ مياي  با صداي زير زنانهو 

ها و  هايش در بوق ماشين جيغ  "....كشين؟ شيطونو  لعنت كنين،  كنن، خجالت نمي نمي
  . شود موتورها گم مي

رود تا از  حدود نيم متري سربااليي مي. كند راهي بيابد و از خيابان رد شود حنا سعي مي
بود با قرمز كه معلوم سبيل  اي سوخته و ريش و جوانكي با صورت قهوه. جمعيت دور شود
پستان حنا تير . زند اي به سينه او مي گذرد و محكم  تنه از كنار او مي حنا رنگ شده 

اش  نفس. دهد ميتكيه  پيچد و  به درخت تبريزي كنار خيابان  كشد، از درد به خود مي مي
رود،  جوانك كه شلوار سبز ارتشي به پا دارد و گشاد گشاد راه مي. آيد سختي باال ميه ب

حنا  با صورت برافروخته به اطرافش . چرخاند اش مي اش را دور انگشتان و تسبيح خندد مي
 هبخور هتسبيح، شالق شاون . نوحيو": گويد مي. كس به او توجهي ندارد نگرد ؛ هيچ مي

لرزد،  اش مي در حالي كه تمام بدن .شنود داند كسي غير از خودش نمي ولي مي ".الي پات
د نك ميگيرد و  با زحمت از ميان جمعيت راهي براي خود باز ياش م اش را جلوي سينه كيف

   .رود به آن طرف خيابان مي
ندن وحيف از زنده م. نن بهتر كه بميريوهم. نبكشي وديگر هم ندرد، مرض، بزني"

   ".امثال شما
  :كند نام آن را در ذهن خود  تكرار مي. شود تابلوي خيابان خوش رد مي جلواز 
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 نحتم .اش خوش بوده قدردله گذاشته چ موكه اين اساوني  ينبب .هه، خوش، خوش"
  "ه؟رس به ما نميشم اين خوشي كجا بود كه بو .هاش الكي خوش بوده، نصفش افتاد اسم

. خيزد گرد و خاك بر مي گذرد و ها مي هاي تبريزي ميان برگ ازبا شدت  سردباد 
هاي استخواني  گونه. چرخند ا مياند، در هو رو پخش شده هاي زرد و قرمزي كه در پياده برگ

   :كشد نفس عميقي مي. سوزند حنا از خشكي مي
الي  شدم، كاش من هم  يكي از اين  غبارها بودم و با اين باد از سر درختا  بلند مي "
نشستم  رقصيدم و مي هوا مي نشستم، در ريخته روي  پيشاني  سهراب  مي مجعد موهاي

ساز او تا مرا   ي رفتم در جعبه نواخت، مي او مرا مي بعد سهراب و تار روي سيم سوم سه
  ".اش، روي نت  ال رفتم الي  دفتر نت بتكاند، مي

دهد و باز يادش  اش جاي مي هاي بزرگ روپوش خاكستري اش را در جيب دستانحنا 
  اش به گوش كسيدر اين لحظه صداي شعرخواني  .آيد كه سه ماه است حقوق نگرفته مي
  : رسد مي

  گويا نه منم در دهنم گويي كيست   كه منم گويي كيست نه منم آن اين"
  "آن كس كه منش پيرهنم گويي كيست  تا پاي من پيرهني بيش نيم سر

ي  اي بر تن و خرقه كشكولي در كنار، جليقه با رو پياده ي درويشي با ريش سفيد، گوشه
  . سته استي تلفن عمومي نش شكسته شيشه پشميني بر دوش، نزديك اتاقك زرد و

   .زنم خدارو شكر كه فقط من نيستم با خودم حرف مي: زند حنا لبخند مي
   ".سالم و صد سالم": گويد كند و به حنا مي درويش عصايش را بلند مي

  . شود آرام از كنار او رد ميو  دهد اش را مي حنا  پاسخ سالم
  :خواند درويش رو به او مي

  در رفتن چون زمانه، تعجيل مكن   اي در دو جهان يگانه،  تعجيل مكن "
  "ما به خانه، تعجيل مكن  ي از خانه     مگريز سوي كرانه، تعجيل مكن

اش  هاي عميق صورت چروك د، به چشمان خاكستري درويش كه درگرد ميبرحنا 
 هاي مرا هم باز الاقل چيزي بخوان كه گره ": گويد اندازد و مي محصور شده نگاهي مي

  ".زدي بيل مي ون خودتوك اگر بيل زن بودي  در  تو" :ويدگ و در دل مي  ".كند
  ".روي چشم اي به ": گويد گذارد و مي هايش مي اش را روي چشم درويش دستان

چنان كه در  د و همكن اش مي داخل جيبآورد  برد، درمي مياش  اش را دركيسه دستبعد 
داخل كاغذ، . آورد بيرون مياي را  اش است، كاغذ تا خورده هاي لباس حال گشتن تمام سوراخ

   ".شود مشكالت تو حل مي ي ، اين را بگير، همهابي" :گويد به حنا مي. چيزي است
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: گويد گيرد  و مي كاغذ  را نمي . بيند سياه كوچكي را در كاغذ مچاله شده ميحنا سنگ 
راي اين هم داشتم ب ام، تازه اگر من هيچ پولي ندارم به تو بدهم، سه ماه ست حقوق نگرفته"

   ".مادد چيزها پولي به كسي نمي
ست، چه حاجت  يار با ما ؟كي پول خواست": گويد اش را بلند كرده مي درويش دست
  "؟كه زيادت طلبيم

ها را از  آن. تا ساندويچ نان و پنير درست كرده افتد كه براي ناهار دو حنا  يادش مي
هاي چرمي  درويش كه مثل كيفصورت . دهد آورد و يكي را به درويش مي اش در مي كيف

ساندويچ را دريك لقمه  شود و مي صد بار لوله شده، ترك خورده بود، مانند يك گل انار باز
   .رداش دا دهد، اگر چه فقط چند دندان زرد و كرم خورده در دهان اش فرو مي به دهان

  : رسد اش مي گوشبه صداي درويش . شود خندد و دور مي حنا مي
  ".ام قران  نوشته ي ا بگير، رويش با زعفران آيهات ر بيا سنگ"

. ات را قرآن ي ات را مي خواهم نه آيه نه سنگ": گويد گردد و به درويش مي حنا برمي
  ".كل اگر طبيب بودي ، سر خود دوا نمودي

   ".صبر كن، صبر كن" :كند به حنا اشاره مي درويش با دهاني پر
 .ست نوميدي بسي اميد در" :گويد اش مي لقمه درويش بعد از قورت دادن. ايستد حنا مي

  . گيرد كاغذ را به سوي حنا مي سنگ و و ".ست پايان شب سيه سپيد
: گويد گيرد و مي اش مي دهد در دست حنا كاغذ زرد كاهي را كه بوي زعفران مي

ام را بزنم و بعد هم در كتابخانه  درويش، من بايد سر ساعت هشت توي دانشگاه كارت"
 نه من هم بايد از فردا كنار تو بنشينم و براي مردم شعر بخوانم و گر ا شروع كنم وكارم ر
: گرداند سنگ و كاغذ را به درويش برمي و ".من خريدار نيستم. قران بفروشم ي آيه سنگ و

  ".ها را به كسي بده كه طالب آن باشد دست ات درد نكند ولي اين"
   ".ست آب نطلبيده مراد ": دهد درويش ادامه مي

  ".اند سنگ نطلبيده مراد ست آب ست، نگفته ي آن مثل در باره ": دهد حنا پاسخ مي
 . ست هاين هديدختر عصباني ": گويد مي كند و درويش هاج و واج نگاهي به حنا مي

  . گذارد و سنگ را كف دست حنا مي ".خواهم آن را به تو بدهم من مي
دود،  حالي كه به طرف دانشگاه مي و درگيرد  گويد، آن را مي حنا ديگر چيزي نمي

اش  نمدي روي انبوه موهاي خاكستري درويش هم كاله. كند درويش را به حال خود رها مي
هاي يك در  كند و لبخند بزرگي ميان دندان به جا مي را كه در مسير وزش باد قرار دارد جا

  .   نشيند اش مي ميان
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ها  ديگر  صداي بوق ماشين.  دود ميسرعت با از اضطراب اين كه ديرش شده باشد حنا 
، سنگيني نگاه بيند هاي كف پياده رو را نمي ، تفودشن هاي مسافركش را نمي و فرياد تاكسي

ايستد و دوباره با  براي يك ثانيه مي. رسد دردانشگاه ميبه . ندك مردان را بر خود حس نمي
به درويش  زنان رو س نفسنف. گردد برميبود همان سرعت، به جايي كه درويش نشسته 

  "روي آن چه نوشته شده؟ ندرويش خاصيت اين سنگ و كاغذ چيست؟ اصل": گويد مي
  :خواند و مي".حاال شد آهان،:  گويد اندازد و مي مي درويش نگاه آشنايي به او

  من و گه يهود و گه ترساييمؤگه م  ماييم كه گه نهان و گه پيداييم"
  "آييم هر روز به صورتي برون مي  تا اين دل ما قالب هر دل گردد

ايم و  ست چه حاجت به بيان ست؟ ما همه مثل بوقلمون چيزي كه عيان": گويد حنا مي
و كاغذ كاهي تا خورده را  "اي؟ حاال بگو ببينم اين تو چه نوشته. ايم هر دقيقه به يك رنگ

حالي كه  در گيرد و اش مي كند و سنگ سياه و درخشان كوچك داخل آن را در دست باز مي
   "ها چه هستند؟ اين كلمه" :پرسد كند مي روي آن نگاه مي هاي خيلي ريز به حكاكي

   ".همان شعري ست كه با زعفران روي كاغذ نوشته شده" :دهد درويش پاسخ مي
  :خواند را با صداي بلند مي شعركند و  حنا به كاغذ نگاه مي

  از يار مگوبا مردودان حكايت   با نا محرم حديث اسرار مگو "
  "با اشتر خارخوار جز خار مگو    با مردم اغيار جز اغيار مگو

ات  دست": گويد شود و به درويش مي مي اين بار صورت حنا است كه مثل گل انار باز
   ".قران نيست ي قرآن ست، اين كه آيه ي ولي تو كه گفتي آيه. درد نكند

  "ن ست؟آحرف حق چه كم از قر": دهد درويش پاسخ مي
 نفهمم، قرآن را كه اصل معني اين را مي نست، اقل اين بهتر ننه، اتفاق" :گويد ا ميحن
بد هم نيست اين سنگ را روي ميز كارم . زنم بعدش هم من زياد حرف مي .فهمم نمي

  ".ام را بگيرم آورد كه جلوي دهان حداقل يادم مي . بگذارم
صداي درويش در باد . دود ياندازد و به طرف دانشگاه م اش را روي دوش مي حنا كيف

  : شود گم مي
 ".ييدشماييد ، شماشما نيست بيرون ز  اي كه طلبكار خداييد خداييد "

  



      

 تحسين رحم 

  گر بفروشم برهنه ماند دوشم 
 )عين القضات ( 

  
 

شوق . جاري در تنم كنار بيايم توانستم با عاطفهي ذوق و شوقي كه به كار داشتم نمي با همه
كرد و اين كشش عاطفي و  ام سنگيني مي ي ايران روي شانه دور افتادهخدمت در نقاط 

  .ها ذهن مرا مشغول كرده بود برخورداري از امكانات مالي و رفاهي در كاليفرنيا مدت
كردم  فكر مي سيستانهاي چشمك زن آسمان شب  نشستم و به ستاره وقتي پشت ميز مي

كرد و به  را از عالم خاك اين سوي آب دور ميها م خواني در قهوه خانه عالم بهشتي شاهنامه
  .برد سمنگان مي

و  سام  ي رستم و و بوي خاطره  شاهنامه شنيده وخوانده بودم هاي زيادي از ها و حديث حرف
  .در من كشته بودرا  پرواي هراس ناشناخته ي  بازگشت گيسوان بلند رودابه 

زدم  دو سه پياله آب حيات كه مينشستم و  ها كه كشيك نبودم توي مهتابي خانه مي شب
شد و بي پايان در متن شب با من هم  هزار كالم از رستم  مثل ابري تشنه توي دلم جمع مي

  .گشت پياله مي
سالمند  . شش سالي از انقالب گذشته بود.  تهران كه رسيدم به نظرم شهر طاهرترآمد

زد و آن به هنگامي بود كه ي تاكسي بود حرف آخر را موقع سوار شدن  خردمندي كه راننده
  ".پدرجان، اين موقع شب جاي شما در رختخواب ست نه توي فرودگاه": پرسيدم

ي  توان پاسخ ندارم ولي اميدوارم در انديشه": بي درنگ از توي آينه نگاهي انداخت و گفت
  ".قيامت اين قوم گرفتار نشويد

بر كردم و يك ساعت بعد پس از دو روز استراحت آبي به زلفا زدم و سرخوش آژانس خ
خانه چندين بار از  توي وزارت. زد بادي نرم و ولرم دور و برم پرپر مي. مقابل وزارت بهداري بودم

ام دادند و دست آخر گفتند براي يك تاييديه جديد بايد به  ي اول به چهارم و برعكس حواله طبقه
م كردند و هر زمان كه مي هاي عصر معطل آن جا هم ازسر صبح تا نيمه. وزارت علوم بروم
ام را با يك تكه نگاه و لبخند  نشان بدهم  از كم توجهي آنان و از آتش  خواستم  همكاري

ي  ي چهل تكه گرفتم و دست آخر فهميدم براي استخدام بايد از روي يك پارچه خجالت گر مي
بهداري ختم  ي رنگارنگ به وزارت ي اين چهل تكه اداري و گزينشي رد بشوم  كه اخرين تكه
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به هر روي  بعد از سه هفته دربه دري حكم . گشتم اگر رستم دستان در كار نبود بر مي. شد مي
  .دادند كه  براي شش ماه به اهواز بروم

خورد كه  جنگ از جايي باد مي. خوابيد توي بيمارستان اهواز هيچ كس به اختيار خود نمي 
اهواز از ناتواني و . مانست به يك سياهي مطلق ميهاي اهواز در شب  خيابان. مربوط به ما نبود

  . شد تحقير بارها لرزيد و بمب عينهو ملخ مصري روي سرمان ريخته مي
اندوهي كه بعد و در آن شش ماهي . بارها و بارها در اندوه كالم مجروهين راه پيدا كردم

ا به سوي تهران ترك روزي كه اهواز ر. كرد شد و با گلوي من گريه مي كه آن جا بودم كالم مي
هاي كوبش مرگ بود و اين  ام پر از لحظه ي محدود من از جنگ در ذهن خسته كردم انديشه مي

  . اي پر انبوه گم شده بودم انگار ميان بيشه. روم روم و براي چه مي دانستم كجا مي كه نمي
عشق مرده بود و جز سخن از جنگ حرف . آتش جنگ نفس تهران را هم گرفته بود

  .شد گري شنيده نميدي
ها گاهي همراه چند  قبل از رفتن  شب. يك ماه پس از آمدنم به تهران به زاهدان رفتم

  . كردم ماندم و در نقش رستم سير مي ي آب حيات  تا نزديكاي سحر بيدار مي پياله
كارت سوخت دولتي كمك خوبي بود و نگران . دار راه افتادم ي نم در صبح  يك جمعه

اي  باريد وسنگيني بار پنهان غريبگي لحظه هوا كمي سرد بود و باران كم و بيش مي. بنزين نبودم
  .آمد و من آموخته به راه نبودم آمد و سنگين مي شب داشت مي.  گذاشت راحتم نمي

دفتر كارم را نشانم دادند و بعد از آن . ظهرشنبه به زاهدان رسيدم و يك راست رفتم بيمارستان
. بعد از خوردن شام شوق كردم ساعتي در شهر گرد ش كنم. بودند  ايم رزور كردهبه هتلي رفتم كه بر

ها جمع  خانه كردم دم غروب مردم توي قهوه فكر مي. انداخت زاهدان هميشه مرا ياد شاهنامه مي
ي  توي ذهن محوطه. نشينند شوند و حين خوردن چاي و كشيدن قليان پاي نقل شاهنامه مي مي

كردم  فكر مي. افكن را هاي فرش شده در پناه افراهاي سايه كردم و تخت مجسم ميخانه را  جلو قهوه
هاي حاضران حس اساطيري كه  اندازد و از نخ چشم صداي شاهنامه توي دشت و كوه طنين مي

گمان داشتم كه اين حس ساليان درازي ست كه  ته حلقشان . زند مشتاق ديدنش بودم بيرون مي
اي از رستم  از يك ساعت قدم زدن  و پرس و جو كردن  نتوانستم رخسارهولي بعد . گير كرده است

  .مانست پيدا كنم براي اين هيجان دم غروب كه به گشتي كسل كننده مي
تر پرسه بزنم  و براي همين سر خيابان  چيزي نمانده بود برگردم اما ترجيح دادم كمي بيش

. باشد سالم كردم و احوال جو شدماصلي  كمي ايستادم و به عابري كه حدس زدم اهل دل 
ام و يا از لحني كه به كار برده بودم  شايد از شكل و قيافه. اي  توي نخ صورتش بود حالت افسرده

يك قدم فاصله گرفت و سيگار روشن كرد و ازم . دلش به غريبي من راه داد و زبان باز كرد
  .رتر بوداي بروم كه دو خيابان دو خواست كه همراه او به قهوه خانه
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  . ها هاج و واج نگاهمان كردند خانه چند تا از مشتري توي فهوه
چي رفتم و  خواهد سفارش بدهد حتا نزديك قهوه از پيرمرد خواستم كه هرچه كه دلش مي

  .خواست رستم  كباب گوزن كوهي ميدل   دلم مثل. تواند آماده كند پرسيدم چيزي براي خوردن مي
  ".فقط نيمرو. نيمرو "

خانه  توي راه و قبل از رسيدن به قهوه. خوردن نيمرو لحن پيرمرد كمي خودماني شدحين 
كرد و براي همين زبانش  تر حس مي ام  نزديك اين بود كه خودش را به. خودم را معرفي كرده بودم

گفت باد انقالب هنوز از راه نرسيده  مي. توي دلش يك هوا اندوه داشت. داد تر آشنايي مي نرم و بيش
ها غارت كردند و آتش زدند و  مردم عين مغول  - تر شهرها  مثل بيش. ود كه زاهدان تكان خوردب

آمدند همراه  ها كه بي نام و نشان بودند و به چشم نمي بعد كه صداي تير و تقنگ خوابيد خيلي
. از كرمان هم عده اي را آورده اند . هاي شرور توي مساجد النه كردند و هنوز هم هستند آدم

شان  چي محله كرماني ها سني نيستند و مشكل درست مي كنند و بعد با صدايي آهسته از پست
  .تر به فكر جيب خودش است تا جيب دولت ي شهر و بيش حرف زد كه حاال شده است همه كاره

با صورتي تكيده و آقتاب خورده و ريشي . آمد پيرمرد مثل يك مرتاض هندي به نظر مي
زد و اين از بركت پسر معلمش بود كه  يك سال است  ي را خوب حرف ميگويش فارس. حنا بسته

  .به جرمي امنيتي ساكن زندان اوين شده
چرخاند،  خودش هم نكشيد و همان طور كه تسبيح مي. نگرفتم. سيگاري تعارف كرد

 –و با اين حرفش  ".انديش باشم دوست ندارم ساده. سوزد دلم به حال خودم مي":  آهسته گفت
  .آن شب را بر من حرام كرد خواب

خنكاي خوبي بود و پياده نيم . بيمارستان شهيد آرامي با هتل يك خيابان فاصله داشت
زاده ميان سال بود و قد كوتاه با  دكتر قاسم. رييس بيمارستان منتظرم بود. كشيد ساعتي طول مي
لبخندي مليح به محض اين كه پشت ميزش نشست سرش را باال گرفت و با . ريشي نتراشيده

  .گفت اين را براي بار دوم مي ".خوش آمدي دكتر": ام نگاه كرد و گفت به
رسيده و . دم عصر  يك روز جمعه از قسمت اورژانس خبر دادند كه يك بيمار فوري دارند

آقا به قربانتان، جان  ": نرسيده يكي از همراهان مريض نزديك شد و با لحني ملتمسانه گفت
وخم شد و صورت مريض را بوسيد و بيرون رفت و مرا با همراه  ".اشما و جان جان خد

اين دومي از بس كه تند تند حرف . ي ديگري كه صورتي برشته داشت تنها گذاشت باخته پاك
زد  ناچارم كرد تا از يكي از پرستاران كمك بگيرم و بعد دستگيرم شد كه نعش زنده متعلق به  مي

كه حين سواري از اسب افتاده و به زحمت نفس تو سينه پيرمردي است هفتاد و هفت ساله 
  .با لگني شكسته و خون لخته بسته روي دست  و صورت. كشد مي
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ي بيمارستاني  هاي اوليه را انجام دادم و از پرستار خواستم مشخصات كامل و سابقه مراقبت
بار هم به جان خدا سر  آن عصر تا نزديكاي نيمه شب بيمارستان ماندم و دو سه. او را برايم بياورد

  .كشيد مرفين كاري شده بود و پيرمرد به راحتي نفس مي. زدم
عده اي . با اين كه روز شنبه روز استراحتم بود ولي به خاطر جان خدا به بيمارستان رفتم

  .ام كردند دم در دوره. كردند ي بيمارستان سينه كش ديوار نشسته و سيگار دود مي توي محوطه
ديدي آقا از ": شان بود حين سر تكان و اظهار تاسف به طور شمرده  گفتآن كه جلودار

   ".زمين به آسمان باران باريد و جان خداي ما از بين رفت
  .با كمك يكي از پرستاران  كوچه كردند و تو رفتم

تر رفتم پيش رييس  ي جان خدا را ديشب خوانده بودم ولي براي اطمينان بيش پرونده 
بينم  جان خدا را عمل كنيم و روي سن باال  گفتم كه صالح نمي. خودم را گفتم بيمارستان و نظر

. دهم كه بتواند زير عمل طاقت بياورد و آسيب ديدگي شديد تاكيد كردم و گفتم احتمال نمي
اگر كميسيون پزشكي مي داشتيم راحت تر تصميم ": رييس بيمارستان پس از كمي مكث گفت

   ".شما بايد تصميم بگيريد. ي خدا مريض شما ست بندهعلي الحال اين . گرفتيم مي
اين بود كه از پرستار خواستم دو . گير  ماجرا بشودرخواهد د يك آن از ذهنم گذشت كه نمي

  .نفر از نزديكان درجه اول جان خدا را خبركند
ساعتي بعد پسر جان خدا به همراه زنش وآقاي ديگري كه خودش را برادر جان خدا معرفي 

طي صحبت بارها  تاكيد . هايم گوش دادند زده به حرف هراسان و حيرت. به دفترم آمدندكرد 
  .كردم كه جان خدا به خاطر كهولت سن و ميزان جراحات ممكن است طاقت نياورد و از بين برود

من صالح ندارم  ايشان را عمل كنم مگر اين كه جان خدا و دو تا از ": گفتم. هيچ نگفتند
  .و از انها خواستم كه امروز و فردا را فكر كنند و تصميم بگيرند ".اول رضايت بدهندنزديكان درجه 

آقاي دكتر، جان ": برادر جان خدا كه نحيف اندام بود و ريش كم پشتي داشت به زبان آمد
  "ماند؟ خدا زير عمل زنده مي

  ".شته باشدجان خدا شايد طاقت اين عمل سنگين  را ندا. زندگي و مرگ دست خدا ست": گفتم
  ".ماند اگر عمل نكند چي؟ زنده مي": باز پرسيد

. اما بيچاره سخت آسيب ديده. ماند البته كه  زنده مي": گفتم. رسيد دنيا ديده به نظر مي
  ".مرگ كه دست ما نيست كه

حرفم تمام نشده بود كه رو به پسر جان خدا كرد و به زبان محلي پرسشي كرد و وقتي 
ماند وسربار  ما به عمل راضيم و گرنه اين جوري روي دست اين و آن مي": پاسخي نگرفت گفت

  ".اين آن چيزي نيست كه جان خدا بخواهد. شود مي
  ".نظر نظر شماها ست ": گفتم
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موقع خداحافظي باز تاكيد كردم كه  سن باال و تن نحيف جان خدا را بايد در نظر داشته 
ي  ي بهبودي پس از عمل هم  يك دوره هكشد و دور اين عمل چند ساعت طول مي. باشيد

  ".خواهد طوالني است و زياد مواظبت مي
زن نگاهش را به صورت مرد ريخت و آرام به سوي برادر جان خدا سر برگرداند و پس از 

  .دمي سكوت خداحافظي كردند
ز دور ا –ها آسوده خاطر از بيمارستان بيرون رفتم و خود را در سرزميني دور  بعداز رفتن آن
  .ها رها كردم خمسه خمسه عراقي

رسيد  به نظر مي. تر بود شان بيش اين بار عده. چهار روز بعد  جلو بيمارستان منتظرم بودند
اين بار برادر جان خدا جلودارشان . ام كردند توي راهروي بيمارستان دوره. نگران هم نيستند دل
. خواهيم سبك كنيم ن جان خدا را ميغم خانواده و نزديكا. آقاي دكتر خدا عمرتان بدهد": بود

جان . خدايي خود ايشان و ما كه از نزديكان درجه اول او هستيم رضايت داديم ايشان عمل بشود
. خواهد  بقيه عمرش تنها و دردمند باشد خدا به كورمال كورمال زندگي كردن عادت ندارد و نمي

و ايرادي به كار شما نيست ولي بنا به البته هيچ اشكال . نامه را هم امضا و انگشت زديم رضايت
. ايم و اميد زيادي هم نداريم حرف شما ما خودمان را براي آرامش و شادي روح ايشان آماده كرده

هاي جان خدا را  اند و دو تا از باغ كارها هم طلبشان را بخشيده يكي دو نفر  از طلب. توكل به خدا
تقسيم ارث و ميراث هم كدخدامنشانه حل . يمكمي هم بيعانه گرفت. هم قولن معامله كرديم

  ".شود جان خدا آن جان خداي سابق نمي. شما نگران نباشيد. كنيم مي
  . جوابي نداشتم و فكر كردم كه انگار سرنوشت به كار است

به . شد تر مي حالش بر خالف انتظار روز به روز به. يك هفته بعد جان خدا را عمل كردم
جان خدا هنوز از حكايات دنيا پر نشده است و اين خبر، بيش از اين كه  آمد دفتر زندگي نظر مي

آن قدر خشمگين كه . فرزند، برادر  و ديگر اعضاي فاميلش را خوشحال كند، خشمگين كرده بود
كردم شب  جرأت نمي هنوزنتواسته بودند از سر تقصيرمن بگذرند و اين خبر در شهر پيچيده بود و

ي كوتاه ميان بيمارستان  تا هتل را با ترس  حتا فاصله.هوايي بخورم  ها در شهر دوري بزنم و
 و مانم و بيش از خواب از پشت پنجره خيابان را مي پايم بيشتر شب ها را در هتل مي. بپيمانم 

چوب به دست و بيل به كف  توي محوطه بيمارستان سينه  گاهي خواب مي بينم كه عده اي
 .ديوار نشسته و منتظرم هستند

  لندن 
 

 



 كوشيار پارسي

 آرامش عادي 
  

با كنجكاوي به زنش نگاه كرد كه واكنشي  ".تمام شد": آقاي دالور كتابش را بست و گفت
شانه باال انداخت و تو صندلي راحتي باغچه فرو رفت و ليوان نوشيدني را از ميز . نشان نداد

  . كنار دستش برداشت و نوشيد
به . "استاد باغبون"شد حدس زد گفته باشد  كمي بعد چيزي با خودش گفت كه مي

تاييد سر تكان داد و چمن تازه هرس شده را نگاه كرد، نفس عميقي كشيد تا بوي علف را 
هاش با همان حالت تحسين سر خورد رو حوض وسط باغچه با چند  چشم. تر تو بدهد بيش

توت فرنگي كه در اوج هاي  ماهي كپور طاليي كه تازه غذاشان داده بود و بعد رفت تا بوته
چند دقيقه با شگفتي به درختان . نگاه روي چند چنار بيرون خانه ثابت ماند. رشد بودند

  . ديدشان انگار تازه داشت مي. تنومند خيره ماند
تر از آدما  اين احمقانه نيس؟ نه، راستي احمقانه نيس كه درختا بيش": رو به زنش گفت

   "كنن؟ عمر مي
ي چشم به شوهرش نگاه كرد، اما وانمود كرد كه  از گوشه ".اوهوم": خانم دالور گفت

  .ي توجه به او را نداشت حوصله. خواند دارد كتاب مي
يعني چي ": خودش را جا به جا كرد و بلند گفت "احمقانه نيس؟": آقاي دالور دوباره پرسيد

يات درست و حسابي يه عالمه كشف. كنم كه ما آدما موجودات باهوشي هستيم آخه؟ دارم فكر مي
هر روز . كنيم تا سالم بمونيم همه كارارو مي. دارو ساختيم و بيمارستان بنا كرديم. انجام داديم

. اما اين درختا فقط همين جوري وايستادن. كنم غذاي چرب نخورم رم پياده روي و سعي مي مي
   ".كنن تر عمر مي اونوقت از ما هم بيش. خورن گاهي با باد يه تكوني مي

شايد ": اش بود گذاشت اش را الي رماني كه دست خانم دالور سر باال كرد و انگشت
كنن جز اين كه  كنن كه كاري نمي تر عمر مي شايد واسه اين بيش. جوري باشه عزيزم اين

داشت لذت . بعد دوباره الي كتاب را باز كرد و سرش را برد تو كتاب ".سرپاشون وايستن
  . كرد ايي كه شوهرش درمانده نگاهش ميي وقت ه مثل همه. برد مي

انگار داشت به حرفي كه زنش زده بود . ش كشيد آقاي دالور دستي به سبيل خاكستري
  . اش بود ي آب نبات و شكالتي كه كنار دست كرد، بعد دست برد تو كيسه فكر مي

   ".تازه يه دونه خوردي. بسه ديگه! هي"



       85     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

كه به درون  پيش از آن. د به قدم زدنبلند شد و شروع كر. شوهرش دست پس كشيد
  . خوري به چنارها انداخت خانه برود، دوباره نگاهي از سر دل

دو تكه گوشت در روغن تاوه جلز ولز . خانم دالور مثل هر شب، شام را آماده كرد
زميني سرخ  بشقاب ديگر پر از سيب. با چنگال برشان داشت و تو بشقاب گذاشت. كرد مي

با . پاش را برداشت و رو گوشت و سيب زميني پاشيد نمك. ت پخته بودجا كرده و سبزي
  . ها وارد اتاق پذيرايي شد بشقاب

   ".عزيزم، شام حاضره":شوهرش را كه هنوز تو حياط نشسته بود صدا زد
  .خانم دالور آرنج را به ميز تكيه داده و منتظر نشسته بود. كمي بعد آقاي دالور وارد اتاق شد

   ".س معلومه كه خوشمزه. دستت درد نكنه":زيرلبي گفتآقاي دالور 
و زن و شوهر دقايقي تنها صداي  ".نوش جون، عزيزم": هاش را ورچيد خانم دالور لب

   ".خيلي تشنه مه": برخورد كارد و چنگال را شنيدند تا كه آقاي دالور گفت
  ".عجب بابا، همين حاال يه ليوان نوشابه خوردي"
  ".ديگه حاال تو هم غر نزن"
   ".گفتي كه خيلي تشنه ته وقت ناهار هم مي"

ن بزرگ آب در خانم دالور، وقتي شوهرش با ليوا. آقاي دالور رفته بود به آشپزخانه
    "ي مرض قنده؟ دوني تشنگي زياد اولين نشونه مي":دست برگشت، گفت
  "م بشه؟ شه كه تشنه حاال نمي":آقاي دالور گفت

آقاي دالور ليوان آب را . وباره كارد و چنگال را برداشته بودد. خانم دالور سر تكان داد
. بريد ي چربي گوشت را با دقت مي گونه لبهه بعد نگاه كرد كه زنش چ. الجرعه نوشيد

اين گونه از دندان مصنوعي مراقبت . بريد تا الزم نباشد زياد بجود گوشت را ريز ريز مي
از . ده بود كه چنگال را تو بشقاب گذاشتي كوچك ديگر مان چهار تكه. كرد تري مي بيش

  "خوري؟ ديگه نمي ":شوهرش پرسيد
   ".نه، آب اشتهامو كور كرد"
  ".اما اين خوب نيست ها"
 ".گوشت كه همه چي نداره. شه دوام آورد گن با آب ِ تنها، چند روزي مي اي بابا، مي"

. ورد تا با گوشت و سبزيشه دوام آ تر مي بينم با آب بيش كنم، مي فكر كه مي ":مكثي كرد
  ".ان تو آب يه موجوداتي وجود داره كه مغذي
و شروع  ".زني حميد خان تو هم چه حرفايي مي": خانم دالور با شك به او نگاه كرد

  .ها كرد به جمع كردن بشقاب
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اش را كرد كه  ي تالش زنش همه. اش تنها آب نوشيد روز بعد هم آقاي دالور با شام
  . ي غذا رفت به اتاق خواب از جمع كردن سفرهمحل نگذارد و پس 

ساعت يازده و نيم، وقتي . ي باران بر بام لذت برد اش را برداشت و از صداي ضربه رمان
خواست چراغ را خاموش كند، متوجه شد كه شوهرش  كتاب را رو پاتختي گذاشت و مي

لبخند  ".بشيني ت خوب نيس كه تا ديروقت بيدار عزيزم، واسه":بلند گفت. كنارش نيست
  . زنند آيد وقتي ديگران با صداي بلند حرف مي دانست كه خيلي بدش مي مي. زد

تناب . با دقت گره تناب پرده را باز كرد. بلند شد و رفت سوي پنجره تا پرده را بكشد
خواست شوهرش  مي. توانست خوب بگيرد ش نمي با ناخن مصنوعي. پرده دوم دو گره داشت

. از تعجب نفس بلندي كشيد. اي در باغچه ديد زود به اتاق بيايد، كه سايهرا صدا بزند تا 
تمركز . ها به دو پهلو و چشمان بسته شق و رق با دست. آقاي دالور، آن جا ايستاده بود

  .  اش از باران خيس بود كت قرمز رنگ. عميق
: كرد و صدا زدبعد پنجره را باز . اي از تعجب پشت پنجره ايستاد خانم دالور چند دقيقه

  "كني؟ حميد، اونجا چي مي"
گلو صاف . آميز براي زنش دست تكان داد آقاي دالور اول يكه خورد و بعد به شكل اغراق

كنم و گفتم شايد تو  دارم چنارها رو نگاه مي. باغچه تو شب خيلي قشنگه. هيچي عزيزم": كرد
خانم دالور حاال  "كني؟ فكر ميتو چي . باغچه جايي واسه چندتا از اين درختاي خوشگل باشه

پنجره را بست  ".خوري بيا تو سرما مي": داد زد "!گي مرد چي داري مي": حسابي بي حوصله شد
با لبخندي گوسفندوار شروع به . كمي بعد در باز شد و آقاي دالور آمد تو. و رفت رو تخت نشست

. كرد و به جالباسي آويخت كت و شلوار را درآورد و رو چوب رختي مرتب. درآوردن لباس كرد
  "ت شد كه رفتي بيرون؟ تو چه": پرسيد. كرد خور نگاه مي زنش دل

   ".هيچي": آقاي دالور كوشيد نگاه نكند
اگه من نباشم يه باليي سر خودت . ها شي مث بچه تو گاهي وقتا مي":زنش گفت

  . هاش را بست بعد رو برگرداند و چشم ".مياري
زميني و سبزيجات پخته تو بشقاب خانواده  وشت و سيبگيك هفته بعد باز بشقاب 

اندكي عصبي كارد و چنگال را به بشقاب . خانم دالور ساكت مشغول خوردن بود. دالور بود
زد و از پنجره بيرون  آقاي دالور با قاشق چوبي بلند نوشيدني داخل تنگ را هم مي. كوبيد مي

  . تابيد آفتاب مي. كرد را نگاه مي
   ".برن شون دادم لذت مي دارن از آبي كه به. ن گياها قشنگ شده":با رضايت گفت آقاي دالور
   ".اوهوم":زنش گفت

  . بشقاب را تميز كرد و برداشت و به آشپزخانه رفت
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آب بارون البته بهتره از . مي دوني چيه عزيزم، آب واسه گياه حياتيه": آقاي دالور گفت
   ".ست دادهاين آب تصفيه شده كه خيلي چيزاشو از د

  ".تو خيلي دوست داري. خوري؟ پودينگ درست كردم با مرباي تمشك دسر مي"
  .  آخرين جرعه نوشيدني را سر كشيد ".نه، ممنون"

اي رو گردن شوهرش  اي چوب سبز تيره مايل به قهوه خانم دالور متوجه شد كه تكه
  ".دنت كثيف شدهگر. كني بهتره بعدش حموم كني وقتي تو باغچه كار مي". نشسته است

بلند . خوري دست به گردن كشيد با همان دل. خوري به زنش نگاه كرد آقاي دالور با دل
  .به باغچه. شد و رفت بيرون

آمد  خيلي پيش مي. طرف شوهرش خالي بود. ي شب تو جاش وول خورد خانم دالور همه
آن شب با  .زد فكرهاي غريبي به سرش مي. ي شب نخوابد كه شوهرش چند ساعت يا همه
آب زيادي جمع نشده بود، با آن كه روزهاي گذشته بي امان . آهنگ باران در باغچه قدم زده بود

ي  بعد كلمه ".اين مزخرفه. بسه": بلند گفته بود... داري به سرش زده بود كه  فكر خنده. باريده بود
  .   برودآخر را چندين بار تكرار كرده بود و خواسته بود با همان تكرار به خواب 

به ساعت . دست كم اين را احساس كرد. هاش را دوباره باز كرد چند دقيقه بعد چشم
نرم از بستر بلند شد و دزدكي از الي پرده بيرون را نگاه . داد را نشان مي 10:3نگاه كرد كه 

هايي كه از  اش در نور اتوموبيل گاهي تن. ي شوهرش محو بود سايه. هنوز تاريك بود. كرد
  .شد گذشتند، روشن مي راه ميبزرگ 

اما مالفه گرم بود و خانم دالور . صبح روز بعد هم جاي آقاي دالور رو تخت خالي بود
بلند شد تا لباس بپوشد كه چند برگ را روي تشك قسمت . صداي زمزمه از حمام شنيد

. شش هفت برگ. اي كه سبزي ِ جوان داشتند هاي جوان ِ درخت يا بوته برگ. شوهرش ديد
در حمام باز شد و  "!حميد": دوستانه صدا زد. خانم دالور لب گزيد و سر را به انكار تكان داد

