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4 شماره بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای تبعید

تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 

تواند از زبان، تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن

اش در که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه

کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، 

کوشد تا زبان نشریه مینیز تبعیدی است. این 

تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای 

که در جغرافیایی، و تعریف کالسیک آن، بل

 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

این نشریه که فعالً به شکل فصلنامه منتشر 

گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

کوشد در همین عرصه هر شماره را یابد. میمی

وضوعی ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر به م

شماره از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را 

سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش 

بر این است که صداهای گوناگون فرهنگ و 

ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، چه 

در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت 

 شوند.  دعوت مینویسندگانی که به همکاری 

ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 فهرست

 3// اسد سیف چند نکته

 

 شعر

 5چهار شعر /   / شبنم آذر

 6چند شعر /  /عسگر آهنین 

 7گناه / روشنک بی

 8اکبر ذوالقرنین / عصا و کتاب / 

 9مهر / پستانداران مضاعف / نیلوفر شید

 10االنبیاء ما را عشق است / / خاتم آقا عسگری )مانی(میرزا

 10ساقی قهرمان / یک شعر / 

 11خانی )روزبهان( / چند شعر / مسعود کریم

 12رباب محب / سه شعر / 

 13چکد از ... / ... و اشک می / رضا مقصدی

 13محمود معتقدی / مرگ زیبا .... / 

 15رمان ... /  -زیبا کرباسی / شعر

 16لیلی گلزار / غزل / 

 17ء / دو شعر / عالپرتو نوری

 18مرگ در ترانه /  / ءعالنوری اسماعیل

 

 داستان

 20ای، نه حرفی / حسین رحمت / نه قصه

 22های ناتمام تبعیدی / گلناز غبرائی / قصه

 23نور / کوتاه، خیلی کوتاه / قدسی قاضی

 24ابوالفضل محققی / چمدانی کوچک در یک کمد قدیمی / 

 26شکوه میرزادگی / منتظر یک تکه آفتاب / 

 29پور / رستگاری / لطیف الدینکمال

 

 طنز

 32خورم! / هادی خرسندی / حافظا من غم می

 33در گودال قتلگاه /  ابراهیم هرندی / اشقیا

 34کیامرث باغبانی / کتاب در تبعید / 

 36نسرین رنجبر ایرانی / از سر شوخی / 

 36عبدالقادر بلوچ / مالقات با خدا / 

 38حمیدرضا رحیمی / جنس مشابه / 

 41سیفی / سیمای قاضی عضدالدین ایجی ... / س. 

 43دکتر نیاکی / حاال فقط / 

 44طنزهایی از متقدمین / 

 45طنزهایی از فضای مجازی / 

 46مهدی اصالنی / برادرِ مادرقحبه / 

 47ابراهیم محجوبی / از اینجا، از آنجا / 

 

 

 ادبیات: نقد و بررسی

 49رضا اغنمی / روز سیاه کارگر / 

 55لی / ادبیات مهاجرت: چگونه زیستن .... / نیاز توس

 57نسیم خاکسار / زبان ادبیات، زبانی جهانی است / 

 59نسیم خاکسار / انقالب و دگردیسی .... / 

 60بهروز شیدا / تا انسان چراغ زمین روشن کند / 

 64میرزاآقا عسگری )مانی( / در پستوی زبان فارسی / 

 65رباب محب / کافکا و آثارش / 

 68ابراهیم محجوبی / نیش و نوش / 

 70زده / خانی )روزبهان( / نقد بر فرهنگِ عرفانمسعود کریم

 72حسین کمالی / آئین روزانه برای کار خالقه / 

 74های زندان / مجید نفیسی / نامه

 80ادوارد سعید / تأمالتی دربارۀ تبعید / مترجم محمد جواهرکالم / 

 

 تئاتر

 84مین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن / -24بابایی / بهرخ حسین

 85اصغر نصرتی / تبعید و هنر تئاتر / 

 

 شناسیتاریخ و اسالم

 88ن / عاشورا و کیستی ما / مزدک بامدادا

 94ای مکه و کعبه / های اسطورهزمینهآ. لنگرودی / پیش

 99در قرآن / « اهلل»باقر مؤمنی / روند پیدایش 

 105های اسالمی در تاریخ / بازنویسی قصهنیاز / ب. بی

 

 مصاحبه

 110فرشته مولوی / چند پرسش و چند پاسخ / 

 114عالء / در مصاحبه با هنگامه عباسی / پرتوی نوری

 

  یاد یاران

 121مهدی استعدادی شاد / یادی از محمد ربوبی / 

 123آبادی / به یاد کمال رفعت / حسین دولت

 134اسد سیف / ساعدی در تبعید / 

 

 معرفی کتاب

 138معرفی کتاب / 
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 نکته چند

 

شود که خیزش عمومی سراسر ایران را در بر گرفته است. مردم نان زمانی منتشر می "آوای تبعید"چهارمین شماره  •

فقر و نیستی و فالکت ها جز خواهند و رژیم جمهوری اسالمی در این سالخواهند، آزادی میخواهند، کار میمی

 چیزی به آنان نداده است.

بار علیه دیکتاتور و اقتدار های مردم به کجا کشیده شود، معلوم نیست. اما آشکار است که آنان اینی اعتراضکه دامنهاین

 اند و این خود نشان از باال رفتن رشد فکری جامعه دارد.مذهبی قد برافراشته

ها مشکل است، اما باید امیدوار بود احزاب سیاسی، پیشبرد و تداوم منطقی و معقول اعتراضهای صنفی و در نبود سازمان

 تر گردند.تر و عمومیهای مردم هر روز مشخصکه خواست

پاخاستگان دریغ بهکه پشتیبان بیآید، جز اینکنند، در این موقعیت چه برمیاز ما، ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می

 و بکوشیم صدای آنان را به هر شکل ممکن جهانی کنیم. باشیم

ها کشانده است و در کشوری چون ایران آینده کشور ی بهتر، مردم را به خیابانگیرد. امید به زندگیانسان به امید جان می

پیش بگذارد و در  گردد. به این امید که جنبش اعتراضی مردم در ایران امروز در آگاهی گامها معلوم میدر همین خیابان

 همگام و همراه شدن با جهان مدرن موفق گردد.

نیاز برعهده شناسی را ب. بیمسئولیت طنز این شماره با حمیدرضا رحیمی بود و مسئولیت بخش تاریخ و اسالم •

 داشتند.

ئول آن به نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایرانی ساکن کانادا اختصاص دارد و مس "آوای تبعید"شماره پنجم  •

 حسن زرهی است.

 
کند. خوانندگانی که تمایل دارند آن را بر کاغذ بخوانند، از شماره دوم آن بر کاغذ نیز منتشر می را "آوای تبعید"در لندن  "نشر مهری"

 تماس گرفته، آن را دریافت دارند. "نشر مهری"توانند با می

 

 اسد سیف
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 شبنم آذر

 عسگر آهنین

 روشنک بیگناه

 اکبر ذوالقرنین

 نیلوفر شیدمهر

 میرزا آقا عسگری )مانی(

 ساقی قهرمان

 خانی )روزبهان(مسعود کریم

 رباب محب

 رضا مقصدی

 محمود معتقدی

 زیبا کرباسی

 لیلی گلزار

 ءعالاسماعیل نوری

 ءپرتو نوری عال
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 آذر شبنم

 
 آذر شبنم از شعر چهار 1

 
 پچپچه

 شب
 من! دوست بود کشانده دادگاه به را روز
 رفت باال و خزید پچهپچ برگلویت که هنگام آن
 گسترد سایه و خرامید تاریکی صدایت از که
 
 من

 بود ایستاده
 من
 بود زیسته لرزان صدایی در
 من
 افتاد!نمی
 

 شب
 من! دوست بود کشانده دادگاه به را روز

  کردی سکوت وقتی

 نپیوستی وقتی
 

  دادگاه

 شودمی آغاز پچهپچ با
 یابدمی ادامه سکوت با

 کندمی تنفس
 آخر
 کنند!می قیام همه
 
 

 مکرر هایآغوش

 

 ما
 مکرریم هایآغوش

 رویممی هم هایتن یاندازه در
 دانیمی که بگو فقط
 است نمانده دیگری راه

 

 کرد نخواهد طلوع خورشید نیست مهم
 ایمگفته وداع چیزهمه با ما
 شد نخواهی ناامید که بگو
 را بسیاری هایگل ما که چرا
 ایمبوییده تاریکی در

 

 شد خواهد چه فردا داندمی چه کسی
 کن متوقف را خودت
 بشنو را قلبت صدای

 یکدیگریم شماربی هایچهره ما
 ورزیممی عشق هم به زیرا

 

  آمده دیروز سر بر چه داندمی چه کسی
 است تیز چاقوها تمام یلبه
 برگردانی را سرت ستکافی فقط
 نه!

 برو پیش
 گشوده برایت که آغوشی سمت به تنها

 

 ایستاده کجا حقیقت داندمی چه کسی
 کنی لمسش جاآن توانیمی تنها
  تاریکی در دستی که جایی
 کندمی وجوجست را هایتدست

 
 ناشناس لبخندهای

 
 ناشناس هایحومه در

 ناشناس اشکال
 زنند.می ناشناس لبخندهای

 

 خوابند.می دایره شکلِ در
 روند.می چارگوش شکلِ در
 زایند.می زاویهبی شکلِ در

 

 ناشناس هایحومه در
 گذردمی که است باد
 را ناشناس بذرهای و
 پاشدمی خاک منتشرِ سطحِ بر
 

 ناشناس اشکال
 چرخند؛می دایره به گاهی

 نور محتضر هایحلقه شکلِ به
 دود و آتش شکلِ به
 معکوس تناسخی در و
 شوندمی درخت دارزوایه شکلِ به
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 چارگوش به گاهی
 شوندمی باد و شوندمی بازنیمه درهای

 را بازنیمه درهای و
 کارندمی فصول میان

 

 شوندمی گیاه و شوندمی هوا گاهی
 را زمان هایگرده و

 ریز هایثانیه میانِ
 کنندمی تقسیم

 

 ناشناس هایحومه در
 دریا همان آدم و است آدم همان جنگل

 است دایره که دریاست
 است ثانیه ماهی و ستماهی دایره

 است بوسه همان که ثانیه و
 باد بذر، و بذر بوسه و

 

 ناشناس هایحومه در
 ناشناس لبخندهای

 ناشناس هایبوسه با
 را آشنا هاینام
 زمان لبان هایگوشه از

 کنندمی پاک
 

 
 نوشتن

 
 بنویسم جنگ از توانستممی
 برگزیدم نوشتن برای را صلح اما
 بنویسم جهل از توانستممی
 برگزیدم نوشتن برای را خرد اما
 بنویسم اندوه از توانستممی
 برگزیدم نوشتن برای را شادمانی اما
 بنویسم مرگ از توانستممی
 برگزیدم نوشتن برای را زندگی اما
 کنم سکوت زندگی تمام توانستممی
 برگزیدم کردن زندگی برای را نوشتن اما

*** 
 .در ایران و ساکن آلمان است (1977)1356متولد سال  شبنم آذر

در سال «بینمهای دنیا خواب می به تمام زبان»نخستین مجموعه اشعار او به نام 

 ادبی بانوی فرهنگ، ی جایزه مجموعه اشعار، برندهاین . به چاپ رسید 1384

 .کتاب سال ایران شعر شد کتاب سال دفتر شعر جوان و کاندید جایزه

دومین گزیده اشعار این شاعر است که  «همه را نخواهد شست هیچ بارانی این»

ی شعر زنان ایران، خورشید،  به عنوان یکی از پنج کتاب، کاندید نهایی جایزه

 .معرفی شد

نگار قلم اوهمچنین در طی سالها کار مطبوعاتی خود در ایران به عنوان روزنامه

نویسی میدانی شد اما در اعتراض به برنده جایزه گزارش 1388زد و در سال 

ای اعتراضی به دبیران و داوران، جایزه نگاران و سانسور با ارسال نامهشرایط روزنامه

 .را نپذیرفت

پس از خروج از ایران به . ت کرد و در آلمان اقامت گزیدوی سپس از ایران مهاجر

نگار معترض به تقلب گسترده انتخابات ریاست جمهوری ایران، آثار عنوان روزنامه

 .او در کشور مجوز انتشار دریافت نکرد

او . در پاریس منتشر شد 1390سومین مجموعه شعر او در سال « خونماهی»

نشر ناکجا، به مدت سه سال با این انتشارات همچنین به عنوان مسئول بخش شعر 

 .به همکاری پرداخت

به منظور تحصیالت تکمیلی وارد آکادمی هنرهای  1393شبنم آذر از سال 

آثار  .شهر کلن آلمان شد و در رشته مدیا ادمه تحصیل داد( ای )مدیا آرترسانه

مضامینی  آید و دارایهای متعددی به  نمایش درمیهنری او که در نمایشگاه

 .شاعرانه و رویکردی سیاسی است

 «رود، خانه ندارد» های او در دوران مهاجرت به نامای از سرودهگزیده 1395در 

 .منتشر شد

شبنم آذر در حال حاضر پروژه گردآوری، ویرایش و انتشار چهل سال آثار منتشر 

نخستین کتاب از نشده پرویز اسالم از شاعران شعر دگر را بر عهده دارد و اکنون 

 .این مجموعه در دست انتشار است

*** 

 عسگر آهنینچند شعر از 

 

 سال به سال

----------- 

 با چمدانی سنگین 

 به ایستگاه قطاریرسم می

 شود،ساعت که صفر می

 پرسد:مور ایستگاه میأم

 چه بار سنگینی دارید"

 "کنید؟های طال حمل میشمش

 گویممن هیچ نمی

 هابا بار خاطره

 شوم وُوارد قطار می

 رومخواب می
 2016اول ژانویه       
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 ی خوشخوانای پرنده زاد باش

------------------------------------ 
 از من نترس، عزیزم

 ام بنشینراحت کنار پنجره

 ام قفسی نیستدر خانه

 ی آزادآواز یک پرنده

 دهداز آسمان صاف خبر می

 دلتنگیآواز یک پرنده در قفس از 

 آزاد باش و شاد بخوان

 .ها تباه شدخوانها به دست مرثیهجان

 2012دسامبر  29

 

 خواب نما

----------- 
 های توفاندیدم که مرغ

 زنندباالی سرم چرخ می

 دیدم کنار لنگرگاهی

 رومدارم در آب تیره فرو می

 نه قایق نجات بود و ُ نه فریادرسی

 ی نجات تنها خودم کنار حلقه

 .مشغول تماشای خودم بودم

 .دریافتم که دوست و ُ دشمن خود منم

 2012دسامبر  28

 

 هاخودنمایی نقاب

-------------------- 
 نقابکسی که بی

 شوددر آینه ظاهر نمی

 ی خود را ردّ خطوط چهره

 بر صفحه ی سپید کاغذ می جوید

 های صمیمیاما، چه فایده که واژه

 گریزنداز آدم نقابدار می

 های دیگریهای او نقاباز واژه

 خیزندمایی برمینبه خود

 2014دسامبر  26لندن، 

 من و باغ

 باغ

 پرندگانش را

 از دست داد

 من

 رویاهایم را

 باغ 

 از نوای توکاها خالیست

 من 

 از سرودهای شادمانه

 براستی که فصل

 فصل پرندگان و شاعران نیست
 2015دسامبر  18

***** 

 بیگناه روشنک

 

   غروب

 آییممی سر پشت از ما

 شب به رو عصریست

 صورتی و نارنجی آسمان

  برف روی شلوغ روزی پای رد

 سفید و خاکستری                          

 ماست به پشتش زن

 ما پشت

 آجری ی اشکوبه سه هایخانه

 پاشدمی دانه گنجشکها برای دخترک

  کندمی نگاه کوچکتر خواهر

  زن و

 سفید آهاری ییقه و تیره باالپوش در

 رفتن به کندمی صدایش

 *کامن باستن سوی به رو

 

  نارون درختان صف و تراموا و فانوس کمرنگ نور در ما طرح

  ست شده گم
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  شب

 پوشاندمی را آسمان نارنجی و قرمز هایالیه

 کوچکش دخترهای با است رفته زن

 بعدی صف آدمهای

  ادامه در کنان گو و گفت هنوز

 گذرند در

 رسدنمی ما به نوبت

 .است نکرد تمام را ما دستی

 چایلد آمریکایی، امپرسیونیست نقاشِ از است اینقاشی نام *

    Common Boston at Twilight :هسام

*** 
 اکبر ذوالقرنین

 
 

 عصا و کتاب

 

 تقدیم به استاد گرانقدر: دکتر رضا براهنی

 

 یک دستم عصا    یک دستم کتاب

 بیدار   یک چشمم در خوابیک چشمم 

 یک پایم در بند    یک پایم آزاد

 زنم فریاداز دستِ سکته    می

 ام به جنگ   جنگ تن به تنرفته

 وطنی    پستِ بیبا این سکته

 خواهمش کُشتبا نیش قلم   می

 های   سنگین و دُرُشتاز واژه

 من چه سرشارم   1"طال در مس"از 

 گذارمسپاس   2ای شاعر دف

 من یلی پیرم    گُرد و دلیرم

 پذیرمبُردِ سکته را    نمی

 کج شدم اما   روی پا هستم

                                                      
نام مجموعه جستارهای دکتر رضا براهنی پیرامون شعر  "طال در مس" - 1

 معاصر ایران
 شاعر دف اشاره است به شعری از دکتر رضا براهنی - 2

 شاخ سکته را   با شعر شکستم

 3"دو قرن"ام   بیزار از من ذوالقرنین

 قرن تاریکی    قرنِ اهرمن

 قرن سکته    قرن سرطان

 قرن قرآن و   هزاران بحران

 بحران عشق و   بحرانِ شادی

 نان و آزادی  بحران شعر و  

 بحرانِ بوسه    بحرانِ آواز

 بحران رقص و   فرصتِ پرواز

 هموطن با من   یگانگی کن

 در فصل تبعید   فرزانگی کن

 از غم غربت   چهچهی بزن

 درودی بفرست   برای وطن

 پای من باشهمصدای من    هم

 رؤیای من باش    4"پایان یک عمر"

 ام بر بادمن جوانی را    داده

 ام از یاداتم را    بُردهخاطر

 من شاعری پیر    دور از وطنم

 زنمبر نام وطن    بوسه می

 با من حرف بزن   حاال که پیرم

 وقتی در چنگ   بال اسیرم

 وطن یعنی عشق   یعنی که ریشه

 وطن یعنی مهر   شهر اندیشه

 وطن مادر است   وطن همسایه است

 کتاب هستی   آیه به آیه است

 ام وطنهستی جان من وطن  

 ام وطنعمر من وطن   مستی

 کمک کنید   برگردم وطن

 کفنجا بمیرم   لخت و بیآن

 
 استکهلم 2017سپتامبر 

*** 

 

 

 

 

 

عبدالحسین از دکتر  "دو قرن سکوت"ای است به کتاب دو قرن اشاره - 3

 کوبزرین
 "پایان یک عمر" نام رمانی است از دکتر داریوش کارگر - 4
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 نیلوفر شیدمهر

 
 مضاعف انپستاندار

 

 در اتاق انتظار

 با دیگر پستاندارانِ مضاعف 

 بُری چو بگویند:آنان که می

 کنمشیرم را حاللت نمی

 شیر من اما نگفته بُرید      

 ها قبل از حرص و جوشسال

 با  وجودِ آن دهانِ کوچک

 مهاباکه هنوز بی

 مکیدبه آن چسبیده می

 مرا مضاعف بُراندند                    

 از او و از جاریِ شیر

 و او را مضاعف

 از من و از پستانِ سرشارم

 تبُردندش و گفتند: شیر جوشی برای بچه خوب نیس

 گفتند: مادرِ نجوشِ چموش حرام           

 ها بعد او بیاید تا سال 

 در تبعیدِ من

 و خودش را مضاعف 

 از من ببُرد

 و بگوید: حاللم نباد مادریِ او      

 بُرمام اما و نمیمن نبُریده

 حتی اگر بِبَرندم در اتاق 

 و بگویند برای ادامه زندگی باید بُرید

 زندان جوش میپستانی که در آن سرط

 این مضاعفانِ دیگرِ در انتظار هم       

 پوش بیمارستان دارند که پستان در دهانِ تن

 های حاللِ مرا دارند؟آیا دغدغه

 هایی با شیری بُریدهدغدغه

 دهان برگردد و جوش بخورد باز؟که آن خوش

 حداقل به دردی خورد این پستان            

 که یکی بخورد از آن

 ها بعد جوش بزندسالو 

 کنمکه حاللت نمی

 خالص

 ست   ها همه اما فکرهای حرامیاین         

 ایمما همه به دردی خورده

 مان باشد و چه بَری ای که دغدغهبچه چه با

 ایممایی که تن نداده

 های مضاعفبه بُریدن

 ما          ی همیم جوش خورده      

 ناف مهابایاز دهانِ بی همبسته

 حتی اگر خالفِ هم 

 جوش بزنیم و ببُریم

 و برویم و بگوییم خالص 

 بُریم مانند شیرِ مهرِ من  باز نمی        

 هر چه هم که  یادِ دهانِ او دهند

 مادرت نیست

 هر چه هم که دهانشان از حرص 

 جوشِ بزند که خالص

 ایم مادهان و پستانِ درهم جوشیده         

 تظارما مضاعفانِ در ان

 یکیکه یکی

 خوانندمانبه اتاق دیگر می

 مان را روشن کنندتا تکلیفِ خالصی

 به اجبار ی همیم حتی اگر ببُرندپیوسته        

 یا به زورِ چاقو 

 زنیممجروح همیم و مک می

 به درد هم چون شیر

 را بُریم جداییو می

 بس است دیگر تبعید در اتاقِ انتظار         

 بجوشیم در هم مضاعفبادا که 

 بادا که از یادِ دهانِ هم نرویم

 تنانما رویین

 بادا حاللمان زندگی!
 ونکوور کانادا 2017سپتامبر  11

 

*** 
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 (مانی)میرزاآقا عسگری 

 
 

 االنبیاء ما عشق است!خاتم
 

 ویوالدى در هزار تكهى رخشان 

 .خانهام را رنگینکمان مىکند

 .را مىمالنددلام ، آواهاى بههم پیوسته

 

 !اندمىکنم که مردهگان به تمامى زنده بدین وسیله گواهى

 

 ؛رانهاى پیاده رو را خیس مىکنند، دانههاى باران

 و رشتههاى ابریشم

 .گردنِ لطیفِ رهگذر را مىپسایند

 

 !همسایهى من است، بدین وسیله گواهى مىکنم که اِروس

 

 .کودکى کهن را به گورستان مىبرد، آمبولانس

 ،ى دبستانحنجره

 .شادى کودکان را به خیابان مىتاباند

 ،در برابرِ نهالِ کوچك، درختِ پیر

 .خم مىشود، به گرامیداشت   

 ویوالدى مىوزد

 .و برگها و شاخهها را بىتاب مىکند

 

 !بدین وسیله گواهى مىکنم که خدا نمرده است

 

 از این دل به آن دل مىدود و، پستچى

 .پشِ ما مىنهدواژه ها را در رگْت   

 نامهات گواه است

 !اىکه تو هم کلمه کلمه شده

 

 تراشهى عشقاند، هابدین وسیله گواهى مىدهم که واژه

 !به فارسى سخن مىگوید، و گواهى مىکنم که عشق

 

 .تاکسى مىراندم، دیروز

 .ى موسیقى مىغلتمروى پرده، امروز

 .این تار سپید در موهاىام نبود ،دیروز

 

 !سفیدِ سفید است، واهى مىکنم که کمالبدین وسیله گ

 

 تنانهگى ، یكشب

 .مرا به سرچشمهى جسمِ ازلى و نیازِ ابدى برد

 

 ،حوّا که باشى

 !آدمتر مىشوم   

 

 ، هرگز، چرا پیامبران

 ؟برهنهگىِ خدا را به ما نیاموختند

 روح را از جسم ما بیرون کشیدند و

 .جهانِ جسمانى ما را کشتند   

 

 اهى مىکنمبدین وسیله گو

 !اى نیاز داردبه پیامبرِ تازه، که جهان

 

 بارانِ سرانگشتانام

 .دلِ کامپیوتر را به تپش مىآورد

 .و ذرات فرونشستهء ویوالدى بر اشیا

 .اندشورش کرده، هاواژه

 

 پیش از آنکه ملكالموت در بزند

  :گواهى کنیم که، شتابان

 

     غبار سنفونى و، شعر

 !ما عشق استء خاتمالانبیا       

 

*** 

 

 ساقی قهرمان

 
 شهرنشینی شروع شد تا انسان شکست را بخورد،

 و در انزوای آدم

 در انزوای آدم، و خاک

 در انزوای آدم، و خورشید

 در انزوای آدم، و ماه

 در انزوای آدم، و باد

 در انزوای آدم، و آب
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 در انزوای آدم، و گشنگی

 در انزوای آدم، و تشنگی

 و خواب در انزوای آدم،

 خوابی مزمندر انزوای آدم، و بی

 در انزوای آدم، و واقعیت موجود

 در انزوای آدم، و هشیاری

 ای که هست،در انزوای آدم، و حیرت از منظره

 که نیست،

 در انزوای آدم، و سرعت

 آدم، و فرار به روبرو

 آدم، و شتاب

 آدم، و شتاب بیرونی

 آدم، و شتاب درونی

 آدم، و دستورالعمل

 روندکشند و میهایی که تا ابد نفس مینویسیم، و برنامهآد

 هوشیآدم، و بی

 آدم، و واقعیت ناموجود

 آدم، و توهم ناانسانی

 آدم، و ریشه

 اختیار به ناگزیرهای بیهویتیهای بیریشگیآدم، و بی

 آدم و دهلیز

 

ای که از روبرو، از سمت چپ، راست، از پشت سر، از آدم و چشم

ماند کند خیره میگرداند نگاه میکند سر بر مینگاه میطرف آن

 کند!کنی نگاه میکند هول میکنی نگاه میکند اعتماد مینگاه می

 کند و هراس!ها را سوراخ میبی چاقو گلوی شریان

، 

رود از زیر پوست ، که زیر پوست میدر انزوای آدم و چشم

شود در عشق، مهر می دهد وهای سوراخ سوراخ را التیام میشریان

 انزوای آدم، و اطمینان به اضطراب!

 

 شهرنشینی شروع شد تا آدم شکست را بخورد، 

تا آدم را شهر کند، شهروند کند، راه کند، شاهراه کند، شیرین و 

 شاد!

، 

، 

، 

 شهرنشینی، شروع که شد،

 آدم، شکست را که خورد،

 که شکست، خورده شده باشد،

 باشد، شده از میان برداشته 

 از روده بیرون رانده شده باشد،

 نباشد،

 ه شده باشد،گُ

 رفته باشد از فهرست دشمنان بیرون،

 شکست خورد

 

- 

 ساقی قهرمان

  2017سپتامبر 

 تورنتو

**** 

 

 خانی )روزبهان(چند شعر از مسعود کریم

 
 

1 

 شناور بودم در مِه

 .آمدو مِه به دست نمى

 

 و کلمه 

 .آمدبه دست نمى    

 

2 

 آید تر دریچه مىاز بسته  

 ماننِد مرگ        

 .دزددام را مىهاى کاغذىو باغ

 

 آیدتر دریچه مىاز بسته  

 و  گیرددستم را مى

 بَرَدَممى        

 .تا ماه            

 

 و ماه

 .ستخاکسترى

 

 چشمِ تمامِ شاعرانِ جهان دور
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 که من 

 به ماه رسیدم و    

 .شاشیدم           

3 

 :سهم تو از شعر این است

 :کمان کنى و بگویىنگاِه رنگین 

 !آه"-

 "...شناسممن شاعرى را مى

 

4 

 قالبى کالغ

 براى روباه -

 سلطنتى آهو

 براى سبکتگین -

 و پَرِ دردى قنارى 

 .براى شاعر -

 

 براى من اما

 یى پرنده

 که کنارِ ایستگاِه مترو  

 .مرده است           

 
*** 

 سه شعر از رباب محب

 
1 

 بحبوحه: برچسب: تیماج
 

 عنصری از عالَم درد

 بسته حیوانیزبان

 ایقنداق در بقچه

 از آب وُ 

 از آتش  

 
 جلدم از پوست وُ رگ ُو گوشتِ 

 که اسطرالبش را گم کردهمادری

 به دنبال ادریسِ خود 

 گردددر هر کوچه می
*** 

2 

 آهنربای مادرم: مُهر نماز
 

 روز با دستِدر خواب دید ابلیس سه 

 کاوشگرِ شیطانی 

 زندهایش را ورق میخواب 

 

 از خواب برخاست

 ی روی تخت زمزمه کرد:در گوشِ مرد غریبه

 

 زندگی آیین توبه است
 زندگی آیین توبه است 

 

 و به آهنربای مُهرهایش چسبید

 

3 

 بند کهنهترجیع

 

 مسجد    

 گنج دنیوی مادرم

 فرش زیر پایش 

 پوست وُ رگ وُ 

 استخوان          

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 

 4 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 رضا مقصدی

 
 

 های آیینهچکد از چشمو اشک می... 

 

 زمین

 چه تلخ، چه غمناک

 ست.با تو حرف زده

 تو ای تبار ِطربناکِ پاکِ دیرینه !

 سرودِ سوگِ تو اینک به جانِ باغم ریخت

 های آیینه.چکد از چشمو اشک می

 ور استشُعلهبه سینه، آتشِ آهت بلند و 

 هایت رازمان، به کینه، فروکُشت خنده

 و آرزوی درختانِ باغِ خوشبویت

 فروخمید وُ به غم، درنشست و پُرپر گشت

 و روزگار تو دیگر، گشت.

 هایت، درین تباهی و دردبگو به خاطره

 سرودِ سوگِ ترا بر زمانه، نقش زنند.

 های سپیدهایت، به سینهبگو به عاطفه

 ترا عاشقانه، نقش زنند.سالمِ سرخِ 

 درین دریغِ بلند

 شاعر؟ "کسِبی"کجاست 

 یت؟*"شِرکو"کجاست 

 ترین شعرهای جانش راکه غمگنانه

 برای عشق تو بنویسد.

............ 

 ، شاعرِ کردستان."کسشِرکو بی"*زنده یاد 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 محمود معتقدی

 
 

 تازند؟ می  پیش/  تو صید به یک کدام/  دشوار مرگ/  زیبا مرگ

 

1 

 بود آمده خودش پای با مرگ

 شبانه

 بردوش بلندی داس با/  همیشه مثل

 و داد تکانی/  انگشتانش با را زمین

 سپرد خاک به هم را مردمی رؤیای

 رفت! او

  ندانستن از مشتی با ایممانده ما
 

2 

 آوازها جنگل تا/  آوارها ازصدای

 رسندمی تو هایدست به/  یک کدام

 اندایستاده حیرت به/  غمگین هایعاطفه

 گذردمی ایگمشده عصر
 

3 

 شنویتو نمی

 شونمنمی من

 شنویمنمی هم ما

 شنودمی همچنان/  دور ایهزاره از/  اما مرگ

 هیچ ودیگر
 

4 

 دیگر و

 هیچ

 هیچ

 هیچ

  گذردمی هیچ به/  اشسکه آنسوی زندگی
 

5 

 ای!تکاندهنده تصویرهای چه
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 گفت: توانمی تنها

 و کشندمی شعله غمناک چه/  گلوگیر هایبغض این

 روندنمی جایی به/  اتتنهایی بر ایوان فروریختن جز

 ! هیچ ودیگر
 

6 

 مرگ

 تاریک مرگ

 ستدشواری واقعیت/  همه این با

 و شودمی زمینگیر بغضش/  زمین

 ریزندمی بهم را زندگی صف/  هاگسل گاهی

 ! بینیشانمی

 شوند؟می آوار تو بر چگونه/  بزرگو  کوچک آرزوهای

 خاموشند؟ چه / دلتنگ هایجنازه

 ! هیچ ودیگر
 

7 

 ستغمناکی یشنبهسه

 و بود آمده میدان به / صدابی چه/  طبیعت قهر

 بلعید فرو/  را بسیارانی چه/  منتبی خاک

 و خاموش زنانی/  مردان

 اندکشیده پر/  بیهوده چه/  نازنین ینشکفته کودکان

 بگوییم؟ که داریم چه/  غیاب این روایت جز

 انگار

 اندرفته ازیاد /و رفتند /قبیله رویای

 ایجامانده حیرت خیال /و اشکی دریای

 ! هیچ ودیگر
 

8 

 زیبا مرگ

 دشوار مرگ

 تازند؟می پیش /تو صید به یک کدام

 رسدمی راه از پارادوکسی روایت/  باردیگر
 

9 

 باشی شنیده یا/  دیده آنکهبی

 میردمی تو در یکنفر /و  آیدمی جهان به تو در مدام/  یکنفر

 و کنیمی بیتوته/  تاریخ این کجای

 بریمی یاد از/  را خودت جغرافیای

 باشد تو با/  هم دریا /بگذار

 بیشتر نه
 

 

10 

 کندنمی جدا تو از را حسابش/  اما مرگ

 مکان بی/  زمان بی

 و تازدمی دلت جهان به انگار

 کندمی جدا/  اتهستی از را تو

 ماندمی جا تو از/  سنگینی یحادثه چه

 مرگ! عالیجناب

  باش! داشته انصاف هم کمی

 

11 

 و لرزید جهان هستی از بخشی/  دیگر بار

 سپارندمی دل/  خاموشی صدای به/  دلتنگ مردمی

 تلخ تلخ

 نیست گریستن برای فرصتی

 و آیدمی صحنه به/  عمیقی یفاجعه

 روندمی آوار صید به/  لبخندبی زنانی /و  مردان

 کودکان

 کودکان

 دارد؟ خبری کسی/  پناهبی کودکان از راستی

 گریدمی تو با/  هم دریا

 هموطن!

 

12 

 آیدنمی باز میدان به/  تنها دیگر/  مرگ

 شبانه مرگ

 و زندمی دور را زمین

 دوزدمی چشم/  خاورمیانه به

 رودمی نشانه را مردمی/  آواری بغض

 انگار

 و پیچندمی هم به/  خاموشی آوازهای /و تشنه خاک

 بگوید؟ که دارد چه / دیگر زندگی روزهای
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 و لرزدمی زمین هایشانه/  دیگر بار

 خاک به ناگهان چه/  عاشق یقیبله این هایقلب از بسیاری

 اندافتاده

 ! سامانبی هیاهوی دراین/  بزرگی سوگ چه

 ! بینیدمی

 کندنمی چه مردمش با نااهل طبیعت

 گریه! هم کمی /و  سکوت اندکی

 96 آبان21

*** 
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 زیبا کرباسی

 
 

 ی بهادر درانی و آهو حسانینامه رمانِ-شعر

 

 حسانی آهو و درانی بهادر ی خصوصی های نامه

156 

 
 دیوار و در از سرکشیدم بس تو جستجوی به

 گیرم تو کالغ از جاسوسی منصب که سزد

 تبریزی( )شهریار

 

 کنم جمع را سرم توانستممی اگر

  کنم جمع را قلبم

  کنم جمع را اشکم

  مثل را همه

  نانخُرده هایخریطه

 یماندهپس واپسین

 زیر سربه دختری پاکت ته

 ناسیر نگاه یمظلومی با

 ملوس

 بریزم نامه این در

 پفک مثل قلبت

 دندان زیر

  بهادر کردمی خرت و خرت

 سائیدیمی شعر به سری

 زدمی برق اتگونه

 خیس

  بوسیدمی را زمین زانوهایت

 براستی

 جویندمی معنایش در را خوشبختی که هاآن

 جویندمی چه
 

 

 

 

157 

 قالی آن با و گرفتم انس دیوار آن با ایلحظه

  تبریزی( )شمس
 

 بنشینم روبرویت

  کنم نگاه دیوار آن به

  داشت گفتن برای حرفی دیوار

 شناختمتمی هاچشم این به تنها اگر

 خیزدبرمی فاصله به وقتی

 نزدیک یا دور

  کندنمی فرقی

 داندمی چه کسی

 کیست یسایه که

  تن در را خود کشدمی باال شب وقتی

 را تاریکی مالدمی هاعصب بر کره مثل

 ناشی هایتکان

 تند

 کندمی خولیامالی دچار را دیوار

  گیردمی سرفهسیاه قاب

 هانفس غریب گفتگوی در

  قهقهه هایچاه ته

  هقهق هایچاله

 ادامه در

 تکرار در

  شویممی آهسته

  خمیازه پرکشش یتانی مثل

 چهماهی ملول یکشیدگی در

 لذت

  بده نشان را اتهمه

 کنم گذارینشانه دندان و لب با

 کنیمی شروع گوشه این از

 تک تک

 آوریدرمی را تهش

 آهو ریزیمی رنگی برگ صد دفتر یشادی در را اتهمه

  ابرها مثل تا

 بارش وقت به

 و بگیرم را دریا تب

 بروم
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158
عنایت نسیم ای کن نوازیشکسته یکی

بیدم یشاخه ز ترلرزنده تو هوای در که

تبریزی( )شهریار

را اگرها داندمی خدا یهمه حال

اگر داشتی

دانستیمی

کردیمی مزه فهم کمی زبان زیر

داشتبرمی باد عمیقی درک از پیشانیت

کردمی کمانه گمان

نشستمی خال بر

بود خلوت

هست و بود چه هر

ماندمی خلوت در

آهو کن فاصله سگ این از کمی

است پایمال گرگ مصدرش که سگ

ست البه مصبش که سگ

است دویدن پی از مسلکش که سگ

بگیر را آینده یگوشه بهتران سگ از این با

بده تکانی

کن گرم را گوشش

کند جمع اتحاد در را حواسش

میانه آن از

بگذار کنار برایم مهربانی شانه

بیاسایم لختی تا

****

لیلی گلزار

غزل

تر شدغافل که شدیم از عشق، بیداد کالن

تر شدناتوفان گریز از خویش، با باد وز

گفتیم خریداریم، وابسته بازاریم

تر شداین گوهر ناپیدا، هر بار گران

از شیوه خود شادیم، از پای نیفتادیم

تر شدتا باز نپنداریم، هر فصل خزان

بار عسلم اینک، شوق غزلم اینک

تر شدشیدائی ما، گویا از دیده نهان

هر بار چنان دیدم، سیب از دل خود چیدم

تر شدتا شعر کهن در من، صد سال جوان

، گیرم که نجیب است اینسیب است این دل نیست که

تر شد جهان بر حال نزار عشق، چشمانِ

دستیماینجا که رسیدستیم، پُر بار و تهی

تر شداین راز که ما هستیم، در خویش کمان

بنیاد، این واژه بیافسوس که عدل و داد

تر شدبی نام و نشان بود و بی نام و نشان

***
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 ءپرتو نوری عال

نیزارهای نازک نور 

در گرگ و میشِ سحر، 

کشانَدَم، خواب؛ به ایوان می

تا پای جنگل غرقه در مِه، 

تا همهمۀ گنگِ دریا، پسا پشت جنگل. 

ای، نوای دورِ پرنده

 شب را   مخملِمابقیِ 

پاشد. های گم شده میها و بوسهبر نوازش

***

شاهزاده قورباغه، دریانوردی رؤیاهامان گاه با قایق پوست فندقی 

و گاه با رسید های سعادت میدانست به آبکه خستگی نمی

های خوشبختی. دار به سرزمینسرکشیِ خلبانِ بادبادکی دنباله

وار های دَم به دَم، دیدارهای دیوانهشدیم از بهانهنمی خسته

میان  شناور بر نیلوفری بنفش، ای،، در دفتر کوچک اجارهعاشقانه

های قلب و انبوهی اعالمیه، و لمیدن بر زیلوی کتاب و تپش

عشق، شیطان بود با  تنها شاهدِ داد.ای که بوی جنگل میکهنه

هائی به رنگ دریا و زبانی آغشته به طعم تلخ گیاهان سمی، چشم

مردیم.راز را جار زد وقتی در آغوشِ هم از عشق می

***

 تا دست دراز کنم 

، در مشت بفشارم رنگِ مِهو پردۀ بی

 خورشید باال آمده است

 و آخرین ذرات شب را 

 نیزارهای نازِک نور مکندمیفرو

 امواج دریا، به دَمی

 ستهاآورِ ماشینهمهمۀ سرسام

هائی مفلوک جنگلِ انبوه، شاخه و

دیوار سیمانیِ سرای سالمندان حائل میان من وُ 
2017ژانویه 

 شچهار رُویِ

 بلوغ – 1 

 بال ُو پَرِ پَروانگان وُ 

 های زردِ ابریشم.پیله

 پا، دخترک،آشفته موی وُ برهنه

 گذارد؛سر در پیِ نسیم می

 بال ُو پَرِ کودکان وُ 

 های گمشده در غبارِ نور.بازی

 کجاست دوازده سالگی 

  ها ُو طنابِ بازی وُ با عروسک

 امخانۀ مقوایی 

 و یک لکه خون؛

  کودکی ُو آفتابِ بلوغ.حجابِ

 عشق -2

  با شرم ،اشخو کرده به کودکی

 اش راهای نورسیدهپستان

  شوید.در شبنم می

  بهاری شکفته را مانَد در باغِ نوظهور.

  دُزدد،اش مینگاه را از خواسته

 حتی در توفان، شنیدنی است.  اما کوبِش قلب،

  بادام  یهشکوف

 کرده استشانزده سالگی را نوازش 

  بیدار عشق یو بوسه

  زُاللِ پوستم را. 

 زایمان -3

 چه سوزشی دارد درد؛

 تیزیِ گَزلیک وُ خار  خارِ پوست.

 کوبند هزار مُشت؛ها میبر استخوان

 نیمۀ جان وُ بند بندِ شکافته تن.

فشار، فشار، فشار . . .

 زَنَد،ها را چنگ میمالفه

 خورَد؛میای ابر تکان پردۀ نقره

 وهمِ سپیِد آب وُ زبانِ خشک

 چسبد.که به سَق  می 

  فشار، درد، هالکت . . .

 گریزد؛هدان میزُ از تنگنایِ کودکی عجول 

  اندازد. نوزده سالگی را فریادم خط می
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 در دَمی ناغافل

  جانم ریخته است. مخلوقم دَردش را به

 

   یائسگی -4 

 چهل وُ نُه سالگی را

  پروای پچپچۀ پیر آدمیانِ ترسخورده نیست.

  گیردزمان، سرگیجه می

  ها،از شیداییِ افشانِ گرته

  تابد از آینۀ روح،و پرتوِ نوری که می

  از فَربهِی خرافه و خشم.  کندرهایم می

  با شوقِ سبزِ شکفتن 

  تا دانِش زالل محبّت

  ثمری داردتالش بی  یائسگی،

   قلبمزیرا که بوتۀ قدیمیِ

  هرگز این چنین سرخ نروییده است.

 

جا منتشر شده اندکی جابه "آوای تبعید"*این شعر در شماره دوم 

 ایم.عالء آن را دگربار منتشر کردهبود. با پوزش از پرتو نوری

 

*** 

 اسماعیل نوری عال

 
 مرگ در ترانه

 

 ترانه ای می سازم

 از این کوچه که تا بن بست می رسد

 دیوارشآخرین و در برابر 

 زانوی خسته ام

 تا آسمان را

 از رنج ها و شادی ها

 ن می کنداستاره بار

 

 ترانه ای می سازم

 کتابیپایانی  از این فصل

 درختان برگ هایش برکه 

 می شوند وجوانهء بهاری 

 قصه هایشاز البالی 

 ندهیکودکان آ مانهءآواز شاد

 صبحگاهی لبخند می زند. ابهام مخمل واربه 

 

 ترانه ای می سازم

 از این شامگاه

 که در محاصرهء سحر خفته است

 و کاسهء چشمان اش

 را پروانه های رنگین

 دامچالهء تماشای خویش می کشدبه 

 

 ترانه ای می سازم

 از طوفانی که بر گردم می چرخد

 و در چرخش تابناک اش

  را ناتمام را رها می کند کسی آوازی بلند

 

 ترانه ای می سازم

 از آنکه بودم

 از آنکه هستم

 خواهم بودناز آنکه 

 ایستاده بر پلی که

 آینده از این سویش فرو می رود

  یشو از آنسو

 گذشته کهنهء در شوالی

 کوبدمی  ی صبوربر تخته سنگ ها

 

 ی دلخواستهترانه ای می سازم از تسلیم

 اوباشی لول و گولنه در برابر 

 دهان باز کرده مادریکه در برابر 

 تا پسم بگیرد

 گرمش شیرم دهد  و در آغوش

 

 ترانه ای می سازم

 بر کلیدهای سازهای خاک گرفته

 بر نُت های زنگ زده

 بر کفش های پوسیده بر صحنه های رقص

 و با گل سرخی میان دندان هایم

 به آسمانی در اعماق زمین

 پر می کشم.
 1394دنور ـ آخرین روز 
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 حسین رحمت

 گلناز غبرائی

 نورقدسی قاضی

 محققیابوالفضل 

 شکوه میرزادگی

 پورالدین لطیفکمال
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 حسین رحمت

 
 ای ، نه حرفینه قصه

 

های ماه اوت، ساحل رود خانه تایمز انباشته از بوی نم آب است. شب

مد و آکشد و امواج در هر صدای آب در برخورد با ساحل هو نمی

عمق ها کمکنند. تایمز تابستانرا میزان میآهنگ خود رفت، ضرب

رود. لب رود تایمز چند کشتی شود و ساحل توی دل آب میمی

اند و حاال لنگر انداخته تر در کار تجارت بودهقدیمی هست که پیش

 زنم.جا سر مینآاند میکده، گاهی به و شده

نکردم.  ا رفتم، خودم را بیگانه یافتم و آشنایی پیداجخرکه آنآبار 

کمی بعد نگاهم به دختری افتاد که او هم  از بقیه جدا بود. کنار 

پیش خوان ایستاده بود و گویا دلش رضا نداده بود سر میز کسی 

 بنشیند. شاید منتظر کسی بود . 

ش سفت و رو یهابا حسرت نگاهش کردم ، پستان ،کناری ایستادم

 به جلو بود. مثل دو تا انار درشت.

کرد. باید نشاند و نور پراکنده مید تیر به نشانه میچرخ که می ز

کردی تا توی مدار عالم قرار بگیری. توی لهیب مستی نگاهش می

زد.  از جنس آتش گرفت و همه را پس میصدای هیچ نگاهی را نمی

 ماند.نکه آشنایی بدهد به خاطره میآبود و بی

دیدن یک دختر  خود کنم و باراستش قرار نبود خودم را از خود بی

های ای تکان بخورد و یاد عطر تن دریا بیفتم. یاد آخرین لحظهپرده

داشتنی روی دوگونه گوشتی رفتنش و یاد آن دوچال دوست

صورتش. برای همین دیدم بهتر است یک آبجو دیگر بگیرم بروم 

 روی عرشه و امتداد تایمز را نگاه کنم. 

گشتند. رفتند و برمین از نظر میدل تایمز پر بود از انعکاس نور. لرزا 

تاب  کوبیدند. مدارا کردم وی کشتی پا میای نزدیک دماغهیک عده

مد آنوشیدم. لحظاتی بعد یکی با بوی خوب بدنش کنارم  آوردم و 

و خودش را معرفی کرد . وقتی خودش را معرفی کرد لرزش صدایم 

گردن  رشته،را حس کردم . دستش داغ بود و شالل موها رشته

 سفید را پوشانده بود و صدایش مثل صدای کف دریا بود.

مست به ایستگاه قطار زیرزمینی وست آن شب وقتی که نیمه

خرین قطار نیم ساعت بود که رفته بود. برای آمینستر رسیدم ، 

خواست همین پیاده راه افتادم طرف خانه. سرخوش بودم و دلم می

 استخوانی سبک کنم.

ه، پای در ورودی مسکونی، صدایی صدایم کرد. خسته و دل برکند

ده سال بود که همسایه من  صدا صدای دیوید بود که مست بود و

بود و مثل من مجرد بود و در هنگامه سیاهی شب پشت به دیوار 

کشید. زبانش از مستی به سختی در دهان داده بود و سیگار می

اله امشبش نبودم پیچرخید. نیم ساعت بهم گیر داد و از اینکه هممی

د، چون کنداشت که شب را با من سر مند بود و خوش میگله

موزشی به آدانست فردا ظهر برای شرکت در یک سیمنار می

 روم.منچستر می

های دل را وانگفت ن شب و همانجا، تا پرده دیگری از سوختهآدیوید 

ام گذاشت و رهایم نکرد. حرفاش که سر کشید دستش را روی شانه

 ت: گف

 "فهمی .صدای تنهایی مرا  می رفیق، تنها تو "

شد. دیوید گاهی که خانه  خند ازم جدابعد صورت باز کرد و نیم

زند. او هر صبح روزنامه گاردین را از بقال سر کوچه باشم بهم سر می

خواند کند. کتاب هم میدمای عصر، زیر و رویش میخرد و تا دممی

ی کنندهشناسد، ولی از رمز درهم و گیجو ایران را هم کم و بیش می

های سیاسی ایران باخبر نیست. دیوید بازنشسته دولت است. بازی

های فرهنگ تنها و بی زن. مثل من.  او باور دارد که من پشت میله

ن به سر آهای تاریک و باریک ام و هنوز توی کوچهسنتی گیر کرده

یان انگلیس دمخور بوده چمعدنها با اسکار گیل رهبر برم. او سالمی

ی چند دهه پیش، چیان، توی کوران مبارزهو حاال باور دارد که معدن

به اختیار خود نبودند و از درون شکست خوردند و برای همین بین 

هوا و زمین به دولت وادادند. دیوید یک چپ بالغ است . یک چپ 

 بلند قد و آشنا.

نشیند و چرت خسته کنارم نمی هایدمآبا دیوید راحتم. دیگر مثل  

زنیم. بواقع گوید. از  انقالب و حیف و دریغ هم حرف نمیو پرت نمی

ها را ندارم و دیگر برای ن شور و آن حساسیتآدیگر مجال 

ام که زنم. برای دیوید تعریف کردههای شرقی دل به دریا نمیرمانآ

حرفی بی دمآی شکست ما هنوز به تحریر در نیامده و من به قصه

ویز آمانم که در پی مطالبات عقب افتاده، دایم شعورم را حلقمی

دهم و میان ماندن و رفتن دو اش باج میکنم و از سر ناچاری بهمی

خورم. ی پنجاه ساله، کم غم نمیبه شک هستم. مثل یک سایه

های پشتم نشانده و آتش به کابوس اقلیمی سرزمین ما لرزه بر مهره

ن دیار آته ولی با این همه، در عمق دل، راز آقتاب بلند جانم انداخ

 دهد.ام می کند و تسکینخط ذهنم را هموار می

هفته بعد نزدیکای سحر از سفر برگشتم. بوی شب هنوز توی خیابان 

اش راغ اتاق مطالعهچشدم دیدم بود. از جلوی خانه دیوید که رد می

خواسته پا سست کردم و که مشرف به خیابان است، روشن است. نا 

 لحظاتی به فکر فرو رفتم.

مد. آخوان از خواب بیدارم کرد و سراسیمه تو دو روز بعد، خروس

نکه امانم آرام و قرار نداشت. گفت نیم ساعت است که برگشته و بیآ

 بدهد، قصه گم شدن برادرش را تعریف کرد.
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 "به پلیس خبر دادی؟" :پرسیدم

 "دنبالش."گفت : 

 "کنن. بچه که نیس.پیداش می"گفتم : 

 هیچ نگفت.

 "کنی؟جا چه میها گم  شده، اینبرادرت اون حوالی"بعد پرسیدم : 

اومدم رخت و لباس بردارم برگردم پیش مادرم. ممکنه  "گفت : 

 "واسه یه مدتی درگیر باشم.

 "گردی؟ کی برمی"پرسیدم : 

 "امشب."گفت: 

 "م میام.امن"هوا گفتم: بی

 گفت:  .شد. بعد سیگاری روشن کرد نگاهش باز

زد و یک نصفه روز پیدایش ترها گاهی به کوه و کمر میپیش"

حوصله اش بیشتر شده بود. تنها و بیشد. این اواخر بحران درونینمی

یاهاش ؤنگران رشد.  قبل از گم شدن دلبود و با کسی دمخور نمی

را جدی بود. این را توی تلفن بهم گفته بود. من حرفهاش 

حرفهاش تو  دا.رسوسر پُاز زمین و زمان بیزاره، با یه . مگرفتنمی

گن می ره لب دریاچه.می . اغلبدهپیچیه و مغزمو شیار میسرم می

 "س. دلش مثل شیشه یه چیزی تو اون آب هس.

قدیمی دیوید هنوز جان داشت و  غروب بود که راه افتادیم. لندروور

راندیم و از دریاچه و راز سر به کشید. یک نفس خوب نفس می

ها را قبول نداشت. خسته مهرش حرف زدیم. دیوید این حرف

 رسیدیم.

لود توی مبل چرمی وارفته بود. خبر آبیدار و خوابمادر دیوید ، نیم

 اش زنگ زده بود. مدن ما را داشت. دیوید بهآ

 صبح خسته و گیج بیدار شدم و بعد از خوردن صبحانه پیرزن را جا

. بود، راندیممشرف به دریاچه که  لندروورتا پای تپهبا  گذاشتیم و

 داد.هوا بوی کوهستان می

زد و از دامنه تپه کمی فاصله آن دست تپه، دریاچه سرتاسر آبی می

وار به زدند و گاه اریپداشت. باالی دریاچه مرغان دریایی چرخ می

آن مه سبک گرفتند. توی شدند و بعد بال میسطح آب نزدیک می

دم، شانه به شانه دیوید ایستاده فتاب تازهآرمق صبح گاه و نور کم

 کردم.بودم و دریاچه را نگاه می

ی سر رنگی از لولهیک کلبه ساحلی دردل دامنه تپه بود و دود سیاه 

های مختلف، کرد. سه تا قایق به رنگز بام، کمانه میابرآورده 

هم متری کلبه با قل و رنجیر به ندوار در امتداد ساخل و در چاریپ

بسته شده بودند. به ناچار از دست سرمای دم صبح، و تا رسیدن 

به طرف کلبه رقتیم. کسی که جلوی کلبه و رو به دریاچه  ،غواص

مد و خودش را به من معرفی کرد. اسمش جان آ ایستاده بود. جلو

 بود.

سالمتی کرد و بعد برایمان قهوه توی کلبه، کمی با دیوید چاق   

او  شنا بوده وآریخت. آمدنا  دیوید گفته بود که با جان از جوانی 

موتوری به گردشگران کرایه ید و قایقآمی جاها  به اینتابستان

 دهد.می

زد. های آتش پرپر میکلبه گرم بود. کنار شومینه خیمه زدیم. شعله

نشان  دلگیرن صحبت از او  شناخت و حیجان، برادر دیوید را می

دم خسته لب آدیده. مثل یک داری میگُگوید او را گاهداد. میمی

گوید رنگ شده. جان مینشسته و با هیجکس همکالم نمیآب می

ای را نگاه یک جای دیگه  همیشه زد.آبی چشمهاش باهام حرف نمی

 کرد.می

م.  ولی برای چند لحظه هر سه خاموش و در هوای خودمان ماندی

دهد. توی راه هم داد که در یاچه بوی برادرش را میدیوید نشان می

زد. باالی تپه هم که بودیم رد برادرش که بودیم همین حرفها را می

 پرسید.را از چشمهای من می

اش را پایین گذاشت کمی که گرم شدیم غواص پیدایش شد. کوله

قاب گرفته دریا ریخت به عکس و در حالی که برای خودش قهوه می

 چه که روی  سینه دیوار کلبه بود نگاه کرد.

کمی بعد هر سه سوار قایق شدیم. سکان قایق در دست دیوید بود 

نشست. و من به اختیار او بودم. مه روی آب بود و روی صورت می

دلم باز نبود. دیوید نگاه به آب داشت و منتظر غواص بود که باال 

مده بود و سر تکان داده آبیاید و خبر بدهد. پیشتر چندین بار باال 

بود  و برگشته بود زیر آب. شعاع زیادی از دریاچه را گشتیم  و وقتی 

ب بیرون امد از خستگی کوفته شده آخر را زد و از آکه غواص گشت 

 . به کلبه برگشتیم.بود

بار دوم، جان را جای من بردند و من تنها توی کلبه ماندم. کنار 

حوصلگی نا نداشتم. بال آتش شومینه لم دادم. از خستگی و بی

ماند. صدای رگبار و هجوم باد بیرون را حس نگاهم به راحتی باز نمی

خواب سفری جان دراز کشیدم و به نقشه دریا کردم. روی تختمی

 م را بستم. یبعد چشمها و ه جلوی دیدم بود چشم دوختمک

هوا صاف بود و از مه خبری نبود. تیغ آقتاب روی آب بود و چشم را 

ودعوت به یک مجلس  چرخیدندکنار آب  دور هم می ایعدهزد. می

آمد صدای امواج می. کردکردند که توی دل مرا خالی میآیینی می

تکان و بی هیچ صدا. . بیزدممی ردو شد.و تمنای آّب بیشتر می

شد. جلوتر، میدانی وسیع پیش رو تاریکی از تپه مجاور سرازیر می

کرد و بغض هزارساله، های قدیمی کمانه میآمد. دود از سر ستون

روی دریاچه بال گرفتم و سرم را بست. ی آسمان نقش میبر سینه

پرده  پر از نزدیک کردم. پرده در سطح آب به  مثل مرغان دریایی

واص را دیدم. هنوز نیرو داشت و توی آب خیال بودم. در دوردست غ

و غواص  در بستر دریاچه بود یک چیزی .گشتمی جنازهدنبال 

شنیدم و دیدم. صدای آشنایی داشت. من میدید و من مینمی

زده را بیرون کشیدم و شنید. از  دل آب غواص آشوبغواص نمی

 بردم.پاکشان  به درون کلبه 
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ای در تالطم بودند. صداها بلند بود و در میدانچه جلوی کلبه، عده

رفتند خواندند و به تقارب جلو میکشیده. مثل این بود که ورد می

 نشستند.و پس می

صدایشان واضح نبود. سرم به دوران افتاده بود و به اختیار خود 

ن صدای آشنا وقفه از کلبه بیرون زدم و لب دریاچه رفتم. آنبودم. بی

نشست. در آمد و در هوای خاطره در ذهن میاز بستر آب با موج می

بستر دریاچه، جسد من در جوار عصمت خاک شده میراث باستانی 

ای که در میدانچه جلوی کلبه ساحلی جمع پلک خوابانده بود و عده

نویس ای، خبر مرگ مرا پاکنویس دست نوشتهبودند، از روی چرک

 کردند.می

 

*** 

 گلناز غبرایی

 

 های ناتمام تبعیدیقصه

بیند، بسته شود اول از همه در اتاق نشیمن را میاز در که داخل می

داند که چراغ که باشد، یعنی حالش خوب نیست و حوصله ندارد. می

خاموش است و او پتو را کشیده روی سرش که یعنی خواب است، 

ی چندانی هم به عالقه داند و دیگرشاید هم واقعًا خوابیده. نمی

اش را به زندگی کند چه راحت آدم عالقهدانستنش ندارد. فکر می

دهد، حاال هر کس که خواست باشد. به نظرش دیگران از دست می

آید. یعنی واقعًا باید چراغ روشن و چای دم شده خودخواهی می

زندگی همان آهنگی را داشته باشد که تو دوست داری و  باشد. باید

زیاد هم برای پیدا  داند،نمی مند باشی؟بعد به زندگی طرف عالقه

ست زندگی»گوید آورد. به خودش میکردن پاسخ به خود فشار نمی

خیال شده و یا سعی کرده گیرد که چقدر بیاش میو خنده« دیگر!

خیال شود. نه واقعاً شده. شک ندارد. دیگر در مورد خیلی چیزها بی

اند. گاهی فقط ادای ها از ذهنش رفتهیکند. خیلفکر نمی

کند و همانجا آورد. زیر غذا را روشن میمندی را در میعالقه

رود وسط دنیای مجازی. حاال آورد و مینشیند و تلفنش را درمیمی

شناسد. در کند میشناسد، یا فکر میست که میدیگر تنها دنیایی

از آن نباید به هر صورت برای نشناختنش، برای دست برداشتن 

قدر کسی جواب پس بدهد، نباید دچار احساس گناه شود که چرا این

کند. روح شده. شاید به همین دلیل دل از این دنیا نمیبی خشک و

دانی و هایش را نمیی آدمدنیایی که قصه. دنیای آشناهای ناشناس

ای به دانستنش نداری. راستی از کی قرار هم نیست بدانی. عالقه

ها که تازه ها ولش کردند. اول او رهایشان کرد شاید؟ آن وقتهقص

هایی که داشتند تمام آمده بودند، دوروبرشان پر از قصه بود. قصه

ها که تازه ها که هنوز به وسط هم نرسیده بودند و آنشدند، آنمی

ای توانستند تبدیل به یک رمان هزار صفحهشروع شده بودند و می

نشست و کرد. با او میی قصه فکر میروز به ادامهشوند. اوایل هر 

ی قصه چه خواهد شد. هر تلفن، نامه و یا زد که دنبالهحدس می

کرد. یک جمله های ناتمام اضافه میمهمانی سطر جدیدی به قصه

کردند به یک صفحه و یک صفحه را به یک فصل. با را تبدیل می

ریختند و ک میخندیدند و اشکردند، میها زندگی میقصه

ای که گمان را به هم و به مجموعه هاها، آنقصه د.آشفتنبرمی

طور که با زد. همانکردند، جزئی از آن هستند، پیوند میمی

کند اولین بار که احساس کرد جود، فکر میاشتهایی غذا را میبی

اولین  دیگر میلی به شنیدن و خواندن ادامه ی قصه ندارد، کی بود؟

قدر کند و با تردید ها ایندانست. قصهجود نداشت. خوب میباری و

ها ها و قصهها از قصهاز آن دو فاصله گرفتند، که رفتنشان را ندید. آن

ها. اول کدامشان فهمید دیگر میلی به خواندن ندارد. به احتمال از آن

زیاد خودش و به عادت دیرین ندیده گرفت. او اما هنوز از احساسش 

کند، باز هم به عادت دیرین. چه فرق میکرد. ده، عمل مطمئن نش

شد. قبول کردند که اولش حتی بد هم نبود. دیگر دلتنگشان نمی

ای که داشت شان متفاوت است و به سکوت موذی و خزندهدنیای

شد توجهی نکردند. انتظار نکشیدن خانه حکمفرما می رکم کم ب

به دلخوری از نداشتن برای خواندن بخش بعدی داستان، تبدیل شد 

کردی. ها پیدا نمینقش در نوشتنش. خودت را در هیچ جای قصه

رسید و یافت و به پایان میشد، ادامه میای شروع میهر روز قصه

گویی هم نماند. وقتی تو هیچ کجایش نبودی. میلی برای قصه

شان را به ها هم عالقهداستان دیگران را نخوانی، دیر یا زود آن

دهند. دوربینی که قرار بود ی تو از دست میدن قصهخوان

شان را مصور کند، زیر خروارها غبار گم شده. بشقاب را که داستان

کند که این هم نوعی گذارد به این فکر میدر ماشین ظرفشویی می

ات برداشته شد، سبکی ها که از شانهبار قصه ست.کری و اللی

تر از هایت سنگینکردند، قدماحساس نکردی و وقتی پایت را رها 

های جدید. پیش شدند. البته بیکار که ننشستی، رفتی دنبال قصه

های دانستی. اگر هم به زحمت وسط کتابها را نمیاما اول قصه

خواندی و از آن ور یادت کردی، از این ور میقدیمی اولش را پیدا می

همان اول  های جدید پیدا کند.رفت. او اصالً سعی نکرد قصهمی

اعالم کرد که دوستشان ندارد. تو هی خواندی و هی فراموش کردی. 

ها به داستان کوتاه، به چند صفحه و در پایان کار به چند خط رمان

های ی قصهسروته، مبهم و سورالیستی. سررشتهختم شدند. بی

جدید از دستت در رفت و فکر کردی که از اول هم شوقی به دنبال 

های دیگر عوض کردی و ها را با قصهتی. قصهکردنشان نداش
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هاشان تمام بعضیرفتی. های قدیمی هم سرگیجه گرفتی. سراغ قصه

ها را خودت شده بودند. در عدم حضورت تمام شده بودند. بعضی

نخواسته بودی آخرش را بدانی. طاقت خواندن آخر داستانی را که 

ایان رسیده بود، سالها پیش بخشی از آن بودی و حاال بی تو به پ

هایی را دانستی که او چه قصهها بود نمینداشتی. دیگر مدت

خواند و کدامشان را رها کرده. سر در دنیای مجازی کرده و به می

اند و ی تبعید گفتهکند. این همه دربارهها فکر میی اینهمه

که در مغز تبعیدی  های ناتمامی راکس تکلیف قصهاند و هیچنوشته

هایی مشخص نکرده. قصه دهد،رخد و مرتب تغییر شکل میچمی

اش، درست مثل کاری که باید انجام شود و معلوم نیست که ناتمامی

کسی در او از جا بلند شده،  زند.میچطور، مرتب در گوش زنگ 

رفته چراغ اتاق را روشن کرده و صدای تلویزیون را بسته و دارد 

بشکند. ک طوری دیوار سکوت را خواهد یزند. میبلندبلند حرف می

های دور یا نزدیک. شاید دارد گوید، از گذشتهز کدام قصه سخن میا

ریزد. شاید که قرار است در آینده نوشته شود، می را ایطرح قصه

ی ست، التماس است. او در زاویهخواهیاعتراض است، فریاد کمک

وی بیند. خودش اما همچنان ردیدش نیست. واکنشش را نمی

 .صندلی راحتی نشسته و در دنیای مجازی سرگردان است

*** 

 

 نورقدسی قاضی

 
 تاهخیلی کو کوتاه،

 

گردد آنقدر ها دوباره به زادگاهش برمیآدم وقتی پس از سال  

که برای اولین بار رفته  ،بیند که درهیچ جای دنیاچیزهای تازه می

 بیند.نمی ،باشد

از پشت شیشه عینک خیره نگاهم ، دم دّکان نجاری وقتی پیرمرد، 

 گفتم سالم استاد. خندید، ،داخل شدم دانستم مرا شناخته. ،کرد

 کردم.همیشه استاد خطابش می

 هاست پیدات نیست!خانم سال  _             

 آره استاد!_              

 کجایی؟_              

 خیلی دور._              

 دور؟ چرا این قدر_              

 کنه چقدر دور.دور که شدی فرق نمی_              

از اوین به زندان، بوس نقل و انتقال دم که سوار مینیافتایاد روزی   

مان از روی پل محلهّ ،بوسوقتی مینی ،بردندممیگوهردشت 

دور ، امّا آن قدر از من دیدم. در انتهای خیابان، مان راگذشت، خانه

 بود که ماه...

 آره همینطوره._             

 به خودم آمدم              

همه جا  ،ات دسترسی نداریوقتی به خانه آره استاد،_              

 خیلی دوره

 .رهواقعًا خانم، واقعًا اینطو _          

به  نشستم، ها تعارفم کرد،ای مثل آن وقتچهارپایه              

م، دیگه ااست برات چهارچوب نساختههسال گفت: ها زل زدم.چوب

 کنی؟نقاشی نمی

 کنم.کنم استاد، میمی_              

 کشی؟ش زن میبازم همه_              

 کنم.ای نقاشی میحاال جور دیگه نه استاد،_              

 کشی؟ها میاز این عجق وجق ،نکنه شما هم_              

 اً تقریب ای،_              

 خندید، گفت منظره بکش ازهمه بهتره.              

 سازی؟بازم چارچوب می گفتم خندیدم،              

 برای کی؟_              

 برای یه نقاش دیگه._              

 سفارش زیاد نیست. نه خانم،_              

شهید پسرم  وضعم خوب نیست، گفت و به فکر فرو رفت،              

 اش یادت هست؟قیافه شد،

 پلکید.دور و برت می آنوقتا کوچولو بود،_              

 خیلی کوچولو! آره،_              

 جنگ ویرانی و مرگ است. گفتم و قامتش مچاله شد،              

 ؟سازیحاال چه میم گفت هایش را پاک کرد،اشک              

 چماق! _              

 طبع موندی!خندیدم ،گفتم همچنان شوخ              

بینی چماق کنم این چوبا که میگفت شوخی نمی              

 شن.می

 برای کی؟_              

 یکی سیصد تا چماق سفارش داده. دونم،نمی_             

 ؟ههای تو نیست که چماق بسازحیف دست استاد!_              

اونا تو کمر یکی مثل  از گفتم ممکنه یکی نگاهم کرد،              

 من بخوره.

گفت من  حالت عجیبی داشت، اش درهم شد،چهره              

 بهتره من بسازم. سازه،نسازم دیگری می

 چرا؟_           
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سازم که تا توی سر کسی خورد چون من چماقایی می _           

 بشکنه!

چیز عجیبی توی  دانستم چه بگویم،نمی ا زیر انداخت،و سرش ر  

تو که  شرم و حس گناه، گفت ای از دروغ،صورتش بود،آمیخته

 نموندی برات چارچوب بسازم !

 ساختی؟موندم تو دیگه چماق نمیاگه می_           

 ام را که سرد شده بود سر کشیدم و بیرون زدم.چای حرفی نزد، 

 
 

نویس، نقاش، شاعر و نویسنده ادبیات کودک، در سال ، داستاننورقدسی قاضی

در لنگرود متولد شد. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نقاشی  1325

داستانی برای کودکان،  "چه کسی به چشم پسرک عینک زد"تحصیل کرد. 

در این راستا  "ماهی بعدی"منتشر شد.  1350نخستین کتاب اوست که در سال 

به عنوان بهترین کتاب سال برنده دیپلم  "آرزو"ین کتاب اوست. داستان دوم

 افتخار هانس کریستیان آندرسن در یونان شد. 

های درسی نور پیش از انقالب به عنوان تصویرگر در سازمان کتابقدسی قاضی

کرد. پس از انقالب به تدرسی در هنرستان نقاشی کرج پرداخت. در سال کار می

 از ایران خارج و در کشور هلند ساکن شد. 1370شت شد. در سال بازدا 1362

نور تا کنون آثار زیر منتشر شده است: فرهاد نقش خود به کوه کند از قاضی

)داستان(، کسوف )داستان(، خال گل سرخ )مجموعه داستان(، دختری با پیرهن 

بستن چه سود، صورتی )مجموعه داستان(، نه آبی، نه زرد )مجموعه داستان(، پای 

ام فراری دل بود )مجموعه شعر(، در منتهای صبوری به انتهای صبوری رسیده

فریاد )مجموعه شعر(، مثل یک حباب آبی )شعرهای کوتاه(، چهل تکه )مجموعه 

 ام )شعرهای کوتاه(، حرف و رنگ )شعر و نقاشی(داستان(، نیمه تاریک ماه

*** 

 ابوالفضل محققی

 

 کمد قدیمی چمدانی کوچک در یک

نشیند تن به کند. گاه کنج دیوار مینوه کوچکم در حیاط بازی می

گذارد های کوچک خود را روی چشمانش میدهد. دستآفتاب می

شوم. داخل زند مادربزرگ قایم شو! من پشت مبل قایم میو داد می

ام، اما به داند من پشت مبل قایم شدهدانم که میشود؛ میاتاق می

کشد، و آورد و به اتاق دیگر و به آشپزخانه سرمینمی روی خودش

شود. سر پُر موی خود را از گوشه آرام به مبل نزدیک میسرانجام آرام

خندد و تمام هیکل خود را به آغوشم کشد میمبل به داخل می

ایستد. تنها یک جا هست که اگر اندازد. قلبم از خوشحالی میمی

ند، داخل آن کمد چوبی قدیمی. کقایم شوم هرگز پیدایم نمی

دانند. حتی این نوه کنم و همه میکمدی که در آن را باز نمی

هاست که هر روز داند که نباید سراغ آن کمد رفت. سالکوچکم می

گذارم. نویسم و آن را داخل این کمد مییک نامه برای پسرم می

 شود. اما من تصمیمجواب که هرگز خوانده نمیصدها نامه بی

های روزانه را بنویسم . درست ام تا آخرین روز حیاتم این نامهگرفته

نهاد و نشست و گاه سر بر زانویم میطور که عصرها پیشم میهمان

طور که کردم. درست همانمن تمام اتفاقات روز را برایش تعریف می

 گفتم.ها برایش قصه میسال

 

یلی او را هم آنجا های تحصها، من تمام کارنامهجدا از آن نامه

ام، همراه چند نامه از او. یک چمدان کوچک نیز داخل آن گذاشته

ها و ام را تغیر داد. چمدانکمد قرار دارد. چمدانی که تمام زندگی

هائی به وهفت. چمدانسال شصت« صاحب گشتهبی»های ساک

بینم؛ هایم میسنگینی یک کوه. هنوز تصویر آن مرد را در برابر چشم

دی که وقتی چمدان پسرش را به دستش دادند قادر به گرفتن مر

آن نشد و کنج دیوار نشست. چمدان را بر روی دو زانویش قراردادند؛ 

زانویش هم طاقت نیاورد پخش زمین شد. های های گریه او را هنوز 

شنوم. قادر به بلند کردنش از روی زمین نبودند، همراه چمدان می

زمین میخکوب شده بود. غوغائی بود  رنگ و کوچک خود بهطوسی

صدها مادر، پدر، همسر، کنار دیوار پشت درب بزرگ آهنی جمع 

خواندند و مردم با دلهره شده بودند. بلندگوها مرتب نام هائی را می

شدند، و چندی بعد شکسته و رفتند و داخل میبه طرف در می

شدند. می ای از در خارجریخته با چمدانی، ساکی و یا بقچهدرهم

چنان شکسته که گوئی هر گز قد راست نخواهند کرد. تعدادی 

چمدان و یا ساکی را به سینه خود چسبانده بودند. برخی فریاد 

های زدند تعدادی همان کنار دیوار ایستاده و آخرین نامهمی

 خواندند.شدگان را میاعدام

 

بوسی از راه رسید و تعدادی مرد مسلح بیرون ریختند و شروع مینی

به زدن و پراکندن مردم کردند. نام پسرم خوانده نشد. کاش هرگز 

نامش را نخوانند. آیا زنده است؟ شاید پشت همین دیوارهاست. 

انتظارم. هاست چشمخواهم فریاد بکشم صدایش کنم! ماهمی

روزهای سختی را گذراندم. اگر  خبریتمام دو ماه گذشته در بی

گویند از ام. میاو را دوباره ببینم چه خواهم کرد؟ تکرّر ادرار گرفته

زند؛ خوابی به سرم میها بیدانم. شباضطراب است! خودم هم می

کنم، زنم. در اتاقش را باز میشوم در داخل خانه قدم میبلند می

کشم: شوم دست میمیتر دانم تختش خالی است؛ اما باز نزدیکمی
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کشم صورتم نه! نه! اینجا کسی نخوابیده. گاه روی تختش دراز می

کنم نمایم. پنجره را باز میچسبانم. بویش را حس میرا به بالش می

طرف زندان اوین. ها، بهطرف کوهپنجره اتاق رو به شمال است؛ به

 جا که او حال آنجاست.همان

 

های ها گذراندم. چه سالاین زندانهای زیادی پشت در آخ چه سال

های زیادی شناسم؛ ما سالسختی. بیشتر این مادران و پدران را می

خوانند ایم. من نام تعدادی را که میباهم پشت این درها ایستاده

شود. هنوز نام پسرم را شناسم. با هر نامی، قلبم از جا کنده میمی

ی نداشته باشند؟ شاید اند. آیا ممکن است که با او کارنخوانده

ها اند؟ شاید یکی از زندانبانهای پایش را دیده و خجالت کشیدهزخم

اند؟ او را شناخته و حمایتش کرده است؟ شاید اصالً او را نشناخته

طور شاید آنجا هم یاد گرفته است که خود را جایی مخفی کند. همان

توانست یکس نمکرد و هیچکه وقتی بچه بود و خود را مخفی می

رسد هنوز اسم پسرم را پیدایش کند. روز دارد به پایان می

دانم اند. او زنده است. من چمدانی نخواهم گرفت. اما نمینخوانده

لرزد؟ قادر به ایستادن نیستم. ببخش پسرم که طور میچرا قلبم این

خواهم، اما از من خواسته بودی هرگز زاری نکنم و خم نشوم. می

کند. هر بار به تو فکر کردم یاد تمام بدنم درد میتوانم. نمی

ها و دردهای تو افتادم، همراه تو شکنجه شدم، درد کشیدم. شکنجه

شالق اگر به پای تو خورد به قلب من اصابت کرد. قلب مادران چنین 

 است.

 

خورده در این سرزمین وجود دارند. آخ که چه تعداد قلب شالق

تمام پی و بنای این سرزمین با خون مادر "بار به من گفتی: یک

تمام تاریخ این سرزمین تاریخ ". من متوجه نشدم. گفتی: "است

های های ستمگر است و حاکمان مستبد که تنها خون جانحکومت

. من باز متوجه نشدم. کاش زنده باشی! کاش "کندآزاد سیرابشان می

روز خواهم ام؛ هرهرگز نامت خوانده نشود. من به همان زندان راضی

آمد، دور این دیوارها خواهم چرخید و تو حضور من حس خواهی 

بختم! توان نگاه کردن در کرد؛ اگر نامت را نخوانند من چقدر خوش

ترسم، ترسم! میروی مادران و پدران ساک به دست را ندارم. می

دارد که کنم ترس برم میها نگاه میها و چمدانچون وقتی به ساک

کشم که در ساکی خواهم گرفت! از طرفی خجالت میچنین من هم

که تا توانم تظاهر کنم. از ایناندیشم. نمیاین وانفسا تنها به تو می

 اند چقدر خوشحالم. حال نامت را نخوانده

 

*** 

 

 

 

 

 اش«چمدان»ابوالفضل محققی و 
 زند. می” حرف“، ” کلمه“جایی که 

  رضا مقصدی
 

فته بودم تا تماشگرِ  رقصِ  نمایشگاهی ربا خسرو گلسرخی به 

شیم. کاریکاتور با های اردشیر محصص هنرمند ارجمندِ”خط“

محصص در  های پُراعتبار ِاو بودند.دیوارها سرشار از رفتار ِخط

اش نشسته بود ای همیشگیبا حُجب وُ حی کالم وای، آرام و بیگوشه

 ،و تیزش های ریزچشم با ،اشبینیذره درشتِ عینکِ پشتِ از پسِ و

نگاه  ،سری فروافکنده، تنها به تماشاگران در سکوتی طوالنی و

گزارش آمده بود. در  دیگر هیچ. خسرو برای گفتگو و کرد ومی

 ی خطوطِ جانبههمه زگشت، هردوی ما در حجمی از هجوم ِ با

ی چهره طرحِ به ویژه، مجذوبِ او بودیم. ناک و حماسیدرد

اش با عضالتی افراشته پوست که گردنِهمردی سیا شکوهمندِ

توگویی فریادی به بلندای آزادی  .گشوددردمند، به دهانی باز، راه می

هن خود به دنبال عنوانی در ذ ،خسرو برای آن گزارش برکشیده بود.

گفت اما به دلِ عنوان را باز یکی دو گشت. به ناگهان،مناسب می

ی عصر که درآمد دیدم روزنامه، ی بعدهفته هردوی ما ننشست.

 .زندنمی” حرف“، ” کلمه“که جایی” :اش را یافته بودعنوان جانانه

زد و بس. از آن زمان حرف می” خط“راست گفته بود. در آنجا تنها 

ای در توصیف واقعه خود و یِمضامین شفاه وقتی که در بیانِ ،تاکنون

 مانم وعاجز می ،آفرین، یا رخدادی دردناک و غمناکشگفت

ام را به های مضامینویژگی ،دلخواسته و اثرگذار توانم به شکلِنمی

این بار با شده را اما یاد ستی به نمایش بگذارم همان عنوانِدر

، ”کلمه“ست که یی: اینجا جاگویمگیرم و میمحتوایی دیگر بکار می

 تر از آن است که برتا شنونده بداند که ماجرا ژرف زند.نمی” حرف“

 .بان آمده استز

انگیزم خاطره های عزیزِ فتم تا بگویم مدتهاست با دلنوشتهاینهمه را گ

های رازآمیز های شورانگیز و همنشینیابوالفضل محققی، همدلی

های به خاک سسته و عاطفهی پیوندهای گام که مرا به همهداشته

 نور وو جان و جهانم را به منشوری از  داردپیوسته، دلبسته نگاه می

 .عبور میدهد ،و غرور شور
 

” نظام وفا” یبه گفته .هم از سر درد، کار آسانی نیستآن ،نوشتن

 :استاد نیما

 ، حرفِ جانسوزی نگویددلی آتش نگیرد تا ”

 ”کن ی ما جستجوما خواهی اگر، از گفته حالِ

زنان و  مادران و دارِدنباله ید دلی آتش گرفته داشت تا اندوهِ آری، با

زندانیان سیاسی ایران را با بیانی  باختگانِجان دان و بستگانِفرزن

فردای روزگار به یادگار  برای امروز و ،زبانی ادیبانه صمیمانه و

 .، ما را نخواهد بخشید”هستی“گذاشت وگرنه، 
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حرف و  های کوشندگان سیاسی وای از نوشتهتوان با پارهمی

به ” داد“سکوی ایشان از شان همراه نبود اما اگر حدیث

چیزی  ،آزادی راهِ مشتاقانِ های زمانه، نشانه روند از دهانِبیدادگری

 .، شنیده نخواهد شدبجز سپاس

نداش رنگ مدرد جانِ” زنجانِ“ای ابوالفضل محققی که از هرنجنامه

 ناچارِ های زیبای مهمانانِآرزومندی شکنج و گیرد، رنج وآهنگ می و

در  نهد وشایسته در پیش چشم ما میمرگ را با زبانی آراسته و 

این سالهای درد  فراموشکارانِ همین حال، نهیبی بایسته به روانِ

 کنده می، رخنهای بیداروجدان پودِ و دردی که تنها به تار .زندمی

 .شناسدو جایی بجز دلهای آتش گرفته نمی
 

شاملوست  این شعرِ معنای معطرِ هایی از این دست، یادآورِسوگنامه

 .”ستوظیفه انسان، دشواریِ“که: 
 

دارد تا ی ما را وامینسل افروخته و سوخته ای که یکایکِوظیفه

ی کسانی باشند که در یک های به جا ماندهها و بقچهچمدان حاملِ

 .فاجعه ی ملی، به خون کشیده شده اند
 

واندم باور کردم اینجا همان ی پیش رو را خباری، وقتی نوشته

 .زندمی” حرف” ،”کلمه“ست که اییج

 

*** 

 شکوه میرزادگی

 
 منتظر یک تکه آفتاب

 

کند. موجی یلم داده روی مبل و از الی چشم نگاهم م

 کنار روممی. بودم ندیده قبالً که هست نگاهش در خیالیبی از 

 رطوبت از بالکن سبزرنگ کف. شودمی باز بالکن به که دری

 طرف آن و، زندمی برق شده تمام پیش ساعتی که بارانی

 پای زیر زمستانی، یسوخته هایچمن بالکن، سفید هاینرده

اند. کنند پهن شدهنمی خشکی به روی هرگز که هایی کاج

 شود و بر تن کاج ها حریر. گرمای نفسم بر شیشه مه می

 گوید: نیست. نیست.خیال میکند، بیهمانطور که نگاهم می

ی است که نیستی. به ام این اولین صبحدیدهاز وقتی تو را 

ای: هر روز، ی روزهایی که بودهکنم، در همهخودم نگاه می

ام. حتی اگر خوابت را از خواب پریده سراسیمه برای دیدارت

دوم به سویت. شوم تا بباشم باز سراسیمه از جا بلند می دیده

و را بیشتر هایم دوست دارم، اما واقعیت تیاؤخواب را فقط برای ر

دوست دارم؛ یعنی دوست دارم تو را همیشه واقعی ببینم: زنده 

ری و من و جاندار و عاشق. وقتی عاشقی از واقعیت هم زیبات

 وقتی توانم با تو به تماشای آسمان و صبح و دریا بنشینم. می

 از هاصبح تماشایت برای هم، نزنی لبخند اگر حتی عاشقی،

 رودمی یادم گاه. بیرون دوممی اتاق از و پرممی خواب

 وقتی  تنها و. کنم تنم را روبدوشامبرم و بپوشم را هایمدمپایی

 تن که افتدمی یادم د بر پوستم نشینمی سرما و است سرد هوا

 را وقت که آیدنمی دلم هم هنگام همان اما. هستم برهنه پا و

 م کهفهممی تازه. قهوه سوی به دوممی کنانخنده کنم؛ تلف

 ام. حتماًام با خنده از خواب بیدار شدهی زندگیچرا همه

شوم و تو را خواهم ام که روزی از خواب بیدار میدانستهمی

 دید. 

کنم و آید کنارم. سالمی میسگم، به دیدنم، به نرمی می

فهمد حواسم به او زنم. اما او خوب میلبخندی به رویش می

ایستد رو به بالکن میای رود پشت یکی از درهنیست. و می

 همان پشت تو دانممی. کندمی نگاه بیرون به پرده الی از و 

. شده پوشانده ضخیم هایپرده با که دری ـ هستی منتظرم در

 زنم،نمی پس را هاپرده من اما. کنم باز برایت را در تا منتظری

 قهوه. بردارم را امقهوه باید که برود یادم ببینمت اگر ترسممی

فهمم که چرا خواب شود و من تمام روز نمیماند و سرد میمی

 آلوده باشم. ام. نه، دوست ندارم با تو خوابآلوده

روم به سوی درها نوشم، و میای میدارم، جرعهام را برمیقهوه

زنم. آخر از همه به سراغ دری ها را پس میو یکی یکی پرده

 پر خانه یهمه آیی میخواهم وقتی روم که تو آنجایی. میمی

 . باشد نور از

 دیگر او که حاال داری؟ دوست را نور هم هنوز  گوید:سگم می

 نیست؟

 گویم: نور مال من است.می

 دیگر سویی به را چشمانش و اندازدمی باال شانه 

 کهاین از و ندارد مشکلی صبح نور با که دانممی . گرداندمی

کنم ها را روشن میچراغی همه و کشممی را هاپرده هاشب

خواهد در تاریکی هم پشت آید. دلش میخوشش نمی

پرده بنشینیم و به بیرون نگاه کنیم. و من دوست های بیپنجره
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سوزد شود و میباورم شده که در تاریکی خیالم پرپر میندارم. 

 توانم پرواز کنم. و نمی

! حتی ایرههای مسخگوید: چه پروازهر روز حداقل یک بار می

 به اندازه هواپیما هم لذت ندارد.

دارم کسی فرمان پروازم ام که دوست نگویم: بارها بهت گفتهمی

های خودم، داشته باشد. دوست دارم که با بالهایش را در دست

پرواز کنم. وقتی در فضا شناور های خودم، یعنی با دست

 باال،شود. آنجا، نه خیلی باالی شوم جهان مال من میمی

ای که ابر باالی سرم باشد و زمین را هم خوب درست به اندازه

زنم تا مردی واز من است. گاهی ابرها را پس میببینم، جای پر

را که چتر ندارد، عاشقی را که غمگین است، زنی را که در حال 

هی هم دستم را میان ابرها دویدن است، از باران نجات دهم. گا

اندازم درست روی دارم و مییر برماب  مشتی  کنم وفرو می

غ تا خنک شود، یا مشت مشت دا ی آفتابگردان داغِیک بوته

 پراکنم بروی زمینی سوخته...ابر می

دارم و گویم که گاهی هم یک قطره ابر برمیو به او نمی

داری تو تا وقتی آن را با زبانت برمی گذارم کنار لب باالییمی

 تماشایت کنم. 

دارم و نگاهم تا خار نفسم را از روی شیشه برمیانم ببا انگشت

آورد که از هایی درمیدود و سر از پشت بامآن سر دشت می

 آسمان به خورانتاب و پیچ و کنانرقصهاشان، دودها دودکش

 من هایدست در بعد یلحظه چند که ابرهایی همانـ  روندمی

 . بود خواهند

 گوید: نیست.سگم می

دمین باری است که این کلمه کنم. این چنمیتندی نگاهش به 

پایید. پرده زهای گذشته این همه نگاه مرا نمیگوید. رورا می

شسته بودی روی صندلی من و تاب کشیدم نرا که می

 سر  ام که دوست ندارم کسیخوردی. هیچوقت بهت نگفتهمی

سر  بالشم بر کسی بزند، دست امحوله به کسی بنشیند، جایم

ام. به تو نگفتههایش را هنوز یک لیست دارم که خیلی بگذارد.

ام و تاب نشینی روی صندلیاما تو درست مثل خودم می

برم بر صورت ان لذتی را که موقع تاب خوردن میخوری. هممی

بینی. مرا که کنم تا مرا میبینم. آنقدر تماشایت میتو می

تو را  از روزی که شوی. همیشهبینی از جایت بلند میمی

آید. و همیشه به رویت ام، از این ادب مهرآمیزت خوشم میدیده

آید و زیر لب زمزمه خندم و همیشه سگم خوشش نمیمی

 آید؟!ات را هم برایت بگیرد خوشت میاگر کت کند: حتماًمی

 گویم: چرا نه؟گردم و توی رویش میبرمی

ها هم که فمنیستدانستم گوید: نمیآمیز میبا لحنی کنایه

 .آیدمی خوششان چیزها این  از

تو هیچ وقت چیزی از این  ـ چه ربطی به فمنیسم دارد؟ اصالً

 ایسم نخواهی فهمید.

ه هیچ کسی بیشتر رود. بگرداند و به سویی میسرش را برمی

آید ای میام به بهانهکند. وقتی با تو نشستهاز تو حسادت نمی

زنم بلند بلند با تو حرف میوقتی با نشیند دور و بر ما، و می

به  کند. تو معموالً زند و حرفمان را قطع میدیگران حرف می

کنم یا دست تو را خندی و من همیشه ردش میکارهایش می

بیاید. و او  برم در اتاقی که او نتواند به آنجاگیرم و میمی

 زند. ها با من حرف نمیهمیشه پس از آن مدت

داند که دلش جشنی داشته باشد. میاید در اما امروز او ب

خواهم داند وقتی منتظرت نباشم نمیمنتظرت نیستم، و می

 که بیایی. 

