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  عباس شكري 
  ي نوشتاري ضرورت و ماندگاري رسانه

 

  
ي نوشتاري آن هم از نوع جدي آن در اين دوران بيش از هر زمان  رسانهضرورت ماندگاري 
اما . ديجيتالكنيم كه  موسوم است به دوران  در عصري زندگي مي. شود ديگري احساس مي

دهد كه متني را به صورت كاغذ در دست داشته باشي  هنوز هم حس خواندن زماني روي مي
خواندن، آن هم بدون كاغذ، خاصيت اصلي متن را در . اي بر آن بنويسي و گاه حاشيه

ي كه هاي حها و نويسنده كه با رو نه با واژه كند و ارتباط ي كامپيوتر پنهان مي گاه صفحه نهان
 برند، نند و يا فرمان ميرا پس پشت هزارتوي جهان ديجيتال قرار دارند و مدام فرمان مي در

ي جريان مركبي كه در قلم نويسنده جاري است و كاغذ سفيد را سياه  زمزمه. شود برقرار مي
شود تا متن را از آن خود كند و  ي مشتاق وادار مي نشيند كه خواننده كند، چنان بر دل مي مي

ي  شود تا با تخيل و انديشه وادار مي. اي ديگر بسازد نامه داستان يا نمايش شعر،با آن 
ي  جا كه راوي كه نماينده هياهو، آن اما پر گفتماني خاموشنويسنده همراه شود و در 

نهد، با تخيل خويش، راه را  يا نويسنده، قلم بر زمين ميماند و  از سخن باز مي نويسنده است
اين وضعيت، چنان . دوي خوانده شده متصور ش ني نو براي شعر يا قصهادامه داده و جها
آخر، . ي نمايش كامپيوتر ممكن شود كنم در خوانش متن و بر روي صفحه است كه باور نمي

اين روزها، حضور جهان ديجيتال و فراهم شدن امكان بهره برداري از آن، همه را، حتا 
دهد كه برآمد آن همان چيزهايي  نوشتن دست مياند را ذوق  كساني كه هرگز چيزي ننوشته

هايي كه نه از نظر  نوشته. هاي اينترنتي شاهد آن هستيم شود كه اكنون در سامانه مي
هايي كه گاه از سر احساس هستند و  نوشته. دستوري درست هستند و نه از نظر معنا

  . نديستاي باشد دارا ن كه بايد در هر نوشتهرا ي هاي ويژگي
ت امروز است تا با توجه به رهاي نوشتاري، ضرو ن دليل است كه هنوز هم رسانهبه همي

حضور كساني كه مسئوليت انتشار را بر عهده دارند، ويرايش الزم، انتخاب درست و 
رو كند كه راهي مگر انديشيدن ه ب راهنمايي الزم وجود داشته و خواننده را با متني رو

  . برايش باقي نگذارد
و البته (شود  هاي فارسي زبان كه هنوز هم نوشتاري منتشر مي ز اندك رسانهاكنون يكي ا

، در منصور كوشاناست كه با همت و دلسوزي  جنگ زمان، همين )به صورت اينترنتي هم
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نزديك به پنج سال اخير منتشر شده و با هدفي معين كه بتواند ادبيات و فرهنگ ايران و 
  .ندگي آن را به نمايش بگذارد، راه اندازي شده استجهان را به مخاطب منتقل كند و بال

ي  با كمك پرسنل كارآموزده، حمايت بي دريغ خانواده و دوستان و روحيهمنصور كوشان 
رود تا خاكريزهاي  گذارد و مي بسيار باالي خود، روزهاي واپسين ناخوشي را پشت سر مي
امروز اما، . ود نيز در دست گيردپاياني بيماري را هم فتح كند و به سالمت سكان كار را خ

بر من خواني اين شماره را  همكارم علي نگهبان، پيشدوست و چنان كه در شماره پيش، 
ش را به من سپرد، به جنگ زمانعهده دارم و اميدوارم كه از اعتماد منصور كوشان كه 

ي  ن را براي ادامهتا خوبي سود ببرم و نوشتارهايي را در برابر شما قرار دهم كه تخيل و انديشه
از منصور كوشان . هاي اين شماره به كار اندازد و بيش از يك فصل شما را درگير كند مطلب

ي دوستاني كه براي اين شماره مقاله، جستار، شعر، نقد و داستان  به خاطر اعتمادش، از همه
علت محدود  شان، به هايي كه نوشته ها كه براي چاپ انتخاب شدند و چه آن فرستادند؛ چه آن

اي كه پيش روي داريد، اگر  ها، چاپ نشده، سپاسگزارم و باشد كه مجموعه بودن تعداد صفحه
نندگان اين اآورد كه در همان قد و قواره باشد تا خو وشان عزيز گرد ميكچه  نه بهتر از آن

  . ديعني، مجله از نظر مطلب فقيرتر از پيش نشده باش. نامه، زياني متحمل نشده باشند فصل
دآوري ها با هم، گر هاي فصل و هماهنگي نوشته هاي اين شماره بر اساس مناسبت لبمط

  . و شما خوانندگان را جلب كند شده و باشد كه رضايت خاطر منصور كوشان
. ردازدپ گونگي زبان فارسي ميه به چابراهيم هرندي در اولين گام و در بخش جستار، 

او در بخشي از . ي ادبي فراهم كرده است را در زمينهها  زبان زباني كه وجه مشترك فارسي
هر فرهنگ با  ست كه در زبان يكي از ابزارهاي داد و ستد ِ معنا«: نويسد ي خود مي مقاله
 ي پس هر زبان، ويژه. گيرد گونگي ساخت و پرداخت ِ معنا شكل ميه داشت به چ چشم

او در  .»برتري ذاتي نيستفرهنگ و سرزمين خويش است و هيچ زباني را برزباني ديگر
پردازد و  به نقش حمله و هجوم بيگانگان به خاك كشوري ديگر و تأثير آن بر زبان مي  ادامه
شود،  با گذر ِزمان اندك اندك درمان ميچه داغ ننگ ِ هر جنگ و شكست،  اگر«: گويد مي

جا ه رهنگي بها، در روندهاي ف ها و گاه هزاره هاي ناشي از آن تا سده اما رد پاي زيان
در پيوند با . توان ديد هاي آن را در زبان و باورهاي همگاني مي ها و كوالك ماند و واتاب مي

 در. زبان فارسي، آشكارترين زيان يورش تازيان نابودي خط اين زبان و عربي شدن آن است
نوشتن اند و نيازي به باز ين خط در زبان فارسي بسيار نوشتههاي كاربرد ا گرفتاري ي باره
اي كه ناگفته مانده است اين است كه اگر چه تاكنون  ها نيست، اما به گمان من نكته آن

خط فارسي را آشكار نكرده است، اما آشنايي روزافزون ما  به تغيير زبان ايستاي فارسي، نياز
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اي در اين گستره پديد  هاي تازه اي نزديك، گرفتاري وري، در آيندهآ با جهان ِدانش و فن
   .»هد آورد كه آيندگان را ناگزير از تغيير خط كنوني خواهد نمودخوا

دهد، در هر دوران  ها را تشكيل مي زبان كه مخرج مشترك فرهنگ و هنر و ادبيات ملت
ايستايي كار زبان نيست كه اگر . ويژگيِ خود را دارد و مدام در حال تغيير و تحول است

محمود در همين مورد، . ا را خواهد گرفتچنين باشد، مرگ زودرس نيز دامن زبان ايست
ايشان در جايي از جستار خود كه به . نشيند ي هشتاد را به بررسي مي ، شعر دههمعتقدي

بسياري از شاعران جوان، به نوعي از ادبيات معناگرا «: نويسد ان شاعران جوان است، ميزب
شعر امروز را در  ي هفاصله گرفتند و از هر نوع بازانديشي سرباز زدند، چرا كه پيكر

و در نهايت . كردند جو ميو  هاي تئوري زده، جست هاي زباني و تا حدي فرم تجربه
  .»يافتند ها و نگاه انتزاعي مي ها را در تفاوت تناسب

واژه . د، تنها ابزاري كه الزم است، واژه استنامبراي اين كه زبان ادامه داشته باشد و پويا ب
ها از قلمرو  وقتي واژه«: ، از هويتي برخوردار است كه  به باور اواما در جستار آرش اسالمي

شوند و در خلوت  افزارهاي مستعمل رها مي ي مثابهه گي ب هاي روزمره استثمار حرف
نخستين صوت  ي نشين خود در هيئت يك پديده بي بديل قائم به ذات و عريان به مثابه خوش

بان و گاه در تكلم گنگ و زالل ديده و شنيده مييا شكل يا يك معناي بالمنازع، در جهان ز
چون شعر نه  اي خالقانه هم اند و حاال در نوشته شوند، گويي به هويت گم شده خويش رسيده

شان كه اين بار در  در پي يك واسطه و يا يك قرارداد به اعتبار اولين پيدايش و تلفظ حقيقي
اي نخستين بار به چشم و گوش و حس و كنند كه انگار بر يك نوشتار غيرمتعارف جلوس مي

گوهر و ذاتي در نظر   شود براي كلمه با اين تعريف است كه مي. »اند ادارك انسان تبلور يافته
حقيقت هر «: در اين معنا. گرفت كه ساختار هنري و محتواي هر نوشته به آن بستگي دارد

د و خواننده و شنونده را به جهاني ياب كيفيت خود ارتقا مي ي ترين مرحله واژه از كميت به عالي
مخاطب اين بار نه تنها در فضايي غيرمادي و غيرافزاري بلكه در . كند متفاوت دعوت مي

  .»گيرد اتمسفري سرشار از تفكر زيبايي، حظ و خيال و موسيقي قرار مي
 اي را به وجود بياورند كه با توجه به فرم آن شوند تا نوشته ها كنار هم چيده مي واژه
نوشتار، برآمد تالش كسي . شود انتخاب مي... نامه و  اش نام داستان، شعر، نمايش، فيلم براي

اين تالش مربوط به . است كه قصه را نوشته يا شعر را سروده و نمايش را طراحي كرده
هاي  امروز و فردا نيست كه از پيش از ما نيز وجود داشته و هنر و ادبيات امروز هم بر شانه

دوران پيش از ما، سوار است و اگر نبودند اين هنرمندان، جهان شايد امروز شاهد بزرگان 
شود كساني را يافت  ي خاكي، مي ي كره گوشه در گوشه. ي سياهي بود بر سقف آسمان پرده

ي  يا تمام عمر خود را صرف پويايي، زبان، واژه و ادبيات كرده باشند كه با همه يكه بخش
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اد، مهدي زبا نگاهي به تقويم، فروغ فرخ. را به برج اعالي خود بنشاننداين افزارها، انسانيت 
تر بر كارهاشان انتخاب كرديم و از دوستان  س را براي توجه بيش ثالث و شيركو بيكه اخوان

در ) ماني(ميرزاآقا عسگري . ها بنويسند همكار درخواست كرديم تا در مورد كارهاي ادبي آن
فروغ فرخزاد و از دو جنبه بررسي كرده كه اولي با عنوان  دو مقاله، فروغ فرخزاد را
نفكران در شمردم و رورا در همين شماره و دومي با عنوان  سرزمين قد كوتاهان

، فروغ«: خوانيم كه در بخشي از اين مقاله مي. را در شماره بيست خواهيد خواند شعر فروغ
پشتِ ذهنِ ناخودآگاهِ خود و پسا جا كه به جهان خودويژهى درونىاش سرمىزند ويژه آنه ب

يي به فرازى شاعرانه دست مىيابد و دنيا، و پديدههاى بيرونى پيوند مىزند ها ئيرا با شي
پوششى ، اشييو ترنمهاى تنهايي در شعرهاى غنا، ويژهه ب. ستا سازد كه ويژهى خود او مى

هاى اجتماعى  ز گرهايي در برخى از شعرهايش برداشتهااو  .مىافكند خودبر از جاودانهگى 
خرافه و باورداشتهاى عاميانه و  احت. خوانى ندارد دارد كه با بنيانهاى فكرى روزگار ما هم

برسد و  او چشم بهراهِ قهرمانى است كه قرار است سر. مىكنند بىپايه در شعر او جا باز
شعر كسى كه مثل هيچ كسى نيست نمونهى . همهى پرسمانهاى اين جهان را پاسخ گويد

  .»ستا اين برداشت او بارزى از
ي  فرياد شكست نخبگان زمانه: اي با عنوان ي جداگانه، منصور كوشان در مقاله در دو مقاله

به زندگي  اميد نوميديي  از زاويه ديد خود و فرامرز سليماني نيز از ديدگاهي ديگر در مقاله "خود
تر كنم، در مورد  نجكاوي شما را هم بيشبراي اين كه ك. اند ياد اخوان ثالث پرداخته و شعر زنده

  .رو شويده ب گويم تا در متن مجله با آن رو هاي اين دو همكار چيزي نمي مقاله
بسياري از اند، اما هنوز در  اش داده روزگار اكنون اما، اگرچه ديجيتال هست و مدرن هم نام

يايند  تند، به حساب نميمانده، نيمي از جامعه انساني، كه زنان هس نقاط جهان؛ مدرن و عقب
حقوقي ندارند . ي ديگري هستند كه با آن نيمه، برابر نيستند و اگر هم به حساب بيايند، نيمه

ي  براي دفاع از حقوق اين نيمه، شاعر و نويسنده. مگر فراهم كردن بساط شادي مردان
از جهان بر شد، چشم  ماده ميآدر همين روزهايي كه مجله س  شيركو بيكهي كُرد،  پراوازه
به همين خاطر از همكار و . ي بي حقوق شده را شاهد نباشد عدالتي نيمه رفت تا بي. بست

كه خود نيز كُرد هست و زن، خواستم تا در مورد شعر و نقش عصمت صوفيه دوست خوبم 
آواي زن شرقي از ي  پذيرفت و در مقاله. اي بنويسد مان مقاله زن در شعرهاي او براي

  . به اندوه عميق او پرداخت س هشيركو بيكگلوي شعرهاي 
رسيم كه براي جلوگيري از به درازا كشيده  سرانجام به دو بخش شعر و داستان كوتاه مي

كنيم تا  پوشي مي شدن اين گفتار، از نام بردن عنوان شعر، داستان و نويسنده و شاعران چشم
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ي داستان و شعرها، با نويسنده و  رو شويد و در ادامهه ب ها رو خود نيز در متن كتاب با آن
  . ايد جهاني نو براندازند چه خوانده ي آن شاعر همراه شده و در ادامه

نقد كتاب و داستان نقش كليدي در . رسيم پاياني، به نقد اثرهاي ديگران ميدر بخش پيشا
ها  اين همان چيزي است كه متأسفانه در بين ما ايراني. آفرينش ادبي و بهتر شدن آن دارد

در دنياي وانفساي نقد، در اين شماره شش . يا نيست و يا با الگوهاي رايج نقد، همراه نيست
 چه نگرش مدرني به عشقدر نقدي با عنوان  منصوره اشرافي. نقد كتاب خواهيد خواند

  . رضا قاسميي  نوشته خوانند ها مي وردي كه برهنگاهي دارد به رمان 
نوشته كه نگاهي رحمان چوپاني را  نويسندهنوشتن تنها جشن بيكران يك نقد؛ 

  .به همين نام ارنست همينگويبلند ي  خاطرهاست به داستان 
به  اوليس جيمزجويس ي باره دردر نقدي جاندار با عنوان  خورخه لوييس بورخس

اين نقد را ترجمه  آزيتا قهرماننشسته كه  جويسي  نوشته اوليس بررسي رمان ماندگار
  . ستروي شما  كرده و اكنون پيش

خداي چيزهاي ي پوليتزر را براي رمان  نويس هندي كه جايزه آروندائي روي، رمان
اما همين رمان او در سراسر جهان و . ها چندان آشنا نيست در بين ايراني. دريافت كرد كوچك
سيال در نقدي با نام . هاي گوناگون بيش از چهل ميليون نسخه فروش داشته است با ترجمه
زاده كه از انگليسي  به قلم مريم علي انگيز غم ي بار و آينده مصيبت ي ذشتهبين گ

  . شويم ي آن آشنا مي هاي آن و نگاه نويسنده ترجمه كرده است، با اين رمان و شخصيت
ه ب هاي خود رو ، در دو سال گذشته، به ناگاه خوانندگان را با سيلي از كتابمنصور كوشان

فراسوي متن آسا، او كتابي منتشر كرد به نام  تشار سيلاما پيش از اين ان. رو كرد
سامي اكنون . كه از سوي صاحب نظرها هم مورد توجه قرار گرفت فراسوي شگرد

  . نگاهي دارد به اين كتاب اي از غربت سكه، در نقد خود صالحي ثابت
عباس نام دارد كه نگاه  هويت پاره شده ،جنگ زماني  واپسين نقد اين شماره

. حسين رحمتي  نوشته هنوز از شب دمي باقي استاست به مجموعه داستان شكري 
هاي  منتشر شده و قصه فارانهايت شرجي داستاناز حسين رحمت پيش از اين مجموعه 

  . ، به چاپ رسيده استجنگ زماناو هم در 
ن نروژي آمده كه اميدوارم خوانندگا ي در بخش پاياني و بعد از معرفي چند كتاب، دو مقاله

  .مند شوند ي اسكانديناوي از آن بهره  ايراني مقيم نروژ و ساير كشورهاي حوزه
  . بود به من منصور كوشانرسيم كه حاصل اعتماد  و به اين ترتيب، به آخر اين دفتر مي

   



 

 ابراهيم هرندي

 پيرامونِ زبانِ فارسي
 

  
  

 تاب ارزشمند ِ خود،ارمستتر، در كسده پيش، ايرانشناس بزرگ فرانسوي، جيمز دبيش از يك 
فارسي امروزي دنباله فارسي باستان ِ زمان داريوش و  ، نشان داد كه1يمطالعات ايران
هاي اين زبان آن  اند كه يكي از ويژگي تاريخ شناسان ِ زبان فارسي برآن. خشايار شاه است

فارسي تاريخي روند ِآن، يعني  ي بسياري در پيوند با هر سه دوره هايدو سن اثرهااست كه 
فارسي ميانه  كه فارسي نوين از آن . باستان، فارسي ميانه و فارسي نوين در دست است

خاستند و با چيره شدن بر رريشه گرفته است، زبان شاهان ساساني بوده است كه از فارس ب
 .پادشاه اشكاني و نابودي وي، در تيسفون برجاي او نشستند

ايران، زبان فارسي را از جنوب ايران  ي خود برفرمانرواي ي هدساسانيان در دوران چهار س
پس از يورش . به شمال خراسان و غرب ايران بردند و آن را جايگزين زبان پارتي كردند

تازيان اين . تازيان به ايران، زبان فارسي ازسوي خاور به ماورالنهر و افغانستان كنوني رسيد
خاوري، بهتر از زبان خود  هاي زبان را براي گسترش آئين نوپاي خود در سرزمين

هاي خاوري ايران،  گونگي سبب شد كه زبان فارسي در سرزمينه اين چ. پنداشتند مي
 .هاي آن دياران شود ها و گويش جانشين زبان سغدي و دري و ديگر زبان

هاي ديگر ايراني مانند؛ پارتي، سرياني،  اگر چه زبان فارسي با ياري ساسانيان بر زبان
ها را به بايگاني تاريخ سپرد، اما خود در چنبر تاراج تازيان افتاد  چيره شد و آنخوزي و دري 

كه فرهنگي، ناگهان و  گاه آن. و زباني ناموزون و ناكاره شد و از رواني و رويندگي باز ايستاد
شود، زبان ِآن فرهنگ، نماد  ناخواسته در چنگك و چنگال فرهنگي چيره، گرفتار مي

آورد كه  اي پديد مي گونگي ذهنيت ِويژهه اين چ. شود مي ري همگانيس سردرگمي و آسيمه
اين ذهنيت آن است كه   ويژگي ترين بزرگ. ، خواند"2ذهنيت بنــــدي"آن را، توان  مي

روي زندگي خود ندارند، به ناگزير خود را ناتوان از  چون مردمِ دربند، هيچ كنُترلي بر
ندك اندك به آيندها و رويدادها و روندهاي ناگهاني پندارند و ا فرمانداري زندگي خويش مي

ذهنيت هر زنداني تا پيش از . كنند ها ندارند، خو مي اي كه خود دستي در آن و ناخواسته
چنين است و آنان كه زندان را آن نيز  ي هاي روزانه آگاهي از رژيم زندان و آگاهي از برنامه

گونگي، يكي از ه اين چ. اين گونه دارندگذرانند، هماره ذهنيتي  شاقه مي هاي لبا عم
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ان نيرواني براي در هم شكستن اراده و آرمانخواهي زندا ي هاي شكنجه اترين شيوهركا
از  تر زندگي، هر ثانيه زندگي انسان را هراسناك هايرست، زيرا نداشتن كنترل بر اما  سياسي

 3.كند پيش ميثانيه 

 شود، شكلي ان با يورش بيگانگان دگرگون ميهايي كه به ناگه گونگي در سرزمينه اين چ
 بنديان را نخست به همگرايي و بندي، فرهنگ و زبان ذهنيت همگاني به خود مي گيرد و

سرخوردگي . رود اين فرايند پس از يكي دو نسل از ميان مي. دارد رايي واميسگسپس به پ
سر و  آنان را آسيمهزنده است،  ،شفاهي مردمِ شكست خورده ي شكست، تا زماني كه حافطه

تاريخي  ، ذهنيت همگاني با رويدادهاي تلخِدارد، اما پس از دو نسل واخورده و افسرده مي
 نامه شاه  .گيرد آيد و مبارزه با دشمن، شكلي سمبليك و ناخودآگاه به خود مي كنار مي

هكاري از شا. ستاهاي بومي  اي از اين گونه مبارزه در راه پاسداري از ارزش فردوسي، نمونه
دارهاي هنجارسازِ ذهنيت ادبيات مقاومت ايرانيان براي نگهداري ِزبان و فرهنگ و هنر و پن

 ي ياد داشت كه او آفريينده همهه چه اين كتاب را فردوسي نوشته است، اما بايد ب اگر. ايراني
 كه فردوسي بيش و پيش از آن نامه شاه.  نبوده است نامه شاههاي  شخصيتو ها  افسانه

اما بدبختانه . هاي نگاشته شده قومي ايرانيان است شاهكاري ادبي باشد، شاهكاري از افسانه
  خواهيم، تاكنون كسي آن را تنها براي قاب گرفتن ميتاريخي  هايجايي كه ما افتخار از آن

هاي روانشناسيك آن  ست، به چيستي آن و زاويهاسان كه شايسته اين شاهكار ادبي ايراني 
و تا زماني كه نهادهاي راستين  تواند باشد فردي نيز نمي ،البته چنين كاري. است نپرداخته

 .گذشته در ايران پديد نيايد نيز، چنين نخواهد شد ِكندوكاو و پژوهش و پااليش

شود، اما رد پاي  با گذر ِزمان اندك اندك درمان ميهر جنگ و شكست،  چه داغ ننگ اگر
ها  ماند و واتاب جا ميه روندهاي فرهنگي ب ها، در و گاه هزاره ها هاي ناشي از آن تا سده زيان

در پيوند با زبان فارسي، . توان ديد هاي آن را در زبان و باورهاي همگاني مي و كوالك
 ي درباره. آشكارترين زيان يورش تازيان نابودي خط اين زبان و عربي شدن آن است

ها  اند و نيازي به بازنوشتن آن يار نوشتهين خط در زبان فارسي بسهاي كاربرد ا گرفتاري
اي كه ناگفته مانده است اين است كه اگر چه تاكنون زبان  نيست، اما به گمان من نكته

روزافزون ما با  خط فارسي را آشكار نكرده است، اما آشنايي به تغيير ايستاي فارسي، نياز
اي در اين گستره پديد خواهد  ازههاي ت اي نزديك، گرفتاري آوري، در آينده جهان ِدانش و فن

 .آورد كه آيندگان را ناگزير از تغيير خط كنوني خواهد نمود

را  شده هاي وارد تلفظ بسياري از واژه هاي خط فارسي آن است كه  يكي از اين گرفتاري
ا در واژه كوكاكوال، ، ر"و" براي نمونه، همه مردم دنيا، حرف. كند اين زبان مشكل مي در
اما فارسي زبانان . مجهول است "و"دراين تلفظ، حرف . كنند ، تلفظ مي"وج"وزن بر  "كو"
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، "پوك"بروزن  "كوك"گوييم، ما مي. كنند تلفظ مي "او"، آن را بر وزن "و" با تلفظ كامل
ناتواني فارسي زبانان از تلفظ درست . كنند تلفظ مي "جوك"وزن، اما ديگر جهانيان آن را بر 

 .كند جهانيان را دشوار ميفرنگي، مراوده ما با ديگر  بسياري از واژه هاي

دانش و  ي هاي كاري تازيان بر زبان فارسي، تاراندن اين زبان از گستره از ديگر زخم
، سخت سرگرم پرورش و )نحويان(در روزگاري كه زبان شناسان ايراني . نگارش و تاريخ بود

بودند، زبان فارسي، زبان ِعرفان و پرداخت دستور زبان عربي و صرف و نحو در اين زبان 
هاي عاميانه ايرانيان بود و كاربرد آن نه تنها  ها و داستان ها و متَل يي خراباتيان و مثَلشيدا
زبان  ،گونگيه اين چ .داشت در پي مي اي گران نيز ارجي نداشت بل، كه گاه پادافره چهي

هاي سوزناك و  نوشت و گفت و فارسي را زباني پيراموني كرد؛ زبان عصيانگري و گاليه
جهاني ِ - گريز و آن سوزناك و شادي ستيز و هستي هاي گونه كه در غزل دردمندانه، آن

 .توان يافت سرا مي شاعران پارسي بسياري از

اي است كه  بندي شده هاي فرهنگي رده ره، باردار ِارزشفرهنگ در هر دو زبان هر
هاي  داستان. كند آن، جا خوش مي بارد و در يناخودآگاه و نادانسته برذهن هر كاربرِ م

ها در فرهنگ ايراني، پس  دگرگوني ِ اين ارزش ي اي درباره هاي زيركانه ، گزارشنامه شاه
هاي  ها، فردوسي به دگرگوني ديدگاه و ارزش در يكي از اين گزارش. از يورش تازيان است

به نظم كشيده است كه در جايي گونگي را ه ايرانيان پرداخته است و بازتاب زباني اين چ
 ها در زبان كنوني ما اين ها هاي زباني اين ارزش چندي از بازتاب. داختديگر خواهم پر

 .گريزيگويي و معنا گرايي، ناگفته سازي، كمال نويسي، مضمون آهنگين: ست

 

 هاي زبانِ فارسي ريشه

گونگي ه داشت به چ چشمهر فرهنگ با  ست كه در زبان يكي از ابزارهاي داد و ستد ِ معنا
فرهنگ و سرزمين خويش  ي پس هر زبان، ويژه. گيرد ساخت و پرداخت ِ معنا شكل مي

دل و  تا پيش از چيره شدن غرب بر. زباني ديگربرتري ذاتي نيست است و هيچ زباني را بر
ين خود را گشايي داشت و دين و آئ چه هر تمدني، سوداي جهان جان و جهان ِ جهانيان، اگر

دانست و آئين و مرامي كه  پنداشت، اما كسي چيزي را جهاني نمي راي هماره و همگان ميب
، نه كسي از پسرفت رو  از اين 4.خود را با آن بسنجند، نبودمرام ِ  ديگرجهانيان، آئين و

ت ساگيتي  ي اين همه، پديدارهايي تازه در گستره. گفت ناليد و نه از پيشرفت سخن مي مي
چنين . دل و جان مردم جهان پيدا شده است اندازي آن برفرهنگ غربي و توركه با پيروزي 

هاي غربي  هايمان، در پرتو ارزش است كه ما نيز امروز زبان خود را چون ديگر دارايي
 .سنجيم مي



       13     1392 تابستان، 18مان جنگ ز   

گويد، مراد، ناتواني اين زبان براي درك و  كه كسي از ناتواني زبان فارسي ميهنگامي 
و توانيم به فلسفه  گويد كه ما با اين زبان نمي يعني مي. ستاهاي غربي  پذيرش گفتمان

 جاه درست و ب از اين ديدگاه، چنين سخني بسيار. آوري كشورهاي غربي دست يابيم فن
تر رخ داده  پيشي ورجا ديگر سخن از ارزشداوري نيست، چرا كه اين ارزشدا در اين. ست

ايم و مدرنيزم و صنعتي شدن  تي رانده شدهايم كه به پيرامون گستراي هس است و ما پذيرفته
ها  مان با ارزش هاي زندگي ها و سويه ست، پس بايد زبان ما نيز، چون ديگر رويهاچيز خوبي 

 .هاي غربي سازگار باشد ها و گفتمان و داده

خودي خود كمبودي ندارد، اما هنگامي كه از آن چون ه انداز، زبان فارسي ب از اين چشم
توان گفت كه اين زبان نياز  شود، مي هاي مدرن ياد مي ها و گفتمان رابري انديشهابزاري براي ت

هاي ادبي كارا  شايد اين زبان براي گزارش آفرينه. به دگرگوني و ورزيدگي و هنجارمندي دارد
. هاي فلسفي و دانشي نيست هاي مناسبي براي ترابري انديشه باشد، اما واژگان فارسي ظرف

ها نيازي به  اي ندارد زيرا كه كاربرد آن هاي سرراست و ويژه اين زبان معنيهاي  بسياري از واژه
دقت، نياز فرهنگ صنعتي . خودي خود زباني نيسته اين گرفتاري ب. تعريف دقيق نداشته است

رو، زبان فارسي،   از اين. آيند اين نياز بوده است ست و پيدايش آن در كشورهاي صنعتي، پيا
گان  درن، نياز به نرمش و ورزش و واژهآوري م فلسفه و دانش و فن ي ر حوزهبراي كارا شدن د

 .ستاهاي اين زبان برآوردني  اين نيازها با توجه به ريشه. اردتر د بيش

 اين زبان هم. ريشه واژگاني دارد1500ست، كه ااروپايي  - و - فارسي يكي از زبان هاي هند
توان بيش از بيست و  ها مي ه از تركيب آنپسوند است ك 600پيشوند و  250 چنين داراي

ها با پيشوندها و  ست كه از تركيب ريشهاالبته اين شمار ِ واژگاني . شش مليون واژه ساخت
توان از تركيب اسم  هاي بسياري نيز مي اين زبان واژه در. دست مي آيده پسوندهاي واژگاني ب

، و اسم با صفت )زي ساده(ا فعل ، اسم ب)جوو  جست(، فعل با فعل )مدار شريعت(با اسم 
پذير نموده است  و روان و خمشگونگي، زبان فارسي را زباني نرم ه اين چ. ، ساخت)سرخوش(

 .هاي تازه دست يافت نمايي از واژه و گويه و تركيب بي پايان ي توان به گنجينه كه در آن مي

 اروپايي و هاي هند هاي نيكوي زبان ويژگي پذيري و خمندگي واژگاني يكي از اين نرمش
گونگي بي ه هاي سامي از اين چ زبان. نموده است پذيرها را روان و پيوند كه اين زبان ست ا

ها در برابر هر واژه وارداتي ناگزيراز آوردن اصطالحي مركب و  چنين است كه عرب. بهره است
هاي  ار ما از زباندر روزگ تيهاي واردا تر واژه اما چون بيش. تمام هستند ي گاه نيز يك جمله
هاي  تر زبان شود و بيش هاي پيراموني مانند عربي و فارسي صادر مي فرنگي به زبان

هاي بومي در برابر اين  ست، ساختن واژهااروپايي  و هاي هند هايي از زبان كننده، شاخهدرصا
بودن دو زبان ريشه  تواند، زيرا تنها هم گويم مي مي. تواند آسان باشد مي واژگان در زبان فارسي
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كند بل، كه دست اندركار اين گستره، به  نيست كه ما را در برابرآوري واژگاني كامياب مي
 .پرت نشويم. نيازمند است هر دو زبان نيز شناسي درشناسي و ساختار ش زباندان

سازي در اين  ست، برابرنهي و واژه ا هاي پيوندي زبان ي بله، چون زبان فارسي، از خانواده
هاي  اژگاني كه در برابر واژهوتر گفته شد،  سان كه پيش  بسيار آسان است و گاه، آن زبان،

گاه نيز . وارده است ي تر از واژه تر و به پرداخت آهنگ شود، بسي خوش وارداتي نهاده مي
شود كه بر ژرفا و پهناي زبان  زيبايي بنا به نيازهاي روزمره ساخته  مي يِ واژگان ساده
نشاني، نوشابه، ماهواره،  ست؛ فرودگاه، آتش ها اين واژها اين ي نمونه. يدافزا فارسي مي

هاي زبان  برگرديم به ريشه شاهراه، شهروندي و توربين، ،زدايي، پاسگاه پرتونگاري، آفت
. ، از آن برآمده است"گفتن"ست كه فعل ساده  ها يكي از اين ريشه "گو" ِ ي واژه. فارسي

 ي اي با چندين واژه كمك پيشوندها و پسوندهاي زباني، خوشهتوان با  از اين ريشه مي
گو، بدگو، گوباره، گويا،  گاني چون؛ بگو، نگو، خوشگو، سادهواژ. فارسي برگرفت ي پاكيزه

فتمان، گفتگو، واگو، بازگو، گفتني، گ گويان، گويش، گويه، گويي، گوينده، گفتار، گفته، گفتن،
  ...و  ، دعاگو، بلندگوگو گو، ياوه گو، سخنگو، هرزه بذله

براي نمونه، . اروپايي معنايي كم و بيش همگون دارد و هاي هند زبان ي ها در همه اين ريشه
 ,Road هاي  ست، در زبان انگليسي نيز واژهافعل رفتن در زبان فارسي  ي ، كه ريشه"رو" ي واژه

route, roam, roll, rota, rotary, row, run ،گونگي را در ه اين چ .همه درباره رفتن است
. توان ديد مي، la route, rouleau, le rang, le rongeur  هايي چون؛ زبان فرانسه هم در واژه

و  هاي يوناني و التين و آلماني و فرانسه اين پيوند سبب شده است كه زبان فارسي مانند زبان
هاي زباني ما  گرفتاريچنين است كه به گمان من . پذير باشد انگليسي، زباني گسترنده و كشش

سازي و برابرنهي، ريشه در نداشتن  پذيرش و پردازش واردات زباني و واژه ي در زمينه
هاي  گذشته واژگان و گفتمان ي تر كساني كه در سده بيش. كار دارد شناسان آگاه و ويژه زبان

اند، يا زباني را كه به  ستهدان درستي نميه اند، يا زبان فارسي را ب فرنگي را به زبان فارسي برگردانده
هاي اساسي  گفتمان هاي كليدي و رو، بسياري از واژه از اين. اند و يا هيچ يك را فارسي برگرده
  .اي ناراست و ناسازگار به زبان فارسي برگردانده شده است مدرن، به گونه

تكامل، . تس ها اي از اين كژي ، نمونه"Evolution "، در برابر ِ"تكامل" ي نهادن ِ واژه
سوي كمال، كه ه ست كه با ما سخن از رفتن و رسيدن ِ با  واژگان ديني ي گفتماني در حوزه

، را در برابر آن "برآيش"ن ، كه م Evolution اما. گويد همان ذات پروردگار است، مي
 ررويدادهاي زيستي از آغاز پيدايش هستي ب كنُدروند  ي گريز، در باره ام، گفتماني دين نهاده

 ي هياهو و جنجالي كه بر سر تئوري داروين در سده ي همه. روي زمين تا كنون است
نام، ه پا شده است، براي اين است كه اين تئوري از جمله با مفهومي به گذشته در جهان ب
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گاه چنين  آن. داند ، بيگانه است و پديدارهاي هستي را ناهدفمند و نافريده مي"تكامل"
شناسي و  شناسي و روان شناسي و هستي گذشته، زيست ي چند دههگفتمانِ ژرفي كه در 

يابد و ناخوانده و  دانش پزشكي را دگرگون كرده است، در فرهنگ ما معنايي وارونه مي
 .ماند ناشنيده و نادانسته مي

ها،  نهادهاي فارسي اين است كه اين واژه -هاي نوساخته و برابر گرفتاري بسياري از واژه
ها و  تئوريك به زبان ما وارد شده است و امروزه ابزار خودنمايي درس خوانده ي بي پشتوانه

هاي  آرمان از ترموديناميك اجتماعي، فرافكنيِچنين است هرگاه كسي . شگفتي عوام است
ه گويد، نه خود ب ، مي....شكني، فنومن ساختارگرايي و ده، ضمير ناخودآگاه، شالودهمنكوب ش
به گمان . شود ستگيرش ميها د يد و نه شنونده چيزي از شنيدن آنگو داند چه مي درستي مي
ها و  هاي زباني ما در بنياد زباني نيست بل، كه ريشه در نابساماني ترين گرفتاري من اساسي
هاي شگفتي پديد  در چند سال گذشته زبان فارسي، گفتمان. هاي فرهنگي ما دارد ناهنجاري

ها كه الفباي بخشي از فرهنگ  اين گفتمان. ستاي آمده است كه نمادهاي اين نابسامان
. است آوردي و خرد ستيز -در –روشنفكري ما را شكل داده است، بي بنياد، بي اساس، من 

گرا، مردم ساالري،  يندگان الئيك، طالب چپنمونه؟ روشنفكرديني، فمينست اسالمي، نما
 ترجمه. هاي مدرن دارد و گفتمان ها موين همه نشان از ناآگاهي ما از مفها... گرايي و  تعديل

يك  شود، اما دركشورِ ما هر آور مي هاي اروپايي بسيار خنده ها به زبان هر يك از اين گفتمان
تاري از خطاي ساخ ها مواين مفه .ستاهم در حد روشنفكري   اي ذهني آن مشغله ي نشانه

ها  يعني كه گرفتاري اساسي آن. دآي اما با خرَد انساني جور در نمي ،ديدگاه دستور زبان ندارد
خطايي كه . ست اي از بحران انديشه و زبان در فرهنگ ما ست كه نشانهاخطاي منطقي 
  ي كند و ما را از درگيري ذهني سودمند و پاياندار، درباره را دشوار مي ها موترابري اين مفه

ان خود و رويارويي با آن و شايد ما هنوز ناتوان از جدا كردن ِجه. دارد فرهنگ و زبان، باز مي
ها و  بررسي روشمند آن هستيم و چون پيوندي عاطفي با فرهنگ و زبان ِ خود داريم، گفته

 .تابيم ها را، برنمي آن ي هاي انتقادي درباره نوشته

 ي واژه  ,Freedom, Liberty & Emancipation؛هاي فرنگيِِ ژهپيشينيان ما دربرابر وا
 يِ مناسب باشد اما معناي آن دو واژه   Freedomبرايكه شايد  اند را گذاشته "آزادي "

خودش را  ي سه واژه با آزادي سروكار دارد، اما هريك معناي ويژه اگر چه هر. ديگر را ندارد
اين سه واژه  ي اين گرفتاري ويژه. توان يافت ها در زبان فارسي نمي دارد كه برابري براي آن

هاي فرهنگي، زبان و  گفتمان ي ترجمه. نگ ما دارددرازي در فره ي نيست و دامنه
در فرهنگ ما اين بحران سبب . هاي پيراموني را با بحران معنا رويارو كرده است فرهنگ
سنتي فرهنگ خود آشنا شوِيم و دريافتي  هاي مواز راه مفه "مدرنيت"ت كه ما با شده اس
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تازه به انسان و جهان را از  گونه كه برخي، اين رويكرد نادرست از آن داشته باشيم آن
هاي تاريخي آن را از دين و  آن شوند تا ريشه هاي فرهنگي خود ما بدانند و بر پيشداشت

  .آئين و تاريخ ما بيرو ن كشند
گونگي ه كيستي انسان و چيستي جهان و چ ي هاي جهان تٌرهاتي درباره فرهنگ ي همه

شكل  بيات سياسي و فرهنگي و اقتصادي نيززيد، اد هر جا كه انسان مي. آمد و رفت او دارند
كار انسان و ه هايي كه ب واژه ي ها، همه زبان ي همه پس آشكار است كه در. گيرد مي

توان با  ها را مي آيد، هست اما نكته اين است كه آيا معناي اين واژه مي او ي بوم ويژه زيست
پرسم كه آيا  اد؟  براي نمونه ميي ترجمه گذر داز صاف ها در زباني ديگر يافتن برابرهاي آن

هم به آن  "علم  "پيشوند  اقتصاد است كه يك "، همان " Economics "  مراد از
، خوانده "اقتصاد"اند تا شر ِ كار را كنده باشند؟ بار معنايي مفهومي كه در فرهنگ ما  افزوده
آن يك . رگويند چيزي ديگ مي  Economics غرب بدان چه در ست و آناشود، چيزي  مي
اي كه  است و اين يك رشته ها لهاي الهي و نف خورد و برد از نعمت باره حق در

هاي كشاورزي و  توزيع و كاربرد فراورده توليد و ي كوشند تا شيوه داران آن مي سررشته
بندي كنند و نيز رفتارها و كردارهاي بازرگاني مردم را  تي را شناسايي و ردهاصنعتي و خدم

   .بررسند
گوييم، روشن نيست كه آيا مراد ما  ، هنگامي كه ما از آزادي سخن ميباال ي نمونه در

 ديني است و يا آن هاي بداو  ها ميعني آزادي در تقليد و برخي از حك معناي سنتي آزادي،
...  شود؟ آن يك با آن شعار انقالبي، استقالل، آزادي، گونه كه در جهان مدرن از آن مراد مي

است تا اين يك، اما شوربختانه بسياراني كه اين شعار را سردادند، از خود  تر نبسيار همخوا
  نپرسيدند كدام آزادي؟

  
 نظـم و نثـر

رهنگ اين هنر در ف. هنرها بود ي پيش، سرآمد ِ همه ي شعر در فرهنگ فارسي تا چند دهه
شعر در گذر ِ تاريخ،  توان گفت كه اي كه مي اي داشته است، به گونه ايرانيان هماره جايگاه ويژه

ي ِ آنان را از راه شعر، از نگر نگرش ايراني بوده است و زبان و تاريخ و آئين و جهان ي رسانه
هاي ايراني،  خوانده ست كه بسياري از درس رو شايد از اين. سپرده است مي به نسل ديگر نسلي

البته . آزمايند ميدان ميكنند و خود نيز گهگاه ذوقي در اين  اي براي شعر باز مي حساب ويژه
هاي تني  ترين شاهكارهاي شعري جهان را در ديوان ه هم نبايد گذاشت كه برخي از نابناگفت

 :ها ست هاي كوتاهي از اين شاهكارها اين نمونه. توان يافت چند از شاعران ِ ايراني مي

 گدازد تن ما به ماه ماند كه ز مهر مي
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 داما به چنگ زهره كه گسسته تار با دل

*** 

 با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين دل

 ست مريم با او يكُشت ما را و دم عيس

*** 

 مهر تو عكسي بر ما نيفكند

 آئينه رويا آه از دلت آه

*** 

 چو شو گيرم خيالش را در آغوش

 سحر از بسترم بوي گل آيو

*** 

 يله بر نازكاى چمن

 رها شده باشى

 اى، شوخ ِ چشمه پا در خَنكاى

 نجرهز و

 بلورين صدايش را ببافد ي  زنجيره

*** 

 اي بوديم در خواب كنار چشمه

 تو با جامي ربودي ماه از آب

 چو نوشيديم از آن جام گوارا

 تو نيلوفر شدي من اشك مهتاب

*** 

با اين همه، اگرچه زبان شعري ما بسيار ورزيده و آراسته و پيراسته و ويراسته است، اما 
ارورتر شدن نشت است و كمك چنداني به ب و درخود و براي خود و بياين زبان، زباني بسته 

زباني    ي ور از رشته راي اين كه زبان شعر فارسي، مايهنخست ب. زبان فارسي نكرده است
 ي ست كه هماره در درازناي تاريخ، كاربردي درباري و ديواني داشته است و همهانازكي 
تر  چه بيش پردازتر كردن هر در راستاي خوشسرا،  فارسيهاي شاعران  ها و كوشش كشش
درباري هرگز هيچ بده و  پس اين زبان لوكس. عري بوده استها و تصويرهاي ش واژه

اي بسته، در خود و براي خود  بستاني با زبان شفاهي روزمره نداشته است و هماره چون حوزه
  .5و ديگر شدن بوده استدر تالتم 
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خالقي و سياسي و تصويري شعر فارسي به معناي ديگر آن كه بنيادهاي ارزشي و ا
بسياري از شاعران در . مردم نداشته است ي آن، هرگز پيوندي با زبان روزمره ي گسترده

هايي  ها و گرفتاري ها و گفتمان ها و ارزش اند و با انديشه بوده "خواص ِ خاص" ي زمزه
همزمانان و . بوده است ها اي در دوران آن گروه ويژه ي اند كه ويژه سروكار داشته

اند كه بسي بيش از  با فرهنگ درباري و سرباري نداشتهگاران اين گروه، نه تنها كاري زهمرو
زبان شعر  كوچك ي رو، حوزه از اين. اند دانسته بسياري از آنان، خواندن و نوشتن نيز نمي
  .توانست داشته باشد فارسي، داد و ستدي با درياي زبان مادر نمي

اهميت شعر در فرهنگ . ان شعر فارسي تا پيش از پيدايش شعر نيمايي، نظم بودقالب زب
چنين است  .فارسي سبب شده است كه نثر در زبان فارسي در واكنش به نظم تعريف شود

گونگي، ه اين چ. ست كه نيازي به وزن و قافيه و رديف نداردااي  كه مراد از نثر، نوشته
ه است كه نثر فارسي ها سبب شد رده است كه پايانداد ِ آنپندارهاي چندي را با خود آو پيش

هاي زباني به ديگر  و گفتمان ها موكارآمد براي ترابري و واسپاري مفهاي نا كنوني، رسانه
بي معني  ي اين كه ما امروز اين همه نوشته يها يليكي از دل. ها باشد و ديگر زمان ها زبان

 .تاب نظم فارسي بر نثر اين زبان استهنجار، باز نثرِ بي. داريم، همين است

آن  ي اي، زبان خود را با هنجارهاي ويژه هاي زنده و كاراي جهان، هر رشته در بسياري از زبان
هاي  هاي ويژه، گاه بسيار از زبان كاربردي روزمره دور است و از آسيب زبان اين. زبان دارد

ما كاربردي همگاني يافته  ي سي، نثر روزمرهنمايد كه در زبان فار اما چنين مي. روزمرگي در امان
نام زبان دانش و يا فلسفه و يا پژوهش و يا نقد نداريم و چون نداريم، نثر ه ما چيزي ب. است
هاي درخت زبان  هاي دانشي و هنري را شاخه اگر زبانِ رشته. ها را هم نداريم اين حوزه ي ويژه

 .ماند ك و بي شاخه را ميبپنداريم، زبان فارسي، تك درختي كهن، اما خش

  
  :پيرامون زبان فارسينوشت  پي

1 - Darmesteter, J. (1883) 

2- .Entrapped Mentality 

تر در  براي آگاهي بيش. ، مي گويندLearned Helplessnessبه اين حالت ذهني در روانشناسي،   - 3
    . Taylor, K. (2006)نيد به گزدايي، نكاه  باره و مغزشويي و ذهن  اين

تر مردم كشورهايي كه جهان سوم  ، در جهان كنوني براي بيش"جهاني شدن"كنم كه  گمان مي - 4
 .  شوند، يعني شناخته شدن در كشورهاي غربي خوانده مي

توان يافت كه خاويار  اني دارد، اما كمتر ايراني را مياي جه خاويار ايران كه با آن كه آوازه مانند - 5 
 .زبان شعر فارسي  نيز در زبان فارسي حضوري خاوياري دارد. او باشد ي مرهغداهاي روز ي در زمره



    

  محمود معتقدي
  ي هشتاد شعر دهه يها بر گزاره يدرآمد

 

 

 

  
مختلف شاعرانه در گذر از  يها و حركتها متن: شك پرداختن به مجموعه عوامل يب: اشاره

 يآنجاي دربنابراين، . تياد شده اس يبه همه شرايط و حركتها ييك دهه، مستلزم دسترس
ول اين سالها از داخل تا خارج از كشور طبه همه اين عوامل و ابزارها در  يكه مجال دستياب

ي  ها و عملكرد شاعرانه از اطالعات موجود از متن يگير لذا با بهره. ميسر نبوده و نيست
از آنچه  يارششده، گز يشعر امروزه سع يشاعران و همچنين نگاه منتقدان در حوزه دگرگون

گذرد براساس آراء و  يبنابراين آنچه از نظر م. در اين زمينه گذشت به دست داده شود
در نتيجه . ، فراهم گرديدهيشاعران، در حد نسب ي شده به آثار چاپ يها و دستياب تجربه

ها و  ست كه شواهد و متن يداشته باشد، اما گفتن يهمه جانبه را در پ يتواند قضاوت ينم
ي هشتاد، اغلب به  هايشان نسبت به جريان شعر در دهه ياهل نظر، در داور يرنظرهااظها
  . رسيده و همراه است يمشترك يها يداور

 .ست ها، محل گفتگو ايه اين گفتار هم براساس همين يافتهملذا بن 

*** 

 

، يو فرهنگ ي، به دليل تغييرات و تحوالت اجتماع57شعر امروز، در آستانه انقالب بهمن 
و  يسياس يها مطالبات و نگرش اقتضاي، به يديگر يها مفاهيم و دستمايه يروبه سو

آن به  يانقالب و در پ يدر قلمرو فضاها يپذير ايدئولوژيك، گام نهاد و يكسره به روايت
شعر  يها ايهم در نتيجه بايد گفت كه دامنه شعر، به ويژه بن. انعكاس وقايع جنگ پرداخته

بود، تا بتواند  يديگر يها تر، نيازمند به تأمالت و يافته تازه يها نگرش يببازيا يامروز، برا
به عبارت ديگر، بايد گفت كه . در حوزه ذهن و زبان دست يابد يجديد قهر يبه موقعيتها
و به  يانقالب يها پس از فروكش شدن، جريان يي شصت، شعر امروز اندك با آغاز دهه
چرا كه صداها و . رسيده بود يا تازه يمرز آزمون و خطا، به ي، ادبيات انقالبيطريق اول

آن روزگار  يفرهنگ يو رسيدن به اصول و نگرش در فضا يورز ها، نيازمند به انديشه قلم
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تا از اين رهگذر، نتوانند، از يك مكث و يا شايد هم بحران اعالم نشده عبور كنند و . اند بوده
  .بشوند يا رسانه يتازه، به عبارت يها در پيوند با تجربه

بدل گرديد و  شد، ي بيان ميرسم يها آنچه كه در حوزه خودجوش از تريبونبه بنابراين، 
ضمن اينكه . ترين پايگاه اين منظر بود يجد يانديشه و هنر اسالم  ي در اين ميان، حوزه

با  .ادبيات برسانند يشدند كه ديگر صداها را به گوش اهال يا مطبوعات به تدريج وارد صحنه
تازه در قلمرو ادبيات  يها به سمت اتفاق ياين همه، دهه شصت، دهه آزمون و خطا و راهياب

، زودتر از شعر، توانست خود را به پايان خط يست كه جايگاه ادبيات داستان يگفتن. بود
در كار ادبيات  يارزش ياهافضاز  يلذا، پايان دهه شصت شروع و دور شدن از بسيار. برساند

تر و ساختمندتر، با  تازه يديگر و با صداها يا اين ميراث در دهه هفتاد، به گونهگرديد و 
 ياهافض، عرصه انديشه و خيال را يكسره به يتند، به دور از مصلحت انديش يها حركت

انداز  در واقع بايد گفت، پس از دهه چهل، دهه هفتاد در چشم. تازه تجربه و نگاه ديگر سپرد
  . يك نقطه عطف و يك فرصت ديگر بود ادبيات معاصر ايران،

پيدا  ي، به هنر و ادبيات، نگاه ديگري، تا حد زياديو فرهنگ يدر اين دهه، شرايط سياس
شدند، در انعكاس  ي، هر كدام ميدانيو ادب يها به ويژه نشريات هنر كرد و رسانه

سو و شعر  تازه و به خصوص در چشم انداز شعر امروز، شعر كالسيك از يك يها مايه دست
» پست مدرن«شعر . روبرو گرديدند يا تازه يها»تسمانيف«ديگر، با  يو سپيد از سو ينيماي

كشاندند و عرصه  ي، شاعران جوان را به سمت و سوييهر كدام در جايگاه» غزل فرم«و 
خطاب «، با انتشار ي، شاعر و منتقد ادبيرضا براهن. نقد و نظر هم در اين ميان، به ميدان آمد

خاموش  يها و ژانرها آن شاعران جوان، واژه ي، چراغ اول را روشن كرد و در پ»ها پروانه به
خود را به نمايش  ،در شعر» عدم قطعيت«را به خدمت گرفتند و به تدريج، به قول معروف 

به ي و معناگريز يستيز انديشه يدر شعر، به فضا يگر يافراط ي، نوعيبه عبارت. گذاشت
 يها ، در حلقهييگرا و ضد آرمان يحاكم شد و مدعيان شعر انتزاعموقعيت شعر جوان، 

 يها يراه يافتند كه در نهايت به هنجارشكن يهاي»موتيو«متفاوت، به سمت  يشعر
  . ناموزون، نزديك و نزديكتر شدند

از ادبيات معناگرا فاصله گرفتند و از هر  ياز شاعران جوان، به نوع يدر اين عرصه، بسيار
 يو تا حد يزبان يها سرباز زدند، چرا كه پيكره شعر امروز را در تجربه ييشنوع بازاند

 يها را در تفاوتها و نگاه انتزاع و در نهايت تناسب. كردند يزده، جستجو م يتئور يفرمها
را  يمخاطب محور ي، در اين دهه، جايشايد بتوان گفت، مقوله شعر محور. يافتند يم

رسيد، اما،  به نظر مي يدر بنياد، شايد تفكر درست يول پذيرالبته اين نگرش تح. گرفته بود
  .بيانجامد يپايدار يها همواره در حد يك پيشنهاد عمل كرد و نتوانست به آفرينش
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توگراف، ) كه از گذشته هم وجود داشت(شعر كانكريت، فرانو، گفتار : از نوع يپيشنهادهاي
به ميدان آمد، اما، در فرآيند  يحدودتنها در حد يك تجربه و به گونه م... شعر حركت و
 يكارش بود، تا حد زياد يكه در ابتدا» غزل فرم«البته در اين ميان . نرسيد يزمان، به جائ

ست كه در  يگفتن. راه يافت يمورد توجه قرار گرفت كه در دهه هشتاد، به سرانجام دلنشين
در  يدهد كه اين تحول طلب يها و آثار چاپ شده نشان م نامه صلفاين فضا، حضور نشريات، 

  .شعر امروز يك ضرورت بوده است
 يها و فرم يزبان يها از قابليت يگير و افراط در بهره ياما، اين چشم انداز با آوازگر

اش را پيدا نكرد و جريان شعر، در اين دهه، به سمت  يراه اصل يا ، به گونهيموسيقياي
با اين . بوده است يمصلحت جويانه شعر يها اعتراض به گذشته يو شايد نوع ييمعنا يب

برخورد كرد، كه  يسزاوار يها توان به شاخصه يدهه هفتاد، م يشعر يهمه، در دل حركتها
توان جستجو  يتازه را م يو رسيدن به ساختارها يدگرگون يها در آن اصل تجربه و ضرورت

  . كرد
ي رسيدن به چشم انداز بود برا يا دهه هفتاد، خود مقدمه يشعر يها نتيجه آن كه حركت

در شعر  يا تازه يها يا به بار نشست و يا به بازانديش از تجربه يمتعادل دهه هشتاد، كه بسيار
  شد؟ يامروز راه يافت و اما در دهه هشتاد، چگونه ط

امور  يو تساهل در امر جمع بند ي، صرفاً براي بررسيبند كه اين نوع دهه ياز آنجاي
به همين جهت بايد گفت كه . دندار يدر پ يچندان پاسخ يتقويم با اين همه اعتبار، است

حال . پيشين و به خصوص دهه هفتاد است يها دهه يو ادب يفكر يدهه هشتاد، ادامه فضا
  پديد آمد؟ يبايد ديد، در اين دهه چه دستاوردهاي

  :حضور داشتند يطيف شعر سهدر اين چشم انداز هم 
 با  ياند و بسيار همراه بوده يوربا نوآ يشاعران پيشكسوت كه بسيار

  .كردند ، عمل ميييو نيما) كالسيك(گذشته  يها همان نگرش
 كردند، از نگاه و  يكه سع) هفتاد(از دهه پيش  يشاعران و آمدگان
نزديك  يشعر يبه منطق و معناها يفاصله بگيرند و تا حد زياد يافراط يزبان

آثار اين . ذهن و زبان كشاندندتعادل در  يدر نتيجه خود را به سمت نوع. شوند
دهه هفتاد،  يدهد كه در آزمون و خطا يگروه از شاعران در اين دهه نشان م

 .آموختند يزياد يدرسها

 زده و معناستيز كه  يبه شدت تئور  يها ها و زبان دهندگان، نگاه ادامه
به خصوص در ( يرياض يها ياند و همچنان با باز از دهه هفتاد به اينجا آمده
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 نكه بعض. سرايند ياز انديشه م يتازند و شعر خال يم) يمجاز يها رصهع
 .از نظر زبان با يكديگر دارند يزياد يها شباهت

از منظر  يبنابراين اين دورنما، حكايت از آن دارد كه دهه هشتاد، دهه پر جنب و جوش
  .به چاپ رسيده است يبوده و آثار فراوان و گوناگون يشعر

تعادل و  يافضدر چشم انداز شعر اين دهه، همانا غبار تاريخ و رسيدن به كه  يا اما، نكته
با پشتوانه  رانگيز است كه بتفكر  يران جوان به انتخاب ذهن و زبانععميق شدن شا

و بهره  يو مقوله اطالع رسان يالبته شرايط فرهنگ. ز همراه استين يتر يجد يفرهنگ
همچنين جريان نقد در اين . چندان كرده است را دو ياين بهره ور ،باز ياهافضاز  يگير

