
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 2021خجسته باد سال 

 آوای تبعید 

 

 بر گستره ادبیات و فرهنگ 

 17شماره  – 1399 زمستان
 

  



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 همکاران این شماره: 

نژاد، شبنم آذر، عسگر آهنین، پرویز احمدی

مهدی  اردوخانی،  ابوالفضل  ارشدی،  محمد 

هوشنگ  اغنمی،  رضا  شاد،  استعدادی 

بهزادی، رضا  بی  انصاری،  کوشیار   نیاز، ب. 

هادی  حمیدی،  س.  حسام،  محسن  پارسی، 

خرسندی، محمد جواهرکالم، عباس دانشور، 

فواد  رادین،  منوچهر  ذوالقرنین،  اکبر 

اسد  سامی،  لیال  زراعتی،  ناصر  روستایی، 

لیال   شوکت،  حمید  سلیمانی،  رعنا  سیف، 

زاده، طیبی )رها(، بتول عزیزپور، پری عیسی

مسعود  فالحی،  سعید  فرسایی،  فهیمه 

کیکاووسی،  هادی  کویر،  محمود  کدخدایی، 

محب، امی رباب  مافان،  مسعود  گرامی،  د 

محمد محمدعلی، سهیال میرزایی، نانام، پرتو 

 عال، آدونیس نوری

 

 ها؛ هوشنگ انصاری عکس

  
 

 بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعیدفصلنامه 

 (2021) 1399 زمستان ، 17شماره 

 اسد سیف مدیر مسئول: 

 نیاز )داریوش(ب. بی  آرایی:صفحه 

 avaetabid@gmail.comپست الکترونیکی: 

 www.avaetabid.comسایت نشریه: 

 avaetabidبوک: فیس

 

)بر کاغذ( برای   "آوای تبعید"آدرس 

 در آمازون:  خرید

Avaye Tabid: Das Magazin für 
Kultur und Literatur 

برای خرید در جستجوگر سایت آمازون عنوان  
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زادبوم  از  که  نیست  کس  آن  فقط  تبعیدی 
تواند از خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می 

زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد.  
و  آن فکر  هنر،  داستان،  شعر،  که  کس 

اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر  اندیشه
نشریه   این  است.  تبعیدی  نیز  باشد،  نداشته 

کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به  می 
آن،   کالسیک  تعریف  و  جغرافیایی،  مرزهای 

 شناسد. که در انطباق با جهان معاصر می بل
منتشر   فصلنامه  شکل  به  فعالً  که  نشریه  این 

سامان می  تبعید  ادبیات  و  فرهنگ  گِرد  گردد، 
کوشد در همین عرصه هر شماره را  یابد. می می 

ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر  به موضوعی  
از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را   شماره 
سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش  
و  فرهنگ  گوناگون  صداهای  که  است  این  بر 
باشند،   داشته  حضور  نشریه  در  تبعید  ادبیات 
قامت   در  میهمان، چه  قامت سردبیران  در  چه 

 شوند.   ی نویسندگانی که به همکاری دعوت م

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 

 

 های دیواری در شهر لندن.  های نقاشیهای رو و پشت جلد: هوشنگ انصاری؛ از مجموعه عکسنقاشی
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 چند نکته 

چنان درگیر بیماری کرونا  شود که جهان هم چون دو شماره پیشین، در شرایطی منتشر میاین شماره از »آوای تبعید« نیز هم

این بیماری، فقر و  است؛ با کورسویی از آغاز واکسیناسیون در گوشه و کنار جهان و عمدتاً جهان غرب. مردم ایران نیز درگیر با  

خورند. در این میان  شدگان کرونایی عزیزانی نیز از جمع نویسندگان به چشم میکنند. در میان کشتهمرگ را با هم تجربه می

علی از  است  باید  او دردی  درگذشت  برد که  نام  ایران  نویسندگان  کانون  دبیران  هیأت  و عضو  مترجم  نویسنده،  رضا جباری، 

 ناپذیر.  جبران

تر دید، سیمایی که ترور را نه در داخل کشور، آذر، جهان آن سیمای دیگر جمهوری اسالمی را روشن 22اهلل زم در اعدام روح با

دهد. ربودن مخالفان در خارج از کشور و انتقال آنان به داخل کند و گسترش میچنان سازماندهی میدر خارج از کشور نیز هم

اهلل زم را نیز به حیله از پاریس به  صفحه تلویزیون و سپس کشتن آنان، بار نخست نیست. روح آلودشان برو نشاندن چهره هراس

 عراق کشاندند و سپس از عراق ربوده، در تهران به بند کشیدند و سرانجام اعدام کردند.  

خاک اروپا کاسته شده    های تروریستی جمهوری اسالمی درپس از ترور میکونوس تصور جهانی بر این بود که از میزان فعالیت 

است ولی بازداشت دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به جرم تدارک برای بمبگذاری در مراسم اپوزیسیون در پاریس، خالف آن  

 را آشکار نمود. 

در  های اطالعاتی جمهوری اسالمی  ماه گذشته سازمان اطالعات ترکیه خبر از بازداشت یک شبکه یازده نفره داد که با دستگاه

رابطه بود. مسئول این شبکه یک قاچاقچی مواد مخدر است که مسئول ترور مسعود مولوی وردنجانی، گرداننده کانال توئیتری 

 1396در شهر استانبول و سعید کریمیان، مدیر شبکه جم در اردیبهشت سال    1398و تلگرامی »جعبه سیاه« در نهم اردیبهشت  

النضال« نیز توسط این گروه به ترکیه کشانده و سپس  ه حبیب اسیود، از مسئوالن »حرکتاهلل چعب معروف بنیز بوده است. فرج

 به ایران برده شد.  

به سه سال زندان محکوم شد و متعاقب ای«، کیوان صمیمی سردبیر نشریه »ایران فردا«  های زنجیرههمزمان با سالگرد »قتل

های مطبوعاتی محروم شد. پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری  ادامه فعالیتآن حامد سحابی، صاحب امتیاز این نشریه از  

ایران، رضا خندان مهابادی،   ساکن بندر کیاشهر به یازده سال زندان محکوم شد. و در این میان سه عضو کانون نویسندگان 

 برند. بدترین شرایط در زندان به سر میچنان در های گسترده جهانی همبکتاش آبتین و کیوان باژن، برغم اعتراض

تر در سپهر هر روز آن را عریان  زمان،  ست. با آن زاده شده است و با گذشتسانسور و حذف و بند و اعدام ذات جمهوری اسالمی

رگ  چنان پرچمدار مهستی کشور شاهدیم. کمتر روزی است که خبری در این عرصه شنیده نشود. رژیم ایران در این راستا هم

مانند، نویسندگان و فعاالن سیاسی و  شوند، نشریات از ادامه انتشار بازمی ها سانسور میو نیستی و اعدام در جهان است. کتاب

 شوند و این روند را پنداری سر بازایستادن نیست.اجتماعی و فرهنگی به بند کشیده می

ل و خارج از کشور صورت گرفته که کشاندن پای کشورهای  ای در داخهای گستردهدر اعتراض به این رفتار تا کنون اعتراض

 تواند گام مثبتی باشد در این راستا. غربی به موضوع خود می

انداز« به  ای نیز در رابطه با نشریه »چشمقرار بر این بود که »آوای تبعید« این شماره در شکلی دیگر منتشر شود و بخش ویژه

عیدی داشته باشد. مشکالتِ حاصل از کرونا باعث شد تا این بخش به شماره بعد منتقل  ترین نشریات تبعنوان یکی از باارزش

 شود.

اند. به  های پیشین پی گرفته شدهچون شمارههایی هستند که در این شماره نیز همداستان، شعر، نقد و بررسی کتاب، موضوع

 قع گردند. این امید که راه رابطه را با خوانندگان بازگشایند و مورد پسند وا

 که؛ با تبریک سال نو میالدی، امیدوارم سالی خوب و نیکو، بهتر از سال پیش داشته باشید. ...و دیگر این

 اسد سیف
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 رضا بهزادی 

 

 
 

 و دم فیل  سوُزی
 

از  بود  ُپر  برش  بود، دورو  اتاق نشسته  سوُزی وسط 

کوچککارت نشان    یهای  را  فیل  یک  بدن  اعضای  که 

از صدتا  می بیش  دادند؛ سمت راستش، چپش و جلویش. 

هایی که منتظر رسیدن دُم خود  فیل درست کرده بود، فیل

او   برسانند،  خوشبختی  سرزمین  به  را  او  بتوانند  تا  بودند 

ها در انتظار این خوشبختی بود. حاال همه چیز داشت  سال

به جا برسد،  به خوشبختی  در    ییزهکه  بزرگ که همواره 

شد و تنها مانعش یک دُم بود،  رادیو و تلویزیون تبلیغ می

بود در  خودش  قول  به  که  هیچ  و    دُمی  جاندار  این  نبود 

 ری ندارد.  یتأث

نشست و از صبح زود تا آخر  روزها در همین اتاق می

برای خودش فیل درست می آنقدر فیل درست  شب  کرد، 

که   بود  بینمیکرده  با  کند.  چه  آنها  با  صبری دانست 

پاره میکارتن را  پودر رختشویی  تمام  های کوچک  و  کرد 

بزرگ  کارت سطل  یک  در  را  نبودند  دُم  شکل  که  هایی 

 انداخت.پالستیکی می

کرد  پودر را ُغرّولندکنان به حیاط پرت می  یهاکارتن

  ریخت و با نعره وهای خالی برنج میو پودرها را در کیسه

 داد. فریاد به انگلیس و شرکت نفت فحش می

کرد و بعد چندین بار  ها را به دقت نگاه میگاه کارت

کرد. گاه یک کارت را به مدت طوالنی آنها را باال و پایین می

دور  جلوی چشمانش می از چشمانش  را  آن  بعد  و  گرفت 

 شد. کرد و دوباره به آن خیره میمی

می متوجه  وقتی  اول  دُم  شد  روزهای  کارت  آن  که 

گفت باالخره پیدایت  زد و پیش خود مینیست لبخندی می

باالخره به دستم میمی نه  کنم،  اما با گذشت زمان  رسی. 

 غذا هم شده بود.خواب و کمطاقت شده بود بلکه بیتنها کم

 آن ست محکم  یدید که شبیه دُم نهرگاه کارتی را می

خاراند،  شش را می کوبید و با تمام قدرت ریرا به زمین می

می گمان  که  میطوری  ته  از  را  ریشش  دارد  کند.  کردی 

از جستجو خسته می هر دو  وقتی  نثار  بود که  فُحش  شد 

ها،  عرضهها، بیگیرتون کنه احمق خدا زمین"کرد  زنش می

صدتا دست و پا و گوش و چشم آوردید، نتونستید یک دُم  

 . "هانشناسبیارید، خدا نابودتون کنه، نمک

مغازه نزد  خودش  بار  حقوق  اولین  تمام  و  رفت  دار 

از  ماه را به مغازهبازنشستگی یک ُپر  دار داد و با یک وانت 

 پودر رختشویی شاد و سرحال به خانه برگشت.

بعدها که مجبور شد وسایل شکارش را بفروشد دیگر  

خرید  برای  را  پسرش  و  نداشت  رفتن  بیرون  برای  رو 

کرد که از مغازه قبلی نخرد  می  فرستاد و به او سفارشمی

چون دستش خوب نیست و اصالً آدم حسودی است، برایش 

 شانس نداشته است. 

نشین شده  ها پیش به علت بازنشستگی خانهاز سال

زمان که در شرکت نفت شاغل بود، کارش همیشه بود. آن

والفی کنترل  بیابان  در  کنترل ا  یا  و  بود  نفت  چاه  های 

کرد و یا در کارخانه تولید  از آنها عبور می  هایی که نفتلوله 

 ی خودش.برق در تمبی نزدیک خانه

مکانیک   هم  که  کارداشی  سورن  با  یکبار  ماهی 

های مسافربری بود  های برق و هم مکانیک اتوبوس ماشین

برای گرفتن حقوق ماهانه و رَشَن به مرکز شهر و به دفتر 

)یِاصل مِنزاُفیس   mensofficeمی د(  و  برای رفت  راه  ر 

ترانه  میسورن  بختیاری  تعریف  های  داستان  و  خواند 

از راه تپه می او را  از  های تمبی به مالکرد. سورن  کریم و 

رساند و از راه خیابان  آنجا به سبزآباد و به دفتر اصلی می

رضاشاه از نمره چهل به شهرداری و از آنجا به چاه شماره  

دوباره وارد بازار تمبی  یک و از راه بازار مصدق به کلگه و  

ادامه قصه "گفت:  شدند. موقع پیاده شدن سورن به او میمی
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نره آواز جواب می  "یادت  با  او  منه "داد:  و  بنه  بیا دستت 

و سورن با خنده   "دستم تا که جون داریم سی یک بمیریم

 کرد. داد و ضبط ماشین را روشن میسرش را تکان می

های خودش شق شدنسوزی بیشتر موارد برایش از عا

 کرد.ها تعریف میو ماجراهای انگلیسی

یک   اصل  در  که  را  خانه  این  بازنشستگی  از  بعد 

و    یطویله  خروس  گاو،  چند  هم  بعدها  خرید؛  بود  بزرگ 

چندین مرغ به قیمت ارزان. یک سگ سیاه هم از ده آورد  

هایش از روباه در امان باشند. سگ کمتر در تا مرغ و خروس

نشست و به خانه بود زمانی هم که بود جلوی در حیاط می

شد.  زد خیره میها ُغر میها و بچهسوزی که مرتب به زن 

رفت با واق واق از خانه اش سر میهم که حوصله   هرزمانی

را طوالنی میخارج می که کشید طوریشد و آخرین واق 

 کرد. سوزی به او چیزی پرتاب می

رفت، سگ هم دنبالش  هرگاه سوزی کنار رودخانه می

همیشه می بودند.  آرام  دو  هر  زمان  این  در  فقط  دوید، 

ا در صلح  چندمتری جلوی سوزی بود و ساکت و بدون صد

نشستند  جا میرسیدند، همانو دوستی به لب رودخانه می

تماشا می را  آب  بازمیو  به خانه  که  وقتی  گشتند،  کردند. 

می دراز  تخت  روی  تکان  سوزی  را  دُمش  سگ  و  کشید 

 رفت. کرد و از خانه بیرون میداد، واقی میمی

فرزندش در این خانه که    10سوزی با هر دو زن و  

کردند. یکی  ک زیرزمین بزرگ داشت زندگی میسه اتاق و ی

اش ها قبل در رودخانه غرق شد و جنازهاز پسرهایش سال

تابستان پیدا نشد.  ها هنگام ظهر که هوا بسیار گرم  هرگز 

میمی زیرزمین  به  همگی  از  شد  بعد  بزرگش  پسر  رفتند. 

زد. هرگاه  ازدواج از آنجا رفته بود و هر ازگاهی به آنها سر می

شد و در آخر پولی به مادرش آمد با سوزی بحثش میمی

رفت. بعد تازه دعوای سوزی با همسرش شروع  داد و میمی

شب می آن  از  شب  آن  این  شد.  قیل  و  داد  که  بود  هایی 

خانواده بلند بود. از زمانی که سوزی به رویای خوشبختی 

که او را سر   ی قدم گذاشته بود کمتر با خانواده بود و گاه

میلی  کردند. لقمه غذایش را با بیدیدند تعجب میمیسفره  

می دهان  صورت به  به  مبهوت  و  سفره  گذاشت  دور  های 

نگریست. آنها را نه از شکل صورتشان که تنها از خطوط می

لرزید و زیر هایش اغلب میشناخت. دستها میمحو چهره 

می ُغر  مرتب  فروختن لب  به  شروع  که  موقعی  از  زد. 

 شد. رد دیگر به ندرت آفتابی میاش کدارایی

وقت بچهبیشتر  میها  آرزو  غذا  ها  موقع  او  کردند 

خوردن پیدایش نشود، چون آن شب یکی دو نفری توسط  

شدند. کافی بود کسی به غذا اعتراضی عصای او زخمی می

زد و اگر فرار بکند، سوزی با عصایش به سر و کمر او می

کرد که اگر عصا به  یکرد، عصایش را به طرفش پرتاب ممی

های شب صدای گریه و ناله از آن  خورد، تا نیمهبدنش می

 خانه بلند بود. 

ن اتاق  یآورد در هماز طلوع آفتاب نان و چایش را می

ها  بست و مشغول باز کردن کارتنو در را به روی خودش می

شد. آنروز زنش او را فقط یکبار در حال رفتن به توالت  می

از بود و  غذا می  دیده  آیا  بود  پرسیده  به او  اصالً  او  خورد. 

زنش نگاه نکرده بود و با خودش زیر لب حرف زده بود و  

همان بود.  بعد  برگشته  اتاقش  به  مبهوت  و  پریشان  طور 

های خاکستری خشک به غروب آفتاب داشت آرام پشت تپه 

شد که سوزی در اتاق را باز کرد و بیرون  خود نزدیک می

سو بودند چند بار باز و بسته کرد.  را که کمهایش  آمد. چشم

جات را رو تخت انداختم، "زن جوانتر به طرفش آمد و گفت:  

ترسم این دُم فیل  شب شده، بهتره غذایی بخوری، آخه می

تو  "سوزی نگاهی به او کرد و گفت:    "یک بالیی سرت بیاره.

می را  همین  شما  همگی  همینه،  آرزوت  که  ن. ییخواهم 

.  "کنمباشه، همگی شماها را خودم خاک می  خیالت راحت

این را گفت و به طرف باغچه که در وسط حیاط بود رفت.  

های گل رز ایستاد، کش شلوارش را کشید،  کنار درختچه 

و   آورد  بیرون  را  آلتش  کرد،  شلوارش  درون  را  دستش 

بذار  "زد:  زمان با صدای شُرشُر ادرارش با خود حرف میهم

نوقت به این زنیکه نشان میدم که دیوانه  دُم را پیدا کنم، آ

منم یا او. فکر کرده من خرم، میگه شاید بالیی سرم بیاد،  

بعد از شاشیدن دوباره به طرف اتاقش راه    "آن هم از دُم.

مرد مگه راه  "افتاد، زنش که هنوز آنجا ایستاده بود، گفت:  

توالت را هم گُم کردی؟ مگه دیوانه شدی؟ فکر آبرویمون 

این خانه  باش،   از  برکت  نیست،  باغچه که جای شاشیدن 

 و با صدای بلند زن اول سوزی را صدا کرد.   "میره

زد:   فریاد  او  دیدن  با  و  کرد  بلند  را  سرش  سوزی 

دیوانه خودتی، باغچه دیگه چیه، مگر کوری، مگه ندیدی  "
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اینقدر چرت  زنیکه وکه رفتم مستراح، خفه شو،  پرت نگو، 

  ... پدرسگ  افتاد. زن   "جادوگر،  او  به دنبال  با عصایش  و 

طلبید. زن  کشید و زن دیگر را به کمک میمرتب جیغ می

اول سوزی آمد که عصا را از دست او بگیرد، سوزی عصا را  

باال برد و محکم بر سر زن فرود آورد، دوباره و دوباره، زن 

نقش زمین شد و سوزی به زن دیگر که پشت درخت توت  

روی هی کرد و عصایش را مستقیم روبه پناه گرفته بود، نگا

گفت:   بلند  صدای  با  و  گرفت  خورد "او  سرت  تو  را  این 

دونم، دُم  دونم، من همه چیز را مییکنم، فکر کردی نممی

نقشه همه  خودته،  کار  هم  قایم  فیل  دُم  خودته،  کار  ها 

کردی؟! پدرسگ. هفت تا سوراخ هم که قایمش کرده باشی،  

ها میگی، شیطان رفته ، حاال به بچه کنم، جادوگرپیداش می

او از نفس افتاده بود    "به جلد من، پ...درسگ... جادو... گر...

که وارد اتاق شد،  و تلوتلوخوران به سمت اتاقش رفت. همین

ها افتاد، با صدای بلند فریاد زد: دُم دُم دُم  چشمش به کارت 

ال  های مقوایی زد، بعد عصایش را با و با عصایش زیر کارتن

های پودر فرو آورد. چندین دقیقه این کار را  برد و بر کارتن

افتاد و کارت های اعضای بدن  ادامه داد و بعد روی زمین 

فیل را به سر و صورتش مالید. پسرش آمده بود در اتاق و  

افتاد،  او  به  که چشم سوزی  همین  بود،  خیره شده  او  به 

زد   بیاو"فریاد  و  بخر  پورد  برو  ایستادی؟  پسرش   "ر!چرا 

داد، دست تکان  را  و سرش  کرد  او  به  به نگاهی  را  هایش 

به دست  پول؟ سوزی  کدام  با  گفت:  و  کرد  دراز  او  طرف 

طور که سرش روی گردنش بازی  پسرش نگاهی کرد و همان

ساعتت کجاست؟ نکنه قمار کردی پسر خُل  "کرد، گفت:  می

بلند شد و عصایش را به دست گرفت، پسرش با    "و احمق

ه خود را به حیاط خانه رساند، صدای پدرش را پشت  عجل

پدرسگ تخم حرام، ناکارت "زد:  سرش شنید که فریاد می

کنم، اگر ساعت را باخته باشی! ولگرد، دزد. حرامزداه تو  می

 "هم لنگه اون برادرتی

بودند، بوی خاک خیس   پاشیده  را کمی آب  حیاط 

بود اما از باران آمد، مثل اولین باران پاییزی، پاییز آمده می

داشت   اولش  زن  که  رفت  اتاقی  به  سوزی  نبود.  خبری 

آورد، همین که زن را دید  ها را از آن بیرون میخواب رخت 

دارم!"گفت:   کار  بیرون  از    "برو  با یک تشک بزرگ  و زن 

اتاق بیرون رفت. سوزی با یک دست کش زیرشلوارش را به  

آن را محکم  جلو کشید درست روبروی نافش و با انگشتانش  

با   نگاه داشت و دست دیگرش را درون زیرشلواری کرد و 

را بیرون آورد، آرام جلوی در آمد و   یزحمت کلید کوچک

انداخت، هیچکس در حیاط نبود، سگش   نگاهی به حیاط 

او را تماشا می کرد،  در گوشه حیاط ساکت ایستاده بود و 

سوزی به چشمان سگ زُل زد و سگ خیره شد به سوزی. 

دیگر را تماشا کردند، سوزی زیر  طور آرام همای همینظه لح

لب چیزی گفت و عصایش را به طرف سگ نشانه گرفت،  

چنان به او خیره سگ یک گوشش را آرام تکان داد و هم

ماند. سوزی عصا را باال برد و در هوا برایش تکان داد، سگ  

تکانی به خود داد و پشتش را به طرف او کرد و دُمش را  

ن داد. اول آرام و بعد با سرعت و بالفاصله چرخی زد و  تکا

در همان نقطه روی دوپایش نشست. زبانش را در آورد و  

مثل قبل به او خیره شد. سوزی همانطور که سگ را نگاه  

خواهی؟ و  کرد با خودش گفت: پدرسگ چه از جانم میمی

برگشت به اتاق و سگ چندبار واق واق کرد و دم اتاق سوزی 

 کشید و به او خیره شد.  دراز

ای از اتاق یک صندوق بزرگ فلزی و قدیمی  در گوشه 

بود که روی آن چند لحاف و پتو گذاشته بودند، عصا را به  

دیوار تکیه داد و آنها را از روی صندوق برداشت. قفل آن را 

باز کرد و از درون آن یک دستمال کوچک سبزرنگ را که  

ره را باز کرد، میان دستمال  گره زده شده بود بیرون آورد. گ

میان   و محکم  برداشت  را  آنها  بود،  سبزرنگ  اسکناس  دو 

هایش گرفت، به دستمال دوباره گره زد و آن را در  دندان

صندوق گذاشت، در صندوق را قفل کرد و لحاف و پتوها را  

روی آن گذاشت. دستش را به دیوار گرفت و آرام بلند شد.  

 ید و کلید را به شُرتش گره زد. اش را پایین کشزیر شلواری 

کارش که تمام شد عصا را گرفت و دو اسکناس را از 

را میان دندان نگاهی کرد و مشتش  آنها  به  هایش کشید، 

محکم بست و از اتاق خارج شد. سگ هنوز جلوی در اتاق  

دراز کشیده بود، همین که سوزی را دید بلند شد و نگاهی  

اق کرد، صدای خفیفی از  به سوزی انداخت و چندبار واق و

خود بیرون داد، پشتش را به او کرد و دُمش را آرام تکان  

داد و به طرف در حیاط رفت، چند بار واق واق بلند کرد و  

ورانداز   را  حیاط  رساند. سوزی  کوچه  به  را  خود  حیاط  از 

جایزه شدن  برنده  سودای  نبود.  هیچکس  بزرگ    یکرد، 
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ها خبر داشت و نه از  چه تمامی هم و غمش شده بود، نه از ب

از  زن  هایش. آنچه که به دستش آمده بود را فروخته بود، 

قطب تا  شکارش  قدیمیوسایل  قطبنمای  را  اش،  نما 

سش پاداش گرفته بود، بعدها وقتی به  یسال قبل از رئسی

آن مییاد  میروز  لعنت  را  خودش  بود  افتاد  معتقد  و  کرد 

و او را گرفتار بیابان   نما گولش زده بودس با همان قطبیرئ

هایش را  کرده بود، بیابانی که آب بدنش را گرفته و چشم

به گفتهکم خودش همه چیزش را غارت   یسو کرده بود، 

ای از بیابان شده بود. بیابانی که نه کرده بود و او خود تکه

حس غم و شادی دارد و نه حس سرما و گرما. حاال مثل  

بود به حیاط خانه که شب او  بیابان یکه و تنها خیره شده  

 را به تسخیر خود در آورده بود. 

پیش خود فکر کرد: اگر دُم فیل را به دست آورد از 

ها  اند. کولری و یخچالی را که سالسرما و گرما نجات یافته

تابستان در  و  خرید  خواهد  بود  کرده  از دست  آرزویش  ها 

مام  خرد و تابد. یک بخاری مییاسهال و سردرد نجات می

ک کار  یدارد و یک قالی بزرگ،  زمستان آن را روشن نگه می

اندازد و آن را بدست پسرش مک که کمی کاسبی راه می

 سپار.  تر از بقیه است میعاقل

می را  او  کسی  اگر  افکار  این  حین  تعجب  در  دید 

کرد. انگار همه چیز دارد و دیگر محتاج این و آن نیست.  می

آمد، خیلی راضی و آرام تر به نظر میجوان شاداب، خندان و  

داد. براستی او همه چیز داشت تا به هدفش برسد  نشان می

بجز یک دُم. بارها به دُم فکر کرده بود و گاه خوابش را دیده  

هایش با دیدن دم، جیغی زده بود و  بود و هر بار یکی از زن 

بود.    او نتوانسته بود به دُم دست یابد و از خواب بیدار شده 

خاراند  هایش را به مدت طوالنی میلرزید و ریشبدنش می

می آب  بلند  صدای  میبا  که  را  آب  بلند  نوشیخواست،  د، 

کرد به باز  نگریست و شروع میشد، کمی به اطرافش میمی

داد که آنها  ها دشنام میکردن پودرهای رختشویی و به زن

 کند. را از خانه بیرون می

ا زد. مک تا دم در اتاق آمد  سوزی پسرش مک را صد

شد،  جا ایستاد، دهانش ُپر بود و فکش باال و پایین میو همان

اش بود فراموش سوزی با دیدن او که در حال جویدن لقمه 

خواست به اتاق  کرد که چرا او را صدا کرده است. مک می

کجا، بیا پسرم، بیا جلو،  "برگردد که نعره سوزی بلند شد:  

 "کارت دارم.

جوید پابرهنه آمد و  طور که غذایش را میهمانمک  

چند متری او ایستاد. سوزی دو اسکناس سبز را    یبه فاصله

گفت:   و  داد  مرا  "نشانش  سالم  دکاندار،  بهرام  پیش  برو 

پودر   چه  هر  و  بده  بهش  را  تومان  چهل  این  برسان، 

اش را سر ماه  شویی داره بخر، اگر طلبکار شد بگو بقیهرخت 

 "دهم.می

بابا کلی تاید میشه، من که نمی" توانم تنهایی  آخه 

 "آنها را بیاورم، اصال بهرام این همه تاید ندارد.

بیاورد،  " شهر  از  بگو  نداشت  اگر  نکن،  درازی  زبان 

را می پسرم گیرد، مجانی که نمیپولش  برو  خواهد بدهد، 

 "شود.برو، دارد شب می

ه او  پسر وقتی دو اسکناس را دید، با تعجب نگاهی ب

  "هاست که دیگر ارزشی نداردها سالاین پول"کرد و گفت:  

ها را به پدرش پس بدهد که سوزی فریاد زد: خواست پول 

می" پسرهچی  آنها    یگی  به  کسی  دست  حاال  تا  دیوانه، 

بهانه   نخورده، هنوز خشک خشکند، چرا مثل مادرت هی 

دو  هایش را با هرو ریش  "آری. برو و دیگه حرف نزن، برومی

 دستش خاراند. 

همین که پسر خواست برود، فریاد سوزی بلند شد: 

چونه می" و  من چک  با  حاال  قرتی  بزرگت  پدرسگ  زنی، 

و عصایش را    "کردم تا آزار و اذیتم کنی، لندهور بی خدا

پای برهنه به با  و در  بلند کرد، مک  طرف در حیاط دوید 

حیاط را محکم پشت سرش بست. سوزی همانجا ایستاد،  

هر دو دستش را به عصا تکیه زد و به در حیاط خیره شد.  

ها را در صندوق  توانست به یاد بیاورد چه زمانی این پول نمی

ها، صندوق  توانست بیاد بیاورد که این پولگذاشته، فقط می

از غرق شدن  و دستمال در یک روز به او رسیده اند. قبل 

توانست یپسرش در رودخانه بود یا بعد از آن، هیچکس نم

 بخاطر بیاورد.  

کرد، بهتر است یک سهم بزرگ را پیش خود فکر می

برای تعمیر خانه کنار بگذارد، آشپزخانه و حمام را تعمیر 

یک   آن  وسط  در  و  کند  سیمان  را  حیاط  بکند،  اساسی 

زیبایی درست کند که هر موقع دلش خواست در    یباغچه

خچال و  ید.  های الله عباسی، میمونی و گل رز بکارآن گل
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از جنگ و   بخرم که  بهتر است دو کولر  نه!  بخرد،  کولری 

خرم پس  دعوای این دو زن در امان باشم، آره دو کولر می

و   دارندگی  نه!  که  چرا  آره  بخرم،  قالی هم  تا  دو  مجبورم 

برازندگی، اگر مک کمر کار داشته باشد یک مغازه و یا یک  

اش این اطراف گهاندازم که لنمرغداری بزرگ برایش راه می

شود، آنوقت  ای برایش بگیرم ورشکست مینباشد، اگر مغازه

را  است که زن  خواهند و او  می  نسیههای محله همه چیز 

بخشد حتی سرقفلی مغازه را،  بخشد، همه چیز را می هم می

نه نه ! مرغداری بهترین کار است، خودم هم باالی سرش  

 هستم.  

ست دیگرش عصا را  یک دست را به کمر گرفت و با د

کوبید و به طرف اتاقی که پر بود از پودر  محکم به زمین می

رختشویی رفت. اول دم در ماند، آرام ریشهایش را خاراند و  

دوختن   مشغول  دخترش  تنها  با  جوانش  زن  که  اتاقی  به 

باز بزرگی بودند نگاهی کرد. زن اولش از الی در نیمه  یپرده

باز  به اتاقش رفت او در نیمهکرد، وقتی که سوزی  نگاهش می

 را کامل باز کرد. 

زن جوان با یک سینی وارد اتاق شد، سینی را کنار  

سوزی گذاشت. در سینی یک کاسه ماست و یک نان تافتان  

انگشت  دو  با  را  خود  بینی  او  ریحان،  و  تره  مقداری  بود، 

خوای تا کی می"گرفت و به سوزی نگاهی انداخت و گفت: 

مر بشینی  کدوم  اینجا  پول،  کدوم  دروغه،  همش  اینا  د؟! 

را  محله  تمام  رختشویی  پودر  بوی  خونه؟  کدوم  ماشین، 

 "برداشته، من که دارم دیوانه میشم!

دونی این جایزه  از اولش هم دیوانه بودی! تو اصالً می"

دونستی اینقدر  دونی، اگر مییعنی چه؟ نه معلومه که نمی

نمی ُغرزدن!زر  شده  کارتون  همه  به    زدی.  من  که  حاال 

قایم   سوراخ  هفت  را  طالهایتون  تمام  دارم  نیاز  سرمایه 

 "کردید، نه!؟

هایش  ها را گفت و ریشش را محکم خاراند. دستاین

هایی که کنار هم گذاشته بود،  لرزیدند، به کارتبه شدت می

  "بینی فقط یک دُم کم داریممی"خیره شد، آهسته گفت:  

ا را بو کرد و بعد روی زبانش  چند برگچه ریحان برداشت، آنه

ک تکه نان در کاسه ماست فرو کرد، هنوز لقمه یگذاشت.  

زنش را که به   یرا در دهان نگذاشته بود، خط نگاه خیره

های میان آن میخکوب  سمت پودرهای لباسشویی و کارت

به طرف   و  بلند شد  سفره  از سر  گرفت، سوزی  بود  شده 

لی هرگز نتوانست روی های میان پودر خیز برداشت، وکارت

پودرها   دوپا بلند شود، آرام آرام با سروسینه و شکم روی 

 افتاد و دیگر بلند نشد. 

 

پودرهای   از  پر  زمانی  که  اتاق  آن  در  بعد  سال  ده 

مک، نوه سوزی داشت با   یلباسشویی بود، پسر شش ساله

پدرش  های فیل که مک به دور از چشم مادرش و زنکارت

کرد. او پنج تا  رای خودش فیل درست میپنهان کرده بود ب

کدام دُم نداشتد  فیل درست کرده بود، چهار فیل که هیچ

در راست، چپ، پایین، باال و در وسط یک فیل با رنگ سبز  

چیده بود که دُم کوتاهی هم داشت. او از پدرش خواست  

عکس   کنار  درست  بچسباند،  دیوار  به  برایش  را  آنها  که 

ار را کرد، کارش که تمام شد به پدربزرگش. مک همین ک

هایش را در  ای رفت که زمانی سوزی پول سمت صندوقچه 

پنهان می از میان یک شال زمستانی سه رنگ،  آنجا  کرد، 

سبز و سفید و سرخ که نماد شیر و خورشید در وسط آن  

 بود، دو اسکناس بیرون آورد.

با شال و دو اسکناس درون حیاط بود که همسرش 

 مان کنی؟!خواهی بیچارهت: حواست کجاست میبا فریاد گف

موم   و  مهر  صندوق  در  را  پول  و  شال  دوباره  مک 

ها و قاب کناری  نشیند و به فیلکند، کنار فرزندش میمی

 شود.خیره می
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 محمد محمدعلی 

   
 وارثان درگذشته                                                                                              

 ای بلند داستانی کوتاه البالی طرح نمایشنامه

            

در   همسرش  جوش  و  جنب  دیدن  از  پس  نویسنده، 

آشپزخانه، سیگارش را خاموش می کند، خودکارش را می  

رود    اندازد میزتحریر. می  روی  های  و کتاب  کنار کاغذها 

اتاقی دراز و باریک، آستین  باالی سر سه جنازه در وسط 

های پیراهنش را باال می زند. پس یخه لباس مرد نارنجی  

پوش را می گیرد و کشان کشان می برد به انتهای اتاق و  

تکیه می دهد به دیوار کوتاه آشپزخانه اوپن. با صدای بلند  

 "کاش لیاقت این لباس را داشتی. "گوید:می 

جلوآینه دستشویی با تکرار جمله قبلی، نگاهی می           

اندازد به موهای خاکستری خودش و آن مرد نارنجی پوش.  

پس از شستن دست و صورتش برمی گردد باالی سر جنازه  

خودش و همسرش. مردد است حاال چه کاری بکند. بر می  

 ل نوشتن می شود. گردد پشت میز و مشغو

گیری، خراش آبمیوهبه محض شنیدن صدای گوش         

کالفه، از کیف کنار صندلی میزتحریر شکالتی بزرگ در می  

ماند. همسرش با لیوانی آب پرتقال به میز  منتظر می  آورد و

کار نویسنده نزدیک می شود. لیوان را می گذارد گوشه میز. 

تشکر،   نشانه  به  هم  مینویسنده  را  دستش.  شکالت  دهد 

افتاده.  "گوید: می فشارت  گفتی  می    "دیروز  دو شروع  هر 

 .پوشکنند به خوردن و نگاه کردن به آن مرد نارنجی 

 از بچگی آدم لجوجی بود. نویسنده        

 من هم هر چه گفتم به خرجش نرفت.زن              

می           خندان  نویسنده  خواب.  همسر  اتاق  طرف  رود 

کنان و ناالن همسرش را صدا ای بعد، نویسنده سرفههلحظ

تلوتلوخوران می   باشد،  گیج خواب  زن گویی که  زند.  می 

آید. پس از دور زدن میز کار نویسنده، یله می شود باالی  

کنان و ناالن از پشت  سر جنازه خودش. نویسنده هم سرفه

شود پشت جنازه خودش. هر دو میز کار می آید و یله می

د می  با  زده  وحشت  هم،  تنگی  نفس  و  پریده  رنگ  یدن 

-اند. تو صورت هم جیغ می فهمند که به هم زهر خورانده

 .کشند. جیغی ممتد و با حسرت

با ظاهری        زن تا الاقل  را بکشم  تو  می گذاشتی من 

-هنری سوگوارت می-رفتی. جامعه ادبیمظلوم از دنیا می

نابهنگ مرگ  درباره  بیشتری  امت جنجال  شدند. مطبوعات 

افتادم زندان و تو در کردند. بعد از کالبد شکافی، من میمی

 شد.  آن دنیا  حور و غلمان بیشتری نصیبت می

    

دلم نیامد تو در جهنم دنیای پس از من          نویسنده

ها و سکوهای مرمری  بمانی و زجر بکشی و من روی نیمکت

آن اندام آن بهشت موعود بنشینم و در حال نگاه کردن به  

ای   های موزون و آبنماهای پر از شیر و عسل، فکر کنم آمده

سر قبرم تا به من  ناسزا بگویی و گاهی هم افتخار کنی، یا  

دل بسوزانی به آن همه قلم صد تا یک قازی که طی این  

ها زدم و تو را در تنگنای  ها و آن مجلهسالها در این روزنامه

 مالی گذاشتم.         

رحمی و احساس مسئولیت  تو بعدا درباره دل          زن  

می بیچارهصحبت  این  هست  یادت  بار  کنیم.  دو  که  ای 

 کشتیم بر اساس چه نیازی بود؟ 

ایجاد هیجان نویسنده        راه  از  اولی سیر کردن شکم 

 کاذب و فروش رویا و دومی پاسداری از شرافت. 

می کنیم.  درباره پاسداری از شرافت بعدا صحبت             زن

بینی  تو با ریتم و ضرباهنگ تند، حوادث معمولی قابل پیش

تکراری را با مرگ کاراکتری محبوب یا منفور به خورد مردم  

 می دهی. 

تنها چیزی که در این زندگی قطعیت دارد          نویسنده

 مرگ است.  
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های تکراری استفاده کردی تو  بس که از تکنیک           زن

ترین حادثه زندگی هر کسی است  همهمان مرگ را که م

 ای.    امری پیش پا افتاه جا انداخته

 حرف آخرت را بزن.       نویسنده

بارها به تو گفتم که کشتن چه در واقعیت و چه  زن           

در رویا چه برای پر کردن شکم و چه یافتن شهرت و قدرت 

قبول  بهانه  و تو  ولی  نیست.  خوبی  کار  هیچ  دیگر  های 

حاال   نکردی همین  از  اما  نکردم.  پافشاری  هم  من  البته   .

 کنم.هایت را تایپ و همفکری نمینوشتهدیگر دست

زنی بگو منطق تو  های تازه میحاال که حرفنویسنده     

 چه بود در کشتن من؟

چیزی نبود جز خیانت هر روزه ذهنی تو به خودم.         زن

داستانمی در  حاال  تا  بلدانی  و  کوتاه  بر  های  عالوه  ندت 

ها حوالی چند دختر  ها و ضد قهرمانکشت و کشتار قهرمان

از ای و همگی حتی بداخالق و زن  چرخیده ترین شان را 

 ای؟تر جلوه دادهپوشتر  و خوشمن خوشگل

تو مرا بابت تخیالت و ایجاد تعلیق و کشش  نویسنده     

واقع  کنی در حالی که من در جهان  هایم محاکمه میداستان

 ام. همیشه آدمی پایبند خانواده و  رعایت اصول اخالقی بوده

-های داستانیای که در تنهایی با شخصیتنویسنده       زن  

اش اعم از زن و مرد زندگی می کند، در غم و شادی آنها  

-خوابد و میخورد و میها می شود، حتی با آنشریک می

رساند،  اعال مینوشد و بعد آنها را به چاه ذلت یا به عرش  

پرسد، آدم قابل  اما حال واحوال پدرزن و مادرزنش را نمی

 اعتمادی نیست.

ای خانم! پس از این همه سال زندگی مشترک  نویسنده      

گذاری! این بی ذاق و ذوق، انگشت روی چه چیزهایی می

بروی  اجبار  به  یا  تو  سراغ  بیاید  تنهایی  در  قلب  رقت  که 

که کسی وادارت کند او را اینکند،  طرفش خیلی فرق می

-که تو کسی را به  زور بکشی خیلی فرق میبکشی یا این

 کند. 

هایم را پشت کلمات  من بلد نیستم مثل تو عیبزن         

ها را حسن  قشنگ و بی معنی قایم کنم و بعد یکباره آن

 خودم جلوه بدهم.   

 این همه بی رحم نباش عزیز.     نویسنده

کنی  این تویی که همه چیز را با بی رحمی فدا می زن           

 تا داستانت پیش برود. 

من آدمی تنهام، اما انگار برای تو تنهایی من  نویسنده      

تاثیر  تحت  و  جداسری  برای  است  روشنفکری  ویترین 

 قراردادن دیگران. خیلی متاسفم.  

هایی به  سساتی درست کنند و خانمؤپیشنهاد بده مزن       

کار بگیرند که عالوه بر مهارت در پخت و پز و شستن لباس  

با مقوله عمق بخشیدن و فراهم کردن تختخوابی گرم و نرم  

 به تنهایی هم آشنا باشند. 

گذشته  نویسنده         شوخی  از  نیست.  بدی  پیشنهاد 

روش  این  تجربه  برای  نداریم  مجالی  دیگر  که  افسوس 

آن   کنم  پیشنهاد  شویم  زنده  دوباره  اگر  شاید  زندگی. 

خون و ها و مردهای همسسات طی فرایندهای علمی، زنؤم

قرار بدهند تا ذهن هم را بخوانند و  هم فکر را در کنار هم  

بی جنگ و جدل لفظی و فیزیکی در همسویی کامل با هم  

 زندگی کنند.   

اما  کارانه میهر چند بوی طنزی سازشزن          شنوم، 

کماکان سر حرفم هستم. پشیمانم  به تو که از نظر ذهنی،  

اغلب رفیق راهم نبودی زهر خوراندم. کشتن هر کس چه  

یا، چه شفاهی و چه کتبی دربرگیرنده  ؤو چه ر  در واقعیت

امتیازات ادبی و فضائل انسانی نیست. تراژدی و   هیچ یک از

احمقانه نویس  ملودرام  پر  نویسندگان  بعضی  که  است  ای 

برند برای تحمیق و عامه پسند از جمله تو از آن سود می

ایجاد سرگرمی برای خوانندگان احساساتی. بیا در این دم  

های  بده دیگر برای جلب خواننده بیشتر به بهانه  آخر قول

 دم دستی کسی را نکشی. 

هرچند نقش مصلح اجتماعی به عهده گرفتی  نویسنده        

می  اعتراف  اما  ندارم،  دوست  من  محکمی  و  دلیل  کنم 

همراه   متن  اگر  کردم  فکر  فقط  تو.  کشتن  برای  نداشتم 

می آن  جذب  بیشتری  خوانندگان  باشد،  و  شوند  مصیبت 

زندگی   خانه  قسط  دغدغه  بی  ماه  چند  یکی  نیست  بعید 

نویسنده اما کدام  از خوانندگان  کنیم.  ته دل  است که  ای 

 بیستر روگردان باشد؟ البته این میان....       
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بله، این میان نویسندگانی هم هستند که به رغم  زن          

-های مالی دنبال خوانندگان خاص و فرهیخته میگرفتاری

 گردند. 

را تمام    "وارث درگذشتگان"راستش اگر رمان  نویسنده   

می  مجالی  اگر  بودم،  قراضه  نکرده  ناشر  این  از  گرفتم 

 کردم. اصالحش می

ای، من هم  سلیقه تازه رسیده  حاال که به این فهم وزن        

دهم  روم و هزینه دیدن پدر و مادرم را میشهرستان نمی

 قسط این ماه و ماه بعد.  

رود طرف  خیزد و میزن از کنار جنازه خودش برمی        

می پاره  را  میز  روی  رمان  از  صفحاتی  و  تحریر  کند.  میز 

  "نه  "کشد و   ای  مینویسنده با چشمان بسته جیغ خفه

افتادن  بلند او همزمان می شود با صدای آژیر خطر و فرو 

والی. به محض خاموش شدن بمب یا موشکی در همان ح

گیراند و در  پوش سیگاری می های خانه، مرد نارنجی المپ  

خیزد و تلوتلوخوران از کنار جنازه زن کبریت برمی  پرتو نور

رد می نویسنده  از حیاطی  و  رود.  بیرون می  اتاق  از  شود. 

می دراز  و  باز باریک  را  خانه  در  صدا  بی  و  آهسته  گذرد. 

گذارد. کوچه نیمه خاموش است  می  کند و قدم به کوچهمی

رسد. بوی خوشی به ای گنگ از دور به گوش میو همهمه

آید. از کنار رسد... نویسنده، از حالت سکون درمیمشام می

نشیند پشت خیزد و با شمع روشن میجنازه خودش برمی

 . میزتحریرش

هر چند بی اجازه پاره کردی، اما قبول کردم  نویسنده      

ید بی خود و بی جهت و برای سرگرمی کسی را دیگر نبا

که   روزها  این  مخصوصا  بکشیم.  سرسری  و  کنیم  محکوم 

گناه بی هیچ  ها و زندانها در جبههجوان گناه بی  ها، بی 

 میرند.  دادرسی می

رسد،  وقتی جنگ و کشت و کشتار به اوج خود مین          ز

 بعید نیست یکباره تمام شود و روسیاهی بماند به زغال.  

کنیم و  وقتی معلوم نیست آنچه که حس مینویسنده      

بیرون  می نوعی  اندیشیم واقعی است، نشان دادن قطعیت 

 آمدن از بالتکلیفی است. 

 ممکن است خالق اثر هم فریب بخورد؟زن        

مینویسنده      زعما  آقایان  فریبگویوقتی  خالقان  -ند 

گرانی قهارند، پس بعید نیست فریب هم  دهندگان و حیله

 بخورند.

کاش کسی بود و از دوران کودکی به ما آموزش زن        

 داد که چگونه حقایق را ببینیم.می

هایی خلق کنیم که قادر باشند  باید شخصیتنویسنده     

 نسالن خود را بدهند هم نسل آینده را.هم جواب هم

امید بستن به آیندگان چیز خوبی است، اما حاال          زن  

پرسش پاسخ  داریم  وظیفه  هم  پیدا  ما  خودمان  را  هامان 

می من  گفته  کسی  چه  نیست  یادم  پس  کنیم.  اندیشم 

 هستم.

جناب دکارت اعتماد به نفس باالیی داشته نویسنده       

کنم مقصودش این بوده که آدمیزاد چون در گفتار. فکر می

 اندیش قادر است هم خالق باشد هم مخلوق. می

من و ما هم باید ایمان بیاوریم به آن چه هستیم و زن        

باید باشیم. هرچند شکل حیوانات وحشی نیستیم، اما برای  

کشیم، هم برای سیر کردن شکم خود همنوعان خود را می

 طلبی و تفنن. این آخری منتهای زشتی است.جاه

 خری منتهای زشتی درون آدمیزاد است.این آ      نویسنده

زند و اندکی بیش  در این لحظه، آسمان رعد و برق می       

می  ادامه  اندکی  و  از  روشنایی  و  صداها  البالی  در  یابد. 

تاریکی، جمالت کوتاهی درهم از زن و نویسنده به گوش  

کند  رسد. نویسنده  صفحات پاره شده رمانش را جمع میمی

بندد  ریزد. در کیسه را میکیسه زباله آشپزخانه میو درون 

 رسد. برد طرف حیاط.  بوی بدی به مشامش میو می 

گذرد و قدم به  های کوچک شکسته میاز کنار گلدان      

گذارد. پس از نگاهی به دور و  کوچه نیمه تاریک خیس می

ها که سر  برد طرف جایگاه آشغالبرش، کیسه زباله را می 

و زیر دیواری کاهگلی از بقایای باغی مخروبه.    کوچه است

می وادارش  کسی  حسی  کند.  نگاه  را  سرش  پشت  کند 

شود، صدای نیست، اما همین که به مخزن زباله نزدیک می

زند. پس از مکثی  شنود. خود را به نشنیدن میسالمی می

گردد  اندازد و برمیکوتاه  کیسه زباله را در جعبه سیاه می

کند سایه مرد بلند قامتی دنبالش  حساس می طرف خانه. ا

میمی گوشش  در  صدایی  ندادی "پیچد:  آید.  جواب  چرا 



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

13 

 

بازمی  "نارفیق؟ زده  وحشت  مرد  نویسنده  حرکت.  از  ماند 

مینارنجی را  واکی  پوش  با  دست  در  زباله  کیسه  که  بیند 

از مدار بسته دیدی که    بله برادر،"گوید:  تاکی به کسی می

   "اه و روش گذشته.پشیمان شده از ر

اما در  دود طرف در حیاط و مینویسنده می        تو،  رود 

-شود. با دیدن چکمه بزرگ و زمخت مرد نارنجیبسته نمی

کند تا چهره او را از پشت عینک دودی پوش، سر بلند می

کاله سیاه شناسایی کند که با یک کف گرگی محکم،  و شب

می ولو  حیاط  نارنجیوسط  مرد  را پوشود.  زباله  ش،کیسه 

دهد دست چپ و با دست راست پس یخه نویسنده را  می

برد طرف در ورودی ساختمان. کشان می گیرد و کشانمی

می نویسنده  پای  یک  راه  و در  آب حوض کوچک  در  رود 

می آن  موزائیکخیسی  روی  ترکدود  اتاق  های  خورده 

دیوار دهد به  پوش نویسنده را تکیه میپذیرایی. مرد نارنجی

می  پرت  را  زباله  کیسه  و  آشپزخانه  میز  کوتاه  طرف  کند 

-پوش به اندام زن خیره می تحریر. همین که مرد نارنجی 

برمی نویسنده  نفسشود،  گالویزی  از  پس  گیر،  خیزد. 

از سر و صورت سرانجام عینک دودی و شب کاله سیاه را 

دارد. پس از حیرت و افسوسی کوتاه،  پوش برمی مرد نارنجی

خورد ی جدالی پر صدا، سر نویسنده به لبه میز تحریر میط

 اش سرازیر می شود. و خون از باالی شقیقه

بچه حدس نمینویسنده         و  آشنای قدیمی  تو  زدم، 

محل سابق شنود گذاشته باشی. خجالت نکشیدی دو دوزه  

 بازی کردی؟ 

 تو بودی که دو دوزه بازی کردی، نه من. نارنجی پوش      

من در نوشته قبلی نقش قاتل پدرم را دادم        نویسنده  

به برادر تو و در نوشته فعلی پای تو را کشیدم وسط. اما تو 

آن  دادن  کش  از  حاال  من  شکستی.  مرا  سر  واقعیت  در 

خصومت غیر موجه خودم پشیمانم. پشیمانم که نتوانستم 

 گرایانه داشته باشم. نگاه انسان

تشویقت کرده دست بکشی از    شنیدم زنتنارنجی پوش    

 کشت و کشتار و این گونه نوشتار.

تو هم دست بکش و اجازه بده از این تاریخ  نویسنده       

 های متمدن زندگی کنیم.  به بعد مثل آدم

لبخند  نارنجی ها،  با آمدن برق و روشن شدن المپ  پوش 

می لب  بر  پهنی  و  می پت  واکی  تاکی  در  گوید:  آورد. 

  "مستقرم."

زنم من و همسرم نتیجه از همین جا جار می سنده       نوی

یا کاری  ؤر  گرفتیم، خون و خونریزی چه در واقعیت و چه در

 بیهوده و غیرانسانی است.  

تو برادرم را در زمان شاه به حکم قصاص  نارنجی پوش       

می فکر  دار.  باالی  از فرستادی  پایین  و  باال  با کمی  کردم 

حاال با وضعیت جدید آن پرونده  جنس خودم هستی ولی  

افتاده و تو باید بگویی چرا پدرت سهم    گرفته به جریانخاک

خدابیامرز مرا خورد. باید بگویی آن گنجی که سالها    مادر

پیش از انقالب در حاشیه کویر پیدا کردند، حاال کجاست و  

 سهم من و برادر مرحومم چقدر است.  

غیرمنطقی  بهانهنویسنده        درهای  دادگاه    نگیر.  آن 

صالحه ثابت شد و مطبوعات هم نوشتند که آن گنج، آن 

های تقلبی بوده و مادر تو به عنوان صندوقچه، پر از سکه

شریک جرم دچار توهم شده که پدر من طالها را فروخته 

 و هیچی به  او نداده. 

کسی که طالب خون و خونریزی نیست  نارنجی پوش      

با هر حقیقتی را داشته باشد. حقیقت باید شهامت رویارویی  

من و تو تا ابد سر ارث و میراث دعوا داریم.   این است که

ها پدر تو را کشته. تو هم برادرم  برادر من بابت همان سکه

بازی در مطبوعات  را با پول و پارتی و پدرسوختگی و شلوع

اما حاال آمده انتقامآن زمان قصاص کردی. من  و    مادر  ام 

ابیامرزم را از تو بگیرم. چون برادر من در پی احقاق  برادر خد

حق خود برآمده بود، عدالت این بود که فقر و  فالکت نصیب  

ها تو به عنوان نویسنده خانواده تو بشود، نه من. عالوه بر این

بازی هم داری  مصرف الکل و خانم  چند مشکل منکراتی مثل

نده ودعوای آیند روی آن پروکه حاال با وجود من همه می

می که  کسی  میراثی.  و  درگذشتگان  ارث  وارث  ما  نویسد 

-های انسانها ادای قهرمانخویشیم نباید حاال مثل بزدل

 دوست و مصلح اجتماعی را دربیاورد.

من نوشتم ما وارث سرنوشت درگذشتگان نویسنده        

ای بنشینیم،  خویشیم، اما این به آن معنا نیست که گوشه

دست   روی  درگذشتگان  دست  وارث  چون  و  بگذاریم، 
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خود   اطرافیان  و  خود  سرنوشت  تغییر  پی  در  خویشیم، 

-سرمان آمده که نتیجه گرفته  نباشیم. یا حتی ندانیم چه بر

 گان خویشیم. ایم، ما وارث سرنوشت درگذشته

 گفتم نه تو.ها را من باید میاین جملهنارنجی پوش      

های آن سمسار  گویم، اگر سکهبار دیگر می نویسنده       

نزول برده کالش  آن گنج  از  و من سهمی  بود  واقعی  خور 

البد وضعم این نبود که حاال حاشیه شهر بنشینم و   بودم،

قلم صد تا یک قاز بزنم برای این ناشر و آن مجله و روزنامه.  

عقیده تغییر  خصوص  میدر  اطالع  به  مجسمه ام  رسانم 

ها با دیدن این  ن هم مثل خیلینیستم که تاثیر نپذیرم. م

ام. بارها مرده و  های وحشیانه متحول شدهخون و خونریزی

شده رسیدهزنده  تا  تغییر ام  پی  در  بگویم  که  جایی  به  ام 

 سرنوشت خود و اطرافیانم هستم. 

دارم کسانی را که شهادت بدهند تو در  نارنجی پوش     

ای و با  دهغیاب این زن، زنان خوش آب و رنگی به خانه آور

کرده  آنها تهیه  سوژه  و  خوابیده  و  برای  خورده  ای 

صحنه ضدانقالبی یک  در  است  کافی  کشور.  خارج  های 

سازی هماهنگ شده ثابت کنم یکی از آنها تو را کشته و 

تقطیر و خمره های شراب که  انداخته کنار همان دستگاه 

 ای. ها قایم کردهات زیر پوشالتوی زیرزمین خانه

گیری مسخره هیچ مطمئن باش از این انتقام         نویسنده

نمی کلیشهنصیبی  تکرار  دلیل  به  چون  و  بری،  شده  ای 

شوی آثار  جذابیتش را از دست داده. اما درعوض باعث می

خانه   این  همسرم  نیست  بعید  و  برود  فروش  مدتی  من 

خارج محدوده را بفروشد و برود آپارتمانی    کوچک کلنگی

بخرد و به جای پیکان قراضه، ماشینی مدل باال  باالی شهر  

 بندازد زیر پاش و دل تو را بیشتر بسوزاند.

یابافی نکن. شعار هم نده. من  ؤخودی ربینارنجی پوش      

ام. به زبان خوش برگرد جای اولت.                                 هم استاد تکرار و کلیشه

دی و اجتماعی و  شعارهای حقوق بشری و احقاق حقوق فر

وجدان بشری را فراموش کن تا گربه شاخت نزند. همسرت  

 هم در امان بماند. 

گیری و خشونت من دیگر از مرگ و انتقامنویسنده         

کنم تو هم به سهم خود دنیای  نویسم. آرزو میچیزی نمی

بدشگون خودت  را سوق بدهی طرف قوانین انسان دوستانه  

 آمیز. های مصالحتیطلبانه و همزیستو صلح

های لوس هشت  اگر بار دیگر از این حرفنارنجی پوش    

-من نه شاهی غربی بزنی همین نان بخور نمیر را هم نمی

توانی دست و پا کنی. جنگی وجود نداشته باشد صلح معنا  

سیاه   سیاه  دنیای  از  معناتر  بی  سفید  سفید  دنیای  ندارد. 

 نباشد کمتر از آن  نیست. 

تراشی و جنگ واقعا قادر نیستی بدون دشمن      نویسنده    

های فرضی صبح را به شب برسانی یا داری ادا در با دشمن

 آوری؟می

با دشمنان آشکار و  نارنجی پوش      انگیزه مبارزه  بدون 

 پنهان زندگی برای من بی معناست.

پوش مشغول بحث و جدل ای که نویسنده و نارنجی در لحظه

رود طرف میز ند، همسر نویسنده میکالمی و فیزیکی هست

تحریر. کاغذهای تکه پاره شده درون کیسه زباله را بیرون 

و میمی میزکشد  روی  یکی    ریزد  یکی  وارسی  مشغول  و 

 . شودها میآن

شده و انسانی است. اما مگر  حسادت حسی شناخته      زن

این بچه محل سابق تو چه چیز چشمگیری به دست آورده 

 کرده؟ را کورکه  چشمت 

راستش    )بعد از خاموش کردن تاکی واکی(نارنجی پوش  

پرور شروع کرد به وقتی دیدم در آن محله جنوب شهر الت

نوشتن و چاپ کردن چیزهایی که من هم دوست داشتم ،  

با    اش...اش، دانشگاه رفتنخونم به جوش آمد. دیپلم گرفتن

آمدم. کنار  او  با  حال  از جنس خودمی  این  است.  دیدم  م 

 استناد به حکم قصاص... 

خواهی او برگردد به حال قبلی و طوری حاال  می        زن   

 بنویسد که تو دوست داشته باشی؟  

پوش می       نارنجی  را  حتی  هامان  دوستی  توانستیم 

خواستیم بنویسد و پول  تر کنیم. هر چه من و ما میعمیق

 خوبی به جیب بزند. 