ما حس خوشی ندارم. مثل زندانی نمی خواهم بیایی ا

ام. آه، چه روزهای بدی؛ باید مالقاتی در روزهای تعطیل شدهبی

ه کنی هایی را نگاو به در خیره شوی و رفت و آمد آنبنشینی 

د رنگ تو هستند، رنگ زندان، رونکه مالقاتی دارند. وقتی می

اند؛ گردند رنگ آزادی گرفتهای. و وقتی برمیایِ قهوهقهوه

ها آمده و خودش گویی خورشید پنهانی روی تن دیدارکننده

ها رسانده و بهشان رنگ خودش را زده است ـ یک را به زندانی

ست؛ رنگی که من اط ازرد درخشان که انباشته از سفیدی و نش

م رنگ آزادی دانستام، حتی وقتی که نمیهمیشه عاشقش بوده

ای بدم دانستم که روزی از لباس قهوهاست. و حتی وقتی نمی

 خواهد آمد. 

کنم. فکر پشت میزم و کامپیوترم را روشن مینشینم می

کنم اگر خودم را در کلمات غرق کنم حالم بهتر خواهد شد. می

ت . چه جادویی دارند این کلماه هیچ چیز فکر نکنمخواهم بمی

نند. اما هنوز شروع کنیاز میکه مرا از همه چیز و همه کس بی

خواهی برویم گوید: نمیآید کنارم و میام که او میبه کار نکرده

بیرون؟

 ـ امروز حوصله ندارم. 

کند و طوری که گرداند و به بیرون نگاه میسرش را برمی

ز خوبی است. از آن روزهایی که گوید: روکند میام وسوسه

 شود کنار رودخانه دوید. می

 گویم: نه.اندازم و میشانه باال می

شود دهد و باز خیره مینشیند و لم میرود و سر جایش میمی

افی است بگویم به من. عاشق این است که با هم برویم بیرون. ک

سوی دشت.  دود بهمیر از من جهد و جلوتاز جا می« برویم.»
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هایم، از روی دوم و او ، چون جوانیمن از در باغ بیرون می

 و زمستان که دشت به دوممیپرد. های چوبی مینرده

 کنار و هاآب با  دوم،می. دارد گشاده آغوشی برایم تابستانش

 او فقط . رسدمی کوه به که عجیبی سراشیبی در رودخانه،

 کوه رسند.هست که به کوه می هاییشیبیسرا که داندمی

 برفی تنها این. اشبرفی همیشه یقله با نشسته، باال آن همیشه

 . دهدنمی آزارم دیدنش که است

ست زیر کوه، آنجا که دشت وسعت گاهی تو هم آنجا هستی. در

ی ر و سربلند، و گیسوی بید بر شانهای، استواگیرد، ایستادهمی

ای در ات. و بهانهپیشانینوری بر   چپت ریخته، و خط

کجا بودی؟ چرا این همه دیر »هایت که همیشه بگویی: دست

«آمدی؟ انتظار مرا کشت.

 من و گویی! ها زودتر هم برسم همین را میحتی اگر ساعت

 بغلت در گذارممی آفتابگردان یشاخه چند نباشم قهر تو با اگر

باشم راهم را اگر قهر  و. کنممی آرامت و لبت بر ایبوسه و

پوستم روم در سراشیبی و نگاهت را، که ها میکشم و با آبمی

ایم کنی. نامم روم تا صدگیرم. آنقدر میسوزاند، ندیده میرا می

اگر تا سر کوه هم رفته باشم شنوم را که از دهانت می

کنم که خندم و آن قدر تماشایت میگردم و به رویت میبرمی

ها را بکشم دوم خانه که پردهبرود. و بعد میفتاب غروب شود و آ

 ها را روشن کنم. ی چراغو همه

گذارم ها را نخواهم کشید. میاما امروز، وقتی آفتاب رفت، پرده

کنار سگم  امبینم که نشستهه تاریکی فرو بیافتد. خودم را میک

 کند، به اعماق تاریکیای که او نگاه میو، درست از همان زاویه

قه و نیم ساعت. همانگونه کنم. یک دقیقه، دو دقینگاه میدشت 

 کند. کنم که او نگاه مینگاه می

د یک شب، دو شب، ده شب. حاال یک ماه یا شاید یک سال بع

ه تاریکی نگاه کنم. حاال ها بهم شده باشد. دیگر بلدم که مدت

انم توها را در اعماق تاریکی ببنیم. میتوانم که حرکتدیگر می

اند هایی را که در رفت و آمدی دایممورها و آهوها و خرگوشس

خوانند، و یکدیگر گذرند، آواز میببنیم؛ خندان و با نشاط می

ی پرندگانی را که ام که حتبوسند. حاال دیگر یاد گرفتهرا می

هایی زرد دارند و کنند ببینم؛ بیشترشان بالدر شب پرواز می

زنند. در ها با هم حرف میاللکر و با حرکاتی شبیه عالمات 

به او واقع این او بود که به من یاد داد عمق شب را نگاه کنم. 

من نشان داد که همه چیز ها فقط در نور نیست، در تاریکی 

 هم هست. 

و او به من مردی را نشان خواهد داد که بلد است در اعماق 

یاد  او از سنگ که است عاشق آنقدر تاریکی جستجو کند، 

کشد، نسیم اشد، و وقتی بر سر گیاهان دست میگیرد گل بیم

کند. او به من کودکی را نشان خواهد داد از خجالت فرار می

خندد. کبوترها از صورتش کبود و زخمی است اما میکه نیمی 

کنند و آهوها پستان در  مانند تا با او بازیدزدکی بیدار می

ها مهربانند و سوسکی با هایی که حتگذارند. و زندهانش می

 به و گذرندمی دیوارها سر از همیشه و بییندمی زیبا را هاموش

 . است آفتاب تکه یک منتظر که روندمی کسی مالقات

گویم: آه، خدای من، درست مثل معدنی از الماس که در می

 قلب سیاهی باشد. 

گوید: تازه خود همان سیاهی را هم اگرخوب نگاه کنی سگم می

 است.الماس 

 گویم: راه بیفت بریم. برویم کمی بدویم.می

 گوید: مطمئنی؟می

 گویم: مطمئن هستم. کنم و میسرش را نوازش می

 دود به سوی باغ. جهد و دنبالم میاز جا می

 ها بپرم. امروز بتوانم با او از روی نرده کنمفکر می

***
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پورالدین لطیفکمال

ارتش »افراطی موسوم به گروه یک 

 Lord´s« )مقاومت خداوند

Resistance Army بین )

با شعار  1994تا  1987های سال

مناطقی از « ایجاد حکومت ده فرمان»

و جنوب سودان را به اوگاندا شمال 

قتلگاه هزاران زن و مرد و کودک 

دفاع مبدل کرد.بی

رستگاری
تیموتی هیچ به یاد نداشت که طی سه سال گذشته بچه هم 

سر بریده باشد. صبح سحر از خواب پرید. سعی نکرد دوباره بخوابد. 

چند لحظه در رختخواب نشست، بعد برخاست. دستار بست، لباده 

. و بیرون زدجنگل از کی دزدپوشید، تفنگ و انجیل را برداشت و 

حاال کیلومترها دور از قرارگاه، در ها راه رفت. تمام روز عین دیوانه

مشرف به ی اتپهباالی  انبه درختانتهای یک دشت وسیع، زیر 

ی پاییزی پایین تپه نگاه نشسته بود و به منظره هاکالیبوی هدهکد

ی ذرت که در پرتو شدهدروهای تازه کرد، به آن مزرعه و خوشهمی

وتی با تماشای زدند و تیمهای بلور سوسو میمهتاب عین شمعدان

های آورد. مطمئن بود که چریکاین منظره تنها خدا را در نظر می

های اطراف قرارگاه هنوز هم داشتند در جنگل« اورشلیم»ی دسته

پرسیدند: فرمانده تیموتی کو، همدیگر میاز گشتند و دنبال او می

کجا رفت؟

تیموتی صبح سحر خواب عیسا را دیده بود:

آمده که رستگاری در کجای کتاب من 

 یعنی خونریزی...؟

ی گُنده و صدای زمختی نبود. جثه تیموتی بیخود فرمانده

کشت اگر الزم بود. انجیل را از جیب لباده گدار آدم میداشت. بی

درآورد و یک کاغذ تاخورده از الی انجیل بیرون کشید. آخرین 

 خطاب به مردم« ارتش مقاومت»رهبر « ژوزف کانی»ی اعالنیه

 ی آشولی بود:قبیله

تو اگر با نیزه به من حمله بردی و من بعدًا 

دستی که از آن نیزه استفاده کرده را 

قطع کردم، تو بگو تقصیرکار کیست؟ تو 

دهی و ما با دهانت راپورت ما را می

بریم، تو بگو تقصیرکار های تو را میلب

گوید کیست؟ تقصیرکار تویی! انجیل می

و، دهان تو کار اگر دست تو، چشم ت

خطایی کرد یکی باید آن را قطع کند!

کاغذ را دیگر تا نکرد. مچاله کرد و دور انداخت و برخاست. از 

تپه پایین آمد. حین عبور از کنار مزرعه چند دانه ذرت از زمین 

در آن موقع هاکالیبو برداشت و جوید و دزدکی به دهکده وارد شد. 

ین پرچین خزید داخل یک شب خواب بود. تیموتی از الی اول

ای در آن سو. اینجا ای در این سو، کومهحیاط کوچک با کلبه

ی آشولی و ی کاگیسو و اوگا بود. زن و شوهر البته از قبیلهخانه

نبودند اما « ارتش مقاومت»های متحد نیروهای دولتی علیه چریک

ها وحشت داشتند. ی چریکمثل بقیه اهالی منطقه حتی از سایه

یسو ضمناً آبستن بود. یک پسر دو ساله به نام آدیس هم داشت. کاگ

زد که ترسویی، تنبلی، خنگی! اوگا هم به اوگا خیلی سرکوفت می

شد. فعالً بیکار بود. تا دو هفته پیش در مزرعه کار ناراحت می

کرد ولی میلتون، مالک مزرعه، اوگا را به اتهام سرقت چند مشت می

ول  کرده بود. اوگا حاال روزها در جنگل ذرت تر از مزرعه بیرون

گشت و از دست میلتون عصبانی بود. آن روز هم داشت ول می

گشت که ناگهان چشمش افتاد به یک مامبای سیاه. به هر دوز می

کلکی بود مار را گرفت و توی کیسه کرد و برد خانه. به کاگیسو 

 ندازمش توی خورجین میلتون!رم یواشکی میگفت: می

خوام برم التماسش کنم داره؟ می مرگ میلتون چه فایده -

شدن، باید ها یه ماه دیگه خشک ت کار بده. ذرتدوباره به

شون کرد. اون مامبا رو ببر بفروش پولی گیرمون بیاد! بُزها جمع

 میرن.دارن یکی یکی می

هر مامبا را به قیمت ده دالر « واکسین»کمپانی انگلیسی 

ی شش فرسنگ راه بود. ده سال پیش تأسیس خرید. تا کمپانمی

گرفتند و سابق خودشان زهر مامبا را می هاکالیبوشده بود. مردم 

بلد بودند باهاش چه کار کنند. کاگیسو حتی یادش بود که مادرش 

گرفت و دندان مار را به لب پیاله فشار ی مار را یک بار پس کله

گوشه تا فردا اول صبح داد و...! به اوگا گفت: کیسه رو بذار اون 

 ببری بفروشیش ده دالر بگیری!

ها داخل ی کلبه. زن و شوهر شباوگا کیسه را گذاشت گوشه

خوابیدند و داخل آن کومه هم سه تا بُز داشتند. این کلبه می

ید داخل همین کومه. انجیل تیموتی هم از قضا آن شب دزدکی خز

ی ی راه، خستهخسته. خسته بود، را باز کرد دستاررا درآورد و 

تفنگ را دور ی زندگی، خسته از خودش. انجیل را بوسید، تسمه

جا پهلوی بُزها ش پیچید، دستار را بالش کرد و خواست همانبازو

بکشد که صدای پا شنید. کاگیسو فانوس به دست آمد. هم دراز 

های چاق بود، هم پا به ماه. روی بلوز سفیدش، توک آن پستان

تراوش شیر پرچربی لکه نشسته بود. تیموتی گفت: پربارش، از 

 هیس...! اون فانوسو بذار زمین!

کاگیسو به زحمت فانوس را زمین گذاشت و کمر راست کرد: 

ترسم بمیره. ما فقیریم.بُزه مریضه می

د!بیات شوهرنیامدم دزدی. صدا بزن  -

ترسم اون دو تا هم مریض بشن.اون بُز کوچیکه مریضه می -



30

4 شماره بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای تبعید

بزن شوهرت بیاد! بگو بُز کوچیکه مُرده! صدا -

رده.مُکوچیکه  بیا بُززد: اوگا  صداکاگیسو 

با حرکت الغر و چاالک بود. تیموتی . اوگا به دو از کلبه آمد

!هاتو بیاربرو بچه: فتکاگیسو گبه  نشاندش مقابل خودش.تفنگ 

 اوگا جواب داد: یه بچه داریم.

 !تیموتی به کاگیسو گفت: برو بیارش

کاگیسو رفت به کلبه و آدیس دو ساله را آورد. معلوم بود بچه 

را  تفنگرا از خواب بیدار کرده بود. دادش بغل اوگا. تیموتی 

؟گذاشت جلو زانوش کنار انجیل، به بُزها نگاه کرد: بُز ماده ندارین

یه اوگا آمد راستش را بگوید که کاگیسو زودتر از او جواب داد: 

یمش پیش خودمون تو کومه که مریض نشه.برد داریم آبستنهماده 

تابید و اوگا هاج و واج ماند. نور فانوس از پایین به باال می

های هر سه نفر در مرز سایه و روشن بود. تیموتی به کاگیسو چهره

گفت: پس شیر داره!

 بُز آبستن معلومه که شیر داره! -

ن اتکا به ، بدوتنهخوب ذهن تیموتی را خوانده بود. داشت یک

کرد و از چرخاند. اوگا هم هاج و واج نگاه میشوهرش صحنه را می

برو ترسید. تیموتی به کاگسیو گفت: های زنش میعاقبت این دروغ

بگیر!پولشو  بیارشیر یه پیاله 

شد انتظار داشت که زنی چاق و پا به ماه در آن وقت شب نمی

و رفت و پیاله به به سه شماره برود بُز بدوشد و برگردد. گاکسی

دست، با کمی تأخیر برگشت و در جا خشکش زد؛ آدیس توی بغل 

اوگا نبود؛ نشسته بود روی زانوی ستبر تیموتی، با یک دست به 

زد و در همان حال شست دست دیگر ریش بلند او چنگ می

مکید. تیموتی هم داشت از معجزات عیسا برای اوگا خودش را می

پ چپ به شوهرش نگاه کرد و به کرد. کاگیسو چموعظه می

ش، ترو کشخواد بزرگ شه زن بگیره بُز بخره. نتیموتی گفت: می

 !مو نکشبچهخدا نکشش... 

تیموتی جوری سر جاش سیخ شد و حالت تهاجمی گرفت که 

گویی در مظان یک اتهام جعلی و نابخشودنی قرارش داده بودند. 

به آدیس خیره با این حال صداش درنیامد. چند لحظه در سکوت 

کرد از کوره در نرود. چند بار شد. معلوم بود که داشت سعی می

های گاکسیو زل زد و ی سبیلش را جوید و سرآخر به چشمگوشه

 کش نیستم، زن!با اخم گفت: بچه

چه بسا هرگز در عمرش تا این حد به یک بچه نزدیک نشده 

بازی  بود که بچه اینقدر راحت روی زانوش بنشیند و با ریشش

کند. انجیل کنار تفنگ بود و هر دو روی زمین، جلو زانوی تیموتی. 

هم دروغ  .و دستی به سر آدیس کشید -«کش نیستم!بچه»گفت 

گفت. شخصًا بچه سر نبریده بود، ولی گفت، هم نمیمی

های تحت توانست مدعی شود که در مقام یک فرمانده، چریکنمی

ارتش »کشی منع کرده بود. همه کسانی که به امرش را هم از بچه

شدند این کاره بودند، زیر لوای جهاد برای ملحق می« مقاومت

زدند. کثافتکاری دست می به هر« ده فرمان»ایجاد حکومت 

ای نبود. تنها فرقش با بقیه شاید ی جدا بافتهتیموتی هم تافته

کشت. و این ایمانش به عیسا بود و این که به هر دلیلی، بچه نمی

خویی وجدانش تازه جنبیده بود و اواخر، پس از سه سال درنده

 کرد. البد کمی دیر به این احساس رسیده بود،احساس رذالت می

دید، دانست چرا. کابوس میاما رسیده بود و خودش هم درست نمی

زد. از خیر خیلی چیزها در زندگی افکار خطرناک به سرش می

گذشته بود و آمده بود در راه خدا جهاد کند که شده بود آلت 

دست شیطان. بیزار بود، بیزار از زندگی، بیزار از خودش. دنبال یک 

ا که همین دیروز، با همان حال و گشت. تمرگ شرافتمندانه می

روز، پای پیاده راه افتاد سمت کلیسایی دورافتاده برای شرکت در 

خواندند جشن روز تجلی عیسا. کلیسا شلوغ شد. زن و مرد سرود 

و رقصیدند، تیموتی یک گوشه ایستاد و گریه کرد، غافل از این که 

و دختر ده  یک پسررفتند ها در غیاب فرمانده داشتند میچریک

ی آشولی اسیر بگیرند و فلفل به حلق پسرک و هشت ساله از قبیله

بریزند و مجبورش کنند با چاقو سر دخترک را ببرد. تیموتی شب 

رقصند و ها دارند دور آتش میکه برگشت به قرارگاه دید چریک

 اند.مست

ی شیر را از دستی به سر آدیس کشید و با دست دیگر پیاله

مسیر های آدیس هم در همان حال چشمگرفت. دست گاگیسو 

ی گشوده گردن هالبو با  ردکتعقیب  راپیاله دست شدن ه دست ب

کشید. تیموتی لبخند زد، آمد پیاله را به دهان آدیس نزدیک کند 

که کاگیسو جیغ زد و آدیس هم از ترسش جیغ زد و اوگا هم که 

هراس ندارد ای دانست کاگیسو از گرفتن پس گردن مار ذرهمی

تفنگ را به یک خیز از جلو زانوی تیموتی ربود و خواست ماشه را 

بکشد که در واپسین صدم ثانیه چشمش افتاد به آدیس که روی 

کرد. اوگا خودش زانوی تیموتی نشسته بود و راه گلوله را سد می

هم نفهمید که به یاری کدام نیرو ماشه را در واپسین صدم ثانیه 

 مو ول کن مادرقحبه!د: بچهول کرد و داد ز

لرزید. تیموتی بچه را به آرامی از روی زانوش هاش میدست

کشید، با سُر داد کف کومه. بعد در حالی که صلیب به سینه می

همان صدای زمختی که داشت، بدون هیچ شتابزدگی گفت: خشاب 

-ارزه ر میالصد دتوی جیبمه اوگا. اون تفنگ و این خشاب اقالً 

 !هکمتر ند

گفت و پیاله را به آرامی باال برد و تا ته سر کشید و لبخند زد 

و گفت: دعا کنیم فرمانده تیموتی رستگار شه.

و پهلوی بُزها دراز کشید که بخوابد.
 2017مارس 
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عبدالقادر بلوچ

هادی خرسندی

رحیمی رضاحمید

محجوبی ابراهیم

ابراهیم هرندی
س. سیفی

مهدی اصالنی

انسنزبرگر

 کیامرث باغبانی
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 هادی خرسندی

 
 !حافظا من غم میخورم

---------------- 
 حافظا من از سر شب تا سحر غم میخورم

 هرچه گوئی غم مخور من بیشتر غم میخورم

 رسد ایام غممژده میدادی به پایان می

 ثمر غم میخورمهای بیمن برای مژده

 مان پیدا نشدگشتهاوالً چون یوسف گم

 غم میخورم بهر آن ناکام مفقوداالثر

 ثانیاً چون کلبه احزان و این غمدیده دل

 وضعشان بدتر شده از هر نظر، غم میخورم

 ثالثاً چون این سر شوریده سامانی نیافت

 بر سر خود میزنم وز بهر سر غم میخورم

 رابعاً چون مانده یکسان حال دوران بهر ما

 چرخم و از دور و بر غم میخورمدور خود می

 هریک ز ابیات دگر خامساً با خواندن

 یا مفصل یا مفید و مختصر غم میخورم

 در بیابان، ذوق و شوقم یک نفس اکسیژن است

 ترس مین دارم ولی، زین رهگذر غم میخورم

 در خیابان با امید انتخاب سرنوشت

 از شعار زنده باد و مرگ بر غم میخورم

 چونکه انترناسیونالیستم در غمخوری

 میخورم هرکجا باشد یکی فرد بشر غم

 با نژاد و قوم کس کاری ندارم، زین سبب

 بهر شش میلیارد و صد میلیون نفر غم میخورم

 ی آقای نلسون ماندالهم برای خاله

 ی شیخ قطر غم میخورمهم برای عمه

 هرکجا بینم خری خوابیده زیر بار خود

 رایتِ خر غم میخورم-بهر تأمین هیومن

 بهر حیوانات زندانی به هرچه باغ وحش

 در قفس، از یاد رفته، محتضر غم میخورم

 از وجود جانیانی مثل بوش، عین بلر

 همچنین بن الدن و مالعمر غم میخورم

 تا که در باغ وطن بینم که هر مسکین درخت

 رأی خود بر اره داده یا تبر غم میخورم

 بهر آن ماتمسرا جغرافی نفرین شده

 از خلیج فارس تا بحر خزر غم میخورم

 ی که ایرانی به ایرانی دهدزانهمه فحش

 چونکه گلگیری بمالد بر سپر غم میخورم

 خوری در ماه شرعی بیشتر دارد ثوابغم

 من خصوصاً در محرم یا صفر غم میخورم

 کند افطار با جوجه کبابشب که ملّا می

 من از اینکه کشته شد مرغ سحر غم میخورم

 گوید ز صلحهمچنین وقتی که اسرائیل می

 بال و پر غم میخورمتر بیدر غم آن کف

 تا ز سوسیالیزم میگویند این هوچیگران

 از برای کارل مارکس و کارگر غم میخورم

 تا زمام این جهان در دست مشتی جاهل است

 بابت هر اتفاق و هر خبر غم میخورم

 رودراستش هرجا که یک واعظ به خلوت می

 از حسادت، بهر آن کار دگر غم میخورم

 م دیسکو، همه در حال رقصروبا جوانان می

 من اتوماتیکمان قر در کمر غم میخورم

 دختر ویران شده« دختر نبوده»بهر آن 

 زیر فحش مادر و خشم پدر غم میخورم

 بهر آن یاری که ضمن عشق با همجنس خویش

 باشد از طعن لُغزخوانان پکر غم میخورم

  "!ی جغرافیاستها این نقشهبچه»بهر شعر 

 را آن پسر غم میخورمگر نفهمد ارزشش 

 ی خود مثل برج زهرماردر محیط خانه

 بابت سقف و کف و دیوار و در غم میخورم

 وی، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام-توی تی

 از برای اهل فرهنگ و هنر غم میخورم

 در شبانه روز شش ساعت برای این جهان

 باقیش را بهر مرز پرگهر غم میخورم

 م خود را رهاکنهای زمینی میچون ز غم

 مدتی از گردش شمس و قمر غم میخورم

 خوری بدتر شد و بهتر نشدکارها با غم

 حضرتعباسی دو درصد با ضرر غم میخورم

 ی خرسندی استهادیا طنز تو گاهی مایه

 تر از قند و شکر غم میخورمزین جهت شیرین

--------------- 
 96آذر  4 -آخرین دستکاری 
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 ابراهیم هرندی

 
 اشقیا در گودال قتلگاه 

امسال  در ماه مبارک رمضان قسمت شده بود که برویم و کربالی 

معال را از طرف همه دوستان و آشنایان زیارت کنیم. نرسیده به مرز 

این جنگ  "خانقین روی دیواری از قول امام خمینی نوشته است که 

ن رفتیم تا دستاوردهای آخری. و ما حاال داشتیم می"نعمت است

 جنگِ در عراق را از نزدیک ببینیم.

جای همگی شما خالی بود. خیلی خوش گذشت. آنهایی که سال 

گفتند وضع خیلی بهتر پیش هم این فیض نصیبشان شده بود، می

از سابق شده. همه جا غلغله بود از زوّار. همه هم ایرونی.  الحمداهلل  

ارهای عتبات خیلی ها توق.  البته تو بازبازارها شلوغ  بود و مغازه

شه، اما همه چیز هم نمیشه خرید. من رفته بودم تو چیزها پیدا می

بازار کاظمین چند تا مهر و تسبیح و سجاده بخرم براى سوغات، اما 

شد؟ ولی تا دلت بخواد کارت ماهواره، کول گِیم سونی، مگه پیدا می

ات، بوی، قرص وایاگرا، کاپوت نجداس، شلوارک داغ پلیگیوه آدی

یارم. روغن جال، تریاک اعالء  و...... منم که از این چیزا سر در نمی

هر جا رو گشتم که یه عبا نجفی برای سید مال کاظم، پیشنماز 

گفتند براى خرید دارها میمحلمون پیدا کنم، نشد که نشد. مغازه

 عبا و  مهر و جانماز باید بری قم.  

ه کاروبارها خیلی بهتر شده. گفتند از روزی که صدام افلقی رفتمی 

معلوم بود. اینم خودش یه معجزه است که خدا ناگهان به دل 

بخشش رو بفرسته تا جمهوری امریکا انداخت که ارتش آزادیرئیس

راه کربال را به روی شیعیانِ  على بازکنه. خدایا صد هزار مرتبه 

 شکرت. 

دارند.  سربازهای امریکایی هم همه جوونای رشید و پدر و مادر

بینند، دستی، سری، شه. تا آدمو میلبخند از رو لباشون ترک نمی

کنند تو کیفشون و هاشون هم دست میدند. بعضیچیزی تکون می

یه بسته آدامس خارجی در میارن به آدم میدن. من خودم تو بازار 

گن چندتاشون تا کاظمین با چندتاشون عکس سلفی گرفتم. می

معجزه دیدن و ایمون آوردن. من با چشم خودم حاال تو کربال و نجف 

یکیشونو دیدم که داشت در حال چرت، تسبیح مینداخت و زیر لب 

خوند.  انگار از اون تازه مسلمونا بود. گفتم کربالیی، التماس ورد می

 دعا. به زبون خودش یه چیزی گفت که مثالٌ، محتاجیم به دعا.

 کربال ای کربال ای معدن کرب و بال

 کایی ها را خوب کردی در اینجا مبتالامری

تو گودال قتلگاه چند تا از این سربازها با تفنگ وایسادن که مبادا 

کسی تو اون گودال خیاالت بد بسرش بزنه.  اگه اینا اون زمون در 

اومد. دوروبر بودن این بال سر امام حسین نمیروز عاشورا اینجا می

ها  به تفننگ و دستبند بچهشه.  هر سرباز هم یه گله بچه جمع می

شن و تاکی و نارنجکی که به کمر هر سرباز آویزونه خیره میو واکی

 ."هلوموسیو"هی میگن 

م. از قدیم از صحن و رواق سِیدالشهدا هم که هرچی بگم کم گفته

. البته هست، "بهشتِ روی زمین مسجدِ گوهر شاد است"اند که گفته

صوص حاال. لب سقاخونه ابوالفضل، س.  بخاما اینجا یه بهشت دیگه

گفتن اینا نذر کرده ها به زوار کوکاکوالی مجانی میدن.  مینصرانی

بودند راه عتبات عالیات باز بشه تا بتونند کوکا بیارند بیاد شهیدان 

کربال اینجا بفروشن. روی دیوارهای همه رواقها و مسجدها و هرجایی 

اند و دایم گى نصب کردهشوند تلویزیونهاى بزرکه زوار جمع می

کنند. تلفن جبی اپل، های خارجی نشون میدن و تبلیغ میجنس

شمارِ واجبی فرنگی، شامپوهای خوب، همبرگر امریکایی، مُهر رکعت

بایتی، جعبه وازلین جیبیِ دیالیت، عمامه هدفون دارِ  چل گیگا

هم تو دار  و امثالهم.  وقت اذان استریو، عبای با شوفاژ، چادر کولر

گویند. خالصه که خیلی وضع زنند و اذون میاین تلویزیونها نقاره می

عتبات در ظرف این چند سال آبرومندتر شده است. من یه چیزی 

 شنفی.میگم و شما یه چیزی می

های جدید براتون نگفتم. این کتابها هم از کتابهای دعا و زیارتنامه

ای خوبِ خارجی مثل دعا توشه و هم چیزهای دیگه. تبلیغات چیزه

سیگار وینستون، جانماز دیژیتال با مانیتور و دی وی دی، ماشین 

دار، تسبیح با حافظه، کالگیس برقی و هزار و یک ی ایمیلاستخاره

جنس امریکایی و انگلیسی. یه بابایی که از انگلیس اومده بود 

شه. این گفت واهلل این چیزها تو لندن هم پیدا نمیمی

ها، هم راهها و چاهها را به آدم یاد میده و هم اطالعات نانالجمفاتیح

دونالد بره. من خودم از روی این کتابها آدرس مکمسلمونا را باال می

کربال را پیدا کردم. مک دونالد یه جایی بود که امریکاییها افطار 

دونه چه قیامتی بود. اما به مجانی به زوار میدادند. اوووه. خدا مى

ارزید. نذری بود. خدا فسمتتون کنه بری بخوری. به هر رفتنش می

دادند که توش یه فیله ماهی، یه پاکت خالل زایرى یه سینى مى

زمینی، یه لیوان کاغدی کوکا و یه دستمال کلینکس برشته سیب

 بود. خدا نذر اونا را هم قبول کنه. 

 باز این چه شورش است که در دشت کربالست

 آن است و نه بالستامروز که نه کرب در 

تونن اگه کسی بخواد در تو مسجدِ باالسر، دکترهای امریکایی می

حالی که طرف در حال خواندن زیارتنامه است پوست سرش را 

آزمایش کنند و روش مو بکارند. مِیگن سر طاس را در یک زیارت 

شه دو سه کنند بطوری که طرف مجبور میوارث خواندن، پُر مو می

سلمونی! آقا، کچلها از اطراف و اکناف دنیای اسالمی  روز بعد بره

اند که مو بکارند. برای همین اسم شبستانِ مسجد باالسر حمله کرده
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.  آزمایش اولش مجانیه اما مخارج "کچلستان "اند را گذاشته

موکاری را باید به دالر داد. خالصه این امریکاییها و انگلیسیها کار را 

ند. خدا نذر همه شونا قبول کنه. اجر همه شون ابا عتبات تموم کرده

آمدن مشهد و شاه چراغ  و شابدوالعظیم با سیدالشهدا. کاشکی می

بندم که تا چند سال دیگه کردن.  شرط میرا هم اینجوری آباد می

ها هیچ کچلی در دنیای عرب وجود نداشته باشه. فقط تو ایرون کچل

 آینده شون روشنه.  

ای  نیست، اما نعمت توش فراوونه. همه تحفه کربال شهر چندان

نعمتها هم خارجی و خوب. اونم از برکت اباعبداهلل. تا دلت بخواد 

رسه. یه ها بگوش آدم میوالیتیایرونی اونجاس. همه جا صدای هم

شدم، از دور صدای گوگوش بگوش بار از توی یه کوچه بازیک رد می

 جبی نداره.رسید. تعجب کردم اما بعد دیدم تعمی

 آیدچه  کربالست که آدم به هوش می

 آیدهنوز ناله زینب به گوش می

 گذریاش که میهای خم اندر خمزکوچه

 آید بگوش گاه صدای گوگوش می

ها از تهران خودمون که هیچ، از همه البته کربال از خیلی جنبه

اش بیشتره. اونم تره. اوالٌ توریستشهرهای دیگه دنیا موفق

خورند. آبش خرند و هم میتهایی که خاک کربال را هم میتوریس

. آب "رود فرات"گویند هم همیِن طور. زوارِ ایرانی به اروندرود می

ریزند  و برای شفا برسم سوغات کثیف این رودخانه را تو شیشه می

برند. خاکش هم تربت اعالست. چند تا شهر اینجوری تو به ایران می

این مهمتر، چند تا شهر دنیا توریستهای شه؟ از دنیا پیدا می

 کنه؟ اینجوری جذب می

ها نعمت بوده افتم. انگار این جنگ هم برای خیلییاد حرف امام می

 است. اصالٌ انگار یه جورهایی هر جنگی نعمتِ الهی است. 

 
****** 

 کیامرث باغبانی

 
 کتاب در تبعید

 

 اول 

نشسته بودیم که آمد. روشنی شادی در چهره  داشت. آثار پیروزی 

بر رفتارش پیدا بود. روشن بود چیزی برای گفتن دارد. سالم و 

درودی کوتاه و سپس انتظار ما تا لب بگشاید. بر روی مبل لمید. 

پاهایش را دراز کرد و روی میز گذاشت. انتظار ما را می دید و شاید 

توتون را بیرون آورد، سیگاری پیچاند و گیراند. لذت می برد. کاغذ و 

همراه با دود اولین کلمات از داهانش بیرون سرید: باالخره  کتاب 

شعرم را چاپ کردم. کتاب نازک تقریبن چهل صفحه ای را از جیبش 

بیرون آورد. بر روی جلد مقوایی نازک و سیاه سفید کتاب نام خودش 

 "ل های روشن روزهای تاریکخیا"و با  فونت کوچکتر نام کتاب 

چاپ شده بود. محتوی آن را بارها و بارها در گوشمان خوانده بود. 

با این همه باز شروع  به خواندن کرد. دوستی که برای اولین بار 

شعرش را می شنید بعد از پایان اولین شعر با حیرت گفت: چی شد 

بخواند، من که چیزی نفهمیدم. او خواست که دوباره همان صفحه را 

که یکی گفت بگذارید توضیح بدهم، معلوم است که درک آنها سخت 

است؛ ایشان برای آماده کردن هر صفحه بیش از هزار یورو جنس 

 دود کرده است! خوب برای درکش حداقل باید پنجاه یورو دود کرد. 

 دوم

منتظر نشسته بودیم تا میهمانها برسند. سه ربعی گذشت و خبری 

سبزی جا میافته مشکلی نیست ولی پلو خراب نشد. گفت خورش 

میشه. گفتم بگذار بعد از رفتن حرفی برای غیبت داشته باشند تا به 

چیزهای دیگر گیر ندهند. زنگ در را زدند در را بازکرم. دوستم و 

همسرش وارد شدند: دیگه هیچچی نمیخاد بگید، دیر کردیم از ایران 

ام از پله افتاده بود که خاله تلفن داشتیم آخه مادرم زنگ زد ناراحت

ها و ترافیک و دوری خانه ما پایش شکسته... همسر با نالیدن از پله

حرف او را قطع کرد و وارد شدند. نشستیم. چه خبر چه خبرها که 

ته کشید به خوردن شام نشستیم. بعد از تعارف و تشکرهای معمول 

تحمل  غذاهایی است که من برای آن این یکی از ؛دوستم گفت

کردم؛ در طول پنج تعریف می همیشه از آن ،خوردن غذای زندان

های سال شاید هزار بار. همسرش گفت در بند ما هم یکی از بچه

ها را یک به موقع غذا نام ترشی ،کش که آخر سر هم اعدام شدملی

. میز جمع شد. نشسته بودیم روی مبل دوستم آوردبر زبان مییک 

یچ تغییر ندادی!؟ همسرش گفت فروشگاه گفت: دکور خانه را ه

روی آن عکسی زیبا با  .آورده، دف هم دارد یترکها سمارهای قشنگ

خیام است. این کتابها را از پذیرایی جمع کن هیچ مناسب  ی ازشعر

 نیست. 

 سوم

در خانه نویسندگان به مناسبت چاپ اولین مجموعه شعرم جشن 

ها در یک نر آخر هفتههمه اهل ه  ماشهر کوچکِدر این گرفتند. 

 در این جشن ند.سشناند و اکثرن همدیگر را میوشپاتوق جمع می

 ایبرو  ،موزیسینی که شغل وکالت را به خاطر موزیک رها کرده بود

نواخت گیتار  شرکت داشت. او بود، ساختهآهنگ  نیز چند شعر من

 شعرها را به آواز خواند. کیک و قهوه واین و دختری از تاتر شهر 

هم کتاب را  کنندگانای از شرکتعدهگفت و شنود ادامه داشت و 

خریدند. یکی آمد و گفت دوست دارد کتاب را داشته باشد اما فقط 

ها را دارد؛ در دستش کمی پول خرد و چند تمبر پست بود. همین
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آنها را گرفتم و خوشحال از این قدرشناسی و روراستی، برایش  در 

 نین انسانی هستمکتاب نوشتم: من عاشق چ

 چهار

ترانه های خیام )انتخاب شاملو( را به فنالندی ترجمه کرده بودم و 

منتظر بودم تا ویرایش شود و به چاپ برسد. به سراغ چند ناشر رفتم 

هم ویرایش کند و هم به چاپ برساند.  ها راآن تا یکی پذیرفت که

د در حق ام بایبعدها گفت چون روی ویرایش شعرها خیلی کار کرده

خواهم پذیرفتم. گفتم برای رونمایی کتاب می .تالیف شریک باشم

جشنی بگیرم  و خوب است که یک رقص  عمومی شهر در کتابخانه

. قرار شد من پول بدهم و او گنجانده شودشرقی هم در برنامه 

همراه با یک دی وی دی  ؛رقصنده را دعوت کند. کتاب چاپ شد

که شامل فایل صوتی شعرها به زبان فارسی و فنالندی و یک ویدئو 

از رقص شرقی بود. جشن هم گرفته شد. آخر سر متوجه شدم که 

لیف أالتآقای ناشر خودش و دخترش که همان رقصنده بود در حق

اند. به این ترتیب از فروش هر نسخه کتابی که با من شریک شده

وقت من صرف آن شده بود تنها کمتر از دو یورو به من شش ماه 

 رسید.

 پنج

کتابی  ،هنگامی که تازه  چند سالی بود به فنالند آورده شده بودم

از نوشته های پراکنده خودم که بیشتر شکوه و   بودم سرهم کرده

گویم شکایت از غربت بود و توقعات زیادی از جامعه میزبان. می

ی زود فهمیدم همین که به اینجا راهمان توقعات زیادی چون خیل

بزرگواری بود. چرا که یکی از مسئولین  از داده  بودند خودش دنیایی

اما  ،شهر خیلی آشکار گفت: مردم ما که مشتاق حضور شما نبودند

پناهنده سهمیه یکی از شروط عضویت ما در اتحادیه اروپا پذیرش 

ها به فنالندی نوشتهدانشگاهی که مرا در برگرداندن  یاست. دوست

به وی کمک کرده بود آدرس یک ناشر را داد تا بروم  و کتاب را 

ناشر نوشته را گرفت اول  شاید بپذیرد که چاپ کند.  تا نشان بدهم

نگاهی به روی جلد انداخت و کوشش کرد نام مرا بخواند، که خواند 

 وو تلفظش تقریبن مفهوم بود. سپس گفت اسم خوبی انتخاب کردی

ها باشد. بعد هم ایستاده از هر شد که نوشتنیاما می "هاگفتنی"

بخشی یکی دو خط را  بلند خواند بعد بسته کاغذ را به من پس داد 

توانی بنویسی. ولی چون در اینجا و گفت:  خوب معلوم است که می

هایت خواهی نوشتهها زنان میانسال هستند اگر میبیشتر کتابخوان

کنند نباشد، زهایی بنویسی که زیاد جدی و خستهنشر شود باید چیم

سرگرم کننده. این شد که آن کتاب و د، نعجیب باش هاییداستان

 در یک نسخه توسط خودم برای خودم چاپ شد.

 شش

اهل قلمی ذوق به خرج داده بود و تعدادی شعر خود را روی 

ای انتشار ای پارچهچاپ کرده و در کیسه یهای مقوایی نازککارت

شاید در اعتراض به کاالیی شدن هنر و ادبیات! به هر حال  ؛داده بود

فکر کردم شاید این هم روشی باشد برای تحریک مردم فراری از هر 

که قرار بود  صاحب ادعاادبی و چه خواندنی به خواندن. در جمعی 

د. چند کرجلب را توجه همه  باز کرد.کیسه شعر را  شعر بخواند،

خوانده شد. یکی از دوستان گفت: شکل کار خوب شعر نصفه نیمه 

خورد. اگر این ایده روی شعرهای است اما محتوایش زیاد به درد نمی

حافظ  اجرا شود، بسیار موفق خواهد بود و فروش خوبی خواهد 

 فال حافظ!    یشود گذاشت کیسههم می را داشت. نامش

 هفت

ده بود. قرار شد دوستی اهل ادبیات برای چند روزی به شهر ما آم

در کافه ای یکدیگر را ببینیم. روز قرار میزبان آن دوست هم حضور 

داشت. ساعتی به گفتگو گذشت؛ موقع رفتن من آخرین کارم را به 

آن دوست هدیه دادم. میزبان آن دوست گفت یکی را هم به من 

ام اما بدهید. عذر خواستم از اینکه بیش از یک نسخه با خود نیاورده

دادم که بعدن یک کتاب به ایشان بدهم. چند روز بعد از آن قول 

خواهند برای دیدن من به من زنگ زد که می دوستِ دیدار، میزبانِ

اجبار به پیدا نکردم.  گریز از این قرار برای خانه بیایند. فرصت

کتاب را  از روزی وقت صرف آن دیدار ناخواسته شد. در پایانیمن

دم اهل خواندن نیست اما نخواستم خواست. هر چند مطمئن بو

خواست که برایش چیزی بنویسم که  .آزرده شود. کتاب را دادم

نوشتم. بسیار خوشحال شد و تشکر کرد. فردای آن روز دوباره زنگ 

زد تا از پذیرایی تشکر کند. گفتم کتاب را باالی جاکفشی جا 

در خانه ما  اید. گفت: حاال بگذارید همانجا باشد تا بعد، اینجاگذاشته

 شودکتاب گم می

 هشت

فنالند و مثل خیلی از  یها جوانی بود بربالیدهدر بین میهمان

همساالن مشتاق اطالع بیشتر از ایران. او برخالف دیگران به قفسه 

کرد. نزدیک ها نگاه میکتاب هکتاب نزدیک شد و با کنجکاوی ب

 "کیریا"این  رفتم تا سر صحبت را با او باز کنم. گفت: عمو، خودت

ام. گفت: ولی ها را ننوشتهرا کردی؟ گفتم: نه عموجان من این کتاب

هستی. گفتم: آره من در  "کیریایلیا"کنی، کار می "کیریاستو"تو 

قدر میشه یک چکنم و نویسنده هستم. پرسید: کتابخانه کار می

و یا شاید کتاب بکنی. گفتم: آماده شدن  یک کتاب شاید یک سال 

کنی یا با می "کونِ". پرسید: تو با وقت الزم داردهم بیشترایدو یا ش

ها با نویسم و بیشتر وقتها با قلم می؟ گفتم: بعضی وقت"کٌنه"

ها گیری برای یکی؟ گفتم: بعضی وقتکامپیوتر. گفت: چقدر پول می

 هیچی. گفت: عمو یک کار دیگر بکن؛  کتاب کردن کار خوبی نیست.

Kirja,Kirjasto,Kirjailija,Kynä,Kone 
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 نسرین رنجبر ایرانی

 
 از سر شوخی!

تحقیق و تحصیل و تدریس و تفسیر و تمهید و تنفیذ »دوستی برای 

شده بود « تندیسی»رفته بود به ایران. وقتی بازگشت ...« و تدبیر و 

زحمتی که که آنورش ناپیدا! از دور دیدمش و فکر کردم با آنهمه 

کشیده، حتماً خسته است. این بود که من زبان او شدم و از قول او 

 توضیح دادم که:

 

 موی بلند را فلکم رایگان نداد

 اماین رشته را هزار دالری خریده

 این خط سرمه را که ببینی به دور چشم

 اممن کشیده« تتو»با دست پر توان 

 ام نبود چنین صاف از ازلپیشانی

 امفراوان تپیده« بوتوکس»در چین آن 

 ام ببیناین بینی قشنگ اروپائی

 امنیمی از آن به تیغ پزشکان، بریده

 ای چقدراز بهر این دو لب قلوه

 امچشیده« هیالورن»و « پروتز»رنج 

 اندها چو دیده آهو نبودهاین چشم

 امپلک برین را دو سه باری کشیده

 برد ز دوستگر ابروی کمانیم دل می

 امست، اصلی آن را بچیده« تتو»کار 

 هاماز ران و باسن و شکم و جفت سینه

 ام!«کشیده»یا « پروتز»چیزی نپرس، یا 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 عبدالقادر بلوچ

 
 مالقات با خدا

هایی که کنار دریاچۀ مصنوعی، روی نیمکتی نشسته بودم. به آدم

نبودم، بیشتر کردم. در بحرشان رفتند نگاه میکنار دریاچه راه می

غرق افکار خودم بودم. ناگهان حس کردم که کسی کنارم نشست. 

 بدنم مور مور شد. ضربان قلبم باال رفت و احساس ترس کردم. اصالً

نفهمیدم که از کجا پیدایش شد. بدون آنکه نگاهش کنم به بهانۀ 

کنم، خودم را کشاندم به آخر نیمکت. اما اینکه برایش جا خالی می

من چسبیده بود. فاصلۀ بینمان فرقی نکرد. با صدایی کامال  انگار به

 «.به دریاچه نگاه کن»واضح اما دستوری گفت: 

دانستم که منظورش این است که با حواسی بدون هیچ تردیدی می

جمع و نگاهی دقیق به دریاچه خیره بشوم. همان کار را کردم. آب 

عقاب، دریاچه مثل شیشه شفاف شد. چشمان من مثل چشمان 

تیزبین شدند. نه تنها تمام موجودات ریز و درشت داخل آب را 

میدیدم، بلکه حس میکردم سن، سال، نام و تفاوت هرکدام با هر 

کدام را هم میدانم. عالوه بر آن، انواع و اقسام چیزهایی را که کف 

دانستم که دیدم و میهای گل میدریاچه افتاده بودند، از زیر الیه

چگونه سرنوشتشان به آنجا ختم شده بود. این بار صدای چه زمانی و 

پیکری است، زنانه شد. سرش را کردم مرد غولشخص که فکر می

 «.فرض کن که من خدا هستم»به طرف گوش من خم کرد و گفت: 

از شدت ترس حالم خراب شد. نه جرآت داشتم و نه میل که برگردم 

نم. اما به نیمکت خواستم بلند شوم و فرار کو نگاهش کنم. می

آرام »دوخته شده بودم. دوباره صدایی مردانه در گوشم پیچید: 

 «.باش

در جا چنان آرام شدم که سرم را روی شانۀ شخص گذاشتم. به 

رفتند خیره شدم. هایی که آن پایین کنار دریاچه راه میآدم

نمیدانستم کدامشان مرد است، کدامشان زن. انگار ابر بودند. تغییر 

رفتند. گاهی دریاچه دور آمدند. دور میدادند. نزدیک میمیشکل 

آمدند به ما دو نفر سالم ها میرفت. گاهی درختآنها راه می

دادند. رشته کوهی از آن دور دستها به یک خیز آمد جلوی ما، می

خندم. بعد دانستم که چرا میبر شدیم. من نمیهر دو از خنده روده

درست »اش بلند کرد و گفت: انهآن شخص سرم را از روی ش

 «.بنشین

ها بر صندلی من شق و رق مثل پادشاهان قدیم که در بار عام دادن

قوز نداشتم.  نشستند، صاف روی نیمکت نشستم. اصالًپادشاهی می
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نفسم را در سینه حبس کرده بودم و شکمم را داده بودم داخل. از 

با صدایی که کردم. شخص بلندی قدم در حالت نشسته تعجب می

خدا بودن » بین صدای مرد و زن در نوسان بود خیلی خودمانی گفت

هم مدت معینی داره. وقتی مدتش تموم شد، قبل از اونکه به 

این «. ناشناختۀ هستی بپیونده باید خدای جدید رو انتخاب کنه

حرف را که زد، در من خلقت شروع کرد به رژه رفتن. با آنکه آن 

دانستم که خلقت بودم، اما از روی شکلش می شکل را قبال ندیده

های منظم از مقابل من است. همه چیز عالم از ابتدا تا انتها در صف

هستند  دانستم که هر صف و هر دسته کهمی رژه رفتند و من کامالً

مبارک باشد بر تو »ها که تمام شدند، صدا گفت: و چه هستند. رژه

 .«خدایی

نجیدم. خداوند عالم مرا به خدایی گاز فخر در درون خود نمی

دانستم و همانا من آنها را انتخاب کرده بود. همه چیز کائنات را می

آفریده بودم. علمی نبود که آخرش پیش من نباشد. فقط یک چیز 

دانستم و آن هم این بود که خدای قبلی کجا رفته بود. را نمی

کنند. می دیدم که التماسمدید. من همه را میهیچکس مرا نمی

خواست، یکی خواست، و دیگری زندگی. یکی درد مییکی مرگ می

بر خواستند که مدتها رودهدرمان. آنقدر چیزهای جورواجور می

مرد! نا سالمتی »گفتم: زدم میشدم از خنده. به خودم نهیب میمی

کرد که اسهالش را بند اما تا یکی التماس می« ای، نخند!خدا شده

های خلقت برید. صبح تا غروب چرخ دندهامانم را می بیاورم، خنده

کردم. شب تا صبح مواظب بودم که برگی بی ارادۀ را روغن کاری می

ت افتادن نکند. نه خورد داشتم نه خوراک تا که شیشه را أمن جر

در تصادف با سنگ سالم نگاه دارم. همه جا بودم و هیچ جا الزم نبود 

از همه چیز آگاه بودم. زمین را  که باشم. چه بودم، چه نبودم

گریاندم. شاه و گدا، پیر و خواستم میلرزاندم. هر کس را که میمی

جوان، زشت و زیبا، خردسال و بزرگسال، زن و مرد برایم یکسان 

 .بودند

خواستم دردی داشته باشم. همدردی یواش یواش خسته شدم. می

ونسی داشته داشته باشم. دلی داشته باشم. مونس کسی باشم، م

باشم. احتیاج داشته باشم. خوابم بگیرد. بیدار بشوم. تشنه بشوم، 

گرسنه بشوم، سیر بشوم، سیراب بشوم. شروع کردم دنبال کسی 

گشتن تا خدایی را به او ببخشم. چشمم افتاد به یکی که کنار 

هایی که کنار ای مصنوعی روی نیمکتی نشسته بود و به آدمدریاچه

کرد رفتند خیره شده بود. داشت با خودش فکر میدریاچه راه می

که اگر خدا بشود چه کارهایی خواهد کرد. با آنکه غایب نبودم، بغل 

دانستم چکار کنم. زیرا من دستش روی نیمکت حاضر شدم. می

دانای کل بودم. کمی شفافیت به چشمانش و کمی نور در شعاع 

کوه دور زن و رشته ها، ارواح مرد وها، درختدیدش پراکندم. ماهی

دست خواستند بیایند سجده کنند. فرمان نیافتند. شخصی که روی 

کرد. نیمکت نشسته بود مثل کوه استوار بود و ترس در او رخنه نمی

از جایش تکان نخورد. برای من جا خالی نکرد. سرم را به گوشش 

بلند شد. « خدا باشم. فرض کن که من»نزدیک کردم و گفتم: 

مطمئنم که »بل از آن که راهش را بکشد و برود گفت: ایستاد. ق

 «.خود خداوند هستی. من خدای قبلی بودم

 
در سال هزارو سیصد و سی و چهار در شهرستان خاش به دنیا  عبدالقادر بلوچ

آمد و تحصیالت ابتدایی خود را در شهرهای کرمان، تربت حیدریه و زاهدان به 

ور اداری و بازرگانی کرمان وابسته به دانشگاه پایان رساند و از مدرسه عالی و ام

های دانشجویی دانشگاه بلوچستان کرمان لیسانس گرفت. او که سرپرست خوابگاه

های نظام هایی که بر علیه سیاستهای اجتماعی و سخنرانیبود به خاطر فعالیت

کرد مورد تعقیب قرار گرفت و در سال هزاروسیصد و شصت و یک جدید ایراد می

را آغاز کرد که پس از دوسال و بخش رفت و زندگی مخفی خود ه داخل ایل شهب

 .امن شدن شرایط به پاکستان و از آنجا به کانادا نقل مکان کردنا

عبدالقادر بلوچ هیچ فعالیت حزبی در کارنامه خود ندارد و از ابتدا جزو همکاران 

شود. منتشر مینشریه اصغرآقا بود که به سردبیری هادی خرسندی در خارج 

عبدالقادر بلوچ مدت دهسال ستون طنز نشریه شهروند که در تورنتو به سردبیری 

شود را به عهده حسن زرهی و در ونکوور به سردبیری هادی ابراهیمی اداره می

 .داشت

های عبدالقادر بلوچ عضو کانون نویسندگان در تبعید هست و از او تا کنون کتاب

 زیر منتشر شده:

 ونکوور دیپو پرینت چاپ و نشر داستان، مجموعه «غیره و فرمایش» – 2003

 چاپ و نشر پیوسته، هم به داستان مجموعه «تاریکی از وجب یک» – 2005

 ونکوور دیپو پرینت

ها، ای از طنزهای چاپ شده در نشریات و سایتگزیده« هاها و اشارهایما» -2005

 نشر و چاپ پرینت دیپو ونکوور

 دیپو پرینت نشر و چاپ داستان، مجموعه «وانگ لیندا خانم مسافران» – 2011

 ونکوور

 مجموعه شعر، چاپ و نشر پرینت دیپو ونکوور« یک آسمان اندوه» -2011

مجموعه داستان، ناشر شهرگان ونکوور. چاپ « قفس یک زیر دنیاهای» – 2012

 و نشر پان به

نویسنده. چاپ پرینت دیپو داستان بلند، ناشر « کشف دیوار حضور» -2013

 ونکوور

عالوه بر همکاری با نشریه فرهنگ بی سی و مجله ماهنامه  عبدالقادر بلوچ فعالً 

نویسی فرامرز پورنوروز است و با گروه داستان آشتی عضو انجمن هنر و ادبیات

 همکاری دارد. او مدت چندین سال وبالگ بلوچ را می نوشت

 
***** 
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  حمیدرضا رحیمی

 
 میان مکتوبات فدویاز 

 هفتگی هایطنز نوشته

www.hazl.com 
 

 جنس مشابه

دامنه ی تنفر متولیان اسالم عزیز که حضرات آقایان، کثراهلل 

امثالهم باشند، تنها محدود و منحصر به آدمیان بخت برگشته 

گیرد. این تنفر، آنقدر بر می نیست بلکه جنبندگان دیگر را نیز در

کم به باوری عمومی تبدیل شود و شود تا کمو آنقدر تکرار می

عواقبی هم  گفتن ندارد که پس از آن، عدول از آن باور تزریقی،

دارد. یکی از همین باورهای کذائی، موضوع نَجِس بودن سگ، این 

و رفیق قدیمی انسان است که حتّی به برخی از بزرگان اندیشه 

ادب ما نیز سرایت کرده است. جناب سعدی گرچه گاه معتقد 

 :است

  ای رااگـر عمـری نـوازی سفـلـه

 بـه کمتر چیز آید با تو در جنـگ

 ای هرگز فراموشسگـی را لقمه

 نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ

که البته استحضار دارید که مختصر التفات موجود در بیت دوم، 

 اول گذشته است نخست از کانال تحقیر بیت

یا، دوباره از همین بزرگوار و بهمان سبک و سیاق )تحقیر و 

 تحبیب ( :

 سگ بر آن آدمی شـرف دارد

 کـــه دل مـردمــان بیــــازارد

 :و باز هم

 گر انصاف خواهی سگ حق شناس

 ای نـــاســــپاسبــــه از آدمیــــزاده

شدن آن باور اما گاه همین محبت کمرنگ نیز بواسطه ی نهادینه 

 شود. )از همان بزرگوار است(:تزریقی تبدیل به کینه و تنفر می

 سگ به دریای هفتگانه مَشُوی 

 کــه چـو شُسـتی پلیدتـر گردد

 حضرت صائب نیز در اینمورد البته ساکت نیست :

 زان سـیَه دِل کَـز حقـوق آشنائی غافـل است

 بهتر است آن سگ که پای آشنا نگرفته است

ی روحی تر است. یعنی اهل شکنجهی بزرگوار اما قدری مالیمفردوس

 دهد!ی بدنی او رضایت میسگ نیست و حداکثر به شکنجه

 ی نان بودسگ آن به که خواهنده

 چـو سـیرش کنـی دشـمن جان بود

اش، خواسته و جل پدر لیلی را بیامرزاد که زیبائی َباز خداوند عَز و

 شود :مظلوم واقع مییا ناخواسته، سپر بالی سگ 

 

 ست چونش خوار دارم؟ سگ لیلی

 کــه بـا لیلــی هـزاران کــار دارم!

 

غرض فدوی البته در این مختصر پژوهشی در احوال سگان نیست و 

ستیزی و آنچه مقرر شده این تنها ذکر مصیبتی بود در باب سگ

رات است بر سگان برود. تازه، به اینهم بسنده نکرده و حاال امر حض

آیات و حجج اسالم، اعلی اهلل مقامهم اجمعین بر این دائر شده است 

 .ی اسالمی برکنندکه نسـل این زبـان بسـتگان را از جامعه

خواست جنون گاوی، ببخشید... قلم فدوی دوباره هَرز رفت، می

بگوید جنون آخوندی گوئی حد و مرز ندارد سگ هم مانند سایر 

ی مردم است، هر چند حضرات قهحیوانات کم و بیش مورد عال

گریبان یا هر جای دیگرشان را بدَرَند که نَجِس است. لکن 

القاعده، وقتی حضرات آیات زورشان نرسد که چیزی را که با آن علی

اش را عرضه کوشند مشابه اسالمیسر ستیز دارند حذف کنند، می

چیزی را های باربی( اما مشابه هر )قضیه عروسک و جایگزین کنند.

 شد تصور کرد جز مشابه سگ و اینجاست که جنون گاوی،می

 کند:ببخشید...جنون آخوندی دوباره گل می

در خبرها آمده بود که برادر دکتر آل داوود، عضو هیأت علمی 

ی دامپزشکی تهران از جایگزینی قوچَک بجای سگ خبر دانشکده

آید ود میداده و گفته است قوچَک از تولید مثل سگ و گرگ بوج

 بر خالف سگ نَجِس نیست!... که بدلیل شباهت بیشتر آن به گرگ،

. دخالت در حریم خصوصی مردم "سازیفرهنگ "گویندبه این می

که بحمـداهلل به خیر و خوشی به سرانجام رسید نوبتی هم که باشد، 

دانند که اگر دلشان هاست. این زبان بستگان نمیحاال نوبت سگ

قوچَک را با سالم  ها آمیزش کرده و بجای توله سگ،نخواهد با گرگ

ی کدامیک از ی اسالمی تقدیم کنند، پاچهو صلوات به جامعه

حضرات آیات را باید بگیرند؟ با اینهمه، و اگر بخواهیم جانب اعتدال 

و انصاف را نیز نگهداشته باشیم، باید بگوئیم که این اختراع که با 

ست بر دهان کند، مشت محکمیری میتولید انسان توسط کُفار براب

های که چشم دیدن پیشرفت الملل،استکبار جهانی و صهیونیزم بین

که  انگیز برادران را ندارند. خُب، می ماند مختصری زحمت،حیرت

سازی شرکت فرموده و شروع ست که در این فرهنگبدوش دوستان

http://www.hazl.com/
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ند بالفاصله کنند به اینکه هر جا و در هر مطلب و زبانزدی، سگ یافت

آنرا به قوچَک تبدیل کنند. اصالً ما کُلی زبانزد )ضرب المثل( داریم 

 که در آنها سگ مورد محبت و التفات قرار گرفته است مثالً :

 ی سگ در آن بجوشدخواهم کله.ـ دیگی که برای من نجوشد، می

 : شودکه با عنایت به دستورالعمل جدید می

 ی قوچَک در آن بجوشد!واهم کلهخدیگی که برای من نجوشد، می

 ـ سگ دو = قوچَک دو

 سگِ کی باشد = )فالنی( قوچَکِ کی باشد؟ فالنی -

 شناسد!... شناسد = قوچَک صاحبش را نمیـ سگ صاحبش را نمی

و قس علیهذا و سرانجام اینکه، فدوی اگر جای حضرات آیات بود، 

منظور بجای اینهمه زحمت و مرارت و َفحل دادن سگ و گرگ ب

تولید قوچَک بجای سگ، با یک فتوای ناقابل، گوشت سگان را حالل 

اهلل با یک قیام و قعود، نسل سگان را از فرمود تا اُمَت حزباعالم می

 جغرافیای والیت فقیه بردارند!

 السالم و علیکم و التفرقوا

 بعد التحریر
 ای مبسوطها پیش از این، مصاحبهفدوی یادش رفت بگوید که سال

ارتباط با مطلب فوق با یک سگ اروپائی انجام داده است که بی

نیست. دوستانی که ولخرجی فرموده و کتاب تنفس ممنوع را در 

آن مراجعه کرده و لذتش را  362تا  342اختیار دارند به صفحات 

 .ببرند

 

 خبر کامالً مرتبط
 

آباد پاکستان خبرگزاری سینا به نقل از یک روزنامه چاپ اسالم

های خود وارد مسجد کابل شدند زارش داد که آمریکائیان با سگگ

  .و از آن بعنوان توهینی بزرگ یاد کرده است

شود، زیـربـار همـه چیـز شیطـان ی فدوی: این دیگر نمـیتحشیه

شود رفت بجز این یکی. ما انقالب نکردیم که سگ برود بـزرگ می

ید، طالبان را خوش در مسجد کابل. اگر حتّی خدا را هم خوش بیا

آید. لذا بعنوان امر بمعروف و نهی از منکر به برادران توصیه نمی

سازی روابط با آمریکا را منوط به این شود که هرگونه عادیمی

ای ای و غیـرهستهفرمایند که در مقابـل صــدور تکنـولـوژی هسـته

 .باید قوچَک وارد نمایند به حکومت اسالمی،

 

 طخبر اندکی مرتب
 

و بازهم به گزارش همان خبرگزاری، یک مرد سنگاپوری به اتهام 

 .هفته زندان محکوم شد اش به چهارکشتن گربه خانگی

اهلل فقید، صادق خلخالی ی فدوی: استحضار دارید که آیتتحشیه

کشی اشتهار از سالیان پیش از انقالب در ایران به جنون گربه )ل(

اهلل فقید، یک زندان ایشان را اگر آیتداشت. پیدا کنید مدت زمان 

 اهلل سنگاپوری بود!آیت

 

 ذکر خیر
و اینهم ذکر خیر دیگری از سگ از دیدگاه روزنامه محترم جمهوری 

آموز انگلیس( سگ دست پیشین  وزیراسالمی: تونی بلر )نخست

( است که البته برادران خوف  آمریکا اسبق بوش )رئیس جمهور

کنند و در  بِلر را در این معادله با هم عوض اند جای بوش وکرده

اند که از این پس باید جای سگ، قوچَک نهایت هنوز یاد نگرفته

 .بگذارند

  
 شعــــر

 هـوا کردند گَر کُفار موشَـک 

 قُوچَک وَلکن اختراعِ ماست،

 سـت و نی بـزرگ استنه خیلـی کوچک

 نه صد در صد سگ و نِی مثل گُرگ است

 میان این دو حیوانبوَد چیزی 

 نَسَـب از این بَرَد، بُنچاق از آن

 بدین سان مشکل سگ حَل نمودیم

 بکَلـی حـِلّ ایـن معضــل نمـودیــم

 ****** 

 حسن ختام
 

و اینهم اظهار لطف و محبت یک برادر خواننده روزنامه کیهان که 

 :ی شریفه، به طبع رسیده استدر آن جریده

رراه منظریه، تابلوی بزرگی نصب شده در خیابان شهید باهنر، چها

های دامپزشکی روی آن دیده که عکس سه قالده سگ با آدرس

شود. آیا مسئولین شهرداری نباید فکر کنند تابلوهای سطح شهر می

باشد باید در شأن و شؤن یک که مسئولیت آنها با این دستگاه می

گ هائی که غذای مخصوص سکشور اسالمی باشد؟ در ضمن مغازه

کنند در حال رسمیت پیدا کردن هستند. بعضی از ترّقی عرضه می

 .اندو تمدن غرب فقط زندگی سگی را الگو گرفته

 

 قطب زاده 
زاده از ترس اینکه نکند دهد که حضرت قطبفدوی احتمال می

یکوقت برادران بو ببرند که وی با صادق قطب زاده* نسبتی دارد و 

 .راه انداخته استاعدامش کنند، گردوخاک فوق را 

زاده رئیس اسبق صدا و سیمای جمهوری اسالمی و از صادق قطب

یاران اوّلیه* حضرت امام )ل( و انقالب که به تیر غیب حضرات آیات 

 .و حجج اسالم گرفتار آمده و اعدام شد

 مرتبط
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کیم جونگ به گرسنگان کشورش: سگها را بکشید و گوشتشان را 

 تیتر -بخورید/ العربیه

 

های وابسته به این حاکم دیکتاتور طی روزهای گذشته به نهرسا

ای فرمان کشتن سگها و خوردن گوشت آنها را صورت گسترده

های دولتی تالش کردند بازتاب کردند به طوری که تبلیغات رسانه

که برای مردم کره شمالی وانمود کنند که گوشت سگ از بقیه 

در تبلیغات خود مدعی  هاحیوانات بهتر و مفیدتر است. این رسانه

شدند که گوشت سک از گوشت گوسفند، خوک، گاو و مرغ و 

های بیشتری است و برای معده بوقلمون یا اردک دارای ویتامین

 انسان بسیار مفیدتر است.

این شبکه تلویزیونی به گرسنگان کره شمالی توصیه کرده که ابتدا 

د و سپس از سگ را تا حد مرگ بزنند و سپس پوست آن را بکنن

که در کره شمالی به  Dangogiگوشت آن غذایی خوشمزه به نام 

 معنی گوشت لذیذ است، تهیه کنند.

البته تلویزیون کره شمالی هشدار داده که سگهای پلیس مستثنی 

برد امنیتی دارند و تنها برای گاز راز این قانون هستند چون آنها کا

ها تربیت ر زندانشدگان دگرفتن محکومان به مرگ و بازداشت

 اند.شده

 

****** 

 داعشانه ها !
* دعای پدر و مادر داعشی سر سفره عقد: ایشالال به پای هم 

 ! منفجر بشین.

  
  !ببینه عمو شو منفجر  ها با کودکان:* مکالمات داعشی

  
شون یه تاریخ تولد دارن یه تاریخ ها تو شناسنامه* میگن داعشی

 انفجار!

  
ها نوشتن: لعنت بر پدر و مادر دیوار کوچه تکفیری* میگن رو 

 کسی که این جا منفجر شود!

  
 -  ای؟* مکالمه بین دو دوست تکفیری: آخر هفته چیکاره

 !بشیم منفجر بریم کن هماهنگ پس -  .هیچی

  
 داری اختیار -  .منفجرتیم  * مکالمه دو داش مشتی داعشی:

 !ماست از انفجار

 
 

 نکته

تردیدی نیست که لطیفه و فکاهه و حتا همین جوکهائی که بین 

هموطنان در فضای مجازی و غیر آن دست بدست می شوند، بقول 

شوند؛ دوستان در تحلیل نهائی، درساختمان عمومی طنز واقع می

کنند و دوام ای نداشته و در سطح حرکت میاینها عمدتًا  پیام ویژه

شوند و از می upgradeرخی بقول عوام زیادی نیز ندارند .اما گاه ب

یابند. جوک، به طنز سیاسی یا اجتماعی نقل مکان یا ارتقا می

 نویسندگان این نوع ویژه ، معموالً ناشناسند. بیک نمونه در اینمورد 

 کنیم:نگاه می

 دو نفر با هم بشرح زیر گفتگو می کردند:

 دیروز امام زمان را دیدم! -

 راستی؟ کجا؟ -

 ان ناصر خسرو!خیاب -

 کرد؟حضرت آنجا چکار می -

 گشت ! دنبال دوای ظهور می -

 پیامها:

 *نابسامانی ملک و ملت :

قرن  14اوضاع چندان خراب شده است که حضرت )عج( پس از 

 شود!غیبت و این پا و اون پا کردن،سرانجام  ناگزیر به ظهور می

 

 

 *  بحران دارو و درمان:

هم هست، که در خیابان ناصر خسرو ، از معروف بود و البد هنوز 

شود؛ حضرت شیر مرغ تا جان آدمیزاد، اما به بهای کالن، پیدا می

ست، نیاز به دوای ظهور دارد!؛ پیداست که حضرت موفق چون نامرئی

به یافتن دوای ظهور نشده و سرو کارش به خیابان ناصرخسرو 

 افتد.می

***** 

 
نگار و شاعر، نویسنده، طنزپرداز، پژوهشگر، روزنامه حمیدرضا رحیمیدکتر 

 آمریکاست. خوشنویس ایرانی مقیم ایاالت متحده

 از او منتشر شده است:

تهران  1358فضای خالی مسدود  -2مؤلف  -تهران 1350های صادقند لحظه -1

 1366از دوردست تبعید  -4تهران ـ گردون  1371فانوسی در باد  -3رواق  -

آلمان ـ کانون  1366های دیواری زمزمه -5کانون دوستداران هنر آلمان ـ 

کارگاه نشر بین الملل  -آلمان 1368یلدا )فارسی ـ آلمانی(  -6دوستداران هنر 

 آلمان انتشارات نوید 1368رگبار در آفتاب  -7

 انتشارات نوید 1370یک ربع به ویرانی  -8

 فرانکفورتانتشارات گستره ـ  1370یادی از فرخی یزدی  -9

 )پژوهش ـ نقد وبررسی(

 سوئد –انتشارات آرش ـ استکهلم  1376دقایق سنگی  -10

 آلمان ـ تابان 1376امتداد تنهائی  -11

 تهران -انتشارات علمی 1377کلمات قصارسعدی )خوشنویسی(  -12

 امریکا ـ دهخدا ـ )چاپ اول( 1381تنفس ممنوع )طنزسیاسی(  -13

   NEWHORIZONSامریکا1382چاپ دوم(  -تنفس ممنوع )طنزسیاسی -14

 امریکا –انتشارات تابان  1382فکر گمشده )شعرهای تازه(  -15

 امریکا  -انتشارات تابان  - 1383یک تکه از زمان  -16
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بوی گمنام خاک خیس )سی. دی با صدای شاعر و موزیک متن از بامبوس(  - 17

انگلیسی(: برگردان به /ی شعرهای کوتاه، فارسیلبخند ناتمام )گزیده - 18

 انگلیسی: دکتر گرامی

پیغام )شیفته  -نامه -خواننده بتی(  -لبخند قدیمی+ زورق کاغذی )ترانه -19

 آمریکا( بخشنامه )ایران(

شرکت  2015بهار  -2و  1ای از طنزهای سیاسی جلد تذکرۀ االشقیاء گزیده - 20

را  5و 4و  3ای سیاسی جلد ای از طنزهگزیده« تذکرۀ االشقیاء»او . کتاب آمریکا

 نیز در دست انتشار دارد.

 

****** 

 

 س. سیفی
 های عبیدسیمای قاضی عضدالدین ایجی در داستان

 

های تاریخی نیز همسو با های عبید شخصیتدر بسیاری از حکایت

پذیرند. به واقع او های عادی و معمولیِ داستان نقش میشخصیت

اش چندان اعتنایی ندارد داستانیهای به جایگاه اجتماعی شخصیت

که تمامی افراد را ضمن رفتار و عملکردشان در جامعه به مخاطب بل

ق.( نیز یکی از 765 -700شناساند. عضدالدین ایجی )خویش می

آفرینی او را در های تاریخی است که عبید نقشهمین شخصیت

بیند. محمد معین در کتاب حافظ هایش الزم میفضای داستان

شمارد که یرین سخن، عضدالدین ایجی را از استادان حافظ میش

اش را نزد او به تحصیل علم کالم گویا حافظ مدت زمانی از زندگانی

های شاه اشتغال داشته است. او جدای از استادی حافظ از حمایت

بهره نبود. تا آنجا که ابواسحاق زمانی )شیخ( ابواسحاق اینجو نیز بی

ود را به او سپرد. شاه ابواسحاق همچنین برای ساماندهی امالک خ

اش، بستری دوستیِ او با حافظ و گروهی دیگر از دانشمندان زمانه

 دید.مناسب فراهم می

بنا به تأکید محمد معین جایگاه عضدالدین ایجی در دربار   

ابواسحاق اینجو تا بدان پایه بود که ابواسحاق برای دفع تعرض 

راز، عضدالدین را جهت مصالحه نزد او فرستاد. امیرمبارزالدین به شی

عضدالدین ایجی در سیرجان به دربار امیرمبارزالدین راه یافت و 

اشتیاق او را به مصالحه برانگیخت. جدای از این امیرمبارزالدین 

حضور عضدالدین ایجی را در سیرجان مغتنم شمرد و پسرش شاه 

نزدش  "حاجبشرح مختصر ابن "شجاع را به منظور فراگیری 

فرستاد. حتا امیرمبارزالدین به منظور تقدیر از قاضی عضدالدین 

اش نیز ده هزار دینار پنجاه هزار دینار به او هدیه کرد و به مالزمان

 گردد. هجری بازمی 754پاداش داد. این حوادث تاریخی به سال 

با این همه زمانی که امیرمبارزالدین شیراز را در محاصره گرفت،   

اضی عضدالدین از شهر گریخت و به موطن خویش شبانکاره رفت. ق

حاکم شبانکاره در رویکردی سیاسی نتوانست با قاضی عضدالدین 

کنار بیاید و در نتیجه او را زندانی کرد. ولی عضدالدین هرگز از این 

هجری در زندان حاکم شبانکاره  765زندان رهایی نیافت و در سال 

 فوت کرد.

ی اقتدار ابوسعید نیز ی عضدالدین ایجی در دورهدر ضمن قاض  

 القضاتی خان مغول را به عهده داشت.قاضی

ی دیگری از قاضی عضدالدین عبید با نگاهی از طنز و شوخی چهره  

عضدالدین هرچند تاریخی است  دهد. این چهره از قاضیبه دست می

خیزد. میهای تاریخی به چالش بری دیگر او از گزارشولی با چهره

ی دید خودش بر تمامی این وقایع تاریخی چراکه عبید با زاویه

ای ی هر حادثهاش  پشتِ صحنهنگرد. بدون تردید او با نگاه ویژهمی

 کاود تا به ذات و کنه آن دست یابد.را می

های داستانی عبید سیمای قاضی عضدالدین در پسِ روایت  

های عبید، قریب هشت یتنماید. در مجموعِ حکاتر میخواندنی

یابد که آفرینی قاضی عضدالدین انعکاس میداستان طنزآمیز با نقش

ها شخصیت قاضی را در قضاوت و علم او با روایت همین داستان

 گیرد. اصول به چالش می

هایش قاضی عضدالدین را همچنان که عبید در یکی از داستان   

گویا او هرگز نخواهد  کند کهباره معرفی میمردی فاسق و غالم

اش چشم بپوشد. داستان عبید از این قرار است: بارگیتوانست از غالم

موالنا عضدالدین به خواستاری خاتونی فرستاد. خاتون گفت: من "

شوم. با موالنا باره، زن او نمیشنوم که او فاسق است و غالممی

د و بگفتند. گفت: با خاتون بگویید که از فسق توبه توان کر

 ."بارگی به لطف خاتون و عنایت او بازبسته استغالم

عبید در این حکایت طنزآمیز قاضی عضدالدین را به عنوان   

گزیند، تا مخاطب اش برمیهای زمانهای تمام و کامل از قاضینمونه

اند های عصر او به همان کارهایی اشتغال داشتهاو بپذیرد که قاضی

اند. چنانکه قاضی عضدالدین کردهنهی می که دیگران را از انجام آن

 باره.در این داستان هم فاسق است و هم غالم

های کافی آفرینی قاضی عضدالدین به عنوان فاسق زمینهنقش  

عبید  "لطایف"فراهم دید تا در این خصوص هم حکایتی از او در 

انعکاس یابد. خواندن این حکایت نیز در شناخت قاضی عضدالدین 

شخصی موالنا "رساند. آن حکایت چنین است: یاری می به ما

اند. ی من نادیده به دعای تو مشغولعضدالدین را گفت: اهل خانه

 ."گفت: نادیده چرا، شاید دیده باشند

عضدالدین در داستان دیگری از عبید دوباره ضمن پذیرش نقشی   

ظور از گذارد تا پسری را به همین منبارگی پا به میدان میاز غالم

پدرش اجاره کند. در این داستان گرچه عضدالدین با سیمایی از 

آفرینی پدر پسرک نیز برای گردد، ولی نقشبارگی ظاهر میغالم

نماید. چون رفتار پدری که فرزندش را به مخاطب جالب می

دهد، ذهن هر اجاره می "موالنا عضدالدین"بازی از نوع همجنس

تری از ی ناصوابی که سیمای روشنپدیده آشوبد.ای را برمیخواننده

 "موالنا عضدالدین"دهد. گفتنی است که ی عبید به دست میزمانه

در این داستان در خصوص میزان مزد پسرک با پدرش به توافق 
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گذارد که یابد. تا آنجا که پدر فرزند با او شرط میدست نمی

. "ز مرسوم باشدگاهگاهی بدو عملی فرماید تا او را حاصل، اِضافت ا"

 تری بپردازد. تر مزد بیشیعنی قاضی در مقابل عمل و کار اضافی

آید که در عصر او برای هر نوبت از روایت عبید چنان برمی  

گرفتند. اما بازی با پسران، قیمت ثابتی را نیز در نظر میهمجنس

تری از به پدر فرزند، سیمای روشن "موالنا عضدالدین"پاسخ 

کند. چون او در پاسخ اش را رو میهای زمانهالمان و قاضیکرد ععمل

 ."ی ما علم باشد، عمل نباشددر خانه"شود: یادآور می

اگرچه کسی را در علم اصول و علم کالم یارای رقابت با قاضی   

عضدالدین نبود، ولی مشکل تمامی این متکلمان و فقیهان به آنجا 

های خودشان دیرینه به گفتهگشت که بنا به عرف و عادتی باز می

 هرگز اعتنایی نداشتند. 

برای عبید بهانه  "موالنا عضدالدین"بازی بارگی و همجنسغالم  

تری در این خصوص روایت کند. های بیشگیرد تا او داستانقرار می

شود که زن عضدالدین هایش یادآور میچنانکه در یکی از داستان

. اما پسرک بیش از سه "کون نداشتسوراخ "پسری به دنیا آورد که 

روز دوام نیاورد و مُرد. نگاه قاضی عضدالدین به این ماجرا هم 

اهلل، سبحان"گوید: خواندنی است. چون او پس از مرگ پسرش می

پنجاه سال چندان که جُستیم خالفِ این پسر، یک کون درست 

اضی . انگار گروهی همانند ق"نیافتیم. این نیز سه روز بیش نزیست

های اجتماعی خودشان را در آن یافته عضدالدین درمان ناکامی

بودند که همواره به دیگران تجاوز کنند. تا آنجا که ماتحت سالمی 

 بودند.  برای کسی باقی نگذاشته

اش را در منصب گفته شد که عضدالدین بخشی از زندگانی  

بر این نکته القضاتی ابوسعید به سر آورد. حکایتی از عبید نیز قاضی

ورزد. در این حکایت ضمن مجلسی شبانه ابوسعید دست تأکید می

کشاند. اما جنب گیرد و او را برای رقص به میدان میعضدالدین می

و جوش قاضی چندان خط و سوی درستی از رقص به دست 

تو رقص به "شوند: دهد. چنانکه اطرافیان پادشاه به او یادآور مینمی

من رقص "گوید: ضدالدین نیز در پاسخ ایشان می. ع"کنیاصول نمی

. عبید با آوردن "کنم نه به اصولبه یرلیغ )قانوان شاهان مغول( می

اش فشارد که تمامی متکلمان زمانهای پای میهمین داستان بر نکته

رقص "که چه بسا درس اصول هم خوانده بودند، برای شاهان مغول 

هایشان از با چنین رقصی آموزهکردند. بدون تردید می "به یرلیغ

شد. همان چیزی که به علم اصول و علم کالم نیز به هیچ گرفته می

کرد. القضاتی ایشان را در دربار شاهان زمانه تضمین میواقع قاضی

های مردم را تأمین هایی از این دست به حتم منافع تودهاما قضاوت

 د.کرد تا خواست و نیاز خصوصی شاه را برآورننمی

هایی را نیز برای قاضی عضدالدین ساخته است. در عبید لطیفه 

ها، مالزم عضدالدین که عالءالدین نام داشت در روایتی از این لطفیه

سفر از او فاصله گرفت تا پنهان از چشم قاضی کمی شراب بنوشد. 

رسانید. سپس ضمن مستی با زحمت فراوان خودش را به قاضی 

عالءالدین ما "فته بود به او یادآور شد: قاضی که موضوع را دریا

بینم تو با خود نیز پنداشتیم که تو با ما باشی. چنین که تو را می

ها همانند پادشاهان در خصوص . بدون شک قاضی"نیستی

کردند تا از رفتار شان چندان سختگیری نمینوشی اطرافیانشراب

همچنان به  خودشان نیز توجیه به عمل آید. چیزی که امروزه نیز

 اعتبار خود باقی مانده است. 

پرسد که یخ ای دیگر کسی از قاضی میهمچنین در لطیفه   

گوید: سلطانیه سردتر است یا یخ ابهر. اما قاضی در پاسخ او می

هایی از این دست به . به طبع لطیفه"سؤال تو از همه سردتر است"

داشت. شاید  گشت که عضدالدین در سلطانیه سکناای بازمیدوره

هایی همانند آن قاضی عضدالدین را به هم مردم سلطانیه با لطیفه

های کافی برای خوشی و تفریح ایشان گرفتند تا زمینهاستهزا می

 فراهم گردد.

دهد. تر به لطیفه و شوخی رضایت میهایش کماما عبید در نوشته  

طنز  شود و او به اتکایی اصلی او شمرده میچراکه طنز حرفه

گذارد. چنانکه در های جامعه را در دیدرس مخاطب خود میپلشتی

چون است که در "پرسد: داستان دیگری شخصی از عضدالدین می

کردند و اکنون زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری می

مردم این "شود: . قاضی عضدالدین در پاسخ یادآور می"کنند؟نمی

ی افتاده است که نه از خدایشان یاد روزگار را چندان ظلم و گرسنگ

هایی از این . به واقع عبید در پرسش و پاسخ"آید و نه از پیغامبرمی

نشاند. دست دیدگاه اجتماعی خودش را بر دهان عضدالدین می

نشست عضدالدینی که به عنوان متکلم و فقیه بر کرسی قضاوت می

دید. اهم میفر "ظلم و گرسنگی"های کافی و وافی برای و زمینه

دیدند ظلم نیز هایی که امثال عضدالدین فراهم میچراکه در دادگاه

پذیرفت و نشانیِ دیگری غیر از دربار ابوسعید از آن ارایه توجیه می

هایی همانند آنچه که گفته شد ظلم گردید. در واقع ضمن توجیهمی

 گشت. اما علت اصلی اینو گرسنگی نیز بر مردم و جامعه چیره می

دید و در گرسنگی و ظلم را چشمان تیزبین عبید به درستی می

گرفت. همچنان های طنزآمیز او در دیدرس خواننده قرار میحکایت

یابی دقیق حوادث عصر مغول ها ریشهکه به استناد همین حکایت

 گردد.نیز برای خواننده و مخاطب امروزی ممکن می

 پی نوشت

 های زیر مراجعه شود:ه به کتاب*برای بازیابی مستندات این مقال

حافظ شیرین سخن: محمد معین، تهران، نشر معاصر، چاپ  -الف

 ششم.

 فرهنگ فارسی: محمد معین، ذیل نام عضدالدین ایجی. -ب

کلیات عبید زاکانی: تصحیح پرویز اتابکی، تهران، انتشارات زوار،  -ج

 چاپ سوم.

کلیات عبید زاکانی: به اهتمام محمدجعفر محجوب، به کوشش  -د

 .Persica Pressاحسان یارشاطر، نیویورک، 

************ 
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 دکتر نیاکی
 حاال فقط

 
 96به نام دکتر نیاکی که به  یکی از اساتید بازنشسته دانشگاه ملی

سالگی رسیده، شرحِ خواندنی زیر را از آمریکا فرستاده است که 

الملل دانشگاه ایشان استاد حقوق بین بسیار خواندنی است.طنزی 

 ملی بوده و انسانی بسیار با ذوق و شوخ طبع است.

 

با سالم و تحیات فراوان، از حال و روز این نوجوان دور از وطن 

دندانها که بختانه، روزهای غربت را با چند تن از همپرسیدید، نیک

سال فراتر  90آنها هم از  هنوز در قید حیات هستند و متوسط سن

جان ناپلئون، به حل و آییم و به سبک داییرفته است، گرد هم می

پردازیم، و هرماه یا هر دو ماه، به افتخار فصل مشکالت جهان می

کنیم. بیشتر این دقیقه سکوت می 5خیزیم و یکی از دوستان برمی

 دارند. دوستان به مرض طول عمر گرفتارند و تعدادی هم تاخیر فوت

 

اما، در مورد وضع خودم: با گذشت زمان، دیگر جرأت نگاه به آیینه 

را ندارم، آخرین باری که در آیینه نگاه کردم، خود را نشناختم: قباًل 

الخالقین، حسن یوسف دارم. اما حاال به اهلل احسنگفتم فتبارکمی

گویم: شیت. آن همه موی فرفری مشکی زبان فصیح، به انگلیسی می

درخشد و پول و پُرپشت چه شد؟ اکنون کلّۀ طاس درآفتاب می

  کنم.جویی میسلمانی را صرفه

 نزول پا و دست روی اللونمختلف ایقهوه و زرد هایلکه آنقدر 

خالی و گل باقالی  و خط پلنگ صورتی، پلنگ مرا که فرمودند اجالل

  کنند.صدا می

ای نزدیک و دیوار به خانهاز بس دکتر و بیمارستان رفتم خیال دارم 

دیوار بیمارستان و مطب اطباء اجاره کنم، زیرا ساعات روز را بیشتر 

  ها هستم تا در خانۀ خودم.در مطب

پرستارها از دیدن قیافۀ من در عذابند، یکی از آنان به دنبال سیانور 

گشت که بجای قرص و دوا، به من بدهد تا از شر و آرسینیک می

ال گذشته، دکترهای معده و کمر و چشم و زانو من راحت شود. س

ها و نوه ها را. چقدر باید آندوسکوپی، را بیشتر دیدم تا همسر و بچه

های سینه و معده و روده و کمر و زانو و شانه گمادوسکوپی و عکس

ها از آلبوم خانوادگیم قطورتر و ام.آر.آی را گرفت، آلبوم این عکس

  شده است.

های باسن کجا رفته که حاال مثل تَهِ و برآمدگیها نمیدانم گوشت

 قابلمه صاف شده است.

قد من که یک وقت همچون قد سرو بود، حاال چنان گوژ شده که 

کار به عصا و واکر کشیده و باید مرتب به نزد خیاط بروم که شلوار 

پوشم، به جای کمربند، بند تنبان را کوتاه کند، وقتی شلوار می

 رم نیفتد.بندم که شلوامی

 $3200در مورد گوش برای این که مردم نفهمند که من کر هستم، 

دالر دادم یک سمعک ریز کوچک گرفتم که دیده نشود، سمعک آن 

بدهم  $250قدر کوچک و ریز بود که درگوشم گم شد، مجبور شدم 

 تا دکتر با پنس دربیاورد .

 بله: پرسممی زند،می حرف من با که کسی درمجالس مهمانی، از 

 حرفهای یعنی که دهممی تکان را سر الکی گاهی و گفتید؟ چی آقا،

  .فهمیدمنمی درحقیقت، ولی فهمیدم را طرف

حاال مثل بچۀ تازه به دنیا آمده هستم: مو در سرم نیست، حرف 

 کنم.روم، و شلوارم را هم خیس میتوانم بزنم راه نمینمی

قای آچند روز پیش رفتم نزد طبیب میزراه )مجاری ادرار( گفتم 

البول دچار شدم، گفت چند سال دارید؟ گفتم دکتر: من به حبس

ای، بس شدم، گفت: به اندازۀ کافی در عمرت ادرار کرده 96وارد 

 است!

روم، شلوارم را با پست دیگر برای تجزیۀ ادرار به آزمایشگاه نمی

 فرستم.می

برای این که به رفقا پُز  .اریس دارد و پرانتزی شده استپاهایم و

گویم از بس در جوانی اسب سواری کردم، پاهایم پرانتزی بدهم، می

 آمد.شد، ولی حاال خودمانیم در جوانی حتی االغ هم گیر من نمی

گوئی. بعد از چند رفتم نزد طبیب روانشناس برای درمان پراکنده

 "زایمرهاف" گویی تو ارثی است وکندهجلسه گفت فایده ندارد، پرا

 ."آلزایمر"شود هم داری. بزودی می

زدم، حاال دیگر هالش را ندارم، کردم، هالتر میدر قدیم که ورزش می

 زنم!اش را میباقی

**** 

 

سه میلیون زائر از مرز خارج شدن االن وقتشه مرزا رو ببندیم و 

 راحت زندگیمونو بکنیم

****** 

 مغول بکشت و

  سکندر بسوخت و

 عرب غارت کرد، 

 ا نکرد آنچه که ملّ

 !جا کرد. کیهر سه 

************* 
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 از متقدمین :          طنزهایی 
 

 باب چهارم در فواید خاموشی ،«گلستان» ،سعدی

  
یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی برو بگفت. فرمود تا جامه 

رفت، سگان ازو برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی

را دفع کند  در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان

در زمین یخ گرفته بود عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند 

اند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و سگ را گشاده

بخندید گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود 

 خواهم اگر انعام فرماییمی

 رضینا مِن نوالِکَ بالرَحیلِ.