  "چي شده عزيزم؟": آقاي دالور بيرون آمد
بدون تكان دست و سر و گردن به . اش شد ي شق و رق راه رفتن خانم دالور زود متوجه

هاي  سبز تيره بود و لكه اش پوست. بعد صورتش را ديد. كارش شبيه بازي بود. اتاق رفت
هايي  احساس كرد كه تكه. اش چسبيده بود اي رنگي هم به اين جا و آن جاي صورت قهوه

 . اند و هم زمان فكر كرد كه اين غيرممكن است از پوست درخت بر پوست شوهرش روييده

اين تنها  "تو مطمئني حالت خوبه؟! حميد". مشكل توانست آب دهانش را قورت بدهد
امروز روز اول . هيچ وقت حالم اينقد خوب نبوده":شوهر گفت. بود كه توانست بگويدچيزي 
  . و از اتاق زد بيرون ".خاك و كود الزم دارم. امروز وقت كاشته. بهاره
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البد يادش . كوشيد خودش را آرام كند. خانم دالور با احساس قوي ترس سر جاش ماند
  .  ي آخرش برداشت درستي نكرده بي گمان از اين جمله. رفته خودش را بشويد

  
اي كه از ماكاروني تو بشقاب به  پس از هر لقمه. بعد از ظهر خانم دالور تنها سر ميز نشست

شوهرش هرگز اين قدر . نگران بود. كرد ي بزرگ بيرون را نگاه مي برد از پنجره دهان مي
. حاال از دو گذشته بودساعت نه صبح زده بيرون كه به مركز باغباني برود و . كرد دير نمي

  . آمد ي ترسناكي بزرگ مي حميد كه روبه روش ننشسته بود، اتاق به گونه
رمان را باز كرد و گذاشت رو . ناهارش را نيمه خورد و رفت رو صندلي راحتي نشست

اش  نگاه. رقصيدند اش مي ها جلوي چشم به خاطر فكرهاي غريب چند روز گذشته، كلمه. زانو
. پنج... چهار... سه و نيم ... يك ربع به سه... دو و نيم. وي ساعت ديواريرفت س مرتب مي

  . حميد هنوز هم برنگشته بود
ي  وقتي كيسه. خانم دالور ساعت پنج و نيم با زانوان لرزان بلند شد تا شام را آماده كند

به بيرون انداخت ها را جدا كند، نگاهي  پالستيكي را باز كرد و گل كلم را در آورد و كوشيد تا برگ
. اش را كرد تا آرام نفس بكشد، اما قادر نبود ي سعي همه. اش تند شروع به تپيدن كرد و دل

ي آشپزخانه، همان جا  روبه روي پنجره. رود اش با سرعت بيرون مي كرد توان از تن احساس مي
  . بود ها حميد را ديده بود كه ايستاده است، درخت جواني قد راست كرده تر شب كه بيش

درخت جوان . رفت در پشت آن چناري ديد كه نوك آن در باد به اين سو و آن سو مي
خورد كت قرمزي بود كه  تنها چيزي كه تكان مي. دو متر بلندي داشت. تر بود كمي كوتاه

اي به  خانم دالور چند دقيقه. ها بيرون زده بود دو شاخه از آستين. دور درخت پيچيده بود
ي آشنا را با سبيل خاكستري  تر خيره ماند توانست چهره و هر چه بيش. درخت خيره ماند

  . ها تشخيص دهد پرپشت بر تنه و ال به الي برگ
خودش را ولو كرد رو صندلي راحتي و به انكار سر . هاش را ماليد و مبهوت به اتاق رفت چشم
پزخانه ناباورانه بيرون را ي آش تا يك ساعتي كه گذشت، بارها بلند شد و رفت از پنجره. تكان داد
كرد،  نگاه به دور و برش كه مي. هاش و رو صندلي نشست بعد سرش را گرفت تو دست. نگاه كرد

ابتدا آرام و در . بعد شروع كرد به هق هق. آيند اش مي اين احساس را داشت كه ديوارها به سوي
اما وقتي . كرد اميدوار به در نگاه مي شنيد، هر بار كه صدايي از بيرون مي. گلو و بعد نوميدانه و بلند

هر . اي بلند ناله. در ساعت ده خانم دالور هنوز تنها در اتاق نشسته بود، هق هق به ناله بدل شد
تنگ آب را . ساعت ده و نيم بلند شد و رفت سوي بوفه. ش بلند تر و فريادوار شد چه گذشت، ناله

       "!خائن! عوضي": برداشت و با خشم به زمين كوبيد
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ي سبز  وقتي برگشت، چيزي كه در بسته. هاي محكم و مطمئن رفت سوي گاراژ با گام
از زير . اي از درون بسته بيرون زده بود سيم و دوشاخه. رنگي پيچيده شد بود به دست داشت

  .   با بسته وسيم رفت به باغچه. بوفه سيم برق دراز با دوشاخه و پريز را برداشت
لبخند زد، زيرا . اي هم ترديد به خود راه نداد لحظه. چمن زير درخت تازه بسته را گذاشت رو

نه حميد، حاال ": خانم دالور گفت. لرزيد ي درخت انگار مي تنه. ديد كه باد چنار جوان را جنباند
با سيم كمكي رفت به گاراژ تا دوشاخه را بزند تو  ".ديگه دير شده كه مث بچه كوچيكا بلرزي

   ".توني اين جوري تنهام بذاري بعد از اين همه سال نمي":گشت، زير لبي گفتوقتي بر. پريز
مكث كرد و . ي تيز اره برقي دست كشيد با لبخند به دندانه. روكش را آرام باز كرد

ش  هم زمان با غرش كر كننده، چهره. بعد دكمه را زد. درخت جوان را خوب تماشا كرد
اش از پس حركت وحشي اره  ي كوچك د با جثهكر فكرش را هم نمي. حالت آرامش گرفت

. كرد احساس قدرت مي. خوب توانست مهار كند. برآيد و بتواند آن را در دست نگه دارد
. ي جوان را آرام جويدند ها، تنه دندانه. ي چنار جوان نزديك كرد ي اره را به تنه مصمم تيغه

اش با  همان حالت ايستاد و تناي به  چند دقيقه. كرد خانم دالور زير لبي زمزمه هم مي
. وقتي دكمه اره را زد و خاموش كرد، درخت به سمت راست خم شد. لرزيد حركت اره مي
: خانم دالور متظاهرانه گفت. تر به صداي انساني شبيه بود اي كرد كه بيش تنه چنان ناله

فكرشو  بايد زودتر. كني؟ اما ديگه دير شده شنوم؟ داري ناله مي حميد جان، خوب مي"
. بدون هيچ تامل و تاني روشن كرد و تنه را دو نيم كرد. دوباره به اره نگاه كرد ".كردي مي

ي تنه جدا  وقتي درخت به صداي بلند از بازمانده. از ميان كت قرمز كه دور ساقه پيچيده بود
روي تمام دوباره برگشت به گاراژ و اين بار با ني. شد و بر زمين افتاد، خانم دالور جيغي كشيد

ريخت،  ي افتاده مي در حالي كه نفت رو ساقه. ديگر خودش نبود. پيت نفت را به باغچه آورد
كمي بعد با لبخندي   ".مونه اي هم ازت باقي نمي حميد جان، ديگه تراشه":فرياد كشيد

وقتي شعله باال رفت، خانم دالور . شيطاني به درخت افتاده، كبريت را از جيب بيرون كشيد
چه . توني منو همين جوري بذاري و بري نمي. اين حقته". كرد به لگد زدن به تنه شروع

  . زد پريد و لگد مي با خشم مي "جوري جرات كردي؟
ي درخت نگاه كرد  ي سوخته اندكي ماند و به تنه. صبح روز بعد، آقاي دالور به خانه آمد

بعد . ر و برش نگاهي انداختتو اتاق پذيرايي به دو. و بعد بي هيچ حالتي رفت داخل خانه
نوك پنجه و . هاي تنگ آب ابرو در هم كشيد سرش را برد داخل آشپزخانه و با ديدن خرده

چند لحظه ماند و بعد . گوش را آرام به در چسباند. در بسته بود. آرام به اتاق خواب رفت
ضايت تكان داد و به وقتي بستر خالي را ديد، سري از ر. دستگيره را پايين داد و در را باز كرد

دمي به چراغ . زد اش افتاد به چراغ پيام گير تلفن كه چشمك مي چشم. اتاق پذيرايي برگشت



 1391 زمستان، 16جنگ زمان    90

هاش با شنيدن پيام،  چشم. قرمز چشمك زن خيره ماند بعد دكمه را زد تا به پيام گوش دهد
ون مگه ا. من حميد دالور هستم. صبح به خير": فوري شماره گرفت. حالت آرامش گرفتند

اش   از آن سوي سيم صداي عصبي ِ نامفهومي به گوش "ي سالمندان نيست؟ جا خانه
ها واسه چي پليس  كنين؟ همسايه چي؟ دارين شوخي مي": آقاي دالور با تعجب گفت. رسيد

   "ست؟ ن؟ خانم من چرا اون جا پيش شما رو خبر كرده
س پرتي؟ اما آخه گفتين فراموش كاري؟ حوا". با تلفن در دست سوي در پشتي رفت

  ".باور نكردنيه": به لكنت افتاد. رفت سوي چنارها كه بيرون خانه سر پا بودند "چي شده؟
خوب آره، گاهي يه ". هاش اما مثل دو خط بي حركت در صورت ِ بي تفاوت بودند لب

  "منو با درخت عوضي گرفته؟...  اين ديگه خيلي غريبه... اما اين . كنه چيزي رو فراموش مي
. داد، پيش قطورترين چنار زانو زد ر حالي كه با صداي گرفته به حرف زدن ادامه ميد

روي يكي . دو قوطي بيرون كشيد. دست چپ را برد سوي سوراخي كه در پايين ِ تنه بود
  . تر بود و چسب چوب قوطي دوم كوچك ".رنگ سبز تيره براي بيرون": نوشته بود

گرفته بود تا گوشي را ميان سر و شانه ها نگه دارد آقاي دالور در حالي كه گردن را كج 
اي پوست درخت از آن  تكه. و دست راست را برد به جيب شلوار ".بله حق با شماس": گفت

ار درون آن . بيرون كشيد و انداخت تو قوطي اول و بعد رفت توحياط و جلوي سطل ايستاد
شنوه، اما آرزو  ها زياد مي قصه آدم از اين جور". هاي ديگري پوست درخت بيرون كشيد تكه
گفته من ... چي گفتين؟ با اره برقي؟.... نه، ما هيچ اختالفي نداشتيم. ... كنه به سر خودش نياد مي

زانوهام داره . اين خيلي بده. بله حق با شماس... خورم؟  فقط آب مي... خورم؟ ديگه غذا نمي
    ".ي سالمندان حالش بهتر بشه د تو خانهدونم كه خيلي حرف جالبي نيس، اما شاي مي. لرزه مي

اي پر  تر فرو كرد تو سوراخ تنه و كيسه دوباره رفت سوي درخت و دست آزادش را بيش
  .از شكالت و آب نبات بيرون كشيد

آخه . تونم بيام اما باس ببينم كي مي... كنم يادداشت مي... البته، البته... وقت مالقات"
حاال ديگه باس قطع كنم چون حالم داره بد . دونين كه مي ي بزرگيه، اين واسه من ضربه

   ".خيلي ممنون. باشه. شه مي
اي شكالت  رفت رو صندلي تو باغچه نشست و تكه.  ي گوشي را زد آقاي دالور دكمه

  . هاش از پاكت بيرون كشيد و گذاشت الي دندان
  ."چه آرامشي! آخيش"

  .اش نشست لبخندي گل و گشاد رو صورت
  2005 فوريه 3

  



        

 مهري بهرامي  

   چسباندم روي خط كمرم 
  
  
آن قدر جلد . انگيزنه داغند نه وسوسه .ي راستم، فقط يك آنگذارد روي گونههايش را ميلب

اند، درست آخر اتوبانِ  ها باالي سرم ايستاده هاي سنگينم  باال برود، لب دارد كه تا پلك برشان مي
ري گذاشته روي ميز كه گردي تهش ننشسته روي داغماي ليوان را طو. راهش كت وشلوار راه
ها،   اند به هوا ودايره اند و امالح توي آب، كه بخارنشده و نرفته حتمن گچ بوده. دايره هاي قبلي

اولش پر بود از شكالت و بعد قاشق، . ي چهارگوش دواها اند زير جعبه هي بي قواره و درهم رفته
حاال چند وقتي است طاهره هر چه قرص و دوا بوده جا داده ها را چيده بودم داخلش و  چنگال

  . اشپزخانه آورده گذاشته كنار تخت خوابمان تويش و امير هم از روي اٌپن
ساعت نگاه  به مچش و. ام كمربند نوي نويش آمده تا نزديك بيني خم شده است و

تا بكشم تو بوي  ي مرفين ديشب كاش گورش را گم كند ته مانده. شود كند و دوالتر مي مي
شك ندارم كه مال منگي مرفين نيست و من نديدمش تا به حال، چرم . ش را چرم و نويي

اه ر راهاصل است و دست دوز، يك جور قشنگي افقي افتاده است روي قدش و ميان اتوبان 
خواهد انگشتانش را هل بدهد زير كمر بند و با  كنم انگار، و دلم مي سرتاپايش، كه ويار مي

 .هاي سفت شكمش جا بيندازدش ضربي كه آن قدرها هم نياز نيست توي گوشت ر وزو
  .آيد و كمربند و بويش هم و جلوتر مي "لرز كرده بودي ديشب": گويد مي شود و تر مي خم

هاي سر آستينش تا زير نرمي  يخي دكمه كشد، ام باال مي پتو را از لٌختي بازوي باد كرده
ها  دكمه ي پتو، رانم روي لبهام را بس ي پف كرده د و تا چانهمالن تر نمي گوشِ منگم بيش

  .شود تر مي كم بوي كمربند هم كم و نيستنند و
آيد كه  ، و امير هنوز صدايش مياندازمشان پايين هايم يا مي افتنند پلك دانم مي نمي

  ... ديگر ي هايم را بخورم تا ده دقيقه بايد قرص عزيزش هستم و خداحافظ و
تر شود  كتش تا صاف ي كشد روي يقه اند هنوز،  و او دارد دست مي يم بسته ماندهها چشم

و امير از البه . گويم و عزيزم شايد خداحافظ مي. بيند اش را مي حتمن، و باز دلواپس ساعت مچي
اتوبان كت وشلوارش ريخته است به هم . شود از درگاهي اتاق هاي نيم بازم دارد رد مي الي پلك

هاي اتوبان،كج و  ي درگاهي، خط اند توي ميانه تر شده نه انگار بيش. هاي امير چهارتا شانهقاج،  قي
  .رسند پايمشان به جايي نمي اند توي هم و هر چه مي معوج پيچيده و گره خورده
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بايد  .ي درگاهي اتاق اند ميانه اند و مانده مردها توي هم گير كرده و ها شانه ،ااميره
. شق بودند و من نديدمشان آن روزهاباشند ميانشان مرداني كه به من عاصدايشان كنم بايد 

شك ندارم كه اين منگي مرفين نيست و بايد صدايشان كنم تا . هاشان را ببينم بايد صورت
هاي  كالسور برود توي گوشت هايش و پرت بروم تا ميان شانه من حواسامير برگردد و 

 تر بروم و نروم و م و ته دلم نخواهم عقبفقط يك قد سفت شكمش و عقب بكشم جلد،
خواهد بتركد و  جين تنگي كه  مي دارش را جا بيندازد توي شكمش و امير كمربند نيم

تر بچسبانم روي خط كمرم و  بيش درِ كالس و من كالسور را بچسبد به چهار چوب
. هايشان اخاند توي سور ها كه تنگ افتاده هاي درشتش راگشاد كند به رديف دكمه چشمامير

وقت رسيدن به  ها عادت صبح رود زير كالسور و من ناگزير از مي ،پايم مي كه نگاهش را
اش  ها كه زوركي تا جادكمه سينهي ميان  رسانم روي دكمه ام را مي ي مقنعه حراست، لبه
  . از جا بيرون زدنش آن وقت تركيدنش است و رسيده و هر

هاي  رديف مياني دكمهبرم و  تشك فرو مي ي تادهتر توي گودي جا اف ي چپم را بيش شانه
اند طوري كه  ها نشسته راحت توي جادكمهها  دكمه. كشم ام بيرون مي پيراهن را از زير تنه

. دانم كه منگي مرفين ديشب ديگر رفته است مي.  اصلن يد بازشان كرده باشمآ يادم نمي
 ت ديگر ميان درگاهي، رفته است وكنم امير نيس شود باز مي جا كه مي هايم را تا آن چشم

منگي مرفين ديشب   مردها و حتا ها و شانه ،يرهاام. گودي تشك ام توي من گودتر شده
جا  كه جمع شوند يك طلبد شان را مي دلم تمام طاقت مردانه. شان هيچ كدام ديگر نيستنند
لمس شيار  ام ازجورند و ناك بار نرمي روي قلبم را مي ام كه هر هاي باد كرده توي انگشت

طاقتش به درد  تاب و امير هم كم آورده است شك ندارم و. كشند ها هراسان عقب مي دنده
كه را دستش  خوابي؟ و ي چپت مي قدر روي دندهه چ گفته بود؛ .خورد اين جور كارها نمي

چپ  ي سمت راستم و من با استخوان ترقوه ي به تا شده داغ نبود گذاشته بود روي نرمي تا
را آرام  بلند كرده بودم گذاشته  انگشتان درشتش دتر شده بودم توي تشك مثل حاال وگو

   .ي چوبي تخت لبه عقب كشيده بودم تا كنار هايم و بودم روي لب
ي  كشم تا برسم به جعبه كنم و از توي گودي تشك باال مي چروك متكاي خالي را صاف مي

چ پيچ و درهم روي ميز، آن قدر كه زبري جا هاي پي مالم روي داغماي دايره دست مي. شكالت
هاي آويزان طاهره زودتر از خودش از درگاهي تو  پستان. مانده از گچ و امالحشان نرم شود

دارش  هاي پيراهن گٌل اند توي چين ولو شده. دانم چرا مال طاهره را بايد گفت پستان نمي. آيند مي
  .خواهد روند هر كجا دلشان مي و با هر حركت طاهره بي خيال از روياي مردي مي

  ".بح به خير خانم جانص"
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چادر را بسته بود به قدش،  .زدند تر از همه چيز توي ذوق مي از همان روز اول هم بيش
ست  ها را ديد انگار سال همين كه  ما. آسانسوركمر و با منقل اسفند آمده بود پشت در  دور
داد و من توي آن منگي جامانده از بالي مان رفت و دودمان  صدقه شناسدمان، قربان مي

هاي  هاي آويزان زير گل دكترها، آوار شده بودم روي امير و ميان آن همه دود، گوشت
پي هم حتمن چندتايي بچه را سير كرده بودند و  ها از ديدم كه سال پيراهن طاهره را مي

ي زمين از كمر هم  هنه شايد جاذب اش وگر ي چادر به قد بسته گير بودند پشت مچالهحاال 
باال معرفش بود و طاهره  ي ي طبقه ي ساختمان همسايه توي جلسه. كشيدشان تر مي پايين

زبان دار و زرنگ است بعد  سر و. خودش را حسابي جا كرد و ماندگار شد هم چند روز نشده،
  .پنجاه واندي كه از خدا عمر گرفته است از

محال است ساعت دواها  .گويد زخم حسود مي دارد و دوباره از چشم ليوان آب را برمي
پس  .فهمد ناي پايين آمدن از تخت را ندارم هايم عادت كرده و مي به اشاره .يادش برود

شوم و  مور مور مي .ها را خوردم بدهد كشد تا قرص نشيند جاي امير و از تشك بااليم مي مي
خواهد اما پيراهن  ير ميماندگي ش دلم بوي .گيرم ارش جا مي هاي پيراهن چين توي گل

سرم  .، خوب بر آمده بودنظافت شخصي از پس شرط اولِ ماندنش، .دهد ميدارش بويي ن نيم
  "چيزي داري؟ طاهره از جوانيت، عكسي،": گويم ميهايش و  دهم ميان پستان را جا مي

  "...اي خانوم جان " :خندد كند و مي ام جابه جا مي كش نازك كاله طبي را روي پيشاني

فهمد كه بايد دست به كار شود  كنم، مي دهم و ول مي ي گوشم باال مي كش كاله را از الله
ي  برد به عكس روي طاقچه مالد روي كاله و حواسم را مي مثل ديروز، با احتياط دست مي

ديدن ندارد ": گويد باز با خنده مي. هايش از پابوسي امام رضا دارد اش كه با شوهرش و بچه خانه
  "اي خانوم جان؟. م جان، چادر را آن قدر تنگ گرفتم كه دماغم هم زوركي پيداسخانو

كند توي  آورد و مچاله مي كاله پر از مو را با زرنگي، طوري كه نبينمش از سرم بيرون مي
هاي پيراهنش  گل. هاي طاهره افتد توي هشتي پستان مثل يك ماهي ليز، سرم جا مي. مشتش

نخ و . بايد حساب همه چيز را كرده باشد وقت خريد پارچه. ي داردچرك تاب است  و جنس ليز
هايش باال  سرم را هر طور شده از ميان هشتي  پستان. شود چند سالي پوشيد كتان را كه نمي

شوم مثل طفلي كه با ولع ازآن سينه  كشم، ميان خم آرنج و نرمي پستان چپش جاگير مي مي
  .ي اين طرفي تا سيرِ سير شود ستان رگ كردهاندش به پ اند و رسانده جدايش كرده

  "چيزي بيارم بخوريد؟ ره؟ ن گيج ميانوم جان سرتوخ"

رنگ  كمهاي بنفش پررنگ و  دهم روي گل سرم را سر مي .گويم نه مي برود، خواهد مي
 ه قدر مكچ .كش آمده و نرم است. اند روي پستان چپش نشسته ها به الي چين كه ال
اند از  شده جابه جايشان كرده تا سيرن يكي طاهره هر بار از اين به آ وهايش  اند بچه زده
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ست كه چربي وگوشتي باقي نمانده است  پيدا. اند توي خواب رهايش كرده لذت مكيدن و
پوست چسبيده به هم آويزان است كه  ي اليه دو. ها سير كردن شش تا بچه بعد از سال

جان بگيرد و  وجود ندارد كه اختاپوس شود، شميان حتمن به قول دكترها؛  بافت مستعدي
بازوهاي بي شمارش همه جا را قبضه كند كه ناچار، چاقوي جراحي را دنبالش بچرخانند و 

برجستگيِ روي قلبت باقي نگذارند و چاقو را براي  نرمي و قدر كه چيزي از آن بچرخانند
  .ها هم  فروكنند اطمينان تا گودي شيار دنده

لنفاوي را تحريك كرده است،  شايد يك ضربه يا عفونت، غدد ه بودند؛كه گفت اول بار
ساله بود توي باغ كامران،  يك قرار هر. بدر گذشته بود روز از سيزدهاش ده، دوازده  همه

نفري هم اضافه  گذشت چند هرسال كه مي. هاي دانشگاه دوست خر پول مشترك بين بچه
تيم بازنده  . جايش يِ بعد از ناهار هم سرسال ششم بود و قانون بازي وسط. شدند مي

ام  كه سينه درست بعد از اين .بستني را تيم ما باخته بود. بستني بود مجازاتش سي، چهل تا
. امير دويده بود سمتم و همه متلك بارانش كرده بودند. را نشانه رفته بود يكي از مردها

كنان به دخترها   ضعفبودم و  بدجور دلم غش رفته بود و دو دستي روي قلبم را چسبيده
يكي از  و ".ميان پاهايشان را نشانه برويد .كنيم نامردها را حاليشان مي، ها چهب": گفته بودم

   .قهه زده بودم و من توي آن ضعف، قه ".درست زير كمربندها را": بوددخترها جواب داده 
دهانش را به سختي ساكت بود تمام وقت وآب  گفتم، امير براي دكتر مي ها را كه اين

جواب  تا" :گفته بود با لبخند برگه را دراز كرده بود سمت امير و دكتر. داد قورت مي
  ".ماموگرافي، هيچ چيز معلوم نيست

ها برگردند  كشد تا رديف دكمه ام آرام بيرون مي گشادم را از زير تنه پيراهن گل و طاهره
  "؟كنين مينوم جان لباس عوض اخ": پرسد وسط، سرجايشان و مي

روي نوك پستان طاهره زل  ي روشن باز نشده ي سايه هاي بنفش به غنچه ميان گل
  ".نه": گويم زنم و مي مي

دوال دوال و . شود ام مي سينه ي درد شيرين جوانه زدن سيزده سالگي، قاطي ذق ذق قفسه
سايه كه به زنم تا پسرهاي هم ها را  لي لي دور مي ي باغچه، رديف تاج خروس قوز كرده لبه
همان  دارند، م  بر نميا هاي تونيك گٌل گلي چشم از چيناند و  ام شك كرده پاهاي كشيده

  . طور توي خماري باقي بمانند
  



        

  كيهان اردبيلي
  پدر سگ

  
  

  صحنه يكم
  . دستشويي عمومي

  . ي مدفوع روي زمين يك تكه
  .تبكند و موهايش را مر ساسان دارد توي آينه به نيمرخ خود نگاه مي

  
  من رو تا مستراح پارك كشوندي كه چي كار كني؟    : ساسان

  .نكشوندمت من  : صداي صادق
  كني؟ داري چي كار مي    : ساسان

  .آد اين نمي  : صداي صادق
  .ولش كن. بيا بريم. خب ولش كن     :ساسان

  .آم من نمي   :صداي صادق
  .ده جا بوي گند مي اين     :ساسان

  .برو تو  : صداي صادق
  .جا يه تيكه گه افتاده  صادق اين! يا خدا     :ساسان

  اومدي دنبالم چرا؟   :صداي صادق
  .بيا بريم. خواهي كن بيا بريم از بابا معذرت     :ساسان

  .بزن به چاك   :صداي صادق
فهمم يعني چي؟ اون چه حركتي بود  يعني چي؟ ولت كنم؟ من نمي     :ساسان

فت بذار چايي كه سر صبحي كردي؟ مگه بابا چي گفت؟ چي گفت؟ گ    
  .سرد بشه بعد بخور    

  .خورم چايي من مثل ميمون مي. گفت چايي. نگفت چاييت   :صداي صادق
  .شوخي كرد. خب شوخي كرد    : ساسان

  .ول كن من رو   :صداي صادق
  كني؟ داري گريه مي    : ساسان

  .هر چقدر... زنم زور مي... آد نمي   :صداي صادق
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 جا زور بزني؟ اين  سر صبحي اومدي اين. خب بيا بريم خونه زور بزن     :ساسان
 بيا. صابون دارههم جا هم تميزه، هم آفتابه و   اون. جا مگس داره    
  .بريم منم امتحان دارم بايد مرور كنم      

  .خوام بشم يه تيكه تاپاله مي. مونم من مي   :صداي صادق
بچه } مكث{كني؟  داري گريه مي }مكث{كني؟  داري گريه مي     :ساسان

  زني؟  ته يا داري زور مي صادق من بميرم اين صداي گريه. نشو    
  .خنده صادق يكي اآلن از در تو بياد بهمون مي. خب جواب بده }مكث{    

  .يه كاري كن پس   :صداي صادق
  جونم؟ چي كار كنم؟    : ساسان

  اين تاپاله؟ ست دقيقن كجا   :صداي صادق
  تاپاله چيه؟     :ساسان

  .يه تيكه گه   :صداي صادق
  .ست جا اين. يه تيكه گه! آهان    : ساسان

  .تونم ببينم من نمي   :صداي صادق
  .ام، يك قدم باهام فاصله داره    : ساسان

  كجايي تو؟  : صداي صادق
قدم با  نيم... ام. وسطش نيستم ني دقيقنيع. من وسط راهروام... ام     :ساسان

  .وسطش فاصله دارم      
  .وسطي تو دقيقن   :صداي صادق

  توني ببيني؟ مگه مي     :ساسان
  تونم ببينم اگه باز كنم در رو؟ مي. كنم من اش مي حس. نه   :صداي صادق

  چي رو؟     :ساسان
  .تاپاله رو   :صداي صادق

  .خواي ببيني؟ شوخيت گرفته يه تيكه گه رو مي    : ساسان
  .خنده بهت ساسان اگه يكي بياد تو مي. برو حاال ديگه. نه   :صداي صادق

  .خوام كسي به تو بخنده من نمي    : ساسان
. تونه برينه س اما نمي خندن همه به يه ميمون كه توش پر تاپاله مي   :صداي صادق

خندن همه به يه  مي. خوره خندن همه به يه ميمون كه چايي مي مي    
خواد يه تاپاله رو ببينه تا مث يه ميمون لميدنش رو  ميمون كه مي    
. ميمونم من. خندن همه به يه ميمون مي. روي كاسه توالت تقليد كنه    
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كنم چايي رو؟  چي كار مي. كشم من چايي رو هورت مي. هوهوهو    
  .ييت هم نه، يي. چاييت هم نه، چايي. كشم من هورت مي    
  كاري نداري؟. مثل يه تيكه گه بشو. باشه    : ساسان

  .نه، ببخشيد گرفتم وقت امتحانت رو من   :صداي صادق
  آي؟ پس نمي    : ساسان

  .خوام ببيني من رو نمي. خوام بكنمش در رو باز مي. نه، برو   :صداي صادق
  . عزت زياد. توني راحت درش بياري مي. گه سختي نيست     :ساسان

  .شود زند و خارج مي صورتش آب مي به      
  !ساسان! ساسان )با فرياد(   :صداي صادق

  .شود ساسان وارد مي      
  چيه؟    : ساسان

ساسان بيا . بيا بريم با من ميمون تاپاله استخر ساسان. بريم استخربيا    :صداي صادق
. ور هارمتري نگاه كنيم زير آب همديگهبريم با من يه تيكه گه توي چ    
  .هاي روي هيكلم رو ساسان ساسان بريم تو بشور گه    
  شلوارت پاته؟. هيس    : ساسان

  امتحانت چي؟. كنم من پام مي   :صداي صادق
  . آبرويي كني باز كن بريم ولي خل بازي در نياري بي. گفتمالكي      :ساسان

  فهميدي يا نه؟. خواي ريم از بابا معذرت مي بعدش هم مي    
  .شود تاريك مي      

  
  صحنه دوم

  . حمام استخر عمومي
  . يك سوت قرمز روي زمين

  .كند توي آينه به نيمرخش نگاه ميصادق 
  

  .مونشم عين مي ريشم اگه بلندتر بشه مي    : صادق
  .شم تميز نمي. شم تميز نمي   :صداي ساسان

  خواي؟ كمك مي ؟بيام     :صادق
  .نه، نه   :صداي ساسان

  چرا اومدي دنبالم؟     :صادق
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  .ههنوز پاك نشد. ههنوز پاك نشد   :صداي ساسان
  .جا يه سوت افتاده اين    : صادق

  .شه داره دير مي. شه داره دير مي   :صداي ساسان
  .ببخش من رو     :صادق

  براي چي ببخشمت؟   :صداي ساسان
  .ي توي شكمم برد آبروت رو بوي تاپاله     :صادق

  .دادي بو نمي. من بويي نفهميدم  : صداي ساسان
  .شم خودم خفه دارم مي    : صادق

  ساعت چنده؟  : صداي ساسان
  .ترسيدم رفتي زيرآبي كه مي قدر خوب مي ان. شد ظهر ديگه     :صادق

  .گرفتم ي لنگت رو ميترسيدي وقت مي   :صداي ساسان
  .آب خوردم كلي. كردي زير پام رو اومدي مثل كوسه خالي مي مي     :صادق

  .پدر برو سگ. پدر برو سگ   :صداي ساسان
  .ببخشيد     :صادق

  .ره شورم نمي با اين بوام كه هرچي مي. با تو نبودم   :صداي ساسان
  .ره بوي منم نمي    : صادق

  .گيرم من دارم دوش مي خب برو برين تا وقتي   :صداي ساسان
  .شه كاريش كنم من ديگه نمي. آد اين نمي     :صادق

. راه خودم بود ي راه مثل پيژامه. ست كه ديشب پوشيدم ي بابا از پيژامه   :صداي ساسان
شك كرده بودم . صبحي دست كردم توي جيبش يه حب ترياك بود    
  .آد ره زيرزمين با يه آلبوم عكس باال مي چرا هر روز مي    

  .زنه ديگه حرف اين روزا نمي    : صادق
  ش رو بايد  نشيني با رفقاي دانشگاه عكساي دوران سربازي و شب   :صداي ساسان

  مامان از چي اين آدم خوشش اومد؟ آخرش هم دق كرد . ببيني    
  .بيچاره    

  دوست نداري بابا رو تو؟    : صادق
  .بابامه. گناه داره. دوستش دارم. چرا   :صداي ساسان

شده وقتش كه بايد برم . سربارشم من. ش تقصير منه همه. خوبه بابا    : دقصا
  .ديگه حاال    

  خواي بري؟ كجا بري؟ كجا مي. نه، تقصير تو نيست   :صداي ساسان
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  .دونم بايد برم ديگه همين روزا ولي مي. دونم اصلن نمي     :صادق
  .پدر پاك شو سگ. پدر پاك شو سگ   :صداي ساسان

  دي دنبالم؟چرا اوم     :صادق
  تونستي بكني؟ كردم چي كار مي كردم؟ ولت مي بايد ولت مي  : صداي ساسان

  .جا  يه سوت افتاده اين     :صادق
  يادت كه هست؟. قول دادي. تو بايد بري از بابا معذرت بخواي   :صداي ساسان

  .ندازه بيرون من رو مي. زنه زير گوشم مي     :صادق
اون تو رو دوست داره، همون قدر كه تو اون  .كنه همچين كاري نمي   :صداي ساسان

  .ست صادق اون تنها. ست اون تنها. رو دوست داري    
  .تو هستي پيشش     :صادق

خوام برم توي  مي. رم كنم مي همين روزا جمع مي. رم نه، من دارم مي   :صداي ساسان
  .پانسيون زندگي كنم    

  .ست بابا تنها     :صادق
  .تو هستي   :صداي ساسان

  .نبايد باشم ديگه از اين به بعد. نيستم من     :صادق
  .بابا گناه داره. بايد باشي   :صداي ساسان

  ري چرا پس؟ مي    : صادق
  .خوام مستقل باشم ديگه مي   :صداي ساسان

  آد تو از بابا؟ بدت مي     :صادق
  .خفه شو   :صداي ساسان

  .ببخشيد    : صادق
  .قدر نگو ببخشيد ان   :صداي ساسان

  .دببخشي     :صادق
  .تونه از خودش مواظبت كنه گوش كن، بابا نمي. يه لحظه ساكت شو   :صداي ساسان

  .داريمش با هم نگه مي     :صادق
. تو بايد اون رو نگه داري. ام من رفتني. من رو از ذهنت بيرون كن   :صداي ساسان

  خوام مطمئن باشم وقتي  مي. بايد قول بدي كه اون رو نگه داري    
 تونم ازش من ديگه نمي. بايد تركش بدي. ستيرم تو پيشش ه مي    
اگه يكي توي خيابون . بايد تركش بدي. خوام برم مي. مواظبت كنم    
بايد . زنه كه عملي شده سر و وضعش زار مي. خنده ببيندش بهش مي    
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  .بري سر يه كاري كه خوب بهش برسي    
  .جا  يه سوت افتاده اين     :صادق

  پدر بشي؟ خيال اون سوت سگ ه بيخواي بزنيش ك مي   :صداي ساسان
  .تو بزن تو     :صادق

  .بده   :صداي ساسان
. دهد ي حمام به ساسان مي صادق سوت را از الي پرده{      
  }.زند ساسان سوت مي      

  .بلندتر    : صادق
  }.زند ساسان بلندتر سوت مي{      

  !كمك! كمك. زنم من دست و پاي دائم مي! آي آدما! آي آدما     :صادق
  .بس كن. آد اآلن يكي مي   :سانصداي سا

  پاك نشدي تو هنوز؟    : صادق
  به حرفام گوش كردي؟. ده نه، تمام پشمام بو مي   :صداي ساسان

  .تنهاست بابا. نرو تو ساسان    : صادق
  مگه نيستي؟. تو هستي  : صداي ساسان

  .تنهام من     :صادق
  .زنم گاهي بهت سر مي   :صداي ساسان

  .كس از يه تاپاله آد هيچ شش نميخو. گي تو دروغ مي     :صادق
دوست . آد ي استفراغي هم كه باشي من ازت خوشم مي تو يه تاپاله  : صداي ساسان

  داري ديگه چي كار كنيم؟    
  .خوام به يكي زنگ بزنم مي     :صادق

  به كي؟   :صداي ساسان
  .دونم نمي    : صادق

  كسي رو تور كردي؟! اي كلك   :صداي ساسان
اي بگيرم حرف  جوري يه شماره تلفن رو بردارم همين خوام نه، مي    : صادق

  .بزنم      
  .ره پدر نمي سگ. ره پدر نمي سگ  : صداي ساسان

  .شود تاريك مي
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  صحنه سوم
  . يك نيمكت. يك كيوسك تلفن. رو پياده  

  . گيرد صادق شماره مي
  .ساسان روي نيمكت نشسته

  
  .احوالش رو بپرس    : ساسان
  خوب هستين شما؟    : صادق

  .بگو كي هستي    : سانسا
  .صادق هستم من    : صادق

  .بگو از كجا تماس گرفتي    : ساسان
  .شم بنده اآلن از كيوسك تلفن مزاحم مي    : صادق

  .بگو كارمند اداره فاضالبي    : ساسان
  .فاضالبي هستم من    : صادق

  .كارمند اداره فاضالبي    : ساسان
  .كارمند فاضالب هستم من    : صادق

  .له فاضالبتون گرفتهبگو لو    : ساسان
  .خواستم بگم گرفته لوله فاضالبتون    : صادق

  .خواي بگو حاال هرچي مي     :ساسان
فحش  }مكث{. خوام بتركم من آقا كنم مي حس مي. دلم گرفته آقا     :صادق

  .داد    
  .ديگه وقت رفتنه. حرف زدي. خوب بود. عيبي نداره    : ساسان
  .بريم     :صادق

تيكه تيكه همه چيز . ست جا م هم اون پيژامه حتا. يونرم پانس من مي     :ساسان
  .م رو از خونه برده    

  آي تو؟ نمي }.افتد گوشي تلفن از دستش مي{    : صادق
  .بيا يكم پيشم بشين. نه     :ساسان

  .نشيند ي ساسان ميصادق پهلو      
  .رسي ري تا به در خونه مي بيني؟ همين راه رو صاف مي اون ته رو مي     :ساسان