محل سابق تو سازشکار نیست.   قبول کن که این بچه      زن

و است  خودش  هست  چه  همچی                                 نوشته  هر  هم  هاش 

گرا و ادبی نیست. بیا هرچه دوست داری از این خانه  نخبه

 ببر یا بزن بشکن تا دلت خنک شود.   
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من هم سازش کار نیستم. دوست ندارم نارنجی پوش       

 ام را از دست بدهم برای مقابله با او.  انگیزه

غیر از کشتن یا ناکار کردن این رفیق قدیمی             زن  

 کند؟ ات میچی راضی

ام! فعال  خواهم. گیج شدهفعال هیچی نمی نارنجی پوش       

خواهم جز بازگشت او به وضعیت گذشته. هیچ هیچی نمی

ام. ناچارم  کالفهشناختی از  دنیای جدیدش ندارم. تا بیایم... 

 برای حفظ تعادل خودم به همان راه قبلی بروم.   

کند به زدن نویسنده. در این لحظه پوش شروع مینارنجی 

همسر نویسنده کاغذهای تکه پاره شده روی میز را کنار هم  

میمی نواری  چسب  برمیچیند.  و  جای  زند  سر  گرداند 

 سابقش. 

پرسم غیر از کشتن این رفیق قدیمی بار دیگر می       زن

های  کند جز عجز و البه و اعتراف به گناه ات میچی راضی

 نکرده؟ 

پوش       نمینارنجی  هیچی  فعال  که  جز  گفتم  خواهم 

دنبال   همیشه  باید  من  سابق.  وضعیت  به  بازگشت شماها 

دشمنان خودم بگردم. از روزی که چشم باز کردم زندگی  

 ن جوری بوده برای من.همی

نزن! کاری کردم که همه چیز برگردد به حال          زن

 سابق. 

شود. معلوم است که زن  ام میحسودی     نارنجی پوش

 همراه و همدل و باتدبیری هستی. 

آشپزخانه می نارنجی  اوپن  به  پشت  و گیج  -پوش خسته 

لیوان رود طرف آشپزخانه و با سه  ریزان مینشیند. زن، اشک

گردد. لیوان خرما و پولکی برمی  چای و یک نعلبکی پر از

می بزرگی  نارنجیرنگی  دست  و  دهد  خودش  برای  پوش. 

زند و متعاقب  گذارد. آسمان رعد و برق مینویسنده هم می 

پوش لیوان چای آید.  مرد نارنجیآن آژیر خطر به صدا درمی

و زنش در    رود. نویسنده کشد و در تاریکی فرو میرا سر می

کنند.  پرتو نور شمع، سه جنازه پوشالی را از صحنه خارج می

نشیند  کند و میبا دمیدن آفتاب، نویسنده سیگار روشن می

می زن  تحریر.  میز  آبپشت  تا  آشپزخانه  طرف  میوه رود 

 بگیرد.

 چه کابوس وحشتناکی بود این قتل آخری.        نویسنده  

. شاید هم بود. ولی هم  این دیگر کابوس نبود           زن

 خالق فریب خورد و هم مخلوق. 

این جور که پیداست خالق و مخلوق شریک           نویسنده  

 جرمند.  

 ما باید ایمان بیاوریم به آن چه هستیم و نیستیم.          زن    

میوه آب  روشن میزن  را  از گیری  نویسنده شکالتی  کند. 

         گذارد گوشه میز. آورد و می کیفش درمی
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 محسن حسام 

 
 برگه شناسایی 

 

توقف  مینی بازداشتگاه  بزرگ  درب  جلوی  بوسی 

دهد.  سیم گزارش میکند. مأموری که جلو نشسته با بیمی

جلو  نفر  دو  آبی.  اونیفورم  به  ملبس  نفرند  چهار  مأمورها 

بوس بین دو مأمور  مینیاند. دو نفر عقب. من عقب  نشسته 

اند. چشم بر  اند. به من دستبند زدهام. مأمورها مسلحنشسته 

 برند؟ پرسم مرا به کجا میگذارم و از خودم میهم می

 ـ پیاده شو! 

کنم. مأمورها پیاده  خورم و چشم باز میتکانی می

پشتی روی  بینم کولهرسد، میاند. پایم که به زمین میشده

رویم.  کند. از درب بازداشتگاه تو مینی میهایم سنگیدست

تن   به  ضدگلوله  جلیقة  مسلح.  مأمور  دو  سینة  به  سینه 

میکرده سالم  همقطارها  به  مأمورها  ته  اند.  به  مرا  دهند. 

ای که روی آن رسیم به در بستهکنند. میراهرو هدایت می

گذاریم  خورد، پا میعالمت ضربدر به رنگ قرمز به چشم می

سالن بازداشتی  به  از  مملو  که  مردانی  بزرگی  هاست. 

اند. از چشمانشان برقی  ها قوز کردهچرده روی نیمکتسیه 

شود که مرا به یاد روزهای اول ورودم به پاریس  ساطع می

ایستگاه  می قدیمی  ساختمان  جلوی  دارم  یاد  به  اندازد. 

آهن »گار دو نور« چندک زده روی پاها به زبان بومیان راه

های  ها پیچیده در جامهگفتند. زنی با هم سخن میآفریقای

با حلقه ولو رنگی  زمین  آویخته کف  به گوش  های مسین 

ها  کردند. شاید همانتابی میها روی دامنشان بیبودند. بچه

آهن بازداشت کرده و با اتوبوس ارتشی را جلوی ایستگاه راه 

وارد. از  به بازداشتگاه آورده بودند. زن و مرد خیره به تازه  

 قبیلة آنها نیست، از کجا آمده است و آن دستبند. 

می بنشینم.  دلم  کنم،  پیدا  صندلی  یک  خواهد 

آنها   برای  باید  که  را  روایتی  و  ببندم  را  لحظاتی چشمانم 

بازگو کنم، توی ذهنم مرور کنم؛ عبور از مرز. جلوی میزی 

به می حواسش  است.  نشسته  میز  پشت  مأموری  ایستم. 

ا تلفن کار گذاشتهکارش جمع  تا  میز چند  اند.  ست. روی 

به  دادن  جواب  حال  در  مأمور  کامپیوتر،  دستگاه  یک 

دارد: »آلو،  زند، گوشی را برمیهاست. تلفن که زنگ میتلفن

دهد. هنوز کار اولی  ای فشار میبعله، یک لحظه« روی دکمه 

می زنگ  دیگری  نیانداخته،  راه  مأمورهای  را  از  یکی  زند. 

تلفنفاصلة زنگ  همراه در به  های بی وقفه  بارة من  ها در 

گوید. مأمور بی آنکه نگاهی به من بیاندازد  مأمور چیزی می

می تماس  جایی  میبا  رو  سپس  مأمورها  گیرد.  به  کند 

»الساعه میمی در  گوید:  پلیس  مأمور  بعد  لحظاتی  رسد«. 

باز می را  نزدیک میاتاقی  ما  به  و  با  کند  آبی  شود. چشم 

به    موهای لباس شخصی.  است.  اونیفورم  بدون  جوگندمی 

می مأمورها  از  یکی  از  بازداشت گمانم  کجا  مرا  که  پرسد 

کنم سر در بیاورم  اند. همة هوش و حواسم را جمع میکرده

گریزند.  پرسد. کلمات از من میکه چی دارد از مأمورها می

بی   آگاهی،  مأمور  بخوان  یا  آگاهی  مأمور  بگیر  جوگندمی، 

پرسد بلد است فرانسه به من نگاه کند، از مأمورها میآنکه  

باشد،   مأمورها  پاسخ  منتظر  آنکه  بدون  بعد،  بزند؟  حرف 

کند. خواهی نخواهی دستم میآید  همین سئوال را از من می

ها برای فهم بعضی  گوید. به گمانم، اینجور وقتچی دارد می

از چیزها الزم نیست زبان بدانی، حس ششم به آدم کمک  

خواهد به مأمور آگاهی بگویم  کند. با این حال، دلم میمی

از  که من فقط می پیش  بزنم.  مادری حرف  زبان  به  توانم 

کند،   هدایت  کارش  دفتر  سمت  به  مرا  پلیس  مأمور  آنکه 

دارد گیج میاحساس می را کنم سرم  این حالت  رود. من 

شوم. اگر به موقع قرص  شناسم. گاهی دچار سرگیجه میمی

خونم را نخورم، کار دست خودم خواهم داد. سرگیجه،   فشار

دهد. پیش از آنکه  بعدش هم حالت تهوع به من دست می

کوله آگاهی  مأمور  بشوم،  زمین  دستم  نقش  از  را  پشتی 

میمی را  بغلم  زیر  همراه  مأمورهای  کمکم  قاپد.  گیرند، 

دفتر  می به  آگاهی  مأمور  بنشینم.  نیمکت  روی  که  کنند 
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گردد. اول یک قلپ،  و با یک لیوان آب برمیرود  کارش می

آید،  کشم. حالم که جا میسپس نصف لیوان آب را سر می

به دفتر  فاصلة رفت و برگشت  را که جوگندمی در  کیسه 

بسوی خود می کرده  رها  نیمکت  کنار  کشم. سعی  کارش 

پشتی قوطی فشار  اش را باز کنم و از توی کولهکنم گرهمی

. من حاال بیش از هر چیز به یک حبه خونم را بیرون بکشم 

قاپد.  قرص احتیاج دارم. مأمور آگاهی کیسه را از دستم می

گوید،  کنم. به زبان فرانسه چیزی میهاج و واج نگاهش می

بینم که  فهمم. میاش به جز نام دکتر چیزی نمیاز جمله 

روی سخنش با من است. در حال حاضر بلعیدن یک قرص  

 تر است. از هر داروی شفابخشی حیاتیفشار خون برای من 

هوی  های  از  گوشم  تلفن.  زنگ  ضربآهنگ 

توانم  پرسد میشود. مأمور آگاهی از من میبازداشتگاه پر می

اینطور تصور می یا من  بایستم  پا  کنم. دو دست روی  سر 

می راست  قد  میزانوها،  آگاهی  مأمور  »دنبالم  کنم.  گوید: 

رویم به  افتم. میراه میبیا«. کیسه دستش است. دنبالش  

دفتر کارش. سه میز در سه زاویة دفتر. دو تا زن میانه سال  

هر یک پشت میزی نشسته و روی دستگاه کامپیوتر خم  

هایشان به کار است. به دیدن من دست از کار شده و دست

چهرهمی به  نگاهی  دستبند،  به  نگاهی  حالت  کشند.  از  ام. 

ال و روز چندان خوبی داشته  یابم که نباید ح نگاهشان درمی

می کنار  صندلی  یک  آگاهی  مأمور  من  باشم.  از  و  کشد 

نشیند.  رود پشت میزش میخواهد بنشینم. خودش میمی

شود از دفتر کارش  گیرد. پا میبا یکی دو جایی تماس می

گردد. دستگاه کامپیوتر را  ای برمیرود و با پروندهبیرون می

کند  زند. این طور وانمود میمی  اندازد. دگمه رابه کار می

که سخت مشغول است. صدای زنگ تلفن. متعاقب آن واژه  

آگاهی   مأمور  است.  آشنا  من  برای  کلمه  این  مترجم. 

همچنان که مشغول جواب دادن تلفن است، گاهی نگاهی  

زند.  گذارد و به جایی زنگ میاندازد. گوشی را میبه من می

د و با زبانی که برای من گذار این بار دست روی گوشی می

من می به  نیست  یا حاال  آشنا  است،  راه  در  مترجم  گوید: 

رسد، یا نمیدانم چی. این بار هم حس ششم به  دیگر سر می

دانی چیست، تو با دست خودت توی  آید: اصالً میکمکم می

افتاده نمیچاه  جنب  اینجا  از  حق ای.  بخصوص  و  خوری 

و چیزی، قرصی ببلعی.    نداری دست به سیاه و سفید بزنی

شود، سرم را زیر  اش توی دفتر پیدا میتا مترجم سر و کله

گویم. چه دارم بگویم. کسی گوشش  اندازم و هیچ نمیمی

کوبند. در باز  هایم بدهکار نیست. تق تق به در میبه حرف

و می حرکات  در  عجیبی  آرامش  است.  سال  میانه  شود. 

کند. بعدها  شگفتی میبینم که مرا سخت دچار  رفتارش می

یابم که او به این قبیل چیزها عادت کرده است. یک  درمی

می کنار  و میصندلی  آشنای  کشد  نگاه  با همان  و  نشیند 

 کند. ایرانی شروع به پرسش می

 ضربآهنگ زنگ تلفن.

 زنی؟« پرسد: »فرانسه حرف میمأمور آگاهی می

 گویم: »یک کمی« می

 ـ مترجم الزم داری؟

 بعله. ـ 

زدنی  افتد. در چشم بهمچشمش به کوله پشتی می

ریزد.  هایم را روی میز میکند. خرت و پرتزیپش را باز می

کند، نقشه را پشت و  نقشة شهر پاریس. تاب نقشه را باز می

های  های اتوبوسای که ایستگاهکند. خطوط منحنیرو می

می وصل  بهم  را  پس  پاریس  کوچه  نقشه  پشت  کند. 

خیابانکوچه  از  سر  که  پاریس  پاریس  های  اصلی  های 

 آورند. درمی

خواهد  مأمور آگاهی با صدای ناخوشایندی از من می

 هر چیزی را که با خوم دارم بریزم روی دایره. 

 ـ کمربندت را دربیاور. 

 گذارم.آورم و روی میز میکمربندم را در می

 ها را. ـ بند پوتین

 ها. این هم بند پوتین

 دیگر چی؟ 

 پرسد: »ساعت چی، ساعت داری؟«یم

که   قدیمی  مچی  ساعت  یک  دارم؛  ساعت  بعله، 

اش از »کار« افتاده است. ساعت مچی را از دستم باز  باطری

 چینم.کنم و روی میز کنار اشیاء میمی

 ـ تلفن دستی یا تلفن همراه 

می نادانی  به  را  خودم  نفهمی  تلفن  بفهمی  زنم؛ 

بدون   است.  بسته  جانم  به  با  دستی  ارتباطم  دستی  تلفن 

شود. در پاریس، روزی دو سه بار در یکی از  جهان قطع می

کنم. زیر تابلوی اعالنات پریز های اتوبوس توقف میایستگاه
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برق کار گذاشته بودند. یک سر سیم سارژر را به تلفن دستی 

کردم. ربع  کردم. سر دیگرش را توی پریز برق میوصل می

کردم تا تلفن  س این پا و آن پا میساعتی در ایستگاه اتوبو

سعی  دستی است.  جیبم  توی  دستی  تلفن  شود.  شارژ  ام 

نمیمی بکشم.  بیرون  جیبم  توی  از  را  آن  این  کنم  توانم، 

کند توی جیبم تلفن  دستبند لعنتی. مأمور آگاهی دست می

بیرون می را  بیدستی  تلفن  با  جایی  کشد. سپس  با  سیم 

به  کشگیرد. طولی نمیتماس می آبی  اونیفورم  زنی که  د، 

پارچه کیسة  یک  با  دارد،  میتن  پیدایش  مأمور  ای  شود. 

ها را توی کیسه کند تا خرت و پرتآگاهی به او کمک می

زند. پیش از بریزد. سپس سر کیسه را با نخ قیطانی گره می

از من می پرسد سیم  آنکه مرا به دفتر کارش هدایت کند 

گذاشته کجا  را  پ شارژر  کردهام.  گم  یا  است  من  ام.  یش 

ها بود و کیسه را نشانش  گویم روی میز قاتی خرت و پرتمی

 دهم. می

مأمور آگاهی پیش از آنکه بازجویی را شروع کند،  

گوید و تفهیم  حقوق مرا در مدت بازداشت موقت به من می

 کند. کند. بعد شروع به  پرسش میاتهام می

 کند. مترجم ترجمه می

 ها: اسخاینک پرسش و پ

ـ نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام پدر،  

 نام مادر، برگه شناسایی... 

 ـ پاسپورت داری؟

 ام. گویم پاسپورتم را گم کردهمی

 ـ کجا؟ 

مسافرخانهمی در  را  پاسپورتم  پاریس  گویم  در  ای 

 ام. گم کرده

 ـ مسافری؟ 

 گویم بعله، من یک مسافرم. می

 ای؟ آمدهـ چرا به پاریس 

زیباییمی دیدن  برای  پاریس  گویم  به  شهر  های 

 ام. آمده

 ای؟ای خودت را به پاریس رساندهـ به چه وسیله

مترجم نمی بگویم.  داشتم  چه  بگویم.  چه  دانستم 

 کند. بیند تکرار میام را که میخاموشی

 سکوت. 

وسیلهمی با  حتماً  آمدهگوید  کشتی ای  سوار  ای. 

سره شده یک  بلیط  پاریس    ای،  به  را  خودت  و  گرفتی 

رساندی. با قطار، کامیون، چی... از دو حال خارج نیست، یا  

ای. این  ای یا از راه زمین به فرانسه آمدهسوار هواپیما شده

می اضافه  باشد،  پاسخ  منتظر  آنکه  بی  »هرچه بار  کند: 

میدانی به ما بگو، باالخره پلیس باید بداند تو از کجا و با چه  

 ای«.خودت را به پاریس رسانده ایوسیله 

هایی تنگ هم  خواهم بگویم ما را همچون بسته می

ام. همسفرانی  پشت کامیون بزرگی چپانده بودند. تنها نبوده

عدهبوده بودند.  آمده  اقلیم  از هفت  بومیان  اند.  زبان  به  ای 

می عدهآفریقایی سخن  آلبانی،  گفتند.  سوری،  زبان  به  ای 

سو اتیوپی،  فارسی  سودانی،  باالخره  و  چینی  عربی،  مالی، 

گویم نه، بهتر است برایش از گفتند. با خودم میسخن می

های آبی مأمورهایی  سفرم با قطار بگویم. به دیدن اونیفورم 

که برای کنترل بلیط مسافرها با توقف در هر ایستگاهی وارد  

مجبور میقطار می عوض شدند،  جا  واگن،  به  واگن  شدم، 

را پنهان کنم.    کنم. خودم  مأمورها  از دیدرس  بدور  جایی 

می کوه دلم  از  عبور  بگویم.  شبانه  قطار  از  های  خواهد 

کوهپایهصعب بود.  العبور،  کاج  درختان  از  پوشیده  که  ها 

از صدای هراس تونلبرایش  توی  قطار  ممتد  ها  آور صوت 

بگویم. نور شنگرفی که از زوایای  تاریک تونل سرپوشیده،  

می بر  لم کشیدسر  صحرای  در  سرابی،  همچون  تا  .  یزرع، 

 افکند. شعاع دوردست پرتو می

 مأمور آگاهی: وکیل داری؟

 کند. مترجم ترجمه می

 گویم: نه. می

 شناسی؟مترجم: کسی را در پاریس می

 گویم: نه می

ـ جایی را سراغ داری که شب را در آنجا به صبح  

 برسانی؟ 

در آنجا شناسم که شب را  گویم نه، جایی را نمیمی

 به صبح برسانم. 

 کنم. این بار فقط نگاهش می

ترجمه  جوگندمی  برای  دارد  مترجم  که  زمانی 

زند که از او تقاضا کنم که امشب مرا  کند، به سرم میمی

پیش خودش پناه دهد یا به جایی بفرستد که به من جا و  
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کند، مأمور  پناه بدهند. در خاموشی که در اتاق سنگینی می

برای   پروندهآگاهی  میمن  مهیا  در ای  را  اقاریرم  و  کند 

خیزد و از دفتر  کند. سپس برمیدستگاه کامپیوتر ضبط می

گویم که فشار خونم باال  رود. به مترجم میکارش بیرون می

است و من باید االنه یک حبه قرص بخورم، وگرنه همین جا  

 خورد. حالم بهم می

 « پرسد: »کوشش، قوطی قرص را همراه داری؟می

گویم مأمور پلیس قوطی حاوی قرص  وقتی به او می

توضیح  من  برای  است،  کرده  گونی  توی  را  خون  فشار 

پلیس حق می بدون نسخه پزشک  بازداشتگاه  دهد که در 

 ندارد به بازداشتی دارو بدهد. 

دهد: »تنها تو نیستی که احتیاج به  سپس ادامه می

 مصرف دارو داری«.

پ می با  است  رفته  البد  تماس  گوید  قانونی  زشکی 

بازداشتگاه   به  دکتر  یک  بخواهد  مسئولین  از  و  بگیرد 

بازداشتی و  بیاید  که  و بفرستند  بیمار هستند  که  را  هایی 

 احتیاج به مداوا دارند، معاینه کند. 

دهد: »در  کند و به من و اینطور ادامه میبعد رو می

 دهند«. ادارة پلیس، بدون نسخة دکتر به کسی دارو نمی

گوید: »دکتر باید مصرف  به عنوان حکم آخر میو  

 دارو را تجویز کند«.

 شود. سپس ساکت می

می زنگ  همراهش  فرانسه  تلفن  به  مترجم  زند. 

 دهد. جواب می

می جیب  توی  را  همراهش  تلفن  گذارد:  سپس 

 اند، باید بروم به کارم برسم«. »خوب دیگر، مرا خواسته 

هنوز مترجم از دفتر کار بیرون نرفته، مأمور آگاهی  

از من میبرمی پا  گردد.  پا شوم دنبالش راه بیافتم.  خواهد 

گذریم. چند  ها میگذاریم. از وسط بازداشتیتوی راهرو می

اند. ته راهرو روشن  نفری پشت درهای بسته به صف ایستاده

می بسته  و  باز  اتوماتیک  بطور  در  فااست.  در  صلة  شود. 

می بسته  و  باز  در  که  مأموری کوتاهی  به  چشمم  شود، 

انگشتمی و  میزی  پشت  نشسته  میافتد  کند.  نگاری 

ایستادهبازداشتی در  پشت  که  داخل  هایی  نوبت  به  اند، 

شود، از در دیگر خارج  نگاری که تمام میشوند. انگشتمی

نگاری  شوند. جوگندمی مرا خارج از نوبت به اتاق انگشتمی

نگار از من  نشینم  پیش رویش، انگشتکند. مییت میهدا

خواهد کف دستم را، پنج انگشت دست راستم را روی می

شود بگذارم.  ای که خط قرمزی از زیر آن ساطع میصفحه 

نگار چشم به اکران دوخته و انگشتان چابکش به کار  انگشت

می تمام  که  کارم  هدایت  است.  دیگر  اتاقی  به  مرا  شود، 

رخ. سپس از  گیرند، رخ و نیمآنجا، از من عکس می  کند.می

گذاریم. چند تنی  شویم. پا به راهرویی میدر دیگر خارج می

نیمکت تنروی  بوی  ولواند.  راهرو  ها  توی  عرق کرده  های 

ورودی   هست،  جا  همه  بو  این  گمانم  به  است.  پیچیده 

  روشن، در اتاق انتظار. من اینبازداشتگاه، در راهروهای نیمه

شنیده شدم،  پیاده  قطار  از  که  وقتی  را  ایستگاه  بو  در  ام. 

ای بود که مسافرین قطار در حال نوشیدن قهوه  آهن، کافهراه

ها آورده بودند،  بودند، البد مسافرها این بو را با خود از کمپ

ها سوار بودند.  از سیاه چادرهایی که از چهار سوی بر تیرک

زیر پوستم دویده است.    این بو، بوی کمپ، با من است. به

به گمانم مأمورهای پلیس بازداشتگاه هم به این بوها عادت  

ایستیم. مأمور آگاهی از رویم پشت در اتاقی میاند. میکرده

خواهد همین جا روی نیمکت بنشینم و منتظر باشم  من می

نشینم روی نیمکت. پشت در  کسی بیاید صدایم کند. می

ها خطوط ی است. زیر شمارهای حک شده، چهار رقمشماره

 شود. محوی دیده می

درنمی سر  که  دستمن  مچ  زق  آورم.  زق  هایم 

میمی را  چشمانم  دمکند.  دم  در  بندم.  است.  غروب  های 

شده پخش  و  پر  مسافرخانه  خلوت  چمدانی  حیاط  با  اند 

ها، سیاه تابه، با چشمانی  قدیمی در بغل، شالی بروی شانه

می دو  دو  مسافراکه  در  زند.  شبی  اقلیم.  هفت  از  نی 

یک دست   حاوی  چمدان  دزدیدند.  را  مسافرخانه چمدانم 

ای، ریش تراشی، مسواک و  پیراهن بود با زیر پیراهن، حوله

تلفن   بود.  سرم  زیر  بالش  پشتی  کوله  صابون.  قطعه  یک 

همراهم را بکار انداختم. جلوی پیشخوان ایستادم و به زبان  

چمدانم مفقود شده است.   الکن گوگل به او حالی کردم که

همراهم  مسافرخانه تلفن  به  نگاهی  من  به  نگاهی  چی 

انداخت. حتی به خودش زحمت این را نداد که با یک جواب 

خشک و خالی سر و ته قضیه را هم بیاورد. چیزی گفت که 

اش را باال انداخت و  من از آن هیچ سر در نیاوردم. بعد شانه

 به دفتر کارش رفت و در را بست. 
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آورم. شبی که از قطار پیاده شدم، هوای  به یاد می

مه زیر چراغ پاریس  بیرون،  بود.  راهآلود  ایستگاه  آهن،  های 

یکی  خانمانبی بودند.  خوابیده  سنگی  عمارت  جلوی  ها 

و  زده  کنار  را  رواندازش  دیگری  کشیده،  سر  به  باالپوش 

و توی   بود  را بدست گرفته  گردن یک بطری شراب قرمز 

ای زد. گاهی جرعهودش بود و با خودش حرف میعوالم خ

خورد. سومی سرش را از زیر روانداز بیرون انداخته بود می

می تشر  او  به  میو  البد  کپة  زد.  بگذار  »خاموش،  گفت: 

های  های ولگرد زیر ستون مرگمان را زمین بگذاریم.« سگ

می هم  به  سنگی  عمارت  ساعت  عظیم  عقربة  پیچیدند. 

عمارت کار گذاشته بودند، هر چند دقیقه   بزرگی که باالی

درمی صدا  به  کولهیکبار  با  قدمآمد.  دنبال  پشتی  به  زنان 

خانمانی زیر ای، بیگشتم. دورتر، در میدانچهسرپناهی می

بود.  زده  بیرون  زیر چادر  از  پاهایش  بود.  چادری خوابیده 

را بو می پوتینش  کرد. شاید مرده  پوتین پایش بود. سگی 

کشید. سگ  های آخر را میاید داشت زیر چادر نفسبود. ش

شد. همانجا  پناهی از کنار چادر دور نمیولگرد از ترس و بی

های اربابش را بو  کنار چادر به زمین چسبیده بود و پوتین

 کشید. می

در خلوت شب چشمم به یک کلیسای قدیمی افتاد.  

ستون  استوانه با  سنگهای  از  پوشیده  نونبشته ای  ر ها. 

ستونچراغ  روی  خیابان  کلیسا  های  جلوی  بود.  افتاده  ها 

گل باغچه از  پر  بود  شمشادهای  ای  ردیف  و  اطلسی  های 

های چنار. کلیسا  بدقت چیده شده. گوشه و کنارها درخت

پناه   در  رساندم.  پشتی  حیاط  به  را  خودم  زدم.  دور  را 

ای که در معرض باد نبود، دراز کشیدم. کوله پشت را دیواره

 یر سرم گذاشتم و چشمانم را بستم.ز

 ـ پاشو دنبالم بیا! 

می باز  را  کیسه چشمم  است.  آگاهی  مأمور  کنم. 

وسایلم دستش است. جوگندمی، مترجم همراهش است. به 

شود. قوت قلب دیدن مترجم، حالم بفهمی نفهمی بهتر می

مادری حرف میمی زبان  به  این  گیرم.  اما در عجبم،  زند، 

بار اول در اتاق مأمور پلیس مرا زیر سئوال همانی نیست که  

کشیده بود. هست، نیست؟ شاید از خستگی زیاد است که  

گذاریم  توانم چهرة مترجم را بخوبی به یاد بیاورم. پا مینمی

توی دفتری. هیچکس توی دفتر نیست. میز کوچکی زاویه 

چپ اتاق است. یک صندلی تاشو فلزی. هنوز پایم به دفتر  

گوید. مترجم رو  مور آگاهی چیزی به مترجم مینرسیده، مأ

 کند به من. می

آگاهی   مأمور  میز.  روی  کامپیوتر  دستگاه  یک  با 

ها شروع  اندازد. پرسش و پاسخدستگاه کامپیوتر را بکار می

 شود. می

 ـ وکیل داری؟ 

 ترجمه 

 ـ نه! 

 ـ ترجمه کیس را در پاریس داری؟

 ـ نه

 خواهی وکیل داشته باشی؟ ـ می

 کنمکدام وکیل؟ نگاهش میوکیل؟ 

 توانی روی صندلی بنشینی. ـ خوب، حاال می

 نشینم روی صندلی. می

سئوال  نظر  همان  به  بار  این  که  فرق  این  با  ها، 

 رسد فرد دیگری جای مترجم قبلی را گرفته است.می

 پرسد: »مسافری«؟مأمور آگاهی می

 بعله مسافرم. 

 ـ پاسپورت داری؟

 ام. کردهگویم پاسپورتم را گم می

 ای؟ـ از چه زمانی به پاریس آمده

می آگاهی  مأمور  به  به  وقتی  زمانی  چه  از  گویم 

 ام، پاریس آمده

 ای؟«پرسد: »برای چه به پاریس آمدهمی

خواهد این را به مترجم چه سئوال عجیبی. دلم می

 بگویم. 

اند. سئواالت تکراری. انگار که باز از نو شروع کرده 

 کویند. اند و بر فرق سرم میبرداشتهیک چکش 

خواهم به او بگویم به همان دلیلی که بسیارانی  می

کرده دیار  ترک  فروختهدیگر  را  ندارشان  و  دار  اند،  اند، 

اند تا جای امنی پیدا کنند.  خودشان را به آب و آتش زده

 ام سرزمینم را ترک کنم. خواهم بگویم مجبور بودهنمی

را خ را انگار که فکرم  بار صدایش  این  باشد،  وانده 

ای که شنیدن آن آرامش عجیبی  آورد و با جملهپائین می

می دست  من  میبه  خودت  دهد،  پیش  وقت  یک  گوید: 
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پلیس یک سری سئواالتی مطرح  برای  نکنی.  فکرهای بد 

 خواهند به آنها پاسخ بدهی. است که از تو می

می پیش  که  سکوتی  در  بازدمی،  و  سعی  دم  آید 

 نم که ذهنم را متمرکز کنم. کمی

هایش به کار  مأمور آگاهی پشت میز نشسته و دست

 کند. است. اقاریرم را یادداشت می

 کند به مترجم و البد سئوالی دیگر. سپس رو می

پاریس   به  که  است  مدتی  »چه  آگاهی:  مأمور 

 ای؟«آمده

 یک هفته.

 مأمور آگاهی: »پول و پله همراه داری؟« 

 انم را در مسافرخانه دزدیدند. گویم چمدبرایش می

گویم  گویم چه بر سر پاسپورتم آمده است. مینمی

 پاسپورت و کیف پولم توی چمدان بود. 

 نرجمه 

می آگاهی  را  مأمور  هفته  یک  این  بداند  خواهد 

 ام.چگونه به سر برده

ام.  خواهم بگویم هفت شبانه روز زیر پل خوابیدهمی

 رنگ بود. رواندازم یک پتوی بیدخوردة ماشی 

می چیزی  نمیمترجم  که  زبان  گوید  ترجمة  دانم 

 حال مأمور آگاهی است یا نه. 

 ای.ها همدم بودهـ پس بگو با کارتن خواب

نمی او  پل  برای  زیر  به  گذارش  مردی  گویم شبی 

خواست جل و پالسش را جمع  افتد، صبح وقتی که میمی

گویم  گذارد. نمیمیکند و پی کارش برود، پتو را زیر پل جا  

مأمورها که آمدند ما را جمع کنند، پتو را همانجا زیر پل  

از کامیونی بگویم که ما را  ام. میرها کرده او  برای  خواهم 

هایی در پشت آن که بدقت جاسازی شده بود،  همچون بسته 

کنند،   کامیون  سوار  را  ما  آنکه  از  پیش  بودند.  چپانده 

از ما گرفته بپاسپورت  به ما قول داده بودند به  ها را  ودند. 

گردانند. اما ما  ها را به ما برمیمحض عبور از مرز پاسپورت 

اما هیچ   رفتند.  را به حال خود واگذاشتند و پی کار خود 

مینمی از گویم.  گویم،  باز  را  سفرم  داستان  اگر  دانم 

 همسفران خواهد پرسید.

 ام. پرسد که زیر پل بازداشت شدهمأمور آگاهی می

هوا تازه تاریک شده بود که آمدند. زیر پل ازدحام  

بودیم. آن سوی پل درختان  بود. زیر ستون  پناه گرفته  ها 

خواستم مرا خواستم به چنگشان بیافتم، نمیانبوه بود. نمی

 به کمپ برگردانند. شب را هر جور که بود به صبح رساندم 

صبح اول وقت، سپیده هنوز سر نزده، توی جنگل  

آلود بود.  دم و خودم را به جادة خاکی رساندم. هوا مهراه افتا

 های روستایی گذشتم. ها از کنار خانهاعتنا به زوزة سگبی

توانی برای من بگویی  پرسد: »میمأمور آگاهی می

 ای؟« ای به پاریس آمدهچگونه و با چه وسیله

می او  مرز گذشتهبرای  از  پیاده  پای  تنها  گویم  ام. 

 به کوه. از کوه و کمر گذشتیم. ام. زدیم نبوده

از من می از سپس  بگویم،  برایش  از کمپ  خواهد 

انداختی جا نبود. ما را در  سیاه چادرها. در کمپ سوزن می

نبود.   کافی  اندازة  به  جا  بودند.  چپانده  چادرهایی  سیاه 

رواندازمان یک  پتو ماشی رنگ بود. روزانه دو وعده غذای  

ی بر پا بود. هر یک به زبانی  دادند. در کمپ غوغای گرم می

نبود، سخن می آشنا  برای دیگری  گفت. البد هر کس  که 

 خواست بداند آخر و عاقبت ما به کجا خواهد کشید. می

افتد، وقتی دو دست سنگین را  چشمانم رویهم می

کنم. وقتی  کنم، چشمانم را باز میام احساس میروی شانه

می مترجم  ازبه  بیش  حاضر  حال  در  به    گویم  چیزی  هر 

گوید نگران نباشم، کارت  قرص فشار خون احتیاج دارم، می

ترا می برند پزشکی قانونی، نه، ظاهراً   اینجا تمام شد،  که 

را   بیمارها  و  بیاید  دکتر  یک  قانونی  پزشکی  از  است  قرار 

می او  از  کند.  است معاینه  قرار  ساعتی  چه  دکتر  پرسم، 

آید  دانم، می: »چه میافکندبیاید؟ با تعجب گره در ابرو می

برند که در  دیگر، کارت که اینجا تمام شد، ترا به سالن می

ای کرد برایت نسخه  آنجا بیماران منتظرند، دکتر که معاینه

نویسد، همه چیز بستگی به نظر دکتر دارد. پلیس اجازه  می

ندارد به کسی دارو بدهد«. بعد همین را برای مأمور پلیس  

مأموترجمه می  اهمیتی  کند.  به قضیه  آنکه  بدون  پلیس  ر 

دهد. یعنی اینکه قرص  بدهد، به یادداشت کردن ادامه می

خواهم بگویم قرص فشار  اش نیست. میفشار خون مسئله 

 خون به جانم بسته است. 

می پرسش  آگاهی  مترجم  مأمور  آن  متعاقب  کند، 

آید که: »مسئله این است که تو کی هستی و چرا به درمی

 ای.هفرانسه آمد
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گویم برای حفظ جانم مجبور شدم مصائب سفر  می

خواهم بگویم من در یک روستای شمالی  را بجان بخرم. می

از آنکه بیایند مرا با خودشان ببرند،  آموزگار بوده ام. پیش 

پدر یکی از شاگردانم آمد خبرم کرد. جوانی از اهالی روستا 

رد. شبانه  پشتی سوار قاطر کچمدان حاوی وسایلم را با کوله

راه افتادیم. فانوسی بدست، به بیراهه زدیم. از طریق جادة  

یک   آنجا  رساندیم.  خاکی  جادة  سر  به  را  خودمان  مالرو 

 ماشین دودی منتظر بود.

می صادر سپس  بازداشت  قرار  من  »برای  پرسم: 

 کنند؟« می

گوید: »اگر کاری خالف قانون انجام نداده باشی،  می

 دارند«. ات میدر بازداشتگاه نگهحداکثر یک شبانه روز 

باز می تو  تق تق. در  لوله چسب  با یک  شود. زنی 

 آید. می

مأمور آگاهی فرمی چاپ شده را از توی کشوی میز  

نویسد  ام را توی فرم میکشد. نام و نام خانوادگیبیرون می

 دهد که روی کیسه بچسباند. و بدست زن می

می را  چاپ  دستگاه  دگمة  آگاهی  متن  مأمور  زند. 

از من می پای  بازجوبی چند برگ است. سپس  خواهد که 

گذارد و  اقاریرم را امضاء کنم، بعد آنها را الی یک پوشه می

 دهد. بدست زن می

زند. به  رود، تلفن زنگ میزن که از اتاق بیرون می

گوید »الساعه« یا من اینطور تصور گمانم مأمور آگاهی می

کند به من:  ود. مترجم رو میشکنم. از پشت میز پا میمی

 »پاشو و دنبال ما بیا«. 

برند که یک مأمور ارشد در این بار مرا به دفتری می

 خواهد روی صندلی بنشینم. آنجا منتظر است. از من می

مأمور ارشد اونیفورم پلیس به تن ندارد. سن و سالی  

ای روی میزش است. مترجم کنار ازش گذشته است. پرونده

ایستاده بی  در  میاست.  نگاه  از  تفاوت  آگاهی  مأمور  کند. 

ای که روی میز  دوزم به پروندهرود. چشم میدفتر بیرون می

است. البد اقاریرم است. و آنکه آنجا نشسته بازپرس است.  

نه قاضی است. بعله قاضی است و اینجا دفتر کارش است.  

کند.  ای را باز میبازپرس یا قاضی، کدام یک؟ الی پرونده

اقاریرم مین از  اندازد. سپس چند سئوال میگاهی به  کند. 

فهمم که قرار است مرا به یک بازداشتگاه زبان مترجم می

 دیگر ببرند. 

گویم قرار است مرا دیپورت کنند. وقتی  با خودم می

 گوید نگران این مسئله نباشم. پرسم، میاین را از مترجم می

شد، روی کآنگاه از توی کشوی میز مهری بیرون می

ای را کند. دگمهزند و امضاء میصفحة آخر اقاریرم مهر می

می میفشار  داخل  آگاهی  مأمور  نظامی  دهد.  سالم  شود. 

 دهد. دهد. مأمور ارشد پرونده را دستش میمی

 ـ نفر بعدی. 

شویم.  من، مترجم و مأمور آگاهی از دفتر خارج می

اتاقی. دیوارها سفید یکدست. پنجرمی ای در  هرویم داخل 

 کار نیست. المپ روشن از سقف آویزان است. 

خواهد که روی نیمکت بنشینم تا  مترجم از من می

 نوبتم برسد بیایند صدایم کنند. 

گویم البد مرا پیش قاضی خواهند برد و  با خود می

قاضی برای من حکم خروج از خاک فرانسه را صادر خواهد  

 کرد.

ا برویم،  بیرون  اتاق  از  آنکه  از  مترجم  پیش  ز 

 پرسم که آیا قرار است مرا به بازداشتگاه دیگر ببرند؟ می

برند. در  گوید: »ترا به یک بازداشتگاه دیگر میمی

کنند تو  کنند. سعی میآنجا با کشور مبداء تماس برقرار می

 ای.«را به همانجایی برگردانند که آمده

می برایم  ردگیری  مترجم  را  انگشتم  اثر  که  گوید 

ما  می  اند.کرده است،  خراب  کارم  حساب،  این  با  اندیشم، 

 برگشتنی هستیم.

ام. به من دستگاه فشار خون  روی تخت دراز کشیده

گذارد. چشمش  اند. دکتر گوشی را روی قلبم میوصل کرده

توپی،   ریش  با  بلند  باال  است،  سال  میانه  است.  اکران  به 

های  عینک پنسی بچشم گذاشته است. دستش روی دگمه

خواهد که از  ه کامپیوتر بکار است. سپس از من میدستگا

ایستم. دوباره فشار خونم  روی تخت پائین بیایم و روی پا می

می اندازه  میرا  من  از  سینه  گیرد.  در  را  نفسم  که  خواهد 

خواهد کفشم را از پایم  حبس کنم. لحظاتی بعد، از من می

ی ترازو هادربیاورم بروم روی ترازو بایستم. نگاهی به عقربه

تکان میمی رضایت  با  را  بعد میاندازد و سرش  رود  دهد. 

نویسد و یک مهر رویش.  نشیند و نسخه میپشت میزش می

برمی شیشهسپس  درهایش  که  کمدی  توی  از  ای خیزد 
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می بیرون  قرص  قوطی  یک  باز  است،  را  قوطی  سر  کشد. 

کند. روی میز دو عدد پاکت پستی است. توی هر پاکت  می

رود دم در  دهد. میگذارد و به دستم میقرض مییک حبه 

 زند. مترجم را صدا می

ـ یک حبه قرص حاال بهش بدهید، یک حبه قرص  

 فردا صبح. این هم نسخه دوا. 

نشسته  انتظار  سالن  نسخه در  پزشک  ظاهراً  ام. 

نوشته است. در همین حین مأمور آگاهی با یک لیوان آب 

ص فشار خونم دستش  شود. نسخه و دو پاکت قرپیدایش می

قرص کف دستم می را  است. یک حبه  گذارد. حبة قرص 

بندم. به  بلعم. یک نصفه لیوان آب رویش. چشمانم را میمی

می زیرزمینخودم  به  گذارم  شب  آخرهای  اگر  های  گویم 

نمی نمیپاریس  نیمکت  روی  و  توی چنگ افتاد  خوابیدم، 

نمی مترو  حفاظت  اینمأمورهای  به  کارم  جاها  افتادم، 

مینمی هم  را  چشمانم  میکشید.  مرا  خواب  رباید.  گذارم. 

کنم، صبح شده است. گرسنه هستم. بیست و  چشم باز می

ام. در اتاق انتظار باز است.  چهار است که به چیزی لب نزده

ها را به درون هال هدایت  صدای پاهایی عجول. بازداشتی

اونیفورممی به  ملبس  نفرند  چهار  مأمورها  آبی.    کنند. 

اند، با پیراهن بلند و عرقچینی به سر.  ها سیاه تابهبازداشتی

اتاق  به زبان بومیان آفریقایی سخن می گویند. رو به روی 

همه  است.  خالی  سلول  دو  سلولانتظار  توی  را  ها  شان 

ها را در یک سلول، مردها را در یک سلول چپانند. زنمی

بدست بازداشتگاه  ورودی  تا دیگر.  چند  پانزده    های  جوان 

اند. ظاهراً یک سر دستبند را به  شانزده ساله دستبند زده

ها فرار نکنند. در همین حین  اند که جوانای وصل کردهمیله

اند.  شود. به او هم دستبند زدهجوانی جلوی رویم سبز می

می او  از  پلیس  انتظار مأمورهای  اتاق  در  برود  که  خواهند 

صدایش کنند و البد به کارش روی نیمکت بنشیند تا بیایند  

آید که: »تو   رسیدگی کنند. سیه چشم و گردن باریک. درمی

ات آشناست.« اول گمان کردم  ای؟ لهجهاز کدام اقلیم آمده

گوید ایرانی است و از خطه جنوب، افغان است. وقتی که می

پرسم: »بار اول است که بازداشت  ام. از او میگویم شمالیمی

ام. اما  »نه، پیش از این دو بار بازداشت شده  ای؟« گفت:شده

به گمانم این بار کارم تمام است. قاضی حکم اخراجم را از 

می کرد«.  خواهد  صادر  فرانسه  کجا  خاک  »از  پرسم: 

دانم، بعدش یک ماه فرصت داری گوید: »میدانی؟« میمی

پرسد که که خاک فرانسه را ترک کنی«. سپس از من می

با است  اول  شدهبار  نمیزداشت  بگویم،  ام؟  باید  چی  دانم 

برایش  می مبداء  کشور  در  را  انگشتم  اثر  داستان  خواهم 

دانم چکار  گوید: »تو شانس داری، اما من نمیبگویم که می

خواهد به  کند: »اصالً دلم نمیباید بکنم«. سپس اضافه می

آن سرزمین برگردم. میدانی، اگر شرایط آنجا طور دیگری 

شدم. خودم را به آب و وقت از والیت کنده نمیبود، هیچ  

نمی که  آتش  خودت  هم،  اینجا  برسانم.  اینجا  به  تا  زدم 

شان آدم زیادی هستیم. اروپا درهایش  بینی، ما به چشممی

 را بروی مهاجرین بسته است«. 

رسد و از او  در همین لحظه مأموری از گرد راه می

افتد. پیش از آنکه خواهد که پا شود و به دنبالش راه بیمی

گوید: »مواظب گردد میاز در اتاق انتظار بیرون برود، برمی

 خودت باش. سالم ما را به یاران برسان«.

به دستشویی می مرا  تخلیه اول  را  ادرارم  که  برند 

کنم، احیاناُ مشتی آب بصورت بزنم یا دهانم را آب بکشم.  

دهند. نه میگردانند. ناشتایی سپس مرا به اتاق انتظار برمی

یک فنجان قهوة داغ در کار است نه یک لیوان چایی دم  

دهند با یک نصفه لیوان  کرده. به من چند تا بیسکویت می

فروشند. با این  ها میهایی که در بقالیآب پرتقال، از همان

حال، بلعیدن بیسکویت و نصفة لیوان آب پرتقال کمی حالم  

 آورد. را جا می

سر و کلة مأمور آگاهی در    گذرد تایک ساعتی می

می پیدا  انتظار  است.  اتاق  دستش  وسایلم  کیسه  شود. 

پشتی می با کوله  زن کارمند  آگاهی  متعاقبش  مأمور  آید. 

می باز  را  دستبند  میاول  مکثی  بعد  لب  کند.  زیر  و  کند 

گوید، امیدوارم بار دیگر گذارت به بازداشتگاه نیافتد، یا  می

چیز دیگری به من بگوید و    خواهدهمچو چیزی. شاید می

ندارم، پیش خودم   من که به زبان فرانسه چندان آشنایی 

می برداشت  طور  بیرون  این  پا  که  بازداشتگاه  در  از  کنم. 

پرتمی و  خرت  حاوی  کیسه  دستانم  گذارم،  روی  هایم 

می برمیسنگینی  است.  پشتم  به  پشتی  کوله  گردم  کند. 

ازم. سالنه سالنه راه  اندنگاهی به درب بزرگ بازداشتگاه می

بوسی. مأمورها چهار نفرند ملبس به  افتیم بطرف مینیمی

اند، دو نفر عقب. من عقب  اونیفورم آبی. دو نفر جلو نشسته 
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ام. پیش از آنکه از آنجا دور  بوس بین دو مأمور نشسته مینی

افتم و جملة آخرش هنوز وطن جنوبی میشویم به یاد هم

ما  »سالم  است:  گوشم  دفعتاً    توی  برسان«.  یاران  به  را 

می جا  احساس  بازداشتگاه  در  را  وجودم  از  نیمی  کنم 

یابم این نیمة ویران شمالی بدون آن نیمة  ام. درمیگذاشته

خواهد برگردم  ویران جنوبی ره به جایی نخواهد برد. دلم می

 و به آن نیمة دیگر بپیوندم. 

 2020پاریس، نوامبر 
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 منوچهر رادین 

 

 
شاگردش   و  دوش  به  خانه  یوآن  پروفسور 

 رادین 

)رادین ُپشت صندوق یک پمپ بنزین کوچک ست که قهوه،  

 سیگار و نوشیدنى سرد هم مى فروشد.( 

 

پروفسور یوآن خانه بدوش: ببین چى ساخته انسان رادین.    -

 موبایل! 

 تنها نیست!دیگر هیچکس درین دنیا 

هرکس یک شماره ست. من هم یکى دارم. زنگ بزن بگو  

اویرو الزم دارم. خودت رو   پونزده  رادین. ده  الو  الو. میگم 

 برسون رادین. 

 دیگر هیچکس درین دنیا تنها نیست.

وُ   سرپناه  بى  وُ  پناه  بى  وُ  تنها  وُ  بیمار  وُ  بیکار  وُ  پول  بى 

 خشمگین چرا !

 دیگر هیچکس تنها نیست. 

 ادین: بله پروفسور دیگر مطلقاً هیچکس تنها نیست. ر -

پروفسور یوآن خانه بدوش: دیگر ظاهراً هیچکس پنهان    -

 نیست. هیچ چیز پنهان نیست.

رادین: بله پروفسور، دیگر مطلقاً هیچکس پنهان نیست،    -

 هیچ چیز پنهان نیست!

گرا    - مطلق  گوى  بله  بله  شاگردِ  من  یوآن:  پروفسور 

 مطلقاً تعطیل ! نخواستم. کالس 

 رادین: پس قهوه هم ... نمى نوشید استاد!  -

پروفسور یوآن: قهوه چرا. قهوه ى تو مطلقاً تعطیل بردار   -

 سنت! 50نیست. این هم 

با تعطیل    70رادین:    - سنت استاد. قهوه پیشکشى سابق 

 سنت. شما هم یکى مثل همه! 70آموزش 

سنت    90ندارم. فردا  سنت ش را امروز    20پروفسور یوآن:    -

 خواهم پرداخت.

راست   - میدانم  چون  ست.  دیگرى  حرف  این  رادین: 

 سنت قبول. 50سنتش را ندارید، همین  20میگویید که 

سنتى دارم. تو نمى بینیش. انسان با وجود    20پروفسور:    -

این هنوز هم مى تواند و خواهد توانست خودش را و آنچه 

 دیگران پنهان کند! از خودش را که بخواهد از چشم 

 رادین: بله استاد اینطور ست. مطلقاً حق با شما ست.  -

 

یوآن   میگذارد،    50استاد  را در جیبش  موبایلش  و  سنتى 

قهره را در سکوت مینوشد، کلید آبریزگاه را برمیدارد، نگاه  

 سردى به رادین مى اندازد و مى گوید:

چه مُطلق  تا تو مشترى هایت را راه بیندازى من میروم بر هر

 گرا و مُطلق گرایى ست بشاشم و برگردم!

 

-می و در میان بُهتِ و حیرت رادین و مشترى ها به توالت

...  ود.ر  

 



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

26 

 

 محمد ارشدی  

  مجلس ترحیم 

 

پرتو   در  درختان  زرد  برگهای  و  بود  غروب  هنگام 

  مانستند  هایی از طال یا مس می رنگ خورشید به برگ سرخ

  ربودن  مشغول  باد .  باشد  چسبانده   ها  شاخه  بر  هنرمندی  که

های معلق   ها از دست درختان بود. محو رنگ و برگ برگ

در هوا بودم. گویی این خیابان پر درخت یک راست در دل 

سرخ  -خورشید گوی  مثل  بود که  عظیمی  فرو    - رنگ 

 رفت.  می

  آمد  یادم.  کردم من اینجا، در این خیابان غریب چه می

  نام  اما.  کنم  شرکت  ترحیمی  مجلس  در  بایست می  که

  مجلس  مکان آدرس کسی چه. آوردم نمی  بخاطر را متوفی

نمی    به   هیچ   بود؟   داده   من  به  را  ترحیم نداشتم.  خاطر 

یک   فقط  بودم  کرده  پیدا  را  خیابان  این  چگونه  فهمیدم 

که   ساختمانی  پالک  شماره  خاطرداشتم.  به  شماره 

  گلویم   و   میزد  تند  قلبم.  باشد   خیابان  این   در  بایست می

  کرده؟  فوت  کسی  چه  کجاست؟  اینجا.  بود  شده  خشک

 . بود شده پاک من  ی حافظه گویی

شماره پالک را چند بار خواندم جلوی درب که رسیدم  

 بود  رنگی  ای تا مطمئن شوم خودش است. در چوبی قهوه

  گرد  برنجی  های تکمه  در  روی.  داشت  قوس  آن  باالی  که

  تردید   با .  بود  قدیمی   کاخهای  در  شبیه.  بود  شده  نصب

  ترقّی   صدای  با   در  قفل  بالفاصله.  دادم  فشار  را  زنگ  شستی

ر را هل دادم و وارد  د  احتیاط  با   نبود  در  پشت  کسی.  شد  باز

پله راه  در  را  خودم  تعجب  با  که  شدم.  یافتم  بزرگ  ای 

عکسی  آگهی یا  رفت. هیچ   به پایین می  رو  هایش فقط پله

پله نبود.  دیوار  سیاه بر  مرمر  سنگ  با  رگه  یها  های   که 

سفید داشت پوشیده شده بود. دیوارها سفید بودند. راه پله  

ه  شده بود. پله عریض بود و بروشن    یهای دیوار با مشعل

می پایین  مارپیچ  پایین  صورت  به  شروع  احتیاط  با  رفت. 

کردم دارم به قعر زمین و در تاریکی  رفتن کردم. حس می

پیچید.  هایم در راه پله می کفش صدای طنین. روم فرو می

از من می ها سایه مشعل فکر   های متعددی  ساختند. گاه 

ایستادم حس   تی میکردم کسی پشت سرم هست. وق می

پله می  داالن  در  قلبم  صدای  کردم می این  ها   پیچد. چرا 

اما باالخره از پایین نوری دیدم. بر سرعت    !تمامی نداشت

ختم  قدم بزرگ  سرسرای  یک  به  ها  پله  افزودم.  هایم 

.درب دو  اشتشد. در انتهای سرسرا تاالر بزرگی قرار د می

در ایستادم    ی بزرگ تاالر باز بود. در آستانه  مشکیِ  ی لنگه

و تماشا کردم. تاالر زیبا و پر شکوهی بود. دیوارها از سنگ  

اینتاالر  بود.   یا  بود  غار عظیم  را در دل    آن  کهگویی یک 

بودند.  بزرگ چلچراغ  سنگ حفر کره  زیبا و  را    ی های  تاالر 

روشن کرده بودند. کف از سنگ سیاه یکدست پوشیده شده  

پر شکوه   د. در میان تاالر یک تابوت سنگی سفید رنگِبو

مشکی در    های رسمیِ  قرار داشت. زنان و مردانی با لباس

دو سمت تابوت نشسته بودند. زنان در سمت چپ و مردها  

لی در ردیف مردها خالی بود. حدس  دسمت راست. یک صن

زدم این صندلی برای من رزرو شده است. ضمن حرکت به 

خا صندلی  گذراندم  لی  سمت  نظر  از  را  کنندگان    . شرکت 

زنی که در آن به از  روبروی صندلی من   غیر  تابوت  سوی 

 نشسته بود، همه غریبه بودند. 

هنوز زیبا و خواستنی بود.    . زن را در نگاه اول شناختم

ش  سای لب میان سینه  .پیراهن مشکی چسبانی به تن داشت

توری او را    مثلثِ. این  دوخته شده بوداز تور    یمثلث باریک

کرد. این لباس شبیه پیراهنی بود که سی   تر می خواستنی

او را  اولین بار    که برای  وقتی  ، همانسال پیش به تن داشت

بودم.  دیده  مشترکمان  دوست  جشن  من     در  مقابل  او 

نشسته و سرش مورب رو به تابوت بود. در صورتش خشم  

اما از تالقی    دیدم نه اندوه. حضور من را حس کرده بود،  می

می  ماننگاه سال پرهیز  بیگانه   کرد.  هم  با  که  هاست 

های مشترکمان را  گفتم چرا عکس  او  به  روز ایم. یک شده

 باقیست؟  ماناز دیوار برداشته ای و فقط عکس من و پسر 

من با شما ارتباطی  "  : بعد گفت  و   کرد  ممدتی خیره نگاه 

کردم   فکر نمی  هیچ  اگر او را هم خودم نزاییده بودم  .ندارم

 .  "من است ی بچه

 ی ما با هم بیگانه شده بودیم؟ کِ

کشنده  سکوت. کسی    ای سکوت  بود.  حکمفرما 

من   که  باز این سوال در سرم طنین انداخت  .گریست نمی

 م؟ نک اینجا چه می
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سرم را نزدیک گوش مردی بردم که نزدیک من نشسته 

 ! بود. آرام گفتم ببخشید آقا

 گفت بله. به من نگاه کرد و 

پرسیدم:   کردم.  حس  ترحمی  کالمش  و  نگاه  در 

 "ببخشید نام متوفی چیست؟"

 . "عشق"پاسخ داد: 

تابوت "گفتم:   در  که  است  شخصی  نام  منظورم  آقا 

 "است.

نگاه   مجنونی  به  اینکه  مثل  کرد  نگاه  من  به  خیره 

آن   ما در مراسم تدفین عشق شما و":  کند. پاسخ داد می

سوی   نی کرد که در مقابل من آنبا سر اشاره به ز  -خانم

ایم. حس کردم سرم گیج   شرکت کرده  -تابوت نشسته بود

چشم  . رود می برگرداندم.  تابوت  سمت  به  را  هایم   رویم 

زانو می سرما  اسوخت.  از  اختیار  بی  که  کسی  مثل  نم 

فشار    یم هایم را روی زانوها لرزید. کف دست می  لرزد، می

م قفل کرده بودم.  ه  هایم را به دادم که نلرزند و دندان می

صدای هق هقم    . ناگهانهایم شروع به لرزیدن کرد  اما شانه

گلویم بیرون پرید و دور    بپرد از  از قفس   که  مثل کبوتری

دهد.   می  محس کردم کسی تکان تا آنکه    ها بال زد. چلچراغ

اق هتلی یافتم. نواری از  توقتی چشم باز کردم خودم را در ا

 بامدادی بر تخت افتاده بود. نور قرمز آفتاب 
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 عباس دانشور

    
   دجوا

 1( داستان زیر واقعی است)

 

که  تمد وجودی  با  نداشتم  خبری  جواد  از  که  بود  ها 

زندگیمی شهر  همین  در  بیمی دانستم  این  خبری کند. 

  .کندمیشد که بخواهم بدانم او اکنون چه  مانع از آن نمی

کوچک می برادر  ویزای  دانستم  با  قبل  سال  چند  ترش 

ماندگارشده، و نزد جواد و همسر  ،دانشجویی به اینجا آمده

 .کنداش زندگی میخارجی

بود او  ،هم  فاصله حاال  یک  از  پس  تلفن که  ساله  چند  ی 

بود   زد. گوشی را که برداشتم از وقاری که در صدایشمی

کردم.   تعجب  جشن کمی  به  را  همسرم  و  من  صمیمانه 

دعوتفارغ برادرش  یادداشت .  کردمی التحصیلی  را  آدرس 

کردم و روز مقرر با همسر و دخترم سوار ماشین شدیم و به  

افتادیمخانه  سمت راه  خیابانهمان  .اش  در  که  های  طور 

خانه  برابر  از  درختان فرعی  و  لوکس  های 

دم که دانشجو بودم گذشتیم؛ به یاد زمانی افتامی پرشکوفه

از ایران   .کردمزندگی می و در یک آپارتمان کوچک دو اتاقه

خبر داده بودند که جواد قصد دارد بیاید اینجا و بماند و از  

بهمی من باشم.   خواستند  داشته  را  هوایش  فامیل  عنوان 

درحقیقت جواد برادرِ زنِ برادرم  ،ی فامیلی ما دور بودرابطه 

ام فقط دوبار دیده بودم. بار  ر تمام زندگیخود او را د . بود

 
کرد و بحثی با عنوان  رضا دانشور به زمانی که در رادیو زمانه کار می  - 1

با این خاطره نوشته است: »خاطره   نویسی« راه انداخته بود، در رابطه 

کند  ، آمستردام، مهاجرت میهلند بهای از یک جوان ایرانی که  خاطره»

گیرد و زندگی  می و ذهنیت ِ محدود و نارسِ او در محیط جدید شکل

بود. جوانکی بود با سری تراشیده   اول تازه از سربازی آمده

شلوار  زد. کاپشن،های کچلی قدیمی در آن سفید میکه لکه

بار دوم، در خیابانی شلوغ،   .لی و کفش کتانی پوشیده بود

دبیرستانی   دختر  دسته  یک  سرِ  پشت  رفقایش  از  یکی  با 

و متلک میاف راه او همتاده  لباس  آنجا هم  و  گفتند.  رنگ 

 .لی و کفش کتانی بود جفتِ لباس رفیقش، کاپشن، شلوار

ایستگاه   به  آمستردام شود.  وارد  اتوبوس  با  بود جواد  قرار 

رفتم و منتظر شدم تا اتوبوسی از راه  های مسافربریاتوبوس 

پایین آن  از  که  بود  مسافری  اولین  جواد  و   پرید رسید 

همچنان کاپشن و شلوار لی به تن و کفش کتانی سفیدی  .