در ايجاد ي ها و مراكز فرهنگ در صحنه ايستاده بود و محفل يبيشتر ييدهه با كارآ
  . اند داشته ينقش مهم يياب مخاطب
، همواره با يو انسان ياجتماع يها ست كه شاعران دهه هشتاد، در كشف عرصه يگفتن

 يسع............  يها تا موقعيت...........  ياهافضو از  اند تر روبرو بوده يجد يواقعيت پذير
را دستمايه شعرهايشان قرار  يتر ملموس يها با مخاطبان شاخصه ياند، براي همنواي كرده
  .بدهند

در  يمندتر ساخت يشناس يشاعرانه، با ريتم ماليم و زيبائ يانداز رفتارها در اين چشم
را به  يرا هموارتر كرده و سطوح زبان ينشانه شناس يها راهها مان واژه ها و چيده گزينه
  .اند نزديك و نزديكتر كرده يعاطف يارزشها

شعر دهه هشتاد از اين منظرها،  يها ويژگيبتوان گفت كه  ينهاي يبند شايد در يك جمع
  .باشد يقابل دريافت و محل داور

، به حوزه قطعيت هم بها داده يمدرن تا حد زياد يشعرها يافضدر  -1
  .ده استش

محوريت ي ، دارايو كيف يها، به لحاظ كم و پسامد واژه يگستردگ -2
 .اند بوده يبيشتر

و ي تكرار يو اجراها يا كليشه يمعاصر بودن و دور شدن از رفتارها -3
 .شود اين دهه ديده مي ياز شعرها ينامناسب در بسيار

 يتا حد زياد يانتزاع ياهافضو كمرنگ شدن تفرد و  يگراي حس جمع -4
 .ين دهه مورد توجه بوده استدر ا

خود  يشعر يو ايجاد وبالگها و سايتها يمجاز ياهافضاز  يگير بهره -5
 .بوده است يشعر يها رصتفو ...... د از عوامل گسترش و ايجا
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و تفكرات  يزدگ در اين مقطع، از سياست يشعر ياهافضاز  يبسيار -6
از  ير بسيارد يو اجتماع يشعارگونه فاصله گرفته و تأثيرات وقايع سياس

 .شود ديده مي نيشاعران جوان به روش يها سروده

و همچنين  ييسرا ترجمه شده و مقوله ترانه يتأثير و توجه به شعرها -7
در شعر در  يو شيمياي يتصويري ها ونگرش يموسيقياي يها توجه ريتم

 .اين دهه قابل دريافت است ياز شعرها يبسيار

شعر و  يها كتاب يونمايو ر يدر معرف يمطبوعات يها توجه عرصه -8
به جريان نقد شعر، خود در اين دهه مورد توجه اهل نظر بوده ي تر توجه عميق

 .است

 ياز دستاوردها يو عاشقانه نويس ينويس هازبان و توجه كوت ينپختگ -9
 .شود اين دهه يادآور مي

 يبود برا يدر شعر اين دهه، فرصت) چه بد، چه خوب( ينويس ساده -10
 .شد رايج، اغلب به تجربه نزديك مي يها ه دور از آرايه، كه بنشاعران جوا

توان گفت كه شعر در دهه هشتاد  يشعر امروز، م يشناس از منظر آسيب -11
و . قبل بوده است يها پذير از دوره تر و مخاطب متعادل يها با تأمالت و گزينه

كه گذشت از مراحل و افت و  يا دهه سهسرانجام اينكه شعر امروز در طول 
دهه شصت، روزگار آزمون و خطا، دهه هفتاد، . عبور كرد يفراوان يهاخيز

و در نهايت، دهه هشتاد،  يو عدم قطعيت شعر يتوفان يها انداز تجربه چشم
 .در شعر امروز يو معناپذير يانگيز دهه انديشه و خيال

  
  ي جنگ زمان  هاي گذشته شماره
 هاي نويسندگان جنگ زمان را و كتاب

  :آنالين هاي از فروشگاه
 

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

 
  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد

 



 

 آرش اسالمي 

  ذات و حقيقت واژه
  
  

شوند و در  گي بمثابه افزارهاي مستعمل رها مي هاي روزمره ها از قلمرو استثمار حرف وقتي واژه
ن خود در هيئت يك پديده بي بديل قائم به ذات و عريان به مثابه نخستين نشي خلوت خوش

صوت يا شكل يا يك معناي بالمنازع، در جهان زبان و گاه در تكلم گنگ و زالل ديده و 
اي خالقانه همچون  اند و حاال در نوشته شوند، گويي به هويت گم شده خويش رسيدهشنيده مي

شان كه اين  ك قرارداد به اعتبار اولين پيدايش و تلفظ حقيقيشعر نه در پي يك واسطه و يا ي
بار در يك نوشتار غيرمتعارف جلوس مي كنند كه انگار براي نخستين بار به چشم و گوش و 

  اند  حس و ادارك انسان تبلور يافته
زيرا . طلبي و كشف و پيدايي آگاهانه  تنها در تملك كسي است كه شاعر نام دارد اين هويت 
شان در  ست كه از بدو پيدايش اش در پي مفاهيم پنهان كلماتي در ابتداي حضور شاعرانگي او

اند و حاال كاشفي  گي اسير بوده ها و مناسبات روزمره اي براي تامين خواسته انحصار افزار و وسيله
اكسير  بنام شاعر، اين بار، آنها را نه براي وسيله بلكه براي هدفي توامان با معنايي متفاوت با

  .گر مي كند اي از معرفت در دستگاه آهنگين زبان به شكل شعر جلوه و هاله زيبايي شناختي
كند آنچه كه بر اثر  ست و تالش مي هاي هستي شاعر مدام در پي حقيقت اشيا و پديده

هاي  او هر پديده را از صافي هزارتوي تجربه. است بكار گيرد  تمرين و ممارست كسب كرده
هاي خود را  دهد و با جسارتي در خور ستايش تمام دريافت ماعي، صادقانه عبور ميفردي و اجت

اما آنچه اهميت . حاال در چه قالب و سبكي بماند. رساند به مثابه شعر به عالقمندان شعر مي
ي آن با  بايستي خوب به آن توجه كرد شعر بودن آن آفرينش است و مقايسه ويژه دارد و مي
بايستي تا حدودي به جهان  ي ترديد مخاطب و دريافت كننده شعر نيز ميب. معيارهاي ديگر
تواند دريافت بهتر و  هاي آن آشنايي داشته باشد، چرا كه آشنايي مخاطب مي شعر و مكانيزم

  .  تري از شعر را براي او رقم زند درست
اش نظر دهد، ارسطو  برند تا او در باره اند كه، شعري در باره شاخ گوزن را نزد ارسطو مي آورده

گويد شاعر يك اشتباه بزرگ مرتكب شده است زيرا گوزن ماده شاخ  پس از خواندن شعر مي
پس . حاال بياييم اين اشتباه را بر او ببخشيم و ببينيم شاخ را چگونه تعريف كرده است. ندارد

عر به اهميت آنچه به عنوان ش. توان بررسي كرد شكل و سبك و غيره را در جايي ديگر مي
بينيم بسياري از  گاهي مي. مان مي رسد اين است كه تا چه اندازه شعر است يا نيست دست
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اند شعر محض هستند؛ نگاه كنيد به بوف  نثرها كه در قالب قصه و داستان و رمان منتشر شده
، شاهكار نويسنده توانا »كليدر«؛ رشك برانگيز »شاملو«هايي از كتاب به قول  كور و قسمت

خاطرات "نظير  و رمان بي» ساراماگو«، يا مانند بخشي از رمان كوريِ "د دولت آباديمحمو"
  ... و » ماركز«از  "دلبركان غمگين من

پس گوهر شعريت هر نوشته نه به شكل آن بلكه به ساختار هنري و محتوا و ذات آن 
  .بستگي دارد 

يابد و  يفيت خود ارتقا ميترين مرحله ك پس آنجا است كه حقيقت هر واژه از كميت به عالي
مخاطب اين بار نه تنها در فضايي . كند خواننده و شنونده را به جهاني متفاوت دعوت مي

غيرمادي و غيرافزاري بلكه در اتمسفري سرشار از تفكر زيبايي، حظ و خيال و موسيقي قرار 
  :شود جايي كه درواقع شعر آغاز مي. گيرد مي

 
  سفر حجمي در خط زمان‘

  جمي خط خشك زمان را آبستن كردنو به ح
  حجمي از تصويري آگاه

  گردد كه  ز مهماني يك آيينه بر مي
  فروغ فرخزاد

  
  يك شب درون قايق دلتنگ

  چنان خواندند آن
  كه من هنوز هيبت دريا را 

  در خواب 
  بينم مي

  نيما
  

  باز آن غريب مغرور
  در اين غروب پر غوغا

  هوي شهر هاي پر هاي با اسب در خيابان
  پيدا شد

  منوچهر آتشي
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  لبانت به ظرافت شعر
  كند ها را به شرمي چنان مبدل مي ترين بوسه شهواني

  جويد كه جاندار غارنشين از آن سود مي
  تا به صورت انسان درآيد

  شاملو
  

  به صحرا شدم
  عشق باريده بود
  و زمين تر شده

  چنان كه پاي به برف فرو شود
  به عشق فرو شد

  بايزيد بسطامي
  

  وانم آهنمي ت
  كوير را در پاكت كنم

  و باز بگردانم
  بر آن همه طول 

  يداهللا رويايي
   

تواند مكث تعمق و حيرت باشد و يا پرسشي در  و آنگاه نخستين رابطه در خوانش شعر مي
باره چگونگي پيدايش آن كه از انگشت و زبان و انديشه شاعر همچون باران رنگين كمان 

ن ابتدا براي خواننده و شنونده مخمور شعر مشخص مي شود كه در حقيقت از هما. باريده است
اين . اين نوشتار خاص و غيرمتعارف، چگونه از اسارت مصرف رهايي يافته تا چنين معتبر شود

گردد به توانايي تجربه و درك زيبايي شناسي و نوع نگاه مخاطب و شاعر به  دريافت بر مي
بيند و  آنچه شاعر مي. شناسي در پيرامون او قرار دارد هاي هستي انسان و آنچه كه بعنوان پديده

كند چه تفاوتي با غيرشاعر يا هنرمند دارد؟ آيا شب براي شاعر يك موضوع عادي  درك مي
  ست يا چيزي فراتر از آن ادراك كرده و هر اسم و يا معنايي ديگر؟ زماني و رنگي

اندازه يك متر در هشتاد سانتيمتر  حاال در يك بازي آگاهانه واژه، زمرد را با خط معال به
روي بوم سفيد با رنگ سياه تصور كنيم و آنرا در قابي شكيل بر ديوار سپيدي در سالن تاالري 

شوند بعد از مكثي زير لب  باشكوه نصب كنيم؛ تمام كساني كه براي ديدار اين اثر حاضر مي
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ار در ذهن و زبان مشاهده اي چندين ب اين تعبير براي لحظه ".زمرد و پژواك": مي گويند
شود از پديد  يعني چه؟ وقتي از پاسخ خود، عاجز مي: پرسد شود و از خود مي كننده تكرار مي
بيني و او  پرسد كه چه مي پرسد اين چيست و او هم همان پرسش را از بيننده مي آورنده اثر مي

دهد درست است،  اب مينوشته زمرد، و خالق اثر با لبخندي متواضع جو: گويد هم در جواب مي
باز بيننده مي پرسد زمرد، يعني چه؟ چه هدفي و چه پيامي در خود دارد؟ با كمي . اي خوب ديده
شود  توان به حقيقت خط كه حاال زمرد شده توجه كرد و اين آنقدر در ذهن تكرار مي دقت مي

ترين سنگ  ندهيم و به ذات گرا كه ما ديگر معناي ظاهري و قرادادي زمرد را از دست مي
اين يعني ايجاد هويت هم در خط و هم در جسم فيزيكي، و تجسم . بريم زيباي هستي پي مي

همين . توان انجام داد اين عمل را در باره هر پديده ديگر مي. زمرد در اتمسفري كه فراهم شده
به طور نمونه، يك قلم را به همين صورت از جاي معمولي و افزاري . شود پرسش تكرار مي

خود جدا كنيم و براي آن هويت ويژه اتالق كنيم و اين يعني توليد پرسش وايجاد فكر و ارتقا 
توان بينش خويش  از آنجاست كه مي. شناسي شيئ آميزي و ادراك هستي نگاه از دريچه حس

گونه كه  را از يك بعد خارج كرد و فضاي چرخشي به آن داد تا شايد بتوان ابعاد شيئ را همان
شايد اگر اين . هاي مختلف ديد و لمس كرد و به حقيقت آن نزديك شد بار از جهت هست، اين

هاي ديگر زندگي صورت بگيرد حيات و هرچه در آن هست  اتفاق يعني نگاه چرخشي در زمينه
شايد . شكل و معنايي ديگر بخود بگيرد و ما را از شتاب يكسونگري و داوري سطحي دور كند

اش بوده  ها، دانشمندان، عارفان و هنرمندان در پي پيامبران، فيلسوف اين همان آرماني باشد كه
  :همانگونه كه حافظ بزرگ نيز ادراك كرده است. و هستند

 
  شود غبار تنم     ي جان مي حجاب چهره 

   خوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكنم
 

اش محكوم  تكند چه بر اساس حادثه چه بر مبناي سرنوش هركس در هر كجا كه زندگي مي
بوده است در آن نقطه زاده شود زيرا هيچ اراده و اختياري نه در زايش و نه در شكل و نه در 

پس از همان ابتدا با ساختارهاي فرهنگي و اقتصادي و نوع رفتار . اش نداشته است جنسيت
بزرگ  اند آرام آرام دار مجموعه فرهنگ اجدادي و تاريخي و مذهبي خود بوده خانواده كه ميراث

اش همچون يك دستگاه  هاي مغزي و فيزيكي شود و بنا بر ساختار بسيار پيچيده، مكانيزم مي
. شنود دارا هست بيند و مي بسيار بسيار پيچيده خاصيت بااليي در تقليد و تكرار آنچه كه مي

معنوي  هاي ويژه در رابطه با جنبه هاي پدر و مادر، به بنابراين نحوه دانايي وسطح دانش و سليقه
شان در همان ابتدا  زندگي و درك آنها از سياست و هنر و غيره، چگونگي رفتا ر عملي و زباني
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چنانچه بسياري از بزرگان هنر و ادبيات خود را . ساز است وارد سرنوشت در باره كودك و تازه
و شعر اند كه مادر يا پدر يا مادر بزرگ مهربانانه براي او قصه  مديون همان دوراني دانسته

  .ها را فراموش كنند اند آن صداها و حتا آن قصه اند طوري كه پس از سالها نتوانسته خوانده مي
اي در  اي نقش تعيين كننده پس بافت سياسي اجتماعي و شرايط اقتصادي در هر جامعه

پروش شهروندان آن جامعه دارد نگاه كنيد به جامعه فرانسه كه در هر كوچه و خيابانش چند 
رو  از اين. است هاي هنري زاده ان جامعه بوده سين و هنرمند و شاعر دارد و اغلب سبكتئوري

هاي  هاي سياسي و زد و بندهاي قدرت طلبانه و درگيري شرايط اجتماعي ما همواره در بحران
هاي  هاست كه ما نتوانستيم در زمينه به خاطر همين گرفتاري. است تشكيالتي قرار داشته

ده شويم، بگذريم از چند فيلم سينمايي كه برخي از آنها هنوز در جامعه هنري در جهان دي
با در نظر گرفتن همين مشكالت است كه ما . اكران نشده و كمتر ايراني آنرا ديده است

بردار و مقلد  ايم حداقل كپي ايم و همواره پس از سالها توانسته هيچگاه پيشتاز نبوده
  .  هاي غرب باشيم آفرينش

شعر هم هنوز بسياري پيرو و عالقمند شعر كالسيك هستند و حتا بسياري هنوز با  در زمينه
هاي  دهند آبشخور شيوه نيما سر عناد دارند و هيچگونه غرابتي با شعر نو ندارند و ترجيح مي

  . گذشته باشند
شبه طي كنند و از شعر   خواهند راه طوالني را يك البته كساني هم بوده و هستند كه مي

نويسند نگاه كنيد به  دانند چه مي يك به شعر پست مدرن برسند كه خودشان هم نميكالس
  .    اشعار صفحات الكترونيكي و غيره

فكني از اسم و از شكل و ترك اعتياد از قراردهاي كهنه و تكراري در باره هر چيز  پس پرده
خاطر  به. وان داريم تغيير دهدكه در پيرامون ما قرار دارد شايد بتواند نگاه ما را تا حدي كه در ت

شود و نتوانسته است در  عدم همين دگرديسي است كه شعر امروز ما در جهان ديده نمي
ست به مجموعه اشعاري كه با تيراژ هاي دويست نسخه يا  جايگاه جهاني قرار بگيرد كافي

بسياري شعر اش به گفته  حداكثر هزار نسخه در يك جامعه هفتاد ميلوني كه هنر ذاتي و اصلي
  . است نگاه كنيم آنگاه به عمق فاجعه بيشتر پي خواهيم برد

  
 



          

 )ماني( ميرزاآقا عسگري

 زاد و سرزمين قدكوتاهان فروغ فرخ
  

  
 بلكه گروهى از، ييآن هنرمند و نويسنده به تنها هنر و ادبيات يك ملت را نه اين يا

تنها رويهاى از ، ر و نويسندهاىهر شاع. وجود مىآورنده نويسندهگان و هنرمندان ب، شاعران
منشور . مىآفريند زبان و فرديت ويژهى خود، رويههاىِ ادبيات كشور خود را آن هم با سبك

كارهاى همهى  شورانگيز ادبيات و هنر يك ملت را تنها هنگامى مىتوان شناخت كه
ى و گونه بتساز براى اين كار نيز بايد به دور از هر. آفرينشگرانِ آن بازنگرى شود

اين نوشته و . زاد يكى از معماران تواناى شعر امروز ما است  فروغ فرخ. مطلقنگرى عمل كرد
  .از شعر فروغ مىپردازد ييبه جنبهها، 1آن نوشتهى پس از

  
 درونمايههاى شعر فروغ

، ديوار، اسير"پا افتاده درسه كتاب نخستش  فروغ پس از دورشدن از كارمايههاى پيش
شعر پسيناش فتر در دو د، مىخواند هوسهاى زنانهنى آنها را براه كه رضا "عصيان

بيشترين همّ خود را به سوى جامعه و  "ايمان بياوريم به آغاز فصل سردو تولدى ديگر "
، به جامعهاى نابهسامان كه درآن سوى ظاهر آرام خود. پرسمانهاى آن نشانه رفت

زورمدارى و ، ىدستى و غناته، تنگدستىِ فرهنگى، نابرابرى، از ستمكارى ييچهرهها
  : بيان مىكندبا تعبيرهائي از اين دست فروغ اين جامعه را . آزادىخواهى داشت

سياهىِ ، رسولان سرشكسته، زمان خستهى مسلول، حكومت كوران، سرزمين قدكوتاهان
، دانههاى زندانى، فصل سرد، قلمرو بىآفتاب، ساكت و متفكر، جنازههاى ملول، ظالم

 .مجلس تجمع و تامين آتيه و مجلس سپاس و ثنا، گروه ساقط مردم، هخورشيدهاى مرد

كارد ستم به استخوان مردم رسيده و ريسمان . دستخوش ناآرامى و جوشش بود، ايران
پيشتازان خيزش مردمى در تدبير . گلوىشان را به سختى مىفشرد، واپسماندهگى و استبداد

در . كارِ آرايش پنهان خود براى روز واقعهرندتوفان بودند و نيروهاى بالندهى اجتماعى دستا
توجه بسيارى از شاعران از جمله فروغ به كشاكشهاى پنهان و گرههاى اجتماعى ، اين دوره

رويداها  ييمراقب كنج و كنارهاى محيط پيرامون خود بود تا چونى و چرا، فروغ. معطوف بود
يكى نيروى چيره . امعه روبرو مىشودبا دو نيمهى ناهمساز و درگير ج، او در شعرش.را دريابد

چيزى ، درآن سرزمين هرزه و در آن مرز پرگهر«با مردم و و بيگانه است كه در سوداى خود 
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يا خوشبخت  ملول»، نهاده و بر جنازههاى ساكت و متفكرسربه نام هيچ تاج شاهى بر 
  :فرمان مىراند

 زمينى هرزه روييديم ما بر
 زمينى هرزه مىروييم ما بر

 هيچ را در راهها ديديمما 
 بر اسبِ زرد بالدار خويش

  .چون پادشاهى راه مىپيمود
نيروهاى بالندهاى كه به نيرومندى خود آگاه نيستند و مردمى كه سياه سرفه دارند ، و ديگر

و زنده باد مرده باد مىگويند و روشنفكرانش در مردابهاى الكل فروشده و باغچه را به 
  . حال خود رها كردهاند

 ا و صداها مىآيمه  ن از جهان بىتفاوتى فكرها و حرفم
 و اين جهان به لانهى ماران مانند است

 و اين جهان پر از صداى حركت پاهاى مردمى است 
 كه همچنان كه تو را مىبوسند

  در ذهن خود طناب دار تو را مىبافند
. ده مىبيندپراكن، نيروهاى مردمى را كه در يكپارچهگى مىتوانند خروشى باشند، فروغ

چنان است كه مىتوان آن را بيان پيدايش هستى نيز معنى ، چندسويهگىِ دو سطر پائين
در آغاز تودهى فشردهاى از انرژىِ سوزان بوده و در ، جهان ،برپايهى يك فرضيه. كرد

  :كهكشانها را آفريده است، انفجارى ناگهانى
  راز آن وجود متحدى بود، و تكه تكه شدن
  ذرههايش آفتاب بدنيا آمد كه از حقيرترين
ساعت خود را با منطق ، دوست از روى نادانى و دشمن از روى آگاهى، و در اين هنگامه

  رياضى تفريقها و تفرقهها كوك مىكنند
  اين كسى كه روى جادهى ابديت، اين كيست

  بسوى لحظهى توحيد مىرود
  و ساعت هميشگىاش را

  دبا منطق رياضى تفريقها و تفرقهها كوك مىكن
  اين كسى كه بانگ خروسان را، اين كيست

  آغاز قلب روز نمىداند
  ؟آغاز بوى ناشتايى مىداند
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نجات دهنده درگورخفته است و پندارى شب بىانتها است و ذهن باغچه دارد آرام آرام از 
شعرش را به تبارخونى گلها پاىبند ، تهى مىشود چنين است كه فروغ، خاطرات سبز

حاصلى پيوسته يكسان ، چون صفر در تفريق و جمع و ضرب او نمىخواهد كه. مىكند
دراين راستا . و يا چون آب درگودال خود بخشكد و به حل جدولى دلخوش كند. داشته باشد

: است كه شعر فروغ با روانِ پرخاشگر زمان خود هماهنگ مىشود و روالى اجتماعى مى يابد
و زندگى . تن مجدد زندگى استيك جور بيان كردن و ساخ، «من فكر مىكنم كه كارهنر

يك جريانى است كه همواره درحال شكل عوض . هم چيزى است كه ماهيت متغيرى دارد
كه همان هنر مىباشد در هر دوره روحيهى ، درنتيجه اين بيان. كردن و رشد و توسعه است

 در زمانهاى كه » 2.يك جور تقلب است، خودش را دارد و اگر غير از اين باشد هنر نيست
  :نجات دهنده درگور خفته است

  در كوچه باد مىآيد
  كلاغهاى منفرد انزوا

  در باغهاى پير كسالت مىچرخند
  دزيرچرخ زمان له مىشو، مرد و

  :فروغ با شعرش به جنبش درمىآيد
  ؟چرا توقف كنم

  .پرندهها به جستجوى جانب آبى رفتهاند
  فوارهوار، عمودى است و حركت، افق

  و در حدود بينش
  .ى نورانى مىچرخندسيارهها

شعرش را همچون آينهاى در ، او. شعر فروغ از فراز و فرود زندهگىِ مردم سخن مىگويد
رويداهاى درونى و بيرونى مىگيرد و تصويرهائى از جهان ، هستى، مرگ، عشق، برابر جامعه

در ، شيوهى نگاه فروغ به پديدهها. پيرامون خود مىدهد كه گزارش شاعرانهى آن است
يعنى دورى جستن از شعر سوبژكتيو . يدگاهى مىگنجد كه نيما شالودهاش را ريختهمان د

دنياى ما هيچ ارتباطى با دنياى «: فروغ در اين باره مىگويد. و دستيابى به شعرى اوبژكتيو
شدهاند كه محيط فكرى و روحى  يك عوامل تازهاى وارد زندگى ما. حافظ و سعدى ندارد

نسبت به آدمى كه ، من فكر مىكنم، تلقى يك آدم امروزى طرز. اين زندگى را مىسازند
، آن تلقى كه ازمفاهيم مختلف دارد، عوض شده ندربيست سال پيش زندگى مىكرد كامل

با اين برداشت  »3...قهرمانى، شجاعت، شرافت نمثل، عشق نمثل، اخلاق، مفهوم مذهب نمثل
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او شاعرى است كه . رين باشدايندهاى نگرشهاى ديراست كه فروغ ديگر نمىتواند شاعر ف
  :از ژرفاها و نهايتها گزارشى شاعرانه مىدهد

  من از نهايت شب حرف مىزنم
  من از نهايت تاريكى

  .و از نهايت شب حرف مىزنم
او دربسيارى جاها به . همواره اين غناى شاعرانه را نگاه نمىدارد، شعرفروغ، امّا شوربختانه

نش بسنده مىكند و زبان و سخنش تاحد نثرى كمارزش گزارشى ژورناليستى از دنياى پيرامو
نه با اى مرز پرگهر  و به على گفت مادرش روزىدر شعرهائى مانند . فرومىآيد

اين خطر همواره دركمين . تندخو و كممايه روبروايم، كه با فروغى گزارشگر، فروغ شاعر
نوشتنِ دريافتهاى خود  و بىپرده، پيروى از ذوق تودههادر شاعران جامعهگرا قرار دارد كه 

شاعر نه به بازگوئىِ ، در چنين جاهائى. از جهان شاعرانه دور و به شعار و نثرنزديك شوند
تصوير و شاعرانهگى ، با زبانى كمبهره از پوشيدهگى، بل به گشودن رخدادها، شهودىِ جهان

نرودا تا  از، نزديك به همهى شاعرهاى جامعهگرا از ناظم حكمت تا نسيم شمال. مىپردازد
شعر خود را فداى پيوند شتابزده با ، بخشي از از برشت تا كسرائى، از بورشرت تا فروغ، شاملو

دورشدن از ساختارهاى ، اين پيوند به بهاى كنارنهادنِ گوهرِ شاعرانهىِ زبان. تودهها كردهاند
امعه و فروغ به تصويرِ ج. باليدهى شعرى و كاهشِ پشتوانهى ذهنى شاعر فرجام يافته است

كامياب مىشود شعريت را بر زبان و ساختِ كارهايش ، ييزمانهاش مىپردازد و درجاها
  : هموار كند

  چرا توقف كنم
  من خوشههاى نارس گندم را

  به زير پستان مىگيرم
  !و شير مىدهم

بويژه آنجا كه به جهان خودويژهى درونىاش سرمىزند و پساپشتِ ذهنِ ناخودآگاهِ ، فروغ
 ييبه فرازى شاعرانه دست مىيابد و دنيا، و پديدههاى بيرونى پيوند مىزندء اخود را با اشي

پوششى از ، اشييو ترنمهاى تنها ييدر شعرهاى غنا، بويژه. مى سازد كه ويژهى خود اوست
  .خودمىافكندبر جاودانهگى 

از گره هاى اجتماعى دارد كه با بنيانهاى فكرى  ييدر برخى از شعرهايش برداشتهااو 
حتى خرافه و باورداشتهاى عاميانه و بىپايه در شعر او جا . ارما همخوانى نداردروزگ

او چشمبهراهِ قهرمانى است كه قرار است سربرسد و همهى پرسمانهاى اين . بازمىكنند
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شعر كسى كه مثل هيچ كسى نيست نمونهى بارزى ازاين برداشت . جهان را پاسخ گويد
  .اوست

سيماى  ييدر جاها، هره اى انسانىتر پيش روى مىنهدكه از او چ، فروغ ييجامعهگرا
، اين باورِ درستى است كه شاعر نبايد جز سرايندهى راستى. شاعرانهى او را پس مىزند

 ييزيبا، تاريخ، پژواك ذهنى زندگى، كارمايهى شعر. فرازها و فرودهاى هستى باشد، ييزيبا
نه سر دادن . يا بايد باشد، توفادارى به همين عنصرها اس، شعر سياسى. حقيقت استو 

گرچه . شعار سياسى نيست، شعر سياسى. كه مال دنياى بيرون از شعر هستند ييشعارها
بل ، شعر جامعهگرا درونِ اين يا آن دايرهى سياسى نمىماند. باشد روند                                                                  هم ممكن است با آن

در روند انقلاب بهمن . ماناتر و ژرفتر مىيابد، و سرشتى فراگيرتر، آن فراتر مى رود كه از
كم نبودند شاعرانى كه خواهان آزادى و داد بودند و به هواى ، و پس از آن 1357

شعر خود را پرچم دگرگشتهاى گذرا كردند و هنگامى كه برخى از ، آستانبوسىِ تودهها
از دايرهى شعر بيرون ، اينگونه شعرها، ها بتخانه از كار درآمدندبيراهه و برخى از كعبه، راهها
  .كار هنرى فراتر از آن است كه در چهارچوبها بگنجد. ماندند
  

  زبان و فرم در شعر فروغ
زبانى  به آغاز فصل سرد تولدى ديگر و ايمان بياوريمزبان شعر فروغ در دوكتاب 

  .داردسرشتين تفاوتى ، فتارامّا با نثر و گ، است همخوان با طبيعت گفتار
  آن روزها رفتند

  آن روزهايى كز شكاف پلكهاى من
  آوازهايم چون حبابى از هوا لبريز مىجوشيد

  چشمم به روى هرچه مىلغزيد
  .آن را چو شير تازه مىنوشيد

پنج تصوير شعرى ، امّا درهمين پنج مصراع، با آن كه پيچ و خم ويژهاى در اين بند نيست
آوازها . انديشه و پنداشت در تركيب واژهها، عاطفه درهم پيچيده گيِنمونه از  پنج. وجود دارد

گوئى اين آوازها چكههاى اشك شاعرند كه به . به حبابهاى لبريز از هوا همانند شدهاند
كه همچون آوازهاى شاعر و گويچههاى  يياشكها. آنها اشارهى سرراستى نشده است

 ييزدايياين همان آشنا. مىجوشند، ى او فرونمىريزنداز شكاف پلكها، لبريز از هوا هستند
را ء اشيا، او با تشنهگى. تشنهى ديدن و دريافتن است، چشم شاعر. درآئين زبان است

تازهاى  را از ديدگاهِ ء فروغ اشيا. مىنگرد و آنها را با نگاه خود چون شير تازه مىنوشد
و نُماد  ييبل كه از گسترهى معنا. رندبراى او مفهوم عادى و هميشهگى را نداء اشيا. مىبيند
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راز . ديدارى تازه با طبيعت و نوشيدن از سرچشمههاى الهامبخش آن. تازهاى برخوردارند
در همين ، زبان فروغ كه با گفتارِ غير شاعرانه فاصلهاى به درازاى فاصلهى شعر با نثر دارد

  . ر او نهادين شدهاندعاطفهى غنا يافتهاى است كه در شعو خيالمندىها ، ريزهكارىها
است كه روانتر و هر چه بيشتر به  ييوزن شعرهاى فروغ همانا دنبالهى وزنهاى نيما

فروغ از ديدگاه زبان به مرتبهاى دستيافت كه ويژهى . گفتار نزديكتر شده استسرشت 
هاى روزمره را به دور گري تساخ او آرايههاى نابايسته و. خود او و داراى ارزشى ممتاز است

  . افكند و به زبانى نرم و روان دست يافت
  در كوچه باد مىآيد

  اين ابتداى ويرانى است
  باد مىآمد، آن روز هم كه دستهاى تو ويران شدند

  ستارههاى عزيز
  ستارههاى مقوايى عزيز

  دروغ وزيدن مىگيرد، وقتى درآسمان
  ؟ديگر چگونه مىشود به سورههاى رسولان سرشكسته پناه آورد

  هاى هزاران ساله به هم مىرسيم و آنگاهما مثل مرده
  .خورشيد بر تباهى اجساد ما قضاوت خواهد كرد

زبانى است كه از ديدگاهِ بافت دستورى و . امّا دشوار دارد، سرشتى آساننما، زبان فروغ
براى . بىآن كه به نثر درغلتد، درمرز شعر و نثر ادبى حركت مىكند، سرشت گفتارى

يا گشودن قفلهاى ناگشودنىِ ، نيازى به واژه نامه، و انديشهى او دستيابى به ژرفاى عاطفه
استعارهها و ايماژهاى او در لابلاى انبوهى از كليدهاىِ . داردرمزها و نمادهاى دور از ذهن ن

  . رمزگشا موج مىزنند
  
  
  

  :سرزمين قد كوتاهان فروغ فرخزاد وپي نوشت 
ي زمستان منتشر  ، ويژه20ي  شماره ي ديگر، به دليل تراكم اثرهاي رسيده، در مقاله - 1

 .خواهد شد
 از مصاحبهى راديوئى ايرج گرگين با فروغ  - 2

  همان -  - 3



         

  عصمت صوفيه
  آواي زن شرقي 

  س هاز گلوي شعرهاي شيركو بيك
  

  
شان، رسوب فرهنگ و  هاي زمان خود، دردهاي ملت اند شاعراني كه ضرورت هميشه بوده

اند، شيركو  هاشان به گوش دنيا رسانده ب سرودهها را در قال عدالتي بيسنت و نيز وجود 
شعر . بيش از پنج دهه شعر سرود و با شعرهايش زيست. يكي از اين شاعران است س بيكه

بود براي ادامه  تيضرور هوا وجودش كه گويا همچون نه فقط بخش جدايي ناپذير
نيروي دستانش بود شعر . كرد گويا ضميرش آگاه و ناآگاه او را به شعر دعوت مي. شا زندگي

هر جا دردي . ها و آرزوهاي بشريت اش بود بر همه رنج شعر بينايي. و نشاني از روياهاي او
هاي شعر را بر روح  عدالتي و ظلمي بود تازيانه بيشد، هر جا  بود ناله شعر شيركوه بلند مي

. گر ميشد يانديد عص نواخت و هرجا روح آزادي و آزادگي انسان را دربند مي خفته اجتماع مي
گاهي . پرداخت آنجا كه آرزو و رويايي بود شعر او آينه وار به انعكاس روياها و آرزوها مي

اي كه براي تراژدي  بناي سرود و رقص ملتي ميشد و گاهي مرثيه طرب شعر او سنگ
گويد كه شعر، درست مانند  خودش مي. همي بود براي مردمشرگفت تسكين و م ملتش مي
بي . رسد نجا كه تصورات ما به باالترين درجه بيان ميآ جادويي است هم اي تولد، لحظه

  . هايي قوي الزم است ها و انگيزه گمان براي رسيدن به اين لحظه جادويي محرك
كند اما شيركو فقط  هاي طبيعت و روح انسان در شعر شاعر جلوه مي ها و لطافت زيبايي

ها  دقيق و موشكافانه  به دنبال زيبايي س كههرچند شيركو بي. ها نيست شاعر بيان زيبايي
كنند  ميوارونه ها را  ييكه قدرت، سياست، فرهنگ، سنت و قانون اين زيبا آنجاگردد اما  مي

ها  آنگاه به تلخي اما در اوج زيبايي نازيبايي .كند شاعر عصيان مي ،كشند يا روح زيبايي را مي
  . كشد را به تصوير مي
او شايد رنجها و . ش دردهاي بزرگي را متحمل شدا زندگيدر طول  س شيركو بيكه

توانست  وانست صبورانه تحمل كند اما نميت دردهايي كه بر خودش متحمل شده بود را مي
او . ست به آن مبتالست چشم فروبندد و ساكت بماندا در مقابل رنجهايي كه بشريت قرنها

بيند و در دفاع از اين نيمه  ميفرودستي نيمي از جامعه بشري را در جامعه مردساالر 
از آن سوي ترس تا آن سوي ذليلي . برد فرودست تيزترين و برنده ترين كلمات را به كار مي
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هر باركه به . تازد بيند و بر تمام زواياي فرهنگ مردساالري مي زن را در جامعه مردساالر مي
ها  ترين واژه پردازد قوي ن ميوضعيت زنان، دختران، مادران، بيوه زنان و پيرزنان و دردهايشا

  .گيرد هاي اين نيمه ديگر بشريت است ماهرانه به خدمت مي و تعبيرها را كه حامل رنج
به تاريخ فرودستي زن بيان شاعرانه ) ملوانكه: به كردي( "گردنبند"او در مجموعه 

  :دهد مي
تر است يا پستان  ناينجا ليف گرا/  تر است يا موي پيرزني؟ ارزان) خطمي(اينجا گياه توله 

    چندين فرياد زن را برابر است؟/  يك تار موي سبيل عشيره/  بيوه زني؟
  :گويد يا در شعر ديگري مي
فرمانبردار مرد /  گيس كشيده دست مرد/  لگد كوب خواهش مرد/  بيد مجنون زني است

  بيد مجنون/  دليل گوژپشتي/ اين است /  مست
ي شعري او بنا به مقتضيات و شرايط   او در هر دورههر چند نگاه شيركو به زن و رنج 

اش نسبت به زن متفاوت است، اما  بيني زماني و نيز شناخت و ادراك او از جهان و نيز جهان
بر آن بود كه اگر زن را  س شيركو بيكه. اي دارد هاي شعرش جايگاه ويژه زن در تمام ديوان

. ميرد شود و مي از آب بيرون بيفتد، خفه مي اي كه از جهان شعر حذف كنند، شعر مانند ماهي
احساسات زنان، دوستي و عشقشان  ": گفته است "الوارف"او در گفت و گو با موسسه 

همچون رنگين كماني است براي شعرهايم كه تخيل را تقويت و قريحه و استعداد شعر 
  ."كند سرايي را رنگين مي

در مرحله نخست شعري . شود عارش ظاهر مياي در اش اي به گونه اما اين زن در هر دوره 
نيز ديد رمانتيك به زن به عنوان معشوقه در شعرهايش  س، توجه و عشق او به مادر و هشيركوبيك

در ستايش مادري كه نيازمند اوست شعرها . او تحت تاثير مادر و محبت اوست. يدآ به چشم مي
دامان وطن و مادر . ميزدآ م ميحتي عشق مادر و وطن را به صورت غريزي به ه. سرايد مي

فرودستي و رنج مادر را به رنج و زيردستي وطنش كردستان مربوط . شود برايش گاهي يكي مي
  :گاهي مادر موجودي مقدس است كه تمام هستي او را در بر گرفته است. داند مي

 اش ي كوهستان من سنگ درون گهواره/  مادرم باران رحمت/  من دشت گندم شعر بودم
من تن /  مادرم درخت درد و رنج/  من پيله ابريشم چرخ بهره بودم/  مادرم سرزمين /

من /  من خرگوش و او چمنزار/  من خواب و مادرم سرم/  مادرم آسمان/  اي سپيد پرنده
من روايت و وي /  من كبك و او قفس/  من نفس و مادرم سينه/  تاب و او شاخه درخت

 ...شب تارش

شيركو زماني كه كودكي . گيرد زن از عشق به مادرش سرچشمه مياولين عشق او به 
. مادرش از همان خردسالي قهرمان زندگي اوست. دهد هفت ساله بود پدرش را از دست مي



       37     1392 تابستان، 18مان جنگ ز   

. كند از او به عنوان قهرمان زندگيش ياد ميكند شيركو بارها زماني كه به مادرش اشاره مي
اني باشد، قهرمان زندگي من بي شك مادرم اگر در زندگي هر كسي قهرم "گويد خود او مي

شود در بسياري ازموارد عشق به مادر  در اشعاري كه به اين مرحله شعري مربوط مي. "است
كه  او. گويا مام وطن و مادر پناهگاه روح خسته شاعرند. ميزدآ و عشق به وطن را به هم مي

كومت صدام حسين كشي و فرودستي كردها را توسط ح ظلم و بيداد و جنايت و نسل
وطن زخمي شده و مادر محروم از هر گونه رفاه و حق انساني را با هم مقايسه  ،بيند مي
رنج . يعني عشق به وطن و عشق به مادر به هم عجين شده است ؛اين دو عشق. كند مي

پندارد كه اگر وطن رها و آزاد شد،  داند و گويا چنين مي مادر و رنج وطن را به هم مربوط مي
  .نيز آزاد و رها و بي رنج خواهد بود درما

بعد از رهايي كردستان از . اما بعدها عشق او به مادر با دركي از فمينيسم آميخته است
دست رژيم بعث نگاه مقاومتي كاهش يافت و شيركو به گونه اي ستايش مادر را با ديد 

يند و آ بيرون ميزماني كه  كردها از زير سلطه  حكومت بعث . كند فمينيستي همراه مي
شان را اعالم بدارند اينجا ديگر اين  توانند تا حدي حرمت انساني و هويت ملي و زباني مي

تقدس مادر و ستايش پناهگاه و  گويد فقط در مادر و اشعاري كه براي مادر و در وصف او مي
عه به ماواي مادري نيست، بلكه او با تمجيد از مادر به سنتها و هنجارهاي موجود در جام

  .  برد طور ضمني حمله مي
شفيقه سعيد، : گويد در توصيف مادرش مي "نگاه كه پرنده بودمآخودم، "او در ديوان  

مادرم، آن زن مقدسي است كه براي اولين بار در شبهاي تاريك و سياه زندگي خردساليم، 
در مقابل هاي نيروي مقاومت و ايستادگي  درخشش زبان كردي و دانه زادي وآآواز عشق و 

نگاه كه پرنده آخودم،  "او كتاب . . هاي زندگي را در روحم روياند عدالتي و سختي بيظلم، 
را به مادرش تقديم كرده و در شعري كه به مناسبت روز هشت مارس نوشته است، خود  "ام

كه ) لقب پدريش بوده و مردم او را به لقب پدري شناخته اند س بيكه(را نه شيركو بيكه س 
خواهد كه او را  ناميده است و از مخاطب مي) اسم مادرش شفيقه بوده است(كو شفيقه شير

  .شيركو شفيقه صدا كند
گل و واژه و /  داشت روز عزيز، لطفا در اين گرامي/  امروز اسم من شيركو شفيقه است

  / همگي مرا به اين نام صدا بزنند و در دفتر عشق خود/  دستبند و انگشتر و گردنبند زنان
با روسري /  بينم  امروز مادرم را مي/  با همين نام مرا بخوانند و با همين نام مرا بنويسند

مادرم زماني كه /  گل ميان گيسوانش و/  با عرق رنج /  پشت بند بنفش /  گل گلي و
هشت ياقوت به موهاي هشت آواز و /  افروزد و  در اين شب مي/  هشت بار، هشت چراغ



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    38

نام مقدس زن /  با قلم آفتاب/  هاي سبز دشت و هشت بار بر روي صفحه/  ويزدآ سرود مي
  نويسد را مي

به زناني  نسبت شود ديد او تر مي درتجربه زندگي پخته س به همان نسبت كه شيركو بيكه
شيركو . گيرد دارد نيز در دوره هاي بعدي شعريش شكلي ديگر به خود مي كه دوست مي

در جواني " :گويد دهد چنين مي انجام مي "الوارف"موسسه  در همان مصاحبه كه با س بيكه
كردم، اما تجربيات زندگي به من آموخت كه زن تنها  زن را از پنجره رمانتيك نگاه مي

سرچشمه تخيالت رمانتيك شعر نيست، مهمتر از همه اينكه زن بال ديگر زندگي، سرچشمه 
  "يروي اصلي در كارزار زندگي استپايان ناپذير انرژي، شالوده خوشبختي و خوشحالي و ن

مرا در /  زرد زرد بيا/  تو با نرمي مهتاب/  مهم اين است كه از پاي نايستيم/  !اي زن
  و شعر خودم را در تو سبز ميكنم/  آبي آبي ميايم/  من نيز با شتاب موج/   آغوش بگير

در . ن به كار بگيردها و اشيا را در خدمت ز ييكند تمام زيبا او كم كم در اشعارش سعي مي
  . اي باشد اما تنها به اين شرط كه در اتاق زني زيبا جلوه گر زيبايي او شود خواهد آينه شعري مي
  :سرايد چنين مي) ئاوات: به كردي(  آرزودر شعر 

كاش گل سرخي /  تا جلوه گر زيبايي اش باشم /  در اتاق زني زيبا/  كاش آيينه اي بودم
   تا تقديم دختري گردم/  ندر روز والنتاي/  بودم

گويد كه بايد بين زن و  در يكي از شعرهايش، شيركو از لحظه اي سرنوشت ساز سخن مي
كند و زماني كه اين زن تمام زندگيش را در  شعر مجبور به انتخاب شود، او زن را انتخاب مي

  . شود گيرد، آنگاه به سروده اي ناب بدل مي برمي
ناچارم از برگزيدن آن /  :به شعر گفتم/  .شعر يكي را برگزينمبايد از ميان زن و /  آري،
به /  اما زماني كه زن زيبا/  شعر رفت و زن نزدم ماند،/  .ات نيستم ديگر سراينده/  !زيباروي

  اي بدل شد به قصيده/  و بي آنكه خود بداند/  مقابل روحم ايستاد/  ديدگانم قدم گذاشت،
ايد ادراك و شناخت عميق او از  بيشتر به نظر ميس  آنچه در شعرهاي شيركو بيكه

  . احساسات و عواطف زنانه است
قبل از مرگ /  باري هراس من/  :گفت پستانم مي/  امروز/ آيينه در برابر/  عريان ولخت

  .به خود بفشارد/  تا مرا بنوازد و/  كه دستان عاشق را هرگز لمس نكنم/  آن است
  
  در مشرق زمين مانيفيست فرياد زن "گردنبند"

ش به زن و روح زنانگي توجه خاصي ا هاي شعري در تمام دوره  س هر چند شيركو بيكه
نشان داده است، اما بعد از آزادي كردستان عراق است كه نگاهش به معضالت زن در 

او اكنون رسوبات فرهنگي، سنتي . گيرد اي ديگر به خود مي جامعه خودمختار كردستان زاويه
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امعه كردستان  از يك سو و زني را كه اسير اين فرهنگ و سنت و تابو است از و تابوهاي ج
زن در كشورهاي شرقي و از جمله در . بيند سوي ديگر به صورت حقيقتي عريان مي

اش  كردستان اغلب به داليل فرهنگي و اجتماعي زيردست بوده و درد و رنج و فرودست
 1990ميالدي تا سالهاي پاياني  1980اخر دهه اما وضعيت زنان از او. يت بوده استؤقابل ر

و حتي بعد از آن به دليل عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نيز به دليل پررنگ 
شدن نقش عشيره و قبيله و به همان اندازه پررنگ شدن دين و نيز به دليل بنيادهاي 

زن كشي، . تفرهنگي خاص به طرز اسفناكي در كردستان رو به وخامت گذاشته اس
هر چه زن . يدآ خودسوزي زنان و فرودستي زنان بيشتر از قبل در جامعه كردستان به چشم مي

شد به همان نبست صداي شيركو در دفاع از حقوق و آزادي  و دردهايش در جامعه بيشتر مي
شيركو به ) ملوانكه: به كردي( "گردنبند"در كتاب  سرانجامتا اينكه . شد زن بلندتر مي

مانيفيست فرياد زن در مشرق  "گردنبند". پردازد هاي آن مي ستي تاريخي زن و ريشهفرود
صداي زن شرقي است كه از گلوي شعرهاي  "گردنبند"كتاب زبان، به ديگر . زمين است

. پر از ناله و فرياد زن است  "زده زنگ"و  "دنياي خاكستري"كتاب . شيركو بيرون آمده است
راوي آنچه به زن تعلق دارد، اينكه مرگ مجال از او بگيرد از زبان  شاعر عجله دارد كه قبل از

او از زبان تمام عناصر و اشيايي كه به زن متعلق است . حكايت فرودستي تاريخي زن باشد
گويد و حكايت زنانگي را  سخن مي....) انگشتر، دستبند، لباس زنانه، رژ لب و خط مداد چشم و(

او از گردنبند . كشد ها فرياد مي لي در سكوت كشور مادينهاز آن سوي ترس تا آن سوي ذلي
شود و با خون او با كلماتي بزرگ در آسمان و دو  گويد كه به جرم عاشقي كشته مي عاشقي مي

  !شرف و اينك شرف! نويسند شرف كوچه آنطرفتر خدا، نرها مي
گردنبندي را در كند و در آخر صداي  ها تعريف مي او از زبان گردنبندهاي بسياري روايت

ترين نوه گناه است و ميخواهد  او جوان. شنويم كه آبي پوش و چشم سبز است اين كتاب مي
ها قرار دهد و زندگي را دوباره  همه خداوندگان نر و همه پيامبران نر را در مقابل پرسش

گانه ها را به فرمي جدا خواهد از نو جسمش را خلق كند، از نو حكايت مادينه او مي. بنويسد
قهرمان داستان است و در تمام كتاب مسافري است  ،به راستي كه اين گردنبند. روايت كند

  !پرسشپر از 
هر خدايي را /  رسيدم تا به خدايگان مي/  رسيدم تا به دنياي ژرفناك مي/  مدمآ پايين مي
هر /  شنيدم هر صدايي كه مي/  ديدم هر رنگي را كه مي/ . نرينه بود/  زدم كه صدا مي

من /  دريا مرد بود/  همه مرد بودند و نرينه/  شنيد هر گوشي كه مي... ديدم چشمي كه مي
  چه بر سرش آمد؟/  چطور گم شد/  خداي مادينه ي روزگاران كهن را كجا بيابم؟
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صندلي، اكنون دختري وطنم (مانند ديگر آثارش  "گردنبند"در كتاب  س شيركو بيكه
وشيده است در يك زمان شعر، قصه، نثر و نمايشنامه را، هر ك...) است، گورستان چراغها و

هاي جوهري خود در كنار هم قرار دهد و يك محور و يك ايده از ابتدا تا  كدام با خاصيت
اين اثر يك ژانر يا يك هنر را در . يك گردنبند به هم بياميزد يها انتها را همچون نخ و دانه

ني و در مقاطعي نثر و در قسمتي ديگر قصه و در بي در جاهايي شعر را مي. گيرد بر نمي
اين كتاب . اي هم نمايشنامه و حتي رپرتاژ ژورناليستي و ديالوگ عادي و كالم محض مرحله
اما با جمع شدن اين عناصر و ژانرها . كدام از ژانرها نيست اي است كه مخصوص هيچ خانه

تصوير غالب، زبان مجازي شعر و اما فضاي حاكم و . نوعي از رمان را به وجود آورده است
  .سبك و خيال شعري است

  :كند ورد و زن را چنين توصيف ميآ او در جايي از اين كتاب به نثري پر از خيال روي مي
هاي حرام بزرگ دنيا در ميان ران. ات كفري است ابدي كه ميان دو پستانت حك شده تن

ات كفري است ابدي  تن. ان و ابولهبگمراهان و شيط: اند ات همه جمع در تن. تو نهان است
 .كه ميان دو ران تو كنده شده

اي است فراسوي صدا و رنگ و فراسوي نص  توبه. گناهي است تا ابداالباد بر صليبي مانده
تو . اي هاي زمانه ي مرزها و فصل ي همه تو آواره. گان آلهي و فراسوي مرز جغرافياي نرينه

اي هستي با دو پاي مجروح، در حال  سرابي است و زاغچه نام و نشانت. بي چاره و بي نوايي
. بودنت تضمين جهنم است. اند سرت را دزديده. از اين قرن به آن قرن در گريزي. گريختن

  !ي پا به فرار نهاده اي زاغچه. بي خدا در تنهايي تنهاتري و از درد هم پردردتر
فرد به دو دسته نرينه و مادينه اي منحصر به  شيركو در اين كتاب همه اشيا را به شيوه
هايي كه بر جنس مونث رفته است را  اش ظلم تقسيم ميكند تا باز هم از وراي خيال شاعرانه

  .به نمايش بگذارد
  اند اش نرينه بتون و سيمان/  از ظلم مرمراست/  هايش سنگ/  ي ما خانه/  !اي شعر زيبا

  /  ي ما هاي خانه ها و گلدان آينه/  ما ي ي خانه شيشه/  !نيز فرامانبر آنهاست اش  و آهن
  .اند همه از جنس مادينه/  ي ما هاي خانه زيردستي و چيني

ها و كليدها و  پله/  هايش از جنس مرد است تخت/  ي ما اتاق خواب خانه/  اي شعر زيبا
  اتاق من نيز /  همه مردند/  ها  قفل

و از عصبانيت /  رم ساخته شدهاز كينه و غضب پد/  از كف تا به سقف/  اي شعر زيبا
 /  هاي سرزنش تمام اقوام از بلوك/  از طعنه و نيش و زهر دايي و عموهايم/  سبيل برادرانم
  .ساخته شده
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از ديوار به /  ي ما همه چشم است و نگاه خانه/  ام زين سبب كه شعر مادينه/  اي شعر زيبا
  .شوند در من خيره مي/  بي شرمي تمام در/  از حمام به توالت/  از در به پنجره/  دروازه،

 چشم است و/  تا بالكن/  از حياط تا داالن/  به هر سو كه بروي/  هر چشمي در اين خانه
/  آنچه در اين خانه نيست/  آفتاب فكر و انديشه است/  آنچه در اين خانه نيست/  چشم

  !گوش است
خود را همچون حقيقتي قبول  زناني را كه فرودست بودن و ذليلي "گردنبد"او در كتاب 

قهرمان داستان در يكي ازسفرهايش  ،او از مشاهدات گردنبند. كشد اند را به تصوير مي كرده
  :گويد مي

بر روي سينه سفيد و صاف بانو . مكيدم اولين بار بود هواي پاك را مي. روزي بود آفتابي
و زن برقع و زن چادر را مي نگريستم، زن سياهي  به جاده و خيابان و مردم مي. نشسته بودم

به شب تاريك شبيه . به بغچه گره زده شبيه بودند. به دسته پرندگان سياه شبيه بودند. ديدم
دارند، آنها آفتاب را از  آنها آفتاب را از خود دريغ مي. سوخت دلم برايشان مي. بودند

آنها سرشان را به . دارند ايشان دريغ مي گيسوانشان، از گردن و پاهايشان از بازوان فواره
سوخت  دلم بسي مي. سپارند سربندي و روبندي از دود و تنشان را به تن پوشي از تاريكي مي

دانند كه مانند كنيزك بندرهاي  اند و هنوز نمي براي اينان  كه بسان حيوانات اهلي رام شده
امر كه هر روز  اند و راضي به اين آنان هنوز همان دو سوم. اند ي دست مردان ساحل و آفتابه
  . و ناتمام اند العقل صناق: به آنها بگويند

  
  اينك دختري وطن من است

شيركو سالها زماني كه وطنش كردستان زير سلطه حكومت بعث از هر گونه آزادي و 
ايي يكشي كردها توسط صدام و تراژدي بمباران شيم حقوقي محروم بود، در سالهايي نسل

از وطن و آزادي  "انفال" كشتار جمعياي كردستان و نيز حلبچه و سوزاندن هزاران روست
اكنون " اما در كتاب. وطن براي او مقدس بود و دستمايه بسياري از شعرهايش. وطن نوشت

او كلمه وطن را در اين كتاب . رود به راه ديگري مي س شعر بيكه "دختري وطن من است
به يك معنا نگاه او به وطن . ابدي اي از اين كلمه دست مي كند و به مفهوم تازه نقد مي

گيرد و از يك زاويه  او حاال از آن حالت شاعرانه نسبت به وطن فاصله مي. شود دگرگون مي
در اين كتاب . كند پردازد و به يك معنا از آن تقدس زدايي مي ه ميلانتقادي به اين مسئ

با ديد انتقادي اي است از تاريخ سياسي و فرهنگي يك ملت كه الزم است  وطن مجموعه
ها براي ميهنش شعر سرود و از جان  او كه سال. به آن نگريست و در تاريخش بازنگري كرد

اش براي وطن مايه گذاشت، اكنون از ميهن نامهربان كه حقوق زنان در آن پايمال  و زندگي
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است به كلي وطن را به نقد  "اكنون دختري ميهن"شيركو در . مند است شود گله مي
از . فساد حاكم و رسوبات فرهنگي او را از وطن و وطن پرستي بيزار كرده است .كشد مي

بعد از خودمختاري نسبي  كردها و بعد از اعالم منطقه محدود (ميالدي به بعد  1991سال 
آمار زن كشي و خود سوزي زنان به طرز وحشتناكي افزايش ) ميالدي 1991پرواز در سال 

د كه بعد از تحليل رفتن قدرت مركزي بعث و ضعف در ده شواهد زيادي نشان مي. يافت
هاي خانگي در كردستان را  اجراي قوانين، يكي از فاكتورهايي كه قتل عام زنان و خشونت

هاي نفوذي آنها و نيز تقويت  افزايش داده است قدرت سركردگان عشاير و حوزه
كه شاعري چون شيركو  اين است. هاي زن ستيزانه در جامعه كردستان بوده است ايدئولوژي

. كند شود و ضرورت توجه به مسائل زنان را در اشعارش بيان مي س به يكباره فرياد مي بيكه
شيركويي كه در هر زمان مقتضيات زمان و دردهاي آن دوره را حس كرده بود در اين دوره 

فقط  اي شيركويي كه در وهله. كند نيز ضرورتهاي زمانش و درد ملتش را به خوبي درك مي
  . كند بار به وطن پشت مي نوشت اين از وطن و مادر مي
ميهن ) ئيستا كچيك نيشتمانه: به كردي(» اينك دختري وطن من است«او در مجموعه 

 .كشاند اي مي پرستي را به نقد گزنده و ميهن

 :سرايد در يكي از اشعار اين مجموعه چنين مي

» گويژه«آهسته آهسته از /  ت بادي استاما قلبم در مش/  ام ايستاده» سهول«در خيابان 
خاكستر را فوت /  در مقابل بيني ميهن/  آورد و خاكستر تن زني را با خود مي/  آيد و مي
  يادگاري براي سروريت/  :گويد آنگاه مي/  كند و مي
ست در همان  نام كوهي» گويژه«نام خياباني در شهر سليمانيه كردستان و » سهوله كه«(
 )شهر