 یر کسان امیدوار بود آدمی به خ

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

ساالر دزدان را برو رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی برو 

 مزید کرد و درمی چند.

**** 

 

 عبید زاکانی 

که خر  دهی بامداد در پایگاه رفت پدر را دید  ِ خطیب ِپسر* 

کند. روز جمعه پدرش بر گایید. پنداشت همه روزه چنان میمی

مسجد رفت و گفت: بابا خر را  خواند. پسر بر در ِمنبر خطبه می

 گایی یا به صحرا برم؟می

 -------------- 

 گاو  ِکره. خر بمرد. شیر روستایی ماده گاوی داشت و ماده خری با

دیگر نبود و روستایی ملول شد و داد و ایشان را شیر خر میبه کره

 گاو  ِ من شیر ِ گفت: خدایا تو این کره خر را مرگی بده تا عیاالن

گاه رفت. گاو را دید مرده. مردک را دود بخورند. روز ِ دیگر در پای

از سر برفت و گفت: خدایا من خر را گفتم. تو گاو از خر باز 

 !شناسینمی

 

****** 

بورن نازل شده و مشتمل بر چهل و سوره مبارکه کانگورو در مل

 :سه آیه است/ مجی

 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

( و در آن 2جهد )( و هنگامی که می1قسم به کانگورو )

( و بنگر که 3ست برای کسانی که به اهلل ایمان دارند )هایینشانه

( تا طفل خود را در آن 4ای را در شکم او جای دادیم )چگونه کیسه

( 6( و چرا این کیسه را در نشیمنگاه او قرار ندادیم!؟ )5دهد ) جای

( و 7شد )که اگر اینگونه بود طفل او موقع نشستن، له و لورده می

( و قسم به منقار 9کند )( هنگامی که شنا می8قسم به پالتیپوس )

ای محمد! بگو که آیا  (11) ( و این از معجزات اهلل است10بلندش )

( و این 12برای کافران تا ایمان بیاورند!؟ )این کافی نیست 

( و همانا امام زمان را در 13ست بر حقانیت اهلل و رسولش )دلیلی

( و ما مخفی 14چاهی بین سیدنی و ملبورن مخفی کردیم )

( و هرکس که زودتر او را بیابد 15ترین مخفی کنندگانیم )کننده

( همانگونه که 16امام نقی او را در قیامت شفاعتش کند نزدمان )

پاک و منزه است خدایی که  (17)شفاعت کریستوفر هیچنز را کرد 

و آنگاه که به موسی گفتیم به سوی  (18.)در حلقومتان مذاب میریزد

( این برای شما 19فرعون برو و همانا ما حرفهایمان سر و ته ندارد! )

( کیست که ابرها را پشم 20بهتر است اگر اهل ایمان باشید )

( که شما را در روز 22کننده! )( بگو آن خدای پشم21ند؟ )کمی

( همانا خداوند 23کند! )قیامت به پشم خود هم حساب نمی

( او خدایی است که 24دهد )مخالفانش را برای همیشه زجر می

( و البته اگر خداوند 25کند! )ای بر کسی ظلم نمیهرگز ذره

کشد که چنان میکرد، اما عشقش خواست همه را هدایت میمی

تعدادی از شما را به شکل خوک درآورد و بر دلهایتان مهر بزند و 

( بگو کیست که به این 26خداوند به فنون شکنجه آگاه است )

دهنده زیبایی حال شما را بگیرد؟ کیست به جز آن خدای فریب

( هر کس از شما به خداوند چپ نگاه کند چوب در ماتحتش 27)

آنچه بین آن است آگاه  وند به ماتحت شما و هرشود و همانا خدامی

( و ای مردم، همانا زنها را برای شما آفریدیم، مبادا آنها را 28است! )

آدم حساب کنید، خداوند به هر کسی به میزانی معین بها داده است، 

( این است آن 29خواهید به زنها وارد شوید! )پس از هرکجا که می

است و هر گاه که خورشید طلوع کرد  خدایی که به همه امور آگاه

جا آورید و آنگاه که به نوح گفتیم کشتی بساز! همانا باز نماز را به

گوییم که حرفهای ما سرو ته ندارد و کیست که از این مثال هم می

 (30ما عبرت گیرد؟ )

ایم، انسان موجود ابلهی قسم به کیوی و نارگیل که تا به حال ندیده

رای خردمندان زده شده است که آنها هم ابله است! واین مثال ب

( ای محمد! به مردم سیدنی بگو همانا شما از ما نپرسید 31هستند )

دانید زنیم، خداوند از آنچه که شما نمیسرو ته حرف میکه چرا بی

( اوست خداوندی که پدر ژپتو را در دل 32به خوبی آگاه است )

و شمع مهیا کرد! آیا شما  نهنگ زنده نگه داشت و برایش میز و قلم

( اینها اخبار غیب 33زد آنجا بودید؟ )آنگاه که آن نهنگ بادگلو می

ال نکنید تا برایتان ؤکنیم، باشد که دیگر ساست که برایتان بازگو می

خداوند به آنچه که در زیر  حوری روسی بیاوریم حال کنید، و

وند از نیوتن و ( و همانا خدا34دارید آگاه است )لباستان پنهان می

( و هر کس را دیدید که این حرفهای 35انیشتین هم داناتر است )

الحساب ما را انکار کرد، او را بپیچانید، اگر نشد خودتان علی

ما خود او را در روز قیامت در حالی که کباب  بسوزانیدش تا بعداً

شده است و سیخی در ماتحتش فرو شده زنده کنیم و این است 

ون و چرای مخالفان من و همانا خداوند بسیار مهربان و چپایان بی

https://ganjoor.net/saadi/
https://ganjoor.net/saadi/golestan/
https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab4/
http://cartouche.blogfa.com/post-128.aspx
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( و از شیطان بترسید، اگر به حرفهای ما شک 36بخشنده است )

کند و البته او در برابر کردید آن شیطان است که شما را خر می

خواهیم که شما خر شوید تا برای خداوند عددی نیست و ما می

داوند حکیم و عاقل که از ( این است خ37همیشه شما را بسوزانیم )

( و ما موسی را به سوی فرعون 38پیش به خرشدن شما آگاه است )

فرستادیم! همانا آسمانها و زمین و هر آنچه بینشان است را در شش 

( دو روزش را آسمانها را آفریدیم و سه روز زمین 39روز آفریدیم )

 را و چهار روز هرآنچه بین آنها است را ! این است خداوند

کننده. البته ما این مثال را برای ریاضیدانان زدیم، باشد که حساب

توانید شما هم ( ای محمد! به مخلفان بگو اگر می40هنگ نکنند )

مثل من ربط دهید و از ریاضیات و نجوم سر درآورید، پس چون 

( 41توانند بگو پس خفه شید، این است خداوند ساکت کننده )نمی

آوریم! آیا این وز و شب را پشت سر هم میو کیست که نداند ما ر

کنید ( آیا مشاهده نمی42گوییم؟ )دلیل روشنی نیست که راست می

گوییم و همانا درخشد؟ پس ما راست میکه خورشید در آسمان می

علیم و دانا و غیبگو و  خداوند بسیار راستگو و مهربان و بخشنده و

 (43کار درست است! )

 
****** 

 

 فضای مجازیاز طنزهایی 
 

شخص ثروتمندی خواست بهلول را در میان جمعی به سُخره * 

هیچ شباهتی بین من و تو هست؟ بهلول  به بهلول گفت:. بگیرد

چه چیز ما به همدیگر  مرد ثروتمند گفت:. البته که هست گفت:

 شبیه است؟ بگو

یکی جیب من و  دو چیز ما شبیه یکدیگر است، بهلول جواب داد:

و دیگری جیب تو و کله من که هر دو  هر دو خالی استکله تو که 

 …پر است 

 

***** 

 

 "!؟چیست شما دین معجزه": گفت مسلمانی به * نامسلمانی

 !..؟ بلدی ژاپنی زبان آیا": گفت مسلمان

 "…! خیر": گفت نامسلمان

 بار سه روزی": گفتو  داده وی به ژاپنی زبان به کتابی مسلمان

 "!! بخوان را کتاب این از صفحه بیست شب و ظهر صبح

 "!؟… بخوانم فهممنمیکه  را کتابی امدیوانه مگر": گفت نامسلمان

 مردم تمام قرن دهچهار که است این ما یمعجزه": گفت مسلمان

 وضو نبدو و فهمندنمی که خوانندمی تمام شوق و ذوق با را کتابی

 .زنندنمی دست آن به هم

 

***** 

 

اى که تا به حال در ایران آمده کدام قویترین زلزلهآیا میدانید * 

 زلزله و در چه سالى بوده؟

 .آمد 57بهمن سال 22بله درست تشخیص دادید. قویترین زلزله در 

نگار نتوانست آنرا شدت زلزله به قدرى زیاد بود که هیچ پایگاه زلزله

 .ثبت کند

یکسان شد. هاى مملکت با خاک در این زلزله مخوف تمام زیرساخت

ها خیلى سریع بخار ها خشک شدند و آب اکثر دریاچهتمام رود خانه

ظرف  شد. به طوری که دریاچه ارومیه با یک میلیون سال قدمت،

 دریاچه بختگان، رود هیرمند، سى سال خشک شد. زاینده رود،

دریاچه پریشان و  دریاچه مهارلو، دریاچه نیریز، دریاچه هامون،

ها و رودها زیر خروارها حماقت ها و دریاچهبخیلى دیگر از تاال

مدفون شدند. به طورى که ملت براى بر سر کردن هم مشتى خاک 

 .نداشتند

 انسانیت، هاى معنوى مثل عاطفه،در اثر این زلزله مخوف زیرساخت

همه و همه از بین رفت.  شرافت و .......... پرستى،وطن نوعدوستى،

یگران بیگانه شدند هم نسبت به به طوریکه ملت هم نسبت به د

 .خودشان

حیوانات هم از این زلزله جان سالم به در نبردند مثال یوزپلنگ ایرانى 

البته . که سه میلیون سال زاد و ولد کرده بود به ناگاه از بین رفت

 .الهدى جان سالم به در بردندحیوانات مثل علم یبعض

گذاشتند. اکوسیستم بهم ها هم در اثر این زلزله رو به نابودى جنگل

زمان . ریخت و بخارات مسموم تحجر تمام فضاى مملکت را پر کرد

ریشترى ژاپن حدود  7/8مثال زلزله . هاى شدید چند ثانیه استزلزله

 .ثانیه بود ولى زمان زلزله ایران چهل سال است 4

 
****** 
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 مهدی اصالنی

 
 قحبه                                                                                            برادرِ مادر

 

چی آبِ آقای قهوهبازار مانده بود. حسین یک ساعتی به ناهار

بار وارسی هر چند دقیقه یک را های بارگذاشته روی اجاقدیزی

 کرد.می

خبری نبود، در « رهی دیدم برگ خزانبه»دیگه از صدای مرضیه و 

وزوزِ صدای رضا  "کافه رادیو"رنگِ عوض از رادیوی آندریای چوبی

االهلل ایران ایران ایران رگبار االههاهلل اهلل. ال»رویگری بلند بود: 

 «ها.مسلسل

دچوبه های کافه رادیو را بخارآلود کرده بود. بوی زرخنکای هوا شیشه

 دوید.و لیمو عمانی توی رگ می

های آقا مشغول پُر کردن ظرفرحیم و اصغر شاگردهای حسین

های خشخاشی سنگک ترشی لیته و سبزی و ماست و بریدن نان

 بودند.

ی کافه رادیو را اشغال هاآقا جنگلی یکی از میزرضا باقالی و عباس

 انداختند.کرده و کبریت می

کشید و رت میهُ یشلمهچای د نشسته بود و یه گوشه اومبِه زاغی

 . جنس الزم بود.ختااندباال می اش رادماغآب

 کار و علیعلی سیمانکجه و منوچ دیوارخانه را هم طرف دیگر قهوه

 پِچ بودند.دیوار و علی سیمانکار تو پِچ . منوچر کرده بودندقزوینی پُ

 ته پشت خم کرده بود.پیلی ریخوعلی قزوینی کُرک انداخته و پشم

ی زد. صعله را اما با همهمقصودش هنوز تو چشم میتسبیح شاه

 جا مصادره کرده بودند.یکها کفترها و فنچ و قناری

کشونده نشان دادن فنچ و قناری اوشاخ میی شایع بود علی به بهانه 

 پُشتِ صعله. 

دست یکها شده بود گیراند و رنگ دندانسیگار پشتِ سیگار می

 زردِ کهربایی.

اش نشان لوچه و دهن کج شدهونوبت تا پای اعدام رفته بود. لبیه

 ناقص و اعدام مصنوعی داشت. یاز سکته

ی معدود کسانی بود که پیش از انقالب با قزوینی در رده علی

هاشم جوانان قمر بنی یبروبازویی که داشت ظهر عاشورا تو تکیه

دادش رسیده بود.  رفت. همین بهه میتیغ 21راحت زیر عالمت 

ی رضا مداح که شده بود ریاست یعنی اگه وساطت و پادرمیونی

نظرباز  فروشان نبود، علی را صد دفعه دراز کرده بودند.صنف پارچه

 زن.بود و تقه

یاد بابا مگه صاب نداره. گوسفند رو هم بخواهند خدا رو خوش نمی -

 دهند.سر ببُرند اول آبش می

صدای رضا باقالی بود. با دماِغ عقابی و دستماِل ابریشمی که دور 

 ها صدا بلند کرده بود:ایکرد. رو به کمیتهگردن را پاک می

 مگه قتل مرتکب شده یا قرآن خدا آتیش زده؟-

سبز کرده بودند  لب ای جغله که تازه پشتِدو تا کمیته

سراغِ آقا فخر که  خانه شده و سیخو رفتندکشان وارد قهوهگلنگدن

 تو چُرت بود و خُمار.

 چی افاقه نکرده بود. ی حسین قهوهداریمیان

 کار کرده مگه؟چه-

 حرف باهاس با ما بیاد کمیته.حرف بی-

ها ایکار طوری که صداشو کمیتهکجه رو به علی سیماندیوار

دزدِ اولی. باید به پاسبان صحت نشنوند، گفت: بابا صدرحمت به کفن

 سپاس بدن. یسه تا جایزه اش پیش این شاِف کونتمامِ جاکشی با

 ها! شد ژسه را چرب کنم از ته فرو کنم به هرچه نابدترشکاش می

کار و منوچ گفت: دیوار تو خودت سیمان قزوینی رو به علیعلی 

پرور قُالب مخنثخیال شو. صدبار گُفتَّم این عَنخالف داری بَبَم بی

 ی خودم بود.بُز جَلدِ صعلهده بود جانِ موال ُکرَهاست که اگر نش

شان بدهکار زدند، گوشها که همه اونارو برادر صدا میایکمیته

کشان به فخر را یقه کرده بودند و کشانکس نبود و آقاحرفِ هیچ

 دادند.خانه هل میبیرون قهوه

ی سیم اش که قوارهجنگلی دستی تو موهای جوگندمی عباس

اش و گونهزبری داشت، کشید و با صدای بم و نقال یوییشظرف

البته پدرانه فریاد زد: برادر ولش کن. برادر ولش کن. اونو خدا زده 

 جون!تو سرش. ولش کن پسر

شون آبرو را خورده حیا را قورت داده بود. نفر از اون دو نفر یکی

 ش با نوعی شرم تؤام بود.کاریدیگه اما تازه

 حرف بایس با ما بیاد کمیته.جا نکنه و حرف بیبیکسی دخالت -

 گم ولش کن اونو خدا زده.پسرجون اولدروم بولدروم نکن می-

 حرف نباشه تو محل مواد پخش کرده الپرتشو دادن.-

اوسّاقُدّوس! اون جخ بتونه جنس خودشو جور کنه. پخش کدومه.  -

تون چهل ساله عمل داره اشتپ به عرضگم ولش کن اون سیمی

 کن پسرجون! رسوندن. ولش

خیز شده بود کن را وقتی ادا کرد که نیم عباس جنگلی آخرین ولش

 وقت بلندتر.اش از همهو صدای دورگه و بم

 حرف.حرف بی -

 گم ولشها. ِد میمونهجوریا نمیآب افتاده دسِت یزید! اوضاع این -

هستم. فکر  کن برادر! حرمِت موی سپید منو داشته باش. جا بابات

 گه ولش کن!کن بابات بهت می
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کنان کشجنگلی آقافخر را خرّه ی عباستوجه به عربدهای بیکمیته 

 داد. به سمت در هُل می

 خانه رسید.جنگلی به سقف قهوه ی عباسو نعره

 کن! گم ولش کن برادرِ مادرقحبه! ولشدِ می -

.......................... 

 اوشاخ: در زبان آذری به معنای بچه. 

تیغ: علم یکی از نمادهای عزاداری در محرم که پیشاپیش  21عالمت 

های فلزی را شود.تیغهکش حمل میهای عزاردار توسط علمدسته

کنند. ی اصلی سوار میکه مزین به آیات و احادیث است بر روی بدنه

و لنگر و حمل برای  ها بیشتر باشد حفظ تعادلهرمقدار تعداد تیغه

 کش دشوارتر.علم

 چیزدان و مدعیاوسّاقُدّوس: کنایه از فرِد همه

  
***** 

 ابراهیم محجوبی

 

 ازاینجا، ازآنجا، ازهمه جا

============== 

برای بیان  "گُه"واژه  ها، استفاده اززبان ها وفرهنگ بیشتر در

است. دایره چیزی یا کسی، بسیاررایج  انزجار از احساس نفرت و

جا تداول روزمره، به کاربرد این واژه اما چنان گسترش یافته که در

نامطلوب ویا غیردلخواه،  وضعیت نامناسب و بجا برای هرنا و

 شود.ها جاری میبرزبان

 و (، شاعر H.M.Enzensberger) "هانس ماگنوس اِنزنسبرگر"

– ستهازبان وردِکه  "گُه"آشنای آلمانی، درباره واژه نویسنده نام

شعری سروده که شنیدنی،  -نام دارد Scheißeآلمانی زبان  در

 نی است:اندیشید خواندنی و

 

 گُه
------- 

 شنوم کهمدام می"

 آن است. تقصیر همه چیز

 فروتن ببینید، چه نرم و

 شود!میان ما جاری می در

 چرا آخر

 کنیم، آلوده می نام نیکش را

 آن را  و

 آمریکا، به رئیس جمهور

 ها، به جنگ،به پاسبان

 کنیم؟می ویا به کاپیتالیسم نثار

 وه چه گذرا است خود آن

 است  چه ماندگار و

 کنیم!آنچه ما آنرا نثارش می

 آن را که هیچ ادعایی ندارد،

 منظورمان رانیم وزبان می بر

 استثمارگر است.

 ایمآن را به بیان آورده

 ا هم بیان کند؟ر خواهیم که همو، خشم ماحال می و

 کند؟آن ما را سبکبال نمی مگر

 دفاعبی این ماده نرم و

 های بشرمیان همه آفریده که در

 است. جوترازهمه صلح

 آن، آخر

 "چه بدی به ما کرده است؟

****** 
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 رضا اغنمی

 نیاز توسلی

 نسیم خاکسار

 ادوارد سعید

 بهروز شیدا

 رباب محب

محجوبی ابراهیم  

 مسعود کریم خانی )روزبهان(

 حسین کمالی

 مجید نفیسی
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 رضا اغنمی 

 
 نخستین رمان ادبیات کارگری ایرانروزسیاه کارگر، 

 نویسنده: احمد علی خداداده

 اسد سیف -ها: ناصر مهاجرپانوشت پیشگفتار و

 مسعودیآرائی: بنفشه طرح روی جلد و برگ

 1395تاریخ انتشار: تابستان 

 ناشر: نشرنقطه 

 

به باقرمؤمنی که »این رمان خواندنی و پرمحتوا با چنین پیام کوتاه: 

ی دهد که یابندهشود.  پیام نشان میآغاز می« این رمان را بازیافت

ای صادق که حضور و قلم ست. پژوهشگر و نویسندهاثر باقرمؤمنی

 اش جای سپاس فراوان دارد، به ویژه درادبیات تبعید.   ستودنی

ی مرسوم زمان از نویسنده، و تصویری در جامهدر پس سپاس 

دهد که او به اش نشان میزندگینامه احمدعلی خداده دینوری،

خورشیدی در آبادی شیرخان دینورچشم به جهان 1261 /62سال 

 گشوده. دینور

ی بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان و های چهارگانهدهستان»از 

 است. « قوام ملل کُردزبان جلیلوند، ازا –گاه ایل لک نشیمن

اما پدرش »به روایت هر دو پژوهشگر: ازمادرش هیچ نمی دانند.  

خدادادخان از زمین داران آن سامان و گویا از تعصب مذهبی بری 

بود واهل تساهل. دوتن از پسرانش جعفرخان و ابراهیم خان تحت 

 دوست و اهلپدر فرهنگ«. تأثیر یک مُبلّغ بهائی به بهائیت گرویدند

یگانه دخترش را واداشت که افزون »فضل با پنج پسر و یک دختر، 

شان کُردی، خواندن و نوشتن فارسی بیاموزند نزد بر زبان مادری

با استخدام معلم فرانسه دخترش طوطی خانم و پسرانش « مالی ده.

 شوند.با ادبیات فرانسه آشنا می

ادگاه شان درآخرین سال های سلطنت ناصرالدین شاه  خانواده از ز

هراز  50با قریب »کنند. کرمانشاه آن زمان به کرماشاه نقل مکان می

ای ازایالت کُرد مانند: کلهر، گوران، نفر جمعیت درمیان مجموعه

زنگنه، زند و کلیایی  . . . از نقاط معتبر تجاری و مراکز مهم غرب 

های های نو، چون جنبشکشور بود و محیط مناسبی برای حرکت

 «.طلبی مشروطیتاصالح

خواهان کرمانشاه، با روزنامه قانون در همان دوران است که مشروطه

نامجاز به ایران »شد و: خان )ناطم الدوله( که در لندن چاپ میملکم

ی دارالحکومه میان رسد و دور از چشم مأموران خفیهمی

ی گشت و اندیشهتجددخواهان و جوانان نوجو دست به دست می

 «.کردرور میترقی را با

گویند و می« روزسیاه کارگر»گیری های شکلراویان، از زمینه

های نوپا و، پیشگامان ها وحرکتآشنایی احمدعلی خداداده باجنبش

انجمن آدمیت و انجمن حقوق »های اجتماعی مانند: دگرگونی

خورشیدی پا گرفتند، پیوند داشت و 1288کرمانشاه که به سال 

 «.شناختمیرزا اسکندری را مینبنیانگذار آن سلیما

میرزا و اخوان سلیمان»هو و جنجال مالیان واپسگرای کرمانشاه که:  

خواندند، سبب می« "ی بابیهی مضلهی ظالهطایفه"آدمیت را 

شود. هدر خواهی خداداده میسرخوردگی و فروکش تب مشروطه

تبداد خواهی، ماندگاری سنت اسهای مشروطهرفتن مبارزات و آرمان

و تن دادن بخشی از مردم به تداوم آن، خداداده را واداشت تا به 

 «.بازنگری تاریخ سرزمینش بنشست:»ی انگیزه

نوزایی »او که مسلمانی معتقد بود و به سنن اسالمی باور داشت و  

های ایران باستان با رهآوردهای میهن را از رهگذر پیوند آئین

 «.ی اروپا ممکن دانستمدرنیته

ای گذرا به حوادث جنگ اول جهانی، اشغال خاک اویان، با اشارهر

ی سوم مجلس شورای ملی ایران، تشکیل دولت ایران، انحالل دوره

های السلطنه مافی و . . . اندوختهناپایدار درکرمانشاه به ریاست نظام

های اجتماعی فرهنگی و رویدادهای تجربی خداداده و دگرگونی

 شوند. منطقه را یادآور می

 1299روسیه و فروپاشی تزار و پیشامد کودتای  1917پس ازانقالب 

خداداده نیز همراه با گروه تجددخواهان به فعالیت پرداخت. در این 

رسد. برافتادن قاجار و مدت نگارش جلد اول رمان نیز به پایان می

 برآمدن پهلوی:

ه جلد ( ک1305اردیبهشت  4همزمان با تاجگذاری رضاشاه پهلوی )»

ی شرکت اول روزگار سیاه کارگر به چاپ رسید. کتاب را مطبعه

کند که نوپا بود و نوگرا و پشتیبان سعادت کرمانشاه منتشر می

حقوق زنان. پیش از انتشار جلد دوم رمان، خداداه کتابی در دستور 

ای در مدح داریوش هخامنشی سرود زبان فارسی نوشت و نیز قصیده

های بیستون. درآغاز آن دوسی و بر بنیاد کتیبهبه سبک شاهنامه فر

ای که نگاشته آگاه ی بلند، ما را از دفتر دستور زبان فارسیقصیده

 ساخت: 

 بجز چند تألیف در روزگار  نماند  ز من بینوا یادگار  

 «یکی روزگار سیه کارگر دگر دفتری پارسی سربسر

ا احمدخان گرامی تاریخچه داریوش تألیف میرز»ی کتاب: کلیشه

 10، 27ی خداداده مطبعه شرافت احمدی و روزنامه بیستون شماره

ست که بخشی با عناوین مختلف، یادآوری بجایی 1326اردیبهشت 

 دهد. های فرهنگی درگذشتگان را توضیح میاز تالش
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با پاگرفتن حزب توده ایران باز نام و سیمای اسم » 20بعدازشهریور

 «   دار گشتخداداده درجامعه مدنی پدی

های سیاسی فرهنگی خداداده دراین دوران به نیکی یاد از فعالیت

 شده است.  

در اثر سکته 1334این نویسنده دلسوز دهقانان وکارگران، درسال 

 شود. کند و در قم درحرم معصومه به خاک سپرده میفوت می

 دومین نگارش پژوهشگران درمعرفی نویسنده رمان، عنوان:

 

 نخستین رمان ادبیات کارگری ایران  

  

در کرمانشاه چاپ و منتشر شده. نویسنده  1305این رمان در سال 

ضمن معرفی خود، که کُرد  دینوری است و تحصیالت  ابتدایی را 

ها نزد مالهای نادان روستاهای منطقه گذرانده و درگوشۀ بیابان

 دهد: ی نگارش کتاب را توضیح میسپس با دل پُردرد انگیزه

نًا تمام حقایق و صدق و رسمانه است ظاهراً رمان و افسانه و باط»

ی زندگی یک نفر دهگان صحرائی تاکنون کتابی که مجموعه

مشروحاً باشد دیده نشده، برخالف از هر متمولی از شهریاران و وزراء 

و امیران و صاحبان ثروت هزاران راست و دروغ ساخته و پرداخته و 

 « ها منتشر نموداندمجله

در بیان و »کند: کالم عذرخواهی می درنهایت فروتنی از آرایش

 «.خوبی کالم معذورم

های پنداری، روایتگری آگاه و امین  تاریخ سیاه استبداد کهن و سایه 

زند بر تباهی و ظلم و ستم جباران حاکم را نشان گرفته و نشتر می

 ها برای بیداری!  شده در سرزمین نفرین شدههای مسخاندوه دل نسل

های کهنه به ها و استخوانهای تلخ از حمل جنازهدر بستر روایت

ها وصیتِ درگذشتگان را عمل نکنند گوید که اگر بازماندهعراق می

خواهم نمی»دانند: و جنازه را به کربال نفرستند خود را گناهکار می

شود تا احترامی به این مردگان میشرح دهم که چقدر رسوایی و بی

 «.داند . . . کسی نبیند نمی

بختیار که شخصیت و روایتگر اصلی رمان است، نیمه شب دو یابو 

 خوردند.ها را میهای مردهرا دیده که که استخوان

در برآمدن مشروطه و درگذشت مظفرالدین شاه که مقارن با روزهای 

های اجتماعی در برگشتن نویسنده از زیارت کربالست، به دگرگونی

هند بدانند مشروطه چیست؟ بعضی خوامی»کند: کرمانشاه اشاره می

گفتند مشروطه یعنی شریعت پیغمبر که تمام مردم را مثل هم می

گفتند ها میبا آنها رفتار نمایند فرق بین شاه و گدا نباشد. بعضی

 «.یعنی خرابی و ویرانی و بابی ]گری[

بختیار، که برگردانی از نام و شخصیت نویسنده دراین اثر است، با 

المتین که درحمایت از های صور اسرافیل و حبلامهمطالعه روزن

در خود نیروئی در »نوشتند: زیردستان وکشاورزان مطالبی می

 «.کندطلبان کشف میحمایت ازمشروطه

سامان کرمانشاه به تحریک دادخان در همان روزهای نابهپدرش اهلل

د خواهرش شیرین را به زور به عق»رسد: به قتل می "باقرخان لُره"

آورند. ازاین پیشامدها و به خونخواهی پدر کسی درمی "یشبهیک

می بیند که نسبت به دوران استبداد »کشد: کارش به داگاه می

سرانجام خودش قاتل پدرش را «. تفاوتی به وجود نیامده است

 نویسد:شود. میکشد و فراری میمی

 «.مشروطه فقط به لفظ بود. معنا نداشت» 

ای گوناگون: چوپانی و کارگری کشت برنج، گندم، بختیار با کاره

وکار و وری، خرید و فروش پارچه و کسبتریاک و تونون، پیله

 کند و با طبقات گوناگون جامعه سروکار داشت.     دادوستد، زندگی می

 آخوند وخرافات علت اصلی عقب ماندگی ایران درعنوان: 

  

براین «. داشته و داردی آحوند در تحمیق مردم نقش اساسی طایفه»

باور تأکید دارد. با شناخت درست از این طبقه، روحانیت را عامل 

دست روزی جامعه به ویژه تهیدستان و طبقات پائینبدبختی و سیه

کند. با نگاه دقیق و موشکافانه، از بدبینی را به درستی معرفی می

 روحانیت به تاریخ کشور بسی ناراضی است. از مواضع  و نگرش

کند. نفرت ی آخوندها به تاریخ و فرهنگ ایران انتقاد میخصمانه

خود را از رفتار و گفتار آخوندها در ستیز با فرهنگ ایرانی، به 

 دهد: صراحت توضیح می

آگاه نگه دارند.  . . کوشند تا ایرانی را نسبت به تاریخ خویش نامی»

ها کار وشتهنشناس انگلیسی که دربیستون ]روی سنگ.  به باستان

کردند[ آن گاه که سخن به پادشاهان بزرگ ایران باستان می

کشد، براین نکته تأکید دارد که اگر بخواهیم درمجلسی که   . . می

. از لزومت احترام و تقدیس اجداد خودمان را شرح دهیم و آخوندی 

بفهمد، البته آنچه نباید بشود به ماها خواهدنمود. چرا که روحانیون 

گویند و هرگونه پرست و باالخره بُت میین اشکال را کافر و آتشما ا

 «.شمارندها را جایز میاحترامی در حق آنبی

ی با تآسف باید گفت که روحانیت کشور، در سراسر تاریخ با همه

جانبه اند، و سودهای مادی همهامتیازات طبقاتی که داشته

کترین بهایی به شان شده، حُرمت و قدردانی که هیچ، کوچنصیب

های فرهنگی و توجهی به گذشتهفرهنگ ایران قائل نشده با بی

اند. با توجه به چنین اجتماعی خود، مداح و ثناگوی بیگانه شده

سابقه و خاطرهای تلخ از روحانیت کشور، باید گفت که اظهارنظر 

های کهن و ها و زخمآگاهانۀ نویسنده درست برگردانی از درد دل

 دم این سرزمین بوده است!  تاریخی مر

 

 رنجبر، کارگر وکارگر رنجبر

ها و درخلع سلطنت قاجار و برآمدن سردار سپه، زمانی که دگرگونی

تغییرات رژیم حکومتی پیش آمده توجه نویسنده به اروپا جلب 

های مناسب برای گزینش و پذیرش مقاصد عمومی را شود تا راهمی

ست که ند. این اقدام درحالیپیدا کرده به همان طریق پیش ببر
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های کمونیستی و مفاهیم کارگر و رنجبر و دهقان در نشریه

مفاهیم کارگر و »اجتماعیون عامیون مطرح بود. برای اولین بار: 

رنجبر و کارگر رنجبر در ادبیات اجتماعی ایران را در روز سیاه کارگر 

 «.باید بازجست

های روزسیاه یگر ویژگیگری، دگرایی و ایرانیدراین بخش از ملی

کارگر، همگامی با ادبیات جهان، جایگاه روز سیاه کارگر در تاریخ 

ادبیات نوین فارسی و نوزایی روز سیاه کارگر سخن رفته که با توجه 

جانبه فرهنگی اجتماعی هایی مفید و همهبه زمانه نگارش، از نوآوری

 دهد.  خبرهای خوشی می

پُرتالش، با این پیام بسی سنجیده و پیشگفتار هر دو پژوهشگر 

آرزو داریم با انتشار این اثر ناب و نادر، »رسد: صمیمانه به پایان می

ها گیرند و کار دوستداران ادبیات و تاریخ اجتماعی ایران از آن بهره

ی بینی که در گمنامی درگذشت به گسترهی ژرفنویسنده

 "شناسی راه یابد.های ایرانپژوهش

 

***** 

 

 روزسیاه کارگر

 مصنف

 احمدعلی خان خداداده

 ناشر

 میرزا سیف اهلل ناصری

 197با اجازه  اداره محترم معارف کرمانشاهان نُمره 

 حق طبع محفوظ

 ومخصوص بکتابخانۀ ناصری است

1305 

 )مطبعه شرکت سعادت کرمانشاه(

 

 

 برگ سپاس و ستایش خداوند بخشنده و مهربان   2پس از

 شود.فصل اول شروع می 

راوی پس ازمعرفی خود و خانواده و روستای زادگاه و تاریخ تولدش 

گوید، بار و فضای فقیرانه زمانه میقمری(، از زندگی فالکت 1300)

شان در روستا یک اتاق نشیمن تابستانی و که خانه مسکونی

ذرع با یک طویله است. دراین  2ذرع  و به ارتفاع  5/2در  4زمستانی 

رنفر با داشتن دو رأس گاو و یک رأس االغ و هشت خانه محقر چها

ای کردند. ازظلم و ستم مالک و کدخدا لحظهرأس بُز زندگی می

آمد، غافل نیست. هر زمان که مباشر و مالک و نوکر او به روستا می

ی کدخدا بود که او هم به زور آن مخارج پذیرائی آن عده بر عهده

السهم مالک وضع زارعین و حقگرفت. را  ازیک یک روستانیان  می

حق پراندن »و مباشر و کدخدا و دیگر باجگیران سرراهی و محلی تا 

با عناوین گوناگون شرح داده شده. درپایان برداشت « هاگنجشک

 ماند و بس!محصول به زارع، سهم اندک بخورونمیر باقی می

اش گذاشته شده، به درهفت سالگی ازکارهای سختی که برعهده

فرسای پدر و های طاقتکند. زحمات و تالشنفرت یاد می شدت و

ی مالک دهد. در اثر فشار ظالمانهمادر و خواهرکوچکش را شرح می

 شود.و فقر مسلط، تصمیم به فرار از روستای زادگاه گرفته می

درفصل دوم: در حالی که دهن گاوها و بُزها بسته شده تا صدایی 

های کلیایی رار کرده تا به زمیننکنند، در سیاهی شب از روستا ف

ای در شمال کرمانشاه( پناهنده شوند. در یک باب خانه )منطقه

کاری و تعمیرات چند روزه قابل سکونت مخروبه ساکن شده که با گل

رسد شود. زمستان آن سال که یک متر برف بر زمین بود، خبر میمی

ام رعایا از اطراف باید تم»آید: که خان امروز برای شکار بُز کوهی می

ها را کوه بروند، شکارها را رم داده بیاورند جلو دست آقا تا او آن

 « بکشد

فرستند. هریک با لقمه کاری رعایا را باالی کوه میبا فحش وکتک

یک نفر که سرکوه »نانی از سفره خود درجیب. درآن سرما وبرف: 

طعه شده رفته سنگی از زیر پای او غلتیده، ازسنگ پرت و قطعه ق

 «. بود. چهار بُز کوهی آقا شکار نمود

گردند، از ای که دست و پا یخ زده از کوه برمیراوی و پدرش با عده

مادرم فرصت نداد. پدرم را به طویله برد، »گوید: وضع ناگوار پدر می

دست و پای او را زیر پهن مستور نمود. مدتی گذاشت و بعد بیرون 

 «. مودآورد و زیرکرسی گرم پنهان ن

ها، ی سفر حاکم، بازکردن جاده و گردنهمدتی بعد، به بهانه

ها یکی از ها بیرون کشیده بردند. فراشروستائیان را به زورازخانه

رعایای بدبخت با دست و پای سرمازده و فلج را آنقدرکتک زدند که 

ای کندند و سر آن بدبخت را میان چاله تا چاله»به دستور حاکم : 

تند و پای او به طرف هوا نموده، ازخاک و سنگ پُر نموده سینه گذاش

تا از پای او گذرانده به یادگار عدالت خود در باالی آن گدوک 

 «. مجسمه مرکز]در زمین فرو  کردن[ کرد

کش توسط حاکم داستان بُریدن گوش کربالیی حسن رعیت زحمت 

ا: های کدخدا و حادثه آمدن درویشی کالش به روستچینیبا سخن

، درحالی که دهقانان در «با اینکه همواره ورد زبانش حق حق بود»

فقر و فالکت به زحمت لقمه نانی برای رفع گرسنگی گیرمی آوردند، 

خواهد. در ادامه به زور درخانه پدر راوی را شکسته و پول می

درگیری حاکم به حمایت از درویش، پدر راوی را حبس کرده، تنها 

بخشد و که یک االغ بود، مادر آن را به حاکم میدارایی آن خانواده 

دهد. راوی همراه پدرش برای فعلگی به شوهرش را نجات می

روزی یک قران به پدرم و دهشاهی به »رود. مزدشان: کرمانشاه می

رفتم از بعضی مالها سرمشق و من دادند. . .  روزهای جمعه می

رالدینشاه درهمین روزها خبرکشته شدن ناص«. گرفتمدرس می

شود.  نتیجه کار عملگی چهار توسط میرزارضا کرمانی منتشر می

 «به اندازۀ نُه تومان ذخیره داشتیم»ماه آن پدر و پسردر کرمانشاه، 
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 فصل سوم

حس شدن و از حال رفتن او پای دیوار باغ بیماری پدر راوی، بی

ها به درون باغ و سفارتخانه درکرمانشاه، دیدن سفیر و بردن آن

ست که نویسنده پرستاری و نگهداری ازآنها تا شفای پدر، ازمسائلی

کند. سفیر موقع مرخصی شناسانه از آن به نیکی یاد میبا زبانی حق

ها یک لیره طال نیز به آنها آن دو، با دیدن وضع پریشان و فقیرانۀ آن

فروشی رفته موقع خرید لباس برای خود و دهد. آن دو به کهنهمی

کند و فروش با دیدن لیره طال، داروغه را خبر میکهنه خانواده،

شود. کار به حاکم  و حبس و کتک خوردن گرفتاری آن دو شروع می

شود که با مراجعه پسر به سفیر و آوردن نماینده او پدر کشیده می

کند.  برگ سیاه و ننگینی از حکومت نزد امیرنظام کارفیصله پیدا می

ها و ظلم و ستم قاجاریان منحوس کفایتیبیشود و در تاریخ ثبت می

های گوناگون، آزار و اذیت دهد. پول گرفتن در شکلرا توضیح می

 روستائیان فقیر و گرسنه ادامه دارد!  

های روزانه و حوادث اجتماعی، تالش در راه معاش، روایت خاطره

هجوم غارتگران گرسنه به روستاها و روآوردن راوی به کسب و کار 

های کتاب بخشی از تاریخ گردی ازمسائلی است که درفصلورهو د

 اجتماعی و فرهنگی زمانه را  به درستی یادآور شده است.  

راوی که درفصل هفتم شرح مسافرت خود و پدرش به زیارت کربال 

داران گرفته تا مأموران های، حملهرا آورده،  نیرنگ و کالهبرداری

دهد ر حرم امام شهید را شرح میحکومتی و دستۀ گدایان ایرانی د

بار اکثریتی که به این و خواننده با تأسف و نفرت از رفتارهای خفت

اند، ی امرار معاش قرار دادهقبیل امور عادت کرده و کالشی را وسیله

 شود!غرق اندوه می

اعمال مسجد کوفه، عازم مسجد سهله »درشهرکوفه: برای انجام 

شده ازآنجا آمدند، گفتند در بین شدیم که چند نفر زوار لخت 

نظر از زیارت اند. ما هم صرفالمسجدین، اعراب ما را لخت نموده

 «.مسجدها نموده ثوابش را به دزدهایش بخشیدیم

نفرت نویسنده ازسفر زیارتی در پوشش مراسم مذهبی، درکنار 

ی گداپروری، فارغ از مقدسات دینی، یافتههای سازمانمعرفی کانون

ستیزی را به ای اجتماعی این گونه مراسم جهل و عقلهآسیب

 شود. درستی یادآور می

درفصل هشتم : برگشتن از کربال به خانه، سروصدای 

خواهی و فرمان محمدعلیشاه که هرکس دم از مشروطه مشروطه

بزند او را دم توپ گذاشته مال و اموالش نیز غارت خواهد شد، بین 

ها بود. غارت در دهات و اوج گرفتن رزبانمردم رواچ یپدا کرده و بر س

احدی بدون اسلحه هزار قدم »های میان شهر و روستاها: راهزنی

 «. مسافرت را قادر نبود

ها به دیدار برادرش در داد پدر راوی پس ازسالدرچنین روزها اهلل

رود. پس از دیدار در راه برگشت به خانه، در روستای زادگاهش می

شود. راوی درتعقیب ت دزدان گرفتار و کشته میها به دسبیابان

هایی قبر پدر را پیدا کرده برای دادخواهی راهزنان و قاتلین با نشانه

 کند.شکایت به حاکم وقت درکرمانشاه مراجعه می

موضوغ شکایت نویسنده از راهزنان درقتل پدر در عدلیه آن زمان 

ومرج به تمام هرجروایت هولناکی از اوضاع اجتماعی کشور و نشانگر 

رسد. دراین گیرودار یکی از ست که باالخره هم به جایی نمیمعنی

های اردوی ساالرالدوله که به حمایت از محمدعلیشاه درآن خان

حوالی فعال بود با دیدن شیرین، خواهر جوان نویسنده، دو تفنگدار 

فرستد تا دختر را شبانه از خانواده به زور و تهدید گرفته به می

سفیدان و کدخدا، راوی نیز همراه خدمت خان ببرند. با وساطت ریش

رود تا نزد قاضی خواهر را عقد کند که با آنها به بیستون می

شود. برای شکایت از این تجاور به دیوانخانه تمهیداتی پذیرفته می

چک و پشت گردن ما را بیرون »رود که با کتک و کرمانشاه می

 «.کردند

که دالل محبت است و برای  "باجی فاطمه"به نام  آنجا با پیرزنی

توانم می»شود. با قول اینکه: کرده آشنا میساالرالدوله دختر جور می

او را به نرخ دختر به خرج ]معرفی[ داده مادرت به عنوان طایگی و 

خودت به عنوان نوکری در دربار ساالرالدوله که چند روز دیگر شاه 

   «.خواهد شد برقرار نمایم

با یکصد تومان پول وسایل عقد شیرین خانم با ساالرالدوله جوش 

شود. خواهر تقاضای شغل خوبی خورد. راوی شرفیاب حضور میمی

قبول فرموده بود فردا »شود: ساالرالدوله که از شوی برای برادر می

مرا احضار و یک پالتو خلعت مرحمت فرمودند: شبی شیرین، به 

صبح همان شب «. خیلی ظالم هستید»شما  گوید:ساالرالدوله  می

 «. طالق داده شد.

 

 فصل نهم

های غارتگر از کرمانشاه به سمت تهران با هدف حرکت اردوی خان

ها به خواهان، درمقابل حمله بختیاریجنگ و سرکوب مشروطه

قریب هزار و پانصد مجاهد بختیاری بودند »خورد: شدت شکست می

 «. که چهل هزار را در یک شب منهدم کردند

، کسی که باعث به سراغ نوکرخان لُره»ها بختیار: و در این آشفتگی

و به خواهرش شیرین تجاوز شد « شد در بیستون فساد نمودند

رساند. کشتار در کرمانشاه توسط رود و او را به قتل میمی

بستند، تیرباران مجاهدین را به درخت می»سردارمجلل ادامه دارد: 

های میدان نمودند. چنان خونریزی و قصابی شد که تا مدتی برفمی

 «.   راه آزادی گلناری بود از خون شهیدان

با شکست وکشته شدن ساالرالدوله، پناهنده شدن محمدعلیشاه به 

خواهان موفق به تشکیل حکومت شدند: سفارت روس، مشروطه

انتخابات، ندای آزادی و مساوات، حریت در تمام ایران بلندآواز شد. »

داری گویم فقط لفظ بود. معنی نداشت. زیرا که بردهمحرمانه می

گرها عوض شده بود که تمام مستبدین تجدید شده بود و لباس بازی

خواه، همه درباری و سلسله جلیله قاجاریه . . .  همه احرار، همه ملت
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علم  ایراندوست شدند . . . عوام را فریب داده. اهالی ایران بدبخت بی

گله به مجلس نظار آورده، تعرفه گرفته، رأی خود به خبر را گلهبی

و نه شناخته و نه نام شان  ها را دیدهاسم اشخاصی که نه آن

 «.  دادندمی

های کشور، شروع جنگ جهانی اول هجوم قوای زمان با دگرگونیهم

نظامی بیگانگان روس و عثمانی، تأمین آذوقه لشگریان مهاجمین 

جاده پُر :»که سبب کمبود غالت و گرسنگی مردم شده تا جایی که 

ارگندم توسط بختیار راوی، شرح احتک«. بود از اموات گرسنگان

های اجتماعی را اندوزی اشراف و پریشانیمالکان و حرص مال

 دهد. توضیح می

راوی در اثر فقر و فالکت در شرکت انگلیسی که پیمانکار جاده 

پردازد. ازشیوع مرض کشنده شوسه را برعهده داشت به کارگری می

عدم رعایت بهداشتی که بعد از قحطی پیدا شده، فوت شوهر 

در همدان و ارثیه او، درحالی که شیرین حامله است، خواهرش 

میرد. سهم ارثیه زن عقدی را هم زاید و دو روز بعد بچه میمی

کشد. سادات از خانواده مجتهد همدان و وکیل رسمی شیرین باال می

داستان عقد شیرین، که موقع تنظیم وکالتنامه، بدون اطالع 

دار سران و منادیان اسالم را اوگنجانده شده، تقلب و نیرنگهای ریشه

انگیز شیرین و رفتار شود. سرانجام، روایت مرگ غمیادآور می

بیشرمانه وکیل و مهمتر، شیادی مجتهد همدان، خواننده را با جوهر 

 کند!اخالقی اجتماع بیشتر آشنا می

سکونت در اسدآباد و عروسی با دخترعمو، و فوت مادر و کار 

د و فروش آن، و کشت توتون و داستان درکشتزارهای تریاک و خری

دخترکدخدا با حیدر، تلکه کردن صاحب ملک از کدخدا و حیدر، به 

های دائمی، درتأمین حداقل ی شوخی آن دو جوان، شکستبهانه

های امرارمعاش و ناامید از بهبود وضع سیاسی و اجتماعی هزینه

مذلت و گویا در ایران قرعه هر نوع بدبختی و »نویسد: کشور می

 «. اندبندگی و اسارت را به نام یک مشت دهگانان صحرائی زده

کند که درشانزده هفده سالگی مشروطه با این و سپس اضافه می

قانونی محکم محض آسایش ماها انشاء و اعالن »همه طرفدار: 

مگر اینکه سلب قدرت مالک را از سر »سنحیده ونیشدار: « نشده

س هر نوع غارت نماید ثواب اخروی و اند و هرکرعیت کفر پنداشته

 « اجر جمیل دارد!

  

  فصل چهاردهم  فصل پایانی جلد اول.   

تحلیل دقیق با نگاهی ژرف از اوضاع اجتماعی و بیشتر، در راه تأمین  

شغل و امرار معاش روزانه است که در ذهن راوی سایه انداخته و 

د و هم های دایمی او از فقر و گرسنگی خونشانگر نگرانی

ها درکلنجار رفتن با خود،  هاست. همو، درسراسر روایتطبقه

کند های اجتماعی بررسی میمشاغل گوناگون را با مختصات و زمینه

نویسد. درباره گزینش های هر یک را هم به دقت میو مزایا و آسیب

شغل برای خود: ازکارمند مالیه، وکیل عدلیه، قپانداری، کارمندی 

گری سه، درویشی با خرقه پاتاوه )چاروق و پاپیچ(، لوطیاداره راه شو

کند و مأیوس. . .اشعاری گیری مطالعه میداری و معرکهو میمون

 های زمانه که خواندن دارد. ها و فالکتسراید درشرح پرپشانیمی

ای که شناسنامه کتاب جلد دوم  کتاب روزسیاه کارگر، در کلیشه

)مطبعه شرافت احمدی( درج  1307ه امرداد ما»است تاریخ نگارش 

 شده است.

 

 فصل اول جلد دوم:  

راوی، با همسرش زهرا خانم آبستن و مادرزن با االغ الغر از خانه 

کنند. در وسط راه به گورمانندی روستا را به قصد کرمانشاه ترک می

رسد. ایستند تا جوان میزده میجوانی که او را از پشتِ سر صدا می

حقیرآمیز به سراپای بختیار و همراهانش، با سخنان با نگاهی ت

گوید ماشین من خراب شده آمیر به لُر و کُرد  میادبانه و توهینبی

وسط راه ماندم. و مقداری سخنان اطوکشیده درباره شأن و مقام و 

گویم من محل اعتماد و محرمانه به شما می»منزلت حکومتی خود: 

که الوزرا هستم به محض اینئیسمفتش سری آقای سیدضیاءالدین ر

شما را بدین فالکت و زحمت مشاهده نمودم دلم بر احوالت سوخت 

ام درکرمانشاه که کارها رونق گرفت آتیه شما را و برخود حتم نموده

 «.تأمین کنم

ای تقریباً دهد. بیانیهاو بیانیه بلندباالی سیدضیاء را هم به او می

یاءالدین طباطبائی رئیس شمسی ض1299حوت 8»شش برگی با: 

 امضا شده است. «. الوزرا

شود، با بین راه، السیدن این شهری پُرافاده که موسیو نامیده می

زهرا، کتک خوردنش از زهرا خانم، شرکت در یک عروسی عشایری 

و پند و اندرز راوی  مسیو را و سرانجام حرکت با پای پیاده به سمت 

 کنگاور. 

 

 فصل دوم:

خابات محلی برای گزینش وکیل مجلس، مسیو با شیادی با شروع انت

ها با دهندهوارد معرکه شده با تطمیع بختیار به جمع کردن رأی

تقلبات بیتشر، چند روزی با اندک درآمدی که از این راه داشته او 

کشد. با یک حواله پنجاه تومانی به بختیار، از محل فرار را به کار می

دهد. بین راه و مادرزن به سفر ادامه میکند. بختیار با عیال می

ی خرابه  توسط چهار زایمان زنش زهرا، معالجه و نجات او درگوشه

زوار که یکی شان طبیب بوده، و نوزاد پسر به نام شاپور نامگذاری 

های گذشته فقر های این فصل نیز، در ادامه روایتشود. گفتمانمی

تحمیلی رنجبران،  ازسوی های روزیدار و سیههای ریشهو فالکت

 شود.  مراکز قدرت به درستی و عریانی دنبال می

 

 فصل سوم  

مالقات بختیار دربیستون با یک انگلیسی همراه مترجم، درحال 

خواندن کتیبه و سخنان او در باره قدرت و عظمت گذشته کشور و 
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کند. بختیار ادای وظیفه مردم و حفظ حرمت شاهان را بازگو می

این عبارت که فرمودید خدای نخواسته به گوش یک »اگر:  گویدمی

ها آقای عمامه سفیدی برسد با سرکار که جای خود دارید، بلکه آن

زنند با تبعۀ خارجی  قدرت تکلم ندارند، اما من بدبخت را آتش می

سارند . . . روحانیون ما این اشکال را کافر و حکم تکفیر جاری می

 «. گویندت میپرست و باالخره بُوآتش

رسد که  باید رخت و لباس عوض بختیارسرانجام به این نتیجه می

کند تا بتواند بین مردم به احترام و عزت برسد. با تعویض لباس 

شود. دالیل تجربی اش زیر و رو میکردی و پوشیدن عبا و قبا، زندگی

های ی این تصمیم بر دگرگونی ظاهری خود را بارها درفصلو پخته

ی به درستی یادآور شده. جهل ریشه دار و تاریخی مردم را با بعد

گیرد: خواهان به باد انتقاد مینیش قلم با قوت گرفتن موج مشروطه

کاری لباس مشروطه مخالفین مشروطه و آزادی با همه سیه»

 «.پوشیدند

بیند. بختیار در این لباس، حرمت انسانی خود را دگرگون شده می

وگذران روزانه را بهتر تا جایی که رهاشده از مهمتر وضع معیشتی 

گذارد با هرکس و کند. هرجا که پا میفقر و گرسنگی توصیف می

کنند. کند، با عزت واحترام با او رفتار میناکس که برخورد  می

درمنزل ماهیار سمسار به شام دعوت شده در حضور یک عده بیانیه 

با احزاب نوپا و گردانندگان خواند و بلندباالی سید ضیاءالدین را می

 رسد. کند تا ببیند عاقبت کار به کجا میها رابطه پیدا میآن

شود که صاحب روزی درحساب و کتاب دارائی خود، متوجه می

یکصدوپنجاه تومان ثروت شده است. دکانی باز کرده مشغول کار و 

یه میرزامحمد که سابقاً در اداره مال:»شود. درمالقات با کاسبی می

بوده و با بختیار آشنائی تامی داشت مصادف گشته و سالمی دادند 

 گوید که: و طوالنی صحبت کردند. در پایان بختیار می« و گرم

خواهد واال این همان حکایت زهد خشک ربانی قانون اجرا می» 

ها و نطق با حرارت و آشوب قائدین اثر واعظآخوندها وحرف پوچ و بی

هاست که برای فریب مردم عوام همیشگی یرانیاحزاب و قسم دروغ ا

 «.کننداستعمال می

خورد این فرمایشات به درد ایرانی امروزه نمی»گوید: میزامحمد می 

« ابن الدقیقه والثانیه»و در ایران باید « ابن الوقت»و شخص باید 

هایی از فصل پنجم با سروده«. ای نان بخوردباشد تا بتواند لقمه

 رسد.بختبار به پایان می

 

 است.« خون دل»عنوان فصل ششم  

« اجتماعیون»ی اندیشان به جلسهئی یکی از همبختیار با راهنما

رود.  انبوه جماعتی از طبقات گوناگون،  ازاعیان و تجار گرفته تا می

دستان شهری آنجا جمع شده بودند. صحبت اصناف وکارگران و تهی

از جمهوریت و برچیدن سلطنت بود که موافقان و مخالفان نیز 

ه باد جمهوری مرده باد حرفهایشان را زدند. جلسه با فریاد زند

سلطنت قاجاریه خاتمه یافت. قرار براین شد که فردا یک بعد از ظهر 

با تلگراف به » میدان جمع شده تا تقاضای مردم کرمانشاه: در سبزه

در تاریکی شبانه عازم خانه شده با «. اولیای پایتخت مخابره شود

کشد هی می افکار پریشان وغرق در یأس و ناامیدی به ناگهان فریاد

 جانم ملت! 

خانه حمله کرده بر سر بختیار های ولگرد کوچه قصابسگ» 

پاره کرده، خودش را زخم دندان زخمین ریزند و لباسهایش را تکهمی

کنند و اگر چند نفر از عابرین با چراغی به فریاد او نمی رسیدند می

 «. او را پاره پاره کرده بودند

 ز عارف قزوینی آورده: در آخرهای جلد دوم شعری ا 

 تا که آخوند و قجر زده درایران است،  »

 « این ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد

 جلد دوم کتاب به پایان می رسد.

پیشگفتارچاپ روسی کتاب، ترجمه کردی که مترجم آن عبداهلل 

دوست. پیشگفتار چاپ مردوخ است، و مترجم فارسی ساعد وطن

های آن به همت ناصر مهاجر و اسد سیف کردی جلد اول و زیرنویس

 – 30های ی مترجم و، دهقان و واقعیت در ادبیات سالبا مقدمه

ارسی سروش حبیبی و ک چابکن برگردان از روسی به ف 1920

برگی بسته  335سپس یک تصویر دستجمعی با دونامه خطی، کتاب 

 شود.می

 

شناسی کشور است. کتاب، سند معتبر و قابل اعتمادی ازجامعه

ها فراموشی و پنهان مانده از زیرگرد و غبار سندی که پس از دهه

به همت باقر مؤمنی کشف، و به یاری ناصر مهاجر و اسد سیف، دو 

 ژوهشگر صادق به ادببات تبعید افزوده شده است. پ

اضافه کنم که تأمل ودقت در زیرنویسها، زحمات ستودنی و قابل 

 شود.احترام دو پژوهشگر را یادآور می

ی ست که نخستین بذر پدیدهایدهندهروز سیاه کارگر، رُمان تکان

، و غرِق در دستشناسی نوین را در ادبیات کشوری تهیجامعه

 زار جهل و تباهی به بار نشانده است!ورهش

                                                                                 

 پایان
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 نیاز توسلی 

 
و بازگشت  "دیگری خانه"ادبیات مهاجرت: چگونه زیستن در 

 "ی خودخانه"به 

در  "مهاجرت یا تبعیدداستان "گیری سال از شکل 30بیش از 

های جنجالی در مورد گذرد. با آن که بحثدیاسپورای ایرانی می

چنان ادامه دارد، با این گذاری و سمت و سوی این ژانر ادبی همنام

شود و قلمان خارج از کشور اضافه میحال هر روز بر تعداد دست به

د. هر دهشکوفایی هر چه بیشتر آن را فرای مرزهای ایران نوید می

پردازند طور کلی به این نوع ادبیات کمتر میهای ایران بهچند رسانه

حال جمهوری خاتمی را حذف کنیم ـ با اینی ریاستـ اگر دوره

کردن تحوالت آن غافل خوان این مرز و بوم از دنبالی کتابجامعه

 نمانده است. 

ین فرسایی، از نویسندگانی است که از ابتدای پاگیری ا فهیمه

های این دنیای جدید بوده است. ادبیات، در پی کشف گوشه

که  "یک عکس جمعی"های او با عنوان نخستین مجموعه داستان

های آن به زبان آلمانی، بورس ادبی انتشار تعدادی از قصه به خاطر

در آلمان به چاپ رسید.  1989هاینریشُ بل را دریافت کرد، در سال 

ای ، مجموعه"کاساندرا مقصر است"ان کتاب جدید فرسایی با عنو

 د.است که چندی پیش در انتشارات ارزان در سوئد منتشر ش

 هایه همین نام و قصهببلند  داستان یک ،"است مقصر کاساندرا"

شود. را شامل می "رفته آب زندگی" و "مقدس هایدروغ" کوتاه

 یک وگویگفتی بخشی از ترجمه و آخر داستان "یشناسنامه"

، "است مقصر کاساندرا" یدرباره نویسنده با آلمانی ینشریه

  دهد. های دیگر این مجموعه را تشکیل میبخش

 

 مهاجرت درونی و بیرونی

های گوناگون با جلوه "مهاجرت"ها، ی این داستانوجه مشترک همه

ی آن است. فرسایی ولی های امیدبخش و ناامیدکنندهو فراز و نشیب

ی خانه"در گامی فراتر از این چارچوب، سوال چگونه زیستن در 

زند و در پیوند می "ی خودخانه"ی بازگشت به را با دغدغه "دیگری

را مطرح  "چگونگی گزینش"و  "آمادگی برای تغییر"کشاکش آن 

داستان چند های حاد قرن بیست و یکمی در این چالشکند. یم

که رنگ و بوی ملی ـ ایرانی به خود  "است مقصر کاساندرا"ای الیه

 شود.نشان داده میای موثر گونهبهو  گرفته، با زبانی طنزآمیز

زندگی پرماجرای شهال، زنی ای از گوشه ،"است مقصر کاساندرا"

کند که در اثر تصادف به بیمارستان منتقل تنها در آلمان را بازگو می

شود، مثل شده و با حوادث تلخ و شیرین دور از انتظاری روبرو می

شدن پرونده، تن دادن به عمل های شکسته، گمتحمل درد دنده

یایی شدن... ظاهر مافای غیرالزم و قربانی یک کالهبرداری بهجراحی

هایی مثل عشق، دوستی، وظیفه، . در متن این رویدادها مقوله

تنهایی، اعتماد و روابط خونی و اجتماعی موشکافانه و با نگاهی 

 شوند. طنزآلود بازنگری می

های این ژانر، های اغلب قصهشهال در این داستان، برخالف شخصیت

نیست و  های درونی و ذهنیت شلوغ خودتنها درگیر کشمکش

است. او در  ی دنیای بیرون ننشستهتفاوت، به نظارهاراده و بیبی

ها واکنش نشان کوران حوادث داستان قرار دارد، نسبت به آن

کوشد در مکانی نامالوف و غریب، گلیم خود را از آب دهد و میمی

 بیرون بکشد.  

نزدیکی شهال به بدل باستانی خود، کاساندرا، کاهن تروآیی 

تولوژی یونان، در این داستان روی دیگر زندگی مهاجرتی را نشان می

زادگاه خود در تروآ  درکاساندرا در این میتولوژی هر چند دهد: می

ها، نیازها و خواستکه کسی به آن به دلیل است، ولی 

سر بهدرونی  یمهاجرت، در دهدترتیب اثر نمیش هایپیشگویی

ی آپولون خدای دست رد به سینهگو که جسورانه این پیش. بردمی

را در بستر مهاجرت بیرونی او، با عمق زندگی و  زند، شهالعشق می

 به را ما که ریسمانی پود و تار»کند: جسارت خطر کردن آشنا می

  «است؟ محکم اندازه چه تا ست؟جنسی چه از زده، گره زندگی

 

 دشواری نوشدن جهان ذهن نسل دوم

از نسل دوم  "امید"داستان دوم دنیای پرفانتزی پسری به نام 

ای دهد که هر چند در تکاپوی ساختن زندگیمهاجران را نشان می

ها و تفاهمها، سوءباری از حسرتجا که کولهمدرن است، ولی از آن

کند، از بازنگری به روابط یادهای آزاردهنده را با خود حمل می

ماند. شدن دنیای درون خود باز میدر نتیجه نو ها وقراردادی انسان

گاه برخوردهای مدرن و سنتی است. فرسایی ، جوالن"امید"ذهن 

را آگاهانه با تصاویری بکر و لحنی  "امید"این وجه متضاد شخصیت 

دهد. این پسر که نگاهی سنتی به مادر خود دارد، طنزآلود، نشان می

من »کند: طور تعریف میل، اینهای آخرین مدمثال او را مثل ماشین

ام را دارم و هنوز هم سال است که افتخارِ پسریِ مادرِ ناباکره 18

 1007ام. شمسی در واقع شبیه پژوی ی واقعی او را نشناختهچهره

توانی با فضای اتاق باز و جادارش که است؛ صد رنگ دارد و تو می

 «ری بکنی!ی پنهان و آشکار دارد، هر کاهزار سوراخ و سنبه
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 ی غریب یک نونازی قاتلقصه

در متنِ کالبدشکافیِ  ،"رفتهزندگی آب"داستان سوم با عنوان 

ظاهر واقعیِ غربی، احساسات ی شوهای تلویزیونیِ بهشناسانهزیبایی

بین گرای افراطی آلمانی را زیر ذرهی یک راستو عقاید نژادپرستانه

ای ماهر، نقش یک نونازی قاتل دهد که به عنوان هنرپیشهقرار می

ی بافت فانهکند. ویژگی این داستان، در بررسی موشکارا بازی می

ی جوامع غربی، به ویژه آلمان است که شناسانهـ زیبایی نژادپرستانه

گیری جنبش ضد خارجی پگیدا نمودی از آن، از جمله در شکل

شدن غرب( در آلمان و پیروزی پرستان اروپایی ضد اسالمی)میهن

گرایان افراطی طرفدار ماری لوپن در فرانسه انتخابات محلی راست

 ی کشورهای غربی بدل شده است.ت روزمرهبه واقعی

از نگاه یک نونازی و  "رفته آب زندگی"این که ماجراهای داستان 

ی دیگر هاشود، یکی از ویژگیی دید قربانیان تعریف مینه از زاویه

ی یک است. نویسنده در ترسیم نگاه سرشار از کینه این داستان

های ی برداشته درهکوشد از افتادن بنازی و جهان تنگ او، می

ای و شعارگونه در امان بماند و او را نه یک جانی بالفطره، کلیشه

ی عاطفی با بلکه مردی که استعداد مهرورزی و برقراری رابطه

ها( این کارا اگر )خارجی»کند: دیگران را از دست داده،  معرفی می

پشتکار دونن پوسن. اینا اصال نمیعاری میرو نکنن، از تنبلی و بی

و پیشرفت یعنی چه و نظم و ترتیب برای چی خوبه. عاطل و باطل. 

همه دزد و کالهبردار. از خود این آفریقاییه بپرسین. اگه به اون 

دزده و چه ی( راین رو هم سطل سطل میباشه، آب همین )رودخانه

 « بره....دونم به کجا میمی

 

 کاری نو در ادبیات مهاجرت

از نظر زبان نمادین، کاری نو در  "مقصر استکاساندرا "داستان 

داستان  ساختار ادبیات مهاجرت است. در این داستان مکان، زمان و

ی گیرند: بیمارستان به عنوان محلی که همهمعنایی چند الیه می

ی افتد، مکانی است که به مثابه سیارهماجراهای قصه در آن اتفاق می

ها و ها، قوت و ضعفکاستی ی آلمان، با تمام کم وکوچک جامعه

جا مکانی است که شود: ایننظم و موازین خاص خود نشان داده می

گاه و شفاگاه دوستانه بنا شده و باید به عنوان پناهبا نیتی انسان

ای به این دیدگان عمل کند. حضور شهال که در اثر حادثهآسیب

تی سیاره پرتاپ شده، تصادفی است و از آن جا که در موقعی

کوشند بر اساس موازین قراردادی ولی اضطراری قرار دارد، همه می

 ی خود، به او کمک کنند.بنا بر شیوه و تجربه

ی پویا ولی ناکامل که شهال به عنوان مهاجر در مرکز در این جامعه

های اجتماعی آن قرار دارد، نمایندگان قشرهای دیگر از باالترین الیه

زنند، هم حضور دارند و در رابطه کاهدان می گرفته تا دزدهایی که به

ی گیرند. فرسایی با پرداخت ماهرانهیا در تضاد با یکدیگر قرار می

ها، جدا از مدت زمان حضور یا غیبت آنان در صحنه، این شخصیت

کند و خواننده را ی کوچک ارائه میسویه از این سیارهتصویری همه

 کند.آلمان آشنا می یهای جامعهبه خوبی با زیر و بم

های آلود شهال به این جامعه، برخالف برخورد شخصیتنگاه طنز

ی اجتماع زندگی تبعیدی که اغلب در حاشیه/های مهاجرتیداستان

 "میزبان"ی کنند، هر چند انتقادی است اما روابط اجتماعی خانهمی

و  سیاه گذارد و با پرهیز از روشبین میزیر ذره را با فاصله و تفاهم

برند. شهال، در سفید کردن، ارکان آن را از بیخ و بُن زیر سوال نمی

عین حال که نگاهی مثبت به این جامعه دارد، ولی به حق و حقوق 

ها ـ دستیابی به آن "آلمانی"های خود هم به خوبی آشنا است و راه

شناسد. با این از جمله شکایت کردن و اعتقاد به قانون ـ را نیز می

گذارد و در او را راحت نمی "بیگانگی در جامعه"حال، اغلب حس 

احساس  "ی دیگریخانه"ها، خود را در برخورد با بسیاری از پدیده

 کند. می

را که در  "بازگشت به خانه"ی فرسایی در این چارچوب، مسئله

دهد و هر روی شهال قرار میاست، پیش "میهن"داستان نمادی از 

گیرد، ضرورت چه آهنگ وقوع رویدادها سرعت بیشتری می

ی خود یا شود: زیستن در خانه، بیشتر میگویی به این پرسشپاسخ

دیگری؟ این تصمیم و گزینش، سرانجام در اوج داستان، وقتی قرار 

در واقع است شهال به اشتباه به زیر چاقوی جراحی فرستاده شود، 

شود. نمایش شک و ی مرگ و زندگی او بدل میبه تصمیمی در باره

جا و های شهال که اینکردنـسنگینها و سبکتردیدها، دغدغه

دهد، به های اضطراری مضحکی قرار میجا او را در موقعیتآن

 کند. هیجان و کشش داستان اضافه می

 

 زمان داستان

با آن که فرسایی در داستان خود تنها یک شبانه روز از زندگی شهال 

حال تاثیر رویدادهای تاریخی کند، با اینرا در زمان حال روایت می

پیش از میالد مسیح بر زندگی کاساندرا هم با حوادثی که برای شهال 

افتد، در دو خط زمانی موازی در کنار در قرن بیست و یکم اتفاق می

رویدادها در داستان، با شگردهای  "زمانیهم"گیرند. این می هم قرار

گیرد، رایج بازگشت به گذشته یا مرور خاطرات قهرمان صورت نمی

بلکه به طور طبیعی در مسیر حوادثی که در زمان حال به وقوع 

 شود. پیوندند، جاری میمی

زمانی طوری صورت گرفته که بازگویی  سوییچیدمان این هم

ی شهال بدل گویی در مورد آیندهکاساندرا، به پیش سرنوشت

شود. به این ترتیب کاساندرا در داستان فرسایی، نقش همان می

کند که آپولون یا سرنوشت در میتولوژی گویی را بازی میپیش

یونانی به او واگذار کرده است. مثال کاساندرا در توصیف شب طوفانی 

 مرگ وادی به گام داستان، ینا بازگویی با»گوید: اسارت خود می

گویی سرنوشت شهال هم هست این تصویر در واقع پیش «.نهممی

ی که در اثر تصادف و انتقال به بیمارستان در همان شب، فرشته

 آید. مرگ بر فراز سرش به پرواز در می
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 ساختار داستان

، با این که از ساختاری کالسیک برخوردار "کاساندرا مقصر است"

 های پسامدرنی نیز بهره برده است. حال از شناسهاست، با این

موافقِ روحِ روایتی آن، بر ، "کاساندرا مقصر است"ساختار داستان 

 یونان باستان نویسانتراژدی "قهرمان در سفر"دراماتورگی اساس 

ن داستان )مثل اودیسه(، این نوع دراماتورگی قهرمادر  استوار است.

رود و پس از گذر از مراحل گوناگون که به سفری دور و دراز می

گردد. ولی ی آغاز بازمیمرحله یا ایستگاه است، به نقطه 7معموال 

شخصیت قهرمان بازگشته با قهرمانی که عزم سفر کرده، تفاوت 

امل بسیار دارد و این از تحول و دگرگونی او در طول سفر و تاثیرعو

 شود. بیرونی بر شخصیت او ناشی می

نیز همین روند را پشت سر  "کاساندرا مقصر است" در شهال

گذارد، با این تفاوت که این قهرمان قادر به حرکت نیست و تمام می

شده است. فرسایی برای انتقال  "زنجیر"مدت به تخت بیمارستان 

 "بینامتنی گویوگفت"دنیای بیرون به داخل بیمارستان، از شگرد 

به تعبیر ژرار ژانت سود برده و با جاری کردن تجربیات کاساندرا در 

 سازد. متن، رشد و تغییر شخصیت شهال را ممکن می

  

، از ساختاری روشن و "کاساندرا مقصر است"حال داستان با این

های شفاف برخوردار است. نویسنده آگاهانه از ایجاد پیچیدگی

معادالت چند مجهولی به  زبانی و طرح هایغیرضروری، بندبازی

ی رازآمیز کردن داستان پرهیز کرده و به خوبی موفق شده بهانه

 های اضطراری و رویدادهای دور از انتظار،موقعیت خلقاست با 

 کشش و هیجان این روایت را صد چندان کند.  

ها بودن از نظر من به چه معناست؟: نهراسیدن از دشوارترینزنده»

ی کاساندرا که این جمله« ی تغییر تصویری که از خود داری.برا

های ی مجموعه داستانمایهستایش تغییر است، جانسرودی در 

آمیز و ای قوی، لحنی طنزپردازیسازد که با شخصیتفرسایی را می

 گشاید. ای نو به دنیای ادبیات مهاجرت میای موثر، دریچهفضاسازی
 

**** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خاکسارنسیم 

 
 زبان ادبیات، زبانی جهانی است*

هانری کربن، ایرانشناس و فیلسوف فرانسوی جائی گفته است ایران 

(. جائی Mediatorکشوری است هم میانه و هم میانجی )واسطه.

است میان دو جهان. یک نگاه به آسیا دارد و نگاهی دیگر به تمدنهای 

 بین النهرین، مصر، یونان..

از در میانه بودن و میانجی بودن ایرانی است که  شاید همین تعریف

حضور من را نیز در اینجا و  این وقت در این جمع فرهنگی پذیرفتنی 

هلندی و شاید از ملتهای دیگر که کنار  -کرده است. جمعی ایرانی

اند تا از ادبیاتی بشنوند که از فارسی به هلندی ترجمه هم نشسته

فارسی. و این وضعیت به معنائی همان شده و نیز از زبان هلندی به 

 قرار گرفتن اکنون ما و من است در وضعیتی میانجی.

 اما کاری که ما اینجا و در وقتی کم می توانیم بکنیم چیست؟

ایم و انتظار شنیدن یکی از چند کاری که برای خود در نظر گرفته

آن را داریم، گفتن از شعرهای آتشی و نصرت رحمانی است و 

که این دو شاعر در قلمرو زبان فارسی دارند و در انتها تامل  اهمیتی

شاعرانه آنان.  Expressionsو بیانهای Imagesکردن بر تصویرها 

اند و یا در زبانی تصویرها و بیانهائی که به زبانی دیگر برگردانده شده

 اند.دیگر از نو آفریده شده

نی در وجود ما این انتظار، شاید ناشی از این دغدغه و تردید ذه

باشد که نکند به علت دور شدن شعرها از زبان مبدا و اصلی در 

ترجمه، پیامها و تصویرهای شاعرانه شعر نیز از جایگاه آغازین خود 

 اند.دور شده و معناها و خیالهای دیگر گرفته

اش به یک زبان کنم ادبیات با همه پیوندهای عمیقمن فکر می

در واقعیت گویا ادبیات به دوره پیش از بومی، زبانی جهانی دارد. 

 برج بابل و نفرین خدا در ایجاد تفرقه زبانی بین انسانها تعلق دارد.

 Judit Herzberg  برای نمونه به این تکه شعر از ژودیت هرزبرخ

خوانم شاعر هلندی توجه کنید. وقتی این شعر را به زبان هلندی می

عری از این دو شاعر ایرانی روی من همان تأثیر را دارد که وقتی ش

 خوانم.منوچهر آتشی و نصرت رحمانی به فارسی می
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Gras, in een blauwe theepot,/ apart, tussen het 
5groeind/uitbloeid, doorlevend gras gezet. 

و یا وقتی در ترجمه کوشیار پارسی از کتاب دیمتری فرهولست این 

 تکه را به فارسی می خوانم: 

ی و شفقت بنگر که موجود چند روزه ای هنوز خیس از آب بی تفاوت

کوبد. خون به همه سو گیرد و با سر به سنگها میپا می رحم را از دو

 9زند. )ص پاشد، سرگین، به زمان مرگ، از سوراخ بیرون میمی

 ترجمه فارسی روزهای نفریده بر خاک نفریده(

دیگر جدا مانده، در شعر ژودیت هرزبرخ ایماژ علفی که از علفهای 

حتا اگر در یک قوری آبی گذاشته شده، چون تصویری حسی و 

غمگین از جهان ما در موقعیتی که شاعر با آن روبرو بوده، چنان در 

شود. و در ترجمه ماند که به سختی فراموش میذهن خواننده می

تواند به میدان نگاه عصبانی فارسی کتاب دیمتری، خواننده نیز می

 وی نویسنده به جهان راه  یابد. و پرخاشج

برای رسیدن به تعریفی از شعر و داستان از شعری مولوی کمک 

ش یک جا با استفاده از داستانی اگیرم. مولوی در کتاب مثنویمی

القدس کند که وقتی روحکه از مریم در قران آمده، داستانی نقل می

ون او را به ترسد. چشود، مریم از دیدن او میبه مریم نزدیک می

القدس در این شعر و به زبان بیند. روحهئیت انسان یا جوانی زیبا می

 گوید:مولوی به او می

 

 مریما بنگر که نقش مشکلم

 ام هم خیال اندر دلمهم هالل

در واقع شعر و داستان تا حدی، با کمک گرفتن از این شعر، دارای 

چون هالل ماه اند. این نقش مشکل را که از جانبی یک نقش مشکل

روشن است و هم از جانبی دیگر نقش خیالی است در ذهن، تنها 

توان با خواندن مکرر شعر، به نقش ساده و قابل دیدن تبدیل می

 کرد.

نویسد که برای گذار شعر مدرن و معاصر ایران مینیما یوشیچ پایه

فهمیدن و دانستن شعری که شاعر برای نوشتن آن روزها و ساعتها 

شیده و فکر کرده و وقت صرف کرده است حداقل چند زحمت ک

 ساعت فکر کردن به آن و وقت صرف کردن برای آن الزم است. 

توانم بکنم دعوت از پس کاری که من اینجا و در این وقت کم می

شما و خودم است که این شعرها را بارها و بارها بخوانیم تا  یهمه

درون شعر نزدیک شویم. نقشی که هم مثل  "نقش مشکل"به آن 

هالل ماه روشن و تابنده و بیرونی است و نیز همچون خیالی اندر 

 وجود و یا دل و ذهن شاعر پنهان و دور از دسترس.

ان متفاوت از هم نصرت رحمانی و منوچهر آتشی، در شعر،  دو جه

کنند. هرچقدر نصرت رحمانی در شعرش، شاعر را سیر و سفر می

شهر است؛ آن هم شهری مدرن و پر جمعیت مثل تهران، منوچهر 

                                                      
علف در قوری آبی رنگ، جدا، میان علفهای رویان ، شکوفان  و نامیرا  - 5

 گذاشته شده است. 

آتشی با این که در شهر زیسته شاعری است که جهان شعرش در 

گذرد. واژگان روستای جنوب ایران و بندر بوشهر و دشستان می

گذرند. اسب، م روستاهای جنوب ایران میشعری آتشی همه در اقلی

های زنان روستائی جنوب و شیهه اسب، آفتاب، آب و نخل، شروه

بطور کلی دشت و کویرهای داغ جنوب و طبعیتی برهنه در آفتاب 

شان همه در یک هماهنگی با هم با رنگ و بو و شکل و صداهای

ورتی که اند. در صشعرهای آتشی را سرشار از وجود بومی خود کرده

اقلیم شعری نصرتی رحمانی را، چهارراه خیابانها، پاسبانهای شهری، 

 اند.ها، زنان روسپی و میخوارگی شبانه روشنفکران پر کردهمیخانه

از کیفیت زبانی ترجمه این دو اثر به زبان هلندی من سخنی 

اند یا گویم. دوستان هلندی که ترجمه این کارها را خواندهنمی

توانم بگویم که زبان ترجمه اید نظر بدهند. من فقط میخوانند بمی

که زبانی واسطه و میانجی است، نقش مهمی در ترجمه یا برگرداندن 

درست و دقیق همان نقش مشکل در ادبیات داستانی و شعری دارد 

 که از آن صحبت کردم.

توانم با اطمینان بگویم در ترجمه کتاب با توجه به همین نکته می

رهولست به فارسی، کوشیار پارسی از پس این کار، یعنی دیمتری ف

برگرداندن آن نقش مشکل از زبان هلندی به زبان فارسی به خوبی 

ای ترجمه برآمده. او با انتخاب زبانی شایسته این اثر کتاب را به گونه

زبان و عالقمند به ادبیات به راحتی کرده که یک خواننده فارسی

ر این نویسنده پیوند برقرار کند. و سرگذشت تواند با روح عصیانگمی

شناسی انسان را در تاریخ نه بدانگونه که در کتابهای تاریخ و جامعه

آمده بلکه بدانگونه که نویسنده آنرا کشف کرده چون داستانی نو، از 

نگاه و در زبان او پی بگیرد و در این راه طوالنی که انسان طی کرده 

 ه شود.است، با نویسنده اثر همرا

    2010هلند. ژانویه 

 

*گفتاری در دانشگاه لیدن، هلند، در برنامه رونمائی انتشار ترجمه 

از دیمتری فرهولست به  "روزهای نفریده بر خاک نفریده"کتاب 

فارسی و مجموعه شعرهای نصرت رحمانی و منوچهر آتشی به 

 2010هلندی. پانزدهم ژانویه 
 

***** 
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 نسیم خاکسار
 

 و دگردیسی و دگرشدگی آدمها و هویتها انقالب
 

از سرور  "یک روز پیش از آخر زمان")شرحی مختصر در معرفی رمان 

 کسمائی. انتشارات باران. سوئد(

است رمانی ، نوشته سرور کسمائی کتاب یک روز پیش از آخر زمان

 1357رمان با اینکه وقایع انقالب این طرح داستانی . بسیار خواندنی

 با آن آشناست که خواننده ایرانی ، رویدادیگیردمی بر رایران را د

های ، تازه است و بدیع. آمیختگی واقعیتیا در آن شرکت داشته

)  ای و مذهبی نیز فکر برانگیزست.داستان با داستانی اسطوره

های مربوط به زنده کردن انسان از مراجعه شود به کتاب و بخش

بر روایت دختری شانزده ساله  این رمان ساختارطریق صلیبِ دار(. 

اش در است. مریم از بطن مادر مردهاد گذاشته شده یبن ،به نام مریم

آید. خواهران روحانی تولد او را یک یک دیر نستوری به دنیا می

به دنبال پیدا کردن هویت دانند. مریم بعد از انقالب معجزه می

نام شناسنامه تغییرمریم برای ) اشاره به درخواست .گرددخودش می

اش آمده نام واقعی ی که در شناسنامهمتوجه شده ناماش، زیرا 

ای این نام را دوست پدرش آقای فرزامی که رابطهخودش نیست(. 

عاشقانه با مادر او داشته است برای او انتخاب کرده است. مریم نام 

 میرد.خواهر بزرگ او نیز بوده که همراه مادرشان زیر آوار برف می

از این جستجو در دوره انقالب است و حوادث آن دوره و آغ

پاشی جامعه و بعد جنگ ایران و عراق که خود معنای این درهم

در این جستجو  مریمکند. پیگیری و جستجو را بسیار گشوده می

های پدر و پنهانکاریبرای یافتن هوبت واقعی خود و آگاه شدن از 

های خرافی الیهآگاهی از به ها، و ناتوانی و پوسیدگی وجود آنفرزامی 

ملتی ای و دینی گذشته و حال و نهفته درون بطن فرهنگ اسطوره

های بابا علی در حرف )با توجه به شده است. موج زدهرسد که می

و نیز نگهداری بیماران موجی در دیر مسیحیان و آتشکده  رمانآخر 

هویت خودش جدا از مریم  که آگاهانه در پی شناخت زردشتیان (. 

شود ت همه در حال تغییر است. بابا علی معلوم مییاست، هو

که در اش فیروز است. اسم پسرش هم زرتشتی است و اسم واقعی

شود عباس معلوم میسوزی سینما رکس در آبادان کشته شده، آتش

های با پیوستن به دار و دسته مذهبی نیست و فروهر است. زینت

بعدتر  زینب. شودمیکند و ض میعوطرفدار حکومت اسمش را 

شود زینت خواهر ناتنی مریم است. دختری که از معلوم می

همخوابگی پدر مریم با کوکب، خدمتکار خانه آنها، به دنیا آمده 

 است.

اند شان یکباره ریختههای روح و جانهایشان، نهانگاهملتی از نهانگاه

و چه هویتی دارند. و  هستنددانستند کیبیرون، ملتی که هنوز نمی

که فهمید زرتشی است: یک بعد از آنپسر بابا علی،  ،به گفته عباس

 "امدونستم کیکردم با دیگران فرقی ندارم نگو اصالٌ نمیعمر فکر می

 152ص 

تبدیل شده با دیدن  "زینب"هم که با مریم بزرگ شده و به "زینت"

دربدری پیشه کرده مریم که از ترس افتادن به دست سربازان اسالم 

گوید: در عملیات اخیر هزارها شهید دادیم. اگر وضع است می

 ها همینطوری پیش برود، بزودی چیزی از ارتش اسالم باقیجبهه

اند صدمات دشمن رو با  کمک موند. مقامات به فکر افتادهنمی

  232ص  "صلیبی که تو را زنده کرده جبران کنند.

های تاریک فرهنگ یک ملت و دن الیهکار این ساختار بیرون کشی

آوردن آن به روشنائی است برابر دید همه که در همراهی درخشان 

 کند.مریم و بابا علی شفافیت پیدا می

خواننده خواننده است و ذهن های این رمان ایجاد کشش در از خوبی

کند. گرچه بر این گمانم، آن بخش با عالقه وقایع رمان را دنبال می

که در پیوند است با زمان خسرو پرویز و شاهزاده رومی و ن از رما

اطالعاتی زیادی دادن فرستادن صلیب از طریق راهب چینی به ری، 

در فصل پیش از آن با همان چند سطر نویسنده ه خواننده. باست 

های یائی که بابا علی در برگؤو سپس در رآورده  از موبدکه به نقل 

، ماجرا را دیدهدر جبهه  (268و  267)ص  نزدیک به پایان کتاب

 است. خوب ساخته و به هم پیوند داده 

به از وقایع انقالب و ماجراهای آن را آفرینشگری سرور کسمائی 

آن محدود  به دادن داستانی توسعه های شخصی و هبخاطرات و تجر

سازد و باز وقایع اجتماعی و تاریخی داستان  نکرده و تالش کرده

 این جهت کار او تازه است.. از خلق کند

برای خواننده از جمله های موضوعی ایجاد کنجکاوی و پرسش

. هآگاهانه متوجه ایجاد آن بودوِیژگیهای این رمان است که نویسنده 

چرا  دبدان شودمیکنجکاو رمان هنگام خواندن خواننده برای مثال 

ها و نستوری بردند به دیر ،مادر را بعد از آن که از زیر آوار درآوردند

و مدام این فکر در ذهن جا راوی )مریم( به دنیا آمده است. آن

های در صفحه؟ نکند مادر مریم مسیحی استکند، خواننده بازی می

پدر د که برف راهها را سد کرده بود و وشمینزدیک به آخر معلوم 

 ،به بیمارستان رفتنند بجای ه بودمجبور شدراوی و آقای فرزامی 

دیری که با مراجعه مریم به را ببرند به آن دیر. جسد مادر و دختر 

آنجا، برای کشف هویتش و چرائی زنده شدنش، ایماژی از آن در 

شود. ایماژی با معناهای گوناگون، برای بازتاب رمان ساخته می

باورهای خرافی زردشتی و مسیحی و شیعی در ذهنیات مردمی که 

ساقط کرده و دل به حکومتی مذهبی  به امید رستگاری حکومتی را

شمار مردم ساده و موج زینت در این رمان یک نمونه از بی اند.سپرده

رفت که از زاده انفالب بود که در همان سال اول پیروزی انقالب می

 نخستین قربانیان آن باشد. 

 اوترخت. 
 2016ر بنوام
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 بهروز شیدا

 
 روشن کند   نیزم چراغ انسانتا 

« داستان بلند»در نگاهی کوتاه به چند نام و نشانه 

 ی فرشته مولویی آدم، نوشتهخانهتاریک

 

ی فرشته مولوی، در ، نوشتهی آدمخانهتاریک« داستان بلند»

ایوب، شود؛ هر بخش از سه زاویه دیِد هفت بخش روایت می

 خرمگس، راوی.

از  کند.گی میدر کانادا زنده ی ایرانی،وچند سالهایوب، مرد پنجاه   

گرا است. جنساش جدا شده است. پسرش، آدم، همآمریکایی سرهم

کرده فروشی کار میایوب خود در کودکی، هنگامی که در یک فرش

قرار گرفته است. در دوران  فروشیمورد تجاوز صاحب فرش است،

وست داشته است. یکتا در اش دختری به اسم یکتا را دجوییدانش

، پسر کنداثر تصادف با اتومبیلی مرده است. ایوب قصد می

برند. آدم اش اما از او فرمان نمیگرایش را بکشد. دستانجنسهم

را برای همیشه ترک ی پدر گذارد و خانهیادداشتی برای او می

 کند.می

در یک  اندازد.ایوب خود را به قصد خودکشی زیر اتومبیلی می     

که کاوش زن جوانی است روان شود.بیمارستان روانی بستری می

 آورد.اش، یکتا، را به یاد او میعشق دوران جوانی

ش با دختر اشدهوگوی ضبطگریزد. به گفتایوب از بیمارستان می   

گذارد ای زیر پا میاش صندلیدر بالکن خانه کند.کاو گوش میروان

 کند. د را به پایین پرتابتا به قصد خودکشی خو

 بخوانیم.ی آدم خانهتاریکخرمگس را در    

 

1 

کند که خرمگس ایوب را تحقیر میی آدم خانهتاریکدر جایی از 

اش گراییجنسندارد که آدم را به خاطر هم« گیمردانه»قدر آن

                                                      
4ص لندن،  ی آدم،خانه(، تاریك1394مولوی، فرشته. ) -1  
10جا، ص همان -2  
38جا، ص همان -3  

خانه دیدمش کشتمش. آن شب آخری که تو تاریک»بکشد: 

پیشترش کشته بودمش. تو بار شب نکشتمش؟ یک هفته 

هام به وزوز شود؟ گوشام چرا داغ مینکشته بودمش؟ کله

 توانم بکشم؟افتاده. حاال چی؟ باز هم آمدم بکشم؟ حاال می

 اش را داشتی که حاال داشته باشی!کی تو خایه -

 6«گوید که بدانم خودم با خودم نیستم.خرمگس این را می

ی ایوب در کشتن آدم را به م ناتوانیدر جایی دیگر خرمگس بازه   

حاال آمدی اینجا به خیال خودت کار را »آورد: یاد او می

سره کنی. خب، بکن! این گوی و این میدان و این هم یک

 7«ی کشتن دارد.زند جربزهای که الف میپنبهپهلوان

ایوب « غیرت»کند در جایی دیگر خرمگس باز هم تالش می   

خب حاال هم به جای این که »تحریک کند: نسبت به آدم را 

جوری مثل مار به خودت بپیچی ]...[ کالهت را بگذار این

شود؟ هر چی باالتر! برو تو خیابان جار بزن، رژه برو! هان، نمی

زمینی باشی، این یک قلم دیگر توی کتت هم که سیب

 8«رود؟ درست است؟نمی

ی سقراط در دادگاه که محاکمه آپولوژیی افالطون در رساله   

سقراط  نامد.یونان را موضوع دارد، از زبان سقراط او را خرمگس می

واند که برای آن که خاش مردم یونان را اسب تنبلی میدر محاکمه

گاه به اندیشیدن واداشته شوند، به نیش خرمگسی چون او نیاز 

  9اند. هم از این رو است که باید از جان او درگذرند.داشته

به روایت سقراط خرمگس نماد شورش، پرسش، میل به تغییر    

است؛ نماد تفاوتی که در تقابل با گفتمان حاکم تعریف دیگری از 

 اش دارد.انسان و جهان

، سقراط خرمگسی است که نماد آپولوژیی به روایت رساله    

 گی است. اندیشه و زندهی آزادی

اما انگار خرمگس نماد تقابل با شورش، ی آدم خانهتاریکدر    

خوانی با گفتمانی که از مفاهیم پرسش، میل به تغییر است؛ نماد هم

 سازد. بندسازش تقدس می

خرمگس نماد اسارت اندیشه و مرگ  انگاری آدم خانهتاریکدر    

 است؛ زندانبان ایوب. 