  آي باز پيشمون؟ كي مي     :قصاد
  .بيا بغلت كنم. آم به زودي مي. آم مي     :ساسان
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  .كنند شوند و همديگر را بغل مي يبلند م      
  .فشار بيار     :ساسان
  .آوردم فشار     :صادق

  تونستي؟     :ساسان
  .فكر كنم ريدم يه كم توي شلوارم    : صادق

  .خوبه     :ساسان
  .خوبه     :صادق

  .حاال برو    : ساسان
  .گردد برمي. شود چند قدم دور مي صادق      

  .ساسان     :صادق
  بله؟     :ساسان
  .بيا اين سكه رو داشته باش از من كه بموني يادم    : صادق

  .ممنون }.گيرد سكه را مي{    : ساسان
گيرم  ياد مي. وقتي بابا مرد بيا يه شب خونه درست كنم قورمه سبزي     :صادق

  .تا اون وقت    
  .برو. مستقيم برو همين راه رو. حاال برو. ، باشهمنآره، حت    : ساسان

تلفن . رود سمت كيوسك ساسان مي. رود بيرون صادق مي      
برد در جيب تا كيف پولش را در  دست مي. دارد را برمي      
  .بيند نيست مي. بياورد        
اي را كه  سكه{! پدر سگ! پدر سگ }مكث{! صادق! صادق )با فرياد(     :ساسان

} .گيرد اندازد توي تلفن و شماره مي آورد و مي او داده در مي صادق به    
چون امتحان . تون تونم بيام خونه من امروز نمي. مهتاب؟ سالم... الو    
برادرم كيفم رو . دارم، يعني امتحان ندارم، راستش كيفم رو برادرم زد    
  خندي؟ به چي مي. زد    

  
 پايان



         

  روزبه حسيني
  ات بودم دگياي كاش منفورترين آدم زن

  
  
  

  :هاي نمايش آدم
  .سال، موي بلند، ظاهري گاه آراسته و گاه پريشان نويسنده، ميان

اش  زن، زيبا، جوان، نگاهي افسونگر و صدايي آسماني؛ تلخي زندگي
  .او را از پاي در آورده

پوش، لباس  مرد اول، بلند قامت، كشيده و استخواني شايد، تمام سياه
  .شبيه به تعميرگران

رد دوم، همان خصوصيت مرد اول را دارا ست؛ در حقيقت دو مرد، م
 .با هم يك نفر هستند

  
  يكمي  صحنه

 ي ريخته هم هاي در ي چپ صحنه است با كتاب ميزي به پهلو، گوشه
  . روي آن

  . اي آشفته روي صندلي گردان نشسته است نويسنده با چهره
  . بينيم تاريك است و ما اين همه را نمي صحنه كاملن

  . شود موسيقي آغاز مي
كند و تنها آتش  آتش كبريت نويسنده كه سيگارش را روشن مي

  . بينيم سيگار را مي
. كند ي ديگر، شمعي را روي ميز روشن ميبعد از چند لحظه با كبريت

كشوي . كند چيزي را مهر مي. كشد آرام در نواي موسيقي سيگار مي
؛ ها را ي فشگآورد و جعبه مياي را بيرون  كند، تپانچه ميز را باز مي

 دهد، ها را در اسلحه جاي مي كند،  فشنگ اسلحه را به دقت تميز مي
كند و عاقبت شليك  آزمايش مياش  روي شقيقهچند بار از دو طرف 

افتد، خون روي ميز و زمين جاري  سرش روي ميز مي. كند مي
  . شود مي
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ر او را با صندلي از پشت س .شوند مي هاي سياه وارد دو مرد با لباس
  . كنند وسط صحنه و از طرف ديگر خارج مي كشند تا مي

هاي  چكد؛ خون گردد با يك تي بزرگ كه آب از آن مي اولي باز مي
   .كند روي زمين را پاك مي

چكد، روي  شود، با دستمالي كه آب فراوان از آن مي مي ديگري داخل
  . كند موش ميي شمع را خاشعله كند و در نهايت ميز را پاك مي

  . شود موسيقي آرام در تاريكي گم مي
  .برد ميدر تاريكي ميز را هم 

  
  دومي  صحنه

  . شوند دو مهتابي در جايي از صحنه، روي زمين روشن مي
  .زن پشت به تماشاگران روي زمين چمباتمه زده است

ه ت من بودم؛ اگي زندگي تو من بودم؛ اگه اون زن خراب زندگياگه زن هرزه   :زن
ا ولم نكردي؟ چرا تركم نكردي؟ ت من بودم؛ چرا، چري ننگ و رسواييمايه  
ه، من هر چي دارم، هر چي داريم مال تويه، توي ش مال مون همه گفتي زندگي مي  
... ش خرج اعتياد تو بود، من كه  م، من كه اگه ارث پدري داشتم همهكه نخواست  
ها آرزوشون بود يه لحظه با تو باشن،  خيلي. كه زندگي نداشتم، نه، داشتم نه اين  
شون رو به آرزوشون  ت بودن، همه شون تو زندگي نه اين كه نبودن، همه  
هستن  نده اصلن؟ تازه اگه مونده كه حتمناي هم مو گه كس ديگهرسوندي، م  
كنن، من افتخارم بوده و  ها كه دنيا رو با يه شب همخوابگي با تو عوض مي خيلي  
كني؟ زندگي  جرا بيرونم نمي...  ن بخواب، چرا كه نه؟ اما چراشو هست، با همه  
گم؟  پس چرا تركم نكردي؟ حواست هست چي مي... ش مال منه؟ پس همه  
زنم، گوش زنم، دارم زر مي رم باهات حرف ميدستتو بردار از تو گوشت با توام، دا  
زن  گم؟ يه دقيقه فقط يه دقيقه به صداي ايندي؟ حواست هست چي ميمي  
ي ت رو بشكن به صداي اين هرزهخراب گوش كن، يه دقيقه تقدس زندگي  
  !   پتياره گوش كن، هان؟  

ي موسيقي را زمزمه از پشت پل مي زند و با آوا يك قطعه  
  . شود كند، نور همراه صداي زن گم مي مي    
صداي خود موسيقي روي صداي زن تا شروع كالم   

  .ي بعدي ادامه داردصحنه
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  ي سوم صحنه

اي در وسط صحنه با نوري از زير آن به رنگ سفيد  اي شيشه استوانه
نويسنده داخل استوانه نشسته است با كتابي كه ورق . شود روشن مي

  . گويد بندد و سخن مي زند و سپس مي مي
ميكروفوني داخل استوانه آويزان است و تماشاگر صداي نويسنده را از 

  . شنودبلندگو مي
كاملن . كند، اما حس چنداني در كالمش وجود ندارد نمياو سخنراني 

  . چرخاندزند و گاه سرش را به چپ و راست مي خبري حرف مي
  .جايش كمي تنگ است و زيرپوش سفيدي به تن دارد

مفهوم زنده نبودن را در ذهن داريم، وقتي  زنيم دقيقن وقتي از مرگ حرف مي   :نويسنده
از بين رفتن عشق ست مثل، مثل مفهوم سرما زنيم، مقصود  از نفرت حرف مي  
وقتي از مرگ حرف . شه كه به نبود حرارت و گرما در علم فيزيك تعريف مي  
از نفس نكشيدن؛ از، از  زنيم؛ از، ي طاليي يك زندگي حرف ميزنيم، از نقطه مي  
وقتي با ...  اصلن حرف نزدن، قطع شدن كالم، از نگاه نكردن، از نديدن، نشنيدن  
ي من رو حتا ببينه، الزم نيست ديگه قيافهزنم، از مرگ از اين كه  ون حرف ميا  
صداي من رو بشنوه، وقتي از نجاستي كه پس مرگ از من پاك  يا صدا، حتا  
ريزه، از كثافتي  شه، وقتي از لجني كه فقط با مرگ از باالي سرم پايين مي مي  
چه آدم پاكي، با چه تقدس بزرگي  فهمه با تازه مي...  م رو پر كردهكه تا خرخره  
آخه، الزم نيست آدم اول زندگي ...كرده، زندگي  كرده، بله زندگي مي زندگي مي  
تونه اول بميره بعد زندگي كنه، البته باورم نكني  كنه بعد بميره، اگه باور كنيد مي  
 با صدايي –گه  گه، مي خنده مي مي... اول بميره بعد زندگي كنه ... تونه  مي  
گه من دوستت دارم، تو رو يعني  مي... مي گه  - تعريف نشده در علم فيزيك  
گم كثافت؟ نجاست؟ خيانت؟ لبخند  مي... زني؟  چرا، چرا از مرگ حرف مي... منو  
گه من تقدس بزرگ تو رو،  زنه و بعد مي مي... زنه و  يه لبخندي كه مي ...زنه  مي  
ها و توصيفات پيدا  و همين واژهت تو رو، تو همين، تو همين كلمات تعظم  
  ...كردم  

  .آهي مي كشد و با لحني جدي شده
ي اخالقي من به تمام كساني اعتياد دردي است خانمانسوز و توصيه... اعتياد 

همين لحظه، همين ثانيه  ال هستند اينه كه هرچه زودتر حتاكه دچار اين ب



 1391 زمستان، 16جنگ زمان    106

اشته باشه، يعني ي عاشقانه دترك كنن؛ به خصوص اگه اين اعتياد، ريشه
  علتش عشق باشه، يعني اصلن اعتياد به عشق باشه 

آيند كه او را ببرند، به  پوش داخل مي در همين حال دو نفر سياه
شود، اما  ي داخل استوانه نور قرمزي باز مي محض بلند كردن شيشه

نور كف رو به آسمان باز است هنوز، قبل از خروج، نويسنده آن دو را 
  .دارد باز مي

كاش ، كاش  حتي .) ميكروفون را پايين مي كشد(يه لحظه معذرت مي خوام 
اسم همديگه رو نمي دونستيم؛ كاش هيچي از هم نمي دونستيم؛ اي كاش 

در حين ... (بعد من... تو ! نه نه ... من، تو ... فقط من بودم و فقط اون بود 
مي تونه چيز البته اعتياد به عشق اصلن چيز بدي نيست، نه اصلن ن) خروج

  ...بدي باشه، يعني اصلن عشق چيز بدي نيست ولي اعتياد ابدا
شود و نوري كه در كف بوده آرام همراه صداي  صدايش گم مي

  .دشو نويسنده، ميان موسيقي گم مي
  

  ي چهارم صحنه
ي موسيقي قبلي روشن چندين نور مهتابي در كف صحنه، در زمينه

  . شوند مي
ت راست و ديگري از سمت چپ وارد صحنه پوش اول از سم مرد سياه

در حال تي كشيدن در دو جهت مخالف، تا پايان صحنه كه . شوند مي
  . رسند پس از نظافت كل صحنه در تقابل، به هم مي

شود و حاال  شنويم اما موسيقي آرام مي ابتدا صداي دو مرد را نمي
  . شنويم مي

د تا پايان اوج شو شان جدا ست و در نهايت در هم مي ابتدا كالم
ها و تا  موسيقي و رفتن نورها و رسيدن مردها به هم، رها كردن تي

  .تاريكي مطلق خيره ماندن به يك ديگر
  چه در  شه تصوركرد چنين دانشي به قيمت چه آسيبي، به آنمي   :مرد اول

دوست (كنيم كه دوست داريم، يعني ادبيات دوست داريم يا خيال مي    
  .1شهيمه تموم نويسند) عزيزمون    
تونه معناي اثر خودش رو بدونه و  كنيم دوستمون مي ما هميشه خيال مي  :مرد دوم
خوان  حاالم از ما مي. ز تأييد هم بكنهخودش اين معنا رو به عنوان معناي مجا  
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منتظر بشيم تا دوستمون بميره، تا ما باهاش برخورد ابژكتيو بكنيم، مسخره است،   
  نه؟  
به راستي مرگ اهميت ديگري دارد؛ مرگ، امضاء نويسنده بر اثر را باطل و از  اما   :مرد اول

به اعتقاد من نقد دانش نيست؛ نقد با معناها سرو كار . سازد اثر يك اسطوره مي  
  . آورد دارد و دانش، معناها را پديد مي  

  .تركيب دو صدا آغاز مي شود
ك فرم است؛ ناقد هرگز مناسبت نقد با يك اثر همان مناسبت يك معنا با ي  
كردن آن باشد، زيرا هيچ چيز تر  تواند مدعي بر گردان اثر و به ويژه روشن نمي  
  .وجود ندارد) اصلن(تر از خود اثر  روشن  
كند، البته ترس اخالقي از  آن چه او را مهار مي. گويدتواند هر چيزي ب ناقد نمي  :مرد دوم
قد در برابر كتاب همان شرايط گفتار را نا. كتاب دنيايي است. هذيان گفتن نيست  
  .دارد كه نويسنده در برابر دنيا دارد  
ناقد درست مثل نويسنده . رسيم ست كه به سومين جبر تاريخي مي در اين جا  :مرد اول

. دهد، هميشه هدايت شده است اي كه به موضوع خود مي ياست چرا كه بي شكل  
  . داين بي شكلي بايد در جهتي خاص حركت كن  

  .حاال هرد به هم رسيده اند و هر دو متحير و با كالم جدا از هم
  اين كدام جهت است؟   :مرد دوم
  اين جهت، كدام است؟) با تأكيد روي جهت(    :مرد اول

موسيقي هم به پايان . نور و صدا و صحنه، همه در هم گم مي شوند
  .رسيده است

  
  ي پنجم صحنه

  . شود ه باز مياي شكل در انتهاي صحن نور دايره
  . يابيم اي از ميز نويسنده را در سمت راست صحنه مي هاله

نويسنده پشت آن نشسته است با يك ميكروفون جلوش كه با آن 
  . زند و صدايش پر طنين است حرف مي

شود و به تدريج جلو و جلوتر باز و  در طول صحنه نور كم و زياد مي
  .شود بسته مي
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  شود  زن آرام داخل دايره مي(. بيا تو دايره )حركتي نيست(بيا تو دايره    :نويسنده
  نور افزايش يافته، زن در آن معذب است و (. گفتم بشين... بشين) ايستد منتظر مي  
  .بنداز، دستت رو بنداز.) خواهد با دست جلوي صورتش را بگيرد مي  

  .)تقريبن داد زده است(شه نور رو كم كني؟  نمي       :زن
  خوبه؟) يابد نور كمي كاهش مي(. بيا   :نويسنده

  . شه بيام جلوتر نمي. آره ولي بايد داد بزنم          :زن
  .شود اي جلوتر روشن مي دايره. رود نور مي

  .بيا تو دايره...  خوبه؟ بيا تو دايره  :نويسنده
؟ شه بتونم موقع حرف زدن تو رو ببينم شه من بدون دايره حرف بزنم؟ نمي نمي        "زن

شه  قدر ادا در نياري؟ نمي نآشه   شه با ميكروفون با من حرف نزني؟  نمي نمي  
  يه سوژه ديگه پيدا كني؟  
زن با سري (. حاال بيا تو دايره) سكوت(تموم شد؟ ) كند و با آرامش سكوت مي(  :نويسنده
. لجن و جذاب من ي بيا اينم قيافه .) شود پايين افتاده آرام داخل دايره نور مي  
بينيم كه سيگار  او را مي. كند كشد و شمع روي ميزش را روشن مي كبريت مي(  
  .بشين .)كشد و روي صندلي لم داده است مي  

  .راحتم    :زن
  .بشين  :نويسنده

رود و بالفاصله  بين هر چند ديالوگ نور مي. گرداند زن رويش را بر مي
به . ور داردگويي زن حالت شكنجه يافته از ن. شود در جلوتر روشن مي

شود با شتاب خود را به نور  تدريج كه به جلوي صحنه نزديك مي
  . زند تر حرف مي رساند و سريع جلوتر مي

ي نوري تا آمدن زن به جلوي صحنه باز و در تمام اين مدت ده دايره
  .شوند بسته مي

  .لجنت ي جذابت منو كشته، قيافه ي قيافه    :زن
يادت هست اولين بار كي به كي گفت قيافت مثل لجنه؟ . ت مرسي از ياد آوري : نويسنده
كي اولين بار تف انداخت توي  )داند دهد كه نمي زن با انزجار سر تكان مي(  
نويسنده، با . داند دهد كه نمي تر سر تكان مي زن با انزجار بيش(صورت كي؟   
اول  هاي تاق و جفت پيدا كرد؟ كي كي اولين بار همخوابه) سرعت اما خونسرد  
اين خونه باز كرد؟ كي با  يكي رو پس زد؟ كي پاي علف و تنباكو رو تو ناو  
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ي ي آدميزاد قي كرد تو كاسهقدر عرق خورد كه جاي غذا، توله نفاسقش آ  
  توالت؟  

  ... من )با گريه(... تو  )ي بعدي آمدهزن انزجارش به اوج رسيده به دايره(      :زن
  . نور رفته

  .كمي مكث
آيد،  زن توي نور جديد مي(. يه دستمال تو دايره ست، بردار دماغتو پاك كن   :دهنويسن

  . كند و با صداي زياد دماغش را پاك مي دارد دستمال را بر مي    
  !هاي من گفتم اسم فاسق... هاي من اسم فاسق )نويسنده با سرعت    

  .علي، حامد، داود، رضا، حسين) با نفرت(    :زن
  !هام اسم معشوقه... هام عشوقهاسم م   :نويسنده

  .دونم نمي...  دونم گل، نمي ماه ،)كالفه شده(مريم، مينا، مهتاب، ماهرخ ) با بغض(   :زن
زن سرش را با گريه (هاي خودت؟  اسم فاسق )كند سيگار ديگري روشن مي(  :نويسنده
، گم، ليستش كردم؛ ايناهاش، كاظم، علي دوني؟ ولي من مي نمي) دهد تكان مي  
  ... فرهاد  

  .بسه...  بسه      :زن
. هات رو بگذار پشت سرت دست) كند زن اطاعت مي(بشين رو زمين ...  بيا جلو   :نويسنده
دوني اگه زن يه نويسنده، معشوقش، همخوابش، هر  مي )كند اطاعت مي(  
هاشو مرتب نكرده باشه  صبح كه نويسنده از خواب پا شد نوشته... زهرمارش   
دوني؟ متن روايت محبوب يادته؟ اون شب فكر كردم خودتي؛  مي يعني چي؟  
هاي من  تنها فرقي كه كرده اينه كه تعداد همخوابه. االنم فرقي نكرده... االنم  
هاي  يعني فاسق )دهد زن سرش را با انزجاز تكان مي(اين يعني چي؟ . زياد شده  
  .عشق من دو برابر شدن  

  .يتو شكاك )كشد داد مي(        :زن
  .داد نكش سر من )نيم خيز شده از روي صندلي(! هيش     :نويسنده

  گي، بعد  فقط تو بايد داد بكشي؟ هر چي بخواي بگي؟ هر مزخرفي بخواي مي         :زن
  گي دوستت دارم؟ مي  

رساند، در  آيد، زن چهار دست و پا خود را به دايره مي نور جلو مي
  .ماند همان حال رو به جلو مي

  اسم من چيه؟... پرسيدم اسم تو چيه؟ ... اسمت چيه؟     :دهنويسن
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. دهد به جلوي صحنه رسيده استزدگي سر تكان ميزن در بهت
   .شود  نور كم مي. موسيقي

  . نويسنده آرام سيگار مي كشد
   .شوند داخل مي –مرد يك و دو  –دو سياه پوش 

  . كنند نويسنده را از پشت، روي صندلي، خارج مي
روند،  راه مي. پاشند آيند با دو سطل آب و رو صحنه آب مي ميداخل 

زنند و سپس، پس از كم شدن صداي موسيقي در  ابتدا سوت مي
روند و آب  ها، در تنها نور باقي مانده از شمع، راه مي صداي سوت

  . هاي محسوس وتبا فاصله و سك. زنندپاشند و حرف مي مي
ي آن را آرام نه كه ادامهشود تا پايان صحموسيقي آرام گم مي

  .شنويم مي
  

  ي ششم صحنه
  هنوز توهم ديگري مانده است      :ممرد يك 

  كه بايد آن را از خود دور كنيم؛     :مرد دوم
  تواند ناقد به هيچ رو نمي     :مرد يكم
  .جاي خواننده را بگيرد     :مرد دوم
  بيهوده است اگر از او بخواهيم     :مرد يكم
  .صدايي براي خواندن به ديگران وام دهد     :مرد دوم
  نويسد اي بدانيم كه مي اگر ناقد را خواننده حتا:    مرد يكم
  ).كند، كنار شمع رسيده مكث مي(ست كه  به اين معنا      :مرد دوم
  .نقد تنها زماني ست كه ما را به روشنايي و حقيقت نوشتار رهنمون شود       :مرد يكم

  كند،  با دست خاموش ميمرد دوم شمع را 
ميز به بيرون موزيك ابتداي صحنه، آرام تا خروج دو مرد و برده شدن 

ي آن شنيده بعدي و محو شدن دوباره ي از صحنه و آغاز صحنه
  .شود مي
  

  ي هفتم نهصح
  . شود دو مهتابي ديگر، جايي حلوتر در كف صحنه روشن مي

  .است زن، پر از بعض و خواهش رو به تماشاگران نشسته
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  اسم همديگه رو  گفتم ما حتا. ي، گفت همين قدر بسهشناس تو منو نمي... گفتم       :زن
ها  دونم با خيلي گفتم مي. گفت بسه... گفتم . دونيم گفت همين قدر بسه نمي  
خورن، يه  خوان با تو باشن، حسرت يه لحظه با تو بودن رو مي ها مي بودي، خيلي  
حسرت قهوه خوردن با تو رو، حسرت نوازش دست لحظه ناب از چشم تو رو،   
اينا همه رو من به تو گفتم، به تو، تويي كه نخواستي ... گفتم .... نازنينت رو،   
تويي كه بارها گفته بودي برام . مردم ببيني، نخواستي بفهمي چه قدر برات مي  
كن  ميميري تويي كه بارها گمت كردم و دوباره جلوم سبز شدي، گفتم فراموشم  
شم، بازم مال مني،  با تمسخر گفتي، صد بار گم بشي، بازم سبز مي... گفتي ...   
مثل ! نگفت... ) بغض تركيده(گفت ... ام، گفت  اي گفتم مال كس ديگه... گفتم  
ش، مثل دكتر پفيوز، ناموسيه، مثل روايت محبوب و تلفنهميشه نگفت كدوم بي   
  .فقط گريه كرد... ت فقط گريه كردهيچي نگف... مثل مسيح و صليبش؛ نگفت   

نشيند كه با روشن  افتد، جاي ديگري ميان دو نور ديگر مي راه مي
  . شوند ها، نورهاي قبلي گم مي شدن آن

   .اين صحنهموسيقي تا پايان 
اش  گريه. هايش را پاك مي كند كند و گاه اشك زن تنها آرام گريه مي

. دهد د را تغيير ميشود و در چهار جهت، سوي نشستن خو قطع مي
ي مخالف آيد، گوشه نويسنده آرام از تاريكي انتهاي صحنه بيرون مي

شود،  اي آرام روي سرش روشن مي ايستد، نور دايره زن جايي مي
كند، به  چهارپايه و طنابي به دست دارد، طناب را به شكل دار آماده مي

ر گوشه آيد، طناب را به طنابي كه د جلوي صحنه در همان سمت مي
كند و چهار پايه را زير آن  زند، آن را آزمايش مي آويزان است گره مي

  . گردد حاال دوباره به نور خودش بر مي. كند تنظيم مي
  .موسيقي زير كالم نويسنده

بدون آغاز بي مقدمه؛ بدون پايان بي موخره؛ بدون اين كه اسمي رو صدا بزني    :نويسنده
خواستمت؛ چه  قدر ميه ن اين كه فكر كني چيا صداي اسمت رو بشنوي؛ بدو  
تر از هر بار  خواستني... دم، چه قدر گم شدم و قدر گم شدي و دوباره پيدات كر  
بهش خيانت  - با نكبت و نفرت - ها به يادش، در يادش تو، فقط تو بودي كه سال  
گفتم غريبه، و تو، تويي كه هرگز صداي اسمت رو  اينا همه رو من مي. كردم مي  
، ، بعد از نديدنگفتم بعد از نبودن... نشنيدي، نفهميدي؛ نخواستي كه بفهمي  
ي تو رو دوباره پيدا كنم، پاكي شايد تقدس از دست رفته... نگفتن ، نشنيدن   
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گفتم  نشنيديم من مي... ها، اسمي كه نگفتيم، حرفي كه نزديم  ها، بچگي نگاه  
  ...خنديدي... تو فقط ... تو فقط ... تو ) بعضش را نگه داشته(  

شوند و  هاي نويسنده و زن گم مي هر دو نور در ميان موسيقي و مويه
  .گيرد سكوت همه جا را مي

  
  ي هشتم صحنه

شنويم و صداي ريختن آب درون در تاريكي صداي پاي دو مرد را مي
  .انددر تاريكي كالم آغازيده. ظرفي

كه مردان آن را تا نيمه،  شوداي باز مياي شيشهنور آرام زير استوانه 
  اند، با سطل از آبي زالل پر كرده

هاي آب را داخل هاي فلزي؛ آخرين سطلصحنه پر است از سطل
حبابي داخل استوانه است كه خيره به آن حرف . ريزنداستوانه مي

  .زنند مي
  كني؟ نماز بهر چه مي... روزي از شيخ پرسيدم      :مرد يكم
  .آن رو كه ناز نياز كشم گفت از      :مرد دوم
  كني؟ گفتم از بهر كه مي:      مرد يكم
  .گفت آن كه ناز بيشتر كند      :مرد دوم
  از شيخ پرسيدم، باده از چه روي رنگ خون دارد؟      :مرد يكم
  اي شراب، خون مسيح است؟ گفت نشنيده      :مرد دوم
  اي؟ گشتهپرسيدم تو از چه روي خمار اين ديار        :مرد يكم
گري به هزار  دراني و ظرافت رسم ساقي گفت تقدس باده گساري و جامه      :مرد دوم
  .ي خوناب، نفروشمجامه    

داده،  يكم با سوزني كه روي آن بازي مي ناگهان حباب را مرد
  . تركاند مي

  . شود صورت هر دو مرد و كم كم تمامي آب گل آلود مي
ابتداي نمايش با صداي بلند در همزمان با تركيدن حباب، موسيقي 

  . پيچد گوش مي
  . مانيم شود و يك دقيقه در تاريكي مي نور آهسته گم مي

. كند كشد، سيگار را روشن مي در چپ صحنه نويسنده كبريت مي
زند، شمع روي ميز را  پشت ميزش نشسته، چند پوكي به سيگار مي
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ول تميز كردن و آورد و مشغ تپانچه را از كشو بيرون مي. كند روشن مي
  . شود پر كردن آن مي

  شود،  استوانه وجود ندارد اما نور زير آن روشن مي
  . شود نوري در باالي طناب دار هم به رنگ سفيد باز مي

صورتش ميان . زن آرام باالي چهار پايه خيره به جلو ايستاده است
  . ي دار، بهت زده و آشفته از اشك استحلقه

اندازد و نويسنده  ار را آهسته به گردن ميي دهمزمان كه زن حلقه
موسيقي نمايش در  هاي آزمايد، تمام قطعه تپانچه را روي شقيقه مي

رسند تا در اوج موسيقي، صداي  ديگر به گوش مي قطع و وصل با يك
   .كند ها را قطع ميي و تمام نورشليك گلوله، موسيق

   .اي سكوت لحظه
سر نويسنده كه روي ميز جان حاال آرام نوري به رنگ سفيد باالي 

   .اده است، بسيار باريك و بي انتهاد
موسيقي، نويسنده را تا پايان قطعه و گم شدن آن نور و موسيقي در 

  . بينيم ديگر مي يك
  .نمايش در تنها نور شمع روي ميز نويسنده، به پايان رسيده است

  
    81فروردين  -80بهمن 

  
  

  
  
  
  
  

   :ان بودم ش منفورترين زندگياي كاي  نامه نوشت نمايش پي
هاي روالن  ي گفت و گوهاي مرد اول و دوم برداشتي هستند از يادداشتبخش عمده -1

  )ي ششم ي چهارم و صحنه در صحنه. (نقد و حقيقتبارت از كتاب 
  



 

  نسرين مدني
  نويس مدرن داستان يها مؤلفه

  هوشنگ گلشيريي  نوشته، ي تاريك ماه ِنيمهبررسي 
  
  

نويسي  توان يكي از تأثيرگذارترين و پركارترين نويسندگان صد سال داستان ي را ميهوشنگ گلشير
هاي مختلف و  هاي فراوان اثرهاي نويسندگان جهان و اشراف بر سبك مطالعه. معاصر ايران دانست

هاي نو و به روز، هم چنين تعمق در ادبيات كهن منجر به آن شد كه گلشيري جزو معدود  تكنيك
هاي  ي سبك مدرن با داستان باشد كه در خلق اثرهاي چند اليه و پيچيده در عرصه نويسندگاني

  .هايي ديرياب و قلمي توانا از پيشتازان باشد متنوع و مضمون
ي كاملي از سي و شش داستان است كه به ترتيب نگارش از سال  مجموعه ي تاريك ماه نيمه

  . گردآوري شده است - همسر گلشيري - هريگيرد و توسط فرزانه طا را در بر مي 1377تا  1339
ي اين مجموعه به هيچ  خواننده. هايي ساده و زود فهم نيست هاي اين مجموعه، داستان داستان

پسند باشد، مواجه نيست و چه بسا براي درك برخي  اي همه فهم كه به گونه هاي عام وجه با داستان
  .ي داستان است رخدادها ناگزير از خواندن چند باره

ي گلشيري در مقدمه، آن  به بياني، مخاطبان اين كتاب مخاطباني خاص هستند و بنا بر گفته 
هاي او مؤثر بوده است نشست و برخاست با اديبان و  چه در به وجود آمدن چنين فضايي در داستان

از  ها خواني و نقد و اقبال خوانش اولين ترجمه هاي داستان شاعران و روشنفكران طراز اول، مجلس
و  ها معصومهاي  ها بوده است، مخاطبان داستان پيشگامان ادبي دنيا در چنين گردهمايي

به در داستان . اند بوده... نجفي، حقوقي، كلباسي، موحد، نفيسي، ميرعاليي و : كساني چون نمازخانه
    .اند نيز مخاطبان او از اين دست افراد تحصيلكرده و روشنفكر جامعه بوده خدا من فاحشه نيستم

ي جامعه  هاي نقد با قشر فرهيخته ي گلشيري تأثير حشر و نشر در مجلس هم چنين، به گفته
يك : هاي اين مجموعه چون بهرام صادقي، بديعي و جمعي اين چنيني، در ديگر داستان: چون

ي  داستان خوب اجتماعي، عكسي براي قاب خالي من، هر دو روي سكه، فتحنامه
  .مشهود است  مغان
شود  يافت مي پرنده فقط يك پرنده بود: ها مانند رچه داستان سمبليك نيز در بين داستاناگ
  .  اي چند وجهي ارائه گرديده است گرا به شيوه هاي اين مجموعه اكثر در سبك و سياق واقع داستان

 ها اشاره كرد؛ تعليقي كه به توان به تعليق قوي ِ داستان هاي بارز اين مجموعه مي از خصيصه
ابهام و ترديد و . ها انجاميده است عدم قطعيت در پايان داستان و حتا فرجام سرنوشت شخصيت
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انگيز و  ها در ذهن و زبان، در به وجود آوردن فضايي شبهه توجه گلشيري به فرديت شخصيت
 .ها ست يكي از اين نمونه چنار داستان. ماند، نقش بسزايي دارد پيچيده و حقيقتي كه معما باقي مي

دليل و نظري  –هاي مختلف  ذهن و زبان –هر رهگذري . مردي از چنار چهارباغ باال رفته است
گويد از آن باال فيلم تماشا  گويد قصد خودكشي دارد؛ شاگرد دكاني مي كند؛ جواني مي عرضه مي

ان آن كه در پاي آيد، بي شود مرد از درخت پايين مي سرانجام وقتي خيابان خلوت مي... كرده و مي
  . داستان دليلي براي باال رفتن از چنار ارائه گردد

  . رسد اي به اتمام مي بندي غيرمنتظره نيز با چنين پايان گرگداستان 
ها بنابر توانايي  كنند لذا در خالل آن چه شخصيت هايي سيرخطي را دنبال نمي چنين داستان

  . رود يش ميكنند و روايت داستان پ ذهني و زباني خود درك كرده، بيان مي
ها پيرو توانايي  حركت داستان. كنند ها از چيدماني منظم تبعيت نمي به عبارت بهتر، داستان

هايي، آگاهانه از سوي  ي نويسنده است؛ بدان معنا كه جبر حاكم بر عرف چنين داستان  خالقانه
  . پاشد نويسنده فرو مي

ي اول  ي كتاب، در مؤلفه مقدمه نويسي خود در هاي داستان  ي دغدغه گلشيري در شش مؤلفه
را جاي داده است و چنين  شب شكو  چنار است دو داستان ي واقعيت و خيال مشغلهكه 
انجامد و سرانجام  ها را كنار هم گذاشتن مي اين شك به تكه تكه نوشتن و يا نقل«: گويد مي

  ».شود ها مي جانشين جبر موجود در داستان
ي  ن چه براي من گويا نوعي مفر شده بود شك در همان واقعهاما آ«: كند هم چنين اشاره مي

موجود بود و بأالخره رسيدن به اين كه اساسي كه عامل اصلي هر واقعه نه خود واقعه كه راوي يا 
  » .نگريم حداقل منظري است كه از آن به واقعه مي

كارهاي من به شرط پيش بردن داستان در اغلب ] شك و عدم قطعيت[اين شيوه «: در ادامه
  ».است

اين نوع خاص بيان عالوه بر آن كه در پيش بردن داستان سهم بسزايي دارد، در افشاي 
ها  ها، پي بردن به برخي عقيده شناختي آن ها و روان هاي متناقض شخصيت ها و قضاوت روايت

داستان  توان در ي چنين محيطي را مي نمونه. ي جامعه مؤثر است ي عامه ي و خرافه واپس گرايانه
  .ديد معصوم اول

روايات مختلف در عين حال كه  معصوم اولدر «: گويد گلشيري خود در مقدمه چنين مي
  » .اندازد تا بكند آن چه بكند ي آن اذهان را به راه مي ي ذهنيت راويان است، هيوالي برساخته افشاكننده

را با چنين  هايي است كه خواننده از ديگر داستان عكسي براي قاب عكس خالي من
اي است كه لو رفته و سه  داستان، ماجراي گروه سياسي نود و دو نفره. سازد رويكردي مواجه مي
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ي آنان بازداشت شده و حتا پس از اعدام يكي از سه سركرده و آزاد شدن اكثر عضوها،  سركرده
  .ماند اي از ابهام باقي مي حقيقت ماجرا در هاله

به تفصيل راجع آن سخن به ميان آورده است و به عنوان  ي كتاب آن چه گلشيري در مقدمه
هاي سياسي و نيالودن  فاصله گرفتن از گروه. است ي سياست مشغلهكند،  دومين مؤلفه از آن ياد مي

ي ايدئولوژي خاص آن دوره باور راسخ گلشيري بوده است؛ لذا اين  هاي ادبي به نحله نشست
  . فراوان از جانب دوستان و همكاران براي او شد  هاي ها و مرارت طرفي خود باعث رنج بي

هاي سياسي  چنين وضعيت و محيطي در به وجود آوردن چند داستان با محوريت موضوع
و روشنفكر جامعه توأم با ياس و نااميدي از   كرده سرخوردگي اقشار تحصيل. تأثير نبوده است بي

اي را در  ي سرنوشت چنين جامعه ي به آتيهداري و بدبين بهبود وضعيت و نارضايتي از نوع حكومت
هاي انقالب و سرخوردگي بعد  توان دنبال كرد كه از دليل مي ي مغان فتحنامهي عالي آن  نمونه

  .  دارد از آن به خوبي پرده برمي
عدم [ام يكي دو داستان من در رهايي از اين توهم  گفته«: آورد گلشيري در مقدمه چنين مي

وقف اين كار شده  خانه جبه. نوشته شده است] پيرو خط فكري ديگران بودناستقالل انديشه و 
مبارزاني از اين دست در تقابل با مبارزان عصر مشروطه  هر دو روي يك سكهاست و در 
ها درگيري  به غير از اين. ها مسئول هر كارشان خودشان بودند اند كه به گمان من اين گذاشته شده

توانيد ببينيد نظير  ايد و اين جا هم باز مي و ظالمان هم بوده است كه خواندهمستقيم با اعوان الظلمه 
  » .عروسك چيني من

هايي است كه در  از ديگر نمونه زندان باغان، انفجار بزرگ، مردي با كراوات سرخ
  . چنين فضايي خلق شده است

عب از بافت سنتي هايي كه منش ها و آداب و خرافه ها با برجسته كردن رسم  در برخي داستان
جامعه و بطن فكري مردم است گلشيري درصدد رهايي از ذهنيت متحجر و باورها و اعتقادهاي 

  . ي چنين اجتماعي است كه بر نابودي خود ناآگاهانه تالش دارد بدنه  پوسيده
كند نيز از اهم  ياد مي ي گذشته و گذشتگان مشغلهي سوم كه گلشيري از آن به عنوان  مؤلفه

هاي  پرداختن به گذشته و گذشتگان و رهايي از پسمانده«. ها ست پرداخته شده در داستان موارد
  . اي است ي چنين دغدغه نمونهها  معصوم ».ها ست در عرصه ي تلقي ما آن

 ي ابزار شناخت بودن ادبيات مشغلهاي كه گلشيري آن را در نظر داشته است،   چهارمين مؤلفه
شكل دادن به داستان همان شكل دادن به خود و رابطه خود «: دارد مياست كه در اين رابطه بيان 

  » .با ديگران بود
با اين تفسير كه گلشيري . است گرگهايي كه اين ويژگي در آن بارز است داستان  از نمونه

هم . داند هاي اهل قلم براي بهتر كردن خود و محيط پيرامون خود مي نوشتن را تعهدي بر انسان
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ها از  تواند در رهايي آدم كنم داستان مي ي نگرش است كه من فكر مي با اين نحوه«: يدگو چنين مي
  » .ي ما ست نزديك كند ها و حال و آينده كارساز باشد و خواننده را به آن چه آرمان همه دام گذشته
نثر  بختكي او  به گفته. هاي گلشيري است ي شاخص داستان  پنجمين مؤلفهي زبان  مشغله

احمدي كه  هاي كوتاه آل ن خود را دارا ست ضمن آن كه از به كار بردن زبان تلگرافي و جملهآهنگي
هاي طوالني و ريختن  ها شده بود، برائت جسته، توجه خود را به جمله در آن دوران باب نوشته