گيرد تا به ظلم تاريخي كه  س تمام نمادهاي زنانگي را در اشعارش به كار مي هيكشيركو ب
روسري، النگو، دستبند و گوشواره در شعر شيركو به صورتي . به زن شده است اعتراض كند

يند و هر يك به گونه اي آ گيرند به سخن مي توانمند همچون اشيايي كه ناگهان جان مي
كه اجتماع، تار و  "لباس زنانه"در . شوند تي و سركوب ميراوي تاريخ پر درد و فرودس

هايي كه جامعه بر او  مندانه از نقشه داند، گله هاي عريان حرام مي پودش را از گناه و سوال
  :گويد تحميل كرده، سخن مي

بر تن خود بپوشاند، /  آنچه ميهن، شرم دارد/  .اسم من پيرهن زنانه است/  .خير شب به
به تن /  تنها يكبار مرا به تن آفتابي نپوشانيد،/  اين ميهن سبيل! اريخ نرينهاين ت/  !منم

ديگ بودند و سطل /  جارو بودند و: آنهايي كه مرا پوشيدند/  .جويباري، به تن شيشه گالبي
 / .باالي تنهايي و عذاب بودند/  باالي بلند غربت و: آنهايي كه مرا پوشيدند/  .زباله
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 .لباس دردمند بودند/  همانا سكوت و قفل و چماق و نعره چالق و/  دندآنهايي كه مرا بخشي
گوش كيپ ميهن /  شنود، ام را نمي آنكه از من خبر ندارد و ناله/  اسم من پيرهن زنانه است

به وجود آمده /  تنم از گناه و پرسش عريان حرام/  من سراپا تمام! ام من مادينه/  !است
ميهن به رويم تف /  سنگ رجم به قنداقم بسته شده است و/  از همان روز خلقتم،/  !است
  !اندازد مي

  :سرايد يا در شعري ديگر چنين تلخ مي
از سه طرف /  .ميهنم سر يك زن است/   .است "گيسو "اسم من /  !سالمي دور و دراز
 / نه آفتاب اجازه دارد/  چندين سال است در زندانم/  !با حجاب/  . ام در محاصره افتاده

هيچ شعر يا /  دهد نه اجازه مي/   گذارد بيرون بروم و نه مي/  و) باد(نه /  به مالقاتم بيايد و
امشب زندان /  ام با انگشتان توافق كرده/ نهان من در /   اما ديگر/  .پيشم بيايند/  ترانه اي
/  دهيم برقي سوزان مي/  حجاب را هم به دست/  در نهايت/  شوم و آزاد مي/  شكنيم را مي

 !آنرا بسوزاند/  هاي دنيا در مقابل چشمان تمام عمامه/  تا در باالي بلندترين قله كوه

  
  انديشد شيركو فمينيستي كه به باالتر از حقوق برابر مي

و  معنا از ديد او زندگي بدون آزادي بي. شاعر آزادي، زن و زندگي است س شيركو بيكه
تا زن به آزادي . اند زن به هم وابسته ادي و آزدي وزن و آز. مفهوم است آزادي بدون زن بي

و رهايي و حرمت تمام و كمال انساني نرسد جامعه بشري روي خوشبختي و آزادي به 
شود دم از آزادي زد و نيمي از بشريت را ناديده  مگر مي. معناي واقعي را نخواهد چشيد

را بر عهده » روانگه«راي هنگامي كه نقش پيشگام موج ادبي نوگ 1970گرفت؟ او در سال 
: شعار اصلي اين حركت اين بود. گرايان تندرو هم تهديد به مرگ شد گرفت، از سوي اسالم

  !هر كس كه قلمي به دست گرفته، براي حقوق زنان متحد شود
گاهي يك تحليل . شود نگري نمي شيركو، نگاه عميقي به آزادي زن دارد و گرفتار سطحي

 :كند لطيف و زيبا بيان مي عميق را در قالب يك شعر

هاي  واژه/  و بر روي دو صندلي،/  كوشيدم روبروي آينه،/  زمين، هرچه در اين مشرق
 /بيهوده بود و هميشه،/  به مهرباني بنشانم،/  كنار يكديگر ولي،/  را،» آزادي«و » زن«

  !شستن خود به جاي زن مي/  دست، آمد و تسبيح به مي/  به زور،» مردم«ي  اين واژه
شود و قوانين  گر مي داند، عصيان شيركو در جغرافياي مردانه اشك و ناله را سهم زن مي

قانون ارث، حضانت و طالق را به تلخي . كشد پرست را به چالش مي اجتماع مردساالر و دين
هايش به نمايش در  ها تصوير بر باد رفته فصل زندگي زنان را در شعر صد. كند نقد مي

 :نويسد مي "دريا و آبخيز"در . آورد مي
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چگونه سر /  در كنج كاهداني/  دختر عاشق روستا را/  تنها خروسي ديد/  دم بود سپيده
كه ديگر /  و اعتصاب كرد و پيمان بست/  اش برگشت به النه/  اين بود كه او/  !بريدند
  !دمان نخواند سپيده

ها و كل تاريخ را از  ساعت ها و خواهد دقيقه مي. از تاريخ ناراضي است س شيركو بيكه
. بار زن سهم خود را از تاريخ بستاند خواهد اين مي. نرينگي درآورد و به آن جامه زنانه بپوشاند

 :گويد رود و مي به مصاف روسري و چادر مي "گردنبند"در يكي از اشعار 

گره  آسمان/  .سر و مويت را در تابوت چادر نينداز/  سر و مويت را به شب روسري مسپار
 /ساعت و دقيقه و ثانيه زنانه است،/  !امروز روز توست/  !اي زن! زن …نميخورد 

 !اي زن ... زن/  امروز شعرمن نيز زنانه است،/  امروز زندگي زنانه است،

ها و  از زبان زني روسپي كجي. گاهي زبان شعر شيركو بسيار برنده، تلخ و تيز است
 :كشد به تصوير مي هاي واقعي جامعه را به تلخي ناراستي

لباسش را باال كشيد و /  در برابر چشم همه/  يك گردنبند هرزه/  گردنبند روسپي و هرزه
بينم  اما مي/  تنها تن خود را و بس/  فروشم من فقط تن خودم را مي/   …/  فرياد زد
 تن دشت و بوستان و/  تن كوهستان و/  هستند كساني كه/  در برابر چشم همه/  همين جا

بر صندلي شرافت اين سرزمين تكيه /  اند و با وقاحت تمام فروخته/  تن آفتاب و باران را/ 
  .اند داده

فمينيستي است كه رهايي و آزادي زن را باالتر از برابري حقوقي زن و  س شيركو بيكه
  "پرسد مي "گردنبند"در يك از اشعارش در مجموعه . داند مرد مي

كه مرد بر تو روا /  گر آن همه بيدادي است جبران/  كساني ي/  به راستي آيا/  ! اي زن
  داشته است؟

او وضعيت حقوقي و اجتماعي كنوني مردان را نيز به نقد ميكشد و برابري حقوقي و 
  برابري در كدام حقوق وبر اساس كدام تعريف از انسان؟. يكساني را به زير سوال ميبرد

من كه هنوز خود /  !كه برسي به من؟/  خواهي؟ برابري از چه مي/  !اي فرياد خونين زن
اسير عقل /  طوق بر گردن از مهمالت و /  نگهبان گورستان خرافات و /  مردي ام، 

  !خرابات
 

   



          

 يفرامرز سليمان

  اميد نوميد
  تا مار قهقهه از زمستان اخوان 

:  
 

  
  دانم كس چه دانست من چه مي

  ست  بوده ي ا م رفته وز كجا كه همچنان كه
  ي هم هست خواهد بودا چنان آينده هم

  
ر و  دا دار و خرقه شاعر امروز و نيز مكتب، اميد، اميد نوميد. م مهدي اخوان ثالث،

شعر خراساني است كه به نوعي شعر خراساني نو يا نو  ي آخرين بازمانده همچنين
 .  نيز نامگذاري شده است خراساني

 نوميدم و نوميدم و نوميدم
 انند اميدمخو هر چند مي

  
 همآخرين شاعر كهن سراست كه  الشعراي بهار بهار معروف به ملك اگرمحمد تقي

اخوان از شاعران نيمايي است كه به شعر كهن  ،تجربه كرده را سرايي ترانه هم قصيده و
نخستين شارحان نيما ،در توجيه و  پيروان و كوشش اخوان به عنوان يكي از .بازگشته است

شعر نيما و شعر نيمايي هم از همين ذهنيت آبشخور داشته و بخش  تاويل تبيين و تفسير و
هاي شعر كهن پارسي پديد آورده است  نيما شناسي را بر مبناي ارزش ي از مقدماتا عمده

مي گويد زبان ، ها كافي نيست هاي قديم براي يك مقدار از حرف كرده شيوه او كه حس مي.
و سر مشق است اما چون زبان من نوع ديگري بود و نيما سر مشق نيست قوالب و اسلوب ا

زبان من  .اسلوب را از او آموختم اما زبانم جور ديگري از آب در آمد، شتاپرورش ديگري د
 ه)ديدار و شناخت دفترهاي زمانه( فارسي است و خراساني

 . و در همين زبان است كه اخوان يوش نيما را با خراسان نيز پيوند مي زند

گي ، شعر اخوان به عنوان شعر شكست پس از كودتاي سياه شاه و  اين دو ويژهافزون بر 
 را تكوين بخشيده كه شاگرداني از قبيل  مدرسه و مكتب و دبستان اميد ،دمردا 28در  سيا

و ديگران در  آزرم،.م نعمت ميرزا زاده،، ساغر.م سرشك،.شفيعي كدكني، م اسماعيل خويي،
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آنان نيز در انتها  وفاداري بيشتر بدان، با اصرار در اند اما شتهآن تجربياتي كالسيك و نو دا
شاعراني كه بيش از همه در من تاثير  :خويي خود گفته است .اند بازگشت رسيده به شعر تنها
عماد خراساني، محمد قهرمان و شاعران ديگر خراسان نيز  . دان بوده اميد.اند حافظ و م كرده

وجوه كالسيك در دوران معاصر با اخوان و شاگردان او مشاركت  مباني و ي زبان و در ارايه
 .تكميل كنند را ها نيو كالسيك يا نو قدمايي اند تا اين حلقه ي داشته

 خراسان: زي مهد شعر مرد
 ي ترنم عطار و مولوي گهواره

 رستنگه تفكر خيام
 مرز بهار و ناصر و فردوسي و اميد
  آزرم.م

؛ شعر شهادت است؛ سليمانيفرامرز  :در اين باره بنگريد(
 ) 119 تا 103ص ص ,1360 دوم تهران .چ، دبستان اميد

  
او در شعرهايش كه ملهم  .تابي است شعور نبوت و محصول لحظه بي شعر، از نظر اخوان

زباني فاخر را به كار  دانست و ي رنج و نياز را برتر مي مايه از اين ديدگاه قدمايي بود 
 .  هاي زباني خراسان و شعر غني خراساني را در نظر داشت تگرفت كه نيز احياي سن مي

زمستان شكست و سالمي بي   ارغنون آغازيد و به اخوان از شور و شعف سنتي كتاب
 :پاسخ رسيد تا آن جا كه

 خواهند پاسخ گفت سالمت را نمي
 كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

 كه ره تاريك و لغزان است
 ت محبت سوي كس ياريوگر دس

 به اكراه آورد دست از بغل بيرون
 كه سرما سخت سوزان است
 يد برون ابري شود تاريكآ نفس كز گرمگاه سينه مي

چو ديوار ايستد در پيش چشمانت نفس كانست پس ديگر چه داري 
 چشم

 ز چشم دوستان دور يا نزديك
دور از دوستي و و هراس غريبي است اين بي كسي و فضاي  در حول و حوش هول 

 . ي عظيم تنهايي  رفاقت و
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است و شكست مگر جز  ي ديگر از آن به جا نماندها اين شكست روح سرشار آدمي كه ذره
 . اين است

به  .هاست شعر شكست نسل شعر شكست يك نسل و، زمستان اخوان شعر شكست شاعر
ي تاريخ است ها ها و چهره بل شعر شكست نسل ،طور كلي شعر اميد شعر شكست يك نسل

كه پيوند ناهمگون و ناموزون آن نيز حاصلي جز شكست و اندوه در بر ندارد و چيزي مثل 
او به  شعر اعتراض است؟  شعر شكست آيا .رومانتيزم اجتماعي شعرهاي آغازين اوست

واري در نتيجه ي پذيرش شكست پديد آمده و گي تاريخي نشسته است اما اين سوگسو
شكست يك ساختار است . است بروز نداده نگرفته و يا كه ني به خودشكلي اعتراضي و عصيا

است  همان كه او به روح سيه پوش يك قبيله تعبير كرده .و ساختار شعر اخوان شكست است
 :كه ماييم

 ... هوا بس ناجوانمردانه سرد است اي
 دمت گرم و سرت خوش باد

 !سالمم را تو پاسخ گوي در بگشاي
 ت لولي وش مغموممنم من ميهمان هر شب

 ي رنجور منم من سنگ تيپا خورده
 منم دشنام پست آفرينش نغمه ناجور

 نه از رومم نه از زنگم همان بيرنگ بيرنگم
  

روح سه پوش قبيله در عهد سه دل ، اين شاعر بيرنگ كه نه از روم و نه از زنگ است
تصوير  كوشد تاهست اما خود گاه تصوير و تصور ديگري نيز به دست مي دهد كه مي  هم

 شكست را مخدوش كند

 نمايد در شكسته آينه تصوير ناشكسته مي
  

توان نگاه  نگر مي نگر و پس شعر نمادين شكست شاعر را با دو رويكرد پيش، زمستان
ي شعرهاي سنتي كتاب  زمينه توان از زمستان آغاز كرد و در پس مي، در رويكرد نخست .كرد

توان از شعر مار قهقهه آغازيد و  ت و در رويكرد دوم ميارغنون به كوش و تاويل آن پرداخ
و گذار از شعر  "تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم"زمينه از شعرهاي سنتي كتاب  در پس

هردو اين رويكردها مقالي .به شعر زمستان بازگشت ، هاي كتيبه و شهر سنگستان و گذشت
ي جز شكست ا اميد نوميد رهتوشه جا گفتني است نطوالني خواهد بود اما آن چه در اي

آورد و از اين روست كه تفسير و  ي سياه خود را از تن به در نمي كند و جامه همراه ما نمي
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كه در  بيني تاريكش را رد و جهان و جهاني دوران را تنها در بردا تاويل شعر او طرح نوميدانه
 ها همه در ترديد است آن حتا تگرگي و مرگي هم نيست و حس

 ا بگشاي در بگشاي دلتنگمبي
 تگرگي نيست مرگي نيست

 لرزد ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي! ميزبانا حريفا 
 صدايي گر شنيدي صحبت سرما و دندان ست

 من امشب آمدستم وام بگذارم
 حسابت را كنار جام بگذارم

 گويي كه بيگه شد سحر شد بامداد آمد؟ چه مي
 سرخي بعد از سحر گه نيستدهد بر آسمان اين  فريبت مي

  
لنگد زيرا شكست فرصت هيچ داوري  ديالكتيك ترديد در اميد مي، در اين شكست گوهري

هيچ در دو سوي اين ديالكتيك جاي دارد و زمان و مكان او را به تعريف  .دهد به او نمي
وز است و هن پوش گذشته پاييز سيه  كه از زمستان او همان دوزخ اما سرد اوست .كشد مي
زمستان در آن  د و سيلي سر است و يادگار به بهاران هزاران كاروان از خوبتر پيغام نبرده راه

 است بر جاي مانده

 گوش سرما برده است اين يادگار سيلي سرد زمستان ست! حريفا
 و قنديل سپهر تنگ ميدان مرده يا زنده

 به تابوت ستبر ظلمت نه توي مرگ اندوده پنهان است
 راغ باده را بفروز شب با روز يكسان سترو چ! احريف

 خواهند پاسخ گفت سالمت را نمي
 ها پنهان هوا دلگير درها بسته سرها در گريبان دست

 ها خسته و غمگين ل  ها ابر د نفس
 هاي بلور عجين درختان اسكلت

 زمين دلمرده سقف آسمان كوتاه
 مهر و ماه غبار آلوده 

 زمستان است
  

اميد اما براي . سازد يك شاعر نوميد مي، ه از اميد شاعريك عارضه است ك زمستان
 . ي آن هاست زند كه عاشقي و رندي از جمله رهايي به ترفندهايي دست مي
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و همچنين اديان باستاني ايران همچون  تاريخ و فرهنگ به شكوه و شوكت ديرين  او
گرايانه و  پرداخت و در حركتي ابر ملي مي، بخوان مزتشت، مزدك و ماني و زرتشت

كرد و  كردار از آنان ياد مي اش در برابر روزگار بد در شعر دلسوخته  شونيستي كه گاه
 :ورزيد فخر مي مزتشت به

 آنان سخت وفادار بود و به او يا
 شوش را ديدم
 اين گلميخ اين فراز فخر، اين ابر شهر،

 اين فسيل فخر فرسوده
 اين دژ ويرانه تاريخ

  
يست و ترديد شاعر شكست گويي بر آن فايق مي آيد تا آن جا اين پناهگاه هم پناهي ن

 :كه

 بس كه آمد دوست دشمن رفت
 بس كه آمد روز و شب آمد

 بم جاي يا مرا نابود كن با خاك يكسان كن برو
 ! اي نسل بي گند، يا بسازم همچو پارين،

 !هاي
  

 هاي اول بعد از سالگويا مال  ،ها از ميان شعرهاي منتشر نشده قديم: گويد مي اخوان جايي
خوشحالم در ميان كاغذهايم پيدا  ،باشد 40هاي اول  آخر شاهنامه يا سال هكه بايد ده 32

مثل هميشه من ، كردم و درست يادم نيست گويا خطابم با تومان غرب و شرق باشد
 اند كه جوانان زورمند پيران زمين و مردم ما چه كم خدمتي به دنيا و تاريخ كردهدانم سر نمي

 . كهن ميوه خود بخشيده را به خاك و خون كشند

باشد و بيشتر  40ي  اخوان از دهه ي مار قهقههدر اين روايت البته شك شده كه شعر 
ي شاعري او  آن دهه ي اند كه به لحن و لهجه آن را متعلق به دوران بازگشت شاعر دانسته

خود را به  حرف تازه و بودار و در برهوتقرير شده است اما راهي هم پيدا كرده كه از سانس
آنتولوژيست و   ها حرف خود او باشد و نه از آن ناشر و البته اگر اين حرف. چاپ برساند

ها داريم  در افسانه دهد كه اخوان توضيح مي ،مار قهقههي  اما در باره .ويراستار و مانند آن
بود از   وه آوردهاست كه شهري را به ست كه مار قهقهه يا اژدها ماري آن چنان بوده

و هيچ  ،ها ها و چه و چه كشت و كشتارها و حمله و هجوم ،ها قرباني گرفتن، ها بازي آتش
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بسياري پهلوانان مدعي كه از نفس زهرناك و آتشين  .شده پهلواني هم حريف او نمي و دلير 
شر او را شود كه  او نابود شده بودند تا سر انجام پهلوان پيري جهانديده داوطلب و مدعي مي

گيرد و آن مار با ديدن  بزرگي قدنما پيش روي آن مار يا اژدها مي ي رود و آينه مي .دفع كند
 بيند و قهقهه افتد و باز مي افتد و پس مي واقعي خود چنان به قهقهه مي ي حقيقت و چهره

 . ميرد تا مي زند مي

 اي مار قهقهه
 اي سرخ است يينهآ ميهنم

 با شكافي چند بشكسته
 نخواهند التيامي داشتكه 

 ها بسته زن كه قابي گردشان را با بسي قلب
 هاي رودها مسدود بر آن مانده پيوسته بزرگي راه ي مثل درياچه

 خورد از مايه تا گردد كويري خشك مي
 هستهآ نم نمك

 خرينش اينآ معبر دلخسته بس قتل عام
 خوب گويم بد ترينش اين

 اي مار قهقهه آيينه دلخسته را بردار
 چند و چون بشكسته را بر در
 خويش را لختي در آن بنگر

 دلبر اي دلبر
  

طول و كه  اخوان همان قصه را كه به نثر گفته اين بار به شعري با زبان روايي 
ما   بيشتر روياروي گويد كه تصوير مار قهقهه را در آيينه بزرگ قدي دارد ميرا خودش  دراز

حتا با رندي غير از كلمه مار  .ودش شريك كندو هراس خ بگشايد و در حول و حوش هول
از امثال و   كند و آورد كه تصوير مكرر مار را در آيينه متبادر مي را مي ر هايي مثل ما تركيب

گيرد مثل همان درونت ما را كشته و بيرونت ديگران را كه  حكم رايج ديگر هم بهره مي
 :پردازد نيز مي ن راه به نصيحت و توصيهآباشد و از  عالم هم ي همه

 اي درونت كشته ما را و برونت كشته با آوازه عالم را
 خويش را بنگر ببين چوني

 چيستي آزار يا آذر
 با مهيب خويش خور آزار؟
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 اي مار قهقهه هم زشت هم پستي
 همچنان برهم و سري ناپذيري دون
 تا چه ديدي تو در اين آيينه سرخم

 كه چنينش سرخ بشكستي ؟
 از درون بينان

 نيست در گيتي كه اوصاف تو نشناسد
 هيچ كس

 من چرا زين بيشتر گويم
 پس بس

  
و آن  كند زند و نصيحت و داللت مي و چانه مي گويد دارد با قدرت و ديكتاتوري مي

گويد  شود و مي گي هم كه اشارت دارد به همين خاطر است و خسته و خسته تر مي دلخسته
و با دلتنگي و . پس بس شاعر ار است و گوياتر ازهمان نام بردن از م كه باز .ما را بس
و در بند كوتاه پاياني به  كند  معركه را جمع گردد به آغاز ماجرا كه بساط گي باز مي دلخسته
 :دهد كه ادامه مي هشدار

 ميهنم آيينه اي سرخ است
 با شكافي چند

 رزمستان تصوير شاعر را د .ماند در نيمه راه تصوير آن مي زمستانگزارش 
است در مار قهقهه نيز نواي ديگر از سانسور با جا به جايي تاريخ  سانسور كرده هايش تداعي

شعر  البته كه. به دست دهد  تاريخ ي بيا تا اسطوره است پاي شعر به او اعمال شده
تاريخ انسان است حتا اگر تاريخي به درست و نادرست بر پاي آن گذشته و يا  ي بي اسطوره

 .ده شودبه آن نسبت دا

سرايد و تقدير پاسخ  اميد نوميد در شكست مطلق مي .ي استا شكست و نوميدي اسطوره
زندگي .پرسد  داند و آنگاه مي خود مي دهد زيرا پاسخش ر ا او ابتدا پاسخ مي .منفي اوست

 . يك فريب ساده و كوچك، شايد همين باشد

اغ آن براي هميشه بر و د پذيرد كند و خطاي شكست را مي او به خاطر خطر خطا مي
 .ماند اش مي چهره

ي نداشت اما در ا هاي آخر حرف تازه او كه در اين سال .مار قهقهه حرف آخر اخوان را زد
گيرم  .ي يك دوران را آشكار كرد و در پايان و تنها در شعر مار قهقهه در شعر زمستان، آغاز

بل به تكرار زبوني  ،يا هزد در پي چار كه شاعر شكست آن دوران بود و به هر دري مي
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ي  شكست و بيان نوميدي از زبان اميد كه در رويكرد به شعر نيما هم شكست و به خانه
 كهن شعر خراسان بازگشت

 نادري پيدا نخواهد شد اميد
 كاشكي اسكندري پيدا شود

  
ن گي او را تا پايا گي آغاز كرد و خسته او با خسته ... گي را در او جستم  بار من خسته يك

  : دو هراس و واهمه نيز بو,شاعر دل با گراني، شاعر شكست، راه برد و به فرسايش رساند

  ايم آخر ما خسته
  آيد ديگر ما خوابمان مي

  ما را به حال خود بگذارد

 )1369مهر.از سخنانم در راديو جمعه نيو يورك (

...  
هاي ايران  و راه ها رزشهاي غرورآميز اخوان با ا انديشه ،به عنوان دركي از تاريخ اما 

تاريخ ايران براي ايجاد يك  ،هي از آناآگاباستان و با واقعيات تاريخي در تقابل است و در ن
با اين وجود شعر اخوان يادآور  .تعصب فرهنگي و به نفع طبقه ي حالم تحريف شده است

 . د هنر استري هنرمند در دوران ز هاي صميمانه شريف و رنج مقاصد 

، 6شماره  , كلك, ترجمه فرامرز سليماني، احمد كريمي حكاك، ها ر تداوم سنتاخوان د(
كتاب  اين قسمت را مجله كلك و همچنين ويراستار). 62-60ص ص ، 1369شهريور 

. بود حذف كرده1370بوذرجمهر ، ياد نامه مهدي اخوان ثالث "نگه غروب كدامين ستاره"
اميد  .پيچد تاريخ مي انتهاي ر داالن بيد هنوز به حول و هراس صداي غمگين شاعر ولي

آميز هم دارد و تقدير  سرايد اما شعر شكست او لحني اعتراض نوميد در شكست مطلق مي
  : هپرسد ك دهد و آنگاه مي پس او ابتدا پاسخ مي .پاسخ سنتي و منفي اوست

  زندگي شايد همين باشد
  يك فريب ساده كوچك

  و پس آنگاه
   قاصدك

 شب و روز ابرهاي عالم
 گريد در دلم مي

   



       

  منصور كوشان
 يِ خود فرياد شكست نخبگانِ زمانه

  
  
  

را به دوره يا ) اميد. م(، ماندگاري محدود شعر مهدي اخوان ثالث 1به گمانم اين پرسش 
  . كند؛ كه البته، درست هم هست كساني خاص بيان مي

از  زمستانمثل شعر شعرهاي اخوان ثالث، اگر چه همه نه، اما دست كم چندتايي 
ي سي  هاي اوج شعر فارسي ايران در دهه ماندگارترين شعرهاي او و به طور كلي از شاخص

هاي  ي شكست است و به طور مشخص، شكست جنبش شعري كه برآمده. و چهل است
. كند را نمايندگي مي 1332ي بعد از كودتاي آمريكايي سال  خواهانه خواهانه و آزادي مترقي

ي خاموش  سردرگم و بي هدف كه متعهد در  اني است كه شعر نه يك زمزمهمنظورم زم
اش را به خود يادآوري كند و  شده  خواست كه فرياد خفه راستاي حقانيتي مشخص بود و مي

شكستي كه تا بن استخوان فعاالن سياسي و . هاي بعد برساند در صورت ممكن به نسل
شان امكان فراموش كردن  فته بود و بسياريهاي بيست، سي و چهل فرو ر روشنفكران دهه
خواستند  حتا آن گروه از شاعراني هم كه نمي. ي پنجاه نيافتند هاي آخر دهه آن را تا نيمه

باشند، باز   رفته هاي از دست سراي آرمان چون مهدي اخوان ثالث دم از شكست بزنند و مرثيه
چنان كه تمامي . ته بوداي در پشت شعر پر حسرت و عسرتشان، شكست نشس به گونه

ي سهراب سپهري چيزي نيست جز گريز از شكستي كه استوار و  انديشانه شعرهاي ساده
خردكننده در پشت سر او ايستاده است و تنهايي ناگزيري را بر او، شعر و نقاشي او تحميل 

گريز او به طبيعت و دستمالي كردن عنصرهاي طبيعت همان قدر ناشي از . كرده است
است كه گريز مهدي اخوان ثالث به عنصرهاي اجتماعي  1332تاريخي و كودتاي شكست 

  . ها و نمادهاي تاريخي و زنده نگه داشتن آن
ي يكي  كننده خواهم به اين نتيجه برسم كه چرا پرسش شما خود تعيين ها مي از اين اشاره

از ميان پنجاه . ستهاي ماندگاري، و البته ماندگاري محدود شعر مهدي اخوان ثالث ا از وجه
شاعر پيش از انقالب، و از ميان پنج شاعر بزرگ آن، به استثناي نيما يوشيج، كه شعرش از 

ها و  گيرد، جلوه اي دارد و هرگز در رديف شاعران بعد از خود قرار نمي هر نظر، جايگاه ويژه
د تهراني زاد، منوچهر آتشي و محمود مشرف آزا طعم شكست در شعر احمد شاملو، فروغ فرخ

بيش از همه وجود دارد اما تنها كسي كه شاخص اين شكست است يا نمايندگي تمام و 
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. گيرد، مهدي اخوان ثالث است كمال اين شكست را در شعرهايش به جديت به عهده مي
هاي بسياري  هيچ كدام از شاعران هم دوره ي او، حتا كساني كه تعهد حزبي داشتند و رفيق

شاهد اعدام و تيرباران يارانشان بودند، كساني مثل سياوش كسرايي هم را از دست دادند و 
چرا كه هيچ كدام آن چنان كه مهدي . نتوانستند يا نخواستند اين شكست را نمايندگي كنند

اخوان ثالث تمامي هم و غم خود را معطوف به بيان آن كرد و عنصرهاي بهترين شعرهايش 
از همين رو نيز، اگر . كرد، به آن بهاي الزم را ندادند را متعهد در بيان اين مضمون انتخاب

هاي شعر چند  هاي گوناگون بر قله چه بسياري از شعرهاي مهدي اخوان ثالث، از ديدگاه
ي  ي پيش از انقالب نشسته است، باز هم آن چنان كه شايسته است سيال در حافظه دهه

كند، شعر اخوان  نين بيان ميهم چنان كه پرسش چ. هاي بعد از خود نيست تاريخي نسل
هاي  تر جا خوش كرده است تا در نسل ي خودش بيش ي نخبگان هم دوره ثالث در حافظه

. ي بيست و سي هستند خوردگان دهه چرا كه اين نخبگان، همه از همان شكست. بعد
اند و هر عنصر نمادين يا  كساني كه ديكتاتوري رضا شاه و محمدرضا شاه را تجربه كرده

ي تاريخي يا شكست  اي شعر مهدي اخوان ثالث را خنجري عريان به حافظه عارهاست
  . دانند هايشان مي آرمان

ي شعر كهن و شعر نيمايي  كه فاصله) اميد. م(هاي مهدي اخوان ثالث  متن"به بيان ديگر 
ي شعر نيمايي و شعر آزاد را از سوي ديگر به زيبايي و قدرت نشان  رااز يك سو و فاصله

درت زباني وزين و آهنگين قهاي شكيلي است كه گرفتار  ترين متن دهند، از شاخص مي
  . محاط در دوران معاصرشكست ي  است و انديشه

از يك زبان و يك انديشه برخوردارند و كم و بيش  كه بيشترشان هاي اميد مجموعه
انسته از هايي نتو ي شاعر است، مگر در استثنا ها در خدمت من زمانه ي آن مضمون همه
  .شعر برخوردار گردد 2ساختار هرمي

خورده درافتاده است  يتي سنگين و صيقلاها چنان در خدمت مضمون به رو زبان اغلب متن
ها و  ها سندهاي آشكار دوراني مملو از شكست كه انديشه تنها فرياد زمانه شده است و متن

ه بيان وضعيت موجود و هايي كه به دليل التزام شاعر ب ها و تيرگي شكست. ها تيرگي
اندازد و به ناگزير فراتر رفتن زبان و مضمون  ها سايه مي هاي نابسامان بر تمام متن موقعيت
  .دارد ي جهان پيراموني بازمي ها را از عرصه ي آن و انديشه
هايي است كه  ترين نمونه هاي مهدي اخوان ثالث يكي از درخشان ان ديگر، متنيبه ب

صدايي بودن گاه تمام توان ذاتي و كاري شاعري را  ها و تك ه موقعيتگون دهد چه نشان مي
هاي گوناگون را به  ي سيال بودن در زمان و مكان كند و اجازه در ساخت شعر محاط خود مي

گونه شاعري كه بر ادبيات كهن  دهند كه چه هاي او نشان مي چنين متن هم. دهد آن نمي
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ي ايران است، به دليل محاط بودن در  تهفارسي اشراف دارد و مجذوب فرهنگ گذش
هاي درخشاني از جان و خرد ايراني در  تواند نشانه عصر خود، نميشكست فرهنگ 

 "برادران سوم سوشيانت"دانيم نام خود را  از او با اين كه مي. هايش باقي بگذارد متن
اي كهن  يا ، كتيبهنامه از اين اوستا، آخر شاههاي خود را  نامد و نام مجموعه مي

هاي درخشان ادبيات كهن و  تر نشاني از نمادها و استعاره گذارد، باز كم مي ...مرز و بوم 
زندگي خويش  وضعيتبه بيان ديگر مغلوب . شود هاي ايران در شعرهايش ديده مي استوره

  .  گرداند شدن، عشق و عالقه يا التزام به بازآفريني بنيادهاي فرهنگ را محو مي
را شكست هاي او است اين واقعيت  ترين و مشهورترين متن ي از شكيلكه يك زمستان

  3".دهد آشكارا نشان مي

شكست، آن چنان شعر اخوان ثالث را محاط خود گردانيده است كه به نسل خود و بعد از 
ها را  هاي آن هاي ديگر شعرها، به ويژه مضمون دهد تا جنبه خود حتا اين فرصت را نمي

سرايي و  د با آن يا برجسته كردن آن، اتحاد، همبستگي را، جايگزين مرثيهدريابند و در پيون
ي شاخص اين  نمونه.  ي عزلت برگزيدن كنند سوگواري و لذت بردن از تنهايي و گوشه

  .ديد كتيبه توان در شعر نگرش را مي
ه و شد  ي آخر را ناديده بگيريم، كه بي جهت به شعر افزوده پاره كتيبهاگر در خوانش متن 

كند،  همين اصرار و ابرام اخوان ثالث را براي بيان شكست و تداوم يأس و افسردگي بيان مي
يكي اتحاد و همبستگي براي . مضمون اين شعر داراي دو وجه برجسته و بسيار نمادين است

يابي به قدرت و برگرداندن سنگ و آگاه شدن بر راز روي ديگر آن، و ديگري آگاهي  دست
  :گونه يا شكست و نهايت دريافت مفهوم خيامي از اين دنيا ، زندگي سيزيفبر دور تسلسل

  تر بود، يكي از ما كه زنجيرش سبك
  .به جهد ما درودي گفت و باال رفت

  خط پوشيده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند
  )تاب و ما بي( 

  )ما نيز آن چنان كرديم(لبش را با زبان تر كرد 
    .و ساكت ماند

  .ي كرد سوي ما و ساكن ماندنگاه
  .دوباره خواند، خيره ماند، پنداري زبانش مرد

  :نگاهش را ربوده بود ناپيداي دوري، ما خروشيديم
  .او هم چنان خاموش» !بخوان« - 
  كرد، خيره به ما ساكت نگاه مي» !براي ما بخوان« - 



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    56

  پس از لختي
    كرد، در اثنايي كه زنجيرش صدا مي

  .افتاد  ه پنداري كه ميگرفتيمش ك. فرود آمد
       .نشانديمش

  .به دست ما و دست خويش لعنت كرد
  »چه خواندي، هان؟« - 

    :مكيد آب دهانش را و گفت آرام      
  نوشته بود«  - 

  همان،
  كسي راز مرا داند،

  4".كه از اين رو به آن رويم بگرداند

  
يابي به راز،  براي دست يعني تالش. دهد اي است كه آشكارا شكست را نشان مي اين پاره

نيرويي كه پتانسيل اصلي شعر و چرايي آن . شود نيروي اتحاد و همبستگي ناديده گرفته مي
اي كه تاريخي ديرينه دارد و اخوان ثالث از آن بهره  ، نوشتهكتيبهمضمون . كند را بيان مي

ي آغاز و پايان يكي همانند. كند برد، دو مفهوم مهم زندگي يا طبيعت وجودي را بيان مي مي
ي آغاز و پايان يا اين دور تسلسل  ي بسته را و ديگر اتحاد و همبستگي در درون اين دايره

  . را
اي مختار است، روايت  اخوان ثالث از اين حكايت ساده، هم چنان كه هر شاعر و نويسنده

است كه اين بديهي . هاي نخست متن، اميد است و دستيابي به هدف در پاره. دهد خود را مي
ي عزلت برگزيدن و يا به راه فردي درافتادن،  هاي پي در پي و گوشه در پس شكست
انگيز و نويددهنده به نسلي كه مخاطب شعر  تواند امري باشد بسيار شوق همبستگي مي

دهد كه حرف  هر چند متن در تداوم نشان مي. اي مملو از شكست دارند هستند و حافظه
اما هم به دليل اصرار . اي نيست و جهان تا بوده همين بوده است اي يا نشان ديگرگونه تازه

ي پاياني و هم به دليل خو و خصلت ايراني  اخوان ثالث بر تأكيد شكست و نااميدي در پاره
ي ماني تا امروز بر سبيل شكست بهتر غنوده و باليده و هم به ويژه به دليل  كه از دوره

خواهد خوانشي هم سان داشته  ت، هيچ كس نميهاي بعد از انقالب مشروطي شكست نسل
در صورتي كه . باشد از دو مضمون موازي شعر  و از وجه حقيقت انكارناپذير واقعيت زندگي

كه مضموني دارد همانند مضمون  الطير منطقدر نظم فريدالدين عطار نيشابوري در 
خواهد دريابد و همه  يا نميبيند  الهي آن را نمي انگارانه يا فنافي ، هيچ كس پايان پوچكتيبه
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اند، كه هويت فردي خود را از دست  به وجه اتحاد ناسالم آن، سي مرغي كه سيمرغ شده
    5.اند اند، دل خوش كرده اند و منفعل گشته داده

ي بحث  اما از آن جا كه حوصله. هايي چنين در شعر مهدي اخوان ثالث بسيار است نمونه
مهدي اخوان ثالث، برج دادن خواننده به فصل  آن در اين جا نيست، ضمن حوالت

خواهم با  ، اجازه مي1، جلد 6شناسي شعر معاصر هستيدر كتاب  ي جادو گمشده
به آن جنبه از شعر اخوان ثالث كه به  بي دل،اي از اين كتاب؛ بازخواني شعر  استفاده از پاره

ي كوتاهي  يندگان، اشارهنظر من وجه ماندگار شعر او است و داراي غنا و ساختاري براي آ
  :بكنم 

  آري، تو آن كه دل طلبد آني"
  اما 

  افسوس
  آلود ديري ست كان كبوتر خون

  ي جادو شده جوياي برج گم
  ".پرواز كرده ست

  نامه آخر شاه -دل بي -مهدي اخوان ثالث
  
را  دل بيكه مهدي اخوان ثالث در حسرت پرواز آن شعر  "ي جادو شده برج گم"
اي از دست  هايش لحظه باشد كه حافظ در تمام شعرغزل "رند"ن جنم نويسد، چه آ مي

كند، چه  مي صله مدايح بييافتن به آن غافل نيست، چه آن انساني باشد كه شعر شاملو را 
هاي شاعران و نويسندگانِ به ويژه بعد از  هايي از آن متن آن آزادي مطلقي باشد كه جنبه

 "7جان آزاد"سازد، چه آن  ي نابودن خود گرفتار مي رهانقالب مشروطيت تا امروز را در چنب
زاد  و فروغ فرخ گذارد اش را بنياد مي وي آن انديشهجدر نظر گرفته شود كه نيچه در جست و 

شود و حضور آن را جز در ساختار  است كه جوهر يا ذات هنر ناميده مي "آني"، آن شعرش را
  . توان يافت يك متن نمي هرمي

  "ه دل طلبد آنيآري، تو آن ك"
ي شاعر است و تأكيدي بر آن چه در كتاب  گر آگاهي و سلطه تنها همين يك سطر بيان

اي بر  مقدمه ، از پيش از زرتشت تا بعد از باب،جست و جوي خرد ايراني
ان ديگر اگر شاعراني آگاه بر يبه ب. ام كردهبه آن اشاره 8شناسي ادبيات فارسي هستي

اي انفعال فضاي حاكم بر دوران خود شدند، اخوان ثالث با اين وضعيت خود نبودند و پذير
دهد كه التزام دوران،  هايي از اين دست و به ويژه با تبحرش در زبان، نشان مي شعر و متن
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بازداشته  9سايه ي بي هاي او را از التزام به زبان امكان، مضمون سايه و انديشه تر متن بيش
كند و دليل واضح آن  آن را آشكار مي "افسوس -اما"با  چنان كه در ادامه به صراحت. است

  :دهد را نشان مي
  اما "

  افسوس
  آلود ديري ست كان كبوتر خون

  ي جادو شده جوياي برج گم
  ".پرواز كرده ست

است كه يك متن يا شعر را   من همان ساختار هرمي نظربه  "ي جادو شده برج گم"
ي در متن  يا نويسنده به زبان و مضمون و انديشه در واقع اين اكسير شاعر. كند مي ماندگار

  . ماندگارتواند يك اثري را جادويي كند و در نتيجه  است كه مي
سايه،  ي بي و انديشه   ، به دليل زبان امكان، مضمون سايه ي كوتاهي با همه دل بيشعر  

  . است برخوردار از يك ساختار هرمي
كند و  توانايي بازگشت توانايي را سايه مي آن زبان امكان است كه مضمون متن، "تو"
ي من راوي با  چرا كه طلب از دست رفته. گرداند ازاي آن را به خوانش متن بازمي مابه

ي آن هيچ قيد و  سايه ي بي چنان كه انديشه. يا مرگ ناگزير آن ديگر ممكن نيست "پرواز"
وانش متن و خواننده اتفاق اين طلب آزادي يا هر آن چه كه ميان خ. پذيرد بندي را نمي

  .وجود متن وابسته است اي ندارد و وجودش به افتد، هيچ حضور سايه مي
من راوي خود را ملتزم به فراتر . نهفته است  چرايي بيان يا وجود متن در آرمان من راوي

طلبد، دلي كه به كبوتر خونيني  او مي "دل"بيند، اما آن چه  رفتن از موقعيت خود مي
در پيش رو يا رهايي از زخم  "پرواز"د، به رغم جست و جوي جاودانگي، امكان مان مي 

  9".دهد را از دست مي "آلود خون"

رسد، اما داراي  شعر و زندگي مهدي اخوان ثالث، اگر چه ساده و گاه تكراري به نظر مي
 هاي گوناگون به تحليل، بررسي و توان از ديدگاه هاي ژرفي است كه مي آن چنان جنبه

هاي نوين شعر و  تأويل آن نشست و از پرتو آن راه خوانندگان، به ويژه جويندگان راه
  . تري بخشيد شاعري را غناي بيش

  1392امرداد  24استاوانگر، 
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  :ي خود فرياد شكست نخبگان زمانهپي نوشت 
ناشدني  چرا مهدي اخوان ثالث و شعرهايش فراموش" اين پرسش  - 1

يخي بخش مهمي از جامعه نخبه ايران رسوخ كرده حافظه تار  هستند و چرا به
ي تجربه؛  نامه ي مهدي اخوان ثالث در ماه نامه رضا غالمي براي ويژه عليرا  "؟اند

 . منتشر كند 1392از من كرد تا در شهريوماه 

براي شناخت و تعريف ساختار هرمي، رجوع كنيد به كتاب  -2
نشر نوروز هنر، چاپ يكم، ، منصور كوشان، "1شناسي شعر فارسي، جلد  هستي"

 1387تهران 

، منصور كوشان، "1شناسي شعر فارسي، جلد  هستي"برگرفته از كتاب  -3
 1387نشر نوروز هنر، چاپ يكم، تهران 

 . ي كتيبه اي از شعر كتيبه، از مجموعه پاره -4

جست و جوي خرد "براي شناخت بهتر اين مفهوم نگاه كنيد به كتاب  -5
، منصور "شناسي شعر فارسي اي بر هستي ز باب، مقدمهايراني، از زرتشت تا بعد ا

 .1391كوشان، نشر اچ اند اس مديا، چاپ يكم، لندن 
تر از اين مفهوم نگاه كنيد به جستاري با  براي شناخت بهتر و بيش -6

، منصور كوشان، نشر اچ اند اس "هاي ادبيات چالش"همين عنوان در كتاب 
 1391مديا، چاپ يكم، لندن 

اي بر  خرد ايراني، از زرتشت تا بعد از باب، مقدمه جست و جوي" -7
، منصور كوشان، نشر اچ اند اس مديا، چاپ يكم، "شناسي شعر فارسي هستي
 .1391لندن 

ي بي  تر تعريف زبان امكان، مضمون سايه و انديشه براي شناخت بيش -8
، منصور كوشان، "1شناسي شعر فارسي، جلد  هستي"سايه، رجوع كنيد به كتاب 

 1387ر نوروز هنر، چاپ يكم، تهران نش

، منصور كوشان، نشر نوروز هنر، "1شناسي شعر فارسي، جلد  هستي" -9
 1387چاپ يكم، تهران 

 

 

 
   



 

  )پگاه. م( گيز رساپورنمهرا
  يك شعر                               

  
  فقر

  
  
  
  

  ستايستاده 
  ريش ريش  ي مشبك  با جامه

  كبود                                     
  جامه؟ «
  كدام جامه   
  »اعصابش زده بيرون از پوست ي سلسله   

  
  و گيسوان نمديني 

  !ترساند مي. . . شانه را  كه
  هم سوخته                                  
  هم تر                                   

  گيسو؟ «
  گيسوكدام  
  »آه و اشكش زده بيرون از سر 

  
فشارد شت ميو در م  

  چيزي را                           
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  چيزي نيست«
  »ستتهيدستي سهمش از   

 

  ي كفش از جنازه
  انگشتانش زده بيرون                    
  البالي انگشتانش                     
 هاي خون   خشكه                    

 زخمش 

  تابوت كفش            
  

  اش اما سينه
  هم بيكاره نيست آنقدرها
  هاي رو به توقف قلبش  تپش

  ست مشغول ترك درماندگي
  
  چيستم؟«

  »كه يادگارِهيچكس نيستم
  و كلون در را انداخت از پشت 

  !از ترس دزد
  

به خانه رفتن ژست  
در را پسر بستن شت  

  در يافتن پشتو خود را 
  

  ستان هيچ. . . ي  دري در ميانه
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  در؟«

  !كدام در؟
  بود كه كوبيدش با مشت اش  سينه

  »!و آرزوهايش را كشت
  

  گور. . .  خود پناه برد ملكبه 
  بپوشان مرا «

                                                                   ام ديده شود نگذار تنهايي   
  »ام را غارت كنند نگذار جنازه   
  
  
  
 

 

  تداوم انتشار جنگ زمان
  .شود و همراهي شما ممكن ميدر تداوم همكاري 

  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان
  .هديه و معرفي كنيد

  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره
  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي

  .دريافت كنيد
    



     

 امير بختياري
 پنج شعر

  
 
  
  

  شاعري شاطر - 1
  

  كاش به جاي شاعر بودن 
  شاطر بودم

  ...تا 
  ...ودكي هيچ ك
  ترين آرزويش بزرگ

  .خوابِ بوي نانِ تازه نبود
  
  

 گهواره  - 2

 

 ست ي جمشيد  نگرانِ تخت هزار ساله ملتي،

  گردد ميدنبالِ كارتني براي خواب،  و كودكي، چند ساله
  دنيا
 .دهد ات، بوي گند مي ي خيس وارهگه
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  كف خواب  - 3
  

 در اين دنياي رنگ آ رنگ، 

  داش را،هاي سياه و سفي خواب
  فروخت؛ هر صبح مي

  ها،  كودكي كه شب
 .تن تلويزيونِ رنگي خوابيده بوددر كار

 

  دفاع مقدس  - 4
  

 پدر كه برگردد

  فروشيم ست را مياي كه به نامش شده  كوچه
  خريم يك خانه دو اتاق خوابه مي

  
 چه بسيارند 

 اند مردگاني كه موفق به مرگ نشده

  .ده استها را تجزيه كر آن ي حيات و خاطره
 

ها بگو به بچه ماهي  - 5  

 

 شان راحت خيال

 كاري كرديم

 توفان هم بيايد،

 .خورد ر دل زاينده رود تكان نميآب د
   



          

  شيد شريفيان مه
  سه شعر

  
1   

 گويي نمي تا  تنگـي دل از

 گويم نمي ما يتنگ دل از

 كـــن گوش

  كن گــــــــوش
  :دكشن مي نفس ها ماهي گوش را مانهاي دلتنگي

 بازدم بي دم، يب

 

 آغاز  بي

 خـود در خورده فــرو

 گسـسـت يب

 نجاما  بي

 ... انتها  بي

 كن گــــــــــــوش

  دريــــــــا 

  .ســتا هماند امحبــوسه يمــاه گوش دلِ در
 2013 آپريل دوم

 

2   
 جهان كودكان براي

  وندال براي
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 روند مي خواب به جنگ خيال با كه ها آن

 اند هنديد را تو هرگز

 اند كرده احساس را كوچكت انگشتان نرمي نه و

 
 كني مي قار قار ها كالغ جواب در وقتي اند نشنيده را تو مرز بي شادي

 آوري برمي فرياد مرز بي آبي آسمان در هواپيماها براي و

 تو خالص دوستي به برند مي رشك ها آن

 باران كوچك هاي بركه و ها كفشدوزك با ها، شن با

 
 شود دشمن شن كه خواهند مي ها آن

 شود دشمن برگ

 شوند دشمن ها بركه

 هواپيماهاي به سالمشان آخرين در خونين كوچك هاي دست و
 بيافتند برخاك آهنين

 
 وندال

 برو خوابشان به

  كن جادويشان

 خوابي كه هنگامي به كنند حس را تو هاي نفس هرم بگذار

 برجهند خواب از سراسيمه تو كوچك نوازش از بگذار

 ببخش آنان به اي ستاره شدند، مهربان اگر

 
  كن شان قورباغه ابد به تا نه، اگر و

 استكهلم 2008  تابستان
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3  
 مرگ
 كني؟ مي فكر  چه به تو كنم مي فكر تو  به من كه حاال

 هستي؟ كجا تو

 اي؟ هكرد حبس نفس هايم ريه شدن خالي و پر كجاي در

 
 اي؟ گذاشته دست نبضم انداز دست كدام روي

  كني مي خاك آسان را خدايان و را مذاهب
 سايي مي دندان به را عشق گلوي اما، ـ خود شدن خاك هراس از

 كند مي ات حفت تازه خون بوي

 
 مالي مي دهان به دست پشت تو

 اندازي مي باال را ها هشان

 افتي مي راه به باز و

 
 گيرد نمي در تو در دشنامم

 مرگ ،رپي مادر

 گرفتم جاي ناخواسته تو زهدان در

 نفس اولين از

 خبري بي اوج در روزي

 بري مي خود درون به دست ناگهان

 شوي مي خيره چشمم در چشم

 خاموش گلويي با بار اين من و

  افتم مي تو مناد در
  2010 جوالي فدهه



 

 شيدا محمدي

  دو شعر 
  
  
  
  

 هاي گلي من با روزهاي شما و كفش

  
 

  ها و اين بوي گل محمدي زيرود پشت تبري و يكي از راه ها با شما مي
 ي آشنا و خوشا به حال شما چند پرنده

 خورند؟ هايم جنب نمي ام      چرخ من چرا كنار شما ننشسته

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

 شناسم من هاي شما همه را مي مبا چش

 هاي جوان را ي سحر و الله هاي كله كوه

 .هاي تو را ها و چشم ي رنگ را با همهها  پنجره

  
 ام هاي دوست رفته ها راه من با آن چشم

 ام  هاي تاريك و تنها باريده باران

 . ام چشم شما را ديده

  
 ها و ابرها با پاهاي شما از گنبدها و پرتقال

 ام  هاي خيس و غريب گذشته از كوچه

 هاي پير بپرسيد  از چراغ
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 هاي كلك از كالغ

 اها از پا خيلي افتادممن با آن پ

  .مثل اين برگ
 Maryland 2010ژانويه  19

  
  

  دو  قدم طرف گل سرخ
  
  

 قدر براقه جا خوشحال و چ آشپزخانه اين

  قدر مسته هاي مسي و اين ماهيتابه  چ قابلمه 
  ؟جا آمده كي مگر اين

  زنند؟ طوري پلك مي  ها چرا اين كاشي
  هاي سفيد  اين سنگ

  .س گيالسبوي نعنا  بوي پاكت خي

  هاي تو را دارد اين صندلي با تن من    دست
  كشد آغوشش را تنگ مي

  و من با پيراهن چيت گلدار 
  . در باد مي رقصم      دو پا طرف گل سرخ و يك پا نزديك ماه

 

  اين بادبزن حصيريناك   اين اتاق   اين تابستان نم
  اين سرفه  با بوي بال   بوي گليِ سياه    
  .آيد هاي پيراهنم مي مهقدر به دگه چ

  
  بايد امروز از ساعت بيرون بيايي
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  هاي مه گرفته بلند و چشم لِبا سبي
  ؟برويم فال بگيريم - 
  برويم جلو دوربين روي هالل بنشينيم؟ - 

    . كالغ ها و با تذهيبتو   ي   من با شليطه ي قرمز و ناش
  اين شيشه ي شراب با دهان من دهان تو را دارد

  ي نوشد؟كي كي را م - 
  ...بوسه ها مزه ي آواز و دريا 

   .ها از سوراخ و چشمِ سايه    معاشقه ي پيراهني با پيراهني گلدار 
June 2010, Washington D.C 

  
  
  
 

  ي جنگ زمان  هاي گذشته شماره
 هاي نويسندگان جنگ زمان را و كتاب

  :هاي آنالين از فروشگاه
 

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

 
  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد

    



      

   يبيرضا حب
  شعر سه

 
  نئون يهابادكنك

  
  تو را خواهم فريفت يروز

  و دست در گردسوز ِ خيالت خواهم برد
  و چراغ  كوچك ِ سوسوزنش را با سرانگشتان ِ خويش

  "!پِرت"
  .خاموش خواهم كرد

  
  سرد ِ نئون خواهم گشود يهاگره از بادكنك

  يا مغز ِ خود كور كرده يها ِ پيچ و مهره يكه ال به ال
  ِ سعادت آباد يو در حوال

  و يا داگ ويل
  .به كودكان ِ دوره گرد هديه خواهمشان داد

  
  برد يتو آنروز دندان به سيب ِ كال ِ زمان خواه

  ِ اتاقت را  يو ساعت ِ ديوار
  با ريسمان ِ مرگ

  كرد يواهحلق آويز خ
ِ مرغان ِ  يهايش را برايت به شكل ِ سكون ِ بالها و من عقربه

  .در خواهم آورد يدرياي
  

  خشم و هياهو گذر خواهم كرد يها با تو اما از ميان ِ فصل
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  و در ميان ِ راه
  ها كامپسون يِدر جنوب ِ از هم گسيختگ

  به ويل خواهم گفت
  كه او را
  را  يو بنج
  دارم يوار دوست م ديوانه
  ِ ذهن ِ عريانشان را يها و اليه

  ِ آينه قدى يها و تو را در برابر ِ آخرين سلول
  يكه تمام خويش را در آن ورانداز مي كن

  و نگاهت از گوشه چشمانت 
  : يپرس يآنوقت كه م

  "هان؟ يتو كيست"
  

  يتو را خواهم فريفت روز
  و كبريتي به دستت خواهم سپرد

  !و آتش از تو خواهم ستاند
  از پايت آويزان خواهم كردسنگي 

  و آب را ميان رود به تو هديه خواهم داد
  روي يامين الدوله باال م پيچ از يو وقت

  ِ گل از دامنت خواهم زدود يلكه ها
  ينگر يبه پايين م يو وقت
  .با باد برايت خواهم فرستاد يا بوسه

  من اما انعكاس آتش را در گوشه چشمانت
  بينم يه لبانت مرا در گوش يو ترفند ِ لبخند
  شنوم يو صدايت را م
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  :يگوي يآنوقت كه م
  "يقدر آشنايه تو چ"

  بامداد 12، 2013ژانويه  سوم 
  

  شرق بهشت
 

  ام هايم را به هستي آلوده چه بسيار سروده
    .نمبود آاليشِآري، من هنوز قادر به 

  روزي بر تبلور عرياني ِ ذهن
  مرهمي خواهم نهاد

  ز خلقتآمي زار شگون و براي بوته
  سرپوشي خواهم ساخت

  .تا دگر از آن ملخي دوباره به بيرون نجهد
  

  ها نيستم  آبا من نيز يكي از آن
  كه به شرق بهشت هجمه بردند

  خوانند؟ زمين را قلمرو خود مي ي و اكنون سيطره
  

  توانستم  اگر مي
  بردم شان را با سم از ميان مي روزي همگي

  تا بالهاي فرشتگان اين بار
  ر نشسته استدااي موهوم كه به  تان پينه بسته سايهبر دس

  بافد و طرح خلقت را مي
 .به التماس فرود آيند

1385  
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  گويم جهان را مي
  

  چه سنگين است
  گويم هوا را مي

  هوا را؛
  .ابري ست آسمان فردا نيز

  اند انگار غبار مردگان به شهر پاشيده
  بست گريزي نيستن انديشه را ز كوچه ب

  ز دام نيلوفرو سرو را 
  .هاي منتظر بر دار را شايد سر از حلقه و

  چه مسدود است اما
  آه

  جا ست اينچه مسدود 
  گويم كوچه را مي
  .و گلو را هم

  
  ست چه سنگين 

  بغضت
  به ديوارهاي سترگ رخنه تواند كرد اكه حت

  ژرفاي كوير بسان رودخانه به
  .هابه قاليچه آويخته از ديوار مسجد و بوي نا

  هم اسراق كتبه 
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  ز سنگ خارا نيز بغضت
  . عبور خواهد كرد

  شب را مجالي ست كوتاه 
  بلند است اما بلند
  ديوار را مي گويم

  . ديوار حاشا را
  

  چه عريان ست پاييز
  ريزد هاي باغ مي به پاي هرزعلف

  هاي تابستان رسيده
  حال ه مرده ليك از بهار تا ب

  مرده ست
  گويم آري خاك را مي

  . و دل را هم
22/1/91  

  
  تداوم انتشار جنگ زمان

  .شود در تداوم همكاري و همراهي شما ممكن مي
  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان

  .هديه و معرفي كنيد
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد
  



 