 بخوانیم.ی آدم خانهتاریکایوب را در    

 

2 

تالش ناکام خویش برای ایوب از ی آدم خانهتاریکدر جایی از 

هام باال رفت. خرمگس بود؟ بود که دست»: گویدکشتن آدم می

هام خفت بیندازد. هام پایین آمد. بود که دستبود که دست

ی نجف ی غرب: کتاب اول، ترجمه(، تاریخ فلسفه1354برتراند. )راسل،  -4 
   175 - 191دریابندری، تهران، صص 
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هام به هم چفت بشود. فشار بدهد. کار را تمام کند. انگشت

 هام باال رفت. پایین آمد. خفت نینداخت. خرمگسدست

هام شُل هام به هم چفت نشد. دستنبود؟ نبود که انگشت

    10«هام پوک شد. شد. انگشت

در جایی دیگر ایوب شرمگین از تالش خویش برای کشتن آدم    

تواند هم شب بار و هم مگر خود آدم می»: یابدمی« دَد»خود را 

خود نبود هر کار کردم بِهِم خانه را ندید بگیرد؟ بیشب تاریک

ی یکتا پسرم را بگوید بابا نشد شدم دَد. دد نبودم کله

رفتم باال سرش شبی نمیکوبیدم به دیوار. دد نبودم نصفهنمی

  11«اش کنم.نفله

ی اش در مغازهدر جایی دیگر ایوب از دوران شاگردی   

با  اش کهگوید؛ از دوران کودکیحاج آقا رضا می یفروشیفرش

حاج آقا رضا رو »ضا تاریک شده است: ی حاج آقا رتجاوز جنسی

های گاوی و از اون دهنش که دیدم، از اون چشمهر وقت می

شدم. ]...[ آره اولش با دهن میجنبید، انگشت بهدایم می

مالی شروع شد. بعد هی بیخ پیدا کرد. هر جا رو روغن

کنه. بعد یه روز گفت تو دراز گفت افاده نمیمالیدم میمی

شه چی کار کنی. ]...[ از همون شب  تم حالیبکش من بمال

جونی بگم، نه گیر خرمگس افتادم. نه اون شب گذاشت به آق

 12«بعدش.

گوید؛ از ی ایوب میی خودکشیدر جایی دیگر راوی از لحظه   

ی دیواره دست به میله»شود: ای که همه چیز تمام میلحظه

دارد و میرود. دست از میله برگیرد و روی صندلی میمی

ایستد. حاال دیگر وقتش است که به پایین نگاه کند. آب می

دهد و با صدایی که نه بلند شده است نه دهانش را قورت می

 13«شود.گوید، با تو همه چیز تمام میرمق، میبی

، ایوب پیامبری است که از عهد عتیقدر  کتاب ایوببه روایت    

پای او گسترده است، سربلند هایی که خداوند پیش ی آزمایشهمه

هایی که از سوی آسمان نازل ی رنجآید. ایوب در برابر همهبیرون می

ی دهد. ایوب هرگز در عدالت و داناییشده است، صبوری نشان می

کند. ایوب انگار نشان باور به تقدسِ آسمانی است خداوند تردید نمی

  14کند.ه میا هدیهکه در راه آزمایش انسان زمینی به او رنج

ایوب انگار نماد تزلزل همیشه است؛  امای آدم خانهتاریکدر     

ی خرمگس سختینشان حضور تقابل مهر انسان زمینی با جان

درون؛ نشان تقابل عشق به فرزند و میل به کشتن او در راه تعظیم 

 به صدایی غیرانسانی.

                                                      
22ص (، 1394مولوی ) -5  
49جا، ص همان -6  
92 - 93جا، صص همان -7  
110جا، ص همان -8  

ی و مرگ گایوب انگار تقابل میان زندهی آدم خانهتاریکدر    

گریز از  –زخم  –است؛ تقابل میان پذیرش صدایی دیگر و ترس 

کند به او نفرت از تسلط گفتمانی که در قامت خرمگس تالش می

 خویش و دیگری، ترس، ددمنشی بیاموزد.

ی ایوب انگار از شدت رنج از وسوسهی آدم خانهتاریکدر    

در مقابل گزیند؛ از هراس تسلیم صدا مرگ را برمیآسمان تک

 صدا.آسمان تک

مرگ ایوب نشان تنهایی است؛ نشان گریز ی آدم تاریک خانهدر    

صدایی آسمانی؛ نشان گریز از گذشته و حال و آینده؛ نشان از تک

 خواهبست. انگار ایوب با مرگ خویش از هجومِ صدایی مرگبن

 خواه. انگار مرگخوانی با صدایی مرگی همگریزد؛ از وسوسهمی

است. انگار ایوب با گزینش مرگ تنها تمام  ی اوایوب نشان رهایی

 .دهدرا نجات می «اشآدمیت»شود؛ نمی

 بخوانیم.ی آدم خانهتاریکآدم را در    

 

3 

آپارتمانی  هایایوب از یکی از اتاقی آدم خانهتاریکدر جایی از 

عنوان بهگی کند، راه آدم در آن زندهکه کرایه کرده است تا به هم

گفت خب یکی اتاق »کند: اش استفاده میی عکاسیخانهتاریک

تو یکی اتاق من این یکی اتاق کی؟ گفتم این یکی 

خانه. نفهمید. گفت انگلیسی بگو. گفتم. گفت برای تاریک

ی چی؟ گفتم تا استودیو ندارم باید تو خانه کار کنم. پرده

عکاس پدرت سیاه که زدم اخمش تو هم رفت. گفتم مادرت 

عکاس آن وقت تو باید از عکاسی بدت بیاید! گفت از تاریکی 

 15«آید.بدم می

اش استودیویی کرایه کرده در جایی دیگر ایوب برای عکاسی    

خانه عنوان تاریکاش را که از آن بههای آپارتماناست. یکی از اتاق

ی خانه را چگفت تاریک»دهد: کرده است، به آدم میاستفاده می

خواهی بکنی؟ گفتم چی کارش کنم خوب است؟ گفت کار می

خواهی اتاق کارش کنی؟  خندید گفت بده به من. گفتم می

خواهم روشنش کنم. میز گذاشت. شمع و چراغ و کاغذ و می

ی سیاه را ی تور سفید زد. پردهمداد روی میز گذاشت. پرده

ت نه. گفت ی سیاه رابَِکن دیگر! خندید گفکنار زد. گفتم پرده

   16«ی تو دَد.خانهباشد شاید باز این اتاق شد تاریک

ی درخت به روایت ادیان ابراهیمی، آدم و حوا به جرم خوردن میوه   

چه آن 17اند و به پرتاب به زمین محکوم.ممنوعه از بهشت رانده شده

ی درخت ممنوعه میل کنند اما ها را واداشته است که به میوهکه آن

9- ... )2009(. کتاب ُمقدس: عهد قدیم و عهد جدید، کتاب ایوب، انگلستان، 

613 - 645صص    

97 - 98، صص (1394مولوی ) -10  
98جا، ص همان -11  

  12 - ... )2009(، کتاب پیدایش، صص 4- 1



 

 
 

62 

 4 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

اند و از فرمان خداوند بوده است که فریب شیطان را خوردهتنها آن 

  18اند.سرپیچیده

به روایت ادیان ابراهیمی آدم و حوا به دلیل سرپیچی از فرمان    

محروم  ی همیشه حاکم بر بهشت مرگیو بی خداوند از روشنایی

 زمین محکوم. جاری دری اند و به مرگ و تاریکیشده

از خداوند نشان  ی آدم و حوابراهیمی سرپیچیبه روایت ادیان ا   

ساز است؛ که انگار باز ی دوزخگناه، پذیرش آزمایش زمینی، وسوسه

 صدایی آسمانی است.گشت به بهشت همیشه به معنای پذیرش تک

ی آپارتمان پدر را خانهاما آدم انگار تاریک ی آدمخانهتاریکدر    

 کند تا روشن می

از فرمان خداوند و اخراج از بهشت، معنای ی آدم به سرپیچی 

 بخش ببخشد.شورش روشنایی

ی آپارتمان پدر را خانهانگار آدم تاریک ی آدمخانهتاریکدر    

کند تا با کمک کاغذ و مداد متنی دیگر بسازد؛ تا جهانی روشن می

دیگر بیافریند؛ تا تصویر پدر از جهان را دگرگون کند؛ تا تصویر 

صدای آسمانی، بنیان ن را در تقابل با تکخویش از جها

 کند.روشنایی

انگار آدم از تفاوت خویش با پدر پرسش  ی آدمخانهتاریکدر    

 سازد؛ از پرسش خویش روشنایی.می

ی خانهانگار آدم با روشن کردن تاریک ی آدمخانهتاریکدر    

سازد؛ عدد هفت را هم طور پدر، تصویر خویش از هستی را می

 خواند.یگری مید

 بخوانیم. ی آدمخانهتاریکعدد هفت را در    

 

4 

ی آدم در هفت بخش خانهنخست یک بار دیگر بخوانیم که تاریک

 شود. و بعد باز هم بخوانیم.روایت می

ایوب سوگوار غیاب آدم است که  ی آدمخانهتاریکدر جایی از    

را کجا پیدا یکی بگوید آخر آدمم »را ترک کرده است:  خانه

خانه را روشن کرده باشد. کنم! هفت سال باشد. ]...[ تاریک

 19«خانه باشد. آدمم نباشد.حاال نباشد. خانه باشد. تاریک

گوید؛ هم ی آدم سخن میایوب از دوران کودکیدر جایی دیگر     

سوزانه از از هفت سال رنج دوری از او هم از هفت سال مراقبت دل

داریش با من. گفت برو خواهم. گفتم نگهگفت بچه نمی»او: 

بچه را بگذار. رفتم هفت سال خودم را گم و گور کردم. گفت 

                                                      
13- ... )1374(، قرآن مجید، ترجمهی عبدالُمحمد آیتی، تهران، سورهی 

، صص 19 – 25های ، آیه7ی اعراف و سوره 35 - 38های ، آیه2بقره 
153 - 154و صص  7 – 8   

  98(، ص 1394مولوی ) -14
35جا، ص همان -15  

(، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در 1369یاحقی، محمد جعفر. ) -61

447 - 451ادبیات فارسی، صص    

بیا بچه را بگیر. آمدم آدمم را پیدا کنم. این هفت سال کم از 

 20«خودم مایه گذاشتم؟

های بسیار نماد تقدس عدد هفت در اساطیر و ادیان و آیین   

زرتشت اهورامزدا جهان مادی را در هفت  بر مبنای آیین 21است.

بر مبنای آیین مهر عارف در راه نیل به جهان  22آفریند.نوبت می

 –بر مبنای آیین عرفان ایرانی  23مینوی باید هفت مقام را طی کند.

اسالمی عارف در راه وصل معشوق آسمانی باید از هفت مرحله 

زمین، در راه نجات ی ایرانی رستم، پهلوان ایران در حماسه 24بگذرد.

خان  کیکاووس، پادشاه ایران زمین، از چنگال دیو سپید از هفت

  25گذرد.می

های بسیار عدد هفت نماد راهی است در اساطیر و ادیان و آیین   

باید از آن عبور کند؛ گاه نماد تقدس  گیکه انسان برای جاودانه

ی سوسهمعشوقی آسمانی که انسان در راه نیل به او باید از و

زمینی بگذرد؛ گاه نماد ستیز در راه معشوقی آسمانی؛  هایخواست

ترسیم  ی انسان راصدایی آسمانی که راه رستگاریگاه نماد تک

 .کندمی

اما انگار آدم بر مبنای گزینش دیگری از ی آدم خانهتاریکدر    

ی عاشقانه با معشوق زمینی، عدد هفت را رمزوراز دیگری رابطه

  بخشد.می

ی ایوب عد هفت نشان گیانگار در زندهی آدم خانهتاریکدر     

  غیاب و حضور آدم هر دو است.

وجوگر روشنایی جست روانگار آدم از آنی آدم خانهتاریکدر    

 .یابدکه که عدد هفت را طور دیگری می است

 ایانگار عدد هفت به ظرف روایت زمینیی آدم خانهتاریک در   

راه « یکتا»صدا شود که در آن شورش در برابر آسمان تکبدل می

  ماند. وصل معشوق زمینی می

 بخوانیم.ی آدم خانهتاریکیکتا را در    

 

5 

دختر درمانگر در بیمارستان روانی، ی آدم خانهتاریکدر جایی از 

ها حل قرص»آورد: ی ایوب را به یاد او مییکتا عشق قدیمی

تو شکم. تو خال. این را که به پرستار نگفتم. به  اند. نهشده

درمانگر گفتم. ]...[ ابرو باال کشید. اخم کرد. ته رنگِ خنده رو 

ی خالف هاش نشست. نگاهش کردم. جوری که یک بچهلب

اش پررنگ شد. چال به کند. خندهکرده به مادرش نگاه می

 - 38(، بندهش: فَرنبَغ دادَگی، تهران، صص 1369بهار، مهرداد. ) -17

33 

 - 367(، آیین مهر: میترائیسم، تهران، صص 1371رضی، هاشم. ) -18

346 

الطیر، مقدمه و تصحیح و تعلیقات (، منطق1383نیشابوری. )عطار  -19

380محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ص   

های فردوسی: تفسیر و (، پژوهشی در اندیشه1374هللا. )رضا، فضل -20

111 - 142اشعار، تهران، دفتر پنجم، صص  یتحلیل شاهنامه، برگزیده   
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هاش افتاد. یکتا پیش چشمم آمد. یک آن یک گرمای لپ

 26«لرم زیر پوستم خزید.و

گوید؛ از عکسی که در یکی از ایوب از یکتا می در جایی دیگر   

اش از او گرفته است: در آتلیه اش با یکتاروزهای اول آشنایی

نگاهش بر تاریکیِ پایین خیره ماند تا خیالش با عکس برود »

به آن بعدازظهر آفتابی اول مهر که یکتا را به آتلیه برد و 

خواست عکس روی دوربین نشاند. ]...[ دلش می روبروی

تر از خودش باشد. ایوب سر به اش خوشگلکارت دانشجویی

سرش گذاشته بود. حاال کی گفته تو خوشگلی؟ ]...[ هر چه 

تر خانم باشم، عکاسم باید بهترتر باشد. بهتر ترزشت

دانشجوی ادبیات؟ آره بهترتر، آقای عکاس بعدازاین. چه 

 27«د؟ایرادی دار

ونه افتد که بیستدر جایی دیگر ایوب به یاد ماجرای مرگ یکتا می   

شد آخه تو اون شلوغی جاده یه می» سال پیش رخ داده است:

ماشین بیاد عدل بزنه به ماشینی که یکتای من پشتش 

نشسته باشه؟ تازه، نه اون که جلو نشسته و نه دایی که پشت 

دل یکتای من مرگش شون نشه و عفرمون نشسته، هیچ مرگ

 28«بشه؟

« یکتا»را دارد که « آدمی»در جایی دیگر ایوب آرزوی دیدار     

همه بروند و آدمش بیاید. نه آن آدمی که توی بار »پسرش بود: 

دیدش و توی رویش ایستاد. نه حتا آن آدمی که توی فرودگاه 

شک نگاهش کرد. آن آدمی که یکتا پسرش بهدیدش و دل

تنش بود؛ پنج سال شب و روز و روز و شب بود؛ پاره ی 

  29«دلواپسش بود مبادا آخ بگوید.

یکتا تنها یک نام نیست که نشان  انگاری آدم خانهتاریکدر    

ی عشقی است که با مرگ معشوق و حضور سمج خرمگس مانایی

در ذهن ایوب به یغما رفته است. انگار یکتا هم نام معشوق است هم 

ها ی عریانیکننده، تداعی«درمانگر»نای حضور صفت فرزند هم برمب

های ایوب؛ شاید نشان گیچارهها و بیها و تناقضگیشدهو گم

ی پرتفاوِت در غیاب عشق؛ شاید نشان یکتاییی جهان معناییبی

ی عشق با آسمانی که تقدس عشق؛ شاید نشان تقابل همیشه

 پراکند.صدا میتک

 را بخوانیم.ی آدم خانهیکتارهای دوگانه در تقابل   

 
 
 

                                                      
19ص (،  1394مولوی ) -21  
27جا، ص همان -22  

76 - 77جا، صص همان -23  
40جا، ص همان -24  

25 – مقدادی، بهرام. )1393(، دانشنامهی نقد ادبی: از افالتون تا به 

172 - 173امروز، تهران، صص    

6 

به روایت بخش بزرگی از ساختارگرایان، ساختار جهان بر مبنای 

شود. بر زبان ساخته میجاری در  هاینشانه یهای دوگانهتقابل

مبنای این نظریه مفاهیم جهان ما برمبنای ساختاری متکی بر 

  30شوند.ها ساخته میهای نشانهها و تناقضتفاوت

ی سازیی جاری در زبان اما گاه ابزار طبیعیهای دوگانهتقابل   

زبان  سازد.ی هنجارهای انسانی را میگفتمانی هستند که انگار همه

نوعی روابط قدرت ها  در راه بنای نشانه هایها و تناقضگاه از تفاوت

سازد که در آن مقام همه چیز هم جوید؛ که انگار هرمی میسود می

  31ده است.از پیش تعیین ش

 –های سیاسی در آفرینش و حفظ  هرمگاه  دوگانه هایتقابل  

گاه  کنند که انگار نه جایفرهنگی چنان عمل می -اجتماعی 

کنند؛ نه مفاهیم خاکستری تغییر می« تاریک»و « روشن»مفاهیم 

 شوند.  آفریده می

شود که های دوگانه گاه نظم مانایی ساخته میبرمبنای تقابل   

رآن تعریف ثابت مفاهیمی چون زمین، آسمان، مقدس، نامقدس، د

ی ادر جامعهبناهای هرم قدرت بناهای هرم قدرت اند؛ سنگسنگ

گی نیز گی و مردانهپدرساالر که در آن مفهوم جنسیت و تصویر زنانه

 32شوند.جاودانه فرض می

ی آدم خانهتاریکها در ها و نشانهکمی دیگر از حضور نام   

 بخوانیم   

 

7 

ها، ها و نشانهانگار بر مبنای گزینش نامی آدم خانهتاریکدر 

بازند. انگار ی حاکم بر گفتمانی پدرساالرانه جان میدوگانه هایتقابل

ریزد. انگار هم مفاهیم سفید و هرم برآمده از یک گفتمان فرو می

 ند.شوهای خاکستری آفریده میکنند هم مقامسیاه مقام عوض می

ها، ها و نشانهانگار بر مبنای گزینش نامی آدم خانهتاریکدر    

افتد. گی به خاک میگی و مردانهتعریف گفتمان پدرساالرانه از زنانه

 شود. صدا مغلوب زمین رنگارنگ میانگار آسمان تک

 خرمگس نماد اسارت اندیشه و مرگ انگاری آدم خانهتاریکدر    

مرگ  خواه،صدای آسمانِ مرگراه رهایی از تک شود، ایوب درمی 

، عدد هفت کندمی سازگزیند، آدم شورش هستیخویش برمی

« یکتا»ی صداها یابد تا عشق در آواز روشن همهرمزوراز زمینی می

 بماند؛ تا انسان چراغ زمین روشن کند.  
 1396ماه دی

 2017دسامبر 

26  - اسمارت، بَری. )1385(، میشل فوکو، ترجمهی لیال جوافشانی، حسن 

  93 - 154چاوشیان، تهران، صص 
27 - Butler, Judit. (2005), Könet Brinner, Översättning av 

Karin Lindeqvist, Finland, sid. 49 
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 (مانی) عسگری زاآقامیر

 
 در پستوی زبان پارسی

 

 بخش یک: رد پای توحشِ و خشونت فرهنگی در زبان پارسی

 
الزم نیست حتما زبانشناسی زبده باشیم تا بیماریهای مزمن فرهنگی 

ی پارسی بیابیم. بیماریهایی که در ما نیاکانمان را در زبان روزمره

در زبان کاربردی و  -نامرئی، اند، و در حضوری مرئی و نهادینه شده

کنند. تاریخ، فرهنگ و منش را رهبری می ما – خودآگاهِدر ضمیر نابه

هرملتی ازجمله در زبان آن مردم جاری است. زبان پاالیش نیافته 

ی فرهنگ پاالیش نیافته است. توحش پنهان در زبان، برخاسته نشانه

است. در این باره،  از گوهر توحش در میان بسیارانی از پیشینیان ما

سالها پیشتر دو نوشته و چند گفتار داشتم؛ و اکنون برآنم تا 

شناختی این بیماری پنهان در زبان پارسی هرازگاهی به آسیب

زبان و  یبپردازم. تنها راه و ابزار این کالبدشکافی، شکافتن پوسته

 ی هسرکشی به زوایای پنهان اما عادی شد

 .آن است

 
ها: یکی از واژگان تازی که جای وسیعی سراغ نمونهروم سرراست می

است که فراتر از « قربانی» یهدر زبان پارسی برای خود گشوده واژ

 یهجایگزینی در زبان، درایش یا تأثیری شگرف در فرهنگ و شیو

 در روایات مختلف دین اسالم آمده»روش، منش ما داشته است. 

شد که او را اسماعیل نام نهاد است که ابراهیم پیامبر دارای فرزندی 

و برایش بسیار عزیز و گرامی بود. اما مدتها بعد، هنگامی که اسماعیل 

به سنین نوجوانی رسیده بود، فرمان الهی چندین بار درخواب به 

ابراهیم نازل شد و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دستور داده شد تا 

وان درونی، در او پس از کشمکشهای فرا اسماعیل را قربانی کند.

روند و نهایت با موافقت خالصانه فرزندش، به محل مورد نظر می

شود. اما به هنگام ابراهیم آماده سر بریدن فرزند محبوب خود می

یابد، انجام قربانی اسماعیل خداوند که او را سربلند در امتحان می

 ی ِهفرستد. )گویا طویلگوسفندی را برای انجام ذبح به نزد ابراهیم می

این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان  گوسفند هم داشته است!(

  «.گردد تا در این روز قربانی کنندای برای حجاج میخدا، فریضه

 
ها هم پیش از ظهور اسالم مراسم ها و ایرانیها ، عیالمیالبته هندی

ها، همان روحانیان دین کرپن» اند:قربانی در پیشگاه خدایان داشته

 یاز سوی ایشان، واژه« گاو»اند و به دلیل قربانی کردن بوده« مهر»

 دلیل به معتقدند برخی البته شده برگرفته همینان از نیز «قربانی»

انجام « قربتا الی اهلل»اینکه این عمل برای رضای اهلل و نزدیکی به اهلل 

 (پدیاویکی)« نامند.شود این عید را عید قربان میمی

خوار فردوسی، ایرانیان تا پیش از ظهور ضحاک، گیاه یبه نوشته

اند و پس از ظهور و فرمان او آغاز به کشتن چهارپایان و خوردن بوده

 :گوشت آنها کردند

 
 ز هرچ از زمین سر برآورد نیز /جز از رستنیها نخوردند چیز

  به دل کشتن جانور جای کرد /پس آخر شه بدکنش رای کرد 

  خورش کرد و آورد یک یک به جای /چارپای ازز هر گونه از مرغ و 

به هر روی آنچه امروز در میان ما ایرانیان روان و دوان است، قربانی 

شدن و قربانی کردنی است که از ادیان ابراهیمی برخاسته و امروز 

نه تنها جهان اسالم را در خود گرفته، ایرانیان را هم که روزگاری 

دانستند آنها را گناهی بزرگ میکشتن چهارپایان و خوردن گوشت 

زیر چیرگی خود برده است. ابراهیم پدر ادیان یهود، ترسا و اسالم 

اهلل در  یخواست پسرش را به فرمان و خواستهکسی بود که می

کند. پسرش اسماعیل را « قربانی»ببرد و به اصطالح  پیشگاه او سر

ه بر گلوی برداشت و برد تا سرش را گوش تا گوش ببرد. کارد را ک

فرزند گذاشت وحی آمد که ای ابراهیم به جای پسرت گوسفندی را 

ابراهیم چنین کرد و از آن پس تا کنون، پیروان ادیان  .قربانی ما کن

که ساالنه میلیونها « عید قربان»ابراهیمی دارای عیدی شدند با نام 

کنند و به گوسفند را در روز عید قربان در هرجایی که زندگی می

وحی »میکنند. اگر آن  «قربانی»اهلل  یه در مراسم حج در خانهویژ

بود، امروزه باید در روز عید قربان میلیونها انسان نمی« = اندکی خرد

 .شدنددر پیشگاه اهلل فدا می

قربانی کردن با نیت و مناسک ابراهیمی از راه اسالم وارد ایران شد. 

در پیشبازها و بدرقه ها، ها و عزاها، انجام مراسم قربانی در عروسی

و در مراسم آئینی نه تنها یک کار و رویداد رایج است، فراتر از آن، 

شاید بپرسید . ما است یپذیرش و تایید نوعی توحش در زبان روزمره

توحش چه پیوندی با قربانی کردن دارد؟ پاسخ این است که خوی 

شی کشی و نفس کشتار از سوی آدمیانی که چنین خوی و منآدم

و مشتقات آن مانند خون « قربانی» یداشته و دارند با همین واژه

در زبان پارسی و از آنجا به نسل های گوناگون بازآورده یا منتقل 

 :ها توجه کنیدشده است. به این نمونه

 !«یک عید بزرگ به نام قربان آمد الرحمناز لطف خداوند خلیل»

 
!، قربون برم خدا را، یک قربونت برم، دورت بگردم الهی، فدات شم»

گناه در جنگ ایران براش قربانی کنین. قربانیان بی. بام و دو هوا را

 «...و عراق، تی قربان بشُم الهی. قربون اون ناز و ادات، فدای چشات،
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حتا یک سازمان چریکی که مدعی پیشاهنگی سیاسی و فرهنگی 

ن قربانی شدن فدائیان خلق = داوطلبان و پیشاهنگا»بود نام خود را 

جنگ، « قربانیان»های امروز همه از نهاده بود. در رسانه« برای مردم

ها ها و صاعقهها، سیللرزهها، اعدامها، زمینترور، تصادفات، اپیدمی

به معنای کشتن « قربانی»روایات دینی  یگویند. اگر برپایهسخن می

واژه برای  چهارپایان در برابر خدا است، چرا و چگونه است که این

شود؟ آیا این کشته شدن آدمیان در رویدادهای باال بهره گرفته می

های ذهنی و فرهنگی ترین الیهنفوذ منویات دینی تا عمیق ینشانه

ما نیست؟ بر همین منوال، بسیاری از خرافات، باورهای نادرست و 

منویات ادیان در بُن، پی و ژرفای اذهان، افکار و فرهنگ ما رسوخ و 

رگ، رسوبات گذشته اند آن هم از راه زبان که مانند شاهسوب کردهر

 .کنندهای مردم امروز میرا در سلول

 
 و پیروان توحید« یکتاپرستان»خطاب به 

 
که قربانی کردن در راه اهلل، یهوه و خدا بوده است اما گویا با آن

هنوز پرستند، اند فقط خدای احد و واحد را مییکتاپرستان که مدعی

هم بطور ضمنی به دهها خدای دیگر نیز باور دارند. این باور، چندان 

که در پستوی زبان رایج که نشانگر ژرفای روشن و آشکار نیست، بل

اندیشه و منش و روش کاربران زبان است جاخوش کرده است. 

گوییم اینها عادتهای زبانی هستند و دیگر معنای اصلی می معموالً

ها دیگر نه در معنای حقیقی و گوییم اینگونه واژهمیخود را ندارند. 

که در معنای مجازی یا در غیرمعنای اصلی در معنی موضوع له، بل

روند. البته تا حدودی چنین هم هست اما چرا باید چنین بکار می

باشد؟ این سرسپردگی و مدهوشی در برابر زبان تا کی باید بر روان 

دآگاه ما تأثیر بگذارد و خود را خو و ضمیر ناخود آگاه و ضمیر

های توحش، بازسازی کند؟ تا کی و چرا باید واژگانی که نشانه

باوری و واپسماندگی هستند همچنان، به سادگی و بربریت، خرافه

مدهوشانه در نوشتار و گفتار ما بکار رود و زهر پنهان خود را در 

زد؟ باری فرزندان ما و نسلهای بعدی بری یجان و ذهن و اندیشه

آید که یکتاپرستان، به دهها خدای دیگر هم باور چنین به نگر می

دارند مانند خدای جنگ، خدای سکس، خدای هروئین، خدای 

رزه و دهها و دهها خدای دیگر. چرا که به لخشکسالی، خدای زمین

میرند های طبیعی یا انسانی میکسانی که براثر این پدیده یهمه

  ،«قربانی»گویند می

ی خون در پیشگاه اهلل ابراهیم. به چند نمونه توجه یعنی همان هدیه

 :کنیم

 
هزار نفر قربانی جنگ بشار اسد با مردمش  400شود وقتی گفته می

 !شد یعنی به خدای جنگ و بشار اسد به عنوان خدا باور داریم

گناه قربانی خشونت و سکس وقتی می گوییم زنان و دختران بی

 .ه خدای خشونت و خدای سکس باور دارمشوند یعنی بمی

دارای گوییم مشتریان قربانی مطامع بانکها و نظام سرمایهوقتی می

 .داری باور داریمشوند یعنی به خدای بانک و سرمایهمی

میلیون ایرانی قربانیان فقر و میلیونها نفر  4گوییم بیش از وقتی می

خدای فقر و خدای اعتیاد اند، یعنی به دیگر قربانی اعتیاد در ایران

 .باور داریم

شوند یعنی به خدای آبی میگوییم مردم قربانی بیوقتی می

 .خشکسالی )اپو = دیو خشکی در آیین زرتشت( باور داریم

شوند گوییم هرساله هزاران زن قربانی تجاوز جنسی میوقتی می

 .یعنی به خدای تجاوزگر جنسی باور داریم

اند یعنی به ن هزاران جوان قربانی فحشا شدهگوییم در ایراوقتی می

خدای فحشا باور داریم. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این 

 !مجمل

گویم، سرطان فرهنگی خود را در زبان بازتولید اینجاست که می

 .کندمی

 

**** 

 رباب محب

 
 «ی رسیدن به رهایی باشیباید همواره آماده» 

به روایت  کافکای کافکا و آثارش، در باره»مجموعه مقاالت معرفی 

 «پاسلی

 

ها و ست که یادداشتملکوم پاسلی یکی از اوّلین کافکاشناسانی

است. پاسلی، با طرح  های کافکا را مورد بررسی قرار دادهدستنوشته

دست به پژوهش زد و « نوشت؟کافکا چگونه می»این پرسش که

ی کافکا و رهدر با»حاصل کندوکاوهایش را در مجموعه مقاالت 

( منتشر کرد. این مجموعه مقاالت با نقل قولی از 1921« )آثارش

 شود:کافکا آغاز می

آید و به یک خدمتکار احتیاج دارد، به قلم، خود از پسِ خود برنمی»

که کنار اجاق نشسته  دخترکی که بتواند آتشی بیفزود برای این گربه

به این پیر فلکزده که  کند. آری، قلم حتیوُ دارد خودش را گرم می

کند وابسته است. دخترک و گربه، نشسته و دارد خودش را گرم می

آیند و هر یک قانونِ خاصِ خود را دارند. اما خود از پسِ خود برمی
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یار و یاور است. به خودش تعلّق ندارد. این فقط قلم است که بی

 « خیلی مسخره است. و مأیوس و پریشانحال.

های کافکا زمانی در دسترس آثار و دستنوشته ناگفته نماند که

پژوهشگران و منتقدان ادبی قرارگفت که آثار این نویسنده به 

 ی بودلیانِ آکسفورد واگذار شد.کتابخانه

ی آثارش حضوری زنده دارد؛ البته ی پاسلی کافکا در کلیهبه عقیده

خودِ « پیر فلکزده»شمایِل یک سایه؛  نه بطور عینی، بلکه به

هایی هستند که راه را بر کافکاست. خدمتکار، گربه و پیرمرد سوبژه

چه اینجا حائز اهمیت است گشایند. آنی خود؛ یعنی نوشتن میابژه

ِی آخر این است که کافکا خود، ) یا همان پیر فلکزده( را در رده

 گنجاند.می قدرت

شود چه که بر رویِ کاغذ پیاده مینوشتن یعنی آنپاسلی میانِ عملِ 

ی عملِ نوشتن تمایز قائل و آفرینش ادبی یعنی اندیشیدن در باره

دو مرزی قائل رسد که کافکا میان ایناست. امّا اینطور به نظر می

ای تنگاتنگ میان ایندو قطبِ به هم نیست و یا اگر قائل است رابطه

ی وید اغلب نویسندگان ابتدا در بارهگیابد. پاسلی میوابسته می

-ی خود را بر روی کاغذ میکنند و سپس اندیشهموضوعی فکر می

آورند، ولی مشکل بتوان چنین چیزی را نزد کافکا یافت. به عبارت 

ی دیگر مرسوم است که نویسنده، پیش از دست به قلم بردن اندیشه

ی یعنی مرحلهی بعدی خود را در قالبِ یک طرح بریزد. در مرحله

شود، چیزی که ، اندیشه بر محورِ طرح ریخته شده فعال میآفرینش

 کند. به روایت پاسلی در مورد کافکا صدق نمی

 مشاهداتِ پاسلی حاکی از این امر است که آثار کافکا با همان شیوه

ها های خاطرات او. این دستنوشتهاند که دفترچهو سیاقی نوشته

ند، بدون حاشیه و خطِّ فاصله، پشِت سرِ هم فاقد فضاِی خالی هست

که افزودن حتی یک خط به متن ناممکن اند، به نحویشده نوشته

های کافکا ست بر این نظر که نوشتهاست. و این دلیل محکمی

-اند. یا به عبارتی کافکا ضمنِ نوشتن میپرداخت و ویرایش نشده

، اما هرگز برای ویرایش دادهایش را سر وُ سامان میاندیشید و نوشته

گوید گشت. پاسلی میهایش، به متون خود بازنمیو پرداخت نوشته

برنامه بدون طرح قبلی و  بیبه بعد  1912کافکا پس از پائیز سال 

هایش ها و یادداشتنوشت. کافکا خود، بارها در بسیاری از نامهمی

ی فکر فاصلهدهم تا ام را به خرج مینهایت سعی»است: تأکید کرده 

تر شود. بابرنامه نوشتن مصنوعی و خشک ی نوشتن کم و کمو لحظه

 «روح است.و بی

را داشت، « داور»ی نوشتن حکم یک گوید کافکا در لحظهپاسلی می

ی مشخص زمانی پی برده که به اهمیّت نوشتنِ در یک فاصلهداوری

 « توّقف یعنی خدشه افتادن در اندیشه و ایده.»بود، چه: 

در معدود دفعاتی که کافکا ناگزیر بود به متن خود بازگردد، به جای 

شرحِ »زد. ای میهایش، دست به نوشتن متنِ تازهپرداختِ نوشته

های یک نمونه از این گونه متون است، که کافکا نسخه« یک مبارزه

نامیده «  شرحِ یک مبارزه ب»و « شرحِ یک مبارزه  آ»اول و دوم را 

با محتوایی کامالً متفاوت  (1911« )یک مبارزه ب شرحِ»است. 

شد. پیش درآمد این دو نسخه، تنها وجه مشترک این دو نوشته 

 آید:داستان است که ذیالً می

پس آشنای تازه جلو آمد، لبخندِ تمسخرآمیزی بر لب داشت. با »

 صدای لرزانی گفت:

رم در زنم. من تا همین لحظه با دختببخشید که به شما رو می -

اتاق بغلی تنها بودم. از ساعت ده و نیم، یعنی نه خیلی پیش از این. 

-گویم. ما که همدیگر را نمیها را به شما میببخشید که من این

ایم و چند جمله از سر ها مالقات کردهشناسیم، همدیگر را در پله

ایم. باورکردنی نیست، حاال من اینجا ایستاده و ادب رد و بدل کرده

گویم. شما واقعًا باید مرا ببخشید. کاری از م از دخترم با شما میدار

که من آید، چون من خیلی خوشبختم. و از آنجاییدستم برنمی

شرح یک مبارزه « )آشنای دیگری ندارم، به شما اعتماد می کنم/.../

 آ(.

ی درِ اتاق بغلی ظاهر شد. موهایش پس آشنای تازه میان پاشنه»

آمد. امّا من د و تا حدودی پریشانحال به نظر میآشفته و درهم بو

سعی کردم نگاهم را بدزدم، چون این به من ربطی نداشت. ولی او 

-به طرفم آمد،  لبخند تمسخرآمیزی برلب داشت. به کارِ من می

 خندید. گفت:

زنم. من تا همین لحظه با دخترم در ببخشید که به شما رو می -

دانم که عت ده و نیم. پسر، چه عصری! میاتاق بغلی تنها بودم. از سا

کنم، خوب ما همدیگر را درست نیست این را برای شما بازگو می

ها شناسیم. امروز عصر یکی دو ساعت پیش همدیگر را در پلهنمی

خواستیم به هم سر مالقات کردیم. باورکردنی نیست، چرا که ما می

باید واقعاً مرا  بزنیم و چند جمله رد و بدل کنیم. و حاال، شما

آید، چون خیلی خوشبختم. و از ببخشید. کاری از دستم برنمی

« کنم...که اینجا آشنای دیگری ندارم، به شما اعتماد میآنجایی

 شرحِ یک مبارزه ب(. )

ها و حوداث در متن دوم همان است که در متن اول. یک مرد آدم

-ناگهانی رُخ می کند. مالقاتمالقات می« او»با مردِ دیگری «  من»

شود دهد. گفتگوی میان دو مرد مختصر است و چنانچه مالحظه می

ست. اند، اما محتوا به واقع یکیها تا حدودی تغییر کردهبندیجمله

را یک نفس تا به آخر نوشت. امّا برای « شرحِ یک مبارزه آ»کافکا 

بازگردد، مجبور شد بارها به متن « شرحِ یک مبارزه ب»کامل کردنِ 

ی های پراکندهولی هرگز نتوانست داستان را به اتمام برساند. نوشته

باقیمانده از این ورسیون گویای این حقیقت است که کافکا به شدّت 

 است: آمده 1910است. در یاداشت های سالِبا این متن درگیر بوده 

صدا را آید. من حروف بیحتی یک واژه هم به نظرم مناسب نمی» 

کنند. سایند و جرق و جروق میشنوم که مثلِ فلز به هم مییم
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-پوستی در کنسرتی، آواز میی سیاهحروف باصدا مثل خواننده

خوانند. پیش از آفتابی شدِن هر واژه، این تردید و شک است که پا 

 «گیرد.می

خاطراتِ سفرِ پاریس را نوشت، امّا از خواندنِ  1911کافکا در سالِ 

حضورِ دوستان و آشنایان اجتناب ورزید زیرا که: این متن در 

های بزرگی اند. اینجا شکافها بدون نظم و ترتیب آورده شدهجمله»

پرد. ای باال میها را در الیشان چَپاند. جملهشود دستهست که می

دهد؛ تو گویی زبان به ای خراش میافتد. جملهای فرو میجمله

 « دندانِ کرمخورده یا زبان به دندان لق.

ها ای بود با وسواسآید که او نویسندهی کافکا چنین بر میاز گفته

ای بود برای وسیله« انتقاد از خود»های خاصِ خود. شاید و هراس

-مداقه و ارزیابِی قلمش، اما بر ما پنهان نیست که انتقاد از خود می

یامدهای منفی نظیر افسردگی، روابط بین فردی مختل، تواند پ

هیجانات منفی همراه داشته باشد. و چه بسا این تیغ بُرّنده بود که 

های جدّی وارد آورد؟ به هر روی، کافکا به روح و روان کافکا آسیب

نگریست. وی بر به متون و سبک نگارشِ خود به دیدِ انتقادی می

شود اه بود. مضاف بر این گفته مینقاط قدرت و ضعفِ کالمش آگ

است. او خود در این  ها عاجز بودهکه کافکا از درکِ موسیقایی واژه

هرگز وقت و خیالِ راحت پیدا نکردم تا این هنر »است: باره نوشته 

 «را بیاموزم.

ست گرانبها. و این ایآثار کافکا به لحاظ موضوع و محتوا گنجینه

عیت که کافکا هنگام طرحِ قصه با ست بر این واقدلیل محکمی

مشکلی روبرو نبوده است، بلکه جنگ و جدال با گزینشِ شیوه و 

خایید. داستانِ ی روحش را میاسیاق نگارش بود که چون خوره

شاهدِ این مدعاست. کافکا ساختارِ قصّه « تدارک عروسی در دهکده»

ین داستان کرد. پس ااش نمییِ بیان راضیپسندید، اما شیوهرا می

 نوشت: « آ، ب و ث» نسخهرا در سه 

بارد. اما باران وقتی ادوارد رابان از در خارج شد دید که باران می»

رو مردمی در حال عبور و روی روبهبارید. بر روی پیادهچندانی نمی

ی خاصِ خود. گاه کسی صف ماشین را مرور بودند، هر یک با شیوه

ذشت. دخترکی یک سگ گشکست و از وسط خیابان میمی

خاکستری خسته در بغل داشت. دو مرد ایستاده بودند و با هم 

هایش را باال گرفته بود و آرام ها دستکردند، یکی از آنصحبت می

-داد، انگار داشت جسمِ سنگینی را حمل میبه هر سوی حرکت می

 ی آ(.نسخه« )کرد

بارد. اما ان میوقتی ادوارد رابان از در بیرون رفت متوّجه شد بار»

بارید. نه سمتِ راست او و نه سمتِ چپِ او، بلکه باران چندانی نمی

بارید وُ مردمی در حال گذر. گاهی کسی درست مقابلش. باران می

گذشت. دخترکی ها میرفت و از البالی ماشینبه وسط خیابان می

یک سگ خاکستری خسته در بغل داشت. دو مرد، مقابل هم ایستاده 

زدند، چشم در چشمِ هم. اما به زودی ی چیزی حرف میباره و در

نگاهشان را از هم دزدیدند، و اینهمه فقط تصویرِ درهایی را که باز و 

 «.ب ینسخه« )کردشدند زنده میبسته می

اش  از در خارج شد دید وقتی ادوارد رابان در بارانیِ خاکستری آبی»

بارید. رابان به ساعت دیواری نمیبارد. اما باران چندانی که باران می

بود نگاه کرد. تر قد عَلم کرده های پایینای که در یکی از کوچهقلعه

خورد. پرچم کوچکی نیز، به حالت برافراشته، در آن باالبه چشم می

شدند ای بخش مییک دسته پرنده که به زودی هر یک به گوشه

 ث(. ینسخه» )کردند. ساعت، هفت را نواختپرواز می

ها یابیم که کافکا تنها با تغییر واژهدرمی نسخهی این سه از مقایسه

ای خلق کند. محیط، افراد و حادثه، اما بر آن است تا فضای تازه

ست. ادوارد ربان برای دیدار با سایر افراد باید از منزل خارج یکی

-یشود و به کوچه بزند. این طرح در نگاهِ کافکا کامل است، تنها کاف

 ها رنگ و جالو بگیرند و متحوّل شوند. ست واژه

آنکه نوشت، بیکافکا تا سنِّ بیست و نه سالگی بر همین روال می

-بتواند داستان بلندی را به پایان برساند، زیرا که هیچیک از نوشته

کرد. اینجا ناگفته نماند که به اعتقاد دیگر هایش او را راضی نمی

های دورتری دارد و یشه در گذشتهکافکاشناسان این تحوّل، ر

ی تحواّلتِ فکری کافکا نیست. او در سرچشمه« داوری»داستانِ

-بدیهی»باره نوشته است: ( در این1912ی خاطرات )پائیزدفترچه

ام، گرچه شاید بیشتر در حد ست که پیشاپیش طرحش را ریخته

ز کار هرحال وقتی کنار میحس  و به دقّت یا بطورِ تقریبی. اما به

ها خشکند و مانعی در راهِ کنم بنویسم، واژهنشینم و سعی میمی

 « ها وحشتناکند و بیش از پیش ناقص.متن. واژه

 
-هایش )یعنی واژهناگزیر باید طرحکافکا بهی پاسلی بنا به گفته

هایش به واقع جدالِ او ریخت، چه جدال او با واژههایش( را دور می

های درغوغایش بود. کافکا در یکی از دفترچهبا درونِ همیشه 

 است:خاطراتش نوشته 

همین حاال و تمام دیروز عصر این میلِ شدید در من بیدار شد که » 

که انگار این هایم را روی کاغذ بیاورم، طوریبنشینم و تمامی دغدغه

کند، یا آنطور بنویسم اعماقِ من است که دارد به بیرون فوران می

هایم بازیابم. و این تالش اصالً و ابدأ هنر خودم را در نوشته که بتوانم

شود. اینک بدین ترتیب کافکا یک قدم به خود نزدیک می« نیست.

-خود. درون آشفته« منِ»است که از خود بگوید. از زمانِ آن رسیده 

های زیادی برای گفتن دارد. اش را بشکافد ُو حرف بزند. و او حرف

همین عمِل نوشتن است که هم بر جسم و جانِ او  وجودامّا با این

هایش. گویا کافکا اندوِه عظیمی گذارد، هم بر نوشتهاثر منفی می

گنجد. یا شاید که از خود گفتن او را از دارد که در متن نمی

سازد، یا اینکه از خود گفتن با هنرمندانه هنرمندانه نوشتن دور می

وست که  خود را به زیرِ تیغ رنوشتن در تضاد است. پس از همین

ای از ترس و هراسِ وقفه در کار رهایی که لحظهآنکشاند، بینقد می

 یابد.
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ام رفتم. به سراغ کاغذهای قدیمی»است:  کافکا جای دیگری نوشته

ست وقتی آدم ها را تحمّل کنم. این یک بدبختیزور زدم تا نوشته

سراغِ کار دیگری برود.  مجبور است کارش را به دلیلی وِل کند و به

موّفقیت فقط وقتی ممکن است که بتوان تمامِ اندیشه را یکجا روی 

نویسم. وقفه در شود. یک نفس میکاغذ آورد. البته اغلب اینطور می

کند تا متن را دوباره از سر بگیرم و دوباره خلق نوشتن مرا مجبور می

 «کنم.

وشتن یک شکاف در مغزِ کافکا معتقد بود که وقفه افتادن در کارِ ن

ی مهیب. کند. سوراخی سیاه که ته ندارد. یک درّهنویسنده ایجاد می

است. چون اختاپوسِ واژگان کنارِ این درّه به انتظارِ نویسنده ایستاده 

نویسنده از راه برسد اختاپوس او را به عمقِ درّه خواهدکشاند و رها 

اند. و چراغی نیفروختهای، بر هیچ دیواری، نخواهد کرد. هیچ گوشه

توان کنار آمد. پس کاغذها را از همین روست که با این جهان نمی

-باید پاره کرد و دور ریخت. با تمام این احوال وجودِ کافکا از جرقه

از امروز به »نوشت:  1912های امید خالی نبود، زیرا که در سالِ 

بنویس! تسلیم ی خاطرات را رها نکن! پیوسته بعد دیگر دفترچه

ی مشو! حتی اگر راهی به رهایی پیدا نشود. امّا تو باید همواره آماده

 «رسیدن به رهایی باشی.

 

Pasley, M. (1995): Die Schrift ist unveränderlich, 
Essay zu Kafka. Frankfurt am Main: S. Fischer. 

 

***** 

 ابراهیم محجوبی

 
 نیش و نوش

دانشگاهی است تا خویشتن را پی کسب عنوان  سخت در •

 !با آن تعریف کند

افتد، وقتی که هیچ اتفاقی راستی، چه اتفاقی می •

 !افتد؟نمی

 .اندبرخی اشکال تمجید، خود، قابل تمجید •

گرفتم؛ دردانشجویی، می "رادیکال "در دبیرستان،  •

 !مرا گرفت "رادیکال"

گناه "ماندگی مقدس یا پیشرفت باید انتخاب کرد: عقب •

 ."دآلو

شود؛ در فضیلت آن باید بیشتر توجهی میبه فضیلت کم •

 !سخن گفت

 !بینی و نه پیچش مو: کلّه طاسنه مو می •

این هم نوعی آب در هاون کوبیدن است: خردورزی آدم  •

 !خردبی

شوند ونه به ام که نه به مرگ تسلیم میبیمارانی را دیده •

 !دارو و درمان

چکترین نفوذی اداره مهاجرت روی یک نوع مهاجرت کو •

 !ندارد و آن، مهاجرت افکار است

طوری رفتار می کند که گویی، حقیقت را همیشه در  •

 !جیب دارد

ها هم گیرند؛ برخی رژیمها رژیم میبسیاری از انسان •

عمر طوالنی  خواهندها را می گیرند. هردو میانسان

 !بکنند

اگر روا داری می بود، شاید هرگز پدیده ای به نام تبعید  •

 .وجود نمی داشت

تواناییِ تشخیص مرزهای توانایی خویش، خود، نعمتی  •

 !است

برخی پزشکان، به جای انسان، نتایج آزمایشگاه را درمان  •

 !کنندمی

دارد، همانا حماقت کلکتیو آنچه نارواداری را سر پا نگه می •

 .است

شناس به خاطر آینده، باید زمان حال را همچون باستان •

 !کاوید

ا فردی که عقلِ کم و اعتماد به نفِس زیاد دارد، در رفتار ب •

 !باید محتاط بود

در ساختار استبدادی، موانع بوروکراتیک ازجنس آهن  •

 !است؛ در ساختار دموکراتیک، از جنس شیشه

 در چهره عوض کردن چنان ماهر است که حتی در •

 !بالماسکه هم نیازی به ماسک ندارد

شباهت به راختیار، بیدربعضی جاها، رئیس جمهوری پُ  •

 !پادشاه انتخابی نیست

مرگ را هرچه بیشتر بشناسیم، به همان اندازه زندگی را  •

 !فهمیمبهتر می

های زندگی اجتماعی، این است العلل بسیاری از کژیعلت •

 .شودتعبیر می "نا برابری "، به  "تفاوت "که 

فرهنگ اکثریت آن  فرهنگ مسلط یک جامعه، الزاماً •

 .نیست

 .ربه بیشتر، همیشه به معنای شناخت بیشتر نیستتج •
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کند از دو گروه باید پرهیز کرد: آنکه گذشته را آرمانی می •

 !خواهدو آنکه آینده آرمانی می

نمی  است. اصالً "دو هزار تُنی"ها، انگار بعضی "دوزاری" •

 !افتد

 !اش از چوب استدانست که دستهایکاش تبر می •

سنتی: اِعمال  -تبدادیهنجار ناهنجار در جامعه اس •

 !فرادستی به فرودستان و پذیرفتن فرودستی از فرادستان

مهارت در گوش دادن، همان قدر مهم است که مهارت در  •

 !سخن گفتن

حجاب نیز حجاب درفرهنگ ایرانی، بسیاری از زنان بی •

 !دارند. حجاب نامرئی

برای یکی، طول زندگی مهم است؛ برای دیگری، عرض  •

آن مهم  هم مساحت آن؛ اما در اصل حجم آن؛ برای برخی

 !است

 !چکیده پوپولیسم: بسیج فریفتگان علیه فرهیختگان •

تواند خوشبختی بیاورد؛ اما فقط تا زمان عبور پول هم می •

 !از مرز فقر

 !ادبیات، سرشار از حقیقت است. حقیقت خیالی •

است! آن را غنیمت  "زندگیمینی "هر روز، خود، یک  •

 .شمار

نان مشغول عکاسی می شود که از جهان واقعی در سفر، چ •

 . پیرامون چیزی دستگیرش نمی گردد

از هنگام روی کار آمدن ترامپ، بسیاری از حکمرانان  •

 !کنندمایه، احساس اعاده حیثیّت میمایه ومیانکم

 .های غیر دمکراتیکشرّ الزم: نمایش انتخابات در رژیم •

کوبند ویا بر دربعضی کشورها، مدام یا بر طبل ملّی می •

 !طبل دولتی

 !تازد، بی آنکه به پیش بنگردمدام به پیش می •

خیزد، پس باید به وقتی خلق به پا نمی بالهت سیاسی: •

 !نام او به پا خاست

میرد؛ روزهای دیگر، خوشبختانه این هر کسی روزی می •

 !افتداتفاق برایش نمی

با  مردان مبتال به نا توانی جنسی، دلیلی مضاعف دارند تا •

 !نیروی جاذبه زمین مخالف باشند

ها، جزایر کوچکی بیش در این دنیای بزرگ، انسان •

 !اندکرانهبی ایها، جزیرهنیستند. اما برخی انسان

بینم که مردمان بسیاری، تن خود انگیز است، وقتی میغم •

 .شناسندرا نمی -ترینِ به خویشتن این نزدیک -

می تر تر و چسبناکغلیظشستن خون با خون، آن را فقط  •

 !کند

کنیم، پس سرمان را اصالح می "موی"وقتی ماهی یک بار  •

سرمان را  "توی "چه عیبی دارد که سالی یک بار هم 

 !اصالح نمائیم؟

هیچ دقت کرده اید؟ همه پیامبران تاریخ، بدون استثناء از  •

 .شرق برخاسته اند

پندارند که ها، زبان مادری خود را چون پلیسی میبعضی •

ای دیگر، نظم و قانون برقرار هبایستی میان صاحبان زبان

  د!ساز

کوشند با چقدر مضحک است: چهل سال است که می •

 !فتوا، هنر و ادبیات را با شریعت منطبق کنند فرمان و

ای هم از زندگی ترسند؛ اما عدهها ازمرگ میبیشتر انسان •

 !هراس دارند

برد، تجارب خود به گور می ازجمله چیزهایی که انسان با •

 !انتقال نیافته است

 !همزیستی دشوار: همبود متشکل از سگ، گربه و موش •

 .عملکرد جمهوری آخوندی دردو کلمه: توهین به زندگی •

 !اش را چرااش را نمی بُرد، اما دست دارندهچاقو دسته •

باوران، بهشت آنرا همچنان حکومت دینی: وقتی که قیامت •

دهند اما دوزخش را درهمین دنیا برپا له میبه آن دنیا حوا

 !دارندمی

 !پشت هردروغ نیز، حقایقی نهفته است •

پاسخ  شود؟دیارشما، حقوق مردم رعایت می پرسیدم: در •

 !گیرندداد: اینجا، همه، حقوق خوبی می

اسمارت "تکامل:  مسیر بدن انسان در جدیدترین عضو •

 !"فون

 !همیشه مصون می ماندستیغ کوه، ازگِل والی تَهِ دره  •

 

پزشک است. در عالقه به طنز گاه طنز نیز  ابراهیم محجوبی

های او نوشتن همین جمالت کوتاهی نویسد. یکی از مشغولیتمی

های ساده در شوند. این روایتاست که گاه به داستان نزدیک می

شود و در پی این کنند که خوانده نمیواقع متنی را نمایندگی می

یم محجوبی تا کنون دو کتاب هپنهان هستند. از ابراها جمله

 )از زندان تا تبعید( منتشر شده است.  "هایادمانده"و  "طبیبانه"

 

****** 
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 خانى )روزبهان(مسعود کریم

 
 زدهنقد بر فرهنگ عرفان

 
ام، برگرفته از نوشت و نویسى درازمدت میانِ آنچه در اینجا برنهاده

 .دوستان استمن و تنى چند از 

توان آن را نقد نامید، تا خود، چه رسد به نقدِ رادیکال که ما و نمى

 .فرهنگمان نیازمند آنیم

تر از فشرده؛ انگوم ِ حرف! ست، ناخنک زدنى، حرفى فشردهیىاشاره

 .تا که چیزى، باشد

هاى مطلب ، گسست"کندخواننده پرانتز باز مى"با این امیدوارى که 

ها ى دوستان، حرفِ آناجازهام، چرا که نخواستم بىگرفتهرا نادیده 

 .را هم بیاورم

گفت "را، من، به موازاتِ  "نوشت و نویس"و همین جا بگویم: ترکیبِ 

ام، که پیشتر در تبادل ساخته (chat) ، به جاى واژه ى"و گو

 .یاد کاظم امیرى داشتم به کار رفته استفکرى که با زنده

 

          *** 

           

 

استوار  "سلطه"و  "تعصب"و  "عِرق"یى که فرهنگ آن، بر در جامعه

است، کارِ نقدنویسى دشوار است. این دشوارى، به ویژه آنگاه خود را 

 "فرهنگ"، یا همان "هویتِ مشترک"دهد که قرار بر نقِد نشان مى

  د.باش

ازتولیدِ گریزى اما نیست؛ ما، باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ب

ست و یا ى ما، امرى تصادفىدر جامعه "استبدادِ شرقى"مستمرٌ 

  د.ریشه در فرهنگمان دار

من برآنم که روشنفکرمان، باید به کارِ نقدى رادیکال برخیزد، و در 

گرایى این راه از هرگونه تعارف دست بردارد، و از هرگونه تقلیل

 .بپرهیزد. ورنه، تا هست همین خواهد بود

 

🔵🔵 

هاى گوناگون فرهنگ ما را، از شعر و هنر، تا معمارى و آنچه بخش

ام( و سیاست به اقتصاد )اقتصاد را تعمداً بخشى از فرهنگ دانسته

دهد، نگرشِ عرفانىِ ماست؛ نگرشى که بیش از همه هم پیوند مى

 .دهدجا، درشعر و ادبیات ما خانه کرده است و خود را بروز مى

نداریم، و هرچه  بخواهید فلسفه )دنیاى پرسشگرى(ما، هرچه قدر 

 !قدر بخواهید عرفان )دنیاى ارادت و پذیرش( داریم

 

🔵🔵 

ى عرفان و شعرعرفانى از سوى فقدان فلسفه از یک سو، و سلطه

 .دیگر، ما را از اندیشیدنِ منطقى محروم کرده است

المثل نقل ما، در گفت و گوهایمان به جاى حجت آوردن ضرب

خوانیم. ما با شعر، مخالفمان را کنیم و به جاى استدالل شعر مىمى

کشانیم. در کشیم، و با شعر دوستمان را به اوج فلک مىبه زمین مى

 .گفت و گوهایمان، آن چیزى که حضور ندارد منطق است

 ما بلدیم شعر بخوانیم

 ما بلدیم شعار بدهیم

 ى حریف را به خاک بمالیمما بلدیم پوزه

 یم از بشردوستىِ خود حرف بزنیمما بلد

 ما بلدیم خود را مفتخر و سربلند ببینیم

 اما

 .ما بلد نیستیم گفت و گو کنیم

خواهیم به تمرینِ گفت و گو بپردازیم، خود اگر معناى ما، تازه مى

گفت و گو را بدانیم، چرا که گفت و گو، حاصلِ  نگاهِ فلسفى ست نه 

 .عرفانى

 

 ما عارفیم

 ماستحقیقت پیشِ 

 ایمما، آن را کشف کرده

 ما شاهِد حقیقتیم

 دوستانِ عارفما: انسان

 دانانِ عارفما سیاست

 طلبان عارفما اصالح

 هاى عارفما کمونیست

 

 خوانیمما شعر مى

 ما عارفیم

 !دانیمما مى

 

🔵🔵 

یى براى اندیشیدن نیست، "شیوه"عرفان، در بن خود، 

 .ستیى در پى تجلى"محتوا"بلکه

یى براى "شیوه"فلسفه در بن خود، محتوایى براى بیان نیست بلکه 

 .اندیشیدن است
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ى داند که راه، او را به کجا خواهد برد. همهعارف، از همان نخست مى

سیر و سلوک و کشف و شهود وى، براى آن است که او، به همانجایى 

.دانسته استبرسد که خود، از پیش مى

عارف، کشفِ حقیقتى غیرِمنتظره نیست، بلکه تجلى  "فِکش"

ست که این بار، او آن را دریافته است. براى ابدى-حقیقتى ازلى

، نیازى به اندیشه نیست، "حقیقت معلوم"رسیدن به این حقیقت، 

.بلکه باید به انجاِم مناسکى همچون  ریاضت کشى پرداخت

فلسفى، جستن  ىى اندیشهپرسش،  اساس فلسفه است. بن مایه

فیلسوف، از آن رو فیلسوف است . است "امر مجهول"پاسخ براى 

کند، همین است که فلسفه )دستگاه هاى فلسفى( که شک مى

.شودپیوسته دگرگون مى

عارف، اگر شک کند، دیگر عارف نیست! همین است که عرفان در 

ى هاهایى که در نحلهشود. تفاوتطول تاریخ خود، پیوسته تکرار مى

هاى بنیادى نیست، حال آنکه نگاه گوناگون عرفانى هست، تفاوت

.هاى بنیادى داردفالسفه با یکدیگر تفاوت

ست از تأمالتى که آنان در یىآنچه محصول کار عرفاست، مجموعه

تواند برخاسته از هر زمانى اند، تأمالتى که مىها داشتهگذر سده

تواند مربوط به بعد از مقاالت االولیاء مىباشد. مثالً محتواى تذکرۀ

شمس باشد. گویى در عالم عرفان، همه با هم، در یک زمان حرف 

گویند! این است که آثار عرفانى یزنند، و همه هم، یک چیز را ممى

.توان پس و پیش کردرا مى

در فلسفه اما چنین نیست، سخن هر فیلسوف، ناظر بر سخن 

است. این است که تاریخ فلسفه، فیلسوف )فیلسوفان( پیش از خود 

.تاریخ نوشت و نویس، تاریخ گفت و گوى فالسفه است

.این است که فلسفه تاریخ دارد

.این است که عرفان تاریخ ندارد

🔵🔵 

در فرایند زندگى  -برخاسته از نوع نگرش عرفانى-فقدان تاریخ 

:اجتماعى و سیاسى ما هم جلوه گر است

قایع داریم که اگر جا به جا هم شود اتفاقى ما تاریخ نداریم، مشتى و

!افتدنمى

🔵🔵 

جاى انکار ندارد که شعر، بخش مهمى از بار فرهنگى ما را به دوش 

یى براى شعر ما نیست. شاعر باید شعر کشیده است. اما این، برترى

.بگوید، نقاش هم نفاشى کند، و موسیقى دان به کار موسیقى بپردازد

دان، کار شاعرى را به عهده بگیرد، شعر را سیقىاگر قرار باشد مو

سازد. برعکس آن هم کند و از آن یک موجود کوتوله مىحقیر مى

دهد، گوییم شعر کار نقاشى را انجام مىالبته همین است: وقتى مى

ى کار هایى که یک نقاش در حوزهدر واقع چشم خود را بر پرسش

الً هنرِ نفاشى را به بندیم و عمخود با آن درگیر است فرومى

.دهیمترین معنى آن تقلیل مىسطحى

وانگهى: این که شعر ما وظایف دیگرى غیر از شعر بودن را به عهده 

ى ما دارد: این از فرهنگ ماست گیرد، نشان از سرشت جابرانهمى

 -تا آنجا که زورمان برسد-یى که هر کداممان بى هیچ سررشته

ى آن امور هم ى همهگیریم و دربارهى امورى را به دست مىرشته

دهیم. آن شعر، از این فرهنگ برخاسته است. مى "کارشناسى"نظر 

.توان یافتکشکول است، و در کشکول، چیز زیادى نمى

هاى فکرى، مرا به ، بر سایر حوزه"کشکولى"ى شعر ، شعر سلطه

ى کشاند. یعنى اگر قرار است با روحیهمى "نقد سلطه"دنیاى 

گرى بستیزیم، این ستیز را باید از شعر آغاز کنیم. از ستیز با طهسل

.گر شعرروح سلطه

ها را ترین ضربه، مهلک"تفکرِ عرفانى"ى ششم هجرى، رشد از سده

به تفکر منطقى، به فلسفه، وارد آورد و آن اندک نگاه تجربى و 

.خردگراى شعر ما را نیز به نابودى کشاند

ترین نقاد شعر، و الجرم بهترین یاور آن جدىتوانست فلسفه که مى

.باشد، یک سره نابود شد

فیلسوف، بهترین دوست زبان است. فالسفه، بسیار بیش از شاعران 

.اندنسبت به زبان حساس

زبان ما بیمار است. زبان فارسى بیمار است. این زبان بیمار، شاید به 

اما به کار اندیشیدن  اند،کار شاعران بیاید، که در جست و جوى ابهام

.آیدنمى

.هاى عارفانه، زبان ما را بیمار کرده استگویىزبانِ تمثیلى، و کلى

ى شاعرانه، به شعرما، سرشار از تمثیالت شاعرانه و عارفانه، عارفانه

.کندزبان خیانت مى

.کندشعر ما، به اندیشه خیانت مى

🔵🔵 

ست این همان چیزىمنطق، ابزارى براى سنجیدن حقیقت است، و 

:آورد کهگریزد و بانگ برمىکه عرفان از آن مى

رهِ دور و دراز است این، رها کن"

چو موسى یک زمان ترک عصا کن"

ز دوراندیشىِ عقل فضولى"

یکى شد فلسفى، دیگر حلولى"

شوى فیلسوف، یک یعنى اگر از منطق، از عقالنیت حرف بزنى، مى

!چیزى شبیه کافر

ى معاصر گوید، عارف برجستهخ محمود شبسترى مىاین را، شی

ى دیگرى بر آن شرح حافظ، و از همان زمان، عارفان برجسته
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اند تا مبادا حرف شیخ نافهمیده بماند و کسانى به دنبال عقل نوشته

!و منطق بروند و نعوذباهلل، گمراه شوند

🔵🔵 

خواهم، دهم. مىهمین اکنون، دارم به موسیقى مالیمى گوش مى

نویسم، یک سوى دلم نیز با نان که این چند سطر را مىچهم

.موسیقى باشد

چون موضوع این -شنوم. اما گوید نمىتقریباً، آنچه را خواننده مى

شوم. مى "شمس"و  "موالنا"متوجه کلمات  -نوشت و نویس است

هاى زمینى و عالیق بدگویى از عشق کنم:ترانه را دوباره گوش مى

:تدنیوى س

هاى زمینى خوب نیستگرچه این دلبستگى"

:و

نیست موالنا جهان از شمس تبریزى پر است"

:کشمگردم. و آه مىبه نوشت و نویس خودمان برمى

مثل آب که دنیاى ماهى را پر کرده است، عرفان، در تمام منافذ 

.فرهنگى ما نفوذ کرده است

ى افکار عرفانى بمباران ما از بام تا شام، و از شام تا بام، به وسیله

عارفان پاک "دانم یکى از این به قول فروغ شویم. نمىمى

بابا، سر سوزنى هم فضاى "شود که بگوید: پیدا نمى "بلنداندیش

"!تنفس براى دیگران بگذارید

*******

حسین کمالی

آیین روزانه برای کار خالقه

نویسندگان گرفته تا هنرمندان و دانشمندان، که نوابغ جهان، از این

خوانند و تولید نویسند و میگذرانند، میسان روزگار میبه چه

کنند، خود موضوعی جالب و جذاب است. در یافتن به این می

الی نگار آمریکایی از البهپرسش، ماسون کوری، نویسنده و روزنامه

ها و دیگر مدارک موجود لقوها، نقلها، زندگینامهها، مصاحبهنوشته

منتشر شده است. او  "آیین روزانه "کتابی تهیه دیده که با عنوان 

نفر  88در این اثر جالب و سرگرم کننده، این موضوع را در زندگی 

 پی گرفته است. 

ای تنگاتنگ با نظم روزانه دارد. شاید خالقیت و تداوم آن رابطه

ای دن این کتاب به نتیجهپذیرش آن مشکل به نظر آید ولی با خوان

انسان برجسته جهان  88جز این نخواهیم رسید. روال زندگی روزانه 

دهد. در این روند است که هرکس به شکلی چنین چیزی را نشان می

کند. این رفتار هرچه باشد، خود به رفتاری را بر خویش تحمیل می

 شود.نظم تبدیل شده و جزئی از زندگی می

دانه قهوه، که نوشیدنی گرم خویش را با  60با  بتهون هر روز صبح

رفت. عادت داشت پس از شام کرد، به استقبال روز میآن آماده می

 پیپی روشن کند و یک لیوان آبجو را با دود کردن پیپ بنوشد.

مانندی در چیدمان چارلز دیکنز، نویسنده مشهور، دقت و وسواس بی

ست کنار پنجره قرار بایمبلمان اتاق خود داشت؛ میز کار می

های پر در کنار بود؛ قلمگرفت و ابزار نوشتن بر آن مرتب میمی

که در سکوت مطلق، بدون هیچ مزاحمت رنگ. او برای اینمرکب آبی

و سروصدا بنویسد، دستور داده بود دری دیگر نیز بر در اتاق کارش 

بیفزایند تا از خالل این دو در صدایی از بیرون نشنود.
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هایش انوئل کانت، فیلسوف بزرگ، شدیداً پایبند زمان بود. همسایهام

توانستند حتا ساعت خویش را با رفتارهای هر چهل سال تمام می

ها را با یک چای نه چندان قوی و به اش میزان کنند؛ صبحهانروز

کرد. سکوت را دوست داشت، به سفر همراه آن کشیدن پیپ آغاز می

چند ساعتی با  "کونیگزبرگ"اش در انهکه خرفت. با ایننمی

 رفت.جا نمیفاصله داشت، هیچگاه به آن ایدریاچه

ترین پتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز نامی روس، بهترین و تازه

رسید. برادرش نوشته است: ها در هوای آزاد به ذهنش میایده

سالم دانم کجا خوانده بود که اگر آدم روزانه دو ساعت قدم بزند، نمی

ماند. او در تمام عمرش، تا مرز خرافه، به این سخن پایبند ماند. می

کرد رسید، فکر میاگر پنج دقیقه زودتر از این وقت به خانه می

 . "حاالست که مریض بشود

کنند گاه به ذهنش راه پیدا میها آنگوید بهترین ایدهوودی آلن می

 که در حمام زیر دوش آب است.

گوید به مدت هفت سال هر روز کارگردان آمریکایی میدیوید لینچ، 

)مخلوطی از بستنی، خامه و شکالت( و تا هفت  "میلک شیک"یک 

گوید؛ شکر که جذب بدن نوشید. میاستکان قهوه با شکر زیاد می

ها را بر روی دیدم. او آنهای نو را در ذهنم میشد، فوران ایدهمی

ر فرصتی دیگر به نظم نوشت و بعد دیک دستمال کاغذی می

 آورد.درمی

نوشید تا بتواند بخوابد، مارک تواین مدتی طوالنی مشروب الکلی می

سپس چهار لیوان آبجو را جانشین آن کرد و سرانجام به اسکاچ داغ 

 روی آورد.

بنیامین فرانکلین، یکی از بنیانگذاران ایاالت متحده آمریکا، در دفتر 

ای را طرح کرده که با اجرای برنامه نویسد؛خاطرات روزانه خود می

آن در سیزده هفته به درجه کمال اخالق دست یابد. او هر هفته 

نشان معینی از فضیلت اخالقی، پاکیزگی، کوشش یا چیزهای دیگر 

کرد. بسیار یافت، همه را در دفتر یادداشت میرا که در خود می

آن، فضیلت زده بود وقتی بعد فهمید با اجرای یک هفته از شگفت

 به عادت بدل شده است.

بهترین  12تا  9برای توماس مان، نویسنده نامدار آلمانی، بین ساعت 

ها و یا کسی بایست بچهاش بود. در این زمان نمیزمان تولید ادبی

دیگر مزاحم کارش شوند. او هر روز ساعت چهار عصر به مدت یک 

نداشتند سروصدا خوابید. در این زمان نیز کودکان حق ساعت می

کنند. خالف اکثر نویسندگان و هنرمندان، توماس مان نه ساعت در 

 بایست بخوابد.روز میشبانه

ولفگانگ آمادوس موتزارت هنگام رفتن به بستر خالقیتش گُل 

نشست و موسیقی کرد. برای همین تا ساعت یک شب میمی

طی روز شد. ساخت. ساعت شش صبح برای ادامه کار بیدار میمی

که با برنامه داد و یا اینهم یا به شاگردان پیانو تعلیم می

 هایش مشغول بود.کنسرت

که بر اثر افراط در استعمال سیگار دچار سرطان زیگموند فروید با این

شده بود، نمی خواست از جیره بیست سیگار روزانه خویش چیزی 

در شهر وین روی با سرعت زیاد کم کند. او روزانه یک ساعت پیاده

خوابید. و این به گاه ترک نگفت. شش ساعت نیز هر شب میرا هیچ

 اش بدل شده بود.آیین زندگی روزانه

در واقع الکل، قهوه، نیکوتین و بسیاری چیزهای دیگر در خالقیت 

توانست نقشی داشته باشد و به صرف عادت انجام انسان نمی

ی خویش تجدیدنظر کرد گرفت. برای نمونه کانت در عادت دیرپامی

هایش به کرد، اگرچه دهانه پیپبار پیپ روشن میو روزانه فقط یک
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ای شد. او به مدت چهل سال به شکل منظم رشتهتر میمرور بزرگ

شده و کرد. زندگی بسیار تنطیممشخص را در دانشگاه تدریس می

 "خودکار"جا که دانشجویان او را شخصی نواختی داشت، تا آنیک

 دانستند.می

های بسیار از هنرمندان و نویسندگان ناآرام بوده است. فردریکو شب

گوید: توانست بیش از سه ساعت در شب بخوابد. میفلینی نمی

زدم، شدم، در اتاق قدم میساعت شش صبح از خواب بیدار می

شدم، ساعت نه صبح به ها مشغول میکردم، با کتابپنجره را باز می

 . "رفتمسراغ تلفن می

کرد اصالً کار شناخت، فکر میاگر کسی شوستاکویچ را از نزدیک می

کرد و کند ولی در واقع او تمام روز کارش را در سر تنظیم مینمی

رسید، گاه که کار به پایان میکشید. آنها طول میاین شاید هفته

شد آورد و اگر کسی مزاحم کارش نمیبسیار سریع آن را بر کاغذ می

توانست در یک روز تحریر کند.بیست تا سی بخش از یک کار را می

بایست کنار پنجره های موسیقی میآستروفسکی پیش از نوشتن نت

گاه بیایستد و با نگاه به بیرون افکار خویش را متمرکز کند، پس آن

کرد. با بودن کسی در کنارش، اصالً قادر به ادامه شروع به نوشتن می

 کار نبود.

تاو مالر به کنج خویش، به ویالی خود در خارج از شهر پناه گوس

یافت، نه گاه که کارش پایان نمیبرد. موقع نوشت موسیقی، تا آنمی

 شد.دید و نه از خانه خارج میکسی را می

برای بسیاری از هنرمندان، از جمله جیمز جویس، ژان پل سارتر، 

ها بود. برای تساموئل بکت، استعمال سیگار حین کار از ضرور

ای گاه شرابی قرمز، قرصی مسکن، قهوه و یا موادی محرک الزم عده

های مشخصی کار ها هر روز ساعتبود تا بنشینند و بنویسند. بعضی

 نوشیدند.خوردند و میکردند و ساعت مشخصی میمی

وجوی زمان از در جست"مارسل پروست برای نوشتن رمان حجیم 

کرد، در رختخواب اش محبوس میخانه، خود را در "دست رفته

 نوشت.نوشید و میماند، قهوه میمی

که اگر کسی یک بار هم این سئوال برایش پیش آمده خالصه این

ها و دیگر هنرمندان چگونه ها، نقاشکه نویسندگان، موزیسین

رسانند، این کتاب یک منبع بسیار جالب و روزشان را به شب می

 خواندنی است.
******

مجید نفیسی 

نامه های زندان

 امروزه است. زندان ادبیات کشور از خارج در کار هایعرصه از یکی

 خود عمر از مدتی که هستند انبوهی شمار مهاجر، ایرانیان میان در

 این مهاجرت در نوناک و اندگذرانده فقیه ولی و شاه زندانهای در را

 به ایران داخل اختناق محیط از دور به که اندیافته را فرصت

 تنها نه رهگذر این از و زندبپردا خود اسارت دوران بازشکافی

 سازند، روشن را معاصر ایران سیاسی زندگی تاریخ از هاییگوشه

 وجود علیرغم سیاسی، زندانیان که دهند نشان همچنین بلکه

 فرهنگ یک خالق دیگر، اجتماعی گروه هر مانند اعدام، و شکنجه

 شادی مرگ، از ترس و افسردگی کنار در آن در که فرهنگی ؛هستند

 گیآفرینند شور زندانبان، مغزشویی دستگاه برابر در و شیطنت، و

 آنچه سفانه،أمت خورد.می چشم به زندانی ادبی و هنری

 سیاسی صرفاً  یجنبه غالباً  شده منتشر زمینه این در (1995تاکنون)

 است. نرفته فراتر خاطرات حشر از خود حالت بهترین در و داشته

 نظام با مبارزه و افشا برای سندی چون باید زندان سرگذشت البته

 فراموش قیمت به نباید کار این منتها رود، کار به سرکوب و اختناق

 به تا آیا شود. تمام سیاسی زندانی زندگی دیگر هایجنبه کردن

 بر رکا با ام سیاسی زندانیان که آثاری از هنری نمایشگاه چند حال

 یا و انن خمیر و سنگ و شیشه و شفتالو و خرما هایهسته روی

 و شعر چند است؟ شده تشکیل اند،آفریده پارچه روی گلدوزی

 از تعداد چه و داریم، دست رد زندان در آفریده نمایش و داستان

 بر یادگاری نقوش و هادستنوشته گزارش و هانامهوصیت و هانامه

 در فقط زندانی مقاومت است؟ شده منتشر تاکنون زندان دیوارهای

 خودنمایی تیر میدان و دادگاه یصحنه و بازجویی و شکنجه اتاق

 در زندان، هایباغچه گلکاری در را خود همچنین هبلک کند،نمی

دهد.می نشان هسته و استخوان و سنگ ویر هایکاریریزه

 به جهانی، ادبیات در نامه یسابقه از کوتاهی بررسی از پس زیر در

 سالهای طی او شود.می برخورد سیاسی زندانی یک از مهنا هیجده

 خواهر و مادر به خطاب اوین زندان از را اولی نامه شانزده ،67 تا 62

 در هانامه نویسنده است. فرستاده زندان از بیرون به همسرش و

 یانپا در شد. تیرباران 67 سال در سیاسی زندانیان عامقتل جریان
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 بدون را آنها از نمونه سه ها،نامه فعلی صاحب اجازه با نوشته، این

 مشوق کار این که امیدوارم و کنممی چاپ تغییری کوچکترین

 گردد. زندان ادبیات ارزیابی و چاپ کار در دیگران

 

 ادبی انواع از یکی عنوان به نامه،

 

 گرفت. کم دست نباید آن شخصی یجنبه دلیل به را نامه ارزش

 به گاهی حتی مذهبی و سیاسی هایجنبش رهبران هاینامه

 توانمی زمینه این در مثالً  است، یافته راه مراجع یا مقدس کتابهای

 در علی حضرت مراسالت یا انجیل در رسوالن به پولس هاینامه به

 القضاتعین هاینامه یمجموعه از یا و کرد، اشاره "الغهالب نهج"

 از استفاده برد. نام لوگزامبورگ روزا و انگلس و مارکس و همدانی

 توانمی مثال عنوان به و دارد طوالنی ایسابقه نیز ادبی آثار در نامه

 گرگانی، "رامین و ویس" یمنظومه در ویس به رامین ینامه ده از

 و نظامی "شیرین خسرو"یمنظومه در شیرین و خسرو هاینامه

 هیجدهم قرن در .کرد اشاره بهار الشعراملک "اخوانیات" همچنین

 شخصی احساسات به که رمانتیسم مکتب ثیرأت تحت نوزدهم، و

 از تماماً  یا قسماً  که هاییرمان نوشتن دهد،می فراوان اهمیت

 اثر "تعصب و غرور" مثل یافت؛ رواج شده تشکیل نامه ایمجموعه

 روابط" و وبستر جین ینوشته "دراز لنگ بابا" آستین، ینج

 زرگب ی"هانامه" اثر دو به توانمی نیز ایران در الکلو. اثر "ناکطرخ

 کرد. اشاره آذینبه "دیوار سوی آن از" و علوی

 طرف از یا او خود )توسط فردی طرف از که است متنی معموالً نامه

 و شودمی فرستاده دیگری شخص به نویس(نامه شخص وسیله به او

 سپس و مقدمه … خوشامدگویی … گیرنده عنوان بر مشتمل غالباً

 احیاناً و امضا … بدرودگویی …پایانه آخر، در و اصلی متن

 .باشدمی متن باالی یا پایین در نامه تاریخ و بعدالتحریر

 نامه نوشتن زمینه ـ یکم شد: قائل ویژگی سه توانمی نامه نوع برای

 آن ندهگیر و نامه ینویسنده بین زمانی و مکانی جدایی وجود از که

 کند پر را مشکل این که شودمی خواسته نامه از و کند،می حکایت

  دهد. خاتمه نوعی به طرفین بین جدایی به و

 

 شودمی اشاره مسائلی به نامه در معموالً نامه: شخصی محتوایـ  دوم

 فرستنده استثنای به است ممکن و دارد شخصی یجنبه کامال که

 سانیک نمونه عنوان به نباشد، درک قابل دیگران برای آن یگیرنده و

 و شود،می جویا آنها احوال از یا رساندمی سالم آنها به نویسنده که

 از طرف دو فقط که مطالبی یعنی خصوصی، موضوعات آن از مهمتر

 هستند. باخبر آن

 

 است غیررسمی سند یک نامه که آنجا از نامه: شخصی سبک سوم،

 منظم، صورت به را خود فکر که ودرنمی انتظار نویسنده از معموالً

 سازد سمنعک دارد وجود کتاب و مقاله رسمی قوالب در که آنچنان

 از زبان دستور به توجهیبی و رویحاشیه و وصل و قطع وجود و

 ما بررسی تحت هاینامه در مثال عنوان به است. نامه خصوصیات

 کرد. احساس گاهی را ترکی زبان ثیرأت توانمی

 

 خوبی فرصت شاعر و نویسداستان به ادبی اثر یک عنوان به نامه

 مشخص به مجرد از و کند نفوذ قهرمانان روابط درون به تا دهدمی

 زند. گریز شخصی به عمومی از و

 

 زندان در نامه خصوصیات
  

 مادر، پدر، همسر، مثل خانواده، اول درجه افراد به نامه نوشتن

 سر به زندان از خارج در یا ندهست زندانی خود که برادر خواهر،

 پا زیر حاضر و سابق هایرژیم جانب از مکرراً که است حقی برندمی

 دستخوش زندان درونی و بیرونی شرایط ثیرأت تحت و شده گذاشته

 محتوای و لحن در را تغییر نای توانمی مثالً است. بوده تغییر

 در کرد. دهمشاه مختلف سالهای طول در بررسی تحت هاینامه

 مسائل به ایاشاره مطلقاً  شده نوشته 62 سال در که اینامه

 میزان 67 سال هاینامه  از برخی در اینکه حال شود،نمی غیرروزمره

 طول در آفریند.می شگفتی خود نظرات بیان در سندهنوی جسارت

 مختلف هایجناح اختالفات عراق، و ایران بین جنگ سالها، این

 سوی از که خواهینرمش سیاست مهمتر همه از و حاکمه تأهی

 جمله از و زندان یاداره وضع در شدمی تعقیب منتظری گروه

 نامه یک طول کلی طور به ولی داشت. تأثیر زندانیان نویسینامه

 یدوره در سطر هفت از و دوره یک در سطر پنج از توانستنمی

 از اینشانه آن در زندان مراسالت مسئول اگر و کند تجاوز دیگر

 زندانی کرد.می خودداری آن فرستادن از دیدمی نگاریپوشیده

 هر در العمومعلی توانستمی داشت دست در را نامه فرم انچهچن

 آوریجمع مورأم ولی بنویسد، را اشنامه خواستمی که زمان

 معموالً رسیده هاینامه آمد.می بند به معین موعد در فقط سالتمرا

 ولی شد،نمی خوانده آن گیرنده اطالع بدون دیگر یانزندان توسط

 تقدیس و فردی حقوق نفی یروحیه دلیل به که آمدمی پیش گاهی

 یانم او ینامه گیرنده، شخص حضور از قبل تیح گروهی یروحیه

 آن مطالب یدرباره و گشتمی دست به دست دیگر زندانیان

 شد.می اظهارنظر

 

 از برخی توضیح به یبررس تحت هایمهنا گرفتن نظر در با زیر در

 پردازم.می زندان هاینامه خصوصیات

  
 ایجاز

  
 جالب و است شعر مهم ویژگیهای از یکی فشرده بیان یا ایجاز

 طول برای زندانبان که محدودیتی به توجه با زندانی که اینجاست
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 کند استفاده شاعرانه شگرد همین از که است مجبور است قائل نامه

 مدتها مستلزم کار این بگنجاند. کوتاه قوالبی در را خود مفاهیم و

 باشد متنی تواندمی کار ینتیجه ولی است، ذهنی آمادگی و قتو

 دوم ینامه در مثالً گردد. پرمغز و کوتاه قصار، کلمات مانند که

 تنها نه عبارت این "بیاموزیم. را بودن هم با هم، بی باید" خوانیم:می

 نیز شکل لحاظ از بلکه است، زموج و عمیق نامع لحاظ از

 باشد.می شاعرانه و آهنگخوش

  
 رمزوارگی

 

 "موضع سر" انزند رایج اصطالح به یا مقاوم زندانی یک ما نویسنده

 رمزواره، سبک یک از تفادهاس با تا کوشیدمی رو این از و بود

 آینده به امید و سازد منتقل همسرش به را خود ممنوع هایاندیشه

 ما او هاینامه در نتیجه  در دهد. نشان خود در را حرکت به شوق و

 شعر در رایج سیاسی سمبولیسم یادآور که هستیم روبرو سبکی با

 از فرار برای شاعر که هنگامی باشد؛می 1332ـ57  سالهای بین نو

 چون رمزواره تصاویری قالب در را خود اجتماعی پیام سانسور،

 یاشاره مثالً  کرد.می بیان زمستان با بهار یا شب با روز یمبارزه

 امید ینشانه مسلماً  "آینده نوزادان" به دوم ینامه در ما زندانی

 از زمان آن در که است سیاسی هایهسته یا افراد به او بستن

 با خواستندمی و شده جدا زندان درون و بیرون در چپ سازمانهای

 یجامعه در آنچه بر تعمق و تیرکسیسما تئوری دوباره یمطالعه

 ینامه در یابند. دست جدید راههای به گذشت، ایران زدهانقالب

 آن طریق از و کندمی اشاره "اندیشه کبوتر" پرواز هب شانزدهم

 ینامه در دهد. قرار انتقاد مورد ار گراییاراده و بلندپروازی خواهدمی

 یرمزواره از اسفند 92 روز در ازدواجشان سالگرد به توجه با هفتم

 احساس و کندمی استفاده زمستان بربستن رخت و بهار رسیدن

 یصحنه در کهنه علیه نو مبارزه با همسرش به را خود یعاشقانه

 زادروز مناسبت به که هفدهم ینامه در دهد.می پیوند اجتماع

 سمبولیسم از نوشته، او مادر به خطاب یلدا شب در همسرش

 دارممی سعی شبی چنین سال هر" گیرد:می بهره نچنی ئیمزدیسنا

 زمستانی سرد باد که کنم رتصو را پاییزی طوالنی و سرد شب

 خواهدمی شب سیاهی و کوبدمی طبیعت پیکر بر شالق واردیوانه

 تب در مادرانی اینها یهمه از فارغ اما گردد، صبح از نعما مذبوحانه

 شوند.می متحمل را سختی شب قهرمانانه و سوزندمی زایمان

 بندد،برمی رخت شب و رسدمی فرا زیباییش تمام با صبح خرهباال

 پای فرزندانی و گیرندمی آرام پیروزمندانه مادران یند،نشفرومی باد

 گل" به را همسرش نویسنده آنگاه "گذارند.می وجود یعرصه بر

 تماعیاج و شخصی توامان باری او برای که کندمی تشبیه "نرگسی

 نویسنده اسارت، از پیش یدوره در که جهت آن از نخست ـ اردد

 وجود در را نرگس گل یریپذدوام حال عین در و زیبایی همیشه

 دیگر و است، خواندهمی نام این به را او گاهی و دیدهمی همسرش

 نوروز با همراه و شودمی سبز زمستان اواخر در نرگس گل که آن

 آورپیام تا آیدمی شهر به گرد دوره فروشان گل دستهای در بهاری

 نیاد به سال شب ترینطوالنی در او همسر که همچنان دد،گر شادی

 و" است: بوده امید و رویش آورپیام اشخانواده و او برای اما آمده،

 چون که بینیمی خود پهلوی بر را نرگسی گل روز همان مادرم، تو

 و بهاران آفتاب تابش با که اکپ هاقله برفهای بسان و روشن صبح

 بر …تولد شود.می جاری اجتماع دل در زالل بارانجوی با همراه

 "!باد مبارک مانهمه

 به نهم ینامه در نویسنده که ستایاشاره همه از ترپیچیده شاید

 منظور که نداند خواننده اگر و دارد بهمن و ابر به همسرش یعالقه

 او ظریف یکنایه به پی مسلما بوده، 7135 "بهمن" انقالب او

 برد. نخواهد

  
 طبیعت یبندگسالنه نقش

  
 ابر و ماه دارد. ستیزاسارت و بندگسالنه نقشی هانامه این در طبیعت

 بند از گسستن و آزادی آورپیام فقط نه آسمان در مهاجر دگانپرن و

 دو اکاشتر و تالقی ینقطه توانندمی عالوه به بلکه هستند،

 دو در دو هر همسرش و ما زندانی آورند. فراهم را بند در  یدلداده

 یک در دو هر اگر و بودند زندانی واحد زندان یک از متفاوت بند

 یکدیگر بند هایمیله از فراتر توانستندمی نگریستندمی ماه به شب

 به را احساس این بنشینند. وگوگفت به یکدیگر با و کنند مالقات را

 آن نیز خود من عالوه، به کرد. مشاهده نهم ینامه در توانمی بیخو

 خبر از هنوز مادرم که زمانی در ام:شنیده خواهرم و مادر زبان از را

 شعری در انگاشتمی زنده را او و نداشت یقین سعید برادرم تیرباران

 نگاههای عطف ینقطه تا خواستمی ماه از بود سروده او برای که

 از پیش نیز حسین همسرش و نوشین اهرمخو باشد. دو آن

 همیشه هجران صورت در که بودند گذاشته قرار یکدیگر با دستگیری

 شوند. وصل یکدیگر به تیبتر بدین و بنگرند ماه به شب نه ساعت در

 را کار این حسین ربارانتی از پس سالها تا نوشین که کنممی تصور

 داد.می ادامه

  
 شناس باستان نگاه

 

 طریق از شکنجه و سرکوب ایهشیوه بر عالوه تا کوشدمی زندانبان

 کردن پاک با و بنشیند دانیزن مغزشویی به ایدئولوژیک هایبرنامه

 بتراشد. تازه هویتی او برای اشحافظه

 تخیل و حافظه قوای هب معموالً تلقینات این با مقابله برای زندانی

 خاک، خروارها زیر رد که شناسیباستان چون او زند.می چنگ خود،

 اثر آن خالق تمدن بازسازی برای است مجبور و یابدمی سفالی تکه

 هر دیدن با سیاق همان به آورد، روی خود تخیل و حافظه قدرت به

 به آن پشت در و زندمی دست شناسانهباستان حفاری به شئی
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 آن بخو ینمونه نشیند.می رویا و خاطره سرزمین کشف و زیبازسا

 به مدتی برای نویسنده که وقتی یافت. هشتم ینامه در توانمی را

 واردیوانه او و بوده زندانی آن در شهمسر سابقاً  که شده منتقل بندی

 چشمهای درون از تا کوشدمی و آویزدمی پنجره هایمیله به

 که جانیبی اشیاء از گرفتن یاری با و گردبن آسمان به همسرش

 بپردازد. او وجود ازسازیب به اندبوده او نگاه و دست معرض در زمانی

 و همسر بین "خیالی مالقات" یک در را خود او هفتم، ینامه در

 با مدتها و نمایدمی مجسم زندان مالقات محل در وی مادر و پدر

 کند.می سفر خیال قلمرو به طرفین وهایوگگفت و هاحالت تصور

 

 و شفتالو هسته چون اشیایی فقط نه زندان در که گفت باید

 شوند،می تلقی بدردنخور چیزهای زندان زا بیرون در که ریزه،سنگ

 به  بند در هنرمندان توانای انگشتان زیر در و یابندمی تازه ارزشی

 ایواژه و شئی هر آن بر عالوه بلکه شوند،می تبدیل هنری اشیایی

 واقع در د.یابمی تازه بُعدی و عمق زندانی یحافظه یمن به

 شودمی زندانی روانی قوای تقویت باعث زندان مادی هایمحدودیت

 بر رحمبی دریانوردان دست به که بودلر لشار توفان مرغ چون او و

 بر شاعر بسان تواندمی تنها شده، رها بسته پای کشتی یعرشه

 کند: پرواز خیال بالهای

 ماندمی آسمان و ابرها یشاهزاده این به شاعر"

 خنددمی تیرانداز به و آیدمی توفان دیدار به بارها که

 آن و این یخنده یمایه شود،می تبعید زمین به که هنگامی اما

 است

 "اوست. رفتن راه مانع کالنش، هایبال زیرا

 ("بدی هایگل" یمجموعه از "توفان مرغ" شعر )از

  

 ششم حس تقویت

 

 دیوارها کند، تقویت را شنوایی حس تواندمی نابینایی که همانطور

 پدیدار باعث زندانی روان در نیز زندان یبسته درهای و

 نهم ینامه در ما زندانی .شودمی حسی جدید هاینقب شدن

 ینامه در و دیده خواب در تشنج حال در را همسرش که گویدمی

 به چنین این کندمی شکایت نامه نرسیدن از اینکه از پس پنجم

 خیلی بعد به عصر از بخصوص امروز" آورد:می روی خود ششم حس

 اتنامه شاید گفتم دارم، خاصی حالت است. شده تنگ برایت دلم

 و است شب نصفه بعداز یک حدود ساعت که االن ولی است راه در

 "باشی. شده مریض نکند که امشده دلواپس بیشتر ناامیدم نامه زا

 ـ هجدهم و پنجم هاینامه در لهجم از ـ بار چند وی همچنین

 را او یجمله این و تپد،می همسرش نفسهای با قلبش که ویسدنمی

 فکر در عمیقاً نفر دو که وقتی گرفت. آن مجازی معنای به تنها نباید

 پاتیکتله جریانی و شودمی نزدیک هم به قلبهایشان باشند یکدیگر

 به خود من دهد.می دنپیو یکدیگر به را آنها پنجگانه حواس ماوراء

 قلب که کردم احساس 60 ماهدی 17 روز در درست که آورممی یاد

 و تپد،نمی دیگر بود شده دستگیر پیش ماه چهار که همسرم عزت

 نکردم. تعجب شنیدم تلفنی را او تیرباران خبر بعد روز دو که وقتی

 کند. جدا یکدیگر از را ما هایقلب توانستنمی زندان دیوارهای

 

 عشق نیروی
  

 جسارت دهد،می تکان را آدمی بخصوص هانامه این در آنچه

 او همسر باشد.می همسرش به نسبت خود عشق بیان رد نویسنده

 این فردی عشق ناگزیر و بود مقاوم و مبارز فردی خودش مثل نیز

 مقابل در آنها مقاومت و روانی ایستادگی بر یکدیگر، به نسبت یار دو

 برخی جانب از هبالند عشق این همه، این با افزود.می زندانبان فشار

 که این از و گرفتمی قرار نقد مورد مغزانهخشک زندانیان، از

 یا گفتمی همسرش زیبای چشمان از هایشنامه در ما نویسنده

 شدمی شکایت دانستمی خود زندگی محرک نیروی را او هب عشق

 ینامه در وی گردید.می تلقی آرمان هب حرمتیبی ینشانه کار این و

 کند:می اشاره موضوع این به روشنی به پنجم

 

 این در چطور که نباشد درک قابل مسئله این هاخیلی برای شاید"

 و سراسیمه انفجار صدای با توقبی و وقت مردم که شرایطی

 عزیزانشان دنبال به هابمباران از ماندهباقی هایویرانه در زدهوحشت

 کارخانه و مدارس بمباران از دلخراش هایصحنه هزاران و گردندمی

 ای،کلمه نرگسی، گل نگران چنین این تو موقع آن … غیره و

 این بگویم که دهد، توضیح را مسئله که کنمنمی پیدا ایجمله

 کمترین من زندگی ولی .است … و عمرم تمام وجودم، گل نرگس،

 نگران توانممی چطور …است گل این شکوفایی مقابل در چیز

 "نباشم؟

 

 است روشن ولی یابدنمی ایجمله خود عشق از دفاع برای ما نیزندا

 است. آن برائت سند بهترین عشق ینا بیان صرف که

 به دلداده دو شقع ابراز ندارد. وجود فردیت خشک، اذهان برای

 بیهوده گردد.می محکوم بورژوایی فردگرایی یمنزله به یکدیگر

 با خود مالقات اولین از نویسنده که عاشقانه وصف این که نیست

 زندانیان نکوهش مورد یکسان به داده، دست به زندان در همسرش

 دیدار لحظه یک از جانبخشی نشاط" گیرد: قرار زندانبانان و متعصب

 سریع چقدر لحظه این که این از ناراحت و منگ و گیج و غیرمنتظره

 اتگشاده روی اما شنیدم، چی و گفتم یچ نفهمیدم حتی و گذشت

 و پاک عشق از نشان لحظه، آن رد وجودم، بر گرمت نگاه لغزش و

 زنیمی هاسختی تمام به که بود ایخنده بیان و نمود،می آالیشتبی

 من برای این و کشی.می که ستهاییدوری و دردها ترجمان و

 (هفتم ی نامه )از  "بودی. چنین این همیشه تو که نبود، عجیب
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 ینامه از را عاشقانه عباراتی یا تکلما زنان بند در بخصوص پاسداران

 پرداختندمی زندانی تمسخر به آن تکرار با بیگاه و گاه و گرفته زندانی

 همه که رژیمی ایبر البته کردند.می اخالقی فساد به متهم را او و

 حجاب یرز تنها را زن و نگردمی شرع تنگ یزاویه از را چیز

 عاشقانه احساسات بیان برای جایی که است طبیعی پسندد،می

 باشد. نداشته وجود

 هنوز ما د،گذرمی هانامه این نوشتن از سالهاست که ینا وجود با

 عشق ینا کنیم.می حس را دلداده دو این یعاشقانه شور گرمای هم

 مکحا مذهبی رژیم مقابل در که دهدمی اجازه تنها نه آنها به

 خطر از را خود تا دهدمی فرصت آنها به چنینهم بلکه بایستند،

 چپ جنبش گریبانگیر زمان آن در که فردیت نقش به اعتناییبی

 دارند. نگه امان در بود،

  
 زندان در نامه محوری نقش

  
 پایه بیرون جهان از زندانی جدایی بنیان بر زندان ایجاد یفلسفه

 نقشی زندانی ارتباطی یوسیله عنوان به نامه رو این از و شده گذاری

 و آید،درمی او ذهنی اصلی یمشغله صورت به و یابدمی محوری

 یزندان دهد.می قرار خود الشعاعتحت را دیگر فعالیتهای یهمه

 یمبارزه سازماندهی در تواندمی تنها نه نامه طریق از سیاسی

 داخل دنیای بین و کند دخالت دیگر زندانهای و بندها در زندانیان

 برای نامه همچنین بلکه آورد، وجود به هماهنگی محبس از خارج و

 دو زندگی تداوم یوسیله ها،اندیشه یادداشت یدفترچه چون او

 عمل زندانی ادبی ذوق یآئینه گاهی حتی و هم از جدا همسر

 نامه رسیدن انتظار در که هنگامی چه را، او ذهن و کندمی

 خود ینامه نوشتن و تهیه برای که وقتی چه و کندمی روزشماری

 مختصری عبارات به توانمی زمینه این در کند.می پر میگذارد، نیرو

 در شوهرش هاینامه دریافت از پس ما زندانی مسره که کرد اشاره

 محیط احوال و اوضاع و خود بر نامه فوری اثرات و نوشته آنها ذیل

 از پس" یا "تنگی! دلِ  چه" است: دهکر ذکر لحظه آن در را بند

 فروشگاه به جنس کشیدن برای" و "برد در را خستگیم رختشویی،

 در که دهدمی اجازه ما به یادداشتها این ن.آ مانند و "رفتممی

 و،ا به ما زندانی همسر متقابل هاینامه به دسترسی عدم شرایط

 و ببریم، پی هگیرند بر فرستنده هاینامه مستقیم تاثیرات به الاقل

 شویم. آشنا زندگی در نامه نقش اهمیت به طریق بدین

 وسیله یک چون تنها زندان از بیرون زندگی در که نامه کالم، یک در

 در اید،نممی عمل افراد بین احساسات و فکارا اطالعات، یمبادله

 یوسیله مهمترین صورت به و یابدمی محوری نقش زندان داخل

 گذشته، با او پیوند عامل و بند از خارج جهان با زندانی ارتباطات

 آید.درمی دیگران و خود یآینده و حال

 95 سپتامبر

-------- 
  

 ها: پیوست

 

 سوم ینامه

16/10/65 

 

 عزیزترینم … جان …

 روز از پس روز چند که اتنامه چهارمین دریافت پریشب سالم!