اش آویخته بود. تا  شانه  به پا داشت و ساک کوچکی هم به

چشمش به من افتاد با صدای بلندی که توجه سایرین را 

 :گفت جلب کرد

 .سالم -

و   تر از زمانی شده بود که او را دیده بودم. موهای فریدرشت 

شده سرش،  خاکستری  را  لکهی  کچلی  از  بازمانده  های 

رس  اش ارثی و زودرنگ خاکستری موهای. پوشانده بودند

چند ماچ  بود و هیچ تاثیری در ظاهر جوانش نداشت. ضمن

 : پرسی کرد. پرسیدمآبدار با همان صدای رسا احوال

 بود؟  سفرت راحت -

نه« بلند کرد و با صدایی که دیگر به  دستش را به عالمت »

 :گفت شبیه بودفریاد 

ها... با پاس  در فالننه بابا، دهن ما را سرویس کردند... ما -

جیم کردند  ساعت ما را در گمرک سین 48و ویزای قانونی 

که بو برده  این و چیزی نمانده بود که ما را برگردانند... مثل

صدای جواد باعث شده  .  خواهیم برگردیمبودند که ما نمی

مسافرین   از  چندتا  تصور بود  به  و  بزنند  حلقه  ما  دور 

ناچار    .پاییدندممکن است به من حمله کند، ما را می کهاین

شدم با طرح سوالی آرام به میان صحبتش بیایم تا بلکه با  

 :هیجانش بخوابد. پرسیدم عوض کردن موضوع

 ی من در ایران چه خبر؟از خانواده-

پا می و  برای خودش دست  طنزآمیز    .کندخوبی  و  خاطره، صمیمانه 

جریان زمان   ی اصلی به زندگی راوی هم درنوشته شده و ذیل خاطره

   .«بدهد تواند شکلمیاشاراتی دارد که در ذهن شنونده داستان دومی را  
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بازچهره  این اش  و  به  شد  هم  سر  و  دست  حرکات  بار 

کردف اضافه  مادرجان -.ریادهایش  الحمداهلل  نه!  نه  تان  نه 

خطری پیش   حالش خوب است... بعد از آن سکته دیگر هیچ

نباشید نگران  هیچ  سکته  نمی...نیامده!  مادرم  که  دانستم 

چه  ها،تک فامیلکرده بود. بین راه بدون وقفه راجع به تک

میآن  که  آنها  چه  و  نمیشناختم  که  شرحها    شناختم 

 :پرسیدم .دادمی شانمبسوطی از اوضاع

 چرا تصمیم گرفتی ایران را ترک کنی؟ -

 :ای گفتانداخت و پس از لحظه  ابتدا چینی به پیشانی

و  نجا ثروت، صیغه، مشروب درجه یک مال آخوندآخب  -

 .هاپاسدار است شالقش هم مال ما جوان 

 :پرسیدم

 حاال شالق هم خوردی؟  راستش را بگو تا -

 :جواد به جایی خیره شد و آهسته گفت

 شالق؟ -

 :اش درهم شد و آهسته به من گفتچهره 

 :تان قرص است؟گفتمدهن-

 ...خواهی نگویی نگومعلومه. ببین اگر می -

 :گفت

کی   چرا- دیگر  حاال  تازه  داریم...  اطمینان  شما  به  ما  بابا 

 !باشد؟ هست که شالق نخورده

 :گفتم

خور- شالق  زندان  در  هم  از  دهمن  که  نیست  چیزی  ام، 

 .خجالت بکشم آن

 :گفت

زیارت مشهد...   بازی زدند... رفته بودیمآخر ما را برای دختر-

داد... ما هم  پشت ضریح یک دختری بود که خیلی حال می

 .چسبیده بودیم به او رفته بودیم

ی ما را از پشت گرفت بردند کمیته... جلوی یک مرتیکه یقه 

به آن عام...  ...  مردم  یهمه  یعنی...  عام  مال  گویند یم مالء 

 .بسوزد شانکون  که  نگفتم  هم  آخ یک... زدند شالقم

رمق است رسد خسته و بیمعموالً وقتی مسافری از راه می

استراحت کند. جواد اما سرشار از انرژی بود و  خواهدو می

بزند و آدم را وادارد  ها با صدای بلند حرفتوانست ساعتمی

 :پرسیدم.گوش بدهدبه او 

 خواهی بکنی؟ حاال اینجا چکار می

الحمداهلل اینجا کنکور منکور الزم  ...خوانیمخب درس می-

انشاء شاید  توانستیمندارد...  هم  ما  چیزی، مهندسی اهلل   ،

به خانه رسیدیم و از دو اتاقم یکی را در اختیار او    .بشویم

 .اب نکندهم دیگر شما خط گذاشتم و از او خواستم که مرا

  .کردم خیلی زود به صدای بلند و شنیدن ماجراهایش عادت

و   شناخته  که  دخترهایی  به  بود  مربوط  خاطراتش  بیشتر 

عاشق وناشناخته  بود  جایی   شان شده  به  یک هم  با هیچ 

اما هنوز .ای خورده بود  نرسیده بود. حتی از یکی هم کشیده

ها  از لمس آن دست بر صورتش حسی عاشقانه داشت. شب

کشید و با صدای بلندی  رختخوابش دراز می وقت درتا دیر

موضوعی صحبت  توانست تا خیابان برسد، راجع بهکه می

شور و انرژی او در شیوه بیانش  .کرد که برایش جالب بود  می

می شنیدنی  را  حرفش  موضوع  که  هم  وقتی  کرد. 

شد به سرعت عجیبی به خواب ناگهانی عمیقی فرو  می تمام

گذاشت  جا میبیدار به  خواب بودم  و من را که سُبک   رفتمی

ها، دختران غربی را  دیویدر ایران از طریق تماشای دی.

آبی، چشمان  با  که  بود  کلوپ دیده  در  بلوند  های  موهای 

می مست  دلرقص  که  مردی  با  گاه  و  شان  شدند 

میمی  خواستمی دوست  یا  جواد   .شدندرقصیدند  حاال 

در خیابان با دیدن دختری زیبا آهی  خودش در غرب بود.  

می ازعمیق  و  می کشید  فریاد  قلب   زد:ته 

جز ساعتی که به کالس  به  !!خواهیمآی خدا؟ ما هم می -

می کتابخانه  زبان  به  بود.  دنبالم  سایه  مثل  همیشه  رفت 

نشست و از روی کتاب لغت رونویسی  رفتم کنارم میمی که

یر نظر داشت. به محض  ز ی چشم سالن راکرد و از گوشهمی

داشت و  دید کتاب لغتش را برمیکه دختری را تنها میاین

ای رد و بدل  دیدم چند کلمهرفت. از دور میمی به سراغ او

گشت سرجایش  برمی  سوختهای دماغشد و جواد با قیافهمی

 :گفتو می

 این هم پرید!!   -

 یا:  

رفته رفته یقینش به   !!افتدمی باالخره یکی هم به تور ما  -

های غربی فاسد، خراب و آسان هستند، چیزی که زناین

معهذا    .شد، تبدیل به شک شده بودایران گفته می که در

آن چرا  پس  که  بود  این همه خوشمتعجب  که  اخالق ها 

را آدم  سالم  جواب  و  رختخواب  می هستند  به  دهند، 
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چیزی   !د؟دهنآیند؟! یا به قول خودش پس چرا راه نمی نمی

رماند فقط سر و وضعش نبود بلکه وقاحت  ها را از او میزن 

خود را در آن  هاسمجش بود که شاید زن ی نگاهمعصومانه

شد.  در چشمانش تمنای وصال دیده می.دیدند  برهنه می

چشم طالیی،  سفید  موهای  پوست  و  آبی  های 

کرد. دختران دانشجو در کتابخانه از زیر نگاهش  می تابشبی

قهوه یا یک قولِ قرار،   گریختند و دعوتش را به نوشیدنمی

می بلرزد.    .کردندرد  بادها  این  با  که  نبود  بیدی  جواد  اما 

نوشت  به دوستانش می هایی کهها در نامهرغم ناکامیعلی

خو و لذت معاشرت با  ها را در ستایش زیبارویان خوشآن 

سهیمآن  عکسمی ها  و  دختراکرد  با  که  را  ن هایی 

تقریباً هر روز    .فرستادشان میکالسش گرفته بود برایهم

می دریافت  نامه  ایران  در  رفقایش  آناز  به  و  نامه  کرد  ها 

ها که من شاهد گرفته شدنش  یکی از این عکس   .نوشتمی

بزرگی تبلیغاتی  آگهی  کنار  را  جواد  می بودم؛  :  دادنشان 

شورت  دادن  نشان  برای  که  برهنه  زن  شش  ای  هتصویرِ 

کارخانه پشت یساخت  کرده  مربوطه،  دوربین  به  را  شان 

از به یاد آوردن این خاطرات داشتم به صدای بلند    .بودند

چهمی به  گفت  همسرم  که  می خندیدم  ما  داری  خندی؟ 

شویم و تو در عالم خودت داری  داریم در این محله گم می

  ای زیبا، سرخانه  .باالخره آدرس را پیدا کردیم خندی؟می

نشین. زنگ زدم، ای مرفهنبش یک خیابان سرسبز در محله 

نسبتاً چهار شانه با سری گرد و براق، تراشیده با تیغ   مردی

ما روی  به  را  در  شیک  لباسی  و   و  روبوسی  کرد.  باز 

پرسی کردیم، با صدای آرام که شباهتی به فریادهای  احوال 

  .ردنداشت ما را به سالن پذیرایی دعوت ک جوادِ آن روزها

پوستی   و  آبی  بلوند، چشمان  موهای  با  »اریکا«  همسرش 

استقبال به  باسفید  و  آمد  بسته  مان  شکسته  ای فارسی 

گفت آمد  گوشه  .خوش  در  که  جواد  رفقایش  برادر  با  ای 

مشغول صحبت بود با دیدن ما دستی تکان داد. پسر چهار 

کرد. جواد  مان میاش از دور با چشمانی کنجکاو نگاهساله

 :یش زدصدا

ادامه - فارسی  به  بعد  زون!..  مین  هیر  کام  گاسپر!  گاسپر! 

 :داد

پیش- بیا  میهمانان !عمو   پسرم  بودیم.  نشسته  مبل  روی 

رفت.  دیگری هم آمدند. طبق معمول سخن از اوضاع ایران 

شد با صدایی آرام و  داد و گاه اگر الزم میجواد گوش می 

بیان را  نظرش  وقایع  می شمرده  جریان  در  بود  پیدا  کرد. 

    ارادتمند.  کند. ایران هم هست و اخبار را دنبال می
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 مسعود مافان

  

 ویروس یاب تختخواب من

ام.  ها بود که دوستم را ندیدهاست. مدت  2035کریسمس  

 .دفعه آخر که او را دیدم، نه ماه پیش بود

مناسبی امروز   حال  چون  من  و  گرفت  تصویری  تماس 

احوال  و  حال  دادم.  جواب  و  کردم  اکتیو  را  صدا  نداشتم 

پرسید و گفت دلتنگ من است و باید همدیگر را ببینیم.  

گفت اگر اشکالی نداشته باشد شب بیاید خونه من تا همه 

 .چیز را توضیح بدهد

ی یه  در برابر پیشنهاد او مکث کردم. بالفاصله گفت: »راست

ای داره. رستوران خیلی خوبی باز شده و غذاهای خوشمزه 

دیروز توی اینستاگرام دوستام کلی عکس گذاشته بودن با  

ها رو خوندم یاد  ها رو دیدم و کامنتکلی کامنت. تا عکس

چچنی و  ایتالیایی  رستوران  صاحبای  افتادم.  اما  تو  ان، 

اصلی که  غذاهای  هم  تو  یه.  ژاپنی  و  ویتنامی  غذای  شون 

ویتنامی دوست داری. پس بیا بریم امشب اونجا و بعد اگه  

 «.خواستی می ریم خونه ی تو

میاید    19قبول کردم که با هم برویم رستوران. گفت ساعت  

 .دنبالم

گفتم: »من جایی کار دارم و آدرس رستوران رو بده خودم 

 «.میام

خداحافظی کردیم و ای پدم را خاموش کردم. یاد آخرین 

دانستم.  مان را تمام شده میان افتادم و اینکه رابطه دیدارم

کردم که  تازه داشتم خودم را برای رابطه جدیدی آماده می

اش پیدا شد. چرا اصال قبول کردم با او به رستوران سر و کله

 .اش خوب شده یا نهدانم مریضیبروم؟ تازه اصال نمی

ناقل که  ویروسی  با  بود  نزدیک  آخر  مردفعه  بود  به اش  ا 

اتفاقی   است.  مریض  که  بود  نگفته  اصال  بدهد.  کشتن 

فهمیدم. در خانه را برایش باز کردم و دیدم که رنگ پریده  

نشست  هیچ.  داد که  تکان  و سری  است. گفتم چی شده 

روی کاناپه و دیدم که نفس تنگی دارد. وقتی دستم به او  

 .خورد دیدم حسابی داغ است. تب باالیی هم داشت

اب را در آی پدم اکتیو کردم. از او عکس گرفت  اپ ویروس ی

وقتی   و  زدم  زنگ  پزشکم  به  سریع  داد.  خطر  عالمت  و 

حالتش را توضیح دادم گفت که ممکن است ویروس آ.واو 

تا زیر چشم از من خواست  بعد هم  باشد.  را گرفته  هایش 

نگاه کنم. بعد از توضیحاتم گفت که باید هرچه زودتر خانه  

ینیک مراجعه کند. گفت سریع آمبوالنس  مرا ترک و به کل

هوایی مَی فرستد. توصیه کرد که همین مدت زمان کوتاه  

 .هم نزدیکش نباشم

با   را  او  پرستار  دو  و  رسید  آمبوالنس  بعد  دقیقه  سه  دو 

 .خودشان بردند

رفتن به بیمارستان همان و بیرون آمدن همان که شش ماه  

ب و  ویروس  جریان  در  مرا  اینکه  کشید.  خود طول  یماری 

 ناراحت   خیلی  او  دست  از   نگذاشته بود برایم پذیرفتنی نبود.

  یاب  ویروس  دستگاه  که  داشتم  اعتماد  او  بِه  آنقدر.  بودم

. بودم  نکرده  درست  بود  شده  خراب  که  را  ورودی  در  جلوی

  چندین   او  که   شدم  متوجه  بعد .  نداشتم  ارتباط  کسی   با   او  جز

بوده و با این حال بی توجه به آن به   ویروس  این  درگیر  روز

 .سراغ چند نفر از جمله من آمده بوده است

از بیمارستان که مرخص شد گلی برایش فرستادم و گفتم  

تماس   بعد هم هر وقت  ندارم.  را  او  با  آمادگی دیدار  فعال 

ای می آوردم خواست همدیگر را ببینیم بهانهگرفت و میمی

کردم. چند بار هم  دیگری موکول میو موضوع را به زمان  

آمده بود پشت در منزلم. هربار که تصویر از دوربین مدار  

بسته روی دیوار هال می افتاد، هرچه زنگ مَی زد، در را باز  

نمی کردم. او قوانین و اصول پایه ای دوستی را نادیده گرفته 

بود. فکر نمی کردم با مِن چنین کند. همین باعث شد صد  

 .بدون رفت و امد شوم ادم کی  درصد

.  دیدم  را  او  دور  از.  قرار  سر  رفتم   آدرس رستوران را فرستاد.

  و  داده  درختی  به  تکیه  و   داشت  چشم   به  دودی   عینک

.  دارد  دست  در  هم   آفتابگردانی  گل  که  دیدم.  بود  منتظرم

  باید  متری  صد.  داشت  قرار  بستیبن  خیابان  در  رستوران

 «.شدی جذاب »خیلی: گفت.  رفتیم می  پیاده 
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نگاهش را از من برنمی داشت. من هم سعی داشتم که از 

 .نگاه به او خودداری کنم

دم رسیدیم.  رستوران  بود.    به  شلوغ  خیلی  رستوران  در 

ها  نگهبان دم در مانع ورود چند مشتری شده بود. مشتری 

اصرار داشتند که باید وارد شوند، اما نگهبان به بهانه اینکه  

ل ویروس آ واو هستند مانع شده بود و به پلیس  آنها حام

 .زنگ زده بود

چشمی دیجیتال رستوران آژیر کشیده بود و مانع ورود آنها  

  شما .  شوید  وارد  توانیدنمی  شما  »بایستید    شده و گفته بود:

 «.هستید  آواو ویروس به مبتال

رسید. گفتم: »تو برای چی نگران پاتریک نگران به نظر می

 «خوب نشدی؟هستی؟ مگه 

گفت: »آخه کمی این روزا سردرد دارم و برای همین نگرانم  

 «.که نکنه دوباره ویروس سراغم اومده باشه

با شنیدن این حرف پاتریک خیلی نگران شدم. اصال وقتی  

دیدار   به  عالقه  زیاد  ببینیم  را  همدیگر  که  بود  زده  زنگ 

احساس این  نداشتم. زیر شکمم حسابی فشار و درد داشتم.  

را داشتم که دارم عادت ماهیانه مَی شوم. کمی غمگین بودم  

دادم   مَی  ترجیح  نداشتم.  را  دیدن کسی  خیلی حوصله  و 

اگرچه  نبات بخورم.  لیوان چای داغ و  لیوان  بمانم خانه و 

ام   به زمان همیشگی عادت ماهیانه  هنوز سه چهار روزی 

 .مانده بود

ما رسید. هنوز با    کم کم جلوی صف ما خالی شد و نوبت

پرسیدند و   را  اسم ما  بروم.  یا  بمانم  بودم  خودم در جدال 

رزرو کرده را  رستوران  زمانی  پاتریک جواب اینکه چه  ایم. 

مان خط کشید  داده بود همین امروز عصر. بعد جلوی اسم

و گفت بفرمایید. مامور دم در کمی هم بابت تاخیر در ورود  

گفت و  کرد  دانی   عذرخواهی  سالمت مَی  خاطر  به  که  د 

سخت  مقررات  و  میمشتریان  در  گیری  وگرنه  کنیم، 

 .رستوران را می بندند

آیا   پرسید که  از من  وارد رستوران شدم. نگهبان  اول  من 

از ای  نشانه  سالم    دارم  واو.آ  ویروس   هیچ  نه  گفتم  نه.  یا 

سالم هستم. بی هیچ مشکلی وارد شدم. نوبت پاتریک شد.  

و  همین مات  شد.  بلند  اژیر  صدای  شود  وارد  خواست  که 

مبهوت مانده بودم. من را هم به دلیل اینکه همراه پاتربک  

 .بودم بِه خارج رستوران هدایت کردند

نگهبان   با  بود  نزدیک  بود.  شده  عصبانی  خیلی  پاتریک 

این   یاب  ویروس  بود  معتقد  شود.  شاخ  به  شاخ  رستوران 

ریم   مَی  گفتم:  و  کردم  آرام  را  او  است.  خراب  رستوران 

 «.رستوران دیگه

اینجا جا رزرو کردیم و این وقت  قبول نمی کرد. گفت: ما 

 «عصر جمعه کجا جا برای غذا خوردن گیر میاد؟

»بریم    کنم. گفتم: را ارام   من همچنان در تالش بودم که او

 «... خونه من

ام به پایان نرسیده بود که فکر کردم چه حماقتی  هنوز جمله 

دوباره حامل ویروس باشد دیگر کارمان  کنم. اگر او  دارم می

و می است  کند.  زار  سرایت  هم  من  به  سریع  خیلی  تواند 

بیافت   »راه  کفت:  و  نکرد  مخالفتی  پیشنهادم  با  پاتریک 

 «.بریم

شد اشاره کرد.  هوایی خالی که رد میپاتریک به یک تاکسی  

پایین آمد و جلوی پایمان نشست. من همچنان کیج بودم  

آژیر  سوار شدیم. صدای  کردم.  پیشنهادی  چنین  چرا  که 

مانع از حرکت تاکسی شد. راننده از ما خواست تا تاکسی را  

 .ترک کنیم

پاتریک ساکت و مات به من خیره شده بود که بدون هیچ  

 «.پیاده شدن داشتم. گفتم: »سریع پیاده شواعتراضی قصد  

راه افتادیم. در راه با    پیاده شدیم. پای پیاده به طرف خونه 

خودم فکر کردم هرچه زودتر باید از دست پاتریک رها شوم.  

دنبال بهانه بودم. زنگ تلفنم به صدا در آمد. تازه یادم افتاد  

یطش  بعد از مدت ها با دوستی قراری گذاشتم که اگر شرا

جور شد به منزلم بیاید. یک آدم خیلی محتاط و اصولی بود  

 .که بعد از مدت ها حس اعتماد خوبی بِه مِن داده بود

 «سرعتم را کم کردم. پاتریک هم ایستاد. گفت: »چی شده؟

توضیح دادم که باید از هم جدا شویم و اینکه من حواسم  

شنیدن اسم    نبوده که قرار بود امیر دوستم بِه خانه بیاید. با 

شناخت حسابی امیر رنگش پرید. با وجود اینکه امیر را نمی

از   شد.  جدا  من  از  مخالفتی  هیچ  بدون  بود.  شده  کالفه 

شد. به اشاره دستم را  نزدیک من یک تاکسی هوایی رد می

دقبقه بعد پشت در خانه نکات دادم. ایستاد. سوار شدم و دو

م تا دست و صورتی  بودم. امیر هنوز نرسیده بود. وقت داشت

 .بشویم
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زنگ در بِه صدا در آمد. از دوربین دم در امیر را دیدم که  

داخل دعوت کردم.  زنگ مَی زند.. در را باز کردم و او را به

اش کردم. از اشپزخانه گیالس های  به اناق پذیرایی همراهی

امیر   نزدیک  بعد  کردم.  باز  شرابی  آوردم. شیشه  را  شراب 

گیال نشستم.  و  دوشدم  هر  سالمتی    س  به  کردم.  پر  را 

میز   روی  و  گرفت  دستم  از  را  نوشیدیم. گیالس  خودمان 

 .گذاشت و شروع به نوازشم کرد

با سرانگشت هایش لبانم را نوازش کرد. با دست چپش با  

رفت. به چشمان او نگاه کردم و سرم را به او  موهایم ور می

هفت ماه    نزدیک کردم و لبم را بر لبانش گذاشتم. بیش از

ای نداشتم. با اینکه امیر را دو ماهی بود  بود که هیچ رابطه 

بوسیدیم.  شناختم، اما دفعه اول بود که همدیگر را میکه می

امیر دستش را داخل پیراهنم سراند و پستانم را لمس کرد.  

او را سخت در آغوش گرفتم. دستش را گرفتم و با هیجان  

ناق خواب که شدیم چشم  او را به اتاق خواب بردم. وارد ا

 .الکترونیک بغل تخت به صدا در آمد و آژیر کشید

دست امیر را ول کردم و سریع از او فاصله گرفتم. او خواست 

توضیح بدهد، اما من سریع از او خواستم تا آپارتمانم را ترک  

اش را در دست  کند. در را باز کردم و او در حالی که کاپشن

فت. در را پشت سرش بستم و حس گرفته بود از در بیرون ر

کشیک  تعمیرکار  بِه  زدم  زنگ  ام.  خسته  خیلی  کردم 

ساختمان تا ویروس یاب جلوی در ورودی اپارتمانم را تعمیر 

 .کند
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 پری عیسی زاده  

 
   Tony Bjurmanعکس از 

 !بن بست

 
 صحنه: یک زندگی 

 

 ساله  29ساله، زن:  40مرد:

 

 ساله  11و  13گروگانها: دو کودک 

 

غربت   و  بوی سرما  بیرون  از  تعطیل.  روز  زمان: صبح یک 

 میآید و درون خانه بوی ترس و فاصله...

 

پس از یکی از هزاران دعوا، ناسزا، خشم و قهر، مرد بیدار  

می شود. زن مدتی است از خواب برخاسته و با چشمانی  

در آشپزخانه درحال آماده کردن صبحانه سرخ و ورم کرده  

و مقدمه نهار است. مرد به سمت او می آید و با غم گنگ و  

ناآشنایی در چهره می گوید: »بنشین میخواهم با تو حرف  

 بزنم.«

 

نگرانی   و  با سرعت  و  لرزد  می  زن    خواب   اتاق   در  به دل 

 زن.  نشیند  می   صدا  بی  و   آرام  اما  کند   می   نگاهی   کودکان

  حرف  او  با  خواهد  می  گفت  می  مرد  وقتی  که  داشت  عادت

  جدید   های   تهمت  جدید،   دعوای  یک   برای  را  خودش  بزند، 

دای  ص  در  غریبی  امروزحس  اما  کند،  آماده  جدید  ناسزاهای  و

 مرد است که برای زن بیگانه است.

 

در لحن آمرانه همیشگی اش می شود چیزی ناآشنا مثل  

خواند. مرد با صدای نامعمول آرام اندوه، تاثر یا شاید ترحم 

خوابی  »دیشب  میگوید:  دوخته  دوردستها  به  نگاهی  با  و 

 دیدم.« 

 

وقتی این را گفت، در چهره اش چیزی بود که معموالً در  

موقع بازگفتن خواب هایش داشت و آن را زن خیلی خوب 

مثل   حسی  روحانیت؛  شبیه  شبیه...  حسی  شناخت.  می 

به من وحی   بگوید  یا چیزی شبیه  اینکه  نازل می شود... 

آن... با همان نگاه گم شده دردوردست ها و با صدایی که 

آهسته تر می شد ادامه داد: »خواب دیدم که پرنده ای دارم.  

پرنده ای بسیار زیبا، با صدایی ملکوتی و بال و پری زیبا که 

هیچکس مانند آن را ندیده بود. پرنده ام پرواز می کرد و  

م خواند.  نتواند  می  که  بستم  نوکش  به  زنجیر محکمی  ن 

بخواند. پرنده نالید و نالید و با نگاهش التماس میکرد که  

ای   نمیخواستم همسایه  کردم.  نمی  که  کنم  باز  را  زنجیر 

نتوانست  دیگر  او  بدزدد.  من  از  را  او  و  بشنود  را  صدایش 

پرید...   می  بودم  ساخته  برایش  که  قفسی  در  اما  بخواند، 

می  که  می    هروقت  را  پرش  و  جستم  می  هم  من  پرید 

و من می کشیدم و می   پرید  او می  کشیدم و می کندم. 

کندم. او می پرید و من می کشیدم و می کندم. رفته رفته  

  به  جان   بی   و تمام پرهایش را کنده بودم و اودیگر بی رمق

  که  بدنی   و   ریخت  می   خون  آن  از  که  دهانی  با   افتاد  زمین

 گوشه   در.  شد   ساکت  مرد.... نداشت  پر  و   بال  یک  حتی

 . بود شده جمع اشک قطره یک چشمش

 

چشمهای متعجب زن غرق اشک شده بود و با پشت دست  

اشکهایی را که بی اختیار از چشمانش جاری بودند پاک می  

می   بگوید  بگیرد،  درآغوش  را  همسرش  میخواست  کرد. 

 بخشمت، می بخشمت، حاال که می فهمی می بخشمت.

 

ره ای سرد و خشمی که دیگر نمی توانست پنهان  مرد با چه

  و  بال   بی  "من "کند فریاد کشید: نمی دانم که چرا پرنده  

 ؟ !است  ناهنجار  و  زشت  اینقدر  »من«  پرنده  چرا!  است؟   پر

 به بیکرانه ها بود و لب هایش می لرزید...  نگاهش
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بدن زن لرزید، بالهای بی پرش لرزید و بغضش فریادی شد  

 بیصدا... 

 

از بیرون بوی غربت و سرما میآمد و مرد بوی شکنجه گر  

 آشنا میداد... 

 
خواننده، ترانه سرا و آهنگساز ایرانی متولد دزفول    پری عیسی زاده،   *

داستان   و  شعر  کودکی  از  او  اروپاست.  و  سوئد  مطرح  خوانندگان  از 

ده  بو  بانوان  نیزنوشته است و دردبیرستان خبرنگارهنری مجله اطالعات  

 .است

 

پری از کودکی سبک موسیقی کالسیک ایرانی و مقامی جنوب ایران را  

سالگی روی    4الت موسیقی داشت آموخت. از سن  از پدر خود که تحصی

و   نمایشنامهنویسی  دکلمه،  تئاتر،  آواز،  رشتههای  در  و  رفت  صحنه 

 .گویندگی فعالیت داشت

 

  1985پری سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و پس از ان از سال  

میالدی در سوئد زندگی و فعالیت میکند. پری تحصیالتش را در رشته  

روانشناسی در دانشگاه استکهلم و هاروارد به پایان رساند. او فعالیتهای  

موسیقی و هنری خود را در کنار تحصیالتش به شکل حرفهای در سوئد  

ارکستر سلطنتی   با  درسوئد  زاده  عیسی  پری  اجرای  اولین  داد.  ادامه 

مونیک در کنسرت هال استکهلم انجام شد. وی با موزیسین های  فیالر

تراز اول ایرانی، سودی، بین المللی در کنسرتها و فستیوال های مختلف  

برنامه اجرا کرده و برنده چندین جایزه در سوئد و در سطح بینالمللی  

 .شده است 

 

پری   داالرنا"آلبوم  تا  دزفول  ایرانی    "از  فولک  و  آهنگهای جدید  و  با 

منتشر شد. چند آهنگ از این آلبوم در آلبومهای    2013سوئدی در سال  

از   نروژی گراپپه یکی  ازجمله شرکت ضبط  دوباره منتشر شده،  دیگر 

منتشر کرده است. این    "زن ایرانی"آهنگ های پری را روی آلبوم خود  

ایرانی   زن  شده  شناخته  دیگر خوانندگان  از  هایی  آهنگ  با  که  آلبوم 

ا، سپیده رییس السادات، مرجان و مهسا وحدت تهیه شده،  مانند پریس 

سال   طرف    2014در  از  سال  جهانی  آلبوم  بهترین  جایزه  برندهی 

 .منتقدان آلمانی شده است

 

که بشترین    "من تو ام"و آلبوم جدیدش    "از دزفول تا داالرنا"پری آلبوم  

نتشر  آهنگها و ترانه های آن ساخته خود او هست را به شکل دیجیتال م

 .و روی ساوند کلود در دسترس همگان قرار داده است 

 

متشکل از    "پریزاد"ارکستر بین المللی  2013پری عیسی زاده از سال  

هنرمندان تراز اول زن سوئدی و بلغاری را تشکیل داده. پری همراه با  

گروه پریزاد اضافه بر اجرای کنسرت و شرکت در فستیوالها، موزیکال  

را به کارگردانی الیزابت یونگر کارگردان    "قالی پرندهدختر قالیباف و  "

 .اپرا در سوئد روی صحنه برده است

 

ازآلبوم   میتوان  پری  تهیه  دست  در  کارهای  کابل"از  تا  دژپل  با    "از 

 .همکاری آهنگساز جوان احسان توکل ساکن اکراین نام برد
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 مسعود کدخدایی 

   

 خورد سلطان که فرنی می

چیز عجیبی است! جمله گذشته از بلندی و   "جمله"

کوتاهی و سطح، عمق هم دارد. جمله وزن هم دارد. جمله  

تواند کوبنده،   تواند تیز و برّنده، یا نرم و لطیف باشد. می می

می باشد.  نوازشگر  به   یا  و  درآید  الالیی  صورت  به  تواند 

جمله مانند  یا  ببرد،  خواندم،    ای خوابت  دیشب  من  که 

تمامی از چشمانت بدزدد، و آرامشت را برهم   خوابت را به

 بزند. 

ی شاه سلطان حسین خوانده   دیشب چیزی در باره

نمی که  بخوابم.   بودم  بودگذاشت  آخرهای    مربوط  به 

باره تاج را بر سر اشرف  سلطنتش. در  ی همان روزی که 

اند و شاه فرنی   گذارد. همه در دربار جمع شده افغان می

خورد. سلطانی سیصد و چند سال پیش فرنی خورده   می

خوردن  هنگام  و  حاال    جمله  است  که  است  گفته  ای 

 گذارد خواب به چشم من بیاید!  نمی

ایرانی   بود.  ایران  شاه  سال  سلطان حسین سی  شاه 

وارث  او  زمان.  آن  بود  ایران  جزو  هم  افغانستان  بزرگ. 

 به نسبت.  صفویه بود. آباد سرزمین پهناور و آباد 

جمله که  است  خوردن  فرنی  حال  در  ای  شاه 

 ای که نگذاشت تا صبح بخوابم.  جملهآن گوید.  می

کم   باشد،  شرّ  به  عاقبت  همان  که  آخرشرّ،  شاهِ  ما 

آن نداشته از  یکی  هم  حسین  سلطان  شاه  هاست.   ایم. 

از بزرگترین فرمانروایی های جهان   مجسم کن وارث یکی 

بر سریر قدرت، آنباشی و   عاقبتت چنین  سی سال  وقت 

د که نتوانی رُک و راست حرفت را بزنی و مجبور شوی وش

آمیز   ی طعنه ات را در یک جمله ی زندگی ی تجربه همه

جمع کنی و به آرامی بر زبانش بیاوری! به آرامی! بی فریاد،  

 ی فرمانروایان.  نه به گونه ،و به سانِ فرزانگان

که تاریخی  از  همین  من  بودم  خوانده  مدرسه    قدر در 

. بود  النفسی ضعیف  آدم  حسین  سلطان  شاه  که  بود  یادم

 . کرد ها  افغان تقدیم دودستی را ایران که! النفس ضعیف

همه از  است.  چنین    آدم  که  هایی جمله  ی همیشه 

  کتاب  یک.  ماند  می  یادش  به   ها  آن  از  بعضی   تنها   خواند،  می

  به  را  اش همه  وقت  هیچ.  است  جور همین بخوانی  که هم  را

 ذهنت   در  هایش جمله  از  بعضی  تنها  و  سپاری نمی  خاطر

  نویسان تاریخ  از  گناه   اما.  شود می  ماندگار   و  بندد  می   نقش

ا  ی  تنبلی  یا  شده   باعث   ایرانی  ناسیونالیسم  حال.  هست  هم 

آگاهی، زیاد به بحث ما کاری ندارد، اما باید در این باره   کم

می ما  به    تاج  آن  شرایطی  چه  در  او  که  گفتند بیشتر 

. گذاشت  افغان  اشرف  سر  بر  را  کهنسال  ایران  شاهنشاهی

  پس  بوده،   ایران  از  بخشی  زمان   آن  در   هم   افغانستان  اگر   تازه

همه  است،  نیفتاده  بیگانه  دست  به  کشور  هم   باز   ی مگر 

 شود  می  چگونه  اند؟ بوده  ایرانی  زمان  آن  تا   ایران  شاهان

  اینگونه  از  دیگر  خیلی  و  سلجوقی  شاهان  و  غزنوی  محمود

  که  ها  افغان  به  نوبت  اما  آورد،  حساب  به  ایرانی  را  شاهان

 را غریبه حساب کنیم.  آنان رسد می

اند و فرنی   من شرح این مجلسی را که در آن نشسته

محمد آصف    ی التواریخ نوشته خورند در کتاب رستم می

در خدمت حدود    اش الحکما خواندم که در زندگانی رستم

بیست تن از شاهان و فرمانروایان ایران بوده و آنچه را که  

همان   می در  یا  و  دیده  خودش  که  است  چیزهایی  گوید 

گوید، خیلی از   جور که خودش می آن  .زمان شنیده است

 .استها را هم از پدرش شنیده  حکایت

را   حسین  سلطان  شاه  اوست.  سلطنت  آخرهای 

 روزی .  سلطنتش  روز  آخرین  بگویم  است  بهتر  یا.  گویم می

 . باشد سلطنتش روز  آخرین کند می تعیین خودش که

ی بکارت سه هزار دختر را به   او شاهی است که پرده

و   دریده  مقدّس  شرع  آیین  طبق  بر  و  مردانگی،  و  مردی 

ها در بیش از دو هزار زن جمیله دخول کرده  افزون بر این

 است )آن هم به آیین شرع مقدّس(.

زن رستم چگونگی  چنین  گرفتن الحکما  را  او  های 

 د: کن می صویرت
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بی" و جمال  در حسن  زنی    با  داشت،  نظیر هرکس 
  و   مصلحت روی از و گفت  می طالق  را او تمام رغبت و رضا
  او  و   آورد  می  خاقانی   بار ا به دربار معدلت ر  او   منفعت  طلب

  و .  شرعیّه  شرایط  با   نمودند،  می  عقد   آفاق   یگانة  آن  برای  را
  او  و   شد می  متلذّذ   و  محظوظ  حوروش  آن  از  ملوک  زبدة  آن
  و   نمود می  مطلّقه  و  فرمود می  مرخّص  شرعیّه  شرایط  با  را
  اتفاع   پادشاهی  آثارِ فیض  سرکارِ   از  خوش  و  خرّم  زن  آن
 ".آمد ه، با دولت و نعمت باز به عقد شوهر خود درمییافت

است.   داشته  ثروتمندی  دربار  او  از  بهپس  مانده  جا 

  کرانی بی  ثروت  که  گفت  شود  میشاه عبّاس و شاهانِ دیگر.  

  مصرف  در  او  که  کرد  توجه  این  به  باید  آن  از  مهمتر  و  داشته

 او   به  کسی  نه.  است  نداشته  محدودیتی  هیچ  جواهر  و  پول

  ی هدغدغ   نه  و  کنی،  می  خرج  چنین  چرا  که  گفته می

 . است داشته بورس بازار در را سهامش کاهش

بی بود.  دقیق  کمی    و  اند بوده  کسانی  شک باید 

. است  بوده  بها گران  جواهر  تکّه  یک  او  اما  اند، گفته  چیزهایی

بری  دور  برای  او  که  است  این  منظورم   تکّه  یک  هایش و 

  حتّا   و  صدا  اند گذاشته نمی   که  بوده  قیمت گران  جواهر

او  ب  کسی   نفس را چنان در البهه  او    های الیه  الی برسد. 

  از  دیوارهایی  چنان  و  بودند،  پیچیده  لذّت  و  خوشی  لطیف

  که  بودند   کشیده  دورش  گوناگون به  یرهاوهو نقره و گ  طال

 . ببیند  هم را دیگری چیز تا  دید   نمی الزم دیگر

ر طول سی سال هیچ کم  دکه    به پیش چشم آورید 

بهترین خوراک و نوشیدنی را   ید . مجسم کندنداشته باشی

 هر  به را کشوری دختران   ترین ورند و خوشگلآ می انبرایت

 بستر   به  کنید   اراده   که  لحظه  هر   در  و  بخواهید  که  روش

  برتان  و  دور  و  شناسید می  که  را  هایی آن  ی همه  برید و می

 ! گویند می  آفرین و به به  بگویید که را هستند، هرچه

که گفتم پیش خود مجسّم را    جمله تمام است! آنچه

جمله سراغ  به  تا  هم   کنید  را  این  تنها  برویم.  بعدی  ی 

تر آن   نیکخوانید،   بیفزاینم که اگر زن هستید و این را می

که   واژه بهاست  بگذارید  "دختران"ی   جای  و    "پسران"، 

 جمله را دوباره بخوانید.

مرد آرزو انتازه  داشتند  جوان  و  زنان خوشگل  که  ی 

تقدیم کنند تا    آن سلطاناو را دودستی به    کردند که می

، بنا براصول شرع مقدّس  بامدادنشبی بر او بخوابد و    بلکه

 بازپس فرستد.  او را طالقش دهد و با پول و هدیه

این واژه  باید  که  جاستشاید    اندکی  "ناموس"  ی  بر 

ست که باید دید چرا ایرانیان جا همین  شاید   و  کرد،  مکث

 . گویند  می هم  هنوز   اند و گفته ناموس از همه این

می فرنی  شاه  که  مجلسی    و  افغان   اشرف  خورَد، در 

نشسته  پیروانش مود مح  پسرعموی  افغان  اشرف.  اند هم 

  پسرعمویش  تازه  او.  است  بوده  ای غلجه  ی افغان، از طایفه

ش گذاشته دهان  روی  به دستور اشرف بالشی.  است  کشته  را

آن اشرف  و    چنانکه  تا  بود  نشسته  بالش  روی  قدر بودند 

 رفته   در به  اسفلش  سوراخ  از  جان  گوید  می  الحکما رستم

 .بود

همین   فکر   باشیم،  داشته  خبر  ماجرا  از  قدر اگر 

  این  است  بوده   سفّاکی   ی  پدرسوخته  عجب  که   کنیم  می

پسرعموی   دست  از  بیچاره  آن  که  بدانیم  اگر  امّا!  افغان  اشرف

 . کنیم می  پیدا  دیگری  نظر  گمانم  به  کشیده،  چه  اش دیوانه

پسرعمویش که در آخر عمر دیوانه شده بود، به او که  

کشیک  سازمان   رییس  امروزی  زبان  به  یا   ها، چی رئیس 

  کند  می  کاری  شود و می  مشکوک  بیخودی  بوده  امنیتش

 . بودم نخوانده جایی  در را آن مانند حال به  تا که

  حمام  به  هایش  اشرف افغان با چند تن از دور و بری

 گِل   را  حمام  درِ  دهد می  دستور  محمود  آقا  که  اند رفته

  یک  تنها .  ببندند  هم  را آن  خروجی  های راه  ی همه  و   بگیرند

 آن  برای  آنجا  از  تا  گذارند می  باز  حمام  بام  در  سوراخ

 . نمیرند گرسنگی از تا فرواندازند خوراکی بدبیاران

  آن   زمانچه    برهنه  کونِ  بختان با تیره  آن  دانم نمی

 همین   فامیل  که  اصفهان  اهالی  از  یکی  اما.  مانند می  تو

  باال  بام  سوراخ  از  را  ها  آن  و  رود می  الحکماست رستم

  که  حسین  سلطان  شاه   کاخ  به  مخفی  های راه  از  و  کشد  می

  ها  نند. آنرسا بوده می  به بستر  آن  در  دیوانه  خانِ  محمود

  و   روند می  افغان  محمود  سراغ  به  و  کشند می  را  نگهبان

اشرف خان بر    گذارند، می  دهانش  که گفتم روی  را  بالشی

نشینند تا جانِ   قدر بر آن می فرمایند و آن آن جلوس می

 آن   که  است  واقعه  این  از  حال پس   و  در آید، محمود خان به

 .است شده  برپا  خوری فرنی مجلس
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دربار   افغان در  این محمود  که  بدانیم  است  اما الزم 

 حسین   سلطان  شاه.  است  کرده سلطان حسین چه میشاه  

رستم  شاهی که  نام  جا همه  الحکما بوده   سلطانِ "  به 
 . کند  می یاد او از "نشان جمشید

محمود افغان به ایران حمله کرده و به کمک خیانت  

توطئه  قزلباشان   و  حسین  سلطان  شاه  درباریانِ  ی و 

گرفته بود. یعنی سه سال بود   دست  در  را  ایران  فرمانروایی

در  را  شاه  اواخر  این  در  و  شده،  شاه  ولیعهد  و  داماد  که 

  او  های ارتباط  ی همه  و   کرده   زندانی   قصرش  از  ای محدوده

حال فامیل و یاور محمود خان که  .  بود  گرفته  نظر  زیر  را

  باالی  بر  و  درآورده  حبس  از  را  باشد، شاه  افغان  همین اشرف

 ! مجلسی چه هم آن نشانده،  مجلس

افغان  آنجا، در آن ضیافت همه هایی که در واقع   ی 

  "اشرف خان"قدرت حکومتی را در دست داشتند، همین  

شده بود، به عنوان شاه پذیرفته    "اشرف سلطان"را که دیگر  

حبس   از  را  نشان  جمشید  سلطانِ  او  این  وجود  با  بودند. 

درمی می خانگی  برپا  مجلسی  و  گفتة کند    آورد  به  که 

 الحکما:  رستم

همة علما و فضال و اعزه و اشراف و اعیان و اکابر و  "
به مهمانی طلب   را  تسنن  و  تشیع  اهل  رؤسای  و  صنادید 
فرمود و بر صدر مجلس سلطان جمشید نشان را بر مسند  
جواهر  به  مرصع  متکای  و  برنشانیدند  مرواریددوخته 

ت آن شهنشاه  درخشان را بر پش  رنگارنگ و مکلل به لئآلیِ 
  ناز پر  های واالجاه نهادند و سفرة ضیافت گستردند و خوان

ترتیب  نعمت،   و   اکل   به  مشغول  و   نهادند   میان  در   به 
ان به خوردن فرنی مشغول شد نش  جمشید  سلطان.  گردیدند 

و سر باال نمود و فرمود: ای اشرف سلطان از این فرنی بخور 
 ".شود و بدان جه طعم از آن محسوس می

 است   نگذاشته  صبح  تا   که  ای بله! این است آن جمله
 :بخوابم

ای اشرف سلطان از این فرنی بخور و بدان جه   "
 ".شود طعم از آن محسوس می

 هرآنچه  بر سال سی که  شاهی آن بیند وقتی آدم می 

کرده دست یافته و اینک در مجلسی نشسته که   اراده  که

بیگانه  بهاختیارش   جای  و  است  ای دست   نگران   آنکه   به 

 حیران   است،  فرنی  طعم  فکر  در  باشد،  اش آینده  و  کشور

.  نیست  هم   خود  نامعلوم  فردای  فکر  به  گویی  تو!  ماند می

هیچنگرا  دیگر  او  که  گویی   درویشِ  دیگر.  نیست  چیز ن 

 به   تنها  لحظه  آن  در  او  که   بوده  چگونهآخر  .  است  درویش

  کسی  چنین  چگونه  است؟  کرده  می  فکر  فرنی  آن  طعم

 است؟  رفته چه  او بر شود؟ می باخته پاک اینگونه

همه این  اشرف   امّا  پاسخ  این  نیست.  داستان  ی 

سازد. اشرف خان قاشقی    سلطان است که داستانی از آن می

 گوید:  خورد و می از آن فرنی می

قربانت گردم، نفهمیدم که غیر شیر و نشاسته "
 "و شکر چیزی دیگر در آن باشد.

.  است فرنی  فرنی، خان  اشرف برای که بینیم پس می

 پسرعموی   رکاب  در  ها سال  که  بوده   افغان  های خانزاده  از  او

  برده  به سر  جنگی  اردوهای  و  بیابان  و  کوه  در  اش شورشی

نمی کاخرسم  هنوز    و   تواند  می  چگونه  او.  داند نشینی 

  را  ها مزه  برترین  سال  سی  که  را  شاهی   چشایی  ظرافت

  یابی دست  و  "قدرت"  به  دارد  تازه  او  باشد؟   داشته  چشیده

 زیر   به  و  داشته  که  را  قدرتی  یکی،  این  و  کند، می  فکر  آن  به

 .است نهاده  سر پشت آشناست آن بَم  و

 ! فرنی جام در هستی ی فلسفه

  یکی  این  و  برسد،  قدرت  به  تا  کشد آن یکی دارد می

دیگر    و اینک  رسیده  انگیز آن قدرتِ رشک  به  تا  کشته  بسیار

 ی برای قدرت قائل نیست!رزشهیچ ا

  دید  خواهیم  زودی  به.  گویم  نمی  خودم  از  را   ها  این

.  نیست  قائل   قدرت  برای  اهمیّتی   هیچ  دیگر   چگونه  او  که

  ی هغان شکم هماف  محمود  دستور  به  پیش  چندی  همین

شاه را در برابر چشمانش با    این   امیران و وزیران و نزدیکان

پاره کرده و دل و روده .  اند  ریخته  بیرون  را  اشان شمشیر 

 : گوید  می نیست خالی  طنز از گفتارش که الحکما رستم

 شمشیرها   خونخوار،  غالمان  آن  بار نعوذباهلل، به یک"
  امرا  بزرگ  های شکم  بر  و   دویدند  و  کشیده  بیرون  غالف  از
  آورده  فرود   پرورده   نعمت  و   ناز  به  مذکورة  جات عمله  و   وزرا  و
 و   در  و  آمده  بیرون  ایشان  های شکم  از  پیه  خروار   خروار  و

 ". گردید منقّش ایشان خون از دیوار
دهد که در کجا گودالی   اش را هم می و سپس نشانی

کندند و چگونه آنان را در آن انداختند و خاک بر سرشان  

 ریختند.
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سر و به چشم جان دیده است که قدرت    شاه به چشمِ 

ی آنچه که  اکنون نتیجه  و  چه بالهایی بر سرش آورده است

برایش به تنها درک و   از آن همه قدرت  تنها و  مانده،  جا 

های دیگر   حسّ اختالفِ طعمی است که این فرنی با فرنی

 دارد!

است.    بس ویژهقدرتی که در این حس نهفته است،  

  سلطان  شاه  از  را  آن  تواند  نمی  کس این قدرتی است که هیچ

سال    این.  بگیرد  حسین سی  در  که  است  قدرتی  افشرة 

پادشاهی نهفته بوده، و چنان خاص و چنان تک است که 

.  ندارد  آن را  به  یابی  غیر از او توان دست  دیگری   کس  هیچ

  "  گوید  می  که  سلطان  اشرف  پاسخ  رد  که  کنید  توجه
 آن   در  دیگر  چیزی  شکر  و  نشاسته  و  شیر  غیر  که  نفهمیدم

  کوسِ  ربن چگونه  نشا  جمشید  حسینِ  سلطان  شاه   ، "باشد

می   قدرت  چگونه  باخته پاک  شاهِ  این  و  کوبد  برتری 

ش گشته به رخ این نظامی  ا یوجود  جزء  که  را  ای شاهانه

که اینک برای جَستن بر سریر قدرت   کشد  دیده میاتجمل ن

او   است.  نشسته  کمین  زهر  ه  به  شاید  کهدر  گفتن  نگام 

 : گوید  می است، رو به او خندی هم به لب داشته

 ".اند عنبر اشهب در آن کرده"
  شکم   در  که  است  ای  عنبر اشهب یا عنبر سیاه مادّه

  شود و  می  جمع  دریا   آب روی  و   شود  می  تولید   ماهی   نوعی 

 . است بوده  کمیاب و گران ای مادّه شک بی

می طعنه  به  سلطان  بر صد  گوید اشرف  آفرین  هزار 

این با  که  عالم  قبلة  جمع  حواس  و    و  بال   همه ذهن 

برایش رخ داده، هنوز طعم فرنی را  که  ناخوشی   های  حادثه

 : افزاید می طعنه به اما  خاکسارانه، او. فهمد خوب می

  که د. به سبب آنباش  بندة کمترین مشاعرم برجا نمی"
.  بود  خواهد  چگونه  ما  کار  مآل  حدود   این  در  که  دانم نمی
  این  و  بینم می  ور غوطه  فساد  و  فتنه  دریای  در  را  خود

ریب داده و ریشخند نموده و دُم  ف  را  ما   باز شعبده  آسمان
شیری در دست ما داده و آخر کار ما به خواری و زاری و  

 "هالکت خواهد انجامید.
ایناشرف     چندی   که  گوید می  کسی  به  را  ها افغان 

  مجبورش   داده  رخ  دربارش  در  که  کشتاری  از  پس  پیش،

  باقی  برایش که را حرمسرایش زنان از تن پنجاه تا  اند کرده

. سیصد  ببخشد  افغانی   امیران  به  و   دهد  طالق  بودند  گذاشته

و پنجاه تن دیگر از زنان حرمش را هم پیش از این به امر  

گردن  محمود   به  راستش  و  دروغ  بود.  داده  طالق  افغان 

  و  فرزند   از  تن  هزار  از  بیشتر  گوید   می  که  الحکما رستم

  ها   تنشان را در اتاق آبس  های زن  و کشتند  را  فرزندزادگانش 

  برای  و   بستند  گِل   با   را   ها آن  درهای  و   گذاردند   ها  حجره  و

  گذاشتند باقی  خواجه  یک  و   کنیزک،  یک  زن،  یک تنها  شاه

 ا را در دو سه حجره جا دادند. ه آن و

می که  نیشی  آن  از  پس  سلطان    در  سر   زند اشرف 

 : گوید  می  و  گذارد می اش پهلودستی گوش

بی" چنین  آمده  گردش  به  آسمان    مخلوق   عاری تا 
  داده  روی  وی   به  که  هایی   بدی  و  ها  ناخوشی  این  با  که  نشده
 ".کند  می فهم  و  درک فرنی  طعم هنوز

ی   کنایه  ؛فهمد ی شاه را نمی کنایه  مرد بیابانیین  ا

به که  شاهزاده   شاهی  گیتی  این  بر  گشودن  چشم  هنگام 

ها را چشیده و آنچه   ترین مزه بوده و بیش از سی سال ناب

ده و اکنون به طعمی اشاره رسی  آنکه در رؤیاهایش بوده به  

کند که درکِ مفهوم آن تنها در توان اوست. و این توانی   می

را از او بگیرد. او فهمیده   تواند آن کس نمی ت که هیچاس

قدرتی    چنان  دنبال که دیگر باید به  ،است در این آخر کار

را از او بازپس   آن  ندبرای حفظ هویّتش باشد که هرگز نتوان

 بگیرند. 

دریاچه قدرتش  اوج  در    زنان  که  بود  ساخته  ای او 

برهنه  لذّتِ  برای  پیکر  ماه  شنا   و  بازی آب  به  آن  در   او 

 ای  حجره  آن  و  بود،  ساخته  "حظّخانه"  یک  او.  پرداختند می

از سنگ مرمر صیقلی که از دو طرف شیب داشته و    بوده

از   یقیف  شبیه و  متر،  عرض هفت  به  و  باال گشاد  از  بوده 

شاهان و دخترکی    و   پایین تنگ و به عرض یک متر شاهِ 

 :زیبا، هر دو برهنه و آمادة عشق و صفا

 نشستند   می  هم  روی ی آن مکان عمیق روبهاز باال"
هش همدیگر  خوا  روی  از  و  نهادند می  فراخ  را  خود  پاهای  و

 چون .  زیر  تا  باال  از  لغزیدند می  و  نمودند  را به دقّت تماشا می
.  رفت می  فرو  کاف   خانة  به  راست  الف  رسیدند می  هم به

  همدیگر  گردن  بر  دست  مطلوب  و   طالب  دو  آن  پس
  آن  بسیار،  کنار  و  بوس  و  بازی دست  از  بعد   و   نمودند می

 حورسیمای   زوجة  با  بخشا روح  مجامعتی  سرشت  بهشتی
 ".نمود خود می
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  "خانه لذّت"  یک  نبود،  کافی  برایش  همه و چون این

  و  "گر غمزه"  زنانِ  از  نفر  پنجاه  چهل  با  که  بود  ساخته  هم

  میانشان  در  و  رفت می  آنجا  به  خود  "پرداز عشوه"

  نازبالشی   هرکدام  مادرزاد،  لخت  رویان پری  آن  و   نشست می

 و:  نهادند می خود کمر زیر به قو َپر از

زانو می  را  خود  پاهای"   به   و   کشیدند   به زیر کمر و 
 "خوابیدند می پشت

 سلطان: و نمودند  می  ها عشوه و 

  مبارک  دست به  آمد می  خوشترش  که  یک  هر  از"
 در   را  او  مردانگی  و  مردی  به  و  گرفت می  را  دستش  خود
  بر  را  او  بستة  حنای نگار  نازک   پاهای   و   خوابانید  می  میان
سختِ مانندِ   1یِ لحم عمود و انداخت می خود مبارک دوش

فوالد خود را بر سپرِ مدوّرِ طوالنیِ سیمینِ نازکِ آن نازنین  
 وال  الحول که نمود می خسروانه مجامعتی و کوفت فرو می

 ".االباهلل قوة
آنشاه   از  اکنون   همه شاهان، شاه سلطان حسین که 

 ای  کاسه  تنها  داشته،  لذّت  بردن  برای  که  کران بی  امکانِ

، باید تمامی درد و حسرت و شاید خشم  دارد برابر در  فرنی

  سر "  او.  دارد  ابراز  کاسه  همین  ی محدوده  در  را  اش نهفته
 بدان   و  بخور  فرنی  این  از  سلطان   اشرف  ای  فرمود  و  نمود  باال
 ".شود می محسوس آن از طعم چه

میبله!   باال  را  سرش  سلطان  گی  او  اشرف  به  و  رد 

 : کند  خطاب می

 چه  بدان  و  بخور  فرنی   این  از  سلطان  اشرف  ای   "
 "! شود می محسوس آن از  طعم

گفته   افراشته  سر  با  که  است  فرمانی  و  خطاب  این 

امری است آن می و    "بخور"  گوید جا که می شود. جمله 

، و بدان به این معنی است که  "بدان"  گوید   جا که می آن

ای اشرف "جا که با   دانی! و جمله امری است آن تو نمی

 شود.  می آغاز "سلطان

که طعم این فرنی چگونه    پرسد  او از اشرف افغان نمی

نمی او    قطع   به  او .  بد  یا   است  خوب  این  که  پرسد  است. 