به بياني . ساختار مألوف جمله و دادن نظمي كه در خور زبان و ذهن رواي باشد معطوف كرده بود
  »  .تواند نثري بيابد ها هر بند بسته به موقعيت و منظر راوي و فضا مي در اين سال«: تر وشنر

در . ها بسيار توجه داشته است عالوه بر موردهاي باال، گلشيري به چه گونگي ارائه زبان راوي
ي يك  هايي در حد و اندازه كه راوي يك دختر بچه است با كلمه عروسك چيني منداستان 

ي او مواجه هستيم كه به مرگ پدرش از خالل زبان او كه براي  بچه و اساسن دنيايي به اندازهدختر 
كند عنصر زبان با  همان طور كه گلشيري نيز اشاره مي. شويم كند، آگاه مي هايش نقل مي عروسك

. توجه به نوع داستان و قدرت و توانمندي نويسنده به صورت متنوع و مختلف عرضه گرديده است
بان هر شخصيت با شخصيت ديگر تفاوت فاحش دارد و نويسنده به تنهايي به جاي تمامي ز

آيد و اظهار فضل فروشي  گذارد و يك تنه به سخن نمي ي ميدان نمي ها پا به عرصه شخصيت
هاي اين مجموعه از شاگرد دكان گرفته تا دكتر و نويسنده و بازجو همگي  كند لذا شخصيت نمي

  . ها حفظ گشته است ير و ملموسي هستند كه فرديت زباني و ذهني آنهاي باورپذ شخصيت
هاي گلشيري از ساختار  داستان.  استساختار داستان  ي ي مهم گلشيري مشغله آخرين مؤلفه

افكني آن  داستان تابع آغاز و ميانه و فرجامي نيست كه كشمكش و گره. كالسيك روي گردان است
  . ان و نظم در وقايع پيش برودرا به اوج برساند و با عنصر زم

تواند  پاسخ گوي ساختار مدرن  گلشيري در اين باره معتقد است ساختار كالسيك نمي
هاي شناخته شده را  ها تمامي فرم هايي شود كه زبان در افشاي ذهنيت راوي يا شخصيت داستان

ي عالي داستان مدرن  هاي او ست نمونه ترين داستان كه از پيچيده خانه روشنان. سازد ويران مي
  . نويسي معاصر است در داستان
بيني نشده و گاه پيچيده و مبهم، اصالت ذهنيت  هاي پيش بندي هاي ديد متنوع، پايان زاويه
ها، در نورديدن زمان و  گيرد، حركت غير خطي روايت ها كه بر وقايع پيشي مي ها و ديالوگ شخصيت

   .هاي اين مجموعه است مكان از ديگر مشخصه
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  نويس و نه شاعر نامه نمايش ؛ايبسن

  
  

  عروسكخانه
  نامه نمايش

  هنريك ايبسن :نويسنده
  منوچر انور :مترجم
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  ؟: طرح جلد
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  كارنامه، تهران :ناشر
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   1385 :يكم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب

  هاي فارسي كتابفروشي :شفرو
  

ي  نوشته  خانه عروسكي  نامه اين نخستين و به يقين آخرين ترجمه يا برگردان از نمايش
چرا كه شناخت زبان و شگردهاي زباني . شود هنريك ايبسن نيست كه به فارسي منتشر مي

در ايتاليا  ها را در خارج از نروژ، ي آن ي چهارم هنريك ايبسن، كه همه هاي دوره نامه نمايش
هاي اضافي زبان  ها يا به ويژه حرف و آلمان نوشته است، بدون شناخت و درك زير و بم

 . هاي او ممكن نيست نامه هاي نمايش هاي محلي شخصيت نروژي و خصلت لهجه
 خانه عروسكي مشهور  نامه هايي كه از نمايش منوچهر انور، با اين آگاهي كه ترجمه

همه نادرست و دور از  - منتشر شده استي عروسك  خانهنام  ها هم با تر آن كه بيش - 
نامه را كه چندان اعتباري به آن نيست  ي ايبسن است، متن انگليسي اين نمايش زبان نوشته

هاي ديگر و ياري جستن از كسي كه  در دست گرفته و كوشيده در مقابه با متن ترجمه
اي  ي فارسي است، ترجمه خت زبان سادهادعاي زبان دانستن نروژي را دارد اما بري از شنا

در اين زمينه هم بسيار . تر به متن نروژي آن ارايه دهد تر نزديك تر و از همه مهم دقيق
ي  نامه به ويژه كه در شناخت اثرهاي ايبسن و همين نمايش. زحمت كشيده است

ان اي مفصل و روشنگرانه با عنو هاي بسياري را خوانده و مقدمه متن خانه عروسك
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نوشته كه در آغاز كتاب منتشر هاي ترجمه  ايبسن شاعر و چند اشاره به چالش
  .شده است
ي منوچهر انور و چند نفر غربي روي شاعر بودن هنريك ايبسن، يكي به اين دليل  تكيه

هاي  نامه نوشت و ديگري به اين دليل كه او تمامي نمايش است كه او در جواني شعر مي
هايي برگرفته از تاريخ دارند، به شعر نوشته است و در واقع  موضوع ي نخستينش را كه دوره

هايي بوده است به سبك و سياق ويليام  نامه آرمان پيش رويش در جواني نوشتن نمايش
منتها آن چه انور و ديگر منتقدان يا مفسران از . هاي كالسيك نويس نامه شكسپير و نمايش

اينان از اين . هاي او است نامه ويژگي زبان نمايش اين دست اثرهاي ايبسن از آن ناآكاهند
هاي زباني را از  ها و پيچيدگي حقيقت ناآگاهند كه در واقع اين شعر است كه تمامي ظرافت

رشد و گسترش . علت هم روشن است. نامه از شعر نامه گرفته است و نه نمايش زبان نمايش
هاي روي صحنه به مردم عامي،  صيتنامه يا شخ نامه و نياز به نزديك شدن نمايش نمايش
  . اش دور كرد نامه را تا چند سده از ويژگي زباني نمايش

ي چهارم هنريك ايبسن،  هاي دوره نامه در واقع تا پيش از به روي صحنه آمدن نمايش
نويسان فراموش كردند كه يكي از عنصرهاي بارز نمايش زبان آن است و اگر قرار  نمايش

با زبان روزمره يكي بينگارند، به خلسه و خواب رفتن تماشاگران را در  باشد آن را به عينه
ي تئاتر شقاوت آنتونن آرتو  ها، بيانيه امري كه تا نهضت سوررئالست. پيش رو خواهند داشت

گي قرار گرفته بود و تنها  گذاري برتولت برشت، هم چنان در محاق ناشناخته و نهايت فاصله
اي  نويسان، متقدان برجسته و دست اندركاران حرفه نامه ايشپس از اين دوره است كه نم

دستي مثل تي اس اليوت  برند و نه تنها از شاعران چيره تأتر به اين ضعف يا كمبود پي مي
يابند ناگزيرند  نامه بنويسند، كه كساني هم چون ساموئل بكت، درمي شود نمايش خواسته مي

  . ي اثرهايشان را انتخاب كنندها با ظرافت و احتياط بسيار زبان شخصيت
توانند به زباني براي  با اشراف به همين واقعيت است كه كساني چون بكت مي

ي مردم،  هايشان دست يابند كه در عين نزديكي با زبان روزمره نامه هاي نمايش شخصيت
  . ي حس و ادراك شنونده را به خود جذب كند هيچ گونه همانندي با آن نداشته باشد و همه

نامه وامدار زبان شعر است و توانايي  پندارند زبان نمايش به بيان ديگر، كساني كه مي
دانند، به درستي ديدگاه و  ي او مي هايش را از نگاه و حس شاعرانه نامه ايبسن در نمايش

  .اند نظريه ي ارسطو را هم درنيافته
دقيق بر اساس را نه بر ميناي شعرهاي پيش از يونان كه به طور  بوطيقاارسطو  

هاي  نويسد و به وحدت مي... هاي كساني چون سوفكلس، اوريپيد، آشيل و  نامه نمايش
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نامه يا تحقق و درك  ها، نوشتن نمايش كند كه بدون در نظر گرفتن آن اي اشاره مي گانه سه
  . اي در روي صحنه ناممكن است هر حادثه

ي  نامه ايش، كه با همين نمايشه نامه ي چهارم نوشتن نمايش هنريك ايبسن، در دوره
شود، به دليل دوري از زبان و فرهنگ نروژي و رسيدن به يك نوع  آغاز مي عروسكخانه

اشنازدايي يا درك و احساس دوباره از زبان و عنصرهاي دوران كودكي و جواني، به آن 
آگاهانه ها اشراف  هايي در زبان نروژي و به طور كلي گفتار و كردار نروژي شگرد و ظرافت

شود كه به  و همين امر سبب مي. شد يابد كه بدون فاصله گرفتن از آن ممكن نمي مي
هاي  صورتي مشخص و با تأكيد، از اين ويژگي زباني بهره ببرد و با زبان شخصيت

زباني . ي اين زبان نهفته است هايش همان بازي را بكند كه در ساختار بازيگرانه نامه نمايش
زبان  تر كودك فارسي هاي زبان كوچه و بازار مردمان عامي و بيش بازيكه شايد تنها در 

  .ي فارسي غايب است اندكي حضور عيني داشته باشد و در زبان اداري يا اديبانه
هاي هنريك ايبسن آن جنم و  نامه هاي نمايش به بيان ديگر، در ساختار زبان شخصيت

كرده به كار برد  ن يك شخصيت تحصيلتوان آن را هم براي زبا اسلوبي نشسته است كه مي
اتفاقي كه دست كم در زبان فارسي، به دليل دور . و هم براي يك شخصيت عامي يا جاهل

  . هاي اضافي و دور بودن از  بيان پاره پاره كمتر ممكن است بودن از حرف
اي  صفحه 600چرا كه در كتاب . پيش از اين در اين باره سخن نخواهم گفت

، بررسي زندگي و اثرهاي هنريك ايبسن فراسوي شگرد،فراسوي متن، 
ي  نامه ي نمايش نشر نوروز هنر، در تهران، هم در باره 1387ي سال  منتشر شده

ام و خوانندگان با  ي ديگر اثرهاي ايبسن شرح مفصل داده و هم در باره عروسكخانه
هاي ايبسن و  نامه ايشي آن كتاب، به خوبي به ساختار زبان نروژي، ساختار زبان نم مطالعه

ها بهره برده است، پي خواهند  هايش از آن نامه شگردهايي كه او براي برجسته كردن نمايش
تر از زبان ديگر اثرهاي  تر و پيچيده نامه سخت برد و درخواهند يافت كه چه قدر زبان نمايش

  .   آفرينشي مكتوب است
ي  ي هنريك ايبسن، با ترجمه نوشته عروسكخانهي  نامه در نهايت، خواندن نمايش

ي راهگشايي  هاي ناگزير نيست، هم به دليل مقدمه منوچهر انور را، اگر چه خالي از ضعف
ترين متن  كه به شناخت اثرهاي ايبسن دارد و هم به اين دليل كه تا امروز بهترين و نزديك

د اين ترجمه، شود و بهتر است با وجو فارسي به متن اصلي است، به خوانندگان پشنهاد مي
  .هاي ديگر را ناديده گرفت ترجمه

   



         

  جواد پويان    
  بازي با لكاته سرمامك 

  صادق هدايت  بوف كورنگاهي به رمان 
  

 هائي كه در حال سالمت ها و ميل محو و پر از تصويرها و رنگ يك دنياي ناشناس،
ي در خودم ها را با كيف و اضطراب ناگفتن دارهاي اين متلشود تصور كرد و گيرو نمي

مين االن كه مشغول نوشتن هستم، ام و ه كردم كه بچه شده حس مي –كردم  حس مي
لق به االن است و مال گذشته ، همه اين احساسات متعكنم در احساسات شركت مي

  .نيست
ها به  ، آرزوها و عادات مردمان پيشين كه بتوسط اين متلگويا حركات، افكار

هزاران سال است  .يكي از واجبات زندگي بوده استهاي بعد انتقال داده شده،  نسل
هاي بچگانه را  همين گرفتاري ،اند ها را كرده همين جماع .اند ها را زده كه همين حرف

متل باور نكردني و احمقانه  ، يكآيا سرتاسر زندگي يك قصه مضحك - اند داشته
رار براي ه ف؟ قصه فقط يك رانويسم آيا من فسانه و قصه خودم را نمي ؟نيست

سازي  آرزوهايي كه هر متل. اند يدهن نرسكه به آ يآرزوهاي.آرزوهاي ناكام است
   ."مطابق روحيه محدود و موروثي خودش تصور كرده است

  195صفحه ، بوف كور
 

  پيش از خواندن متن اصلي
  

  .هدايت گمراهان هدايتم كرد
انيد، ضروري است اين را بخو بوف كوري جواد پويان بر رمان  پيش از اين كه نقدواره

اين يادداشت يا بخوانيد و به نوشتن و انتشار  البته، پيش از اين كه. يادداشت را بخوانيد
توانستم اين نوشته را نيز چون  دانم اشاره كنم كه مي انتشار نقدواره معترض شويد، الزم مي

هاي منطقي  هتري صرف آن كنم و تنها جنب زمان بيش يا منتشر نكنمي ديگر  ها نوشته ده
كه  اما از آن جا. نمه و متن مورد ارزيابي، منتشر ك، منطقي نسبت به خود نوشترا نوشته

ها از او بسيار  كم نيست و از اين دست يادداشت هاي بسيار اين همكار سامن ايران، كوشش
 شود، و به ويژه از آن جا كه گاهي، و از جمله اين بار، ها منتشر مي ها و سايت در نشريه
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ها كاربرد دارد، تصميم به انتشار اين  بيش از بسياري از دستورها و نظريه "هدايت گمراهان"
  . نقدواره با اين يادداشت گرفتم

از آن كيست، اما به   "هدايت گمراهان هدايتم كرد"ي  جمله ندارم كهبه درستي به ياد 
ي  خانه روي كتاب ، آن را با خط زيباي نستعليق، بر1353خوبي به خاطر دارم كه سال 

اش در خيابان خوش در آيزنهاور  اي ي اجاره كه خانه در روزگاري. هوشنگ گلشيري ديدم
  .كرد بود و با باربارا زندگي مي

اشم و هم بنويسم قدرداني كرده ببار ديگر  كنم تا هم از او از اين رو از گلشيري ياد مي
نويسي را  نويس خوب و معلم داستان هاي اين داستان بسياري از حرف ،يا كه چه گونه عده
ها  ي بعضي از نويسنده اش را از نثر يا زبان شلخته زاري اند و آن جا كه او بي درست درنيافته

ها  ا ادبي راويشده است، به اشتباه آن را با زبان تهراني ي بيان كرده و خواستار زبان پالودهرا 
ها، به  ها و رمان لحن و زبان راوي داستان هاي نادرست از اند و چه گونه ترجمه يكي انگاشته

هر رماني . بالي جان ادبيات داستاني ايران شده استصورت نثرهاي شسته و روفته و ادبي 
خواني و  ، انگار كه متني ادبي مياي با هر سبك و سياقي باشد خواني از هر نويسنده را مي
و كارگران و كشاورزان  ن، حتا جاهالها هاي اين گونه ترجمه ي رمانها ي شخصيت همه

  . كنند و اشرافان صحبت مي بيران، كارمندانهمانند د
ود را منتقد داستان و رمان و خكسي است كه نه تنها ي  نقدوارهخوانيد  آن چه در زير مي

دهد و انتظار  در هر دوره ميها را  ها و رمان داند كه پيشنهاد بازنويسي داستان نظر مي بصاح
ي فرهنگ و ادبيات، به ويژه  عنايت قرار بگيرد و تيشه به ريشهدارد سخنش مورد 

  . نويسي يك ملت بزند داستان
ها است  تر از دستورها و امر و نهي هاي نادرست بسيار آموزنده ها، نمونه بسياري از وقت

بيانگر همين امر  هدايت گمراهان هدايتم كردي  هاي اصولي، چنان كه جمله يا نظريه
  .است

 ه است به سهم خود با ويرايش و انتشارنيز كوشيد جنگ زمانان، كه جواد پوي
هاي بارز  داند كه يكي از ويژگي تنها نمي تشويقش باشد، انگاري نهاو، عامل از ي هاي نوشته

داستان و رمان، دريافت صحيح لحن و زبان راوي است و هيچ راوي نانويسنده يا 
ي تهراني و  ل مستدل، زبان روايتي شسته و روفتهي محف ناروشنفكر، اجازه ندارد بدون ارايه

نويسي  هاي آخوندي پيكر داستان اي را انتخاب كند كه در اين سال آن هم از نوع ابلهانه
اند هر كاري بنياد و اساس و راه و روش و د نميانگاري رسي را به گه كشيده است، كه فا

  . آخوندي پيش برود تواند به سبك و سياق حكومت اصولي دارد و همه چيز نمي
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نه تنها براي نقد داستان يا رمان، بايد بداند كه  ي منتقدي  ضروري است كه هر نويسنده
هاي شناخته شده بود يا خود سبك و سياقي را با استدالل بنياد  قايل به يكي از شكل

 هر متن، خود شكل و شيوه و روش و نهايت ساختاري دارد كه منتقد را ملزم بهگذاشت، كه 
ي  اين متن نيست كه بايد خودش را به اندازهگرداند و  بررسي آن در همان چارچوب متن مي

عقل و شعور و دانش و آگاهي منتقد مطابقت بدهد، بلكه اين منتقد است كه بايد دست از 
ي در برابر متن ناداني بيش نيست و بكوشد آن چه را ايخدايي بردارد و بفهمد در عين دان

  . دارد، با مطالعه و كوشش و زحمت بسيار دريابد متن در بطن خود
پريشي است كه به خودي خود  انساني نامتعارف و روان بوف كور جدا از اين كه راوي

الگو، در  تواند از ذهن و زبان منسجمي برخوردار باشد، خاستگاهش شهري است كهن نمي
با شخصيت و موقعيت راوي از همين رو نيز نه تنها لحن و زبان روايت . مقطع زماني روايت

. نويسي فارسي است نظير داستان هاي كم ي آن يكي از ويژگي خواني دارد، كه گونه بسيار هم
شمرد و  هاي آن بر مي هاي يك اثر را عيب ي حسن حاال، ناگهان كسي از راه رسيده و همه

ش و گرفتار در ي او، از جمله نويسندگان جوان محروم از آموز ي نوشته انتظار دارد خواننده
حباب مخوف آخوند و اسالم، از اين پس داستان را بر اساس نظرهاي او، با نثر شيخ 

. ي بي بنياد و اساس حضرتش نگارانه الدين سعدي شيرازي بنويسند يا به زبان روزنامه مصلح
از هاي صادق چوبك را، كه  ها و رمان ، بايد تمام داستانپوياناز منظر انگاري به بيان ديگر، 

ي زبان من درآوردي و  ها با لحن و زبان راوي هستند، دور ريخت يا به گونه بارزترين داستان
بازنويسي منتشر شده و به اصطالح شعرگونه يا آهنگين هاي  ي بعضي از داستان انشاگونه

  .  كردهمكار سابق او در شركت نفت بازنويسي 
هاي جدي، نبودن  ليل نبودن نشريههايي از اين دست، كه متأسفانه به د بي گمان نوشته

تر  سردبيران فرهيخته، و به ويژه به دليل نكبت روزافزون حكومت اسالمي، روز به روز بيش
. ي سالم است شود، نه تنها بالي جان ادبيات فارسي، كه بالي جان فرهنگ و جامعه مي

وع آخوندي آن حكومت اسالمي و از نتأثير هاي درخشان  از اين دست كه از جلوه نظرهايي
است، به خواننده به خوبي نشان خواهد داد كه چرا روز به روز ادبيات آفرينشي ايران، به رغم 

هاي  در صد از داستان 90ها كتاب نظري، روز به روز رو به افول است و چرا زبان  انتشار ده
  .ي تهراني است درآوردي روشنفكرمأبانه فارسي، زبان ناداستاني و من

ي  خواندن متن زير، به خوبي درخواهد يافت كه چه گونه كسي، با همه خواننده با
اش از  ، به خاطر ناآگاهياش در اين زمينه ها و صداقتش، به خاطر نادانستگي يتن حسن

پندارد و خيال  هاي آن مي هاي يك اثر را ضعف داستان و به ويژه لحن و زبان راوي، حسن
، بايد زبان يا نثر يا ساختاري بوف كورماني چون كند كه راوي داستان، آن هم راوي ر مي
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سيال ذهن راوي، از انسجام ماشين ي او داشته باشد يا بايد جريان  در حد قد و قواره
كه با اطمينان و  "نگارنده"اين . حسابداري برخوردار باشد تا او از آن درك و دريافتي بيابد

متأسفانه، حتا بدون ويرايش ساده هم  مي فرستد و ي بسياريها هرهايش را به نشرييقين نظ
و  سنگ پسند را با يك اثر پيچيده هم شود، هنوز تفاوت يك شعر ساده و عامه منتشر مي

خواهد  هاي خود مي و نقيض داند و با ضد نظر مي داند، اما خودش را صاحب سان نمي هم
  . مصلح ادبيات داستاني ايران باشد

ي نگارش  بر آن گذاشت، با ويرايش نثري و شيوه قدن توان نام نمي كه به راستي –متن 
باشد تا خواننده، به . شود بدون هر گونه دخل و تصرفي در محتوا منتشر مي جنگ زمان

ويژه نويسندگان جوان با خواندن آن، دريابند كه يك متن بد، يك ادعاي پوچ بي دليل چه 
هاي  و گزارش ي كورش كتيبه و كوچهتوان با صغرا و كبرا بافتن و شعر  گونه است و نمي

  . شهروندي جستاري منسجم و مستحكم نوشت
  سردبير

  متن اصلي
  

 پيش در آمد 

  ...خورد  در زندگي درددهايي است كه روح را در تاريكي وانزوا مي
  بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم 

 ي را با همه اننويسي معاصر اير تانمرز شعر و داس شايد بشود با اين دو فراز، حدود و
طيفي از كساني كه يا با غم نان يا فارغ از آن به سراغ تفكر و شعر . هايش تخمين زد طيف

ي جواني و دختران دلشكسته تا اهل  اند، از نوجوانان در آستانه و نوشته در زبان فارسي رفته
مشيري  اثر  كوچهاند، هم سراغ  دو رفته معاصر،  همه سراغ هر هاي نو و قلم و آشنا با نگاه

  . هدايتاثر  بوف كوروهم سراغ 
توان گفت  گيرد ، مي به كار مي بوف كورنه به اين اعتبار  كه از  زباني كه  هدايت در 

قبل از اين كه كتابي متعلق به روشنفكران باشد، كتابي است متعلق به بخش  بوف كور
 م به داالن كتاب واي از عمرشان سركي ه مردم عادي  كه در برهه. تر عوام فرهيخته

از جمله عدم  بوف كورهاي  ين ديدگاه از بسياري از ضعفا شايد از. اند نوشتن كشيده
هاي بين متني  استفاده صحيح از زبان فارسي و نداشتن چهارچوب روايي باورپذير و تناقض

هم چنان ماندگارترين اثر در  بوف كوركه در ادامه به آن خواهيم پرداخت گذشت تا 
 .نويسي معاصر باقي بماند داستان ي حيطه
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در  توان براي جلب مردم عادي آن را ترين كتابي است كه مي ، مناسببوف كور
اثر  كوچهو شعر   كور بوفدر ادبيات معاصر ايران  .ويترين دكان روشنفكري گذاشت

مردم را پر  ادبي ما است كه خندق بين روشنفكران و هايراين دست اث از فريدون مشيري و
 كاهد كه ان را در نمي بوف كوراز ارزش ادبي  كند و اين نه تنها ضد ارزش نيست و يم

اي خاص  هم  از  اين جهت تامل برانگيز است كه به گونه دهد و جايگاه  واقعي خود قرار مي
  .كند مردم را تعريف مي ادبيات و ي رابطه

هر چه بگوييم . ستهاي ايراني يكي از پرنقدترين رمان ها  در ميان رمان بوف كور
تكرار مكررات است يا در نهايت اضافه شدن يك برداشت به تفسيرهاي ديگر، كه نگارنده 

كند تا خود هر تاثيري از خواندن رمان و هر برداشت  اين را به خواننده واگذار مي
مدار  جنسيت و روان و يا برداشتي يكسره اجتماعي و تاريخي را با  شناسانه، هويت هستي
ها براي رسيدن به منظر نگاه نويسنده را انتخاب  ايي از واژگان و اشيا، نمادها، سمبولرمزگش

  . كند
  
  يك 

زبان اول شخص، زبان روايت عينيت است، راوي از آن چه كه ديده، آن چه كه انديشيده، 
گويد و اگر پاي ذهنيت در ميان باشد در  براي مخاطب  مي ا تاثير آنآن چه كه بر او رفته ي

در روايت اول شخص مفرد حداقل در  .گيرد كابوس راوي جاي مي لب يادآوري، خواب وقا
تواند ذهني باشد يا   رمان مي ي يك محور بايد از عينيت و واقعيت استفاده شود و بقيه

چون فرض خواننده بر اين است كه يك انسان عادي و معمولي مثل . تري هاي بيش محور
تا دركنارش . وجود عيني راوي ضروري است. كند ت ميخودش داستان را براي او رواي

شود باورپذير   ها و هر ذهنيت ديگري ساخته مي ها وخواب ها وخيال دنياي ذهني كه با وهم
  .گردد
يك مونولوگ دروني است، به اين معنا كه از اولين كلمه تا  بوف كورساختار روايي  

 و(ها  چه مكان و آدم ها و لحاظ واقعه چه به. هاي ذهن نويسنده است آخرين آن همه تراوش
بينيم، يك سره و بدون واسطه با  ما ارتباطي با عينيت و واقعيت عيني نمي). حتا راوي

از زبان راوي كه در . شود واين ذهنيت از زبان اول شخص روايت مي. ذهنيت رو به روييم
  .واقعيت عيني جهان داستان وجود ندارد

كند كه خودش هم در جهان عيني  براي تو روايت ميكه كسي قصه را ( اين تناقض
اي از زندگي  ندارد به جاي اين كه به خواننده كمك كند تا در دنياي ذهني رمان نشانه وجود

اي به عين كه نويسنده با اصرار و تكرار در چهار  ذهنيت بشود نشانه وها پيدا كند  عيني آدم
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خواهد  ها مي كه با شرح يكي از آن واقعه خواهد خواننده را متقاعد كند ي اول مي صفحه
تا هر گونه  دارد خواننده را وا مي...) بدهد كه روح را ) واقعي و عيني( نشان از دردهايي

اين عدم  اين رهايي و. جهان مابه ازاء آن را رهاكند دست و معنايي بين رمان در ارتباط و
پيرامون خويش، كه چالش اصلي  روان انسان باهاي  هايي از درگيري باور از تاثير رگه

پسند  هاي يك رمان عامه گويي آن را تا سطح كلي كاهد و مي است بوف كورقهرمان رمان 
ذهنيت در رمان كاملن مشخص  مرز عينيت و وقتي راوي واقعي نباشد، و .دهد تقليل مي

هاي قديم  نيكي بود يكي نبود درزما". گيرد نشود، ناگريز ذهن خواننده اين آغاز را بكار مي
تا بدينوسيله واسطه باورپذيري آن چه  "...كرد كه  نقاش قلمداني زندگي مي "ري"شهر  در
ي واقعي  نقطه بوف كوردر . خواننده در دنياي نويسنده فعال شود خواند ساخته شود و مي

 : شود داستان است و از آن جا سفر ذهني شروع مي كه مبدأي راوي است  مكان است، خانه

ام بيرون شهر، در يك محل ساكت و آرام دور ازآشوب و  حسن اتفاق خانهاز " 
فقط . اطراف آن كامال مجزا و دورش خرابه است -جنجال زندگي مردم واقع شده 

. شود ري خورده پيدا است و شهر شروع ميهاي گلي توس از آن طرف خندق خانه
انوس ساخته، چشمم را دانم اين خانه را كدام مجنون يا كج سليقه در عهد دقي نمي
شود، بلكه فشار  هايش پيش چشمم مجسم مي سوراخ سنبه بندم نه فقط همة مي كه
هاي قديم  اي كه فقط روي قلمدان خانه. كنم ها را روي دوش خودم حس مي آن

 14ص  ".ممكن است نقاشي كرده باشند

راوي با ي اتصال جهان ذهني  اي كه قرار است نقطه تصويري به شدت ذهني از خانه
 .واقعيت عيني باشد

اش بين دنياي ذهني  گرايانه هم چنين برخالف تصويرهاي به شدت غيرواقع بوف كور 
ها  ، با دنياي رجالهدريچه با خارج اطاقم يك پستوي تاريك و دو". و جهان عيني معلق است

ز آن جا ا - شود و ديگري رو به كوچه است  ها رو به حياط خودمان باز مي يكي از آن. دارد
  ".كند مي شهر ريمرا مربوط به 

از ) ذهني( اي تاريخي"ري"كند و شهر  واقعي بالفاصله به تاريخ سفر مي "ري"شهر 
 . شود آن ساخته مي

هاي  نامند و هزاران كوچه پس كوچه و خانه شهري كه عروس دنيا مي"
به  ترين شهر دنيا شهري كه بزرگ - توسري خورده، و مدرسه و كاروانسرا دارد 

ي  اين جا گوشه. كند كشد و زندگي مي آيد پشت اطاق من نفس مي شمار مي
آن : هاي محو و مخلوط شهر گذارم سايه هايم را به هم مي اطاقم وقتي كه چشم

هايش همه جلو چشمم  ها، مسجدها و باغ چه كه در من تاثير كرده با كوشك
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ها مربوط  ياي رجالهاين دو دريچه مرا با دنياي خارج ، با دن. شود مجسم مي
  74ص  ". كند مي

هاي شاه  جايي نزديكي"اي كه در تاريخ ساخته شده است  اما در ميان شهر ري
هاي انتشار رمان  كه ميدان واقعي اعدام در سال "ميدان محمديه"و 112 ص "عبدالعظيم

ي مكان  آورد  و مرز بين واقعيت و ذهنيت در مقوله بوده است از ميان بافتي ذهني سر در مي
  . گردد ي رمان در ذهن خواننده مخدوش مي ترين مقوله واقعي عنيي

به  65از صفحه (پردازد،  در قسمت دوم رمان كه راوي به نوشتن داستان زندگيش مي
خواننده با ورود به يك دنياي  خواننده انتظار دارد كه  دنياي واقعي راوي  تصوير شود و) بعد

ها در قسمت دوم عيني است  ها و حركت آدم چه ماجرا و اگر .واقعي قسمت اول را باور كند
هاي  گويي كند، اما اين حس با تك لكاته را حس مي خواننده گوشت و پوست راوي، ننجون و

ريزد، عنصرهاي عيني رمان تحت  هم مي ذهني راوي كه از قسمت اول به جا مانده در
شود كه راوي با آن دنياي  تي ميهاي راوي محو و مبدل به همان ذهني گويي ي تك سيطره

در اين جا آن . ي تعادل رمان است اين جا نقطه .دهد هايش را شكل مي وهم وحشت و
دنياي راوي كه در قسمت اول براي خواننده ساخته  نسبت ظريف يعني نسبت ذهن و

 به منظور(به جاي سنگيني كردن به طرف عينيت . گيرند برابري قرار مي شود در تعادل و مي
واقعيت از ذهنيت سنگين كماكان به طرف محو خطوط ) ها گويي باورپذيري همان تك

نويسنده چنان . شود ر ال به الي دنيايي واقعي  نگه داشته نميي نفوذ آن د و  اندازه 1شود مي
) واقعي(شود كه هيچ جايي  ي خود از جهان غرق مي گرايانه برداشت پوچ ي ذهنيت و شيفته

  .    گذارد در درك تجربه راوي نمي) خواننده(اش  شريك كردن سايه براي حضور سايه و
  دو 

  :كند هايي، تا حد زبان محاوره  نزول مي ترين رمان ايراني در پاره متن برجسته
 بيرون هجوم آوردههمه مردم شهر . نقاشي بكنم فارغ سر براي اين كه"
  . بودند

  .با من دارد كار تجارتيتصور كردم شايد 
او  و موقتي بودناعضا و بي اعتنايي اثيري  حركاتش از سستي لطافت  

 ) منظور از موقتي گذرا بودن است( كرد  حكايت مي

  ...)زبان محاوره(نبود  اصال خوشگلي او معمولي 
  ...) به جاي در برابر(  .روياي افيوني به من جلوه كرد او مثل يك  منظره 
به جاي به وجود آورد ( ليد كردتواو همان حرارت عشقي مهر گياه را درمن  

  .)يا جاري كرد
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به جاي از ميان ( آمد بيرون مي ميان تهياي بود كه از  مثل انعكاس خنده 
  ...)چاهي يا از گلويي تهي 

  ...) به جاي گويا (  ام دانسته را قبال مي من اسم او مثل اين كه 
خواست از روي  يبرد گويا م ي بعد به كار مي ي گويا را درصفحه نويسنده واژه

  20ص ...) .مرد ويي كه بين او و پيرج
  ......بود تازه از يك بوسه گرم جداشده مثل اينلبهايي كه  
  ..در متن روايي ونه درمحاوره دست خودم نبودهايي از قبيل  وعبارت 
  مجسم مي شد خيلي سخت تر از پيش جلومفكر او اندام او صورت او  
   26......او كرده بودمكه از به ياد اولين ديداري  

  8بكنم بĤن يك قضاوت كلي شايد بتوانم راجع 
  29....روي تختخواب من دراز كشيده ديدم او رفته

  32را داشت حكم معجزسكوت او  
 40 بهم رفتچشمهايش 

  54سرم گيج رفت  شدت كيفاز  
  گويد  مي اصال چي بگويد كه بايد از زبان كالسكه جايي 
  55.....ترومي شناسم قابلي نداره من  هرگز - 
  57وارد اتاق شدم به تعجيل 
  58كردم ص  بود پرواز ميكه بزرگ لطيف و موشكاف و ازادانه دنبال افكارم   
  )به جاي خمودي(  62 ص خمودت 62 ص عدم صرف 

ص   بودم به وضع مخصوصيخودم را در اتاق كوچكي ديدم و  يك مرتبه
63   

   65ص  انعكاس زندگي طبيعي من بود مثل اينكه
  66 ص كرد توليد ميدر من  مخصوصيو هيجان  يك نوع اضطراب 

ترسيدم اگر فرار بكنم او دنبالم بكند مثل دو گربه كه براي مبارزه اماده  مي
 148 ص شوند مي

  143ص  كردم كمي ايستمن 
  163ص داد به من سرزنش مي 
روح كه در  الطبيعي اين انعكاس سايه روزي به اسرار اين اتفاقات ماوراءايا "

  "؟..پي خواهد برد  كسيكند  بيداري جلوه مي برزخ بين خواب و حالت اغما و
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الطبيعي اين  به اسرار اين اتفاقات ماوراء  كسييا روزي آ؟ آيا صحيح جمله اين نيست 
كند پي خواهد  بيداري جلوه مي برزخ بين خواب و انعكاس سايه روح كه در حالت اغما و

  ؟.برد
  ) 1(كند نجه ميتر مرا شك د، ولي از هر حقيقتي بيشباشافكار پوچ 

دارند براي  اين مردمي كه شبيه من هستند، كه ظاهرا احتياجات و هوا و هوس مرا آيا - 
  ) 2(گول زدن من نيستند؟

آيا يك مشت سايه نيستند كه فقط براي مسخره كردن و گول زدن من بوجود آمده 
  ) 3(اند؟

سنجم سرتاسر موهوم نيست كه با حقيقت  ينم و ميب مي آيا آنچه كه حس مي كنم،
 )4( خيلي فرق دارد؟

توانند در ذهن  هم نمي حتا در فضايي متنافر  "چهار  سه و"و  "دو يك و" عبارت 
 زير بين دنياي پر از فقر و ي سازي در قطعه يا قرينه .حتا حسي بگيرند خواننده بار معنايي و

  :مسكنت با درخشيدن يك شعاع افتاب 
مسكنت براي نخستين بار گمان كردم كه در زندگي من  در اين دنياي پر از فقر و" 

  .تاريكي است مسكنت سياهي و كه منظور از فقر و ".. ..خشيديك شعاع افتاب در
ها كه در توصيف  بازار نه در ديالوگ كوچه و و اين دست استفاده از زبان محاوره از و 

گرايانه و كمابيش فلسفي زياد به چشم  سانه درونهاي روانشنا گيري جهت نقاط فراز
  . خورد مي

اولين  .برد هاي متن از  واگرايي شديدي رنج مي تناقض چنين به لحاظ  هم بوف كور
  :خوانيم  هم مي ي رمان را با جمله
 و خورد انزوا روح را آهسته در انزوا مي هست كه مثل خوره در هايي زخمدر زندگي  "
شود به كسي اظهار كرد، چون عموما عادت دارند كه اين  را نمي دهادر اين .تراشد مي

آمدهاي نادر و عجيب بشمارندو اگر كسي بگويد  دردهاي باورنكردني را جزو اتفاقات و پيش
را با لبخند شكاك  كنند آن سعي مي يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاري و عقايد خودشان

هنوز چاره و دوائي برايش پيدا نكرده و تنها داروي آن  رزيرا بش - تلقي بكنند  آميزو تمسخر
 ولي افسوس - توسط شراب و خواب مصنوعي بوسيله افيون و مواد مخدره استه فراموشي ب
  .افزايد مي ي تسكين پس از مدتي بر شدت درداين گونه دارو ها موقت است و بجاكه تاثير 

روح كه در حالت  ي ن انعكاس سايه، اياسرار اين اتفاقات ماوراء طبيعي آيا روزي به
  3"كند كسي پي خواهد برد؟ اغماء و برزخ بين خواب و بيداري جلوه مي
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در نظر بگيريم، دردها  ار است رمان براساس ان بنا شودارتباط اين سه محور را كه قر 
در جا كه  اش نه اين گونهه چ چرا و. شوند  تبديل مي بعد به اسرار ماورالطبيعه ها و به زخم

  .گردد هيچ كجاي رمان براي خواننده روشن نمي
به پردازم كه براي خودم اتفاق افتاده و  آمدها مي ن پيششرح يكي از ايه من فقط ب

ام، از روز ازل تا  قدري مرا تكان داده كه هرگز فراموش نخواهم كرد و نشان شوم آن تا زنده
زهرآلود  - مرا زهرآلود خواهد كردابد تا آن جا كه خارج از فهم و ادراك بشر است زندگي 

  ".خواستم بگويم داغ آن را هميشه با خودم داشته و خواهم داشت نوشتم، ولي مي
چه كه گذشت  نه به آمعنايي اين قسمت را نيز شبي هاي اقضنگارنده مردد است كه تن 