 بودم، روز آن هوای و حال در من هنوز و بودی نوشته تولدت

 روز امروزها، کرد. زنده من ذهن در را شیرینی آرزوهای و خاطرات

 به تولدت، به تو، به برده. فرو خود در مرا چیزی هر از بیش تو تولد

 دادیمی نشان خود از زایش و تولد از تصحب هنگام که شوقی و شور

 از قبل چندی که را نوزادانی تولد آوردممی یاد به و کردم،می فکر

 یشرایط بتوانم خواستمی دلم چقدر و بودیم شاهدش تگیریدس

 بکوشی، آنها پرورش و تربیت در اتعالقه تمام با تو که کنم فراهم

 و هستی، و بودی باشی، توانستیمی خوبی مادر چه که دانممی و

 حد چه تا نوزادان آن که بفهمم و کنم مجسم کنممی سعی من

 حرف اند،افتاده راه دیگر سال، چهار هس از پس حتماً اند.کرده رشد

 جاری اجتماع دل در و روندمی راه گریند،می خندند،می زنند،می

 هایناراحتی به توجه با کنممی فکر چطوره؟ هایتمریضی شوند.می

 راحت چقدر نگرانم، خیلی جهت این از باشند. شده تشدید اخیر،

 بودی.می آسوده آنی تو و ،داشتم من را دردهایت تمام اگر بودم

 … ماه روی از و برسان آقاجان و خانم …مادرم به را گرمم سالم

 .دارم سالم فامیل و دوستان تمام به .ببوس

 … همسرت

 

 باد ورتر شعله و بیشتر چه هر عشقمان آتش

 رسید. دستم به 5 ساعت 20/10/65 شنبهسه گیرنده: یادداشت

 بود. گرفته دلم خیلی

    
 هشتم یمهنا

24/4/66 

 خوبم همسر جان …

 هنوز گذردمی امسال از که ماهی چهار این ولط در خوش، روزت

 یا رسید خواهد دستت به نامه این دانمنمی ام.نداشته تو از اینامه

 مرور را مشترکمان زندگی اعتهاس نامه یبهانه به حال هر به نه.

 توی آب منبع کنار آفتابی روز آن در دیدارمان روز اولین از کنم.می

 پارسال، ماه اسفند در مانگونه "مالقات" دیدار تا ذربایجانآ خیابان

 و تگرم نگاه که چنان آن گذرد؛می ذهنم از هایشلحظه به لحظه

 را تنم هایتمریضی یاد و کنممی حس جان به را زیبایت صدای

 شتهاید به سرشارت عشق و شادت یروحیه یاد با تنها لرزاند.می

 بند به که است وزر هفده حدود گیرد.می آرام جانم زیبا و سرسبز

 که بندی .بود ام … مأوای مدتی که بندی ایم،شده منتقل جدید
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 اتاق به کندمی تابمبی یادت که وقتی .گذراندی آنجا را روزگارانی تو

 و ابرها و آسمان و هاتپه به زنم،می چنگ هانرده به برم،می پناه 2

 در و دوختیمی چشم هانرده الی از تو کنممی فکر که آنچه هر به

 راه افکارت به که دارم سعی و شوممی خیره شدیمی غرق افکارت

 ارادت و سالم فشارم.می قلبم بر را فداکارت و مهربان دستهای یابم.

 مرا جسمیت وضعیت از طریقی هر به برسان مامان و آقا به را قلبم

 .تپدمی تو نفسهای با لبمق کن. باخبر

 … همسرت

 

 باال 2 بند 325

 بند رسید. صبح نیم و ده ساعت 4/5/66 یکشنبه گیرنده: یادداشت

 سابق 325 …2

  
 نهم ی نامه

7/6/66 

 

 خوبم …جانم عزیز

 از بود. گذشته سال روزهای آخرین داشتم تو از که اینامه آخرین

 برایم چقدر که دانیمی و ندارم تو از خبری کوچکترین بعد به آن

 موعد از وقتی ت.اس چنین هم تو برای که دانممی و فرساستطاقت

 هر یارای مانممی نامه انتظار در من و گذردمی اتنامه رسیدن مقرر

 از شبها و برم،می پناه ماه به وقت آن و دهممی دست از را کاری

 نگاه طریق، این زا  تا دوزممی چشم آن به پنجره هاینرده الی

 ی،کنمی تماشا را ابرها تو دانممی که چرا کنم، احساس را اکتنخنده

 را ماه گرمت نگاههای با ورزی،می عشق بهمن و برف و باران به

 یچهره در را نرگسی گل توانممی من آنگاه و سازی،می خرسند

 که کنممی فکر گیرد.نمی آرام جانم باز ولی ببینم. اهم برافروخته

 بارها و برم،می پناه هایتنامه به مت.بازیاب توانممی کجا

 تو که برگردم جانم و دلم به باید که بینممی سر آخر خوانمشان.می

 که زمانی تا" شنوم:می دل گوش به را ندایت و داری ایج دلم در

 به را  عشق تعب و رنج که باید است وصل مانع زیان و سود یقصه

 وگوگفت به تو با تنهایی در و گیردمی آرام نمجا "خرید. جان

 افسوس و است زندگی یمایه برایم تو با صحبت که نشینممی

 برای زندگیمان بهار سال یک آن هایلحظه لحظه از که خورممی

 نگران سخت بگذرد. زمان که گذاشتم و نکردم استفاده تو با صحبت

 دیدمت. تشنج حال به خواب در پیش  روز چند هستم. سالمتیت

 چقدر وقت آن بخرم. جان به را دردهایت تمام وانستمتمی کاش

 همواره هایتنگاه یاد دارم. گرم سالم عزیزانم تمام به بودم.می آسوده

 کند.می سرشارم

 66 اتاق ،2 سالن … همسرت

 

 

 نویسد:در بیوگرافی خود می مجید نفیسی 

در اصفهان  1330من فرزند بتول اخوت و ابوتراب نفیسی هستم و در سوم اسفند 

به دنیا آمدم، با عینکی بر چشم و ته مدادی پشت گوش. این بود که پریان الهام 

سر ذوق آمدند و جوهر قلم خود را در دهان من چکاندند. اولین شعرهایم در 

چاپ شد. در  1345 "آرش"ی و مجله "ی شعرجزوه"، 1344 "جنگ اصفهان"

ی انتشارات امیرکبیر درآمد، از سو "در پوست ببر"نخستین کتاب شعرم  1348

به کوشش  "شعر به عنوان یک ساخت"ام نخستین اثر تحلیلی 1349و در 

کانون پرورش فکری کودکان  1350هوشنگ گلشیری در اصفهان منتشر شد. در 

ی بهترین کتاب سال برای یم را چاپ کرد که جایزه"هاراز کلمه"و نوجوانان 

ای از شعرهای نوجوانی مرا مجموعه "انوشتآو"انتشارات  1395کودکان را برد. 

 در تهران منتشر کرد. "جیرجیرک و شش شعر بلند دیگر"به نام 

ی نقدی بر فلسفه"زدم: با نام مستعار قلم و قدم می 50ی در دهه

نگاری بلوک کرارج تک"، "ی مالکانه در چینبهره"، "اگزیستانسیالیستی سارتر

جمهوری اسالمی با دو شمشیر زنگ زده:  حزب"و  "عشق پرولتری"، "اصفهان

 ."داری دولتیآخوندساالری و سرمایه

پس از تیرباران همسر اولم عزت طبائیان و برادرم سعید از راه ترکیه به  1362در 

ی مجموعه 9آنجلس شدم. از آن پس وارد لس 1984مه  17تبعید آمدم و در 

سرگذشت یک "، "یشعرهای ونیس"، "اندوه مرز"، "پس از خاموشی"شعر 

)جداگانه به انگلیسی و  "پدر و پسر")به انگلیسی(،  "آلودهای گلکفش"، "عشق

، و همچنین چهار کتاب تحلیلی "کوبآهوان سم"و  "های نیمابهترین"فارسی(، 

، "پرستی و مردساالری در ایراندر جستجوی شادی: در نقد فرهنگ مرگ"

 "زگشت به طبیعت در شعر نیمایوشیجنوگرایی و آرمان در ادبیات فارسی: با"

من "و  "ی دیگرمقاله 24شعر و سیاست و "ی دکترا به زبان انگلیسی(، )رساله

 از من به چاپ رسیده است. "ی دیگرمقاله 35خود ایران هستم و 

ی دکترایم از دانشگاه تهران و درجه "تاریخ"ی مدرک لیسانس خود را در رشته

دریافت  UCLAاز دانشگاه  "های خاورمیانهفرهنگها و زبان"ی را در رشته

 2002از  "ی کانون نویسندگان ایران در تبعیدنامه"ام. یکی از دو ویراستار کرده

بودم.  2008تا  1998چاپ فرانسه از  "آرش"ی ی شعر مجلهو صفحه 2010تا 

 ایرانین."های چاپ کانادا، سامانه "شهروند"همچنین یکی از همکاران نشریه 

، و از بنیانگذاران "ی ایرانیکادانشنامه"و  "اخبار روز"، "ایرون. کام"، "کام

  آنجلس هستم.در لس "شنبه"های ادبی نشست

آنجلس زندگی زاده شده، در غرب لس 1988آوریل  28با پسرم آزاد که در 

آه "های ونیس و استودیو سیتی بندهایی از شعرهای کنم، جایی که شهرداریمی

اند. مرا در فضای عمومی بر دیوار و نیمکتی حک کرده "راز رود"و  "آنجلسلس

ی ی دو جایزهشعرهای من در ده گلچین شعر به انگلیسی چاپ شده و برنده

شناخته شده است. من نخستین  "شعر و دستور آشپزی" و "شعر در پنجره"

ی شعر در شهر سانتامونیکا و داور مسابقه "آننبرگ بیچ هاس"هنرمند مقیم 

ام. همچنین یکی از شش بوده 2009در سال  "اینتربورد کامینیتی پوئتری"

ی کارگردان و نامزد ساخته "شعر پایداری"شاعری هستم که در فیلم مستند 

بخش فارسی صدای  2014ام. در ژانویهاسکار کاتیا اسون معرفی شدهی جایزه

ی مرا پخش کرد که اکنون در سایت یوتیوب موجود است. "پرتره"آمریکا فیلم 

های فرانسه، آلمانی و عربی برگردانده شده و اشعار من عالوه به انگلیسی، به زبان

 اند.چاپ شده "دباخبار اال"و  "لتر"، "پوئتیک"از جمله در مجالت معتبر 

کنم، اما هنوز به لطف زنم و از مداد استفاده نمیهاست که دیگر عینک نمیمدت
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 ادوارد سعید 

 تأمالتی درباره تبعید

 
 ترجمه محمد جواهرکالم 

 

نویسنده فلسطینی ـ آمریکایی کتابی اشاره مترجم: ادوارد سعید 

نیم بیشتر این  33«.تأمالتی در باره تبعید»دارد به انگلیسی به نام 

تأمالت حول المنفی »کتاب را مترجمی به نام ثائر دیب تحت عنوان 

به عربی ترجمه کرده که در سال «  ومقاالت اخری ــ الجزء االول

نتشر شده است. م« دار اآلداب»توسط ناشر معروف لبنان  2004

آنچه می خوانید ترجمه قسمتی از مقاله اصلی کتاب از زبان عربی 

   است با مقابله با متن اصلی.

 

اش فکر کند؛ و چه دارد دربارهتبعید به طرز شگرفی آدمی را وا می

است میان آدمی و مکان اصلی ای فکر هولناکی. شکاف تحمیل شده

پذیرد. بر یچگاه التیام نمیاش، که هاو، میان ذات و موطن حقیقی

توان چیره شد. اگر این آورد نمیاندوهی که تبعید ضرورتاً پدید می

درست باشد که ادبیات و تاریخ پر از حوادث دلیرانه، رومانتیک، 

ای هستند که زندگی در تبعید پدیدشان آورده، بزرگ و پیروزمندانه

یرگی بر ولی این رخدادها همه کوششهایی هستند که هدفشان چ

کند که را زیانی تعیین می درد فلج کننده غربت است. عواقب غربت

 گذارد.آدمی برای همیشه و تا ابد پشت سر بر جای می

ولی اگر تبعید واقعی حالتی از نقصانی العالج باشد، پس چگونه به 

ای نیرومند، بل سودمند در فرهنگ مدرن تبدیل این آسانی به انگیزه

ایم که به دوران جدید به صورت دورانی دهشده است؟ عادت کر

یتیم، و از نظر روحی غریب نگاه کنیم؛ عصر نگرانی و از خود 

بیگانگی. نیچه به ما آموخته است که با سنت احساس راحتی نداشته 

باشیم؛ و فروید، که الفت خانوادگی را آن تصویر لطیفی بدانیم که 

. فرهنگ می پوشانَدا خشم ناشی از کشتن پدران و زنای با محارم ر

مدرن غربی بخش بزرگش محصول تبعیدیها، مهاجران و پناهندگان 

است. اندیشه آکادمیک، نظری، و زیباشناسانه در ایاالت متحد آمریکا 

رسید اگر کسانی نبودند که از فاشیسم، هیچگاه به این حد نمی

شان بر کمونیسم و نظامهای سرکوبگر دیگری فرار کنند که پایه

سرکوب دگراندیشان و تاراندنشان بنا شده است. منتقد آمریکایی 

                                                      
Edward Said, Reflections on 
Exile and Other Essays (Cambridge, 
Mass., Harward University Press, 2000).  

جورج شتاینر حتی نظر نافذی مطرح کرد و آن این که در میان 

ژانر خاصی را « فرامنطقه ای شده»ژانرهای ادبی قرن بیستم ادبیات 

ا یهنشان می دهد. ادبیاتی است که آن را تبعیدیها و درباره تبعید

عصر پناهندگان است. سخن  شتاینر چنین اند و نمادی از نوشته

 است: 

آید که تولیدکنندگان هنر در تمدنی شبه بربری، به نظر درست می

وطن کرده است، ناگزیر باید خودشان شاعرانی که بسیاری را بی

، با گیرفراری و آوارگانی در مرزهای زبان باشند. نامتعارف، کناره

 ..احساسی از غم غربت و عمداً نابهنگام.

 

های دیگر تبعیدیها دیدگاههای میان فرهنگی و میان در دوره

قومیتی داشتند، از همان نومیدیها و بینواییها رنج بردند و همان 

وظایف نقدی و روشنگرانه را انجام دادند، که به شکلی درخشان، 

آمده  34«تبعیدیهای رومانتیک»مثالً، در پژوهش کالسیک ا. هـ. کار 

ن نویسنده به بررسی روشنفکرانی پرداخته است است؛ اثری که در آ

که در روسیه قرن نوزدهم گرد هرتسن جمع شده بودند. ولی فرق 

میان تبعیدیهای سابق و تبعیدیهای زمان ما فرق در مقیاس است، 

ـ با جنگ مدرن و امپریالیسمش، و آزمندی شبه الهوتی  زیرا عصر ما 

ود و مهاجرت گروهی فرمانروایانش ـ حقیقتاً عصر پناهنده، مطر

 است. 

توان تبعید را در در برابر این پیشینه گسترده، و غیر شخصی، نمی

خدمت تصورات انسانی دانست. در مقیاس قرن بیست، تبعید را  نه 

توان توضیح داد. شناسانه و نه از زاویه انسانی نمیاز زاویه زیبایی

راب و بخشد اضطآنچه ادبیات تبعید را بیش از همه تجسد می

ای است که بخش بزرگ مردم کمتر آن را به طور مستقیم ورطه

کنند. ولی این اندیشه که تبعید است که این ادبیات را احساس می

ای پیش پا به مثابه ادبیاتی بسیار انسانی شکل می دهد، اندیشه

افتاده است که عواقب آن در تکه تکه کردن تبعیدیها و زیانهای 

بیند، و هر تالشی را که هدفش فهم تبعید به نمیتبعید بر آنان را  

سازد. آیا درست نیست است خفه می«بهتر بودنش برای ما»عنوان 

که طرز تلقی ادبیات از تبعید،  چنانکه در دین، آنچه را که در 

پوشاند: و تبعید امری دنیوی حقیقت خود هولناک و فجیع است می

جست، و به صورتی طاقت توان از آن برائت است، به شکلی که نمی

فرسا تاریخی است؛ و کاری است که افراد بشر در حق افراد 

دیگرکرده است؛ و چون مرگ است ولی منهای رحمت پایانی آن، 

ومیلیونها تن از افراد بشر را از چشمه سنت،  خانواده و جغرافیای 

 خود  برکنده است؟ 

ـ برخالف خواندن ش عرش در تبعید اینکه شاعری را در تبعید ببینی ـ

ــ معنایش این است که به شکلی غریب تناقضات تبعید را مجسم 

  ترجمه فارسی خشایار دیهیمی. ـ م.    34
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کنی و به شدتی یگانه فاعل ببینی. سالها پیش مدتی را با فایز احمد 

فایز، بزرگترین شاعران معاصر اردو گذراندم. رژیم نظامی ضیاء الحق 

ها او را از میهن خود پاکستان تبعید کرده بود. او در بیروت که نزاع

آن را پاره پاره کرده بودند نوعی استقبال دید. طبیعی بود که 

نزدیکترین دوستانش از میان فلسطینیها باشند. ولی من احساس 

کردم، به رغم الفت روحی میان او و آنها، چیزی وجود داشت که 

مانع هماهنگی کامل می شد، نه زبان، و نه سنتهای شعری، و نه 

وقتی اقبال احمد یکی از دوستان  تاریخ زندگی. تنها یک بار،

و مثل او تبعیدی، به بیروت آمد، بر چهره فایز  اشپاکستانی

های سرور نمودار شد. شبی ما سه نفر در یک رستوران تاریک نشانه

خواند. مدتی بیروتی تا پاسی از شب نشستیم، و فایز شعرهایش را می

ند، ولی این دیگر بعد، او و اقبال از ترجمه اشعارش برای من بازماند

به مرور زمان اهمیتش را از دست داد. چون آنچه می دیدم نیازی 

به ترجمه نداشت: نوعی خواندن بود که نشان از بازگشت به میهن 

یافت. انگار می گفتند: داد و از خالل چالش و خُسران نمود میمی

ود طبعاً ضیاء الحق بود که عمالً در وطن ب« ضیاء الحق ما اینجائیم.»

 شنید.و صدای شادمانه آنها را نمی

، یکی از بزرگترین 35راشد حسین روشنفکری فلسطینی بود. بیالیک

شاعران مدرن عبری را به عربی ترجمه کرد. فصاحت او در مرحله 

دوستی کرد. نخست او را رهبر بالمنازع خطابه و میهن 1948پس از 

کرد و توانست میهای ارگان زبان عبری در تل اویو کار در روزنامه

میان نویسندگان عرب و یهود گفتگویی برقرار کند، هر چند خود او 

ناصریست و معتقد به قومیت عرب بود. به مرور زمان راشد حسین 

دیگر نتوانست در برابر فشارها تاب بیاورد، و به نیویورک رفت. آنجا 

بخش فلسطین با زنی یهودی ازدواج کرد و در دفتر سازمان آزادی

ر نیویورک مشغول کار شد. ولی از برانگیختن رؤسای خود با د

های نامعهود و بالغت اتوپیایی خود دست بر نداشت. در سال اندیشه

به جهان عرب بازگشت ولی چند ماهی بیشتر نماند و پس از  1972

آن به ایاالت متحد آمریکا بازگشت. چون در سوریه و لبنان احساس 

کرد. نیویورک بار دیگر حساس بدبختی میزیادی بودن، و در قاهره ا

هایی بی پایان از مستی و بطالت داشت. او را جا داد و او آنجا دوره

ترین و گذراند، با وجود این یکی از کریمزندگی خرابی را می

نوازترین کسان بود. شبی وقتی سیاه مست بود، آتش سیگاری مهمان

ی سرایت کرد که کشید از رختخوابش به کتابخانه کوچککه می

بیشترشان نوارهایی بود با صدای شاعرانی که اشعار خود را 

خواندند.  راشد با دود نوارها خفه شد. جسدش را به وطنش باز می

، روستای کوچکی در اسرائیل که «مُصمُص»گرداندند و آنجا در 

 کردند به خاک سپرده شد.اش هنوز آنجا زندگی میخانواده

شاعران و نویسندگان تبعیدی دیگر کرامتی بر اینها و بسیاری از 

افزایند که با نفی کرامت ــ و انکار کرامت یک ملت آغاز شرطی می

شده است. روشن است که وجود اینان برای این است که تو به تبعید 

                                                      
 اسرائیل . ـ م.( شاعر ملی 1934ـ 1873حییم بیالیک )   35

به مثابه نوعی یک کیفر سیاسی معاصر نگاه کنی و ناگزیر باشی 

آنچه ادبیات تبعید خود هایی را بکشی که از هایی از حوزهنقشه

کشیده است فراتر برود. بر توست که جویس و ناباکوف را کنار 

بگذاری و در عوض درباره کسان بیشماری فکر کنی که سازمان ملل 

هایی برای آنها پایه گذاشته است. بر توست که درباره متحد کمیته

ای بیندیشی که هیچ امیدی برای بازگشت به کشاورزان پناهنده

ای ای که کمیتهای برای معیشت و شمارهشان ندارند، و جز برگهوطن

به آنها داده چیز دیگری ندارند. پاریس پایتختی است مشهور از قِبَل 

تبعیدیان کوسموپولیتنی خویش، ولی شهری نیز بوده که مردان و 

زنان گمنام بسیاری سالهایی از تنهایی نومیدانه خود را در آن 

ویتنامیها، الجزائریها، کامبوجیها، لبنانیها، سنگالیها، و اند: گذرانده

پروئیها. بر توست که به قاهره، بیروت، ماداگاسکار، بانکوک، و 

ات از جهان آتالنتیکی زیاد مکزیکوسیتی نیز فکر کنی. هرچه فاصله

شود، آن سرزمینهای ترسناک بی آب و علفهم زیادتر خواهند شد؛ 

بدون »و بینوایی مضاعفی که آدمیان  تعداد جمعیت نومیدکننده،

زنند، از آن کسانی که به طرفۀ در آن دست و پا می« اوراق شناسایی

اند، بی آنکه تاریخی از آنها در دست باشد.برای العینی گم و گور شده

اینکه وضعیت مسلمانان تبعید شده از هند، یا هاییتیها در آمریکا، 

ینیها در سراسر جهان عرب را نشان یا بیکینها  در اقیانوسیه، یا فلسط

اند ترک دهیم ناگزیر باید پناهگاه متواضعی را که خود فراهم کرده

کنی و به جای آن از تجریدهای گسترده سیاست یاری بخواهی: 

بخش ملی و مللی که خارج از میهن خود مذاکرات، جنگهای آزادی

اری بخواهند: اند یای منتقل گشتهاند و به زمینهای بستهرانده شده

ها چه حاصلی دارند؟ آیا روشن نیست که هیچ راهی برای این تجربه

 اصالح یا تغییر آنها وجود ندارد؟

با تبعید دارد. زیرا ای به ناسیونالیسم می رسیم که همراهی صمیمانه

ناسیونالیسم تأکیدی بر وابستگی به یک جا، ملت و میراث است. 

کند که جماعتی زبانی خلق کرده ناسیونالیسم بر میهنی داللت می

و در آن فرهنگ و عادات را قسمت کرده است. و با این کار تبعید را 

جنگد. در واقع کند و برای ممانعت از خرابی ناشی از آن  میدفع می

ساز و کار میان تبعید و ناسیونالیسم به دیالکتیک خدایگان و برده 

اضداد شرایط خود را نزد هگل شبیه است، که در آن هر یک از این 

کند. همه این بر دیگری تحمیل و از شکل گیری او جلوگیری می

قومیتها در مراحل نخست نقطه عزیمت خود را از حالت غریب بودن 

اند. جنگهایی که در آمریکا برای نیل به استقالل، یا برای آغاز کرده

، مبارزه یگانه کردن آلمان و ایتالیا، یا برای آزادی الجزایر درگرفتند

ای بود که از آنچه روش مناسب آنها در زندگی گروههای قومی

شد، فاصله گرفته یا تبعید شده بودند. قومیت پیروز یا شمرده می

تحقق یافته، به شکلی بازگشتی و آینده نگرانه در یک آن، تاریخ گرد 

کند: به ای التقاطی در نوعی روایت را  توجیه میآوری شده به شیوه

های تاریخی و تیب همه قومیتها پدران موسس، و نشانهاین تر
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جغرافیایی، و متون اساسی شبه دینی، و دشمنان و قهرمانان رسمی 

شناس خود را دارند. این روح جمعی، به گفته پیر بوردیو، جامعه

 ای به هم بافتهدهد که آمیزهرا تشکیل می habitusفرانسوی، آن 

اقامت یا محل سکونت از آن بر  هایی است که عادت بهاز تجربه

اند، حقیقت را به خود آید. به مروز زمان قومیتهایی که پیروز شدهمی

دهند کنند و تحریف و حقارت را به بیگانگان نسبت میمنحصر می

داری در برابر کمونیسم یا اروپایی در )چنانکه در حرافی  سرمایه

 برابر آسیائی.(   

و « آنها»خطر درست پشت حدفاصل میان منطقه ناوابسته و پر از 

ای که در زمانهای اولیه افراد به آنجا قرار دارد؛ منطقه« هابیگانه»

شدند، و در زمانهای نو مسکن تجمعات قابل توجهی از رانده می

 انسانها، از پناهنده و مهاجر است. 

تبعیدیها هر دستاوردی داشته باشند، اما همیشه هیئت غریب خود 

اشی از احساس اختالف با دیگران است حفظ می کنند، و را که ن

این شکلی از یتیم بودن است )حتی اگر به شکلی در آیند که این 

اختالف را در خدمت خود به کار گیرند(. ما عادت کرده ایم که به 

عصر نو به عنوان عصری یتیم نگاه کنیم که از غربت به طور کلی 

هایی که با تنهایی دست و تودهرنج می برد. عصر اضطراب،  و عصر 

پنجه نرم می کنند، عصر تعلق بیمارگونه به کاالها و عصر وجود پاره 

. بعد از نیچه سنتها دیگر کسی را خرسند 361984پاره شده؛ جهان 

تواند قاتل پدرش و هر و فروید نشان داد که هر پسری  می کردنمی

ابعادی جهانی  باشد. این بیگانگی و ناوابستگی« الکترا»دختری  

یافت، به شکلی که تبعید حقیقی را تحت الشعاع قرار داد. هر که  

وطن نداشت عمالً عادت یافت که  به هر چیز نو با نظر نفرت نگاه 

کند و آن را شکلی از ظاهرسازی  بداند. تبعیدی با عزم به همه نشانه 

ی های اختالف خود با دیگران چسبید، و آن را سالحی برای خود تلق

کرد، و به رغم همه چیز خود را از دیگران کنار کشید.  معموالً این 

موضع به شکلی از اشکال به انعطاف ناپذیری و  عناد تبدیل می شود 

 که عقب نشینی از آن دشوار است.

عناد، افراط و مبالغه در کالم، و اصراری که نرمش نمی پذیرد، همه، 

ت. شیوه ای است که های زندگی در تبعید اسنشانه ها و شیوه

تبعیدی آن را در پیش می گیرد تا دیدگاه خود را به جهان بقبوالند، 

هر چند این از سوی دیگر کار را پیچیده تر و قبول این دیدگاه را 

ناممکن سازد، زیرا فرد تبعیدی، در قرارش با  خود، آمادگی قبول 

ارهایی دیدگاه خود را ندارد. آرامش و صفا تقریبًا در آخر لیست ک

قرار می گیرند که تبعیدیها باید انجام دهند. اگر از هنرمندان باشند، 

                                                      
 رمان معروف جورج اورول که به فارسی نیز ترجمه شده است. ـ م.  36

ترین لحظات خود معموالً به مهربانی حتی در حساسترین و  گشوده

نیاز دارند، و این صفت حتی در بخش بزرگ آفرینشهای آنان دیده 

،  بی تردید از لحاظ تأثیر «کمدی الهی»می شود. دیدگاه دانته در 

یات آن دیدگاهی با عظمت است، ولی حالتهای غبطه آرام در و جزئ

 دوزخ»بهشت دانته جا به جا از آن احساس انتقام، و سنگدلی که در 

اش دیده می شود خالی نیست. جز دانتۀ تبعید شده از فلورانس،  «

چه کسی می توانست  ابدیت را صحنه تصفیه حسابهای قدیم خود 

 سازد؟

هست )هرچند در چارچوب سکوالرتری از نمونه شگفت دیگری نیز 

چارچوب دانته( و آن جیمس جویس است، که  تبعید از ایرلند را 

به عنوان وسیله ای برای تقویت موهبت هنری خود انتخاب کرد. 

می گوید که جویس، به شکلی شگفت در فعالیت  37ریچارد اِلمان

ن آثاری خود، کوشید در جنگ با ایرلند وارد شود، تا در گرما گرم آ

هر وقت خطر بهبودی »بنویسد برخالف ذوق مألوف. المان می گوید: 

رابطه جویس با موطن اصلی اش به چشم می خورد، او در جستجوی 

آمد که انعطاف ناپذیری خود را تقویت کند، و درستی رویدادی بر می

« تصمیم داوطلبانه خود را به زندگی در دور دست  نشان دهد.

شتر آثار جویس در باره موضوعی هستند که یک سرانجام اینکه بی

توصیف کرد؛ و این وضعی است « تنها و بدون دوست»بار او آن را 

سکوت، تبعید و »آن را به اسلحه « استفان ددالوس»که قهرمان او، 

تبدیل می کند. هر چند نادر است فردی را بیابیم  که « هشیاری

ر کند، ولی جویس تبعید تبعید را به عنوان شیوه ای از زندگی اختیا

را خوب می شناخت، و آن را  وسیله ای برای تحمل بیشتر دردهای 

خود می دانست، به ویژه که این تبعید به او اجازه داد بیشترین 

بریزد؛ شخصیتی که از نظر « ددالوس»سرکشی خود را در قالب 

پیچیدگی با شخصیت خود جویس برابری می کند، هر چند از نظر 

ز آن بسیار کمتر است. جویس بر خالف کنُراد، با اعتماد به فعالیت ا

نفس بیشتری بر جهان خود سلطه داشت، و از آن نظامها و خطوط 

و اشکالی پدید آورد، که توانست  جدایی جهان خود را با جهان 

طبیعت برطرف سازد؛ جدایی ای که کسی که تبعید قهراً  بر او 

 مانَد.آن باز نمیتحمیل شده هیچگاه از اندیشیدن به 

ای است که به خاطر آن جویس را برای این ظاهراً وسیله پیچیده

اش در مورد تبعید، یا برای به کار گرفتن مصنوعی تبعید در  کوتاهی

به حرکت واداشتن قابلیتهای هنری اش، سرزنش کنیم، گرچه 

 کرد....  کالریج هم همین کار را با استفاده از مواد مخدر می
 

  

 (. ـ م.1959ریچارد المان نویسنده بیوگرافی جیمز جویس ) 37
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 باباییبهرخ حسین

 
تئاتر ایرانی در بیست و چهارمین فستیوال "نظری کوتاه به 

 "کلن

 

 چرا تئاتر بازی می کنیم؟

تبعیدی، به تنهائی  -ما بعنوان پناهنده کرد،د همیشه تکرار مییمج

تداوم برای  ای پس باید نهادی ایجاد کنیم که پشتوانه ،نیستیم کامل

تئاتری فرهنگ یک مان در آلمان، کشوری با فردی و فرهنگی حضور

انجمن تئاتر ایران و "اعتقاد بود که توانست ، باشد. با این برجسته

را  "فستیوال تئاتر ایرانی در کلن "آن دلِ را بنیان نهد و از "آلمان

 .بیرون کشد

اکنون تداوم این فستیوال آن را به همان نهادی تبدیل کرده است  

که مجید آرزویش را داشت. نهادی برای ارائه کارهای نمایشی و  

شور زندگی. بقول یکی  سرشار ازخالقیت وهائی خلق روزها و شب

           لوژک.های نوستای برای التیام زخم"سیاوشگرد"از تماشاگران 

د. چنین فستیوالی گردانگیزه برپائی  یی، نمی توانستتنها ، بهاما این

انداز برشتی، همبستگی ارسطوئی، کدام چشم -پس کدام یگانگی

امی مشکالت، به چنین کدام حس باعث شده است که علیرغم تم

 با حضور جمعی هنرمندان خالق و ایثارگر کار بزرگی دست یازیم و

و تماشاگران هوشمند و پرسشگر تا به امروز آن را تداوم بخشیم. 

، یعنی درست بیست مجید در بولتن شماره یک فستیوال چهارم

 نویسد:  می سال پیش،
                                        

سخ ما به تمامی این چراها، هم سهل است و هم ممتنع، هم پا" 

ترین هنر، هنر تئاتر، ساده است و هم پیچیده! چرا که این مردمی

 -های سیاسیی رهیده ازفشار سانسور و دگمنزد ما ایرانیان تشنه

ترین طبیعت خود یعنی به مذهبی و... به ذاتی -اجتماعی -فرهنگی

زخم استبداد، به حس شفا، به حس  هرذهنیت آزادی، به نوشداروی 

 "شدن"تر شده است. و حس نزدیک "شدن"توانستن، به حس 

حس پرسشی است، حس خواهشی است، حس جستجوئی است که 

حس  اندیشمندی  "شدن،"حس چه باید کرد؟ چه خواهیم کرد؟

نگری است، فارغ از تمامی عواقب خوب و بد آن. است، حس آینده

لق کردن، حس آموختن،  حس ادامه یعنی حس خ "شدن"حس 

    "زندگی، حس حیات.

بر پایه این تئوری روشن و بلندپروازانه بود که پای عمل به میان 

غاز با آاگر چه در  اش روشن و بلندپروازانه؛ همانند تئوری .آمد

که چند  های خصمانه تنینگاه پاهائی لرزان و همیشه در هراس از

هر گام را بلندتر از گام پیش  د.دندامی بها به خودحاشیه تئاتر  در

از پیش نهادیم تا به امروز برسیم که بیست و  ترزمینی محکم و بر

چهارمین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن را پشت سر گذاشته باشیم 

  .ربوده باشد از مارا  نآرا؛ بنیانگذار  نآتی اگر مرگ تنه اصلی ح

 ت:از این فستیوال باید گف گونهگزارش

بار شرروع به کار کرد. فستیوال بیست چهارم در فضائی بسیار اندوه 

تنها انگیزه من برای ادامه کار خواست و آرزوی مجید بود چرا که او 

گفت حتی اگر روزی من نبودم باید فستیوال ادامه پیدا همیشه می

زده و چشمانی اشکبار راه او را کند. و ما چنین کردیم. با قلبی اندو

های گذشته نیز بخشی از کارهای اجرائی و مه دادیم. در سالادا

ها بر عهده من بود. دوستان و همکاران ارتباط با تعدادی از گروه

ها وظایف و کارهای خود را دیگر فستیوال نیز دیگر بعد از سال

شناختند. مشکل اساسی این بود که سالن همیشگی فستیوال، می

الت مالی بسته شد. دوستان و به دلیل مشک "هاصحنه فرهنگ"

همکاران با همت تمام توانستند سه سالن مختلف را پیدا کنند و در 

ها و فاصله بستیم. البته پراکندگی سالن ها قرارداداسرع وقت با آن

زمانی بین روزهای فستیوال، گاهی باعث سرگردانی تماشاگران شد 

پذیرش همه  ها و کمبود جا مانع ازو همچنین کوچک بودن سالن

تماشاگران و همکاران هنرمندمان به سالن گردید. من در همین جا 

 خواهم.  از آنان پوزش می

های خود را برای اجرا معرفی کرده بودند و ها از پیش نمایشگروه

ها را هم اعالم کرده بود و بعد حتی مجید زمان اجرای بعضی ار آن

 از آن فقط یک گروه به فستیوال اضافه شد.

برای فستیوال بیست و چهارم ما، ده هزار یورو از اداره فرهنگ کلن 

)کلتورآمت( و چهارهزار یورو از بخشی از کلیسای پروتستان بنام 

 کمک دریافت کردیم. "نان برای جهان"

همیشه یکی از اهداف فستیوال باال بردن کیفیت هنری کارها بود. 

اچنین بودند. انتخاب  ه توانم به جرأت بگویم که اکثر برنامهو می

ژانرهای مختلف تئاتری بخودی خود نشانگر تنوع کارها بود. نمایش 

ابزورد، درام، کمدی، رقص تئاتر، نمایش کودکان، موسیقی، روخوانی 

ای امکان نمایشی و بحث و گفتگو برای تماشاگران با هر سلیقه

ا هائی از چخوف تآورد. متنانتخاب برنامه دلخواه را فراهم می

هائی از حافظ و سعدی یونسکو از فردوسی تا مهشید امیرشاهی، ترانه

تا سایه و فریدون اصالنی، سازهائی از عود تا پرکاشن نشانگر این 

ها بود. متأسفانه نام بردن از همگی تنوع افکار و تنوع پرداخت برنامه

توانم کننده در فستیوال مقدور نیست و تنها میهنرمندان شرکت
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وقفه آنها، بدون شک ه بدون هنرمندی و کار پُر زحمت و بیبگویم ک

 توانست چنین پُر بار باشد.فستیوال نمی

باید اضافه کرد فستیوال کاری نیست که یکنفر یا پنج نفر و حتی  

ده نفر از پس آن برآیند. پس باید قدر دانست همه یاران فستیوال 

را که شب و روز خود را صمیمانه صرف پیش بردن کارها کردند و 

همچنین خبرنگاران عزیزی که سالهاست صدای فستیوال را به 

ها فستیوال ها و همیاریون این همکاریرسانند. بدآنسوی دریاها می

 یافت.هرگز تداوم نمی

ای  و اما تماشاگران؛ تماشاگران فستیوال خود اکنون به معنائی حرفه 

های تئوریک اند؛ مشتاق، عالقمند، اما همانگونه که در پایهشده

پسند؛ با نظرات دقیق و فستیوال گفتیم  پرسشگر و نه چندان آسان

ینجا الزم است یادآوری کنم که فستیوال برای هیچ  گشا. در اراه

کند و مشی هنری و اجتماعی و سیاسی تعیین نمیگروهی خط

بدین ترتیب هر گروه هنری پاسخگوی دیدگاه  هنری، سیاسی و 

ها در اجتماعی خویش است. این مسئولیت بزرگی است که گروه

همراه  مقابل تماشگران برعهده دارند. تماشاگرانی که همدل و

کاری هنری و ضعف اندیشه را از جانب هستند اما تساهل و کم

بخشند. تماشاگر ما اندیشمند است، همانگونه که ما ها نمیگروه

 خواهیم. این اندیشمندی او را با اجراهای زیبا و پُربار ارج نهیم.می

ی مجید، ما نیز از هم اکنون و پایان سخن آنکه، طبق روال هر ساله

 "بیست و پنجمین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن"را برای  هاسالن

افتتاح فستیوال را در  2018ماه نوامبر  17ایم. روز شنبه رزرو کرده

جشن خواهیم گرفت و سپس از روز چهارشنبه  "بورگرهاوس کالک"

نوامبر در تئاتر اورانیا )ارکاداش سابق(  25نوامبر تا یکشنبه  21

 هیم داد.   ها را ادامه خوابرنامه

 با احترام

 بهرخ بابائی 
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 اصغر نصرتی

 
 ترآتبعید و هنر ت

 شناسی تاتر برون مرزیآسیب

 

ی تاتری اش نامهبه کوشش اسد سیف با ویژه 38«آوای تبعید»جُنگ 

 یواژه دیگر یکبار هنرمندان، برخی از میزگردی و همراه با مقاالت 

 بحث مرکز به حاشیه از را مرزی برون تاتر با آن یرابطه و تبعید

  .کشاند

مرزی تاثیر دارد؟ این به راستی تبعید تا چه حد در هنر تاتر برون

میالدی تا امروز، با  80ست که از نخستین تبعیدیان دهه پرسشی

های نخست تبعید کم و کثری هنوز پاسخ قطعی نیافته است. در سال

بر ایران باال بود، غریبی و ندانستن که حرارت مقابله با حکومت حاکم 

زبان کشور میزان و فکر زندگی موقت در خارج از کشور، هنوز تازه 

و معتبر بود، تاتر و فعالیت هنری نیز سخت متاثر از حال و هوای 

تبعید و سیاست داخل کشور بود. برای همین فضای غالب از نگاه تا 

 برداشت و تولید هنری طعم تبعید داشت.

سفانه تبعید راه طوالنی طی کرد. معنای تبعید به دلیل سختی أمت

گیر تغییرات بسیاری ایجاد کرد. و رنج راه در یک سرباالیی نفس

ماندن موقت در تبعید به اقامت در خارج تبدیل شد. مهاجرت بر 

تبعید غالب شد. رفت و آمد به ایران روابط هنری و اقتصادی و 

اغ سبز حکومت به هنرمندان برون ای ایجاد کرد. چرعاطفی تازه

کردن هنر و اعتراض تبعیدی، و بسیاری خاصیتمرزی، برای بی

ی هنر ی تبعید در چهرهدالیل دیگر همگی سبب شدند که جلوه

 تر شود.رنگمرزی کمتاتر برون

 هنر و زندگی که پس هنرمندان به سه دسته تقسیم شدند: اقلیتی 

 بر باور متأسفانه. دارند تأکید آن بر هم امروز تا و برگزیدند را تبعید

معنای تولید تاتری نبود. در نتیجه تولیدات تاتر تبعیدی  به تبعید

کاهش یافت. شماری به تبعید جغرافیایی خود خاتمه دادند و زندگی 

نجا آدر ایران را انتخاب کردند. شانس موفقیت و خالقیت را در 

هنری را « ق و قشالقییال»ی سومی هم راه بیشتر دیدند. دسته

برگزیدند. یعنی هم در خارج از کشور کار نمایش کردند و هم در 

باور  اما ترک به کلیتِ ایران. اینها گرچه در اقلیت بودند و هستند،
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ها وارد ساختند. اینگونه بود که مفهوم هنر تبعید و تبعید را همین

  موقعیت هنرمند آن تغییر جدی یافت.

که نگارنده سالها پیش تاتر ایرانی را به سه دسته  در این وضعیت بود

تقسیم کردم و بر این اساس « تبعیدی»و « مهاجر»، «مهمان»

های تاتری را مورد دقت و بررسی قرار دادم )عالقمندان فعالیت

بندی از دو مراجعه کنند(. اما این دسته« چهره»توانند به سایت می

« سازشکارانه»ین نگاه را سو مورد نقد قرار گرفت؛ آنهایی که ا

بندی بودند. در حال دانستند و شماری که اصلن منکر این دستهمی

حاضر در دیدگاه هر دو سوی منتقدین تغییرات بسیار رخ داده است. 

شماری از متعصبین دیروز تبعید امروز منکر وجود آن هستند و 

سیاسی  بر تاتر بودن است و تاتر را عاری از تعلقات کیدشان صرفاً أت

شگفتا که اینها «! تاتر تاتر است، تبعید یا غیره ندارد»دانند. می

وری امضاء علیه آروزگاری نخستین افراد صف فراخون برای جمع

طلبانه مفهوم تبعید و هنر بودند! شماری هم فرصت« غیرتبعید»

را با توجه به منافع خویش تفسیر و تعبیر کردند. به هر « متعهد»

، چه بخواهیم و چه نخواهیم، براساس موقعیت ی ماصورت همه

اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی خود نظریات سیاسی خودمان را 

کنیم. پس موقعیت ما و می« توجیه»دهیم به زبان عوام صیقل می

ثیر شگرفی در جانبداری و برداشت و تعریف ما أفهم ما از زندگی ت

 از تبعید و هنر تاتر دارد.

باال صددرصد دقیق و درست باشد، جای بحث  بندیاینکه تقسیم

بندی برای ی این دستههردارد، اما اگر بخواهیم اندکی از ثم

گیری امروز بهره گیریم، همچنین باید بر این نکتات آشکار نتیجه

زید، کید ورزیم که هر هنرمندی که در خارج از مرزهای ایران میأت

هم الزامن فعالیتی مرزی تبعیدی نیست و هر تولید تاتری برون

ی تولیدات هنری یک تبعیدی نیست. و نتیجه سوم اینکه همه

  هنرمند تبعیدی خاصیت تبعیدی ندارد. 

 های تاتر تبعیددشواری

هنر نمایش نیازمند تماشاگر، آنهم در یک زمان و در یک مکان، 

است. تاتر تبعیدی بنا بر وضعیت خود از محدودیت و پراکندگی 

های ار است. این تماشاگر، با همه نفس مصنوعیتماشاگر برخورد

دار خویش از های، اخیر هنوز برای ماندگاری خالق و مدتسال

ی مطمئنی برخوردار نیست. طول عمر متوسط تماشاگر ایرانی آینده

های نسل دوم در حال حاضر باالی چهل سال است! و از تازه نفس

 سوم( ایرانی خبر چشمگیری نیست. )و احیاناً

ها، از کارگردان تا ات تاتر در همه عرصهاندرکاران تولیددست

بازیگران از نورپردازان تا موسیقی سازان رو به کاهش است. از همین 

های نمایشی در هر شهر، و ی گروهرو تعداد تولید نمایش ساالنه

 حتی برخی کشورها، کمتر از تعداد انگشتان یک دست است.

اساس تاتر است. نه تنها با مضمون تبعید ادبیات نمایشی که پایه و 

نویسی به نوعی نوستالژی و ست، بلکه نمایشنامهرو به کاهش جدی 

کاالی کمیاب بدل شده است. در این عرصه شاید در هر پنج سال 

شاهد یک نمایشنامه با مضمون تبعید باشیم. روزگاری من یکی از 

ستم، که تاتر ورزی های تاتر تبعید را کمبود نمایشنامه داندشواری

به زبانی ناشایست این حرف را پوچ دانست و خاستگاه نمایش ایرانی 

را متکی به متن ندانست. گرچه خود بیش از همه در تاترهایش 

داد، اما برای اثبات حرف های طوالنی ارایه میزد و متنحرف می

خویش تعزیه و روحوضی را مثال آورده بود که ظاهر به متن متکی 

ند! اگر چه در این حرف اندک واقعیتی هست اما از مغلطه نیست

عاری نیست: اولن سرنوشت تعزیه و روحوضی در مقابل چشمان 

ظرفیت محدود این دو شکل نمایشی هم بر اهل  کهاین ماست، دوم

حتی در تعزیه هم ما با نوعی متن  کهاین نمایش پنهان نیست. سوم

ست معنای واقعی آن، هنری سروکار داریم. از همه مهمتر تاتر به

ی تحوالت خویش و تنوع های نسبتن ثابت و با همهبا شاخص غربی

ست متکی بر متن، یعنی ادبیات نمایشی در تولید هنوز خالقیتی

ی اثبات ادعاست و شعار ست. از همه مهمتر واقعیت بهترین وسیلها

مرزی نه تنها هنوز گیرد. تاتر برونسفانه هرگز جای شعور را نمیأمت

نتوانسته به تعزیه و روحوضی تکیه کند، بلکه بدون متن نمایشی 

مشکل بتواند به حیات خویش ادامه دهد. آخرین فستیوال تاتر کلن 

ی بارز بر این ادعا است: هفت نمایش روی صحنه همگی یک نمونه

کارشان نمایشنامه بود و برای داشتند. که برخی پایه اتکابه متن 

 ی متن تنظیم برای نمایش.برخ

مرزی از برون اندرکاران( تاتربیشتر نیروهای نمایشی )دست

ی کشور ما نبودند. چنین هنرمندانی هنرمندان برجسته

تر از خود را داشته باشند. پس حاصل توانستند همکاران خالقنمی

های نمایشی توان رقابت با تولیدات مرسوم تولید چنین گروه

ن را نداشتند و ندارند. از همین رو کیفیت نمایش ابکشورهای میز

مرزی هم مدام رو به کاهش است و از همین رو تماشگر چنین برون

 هایی هم رو به کاهش خواهد بود.نمایش

ترین هنرمندان ایرانی، نه تنها ترین و خالقاز سوی دیگر موفق

ی مین زندگی مادأکه برای تی تاتر غربی هستند، بلیافتهپرورش

پیوندد و اینگونه از تاتر ایرانی ان میبخود به مراکز هنری کشور میز

 شوند و از تاتر تبعید دورتر.) به زبان فازسی( دور می

آنچه در اینجا آمد مختصری بود از حکایتی طوالنی که در فهم و 

ها در این باره بیشتر از این گنجید. اما بی شک ناگفتهدرک من می

 خود با سازان فتگو هنوز باز. تا ببینیم که آیندهمختصر است و باب گ

 آورد. خواهند ارمغان به ایتحفه چه

***** 
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 مزدک بامدادان
 

 های بلندِ اندوه سایه

 عاشورا و کیستیِ ما

 

کودکانه به تماشای بروزگار خُردسالی با دلی سرشار از ایمان 

( 1شان )"شاخسِی، واخسِی"رفتم که شبها فریاد زنانی میسینه

زنانی که در میانه روز دَهُم آکند. سینهگی را برمیکوچه تنگ بچه

کوفتند و خاک و خاکستر بر در راه میدانِ تعزیه شمشیر بر سر می

 نهادند، تا پزشک شهر بیاید و برای شادی اباعبداهللزخم خویش می

بر سرشان مرهم گذارد. تعزیه با آتش زدن خیمه و فریاد و شیون 

گرفت، که در هنگامه آن آتش و دود و در زنان و کودکانی پایان می

دویدند و زنی که میان سُم اسبان لشگر اشقیاء از سویی بسویی می

 داد.سَر برادرش گریان نشسته بود، دلداریشان میبر سر کالبد بی

 

ناپذیر از فرهنگ و آئین ما هستند. ما ا بخشی جدائیمحرم و عاشور

چه بخواهیم و چه نخواهیم، در ژرفای درونمان شیعه اباعبداهلل 

الحسین هستیم و چه ما را خوش بیاید و چه ناخوش، پندارهای 

های بلند این اند و سایههزارساله در البالی تاروپود جان ما النه کرده

اند. ما در رفتار را به زیر خود گرفته اندوه کُهن، زیست و هَست ما

خدا و چه مسلمان باشیم، چه گرا و چه بیروزانه خود، چه ندانم

شیعه باشیم و چه سُنّی و چه علوی، بار سنگین فرهنگی 

کَشیم و گمان هزاروچهارسدساله را بر دوشهای ناخودآگاه خویش می

چنگال باورهای ای چند گریبان خود را از اینکه آدمی بتواند در دهه

اند، برَهاند، پندار خامی ای که در ژرفنای روانش خانه کردههزارساله

 بیش نیست.

 

نگاهی به خویشتنِ خویش بیافکنیم؛ هنگامی که نوید کرمانی 

کلیسای پاول را با نیایشی به شیوه سِتایانه خود در سخنرانی اسالم

کشد، روی میبرد و همچون واعظ شهر، دست بر مالیان به پایان می

ترین کار این خواهد بود که بگوئیم او سرگرم دلبری از ساده

مسلمانان و بیش از همه جمهوری اسالمی است. این داوری ولی اگر 

پایانمان نخواهد بود، های بیدلخواه ما هم باشد، کارگُشای دشواره

چرا که در دل هر کدام از ما بمانند کرمانی، گنبد و بارگاه حسین 

ی سربرافراشته است. پس سخنان مسعود بهنود درباره ناگزیر علبن

بودن پیوند روشنفکری ایرانی و مذهب شیعه، و همچنین ستایش 

مانندش از کشتارگرانی چون سردار قاسم سلیمانی را نیز در بی

تر همین چارچوب باید دید، اگرچه وابسته خواندن او پاسخ دلنشین

خوانی هنرمندان و مقتل (. همچنین است2و آسانتری باشد )

گانی چون فرهاد آئیش و داریوش ارجمند و بهاره رهنما هنرپیشه

زنی دختران و پسرانی که نه سرورو و نه ( و سینه3در برج میالد )

 برورویشان نشانی از پایبندی آنان به دین و آئین و مذهب دارد. 

 

بسیار های فرهنگ عاشورا در سپهر همگانی ما ایرانیان ولی ریشه

ژرفتر از اینها است. هنگامی که فدائیان خلق در فردای پیروزی 

نبرد دالورانه »نوشتند انقالب شکوهمند بر پیشانی روزنامه کار می

معاویه و اشراف علی سومین امام شیعیان علیه یزید بنحسین بن

هجری قمری و حماسه ایثارگرانه و  61قریش در دهم محرم سال 

های انقالبی بخش مبارزات تودهانش پیوسته الهامستیز او و یارظلم

گمان تنها از سر ( بی4« )میهنمان علیه ظلم و ستم بوده است

خودشیرینی برای فرمانروایان تا مغز استخوان شیعه جمهوری 

کردند؛ بخشی از این نگاه ریشه در همان اسالمی نبود که چنین می

که خسرو  شیعی آنان داشت، همان پرورشی-پرورش اسالمی

داشت در دادگاه بگوید: گلسرخی مارکسیست لنینیست را وامی

زندگی موال حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان بر کف، »

شویم. های محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میبرای خلق

او در اقلیت بود، و یزید، بارگاه، قشون، حکومت و قدرت داشت. او 

ای از تاریخ را اشغال کرد، هر چند یزید گوشهایستاد و شهید شد. 

]. . .[ در یک جامعه مارکسیستی، اسالم حقیقی به عنوان یک روبنا 

قابل توجیه است، و ما نیز چنین اسالمی را، اسالم حسینی و اسالم 

  « کنیمعلی را، تایید می

و به این همه باید بیافزاییم رهائی محمدرضاشاه از مرگ بدست 

زنی و گل برسَر مالیدن پدرش رضاشاه العباس را و سینه ابوالفضل

را، تا دانسته افتد فرهنگ عاشورا و مهر اباعبداهلل تا به کجای 

ناخودآگاه گروهی ما فروخزیده و جا خوش کرده است. ولی بیش و 

پیش از آن باید خویش را بپرسیم، که این میهمان ناخوانده که در 

شود، از یر اندرون و با مرگ بدر میجان و جهان ما ایرانیان با ش

کجای تاریخ دراز این سرزمین فراز آمده و از کِی اینچنین در روان 

 ما فرونشسته است؟

 

نگاران تا جایی که من دینی در میان نسل نخست سیرهاز نگاه درون

سعد نخستین کسی است که در پوشینه پنجم ام، ابنخوانده

زمینه رخداد پرداخته است. پیش الکبری به رخداد کربالالطبقات

کربال جنگ میان علی و معاویه بود که در آن نماینده علی فریب 

خورد و خالفت را به دشمن امامش واگذار کرد. نماینده معاویه را 

کشته شد و مردم اندک زمانی پس از آن  39/661علی در سال 

حسن  اینان اندکی دیرتر بهپسرش حسن را به خالفت برداشتند. هم

پُشت کردند و خیمه و خرگاهش را بدست تاراج دادند و زخمی نیز 

سلمه ارحبی را فراخواند حسن، عمر بن»بر تُهیگاه او نشاندند. پس 

ابوسفیان گسیل داشت و از او بن هی پیش معاویاو او را همراه نامه

نخست : تقاضای صلح کرد که با سه شرط حکومت را به او واگذارد

لمال در اختیار امام حسن قرار گیرد تا وامها و تعهدهای ااینکه بیت

خود را پرداخت کند و هزینه سفر خود و همراهانش را که افراد 

فراهم آورد.  ،بودند خانواده و فرزندان خودش و امیرالمؤمنین علی
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شنود به علی دشنام داده دوم آنکه در حضور او و هنگامی که او می

و دارابگرد از مناطق فارس تا هنگامی که نشود. سوم آنکه خراج فسا 

او زنده است همه ساله برای او فرستاده شود. معاویه با قبول 

سعد چیزی بر این سه ( ابن5« )پیشنهادهای او، صلح را پذیرفت

اند که معاویه نگاران دیگر آوردهخواسته نیافزوده است، اگرچه تاریخ

ت. طبری در اینباره حق برگزیدن جانشین خود را نداشته بوده اس

خواست هر چه یخواست، بلکه میحسن جنگ نم»گوید: می

 (6« )رد آنگاه به جماعت ملحق شودیه بگیتواند از معاویم

 

درگذشت. معاویه اندکی پیش از مرگش بسال  48/670حسن بسال 

پسرش یزید را به جانشینی خود برگزید و از بزرگان عرب  58/680

نبَری کرد. پنج تَن از این فرمان سرباز زدند، برای او درخواست فرما

که حسین پسر کوچکتر علی یکی از آنان بود. او که با فشار روزافزون 

(. 7نماینده یزید در مدینه روبرو شده بود، راه مکه را درپیش گرفت )

در پی نامه مردم کوفه و خواندن او به پذیرش خالفت مسلمانان، 

رهسپار عراق شد، تا با یاری مردم حسین با خانواده و نزدیکانش 

عقیل را کوفه بر یزید بشورد و بر تخت خالفت بنشیند. او مسلم بن

پیشاپیش بدانجا فرستاد. مسلم در انجام کاری که برایش روانه شده 

بود کامیابی نیافت و بدست کارگزاران یزید کشته شد. در این میان 

و سر بازگشت حسین همچنان راه کوفه را در پیش گرفته بود 

نداشت. او سرانجام در سرزمینی بنام کربال فروآمد و با سپاه یزید به 

 وقاص روبرو شد:ابیسعد بنفرماندهی عمر بن

 

 ]. . .[ برابر آورد هجوم حسین بر سعدبن عمر»

 او راست و چپ بر تیرها و بود نشسته خود خیمه

. بود کنارش او از ایساله سه پسرک و باریدمی فرو

کشت.  را کودک و زد او بر تیری اسدی بشربن عقبه

 زد حسینبن ابوبکر بر تیری غنوی عقبهبن عبداهلل

 جنگی جامه حسین هنگام این کشت ]. . .[ در را او و

 همگی تا کردند جنگ او برگرد یارانش و پوشید

 پسر اکبرعلی شامیان، از مردی ]. . .[. شدند کشته

 عروهبن مرّه ابی دختر آمنه مادرش که را حسین

 سفیان ابو دختر آمنه مادر و بود ثقفی مسعودبن

 نوه اکبرعلی فراخواند ]بدینگونه  است بوده حرببن

 با را تو: گفت و است. م.ب[ بوده یزید عمه

 اگر است پیوند و نزدیک خویشاوندی امیرالمؤمنین

 کجا هر زینهاری در و دهیممی اتامان خواهیمی

 خویشاوندی که داد پاسخ اکبرعلی. برو خواهیمی

 از ترشایسته رعایت برای خدا رسول با نزدیک

 قبیله از ]. . .[ مردی است ابوسفیان خویشاوندی

 اکبرعلی بر نعمانبن منقذبن مرّه نام به عبدالقیس

 سخت که را اکبرعلی. زد نیزه او بر و کرد حمله

بردند ].  پدر نزدیک و برداشتند زمین از بود زخمی

 دوان حسین پسران از پسرکی هنگام این . .[ در

 را او مردی نشست، حسین دامن بر و آمد دوان

 کودک گلوی بر که انداخت تیری و گرفت نشانه

].  علیبن حسنبن قاسم ]. . .[ کشت را او و نشست

 حمله او بر ازدی سعیدبن عمرو. رفت میدان به . .[

 بانگ و افتاد زمین بر که زد او بر شمشیری و برد

 حمله مرد آن بر حسین! جان عمو ای که برداشت

 را خود دست سعیدبن عمرو. زد او بر شمشیر و کرد

 جدا آرنج از را او دست حسین ضربت و داد قرار سپر

 کوفه سواران از گروهی. افتاد زمین بر مرد آن و کرد

 کرد حمله آنان بر حسین که آمدند عمرو بردن برای

 را قاسم پیکر و پرداختند خیز و جست به آنان و

 برای  حسین ]. . .[. درگذشت که کوفتند چندان

 از مردی. کرد آبشخور آهنگ فرات کرانه به رسیدن

. شوید مانع آب و او میان: گفت دارمبن ابان خاندان

 ابانی مرد همان که حالی در لشکر از گروهی

. شدند مانع آب و حسین میان بود آنان پیشاپیش

 آن. بدار تشنه را او پروردگارا: داشت عرضه حسین

 نشست ]. . .[ شمر حسین گلوی بر که زد تیری مرد

 حسین کشتن از پیش خواست و آمد الجوشنذیبن

: فرمود حسین. برند تاراج به را خرگاهش و خیمه

 شما برای من خرگاه و خیمه دیگر ساعتی از پس

 فرومایگان و سفلگان تجاوز از را آن بود. اینک خواهد

 آزاده خود دنیای در ندارید دین اگر بازدارید، خود

 حسین خاندان افراد و یاران چون ]. . .[و. باشید

 بر همچنان را روز آن از زیادی مدت شدند، کشته

 گشتبرمی کردمی او آهنگ هم کس هر و بود پای

 ]. . .[. کردند را محاصره او پیادگان که آن تا

 زرعه شد نزدیک حسین به که کسی نخستین

 او چپ دوش بر شمشیری که بود تمیمی شریکبن

 را او که زد او دوش بر شمشیری چنان حسین و زد

 نخعی انسبن سنان هنگام این در. افکند خاک بر

 گردن بیخ بر اینیزه نخست و پرداخت او با جنگ به

 بر و کشید بیرون را آن سپس و زد حسین

 بر پیشانی با  حسین و زد اشسینه استخوانهای

 اسب از او سر کردن جدا برای سنان. افتاد خاک

 شد پیاده او با هم اصبحی یزیدبن خولی. شد پیاده

]. .  برد زیادبن عبیداهلل پیش و کرد جدا را سرش و

 در و یافتند زخم سه و سی حسین پیکر بر .[

. شمشیر و تیر چند و ده و یکصد نشان هایشجامه

 دهم جمعه روز به باد خشنود او از خدایش که او
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 هنگام آن در و شد کشته یک و شصت سال محرم

 شده سپری عمرش از ماه پنج و سال شش و پنجاه

 شدند کشته تن دو و هفتاد حسین بود ]. . .[ همراه

 هالک تن هشت و هشتاد سعدبن عمر یاران از و

 (7« )شدند

 

این همه آن چیزی است که ابن سعد درباره رخدادهای روز عاشورا 

( در پوشینه دوم تاریخش، دینوری 897نوشته است. یعقوبی )؟ تا 

( در پوشینه یکم امامت و سیاست و در پوشینه دوم 895تا  828)

( در پوشینه هفتم تاریخش، 930تا  840اخبارالطوال، طبری )

الذهب و مقدسی )؟ دوم مروج ( در پوشینه957تا  896مسعودی )

( در پوشینه دوم آفرینش و تاریخ به داستان درگیری حسین 991تا 

وتابی که اکنون در دسترس ما اند. داستانهای پُرآبو یزید پرداخته

 "مقاتل"های آئینی کهنی دارند که هستند ولی، ریشه در سروده

ویژه های شوند. گفتنی است که این سبک از سرودهخوانده می

ای دراز در میان مسیحیان خاوری دارد. جانباختگان راه خدا، پیشینه

تذکره اَربیل / "( 8ها )ترین این شهیدنامهشدهیکی از شناخته

است، با گزارش رنجها و سوگنامه مرگ مسیحیان  "نامه اَربِالوقایع

 باورمند شهر اَربیل و پیرامون آن. 

 

ومِخنف )درگذشته در نیمه دوم باری، کهنترین مقتل باید از آن اب

سده دوم( باشد که اگرچه خود آن در دست نیست، ولی طبری 

گزارش خود از رخداد کربال را بر آن استوار کرده است و 

طاووس الحسین اللُهوف نوشته سید بنسرشناسترین آنها مقتل

)درگذشته در نیمه دوم سده هفتم( است. بر این مقتلها از نسلی به 

اند، انگیز افزوده شدهکاریهای شگفتانبوهی از ریزه نسل دیگر

ای که مقتل خوارزمی و مقتل لهوف بیش از یکسد برگ را بگونه

العباس است که برای گیرند. یک نمونه داستان نبرد ابوالفضلدربرمی

رود و مشک پر آب را نخست به دست آوردن آب به کرانه فرات می

گیرد و غ دشمنان به دست چپ میراست، و پس از افتادن آن به تی

شود، مشک هنگامی که دست چپ او نیز به شمشیر از تن جدا می

گیرد. این داستان چنان در ژرفای پندار ما ایرانیان را به دندان می

سازان  جمهوری اسالمی نیز آن را در سریال خانه کرده است که فیلم

یم بُنمایه این اند. پس با هم بخوانمختارنامه به نمایش درآورده

 اسحاق: داستان را در سیره ابن

 

اهلل رضیجنگ مؤته، م. ب.[  –]طیّار  چون جعفر»

عنه بمصاف کفّار در آمد، بر اسبی کمیت نشسته 

گفت و گرفته بود و این رجز می بود و علم پیغمبر

که کافران حمله به وی  اولپس . کردجنگ می

آوردند و وی را در شمشیر گرفتند و دست راست 

اهلل عنه علم باز دست جعفر رضی ،نداختنداوی بی

داشت، تا دست چپ وی نیز چپ گرفت و نگاه می

بیفگندند، و چون دست چپ وی انداخته بودند، علم 

کرد تا داشت و جنگ میسینه بازنهاد و نگاه میه ب

 (9)« وی را بکشتند

 

خوانی به انبوهی از به روزگار کودکی من آئین تعزیه و شبیه

وتاز آور آراسته شده بود. در میانه تاختوبرگهای شگفتشاخ

شد سعد بناگاه درویشی با کشکول و تبرزین پدیدار میسپاهیان ابن

شتافت. پس از او گروهی که جوانان عجم نام و به کمک حسین می

با شاپو و  "فرنگی"آمدند و در پی آنان میداشتند، به یاری حسین 

نهاد. در پی بخاک افتادن عینک دودی و پیپ پا به میدان می

جست با دندانهایش تیرها را حسین، شیر نری به میدان کارزار می

کشید. پس بیهوده نیست که مقدسی در از پیکر حسین بیرون می

 نویسد:پایان گزارش خود می

 

 و هاافزوده داستان این در ار رافضیان که بدان و»

 (10« )است بسیار پردازیها*داستان

 

توان نخست دست به بافتارکاوی گزارشهای دینی میدر نگاه برون

آمده در باره کربال زد. از آنجا که در اینباره تا کنون پژوهشهای 

گوناگونی انجام پذیرفته است، من تنها به آوردن یک نکته بسنده 

گذرم. شیعیان و دیگر هواخواهان حسین )فدائیان و میکنم و می

اندیش و . . .( بر سر پیام عاشورا همسخنند و گلسرخی و چپ کهنه

دانند. پیشتر آوردم که حسین به واژه این پیام میرا شاه "آزادگی"

«. اگر دین ندارید در دنیای خود آزاده باشید»شمر گفته بود 

کی از سران سپاه یزید که به حسین اند نام ینگاران آوردهتاریخ

 "حُرّ" ، وزیاد ریاحى بودپیوست و تا پای جان بپای او ایستاد، حرّ بن

را دهخدا در چم آزاد و آزاده آورده است. چنین بازیهای واژگانی در 

نگاری اسالمی فراوانند، نمونه سرشناستر آن ابوجهل است که تاریخ

داند، دشمنی که با مد میآن را نام سرسختترین دشمن مح ،سیره

زند و از پذیرش پیام محمد سرباز می "جاهلیت"پایبندی به دوران 

، که نماد انسان "جاهل"نه تنها  "ابوجهل"پردازد. به آزار او می

شود که در هر دو نمونه نامها است. دیده می "جاهلیت"دوران 

ارش برساخته ای نمادین دارند و در پیوند با بافتار و روند گزدرونمایه

 اند.شده

 

( باید نخست کاوید و دید آیا 11دینی بازنگرانه )باری، از نگاه برون

اند، یا همگی ساخته و های این داستان هستی تاریخی داشتهچهره

اند؟ راستی را چنین است که ما گاران بودهنپرداخته پندار تاریخ

سن و حسین بمانند محمد و ابوبکر و عمر و عثمان علی، در باره ح

سعد و پذیر تاریخی در دست نداریم و اگر ابننیز هیچ داده آزمون

داشتیم، نشانی از حسین و رویداد عاشورا نیز برجای ابومخنف را نمی
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هایی در دسترس ما هستند، بود. در باره معاویه ولی دستکم سکهنمی

دهند چنین کَسی در سالهای پس از شکست ارتش ایران میکه نشان

زیسته و بنام خود سکه سپاه هراکلیوس در استخر و دارابگرد می از

/  41ها از دارابگرد است که بسال زده است. یکی از این سکهمی

شود، ریخت این سکه یکسر میزده شده است. چنانکه دیده   662

ساسانی است، با چهره خسرو دوم و آتشدان که نماد دین زرتشتی 

ماآویا، امیری "پهلوی گزاره  است. بر روی سکه به دبیره

نگاشته  "اهللبسم"( و بر کناره آن به دبیره کوفی 12) "وُرویشنیکان

یک هُزوارش آرامی و در چم فرمانده و رهبر، و  "امیر"شده است. 

یافته است، که در بسته و پناهوُرویشنیک به چم باورمند، پیمان

 ست.دگردیسیده ا "امیرالمؤمنین"برگردان به عربی به 

اند که در آنها هایی نیز در سوریه و اردن بدست آمدهاز معاویه سکه

هراکلیوس جای خسرو، و چلیپای مسیحی جای آتشدان زرتشتی را 

های برجای مانده از معاویه )برای اند. به اینها اگر سنگنبشتهگرفته

نمونه در قَدَره( را با نشان چلیپا بیافزائیم، آنگاه خواهیم دید از 

 هحرب و هند جگرخوار است و بای که پسر ابوسفیان بنویهمعا

خونخواهی عثمان به جنگ علی رفته و سرانجام خود خلیفه پنجم 

و  پذیری در دست نیستمسلمانان شده است، هیچ نشان آزمون

ماآویا نه یک خلیفه مسلمان، که یک سردار باورمند مسیحی خاوری 

د دنباله سیاست جنگی خسرو است. جنگهای ماآویا با بیزانس را بای

 پرویز دانست.

 

ای همانند، از سال جانشین معاویه که یزید باشد نیز، سکهپسر و از 

خوّره "بدست آمده که بر روی آن به دبیره پهلوی گزاره  681/  60

نوشته شده و در کنارش  "خسرو"( و 13)فَرّش افزون باد( ) "اَپزوت

سکه و در کنار آتشدان  . بر پشت این"اهللبسم"به خط کوفی 

در  ( نقش بسته است.14) "سال یکم یزید"زرتشتی گزاره پهلوی 

 اینجا نیز نشانی از مسلمانی یزید و خلیفه بودن او در دست نیست.

 

توانیم بگوییم از نگرگاه تاریخی مردانی بنام تا بدینجای کار می

اند شتهمیالدی هستی دا 681و  662در سالهای  "یَزیت"و  "ماآویا"

اند. این دو مرد که فرمانده، رهبر و یا پادشاه بوده

فرمانروائی/رهبری/پادشاهی خود را دنباله شاهنشاهی ساسانی و 

اند و اهلل را دانستهبویژه پادشاه توانمند آن خسرو دوم می

ویژه مسلمانان نبوده است و  "اهلل"اند. ناگفته نماناد که پرستیدهمی

اند، چنانکه قرآن دانستهاو را پروردگار خود میمسیحیان خاوری نیز 

(. در باره همه آن 15نیز بر این نکته پُرارج انگشت نهاده است )

سعد و طبری و دیگران نگارانی چون ابنداستانهای دیگری که تاریخ

پذیری در دست نیست؛ نه درباره مسلمان اند، هیچ داده آزمونسروده

نه و سرنوشت و سرگذشتشان، نه بودن معاویه و یزید، نه پیشی

خاندان و نیاکانشان، نه جنگها و آشتیهایشان، نه جای زندگانی آنان 

 اند. و حتا نه در اینباره که آنان پدر و پسر بوده

 

ها که نشان آشکار پیوستگی سیاسی فرمانروایان از این دست سکه

ان عرب/ایرانی با شاهنشاهی ساسانیان هستند، از سرداران و فرماه

زیاد که در دیگر نیز بدست آمده است. برای نمونه عبیداهلل بن

/  57نگاری اسالمی کارگزار یزید و فرماندار کوفه است، بسال تاریخ

های یزید و معاویه بنام خود ای هَمریختِ سکهدر بصره سکه 679

(. راستی را چنین است که در بازه یکسدساله از مرگ 16زده است )

های فراوانی در سبک و الفت رسیدن سفاح سکهیزدگرد تا به خ

شدند که های ساسانی در چهارگوشه ایران آنروز زده میریخت سکه

الصُفره از آن دستند. ابییوسف، مهّلب بنهای حجاج بنسکه

هایی در سکه 694/  72انوشان نیز بسال سرداری بنام فرخزاد گُشن

م یکی از آنها نام مهلّب فارس بنام خود زده است، که بر کناره دستک

ای انگیزترین سکه یافته شده ولی سکهنیز نگاشته شده است. شگفت

است که نام یزدگرد به پهلوی و  652/  30از سیستان  و از سال 

اند )خوب( به کوفی همزمان بر روی آن نقش بسته "جیّد"واژه 

(17 .) 

 

زیاد به داستان عاشورا بازگردیم. به وارونه یزید و معاویه و عبیداهلل بن

نهند، تا به امروز هیچ ها بر هستی تاریخی آنان انگشت میکه سکه

پذیری که نشانی از هستی علی و حسن و حسین داشته داده آزمون

باشد، در دست نیست و همان سه چهره نامبرده که بنام خود سکه 

، پیرو آئین فرمانروائی ایرانی ساسانیان هستند و نه اند نیززده

فرماندهان و خلیفگان مسلمانی که اورنگ شاهان پارسی را درهم 

نماید اند. پس پرسشی که اکنون رخ میشکسته بر جایشان نشسته

ای در کار بوده و نه خالفتی که بر سر آن این است که اگر نه خلیفه

 نه پدید آمده است؟ جنگ درگیرد، داستان عاشورا چگو

 

بمانند تاریخ اسالم آغازین، گزارشهای نبرد کربال نیز نزدیک به دو 

اند و هیچ گواه همزمانی بر سده پس از رخ دادن آن نگاشته شده

آنان نیست. راستی را چنین است که پس از شکست سهمگین 

خسرو پرویز از بیزانس شیرازه فرمانروائی ساسانیان از هم گسست و 

بود یک قدرت یکپارچه در هر گوشه ایران کسانی در سودای در ن

پادشاهی سربرافراشتند، که ماآویا / معاویه یکی از آنان بود. 

ای برای فرمانروایی دیوانساالری عباسی که برنامه نوین و پیچیده

 29داشت، برای پُرکردن مغاک تیره یکسد ساله میان مرگ یزدگرد )
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های ( از سویی چهره750/  128السفاح )( تا آغاز فرمانروائی 651 /

امیه با آمیختند و از آنان دودمانی بنام بنیتاریخی راستین را درهم

( و از دیگرسو 18برساختند ) "مروانیان"و  "سفیانیان"دو شاخه 

های آماجمند دینی برسرودند که همه و همه در انبوهی از افسانه

و پلشتی دشمنان آنان راستای پذیرفتگی خلیفگان عباسی و پلیدی 

ها سروده شده بودند. به گمان من، داستان عاشورا یکی از این افسانه

بود.

* * * * *

بازتاب عاشورا و مرگ سوگناک حسین و آنچه که بر بازماندگان او 

رفت، سایه بلندی از اندوه را بر سر هستی فرهنگی ما افکنده است. 

سال  60-70دم که تا از خویشاوندان سالمندتر خویش شنیده بو

داماد بوده پیش در شهرستانها روضه قاسم )که در رخداد عاشورا تازه

بوده است. [( بخشی از آئینهای جشن پیوند زناشوئی می19است ]

عاشورا ولی تنها اندوه نیست، هسته سخت پیام عاشورا را دو گوهر 

در برابر دشمنی دهها  "ایستادگی"یا مظلومیت، و  "ستمدیدگی"

سازند. ار نیرومندتر میب

جایگاه ستمدیدگی در فرهنگ شیعه چنان فراز است که حتا امروز 

االسالم دانشمند بر فراز منبر از این هم آخوند فریبکاری چون حجت

نالد که در جمهوری اسالمی آزادی برای گفتن همه سخنان می

است. در این سوی جهان نیز  "شیعه در مظلومیت مطلق"نیست و 

گفته با آوردن داستان بازدید د کرمانی در همان سخنرانی پیشنوی

رضاشاه از آرامگاه معصومه در قُم و کتک زدن روحانی نگهبان 

زند تا نشان دهد که اسالم نه ریشه خوانی میآرامگاه، دست به مقتل

ها و سرکوبها، که خود یک قربانی جنگها و کشتارها و شکنجه

ری اسالمی در چهار دهه گذشته بر ستمدیده و مظلوم است. جمهو

ستمدیدگی خود )بویژه در جنگ با عراق( انگشت نهاده است. 