  داند می نیز  و  است، بهترین و  است،  خاص این که  داند  می

  و  لطافت  از  چیزی  هنوز  خونریز،  جنگجوی  آن  که

 
 عمود لحمی= گرز گوشتی. منظور آلت مردانه است. -1

.  فهمد نمی  قدرت  از  حاصل  تجمّلِ  در  نهفته  های ظرافت

بود  شورش  به  سر  انتقام   درپی  که  سپاهی    این   و  برداشته 

و   مادّی  بخش  تنها  یافته،  دست  عظیم  کشوری  به  اینک 

  مقدار  چه  و  سپاهی   تعداد  چه  که  بیند  فیزیکی قدرت را می

 همه   را  ها این  که  شاهی  اما.  دارد  نفوذ  زیر  در  سرزمین

نهفته در لذّت  ارزش  روی   ، حاال دیگر بهداشته   های  های 

  که  بینیم  می  بعد   کمی  و   گشوده،  چشم  شخصی  کوچکِ

آسوده  ر  خود  چگونه نیز  پادشاهی  تاج  سنگین  بار  از  ا 

 . کند  می

 ی   هبرای اشرف سلطان گرفتن قدرت و بودن در صحن

  در  که  جا آن  کند سیاسی جدّی است و شاه را مسخره می

 : گوید می اش دستی بغل گوش

بی" چنین  آمده  گردش  به  آسمان    مخلوق   عاری تا 
ده  دا  روی  وی   به  که  هایی   بدی  و  ها  ناخوشی  این  با  که  نشده

 ".کند  هنوز طعم فرنی درک و فهم می
این سلطانِ صفوی که بارها در جنگ شرکت کرده و  

آزموده و از همه سویش  همواره پیروز برگشته و قدرت را  

های قدرتش پرچم لذّت را افراشته بوده   زمانی دراز بر قلّه

بود زیبا  هم  که  شاهی  این  زور  هاست،  هم  اینک  مندو   ،

داند قدرت ماندگار نیست   که دیگر می  است  ای شده فرزانه

را  و از این رو دیگر آن  گردد  دست می و پیوسته دست به

نمی اکنون جدّی  عنبر   دیگر  گیرد.  طعمِ  درکِ  او  برای 

اشهبی که در آن فرنی است، جدّی است و تنها همین از 

اوست:   کسی  آنِ  هیچ  که  اشهبی  عنبر  طعم  درکِ 

 اند. را از او بِسِت تواند آن نمی

  تازه  که  سلطان   اشرف  نوشیدن،  و  خوردن  از  پس  روز آن

سقف حمّام  در  ماندنِ  برهنه کون   خفّتِ  از به  چشم  و   ،

  از  تا  بیفتد  پایین  برایش  آن  سوراخ  از  ای دوختن که مائده

اعتماد به نفس    به درستی هنوز و  درآمده، نمیرد گرسنگی

  پادشاهی  کمربند   و   تاج   که  گوید می  نیاورده  دست کاملی به

 و سپس: آورند  می را

از جا برخاست و به سلطان جمشید نشان سر "
فرود آورد و فرمود کاله پادشاهی بر سر مبارک بگذار 

و تاج بر آن نه و کمر پادشاهی بر میان بند و به رتق 
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مهمّاتِ  نسق  و  نظم  به  و  پادشاهی  امور  فتق  و 

 "پناهی اشتغال نما. جهان
  جمشید نشان که آنچه را که باید بگوید بهاما سلطان  

ای برای  هنگام خوردن فرنی گفته است و دیگر سخن تازه

ندارد، با "  گفتن  پادشاهی  مبارک خود کاله  به دست 

گذارد، و کمربندِ گوهرنشانِ   را بر سر اشرف افغان می  "تاج

 بندد!  پادشاهی را بر میانش می

برد. وقتی    ها را خوانده بودم که شب خوابم نمی این

ای فرنی برایت خالصه کنند  همة فلسفة هستی را در کاسه

حیران  ات بگذارند، بسیار طبیعی است اگر بر اثر آن   و جلوی

. پادشاهِ یکی از بزرگترین کشورهای جهان  شوی  خواب و بی

اش عالوه بر ایرانِ امروز، به افغانستان،  که حدود فرمانروایی

رسیده و  تان و بحرین میبلخ، داغستان، گرجستان، ارمنس

سلطنتش بکارت سه هزار دختر را برداشته و   سی سالدر  

زن   هزار  دو    و  حسن  در  زنی   کس  هر"  و  خوابیده  زیبابا 
طالق  داشت  نظیر بی  جمال را  او  تمام  رغبتِ  و  رضا  با   ،
  دربار  به  را  او  منفعت  طلبِ  و  مصلحت  روی  از  و  گفت می

  عقد  آفاق   یگانة  آن  برای  را  او  و  آورد می  خاقانی  بارِ معدلت

بخشد و   اکنون سلطنت و تاج شاهی را می،  "...نمودند می

کاسه لذّتِ  دل   به  باشد  آن  در  اشهب  عنبر  که  فرنی  ای  

او   خوش می را به آن  سزایکند.  سختی پس   همه قدرت 

افغان میدده  می اشرف  بر سر  را  تاج  او وقتی  با   .  گذارد، 

 گوید:  گریه می

و اقربا و وزرا و امرا و کسانم   1احفاداز اوالد و  "

 "احدی باقی نماند.
،  کند  می  گریه  و  گیرد  وقتی که شاهی تاج از سر برمی

درمی آدمی  هیئت  به    او  با  توانی می  هم  تو  که  آید دیگر 

شود که دلت   . حاال دیگر میباشی  داشته  مشترکی  وجوه

اکنون برایش بسوزد و قطره اشکی هم برایش بیفشانی. او  

دیگر شاه بی تاج و تختی است که همة کسانش را از دست 

شکسته و  داده و در آن کاخ بیگانه است. او دیگر آدمی دل

از گوشت و پوست و   است  کسان از دست داده است. آدمی 

 . فشاند  میخون و احساس که اشک هم 

 
 فرزندزادگان - 1

برد چون به جایی رسیده بودم که   دیشب خوابم نمی

ا که حاال آدمی معمولی شده بود  دردِ شاه سلطان حسینی ر

می آن درک  می کردم.  فکر   را حس  خودم  پیش  و  کردم 

کردم که اشرف افغان که زهرِ نیشِ طنزِ دردآلودِ سلطان   می

ای که شاه سلطان  به او گزندی نرسانده بود، در آن لحظه

ی ایران که از خزر تا  حسین صفوی، شاهِ ممالک محروسه

ر فرمانش بوده بود آن تاج را بر  خلیج، و از هند تا روم زی

از اوالد و " گفت: کرد و می گذاشت و گریه می سرش می

،  "احفاد و اقربا و وزرا و امرا و کسانم احدی باقی نماند
می فکر  چه  است؟ به  بود   کرده  توانسته  زمان  آن  آیا  و 

 ی شوم خویش را حدس بزند؟  آینده

مجلسی وقتی به آنجای حکایت رسیدم که در چنان  

اشهب می عنبر  از طعم  رفت سلطان  و   که شرحش  گفت 

ستود، بغضم گرفت. آیا سلطان هم در آن هنگام   را می آن

 بغضش گرفته بود؟ 

 گوید.  را نمی الحکما دیگر این رستم

 
آنچه داخل گیومه آمده، نقل قول مستقیم  از کتاب  

 به اهتمام محمد مشیری است.  "التواریخ رستم"
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 فهیمه فرسایی 

 
 “نگاری یک زندگی کرونازدهوقایع„
 

ی برای اولین بار از سوی یک ناشر سوییسی )روت پونکت ـ نقطه  ی یک کار ادبی ـ هنری؛ این ایدهکرونا به عنوان دستمایه
داوطلبانه و اجباری در اروپا مطرح شد. پس از روت پونکت، چند  های و اجرای قرنطینه  19گیری جهانی ک سرخ( با شروع همه
ی خود خواستند نگهداشتن تنور صنعت چاپ از برخی از همکاران نویسندهـ از جمله ناشر من ـ نیز با هدف داغ بنگاه نشر آلمانی

گرفته از واقعیت برای انتشار در  شان را در قالب کاری تخیلی یا سرچشمه های روزانهشرکت کنند و تجربه  “چالش ادبی„در این  
گیرد، در  پیشه را در برمیی زنی خیاطهای روزانهکه یاداشت  “نگاری یک زندگی کرونازدهوقایع„ها بگذارند. داستان  اختیار آن 

 این چارچوب نوشته شده است.  

رود، در این شماره تنها خاطراتی منتشر چاپ تمامی رویدادهای این روایت از امکانات محدود »آوای تبعید« فراتر میجا که  از آن 
   *آوریل تجربه کرده است. 18تا  6ی زمانی میان  شود که راوی در فاصلهمی

گیرد؛ در این فاصله، مقدمات اجرای یآوریل را دربرم  20تا    فوریه  15ی زمانی  طورکلی، بازههای زن خیاط داستان بهیادداشت
ی تاریخ معاصر آلمان تدارک دیده شد که زندگی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و اداری  جانبهی همهنخستین قرنطینه 

 این کشور را به تعطیلی کشاند. 
 

 

 آوریل   ۶دوشنبه،  

ا از دولتی و خصوصی  هماسک بزنیم یا نزنیم؟ تمام رسانه

این پیِ  در  سراسری  و  محلی  تا  این گرفته  جواب  که  اند 

از  برای همین  پیدا کنند.  از دیگری  زودتر  را  قرن  سئوال 

هایشان را با نظرهای صد تا یک غازِ  صبح تا شب مشتری 

اقسام کارشناس از کجا    انواع و  باره  که معلوم نیست یک 

 کنند.  می اند، بمبارانمثل قارچ سر درآورده

 است! ی اصلی اینبله، ماسک بزنیم یا نزنیم؟ مسئله

بینی  چرخانی، چند نفر را میواقعا به هر طرف که سر می

پرسند، ماسک بزنند یا نزنند. از وقتی مدیر  وار میکه هملت

اوامر  موسسه روبرت کوخ که این روزها حرف هایش حکم 

مصاحبه  الهی در  کرده،  پیدا  که  را  گفت  ماسک  ای  زدن 

کند، سر و صداها  چندان هم از شیوع کرونا جلوگیری نمی

ها بلند شده است.  های دکترها، پرستارها و نرسو اعتراض

گویند که البته واضح و مبرهن است که  همگی یک صدا می

تواند خطر انتقال ویروس را از یک مریض یا  هر ماسکی می

کرده، به  ی کشنده در بدنش خانه  غیرمریض که این توده

آدم سالم کم کند. من هم با نظر این جماعت موافقم؛ چون 

کند و هم جیب خالی  ماسک، هم سالمتی عموم را حفظ می

هایی  آپ یا وایبر نوشته من را ُپر. برای همین وقتی با واتس

رسد، معطل  زدن به دستم میدر باب فواید و مزایای ماسک

ری هم به درستی  فرستم. کاکنم و فوری برای همه مینمی

غلطی حرفو  وقتی  برعکس،  ندارم.  که  اش  هایی 

میشّک دریافت  دکمهبرانگیزند،  نخوانده  خوانده  ی کنم، 

ی سیاه  کنم تو حفرهدهم و پرتش میکن« را فشار می»پاک

 کالود؛ مثل این نوشته:   آی 
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ویروس»همه  اندازهی  به  از  ها  که  هستند  کوچک  ای 

میهای  ماسک عبور  معمولی  ماسک  بهداشتی  پس  کنند. 

چال کهکشان! تو هم که با من  فایده ندارد.« برو به قعر سیاه

 موافقی، دفتر جان! مرگ بر مخالفان ماسک. 

ولی این نظر علمی بکر را که بابک برایم فرستاده، دو بار و  

ها از طریق قطراتی  بار برای دوستان فرستادم: »ویروس سه 

شوند،  و سرفه از مجاری تنفسی پخش می  که هنگام عطسه

ها سپس دست  یابند. آناز یک فرد به فرد دیگر انتقال می

مالند و به این ترتیب خود را به چشمان، بینی و دهان می

 «.گردد ویروس منتقل می

بابک نوشته را به فارسی این طور تفسیر کرده: »صد در صد  

بنویسم، این را   خواستم در جوابشثابت شده. بخوانید!« می

اعتصابِ  که هر خری می در حالِ  اوالً،  ننوشتم.  ولی  داند، 

باید   است.  عقل  شرط  احتیاط  دوماُ،  هستم.  او  با  ارتباط 

بارد  ی پسر گُلم هنر میوانمود کنم که معتقدم، از هر پنجه

اش هم از دکتری و از سر و رویش، علم و دانش! تازه فارسی

داده، دفتر جان، بهتر است. آقای    ی علمی باال راکه نظریه

«  .گرددبه این ترتیب ویروس منتقل میدکتر مثال نوشته: »

گردد/ صحیح  شهین برایم کُمنتار نوشته که »غلط است: می

شود«. معلوم نیست این جمله را از کجا کُپی کرده  است: می

اش چپانده. این خانم دکتر تنها به حفظ موسیقی و تو نوشته

ایران اداره  سنتی  مامورهای  مثل  دایم  ندارد؛  ی عالقه 

میراث  حفظ  مواظب  ما،  به  کردن  نهی  و  امر  با  منکرات، 

 فردوسی هم هست.

 

آوریل )احتماالً روز نحسی خواهد شد،   1۳دوشنبه،  

 دفتر جان(

نهیب   امروز همه  به خودم  و من هر چه  است  تعطیل  جا 

بیرون  ی روزهای تعطیل کنندهزنم، از حال و هوای خفه می

شود. دیشب یک سر تا صبح ماسک دوختم. آن  بیایم، نمی

قدر به سفیدی پارچه خیره شدم که چشمم سیاهی رفت.  

های  جا لکه  کنم، همهحاال هم وقتی به دور و بر نگاه می

ها، این طرف و آن طرف  بینم که با حرکت چشمسفید می

گوشم  می تپش  با  قلبم  تپش  حاال  که  است  خوب  پرند. 

نگذاشتهمسابق باید  ه  که  امروز  تعطیلی  سنگینی  همین   .

خفه  هوای  و  حال  بریده؛  را  نفسم  کنم،  ی  کنندهتحمل 

جمعه جوانیروزهای  دوران  البته ی  دارد.  را  تهران  در  ام 

هفته است که هر روز، جمعه است و    6جا، نزدیک به  این

 چیز راکد مانده و شهر، سوت و کور و خلوت است.   همه

تر عزیز، اگر بخواهم منصف باشم باید بنویسم  هر چند، دف

شنبه های روزهای یککه حال و هوای امروز، مثل تعطیلی

روز  کسالت امروز،  نیست؛  پاک ٬بار  عید  مبارک  و  ،  ٬میمون 

های این مملکت است ی پیغمبر مسیحییعنی تولد دوباره

کرده. اگر کرونا نیامده بود، همه امروز داشتند   ٬رستاخیز٬که  

میتو که  را  عیسی  خدا٬گویند  لد  جشن   ٬پسر  است، 

گرفتند؛ مثل من و بابک جانم، وقتی هنوز بچه بود. البته  می

امسال این حضرت همین سه روز پیش، به صلیب کشیده  

 خوردند!  شد و ملت کلی عزا گرفتند و از این بابت غصه 

خاطر بابک آشنا شدم. وقتی  ، به“ی خدافرستاده„من با این  

اله بود، یک روز از مهد کودک آمد و گفت که چند  پنج س

رود و ما باید جشن بگیریم.  روز دیگر مسیح به آسمان می

مادرهای   پدرـ  از  که  بعد  نفهمیدم.  را  منظورش  اول  من 

میمون و ٬وجُو کردم، متوجه شدم: روز  های دیگر ُپرسبچه 

های  ها و دبستانی مهدکودکیعنی همه  ٬مبارک عید پاک

لمان، از چند هفته پیش از آن، بساط خرید و رنگ  سراسر آ

شده  های رنگمرغاندازند، بعد تخمراه میمرغ بهکردن تخم

ها را در گوشه و کنار تا آن  سپارند به یک ایل خرگوش را می

کنند. سرِآخر هم نوبت  و جنگل، زیر درخت و بوته قایم    باغ

ا کنند و صاحب  ها را پیدمرغرسد که باید تخمها میبه بچه

شوند. همان وقت یکی از مادرها گفت، چند سالی است که  

ها کنار  ی برای بچه اها هم هدیهرسم شده، مامان و بابابزرگ

تولد مسیح    ٬میمنت و مبارکی٬کنند تا  میها چال  مرغتخم

ها بیشتر بشود. من هم به رنگ جماعت درآمدم و  برای بچه 

های عید به تنهایی نقش  تا وقتی بابک بزرگ شد، در روز

سه نفر را بازی کردم؛ خودم، با مادر و پدرم که غایب بودند.  

ها، خِرت و ِپرت و کادوهای  به همین دلیل من به اسم آن

کار بودم  خریدم ـ هر چند اغلب بیشکالتی برای بابک می

کردم  و آه نداشتم با ناله سودا کنم ـ و توی خاک چال می

 بگذرد.   ٬میمنت و مبارکی٬زش به تا پیدایشان کند و رو

پرسی، دفتر عزیز. این عید، از همه به هر حال اگر از من می

کارخانه  برای  شکالتبیشتر  شیرینیهای  و  پزی سازی 

آب   که  شکرهایی  و  قند  فروش  از  چون  دارد؛  میمنت 
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آبمی و  شکالت  صورت  به  و  خرگوشی کنند  شکل  نبات 

زنند. امسال، ولی کرونا،  آورند، سود کالنی به جیب میدرمی

داران مسیح و  زده و طرف  همها را بههای آنوزهکاسه ـ ک

نتیجه  نوه خانهـ  را  و    نشینهایشان  بابک  اگر  است.  کرده 

امروز شدند، من هم میکار میبهوِنِسا زودتر دست بایست 

خریدم. ولی فعال از این وظیفه ها کادو میهای آنبرای بچه

 معافم. 

 

 صبح   11آوریل،   1۳دوشنبه،  

خبری نیست. فقط دولت نزدیک    13ز نحسی روز  نه. هنوز ا

رسمی و غیررسمی   هایبه یک هفته است که در سخنرانی

می  ٬شهروندانشان٬به   از  التماس  بازدید  و  دید  که  کند 

هایشان را تو باغ خانواده و فامیل را کنار بگذارند و سر بچه 

و جنگل بدون دوست و آشنا گرم کنند تا جلوی پیشرفت  

 رفته شود.کور کرونا گ

این  این برای  پیداست، ولی دفتر جان، هیچ کس  طور که 

فاتحهخواهش تمناها  و  بیها  است:  ی  نخوانده  هم  الحمد 

مثالً خانم اشپان؛ سه روز است که این خانم غیب شده و  

به   را  ازش نیست. البد روزی که داشتند پسر خدا  خبری 

بار و بندیل را بسته، تو صندوِقصلیب می عقب   کشیدند، 

اش به بِرِمِن رفته  ماشین انداخته و برای دیدن مادر نودساله 

ها  ی دوم ماسکزنم که بیاید محمولهاست. هر چه زنگ می

ی اول را تصفیه کند، جواب  حساب بسته را تحویل بگیرد و  

ای  های ماهانهدَرَک، با پرداخت  ام بهدهد. خرج روزانهنمی

کارها  ام به حساب طلبطور معمول از موجودیکه بانک به

می دولت  واریز  است  قرار  کنم؟  کار  چه  درصد    60کند، 

حقوق ما را به حساب کارفرمایمان بریزد و او هم بالفاصله  

درصد    50درصد، تنها    60به حساب ما حواله کند. ولی این  

کند. بقیه را از کجا بیاورم؟ درِ دکانِ  های مرا تامین میهزینه

نمیقاچاقی  فروشیِکاله شده.  تخته  که  هم  به  ام  خواهم 

من   که  تازه کسایی  بیاورم.  باال  قرض  و  بیاندازم  رو  کسی 

بهمی که  بدان  هشتشناسم،  حاال  کرونا،  گروِ  خاطر  شان 

در نُه چه  هر  که  گُلم  پسر  بابک؟  است.  خرج اشان  آورده، 

 کلینیک وَنِسا کرده است.

حسابم را با تلفن دستی چِک کردم؛ زیر صفر،    االن موجودی 

 ام، بی احتساب بهره.  منفی. یک عالم به بانک بدهکار شده

      

 1۲آوریل، ساعت    1۳دوشنبه،  

دیشب از بس خیاالت جفنگ، تو سرم چرخ خورد که دَوَران  

از  چون  شد.  برابر  دو  کارم  سرعت  عوضش،  گرفتم.  سر 

تا  را  چرخ  پدال  می  حرص،  فشار  تند  ته  و  تند  و  دادم 

کردم. سوزن چنان ها را، یکی بعد از دیگری تمام میماسک

شد حرکتش را با  رفت که اصال نمیسریع باال و پایین می

خواست خودش را از صفحه فلزی چشم دنبال کرد؛ انگار می

بکَنَد و پرواز کند! فقط مواظب بودم که انگشتم زیرش نرود 

زیکزاکی را  بار    و درز  دو  دقیقه،  ده  نکنم. در عرض  چرخ 

می فقط  کردم.  عوض  که ماسوره  ساعتی  یک  آن  دوختم. 

بیشتر نزدیک ظهر، از خستگی بی هوش شدم و خوابیدم، 

دانم. پیش از آن که  دَمَغَم کرد. شاید کابوس هم دیدم. نمی

از رختخواب بیرون بیایم، هر چه فحش بلد بودم نثار مسیح  

خرگوش  برکت  و  و  تخمها  با  پاک  عید  های  مرغچاخانیِ 

وارنگش کردم که در این وضعیت، باعث شده کار من  رنگ

لنگ بشود و به جای میمنت رستاخیر، نحسی روز سیزده  

توانم به خانم  آوریل گریبانم را بگیرد. روز تعطیل که نمی

ها  کار کنم؟ ماسکاشپان تلفن کنم. اگر پیدایش نکنم، چه

 رچه از کجا بیاورم؟ماند. پاروی دستم می

اختیار شروع ی نان و پنیر صبحانه، بیدر حال جویدن لقمه

بدبختی شمردن  به  بیکردم  صدرش  در  که  و    چشمهایم 

رویی بابک بود. به جای این که معذرت بخواهد که قرارداد 

پیامک نوشتن  با  نیانداخته،  راه  را  کارم  و  نخوانده  های  را 

همه توقع  د که چرا ازش، این کنام میکوتاه و بلند مواخذه

می فشارش  زیر  چرا  و  خُردهدارم  که  های  فرمایشگذارم 

خواهم از کارهای  ام را انجام بدهد و چه وقت مینشدنیتمام

ام مثل تلفن جواب ندادن و امثالَهُم، دست بردارم.   گانهبچه٬

گفت که طور مستقیم داشت به من میچشم و رو! همینبی

کند،  گردنش حق دارم. طوری با من رفتار میخیال نکنم، به  

همسایه با  تفاوتی  و  نیستم  مادرش  من  بدجنسانگار     ِی 

خانه  طبقه  همهباالیی  سر  هم  با  دایم  که  ندارم  چیز  اش 

ها  کاری روی پلهها، کثافتروند؛ سر و صدای بچهکلنجار می

گل کردن  لگدمال  باغچهو  توی  باغچه   های  این  از  مثال. 

توانند استفاده کنند. ولی فقط  اهالی ساختمان میی  همه

گل که  هستند  وِنِسا  و  چمنمی  بابک  به  آب کارند،  ها 
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گفت  کنند. پسرم میدهند و ایوان جلویش را تمیز میمی

باغچه  خریده  یورو گل و گیاه  400ی پیش  هفته تو  اند و 

نیست. کاشته ازشان  اثری  هفته  یک  از  بعد  حاال  ولی  اند، 

ی کشند که چطور از آن همسایههر دو دارند نقشه می  حاال

 انتقام بگیرند...  باالیی

ببخش.   عزیزم،  دفتر  دیگر.  جای  رفت  فکرم  هم  باز  وای 

می پال  و  پرت  میخیلی  را  این  فقط  ولی  خواستم  نویسم. 

چشم و رو با من، مثل  بگویم: به نظر من، رفتار این پسر بی

کند. یعنی  اش میی باالییهمان رفتاری است که با همسایه

خواهد نشانم بدهد که پا را گیرد و میدارد از من انتقام می

تر نکنم. این کارها را از چه کسی یاد گرفته؟  از گلیمم دراز

 معلوم است وِنِسا؟ اقال تو شاهد باش. 

گز افتاد. تو گوشم دوباره لکوموتیو شروع به  کف سرم به گز

رود... . این هم از صبحانه ایین نمیکار کرد. لقمه از گلویم پ 

 خوردنم! کوفتم شد. 

می آنزنگ  دارم؟  قرار  کسی  با  نحس    زنند.  روز    13هم 

ازظهر؟ خدا خودش  بعد  آوریل، ساعت سیزده، یعنی یک 

 رحم کند. چه کسی به سراغم آمده؟ خانم اشپان؟ خدا کند.  

 

 بعد از ظهر  3آوریل، ساعت  13دوشنبه، 

یک   با  بود.  لکوموتیو، بابک  بود.  آمده  بزرگ  گل  دسته 

خاموش کرد. گِزگِز سرم هم تبدیل شد به تپش قلب. چه 

خوش  به  پسر  مادر  »اوا،  کوپالی.  و  یال  چه  رشیدی.  تیپِ 

و   بیندازم  گردنش  به  دست  خواستم  تا  بره«.  قربونت 

ببوسمش، خودش را عقب کشید. »نه نه نه. یک متر و نیم  

و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده  فاصله«. دو متر فاصله گرفتم 

هو پیدات شد؟« گفت »تو که  باشد، پرسیدم »تو از کجا یه

دی. اومدم حال و احوال کنم و بگم  آم رو نمیجواب تلفن 

 که وِنِسا راضی شده بره کلینیک.«

مسیح٬روز   یعنی    ٬رستاخیز  نیست:  بدشگون  هم  چندان 

فکرم باز  شود؟ حالم کمی جا آمد و  النسل نمیپسرم مقطوع

ها را، اگر خانم اشپان پیدایش نشود،  شد. شاید بتوانم ماسک

برای   درصد  70ها هم  های آلترناتیو بفروشم! ولی آن به مغازه

برمی میخودشان  تعاونیدارند.  به  سودش  با  های  گویند 

ها هم  کنند. ولی آنسرپرست در کُنگو کمک میهای بیزن 

 اند.  که حاال بسته

 کار کنم؟  ه را چه سفارش پارچ

مان دوباره رفو شد. هرچند  خوب شد که بابک آمد و رابطه

جاهایش چنان ساییده و ریش ریش شده که اصال    بعضی

کرد.نمی وصله  و    شود  کنم  تلفن  توماس  به  روز  ٬باید 

 را به او و مادرش تبریک بگویم.  ٬رستاخیز مسیح

 

 آوریل 14شنبه، سه 

که   آوردیم  شانس  دارد.  خرج  کلی  وِنِسا  رفتن  کلینیک 

می کار  بیمه  خودش  و  دارد  درآمد  بابک  برابر  دو  کند، 

این با  است.  روبرت می  خصوصی  اینحال  قرار گفت،  طور 

بابک نصف خرجگذاشته بدی.  اند که  قرار  بدهد. چه  را  ها 

کند، بابک است! چون سهم وِنِسا کسی که این میان ضرر می

هزار یورو   5ـ  4کم  دهد و پسر من، باید دستاش مییمه را ب

است. چرا؟    ی دولتیاز جیب مبارک خرج کند، چون بیمه 

روبرت اول نخواست در این خصوص چیزی بروز بدهد. ولی  

اند.  بار از دهانش در رفت و گفت که چون ازدواج نکرده  یک

اند که  هشان را شروع کردچرا؟ از اول اصالً با این قرار رابطه 

.  بازی. من همان وقت هم، مخالف بودم. قرتیعروسی نکنند

ها کم  خواهد نشان دهد که چیزی از آلمانیمثال بابک می

ندارد و به اصطالح مدرن است! یک بار که حرف شد، گفتم  

پاره یه کاغذ  این فقط  عالمه  »پسر  امضا کن. یک  برو  س. 

طور که هم، همانتسهیالت مالیاتی داره. برای هر دو.« بعد 

شمردم؛   برایش  یکی  یکی  را  همه  بود،  گفته  اشپان  خانم 

دلیل   همین  به  هم  توماس  و  من  گفتم،  شد.  قانع  بابک، 

نمی شخصاً  من،  کردیم.  امضا  را  هر قرارداد  آخر  خواستم 

پولِ  زدندو  سال، بعد از سگ های بی وقفه برای درآوردنِ 

ام را بستهزبان  یک لقمه نان، نصفش را مالیات بدهم و پول

قرار   توماس  و  من  البته  کنم.  دولت  تقدیم  دستی  دو 

ایم که دخل هر کس مال خودش باشد، خرجش هم  گذاشته

داند. با این  ها را خوب میی این قانونطور. وِنِسا همههمین

حال، موافقت نکرد. البد فکر عاقبت را کرده است؛ عاقبت  

ی زندگی  باید هزینهطالق گرفتن از بابک را که طبق قانون  

کار  او را هم بعد از جدایی بدهد. البته اگر بابک، آن وقت بی

 باشد. 

زدن با  االن توماس تلفن کرد. جوابش را ندادم. تلفنی حرف

می انرژی  باید  توماس  کنم  فکر  زد.  داد  باید  هی  خواهد. 
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کند. سمعک  عوض  را  کنار    اش  یورو،  هزار  باید  کم  دست 

 بگذارد. 

 

 بعد از ظهر 4آوریل،  14شنبه، سه 

ای اقتصاد  سابقهگفت که کرونا به شکلِ بیامروز در اخبار می

های وارد، مملکت تا سال  به نظر آدم آلمان را راکد کرده و

 رشد متعادلی ندارد.  2028

خرج  و  ضررها  بخواهم  حساب اگر  را  خودم  کرونایی  های 

که سهل است، تا بعد از    2028کنم، وضعیت من تا سال  

نمیعم متعادل  بگذریم  رم هم  که  حقوقم  از کسری  شود. 

کار نشوم.  کنم که بعد از کرونا بی)دفتر عزیزم، فقط دعا می

پولدارها بعد از کرونا هم دوست داشته باشند،    خدا کند، آدم

های قرن کاله سرشان بگذارند. یا از آن بهتر، ساختن فیلم

ی کالن  هاهجده ـ نوزدهمی مُد بشود و شرکت ما سفارش

 بگیرد.(  

می داشتم  شروع  آره،  با  کنار،  به  مستمریم  کَسری  گفتم، 

ام هم خشک شده؛ مثل  های جنبیی درآمدکرونا، چشمه

(  eBay)  بیهایِ طرحِ خودم که شهین در ای فروش کاله

میبی برایم  چون، دردسر  بود.  سود  صد  در  صد  فروخت. 

پارچهبی شترِ  رودربایستی،  مویِ  مرغوبِ  ی  دوکوهانههایِ 

کارگاهکاله از  را  میها  کش  قطعِ  مان  از  این  رفتم. 

مالیاتعایدی هم  خودش  هزینهدررفته   هایم،  حاال  ی . 

مصرف آب گرم و صابون را )به خاطر کشتن ویروس( به آن 

اضافه کن که به قول مفّسرها، در حال حاضر افزایش جهشی  

  30به مدت    پیدا کرده. برای همین من مُدام دست و بالم را

های گرم، بیش  ها: نوشیدن مایهشورم. عالوه بر اینثانیه می

از دو لیتر که بعدش، معلوم است، باید رفت توالت؛ هم باید  

ثانیه    30خودت را بشویی، هم سیفون را بکشی و باز هم  

شویی با آب گرم و صابون. پیش از کرونا، چه کسی از  دست

 کرد؟ این کارها می

آور مصرف برق. چون باید  ی سرسام: هزینهو یک قلم دیگر

حرارت   در  مصرف،  بار  هر  از  بعد  را  ی درجه   70ماسکم 

 میکرووله به مدت نیم ساعت ضدعفونی کنم؛ این ...  

وحشتِ   از  االن  خدا،  هزینه٬وای  جهشی  ،  ٬هایمافزایش 

 کنم.  سکته می

سفید   یها در صورتی است که بتوانم پارچهی اینتازه، همه

 ها را تهیه کنم؟ از کجا؟ این خانم اشپان کجا است؟ماسک

 

 صبح   ۸آوریل،    1۵چهارشنبه،  

هایم را به صدایی شبیه به خبر کوتاه بود، ولی وزوز گوش

گومب گومب کوبیدن روی طبل رساند: بیمارستانی در شهر 

در چین گزارشی منتشر کرده که دکترها این    ٬کیوشانگ٬

  19مردی که به کووید    38ویروس را در اسپرم شش نفر از  

پیدا کرده از آن مبتال بودند،  خیمی  ها حال واند. چهار نفر 

شدند. از طرف  داشتند، ولی دو نفر دیگر داشتند خوب می

می تحقیق  دارند  انتقال  دیگر،  امکان  آیا  ببینند  که  کنند 

ی جنسی تا چه حدّ است و تا چه مدت  ویروس از راه رابطه 

می باقی  است،  حامل  یا  مبتال  که  طرفی  اسپرم  ماند؟  در 

نیست. معلوم  هنوز  به نتیجه  شدهولی  ثابت  حال  که    هر 

های عفونی مثل زیکا و ابوال از طریق  امکان انتقال ویروس

ی جنسی خیلی باال است. حاال سرنوشت بابک و وِنِسا  رابطه 

زدن و شود که هر روز برای معاینه و کنترل و آمپولچه می

گرفتن و کارهای دیگر باید به کلینیکی    اسپرم دادن و اسپرم 

آلوده اقس  بروند که  و  انواع  به  و  است  انسانی  ام کروناهای 

های عفونی دیگر مثل زیکاهای ناشناخته حیوانی و ویروس

 غیرعفونی، ولی صد در صد کشنده؟  هایو باکتری

ها را  نَفَسم گرفت. باید هر طور شده جلوی این فکر و خیال

اند و نه ثابت. اصال کسی در مورد  شده بگیرم که نه امتحان

جان من افتاده تحقیقی   ویروس دلهره که چند وقت است به

کرده؟ این ویروس که بدتر از کرونا است. چون نه تنها ریه  

و گوش و قلب، بلکه روح و روان و اعصاب آدم را هم داغان  

 کند. می

وقتی   گفت،  دکترم  تازه  که  افتاد  یادم  عزیزم،  دفتر  حاال، 

به  شبیه  پشتش صدایی  و  کرد  تغییر  گوشَت  وزوز  دیدی 

ات کنم.  ما وقت بگیر، بیا که معاینهضربان قلب شنیدی، حت

می صداها  این  تودهچون  نوع  یک  رشد  عالمت  ی  تواند 

غیرعادی در گوش میانی باشد؛ مثال ایجاد تومور یا گرفتگی  

 رگ آن. رگ و سیاهسرخ 

بود که سرطان گوش بگیرم! وای چقدر دلم   همین مانده 

تلفن  می توماس  به  االن  بزنم.  حرف  نفر  یک  با  خواهد 

بهتر که گوشش نمیمی میان »هان،  شنود. میکنم.  توانم 
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گفتی چی  گفتی،  »چی  و  یا  هان«ها  فارسی  به  «هایش 

آلمانی، حسابی درد دل کنم تا کمی سبک بشوم. یا بپرسم 

راینمی مرز  از  قاچاقی  به  الندتواند  و  بگذرد  فالز 

تواند با بابک هم  وقت میوستفالن و کلن بیاید؟ آننوردراین 

اند و  راه راست بیاوردش. این دو تا همدست  زند و بهحرف ب

نمیرابطه  آب  چشمم  ولی  دارند.  خوبی  این  ی  از  خورد. 

 آلمانی مقرراتی، بعید است که قانون را زیر پا بگذارد. ... 

 

 ظهر  1۲آوریل،   1۵چهارشنبه،  

دخترش   او  جای  به  نیامد.  اشپان  آمد.    الکساندراخانم 

بِرِمن، پیش مادرش مانده.   و  احتماال کرونا گرفته  مادرش 

محموله را تحویلش دادم، شماره حسابم را گرفت که پول 

پارچه  توپ  جدید  سفارش  از  رفت.  و  کند  حواله  خبر  را   ،

نداشت. قرار شد از مادرش بپرسد. حالش را پرسیدم و گفتم  

که نگران   از قول من بهش سالم برساند. راستش بیشتر از آن

حال خانم اشپان باشم، نگران حال و وضعیت خودم هستم.  

واقعی گرفته باشد، تکلیف من این میان چه   19اگر ک ـ  

 شود؟  می

          

 صبح   11آوریل،    1۷جمعه  

از این که   به من گفته چند روز پیش  شهین تلفن کرد و 

گفت   هم  بعد  خواست.  معذرت  نزنم،  زنگ  بهش  بود، 

رواننمی قانونی  تواند  نظر  از  روانکاوها،  باشد. چون  من  کاو 

ی عاطفی داشته باشند! یعنی  هایشان رابطهنباید با مشتری

 ی من و شهین، عاطفی است؟  رابطه 

، منظورم این بود  ٬ای زنگ بزنبه کس دیگه٬»وقتی گفتم  

تونم کمکت کنم.« زیاد کشش  ای نمیطور حرفه که من به

ایش هم کافی بود.  یرحرفه طور غ ندادم. برای من تماس به

 .ای با کسی حرف بزنمچون واقعا احتیاج دارم، چند کلمه

 توماس که گوشی را برنداشت.

نظیری.  البته تو، دفتر جان، سنگ صبور خوبی هستی. بی

خور نشو. ولی آهان و اوهون و نه و اگر، مگری تو کارت دل

این فقط  من  نظر  به  رابطه  نیست.  که  هستند  ی چیزها 

ها بهِشان احتیاج دارند.  سازند و آدمها را میطفی انسانعا

توانی پیدا کنی و به جایش  هر چیزی را می  وگرنه، یدکی

 بگذاری. درست؟  

هایم را در سکوت، با صبر و حوصله  ی درد دلشهین همه 

حالش، مثل همیشه فقط سفارش کرد شنید و با صدای بی

ی من، همه  یه»مثبت فکر کن«. برای این دوست با عاطف

حل دارد: مثبت فکر کردن. به نظر او مشکالت فقط یک راه

شنو شوند: سرتق، حرفمی  ها اصوال به سه دسته تقسیمآدم

دو. سرتق این  مابین  بدو  و گروه  از  ها، کسانی هستند که 

هایی که  شنوها، آدمکنند و حرفپا میتولد، تو دنیا شرّ به

بی و  ازل  قانع  از  میبُخارند،  آهسته  ابد.  آهسته  تا  و  روند 

ها، از نظر  شان نزند. هر دوی این گروهآیند که گربه شاخمی

أوسطها.   األمور  خیر  دارند.  ضرر  بشریت  حال  به  شهین، 

»وسط رو بچسب. آدم فقط باید مثبت فکر کنه و وسط رو  

این نذاره  اعصابش رو خُرد کنن«.    بچسبه. یعنی  دو گروه 

بین که قدرت »رها  کسانی هستند واقعهای گروه سوم،  آدم

کند« دارد.  چیز را که شرّ مادّی و معنوی ایجاد میکردن هر  

های  بندیات تو قالب تقسیمخالصه کنم؛ اگر روش و منش

بین من، جا گرفت که فَبِها. وگرنه جمله اول  این دوست واقع

 گوید »ول دِه بابا، اَس دهلُل.«   به دوم نرسیده، می

ین که تغییر هویت ندهم و اَس دهلُل نشوم، گفتم »آره برای ا

 کنم مثبت فکر کنم«.  آ. باشه. سعی میگیراس می

می جان،  به  دفتر  و  خواستم  »مثبت  بگویم:  خانم  شهین 

ی ماسک رو از کجا بیارم؟« منفی رو ول دِه، اَس دُهلل. پارچه

 ها است.نظر من، کرونا از قماش سرتقبه

زنم، کسی  اند. هر چه زنگ میشده  رت گمالکساندرا و روب

اند. نکند ک  کنم. معلوم نیست کدام گوری رفتهرا پیدا نمی

ها را هم بلعیده! باز باید دست به شلوار بابک بشوم؟ آن  19ـ  

تا کرونا، روزگارم را سیاه کرده.    ی دهاین پسر که به اندازه

سا باید  آخرین خبری که روبرت برایم آورد، این بود که وِنِ

یورو قیمت دارد. طال   2000هایی بزند که هر کدام  آمپول 

 کنند؟ هایش تزریق میتو رگ

 

 بعدازظهر  ۵آوریل،    1۷جمعه  

گرفته تصمیم  که  حاال  و گفت  کرد  تلفن  دوباره  ام شهین 

بروم  مثبت فکر کنم، بد نیست به کالس آوازخوانی آن ها 

که خیلی خوب است. فکر نکرده گفتم »نه، نه، نه. من هزار  

م که ذارم. همینجور مرض دارم. پام رو از خونه بیرون نمی

زیادیواسه  برام  بیرون،  برم  مجبورم  ضروری  کارای  ه.« ی 
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حرف  همیشه  مثل  که  نفهمیدهگفت  درست  را  ام. هایش 

منظورش، کالس مجازی بود، نه واقعی. از طریق درگاه زوم.  

میم،  بعد پرسید کجای کار هستم؟ »ما تو قرن بیست و یکم

 خاک بر سر!«

ای ام شمارهارتباط با زوم این طور بود که به تلفن داستی

می دعوتفرستاده  کارت  یعنی  این  با  شد.  بود  کافی   .

و صلوات  با سالم  آن وقت  تمام.  و  بزنم  رویش  سرانگشت 

شدم. و چه عالمی؟! گفت  خوانی میوارد اتاق مجازی ترانه

گذرد و واقعا. واقعا. چون آواز خواندن  که خیلی خوش می

واقعا به او خیلی کمک کرده؛ آن هم در این روزگار هول و  

ب آدم انگیزه پیدا وال و ترس و فالکت. چطور؟ »موتور. خُ

کنه و نشاط.« و نشاط، سیستم ایمنی بدن را هم تقویت  می

ضروری می کاری  چه  حاضر  حال  در  و  تقویت  کند.  از  تر 

 سیستم ایمنی بدن؟!  

ی کالس  شهین گفت که خودش تا به حال در پنج جلسه

می که  شده  وارد  چنان  حاال  و  کرده  راحت،  شرکت  تواند 

اش را . یک چشمه“ریر چکشیتح„وسط هر آوازی بزند به 

هم پای تلفن برایم اجرا کرد. بعد هم توپید که روح و روانم  

به کنار، ولی از کنار سرنوشت موسیقی سنتی ایران در خارج  

نمی کشور  این  از  با  نیس  معلوم  »که  گذشت.  شود 

لُسهای ششموسیقی اینوهشتیِ  ور آب، به کجا  آنجلسیِ 

ای ویم خاک بر سر موسیقیخواستم بگشه«. میکشیده می

که من برای فرار از عوارض روحی کرونا، باید نجاتش بدهم.  

چاره و  راه  نرم،  داشت  چون  نگفتم.  نشانم  ولی  را  کار  ی 

خوای هوا داد: »ولی ببین، زیاد سخت نگیر. فیل که نمیمی

همین میکنی.  ماسک  داری  که  ترانهطور  ی دوزی، 

شه، با حواس جمع خوب   رو بذار از یوتیوپ پخشانتخابی

تق  گیری. برای جیرجیر و تقگوش کن. خود به خود یاد می

هَم و گروپ گروپ و فیش فیش و وزوز  هیس و هَمو هیس

 شون.« شنوی هات هم خوبه. دیگه نمیگوش

خواستم این صداها را در اصل خودم، وقتی پشت تلفن می

  وضعیت وخیم تینیتوس گوشم را برایش توضیح بدهم، در

و  تو گوش  دایم  از هیاهویی که  بفهمد من  تا  بودم  آورده 

خواهد دستم  کشم. هر وقت میپاست، چه عذابی میسرم به

همه آن بیندازد،  میی  ردیف  را  خودم ها  صدای  با  و  کند 

دهد. بفرما، دفتر جان. این هم از دوست صمیمی  تحویلم می

ی عاطفی من و شهین. کدام دشمن از این دوست  و رابطه

ی بینی چطور درد و عذابم را، مایهتر؟ میدلبین، سنگواقع

 تفریح خودش کرده؟!  

بچه دارند  گفت  کالس  تو„های  دام  تمرین   “اسیر  را 

 کنند. و من برای این که به کالس برسم کافی است کهمی

را   اتوماتیک    30بار،    20آهنگ  بشنوم؛  هَم  سرِ  پشتِ  بار 

تو مغزم، بابک است اضر  در حال ح رود تو مغز و حلقم.  می

رود. بابک و  ترکد و نه پایین میو توحلقم بغضی که نه می

اند. برای چه ی گذشته دو بار به کلینیک رفته وِنِسا، هفته

اند؟ از من  دانم. سالمخبرم. نتیجه چه بوده؟ نمیکاری؟ بی

نپرس. خیلی وقت است که بابک حتی یک پیامک کوچک 

ی از من دور شده، دفتر عزیز. خیلی.  هم برایم نفرستاده. خیل

 تا اشگم در نیامده، بروم یک ماسک دیگر را دست بگیرم.    

کارخانه آدرس  دنبال  و  کنم  همّت  خودم  باید  ی  شاید 

اش کجای  بافی بگردم. خانم اشپان گفت که کارخانهپارچه

 آمریکا است؟ تگزاس یا پنسیلوانیا؟     

 

 شب   ۷آوریل،    1۷جمعه  

س. مال  ش معرکهره زنگ زد که بگوید »ترانه شهین، سه با

باالی   آوازخوانی رفت  باز هم در مورد فواید  دلکشه«. بعد 

شود و هم فکر  منبر. گفت، وقت تمرین هم حواسم پرت می

آیند. پرسیدم »پس  های منفی دیگر به سراغم نمیو خیال

تونم حلشون هام چی؟ اگه بهشون فکر نکنم که نمیبدبختی

دستشون خالص شم.« گفت: »ول دِه بابا اسداهلل«.  کنم و از  

شوند. »اسم مسائل هر وقت وقتش شد، خود به خود حل می

شنیدی:  آهنگ حتماً  رو  تو„سازش  دام  پرویز    “اسیر  از 

 یاحقی. شعر: نواب صفا«.

شناختم و نه نواب صفا را. دلکش هم،  نه پرویز یاحقی را می

ی نسل پدر ـ مادرم بود، نه من، دفتر جان. طبق خواننده

های خانم دکتر شهین، حاال من تو ناف آلمان باید  توصیه 

ترانه تو„ی  بیایم،  دام  از “اسیر  فکرم  تا  کنم  تمرین  را  ام 

مشکالتم هم،    های مثبت؟ بعدهای منفی برگردد به راهراه

چکشیهمین تحریر  حال  در  حل  طور  خود  به  خود  زدن، 

پارچه می توپ  ناگهان یک  یعنی  با  شود:  یا سیاه  ی سفید 

از سوراخ   99.5راندمان فیلتری   از یکی  های گشاد  درصد، 

می من  آپارتمان  بالکن  تو  مستقیم  آسمان،  و  اُوزُون  افتد 
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بهیک و  ماهانهباره  کسری  اتوماتیک  کطور  به ام  خاطر ه 

شده،    40کردن  کم ایجاد  نمیرم  و  بخور  حقوق  از  درصد 

آهنگ  تامین می باید  من فقط  تو„شود.  دام  خانم    “اسیر 

و چاله بشنوم  را  را رصد  چوله  دلکش  های سیاه کهکشان 

کنم. این هم شد راه حل؟ گاهی به مدرک دکتری شهین 

ابا،  خواستم به خانم دکتر بگویم »ول دِه ب کنم. میشک می

 اَس دهلُل«. ولی نگفتم.  

آهنگ  رادیو  تو  وقتی  دلکش،  صدای  از  بچگی  عالم  در 

هایش  آمد. هر چند از هاهاها هاها کردنخواند، بدم نمیمی

اش ـ خیلی شکار  ـ یعنی به قول شهین تحریرهای چکشی

شد، من یک گوشه ها پخش میها که این برنامهبودم. شب

  های یکنشستم و برای این که زیاد حرص نخورم، سنگ می

انداختم. از کوبیدم و باال و پایین میل دو قُل را به هم میقُ

می را  مادرم  هم  چشم  با  زیر  را  خودش  گاهی  که  پاییدم 

افتاد،  داد و تا صرافت میسازها تکان تکان می  دلنگ و دلنگ

نشست. وقتی عمو ماشاءاهلل خان مهمان ما  دوباره سیخ می

شد.  بدتر می  کرد که شب بماند، وضعبود و پدرم اصرار می 

هاهاهاهاـ با  وَرَق،  و  َعرق  بساط  سر  برادر،  تا  دو    چون 

گرفتند.  دَم میکردند و  های خانم دلکش، عشق میکردن

روزها فیلمی از دلکش دیده بود که با  گویا ماشاءاهلل خان آن

های  کاله و سبیل در نقش یک داش مشتی در یکی از کافه

گفت، فیلم را ده بار دیده و در  خوانده بود. میزار آواز  الله

هایش، وقتی خانم دلکش با آهنگ از بالهایی  یکی از صحنه

زده:  های لول، داد  خوانده، یکی از التسرش آمده، میکه  

 »خانوم دلکش، میشه یه چهچه مارو میمون کنی؟«   

این صحنه را ماشاءاهلل کمِ کم، صد بار برای بابام تعریف کرد.  

گفت که حاال نوبت آواز خواندن  ادیو میی روقتی گوینده

می دو  هر  گُل  از  گُل  است،  دلکش  در خانم  عمو  شکفت. 

بابا هم سر تکان مینقش الت کافه ظاهر می داد و  شد و 

»بهمی به  گفت  اصال  و  دبشی«  باغی  کوچه  عجب  به، 

 کرد.  های مادرم، توجه نمیُغرّه رفتنچشم

شد و مادرم  ه پا میرفت، قیامت بوقتی ماشاءاهلل خان می

کشید  کرد و خط و نشان میزد، تهدید میسر بابا داد می

ها،  جلوی بچه  “ی الدنگماشاءاهلل„که اگر یک بار دیگر با  

داند. پدرم هم  بساط عیش و نوش راه بیندازد، خودش می

می  بچهجواب  »خب،  کَپه داد  برن  بفرست  رو  ی  هات 

 ی!«  مرگشون رو بذارن. چاردیواری، اختیار

 

 شب  ۸آوریل،    1۷جمعه  

کند که بیا  بردار نیست. اصرار مینه. این سرتق خانم دست

اسکایپ   با  با خودم   “اسیر دام تو„با هم  را تمرین کنیم. 

و معرکه مانده که  گفتم، سرپیری  گیری. همین یک کارم 

می صِدام  »وا؟  کنم!  هاهاها  و  بیندازم  سرم  را  ره  صدایم 

همسایه اع بیرون،  میها  »چه تراض  گفت  بَده.«  کنن. 

رن تو بالکن، نعره  ی کروناس. همه میاعتراضی؟ دوره، دوره

میمی فیلم  واتسزنن،  با  و  همهگیرن  به  دنیا  آپ  ی 

آپ؟  فرستن. ندیدی؟« مجبور بودم جواب بدهم: »واتسمی

کنه. ولی  آهان. چرا. گاهی این تلفنه، یه دنگ و دونگی می

رَدِّ سوزن چرخ باشه. وگرنه من که همش باید چشمم ب ه 

ها زیکزاکی دوخته گیره که درز ماسکخانم اشپان ایراد می

 شده.« 

که   معیوبت  گوشای  گیره.  چشمت  و  دست  »خُب.  گفت: 

را از بَر   “اسیر دام تو„آزادن.« به شهین قول شرف دادم که  

را. گفت »پس من برای کالس    کنم؛ هم شعر و هم آهنگش

قبل از این که تلفن را قطع کند، گفت:  کنم«.  ت میملده

تونی  »ببین، سرتق خانم. مشکالتت رو لیست کن. بهتر می

 شه!« ش چه راحت حل میببینی که همه

کند که من عادت دارم از کاه، کوه  شهین مثل بابک فکر می

راه  ترینبسازم و در رابطه با هر مشکلی، بدترین و پیچیده

انتخاب    هاحلّ بهمی  .کنمرا  بگویم،  جای خواستم 

ی تگزاسی را پیدا نویسی، زحمت بکش آدرس کارخانهاسم

 کن.

این اقتصاد  وزیر  کارخانهآلتمایر،  به  دایم  دارد  دارها  جا، 

می بهالتماس  و  بیایید  که  کاالهای  کند  تولید  جای 

کند، همه  مصرف، ماسک درست کنید. دولت تضمین میبی

گانشان نماند.  هکنندهیچ ماسکی روی دست تولیدرا بخرد و  

کارخانه اول  این  من،  ملت  »اول  ویرِ  و  هیر  این  تو  دارها، 

های دریایی و هوایی، پارچه از کجا گیر کشور من« و دزدی 

 آورند؟  می
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 شب  1۰آوریل،  1۷جمعه  

بار. نه برای این که    10را شنیدم. نه یک بار،    “اسیر دام تو „

نگش را یاد بگیرم، بلکه به این خاطر که ببینم  شعر و آه

شنود یا نه! انگار آقای شاعر، یک  درست میهایم  گوشواقعاً  

یا سادیسم دوره بوده  عیار  تمام  داشته که مازوخیست  ای 

و    چاره را مجبور کرده در هر بیتی، خودزنیخانم دلکش بی

خودش لگد بزند و دست آخر هم  بکند، مرتب به  خودسوزی 

از این که کتک خورده، شاد و شنگول باشد: اوالً که شنونده  

ی  دِلِنگ دِلِنگ مقدمه  منتظر بماند تا باید یک دقیقه و نیم

کردن  آهنگ تمام بشود و خانم دلکش شروع کند به آه و ناله

سوزد و آی ـ وای در  که از هجر یار آتش گرفته، دارد می

به معشوق بی بعد  است.  التماس  مروّحال ذوب شدن  تش 

نگاه کن.  می پایت  زیرِ  لطف به خاکِ  از سرِ  بیا و  کند که 

یعنی   معشوقش،  رام ٬چون  آن٬شدهاسیر  خاک  اش  رو  جا 

اسیر  بعد  است.  مانده  چارچنگولی  او  نظر  یک  منتظر 

دهد که حسابی از تحمل جور زده، در بند دوم شرح میفلک

طرف   جفای  غصه می  ٬شاددل ٬و  از  که  این  از  و  ی شود 

  ٬خرسند٬مرگ شدن است، یک دنیا  اش، در حال دِّقعشق

. سر  ٬ای فتنه بکُش یا بنوازم٬است و التماس التماس که  

دهد که ترا خدا بیا و  به سر جَدّش قسم میاو را  آخر هم  

»جدا از او پرپر    زند کهقبل از آن ضجّه می  . البته٬آزارم کن٬

و شده  ام، خاکسترشده این خوار  به  بعد شهین جانم  ام«. 

 ی معرکه«. گوید: »ترانهها میخواهیخفت 

ی دهم که نواب صفا، دلکش را به ذّلت کشاند  بعد از دفعه

هیس بستم.  را  یوتیوپ  کرد،  خاکستر  و  پرپر  هیس  و 

هایم تقریبا به سوت بلبلی تبدیل شده بود؛ بس که از  گوش

ساز و  ی شاعر و آهنگهاخواهیدست خودخواری و خفت

زیر   انگشتم،  بود  نزدیک  بار  چند  خوردم.  حرص  خواننده 

پاره شد و من    سوزن برود و ناقص بشود. دو دفعه نخ قرقره،

تازه، وقتی خیال کردم ماسک تمام شده، متوجه شدم که  

چرخ، یک خط در میان دوخته است. بار هشتمی که ترانه  

ید تا توانستم سوزن  ثانیه طول کش  9دقیقه و    6را شنیدم،  

را نخ کنم؛ یعنی درست همان مدتی که نواب صفا خواسته  

بود، خانم دلکش خودش را مثل یک غول بیابانی زیر مشت  

شده  و لگد بگیرد و دمار از روزگار خودش به عنوان اسیر رام 

را   یوتیوپ  سر  آخر  بود.  زده  ناباوری خشکم  از  بیاورد.  در 

 گفتم »ول ده بابا، اسدهلل«.خاموش کردم و به شهین تو دلم  

آب  مثل  همیشه  من  می  خوردنراستش  نخ  کردم.  سوزن 

اول نخ را با آب  چطوری ندارد، دفتر جان؟ این طوری که  

کنم، بعد موازی سوراخ، چند بار چپ و راست دهان، تَر می

می چشمتکان  در  و  میبهدهم  سیخ  نخ،  زدنی  تو  رهم  ود 

آهنگ   داشتم  وقتی  ولی  میسوراخ.  گوش  بین  را  دادم، 

های هشتم و دهم که نخ تو سوراخ نرفت، حواسم پرت دفعه

شد و فکر کردم حاال من از این همه عجز و ناله، چطور فکر  

ام را  رقصم و دایم یقهمثبت بسازم؟ من که خودم نزده، می

کشانم، چطور با تمرین زجر و چسبم و به کالنتری میمی

بدن   زبونی، دفاعی  و  سیستم  شادی  به  و  کنم  تقویت  را  م 

 نشاط برسم؟  

ی شهین برای این که حواسم را پرت کنم، نشستم به توصیه

لیست  کرونابه  گرفتن  وَالی  و  هُل  مشکالتم:    /کردنِ 

شدن  النسل نگرانی مقطوع  /درمان تنهاییدرد بی  /پولیبی

کارخانه  /پولیبی  /پسرم آدرس  آمریکاییپیداکردن   ی 

  چشمقُدی و بی/هاتوزیع ماسک/پولیبی  /سفارش پارچه/

وِنِسا و  بابک  رویی  کرایهحواله /پولیبی  /و  های  ی 

جاریکم کردن هزینه/افتادهعقب به/پولیبی  /های  راه رو 

 ... . ام با توماسکردن رابطه 

زنی با  کند که سینه یعنی خانم دکتر شهین جدی خیال می

تعزیه و  صفا  با  زنجیرزنی  و  با  یاحقی  انبوه  خوانی  دلکش، 

شود؟ »ول دِه  کند و حالم خوب میمشکالت مرا حل می

اَس دُهلل.« چطور است که اصال همه چیز را رها کنم و    بابا، 

بروم آیفل با توماس و مادرش زندگی کنم؟ برای خودم آرام  

دوزم و از  های طرحِ خودم را مینشینم و کالهمی  یک گوشه

  . البته اگر توماس، کرایه آورمها خرجم را در میآن   فروش

 خانه از من نخواهد. ...    

خواهم زیر قولِ شرفم  طور به شهین بگویم که میحاال چه

بزنم؟ این هم شد، قوز باال قوز! خدا کند هنوز اسمم را برای 

آواز گربهکالس  مثل  بابک  باشد.  ننوشته  کور  خوانی  ی 

ن کردم. از طور. شاید به توماس تلفماند؛ وِنِسا هم همینمی

نمی من  گفتم،  سالهوقتی  هشتاد  مادر  جور  را توانم  اش 

بکشم، برای کمک به حل مشکالتم، انگشت کوچکش را هم 

 دهد. تکان نمی
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کالهشخصیت   * خیاط  راوی:  ماسکها:  همسر   /دوزدوز، 

بخشی به کودکان با ناتوانی جسمی  راوی: توماس، مرّبی توان 

ذهنی فیلم  /و  کمک  بابک،  وَنِسا،    /بردارپسر:  پسر:  زن 

اشپان  /نگارروزنامه خانم  راوی:  بابک:    /کارفرمای  دوست 

 دوست راوی: شهین، روانکاو  /روبرت

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

52 

 

 سلیمانی رعنا 

 
 کاناپه چرمی 

رنگ مرد که صدای زنگ موبایل از جیب شلوار جین آبی

هایش را باز  مرد پلک  روی لبه کاناپه افتاده بود بلند شد. 

به زن کرد اش را که  های میشیچشم  . کرد و رویش را 

چندان صامت به زن  وجه درشت نبود با حالتی نههیچبه

خیز ملحفه را یمزن روی بازوی چپش با حالتی ن .دوخت

تا زیر بازوها باال کشید موهای بلندش را به عقب زد و  

 «دی؟جواب نمی»گفت: 

هایش را بست. صورتش رو به باال بود با  مرد دوباره پلک

گردنی بلند و موهایی که از رستنگاه پیشانی کمی عقب  

چهره  به  و  بود  جاافتادهرفته  حالت  میاش  وتری    داد 

 .  رسیدنظر میتر بهمآبمتشخص 

  . های مرد تصویر همان زن چند وقت پیش بودپشت پلک

عاشق پرشور و  نگاه  با همان  را  آوردزن  یاد  به  و    . پیشه 

نیافتنی و محال بود. هیچ  روزهایی را که زن برایش دست 

کرد باید  حس می  .زنی او را تا این اندازه دوست نداشت

د که زن این چنین عاشق  دلیل خاصی وجود داشته باش

 و شیدا مانده بود. 

زن روی کاناپه چرمی کنار رادیاتور، روی ساعدش بلند  

شد و مرد را نگاه کرد. سیگاری از کف سالن برداشت و  

بهتر است بگوییم  فندک زد. مرد با لحنی گستاخانه و یا  

گم سیگار نکش! هنوز ترک نکردی این  می»گفت:    ،امری

 «لعنتی رو؟

تری به سیگار زد و دودش را به سمت مرد یقزن پک عم

گذاشت کوسن  روی  را  صورتش  مرد  بوی ،  داد.  کوسن 

دیگه »زن گفت:    .دادبوی غبار و بوی چرم مانده می  ،اتاق 

 «واسه ترک سیگار دیر شده.

داد:   ادامه  و  زد  پوزخندی  سیگار؟ »  بعد  کار    ترک  چه 

چی،ایمعنیبی همه  فقط انه؟  درسته  زندگی  این  تو   م 

 «مونده ترک سیگار!

وقت از این تنها کاری بود که هیچ  .زن به مرد نگاه کرد

نور صبحگاهی از الی پرده کرکره روی    شد.آن خسته نمی

بود. افتاده  اتاق  سفید  پلک  دیوارهای  پشت  های  به 

  ،داد . دستش بوی تن مرد را میاش دست کشیدکردهورم

بویی که دوست داشت برای همیشه تو دماغش نگه دارد.  

بی و  بود  مات  می    ، ترسیدمی  .وحواس..حسخودش 

 ها خواب باشد. ترسید تمام این لحظه

اش را الی موهای مشکی  های بلند و کشیدهزن انگشت  

 «یه دقیقه نگام کن!»دارش برد و گفت: و موج

و گفت:    مرد رویش را با همان چشمان بسته به زن کرد 

 «بگو!»

 «و باز کن!ر هاتنه! چشم»زن گفت: 

 باز کرد.  ای نبودش را که در آن هوشیارییهامردچشم

  اری خودم ذدفعه تنهام بدونی اگه اینمی»زن ادامه داد:  

 . !«گم خورم جدی میقسم می ؟ کشمو میر

خب» کاراون   ،خیلی  همین  هم  ولی  ر  دفعه  کردی  و 

ن  راستی اآل  ترم شدی؟کلفتپوستن که دیگه  اآل!  نمردی

 «چند سالته؟

شده  کاریزیرسیگاری منبت  تویسیگار را    ،زن دوال شد

تر کرد و گفت:  خاموش کرد و خودش را به مرد نزدیک

می» حرف  باهات  جدی  باش،  زنمدارم  داشته    !جنبه 

 « دونی که...می

 «چند تا؟ قرص خوردی، نه؟»مرد گفت: 

زنم زیر  شم میودک رد میهر وقت از چهارراه جهان ک»

 «..چه روزی بود از ماشینت. .گریه

تو این زندگی باید نسبت  »مرد وسط حرفش پرید و گفت:  

 «خیال شی تا بتونی دووم بیاری وگرنه...به خیلی چیزا بی
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 «وگرنه چی؟»

شده   الهام  او  به  چیزی  آسمان  از  که  انگار  ناگهان  مرد 

ار زد. شلوارش را  باشد، تکانی خورد و ملحفه سفید را کن

گوشی و  کشید  پایش  عینک  به  برداشت،  را  اش 

کالش نگاه  اش را به چشم زد، به شماره میساینقرهدسته 

 کرد.