 م ونشان شو به ابد و براي خواننده بگويد يا خواننده خود درخواهد يافت كه روز ازل تا
ن طريق در حس از آ ها به يك مرجع مبهم حواله شوند و كه همه اين واژه نزهرآلود جز آ

عدم چيز از  اين اغاز رماني است كه قبل از هر و. خواننده بنشيند خود به ذات نامفهوم است
كوتاه كمي بلند است با حذف ترين شكل ان يك داستان  در موفقبرد و  رنج ميانسجام متن 

تر اظهار عقيده است تا رمان، چهار صفحه اول  گاه فصولي كه بيش مشابه و هاي عبارت
هاي  هاي گفته خصوصن سايه در بخش قابل حذف است همه اين حرف. رمان زائد است

  )هاي پرستو نسخه چاپ دوازدهم كتاب  12خر صفحه تا پارگراف آ( .بعدي نشان داده شده است
  

  چهار 
پرده روايت  كردن روح اثيري آن در قالب داستاني ساده در دو قتل زني لكاته  به منظور رها 

كند،  چنين خواهر شيريش به اجبار ازدواج  مي هم نقاش قلمداني كه با دخترعمه و. شود مي
اند  در آمده پز ه كساني كه از زير شنل كلهبا هم يد وآ نجيب از كار در مينااز بد حادثه طرف 

نقاش قلمدان  برخالف هملت عمر را نه به . كند او جهنم مي زندگي را بر خانه و خوابد و مي
گذراند و در دنياي لطيف و دوست داشتني خمودت  ترديد بلكه پاي بساط منقل و وافور مي

هاي كه يابوهاي  ويرهايي كه از تكه تكه گردن گوشتناشي از ترياك و با تص) واژه از متن(
هوس كشتن لكاته به جانش  كنند، مي تب الزمي هر روز در مقابل دكان قصابي خالي

كشد و خود به هويتي تبديل  البته تاريك لكاته را مي اي دراماتيك و در صحنه افتدو مي
شود كه هم زمان چهار تجلي دارند كه در تمام طول روايت قصه چون شبح هاملت  مي

رد خنزر پنزري پيرم پدر، عمو ،كالسكه چي و. شوند در برابر راوي ظاهر مي اي بزرگ به گونه
مقابل پنجره خانه  نقاش قلمدان پهن كرده  اش درست در فروشي اسقاطي كه بساط خرده و

گردد ، راوي در برگشت از يك گردش روزانه زني  اين دايره به نقطه اول باز مي. است
را تكه تكه  بيند و پس از خرده ماجراهايي او اش مي سياهپوش را در ايوان كنار درخانه
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و جسد تكه تكه شده را  رسد چي از راه مي پيرمرد خنزرپنزري در نقش كالسكه وكند  مي
نشيند به نوشتن   گردد  و مي راوي برمي كنند و عبدالعظيم  خاك مي هاي شاه جايي نزديكي

  .ازدواج وكشتن لكاته و روز از نو، روزي از نو  گونگي زندگي وه چ
رماني كه جنبه سرگرمي، گذران وقت  كر وها بين رمان متعلق به اهل تف از جمله تفاوت

هاي رمان  ارزوهاي شخصيت رزوي يافتن خويش و اميال خويش در امال وقرينه آن آو 
هاي هميشه  هاي كلي، گزاره ، مقولهها كلي. ها است ها به جاي جزء جايگزيني كلي دارد،

عبارت "ر گذريم كه د مي گوييم و اند كه نقيض آن هم درست است به اشاره مي درست
هايي كه تالش  انسان"ن نيز درست است خالف آ "اند هاي پر تالش هميشه موفق انسان
هاي بي چالشند و مانع بستن نطفه  ها گزاره اين گزاره.  "شوند كنند هيچ وقت موفق نمي نمي
هاي هميشه درست  پسند بر استفاده از گزاره هاي عامه كليه رمان. شوند در مخاطب مي تفكر
هاي راوي در قالب  ترين چالش مهم بوف كوردر . دهند ايشان را مطرح و بسط ميه چالش
  :اند ها به خواننده ارائه شده كلي

هاي مشگل  كتاباسرار ه ب هاي قديمي نقاشيساني برموز من قادر بودم به آ"
زيرا دراين لحظه من در گردش . پي ببرم حماقت ازلي اشكال و انواعبه  فلسفه

، گذشته شركت داشتم نشو ونماي رستني ها و جنبش جانوران زمين وافالك در
  ".شريك وتوام  شده بود احساساتي منبا زندگي  و آينده دور ونزديك

ولي من احتياج به اين چشم ها داشتم و فقط يك نگاه او كافي بود كه  "
   25.ص  "...را برايم حل بكند همه مشگالت فلسفي و معماهاي الهي

هركس بيك عادت قوي خود بيك وسواس خود پناهنده در چنين مواردي "
عرق خور مي رود مست مي كند نويسنده مي نويسد حجار سنگ . مي شود

تراشي مي كند و هركدام دق ودلشان  را بوسيله فرار در محرك قوي زندگي خود 
از خودش  تواند دراين مواقع است كه يكنفر هنرمند حقيقي مي و. خالي مي كنند
  37 ص "ود بياوردشاهكاري بوج

  
  پنج 
سبب  ها بود لولئين خانه مي گفتند و همگاني را كه ان هم در مساجد و حمام هاي ابريزگاهآ"

كار ه ن ساخته و پخته  باين نام هم آن بود كه قبل از وجودآافتابه از گل چيزي شبيه به آ
اطراف ان را بود كه هاي وسيعي كنار يا خارج مساجد  ها محوطه لولئين خانه .بردند مي

وردند و آ كنده بلندي صفه مانند كنار حوض آن برمي ن حوضيمستراح ساخته وسط آ
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كردند و يك نفر باالي بلندي آن نشسته متصدي پر كردن  ها را كنار حوض رديف مي ينلولئ
  !نمود كه دو نفري به مستراح نروند ضمنا مراقبت مردمان ناباب مي. د گردي ها مي نآ

ن ساخته كه اتاقكي هم براي  سكونت وي در آدار تختگاهي بود  ينبلندي جاي لولئ
ها انداخته بود با  فتابهت  ابزار كارش بود كه به گردن آشده چوب بلندي كه سرش قالب داش

ركس بر نيامده در صورت نشاند كه از عهده ه ها را پركرده كنار حوض مي يك چرخش آن
  .نمود فتابه را غرق ميعدم اطالع آ
ها قرار  نهولناكي بودند كه بر باالي انبار آهاي وسيع  هاي آن دهانه هاي مستراح نشيمن

ها تعبيه شده بود و  هاي عميقي متصل به هم كه بااليشان نشيمن رها زير زمين، انباگرفته
ها قرار داده  نشيمن ي هايي كه در ازاي دهانه ن براي جلو گيري از سقوط، تكه چوبفاظ آح

اع نجاسات و جانوران ترين منظر ممكن با بوي تند تعفن همراه با انو تناكدر دهش. شده بود
  گرديد ن كه همه كس را رغبت جرات استفاده از ان ميسر نميغوطه ور در آ

ها به  نحمل آ. گرديد سالي يك بار تخليه مي محتويات اين انبارها پيش فروش شده و
وسط محوطه  لولئين خانه خالي نموده  گرفت كه ابتدا خاكستر فراواني اين صورت انجام مي

گذاشتند تا زماني  ال خود مين ريخته به حآ ن را حوض مانند گود كرده كثافات را درميان آ
قابل حمل باشد و چون الزم بود كه  و. خاكستر گشته جذب هوا و كه رطوبات آن كامال

بوي بد . شود كاري جهت خشك  شدن در هواي گرم فصول بين بهار و پاييز انجام چنين
بروز  ن به ظهور وهاي گوناگوني كه از آ نمود و ناخوشي ن حدود بلكه محله را اشباع ميآ

  .شيد رسيد و بسا افراد را كه به بستر بيماري و سينه گور مي مي
ه و ماوث نبود چه لودها آ  ها كمتر از انبار و سطح لولئين خانه زمين و در و ديوار مستراح

نبودند ) داري آفتابه( كه قادر به پرداخت يك شاهي پول لولئين دارين بيشتر مراجعان آ
كه  ناي نداشتند جز آ رفتند و در برخاستن هم  جهت استنجا چاره فتابه به مستراح ميبدون آ

ها و لبه   يا خك شده موضع را با تيزه ن را به در ديوار بمالند وخود را با انگشت پاك كرده  آ
ها كه پاهايشان به اندازه دهانه نشيمن از  تميز نمايند و كوچك اندام ه كردهن ازالسكوهاي آ

ين كنار ان روي زمدر گوشه و  شد و اطفال كه از ترس سقوط در مستراح و هم گشوده نمي
  .غشته و كثيف بكنندجا را بيش از پيش  آ ننشسته قضاي حاجت نمايند فضاي آ

چرا الاقل با كاغذ  لولئين داري شان نبودكه اگر پول يد آ جا اين سئوال پيش مي در اين 
تر از آن بود كه به مصرف كه اوال كاغذ تميز و سفيد ارزشمند وابش اينو جكردند  پاك نمي
ترين كارها و رفع پليدي برسد و در كاغذهاي نوشته هم امكان ان بود كه اسم خدا  بي ارزش
همه  با كاغذ بعد از  مد وآ ميتر از صوابش  ها نوشته شده معصييتش بيش بر آن و پيغمبري

آمد  و  ه عمل كننده در زمره انان در ميها بود ك خارج از اسالم ها و پاك كردن كار ارمني
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 از انگشت و ارامنه نشده باشند نصارا و دين برنگشته از كافران و ن بود كه تا ازارجح باز آ
شاشيدن هم مخصوص كه سر پا  چنان. ن استفاده بكنندنند آجر و ماآ كلوخ و سنگ و
در صورت وقوع در  بچه مسلمان نبايد بدان عمل كرده و نصارا بود كه مسلمان و سگان و

گونه افراد يعني با  ن حد دقت كه براي اين؛ در  آگرفت قيامت در صف اهل عذاب قرار مي
كلوخ آورده  ن كار دست نزنند مقداري سنگ وها اهل ثواب همراه  خود تا به آ كن كاغذ پاك

  2.ريختند كنار مستراح مي

در هرصورت اين مستراح ها هرچه بود عده اي از ان متمتع مي شدند اول متولي و  
سپس لولئين دار كه انرا اجاره كرده بود و سوم شاگرد لولئين دار كه انرا از اجاره دار بصورت 

هفتم  مقاطعه كنترات نموده يا مزد مي گرفت و چهارم كود بخر و بفروش وپنجم وششم و
رعيت وباغدار و محصول فروش  كه همگي  از ان سود مي بردند ودر . وهشتم كودكش 

  )3 58طهران قديم  نويسنده جعفري شهري جلد اول صفحه ( اخر عدهاي كناس 

هاي   جعفري شهري كه تهران را بين سال تهران قديماي از كتاب  به اعتبار گوشه  
هاي روي  كند، شايد بتوانيم تهران سال وير ميمشروطيت و روي كار آمدن پهلوي دوم تص

هاي  خيابان. ياد آوريمه را ب بوف كورانتشار رمان  هاي نوشتن و سال كار آمدن رضاخان را،
 تهديد هر ساله. توك اتوموبيل تك و ها و درشكه ها و گاري  انبوه ،و خاكخاكي پراز گرد 

هايي كه تا پنح  و تعداد زياد بچه سياه زخم كچلي و ، تراخم وصل گرماغاز فبا آ "وبا"
ها ذخيره تر ها و براي اعيان ب آشاميدني كه از نهرها و چشمه، آآوردند سالگي دوام نمي

اهاي ملخي اهدايي كارخانه فرودگاه كوچك قلعه مرغي، هواپيم....  .بود انبار ميسر درآاب
هاي  خانه باغ واهرضا و خيابان در حال احداث شدار  هاي بنز دماغ لمان، اتوبوسيونكر آ

هاي قاجار هنوز در اطراف محله اميريه بود كه رضا شاه  مالكين و سرداران و شازده و ها خان
ترين مسيرش  تهراني كه طوالني .كاخ مرمر را پانصد متر باالتر از ميدان منيريه ساخته بود

روستاهاي اطرافش  شميران و حد فاصل تهران را با از دروازه قزوين بود به دروازه دولت و
دوم جاري  )بولوار اليزابت سابق(  كرد كه هنوز در وسط بولوار كشاورز نهر كرج جدا مي

در فرانسه . رود اين تهران است كه صادق هدايت پسر هدايت السطنه به فرانسه مي در. است
بعد از  گيرد و شود، تحت تاثير كافكا قرار مي ، با ادبيات غرب اشنا ميكند تحصيل مي

  ....نويسد  را مي بوف كوربازگشت به ايران 
ي فقير كه  طبقه. تهران است) به معناي عام ( محيط مردم بوف كورمحيط داستان  

دوران انتقال از قاجار به پهلوي را  از جمعيت نه تهران كه كل  برانگيزي را در اكثريت تاسف
ن از آن  شه مسري در آصاحب منصب و اندي جز اقليتي اشراف و دادند، ايران تشكيل مي

بوف ها در  دنياي رجاله .است 4تامالت فرانتس كافكا انديشه و وصنروشنفكران غربي خص
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همه ان ها يك دهن بودند كه يك مشت روده بدنبال ان اويخته و منتهي به آلت " كور
ذار از رعيت به ملت و انتقال مردمي هستند در دوران گ . 102ص  "شد تناسليشان  مي

هايي كه هنوز  ر به مدرنيسم ديكته شده رضاخاني، انبوه رعيتز اشرافيت پوسيده قاجاقدرت ا
بوف نگاه راوي . اند  هاي رضاخاني نگذشته اند واز كاتاليزوز چكمه نشده تبديل به يك ملت

به قول  و فرد اشرافي است كه  به محالت پستدماغ گرفتن  به دنياي پيرامونش چون كور
كه  چنان ان(يك استحاله روشنفكري . مسكنت پاي گذاشته است و خود هدايت پراز فقر

راوي ) هاي متمول چريك ساخت ان خانوادهها بر اسالف هدايت اثر كرد و از  پسربعد
هايي كه  از اشكال  خانه اي پست و نقاشي كه در محلهكند به  روشنفكر رمان ما را تبديل مي

ها را  كند تا بتواند دنياي رجاله زندگي مي  معوج با درهايي سياه هندسي بريده شده كج و
  . دتصوير كن

تزوير بر سرير  اند نه به دروغ و ها نه دزدند، نه قاتل، نه مال مردم را خورده اين رجاله 
كه كار خود را انجام  قصابشان هم جز اين ، حتاساليان نشسته به فروش اين خاك خونين

دهشت موجود در . دهد اي انجام نمي نكوهيده وزشت  ، بنا به گفته راوي كار بد ودهد مي
زندگي يك  تا فضايتر دهشت خاندن اشرافي رو به زوال است  بيش بوف كوررمان 

اي كه حتا در جهان سور رئال و تمثيل گلدان راغي را  از سر  جماعت فقير مسكنت كشيده
  .دهند گذران زندگي به قبركني،  به راوي مي

توانيم بپذيريم كه مفهوم طبقه اجتماعي كه  از  اغ داريم نميبا هوشي كه از هدايت سر  
ه نويسنده در و در همان زماني ك م به كل فهم بشري سرايت كرده بودانديشه ماركسيس
گذار  هاي اروپايي در گشت و برد ، چون شبحي بر باالي شهرها و پايتخت فرانسه بسر مي

باشد، مگر بپذيريم پوسته كلفت اشرافيتي بود در اين رمان  يك سره به كناري گذاشته شده 
كه هدايت از ان بيرون امده بود انقدر قوي بود كه نتواند  اين مفهوم را حس كند و ان را 

اين رمان بخوبي به  خرافات منتسب به دين را در ، حمله اعراب وطور كه تاريخ همان
و خال را ك جانبه نگري اين ي 5.اين رمان به گونه  اي حل شود كشد نتواند در تصوير  مي

  .نده ادبيات داستاني ايران پذيرفتتاثيرگذارترين نويس توان از  مشهور ترين و نمي
ترين  افتد، بدبخت نويس كه به ما مي داستان نوپردازي در رمان و"گونه است نوبت ه چ 

نه اشراف در ان خا. كنيم سورر ئال مي پريش و افكار روان طبقه اجتماعي را بهانه ارائه
 ؟  زن لكاته كه هميشه كلفت است وشوند رسد دچار اوهام نمي هايي كه صدا به صدا نمي باغ

حاال در  ...يابد گلشيري تجلي مي شازده احتجاب بعدها در رمان خوابد و قا ميزير آ
.. اند پز در آمده همه كساني كه از زير شنل كله خواب بيچارگي  بغلدر  اي كوچك و خانه
شان دردهايي وجود ندارد كه  ؟ در زندگي.....افتند شراف به فكر مرگ نميا. ؟...شود مي



       135     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

توانند سير  هايي كه شكمشان را نمي دميك مشت آ ؟......تاريكي بخورد روحشان را در انزوا و
فصل مشتركش با تاريخي  كنند بشوند دستاويز  بحث بر سر تلفيق  سركوب هاي جنسي و

  بوف كوراي كه  ين  منظر، بر همان  پله ؟  از.......اسالم گريزان است از عرب و كه
  ...... شايد بتوان رضاخان  را هم ديد. بيند جهان راوي را مي و جامعه ايستاده و

  
  شش

گريزد تا در منظره  در  ارائه تصويري است كه از شفاف بودن مي بوف كورماندگاري رمان 
خود از خود قرباني شدن يا از كيف چه كه  نكند خواننده آ محوي كه نويسنده ايجاد مي
در اين پرده محو تصوير  ر شكل كه خود خواهان استبه ه 6مخصوص قرباني كردن اميالش

بي حيايي خطوط اشياء  ها و در هواي باراني كه از زنندگي رنگ "ن و آ پرده اي كه در. كند
ودل خواننده تاثيرگذار بر جان  عميق و مطلوب خواننده محو اماجهان  27 ص "كاهد مي

  . بنشيند
خلق تصاويري كه فقط  در گيرد به رغم ناتواني در زباني كه به كار مي بوف كور 
نويسي در  اين از دستاوردهاي رمان. هاي معمولي نفوذ كند موفق است دمآتواند به ذهن  مي

هايي  ايران است كه تخيالت يك روشنفكر برخاسته از طبقه اشراف را تا اعماق ذهن ادم
نويسي معاصرش در  اين نه از تسلط هدايت بر دستاوردهاي داستان. مولي نفوذ دهدمع

كار گرفته ه است كه چنين ترفندهايي ب هنرمند فرانسه كه به كمك  ضمير  ناخوداگاه
  : شود مي

سيرابي فروش ، فقيه ، جگركي ، رييس داروغه ، : هم چه فاسق هايي  آن"
همه شاگرد كله القابشان فرق ميكرد ، ولي  مقني ، سوداگر ، فيلسوف كه اسمها و

  "89ص  بودند پز
سي  به آن هايي كه در اغاز اين برر عبارت نده به  عبارت ها و جمالت و انشااگر خوان 

 عادي و به مخاطباني كاملن بوف كوريابد كه  توانايي نفوذ  در مي. اشاره شده رجوع كند
 فتن همين زبان است كه زبان مردم كوچه وكار گره يا فلسفي ب زمينه فكري و بدون پيش
  .بازار است

  91 ص "كردند كردند و كيف مي مردمي كه دوندگي مي" 
  "  83ص باور كردني نبود اي كه من ذليل شده بودم درجهچون تا  

ايام طفوليت ،راجع هايي راجع به  به نظرم مي امد كه اين قصه چقد ر حكايت
   93ص "دارد و هيچكدام حقيقت نداردوجود بعشق ، جماع ، عروسي و مرگ 

  123ص  در خودم حس كردم يك قوه مافوق بشرناگهان 
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را بيدار  خرافات موروثي و ترس از تاريكيصداي عچز و البه اي كه همه  
  151ص  كرد مي

در بحث  مفاهيم و مقوالت  شوند و به تصويري كلي رجوع داده مي ها تمامن اين واژه 
  :شود  كار گرفته ميه كند ب ور را آسان ميي كه باگوي كلي. فلسفي فكري و

را  همه موهوماتحضور مرگ !تنها مرگ است كه دروغ نمي گويد ...."
فريب هاي بچه مرگ هستيم و مرگ است كه ما را از  ما. كند  نيست و نابود مي

نجات مي دهد ، و درته زندگي اوست كه ما را صدا مي زند و به سوي  زندگي
ما هنوز زبان مردم را نمي فهميم اگر گاهي  هائي كه سندر  - د خودش مي خوان

و ..... در ميان بازي مكث مي كنيم ، براي اين است كه صداي مرگ را بشنويم 
آيا براي كسي اتفاق  - درتمام مدت زندگي مرگ است كه به ما اشاره مي كند 
 غوطه ور بشود در فكرنيفتاده كه ناگهان و بدون دليل به فكر فرو برود و بقدري 

 كند؟ آن ش بيخبر بشود و نداند كه فكر چه چيز را ميكه از زمان و مكان خود
وقت بعد بايد كوشش بكند براي اين كه بوضعيت و دنياي ظاهري خودش دوباره 

  اين صداي مرگ است - آگاه و آشنا بشود 
مرگ ، مذهب و ايمان و اعتقاد چقدر سست و كردم در مقابل  حس مي

در  –بود  خوشبختتقريبا يكجور تفريح براي اشخاص تندرست و و بچگانه 
مقابل حقيقت وحشتناك مرگ و حاالت جانگدازي كه طي مي كردم ، آنچه را 

بمن داده بودند ، در مقابل ترس از مرگ  كيفر و پاداش روح و روز رستاخيزجع به 
ي كه كسان –نه ، ترس از مرگ گريبان مرا ول نمي كرد .هيچ تاثيري نداشت 

به قدري حس زندگي در من زياد  –درد نكشيده اند اين كلمات را نمي فهمند 
شده بود كه كوچكترين لحظه خوشي جبران ساعتهاي درازخفقان و اضطراب را 

  139. ص "كرد  مي
اين احمقي بزرگ بل انهمه چيزهاي ديگر كه در دنيا به ان پي نبرده اند و  

  " 147ص  كت مافوق بشر مرگ بودفهمش دشوار است ارتباط داشت يك حر
متفكراني كه از  بديهي است كه مخاطب اين جمالت مردم عادي هستند نه فيلسوفان و

 - وقتي راوي از زن. زنند پا مي اند يا در ان دست و غرق در اين مفاهيم  بيرون امده
ل ها  قاب شود كه براي همه مخاطب تصويرها انچنان ساخته مي. زند اش حرف مي معشوقه
  :هاي برجسته شده توسط نگارنده در قطعه زير دقت كنيم  شد به تكهدرك با

 خاصيت دلرباييرا پيدا كرده بود و  حكم يك تكه گوشت لخماو برايم  
شده بود كه  جا افتاده و سنگين ورنگينيك زن  - سابق را بكلي از دست داده بود
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ديدم كه زنم  با ترس و وحشت –بود يك زن تمام عيار زن من  بفكر زندگي
راستش  - مانده بودم بحال بچگيشده بود در صورتيكه  خودم  بزرگ وعقل رس

زني كه بهمه كس تن مي داد اال . از صورت او از چشمهايش خچالت مي كشيدم
  153 ص. او تسليت مي دادم بياد بود موهوم بچگيبمن  و من فقط خودم را 

 

  هفت 
تواند به اين اثر كه  نوشته نمي بوف كورن رمان مت اي بر اين نكات كه نگارنده چون حاشيه

هاي  و غلط )در نوشتار( ها با بدآموزي نويسي ايران است و داستاناز اثار كالسيك ادبيات 
چنان كه   هم. اي وارد كند شود، خدشه نويسي نو در ايران محسوب مي فراوانش ابتداي رمان

ن از ارزش تاريخي الخط آ يا شيوه رسم ه كتيبه كورشانتقادات زباني محتمل ب
ترين  يكي از مهم بوف كور. كاهد اي نمي هايش ذره انديش گفته انه و درايتشناس انسان

دل   ميراث ادبي ادبيات معاصر ايران است، حداقل به اين اعتبار كه جاي خود را نه در
 ات وخواهند بدانند  ادبي براي تمام فارسي زباناني كه مي اهل قلم بلكه روشنفكران و

هايي عبور كرده، باز كرده است و نكته  نشيب از چه فراز و نويسي ايران چه است و داستان
هايش در اين رمان توانسته تفكر رايج  چه به  ست كه هدايت با تمام ضعف مهم ديگر اين
كند و ازين  تفكر را كه از غرب وام گرفته است بومي سازي چه فلسفه و لحاظ ادبيات و
هند يا آن دادخواهي تاريخي را در تقابل  به اساطير مشترك ايران و زند مثلنرهگذر نقبي ب

 و –مادر / در شكل زن  "زن"هويت بخشيدن به  عرب را دوباره زنده كند، يا در ايران و
ها هيچگاه ردش يا تعبيري كه بعدخودماني و قابل  تفكيك آن به زباني كاملن و  7معشوقه

و تركيبي  8ان تفكيك زن به دو هويت لكاته واثيري است نشد وهنر ايران پاك  از ادبيات و
/ هرگونه تفسير تاريخي ( يا رد آن از همه اين رويكردها كه خصيصه مهم ان قبل از قبول و

  .سازي ان است بومي )اسطورهاي/ نمادين / روانشناسانه 
باز كردن  واست كه  از نظر اين نگارنده نوشتن نقد  بوف كورپنهان  ي ن اليهاين آ  

ت  فقط دخالت در ارتباط بي خود قصه نهفته اس و ه الي نمادهاكه در البرا هايي  پيچيدگي
در چهارچوب همان  بوف كوراين كه . كند داند كه خواننده با متن بر قرار مي اي  مي واسطه

 اما  هسته. كند، جاي خود  ده ان دوران اصالت خود را حفظ ميزبان نخراشيده و جال نخور
گير  تاريخالي ه ذهني كه در الب شناسي روايت محروميتي جسمي و زيبايي( اصلي رمان
  .بايد زير قديمي شدن زبان  پايدار بماند) كرده است 

  
  هشت
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در خور زبان حال از اين ميراث ادبي هر از گاهي ويرايشي  ارنده اين است كهپيشنهاد نگ
اي يا قلمداني كه نقش دختري  دان راغهجال دادن  گل چون خاك گرفتگي و  .بسازيم زمانه

ن نقش بسته كه از آ آن طرف پيرمرد خنزر پنزري بر با گل نيلوفر دردست كنار جويباري و
ه گارنده بر  چند صفحه اول رمان  بجسارتا ويرايش ن. يدآ دل تاريخ بيرون مي دل خاك و

  :شود عنوان فراخواني به حضور خواننده تقديم مي
  

  بوف كوردي نگارنده برقسمت آغازين ويرايش پيشنها 
در زندگي زخم هايي هست كه چون خوره روح را ارام ارام در انزوا  مي خورد و مي "
نمي بييند، باور نمي كنند واگر جلوتر بروي از . اين زخم ها نبايد براي كسي باز كرد . تراشد

زخمي وجود ندارد وبروي خوانده ها وشنيده هاي اين وان برايت مي بافند تا توباور كني كه 
يا تلخي .باز تو مي ماني با مسكني كه يا خواب پشت پلك هايت را عميق كند . . پي كارت

 بشود درراه گلو

براي نخستين بار گمان مي كردم كه بر زندگيم شعاعي از افتاب درخشيده است  سه  
جادويي ،شراره   نه دو ماه وچهار روز بود كه گمش كرده بودم، و پيدا ، يادگار چشم هاي

  .... سوزان نگاهش
اورا ، ان اندام . نامي ازاو نخواهم برد ، تا اورا به اين دنياي پست ودرنده پيوند نزنم . 

اثيري باريك ومه الود ، آن دوچشم درشت حيران كه در پشت پلك هايش زندگي من  
  .اهسته مي سوخت ومي گداخت را آلوده  زمين وزمينيان نكنم

كه نه چون زني . ز افتاب نبود يك پرتو گذرا ، نه يك ستاره پرنده بود ان درخشش ا 
بعد از گذر ان پرتو خود را از جرگه ادم ها ، احمق ها . چون فرشته اي بر من ظاهرشد ورفت

وخوشبخت ها بيرون كشيدم وبه شراب وترياك پناه بردم ، به دهن دره هاي بي امان  
ديوار اتاقم  و شغل مضحك نقاشي روي قلمدان،  ميان چهار. وسكسكه هاي  بي انتها 

  . زندگيم مي گذشت ومي گذرد
اين خانه را كدام مجنون يا كج سليقه عهد دقيانوس ساخته است كه وقتي چشمهايم را  

از طرف خندق خانه . مي بندم همه سوراخ وسمبه هايش دهن باز مي كنند  تا مرا ببلعند 
هر شروع مي شود و از ان طرف چند خانه خرابه توي هاي گلي تو سري خورده پيداست و ش

  .....بيابان بي وسر ته 
هميشه يك درخت سرو مي كشيدم كه زيرش پيرمردي قوزكرده شبيه جوكيان هند 

وانگشت سبابه . نشسته بود عبا به خود  ش پيچيده نشسته و دور سرش شالمه بسته بود 
روبروي او انطرف جوي اب باريكي  .دست چپش را به عالمت تعجب به لبش گذاشته بود
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اين تصوير    - دختري با لباس سياه  بلند خم شده گل نيلوفري  را به او تعارف مي كرد 
فقط مي دانم  تمام نقاشي هايم . راقبال در بيداري در جايي ديده بودم يا درخواب، نمي دانم 

مشتري هم پيدا مي  غريب تر اينكه براي اين نقاشيها. همين تصوير وهمين موضوع بود 
مي فروخت وپولش را برايم مي . قلمدان ها را براي عمويم در هندوستان مي فرستادم . شد 

 .فرستاد

همه مردم به بيرون از شهر . دو ماه پيش،  نه دو ماه وچهار روز ، سيزده  نوروز بود 
. نقاشي كنممن پنجره اتاقم را بسته بودم تا دور از سروصداي بيرون . هجوم آورده بودند

خودش مي گفت عموي من است ، من . نزديك غروب  در باز شد  و عمويم وارد شد 
عمويم را نديده بودم تا انجا كه بياد مي آوردم خبرش را از مكانهايي دور  مي آوردند، گويا  

فكر كردم براي چه كاري  سراغ من . ناخداي كشتي بود شنيده بودم تجارت هم مي كند  
؟ عمويم پير مردي بود قوز كرده  با شالمه اي ....؟ قلمدان ها ، دريا و تجارت....آمده است

هندي دور  سرش ،  عباي زرده پاره اي روي دوش و سر ورويش را با شال گردن بسته بود 
ريش كوسه اش كه از زير شال گردن . يقه اش باز بود وسينه پشم آلودش ديده مي شد. 

باپلك هاي ناسوري سرخ ولبي شكري  ،شباهتي دور . يدا بودتار به تار پ. بيرون آمده بود
چون عكس من روي آينه دق همان تصوري كه من هميشه از . ومضحك با من داشت 

مي خواستم براي پذيرايي از او چيزي مهيا .  نيامده رفت وكنار اتاق چمباتمه زد. پدرم داشتم
ه  سوراخ سنبه ها را زيرو رو  كردم توي پستوي تاريك اتاقم هم. چراغ را روشن كردم. كنم 

 - مي دانستم  پيدا نمي شود، چون  نه ترياك برايم مانده بود نه مشروب.چيزي پيدانكردم 
يك بغلي شراب روي رف بود ،  بكلي فراموش كرده . ناگهان نگاهم به باالي رف افتاد 

. من انداخته بودند بودم كه چني چيزي هم درخانه بوده ، شرابي موروثي شرابي كه روز تولد
براي اينكه دستم به رف برسم چهار پايه اي گذاشتم  وو دستم نرسيده به بغلي شراب، 

در صحراي پشت اتاقم پير مردي قوز . ناگهان از سوراخ هوا خور رف چشمم به بيرون افتاد
كرده زير درخت سروي نشسته بود و يك دختر جوان نه يك فرشته روبروي او خم شده بود 

پير مرد  ناخن سبابه  دست . ا دست راستش گل نيلوفري را به سوي پيرمرد گرفته بودو ب
دخترك درست روبروي من بود  بي اعتنا به  سوي ديگري نگاه مي كرد . چپش را مي جويد

حضورش انجا  وو جودش . لبخند ي كنار لبش خشك شده بود. بي انكه نگاه كرده باشد
مضطرب مهيب تهديد اميز  كه . نگاه غريبي داشت. بوددرجاي ديگر ودر طلب چيز ديگري 

چشمهايي مورب تركمني . مي ترسانيد وجذب مي كرد و در عين حال مشتاق ونويد دهنده 
گونه هاي . كه زندگي من را درخود مي كشيد ذوب مي كرد ودرانتهاي نگاهش مي نشاند

ت آلود نيمه باز كه  از بوسه برجسته پيشاني بلند، ابروهاي باريك به هم پيوسته، لبهاي گوش
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موهاي ژوليده سياه .  اي عاشقانه وداغ جدا شده ، هنوز التهاب تب الودش آرام نگرفته بود 
لطافت اندام  وبي . دور صورت مهتابي اورا پوشانده و رشته اي روي شقيقه اش چسبيده بود 

از صدها  يكي. اعتنايي اثيري حركاتش از سستي حضور وگذرا بودن وجودش مي گفت
  .ر ها وديارهاي هندوياهزاران رقاصه اي  در بتكده هاي  شه

  91ارديبهشت  جواد پويان، 
  

  :بازي با لكاته سرمامك پي نوشت
تر از يك سوم بخش دوم را كه وصف دنيايي است و ماحصل  هاي كه بيش گويي تك -1

هاي  مانتر ر چون بيش بوف كوردر اساس . كند است پرمي) به تعبير نويسنده(فشرده 
 .   چربد پردازي وتوصيف مي اش به قصه گونه ي مانيفست  ايراني سويه

 .سنگ وكلوخ پاك در صورت عدم دسترسي به آب ، از وسائل تطهير است -2
آقاي جعفري شهري در مقدمه جلد اول كتاب تهران قديم تصويرهاي تهران را متعلق    -3

پس مي توان . چاپ شده است 1369كتاب در سال . به پنجاه شصت سال پيش مي داند 
را مي  بوف كورفضاي  تصوير شده از تهران رامعادل با سالهايي پنداشت كه هدايت 

 1315-1310سالهاي بين ( نوشته است 

 .آثار كافكا از طريق ترجمه هاي هدايت براي اولين بار به فارسي زبانان معرفي مي شود -4
از كدام منظر به قضييه .رمان است  بحث بر سر دروني شدن مفهوم طبقه اجتماعي در اين -5

اين  داغ فقر ومسكنت كه هدايت بر پيشاني شخصيت هاي . نگاه مي كند مهم نيست 
چه  "دوندگي مي كنند وكيف مي كنند "رمانش مي زند وجايي به صراحت مي گويد 

. طبقه مرفه وحتا متوسط را از ازين ميددان بيرون مي كشد . هدايت بخواهد چه نخواهد 
ودردها ورنج هايش ببه همين دليل به دليل فقر همراه با  بوف كورسان مطرح در ان

 شخصيت ها نمي تواند نمادي از انسان در معناي عامش باشد 

 نوشته اند بوف كورنقل به مضمون از نقدي كه جناب فرهاد پور بر  -6

هم بين جهان مدرن وجهان سنتي در همين تفكيك نهفته است زن به مثابه سوژه  -7
نسي  كه تئوري هايش را مرحوم فرويد مدون كرده بود، در حقيقت روشن كردن تكليف ج

مرد است در دوره اي از فرهنگ اروپايي كه خدا مرده بود وقرار بود در دوران مدرنيته 
 انسان بر جايگاه خدا بنشيند 

بوف  اين هم نه از سر اتفاق كه  از پيچيدگي بافت رمان در زمانه است ، اين تفكيك در  -8
  هم زمان است با پاي گذاشتن جامعه ايران در دوران مدرن  كور

  
 



        

  منصور كوشان
 سكوت سنگينِ پژوهشگراني ستيهنده

  
  گشت جان باختن  به مناسبت سيزدهمين سال

  محمد مختاري و محمدجعفز پوينده
  

نه مرگ را . خنديد و مرگ را باور نداشتند هايشان مي هميشه پيش از آن كه بخندند، چشم
ولع . آاليششان ِ ساده و بي نه در روياهايشان و نه در زندگي. براي خود و نه براي ديگران

ولع اين كه همه جا باشند و خودشان را به اصطالح نخود هر آشي . زيستن هم نداشتند
ها احساس  ي شاخه كردند و در همه ي ذوق و سليقه و تخصصشان كار مي در راسته. كنند

پيش از آن كه به نظر بيايد يا بخواهند نشان بدهند . ر كارشان جدي بودندد. مسؤليت داشتند
بودي، حشر و نشر  خور و محشور مي بايد مدتي، دست كم چند ماهي با آنان دم. جدي بودند
، كارشانيافتي چه قدر حساسند به  درمي. اند گونه  يافتي كه چه داشتي تا درمي جدي مي

پيراموني و  زندگيِ  چه قدر حساسند به .ايران ِ ي و فرهنگيشرايط سياسي، اقتصادي، اجتماع
آمد، در چشم آنان، مقام و  ترين رفتار و كردار كه به نظر نمي چه طور همه چيز، حتا كوچك

ي حساس موضع  منزلت خودش را داشت و دوست داشتند كه در جاي خود، در لحظه
از هيچ كوششي هم براي تفهيم . ودموضع بگيرند تا درست از نادرست بازشناخته ش. بگيرند

شكافتند و در  ي هر موضوعي را مي نكته به نكته. ايستادند ي خود باز نمي بيان خود، انديشه
هاي جمع  چنان كه چند بار به من، چه در مورد جلسه. كردند صورت لزوم گوشزد مي

، با صبر و دينهآيا  تكاپوي  هاي مجله ِ كانون نويسندگان و چه در مورد سرمقاله مشورتي
گفتم يا در  به ويژه زماني كه از مرگ مي. هاي ظريفي را گوشزد كرده بودند حوصله نكته

تر به آن بينديشم، به آن  خواستند كه كم هر دو مي. نوشتم اي مي ي عزيزِ از دست رفته باره
شتم و ي مرگ صادق چوبك نو آخرين بار كه در باره. ي آن بنويسم تر درباره اشاره كنم، كم

تر از ديگران، هراسان  منتشر شود، بيش ي روز جامعهي  گريز زدم و پذيرفتم كه در روزنامه
هاي غافلگير  هاي نامريي، مرگ اي كه مدام با ما بود، از چند و چون مرگ، مرگ از سايه

هرگز فراموش . گو داشتيم و هر دو نهيب زدند كه اندكي به خود باشيم و   كننده، با هم گفت
محمدجعفر پوينده، باز . كنم وقتي را كه به مجلس مرگ حميد مصدق دعوت شده بوديم نمي