فدائیان و مجاهدین بروزگار شاه با برجسته کردن آنچه که در 

دادند و در گذشت خود را قربانی ستم نشان میزندانهای شاه می

 "شهید"شدگان خود را پیروی از فرهنگ عاشورائی کشته

ای ند. هواخواهان محمدرضاشاه چهره او را همچون رزمندهنامیدمی

میهنانش آرایند، که در برابر نیرنگ بیگانگان و خودفروشی هممی

ایستاد و شهید شد. هواداران مصدق بیش از هرچیز آن بخش از 

شهید "کنند، که در آن جامه زندگی سیاسی او را برجسته می

 نشیند. دیک، خوش میبر تن این چهره بزرگ تاریخ نز "مظلوم

داستان ایستادگی نیز از همین دست است. مجاهدین، فدائیان و 

دیگر گروههای برانداز از اینکه با نیرویی اندک در برابر ساواک و 

بالیدند. اینکه این ایستادگی شهربانی سربرافراشته بودند، بر خود می

رفت، آنان از کشتن نگهبان بینوای بانک و سرباز بیچاره فراتر نمی

ماند، چرا که نبرد آنان دیگر چهره عاشورائی خود دها مینباید در یا

داد. شاه اگرچه از جایگاه یک فرمانروای نیرومند، ولی را از دست می

ارتجاع سرخ و "باز هم بمانند عاشورائیان خود را یک تنه در برابر 

دید. از سویی دیگر می "استعمارگران جهانی"از سویی و  "سیاه

شود که امروز نیز چنان بازگو میصدق همگزارش حمله به خانه م

علی باشد. سعد بر خیمه و خرگاه حسین بنیادآور تازش سربازان ابن

از گونه عاشورائیش چنان جان و دل ما ایرانیان را  "ایستادگی"

آکنده که تا همین چند سال پیش عکسی از غالمرضا تختی را در 

ساختیم که می نهادیم و درباره آن افسانهپیش چشمان خود می

پهلوان حتا برای گرفتن مدال هم در برابر شاه سر خم نکرد جهان

مرزی های برون(. و سرانجام جمهوری اسالمی اگر چه با سیاست10)

وخاک نهاده است، خود آتش ویرانی بر هست و نیست این آب

گیری استادانه از فرهنگ عاشورا به بهانه ایستادگی توانسته با بهره

اندیش در برابر امریکا و اروپا و وابستگانشان دل از چپ کهنهتنه یک

آفرین مانده ایرانی برُباید و در بزنگاههای مرگو ناسیونالیسم واپس

وجان آنها را با خود همراه کند. اینچنین است که مسعود بهنود از دل

سردار سلیمانی را که خون سدهاهزار شهروند سوری را بر گردن 

ستاید. سلیمانی همه ویژگیهای یک شهید می دارد، عاشقانه

عاشورائی را در خود دارد؛ او مسلمانی باورمند است که یک تنه در 

اند برابر انبوهی از سربازان دشمن که از سرتاسر جهان گرد هم آمده

ایستاده است و با نیرویی اندک در برابر ارتشی ستُرگ سینه 

ر خون سدهاهزار بیگناه سپرکرده است. اینکه دستان او تا آرنج د

عراقی و سوری فرورفته است، در پس پرده ستَبر شور حسینی پنهان 

شود.می

است و ایستادگی، و اندوه شیرینی که  چکیده عاشورا ستمدیدگی

ما ایرانیان چه  پسآکند. جان ما را در پی مرگ جنگاور مظلوم برمی

دین، چه شیعه باشیم و چه نباشیم، چه مسلمان باشیم و چه بی

داری، هرگاه کسی یا کسانی مارکسیست باشیم و چه هوادار سرمایه

را بیابیم که در چارچوبهای عاشورائی ما بگنجند، دل و دین از کف 

گذاریم و لگام زندگی به شور حسینی دهیم و خرَد را فرو میمی

وخاک و هم دشمنان بیگانه این سپاریم. هم فرمانروایان این آبمی

اند و هزار سال است ما را چون لعبتکان خیام به بازی یافتهرا نیک در

گیرند و این چنین است که شوریدگی ما در پیوند با می

درپی در کام ورزی آنان شرنگ شکست و واپسماندگی را پیسیاست

 چکاند. فرهنگ این مرزوبوم می

چهره راستین رخداد کربال و جایگاه آن در زیست امروزین ما  

استان عاشورا از همان آغاز تا به امروز در پیوند تنگاتنگ د چیست؟

است. چه با نگاه به این نکته که هیچ گواه با سیاست و قدرت بوده

ای از این رخداد چیزی ننوشته در نگر بگیریم که سرتاسر آن زنده

سازی عباسیان بوده است و چه گزارش برساخته دستگاه دین

بپذیریم، بر سر یک سخن بگومگو و نگاران عباسی را موبمو تاریخ
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وچرایی نیست و آنهم اینکه کربال از نخستین روز سُرایشش تا چون

به امروز چنان در سیاست و قدرت درتنیده است، که بدون آن 

به گمان توان رفتار و سخنان کنشگران این سرزمین را دریافت. نمی

خوان و ن مقتلها و بهنودها و هنرمنداو گفتار کرمانی کردارمن اگر 

و سخن جمهوری  فدائیان خلق و حزب توده و گلسرخیهامجاهدین 

را در کنار  "تن از یارانش 72شهادت شهید بهشتی و "اسالمی از

، شاید بتوانیم در شعری که سید ها آمده بنهیمآنچه که در سیره

( از زبان یزید سروده است، پاسخ خود را بیابیم، اگر 11طاووس )بن

 هاشم هر نام دیگری را بگذاریم:نیکه بجای ب

هاشم را به این بازی سودای قدرت بود که بنی»

 کشاند،

  ،آمد از آسمان واگرنه که نه پیامی

.«. .  ای فروفرستاده شدو نه وحی

زمین بدور داردخداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران

مزدک بامدادان 
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آ. لنگرودی

 "کعبه" و "همکّ"ای های اسطورهزمینهتأمالتی در پیش

 ای "پیدایش" یانگارشیخود را بر پ هیاسالم، پا سنتی خیتار

ـ  نید نیآغاز انقطه ـ به عنوان  در مکّه دبه نام محمّ  یامبریمبعث پ

قرآن را  تیماه کند،یخدا را به عنوان سرچشمه آن فرض م گذارد،یم

را، از زبان  دهیو به نبوت رس ستهیمحمد چگونه ز نکهیو ا داندیم یآسمان

را  "ماست" صی: خصاگری. به گفته دکندیمسلمان نقل م سانینوثیحد

 خیتار نیا شیصحنه نما گرانی. بازدیسُرایم "بقال چرب زبان"از زبان 

فاطمه، عمر، عثمان و  ،ی: محمد، علمیشناسیهستند که ما م ییهمانها

اما برای آن دسته از پژوهشگرانی، که ساختار تاریخ را نه بر مبنای  .رهیغ

فرهنگی،  کُنشبلکه نتیجه  از پیش تبیین شده آسمانی ، "مَشیَّت" یک

دانند، بایستی اسالم اولیه ـ می هاانساناجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

ـ بعنوان ی ی که انیجر کهمانند مسیحیت که یک انشعاب از یهودیت بود 

.سرچشمه گرفته است، مورد بررسی قرار گیرد نیآغاز تیحیمس روند از

به  یرانیمناطق ادر ی حیـ مس یفرقه عرب کیچگونه  نکهیا

خود را با مذاهب  یشد، که بعدها تمام وابستگ لیمذهب مستقل تبد کی

چگونه "در کتاب من است، که  یاز خود انکار کرد، موضوع کاوش شیپ

خواهم در اینجا می .امقرار داده یبررسبه تفسیل مورد  "مسلمان شدیم؟

نون پیدایش تأمالت کوتاهی را در باره مقوالت مکه و کعبه بعنوان کا

اسالم و به منزله خانه خدا مطرح کنم.

توسط تا به حال که  در میان آورم،ال را ئوچند سباید  در آغاز

اگر مکه مرکز پیدایش اسالم  اند:پاسخ گذاشته شدهیبمسلمانان 

است، بوده

و حتی در تمامی دوران چرا در دویست سال اول -

؟ ها هرگز مرکز حکومت آنها نبودحکومت عرب

وم ساخته شد و رد( نیز در دوران ساسانیان با همین مفه)داراب + گِ  "رددارابگِ "شهر ایرانی  39
تاجگذاری شاهان ایرانی در آنجا، یك مراسم مذهبی بود.

 دادند درترجیح می ،ها به جای مکهچرا عرب-

غیره اقامت و از و خراسان  ،اورشلیم، دمشق النهرین،بین

را بگردانند؟  "مت اسالمیاُ "آنجا سرنوشت 

چرا ما به غیر از داستان بعثت محمد، هیچ واقعه دیگری -

کنیم؟ و خالصه را در این شهر مشاهده نمی

یک سمبل مهم دین ـ در چرا نام این شهر ـ به عنوان -

 ،"یابدشک راهی نمی"یعنی در کتابی که در آن  قرآن،

و در یک مورد از آن به صورت امالیی غلط  ،تنها دو بار

است؟نوشته شده "هبکّ"، "همکّ"شود و به جای دیده می

شود. در قرآن در جایی هم از نام برده می "مکه"در قرآن فقط یک بار از 

، که مسلمانان منظور از آن را همان (96آیه  3)سوره  دسخن میرو "هکّبِ "

های رایج، آنرا )با وقاحت( با مکّه و حتی در ترجمه دانندمی "همکّ"

آید، که در زبان می "اَکّه"نام مکّه در قرآن اما از واژه . کنندجایگزین می

اسم مفعولی این واژه( در ( "ء اَکّهم"باشد. می "اَشک"عبری به معنی 

)بعنوان نمونه نگاه کنید به  "محل نُدبه و زاری"بان آرامی به معنی ز

توانند به این اسم ـ به معنی ( است. هر دو نام مکّه و بکّه می"دیوار ندبه"

و آیات  در اکثر روایات اسالمیـ داللت داشته باشند.  "مکان زیارت"

( است تا المقدسبیتاورشلیم: ) "مقدس خانه"، بیشتر سخن از قرآنی امّا

."شهر مکه"

تا نیمه حکومت عباسیان، اورشلیم مرکز و قبله مذهبی 

مسیحیان عرب )باصطالح مسلمانان اولیه( بود. در تاریخ سنتی اسالمی، 

گردند، که با بزرگ کردن اورشلیم، قصد معاویه و مروانیان متهم می

ه تمامی دانیم، کاند. در حالی که ما اکنون میاعتباری مکه را داشتهبی

حاکمان عرب از معاویه )یعنی اولین حاکمی که سندیّت تاریخی دارد( تا 

دوران مأمون عباسی، مسیحی بوده و در تمامی اسناد معتبر و تاریخی 

بجا مانده این دوران اساساً از اسالم به صورت یک دین جدید نامی برده 

ـ عربی جدایی شود. با نمی و چرخش  رومی از مسیحیتمسیحیت ایرانی 

غیر از هیافتن محلی دیگر ب به منظورعباسی به سمت شرق، حاکمان دید 

(، تالش تمان نبودکه مفهوم عمیق مسیحی آنها قابل کِ)سوریه و فلسطین 

قرار دادن  ،اولیه عباسیان اهتمام. گرددآغاز میتولد دین جدید  برای

یک دلیل  النهرین برای این منظور بود و اینکارمنطقه جدیدی در بین

ی که ما از دوران آسوریان، هخامنشیان، بنا بر اسناد: منطقی داشت

 به "عربستان"نام ، هرودُت،  ِگزِنُفون و پلینی تا به زمان ساسانیان داریم

شد و نه به عربستان )سعودی( اتالق می "هترا"النهرین و منطقه بین

، "مکان مقدس"یا  "خانه خدا"زمان نیز، . بنابر عقاید رایج آنامروزی

شد. شهر هترا، ساخت دایره بایستی در همین مناطق جستجو میمی

( آن و قرار داشتن یک مکان مذهبی در مرکز آن، الگوی یک 39ردگونه )گِ

مکانی برای این منظور بود. در ابتدا حاکمان عباسی در فکر ساختن یک 

( نیز با همین خدابغ + داد = هدیه غداد )ها بودند. بَ گیهشهر با همین ویژ
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هدف نیت طراحی شد. همچنین شهر سامرا در عراق امروزی نیز با همین 

 هرگز به اتمام نرسیدند.البته ساخته شد. تالشهایی که 

 

 عنوان صحنه نمایش سناریویبرای نامیدن یک محل جدید به

همین  دقیقاًنیاز بود که ناشناخته باشد.  "مکانی"دین اسالم، به  پیدایش

، "مکان"های الزم  بود، تا بتوان به آن گی، یکی از پیش شرطهناشناخت

شناخته شده، تاریخ  "شهرهای"، چرا که ای ناشناخته را نسبت دادپیشینه

 .نمودای داشتند، که جعل آن ناممکن میشناخته شده

 
که ضرب سکه چه اهمیتی در  در اینجا باید یادآور شویم،

هر حاکمی پس از به  :ستاحاکمیت داشته نمایش مشروعیت یک

از طریق ضرب سکه، ادعای  ،گیری قدرت و یا اشغال مناطق جدیددست

دهد. عدم یافت مالکیت قدرت در مناطق زیر دست خود را نشان می

جز عدم وجود هتواند باشد، ببه چه معنی می "محمد"دوران هایی از سکه

هایی اولین بار سکه ؟ ما برایاوحقیقی این فرد در سالها و مکان منتسب به 

اند: یعنی ضرب شده )هجری( عربی 201یابیم که در سال را در مکه می

سال پس از ادعای پیامبری محمد. و این امر، پس از جلب  200بیشتر از 

بدلیل معادن نقره در این مناطق بود.  ،نظر حاکمین عباسی به عربستان

 ،"حاکم"نه به مثابه حال اگر فرض را بر آن بگذاریم، که محمد خود را 

اقدام به ضرب سکه  هم و برای همین 40دیدهمی "رسول"بلکه به عنوان 

راشدین هم  "خلفای"آید، که چرا ما از است، این سوال پیش مینکرده

ت تمامی حاکمان ایرانی نَّ بینیم؟ ضرب سکه، سُچیزی در این زمینه نمی

 بود.  از ظهور اسالم چه قبل و چه بعدو بیزانس، 

 

 200م است، این است که، از این تاریخ )سال لَ سَآنچه که مُ 

شود کم به مرکز توجه حاکمیت نزدیک میها( به بعد، عربستان کمعرب

به عنوان یک مذهب  "اسالم"در پیدایش  بزرگیو با این نزدیکی، گام 

عربی  203های مأمون در مکه پس از سال سکه شود.مستقل برداشته می

طال( از بار هایی )اینعربی سکه 249و ما دوباره در سال تداومی نداشت 

عربی  253یابیم، که در مکه ضرب گردیدند. همچنین در سال میرا 

زمانند با هم های نقره در این شهر کوبیده شدند. این سالها احتماالً سکه

ی شهر مقدس. درست در همین زمان جانشین "جستجو"سالهای 

همین منظور بود.  رایحال ساختن شهر سامرا ب باهلل درمأمون، المعتصم

بایستی بین ، خانه ابراهیم می"نگاری اسپانیاوقایع"های بر طبق نوشته

النهرین قرار داشته باشد و این در بین "رانحَ"لده و در کَ  "اور"شهرهای 

 سامرا نزدیک بود. آدرس، بیشتر به محل جغرافیایی شهرِ

 
 :استاینچنین آمده 754ل نگاری التین از سادر وقایع

                                                      
، اولین "قرارداد مدینه"البته این فرض بسیار احمقانه است، زیرا که بنا بر احادیث، محمد با  40

بنای حكومت اسالمی را نهاده و گویا خود او تسخیر ایران و بیزانس را برنامه ریزی کرده سنگ
 است! بوده

حکومت  ، در دهمین سال720ِدر این زمان، یعنی در سال «

عربی، عبدالملک موفق به گرفتن کامل  66خود و در سال 

شمن پدر سال حکومت کند. او دُ 20قدرت شد و توانست 

، کهمَ  خود را توسط سرداری که فرستاده بود، تعقیب و او را در

ای که بین خانهگویند خانه ابراهیم و یا آنطور که خودشان می

)قرار  النهرین)شهر( بین "کاراس")شهر( کلدانیان و  "اور"

 «.، به قتل رساند.داشته(

 
فولکر پُپ، شرق شناس و ایران شناس آلمانی در این باره 

 نویسد:می

مقدس تا  اینکه مکه تا پیش از تبدیل شدنش به یک مکانِ  «

بوده، قابل تبیین  ه حد در دوران عباسی شناخته شدهچ

ست که مکه همان ام است، اینلَ سَنیست. آنچه که مُ

شناسد. دان( میمیوس )جغرافیطلَای است که بَ"ماکوربا"

است. به گمان  "مغرب"احتماال ترجمه یونانی  "ماکوربا"

است. اکنون بر بوده "اتیوپیایی"کعبه یک کلیسای رود، که می

ها به بیزانسی ،ما مشخص است که در سده ششم میالدی

در  "حمیر"بر علیه پادشاه یهودی  "کسومیاِ "اتفاق پادشاهان 

 "مستعمره"جنگ بودند. منطقه جنوبی مکه در آنزمان 

ای در این مناطق این اکسومیان بود. وجود کلیساهای سخره

 « کند.امر را ثابت  می

 
به  41"جغرافیای قرآن"نام  در کتاب خود به "ن گیبسوندَ"

کند پردازد و سعی میهای مکه در اسالم سنتی میتحقیق در مورد نشانی

های تاریخی بررسی نماید. قم این این روایات را بر اساس دادهصحت و سُ 

نماید، که اگر مکه آنگونه که مسلمانان او به درستی این سؤال را مطرح می

پایی از  است، پس چگونه ما ردِ دهبو "مهم تجاری"گویند یک مرکز می

یابیم؟ گیبسون در پایان تحقیقات خود بر این آن در تاریخ آن زمان نمی

باور است که نشانی داده شده در 

در  "پترا"تاریخ اسالمی کامالً با شهر 

ردن کنونی همخوانی دارد و نه با اُ

  مکه.

در کنکاش در مورد 

های عقیدتی چگونگی تبیین زمینه

بعنوان خانه مقدس مسلمانان، کعبه 

با  "کعبه"یک رابطه بین نام 

)با  "ذوالشرى"ای به نام اسطوره

)به  ذوالشرىخورد:  ای به چشم می( بطور برجسته"اذوالشر"گویش 

ها در ( خدای بزرگ نَبَتی"علق به شرامت"، به معنی Dusaresالتین 

41 Dan Gibson; Qur`anic Geography 
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قرار  لوک سنگیباست. مجسمه این خدا بر روی یک  بوده "پترا"منطقه 

داشت، که )همچون میترا( سمبل زاده شدن این خدا از درون این سنگ 

بود. بنا بر گفته اِپیفانیوس )اُسقف ساِلمیس، قرن چهارم میالدی(، این 

شد، که به ( نامیده میChaabu - Χααβοῦ) "خعابو"بلوک سنگی 

)به فارسی امروزی: جعبه( است.  بر طبق این  "کعبه"عربی همان 

سمبل  – ذوالشرى "مادر"به مثابه  -این سَکوی مکعبی )کعبه( اسطوره، 

پوشاندن آن ، و این امر خود دلیل و یا توجیهی برای باشدیک زن می

ند، شواست. سنگهایی که خدایان از آنها زاده می )کسوه( پرده کتوسط  ی

گردند. این هستند، که بدون همخوابی با مردان صاحب فرزند می مادرانی

یابیم. ای است، که ما در مریم، مادر عیسی نیز میخصیصه "پارسایی"

 "بتول"سنگهایی که در این مناطق با نام این پاکدامنی همچنین به شهاب

توضیح . پاک دامن . پارساشدند )بتول = گردیدند، منتسب میستایش می

و  "بتول"بیشتر در ادامه این مقاله(. بعدها این خصایص با عناوینی چون 

( به فاطمه نیز منسوب "مادر پدرتان")لقب مریم به معنی  "اُم أبیها"

نماید گردیدند. در اینجا توجه به نام پترا ـ به معنی صخره ـ نیز مهم می

چنین در و نشان از دوران سنگ پرستی دارد. این مفهوم را ما هم

یابیم، که )یا پتر، به معنی سنگ( می "پطروس"مسیحیت و در معنی نام 

ای هستی که من بر روی او تو سخره"گوید: عیسی خطاب به او می

(. همچنین رومیان پیرو 16)انجیل متی،  "عبادتگاهم را بنا خواهم کرد

ـ به  (Petrogenes) "پتروگِنِس"آیین میترائیسم )مهر(، میترا را با نام 

 شناختند.ـ می "کسی که از سنگ زاده شده"معنی 

 

با توجه 

، زمینهبه این پیش

توان تصور کرد، می

که شکل مُکَعَبیِ 

بسیاری از 

کلیساهای موجود 

در اتیوپی وجنوبِ 

صحرای عربی )که 

، "کعبه"، که نام دارداین امکان را زنده نگاه می کعبه نیز به آنها تعلق داد( ،

است. توجه داشته باشیم های این مناطق بودهیج برای عبادتگاهیک نام را

ها از درون صخرهکه معماری این کلیساها ـ که یا تمامی و یا بخشی آنها 

ای است که این بناها با دوران ـ خود نشان رابطه اندها حجاری گشتهو کوه

 اند. یک نکته قابل توجه دیگر درپرستی و صخره اورشلیم داشتهسنگ

سبک ساختمان کلیساهای اتیوپیایی این است که، آنها )همچون معبد 

باشند. دلیل این امر را سلیمان( فاقد سیستم نورگیری کافی )پنجره( می

باید در این ایده جست، که بنابر عقاید آن دوران ـ که ریشه آنها نیز از 

این زیسته است. می "تاریکی"آمد ـ خداوند در آیین میترایی )مهر( می

توان در ارمنستان و گرجستان نوع کلیساها را ـ با همین خصیصه ـ می

نیز یافت. رابطه خداوند با تاریکی )که دلیل غیرقابل رؤیت بودن اوست(، 

، جایی که محمد با جبرئیل "غار حرا"ای است، که ما در نظریه همان ایده

شواهد جمله  یابیم. ازگوید، نیز می)و از این طریق با خداوند( سخن می

که بقایای یک حوض محل تعمید، توان به می ،مبنی بر کلیسا بودن کعبه

محوطه جلوی کعبه،  ،. همچنیند یاد کردشوهنوز در داخل آن دیده می

تیم(، لحَشود )اَکلیسا یاد می "محراب"که از آن به عنوان بقایای زیر بنایی 

سعود اجازه ابنواده دارد. اینکه خان "اورشلیم"دال بر جهت آن به سوی 

دهد، بایستی یک دلیل هیچ تحقیقی در مکه و بخصوص کعبه را نمی

 داشته باشد. "گرایانهواقع"

 
در  "م؟یچگونه مسلمان شد"کتاب  ازمن در یک بخش 

 "حج"بررسی تاثیر مذاهب ایرانی بر اسالم، به شباهتهای بالمنازع مراسم 

این باشد. می "یا مراسم جشن")که خود یک نام عبری است و به معنی 

بکار رفته  [Exodus; 23;14] "پیدایش"واژه به همین معنی در کتاب 

. در اینجا امهتوسط بوداییان اشاره کرد "بلخ"با مراسم زیارت معبد ( است

 نماید:کامالً بجا می نکتهیادآوری یک اما 

 
، "معبد صخره"به خاطر آوریم که قبله اول مسلمانان یعنی 

)که بنا بر شواهدی دوم حضرت سلیمان  دالملک بر پایه معبدِ توسط عب

تواند در زمان تسلط هخامنشیان بر این مناطق بنا گردیده باشد( می

خدا ساخته شد. این امر یادآور ریشه یهودی مسیحیت اولیه و سمبل خانه

 بود.  "بیت ال"و یا همان 

در جریان پیدایش و تکامل مراسم یهودیت، در دوران »
به  ،کهخوریمقوم یهود، ما به رسمی برمی "گیهآوار"
ּפּור יֹום )به عبری: کیپورمعروف است. یوم "کیپوریوم" ( ـ  כִּ

شدن از گناهان است و  "پاک"که معنی واژه به واژه آن، روز 
ترین شود ـ از مهمنیز شناخته می "آمرزش"به نام روز

شماری ترین روز در گاهمذهبی یهودیان و مقدس هایجشن
یهودیان  "بخشیدن گناهان"یا  "کفاره"عبری است. مراسم 

پاک "اند، که برای ای گرفته شدهاز مراسم اولیه احتماالً 
اند و شدهسلیمان  که در این روز انجام می معبد دوم "کردن

 "تیشری"ماه هفتم  روز دهم دربعدها ـ در شکل مذهبی آن 
های رسمی دین یهود تبدیل گردیدند. از جمله ـ به جشن

هایی که دال بر پیدایش این مراسم بعد از دوران نشانه
توان از فقدان نام بردن از قوم یهود دارند، می "آوارگی"
 "موسی"در کتابهای دوم و پنجم  "روزهای تعطیل مذهبی"

به عنوان  "ونهار"و نام بردن از  "نهمیا"و  "زرااِ"و در کتابهای 
و همچنین لباسی که کاهنان میپوشیدند، یاد  "اعظم کاهنِ "

لباسی کوتاه بدون شلوار از  این لباس چیزی نبود مگرکرد. 
)پاجامه /  "شلوار". در اینجا باید توجه کنیم که جنس کتان
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م( یک اختراع ایرانی بود که احتماال یهودیان تا قبل از قرن 
42« تند.شناخششم میالدی آنرا نمی

( در روز دهم هتمیز کردن و پوشاندن کعبه با یک پرده )کسو

است و این نشان از یک رقابتی "کیپوریوم"همان روز  ،)عاشورا( ماه اول

در اورشلیم در  "معبد سلیمان"جدید و  "مکه"دارد، که در آنزمان بین 

قربانی کردن یک  ،دیگر در معبد اورشلیم "مراسم"جریان بود. ازجمله 

قربانی  ،و پاک شدن از آنها "گناهان"بود که به عنوان سمبل  43"زبُ"

گردد.نیز تکرار می "حج"گشت. رسمی که در می

یا سنگ سیاه "حجراالسود" ایمنابع اسطوره

 ای عمیق دارد. منشاءریشهپرستی در مذاهب ابراهیمی سنگ

( به باور مانساختیک ی یا زیربنای پِ ) "بنا سنگِ "به مربوط اعتقادی 

 :عبری) داوود زبور یا( مذهبی سرودهای) مزامیر کتاب یهودیان و 

یهودی و عهد عتیق در انجیل  "تنخ"های یکی از بخش تِهیلِم(،ـ  תהילים

است. وزن عبری نگاشته شدهگردد. مزامیر به صورت شعر بیباز می

گانه نمازهای سه ،تون دیگری از مزامیر به همراه برخی از میهابخش

اشعار به حضرت داوود از انبیاء و  نسبت این دهند.یهودیان را تشکیل می

در کتاب انجیل )عهد جدید( از این  گردد. میباز پادشاهان بنی اسرائیل 

نقل قول چنین ( از جانب عیسی مسیح 25 تا 21؛ 118قسمت مزامیر )

میگردد: 

تو همان  .کردیسپاسگزارم که تو مرا استجاب »

اها ناجی من شد. آن سنگی که بنّ  ، کهکسی هستی

سنگ به  ،به دور انداخته بودندسازان( )ساختمان

«مبدل گشت. بنای ساختمان

 مارکوس – 2،42؛ [متیماتئوس ]های مختلف )در انجیل

شود ( بر همین کتاب استناد می17, 20لوکاس ]لوقا[  - 12،10؛ ]مرقس[

گویند:که می

عیسی گفت: آیا در کتاب نخوانده اید که و »

به  ،دور افکندنده اها بهمان سنگی که بنّ"گوید می

تبدیل شد. اینکار مشیت خدا بود  سنگ )پایه( بنا

«"است. معجزهکه در چشمان ما یک 

سنگی  همان( Stonecorner) "بنیاد" یا "گوشهسنگ "

ساختمان گذارده بنا برای افزایش مقاومت یک یک  گوشهاست که در 

یک ایده شناخته شده در قرآن است همچنین  ،"سنگ بنا"ایده  گردد.می

Jom Kippurیوم کیپور: ترجمه از ویكیپدیا: “ 42

: همچنین کنایه از کسی که قربانی دیگران شود."ز طلیعهبُ" 43

سوره  به کتاب زبور یا مزامیر میباشد: در آن و دلیل آن اشارات سه گانه

 (105سوره انبیاء، آیه و  55 آیه سوره اسراء،  163نساء، آیه 

از آنجا که 

حجراالسود بنابر 

عناصر تشکیل دهنده 

سنگ شهاب آن، یک

باشد، بایستی در می

اینجا از یک باور 

ای دیگر نیز اسطوره

یاد شود، که در مناطق 

النهرین، سوریه و بین

در بین خدایان فنیقی ما سنگی را  :شمال آفریقا بسیار گسترده بود

(، که حتی پس از Baetylus) "بتیلوس"یا  "بتول"شناسیم به نام می

تش مردم این سرزمینها بود. این واژه قبول مسیحیت همچنان مورد پرس

نیز آمده است. از  "بت اِل"یهودیان به صورت  "آفرینش"در کتاب 

شود. این سنگ از نمونه به عنوان پسر سیاره اُرانوس نیز یاد می "ولبت"

زنده بوده، در آسمان "سنگهایی است، که بنابر عقیده رایج آن دوران، 

اهی برای مجازات مردم خطاکار و برای گردند و هر از چندگبدور زمین می

. از این نوع سنگها در روم، سوریه و حتی "بارندنابودیشان بر رویشان می

آسیا نیز وجود داشتند، که در عبادتگاههای مخصوص نگهداری و ستایش 

شدند.می

سنگ سیاه )حجر االسود( از همان آغاز در مکه بوده آیا اینکه 

بر ما مسجل نیست. ولی نصب آن به صورت امری است که  یا نه، است

 نشان از نبودن ساختمان، "گوشه"، بعنوان یک بخش اضافه در یک فعلی

باشد. شکسته بودن این سنگ )و نهادن آن در شکل اولیه کعبه می آن

چرا  :( هم یک دلیل انجیلی داردداشتن آنبه هم نگهدر یک قاب جهت 

سازان توسط ساختمان گی(فایده)بی این سنگ به علت شکستگی"که 

انتقال  ،این است که ،. آنچه که بر ما مشهود است"به دور افکنده شده بود

و  ،مدتها بعد در یک گوشه ساختمان کعبه، آن به مکه و نصب این سنگ

در قرن  اروپایی)کاتولیک( پس از فتح اورشلیم توسط مسیحیان  احتماالً 

ی اتفاق افتاده است. یعنی جنگهای صلیب جریاندر  دوازدهم میالدی و

تصمیم  وامکانپذیر نبوده  گیبه ساده اورشلیم انجام سفر بهزمانی که دیگر 

هایی سازی)و همچنین دوباره به تغییر مسیر حج به سوی مکه گرفته شد

، که ترجمه همان اورشلیم "مدینه السالم"به  "یثرب"مانند تغییرنام شهر 

این همزمان . به عربی است( "نقف" ترجمه "نجف"المقدس و یا یا بیت

در مقابل لشکر مسیحیان  "الدین ایوبیصالح"های نهایی است با شکست

 "تسنُّن"گیری فرقه صلیبی در مناطق فلسطینی، که همزمان به شکل

*****
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کتاب یاد شده من بیشتر  "شیعه"انجامید )به این موضوع در بخش 

مکه نبود و بنا بر روایات زمان اما این سنگ در  در ایندهم(. توضیح می

( قرار داشته یابوطاهر قرمطبه رهبری اسالمی در اختیار قوم قرمطیان )

 ،روداست. در این روایات از ربودن حجراالسود توسط این گروه سخن می

ی است دلیلاین همان اند و در راه مکه بوده امنیتیبیو اینکه آنها باعث 

در توانستند مناسک ساالنه حج را نمیتا به این زمان مؤمنان  چرا"که 

!"بجا آورندمکه 

یک  -همانطور که دیده میشود  -هم  "یابوطاهر قرمط"نام 

و  "پاک"به معنی  "طاهر"مذهبی است که از دو بخش  - شعار سیاسی

: باشد، ساخته شده استمی "کرامت و کرم"از ریشه ،که احتماالً "قرمط"

 ،داشته نیکو که شهرت اینچنین . این که چرا فردی"و بخشنده پاک"

روشن نیست و  کامالً  ،موجب ناآرامی در منطقه و در مسیر مکه بوده

تمامی داستان به نظر تنها یک بهانه برای توجیه ناشناخته بودن کعبه و 

.بوده استمنین ؤعدم زیارت این محل تا به آن زمان توسط م
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باقر مؤمنی

در قرآن« اهلل»روند پیدایش 

پرستی و شرک حاکم بر چنانکه معلوم است دین اسالم از بت

 بههای دیگر با نام خدای برتر و یکتائی عربستان و همچنین از دین

است  متمایز میشود. اما آنچه باید به آن توجه داشت این« اهلل»نام 

محمد پیامبر که این نام تا چند سال پس از بعثت و گسترش دعوت 

اسالم به یکتا پرستی هنوز شناخته شده نیست و رد پائی در قرآن 

محمد با نام معینی  44یا خدایگان« رب»ندارد، و تازه هنگامی هم که 

«رحمان»نیست بلکه در مرحله اول « اهلل»مشخص میشود این نام 

نامیده میشود. در حقیقت چنانکه در تاریخ، و همچنین در قرآن 

یا خدایگانی « رب»حمد آوازۀ پیامبری خویش را با اسم ثبت شده م

آغاز میکند که آفرینندۀ جهان و انسان، و آموزگار و راهنمای بزرگوار 

 انسان است:

اِقرأ باسم ربّک الذی خَلَق* بخوان بنام خدایگانت که بیافرید * 

ای خون بیافرید * بخوان به نام خدایگانت که بسیار انسان را از لخته

گوار است *آنکه با قلم بیاموخت *و بیاموخت به انسان آنچه را بزر

(  5 -1عَلَق،  96دانست* )که نمی

یا خدایگان، که با همین عنوان « رب»و چنانکه معلوم است این 

شود، تا سالها بعد نیز نام مشخصی ندارد و محمد کلی از او یاد می

و عنوان خاص از خدایگان ای با نام از هیچ اله )با تلفظِ االه( یا الهه

آورد. جالب تر اینکه حتی در بعضی میان نمییکتای خود سخن به

نیز، که ظاهراً در پی یکدیگر و در سال دوم  45های اولیه قرآنسوره

کار برده نشده و حتی در نیز به« رب»اند، کلمۀ بعثت محمد آمده

کنند که ترجمه می« پروردگار»را به « رب»مترجمان قرآن معمواًل کلمۀ   44

است.  استفاده کرده « خدایگان»نگارنده به جای آن از کلمۀ 
در « اهلل»بلد. کلمۀ  90تکویر و  81عبس،  80مُرسالت،  77های سوره  45

است تکویر ذکر شده ولی این آیه خارج از متن اصلی سوره  81آخرین آیۀ سورۀ 

و بعدها به آن افزوده شده است. 
مهدی بازرگان، سیر تحول قرآن، به اهتمام محمد مهدی جعفری، تهران،   46

شاهنشاهی.    2535چاپ فاروس ایران، 

 47دیگرقولی به سال چهارم بعثت و به 46قولیقمر، که به 54سورۀ 

و « رحمان»شود، نه تنها از های دورۀ دوم مکی مربوط میبه سوره

نیز فقط یک بار به « رب»آید بلکه کلمۀ ذکری به میان نمی« اهلل»

ها برای یادآوری خدای یکتا از شود و در بسیاری از آیهکار برده می

شود که هیچ نام مرجعی استفاده می« او»و « من»و « ما»ضمیرهای 

  48رند.هم ندا

گذرد و اله یا خدای محمد، که دارای صفات بهر حال مدتها می

برجسته و ممتاز فراوانی است، همچنان بدون نام و عنوان باقی 

ماند تا آنکه باالخره، باحتمالی برای اولین بار و در سال چهارم می

رحمان از او با همان صفات یاد شده در سورۀ  55بعثت، در سورۀ 

 یاد میشود: « مان رح»علق و با نام ویژۀ 

علّم القرآن: رحمان * خواندن را بیاموخت * آدمی را « * الرحمن»

(؛ و چنانکه از 4–2، 55بیافرید * او را سخن گفتن آموخت * )

نام « رحمان»های دیگر قرآن بر میآید تمایز این اله یا خدای سوره

از اله ها یا خدایان دیگر سه مشخصۀ اساسی است که پیش از همه 

و یگانگی اوسـت، دوم اینکه جهان و جهانیان به ید « یکتائی»ان هم

قدرت او آفریده شده و سوم آنکه سلطنت و فرمانروائی مطلق و بال 

شریک او بر آفریدگانش، یعنی جهان و جهانیان، به او اختصاص 

«اله»یا « رب»با این سه خصلت اساسی یعنی « رحمان»دارد؛ و نام 

شاه و فرمانروای مطلق جهان و جهانیان پنجاه یکتا و آفریدگار و پاد

 49های اولیۀ قرآن تکرار شده است.و دو بار و در چهارده سوره از سوره

باید دانست که پیش از بعثت محمد به پیامبری، اعراب جاهلیت با 

رحمان ــ خدا یا خدای رحمان کاماًل آشنا بودند زیرا بعنوان یک 

لف اعراب شناخته شده بود و در خدای بزرگتر و برتر خدایان مخت

نام اشعار عهد جاهلی انعکاس داشت و گاه نیز بعضی افراد به

نامیده میشدند. توضیح آنکه مجموعه قبایل بزرگ « عبدالرحمن»

های وابسته به آنها هر کدام بتان یا خدایان جداگانه اعراب و طایفه

ه یا کردند اما در عین حال به یک الو خاص خود را ستایش می

خدای برتر و بزرگتر، که میان آنان مشترک بود و بر بتان و خدایان 

 دیگر سروری داشت، معتقد بودند. 

عقیدۀ برخی پژوهندگان، در قرن چهارم در مورد خدا بودن رحمان به

میالدی مردم سبا در جنوب غربی عربستان رحمان را بعنوان خدای 

اعتباری دیگر در قرن و بهاند؛ اند و پرستش میکردهیگانه میشناخته

ششم میالدی، در محیطی که اندیشه های یهودی ـ مسیحی شایع 

بود الرحمن به اُقنوم یا شخص اول تثلیث )یعنی رب یا خدا( اطالق 

.1362محمود رامیار، تاریخ قرآن، تهران، امیر کبیر،   47
 به کار رفته و از« رب»های اولیۀ قرآن فقط کلمۀ سوره از سوره 27در   48

ذکری به میان نیامده است. و اگر در بعضی از « اهلل»و « رحمان»های نام

پژوهان مربوط ها یکی از این دو نام دیده شوند به اجماع قرآنهای این سوره آیه

به زمانهای بعد هستند.  
محمد فواد عبدالباقی، المعجم  المفهرس اللفاظه القرآن الکریم...، نشر پرتو،   49

.307، ص 1374
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اما آنچه مسلم است در این قرن بسیاری از قبایل عرب   50میگردیده.

جملۀ آنان عنوان خدای برتر و بزرگتر پذیرفته بودند. از رحمان را به

میتوان از مجموعۀ قبایل ربیعه در شرق و شمال شرقی عربستان نام 

 برد.

در میان اعراب « اهلل»نام اما عالوه بر رحمان خدای بزرگتر دیگری به

شناخته شده بود و از آن جمله از قبایل مَضَرــ که قبیله قریش نیز 

خدای  برتر و  عنوانیکی از آنان بود ــ میتوان نام برد که به اهلل به

در عین حال چنانکه از قرآن   51بزرگتر خدایان خود اعتقاد داشتند.

اند، به اهلل میتوان دریافت قوم ثمود نیز، که از اعراب بائده بوده

 اند.سوگند میخورده

«  اهلل»جای البته کامالً روشن نیست که چرا محمد در قدم اول به

را « رحمان»یلۀ خودش، خدای برتر و مشترک کعبه مکه و قوم و قب

به عنوان اله یا خدای واحد مورد نظر خود بر میگزیند اما از قرار 

معلوم این نام در میان تمامی یا بیشتر اقوام عرب شناخته شده بوده 

شناس ، اسالم«ایگناس نولدِکِه»و چنانکه بعضی پژوهندگان مانند 

رحمان »زمان  اند در اینمشهور و برجستۀ آلمانی، ابراز عقیده کرده

وسیلۀ عبریها برای مشرکین عربستان بسیار آشنا بود و... )حتی( به

های عربستان آن را  برای گرفت و کلیمینیز مورد استفاده قرار می

أسوَد »این نام تا آنجا مورد توجه اعراب بود، که  52کار میبردند.خدا به

مدعیان اهل یمن در جنوب حجاز و یکی از مُتنبیان یا « عَنَسِی

 53«لقب رحمان را بر خودش نهاده بود»پیامبری همزمان محمد نیز 

اهل یمامه در شرق حجاز یکی دیگر از « مُسَیلمه»و همچنین 

میخواند « رحمان»مدعیان پیامبری خدای واحد مورد نظر خود را 

که در ظلمت بر او ظاهر میشد اما یکی از پیروان او فراتر میرود و 

 54مینامد. «رحمان»خود او  را 

اما مشرکان مکی و از جمله قریشیان شاید از اینکه محمد بجای 

خدای برتر قبایل ربیعه و قبایل « رحمان»، خدای برتر آنان، «اهلل»

عنوان خدای واحد برتر برگزیده، سخت یمنی جنوب عربستان را به

روایتی بزرگان قریش در اجتماع و گفتگوئی با شوند و بهناراحت می

او میخواهند تا در برابر امتیازاتی که به او خواهند داد دست  محمد از

از ادعای پیامبری بردارد اما چون محمد پیشنهاد آنان را رد میکند 

ما را گمان چنان »و بر ادعای خویش پای میورزد به او میگویند: 

یمامه به او میآموزد و تلقین میکند « رحمان»است که این همه را 

روایت قرآن اما به 55«.امه هرگز ایمان نخواهیم آوردو ما به رحمان یم

سران قریش با اینکه رحمان را بخوبی میشناسند تجاهل میکنند و 

                                                      
میرچا الیاده، دائره المعارف فرهنگ و دین، زیر نظر بهاءالدین خرمشاهی،   50

 .1374تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، 
امیر حسین خنجی، بسترهای متنازع اسالمی در جوامع قبایلی عربستان   51

  .1382اردیبهشت  27پیش از اسالم و . . . سایت ایران امروز، 
، به نقل از دایرۀ المعارف 1375نشر خارج از کشور،  روشنگر، اهلل اکبر،  52

 .459، ص 16بریتانیکا، چاپ نهم، ج 
 خنجی، به نقل از بالذری، فتوح البلدان  53

هنگامی که »گفتۀ قرآن حتی وجود و نام او را نیز منکر میشوند و به

به آنان گفته میشود رحمان را سجده کنید میگویند رحمان 

ه تو فرمان میدهی سجده آیا به هر چ»و میافزایند که « چیست؟

(. اما در قرآن 60فرقان،  25« )کنیم؟ و بر نفرتشان افزوده میشود

در برابر انکار مشرکان از زبان مرجع وحی خطاب به محمد به تاًکید 

ما تو را به میان امتی به رسالت فرستادیم که پیش »گفنه میشود: 

رده ایم بر آنان از آنها امتهای دیگر بوده اند تا آنچه را بر تو وحی ک

شک (. البته کافران چون تو را ببینند بی30رعد،  13« )تالوت کنی.

ات خواهند کرد که آیا این همان مردی است که خدایانتان مسخره

 21خدا را باور ندارند ) –را تحقیر میکند؟ آری، اینان ذکر رحمان 

ن من (. آنها منکر رحمان میشوند )اما تو بگو( او خدایگا36انبیاء، 

است و هیچ الهی جز او نیست. بر او توکل میکنم و بازگشت من 

 (.30رعد،  13« )بسوی اوست.

اما این خدای بزرگتر و برتری که محمد در مراحل اول دعوت بعنوان 

خدای یکتای خویش بر میگزیند چگونه خدائی است؟ بر اساس 

د، او توصیف قرآن از این اله یا خدای برتر، که رحمان نامیده میشو

کسی است که آفرینندۀ تمام کائنات است، آسمانها و زمین و هر چه 

را در میان آنهاست در شش روز بیافرید و سپس بر عرش، یا اریکۀ 

( و بر خالف خدای تورات نیز هیچ 59، 25) 56فرمانروائی، مستقر شد

و بتحقیق ما »خستگی به او نرسید که مجبور به استراحت شود: 

و همۀ آنچه را در میان آنهاست در شش روز آفریدیم آسمانها و زمین 

رحمان ( »38قاف،  50« )و هیچ خستگی بر ما دست نیافت.

خدایگان آسمانها و زمین، و هر چه در میانۀ آنهاست از آن او و 

همچنین علم فرارسیدن قیامت نزد اوست و همگان بسوی او 

ار نکرده، در او فرزندی اختی(.« »85زخرف،  43بازگردانده میشوید )

این پادشاهی او را انبازی نیست و هر چه بیافریده سرنوشت قطعی 

او که خدایگان آسمانها و (. » 2، 25« )او را نیز مقدر ساخته است.

ها که به او میدهند منزه زمین و خدایگان عرش است از آن نسبت

(. منکران و کافران بجز او خدایان یا الهیانی 82، 43« )است.

اند که هیچ چیز نتوانند آفرید و خود آفریدۀ رحمانند* نه برگزیده

، 25« )مالک سود و زیان خویشند و نه مالک مرگ و زندگی خود.

غیر او به خدائی میخوانند قادر به ( و آنهائی را که مشرکان به3

 (. 86، 43شفاعت کسی نیستند )

زان همه چیز آفریدۀ رحمان است. اوست که آسمان را برافراخت و می

( تا در وزن کردن به عدالت 70رحمان،  55« ))ترازو( را بر نهاد.

، صص 4، ج 1352طبری، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، اساطیر،   54

1414- 1418. 
فته میشود: گ 180ابن اسحاق، سیرت رسول اهلل. در کتاب ابن هشام، ص   55

ایم تو از مردی که در شهر یمامه است و نامش رحمان ای محمد، ما شنیده»

 ...«   است تعلیم میگیری، و به خدا سوگند که ما 
این مطلب در شش جای دیگر در قرآن تکرار میشود با این تفاوت که در این   56

های مربوطه از این قرارند: را گرفته است؛ و آیه« رحمان»جای « اهلل»موارد 

  .4، 57؛ 38، 50؛ 4؛ 4، 31، 34؛ 7، 11؛ 3، 10؛ 54، آیۀ 7سورۀ 
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( و زمین را قرارگاه آدمیان 9، 55« )رفتار کنید و کم فروشی نکنید.

هائی که در هائی است با خوشهساخت که در آن میوه ها و نخل

 20 – 19، 55« )هائی همراه با کاه و گیاهانی خوشبوغالفند و دانه

ر آسمان اله است و هم در زمین خداست و خردمند و او هم د(. »

او خدایگان دو مشرق و دو مغرب (. » 84، 43« )دانای کل است.

« دو دریا را پیش راند تا به یکدیگر نزدیک شدند(. » 17، 55« )است

(. 22، 55« )از آن هر دو، مروارید و مرجان بیرون آید(. »19، 55)

، 55« )وه که در دریا پیش میروندهائی است همانند کو او را کشتی»

42)57  

ای آدمی را از گل خشک شده»های آفرینش رحمان آنکه از نمونه

 14، 55« )ای بی دود بیافریدچون سفال بیافرید و جن را از شعله

(. 3ملک،  67بینی )در آفرینش رحمان هیچ خللی نمی( »15 –

از سر خویش در آنان که پرندگان را با بالهای گشاده یا بسته بر فر

پرواز مینگرند باید بدانند که هیچکس جز رحمان آنان را در هوا نگاه 

و تو دربارۀ رحمان از کسی سوال کن که  58(19، 67نتواند داشت )

هر چیز بر روی زمین است سائل درگاه اوست، (. »59، 25آگاه باشد )

( مشرکان بیهوده 29، 27 –26، 55« )و او هر روز در کاری است

ید به خود مغرور باشند و باید بدانند که هیچ سپاسی در برابر نبا

رحمان نخواهد توانست آنان را رهائی بخشد و اگر او رزق خویش را 

)رجوع « از آنان دریغ دارد هیچکس روزی رسان آنان نخواهد بود.

 (.     21 – 20، 67به 

بهر حال رحمان خدائی بخشنده و مهربان است و برغم آنچه گویند 

( و بندگان رحمان نیز 112انبیاء،  21جویند )همگان یاری از او می

کسانی هستند که در زمین به فروتنی راه میروند و هرگاه جاهالن 

(. این 63، 25با آنان پرخاشجوئی کنند به آنان سالم میگویند )

بندگان کسانی هستند که شب را در سجده یا در قیام برای 

( و آنان که به هنگام خرج 64، 25) خدایگانشان به صبح میاورند

کردن نه اسراف می کنند و نه خست میورزند. چرا که راه درست در 

 (. 25،67میانۀ این دو است )

« قرآن»یا « فرقان»اما آن کس نیز که محمد را به رسالت فرستاد و 

رحمان »را در اختیار او گذاشت او هم کسی جز رحمان نیست: 

بندۀ خویش فرو فرستاد تا جهانیان را  کسی است که فرقان را بر

خدای  –کتابی که از جانب رحمان ( »1، 25دهنده باشد )بیم

هایش بروشنی کتابی است که آیه»و آن « بخشنده فرو فرستاده شده

ای )قرآنی( است عربی برای مردمی که )این زبان بیان شده، و نوشته

وضیح و اطمینان ( او به محمد ت 3 – 2فصلت،  41« )فهمند.را( می

ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که در رنج افتی* این »دهد که می

فقط هشداری است برای آن کس که می ترسد و از جانب کسی 

                                                      
طر تکرار شده در سورۀ فا 12موضوع دو دریا و ویژگیهای آنها عیناً در آیۀ   57

حالی که این سوره سالها بعد، و به قول مهدی بازرگان در مدینه صادر شده و به 

هر حال سخنی از رحمان ــ خدا در میان نیست بلکه خدای یکتای محمد در 

 بدل شده است. « اهلل»اینجا به 

فرستاده شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده * و آن کس 

رحمان است که بر عرش )اریکه پادشاهی( استقرار دارد * و از آن 

آسمانها و زمین و در میانۀ آنهاست، و آنچه نیز در اوست آنچه در 

تر آگاه زیر زمین است* و اگر سخن بلند گوئی او به راز نهان و نهانی

 (7 – 2طه،  20« )است.

اما بسیاری وجود رحمان و فرقان، و همچنین مأموریت محمد را 

برای انتقال یا تالوت قرآن به مردمان، نفی و رد کردند و البته این 

ای از جانب هیچ سخن تازه»ر تازگی هم نداشت زیرا تا این زمان ام

شعرا،  26« )رحمان برای آنان نیامد جزء آنکه از آن اعراض کردند

(. به همین دلیل خدایگان محمد، که تا اینجا کسی جز رحمان 5

تنها کسی را بیم ده که از پیام »کند که نیست، او را راهنمائی می

ر دل از رحمان بیم داشته باشد. سپس او را )ذکر( پیروی کند و د

( 11یاسین،  36« )به آمرزش و پاداشی سخاوتمندانه مژدگانی ده.

یم، بپرس که آیا جز او خود از پیامبران ما، که پیش از تو فرستاده»

 43« )رحمان خدا یا االه دیگری برای پرستیدن قرار داده بودیم؟

 ( 45زخرف، 

ات اینکه او خدای بزرگتر و برتر پیامبران و رحمان خود برای اثب

گذشته نیز بوده به نقل داستانهائی برای محمد میپردازد؛ از جمله 

چون از خاندان خویش به مکانی »داستان مریم را بیاد او میآورد که 

رو به سوی خاوران دوری گزید* و میان خود و آنان پرده کشید، 

انسانی کامل بر او نمودار  روح خویش را نزد او فرستادیم که همچون

شد* و مریم گفت از تو به رحمان پناه میبرم که پارسا باشی* و او 

گفت من فرستادۀ خدایگان تو هستم تا تو را پسری پاک )از هر 

( و چون مریم از روح خدایگانش 19- 16مریم، 19»آلودگی ببخشم 

یان اگر از آدم»به عیسی مسیح بارور می شود به او ندا میرسد که 

ام در راه رحمان روزه بگیرم و با کسی را دیدی بگو من نذر کرده

 (.26، 19« )هیچ انسانی سخن نمی گویم.

در همین سورۀ مریم همچنین از ابراهیم و گفتگوی او با پدرش یاد 

پدر را از بت پرستی برحذر « پیامبری صدیق»میشود که او بعنوان 

ه نه میشنود و نه میبیند، و چرا چیزی را ک»میدارد و به او میگوید: 

( سپس از 42، 19« )پرستی؟آورد مینه هیچ نیازی از تو بر می

موضع کسی که از دانشی خاص برخوردار است، و پدرش از آن دانش 

محروم است، از پدر میخواهد که از او پیروی کند تا او را به راه راست 

را شیطان بر رهنمون شود؛ و از او میخواهد که شیطان را نپرستد زی

ای »(، و به او می گوید: 44، 43، 19خدا عصیان کرد ) -رحمان 

پدر بیم دارم که از جانب رحمان عذابی به تو رسد، پس دوستدار 

 (.45،  19« )شیطان مباش.

آمده است با  79مشابه این آیه با تغییر در بعضی کلمات در سورۀ نمل آیۀ   58

آیا به »نشسته است: « رحمان»و در جای « اهلل»ین تفاوت که در اینجا ا

پرندگان رام شده در فضای آسمان نمینگرند؟ هیچکس جز اهلل آنان را در هوا 

 «نگاه نتواند داشت.
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در جائی دیگر رحمان از محمد می خواهد که داستان مردم شهری 

ستاد و آن مردم را برای قومش مثل بزند که او رسوالنی را به آنجا فر

و گفتند شما انسانهای همانند ما هستید؛ »آنان را تکذیب کردند 

 36« )رحمان چیزی نازل نکرده و شما دروغگویانی بیش نیستید.

(. اما مردی از آنان دوان دوان از دور فرا رسید و 15 – 13یاسین، 

خطاب به همشهریان خود از آنان خواست تا از آن رسوالن تبعیت 

چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده و »خود اعتراف کرد که کنند و 

نزد او بازگردانده میشوید* آیا خدایانی )الهیانی( غیر او را شما به

بپذیریم که اگر رحمان بخواهد به من زیانی برساند شفاعتشان مرا 

( سپس 23 – 20، 36« )هیچ سود نکند و مرا رهائی نتوانند بخشید؟

من به خدایگان شما ایمان آوردم؛ »فت: خطاب به آن رسوالن گ

گفته شد به »( و بهمین سبب به او 45،  36« )سخن مرا بشنوید.

(؛ در عوض بر سر قوم او بانگی سهمناک 26،  36« )آی بهشت در

 36فرستادیم که همگی در چشم بر هم زدنی بر جای سرد شدند )

،28  ،29 )59 

خوانده « رحمان»نام بهسرانجام رب یا خدایگان محمد، که همچنان 

می شود، توضیح می دهد که او مردگان را زنده می کند و آنچه را 

( و 12، 36اند خواهد نوشت )در پیش رو دارند و آنچه را بجا نهاده

در صور دمیده شود و آنان )و دیگر منکران »روزی خواهد رسید که 

ان روی همانند آنان(  از گور بیرون آیند و شتابان بسوی خدایگانش

نهند* و گویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاههایمان 

است و پیامبران راست « رحمان»برانگیخت؟ آری، این همان وعدۀ 

 (.36،51،52« )گفته بودند

درهرحال پس از مدتی مقابله و انکار مشرکان بر یکتایی رحمان، 

ند اما پذیرآورند و صفات عالی او را میجماعتی از آنان ایمان می

دهند که برای او هائی میبعضی همچنان از پیش خود به او نسبت

نماید. آنان از جمله مدعی می و در نظر پیامبرش زشت و ناروا می

( و 26انبیاء 21؛19،88« )رحمان فرزندی برگزیده است»شوند که 

هر لحظه ممکن »این سخن آنچنان ناروا است که در اثر بیان آن 

ن شکافته شوند و کوهها فرو افتند و در هم است آسمانها و زمی

ند* و حال آنکه ابریزند* چرا که برای رحمان فرزند قائل شده

رحمان را سزاوار نیست که دارای فرزندی باشد* و در آسمانها و 

زمین هیچ چیز وجود ندارد مگر آنکه به بندگی بسوی رحمان روی 

ن فرشتگان که مشرکان ای 60(. ستایش بر او باد.93 -88،  19آورده )

بندگانی »خوانند آنان را فرزندان، و بدتر از آن دختران خدا می

                                                      
این داستان از یک افسانۀ مسیحی گرفته شده که در انجیل در کتاب   59

از آن سخن رفته . در اینجا  10، 21و باب  28، آیه 11باب « اعمال رسوالن»

تبدیل « حبیب نجار»نام آن شخص آغابوس است که در داستانهای اسالمی به 

 . 469شده است. ر. ک: قرآن )ترجمۀ فرانسوی بالشر(، ص 
فرزندی  اهللاند نیز چنین آمده است: گفته 68یونس، آیۀ  10در سورۀ   60

ا رحمان جای خود را به اهلل داده که در اینج...« برگزیده است. ستایش بر او باد 

 است.  

گیرند و به فرمان او گرامی هستند* که در گفتار بر او پیشی نمی

کنند... )اینان جز برای کسانی که رحمان از آنان راضی عمل می

هر  ترسند* وکنند و در عین احترام به او از او میاست شفاعت نمی

یک از آنان بگوید من الهی سوای او هستم جزای او را جهنم 

(. آری، میگویند رحمان دارای دختر یا 29 – 26،  21« )دهیممی

هر گاه به یکی از آنان بشارت تولد همان »دختران است و حال آنکه 

 اش سیاه و خوددهند چهرهرحمان نسبت میچیزی را بدهند که به 

مشرکان در عین حال ادعا   61(.17،  34« )از خشم آکنده گردد

خواست ما فرشتگان را پرستش نمی اگر رحمان نمی»کنند که می

بگو اگر (. »20، 43« )گویند از روی نادانی استکردیم؛ آنچه می

 43« )بودم.رحمان را فرزندی بود من از نخستین پرستندگان او می

،81.) 

گان آفریننده و باید دانست که رحمان، یعنی همان رب یا خدای

پادشاه و فرمانروای مطلق و بالمنازع آسمانها و زمین و تمامی آنچه 

در میانۀ آنهاست و در عین حال هیچ همتا و همنامی ندارد، در 

آید و از آیۀ سالهای آغازین بعثتِ محمد، همانطور که از نامش برمی

انبیاء و بعضی آیات دیگر مثال آورده شده، خدائی  21سورۀ  113

است بیشتر مُتّصَف به رحمت و مهر و گذشت، اما اندک اندک از 

های ناروا به خشم میآید و گونه ناسپاسی و انکارها و نسبت این

آیا تصور میکنی آن کس که آیات ما »گوید: خطاب به پیامبرش می

گوید من حتمًا اموال و فرزندان )فراوان( خواهم را باور ندارد و می

است و آیا با رحمان پیمان بسته است؟ * به داشت* از غیب آگاه 

هیچوجه، آنچه را که چنین آدمی می گوید همه را خواهیم نوشت 

(؛ و همه باید بدانند  79-77، 19و البته بر عذاب او خواهیم افزود )

که هر کس از ذکر رحمان غافل شود شیطانی بر او میگماریم که 

کنند از راه منحرف می همواره همراهش باشد* و آن شیطانها آنان را

(.  37، 36، 43اند )ولی آنها می پندارند که در راه راست افتاده

کند که آدمی را، که هیچ نبوده رحمان سپس با سوگند تهدید می

ایم* همه را با شیطانها گرد میآوریم و سپس آنان و ما او را آفریدیده

کسانی را که در نشانیم* آنگاه از هر گروه را گرداگرد جهنم بزانو می

کنیم* و اند جدا میبرابر رحمان بیشتر خود ستائی و سرکشی کرده

شک نیست که آنها را که سزاوار انداخته شدن در آتش و سوختن 

در آن هستند بخوبی میشناسیم* و هیچیک از آنان نیست که داخل 

در جهنم نشود چرا که این حکمی قطعی از جانب خدایگان تست* 

دهیم و ستمکاران را زگاران و پارسایان را نجات میو در عوض پرهی

تکرار میشود با این  59-57های نحل، آیه 16این مضمون عیناً در سورۀ   61

برای اهلل »تفاوت که در اینجا اهلل به جای رحمن مورد بی احترامی واقع میشود: 

دختران قائل میشوند ... و حال آنکه هرگاه یکی از آنان را بشارت به دختر دهند 

 « اش سیاه و خود از خشم آکنده گردد.چهره
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،  19کنیم )همچنان به زانو نشسته در آنجا به حال خود رها می

بگو "(. رحمان در عین حال به پیامبر خویش میاموزد که  67-72

کسانی که در گمراهی باشند رحمان بر زمان آنان میافزاید تا آن 

روز جزا به آنان وعده داده شده  زمان که سرانجام آنچه را از عذاب یا

ببینند. آنگاه خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش 

 (. 75،  19تر است )ضعیف

در قرآن، در جائی دیگر نیز که از زبان هارون برادر موسی از خدایگان 

سخن بمیان میاید از او بعنوان  –العالمین رب –جهان و جهانیان 

ترتیب که هارون هنگام پرهیز دادن بنی  شود باینرحمان یاد می

گوید: ای قوم من، شما به این گوساله اسرائیل از پیروی سامری می

اید و حال آنکه خدایگان شما رحمان است، پس از من وسوسه شده

 (.90پیروی کنید و همزمان او را اطاعت کنید )طاها، 

ست رحمان بهر حال، خدایگان آسمانها و زمین و آنچه در میانۀ آنها

 "روح"است که کس را یارای بگو مگو با او نباشد* و در روزی که 

و فرشتگان به صف میایستند هیچکس سخن نگوید مگر آنکه 

رحمان به او رخصت دهد و او سخن به صواب گوید* و آن روز روز 

حق است و هر کس خواهان آن باشد در نزد خدایگان خویش 

(؛ روزی که آسمان با ابرها 39-37پناهگاهی خواهد یافت )نباء، 

شکافته شود و فرشتگان به زمین فرو فرستاده شوند؛ در آن روز 

(. در آن روز پارسایان را 25،26فرمانروائی بحق از آن رحمان است )

در پیشگاه رحمان گرد آوریم* و مجرمان را تشنه کام به جهنم 

ن( از برانیم* و بجز آنان که با رحمان پیمان بسته باشند )دیگرا

(. در روز رستاخیز...  87-85،  19شفاعت نصیبی نخواهند داشت )

در برابر رحمان صداها فرو خواهند خفت و جز صدای پائی نخواهی 

شنید* در آن روز شفاعت سودی ندهد مگر آن را که رحمان رخصت 

 (. 109-108،  20دهد و سخنش او را خوش آید )

شود و شما فوج فوج  و روز داوری روزی است که در صور دمیده

(. جهنم همچون کمینگاهی در انتظار باشد* و 78،18بیائید )

سرکشان را مقصد و ماوا است* قرنها در آنجا خواهند ماند* نه 

خنکی نوشند نه آب * جز آب جوشان و چرک و خون* زیرا آنان 

کردند به روز حساب امید نداشتند* و آیات ما را جدًا تکذیب می

ینک بچشید که جز بر شکنجۀ شما نخواهیم افزود (. ا78،21-28)

(78 ،30 ) 

اما بر عکس، در این روز پارسایان را جائی است در امان از هر آسیب* 

بستانها و تاکستانها* و دخترانی با پستانهای برحسته* و جامهای 

پر* نه سخن بیهوده شنوند و نه دروغ* و این پاداشی است کافی از 

(. آن کس که از ایستادن در برابر  36-31، 78جانب خدایگانت )

بهره خواهد  62جایگاه داوری خدایگانش در بیم بوده از دو بهشت

                                                      
همین سوره از دو بهشت دیگر  76-62های در واقع چهار بهشت زیرا در آیه  62

های فراوانی میان آمده است. بهر حال دربارۀ دوگانگی بهشت تفسیرنیز سخن به

شده که هیچیک قانع کننده نیست؛ از جمله گفته شده دو بهشت اول برای 

( در آن  49، 55اند )( آن دو از درختان انباشته 46،  55داشت )

(. آنجا از هر گونه میوه ای دو  50، 55دو، دو چشمه جاری است )

آسترهایی از دیبای (؛ بر بسترهاشان که  54،  55نوع وجود دارد )

های آن دو بهشت در دسترسشان ضخیم است تکیه زده اند و میوه

(؛ و در آنجا زنانی هستند که جز به شوی خویش 54،  55است )

اند و پیش از بهشتیان هیچ آدمی و جنی آنان را لمس ننگریسته

(. و جز  58، 55(؛ همانند یاقوت و مرجانند ) 56، 55نکرده است )

( در آن دو بهشت میوه  66،  55هشت دیگر هم هست )اینها دو ب

(. در آنجا زنانی هستند نیک  68،  55هست و نخل و انار هست )

( 72، 55ها )(، حورانی مستور در خیمه 70،  55سیرت و نکو روی )

،  55پیش از بهشتیان هیچ آدمی و جنی آنان را لمس نکرده است )

پس "(،  76، 55اند )تکیه زده(. بر بالشهای سبز و فرشهای نیکو  74

 55)"های خدایگانتان )رحمان( را انکار می کنیدکدامیک از نعمت

خدا  –های گرانقدر رحمان ( و این آیۀ آخری ، که یادآور نعمت 77،

بار  31آیه است،  78به آدمیان است در سورۀ رحمان ، که شامل 

جرمان به شود و تنها در سه آیه از این سوره است که متکرار می

 جهنم و آب جوشان تهدید میشوند.

خدا همچنان در بسیاری جاهای دیگر سخن از رحمت و  -رحمان

اند و های خود را تکرار می کند. او کسانی را که ایمان آوردهنعمت

( و حتی در  96،  19کند )اند محبوب همگان میکارهای نیکو کرده

گوید ممکن بود که ما مورد آنان نیز که رحمان را باور ندارند می

هایی از نقره بر پا کنیم و پلکانهائی از نقره بسازیم خانه"برای اینان 

هاشان نیز درهائی از ( و برای خانه 33،  43) "که از آن باال روند

( اما  34، 43هایی که بر آن لم بدهند )نقره درست کنیم و تخت

به شرک روی چون قرار ما بر این بود که مانع شویم همۀ مردمان 

آرند و به امت واحدی از مشرکان بدل شوند از این کار خودداری 

 ( 33،  43ورزیدیم )رجوع به 

کسانی از پیامبران و از فرزندان آدم بودند که چون آیات رحمان بر 

آنان تالوت میشد گریان به سجده میافتادند* اما بعد کسانی از 

پیرو شهوات خود شدند؛ اخالف آنان نماز و دعا را ضایع گذاشتند و 

اینان بزودی به گمراهی مطلق خواهند افتاد* مگر آنان که توبه 

کنند و ایمان آورند و کارهای شایسته کنند* اینان به بهشت داخل 

خواهند شد و بر آنان ستم نخواهد رفت* و در مورد بهشت عدن نیز 

 که رحمان در غیب به بندگانش وعده کرده بود به وعده وفا خواهد

است و هر  "سالم"شنوند. گفتارشانشد* در آنجا سخن لغو نمی

صبح و شام روزیشان آماده* و این همان بهشتی است که به 

راست. ر.  یعنی اصحاب سمت« مقربون و دو بهشت دیگر برای اصحاب یمین»

سورۀ  62و  46های زبان انگلیسی در تفسیر آیهمصحف المدینۀ النبویه به"ک: 

 همچنین به ر.ک: ایسرالتفاسیر در تفسیر وجود چهار بهشت."رحمان 
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-58، 19کنیم )اند، عطا میبندگانمان، آنان که پارسائی پیشه کرده

63 .) 

یعنی اله یا خدایی که محمد در  "رحمان"شود چنانکه دیده می

خود برگزیده بیشتر خدائی رحیم و رئوف سالهای آغازین بعثت برای 

رحمان آمده ، در  55و مهربان است و همانطور که بویژه در سورۀ 

عین قدرت کامل از رحمت و مهر سرشار است و برای بندگان 

خویش، و بخصوص باورمندان از هر نوع نعمت میافریند و حتی گاه 

صت میدهد رحمت خود را از منکران نیز دریغ نمیدارد و به آنان فر

 تا نظر خود را تغییر دهند.

رود و در برخورد محمد با قومش تحوالتی صورت اما زمان پیش می

روند و گیرد: کسانی به او و دعوت او ایمان میاورند و از پی او میمی

شان و اذیت و آزار بر خود کسانی دیگر بر انکار و مخالفت و دشمنی

یان دقیقاً معلوم نیست از چه او و بر مومنان میافزایند و در این م

، که همان خدای برتر و "اهلل"نام زمان سخن از اله یا خدائی به

آید. حقیقت این مشترک قوم بنی مضر و قریش است، بمیان می

است که نام این خدایگان تازۀ محمد حداقل در سی سوره از 

البته گاه در البالی  63های اولیۀ قرآن مسکوت مانده است.سوره

خورد در بعضی آیه ها به چشم می« اهلل»های این دوران نام هسور

که بعمد یا غیر عمد از جانب تدوین کنندگان قرآن جای داده شده 

هائی از این گونه یادآوری پژوهان غالبًا با اشاره به آیهاست اما قرآن

اند ولی اند که اینها بعدها به متن اصلی افزوده شدهو اثبات کرده

ت که محمد خود از زمانی به بعد، در مواردی از نامهای بعید نیس

توان در کنار هم یاد کرده باشد: از آن جمله می« رحمان»و « اهلل»

طه اشاره کرد که در هفت آیۀ  20های یک تا هشت سورۀ به آیه

بعنوان نازل کنندۀ قرآن، آفریدگار زمین و « رحمان»اول ابتدا از 

ین دو و هر چه در میانۀ آنهاست و هر آسمانهای بلند، فرمانروای ا

چه در روی زمین است و بر رازهای نهان آگاه است، یاد میشود ولی 

سخن میرود که « اهلل»نام ناگهان در آیۀ هشت، از اله یا خدائی به

و  64از آن اوست؛« اسماء الحُسنی»گفته قرآن ها، یا بهنیکوترین نام

ملک است که محمد  67سورۀ  29و  28های یا جدی تر از این، آیه

مرا و آنان را که با « اهلل»گوید: گیرم در آنها خطاب به مشرکان می

من هستند هالک کند و یا بر ما رحمت آورد چه کسی کافران را از 

او رحمان است »رهاند؟ و بالفاصله پاسخ میدهد: عذاب دردآور می

یمان آوردیم و بر او توکل کردیم و زودا خواهید دانست که ما به او ا

شود در اینجا ؛ و چنانکه دیده می«چه کسی در گمراهی آشکار است

                                                      
 .75-40عبدالباقی، المعجم المفهرس، صص   63

، 20؛ 110، 17؛ 180، 7های ها و آیهسوره :ر. ک« اسماء الحسنی»برای   64

 . 24، 59؛ 8

اند چنان در پی هم و در پیوند با یکدیگر آمده « رحمان»و « اهلل»

 که بنظر میرسد از یک موجود واحد با دو نام متفاوت سخن میرود.

« اهلل»تعیین کرد که محمد چه زمان  شک نیست که نمیتوان دقیقاً

احتمال زیاد این امر در سالهای میکند اما به« رحمان»را جایگزین 

افتد که دیگر میانۀ دوران دعوت محمد در مکه و زمانی اتفاق می

ای از مکیان به او و دین او پیوسته و در این جماعت قابل مالحظه

دای بزرگتر و مشترک زمان احساس میکند که شاید بهتر باشد نام خ

کعبۀ مکه و قوم و قبیلۀ خویش را جایگزین نام خدای برتر و مشترک 

اقوام دیگر کند و شاید هم به این دلیل که با توجه به شرایط موجود، 

های منکران و مخالفان خود بیشتر از یکسو بتواند در برابر مخالفت

مردد و  پایداری کند و از سوی دیگر با این کار در جلب مکیانِ

احتمالی متزلزل به آئین خویش موفقیت بیشتری داشته باشد. اما به

انتخاب این نام بعنوان مرجع وحی و الهام محمد و سپس نسبت 

و واگذاری مقام او به این « رحمان»دادن تمام حاالت و صفات 

خدایگان تازه برای مومنان سوال برانگیز، و شاید هم بحث انگیز بوده 

قوی در پاسخ به چنین سوال و گفتگوئی است که در احتمال و به

ای گفته میشود تفاوتی نکند که او را اهلل بخوانید یا رحمان آیه

بخوانید. به هر کدام بخوانید نامهای نیکو )اسماء الحُسنی( از آن 

دنبال این آیه است که برخی (؛ و به110اسرائیل،  17اوست. )

گفته میشد « رحمان»ر حق کیفیات و خصوصیات که پیش از این د

تکرار میشود. برای مثال از محمد خواسته میشود تا « اهلل»دربارۀ 

یعنی خدائی را سپاس گویند که « اهلل»برای مردمان تکرار کند که 

فرزندی ندارد و او را در فرمانروائی و پادشاهی بر جهان و جهانیان 

انی و یاوری نیازی نیست و هیچگاه درمانده نخواهد شد که به پشتیب

 (.11، 17نیاز پیدا کند. )

گذرد که این بی تفاوتی و هم ارزی میان رحمان و اهلل اما زمانی می

که نام اصلی و منحصر بفرد خدایگان « رحمان»رود و نام از میان می

برتر محمد و آفریدگار جهانیان بود، به صفتی از صفات، یا بقول قرآن 

شود و در ردیف بقیۀ صفات بدل می« اهلل»به یکی از نامهای نیکوی 

یا اسماءالحسنی او در میآید و حال آنکه دربارۀ رحمان که نام پیشین 

خدای یکتاست اوصاف فراوانی در قرآن آمده که در باال بتفصیل ذکر 

شد ولی بعد همۀ آنها عیناً یا با اصطالحاتی متفاوت دربارۀ اهلل تکرار 

 شده است.

« اهلل»نام نیکو برای  99رش در قرآن به هر حال بر اساس یک شما

و به مومنان تذکر داده میشود  65آمده که یکی از آنها رحمان است

ها به اهلل تعلق دارد، او را به این نامها بخوانید، نیکوترین نام»که این 

و آنان را که به نامهای نیکوی اهلل الحاد میورزند به حال خود بگذارید. 

 (180اعراف، 7« )ل خویش خواهند رسید.آنان بزودی به کیفر اعما

 .185-135روشنگر، اهلل اکبر، پیشین،  صص   65
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توان به سه آیه از سورۀ در مورد نامهای نیکوتر اهلل برای مثال می

کسی « اهلل»اشاره کرد که پس از تاکید بر اینکه « حشر»مدنی  59

است که هیچ خدائی جز او نیست، یکجا پانزده نام از اسماء حُسنی 

الغیب و الشهاده )دانندۀ  این ترتیب: عالِمبرای او ذکر شده است به

نهان و آشکار(، رحمان )بخشنده(، رحیم )مهربان(، ملک )پادشاه(، 

قدّوس )پاک(، سالم )عاری از هر عیب(، مؤمن )ایمنی بخش(، 

مُهیمن )نگاهبان(، عزیز )نیرومند(، جبار )تندخو(، متکبر، خالق 

د( )آفریننده(، باری )نوآفرین(، مصور )چهره نگار(، حکیم )خردمن

(59  ،22 – 24 .) 

، همانطور که پیشتر اشاره شد، او بزرگترین و «اهلل»اما در مورد 

برترین اله یا خدای خدایان قبایل مضر بود که از چهار قوم گوناگون 

تشکیل می شد: بزرگترین بخش این اقوام قوم بنی عامر بود که در 

ن بنی مرکز عربستان مقام داشت، طایفۀ دیگر بنی تمیم بود که بی

عامر و حجاز مکان داشت و از نظر جمعیتی پس از بنی عامر قرار 

می گرفت. سوم دو طایفه هوازن و طائف بودند که در منطقۀ طائف 

سکونت داشتند و چهارم قبایل قریش و کنانه بودند که در مکه و 

اطراف آن میزیستند و کوچکترین بخش قبایل مضری بودند، و کعبۀ 

اوایل قرن هفتم میالدی برترین بیت اهلل نزد  واقع در این شهر در

  66این قبایل بود.

پس از آغاز  –و شاید پنج یا شش سال  –این ترتیب چند سال و به

خدای یگانه و « رحمان»بعثت محمد و دعوت مردمان به پرستیدن 

، و «رحمان»جایگزین « اهلل»آفریننده و پادشاه جهان و جهانیان، 

حمان به یکی از صفات او بدل میشود؛ و همانطور که گفته شد، ر

محمد مآموریت می یابد که خطاب به مردمان بگوید که خدای شما 

خدائی است یکتا، و خدائی وجود ندارد جز او که رحمان و رحیم 

اخالص،  112( و او همان اهلل است که یکتاست )163بقره،  2است )

او وجود دارد ( نه زاده است و نه زاده شده* و نه همتائی برای 1

(؛ اهلل همانست که آسمانها را بی هیچ ستونی، که  4و  3، 112)

بتوان دید، برافراشت، آفتاب و ماه را رام خود ساخت* زمین را 

 13بگسترد و در آن کوهها و رودها قرار داد، شب را در روز بپوشاند )

(؛ رعد به ستایش او و فرشتگان از بیم او ستایشش می کنند، 3و  2،

ها را میفرستد هر که را بخواهد با آن به او آسیب رساَند صاعقه او

(؛ و بگو: اهلل آفریننده هر چیزی است، و همو یکتا و قهّار 13،  13)

 (.  16،  13است )

 

******* 

 

 

 

 

                                                      
 امیر حسین خنجی، بسترهای مذاهب متنازع اسالمی، پیشین  66

 نیاز )داریوش(ب. بی
 های اسالمی در تاریخبازنویسی قصه

 
 کوبزرینی دکتر عبدالحسین نوشته« دو قرن سکوت»نگاهی به 

 

 واقعی مدارک مبنای بر نه تاکنون اسالم از پس  ِایران و اسالم تاریخ

 نوشته هاییداستان و «شفاهی تاریخ» بر اتکاء با بلکه ملموس، و

 در نگارش به اسالم گیریشکل از پس سال 200 حدود که اندشده

 یمقایسه و تطبیق همچنین و تاریخی – انتقادی  ِروش. آمدند

مانده از گذشته گونه )احادیث( با مدارک واقعی باقیقصه هایداده

 ابن  ِنویسی اساساً به کار گرفته نشده است. سیره پیامبردر این تاریخ

 المغازی از ابن واقدی، طبقات از ابن سعد و تاریخ  ِهشام، کتاب

 –نویسان تبدیل شدند و ظاهراً هنوز هم طبری به منابع اصلی تاریخ

این وضعیت ادامه دارد.  -های کشورهای مسلماننشگاهدا در ویژه به

از دکتر « تاریخ ایران بعد از اسالم»و « دو قرن سکوت»کتاب 

بارز و بازتاب این درک غیرانتقادی  یکوب نمونهعبدالحسین زرین

 پژوهشی است.در تاریخ

  ِ برای نمونه در این جا به دو نکته بسیار بارز و غیرانتقادی از کتاب

کنم. در حقیقت کوب اشاره میدکتر زرین« قرن سکوتدو »

تاریخ ایران بعد »یا « دو قرن سکوت»کوب، برای نگارش کتاب زرین

اندیشد اساساً در همان پارادایم ]الگوی غالب[ تاریخی می« از اسالم

ای زیر نظر طبری به شکل یک که نخستین بار توسط هیئت تحریره

های ها و قصهکوب عمالً همان داستاننظام یا سیستم ارایه شد. زرین

 و کرده بازسازی دیگری جمالت و هاواژه با را نگاران اسالمی وقایع

 .است کرده عرضه خوانندگان به جدیدی بندیبسته با
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طبق روایات اسالمی ]ابن اسحاق مجازی و ویراستار بعدی او، ابن 

سال را  میالدی در مکه متولد شد. این 570هشام[، محمد در سال 

ای هست گویند. در قرآن نیز سورهعربها سال فیل ]عام الفیل[ می

[ 105ی فیل که فقط پنج آیه دارد. در این سوره ]سوره به نام سوره

مگر ندیدی پروردگارت با پیلداران چه کرد/ آیا »آمده است: 

نیرنگشان را بر باد نداد/ و بر سر آنها دسته دسته پرندگان ابابیل 

افکندند/ و ]که[ بر آنها سنگهایی از گل ]سخت[ می نفرستاد/

 «شده گردانید.]سرانجام خدا[ آنان را مانند کاه جویده

ی ابرهه حبشی به مکه برای احادیث نبوی این سوره را به حمله

نابود کردن کعبه نسبت دادند و سپس با آب و تاب فراوان اعالم 

یک روز دو شنبه  االول ]کهربیع 12کردند که در همین سال در 

 بوده[ محمد به دنیا آمد.

الفیل بوده والدت پیغامبر را که مقارن عام»نویسد: کوب میزرین

اند، لشکرکشی ایرانیان را میالدی شمار کرده 570است، در حدود 

اند. اگر آن سردار میالدی دانسته 576تا  570نیز به یمن در سالهای 

ت ابرهه باشد برای بیست و حبش که فیل و لشکر به مکه برده اس

نه سال فرمانروایی یکسوم و مسروق ]پسران ابرهه[ دیگر فرصتی 

 [27ص « دو قرن سکوت« ]»ماند.باقی نمی

کوب به جای آن که مانند یک پژوهشگر به اصطالح مته به زرین

بزرگ »ی ای انتقادی به ژرفای این حادثهخشخاش بگذارد و به گونه

تولد محمد، نقب بزند، برای راحتی کار خود  ، یعنی«کنندهو تعیین

بنابراین باید گفت آنکه به »رسد که خیلی ساده به این نتیجه می

قصد ویران کردن کعبه از یمن سپاه به حجاز برده است باید مسروق 

باشد و یا آنکه پسران ابرهه نیز به نام پدر در ضمن قصص عربی یاد 

ذیرفت باید در درستی روایتی که اند، اگر نتوان این پندار را پشده

ی مدت فرمانروایی زنگیان در یمن اثیر و دیگران درباره حمزه و ابن

« ی تعداد و توالی فرمانروایان آنها تردید کرد.اند و نیز دربارهآورده

 [27ص « دو قرن سکوت]»

هایی که باید پرسد که این فیلبگذریم از این که مورخ از خود نمی

کیلومتری  820ی لیتر آب بنوشند این فاصله 150ل روزانه حداق

صحرای خشک و تفته بین یمن و مکه را چگونه طی کردند، خیلی 

مسئولیت را به « ابرهه»پذیرد ولی به جای ساده اصل موضوع را می

 دهد.یکی از پسرانش می

میالدی، خسرو  570ولی واقعیت تاریخی چه بوده است؟ در سال 

میالدی[ شاهنشاه  579تا  501انوشیروان ] اول، معروف به خسرو

های مسیحی ایران بود. یمن چند سال پیش از آن به دست حبشی

پیمانان بیزانس بودند، افتاده بود. در جهان آن روزگاران دو که از هم

امپراتوری ساسانی و روم وجود داشتند که رقیب سرسخت و 

ها برای بیزانسی ناپذیر یکدیگر بودند. افتادن یمن به دستانعطاف

شد. به ی سیاسی و اقتصادی بزرگ محسوب میساسانیان یک ضربه

میالدی  570همین دلیل شاهنشاه ایران، خسرو انوشیروان، در سال 

یکی از سپهبدان خود به نام وهریز را برای جنگ به یمن فرستاد. 

ها به سرکردگی ابرهه در این سال نکته این جاست که حبشی

ایران بودند و آن هم با یک امپراتوری بزرگ که از  مشغول جنگ با

امکانات نظامی بزرگی برخوردار بود. پرسش اینجاست که چگونه 

شود یک کشور کوچک مانند یمن که در مقابل یک امپراتوری می

آمیز برسد که در دو جبهه بجنگند و قرار دارد، به این فکر جنون

ران، به سوی مکه بفرستد؟ سوابخشی از سپاه خود را، آن هم با فیل

 آنهم که به مکانی که فاقد ارزش استراتژیک و یا تجاری بوده است؟

نویسی خود مورخ به جای این که حوادث واقعی را دنبال کند، تاریخ

گذارد و بدون انتقاد و های ابن اسحاق مجازی میرا بر اساس قصه

المی پذیرد: آری، چون در احادیث اسسنجش آن اطالعات را می

میالدی ابرهه حبشی قصد نابود کردن کعبه  570آمده که در سال 

را داشت و محمد هم در همین سال متولد شده، پس مطلقاً درست 

است و نباید در آن شکی کرد! البته باید یادآوری کرد که نباید این 

کوب از جنگ ایران و یمن تصور اشتباه بوجود آید که گویا زرین

با این »نویسد: می« روزگاران». همو در کتاب اطالع بوده استبی

( که منجر به اخراج حبشیها 570حال کمک خسرو به اعراب یمن )

ی نظامی ایران در آن نواحی شد، دوباره موجب از آن سرزمین و غلبه

، دکتر «روزگاران« ]»بروز اختالفات بین ایران و بیزانس گشت.

کوب از جنگ ، زرین[ به سخن دیگر235کوب، ص عبدالحسین زرین

میالدی به خوبی آگاهی داشته است. این  570ایران و یمن در سال 

میالدی به استقرار کامل نیروهای  576جنگ که سرانجام در سال 

کوب ی اطالعات تاریخی زرینایران در یمن منجر شد، در حوزه

ی پرسشگرانه و انتقادی و مقایسه گنجد. ولی او بدون روشمی

ها به مکه را به ی حبشییعنی حمله« الفیل عام»تاریخی، های داده

 مُهر لوحانهساده گونه بدین و پذیردمی تاریخی واقعیت عنوان یک

 .زندمی اسالمی احادیث بر تأئیدی

 نویسد:کوب میی دیگر. زریننمونه

 نوشت نامه[ هراکلیوس] هرقل و پرویز[ خسرو] به …محمد حتی »

یش خواند، اما هم در آن هنگام بر وی روشن خو آئین به را آنها و

یی که به بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است. درین نامه

 و خواند خویش آئین به را او فرستاد پرویز نزد هفتم، یا ششم سال

. خاست برخواهد جنگ به او با نپذیرد را خدا آئین اگر که داد بیم هم

ی پیغمبر را پاره کرد و به خوت نامهن و خشم از پرویز که اندگفته

باذان فرماندار یمن نامه نوشت که این عرب گستاخ را بند بر نهد و 

نزد او فرستد. خشم پرویز از این که این مرد تازی، با این که از 

یی بندگان اوست چگونه جسارت کرده است و به او پیغام و نامه

ین عرب جهان را دانست که آئین اچنین نوشته است. پرویز نمی

اندازد و ملک و دولت او را نیز پرستی را برمیگیرد و رسم مخلوقمی

کند. معهذا گسلد و پاره و پاره میتا چند سال بعد بکلی از هم می

های ای اتفاق افتاد و فرمانروایان صحرا شهرها و کاخچنین واقعه

ن دو قر« ]»عظیم کشور خسروان را بزیر نگین خویش در آوردند.

 [42کوب، ص ، دکتر عبدالحسین زرین«سکوت
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کوب از سقوط و مرگ در این جا باز باید یادآوری کرد که زرین

ی درک خسرو پرویز و تاریخ دقیق آن آگاهی دارد ولی به واسطه

تر گفته شود پارادایمی ]الگوی غالبی[ که ایمانی خویش یا دقیق

ود را اساساً بر احادیث نگاری خکند، تاریخفکر و قلم او را هدایت می

گذارد و بدون هر گونه انتقادی از آن نگاری اسالمی میو وقایع

ی خسرو به وسیله»نویسد: می« روزگاران»گذرد. او در می

هواخواهان شیرویه ]معروف به قباد دوم[ که عیسویان وارد در 

دستگاه حکومت هم جزو آنها بودند، خلع و سپس زندانی شد )فوریه 

الدی( و شیرویه سلطنت خود را اعالم کرد: قباد دوم، کواذ می 628

[249کوب، ص ، زرین«روزگاران« ]»شاهنشاه.

 میالدی چه رخ داد؟ 629و  628، 627های ولی در سال

پس از اشغال شام، فلسطین، اورشلیم و مصر توسط نیروهای خسرو 

ند میالدی، سرانجام کلیساها و مسیحیان توانست 614پرویز در سال 

منابع مالی و نظامی کافی در اختیار هراکلیوس )هرقل( قرار بدهند 

نخستین جنگ صلیبی در تاریخ را « مجوسان»تا او بتواند علیه 

سازماندهی کند. پس از ویران کردن کلیسای مقدس ]کلیسایی که 

 مقدس ]صلیبی  ِشود محل تولد مسیح بوده[ و ربودن صلیبگفته می

ا بر آن بر دار کشیدند[ تمامی مسیحیان شود مسیح رکه گفته می

جهان در پشت سر هراکلیوس قرار گرفتند، حتا مسیحیان ایران که 

در تضاد با مسیحیت رومی قرار داشتند به هواداری از هراکلیوس 

میالدی هراکلیوس با سپاهش به سوی  622برخاستند. در سال 

حفظ  ارمنستان به حرکت در آمد و خسرو پرویز مجبور شد برای

تیسفون و مقابله با نیروهای هراکلیوس تمامی سربازانش را از مناطق 

میالدی یک نقطه عطف بزرگ تاریخی  622اشغالی فرا بخواند. سال 

است: از یک سو مناطق شام، عربستان، فلسطین و اورشلیم و مصر 

از نیروهای نظامی ایران خالی شدند و عربهای مسیحی غسانی که 

ا( بیزانس بودند، کنترل اوضاع را در دست گرفتند. همنصوبان )واسال

یا سالی که پس از « سال عربها»میالدی را بعدها  622عربها، سال 

. این  KAT ARABASآن عربها قدرت را به دست گرفتند، نامیدند: 

سند توسط دو کتیبه از معاویه، یکی در قدره اردن ]ام قیس کنونی[ 

ا آن گونه که به زبان یونانی بر کتیبه عربها ی 42به زبان یونانی ]سال 

عربها[ به زبان  58[ و دیگری در طائف ]سال KAT ARABASآمده: 

 !نداشتیم هجری نام به سالی ما عربی به ثبت رسیده است.

به هر رو، پس از شکست خسرو پرویز از هراکلیوس در ارمنستان، 

خسرو  میالدی، جنگ البته ادامه پیدا کرد و سرانجام 622در سال 

میالدی شکست خود را پذیرفت. همین باعث  628پرویز در سال 

شد که او از سوی روحانیون زرتشتی ]موبدان[ از دین طرد شود و 

میالدی،  628فوریه ]پنجم اسفند[  24در همان سال در تاریخ 

  ِی زندان شد. پسرش شیرویه ]معروف به قباد دوم[ که از همسرروانه

انشین او شد. پس از چند روز شیرویه اش شیرین بود جمسیحی

]قباد دوم[، فرمان قتل پدر را صادر کرد.