گفت:   نمی »زن  جواب  چرا  نه؟  زنت؟  بوده؟  دی؟  کی 

خوام ببینم بهش چی  بهش زنگ بزن، می  !و بردارر  گوشی

ن پیش یه زن گی عزیزم، عشقم، من اآلگی؟ بهش میمی

کنم نیست، ریدم تو  مفلوکم که ول  برسربدبخت و خاک

زندگی تو  التماسم  افرق سرش،  داره  کنه  مثل  بازم  ش، 

یاال   ،بگو  !ی هستیثبگو دیگه، بگو که تو چه دیو  ؟کنهمی

 !«بدو منتظرم !زنگ بزن

گوشی   زن مثل گربه چنگی زد و د و مرد سرش پایین بو

ار داد و سمت را از دست مرد قاپید، دکمه سبزرنگ را فش

مرد با یک حرکت گوشی را روی هوا کشید   گوشش برد.

سر  و پشت  بار  چند  را  قرمزرنگ  داد.ه  دکمه  فشار    م 

ای ترسناک به زن  غرهچشم،  های گردنش بیرون زدرگ

 .کرد

هایش  نشست. سرش را بین دست  و   زن از جایش بلند شد

گفت:   لرزان  صدایی  با  و  می»گرفت  خودم راست   گم 

میمی  اصالً  ،نه  . کشمومیر پولی  خیابون    ،شم رم  کنار 

 « شه؟خیالت راحت می. گمخدا راست میبه .وایمیسم

زن   کنار  آهسته  مرد  بود،  افتاده  زن سایه  روی صورت 

به  »ایش را دور گردن زن انداخت و گفت:  هدست  ،نشست

ب باش!  مسلط  کنم ذخودت  نصیحتت  ای  ه این حرف  ،ار 

این همه   !بکن ور مثل بچه آدم زندگیت !مزخرف رو نزن

مدت با هم بودیم، چی شد؟ مگه همه باید به هم برسن؟  

ای دنیا  هباور کن تمام عاشق  .عشق اونه که بهش نرسی 

مثل   ،ا که به هم نرسیدنهوقتی اسمشون افتاد سر زبون 

ت، چرا ابرگرد سر زندگی...  رمئو و ژولیت،  لیلی و مجنون

  یه زن تنها و بیوه تو این جامعه.  ؟از شوهرت طالق گرفتی

یه مادر تنها! تو    و کردی؟ر  دونی چقدر سخته؟ فکرشمی

  ،م بچه دارم، شرایط فرق کردههمن  ن یه بچه داری.اآل

   .« م اشتباه بوده  همون موقعش

 « کنی خیلی از من سری؟چی فکر می»

حرف» این  نیستنه  کن!  .ها  آدمی    گوش  هر  زندگی 

محدوده به بودنش، به جنسیت، به کشور، به یه   ، محدوده

نمی شغل....  یه  نمیخونواده،  کن  باور  هم  شه،  اگه  شه، 

باور کن    ،قبول کن  ه.لنگ بشه یه جای کار ایراد داره، می

   .«رو.. من تو

اش  نشدههای ترمیمبلندتر شد، انگار زخمزن  صدای گریه  

بدبخت  و  ر  تو کردی! تو من»گفت:    ترکید و سرباز کرد.

 .« و به..ر تو من ،کردی

به   شروع  سوخت،  زن  حال  به  دلش  لحظه  یک  مرد 

کرد. مدت    نوازشش  این  بود  زیادی زن  معلوم  سختی 

این انگار  کرد  فکر  خودش  با  بازی  کشیده،  دفعه 

 تر شده است.  خطرناک

آره، یکی  »گفت:    شده بودپلنگی زخمیمادهکه مثل  زن  

 «ختم!بدب قدرن آنیست به من بگه آخه چرا

 « هان؟  کی گفته تو بدبختی؟» 

اش سالحی نیست که کاربرد داشته  دانست گریهزن می

اندازه یک دنیا برای این مرد باشد چون قدیم به  ها هم 

بود ریخته  یادش    اشک  یکیآو  اشک  مد   توی دوبار هم 

های مرد جمع شده بود ولی جلوی خودش را گرفته چشم

 بود 

اش نگاهی انداخت و با لحنی که سعی  مرد به ساعت مچی

اآلنه که   پاشو دیگه  اوالً»شده باشد، گفت: کرد کنترلمی

بیاد. دوماً  این    آبدارچی شرکت  با  امروز خیلی کار دارم 

من مسئول زندگی    ثالثاً  رسیم.م به جایی نمیهاهحرف

ن گفتی  تو  خودت  شرکت  این  اومدی  که  روزی  یستم، 

اله بله با هم تفاهم نداشتیم تو مرحله آخر  . متارکه کردم

 .« و.. مطالق

طالق من که    . گماآلنم می  ،وقت به تو دروغ نگفتمهیچ»

 « ربطی به تو نداشت.

می» چی  پس  رابطه خب  یک  و  گی؟  شد  شروع  ای 

 « بعدش...

آقا رو باش!    ، ی بعدش؟ زک»زن پرید وسط حرفش و گفت:  

رفت میه  یادش  که  بود  پیفکی  پیف  زنم  اهیه، یگفت  ه 

یه نگاه اول فهمیدم خودتی  همون  خوابم، با  باهاش نمی

زندگی اول  از  که  این  ااونی  و  بودم  دنبالش  م 

 « ا...هان؟!هحرف
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بعد نفس    «حاال!»اش گشاد شد و گفت:  های بینیمرد پره

ادامه داد:   عمیقی کشید و  دونی که  اکی، می»به ظاهر 

بعضی چیزها به زور نیست، راه نداره،  من سر زندگیمم و

 « تونستی بفهمی...دونستی، کاش میفکر کن... کاش می

مالی؟ راست چی رو؟ چی رو بفهمم؟ که داری درم می»

 « رو پیشونیم نوشته گاگول؟ !و نگاه کنر من ،بگو

دم پاشو! آقا عبداهلل کلید داره  عقلم رو از دست میدارم  »

شه، پاشو  بینه آبروریزی مید تو، تو رو این طوری میآمی

 « ا رو هم بزار و برو.هو بپوش کلید ر اتهلباس

  و  کرد  را تن  رنگش  آبی–ایمرد پیراهن چهارخانه سرمه 

  نشست، دکمه   گردانش  صندلی   روی  کامپیوتر  میز  پشت

  شیشه   از روی  رنگآبی  نوری.  ماند   منتظر  و   زد   را  کامپیوتر

  باال   را  دماغش  زن  .شد   منعکس   عینکش  چهارگوش

ملحفه   از   حالتی   با   و  کرد  جمع  خودش  دور  را  کشید، 

ریه  ، یستادا  مرد   پشت  عشوه اعماق  تا  را  هاش  بوی مرد 

انگشت سبابه  ،فرستاد نرمه گوش مرد  نوک  را روی  اش 

گردن مرد    ها وبعد با پشت دست آرام روی شانه  ،کشید

 کشید  

رسه،  اآلن می  گفت نکن!»مرد دیگر مضطرب شده بود:  

 « ..ساعت.

  .«دارم تدوست» 

گفت:   و  شد  بلند  خونه  »مرد  برو  خوب  بچه  یه  مثل 

بخش بخور و یه دوش بگیر، یه قرص آرام !  استراحت کن

می .  بخواب زرتدارم  شمارهگم  با  های  وزورت 

نده، وضع رو از این که  اس  اماس   !وغریب زنگ نزنعجیب

یه مدت بزار عصابم آروم بشه ببینم    هست بدترش نکن!

  .یه مدت کوتاه  !تونم بکنم.خب؟ فقط قول بده کار میه چ

  «شاید بفرستمشون از ایران برن خب؟

   «چند وقت؟»

   «دم. خب؟یه هفته... شایدم...یه ماه قول می»

ه باید  دفعه دیگ..این.تونم.. من نمی.سر کنم  طورمن چ»

   .«بینمو میر بیای سر قبرم. به خدا هر شب خوابت

فکر می  تم دوست ه   طور، منم همینهمن» کنی  دارم، 

م از این که تنهات گذاشته بودم،  هبرای من راحته؟ من

 .«گرفتافتادم دلم میهر وقت یادت می  ،خوردمغصه می

آغاز  خواست دیگر فکر کند، اما فکرهایی بیزن دلش نمی

خواب  توی  مثل اینکه    چرخید.پایان دور سرش میبیو  

می قدم  بیداری  نیمه  زد.و  راهرو  به  گذاشت،  پا  تاریک 

،  دادجیب مانتوش جرینگ جرینگ صدا میتوی  کلیدها  

آخر   لحظه  بگیرد.  باال  را  دوروبرش  به  سعی کرد سرش 

و    ی نگاه  آشنایی  از  نشانی  دیگر  بود  چه  هر  انداخت، 

ز سر اشتباه پا به این جا گذاشته انگار ا  ،گذشته نداشت

 بود.

باالی    خوردند وآمد. درختان تکان میآن بیرون باد می

کالغتیرک تلفن  تکان  های  را  بالشان  دو  یا  یک  ها 

تیرهمی و  تیره  سرش  باالی  آسمان  میدادند.  شد.  تر 

رد ماشین گوشخراش  سروصداهای  و  سرعت  با  ها 

 اخت.شدند. نگاه دیگری به پشت سرش اندمی

کال را فشار داد و  شماره میس  ،مرد نفس بلندی کشید

پت نسکافه  لبخندی  فنجان  نشست،  لبانش  روی  وپهن 

بود می  مقابلش  که حرف  همچنان  نیازمندیو    یهازد، 

های فوری  روزنامه همشهری را ورق زد، به ستون آگهی

رهن و اجاره شرکت رسید و با مداد مشکی مشغول دایره  

 کشیدن شد. 
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 امید گرامی 

 

 چند داستانک 

 

  1دمیتری خوش قول 

گیری توی  دمیتری از اون مردهای اوکراینیه که عاشق ماهی

دنیپره. بهم گفت یه بار یه ماهی توی قالبم گیر افتاد. ماهی  

رو که از آب آوردم بیرون شروع کرد به التماس که ولش  

بچه کوچیک توی خونه داره. دمیتری کنم بره چون چهل تا  

از رازهای بزرگ آفرینشو بهم   بهش می گه باید اول یکی 

بگی تا بعد ولت کنم بری، رازی که جز من هیچ کس ندونه.  

ماهی بهش گفت: طبیعت هم حیوون خونگی داره. حیوون  

خونگی اون کرمها هستن که برای سیر کردنشون باید بی  

تری گفت بعد از اون ولش  دمی .وقفه جسد بریزه جلوشون

کردم رفت چون دیدم واقعاً این راز رو هیچ کس نمی دونه  

 به جز من.

 

 سیمون وولکین 

سیمون وولکین میگه جهانگرده. کسی از گذشته اون چیز  

دم  آزیادی نمیدونه چون کمتر کسی توی کیف میبینش.  

خیلی بدبینیه و معروفه که توسط گرگها بزرگ شده. اون  

میگه: بیشتر از هر چیزی به شادی بدبینم. شاید چون هر 

میاد   شادی  وقت  هر  دیدم.  زیاد  شرارت  رفتم  دنیا  جای 

دم میگم. وسط این همه مشکالت این دیگه از سراغم به خو

چقدر  چیه؟  هدفش  میخواد؟  چی  ازم  شده؟  پیداش  کجا 

 
این چند داستان به نقل از کتابی آورده شده که با عنوان »خاطرات    - 1

یف« از  به زبان روسی در اوکراین  ای از اهالی شهر کی انگیز عدهشگفت

 منتشر شده است.  

گوش  منو  حرف  اما  میره؟...  کجا  اومده؟  کجا  از  میمونه؟ 

کنید. هر وقت شادی اومد سراغتون، راضیش کنید بمونه، 

حتی اگه شده چند دقیقه بیشتر. به این خاطر که شادی  

جن کمیابه. میتونه سالهای سال  توی این دنیا عین موی  

جا  به  ازش  که  رنگی  کم  خاطره  حتی  کنه،  خوشحالتون 

 مونده باشه. 

 

 سرافیم بازیگر

سرافیم یه ریش بلند و سفید داره عین تولستوی. سابق توی 

بالشوی تئاتر کار میکرد اما االن هیچکس نمیدونه چه کار 

میکنه. میگن برای شیطون کار میکنه و حقوق خوبی هم  

نمایش   که  اینه  کار  درستترین  داره  عقیده  اون  میگیره. 

بزرگی توی دنیا ترتیب بدن که هر کسی توش یه نقشی  

روی   انسان  میلیارد  هفت  همه  منظورش  باشه.  داشته 

زمینه... میگه اینجوری دیگه شاید کسی احساس بیهودگی  

بشه.   عوض  نقشها  مدام  و  بدن  نقش  یه  همه  به  نکنه. 

دیگه نیست. چون نظم گروه از بین    هیچکس مهمتر از یکی

برعکس   فردا  و  یکی گدا  اون  و  پادشاهه  یکی  امروز  میره. 

میشه. کسی ناراحت نمیشه و کسی هم نقششو خیلی جدی 

کنید   قبول  باید  میشه.  عوض  نقشها  فردا  چون  نمیگیره. 

اینجوری اصالً منصفانه نیست که بین این همه آدم فقط یه  

بیاره و بقیه مجبور باشن مدام نفر نقش دلخواهشو به دست  

 براش کف بزنن و جلوش تعظیم کنن.

 

  اقای یوگیشوار کومار

اقای یوگیشوار کومار اهل هنده و اکنون سالهاست در کیف  

ساختمان شرکت  که  یک  همونطور  میکنه.  اداره  رو  سازی 

خودتون بهتر میدونید هند سرزمین عجایبه و اتفاقات غیر  

برایم  ایشون  نیست.  عجیب  اصالً  سرزمین  اون  در  ممکن 

سر   یکبار  بمبئی  شهر  در  نوجوانی  زمان  در  کرد  تعریف 

کالس درس نشسته بودیم که ناگهان یک تیر از کمانی به 

در و  آمد  فرود  معلممون  باورتون   گردن  کشت...  را  او  جا 

میشه؟ سر کالس درس . همه درها و پنجره ها بسته. هیچ  
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کس هم کمان همراهش نبود... پلیسها اومدن. اطالعاتیها  

اومدن. حتی یک هیأت تحقیقاتی از پایتخت اومد. همه کت  

و شلواری و عینکی و باهوش. اما هر چقدر تحقیق کردن به  

گذارششون نوشتن )معلم    ای نرسیدن. آخر سر توینتیجه

میشه؟   باورتون  تمام.  و  همین  بود(.  رسیده  مردنش  وقت 

اینجوریه دیگه... وقت مردنتون که برسه هر جا که باشید 

ای که دم  های مرگ پیداتون میکنن، و با هر وسیلهفرشته

 دستشون بیاد کلکتونو میکنن.

 

 تاراس کنستانتینوویچ جراح 

ت کنستانتینوویچ،  تاراس  دولتی  آقای  بیمارستان  یه  وی 

ها کارش بریدن و وصل  جراحه. از صبح تا شب، عین خیاط

همه   ساعت،  یک  توی  بدید؛  بهش  آدمو  یه  کافیه  کردنه. 

بنده. معتقده: پذیرفتن  هاشو باز میکنه و دوباره میقسمت

یک عقیده جدید عین پیوند عضو میمونه. ممکنه جسمتون  

بنابر این مطمئنترین   قبولش کنه ممکن هم هست نکنه. 

کار اینه که تفکر از خودتون باشه. حتی اگر کج و کوله هم 

 بود، میشه با چند تا ضربه چکش صافش کرد. 

 

 ویاچسالو پالتونوویچ 

کرده    ابداع  جدیدی  فلسفی  روش  پالتونوویچ  ویاچسالو 

به بدبینی میشه.  زیاد منجر  بینی  واقع  است و می گوید: 

اضطرا اضطراب.  به  منجر  افسردگی. بدبینی  به  منجر  ب 

افسردگی منجر به ضعف اعصاب و ضعف اعصاب منجر به 

رویاهایتان   اتاق  به  گاهی  پس  میشه.  بدن  عمومی  ضعف 

پرده  کنید.  قفل  داخل  از  را  در  و  بروید،  بکشید  هم  را  ها 

شروع به خیالبافی کنید. به سرزمینهائی بروید که جنهای  

. مردمی به رنگ  کوچک سوار بر باد به اینسو و آنسو میروند

میکنند که هر وقت بخواهند   آبی در آن سرزمین زندگی 

در   جارو  بر  سوار  که  جادوگرهایی  هستند.  پرواز  به  قادر 

آسمان پرواز میکنند. چند دقیقه پیش با بایگا بنشینید و با  

او معجونی از شیر و ادویه بنوشید. با یک پرش از کوهی به  

بپرید. و در هنگام غروب   بایستید و  کوه دیگر  بی حرکت 

اجازه بدهید پریهای جنگل گونه شما را لمس کنند. سپس  

خشن   دنیای  به  برگردید.  دنیا  به  سرحال  و  خوشحال 

 سیاستمداران، مومنین، تجار و جنگ طلبان.

 

 کابوس ترسناک آقای ژوکوف 

هاست که  نیکوالی ژوکوف، اصالتاً اهل پولتاواست، اما سال

-میکنه. میگه: »سالی دو بار کابوس مییف زندگی  در کی

های جن  کنم دلیلش مربوط میشه به افسانهبینم و فکر می

و پری که وقتی بچه بودم، مادربزرگ تاتیانا برامون تعریف 

کرد«. امروز صبح تو خیابون دیدمش، خیلی خوشحال  می

بود. می گفت: دومین کابوس امسال رو هم دیدم، و دیگه  

سال آخر  تا  می  مطمئنم  دیدم راحت  خواب  گفت:  خوابم. 

چهار دست و پاهامو به چهار تا اسب بسته بودن و در جهت 

مخالف میکشیدن. نفهمیدم جرمم چی بود. اونقدر این کار 

را ادامه دادن، تا دست و پاهام یکی یکی کنده شد. اما من  

هیچی حس نمیکردم. بعد خودمو زدم به مردن تا دست از  

فتند, من تالش کردم دوباره خودم را سرم بردارند. وقتی ر

به هم وصل کنم. با چانه خودم را روی زمین میکشاندم و 

به نظرم آمد چهار روز طول کشید تا دوباره خودم را جفت 

 و جور کردم و توانستم از خواب بیدار شوم.

 

 ساشای مومن 

ولی   نخونده  دینی درس  مدرسه  توی  وقت  هیچ  الکساندر 

همین دلیل هم اجازه میدن در کلیسای    ذاتاً آدم مقدسیه. به

کوچیکی نزدیکیهای بارشوگوفکا برای مومنین موعظه کنه. 

مشکل   ولی  نیست،  شکی  هیچ  ایمانیه  با  فرد  که  این  در 

تعالیم   نخونده  رو  دینی  مدرسه  کتابهای  چون  اینجاست 

کتاب مقدسو طبق سلیقه خودش تفسیر میکنه. یه بار توی 

همونقدر که شما از کشتن لذت  موعظه به مردم گفته بود:  

میبرید، الهه مرگ هم از کشتن شما لذت میبرد. همونقدر  

تالفی   از  هم  انتقام  الهه  میبرید،  لذت  انتقام  از  شما  که 

می لذت  شما  بدشانسیِ  کارهای  از  شما  که  همونقدر  برد. 

دیگران لذت میبرید، الهه تقدیر هم از سیاه کردن سرنوشت  

است توجه کنید با گروهی الهه بی  شما لذت میبرد. و بهتر 

عقل روبرو هستید که دقیقاً کارهای شما را تقلید میکنند...  

تا   پیچید حتی شنیده شد  تو کل شهر کیف  این حکایت 

خود  و  میکردن  صحبت  مورد  این  در  هم  واتیکان  توی 

عالیجناب پاپ هم از این حرف الکساندر کمی دلخور شده  

 بود.
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 ابوالفضل اردوخانی 

 
 چند داستان طنز 

 خایه گوسفند

چندی پیش همراه یکی از دوستان جهت خرید گوشت به  

یکی از قصابیهای آشنا مراجعه کردیم جهت مزاح از قصاب  

خایه گوسفند )دنبالن( وزن کرده و    خواستیم که یک عدد

با    . تومان  23000گرم، قیمت    200وزن    ؛ تعیین قیمت کند

اوایل   این وضعیت این قضیه روشن می شود که در زمان 

با   می   23000انقالب  گوسفند  تومان  گله  یک  توانستیم 

(230    ( رفسنجانی  حکومت  دوره  در  راس(،    23راس(، 

نژاد دردوره حکومت خاتمی )یک راس(، در حکومت احمدی

روحان حکومت  در  و  گرم(،  کیلو  خایه  )یک  یک  )فقط  ی 

حال این سئوال مطرح می شود    .گوسفند( می توان خرید

سال پول ملی بی ارزش شده یا خایه    42که آیا طی این  

 . !!گوسفند رشد کرده ؟؟

 کرونا و مادرزن من 

بیماری کرونا در    ،سالگی دو ماه پیش  95مادر زنم در   از 

گوید، خوب شد زودتر  خانه سالمندان در گذشت. پسرم می

رد و این دوران تنهایی را در خانه سامندان ندید. و ما تا  م

 .آخرین لحظه به دورش جمع بودیم

از قول پدرش می گفت: خوب شد پدرم مرد و  پدر بزرگم 

و   آمریکا  انگلستان،  ارتش،  وسیله  به  ایران  تسخیر  دوران 

ها یک کمی انسانیت  ها و انگلیسیروسیه را ندید. امریکایی

هیج جنایتی  از  ولی این سربازان روسیه    ،وجودشان بوددر  

 .خودداری نمی کردند

مرداد سال    28پدر بزرگم درست دوهفته پیش از کودتای  

گفت: خوشحالم اینکه فرار شاه  درگذشت. پدرم می  1332

را دید، به امید پیروزی مصدق از دنیا رفت، و زنده نماند تا  

 .ها را ببیندعضیخیانت بو کودتای آمریکا و انگلیس، 

انقالب   پیش  کوتاهی  مدت  پدرم  اینکه  از  خواشحالم  من 

و  تا این جنگ، فقر، بی خانمانی،    و نماند   اسالمی درگذشت

 .صدها درد بی درمان این ملت را ببیند

پدرانمان  از  بسیاری  ساله  هزار  چند  تاریخ  دوران  این  در 

دو این  و  مرد  پدرم  شد  خوب  حمله رگفتند:  ندید.  را  ان 

مانویانا مزدکیان،  کشتار  ظلم    ،سکندر،  ظالم،  اردشیر 

عرب حمله  زرتشتی،  آدمخوران  موبدان  مغول،  حمله  ها، 

قزلباش، بی لیاقتی فتحعلی شاه و خیانت آخوندها، و تا به  

امروز. شاید فرزندان ما هم بگویند: خوب شد پدر ما زنده  

 .نماند تا این دوران را ببیند
   ــ 2020سامبر د 21ــ   1399دی  1دوشنبه 

 

 آن  معجز پشکل ماچه االغ و طرز تهیه

ساله بودم، به بیماری سالک گرفتار شدم که    5کم و بیش  

شود،  )گیژگاه( دیده می  ن در سمت چپ سرم آهنوز جای  

حاال خودتان    و با مالیدن روغن پشکل ماچه االغ درمان شد.

درمان  االغ  ماچه  پشکل  با  سرش  کسی  کنید!  فکر  خوب 

می سر  آن  محتوای  که شود،  چرندیاتی  این  از  بهتر  تواند 

باشد؟می بنویسی!   نویسم  مجبوری  مگر  بگویید،  شاید 

این همه مزخرفات تکراری   فضولی به شما نیامده، مگر من از

ام، و یا اینکه از آخوندهای  نویسید، ایرادی گرفتهکه شما می

روی   هانو از شنیدن آگویند  می که  چرندیاتی    باالی منبر و

نشینند و  سر خر علف سبز می شود، و چند هزار نفر می

روید یقه آخوندها  ام، چرا نمیانتقادی کره،  دهند گوش می

 .و شنوندگانش را بگیرید 

 ! طرز ساخت روغن پشکل ماچه االغ

با   تهرانی  یاد دارم: روزهای جمعه خانواده های  به  درست 

عبداعظم می از کارهای  ماشین دودی به شاه  رفتند. یکی 

های ماده راه بروند،  ها این بود که دنبال االغزنان این خانواده

بیانداز پشکل  تا  بمانند  منتظر  در    . دن و  را  آنها  گرم  گرم 

میکیسه سر ای  بر  گرامی  بانوان  بین  هم  گاهی  ریختند. 

ترین  شد و موی همدیگر را با گفتن رکیکپشکل دعوا می

 !گذریمب  کشیدند.ناسزاها می
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-می روشن  برای ساختن روغن: بانوان گرامی، منقلی آتش  

ها را با دقت  شد، پشکلها خوب قرمز میکردند، وقتی ذغال

بسم روی  اهللو  می آگویان  منقل  ن  روی  و  یک  گذاشتند، 

از منقل  سینی که حدود دو با    بود،  سه سانتیمتر پهن تر 

از لب منقل می گذاشتند دود    از کنار منقل   .فاصله کمی 

نشست. این روغن لبه سینی روغن می  روی  بیرون میامد و

با نمی یا چیز دیگری را  زنبور، عقرب، مار،  دانم چی! زهر 

میمی  مخلوط این  و  کردند.  االغ  ماچه  پشکل  روغن  شد 

بیماری دیگر  و  سالک  عفونیدرمان   .های 

درست به یاد دارم    می خواهید باو کنید، می خواهید نکنید!

همان سن پنج سالگی و زخم سالک در یکی از کوچه   در

های دروازه دوالب نزدیک یخچال صغیرا دست در دست  

رفتیم که یکباره یک کالغ آمد و به  پدرم، بی خیال راه می

سالک من نوک زد و پرواز کرد و رفت، خون از گیژگاه من  

دستمال با  پدرم  شد،  استمال    سرازیر  به  معروف  »یزدی، 

ن را محکم گرفت، تا رفتیم خانه و مادرم  آ   ابریشمی« روی

و   گذاشت،  پنبه  و  مالید  آن  روی  االغ  ماچه  پشکل  روغن 

پیچید و آن  دور سرم روی زخم را    را همان دستمال پدرم  

پوشاند. چرا کالغ به سالک من نوک زد، علتش این بود  را  

های  که جوجه کالغی از درخت چنار پایین افتاده بود، و بچه

ها جوجه کالغ  در این موقع  گرفته بودند. اصوالً  ن راآمحل  

می  بام  پشت  روی  کالغاگذرا  تا  ببرندشتند  و  بیایند   .ها 

البته از شاش شتر هیچ وقت استفاده نکردیم، بلکه از شیر 

ش و  تنقیه  تب،  بریدن  برای  آب هندوانه  اف صابون  یشتر، 

درد.   دل    ، پیش  سال  هشتاد  ــ   هفتاد  زمان،   ان  در برای 

  هایبیماری  انواع  با  میامدند،  دنیا  به  ضعیف  که  نی کودکا

.  ماندندمی  زنده  ترهاقوی  تنها  .بلهآ  جمله  از  مردند،می   عفونی

بنوشم.    سال  80 چای  لیوان  یک  بروم  شدم  خسته  دارم. 

شد روی  فراموش کردم: زمانیکه دستمان در کوچه زخم می

 تا زودتر خوب شود.  زخم میشاشدیم
 ــ اردوخانی ــ بلژیک 2020نوامبر  13ــ  1399آذر 23
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 شبنم آذر 

  
1 

 سرنوشت علف

 

  را  خودش فریبدنمی  پرنده

 بالد نمی میوه به گیاه

 کند نمی فکر  عصب به درد

 علف سرنوشت 

   نیست مهم گوزن برای

 داندنمی را  خودش  شمال،  جنوب 

 درخت  و  شب میان  نیست ایفاصله، ترس

 نیست  سرخ خودش برای   سرخ

 فهمد نمی را  قله  ارتفاع کوه 

 جهان

 مکد می غریزه پستان  از

 ندارد نام

 

2 

 روایت

 

 به قصد قدم زدن در جهان دیگری

 اماین جهان را ترک کرده

 به قصد قدم زدن در خودش 

 جهان

 کرد ترک مرا 

 رویم کردیم از دو راه مختلف میفکر می

 بودند های مختلف ولی راه

 کردند که به ما فکر می

 

 راه ما را ادامه داد 

 و ما دیگر فکری نکردیم 

 

3 

 کلمات

 

 کلمه ماهی است

  کشدبا دهان نفس می

 خوردسُر می

 درخشدمی

 پرد از آب بیرونمی

 گردد به آب باز می

 

 کلمه رود خانه است

 خانه ندارند 

  شویدمی

 کند می تازه 

 طغیان می کند 

 رسد می خودش به دوباره 

 

 کلمه

 ریزه استسنگ 

 ای دارد درونش قله

  خوردچرخ می

 خوردمی تاب 

 شود پرتاب می

 صیقل که خورد 

 گیردآرام می

 

 است نام کلمه

 نام خوب تو

  کند جهانی را در خودش حمل می

 ولی در چند حرف ساده الفبا

 شود می خالصه 
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 آهنین عسگر از شعر چند

   
 سخن بگو

 

 سخن 

 پرنده ایست 

 که در قفس ترس ها 

 از پرواز افتادست

 آزادش کن

 سخن بگو

 ورنه، پرنده در قفس، 

 از نفس می افتد 

 2015دسامبر  10

 

 

 )حکایت( دو پرنده، دو قفس
 

 در باغ خانه ای

 دو قفس بود 

 در هر قفس پرنده ای 

 در یکی از قفس ها باز بود 

 بستهدر قفس دیگر 

 پرنده ای که در قفس درباز بود 

 :به آن پرنده ی دیگر گفت

 دلم برای تو می سوزد

 !راه فرار نداری

 :پرنده ی دیگر جواب داد

 من بیشتر دلم برای تو می سوزد

 راه فرار داری 

 !اما به قفس خو گرفته ای

 2015دسامبر  7

 

 

 وسوسه

 

 چقدر وسوسه ام می کنی 

 ای میوه ی ممنوعه

 نیستم من کوه 

 که تندباد ها نتوانند 

 تکانم بدهند 

 من، مثل موی تو در باد، پریشانم 

 با سرخ ترین سیب آخر پاییز 

 !مداوایم کن

 2014دسامبر  4

 

 

 لحظه های بارانی 

 حاال که جز سکوت

 زبان دیگری به کار نمی آید 

 بهتر که به دیدار درختان بروم 

 در امتداد درختان بودم

 پوش کز قلب واژه های سیه 

 کالغ ها 

 به سوی شاخه های درختان گریختند

 آن ها خبر آمدن باران را 

 بو کشیده بودند 

 هنوز صحبت من با درخت ها 

 ادامه داشت،

 که باران گرفت

 دوباره تنهایی  

 همزبان باران شد 

 2020نوامبر  24
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 هادی خرسندی 

  

 خبر خوب از امارات عربی

----------------- 
منظور » به  اسالمی  قوانین  تغییر  از  عربی  متحده  امارات 

مجازات  الکلی،  مشروبات  مصرف  برای  محدودیت  کاهش 

های ناموسی و دادن اجازه برای زندگی زنان و مردان  قتل

 خبر دیروز، شنبه  - نامحرم خبر داد.« 

 

 بیار باده 

 

 بیار باده که امشب هوای می دارم 

 مردم دبی دارمدلی کنار دل 

 رهین مرحمت شیخ آل نَهیانم

 چه نفرتی که ز شیخان ملک ری دارم 

 چنین که شیخ ز امنیت زنان گفته 

 پی سالمتی اش، لب به جام می دارم

 اجازه داد به عشق و به ازدواج سفید

 عجب از اینهمه راهی که کرده طی دارم

 بشر فراتر از اسالم در امارات است 

 ایران خویش کی دارم؟من این امید در 

 اگرچه کار بزرگیست کار حضرت شیخ

 هنوز مطلب جامانده ای ز پی دارم

 به نام حق بشر، حال از او تقاضای 

 *توجهی به زن و مردهای گی دارم

 از اینکه غصه اعدامشان در ایران هست 

 امید همدلی از حاکم دوبی دارم

 اگر پناهشان بدهد شیخ نیک آوازه 

 گی ز وی دارمسپاس از طرف هرچه 

 بریز باده که نوشیدنش حالل شده 

 نکن مضیقه که از صاحبش اوکی دارم 

 بریز باده که از بیخ عرب شدم امشب

 حتی الصباح به لب الدلی دلی دارم

---------------- 
خواه میگفتند، اما اخیراً -گِی در غرب به مردان همجنس *

ای خواه )لزبین( را هم شامل میشود و بر-زن های همجنس

 راحتی، به هر دو دسته، گی میگویند. هادی 
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 هادی خرسندی 

 

 دلتنگ خواهر دلتنگ 
 

 دلتنگم از فراق تو، دلتنگ خواهر 

 چشم تو مانده بر ره و من دیده بر درم

 

 هم از هر دو سو نشدپرواز ما به سوی 

 بالی و من سوخته پرمتو مرغ خسته

 

 ام به جوانی و حالیا سیرت ندیده

 پیرانه سر گرسنه دیدار دیگرم

 

 چه مانده ز دوران کودکیبهر من آن

 خواهر توئی و آن دو گرامی برادرم

 

 عمری گذشت و پیر شدم آرزو به دل

 دیگر نشد حضور عزیزت میسّرم

 

 شومهای مجازی نمیخوش به صحنهدل

 خواهم که راست جلوه کنی در برابرم

 

 ات شعری از پدرخواهم که بشنوم ز لب

 ات به من برسد بوی مادرموز صحبت

 

 جان چه شد؟ و خواهرت کجاست؟پرسند عمه

 دلتنگ تو شدند دو فرزند و همسرم

 

 شدم من که جدا ز یار و دیارم نمی

 این دوری دراز کجا بود باورم

 

 دیدی چگونه در پس فریادهای شوق 

 غم بر دلم هوار شد و خاک بر سرم

 

 امباور کنم که عمر دوباره گرفته

 یک لحظه گر دوباره بیایم به کشورم

 

 از غصه ندیدن تو، خواهر عزیز

 بنگر چگونه تلخ شده شعر شکّرم

 

 در آرزوی دیدن تو هرچه زودتر،

 یک مدت است منتظر مرگ رهبرم

 لندن  99مهر  - هادی
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 لیال سامی 

 

 ستاره  به آغشته دستهای  از

 که نور می پراکند

 در زندگی ام

 مرئی می شوم مدام

 و دور باطلِ ایام را

 .در خاکِ پیشانی ام دفن می کنم

◻ 

 در مداری از بنفشه و بلوط

 خواسته بودی ام 

 تنهاتر از همیشه سر رسیدکه شب 

 و طالع از آنکه باید تهی شد 

 من مرگ را پیش تر از زندگی 

 چیده بودم 

 چون بال در برهوت

 .چون خلسه در بی خوابی

 خزان به خونم دویده و 

 میدانم 

 محدود به زرد نباید بود 

 آسمان   که

 تیز پرندگان  در منقار

 .می درخشد

 و  به کدام سمت میتوان دست دراز کرد

 سالم های در گلو از

 در خاموشی

 اقرار به تنهایی رها کرد 

 از کدام گیسو

 کدام پیشانی 

 می شود 

 حلقه بر کبود آسمان کوبید و 

 خونهای خفته را 

 .سرودی بر خاطرِ لبهای جوان آورد 
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 بتول عزیزپور 

 
  «دُوری ها»از این  

 

 از تمام ِ خودم

 دَوران سپری از 

 از من دَور

 این شدستم

 از سپری 

 پای ِ تاریک نشستم 

 در بند ِ همهء اینهمه همهمه 

 در برخی  

 حرفی نبودی آخِر 

 ای تو تــَـن، وطن 

 سینه های بی سر با صحرا  

 از فرزند » خوانده« در عبارتی 

 که روزی چند بار پاره می شود در بستر خود 

 آخرین مرحله مذکر از قِــبله 

 چنگالی 

 گرگ می ریزد بر چلچراغ و قندیل ها  که 

  «مادران بی »محور

 شب را تا تخت ِ پدر باره  

 از تجویز ِ نعمتی که الهی شد  

 به مغفول امری که معروف می شوید  

 پاره می کنند 

 اوه، آه شال از قمه خنجر از قداره تمام تــَــــــــن تر  

 تــُـــن تــُـــن در این غار خفته 

 تا شهر از » وند « کـَــنده  

 و عام در مالء ما مالت آجین شود

 فاش تر از امنیت سخنی دراز نشد بر بام تماشگران

 که با هر خـُــرده باد، رسمی گشاید  

 در کورهء این آهنگری

 

 ها   "دوری  "ز  ا

1 
 زمین بر نشانی ایام ماند 

 وُ

 سپری شدیم

 در زبانی که

 شمشیر ِ هالک خود است

2 
 یرهنگی ِ این ایـّام 

 چشم را عریان نساخت

 بر بادی که پراکنده می شود  

 بر عمارت ِ سوزان 

3 
 وقت از کوچ

 شکافی است 

 که جالی

 در وطن می راند 

4 
 بر گردن ِ جمیع 

 سَروَرانند 

 رها ارابه های 

5 
 من این خواب را 

 من این خوف را 

 از چشم سوسن ستردم

 وُ زیبا شدم 

6 
 از روزنه های ِ شرارت 

 سنگ ِ آسمان، ابلق فرشته سان

 و تومار ِ سوگندی  

 که منقطع نمی شود 

 با تکلمی که سلوک می شویم  

 .از صباوت ِ دیرین
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 اکبر ذوالقرنین 

  
 های خالینیمکت

 هایم را دست

 کنم از پنجره بیرون نمی

 پاهایم را

 از گلیم درازتر

 ی پیریکه در آستانه

 محکوم به جُرمِ زنده ماندنم 

 حکم محتومِ حضرتِ »کرونا«-         

 امتا در خلوت خاموش خانه

 که خالی است 

 از ترنم گپ و گفت و حضور نگاه 

 شتاب راروزان و شبانِ بی

 گاه دور خودم بیهی به چرخم 

 ذی راتا این نادیده هیوالی مو

 عابر های بیسوگند دهم به آبروی درختانِ خیابان

 اند از دست تکان دادنکه خسته

 مسافرهای بیبرای قطارها و اتوبوس

 گورش را گُم کند برای مدتی 

 تعبیرهای بیپشتِ مرزهای کابوس

 پرتیِ ناگزیر شاید در یک هواس

 کسی صدا کند مرا 

 از پشت این پنجره ناامن: 

 ای همسایه؟«»خانه                

 برخیز برویم هواخوری 

 بهار دوهزاروبیست

 مثلِ هیچ بهاری نیست

 های ُپرگُل و گیاه پارک

 شان تماشایی استهای خالیبا نیمکت

 تر از هر رؤیایی است زنده

 

 غرق

 ترها پیش

 در غیابِ »کرونا«

 شدیم ها غرق مییا در کتاب

 های شراب یا در پیاله

 این روزها

 در روزگار بیگانگی -

 شویمدر گردابِ هیچ و پوچ غرق می

 مان از خداموبایل

 اگر نیاید جواب 

 18.10.2020بازنویسی 

 

 بی تو

 از هر گره

 هر پیچ و خم 

 گاه هر گاه و بی 

 بی تو کیستم 

 نیستم اگر

 تر از یک هیچ؟ کم

 یک آه؟ 

 2020اکتبر 

 

آدم نظر انداخت تا ببیند آیا فهیم  آسمان بر بنیخداوند در 

فاسد   هم  با  گردانیده،  روی  همه  هست.  خدایی  طالبِ  و 

 ( 3و  2:14اند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. )مزمور شده

 

 »دعای مسیح«

 از آن زمان 

 که تاریکی 

 روز برآمد بر نیم

 و پرده معبد بزرگ  

 برشکافت به ناگاه 
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 و مسیح  

 صلیب جُلجتاجان سپرد بر 

 تا امروز

 درخشدکه می

 نمای موبایل جام جهان

 در کفِ خُرد و کالن

 نرسیده است دردا

 سپاه دعای آن شاه بی

 ی آسمان:به پهنه

 پدر! 

 ببخشای این مردم را

 زیرا 

 دانند نمی

 کنند با پسرِ انسانچه می

 17.10.2020بازنویسی 

 

 انتظار هیچ

 زادهبرای رضا جان عالمه
 

 بامدان 

 که بخواهد بی آن

 رود سمت بزرگِ راهی می

 تا در ایستگاهی 

 بر نیمکتی چوبی

 بنشیند به انتظار 

 و خیره شود

 نشانآور خودروهای بیبه عبور سرسام

 داند می

 مسافری نخواهد آمد 

 اما -داند  نمی

 برند کجا می

 خودروهای شتابان 

 این همه مسافر را

 شان که تنهایی

 راهی شاهدر انتهای هیچ 

 به پایان نخواهد رسید 

*** 

 شامگاهان 

 تنهاتر از ماه 

 گرددبه خلوتِ خاموشِ خویش بازمی

 خندد به سنگینی سرد زمان می

 و به آهی کوتاه 

 اش را ی کوچکِ اتاق پنجره

 بر تاریکی جهان 

 بندد می

 

 سه لخته درد 

1 

 خطی بود شعرم

 ساده بود و سرراست 

 مثلِ رؤیاهای سفر

 کجای زمان از هر 

 همدان- سوی زادگاهم 

2 

 تنیده شد ناگاه 

 هاقراریزاکِ بیدر زیک

 مثلِ شالِ بلندِ تبعید 

 بر کمرگاه بعید یک سیاتیک

 تنها و ماندگار 

 چون یادگاری از حضور مادر

 در دلِ خاموشِ یک چمدان

3 

 گاه پهلو زد پس آن

 های هنر لولی هستیبه آیه

 سرطان کاهِ گاهِ جاندر قربان

 تا سر برآورد رقصان 

 از غربتِ غریب یک آنفاکتوس

 گردانتر از گل آفتابتابنده

 

 »آزادی«

 گل خواهد داد 

 گویم آزادی را می-       
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 دانم کی نمی

 ات را بردار تو »دف«

 روم پیِ نی من می

 

 »زار« 

 در »زاربروکن« 

 کنار رود روان »زار«* 

 سار چنارها در سایه

 سپیداربلوط و صنوبر و 

 قرارگریستم بی

 ام های سرزمینآمده رودخانهبر حالِ خشک

 کنند جا که ارّه میآن

 تشنه درختانِ جوان را 

 خوار های خوناهللبه فتوای بیمار آیت

 ها و برای ساختن تابوت

 های دار. پرداختنِ چوبه

 2017تابستان 

 آلمانای است در ایالت زارلند (  نام رودخانهSaar*زار )
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 رباب محب 

 
 

 تر از سرب!«سنگین  »ویروسی

 ترجمه از زبان سوئدی: رباب محب 

 

 19کووید    بیست:هشتم مارس سال 

 

 بادها    تندبادها   تندرها 

 دمند در کرنای خود می 

 کنند و نفس درو می 

 

 جهان  

 ای  واژهبر بستر تک

 رود از دست می

 

 ی تنهابستر یک واژهبر 

 

 لعنتی

 چون برنج شفته 

 سخت بر سق دهان چسبیده  

 

 کند بلعیدن را دشوار می

  

 

  برابری   :بیستنهم مارس سال  
   

 جهان را جویدیم

 جهان ما را جوید 

 پس با هم برابریم

 ما و جهان جویده 

 

 : خواب سنگی زندگان  بیستدهم مارس سال  

 

 های شکسته نه جرینگ شیشه

 آژیر پلیس شورش نه 

 های سنگین  نه صدای گام 

 بر پیکرها 

 

 نه تخریب خاک  

 نه غارت زمین

 

 ی مردگان نه دایره

 نه حتی رقص پرستاران

 

 خواب این زنده سنگین است 

 شودبیدار نمی
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این غریق را چه کسی   بیست:  یازدهم مارس سال 

 نجات خواهد داد؟ 

 

 وقتی دکان انسانیت 

 کشد ها را پایین میکرکره

 وقتی هر سر گرفتار تنهایی خود است

 و کد بهداشتی هم دیگر معنایی ندارد

 دهد؟ چه کسی به روز سالم می 

 چه کسی مایل است به روز سالم دهد؟  

 

 

 اگر حقیقت دارد 

 ستهر صدایی موسیقی

 توان از صدای کژ این صبح چگونه می

 آوازی ساخت؟ 

 

 پیچد:زمینه میاین صدا که در پس

 شودآواز نمینفس مرده 
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 سهیال میرزایی 

 
ام پلک بزنی افتاده   

 

 انگشتت از قسم به سکوت

 از صدا از صدا 

هایی که بسته نشدند از خُمار لب  

هایی که از رقص تو لختبسته نشدند چشم   

بَرَد بَرَد بُرد میتابم را بُرد می   

میان حرف بری و پشت گوشم طاقتم تمام می  

 در حلق اتاق حلقه  

 تور بیفتم تابم ببرد  

 

ـ   ـ تاب تاب تاب بازی 

 

شویتو مرا تو مرا شانه می  

ات را دوست دارم قسم به پشت گوش  

 تارت   تار مویت    مویت   میان تار

 من میانت میانت میان تارمویم 

    

 انگشتم از قسم به سکوت

 از قسم به لب  

اند تن افتاده هایی که از طریققسم به دست  

 

10.04.2019اشتوتگارت،   

 

 

 آیِ آبی 
 

های پرتوان کشد از پس خوابی در پی پس کوچهنعره می

 حلق 

 گرسنه است 

بلعد می  

 بلعیده همه چیز از هم گسیخته از حلق گلو

 

 این هم ظهر از پس صبح 

 از پس خمیازه  

اش در دهان توادامه   

ی جاندهان کش آمده  تا شیره  

است یاشوخی جان   

 

داند کشم و میخمیازه می  

 طالقش داده ام 

های پر تنش های جان در کوچه پس کوچه نعره  

 از پس خوابی بی انتها 

 

 دیگر نایی ندارد 

هایش به قد گور دراز کشیده استنعره  

کند در حلق دهان باز می  

 تا »آ« بانوی بلندقد آبی پوش

های سبابهدر کوچه و بازار با انگشت  

انتهای حروف برسد و سهمش »ه« باشد بی پس و بی  به 

 پیش 
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کند  ناله می  

دهم خشکشیرش می  

شودشعله اش را برداشته  دور می  

 

01.06.2020اشتوتگارت،   

 

 تنگِ تنم 

 

اند ها خالی شدهسایه  

  در سطر اول دیوار 

ملچ و ملوچ        روی  

روند مالش معده غژ می  

شوم تا دهان بی  پاک می

 مرز

ام لک داردآینه   

 هر چه پاک کنم 

شود  انگشت می             

 لک

 

   

شان خیانت ها به حدقهچشم

 کردند

در را ببند خش خش  

خراشی دارد این فصلدل  

سرم زیر آسمان  سرزمینم      

 زمینم

                               

 واوووووو* مشتم

 یک مشت آسمان!

 

ـ وحشیانه            

 ربودمش ـ

سرت زیر آب است نیم 

 وجب یک وجب ندارد 

هایم بی من  ها کفششب

روند راه می  

چرخند که نیفتممی  

خندند دندان قروچه می

روممی  

افتم نشینند به راه میمی  

ها کلمه به  حتا اگر کتاب

 کلمه از سرم بیفتند 

ها از سرم سر بروند یا سایه  

 

ات را به دامنم دوختیلک  

 بساب بمال 

جا بمان تکه تکه   

های سنگینی دارد  دست

 این سوزن 

 
افتم از دستم«از مجموعه شعر »می  
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  محمود کویر

 
 

 ای شما! 

 

 باز این سحر 

 دستار به سربریدنِ کدام صنوبر 

 بر سر نهاده اید؟  

 آیا وضویتان 

 از سرخیِ گلویِ کدامین سپیده است ؟ 

 زنید؟ می سیلی به صورت صبح از چه 

 به سنگسارِ کدام سوسنِ خسته 

 روید؟ صد باره می 

 این تازیانه که دنبالتان زبان می کشد به خاک 

 در زیر عبا 

 چندبار پیچیده  بر مچ و بر پنجه هایتان؟ 

 این کاردهای برهنه برای چیست؟

 این زهر از زبانِ کدامین نمازتان، می چکد چنین 

 که  اذان در گلوی مناره ها  

 شرحه شرحه می شود؟ 

 پس این خدای ریحان و رازیانه و رویا 

 کی از خواب و خانه ی شما 

 برای همیشه رفت؟  

 و بر تاق و ایوان و تاالرتان 

 آذینی ازتسمه و تیغ ،از تازیانه.

 هان ای شمایان 

 بیایید! 

 دوزخ  گشوده دهانه!

 
** 

 فریاد 

 کلماتم را کشتید 

 کلماتی که به زیبایی آواز کبوتر بودند

 کلماتی که قناری بودند 

 چهچه بلبل کوهی بودند.

 کلماتم را اینجا 

 زیر این پنجره ی بسته به زنجیر و به قفل 

 خواهم کاشت،  

 فریادی خواهد شد 

 تا عقابی ز جگر بر کشدش بر سر کوه.

 ** 

 ببارم! ببارم! ببار! 

 

 !این چه دوزخی است

 !زادگانضحاک  

 .که لب نه، خنده برای همیشه سوخت

 .جوانه نه، درخت نه، ریشه سوخت

 .نی نه، نی نواز نه، نیزار و بیشه سوخت

 از خاطر خسته ی شکسته ی ما 

 شادی، شور و ترانه رفت 

 هر مرغکی که بود 

 بالی تکاند و اشکی فشاند و از این آشیانه رفت 

  .تنه شیر، نه شمشیر که خورشید هم خامشانه رف 

 شب شد 

 شبی چو رویتان 

 ای اهریمنان سیاه

 .خورشید نه، ستاره نه، بریده بود گلوی ماه

 !آی ابر خیس برهنه

 توفان شکوفه زد 

 بر بادام و بید و بنفشه 
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 بر خاک من

 بر خاکسترم 

 !ببار

 ببارم! ببارم! ببار! 

 

 پرسه در پارسه

 نوروز که بیاید 

 تو نیز بیا ای ماه 

 که سی سوار خوش خبر 

  سبد سبدبا 

  نور و نار و نیلوفر

 .ایستاده چشم به راه

 از هفت دریا 

 اسب و عنبر و بوسه

 از هفت اقلیم 

 .مشک وشبنم وشادی

 !بیا! بیا و ببین

 به بیدارى این همه رویا 

 که آمد آمد بهار و 

 .فصل کبوتر است

** 

 پاسارگاد 

 بر پاسارگاد باران مى بارد 

  . شویدو بوسه ها و اشک ها را از سنگ ها می 

 جوبارى از نور و نقره جارى است

 ودوشیزگانى عاشق

  .از بال جوبار شکوفه می چینند

 .بر پاسارگاد باران مى بارد
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  چند کار از نانام
 

 
 

 

1 . 

 دقیقن در ساعتی که مچم را گم کردم  

 توانستم از سمت دیگرِ سرنوشت نمی

شود با ماشین از آن  یعنی همان سمتی که نمی

 گذشت  

 یا از پنجره کانون نویسندگان به آن نگاه کرد  

 یا با کلمات پر طمطراق شاعری تازه کار آن را تیغ زد  

 شود در آن رید! یعنی: نمی

 

اش یعنی تمامش کُلش اصلش  شود که همهبله نمی

 خودش را   

 از دستِ چپِ ساعتم آویزان کردم یعنی آویختم  

 مچی خوبه؟! و گفتم حاال بی

 

 

2 . 

 حضرت علی اوبامای زمانش بود. بعد ترامپ شد!  

ری شعرتو  این کس و شعرا چیه پسر! چرانمی -

بنویسی؟ علی آقا، مواشو بکش! پیمان خان،  

 ونش بگیر! ویشگ

 

 پ )از یک ایمیل( 

افقهای پیشین را دیدن شهامت می خواهد . وگرنه   

دنیا پر است از انقالبیونی که در جوانی آلزهایمر دارند  

و به فکر رفتن نیستند. این که ما مانده ایم و اراده  

داریم فکر خطرناکی است. بعد یک روز ناغافل غبار  

. نام این  می شوی و می روی بی آن که آماده باشی

 گونه رفتن زوال است. 

 

 ع )از یک ایمیل( 

من خوش بینی و کنشخواهی مورد نظر نانام را هم  

می ستایم و هم خودم تا حدودی مایل به آنم. ولی  

نمی توانم وقتی آن را در قالب های گنده می گذارد  

درک کنم. دیگر اینکه این ترکیبی که گاهی از نیچه  

سیح می سازد، که من رد  و گاهی از بودا و گاهی از م

بینم،  ی این ایمیلها میهر سه را در همین چند جمله

مرا کاملن گیج می کند. این جور به کول اینها سوار  

شدن، یا از اینها کولی گرفتن آدم را بدتر زمین می  

 زند رفیق.

 

 ببخشین آقا، ما گیج شدیم. این کدوم فیلمه؟  -

 یلمه!این فیلم نیست احمقِ خر! این نقد ف  -

 

 

3 . 

ترک کردم خودم را . چمدان به دست کنار جاده  

ایستاده بودم که ماشینی. رفتیم تا رسیدیم. ایستاده  

بودم کناری و تماشا می کردم خودم را. کتابی  

 I SAID IT WAS ALL Aخاندم به اسم دام. !می

JOKE  .چمدان را باز کردم و دیدم  که پاسپورتم  .
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م هنوز خانه بودم. در را که  برگشتم. به خانه که رسید 

باز کردم رفته بودم ) دویده( به دستشویی و در آینه  

 ... 

 

 ام نبود.هیچ اثری از من در چهره

 

 

4 . 

شود فقط نوشت. به این که  هیچ چیزی را نمی

 فهمی رسیدی می

 که کلمه بودن بر کاغذ، خارجی بودن است در آلمان   

 کند و فقط دو جور خارجی در آلمان زندگی می

خل  یی که کسیی که مجبور باشد و خارجیخارجی

 باشد!

 

 

Fucked Up 

 

ریخت. ریختن از اسمم خوشش آمد.  از من اسمم می 

دوست پسر دوست دختر شدند. اتاقی کرایه کردند و  

 زندگی شروع شد. 

ای داشت که در اتاقِ بغلی  زندگی ولی مادرِ جنده 

کرد و از من خوشش آمده بود و هر صبح  زندگی می

 خورد.ریخت و میدزدکی مرا می

 

 آنقدر ریخت و خورد که تمام شدم.

 

آید و  کند و گهگاه میحاال اتاق در ما زندگی می

 برد.گیرد و به اتاقِ بغلی میدستِ اسمم را می

 

 

 

 

LAMA 

 

 سته بود. نشستن هم نشسته بود. نش

 خورد.  ریخت و میچای می 

 ریخت . کرد؛ فقط چای میزد، نگاه نمیحرف نمی

 

 `-ساعتی بعد 

 

 اش را جمع کرد و سرش را برداشت : نشستن

 فردا نیامدنتان را هم بیاورید 

 

 

7  . 

 ی من چهار ایستگاه فاصله دارد:  ی قاف با خانهقله

 ست بی پر ی سیمرغیایستگاه اول النه

 ست بی آسمان  ی سیمرغیایستگاه دوم النه

ست که در آن سیمرغ دوم  ایستگاه سوم باغ وحشی

 ست  زندانی

 ست  و ایستگاه چهارم تلویزیونی

 که در آن   

 کند.  سیمرغ اول سیمرغ سوم را می
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 سعید فالحی )زانا کوردستانی( 

 )چند شعر کوتاه( 

 

(۱) 
 برای دیدنت، 

 ام.معتکف پنجره

                             ♡ 
 قسم به ضریح پنجره، 

 آمدنت را،،، 

 اجابتی!  --         

 
(۲) 

 کاش،،، 

 بودم  مترسکی 

 پای جالیز خیالت 

 بزنند گاهان نوک تا غروب

 های سمج،،، کالغ

 ام را!   تنهایی         

 
(۳) 
 من،،، 

 'درختی هستم که

 تبری بی امان 

 گذرد... اش میاز نخاع 

                             ... 
 باکی نیست اگر؛ 

 از من،  

 کتاب بسازند!          

 
(۴) 

 زمستان باشد یا پاییز 

 کند. فرقی نمی

 اگر،،، 

 "دوست داشتن"

 بیفتد؛   به جان درخت

 دهد! چهار فصل شکوفه می

 

(۵) 
 هر صبح،،، 

  اندیشممی  "کورد "به زنی

  که نمی داند

 اش را،حیاط خانه

 کجای جهان جارو کند!؟ 

 
(۶)  

 مهتاب باشد، 

 یا آفتاب؛ --         

 کند فرقی نمی

 من،،، 

 هایم راشعر 

 نویسم که؛    هایی میبرای شمع 

 در نبرد با تاریکی، 

 اند! شهید شده --     

 
(۷) 

 »چه توفیری دارد،

 برای زندانی؛ 

 خواه لباسش سفید باشد، -

 یا سرخ؟!                         

                          ¤¤¤ 
 روزگارش که

 ست! سیاه         

 
(۸) 

 لبخندت؛

 ست موزون شرقی ِترنّم

 تبسمِ قشنگت

 کند.. عاشقم می--      

... 
 توانی  تو می

 به دستِ غرب وحشی  

 "جای اسلحه" 

 گیتار هدیه کنی،  

 محبوبِ من!         
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 لیال طیبی )رها( 
 ( کوتاه )چند شعر

 

(۱) 
 وَ ماهی؛ 

 به قالب پناه برد

 --از

 هجومِ تنهائی!     
 

(۲) 
 بارانِ،

 هایت رانوازش دست     

 تا،،،  -بر گیسوانم ببار

 بهار بیایدوُ،  

 موهایم بویِ بابونه بگیرد! 
 

(۳) 
 اند بازوان تو!روانشناس 

 گیری... وقتی به آغوشم می

                             ♡ 
 آه!

 شودچه زیبا رام می

 اسبِ سرکشِ خیالم! 
 

(۴) 
 از تو،،،  

 ام بزرگ و مقدس! بتی ساخته

 محال است بگذارم، 

 ابراهیمی در من،   

 مبعوث شود!           
 

(۵) 
 کاش،،، 

 کسی به پرسد: 

 چرا لبخندهای تو؛

 رنگ است!؟اینقدر بی

 و من ،،، 

 همه چیز را 

 بیاندازم گردن تنهایی! 
 

(۶) 
 ست که، ماه

 ستسَرَک کشیده

 برای دیدنِ تو  

 از پشت ابرها!       

 هایم راباید پلکِ چشم

 بندم... به                     

                              ♡ 
 من، --

 ای حسودم!بِرکه    
 

(۷) 
 این روزها،،،  

 امنیمکتی افسرده 

 -- در پارکی خلوت--

 های عاشقانه   که زمزمه

 خورد! به گوشم نمی 

            

(۸) 
 ای خواهم کند،،، چاله

 تا شعرهایم را، 

 زنده به گور کنم...        

                               ♡ 
 شعری که نتواند عاشقت کند، 

 شعر نیست،

 زخم است!-         
 

(۹) 
 شوم، دلتنگت که می

 -- حسِ پرواز

 زند... به سرم می

 افسوس! 

 ای محبوسممن پرنده

 ها[! ی میله]زخمی     
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(۱۰) 
 نه تو کودک بودی،،، 

 نه دل من؛   --

 اسباب بازی!            

                              _♡_ 
 آه!

 چگونه مرا 

 به بازی گرفتی؟! 

               

(۱۱) 
 اند،،، در جنگ 

 کلیسا وُ  ناقوس

 منبر مساجد! --    

                             ¤ 
 شود، آنچه نابود می

 آزادی است!   

 

(۱۲) 
 یوسفِ من!  

 ..اممن از تبار یعقوب

 نگاه کن؛ 

 کشم چه صبورانه درد می 

 ات را!؟دوری           
 

(۱۳) 
 نه سنگِ لحد

 نه باره و بارگاه،،، 

                                * 
 بر گور من، 

 نامم بنویس وُ، 

 جلدی کتاب بگذار! -- 

     

(۱۴) 
 اگرچه توفیری ندارد؛

 ]در این شهر سیمانی،[ 

 اما،،، 

 ها، پنجرهاز بسته بودن --

 بیزارم! 