  منصوره اشرافي
 پنج شعر

  
 

  مينه -1
  

  زندگي
  ي و نانزندگ

  زندگي و نان و عشق
  زندگي و نان و عشق و آزادي

  
  ي كف دستي هر كدام به اندازه

 

 آزادي - 2

  
  حريصانه تمام روز

  آورم كلمه گرد مي
  هاي كندو در اتاق

  
  و شب

  به گاه چيدن
  بر سفيدي ورق

  تنها
  .شود نام تو پديدار مي
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  مظنون – 3
  

  كلمه
  نارنجك نبود

  كه ضامن كشيده پرتابش كنند
  هايش با تكراري از فوران نقطه

  پايان در تكثري بي
  
  اما

  كنند دستگيرش مي
  پيچند به دورش سيم خاردار مي

  و گاه، 
  در مربعي سياه
 كنند تيربارانش مي

 

 تنها – 4

  
  ديواري فرو پاشيده

  اي، برجا ويرانه
  بومِ خوش آواز 

  بر بام
  

  ماه بر آسمان
  پاشد مهتابي سرد، مي
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  باغ، سوخته

  ان عطشانو درخت
  

  اي تنها پرنده
  سر در بال خويش

 .اش با زخمي در آواز فرو خورده

 

5  
 

  چه كسي گفت
  ؟ايمما زنده

  ايمسر به سنگ نهاده
  سنگ و

  اندبر ما نهاده
  

  تنيمتارهاي سكوت را مي
  وار عنكبوت
  هاماندر حنجره

  كه نآبي 
 .وريمآسر بر
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  رضا زرين  علي
  دو شعر

 
  

  افشا
  

  گوش منيافشاي عشق در 
  در گوش ماهي

  هاي ماسه در ذره
  در انتهاي حماسه

  رسدآن جا كه به اندوه مي
  ناشناس مهاجر ي هصداي پرند

  در گذار ساده و آرامش
  خاك بر
  آسمان بر
  شاخگان درختان بر

  افشاي حرف انس
  قلب ي هو درد فشرد

  اميدهاي جوانه
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 آذر حسين نوش

  بزرگراه
  
  

اگر پدرم را ببينم، اگر پدرم را بعد از اين همه سال ببينم، «: سهراب پيش خودش فكر كرد
  »شناسم؟ آيا او را مى

   كشيد و در سهراب در سالن انتظار فرودگاه دوسلدورف به ديوار تكيه داده بود، سيگار مى 
، 378دوسلدورف، پرواز شماره  - لندن : ها چشم دوخته بود همان حال به تابلوى اعالن پرواز

زمين نشسته  به  378پرواز شماره . درست ديده بود. ساعت ورود هفده و بيست و پنج دقيقه
انبوهى از مردم مقابل دروازه شماره شش گرد آمده . ساعت پنج و نيم بعد از ظهر بود. بود

شد كه به قصد ديدن مسافرش از  ى از ميان جمعيت كسى روى پنجه پا بلند مىگاه. بودند
آمد كه مسافر  گاهى هم پيش مى. اى كه مات نبود نظرى به پشت خط بازرسى بيندازد شيشه

  .ديد كرد و آشنايش را نمى آمد و به اطراف نگاه مى ناگهان از در خودكار به اين سوى خط مى

. كشيد ها را حايل تن كرده بود و سخت نفس مى  دست مردى روى مبل نشسته بود،
اگر پدر در : سهراب يك لحظه به آن مرد فكر كرد و همچنان چشم به تابلو دوخته بود

تك  به زمين نشسته بود و مسافرانش تك 378فرودگاه لندن گم شده باشد چى؟ پرواز 
  .شد  پا سهراب پابه. شدند ها وارد مى همراه با مسافران ديگر پرواز

شانزده سال پيش او هم از دروازه فرودگاه دوسلدورف گذشته بود كه يك نوع زندگى 
شانزده سال گذشته بود و در شانزده سال گذشته جز اينكه هرچندگاه . ديگر را در پيش بگيرد

. صداى پدر را بشنود و يا اوايل چشمش به خط او روشن شود خبر و نشانى از پدر نداشت 
كه از خط بازرسى گذشت و دروازه پشت سرش خودبخود بسته شد،  ش، همينشانزده سال پي

مردى در باجه تلفن ديوارى در پوشش . يقين كرد كه پيوند ميان او و پدر گسسته شده است
اى جلو پيشخان بار فرودگاه  عده. خنديد اى باجه فرورفته بود با صداى بلند مى حفاظ شيشه

اما . كرد در مى قهوه شايد خستگى سفر را اندكى از تن به .نوشيدند نشسته بودند و قهوه مى
. رفت هايش يخ كرده بود و سرش اندكى گيج مى دست. زد دلش شور مى. تاب بود سهراب بى

  .دلش هم آشوب بود و عرق سرد بر پيشانيش نشسته بود

رسيده بود شد و مسافرى كه از راه  دروازه هرچندگاه آرام باز مى. چشم به دروازه دوخته بود
زيرسيگارى . سيگارش را در زيرسيگارى خاموش كرد. شد ناگهان در ميان انبوه مردم گم مى

مردى كه . كردند ها در اطراف آن ايستاده بودند و سيگار دود مى  جا سيگارى بزرگ بود و جابه
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سهراب از زيرسيگارى و از . كشيد، چاق بود و سخت به سرفه افتاده بود سخت نفس مى
. كشيد دور شد و از دور به دروازه نظرى انداخت ها و از مردى كه سخت نفس مى  ىسيگار

گل را سردست گرفته بود كه ميان جمعيت  مردى گل به دست داشت، دسته. دروازه بسته بود
اگر پدر در فرودگاه لندن گم . حاصل بود زار بى نگرانى در اين لحظه، مانند شوره. له نشود

هنوز پرواز . به تابلوى اعالن دوباره نگاه كرد. آمد ت او ديگر برنمىشده بود، كارى از دس
اش اين بود كه هنوز  روى تابلوى اعالن بود و تا وقتى كه پرواز روى تابلو بود، معنى 378

  .همه مسافران پرواز از خط بازرسى نگذشته بودند

، پس از پايان بعد از ظهر. و رويش بزند سهراب به سوى دستشويى رفت كه آبى به دست
. آيد به ناهيد نگفته بود كه پدر مى. طرف فرودگاه دوسلدورف راه افتاده بود  كار مستقيم به

اگر پدر در  …شد اگر دير مى. حاال پشيمان بود. گردد تر به خانه برمى تلفنى گفته بود دير
يى تابلوى راهنما مسيرى را كه به دستشو …شد  فرودگاه لندن گم شده بود و دير مى

مردى . از پى نشان رفت و ساده به دستشويى رسيد. انجاميد نشان كرده بود مردانه مى
ميز فكسنى بود و . سياهپوست روپوش سفيد پوشيده بود، كنار يك ميز چوبى نشسته بود

مرد طورى كنار ميز نشسته بود و . اى قرار داشت و در كاسه چند سكه بود روى ميز كاسه
ميز فكسنى بود و با تجمل . است ته بود كه انگار با ميز يكىطورى دست روى ميز گذاش

سهراب مشتش را از آب . داد دستشويى تميز بود و بوى صابون مى. خواند دستشويى نمى
آب سرد بود و سردى آب از التهاب درونش كمي . پركرد و آب را به صورتش پاشيد

هاى آب  و در آينه، قطره قطره آينه پاك بود. سهراب در آينه به خودش نگاه كرد. كاست مى
در پاكى آينه به خودش نگاه مى كرد و طرحى از . چكيد اش فرومى ديد كه از چهره را مى

گونه كه او هنوز در خاطر داشت،  استخوانبندى چهره پدر آن. شناخت چهره پدر را بازمى
ه سهراب چهر. كرد ها مردانگى چهره پدر را دوچندان مى  درشت بود، و درشتى استخوان

اش  اما ماليخولياى چشمانى كه از مادر به ارث برده بود، از خشونت چهره. مردانه بود و خشن
سهراب ريش نزده بود، و التهاب امروز همراه با خستگى كار و خستگى سفر . كاست مى

هاش  زير چشمانش گود افتاده بود و گودى زير چشم. اش را بيمارگونه كرده بود حالت چهره
دست به طرف جاى حوله كاغذى برد، چند تكه حوله كاغذى چيد، صورتش را . زد سياه مى

كرد در پاكى آينه چهره پدر را در چهره خويش بازشناسد؟  آيا تالش مى. خشك كرد
اكنون پس از شانزده سال جز نام و نشان پدر چيزى . مهاجرت از او انسانى ديگر ساخته بود
خواست شايد  وقتى تابعيت ايران را پس داد، اگر مى. از آن گذشته به يادگار نمانده بود

شد، شايد به اين دليل  ناميده مى» الهامى«توانست نامى ديگر انتخاب كند، و اگر هنوز  مى
مثل ميز فكسنى دم در با تجمل محيط جور » الهامى«دانست هر نام ديگرى جز  بود كه مى
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شد نامى ديگر باشد به سادگي گسسته  ها جز نامى كه آن هم مى پس اگر پيوند. آيد درنمى
شدن پدر در فرودگاه  زد و چرا از گم بود، چرا اينجا بود و چرا ملتهب بود و چرا دلش شور مى

اى در كاسه مرد انداخت و از پى  سكه. لندن واهمه داشت؟ برگشت و از در بيرون رفت
. ط بازرسى گذشته بودشايد پدر حاال ديگر از خ. سوى دروازه شماره شش رفت ها به  نشان

  .شايد پدر حاال چشم انتظارش بود

آميز بود و  صداى پدر تحكم. ديروز پدر تلفنى ساعت و تاريخ ورودش را اطالع داده بود
گاه  آميز و سهراب عادت كرده بود كه پدر را فقط در حد يك صداى تحكم. ندرت مهربان به

در اين . ل غيبت يك معنى ديگرش مرگ بودشانزده سا. ندرت مهربان تقليل دهد دلنگران و به
هاشان در نظر او  وخويشان دور و نزديك و زاد و رود اش، خواهرهاش و قوم مدت مادرخوانده

بسا او هم در نظر آنان مرده بود، و اكنون ناگهان با آمدن پدر، آن صداى  چه. مرده بودند
آن صدا ناگهان به شرم حضور . تياف ندرت مهربان جسميت مى گاه دلنگران و به  آميز و تحكم

  .شد كه در شانزده سال گذشته اندك اندك در ذهن او مرده بودند همه كسانى بدل مى

هنوز روى تابلوى  378پرواز شماره. مقابل دروازه شماره شش جمعيت هنوز انبوه بود
ت و پشتى بر پشت داشت وارد شد، به اطراف نگاهى انداخ دخترى جوان كه كوله. اعالن بود

سهراب به دختر جوان نگاه كرد كه از . ناگهان با ديدن زنى كه شايد مادرش بود لبخند زد
سهراب . ميان جمعيت گذشت، به سوى آن زن ديگر رفت و خود را به آغوش او آويخت

پس چرا پدر . ميان جمعيت رفت، بر پنجه پا ايستاد و يك لحظه به آن طرف خط نگاه كرد
نه . قرار بود بى. زد ه يا ويزايش ايراد داشته باشد؟ دل سهراب شور مىرسيد؟ نكند گذرنام نمى
كالفه بود و از خودش . از ازدحام كالفه بود. توانست بايستد توانست بنشيند و نه مى مى
پرسيد چرا وحشت دارد؟ آيا از كهنسالى پدر وحشت داشت؟ آيا از شكستگى چهره پدر  مى

اى كه با  فكر كرد، به لحظه 1983ه جاى آن به بهار وحشت داشت؟ اين فكر را تاراند و ب
كرد از نو به دنيا آمده  آن موقع خيال مى. دست خالى قدم به سرزمين جديد گذاشته بود

ها  اى به همين فكر چند دقيقه. شكست با گذشتن از خط، ناگهان سلطه پدر درهم. است
تر تپيد و تنش به  قلبش تند سهراب، پدر را كه ديد. گذشت كه سرانجام پدر ناگهان رسيد

نظر  پدر از دور پير به . سهراب پدر را ديده بود، اما يك لحظه تأمل كرد. عرق نشست
موهاى پدر مانند موهاى زال . اش پيدا بود پدر پير بود و رنج سفر از دور در چهره. رسيد مى

آن صالبت . دسپيدى مو و خستگى سفر از او پيرمردى مهربان ساخته بو. يكدست سپيد بود
آيا او هم از . دانست كه پدر او را ديده است مى. و استبداد رأى چه شد؟ به طرف پدرش رفت

اما . شناسد؟ سهراب دستش را به سوى پدر دراز كرد خودش پرسيده بود سهرابش را بازمى
حتى شايد اشك هم در . يك قدم جلو آمد و او را تنگ در آغوش كشيد. پدر دست نداد
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از آغوش . عطر پدر بويى ناآشنا داشت. در آغوش پدر ناراحت بود. قه بسته بودچشمانش حل
شما . آورم من مى«: گفت. نگذاشت. پدر خواست چمدانش را بردارد. زحمت بيرون آمد پدر به

 ».زحمت نكشيد. خسته هستيد

. بزرگراه در اين ساعت روز نسبتاً خلوت بود. راند در راه منزل در خط سبقت با سرعت مى
پدر هرچند كه . كرد، و آسمان انگار كه خون به آن پاشيده باشند سرخ بود خورشيد غروب مى

 »ناهيد نيامد؟«: پدر گفت. مثل يك وصله ناجور بود. بيگانه نبود، اما آشنا هم نبود

  كرد، يا فقط كنجكاو بود؟ سرزنش مى

ها به   ر داشت كه ناهيد و بچههاش را هم نديده بود و البد انتظا پدر ناهيد را نديده بود؛ نوه
 ».ايد پيش ما داند شما آمده ناهيد هنوز نمى«: گفت. استقبال بيايند

 »ش نگفتى؟ چرا به! عجب«: پدر گفت

او زد روي ترمز و . ها از سرعت خود ناگهان كاسته بودند  اتوموبيل. شد تر راه باريك مى جلو
دست پدر . توانست حفاظ تن باشد د مىانگار داشبور. پدر دست راست را به داشبورد گرفت

   آيا اين مرد. زده بودند رنگ از زير پوست چروكيده دست بيرون هاى آبى رگ. چروكيده بود
  ها به اجبار به دستش چشم دوخته بود؟  همان مردى بود كه او سال

 » !بريم سر كه نمى! تر آقا  يواش«

هاش سبز  كه پشت لب همين. ه نكردحتى به پدر نگا. اما نگفت! نزديك بود بگويد چشم
هاى صنعتى اطراف جاده قديم كرج كار گرفت، به مدرسه شبانه رفت،  شد در يكى از كارگاه

پدر . مادر سرطان سينه گرفت و زود مرد. ديپلم گرفت و پس از خدمت نظام به آلمان آمد
ب برخاست صبح يك روز جمعه كه از خوا. زن جوان بود. هنوز سال مادر نشده زن گرفت
شعاع نور . آشپزخانه رو به حياط بود. كرد داشت چاى دم مى. عروس پدر را در آشپزخانه ديد
پيرهن . او يك لحظه در قاب در ايستاد و به اختر نگريست. تابيد آفتاب از پنجره به درون مى

فت، سر به زير انداخت و ر. خواب پوشيده بود و در نور صبحگاه تنش از زير پيرهن پيدا بود
شايد اختر نگاهش را بر تن خود حس . اما از آن لحظه انگار چيزى ميان او پدر شكست

  .شايد نديده، ديده بود كه چگونه يك نظر به او نگاه كرد. كرده بود

 ».از خودت بگو. هات تعريف كن از بچه«: پدر گفت

ه در ميان دشت بزرگرا. راه اكنون باز شده بود. فشرد فرمان را محكم در ميان دو دست مى
ديد  تا چشم مى. مثل اين بود كه دشت انتها نداشت. خورد سرسبز به سمت چپ پيچ مى

رفت و مثل اين بود كه راه انتها  خورد، به جانب غرب مى بزرگراه بود كه در دشت پيچ مى
. خوبيم. شه امير تا چند ماه ديگه دو سالش مى. ره سارا امسال مدرسه مى«. نداشت
  ».گذره خوب مى. گذره ىمون م زندگى
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 »ناهيد چرا نيامد؟" 

  ».ش نگفتم به. دونه شما اومديد آلمان هنوز نمى …گفتم كه«

در «: سهراب گفت. هاش را بسته بود، سرش را به ستون در تكيه داده بود پدر چشم
 »فرودگاه لندن هواپيماتون رو راحت پيدا كرديد؟

  ».هاست وونحاال ديگر آقا نوبت شما ج. ييم  پير شده«

. اش را فراهم آورد بايست جهيزيه خواست شوهر كند، پدر مى شان مى وقتى كه سودابه
پدر به سر . تابستان بود و او تازه خدمتش تمام شده بود. نشسته بود در مهتابى خانه ونك

اما . فرماييد درست هر چه كه مى! آقا: گفته بود. انگشت دست شروع كرده بود به شمردن
 ».ا كه حساب از دستم در بره، آنجا زيان استمن هر ج

جا خريد و وقتى كه محصول را آفت زد، در فصل  سال بعد محصول خيار ورامين را يك
حتى خانه ونك را هم : اى نوشته بود پدر در نامه. او در آلمان بود. خيار ناگهان ورشكست شد

باقى . شان رفت خانه شوهر بهتنها سودا. دريغ كه يادگار مادرتان بود. مجبور شدم بفروشم
پولى تهيه كن ! دستمان تنگ است، آقا: پدر تلفنى گفته بود. ها خانه پدر ماندند خواهر
زدگى محصول خيار ورامين را بپردازد؟ به پدر  بايست تاوان آفت چرا او مى. نفرستاد. بفرست

كرد كه پدر  ا نمىحتى فكرش ر. سرش روى شانه افتاده بود. ظاهر خواب بودبه نگاه كرد كه 
و چروكش سنگينى سرش را تاب   مثل اين بود كه گردن پرچين. اينقدر پير شده باشد

نشدنى او را  پدر مثل يك بيمارى درمان. سهراب با ديدن پدر از پيرى وحشت كرد. آورد نمى
چه كه او را به مرگ نزديك كند نفرت  سهراب از مرگ و هر آن. كرد به مرگ نزديك مى

  كه از او نفرت داشت؟ ورزيد، با اين يا از پدر هم نفرت داشت؟ آيا به پدر عشق مىآ. داشت

اين ساعت روز . رفتند هم مى هاى تسبيح از پى ها مثل دانه  اتوموبيل. هوا تاريك شده بود
راهنماى راست را روشن كرد و . گشتند هاشان بازمى  همه با شتاب به خانه. بزرگراه شلوغ بود

. بر بود اين راه ميان. تر از بزرگراه خارج شد چند كيلومتر جلو. ر سمت راست رفتآرام به مسي
اگر . انجاميد دانست كجاست به يك بزرگراه ديگر مى درستى نمى اين جاده در جايى كه به

در جاده از سرعتش . شد تر مى  كيلومتر راه نزديك يافت، به اندازه سى  ورودى بزرگراه را مى
ها گاهى  شب. شد ه هرچندگاه از پشت انبوه درختان دو سوى جاده پيدا مىقرص ما. كم كرد

كرد كسى بر  يك لحظه تصور مى. پريد و بيدارى از خواب مى  در لحظه ميان خواب
كه اسلحه شليك شود، خيس از عرق از خواب  پيش از آن. اش اسلحه گذاشته است شقيقه
  ترسيد؟  از چى مى. پريد مى

 »از چى وحشت دارى؟«: ناهيد گفته بود

 »رسيم؟ كجاييم؟ كى مى«: پدر گفت
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 » .شما بخوابيد. راهى ديگه نمونده«

 »آم؟ تون مى چرا به ناهيد نگفتى به ديدن«: گفت. پدر اما حاال ديگر بيدار بود

اولين بار بود كه در اين جاده فرعى . شناخت تاريك بود، و او راه را نمى. پاسخ نداد 
 .تانى بود و تاريكجاده، كوهس. راند مى

  »كشى كه من پدرتم؟ خجالت مى «

شايد . دونم چرا به ناهيد نگفتم راستش نمى. ها در بين نيست اين حرف. نه«: گفت
 ».زحمت بيفته خواستم به نمى

يك لحظه با پدر احساس صميميت . نگاه پدر نافذ بود. پدر به او خيره خيره نگاه مى كرد
پدر از . باليد ر جوانى از هواخواهان طيب بوده است به خود مىكه پدرش د زمانى از اين. كرد
غروب كه . زدند عاشوراى هر سال در حياط بزرگ خانه ونك خيمه مى. شناسان محل بود سر
مادر هنوز زنده بود، و پدر هنوز برو و بيايى . دادند زنى شربت مى هاى سينه شد به دسته مى

پادرد هم . كنه ها پروستات اذيتم مى  تازگى. دكتر فردا يادت باشه بريم«: پدر گفت. داشت
ها و نسخه دكتر   نتيجه آزمايش. اى نداشته م، فايده  در ايران هزار جور دوا و درمان كرده. دارم

 ».م رو هم با خودم آورده

  »كنن؟ اختر خانم چطوره؟ كار مى خواهرهام چه «

اون موقع كه . به كارى مشغولنخواهرهات هم هر كدوم . يه  زن خوبى. خدا عمرش بده«
  ».خورن حاال دارن چوبش رو مى. برو و بيايى داشتم دست رد به سينه خواستگارهاشون زدن

شايد . انداز نبود چهل كيلومترى در جاده فرعى رانده بود و هنوز ورودى بزرگراه در چشم
حاال از يك راه شايد ورودى بزرگراه را پشت سر گذاشته بودند و . نزديك مرز هلند بودند

در دو سوى جاده . گذشت تاريك بود و جاده از ميان جنگل مى. رفتند فرعى به هلند مى
كاش به ناهيد خبر . سهراب از رانندگى و از كار روزانه خسته بود. درختان انبوه قرارداشتند

 »رسيم؟ پس چرا نمى«. نگران بود حتماً دل. داد مى

 ».رسيم مى. تره اين راه كوتاه« 

اكنون در دو سوى جاده درختان كاج سوزنى . شد تر مى  جنگل انبوه. مه جا خاموش بوده
از اين فكر . اند يك لحظه خيال كرد درختان دست به سوى آسمان گشوده. قرار داشتند
در دوردست سواد يك آبادى  …كرد  اگر راه را پيدا نمى …شدند اگر گم مى. وحشت كرد

حتى اگر تا طلوع آفتاب هم . به اندازه كافى بنزين داشت. اه كردبه عقربه بنزين نگ. پيدا بود
بعد خيالش . زد در آبادى از يك باجه تلفن عمومى به ناهيد زنگ مى. راند بنزين داشت مى

  .رسيدند تر به آبادى مى كاش زود. كاش به او خبر داده بود. شد راحت مى
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كارى . شه گفتم نگران مى. اشتمنذ. خواست بهت زنگ بزنه زندان كه بودم سودابه مى«
 » ...آد هم كه از دستش برنمى

 ».كنه تازه ناهيد هم كار مى. قدر هست كه زندگيم بگذره همين. كارى از من ساخته نبود. نه«

دانست ملك شهريارش  پدر حتى نمى. در صندوقخانه يك صندوق پر از سند زمين بود
 ».وقت چشم به مال شما نداشتم هيچ«: گفت. كجاست

  ».وگرنه از ما كه گذشته. در زندان تنها آرزوم اين بود كه به عشق ديدنت بيايم آلمان«

 ».كنه تون مى كردم پروستات اذيت فكر مى« 

 »چه اشكالى داره؟. پروستات هم هست«

   »چه مدت زندان بوديد؟« 
. ندانازاى باقيش هم رفتم ز به. ي ونك و باقى مستعقالت رو دادم خونه. ونيم سه سال«

فقط . ها راحت بود خيالم از جانب شما. گفتم الزم نيست. خواست به تو زنگ بزنه سودابه مى
 ».دونيد قدرش رو نمى. يه زن خوبى. نگران اختر بودم

زن الغر . پدر در راه زنى را سوار كرده بود. رفتند سوى ونك مى بار به با پدر از ميدان تره
به قصريخ كه رسيدند، حتى . زن گرم گرفته بوددر راه، پدر با . رنگ بود و پريده

اين پنجاه تومن ! آقا«: گفته بود. پدر توقف كرده بود. هاشان را با هم زده بودند  وچانه چك
مادر هنوز زنده بود و او » .بابا يك ساعتى در خدمت خانمه. برو سياحت كن. باشه پيش شما

حتى . ه تومان هم آن زمان كم پولى نبودپنجا. اما فهميده بود. ده يازده سال بيشتر نداشت
من بايد «: آيا به مادر خيانت كرده بود؟ گفت. براى ناهيد هم اين ماجرا را تعريف نكرده بود

 ».از اينجا به ناهيد زنگ بزنم

در تنها خيابان دهكده . دانست حتى نام دهكده را نمى. اى بود دورافتاده آبادى، دهكده
ناهيد گوشى . اما در خيابان كسى نبود. هاى روستايى روشن بود نهچراغ خا. زد پرنده پر نمى

   »آخه تو كجايى؟! مرد«: گفت. را برداشت
  ».شب شايد دير برسم. در راه گم شدم. رفته بودم دوسلدورف كارى انجام بدم«
  »زنى؟ از كجا زنگ مى«

 ».از يه جاى دورافتاده. دونم نمى«

پدر سيگارى روشن كرده بود، به عادت سرش را به ستون . از درون باجه تلفن به پدر نگاه كرد
  پيوست؟ اين مرد كيست؟ چه چيزى او را به اين مرد مى: از خودش پرسيد. در تكيه داده بود

  »... سهراب! الو«

منتظر من . تون رو بخوريد ها شام شما. رسم باالخره يه وقتى مى. نگران نباشم. بايد برم« 
 ».نباشيد
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پشت . موتور اتوموبيل را خاموش نكرده بود. طرف اتوموبيل رفت  شت و بهگوشى را گذا
 »ش خبر دادى؟ به«: پدر گفت. فرمان نشست و به خيابان دراز دهكده خيره ماند

 ».اما مهم نيست. زدم تر زنگ مى بايد زود«: گفت. راه افتاد

باال را روشن كرد نور . خورد جاده شيب داشت و در دل كوه پيچ مى. از دهكده خارج شدند
از سر كوه كه به پايين . جاده كوهستانى بود و حريم نداشت. وخم جاده را بهتر ببيند كه پيچ

. به توقفگاه پيچيد و ايستاد. شد تر، از دل جاده يك توقفگاه منشعب مى سرازير شدند، جلو
  »پس چرا توقف كردى؟«: پدر گفت

 ».بريم كمى قدم بزنيم. م زياد رانندگى كرده .م من هم خسته. يه اينجا جاى باصفايى«: گفت

از ميدانگاه كوچك توقفگاه وارد دشت . جنگل تمام شده بود و دشت تا دوردست ادامه داشت
سهراب از . هاى خودرو بود زمين پوشيده از گياه. شد جلو پا را ديد تاريك بود و سخت مى. شد

رفت و به ضرب چوبدست  در دشت مى. ي شكسته درختى را برداشت روى زمين شاخه
 »برى؟ ما رو با خودت كجا مى! آقا«: گفت. پدر از پى او مى آمد. پراند هاى خودرو را مى گل

او   رفت و پدر همچنان از پى سوى بركه مى سهراب به. اى قرار داشت تر بركه اندكى جلو
زمين از . تهمثل اين بود كه جهان به خواب رف. ها هيچ صدايى نبود  جز صداى وزغ. آمد مى

. گذاشتند كفش از گل سنگين شود اما گياهان خودرو نمى. باران شب پيش هنوز خيس بود
چشمش هم حاال ديگر به . خوردند انگار كه در راه بركه سر مى. رفتند ساده و سبك جلو مى

زاران تا انتهاى دشت كرت به كرت گسترده  تر از بركه يونجه دور. تاريكى عادت كرده بود
. چند ماهى مرده روى آب شناور بودند. آب بركه آلوده بود. سهراب كنار بركه ايستاد. بودند

ها بند   صداى وزغ. سهراب چوبدست را به ميان بركه پرتاب كرد. داد بركه بوى ماندگى مى
بايد . حيف كه شبه«: گفت. پدر سيگارى روشن كرده بود. حاال ديگر هيچ صدايى نبود. آمد

  ».جاى قشنگى باشه

در بركه با وجود آلودگى . كرد سهراب به نعش دو ماهى مرده نگاه مي. ها ترسيده بودند  وزغ
مادر كه مرد، «: سهراب گفت. بركه، مرداب بود و هنوز زنده بود. هنوز زندگى وجود داشت

 ».زندگى ما سخت شد

را  اما سهراب خودش. خواست دست بر شانه سهراب بگذارد مى. پدر به طرف سهراب آمد 
تنها بودم و هر بار كه به كسى . در بيست سال گذشته من تنها بودم«: گفت. كنار كشيد

بيست سال عمريه و حاال ديگه . خيانت كردم يا از كسى خيانت ديدم به ياد شما افتادم
شما . حاال ديگه نمى تونم فكر كنم شما پدرم هستيد. تونم شما رو دوست داشته باشم نمى

من در اين . تونم باور كنم شما پدر من هستيد مرديد، و حاال من نمىهم بيست سال پيش 
 ».هام رو دوست دارم بچه. زنم رو دوست دارم. مدت زندگى مختصري فراهم كردم
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بريم كه . م  خسته. دير شده«: گفت. به ساعتش نگاه كرد. پدر كونه سيگار را زير پا له كرد
 ».تر برسيم زود

بهتر بود به آلمان . چيزى ديگه بين ما نيست. موم شدت. نه«: گفت. سهراب خنديد
  ».سفر شما يه اشتباه بزرگ بود. اومديد نمى

. ماه هنوز بدر نبود، و نور ماه حريف تاريكى نبود. پدر رو به بركه بر زمين چندك زده بود
شنيد  صداى پدر را مى. صدا رفت و به تدريج در تاريكى دشت از نظر پنهان شد سهراب بى

هايش  سهراب به سرعت گام. زد خواند و آرامش همه جا را به هم مي به فرياد او را مى كه
. از نفس افتاده بود. رفت تا عاقبت به اتوموبيل رسيد دويد و مي حاال ديگر مي. افزوده بود

سهراب دو دست را . در صداى پدر ترس نهفته بود. شد  صداى فرياد پدر داشت خاموش مي
مانده صداى پدر  كشيد و به ته سخت نفس مى. كشيد بود و سخت نفس مىبر زانو گذاشته 

شب بود و خواب جهان برآشفته . پدر سكوت دشت را برآشفته بود. در دشت گوش سپرده بود
سهراب چمدان پدر را از صندوق عقب اتوموبيل بيرون آورد، گذاشتتش كنار جاده، . شده بود

اگر با شتاب . اتوموبيل را روشن كرد و به راه افتاد اى درنگ كرد، سوار اتوموبيل شد، لحظه
 .رسيد رفت و ورودى بزرگراه را ساده پيدا مى كرد، شايد تا يك ساعت ديگر مى مى

  
  
  
  
  
  

  
 : بزرگراه پس نوشت

؛ در يكي از همان شش منتشر شد »كارنامه«ماهنامه  هاي يكي از شماره اين داستان نخستين بار در
ست كه در آن  اين تنها داستان كوتاهي. يافت ر هوشنگ گلشيري انتشار ميشماره اول كه زير نظ

ها نه تلفن موبايل  ن سالآدر  .ها از من در ايران انتشار پيدا كرد و دريغ كه تاوانش هم كم نبود سال
وبالگ و رسانه شهروندي و يوتيوب زندگي ما را تلف  در كار بود و نه جي پي اس و اينترنت و

دستي  به هر جهت،. ها بود كه حاال هم هست هاي بزرگ زندگي همين حال درگيري اين با كرد و مي
كنم به دوست نازنينم، منصور كوشان كه از  اش مي در اين داستانِ از ياد رفته بردم و اكنون تقديم

  .آنان است ترين  داشتني دوست اجلِ نويسندگان ما و از
 



 

رشته مولويف  

  روزي روزگاري
  
  
بود  يكه يك ديروزي همان نيست، يا يهست و يك يكه يك امروزي همين ، نهيرروزگا يروز
نشان كه در  ينام و ب يبود ب يباز نبود، شعبده يبود و نه يك يكه نه يك يوقت آن نه، نبود؛ يو يك
روز را به شب و شب را به روز تنها  يدرندشت، تنها يدورتر از كوه قاف، در باغ يجاي
اما من هم . يا داشت، نه هيچ غم و غصه يز ما، البته، نه هيچ كم و كسربا  شعبده. رساند مي

خود  ينداشت، يا چون از تنهاي يا تنها بود غم و غصه يدانم كه چون تنها يمثل شما نم
 ي همه يها آش ي خودش را نخود همه ي خدا كه هميشه يكالغ فضول غارغار. خبر بود يب

 يحياط نشسته است و زير چشم يدرخت گردو ي اخهكند و حاال هم سر ش يدنيا م يآشپزها
غارغار، هيچ كم نداشت، كم هيچ نداشت، كم هم ": گويد يكند و م يپايد، نوك باز م يمرا م

دراز  ي جا كه سر قصه همين اين از همين حاال و است راستش بهتر "!نداشت، هيچ هم نداشت
داند  ياز چيزها را نم ين هم مثل شما خيلگويتا  ماست، بدانيد و آگاه باشيد كه قصه ي دم بريده

، از راز يمن بياييد، بعيد نيست كه، وقت ياگر شما دلسرد نشويد و رو برنگردانيد و پا به پا و
دهم كه رمز زبان كالغ را هم من  ياما هيچ قول نم. باز سر در بياوريم قديم شعبده يخوشبخت

آن بگردد و پيدايش  يكس بايد خودش پكه هر  ست يچون از آن چيزهاي ؛برايتان پيدا كنم
  .خودمان برگرديم ي ندان را شنيده نشنيده بگيريم و سر قصه پس حرف كالغ زبان. كند

خودش پيدا كند، آرام و  يبرا يافتاد كه نام يبه اين فكر نم ما باز شعبدهاين اگر باري، 
داد، به  يار، از دست نمغارغ": كند كه يكالغ فضول نوك باز م. داد يرا هم از دست نم قرارش

درست : كنم يفهمم، با خيال راحت حرفش را تعبير م يچون زبانش را نم "... داد يدست نم
از ترس اين كه مبادا بپرسيد . شد يهم به هم بافته نم يا شد، قصه يطور نم است، اگر اين

شد،  يام و قرار نمآر يباز ب خب، البته، اگر شعبده :دهم كه يبه حرفم م ي، شاخ و برگ"طور؟ چه"
كند و غار  يبر و بر نگاهم م يكالغ غارغار. شد يكس آشكار نم آرام و قرارش هم بر هيچ

اين كه مچم را  يبرا. خورند يرا نم دو پهلو يها ها گول حرف ها مثل ما آدم آخر كالغ. كشد يم
  .كشم يا مپشت پنجره ر ي شوم و پرده يما را پر از خاك نكند، بلند م ي نگيرد و آش قصه

  داشت كه از صبح يدر باغ بزرگش كارگاه كوچك  باز ما شعبدهبله، جانم برايتان بگويد كه، 
اين را ديگر خوب  "كارش چه بود؟": پرسيد يم. در آن سرگرم كار خودش بود غروبتا 
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را پيدا و  يشناسيد، اين بود كه چيزهاي يكه م يبازهاي شعبده ي مثل همه ،خب، كارش. دانم يم
چيزها  يتوانند بعض يايد، فقط م كه شما تا به حال ديده يبازهاي اما شعبده. را ناپيدا كند ييزهايچ

هر چه را كه  ستتوان يباز ما م كه شعبده يدر حال. چيزها را حاضر كنند يو بعض ايبرا غ
ند فكر ك نيستيا  هستكه  يبه چيز بود  يكاف. خواهد ناپيدا كندنبخواهد پيدا و هر چه را كه 

تكان بدهد، آن چيز را غايب يا حاضر  يبخواند و انگشت يآن كه حتا ورد يو بعد، در يك آن، ب
؛ و آن اين بود كه هر روز صبح از كارگاهش بيرون ردك يهم م يجز اين، البته، كار ديگر. كند
  .بخورد يدر باغش بزند و هواي يآمد تا گشت يم

زد،  يه قصد گشت و گذار، در باغ پرسه ميك روز صبح كه به عادت هميشه، بباز  شعبده
اگر . طور شد بوده و نبوده فكر كرده بود، اين يچيزهابه شايد بس كه . ناگهان سرش گيج رفت

اما حاال كه مثل  گفت؛ يم چيزيكرد و  يكالغ فضول پشت پرده نمانده بود، حتماً نوك باز م
 يقدر پر و بال بدهم كه حرف ب آنخودم را  توانم حدس يها دهان بسته مانده، م غايب ي همه

تك افتاده از گلزار  ي، كنار گليا باز به ناچار در گوشه بله، به اين ترتيب شعبده. برو برگرد بشود
بايد بگويم  "ديگر نبود؟ يها چرا اين گل در ميان گل"اگر بگوييد . و گلستان، نشست

ويند كه ندانستن عيب است، اين را گ يه ما مبدانند  يكه نم يهاي آن ي اما چون همه. دانم ينم
 يدچار حواس پرت يگاه هم ها وقت حتا آن ، كهباز چون شعبده :توانم بگويم يم. گويم ينم
تنومند و پرسايه پيدا كرده بود؛ يا اين كه خود  يدرخت يشد، ناخواسته اين گل را كنار پا يم

و  خت جا خوش كرده بودگل، بس كه ترسو بود و از باد و باران وحشت داشت، در پناه در
توانم پرده را كنار بزنم و بگذارم  يم .خودش دست خودش را از دامن آفتاب هم كوتاه كرده بود

چيزدان  كه خودشان را همه يهاي آن ي كالغ جواب اين سؤال را بدهد؛ اما من هم مثل همه
 .دهم يجواب مانده را به جواب اين و آن ترجيح م يدانند، سؤال ب يم

باز عجيب و غريب ما هم يكه خورده بود و هم  شعبده يگل كه از سبز شدن ناگهان ،يبار 
همين جا بگويم كه  "؟يهست يتو ديگر ك": نرم و نازكش پرسيد يذوق زده شده بود، با صدا

. نبود يكنجكاو يباز گل را به حيرت انداخته بود، سؤالش از رو هر چند شكل و شمايل شعبده
افتاد كه از كار هر چه و هر كه دور و  يديگر بود، به صرافت م يروز ديگر و يشايد اگر وقت

اولين بار  يباز، برا ديد، سر در بياورد؛ اما آن روز صبح پيش از سر رسيدن شعبده يبرش م
اش نشسته بود، ديده بود و در يك آن، يك دل  برگ سبز ساقه يكه رو يخودش را در شبنم

افتاد، به  يهمين بود كه تا چشمش به ديگر. شده بودمثال خودش  يب ينه صد دل عاشق رو
. باز دهان باز نكرد شعبده. اش را به رخ او بكشاند، سر حرف را باز كرده بود ياميد اين كه زيباي

قدر نادان ناراحت شده باشد، نه؛ دليل سكوتش  قدر كوچك و آن آن يگل ينه اين كه از گستاخ
كرده بود و نه خودش به فكر نام خودش  يچنين سؤالاز او  ياين بود كه تا به حال نه كس
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 :كه باز سنگين است، صدايش را بلندتر كرد گل به گمان اين كه گوش شعبده. افتاده بود
همين كه . هر كه هست، مهم نيست": گفت هم و در دل "؟يهست يپرسيدم تو ديگر ك"

نوكش را به رخ  ،اكشد ام يكالغ ادب شده از پشت پرده سرك نم ".ست يخوب ببيند كاف
غارغار، خوب ببيند، گل را ببيند؛ خوب گل را ببيند، گل را خوب ": گويد يكشد و آهسته م يم

بينند و فقط  يها نيستند كه فقط خودشان را م خب، چون فقط گل ".ببيند، گل خوب را ببيند
ن دو گناه زنند، ما هم فقط از اي يها هم نيستند كه در هر حال فقط حرف خودشان را م كالغ

 . گذريم تا به حكايت خودمان برسيم يم

اش را پاك از ياد برده بود،  قدر گيج شده بود كه سرگيجه باز كه از سؤال گل آن شعبدهاما 
آقا "كرد  يكه زير لب تكرار م ياعتنا به گل، در حال يعاقبت به خود آمد و از جا بلند شد و ب

به كارگاهش كه رسيد، در را درق پشت . د به راه افتادتن يها ، با قدم"... آقا شعبده... شعبده 
سرش به هم كوبيد  و پشت ميز كارش نشست و سر را ميان دو دست گرفت و با خودش 

ها  وقت فضول كه آن يكالغ غارغار "!چرا؟ آخر چرا خودم به اين فكر نيفتاده بودم" :گفت
باز كه ديگر آقا شعبده شده بود،  عبدهكارگاه ش ي پنجره ي بود و نه فضول، لبه يهنوز نه غارغار

دانم چرا حرف  ينم ".ي، غارغار، پيش آمدنيغار، پيش آمدن غار": نشست و در دل گفت
هايش را كه  وقت آن ي اما حرف ناگفته فهمم، يكالغ را كه پيش من است نم يحاال ي شنيده

 يكند و به جا يبازيگوش ي، كه فكر بكريآيد، البته گاه يبله، پيش م. فهمم يپيش من نبود، م
دانا و توانا سر در بياورد، به سر ناچيز گل نادان و  ي اين كه از سر پر قدر و قيمت آقا شعبده

 . ناتوان بزند

 يا آقا شعبده از همين جا باز شد و گويا هنوز كه هنوز است، به سر و ته يكالف گرفتار
يدا كرد، پيدا كردن نام اين و آن دردسر نام خودش را پ يهر چند آقا شعبده ب. نرسيده است

آن همه گل و گياه و خزنده و پرنده و چرنده كه  يفكرش را بكنيد نامگذار. چندان آسان نبود
عقل سليم آقا شعبده . بود يديگر يكار در جا ياما سخت! داشت يدر باغ بودند، چه مكافات

حاال اين كه . يد باشدباچه كه صاحب نام است، صاحب صفت هم هر  كرد كه يطور حكم م اين
آقا قدر و قيمت پر ي كلهست كه فقط در  يا پيچيده فكرآورد،  يآورد يا صفت نام م ينام صفت م
از بخت خوش . آيد آيد كه نمي نميگو  خاصيت من قصه يزبان دراز و ب بهگيرد و  يشعبده جا م
از خير  هميشه اين بار هم به عادت پس. بحث و جدل ندارد جا برايكالغ هم  يزبان زرگر

ما  ي شعبده آقا يكه برا يجاي ، از آنجهتبه هر . گذريم يآوريم، م يچه كه از آن سر در نم آن
يا  ياز چندين و چند شبانه روز، هر چه كه دور و برش بود، نام و صفت بعدنبود،  ياين كار نشدن
نام كالغ و صفت   پيدا كرد؛ از جمله همين كالغ خودمان كه خواسته ناخواسته به يصفت و نام

 .مفتخر شد يو غارغار يفضول
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 يبود و نه خستگ يشعبده كه نه اهل سمبل كار غروب، آقا يها ، دم دمهيروز آخر نامگذار 
ها و  خرت و پرت ي اش شد تا تكليف همه خانه يپستو يشد، دور از چشم كالغ، راه يسرش م

شم كالغ؟ گوشتان را اگر جلو بياوريد، اما چرا دور از چ. جا را هم معلوم كند آن يزلم زيمبوها
كه به  يما، هنوز هيچ نشده، خودش از نام و صفت ي شعبده گويم كه راستش را بخواهيد آقا يم

 يكالغ بخشيده بود، پشيمان شده بود و هيچ خوش نداشت كه هر جا و هر دم يك فضولباش
 يكه حرف در گوش است بهترحاال البته . اش ، با خودش يدك بكشد ي، آن هم از نوع غارغاررا

بله، مثل . ما و كالغ جانمان شكرآب بشود ي نكرده درز كند و ميانه يرا درز بگيريم، مبادا خدا
به علم و كمال  يباز شعبده يست كه پستو ن اروش – يروز آفتاب كه ،يالبته نه روز ابر -- روز 
 ياين چيزها ي از جمله. شود يدر آن پيدا م يو همه جور چيز ست ا شعبده خوب پر و پيمان آقا

اش تنگ  جهت حوصله يخود و ب يكه ب يگدار يشعبده گاه بود كه آقا يهاي جوراجور عروسك
كار همه بله، . انداخت تا سرگرم شود و خلقش جا بيايد يراه م يها خيمه شب باز شد، با آن يم

راغ بساط شعبده به س پستو كه تمام شد، آقا ي گوشه گوشه و آن اين يخرده ريزها
به سروگوششان كشيد  يدست يخلق با خوش. رقصش رفت ساخت و خوش خوش يها عروسك

ها بگيرد  از آن يا جانانه يدر اين فكر بود كه شب بازآقا شعبده . شان را سربه راه گذاشتنامو 
 يغارغار، سراند": پستو سرك كشيد و نوك باز كرد كه ي از روزنه يكه كالغ فضول و غارغار

 يميل يكالغ اوقاتش تلخ شده بود، با ب يجا يوقت و ب يآقا شعبده كه از سبز شدن ب ".سريد
زمين  ياز بساط پايين لغزيده و پيش پايش رو يدور و برش را نگاه كرد و ديد كه عروسك

 كالغ چنان غضبناك به كالغ انداخت كه در دم سر و نوك يسر بلند كرد و نگاه. افتاده است
 يغيظ و غضبش عروسك بينوا را از رو ي با ته مانده آقا شعبده بعد. شدغيب و غارغارش خفه 

 يعروسك "... سركش، سركش، سركش": بساط انداخت و زير لب لنديد يزمين بلند كرد و رو
به جا نشده ، زد زير  ديگر جا يها كه به اين ترتيب سركش نام گرفت، هنوز ميان عروسك

جا خورده بود، به  ينفهم يسركش بفهم ي ه كه از خندهآقا شعبد. بخند يخنده و حاال نخند ك
 يادب يبه شكل و شمايل و قد و قواره سركش پيدا كند كه البته به ب يفكر افتاد كه عروسك

بله، در ... خب ، آخر. ها هم نباشد، بهتر است راه  سربه ينه ، به سربه راه... سركش نباشد و 
پستو دوباره پيدا  ي نوك كالغ افتاد كه پس روزنه و سرباز نگاه آقا شعبده به  گير و دارهمين 

شد، خيره مانده  يامان از آن سرريز م يب اي شده بود و هاج و واج به دهان باز سركش كه خنده
كرده بود كه كالغ  يروشن بود كه اين خنده ترس از آقا شعبده را از ياد كالغ برده و كار. بود

خود فكر  يها يبه عاقبت سرك كش يبتواند سر سوزن آن كه يخود ، ب يفضول ما از خود ب
در همين حال فكر آقا . به آب بدهد ياش برگشته بود تا سروگوش ياصل يكند، در دم سر جا

حيرت كالغ . عروسك كهنه پريد ي شعبده هم در يك آن از چند و چون عروسك نو به خنده
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سركش درست است كه البته و  ي دهچرا؟ چون رمز و راز خن. جا نبود يهايش ب يدراز مثل زبان
امروزه هم معلوم نشده  ي پرتجربه يگو اما بر قصه؛ صد البته بر آقا شعبده معلوم بوده و هست

سركش سر در  ي خنده ياين كه از چون و چرا. آن روزه ي تجربه  است، چه رسد بر كالغ كم
قدر  ديگر آن يها عروسك ، سركش از برگشتن پيشگيرم كه مثالً. سود و ثمر است يبياوريم، ب

حفظ  يآقا شعبده برا ياختيار به خنده افتاده بوده؛ يا آزرده از كم لطف يشاد شده بوده، كه ب
، بله، ... خودش را به خنده انداخته بوده؛ يا اين كه از حرص يظاهر پيش سر و همسرها زورك

كالغ نوك باز  يحاال ه. دبر ينم ياين تعبير و تفسيرها هر چند سرگرم كننده است، راه به جاي
باز هم راستش را بخواهيد، از  "غارغار، سركش چرا؟ غار غار، سركش چرا؟ ": كند و بگويد

او  يسخنش با آقا شعبده بوده و به نامگذار يشايد رو. شود يدستگيرم نم يحرف كالغ چيز
 يبه او هشدارسركش را بداند؛ يا  ي خواسته دليل خنده يساده م ياعتراض داشته است؛ يا خيل

شعبده به جوش بيايد و  نكرده باز ديگ غضب آقا ياش را فرو بخورد، مبادا خدا بدهد كه خنده
حرف كالغ هر چه بود، نتيجه اين شد كه آقا  يخنده سركش و معن ي به هر حال مايه... يا 

شد،  كج خلق ، دوباره به ياد عروسك نو افتاد و تا پيش رويش پيدا يگيج و كم يشعبده ، كم
از  يپيدا نكند، رو يآن كه كالغ فضول مجال فضول يو برا "سرگشته" :گفت يمعطل يب

البته، كالغ گرچه كه بور شده بود، خودش را از تك و تا . بساط گرداند و از پستو بيرون رفت
مثال عروسك تازه شده  يجمال ب يزده محو تماشا وغ يها طور كه با چشم نينداخت و همان

 ".غارغار، سرگشته برگشته. غارغار، برگشته سرگشته": و بسته كرد كه بود، نوك باز

انداخت و  يراه م يشعبده هر بار كه بساط خيمه شب باز آقا ،از آن شب به بعد و اما 
كرد و بيش از  يحيرت م يداشت، از مهارت سرگشته در بازيگر يوام يها را به باز عروسك

 يكه هنوز پشت پرده طاقت آورده است ، كمكنوك كالغ . شد يپيش خوشحال و خشنود م
گرچه شايد  "؟يچرا؟ غارغار، چرا چ يغارغار، چ": شود يآيد و نرم باز و بسته م يم  شترپي

 ييك: كنم يكنيم، به چند دليل پرهيز م يصالح در اين باشد كه نوك فضول را تر و فرز قيچ
 ي؛ ديگر اين كه حتا اگر قيچدم دستم نيست يساده، از بخت خوش كالغ، قيچ ياين كه خيل

 ،هم در دسترس بود، شرط انصاف نبود كه تنبيه كالغ را تجديد كنيم؛ سوم هم اين كه حاال
بهتر پس  .است چيزندان و پرسشگر شده همهچيزدان و پاسخگو  كالغ همه ي،بعد از نود و بوق

واضح و مبرهن است  تهالب بله، بله، :كه برومو در جلد عالمان فرو  نماز فرصت استفاده ك است
گو، شايد  خوب است بدانيد كه من قصه ؛اما نه...  از... شعبده از  آقا يو خشنود يكه خوشحال

، حتا به يام، ديگر به هيچ حرف ته گفته و سر يب يها بس كه از همه كس و همه چيز قصه
را  تشراس. ندارم يهيچ يقين -- خودم  يها و بلكه هم بيشتر به حرف -- خودم  يها حرف

توانم  يتوانم دل از اين كالغ فضول خودمان بكنم، از شك هم نم يطور كه نم همانبخواهيد، 
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يا نه، از اين كه  ؛عروسك نوپيدايش بود يو چابك يشعبده از چست آقا يسرحال شايد. بِبرم
خودش  ياز تردست خيلي ساده، فقطيا  بود؛ قدر سر به زير از كار درآمده سركش اين همتاي
 يو بدان ينفهم يشعبده بفهم كه آقا در اين حرفي نبودهرچه بود، . خوشانش شده بود خوش
جا تعريف  يوقت و جا و ب ياش شده بود و وقت و ب عزيز دردانه ي اين سرگشته ي دلبسته يندان

كالغ پشت پرده نوكش را پايين . زد يسركش بينوا سركوفت مبه كرد و  يم ش راو تمجيد
ي گو قصه "...زد ريزد  يزد ريزد، غارغار، م يغارغار، م" :گويد يم ينونش يگيرد و بشنو يم

. دبكن ياعتناي خط افتاده باشد، يكه سوزنش رو يبه كالغ دخيال ندارهيچ  شما كه من باشم،
حال آقا شعبده  به هر. نشويد يتان را قورت بدهيد و پاپ يبار كنجكاو ست اينا شما هم بهتر

صبرش لبريز شد  ي كاسه ياَه و په گفت كه اين يك يچه و به اين يكبه و  يقدر به آن يك آن
 يدق دلش را خال يبريزد و جور يا قوز افتاد كه هرطور شده نقشه يو جرش درآمد و پاك رو

بخت  ي در گوش سرگشته سركش آمد، يپيش م ياز آن به بعد بود كه تا فرصتپس . كند
كه از بر  يهاي كه داشت و با فوت و فن يسر و زباننگذشت كه با  يخيل. كرد ميبرگشته پچ پچ 

كند و از راه به در  يرا هواي ي ماسر به هوا ي توانست سرگشته سركش همه فن حريف ما بود،
خب ديگر، به اصطالح  :گويم كه يحاال اگر از چند و چونش بپرسيد، خالصه برايتان م. ببرد
 يا. مجيز سرگشته را يگفت و گاه يعبده را مآقا ش دب يگاه .به ميخ يزد و يك يبه نعل م ييك
رساند كه  يعاقبت كار را به جاي. شد يديگر سرسنگين م يآمد و وقت يدرم ياز در دوست يوقت

اين  يبيچاره كه انگار شيطان در جلدش رفته بود، پاك سراندر حيران شد و به جا ي سرگشته
خب، . را گذاشت يناسازگار يبداند، بناشعبده را  آقا يجا يجا و ب هب يها كه قدر مهر و محبت

اش آب بخورد، از  يسرگشته بيشتر از آن كه از ناسپاس ياين را هم نبايد ناديده گرفت كه بدقلق
در دل  را كار تخم شك چند كه سركش نابه هراين به كنار، . گرفت ياش ريشه م يسردرگم

ها  از اين. شعبده بود د آقاكار خو سرگشته ي، از حق نبايد گذشت كه نامگذارشتسرگشته كا
ها هم درست  كه عروسك كتمان كرد شود نمياز حق نگذريم، اين را هم باز هم اگر گذشته، 

 هر چه باشد،اما  ؛القاعده بايد چشم و گوش و دهان بسته باشند ياست كه عروسكند و عل
 يم،پرده بگو بي. خاصيت چشم ديدن و خاصيت گوش شنيدن و خاصيت دهان حرف زدن است

 نداشته باشيم بهتر يوقتش كار يحاال به وقت و ب -- ي عاقبت روز يهر چشم و گوش و دهان
 يشود گفت كه اگر باز هم باشد، بسته، م يشود و البته م ياگر بسته باشد باز م ، بله،-- ست ا

 يا... است كه از خاصيت بود و نبود است و بايد كه  معلومشود كه بشود؛ و اين هم بر همه 
 ينكرده، به نيت قربتاً ال يكه از خط بيرون بزند و خدا يگوي به حال قصه يوااي بله، ... ، يوا

منبر  يناخواسته در لفاف قصه بپيچد، يا باال  خودش را خواسته يها اهللا شايد، قصد و غرض
ام،  دم به تله داده يحاال كه كَمك -- ... گو، بشود كه  قصه يدانا يدانا، يعن يگو برود، يا قصه
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را براي ديگران  يو نادان يگو همين كه قصه بگويد و فكر داناي قصه ، بله،-- گذرم  ينگفته نم
  .است بهتر بگذارد، البته كه

جا رسيد كه ديگر سرگشته،  سركش به آن يها يدوان جا كه كار سوسه رسيديم به اين .بگذريم
ها كه دست  از شب يام شبسرانج .كند يتوانست مثل گذشته خوبرقص يخواست، نم ياگر هم م

، يجا، وقت خيمه شب باز جا و پا آن سرگشته سر اين ،هم سر دماغ بود يبر قضا آقا شعبده خيل
نيت را از كوره به در برد  خلق و خوش خوش ي شعبده قدر ادا درآورد و سر خود رقصيد كه آقا آن
 را داشته باشد،رگشته سربه نيست كردن س نيتآن كه  يچشمتان روز بد و شب بد نبيند، ب، و

دور سر چرخاند  يدراز كرد و سرگشته را ميان مشت گرفت و به هوا بلند كرد و چند دور يدست
 يدر بيابان ،باغ ينه، هفتاد فرسنگ يآب خوردن چنان پرتش كرد كه هفت فرسنگ يو به آسان
بعد چه "يد، پرس مي .به زمين گرم خورد و آه از نهادش برآمد يآب و علف دو بامب يپرت و ب

 با خيال راحت ما ي قصه ي خب، البته انگار آب از آب تكان نخورده بود؛ چون آقا شعبده "شد؟
 .خوش و شيرين ببيند يها به اتاقش رفت تا تخت بخوابد و تا صبح خواب

را هرگز  يزده كه خداوند عالم چنين حال و روز  بشنويد از حال و روز عروسك فلك اما 
بينوا كه تا چشم باز كرده بود، دست نوازش آقا شعبده را  ي بيچاره .هم نكندنصيب گرگ بيابان 

هوا به  يبر سر خود احساس كرده بود و دور و برش فقط گل و بلبل و باغ و چمن ديده بود، ب
پيدا نكرده  يگويا از شر آن چنان كه بايد و شايد خالص است دچار شد كه هنوز كه هنوز يبالي
برند، شيون سر  يكه تا نافش را م -- آدم  ي اول مثل بچه ي ما سرگشته هك گفتن ندارد. است

 ي قدر كه دو چشم گريانش دو كاسه آن ؛ و آه و ناله را گذاشت يگريه و زار يبنا -- دهد  يم
 ي اشك هم مثل چشمه ي دانند كه چشمه ياند، البته خوب م ها كه مصيبت ديده آن. خون شد

وقت چنين  تمساحان هيچ ي اشك طايفه ي هرچند كه چشمه ؛شود يآب روان عاقبت خشك م
تا توانست بد و  سرگشته بعد از اشك و آه نوبت ناله و نفرين و فغان و فرياد رسيد و. شود ينم

از . بيراه گفت و طعن و لعن كرد و داد به آسمان رساند تا اين كه زبانش هم به سقش چسبيد
ندارد جز اين كه در بحر تفكر و تأمل فرو برود و  يجوش و خروش كه افتاد، ديد گريز و گزير

بلند  ياز ناچاراين بود كه . نرسيد ياما هر چه فكر كرد عقلش به جاي؛ به حال خود كند يا چاره
 .آورد يخواهد و تقدير چه پيش م يدر و دشت شد تا ببيند خدا چه م يشد و ول و ويالن راه