محمد به « سال ششم یا هفتم هجری»نویسد در کوب میزرین

نویسد. سال به اصطالح ششم یا هفتم هجری خسرو پرویز نامه می

میالدی، یعنی سالی که خسرو پرویز از  629و  628منطبق است با 

برد و چند روز پس از بود و در زندان به سر میپادشاهی خلع شده 

ی کل آن نیز به قتل رسید. مذاکرات صلح با بیزانس توسط فرمانده

 خسرو دوم یعنی قباد دوم صورت  ِقوای ایران شهربراز و جانشین

میالدی نیروهای نظامی ایران در  622گرفت. همچنین تا سال 

ن نه خبری از پیامبری مناطق شام تا مصر حضور داشتند و تا آن زما

 به نام محمد بود و نه جنبشی به نام اسالم.

به خودی خود « اطالعات وسیع»بینیم، بنابراین همانگونه که می

ای این فاقد ارزش هستند، مهم این است که با چه روش یا شیوه

اطالعات تاریخی سنجیده و مناسبات درونی حوادث تاریخی چگونه 

 شوند.ارزیابی می

 629یا  628در سال « محمد»پذیرد که کوب خیلی ساده میزرین

 نامه -نداشت وجود دیگر البته که –« خسرو پرویز»میالدی به 

 جنگ درگیر میالدی 627 سال در پرویز خسرو واقع در. نویسدمی

  ِشکست او نیروهای سال همان دسامبر 12 در سرانجام که بود نینوا

و عمالً دیگر کسی او را به شاهی  خوردند بیزانس نیروهای از سختی

های اسالمی چه مدارک قبول نداشت. از سوی دیگر، به جز این قصه

کنند که مورخ هایی را تأئید میو شواهدی وجود چنین نامه

 پذیرد؟خودسرانه آنها را به عنوان مفروضات می

پژوهشگر تاریخ ممکن است به یک نظر قطعی نرسیده باشد، ولی 

به هنگام  -ی معینی نیستاگر خود صاحب فرضیه –دست کم باید 

 های تاریخی شک و کنجکاوی را در خواننده برانگیزد.تطبیق داده

 که دارد وجود «سکوت قرن دو» کتاب در فراوانی هاینمونه البته

 ایران تاریخ با اندکی که کس هر و نیست، سازگار تاریخی واقعیات با

اند این خطاهای نابخشودنی را تومی باشد داشته آشنایی اسالم و

نویسی تشخیص بدهد. یک بار دیگر باید تأکید شود که این نوع تاریخ

کوب ندارد. در ربطی به اطالعات وسیع تاریخی کسانی مانند زرین

نویسی و این جا مسئله بر سر روش تطبیقی و انتقادی در تاریخ

محروم کند، گری تحلیل آن است. پژوهشگری که خود را از پرسش

 علمی را نخواهد داشت. برای نمونه: چطور  ِتوانایی ارایه یک پژوهش

میالدی درگیر جنگ با امپراتوری  570ممکن است یمن که در سال 

ساسانی بوده به مکه حمله کند، آنهم با فیل؟ براستی، به جز احادیث 

اسالمی چه مدارکی وجود دارد؟ / چطور ممکن است که محمد در 

یا هفت هجری به خسرو دوم نامه نوشته باشد، در صورتی سال شش 

میالدی پس از شکست جنگ نینوا،  627خسرو دوم عمالً از سال 

آواره و دربدر شده بود و یک سال پس از آن به قتل رسید؟ / چگونه 

سال  150ممکن است مکه و مدینه که مرکز تولد اسالم بوده تا 

و اقتصادی بود و تازه در نخست اسالم فاقد اهمیت دینی، سیاسی 

 اسالمی هایسکه نخستین چرا عصر خلفای عباسی رونق می یابد؟ / 

 چگونه سوریه؟ حتا یا مدینه مکه، در نه و شوندمی ضرب ایران در
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 حداکثر اشرونق اوج در که مکه مانند کوچکی شهر در است ممکن

 مسیحیت، یهودیت، مانند بزرگی ادیان و داشته جمعیت هزار 25

گرایی، مانویان و بودیسم فاقد نهادهای خود در آنجا بودند، زرتشت

های آن ها و آیه سوره ِکتابی مانند قرآن نوشته شود که بخش اعظم

: مانند ای«عامیانه» هایپرسش حتا و  ریشه در آن ادیان دارد؟ /

 یائسه باید عمالً که خدیجه مانند ساله چهل زن یک شودمی چگونه

شود ولی محمد از مابقی زنان فراوانش فرزند می صاحب باشد، شده

ی تاریخی جهان ترین حادثهفرزندی ندارد؟ / چرا در قرآن از مهم

اسالم، یعنی هجرت محمد از مکه به مدینه سخنی نرفته است؟ و 

 صدها و هزاران پرسش دیگر.

به هر رو، داشتن اطالعات و ردیف کردن آنها نه علم است و نه هنر. 

های موجود بر اساس یک روش  پارادایم ِ کننده در این جا نقدنتعیی

 تاریخی ملموس و واقعی مدارک بر را اصل که است تاریخی –علمی 

 و گذاردمی[ … و شناسیباستان هاییافته ها،سکه ها،کتبیه مانند]

 متأسفانه که کاری. کندمی برخورد بسیار وسواس با شفاهی تاریخ با

بدان دست زده است. ایرانی  ِمورخ کمتر

 پایان نوشتار

ویژه به ایران هایاستان به اجبار به که تبعیدی هایعرب -1

 250 نزدیک زمان همین در بودند شده داده کوچ بزرگ خراسان

 و طائف و مدینه مکه، عربهای کل مجموع از یعنی بودند، نفر هزار

 جوع کنید:ر ایرانیکا به بیشتر اطالعات برای. بودند بیشتر بدویان

-vii9-http://www.iranicaonline.org/articles/iran
arabic

در همین نوشتار از ایرانیکا آمد است:

„At its height, the total population of Arab 
immigrants is estimated to have totalled about a 

quarter of a million.”

محمد از پیش خدیجه که نیامده اسالمی احادیث از یک هیچ در -2

 باید سالگی 40 سن در خدیجه عبارتی به. است بوده فرزند دارای

 این گفت توانمی علمی لحاظ از. باشد شده آبستن بار نخستین

در مناطق گرم نسبت به  هابچه دختر زیرا است؛ ممکن غیر تقریباً

شوند و به همین ها در مناطق سرد و معتدل زودتر بالغ میدختر بچه

هایی که در رسند. حتا خانمنسبت نیز زودتر به یائسگی )نازایی( می

 سالگی 35 مثالً  باال سنین در -علمی پیشرفت این با –دوران کنونی 

های دشواری با شوند، فرزند  صاحب بار نخستین برای خواهندمی

شوند و باید زیر نظر پزشک متخصص قرار فراوانی روبرو می

 شدن آبستن بتوان تا داشت اعتقاد معجزه به باید فقط البته گیرند. 

 باور را خدا توسط مریم شدن آبستن و سالگی 40 سن در خدیجه

!کرد

 :منابع

ی رشید ه، آرتور کریستنسن، ترجم«ایران در زمان ساسانیان»

 یاسمی

 کوب، دکتر عبدالحسین زرین«روزگاران»

 کوب، دکتر عبدالحسین زرین«دو قرن سکوت»

، دکتر امیر حسین خنجی«فروپاشی شاهنشاهی ساسانی»

****

http://www.iranicaonline.org/articles/iran-vii9-arabic
http://www.iranicaonline.org/articles/iran-vii9-arabic


109

4 شماره بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای تبعید

 فرشته مولوی

 هنگامه عباسی 

 پرتو نوری عالء
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 فرشته مولوی

 
 67چند پرسش و چند پاسخ

 

آیا مهاجرت شما به خاطر عالئق شخصی بود یا باید از ایران خارج 

 شدید؟می

ترس »در پرسش شما به گمانم اشاره به فرار ناگزیر از « باید»این 

ی چند سال نخست ببند افسارگسیخته-و-دارد که در بگیر «جان

ها ی خیال من هم بود. با این همه در آن سالانقالب دغدغه

چیزهایی چون ناتوانی در دل بریدن از خانه و خانواده و زبان و 

و امید « کنندگان انقالبمصادره»فرهنگ همراه با ناباوری به بقای 

دست به دست هم دادند تا من هم مثل دیگرانی که « دگرگونی»به 

تن و ماندن دومی را برگزیدند، دوام بیاورم. ناخواسته میان رفخواسته

بیست سالی که به این ترتیب گذشت، کوششی بود برای زنده 

ای از جغرافیای جهان که نگهداشتن امید به آزادی و آبادی تکه

کردم خوب یا بد سهم من است و هردو بر هم حقی داریم. خیال می

ز این دو حق ادا کدام افکر رفتن زمانی به سرم افتاد که دیدم هیچ

هایی که وطن را برای چاپیدن و چپاول شود. باورم شد نه آننمی

طور توانم آنگذارند این وطن وطن بشود و نه من میخواهند، میمی

 .توانم کار کنمخواهم و میکه می

 کنید؟شما مهاجرت و تبعید را چگونه تعریف می

است که حکومتی  تبعید بُعد سیاسی دارد و در بنیاد بیانگر این

فرستد. در واقع تبعیدگاه مخالفان خود را به زور به جایی دیگر می

ست که کنترل تبعیدشونده را برای تبعیدکننده نوعی از زندان ا

رفته حرف همکند. در مهاجرت یا کوچ بعد اقتصادی رویممکن می

ی ما روز به روز خط و مرز میان زند. اما در این زمانهاول را می

 حاال. شودمی ترناروشن کالسیک معنی در کوچ و تبعید  ینا

 مردم که رساندمی را روشن معنی این کم دست جهانی یدهکده

 دلیلی بسیاری و باخبرند دیگر جاهای از باشند، که دنیا کجای هر در

بینند. هر ن و ساختن یا ماندن و مردن در زادبوم نمیسوخت برای

نابسامانی از بدترینش که جنگ باشد گرفته تا نبودن نان یا آزادی 

                                                      
گردد، قرار بود در وگو که تاریخش به یکی دو سال پیش برمیاین گفت" - 67

آوای ")فرشته مولوی( برای انتشار در  ".ای در ایران منتشر شود که نشدرسانه

  آخر به آن اضافه شده است.سه سؤال  "تبعید

ای باشد برای تواند انگیزهیا فراهم نبودن اسباب آسایش و خوشی می

آن که کسی عطای زادگاهش را به لقای آن ببخشد و راهی جایی 

سالی که از انقالب گذشته، هر چند  هفت-و-دیگر بشود. در این سی

گریزی دیده شده که گویا این روند سرِ باز سالی، موجی از ایران

ها، مانند موج اول گریز در برخی از این موج .ایستادن هم ندارد

 سیاسی رنگ روشنیبه ، 88های نخست و نیز موج پس از سال

جه بسیار تو درخور که آنچه. نمایندمی تبعید از نوعی و داشتند

است، روش حکومت جمهوری اسالمی در برخورد با دگراندیشان )به 

ترین معنی آن( است. جمهوری اسالمی با باور به این که گسترده

ای از سرکوب ، از همان آغاز با آمیزه«هرکه با ما نیست، بر ماست»

دربرده را گاهی وادار و گاهی تشویق به بهو ترساندن مخالفان جان

برد که کرده. این سیاست را هم تا آنجا پیش برده و می ترک میهن

ایِ هی بگیر هی رها کن، عرصه را بر گربه-و-با بازی موش

ی سراپا کند. در کنار این روش سیاسی، شیوهدگراندیشان تنگ می

ساز فرارمغزها بوده. مدیریت ی مملکت هم سببی ادارهکارانهندانم

ی رسیدن به رفاه را به انگیزهاقتصادی نادرست هم گروهی دیگر 

شود ها به گمانم میانگیزه ی اینمادی به کوچ کشانده. در کنار همه

ی گریزی در همهترین و چشمگیرترین فاکتور ایرانگفت که مهم

های فردی از هر نوع بوده که جمهوری ها نبود آزادیاین سال

 .اسالمی مثل خفتی آن را بر گردن هر کس انداخته است

هایش، ها و منفیی محیط جدید با تمام مثبتـ به نظر من تجربه

اش ای به اثر بدهد که در فضای وطنی امکان تجربهتواند بُعد تازهمی

ای به ادبیات نیست و ادغام آن با تجربیات داخل وطن، رنگ تازه

 کنید؟دهد. شما ادبیات مهاجرت را چگونه تعریف میمهاجرت می

هاجرت و به دست دادن تعریفی از آن در چند خط گفتن از ادبیات م

شود گفت و پذیرفت که سفر و کوچ فرصتی اما این را می .گنجدنمی

ای بازتر دید. حاال اگر بپذیریم که آورد که دنیا را از دریچهفراهم می

های حسی کارآمدتری دارد، ست که شاخکنویسنده و شاعر کسی

ی کوچ را از سر گذرانده، تجربه رسیم به این که ادبیات کسی کهمی

تواند چندگونگی و رنگارنگی بیشتری داشته باشد. به بیان می

اندوزی خواهم بگویم که هرچند دنیادیده شدن و تجربهتر میروشن

نگری شود حکم کلی داد یا مطلقبه خودی خود خوب است، نمی

کرد و گفت که ادبیات مهاجرت همیشه و درهرحال برتر است. 

تری و پرباری کار ادبی سوای فراخیِ نگرش بیرونی به ژرفایِ بینش بر

درونی و توانمندی هنری شاعر و نویسنده هم بستگی دارد. همه 

دانیم که حافظ هرگزسفرنکرده در سنجش با سعدی می

 .آوردبسیارسفرکرده هیچ کم نمی

وطنی و حس ریشه در وطنی اعتقاد دارید؟ جهانجهان به آیا  ـ

 کنید؟ها را چگونه تعریف مینوستالژیوطن و 
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)آمده « جایی برای من بیاب»ای به نام خیلی سال پیش در نوشته

کوتاه و از نگاهی فردی به این «( ها، این جستارهاسالآن »در کتاب 

گویید، وطنی به معنای ایدئولوژی را میاگر جهان .امموضوع پرداخته

ور به این ایدئولوژی هم دست کم من به هیچ ایدئولوژی باور ندارم. با

برد. از دید ساختار سیاسی و روابط اقتصادی راه به جایی نمی

شود در حرف میهنی سنت دیرپایی دارد که یک سرش را میجهان

دیوژن یونانی که گفت من شهروند جهانم یافت، سر دیگرش را در 

بودن ی کانت. هم در سانسکریت و هم در فارسی هم از یکیهااندیشه

آدم گفته شده. اما ما حاال در گوهر بودن بنیجهانی و یک یخانواده

کنیم و دیگر شهروند جهان عصر جهانگیرگردانِی اقتصاد زندگی می

 همین  بودن تنها به معنای فلسفی و اخالقی از یک پیکربودن نیست.

 به دست بومی بیندیش، جهانی» شعار و استراتژی در را پیچیدگی

بینیم. یعنی از یک سو هواداران صلح و پایداری و م میه «شو کار

آبادانی زمین و محیط زیست این حرف را به زبان آوردند، از سوی 

ملیتی و اهل سرمایه و سود به سراغ آن رفتند. های چنددیگر شرکت

اقتصادی در هر زمانه اما به گمانم -های سیاسیوتابفارغ از این پیچ

ست، هم حس ازلی و جهانی-بوم ابدیهم حس دلبستگی به زاد

 .پیوند داشتن با مادرزمین و با هر انسان دیگر در هر کجای دنیا

هایش گفته بود: چراغ من در این خانه ـ شاملو در یکی از سخنرانی

 سوزد. نظرتان چیست؟می

)از کتاب « ی روشنی چراغخانه»در این باره هم در جستاری به نام 

ی آن این که: حرف ام. فشردهیل نوشتهتفص به( «…هاآن سال»

شاملو در آن زمان با این تعبیر درست است که چراغ آفرینش 

ست ماند. اما حاال روزگاریی زبان روشن مینویسنده و شاعر در خانه

شدی که -و-آوری برتر و با این همه آمدی اینترنت و فنکه در سایه

نشین، اگر بیرون یشود، گوش و چشم نویسندهتر میبیش-و-بیش

ی کافی از زبان فارسی بهره ببرد. به بیان تواند به اندازهبخواهد، می

زمانی شاملو و گلشیری کوتاه و روشن زمانه نشان داده که برخورد آن

ی رفتن یا ماندن بیشتر واکنشی عاطفی بوده تا استداللی به قضیه

 .عقالنی

 کنید؟ارزیابی میـ فضای ادبی شعر و داستان ایرانی را چگونه 

ی پژوهشی میدانی و آمار و ارقام استوار هر ارزیابی جدی باید برپایه

ست. ای هر چه گفته شود تنها برداشت شخصیباشد؛ بی چنین پایه

های مدرن توانم بزنم، چون سوای کالسیکی شعر حرفی نمیدر باره

ی ام و هم موضوع درس و کارم بوده، از کارهاکه هم خوب خوانده

ام و هم گهگاهی و پراکنده. گاهی هم شاعران دیگر هم کم خوانده

گویم خوانی خودم را توجیه کنم، به خودم میبرای این که شعرکم

درصدی ایرانیان که شاعرند، از آن  99که گویا من نه از آن بخش 

بهره از ذوق و استعداد شعر هستم. شاید هم همین یک درصد بی

پذیری آن است که کسی چون مرا دسترسو « شعر»وار وفور سیل

بیش -و-توانم بگویم که کمی داستان اما میدهد. در بارهفراری می

گذرد، باخبرم. ناگفته پیداست که وانفسای صنعت نشر و از آنچه می

کنِ سانسور و رواج فرهنگ دروغ و دورویی گوشت-و-سوهان پوست

با این همه در همین دهد. و فسادپروری مجال بالیدن به ادبیات نمی

کشد که دوام بیاورد قدر نفس میهم ادبیات آن« روزگار تیره و تار»

ی ی تلخ بگذرد. وقتی سانسور برچیده شود و همهو از این دوره

ها بتوانند آشکار و خوانده بشوند، یعنی در کارهای ادبی این سال

شود به داوری کیفی درست و سنجیده آرامش پس از توفان، می

 .ست پیدا کردد

اید، ـ با توجه به اینکه در خارج از کشور به ترجمه آثاری نیز پرداخته

 آثار در ایران چگونه است؟به نظرتان کیفیت ترجمه

کنم، خیلی کم و تنها برای اتفاقن از وقتی بیرون از ایران زندگی می

کار  1352ام؛ در حالی که در ایران از دل خودم کاری ترجمه کرده

و ویرایش را جدی گرفتم، بیشتر برای این که برایم در آن  ترجمه

ها راه درست یادگیری و مشق نوشتن و خواندن بود. بعد از سال

هایی را انقالب هم بیشتر پراکنده و مشترک و گاه هم تنها کتاب

های کاری من ترجمه و ویرایش و ی سالترجمه کردم. در همه

اید گفتن نداشته باشد که ترجمه اند. شنوشتن سه یار دبستانی بوده

در ایران سهم و نقش برجسته و جایگاه بلندی در روند مدرن شدن 

ماندگِی فرهنگ ما داشته. از مشروطه به بعد برای جبران پس

ی تمدن اهل قلم و روشنفکران پاسخگوی این چندسدساله از قافله

نیاز بنیادی شدند. برای همین هم هست که برخالف کشورهای 

شوند و پشت شرفته که مترجمان روی سن یا صحنه دیده نمیپی

کنند، در ایران مترجمان کمتر از نویسندگان سرشناس پرده کار می

نیستند. اما امروزه فاکتور دیگری هم در کار است که به رونق کار 

ی ادبیات کند: این که در زمینهمترجمان و مطرح بودنشان کمک می

شتر دارد تا کارهای ایرانی. فضای نشر و کارهای فرنگی خواستار بی

ای داشته. دهندهادبیات پس از انقالب دگرگونی زیاد و تکان

ترین این که صنعت نشر ایران در سرازیری تند و نفسگیری مهم

افتاده. به بیان روشن بدجوری بیمار است و اگر تاکنون هالک نشده، 

مُسکن به خوردش  ایهای نادرست و ناحرفهبرای آن است که از راه

دیگر این که شمار تولیدکنندگان، چه نویسنده و چه  .دهندمی

کنندگان با آن وار باال جهیده، اما افزایش شمار مصرفمترجم، فواره

همگام نبوده. در چنین وضعی عجیب نیست اگر در بازار کتاب، در 

های بیش درخور پذیرش، ترجمه-و-های ارزنده و یا کمکنار ترجمه

بینیم که نه تنها حق اصل مطلب و زبان مبدا را ادا اری میبسی

اند. آسیب بزرگ دیگری اند، که زبان مقصد را هم زخمی کردهنکرده

خواهد و من تنها به اشاره از آن که پرداختن به آن مجال بسیار می

های فرنگی ست که سانسور بر سر آثار نویسندهگذرم، بالییمی

هایی فراهم شود که در ی از کارها و نویسندهآورده. اگر روزی فهرست

وهفت سال به تیغ سانسور وزارت ارشاد جمهوری اسالمی این سی

ی جهانی ادبی از سر تقصیر اند، گمان نکنم جامعهایران گرفتار شده

تراشی کند که از دشمنکشان بگذرد. انصاف به من حکم میاین تیغ

نکنم و بگویم که مترجمان هم قلمانِ مترجم پروا یا آزرده کردن هم
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در این گناه دستی و سهمی دارند که گرچه شاید کم یا بیش ناگزیر 

درنگ باید بگویم که اش گرفت. این را هم بیشود ندیدهبوده، نمی

هایی که به مثله شدن کار، همیشه و در هر حال، تن هستند مترجم

های نشر کتاباند و به بهای چشم پوشیدن از نام و نان عطای نداده

اند. افسوس که دلیری و درستکاری ابتر را به لقای آن بخشیده

ی کاری فردی بیرون نیامده و به کنشی ها از گسترهای اینحرفه

گروهی بدل نشده. شاید برای آن که چنین بشود، باید چشم به راه 

 ضرورت به — ترهاجوان ویژهبه —روزی باشیم که مترجمان ادبی 

ای پی ببرند و ی صنفی برای پابرجا شدن حرفهاتحادیهدن کر برپا

آماده برای کنش اجتماعی و همکاری گروهی بشوند. چنین 

ی نویسندگان جدا خواهد تردید از اتحادیهای به گمان من بیاتحادیه

ی نو از وابستگی سنتی بود تا مترجمان ادبی بتوانند به ضرورت زمانه

های روشنفکری رها بشوند و ههای نویسندگان یا گروبه محفل

 .مستقل کار خودشان را پی بگیرند

ـ فضای شعر و ادبیات زنان داخل از کشور را با توجه به عنصر 

 کنید؟سانسور چگونه تعریف می

ام. روشن است که سانسور من زیاد از سانسور گفته و نوشته

مرد گیرد و ای را میو هر خواننده ست که گریبان هر نویسندهخفتی

تر ی ادبی ایران یا درستی زنان جامعهشناسد. در بارهو زن نمی

گویم که زنان هم به تکرار و تاکید میبگویم زنان ادبیات فارسی

بودنشان و سهمشان چه از نظر کمی و چه کیفی چشمگیر و مهم 

است. به بیان دیگر از طنز روزگار است که گرچه حکومت اسالمی 

کوشد زنان و کار و سهمشان را از و میبا تمام توان کوشیده 

ایم به های اجتماعی پس براند، در ادبیات حاال دیگر رسیدهعرصه

طور تر از مردان نیست. همانجایی که سهم و جایگاه زنان هیچ کم

ی پرزوری در ادبیات ماست، برابری زنان که سانسور نیروی بازدارنده

و پرتوان  نیرویی پیشبرنده ی ادبی، به گمان من،با مردان در جامعه

 .است

ها و نامالیمات سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه ـ با توجه وقوع جنگ

و موج پناهجویان خصوصا سوری به سمت اروپا، وضعیت مهاجران 

 کنید؟جدید را در این سوی آب چگونه ارزیابی می

بحران خاورمیانه و زندگی جهنمی شمار زیادی از مردم آن چیز 

ها های اجتماعی و رسانهاما حاال هم شبکه .ای نیستتازه

ای نیست که بشود الپوشانی اند، هم دیگر فاجعه در اندازهخبررسان

کرد. در گذشته اگر غرب بی نگرانی از فشار افکار عمومی پیگیر 

ی خود در شرق یا در هر کجای های استعماری و سودجویانهسیاست

 —به فکر پاسخی به مردم دنیا هم باشد  دیگر دنیا بود، حاال باید

 از دست که نیست آن معنی به پاسخگویی به اجبار این گرچه

 خودش یزورگویانه هایدخالت و جویانهسلطه هایسیاست

 که است پرزور چنانآن استبداد هنوز البته شرق در. کشدمی

 سر که بالیی. ندارد اعراب از محلی عمومی افکار به پاسخگویی

دهد که از همدستیِ آمده، اوج تراژیک سرنوشتی را نشان می سوریه

-های قومیقدرتمداران جهانی و سیاستمداران منطقه و دشمنی

ایم شود. حاال رسیدهگرایی نصیب مردم خاورمیانه میای و فرقهقبیله

شود فقر و جنگ و جنایت را از دیدرس به زمانی که دیگر نمی

شود گفت هرچه نداری یم به جایی که نمیاهمگان دور کرد؛ رسیده

کشتار و مصیبت مال تو، هرچه دارایی و آسایش و خوشی -و-و کشت

شود میان بهشت و جهنم مرز ای که نمیایم به نقطهمال من؛ رسیده

ها دیوار بکشیم. دنیا به این معنی ها و جهنمیبگذاریم و میان بهشتی

بر دیگرش بهشت  کاسه شده که اگر یک برش جهنم باشد،یک

ماند. اما دنیا به یک معنِی دیگر دوگانه است و شاید تا ابد هم نمی

دوگانه بماند. این دوگانگی در ماجرای سوریه این است که حساب 

ی منطقه از افروز و سیاستمداران خودکامههای جهانی جنگقدرت

حساب مردم جداست. مردم دنیا در برابر رنج و دردی که بر سر 

 بی —دهند انسانی نشان می -ها آوار شده، واکنش عاطفیسوری

. بپردازند شده، چنین چرا که این چون-و-چند به چندان که آن

 که گیرم دیگرانند، بر سلطه و سالح فروش سود فکرِ در که هاییآن

 خودشان سودای از دست بدهند، هم پناهجویان پذیرفتن به تن

نطقه هم با دامن زدن به م زورمداران و افروزانجنگ. دارندبرنمی

ای جز دوام بساط زور و ای دغدغهفرقه-آتش نادانی و تعصب قومی

 .غارت ندارند

 ای در دست دارید؟ـ آیا کار تازه

کتابی در دست ناشر دارم که امیدوارم بتواند از سد سانسور بگذرد. 

نویس دیگری من هم، گرچه که سوای این، مثل هر داستان

کنم یا نویسم، همیشه یا دارم به داستانی فکر میس و سختکندنوی

نویسم. اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری دارم داستانی می

کنند، آن داستانی که در خیال نویسنده هست و نویسنده را زنده 

 .رسدآید و به دست خواننده هم میدارد، روی کاغذ هم مینگه می

ن داستانی که در سرم هست و هم سر پا حاال من هم امیدوارم ای

کمال نوشته شود و مرا از -و-دهد، تمامدارد و هم آزارم مینگهم می

 .دست و شر خودش خالص کند

 و سه سؤال دیگر:

ها پیش با حذف از شما سال "هاها و آدمسگ"مجموعه داستان  -

و سانسور در ایران منتشر شد. این مجموعه را امسال بدون حذف و 

سانسور در خارج از کشور منتشر کردید. با توجه به موارد سانسور 

های شود بیشتر باید متوجه زن و رفتارِ شخصیتکه حدس زده می

ها بوده باشد، بازچاپِ بدون سانسور آن چه احساس زن در داستان

 و فکری را در شما برانگیخت؟

درندادن ها بهای سنگینی برای تنمن مثل بسیاری از دیگر نویسنده

کتاب در زمان  بهای سنگین درنیاوردن ام. این به سانسور پرداخته

و به بیان دیگر نوعی سکوت و مقاومت منفی در برابر سانسور خودش 

ای که از پیش جاافتاده و نویسندهسکوتی به است. چنین 

بودن او را زیر سوال رساند اما نویسندهآسیب میشده باشد، شناخته

کار باشد و هنوز مهر خودش را بر نویسنده جوان و تازهاگر برد. نمی
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، این سکوت یعنی انکار خود و روشن است دفتر ادبیات نکوبیده باشد

زمانی که وقتش بود تا تر است. درست که زخم و دردی کاری

و جنگ و حکومت جمهوری انقالب هایم را کتاب کنم، داستان

سکوت گذشت تا زمینه سال در وار فروریخت. سیزده اسالمی بهمن

درآوردم که گرچه  1370فراهم شد و دو کتاب داستان در 

ناخواه از گزند خودسانسوری در امان نمانده بود، به تیغ ارشاد خواه

به درازا کشید  1388گرفتار نشد. بعد دوباره سکوت و صبر بود که تا 

ی فصل، از بالی و دوباره دوکتاب همزمان درآمد که یکی، دوپرده

ها، زخمی شد. از این ها و آدمانسور دور ماند اما دومی، سگس

دردادن من به سانسور بود، چنان شدن که برآمده از تنزخمی

     چرکین بودم که چند سال پیش یادداشت زیر را نوشتم:دل

کند که نویسنده و ناشر خواهان نبودن یا عقل سلیم حکم می

تواند جز م استراتژی نمیشدنِ سانسور باشند. با این حکنابوده

ست که در گروی براندازی باشد. برانداختن سانسور اما کار کارستانی

صدایی نیست، ست. پس تا وقتی که خبری از همای جمعیاراده

کند. این یعنی که هرکس خودش تکلیفش را با سانسور روشن می

تواند حکم بدهد که این ست و کسی نمیتاکتیکِ برخورد فردی

یک همیشه درست است و آن تاکتیک همیشه نادرست. هرکس، تاکت

ی موقعیت هم به فراخور برآوردش از حال و هوای روز و هم بر پایه

 از یکی هایش و منش و روش شخصی خودش، برای هر یک از کار

 سانسورخور که نویسدمی داستانی: گیردمی پیش را ممکن راه چند

 یا زندمی خودش قلم با خودش جوری را داستان باشد؛ نداشته

گذارد توی پیچاند که جا برای سانسور باقی نگذارد؛ داستان را مییم

کشوی میزش و عطای خانم یا آقای نویسنده شدن را به لقایش 

کند و از خیر بخشد؛ داستان را بیرون از مرزپرگهر چاپ میمی

ور گذرد؛ داستان را با دست و دل لرزان به سانسخواننده داشتن می

زنی یا داغ حذف یا زخم سپرد و اگر ردی نگرفت، تن به درد چانهمی

 ستایتازه راه که —دهد؛ دل به ایکتاب و اینترنت اصالحیه می

 .پرهیزدمی سانسور با رویارویی و گود در پریدن واز بنددمی —

 پس سال 18 یعنی — 1388 در که هاها و آدمسگ کتاب            

 –1370داستان من در مجموعه نخستین و رمان نخستین چاپ از

 شدن نوشته زمان به را خواننده توجه کوتاهش دریادداشت درآمد،

 تا 1360 از هاداستان زمانی یگستره. خواندفرامی کتاب داستان ده

 کتاب که یعنی این. دارد را 1386 تاریخ هم یادداشت و است 1375

و بیش،  کم را، اشچرایی. آمده دنیا به وقتش از دیرتر سال 13

 75تواند دریابد. در دوروبر سال ی اهلِ بخیه خود میخواننده

 میان از –سانسورشکن ظهور به امیدوار چنانهم شاید —نویسنده 

 را کنشبی مقاومت یا قهرآلود تاکتیک باال در بردهنام هایتاکتیک

 البالی را دستنویس سانسور گزند ترس از و گزیندبرمی

پوشاند. با گذر زمان و نومیدی از دیگر می کاغذی هایوپرتخرت

ها را در میدان شود که بخت برخی از داستانظهور عاقبت برآن می

قدر و چگونه این کتاب را به تیغ سانسور بیازماید. اما سانسور چه

 است؟« نواخته»خود 

 یازده یدربردارنده شد، سپرده ناشر به که ایمجموعه            

بانو بی سگ ملوس، را بر خود  ام آخرین داستان،ن و بود داستان

داشت. این آخرین داستان که در دریای اینترنت شناور بود و هست، 

درجا و یکسره گردن زده شد. به ناگزیر عنوانِ کتاب دیگر شد. از ده 

 مانده، تنها چهار داستان تیغ نخورد.داستان باقی

مثل  --این کتاب  ها درها یا حذفیخوردهتیغ 

های دراز ی این سالهای دیگر در همههایشان در کتابهمانند

قدری به – و ویرانگر سانسور بر ادبیات این روزگار چیرگی بیدادگرانه

سوادی سانسورچی و بینی و کمکوتهفقط اند که معنیمسخره و بی

همین هم برای . دهندرا نشان میمغزی حکومتی خودکامه خشک

گمانم پاسخ الزم و کافی به باال به یادداشتنوشتن د بود که شای

درآوردن در جایی و در زمانی که دیگر کتاب همآن –سانسور نیامد 

 ی جبر سانسور آسان و رایج شده.   در بیرون از دایره

ها سانسور و خودسانسوری چه تأثیری کنید طی این سالفکر می -

قیت ادبی نویسنده در ایران داشته گیری داستان و خالبر روند شکل

 است؟

دانم که ام و درست نمیوقت در نکوهش سانسور گفتهمن وقت و بی

کوتاه بگویم که خودسانسوری بیشتر ها را تکرار کنم. فقط حرف

ای و در جاهایی برآمده از گرچه که تا اندازهای فرهنگی است، مقوله

اب که هم پیش سانسور رسمی کت جبر قدرت سیاسی حاکم است.

از انقالب چیره بوده وهم پس از انقالب و در این زمانه دیگر پوچی 

نوع سانسور و ، اما در بنیاد سیاسی است. هردو آمیزی یافتهمسخره

رساند. تردید به نویسنده و  کارش آسیب میهر شکلی از سانسور بی

ها دهسانسور فقط دامن نویسن از این فراتر اما این است که ویرانگری

ی ادبیات و فرهنگ ها و همهها و خوانندهگیرد و مترجمرا نمی

   کشاند. می« ی دام بالحلقه»به جامعه را 

آخرین اثری که از شما منتشر شده، رمانی کوتاه،  "تاریکخانه آدم" -

جذاب، و با موضوعی نو است؛ با دستمایه پسرکشی. پدر را یارای 

کشد. با توجه به یست، او را میپذیرش فرزند همجنسگرای خویش ن

اسطوره پسرکشی در فرهنگ ما، آیا به تداوم فرهنگی آن نظر 

اید؟ چه شد که به موضوع همجنسگرایی در داستان روی داشته

 آوردید؟

که گفتید پسرکشی در فرهنگ و ادبیات ما درست است. همچنان

کاری ای و در هر ای دراز دارد و روشن است که در هر دورهپیشینه

ی آدم خانهی تاریکتواند نمودی دیگر و تازه داشته باشد. در بارهمی

ست این داستان پدری توانم بگویم کهچه مینویسنده جز این  منِ

داردش که ترین تابوی فرهنگی ما وامیترین و دردناککه سخت

را باید ناقدان و همجنسگرایی پسر دلبندش را برنتابد. باقی 

تا چه اندازه دانم آیا کلمه و داستان نمیمن یند. ها بگوخواننده

گمانم اما به ها بربیایند،های آدمدرد و رنجبیان ی از عهده توانندمی
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توانند از سنگینی تابوهای گاهی، اگر نه همیشه، روایت و داستان می

 افتاده اما پوشیده بکاهند.چرکهای بهشده و سوزش زخمبختک

 

 مولوی آمده است:در بیوگرافی فرشته 

تهران( نویسنده، مترجم، محقق و  -1332فرشته مولوی )

به کانادا مهاجرت کرده و  1377نگار ایرانی است. او از سال روزنامه

 کند.اکنون در تورنتو زندگی می

خانه ملی به کار تحقیقی و پژوهشی در کتاب 77تا  55او از سال 

 2004ادا مهاجرت کرد. از از ایران به کان 1377پرداخت. در سال می

دار شناس و کتابدر دانشگاه ییلِ  آمریکا، در مقام کتاب 2006تا 

ی مرکزی آن دانشگاه خانهی کتابفارسی برای بخش خاورمیانه

سازی کرد و به استادان و دانشجویان خدمات پژوهشی ارائه مجموعه

ر به داد. سپس به تورنتو بازگشت و از آن سال تاکنون در این شه

پردازد. او عالوه برنوشتن رمان و داستان تدریس ادبیات و زبان می

های ایران و خارج از کشور ها و مجلهکوتاه مقاالت زیادی در روزنامه

است و چندین داستان کوتاه به زبان انگلیسی نیز از او منتشر نوشته

 اکنون عضو انجمن قلم کاناداست.است و همشده

 انرمان و مجموعه داست

بلبل  - 1384ها. ها و آدمسگ - 1388ی فصل. دو پرده - 1388

پری  - 1370نارنج و ترنج.  - 1371باغ ایرانی.  - 1374سرگشته. 

 ی ابر و باد.خانه - 1370های دیگر. آفتابی و داستان

 ترجمه

دشت سوزان. خوان رولفو. مجموعه داستان کوتاه چاپ اول  - 1384

وزد. مجموعه داستان باد می - 1375. 1369با عنوان دشت مشوش، 

ها. ماریانو آزوئال. فلکزده - 1363کوتاه از نویسندگان گوناگون 

اوتسوکا. )داستان برای کودکان( -سوهو و اسب سفید. یوزو - 1363

آفریقا، تاریخ  - 1358تبلیغ، ایدئولوژی و هنر. آرنولد هاوزر.  - 1358

 - 1357با هرمز ریاحی(  یک قاره. بزیل دیوید سن. )کار مشترک

جوناتان مرغ دریایی. ریچارد باخ. )کار مشترک با هرمز ریاحی( 

 دوازده ماه. ساموئل مارشاک. )کار مشترک با هرمز ریاحی( - 1354

 هاسایر کتاب

جلد. )ویراستار(  2فهرست مستند اسامی مؤلفان و مشاهیر.  - 1976

آن  - 2011ن. شناسی داستان کوتاه ایران و جهاکتاب - 1371

 ها. تورنتوها این جُستارسال

****** 

 

 

 

 گفتگوی هنگامه عباسی*

  ءعالبا پرتو نوری

 
 ادبیات و زنان  ، با نگاهی بهآثار او زندگی و در بارۀ

 

، 2017/ 1396انگیز سال هنگامه عباسی: امروز در آغاز پائیز دل

شاعر و نویسنده عال، گفتگوئی دارم با این زن فصل تولد پرتو نوری

سیاسیِ پر انرژی و  /زبردست، بازیگر توانا، فعال فرهنگی و اجتماعی

  .و عضو کانون نویسندگان ایران شهامت باخستگی ناپذیر، منتقد 

شما از معدود هنرمندانی هستید که هیچوقت از پرتو جان! چون 

اعالم تاریخ تولدتان، هراسی نداشتید، من هم این فرصت را غنیمت 

هفتاد  فرا رسیدن به مناسبت ضمن گفتن تبریکِ شمارم ومی

هایی پر از سالمتی و شادی و فعالیت ات و آرزوی داشتن سالسالگی

ات دعوت من که با مهر همیشگی کنمی میدر پیِش رو، سپاسگزار

 رو برای این گفتگو پذیرفتی.

و  بابت تولدم تممنونم از تبریک عال: سالم هنگامه عزیزم،پرتو نوری

خوشحالم که  من هم .همچنین صفات واالیی که به من بخشیدی 

آغاز  در ه گفتۀ شماام. ببار دیگر در کنار شما برای گفتگو نشسته

 بهار عرفا.  آغاز یا بقولی انگیزدل پائیز این

شناسند و با ها شما را میگرچه خیلی پرتو جان، هنگامه عباسی:

خواهم خودتان، خود هستند، اما میتان آشنا کارهای متنوع و زندگی

 تر معرفی کنید. را، بخصوص به نسل جوان

چند ، در تهران به دنیا آمدم. 1325آبان  20: من، در عالپرتو نوری

دورۀ دبستان را در مدرسۀ دخترانه ، زندگی کردم و جوادیه سالی در

 بابل گذراندم. دوره اول دبیرستان را در ایراندختمهستی جوادیه، و 

دبیرستان نمونۀ  را در دوم و سیکل در امیریه، دبیرستان خسرو خاور

سالگی، بخاطر نوشتن انشایی  13خواندم. در  در رشته ادبی، دختران

اولین جایزه ادبی خود را که یک جلد گلستان  در باره آزادی زن،

در دوران دبیرستان روزنامه دیواری درست  گرفتم. سعدی بود،

ه بودم به نوشتن و شعر گفتن، ابتدا به سبک کردم و شروع کردمی

 1341کالسیک و بعد شعر نو، تحت تأثیر احمدرضا احمدی. در سال 

کتاب سه نمایشنامه عروسکی بهرام بیضایی منتشر شده بود. بیضایی 

با برادر بزرگم دوست بود، به منزل ما رفت و آمد داشت. روزی یک 

ورد تا در فروش کتابها به بسته سی تایی کتاب را برادرم به منزل آ

ها را به مدرسه بردم. کالس بهرام کمک کند. من ده جلد از کتاب

دَهم بود. سر زنگ انشاء از معلم ادبیاتمان خانم شریفی خواستم 

. گرچه اجازه دهد به جای انشاء، یکی از این سه نمایشنامه را بخوانم

ایشنامه اول درخواستم کمی غیرمتعارف بود، اما پذیرفته شد. من نم
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ها خیلی خوششان آمده بود. آن را خواندم، در واقع اجرا کردم! بچه

ها را فروختم! البته یادم نیست پولش را به روز هشت جلد از کتاب

 1344در سال برادرم یا به خود بیضایی دادم! قبل از گرفتن دیپلم 

 در کنکورِ  یک مجموعه کوچک شعر آماده چاپ داشتم. همان سال

 شرکت کردم. ن ی دانشگاه تهراسراسر

بر  کنکور دانشگاه برگشتم، شرکت در بعد از ظهر همان روزی که از

با زنده یاد  ایطی مراسم بسیار ساده سرِ سفرۀ عقد نشستم و

، فرزند اولم در سال اول دانشگاه محمدعلی سپانلو ازدواج کردم.

کسال به بعد از ی سندباد به دنیا آمد. مجبور به ترک  تحصیل شدم.

دانشگاه برگشتم و لیسانسم را در رشته فلسفه، منطق و روانشناسی 

همه  با استخدام شد.در وزارت فرهنگ و هنر،  گرفتم. سپس

این بار بخاطر مراقبت از فرزند دومم  هایی که داشتم،پیشرفت

شهرزاد از کار استعفا دادم. یکسال بعد برای گرفتن فوق لیسانس در 

، در دانشکده مددکاری )نام کنونی اجتماعی رشته مدیریت خدمات

 عالمه طباطبائی است( به ریاست خانم ستّارۀ فرمانفرما قبول شدم.

پس از اخذ فوق لیسانس، در مرکز رفاه جوادیه در دوران تحصیل و 

و مرکز روان درمانی دانشگاه تهران مشغول به کار شدم. همزمان، به 

رهای زیبا، به ریاست دکتر عنوان مدرس نیمه وقت، در دانشکده هن

حسین پرورش، فلسفه درس دادم. با انقالب ]ضد[ فرهنگِی رژیم 

ها، من هم از کار بیکار شدم. دو سال اسالمی و بسته شدن دانشگاه

ها باز شد، بازگشت مدرسینی مثل من به سر بعد که دانشگاه

 ها ممکن نبود. کالس

نشان  "از سالهاسهمی "نخستین کتاب شعر شما  :هنگامه عباسی

، 1357چاپ شد اما سال انتشارش  1350دهد که کتاب در سال می

یعنی در روزهای آغازین انقالب است. بر این کتاب که ظاهراَ اشعار 

 نوجوانی شما را دربر دارد چه گذشت؟ 

، مجموعه شعر بله دقت شما برایم جالب توجه است. :عالپرتو نوری

دانشور تقدیم شده بود، حاصل اشعار که به خانم  "سهمی از سالها"

در رژیم گذشته، رسم بر این بود کتاب چاپ  ام بود.نوجوانی و جوانی

شود و سپس ناشر پنج جلد از آن را برای کسب جواز نشر، به ادارۀ 

 پنج نسخهو  چاپ کردکتاب را  انتشارات ققنوس نگارش بفرستد.

فرستاد، اما ممیزان به ادارۀ نگارش  هم برای بازبینی و اجازه نشر،

یا  توقیف، توضیح این . برایرا موقوف کردندفرهنگی انتشار آن 

به ادارۀ نگارش فراخوانده شدم. به اتاقی رفتم  احیاناً گوشمالی دادنم

شان معمم که شش ممیز مرد، گرداگردِ میزی نشسته بودند، یکی

اب گرفتند و دالیل سانسور کتبود. از خط به خط اشعارم ایراد می

بیش از همه، آن  کردند.می "تفهیم و توجیه"ها ، بقول ساواکیرا

گل سرخ،  گندم سرخ، آخوند از کلمات بکار رفته در شعرها مثل

گرفت. وقتی من اعتراض کردم، هم او گفت: سرما، شب و... ایراد می

های چاپ شده را اگر بخواهی زیاد اصرار کنی، اولن همه کتاب"

هائی ایجاد خواهد نی برای خودت هم مزاحمتکنیم، در ثاخمیر می

ای در یک فرزند کوچک در خانه داشتم و فرزند هفت ماهه "شد.

 . ها خمیر نشوندتا الاقل کتاب . از خیر انتشار کتاب گذشتمشکم

هنگامه عباسی: پس به همین دلیل میان تاریخ چاپ کتاب و انتشار 

 سالی فاصله است. 7-6آن 

این کتاب در روزهائی که ممیزی رژیمِ گذشته  ،عال: بلهپرتو نوری

تق و لق شده و سانسور رژیم جدید هم هنوز قدرت نگرفته بود، در 

ها در توقیف مانده بودند و حاال ها که سالمیان انبوهی از کتاب

های پشت جلد سفید، منتشر ، بخصوص کتابداشتندشانس انتشار 

 اند.شد. در غوغای آن روزها این کتاب گمنام م

چه سرنوشتی  "از چشم باد"، شما دوم مجموعه شعرهنگامه عباسی: 

 داشت؟

عال: انتشار کتاب دومم که حاوی اشعار پر از امید و انتظارِ پرتو نوری

وزارت  و حیرت و تحسر و اندوه بعد از انقالب بود، در ،قبل از انقالب

ه زدن رژیم اسالمی، توقیف شد. این بار دیگر جای چَک و چان ارشاد

 هم نبود.

از سبک اشعار  "از چشم باد"هنگامه عباسی: سبک شعری شما در 

 شود؟ چرا؟ دور می "سهمی از سالها"کتاب اولتان 

گوئید، فضای پر جوش و خروش قبل عال: بله، درست میپرتو نوری

ی که قدرت تهییج کردن شعرهای با و بعد از انقالب، آشنائی بیشتر

اشعار کتاب دومم را چه به لحاظ  ،زنانمشکالت  شناخت ،داشتند

ام دور کرد. من در محتوایی و چه به لحاظ زبانی از اشعار نوجوانی

سقط  آزادی زن، حق او بر بدنش و انتخاب در بارۀ، "از چشم باد"

منتشر نشد.  در رژیم اسالمی این کتاب هم گفته بودم. شعرجنین 

و سپس کتاب سومم  "باداز چشم " بود که از ایران پس از بیرون آمد

 را منتشر کردم.  "زمینم دیگر شد"

یک تحول بزرگ  "زمینم دیگر شد"هنگامه عباسی: بنظر من اشعار 

؛ و استقبال است شما و کالً شعر معاصر بویژه شعر زنان در کار شعری

کنم این کتاب در مسابقه نشر باران، از آن را نیز دیدید. فکر می

 شد. 1994عر سال کاندیدای بهترین کتاب ش

با استقبال بسیار خوبی رو  هم "زمینم دیگر شد"عال: بله، پرتو نوری

 . شد، هم کاندیدا شده بودبه رو 

سلسله بر دست در برج "تان هنگامه عباسی: اشعار کتاب بعدی

بود و با همان  "زمینم دیگر شد"نیز کم و بیش ادامه اشعار  "اقبال

 موفقیت. 

نم. در باره اشعار این دو کتاب نقدهای درخشانی، عال: ممنوپرتو نوری

نوشته شد. مثلن نقد موشکافانه و  نقطه نظرهای متفاوتیهرکدام با 

های زبانی و بینشی بسیار دقیق دکتر علیرضا زرّین از لحاظ نوآوری

اشعار این کتاب، و چند سال بعد نقد فمینیستی آریا فانی، از نقطه 

 اند.العادهفوق های زنانه،بهزیبائیِ جرأت بیان تجر نظر

نام داشت که در سال  "از دار تا بهار"هنگامه عباسی: مجموعه پنجم 

، منتشر شد. کمی از اشعار این کتاب، که با حس و 1390/2011
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اند، از نام این کتاب و از سیاسی، گره خورده /عاطفۀ عمیق اجتماعی

 درختان سبز روی جلد آن بگوئید. 

 اعتراض به اشعار این کتاب در رابطه با حوادث بعد ازعال: پرتو نوری

ایران و رنج و شکنجه و  1388 ریاست جمهوری سال انتخابات

ها و مادران عزادار، گفته پایان خانوادهکشتار و آدم ربایی، و غم بی

بر  بخاطر به دست آوردن آزادی، باکیهای جوان و بیشد. چه جان

رختان ساخته شده بود، دوباره سر دار رفت. داری که از چوب د

 . "از دار تا بهار". را آورد بهار امید به آمدن جوانه زد و

هنگامه عباسی: پرتو جان! شما در همان ایام دانشجویی، یعنی در 

، به کارگردانی ناصر "آرامش در حضور دیگران"فیلم  ، در1340دهۀ 

گری را تقوایی بازی کردید، چرا فقط در یک فیلم؟ چرا حرفۀ بازی

 ادامه ندادید؟

چند نمایشنامه با گروه  دوران دانشجویی، درعال: در پرتو نوری

در دانشکده هنرهای زیبا و همینطور با  پورتئاتری سعید سلطان

در دانشکده ادبیات، شرکت داشتم. اما همۀ  تئاتر فردوسی گروه

از  ،شب اول نمایش سانسور شدند در یا ،یا در دوران تمرین کارها

ناصر تقوایی از من  1347سال در گرفتم.  هم اواک اخطارهاییس

آرامش در حضور "دعوت کرد که در نخستین فیلم سینمائی او 

شنهاد تقوایی را پیبازیگری عالقه داشتم، به بازی کنم.  "دیگران

همسرم با بازی کردن من مخالفت کرد. قبول کردم. متأسفانه این بار 

ه من تا قبول کند کداد  اوبل من را به تقوایی نقش مرد مقا سرانجام

 /1351در سال تا بازی کنم. آن فیلم هم برای پنج سال توقیف بود. 

در  .در فستیوال ونیز به عنوان فیلم برگزیده، انتخاب شد 1972

برای مدت کوتاهی در چند سینما  ها،با حذف برخی قسمت ایران هم

نمایش داده شد و خیلی زود جمعش کردند. بعد از آن فیلم، چند 

اما همسرم بشدت مخالفت ، داشتم، پیشنهاد دیگر برای بازیگری

 کرد. 

 یعنی شما به خواستۀ همسرتان تن دادید؟ هنگامه عباسی:

لم، زمان نبود. بازی در فی او ۀتن دادن به خواستنه، عال: پرتو نوری

در کردم، کار ادبی می بچه داشتم، گرفت. منزیادی از زندگی را می

خواندم؛ بخاطر بازی در همان فیلم آرامش... یک دانشگاه درس می

ها، سیمستر از دانشگاه را از دست دادم. باید بین مراقبت از بچه

کارهای ادبی، درس خواندن یا بازی کردن در سینما، انتخاب 

ها و ادامه تحصیل را انتخاب کردم، من ادبیات و بچهکردم. و می

م نسبت به رسیدگی به فرزندانم بسیار مسئول بودم و هم چون ه

 .بود دانشگاهتدریس در  این که هدفم از درس خواندن،

هنگامه عباسی: همانطور که گفتید به این هدف رسیدید، اما با بسته 

 شدن دانشگاه ها چه کردید؟

دادم مدتی شاگرد خصوصی داشتم و فلسفه درس میعال: پرتو نوری

خانم دکتر سیما کوبان استاد دانشکدۀ هنرهای  1361تا در سال 

زیبا، که او هم بیکار شده بود و با کوشش فراوان نشریه جنگ چراغ 

بیضایی، دعوت به  -فررامین کرد از من و خانم منیررا منتشر می

ندک انتشارات و کتابفروشی ای بسیار اهمکاری کرد. ما با سرمایه

دماوند را دائر کردیم که عمر آن نیز به علت تضییقات دولتی، سه 

، به آمریکا آمدیم، برای 1365در سال ،  سال بیشتر نبود. سرانجام

شوهرم گرین کارت گرفتم و کاری که باید خیلی زودتر انجام 

دورۀ  در این جا یکدادم، یعنی جدائی از همسر، را انجام دادم. می

کامپیوتر خواندم و در دادگاه عالی منطقه لس آنجلس به عنوان 

های منطقه لس آنجلس، مأمور رسیدگی به  هیأت منصفه در دادگاه

تمام کارهای  کشور بود کهاستخدام رسمی شدم. با خروجم از 

سانسور شده در ایران را به اضافه سایر کارهای جدیدم، در کالیفرنیا، 

 منتشر کردم. 

امه عباسی: برگردیم به ادبیات که دلبستگی همیشگی شماست. هنگ

 شعر چیست؟بنظر شما 

دار را ها هر کالم منظوم، یعنی وزن و قافیهعال: برای قرنپرتو نوری

ای فقط کالم منظوم را شعر خواندند. هنوز هم البته عدهشعر می

چون  دانند. اما در واقع چنین نیست. از همان ایام دور، ادیبانیمی

القضات همدانی بودند که وزن و قافیه را امور عرضی بر شعر عین

دانست. از نظر دانستند نه ذاتیِ آن. وی شعر را کالمی مُخیّل میمی

از  را مرکب من شعرمن نیز شعر نه محتاج وزن است و نه قافیه. 

؛ ایماژ یا قدرت شاعر در تصویر سازی، بکار بردن میدانم چند عنصر

، ایجاز، ایهام، مُخَیَلّ تشبیههمان شکل عالیِ  استعاره، یعنی یا متافور

ت و سااکالم یا برانگیزانندۀ خیال در مخاطب، همراه با احس بودن

 به کار گرفته شود.  ،عواطفی که در نگاهی نو و بدیع به همه جزئیات

شعر بسیاری از شاعران قدیم، پند و اندرز و فلسفه و حتی نمایشنامه 

بود که چون همگی با وزن و قافیه، بصورت منظم سروده شده بود 

 فیوصتنام شعر به خود گرفت. البته اگر شعر منظوم با قدرت خیال، 

دلپذیر هم  ی مواردبسیار در و استعارات بدیع همراه باشد دقیق

. بهرحال کالم منظوم ار شاعران بزرگ ایران، مثل اکثر اشعهست

شد. با مرگ ناصرالدین الاقل تا اواخر دوران قاجار، شعر خوانده می

شاه، شعر یا نظم از دربار بیرون آمد و به میان مردم رفت؛ با هجاهائی 

کوتاه، با زبانی عامیانه و حتی اوزانی شکسته. در همان ایام بار دیگر 

الشعرا بهار گرچه شعر رواج یافت. ملک بحث بر سر تفاوت نظم و

خودش هرگز شعر بدون وزن و قافیه نسرود، اما معتقد بود شعر الزاماً 

 گوید:به وزن و قافیه نیاز ندارد و در باره این نظر در بیتی می

ای بسا شاعر که او /  ای بسا ناظم که او در عمر خود شعری نساخت

 در عمر خود نظمی نبافت

اعرانی مثل تقی رفعت، شمس کسمائی، هوشنگ تا سرانجام ش

ایرانی، تندر کیا و حتی میرزاده عشقی بر آن شدند که بکلی وزن و 

قافیه را از کالم جدا کنند و شعر آزاد از وزن و قافیه بسرایند. کار 

آنان چندان قوتی در برابر شعر پرقدرت اشعار کالسیک ایران نداشت 

که نیما به این نوآوری قدرتی  و دوام و گسترشی نیافت. تا وقتی

عظیم بخشید. البته نیما وزن و قافیه را در اشعار جدید خود حذف 

تغییر داد. یعنی او خود را ملزم  ها رانکرد، بلکه طرز به کار بردن آن
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به رعایت یک وزن از آغاز تا پایان شعر ندانست و قافیه را هم هرکجا 

نوع خواندن شعر، بکار دید، بر حسب محتوای شعر و که الزم می

 برد.

شاعران بعد از نیما، وزن و قافیه را در شعرهاشان  آیا  هنگامه عباسی:

 بکار بردند؟ یا آن را کنار گذاشتند؟ 

همچنان اشعار موزون و مقفی، اما با  شاعران زیادیعال: پرتو نوری

گفتند. مثل خانلری، بعد محتوای مدرن و اجتماعی/سیاسی می

رو شعر نیما دنباله هادرپور و سیمین بهبهانی. اما خیلیابتهاج یا نا

شدند، و در همان وزن عروض نیمایی شعر گفتند، اما هر کدام 

تحولی در شعر او بوجود آوردند. مثل اخوان، یا سهراب سپهری و 

فروغ فرخزاد. سپهری و فروغ بکلی قافیه را کنار گذاشتند اما وزن 

بر کاربرد وزن در شعر تأکید  را در شعرشان حفظ کردند. فروغ

اندیشه و "در نشریه  1347ای که در سال داشت. او در مصاحبه

تشبیه کرده بود که  گردنبندی منتشر شده بود، وزن را به نخ "هنر

. او معتقد بود، اثر بدون وزن، شعر گذردهای مروارید از آن میدانه

یآورد. نیست. البته هیچوقت نتوانست برای این حکم، دلیلی ب

 . بود اما جزمیت فروغ را نداشت سپهری هم همینطور

ترین شاعرانی که نه وزن را در شعر خود بکار برد و نه از مشخص

قافیه را احمد شاملو بود. شعر شاملو گرچه وزن عروض نیمائی 

نداشت، اما در همان شعر آزاد، با زبان فخیم و خاص خود توانست 

بکلی از شعر  40شعر شاعران دهۀ  شعری آهنگین بوجود آورد.

گذشتگان جدا شد. یکی از شاعران مدرن این زمان یداهلل رؤیایی 

جالب توجه است که شعر شاعرانی چون بیژن الهی، بیژن کلکی  بود.

شعر کاملن مدرن بود که با شعر شاعران پیش  یا احمدرضا احمدی،

ک، بین های زبانی و سبداشت. البته تفاوت خیلی تفاوت از خود

من به شعر احمدرضا احمدی  زیاد بود. نیز اشعار این سه شاعر اخیر

 بیش از سایرین عالقه داشتم. 

هنگامه عباسی: آیا میان شعر مهاجرت یا تبعید و شعر داخل ایران 

 تفاوت یا تشابهاتی می بینید؟

عال: چهل سال پیش که نخستین شاعران ایرانی به خارج پرتو نوری

شد؛ شاعر انقالب هائی در شعرها دیده مید تفاوتکوچ کردند شای

کرده، سپس سرخورده، شاعر خود تبعیدی، شاعر مهاجر، شاعر 

پناهندۀ سیاسی، در مهاجرت فرصتی برای بیان آشکار تجربیات، 

حسرت و اندوه خود داشت. امکانی که شاعر داخل ایران نداشت. یا 

ن جلوتر رفت و ماند. اما هرچه زمابخاطر سانسور، پوشیده می

و اشعاری با نام آشنایی زدائی  های ارتباط جمعی بیشتر شد،رسانه

شباهت شعرهای داخل و خارج ایران نیز  و پست مدرن باب شد،

از لحاظ محتوایی، شعر شاعران داخل ایران به البته  بیشتر شد.

، گاهی ایهام درون صراحت اشعار خارج از ایران نیست. شاید همین

 کند.تر میبرا جذا شعر

هنگامه عباسی: نقش زنان شاعر را در تاریخ ادبیات ایران چگونه 

 بینید؟می

گواهی  مانده، زن انشاعرهای اندکی که از نام عال: همینپرتو نوری

اما این که چرا دیوانی از آنان  است، در طول تاریخ بر هنرمندی زنان

ها کثر تذکرها نیست باید به تاریخ و فرهنگ مذکرمان رجوع کنیم.

های گذشته به همت نویسندگان اند، البته در سالرا مردان نوشته

تذکره مفصلی از  ا در آمریکاای چون خانم پروین شکیبفرهیخته

 زنان شاعر، از دیرباز تا کنون، در دو جلد منتشر شده است. همچنین

ای تذکره در ایران، حسینی، محقق ادبی و شاعر،خانم مهری شاه از

 1374توسط انتشارات مدیر در سال  "زنان شاعر ایران"نام به 

حسینی برای آن که نام هیچ زن شاعری را از منتشر شد. خانم شاه

قلم نینداخته باشد، به آمریکا و اروپا نیز سفر کرد و اشعار شاعران 

 بگویم تنها جالب توجه باشد که برایتان . شایدنمودآوری زن را جمع

دوستی که از ایران  ین مجموعه قطور نیست.اسم و شعر من در ا

ای از این کتاب را برایم آمده بود از طرف خانم شاه حسینی نسخه

، تنها نام و وزارت ارشادایشان مبنی بر این که  پیامآورد همراه با 

 شعر من را از این مجموعه قطور حذف کرده بود. 

که  چه بسا زنان شاعریمتأسفانه سانسور فقط دولتی نیست، 

یا توسط خودشان از ترس مردانشان  ،شعرشان توسط مردانشان

اگر دیوان شعری از زنی مانده به همت خود او نیست و نابود شده.  

، با بود عصر حافظ و عبید زاکانیهم، جهان خاتون بوده. بطور مثال

گویند شاخه نبات حافظ هم حافظ مراوده شعری داشت. حتی می

اسم جهان خاتون را در شعری از عبید زاکانی او بوده. ما فقط یکجا 

گوید شعر جهان خاتون از بینیم که به طنز و تمسخر میمی

، به شوهر او که وزیر بوده "جهان"آید. یا از قحبگی گاهش میشرم

 گوید:زند. عبید میطعنه می

  استـای بی وفهـقحب "جهان"را! ـوزی

 گ نیست؟ـای ننهـن قحبـتو را از چنی

  ر را بخــــواهــو ... فراخــــی دگرــب

 تنگ نیست. "جهان"را  "جهان"خدای 

یعنی در هرحال به جای ارزش شعری،  جنسیت شاعر زن مطرح 

که از خود به جای گذاشت  اما این زن شاعر، دیوان کوچکی است.

شعرهاش را در دفتری  اوای در فرانسه است. نسخه اصلی آن در موزه

دانست شعر گفتنش باعث نیش د. و چون میجمع و مدون کرده بو

، در مقدمه دفترش، از خوانندگان خواهد بود ه اوزدن ب و کنایه

کند که جسارت کرده و اصلن شعر گفته. اما چون عذرخواهی می

 . است گفته، وی از ایشان تبعیت کردهفاطمه زهرا هم شعر می

چون نوع  باقی ماند. چرا؟ پروین اعتصامیاشعار راه دور نرویم، 

از حس و حال و عواطف فردی شعرهای پروین مورد طبع پدر بود. 

از  در آن او در این دیوان قطور خبری نیست. االی یک شعر که

 گوید:عواطف خود سخن می

  تر از شب کردیرفتی و روز مرا تیره

 ی منـدۀ نورانـم ای دیـو در ظلمتـبی ت

 حسرت همه مهمان مننغم ووتو اشکبی
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 قدمی رنجه کن از مهر، به مهمانی من/

از غیبت  کرده، ووصف حال  تنها شعری که پروین در آن اما این

کنید اگر ! فکر میپدر در رثای است ایناله سر داده، سروده عزیزی،

گفت، حاال پروین واقعا  از حس و حال خود، از منِ خویش سخن می

بعه یا مهستی یا جهان اگر پروین مثل را شعری از او باقی مانده بود؟

مرد روشنفکر و باسوادی هم  اتفاقاً  پدر او که ،گفتخاتون شعر می

 ؟ ریختمیندان زباله جای انتشار، به بود، اشعارش را به

ی عالمتاج قائمقامنمونه دیگر از تسلط مردانه بر شعر زنان، اشعار 

یکی از قدرتمندترین ، مادر پژمان بختیاریمتخلص به ژاله است. 

زنان و دختران  خودش و شرایطاو از قدرت وصف  ،زنان شاعر ایرانی

نظیرند. او را اولین شاعر فمینیست ایرانی عصر مشروطیت بیایرانی، 

اش که آن را ازدواج نه تنها از ازدواج اجباری عالمتاجاند. خوانده

نیز، وصفی  شوهر خود سیاسی خوانده، از سر و شکل و خو و رفتار

اما همین خانم پیش از مرگش همه اشعارش را کند. نظیر میبی

بود که  آقای پژمان بختیاریاندک اشعاری از او در اختیار سوزاند. 

 اما متأسفانه آقای بختیاریبه صورت دیوان کوچکی نشر یافت. 

در اشعار این دفتر دست برده. بطور نمونه در شعری که  اندکی

 گوید: شوهرش سروده می در ذَم عالمتاج

که البد چون همبستری،   "... همبستر من طُرفه شوهری است"

 شرمی بوده، آقای بختیاری آن را تغییر داده و نوشته: بی

 ."... هم صحبت من طُرفه شوهری است"

های شما زن پرتو جان! محور اصلی اشعار و داستان هنگامه عباسی:

اند. و مشکالت او است یا بقولی از منظرگاه فمینیسم آفریده شده

کنید؟ آیا شما خود را فمینیست شما چکونه فمینیسم را تعریف می

 دانید؟ می

ای، از و چند جمله ،جامع و مانع ،تعریفی واحدعال: پرتو نوری

نهضت فمینیستی  امهمیشه به شوخی گفته فمینیسم وجود ندارد.

ی دارد؛ آن چنان که مکاتب مارکسیسم و "رگزامادر بنیان"نه 

ی چون مارکس و فروید داشتند، و نه از "پدران بنیانگزار"روانکاوی 

شناسیِ مشخصی برخوردار است. بهترین تعریف برای فمینیسم روش

ی آشکار و پنهانی هاچون در جوامع پدرساالر مکانیزم این است که

کوشند ها میهمه فمینیستانجامد، هست که به سرکوب زنان می

هائی که جامعه بر آن استوار است و توسط آنها مکانیزماین تا 

خود را در اجرای و بعد دهد را بشناسند حیات خود ادامه میبه

های مکانیزم بنیادیِ هایی که منجر به تغییر یا دگرگون کردنراه

به همین دلیل مردان نیز می توانند  دانند.بشود، ملزم میسرکوب 

چون  هائیایدئولوژیبه خالف  فمینیسم فمینیست باشند.

... که تِئیسم یامارکسیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم، کاپیتالیسم، ای

دارای راه واحدی  برای رسیدن به هدف، یک راه مشخص دارند،

در خود داشته باشد. ها را هم تواند همه آندر عین حال می ،نیست

های فلسفی، سیاسی و از اندیشه هاها و طرفداران آنزیرا فمینیست

اهداف خود، حتی مذهبِی متفاوتی سود برده و برای رسیدن به

ها را نیز وام شناسی و مفهومیِ سایر رشتهالگوهای مختلف روش

 اند. گرفته

ما به این سئوال که آیا خود را فمینیست میدانم، اما در جواب ش

دانم چون معتقدم نظام من خود را فمینیست می ،بلهباید بگویم 

هایی عمل بر اساس مکانیزم بویژه در کشورهائی مثل ایران، پدرساالر

ها زنان را سرکوب کرده و به حیات خود ادامه کند که توسط آنمی

برابری میان زن و مرد و رفع خواهان آزادی و  چون و دهد.می

کوشم از راه ، میآمیز علیه زنان هستمهرگونه قوانین تبعیض

برهم زدن و تغییر  های گوناگون، بویژه شعر و نویسندگی، بهفعالیت

اما اگر فمینیسم را روی دیگر شوینیسم کمک کنم. ها این مکانیزم

گری و سلطهبدانید یا آن را به معنای ضدیت با مرد، اِعمال خشونت 

 .بگیرید، خیر، من فمینیست نیستم

هنگامه عباسی: در مورد نقد کمی صحبت کنیم؛ شما یکی از 

سینما و تئاتر  آثار داستانی، ترین منتقدینمعتبرترین و با شهامت

، از آثار بسیار "هنر و آگاهی"نقدهای شما در کتاب  ایرانی هستید.

نقد شما در بارۀ رمان  آموزنده معاصر در زمینه نقد نویسی است.

از طرف هیأت  1994الغُراب اثر محمود مسعودی، نیز در سال سورۀ

 اخیراً هم نقدهائی داورانِ نشر باران، بهترین نقد شناخته شد.

با نقطه نظرهای متفاوتی در بارۀ فیلم  جنجالی و پر خواننده،

و همچنین سریال شهرزاد  "جدائی نادر از سیمین"سینمائی 

با توجه به این که نقد، نوعی روشنگری و سنجش هنری نوشتید. 

توانید بگویید برخورد هنرمندانی که با نقدهای خیلی است، می

 اند چه بوده؟ صریح شما روبه رو شده

آفریند و آن عال: طبیعی است هر هنرمندی که اثری میپرتو نوری

 شود، مایل است خوانندگان و بینندگانرا با مخاطبینش شریک می

یا اگر آن اثر نقد  از آن کار خوششان بیآید. ،اثرش و شنوندگانِ

 بنظر من در جهت تأیید و تعریف آن اثر باشد. اما  ینقد شود،می

کسی که تصمیم گرفته اثرش را با دیگران سهیم شود باید انتظار 

در بارۀ کارش را هم  -چه مثبت و چه منفی -برخورد و قضاوت 

افتد، یا الاقل من چنین قدرت این اتفاق نمی داشته باشد. اما اکثراً

ام، پذیرشی از جانب برخی هنرمندان که کارشان را نقد )منفی( کرده

 رای من اثر هنری وجودی مستقل، فارغ از خالق اثربینید! بندیدم. ب

 است. برایم مهم نیست چه کسی آن را خلق کرده، دوست یا دشمن.

بویژه بر اساس ادعاهای درونیِ اثر، خودِ اثر را،  امسعی کردههمواره 

ضعف یا قدرت کاری را با دلیل نشان دهم و خوشحالم که  نقد کنم.

داده بود.  "منتقد با انصاف"زنده یاد احمد شاملو به من لقب 

هنرمندان ایرانی، نقد نویسی، مثبت یا  بعضیمتأسفانه در میان 

ی میان منتقد منفی، در اکثر موارد، بر اساس روابط دوستی یا دشمن

کردنشان به درازا  و صاحب اثر بوده. شواهدی هم دارم که ذکر

در بسیاری  من هرگز وارد این مبادالت نشدم. کِشد. خوشبختانهمی

به همین دلیل، در مواردی که  شناختم.موارد اصلن خالق اثر را نمی

را غلط  برخی از بزرگان سینمایی یا تئاتری یا ادبی کشورمان که کار
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 هندۀخوا" مرا به کسی چون گلشیری ،امام و آنها را ذکر کردهدهدی

در  اند؛ یعنی سعی کرده، متهم کرده"های جنسی و سیاسیعربده

. اما من هرگز مرعوب و انتقام بگیرند من رعب و ترس ایجاد کنند

ذهنیت نازلِ این افراد نشده و هنوز، اثر هنری را در ذات خودش و 

 کنم. قد میجدا از خالق اثر، ن

هنگامه عباسی: از نوشتن نقدتان در باره رمان سووشون بگوئید. مثل 

 اید.این که آن اولین نقدی است که شما نوشته

در  بله، نقد رمان سووشون، اولین نقدی بود کهعال: پرتو نوری

 ، اولین نقد کتاب سووشون هم بود.تصادفاًو ام نوشتم زندگیِ ادبی

. آن را خریده بودم و کتاب منتشر شد بود که این 1348سال 

پسرم نشسته بودم تا  کنارخواستم سر فرصت بخوانمش. شبی می

نگاه  خوابش ببرد. سووشون را دست گرفتم تا نگاهی به آن بیندازم.

انداختن به کتاب همان و تا سپیدۀ سحری بیدار نشستن و کتاب را 

بارۀ سووشون  در همان هفته نقد کوتاهی دربه پایان بردن همان. 

منتشر شد. یکی از نکاتی که خیلی  "فردوسی"نوشتم که در مجله 

بیست سال ": به دل خانم دانشور نشسته بود این نوشته بود که

احمد و آشنایی نزدیک با نثر و سبک زندگی مشترک با جالل آل

ری از نویسندگان اثر گذاشته بود، کار بسیا نوشتن او که بر

  "نثر و زبان رمان سووشون نداشت.کوچکترین تأثیری بر 

هنگامه عباسی: شما در میان کارهاتان، مجموعه داستان، نمایشنامه 

سئوالی دارم:  گردد.می "زن"که همگی بر محور  و روایت هم دارید

زن اثیری  اند؛شده در ادبیات داستانی ما زنانی هستند که ماندگار

صادق هدایت، زری سووشون، بلقیس کلیدر، آسیه شهرنوش پارسی 

عال، که در عین مجموع بودنِ همه ی پرتو نوری"مانا"پور... و حاال 

ای نیز برخوردار است. به راستی مانا کیست؟ های یگانهآنها، از ویژگی

 عال؟مادر/ زمین، دخترِ زمین، زن ایرانی یا خودِ پرتو نوری

ی مرا در کنار زنان بزرگ ادبیات "مانا"عال: ممنون که نوریپرتو 

هایی که نام بردی از جمله زنان ماندگار ای. شخصیتمعاصر قرار داده

های ادبیات ما هستند، بویژه بلقیِس کلیدر که به راستی جلوه

های قدیمی ای که کتابدوره دررا در خود دارد.  گوناگون زن ایرانی

خواندم، راماین و ادبیات اساطیری ایرانی، می ،هاشتیَ ،اوستا مثل

در من خلق شد؛ ابتدا بصورت یک زن ازلی ابدی، یا همانطور  "مانا"

خواستم زنی را به تصویر بکشم که در برابر زمین. می که گفتی زن/

مرعوب درشتی ، زندایستد، در برابر تهمت، جا نمیها، میسختی

دهد تا مردانش کند، و اجازه نمییشود و از خود دفاع ممردان نمی

های خود را به پای او بنویسند. شاید این الیه مدرن زن امروزی ضعف

ای در این روایت باشد. اما از آنجا که قالب کلی این روایت، جنبه

اساطیری دارد، مانا همان زن ازلی و ابدی عاشق است. عشقی که 

نی که از خشونت ، ز"نه به دریوزگی"خواهد و می "نه به جنگ"

برد. شاید بهتر پرهیزد و تا آخرین لحظه دست به اسلحه نمیمی

  باشد قضاوت نهائی با خوانندگانی چون شما باشد.

در پایان این گفتگو اجازه دهید بپرسم  پرتو جان! هنگامه عباسی:

 آیا اخیراً کاری منتشر کرده، یا در حال انتشار هستید؟ 

نوشتۀ خاطرات مادرم را که دست چندی پیش،عال: پرتو نوری

های گذشت، ادیت و با پانوشتچهل سالی از نوشته شدنش می

خاطرات اقدس منوچهری "مفصل چاپ و منتشر کردم، به نام 

 . "عال()نوری

حاوی  "کتاب شادی"هنگامه عباسی: شایع است کتابی نیز به نام 

مستعار بلقیس لطیفه و جوک و مقدمه و مؤخره، با اسم  450بیش از 

 خاتون مازندرانی! منتشر کرده اید. چرا با اسم مستعار؟

کاری نداشتم. قبلن خندد( راستش قصد پنهان)میعال: پرتو نوری

هایم را با نام درخشنده حقدوست )بلقیس(، البته به قصد هم داستان

بلقیس نام مستعار نیست.  اما منتشر کرده بودم.  ادبی،زورآزماییِ

و هر  ،مادرش بلقیس را بر من گذاشت و مادرم نام پرتو راپدرم نام 

را برای  "بلقیس"نام  دو اسم در شناسنامه من هست. انتخاب

 همین.  تر دیدم. فقطمناسب، "کتاب شادی" محتوایِ

هایم از وقتی که گذاشتید و به پرسشپرتو جان! هنگامه عباسی: 

 .پاسخ دادید ممنونم

 ما متشکرم.هم از ش منعال: پرتو نوری

 

، ترکیبی از یک گفتگوی ویدیویی برای پخش در برنامه گفتگوی فوق

، در سال "ایران فردا"در تلویزیون  "آفرینشگران و دانشمندان"

فراسوی "و یک مصاحبه رادیویی برای پخش در برنامه  2013

عال با پرتو نوری 2017است که در سال  "رادیو شادی"در  "خیال

ها و ام. در حین پیاده کردن گفتگوها برخی پرسشانجام داده

ها اضافه شد. متن فوق روایت کوتاه شدۀ  های جدید نیز به آنپاسخ

 3/10/2017/ لس آنجلس  هنگامه عباسی سیرچیمصاحبه است. 

 
گر برنامه صاحبهو مجری و م روزنامه نگار ،عکاس*هنگامه عباسی سیرچی 

 فراسوی"، و برنامه رادیویی "ایران فردا"در تلویزیون  "دانشمندان و آفرینشگران"

است. هنگامه چهار سال تهیه کننده و مجری برنامه  "رادیو شادی"در  ،"خیال

 Pierceدر پیرز کالج   kpcradio.comدر ایستگاه رادیویی  "فارسی شو"

College- Woodland Hills که هر ساله به عنوان   در لس آنجلس بود

دویست مصاحبه و بهترین شوی رادیویی، برنده اول هیأت داوران دانشکده شد. 

با  2016های کاری اوست. هنگامه عباسی سیرچی در سال گزارش، ماحصل سال

 Bullنه نویسندگی در نشریۀ ای به زبان انگلیسی در زمیانتشار مقاله

magazine  های سراسر جایزۀ اول مسابقه نویسندگی در بین دانشجویان کالج

 کالیفرنیا را نصیب خود کرد.

***** 

http://kpcradio.com/
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 مهدی استعدادی شاد

 
 68محمد ربوبییادی از 

  
 روزهای سختی در پیش است.

 در اُفق انگار فرصتی نیست.

 هایت را ببندیباید هر چه زودتر بند کفش

 ها را عقب رانی.و از میدان رژه سگ

 گیردهای برکه را میطوفان جان ماهی

 زندها جرقه میو آتش در خرمن

 :بیندمی مه  هایت درچشم

 در اُفق انگار فرصتی نیست.

  
 ش رویتپی

 روندعشاق در خاک فرو می

 کشدخاکی که موهای پریشانشان را در خود می

 بندد تا به خاموشی وادارشان کند.و دهانشان را می

 کندخاک، مرگ عشاق را نظاره می

 و پس از بلیعدنشان برای وداع آماده است.

  
 به دور و بر نگاه نکن.

 هایت را گره بزن!بند کفش

 ها را فراری ده!سگ

 ها را به دریا بسپار!ماهی

 ها را خاموش کن!خرمن

 روزهای سختی در پیش است.

در شب یادبود محمد ربوبی، وقت نامحدود در اختیار هیچ کس 

نیست. هر کسی فرصت اندکی خواهد داشت تا برای حاضرین از وی 

 بگوید و از خاطراتی که با او داشته است. 

از مطالب و موضوعاتی را  ایبدین خاطر نیز اینجانب فقط چکیده

 کدام و. دارد ارتباط ما ایدهه سه –خواهم گفت که به دوستی دو 

                                                      
در سن هشتاد سالگی در  2016آوریل  27محمد ربوبی در روز چهارشنبه  - 68

خوانید، سخنانی است در مجلس ای که میشهر ماینز )آلمان( درگذشت. نوشته

 بزرگداشت او در شهر ماینز.

 و خاص شعر یک خوانش در که شمایلی و شکل آن از بهتر چکیده

  آید؟ زبان بر اشمربوطه قضایای

از این رو سخن خود را با شعری از اینگه بورگ باخمان آغاز کردم. 

ی محمد ربوبی را طراوتی هم خاطرهشود شعری که در پیامدش می

گوید که در سرگذشت هایی میبخشد و هم از شباهتدوباره می

های های مختلف و در چالشان با حاکمیتآزادیخواهان سرزمین

    آزادی کُش وجود داشته است.

هایی را چون مهلت باقیمانده، آخرین تواند عنوانشعر باخمان می

اختیار است داشته باشد. شعری با  فرصت و یا تتمه وقتی که در

آید و در تکرارش چیزی جز سطری ویژه که در اول و آخرش می

 جستجوی تسال نیست. 

شعری هم نشسته  شعر باخمان که در ضمن عنوانش بر جلد دفتر

انتشار داده است، واکنشی هم به ماجراهای  1953که شاعر به سال 

دهد که این خبر می آدم کُشی و شکل گرفتن فاجعه است و هم از

تامل و پرداختن به فاجعه برای جلوگیری از تکرارش روزهای آتی را 

 سخت خواهد کرد.

-مرسوم است که در یادبود همنوع و هموندی از دست شده، به ارزش

اش اشاره رود. این که مثال در جان و های انسانیهای واال و ویژگی

و همیاری بوده است.  جنم خود مهرورز و مهربان و متعهد به دوستی

گرچه به ظاهر و در برخوردهای روزمره و گذرا به هر کسی این 

 ها را آشکار نکرده باشد. خصلت و خاصیت

این امر به عهده مخاطب بود که از کنار ، در رابطه با آقای ربوبی ما

های فشرده و صریحش آن صورت جدی ومصمم، رفتار منظم و پاسخ

 درونی را باز شناسد.بگذرد و آن مهر و عطوفت 

شد ازکم و کیف حضور محمد ربوبی داشت که این برداشت را می

ای خود را به کوشش سیاسی و آفرینش غالب عمر هشت دهه

 فرهنگی طی کرد. 

هایی که ایران از تالطمات اجتماعی پُر بوده و یأس و آنهم به سال

آن میانه اش با جان و دل ما بازی کرده است. در امید در هر لحظه

اش جریان داشته است. چالشی با استعمار و عوامل مرئی و نامرئی

چالشی که گاه طراحان کودتای بیست و هشت مرداد و سرکوب 

جنبش مردمی را افشا کرده و به هماورد طلبیده و گاه با ارتجاع 
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بومی بر سر حق حاکمیت مردم نبردی صدساله را سازمان داده 

 است.

 

ز آن استمرار رشک برانگیز در پایبندی به آزادی و بواقع ربوبی به ج

مقاومت در برابر اشکال مختلف حاکمیت استبدادی، و به جز آن 

فروتنی و بزرگواری توامان که فقط در عیاران و قلندران واالتبار 

-های خود را مدام روزآمد میسرزمین ما یافت شدنی است، خوبی

 ساخت. 

های اکبازانه پیشکسوتان و عادتچنان که در کنار پیگیری مرام پ

کرد. بواقع این رویکرد گیاه دوستانه، با نیکویش، گیاه پروری هم می

ی در نظر گرفتن روند روزآمد شدن، جای تعجبی ندارد؛ زمانه، زمانه

 توجه به طبیعت و محیط زیست است. 

گذاشته اش نیز دوستان را بی نصیب نمیوانگهی که گیاه پروری

ه گاهی نیز از پیوندهای قلمی خود، گلدانی را به این است. چنان ک

 بخشیده است. و آن 

اینجانب از الطاف آن زنده یاد بی بهره نبوده است. چرا که به 

روزگاری گلدانی به ما بخشید با گیاهی با دوام که مدتها انگشتان 

شدند. بویی شبیه بوی هایش خوشبو میدست ما در تماس با برگ

 لیمو شیرین. 

 و. بود گفته   Melisseسر بسته و کوتاه نام گیاه را به ما معلیسه 

شناسی خبره و ورزیده نیستیم در پرس و جوهای گیاه در که ما

شفاهی و جستجوهای کتبی، سرانجام، به اسم فارسی گیاه رسیدیم 

 رفته است.بوده و از تبار نعنائیان بشمار می "وارنگ بو"که 

کرد؛ گاهی نیز شیشه ا گُل و گُلدان لطف نمیآقای ربوبی البته فقط ب

ای پُر از گردو نمود یا کیسهساز مرحمت میمربای زردآلویی دست

 های ماینز و حومه ببار آمده بود. که در باغ

 پای به ولی اندبوده خوشمزه و خوشبو همیشه که این با  این هدایا

ایم. از این کردهرسیدند که از وی دریافت مین نشریاتی و هاکتاب آن

هایش که نه شماره شدند و شش "نوشتار"جمله است سریال 

بهمراه داشتند. این جزوات در وسط انتشار کتاب های جلد  ضمیمه

ای از آثار هوشی مین سفید و جلد رنگی وی انتشار یافتند. ترجمه

های پنجاه و هفت گوارا و ژنرال جیاب که در حول و حوش سالو چه

 های اخیر. ی رُمانی از آنتونیوتابوکی در سالترجمه در آمدند و

ها و نشریاتی دید شد در کتابربوبی دست و دلباز بود و این را می

 داد.رسیدند و پس از خواندن به دیگران میکه بدستش می

باری در قدردانی از حضور او که پیشکسوت و دوستی دنیادیده و 

ای از داد و ستدهای ذهنی سرد و گرم چشیده بود، مایلم به گوشه

خودمان اشاره دهم. داد و ستدی که شعر آغاز مطلب نیز در آن 

 نقشی دارد.

اش به سال "نوشتار"ی زنده یاد محمد ربوبی در پنجمین شماره

-بورگ باخمان ترجمه کرده که مقالهاز جمله مطلبی از اینگه 2003

 ی فاکنر."خشم و هیاهو"ی کوتاهی است در توضیح 

به یاد دارم اولین دیداری را که پس از انتشار نوشتار پنجم  هنوز

گویم. داشتیم؛ آنجا من از خوشامد گزینش و ترجمه ربوبی به وی می

 کند. همانطور که رسم او بوده است کوتاه تشکری می

ام. ها پیش من نیز شعری را از باخمان ترجمه کردهافزایم که سالمی

 شود. کنجکاو می

گپ و گفتی درباره جایگاه باخمان در ادبیات  سپس بین ما

کنیم که هایی را رد و بدل میشود. اشارهزبان جاری میآلمانی

 های اهل قلم آلمانی زبان. شوند به واکنشمربوط می

اند کردههای بس ناگواری روایت شاعران و نویسندگانی که از تجربه

م هیتلری پدید های بین المللی و حاکمیت رژیکه در پیامد جنگ

 آمده است. 

شماره  "نوشتار"مدتی پس از گپ و گفت پیرامون مطلب باخمان در 

فرستد. پاکتی که هم یک یادداشت ای برای من میپنجم، پاکت نامه

کوتاه همراه دارد و هم دو مقاله درباره شعر یادشده از باخمان. افزوده 

ز شعر بر این، وی زحمت کشیده و دو ترجمه مختلف فارسی ا

 فرستاده است. باخمان را برایم دوباره تایپ کرده و بهمراه 

از این دو یکی ترجمه خودم هست که در باال آمده است. دیگری 

که در مجله سخن دوره بیست و سوم،  "ر. رامین"ای از ترجمه

 چاپ شده است. 1352شماره یک ، آذرماه 

 و درود با ،…در یادداشت کوتاهش، نوشته است: دوست عزیز، 

 ادبیات دانشکده در باخمان اشعار مورد در که سمیناری در. سالم
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 شعر چون. گرفت قرار استفاده مورد متن دو شد برگزار شهر این

تگوی فای، دو متن را که مورد بحث و گهکرد ترجمه را باخمان

ماینز  -کنم. شاید به کارت آید. قربانت ربوبیحضرات بود روانه می

 .2003سپتامبر  4

برای ترجمه این شعر اینگه بورگ باخمان به فارسی، که در باال آمده، 

های زیر را برگزید: مهلت آخرین، تتمه فرصت یا وقت توان عنوانمی

 باقیمانده. 

شعری که عنوان خود را به دفتر شعری بخشیده که شاعر به سال 

ناسنامه انتشار داده است. اینجا فعال نه بیش از این کاری به ش 1953

شعر و شاعر خواهیم داشت و نه سراغ تاویل آن در خاستگاه تاریخی 

اش خواهیم رفت. فرصت برای من و ما اندک است در اجتماعی

 یادبود محمد ربوبی.

 

***** 

 آبادیحسین دولت

 
 ت،به یاد دوس

 رفعت صفائی لبه یاد کما

 
 

 طرز نگاه مرغ از آینة قفس

 

 کدام روز بود

 که در دو بازوی من دو کبوتر مرد

 امدر جمجمه

 عقابی به ابر مبدل شد

 امو در حنجره

 .صدای زیباترین مرغ جهان یخ بست

 «صفائیکمال رفعت »                                       

  
گذر از دنیای کمال، گذر از آتش و الماس و اندوه است. 

 مانند تیغۀ الماس رقصید وآتش در باد می شعلۀ زمانی که چون

شناختم. ولی روزگاری که در  نمی برید من او راسنگ خارا را می
پیمود، جنوب درد را می تا اطاقکی پر از دلتنگی، پیاده از شمال

آتشی در سینه  بار با بغضی در گلو و دم و هرکنارش بو ها درساعت
 .گشتمام باز میبه خانه

کمال آدمی خوددار و دیرآشنا بود و به سادگی مُهر از لب 
داشت. اما من در همان روزهای اول دریافتم  برنمی و پرده از دلش

ظاهر زمخمت و عبوس، قناری  به که در قفس سینه این انسان
اش بر سینه باید دستی به مهرمی کوچکی توی لَک رفته است.