  "!ها بگويي مباد دوباره از مرگ": ها و دهانش را پوشانده بود، گفت اي كه چشم هم با خنده
  "شود، محمد؟ مگر مي": گفتم
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، از آن كه ظاهرش نشان بدهد يا به كالم بياورد محمدجعفر پوينده بي. گفت راست مي
راستي را، . ِ فرهنگ ي تعالي به حيات ممتد در عرصه. انديشيد به زندگي مي. زار بود مرگ بي

  چه قدر از مرگ بگوييم و از مرگ بنويسيم؟
مرگ احمد : اما باز عادتم نشد. از بس از مرگ گفتم و از مرگ نوشتم خسته شدم

ها نفر ديگر كه  ه و دهادز ميرعاليي، مرگ غفار حسيني، مرگ فروهرها، مرگ غزاله علي
 ي استبداد كور و منش ضد فرهنگ و ضد انديشه  همه مستقيم يا نامستقيم قرباني

حتا در سوگ حميد مصدق شاعر . بنيادگزاران و كارگزاران حكومت جمهوري اسالمي بودند
هم كه خواستم از مرگ بگويم، بغضي نا به هنگام گلويم را فشرد و ياد محمد مختاري 

از  "!ها بگويي مباد از مرگ": در ميانمان نبود و با ياد حرف پوينده كه گفت افتادم كه
تا كي وقتي در . بياييم ديگر از مرگ نگوييم": حاضرن در مجلس عذر خواهي كردم و گفتم

گيريم، بايد از مرگ بگوييم؟ با آروزي ديدار دوست عزيزمان محمد  چنين جايگاهي قرار مي
هايم را خالصه  اند، صحبت تا به حال گم شده است، گمش كردهمختاري كه از پريروز عصر 

مان محمد مختاري را در ميان خود داشته  كنم و آرزو دارم هر چه زودتر او را، دوست مي
  ".از مرگ ننويسم. دهم ديگر از مرگ نگويم جا قول مي و من در همين. باشيم

ي ديگر، مرگي مخوف، بر مرگ ِ مرگ ي شوم و باور نكردني سايه. در جمعيت ولوله افتاد
چه . خود ساخت ها را پريشان و از خود بي اي ذهن حميد مصدق سنگيني كرد و لحظه

انگيزِ مرگي ديگر، به دست  توانستم بگويم من در مرگ مصدق شاعر وقتي نقش خوف مي
. شيمداد به خود، به زندگي بيندي دژخيمي دد، ما را در زمهرير خود فرو برده بود و اجازه نمي

  .اضطراب و دلهره داشته باشيم به حال و اطرافمان نگاهي بي
آن كه خواسته باشي، خارج از اراده و پندار، هر رفتار و كردار را، توأمان با  ذهن، بي

. اي انگار كه دريافته باشي در پايان راه قرار گرفته. كرد دستي ناپيدا و طنابي هويدا تصوير مي
ها بر تن و جانت روا داشته  هاي فراوان طي سال ها و دشنه هدر پايان راهي سخت كه گلول

ها نجوا كرده بود كه مرگ در كمين نشسته است، مرگي  انگار كه كسي در گوش. بود
نه مرگ محمد مختاري را در آن . كسي نخواسته بود باور كند. زودرس، اما به باور نيامده بود
با اين كه صدا را شنيده بودند، . نده رامرگ محمد جعفر پوي. لحظه و نه مرگ ديگران را

كم در  دست. شنيده بوديم و از نجوا درآمده بود، اما باور نكرده بودند، باور نكرده بوديم
چنان . شايد هم نخواسته بوديم باور كنيم. شعاعي چنين كوتاه به باور هيچ كدام نيامده بود

منتظرم كه بازگردم، . كنم توانم باور كم من نمي دست. كه هنوز هم باورش سخت است
ِ اجتماع  ِ برپايي دوشنبه دور هم جمع شويم و از منشور، اساسنامه و از چه گونگي هاي روز

  پرواز در آسمان آبي از آزادي و خيال . حصر و استثنا از آفرينش بي. كانون نويسندگان بگوييم
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رمانشاهان، سيستان و تهران، اصفهان، خراسان، فارس، آذربايجان، كردستان، طبرستان، ك
از شكوه . ي ايران بلوچستان، خوزستان، لرستان، از جنوب و شمال، مغرب و مشرق، از همه

تابند براي  خواني، از اجتماع پرشور و شوق جوانان، كساني كه بي هاي شعر و قصه شب
م ما تاب بودي چه بي. ِ كانون نويسندگان ايران و تقاضاي عضويت در آن را دارند تشكل علني

  .تاب بودند محمد مختاري و محمد جعفر پوينده براي اين روزها و چه بي
در تمام . هيچ وقت نخواسته بودند كه نباشند. اكنون چه گونه باور كنم كه نيستند

ها "باد"ها خواسته بودند كه با اين  ها حضور مداوم داشتند و هر گاه كه در بازجويي جلسه
  .ز استوارسروهاي سب. بلرزند، سرو بودند

. آن كه به خود گفته باشند، گفته باشيم، عهد كرده بودند كه تا پايان راه مقاوم باشند بي
بارها از اين موضوع حرف زده شده . مسؤليت و تعهدشان را تا به سر منزل مقصود برسانند

ن خواستند بمانند تا كانون نويسندگان ايرا مي. به روشني كالم آنان را پيشِ رو دارم. بود
اين را بارها و بارها . بگذارندش در دست پرتوان ديگران. گاه رهايش كنند شكل بگيرد و آن

ي دژخيمان ناپيدا، با خود  ي كالم نفرين شده ها يا حتا در لحظه و بارها، در بعد از بازجويي
به پايان راه ". رفت تا به سر منزل مقصود برسد عهدي كه داشت مي. عهد كرده بودند

  ".د اين راهرسيده بو
اگر چند روز ديگر را امان داده بودند، اين رسالت آنان انجام گرفته بود و ما، جمعي از 

نشستيم و از  ها را رها كرده بوديم و چون عضوي، آفرينشگري، كنار مي ما، مسئوليت انجام
فيض مينوي و . برديم ِ آن فيض مي مواهب آن، از تشكل آن، از حضور علني و فعاليت علني

  .ِ كانون نويسندگان ايران را مادي
دانستند حاال ديگر  ِ انديشه و بيان، بدون حصر و استثنا، مي گان راه آزادي باخته جان

گران كالم  ِ آنان، تك تك آفرينش تواند از حقوق معنوي و مادي نهادي وجود دارد كه مي
، رواداري، نطفه دانستند نهادي هست كه با نفس دموكراسي، آزادي خواهي مي. دفاع كند

  .بسته، شكل گرفته و عينيت يافته است
اي، دو تن از كسان قليلي  محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، بدون هر نوع شائبه

بودند كه براي رسيدن به هدف تشكيل كانون نويسندگان، بدون هر گونه قيد و شرطي، از 
پذيرفتند، نه تنها هرگز از  ميآنان، هر گاه مسؤليت و تعهدي . هيچ كوششي فروگزار نبودند
اين . كوشيدند كردند، كه تا حد ممكن در احيا و اجراي آن مي زير بار آن شانه خالي نمي

چنان بر تارك فرهنگ  هاي درخشاني بودند كه در شيوه و تخصصشان هم دوستان، از چهره
قصد بازنماندن و من، نه درخشند  درخشيدند و مي ي هفتاد مي معاصر ايران، به ويژه در دهه

  .جا و در اين شرايط است ِ آنان را دارم و نه جايش در اين ي ادبي و فرهنگي چهره
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محمد مختاري شاعر، پژوهنده و متفكر، شأن و منزلتي در اين راستا به دست آورد كه 
يِ  هم امروز و هم فردا و هم در آينده پژوهشگران و منتقدان ناگزير به تحليل و بررسي

او اگر نگوييم كه تنها شاعر متفكر جوان امروز . ترند ي بيش شناخت و مطالعه آثارش براي
معرفتي . ها در اين زمينه بود ترين كم بايد گفت يكي از معدود و يكي از به ايران بود، دست

كه محمد مختاري دريافته بود و به دنيال آن از هيچ گونه مطالعه و كشف و شهودي 
هاي او  نقدها و مقاله. تر در شاعر ديگري بروز كرده است كمها،  گذشت، در اين سال نمي

هايش  ها را برگزيده است و چه گونه متن دهد كه با چه آگاهي و چه معرفتي كلمه نشان مي
  .كند خواننده منتقل مي  اش را به هايش، تفكر بازيافته وسواس، ايدهبا 

چنان مشكل كرده بود كه  آن ِ او، كار او را مسؤليت فرهنگي و مسؤليت سياسي اجتماعي
گويي او، او را وادار  بيني و باريك باريك. هاي دقيق و موشكافانه بود ناگزير از دقت فراوان و تحليل

  .كرده بود... شهر و حكومت و  به گذر از روي مرز خيال و واقعيت، تفكر و سياست، آرمان
 ِ مختاري در پي. ديگري  محمدجعفر پوينده نيز به همين گونه بود، منتها در جبهه

اين دو يار، اگر . ِ شناخت و مكاشفه و آموزش شناخت و مكاشفه و آفرينش بود، پوينده در پي
. رفتند چنان به موازات هم پيش مي شد، اما هم ي سوم راهشان از هم جدا مي چه در شاخه

ديگر هم،  چنان كه دوستان. ديگر مسؤليتي را پذيرفته بودند همين هم بود كه در كنار يك
  .هر كدام به نوعي به راه خود بودند، اما در كنار هم

شناختم، از دوران مسؤليت او در هيأت دبيران  ها پيش مي من محمد مختاري را از سال
، 1371اما محمد جعفر پوينده را از سال . كانون نويسندگان دوران دوم، يعني مقطع انقالب

بعد از اين دوره بود كه . شناسم ميتكاپو ي  نامهي ماه زمان با انتشار چهارمين شماره هم
شناسيِِ هنر و  جامعه. هميشه به عنوان يك دوست، يك همكار، يك راهنما در كنار من بود

ي بسيار و شناخت مكاتب گوناگونِ ماركسيستي و  ادبيات خوانده بود و پس از مطالعه
هاي لوسين  شناسي، با انديشه هشناسي و جامع ي فلسفه، روان اندوختن دانش بسيار در زمينه

گلدمن و ميخاييل باختين اُخت شده بود و اين اُنس، در تداوم رسالت او، مكاشفه و 
اي باورنكردني و در  به گونه. بازشناسي و آموزش آن را در ايران پيش رويش قرار داده بود

اري، قلم به همان گونه كه نديدم محمد مخت. كرد انگيز مطالعه و ترجمه مي عين حال شعف
مسؤليتي بزند و از روي روابط دوستي يا هم چشمي يا كسب شهرت يا فيض  تعهدي و بي بي

ي آن  آن كه به نويسنده ديگري، هرگز نديدم پوينده كتابي را براي ترجمه دست بگيرد بي
 17ي اثرهايش كه گمانم تا امروز  مجموعه. احترام نگذارد و محتواي كتاب را تأييد نكند

جامعه ها،  از نخستين آن. گيرد، گواه اين ادعاي من است را در بر مي عنوان
، يِ حقوق بشر ي جهاني اعالميهها،  اثر لوسين گلدمن تا آخرين آن ادبيات شناسي
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ِ بيان  اي جدي و ژرف، در شناخت ادبيات و هنر، شرايط اجتماعي و آزادي همه، به گونه
دوره سوم، كه از سال  "كانون نويسندگان يِ جمع مشورتي"از ميان جمع دوستان . است

به صورت بسيار جدي و مداوم مسايل كانون نويسندگان را پيگيري كردند و از همان  1371
شمار  به ما پيوست، انگشت 1272آغاز محمد مختاري بود و محمد جعفر پوينده از سال 

كردند، اما مختاري  مينبودند دوستاني كه بر مواضع كانون و بر اصل آزادي و رواداري تكيه 
ي اين دو  تكيه. شاخص بودند... و پوينده و چند نفر ديگر، مانند رضا براهني، غفار حسيني و 

ي نخست منشور و دقتشان روي انتخاب و در كنار هم قرار دادن  دوست، به ويژه روي ماده
شور به ِ من ها، در ميان جمع، حضوري هميشگي داشت و نقش آنان در تدوين نهايي كلمه

ِ بيان و انديشه بدون حصر  آزادي". شكلي كه هم اكنون منتشر شده است، انكار ناپذير است
استقالل كانون و . هاي دقيق آنان بود از خواست "سان گان به طور يك و استثنا، براي همه

هاي جدي و  ي آفرينش، از خواست دور بودنش از هرگونه قاعده و قانون بيرون از حيطه
  .ان بودپيگير آن

كرد و از  خاطرم هست در دوراني كه پوينده، احساس زخمي عميق در وجود خود مي
داد، طاقت از دست داده بود و براي مدتي بسيار كوتاه  خليد و آزار مي خاري كه روانش را مي

كرد اصل  شد، چه طور و چه گونه، هراسان و مضطرب دنبال مي در جمع مشورتي حاضر نمي
  اين درست در دوراني بود كه منشور پيشنهادي. استقالل كامل كانون را نخست منشور را و

من كه به . شد، تدوين نخستين خود را يافته بود كانون، كه توسط جمع مشورتي نوشته مي
اند تا چنان كه شايسته است  او يقين دادم دوستان بر مواضع خود پابرجايند و استوار ايستاده

هاي خود يافت، با خواهش من،  ا بيابد، انگار كه مرحمي بر زخمِ خود ر منشور تدوين نهايي
ها و مصايب، كه  ي گرفتاري ي بعد در جمع مشورتي حضور يافت و به رغم همه باز از جلسه

ها مثل هميشه جدي و با وقار، وقت شناس و پرحوصله حاضر شد  كم نبودند، در تمام جلسه
ِ  هايي كه در پشت آن دانش و آگاهي سنجينكته . هاي خود ادامه داد و به نكته سنجي

انجاميد و ما، هر كدام به  اي آموزش غير مستقيم مي فراوان نشسته بود و ناگزير گاه به گونه
  .برديم سهم خود، بهره مي

ها را به نام محمد  هاي فراواني از پوينده و مختاري دارم كه اغلب هر دو آن من خاطره
و از زمان آشنايي  تكاپوي  از دقايق حساس دوران ماهنامهشماري  روزهاي بي. زدم صدا مي
ِ  غناي محتواي نظري. اكنون را با هم بوديم و هنوز هم با هم هستيم ديگر تا هم با يك
مديون جديت و پشتكار و عشق مختاري و پوينده به شناسايي و شناخت و  تكاپوي  ماهنامه

ياري از دوران پر كشاكش جمع حتا، روزهاي بس. تعالي فرهنگ و ادبيات جدي است
  هاي در انتظار بودن پشت در هنرستان موسيقي يا حتا از لحظه. مشورتي را به خاطر دارم
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هر دو ويلن . او منتظر دخترش نازنين بود و من منتظر دخترم خنيا. دختران را با پوينده
  .گير و با عالقه و جدي زدند و در محضر استادي سخت مي

نشست  ي نازنين و چه شعفي مي تاب بود براي شنيدن صداي آرشه يمحمد پوينده چه ب
همه چيز را در . شد زير پوستش هنگام كه صداي ساز ويلن او، از درون كالس شنيده مي

كوشيد به عشق نازنين، فرهنگ و آسايش و آزادي  مي. كرد و جو مي  ي نازنينش جست آينده
دانست و يقين داشت تنها دل بستن  مي. هم كندها فرا ي نازنين و تعالي فرهنگ را براي همه

به يگانه دختر خويش و راه را هموار كردن براي او و همه چيز را مهيا كردن براي يك نفر، 
يقين داشت نازنينش آن هنگام خوشبخت است، آن روز . موفقيت نيست، خوشبختي نيست

هنرمند بزرگي  نوازد و هاي بزرگ تاالرهاي عظيم موسيقي به درستي مي روي صحنه
تبلور . هاي آزادي انديشه و بيان بدون حصر و استثنا امروز استوار شده باشد شود كه پايه مي

از اين رو نگران . ديد هاي اجتماعي مي يِ آزادي ِ شكوفايي ِ دخترش را در تجلي خوشبختي
ها،  رانيي اي ي پسران، نگران همه ي دختران، نگران همه نه نگران دخترش، نگران همه. بود

. طور كه مختاري هم هميشه نگران بود همان. هميشه نگران بود. ي مردم جهان نگران همه
دانست كه اگر امروز  ديد و مي هاي پسرانش سياوش و سهراب مي او هم آينده را در دست

ي  ي در دستان سياوش و سهرابش، همه ها نشود، آينده تالشي در راستاي تحقق آزادي
  .ماند تيره و تار ميها  بها و سهرا سياوش

خبر از خواندن داستان سياوش،  آدينهي او را هم در روزي كه در دفتر  شادي چهره
پسرش را داد و خواست كه من هم بخوانم و در صورت امكان به چاپ برسانم، فراموش 

با . بهتر ست خودش بياورد": به ويژه كه وقتي داستان را از او خواستم، گفت. كنم نمي
چه . گويد دريافتم چه مي ".اگر حرفي در مورد داستان داري در ميان بگذاري خودش

سياوش نوشته بود و . گذاشت آن احترام مي شناخت و به او هميشه مرزها را مي. خواهد مي
شد و از همين آغاز مسئوليت كاري را كه انجام داده بود به  بايد پيگير آن مي سياوش مي

  . گرفت عهده مي 
خواستند، بدون  ِ نسل بعد از خود نمي كدام خود را مراد و مرشد و ولي ن هيچاين عزيزا
چنان كه هميشه مشوق من بودند  هم. شان را از نسل در راه پنهان كنندا  آن كه نگراني

ي همت  ، در كنار عباس معروفي همهگردوني  مختاري و پوينده در دوراني كه در مجله
ندن نسل سوم، نسلي كه در مقطع انقالب و بعد از آن خود را گذاشتم در معرفي و شناسا

ها  ها و انديشه هاي ديگر كه هدفش كوتاه كردن شكاف ميان نسل باليده بودند و در نشريه
هايشان را پنهان  اما هرگز هم واهمه. اي دموكراتيك و فرهنگي مدرن جامعهه بود و رسيدن ب

ي گاه  اين اضطراب در پشت خنده. ده بودانگار كه نگراني در وجوشان خانه كر. كردند نمي
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شد برداشت  براي هر حركت فرهنگي، هر گام كه مي. شد هايشان هم ديده مي به گاه چشم
، براي انتشار تكاپوبراي انتشار . و امكان داشت كه مفيد باشد، موثر باشد، نگران بودند

ي  جامعهاي انتشار ، برفرهنگ و توسعه، براي انتشار آدينهبراي انتشار  بوطيقاي نو،
براي احياي ي مستقل و مسؤل، براي انتشار هر كتاب جدي،  ، براي انتشار هر نشريهسالم

. تشكل كانون نويسندگان، براي هر چه در دست خود داشتند يا ديگران در تدارك آن بودند
كوشيدند به سهم خود در رفع مشكالت پيش رو و احياي حيات فعاليت در حال  هميشه مي

  .جام و به ثمر رسيدن آن نقش مؤثري داشته باشندان
باخته، اما فرصت بيان  ي عزيزان جان دوستانه هاي انسان گمان بسيارند خصلت بي

اي از دوران حيات اين دوستان در  من با ياد آوردن لحظه. ها در اين جا نيست ي آن همه
  .دهم ر را خاتمه ميارتباط با مرگ، مرگي كه آنان را در چنگال خود گرفت، اين گفتا

خاطرم هست كه جمع پنج نفري، گلشيري، كردواني، مختاري، پوينده و من، كه از 
آن روز (ِ كانون نويسندگان در دوره سوم بوديم،  ي برگزاري مجمع عمومي اعضاي كميته

برگزاري و پذيرايي   گونگي  ، چهها در حال آخرين تدارك .)اشرف درويشان نيامده بود علي
سه روز بعد، نهم مهر ماه جلسه مجمع . شد ي ما محسوب مي در واقع آخرين جلسه .بوديم

 ها شد، اصطالح شد، منشور پيشنهادي قرائت مي عمومي كانون نويسندگان ايران برگزار مي
شدند، مأموريت  شد، اعضاي هيأت دبيران موقت انتخاب مي گرفت، تصويب مي انجام مي

شد،  سوم كانون نويسندگان ايران به آنان محول مي ي دوره تدوين و تنظيم اساسنامه
نويسان،  ي نويسندگان، شاعران، نمايشنامه رسيد و همه، همه مأموريت ما به اتمام مي

دانستند كه از اين پس  آمدند و مي پژوهشگران، مترجمان از بالتكليفي صنفي بيرون مي
هايشان را بيان  راجعه كنند، خواستآنان م توانند به  مرجعي دارند، نمايندگاني دارند كه مي

ي فرهنگي نباشند، دور يا نزديك باشند،  دانستند كه اگر به هر دليلي در صحنه مي. كنند
كنند و  نمايندگاني هستند كه از مواضع آنان بر مبناي منشور تصويب شده دفاع مي

  .ي عمل بپوشانند كوشند اهداف آنان را پيش ببرند و جامه مي
عمو، ": ي من آمد و گفت ي ما نگذشته بود كه آرش، برادرزاده ي از جلسههنوز دو ساعت

يافتم كه اتفاقي افتاده است، اما با اين  اش بايد درمي از رنگ چهره "!دم در با شما كار دارند
  . به در خانه رفتم "گفتي جلسه دارم مي"تذكر كه 

سال پيش هم . افتد ق ميهميشه پيش از آن كه فكرش را بكنيم اتفا. اتفاق افتاده بود
سال گذشته هم درست وقتي . رسيدند زنگاه مي اصطالح هميشه سربه به . طور شده بود همين

آن را امضا كردند، ) سيزده نفر(كه تدوين و ويرايش منشور پيشنهادي تمام شد و دوستان 
را نبرده ) بهارلو به جز محمد(اگر اتفاق نيافتاده بود، اگر نريخته بودند و همه را . اتفاق افتاد



 1391 زمستان، 16جنگ زمان    148

 ِ بودند، كه دير يا زود منشور منتشر شده بود و پيش از اين كه دوم خردادي يا شعار پوشالي
در كار دهندگان نظام جمهوري اسالمي  ي آقاي محمد خاتمي و نجات "ي مدني جامعه"

ي خود را، براي فعاليت و عضوگيري اعالم كرده  باشد، كانون حضور علني و شكل گرفته
يعني به (آمدند، بردند و تهديد كردند كه كافي است و ما هم به تعهداتي كه داده بوديم، . دبو

پشت كه ) ها را كه در پرونده چپانده بودند و امثال آن ناگزير حمل و داد وستد مواد مخدر
مرگ بزرگ  تا سال. ها تهديد مرگ نهفته بود، عمل كرده بوديم تا يك سال بعد آن

  .يران، صادق هدايتنويسيِ ا داستان
طور كه صادق هدايت را به انزوا  بهمن كه به دور هم جمع شديم تا همان 23از 

مهر ماه حرفي و  6تا ) گويد نه از آن گونه انزوا كه اكتاويو پاز مي(انداختند، به انزوا نيفتيم، 
ر باشيم ِ كانون نويسندگان را برگزار كنيم و اميدوا سخني جز اين نداشتيم كه مجمع عمومي

اما باز اتفاق . رفت و رشد آن را به عهده بگيرند كه همه فعال شوند و مسؤليت هدايت و پيش
. من به دادستاني انقالب احضار شده بودم. طور كه گفتم به درِ خانه آمده بودند همان. افتاد

هر وقتي اين خبر را، كه حتا حكم جلب و احظار را هم به دستم ندادند، به دوستان گفتم، 
و كم و . خود واكنشي داشت  هر كس برابر با شخصيت دروني و بيروني. كس واكنشي داشت
شناختم، اما از آنِ مختاري و پوينده سكوتي بود سنگين و پر  هايي را مي بيش، من بازتاب

دادستاني انقالب برايم احظاريه  آمده بودند و از  تكاپودفتر   حتا وقتي دو مأمور به. حوصله
  . ودند، واكنشي اين گونه سنگين و صبورانه نداشتندآورده ب

هر كس . پس از چند لحظه سكوت كه فضاي خانه را فرا گرفته بود، هر كس حرفي زد
پوينده اما تا آخر . هايي كرد هاي خود را گفت و راهنمايي هاي خود و برداشت بيني پيش

اد براي گلشيري هم برگ دو ساعتي بعد، پس از اين كه فرزانه طاهري خبر د. ساكت ماند
اي برد  تري گرفت، پوينده من را به گوشه اخطاريه آمده است و موضوع بحث شكل عمومي

خواهيم براي اين مردم است،  فهمند ما هر چه مي فهمند، نمي نمي": و با بغض در گلو گفت
ها،  ها، خنياها، سياوش ي اين مملكت، براي نازنين براي بهبودي اين فرهنگ، براي آينده

  "...باربدها و ها،  ها، غزل سهراب
. پوينده كه به خانه رسيده بود، همسرش گفته بود او هم به دادستاني احظار شده است

ي ميان  ساعتي بعد دريافتم كه در فاصله. بينيم ديگر را مي به من تلفن زد و گفت فردا هم
و چه بسا كه اگر دريافته . دي هر شش نفر ما رفته بودن زمان به در خانه ، هم20تا  18ساعت 

  .نشست بايست به سوگ همه مي بودند پنج نفرمان در يك جا جمع هستيم، امروز جامعه مي
ي آذر ماه است، يك روز  خاطر دارم، از آن روز دوشنبه  اي كه از پوينده به اما آخرين چهره

ي حقوق بشر  ميهگرد تصويب اعال راني در پنجاهمين سال خاطر سخنپيش از سفرم به اسلو به 
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. و چند روز پيش از دستگيري و مرگش "و انجمن قلم نروژ بيان نروژ  ي آزادي خانه"دعوت  به
. آمده بود به سراغ من تا هم خداحافظي كند، هم آن چه را پيش از اين گفته بود، متذكر شود

ي حيات  ادامه انگار دريافته بود كه امكان. هايش داشت وسواس غريبي در احيا و اجراي خواسته
ي تدارك و برگزاري مجمع عمومي  كم بعضي از آنان، به ويژه چند نفرِ كميته نويسندگان يا دست

  .شود تر مي فرساتر و ناممكن تر، طاقت كانون نويسندگان، سخت
ي مرگ را به  گذشت و همه سايه چهار روز از ناپديد شدن دوستمان محمد مختاري مي

زاده همسر محمد  همان عصر پنجشنبه كه مريم حسين .كرديم دنبال خود احساس مي
ي دوستان جمع شش نفري اطالع  مختاري خبر ناگوار بازنگشتن او را به من گفت، به همه

محمد پوينده هم دريافته . توان به تنهايي بيرون رفت همه دريافته بوديم كه ديگر نمي. دادم
ِ آن انديشيده  به چه گونگي و چرايي. بود شايد هم نتوانسته. بود، اما نخواسته بود باور كند

هراسان غريدم كه چرا تنهايي؟ چرا تنها . براي همين هم تنهايي آمده بود به سراغ من. بود
آورند،  مان را مي دخل همه": ي لبهايش نشسته بود، گفت اي تلخ كه گوشه اي؟ با خنده آمده

  "نصور؟تازه با كي بيايم، م. ين سرعت، يكي يكي به ا اما نه 
هايش خنده نبود كه  خنديد، نه تنها در چشم هايش مي اين تنها باري بود كه وقتي لب

  .زد ترس و هراس موج مي
محمد مختاري، در  طور كه به  همان ".كنم هايش را دنبال مي خواسته": به او قول دادم

هاي نرفته و  ي راه كنم با هم، همه تالش مي": قول دادم "آدينه"ِ  ي مسؤليت سردبيري دوره
  ".ناهموار را هموار كنيم و پيش ببريم

هاي محمد  دهم كه خواسته ي دوستان يقين مي ام و به همه اكنون سر قولم ايستاده
شناس، مترجم، پژوهشگر را  مختاري، شاعر، پژوهشگر و متفكر و محمدجعفر پوينده جامعه

ند و از اعضاي منتخب كه هر دو از اعضاي كانون نويسندگان ايران در دوره سوم بود
، دنبال خواهم نويسنده 134متن مجمع عمومي و از امضا كنندگان   ي برگزاري كميته

  .كرد و براي احيا و اجراي آن از هيچ كوششي فروگذار نخواهم شد
 .هايشان پويا نامشان بلند آوازه باد و خواست

  
  . راني در اسلو و تروندهايم، نروژ متن سخن

  1998دسامبر 
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. كنم دنبالش مي. كنم جويش ميو  لحظه به لحظه جست. رود بيرون از ذهنم نمي ناصل
گويم بايد ببينم كه  مي. ات را ببينم خواهم آخرين لحظات زندگي محمد مي«  :گويم مي

شروع كنم كه پرسم از كي  مي. خواهد داني دنيا گزارش دقيق از واقعه مي خودت مي. بنويسم
گويم از كجا  مي. اند ام كرده دوره. اند گويد بنويس قاتلين دورم را گرفته مي. بيايم دنبالت

شان كه  بينم مي. شان بينم گويد مي مي. اي داني كه قاتلين تو هستند؟ تو كه هنوز زنده مي
طور ه ببين چ. دان آن اتاق بغلي را براي يكي ديگر آماده كرده. دهند جرّمان مي. دهند جرّم مي

از ! ها را بنويس اين ي همه! بنويس راوي: گويد مي. بارد شان كينه و قساوت مي از چشمان
   .ام بنويس هرگز نبوده. و بنويس من خيلي تنهايم. همين حاال، از همين وقت

  .ها را نويسم اين من مي. كند شاهد گريه مي. كند شاهد گم مي
قدر ه كنم؟ چ رزميني كه انگار هزار تو دارد چه ميجا، در اين س من اين گويد محمد مي

گفتم آقايان يك  هي مي. جا جا و آن اين. چرخاندندم. با چشم بسته دورم دادند، تابم دادند
. ها منتظرم هستند آن. جاي مريمم، سهرابم. من بگذاريد ي لحظه خودتان را جاي خانواده
تو . چند پرسش ساده است آقاي مختاري: خندند قاتلين مي. حداقل بگذاريد يك تلفن بزنم

بار اولتان كه نيست . شان بيني مي. دوستانتان هم هستند. قدر بز دل و ترسو نبودي كه اين
  . زند بنويس از چشمانشان برق عجيبي بيرون مي! راوي گوئيم؟ درست نمي. شويد احضار مي

از من . كاهند مرا ونده، ميفرور. تيزند. ها اند آن انگار كه دشنه. خيلي فرق دارد اين بار
  .به گلويم. با آن طور نگاه كردنشان به پوستم. ها گيرند چيزهائي آن چشم مي

  "آقايان؟ ،چه شده است« : پرسد محمد مي
اي  ها را براي لحظه و آن دشنه. خواهد با پرسش جهان را بر مداري آرام بچرخاند مي

 او چيزي كه با زمين حت. ور برهنه و مهيبط اين  شان برگرداند، كه نباشند؛ كوتاه به غالف
  .ها پيوندي دور دارد مجال رويت بيابد به جاي آن دشنه

آنها دروغ !  باورشان نكن راوي: گويد و محمد مي. گويند چيزي نيست قاتلين مي
بنويس اما اين بار رفتارشان با هميشه . گويند براي اولين بار نيست كه  دروغ مي. گويند مي

  .فرق دارد
   2به كجا ختم شده است اين دنيا؟
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روند و  اما بگو چرا هي اين ها مي. يادم هست راوي«  .نوشته بودي اين را محمد
غژغژ سوهان هم . آيد آور مي كنند كه اين صداي رعشه و در اتاق بغلي چه تيز مي. آيند مي

چرا اين  من. شوند دو كارد است و يا چند كارد است كه انگار روي هم كشيده مي. نيست
بايد بگويم هنوز هم . ام ها بگويم كه مريض بوده بايد به آن. ست شايد از سرما. لرزم قدر مي

آمده بودم كه قدم زنان روزنامه براي خودم  و . به استراحت نياز دارم. ام خوبِ خوب نشده
شود  ياما انگار نم. سهرابم بخرم و بروم خانه باز استراحت كنم ي هنان و خامه براي صبحان

در رفتارشان هم . ي ترسناكي است اين جا خانه - چه سكوت. ها  حرف زد با آن ناصل
انگار . روند زنند و مي اند سري مي آيند توي اتاقي كه مرا  انداخته فقط گاه مي. سكوت است
در اين نوركم و با اين حواس پرت، من كه . دارند يا فقط چيزي بر مي .گردند پي چيزي مي
زنند  و يا دست مي. كنند آيند و به ديوارها انگار نگاه مي گاهي هم فقط مي. ينمب چيزي نمي

يا به جائي . شان كنند كه پوسيده نباشند خواهند امتحان انگار مي. كوبند مشت مي. ها به آن
من كه سر در . شان را تشخيص بدهند خواهند فقط كلفتي و نازكي يا انگار مي. وصل نباشند

    .... و بعد. آورم نمي
كنند كه فكر  گذرند طوري نگاهم مي نويسي يا نه راوي؟  بنويس وقتي از كنارم مي مي

و من، برهنه در . سر جهان  يخبنداني شده است يك .كنم عمر دنيا ديگر تمام شده است مي
صدائي مطلق كه مثل هيچ نيست جز خود مرگ، عبور چند پاياني را  ناكجائي، در يك يي

و . رونده خاموش و پيش. آيند صدائي مطلق ، به سمتم مي در يك بي.  دا، نهص بينم كه بي مي
. ام من اين طور نبوده. ام باشد نبايد از بيماري. شكند آن وقت چيزي در يك جاي تنم مي

طور از سرماي ه اي چ شنيده. اي به كلماتم تو گوش داده. ام ها را تجربه كرده تر از اين سخت
كه . داني راوي و تو مي. ام جلو طور رفتهه و چ. ام ومي حرف زدهنيمكتي در يك پارك عم

رسيد پاهايم در عالم واقع به  ها را كه نمي و من رفته بودم بسا راه. رود شعر تا كجاها مي
. به همان سرماهاي ته. رساندم به آن جاها هاي شعرم خودم را مي اما من به مدد واژه. ها آن

چه شاعري گفته بود اين را ؟ چرا   - هاي سرد مكنده كه ،،،، به همان دهان. سرماهاي عمق
    .آيد يادم نمي

حرف بزنيد « : پرسد اي و مي زند سرما را براي لحظه و پس مي. يابد محمد خود را مي
ايد؟ كار و  جا آورده ايد؟ چرا من را اين تان حداقل بگويد چرا من را بازداشت كرده يكي! آقايان

وقت  و آن. بيند راوي مي. شود تر مي سكوت عميق»  !ن روشن بوده استكردار من كه برايتا
دانيم كه  خودمان هم مي«  :گويد شود، يكي مي ها كه از وجودشان سرما منتشر مي از آن

هم چيزي  خواست باز مي. 3بندد سرما ناگهان دهان مي. كند و بعد بس مي» .روشن است
انگار آن نيروي . ت  نكرد ادامه دهدأبرتر و قاهر جرانگار زير سلطه نيروئي . بگويد اما نگفت
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. ابزار شاعر است. ست همان كلمات كه ابزار محمد و محمدها. قاهر ترس از كلمات بود
اند با پوشش ظاهري خود او  ترسيد همين كلمات كه از آن او نيستند و هرگز نبوده انگار  مي

فشرد  وقتي لب به هم مي. رسيد انگارت از كلمات بويناك خودش هم مي احت. را فريب دهند
ست؟ سلول است اين  من االن كجايم؟ اين جا كجا« : محمد پرسيد. او از ترس كلمات

   »جا؟
فهمي يا نه؟ اين قدر حرف  مي! مادر جنده خفه شو! خفه شو بدبخت« : قاتل  مي تركد

  »!نزن
  ».فشار نده آقا گلويش را« 

خوااا،،،،ي ي ي حررررر،،ف نمي زنم،  ه  مي حرف ،، نمي،،،زنم،،، حاال،،،،،ك،،ه«
  ».آآآآآآقا

  .  سيب گلويش را انگار چيزي له كرده است
  »آخر براي چه؟! كشتيد آقايان داشتيد او را مي«  :گويد  راوي مي

بگو هيچ  .آيد اي كه از دهانش بيرون مي براي همين كلمات مادر قحبه. ها براي همين«
  ».يك كلمه هم نگويد .حرف نزند ناصل. هيچ .نگويد

كوبند  مي» .زنم نمي. كند ناراحتتان مي ناگر واقع. زنم خوب حرف نمي«: گويد محمد مي
گويند  چه جز كلمه، به او مي و با حركت چشم و دندان قروچه و هر. توي دهانش با مشت

  .همين. كه خفه شود 
كنند  رهايش مي. كشدتواند آه ب نمي. تواند حرف بزند او نمي. ها را نويسم اين من مي

و با . هاشان شان و با دندان قروچه هاي روي پيشاني كشند آنان، با چين عقب مي. قاتلين
كنند به  شروع مي. چرخند بعد قاتلين دورش مي. تا وقتش بيايد. شان هاي سرد چشمان دشنه

طور  ها اين گذرد چرا آن و در مغزش مي. كند محمد با تعجب نگاهشان مي. چرخيدن دور او
ها را سكوت  شايد آن. در ذهنم هم حرف نزنم بهتر است احت. حرف نزنم! نه. كنند نگاهم مي
آرام شوند بهتر . دهد راوي ادامه مي. شايد سكوت من آرامشان كند. آيد تر مي من خوش

هايش  رود كه دنده اند هر دم بيم آن مي ها دايره را دور او تنگ كرده اما آن طور كه آن .است
  . شكنندرا ب

همين . بهتر است تو هم هيچ نگويي. نه بهتر است نپرسي! راوي  هايم را بشكنند، دنده« 
  » .آورد ا را به خشم مي ات هم آنه پرسش ساده

چرا اين قدر احساس . ام گرفته است خودي گريه چرا بي« : بار ديگر گفت محمد يك
ام  من كه نشان كرده. ام نكرده من كه هرگز در حضور انسان احساس تنهائي. كنم تنهائي مي

   » - آه،،،، بشر، انسان، تو،،،. ستاره دوري را، سنگي را
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اندروي  بينم كه خم شده مي. كنند تر مي ها حلقه را تنگ آن. بندد محمد چشمانش را مي
گشايد  محمد كه چشم مي. ايستند و بعد مي. چرخند گردند و مي در همان حالت كه مي. او
. ست و بعد خيال كنند تنها. ها را نبيند بندد كه اگر آمدند آن دوباره مي. ندبي ها را نمي آن

به چه فكر   ناصل. پرسد راوي از خودش فكرهايش در آغاز چشم بستن كجا بود؟ مي
گفت  اين تو كه او مي ناصل. اش را تمام نكرد و جمله» تو« كرد محمد وقتي گفت  مي