بود و  آوردهنه آسمان را به زمين ز قرار معلوم، ت آقا شعبده، اباغ درندش غيبت سرگشته در 
به هر جهت  يعاقل و آدابدان بار يها به راه سركش ميان سر. نه زمين را به آسمان برده بود

 به راهها را  ها سازگار كند يا آن كرد يا خودش را با آن يهر چه م ؛ اماپلكيد يلوليد و م يم
 ي از روز اول و ازل مهرگياه و مهرهن طرف، نه كه از آ. فايده بود كه بود بي، بياوردخودش 

كاري از پيش در نرم كردن دل آقا شعبده هم ، نصيب و قسمتش نشده بود كه نشده بود يمار
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؛ اما از خدا پنهان طاق و جفتش گرم بود يمثل هميشه سرش به كارهاآقا شعبده . برد نمي
و از دلش كنده شده  يا ارزن پاره كهنيست، از شما چه پنهان، آقا شعبده حال كسي را داشت 

ها و  يگرفتار ي ميانه يگاه. باشد سنگين شده ي، به قد كوهيقد ارزنبه جاي سبك شدن به 
خب، البته  .را گم كرده است يكرد كه چيز ياش ناگهان احساس م روزمره يها يدلمشغول

كار پيدا كردن و  ي چرا كه خبره ؛شد يآقا شعبده نم ينگران ي مايه يبودن چيزگم وقت  هيچ
از همان ب بسم اهللا قصه روشن شد . در اينجا نبود ي ما آقا شعبده گير كار نه، .گم كردن بود

او  يشعبده نام و صفت برا هر چند كه ما زودتر از خود آقا. ستالبته، كه آقا شعبده دانا و توانا،
به اين ترتيب كه حاال  .ودش يهايش گريبانگير ما هم م نام و صفت يايم، دردسرها پيدا نكرده

 اما. اش بود يفقط و فقط در حد و حدود داناي ي ما شعبده آقا يبايد بياييم روشن كنيم كه تواناي
طور است؛ هر چند اهل  گويم و هميشه همين ياگر زبان به طعنه و تمسخر باز كنيد كه غيب م

يشه را قبول ندارم و اين فقط اين قيد هم و ابداً گويم كه اصالً يجنگ و جدل نيستم، اين را م
گويم  مي. گوييد، نه مي. خواند ياش با هم م يو تواناي ياز بخت خوش آقا شعبده است كه داناي

: تكاند كه يكالغ فضول نوك م. است شان يشان بيشتر از تواناي يكه داناي يهستند كسان
گذارم و ادامه  يه محلش نمبه تقليد از آقا شعبد "...به او  يبه او، غارغار، وا يغارغار، وا"
وردش را  كالغ فوراً. است شان يشان بيشتر از داناي يكه تواناي هستند هم يكسان :دهم كه يم

بگذريم و برسيم به اين  "...به ديگر  يوا غارغار، به ديگر ، يواغارغار، ": كند كه يعوض م
به نيت تأديب و  يا ،را يا از آب درآمده يآمد كه عروسك ياغ يآقاشعبده خوب يادش م كه،

برگرد  نه، برو. خشم و خروش، نه كه سر به گم، كه از نظر دور كرده است ياز رو ياتنبيه و 
شك، كه به قصد تفنن، به سراغ جام  ي، نه از رويگدار يحتا گاه. نداشت كه گم نكرده بود

ناگفته . پناه بيندازد يدر به در و ب ي به سرگشته ينگاه يرفت تا سرسر يجهان نمايش م
 وآن كه فكر عاقبت كار را بكند و از غيظ  بيها كالغ فضول  كه در اين جور وقت پيداست

اتاق آقا شعبده  ي به دلش راه بدهد، مثل اجل معلق پشت پنجره يا شعبده واهمه غضب آقا
اه تير نگ يو تا وقت "...به او نه به شما  يغارغار، وا" :جنباند كه يشد و يكبند نوك م يپيدا م
 مثل روز آفتابي روشن. زد يرفت و غيبش نم يديد، از رو نم يشعبده را متوجه خود نم نافذ آقا

جاهل در بند چند  يگو به حرف كالغ نداشت و مثل قصه يعالمِ اعتناي ي شعبده است كه آقا
آمد و در  يكالغ خوشش نم ي ساده از حضور سرزده يپهلو بودن حرف كالغ نبود؛ فقط خيل

كالغ فضول بگذرد و حيوان زبان  ي توانست دير يا زود از گناه ناخواسته يهميشه معين حال 
از  ي مهربان بخشنده ي طور آقا شعبده حاال اگر بپرسيد پس چه. بسته را به حال خود بگذارد
ما قصه  ي گذشت كه قصه يمكه كنم كه بگويم اگر  ينم يگناه سرگشته نگذشت، رند

جواب نيمدار و بودار هم اگر . يد، تنها خدا عالم است و بساش را بخواه يخداي. شد ينم
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اما  .گويم چه بسا به اين دليل كه گناه سرگشته دانسته بود و گناه كالغ نادانسته يبخواهيد، م
نادان و  يگو كنم كه كميت قصه ياقرار م يمعطل يام بشويد، ب يها بخواهيد پاپ اگر بيشتر از اين

لنگد كه صالح كار در اين است كه همين حاال پيش هر  يقدر م آن يناتوان در برهان تراش
پس برگرديم سر . و تدبير است ينهايت دورانديش ،لنگ بيندازد و كوتاه بيايد كه اين يا پرسنده

نبود و  يطور كه گفته شد، در گم و پيداي خودمان، كه همان ي كار آقا شعبده ي وقت گير و گره
 . بود يو نزديك يدر دور

 شود گفت كه آقا يساده م يخيل. ندارد يچندان هم سردرگمجانم برايتان بگويد كه،  بله،
. توانست آن چيز و آن كس را نزديك كند يكرد، ديگر نم يرا دور م يو كس يشعبده اگر چيز

را انتخاب  يبايد يك قاعدتاً يكيو نزد يكرد كه بين دور يطور حكم م چون عقل و منطق اين
حاال كه سرگشته از اين قرار، . است برگشت ناپذير و عاقالنه هم طبيعتاً يكرد و انتخاب منطق

شود نزديكش كرد يا با او  يرسيد كه م يها دور كرده بود، به فكرش نم فرسنگ يرا به هر دليل
 .آمد يكرد؛ بنابراين از پس انجام اين كار هم برنم ياحساس نزديك

دور و دراز و تلخ و تند  يها سال ، شايدكهپس برگرديم به سر وقت سر گشته و بگوييم  
و ترس ، كه  يسرگشته كارساز بوده است؛ چون نه فقط طعم تنهاي ياز آقا شعبده برا يدور
. ديگر را هم خوب خوب چشيد يچيزها يو خيل يو شكست و پيروز يو دشمن يدوست ي مزه

ده آشنا شد و آخر كار هم طور با گل و گياه انس گرفت و با پرنده و چرنده و دونده و خزن همين
جوراجور را ياد گرفت و  يكم كمك فوت و فن كارها. با انس و جن حشر و نشر پيدا كرد

خوب كه استخوان خرد كرد و استخواندار ي ما،  سرگشته. ميان سرها درآورد يخرده خرده سر
. بشود يگردان درست و حساب  خودش يك پا عروسك يشد، به اين فكر افتاد كه خودش برا

چرخيده و  يانگشت ديگر ي كه تا به حال خودش به اشاره يبود، البته، كه عروسك يفكر غريب
را بچرخاند و بگرداند و برقصاند؛ اما  يديگر يها گرديده و رقصيده بود، بخواهد عروسك

از اين گذشته تا دير . شود شد ينم كهعجيب و غريب  يباالخره هر چه باشد منكر فكرها
ناكرده  يرا هم بگويم كه، نه كه فكر كنيد شيطان به جلدش رفته بود و خدانشده اين 

به صرافت اين كار افتاد  ياهللا بختك يجور آقا شعبده بگذارد؛ نه، همين يپا يخواست پا جا يم
ها، كه هر چه و هر كه را كه  نگذشت كه ديگر نه فقط عروسك ياش را گرفت و چيز يو پ

 . رقصاند يبسيار پا را، به ساز خود م يا و آدم دو پا گرفته تا هزارپاكرد، از مرغ يك پ ياراده م

جا به فكر سرگشته افتاده بود و  يگاه و ب يكه آقا شعبده ب ينادر ياز روزها يو اما در يك
به آب بدهد، به دور دورها رفته بود؛  ياين كه سر و گوش يدست بر قضا كالغ فضول هم برا
پلكيد، تا آقا شعبده جام جهان نمايش را پيش  يها م ر به راهسركش كه كالفه دور و بر س

آقا شعبده كه . اش بشنود از يار دورافتاده يخبر شايدكشيد، پيش دويد و گوش به زنگ ماند 
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به جام بيندازد و زود آن را كنار بزند، اين بار برخالف هميشه دل  ينگاه يعادت داشت سرسر
غضب آقا شعبده  گل كرده بود كه اگر از غيظ و نچنا سركش يفضول. كند ياز تماشا نم

كشيد تا ببيند چه چيز اين طور تماشا  يبيرون م آقا شعبده ترسيد، جام را از ميان دو دست ينم
كه  يآن كه چشم از جام بردارد، قاه قاه شروع به خنديدن كرد و وقت يعاقبت آقا شعبده ب. دارد

 ست يا عجب اعجوبه": رانش كوبيد و گفت يبر رو يكف دست شده بود، يسركش پاك كفر
از اول هم معلوم . رقصاند يكشيده كه عالم و آدم را م يكارش به جاي. اين عروسك سرگشته

 يتركيد، با صداي ياز بغض و حسد داشت م ديگر سركش كه ".ست يبود كه جنمش جور ديگر
آورديد و از قيد  يمرا هم كه از حبس اين پستو در  يهر كس ديگر" :مند گفت گرفته و گله
رفت، پيش از اين  ياش سر م آقا شعبده كه مثل هميشه زود حوصله "... كرديد يخودتان آزاد م

جا و از اين باغ  تواند از اين يهر كس بخواهد م ":كه سركش حرفش را به آخر برساند، گفت
 يده بود و فوركالغ فضول كه تازه از راه رسي "... هر وقت و هر جا كه دلش خواست برود، اما

حرفش را نخواهد  يشعبده پ هم سر از ماجرا درآورده بود؛ چون يقين داشت كه آقا يو فوت
 غارغار، اما اما دارد، غارغار، اما اما دارد" :به خود داد و نوك باز كرد كه يگرفت، دل و جرئت

زد، بايد بگويم كه خودمان از خودمان دلگير نشود و جيغ و داد به راه نيندا ياگر كالغ جيغو "...
ها و من و  سربه راه ي يش البته گفتن ندارد، چون كه نه فقط سركش و سرگشته و همه"اما"

است،  يداند كه بيرون رفتن از باغ آقا شعبده اگر شدن يشيراز هم خوب م ي شما، كه حتا خواجه
ند و خوا يقدر در گوش سرگشته ورد نم ناست؛ وگرنه كه سركش آ يبرگشتن به آن ناشدن

كند كه بگويم سرگشته هم از اين  يانصاف حكم م. كرد تا كار دست خودش بدهد يشيرش نم
را گذاشت، خوب  يناسازگار يكه بنا يخبر نبود و از همان اول يقاعده و قانون هيچ ب

شود گفت كه گول سركش را  يرسد و، پس، هيچ نم يدانست كه عاقبت كارش به كجا م يم
اين كه كالغ فضول و جيغو باز پايش را در كفش ما نكند، از  يابر...  اما .خورده است

از غرق  ي، به هر حال، سرگشته اگر باكيرسم كه يعن يگذرم و به منتهايش م ييش م"اما"
ها  با اين حساب سركش هم اگر بيش از اين. شدن داشت يا نداشت، اهل دل به دريا زدن بود

ها فكر  يگردنكش ي نداشت؛ چون كه با همه يحرف يخورد، جا ياز آقا شعبده سركوفت م
با اين همه . انداخت يپشتش را به لرزه م ي بيرون شدن از باغ و از كف دادن آقا شعبده تيره

را كنار گذاشت و عزم جزم كرد كه  يقدر به سركش گران آمد كه دودل حرف آخر آقا شعبده آن
 .دل از آقا شعبده بكند و به سرگشته خوش كند

چنان حيرت  ،شته سركش را كه مثل اجل معلق پيش رويش سبز شده بود ديدسرگ يوقت 
گرفت و در الك خودش فرو رفت  يالل مان ي ما ي سرگشتهچند روز. كرد كه زبانش بند آمد

بود كه باالخره از  خوشحالاز يك طرف ته دلش . بر زبانش بودو ورد چه كنم چه نكنم 
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 يدانست كه همجوار ياز طرف ديگر خوب م .ده استپيدا كر يدرآمده و انيس و مونس يتنهاي
كه هم از  يكالغ فضول غارغار. با سركش همان است و آرام و قرار از كف دادن همان

آمد و هم دلش به حال سرگشته سوخته بود، رفت و آمد و پريد  يسكوت و سكون خوشش نم
ست؟ غارغار، غارغار، همين نيست كه هست؟ همين هست كه ه" :و نشست و دم گرفت كه

 ،كالغ يو پرحرف يعاقبت سرگشته كه يا از فكر كردن خسته شده بود يا از پرغار "... همين
با سركش تن  يبه همزيست باري به هر جهت ندارد جز اين كه يا ه به اين نتيجه رسيد كه چار

 .در بدهد

 ينخواه يهآورد، سرگشته و سركش خوا ياز آن روز به بعد، اين طور كه كالغ فضول خبر م 
پيش . اند هم با يكديگر كارد و پنير شده ياند و روز يار و غار هم بوده ياند؛ روز باهم سركرده
ازل خداوند عالم آقا  اول و چنان آقا شعبده را از ياد برده باشند كه انگار از يآمده كه گاه

گ آقا شعبده هم چنان دلتن يگاه. ابد هم خلق نخواهد كرد آخر وخلق نكرده و تا  يا شعبده
در هر دو حال قدر مسلم اين است كه در باغ . اند كه دنيا به چشمشان تيره و تار شده است شده

حال و روز آقا  آن طرف،از . ماند آقا شعبده بر رويشان بسته شده و تا قيامت هم بسته خواهد
ل و روز با حا يگذراند، چندان توفير يشعبده هم كه هنوز كه هنوز است در باغش روزگار م

ها هم  از سربه راه يشود كه اگر يك يچنان فراموشكار م يوقت. نافرمانش ندارد يها عروسك
 يوقت .آورد يها به ياد نم از آن يدست بر قضا اسم سركش و سرگشته را بر زبان بياورد، چيز

گردد و  يكند كه مثل شير زخم خورده دور خودش م يها را م آن يديگر هم چنان دلش هوا
 .كند يم يسر به زير را خال يها دل سر به راه يرد و توغ يم

تا ":گويم يم يو فوت يفور "است؟ خب، باالخره چه شده"البته همين حاال اگر بگوييد كه، 
پس عاقبت "، اگر رضايت ندهيد و پيگير آخر كار باشيد و بپرسيد ".دانم، هيچ يآنجا كه من م

اين كه براق نشويد و غضب  يو برا "!عرض كنم واهللا چه": گويم يسرافكنده م "شود؟ يچه م
از خير پايان  يگوي خب، حاال مگر اگر قصه" :كنم به صغرا و كبرا چيدن كه ينكنيد، شروع م

خاطر  يخشنود يبرا "!شود ينقل كند، چه م يا دم بريده ي خوش و ناخوش بگذرد و قصه
اين  "...دارد، غارغار، نيامد آمد دارد غارغار، آمد نيامد"رسد كه، يشما كالغ زبان بسته به دادم م

كنم  يتفسير م يمعطل يفهمم و ب يندارم جز اين كه وانمود كنم حرفش را م يا بار ديگر چاره
گردان و   عروسك يكار ما هر چند از زمان جداي خبرچين كهنه يها يبر خبرچين بنا"كه، 

چون هر ، گردد هميشگي ميي  در باغ درندشت آقا شعبده به روي همان پاشنههايش  عروسك
كه يك بار ديگر به هم برسند و در كنار هم روزگار غدار را به سر  خواهند ته دلشان ميسه 

ما در باغ  ي نيست، آقا شعبده يهست و يك يكه يك يياز همين روزها يكنند، بعيد نيست يك
وييد، نه؟ گ مي ".اش برود درندشتش را پشت سر خودش هم ببندد و به راه سركش و سرگشته
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دور  يو عافيت انديش ياز عاقبت به خير هم آخر هر چه باشد، اين كار آقا شعبده اگر گويم، مي
  .كند يما را كه دمدار م ي دم بريده ي باشد، دست كم قصه

***  
با . ما كه قصه گفتيم انگار كه نگفتيم و قصه كه نگفتيم انگار كه گفتيم ... اما...  يبار ... بله

اش تا بوده چنين بوده  حكايت آقا شعبده و سركش و سرگشته ،گفتيم يگفتيم و نم ياين همه م
كار  نادان ندانم يگو ها بوده و تا هست چنين هست، يا كه نيست، بر قصه كه حكايت حكايت

  ! معلوم نيست كه نيست
      تورنتو - تهران 
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از بين . كشد اند تا گذشته را به آيندگان بفروشند سرك مى به بساط فروشندگانى كه آمده
مقابل . ريش سفيدى دارد، برود چرده كه ته كند تا به سمت پيرمردى سيه معيت راه باز مىج

گره . اش كرده است زند، گرماى هوا و ازدحام جمعيت كالفه بساط پيرمرد زانو مى
رود تا از بين صفحات موسيقى صفحه  دستش پيش مى. كنداش را شل مى روسرى

شما هر چقدر «: گويد پيرمرد مى» ها چنده؟ صفحه اين«. قمرالملوك وزيرى را بيرون بكشد
زند و  پيرمرد لبخند مهربانى مى» بيست تومن كافيه؟«: گويد زن جوان مى» .كرمته بده

زن جوان پول » .سالمت باشى دخترم«. كند هاى كج و معوج و سياهش را نمايان مى دندان
عد از نوشيدن چاى دارچينى جلو افتد تا ب دهد و به سمت خانه راه مى صفحه را به پيرمرد مى

اش براى نوشتن جاى  اش صفحه را در گرامافون بگذارد و پشت ميز چوب بلوط پنجره اتاق
  .گيرد

شده با ميز و صندلي  آرايش است اتاقى ،ترين جاي خانه قرار دارد اتاق كار او كه در دنج
غير از سررسيدي . ارداي يك متري از پنجره قاب چوبي اتاق قرار د چوب بلوط كه با فاصله

جلوي ميز  هم اش ماشين تايپ قديمي ،كند اش را در آن يادداشت مي كه قرارهاي روزانه
هاي لهستاني كه تقريبا در سمت چپ اتاق قرار دارد و در  اي با صندلي ميز دو نفره. قرار دارد

ست بر  جدادياى ا شيپوري كه ارثيه گرامافون لوله. اش است تمام لحظات پذيراي او و مهمان
اي كه اكثر ساكنانش  بلندي در كنج اتاق گذاشته شده است و كتابخانه ميز گرد چوبي پايه

تنها چيزي كه در اين اتاق  .هاي انقالب هست فروش بازار يا دست خريده شده از جمعه
اي است كه به در اتاق آويخته شده  شود آويزهاى طرح گليم گبه اي دوبار تميز مي هفته
يكي استاد  ؛بيند ن اتاق سه روز در هفته غير از او دو شخص ديگر را به خود مياي. است
. شود اش مي شخص زندگي سوم ،نويسى است كه زن جوان تار و ديگري جوان نمايشنامه سه

داند كه  البته او نمي. شخص زندگي زن جوان است نويس دوم كه جوان نمايشنامه در حالي
ب و زن يشخص غا شود دوم مى ،ون شايد اگر بفهمدشخص زندگي زن جوان است چ دوم

در اين اتاق پشت آن ميز و  ،مانده در هفته تواند او را در آن سه روز باقي جوان ديگر نمى



       103     1392 تابستان، 18مان جنگ ز   

هايش كمي با هم گپ بزنند و چاي دارچيني  ي نمايشنامه صندلي لهستاني ببيند و به بهانه
تولدهاى قالبى تنها براى اينكه همه شود كه در يكى از همان  نزديك چندماهى مى. بنوشند

آن روز هم به اصرار دختر . نويس آشنا شده بود دور هم جمع شوند با جوان نمايشنامه
جان  هاى خاله احتمال پشت اين اصرار يكى از همان نگرانىبه رود و  اش به مهمانى مى خاله

برمى  فاق افتاد،به زمان فوت پدر و مادر كه به فاصله يك هفته ات ناش دقيق كه شروع
موبايل را از جلوي پنجره  .كشد صداي زنگ موبايل او را از افكارش بيرون مى .گردد
. تواند جواب ندهد مي. كند ي روي صفحه نمايشگر نگاه مي دارد و به شماره چوبي بر مي قاب
دوران . گيرنده با آن خش مخصوص به خودش بود روزي عاشق صداى فرد تماس. دهد نمى

رود و  به سمت ميز لهستانى مى. ي بود و فكرها و عقايد آرماني و روشنفكربازيدانشجوي
ها پيش  كه از مدت "اوريانا فاالچى"هاى  اش را بر روي جلد يكى از كتاب انگشتان كشيده

رود، به  اش به گذشته مى زند و ذهن كشد، لبخند تلخى مى اش گرفته مى تصميم به خواندن
توانست به راحتى نگاه مشتاقش را  همين حاال هم مى. ساله بود دهكه يك دختربچه نوز يزمان

هاى دانشجويى به پسر مقابلش كه موهاي فر بلند همراه با سبيل  در يكى از همان جمع
فضا دود گرفته بود و انگار مثل هميشه چندنفرى سيگاري . پرپشتي داشت به ياد آورد نيمه

هاى پرپشت گرفت و آن را از  ر جوان با سبيلدختر جوان نگاهش را از پس. كردند دود مي
دار ندارد  اى به صاحب صداى خش شود كه ديگر عالقه ها مى مدت. پنجره به بيرون دوخت

تر و  تر و نه بيش ست مثل بقيه، يكي مثل خودش نه كم چون فهميده است آن هم يكي
خود جوانك هم . ودي ناتمام رها كردن تحصيالتش از ديگران شنيده ب گريخته درباره جسته
اى به او ندارد و حتى از هرگونه  هاست كه فهميده ديگر زن جوان مانند قبل عالقه مدت

صفحه قمرالملوك وزيري را داخل . بردار نيست ارتباطى با او گريزان است اما هنوز دست
كند به چرخيدن  صفحه شروع مي. دهد گذارد و سوزن دستگاه را رويش قرار مي گرامافون مي

پشت ميز كار . شكند چرخيدن و آواز قمرالملوك وزيري سكوت اتاق را در هم مي و
كاغذها سياه و سياه و . برد تا كاغذهاي سفيد مقابلش را سياه كند نشيند، دست به قلم مي مي
صداي پاندول ... گيرند و ها جان مي شوند، شخصيت زده مي  تر مي شوند، جمالت خط سياه

. خواند هاست كه ديگر قمرالملوك وزيري نمي دهد و انگار مدت يشب م ساعت خبر از نيمه
نوشد و به سمت پنجره  اش مي كرده اي از چاي دارچيني يخ كشد، جرعه دست از نوشتن مي

كشد  اش را به آتش مي سيگار مدوكس .زند رود، به تاريكي بيرون زل مي چوبي اتاق مي قاب
هاى  صداى قطره. گذارد دوباره روي صفحه مي سوزن را. كند چوبي را باز مي و پنجره قاب

دلتنگ نبود كسي كه اين . شود يكدفعه دلتنگ مي. شنود باران را بر روى سقف شيروانى مى
امروز صبح قبل از رفتن به . نويس اش، دلتنگ جوان نمايشنامه شخص زندگي روزها شده دوم
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ش البته فقط نه به ديدن او، آمد تا مانده در هفته آمد به ديدن بازار مثل آن سه روز باقي جمعه
اي رنگي و روسري  زن جوان با سارافون چهارخانه. اش را براي بازخواني بدهد نمايشنامه
اش از زير آن  اي كه پشت گردنش گره زده باعث شده بود تا موهاي مشكي شده قالب بافي

اما قدري سرحال تر از هميشه  به دور صورت و گردنش ريخته شود، بدون هيچ آرايشي ساده
در فر را باز كرد، سيني را بيرون كشيد و كيك را بررسى كرد . رسيد زده به نظر مي و هيجان

 آمد روى ميز گذاشت،به قطعات كوچك بريد،داخل ظرف قرمز و آن را كه به نظر آماده مى
هاي رنگي چاي ريخت و سپس با سيني چاي و كيك از  رنگي گذاشت و در فنجان

 ،پشت ميز و صندلي لهستانى، در اتاق. آويزها وارد اتاق كار شداز پس راهرو و آشپزخانه به 
بفرماييد اين هم كيك «: زن جوان گفت. نويس با ديدن او لبخندي زد جوان نمايشنامه

هايش  عطر چاي را به ريه. اش گرفت جوان فنجان چاي را برداشت و زير بيني» صبحانه
مرد جوان بعد از نوشيدن » .چاي دارچيني«: فتزن جوان گ» چاي محبوب من«فرستاد 

ديگه دير «. اش را به تن كرد گردن چاي از پشت ميز و صندلي لهستاني بلند شد، كت و شال
اي  اش از پشت ميز بلند شد، لحظه زن جوان با لبخند غمگينى براي بدرقه» .شده بايد برم

تون  تا دم در بدرقه«: ن گفتزن جوا» !امروز چه خوشگل شدي«. ها در هم گره خورد نگاه
شانه هم به حياط  به آن دو لبخندزنان و شانه» البته... البته«. اى كرد سرفه مرد تك» .كنم مى

خب «: مرد جوان گفت. روي همديگر ايستادند روبه خانه،پا گذاشتند و نزديك در خروجي 
هاي روسري  هجوان مكثي كرد و پايين رشت.زن جوان لبخند غمگيني زد» .من ديگه برم

دانست زن  او در نهان آرزو كرد كه كاش او مي. هايش گرفت قرمز زن جوان را بين انگشت
چه خوشگل شده بودي «: مرد گفت... داشت اش مى خواست كاش او دوست جوان دلش مى

هم يه  پيش از ايناينو «زن جوان در عين حال كه متعجب شد لبخند شرمگيني زد » امروز
مكثى (» ولى جوابى نگرفتم گرچه سادگي هميشه قشنگه«: مرد جوان گفت »بار گفته بوديد

زن جوان در » خب من ديگه برم«و ادامه داد ) بلندش برد كرد دستش را بين موهاي نيمه
گفتن اين  راستي قديما مي«: نويس گفت جوان نمايشنامه. خانه را باز كرد و كنارى ايستاد

. زن جوان لبخند تلخي زد» ز رو خونه تنها نمونيست سعي كن امرو هوا يه هواي دونفره
از سر دلتنگى نفس . مرد جوان رفت و زن جوان در را پشت سرش بست و به در تكيه داد

زن جوان در حال گذاشتن . وجور كند عميقى كشيد و به طرف اتاقش راه افتاد تا اتاق را جمع
زن جوان . وبار پياپي زده شدهاي چاى دارچينى داخل سيني بود كه زنگ د بشقاب و فنجان

از اتاق خارج شد و به راهرو و سپس به هال پا گذاشت و بعد از ورودش به حياط در خانه را 
نامه را سمت زن جوان گرفت  نويس تكيه زده به در نمايش جوان نمايشنامه. باز كرد

زنگ در از «: جوان متعجب پرسيد. نامه را گرفت زن جوان هراسان نمايش» فراموش كردم«



       105     1392 تابستان، 18مان جنگ ز   

اشكالي نداره آخه «: زن جوان گفت» زنم ببخش من عادت دارم زنگ رو دوبار مي! ترسيدي؟
خونم و تا  حتما مي) به خودش آمد. (زد طوري زنگ مي  يكي بود مثل شما كه اونم همين

خالصه من روي «: نويس گفت جوان نمايشنامه» شايدم زودتر... گم آخر هفته نظرم رو مي
انگار چيزي (چشم «: زن جوان لبخندزنان به جوان نگريست و گفت» ردمنقد شما حساب ك
زن جوان آهى » ميام«: او جواب داد» چهارشنبه هم مياين؟... راستي) به خاطرش آمد

صداي  .كند رود و شروع به تايپ با ماشين قديمي مي كشد، به پشت ميز چوبي بلوط مي مى
صداي . همه جا تاريك است. آميزد در هم ميها با آواز قمرالملوك وزيري  تق و تق دكمه

تنها . تابد از اتاق كار نور چراغ به راهرو مي. آواز قمرالملوك وزيري ديگر قطع شده است
زن جوان . شود صداي ماشين تايپ قطع مي. هاي ماشين تايپ شنيده مى شود صداي دكمه

پنجره اتاق را باز  .رود شود و فنجان به دست به جلوى پنجره مي از پشت ميز بلند مي
. كند رود و بغض مي اش در هم مي چهره. گذارد سوزن را دوباره روي صفحه مي. كند مي

دستش براي . رود به سمت در اتاق مي. بندد پنجره را مي. گذارد فنجان چاي را لبه پنجره مي
زنگ » كاش بودي«: گويد كنان و با بغض مى زن جوان زمزمه. رود خاموش كردن چراغ مي

 .آيد خانه دوبار پياپي به صدا در مي

  
  
 

  تداوم انتشار جنگ زمان
  .شود در تداوم همكاري و همراهي شما ممكن مي
  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان

  .هديه و معرفي كنيد
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد

 
   



 

 ريمي بوشهريفريدون ك

  خواب
  
  
  

، و افتاد جلو چشمم، روي زمين، كنار  قوري يك باره از دستم ليز خورد، مثل يك ماهي
زنند و   توي هوا بال مي  هاي تازه بال در آورده كمي ديدم كه مثل پرنده  ها را مي تكه. حوض
 د،حواسم مثل همان قوري تكه تكه ش. دلم ريخت. افتند روي آجر فرش حياط  بعد مي

 .قشنگ بود، قديمي بود، خيلي قديمي. قدر قوري را دوست داشتنده چ. شكست

 .دلم ريخت مادرم بود؟ صداي شكستن را شنيده بود؟. آمد صداي پايي از پشت سرم 

"؟  خواي آدم بشي  مي  كي. يادگار مامان بزرگت بود. عرضه بي ر پريده، خاك بر سر،و
خواي شوهر   چه جوري مي .يش؟ مرده شورتو رو ببرنبدم؟ هان؟ چرا شكست  جواب باباتو چي

چه قدر بايد تو گوشت بخونم؟ خاك تو . آره  كني؟ هان؟ همون روز اول پدرت رو در مي
  ...."چرا شكستيش؟ برو كنار، گم شو، بذار ببينم. سرت كنن

هشت يا نه  سني نداشتم،. يخ زده ايستاده بودم همان جا كه قوري از دستم افتاده بود
بگم؟ از   چي.  مرَچه قدر خَ. گه راس مي حواسم كجاس؟. لرزيدم  سرد نبود اما مي .سال

 .دستم افتاد، ليز خورد، همين

 .رفتم مدرسه  بايد مي. زده ايستاده بودم هنوز خشك. يك باره صدايي از پشت سرم بلند شد
صدايي كه . اما يك صدا بود. لرزان، يواش، خيلي يواش  بود؟ كمي  بود؟ صداي كي  كي

كسي پشت سرم داشت . يا كه حداقل ديگه هيچ چيز از او نشنيدم. حرف مادرم را قطع كرد
از . من قوري را شكستم. تسرفداي . ؟ ولش كن كني  چرا اين دختر رو اذيت مي" :گفت  مي

 ".فداي سرت. اقت دخترمتبرو تو ا. دستم افتاد

 .مادر بزرگم بود

*** 

. صبحي بود اوايل تابستان .درسه چند روزي بود كه تمام شده بودم. زود يك سال گذشت، چه
تر اين كه  عجيب. آرام بود هميشه  خانه .عجيب بود .آمد  از حياط مي. با سر و صدا از خواب پريدم

از . رفتم به سمت پنجره. بلند شدم. بود  خوابيد خالي  اق ميتتخت خواب خواهرم كه در همان ا
 .ها دو تا از همسايه  ها، عمو، يكي از عمه گرفته تا خاله ؛پر ديدم راحياط  ي پرده ي گوشه

 :و سر مادرم به دنبالش نوري از حياط خزيد تو. الي در باز شد
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موهاتو شونه كن، . يه پيرهن سياه برات رو صندلي گذاشتم. زود لباس بپوش بيا بيرون"
 ."  مهمون داريم. يادت نره

. رفتم به سمت صندلي كه دوباره الي در باز شد  مي ؟ سياه مهمون؟ اين همه؟ پيرهن
 :نوري از حياط خزيد تو و سر مادرم به دنبالش

 ."خداحافظي كن هاشبا زود بيا بيرون. شه ر نميادبي خواب ازه ديگ مادر بزرگت"

 :فهميده بود چيزي را يادش رفته بگه .ديگر الي در نبود، سايه هم همين طور سرش
  ي كسي كه از خواب بيدار نشده بايد لباس سياه پوشيد؟مگر برا".  خواب"

 قبل از بيرون رفتن. دستي به موهايم كشيدم .پوشيدم را از روي صندلي برداشتم، هناپير

خواهرم داشت صندلي پشت . تر شده بودپر. نگاهي به حياط انداختاز گوشه پرده  دوباره
 . چيد، به رديف، كنار هم  اق مادر بزرگ ميتا

ي مشغول عونهمه به . قُل قُل قليان و بود، صداي گريه، همهمه كه م توي حياطرفت
ها را  رفتم به سمت حوض كه حاال خواهرم داشت استكان. دانستم چه بايد بكنم نمي. بودند
اق مادر تو برد به سمت ا  دستم را گرفت  جلو مدآ پيش از رسيدن به او مادرم. شست  مي

برو تو از "گفت . چه خسته بود. ن آورد تا چشم به چشم شديمسرش را پائي جلو در. بزرگ
  ".برنش  ان مي االن مي . مادر بزرگ خداحافظي كن

 :و گفت كردم تو .به كجا؟ ترسيدم بپرسم

خداحافظي  هاشبا. دوست داري بهش بگو  هر چي. بشين رو صندليِ كنار تختش برو"
 ".عزيز بودي  تو براش خيلي. اين دفعه آخره .كن

تاريك  اق نيمهتا. تر شد صداي همهمه كم. و برگشت توي حياط در را روي هم گذاشت 
هاي فرش كه  چشمم را دوختم به گلي از گًل .همان پشت در ايستادم  .ها كشيده پرده. بود

 اقتاين همان ا اين كه نه مگر ترسيدم؟  از چه مي .رنگ سرخش توي اين كم نوري گم بود

  هميشگي مادر بزرگ بود؟

زد   اق هم برق ميتدر تاريكي ا اساطن سياهم كه حت ي به يقه  دستي. دامنم را صاف كردم
از گلي به گل ديگر   هايم روي قالي چشم. بايد چيزي بگويم .پر بود بوي عود از اقتا . زدم

نگاهم را باال كشيدم تا رسيد به صورت مادر بزرگ، كه سفيد بود . پريد تا رسيد به پاي تخت
قدرت . نگاهم همان جا خشك شد. اي از زردي، ميان روسري هميشه سياهش ه مايهبا ت

. رفتم   اق او ميتها كه به ا آرام بود، مثل خيلي از روز خوابي در. حركت از آن گرفته شد
داشت با چشمان  .آزرد  هاي كشيده بود و بوي تند عود كه مرا بسيار مي تفاوت اين بار پرده

در تاريكي مگر فرقي بين چشم باز و بسته هست؟ از بيرون . كرد  يبسته به سقف نگاه م
 گفتم، اما چه؟ مي بايد چيزي. آمد  صداي همهمه مي
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 :همه جا بود او در تاريكي هم سايه داشت،. به دنبالش حياط ي تو، سايه سر مادرم آمد از الي در

 ." يرونبيا ب زود تمومش كن، خدا حافظي كردي؟ زدي؟ باش حرفچيزي گفتي؟ "

. بگم  چي. سرم زير بود. بلند شدم ايستادم. سايه با ديگر الي در نبود، رفته بود، سرش
سر و صداي حياط،  اچيزي خارج، حت  شد و نه چيزي به آن داخل مي  نه .بود  مغزم خالي
با صداي مهيبي شكست و تكه . توي مغزم ليز خورد و افتاد كه يك بار چيزي. گريه، شيون
اين جور .  چشمم را دوختم به همان گل قالي. و مغزم پر شد از خاطره .وري بودتكه شد؛ ق

 :آرام گفتم. حرف زدن برايم آسان تر بود

آد اون روز كه قوري از دستم افتاد؟ شكست؟   يادت مي. مادر بزرگ چه قدر ممنونم ازت"
يبيم رو قطع پول تو ج. آورد  گفتي قوري رو تو شكستي مامانم پدرم رو در مي اگر نمي

قربونت برم . ره هيچ وقت يادم نمي. ذاشت چند روزي بازي كنم دوني، نمي  مي. كرد  مي
  " .بايد برم. اقت كثيف بشهتذارم ا نمي. مامان بزرگ

نور و صدا ريخت توي صورتم روي . در را باز كردم. بود قدم  سه يا دو كه تا در دويدم
نشسته . هاي پشت در نيمه پر بود صندلي .گذاشتم حياط توي پا .هايم، رفت توي تنم لباس

رويم ه ب ديدم كه رو  فقط حوض را مي. به كسي نگاه نكردم. بودند براي آخرين خداحافظي
. شد  در مرتب باز و بسته مي. چرخيد  مادرم با سيني پر از چاي در حياط مي .نشسته بود

ها را  م بهش بگم مواظب باش آنخواست  مي. كرد  را جمع مي  هاي خالي خواهرم استكان
 .ي ديوار زير آفتاب دراز كشيده بود گربه روي لبه .مادر بزرگ نيست كه كمكت كنه. نشكني

 كه هم بازيم و بين راه با اشاره از پسر عمو. مادرم با سيني چاي در دست آمد طرفم

 .اقتنشسته بود خواست برود توي ا  هاي پشت در از صندلي روي يكي زده خشك

مادرم  .زد برق مي. من مثل پيراهن سياه نوي تنش كرده بودند،. دانست چه بايد كند نمي
 :دستش را گرفت و برد به سمت در و به او گفت. گذاشت  سيني را روي صندلي خالي

 ."برنش  ان مي االن مي. برو از خانم بزرگ خداحافظي كن، زود"

. اش پر از عرق پيشاني. سته بودخ. آمد به سمت من. كردش تو و در را پشت سرش بست
 ."زنم  اگر كاري داشتم صدات مي " :اقمتگفت بروم توي ا

با حسرت به آرامشي كه  ها، و گربه كه روي ديوار از بين تمام همهمه، نگاه. اق دويدمتتا ا
 . كردم  چه قدر احساس خستگي مي. در را بستم. كرد  از دست داده بود نگاه مي

خودم را . تا زدم و گذاشتم روي صندلي .داد  كه بوي عود مي ر آوردم،سياه را د هناپير 
چه قدر  .تر شد، گنگ شد صداي همهمه كم. پتو را روي سرم كشيدم. روي تخت انداختم

  .مرا به داخل كشيد نخوابي عميق فور .خسته بودم
***  
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دم از تخت آم. نكند دير شده باشد .كه شب اچه زود صبح شد، شايد هم غروب بود، يا حت
تا مدتي روي تخت دراز  ام شده؟ چه. بپرم بيرون كه دردي سخت در كمرم دويد، ناباورانه

تر شد با احتياط چرخيدم و روي تخت  كه آرام درد .به سقف نگاه كردم .چه دردي. كشيدم
هنوز . و مرتب بود  تخت خواهرم خالي .ام خس خس سينه كرد،  زانوهايم هم درد مي. نشستم

 شويد؟   ها را مي استكان دارد

به سختي بلند شدم . ديد  چشمانم تار مي. همان جور تا زده روي صندلي بود هن سياهماپير
. اقچه نشسته بودتام شده؟ رفتم به سمت آينه كه كنار در روي  چه .و روي پاهايم ايستادم
موهاي سفيد . ترپيرتر از مادر بزرگ، خيلي پير تصويري در آينه بود. قلبم از حركت ايستاد

اق هست؟ شايد هنوز تمگر كس ديگري توي ا. ژوليده، پوستي پر از چروك، چشماني گود
 ام؟ مادرم كو؟  نكند مريض شده. خوابم

ديروز كه قد تنم  .چه كوچك شده .رفت تنم نمي. ژاكتم را از پشت در برداشتم تا بپوشم
كجا . اقش هم به همين طورتا. بود  اليآشپزخانه از مادر خ .در را باز كردم رفتم بيرون بود؟

بودن تخت او   تنها تفاوت خالي. اق مادر بزرگ فرقي با روز خداحافظي نكرده بودترفته؟ ا
كجا خوابيده؟ انگار كسي آمده و با داس همه چيز را درو كرده، يا كه سمي پاشيده  .بود
. هاي شسته كنار حوض اناستك  .هاي زرد، خشكيده از برگ پوشيده. بود  حياط خالي .باشد

جاي گربه روي آن  نبود، ديوار بود اما  حوض بود اما ماهي .هاي غبارآلود پشت در صندلي
خواستم به   مي .پيچيد مي در كمرم چه دردي  .حوض نشستم ي رفتم روي حاشيه .بود خالي

ي حياط چشمانم به آجرها. قدرت بلند كردن گردن و سرم را نداشتم. آسمان به ابرها بنگرم
 .تر شد و خم  تر مي كه خم دوخته شد و كمرم

خورشيدي   نه. آسمان نا پيدا بود  آبي. غروب، شب هم كه بسيار فاصله داشت  روز بود نه  نه
از خيابان صدايي . همه جا را پوشانده بود رنگي تيرگي خاكستري. اي كه ماهي، و ستاره  بود، نه
اند، مثل مادر  انگار همه به خوابي طوالني رفته. رسيد، از همسايگان هم به هم چنين نمي

اگر كه به خاكستري  اندازم، حتاخواهم سر باال كنم و به آسمان نگاهي ديگر بي  مي. بزرگ
كمرم مثل كماني خم شده، و پيچيده در آن دردي . زيبا ست رنگي هر باآسمان . آغشته باشد

جر فرش حياط خيره آناخواسته چشمانم به  .استگردنبندي از درد دور گردنم آويزان . گفتهان
 .ست هاي كودكيم در آن هنوز پيدا كفش ردگشته كه بندي از غبار بر آن نشسته و 

 كانادا - ادمونتون

  



 

 الهه رهرونيا

  يند؟آ طور به صدا در ميه ها چ گرگ
  
  

د توي اش جاري ش رودخانه با ابرو، و زمزمهبه اشاره كرد » .دآ گرگه داره مي ،پيس پيس« :
فكر . ي چشمم سرم را انداختم پايين و نگاه كردم يواشكي از گوشه. چيزي نگفتم. گوشم
آن موقع مطمئن بودم كه (» .كنه گرگ كه به آدم حمله نمي. من و سنَنَه. بياد«  :كردم
بودم گوش تيز كردم   خود ترسيده گرگ رفت و نشست كنار رودخانه، و من كه بي.) آدمم

اش، صداي يك آمبوالنس پرت شد توي گوش خيابان و باز الكي ترسيدم  براي شنيدن زوزه
من كه عاشق آتش بودم باال » .بيا آتيش روشن كنيم«: گرگ گفت. خودتر از پيش بي

من . ي بلند كشيدا رودخانه خميازه. تفاوتي و رفتم توي چادر هايم را به دروغِ بي انداختم شانه
تا نشستم، . فتمش توي دستم و برگشتم كنار رودخانهشمع را روشن كردم با احتياط، گر

» .آتيشت اينه ،پوف« :گفت. گرگ خنديد .رودخانه فوت كوچكي كرد و شمع خاموش شد
 :من خواندم. كار روشن كردن آتش شده هايم را و گرگ دست ب نازك كردم پشت چشم

 .م به سوي سرنوشترو مرا ببوس، مرا ببوس، براي آخرين بار، خدا تو را نگه دار، كه مي«
...«  

  ».لين بار ببوسمت، آخرين بار پيشكشحاال بذار واسه او«: گرگ گفت
*  

  .)زن منم(
بيند خودش را كه حلقه كرده  مي. به هم آغوشي با شمع. كند به شمع  زن فكر مي

گرگ نشسته كنار آتش، و آتش . سوزد جِلزّ و وِلز وار دور شمع،  و مي هايش را  پروانه بال
خواهد برقصد اما رودخانه و باد دست و پايش را  زن مي. رقصد ياهيِ چشمهاش ميتوي س

شب . امشب شب رود است. امشب شب رقص آتش نيست. فهمد زن مي. اندداشتهمحكم نگه
گرگ رو . هاي روشن زن را خاموش كند تولّد رود است و او حق دارد تا صبح، تمام شمع

كند به  ي گوشي موبايلش را ببيند و شروع ميند صفحهكند به رودخانه طوري كه زن نتوا مي
خندد توي دلش به ريش گرگ،  با شادي يخ  مي. زند  زن پوزخندي مي. اس زدناماس
« .بندد تفاوتي، در دلش با صداي بلند براي گرگ شيشكي مياي سرشار از بي زده

كند و  ي باي ميگذارد، با آتش با گرگ را راحت مي» .كنم خيالش آدم حسابش مي!نكبت
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يه خورده الكل جامد ! سحر« :زند گرگ از كنار رودخانه داد مي. رود توي چادر پيش شمع مي
  ».باشه« : گويم مي» .خوام دوباره مستش كنم مي. خوابه ري؟ آتيش داره ميآ مي
رود سر ساكش در آنسوي چادر و از توي زيپ جلويي، الكل جامد بوگندو را در  زن مي 
. دهد دست گرگ برد مي همانطور كه توي پنج شش اليه مشما پيچيده شده، ميورد و آ مي

. كند زن تعجب مي. غالهاذكند زير گيرد و مي اينكه پيف و پوف كند الكل را مي گرگ بي
گردد توي  و برمي» !عين چغندره پسره!كنه اصالً كار نمي! دماغشم خرابه« : كند فكر مي

شيني تو  تو چرا هي ميري مي« :كند رگ  دوباره صدايش مياست كه گ نيم خيز نشسته. چادر
« : رود كه بگويد زن مي» چادر؟ من يه ساعت آتيش روشن كردم كه تنهايي كنارش بشينم؟

كند برايش  داند اگر بگويد، گرگ فكر مي گويد چون مي اما نمي» .است و بدهامتو بشين اس
تهاي دستكش پوشش را حلقه كرده دور كند و همچنانكه دس شمع را خاموش مي. مهم شده

» « .نه خوبم» « چته؟ تو همي؟« :گويدگرگ مي. رود پيش آتش و گرگ خودش، مي
نه بابا اين حرفا « :گويد زن ناشيانه مي» .هميشه همينطوري هستي يا از من خوشت نمياد

  » .چيه
  » .پس از من خوشت نميĤد« 

« :ند دستش را از آن سوي آتش به سمت زنك گرگ دراز مي. كند زن به رودخانه نگاه مي
  » .طرف بشين پيش من بيا اين

  :زند خواهد كه لبخند بزند به زور، اما نمي زن مي
معصوم » .بهت گفتم بيام ضد حال ميشم، خودت اصرار كردي. االن حوصله ندارم« 
  » !يعني دوست نداشتي بياي؟« :شود گرگ مي

خواست بيام  اما دلم مي. اومدم نداشتم عمراً نمي چرا، اگه دوست« :دهم صادقانه جواب مي
ما هم كه « :دهد گرگ ادامه مي» .از اين حرفا... آتيش.... اينجا تو تاريكي، كنار رودخونه

  »خواي به ياد عشقت گريه كني، آره؟ البد االنم مي. بگو، خجالت نكش! هويجيم ديگه
. قي كه بخوام براش گريه كنماوالً كه ريدم تو اون عش« :كند با خشم زن نگاهش مي 

. كند اندازد گرگ و با چوب زغالها را جابجا مي سربه زير مي»دوما به تو چه؟ مشكلي داري؟
  :گويد آهسته مي

  » .هات حال كنتو با ستاره. امشبم نقش آژانس و بازي كردم.من كه آدم نيستم« 
فكر . دهد اب نميجو. گيرد روي آتش ها را مي آورد،  دست ها را در مي زن  دستكش

  ».من اگه ستاره داشتم اينجا نبودم بچه جون« : كند مي
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كند سيگار را با  روشن مي. آورد، دلخورانه برد به جيب و سيگاري در مي گرگ دست مي 
چه شبي « :گيرد سيگار را جلوي صورتش، انگار كه با سيگار حرف بزند غال، ميذتكه اي 

  ».اما نيست. تونست باشه امشب مي
دلم . فقط حيف كه خيلي سرده. يه كه بايد باشهواسه من همون شبي« :گويد ن ميز 
  »!زنه چقدر زِر مي« :كند فكر مي» .خواست زير آسمون بخوابم مي

بندم اون موقع مجبوري بغلم  شرط مي.شه دم صبح مث يخچال مي« :زندگرگ پك مي
  . خندد بلند بلند و مي» .كني

  »!به همين خيال باش! زهر مار« : كند زن فكر مي
« :كشد از انتهاي گلو دار مي اي كشها و بازوهايش را و خميازه برد دست گرگ عقب مي
زل . ها را كند پلك دهد و باز و بسته مي بعد آب دهانش را قورت مي» .آخخخخ خدااااااااا

د  گيرنيشگون مي. كند گرگ دست دراز مي. زند زن زوركي لبخند مي. زند به صورت زن مي
مث يه ماه . تر از هميشه خوشگل! چقدر خوشگلي تو اين نور« :گويد مي. لپ زن را نرم

  » !كي ميره اينهمه راه رو! اوه« : خندد زن مي» !وحشتناك سنگدل
  »...تو اين تيرآهن و بزن كنار. من ميرم! من« :كوبد گرگ آرام اش ميروي سينه

  ».وز اونا كه رفتن برنگشتنهن. الزم نكرده« :زن رو ميكند به رودخانه
مث سگي هستي كه خر . مرده شورتو ببرن سحر« :دهد گرگ يقه ي كاپشنش را باال مي

شم؟ بدبخت من شاه خراي  من خر نمي« كند فكر مي. نزپوزخند ساكتي ميزند » شي نمي
  ».تو پالون درست حسابي نداري! دنيام

*  
و آتش مثل شيطان برايت غمزه بيايد،  كنار رودخانه كه باشي، ماه كه بيايد سالم كند،

شوي  شوي، نه از نوع پارس كننده، نه خواب آلود، مي تو سگ مي. شود گرگ هم معصوم مي
و گرگ در عجب . ها خوشامد بگويي ايستي باالي سر چادر كه به شغال سگ نگهبان، مي

شود به ماه و  مي ات در كنار رودخانه، بعد خيره ات و سازگاري محزون ماند از رفتار سگي مي
تو سگش . خواهد نژادي از سگ و گرگ به جهان معرفي كند مي. كند عوعو صدايت مي

  هستي؟
*  

من هنوز در پر كردن جاي .) من سگ كي باشم كه با گرگ بخوابم! با مني؟! من؟(
الكل جامد را در كدام سوراخ ماه فرو . الكل نداشتم كه تمامش كنم. ام هاي ماه مانده جوش
اي،  شما بنال، مرا همان پارسِ  شوي و گرگينه آقا؟ شما كه هر بدر با ماه هم بستر مي كنم؟

دار است  هايم گريه دهي؟ چرا؟ بال نخند، فحش مي! اي روزگار..... ي خاموش بس پاره پاره
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هاي  از اشك..... اُور دوز.اُور دوزم از پارافين. ام هاست معتاد اين بدمصب ؟يا پارفين؟ من سال
  .تمام شمعنا

*  
گرگ . ام توي دستم ام و شمع را گرفته حاال تنها كنار رودخانه و آتش خاموش نشسته

هام  هاي پهن و آويزانم و بال پيچد الي گوش باد مي. است توي چادر ، عميق خوابيده
پرسد  هاي گشوده و دهان باز، مي شود شغالي كه خيره است به من، با چشم لرزند، رد مي مي

» .مخلصيم. آوري به طرز چندش«: دهم با لبخندي گشاد جواب مي» !!!تو سگي؟ «:با تعجب
آتم مث  پس چرا بال داري؟ بال« .) افتم ياد اي كيو سان مي( خاراند شغال  سرش را مي

كند همانطور  عبور مي» .ام پروانه بود خدا بيامرز ننه« : گويم مي» چيه اينا؟! ها نيس؟ پرنده
  . شود زير پوست، دور مي خيره خيره، اندكي ترس

شنوم صدايش را و  مي. رود طور كه عقب عقب مي كند همان نگاه مي. گردد دوباره برمي
به حق جن !!چه چيزا« .:اش يد آرام آرام روي پيشاني شغاليآ هايش را كه در مي صداي شاخ
  !.....گذارد به فرار، به دو پا مي» ! بسم اهللا رحمان ِ رحيم! و جالينوس

  . خندم مي
*  

چه كنم با اين رود، چشم ديدن شمع را ندارد، مادر شوهر است براي عروس، اين روحِ 
نشينيم بر سر نعش  مي. خواهد يكه تاز باشد، سلطانِ زاري كنندگان زمين خيسِ دشت، مي

كنيم موهاي خاكستري آتش را و زار  آتش هر دو نه هر سه تا، من رود و شمع، نوازش مي
كند،خشك  هاي آب، من و رود، شمع ديگر گريه نمي ترين سرچشمه زمينيزنيم از زير مي

. غالذام البالي  پيچد نواي هق هق خشك مي. اش هايش، چسبيده به تن شده اشك
. چوب آوردم. نفت آوردم. ذاشتم وسط؟  د  ديوثي از تو بود ديگه چي بايد مي«   :گويم مي

دونستي چقدر  خوردم؟ كاش مي گوهي بايد ميديگه چه . الكل مايع آوردم الكل جامد آوردم
من و . كنيم با هم گريه مي».شدي نمي..شدي نمي...شدي خاموش نمي.... عاشقت بودم

  .رودخانه
*  

آمبوالنس ساكت . كشيده است اخمها را در هم. موهاي گرگ ژوليده است. صبح است
مرد سپيد پوش، سپيدي . دگير هاي چادر با باد كشتي مي يكي از لنگ. ايستاده است كنار رود

اي سپيدتر پهن ميشود بر جمود  ام و ملحفه هاي بازمانده كشد روي چشم دستش را مي
هاي  شان بالكه هاي ماند گوشه هام كه بيرون مي اند و بال هام كه كج شده اندامم، بر گوش

س دهد به سرنوشت، به شان فحش مي.  كند گرگ گريه نمي. زرد و صورتي از زير ملحفه



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    114

ريند  ها و رقص آتش، و مي ها؛ شمع پروانه-ها و سگ ها و پروانه به تمام سگ. اش تخمي
ها كه رقص آتش را اختراع كردند و تنباكو را و گرس را و تمام  توي دهن سرخپوست

طور كه گرگ را چپ چپ نگاه  گيرد و همان سرنوشت سر برانكار را مي. درمان را دردهاي بي
روم عقب  من مي» .آشغال...گمشوووو« :هاي گرگ زير لب به فحش دهد كند، پاسخ مي مي

. كند، اخم آوارشده روي ابروهاش گرگ دست و پاي چادر را جمع مي. آمبوالنس ساكت
فشارد  چپاند، مي گرگ چادر را توي ماشين مي. ايستاده است مرد سفيد پوش كنار درب جلو

ماشين ساكت ديگري كه آنسوتر؛ كنار  ميرود سوي. شوند درها قفل مي. دكمه ي دزدگير را
نشيند  گرگ مي. شود مردي با لباس و كاله  سبز تيره پياده مي. آمبوالنس ايستاده است

  .افتيم راه مي. وسط، مرد كنارش
*  

تطهير شدن، به پاكي و نرمي خاكستر، بروز گرما و نور، و عطر . رويايم سوختن در تو بود
   .اوجِ نورانيِ مرگ. گوشت سوخته
  .ي سوختن شايسته. اش نبودم سگ. قسمت نبود

زند روي ترمز مرد ديگر،  مي. كند بيچاره مرد سفيدپوش، هول مي. كنار ميزنم ملحفه را 
خندم با دندانهاي  بيند از پشت شيشه مرا كه مي بيند، مي گرگ توي ماشين پليس مرا مي

ها و خون كه بضِ سپيدپوشهاي منق روند در گردن هايم كه فرو مي براق و تيز، و چنگال
  . هاي گيالس هاي پرپرِ شكوفه ها چون برگ پاشد بر ملحفه مي

  . خندد گرگ مي
  .ايستد ماشين سبزِ تيره مي

  .ها و گرگ شوند سبزپوش پياده مي
  .كند دربِ عقب آمبوالنس را با لبخند گرگ باز مي

  .شوند ي چپ مي ها يك لقمه سبزپوش
   .آورد گرگ بازويش را پيش مي 

  .ها پيش به سوي جنگلِ گرگ. شويم پياده مي
  
  

    



          

  فريبرز شيرزادي
   خرچنگ مادرم

 
  

نشسته بود كف سيماني آشپزخانه و داشت  اش نقابي سياه داشت، مردي كه بر روي صورت
ي   ي فلزي را كه به لوله آب شباهت داشتند و به رنگ قرمز بودند، با آچار فرانسه دو لوله

  . ردك بزرگي به هم وصل مي
هاي آب را رها كرده و  گاهي لوله. اي فلزي بود روي چهار پايه ياش موتور در سمت چپ

زمان  هم .كرد روي موتور خم شده، پيچي از موتور را باز يا بسته مي شد، اش بلند مي از جاي
. دار ايستاده بود ي سر مرد نقابباالمادرم .  كرد ها و موتور ماشين كار مي به نوبت روي لوله

  .اش هيچ تعجب نكردم مادرم جوان شده بود و از جواني
سر يكي از  داشت پيچ بزرگي را دار مرد نقاب. مادرم بيش ازچند قدم فاصله نداشتم با
شتاب روي سر  مادرم با .سيگاري به لب داشت كه به نيمه رسيده بود. كرد ها وصل مي لوله