 .گذاشتی تا آواز خوش آن قناری زیبا را بشنویمی

کانون نویسندگان ایران  اوّل بار که او را در جمع اعضای
ها  سختی پس زد. من هنوز پس از سال به دیدم، نگاهش مرا

به یاد دارم که همان روز به  .سنگینی و ظنّ نگاه او را به یاد دارم
 :تمآشنائی گف

در رفتار و نگاه این مرد چیزی هست که آدم را می  -
 . رماند

خشمی آشکار و اندوهی نهفته در نگاهش بود، در همه 
نگریست و از ورای حصاری که تردید می چیز و همه کس با ظنّ و

ها را تفکیک قاطعیّت آدم به دور خودش کشیده بود، به کندی ولی با
ات را گناهیابتدا بی باید که می شدیمی کرد و تو دچار احوالیمی

چنین احساسی  و بعد به حریم او راه یابی. من آن روز با ثابت کنی
دوستی  راه هم قرار داد و نهال از او جدا شدم. ولی زمانه ما را بر سر

 ما آرام آرام ریشه گرفت و بعدها دریافتم که چرا کمال انسان درونش

تاراج رفته بود و صداقت اعتماد کمال به  کند:پنهان می را
پروا آسیب دیده بود. او که سال ها برهنه و بی اش به سختیکودکانه

برداشته بود، اینک زره آهنی پوشیده و  هابه میدان رفته بود و زخم
و با احتیاط قدم  بینی نشسته بود در پناه باروی شک و بد

روزگار  داشت. باری،داشت و در راه دوستی، به کندی قدم برمیبرمی
 به من آموخته بود که مردم در روزگار نامردمی، انسان وجودشان را

میدارند. که مردمی در روزگار  ای از دسترس دور نگهمانند دفینه
درون صدف می خزد. تا باران بهاری  مانند حلزون به نامردمی

آورد. برای من الله سر از خاک به در نمی مضایقه نبارددریغ و بیبی
توان آن را کشف کرد و چیزها می ای است کهدنیای تازه هر آدمی

یاد دارم که  و چیزها آموخت. من هنوز آن جمله کورگی را به
 غرض،« هر آدم بدی از یک کتاب خوب بهتر است»گفت: می

که  شـدم او را بشناسم. شنیـده بودم چریـک شاعری است کنـجکاو
 :بمن گفت اعتراض ترک کرده است. بعدها اردوگاهش را به

امان به تلخی دریافتم که راهی پس از ده سال فعالیّت بی -
پنداشتم در خدمت مبارزه علیه رژیم ضد انسانی اسالمی و  که می

آزادی و برابری است جز یک منش توتالیتاریزم  محقق ساختن آرمان
 .اعتراض از این سازمان جدا شدم برد و بهچیز دیگری را پیش نمی

میان چریک شاعر و سازمانش دهان وا کرده ای عمیق درّه
سوی دره، تنها، چانه بر کندۀ زانو گذاشته بود و  بود و کمال در این

ای در حیات کرد. زمین لرزهمرور می ها رابه حسرت و دریغ گذشته
ای که او را به دو نیم کرده حادثه اجتماعی و سیاسی او رخ داده بود،

جا مانده بود و  گذشته به یگرش درد جا و نیم بود. نیمیش در این
است. پیش از  های اخیر اوآن نیم جدا مانده جانمایۀ شعرهای سال

 وقوع حادثه، کمال جوان مستعد، آرمانخواه و پرشور و انقالبی است

مبارزه « خلق»باکانه در راه آزادی و سعادت  که جان برکف و بـی
 سازمانش تفویضکه تمام هستی خویش را صادقانه به  کند. اومی

واسطه تجربه کند و یا شاید زندگی را بی یابدکرده است مجال نمی
در راستای توقعّات و  گنجد وتجربیاتش در حوصله سازمان نمی
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در کتـابی  انتـظارات آن نیـست. شعرهـای این دوره از زندگی او که 

 استثنائی هایفراهم شده که اگر از پاره« آواز تیز الماس!» به نام 
زبان شاعرانه  که به سازمانی است آن بگذریم، شعارهای سیاسی

 دو بیت که خطاب به ها در این شده است و جوهر تمامی آن بیان

 :نهفته است شود،مردم بیان می

  
 خواهمت که بمیرممی

 خواهمت که بمانیمی

  
در این دوران، سازمان پیشتاز به جای کمال شاعر 

تکلیف همه چیز را از پیش روشن کرده است.  اندیشد و ایدئولوژیمی
محو کرده و در جمع حل  کمال نام و منش خود را در سازمانش

 است، صدای جمعی که ملهم« صدای جمع»شده است. صدای او 

کند. جمعی که از خلق از قهرمانان صدر اسالم خود را ایثار می
ای رمانتیک دارد و پذیرفته است که خونش راهگش تصوری عاطفی و

 :خلق است

  
 مضایقه خود را فدا کنیمبگذار بی

 ای برافروزیمبی که از خود چهره

 و بی که

 فانوسی به نام خود برافروزیم

  
دهد. ذهن خلق و رهائی مردم شاعر را نجات نمی عشق به
ها و تصاویر همان هااست. واژهها و کلیشهقالب و خیال او گرفتار

نما هستند که هیچ حسّی را در نخ و شده دستمالی های کهنه،واژه
خون، شط خون، چلچراغ خونین، دهان  :کنندخواننده بیدار نمی

 ...خونین، سپیده، شب و غیره

  
 شعبده باران ارتجاع

 در نمایشی شگفت و

 انگیزحزن

 نوشنداز کاسه سر مردم خون می

 های مردمی راو غازهای خطابه

 دهنداز شبکاله خود پرواز می

 غریبدجالگانی 

 که شراب سبز نفت خلق را

 در جام سرخ جمجمه پیشتاز

 هابه حجملگاه امپریالیست

 .برندمی

  
سازمان پیشتاز و  شیفته، مسحور و مسخّر کمال چنان

سخنان  تکرار و شعرش تا حد تأویل است که حقانیت راه آن
جانوری به نام »رسد: می گوئیکند و به دشنامنزول می« رهنما»

برپوزه گربۀ  مردۀ ملخ»، «خمینی دجال»، «وسوی خمینیاهلل مآیت
 باوری آخر... شعرهای این دوره از زندگی او ریشه در، و الی«باد

سطحی از هستی، مردم، تاریخ و روابط اجتماعی دارد  دالنه وساده
شود. شّر نهایت به همان فلسفه عامیانه خیر و شر ختم می و در

ها و خیّر، سازمان پیشتاز ق و تودهو خیر خل خمینی و نظام او است

راه خلق برافروخته است. آری،  است که فانوس خون خویش را در
گیرند. در می که اشعار او شکل است مفاهیم کلی در دایرۀ چنین

واقع شاعر محبوس الگوهائی است که از پیش بر قامت ذهن و 
 :اندبریده خیالش

  
 زیرا که باغ از بهار

 دهان از سرود

 مینو ز

 از عاشقان خدا و خلق

 ماندتهی نمی

  
منتها شاعر حتّی در این شعرهایش صادق و صمیمی است 

کند. تمام وجود باور دارد و به آن عمل می گوید باچه می و به آن
 سبب نیستبی «طپدمسعود می رگ موسی در نبض»باور دارد که 

دنیا بر کند، می که در اصالت باورها و درستی راهش شک هنگامی
آشنا  شود. من زمانی با اوریزد و از درون ویران میسرش فرو می

کتابش « در ماه کسی نیست!»شدم که از شک به یقین رسده بود: 
من داد. تا به خانه برسم آن را دوره کردم. بار  ساعدی به را در مزار

خواندم همه رغبت می شعری را در تبعید با آن اوّلی بود که کتاب
گمشده وجودم را، احساساتم را در شعر او  هایلی بود که پارهبار اوّ
 .یافتمباز می

  
 هر روز

 از درگاه خانه

 رسمبه سرسرای اندوه می

 کنم هر روز چشمان کسی را تکرار می

 که هیچگاه

 .هایش تکرار نشدچمن در چشم

 ورنج در چشمخانه کمال رسوب زاده رنج است آری، هنر

 .کرده بود

 اعر شودتا شاعری ش

 خون هزار کشت و کار

 در چوب و

 سنگ و پوالد

 شودتاراج می

 تا شاعری شاعر شود

 .میردهزار پرنده می

پدر  کجا، که آمریکا و دانم کیام، نمیخوانده در جائی
زاده  است. ژاپن اگر مانند قنقوس از خاکستر خویش ژاپن امروزی

به درآمد و شاعر آن زلزله، از زیر آوار  شد، کمال نیز پس از وقوع
 .شد

 گردممن از زمین لرزه باز می

 مدام صدای شکستن

 در جان من

 ...شودتکرار می
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شود و کمال دنیا را از ورای بلور اشک به غبار پراکنده می 

 :بیندای دیگر میگونه

  
 های دیروزبر برف

 چهار عابر برهنه یافتم

 که در چهار بوسه گرم

 .به یک تن بدل شدیم

سیاه و سفید از منظر کمال فرو افتاده است. ذهن  آن پردۀ
ای نو پرواز رها شده و در دنیای تازه، مانند پرنده و خیالش از بند

شعر کمـال، در این کتـاب سرشار از  .کنـدآفاق را کشف می
آورد گاهی لورکا را به یاد می انگیز است وتصـاویـر زیبـا، بکر و خیال
دنیای جدیدی  دهد که به کشف خود وو خبر از میالد شاعری می

 :نایل شده است

 رهایم کنید

 رهایم کنید

 تا در دریای خویش شنا بیاموزم

 من این آب ها را

 از زیر بال مرغان دریای آشنا

 امجرعه جرعه جمع کرده

 .های گمشدهاز زیر پیکر سال

  
رباید و کمال پیش از آن که شنا بیاموزد، سیل او را می

جوانان روزگار خودش به دریای خروشان انقالب  از مانند بسیاری
سال در میان  و خود را بازیابد، ده برسد شود و تا به ساحلپرتاب می

 ای را از سرهای پرمخاطره سال و روزها خورد وامواج غوطه می

شیراز را همراه جوانانی که  گذراند. در آغاز انقالب، ساواکمی
ساختمان دولتی را  روزهای بعد،کند و شناسدشان تسخیر مینمی

کوبد و به می کنند و تابلو مجاهدین خلق را بر سر در آنمصادره می
 ها شب دهد وپیوندد. روزها در ستاد آموزش اسلحه میسازمان می

فرهنگی فعالیت  مرکز در شب شعر و برای برگزاری نمایشگاه
دبیّات آید و وارد دانشکده ابه تهران می 1358سال  کند. درمی

عنوان نمایندۀ دانشجویان در شورای  شود و بهدراماتیک می
سازمان فعالیت  هماهنگی دانشکده و نیز در جنبش دانشجویان

 چرخشی»کند و در همین روزها اولین کتاب شعرش را به نام می

سپارد و به عضویت کانون نویسندگان ایران به چاپ می« در آتش
در  61شود و تا آذر مخفی می 60ل فروردین ماه سا آید. درمی در

سازمان مجاهدین خلق در تهران  های اجتماعی و نظامیبخش
 :کندفعالیت می

  
 من شادم

 شادم که در پایتخت مذهب و مرگ

 حیات شما را

 ...دویدمبا نارنجک و سیانور می

  
شود و در هیأت تحریریّۀ به کردستان اعزام می 61آذر 

کند و اگر الزم باشد در گرمای کار می ساعت مجاهدین روزی هیجده

سازد کند و سنگر میجوشکاری می سوزان آفتاب عراق، بر باالی بام
 :گفتمی و بعد... بعدها که با هم انس گرفته بودیم

ها  ها و شبکه شب ـ فقط من تنها نبودم، بودندکسانی
 .دار شده بودندزدند، مسألهدر تاریکی قدم می

را وقف و  ات از سازمانی که جوانی جدا شدن کندن و دل
یابد چندان ساده نیست. زخم این جدائی بهبود می ایصرف آن کرده

خواهد ماند. کمال کناره گرفته بود و  ولی اثرش همیشه برخاطرت
دیگران بفهماند  به خود و کند، تا را حق هایشسر آن داشت تا سنگ

این  حاصلکه چرا و به چه دلیلی سنگرش را ترک کرده است. 
ها،  ها و داوریها و تأمل و تفکر و ارزیابیکنکاش و مرور گذشته

در این شعرهـا لحـن « در ماه کسی نیست!» است به نام  کتابی
محـزون و اندوهبـار است ولی از سرخوردگی و  کالم کمـال گر چه

ای، آخرین جاّده هیچ جاّده» ها خبری نیست. برای اویأس در آن
به خاک  و عزیزان بیشتر با یاران قدیمی شروی سخن« نیست

است. این دوران، دوران انتقالی در شعر کمال و « راهنما»غلتیده و 
گذراند. زندگی سیاسی اوست. کمال بحران سختی را از سر می در

زند و هرگز دریای اشک و حسرت و دریغ پارو می در شعرهایش بر
 :رسدآرامش نمییابد و به نمی رسد. هرگز تسلیبه ساحل نمی

  
 طنین اندوهناک من

 من در حنجرۀ کدام برده

 پرورانده شدم

 که اینقدر غمگینم؟

 :رسد کهو به این نتیجه می

 نخستین مرغ دریا

 های خویش شنا آموختکه در اشک

 شاعر بود
 
 از خاطرش و نشسته شاعر چه غبار راه بر چهرۀ گرا

با سماجت برای  امید نشده و ولی نا ،های گمشده ملول استسال
 :فشاردتحقق آمال و آرزوهایش پای می

 
 !نه

 هزار بار اگر این خانه ویران شود

 من

 نشین وچاه

 گرد نخواهم شدبیابان

 شودهمیشه می

 از شاخه آورد و

 برگ آورد و

 عشق آورد و

 آشیانه درست کرد

 :شود گفتهمیشه می

  جنگلی دیگر
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ز سازمان جدا نشده جا، هنوز به لحاظ ذهنی کامالً ا تا این 

گیرد. گاهی ملول می شود و گاهی اندرز می خشم می است. گاهی
 .راهنما درگیر است دهد و اغلب با خود و یاران و

 
 در این گردباد گرم

 با جهاز جنگی من

 ای نیستقمقمه

 من می روم که تشنه بمیرم

 اما تو

 پیش از رهائی دریا

 رخسار و نام خود را

 زنیها نقش میبرسکه

و انگار برای تبّری جستن از گناهی که مرتکب شده، 
 :پرسدمی

 
 وزدباد می

 خود را مرور کن

 های دگردیسی استبان لحظهای که سایهجز پوستواره

 از آرمان مشترک

 چه بر جای مانده است؟

 روممن می ...

 ای دیگرشود گفت: شعلههمیشه می

  
سمج و  گیر،مردی پی سیاسی نیز هست، شاعر آدم کمال

دوستانی که تجربه مشترکی را از سر  ناپذیر، همراه خستگی
و « راهنما»بر اعصاب  زند و آتشاند دست به افشاگری میگذرانده

برداشتند که  ها پرده از روی واقعیاتیگذارد. آنمی« حواریون»
 این شیوۀ و زبان ها در بهت و حیرت فرو برد. گیرم همگان را مدّت

در آن زبان سازمان سابقشان داشت.  ریبی بهشباهت ق همراهان
خانه نشین )سرطان معده( خاطر بیماری  که کمال به یچند سال

آن همه  شد، فرصت کافی داشتیم تا بنشینیم و هربار گوشه ای از
همه  همسرش بشنوم. بازنویسی آن را از زبان او و« چشمبندی!»

نوشتن دارد و هفتاد من کاغذ خواهد شد. گیرم که ارزش  مثنوی
بار بر او  شود. به هر حال، سازمان پیشتاز این امیدوارم روزی نوشته

سرطان » را به شد که کمال شاعر صادر و یارانش نبخشائید و فرمان
 :گفت دچار کنند. شبی در هلند به من« سیاسی

کسی را که با  دانی برادر، قرار بر این است که هرـ می
یاسی کنند. من خود بارها شاهد ماجرا دچار سرطان س ها درافتد،آن
 .کنندگویند و به آن عمل میمی ام. با صراحتبوده

کمال هنوز از وجود « هاچرکنامه»تا پیش از صدور آن 
کرد درد معده اش خبر نداشت، گمان میمعده هایسرطان در بافت

داد. هنوز استوار بر چهار اهمیّت نمی ناشی از عصبیّت مداوم است و
های سیاه درشت، پیشانی چشم ن بدنش ایستاده بود. بلند باال، باستو

یکنواخت  مثل شبق، آرام وسیاه فراخ و یک خرمن موی آشفته، 
شیرازی داشت. در گفتار صریح بود و در  ۀلهج زد و تهحرف می

شناخت. چریکی شاعر که پروا و قاطع. نه زبان تعارف میبی داوری
رفت تا با محافل درآورده بود و میپاریس  از بد حادثه سر از

برقرار کند. به کانون نویسندگان  روشنفکری و هنری پیوندی دوباره
جمع به زمختی شاخص  بازگشته بود و در میان« در تبعید»ایران 

را از  «خود»توانست دل شهرستانی و اصیل که نمیبود. جوانی ساده
و با هیچ انظار پنهان کند. با بسیاری سر سازگاری نداشت 

دانست شد. خودش را هنرمندی تبعیدی مینمی« سازگار»تمهیدی
باید هنر و ادبیات توانند و میتبعیدی می و باور داشت که هنرمندان

تبعیدی،  بنامِ  چند نویسنده و شاعرِ تبعید را سامان دهند. آن روزها،
کرده  چاپ) داخل کشور( مطالبی را به نام خود در نشریات ایران 

 د و من این بحث را در همان قهوۀ میدان ایتالیا که گاهی گردبودن

کشیدم. به نظرم طرح این مسأله اهمیت  شآمدیم دوباره پیمی
ای بخواهد قوت خویش باقی است: اگر نویسنده داشت و هنوز هم به

سانسوری نشود، نباید  دچار خود را مهار نکند وو خیالش  خودش
چگونگی  شر اثرش و چون و چرائی وپیش از پایان کارش به چاپ و ن

« اثر هنری»آن بیندیشد. کار نویسنده، به عنوان نویسنده و خالق 
 رسد. اینبه پایان می ،نویسدرا می هنگامی که آخرین جمله درست

شرایطی و در جائی از این دنیا ـ مثالً ایران ـ  اثر ممکن است در
ردناکی دچار ممکن است سرنوشت د امکان چاپ و نشر پیدا نکند،

مخفیانه و با جلد سفید  شود و یا اقبال عمومی پیدا کند. ممکن است
حال نویسنده  هر انتشار یابد و یا هر بالی دیگری به سرش بیاید. در

مایلند  وظیفه خودش را انجام داده و اینک بر دیگران است که اگر
 به وظایفشان عمل کنند. 

خود  امکانِ کنیم در حدما تبعیدی هستیم و تالش می
ادبیات تبعید را خلق کنیم ـ ضعیف یا غنی ـ اگر این ادبیات ارزش 

باشد، هنرپذیران آن را سرانجام کشف خواهند کرد و پخش  داشته
ماند. در سوی دیگر، زیر خاکستر نمی خواهند کرد. آتش همیشه

باور دارند که باید از هر  هستند کسانی که باور داشتند وو  بودند
فرستاد و در چاپ و نشر  ستفاده کرد و آثار خود را به ایرانامکانی ا

در آنجا  آن تالش کرد، چرا؟ چونکه خوانندگان واقعی ما، مردم،
 .هستند

جانان من گذاشت و دل باری کمال، آن روز دل روی دلِ 
حال، تبعید، مثل زندان و چه بسا بدتر و  بهم نزدیکتر شد. به هر

ها در انزوا و هنرمندی سال احتمال داردتر از زندان است. سخت
است هنرش در این  از یادها برود و ممکن اتنهائی زندگی کند و حت

را « فراموش شدگی»رهگذر آسیب ببیند. اما اگر نتواند این دوران 
کند تا سرانجام در جائی سر از آب به درآورد و برتابد، سفسطه می

ستثنائی و پذیرفتن و را بنمایاند. درک موقعیت خاص و ا «خود»
باید ناشی از آن بهائی سنگین دارد که می گردن گذاشتن به عواقب

آورد. او پرداخت و دم برنمیمی پرداخت. کمال بیدریغ این بها را
چرا ایستاده  دانست در کجا وشاعری سیاسی و معترض بود و می

ی ا هرفت. با چنین روحیّاست و به آنچه باور داشت تا پای جان می
خبر از آنکه این نهاد، تحت تأثیر دوباره به کانون برگشته بود، بی

تغییر و تحوالتی که در جهان رخ داده بود، متحول شده  شرایط و
هنوز « در تبعید»کانون نویسندگان ایران  بود. چشمداشت او از

 «کانون»کشتی  سکانکه  همان چشمداشت هنرمندان پرشوری بود
زمانه  پر تب و تاب در دست داشتند. گیرمهای را در آغاز آن سال

عوض شده بود و اینک بیش از ده سال از آن روزگاری که سیاست 
گذشت، بسیاری ها شهر و روستا رفته بود میپسکوچه تا کوچه
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هنوز همان قبای کهنه را که با تار و  پوست انداخته بودند و کمال 

ا بود و دریا او در دری برودش داشت. ریشه ،پودش بافته شده بود
 :هیچ تغییری نکرده بود

 «جهان هنوز پریروزست» 

  
 خواهممی

  به زبان زعفران و

 ابریشم و

 برقاب

 بافو به زبان دختران قالی

 هاکه از ازدهام ساطور سایه

  پرندبال می و پردزدانه به آفتاب بی

 :بگویم

  من با شما معاصرم

  میرمو از شماست که می

 .امزندهو از شماست که 

  
های صدها عزیز آمد و استخوانکمال از دنیای دیگری می

جست تا با حریف کرد و سنگری دیگر میحمل می بارشرا در کوله
توقعات و انتظارات او باشد. جوابگوی  توانستدرآویزد. کانون نمی

با همان منشور و  نویسندگان و هنرمندان تبعیدی کانون را اگر چه
زمان،  ر پاریس دایر کرده بودند.. ولی به مرورهمان اساسنامه د

رو اکثریت یافته و برای فعال کردن و بسط نیروهای معتدل و میانه
به 19 87را در مجمع عمومی سال  1ایگسترش آن، مصوبه و

 چنین اصالح شده بود: 1989 و در سال ه بودتصویب رسید
 هرگاه کارنامه و یا پیشینۀ سیاسی کسی که خواهان» 

است با آرمان بیان « در تبعید»ویّت در کانون نویسندگان ایران عض
کانون آشکارا در تضاد باشد، کانون تقاضا و پذیرفته « موضع» شده در

انتقاد کردن صریح و صمیمانه از آن کارنامه یا  شدن او را در حکم
 « پیشینه خواهد دانست

مصوّبه بعدها سبب جنجال و مشاجرات بسیاری شد.  این
اقلیت بودند و کمال نیز در شمار  فین سرسخت این مصوبه درمخال

طلب و سازشکاران که در  سلطنت آن ها بود. کینه او به روشنفکران
تاریخی بود.  را ترک کرده بودند، کینه« کانون!»لحظات حساس 

 سیاست درهای باز را به بهانه گسترش فعالیت فرهنگی و هنری

زخم مانده بود. او و همفکرانش  تافت. استخوان الینمی کانون بر
ی با چهار امضاء در ارأی اکثریت گذاشته بودند، نامه که گردن به

اعضای هیأت دبیران نوشتند و در مجمع عمومی  اعتراض به کارکرد
اعتراض این چهار نفر) حسن  .کردند فرانکفورت مطرح1989سال

به صفائی(  حسام، نعمت میرزازاده، رضا مرزبان و کمال رفعت
 «در تبعید»سخنرانی باقر پرهام بود که به دعوت کانون نویسندگان 

می تواند و باید با  اگرفته بود. پرهام مدعی بود که کانون حتّ انجام
و همچنین  بر سر یک میز بنشینددر پاریس جمهوری اسالمی  سفیر

اساسنامه و آن مصوّبۀ کذائی. باری، به نامۀ  اعتراضشان به مادۀ هفت
و  هیأت دبیران وقت داده شد پاسخ بسیار تندی از جانبآن ها 

یی نوشت جداگانه اسماعیل خوئی، یکی از اعضای هیأت دبیران نامۀ
 و ضمن توضیح نظریاتش در بارۀ کانون گفت: 

آخرین کسی است که باور خواهد کرد که از  کمال» 
  «.سازمان مجاهدین خلق بیرون آمده است

 نقل به معنی

است ن دو روز گذشت خود حدیث مفصلی آنچه که در آ
باید بگویم که کمال در رویارویی با  گنجد. اماو در این مقال نمی

خود دو سال بعد به  هائی متوصل شد کهبه همان شیوه« حریف»
سنگین بود  آن گرفتار آمد. اتهامی که بر پرویز اوصیا وارد کرد چنان

 کمال که جز واگویکه پیرمرد را به زانو درآورد، جمع برآشفت و 

شایعات کاری نکرده بود، در نگاه حاضرین به ابلیس مبدل شد. پس 
هنوز چهره آتشگرفته او را به یاد میآورم که مانند  ها، مناز سال

ا آخر مراسم تصندلی اتهام نشسته بود و  تندیسی از سنگ خارا، بر
 برادری نوشتم:  لب از لب برنداشت. همان روزها به

آر که برای ستیز با اهریمن در جائی  درنظرجماعتی را »
بینند آیند میتا به رأی زنی بنشینند و ناگهان بخود می گرد آمده

ای سنگی اند و هر کدام از گوشهرا بردار کرده یکی از یاران خود
 «.کندپرتاب می

من از صبر و طاقت و توان او در شگفت بودم و از خودم 
رود؟ چرا و چطور آن همه بیرون نمیآن دوزخ  پرسیدم چرا از می

زند؟ کمال آن روز به عنوان نمی کند و دمفشار روحی را تحمل می
ای شده بود تا گرایشی بهانه شاعر و انسان از یادها رفته بود. کمال

در کند. در این  را از میدان به« حریف»برگرایش دیگر چیره شود و 
کسانی  .و تاز شده بودجدال و زور آزمائی هستی شاعر صحنۀ تاخت 

خبر بودند، با اعصاب متشنج این که از ماهیت سیاسی این نزاع بی
کردند و مانند دیوانگان در سالن انتظار هولناک را نظاره می منظره
کردند تا شب دچار کابوس شوند. همان سیگار دود می زدند وقدم می

ن شست پایم را با دو نخ قیطا شب بخواب دیدم که دو انگشت
به اعتراش استعفا  کنند. فردایشام میاند و تا سحر شکنجهبسته

قسمتی  کار منشی جلسه آنرا خواند و فقط آندادم که مسعود نقره
را که به روش و شیوه آن ها اعتراض کرده بودم قرائت کرده بود و 

ساعت تنفس بمن دوستانه گفت که از این کار صرفنظر کن.  بعد در
 .هاستحرف ینتر از امسأله جدی

توانست غولی آن چه که او در آن روز برخود هموارکرد می
اما کمال از پا درنیامد، ماند. در کانون ماند تا  درآورد، را از پای

واقعی خودش را به جمع شناساند. کسانی که آن روز  سرانجام چهره
فشردند. کردند و با عناد پای میمی پیشنهاد اخراج او را مطرح

بکشانند، کسانی که برای  خوانستند او را به دادگاهکه می کسانی
را برادرانه  ای تشکیل دادند، بعدها اوکمیته« جرمش»رسیدگی به 

و  «شاعر» در آغوش گرفتند، یکدل و یک زبان شعرش را ستودند و
وجود کمال کشف کردند. تا به آن روز برسیم سه سال  را در« شعر» 

مصادف شد با مرگ  91عمومی سال  بر کمال گذشته بود. مجمع
روز غروب از درد  اوصیا. خبر واقعه را در هلند شنیدیم. کمال آن

 توانست در یک جا بنشیند و در مجمع شرکتقرار بود و نمیبی

کسانی که  نداشت که سرطان به جانش افتاده است. کند. هنوز خبر
آوردند. میدیدند، به سختی به جایش دوباره او را می بعد از سه سال

از سرگذرانده است.  هاها چهکمال در این سال آنان خبر نداشتند که
از جانب سازمان کرده بود و بعد  حادثه فرانکفورت او را خرد

 سرش فرو ریخته بود و با درد بام تهمت و افترا و ناسزا برمجاهدین 
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مدام همخانه شده بود. کمال زخمی در دل داشت که مانند جذام  

خورد و زخمی در جان که دایم روحش را از درون می ذره او راذره، 
همرزمان سازمان قدیمی اش، داغی  کشید. قلمزنان وسوهان می

 :اش گذاشته بودندالتیام نیافتنی بر سینه

و االن در جیب چه کسی سکۀ خمینی وجود دارد؟ »... 
 ...!«خودت کرده واقعیت را درک کنی  هایمی توانی دست در جیب

 ...و ده ها ناسزا و ناروای دیگر

 شاهد زندگی محقر شناختی وباید کمال را از نزدیک می
کردی. همه دارائی عمق فاجعه را درک می تا بودیمی و مختصر او

صندلی کهنه تاشو و مقداری  او کتابخانه کوچکی و گلیمی و چند
 ⅔ کهبود خرت و پرت در آپارتمانی در حومه دوردست پاریس 

ها در هتلی کار پرداخت. شباش را بابت کرایه آن میاهیانهحقوق م
 نشین شد، با سماجت به این تا روزی که از پا افتاد و خانه کرد ومی

به رغم درد شدید، و منع پزشک به سر کار  کار چسبیده بود و
 :گفترفت. بعدها میمی

گیرم تا ها، چند دقیقه به لبه تخت را به دندان میـ صبح
 ...افتمشوم و راه مید واگذارم کند، خیس عرق میدر

نیمه شب حتا، زد. دیر وقت. ها اغلب از هتل تلفن میشب
سرپاست. صدایش   دانستم با قرصمی دلتنگ، دانستم تنهاست ومی

دار بود و صدایش اندوهگین و خش. دیگر طنین آن روزها را نداشت
 :آمداز ته چاه می

 کنی؟این روزگار پلشت چه میکنی برادر؟ با ـ چه می

کشیده  گاریچی شکسته به دنبال اسب هیچ، مثل گاری -
 !رومکنم و میشوم، لق لق میمی

آسیا سنگ های گندم زیر دانی برادر؟ ما مثل دانهـ می
زیر چرخد و ما هر کدام در جائی چرخد و میخرد شدیم، آسیا می

 .شویمخرد میاین سنگ 

کشاند و ها میرا به آن چرکنامه و باز مثل همیشه حرف
 :زدزهرخند می

 ـ دیدی چی نوشتن؟ خواندی؟

 :خواندای از شعرش را که تازه سروده بود میو تکه

 .... دریا هزار کاسه تلخ است در غروب

داد در گوشه خلوتی گاهی که فرصتی دست می
که ما را راحت « ادبیات»بنام  نشستیم و از بیماری دیگریمی
رسید دستش می زدیم. کمال هر چه را که بهاشت حرف میگذنمی

 های ادبی را در ایران و خارج از کشور دنبالزد و جریانورق می

 :کردمی

 زند، هرچه اینها را ورق میـ نه برادر، آدم هرچه این قصه

بیند. نه  ها نمی خواند، از زندگی مردم چیزی در آنمی شعرها را
 .ستندنی ها معاصر جانم، این

نویسی شروع کرده بود.  نویسی و نمایشنامه کمال با قصه
سالگی جایزه بهترین داستان کوتاه را به یکی از  در سن چهارده

نگ ادبی و رادیوی جوانی برای یک جُ کارهایش تعلق گرفته بود. در
داشت. بعدها  های تأتری نیزنوشت و فعالیتشهر مطلب می

 گذاشت و فقط به شعر پرداخت. روزینمایشنامه و قصه را کنار 

ها، باالخره به خانه ما آمد و از کیف غافلگیرم کرد. پس از مدت
 :ای در آورد و گفتدفترچه اشکهنه

 «آقای اطلسی»ـ دوست داری برات قصه بخوانم؟ اسمش 
 !است، پاکنویس نکردم. همینطوری

 کمال آغاز شده بود. کمال زندگی در ایتازه دوران

و آماج تیرهای زهرآگین که از چله  بودمغضوب دستگاه رهبری 
او در این نبرد نا  شد ومی کمان دوستان قدیمی به سویش پرتاب

 شت:ندا« هنرش»سالحی بجز  برابر
 

 تماشا کردید؟
 تا از مرگ هیچ نگوئیم

 رویممدام طفره می

 در جستجوی بازتاب خویش

 هر چیز این خانه را

 شوئیمهزار بار می

 اما

 در آینه

 .یابیمکشتگان را باز می

  
نیز آمده « آقای اطلسی»مفهوم و معنا در قصه  همین

و شعرهایی را که قرار است  است« پیاده»است. کمال در این نبرد
نویسد، طبعاً در انتشار یابد می ای به همین نامبعدها در مجموعه
ز اندازه صراحت بیش ا نظر نیستیم. من برهنگی وهمه جا با هم هم

جواب  گویم،پسندم و به او میای از شعرهایش نمیرا در پاره
 :دهدمی

 :دانم، عمد دارمـ خودم می
 

 پرستند وفرماندهانی که خود را بر سکه می

 سربازان را در خاطرات خاک
 نامندرهبرانی پیروز که سربازانشان را خادمانی گمنام می

 .نی به نام مییابندرهبرانی مغلوب که سربازانشان را خائنا
 

را در روزهایی نوشت که « اشیاء شکسته»شعر بلند 
بلعیده بود و درد دمار از روزگارش  سرطان نیمی از وجودش را

فرستاده بود تا چاپ کنند.  را به کلن« پیاده»آورد. مجموعه درمی
 ها این شعرکتاب چاپ از پیش اشیاء شکسته در این دفتر نبود، باید

 :گفتفرستاد. میمی لنک شهر را به

کردم پیش از رسیدن به پستخانه، تمام ـ آن روز گمان می
چند بار زانو زدم و نشستم، از زور درد جائی را  کنم، در راهمی
ریخت. با خودم گفتم پیش از هایم میشقیقه دیدم و عرق ازنمی

را پست کنم، اگر دستم به  مردن باید هر طوری شده این بسته
 .نبود رسید، که رسید، دیگر ماندن یا مردنم مهممیصندوق 

گیری او در انجام هر کاری، اراده، سماجت و پی
توانست راه او را سد کند. هیچ چیزی نمی انگیز بود. جز مرگشگفت

شرکت کرد. زمستان « کانون» در مجمع عمومی اتا دم مرگ حت
ار خواهد آمد. قط مرا تهدید کرد اگر او را با خودم نبرم، با 93سال 

 مثل هر سال با هم همسفر شدیم و کمال هر سال کوچکتر و

کرد. هر غذایی را شد و جای کمتری را اشغال میکوچکتر می
شد و مدام باال چیزی روی دلش بند نمی توانست بخورد ونمی
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کرد و مانند مسکن تزریق می آورد. تا سختی راه را تحمل کندمی 

زد. در می شد و چرتگوشه مچاله می طفلی نزار و رنجور در آن
 یکسال گذشته از خانه بیرون نیامده بود و این سفر برایش ضروری

دانستیم چیزی از عمرش باقی نمانده و تا حد ممکن بود. ما می
کردیم. در هلند با هم هم اطاق شدیم. خودش خواست می رعایتش

 :کرد و آهسته زیر گوشم نجوا

 ...ـ من تو میام

ومی در حاشیه روستائی دور افتاده و خلوت، در مجمع عم
شد. پنچره اطاق ما رو به جنگل زیبا برگزار می جائی امن و بسیار

انگیز بودند و در سحرگاهان خیال شد و درختان مه گرفتهباز می
درد دور خودش  دید. روزها ازکمال شاعر اما اینهمه را نمی

و  افتاد و چنان آراممیها مثل نعش تاب بود و شبچرخید و بیمی
کردی روح از تنش پرواز کرده است. رنگ پریده بود که گمان می

توانست هایی که گاهی تا دیر وقت ادامه داشت نمینشینیشب در
کشید ماند و روی تخت طاقباز دراز میناچار تنها می شرکت کند و به

 :بودهایش روی هم افتاده زد. مدام پلکمی و به ندرت با من حرف

 .کنمـ بیدارم حسین، تو حرف بزن، گوش می

زد و خیال در مه و جنگل پرسه میزندگی سرمست و بی
رفت تا چشم داشت، میرا دوست می کمال که آن همه زندگی

نشستم روی لبه تخت می. فشردبرجهان فرو بندد و اندوه قلبم را می
ام، پا ایستاده ام و رویو از عجز و درماندگی خودم، از این که زنده

 شدمپیش خودم شرمسار می

 ـ چیزی با خودت آوردی؟

ـ گذاشتم توی جیب ساک، ورش دار، بخوان، این بار... 
 .ولش کن، بخوان. بخوان

 
 کندای که ما را به کودکانمان معرفی میلرزهزمین

 هاو کودکانمان را به غبار بیابان

 .بردمی سیالبی که رویای زندگان و کشتگان را به یک سو
 

وار سر خروشد و دیوانهکمال، در این شعر، چون دریا می
که در اثر  ایستاو چون چشمه کوبد. شعرمی ساحل هایبر صخره

زند و صاف و زالل و گرم بر می لرزش زمین از شکاف کوه جستن
ای مسحور و مسخر ایستاده غلتد و تو را که برکنارها میسنگریزه

آری، هنر اصیل فاتح  .لرزیدمام کنم بند دلم میکند، تا شعر را تمی
مدتی  هاست. تاهاست. هنر فصل مشترک آدمقلب است، فاتح قلب

دانستم چه بر سرم آمده است. مانند کسی گیج و مبهوت بودم و نمی
تاب بودم و شناختم، بی را کشف کرده باشد سر از پا نمی که رازی

دیگران قسمت کنم. زودتر شادیم را با  خوش داشتم هر چه
هنوز چندان تغییر نکرده  دانستم که طرز نگاه دوستان به کمالمی

شام، مهمانان  است، فرصتی پیش آمده بود تا او را بشناسند. سر میز
با  هلندی و میزبان ما، سخنرانی ایراد کردند و رفتند. ما ماندیم

 شکفت وهایی که در گوشه و کنار میهای شراب و مهربانیجام

نشست. فضایی پر از تفاهم هایی که به گل میدوستی ها و صمیمیّت
بود. یاور کویر شعری را که در جوانی  و حسن نیت به وجود آمده

لذت شعر کمال بودم،  سروده بود خواند و من که هنوز سرشار از
 :پیشنهاد کردم که او نیز شعری بخواند و خواند

  
 چرخدزمینی که تواب است و دیگر نمی ...

 تابدخورشیدی که نادم است و دیگر نمی

 نشیندآید و بر سنگ میهای سنگ برمینفرتی که از ریشه

 شودعقابی که در برق معجزه خاشاک می

  رسندمفتشانی که از تفتیش خانه به تفتیش قلب می

  کنندرازها که راز بودن خود را انکار می

  خواهندقاتالنی برهنه که مقتول را برهنه می

 های درحجابپناه و چهرههای بیجان

 دریاها که از هراس تازیانه افشا

 روندگذراند و میهای خویش را بر ساحل میریشه

 ساطور اقتدار روشنائی هالل در آینه قفس

 و من که با اشیاء شکسته

 کنم. توانم اندوهی دیگر اختراعفقط می
 

سالن، انگار از جمعیت خالی شد و خاموشی بجایش 
پایان رسید، همه، تا لحظاتی چند از بهت  شست. شعر بلند کمال بهن

تحسین زیر طاق پیچیده و  بیرون نیامدند و ناگهان هرای شادی و
 و شد دیگر، کمال واقعی زاده در میان هلهله دوستان کمالی

 از پس .راست کرد ها گردن برافراشت و کمر سال از سرانجام پس

که حاکی از رضایت خاطرش بود،  را سایه لبخند محزونی ها سال
هایم پر شد. کمال به آغوش باز و  چشم و هایش دیدملب در گوشه

 :بازگشت مهربان دوستانش
 

 روزی به نام لبخند

 سالی به نام اشک

  
بعد از شام به سالن کنفرانس برگشتیم و جلسه رسمیت 

در »عمومی کانون نویسندگان ایران  یافت. در همن شب مجمع
یکی در دفاع از سلمان . تصمیم گرفت دو قطعنامه صادر کند« تبعید

)فتوایِ خمینی( مناسبت چهارمین سالگرد فتوای مرگ او به رشدی، 
دفاع از کمال رفعت صفائی و رد اتهامات و افتراهائی  و دیگری در

دانشجویان هوادار مجاهدین خلق بر او وارد کرده  که اتحادیه های
 :هیأت دبیران محول گردید یبودند. این وظیفه به اعضا

های متناوب اختناق سیاسی استبداد نسلی که دوران»...
را تجربه کرده است با چنین فرهنگ منحطی  سلطنتی و مذهبی

اسالمی ایران در غنا بخشیدن  بیگانه نیست. به ویژه آن که جمهوری
است. دریغا،  گوی سبقت را از پیشینیان ربوده« فرهنگ»به این 

 خوانند، در بهمی« ضد بشر»حکومت والیت فقیه را کسانی که 

 ...اندخود با آن به رقابت برخاسته« فرهنگی»کارگیری چنین 

به اتفاق آراء، « در تبعید»مجمع عمومی نویسندگان ایران 
آزادی بیان و عقیده و پاسداری از حرمت انسانی،  در مقام دفاع از

م، ترور شخصیت و شنود آزاد و سال کسانی را که به جای گفت و
کند و قاطعانه محکوم می اندلمپنیزم سیاسی را شیوه خود کرده

اتهامات و افتراهای  دارد: آقای کمال رفعت صفائی از ایناعالم می
خیالی های ما بر این باوریم که علیرغم کج.موهن بری است

مندرس شاعر ما ـ که زمانی عضو  های قبایدر جیب« دوستان!»
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« امامی!»و « سلطان» ود ـ به جز شعر، زر و سیم هیچسازمان شما ب 

 «2شود.یافت نمی

ها پراکنده شدند و شاعر جائی به ابرهای کدورت و رنجش
کرد. عزیزی، شاعری، که سه سال پیش در مجمع  ها بازسزا در قلب

کرد شده بود و تهدید می عمومی فرانکفورت دستخوش خشمی کور
پس از مرگ  د، استعفا خواهد داد،اگر کمال از کانون اخراج نشو

 :شاعر در رثایش سرود

  
 گذردهمین نه روز و شب و ماه و سال می

 گذردچه عمرها که سبک چون خیال می

 پروازهای شورانگیز وهای چخیال

  گذردببین چگونه به تابوت بال می

 عقاب جان جوانش کمال رفعت شعر

 گذردگشوده بال به سوی جبال می

  چوبین، سوار خسته شعرسوار مرکب 

  گذردبه عزم فتح خیالی محال می

 به شاعران جهان گو کاله بردارند

 .گذردبه احترام ز سرها، کمال می

  آرندبه فروردین که درختان شکوفه می

 3گذردشکوفه ادب این نونهال می

  
نهفته « انسانی» آری، در زوایای تاریک وجود هر کسی

تواند او را به دنیا بیاورد و نقاب از که میماهریست  است و هنر قابله
 .اش برداردچهره

رسید، غروب از اوترخت  هلند به پایان در باری، کارمان
گزید و هایش را میپیچید و لباز درد بخود می راه افتادیم. کمال

تاب ندیده بودم. مگر زمانی که بی زد. هرگز نالیدن او رادم نمی
سفر، گر چه آخرین  کشید. اینمی شد و در بی خودی نعرهمی

رفت ای بود که میولی آخرین جوشش چشمه ،سفرش نبود
دانستیم که کارش تمام است. پزشک ما از خیلی پیش می .بخشکد

ماند. کمال اما مرگ را دیگر زنده نمی گفته بود بیش از چند ماه
گفت حالش بهتر است. می کرد و مدامپذیرفت و مقاومت مینمی
بیمارستان  کرد و هر بار او را بهنبود. روز به روز کسر میبهتر 
. کردند تا وزنش را باال ببرندبردند و چند لیتر خون تزریق میمی

سرانجام بیمارستان او را جواب کرد و تخت و وسایل پزشکی و قفسه 
را به اطاق کوچک او منتقل کردند و کمال برای همیشه  بزرگ داروها

 همراه دوستان به دیدنش دادفرصتی دست می ارنشین شد. هربخانه

ها زدم و ساعتسری به او می گاهی در این فواصل تنها، رفتم ومی
کهنه شده، کنار تختش  در آن اطاقک انباشته از دارو و بوهای تند و

 بیماری دم دستش بود. گیرم نشیتم. دفترچه شعرش همیشهمی

 :بخواند و یا بنویسدتوانست چیزی ندرت می و به ظفرشده بود

  
 دهمای که تکیه میبه هر دیوار شکسته

 .کنمتب می

  
زدیم، کمال بیش از ها را ورق مینشستیم و گذشتهمی
کرده بود که به  زندگی بود. گوئی، احساس شیدای پیش شیفته و

بود مزه چیزهائی را که تا آن روز  شود و مایلآخر راه نزدیک می
آرزو و بودیم که هیچ  هم چنان یگانه شده نچشیده بود، بچشد. با

 کردیم و اوکرد. گاهی لبی تر میخواهش دلش را پنهان نمی

پرسید. گیرم دالنه مراسم و مناسک هر کدام از مسکرات را میساده
های مسکن بردن از این چیزها خیلی دیر شده بود. آمپول برای لذت

و تأثیر الکل را از هر چیزی بود و طعم  ترو آرامبخش او قوی
 :فهمیدنمی

مان فروش بود و خانهـ می دانی برادر، پدرم در شیراز کوزه
 ...پشت دیوار زندان کریمخان زند

پرید و دنباله حرفش را ای از دهانش میگاهی جمله
پدرش را ندیده بودم، آرام آرام او را در رفتار  گرفت. من که هرگزنمی

زد حرف می . وقتی از پدرمی یافتمباز  و کردار کمال و در چهره او
 :کرداش ورم میشقیقه رگ

ـ آدم غریبی بود. تا آخر عمر پا به خانه خویشان 
 .دولتمندش نگذاشت

 .بخشید پدر در جوانی مرده بود و او برخود نمی

توانست نمیرد. چیزی در بساط دانی برادر، میـ می
 .نداشتیم که دردش را درمان کنیم

جوانی به تصادف از بین رفته بود. خواهرش را برادرش در 
مجاهدین بود فقها اعدام کرده بودند و او تبعید  که عضو سازمان

 :بود با آن خانه خالی شده بود و مادر تنها مانده

مان سوت و کور گفت: کمال همه رفتن، خانهـ مادرم می
 .زنمها حرف میشده، روزها با گنجشگ

ش اشرف سروده با هم شعری را که به یاد خواهر
 خواندیممی

  
 .چاووش: تا ماه نخفته است، بشتابید

 ـ تا ماه نخفته است، بشتابید

 ـ تا ره نبسته یخ

 .ـ تا ماه نمرده است، بشتابید

 .اشرف، شتافت

 !مادر: دختر کجا؟

 ...ـ این وقت شب

 ات بیاسایـ در خانه

مام میرند/ مردم، تاند/ مردم برهنه میدختر: مردم برهنه
 ...سال

این شکل از شعر، یعنی شعر نمایشی، در سایرکارهای 
ها همه جا، مادر، پدر، خواهر و حتی همسایه کمال نیز آمده است و

 :خالی است حضور دارند به جزء همسر، که جایش
 

 :گفتمادرم می

  پردپروانه می

  و بر گلبرگ

  ماندسایه دریغ به جا می

 و من گفته بودم

 افسوس

 افسوس که سایۀ
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 ای شبیه نیستبه هیچ پروانه 

 
جا پای پدر و تأثیرات او بر کمال نیز، این جا و آنجا به 

  خوردچشم می
 

 اند؟این جهان را چرا چنین ساخته

 پوشاین تن

 شدهبا کدام ابریشم بافته 

 شکافد؟که مدام از هم می

  پوش با کدام وهم؟این تن

  در این جهان زهری است

  و که مرگ را جوان

 کندکودکی را پیر می

 .گفتپدرم می
 

از خواهرش تصویری به یادگار به جا مانده بود که بر دیوار 
اطاق آویخته بودند. خواهری که غم مرگش هرگز از خاطر کمال 

 :نرفت
 

  چیزهای گمشده را دوست داشته باش

  تا از مغاک مفقود شدن

  صدها هزار سایه

  دورتر شدی

  با چشمهای شیراز

 یسوان جنوبیو گ

 گفتخواهرم می

  و سایه تمام نیشکرها را در تلخی جهان من

 .زدورق می

  
نام شاعر در سرتاسر جهان با واژه عشق پیوند خورده است 

این معنا شعری نسروده باشد و از  که در است و کمتر شاعری
های گوناگونی گیرم عشق جلوه. معشوق سخنی به میان نیاورده باشد

کمبود  این شعرکمال ولی در های مختلفمعشوق چهرهدارد و 
خورد. او که احساسات و عواطفش را چنین زالل آشکارا به چشم می

کمان توانست و قادر بود رنگینتردید میکرد، بیروشن بیان می و
کنار همسری  بیافریند. عشق را تجربه کرده بود و در زیبائی از عشق
ای را پشت سرگذاشته بود. رمخاطرهدراز و پ داشت راهکه دوست می

همراه او از میان آتش و  همسری که دوشادوش او جنگیده بود و
از او پرستاری  دریغخون گذشته بود. در روزگار سختی و بیماری، بی

 شائبه به او داشت آریو مواظبت کرده بود و عشقی سرشار و بی

شعر او کمال، که در  نه در قلب« زن»به عنوان  این همسر جای
 .خالی است

  
 زینددو اندوه که با هم می

 تا اندوهی تازه بدنیا بیاورند
 
سختـی  کنند باورهاشـان بههـا به کنـدی تغییر میآدم

است و برای ترک برمی بردارد. کمال در تفکر و در شعر متحول شده

 رسد می چنیـن به نظر ولی است سنگین پرداختـه این تحول بهای

باقی است و نگاهش به زن و جایگاه  ذهنیت مذهبی در او که رسوبات
کشف حجاب شده و  او چندان تغییری نکرده است. در خانه او

 :گویدمی ، هنگامههمسرش

ـ من همان روزها هم به خاطر مذهب به سازمان نپیوستم، 
 ... هدف ما عدالت اجتماعی و آزادی بود و

های مسکن هنگامه نقاش است و روزهائی که کمال در اثر
 به و کشیدمی و تابلو نشستمی رفت،می به خواب« مورفین» قوی 

های کمال را جلد کتاب آویخت. طرح پشتاطاق کمال می دیوار
بزند. من سه  کشید و مدام گوش به زنگ بود تا کمال او را صدامی

 و سال تمام شاهد بودم که این زن با چه مهری و با چه شکیبایی
کرد. می چرخید و او را تر و خشکدور کمال می نظیریروحیه بی
گرفت و هنگامه ها بهانه میشده بود و بیشتر از بچّه کمال بچّه

عادی  ها امری و انگار همه این کردنگهداری می باید از سه بچّهمی
آمد به زبان آمد و یا اگر میاو می و معمولی بود و کمتر به چشم

شود تا مردهای ایرانی دیده می اکثرآورد. چنین رفتاری که در نمی
که مرد را از بروز  مذهبی به زن دارد. نگرشی حدی ریشه در نگرشی

برای  کند و چنین حقی راعواطف و احساساتش در مالء عام منع می
انگار هنوز در ذهن کمال وجود « منع مذهبی»زن قابل نیست. این 

جهت بگشاید. بیشد تا دریچه قلبش را به تمامی مانع می داشت و
شود و عشق عشق به مردم و آزادی خالصه می نیست که عشق او در

جای عشق در شعر کمال خالی . شودهایش نمایان نمیدر تمام جلوه
 :است. روزی هنگامه به شوخی و کنایه گفت

ـ کمال در شعرهایش از همه اسم برده به جز من... 
 بینی؟می

کج شده بود  الغرش که روی گردن کمال موی سر بی
 :ناگهان تکان خورد در حضور من سراسیمه شد و لبخندی زد و گفت

ـ این طور نیست هنگامه، من همه شعرهایم را برای تو 
 .گفتم

خواست تا از این مرحله نیز بگذرد. اما کمال فرصت می
 به تا به کمال بشکفد. مرگ سه سال تمام رو مرگ به او مجال نداد

آمد. هر بار آرام آرام جلو می شسته بود وسری ن روی او با خیره
ها را با کرد تا شبمی گرفت و باز رهایشجانش را تا به نیمه می
 :گفتجائی رسیده بود که می کابوس بگذراند، کمال به

 .دانش، امید نیستـ امید بی

اما مرغ بلندپرواز ما که اینک پرسوخته در گوشه قفس کز 
نست داشته باشد؟ همه چیز همزمان توامی« امیدی» کرده بود، چه

از پای درآورد. شکست انقالب و بر بادرفتن  ان شده بود تا او رابو همز
ها فرو ریختن ارزش وواقعاً موجود آنهمه آرزوها، شکست سوسیالیزم 

جنبش،  ها، هزار پاره شدن نیروهایحد و حصر آدمو انفعال بی
شدن در اطاقکی که سرخوردگی عمومی، بیماری و تبعید و زندانی 

ها و روزها در شد و شبرو به دیوار بلند آجری باز می اشپنچره
سبب نیست  ها نقب زدن. بیناچار به گذشته ای کز کردن و بهگوشه

کمال جریان دارد. در چنین  که اندوه مانند شرنگ در شریان شعر
 :شرایطی

  
 ماه مثل نارگیل
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  در خانه چوبی خود 

 شودتلخ می

 مثل ماه در خسوفماه، 

طرز نگاه مرغ  »و در چنین وضعیتی، طرز نگاه او، مانند 
 :شودمی« از آینه ققس

  طرز نگاه ما

 طرز نگاه مرغ از آینه قفس

  
به رو  منتشر شد و به زودی با استقبال خوبی رو« پیاده»

بردم و این همه به رفتم. خبری برایش میاو می گردید. هر بار پیش
دیگر دوام بیاورد و باز اصرار کند که  سال اد تا یکداو انرژی می

چهار پاره استخوان و دو تا  همراه ما به مجمع عمومی بیاید. از او
به هلند نرسد.  رفتآن می چشم غبار گرفته باقی مانده بود و بیم

خواهد  دوباره تهدید کردکه اگر او را همراه خودمان نبریم با هواپیما
 ش را به هلند بردیم. مسئولیّت و زحمت این کارابار جنازه آمد. این

بر عهده خانم بتول عزیزپور بود.کمال بیش از چند ساعتی نتوانست 
بنشیند. آمده بود تا شاید برای بار آخر شعرهایش را  در میان جمع
از آزادی »هیأت دبیران اعتراض کند که چرا  «کار کرد»بخواند و به 

 چند بار به اند. در راه برگشت،دهکر دفاع« بیان خوئینیها و عبدی

« ادبیات تبعید»که حول  هایش را باز کرد تا در بحثیزحمت چشم
تا پاریس . کرددر گرفته بود شرکت کند، نتوانست. نفسش یاری نمی

اش برسیم چند اش افتاده بود و تا به خانهسرش روی سینه
انده بود. تزریق کرد. روزهای آخر به ضرب مرفین زنده م« مرفین»بار

از مرگش با حسن حسام به دیدارش رفتیم و ساعتی  یک هفته پیش
لبخند زد، بوی داروها و بوهای مانده  نشستیم تا بخود آمد و برویمان

در آن وضعیت از توان روحی  آور بود و دیدار کمالو غریب سرگیجه
ن بود و ما را به ماند ما خارج بود. پا به فرار داشتیم و نگاه او ملتمس

کنارش  کرد. از تنهائی دلش پوسیده بود. خوش داشتدعوت می
 .توانستمشد. نمیبنشینیم و حرف و حرف و حرف بزنیم، نمی

 ـ باالخره نوار و ضبط آوردی حسن؟

مثل همیشه با صدای بلند خندید و به حسام حسن 
 :شوخی گفت

 .آیمـ چشم اوستاد، هفته آینده با ضبط و نوار می

اش را تمام دیگر زنده نماند تا مصاحبه و کمال تا هفته
 کند. تمام کرد. آخرین بار و آخرین دیدار ما در سردخـانۀ شهر

(Eeabonne) بود ،. 

کمال به راحتی خوابیده و دهانش را برای همیشه با چسب 
 .بسته بودند

 !ـ آه، باالخره راحت شدی، برادر

موازی از ناپذیر، دو ابریشم شاعر جوان و مبارز خستگی» 
 *«!زخم و زعفران، در بهار زندگی چشم از جهان فرو بست

، قبرهای سنگی کهنه، ازدحام «پرالشز»گورستان 
چشم اشکبار و صدای کمال که با  ها گل و صدهاجمعیت و خرمن

 :اندازدحزن و انده، در سکوت طنین می

  
 اممن کشف کرده

 که وقت مرگ

 عشق

  ند وکهمچون عقابی از کاکلم صعود می

 .رودمی
 پاریس 1994ماه مه 21

  
****** 

  

 کمال رفعت

 
 

 اشاره
 

نزدیک به یک چهارم قرن پیش زنده یاد کمال رفعت صفائی، در 
اوج شکوفائی، چشم بر جهان ما فرو بست و میراثی هر چند مختصر، 
) چهار دفتر شعر( ولی با ارزش برای شیفتگان شعر و هنر و دنیای 

در آن روزها، ناصر مهاجر، مدیر مجله آغازی نو،  ادبیات بجا گذاشت.
اختصاص « کمال» چندین صفحه از نشریه را به یادمان و نکوداشت 

طرز نگاه مرغ از »ای زیر عنوان داده بود و به پیشنهاد او، من مقاله
نوشتم که در مجلۀ آغازی نو چاپ شد. از آن روزگار « آینۀ قفس

جدید چاپ این وجیزه در نشریۀ گذرد و به گمان من، تها میسال
، به بهانۀ تجلیل و گرامیداشت عزیزی که خود «آوای تبعید»انترنتی 

دانست و بر این معنا پای می فشرد، را همواره شاعری تبعیدی می
گذشت، به  در این مقاله که از نظر شمامناسبت نباشد. من بی

ن احساس کردم ام و در مرور دو بارۀ آزندگی، آثار و کار او پرداخته
گفته داده، ها، تا آنجا که وسع و بضاعتم اجازه میهمۀ گفتنی

است. اینهمه را با دوست عزیزم اسد سیف، مسؤل نشریه، در آمده
را مطرح کرده بود، « یاد یاران»میان گذاشتم، ایشان که صفحۀ ویژۀ 

 و پذیرفت تا این مقاله را در نشریۀاز پیشنهاد اینجانب استقبال کرد
 درج کند.« آوایِ تبعید» 

نوشتم، متأسفانه به ... و اما زمانی که من مقاله را می 
ی زنده یاد کمال دسترسی نداشتم، این شعرهای چاپ نشده

مجموعه شعر ده سال بعد، در سالمرگ او، در پرالشز، بصورت 
ای به دستم رسید. من برای نمونه، چند نمونه از آن شعرها جزوه

 در اینجا آورده ام.  انتخاب کرده و

 ح.د  
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 واژگونه 
 

 کشتیم و آبیاری کردیم

 امّا چمن

 واژگونه روئید

 این واقعۀ تلخ را 

 ساهایِ بعد

 مردگان خبر دادند

 

* 

 

 تبعید

 
 تابوتی از سنتورها

 رودبه گورستان می

 باردو باران خموشانه می

 رودو باران خموشانه با رود می

 بودندما دور از آنان که مادرانمان 

 کودکانمان را می پرورانیم

 ما دور از خیابانهائی که 

 خیابانهایمان بودند

 های تبعید راپسکوچه

 بریمهایمان میبر شانه 

 این جا 

 استجهان به قدر یک گردۀ نان

 خورشید 

 گرددخموشانه بر گرد زمین می

 و ما

 های خودبر گرد غم

* 

 

 شام آخر
 

 وقتی که شام آخر رسید

 تمام اشیاء کوچکممن از 

 یک تکّه آینه برداشتم

 خواستم که در آخرین مجالمی

 نقش امید و سرما را 

 های خود ببینمدر چشم

 آه ای پرندۀ جان

 در آخرین نگاه

 من

 شکل باد یا درختم؟
.... 

* 

 

 ... بگذار

 گوزن بی وطن باشم

 امّا

 شباهنگام

 الک پشت تسلیم

 در تختبند تنم

 تکثیر نگردد

 امنیستم که تبعیدیفقط من 

 تمام مردم من

 بر خاک مادری

 تبعیدیان غرقه در خونند

 مرگ در عطش

 زیبا تر از مرگ در سفرۀ شکارچی ست

* 

 من 

 کتابی نیمسوخته ام

 که از اعماق گمنام ترین دریا

 شودکشف می

 با شعرهای ناتمام

 کاجها و سروهای ناتمام ...

 

****** 
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 اسد سیف

 
 1ساعدی در تبعید

از توان و آمادگی "، "ساعدی قدر نبوغ خود را ندانست"گویند؛ می

به نوشتن نه، "برخوردار نبود،  "روحی الزم... برای مهاجرت اجباری

چون کرد که همبه الکل پناه برده بود و آن را چنان مصرف می

او به پاریس  ". "]که[ برای خودکشی مؤثر واقع شودای کند وسیله

  2."رفت تا بمیرد، همان کاری که هدایت کرده بود...

ساعدی هم دقّ کرد...از بس ودکا خورد کور شد...برای "گویند؛ می

 3"رفت، اشتباه کرد...خورد...نبایست میکه دقّ نکند ودکا میاین

طور ادامه بدهد، دانست که اگر همینمی"گویند؛ ساعدی می

دستی خودش را کنم دستیمیرد، اما باز ادامه داد. من فکر میمی

 4"جا آمده بود...کشت. انگار برای مردن به این

ای در ایران کتابی در گویند؛ مرگ او خودخواسته بود و نویسندهمی

گوهرمراد و مرگ "همین راستا منتشر کرده است. عنوان کتاب 

 5است. "خودخواسته

هایی هستند اندک به نقل از کسانی که خود را ها البته نمونهاین

ها اما جمهوری ی ایندانند. پیش از همهدوستدار ساعدی می

زند. برای نمونه چنان میاسالمی این سخنان را جار زده و هم

اش را با تقلید مستقیم و مشخص از صادق ساعدی زندگی"گوید؛ می

جا که تحت تأثیر ...کارهای هدایت واقع کند. تا آنهدایت سپری می

گیرد... وی به صورت شود و همانند او تصمیم به خودکشی میمی

افراطی معتاد به الکل بود و همین اعتیاد عاقبت او را از پای درآورد 

جمهوری اسالمی  "و به گورستان برد... او در پاریس خودکشی کرد...

                                                      
امین سالروز مرگ ساعدی در کلن که انتشارات فروغ متن سخنرانی در سی - 1

 رگزار کرده بود.ب
ای که نبوغ خود را ندانست، تن، تراژدی ساعدی بودن، نویسندهامیرحسن چهل - 2

 سی در بیستمین سالگرد درگذشت ساعدیبیبه نقل از سایت بی
 49منصور کوشان، دیالوگ از رمان محاق، ص  - 3
 88های دردار، ص هوشنگ گلشیری، دیالوگ از رمان آیینه - 4
 1381جمشیدی، گوهرمراد و مرگ خودخواسته، نشر علم، تهران اسماعیل  - 5
 1394، آذر "ساعدی؛ از همکاری با ساواک تا حمایت از منفقین"مقاله  کیهان، - 6
ی ما لوده به استورهبه نظرم بنیان این تفکر را باید در تاریخ و فرهنگ آ - 7

شده نام  "نفی بلد"و  "غربتی"به زمانی که از تبعیدی به عنوان  وجو کرد؛جست

مُرد. و بردند، کسی که در غربت خویش سرانجام از درد و رنج و فراق میمی

در  پرسِت ما که مُرده ارزشمند است. این ارزش اما اگرچنین در فرهنگ مُردههم

نویسد ساعدی با ساواک نیز می نهد، از همکاریالبته پا را فراتر می

های رژیم پهلوی و بیش از هرچیز مدیون حمایت"که او و این

  6"همکاری با اداره وزارت فرهنگ بود...

نویسان که بگذریم، سئوال این است؛ از بخش دوم سخنان کیهان

کنند؟ من قصد ندارم چرا دو سوی مخالف، فکری واحد را تکرار می

ریم و یا استقاللِ فکری نداریم و تکرارگوی نگکه بگویم ما سطحی

خواهم این سخنان یاوه و تبلیغاتی جمهوری اسالمی هستیم، اما می

های فکری سئوال را حداقل برای خود طرح کنم که چه بنیان

پرور ما نهفته است که ساز و مرگمشترکی در این فرهنگِ استوره

رساند و ذهنِ ما در ای مشترک میما را از دو قطب مخالف به نتیجه

 7آفرینش دروغ و ریا کارکردی یکسان دارد؟

مجبور به  1361از موضوع دور نشویم؛ ساعدی در اردیبهشت سال 

در پاریس به علت خونریزی  1364ترک کشور شد و در دوم آذر 

معده درگذشت. به بیانی دیگر او سه سال و هفت ماه در تبعید 

که که نه به قصدِ نجات جان، بلای زیست. ببینیم این آدم میخواره

 خودکشی ایران را ترک گفته بود، در این مدت چه کرد.

 

 "ساعدی و الفبا"

الفبا در شمار نخستین نشریاتِ ایرانیان در تبعید است. شش شماره 

از آن را ساعدی منتشر کرد. هفتمین شماره پس از مرگ او انتشار 

حضور در پاریس انتشار یعنی سه ماه پس از  1361یافت. در تابستان 

منتشر شد.  1361آن اعالم شد و نخستین شماره آن در زمستان 

زنده نگاه داشتن فرهنگ و هنر ایران و مبارزه "هدف از انتشار همانا 

است، و  "کشی رژیم ارتجاعی حاکم بر وطنبا هنرزدایی و فرهنگ

 اندیشی وهای دمکراتیک و مبارزه با خشکدفاع از حقوق و آزادی"

 "گری و خودکامگی...قشری

شده از الفبا حلقه ارتباطِ بسیاری از نویسندگان و روشنفکران رانده

کشور بود که در سراسر جهان تبعید ساکن شده بودند. شش شماره 

ی ایرانی در صفحه است. بیش از شصت نویسنده 1388الفبا در کل 

بودند که با آن مقاله دارند. تنی چند از این نویسندگان ساکن ایران 

نوشتند. پنج شماره از شش شماره الفبا با نام مستعار مقاله می

مرده و مردن، و بد بودن  خوب بودنِ ای دارد؛کنار خودکشی قرار بگیرد، بار دوگانه

افراد  توان فکری و جسارت الزم را در دفاع از حق شخصی جا کهخودکشی. از آن

 ینداریم، به ریسمان پوسیده "نبودن"و یا  "بودن" در تصمیم خویش مبنی بر

به هر بهایی، باشیم در برابر  ،"بودن"چسبیم تا پاسدار قداستِ مذهبی می سنتِ

هوری خودکشی که از نظر اسالم گناه است. از سویی دیگر با توجه به تز جم

که با این رژیم نباشد، دشمن آن است و دشمن باید کشته شود. در اسالمی؛ آن

گوید، به عنوان دشمن، مرده تبلیغ که کشور را ترک میهمین رابطه است؛ آن

ی ادبیات معاصر ایران، هدایت و ساعدی توانیم حضور دو قلهشود. چون نمیمی

ز متن که ادبیات باشد، به حاشیه را در تاریخ ادبیات فارسی نادیده بگیریم، ا

رویم تا با تکرار چنین سخنانی در واقع عدم درک خویش از ادبیات را ثابت می

خوری و خودکشی شخص چه ربطی دارد به ادبیاتی که کنیم. وگرنه عرق

 اند؟ آفریده
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شود. در یک شماره سخنرای او بر مزار ای از ساعدی شروع میمقاله

هدایت آمده است. با نگاه به این مقاالت که هنوز تازگی خود را 

توان چگونگی زندگی فکری و فعالیت اجتماعی اند، میحفظ کرده

کشی و فرهنگ"ی در تبعید بازشناخت. در مقاله ساعدی را

ها های ارتجاع و بنیان آنبه نشانه "هنرزدایی در جمهوری اسالمی

شدن آزادی. از پردازد و در نطفه خفهاز نخستین روزهای انقالب می

ها و تخریب نویسد، از بستن دانشگاهسازی ادارات میسانسور و پاک

نر داشت، از حجاب اجباری و هرچیزی که نشان از فرهنگ و ه

دگردیسی و رهایی "ی که چه باید کرد؟، در مقالهسنگسار و این

شمارد. گردد و فرق آن را با مهاجر برمی، به تبعیدیان برمی"هاآواره

زمان ملموس نبود و امروز نویسد که آناز روند استحاله تبعیدیان می

خواهد که دگان میشزندگی ماست. او در این مقاله از همه رانده

فریاد برکشند و در اعتراض به رژیم جمهوری اسالمی و در بنای 

وطنی تازه دنیا را بلرزانند، که جز این اگر باشد، به مرگ تدریجی 

 دچار خواهیم گشت. 

در سومین شماره الفبا  "رودررویی یا خودکشی فرهنگی"در مقاله 

د. او در این مقاله پردازهای توتالیتر میدر رژیم "کشیفرهنگ"به 

پردازد که با سرکوب و خفقانِ حاکم، گریبانگیر ای میبه ابعاد فاجعه

شود. او از های بعد خواهد شد و به آداب و رفتار آنان بدل مینسل

نباید ". "ایستادگی الزم است"طلبد که در برابر این هیوال مردم می

 ."ای بنشینیم و خفه شویمخاموش در گوشه

سخنرانی خویش در رابطه با عید نوروز از همه پناهندگان ساعدی در 

رزم "خواهد که پاسدار و حافظِ سنن و آدابِ ملی باشند و و مردم می

 ای از نوروز بسازند در برابر رژیم. "گونهبزم

 "نمایش در حکومت نمایشی"ساعدی در پنجمین شماره الفبا از 

ای باشد برای دستمایهتواند که رفتار رژیم خود مینویسد و اینمی

ساالر و سرداری که همیشه زنده "انواع تئاترها. او از تئاتر به عنوان 

خواهد که با هنر برد و از کارورزان تئاتر می، نام می"و معترض است

 کند، بایستند. ی که رژیم تبلیغ می"سازهنر بنده"خویش، رودرروی 

 

 ساعدی و نوشتن در تبعید

های گسترده یک بخش کوچک از فعالیت تنها "الفبا"انتشار 

گانه، در های؛ سهغالمحسین ساعدی در دوران تبعید است. داستان

دانه از سراچه دباغان، کالس درس، اگر مرا بزنند، غمباد و یکی یک

و در  کارهای اوست در عرصه داستان کوتاه که در تبعید نوشته شده

 "دکتر اکبر"، "اس کریوسملّ "اند. سه فیلمنامه الفبا به چاپ رسیده

اند. دو را نیز او در تبعید نوشته که هنوز انتشار نیافته "رنسانس"و 

که  "افروزداران آینهپرده"و  "اُتللو در سرزمین عجایب" نمایشنامه

ها نوشته شده، در یک جلد، پس از مرگ ساعدی، در در همین سال

                                                      
مندرج  "های دکتر غالمحسین ساعدینوشته"آثار منتشر نشده ساعدی را از  - 1

 ام. نقل کرده 14و 13شریه شورا، شماره در ضمیمه ن

یران خدیو مصر به کاروان سف"رمانِ ناتمام  1پاریس انتشار یافتند.

در  "اندازکتاب چشم"نیز پس از مرگ او، توسطِ  "دربار امیر تاتارها

 "دفترچه یادداشت"ای از در پاریس منتشر شد. در صفحه 1391

ساعدی هفده عنوان نمایشنامه و داستان ذکر شده که قرار بوده در 

  2نوشته شوند. "دوباره"فرصتی مناسب 

من چندتا متن سینمایی "گوید؛ می "سیبیرادیو بی"در مصاحبه با 

هاش خیلی مفصله و خرج سنگینی برخواهد داشت و نوشتم. بعضی

من فکر می کنم منهای فصلنامه الفبا، مدام باید بنویسم، شانزده 

ساعت، دوازده ساعت، چهارده ساعت، آره. حتی حاضرم در مترو 

ما را خراب  بخوابم. آره، بله کارمو ادامه بدم... ساکت نشستن کار

  3."خواهد کرد. من باید ادامه بدم، گیرم که بمیرم

 

 
 ساعدی و کانون نویسندگان ایران در تبعید

چنین نهادهای های سیاسی و همبا یورش به احزاب و سازمان

صنفی، بخش وسیعی از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز مجبور 

ی همین افراد است. او با اعتقاد به ترک کشور شدند. ساعدی از جمله

ی کار وضرورتِ تشکل، در بنیان گرفتنِ کانون نویسندگان به ادامه

سزایی داشت و خود تا زمان مرگ از اعضای ایران در تبعید نقش به

 هیأت دبیران آن بود. 

ها، و برپایی جلسات فرهنگی از جمله سازمان دادن سخنرانی

اُتللو در سرزمین "های نخستین کانون بود. تدارک نمایش فعالیت

که ساعدی نویسنده آن بود و به وسیله گروه ناصر  "عجایب

هاست. بود، از جمله همین فعالیت نژاد برای اجرا آماده شدهرحمانی

در پاریس و سپس لندن  1364فروردین  12این اثر ابتدا در روز 

 اجرا شد.

 22از دفترچه یادداشت ساعدی، الفبا شماره هفت، ص  - 2
  10سی، به نقل از الفبا شماره هفت، ص بیمصاحبه با بی - 3
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 های سیاسیساعدی و فعالیت

ساعدی اگرچه به هیچ سازمان و گروهی وابستگی نداشت، اما مقبولِ 

جا که در توان داشت یار و همراه آنان بود. در همگان بود و تا آن

که با ماهنامه  "شورای ملی مقاومت"ت حضور او در همین راستاس

نوشت. حضور مؤثر او در شورا همکاری داشت و برایشان مقاله می

ای شاخص ساخته بود و به حق مجامع ایرانیان تبعیدی از او چهره

ترین چهره بود در میان تبعیدیان. هرجا که ایرانیان بودند، شاخص

دیگران جلسه سخنرانی ترتیب  کرد، برایاو نیز بود؛ سخنرانی می

کرد، در چاپ و نوشت، مصاحبه مینوشت، نامه میداد، مقاله میمی

که چند ماه داد. و جالب ایننشر کتاب و نشریه دوستان را یاری می

ای فرهنگی به زبان ترکی را در پیش از مرگ تدارک انتشار نشریه

رتضوی یاری سر داشت و در این راه، در سفری به کلن، از باقر م

  1طلبیده بود.

شاید این نیز جالب باشد که ساعدی، یعنی فردی که برای خودکشی 

 1361ها زندگی مجردی، در سال به پاریس آمده بود، پس از سال

 در این شهر با خانم بدری لنکرانی ازدواج کرد. 

ها و سخنان ساعدی در دوران که؛ زندگی، رفتار، نوشتهخالصه این

او در تبعید، سراسر امید است و آرزو. امید به نابودی  کوتاه زندگی

این رژیم و بازگشت سرفرازانه تبعیدیان به کشور در همه 

توان گفت؛ در میان خورد. به جرئت میهایش به چشم مینوشته

ترین آنان به زندگی بود. بارها در میان جمع تبعیدیان، ساعدی عاشق

سیار چیزها برای نوشتن در سر دوستان اعالم داشته بود که؛ هنوز ب

 ست تا آنها را بر کاغذ آورد.  دارد و منتظر فرصتی

دوری از وطن "نویسد؛ ای، با اشاره به مشکالت تبعید، میدر نوشته

خانمانی تا حدود زیادی کارهای اخیرم را تیزتر کرده است. من و بی

ام. ممکن نویسنده متوسطی هستم و هیچوقت کار خوب ننوشته

عقیده نباشند ولی مدام، هر شب و روز صدها ها با من همت بعضیاس

سوژه ناب مغز مرا پُر می کند. فعالً شبیه چاه آرتزینی هستم که 

هنوز به منبع اصلی نرسیده، امیدوارم چنین شود و یک مرتبه موادی 

بیرون بریزد. عالوه بر کار ادبی برای مبارزه با رژیم حاکم نیز ساکت 

عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان هستم. و در هر ام. ننشسته

که کنم، با اینامکانی که برای مبارزه هست، به هر صورتی شرکت می

کنم شرایط داخل هیچ حزبی نیستم. با وجود این که احساس می

غربت طوالنی خواهد بود، ولی آرزوی برگشت به وطن را مدام دارم. 

مئناً از زندگی صرف نظر اگر این آرزو و امید را نداشتم، مط

 2."کردممی

من به هیچ صورت "گوید؛ اما چرا ساعدی تبعید برگزید؟ خود می

خواستم کشور خود را ترک کنم ولی رژیم توتالیتر جمهوری نمی

، ناشر باقر مرتضوی، آلمان )کلن( "ساعدی، از او و در باره او"باقر مرتضوی،  - 1

2007 
  4ل، الفبا شماره هفت، ص غالمحسین ساعدی، شرح احوا - 2

های سیاسی و فرهنگی را به شدت اسالمی که همه احزاب و گروه

لفنی شروع کرد، به دنبال من هم بود. ابتدا با تهدیدهای تسرکوب می

شد... مجبور شدم از خانه فرار کنم و مدت یک سال در یک اتاق زیر 

شیروانی زندگی نیمه مخفی داشتم... مأموران رژیم در به در دنبال 

من بودند. ابتدا پدرم را احضار کردند و گفتند به نفع اوست که 

خودش را معرفی کند، و به برادرم که جراح است، مدام تلفن 

پرسیدند. یکی از دوستان نزدیک مرا که بیشتر از من میکردند و می

عمرش را به خاطر مبارزه با رژیم شاه در زندان گذرانده بود، دستگیر 

و بعد اعدام کردند و یک شب به اتاق زیر شیروانی من ریختند ولی 

زن همسایه قبالً مرا خبر کرد و من از پشت بام فرار کردم... با تغییر 

مخفیگاهی رفتم... شش هفت ماهی در مخفیگاه  قیافه و لباس به

نوشتم. کردم...اغلب در تاریکی میبودم...در تاریکی مطلق زندگی می

های کوتاه نوشتم. در این میان برادرم را بیش از هزار صفحه داستان

کردند که جای مرا پیدا دستگیر کردند و مدام پدرم را تهدید می

ر مرا دادند و من با چشم گریان کند، و آخر سر دوستان ترتیب فرا

ها از مرز گذشتم و ها و درهکوه و خشم فراوان و هزاران کلک از راه

به پاکستان رسیدم و با اقدامات سازمان ملل و کمک چند حقوقدان 

 3."فرانسوی ویزای فرانسه گرفتم و به پاریس آمدم

در  با این تفاصیل اجازه بدهید طرح سئولی را که در آغاز سخنانم

برابر خود قرار داده بودم، با شما نیز در میان بگذارم؛ چرا ما ایرانیان 

چنان در حاشیه نشینان تاریخ هستیم، دوست داریم همکه حاشیه

ای به نام ساعدی جا ادبیاتِ نویسندهبمانیم؟ چرا اصل را که در این

نهیم و به حاشیه که زندگی شخصی یک نویسنده است، است وامی

تر از اصل است؟ چرا تکرارگو زیم؟ چرا حاشیه برایمان جذابپردامی

داریم. راستی چرا؟ گشودن را از خود دریغ میشویم و رنجِ چشممی

 چرا واقعیتِ هستی اجتماعی ما نیز سراسر آغشته به خیال است؟

قرار، وجودی سراسر در پایان؛ به نظرم ساعدی جان عاشقی بود بی

شناخت. خود او بر مزار صادق هدایت یمبارزه که هیچ ایستایی نم

این آواره معترض را اگر انزواگر و انزواجو "خطاب به حاضران گفت؛ 

اند، او زندگی را اند و نامیدهاند، به غلط خواندهطلب خواندهو مرگ

انگار باید همین  4."دید، به دنبال آب زندگی بوددر پویایی می

در یادبود خود ساعدی  تکرار جمالت ساعدی بر گور هدایت را امروز 

کنیم، که تکرار متأسفانه پنداری به تاریخ و به فرهنگ ما، مردم 

خیال ایران، تبدیل شده است. انگار باید سخنان او را این بار فراموش

که خطاب به ما، ناشنوایان هویت نه تنها از زبان او بر مزار هدایت، بل

 کرده تاریخ نیز بشنویم؛ گم

اند، طلب خواندهمعترض را اگر انزواگر و انزواجو و مرگ این آواره"

اند، او زندگی را در پویایی می دید، به اند و نامیدهبه غلط خوانده

. "دنبال آب زندگی بود

سخنرانی در سالروز مرگ صادق هدایت بر مزار او که به دعوت کانون  - 3

 1362، بهار 2نویسندگان ایران در تبعید برگزار شده بود. به نقل از الفبا، شماره 
 3-4، صص 7غالمحسین ساعدی، شرح احوال، الفبا شماره  - 4
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 مسعود کدخدایی –جشنِ یکنفره 

 
 

پس از انتشار مجموعه داستان  "نفرهجشن یک"مجموعه داستان 

دومین مجموعه داستان  "افتدهیچ اتفاق برای من نمی"موفق 

شامل شش داستان کوتاه )من که  "که مسعود کدخدایی است 

کالفه نیستم!، وجدان های بی عذاب، شغل، روزی که مرا گذاشت 

 و رفت، روزی که ققنوس شدم ( است.

که ماجراهای آن در  "عذابهای بیوجدان"گذشته از داستان 

خارج از کشور  های دیگر این کتاب درگذرد، داستانایران می

نیز پیش از  "روزی که مرا گذاشت و رفت"افتند. داستان اتفاق می

با نام  "آوای تبعید"ی اینترنتی ی دوم گاهنامهاین در شماره

 به چاپ رسیده است. "ی پدریسیب و انار خانه"

هایش با نثر و زبانی ساده، روان و مسعود کدخدایی در نوشته

ها ترین موقعیّتای دشوارترین و پیچیدهطنزآمیز خواننده را به ژرف

 برد.های انسانی میو رابطه

های این نویسنده، کار هنرمند چندوجهی، قادر طرح جلد کتاب

 شافعی است.

 تا کنون از مسعود کدخدایی منتشر شده است:

 2017نفره )مجموعه داستان( جشن یک

نخست  )مجموعه داستان(. چاپ  افتدهیچ اتفاقی برای من نمی

1392 (2014) 

 (2017) 1396چاپ دوم 

(. چاپ دوم  2015)1394چاپ نخست . )رمان(گیریمی تو هم آرام

1396 (2017) 

 (2017) 1395بررسی سیزده اثر )در معرفی و نقد(

 (2009) 1388ها شیرین نیستند )در نقد و معرفی( ی میوههمه

. (2014) 1393 سن )ترجمه(شاهنامه و آرتور کریستن

 زبان به شاهنامه از اشسن بر ترجمهکریستن آرتور گفتارپیش

 .رضاشاه به اششیفتگی و ایران با او یرابطه بررسی و دانمارکی

 و مصور )کتاب کار مشترک با شیدا محمدزاده. -بیا باهم ورق بزنیم

 (2007) 1386( کودکان برای رنگی تمام

 

های خانوادگی، از رابطهویژه در نفهمیدن یا بد فهمیدنِ یکدیگر، به

های مهمی است که مسعود کدخدایی در بیشتر موارد با موضوع

ی زیر که در پشت جلد کتاب جشن پردازد. قطعهطنز به آن می

ها بی آنکه ای است از اینکه چگونه آدمنفره آمده، نمونهیک

راستی دوستشان شوند که بهبخواهند مورد رنجش کسانی می

 دارند:

 هایپشنگه. بود شده تیره رنگش و زدمی حرف حرارت اب خیلی "

 ی اندازه به .بود پیدا موهاش بیرون. بیخ پاشیدمی دهنش از تف

 برگشته خودشان طبیعی رنگ به موهاش ته از متر میلی دو یکی

 وقتش بود بود. معلوم تویشان هم سفید توکی و تک .بودند

 یک و باشم پیشش کند. هروقت رنگ را ها آن دوباره که رسیده

 کشدمی آهی بیفتد موهاش سفید تارهای به نگاهش یا یاد جوری

 "!کِردی پِیرم تو  :گویدمی و

 زد می حرف داشت متشنج اعصاب با و روند یک که جوری همین

 کهآن برعکس بدهم نشان خواستممی کنم. آرامَش داشتم دوست

 برعکس و دارم توجه او به هم خیلی ندارم، توجه او به گویدمی

 همین برای دارم.  احساس هم خیلی کند،می فکر که آنچه

 ها آن و نگذاشت که بگیرم هامدست توی را هاشدست خواستم

 و کردم نگاه هاشچشم توی این وجود با کشید. پس شدت به را

 :گفتم

 "بِزنی؟ رِنگ رِو مِوهات ِکه رِسیده وِقتش دونی مِی عزیزم"

 " !کرد عصبانی را او بیشتر چرا حرف این دانماما نمی

***** 
 مسعود کدخدایی

 
بررسی سیزده "در ماه اکتبر کتاب دیگری از این نویسنده با نام 

منتشر شده که شامل معرفی و نقد کارهایی است که در  "اثر

 اند:گونه آمدهاین فهرست کتاب 

 مردانه فرهنگ یخانه تاریک به سفر

 مولوی فرشته از آدم یخانهتاریک داستان به نگاهی

 ادبی شاهکار یک 2-
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دیدرو دنی از " اربابش و قدری و قضا ژاک" به نگاهی

ناتورالیسم و استریندبرگ3-

استریندبرگ آگوست از "پدر" یهنمایشنام بررسی

خرابات در مهرجویی داریوش4-

مهرجویی داریوش از " مغان خرابات در"ن رما نقد

خسروی ابوتراب مکتوب کالبد5-

خسری ابوتراب از "عذاب ملکان" رمان نقد

"نامی گم" رمان در سکس با برخورد6-

بختیاری تقی محمدجان از " نامی گم" رمان بررسی

رذل مردان و پخمه زنان از خسته7-

آقایی فرخنده از "زنبیل با زنی" کتاب به نگاهی

هند به رسیفُ بهمن سفر8-

رسیفُ بهمن از "هندستان جور" یهسفرنام به نگاهی

"شب یک و زاره" های ریشه جستجوی در9-

بیضایی بهرام از "کجاست؟ افسان هزار" پژوهشی کتاب بررسی

نشد پشتیبانی که ایران زنان مهم خیزش11-

"1357 اسفند در ایران زنان خیزش"ی بررس

مهاجر ناصر و متین مهناز مشترک کار

ماندگار داغ شهرنو،11-

مقدم زند محمود گزارش "شهر نو"کتاب  بررسی

جهان تاریخ سال صد با شوخی12-

ناپدید و کرد فرار پنجره از که های سال صد مرد" رمان به نگاهی

نیوناسُ یوناس از "شد

"است من معشوق زمستان" شعر دفتر13-

"آقایی مانا از " است من معشوق زمستان" شعر دفتر بررسی

*****

شهروز رشید

نشر آفتاب منتشر کرد:

مهلتی بایست تا خون شیر شد

نویسنده: شهروز رشید

، پنج خوانش "مهلتی بایست تا خون شیر شد"ی کتاب پنج مقاله

تاثیرپذیری بوف کور هدایت ی نخست به مقاله .است از پنج متن

های ادگار آلن پو و ریلکه و دیگر نویسندگان اروپایی از داستان

جریان "ی دوم بر تکنیک ست بینامتنی. مقالهخوانشیپردازد؛ می

در عین کند، و در کار هوشنگ گلشیری درنگ می "سیال ذهن

دهد. گیری این مفهوم را به دست میای از شکلحال تاریخچه

 "هالکه"بازخوانی داستان ی سوم، ، مقاله"این یک نقد نیست"

ی روالن بارت. گانهس رمزگان پنجی زویا پیرزاد است بر اسانوشته

نماز "ی بلند ، خوانشی است از قصه"یورش یادها"ی چهارم، مقاله

آخرین ، آخرین متن، "خاوران و شعر"ی رضا دانشور. نوشته "میت

خوانش است؛ قرائتِ واقعیتِ خاوران، چونان یک متن.

ایمیل نشر افتاب
aftab.publicaton@gmail.com

****

محب رباب

رباب محب، انتشارات آزاد «  من کاراملی هستم در دهان مرگ»

ایران

عنوان دفتر شعری است از  « من کاراملی هستم در دهان مرگ»

است. فصل رباب محب. این دفتر  از سه فصِل مجزا تشکیل شده

به اشعاری اختصاص دارد که عمدتأ زیربنای اجتماعی « مادر»اول؛ 

 های نابیت و خاُلقیات مادر و پدرِ شاعر خمیرمایهدارند. اینجا، عادا

تنها »کند: هستند در دست او. وی مادر را اینگونه توصیف می

الزمان/بعد از هر های صاحبای رو به افقمخاطبش باد/ و پنجره

اختالفِ »محب در شعر «. کوبداذان/صدایش را بر در و دیوار/می

مادر )نسل گذشته( را به با طنز خاصِ خود نگاه پدر و « دانگ

کند: ی جنسیّت اینگونه ترسیم میمعضالت اجتماعی و مسئله

ی پایاپای/پورنوگرافی مادرم از گفت معاملهپدرم به لبخند زن می»

«ساقِ پا باالتر نرفت...

من کاراملی هستم »، «های بادگیربلندی»فصل دوم و سوم کتاب 

اص دارد. این رنجِ زیبا به شعر و رنِج نوشتن اختص« در دهان مرگ

باالپوش »یابد: در باالپوش شب جلوه می« ی اولتخته»در شعر 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210922043954844&set=a.1423996047655.2058353.1465363070&type=3
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 زند/ا/دیگر هیچ آلتی چنگی به دلش نمیشب پوشیده مادر الفب

گاه واژه پیشِ روی شاعر « را مکیدند/ مُردند...هزارپاها  که نافش 

«های شاعرانهخودآزاری»شود مخوف، پس او دست به گودالی می

هایی از سانان/مجسمهشهری هست از جنس میخک اینجا»زند: می

اوقات  که از معیار خاِک مناسب/هاییمیدان های سرد شنی/پوزه

های هایی هست/با پنجرهچینند... در این شهر خانهتلخ باد را می

بستری از باران تیغ/زهر وُ پادزهری  رودهایی از آتِش یخ/ جهنمی/

ها من این خانه دارم/من این شهر را دوست می از بوسه/ از خار وُ/

 «.دارمرا دوست می

******