ترين لحظات زندگي  من كه راوي دردناك. آيد مي من يادم  خطاب به كي بود؟ به چه بود؟
آيد كه خطاب او به درختي بود خشك و بي برگ در باغي در  دوستم محمد هستم، يادم مي

آپارتماني كه  ي و آن وقت كه داشت از پنجره. زمستان بود كه آمده بود به هلند. اوترخت
اگر   تو، اي انسان،«: فتكرد و درخت را ديد گ مان بود به بيرون نگاه مي محل سكونت

ات چيزي بيش از اين نخواهي بود، دست از بسياري از  دانستي در پايان زندگي مي
  ».هايت و يا از خودخواهي. داشتي هايت برمي زشتكاري

داني اي انسان كه در نهايت چيزي مثل اين  آيا مي« : گفته  بود. نه نگفته بود  اين را
اي كوتاه هستي  دانستي كه فقط دوره و اي كاش مي. سنگي شايد. چوبي خشك. خواهي شد
  » .پاره سنگي. تو نهيچي اصل. اي و بعد مرده

  شايد،  نوشتي؟ براي همين نبود كه تو از نيمكتي در پارك شعر مي  محمد به من بگو،
چيزي انگار . دهد چيزي آزارت مي. گويم؟ اما انگار محمد درست نمي. ست ها شايد همين

و . تواني داني كه نمي خواهي توضيحي بدهي با كلمات خودت، اما مي وئي؟ ميخواهي بگ مي
همين كلمات ساده، كه . آيند چون آنان از كلمات تو به خشم مي. خواهي اكنون يا شايد نمي

. اند محمد شود، آتش ها بين من و تو رد و بدل مي گونگي خطابت به آنه در روشن شدن چ
گويند،  كلمات تو از آبادي مي. كند را كه انسان نيستند خاكستر ميها  آن. سوزاند ها را مي آن

و بر جهان حس كه جهان بزرگ و  ها ئيهاي تو بر ش گويند و از خرد و تامل از شادي مي
    :هاي خيال سرشاري  است از ميوه

همين / گوشت شادابش ي در وسوسه/ تاباند دندان را و مي/ تابد كه مي/ همين سيب
چون خاطره / كه به آزادي و آبادي / همين غول/ همين دست،،،،/ ن پوست،،،همي/ چشم،،،
رود  به تحليل مي/ اگر باز بماند/ ،،،همين چشم كه از چرخش و تابش/آرد بشارت مي/ سيب 
    /مرگ ي در ذائقه/  دنيا

رد به چه خ اند، و از هر اند، مرگ ها خود، ويراني زير آن. ترسانند ن ، تو را ميها، قاتال اين
هاي تو  ين پس، وقتي لب ها را از نويسم آن من مي! كلمات تو صاعقه است محمد. دور

من ديگر . آيد وقتي از آن اتاق هنوز صداي غژغژ مي. نويسم به جاي تو مي. خاموشند
ها، قاتلين، دارند با سرعت تصميم شومي  آن. اي دارند دانم محمد كه براي تو چه نقشه مي
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ها از صبوري  آن. وقتي تو سراپا عشق بودي. شان باشد كه در خور كينه تصميمي. گيرند مي
دانم محمد، تو در آخرين  من مي. اند گلوي تو را هدف گرفته. ترسند از شكيبائي تو مي  تو،

تركم «: گويي دانم محمد داري با چشمانت به من مي مي .ها حرف خواهي زد لحظه با آن
ها بيهوده كارد  آن. ام بنويس من هنوز زنده. صفحه كاغذ نكُشم به اين زودي بر. نكن راوي

همين چند دقيقه . ام بنويس من هنوز زنده.  بافند كنند و طناب براي خفه كردنم مي تيز مي
راوي تو از قانون نسبيت خبر . كنم در همين دقايق من افالكي را سير مي.هم زياد است

وش نكن راوي كه موزارت فقط سي و فرام. تمام عمر بعدي من همين لحظه است. داري
چه . اي از او داري كه بايد بشنوي اما تو هنوز آثار خلق نشده. پنج سال عمر تقويمي كرد

پسران من؛ سياوش و  ها بعد كودكان تو و  سال احت. اي از او بشنوي بسا همين فردا كار تازه
اي از  و سحر عكس تازه. ندخوانند كه هرگز نخوانده بود اي از من مي سهراب فردا شعر تازه

طنابي كه  ي هبنويس با اولين حلق. بنويس راوي. من و تو خواهد ديد كه هرگز نديده بود
من . كشند كشند راوي، خودشان را مي ها من را نمي آن. اند ها خود مرده برگردنم بپيچانند آن

راوي من را با . شد مياتفاقي كه در رويا نصيبم . كنم دارم پرواز مي. دانم كجايم اكنون نمي
. از آموختنم بگو راوي. با كلماتي كه آرام آرام و با زحمت آموختم. كلمات شعر خودم بنويس

گونه بايد ه چ. گونه بايد با انسان سخن بگويمه بنويس با زحمت آموختم چ. ها مهم است اين
م يكي نظم جهاني را پي ريزيم كه سنگ سنگ آن با ساروجي از جنس حس و عاطفه با ه

طور  و همان. ها روزي با طناب خواهند آمد دانستم كه آن دانم، مي بنويس راوي، مي. اند شده
بينمشان و  مي. طناب را به گردنم خواهند انداخت. چرخند كه دورم خواهند چرخيد، دورم مي

ها از ترس اين كه كلماتي از من بشنوند، از تو بشنوند، به من خواهند  شان كه آن بيني مي
هنوز  ،كاغذ ي بر صفحه. اما من تمام نيستم راوي.  تو ديگر تمامي«: گويند گفت به تو مي

   ».اند بگو كه كلمات من جان من. من را نكُش
  ».اند ان توج«
اي  خواهند در آخرين لحظه، وقتي فشار طناب راه را بر نفسم بسته است، با كينه مي«

تا من در خشمي مرده و در حسي تلخ نسبت به يابد به چشمانم، وارد بدنم شوند  كه راه مي
اما من كه . ها را به خود بگيرد و آن وقت وجودم بخش ناچيزي از آن. شان شوم جهان تسليم

هرگز با . ام من كه به گياه و انسان نظاره كرده ام، مردم نوشيده ي زالل انديشه ي از چشمه
. به جهان نگاه نخواهم كردها  و هرگز با نگاه آن. ها سخن نخواهم گفت كلمات آن

شان آمده است و دارند  كف بر لب. اند هاي من ديوانه  شده ها از حرف شنوي راوي؟ آن مي
  »شنوي؟ مي. چنان خواهم گفت با كلماتي كه دوست دارم اما من هم. كنند ام مي جزغاله
  ».شنوم مي«
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به / تكاند ش را ميو پرزهاي خاكي پرهاي/ نشسته است/ اي كنار پنجره  پرنده/ نگاه كن
  روي شيشه كبود

  ».ها را راوي بنويس اين«
  ».نويسم دارم مي«
  »خواه ه ه ه،،، اي ايستاده است؟ مي اين سرو در چه فاصله«
  »!ها فشار ندهيد گلويش را بيرحم«
  ».بگو حرف نزند«
  ».بينيد دهانش بسته است مگر نمي .زند نمي«
  »توي اين زير زميني؟ پس اين صداهاي لعنتي چيست كه پيچيده است«

كنند زيرزميني  و صدا و كلمات پر مي. هاي نازك انگشت. روياي خاك و ماه. طعم گس
و . ديگر را در آن فضاي تنگ و خفه دهند يك هل مي. روند را و بعد از زيرزميني بيرون مي

تر طناب را  و محكم. اند تر شده كنندگان صدا، ديوانه خاموش. ها و آن. گشايند به بيرون راه مي
  .كشند از دو سو مي

  .هاي كوهي بچينم بابونه/ خواهم از سر انگشتانت مي
  .بندد هايش را مي و راوي چشم

خواهم ببينم طناب را كه  زيرا نمي. هاي بسته بنويسم بگذار محمد كه با چشم. توانم نمي
تو را  ي چهرهاست و   هاي تو را كه بيرون زده و ببينم چشم. فرو رفته است در گوشت گردنت

  .توانم مردنت را تماشاگر باشم است و من نمي  كه سياه شده
طور خود را ه دانند چ ها نمي ببين آن. ام من هنوز نمرده! هايت را راوي باز كن چشم! نه« 

. كوبند و از جنون سر به ديوار مي. دهند دارند به هم فحش مي. از دست كلماتم نجات دهند
  "بيني راوي؟ مي

و اين بار . اي بيندازند محمد برند كه در خرابه بينم كه  تو را دارند مي و مي. بينم آري مي
خورم ميان سطر  اين منم كه تاب مي. خورد چرخد، يا تاب مي اين ماشين نيست كه ديگر مي

شوي، تا ما چند روزي  غايب مي. شوي با سرعت تو از من دور مي. كلمات تو. سطر شعر تو
اي با قلم و  وقتي تو در پاركي نشسته. خانه و آن سردخانه رديم در اين سردات بگ دنبال جنازه

  :نويسي دفترت و داري مي
/ جويد آن يك نگاه رهگذري را مي/ رساند آن يك عصاكشان خود را كنار نيمكت مي 

اش  اين رو به باد روسري/ دراز بيد مجنون ي تا سايه/ اش را همراهي كند هاي لرزان كه گام
  /در خاطرات رفته هنوز جائي هست/ دارد آن رو به آفتاب كالهش را بر مي/ گشايد را مي
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گويي راوي بيا كنار من بنشين و بنويس تمام زندگي من همين كلمات است كه  مي
توان دور گردن كلمات من  كني مي تو فكر مي. خواهد راه نگاه كردن را به من بياموزد مي

  طناب پيچيد؟
نويسيمت محمد با همين كلماتي  ما مي. ست حق با تو. انند، محمدتو نمي. گويم نه  مي

. چنان با ما خواهي بود خوانميت محمد با كلمات خودت و تو هم ما مي. كه تو دوست داشتي
اند  ربايندگان تو مرده  ها، قاتالن، آن. و هر صبح به خيابان خواهي رفت تا روزنامه بخري

  .وقت كه تو را ربودند تر، همان پيش
   1999اوترخت فوريه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تابد همين سيب كه مينوشت جستار  پي

اين مطلب چندماه بعد از كشته شدن محمد مختاري به دست دژخيمان حكومت  - 1
 ي شماره چشم انداز ي نامهگاه جمهوري اسالمي نوشته شد و همان وقت در 

 ي عالئي، و همهمد ميرري، محمد جعفر پوينده و احمحمد مختا ياد .چاپ شد 20
�.گرامي باد، اي كه جان در راه آزادي فدا كردند انديشمندان آزاده

�.اند هائي از شعرهاي محمد مختاري شده در متن تكه موربهاي  ها و جمله كلمه - 2
  .      اي است به شعر فروغ فرخزاد ، اشارهدهان سرده مكنده - 3



          

  كامران سليمانيان مقدم 
د احياء شدهي ديده نشده يا م پديده  

  
  

هايي كه دوست داشتند روشنفكر ديده  ي پنجاه، يكي از رفتارهاي روشنفكري يا آن دهه
ي پيشرفت و سرمستي حكومت، جدي نگاه  شوند آن بود كه به موسيقي پاپ به عنوان نشانه

شد كه اين نوع موسيقي، يا تجلي لودگي و  روزي البد اين مي تحليلش هم به زبان آن. نكنند
. يد هم حق با آنان بودشا. جامعه است يا بازتاب نشئگيِ مواد هاي در مقابل دوره سؤليتيم بي

كردند، رو موج  ي چهل و بعدش پنجاه در موسيقي پاپ فعاليت مي دهه هايخركساني كه آ
 هاي طوالني، نشريه هاي دكورهاي عظيم، برنامه: نماييِ رژيم پهلوي نشسته بودند القاء موفق
 هاي آهنگسازان خوبي بودند اما تعارضترديد اكثرشان نوازنده و گاهي  بي. رنگارنگ
اي هم داشتند مانند غمِ الكيِ از سرِ خوشي كه در آن زمان به شدت  ناپذير آزاردهنده اجتناب

ها هم فقط  هاي اجتماعي آن اعتراض. آيند ديگران خواهان داشت و هرهر لوسِ از سر خوش
كسي چيزي . اين ميان، مردم غمشان نبود. شد جدي گرفته ميو فقط از جانب خود حكومت 

ي تازه آب و رنگ گرفته را به  سي ساله- گرفت كه بخواهد موسيقي بيست را جدي نمي
  . هندي زده بودند مردم هنوز به شدت فيلم. چيزي بگيرد

ي  كه سرريز پول، در دوران فروش مناسب نفت و سلطه باشد ها شايد توضيح واضح
آن . تأثير نبود موسيقي پاپ و جاز و راك آن طرف آب، در بروز اين رفتارها بي هاي غول
كردند و روي  كردند، دراگ تزريق مي ها به دليلي كه به خودشان مربوط بود، مو بلند مي غول

 Ray. دانست البته چرايش را كسي نمي. كردند ها هم همين كار را مي رفتند و اين سن مي

charles زن. اد يك فضيلت بودخواندن فره هاي خواننده در پستو و پشت سن  تكليف خلوت
انصافي  بي. تر بودند ها راحت پذيرفت و هم آن هم به اين شكل جامعه مي. تر بود اما روشن

ادعايي بودند كه داشتند  هاي معمولي و بي ها فقط بچه ي آن است فراموش كنيم كه همه
گذشت كه  كم داشت خوش مي و اطرافيانشان كمكردند و به خودشان  شان را مي زندگي

، صبحِ عروسي )ها هيرهاي محلي عش گوددارها، نوازنده( ها مثل توشمال. كيفشان منَقَّص شد
از آن طرف، . به ده راهشان دادند و شب، عروسي كه تمام شد از ده بيرونشان كردند

بعدها شد سرود و تا امروز به موسيقيِ مورد وثوقِ روشنفكرانِ اغلب حزبي، آن چيزي بود كه 
رديفيِ آغشته به اجتماع  - موسيقي سنتي. اسمش را نبر  شود؛ مثلِ همان نام خوانده مي
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يعني تمام بزرگانش به شكلي تغيير مسير . ي شصت در نطفه خفه شد هم در همان دهه
انِ حال پاشي، پس از اجراهاي گروه چاوش رخ داد كه به تقريب، تمام بزرگ اين ازهم. دادند

  . حاضر موسيقيِ سنتي در آن مشاركت داشتند
 ي آن همگي جوان و بهعضوهاكه  شيداو  عارفهاي  پيش از اجراهاي موفق گروه

شدت مستعد بودند موسيقي سنتي سهم پيرمردهايي بود كه بعد بازنشستگي، به جاي مكه  
اثر ( سپيدهصنيف مقايسه كنيد ت. اش سخت نيست مقايسه. دادند رفتن، به صفحه گوش مي

البته موضوع حرفم، . عبدالوهاب شهيدي مثلنخواهد از  را با هر تصنيفي كه دلتان مي) لطفي
  . موسيقي يا موسيقي پاپ نيست

اين مقدمه براي ورود به شناخت شخصيت يكي از تأثيرگذاران موسيقي پاپ است كه 
دادي كه موسيقي، هم آدم با استع. بعدها فهميده شد چندان هم به موسيقي بسته نيست

با . خواهم از فريدون فرخزاد بنويسم مي. اي بود ي حضور و هم منبع درآمدش در دوره بهانه
. تري فكر كنند زيادي دارند كه به چيزهاي مهم هاي ها كه هنوز دليل ي خودم و خيلي اجازه

فروغ كه راستي چرا فرخزاد؟ آن هم نه ! اما اي شمايي كه تنها مخاطب اين نوشته هستيد
  .فريدون

چه در مورد فريدون فرخزاد  توانيد هرآن جو در گوگل ميو  ترين جست با كوچك
شود  طور ميه چ. شايد اهميت فريدون فرخزاد از مرگش به قبل باشد. خواهيد را بيابيد مي

به ) مرزي وزارت اطالعات شما بگيريد مأموران برون( قدر مهم شود كه كساني  كه كسي آن
يعني گلويش را بريده، لباس . ي چاقو كشته باشندش دن ديگران، با هفده ضربهقصد ترسان

دهشتناكي تصوير خود به خود سؤال . جايش بگذارند از تنش كنده و غرقِ خون، بادكرده به
كسي كه دچار يك . فرخزاد محصول يك سؤتفاهم است. برانگيزاننده و مجاب كننده است

تر از آن شاعر،  جالب. كند خودش را فراموش ميجوزدگي است و حد و حدود كارش و 
  .نامد ميرزاآقا عسگري است كه او را ويكتورخاراي ايران مي
يتي كه فريدون فرخزاد داشت وضع. تخفيف متبادر از لفظ جوزدگي را بر من ببخشيد

ليسانس حقوق سياسي  از مونيخ فوق MAي  او با درجه. كرد حق به جانبش مي كاملن
كند  ر همان دو سال اول ورودش به مونيخ، دفتر شعري به زبان آلماني منتشر ميد. گيرد مي

زدگي  تازه شما بدون در نظرگرفتن اين پيشينه، ذوق. بيند برد و تقدير مي كه جايزه هم مي
ماندند فراموش  اش به انتظارش مي ي خانه پله ها رو راه كه شبرا اي  زده دخترهاي ماتم

از  حتا هنوز اگر. آمده است ل پوران فرخزاد از اين كار خوشش نميگيرم كه به قو. نكنيد
. كنند اش را برايتان بازگو مي ي مؤمن بپرسيد فرخزاد كيست، سر و ته زندگي زنان سالخورده

البته با فروغ هم اشتباهش . باز بوده و به قتل رسيده است جنس تيپ و هم دانند كه خوش مي
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ميخك ي پيش از اجرا در شوي تلويزيوني  در يك مصاحبهبعد تصور كنيد كه . گيرند نمي
، با كسي مثل شهره صولتي، شما دم از ويتنام و شناخت جهان معاصر و مشكالتش اي نقره

آلبرت هال يا تو . بزنيد و طفلك را خرد و خمير كنيد و تصور تأثيرگزاري هم داشته باشيد
كرده به  جماعت مست پشت ي انگلستان حرف بزنيد و هاي پشت پرده از دست لندن

هاي خود بدانيد و تازه مدعي سينه سپر كردن براي ملتتان  كشورشان را مخاطب حرف
المتقين درس  هاي طفل معصوم حليه هاي ما به بچه آن هم با اين ادعا كه در دبستان. باشيد
ت هاي رقص و آوازي را نداريم سخت اس ي كنسرت تصورش براي مايي كه تجربه. دهند مي

و  آلبرت هال لندناند سخت نيست، آن هم تو  ها نشسته اما تصور جماعتي كه رو صندلي
شد مثل فرهي كه هرازگاهي تو  ماند كسي مي فرخزاد اگر زنده مي. زمان جنگ ايران و عراق

گذاري غلط و  اين عصبيت محصول نشانه. زند و همين اي، يك ساعتي شيرين مي شبكه
تازه آن هم خطيبي كه از هر سو در . مخاطب و پافشاري خطيب استتفاوتي  تأثير متقابل بي
اي  انه جنس باز جنس باز يا متهم به رفتار هم هم. دار فرهنگي است هاي ريشه تقابل با تناقض

اش دافعه دارد و اصرار در بيانش و اعتراف فاعالن يا مفعوالن  گرانه كه رفتارهاي عشوه
داني براي كار نكرده  آن هم در كشوري كه مي. كاهد فرضي از خرده اعتبارش به شدت مي

تازه صداقتش . شود فرار كرد به قول خود فريدون از واقعيت كه نمي. خواهند هم حجت مي
از نگاهي، او . شود هم بالي جانش است كه تقيه ندارد و جايي اين برچسب را منكر نمي

واقعيت . اني جماعت هم كاري نداشتديد اگر در ايران نبود و با اير دليلي به پاسخگويي نمي
واقعيتي كه يك خواننده، شاعر، فعال اجتماعي و در نهايت يك . كم نگيريد ايران را دست

كه  اين. دهد تنذل مي هال لندن آلبرتگذار را در حد يك الت چهارراه گمرك در  برنامه
 دهان يك بچه قرمزِ مورد ادعاي آقاي گنجي، از داخل ايران بخواهد-عاليجناب خاكستري

هاي اخير، در  در سال. پررو را در آلمان به خاك بمالد در وضعيت كنوني يك مزاح است 
تر به زبان  تر و اثربخشي بيش ها با مخاطب وسيع تلويزيون جمهوري اسالمي همان حرف

شايد گفته شود آن اختيار بي حد و مرز ديگر نيست . افتد آيد و كسي خال به ابرويش نمي مي
تري در  بسيار جدي هاي درگير جريانلبته نيست، اما عاليجناب مورد نظر در همان زمان، كه ا

واقعيت اين ! آري. ها مشغول و تردامن كند كاري خارج بود كه نخواهد خودش را با اين خرده
كاري بيهوده،  گيري غلط و شلوغ ترِ فرضي، فرخزاد با نشانه بود كه در يك موقعيت محتمل

خدمتي كساني قرار داد كه مرگ او برايشان بيالن وفاداري  ي خوش و بهانه خودش را سوژه
بوسند در  ي پاسارگاد را مي كساني كه امروز پاي مقبره. و اين بسيار دردآور است. آورد مي

  .كردند كه از او يك كمبوجيه ساخته شود زمان خود كورش كاري مي
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توانست  كسي كه مي. قي پاپ داردميرد كه با خودش انباني از خاطرات موسي كسي مي
ي  تر و حفظ و نگهداري خود، با سرودن شعر و همان رفتارهاي بشردوستانه با رفتاري انزوايي

اما اين اصرار بر حضور و . تر و ماندگارتر بيافريند اي اصالح شده المللي، از خودش چهره بين
  .تر دارد هايي قديمي ابراز وجود، ريشه

توانست در آلمان بماند به ايران  در زماني كه جوان بود و ميچرا فريدون فرخزاد 
قدر   آيا فضاي كار در راديوي ايران آن در بنياد آريامهر تنها دليل بود؟ برگشت؟ آيا استخدام

ها  جذاب بود كه او را به ايران بكشاند؟ آيا كسي كه به قول پوران فرخزاد، هرشب ميزبان ده
آن ميزان  روزرساني خودش را داشت؟ آيا اصلنلعه و به نفر بود فرصت و توانايي مطا

ي فعاليتش  كه برايش قائل بودند؟ يا اگر بخواهم از حد و مرزِ حوزهرا دارا بود اطالعاتي 
قدر است؟ اگر ه خارج نشوم، تصور درست از ميزان اطالعات در يك شوي تلويزيوني مگر چ

ر داشت كه تك و توكي آدم مثل فرهاد مهراد اي قرا بخواهيم اشتباه نكنيم، فرخزاد در دايره
 - خودخواسته يا ناخواسته - به زبان ديگر معاشران فرخزاد در تلويزيون. شد هم درش پيدا مي

شان در تلويزيون قابل تحمل  سواد و سطحي بودند كه فقط تصوير رتوش شده جماعتي بي
كس كه  ند و در عين حال هرمرد هاي نوظهور مي تمامي دخترها و پسرها براي آن ستاره. بود

اين توجه، . ها تقسيم كند خرده شعوري داشت حاضر نبود بخش واقعي زندگيش را با آن
موسيقي پاپ  هاي كبي هم از كوتر محصول تأثير انكارناپذير تبليغات بود و انتظار بيش

. داشت كه خود فرخزاد منتقدشان بود اصرار به دعوتشان فهمم چرا با اين فقط نمي. رفت نمي
كرد و بعدها به اين تصور بود كه انتظار ما از او در  خواني مي هاشان هم با ترانه

  .ها در آن همراهي. هايش است همخواني
شخصي و شخصيتي دوست داشت ديده شود و نگاه ديده  هايي يلكه فرخزاد به دل اين

تر وجهي  اش به جماعت ذكور بيش يا توجه. شونده برايش مهم نبود بحثي ديگر است
ست كه ما  اما ايراد آن جا. فهمم را نمي) به ادعاي پوران فرخزاد(عاطفي داشت نه جنسي 

دار ملت  فرق است بين دلتنگ خانواده شدن تا دوست. همان اشتباه او را دوباره تكرار كنيم
و بهتر است ا. كند البته براي فريدون ديگر فرقي نمي. هم در لفظ و هم در معني. ايران بودن

  .را در حد و حدود كارش ببينيم و بسنجيم
. داد خودش هم به شدت متأثر بود قدر كه فرخزاد ديگران را تحت تأثير قرار مي  همان

شايد بتوان از . ديدن نداشت "به روح خواهرم فروغ بود": شكستگي كسي كه قَسمش دل
حاال اگر . ردشود، نمونه آو هايش كه نشستش در شعرهاي آخرش ديده مي خواني مولوي

را شمس و ) اي كه معرفي كرد آخرين خواننده( دوست داشت خودش و سعيد محمدي
پذيرش كه به  حوصلگي فرخزاد و نگاه ساده بي. مولوي بگيرد يا برعكس، گناه سعيد نبود
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هر چند شايد خوب شد كه زنده . ي آشيلش شد شدت كودكانه و گاهي معصومانه بود پاشنه
اما با اين . چرخ چرخ مجسمانه: دش بعدها چه شاهكارهايي خلق كردنماند كه ببيند سعي
  :گويد فرخزاد مي. ها به شدت سخت است هاي فرخزاد در كاست خاطره حال شنيدن التماس

يه ميز كوچيك، دو تا صندلي، رامش يك ور . ره وقت اون صحنه يادم نمي هيچ - 
يون، همكارانمون ايستاده بودند و هاي تلويز نشسته بود و من اون طرف و پشت سر ما بچه

دونستيد ما  زديم، شمام مي ما لبخند مي. كرديم خونديم و به شما نگاه مي ما با هم آواز مي
كنيم و شما ما رو قبول كرده بوديد و ما را پذيرفته بوديد و ما عاشقانه شما  براي شما كار مي
اين آواز رو . ه رو مجسم كنيدتونيد اون صحن خواد كه اگر مي دلم مي. رو دوست داشتيم
  .همين. خواد بگم يادش بخير كنيم و دلم فقط مي براتون پخش مي

او . فرخزاد صداقت و جسارتش را داشت كه بگويد و ديگران نه. نوستالژي، نوستالژي
آوري،  چرا به يادش نمي. توانست تو صورتت نگاه كند و ازت بپرسد چرا بيرونش كردي مي

هاي ناب داري كه ابتذال ما را  قدر لحظهه مگر امروز تو چ. فَش كرديفراموشش كردي، تُ
  كني؟  تحمل نمي

ترديد فرخزاد  گيرد اما بي شايد دارد اين نوشته بوي قضاوت و تفرعن به خودش مي
هوشي كه  انسان صادق و با. توجهي خود و ديگران هرز رفت استعدادي بود كه با بي

و ماندن و دوام آوردن در بلبشوي بقاي بعد از انقالب، از  تر توانست با كمي تحملِ بيش مي
دانم كه اگر امروز زنده بود جايگاه عجيب و  بعيد مي. ي بهتري به جا بگذارد خودش كارنامه
اي را يافت كه  شد در او سيماي يك مرد سالمِ هفتاد و چهار ساله اما مي. كرد غريبي پيدا مي

آلمان است و با يك دست كت و شلوار نو، در  مثلناي ادبي و معتبر در  اي چهرهدار
اي بنشيند و  اي كه براي خواهرش پوران خريده، بعد از ظهرها يك ساعتي گوشه كتابفروشي

  .  شود هر چند در قاموس وجود ناآرام او چنين چيزي ديده نمي. با جوانان گپ بزند
  

  كرج
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  هاي هيماليا تا سواحل كوبا از دامنه
  سفرنامه
  ناصر دستياري :دهنويسن
   964 – 95999 – 0 – 8 :شابك

  شوميز :نوع جلد
  نهايت  بي :ناشر

  316 :ه هاتعداد صفح
  1384 :يكم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب

  هاي فارسي كتابفروشي :فروش
  

هاي بسيار خوب نوشتن است  سفرنامه يكي از گونه
كه متأسفانه فضاي فرهنگي و ادبي ايران ساليان 

آن دور شده و نتوانسته چنان كه  بسياري است از
خوانان جايگاه ارزشمند  شايسته است در ميان كتاب

  . خود را بيابد
ي  نويسي، اگر چه در فرهنگ گذشته سفرنامه

ايران بنيادهاي استواري دارد و اثرهايي چون 
هاي  يكي از  متني ناصرفسرو قبادياني  سفرنامه

 كهن زبان فارسي است كه خوشبختانه خيلي هم
اي برخوردار  خوب شناخته شده و از اعتبار شايسته

است، اما باز نويسندگان ايراني به چند دليل، تا 
. اند پيش از اين يكي دو دهه  از آن استقبال نكرده

ي كوتاه كساني  بعد از نوشته شدن چند سفرنامه
ي چهل، شايد از  احمد در دهه چون جالل آل

راني به سراغ هايي كه نويسندگان اي ترين علت مهم
،   بيمارگونه گزيني اند، عزلت نوشتن سفرنامه نرفته

هاي  فضاهاي سياسي نامناسب به ويژه در ده
  . ها باشد گذشته و ناتواني اقتصادي آن

ننوشتن سفرنامه به هر علتي باشد، يكي از 
هاي فرهنگ فارسي است و يكي از  نقصان
هاي هر شهروندي كه كه توانايي نوشتن  ضعف
  . كند اما همت و تالشي براي آن نمي دارد،

اين نقصان و ضعف بزرگ شهروندهاي ايراني را 
توان  به ويژه در اين يكي دو دهه به خوبي مي

ها ايراني مهاجر  چنان كه از ميان ميليون. شاهد بود
و تبعيدي، و صدها شهروند ايراني كه توان نوشتن 

هاي گوناگون كرده  ها سفر به مكان دارد و ده
ي  توان به چند سفرنامه ت، در مجموع نمياس

جدي برخورد كه در جايي منتشر شده باشد و مورد 
  . استقبال خوانندگان قرار گرفته باشد

هاي هيماليا تا سواحل  از دامنهي  سفرنامه
هاي  ي ناصر دستياري يكي از نمونه ، نوشتهكوبا

ها اتفاق  نويسي است كه در اين سال بارز سفرنامه
ست و خوشبختانه، اگر چه در شكل و افتاده ا

شمايلي شايسته نه، اما توسط نشر بي نهايت، با بي 
  .رغبتي تمام منتشر شده است

اين سفرنامه كه با نثري كم و بيش شسته و 
نويسانه نوشته شده، نه  روفته، و نگاهي گاه داستان

تنها كه برخوردار از آن جنم و فضايي است كه 
ي را كه نويسنده تجربه هاي ناب تواند  لحظه مي

كرده است، به خواننده منتقل كند، كه برخوردار از 
هاي تاريخي، جغرافيابي و فرهنگي هر  تمام ويژگي

ي جغرافيايي است كه ناصر دستياري و  منطقه
  . اند همسرش االهه در آن سير و سياحت داشته

اين سفر طوالني و پر فراز و نشيب كه گاه 
هايي ديگر، از  يگر از ملتهمراهند با مسافراني د

شود و از راه تبت، چين، ويتنام،  شرق نپال آغاز مي
يابد و  كامبوج، تايلند، كوبا به مصر خاتمه مي

هاي پور شور و بيم و  ي كتاب را با لحظه خواننده
  .كند هاي بسياري آشنا مي هراس

، نه تنها خواندن اين كتاب را به جنگ زمان
كند، كه نوشتن  مي ها توصيه تمام فارسي زبان

داند  هاي ادبي مي ترين متن سفرنامه را يكي از غني
نويسان و پژوهشگران و  كه هم به كار داستان

هاي  آيد و هم به كار هر مسافر راه نويسان مي تاريخ
  .ناشناخته
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  زمستان معشوق من است
  ي شعر مجموعه

  مانا آقايي :نويسنده
  978 - 91 – 980060 – 1 – 8 :شابك
  سايروس اسواير: جلدطرح 

  شوميز :نوع جلد
  سيپرس، استكهلم  :ناشر

  38 :ه هاتعداد صفح
  1391 :پنجم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب

  هاي فارسي كتابفروشي :فروش
 

هاي فعال فضاي  ، يكي از چهرهمانا آقايي
فرهنگي، شعري در بيرون از مرزهاي ايران 

او كه تا كنون دو مجموعه شعر . است
، 1382(هاي تو را داشت  مرگ اگر لب

، 1386( من عيسي بن خودمو ) ايران
فرهنگ نويسندگان هاي  و كتاب، )سوئد

به زبان سوئدي، ( ايراني در سوئد
شناسي شعر  كتابو ) ، سوئد1381

 1383تا  1320زنان ايران از 
منتشر كرده، با اين  را) ، سوئد1386(

سومين مجموعه شعرش زمستان مهشوق 
دهد نه تنها هم چنان  من است، نشان مي

كند، كه  نويسد و متشر مي كوشا است و مي
هاي نو را هم دارد و  ي تجربه دغدغه

ي نويني  كوشد با انتشار هر دفتر، تجربه مي
را با مخاطبان شعذهايش و شاعران 

و . ي خود در ميان بگذارد نسل و دوره هم
ي شعر يا  شايد كم حجم بودن هر مجموعه

ي شعر، به همين  ر دورهتعجيل در انتشار ه
  .خاطر است

 26از مانا آقايي در اين آخرين دفتر شعرش، 
خوانيم كه همه از يك  پاره شعر كوتاه مي

تجربه و يك فضاي ويژه برخوردارند و با 
  :اند زباني يك سان سروده شده

  
، نخستين شعر اين مجموعه زمستان

  :است
  

  زمستان معشوق من است
  اردمردي كه حافظه اي سفيد د

  و گردن بلندش را
  گيرد با غرور باال مي

  ماند ها به قوي زيبايي مي زير برف
  رقصد اي مي زده ي يخ كه روي درياچه
  كشم در آغوشش مي

  شود آب مي
  كم كم

  شود كم كم آب مي
  ريزد و مي

  انكار هيچ وقت نبوده
  .مرد مهاجري كه قرار بود گرمم كند

  
زمستان ي  و اين هم آخرين شعر مجموعه

  :است عشوق منم
  

  سرگرمي
  

  هيچ كس قتل درختي را
  كند به خاطر چند ورق كاغذ قبول نمي

  با اين همه نوشتن شعر بد
  .ترين سرگرمي دنيا ست معمول
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  رگبار
  ي داستان مجموعه

  ميثم كياني :نويسنده
  978 -  964 – 362 – 756 – 0 :شابك

  اردشير رستمي: طرح جلد
  شوميز :نوع جلد

   چشمه، تهران :ناشر
  102 :ه هاتعداد صفح
  1389 :يكم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب

  هاي فارسي كتابفروشي :فروش
  

، نويد حضور رگبارانتشار مجموعه داستان 
ي توانا را به  هاي نخست يك نويسنده گام

  .دهد ايران مي
ي  اين مجموعه كه در بردارنده

، برد كالغي، شده گمهاي كوتاه  داستان
، يت لجنيبيسكو، ويزيت در كافه

، طعم كال، هاي من تمام شب
، يك اتفاق هر روزي، عكس
، هاي سرخ هاي خرمايي ريشه ريسه

، موسرخه و از باال به پايين است
ي  دهد كه نويسنده نه تنها دغدغه نشان مي

هاي گوناگون را دارد تا  روايت از ديدگاه
ي داستان خود را با منظرهاي  بتواند خواننده

كه از هيچ گونه تالشي  گوناگوني آشنا كند،
هاي نو  براي دست يافتن به تجربه

كوشد با هر داستان، هم  هراسد و مي نمي
اي را براي روايت تجربه كند و  زبان ويژه

هاي گوناگون  ها و فضاسازي هم از موضوع
  .برخوردار گردد

به بيان ديگر، ميثم كياني، با يازده  
داستان اين مجموعه، به يازده تجربه در 

يازيده است و  ان، حادثه و فضاسازي دستزب

دهد با چنين خاستگاه و توانايي در  نشان مي
تواند راه پر فراز و  هايش، مي اجراي خاص
نويسي را استوار طي كند و به  نشيب داستان

نويسيگام بگذارد كه  اي از داستان آن عرصه
  .انداز درخشاني در پيش رو دارد چشم

  :در پشت جلد كتاب آمده است
نوشتم داد و . تر بودم اين طوري راحت"

. كند بي داد كردن راه گلوي آدم را باز مي
مثل . توانستم بنويسم هايش را اما نمي خنده

ي خون دلمه روي  شكل آن چند قطره
مويي كه از خيسي  بازوهاي گوشتي يا دسته

خاك چاله نرم شده بود، يا وقتي كف 
در اش و او آن ق آشپزخانه نشستم روي سينه

ي  خنديد كه قطرهي اشكي از گوشه
... نه ... ي گوش  چشمش را باز كرد تا الله

و   صداي قهقه. ها را نوشت توان اين نمي
تكان تكان خوردن زبان كوچك آدم را چه 

الاقل براي من كه تازه . ... طور بايد بنويسم
ي پر از امعا و احشا،  كارم، توصيف آن كوچه

به خيلي كار با آن همه جوي پر از خونا
اين چند خط را هم به زور . .... سختي است

  .شود اين ال به ال جا داد مي
با . هنوز پشت حلقم درد آشنايي آوار شده

هاي اشك را از چشم  پشت دست قطره
يك قطره را هم به اجبار . كنم پاك مي

نويسم، چون روي كاغذ چكيده و  مي
  ".شود كرد اش نمي كاري

نويسنده هم ي دوم كتاب  در صفحه 
آمده كه شرح  به روايت خودش
هاي تالش و نگاه  مختصري است از شيوه

نويسنده، ميثم كياني كه در ساعت هفت 
نهم تيرماه سال پنجاه و نه متولد شده 

  .است
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  ها دنده چرخ
  داستان

  امير احمدي آريان :نويسنده
  978 -  964 – 362 – 472 – 9 :شابك

  اردشير رستمي: طرح جلد
  شوميز :نوع جلد

  چشمه، تهران  :ناشر
  100 :ه هاتعداد صفح
  1389 :دوم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب

  هاي فارسي كتابفروشي :فروش
  
  

، داستان بلندي است با زبان صريح ها دنده چرخ
نگارانه و محتوايي برآمده از  ي روزنامه و ويژه

وضعيت اجتماعي روز زندگي پيرامون نويسنده در 
  . زمان نوشتن اثر

آقاي ي  استان در سه فصل به هم پيوستهد
زمان از ، كند صاد با آقاي سين مالقات مي

اي براي آقاي  مؤخره، هم پاشيده است
گيرد و در قسمت دوم با  شكل مي  صاد
اي بازي زماني و  هاي مناسب، كه گونه بندي بخش

هاي دروني ماجراهاي اثر را ممكن  رفت و بازگشت
هاي آقاي صاد و  تتر به روزنوش كند و بيش مي