دار به طرف  مرد نقاب .هاي او قاپيد دار خم شد و با سرعت سيگار را از ميان لب مرد نقاب
مادرم برگشت، از همان جايي كه نشسته بود مادرم را ورانداز كرد و چيزي زير لب گفت كه 

و دوباره مشغول  اش در آورد با فندك روشن كرد پاكت سيگاري از جيب پيراهن .نفهميدم 
  .كار شد

سيگار  .داد ود را بيرون نميزد و د هاي محكم مي مادرم، پي در پي با ولع به سيگار پك
و آخرين پك را كه زد، براي چند لحظه مات به فيلتر سيگار نگاه كرد و  سريع به فيلتر رسيد

در . اش كرد با خشم زير پا له. اش انداخت كه بدون كفش بود آن را به زيرپاي راست
  :گفت مرتب زير لب مي. و خشمي توامان بود ش انگار، دردا چهره
  !نتي ،لعنتيلعنتي، لع -
به چشمانم زل زد و آرام آرام به سرم دست . اش كردم نگاه. اش ايستادم رفتم، روبروي 

ام سراند، مثل كسي كه بخواهد چيزي را با  اش را از روي سرم به طرف صورت دست. كشيد
اش گرفت، انگشتان هردو  دست ام را درميان دو دقت لمس كرده نوازش كند، صورت

  .دتننداشاش ناخن  دست
  :  بي اختيار گفتم. ام را گشتم ، چند بار هاي ناگهان بي اختيار جيب. ذهنم بسيار آشفته بود

  . خواهم پي يافتن كاري به ميداني در جنوب شهر بروم مي. ست ام خالي هاي مادر، جيب -
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تواني نجاري  دانم كه ديگر نمي مي بنايي يا نجاري؟ نجاري كه نه، !پي چه كاري پسرم -
  :گفت. ام نزديك كرد دست راستم را گرفت و آهسته به  صورت .كني
  بيني؟ مي! خوب نگاه كن -
   -. تعجب كردم، غيراز انگشت سبابه و شست، سه انگشت ديگر را نداشتم  -

  :گفت. به آرامي دستم را پائين آورد و رها كرد
  بنايي، مگر نه؟روي پي  مي نحتم اي، دانم فروخته سه كاره و ابزار كارت را هم كه مي -
روم  مي نه مادر، .دهد كار نمي نجاري كه نه، بنايي هم، كسي به بنايي ناشي مثل من، -

اي كه سه انگشت  هرچند مي دانم كسي به عمله كارهاي ساختماني؛  گي گي، عمله پي فعله
  . دهد كار نمي ندارد؛
 با تو! نگران نگرانم، !مشوم پسر تا تو برگردي نيمه جان مي .توانم منتظر بمانم نمي نه، -

اين بختك، ! اما، نگراني را نه.يدم يرا زا تو. انگاركه دوقلو بودين. آبستن بودمرا هم  نگراني
  .ام لعنتي اش مانده و هم چنان تا امروز آبستن ريشه در زهدانم تنيد

ترسم كه  مي !ترسم مي .باشد ،اي ريش هم گذاشته خوب، .ات كه بلند است موهاي
 ها فرق دارد، پسرم، ات با نگاه كردن فعله نگاه كردن .ات تورا لو دهد نگاه كردننگاهات، 

 تواني بزني، آخر پوشاني؟ عينك دودي هم كه نمي ات را چگونه مي نه؟ نگاه لودهنده مگر
  !اش كجا بود ،عينك دوديهفعله جماعت بيچار

دزدم از هر عابر و  مينگاهم را  .انگار چشماني كم سو دارم روم، سر به زير مي مادر، -
  .ي مشكوكي هروند
كند،  تا برگشتن تو، جان به سرم مي. را خواهند شناخت ات تو نه پسرم، از راه رفتن نه، -

فرصت هم . شوم نيمه جان مي. افتم به هول وال مي. بي قراري، توانم را خواهد بريد. نگراني
  .ندارم، بايد هر چه زودتر برگردم

  !نگيدببين مادر، خواهم ل -
  :اش نشست و  چند بار سرش را تكان داد و گفت ي اندوهگين لبخندي مات  بر چهره

كار  لنگد، هم مي از يك  پا و اي كه چشماني كم سو دارد آخر پسرم ، چه كسي به فعله -
  ؟!دهد، كه به تو بدهد مي
ا ديدم كه سيگار ر. دانم كه سيگارت تمام شده  مي. شايد ديدي شد و كاري گرفتم -
  !   هاي اين مرد قاپيدي ازلب
غير دود سيگار من، به خوردني و ! ناچاري اين خرچنگ لعنتي ناچارم،! ناچار بودم پسرم -

امانم  را . كند سيگار كه نباشد، جان به سرم مي .اال دود سيگارم كاري ندارد نوشيدني،
  . برد مي
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تمام  .اش افتاده بود يها اش روي شانه روسري .هر دو ساكت مانديم براي چند دقيقه،
و چند بار سرش را تكان داد،   اش را گيراند ام نگاه هاي راست تو چشم .اش ريخته بود موهاي

  : گفت .كرد انگار زير لب داشت مويه مي
  .برگردم تا سپيده نزده بايد دارد ديرم مي شود،! آه ،پسرم -
  شود؟ آنجا سيگار پيدا مي مادر، -
از هر نوعي . فروشند ها سم مي ي فروشگاه همه. شود ار پيدا نميآنجا سيگ ،پسرمه نه، ن -

كه  ها براي آن. ست ،هر چقدر كه بخواهي نه، مجاني - فروشند گفتم مي –كه بخواهي 
توانم خود كشي كنم  اما، من نمي. كنند ها خودكشي مي فقط جوان. بخواهند خودكشي كنند

خورد؟ نگرانم، نگران  وش كرده و تكان نميبا اين نگراني چه  كنم  كه  در زهدانم جا خ.
ولي ديگر توي . شوم اگرخودكشي كنم، از دست اين خرچنگ لعنتي خالص مي! شما هفت تا

آخر،  داني پسرم، مي. ام را هم از دست خواهم داد تنها دل خوشي. تان هم نخواهم آمد خواب
 نه، 1".ادر مي شوندياهاتان بي مؤر"! عزيزان من! ما پسران و دختران من كه نباشم،

. خيلي سخت است !سخت است. خواهم آمد با خرچنگ هم  كنار. خودكشي نخواهم كرد
ات  اگر اين بار توي خواب. اند پسرم مادرها سخت جان .اش كنم اي ندارم، بايد  تحمل چاره

  ...آمدم، يك بسته سيگار زر برايم بياور
پي يافتن كاري به هر جايي كه  نمفردا حت. ام كه سيگار نداري من هم نگران همين -

دانم چشمانم كم سو خواهد بود،  از يك پا خواهم لنگيد، سه  مي .بشود، سر خواهم زد
 هر كار سختي هم كه باشد! انگشت هم كه ندارم، و تو دل نگران باز آمدنم خواهي بود

  :  واهم گفتخ .پول هم نخواهم خواست. خواهم كرد
  ...خواهم براي خرچنگ مادرم  يزر م تنها، يك پاكت سيگار -

5/4/88    

  
  
  

              :خرچنگ مادرمپي نوشت 
  2013مي  6
 :نام كتاب و مصرع شعري از)  شوند مي نبايد بميريم، روياها بي مادر( اندكي تفاوت از با - 1

   سيدعلي صالحي
   



  بيژن بيجاري
  منظر ِ حضور 

                                
  ي هميشه خندان "بودا "ت ِ آن در رثاي درگذش

  و برادرِ عزيزم ميرمحسن موسوي  داشتني و دوست
  

                                                                                        
خفته و شايد درحال ِ چهار مرد و يك پلنگ با چشمان ِ نيم: يك عكس هست همين جلو ِ رويمان

. دانيمو چهارمي را نمي. اندايم كه، سه تا از آن چهار مرد، با هم برادر بودهبعدها شنيده. چرت زدن
همو . ست ي پلنگ در دستششايد پدرشان بوده ــ همان پيرمردي كه در وسط نشسته و قالده

  ).در اين عكس، فقط يكي كاله برسر دارد: توضيح اينكه. ( كه كاله پهلوي بر سردارد
ست كه فقط بخشي از سقف و سه ستون ِ بلند ِ آن، جلو ِ دو  آنها، يك ايوان پشت ِ سر ِ
سمت ِ راست و چپ نيز ــ با . ي هم پيداستي قرينهي بزرگ  و دو پنجرهلنگه در ِ بسته

تر از هاي منظم ِ تيرهفاصله از ايوان ــ ديوارهاي حياط ِ خانه، با آجرهايي كه بندكشي
و جلوتر از پلنگ و صندلي ِ پدر نيز، يك حوضِ . كرده، ديدارست سمنت، از هم جدايشان

و در دو طرف ِ . اندهاي سفالي ِ شمعداني چيده هايش گلدانست كه، بر لبه گرد ِ سنگي
ها هم، هاي باغچهو كناره. ي هم و كوچكتر از حوضست گرد و قرينه حوض هم، دو باغچه

ها و و باغچه. اندها برآمدههاي باغچهاز حاشيه هاي كوچك پيداست كههاي نظاميگوشهسه
  . اند ــ مثل ِ يك راهروهاشان از هم جدا كردهحوض، با نظامي

خفته دردست ي پلنگ با چشمان ِ نيمكه در وسط نشسته بوده و قالدهمثلن پدر ــ  همان
و پلنگ . شدهاش عكسخيال، آبفشانياي كه سرخوش و بيست به فواره داشته بود ــ  خيره

ها ستون ِ گردن، معلوم هم هنوز، در كنارِ صندلي ِ پدر روي دو پا نشسته و همانطور دست
  .كندكجا نگاه ميخفته ــ بهنيست ــ با همان چشمانِ نيم

ي يك جا و زيرِ حوض، سايهترين جا به ماها و در قاب ِ اين عكس، همان و درنزديك
و اگر خوب نگاه كني ( نفهمي / ته باشد ــ نيز بفهميدوربين ــ حتمن بي كه عكاس خواس

  .پيداست) به عكس
همان جلو ِ ايوان، باالي حوضي كه دو . جاستبازهمان. و، يك عكس ديگر نيز هست

همه هم درست سر ِ جاي خودشان . ي گرد در سمت ِ راست و چپش بازهم پيداستباغچه
ها و با همان جاها؛ با همان لباسست هماندر. جاهايي كه در آن عكس ِ ديگرــ همان
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-اما اين... برادر هستند آخر، وپدرشان هم باهمان هيبت نشسته برهمان صندلي؛ اما. هياكل

ي حوض و فواره. و ديگر البتّه، پلنگ هم نيست... و. بار همه كاله بر سر دارند ــ و پدرنيز
ي برادرها و پدرشان هم، و چهره. زهم هنوزخاموش ست، يا زودا زودست كه  روشن شود با

شود حدس ها هم نميچنان بفهمي نفهمي مات و محو ست كه از روي ِ  سنّ و سال ِ آنآن
  .تر ستزد، كدام عكس قديمي

  آيا هر دو عكس در يك روز گرفته شده؟  
تر يا جديدتر بودن ِ هريك از آن ها ــ شايد ــ به قديميي عكسهرحال، بينندهبه

حتمن يكي از  دوقلو ها بايد از ديگري پيرتر : پرسدآخر، بيننده از خود مي. ها بينديشدعكس
  نه؟... باشد و آن ديگري جوانتر

  .مكاني/ هاي زمانيها؛ همين  فاصلهگونه فاصلهست و اين زندگي: نمايانَدمان كهدوربين مي 
وص  براي نوشتن اين لحظه ي نگارشِ اين سطر ــ و بخصها شايد در لحظهاما، حاال اين

ها درهمين  "نيست"، "هست"مثل ِ همين ! نيست! هست؟ نه. ــ  آنقدرها مهم نباشد
  .حاال ديگر مهم نيست! نه... ها اين فاصله. سطر

  چرا؟ 
  .ست و آن فواره هم خاموش...  ها، ديگر پلنگ نيست چون آخر، در يكي از آن عكس

  .ست ست كه مهم و اين...  بلّه، ديگر
  ست؟ آيا براي غيبت ِ پلنگ و يا خاموشي ِ آن فواره، توضيحي الزم 

  :و اين آن توضيح! ست بله الزم
ـ يك عكس ِ رنگييك عكس ديگر هم هست در اين آلبومِ عكس   : نمايدماندوربين مي. شده ـ

  :ست چهل سال بعدتر/ مثلن سي 
سِ يك كليسا ديدارست و و ناقو و در دورتر، گلدسته. با آسماني آبي. يك گورستان  

و به . جلوتر يك گُور ديدارست و چند شاخه گاليلِ سرخ كه بريكي گور ريخته شده انگار
موازات ِ  درازاي گُور، يك چمدان ِ چرميِ سياه ايستاده مثل ِ شاخ ِ شمشاد كه، شايد صاحب ِ 

خانده و گره كاري ــ دورش طنابي نايلوني ِ سرخ، چندبار چرچمدان ــ حتمن محض محكم
ي خاكستري ِ عكاسي هم و سايه! پيچ، ايستاده مثل ِ شاخ ِ شمشادچمدان ِ طناب! زده ــ آره

اش و، زيرِ چمدان سايه. گيردهاي پالسيده، عكس ميپيداست كه دارد از چمدان و گاليل
اي بدزد چمدان ِ صاحب گور و گورش حاضرست ــ و انگارست لحظاتي بعد، و هم در لمحه

  .م كند از اين گورستانگ
  جنوب كاليفرنيا/ بيست و نهم اُگست ِ دوهزار و سيزده

   



 

 سامي صالحي ثابت

  اي از غربتسكه
  
  

   1فراسوي متن فراسوي شگرد نگاهي به كتاب 
  منصور كوشان ي نوشته

 

  
فراسوي متن فراسوي ؟ منصور كوشان در كتاب ست غريبه كيست؟ تبعيدي چه كسي

يك  ،دهد؛ او در اين كتاب خود را در هيئت يك غريبه پاسخ مي اين دو پرسش را شگرد
  :كند گونه معرفي مي تبعيدي اين

  )273ص . (ستا "شوك"انسان تبعيدي مدام در حال  
تبعيدي فردي ست داراي ولع ديدن شناختن و كشف كردن، فردي با حساسيت ويژه  

تر نسبت به تقابل و تضاد  ر بيشنسبت به اقليمي كه از آن دور افتاده و واجد حساسيتي بسيا
غريبه و تبعيدي فردي . و ديگري زادگاهش ست او شان ميزبان فعلي دو اقليمي كه يكي
 قدر آزاد و با او آن. جا نمانده و روي به حال و آينده دارد "گذشته "ست كه نگاهش در

كه او را به  اي ه قصد انتقام از گذشته را، گذشتهكند كه هيچ گا فاصله به همه چيز نگاه مي
و  ها و تبعيدي به هيچ وجه دچار هيجانتعريف كوشان از غريبه . كند تبعيد فرستاده، نمي

فته را باور كرده و او موقعيت و واقعيتي كه خود در آن قرار گر. مانتاليسم نيست سانتي
هويت تازه  ها را به ها آن دارد و افزون بر اين ها آن را دوست مي باالتر از اين اپذيرفته و حت

يبسن همين تعريف نو او در غربت است كه پيوندش با هنريك ا. خود تبديل كرده است
غريبه و تبعيدي دو مفهومي ست كه كوشان در . كند بزرگ را محكم و جدانشدني مي

ها را نه يك انگ يا  بالد و آن ها به خود مي دهد به متصف بودن به آن مي كتابش نشان
  . داند و نويسنده محبوبش هنريك ايبسن ميبراي خود ضعف كه امتيازي ويژه 

به لطف دنياي گيج و گنگ مجازي امكان تماس با  .هيچ خوب نيست "غريبه"اما حال 
اي  هايش، نكته ه بودم تا اگر در ذهن يا بايگانيتماس گرفت. منصور كوشان را پيدا كردم

اما منصور كوشان در . را بيان كند اي بر كتاب دارد؛ آن تصحيح انجام نداده ااي يا حت ناگفته
ها خواست و تأكيدش تن. حالش مساعد اين كارها نبود. بستر بيماري بود و هنوز هم هست

بعد از اين تماس . هاي نقد در كتاب بود؛ كه اشاره درستي هم هست اشاره به تنوع  شيوه
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كتاب را مروري كوتاه كنجكاوي ناخودآگاهم تحريك شد؛ بي اختيار نام ناشر و نوبت چاپ 
پرس و جو كردم؛ بعد از گذشت شش  .1386تشارات نوروز هنر، چاپ اول، ان: دوباره كردم

بي اختيار به ياد گفته دوست منتقدم رامتين شهبازي . نوبت درعدد يك مانده بود ،سال
را به طور اش در همان روزي كه براي اولين بار نگارش نقدي بر اين كتاب  افتم؛ گفته مي

اي،  خواندهاين كتاب را  :پرسم عجيب است از هر كس مي« : داد به من پيشنهاد ميضمني 
به تبعيت از مرام صريح و  .آن روز اين كتاب را نخوانده بودمو من نيز تا » .نه: گويد پاسخ مي

بي مالحظه ايبسن و منصور كوشان ناچار به بيان اين واقعيتم كه شش سال از چاپ كتابي 
. خورد ها خاك مي فروشي هنوز خوانده نشده و در قفسه كتابه ولي كتاب قابل اعتنا گذشت

مايگي اجراهاي  چنان پر نفس و يك روند، بر كم كه در تمام اين مدت، ما هم تر اين عجيب
نويسان و محروم  نامه ايبسن توسط كارگردانان ايراني و بي پشتوانگي فلسفي نمايش هايرثا

   .دهيم مي ؛ ناله و ندبه سر داده ونويسي نامه تحليلي نمايش ايه بعتئاتر از من ي بودن جامعه
آيد بر دو مفهوم اصلي  همان طور كه از عنوانش برمي، تحفه ارزشمند غريبهو  سكهكتاب، 

در كتاب به عكس ترتيب ياد شده اتفاق  "فرا رفتن"اما . متن و شگرد: بنا نهاده شده است
  . ها پردازد و بعد به متن يكوشان در ابتدا به شگردها م. افتد مي

 هايرانديشه در زندگي و اثبخش اول به جستاري بر خاستگاه و سير تحول و تكامل 
ه هيچ گونه خاصي از در اين بخش از كتاب، كوشان خود را مقيد ب. ايبسن تبديل شده است

درن براي مواجهه با اثري م: ديدگاه اصلي كوشان در اين بخش اين است. كند نقد ادبي نمي
  . محروم نكرد -چه سنتي چه مدرن -بايد نگاهي مدرن داشت و خود را از هيچ ابزاري

ي مستقل، كامل و هايرها به عنوان اث بخش دوم كتاب، اما اين قصد را دارد كه به متن
ن بخش را مربوط به كوشان نقد خود در اي. بدون ارتباط با دنياي پيرامونشان نگاه كند

در اين . داند مي) فرماليست(مدارانه  به طور مشخص از گونه نقد شكل ها ورساختار و شكل اث
ست كه كوشان از همان آغاز براي  اي ي اصلي وظيفه "تعليم"و  "عيدتب"كتاب تأكيد بر 
صريح  ،انگيز روح شگفت جالئي ست كهاز كوشان  ي اما درخشندگي سكه. خود متصور است

او به آن  ي "شناسانه نگاه جامعه ي ماتيك بر پايهنقد درا" غالب بر كتاب يعني ي و بي پرده
كتاب به خوبي  تر بيش سوم دودر نگاهي كه  .بخشيده و عيارش را فزوني بخشيده است

در يك سوم پاياني . رود از دست مي به آساني در يك سوم پاياني كتاب اما شود حفظ مي
ه او را از منظوري كه از عادت معلمي كوشان ناخواست ؛ در آن جادهد اتفاق عجيبي رخ مي

  . كند دور مي ؛ آن تأكيد كرده رببارها ابتدا در سر داشته و در طول كتاب 
ش؛ نگاه هايرثار ذكر شد نگاه كوشان به ايبسن و ت گونه كه پيش همان: روي اول سكه

  :خاص يك تبعيدي ست



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    122

  )29ص. (ست نويسد، بازتاب دوران كودكي او چه ايبسن در دوران تبعيد مي آن
او وجه تشابه و ارتباط دو مفهوم . شود ايبسن آغاز مي "دوران كودكي"بررسي كوشان از 

دن را نگاه شان به همه چيز دانسته و آن نوع دي را در نوع نگاه تازه "كودكي"و  "تبعيد"
  :گذارد نام مي "آشنازدايانه"

كند كه  نگاه مياي  ها به گونه به آن. شوند هنريك كوچك آشنازدايي مي تمام اشيا برابر
  )43ص. (ها را نديده است اند يا آن انگار پيش از آن نبوده

هائي را  چه تازه -تبعيد خودخواسته -هاجرتايبسن در م ي اما مگر نگاه دگرگون يافته
هائي كه براي فرد فرد جامعه  عادت .ها را عادت: دهد گونه پاسخ مي كتاب اين .كند كشف مي

: دهد مي پاسخ نيزرا  "!ها كدام هستند؟ اين عادت"پرسش  كوشان. مضر و خطرناك هستند
شان به معجزه،  مندي لجوجانه هايشان، عادت و عالقه ها به ناداني بر موقعيت عادت انسان

ها به سكون و عدم تغيير، عادت به پرهيز از داشتن استقالل و هويت فردي، عادت  عادت آن
د، عادت دت به ازلي و ابدي دانستن وضع موجوهاي نامعقول، عا به دوري و هراس از انتخاب
ي و همين نگاه خاصِ يك تبعيديِ دوباره متولد شده، تبعيد .به باورهاي عمومي و كهنه

تمامي شاهكارهاي  ي شود كوشان ادعا كند ريشه دوباره كودك شده است كه سبب مي
  :ايبسن در دوران كودكي او قرار دارد

توان در همين متن چند  هاي چهارم و پنجم را مي ورههاي د عناصر مشترك در نمايشنامه
  )28ص. (اي ديد صفحه

به قلم خود  "خاطرات كودكي"ن سخن به ميان مي آورد يادداشت متني كه كوشان از آ
اين يادداشت در . كتاب نيز ضميمه شده استاين آن به پيوست  ي ايبسن است، كه ترجمه

هنري ايبسن و به مناسبت نام گذاري خياباني  و پيش از آغاز دوران طالئي عمر 1881سال 
عنوان منبع  كوشان اين نوشته را به .است نگاشته شده "شي ان"به نام او در زادگاهش 
هائي چون توجه به زنان و  او درونمايه. كند ايبسن معرفي مي هايرثااصلي انديشه و شگرد 

ع، توجه خاص ايبسن به نمادهاي سرنوشت آنان در خانواده، جايگاه متزلزل خانواده در اجتما
، دولت و ها بن از حزچنين بيزاري و دوري ايبس مذهبي و باورهاي ضد مذهبي او، هم

اما . كند ي بازشناسائي و از آن استخراج ميا ي دولت را، در همين متن چند صفحهنمادهاي
  . نيست ونگاه آشنازدايانه ايبسن تنها مرهون دوران كودكي ا

ها  لي رغم انفجار اطالعاتي قرن نوزدهم و قد علم كردن و ظهور غولايبسن ع ي جامعه
عصر  هاي هم غول تعدادي از .نو را بپذيرد ي تواند انديشه نميهنوز  در تمامي علوم و فنون

داروين، لوكا، برنار، اگوست كنت، اسپنسر، ايپولت تن، هگل، شوپنهاور،  :ها هستند ايبسن اين
اش دست از نگارش  سوم عمر هنري ي ايبسن كه در دوره .دكيركه گورد ، نيچه و فروي
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 ي شود؛ براي مبارزه با اين جامعه به تحقيق و دانش اندوزي مشغول ميبرداشته و 
بايست خود را مجهز به تمامي ابزار  سو و در عين حال زيرك و محتاط ميكار و تر محافظه

دو تن  هاي رأيو  هاراز فك خود را ي ترين توشه در اين ميان او بيش. كرد موجود مي
جو از يركه گورد رهائي بخش هنريك دانشعرفان زميني ك .كيركه گورد و نيچه: گيرد مي

 او هم. است "باور و دلبستگي به نمادهاي آن"يا  "ترس از مذهب"تضاد انتخاب ميان 
 .تترين اس مناسب "اين آن"گزينه سوم  "يا اين يا آن"چون كيركه گورد معتقد بود بين 

دين  ترين تعريف نو از تبعيد و تلقي كردن تبعيد به معناي ايثارِ جدا شدن از زاد و بوم، بزرگ
هاي نيچه  ي آموزه در سايهاز سوي ديگر . ايبسن است هايربر انديشه و اثكيركه گورد 

يبسن نيز كه از ا .شكند خصوص كليسا و دولت براي ايبسن ميقداست و ابهت همه چيز به 
در  ؛ا داردش رشهر اي آروزي بنا كردن آرمان ابرانسان نيچه چون كي و جواني همهمان كود

و رسد كه براي خود مسئوليت و تعهدي بزرگ در جامعه  راستاي تحقق اين آرزو به جائي مي
دن سه ساز پررنگ ش سبب ترسالاين . شود متصور ميفراتر از آن در برابر سرتاسر جهان  حتا

 اشباحايبسن در يادداشتي بر اجراي . شود مي ايبسن هايرثاي و درونمايه اصلي در زندگ
  :نويسد گونه مي اين

حزب مركزي كنم كه از  هائي فكر نمي البته من به مرتجع. حق هميشه با اقليت است
  من به آن اقليتي معتقدم كه به جايي . اند ناميم، پس رانده شده بزرگ، كه ما ليبرال مي

من معتقدم حق با كسي است كه به آينده . اند جا راه نيافته وز به آناند كه اكثريت هن رسيده
  )47ص( .تر است نزديك

از تعريف ايبسن از مفهوم و  و تأييدش را هم حمايت كوشان چند جاي ديگر كتاب
خودش و جنس ايبسن،  كوشان كه مصرانه. دهد مورد تأكيد قرار مي "اقليت"ماعت ج

را در محكوم بودن به عدم  "اقليت بودن"خي حقيقت تل ؛بيند نگاهش را در اقليت مي
هايش  نامه هاي نمايش نه ايبسن نه شخصيت به زعم او .داند ميشهر خود  يابي به آرمان دست

 هايرثاهاي در اقليت قرار گرفته  رسند و بدتر از آن شخصيت آل خود نمي هيچ كدام به ايده
اي دائم  ها در مبارزه آن. روند گ فرو ميي به آرزويشان به كام مرياب پيش از دست ،ايبسن

راه خود  ي تماشاگران و مخاطبان را ترغيب به ادامه ،ميان ماده و معنا با پذيرش مرگ
كوشان . رسالتي ست كه يك تبعيدي در اقليت براي خود متصور استهمان اين  و كنند مي

  :نويسد در جائي از كتاب چنين مي
از تأثيرهاي دوران كودكي و نتوانست فراتر هنريك ايبسن هيچ وقت نخواست يا 

     سال 27كه بخش زيادي از عمر هنري خود ،  او با اين ...اش موضوعي را طرح كند جواني
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كند، هرگز اثري در اين رابطه  شورهاي ايتاليا و آلمان زندگي ميرا در ك) 1864-1891( 
  )65ص ( آفريند  نمي

كوشان باز از نگاه منصور  ه دارد؟نشان از چ ،نستناين تعمد و اصرار بر نخواستن يا نتوا
كه نگاه غريبه رو  با آن: نگرد يك انسان در تبعيد و داراي نگاهي خاص، به اين مقوله مي

افتاده از اين رو براي او  - تبعيد - داند از كجا و چرا به غربت به گذشته نيست اما او مي
آن را  هاي اگر نتوان همه مجهول احتاي پيچيده كه  مسئله. است "مسئله"يك امر، اين 

اما  هاي خام ايبسن جوان چون تكرار درونمايه. يافت؛ باز بايد به آن پاسخ گفت
تواند به  نمي ؛بيند دوران بزرگسالي نيز مي ي اش را در جامعه دوران كودكي ي آزاردهنده

ن معاصرش را هاي مهم دورا او مسئله. ها عبور كند سادگي و بي هيچ واكنشي از كنار آن
حاال وظيفه حل كردن يا دست كم انعكاسشان را براي خودش  ؛تشخيص داده است

  :متصور است
كودكي متأثر و منزجر از خشونت مذهب و دولت هيچ راهي پيش روي ايبسن بزرگسال  
  )  49ص. (گذارد نمي

 .شهايرثاشكني ايبسن در سبك زندگي و خلق  اي ست بر شالوده ها همه مقدمه و اين
تر از  مان نگاهي ست كه كوشان آن را قبلزدانه، ه شكن، نگاه آشنائي نگاه شالوده

كوشان در اين . داند مرهون و متعلق به هنريك ايبسن ميگرايان و برتولت برشت  شكل
كند آشكارا از آن  برداري مي ه ايبسن پردهآشنازدايان ي كه از شيوه كتاب ضمن اين

او دعوت به فاصله . كند الب كتاب خود را بر همين پايه بنا ميالگوبرداري كرده نگاه و روح غ
شكني هنريك  اما شالوده. كند ومي و دوباره ديدن و كشف كردن ميب هاي وضعيتگرفتن از 

اين همه آن را مورد توجه  فراسوي متن فراسوي شگردي كتاب  كه نويسنده بزرگ
غريبه،  ي عني در بررسي روي دوم سكهدر ادامه ي ؟هائي متمايزي دارد چه ويژگي قرار داده؛

  :به اين مهم خواهم پرداخت
دارد  صراحت و از همان ابتدا اذعان مي كوشان به .هاي غريبه است ، آموزهسكه روي دوم

او اين وظيفه را از همان مقدمه بر متن فارسي كتابش . خواهد در كتابش، معلم باشد كه مي
  :براي خود قائل است

زبان مفيدتر  فارسي ي دادم كه براي خواننده ررسي را به سويي سوق ميتحليل و ب ي شيوه 
تر  من را بيش... هاي آن  مايه ها و به ويژه درون نامه از سوي ديگر غناي نمايش... باشد

انند با تو جوان با توجه به آن ميشدم كه دست كم نويسندگان  اميدوار مي. كرد اميدوار مي
  ) 16(  ".نكات بسياري آشنا شوند
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دهد كه  يست؛ كوشان در مرامش نيز نشان مياما معلم بودن كوشان محدود به گفتارش ن
فارسي و  ي هاي اين قابليتش را در هر دو مقدمه به خصوص كه نشانه. زگار قابلي ستآمو

  :سازد نروژي كتاب آشكار مي
ر آثا ي بتوانم به جاي بررسي پراكندهجست و جوي امكاني بودم تا هميشه در  " 

 ". ها در مطبوعات، روي تمام آثار يك يا چند نويسنده كار كنم نويسندگان و انتشار آن
  ) 13ص -مقدمه بر متن فارسي(

 :دليل دوم... هاي آخر تأكيد شده است تر روي نمايش به دو دليل بيش) در اين كتاب(" 
به خاطر [ن ايبس] پيش از تبعيد[ار گذشته آث ي براي من دريافت دقيق و درك هوشمندانه

توانستم  نمي. بسيار سخت بود] ها ها و حكايت ه فراوان از فرهنگ بومي و افسانهاستفاد
ها هيچ  آن ي ارتباط الزم را برقرار كنم و در نتيجه چون فقط يك دريافت كلي داشتم درباره

  ) 22ص - مقدمه بر متن نروژي(  ". تحليل عميقي ارائه ندادم
. ياب معلمين دانشمند است تخصص از ويژگي بارز و كم دانش و ي محدود دانستن حيطه

ون كوشان چ او هم هم. ويژگي كه من تنها در زنده ياد حميد سمندريان آن را سراغ دارم
. داد ها نداشت نمي آن ي باره هائي كه اطالعات چنداني در به حيطهرا اجازه ورود خود 

. ست شاهد اين مدعا -مكبث –وسواس و هراس هميشگي او در اجراي اثري از شكسپير 
كند و  هايش اعتراف مي در مقدمه، به راحتي به نادانسته كوشان در همان ابتداي كتابش،

از سوي ديگر او با بيان تمايل غالب خود به . هيچ باك و ابائي هم از اين اعتراف ندارد
 ي وانندهمطالعه و تحليل متمركز به جاي مطالعه گسسته و پاره پاره، غير مستقيم به خ

پذير نبوده و به راحتي هم قابل  بزرگ به سادگي امكان هايرثاآموزد كه شناختن  كتابش مي
  .دسترسي نيست

كه كوشان  هايي ؛ آموزههاي فني ست هاي اخالقي كتاب واجد آموزه اما فراتر از اين آموزه
تأويل و  فصل هاي هاو در تمامي صفح .ايبسن استخراج كرده است هايرثاها را از دل  آن

از بخش دوم كتاب  شگرد و معناكتاب و در ادامه تا انتهاي فصل  از بخش اول شناخت
نويسي ايبسن  نامه ترين شگردهاي نمايش مهم .پردازد ميترين شگردهاي ايبسن  به ظريف

ه شكلي مخفي و ضمني گاه ب ،ها را گاه برجسته بزرگ كه كوشان معلم در اين كتاب آن
  .زدايانه شگردهاي نگرشي و شگردهاي آشنائي: شوند دسته تقسيم ميكند به دو  مشخص مي

  :ها هستند اين ،بيني خاص ايبسن شگردهاي نگرشي مرتبط با جهان
هاي  ها سبب خلق شخصيت شخيصت ي بيني نشده رفتارهاي متناقض و پيش - 1

يان  ي نامه دو نمايش هاي تالطم چون شخص هاي پر شخصيت. شود پيچيده مي
  بيدار مي شويموقتي ما مرده ها  ومن گابريل بورك
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شود هيچ اصل  كه سبب مي سان هاي يك در برابر كنش اهاي متفاوت حت واكنش -2
در  "ربكا"و  عروسك ي خانهدر  "نورا"هاي  واكنش. ثابتي باقي نماند

  .بارز اين شگرد هستند يها نمونه روسمرآباد ي نامه نمايش
 . ها يتها در مقابله با موقع شخصيت ي كنش زنده -3

  :داند ه تمايز ايبسن از شكسپير بزرگ ميكوشان اين ويژگي را وج
گر  ايبسن روايت كننده احساسات آشكار است و گر حاالت روحي و بيان شكسپير روايت" 
  ) 115ص (  ".هاي پنهان كننده خواست ها و بيان كنش

ها را به  عنايي متنها ديگر تمام بار م او؛ اين هايثراتغيير كاركرد استعاره و نماد در  -4
ها نيست بلكه مكملي  ها وابسته به آن كشند؛ كنش واكنش شخصيت نمي دوش

 و مرغابي وحشيهاي  استعاره. تر هاي بيش هستد براي درك تفسير و تأويل
  .چنينند اين بانوي دريا

هايش  مهنا هاي نمايش دهد شخصيت سن نويسنده به هيچ وجه اجازه نميايب -5
ها  اند و از بحران ها عاصي ست كه آن از همين رو .كوب كنندهايشان را سر خواست
 .اگر شكست بخورند اكنند؛ حت گذر مي

شكست اولين بار در ادبيات توسط ايبسن برجسته  ي به زعم كوشان درونمايه -6
ست كه بعد از هر شكست شگرد نمايش شكست توسط ايبسن به شكلي . شود مي

ارزشمند  ي خود و پيرامون، اولين نتيجه آگاهي بر. شود آغاز مي اي زندگي تازه
 . شكست از ديدگاه ايبسن است

. نامه نمايش هاي هقدرت به جهت پر تالطم كردن لحظ نمايش ديالكتيك ضعف و -7
آغاز استفاده از اين شگرد  عروسك ي خانهدر  "هلمر"تقابل نورا با شوهرش 

 . ستكوشان او اين مضمون را مديون هگل ا ي به عقيده. ايبسن است

دشمن مردم . ها هاي عمومي و تأكيد بر هويت فردي شخصيت دوري از خواست -8
 9.موفق اين شگرد هستند يها از نمونهعروسك  ي خانه و

پرهيز از سامان دادن زندگي . تسليم بودن نويسنده در برابر اصالت انسان -9
گرد اين ش ي نتيجه. هاي مبهم و نامنتظره نو و خلق پايان ي ها در جامعه شخصيت
 هاي تفعها هميشه بر من شود كه هيچ انساني بالفطره گناهكار نيست و انسان آن مي

 . شخصي خود پايبند نيستند

نوشت كه  ايبسن تنها از چيزها و كساني مي .اهميت دادن و وفادار بودن به تجربه -10
  .او دكتر استوكمان را ديده بود. ها را تجربه كرده بود خود به شخصه آن
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هاي خود به طور مستقيم به  نامه ايبسن هرگز در نمايش .از ساختار خود بيرون نزدن -11
هاي شعاري يا  او جنبه هايرثابنابراين . ست و فلسفه ورود نكردهاي سيا مقوله

  .يابند موزشي نميآ

  .هاي بزرگ روز در تار و پود آن هاي واقعگرايانه و گنجاندن نظريه پروراندن داستان -12
ن؛ اين دسته شامل شگردهاي نويسي ايبس نامه ي نمايشدوم شگردها ي اما دسته

گوي ايبسن با و  تحليل، نقد و گفت ي اين شگردها بيانگر شيوه. ست او ي زدايانه آشنائي
  : جهان پيرامونش است كه عبارتند از

گوئي؛  هاي طوالني و تك اي تئاتر، كنار گذاشتن جمله استفاده نكردن از زبان كليشه )الف
هاي نوين و شكستن  ود، نهراسيدن از طرح آشكار موضوعخ ي ه زبان جامعهنزديك شدن ب

  . اخالقي و اجتماعي ي هاي كهنه قالب
سنديكاي نامه  نوشتن دو نمايش ي ها را مرهون تجربه اين ي به زعم كوشان ايبسن همه

  . است هاي جامعه ستون وجوانان 
   .ديد ميالزم  گنجاندن داستان فرعي در دل داستان اصلي هر جا كه) ب

چنين اين امكان را  هم. ها از  كليشه شدن دور شوند شود تا شخصيت اين شگرد سبب مي
هاي اصلي  كه اين شگرد يكي از شيوه ضمن اين. آورد كه نمايش شلوغ نشود پديد مي

  . ست ها زدايي از موقعيت ايبسن در آشنائي
ها نيست؛ در  شخصيت ايبسن در مرگ هايرثاويژگي تراژدي . تراژدي موقعيت) پ

دهد بيش از  ها اجازه نمي اي كه به آن موقعيت ويژه. گيرند ها قرار مي موقعيتي ست كه انسان
  .كنند؛ آگاهي و دانايي داشته باشند عملي كه مي

 نفرد مخاطبان به جاي در نظر گرفت يستا و توجه به فرداهاي فرار و نا خلق موقعيت) ت 
  . داند دائي ايبسن با برشت ميز رد را تفاوت اصلي آشنائين اين شگكوشا. ها ي آن توده
گردد؛  مولشان كه سبب كند شدن موقعيت ميمع ي گنجاندن چيزها خارج از زمينه) ث

كند؛ يعني با ارتباط دادن بوركمن به  مي يان گابريل بوركمنهمانند كاري كه در 
  . معدن كردن كارگري

آشنا به  هاي هيان كلمظاهر نامفهوم و نامتعارفي كه مهاي به  ها و جمله استفاده از كلمه) ر
  . توجه و حساسيت مخاطب را برمي انگيزداين شگرد  ؛برد كار مي
ها، يادآوري گذشته،  ها و حرف ها از طريق تكرار جمله كند و طوالني كردن درون مايه) س
  . هاي طوالني ها و سكوت هاي ميان حرف مكث
  . خود ي به جهت ضرورت انطباق با زمانه يهاي ءتكيه كردن به روي جز) ص
  . ها و افزايش اين دشواري دشوار كردن فرم) ط
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نامه آخر ايبسن  كه اختصاص به تحليل يازده نمايش اين بخش. اما بخش پاياني كتاب
نامه  به نمايش كاركشتههاي كوشان در مقام يك معلم  حاوي آموزه بايد مي دارد؛ به نظر

اين  ي او كه ويژگي آشنازدايانه .باشد -به خصوص هم ميهنانش –كارنويسان جوان و تازه 
 يچهارم و پنجم عمر هنر ي هاي دوره نامه به شاهكار بودن نمايش شيازده متن و اعتقاد

از طريق تحليل يازده قصد داشته ؛ داند براي تحليل مي هاراين اث ايسن را دليل انتخاب
هدفي بسيار بزرگ اما ناموفق . يبسن را انتقال دهدا يكهاي هنر نامه ريزترين ظرافت نمايش
از همان ابتداي كتابش نويد داده، با شكست مواجه  اين هدف كه كوشان تحققش را .ادر اجر

آيد در اين  از خود به جاي گذاشته، به نظر ميجاي كار رد خوبي  كوشان كه تا اين. شود مي
خود با  ي تواند فاصله ه او اين بار نميچرا ك. شده باشدبخش بيش از حد افسون هنر ايبسن 

ايبسن  هايرثاخودش بنا بوده از بيرون به شكل  او كه به زعم. ايبسن را حفظ كند هايرثا
ها را در ارتباط با هم در جهت شكل دادن به يك ساختار منسجم  آن هايصربنگرد و عن

نحراف او از هدف اين ا. شود مي "شيفتگي بيش از حد به اثر"اف بررسي كند دچار انحر
تعريف و . شده است "ها نامه تعريف كردن داستان نمايش"ي  اصلي، سبب افتادنش به ورطه

است حول دو   "معاني و بيان"نقد سنتي  ي كننده حليل داستان توسط كوشان كه تداعيت
كتاب از . چرخد مي "اي بزرگ درونمايه"و  "شخصيتي برجسته"محور اصلي و اساسي 

اين بخش حجيم، . شود اصرار و دلمشغولي كوشان تبديل ميبه اين  553تا  321صفحه 
ها را خوانده؛  چه پيش از اين خواننده كتاب آن افزون بر آن ي،هيچ اطالعات تازه و جديد

و البته گيج كننده كننده  شود تكرار خسته هرچه گفته مي ها هدر اين صفح. دهد نمي
ه به صحنه و به ه كه كوشان سعي كرده صحنكنند از اين رو خسته. هاي قبلي ست حرف

و از آن . ها را براي ما بازروايت و همزمان تحليل كند ، آنها نهاي مت ترتيب توالي صحنه
هاي بسيار خواننده متوجه  رو گيج كننده كه به علت گريزهاي متعدد و شاخه شاخه كردن

صفحه از كتاب  232چه اين  آن. شود نمي -كوشان - ي منتقد رتاسري انديشهخط س
آشنائي "جهت  بهگونگي اجراي شگردهاي ايبسن ه چآزمايشگاهي تر بررسي  دربردارد بيش

  :و اثبات توفيق او در اين امر است "زدايي
روايت تضاد هابيل و قابيل در دوران . جدال دو برادر. دشمن مردم جدال دو نظريه است

فقر در شمال، در ميان مردمان تنگ ها با  دكتر استوكمان كه سال. صنعتي شدن جامعه است
او سرانجام موفق . ز مي گردددست به سختي زندگي كرده است، به شهر زادگاهش با

نها به كمك برادرش پتر استوكمان، آهاي آب معدني و احداث  شود با طرح تأسيس حمام مي
  ) 375ص( زندگي آسوده و در رفاهي را آغاز كند 
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كوشان تنها به ذكر يك كهن . است دشمن مردمامه ن اين آغاز نقد كوشان بر نمايش
بالفاصله و بدون هيچ بسط و تحليلي بر اين . كند ه مينامه با آن بسند الگو و ارتباط نمايش

ها و بررسي روند تغيير و  شخصيت. شود گوئي نمايش آغاز مي داستانو رابطه، روايت داستان 
اين نقد  ي در ادامهكوشان كاري ست كه نامه،  ها در طول پيشرفت زماني نمايش رفتار آن
 هايصرعن ي ها و الگوهاي ارتباط دهنده اي به نظام تا انتهاي نقد اشاره او .دهد انجام مي
 دنياي بيرون از هاي نظام ها و الگوها با هم يا با فيمابين اين نظام هاي هابطنامه و ر نمايش
چنان  "شخصيت"آن سو شيفتگي به از . كند نمي -شگردهاي نقد ساختارگرا – نامه نمايش
نامه  نمايش ي دهنده ويژه و شكل هايصرشناسائي عنرا به خود جلب كرده كه از  منتقدذهن 

از ابزار نقد  –ها  ها و پرده نامه و ترتيب صحنه هاي نمايش ، مكانها هاز جمله جمل
اش  هبرخالف خواست در يك سوم پاياني كتاب كوشان. ماند غافل مي -مدارانه  شكل
 هاي لفص. شود مي ها ءاسير جزو  نامه به عنوان شكلي واحد نگاه كند تواند به نمايش نمي

 ي اي به سكه نامه، آسيب و خدشه مربوط به تحليل يازده نمايش هاي پاياني كتاب فصل
قدري نيست كه بتوان ادعا كرد  آن ،اما اين آسيب. اند هاي منصور كوشان وارد كرده گرانب
شك نگاه مرددان  كاري كه كوشان در اين كتاب كرده بي. ز رونق و ارزش افتادهاو ا ي سكه

و بي اعتنايان به ادبيات تبعيد و مهاجرت را عوض خواهد كرد و احترام و خاطره از دست و 
 و البته هموطنان داخل و خارج ايران، ها هنرمندان خارج از كشور را به آن ي ياد رفته

  .بازخواهد گرداند
  1392خرداد  تهران،
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  زاده مريم علي
  بار مصيبت یگذشتهسيال بين 

  نگيزاغم ي يندهآو 
  خداي چيزهاي كوچكبررسي كتاب 

  1اروندائي روي ي نوشته

  
 ي هاي اين رمان است كـه فروپاشـي يـك خـانواده     اژديغرق شدن يك كودك، يكي از تر

  .كند هندي خوشبخت را روايت مي
هـر چنـد رمـان    . تنها يك تراژدي وجود ندارد روياروندائي  انگيز غمدر بطن اولين رمان 

اي اي كه بـه دور تـابوت كـودك غـرق شـده     با خاطرات خانواده خداي چيزهاي كوچك
آينـد كـه   هولناك بسياري پيش مـي  هاي هلحظدر ادامه  شود، اماكنند آغاز ميسوگواري مي

گـوئي خـانم روي بـي     ظرافت داسـتان . انگيزدميم با بي قراري او برأهمدردي خواننده را تو
پـذير   تخيل انعطاف ي العاده و هم از جهت قوه اخالقي فوقهم زمان هم از نظر  -نظير است

  .ماندشيفته و مجذوب مي كه خواننده تا انتهاي دردناك داستان طوري -بوده
گيـرد،  اي كه داستان فروپاشي خانواده هندي از آن سرچشمه مـي بخشي از تفكر بلندپروازانه

شناختي و بخشي ديگر ماننـد داسـتان    مانند يك داستان سياسي، بخشي مثل يك نمايش روان
زماني كـه  . ودشاندازي از يك فروپاشي عجيب، از انتهايش روايت مي ماند كه با چشم پريان مي

ـ يِآ اش در روسـتاي  قبلـي  به خانه ،ساله سي و يك 2راحل كوچاماي مـ    3من در  4راالدر ايالـت ك
هـاي  دسـتگيره روغـن   ،پوشـيده از گـرد و غبـار    خانه هاي زيبايپنجره ،گرددجنوب هند برمي

ئ يتنهـا شـ   .افتـاده بودنـد  ن آ خـالي  هـاي  و حشرات مرده كف گلـدان بود  خشكيدهن آبرنجي 
اسـت كـه هـر     5بابي كوچوماخاله خانم جديد خورد تلويزيون تحركي كه در خانه به چشم ميم

  .خورند زميني مي ملچ ملوچ بادامبا و  نشينندمين آمقابل  به همراه خدمتكارش روز
ثا بلكه خبردار شده برادر دو قلويش ا را ببيند، خاله خانم نه براي اين كه رگشتهم بنميِآراحل به 

ناپذير بودند اما حاال بيست و پنج سـال   ثا و راحل زماني جدائيا .غيره منتظره برگشته استخيلي 
صـوفي   شـان  انگليسي دختردائيكه  1969سال  از زمستان درست. اند ديگر را نديده است كه هم

  .بود در رودخانه غرق شد مشتش شان در نقره مادر بزرگ ي در حالي كه انگشتانه 6مال
راوي داسـتان خـانم    "تواند در يك روز تغيير كنديقت دارد كه همه چيز ميشايد اين حق"
و . تواند يك عمر زندگي را تغيير دهدكه تنها يك نيمروز مي اين". رود به تفكر فرو مي روي
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هـاي يـك خانـه    خرابـه  ي ماننـد باقيمانـده   آن نيمـروز بايـد   زماني كه اين كار را انجام داد،
از ميـان  سـوز   يا مبلمان نـيم  و امضاء شده ي كهعكس يا ال شدهذغ ي كهساعتمثل  -سوخته
همـان   ايـن دقيـق   ".پاسخ گويي حفظ گـردد براي  تا شود، و بررسي بيرون كشيدهها ويرانه

بين گذشته و حال دوقلوها  دار شده تا سيال ش عهدهدر طول كتاب رويخانم  چيزي است كه
  .اشاره نمايد صوفي ماله شب حادثه مرگ ب يا در لفافه مدام به صراحتو آمد و شد كند 

غيـر  داسـتاني   خداي چيزهاي كوچك نويسندگان ديگر، هاي اولرمان اكثر خالف بر
 آن .رسـند هرگز به رشد و بلوغ فكري كامـل نمـي   ثااو  راحل چرا كه در آن ،است 7رشد گرا

هاي ر مجازاتاث دهد، واضح است كه اين دو هنوز ازها نشان ميچنان كه ماهيت گناهان آن
هاي سـمي  پراز ماهي ي با رودخانه -در حال حاضر منميِآ ي و خانه. اندشان رها نشده كودكي

. كنـد ها را بازتاب ميرسد زندگي تلخ و تاريك آنبه نظر مي -گندابو نسيم متعفن از بوي 
اي رقـابتي  در زمان كودكي بي ثمر دو قلوها، كالف سـردرگمي از اثرهـ   منميِآهر چند خانه 
 هايشـان را با ريش بلنـد مجمـره   اهل سوريه انكشيش" :ست، روايت اين كه هاكودكانه آن

در معبد كنـاري مشـغول   ) رقاصان هندي( 8رقاصان كاتاكالي كه درحالي برندباال و پايين مي
پـائين جامعـه موضـع     هـاي  هطبقـ  انـد،  در حال فروپاشيها  كمونيست ،ندهستاجراي نمايش 

هم كمكي بـه رشـد    ،"شودمي بين همه محبوب "9ي موسيقيآوا" تئاتريرند و گسياسي مي
  .بيني است متشنج و غيرقايل پيشها نآچنان زندگي  همكند و  دو برادر نمي

و  نـد ستيزه جو و خستگي ناپذير ،گرم خون هاآن. دو قلوها فقط هفت سال دارند 1969در سال 
سـكونت  م نميِآدر خانه  هادوران آندر اين . كننديزندگي م ي خويش ساخته هنوز در دنياي خود

 ه،بود او ش كه ازدواج ناموفقا به خاطر اشتباه نابخشودني 10آمو مادر زيبا و مغرورشان دارند، چون
   .زدكتك مي ها را شوهرش او و بچه ه، چرا كهناخواسته به خانه والدينش بازگشت

 امـا گـاهي اوقـات    ،بـود  متزلـزل واجش خيلي ي ازديدر خانواده به خاطر رسوا موآموقعيت 
ـ يِآفضاي خانه اي در بند بند چون رايحه هم و شكست  غريبگياز  حسي مپيچيـد و  مـي  من

ي خـانواده شـامل   وهاعضـ  .شد به طور متناوب دچار تمسخر و يا همـدردي شـوند  باعث مي
خـاطر  كاسـه سـرش مـدام بـه     شـد كـه   مـي  11ماماچييعني  دوقلوها پوش شيك مادربزرگ

بسته، در جـاي امنـي نگـه     در ش راو بطري عطر ديورزخم بود  حومششوهر مرهاي  كتك
بـه  خواست راهبه شود اما گر بود كه زماني مي توطئه يبابي كوچاما خاله بعدنفر  . داشتمي

فقط يـك سـال در    بخش بود و الهاماعتقادش به خدا  از تر براي او بيش 12نگماليپدر  ،ظاهر
وقتـي اعـالم    كنـد فكر مياست كه  13كوچو ماريا ،خدمتكار خانه نفر سوم. وردآصومعه دوام 

  .راحل او را به تمسخر گرفت هبراي اولين بار قدم به ماه گذاشت 14نيل ارمسترانگ هكرد
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م كسيسـ رمامعتقد به كسفورد و آكرده  تحصيلكه  15چاكوها، ي دلرباي دوقلويو سرانجام دا
 هـاي ترشـي  توليـد  ي حرفهاش به هند برگشته و سر انگليسيبعد از جدا شدن از هم است و
هـدف  . اي نـدارد  با ورشكستگي فاصله ،ناداني بسيار به خاطركه البته  اختيار كردهرا  ماماچي
بـه ايـن    هرگز حتـا  براي كارمندانش سازمان دهد اما صنفي اتحاديهيك اين است كه  چاكو

ـ شوخي زنبا كارمندان  كند،يچيني مفلسفه  در عوض. شودهدف نزديك هم نمي ه هاي ناب
چـاكو همسـرش   . نـد كنمـي  سـقوط كـه بالفاصـله    سازدميهواپيماهاي چوبي  و كندجا مي

ستايد و به همان اندازه كه دلتنگ دختـرش   كه او را ترك كرده مي را به خاطر اين گارترما
  .براي همسرش هم دلتنگ مي شود ،است صوفي مال

نجـار خـانواده كـه از طبقـه      ،16ولوثـا شود كه تنها مان روشن ميبه تدريج براي خواننده ر
هـر  . است، توانايي اين را دارد كه به جاي تحمل كردن، زندگيش را تغيير دهـد پائين جامعه 

ي فرودست جامعه، قرار است تحمل كردن تنها چيزي باشد كه  چند به عنوان فردي از طبقه
از  .كندآن را تعمير مي ولوثاخراب شود،  منميِآ ههر چيزي در اطراف خان. او شايسته آن است

براي وجـود  او  حضور .بابي كوچوماماشين كنسروسازي كارخانه تا فواره فرشته بالدار باغچه 
  .است خداي چيزهاي كوچك او . ضروري استدوقلوها به اندازه نفس كشيدن 

، كـه چـاكو   يفقط زمان .اندتهخو گرف شان ترهايبزرگ يوغ نارضايتي اثا و راحل به زندگي زير 
هـا  ، دوقلـو صوفي مال را براي كريسمس به هند دعوت كرده بوددخترش مارگارت و  همسرش

، بابي كوچاما. اي از موقعيت كم ارزش خود در خانه برسندفرصت اين را يافتند كه به درك تازه
بـه  بـه جـاي انگليسـي     كرد كه سرودهاي روحاني را از بر كنند و هر گـاه را مجبور مي هادوقلو
 ،كند درست مي بزرگيماريا كيك  كوچو. كردها را جريمه مينآزدند  حرف مي 17ماالياالم زبان

وقتي چـاكو بـا   . اش فرار كنددهد كه صوفي مال با انگشتانهنوازد و اجازه مي لن ميوماماچي وي
كـه   يابـد درمـي راحل  د،ان كه وبال گردن اوي تشبيه مي كند بار سنگينيها را به  عصبانيت بچه

  .ي پوست روشنش از همان ابتدا مورد توجه و عشق همه بوده استبدختر دا
 هـاي تـاريخي ماننـد   در اثـر فشـار  م نميِآدر خانه  نااميديخشم و آتش  ،هاي بعدهفتهدر 
اي  هبودن سيستم طبقـ  دشوار و مسيحيت خشك اعتقادهاي ،هاكمونيست هاي فريبندهوعده

شـب   هـاي  حادثـه و اگر  .شودخراش به خاكستر تبديل مي ي دلها هيجو با نتر وشعله ،هندد
وار و بازسـازي اشـاره   نـد، شـكل ده را از جنايـت و تنبيـه    پيچيـده مرگ صوفي مال روايتي 

در (توسط خانم روي، هم به مثابه كنكاش براي يافتن يك گنج اسـت   ها حادثهاستادانه اين 
يد همـه  كـه شـا   جـايي  از آن(يك دادگـاه تجديـد نظـر    و هم مانند ) چارچوب خود داستان

  ).بررسي نشده باشند هاياهدشاهدان سخن نگفته و همه ش
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هـا  قـدر از كمونيسـت   نآ ايا دوقلوها مسئول مرگ صوفي مال هستند؟ چرا بـابي كوچامـا  
مو را بـه  آاتاق  درِ شوخ طبعچرا چاكوي  مد؟آپليس چه بر سر ولوثا  ي وحشت دارد؟ در اداره

  شكند؟ش را ميا هايكند كه تمام استخوانكوبد و او را تهديد ميميهم 
 ،داردنگـه مـي   نگيزاغم ي يندهآبار و بين گذشته مصيبت هولناكما را در اين بازي  چه آن

رونـد   بـه  دهـد خانم روي به خواننده اجازه نمـي . نوشتار اين داستان است ي استادانهطبيعت 
به سمت يك قضـاوت  ما را بارها و بارها لحظه و  در هر. رداز يك ديدگاه خاص بنگداستان 

وسـيله   و بـدين  خـر گمراهمـان كنـد   آ ي در لحظـه كـه   فقط بـراي ايـن   كشاندسطحي مي
تغيير شكل روايت گري خانم روي نيز . هاي اخالقيمان را فاش و ما را شرمسار نمايد سستي
، هـاي محلـي  هلطيفـ  سرشـار از  ت بلكهاس ها انباشته از اعتراضالعاده قدرتمند و نه تنها فوق
 احت. هاي غيرمنتظره استو پيچيدگيغيرمعمول، نواهاي نامفهوم بزرگ  هاي فحر، هاكنايه

داسـتان ايـن    ،رودمان از بين مي چشمان برابركوچاما در  ي خانواده رسدبه نظر ميزماني كه 
  .شودتر مي تنوع و پيچيدگي آن بيش و حتا خانواده دوباره شكوفا شده

مراقبت از يك سگ پير  در حال اثاي جوان ،خداي چيزهاي كوچكدر ابتداي داستان 
 ثـا به نظـر ا . بينداش ميرا روي پوست حيوان مردنيدر حال پرواز يك پرنده  ي سايه بود كه

 شكسـت خـورده و ايـن   فرو رفتن در خاطرات يك مرد  پالسيده، زهايعطر ر ازاشباع شدن 
اجازه حضور و  آوردهدوام  ظريف، ؛به طرز باور نكردنيه و شكنند نينچ قيقت كه چيزهاييح

  .يك معجزه بود اند،يافته
ي هستيم كه به خواننده احساسـي  كوتاهي از شادمان هاي لحظهشاهد  نيزدر پايان داستان 

ئ كـوچكي  يمانند ايـن اسـت كـه ناگهـان روي شـ     ، دهد از سپاسگزاري و حيرت مي انمأتو
دانيم كه چـه  در اين زمان مي. كنددرخشان ميها را  تمامي خرابه آن، شدرخشلغزيم كه  مي

ثا ايم كه مانند اهچنين آموخت ، اما همهاي داستان ماستشخصيت در انتظارترس و وحشتي 
ي بـا   ايـن لحظـه  تصـوير سرخوشـي و    ما اينبنابراين . كنيمكاريم درو ميميرا چه  نآهر 

  .كنيموقتي غرق در داستان هستيم حفظ مي حتا ايمرفتهرا كه از داستان غنيمت گارزشي 
  

  :نگيزاغم ي يندهآو  بارمصيبت یگذشتهسيال بين پي نوشت 
  

1- Arundhati Roy  2-  Rahel Kochamma  3- Ayemenem  4- Kerala  5- Baby Kochamma 
6- Sophie Mol 7- anti-Bildungsroman  8- kathakali  9- ''The Sound of Music''   
10- AMMU  11- Mammachi  12- Mulligan 13- Kochu Maria  14- Neil Armstrong 
15- Chacko  16- Velutha  17- Malayalam 

 



 

  منصوره اشرافي 
  چه نگرش مدرني به عشق

 

  
   خوانند ها مي وردي كه برهنگاهي به رمان 

  رضا قاسمي ي  نوشته
  

  
تاريخي است و اين وضعيت  –بتني بر وضعيت اجتماعي اگر معتقد باشيم كه توليد ادبيات م

گاه مجبوريم  اي دارد و اگر بخواهيم با اين ديدگاه به ادبيات نگاه كنيم، آن كننده نقش تعيين
زن در ادبيات و   ي تر به  مقوله تر، و موشكافانه تر، تيزبين كننده تر، تعيين مان هوشيارانهنگاه

  .نقشي كه به او محول شده، باشد
 ي حال چه اين نقش بيان كردن ادبيات توسط زن  باشد  و چه بيان شدن زن  به وسيله

  .ادبيات
هاي ادبي زن چه گونه بيان شده است بايد به  اينك اگر بخواهيم ببينيم كه در نوشته

و محوريتي كه در آن به زن  ها نقشي كه به زن در آن نوشته محول شده و به موضوع
  .اه كنيمپرداخته شده است، نگ

  اي كه فراروي ماست حاوي بيان وضع موجود است و يا منتقد آن؟  آيا متن ادبي
ست كه به واسطه آن نويسنده با ما چرا كه يك نوشته در قالب ادبيات، محصول فرهنگي

گفتماني كه در آن واژگان و . گويد، زيرا ادبيات نوعي گفتمان فرهنگي است سخن مي
  .انساني است هاي هفرهنگي جامع هايمزر ي ها، بازگوكننده نشانه
شوند هاي ايجاد شده در رويه متن ظاهر مي پنهاني يك نوشته يا متن از شكاف هايعدب.  