 

(۱۵) 
 وقتی که نیستی؛  

 دلم،،، 

 ست...اسیر زمستان 

           ...    
 کاش، 

 هایت، با دست

 کمی بهار بیاوری!--  
 

(۱۶) 
 کاش،،، 

 پرسد: کسی به

 چرا لبخندهای تو؛

 رنگ است!؟اینقدر بی

 و من،،، 

 همه چیز را 

 بیاندازم گردن تنهایی! 
 

(۱۷) 
 دارم، میغمگین قدم بر 

 سربازی خسته از جنگم... 

 ست: سرنوشتِ من این

 چه عقب برگردم،

 یا پیش بروم،            

... 
 گلوله بارانم! --
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 آدونیس 

 در ستایش ابوالعالء مَعَرّی
 برگردان فواد روستایی

 
 کودکی  –  یک

 

1  

سیاهی خاطره  کودکی اش دوستی ِمیان عصا و راه بود، و  

ی گام های او. بعدها، کالم و فضا را گردِ هم آورد و سیمای  

شان را در هم آمیخت. به همان سان، آموخت که مرگ تنها 

 باغِ اوست. 

 

2  

ن گام می  نه برایِ برای سیر و سیاحت، بل به قصد پرسید

سِپُرد. نوای موسیقی ای که از خاللّ درختان به گوش می  

و باد خُنیاگر آن بود، همسفرش بود. رهپویان به پیش    رسید

می رفت، خویش را گرفتار در توری می دید. توری که، خود 

 خواسته، در آن سکنی گزیده بود. 

 

3  

 نگرانی اش این نبود که باد به کجا می رود. 

 

 روزها  - دو

1  

 بگو که مکان اندوه ناک است 

انسان برساخته ی انسان  بگو که عالم وجود از گِل و خاک و  

 است 

 و این فضاست بسته به زنجیرِ شب.

 

2 

 آه ای تحّرکِ بیهوده!

 به سان انسانی چهار پا. 

 

3 

 شگفتا از این روزگار، این بُخارین پیرهن !

 شگفتا این آسمان،  

 سقفی که بر نوکِ تیزِ نیزه ها برپا ست !

 

4 

 غبار پیکرِ آدمی را متّکای خویش می کند 

 تاریخ: حباب هائی در دریای خون

 

5 

سرگشته و سرگردان نه من، بل سیّاره ی زیست گاه من   

 است.

 

6   

 هم پیمان می شوم  هیچبا 

 باشم.  کلّتا مدار گردشِ  

 

 

7 

 همیشه، 

 شادی پیر، و مرگ کودک زاده می شود.

 

8  

 آه ای جنگل! در آنِ واحد برّه و گرگ را

 - در ضیافتی واحد   -

 در تو به مسلخ می برند.  

 

9 
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 این دنیا چونان سبوئی ست، 

 و کالم کفِ درهم شکسته ی آن است.
 

    1·   

 موسمِ بی خوابی ست که زمامدارِ زمامِ این زمین است، 

 خون منعقد می شود، 

 و درد و رنج شمیمِ زمان است. 

 

11  

افسردگی در خانه ی خویش می نشیند  و از انسان ها دوری  

 گزیند، می 

 چهره هائی را که دارای ردِّی سزاوار او هستند نمی بیند. 

 

12 

 ای مرگِ راستگوتر از زبان من و لطیف تر از پیکر من،

 خود را از سالله ی چه کسی بدانم؟  

 چسان به هیأتی نو درآیم،  

 و چه سان با جنب و جوشی دیگر جانی نو بگیرم ؟ 

 آه ای طبیعت ویران !

 ناتوانی مادرزادی ! آه ای 

 

13  

 میان سپیده دمی که با سیمای ملخ سر بر می کُند 

 و شبی که با چشمانِ خفاش فرا می رسد، 

 غم های آدمیان بر کاغذ جاری می شود، 

 و غم های من از چشمه ها می جوشد. 

 

14 

چه کسی بر این غبار حکم می راند؟ چه کسی چشم و کاه  

 را در هم می آمیزد؟ 

 ام به ... تردید  کرده 

 گمان کرده ام که ... 

 اشاره کرده ام به ... 

 سرگشته ترین ام از آن رو که دانا ترین ام؟

 

 

15 

 از خاکستر می پرسم : 

 به راستی بر این باوری که سرپوشی بر آتشی؟ 

 امین خردمندی رهنمون توست؟ ای پیر! کُد

 

16 

 ای  خوشه ی گندم چه سان می توانی

 راهِ درازی را که دانه ی گندم پیموده انکار کنی؟ 

 

17 

 تابستان سبوهای خویش را شکسته است،

 عقربه های ساعتِ زمستان از حرکت باز ایستاده است،  

آنَک، عرّابه ی پائیز که تکّه پاره های بهار را به دنبالِ خویش 

 می کشد. 

 

18 

 جلبک وار می روید،  – از انسان در شگفت نی ام

 و چونان کف بر آب از هم فرو می پاشد. 

از کودکی که خویش را چونان دکل ها افراشته می دارد و  

 به پارچه ای پاره پاره بدل می شود، 

 در شگفت نی ام. 

از کُشته ای که در برابر قاتل خویش زانوی دانش آموزی بر  

 زمین می زند، 

 در شگفت نی ام. 

 

19 

 تماد می کنم نه به ماه، نه به خورشید اع 

 لش اند و نه رؤیا. ستارگان نه با

   –به خاکستر اعتماد می کنم 

 آن جا که درختان وحشت اند، 

 سنگ ها دود اند، 

 و سستی بر زمین سایه گسترده است.

 

·2 

 بگو که مردگان  پرورندگانِ زندگان اند

 و گیتی باغِ مرگ است. 
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 گفت و شنود  - سه

 

 بینی، ای نابینا؟ چه می  -

» که این عالم اندک چیزی است و من نیز اندک چیزی   -

 در آن« 

 چه می بینی، ای نابینا؟  -

» آتش خاموش می شود حتّی اگر شعله اش بر ستارگان   -

 یورش بَرَد.«

 چه می بینی، ای نابینا؟  -

» به کدامین کس می توان اعتماد کرد، آن جا که من    -

دهم وخود به خویش خیانت می  خود، خود را فریب می  

 کنم ؟« 

 چه می بینی ای نابینا؟  -

 مِ من پیکِ باد بود...«» گوئی کال -

 چه می بینی ای نابینا؟  -

» با قرار دادن برق شمشیری در برابر چشمان مان گفتند:    -

 ست. پاسخ دادیم:  آری، چنین  است ! «حقّ با ما

 چه می بینی ای نابینا؟  -

» پیکرم تکه پارچه ای است برای دوختن به این زمین.   -

 ای که دنیاها را به هم میدوزی، مرا بدوز.«

 
 فواد روستایی 

 نامه ها  -چهار

 

1  

 در گذشته، نابینا بودی،  

 امّا اکنون آینده ای تو، 

 این توئی که راه ها، فضا، کشتزارها و درخت ها را می خوانی.

 م  را می خوانی. مرداین توئی که 

 

2  

تو چندگانه ای، در آن واحد چیزی و ضدِّ آن را بیان می  

نیستی. دیرزمانی   تناقض  در  با خویش  این  با وجود  کنی. 

اش    "حقایق"است که همّ و غم ات نه آن چیزی است که  

نام نهاده اند. همّ و غم ات کشف لحظه های نیستی، تردید  

ناپا چونیِ و  گذاشتنِ  نمایش  به  با  که  کاری  است.  یداری 

وجود و پرتاب کردن خواننده ات به فضائی پوچ می کنی.  

فضائی که نه یک نظام، بل هوا، حرکت و طعم و بویِ این  

جهان است. آیا از این روست که جهان را جز بر آن چه به  

بنا نمی   پاشد و ویران می کند  افکند، فرو می  تردید می 

 کنی؟ 

 

3  

تنها عهدی که با این عالم بسته ای عهدِ نوشتن است. به 

پیش   در  مرگ  با  دیدار  برای  را  خویش  راهِ  نوشتن،  یاریِ 

گرفتی. نوشتن در تو شهوتِ مرگ است. شهوتی که در واژه  

 ها جاری می شود، بدان سان که خون در رگ ها. 

 

نوشتن تنفّسِ هوائی است که درونمایه ی آن مرگ است.  

ا آن  نوشتن،  بر  پایانی  که  است  گسست  بی  زدنِ  دَم  ین 

ین سان است که تو در نوشتن  از گفتن  متصّوِر نیست. بد

از مرگ ملول نمی شوی: آیا انسان می تواند از نفس کشیدن 

 ملول شود؟

 

 مرگ سکوت است.

 

مَقدَم   گرامیداشت  و  این سکوت  برای  آماده شدن  نوشتن 

مد نوشتن  سکوت، اوست.  هنرِ  بر  شدن  چیره  در  ما  دکارِ 

 وقوف بر چگونگیِ رویاروئی با مرگ و چه سان مُردن است.

 

هیچ  به  نوشتن  ندارد.  پیکری  که  است  آنی  پیکر  نوشتن 

یقینی رهنمون نمی شود. برعکس ، راه را بر تشدیدِ شکّ و  
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همیشگی  پرسشگریِ  یک  نوشتن  گشاید.  می  سرگشتگی 

 است: شکلی دیگر از مرگ. 

 

 آیا بدین خاطر است که تو خود را تکثیر  می کنی؟  

 نند، بدان سان که امواجِ دریا خود را تکرار می ک

 بدان سان که بیابان پیکرِ خویش را دوباره می سازد.  

 از این روست که تو در لحظه و همیشه، 

 هم خویشتنِ خویشی و هم دیگری؟

 

 پنج: توضیح ها و تفسیرها 

 

1  

این جهان جهانی رو به پایان نیست. به سخنِ سزاوارتر، به  

 پایان رسیده است، چرا که  به گوهر مرده است.

 

2  

ست. مرگ با ابطالِ معنا خود از معنا تهی  طِلِ معنامرگ مُب

 می شود. 

 

3  

 

گوهرِ   جز  دیگری  چیزِ  که  است  مرگ  ی  زاینده  زندگی 

 زندگی نیست.

 

4  

زندگی برای بقا از مرگ تغذیه می کند. مرگ است زندگی:  

 دیروز، امروز و فردا. 

 

5  

 .آدمی، روندی بی گسست و مُستَمَر از مرگ است

 

6   

 مرگ پیکر آدمی است، 

 نیستی سَرای او.

 

7  

 کّر است، مرگ در عربی مُذ

 روح مؤنث.

 میان آن دو، پیوندی از ازدواج و درهم جوشی: 

 روح به حقیقت جز در این ازدواج نمی زیَد. 

 مرگ جنسیّتِ کیهانی است: 

 جنسیّت است. و یگانه هستی حقیقی پرداختن به این 

 

8  

 گام نهادن در مرگ عروسی است،

 و محو شدن در آن سرمستی.

 

9 

 مرگ جاودانه جوان است.

 اگر جان نیز جوان باشد،   

 پیوندِ زناشوئی شان توأم با خوشبختی است.

 زاده شدن جدائی است: نهایت نیکبختی زاده نشدن،

 است.  -مرگ  - و ماندن در آن تنهائیِ آغازین 

 

·1 

 درد زندگی، 

 مرگ، درمانِ آن.

 

 نرگس است. –مرگ چشمه ی آبِ این انسان 

 

 

معرّی ابن    ابوالعالء  عبداهلل  ابن  احمد  ابن  ]ابوالعالء 

سلیمان المعرّی[ در سال سیصد و شصت و سه هجری  

و در    "معرّه"قمری در   آمد  به دنیا  در سوریه کنونی 

در   درگذشت.  قمری  هجری  ونه  چهارصدوچهل  سال 

کودکی به علت ابتال به بیماری آبله بینائی خود را از  

شهرت    "ای معرّهنابین"دست داد و از همین رو بعدها به  

یافت. این شاعر، نویسنده و فیلسوف عرب، نخست در  

زادگاه خود و دیگر بالد شام به تکمیل لغت و ادبیّات  

را    "عهد جدید"و    "عهد قدیم"عرب پرداخت و کتب  

حکمت   بغداد  در  آنگاه  و  خواند  میسحی  راهبان  نزد 
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دانند  یونانی و هندی را فراگرفت. برخی او را ملحد می

گرو خیّام  و  عمر  پیشگام  شکاکیّت  در  در  را  او  هی 

خوانند.از آثار مهّم او سوای دیوان اشعارش، باید از  می

الغفران" شبیه    "رسالة  الهی"که  و    "کمدی  دانته 

گمشده" میلتُن"ی  "بهشت  الفصول  "و    "جان 

با    "والغایات  برای معارضه  ای  باور عده  به  برد که  نام 

 قرآن نوشته است.

  

شاعر،    سعید اِسبر متخلِّص به آدونیس،علی احمد  

نویسنده، منتقد ادبی و مترجم، در سال هزار و نهصد و  

در سوریه به دنیا    "َقصّابین"ی  سی میالدی در دهکده

امد. پس از اخذ لیسانس به خدمت نظام وظیفه رفت و  

پی   در  افتاد.  زندان  به  فعالیت های سیاسی  به خاطر 

ش  لبنان  راهی  زندان  از  دانشگاه  آزادی  از  و  سن  "د 

بیروت دکترای ادبیات عرب گرفت. از سال هزار    "ژوزف

 کند. و نهصد و هشتاد و پنج در فرانسه زندگی می

نقد  از آدونیس بیست مجموعه اثر در  ی شعر، سیزده 

ادبی و دوازده عنوان ترجمه به عربی منتشر شده است.  

آثار او به ویژه شعرهایش به زبان های مختلف ترجمه  

انتشار یافته و در ایران نیز نزدیک به بیست عنوان از   و

 آثار او به فارسی درآمده است. 

 
 

 

 

 

 
 این اثر را انتشارات نگاه در تهران منتشر کرده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

86 

 

 

 

 وگو گفت
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جان  آقای نصرت کریمی، »دایی

 !ناپلئون« را برایمان بخوان

 1هادی کیکاوسی در صحبت با ناصر زراعتی 

   
 

زراعتیـ   شما  شیوه  ،آقای  که  کتابخوانی ای   برای 

ن ها و ناقالنقال ؛هاستگوسانکار  اید مانند  برگزیده

شفا حکایاتییفرهنگ  و  که  ی 

ها نقل گشتند و داستانمی  هاشهر  در  قدیم ایران در

مانند  می نیز  شما  بزرگ  آکردند.  شهر  در  راویان  ن 

روایت  مشغول  که  است  سالی  چند  اینترنت 

  ؟را برگزیدید چه شد که این شیوه .هستید

ـ قیاس جالبی است. من اصالً به این شباهت توجه نداشتم. 

اش  پیش از هر چیز، من از نسلی هستم که دوران کودکی

های ظهر جمعة صُبحی مُهتدی همراه بود.  شنیدن قصهبا  

کالس اول دبیرستان »پانزده بهمن«، دکتر عباس حکیم ـ  

بهداستان بود.  انشاءمان  معلم  ـ  شاعر  و  دادن  نویس  جای 

آموزان را موظف موضوع انشاءهای معمول آن زمان، ما دانش

تر از نویسندگان  کرد هر هفته یک داستان کوتاه ـ بیشمی

ارجی و چند نویسندة مشهور ایرانی ـ رونویس کنیم . در  خ

داستان  نفر  چند  جلسه،  انتخاب هر  را  شدههای  شان 

توضیحاتی میمی او هم  و  ترتیب، در خواندند  این  به  داد. 

دانش هر  کوتاه  طول یک سال،  داستان  از سی  بیش  آموز 

 
ای بودم که آقای ناصر زراعتی در عرصه  گسترده در فکر معرفی کار  - 1

اند. در گپی  های صوتی در این چند سال اخیر پی گرفتهتولید کتاب

ای در همین مورد جلب  کوتاه که با هم داشتیم، او نظر مرا به مصاحبه

کرد که با آقای هادی کیکاوسی داشتند و در سایت »آسو« منتشر شده  

انتخاب و رونویس کرده بود و در هر جلسه هم چند داستان 

جای عباس حکیم،  شد. سال بعد، کالس هشتم بهمی  خوانده

ایرج ملکی شد معلم ادبیات فارسی و دیکته وانشاءمان. او  

هم که دستی در ترجمه داشت، همان روش را ادامه داد.  

دراماتیک  1348 سالبعدها،   هنرهای  دانشکدة  به  وقتی   ،

آن  رفتم، داشتمجا،  در  استاد  دکتر  : دو  جعفر   محمد یکی 

 نصرت   درگذشتهتازه عزیز  یدیگرو   محجوب 

بزرگ محجوب  دکتر .کریمی و   بیانی بابود   ادیبی  گرم 

دلنشین هم کالمی  از  را  آن  اتفاقاً  نقالاکه  آموخته ن  ها 

پای صحبت  نشستن ها وخانهش به قهوههای وآمد با رفت ؛بود

. نصرت کریمی هم که بازیگر  های شاهنامهدارها و نقالپرده

نیز  و    ی داستانی و مستندهابود و صدایش در فیلمخوبی  

از او   «هاصورتک » با عنوان  1374در سال  در مستندی که  

 .  ، هستامساخته 

های آخر  سالکنم از همان  فکر می  «.کتابخوانی»  ایناما  و  

چهل شدباید   دهة  باشدشروع  دوست  ه  نازنینی  .  و  عزیز 

که گذشتهمتأسفانه   داشتم  دنیا   سال  بیژن رفتاز   :

وقتی با او آشنا   اش را از دست داده بود.پور که بیناییهیرمن

گذاشتیم   ،شدم بخوانم  من   قرار  کتاب  هم    برایش  او  و 

کرد  کاری تحقیقی داشت میآن زمان،    انگلیسی یادم بدهد.

که  1349  سالاواخر  تا  در ایران.  در مورد تاریخ مشروطه  

را   او  با  بهساواک  ارتباط  خلق  چریک دلیل  فدایی  های 

هر  وخانة او  رفتم  می ههفتروزهای آخر  من    ،دستگیر کرد

ساعت  روز   هجده  هفده  هم  نزدیک  میبا  .  خواندیمکتاب 

توانم بگویم که بیشترین و بهترین مطالعات تاریخی و  می

 های سیاسی/ مارکسیستی من در همان زمان بود.  متن

  شد. شروع  زمان آن از «نیخواکتاب» این گمانم 

، در »کانون نویسندگان ایران«، با هوشنگ    بعد از انقالب

نویس دیگر، جلسات شعر  گلشیری و دوستان شاعر و داستان

   وگو داشتیم.خوانی و بحث و گفتو داستان

سی   سرکوب از   بعد ،  ...«کانون »  تخته شدن دِرپس از  چندی  

تر از آن است که من  دریافتم چیزی کاملبود. با رجوع به این مصاحبه 

در سر داشتم. با توجه به اهیمت موضوع، با توافق این دو دوست نازنین  

شماره    و بازبینی در متن مصاحبه از سوی آقای زراعتی، آن را در این

 ایم. اسد سیف از »آوای تبعید« آورده
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مشهورشده جلسات   ، 1360 خرداد   هفتگی 

دوستان  ها« شنبه »پنج  به  از  تعدادی  و  گلشیری  با  را 

انداختیمنویس  داستان  هفته،   . راه  هم می هر  دور  نشستیم 

داستان  هر  و  بود  کس  نوشته  که  را  و  می ی  در خواند  بعد، 

  شد. موردش بحث می 

  آمدم سوئد.ادامه داشت تا بعد که من   این خواندن و شنیدن

ارتباطم با رفیقم بیژن ادامه داشت.  از پیش از آن و بعد هم  

خواندم و روی نوار ها را میهای خودم و بعضی کتابنوشته 

ها، ارتباط  فرستم. مدتکردم و برایش میکاست ضبط می

شکل رد و بدل کردن نوار کاست  و در واقع مکاتباتمان به

  نبود.این امکانات اینترنت  بود. هنوز

ر سوئد از همین زمان تجربه رادیویی داستانخوانی دـ  

  بود که آغاز شد؟

پیشبیست  حدود   ازـ   شد. سال  امکان   ،جاایندر   شروع 

ین  ه اهای دیگر بکشورمعموالً در   هست که رادیوهای محلی

ای داشتم چند سالی برنامة دوساعتة هفتگی .شکل نیست

)که این نام را از یکی از شعرهای    دوست«  صدایِ»با عنوان  

.  شدجا شروع  آن از  کتابخوانی  سهراب سپهری گرفته بودم.(  

یازده کتاب را در استودیو   ،از دوستاندو تن  با  همراه    ، بعد

جلد    و حتی برایشان  دی درآوردیم.صورت سیخواندیم و به

کردیم هم   میآن اما .درست  فکر  که  کردیم  طور 

ها را گذاشتند روی  بالفاصله دیگران آن   کهنآخاطر  به .نشد

   نِت.

محلیـ  »رادیو  ی  هارادیو  ی ازحدود ده سال پیش بود که یک 

کرد و هر  سپهر« که مرحوم خسرو رحیمی آن را اداره می

پیشنهاد داد که پنج روز هفته، چهار ساعت برنامه داشت ـ 

ساعت ده تا  از   ،پنج روز هفته این کتابخوانی را روزانه کنیم.

نیم   و  تلفنده  من  می  صبح،  و  کتاب  زد  تلفنی 

ی پیش  سفر  اگر  .حاال در هر شرایطی که بودم م؛خواندمی

قبالً ضبط  می بمیآمد،  و  از ترسفمی  رایشکردم  بعد  ادم. 

رادیو سپهر،درگذشت   تعطیل شدن  و  پیشنهاد  به  رحیمی 

دیگری گردانندة  حمید  آقای    ـ   دوست  زیبا    رادیوشجاع 

بینید هنوز هم  کتابخوانی ادامه پیدا کرد که می  ام« ـی»پ 

 همچنان ادامه دارد.

  .فضای مجازی منتشر کردید در و بعدـ  

های صوتی کتابخوانی  ـ در سایت هر دوِ آن رادیوها، فایل

  ساکن  اندوستبوده و هست. همچنین آقای امید ـ یکی از  

  ردگذامیها را  اینو    کشدمی  زحمتاز روی لطف،    ـ  نروژ

در    روی می  *.یوتیوبکانالی  تافکر  از   کنم  بیش  حاال 

از  ؛ستهت  روی نِ  بیشترشان  که  خوانده شده دویست کتاب

حکمت « دلباخته   ابر» مثلکوچکی   کتاب »ماهی   ناظم  و 

های مفصل چندجلدی  تا کتابسیاه کوچولو« صمد بهرنگی  

یا  «خاطراتشبه »نظیر   بهزادی  علی  سفرنامه حاج » دکتر 

م  اهتالش کرد .و..  میالنی  عباس  آقای  «شاه»یا کتاب   «سیاح

اخیراً هم یکی دیگر از   مختلف باشد. هایها در زمینه کتاب

این   برای  تلگرامی  کانال  یک  و  کرده  محبت  دوستان 

بهکتاب هم  باز  نیز  انداخته.**  راه  صوتی  با  های  و  همت 

های صوتی راه افتاده که  تالش آقای امید، »پادکست« کتاب

کتابکم بهکم  ـ  هم  طریق  آن  از  داخلِ  ها  برای  خصوص 

   ده است.***   ایران ـ بیشتر قابلِ دسترسی و استفا

که  هیچـ   همین  یعنی  داشتید؟  مخاطب  از  تصوری 

کانال امروز وشبکهدر  اجتماعیها  شما،  روایات های 

کتابهب به  دسترسی  که  کسانی  برای  های خصوص 

ندارند می نایاب  واقع  اقبال  قبل   ، شودمورد  از  این 

  مشخص بود برایتان؟

نه،   نمیـ  فکر  استقبال  این  به  کردم  می  تصورکردم.  اصالً 

را   محلی  کتابی  رادیوهای  این  فقطخوانممیدر    تعدادی ، 

ده   زبانفارسی  هشنوند حوالی  همین کیلومتری  پانزده    تا 

ها  خانم بیشترهم  آن کنند؛گوش میها را  ن آ  گوتنبرگشهر  

اتوبوس و داران و رانندگان  مغازه و همسن بازنشست و آقایان

و نسل  کم تاکسی  دو.  جوانتر  یکی  بعد  ولی  وقتی    ، سال 

روی    شده درهای خواندهفایل کتاب رادیو و سپس  سایت 

گرفت قرار  جوان  ،یوتیوب  از  خیلی  دیگر  حاال  های  دیدم 

خیلی خوب   که  یهایبچه نیز  خصوص دانشجوها و  هبـ  جا  این

عالقمندند  ـ   دانند نمی فارسی این هم  را  و  و  ها  عالقه  با 

میپیگیری   در   .ندکنگوش  نابینا  همزبانان  آن گذشته،  از 

پروپاقرص   و  از شنوندگان عالقمند  و سراسر جهان،  ایران 
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  یکها هستند. یادم هست چند سال پیش،  این کتابخوانی

جلسه   ،بار نابینا  خیال گذاشتنداینترنتی  ای  دوستان   .

نفر آمدند  دیدم بیست سی    کردم دو سه نفر خواهند بود. می

ساعتو   هم    چند  زدیم با  باعث    ؟دانیدمی .حرف  همین 

هر زمان   تری بکند.لیت بیشؤشود که آدم احساس مسمی

می خسته  میکه  و  کتابخواهم  شوم  کنار    ی خواناین  را 

دوستانی  ،بگذارم بر  مختلف که عالوه  نقاط  تشویقم  از 

  ةدورافتاد نقاط دوستان نابینا از  همان  ،کار ةکنند به اداممی

که: »باز هم  زنند  تلفن و ایمیل میو شهرهای دیگر،  ایران  

بخوان!« کنید کتاب  دقت  فایل ،اگر  این  صوتی،  در  های 

می سرماخورده  می د،شنویصدای  خسته   ، یدشنوصدای 

صداییهمه این    هست جور  ـ   این ...ها یخوانکتابدر 

باعث شده خسته نشوم ها  و تشویق  بازخوردهااصطالح ـ  به

. حاال، تا زمانی  ..بخوانم کتابهست،  و در هر شرایطی که  

  آید... که صدایم درمی

این روش چقدر در کتابخوان کردن فکر میـ   کنید 

  نقش داشته باشد؟

نمی ...خیلیـ   من  را  که   .گویم این  کسانی  را  این  این 

را  کتابخوانی میها  و    ، دهند گوش  داده  اثبات  نشان 

و قدم   ها در اتوبوس یا قطار یا حین رانندگیخیلی اند.کرده

آشپزی   زدن و  دویدن  حتی  و  کردن  ورزش  و 

بدهند  صوتی  کتاب توانندمی و...، از  .گوش  شکل  این 

زیادی  ثیر  أو ت هاحاال دیگر فراوان شده در کتابفروشی کتاب

ها، شنوندة یک  یعنی خیلی وقت  دارد در خرید کتاب.هم  

می عالقمند  کتابخانه  کتاب  از  یا  بخرد  را  کتاب  آن  شود 

  امانت بگیرد و خودش هم آن را بخواند.

صوتیـ   کتاب  در فروش  کتاب  حتی  برابر 

این  هم الکترونیک بسیاری  و  ربوده  را  سبقت  گوی 

دانند. آیا کتاب صوتی نوع کتاب را سرانجام رمان می

باعث نابودی رمان   ، کمک به پرورش مخاطبجدای از  

های به پایان رسیدن رمان یکی از نشانه خواهد شد؟

  دانند. را همین کتاب صوتی می

حرف  ، ببینیدـ   این  زمان  از  آن  شده.  زده  همیشه  ها 

بودتازه  تلویزیون   که   .شد تمام دیگر»  :گفتندمی  ،آمده 

همیشه یک  طور نشد. من  دیدیم که این  ،بخُ  !«سینما مُرد

می نمونه  زنممثالی  یادآوری و  را  تاریخی  ای 

  ، ساخته شد  «فیلم ناطق»وقتی اولین   ،1929 سال :کنممی

در مخالفت با این شکل از   تند و شدیدالحنی درآمد  ةاعالمی

نه رِ ،شتاینمثل آیزن ـ  فیلمسازهای بزرگ آن دوره   سینما.

پودفکین،لرکِ و ،  دیگرخیلی چاپلین  »فیلم  که   ـ  های 

مخالفت کردند با آمدن صدا در   شدیداً  ، ساختندمی  «صامت

هنر    که   سینما  ،بشود اگر صدا وارد سینما»  : گفتند  .سینما

تا چند سال مقاومت  هم   واقعاً !«روداز بین می  است،تصویر  

همین   ولی دیدیم که عمالً  . نساختند  «ناطق  فیلم »  و   کردند

  همهپس از اندک مدتی،   ناطق شدن سینما باعث شد که

ها دوست دارند  االن هنوز هم خیلی  .پذیرندب  »واقعیت« را

دستگاه دور 33قدیمی   هایصفحه  این  روی  بوقی  را  های 

بدهند  گوش  ندارد .قدیمی  هم  ایرادی  هم   .هیچ  هنوز 

  ند. دهگوش میو موسیقی    ندگذارها نوار کاست میخیلی

باید   به هاست  سالکرد که دیگر    قبولولی  تبدیل  کاست 

و.سی دور  .سی دی شده  از  هم  و  شود  میخارج  دارد  دی 

ها که در دست همه هم از طریق همین موبایلـ آن اینترنت  

ـ   را  هست  همه  من،  به.  دریگمیجای  ازنظر  آن   بشر 

کرده زمان باز  زبان  است  «داستان»  ،که  همان از   ؛بوده 

غارنشین بوداز   ....یدوران  خواهد  هم  بعد  به  فقط    . این 

   شود.شکلش عوض می

کتابـ   انتخاب  در  زیادی  شما تنوع  که  است  هایی 

می استفاده  خواندن  تا برای  جمالزاده  از  کنید 

  .. .«ن کیشوت دُ»تا    «جان ناپلئوندایی»مسکوب، از  

  گیرد؟این گزینش بر چه اساسی صورت می

است  ةعالق  ،اول ةدر درجـ   پیشنهاد    ،بعد .شخصی خودم 

که    دوستان صورتی  در  البته  هم  باز  که  شنوندگان  و 

علم«ادداشت»ی  کتاب  مثالً بپسندم. مشکوک  که    های 

شد،   خرسندیمنتشر  نسخه  هادی  کرد  برایم  محبت  ای 

گفتم از خواندنش لذت    خواندم و تلفن زدم  بعد که  .فرستاد

  شصوتی شدن کتاب   ةاجاز  !«بخوانش  ، بخُ»  :گفت  ،ماهبرد
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ب ارا  همه  گاهی  داد.  شکل  ـ  ین  البته  مواردی  معدود  ـ 

که   پوریاندکتر  مانند این سه کتاب آقای   سفارشی است،

هر حال، این نوع  به .ساکن استکهلم  استخوبی   طنزنویس

  صوتیها را  آن ،خوانم و اگر خوشم آمدمی ابتداها را  کتاب

تر بیشبهتر است    .کم استخیلی  ها  این  البته تعداد  . کنممی

  «...دلاصطالح »عالقة شخصی و بهبگذاریم به حساب همان  

  باشد. در کارتنوع  ـ  هر حالبهـ کنم ولی سعی می

مخ  با که روایتی ، شفاهیست روایت هنر قصهگوییـ

یعنی مخاطب در روایت قصه به   ، شودمی قسمت اطب

چقدر خواست مخاطب در این  .شودنوعی شریک می

  گیرد؟نظر قرار می  گزینش مدِّ 

کنند و گاهی هم  صحبت می ،دهندها پیشنهاد میخیلیـ  

می می  کنندانتقاد  تذکر  را  ایراداتی  گاهی   دهند.و 

میراستی دست انتقاد  که ها  کتاب »  :کنند  چپی  چرا  های 

  چپی کمهای  چرا کتاب»   : گویندمی هاچپو   ؟«خوانیمی

مذهبی هاآن  ؟«خوانیمی میاکه  های  کتاب»  : گویندند 

بخوان! نیستندآن  «مذهبی  مذهبی  که    : گویندمی  مثالً  ها 

قرآن" چرا » خواندی "قصص  را    ، هرحالبه  ؟«...سورآبادی 

انتقاد  پیشنهاد   و  توصیه  هستو  کتاب  .همیشه  اگر  ی  من 

خواهم  عذر می  ،وگرنه  .خوانممیآن را   باشد،  خوب  نظرمبه

   بکنند. دیگران این کار رابهتر است که  گویممی و

کهـ   کارهایی  از  است یکی  جالب  که   برایم  بود  این 

 ایدرفته  مهجور  هایرمان سراغ

مخاطب  بازخوردی هیچ .«راب الغُسوره» مانند که  داشتید 

دست   این  از  استقبالی  چه  میشما  فکر  کارها  آیا  کند؟ 

مخاطبمی برای  دارد  جذابیتی  اصوالً  کار  نوع  این    کنید 

  ؟شما

ترتیب  « مخاطب عاماصطالح »بهبرای  ـ   فقط    ...نه  ،به آن 

چون  هایکتابنیست.   «رابالغُسوره » هم نویسندگانی 

رضا صادقی  ،نژادهاشمیقاسم    ،کاظم  مدرسی  بهرام  تقی   ،

طور کارهای خاصی هستند. آن طبیعتاًها  این  و... هم هست.

و کتاب   «شبه خاطرات»یا    «جان ناپلئونداییمثالً از » که

میالنی   آقای  کتاب»شاه«  نوع  این  شده،  عام  ها  استقبال 

است. نبوده  زیادی  توجه  مورد   بسیار  «»شاهکتاب    مورد 

گرفت قرار  به   ،استقبال  حالچون  یا   .است «تاریخی» ،هر 

سریالِ  «ناپلئونجان  دایی» خوش که  و  خوب  و    ساخت 

و   ش مشهور بوده  دارد.هم  زیاد  مقابل  عالقمند  مثالً    ،در 

شریفجان  مدرسی «»شریفجان  بهرام    تقی  »ملکوت«  یا 

 ه شنوندگان نبوده است. عالقمورد توجه و   چنانآن  صادقی

حالی آثار  در  هدایت   که  نوشته صادق  و  و  جمالزاده  های 

خواهم  نمی.  گیردمورد توجه قرار میصادق چوبک خیلی  

یک  ، بکنم  « عام»و    «خاص» که  است  طبیعی  ری  سِ  اما 

بهکتاب ـ  را  »ها  ـ  یک پسندندمی  «خواصاصطالح    و 

  .ندردا دوست تریتعداد بیشهم را  ریسِ

تری از سوی مخاطبان اقبال بیش  ، در این چندسالهـ  

صوتی پیدا شده و بسیاری به تولید این شکل به کتاب  

ناشران نسبت به   ، اند. با این حالاز کتاب روی آورده

اند. های متفاوتی داشتهها دیدگاهصوتی شدن کتاب 

بوده آن  مخالف  برخی  و  موافق  در   .اندبرخی  حتی 

و  ناشران  برخی  نیز  مالی  وجوه  داشتن  صورت 

ل کسادی کتابفروشان صوتی شدن غیرقانونی را دلی

چطور برخورد    «کپی رایت»دانند. شما با  خود میبازارِ  

  کنید؟می

هدایت   صادق   هاییا کار « احخاطرات حاج سیّ» جز کتابـ  

کتاب دیگری  و  گذشتههای  ازشان  زیادی  زمان  و  که 

رایت»مشمول   که   ،ندوشمین « کپی  نویسندگانی  در  از 

آقای  ،آقای خرسندی ،مانند آقای پزشکزاد ـ حیات هستند

ـ  میالنی اجازهام.  گرفته هاجازهمیشه    و...  بدون    ،یعنی 

برای خواندن کتابی که  که  خوانم. حتی شده  را نمی کتابی

ایران چاپ شده نویسنده ،در  و  ناشر  دنبال  رفتبه  م.  اهاش 

تجربه نشان داده که صوتی شدن کتاب نه تنها فروش نسخة  

شود کتاب بهتر  آورد، بلکه باعث مینمیپایین  چاپی آن را  

بیش را  آن  عالقمندان  و  شود  کننند. معرفی  خریداری   تر 

های  ترین کتابرفروشکه یکی از ُپ  «شاه»کتاب  همین  مثال  

از نویسندة آن  اش را  وقتی من اجازه  ،خارج از کشور است

اینترنت قرار     گرفت،گرفتم و کتاب را صوتی کردیم و در 

  ،جاهای اینفروش کتاب باال رفت. یعنی اگر در کتابفروشی
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به صد    ،ناگهان  ، رفتفروش می ده تا بیست نسخه از کتاب

ناشران توجه بکنند  کنم اگرمن فکر می نسخه رسید. اتفاقاً

را کار  این  بیایند  منتشر   بدهند انجام و  که  را  کتابی  که 

)مثالً   بگذارند در جلد کتاب اش را همصوتیشکل  کنند  می

سی.دیبه بیش ،(شکل  کتاب  میخرید  مطمئنم  تر  شود. 

پس از شنیدن  هارا خیلی «راب الغُسوره»ـ برای نمونه ـ   که

  اند.اند و خواندهکتاب را تهیه کردهاصل  ،صوتی ةنسخ

و   شماـ   کیارستمی  بودهبه  نزدیک  دو  .ایدگلشیری 

و دیگری  «تصویر»یکی  بزرگ سینما و ادبیات ایران.

شود این بیانی که شما و انگار جمع این دو می  «کلمه»

شیوه دارید.  نقالی  این  برگزیدهدر  که  برای ای  اید 

گویی قدرت تصویری باالیی دارد و قدرت نقل  داستان

همین که  هم  بودم  شنیده  راوی طور.  هم  گلشیری 

دو  این  نزدیکی  مدیون  را  این  چقدر  بود.  خوبی 

  دانید؟می

نکته  آن  از  هم  این  متوجه ـ  اصالً  بگویم  باید  که  هاست 

البته من همیشه کوشیدهنبوده   ةاز همم،  توان  در حدِّ امام. 

عزیز زمین مشخصاًشما  که  ـ    مدوستان    از   ادبیات  ةدر 

ـ  کیارستمی  از  سینما    عرصةدر    وگلشیری   بردید  و  نام 

که   و  دیگرانی  کردم  اشاره  نامشان  به  ابتدا  های  خیلیدر 

حتماً  ،دیگر بگیرم.  تچن یاد  میثیرأ ین  که    بوده   گوییدی 

  دانم.گونه؟... دقیقاً نمیکه به چه شکل و چولی این  است،

برای من، سعادت کمی نبوده دوستی و همکاری طوالنی با  

بسیار  دوستان  ...  ـ  هم کیارستمی،  هم گلشیریاین دو عزیزـ  

جهت خود و بیهر دو ناگهانی و بیی بودند که متأسفانه  خوب

  د.کر م غمگیناز دست دادنشان خیلی  .از دنیا رفتند

و آیا   ؟ثیر داشته در این کار شماأمهاجرت چقدر تـ  

  کردید؟اگر در ایران بودید هم همین کار را می

  احتمال زیاد،بهولی    .کردممیاین کار را    ،بلهکنم  ـ تصور می

  ،من این امکان را در ایران با این اوضاع و احوالی که هست

  ،بولی خُ  .در رادیو کتاب بخوانم بتوانم داشتم کهمین حتماً

آن  می مثل  را    هایی شکل به  ها، زمانشد  کار  این  دیگر 

است   کرد. هم  بهتر  را  تکرار  این  این به  خود  که  بگویم 

امکاناتی که دا برای  محرک  ،ندررادیوهای محلی و  بودند  ی 

 کار.  انجام و ادامة این 

چه که  کنم  اشاره  است  موضوع هم الزم  این  از    پیش  به 

شده    بابکاست    نوارِ، انتشار صفحه و  از آن  پسانقالب و چه  

خیلی هم   و  آن  بود  میاز  که  مثالً   .شداستقبال  نوارهایی 

منتشر با صدای شاملو و ساعدی و دیگران  انتشارات مازیار  

یک نوار راجع به صمد بهرنگی درآورده  یادم است   .کردمی

به که  یک  بودند  گویا»نوعی  آن خیلی   و بود  «کتاب  از 

ز این دست  ا. پیش از آن هم ـ قبل از انقالب ـ  استقبال شد

ب در  هکارها  فکری»خصوص  پرورش  و    کانون  کودکان 

آماده    ـ   احمدرضا احمدی  همت واقعاً واالینوجوانان« ـ به

شد: منتشر  چون   و  شاعرانی  شاملو   اخوان شعرهای  و 

...  و سایه  و شهریار و فروغ فرخزادرحمانی و   و نادرنادرپور و

ـ  به خیام  و  موالنا  و  حافظ  ـ  کهن  شعرهای  با  خصوص 

انتخاب و صدای خوب شاملو و سعدی با صدای سایه... و  

البته تعداد زیادی صفحه و نوار داستان و نمایش و موسیقی  

انقالب، به آن شکل درست ادامه  از  و... که متأسفانه پس 

از کار هم در آن »کانون...«،   واقع، این بخش  نیافت و در 

سوارِ کار های باارزش دیگر، به دست آقایانِ تازه مثل بخش

  شده، نابود شد.

کههب  تا آیاـ   شده  آثار  حال  این  فروش  به 

چنین کاری  یا همواره رایگان خواهد بود؟ ؟کنید فکر

در   مشکالتی  و  موانع  چه  دستمزد  دریافت  بدون 

به آیا  و  داشت  ایجاد   ،رورُمبرخواهد  باعث 

  هایی در کار نخواهد شد؟گسست

..« روزگار  .تنور گذشتشب سمور گذشت و لب  »  : گفتـ  

گذرد و از این  هرطور بوده و هست، تا کنون گذشته و می

از  البته   پس هم خواهد گذشت... اما طبیعی است که اگر 

بال  و  دست  مالی  باشدآدم    نظر  بهتر  بیش  ، باز  و  و  تر 

عنوان به  ای راتواند حتی عدهتواند کار بکند. میمیترراحت 

االن   بیاورد. همکار ویدئو  من  ساعت  دویست  حدود  شاید 

از پسِ  تنها    دستِ شود و  تدوینها باید  این  ،بدارم که خُ
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اما من    ، لطف دارند کهم. دوستانی هستند  آی نمیاین کار بر

نمی رویم  ایندیگر  مجانی  بیایید  بگویم  که  را   ها کار شود 

شود در استودیو  را می  ی کتابخوانیین کارهاهمیا    !بکنید

حتی    همچنان که تعدادی هم شده است.  ؛ کرد  و ادیت  ضبط

ها هستند  د برای خواندن. خیلی ارا آموزش د  ایشود عدهمی

خوب و درست  توانند  که هم صدای خوبی دارند و هم می

، طبیعی  بخوانند. وقتی آدم دست و بالش تنگ استکتاب  

اما واقعیت .  انجام بدهد  تواندنمیخیلی کارها را    است که

اشخاص یا جاهایی که معموالً پول در اختیار  این است که  

می آن  و  که  این  دارند  توقعاتی  و  اهداف  حتماً  گذارند، 

ها از استقاللِ نظر آدم خواهد مشخص است تن دادن به آن

در یوتیوب که  ها را  کتاب گویند چرا اینمی کاست. گروهی 

نمی  ،گذارید می فکر می ،بخُ   ؟گیریدآگهی  واقعاً  کنم  من 

میکتابی   گوش  دارد  کسی  بار    ،دهد که  چندین  اگر 

  ندرغازچ، مثالً  این وسط بیاید و برود تا آگهی که  شود قطع

منِ نوعی  گیر  این  بیاید   نیست. اصالً،  به    ..درست  خیلی 

کنم که این فکر می تر بهبیش  .کنمفکر نمیمسائل    گونهاین

دارد، که جاییآن  تا بهتر   امکان  کارها  بیش  باشد این  تر  تا 

  شنیده شود.

«  در صدف  ، دُر با» بار که کتاب شمایادم هست اولین ـ 

اولین چیزی که نظرم را جلب کرد همین   ، را خواندم

گویی و خطابی بود که مرا به داستان شما تک  ۀشیو

کرد. نقال  جذب  و  بودن  نویسنده  چقدر  شما 

می را بودن آن ؟نیددایکی  میچون  که  گویند طور 

و گلشیری و  نویس استهای داستانوسوسه  از نقالی

را  شفاهی  روایت  به  عالقه  این  هم  صادقی  بهرام 

  اند.داشته

گویید.  طور است که شما میـ حتماً در مورد آن کتاب همین

ام. این برداشت شما  من خودم به این موضوع توجه نداشته 

من  است.  جالب  بلند  تعدادی    هم  و  کوتاه  داستان 

شکل  امنوشته  دا که  مختلف  در    ،دُر با»اگر   ،حاال .رندهای 

دیگر   «صدف داستان  چند  کار  طور  اینو  اصالً    ،درآمدهاز 

بگویم بنشینم  من  که  نبوده  شکل    :خودآگاه  این  به 

  !منویسخواهم بمی

هایش  گلشیری خیلی دوست داشت داستان و اما، یادم است  

در  بخواند.  خودش  را   آن جلسات،  های دوستانه  جمع غیر 

 ، خوشبختانه . خواندخوب هم می .خواندمیهمیشه داستان 

هم    چند ـ  تایش  تصویر  با  همراه  صدای  مانده  ـ  باقی 

کهنمتن  است. خوب  های  هم  را  حافظ  شعرهای  و 

 خواند.  می

اما فرق می او  رکبهرام صادقی    کوتاهِ  ةیک دورفقط در  د. 

ـ  گذاشت و   بعد دیگر نوشتن را کنار  .نوشتداستان  ساله  ده

ـ   که  است  موقع  نقل  میتسدوهر  را  قدرت  آن  با   ،دیدی 

داشت که  باالیی  می  ،تخیل  زدن کردشروع  حرف   : که به 

نوشت  چنینمن  » میهداستانی  تعریف  برایش  و  کرد:  ام.« 

  الساعه که اصالً روی کاغذ نیامده بود.داستانی جذّاب و خلقُ

هم  پوچی رسیده بود. به همین دلیل   نوعیبه   کنمفکر می

که کرد  بود  رها  را  دنبال   ادبیات  رفت  اصلی   کارهمان  و 

هم   پزشکی.خودش:   وقت  اوخیلی  از  کسی  که  خبر بود 

رسید و    درگذشتشخبر  ،  1363در سال  که  آنتا    .نداشت

مطلبی  که گلشیری    رفتیم به مجلس ختمش در مسجدی

 ..  جا خواند.را که نوشته بود در آن 

دورسال  درـ   فکری کانون» در  ، های  به  «...پرورش 

می فیلمسازی  آموزش  فضای نوجوانان  این  دادید. 

ی است که شما «کانون»ثیر  أگویی چقدر تحت تقصه

  دانید؟آن می را فرزند خود

مطمئن  خیلی  باشم،  بوده  کانون«  »فرزندِ  من  که  این  ـ 

عباس   درگذشت  از  پس  گمانم  را  تعبیر  این  نیستم. 

  «،کانون» کار من درکیارستمی، جایی در مورد او نوشتم.  

  بودآن زمان  میلیمتری    8های  آموزش فیلمسازی با دوربین

کتابخانه هنرجویان  فیلمسازیهابه  مربی  و  بچه  .  ها 

فیلمساز  هاست که  سالهاشان حاال  که خیلی  ی بودمنوجوانان

ها  کردم ادبیات و شعر و ایندر کنارش هم سعی می .اندشده

  ةبعدها هم کار تدریس را در دانشکد .بگویمبرایشان  هم  را  

مدرس  سینماتئاتر دادم.   تلویزیون  ةو  همان  ادامه  در 

میفیلم»کانون«،   درست  هم  آموزشی  با   و کردمهای 

ا و نوارهایی  هه آن صفح  می کردم.   یکارنیز همکیارستمی  

تهیهگفتم  که   احمدی  منتشر   احمدرضا   از من   ،کردمیو 
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  ، باما خُ .دادمگرفتم و گوش میاولین کسانی بودم که می

آن نمی ،زمان در  ذهنم  آن رسیدبه  در سَ هنوز   طوریا  ری 

:  احمدرضا بگویمبروم به   سرها درنیاورده بودم که مثالً میان  

کاری نکرده بودم   !«من بخوانمبده  بیا یک کتاب هم    »آقا!

ی  ثیرأ باشم. ت   بیژن مفید و...  که در حد نادرپور و شاملو و 

بوده،  حد   اگر  این  میبود  در  فکر  همچنان  اما  کنم  ه... 

بیژن بیش عزیزم  رفیق  با  کتاب خواندن  تأثیر همان  ترین 

 پور بوده است.هیرمن

اید که ادبیات چیزی جز سرگرمی جایی گفتهیک  ـ  

خواهم بگویم که کند. مینیست و کمکی به فرد نمی

تواند می  ، این سرگرمی اگر پندی در خود داشته باشد

  رف خارج شود.گشای فردی باشد و از سرگرمی صِراه

نگفت راحرف   اینـ   شکل  این  به  است م.  اه من  قرار  انگار 

اولین  گفتم که    اینقل شود! در مصاحبه ها ناقص  معموالً قول

رُمان  و  داستان  است  نقش  که   اما .سرگرمی  نشدم  منکر 

را  تواند داشته باشد. همین  میدارد و  ثیرات دیگری هم  أ ت

باز عده تعهد و   برای فالنیبعله،    :دست گرفتند که  ایهم 

نویسنده   رسالت دانمنمی مسؤلیت  نیست ارزشیو    !قائل 

است که    ، شود  نقل ص  ناق وقتی یک حرفی آن طبیعی  از 

«  سرگرمی»کنم  م فکر میه  شود. من هنوزبرداشت میسوءِ 

چیز بدی نیست. انسان در اوقات فراغتش باید سرش اصالً  

  ،کند فیلم نگاه می  ، دهد گوش می  قییسمو  یا نه؟  شودبگرم  

. یعنی  ه این بود  «سرگرمی»منظور من از    ... خواندکتاب می

از  لذّ بردن  کاریت  را  ...انجام  جهت  این  این  از  شاید    من 

کنند با نوشتن می  خیالکسانی که  به    خطاب گفته باشم   هم

ی در  مهم  ثیرأ ت توانندکتاب یا ساختن فیلم می  یا خواندن

تحولی بگذارند اجتماع جامعه    اساسی  یا  در 

طور نیست. این متأسفانه واقعیت این است که   کنند. ایجاد

سال هفتاد  از  »توپ   ،پیش بیش  کتاب  هدایت  صادق 

نوشتمُ را  االسالمیه» و  رواری«  داستان «...البعثه  های  و 

هایی ساخت نصرت کریمی فیلم  ، چهل  ةدر دهیا    ...را  دیگر

»درشکه  و...  چون  »محلل«  و  سنّچی«  و  که  مذهب  و  ت 

  ه...این همه سال گذشت ،بخُ .انتقاد گرفتبه باد    را خرافات

هیچ   گویممین این کارها؟  بگذارد هتوانست  ثیری واقعاًأ چه ت

کار  اشتهدن  یثیرأ ت اما  دارد،  و  داشته  تأثیر  حتماً  این  .  به 

نیستسادگی است   .ها  چهل  همین  ما  سال  که  یک  و 

روزگار   است این  حاکمان  گرفتار  جماعت  این    .هستیمو 

انگاربینیدهمچنان هم که دارید می تر هم  خرافات بیش  ، 

کم  شده نشده.که  نباید  ظمن تر  خیلی  که  است  این  ورم 

  کشد.طول میبین بود. این تأثیرها . باید واقعبین بودخوش 

ها نیست متأسفانه. شاید هم من کمی  کار به این سادگی

   دانم...بدبینم... نمی

که  ـ   در وضعیتی  از درصد اما  در جامعه  کتابخوانی 

روجان کتاب احساس مُ   ءِ پایینی برخوردار است و خال

تواند از سرگرمی فراتر همین نقالی شما می  ، شودمی

کنید این را نشان هایی هم که میبرود. انتخاب کتاب

  .دهدمی

ـ گفتم که ـ  اما    گویید.که شما می  طور باشدامیدوارم اینـ  

گویید تعداد کسانی که  شما می .نیستمبین  خیلی خوش من  

کتاب میاین  گوش  را  زیاد  ها  کافی   است؟دهند    فقط 

سِمثالً  این  ببینید   ستا و  تعداد  ها  لبریتیخوانندگان  چه 

طوری این  ...چند میلیوندارند:    «رفالووِاصطالح »هوادار و به

این است هم  همیشه  زمان  .بوده  طوری و  هم   هاآن 

  ، حاال...  همیشگی انگار رسمی استیعنی این    .طور بودهمین

کند. اگر زیاد  تالشی میکاری،  یک   آدم در حد توان خودش 

باش داشته  نمی  ی،انتظار  نتیجه  به  دچار    ی،رسوقتی 

با   ،بین باشیکمی واقع اگر اما  ی.شوافسردگی و نومیدی می

انجام  توانم  من کار خودم را در حد    ،بخُ» :گوییمیخودت  

البته   «شود کرد.بیش از این هم دیگر کاری نمی  .مه دمی

  امیدوارم آینده بهتر از حاال باشد.

شکل  به ، در فضای اینترنت ، برخی در این چندسالهـ  

داستان خواندن  به  تصمیم  رُ خودجوش  و   مانو 

را  کارهای این  آسیب  شما .اندگرفته های دیگرکتاب

  دانید؟در چه می

نَفسه ایرادی ندارد. اما مثل هر کار دیگری اگر  ـ این کار به

با دقت و آگاهی انجام نشود، روشن است که اشکال و آسیب 



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

94 

 

از   خواندن کتابخواهد داشت.   »مقاالت دهخدا« ـ شامل 

ـ «چرندپرندِ»جمله   او  به  مشهور  که فقط  بود  این  خاطر 

خوانده  غلط غولوط  ها را  ی برداشته این خانم جواندیدم یک  

مستعار    هاینامیکی از  را که    «دَخو»  مثالًو در نِت گذاشته.  

ا  دهخدا هیچ    کتابخوانی «!...دُخو» گوید  می  ، ستبوده 

ندارد هر  . اشکالی  با  کس    ،خوب  ،مبَ   ،زیرـ  صدایی   هر 

بخواندمی  ـمتوسط   کتاب  که باید  فقط    . تواند  کند  دقت 

آن را پیش خودش   بنشینداول  هر نوشته، پیش از خواندن

داند،  ای را نمیاگر تلفظ یا معنای درست واژه  .بخواندخوب  

از    یا   جو کند وجست  در اینترنت  به فرهنگ لغت نگاه کند یا

متن    ، تواندمیجا که  سعی کند تا آنخالصه،  بپرسد و  کسی  

بیرا   و  استفاده درست  بتوانند  دیگران  تا  بخواند  غلط 

کردههر  من   کنند. انتخاب  که  را  خواندنکتابی  برای   ، ام 

با این   ،را مطالعه کرده باشم  ممکن است چندین بار هم آن

می  یکحتماً    ،وصف دیگر  بادقت  نشینم  بار  را  آن  و 

مداد  میباز یک  .  گذارممیفاصله    ،دارمبرمیهم  خوانم. 

ای کلمهمعنی  اگر   .گذارمرا می  کلمات  زیر و زبرهای حتی

  .کنم روم پیدا میمی ، حتماًرا ندانم

چندی  وقتیمتأسفانه اشتباه در عرصة اینترنت کم نیست.  

چند روز وقت من    ،نصرت کریمی از دنیا رفت  ، استادپیش

به  صَ که  شد  این  سایتکسان رف  در  که  حتی  های  ی 

نوشته   طلبمدر معرفی او  ،تلویزیون و چه رادیوچه  معتبر،

از یا ،بودند که  کلیپ کسانی  رایجهااین  کرده   ی  درست 

می ،بودند توضیح  تصحیح    اتشاناشتباه تادادم  باید  را 

دو   .کنند کریمی»چون  بود  « نصرت  ایران  سینمای    ه:در 

توان او جرأت می استاد بزرگ و هنرمند ـ که بهیکی همین 

  «نصرت کریمی»یکی هم  نظیر« خواند ـ  هنرمندی »بیرا  

همنامدیگری   فیلمو   ستاو که  از  در  پس  و  پیش  های 

و  انقالب،   بازیگری  و  است.  دستیاری  کرده  دیگر  کارهای 

خطاها   این  از  مقداری  دوستانم،  وساطت  با  خوشبختانه 

ی فارسی  دیدم این دو را در ویکیپدیا  ،بعدسریع اصالح شد.  

ک قاطی  هم  عمدی   اندردهبا  عمل  این  امیدوارم  البته  که 

باشد! سایت  نبوده  خبری  و  و    هاتلویزیون و  های 

آن  هم  هارادیو نمی چندانی  کار.  اندبرداشته  جااز  شود  هم 

عرص .کرد و   است گسترده  یقدربه اینترنت    ةاین 

خواهد  دلش می کاروجود دارد که هر کس هر   درش آزادی

    .کندمی  ،دوست داردو 

کتاب  »  : توانید بگویید کهشما نمیدر مورد کتابخوانی هم  

دوستی   .گذارندمی و  خوانندمی در نت!« نخوانید یا نگذارید

  ،با یک کلیک هایی هستند کهها اکثراً جوان این»  : گفتمی

می اولین وارد  که    .«ویکیپدیاستهمین  شوند  جایی 

که   هم  فارسی  ـبروم قربانشـ  ویکیپدیای  اشتباه  کم    ! 

حتماً  دیده ندارد! وقتاید  شعراعدهاست    ی چند  یک    ی 

می  سُستی و  پیدا  فردوسی    :دننویسمیکنند  از  این 

یا    ...مین بهبهانی استیس   موالناست... این از  این از ...است

ای  جمله  ... یا به شاملوکنند  میرا منتسب    نادرست  عبارتی

نسبمزخرف   هدایت  به  توان   .نددهمی  ترا  آدم  و  چقدر 

این حوصله   کنددارد  تصحیح  را  خود   ؟ها  باید  مقدار  یک 

این    کاربَرها مسنتیجه  به  احساس  که  لیت  ؤبرسند 

چون   . نادرست را رواج ندهند.  دروغ را رواج ندهند .بکنند

  ست.ای نیکار ساده ،آن پاک کردناصالح و 

نوع  ـ   از این روایات دیده یک  شتابزدگی در برخی 

  شود...می

خُـ   که  استاین  طبیعی  نگاه    ،ببینید  ... ب  شما  وقتی 

از خانه بیرون  بینید، میکنیدمی هر    ، رویدمی از صبح که 

از این موبایل اینستاگرام دارد،   :ها دستش استکس یکی 

دارد، دارد فیسبوک  دارد ،توئیتر  این    صد  ...تلگرام  از  تا 

و  روی صفحه  کشد  طور انگشتش را میچیزها دارد و همین

جلو.می چیز  ..رود  این  مال  دیگرهشتابزدگی    ...است 

نتیجه  که خود فرد به این  مگر این  .شود کردنمی هم کاریش

که چیست  همهاین  : برسد  برای  قبالً ؟شتاب  این مگر    که 

نبودچیز خِآدم  ،ها  نمیها  بودند؟  یا   ؟فهمیدندنگ 

   بکنند؟ زندگی توانستندنمی

گویی چند سالی مورد غفلت و فراموشی هنر قصهـ  

ترین شکل بیان قصه که  قرار گرفته بود. این قدیمی

گیری ذهن آدمی دارد با ظهور  ای در شکلنقش عمده

در  دیگری  جان  گویا  کتاب صوتی  و کشف  اینترنت 

است. شده  دمیده  می کالبدش  گفته  که  این  شود با 

کتاب   ۀکنید آیندفکر می  «، ماندصداست که میتنها  »

  رسد؟صوتی از نظر ناصر زراعتی به کجا می



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

95 

 

می  ةآیند  ،نظرمبهـ   را  پیشدرخشانی  برایش  بینی  شود 

با صداهای  کنند که  کاری مینویسان کامپیوتر  برنامه کرد.

شود.کتاب    عالقمندانبرای   عالی در   خوانده  کار  این 

انگلیسی و فرانسه مدتهاست انجام شده  های دیگر مثل  زبان

این اخوب  هم  خیلی    است. این    ، وقت  آن .کار  ست  خود 

هم   و غلط ها خوب خوانده شودکتاب شودها باعث میکار

  نداشته باشد.