 18شهريور و  18ماند، ، به روزهاي  آقاي سين مي
  . اسفند تقسيم شده است

ي نگاه و به ويژه روايت امير احمدي  گونه
آريان، در اين اثر، اگر چنان كه الزم و شايسته 

تواند يكي از  است صيقل بخورد و پالوده شود، مي
ار هاي زباني براي بيان ماجراهايي در ساخخت جلوه

  :داستان باشد
  :در پشت جلد كتاب آمده است

مرد . آقاي صاد سرش را نزديك برد"
زد، مشخص بود  هاي آخر عمرش لبخند مي لحظه

آقاي صاد به ياد . از چيزي خوشحال است
هاي رو در رو شدن محتضران با زندگي  روايت

فكر كرد حتما اين مرد مفلوك . پس از مرگ افتاد
ا سرگرم تماشاي باغ و حتم. به بهشت خواهد رفت
هاي بهشتي است كه چنين  نهر عسل و حوري

فكر كرد خوش به سعادتش، هر . زند لبخندي مي
چند در اين دنيا سخت زندگي كرد، اما تا ابد از 

آقاي صاد در . زندگي اخروي لذت خواهد برد
  ".همين فكرها بود كه صورتش خيس شد

ي دوم كتاب شرحي آمده است با  در صفحه
  :نويسنده به روايت خودشن عنوا

در اهواز به  1358امير احمدي آريان سال "
تحصيالت مقدماتي را در همين شهر . دنيا آمد

ي  براي تحصيل در رشته 1377گذراند و سال 
. مهندسي متالوژي دانشگاه تهران به تهران آمد

فارغ التحصيل شد و در حال حاضر  1382سال 
  .ساكن تهران است

با  1378طبوعات را از سال آريان كار با م
آغاز كرد و پس از آن با  حيات نو ي روزنامه
، شرق، همشهريها و مجالتي مثل  روزنامه
  . همكاري كرده است... و  كارنامه، اعتماد

ي داستاني با عنوان  اولين كتاب او، مجموعه
منتشر شد و  1384در سال  هاي جنايت تكه
  . دومين كار داستاني او ست ها دنده چرخ

هايي را  آريان پيش از اين سه رمان و كتاب
هاي ادبي و فلسفه نيز به فارسي  ي نظريه در حوزه

  ".ترجمه كرده است
نگاري ادبي در  امبر احمدي آريان  هشت تك

داستايوسكي، ديكنز، كافكا، : ي هشت نويسنده باره
جويس، بكت، فاكنر، بورخس و استر ، از هشت 

اي در  اه با مقدمهترجمه كرده و همر  نويسنده
ي  نگاه خيرهها، در كتابي به نام  ي آن باره

  .منتشر كرده است است  در نشر چشمه، منتقد
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  كنونا
  داستان ي شعر و نامه گاه

  شيوا كالنتريان :ها طرح
  شوميز :نوع جلد

  اكنون فرهنگي كانون  :ناشر
  176 :ها هتعداد صفح
  ، سيدني2012 :سال چاپ
  خشتي :سايز كتاب

  كانون فرهنگي اكنون :فروش
  

فرهنگي،   كانون  و نهايت  حضور چند محفل، گروه
صدها ها و شايد  ده در پشت - ادبي  و هنري، 

ترين نهادهاي  از مهم  - گروه سياسي و  اجتماعي 
ي  خودجوشي است كه بدون هر گونه پشتوانه

داشتي به  دولتي، ملي و فراملي، بدون چشم
ا از كشورهاي هاي  كشورهاي ميزبان ي امكان

مدعي فرهنگ و دموكراسي، در سكوت سنگين و 
ديگر  به چالش اثرها و نظرهاي يكي ا سازنده

هاي درخشاني بر جا  و از خود كارنامه مصممند
  . گذارند مي

هاي ادبي  نامه ها و فصل نامه ماهتعدد در نبود 
توانند محل و سكوهايي باشند براي  جدي كه مي

اين بيات بالنده، حفظ و تداوم فرهنگ و اد
تر ادبي، كه اغلب تشكيل شده  هاي بيش محفل

است از نويسندگان و شاعران دو نسل مهاجر، يا 
ي است براي هاي امكان همدو نسل بعد از انقالب، 

تبادل نظر، منتقد اثرهاي خود بودن، برخوردار 
ها  هاي يك ديگر و چالش انديشه گشتتن از تجربه

است براي  امكان پويايي همو نظرها، 
هايي  هاي ادبي و دست يافتن به جسارت آفرينش

  .هاي نو براي تجربه
اي  راخ پنج قارهي ف ها، در اين گستره اين محفل

ها، صدها و گاه  كه در گوشه و كنار هر كدام از آن
اند،  اند، بسيار كم كنند، كم زندگي مي يهزاران ايران

اما همين تعدادي هم كه هستند نقش مهمي در 
ده بودن ادبيات معاصر و پويايي و تداوم آفرينش زن

دارند، به ويژه آن چند محفلي كه حاصل 
هاي خود در جمع را، به صورت  خوانش

  .كنند هايي منتشر مي نامه گاه
ترين  ، حاصل يكي از درخشاناكنوني  نامه گاه
هاي ادبي روشنفكران، شاعران و  محفل

كه تا ني در استراليا است نويسندگان ساكن سيد
  .ي آن منتشر شده است نون دو شمارهك

ناصر ، اكنونجمع كانون  2ي  شماره در 
بهرام بزرگ، ناصر اطمينان، طليعه اكبري، 

پور، خليل دولتيار، فريده  دستياري، سيروس رزاقي
زماني، رها ظفر، شيوا كالنتريان، امير مرتضا 
مددي، الهه منافي دستياري، ساناز مهندسي و 

 ي ما در باره يدر يادداشت فريدون نجفي
  :اند نوشته
بيش از پنج سال است كه دور هم جمع "
هاي خد را براي يك ديگر  شويم و نوشته مي
ها  نامه حاصل همين خوانده اين گاه. خوانيم مي

. نامه را پشت سردارد ي اولين گاه ست كه تجريه
ها و شاعران اين شعرها، با  نويسندگان اين داستان

هاي گوناگون به اين جمع  ينهسليقه و پيش
مشغولي تمام  براي تني چند، ادبيات دل. اند پيوسته
شان بوده و براي بعضي ديگر، بازيابي  زندگي

ي چاپ  اي، پشتوانه عده. عشقي فراموش شده
اثرهايشان را در داخل و خارج از كشور دارند و 

اما هر چه هست . براي كساني اولين تجربه
ها  اين نوشته ها در شيوه. صميميت است و تالش

هاي متفاوتي عرضه شده و با مسؤليت  و سبك
شرط چاپ، . شود فردي خود نويسندگان ارايه مي

هاي هفتگي كارگاه بود و  شدن در جلسه هخواند
   ".بس
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  برف و سمفوني ابري
  ي داستان مجموعه

  پيمان اسماعيلي :نويسنده
  978 -  964 – 362 – 433 – 0 :شابك

  دشير رستميار: طرح جلد
  شوميز :نوع جلد

  چشمه، تهران  :ناشر
  96 :ه هاتعداد صفح
  1389 :پنجم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب

  هاي فارسي كتابفروشي :فروش
  

پيمان اسماعيلي از نويسندگان با استعداد و 
است كه  1357ي بعد از انقالب سال  قريحه خوش

ي داستان منتشر كرده است و  تا كنون دو مجموعه
تواند به جايگاه  مين دو مجموعه نشان داده ميبا ه

  .نويسي جوان ايران برسد خاص خود در داستان
كه دومين  برف و سمفوني ابريي  مجموعه
ي اين نويسنده است، تشكيل شده از هفت  مجموعه

مرض ، هاي خالي ميان حفرهداستان كوتاه 
، ي سليمان گانه لحظات يازده، حيوان
يك تكه ، امليك هفته خواب ك، مردگان

  .گراي پنجاه و پنجو  شازده در تاريكي
هاي  ها و گونه ها با ديدگاه اين داستان 

هاي  متفاوت روايت از ماجراهايي كه در مكان
خصلتي كه از . اند افتد، نوشته شده مختلف اتفاق مي

هاي اين مجموعه است و نشان  ترين ويژگي مهم
گان دهد اين نويسنده متفاوت با خيل نويسند مي

كند و  از منظري به داستان  امروز تهراني، نگاه مي
  . تر ديگران به آن توجه دارند نگرد كه كم مي

هاي تكراري  اين مجموعه به دور از موضوع
ها  هاي آپارتماني و مسايل پيرامون آن داستان

  . نوشته شده است

هاي اين مجموعه هم چنين با استقبال  داستان
هاي  ها و كانون وههاي ريز و درشت گر جايزه

كوچك و بزرگ داخل ايران  رو به رو شده است 
ي به اصطالح اصالحات مثل قارچ  كه در دوره

گرفتند و ستون خبر  يك شبه شكل مي
كردند و موضوع خوبي  هاي دوپولي پر مي روزنامه

روشنفكري  هاي شبه بودند براي سرگرمي محفل
د و گونه شكل گرفتن ترياهاي تهران كه حباب كافه

  . يك شبه هم تركيدند
خوانيم  اي از داستاني را مي كتاب تكهجلد شت پدر 
  :خوانيم مي

پرسيد . بابا با سمانه حرف زده به گمانم"
ي كجا كنم توي آن  خواهم خودم را آواره مي

. فهمد نمي. زمهرير؟ گفتم بايد بيايم به دنبال تو
از مجا معلوم . اي گفت شش ماه است نامه،نداده

  همان جا باشي؟هنوز 
خيلي شده، نه؟ هنوز همان جايي؟ توي همان 

بودي، با   اتاقي كه عكسش را فرستاده
هاي صورتي؟ رو به روي همان  كاغذديواري

اي كه دختر و پسرها رويش سر  زده ي يخ درياچه
ي  خوردند؟ با آن اندام درشت و كشيده مي

هايي كه بعد دو سال هنوز  اسكانديناويايي؟ همان
  فهمي؟ شان را نمي زبان

دوست دارم توي . سردم است، تنم يخ زده
از بابا پرسيدم چه قدر وقت . يك جاي گرم بخوابم

من وقت ندارم عزيز . ام كند ترسيده دارم؟ فكر مي
  .مي آيم پيش تو. دلم

آب گرم تماي تن آدم را توي خودش مي 
  ".مامان خانه را پر گل كرده. كند گرمم مي. گيرد

اعيلي پيش از اين مجموعه از پيمان اسم
ات را بگرد، توسط  هاي باراني داستان جيب

  . انتشارات ققنوس منتشر شده است
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  سه چشم فردا
  ي شعر مجموعه

  شيوا شكوري :نويسنده
  978 -  178 – 083 – 191 – 6 :شابك

  پور كورش بيگ: طرح جلد
  شوميز :نوع جلد

  اچ اند اس مديا، لندن :ناشر
  50 :ها هتعداد صفح

   2012 :يكم ل چاپسا
  رقعي :سايز كتاب

  ي پخش كتاب آمازون شبكه :فروش
  
  

ي بيست و شش شعر  ، مجموعهسه چشم فردا
ساده، از شيوا شكوري است كه نه پيش از اين 
دفتر، از او شعري در نشريه يا وبالگي خوانده شده 
بود و در اين قيل و قال هاي معمول زمان از او 

اين دفتر كم حجم هم وار  يادداشت مقدمه. خبري
خواننده را با واقعيتي ساده و بي شيله و پيله آشنا 

تر هر كدام از ما آن را  واقعيتي كه كم. مي كند
ساز حادثه اي  تواند سبب گيريم، اما مي جدي مي

  چنان كه. چه بسا سرنوشت ما را تغيير بدهد. باشد
دست كم  شيوا شكوري را مشغولي  نگرش يا دل

شانده يا در واقع او را وادار كرده به سوي شعر ك
ها ذهن و  اي جدي به جوشش است كه به گونه

گسترش تخيل خويش بينديشد و حاصل اين 
ي حس و شعور يا پيچيدگي  هاي برآمده لحظه

احساس و انديشه را به صورت تصويرهايي بسيار 
ساده اما دلنشين ثبت كند تا روزي چون اكنون 

    .در ميان بگذارد ها را با خوانندگان نيز آن
ي كتاب كه به  از بازنويسي سطرهايي از مقدمه

ماند،  داستاني ساده و به كرامتي امروزي مي
ي آن  توان گذشت چون الزم است كه همه مي

تر با اين شاعر  اما براي آشنايي بيش .خوانده شود

ي  كه داستاني از او را در همين شماره(نويسنده 
   :شود از او آورده ميشعر ) خوانيد ميجنگ زمان 

  
  تنها صدا

  
  هاي لندن آفتاب زرد در خيابان

  يله داده ست
  ها هاي جوان در كنار قاصدك كاج

  اند سبز و خندان ايستاده
  خيابان خالي ست

  ي ساكت يك شنبه ها سايه
  در درختان و آجرها پيدا ست

  تنها صدا
  اي سياه ي كشالود گربه خميازه

  روي پرچين سبز همسايه
  .خرامد با ناز مي كه مي

  هاي قرمز كبوتري درشت از باالي بام
  با تنبلي پر مي كشد

ان با چشمان گرد سفيد و  جغد چوبي
  اش نارنجي

  در قاب الجوردي پنجره
  زند مرا طل مي

  صداي شعرخواني شاملو
  اش هاي آبي اتاق را با قاب عكس

  كند لطيف مي
  :گويم به آفتاب مي

   ماند؟ يعني تنها صدا ست كه مي
  

را هم چون ديگر  سه چشم فردا
توان از طريق  هاي نشر اچ اس مديا مي كتاب
و اي بوك  آمازون خش كتابي پ شبكه

  .گوگل خريد
  



    

  جنگ زمان16 - 1هاي  فهرست اثرهاي نويسندگان شماره
  1391زمستان  – 1389بهار 

  
  ، 1جنگ زمان 

  2009، 1388بهار 
  زاده قاسم حاجي: ها طرح

  
  خواني پيش

  حضور جمعي ضامن حضور فردي :كوشان منصور
  بازنگري ادبي
  حكايت شرحه شرحه شدن: نسيم خاكسار
دو نگرش بر عشق در ادبيات : سعيد هنرمند

  فارسي
        ي ادبي نظريه

  ماضي روايتي داستان: محمود فلكي
  داستان

  ي برهنه شاهزاده: عباس معروفي
  نخستين روز درس: پور منيرو رواني
  تله: ناصر زراعتي

  رهنگ و جامعهف
صدايي و  درآمدي بر فرهنگ تك: فرج سركوهي
  روايت اقليت

يادداشتي بر موقعيت ادبيات معاصر : علي زرين
  فارسي در جهان

  نقد و بررسي
  اكنون مدرن –تجدد ادبي يا جخ : علي نگهبان
  هايي از عشق در گذر هفت دفتر گرته: رضا اغنمي

  پيوست مانيفست كانون: مهدي فالحتي
  شوخيطنز و 

  ي ديگر غم شوخي، راه فرار، چهره: علي حصوري
  : رويدادهاي ادبي و فرهنگي

   :جنگ زمان

، پنجاه كتاب من ويرانگران، هاي معرفي كتاب
چند  كن شده، متن ريشه ،گفتگو، دهان خاموش

  . ي ادبيات جستار در باره
  

  ، 2جنگ زمان 
  2009، 1388تابستان 

  كيوان مهجور: ها طرح
  

  خواني پيش
ي ادبي، در بستر  سنت ديرينه :صور كوشانمن

  ي غربي مدرنيته
 بازنگري ادبي

  پيش از رسيدن به آموي: نسيم خاكسار
  خرد ماني حيا: منصور كوشان

  ي فلسفي نظريه
گوييم پديدارشناسي جان، نه  چرا مي:باقر پرهام

  پديدارشناسي روح؟
برونذات شدن خودآگاهيِ : باقر پرهام - هگل

  نِ خويشخويشت عقالني به
  داستان

   در پي باد دويدن :فرخنده نيكو

  چشمه  حال :حسين زحمت
    زرد خاكستري: فرشته مولوي

  فال آخر: شاهرخ تندصالح
  ستاره  بي: فيروزه خطيبي

   اي از بهشتتكه:  مفريبا صديقي
    داستاني نه تازه :قاضي ربيحاوي

   نمايش
  مرد متوسط :محسن يلفاني
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  فرهنگ و جامعه
  ها جنگل تناقض:عباس شكري –او لوكلزو ژان گوست

  نقد و بررسي
مفهوم سوگواري و فهم  :مهدي استعدادي شاد

  ماليخوليا
  شود جا كه تاريخ تكرار مي آن :اسد سيف

  پژواك
  درخواست و سپاس: ك. م

  ققنوسي ديگر: بيژن بيجاري
  رويدادهاي ادبي و فرهنگي

ناخشنودي آگاهي در هاي  معرفي كتاب :جنگ زمان
هنوز، خواب ....  ي هگل، انديشيدن  فهفلس

از : دفتري ي اسناد احمد متين مگس، مجموعه
  .خلع يد تا ديوان الهه

  
  ،3جنگ زمان 

  2009 – 1388پاييز  
  نور قدسي قاضي: ها طرح

  
  خواني پيش

  فرهنگ آزادي و بحران انديشه :منصور كوشان
 بازنگري ادبي

  رِِ ِ نيچهپژواك معنايي ِ سبك در كا: داريوش آشوري
  ي فلسفي نظريه

 يها انگيزه: مهدي استعدادي شاد -يورگن هابرماس
  متافيزيك تفكر مابعد

  داستان
   پيرمرد :نسيم خاكسار

   نياز به عشق :ابوالفضل اردوخاني
   Rest Area: خسرو دوامي
   فارنهايت شرجي: حسين رحمت
   يخ: كوشيار پارسي

   سوسيس :علي صيامي - فردريش دورنمات
  شعر

   پنج شعر: نصور خاكسارم
  پنج شعر :علي زرين

شعري از سرِ : وازريك درساهاكيان - چارلز بوكوفسكي
  نامهربوني

  فرهنگ و جامعه
  88هاي جنبش  چالش: فرج سركوهي
  نقد و بررسي
  ي يك شگرد سانسور به مثابه: علي نگهبان
   پژواك هنجارها و ناهنجارها: رضا اغنمي
 به عادتامسون، كنوت ه: عباس شكري - جيمز وود

  ها منتظرانهنا
  پژواك

  ذبيح بهروز، مرد چند چهره: علي حصوري
  و ادبي رويدادهاي  فرهنگي

جلد  - شناسي شعر فارسي  هست :فرج سركوهي
اوآ، قبل از رسيدن، هاي  معرفي كتاب :جنگ زمان، 1

  . با آن نقطه
  سياست
  ايران 1388جنبش  :سردبير

آقاي  "اعترافات"متن شناسي : فرج سركوهي
   سعيد حجاريان

   گفتارهاي خياباني: نسيم خاكسار
   88تابستان : منصور كوشان

  :انگليسي
ايران دموكراسي داشته پيش از  :كريس هدگ

  ) جستار( اين كه ما آن را بگيريم
 ) جستار( ايران و سردرگمي چپ: ريس ارليش

درخواست نويسندگان تبعيدي ايران از 
 نويسندگان جهان 

  
  ،4جنگ زمان 

  2010 – 1388زمستان  
 هايده عامري ماهاني: ها طرح
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  خواني پيش
  ها جهان مشخص آرمان :منصور كوشان
 بازنگري ادبي

 خوانش داستان ضحاك :نسيم خاكسار

  مفهوم عشق در يك هزاره :اسد سيف
الدين سهروردي و خرد  شهاب :منصور كوشان

  ايراني
  ادبي ي نظريه

  تننوشــ :محمد ربوبي - ريموند كارور
  نويسنده و ويراستار: محمد ربوبي - ديويد ريمنيك

  داستان
   هاي جناب اشكبوس عجايب :شهروز رشيد

   بوسيدن زخم :محمد هاشم اكبرياني
   ي اسب كله: نور قدسي قاضي

   رو به غروب: حسين رحمت 
   نامه هايي از مردم برگه: مهدي استعدادي شاد

   ي سحر ستاره: محسن يلفاني
  شعر

   سه شعر :محمود كوير
   من روز بودشاهد : پگاه. م

   سه شعر: منش حسن مهدوي
   سه شعر :شيدا محمدي

  فرهنگ و جامعه
  كوندرا در آينه: عباس شكري - گاي اسكارپيتا
  نقد و بررسي

  ي شعر روحيه: مهرانگيز رساپور
 مروري بر چيستي شعر نيمايي و: رضا زرين علي

  نوگرايي
  طنز و شوخي

 "حنــا جــان" زميزهموطن ع يبرا: سحر. م

  سياست
    متهم  و حق خاموشي: مجيد نفيسي
   3گفتار خياباني : نسيم خاكسار

ي جمعي  بازخواني حافظه: منصور كوشان
    نويسندگان

  و ادبي رويدادهاي  فرهنگي
هفت دات كام، يك هاي  معرفي كتاب :جنگ زمان

روزهاي نفريده بر خاك : اسد سيف. وبالگ فرضي
 .نفريده

  : نروژي
 ها نامه دنياي مشخص نمايش: منصور كوشان

  ) جستار(
 

  ، 5جنگ زمان 
  2010 – 1389بهار  
  برديا كوشان: ها طرح

  
  خواني پيش

هاي جنبش امروز در خرد  ريشه :منصور كوشان
  كهن ديروز

  جستار
اش از شعر  من جوشد، چو ميخون : پيرايه يغمايي
  ...دهم  رنگي مي

سه دهه پس از : ر پارسيكوشيا – آرتور كُلمان دانتو
  پايان ِ هنر
  حقيقت و قدرت: عباس شكري - ميشل فوكو 

الس زدنِ  :علي صيامي – مارسل رايش رانيسك
  سنجشگر با ادبيات

  نامه نمايشو  داستان
   مرغ سفيد دريايي: نسيم خاكسار
   ماه: حسين رحمت
   هاي جناب اشكبوس عجايب :شهروز رشيد

  امانهاي م اسم ممه :نيلوفر شيدمهر
  ها ها و عرب شغال :علي سمينو لطف - فرانتس كافكا 

نمايشگاه نقاشي : ايرج زهري - عالءالدين اشميت
   ابستره

  شعر
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  به كودكان زندگي و مرگ : مجيد نفيسي
   در پگاه الف ني: رضا زرين علي

   نه اين مرگ نيست: منصور كوشان
  ي سهيل ستاره - آه : فريده نقش

    كنمن را لمس م: آويسا صادقي
   ايستاده و بيدار :زاده علي طبيب
   هيچ و پوچ - تنديس شير: باقر پرهام

  و بررسي نقد
زندگي و مرگ "هايي از  درس: باقر پرهام
  "دموكراسي
  پس از پايان ِتاريخ: آذرحسين نوش

  ،  ادبي و هنريرويدادهاي  فرهنگي
  قبل از رسيدنبا آن نقطه،  :كوشيار پارسي
هاي كالغ  اين جا حومه ايه معرفي كتاب :جنگ زمان

   .حديث نفسسالم روسپيان، سالم، ، است
  : نروژي

  ) جستار(سفر ذهني، سفر عيني : منصور كوشان
  

  ، 6جنگ زمان 
  : 2010 – 1389تابستان  

  ي منصور خاكسار، ويژه
  به كوشش خسرو دوامي

  
  جستار

  كالم آخر :منصور خاكسار
  در چالش با مرگ  :منصور كوشان
  خط از منصور خاكسار سه دست :خسرو دوامي

هاي بازسازي شده نمادها و نشانه: منصور خاكسار
  در بوف كور

  )1388 - 1318(منصور خاكسار : گل مليحه تيره
آسيب شناسي : ي پايان نقطه: رضا زرين علي

  مفهوم مرگ
  ها را بشنويم صداي متن: بهروز شيدا

ي  هاي اندك و انديشه مرد واژه: كوشيار پارسي
  روشن

  دوئل در ادبيات: اصر كاخسازن
  بودها و نبودها: ناصرپاكدامن
  در سكوت حرف زدن: زاده رضا عالمه

  روييدن آن سوتر از فصول: نسيم خاكسار
  شبنم غمگين :نژاد ناصر رحماني
  در منشور شعر و زندگي: عباس خاكسار

از برادرم منصور و مرگ : ماشااله خاكسار
  باورنكردني او

  از زندان تا تبعيد ي تهكمي: اداردشير مهرد
  تراژدي زندگي: مريم آذر

  سوختگي دل: عزيز عطايي
  منصور سوگ در : خاني پرويز قليچ

   سرگردان ميان گور و ماه،: خسرو دوامي
  نخلي به زير سقف : علي نگهبان

  شعر
   يك شعر: فريبا صديقيم

   مرثيه براي منصور: شمس لنگرودي
   گل مرگ: شيدا محمدي
  او نيز يكي از گياهان كوه بود : پرويز زاهدي
   به منصور خاكسار: مجيد نفيسي

   13كانتوي :ياشاراحد صارمي
     يك شعر: شايان افشار

   يك شعر: روشنك بيگناه
   منصور :حسن صفدري
   سه شعر: منصور خاكسار

  داستان
  ها  گورستان :بيژن بيجاري
  از چشم راوي :منصور كوشان

  گفت و گو
من به سكوت هرگز : ر خاكسارمنصو - گل  مليحه تيره

  ام نديشيدهاني
  ، ادبي و هنريرويدادهاي  فرهنگي
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  ي كانون نويسندگان ايران  بيانيه
  ي نويسندگان تبعيدي و مهاجر  بيانيه

   پيام تسليت جمعي از شاعران و نويسندگان
  : نروژي

  ) روايت( بيرون از زندان، در بدن: منصور راجح
  )شعر بلند( دهي آين در گذشته: منصور كوشان

  
  ،7جنگ زمان 

  2010 – 1389پاييز  
  برديا كوشان: ها طرح

  
  خواني پيش

  مردم، سياست، قدرت :منصور كوشان
  جستار
  شراب و جاودانگي: سيفي. س

  هاي فورتنبراس دست: شهروز رشيد
  شهر هنر پايان آرمان: كوشيار پارسي - ايو ميشو

چيزهايي كه : علي صيامي - مارسل رايش رانيسكي
  يان سطرها قرار دارندم

  شعر
   دو شعر: اسماعيل خويي

   چهار شعر: رضا زرين علي
   دو شعر: مهرانگيز رساپور

  نامه و نمايش داستان
   بانو و چشم اسفنديار: عباس معروفي
  وان : محمود فلكي
   PH.Dكاله  :ثريا هالكي

  ايستگاه نفت :شاهرخ تندرصالح
   مرگ در واراناسي: فيروزه خطيبي

   گويي در تبعيد بداهه: وشانمنصور ك
  و بررسي نقد

زندگي و مرگ "هايي از  درس: باقر پرهام
  "دموكراسي

  آفريند آن جا كه قدرت حقيقت مي: اسد سيف

  ،  ادبي و هنريرويدادهاي  فرهنگي
از ژاله عصيان غربت، هاي  معرفي كتاب :جنگ زمان

تا ژاژ ، پژواك پاييزي، سكوت صداي روشني 
،  كني ه درخت را فراموش ميمثل پرنددارد ، 

چهار دفتر زني به طعم خاك، پرنده ديگر، نه، 
 . شعر

  : نروژي
  ) داستان( آواز خاموش در تبعيد: منصور كوشان

  
  ، 8جنگ زمان 

  2011 – 1389زمستان  
  برديا كوشان: ها طرح

  
  خواني پيش

آزادي رايگان به  :عباس شكري - منصور كوشان 
  آيد دست نمي

  جستار
  حرمت حرم و ناموس سلطنت: كسارنسيم خا

  ها انتـقام ژنرال: محمد ربوبي - كورت توخولسكي 
  ها ها در فرهنگ ريشه و نقش رنگ: كوشيار پارسي

  كار ناتمام مهدي: سيفي. س
  شعر

   شعر چهار: شهاب مقربين
   شعر سه: آزيتا قهرمان

  نامه و نمايش داستان
   دختر و دريا: ناصر زراعتي
  زوار : حسين رحمت

   هدف هاي بي سكانس :رهاد فتوحيف
  زند مادرم مرا الله صدا مي :مهري كاشاني

  گفت و گو
  شعر چونان شكلي از شناخت :عباس شكري

  و بررسي نقد
  غرب از راه شرق: باقر پرهام

  ي الي پوست سايه: سهراب رحيمي
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  ر بستر متني تو در توب: رجب بذرافشان
  روايتي موازي از آن چه هست: محبوبه موسوي
  انگارانه ساده، نه ساده: سپيده جديري
  شگرد در ادبيات: ابراهيم هرندي

  ،  ادبي و هنريرويدادهاي  فرهنگي
از تماماً مخصوص، هاي  معرفي كتاب :جنگ زمان

، توپ مروارياغوا تا اغوا ، رأي من كجاست؟، 
، شبيه كالغ و گل سرخبر ايران چه گذشت؟ 

، سرگذشت شعر پارسيعطري در نسيم، 
  ، اش ديگر زمين را سياه نخواهد كرد هساي

  : نروژي
 شعر چونان شكلي از شناخت: هله ماريه بيركان

  ) جستار(
 

  ، 9جنگ زمان 
   2011 – 1390بهار  
  برديا كوشان: ها طرح

  
  : خواني پيش

  تا رهايي از انفعال: منصور كوشان
  : جستار

  ي زن ايراني بدن چندگانه :نيلوفر شيدمهر
كاري  دوران پنهان: د ايوبيمحم - فرانك گريگر
  سپري شده

  :شعر
  چهار شعر: محمود كوير

 سه شعر: سجاد انصاري

   دو شعر: رجب بذرافشان

 دو شعر: ابولفضل اردوخاني

 دو شعر: حسين دانايي

 هجراني: منصور كوشان

 چهار سه كايي: علي سيستاني

  دو شع: مودب ميرعاليي –هرمان د كونيك 

  : داستان
 ييتنها: نجمه موسوي

 دوزي گل: ماريا تبريزپور

 زلزله: پروين فدوي

 در پارك: عزيز معتضدي

  روزگار رفته: مادر: منصور كوشان
  :نقد و بررسي
  برابرگذاري دو متن: نسيم خاكسار

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

  :پژواك
  تسوخ چراغي كه در آن خانه مي : قاضي ربيحاوي

  ،  ادبي و هنريرويدادهاي  فرهنگي
از نوشتن، مديريت هاي  معرفي كتاب :جنگ زمان

  .مرگ ديگر كاروال  :آذر حسين نوش. ها كوتوله
  : نروژي

  )جستار( ستيزي شاهي تا زن از زن: منصور كوشان

 

  ، 10جنگ زمان 
   2011 – 1390تابستان  

  ي داستان و نقد داستان ويژه
  برديا كوشان: ها طرح

  
  :خواني پيش

  روايت، برآمد هويت تاريخي :منصور كوشان
  : داستان

  آژانس: قباد آذرآيين
    از يك به دو، از دو به يك: ياسمن احساني
  لوبو :رضيه انصاري
  مفتاح :رحمان چوپاني
  پستان ديوار و درخت سه :نسيم خاكسار
  خودتبعيد :بابك خلعتبري
    كبوتر ايراني :خسرو دوامي



       175     1391 زمستان، 16جنگ زمان    

  هاي برونو مزخ :قاضي ربيحاوي
  چهر خوب: حسين رحمت

    عاشق: كامران سليمانيان مقدم
  ها تنهايي :معصومه ضيايي

  در كفن آب :ميالد ظريف
  ساعت فراغت آقاي اشكبوس: ناصر غياثي
  :وزيد در كوچه باد مي: زاده محمد قاسم

  صادق هدايت، خرمگس و من :چيستا كرامتي
  زن مفرغي: منصور كوشان
  مهنا دعوت: ناصر كوشان
  كند كيست؟ آن كه توطئه مي: جواد مجابي

  ام؟ در را پشت سرم بسته: آيدا مرادي آهني
  رو هاي هميشه پياده پيادره :پور شهريار مندني
  ي ديگران خانه: فرشته مولوي
  شب و بوي حشيش: فريدون نجفي
  خانم يانگ ساكوئر خوشگل :علي نگهبان

  بيني جهان:  علي صيامي –كلمنس يوت زتز 
  :استاننقد د

  هاي ساده سرخوشي: نيما بيداران
    هاي مكرر گشت و گذار زبان در قصه: منصور خاكسار

  : نروژي
  ،)نامه نمايش( هملت در تبعيد: منصور كوشان

  
  ، 11جنگ زمان 

   2011 – 1390تابستان  
  برديا كوشان: ها طرح

  
  :خواني پيش

  امكاني نو، فرصتي ديگر: منصور كوشان
  : جستار

در ستايش :  عباس شكري –اس يوسا ماريو وارگ
  خواندن و داستان

 –بازي  الل :محمد حياتي –لوري امرسون، جو هوپر 
  لئونارد كوهن در اجرايي زنده: ديفرانس
  آخوندزاده يا رضا خان؟: زاده مجيد فالح

  ناممكن: پرهام شهرجردي
  :شعر
  چهار رباعي سپيد: رضا زرين علي

  دو شعر: پگاه –مهرانگيز رساپور 
  دو شعر: ژيال مساعد

  دو شعر :شيرين رضويان
    سه شعر :معصومه ضيايي
  دو شعر :شيدا محمدي

  :داستان
  جنايت و مكافات: پور شهريار مندني
  مسافر :نجمه موسوي
  جام بر جام: حسين رحمت
  دگرديسي باورنكردني حسين آقا: كوشيار پارسي
  :به خورشيد زل بزنيم، كاوه: كيهان اردبيلي
  بازخواني سرنوشت نجف :حميد ذكاوت
   1تيزي  :جواد مجابي
  :نقد و بررسي
  هاي ما تمامي ي سنگين نيمه سايه: بهروز شيدا

  ي خواندن سه تجربه :دخت دقيقيان شيرين
  فراز و فرودهاي فرهنگ ايران: مهرداد مقدسيان

ها و  ها، ظرفيت بين ها، ذره زاويه: گل مليحه تيره
  ها ظرف

  و هنري ،  ادبيرويدادهاي  فرهنگي
فارنهايت شرجي، هاي  معرفي كتاب :جنگ زمان

نصرت رحماني، پونز روي دم گربه، چهار كتاب 
  .و نيم
  : نروژي

  شكل از وراي شكل :را الكساندر كارنه
  :....زبان چونان بيل، تبر، بولدوزر  :هلله ماريا بيركان
  دو شعر: منصور كوشان
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  ، 12جنگ زمان 
  2011 – 1390زمستان  
  برديا كوشان: ها طرح

  
  :خواني پيش

  ي توأمان شوق و يأس تجربه: منصور كوشان
  : جستار

سنجش ادبي كار : ميان هنر و كيچ: كوشيار پارسي
  ديكتاتورهاي اهل قلم

فمينيسم اسالمي چه  :محمد ربوبي - سوزانه اشتروتر
  اقبالي خواهد داشت؟

حكمت شرقي در شعر بانوي : منصور كوشان
  فنالندي

  :شعر
  سه شعر: كيمحمود فل

  شعر يك :البرز معصومي شمالي
  سه شعر: نجمه موسوي
  شعر يك: نعمت صارمي
  شعر چهار :آرزو مختاريان –جك گيلبرت 

  :نامه و نمايش داستان
  ب سوختهت: حسين رحمت

  ارمولكم :كامران سليمانيان مقدم
  در كفن خاكستر: ميالد ظريف
  شور مرده: نسرين مدني

  اي كاغذيه مپرچ: حميدرضا ايروانيان
  حيات: رحمان چوپاني
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  روايت سوسن: عصمت صوفي



       177     1391 زمستان، 16جنگ زمان    
  هادوراز ها دور  فرسنگ: محمدرضا قاسمي
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رفتن  نوشتن،: يمرحي سهراب – يهولمبر يبن

   است تيواقع يبه سو
  :شعر

  شعر كي: مساعد اليژ
  سه شعر :قهرمان تايآز

  چهار شعر: منش يمهدو حسن
  ج شعرپن يستار پروانه

  سه شعر: نيزر رضا يعل
  دو شعر: يمحمد دايش

  سه شعر: يصفدر حسن
  يك شعر: يريجد دهيسپ
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  علي نگهبان: ها ي عنوان ترجمه
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La himmelen falle 

La jorden slutte å dreie 

La det store smellet smelle igjen 

La oss stå ved det uendelige nullpunktet 

La tid og rom i oss forsvinne 

Og la oss bli født på ny. 

Trygt i armene på mine drømmer, vet jeg 

At himmelen for alltid forblir lett og azurblå. 

I mine drømmer, vet jeg 

At nye blomster alltid vil blomstre. 

Jeg vet at i mine drømmers eksistens 

Vil verden og livet bli født på ny. 

Jeg vet at vår eksistens 

Er den uhemmede euforien av stigende fontener. 

Jeg vet at jeg med hvert skrik søker mine drømmer 

Men likevel skriker jeg: 

Å være betyr å være i drømmene 

Være med seg selv 

Være ett med deg og andre. 

 

Gjendiktet av Nina Zandjani 

2012 
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Til dagen dreier i lyset 

Og glemmer himmelens tyngdekraft. 

Jeg skriker mot månen om natten 

Til natten dreier i lyset 

Og glemmer de dalende stjernene. 

Jeg skriker mot alle skapninger: 

Jeg vil ikke holde drømmene i den ene hånden 

Og balansere den drømmeløse eksistensens uutholdelige 

tyngde i den andre. 

Dermed skriker jeg. 

Jeg vil legge armene rundt mine drømmer 

Være "jeg" i mine drømmer 

Drømmene skal tilhøre meg. 

Jeg vil at vi skal være "vi" 

Vi med egen himmel. 

En himmel der solen går opp, 

Og solnedgang og alle sorger i verden 

Blir skjult dem bak fjell og fjerne horisonter. 

Jeg og drømmene mine 

Er et "vi" som er mer unikt enn alle "jeg". 

Vi vil ha vår egen lille himmel 

Vår egen sol, måne og stjerner på vår egen himmel. 

Som ikke er 

Annet enn refleksjon av smil og drømmer. 

Jeg skriker



 

 

Mansour Koushan: 
 

JEG SKRIKERE  
 

 
 

 

 

 

 

Jeg skriker. 

Hvis denne himmelen ikke vil stanse 

Og mine armer mister sin styrke, 

Kan det hele kollapse 

Det hele kan kollapse. 

Hele verden ivrer etter å ødelegge 

Iran, som er like stort som mitt endeløse hjerte 

Derfor skriker jeg 

Og sprenger alt med lyden fra mitt strupehode. 

Jeg vil ikke være bedrøvet 

Ikke ha blikket sløret for synet av mine drømmer. 

Jeg skriker 

Jeg vil skrike mot alt som skiller meg fra min drøm. 

Selv tårene mine vil jeg klore 

Og skrike mot den gryende solen 
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