هر چند كه در ديدگاه غالب جامعه كه منبعث از ديدگاه مردساالرانه است، زنان به عنوان 
زنان اين مقوله را به  عنوان يك انسان و هر چند كه اكثره اند، نه ب ابژه جنسي تلقي شده

وردي كه توان نگاه رضا قاسمي را در  اند، اما نمي ناپذير پذيرفته عنوان يك واقعيت اجتناب
  .، به  زن ناديده گرفتخوانند ها مي بره

ولي . اين واقعيتي ژنيتكي است. آيد يا مردبه وضوح مشخص است انسان يا زن به دنيا مي
  . است ياجتماع اهايقتضااييده تفاوت بين نقش اجتماعي زن ومرد ز
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هاي گوناگون در  هاي گوناگون، زنان را به صورت معتقد است كه جامعه 1مارگارت ميد
  .اند متفاوت داشته هاياند و از او بر همين مبنا انتظار آورده
مثل (شان خوب باشد  ي ظريف كه اگر گِِل از آن سياهان دورگه. ست مارتينيكي  پرستاري"

تواني  تو يا مي) زند حاال دست تو را گرفته توي دست و دارد تلمبه مياين يكي كه 
شوي به  تواني خيره  ات ساب رفته است فقط مي ش بشوي يا اگر مثل من جاي عشقا عاشق

ي گوش؛ و آرام، با صدايي كه انگار از ته  پشت الله يآن بناگوش ظريف؛ به خواب موها
  ».شي و فشار را اندازه نگير جيگر، خسته ميت«: آيد، بگويي يك سردابِِ ظلماني مي

و حساس است ) از پشت نگاهش كن، موهاش را بافته است انگار(زن است اين ساز"
  ".كند قهر مي. قدر كه هر زني همان
ها خلوت نيست، ازدحام جمعيت است در تختخوابي  انهخلوت عاشق گاه چرا هيچ«"

شويم  تماماَ گوناگون؟ چرا عاشق كسي ميهائي  دونفره؟ چرا هر كسي چند نفر است، چهره
جمعي كه در آن هر كسي  ست دسته  رويم؟ چرا عشق جماعي اما با كس ديگري به بستر مي

  " .شوم ده مي ...د جز من كه هميشه ي...   هر كسي را مي
واژگاني هم چون . دهد اي بسته كه او براي بازگو كردن زن و توصيف عشق ارايه مي دايره

هشت "ي  هايي با بار جنسي صرف و يك واژه هاي مكرر به نمادها و كلمه رهكپل و اشا
   .در آن جا به جا شده است "ن"با  "ش"كه جاي حرف  "حرفي

چه قدر هم كه اهل حسادت است . اش دهد تو را به خودش اگر كه ناديده بگيري راه نمي"
آيد  ببين چه طور راه مي ات، آورد ساز ديگري بگير دست هايي كه بازي درمي وقت! اين ساز

  ".با تو
حتماً مادر چهار پنج بچه . بودم  بله، درست حدس زده.  ها نگاه كردم به كپل. برگشت برود"

اما  ...زبان چرا. گويد كپل دروغ نمي .حتم دارم. ترسند هم مثل سگ از او مي  است كه همه
. خواهيد بكنيد ه نميهيزي ك. براي اين يكي بايد منتظرِ فرصت مناسب ماند...  كپل

  "...اي از تن كه پستوي وجود است؛ مخفيگاه روح خواهيد ببينيد؛ تكه را مي  شناسنامه
نگاه نويسنده به زن در اين روايت از نگاه يك پسر بچه سيزده ساله گرفته تا مرد يحتمل 

ن نگاهي كامل. سان، بدون تفاوت است پنجاه ساله، همه و همه نگاهي سراسر جنسيتي، يك
گاهي بازگوكننده تمناي غريزي پنهاني كه هر از چند گاهي رخ . ارويتك  و نه عاشقانه

  .نمايد مي
سان نگريسته و  به طور يك.. و   "ش"، "س"، "خانم عبادي"، "پروين"، "آسيه"او به 

  .هاست ي آن هايي كه شناسنامه ي ديد مردانه او زناني هستند يحتمل با كپل همه از زاويه



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    136

هاي  ها و تمايل اي است، كه در آن جز شرح حال نوشته خوانند ها مي برهوردي كه 
دور و نزديك نويسنده و نگاه سراسر جنسيتي و جسمي و نه انساني به زن، چيز ديگري 

  .شودوجود ندارد و يا يافت نمي
تمركز بر روي نيازهاي مردانه، . نقطه ثقل و محوريت رمان بر مردانگي متمركز شده است

هاي مردانه، كه در نهايت به درك يك جانبه  ها و تمايل هاي مردانه، آرزوها و ديدگاه منفعت
  .هاي رفتاري منجر شده است روش

نگاه . انگيزي است ميان مدرنتيه و سنت نوسان غم خوانند ها مي وردي كه برهرمان 
  :ها كنيم به تناقض وحشتناك ميان اين جمله

يد جز من كه ... در آن هر كسي هر كسي را ميجمعي كه  ست دسته  چرا عشق جماعي"
   ".شوم يده مي...هميشه 

...  
اش براي ما شناست ميان ماهيان تاريك اعماق، به ساعاتي كه دريا هيچ  عشق هم سهم"

  ".ي هول هستي نيست مگر همه
اي  اي طرف هستيم كه داراي ديدگاه تغيير يافته آيا در رمان رضا قاسمي،  ما با نويسنده

هاي زن در اين رمان  فراتر  ش است؟ آيا نقش شخصيت هاي زن داستان به شخصيت نسبت
هاي نابرابر و نا عادالنه نيست؟  از نقش جنسي است؟ آيا اين اثر باز توليدكننده همان رابطه

آيا زنان اين رمان غير از قرار داشتن در بستر و يا روايت بستر و  نوع آن و يا آشكار كردن 
  اند؟ ي خود  نقش ديگري هم داشتههاي جنس غريزه

مترادف با برابري زن با انسان و مرد با   هاي موجود در اين داستان آيا ساختار رابطه
است جهاني انساني است كه از  انسان  است؟ آيا جهاني كه نويسنده تصوير كرده
  نگرد؟ منظري فراتر از جنسيت به مقوله تبعيض جنسي مي

زني است، بي اختيار، سپرده شده به دست تقدير و غريزه،  زن ارايه شده در اين رمان
زني كه دوست دارد . گوي نياز جنسي مردان، و بدون هيچ ايده و فكر و انديشه خاصي پاسخ

ها كه گويا همان  "كپل"ترين وجه او، در نگاه مردان، به  و پذيرفته است كه شاخص
  .صه شده است زني كه گويا در كپل خال.اش نيز هست، باشد شناسنامه

ها و ورز و داراي خواست زن تصوير شده در رمان رضا قاسمي، زني نيست انديشه
  .هاي انساني، بلكه موجود منفعلي است با تصويري سنتي و شئي گونه تمايل

عشق ارتباط به يك شخص خاص نيست، بلكه نگرش و ":بنا بر تعريف اريك فروم 
- با كل جهان و نيز با يك معشوق خاص تبين مييادگيري نقش انسان است كه رابطه او را 

  ".كند
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ست  عشق جماعي": حال نگاه كنيم به مقوله عشق و تعريف ارايه شده نويسنده از عشق
  ".شوم يده مي...يد جز من كه هميشه ... جمعي كه در آن هر كسي هر كسي را مي دسته

ر انسان به شمار ترين وجه زندگي ه اگر ما عشق را يك محصول شخصي بدانيم و فردي
چرا كه . كندآوريم، هر شخصي آن را بنا بر محصول ذهن خود تعريف و بازسازي مي

چه نگرش ": اين جا بايد به نويسنده گفت. ترين نگرش است ي نگرش به عشق دروني نحوه
  "!اين قدر خودت را خسته كردي به اين جا رسيدي. مدرني به عشق داري

گيرند، مردان فقط به هرگز به نفع زنان تصميم نمي مردان: به گفته سيمون دوبوار
  .هاي خود، و نيازهاي خود نظر دارند هاي خود، ترس نقشه

  .كه به زودي  نشر آرست منتشر خواهد كرد "در جست و جوي هويت"از كتاب 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  :  پي نوشت چه نگرش مدرني به عشق
. آمريكايي بـود  شناس فرهنگي انسان) 1978 نوامبر 15–1901 دسامبر 16(مارگارت ميد  - 1

 هـاي  ههـاي منطقـ   خانواده و پرورش كودكان در جامعـه  ي هايش درباره او براي پژوهش
و ) 1928(چون بلـوغ در سـاموآ    هايي هم بسيار مشهور است و كتاب اقيانوس آرامجنوب 
 .را در همين زمينه نوشته است) 1930(رشد در گينه نو  هاي همرحل



 

 يرحمان چوپان

  ؛ تنها جشن بيكران ِ يك نويسندهنوشتن
  
  
  
 يها Ĥنرمخود اي كه در كارنماي كاري  نويسنده ارنست همينگوي؛هاي ثراميان عمده  از

  كند خورشيد هم طلوع مي، داشتن و نداشتن ،وداع با اسلحهچون  درخشاني هم
را از آن خود ي پوليتزر و نوبل  ي ادبي بزرگ يعني جايزه كه دو جايزه( دريا پيرمرد وو 
 خواندني و هاي متنيكي از چه  اگر جشن بيكران: پاريس را جاي داده، ...و ) كرده

ست اما كمتر مورد عنايت و استقبال منتقدان و صاحب ا گوي اوو  سزاور بحث و گفت
  .نظران  قرار گرفته
ن بارز اين اثر، وجه تمايز اي هاي تبر آن خواهم بود تا با ذكر خصوصيبه همين سبب 
ي براي ورود به ها Ĥنبرشمارم و اين را به همين نويسنده هايرثاديگر كتاب را نسبت به 

زبان شمولي  هاي ويژگياكنون  قصد دارم تا به . بحث و كندوكاو پيرامون اين اثر قرار دهم
ي ويژگديگر سازد؛  هايرثارا ممتاز و متمايز از ) داستان –رمان (تواند يك اثر ادبي  كه مي
كه به را ) داستان –رمان (ادبي هاي رثا؛ آن دسته از رف ديگري بيفزايم و آن اين كهنامتعا

ي جهان  ارزنده هايرثااز  توان نيز مي دهند هاي سينما تن در نمي بلعيده شدن توسط دوربين
؛ آن دسته از اين تكمله را بيافزايم كه ويژگيبر اين  البته. داستان و رمان به شمار آورد

اند و البته  هاي چشم نواز سينما شده ي دوربين ي هم كه ناخواسته طعمهادب هايرثا
اند و با تمسك به اقتباس از  تصوير روايت به تعين رسيده در آن ناتوان بوده سينماگران نيز از

ي  بايست محدود در دايره نيز مي هم اند اي را عرضه نكرده آنان، محصول چندان ارزنده
بر  ي از اين قبيل نه تنهااثرهابكر به اين معنا كه . كر ادبي دانستارزشمند و ب اثرهاهمان 

ي  محدوده ،بلكه خارج از اينفشارند،  پاي ميچارچوب خود در قالب يك داستان و رمان 
راه نباشد اگر بگوييم  شايد پر بي. دانند ي امني براي حضور و بروز خود نمي ي را عرصهيروا

ها در  قالب داستان و رمان كه به شكار اقتباسي دوربينخلق شده در  اثرهاآن دسته از 
ي مخاطبان خود  اند در واقع ناخواسته تير زهرآگيني را به شقيقه شكارگاه سينما تن در داده

تخيل خواننده را نسبت به قدرت تصويرسازي ِ  تيري كه از آن پس تفكر و. اند پرتاب كرده
سازد و از آن پس  مختل مي حتام و ي مسموها Ĥنشرم پيرامون آن اثر به طرز بي

ي اثر با همان  ها، حوادث، اجسام و حتا طبيعت به تصوير در آمده در حين مطالعه شخصيت
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را در ماحصل اقتباسي  ها آنها  بندد كه دوربين پيش چشم مخاطب شكل مي يشكل و تركيب
ا داستان، اين تصاوير خواني آن رمان ي اند و گاه حتا با بازخواني و دوباره خود تصوير كرده

  .مسموم همچنان در تخيل خواننده  باقي خواهند ماند
به زندگي نويسنده در  ارزشمند ارنست همينگوي اثر جشن بيكران :پاريس كتابِ

ياد فرهاد غبرايي ي زنده  ي توانمندانه ش در پاريس اختصاص دارد با ترجمها هاي جواني سال
هزار و سيصد و هشتاد و سه شمسي در ايران كتاب خورشيد در سال  كه به همت نشر

چرا كه اين اثر بنابر ادعاي  پردازد، اكنون اين گفتار به بررسي همين نوشته مي. منتشر شده
ي نگارش خود را در قالب يك  قضاوت در خصوص گونه گفتارش؛ در پيش خود نويسنده

  :گذارد ي خواننده مي بر عهده) حتا شايد رمان(داستان و 
اما هميشه اين احتمال . بداندتوان اين كتاب را داستان  تر دارد، مي ده خوشناناگر خو«

ي واقعيت نگاشته شده پرتو  هست كه كتاب داستاني از اين دست بر آن چه به منزله
  ".بيفكند

  14ص  /پاريس جشن بيكران  
ران سينماگي از سوي نويسنده به ي هشدار به منزله پيشنهاد آغازين اين كتاب نه تنها

چرا كه  .آورد آيد، بلكه پشت خواننده را هم ناخودآگاه به لرزه در مي اقتباسي به شمار مي
نيز  جشن بيكران: پاريسدارد؛  اي نامحسوس اعالم مي به گونه در متن كتاب نويسنده
اي كه نه تنها بر  خانواده. ي نه چندان پر جمعيت است همان خانواده هايعضويكي از 

 ينآغاز هاي هبلكه خواننده را نيز در همان صفح، د اصرار و پافشاري داردي خويچارچوب روا
گذارد تا او پس از خوانش فصل به فصل  اش تنها مي برزخ ِ سبك و سياق روايي كتاب در

ي پيوسته ها Ĥنداست ي در رويارويي ِبا مجموعه آهسته آهسته از آن برزخ پا بيرون نهد و آن،
كوشند تا شكل و شمايل يك رمان  اهي واحد به نام پاريس، مياي كه در منظرگ و ناپيوسته

  .را به دست آورند، دست و پنجه نرم كند
در ) ي همينگوي بيوه(ماري همينگوي بر ادعاي  بنا جشن بيكران :پاريسنگارش 

يك سال پيش از آن كه دو لول شكاري به زندگي (  .در كوبا به پايان رسيده 1960سال 
يعني زماني كه ديگر همينگوي مرز پختگي را در شصت .) ما پايان دهد ي شادنوشِ نويسنده

نويسندگان كه در عهد جواني او  گويي بسياري از و دوسالگي پشت سر گذاشته و بر پيش
ادبي  هاي هايزج صحه گذاشته و ،ي توانا در آينده را داده بودند خبر از ظهور يك نويسنده

ي  اما همه. نويسي بدل شده هاي جهان داستان غول شك به يكي از يمعتبري را ربوده و ب
كه  جشن بيكران: پاريس هاي كتابِ ب افتخار داستان خاطرهسبنه تنها  هااين امتياز

در  بلكهسازد،  فراهم نمي هم اي از يك رمان فرورفته را توان گفت تاريك روشناي گونه مي
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ن و امنتقد حتا. خورد شم نميالعمل چنداني از اين اثر به چ ي مطبوعاتي هم عكس جامعه
اند در  زده نگاشته گونه و شتاب همينگوي نقدي گزارش ياثرهاپردازاني كه بر مجموع  نظريه

هاي نويسندگي ِاين نويسنده  به پايان رسيدن اندوخته كنند و مي برابر اين اثر سكوت اختيار
 .دانند ر اين كتاب ميد) نويسي خاطره( اش ي براي تمسك او به تكنيك نوشتاريها Ĥنرا؛ به

جشن : پاريسها بعد يعني درست بيست و هفت سال پس از نگارش كتاب  البته سال
كه بعدها خود  ماريو بارگاس يوسانام  مريكاي التين بهآاز  اي جوان نويسنده ،بيكران

نقدي بر آن ، ي ادبي نوبل شد طراز همينگوي يافت و موفق به كسب جايزه شهرتي هم
ها  ي، كوششي ناآگاهانه به بازگشت از راه خاطرات و واژهبطلسمي جادو« ثر رانوشت و اين ا

از يك دغدغه سخن  مدامكتابي كه در بيست بخش مستقل . ناميد» شا ي زندگي قلهبه 
. اي از زندگي است عمده نويسنده تمام يا بخش نوشتن كه به زعم خود .»نوشتن« :گويد مي

يي كه در اولويت نوشتن ها Ĥننوشتني، نوشتن از داستي نوشتني و ناها Ĥننوشتن از داست
چنان  اما ذهن؛ هم .دهند ي در نوبت مانده را نميها Ĥنهستند و امكان ظهور و بروز به داست

اي كه همينگوي  درست مثل داستان دختري كه در كافه .ست ها آنگيرودار آغاز و انجام  در
: سازد وي را با حضور خود درگير ميشود و همينگ ظاهر ميسرگرم نوشتن داستانش است 

اي  بسيار زيبا بود و چهره .دختري به كافه آمد و تنها پشت ميزي نزديك پنجره نشست«
اي با نسوج صاف و پوست باران  البته هرگز سكه –ي تازه ضرب شده  داشت به تازگي سكه

ايش ريخته ه موهايش، به سياهي پر زاغ، صاف و اُريب روي گونه .خورده ضرب نشده است
آرزو كردم كه او را هم  .نگاهش كردم و از آن چه ديدم آشفته شدم و به هيجان آمدم  .بود

ش جا گرفته بود كه ا در داستان يا هر جاي ديگري جا بدهم، اما او خود چنان روي صندلي
   .فهميدم منتظر كسي است .بتواند خيابان و در ورودي را زير نظر داشته باشد

  23-21ص ؛ كرانجشن بي: پاريس
اما داستان  ،هاي نوشتن از دخترك كنار پنجره نيست اگرچه ذهن نويسنده فارغ از وسوسه

 را ي كافه اش به داستان دختر كنار پنجره درحال نوشته شدن مجال پرداختن نويسنده
  :دهد نمي
به زدم كه پا  شد و من زور مي داستان خودش نوشته مي .بنابراين نوشتن را از سر گرفتم«

يا هر بار كه با  كردم، بار كه سر راست مي رم ديگري سفارش دادم و هر. َپايش حركت كنم 
ها پيچ و تاب خوران توي نعلبكي زير مشروبم  كردم و تراشه مداد تراش مدادم را تيز مي

  .دوختم ريختند، به آن دختر چشم مي مي
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گو باش و چه  ،كه خواهيحال چشم به راه هر  –ديدمت، اي زيبارو، و ديگر از آن مني 
تو از آن مني و سرتاسر از آن من است و من از آن ِ اين دفتر و  .باك كه ديگر هرگز نبينمت

  .قلمم
ديگر من بودم  .نوشتن را از سر گرفتم و تا اعماق داستان فرو رفتم و البه اليش گم شدم

شت زمان را حس و ديگر نه سر راست كردم و نه گذ .نوشتم نه خود داستان كه آن را مي
ديگر بي آن كه  .كردم ونه انديشيدم كجا هستم و نه به فكر سفارش دادن رم ديگري افتادم

 .داستان به پايان رسيد و من بسيار خسته بودم .به فكر رم بيفتم از آن دلزده شده بودم
رفته آخرين پاراگراف را خواندم و آن گاه سرراست كردم وبا نگاه به دنبال دختر گشتم، و او 

  ".اي داشتم اما در دل غصه .با خود گفتم اميدوارم كه با مرد خوبي رفته باشد. بود

  23-21جشن بيكران ص: پاريس
او كه پس از  ي نهفته در دل نويسنده از كجا آمده؟ ؟ و اصلن اين غصهاندوهكدامين  

دليل از  آيا اين غصه به .دار شدن خود داشته باشد نوشتن داستان نبايد دليلي براي غصه
ي  اگر چه همينگوي در ادامه دست رفتن فرصت نگارش داستان دختر كنار پنجره است؟

دارد تا براي  آورد اما خواننده را به نحوي رندانه وا مي داستان از اين غصه حرفي به ميان نمي
و كتاب را تا انتها بخواند  ها پي بردن به علت و يا علل بروز و پيدايش اين قبيل غصه

  :بيابد ي مفصلپاسخ
دادم كه به سرانجامي برسد و هميشه وقتي آن را متوقف  كار را تا جايي ادامه مي«
به اين ترتيب مطمئن بودم كه  .دانستم بعد از آن چه اتفاقي خواهد افتاد كردم كه مي مي

هاي پاريس  شدم و به تماشاي بام گاهي بلند مي... فرداي آن روز به كار ادامه خواهم داد 
اي و حاال هم خواهي  نوشته پيش از اين. نگران نباش": گفتم ايستادم و به خود مي مي

ترين  حقيقي. ي حقيقي بنويسي ت بايد بر اين باشد كه يك جملها ي كوشش همه .نوشت
  . »".داني بنويس اي را كه مي جمله

ه آيد و با شروع ب ي سترون شدن نيز با هر بار نوشتن به سراغ نويسنده مي پس غصه
  .دارد ي ما بر مي نوشتن در روز بعد اين غصه دست از سر نويسنده

 هاي هتنكهاي داستاني فراتر برود  همينگوي در اين كتاب بي آن كه از حد و مرز روايت 
  :دآموزان نويسي را در جاي جاي اين اثر به خواننده مي داستان ي فراوان آموزنده

كار آساني بود،  .دادم آن جا كار را ادامه مينوشتم و از  ي حقيقي مي باالخره يك جمله«
  ".زبان كسي شنيده باشم ي حقيقي بود كه بدانم يا ديده باشم يا از چون هميشه يك جمله

  29ص »جشن بيكران: ريسپا
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 ياثرهاگونه از نگاه كردن و تأمل در ديگر ه كند كه چ گوشزد مي) خواننده ( و نيز به او
  : هاي داستاني رسيد توان به  دست مايه هنري هم مي

ها  و ديگر امپرسيونيست »مونه« ،»مانه« ،»سزان« اثرهاهر روز به ديدن  نتقريب«
هاي  از پرده.آشنا شده بودم  ها آني هنر شيكاگو با  رفتم كه براي نخستين بار در موسسه مي
 يم همان عظمتيها Ĥني داست هاي حقيقي و ساده گرفتم كه به جمله چيزي فرا مي »سزان«

از او فراوان آموختم، اما آن اندازه قدرت بيان  .بگنجانم ها آنكوشيدم در  بخشيد كه مي را مي
   "نداشتم كه بتوانم براي كسي توضيح بدهم

  31، ص»جشن بيكران: پاريس
يا  به چه اندازه نوشتن  هاي تأثيرگذاري از اين قبيل كه استمرار در نوشتن و نيز توصيه و
  :كند يادآوري مي را

ي نوشتن را خشك كرد و هميشه بايد وقتي هنوز چيزكي  ياد گرفته بودم كه هرگز نبايد چشمه«
سازند دوباره  در اعماق ذهن باقي است دست برداشت و گذاشت تا شبانه از منابعي كه سرشارش مي

   ".ُپر شود
  48ص  جشن بيكران : پاريس

شناسد، مدام خودش را در  براي وادار كردن خود به نوشتن، نوشتن از هر چيزي كه مي
  :دهد معرض پرسش قرار مي

چه  فراموش شده بود؟ اش ننوشته بودم و شناختم و درباره چه بود كه بهتر از همه مي«
  "شناختم و بيش از هر چيز ديگر مورد توجهم بود؟ چيزي را به راستي مي

  120ص  جشن بيكران : پاريس
و  انبحاصديگر و  اسكار فيتز جرالد ،اندازرا پ ،تصويري كه همينگوي از گرترود استاين

ها و رويارويي  دغدغه تصويري فرورفته در قابگذارد؛  قلم در اين كتاب به نمايش مي لاه
و  ها وضعيتدارد و يا  نوشتن باز مي ي كه آنان را ازهاي مشكل .آنان با نوشتن است

 )چون ازرا پاند هم( و تالش برخي از آنان .كند شان مي ي كه به نوشتن ترغيبهاي همقدم
شان  ها  تهديدي بر سترون شدن گي سازي بستري مناسب براي آناني كه روزمره براي فراهم
  .شود محسوب مي

به  .ها آنترين  ام و بي غرض اي بود كه به عمرم ديده ازرا سخاوتمندترين نويسنده«
كرد و اگر  ميهايي كه اعتقاد داشت كمك  سازها و نويسنده مجسمه ها، شاعرها، نقاش
نگران . كرد شان مي دارد يا نه، كمك ها آنبي توجه به اين كه اعتقادي به  مشكلي داشتند،

اليوت بود كه به . اس. همه بود و در آن روزها، وقتي اولين بار ديدمش، به شدت نگران تي
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عري وقت هاي لندن كار كند و بنابراين براي كار شا ي ازرا ناگزير بود در يكي از بانك گفته
  ".و فرصت شايسته و بايسته نداشت

  167ص » جشن بيكران: پاريس
ي را با طعم و رنگ داستان و هاي هتنكي اين كتاب گاه به گاه ها Ĥنهمينگوي در طول داست

نظرهاي شخصي در خصوص  دهد كه به اظهار به عنوان داستان به خورد خواننده مي احت
ولي در عين حال اين  .رد تا قسمتي از يك داستانشباهت دا تر بيشاش  يك اثر يا نويسنده

گيرند كه هيچ  هاي همينگوي چندان رنگ و بوي داستاني به خود مي اظهار نظرها با روايت
  :توان براي آن متصور بود جايگزين ديگري نمي

اما چخوف با آب نسبتي  .بهتر بود آب بنوشي. مانست به آبجوي رقيق مي منسفيلد«
ي ها Ĥنمانست، اما داست نگاري مي يش به روزنامهها Ĥنبرخي از داست .شا زاللي مگر نداشت،

  .محشري هم داشت
نبود باور كني، اما  ي باور نكردني وجود داشت كه بناهاي لبداستايفسكي مط ياثرهادر 

قبل از آن كه  ...شدي  شان دگرگون مي برخي چنان حقيقت داشتند كه پس از خواندن
ندال را بخوانم، هرگز جنگ را آن طور كه هست نخوانده بودم، اثر استا ي پارم صومعه

اي پر ماجرا بود در  شرح تحسين برانگيز نبرد واترلو به قلم استاندال قطعه. مگر در تولستوي
   ".آور كتابي بسيار مالل

  192جشن بيكران ص : پاريس
تحريك  اثرهااز قصار ماندگار او كه اشتهاي مخاطب را به بازخواني برخي  هاي هكلم و يا
  :گويد اش با اون شيپمن ِ شاعر مي نشيني در كافهجا كه  آن كند، مي

شود كسي تا اين اندازه بد بنويسد، يعني به شكل  چطور مي. من از داستايفسكي در حيرتم
   "باور نكردني بد بنويسد، و آن وقت كاري كند كه تاعمق وجودت بلرزد؟
   199جشن بيكران ص : پاريس

اسكات  .دهد ترين بخش كتاب را به اسكات فيتزجرالد اختصاص مي ي طوالنيهمينگو
 .آورد عجيبي در او به وجود مي هايكار تغييركند اما نازايي در  تالش زيادي براي نوشتن مي

اش را در نوشتن به گردن پاريس  جو و ناسازگار است و عذر ناتواني فيتزجرالد اغلب بهانه
ي پذيرايي از يك نويسنده  ر خالف او اين شهر را مستعد و آمادهو همينگوي ب .اندازد مي
 پرسشيترين بخش كتاب به فيتزجرالد اختصاص داده شده،   اما اين كه چرا طوالني. داند مي

براي  فيتزجرالد مصداقي بارز .است كه پاسخ مفصل آن نيز در همان بخش نهفته است
براي او يا  نوشتنفرصت . و مطلوب را ندارد متعدد ياثرهانويسندگاني است كه توان نوشتن 

روح و روان او به جاي  گريزد و اين تأثير مخربي بر آيد يا ناخواسته از دست مي به دست نمي
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به حداقل رسانده چندان كه به  را شادنوشي اعتدال جسم و روح او گذارد، افراط در مي
ي  ين همه را همينگوي در خاطرهبيني وغيرقابل اطمينان بدل شده و ا انساني غيرقابل پيش

  :اي از او اين طور آورده تكان دهنده
ي  روزِ مرخصي دايه .بري وارد شد ي چوب روزي همراه دخترش از در حياط كارخانه«

پاي پلكان دخترك به او  در .ش بود و اسكات نگهداري از بچه را به عهده داشتا انگليسي
خانه كه هاي او و صاحب شروع كرد به كندن لباساسكات  .ج به دستشويي داردايحتگفت كه ا
موسيو، مستراح درست روبروتان ": كرد پيدايش شد و گفت ي زيرين ما زندگي مي در طبقه

اگر مواظب حرف زدنتان نباشيد، سرتان را  .دانم اسكات گفت مي " .ست ها سمت چپ پله
  ".كنم هم آن تو مي

  271جشن بيكران ص :پاريس
 همسرش زلدا در زندگي و نوشتن، نه فقط هاي فيتز جرالد و كاميهمينگوي با نقل نا

شمارد بلكه به  سترون سازند برميرا  د يك نويسندهتوانن كه ميرا اي  بازدارنده هاي املع
  :چنان  وفادار است بندي به عهدي كه در ابتداي داستان با خود بسته  نيز هم پاي
  »  .ي بنويسمدانم داستان ي هر چيزي كه مي بايد درباره«

  .رحمانه ي بيها Ĥنشرم به طرز بي يهر چند گاه ،نويسد و مي
خود را در خصوص نوشتن با نوشتن  هاي صيتداند، شايد همينگوي آخرين و كسي چه مي

بهايي  ميراث گران .باشد  خوارانش به جا نهاده ميراث؛ براي جشن بيكران: پاريسكتاب 
وشنودهاي دوستانه و رسمي چندان  و گفت ها حبهو مصاها  همكاتب طي ،تمام عمر كه در

هايي از اين دست را با پاسخي  گران سوال تمايلي به پرداختن به آن نداشت و اغلب پرسش
هاي زندگي، او به  اما باالخره در واپسين سال .كرد سر خود باز مي كوتاه و خارج از موضوع از

ر واكرده را در قالبي چنين بديع و هاي از س اين صرافت افتاد كه پاسخ تمامي آن پرسش
 انگيز از تحليل او از ي حيرتا گونهقالبي كه به  .ش ارائه دهدا بالطبع ماندگار به مخاطبان

  :ش با كوه يخ تبعيت مي كندا نوشتن داستان و ارتباط
   ".شود فقط يك هشتم از هر قسمت كوه يخ، روي آب است و ديده مي«

  . رونامه نگار گو با جرج پليمبتن؛و  در گفت
  2012 نوامبر

    



         

  عباس شكري
  هويت پاره شده 

  
  هنوز از شب دمي باقي استنگاهي به مجموعه داستان 

  حسين رحمت: نويسنده
  اچ اند اس مديا، : ناشر

  1392لندن 
  
توان با يك چوب  را نمي هنوز از شب دمي باقي استي داستان  ي مجموعهها ناداست
اي ما را به گذشته ارجاع  اين است كه هر يك به گونه ها نآي  اما مخرج مشترك همه. راند
. دهد اي كه هنوز پايان نيافته و با اكنون نيز زندگي مشتركي را ادامه مي گذشته. دنده مي

هايي   ي پري نشانند؛ اسطوره هاي دريايي را در ذهن مي ي پري نوعي از زندگي كه اسطوره
دهند و نان را  عني، زندگي را در خطي پايا ادامه ميي. انسان هستند اما شتر مرغ نه كه نيمه

اين . شوند و به گاه كار كردن، مرغ گذاشتن شتر نمي  خورند و به گاه تخم به نرخ روز نمي
خواننده را مدام در  ها Ĥني اين مجموعه بارز است و راوي داستها Ĥنداست تر بيشويژگي، در 

شود كه بايد به محض  شد، داستان شب راديو ميتعليقي كه اگر نبا. برد تعليق الزم فرو مي
ي ها Ĥنداست. اي به خواب فرو رفت اش سر بر بالين گذاشت و بي هيچ انديشه پايان گرفتن

اند اما آبشخور  نوشته شده» تبعيد خودخواسته اجباري«يا بهتر بگويم، » تبعيد«اين كتاب در 
هاي اصلي  راوي يا شخصيت. ست، ايران اهاي درد پردهي اول؛  ، مگر قصهها آني  همه
شان در ايران است؛ در  كنند، اما روح و ذهن ، از نظر فيزيكي در غرب زندگي ميها Ĥنداست
شان  ميرند كه همان زندگي اكنون شود، در ايران اما مي شان سفيد مي جا سر و كوپال اين

يت هو هنوز از شب دمي باقي استي  ي مجموعهها Ĥنهاي داست آدم. باست در غر
نه تنها، تنها هستند كه  ها آن. زند شان رقم مي اي دارند كه دوگانگي زندگي را براي شكسته

گي غربت را دردي مضاعف  كنند و همين غريبه در جمع هم خود را غريبه احساس مي
گم شده اگر عنصر اصلي » خود«اين . اند شان را انگار گم كرده »خود«ها  اين آدم. بخشند مي

ي اين مجموعه هرگز به طور ها Ĥناشد، چه تعريفي دارد؟ اين پرسش در داستهويت فردي ب
شود  هايي كه در متن است، مي گذاري ها و فاصله شود، اما با تعليق روشن و آشكار تعريف نمي

اگر به . به تعريف نويسنده، كه گاه راوي است و گاه شخصيت اصلي داستان، دست يافت
خود گُم «يا » بحران هويتي«شود كه تعريف  د آن اين ميدست نيابيم، پيام» خود«تعريف 
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بنابراين . نشناسيم كند بروز مي ي اين مجموعهها Ĥنهاي داست كه براي شخصيترا » كردگي
ين تر بيشمشغولي  گيري هويت فرد تبعيدي كه دل در شكل» زبان«اگر بخواهيم به نقش 

تعريفي معين داشته باشيم و » تبعيد«ي اين مجموعه است، برسيم، بايد هم، براي ها Ĥنداست
ي  ي مجموعهها Ĥنهاي داست شخصيت شود هويت با شناخت اين دو مقوله مي. »زبان«هم 

به گذشته را  ها آن تر بيشرا بهتر بررسي كرد و نگاه  هنوز از شب دمي باقي است
  . همدردي كرد ها آندرك و با 

تعريفي  ي چنان است كه ارايهسرعت گردش اطالعات و علوم انساني در جهان امروز 
اما فراگيرترين تعريف در مورد . معين از هر يك از دو واژه نام برده شده در باال، امكان ندارد

  :گويد مي» پال تَبري«تبعيدي شايد چنين باشد كه 
به دليل نژادي، مذهبي، (ترس از آزار و شكنجه  وضعيتتبعيدي كسي است كه تحت «

ي اقامت در خارج از  ، مجبور به ترك وطن و يا مجبور به ادامه)مليتي يا عقايد سياسي
حتا اگر تا پايان عمر ادامه (تبعيدي كسي است كه تبعيد خود را . سرزمين مادري خود بشود

اما در . به وطن بازگردد وضعيتكند و اميدوار است كه با تغيير  ، موقتي تلقي مي)داشته باشد
  . "خواهد كه برگردد ميتواند و نه  موجود، نه مي وضعيت
 "راجر فاولر"شود چنين است كه  هم فراگيرترين تعريفي كه يافت مي» زبان«براي 

  :گويد مي
با . براي اين كه به طور قطع و يقين بگوييم كه زبان چيست، هيچ كوششي كافي نيست«

ستيم در نتيجه ما قادر ني. شود زبان را تعريف كرد، خود زبان است اي كه مي تنها وسيله
بهتر است زبان را بدون تعريف . تعريفي فراگير از زبان به دست آوريم و به دست دهيم

البته پيش از اين هم، » .گي و رازگونگي آن شهادت دهيم بگذاريم و فقط، به بي پايانه
  ".زبان چيزي است كه در واژه نمي گنجد"گفته بود كه » ولتر«

ي اين ها Ĥنداست تر بيشكه در را هايي  وضوعشود يكي از م چه آمد، مي به آن با توجه 
تا زند و ح موج مي ها Ĥنداست تر بيشدر » تنهايي«: تر بررسي كرد ژرفداده است  مجموعه رخ

كند، به جاي بازگشت به جاي اول، در  شكن برخورد مي ي موج آن گاه هم كه به ديواره
اين تنهايي به اين خاطر . فرو رود رود، چه بر او مي ماند تا در حيراني خود از آن جا مي همان

ما  تر بيشگير  است كه دامن» خودتبعيدي«ميزد كه حاصل آ هاي باال در هم مي تعريف با
جا رفتم، خود را يگانه  بار آخر كه به آن«: ها دقت كنيد به اين جمله. ايرانيان شده است

به دختري خيره شدم كه از كمي بعد . انگار كه از زندگي بقيه جدا بودم. يافتم) بخوان تنها(
آخرين صدايي كه آن شب شنيدم صداي ديويد بود كه مست بود و . [...] بقيه جدا بود

سه نفري كه محور داستان را  هاي آخر پردهدر داستان  ».ي مجرد من همسايه
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بردگي، اسيرند  انگار كه در خود گُم. چرخانند، تنها هستند و انگار كه هويتي شكسته دارند مي
در اين . براي فرار از اين هويت گُم شده، به دنبال محملي هستند كه وجود نداردو 

شود كه  سرگشتگي است كه به ناگاه، پاي برادر ديويد كه تا پايان داستان هم معلوم نمي
ها اما  هيچ كدام از اين شخصيت. آيد كه او هم تنها است خودكشي كرده يا نه، به ميان مي

. تنها و بي زن. او بازنشسته دولت است": تنهايي اجباري خو كنند خواهند كه به اين نمي
ام و هنوز توي  هاي فرهنگ سنتي گير كرده مثل من معتقد است كه من پشت ميله

گويم، شخصيت تنها  اين هماني است كه مي .".برم هاي تاريك و باريك آن به سر مي كوچه
د با موج شكن، به جاي بازگشت و روانه آيد اما در برخور و تبعيدي داستان، همراه موج مي

فرهنگي كه در مقايسه با . ماند تا غرق فرهنگ سنتي شود دريا شدن، در ساحل مي
كند، شكستگي هويت را برايش رقم  رويدادهاي جهان صنعتي و مدرني كه در آن زندگي مي

برايش ": ي نوشتن شكستي است كه او را وادار به فرار كرده او هنوز در انديشه. زند مي
مانم  ي شكست ما هنوز به تحرير در نيامده و من حاال به آدم بي حرفي مي ام كه قصه گفته

او كه  ".دهم اش باج مي كنم و به كه در پي مطالبات عقب افتاده، دايم ذهنم را حلق آويز مي
در ي ديويد  رود و گفته خود را گم كرده است، براي پيدا كردن برادر ديويد، به درياچه مي

 ."اش بودم قبل از گُم شدن، دل نگران رؤياهاي": راند مورد برادرش را به زبان مي
گويم چون در  اين گُم شدن آيا به شكستگي هويت خود راوي نيست؟ اين را مي هاي تاشار

هاش از توش و توان افتاده  آن زير، در يك باغ باستاني كه درخت": بيند خيال چنين مي
اي كه دور و بر جسد  خبر مرگم را عده. بي حرف پلك خوابانده بود بودند، جسد من بود كه

  . "كردند اي، پاك نويس مي بودند، از روي چرك نويس دست نوشته
شود به حكايت  ، تبديل ميهنوز از شب دمي باقي استسفر به گذشته در داستان 

او كه . ندهها جوان برومند ايران را به خون و خاك كشا گري كه پسر راوي و ده شكنجه
حاال ": گويد اش رها شود مي هاي شبانه روزي اكنون به اعتياد پناه آورده تا از شر كابوس

رم  توي اون عالم هم كه باشم مي. [...] ام را ندارم حساب روز و شب. ام آدم بالتكليف شده
ي سفر ".بينم خون مي. [...] افتم ها ياد بعضي صداها مي گاهي شب. سفرهاي كابوسي. سفر

سفري به گذشته تا گلستان خاوران را در ديد پدر بنشاند كه . كه هم عيني است و هم ذهني
زهرا، توي شانه خاكي جاده  كمي دورتر از ورودي بهشت": گويد راوي داستان است و مي

پارك كردم و از تريلي پايين آمدم و رو به دشت خاوران زانو زدم و مثل هر بار كه به 
دور نيست كه شهر . جمال، تو مثل رنگ چشم من در مني« :ير لب گفتمام، ز ديدارش رفته

باز . "و بلند شدم« .ات با ماست هنوز صداي سايه. ها پيدا است نشانه. به ناله در خواهد آمد
جا هم راوي تكرار  نويسي داستان شكست و به خون كشيده شدن برومندان را در اين
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ر گفته بود كه هنوز داستان اين شكست به رشته مگر نه اين كه در داستاني ديگ. كند مي
شان قرار  گر، هيچ كدام به ذات سفري كه پيش روي تحرير در نيامده؟ نه راوي و نه شكنجه

هاي درون  شكند، آگاه نيستند و فاصله شان را مي يي كه هويت »تنها«دارد و سفري است به 
اي كه ديگر  د و باز گشت به گذشتهرسان مي ها آناين داستان ما را به عمق خودگُم كردگي 

  . نيست
وقتي پشت ": نشيند خواني نيز به ذهن راوي مي نامه اين گذشته، در جايي ديگر، در شاه

كردم، عالم بهشتي  هاي چشمك زن آسمان شب سيستان فكر مي نشستم و به ستاره ميز مي
كرد و به سمنگان مي  يها مرا از عالم خاك اين سوي آب دور م خانه خواني در قهوه شاهنامه

نه در عالم عيني كه در ذهن و خيال، موجب  سفر از اين سوي آب به سمنگان، آن هم. "برد
سفري كه . شود كه راواي با موج به دريا بازنگردد و در عوض به سفري ذهني تن دهد مي

باريد  يباران كم و بيش م": گي اش شكستگي هويت و تنهايي مطلق است و غريبه سرانجام
حكايت تنهايي را نويسنده در  ."گذاشت اي راحتم نمي گي لحظه و سنگيني بار پنهان غريبه

كند تا مخاطب خود ني به انديشه واداشته شود و شكستگي هويت را  گي بيان مي لفظ غريبه
  . پس پشت اين واژه بيابد

 اقي استهنوز از شب دمي بي كتاب  ها است كه نويسنده تعليقدر همين سفرها و 
داردمان  وامي. فكر كنيم تر بيشهاي برآمده از آن  خواهي و واقعيت دارد تا به آرمان ما را وامي

گرايي و دشواري درك  ها، به ملي ها و حتا در درون خود قصه هاي بين قصه تا در فاصله
شده  تبعيدي نبايد الزامن از مام وطن دور. نديشيمافرهنگ و زبان ديگري و گاه حتا بومي بي

ي است كه در  »خود«شود سرگردان درون بود و تبعيد به درون خويش كه همان  باشد، مي
تواند مادي  مي» خود«: گويد مي» خود«در تعريف  چه ويليام جيمز چنان. باال توضيح دادم

تواند اجتماعي باشد با  مي "خود". ".هاي آن بدن و اندام: خود مادي": باشد با اين تعريف
ِ متفاوتي  شناسند، خودهاي اجتماعي هايي كه او را مي هر فرد به تعداد آدم": اين مضمون

. "وجود دروني يا ذهنيِ فرد": شود خود معنوي هم داريم كه چنين تعريف مي. "دارد
خويشتن خالص كه همان ": دهد اش مي رسد به خوشتن كه چنين توضيح سرانجام هم او مي

  . "خود معنوي و ذهني فرد است
م كرده است، با گذشته گ» خود«امروز كه ون و با توجه به سرعت تغيير، انسان اكن
هاي  توان در شخصيت اين تعبير را مي. ينده اتكايي اندكعدودي دارد و به آي م رابطه
آنان ضمن گرفتار بودن در گذشته، هم، . به خوبي رديابي كرد ي حسين رحمتها Ĥنتداس

هنوز از ي  ي مجموعهها Ĥندر داست. ندارندكايي به آينده دهند و هم ات اكنون را از دست مي
ي بين ها Ĥني يك متن ناتمام در درون گفتم به مثابه "خود"، شب دمي باقي است
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اجتماعي مدرن، حضور دارد و مدام ساخته و  هاي وضعيتها و به عنوان بخشي از  شخصيت
نشاند كه  را در ذهن مي فوكو ي ميشل نوع برخورد و نوشتار اين گفتهاين . شود بازسازي مي

رسيدگي . مانماز من نپرسيد چه كسي هستم و از من نخواهيد كه يكسان باقي ب": گويد مي
انداز،  از اين چشم ".ما را به اداريان و پليس واگذاريد» هويت« هاي قِبه نظم و ترتيب در ور

كه » خود«ا هاي اين مجموعه از انسجام شخصيت يا وحدت و يگانگي ب شخصيت تر بيش
كنند  شان در گذشته زندگي ميتر بيشچرا كه . ضرورت انسان امروزي است برخوردار نيستند

شان را واپسمانده  آور امروز نيستند كه شايد بتوان نوع زندگي و هماهنگ با سرعت سرسام
 شود و در اين حالت، ها برآورده مي »خود«اي از  بنابراين، هر فرد به عنوان مجموعه. خواند

تواند موجب بحران شود  خود مي ها وضعيتاين . چندپارگي فرد، امري حتمي و طبيعي است
) كهنه(بحران دقيقن بر اين واقعيت استوار است كه قديمي ": گويد مي كه آنتونيو گرامشي

با اين حساب، ماندن در گذشته و يا . "تواند متولد شود ، نمي آن ي در حال مردن است و تازه
بلكه، موجب . آورد نوشتن تاريخ شكست، تازگي را به ارمغان نمي ي شهحتا در اندي

شود و مدام به جاي اين كه با موج به دريا برود، در ساحل  ماندگي در نوستالوژي مي واپس
و براي همين بايد از ... ". ماند تا اكنون از كف برود و فردا نيز بي اتكا بماند گذشته مي

از . كردم كه سخاوت و گذشت به خرج بدهند شان مي تشويق گرفتم و گذشته خود فاصله مي
. كس به داد من نرسيد هيچ. گويم كه در مورد خود من اين طور نبود اين جهت اين را مي

ام، حاضر شده بودم جانم را  توي آن نكبت تا جايي پيش رفتم كه به خاطر پسر سه ساله
شود در همين  ويت را به نيكي ميبحران و شكستگي ه. "بدهم و كارمان به متاركه نكشد

زند و  راوي، آهنگ نوشتن همان شكستي دارد كه گاه به سياست تن مي. چند جمله دريافت
البته اين گفتار به اين معني نيست كه بايد از گذشته بريد و . كسانگاه زندگي خصوصي 

ايم، با  آموختهبا زباني كه در بچگي . سره تسليم قاعده و نظم اكنون و به ويژه غرب شد يك
... ايم و  ايم، فحش داده ايم، عشق ورزيده بازي كرده ها آنهاي زشت و زيبايي كه در  محله
در اين مجموعه انجام داده  اين همان كاري است كه حسين رحمت. درود گفتشود ب نمي
سره تسليم  آورد تا يك يعني، تسليم گذشته نشده، اما روال گذشته را به يادمان مي. است

آخر در جامعه شاهد كساني هستيم كه از . بارد، نشويم مي ها آنهايي كه گاه پلشتي از  اعدهق
اند و  اند و پاك تسليم زرق و برق و نظم زشت و زيباي اين سوي شده آن سوي بام افتاده

  . اند كنند كه به فراموشي سپرده ي گذشته را وانمود مي همه
بهترين شكل آن ي اين كتاب را در ها Ĥنهاي داست شخصيت ي هويت تكه پاره شده

در اين داستان، كه از منظر داناي كل طرح شده و . يافت راه خلوتشود در داستان  مي
هاي داستان و گاه  و شخصيت) نويسنده(اي كه گاه بين راوي  ي دو نفرهها ناگفتم
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اني گي زم اين پيچده. شود نيز دشوار مي» من«دهد، شناسايي  ها با هم رخ مي شخصيت
يكي به كل، تمايل به : زند شود كه راوي از منظر دوم شخص حرف مي مي تر بيش
گيرد، اما با  اجتماعي و مذهبي، زن مي هاي تگرايي دارد، اما به خاطر مناسب سجن هم

رو نيز كه مردي ه ب رو ي همسايه. وردآ و درد كمر را بهانه مي كند ورزي نمي همسرش عشق
جنسي دارد، با اين زوج  ي يعني هم با زن و هم با مرد رابطه ورزي، است دوگانه در عشق

هيچ كدام اما حاضر نيستند كه هويت فردي و . رود شود و با هر دو به بستر مي دوست مي
وصله » خود«ه شكستگي جنسي خويش را بر دايره بريزد تا اين شناسايي موجب شود ك

گرايي دارد، سرانجام  ايل همجنسسنتي ماندن شخصيت مردي كه تم هاي هابطاسير ر. شود
، ...": گويد شود كه چنين مي ي همسرش با مرد همسايه اين مي و پس از آگاهي از رابطه

آوري و از شتك خون كه جا جا روي آينه قدي  دمبل تو دست را با تمام قوا پايين مي
ي عرق سردي كني و تا به خود بياي بعد چهارپايه را جا به جا مي. كني نشسته است تبسم مي

مرگ كه سرانجام شكستگي هوبت فردي است . يعني كه مرگ ."نشيند ات مي روي پيشاني
  . در بند سنت

ها در بند آن  ي شخصيت خورده هم سرانجام تنهايي است كه همه اين هوست ترك
مخاطب را  ها ناگونگي تحول داسته نويسنده براي اين كه مخاطب را در مسير چ.  اسيرند

ش تاريخ نگذاشته كه همين نيز خود مخاطب را در پيدا يها ناارد، بر پيشاني داستبه فكر واد
  . گذارد ، تنها ميهنوز از شب دمي باقي استداستان  ي كردن پازل مجموعه

 

  
  تداوم انتشار جنگ زمان

  .شود در تداوم همكاري و همراهي شما ممكن مي
  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان

  .نيدهديه و معرفي ك
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد

    



       

  آزيتا قهرمان -  خورخه لوييس بورخس
 جويس جيمز اثراوليس  ي درباره

  
  
 

رشكوه رام من نخستين مسافر اسپانيايي هستم كه بر ساحل اوليس پا نهاد؛ يك سرزمين پ
هايش  با ظرافت دقيق طراح يك نقشه در انبوه نوشته اين والري الربرودناشدني كه پيش از 

چنان  آن سخن خواهم گفت هم چه من از اين وجود آن با. گذاري كرده بود آن را نشانه
چه به آن مديونم خواهم  آن ي همه براي شما از. ست عبور از مرزهايي سرسخت و گذرا

چون روايت سياحان قديمي  هم  درهم فشرده؛روشني  ميز از سايهآ گفت؛ تحسيني ستايش
يي در ها ناتوصيف كردند؛ داست  زده صحرانشينان شگفت هايي نو يافته را براي  كه سرزمين

 ي كنم كه من همه اعتراف مي. ها؛ تركيبي از حقيقت و افسانه امپراتوري ها و آمازون ي باره
هايي از آن  پاره كنم تنها تكه مي صفحه به وضوح نديدم؛ اعتراف صد هفترا در اين  مسيرم 

و  هات و حقانيتي مطمئن از همه اظهارام؛ شجاع چه تاكنون دريافته نصيب من شد و آن
اي صميمانه همه  است كه بي هيچ منظوري با رابطه يك شهر ي هاي ما درباره دانسته

  .گيرد تا به آن عينيت ببخشد برمي را در ي يك شهرها ناخياب 
 ها آن. بريتانيا به ياغيگري معروفند ي ها در جزيره ايرلندي. ندي استايرل جيمز جويس

 را  شان كمتر نگاه .زباني اهميت دادند هاي هاعدو ق ها دبالردشان به   كمتر از خويشاوندان
هاي ناپايدار در سطرهاي  كمتر استعداد رمزگشايي از رودخانه. كاري ماه كردند صيقل  صرف

نان مورد هجوم قرارگرفت و آاز سوي ن نوشتار انگليسي عميق. اشتندرا د ها آزاد سوگ سروده
جاناتان . قلع و قمع شد ها آنبا گستاخي كافرانه شاخ و برگ انبوه بالغت ادبي توسط 

 ماگرومگاس و كانديد. اميدهاي سرخوشانه بشري بود ي ي همهارگر ب زهري ويران سويفت
با  الرنس استرن. تر نيست ارزش و چندان بيهاي ا فرساي نوشته گرايي طاقت از پوچ ولتر

روي  خواننده آزاد كرد و اين كج هاي گوشانه رمان را از گيرودار توقع سازوكاري بازي
ترين  خوش مشرب برنارد شاو. شد همان چيزي است كه باعث شهرت فراگير او راه بي

او : انم بگويمتو مي ،جويس ي ؛ دربارهاما جويس. ست رئاليست در دوران ما ي نويسنده
  .نمايش گذاشتايرلندي را به  ي شجاعانه صراحت 
چند  برد، هر پيش مي  ن راآتصادفي  هايي و در فضا و زماني شكل گرفت كه خطزندگي ا

مد؛ در آدر دوبلين به دنيا  1882در سال  او . خواهد كرد كوتاهكمي   ن راآمن   ياطالع بي
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ما در . ها تحصيل كرد ژوزيئيت ي در مدرسه .ار و كاتوليكگيك خانواده متشخصِ پرهيز
كه با اسكوالستيك  مسلط بود و ديگر اين دانيم كه بر فرهنگ كالسيك مي هميناو  ي باره

 او در جايي كه ند؛ و از آنا اشتباه  هاي التين او بدون نيز ناآشنا نبود؛ چرا كه عبارت
او  كه  ديگر اين. يا به دنيا آمدندهايش در ايتال كرد؛ بچه و سياحت مي كشورهاي اروپايي سير

كه  شعرهاي غنايي نوشت؛ داستان كوتاه و رماني به عظمت و شكوه يك كليساي جامع
  .تحرير همين يادداشت است ي انگيزه

آيد زندگي در يك هواپيماي تك نفره قرار  به نظر مي .دگي متمايزي داردناوليس درخش
اي در خيال ببرد؛ از روياهاي  اي عيني به صحنهدارد؛ بي هيچ پلكاني كه روح ما را از دني

. ناخودآگاه جمعي ي در ناخودآگاه فردي يك مرد به تناوب آمد و شد روياها درها نابوالهوس
؛ فكرهاي تنبل و كند؛ و دريافت لذتي ها ههاي سريع؛ خاطر ظن؛ انديشهءحدس و گمان؛ سو

آيد به طرز مشهودي  ه ديد ميچه ب آن اين كتاب است؛ هر آرام كه همان ويژگي متمايز
مندي  ميختگي روياها و واقعيت ممكن بود به خوبي رضايتآ اين در هم. غايب است