سابقه   به  : »چراخوانندگان بگویند بگویم که مباداهم  این را  

کار خوب  یکی از کسانی که در این زمینه   ؟«اشاره نکردی

بودزنده  ،کردمی مفید  بیژن  کتاب  خوب  .یاد 

های  ری نمایشسِ  داشت و یک هم  صدای خوبی   .خواندمی

و    درآمد هم شکل کاستکه به  اجرا کردخوب هم   ییرادیو

شاملو که من فکر  احمد  . یا  ها در نِت هستتعدادی از آن

باقی خواهد ماند. هم صدای خوبی   هایششعرخوانی کنممی

می  ،داشت خوب  نمیهم  فکر  من  شاملو  خواند.  اگر  کنم 

مثالً را   شعرهای  کاستموالنا  آن  پروش»های  در    کانون 

   .کردهمه طرفدار پیدا میاین ، خواندنمی فکری...«

  خواهد کرد قدر پیشرفت  ن و تکنولوژی آ علم  زودی  به  مطمئنم 

به   که  را که  می   سادگی آیندگان  و هر کتابی  بنشینند  توانند 

ایرج   ، دکتر محجوب   بخواهند با صداهای خوب ـ مثاًل با صدای 

ـ   نصرت کریمی   ، گرگین، ایرج انور  توانند  می   گوش کنند.   و... 

   : د ن بگوی 

 ن را برایما  «جان ناپلئونداییآقای نصرت کریمی! »  ،حاالـ  

  !بخوان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 *( کانال یوتیوب »کتابِ صوتی ناصر زراعتی« 

https://www.youtube.com/channel/UCba
dPX2hNfsoGnbNloRrYfg 

 »کتابِ صوتی با ناصر زراعتی«**( کانالِ تلگرام  

https://t.me/joinchat/AAAAAEg8guFaZ-

XKzxGLaA 
 ***( پادکست »کتابِ صوتی ناصر زراعتی« 

  
  

**** 

 لینک کانال تلگرام کتابهای صوتی این است

 
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=
QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2
ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1
FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4
MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpx
N0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1
QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_descri
ption&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me
%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA 

 
 :یا
https://t.me/joinchat/AAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbadPX2hNfsoGnbNloRrYfg
https://www.youtube.com/channel/UCbadPX2hNfsoGnbNloRrYfg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqblBtaGNKOFhkMUdoSTJBdWZMTkNaa2ZnZ3QwZ3xBQ3Jtc0tuMGR0Z2tjWjJyZk5DNEpMc1FOQTMyM1Q5V1llVHU1ZFpuQmZsOS1qeEZCb1I4MWRCem52OWJRcVhmN2VIeU93YW1tNVNoZUpxN0JrRnFUWm5HLXZ5X0FNd3RCNFNPSUpjOE80Zk1QbHhKdlBVTWZ0dw%3D%3D&event=video_description&v=uaNjOHLygMg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FAAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
https://t.me/joinchat/AAAAAEg8guFaZ-XKzxGLaA
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 نیازبی  داریوش گو باواسد سیف در گفت 

 

 

 

 

 

 

 
سریانی کتابی-»خوانش  قرآن«  در آرامی  ارزشمند  ست 

قرآن  بیعرصه  ب.  توسط  که  به  شناسی  )داریوش(  نیاز 
فارسی ترجمه شده است. در همین رابطه و در معرفی این  

پرسش که  است  آن  ارزش  و  بیاثر  با  را  طرح  هایی  نیاز 
های او کمکی خواهد بود در شناخت  ام. به حتم پاسخکرده

 بهتر این اثر. )اسد سیف(

 

 چه شد که سراغ این کتاب رفتی؟

پژوهی  قرآنچون که نویسنده کتاب به دو نکته اساسی در  

این که قرآن پیش از ویراستاری نهایی    - 1توجه کرده است،  

این که محیطی    - 2بدون نقطه گذاری و اعراب گذاری بوده،  

- که زبان قرآن در آن شکل گرفته بود، یک محیط سریانی

هیچ دینی ناگهان بوجود نمی آید بلکه هر   -3بوده و    آرامی

جدید  سن  ،دین  دهنده  ادامه  باید  دینی  تضرورتاً  های 

 پیشین باشد.  

 

هایی این اثر را از دیگر آثار در این عرصه چه ویژگی

 کند؟متمایز می

زبان   است که  نقطه حرکت کرده  این  از  نویسنده  این که 

به هنگام نقطه   که بوده و این آرامی-عربیای از قرآن آمیزه 

ها اشتباهی گذاشته شدند و  گذاری قرآن، بسیاری از نقطه 

به همین دلیل بسیاری از مفاهیم در قرآن نیز تغییر کرده  

   پژوهان تاکنونی به آن توجه نکردند.ای که قرآن نکته است.

 

ای نو در با انتشار این کتاب عرصهتوان گفت  آیا می

 شده است؟ شناسی آغاز  شناسی و اسالمقرآن

قرآن  -3 بر  ژرفی  تأثیرات  حتماً  کتاب  خواهد  این  پژوهی 

زیرا اثر  گذاشت،  می  این  نشان  سو  یک  متون از  که  دهد 

قرآن   نوشته شده  روند طوالنیقرآنی در یک   یعنی  بودند 

است و دیگر این که بخشی از قرآن    فاقد جنبه وحیانیدیگر  

های نخست آن در سنت مسیحیت نوشته شده بویژه بخش

است، البته مسیحیت شرق که مسیح را نه فرزند خدا بلکه  

 دانست.  فرستاده خدا می

 

شناسان غربی انتشار این کتاب در میان اسالمبازتاب  

 چه بود؟

قرآن   -4 از  که بخشی  باعث شده  بواین کتاب  یژه  پژوهان 

میقرآن  سریانی  زبان  که  جوان  ایندانند  پژوهان   زاویه   از 

کنم در آینده در این زمینه به قرآن بنگرند. فکر می  جدید

آرامی قرآن کتابهای بسیار باارزشی -یعنی خوانش سریانی

کرده ترجمه  من  که  کتاب  این  از  که  آید  بسیار بیرون  ام 

 تر خواهند بود.  دقیق

 

در   کتاب  این  مسلمان بازتاب  کشورهای  و  ایران 

 چگونه بوده است؟

می  -5 که  لبنان همانگونه  شعیان  نشریات  از  یکی  دانید 

ترین  مهم  منتشر کرده است.  بخشی از این کتاب را به عربی 

کتابی که در ایران ]شاید در جهان[ در نقد کتاب لوکزنبرگ  

« کتاب  شده  کریستف منتشر  آراء  بررسی  و  نقد  گزارش، 
 280« است ]سریانی قرآن-تاب قرائت آرامیلوکزنبرگ در ک

صفحه[ که توسط دکتر محمد علی همتی و دکتر محمد  

کاظم شاکر نوشته و منتشر شد. من درباره این کتاب چیزی 

کالً  نمی ولی  کند.  قضاوت  باید  خواننده  خود  چون  گویم 

توانم بگویم که به دلیل نداشتن دانش از زبان سریانی،  می

از سوی دیگر باید بگویم که    لنگد.داً میپای این نقدها شدی 

اکثر نقدها از سوی مسلمانان مؤمن عمدتاً »دفاعیه« است  

  تا پژوهش غیرجانبدارانه.
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می کتاب  ثابتاین  خدا   کند  کوشد  کالم  قرآن  که 

یعنینیست نباشد،  خدا  کالم  قرآن  اگر  کیفیت  .   از 

خواهد  آنگاه پیامد آن چه  نباشد،    برخوردار  وحیانی

 بود؟

ترین رسالت این کتاب همین است که  به نظر من مهم  - 6

دهد که قرآن یک کتاب وحیانی نیست و توسط  نشان می

ترین نکته است،  اصحاب پیامبر هم از بر نشده بود. این مهم

چون همه مسلمانان بر این نکته توافق دارند که »قرآن کالم  

و هیچ گ نازل شده  به صورت وحی  و  است  تحریف  اهلل  اه 

شود که در قرآن بارها و بارها    اثباتنشده است«. حال اگر  

دست برده شده و تازه زبان قرآن هم زبان عربی نیست بلکه  

آرامی است آنگاه باید گفت که دیگر قرآن -ای از عربیآمیزه

 در آن جایگاهی قرار نخواهد داشت که تاکنون داشته است.  

 

 ۶44های  سالگویند عثمان بن عفان قرآن را میان  می

این کتاب  میالدی جمع  ۶۵۶تا   این آوری کرد.  برای 

درک از »گردآوری قرآن توسط عثمان« چه پیامدی 

 دارد؟

های  ای از قرآن نداریم که مربوط به سالما هیچ نسخه  -7

به عنوان یک   حکومت عثمان باشد، ما حتا از خود عثمان

واقع تاریخیشخصیت  نداریم  ی  مدرک  و  با قطعیت  سند   .

توانیم بگوییم که چنین شخصیتی وجود داشته  علمی نمی

توان از روی قرآن اثبات کرد که قرآن همواره  ولی می  است.

از  و جرع و تعدیل  در حال »اصالح شدن « بود. ما این را 

پاره قرآن صنعا میروی  متون های  بارها  و  بارها  دانیم که 

 و اصالحات   سلسله تغییرات  یک  دند و دوباره باقرآنی پاک ش 

 نوشته شدند.  

 

»حوریان  و  بهشتی«  باکره  »دختران  از  لوکزنبرگ 

می استفاده  از بهشتی«  را  ترجمه  در  اشتباه  تا  کند 

آرامی به عربی نشان دهد که چگونه حبه انگور سفید 

آیا این به معنای به حوری بهشتی تبدیل شده است.  

 این است که محمد پیروانش را فریفته است؟ 

ه است. لوکزنبرگ  قرآن ]یا محمد[ به کسی دروغ نگفت  -8

نشان داده است که قرآن در راستای سنت مسیحیت سخن 

این مفسران بعدی از   بودند که  عرب  گفته است. در واقع 

گذاری  دانش زبان سریانی برخوردار نبودند و به هنگام نقطه

کردند که سرانجام منجر به تغییر  قرآن، اشتباهات بزرگی  

جیب و غریبی نیز  مضامین متون قرآن شد و از آن تفاسیر ع 

   بیرون آمد.

 

آرامی، زبان  لوکزنبرگ زبان عربی،  به  شناس است و 

های سامی تسلط دارد. آیا پیش سریانی و دیگر زبان

پرداخته های سامی به قرآن  از او کسی از دریچه زبان

 ؟است

کسانی بودند که از تأثیرات   نیز   لوکزنبرگبله، پیش از    -9

بر قرآن سخن گفته بودند مانند    فرهنگِ مسیحی سریانی

نخستین کسی بود   گمینگانا و بعدها لولینگ ولی لوکزنبر

نقطه آغاز کرد که زبان قرآن یک   این  که به گونه پیگیر از

است. به همین دلیل زبان قرآن،    آرامی-زبان مخلوط از عربی 

های عربی کنونی با زبان  نی. زباننه عربی است و نه سریا

قرآن    زیرا  -قرآن متفاوت است. زبان قرآن نه پیشینه داشته

کتاب »عربی«  نخستین  شما    و  -است  به  یعنی  پسینه  نه 

  کنید که با زبان قرآن یکی باشد.هیچ زبان عربی را پیدا نمی

 عربی کالسیک و زبانِ   ِبه اصطالح زبان قرآن ربطی به زبان

   برند ندارد.عربی کنونی که مردم آن را بکار می

 

قرآن استدالل بودن  آرامی  برای  لوکزنبرگ  های 

قرآن پیش   چیست؟ آیا این بدان معنا خواهد بود که 

آنکه به عربی انتشار یابد، به زبان سریانی حاکم بر   از

زمان بوده است؟ و این یعنی این که پیش از انتشار 

یا مخلوطی   قرآن »عثمان«، قرآن دیگر به زبان آرامی

 عربی وجود داشته است؟- از آرامی 
استدالل لوکزنبرگ این است: زبان دینی حاکم در آن  -10

بوده    آرامی-وری قرآن( زبان سریانی زمان )پیش از جمع آ
اسالم همه  تقریباً  )که  قبول است  پژوهان  قرآن  و  پژوهان 
آرامی که زبان مسیحیان آرامی -دارند(. باری زبان سریانی 

( نیز بود.  franca linguaبود توأماً زبان ارتباط همگانی )

نوشت، حتا اگر  هر کس که در زمینه امور دینی چیزی می
های  نوشت، مجبور بود که از فنواژهبا گویش محلی خود می

سریانی استفاده کند. مانند انگلیسی امروزی در جهان که  
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های دیگر نیز وارد شده  انگلیسی به زبان  یهابسیار از فنواژه
ود را آغاز کرد. البته است. بر این اساس، لوکزنبرگ کار خ

ها متون دینی خود را به زبان  دانیم که برخی از عربما می
که به    خط سریانی   ولی با نوشتند  عربی ]یا گویش خود[ می

« میکرشونیآن  عثمان  «  قرآن  نام  به  چیزی  ما  گویند. 
وجود   هم  اگر  است.  اسالمی  روایات  ساخته  این  نداریم، 

 دیم.  داشته باشد، هنوز آن را کشف نکر 
 

از  جدیدی  درک  به  ما  اثر  این  خواندن  با  آیا 
 شناسی خواهیم رسید؟قرآن
توان پی برد که روند شکل گیری  با خواندن این اثر می  -11

گویند نبوده است.  یک دین به این سادگی که مسلمانان می
نمیپدیده بوجود  شبه  یک  تاریخی  درک  های  طبق  آیند. 

فرشته طریق  از  خدا  جبرئیل طی  مسلمانان  سال    23اش 
قرآن را به پیامبر وحی کرد و این وحی ها روی سنگ و  

های خرما نوشته بودند تا سرانجام عثمان  ن و برگ استخوا
آوری کرد.   را جمع  در  آنها  هنوز هم  غیرعلمی  درک  این 
است غالب  اسالم  آن    جهان  خالف  تلقی  و  کفر  و  شرک 

یک کتاب  شود. اگر خواننده به این نتیجه برسد که قرآن  می
ها  های زمینی، با تمامی ضعفکه توسط انسان  زمینی است
توانایی روند  ایشانه و  نوشته شده    نسبتاً طوالنی  طی یک 

   ، شاید مقدمتاً کافی باشد. است
 

اثر  این  انتشار  از  سال  بیست  تاکنون  که  این  جالب 
انتشار   گذرد، می آن  علیه  مستدل  نقدی  تاکنون 

نیافته است. آیا این بدان معناست که جهان غرب این 
  اثر را پذیرفته است؟  

همان طور که گفته شد در غرب و جهان اسالم به این    -12
بر این کتاب   اثر نقدهایی نوشته شد. ولی حتا کسانی که 

متن   اند که با قرآن به عنوان یکاند مجبور شدهنقد نوشته 
رفتار کنند و این خود گام بسیار بزرگی    - نه الهی   – تاریخی  

  تاریخی   برای جهان اسالم است که با قرآن به مثابه یک متن 
که انسان در آن دخیل بوده برخورد کنند. به عبارتی دیگر،  
صرف نظر از این که در این نقدها چه گفته شده لوکزنبرگ 

به مثابه یک  منتقدان مؤمن هم مجبور کرده که قرآن ر ا 
 متن تاریخی بخوانند و ارزیابی کنند.  

 
غرب  جهان  در  پژوهشگرانی  بیستم  قرن  آغاز  در 

کردند گمان می  همچون مارتین هارتمن و کارل فولرز
کارل  باشد.  داشته  مسیحی  بنیانی  باید  قرآن  که 

آنان ادعا کرد   هاینس اولیگ بعدها بر اساس تزهای

بخش کم  دست  بنیانکه  قرآن  از  انجیلی هایی  های 
ها واقعیت بخشیده دارد. آیا لوکزنبرگ به این حدس

 است؟ 
شناسی تاریخی  دقیقاً! لوکزنبرگ توانسته از طریق زبان  -13

اولیه » عهدیننشان بدهد که قرآن  از  بوده که  گلچینی   »
بلندخوانی و  برای  و جدید گردآوری  عتیق  عهد  انجیل    از 

ش شده بود. یعنی قرآن به آن دسته از مسیحیان شرق نگار
مسیح گام برداشته بودند و    آریوستعلق داشته که در سنت  

. در واقع کتاب لوکزنبرگ توانسته دانستندرا فرزند خدا نمی
زبان جنبه  نظریهاز  سرانجام  شناسی  و  لولینگ  فلرز،  های 

 گروه اناره ]به سرپرستی اولیگ[ را تأیید کند.  
 

توان پذیرفت می  های کتاب لوکزنبرگدادهبر اساس  
یا این که   تواند شخصیتی تاریخی باشدکه محمد نمی

 گیری دیگری کرد؟ باید نتیجه
عربی باشد و  -ای از سریانیطبعاً اگر زبان قرآن آمیزه  -14

هم تا اندازه زیادی    پیامبر عربنه عربی ناب آنگاه موضوع  
پرسش می لوکززیر عالمت  به رود.  البته در کتابش  نبرگ 

از این نقطه حرکت میاین موضوع نمی کند  پردازد و حتا 
هر   ولی  است  داشته  وجود  نیز  محمد  نام  به  پیامبری  که 

شود که حتا اگر هم پیامبری ای بالفاصله متوجه می خواننده
می وجود  محمد  نام  که  به  پیامبری  به  ربطی  اصالً  داشته 

 می شرحش دادند ندارد.  های نبوی و روایات اسالسیره
 

توان انتظار رفرم آیا با پذیرش تزهای لوکزنبرگ می
 در اسالم را داشت؟

می  -15 لوکزنبرگ  تزهای  در  پذیرش  بزرگ  تحولی  تواند 
پژوهی بوجود بیاورد. و نه تنها در این  پژوهی و قرآناسالم

الساعه فهماند که هیچ دینی خلقمورد! زیرا به خواننده می
ای ادامه کم و بیش سنت گذشته است. نیست و هر پدیده

شاخه  که اسالم در آغاز فقط یک    متوجه شونداگر مسلمانان  
معین از مسیحیت بود آنگاه آن شکاف بزرگی که به دالیل  
سیاسی میان اسالم و مسیحیت گذاشته شد پر خواهد شد  

ادیانی  تواند تأثیرات بسیار بزرگی روی گفتگوهای میانو می
ریشه  به  دوباره  ما  اگر  یعنی  بگذارد.  برگردیم  اسالم  های 

عت عهد  )انجیل  عهدین  در  اسالم  ریشه  که  و  بدانیم  یق 
جدید( قرار دارد پیامد آن یکی از بزرگترین اصالحات برای 

می و  بود  خواهد  پیشداوری اسالم  از  بسیاری  ی  هاتواند 
 را از میان بردارد.   ادیانی میان
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 

 فراز و نشیب یک نامگذاری

کتاب   محنت"خواندن  یک  اکتبر    را  "ماجرای  ششم 

باقی شناسنامة کتاب به  به پایان بردم.    دوهزار و بیست 

قرار زیر است: والیت فقیه و اضمحالل سوژه، نویسنده:  

، در شهر کلن  1399سپنتا خسروی، چاپ کتاب  پائیز  

آلمان. اثر در اینترنت هم بصورت پی دی اف موجود  

  است.

  متفاوت  شکل مُراد و  دو بخش ایهنگام خوانش کتاب،  

بود    ش برایم پیش آمد. اولی در آرایش و پیرایش جلد

های   بر صفحه  چیده  هم  کنار  حروفهای  در  دومی  و 

  .شسفید

آن    کتاب شروع کنیم:  جلد پوشه و  روی  بنابراین اول از  

بایستی دست  در مرکز توجه نگاه بر روی جلد،    ،دست

تکان  که وقتی برای مردم    . دستیدن خمینی را تداعی ک

رندان می گفتند میگوید خاک بر سرتان که من    ،میداد

 را رهبر کردید.  

این روش نکوهیدن خود و سرکوفت زدن به مخاطب،  

آن  درست نظیر  عادتی از اشخاصی با فروتنی دروغین،  

خامنهاست  اعترافی   بعد که  در  و  خمینی    مرگ   ای 

ادا کرد بعنوان رهبر  برگماریش  ه است. چنان  مجلس 

در من    . وای بر ملتی که من رهبرش شوم  "، گفت  که

 .  "چنین لیاقتی نیست 

منتها همین آدم با سفید رویی تمام بیش از سه دهه  

منبر   بر  کرده،  بازی  را  مملکت  اول  شخص  نقش 

پاسخگو   دیاری  و  احد  به  و  لمیده  خود  فرمانفرمایی 

های زیر   نبوده است. حتا دریغ از یک مصاحبه با رسانه

 مهمیز خود. 

ا یادشدهبجز  و ضمنی  علنی  ،  اما،در طرح جلد    شاره 

منطبق    در دست هم  آن انگشترکمی دقت میگوید که  

اصل نمیآ  با  از  د.  مبنظر  را  مو  میخواهیم  که  میبینید 

 ماست بکشیم. 

ین اشکال روی جلد، پس از دست و  دومدر هر حالت  

توسط نویسنده است.    گزینش اسم مستعار   انگشترش،

خودش  و دالیل مختلف  تان  داسکه میتواند  رویکردی  

 .  دشته باشرا دا

  Metatextدر واقع استفاده از اسم مستعار به فرا متنی  

نقش   ما  مکتوبات  بر  مشروطه  از  پس  که  دارد  تعلق 

عمده علت  سرکوب  بست.  از  ترس  و  جان  حفظ  اش 

بوده است ولی  .  استبداد  نیز علتهای جانبی  اما گاهی 

صی پیدا  مبتنی بر فرصت طلبی و منفعت جویی شخ

کرده است. بطور مشخص در مورد کتاب حاضر، میتوان  

 به گمانه زنی زیر مجال سخن داد. 

که   است  خارج  مقیم  اساتید  آن  از  نویسنده  که  این 

گاهی سفری به ایران دارد. از این رو مالحظه کرده که  

کتاب    61اسم اصلی خود را رو نکند. بویژه که در ص  

اتهای رژیم والیی شیعی  یکی از دیپلم"از گپ و گفت با  

که خود انسانی شریف و درستکار و به شخصه رواداری  

 ، میگوید.  "است

نمونه این  از  این چهل سال  و   در  فرصت طلبی  های 

منفعت شخصی جُستن چندین نفری را سراغ دارم. حتا  

با   و رفقای سابق. کسانی که زمانی  در میان دوستان 

سطح تئوری و نظریه  کبکبه و دبدبه فراوان در پی ارتقاء  

که  آنانی  بودند.  انسانگرایانه  و  بخش  رهایی  پردازی 

را   اپوزیسیون  و  چپگرایان  جبهة  توان  میخواستند 

افزایش دهند و با کنکاش و طرح نظم نوینی شق القمر  

 کنند.  

لیکن سرانجام با آقازاده بودن و استفاده از رانت فامیلی  

رهنگی سفارت  روحانیت، به ارتباط گیری با کارداران ف 
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رژیم در امریکا تن داده و سر از کنگره جبهة مشارکت  

درآورده و با سخنرانی خود آن را افتتاح کردند. یا این  

که رفتند به قم و زیارت حضرت معصومه و در حیاط  

خود   فیسبوک  در  و  گرفتند  یادگاری  عکس  حرم 

 گذاشتند.  

گونه  هر  از  دور  به  جماعت  این  بودن  نور  عالء  نور 

که  مال است  امریکا  به  بازگشت  وقت  وجدانی،  حظه 

یکراست میروند سر شغل آکادمیک خود؛ آنهم البته با  

سرکردگی   به  جهانی  امپریالیسم  علیه  موضع  حفظ 

 امریکا.  

از میان این جماعت، برای آن که صراحت شهروندانه و  

اشاره   نام  دو  به  کنیم،  رعایت  را  رسا  سخن  پرنسیپ 

دیگری امید و هر دو عنوان  دهیم که یکی علی است و 

 دکتری دارند. 

آفتاب  "بهرحالت همین نوع ارتباطات است که آدمی را  

ایرادات    "پرست بعد  گرچه  میکند.  مریز  و  کجدار  و 

ساز   رسوا  و  میکند  باز  سر  یکجایی  طلبی  عافیت 

 میگردد.  

با شک و تردید میگویم که   در مورد سپنتا خسروی، 

ا اسم مستعار نوشتن(  نشانه عافیت طلبی )و نیز علت ب

میتواند در نکته زیر باشد. وقتی که وی تیغ تیز حمله  

خود را مدام متوجه اصالح طلبان حکومتی میکند و در  

ترجیح   آنان  بر  را  اصولگرایان  تلویحا  جا  دو  و  یکی 

 میدهد.  

در اینجا خوانش اثر برای مخاطبی چون من مسئله ساز  

را در سخن نویسنده    آزار دهنده میشود. چراکه تناقضی

حس میکنم. از یکسو در آغازمیگوید برآمد جُنبش آبان  

واقعه محنت    98 اثر و شرح  این  نگارش  انگیزه  باعث 

اصالح طلب اصولگرا  "شده، آنهم جُنبشی که شعارش  

ماجرا تمومه  به    "دیگه  حمله  دیگر  سوی  از  و  بوده، 

 اصولگرایان و افشایشان را از یاد میبرد.  

 
این عد نکته  از  نزاکت سیاسی گذشته، چند  م رعایت 

میان سطری از متن بر میآید که قابل ذکر است. نخست  

در   نظریش  منابع  و  ارجاعات  بخاطر  نویسنده  که  این 

دنیای انگلوساکسنی خانه دارد. نکته دوم تعمدی است  

که او در جا انداختن یکسری واژههای جدید به جای  

مثل   دارد.  افتاده  جا  ن"مفاهیم  جای    "تافتن بر  به 

رژیم   یا  و  ساالری"نافرمانی  رژیم    "ربانی  جای  به 

 به جای کشور داری.  "سر رشته داری "فقاهتی و یا 

وجود    بعدی که مخاطب را به کنجکاوی میکشاند،  نکتة

 . است در عنوان اثر  "محنت "مفهوم  

باید ماجرایش  که    ، "محن"محنت، همچون اسم جمع  

البته   شود  ملتروایت  م به  به  خواننده  و  و  خاطب 

به    .برمیگردد و  نه  اصلی  بررسی    موضوععلت  که 

 . حاکمیت استبدادی و قانونش است

در اینجا نوعی تعویض گمراه کنندة چشم انداز صورت  

گرفته است. زیرا الزام نامگذاری آن رژیم پسا انقالبی  

که بصورت هیوالیی بر سینه کشور نشسته رعایت نشده  

ی هستی شناسانة حاکمان  چون اگر هدف ارزیاباست.  

و هوا و هوسشان در میان باشد، صفتهایی نظیر نکبت  

بود.   خواهند  گزینش  نخست  کاندیدای  فالکت  و 

خودپسندی   بخاطر  ایرانی  جهان  فروشدن  ماجرای 

ذلت   و  نکبت  با  فقط  میتوانیم  ما  را  شیعه  روحانیت 

 توضیح دهیم.  

  میرسیم و به ایراد و اشکاالت نوشته    سنجش  اکنون به

روش   و  متُد  به  نخست  اینها  میکنیم.  اشاره  عمده 

ارتباط   نکته  بدین  پژوهش وی مربوط میشود. سپس 
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دارد که نویسنده اعتنای الزم را به سوژه یا فاعل شناسا  

در تبعید و آنهمه دستاوردهایش نکرده است. نویسنده  

وقتی دارد از رابطه سوژهها و  رژیم حاکم حرف میزند،  

اسیر بندگی و تباهی و محروم تکیه  بیشتر بر سوژههای  

میکند. گویی وی متوجه نیست. این که از همان ساعت  

با   که  بودند  دگراندیشانی  رژیم،  تثبیت  نخست 

سیاهکارهای حاکمان همراه و همنوا نشدند و معترض  

 گشتند.  

آن تقسیم چهار گانه وی در مورد سوژهها را درست و  

ندگی و فساد  دقیق نمیبینم. سه دسته اول که اسیر ب

و محرومیت هستند سوژه قبراق و چاالک و خود رای  

تبعیدی   دگراندیش  کنار  در  که  نمیشوند  محسوب 

 بعنوان کنشمند خودبنیاد قرار گیرند.

  در همان واکنشهای اولیه و یادداشت کوتاه فیسبوکی 

مسکوب در مورد  شاهرخ  قبال نوشتم که باقر پرهام و  

آموزنده و  می بحثهای  قانون اسالحق و  قانون اساسی و  

 .  اندجالبی داشته

در   جمله  از  و  جدلهایش  و  مقاالت  در  پرهام  حرف 

در کنگره حزب مشروطه ادا    2012سخنرانی ماه اوت  

شده است. مسکوب نیز با اسم مستعار م. کوهیار کتابی  

  "بررسی عقالنی حق، قانون و عدالت در اسالم"با نام  

اف آن در اینترنت    در خارج انتشار داده که نسخه پ د 

 موجود است.

ای به پیشینه  اشاره  )سپنتا خسروی(  نویسنده  به تاسف

ندارد.   کشور  خارج  مقیم  ایرانیان  میان  در  بحثها  این 

ترین اشکال متدولوژیک کتاب سپنتا  بنظرم این عمده

آشنا   بحث  پیشینه  با  را  خواننده  که  است  خسروی 

د نداشته  نمیسازد. گویی سپهر همگانی پیش از ما وجو

 و ما به شکل فردی و مجزا صاحب حقیقت هستیم.

  ام کهباال این نکته را افزوده  ایراد همچنین به اشکال و  

یک اثر    ،ارجاع ندادن به پیشقراوالن این بحث در تبعید

را نیز    "...نظام حکومتی و  "مهم از اصغر شیرازی با نام  

 است.   از قلم انداخته 

نتشارات نشریه چشم  که چند سال پیش توسط ا  اثری

یافته  انتشار  همکارانش  و  پاکدامن  ناصر  .  است  انداز 

جالب است بدانیم که اثر شیرازی نخست به آلمانی و  

فارسی   به  بعدی  چاپهای  در  و  یافته  انتشار  انگلیسی 

توجه و نگاه    .افزوده و تصحیحاتی به خود دیده است

قانون   انتقادی  خوانش  دنبال  برای کسی  کتاب  بدین 

ی رژیم اسالمی میگردد کارگشا خواهد بود که در  اساس

 . اینترنت نیز در دسترس است

در هر حالت بخشی از عمر اینتلیجنسیای ایرانی در این  

چهار دهة اخیر صرف نامگذاری نظام حاکم و تشکیل  

قدرت شده   بر  و  گفتمان عمومی روشنفکران مستقل 

در   تاسیس شده  تازه  این هدف که حکومت  با  است. 

بهمن پنجاه و هفت  را چه بنامیم که با گوهر و   فردای

 ظاهرش منطبق باشد.  

هر بررسی که این تالش همگانی دگراندیشان را در نظر  

به   بخواهد  فقط  و  ارشمیدسی "نگیرد  خود    "کشف 

اش برسد به گمراهه رفته است. زیرا سکه زدن  نویسنده

اختراع اثر و پدیده شناسی به نام شخص خود نه تنها  

ر و دوامی ندارد بلکه به زحمت دیگران میافزاید  اعتبا 

 که این ایراد روشی بحث را آشکار میکنند.  

بنظرم در پایان این یادداشت و در کنار تالشهای نظری  

قانون   شکلگیری  روند  بر  نقدش  که  شیرازی  اصغر 

همچنین   شدیم،  یادآور  قبل  در  را  الف  جیم  اساسی 

برای وهابی  مهرداد  کوششهای  به  توضیح    بایستی 

ویرانگر" داد    "حاکمیت  اشاره  اقتصادسیاسی  منظر  از 

 که دریچه ای میگشاید و از میزان ابهامات میکاهد. 

باشد روزی که این سنجشگریها پیرامون رژیمی مضر و  

خطرناک همچنین از منظر فرهنگی نیز مورد توجه و  

نقد قرار گیرد و ادبیات تولید شده این چهار دهه پرتوی  

 بتاباند. دیگر بر آن 
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 رضا اغنمی 

 
پسیکونوروزها  کتاب:    معرفی اجتماعی  علل 

 درآذربایجان

 متن کامل رساله و مدخلی برآن

 نام نویسنده: غالمحسین ساعدی 

 به کوشش: ابراهیم محجوبی و اسد سیف

   حافظ، آلمان )بن( -: انتشارات گوتهنام ناشر

 

کتاب   آرم  این  دیدن  با  رسید.   دستم  به  پیش  دوهفته 

یاد   پایان نامه ی دکترای زنده  دانشگاه تبریز دریافتم که: 

نامه   پایان  این  تصویب  تاریخ  است.  ساعدی  غالمحسین 

امده و آخرین برگ    93می باشد که در صفحه    42/11/9

 کتاب است.

 

از این که بعدازسی وپنج  سالی که ازفوت ساعدی گذشته  

معتبر پژوهشی او، توسط دوتن از خادمان تالشگر  و رساله  

ی زمانه  در  شده،  منتشر  واندوهناک  أ فرهنگی  آور  س 

»کرونای لعنتی«، از صمیم قلب  شاد شدم وسپاسمند این  

های اجتماعی و  دوعزیز فرهنگی. با مطالعه کتاب از آزمون

 مجذوب شدم .  پرباربودن متن اثر

کتاب   پیشگفتاری  93فهرست  شامل:  اما    برگی  فشرده  

پس آن چکیده رساله:    پرمحتوی وخواندنی درسه برگ و در

درهشت برگ.  مقدمه: درسه برگ. و سپس متن پایان نامه  

عنوان »نتیجه«   درپنج فصل ازبرگ بیست وچهار تا نود و با

 یک به پایان می رسد.   دربرگ نود و

مندی ساعدی به رفاه  درعنوان پیشگفتار با اشاره به عالقه

فضایل انسانی او: »پزشکی که به علت    پاِیین دست جامعه و

پایان ساواک اجازه نداشت آن سان طبابت های بیمزاحمت  

 داشت«.کند که دوست می 

یید این نوشتار، گفتنی است که ساعدی مطب اولی را  أ درت

فق درمحل  تهران  حوالی  یدرشرق  دلگشا،  خیایان  رنشین 

قزوین نزدیک شهرنو    درمیدان  را  میدان بروچردی و دومی 

ساعدی شب    دو مطب با کمک برادرش دکتر اکبر  هر  که در

 و روز درخدمت مردم بودند.   

هستی   را بر  در ادامه پیشگفتار: »نتیجه این که مطب خود 

جامعه گستراند. نه به قصد درمان درد، بل که شناخت آن  

انسان درون  داستان  تا  آورد  روی  ادبیات  آنبه  را  سان ها 

نمیبنوی دیده  که  ترسسد  درون  از  دردمند  شد.  و  خورده 

بهره   با  . ساعدی   .  . بیرون نوشت  با جهان  رابطه  آنان در 

رفته فراتر  درادبیات  علم،  ازاین  هایی  شخصیت  ،گیری  

های  ها در داستانماندنی و حضور همین آدم تا و آفریده بی

دهد.  آنچه به نام  اوست که بدان رنگ و نمودی دیگر می

ساله ساعدی« در دست دارید همان است که او نوشته.  »ر

کوشیده ازشیوهما  استفاده  با  برای ایم  را  آن  نگارش،  های 

. . .دربخواندن آسان از  تر گردانیم   قلم    رابر واژگانی که 

 اند، در کروشه] [ آورده ایم«. افتاده

 
   چکیده رساله

های  ایدانشکدههم  ابراهیم محجوبی از  این بخشنویسنده  

 التحصیل دانشکده پزشکی تبریز است.رغساعدی و فا
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،  در تاریخ    790ساختار و بافتار رساله پایان نامه، به شماره  

ت داوران با درجه »بسیار خوب«  ازتصویب أ درهی   42/11/9

صفحه، شامل یک    47پایان نامه دربرگیرنده    .گذشته است

 فصل است به ترتیب زیر:مقدمه و شش 

ای  بحث کلی درباره پسیکونوروزها، علل پسیکونوروزها اشاره

جامعه علل  به  آذربایجان،  روستایی  و  شهری  شناسی 

شرح   و  مشاهدات  درآذربایجان،  پسیکونوروزها  اجتماعی 

 حال ها و نتیجه.        

ساعدی:  درنگ  به  اشاره  عبارت  با  اجتماعی  "  »روی  علل 

-آن، سبب  دهد که منظور  از»توضیح می  : "پسیکونوروزها  

سالمت روانی شخص    ثیرکرده و أ بیرون ت   هایی هستند که از

-سرانجام به نکته جالبی اشاره می زنند. . . . . ورا برهم می

او توجه  دهنده  نشان  خود  که  است:   کند  ادبیات  به 

 جوان فارسی، بیشتر ازمراجع رسمی از   و  ادبیات معاصر"در

 ناراحتی صحبت شده است.« این  

ای از متن گفتارهای فصل یکم تا ششم را نویسنده، فشرده

 شرح داده:  19تا صفحه 

 مقدمه 

باال: از  سرآغارعنوان  من  اجتماعی    »مقصود  عوامل 

از دسته  آن  ازسبب  پسیکونوروزها  که  است  بیرون    هایی 

وضع  أ ت زده،  برهم  را  شخص  روانی  سالمت  ثیرکرده، 

-آورد. اگر چه علل بیماریبه وجود میمرضی    غیرطبیعی و 

در اما  است  زیاد  خیلی  روحی  نظر    های  به  نوروزها  مورد 

های بیرونی دخالت بیشتری داشته باشد تا  رسد که علتمی

  های دارویی و های جسمانی و مسمومستوراثت و بیماری

و پژوهشگر   سایر   الکل  شدید    سموم.«.  احساس  با  آگاه 

می  اضافه  شغلی،  که    کند: مسُولیت  وقتی  شده  دیده  »اما 

های خیلی مقاوم را  های بیرونی شدید است حتا زمینه  علت

درهم شکسته و جای سالمتی را گرفته است. و پیچیدگی  

 ها بی پایگی و عدم اطمینان در زندگی تازه در همه صحنه

را برهم زده و   رمنتظریها اثبات ذهن شخص غ تمام مرحله

-ها می اغلب روی تخت بیمارستانکند که  چنان آشفته می

و علت  بینیم  این  به  من  که  است  دلیل  این  توجه  به  ها  

ام و این رساله چنین عنوان درازی پیدا کرده  بیشتری کرده

سند    توجهی و نبود آمار رسمی وهمو، با  انتقاد از بی  است«.

می اضافه  کرد،  تکیه  آن  به  بتوان  که  که:معتبری    کند 

آدم صدیق باید با    مسایل  و به ناچار هر»درباره این قبیل  

چنین مسایلی بحث کند من هم    شرافت خود در   محک و 

دهات    هایی که ازهای شهری و آنبه ناچار مدتی بین مریض 

ام و آنچه  اند بودهآمده دور ونزدیک به امید بهبودی به شهر

پایهدیده دفترام  این  اساسی  فراهم    ی  است«.             آرا                                                                         ورده 

احساس   با  با  ساعدی،  رابطه  و  ئمسدر  شغلی  ولیت 

اجتماعی می گذاشت که    نویسد: انسانگرایی  نباید  »ناگفته 

و  کتاب  از  غیر مطبوعات  در  مقاله  چندین  و  درسی  های 

شده است ایران ن  نوروزها در  فرهنگ فارسی صحبت دقیق از

مراجع   از  جوان فارسی بیشتر  ادبیات معاصر و  م دریبگو  اگر  و

  .امها صحبت شده است اغراق نگفتهاین ناراحتی  رسمی از

 هایی از تکه  مثال بگیرید چندین قصه از  جالل آل احمد و

جوانانی که تازه دست    کارهای صادق هدایت را و آثاری از

رمهر  اندوهناک، اما با لحنی ُپاند«. سپس با دل  به قلم شده

فرا    از بیماران  جامعه  به  خدمت  برای  را  همگان  انسانیت 

 خواند:  می

ول ئاین که هرکسی مس  این روزگاران وانفسا عالوه بر  »در

حمالی  وجود خویشتن است، بارهای سنگین دیگری هم  

به گردنش نهاده می شود. مهمتر ازهمه این که  باید دست  

  به هیچ امیدی روی پای خود بایستد. و   تنها و بی آن که

ها  ها را تحمل کند. به ناچار انواع مختلف این ناراحتیضربه

-متفکری می  خواهیم دید و یحتمل هر  به روز بیشتر  را روز

بیماران به داند که بی شناسایی دقیق این سبب ها نجات 

مقدمه است«  ممکن  غیر  کامل  روایتی  طور  و  گویا  ای 

اجتماعی، آگاه و   –فرهنگی  زانه  از تالشگرصادقانه و دلسو

 رسد. به پایان می هشیار

 فصل اول 

 بحث کلی درباره ی پسیکونوروزها 

عده  ازپسیکونوروزها  از ناراحتی   یی  که  است  روانی    های 

و می  آشوب  حکایت  انسانی  شخصیت  این  اضطراب  کند. 

واکنش ناراحتی درها  که  است  مالیمی  وضع    های  برابر 

پیش و  مینامطلوب  آشکار  ناگوار  و صرفنظر آمدهای  شود 

اغلب    ازکسب رضایتی که ممکن است عاید مریض گردد، 

کشیده را رنج   دیده وبخشی است که انسان آسیبمفر نجات

کشد که  را به پناهگاهی می  ساخته، او  یی دورگزند تازه  از

کننده است ولی با مرهمی از ترحم  ناراحت  هرچند تاریک و



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

105 

 

هایی  کاهد. واکنشیی می الم وی تا اندازهآ  و توجه دیگران از

های  شود، رویهم رفته  واکنشکه درچنین موارد ظاهر می

ای )مراد کارکردی فونکسیونل است( است.  مریض  وظیفه

تقصیراتی  ناخودآگاه می وجود خویش،  بی مصرفی  خواهد 

برگُرده شکستکه  شده،  بار  دراش  که  را  با  هایی    مواجه 

این    یی بپوشاند باواقعیات تحمل کرده، همه را زیرنقاب تازه

بیماران نوروزی مثل بیماران پسیکولوژی   همه هیچ یک از 

ظاهر ضداجتماعی  از  رفتار  همیشه  برای  مجیط    نساخته، 

 .   24 -5خود نبریده است« صص 

آثار بیماری مرض    مراحل عوارض و   بندی و ساعدی، طبقه

یا ذهن که    یی شعورخوردگی وظیفهاختالل و بهم    را »از

-باعث تجزیه و پاشیدگی تا مرحله غیرعادی بودن بیمارمی

و  داده  توضیح  را،  بیماری    شود«  این  تاریخی  ی  سابقه 

ها درجهان را که از زمان بقراط و جالینوس بوده، نظرات آن

دوران قرون وسطا همان ظلمت و خرافاتی   گوید: »دررا می

ری اداشت، ازشناسایی علمی این بیمکه برهمه علوم سایه  

تا در مانع گردید  قرن هفدهم میالدی مطالعات    هم  آغاز 

های دوران بچگی،  عقده   . همو، از  31جدی آغاز شد«. ص  

عشق به مادر، یا پدر، یا عشق به خویشتن ، انحرافات جنسی  

اطالعات جالب     32  –  40جنس بازی و ...  درصفحات  هم  و

 وضیح می دهد. ها را تروانی انسان

 فصل دوم 

 علل پسیکونوروزها   

بیماری  صرف  پسیکونوروزها  است  اجتماعی  روحی   های 

های خاص، گاهی اوقات وراثت که در پیدایش نظر از زمینه

شود. اتفاقات و پیشامدها  ها دخیل شمرده می این ناراحتی

اوضربه و  اقناع  عدم  روحی،  و  رهای  فقر  زندگی،  در  ضاء 

بیچارگی، تنهایی، مرگ نزدیکان، آشفتگی و درهمی، ترس،  

  مسُولیت، جهالت، غربت، ورشکستگی، شکست و ناکامی در

محرومیت حسد،  اطمینان،  عشق،  عدم  جنسی،  های 

زندگی هرکدام عامل    هزاران گزند دیگر  ولگردی، آوارگی و 

 ها«. پیدایش این ناراحتی مؤثری است در

کند که این پیشامدها  ضافه میساعدی، با ذهن باز و روشن ا

فرنگی قول  به  پیش  »یا  ناگهان  استرس«  امروز    .آید میها 

  ها را باور کرد و پذیرفت. زیرا که:نمی توان این گونه نظریه

از آمدها و  همان روزگار تولد  مورد تهاجم پیش  »آدمیزاد 

گیرد. زمینه  نوروزی هم چون ها قرار می هدف تیر ناکامی

دهد . . .  کند و گل میدر اندرونش رشد می  گیاهی ناپیدا

شود.  شخصی از زمان کودکی بنا نهاده می  پایه زندگی هر

از نیز  نوروزی  می  عادات  مایه  اولیه  تربیت  گیرد«.  همان 

محبت و    ازمحیط تربیتی و رفتارهای مادر و پدر از مهر و 

پیشامدها و:می  انواع  تخم  »محرومیت  گوید  همگی  ها 

  پاشد«. تا رسیدن به سن و ضمیر شخص می  نوروزها را در

شعور دنیای  به  ورود  با   . بلوغ  خواست  سال  و  آرزوها،  ها 

قدرت آشنا شده    ها نیز کم کم با دنیای توانایی و کشمکش

می  پا  می و  قد  نیرومندی  »ساقه  که  گیرد:  موقعی  و  کشد 

زندگی به تمام    های اجتماعی فرا برسد ودوران  مسُولیت

ها به راه باشد. این نهال به درخت  ناگواری  ها ومحرومیت

-زمانی که شکوفه سرتاسر شاخه  گردد و تنومندی مبدل می 

ها را بپوشاند، بیماری به نقطه اوج خود رسیده است« همو، 

زندکی می با محیط  انسانی  ناهمآهنگی شخصیت  گوید  از 

 که شنیدنی و پندآموز است: 

نشده که به خاطر قوانین و رسوم »غرایز و تمایالت برآورده  

عرفی و سایر نوامیس اجتماعی به عمق شعور باطن    شرعی و 

دادن  رانده می تکان  برای  داده،  دست هم  به  شود، دست 

می وجود  به  مؤثری  عامل  انسان  وشخصیت  آورد.  روحیه 

اجتماعی در برای    قراردادهای  ثانوی  اثر مرور زمان عادت 

افراد خیلی طبیعی    ا درشود. این قراردادهها مینسل نظر 

برجلوه می و  آن  کند  بودن  برده  عارضی  پی  ها خیلی کم 

 شود«.  می

و جنسی«  آزادی  کشیدن  »بند  فرایند:  تحت    پژوهشگر 

اجتماعات را یادآورشده، با آوردن نظریه برخی   کنترل آن در

است که »هیستری« عامل اصلی    این باور  از دانشمندان بر

محدودیت و  یا  هاسکنترل  ناآگاه  شعور  ج:  بند  »در  ت. 

ناخودآگاه، که تمایالت سرکوفته به آن دنیای تاریک رانده 

سر آگاه  شعور  با  عناصر  این  است.  دارد.    شده  ناسازگاری 

درشعور ناآگاه تمایالت جنسی انباشته است. غرایز طبیعی 

 سوپراگو   زنجیر محکم اگو و   آورند وجهت تمتع هجوم می

 42- 48ها می شود«. صنآمانع طغیان و رهایی 

هیستری: »باتوجه    ساعدی، پایان این فصل را با گفتاری از

شود به طور به این که در محیط ما به حد وفور دیده می

الف: استرس شماردبرمی  خالصه های  خستگی  ،های روانی: 
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ها و تجارب نامطلوب. ب: رفتار  روانی، بی توجهی، بدبختی

گردد. ج:  ف شخصیت میخشن و خشک با اطفال. باعث ضع 

-زمینه غریزی برای ضعف اعصاب.  د: عدم تطابق. مکانیسم

های فرار، ثبات، عجز، احساس مجرمیت، ناتوانی جنسی. ه  

فونکسیون وخستگی،  مرض  عضوی،  زمینه  ناقص،  :  های 

 تلقین «. فصل دوم به پایان می رسد. 

 فصل سوم

 اشاره از جامعه شناسی شهری و روستایی آذربایجان

منطقه س وهوای  آب  درباره  توضیح  با  را  فصل  این  اعدی، 

ست کوهستانی با آب  کند: »منطقه ایآذربایجان شروع می

های مرکزی  بیشتر سرد. درمقایسه با قمست  هوای متغیر و   و

و  و آب  خوش  ایران  فالت  بارندگی    جنوبی  دارای  هوا، 

بیشتر دهات  تعداد  اساس  این  روی  و  و جمعیت   متعادل. 

ها و وضعیت جغرافیایی  ا زیادتر است. وجود کوهساکن نسبت

باعث پراکندکی شهرها و دهات شده است. به این معنی که  

و وشهرکوچک  قصبه  چندین  با  بزرگ  شهر  شهر   هر  یک 

به طور آبادی که  و  ده  تعدادی  با  اقمار دور خود   کوچک 

اند.  با  جمع کرده و  پیدا کرده  ارتباطی  . واکثریت    هم   .  .

شود جزو شهرهای روستایی نام  جان را میشهرهای آذربای

دهاتی که    برد که زندگی و ساختمان اجتماعی آن به خاطر

شود، تشکیل  ها جمع  میداد و ستد آن  برای حل معضالت و

یی از اصناف و بازرگانان  یافته و وجود ادارات دولتی و عده 

یی به آنها داده است.  . .  و چند پادگان نظامی ترکیب تازه

بزرگی که دارد هیچ وقت یک   همه وسعت و  شهر تبریز با . 

عده که  بل  نیست.  صنعتی  ازشهر  و   ای  دولتی  ادارات 

بازار اکثریت را به دست   های حکومتی و لشگری وسازمان

کارخانه چند  وجود  با  تقدارند.  که  و  یی  کار  مشغول  ولق 

درمی تعطیل  حال  به  کارگران   یند.آ زمانی  اکثریت 

مش کارگاهدرکارخانه  در  که  بل  نیستند،  های کوچک غول 

بافندگی و دوزندگی و کفشدوزی مشغولند. عوامل سیاسی  

این منطقه  که زمانی موجب شکفتگی و وسعت شهرهای 

تمی دیگر  حال  که  أ شد،  تالشی  همه  با  و  نداشته  ثیری 

رخوت برهمه مسلط    کنند، همیشه رکود وها می شهرداری

 است«. 

ه طور کامل وضع اجتماعی و منابع  این  گفتار، ب  ساعدی با

در را  جامعه  زحمتکس  طبقات  خود زمانه  معیشتی  ی 

می زیارتگاه توضیح  وجود  از  دردهد.  به   ها  شهرها،  بیشتر 

چیز کوچ دهقانان بی  گوید وخصوص دهات فقیرنشین می

 »با :  به شهرها، و کوچیدن مردم شهرهای کوچک به تهران

العاده کم هست  ها فوق وجود اینکه کارهای تولیدی درشهر

تر رویهمرفته بیکاری نسبت به ده کمتر و وضع گذران راحت

میمرفه  و نظر  به  درتر  تبریز    رسد.  اخیر    80سرشماری 

یقیه نه شاغل     جستجوی کار و   درصد شاغل، سه درصد در

خالی شدن دهات سخن    و نه درحستجوی کار هستند«. از

گوید که زمانی مرکز تفریح  ده آباد و سرسبزی می  رفته. از

های پربرکت  مزارع و باغ  روزهای تعطیلی تبریزیان بود. با 

  کیلومتری باسمنج سر  »قزلجه میدان« سه چهار  وآباد: از

آنجا سکنی داشت اما    »دویست خانوار در  راه تهران تبریز:

خرابی وضع کشت   کمی درآمد و  اثر خشک شدن آب  و  در

آنجا باقی نمانده بود«.    ده درسال پیش، از سی خانوا  تا دو 

که:  اشاره بزرگ  شهرهای  اجتماعی  ترکیب  به  دارد  ای 

یی  طبقه  اصناف باید از  تجار و  و  طبقات کارگر    »عالوه بر

نام برد که درکارهای دولتی و فرهنگی مشغولند و با وجود 

درمرحله روشنفکری  شدید  خیلی  ادعای  که  هستند  یی 

  یی ازآن هستند . . .عده  زمستعد نوروزها و عوارض ناشی ا

اند که تماسشان حتا با  چنان دور و سربسته ماندهشهرها آن

افتد« با اشاره به سن  نیز به ندرت اتفاق می  شهرهای مجاور

با    و جمعیت،  ازآرشد  آماری  شهرهای    وردن  و  جمعیت 

»جوانی جمعیت   آدربایجان، . . . ازمرگ ومیر زیاد و فقر زیاد:

هاست . .  زیاد و فقر و بیماری زیاد آن  ری مرگ و مینشانه

درصد،   82اردبیل    درصد، در  80.تعداد شاغلین مرد درتبریز  

درصد،    94اهر  درصد، در   79درصد، درمراغه    67سراب    در

 مشکین شهر   درصد، در  94هشترود    درصد، در  81میانه    در

 درصد است«.   85  مرند   درصد، در  86  خلخال  درصد، در  78

ثیر  أ آذربایجان، با اشاره به ت آمار زنان شاغل در ساعدی، از 

  61تبریز  »در خصوصیات شهری: های مذهبی و محدودیت

هستند.    شاغل به کار  درصد، بیکار  12ها، دراردبیلدرصد زن

زنان روستایی اکثرا همراه مردها مشغولند«  کیفیت کارهای 

  ها ودگی آمیختگی زنز  دهد. اشهری و روستا را توضیح می 

و قدیم  با   تغییرات  که    جدید  نشود  )اشتباه   « تآکید:  این 

گیری سینما ها نیست« ،از شکلرفحاین    مقصود تمدن و

ازها و فاحشهها و میخانهو مدارس و کافه سادگی و    خانه 
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میمحرومیت است،  کاسته  از ها  و  رادیو   گوید  یافتن  راه 

ه کافه و سینما  ای: »راه یافتن بترانزیستوری به هرده کوره

نتیجه کشمکش و    در   وجود جوانان و  خالی شدن مساجد از

های نوروزی  مرافعه بین فرزندان و پدران اینهاست که هسته

کاشته می جوانان  به در ذهن  را  خود  قدرت  مذهب  شود. 

ی لهئله مسئدست داده است. بی آنکه مس  شکل عجیبی از

المذهبی  مطرح است و الحاد باشد. یکسان بودن مذهب و  

در را  مذهب  جای  چیزی  که  آن  بی  و  اعتقادی  بین    بی 

اما در دهات مذهب  کردهها و تحصیلشهرنشین ها بگیرد. 

های  درصد ده   95همان ابهت سابق را دارد. به طوری که  

شهرهای حوزه زوار  تعداد  هستند.  مسجد  دارای  تبریز  ی 

نشانه مذهبی  مراسم  اعتبار  و  شکوه  که  ای  مقدس  است 

مذهبی هنوز دراکثریت دهات به قوت خود باقی    احساس

درصد    27درتبریز  »  :  گویدباسوادان شهرها می  از   .است«

درصد،    6اهر    درصد، در  14غه  ادرصد در مر  19دراردبیل  

درصد، مرند    14درصد، خلخال    10درصد، هشترود  10میانه  

 قصود درصد،  و تعداد زنان باسواد به مراتب کمتر است. م  15

می  نوشتن  و  خواندن  تنها  که  است  آنهایی  باسوادان  -از 

 دانند«.   

اسامی   کتاب  »مطابق  درآذربایجان:  روستاها  تعداد  درباره 

درسال   منتشره  ده   6723خورشیدی  1329دهات کشور، 

و   درصد در است  برده شده  نام  غربی  و    آذربایجان شرقی 

تقسیم ازمطابق  هستند.  پایدار  دهات  جزو    لحاظ   بندی 

دو بین  شباهتی  نوع  نیست«.   موقعیت  دردست  ناحیه 

تفاوت دهات و تجهیزات که جاذبهدرباره پیدا کرده  ی  ای 

-های معدنی( و عده آباد وسریین به خاطر آبمانند )بستان

لحاظ کشاورزی کامال مکانیزه با وسایل مدرن   ای دیگر از

شده است )مانند ایلخچی که توسط نگارنده مطالعه    محهز

صفحه   از  شده(  همین  زیرنویس  در  هستند.  دهات  این 

است.   رسیده  طبع  به  تهران  دانشگاه  نشریات  :»درسری 

ازخانه پنج(.  آثار  دفترهای مونوگرافی شماره  های دهات و 

ها عموما گلی است و  »خانه  مناطق کوهستانی:  تاریخی در

وسیله و  نقشه  هیچ  میبی  ساخته  پایدار  غل  آشود.  ای 

و   فاصلهخانهحیوانات  اتاق  نشین  و  مطبخ  ندارند.  باهم  یی 

خواب و گاهی اوقات طویله ازیک سقف پوشیده شده  . . .  

در وجود  مسجد  دهات  امامزاده  اغلب  و  زیارتگاه  ها  دارد. 

تاریخی درکلخوَران مقبره شیخ جبرییل    فراوان است. آثار

در و  صفی  شیخ  قانتور  جد  بنای  وینق  )عمارت    قریه 

ت که عمارتی است قدیمی که دردوره قاجار  تومانیانس اس

بخش هایی   با  دو طبقه  تومانیانس در  توسط سرکیس  به 

های قرن  مانند ایوان سراسری، شش برج به سبک عمارت

االی یک تپه سنگی بنا شده است«. در    نوزدهم اروپا درب

کلیسای زیبای قره طاطاوس وجود دارد.    ، کلیسای قرهقریه

خانه به نسبت فوق العاده زیاد  و قهوه  العاده کممدارس فوق 

است«. با اشاره به جمعیت دهات: کمتر دهی بیش از سیصد  

 1000کدام  هردر  صد خانوار و    است اغلب بین سی تا  خانوار

رسیگی    نفر  200- ده  امور  به  کدخدا   .  .  . هستند  ساکن 

. .  می  . اورد  . .از محترمین ده مال را باید به حساب  کند. 

کند    های ژاندارمری رسیدگی میاغلب پاسگاه دعاوی بزرگ

ه  بطبیعت    گاه اصلی است. زمین و . . .  مذهب تنها تکیه

روستانشین آموخته که به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داشته 

ها هست.  دهاتی  اکثر  باشد.  اعتقاد به آخرت و روز جزا در

ی شهر چنان قوی است که دهاتی جوان وجود این جذبه  با 

نوروزهای    کند. . . .دررا همیشه آرزو می  به شهر  مهاجرت

از همه تابلوی هیستری را می   روستایی آذربایجان بیشتر 

 بینیم«. فصل سوم به پایان می رسد. 

 فصل چهارم علل اجتماعی پسیکو نوروزهای درآذربایجان

ها حداقل بیش  »برای شناسایی دقیق سبب آین فصل: آغاز

اینجا  بگیرد. در ضاوت قرارقاز پانصد شرح حال باید مبنای 

انتخاب کرده  هان شرح حالمیا  از .  شانزده مریض   .  . ایم. 

یک سبب هیجوقت عامل اصلی یک تابلوی نوروزی نیست 

ندرت.   به  در   –  1مگر  پسیکونوروزها  اینکه شیوع  با  فقر، 

چیزی دارد ولی بی  الحال آذربایجان نیز شیوعی مرفهطبقه

می دررا  دانست  بزرگی  عامل  حاالت    شود  بعضی  ایجاد 

یی است  ها که بیشتر به صورت زمینهدلواپسی و اضطراب

  2های  کند. )شرح حالکه شخص را مستعد قبول نوروز می

-4 -   -  15    )2  .  .  . و  جوان  درطبقه  بیکاری  پیش  3:    :

ثیر تربیت  أ : ت   4قبیل مرگ عزیزان و . . .    آمدهای ناگوار از

: نیاز  5سرپرست خوب . .  .    اولیه، نداشتن تربیت صحیح و

ساله وجود دارد .    5 -  10بیشتر کودکان  به محبت که در 

. محرومیت  6.  محدودیت:   .  .  . جنسی  شدید  های  های 

: بی سامانی  7مذهبی و قبیح بودن هرنوع عمل جنسی  . . .  
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ری یا تحت تکفل  کسانی که تحت  قیمومیت ناپدری و ناماد

  .  . . ناسازگاری  زوجین   8برادر وخواهر هستند. یتیمی   :

طالق . . .   های بعد از:  طالق. ناراحتی 9ازدواج . . .  بعد از

پناهی و  محرومیت جنسی و بی  شوهر ماندن و زنها بی  در

ت زندگی.  أ عدم  وسواس  10مین  و  نوروزها  مذهبی  :  های 

. .   بیشتر به صورت   :   11تابلوهای اضطراب و وسواس و . 

دهی به ده دیگر    یا از  یک شهربه شهر دیگر و  مهاجرت از

چون برهم خوردن زندگی عادی در پیدایش نوروزها دخالت  

 رسد. زیادی دارد . . .« فصل به پایان می

 فصل پنجم: مشاهدات  و شرح حال ها 

آن و عالج گرفتاری  بیماران  با  ها  پژوهشگر، شرح حال  را 

ای خود توضیح داده همان روش روانکاوانه، مسئوالنه و حرفه

هر  حال  شرح   از  و  است.     یک  کرده  مستند  را  بیماران 

  ها.ی نوآوریکمتر مکتوب شده، با همه  هایی تازه وصحنه

ماندگی اجتماعی  اندوهناک است و بخشی ازدردهای عقب

 و فرآیند فقر و نداری را یادآورشده است.   