اي بين تمايز رويا و  توانست رابطه هاي پيشين نمي قالب. شوپنهاور و كانت را برانگيزد
تمام پايدار در زندگي روزانه؛  هاي ه اتفاقلسلس واقعيت برقرار كند؛ مشروعيتي از طريق

وجود  طبق اين دومي معيار. د داشتنديگر وجود نخواه چيزهايي كه از رويايي به روياي بعد
مقرر شده در بيداري  هاي از محدوده محض فوض تر بيشتمايز روياها با واقعيت چيزي  و

بندي  كتاب جمع هاي هروياها را با هم در صفح  دنياي او با وسواسي استادانه زندگي و. است
از چه  نآشوند و  كتاب يكي مي هاي هكه زندگي واقعي و روياها در صفح چنان ،كند مي

زنيم و از ميان  كه ورق ميهايي  هريق صفحناميم؛ از ط دنياي واقعي مي ،عادتروي 
اي كه گوستاو  مسئله باشد كه اكنون. شود منظم خوانده مي ،روياهايي كرخت و از ياد رفتني

نسبت : به ياد بياوريمرا  ن سخن گفتآطور فصيح از ذهن بشري به  ي درباره اسپيلر
را   آينه؛ او موضوع نهايت تكثيرش در در تصور آن و مشاهده واقعي يك فضاي عيني و 

به يك ميزان فضا را به اشغال خود  ها واقعي هستند و كند كه هر سه اين گونه حل مي اين
  .آورند در مي

 آرام خود را به شايستگي بر ي ببيند كه سايهانگار يكي بتواند درخت زيتون مينروا را 
توانم همتاي ادبي ديگري جز داستايوسكي آن هم در آخرين  من نمي. گسترد اوليس مي

آن براي او پيدا كنم؛ پس بياييد اين  غير از حتاو نه  جنايت و مكافاتهايش بعد از  نوشته
مرز در ريزترين  بي حد وجوهاي و   كشف و جست جويس در. نادر را تحسين كنيم ي معجزه

كند تا آن را با ظاهري  دهد؛ جريان زمان را متوقف مي كه ناخوداگاه را شكل مي هايي ءجز
چه زندگي  تنش در يك نمايش انگليسي بدل كند؛ آن رام شده و مخالف به تسليمي پر
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 رآو سرسامهاي  لحظه كند؛ جرياني پر قدرت از را در حصار تنگ خود مهار مي ها ناقهرم
  .است

ساعت  اي در را مانند ذخيره ها اي بهره برد تا سال هايش به گونه اگر شكسپير از استعاره
اي انحرافي تنها روز قهرمان كتابش  جويس به شيوه، برگرداند و مورد استفاده قرار دهد شني

من از چندين چرت . (كند شماري برا ي خواننده افشا مي روزهاي بي را با روشي معكوس در
  ).گويم در اين ميان چيزي نمي* مروزيني

نه از  يلبريز از نوعي واقعيت محض و سمج است؛ واقعيت  اوليسرمان  هاي هتمام صفح
تنها كاركردهاي انتزاعي ذهن و ترس فزاينده آن از ناتواني در   كه در دنيا، كسانيبند  نوع نيم

 ها آنبه ادراك  ها سز راه حآن نوع ديگر واقعيت كه ا بينند؛ و نه از يغلبه بر مرگ را م
و خيابان، و ماه و چاه را پهلو به   )شهوانيت ما (مان  گوشت تن واقعيتي كه  بلكه   رسيم؛ يم

  .دهد ديگر قرار مي يك پهلوي
در شناخت هستي ما را متحير  ها آنند و اضطراب ا هناهاي اين كتاب، دوگ شخصيت

گرفتن در اين دنياي خاص؛ جايي كه  يسازد نه به صرف وجودشان، بلكه به خاطر جا يم
در هيچ . اند اي از تاريكي شب پيچيده شده هاي بازي و برقي در هاله ها، كارت ها، واژه يورود

ما شاهد وجود واقعيت همه چيز با ) هاي گومز دو له سرنا جز نوشتهه شايد ب(كتاب ديگري 
 ست كه ظاهر ها وتص همه چيز پنهان است و با حضور. ماستحكام نيستي اين ثبات و

) نويس انگليسي مقاله(دو كوينسي . برد شوند و خواننده را در مسير خودش به همراه مي مي
خود بياورد، تا  يگويد براي جويس كافي بود تا نام يكي از افسران رومي را در روياها مي

. داردگري وا هاي افراشته و ارتشي پر زرق و برق را به جلوه مهيجي از بيرق هاي خيال
كند و  متروك را طراحي مي ي خانه يك فاحشه ي ش، صحنها در فصل پانزدهم كتاب جويس

هم  ناممكن را در كنار هاي و اتفاق گو  ايده بي ربط؛ مردمان ياوه و در آن صدها عبارت
  . دقيق است نكنم و كامل يدر بيان اين تعداد اغراق نم. چيند مي

ي ها ناكشد و در آن داست گي مدرن را به تصوير مي، يك روز از زنداوليسجويس در كتاب 
  . دارند اوديسهكتاب  هاي هكند كه در باطن شباهت به حادث آوري مي مختلفي را جمع

شگرفش كه در  هاي تگذشته از صو. ژه و سبك  ها وا است صاحب ميليون ياو ميليونر
 تا هر  )يك تجارت ي مثابه به يهنر يكارها (اند، تجارت او  كار گرفته شدهه زبان انگليسي ب

هاي طالي كاستيلي اسپانيايي و  از سكه: رويند گسترس يافته جا كه شبدرهاي ايرلندي مي
در قلم نيرومندش تمام . هاي قديمي پول رايج يهودي گرفته تا دناري رومي و ساير سكه

ز ا ييك ياست برا يهر داستان محل نمايش. توان ديد يعلم هرمنوتيك را م هاي لشك
يكي به سبك قياس نوشته شده است، ديگري . هاي شاعرانه و واژگان خصوصي او روش
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در دو داستانش، روش تك گويي سكوت . است و آن يكي روايتي دنباله دار پرسش و پاسخ 
 هايردر آخر داستان با فك ارائه نشده است و ما يول يكار برده كه يك سبك قديمه را ب

چه جويس به والري  اين همان سبكي است كه طبق آن و. (شويم  يها آشنا م شخصيت
در ). تباس كرده استاز سبك ادوارد جراردين فرانسوي اق ،فرانسوي گفته ي نويسنده ،الربد

دار  هاي كنايه طبعي ناهمگون و در ميان نثر و نظم ملمع و شوخي كنار اين شوخ
برد درست مثل  ر ميكاه ساختار جدي و دقيق التين را نيز ب ي، جويسا هناخ فاحشه
  . امرد مصري با موس ي مكالمه

 ينما است مانند قطب) جهاني(كشتي و همگاني  ي سخت است به سختي دماغه جويس
را تفسير كرد و ما  تقدي صريح تر و بهتر از من كتاب جويسمن پيش،سال ده . يدريانورد

را به  اوليسبخواهم قدر خودخواه نيستم كه  من آن. بريم هنوز هم از خواندن آن لذت مي
دنج به خواندنش بنشينم، بلكه  يا ببرم و در گوشه) شهر بزرگي در آرژانتين(شهر نئوكوئن 

 ي باره در) نويس اسپانيايي نامه شاعر و نمايش( لوپ دو وگا ي محترمانه يها خواهم واژه يم
از هر راه ممكن : ويماو بگ ي را تقليد كنم و درباره  )ياسپانياي يسرا و قصيده شاعر ( گونگوريا

اش  آورم و درباره زاده را خواهم ستود؛ سر تعظيم فرود مي هميشه نبوغ آسماني اين نجيب
آميزم و  ييد تحسينأفروتني و ت  ي ام و با همه چه دريافته آن ي با همه: گويم سخن مي

  . ش نبودما به فهم چه قادر آن ي همه
1952  

  
  ي جنگ زمانهاي گذشته شماره

 هاي نويسندگان جنگ زمان را تابو ك

  :هاي آنالين از فروشگاه
 

Amazon.com / Amazon.co.uk / 
Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it 

/Capris.no / and …  
 

  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد
  

  



         

  ن سه تسخيرناپذيراي
  تئاتر مدرن، تئاتر ابزورد

ي ساموئل  ي مقاالت، در باره مجموعه
  اوژن يونسكو، ادوارد آلبيبكت، 

  روزبه حسيني :به كوششو ويرايش
   978 – 600 – 119 – 158 - 9 :شابك

  شوميز :نوع جلد
   قطره، تهران :ناشر

  294 :ه هاتعداد صفح
  1390 :يكم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب

  هاي فارسي كتابفروشي :فروش
  

نشر قطره، كه يكي از ناشران متعهد و جدي 
است و آقاي فياضي آن را  1357بعد از انقالب 

تأسيس كرده، چند سال است كه  1370در سال 
كند و  نامه و نمايش مي اي به نمايش توجه ويژه

الدين صادقي  آشنا قطب زير نظر كارگران نام
هايي را  پنجاه و دومين جلد از سري كتاب

منتشر كرده است كه همه در راستاي شناسايي 
  .و شناخت نمايش جهانند

به كوشش روزبه  تسخيرناپذيراين سه 
حسيني ويرايش و سامان گرفته است كه خود 

  .نيز نويسنده و كارگردان نمايش است
اي كردن را،  اين اتفاق ميمون، كار حرفه

هاي  انتشار كتاب با در نظر گرفتن متخصص
همان رشته را، بايد نخست به مدير نشر قطره و 

ي دست اندركاران نمايش و  سپس به همه
باشد تا در . ندگان جدي مبارك باد گفتخوان

پرتو اين گونه فعاليت فرهنگ و ادبيات و هنر، 
نويسي كه به نظر  نامه به ويژه نمايش و نمايش

رسد بسيار محروم مانده است، جلوه اي  مي
بيابند و در راستاي تعالي خود و جامعه پيش 

  .بروند

، اين سه تسخيرناپذيركتاب 
ايي در قلمروهاي ي است از جستارها مجموعه

گوناگون از نويسندگان مختلف كه هر اثر يا هر 
  . چند اثر را يك مترجم به فارسي برگردانده

ي  كتاب به جز يادداشت آغازين آن نوشته
  :الدين صادقي، داراي چهار فصل است قطب
  
  مقدمات –الف "

  درامد يا حتمن بخوانيد پيش
ده نكته براي نخواندن در خواب و بيداري 

  )زبه حسينيرو(
. اچ.ام(يي بر شناخت ادبيات معناباخته  مقدمه

  )اميد بهار/ ابرامز 
/ مارتين اسلين (گي در تئاتر ابزورد  معنابخته
  )نازي نوزاني

با اندكي (مارتين اسلين و تئاتر ابزورد 
/ پ هينكليف . آرنولد. ح. ر –تلخيص و تصرف 

  )نوشين سيدحسن نوين
  
  ساموئل بكت -ب

  )آرزو صحيحي: برگردان(نامه  گي مثلن زنده
/ ما، بكت و ميراسش (خارپشت و بيابان 

  )نوراهللا نصرتي
ساموئل بكت، (هنر سامان دادن به شكست 

مجيد / آنا مك مالن  –در مقام كارگردان 
  )اخگر

به اين مرد چه مربوط كه راجع من بنويسد؟ 
ي ليندا بن زويي با بيلي  برگرفته از مصاحبه(

بر  –بكت  ن نمايش هاينقش ز –وايت ال 
ثمانه / اساس برگرداني از حسين پورقاسميان 

  )قدرخان
از آخرين نوار كراپ تا نمايش (منازل هويت 

  )مجيد اخگر/ پل الولي  –
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ي  نامه يادداشتي بر نمايش(روشن  –سايه 
  )جالل تهراني/ ي بكت  فاجعه

ساموئل  –نامه، در يك پرده  نمايش(فاجعه 
  )محسن آزرم/ بكت 
  

  اوژن يونسكو –پ 
  )برگردان آرزو صحيحي(نامه  گي مثلن زنده 

اوژن (هايي كه من از منتقدان آموختم  درس
  )محسن آزرم/ يونسكو 

سوزان (ها  ها و ضد يادداشت يونسكو يادداشت
  )علي اكبر عليزاد/ سانتاك 

  )رحمت اميني(فرايند كرگدن نشدن 
در (مرگ پيش رويت ايستاده حي و حاضر 

  )حامد صفايي تبار/ ميرد  اه ميي ش باره
نگاهي به (اند  ها شكسته ي ساعت همه

  .بي تا ملكوتي/ كش يا قاتل  ي آدم نامه نمايش
يي بر  مؤخره(مانده ي نمايش قبلي  نمايشي با ته

  .جالل تهراني/ ي خأل  نامه نمايش
اوژن  –نمايش نامه در يك صحنه (خأل 

  )محسن آزرم/ يونسكو 
  

  ادوارد آلبي –ت 
  )برگردان آرزو صحيحي(نامه  گي مثلن زنده

مجيد / ادوارد آلبي (تئاتر ابزورد كدام است؟ 
  )اخگر

ي سه زن  در باره( يك متن پر پيچ و خم 
  )رامتين شهبازي/ ادوارد آلبي  –بلندباال 

/ مارتين اسلين (ابزورد آمريكايي؛ ادوارد آلبي 
  )هاشم محجوب پور

ي آثار آلبي  رهدر با(راجع به اين قضيه فكر كن 
  )تبار حامد صفايي/ ها  و نقدنويسي بر آن

ي  در باره(حس سرگرداني و سردرگمي 
  )رضا آشفته –ي روياي آمريكايي  نامه نمايش

/ رونالد هيمن (معصوميت انساني رو به زوال 
  )رامتين شهبازي
ي فام و  نامه اي بر نمايش مؤخره(روياي پوچي 

  )تا ملكوتي بي/ ي ادوارد آلبي  يام، نوشته
  )محسن آزرم/ ادوارد آلبي (فام و يام 

  
خواني كتاب  قطب الدين صادقي در يش

هايي  ي تئاتر امروز جهان، به نكته مجموعه
كند كه اگر جانب او، به عنوان يك  اشاره مي

اي نمايش و مدرس با مسؤل  استاد حرفه
نويسي و به طور كلي  نمايش و نمايش نامه
رهنگ و ادب و هنر و ي ف روشنفكري دلسوخته

به ويژه نمايش نبود، پذيرش آن سخت 
اش عددهايي را به عنوان  او در نوشته. نمود مي

دانشجوي نمايش يا نويسنده ي جوان آزاد به 
برد كه حتا خواندن و شنيدن آن در  كار مي

ترين كشورهاي جهان نيز سخت  رفته پيش
و همين عددها يا همين شوق فراگيري . است

ميان نسل جوان است كه او را و به  نمايش در
طبع او، مدير نشر قطره و ديگران را واداشته كه 
بيش از آن چه در اين روزهاي پر داد و ستد 

رود، احساس مسؤليت كنند و تعهد  انتظار مي
خود را نسبت به دست كم نمايش به اين گونه 

  .نشان بدهند
خواندن كتاب اين سه تسخيزناپذير و به طور 

عنوان كتاب گزيده شده را  52ي اين  هكلي هم
به همه به ويژه به دست اندركاران نمايش 

ها،  باشد تا با آموختن اين كتاب. كنم توصيه مي
ي نمايش و  با آزمون و خطاهايي كه در عرصه

ی  ايد، تجربه هاي فرهنگي پيش مي فعاليت
  .درخشانی به دست آيد



       

  
  تريو تهران

  سه داستان
  نصاريرضيه اا :نويسنده

   978 – 964 – 392 – 272 - 0 :شابك
  شوميز :نوع جلد

  آگه :ناشر
  146 :ه هاتعداد صفح
  1392 :يكم سال چاپ
  رقعي :سايز كتاب
  هاي فارسي كتابفروشي :فروش

  
نخستين داستان بلند  شبيه عطري در نسيم

ي  رضيه انصاري نويد در راه بودن يك نويسنده
اثري متفاوت داد و انتظار انتشار  اي را مي حرفه

  . را تريو تهرانهم چون 
نوشتن در عين حال كه بسيار ساده است  و 

تواند هر چه را  هر كس هر گاه حوس كرد مي
دوست داشت بنويسد و منتشر كند، در عين 

نظم و انضباطي را . حال بسيار سخت است
ي راه از آن دل  طلبد كه بسياران در ميانه مي
ها و به طور كلي  كاري كنند يا بي خيال ريزه مي

شگردهاي بيروني و دروني اثر، به راهشان ادامه 
ي ساده  مي دهند و چه بسا كه در طلب خواننده

ي جدي  اما نويسنده. و گذرا هم موفق باشند
  . طلبد شدن به راستي كه رياضت مي

خواندن و خواندن و نوشتن و نوشتن و مشق 
اين و آن شگرد را كردن يكي از بهترين آزمون 

ي جوان  خطاهايي است كه هر نويسنده و
هاي خود را با آن محك بزند و  تواند توانايي مي

  .ي قضاوت قرار بدهد در عرصه
ي انصاري نه تنها كه با انتشار كتاب  رضيه

دهد كه عزم خود را  نشان ميتريو تهران 
اي و جدي جزم كرده  ي حرفه براي نويسنده

ز آزمون و ي خود ا است، كه با انتشار آن، تجربه
  . خطا را در پيش روي خواننده قرار داده است

، سه داستان به نسبت بلند تريو تهران
، عاليههاي  مستقل و به هم پيوسته است به نام

كه محور اصلي و مشترك  سالومه، منيژه
اند كه نامشان به بر صدر هر  ها، همين زناني آن

فصل يا هر داستان نشسته است و البته هر سه 
  .برگرفته شده است از سه اثر از پيشينيان روايت

ي  نوشته اشغالي  نامه ، بر اساس فيلمعاليه
  .بهرام بيضايي روايت شده است

آرامش در با نگاهي به داستان  منيژه
  .شود روايت مي ديگران حضور

بر اساس اپرايي نوشته شده است  سالومه
اثر ريشارد اشتراوس كه براي سه ساز و سه 

  .تنظيم گشته صداي سوپرانو
خواندن كتاب، به ويژه كه از نثري شسته و  

روفته و لحني ساده و روان برخوردار است، از 
كند و  همان آغاز خواننده را با خود عجين مي

ي انصاري را در نوشتن  هاي رضيه توانايي
  . روايتي از آن خود برجسته

اين توانايي انصاري در روايت به ويژه زماني 
هاي پيشين را  كند كه خواننده متن نمود پيدا مي
توان  با اين آگاهي به سادگي مي. خوانده باشد

هاي  دريافت كه رضيه انصاري مقهور متن
همان گونه كه خود اراده كرده . پيشينيان نشده

اي   است توانسته با نگاهي يا با پذيرش دستمايه
ي خود مهر روايت خود را  از ديگران، بر نوشته

  .بزند
ي  ي كه خود را يك خوانندهبراي كس 

داند و از اتفاق اين سه  اي داستان مي حرفه
نامه،  هاي ويژه ي خود، فيلم روايت را در شكل

، تريو تهرانداستان و اپرا خوانده باشد، كتاب 
هايش البته كه همراه است با  ي حسن با همه

افسوسي كه به خودي خود در . يك افسوس
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ي  سه حادثهي كتاب از  گانه هاي سه روايت
زماني بر محور مضمون موقيعيت زنان تأثير 

  . خاص خود را گذاشته است
آن چه كه شايد بهتر بود رضيه انصاري به آن 

ي پيشينيان از آزمون و  كرد، كارنامه توجه مي
  . خطاهايي در اين راستا است

 تريو تهرانچه بسيارند اثرهايي كه همانند 
يگر نوشته آگاهانه و به عمد بر اساس اثري د

  . اند شده
ي اثرهايي كه بر  يك نگاه ساده به همه

اند، نشان  اساس اثرهاي ديگر نوشته شده
ها  ي آن دهد يك وجه مشترك مهم در همه مي

وجه مشتركي كه در بي عيب و . شاخص است
نقص بودن آن و به ويژه در پيچيدگي مضمون 

گان  ها همه هاي اصلي آن و ساختار يا شخصيت
هاي گوناگون از  چنان چه برداشت. اند هم عقيده

ي يونان پيش از ميالد يا  هاي دوره نامه نمايش
هاي متفاوت از شاهكارهاي ادبيات و  برداشت

  . دهد هنر جهان چنين نشان مي
هاي  به بيان ديگر آن چه نقصان روايت متن

ي انصاري است انتخاب او  ي رضيه گانه سه
يري بوده انتخابي كه شايد از سر ناگز. است
اي  اثر پيچيده اشغالي  نامه نه تنها فيلم.  باشد

اي برخوردار  العاده نيست، از شخصيت خارق
نگشته، كه از بهترين اثرهاي بهرام بيضايي هم 

آرامش همين واقعيت در مورد داستان . نيست
غالم حسين . صادق است در حضور ديگران
نويس ايران  نامه ترين نمايش ساعدي كه برجسته

نامه دارد با  ست، نه تنها چند نمايشا
ساختارهاي پيچيده و شخصيت محوري كه 

هاي  قابل بازآفريني بسيارند؛ كه داستان
او به ويژه، هر كدام  عزاداران بيلي  مجموعه

مايه بازآفريني داستانند و جا دارد  بهترين جان

در حالي كه داستان . كه بارها نوشته شوند
ي از يك آرامش در حضور ديگران

هاي متوسط او است كه از آن فيلمي  داستان
  . تر ساخته شده است متوسط

توان در مورد داستان سوم  همين مورد را مي
  . بيان كرد سالومه، تريو تهران

ترين  سالومه كه يكي از درخشان
است و  هاي سامي هاي تاريخ دين شخصيت

ها اثر، در قلمروهاي گوناگون در مورد آن  ده
ترين  ست، يكي از جذابنوشته شده ا

ها براي بازآفريني است، اما نه در  شخصيت
 ي اثر اشتراوس كه وجه چندگانه سالومهاپراي 

اين ششخصيت چندان در آن برجسته نشده 
  .    است

، جدا از اين كه كتابي خواندني تريو تهران
كننده است كه راحت و روان خواننده  و سرگرم

است آزمودني كند، اثري  را با خود همراه مي
  . نويسان جوان براي داستان

 ي رضيه انصاري جسارت ستودني تجربه
بسيار خوبي است براي نويسندگان تا   سرمشق

از آزمون و خطاي او بياموزند و توانايي در 
  .نوشتن با شگردهاي گوناگون را تجربه كنند

در  پايان ناگزير به بيان افسوس دوم هم 
ر نوشتن اين اي كاش رضيه انصاري د. هستم

شود،   هايش ديده مي سه روايت، اگر چه كوشش
  . برد لحن بهره مي -از سه زبان 

به راحتي ظرفيت روايت با سه تريو تهران 
ويژگي . لحن و زبان مختلف را در خود دارد

   .   بارزي كه برجسته نشده است
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تر  هاي دو زبانه، يا به بيان روشن انتشار كتاب
شور نوشتن به دو زبان، زبان مادري و زبان ك
ترين  ميزبان يا زبان دوم، يكي از درخشان

  . دستاوردهاي مهاجرت يا تبعيد است
نوشتن به دو زبان، به ويژه در نسل دوم 
مهاجران ايراني بعد از انقالب كه شمارش قابل 

گيرند، امري است كه روز به روز  توجهي را در برمي
  .يابد تري مي نمود بيش

هاي شناخته  نجدا از اثرهايي كه به يكي از زبا
شده در جهان، به ويژه به زبان انگليسي، فرانسوي، 
آلماني، اسپانيايي يا يكي از كشورهاي 
اسكانديناوي، سوئدي، داناركي و نروژي رواج يافته 
است، چندي است كه نويسندگان مهاجر يا تبعيدي 

كوشند به زبان مادري نيز اثرهايي را منتشر  مي
  . و زبان بيارايندكنند يا اثر خود را به هر د

هاي زيادي تا كنون منتشر شده است كه  نمونه
  . دهد سه ويژگي را نشان مي

نويسنده متن يا روايت خود را به زبان  – الف
فارسي نوشته و خود به زبان كشور ميزبان يا زبان 

  .دوم ترجمه كرده است
نويسنده متن يا روايت خود را به زبان دوم  – ب

) فارسي(پدري  - مادري  نوشته و خود به زبان
  .   منتشر كرده است

نويسنده متن خود را به دو زبان مادري و  – پ
  .زبان مستقل، فارغ از هم ديگر نوشته است

ها، گاه اين اثرها مستقل از  در اين گونه روايت
  .اند هم هستند يا در يك مجلد گرد آمده

ترين اين اثرها  ، يكي از تازهتابد ماه هنوز مي
  . رسيده است جنگ زمانه دفتر  ست كه ب

 20صفحه فارسي و  91اين كتاب داراي 
  . ي انگليسي است صفحه

نويسنده كه خود توانايي الزم بر زبان انگليسي 
شود كه  را دارد، طي يادداشتي يادآور مي

ديدار در و  كشي سهرابهاي  داستان"
هايي از كتاب خاطرات  بخش دم سپيده
. شود نگليسي منتشر مياند كه به زبان ا نويسنده

ترجمه ي شش داستان از اين مجموعه به زبان 
  ".انگليسي در پايان كتاب موجود است

، داراي يك داستان منسجم تابد ماه هوز مي
در پس و ساخته و پرداخته شده اسصت به نام 

 21قرار گرفته است و  كه در آغاز مجموعه  غبار
هاي  هايي كه بسيارشان ظرفيت طرح. داستان طرح

اما  اند داشتهالزم براي ساخته و پرداخته شدن را 
نويسنده دلخوش به بيان موضوع خود از پرورش 
گره، فراز و نشيب، ساختار و نهايت يك بافت 

ها گذشته  داستاني منسجم با تعليق الزم از آن
  .است

داستانك يا همان  6اين كتاب هم چنان داراي 
  .داستان به زبان انگليسي است - طرح 

به تازگي رضا اغنمي نويسنده سرشناس و 
  ي  مجموعهموفق مقيم لندن 

 هاي ديگر هاي نازي و داستان اشك
 .استرا منتشر كرده 
 :تماس بگيريدزير براي دريافت كتاب با ايميل 

r2aghnami@hotmail.com  
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  H&S Mediaنشر 
  .را منتشر كرده استاحمد شاملو؛ آن جنم انسان شاعر ي  نامه شناخت
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  H&S Media نشر
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  H&S Mediaنشر 
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  H&S Mediaنشر 
  .را منتشر كرده است است باقيهنوز از شب دمي  ي داستان مجموعه
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  H&S Mediaنشر 
  .را منتشر كرده استي پريشاني زنان  قصه كتاب
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 :نشر آرست منتشر كرده است
  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

 .هاي آنالين آمازون و گوگل تهيه كنيد توانيد از فروشگاه هاي نشر آرست را مي كتاب
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med kunsten å forsvinne. Å forsvinne kan ikke være en faktisk 
tilfeldighet, det må være en forsvinningskunst. Denne kan ha 
mange aspekter, i skrivingen eller i skuespillet. Kanskje kan 
også de biologiske aspektene ha en kunst, en forførende måte å 
forlate verden på. Hvis det er et blott uhell, vil det være en 
negativ død.  

– Den franske filosofen Michel Foucault døde av aids. Var 
det en slags forsvinningskunst? Hvordan oppfatter du hans 
måte å forsvinne på og hans ettervirkninger. Er han i det hele 
tatt forsvunnet, så lenge verkene lever videre? 

– Han tok tydelig dødens utfordring. Han visste om farene og 
tok et valg. På en måte er dette en annen måte å forsvinne på. 
Han gjorde det med en diskresjonskunst, en hemmeligholdelse, 
som var fantastisk – uten på noen måte å hevde at det er en god 
måte å trekke seg tilbake fra verden på. Jeg vil hevde at et 
aspekt med forsvinning, er å forsvinne før du dør, å forsvinne 
før du har gått tom, mens du ennå har mer å si. Mange folk og 
intellektuelle, er allerede døde, men fortsetter – uheldigvis for 
dem – å snakke. Det var ikke tilfellet med Foucault. 



       1392 تابستان، 18جنگ زمان      ١٧٠
godt av en slik som Baudrillard, en som velger motstrategier 
mot denne overproduksjonen. 

En av to motstrategier Baudrillard anla var merkelig nok 
hans fascinasjon for forførelsen. I en overtydelig og 
overproduserende konsumverden har forførelsen den egenskap 
at den fører bort eller forstiller – en motvekt til den 
kapitalistiske produksjonen som bare fører frem og fremstiller. 
Den andre motstrategien var rettet mot all tenkning som setter 
subjektet i sentrum, teorier som proklamerer subjektets frihet 
og selvkontroll. Baudrillard henviste til objektenes verden. 
Noe han også gjorde da han i Oslo i 2000 viste sin 
fotoutstilling av en rekke av verdens objekter og overflater, 
slik de fanges i objektivet. I tingenes motstand fant Baudrillard 
en motvekt til den overtydelige og beherskende kontroll – i de 
uforutsette hendelsene, i både børskrakk, datavirus og aids. 
Der verden selv tar en vending, der fenomenene snakker sitt 
eget språk. 

Baudrillard var også opptatt av forholdet mellom den 
symbolske utvekslingen og døden – som tittelen på hans bok 
fra 1976 gjenspeiler. Her utvikles en rekke elementer fra 
Georges Bataille og nevnte Caillois – knyttet til produksjon og 
destruksjon som gjensidig avhengige utvekslingsformer: gaven 
og motgavens symbolske utveksling; språklig produksjon og 
meningsoppløsning; liv og død. Disse ga en gang en helhetlig 
form til tilværelsen, men har mistet sin relevans. Virkeligheten 
absorberes i en flytende hyperrealitet. Dette gir endeligheten 
og grensen som døden setter, en helt annen ubestemmelighet. 
Men hvordan forholder Baudrillard seg selv til døden? 

– Regissør Ingmar Bergman har uttalt at når han ligger for 
døden, vil han ikke være en grønnsak i en sykehusseng, men 
kontrollere sin egen dødsprosess, for å unngå å bli en ting. Du 
har lenge skrevet om døden. Har du gjort deg noen tanker om 
din egen død?  
– Jeg vil hevde at det alltid dreier seg om et problem knyttet til 
forsvinning. En tilsynekomstens kunst må eksistere i likhet 
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forsvunnet. Etter dette har vi en dimensjon hvor politikk alltid 
har og alltid vil eksistere, men det er ikke det virkelige 
politiske spillet [se Københavnkampen side 1, og den franske 
valgkampen side 4-5]. Hva som skjer etter slutten innebærer 
samme problematikk, men er spesifikt knyttet til bestemte 
områder, vi har transestetikk, transøkonomi, osv. Dette er 
bedre ord enn «postmoderniteten». Det dreier seg ikke om 
modernitet, men om ethvert system som er så utviklet i sitt 
uttrykk at det overskrider seg selv og sin egen logikk. Det er 
dette jeg forsøker å analysere. 
– Det finnes uansett merkelapper eller visse kjennetegn ved 
epoken vi lever i. Du har skrevet at romantikkens epoke ble 
avløst av surrealismen som igjen ble avløst av 
gjennomsiktighet (transparens) som epokalt kjennetegn. Du 
betegner transparens som en nihilistisk situasjon. Hva slags 
nihilisme er det her snakk om? 
 – Jeg snakker ikke om transparens i den forstand at du ser 
alt på tv, men at tv ser på deg. Det dreier seg om 
reversibilitet, til det verre. Det dreier seg om synlighet, om 
alle hemmeligheters forsvinning. Alt må være synlig, ikke 
på en panoptisk2 måte der alt er synlig for et ytre øye. 
Gjennomsiktigheten er mer enn synlig, den er uten 
hemmeligheter. Det er ikke bare gjennomsiktig for andre, 
men også for seg selv. Det finnes ikke lenger noen 
ontologisk hemmelig substans. Jeg oppfatter dette som 
nihilisme heller enn postmodernisme. For meg er nihilisme 
en bra ting – jeg er nihilist, ikke postmodernist. For meg er 
spørsmålet nettopp hvorfor det i stedet for noe finnes 
ingenting, i stedet for det tradisjonelle spørsmålet om hvorfor 
noe overhodet finnes, fremfor intet. Å lette etter ingenting, intet 
eller fraværet er nihilisme i god forstand, en nietzscheansk aktiv 
nihilisme, ikke en pessimistisk nihilisme. Man kan spørre seg 
hvorfor ingenting skulle være noe å lete etter. Men når barn i 
Norge normalt har 500 ting hver, og livets betydning for mange 
er å kjøpe stadig nye ting, om det er siste mobilmodell eller ny 
designtrapp, så har kanskje den kapitalistiske produksjonen 
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samme med termen «det symbolske». Mange av disse 
paradigmatiske begrepene er laget for en annen tid. «Begjær» 
henger ennå igjen i subjektets verden. Selv hos Deleuze tenkes 
begjær fortsatt innenfor en produksjonssfære, om enn en annen 
og høyere type produksjon. Molekylær produksjon var et stort 
steg for Deleuze, men selv denne spredningen og 
fraktaliseringen av begjærsbegrepet holdt seg i det værende og 
ble aldri tatt videre.  

 
 

BAUDRILLARD HAR OFTE sammen med en rekke andre 
franske tenkere blitt framstilt som den fremste 
postmodernisten, med alt begrepet innebærer av negative og 
misvisende aspekter. Helt siden det «postmoderne» begynte å 
bre om seg på 70-tallet har det vært uklart hva det betegner, 
om det er et epokalt begrep, betegnelse på en tankeretning eller 
en slags intellektuell stilart knyttet til skrivestil og 
tilnærmingsmåter.  

– Hvordan oppfatter du begrepet det «postmoderne»? 
– Jeg har ingenting å gjøre med det. Jeg vet ikke hvem som 

fant på dette begrepet. Det kommer fra arkitekturen, gjør det 
ikke? Jeg forstod aldri hvorfor jeg skulle være en 
postmodernist. Men når det gjelder boken Simulakre og 
simulasjoner, hvorfor ikke? Det dreier seg ikke om en 
modernitet med en progressive finalitet og en teknologisk 
utvikling med en klar grense, som avtegner et etterpå der 
ingenting skjer. Vi har alltid hatt simulasjon og simulakre, og 
kanskje et annet stadium med virtualitet. Men jeg har ingen tro 
på «postmodernitet» som et analytisk begrep. Når folk sier: 
«du er en postmodernist», svarer jeg: «hvorfor ikke?». 
Begrepet unngår enkelt selve problemet.  

– Kan begrepet det «transmoderne» heller betegne vår tid? 
– Dette er et mye mer interessante begrep. Jeg er ikke den 
eneste som bruker dem, for eksempel bruker Paul Virilio 
begrepet transpolitisk. Begrepet analyserer hvordan ting 
utfolder seg etter at de politiske virkelighetsprinsippene har 
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– Du kan tenke det hele som et storslått spill, med ting som 
framstiller stadig flere ting. Lek og spill har flere dimensjoner 
som har blitt kategorisert av sosiologen Roger Caillois: 
etteraping (representasjonens spill), alea (tilfeldighetens spill), 
agon (rivalisering, konkurranse) og sist, men ikke minst 
vertigo, den svimlende, deliriske dimensjonen til noen spill. 
Vår moderne produksjon, overproduksjon og overdoser av 
kommunikasjon og informasjon samsvarer med et svimlende, 
delirisk spill. Denne dimensjonen gis forrang på bekostning av 
de andre. Dermed har vi en endimensjonal utvikling av én 
kategori, hvis vi følger Caillois’ kategorisering. For å ha et 
virkelig helhetlig spill må vi ha en kombinasjon av alle fire 
dimensjonene.  

– Du sier en plass at begjæret er tilfredsstilt, med det resultat 
at folk dermed har blitt rammet av en slags mental død. I 
hvilken grad er dette en overdrivelse, og hvordan forstår du 
den retoriske funksjonen til skrivestilen din? 

– Jeg er veldig bevisst den paradoksale retorikken i mine 
skrifter, en retorikk som går utover sin egen sannsynlighet. 
Begrepene er med vilje overdrevne. Hvis det ikke finnes noen 
sannhet, må vi gå videre, bakenfor det metafysiske scenariet av 
subjekter og objekter. I skriftene mine ønsker jeg å se hva som 
skjer etter de forskjellige tings og sannheters slutt, og det kan 
bare gjøres i form av tenkende eksperimenter. Dette er 
selvfølgelig ikke en sannhetsdiskurs – alt kan ikke verifiseres, 
det har ingen pretensjoner i den retning. Det samme gjelder for 
spørsmålet om begjær. Å si at alle begjær er tilfredsstilt er 
nonsens, fordi begjær som sådan ikke kan tilfredsstilles, 
snarere tvert imot. Men i denne verdenen av produksjon er 
begjær produktivt, og samtidig et middel til tilfredsstillelse. 
Dermed har vi tapt selve ideen om begjær, begjær som 
metafor, som løfte, som noe som ikke kan tilfredsstilles eller 
virkeliggjøres.  
- Jeg bruker ikke begrepet begjær særlig ofte. Begrepet hadde 
sin epoke på 60- og 70-tallet. For meg er det kanskje det 
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med kroppen og blir nærmest disse mediemaskinenes 
tegnbehandlere.  

 
Nettopp spillet (eller skuespillet for å bringe inn Guy 

Debords samfunnskritikk) blir framtredende i vår 
hyperrealistiske verden, der virkeligheten er en symbolisk 
dimensjon løsrevet fra det virkelige. Det er nettopp 
spillereglene, handlingsrommene, mulighetene og 
absurditetene i denne løsrevne realiteten Baudrillard går inn i. 
Han undersøkte tegn- og verdiregimene og umuligheten av 
symbolsk utveksling i det senkapitalistiske 
produksjonsregimet.1 Han vendte seg etter hvert bort fra 
marxismen – som fremdeles holdt fast i bruksverdier, behov 
og mangel – til en analyse av vårt mediekonsum.  
Med Simulacres et simulation (Simulakre og simulasjon, 
1981) gikk han videre med erkjennelsen av at «det virkelige 
ikke lenger er mulig». Fremfor å kritisere illusjonene, forsøkte 
han å oppløse de hegemoniske tegnene og bildene. 
Baudrillards skrivestil blir mer lekende, tilsynelatende 
overdrevet og provokativ i stil med hans selverklærte 
nietzcheanske «aktive nihilisme» – som ønsker å utfordre en 
symbolsk og materiell overproduksjon som har fortrengt det 
virkelige.  

 
 

HVORDAN SKAL VI forstå forholdet mellom det lekende 
spillet og på den annen side det herskende verdiregimets 
insistering på produksjon og konsum? Man kunne jo tro at 
dagens produksjon tilfredsstiller et positivt lekende begjær 
etter å skape. Selv om det gjerne finnes en overproduksjon av 
nær sagt alt, kan det like godt finnes en «homo ludens» bak 
tingene.  

– Du betegner det som et problem at folk deltar aktivt i 
dagens kapitalistiske produksjon, men hvorfor skulle ikke 
denne kunne grunnes i leken, i et produktivt begjær – i 
filosofen Gilles Deleuzes forstand? 
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tekstene. Og uvennskap og arroganse splittet dem.  
Nå er den siste av de store franske kontinentale filosofene fra 
70-tallet – som Foucault, Lyotard, Guattari, Deleuze og 
Derrida – død han også. Jean Baudrillard døde av kreft forrige 
måned. 

Vi bringer i den anledning her mitt tidligere ikke publiserte 
intervju fra hans siste besøk i Norge (se også kommentarer på 
neste side). 

 
 

JEAN BAUDRILLARD ER VEL den mest betydelige 
mediefilosofen vi har i nyere tid. En «profet» som fikk rett i 
mange av hans treffende beskrivelser og analyser av det 
framvoksende mediesamfunnet på 70-tallet. Det er ikke 
tilfeldig at man i filmen The Matrix (1999) ser Neo (Keanu 
Reeves) gjemme unna en CD i et bokeksemplar av 
Baudrillards Simulations. 
 

Baudrillard var selv ingen stor medieforbruker eller 
datanerd. Han skrev stort sett livet gjennom på skrivemaskin, 
unngikk mobiltelefon og stemte i med Bob Dylans: «500 
channels and nothing on». Men han skjønte hva som foregikk. 
Han så hvordan det lekne ved oss ble funksjonalisert, hvordan 
sport, arbeid og fritid ble strukturert, og hvordan dataspillene 
tok over mye av sjarmen ved de gamle lagspillene. Dessuten 
hvordan det gikk galt for oss voksne: Baudrillard påpekte at vi 
drømmer med åpne øyne. Således kunne han forklare at kriger 
som Golfkrigen ikke var virkelig for oss – men opplevd som 
fjernsynsbegivenheter. Noe vi også kan kjenne igjen med Irak-
krigen av i dag. For hvem opplever krig på virkelig? Problemet 
er at vi med våre «tv-gysninger» og estetisering av krigens 
katastrofale virkninger heller faller inn i en glemsel, et 
liksomansvar der vi forbruker opplevelser, absorberer lidelser 
og lar tv-skjermen lukke oss inn i et sluttet kretsløp. I denne 
hypervirkeligheten [se Perniola neste side] slutter vi å erfare 



      

Truls Lie (Filmregissør og kritiker)  

Kunsten å forsvinne 
 
  
 

Den franske filosofen Jean Baudrillard (1929-2007) ga 
oss verktøy til å forstå vårt mediesamfunn, og 
motstrategier for ikke å bli spist helt opp av den 
kapitalistiske overproduksjonen. Vårt mediesamfunn 
dreier seg om synlighet, om alle hemmeligheters 
forsvinning. Har vi tapt selve ideen om begjær, begjær 
som metafor, som løfte, som noe som ikke kan 
tilfredsstilles eller virkeliggjøres? Baudrillard 
kommenterer sin egen død i dette intervjuet: – Det må 
være en forsvinningskunst, en forførende måte å forlate 
verden på. Jeg vil hevde at et aspekt med forsvinning, er 
å forsvinne før du dør, å forsvinne før du har gått tom, 
mens du ennå har mer å si. 

  
 
 
Jean Baudrillard og kona Marine. Et beskjedent og 
imøtekommende par. Ikke akkurat arrogante parisiske 
intellektuelle. Det var våren 2000 i Oslo. Distré som jeg er 
kom jeg en halvtime for sent for å hente dem til middagen. De 
sto der fremdeles og ventet på meg foran den franske 
ambassaden, smilende. Under middagen vi arrangerte spør jeg 
dem om det nåværende intellektuelle klimaet i Paris, slik de 
kjenner det. Preges det fremdeles av demonstrerende aktivister 
som forløperne Sartre, de Beauvoir og Foucault, eller 
engasjerte politiske diskusjoner på café eller hjemme hos de 
kjente filosofene? Baudrillard og kona rister på hodet. Han 
mener at tiden som fulgte det aktive 70- og 80-tallet ble mer 
profesjonsstyrt, statsintellektuelle holdt seg på kontorene og til  
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Fordi du gikk til venstre. Til høyre. 
Fordi det falt regn. Skygge. 
Fordi det var solskinn. 
Heldigvis – det var skog der. 
Heldigvis – det vokste ikke trær der. 
Heldigvis – en skinne, en krok, en bjelke, en bremse, 
et innsmett, en sving, en millimeter, et sekund. 
Heldigvis – det fløt et halmstrå på vannet. 
På grunn av, derfor, allikevel, tross. 
Hvordan ville det gått, hadde hånden, foten bare et skritt, en 
hårsbredd fra et sammentreff av omstendigheter. 
Så du er her altså? Rett fra øyeblikket som ennå står på 
gløtt.Nettet hadde én maske, og den smatt du igjennom? 
Jeg kan ikke få fullundret meg, fulltiet. 
Hør 
Hvordan hjertet ditt banker i meg. 
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kan ingenting hende to ganger: ”Nothing can ever happen 
twice. / In consequence, the sorry fact is / that we arrive here 
improvised / and leave without the chance to practice.” 

Szymborska maktet å beskrive det improviserte livet som 
få andre, og til slutt var det hennes tur til å forlate scenen. 
Men selv om livet kanskje er en lang rekke med fredager som 
står for døren med ukjente manus, så er ikke døden dette 
livets mest problematiske aspekt. Szymborska er smertelig 
klar over alt hun går glipp av hvert eneste øyeblikk, men på 
samme tid er hun full av takknemlighet og undring over sin 
evne til å bevare. Og denne muligheten til å overvinne døden 
begrenser seg ikke utelukkende til poeten eller kunstneren, 
den er også i aller høyeste grad til stede i hvert enkelt vesen. 

”On death, without exaggeration” er fylt av en 
sympatiserende dødsforakt, men Szymborska underkjenner 
ikke døden dens mange seire. For slik livet aldri er langt unna 
i hennes diktning om døden, er heller ikke døden fraværende 
i hennes poesi om livet. Dette er tilfelle både i ”Født”, diktet 
vi begynte denne teksten med, og ”Alle tilfeller” (”Wszelki 
wypadek”, 1972) som vi velger å avslutte med. I begge 
diktene er det nettopp livet, det nærværende, som blir en 
påminnelse om døden, det som skal bli fraværende. 
Motspillere til tross, de opptrer som duo, og den ene puster 
ustanselig den andre i nakken. 
 
 

1-   
ALLE TILFELLER 
Det kunne hendt.  
Det måtte hende. 
Det hendte tidligere. Senere. 
Nærmere. Lenger borte. 
Det hendte ikke deg. 
Du overlevde, fordi du var den første. 
Du overlevde, fordi du var den siste. 
Fordi du var alene. Sammen med andre.  
  



       179     1392 تابستان، 18مان جنگ ز   

sine som en felles arv, noe som mennesket besitter og kan 
benytte seg av, slik som dikterjeget i ”Fra en aldri foretatt 
Himalaya-ekspedisjon” (”Z nie odbytej wyprawy w 
Himalaje”, 1957) bruker sin kulturarv for å vise Yeti 
fordelene med den menneskelige sivilisasjon: ”Yeti, vi har 
Shakespeare. / Yeti, vi spiller fiolin. / I skumringen, Yeti, / 
tenner vi lys.” Men i de siste linjene av diktet er det likevel 
bare snøen som betones som evig. Slik underminerer naturen 
kulturens betydning og igjen sniker det seg inn en tvetydighet 
hva gjelder menneskets forrang i forhold til andre levende 
vesener. 

Samtidig som Szymborska understreker menneskets makt 
i ”De dødes brev”, viser hun også til den store uvitenheten 
som kjennetegner dem: ”deres drepende kurer for 
helbredelige sykdommer, / Johannes’ lite gjennomtenkte 
åpenbaring, / Jean Jacques’ falske paradis på jord …” Med 
dette minner hun om livets uforutsigbarhet og menneskenes 
ufullkommenhet, og påpeker ydmykt at vi, dagens 
mennesker, mest sannsynlig også tar feil i det meste: ”Alt de 
forutså, endte helt annerledes, / eller litt annerledes, det vil si 
også helt annerledes.” 

Så hvilken rett har vi til å skrive om henne? Ingen. Bare 
den at vi har overlevd henne. At vi kan velge å lese diktene 
med døden som utgangspunkt. At vi ønsker å tenke ”på 
Szymborskas skjebne den vesle stund / øyeblikket varer”. Et 
øyeblikk som, takket være hennes diktning, for oss vil vare 
lenge. 
 
 
Liv på stående fot 
Konkrete, hverdagslige – og ofte svært visuelle – situasjoner 
som en gjenglemt paraply, en katt i en tom leilighet, en 
begravelse eller et møte med en mor, preger Szymborskas 
diktning. Men det konkrete og hverdagslige er også 
enestående. Som Szymborska påpeker i et annet av sine aller 
mest kjente dikt, ”Nothing twice” (”Nic dwa razy”, 1957), 
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/ that it’s not”3 , skriver hun i ”On death, without 
exaggeration” (”O śmierci bez przesady”, 1986). Døden er en 
klønete og utilpass arbeider, som ofte ikke får jobben gjort. 
En ufravikelig del av livet, jo visst, men dette er også så langt 
dens makt strekker seg: ”In our planning for tomorrow, / it 
has the final word, / which is always beside the point.” Slik 
blir døden i en forstand overvinnelig. 

I et av sine mest berømte dikt, ”Katt i en tom leilighet” 
(”Kot w pustym mieszkaniu”, 1993) lar hun døden få uttrykk 
gjennom noe levende: den avdødes katt som i den tomme 
leiligheten fornærmet undrer seg over eierens forsvinning: ”Å 
dø – det gjør man ikke mot en katt. / For hva skal katten ta 
seg til / i en tom leilighet?”. Og diktet ”Begravelse” 
(”Pogrzeb”, 1986) består utelukkende av utsagn fra de som 
deltar i begravelsen, det vil si de levende: ”– så plutselig, 
hvem skulle trodd det / – nerver og sigaretter, jeg advarte 
ham / – jo takk, ikke så verst”. Og i løpet av diktet blir det 
tydeligere og tydeligere at livet, i all sin hverdagslighet, 
kanskje er en større del av døden enn døden er av livet: ”– det 
var det / ¬– adjø da / – skal vi ta en øl / – ring meg en av 
dagene / – med fireren eller tolveren / – jeg skal denne veien / 
– og vi den”. 
 
 
Maskepi med de døde 
Men har vi, de levende, egentlig noen rett til å skrive om de 
døde? Har vi rett til å skrive om Szymborska? I diktet ”De 
dødes brev” (”Listy umarłych”, 1972) er det kanskje mulig å 
lese en slags tillatelse fra hennes side. Her er det dikterjeget 
selv som i møtet med gamle brev ser seg selv og de andre 
leserne av disse brevene som ”rådville guder”. Med dette 
settes fokus på menneskets dobbelthet: Makt og kraftløshet 
på samme tid. 
Szymborska synes i dette diktet å inngi historien og tiden 
med en slags makt: ”men like fullt guder, for vi kjenner 
ettertiden.” Denne historien betrakter hun i mange av diktene 
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”Takksigelse” (”Podziękowanie”, 1976), der hun takker 
alle menneskene hun ikke elsker: ”De vet ikke selv / hvor 
mye de tomme hendene deres rommer.” 

Det store perspektivet og sammenhengene kommer lett til 
Szymborska, men samtidig har hun en sterk vilje til å være 
helt nær sine omgivelser. Bevisstheten om at hun aldri vil 
kunne opprettholde denne nærheten til alt til alle tider skaper 
en uløselig situasjon, og den eneste måten hun kan mestre 
denne utilstrekkeligheten på, er nettopp ved å skrive, ved å la 
diktet bære et vitnesbyrd om alt det hun ikke rekker over. 
Eller som hun selv uttrykker det i ”Skriveglede” (”Radość 
pisania”, 1967): ”Gleden ved å skrive. / Muligheten til å 
forevige. / Den dødelige håndens hevn.” Poesien er også en 
mulighet til å forevige og Szymborskas dikt er ofte 
takksigelser til skriftens bevarende egenskaper, slik som i 
”Thomas Mann” (1967), der hun sørger over tapet av 
havfruer, fauner og engler, og er full av undring over at 
naturen har latt mennesket beholde evnen til å skrive: ”Men 
best av alt: / den overså øyeblikket da et pattedyr dukket opp 
/ med en underfullt fyllepennfjærkledd hånd.” 
 
 
Slutten og begynnelsen 
Muligheten til å forevige er også en motsats til døden. For 
som så mye annet, har døden – til og med hennes egen – fått 
plass i Szymborskas diktning. Også her finner vi spennet 
mellom det hverdagslige og det mer abstrakte. I ”Gravskrift” 
(”Nagrobek”, 1962) ber hun en forbipasserende om å stoppe 
opp ved hennes gravstein: ”og tenk på Szymborskas skjebne 
den vesle stund / øyeblikket varer.”2 . Dette er poetens 
ydmyke anerkjennelse av sitt korte øyeblikk i historien, og 
tiden har gjort henne ”gammeldags som et komma”. 
Samtidig er livet aldri langt unna når Szymborska skriver om 
døden. Livet er dødens paradoks, dens konstante motspiller 
som hele tiden bekrefter dens mange nederlag: ”Whoever 
claims that it’s omnipotent / is himself living proof 
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Uopptalte stjerner 
Szymborska er en representant for det skarpe, presise, 
nøkterne intellektet. Samtidig er diktningen hennes preget av 
en empatisk tilnærming som tillater henne å være helt inntil 
verden, til å gjøre det tilsynelatende usynlige synlig. I ”Sett 
ovenfra” (”Widziane z góry”, 1976) er perspektivet lagt nær 
naturens rike i skildringen av en død bille på en grusvei, 
”ubegrått glinsende i solskinnet”. Nøkternt beskriver hun 
denne døden: ”det grufulle ved dette synet er måtelig / 
omfanget strengt lokalt.”, før hun omtaler dyrenes død som 
noe grunnere: ”De taper – vil vi tro – mindre av sinn og 
verden, / forlater – synes det oss – en mindre tragisk scene.” 
Disse linjene er preget av tvil. For selv om diktets siste linjer 
lyder: ”Det viktige er vel knyttet til oss. / For vårt liv alene, 
vår død alene, / en død som inntar en tilkjempet førsteplass.”, 
og Szymborska med dette knytter denne tilsynelatende 
ubetydelige døden til noe større, så synes hun likevel ikke å 
gjøre forskjell mellom menneske og andre vesener: Det 
viktige tilhører ikke utelukkende ”oss”, det er ingen naturlov 
at vårt liv og vår død kommer først. 
Empatien og sjenerøsiteten manifesteres også kontinuerlig i 
følelsen av at hennes tilstedeværelse i verden aldri helt 
strekker til. I ”Reiseelegi” (”Elegia podróżna”, 1962) 
opplever hun det som om omgivelsene stadig vekk glipper fra 
henne: ”Av Boulevard Saint Martin: en trapp igjen / som 
fører lukt i forduftelsen // Ikke mer en halvannen bro / i det 
broete Leningrad.” Og i ”Under én liten stjerne” (”Pod jedną 
gwiazdką”, 1972) kommer utilstrekkeligheten til uttrykk i 
form av en rekke unnskyldninger. Tidlig i diktet skriver 
hun: ”Jeg ber tiden om forlatelse for den mengde verden jeg 
overser hvert sekund”, og mot slutten blir unnskyldningene 
flere og sterkere: ”Tål, o tilværelsens mysterium, at jeg 
napper tråder ut av ditt slep. / Anklag meg ikke, sjel, for at 
jeg sjelden har deg. / Unnskyld, alt som er til, at jeg ikke 
kan være overalt.” Det er også en variasjon av dette i 
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Utsikt med et sandkorn 
Diktet ”Født” (Urodzony, 1967) skildrer en hverdagslig og 
gjenkjennelig situasjon: Det første møtet med en svigermor. 
Men for Szymborska blir denne situasjonen et utgangspunkt 
for refleksjoner som spinner langt videre. Noe lignende ser vi 
i ”Tale på hittegodskontoret (”Przemówienie w biurze rzeczy 
znalezionych”, 1972)”, der det å glemme en paraply på 
trikken iverksetter en tankerekke om alt annet som er blitt 
borte på veien: ”Jeg mistet noen gudinner på veien fra syd 
mot nord, / og ganske mange guder på veien fra øst mot 
vest.” Denne følelsen av tap gjelder ikke bare konsepter og 
tro, men er like mye en mangel hun kjenner i sin egen kropp: 
”Jeg har krøpet ut av mitt skinn, lagt igjen hvirvler og ben, / 
og gått fra sans og samling adskillige ganger.” Situasjonen på 
hittegodskontoret kan tilsynelatende virke uviktig og triviell, 
men Szymborska har en evne til å trekke det store ut av de 
små situasjonene, til å utvide det hun opplever, slik at det får 
en betydning som strekker seg langt utover det som slår oss 
ved første øyekast. 

I møtet med det kjødelige opphavet til mannen hun elsker i 
”Født”, innser dikterjeget at også hennes elskede er født og 
derfor må dø. Tanken om fødselen som en dødsdom 
forsterkes av fremstillingen av moren som en som har fanget 
barnet i livet: ”Selv fakket hun ham / i huden jeg kjenner, / 
knyttet ham til knokler / jeg ikke kan se.” Morens nærvær blir 
en påminnelse om at det som eksisterer en gang må opphøre å 
eksistere. Intet liv uten død og ingen død uten liv: ”Jeg 
forstod: / han hadde alt gått halve veien. // Men det sa han 
ikke til meg – nei. // ”Dette er min mor,” / var alt han sa.” 

For Szymborska kan enhver situasjon være et utsiktspunkt 
for å betrakte den store sammenhengen, og så å si la 
perspektivet eksplodere. Hun minner oss om ting vi alle 
egentlig vet, får oss til å gjenkjenne og gjenfinne noe som har 
vært der hele tiden. Og metoden hun anvender appellerer vel 
så mye til vårt intellekt som til vårt følelsesliv. 
  



      

 
Agnes Banach og Janicke S. Kaasa 
Noen er udødelig selvom  

de forsvinner fra synet 
 

Til minne om Wisława Szymborska 

  
 
Født.  
Også han altså født.  
Født som alle.  
Som jeg, som skal dø.1 
  
Wisława Szymborska døde 88 år gammel, 1. februar 2012. I 
begravelsen lød Ella Fitzgeralds ”Black Coffee”, og en av de 
mange kransene ved urnen bestod av 89 kremhvite roser fra 
den polske bokseren Andrzej Gołota. 

Szymborska regnes som en av Polens fremste poeter og ble 
i 1996 hedret med nobelprisen i litteratur. Nobelkomiteen 
kalte henne ”poesiens Mozart” og skrev at hun forente 
språklig eleganse med Beethovens furioso. Szymborska selv 
kalte dette ”nobeltragedien”, kanskje fordi hun trengte mange 
måneder med ro og ensomhet før og etter hvert eneste dikt. 
Hennes diktproduksjon er liten, til sammen har hun utgitt 
rundt 350 dikt, men selv om antallet er relativt beskjedent, er 
temaene mange og omfangsrike. Hun presenterer stadig nye 
og originale perspektiver som strekker seg fra livets små 
detaljer til tilværelsens større linjer. Dette er to sider av 
samme sak i Szymborskas diktning: Hun vever frem 
sammenhenger og paradokser mellom det som er lite og det 
som er stort, og med en enestående evne til å synliggjøre det 
vi ikke ser, problematiserer hun våre oppfatninger av det lille 
og det store. 
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