در  پایان فصل  حال    این  شرح  در  16نموداری  که    بیمار 

پسیکو نوروزها    هریک گرفتار نوعی از  های گوناگون و طیف

یاری    هستند، آمده که درتفهیم موضوع خواننده را بیشتر

 رساند.  می

نامه پایان  برگ  با اخرین  ساعدی  روانپزشکی  عنوان   ی 

-یگیریم که بیمار»نتیجه« است با این نوشتار: »نتیجه می

محیط آذربایجان بین تمام طبقات شیوع    های نوروزی در

و وراثت  از  نظر  صرف  باز  را  آن  شیوع  علت  عوامل    دارد. 

  نجامی و اسرشتی در اثر آشفتگی زندگی اجتماعی و بی سر

اجتماعی، آشوبأ تو    فقر نبودن زندگی  اضطراب مین  ها و 

های جنسی و نداشتن عالیق مفید  دوران بلوغ و محرومیت

دگی خالق، خالصه ناسازگاری بیرون و نامرادی فرد  در زن

ها ازبین رفته باشد، ازتعداد  دانیم و روزی که این علتمی

 بیماران نوروزی  کم خواهد شد«. 

و منابع  و  باعنوان:  پایان  مآخذ  رسالهشماره  ی  نامه، 

 رسد. روانپزشکی غالمحسین ساعدی به پایان می
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 پرتو نوری عال 

 

 فارسی به شعر نو     چگونگیِ تغییر شعر کالسیک

 قسمت سوم  

 

 شعر معاصر ایران 

ادبیات کالسیک با قواعد و قوانین مزاحم و سختگیر خود  

که در طول تاریخ ممتد ادبی ایران هیچ گونه تغییری در  

نبود حیات اجتماعی معاصر را  آن راه نیافته بود دیگر قادر  

ها و تضادهایش بیان کند. از سوی دیگر  با همه پیچیدگی

شاعران و روشنفکران ما با تغییر و تحوالتی که در شوروی  

)گذشته(، ترکیه و غرب رخ داده بود آشنا شده بودند. اما  

ای نبود.  تغییر و تصرف در قواعد و اصول شعر کهن کار ساده

عی بود تا شاعر به راحتی ذهنیت خود را و وزن و قافیه مان 

بیان کند. چنین مانعی را مولوی هفتصد سال پیش در میان  

 اشعار خود ذکر کرده بود: 

 قـافیـه انـدیشــم و دلـدار من  

 گویدم مندیش جز دیدار من 

 برهم زنم  را گفت وُ صوت وُحرف

بی که  با    تا  هرسـه  زنـماین  دَم   تو 

گوید: »هیچ  م و نویسندة درگذشته، میمسعود فرزاد، مترج

با   عروضی  وزن  تعدد  حیث  از  جهان  و  ایران  در  شاعری 

شود ]...[  کند، بلکه به او نزدیک هم نمیمولوی برابری نمی

ترین شاعر جهان مولوی است ]....[ و در مقابل  دانو عروض

 48وزن در دیوان شعرش دارد، مولوی الاقل    21حافظ که  

ا تنوع وزن عروضی در  این  و  برده است  به کار  شعار خود 

آور است.« با این وجود مولوی گهگاه  اوزان به راستی حیرت 

 خروشد: آید و میاز این تنگنای وزن و قافیه به خشم درمی

 رَستــم ازیـن بیت و غـزل  

 ای شــــه ســـلطــان ازل 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا 

 وُ مغلطه را گوهم سیالب ببر قافیه

 پوست بود، پوست بود، در خور مغز شعرا 

یا در جائی دیگر خود را از شر کلمات که به قول او به پوست  

 می مانند، رها می کند و به سرایش اصوات می پردازد. 

 

 

 زَنَد اشتر من زتَف تفیعف عف عف همی

 وع وع وع همی کنـد حاســدم از شــلقـلقی 

 بردم ز راه دورهی هی هی شب غمان می

 کف کف مرا مَــده در ظَلم عشقشقی  کف

قافیه می از  گاه  مولوی  دلیل  به به همین  را  ردیف  گریزد 

نشاند و حتی چند وزن را در یک شعر بکار  جای قافیه می

ترند.  برد. یا حتی ابیاتی می گوید که به  اصوات نزدیکمی

کاری که بعدها برخی شاعران نوپرداز، از جمله رضا براهنی،  

اشعار خود انجام داده اند. براهنی در بخشی از   ناشیانه در

اند، می   تأثیرگذارش هم خوانده  شعر دَف که برخی شعر 

 گوید: 

 فددف د  دف

 دفدفددف 

 سیمرغ جان، بِدف!  

 ]...[ 

 !بیداد کن

 دفدفددف 
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 دفدفددفددف 

 دفدفددفددفددفدف 

 

کهن  شعر  شاعران  قافیه،  تنگاهای  و  یکنواختی  همچنین 

 ابداع مسمط، مستزاد یا بحر طویل کشاند. ایران را به 

کارهای   به  دست  قافیه،  حفظ  برای  شاعران  برخی  یا 

 سراید:  محیرالعقولی میزدند. شاعری می

 الســالم و علیــک حضـرت »یـَع« 

مصرع این  در  آن  »قوب«  بوَد   که 

 گوید:  ایرج میرزا از شاعرانی که در پی نوآوری بود به طنز می

 را پس و پیش  ها کنم قافیهمی

 تا شــوم نابغة دورة خویش  

به قول ملک بهار »و  به الشعرا  آوردن مضمون عشق وطن 

جای عشق یار و تبدیل لغز قلمدان به لغز هواپیما« گرهی 

 از 

 گشود.  کار فرو بسته نمی

 بحث در بارة چه چیزی و چگونگی ادبیات  

در املک نوجویی  راه  در  را  ادبی  انجمن  اولین  بهار  لشعرا 

دانشگده« در دیماه سال  ادبیات تأسیس کرد. انجمن ادبی »

ترویج معانی جدید در لباس شعر و  شمسی با مرام »  1294

نثر قدیم و شناساندن موازین فصاحت و حدود انقالب ادبی  

محاسن  و لزوم احترام آثار فصحای متقدم و ضرورت اقتباس  

به   مرامنامه  بعد  سال  دو  برمیداشت.  گام  اروپایی«  نثر 

 تجدید نظر در طرز و رویه ادبیات ایران« تشکیل شد.  »

یکی از بگو مگوهای سخت ادبی در آن ایام، بر سر مقام و 

مخالف   و  موافق  سمت  دو  از  افرادی  بود.  سعدی  اهمیت 

شد  سعدی از راه قلم تاخت و تاز فراوانی کرده آن چه می

نثار هم کردند. به همین دلیل در میان مجالس ادبی بحث  

الشعرای بهار گرچه از کسانی  کهنه و نو، بحث روز بود و ملک

ایران بود، و هرگز  ادبیات کهن و کالسیک  بود که شیفته 

شعر نو نسرود، معذالک بیش از سایرین به نوآوری و نوجویی 

می داناهمیت  مجله  شد  ذکر  که  همانطور  و  را  داد  شکده 

 محلی برای مباحث ادبی قرار داده بود.  

تقی رفعت نویسنده و منتقد ادبی نیز یکی از کسانی بود که  

به شمار می از سران تجدد خواهی  راستی  رفت و جزو  به 

آمد. مقاالت تند و آتشین خود  گروه افراطی به حساب می

کرد که در  تجدد« و »آزادیستان« چاپ میرا در روزنامه »

شد. کسی که به واقع برخوردش با ادبیات ز منتشر می تبری

جدید در تغییر و تحول نگاه و اندیشه و زبان ادیبان مؤثر  

 افتاد. مهمترین مناقشات ادبی بین این دو نشریه بود.  

  "بهار"بعد از این مناقشات، مجله دانشکده، که بعد از مجله  

ادبیاعتصام مجله  دومین  اعتصامی،  پروین  پدر    الملک 

می ملکمحسوب  سردبیری  به  عدهشد  و  بهار  ای  الشعرای 

اهل ادب در تهران اولین شماره خود را بیرون داد. در برابر 

ادبیات،  افراطی در  نوآوری  مورد  در  یارانش  و  رفعت  گری 

ای پیش گرفته بودند. مجله دانشکده  ها راه و روش میانهآن 

 گوید:  چنین می

سیر تکامل به ما امری دهد،  خواهیم پیش از آن که  ما نمی»

خود مرتکب امری شویم ... این است که موافق احتیاجات 

تکمیل  را  ما  که  محیطی  مطابق  و  اجتماعیه  هیأت  فعلی 

خواهد نمود، یک تجدد  آرام آرام و نرم نرمی را اصل مرام  

کنیم که این تجدد را تیشه  خود ساخته و هنوز جسارت نمی

نیاکان ادیب خود قرار دهیم.  عمارت تاریخی پدران شاعر و 

این است که ما فعالً آن ها را مرمت نموده و در پهلوی آن 

تری که با سیر تکامل، دیوارها  عمارت به ریختن بنای نوآیین 

 روند، مشغول خواهیم شد.«  و جرزهایش باال می

نویسد:  تقی رفعت در برابر آن مقاله، در روزنامه تجدد، می

 ر چند چیز معترفید:  در سطرهای فوق شما ب»

 ترسید و در توی عمارات پدرانتان بسر خواهید برد.  می -1

این عمارات محتاج مرمت هستند و شما این کار را انجام    -2

 خواهید داد.

3-  « مذکور  عمارات  پهلوی  نوآیینبنیاندر  تری« های 

 خواهید ریخت. 

  کشد، این خیال، شما»هیچ بنّا و معمار این طور نقشه نمی

عصر  ساروج  با  نمود.  خواهد  هدایت  موفقیت  عدم  به  را 

های تخت جمشید را وصله خواهید زد؟ ....  بیستم، شکاف

ناصیه   یک  شما  پدران  و  شما  بستة  شکسته  عمارت  این 

  "دانشکده "پریشان و خرد و خاش عرضه خواهد نمود. .....  

توان  دفتری است که می  "تجدد در ادبیات"کند  تصور می

تابخانه فرنگی خرید و در بغل گذاشت و بعد هر  از یک ک

دفعه که ملت احتیاج نمود، به اندازه امکان یک یا چند ورق  

از آن کتاب را پاره کرد و به دهان ملت انداخت. ... ای ادبای  
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مفرط با  دانشکده!  تجددپروری"ترین  جوان  و    "حس 

ادبیه"ترین  طوالنی تمام    "آمال  دارید،  سراغ  خود  در  که 

ای خود را به امداد طلبیده و بدون واهمه داخل کارزار رفق

شوید. نترسید، آسوده و تند تند بجنگید، به این زودی موفق  

بینید که شخصاً  به مرام خود نخواهید شد. ]....[ امروز می

تابوت سعدی گاهواره   از موجودیت شماست.  مانع  سعدی 

کند! عصر هفتم بر عصر چهاردهم مسلط  شما را خفه می

هرکه    "است ولی همان عصر کهن به شما خواهد گفت:  

ساخت نو  عمارتی  قدر "آمد  آن  اقالً  خودتان  زمان  در   ،

سعدی که  دهید  خرج  به  تجدد  و  زمان  استقالل  در  ها 

 خودشان به خرج دادند.«  

 سرود. نمونه: تقی رفعت نیز خود شعر به سبک نو می

 ای جوان ایرانی!

 د  برخیز! بامداد جوانی ز تو دمی

 آفاق خُهر )وطن( را لب خورشید بوسه داد 

 برخیز! صبح خنده نثارت خجسته باد  

 برخیز روز ورزش و کوشش فرا رسید...  

 ..... 

 دمد از بهر نسل نو یک فصل تازه می

 یک نوبهار بارور، آبستن درو  

 برخیز و حرز جان بکن این عهد نیک فال 

 

دکتر رفیع خان  تقی رفعت با نام مستعار فمینا و همکار او  

امین با نام فمینیست، از جمله نخستین روشنفکرانی بودند  

که نهضت فمینیسم و خواستاری برابری حقوق زن و مرد  

 را رواج دادند.

 گوید:تقی رفعت خطاب به زنان می

 خورشید ماه، زهره، عنوان تو 

 دوری تو از این جهـان سیـار 

 خونخوار  دیاراینخواری تو در 

 خود، ز غیر نومید  دلسرد ز

 آنـان که تـرا همی به زانـو  

 پرستند در سجده عشق می

 مانند وُحوش دشت هستند

 اندر پی صید در تکاپو  

مجله دانشکده پس از انتشار ده شماره تعطیل شد. اما مجله  

از دوره اتفاقات ناگوار سیاسی  تجدد پس  با  ای سکوت که 

ان توام بود،  های آذربایجشمسی و مبارزات دموکرات   1297

دوباره مسئله تجدد در ادبیات را دنبال کرد. در فروردین ماه  

می  1299 چنانکه  به  شمسی  تبریز  آزادیخواهان  دانیم 

تاریخ   بزرگ  مردان  از  یکی  خیابانی  محمد  شیخ  رهبری 

محمد  شدن  کشته  از  پس  و  کردند  قیام  ایران،  خونین 

حالی که    خیابانی، تقی رفعت، از یاران بسیار نزدیک او، در

سال داشت، به گفته دولت وقت، خودکشی کرد.    32فقط  

 متأسفانه حتی قبر او نیز مفقود است.

نویسی مدرن   داستان  مبتکر  و  پیشوا  محمدعلی جمالزاده 

یکی بود یکی نبود«  های »در ایران نیز در دیباچه حکایت 

پا از شیوه پیشینیان نویسد: »می در ایران بدبختانه عموماً 

ادبیات دانسته و عموماً همان  برون ن هادن را مایه تخریب 

ایرانی، که مشهور جهان است، در  استبداد سیاسی  جوهر 

می دیده  نیز  ادبیات  شخص  ماده  که  معنی  این  به  شود. 

به دست می قلم  تنها متوجه  نویسنده وقتی  گیرد، نظرش 

و   ندارد  سایرین  به  التفاتی  اصالً  و  ادباست  و  فضال  گروه 

گردد. جای  ه پیرامون »دمکراسی ادبی« نمیخالصه آن ک

مملکتی چون   برای  مسئله مخصوصاً  این  که  نیست  شک 

 ایران که جهل و چشم بستگی گروه مردم 

 مانع هر گونه ترقی است، بسیار مایه تأسف است.«

محمد ضیاء هشترودی چند سال بعد در مقدمه منتخبات  

از جهت  شکی نیست که ادبیات امروزه ما نویسد: »خود می

تر  االلسنه بسیار عقب تجدد و ترقی از کاروان ادبیات مختلف

است .... امروز دیگر غزل و قصیده سرایی یا اسلوب نثر قدیم  

توان گفت که نماید... و میکفایت احتیاجات ادبی ما را نمی

 انحطاط ادبی حکمفرمای زبان فارسی شده است.«

خامنه علیجعفر  شیخ  حاجی  پسر  خامای  از  نهاکبر  ای 

بازرگانان تبریز نیز یکی دیگر از کسانی بود که در پی تجدد  

و نوآوری در عرصه ادبیات فارسی بود. او که زبان فرانسه را 

به   بود و  پنهانی آموخته  پدر متعصب خود  به خالف میل 

معمول   شکل  از  داشت،  آشنایی  نیز  عثمانی  نوین  ادبیات 

بی قطعاتی  و  کرده  عدول  فارسی  قافیهامضا  شعر  بندی با 

داد. اشعار  سابقه و مضامین نسبتاً تازه انتشار میجدید و بی

او در حبل و  المتین، چهرهپرشور  عصر جدید، شمس  نما، 
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شد. او از اولین کسانی است که بعد در دانشکده منتشر می

در کار شعر نوآوری کرده یکی از این قطعات که ادوارد براون  

 The Press and Poetry of Modernدر کتاب خود  

Persia 1914 :آورده چنین است 

 هر روز به یک منظر خونین به درآیی  

 هر دم متجلی تو به یک جلوه جانسوز 

 روز و هرشب از سوز غمت مرغ دلم هر

 سرایی با نغمه نو، تازه کند نوحه

 ای طلعت افسرده و ای صورت مجروح 

 آماج سیوف ستم، آه ای وطن زار

 هر سو نگرم خیمه زده لشگر اندوه 

 محصور عدو مانده تو چون نقطه پرگار

 خود اگر راست بگویم  محصور عدو، یا

 ای شیر، زبون کرده تو را روبَه ترسو

 شمشیر جفا آخته روی تو زهر سو 

 تا چند به خوابی؟ بگشا چشم خود از هم 

 بر خیز، یکی صولت شیرانه نشان ده  

 این معرکه جان ده یا جان بستان یا که در 

 

شمس کسمایی یکی دیگر از شاعران تجددخواه آن زمان  

است. خاندان کسمایی از اهالی گرجستان بودند که پس از  

به   قاجار  محمدخان  آغا  دست  به  قفقاز  شهر  هفده  فتح 

آذربایجان مهاجرت کردند و از آن جا به سایر نقاط ایران 

کسمایی    پراکنده شدند. خانم شمس کسمایی فرزند خلیل

کند  زاده ازدواج میبود که به یزد آمده بودند. شمس با ارباب

روند و ده سال در آن جا زندگی  و برای تجارت به روسیه می 

آذربایجان  می به  اکبر  و  صفا  فرزندشان  دو  با  بعد  و  کنند 

آیند. خانم شمس ترکی و فارسی و روسی را به خوبی می

و دمی روشنفکر  زنان  از  یکی  و  انشمند عصر خود  دانست 

بود. وی هنگامی که با خانواده خود به تبریز آمد، چادر به 

سر نداشت و نخستین زن مسلمان ایرانی بود که آزادانه در 

کوچه و بازار تبریز ظاهر شد و به واسطه همین آزادگی و  

نادان  مردم  دست  از  تاریک،  روزهای  آن  در  آزاداندیشی 

روف است که انگیزه  های فراوان کشید. معزجرها و سختی

کشتن دردناک اکبر، فرزند هیجده سالة شمس کسمائی که  

به زبان و ادبیات چند کشور اروپایی آشنایی داشت و خود  

های مادر بود.   سرود، گرفتن انتقام از بدعتشعر فارسی می

و   نویسندگان  محفل  تبریز  در  کسمائی  شمس  خانة 

روزگار خود را    دانشمندان بود ولی بعدها که به تهران آمد،

سال   در  تا  گذراند  خاموشی  و  تنهایی  شمسی   1340به 

درگذشت. او از اولین کسانی بود که پیش از نیما یوشیج،  

آورد و به ویژه این  در فُرم شعر فارسی تغییری بوجود می

 وجودش به عنوان یک زن حرف زد. نمونه: "منِ"که از 

 زبسیاری آتش مهر و ناز و نوازش 

 گرمی و روشنایی و تابش از این شدت 

 گلستان فکرم، خراب و پریشان شد افسوس 

 های افسرده افکار بکرم چو گل

 صفا و طراوت ز کف داده، گشتند مأیوس

 بلی، پای بر دامن و سر به زانو نشینم  

 که چون نیم وحشی گرفتار یک سرزمینم 

 نه یارای خیرم، نه نیروی شرم .

 تیزم نه تیر و نه تیغم بوَد، نیست دندان

 نه پای گریزم،  

 از این روی 

 در دست هم جنس خود در فشارم 

 ز دنیا و از سلک دنیا پرستان کنارم 

 بر آنم که از دامن مادر مهربان سر برآرم

 عالم تاج قائم مقامی )ژاله(

  

هم زمان با تولد شمس کسمایی، عالم تاج قائم مقامی  

عر  شود. گرچه شعر او همچنان پای در شکل شمتولد می

ها  کالسیک دارد اما نگاه و برخورد او به زندگی، اشیا، آدم

و روابط آنان، طبیعت و پیرامون خویش، نگاهی نو و تازه  

های تجدد خواهان مطلع بوده  گمان از بحثاست. او بی

است. شهامت و جسارت او در طرح مسائل خصوصی و  

شخصی و نیز برخورد صریح و انقالبی او با عرف و سنت و  

بوهایی که حتی هنوز هم در جامعه ایران حضوری  تا

سنگین و چشمگیر دارد، حیرت انگیز و قابل ستایش  

است. او مادر پژمان بختیاری است، در اشعارش ژاله 

دیوانی   1345تخلص کرده است. پژمان بختیاری در سال 

کند. ژاله پیش از مرگش  از اشعار پراکنده مادر چاپ می

زانده بود. چنان که از شعرش بسیاری از اشعارش را سو
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 آید از فرزندش نیز دور بوده است.برمی

 مادر چو ز طفل خویشتن مهجور است 

 وش ار کور شود معذور استیعقوب 

 چون من که تعلقم ز اسباب جهان 

 بر یک پسر است و آن هم از من دور است 

 

گرچه اندک اشعاری که از عالم تاج )ژاله( باقی مانده، در  

کالسیک شعر فارسی است، اما از نظر   همان سبک

مضمون و همچنین محتوا، یکی از نوآورترین اشعار زمان 

خویش است. او از اولین زنان شاعری است که بصورت  

سال از او   40کاملن آشکار در مذمت شوهری که حدود 

 سراید:  بزرگتر بوده شعر می

 هم صحبت من ط رفه شوهری ست 

 ری ستشـوهر نـه، که بر رفتـه آذ

 باریـک و سیـاه و بـلنـد و سـخـت 

 در دیده من، چون صنوبری ست 

 در روی سیـاهـش دو چشــم تیز  

 ستچون در شب تاریک، اختری 

 انگیختــه ریشــی سیـه سپیـد 

 بر گونه تاریک الغری ست

 ریشش به بناگوشم آن چنانک  

 در مردم دیـده، نشتــری ست  

 بر گردن من چون طناب دار 

 ست از آن دست، چنبری  پیوسته

 در پنجـــة او جســـم کوچکــم  

 ست چون در کف شاهین کبوتری

 با ریـــش حنـــا بستــــه نیم شب 

 ستآوری وصفش چه کنم وحشت

 المـوت عالــم است  گویــی مـلک

 الموت مظهری ست یا از ملک

 ....... 

 گــوینـــد خــــدای زنـــان بــوَد 

 ستهریمردی که بر او نام شو

 مردست و خدای وجود ماست  

 نـی نـی که بـالی مقـدری ست 

 ..... 

ای را  ذبیح اهلل بهروز از شاعران و نویسندگانی بود که دوره

شکسپیر   تأثیر  تحت  و  بود  گذرانده  انگلستان  در 

اندازه نمایشنامه اصول  از  آزاد  و  موزون  صورت  به  هایی 

آ مصراع  نمونه  یک  بود.  گفته  کالسیک  شعر  ن  های 

نمایشنامه »پادشاه ایران و دختر ارمن« بود که قرار بود فیلم 

 شود. 

محمد مقدم در آمریکا تحصیل کرده بود و تحت تأثیر والت  

نوآوری  میویتمن  سال  هایی  به  مقدم  محمد    1312کرد. 

مجموعه شعری به نام »راز نیم شب« منتشر کرد که نه به  

 فادار مانده بود.ها در شعر کهن ووزن و نه به تساوی مصراع

شب مرغ  روشنی من  از  و  پنهانم  روز   ... پرهیزم آویزم   ش 

و   َپرم  بیرون  شد،  چو  تاریک   ... هرگز  ندیده  آشیانم کس 

 خوانم 

تندر کیا و هوشنگ ایرانی نیز از شاعران نوپرداز عصر خود 

بودند. هوشنگ ایرانی با سرایش شعری که حرکت قطاری 

ای سوت قطار و دودی که از را نشان میداد و با تشبیه صد

به   میشد  خارج  آن  بنفش"مخزن  مگوهای  "جیغ  بگو   ،

 فراوانی در باره شعر کهن و نو بوجود آورد.

متأسفانه هیچ یک از این شاعران در کار خود جدی نبودند  

و از این حدود آزمایشی و تجربی در شعر نو فراتر نرفتند. 

نمونه بهاین  آزمایشی  قبولهای  مورد  نشد    آسانی  واقع 

ویژه که خود رهبران تجددخواهی در این اشعار غلط زبانی  به

  "وطن"به جای    "خُهر"ای مانند  یافتند یا به کار بردن کلمه

شعر   زیبایی  از  زبان،  و  ادبی  صناعت  با  ناآشنایی  علت  به 

کاست. اما همچنان مباحث ادبی و مناقشات قلمی بر سر  می

جوا شاعر  ایامی  چنین  در  بود.  کوهکار  از  که  های  پایهنی 

ایران برخاسته بود، به یاری همکاران خود شتافت.   شمال 

نغمه تجددخواه این  جوانان  گلوی  از  که  را  پراکنده  های 

ها بخشید.  بیرون آمده بود منظم کرد و شکلی نوین به آن 

این جوان علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج بود که بنای  

لح به  چه  را  ایران  مدرن  و  شعر  قدرت  فرم،  و  محتوا  اظ 

عظمت، و تأثیر گذاری در شعر بعد از خود، همسنگ شعر 

 کالسیک ایران استوار کرد. 

 ادامه دارد.
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 ناصر زراعتی 

  
 هایِ یک کتابفروش« »یادداشت بخشی از 

 

 [...  2013] 1391زمستان است، 

کتابِ »شهرنو« نوشتة دکتر محمود زند مقدم دارد چاپِ  

شود. آقا نعمتِ ما )مسؤلِ »نشرِ ارزان« در استکهلم دوّم می

کرده منتشر  هم  با  را  کتاب  این  میکه  تلفن  و  ایم(  کند 

می ـ  جدّی  شوخی/  ـ  گرفت  خندان  جایزه  »مُژده!  گوید: 

 کتاب!«

 ـ جایزه؟ 

آقایی... دکترسامی این کتابی  ـ یک  تلفن کرده که  نام... 

ش  ای گرفته و دنبالِ نویسندهین، جایزهکه شما منتشر کرده

زراعتی   آقایِ  گفتم  بگیره...  تماس  تو  با  هستن. من گفتم 

ش رو یادداشت خوای شمارهش... میارتباط داره با نویسنده

 کن.

 ـ چی هست حاال این جایزه؟ 

 خندد:  می

 گفت جایزهِ الکترولوکس... دونم. میـ چه می

ـ الکترو لوکس؟!... الکترولوکس جایزه داده به کتابِ دکتر 

 مقدم؟!... باریکاَل... 

 خندد:  باز می

 ش بزن.زنگی به دونم واهلل... حاال یهـ چه می

 زنه.«گویم: »من حوصله ندارم. بذار خودش زنگ میمی

هنوز یک ساعتی نگذشته و با دو دوستِ مهمانِ از پاریس  

هایِ ایرانی  ایم در یکی از این رستوران و لندن آمده نشسته 

 زند. ام زنگ میناهار بخوریم که تلفنِ دستی

 ـ بفرمایید. 

همان »سالمِ« اوّل، تَحَکّم و  شنوم. از  صدایِ آقایی را می

 نَفس کامالً مشخص است:بهاعتماد

ـ سالم قُربان! من دکتر سامی هستم. زنگ زدم به آفیسِ  

 شما، کسی گوشی رو برنداشت.

ـ ببخشید آقایِ دکتر. بله... من مهمان دارم امروز. نیستم. 

 رَم... امر بفرمایید. دیرتر می

خدمتِ شما. سالِ دو    یم. ارادت دارمـ ما همدیگرو دیده

مرحومِ  که  موقع  همان  آمدم.  شما  مؤسسه  به  من  هزار، 

 جا آمدند. با هم آمدیم پیشِ شما. فریدون مُشیری این

پیش2000سال   سال  یک  این  ،  من  که  بوده  آن  از  تر 

به )یا  بیندازم. کتابفروشی  راه  را  »مؤسسه«(  ایشان  قولِ 

گ به  بود  آمده  البته  مُشیری  فریدون  و  مرحومِ  وتنبرگ 

مستندی را هم که من در بارة او ساخته بودم )»شاعرِ دیارِ  

اش، امّا  عشق و آشتی«( نمایش دادیم در جلسة شعرخوانی 

 ها رَبطی به »مؤسسه« هنوز برپا شدة من نداشته.این

 ـ در خدمتم. بفرمایید. 

 گردیم. ـ هیچی... ما دنبالِ نویسنده این کتاب می

 دهد: ز چه قرار است، ادامه میآیم بپرسم موضوع اتا می

 ـ این کتاب برنده جایزه الکترولوکس شده. 

 من با حیرت:

 ـ الکترولوکس؟!

می معروف...  کُمپانیِ  همین  الکترولوکس...  بله.  دونید  ـ 

 ها دارند. جاها... ازین جایزهها... اینکه... این

 ـ واهلل چه عرض کنم... بفرمایید که...

 َپرَد تو حرفم: می

یکی از دوستان معرفی کرده. من پیشنهاد دادم، پذیرفته ـ  

 خوایم با ایشان تماس بگیریم و خبر بدیم و....شده. حاال می

 کنم حرفش را قطع کنم: این بار، من سعی می

 ـ اجازه بدید... ممکنه بفرمایید چه کسی معرفی کرده؟ 

 کند. بعد: مکثی می

 ـ دکتر نفیسی. 

 ـ کدام دکتر نفیسی؟ 

سویِ خط، کشد، انگار آنتر طول میم کمی بیشمکثِ دوّ

 کند: دارد فکر می
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می فرقی  چه  تازه،  نفیسی...  عبداهلل  دکتر...  آقا!...  ـ  کنه 

 شماره این آقایِ دکتر مقدم رو بدید به من... 

 ـ اجازه بدید آقایِ دکتر... )اسمش یادم رفته.(

 ـ سامی... 

اجازه سامی!  دکتر  آقایِ  ببخشید...  بله...  آقایِ    ـ  بدید... 

 دکتر مقدم تمامِ کارهایِ این کتاب رو سپرده به بنده و...  

 آمیزتر:َپرَد تو حرفم، با لحنی تحکمباز می

ایشون داده شده، من با شما   ـ ای آقا!... جایزه به کتابِ 

 تونم حرف بزنم. که نمی

تونم شماره تلفنِ ایشون رو در ایران بدَم به شما...  ـ من می

 اره... امّا... مانعی ند

 ـ خُب. بگید، بنویسم.

اگه شما   کردنه... چون  تلف  امّا وقت  بفرمایید...  اجازه  ـ 

باز همین حرف رو به شما خواهند  ایشون،  به  بزنید  زنگ 

 گفت که با فالنی تماس بگیرید. 

 ـ ای بابا... خُب، ما باید اوّل با ایشون حرف بزنیم یا نه؟ 

دَم. فقط بفرمایید تا  و میـ البته. چَشم. من شماره تلفن ر

ای الاقل من خودم بدونم این جایزه چی هست؟ چه سابقه

آقایِ  این  بپرسن  من  از  اگه  چون  نداره؟...  سایت  داره؟... 

دکتر سامی کیه و این جایزه چیه؟... من باید جوابی داشته 

 باشم، یا نه؟ 

 کند. بعد: یک لحظه مکث می

مؤسسه شما، توضیح   فرستم بیادـ اوکِی... من یکی رو می

 بده. 

کافی بفرستید.  رو  کسی  نیست  الزم  نشانیِ  ـ  یک  ست 

نگاه   خودم  من  دارن.  سایت  همه  االن،  بدید.  اینترنتی 

 کنم. می

فرستم. شما هم که  خیر... یکی از دوستان رو من میـ نه

 نیستید در مؤسسه...

ـ عرض کردم که... مهمان دارم امروز... من عصر هستم.  

 خواهم بود. فردا هم 

فرستم  ـ اوکِی... فردا، ساعتِ یک خوبه؟... من یکی را می

 جا. آن 

نمی من  فقط  هستم.  بله،  یا  ـ  شما  وقتِ  مزاحمِ  خوام 

کافی بشم.  مثالً  دوستتان  بگید.  رو  جایزه  این  سابقهِ  ست 

 شه؟  چند ساله این جایزه داده می

 ـ چهار پنج سال... 

 ـ به چه کسانی داده شده تا حاال؟ 

آقا!... شما چقدر سؤال می ای  این فردا میاد و  ـ  کنید... 

 گه براتون دیگه... می

 ـ چَشم... باشه. 

 شود ارتباطِ تلفنیِ ما. خداحافظی... و قطع می

کنم: این صدا، این لحنِ حرف زدن برایم با خودم فکر می

 آشناست. شبیهِ صدا و لحنِ کی بود؟

می جرقه  ذهنم  آن،  رئوف.یک  آقایِ  سال  زند:  دوازده   ..

 پیش...  

فرزانه  همسرش  است.  رفته  دنیا  از  گلشیری  هوشنگ 

طاهری تصمیم دارد بنیادی فرهنگی/ ادبی به نام و به یادِ  

هایی بدهند به نویسندگانِ  او راه بیندازد تا هر سال، جایزه

از   تعدادی  و  من  بلند.  و  کوتاه  داستانِ  داستانی:  ادبیّاتِ 

می تصمیم  مشترک  میگدوستانِ  هرطور  به  یریم  توانیم 

 ایجادِ این بنیاد کمک کنیم.  

آرا ـ من در سفری به ایران، فرزانه طاهری و بهمن فرمان

فیلمساز و از دوستانِ خوب و باوفایِ قدیمیِ گلشیری که از 

بینم.  هایِ او دو فیلم هم ساخته است ـ را میرویِ داستان 

گذاریم و از  گیرم در بازگشت به سوئد، جلساتی بتصمیم می

دهد آن دو فیلم  آرا اجازه میهموطنان یاری بخواهیم. فرمان

»سایه و  احتجاب«  نمایشِ  )»شازده  را  باد«(  بلندِ  هایِ 

عمومی بدهیم. دو نوارِ وی.اِچ.اِس ـ با کیفیّتِ خوب ـ از آن  

با این توصیه که: »پیشِ  دو فیلم را در اختیارم می گذارد 

 خودت بمانَد فعالً!« 

با فیلم  در  نمایشِ  جلسة  دو  گوتنبرگ،  به  زگشت 

فروشیم  دهیم، بلیت میگذاریم، هر دو فیلم را نشان میمی

گذاریم و چای و قهوه و  هایی را هم برایِ فروش میو کتاب

روند و مقداری  آیند و میمندان مینوشیدنی و غیره... عالقه

خُرده و  دوهزار  )حدودِ  میکرون  جمع  که  ای(  شود 

 فرستم برایِ خانمِ طاهری.می

فارسی رادیوِ  از  دولتیِ  یک روز  رادیوِ  زبانِ »پژواک« )که 

رُبعِ  و  پنج  تا  پنج  روز، ساعتِ  آن زمان، هر  و  است  سوئد 

کنند در موردِ  شد( با من مصاحبه میبعدازظهر پخش می

گویم  زنم و سرآخر، میهایی میهمین »بنیاد«. من حرف
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 ه ما را یاری کنند، خوب است. اگر هموطنان در این زمین

پایان نرسیده که تلفنِ دستی ام  هنوز پخشِ مصاحبه به 

 زند: زنگ می

 ـ اَلو.... جناب زراعتی!؟

تحکم اعتمادبهصدا  از  و  است  صاحبش  آمیز  باالیِ  نَفسِ 

 دهد. خبر می

 ـ امر بفرمایید... بله... 

 ـ من رئوف هستم. 

 ـ بفرمایید. 

 شناسین؟ ـ شما من رو نمی

 گویم: »شرمنده...« با لحنی عذرخواهانه می

شناسن... من تویِ ایران، قهرمانِ ـ ای آقا... همه من رو می

بوده میدانی  و  آوردهدو  مِدال  کلی  اینم.  کسی  م.  هم  جا 

 نیست که من رو نشناسه. 

 ـ بله. خیلی خوشوقتم. امر بفرمایید. 

آقا!. پژواک.  از  شنیدم  مصاحبه شمارو  این  االن،  ..  ـ من 

کنید به یادِ این شاعرِ بزرگِ  واقعاً آفرین! بسیار کارِ خوبی می

 ایران...

 ـ شاعر؟!... کدوم شاعر؟ 

 ـ همین... مرحومِ آقایِ گلشیری... 

 ـ آها... بله، بله... 

ـ خواستم بگم من با کمالِ میل، حاضرم به این خدمتِ  

دَم... به  هزار کرون میفرهنگی کمک کنم. همین االن، ده

 حسابِ شما بریزم یا برایِ خانمِ گلشیری حواله کنم؟

هایم  سویِ خط، احتماالً از شدّتِ حیرت، چشممن که این

زند بیرون، با لرزشی ـ زاییدة شادمانی ـ  دارد از حدقه می

می صدا،  میدر  محبّت  واقعاً  ممنون.  »خیلی  کنید.  گویم: 

ین مبلغ  چهارمِ ایم یکهامون، نتونسته چون ما با همة تالش

فرقی نمیرو هم جمع خانمِ  کنیم.  برایِ  بهتره همون  کنه. 

 طاهری حواله کنید.«

 ـ اوکِی... پس شما تلفنِ ایشون رو بدید به من. 

را می فرزانه طاهری  ایمیلِ  و  تلفن  آقایِ  شماره  به  دهم 

فراوان می باز تشکرِ  ایشان. رئوف و  از لطف و محبتِ  کنم 

دهند هرگاه به شهرِ  ایشان قول میکنیم و  خداحافظی می

 ما آمدند، بنده را به دیدارِ خود مفتخر کنند.

بخش اوّلین کارم تلفن به ایران است که این خبرِ مسرت

را بدهم به »بنیادِ گلشیری« و بعد به دیگران، به همه، بگویم  

میهنانی که به امورِ فرهنگی  که: »ببینید، هنوز هستند هم

 جهت بدبینیم.« خود و بیا بیرسانند. م یاری می

شود از آقایِ رئوف و  گذرد. خبری نمییکی دو ماهی می

 رسد. شده هم نمیدادهکمکِ وعده

این میتا  زنگ  کتابفروشی  تلفنِ  روز  یک  ایشان  که  زند. 

گویم: »ما که طلبکار  است. بعد از سالم و حال و احوال، می

امّا چون گفتید، من هم به   از شما،  خانمِ طاهری  نیستیم 

 خبر دادم و هم به دوستانِ دیگر گفتم که...« 

 کند: حرفم را قطع می

مالی برام پیش   ـ حق با شماست. متأسفانه یک مشکلِ 

ش رو هم  پردازم. بقیهاومد... با اجازه، االن، دوهزار کرون می

کنم. بعد هم قراره یک پولی برسه. هرچه زودتر تقدیم می

 تر... از... بیشدَم کمک کنم ب من قول می

 کنم. تشکر می

می خبر  تهران  از  بعد،  روز  کرون  چند  دوهزار  رسد 

 شده از سویِ آقایِ رئوف رسیده است به »بنیاد«. حواله 

 گذرد.  مدتی می

می زنگ  کتابفروشی  تلفنِ  روز،  رئوف  یک  آقایِ  باز  زند. 

 است:

 م.ـ آقا! من یک تصمیمِ انقالبی گرفته

 ـ خیره... 

خوام ازین شهر )ایشان ساکنِ یکی از  .. من میـ بله، البته.

تر  شهرهایِ جنوبِ سوئد است، حدودِ دویست کیلومتر پایین

در   آمریکا  سفارتِ  جُلوِ  تا  بدوَم  گوتنبرگ.(  ما  شهرِ  از 

بیایند   ایرانیان  برسم،  که  هم  شهری  هر  به  استکهلم. 

آن دو بُرج، جُلوِ سفارت انفجارِ    استقبالم... باید در سالگردِ 

باشم تا اعتراضِ خودمون رو به طالبان و تروریسم و رژیم  

 و... اعالم کنیم. 

 گویم: »خسته نباشید.«می

 ـ شما با دوستانتان بیایید استقبالِ من. 

 ـ ما؟! 

انجمن این  باالخره،  بله...  کاری  ـ  یک  باید  ایرانی  هایِ 

 بکنند یا نه؟ 
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این  دربربرایِ  اجباری  چنین  سنگینِ  بارِ  زیرِ  از  وم، که 

هایِ ورزشی تماس  نظرم، بهتره شما با انجمن گویم: »بهمی

 ست...«بگیرید. باالخره این یک حرکتِ ورزشی

ها رو بدید به  ـ اوکِی... پس شما شماره تلفن این انجمن 

 من.

 شناسم. شون رو میـ من یکی

دانم انجمنی ورزشی راه شماره یکی از کسانی را که می

 آقایِ رئوف تا شاخ را بکشد. دهم به انداخته، می

می تلفن  تهران  از  طاهری  خانم  که  است  بعد  زند.  روزِ 

 سخت شاکی و خشمگین است:

ـ ناصر جان! تو رو خدا این دوهزار کرونِ این بابا رو َپسش  

 بده. 

 ـ چی شده مگه؟

زنه زنه، ایمیل میـ این بیچاره کرده ما رو. هِی زنگ می

خوام بدوم، برم جُلوِ سفارتِ آمریکا...  دونم... من میکه... نمی

شما این خبرو بذارید تو سایتِ بنیاد... این تا یه کاری دستِ  

 داره انگار.  جا، دست وَرنمیما نده این

دهم تذکر  کوشم با توضیحاتم، او را آرام کنم. قول میمی

می رئوف.  آقایِ  به  و  بدهم  کار  به  و  نباشند  نگران  گویم 

 کنم. سند و عذرخواهی هم میزندگیِ خودشان بر

 افتد شماره تلفنی از آقایِ رئوف ندارم.  تازه یادم می

 زند.  چند روز بعد، خوشبختانه، خودش باز زنگ می

گویم: »آقایِ رئوف! عزیزِ من! من که عرض  بالفاصله می

 ها تو ایران هستند و...«کرده بودم خدمتِ شما... این

 َپرَد تو حرفم: می

مـ می اشتباه  دونم. شما درست مییدونم،  فرمایید. من 

 شه.خوام. دیگه تکرار نمیکردم. معذرت می

 گویم.  من دیگر چیزی نمی

 پرسد: »شما صَرّافِ خوب سراغ نداری؟«می

 گویم: »صَرّاف که دیگه خوب و بد نداره...«می

خیر گوید: »نهبار میآمیز و سخت شماتتبا لحنی اعتراض

بازَند.  خودت نگاه نکن جنابِ زراعتی! مردم حُقّه آقا! شما به 

باال   رو  ملّت  پولِ  چقدر  یارو  اون  نشنیدی  کالهبَردارَند... 

 کشید، رفت پیِ کارش؟«

صّراف می  این  از  تا  دو  یکی  با  که  ما  »واهلل...  هایِ  گویم: 

می  کار  گاهی  بوده شهرمون  خوب  همیشه  و  کنیم،  ن 

 م باهاشون.« ی ن و مشکلی نداشته حساب بوده خوش 

 شون رو بدید.«گوید: »شمارهمی

صرّافی که همهـ شماره  دفترچه ها  همین  تو  جا هست. 

 زردرنگِ تبلیغاتیِ ایرانیان و جاهایِ دیگه... 

بی میبا  بلند  کمی  صدایی  و  »بله.  حوصلگی  گوید: 

ست.  دونم. االن ندارم دَمِ دست... یه حَواله داریم، عجلهمی

 و بده به من.«شون رشما شماره یکی

که شاخ کشیده شود ـ شماره تلفن و  من ـ باز برای این

 دهم به ایشان. هایِ شهرمان را میفَکسِ یکی از صرّافی

 گذرد.  مدّتی می

در این فاصله، یکی دو باری آقایِ رئوف تلفن زده است و  

هر بار، ضمنِ اظهارِ ارادت، یادآوری کرده که یاری به »بُنیادِ  

را فراموش نکرده است  شاعرِ   بزرگ)!( هوشنگ گلشیری« 

که هرگاه من به شهرِ محلِ اقامتِ ایشان رفتم،  و... بعد، این

افتخار بدهم و اگر ایشان هم آمدند به شهرِ ما، حتماً خدمتِ  

 من خواهند رسید.

 زند که:  یک روز زنگ می

خواد ـ آقا! یک موقعیّتِ عالی هست. این شرکتِ وُلوو می

 ی بده. گفتم این رو بگیریم برایِ بنیاد. یک تریل

 گویم: »تریلی!؟«با حیرت می

این تریلی...  بله.  میـ  کارها  ها...  ازین  گاهی  که...  دانی 

 کنن. می

 ـ واهلل چه عرض کنم... نه. اطالع ندارم.

ـ چرا... حاال، شما شماره خانمِ طاهری رو بده، من زنگ  

ین دست به اون دست،  بزنم این تریلی رو تحویل بگیرن. از ا

 اقالً ده پونزده میلیون سودشه. 

 ـ تلفنِ ایشون رو که دارید شما... 

 کنم. شماره رو بگو!ـ االن پیدا نمی

 کنم تریلی به دردِ بنیاد بخوره... ـ اما من فکر نمی

کنی شما؟... منظورم اینه که ما  ـ آقا جان! چرا توجه نمی

این رو  تریلی  بدیم که  رو  بنیاد.  ها  ترتیبش  به  هدیه کنن 

بفروشه... می رو  اون  طاهری  خانمِ  بیست بعد،  اقالً  دونی؟ 

برایِ  امکانه  بهترین  این  بازار...  تو  االن  قیمتشه  میلیون 

شن. شما هم دیگه  بنیاد... یک بار برایِ همیشه، راحت می

 مجبور نیستی هِی یک کرون یک کرون کمک جمع کنی. 
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کنیم. وانگهی، من به دالیلِ  ـ ما که دیگه کمکی جمع نمی

نمی صَالح  میمختلف،  فکر  هم  بینم.  طاهری  خانمِ  کنم 

 همین نظرِ من رو داشته باشه. 

 ـ حاال شما شماره ایشون رو بده. 

زند. ناچار، باز شماره تلفن  آمیز حرف میهمچنان تحکم

می خطور را  ذهنم  به  هم  لحظه  یک  که  حالی  در  دهم، 

ن آقایِ رئوف راست نگوید. حرفش کند که امکان دارد اینمی

کنم درست است که این پولِ کنم، فقط فکر میرا باور می

بنیادِ   آخرِ  ولی  دارد،  مالی  نیازِ  هم  بنیاد  و  است  زیادی 

فرهنگی/ ادبی چه ربطی دارد به تریلیِ اهداییِ شرکتِ وُلووِ  

جور کارها دردسرهایی دارد که دوستانِ ما  سوئد؟ تازه، این

 آیند. ها برنمیاز پَسِ آن در تهران

می تلفن  رئوف  مرا آقایِ  پاسخ  همین  و  ایران  به  کند 

میمی بعد  نمیشنود.  شما  اگه  حاال  »خُب،  خواید،  گوید: 

باشه... اما این امکان حیفه از دست بره. یک مؤسسه دیگه 

 مثلِ خودتون رو معرفی کنین.« 

د کند  ای تردیکه ذرّهخانم طاهری هم مثلِ من ـ بدونِ آن

آن  از  یکی  تلفنِ  شماره  ـ  رئوف  آقایِ  خیرِ  نیّتِ  در 

می را  فعالیّت  »اِن.جی.او«ها  بیمار  کودکانِ  برایِ  که  دهد 

 کند. می

زند و باز گِلِه  گذرد. خانم طاهری تلفن میای مییک هفته

 از دستِ جنابِ آقایِ رئوف... 

و همان حرف آن مؤسسه  به  زده  زنگ  رئوف  را  آقایِ  ها 

 کنیم.«اند: »باشد. ما قبول میها گفتهتکرار کرده است. آن

رو  مدارک  و  کاغذها  من  »پس  است:  گفته  رئوف  آقای 

کنم برایِ شما که برید چند میلیون تومن بریزید فَکس می

و   گمرکی  کارهایِ  ترتیبِ  من  تا  حساب  شماره  این  به 

 ترخیصِ تریلی را بدهم. تریلی االن در مرزِ بازرگان است.«

گویند: »ما چون یک مؤسسة غیرِانتفاعی هستیم،  ها میآن 

می خودش  وکیلمان  برخورداریم.  گمرکی  معافیّتِ  رود  از 

 دنبالِ ترخیصِ تریلی از گمرک. شما مدارک را بفرستید.«

 بازی درآوردن:کند به جَنگولَککه آقایِ رئوف بنا می

م و  دهم و دَوَندگی کرهمه وقت گذاشتهـ ای بابا... من این

 خواید همکاری کنید و... حاال شما نمی

می باال  دعوا  تلفن،  پشتِ  آن  خالصه،  دوستانِ  گیرد. 

زنند به خانم طاهری که: »این بابا که  مؤسسه هم زنگ می

این می چرا  است،  زراعتی  آقایِ  و  شما  دوستِ  قدر  گوید 

گیرند  ادب است؟« بعد هم از طریقِ وکیلشان تماسی میبی

س سفارتِ  طرفِ با  از  تریلی  اهدایِ  ماجرایِ  »این  که:  وئد 

 شرکتِ وُلوو از چه قرار است؟« 

نیفتید که از سفارت می  به دام  باشید و  گویند: »مراقب 

ست از این طریق دارد گوشِ این و آن را  این شخص مدتی

 بُرد.« می

می مدتمعلوم  رئوف  آقایِ  جنابِ  شهرِ شود  در  هاست 

راه انداخته و یک خانم منشیِ    محلِ اقامتش، دفتر و دَستَکی 

آن نشانده  هم  کامپیوتر.  سوئدی  و  فَکس  و  تلفن  پایِ  جا 

ها برقرار کرده با جاها  دار چاپ کرده و تماسکاغذهایِ نشان

از  مشهور،  اشخاصِ  غیرِدولتی،  یا  دولتی  مؤسساتِ  و 

رئیس و  و  شاهزادگان  اَسبَق  بزرگانِ  و  وزیران  و  جمهوران 

رفته تا فالن شهردارِ شهرکِ دورافتاده  سابقِ وطن در خارج گ

جمعة فالن روستا یا هیئتِ اُمنایِ بَهمان امامزاده در  یا امام

ایران... خالصه، با هر کس، در هر جا که توانسته، با همان  

مُقتضایِ  زبانِ چَرب و نرم، تماس گرفته و برایِ هرکدام، به

سواری   ضدِگلوله،  اتومبیلِ  تریلی،  یا  موقعیّت،  اهدایی  و... 

دیگِ   چون  و  کرده  ارائه  را  وُلوو  مشهورِ  شرکتِ  جایزة 

شان را به جوش انداخته، از ایشان خواسته فالن هزار  طمعِ 

دالر یا یورو و فالن میلیون تومن به حساب بریزند تا طبقِ  

مدارکِ ارسالی، بروند و »هدیه« یا »جایزه« مربوط را تحویل 

 شده ـ حالش را ببرند! یجرابگیرند و ـ به قولِ تازه

برخی صرّافیچنین پول  از طریقِ  ها به  هایی هم معموالً 

 آید. که گَندِ قضایا درمیرسیده تا ایندستِ آقایِ رئوف می

کشد. رادیو پژواک در سوئد و بعد، یکی  ها میکار به رسانه

آنجلس  هایِ لُسنگارانِ مشهورِ ایرانی در تلویزیون از روزنامه 

میهمصاحبه  در  ایی  ایشان  البته  که  رئوف  آقایِ  با  کنند 

شود که:  کمالِ شجاعت و رشادت و با زبانِ دراز، مُدعی می

ها پیش اذیّت کرده و به زندان انداخته چون رژیم او را سال

و اموالش را مصادره کرده، ایشان بدین وسیله، دارد با اَیادیِ  

نشان بدهد  کند و اگر کسی بتواند یک نمونه  آن مبارزه می

که غیر از عواملِ و اَیادیِ رژیم، ایشان سرِ کسِ دیگری را  

 کاُله گذاشته، بیاید پولش را پَس بگیرد!

هم   خراسان  ساکنِ  جوانی  دخترِ  با  پژواک  خبرنگارِ 

می انداخته مصاحبه  راه  وِبالگی  که  دخترک  طفلک  کند. 
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گذاشته، به دامِ ایشان  بوده و شعرهایی از خودش در آن می

میمی زنگ  رئوف  آقایِ  چه  افتد.  خانم!  »دوشیزه  که:  زند 

ای که شعرهایِ تو از میانِ اشعارِ صدها شاعرِ جوانِ نشسته 

شده!«   برنده  را  وُلوو  مخصوصِ  جایزة  کشور،  سراسرِ 

به پدرش میدخترخانم شاد و هیجان را  گوید.  زده، ماجرا 

ساده دختر  از  هم  میپدر  خوشحال  خالصه،  تر،  و  شود 

کنند و  وند هرطور شده، از این و آن قرض و قوله میرمی

ریزند تا تریلیِ  چند میلیون تومن به فالن شماره حساب می

کذائی از گمرک ترخیص شود و به دستشان برسد تا پدر  

آن را ببرد در بازارِ آزاد بفروشد و میلیونر شوند و بدهی را  

ا به خوشی ها، بقیة زندگی ربپردازند و با الباقیِ آن میلیون

 و خُرّمی بگذرانند! 

ها و ماجراها در واقع ـ  من تازه دریافتم که تمامِ آن تلفن

پاشیِ« آقایِ رئوف بوده است. و اگر  به قولِ معروف ـ »دون

این دانه ـ به طمعِ  »بُنیاد«  به دام  ما ـ من و دوستانِ  ها، 

فهمیدیم  نیفتادیم، نه به دلیلِ این بوده که هوشیار بودیم و 

بلکه فقط و فقط دلیلش طمع   که طرف کالهبردار است، 

کردم اگر ما  مان بوده است؛ یعنی من خودم فکر مینکردن

این تریلی را بگیریم و چنین سودی ـ گیرم سرشار ـ هم  

بُنیادِ   که:  داد  خواهیم  چه  را  مردم  جوابِ  فرداروز،  ببریم، 

از سرمایه رفته  و  هوشنگ گلشیری  سوئدی  شرکتی دارانِ 

 چون وُلوو کمکِ مالی دریافت کرده است!

روزنامه آن  با  را  من  قضایا  و  گرفتم  تماس  مشهور  نگارِ 

 برایش تعریف کردم و با دوستانِ پژواک هم حرف زدم. 

ها که کاله سرشان رفته بود، از شدّتِ خجالت،  خیلی از آن 

اصالً صدایش را هم درنیاوردند. چندتایی شکایت کردند، از  

 هایِ همین شهرِ ما... کی از صَرّافیجمله ی

کنم که درِ کتابفروشی  ام و دارم کار مییک روز نشسته

شود و سه مردِ هموطن، باالبلند و تنومند، خندان،  باز می

 شوند. وارد می

 ـ سالم. بفرمایید. 

 یم شما رو بزنیم!«گوید: »آقای زراعتی! اومدهشان مییکی

گویم: »حاال چرا سه نفر؟...  کنم و مینگاهی به هر سه می

 تان کافی بود.« ماشاءاهلل هر سه هم َپهلوان!... یکی

 خندند که: »شوخی کردیم.«می

 نوشیم.  نشینند، چای میکنم، میتعارف می

مییکی کجا  شان  از  رو  رئوف  آقایِ  این  »شما  پرسد: 

 شناسی؟« می

 طور مگه؟« گویم: »چهمی

زد که من از دوستانِ    گوید: »هیچی... این به ما زنگمی

 صمیمیِ آقای زراعتی هستم.« 

خاطرِ این ادعایِ  کنم که: »شما که بهحرفش را قطع می

لطفی که به من دارید، کارِ خاصی   نظرِ  ایشان، و به دلیلِ 

 نکردید که من االن شرمنده باشم؟«

 کنیم.« گوید: »نه. ما کارمان را مییکی دیگرشان می

 کشم: نفسِ راحتی می

 بسیار خوب. خیالم راحت شد. حاال، بفرمایید. ـ 

 شناسین شما؟ـ این بابا رو از کجا می

 کنم. ماجرا را خالصه، از سیر تا پیاز، برایشان تعریف می

 کنند:  ها هم ماجرایِ خودشان را تعریف میآن 

رئوف مدّت آنآقایِ  با صرّافیِ  کرده است تا  ها کار میها 

اآن  از  که  آخری  بارِ  دو  میکه  حواله  پول  شود، یران 

گیرند با طرفِ حسابِ این صرّافی  کنندگان تماس میحواله 

جا، پول ها هم اینگویند و اینو ماجرایِ کالهبَرداری را می 

فرستند. و همین موضوع باعثِ  دارند و بعد، پس میمیرا نگه

 شود. دعوا و جنجال به پا کردن از سویِ آقایِ رئوف می

یارو کار داریم.  گوید شان مییکی این  با  البته حاال  : »ما 

کنیم. غیر از شکایت و پرونده و  جوری که وِلِش نمیهمین

ها،  دادگاه، یه سر رفتیم خودش رو هم دیدیم. این بابا شب

کرد...  ره کازینو، قمار... بغلش هم وایستادیم... بازی میمی

 یه خانومی هم باهاش بود.« 

از صحبت و بعد  پراکنده  کرده    هایِ  تعجّب  »ما  که:  این 

دوستی چه  آدم  این  با  شما  میبودیم  داشته ای  تونین 

می بلند  همدیگر،  برایِ  موفقیّت  آرزویِ  و  شوند  باشین...« 

 روند. می

پراکنده خبرهایی میجنجال  رسید گاهی  ها که خوابید، 

ضد و نقیض که: آقایِ رئوف دستگیر و بازداشت شده است...  

اند... خبری اند.... بعضی از شاکیان وکیل گرفتهمنتظرِ دادگاه

اند به ایران...  شود تحویلش دادهاز ایشان نیست... گفته می

 گویند رفته آمریکا و... بعضی می
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در این مملکتِ سوئد، آدمکشان باکی ندارند از زندان، چه 

گونه افراد که زندان نه تنها محلِ استراحت است رسد به این

کنند دفترِ کار و از همان  جا را هم میهمان برایشان، گاهی

دهند و به مرخصی هم  مکان، به »بیزینسِ« خود ادامه می

کنند و گرچه  تر کارهاشان را دنبال میآیند، آسودهکه می

درآمدِ فالن عملِ شنیع است که چنین پول  هایی مصداقِ 

ها  گونه پولشود و معموالً اینهمیشه خرجِ بهمان مرض می

شود یا خرجِ َعطینا، یا طبقِ قانونِ  ر کازینوها باخته مییا د

ازلی/ ابدیِ »ای کُشته که را کُشتی تا کُشته شدی زار/ تا 

از این یکی   بکُشد آن که تو را کُشت.«، یکی  او را  باز که 

میحقه  پیدا  این بازتر  همة  باعثِ  »طمع«  چون  و  شود 

می او  میماجراهاست،  و  معزند  بعدها،  تا  او  بَرَد  شود  لوم 

ها را چگونه به فنا داده یا گیرِ چه کسی افتاده است...  پول

ساده وسط،  این  دخترکِ  فقط  طفلک  آن  چون  لوحانی 

نمی چون  که  هستند  پدرش  و  برابرِ خُراسانی  در  توانند 

لطمه  چنان  گاهی  کنند،  ایستادگی  طمع،  ای وسوسة 

عمر هم نمیمی تا آخرِ  کنند،  توانند کمر راست  بینند که 

اندوه و پشیمانی، دِقّ  حتا امکان دارد برخی شان از شدّتِ 

 کنند. 

آقایِ   قضایا،  گَندِ  بویِ  بلند شدنِ  از  دیگر، پیش  بارِ  یک 

 زند که:  رئوف تلفن می

 ـ آقا! بیا با یکی از دوستانت صحبت کن! 

 ـ دوست؟! 

آید و بعد، صدایی زنانه، با  سویِ خط میصداهایی از آن

 لهجة جنوبی:

 سِالم... خوبی شما آقا زراعتی؟ ـ

 طورید؟ـ سالم. ممنونم. شما چه

 ـ نشناختی؟ 

 ـ نه متأسفانه... 

 ـ منم... ژینوس... 

 کنی شما خانم؟ جا چه میـ ژینوس؟... عجب!... این

خانم ژینوس یکی از زنانِ مشهورشدة جنوبِ ایران است،  

مستندی که  اش و نیز یکی دو  هایِ اجتماعیسَببِ فعالیتبه

در موردِ او تهیه و پخش شده است. ما البته همدیگر را از 

نمی مستندها،  نزدیک  آن  در  جز  را  ایشان  من  و  شناسیم 

شناسد  ام. احتماالً مرا از طریقِ دوستِ فیلمسازی میندیده

آقایِ   که  هم  حاال  و  است.  بوده  مستندها  آن  سازندة  که 

 است!کردن« آمده  رئوف، این وسط، برایِ »وصل

 ـ هیچی... ماجرا ما طوالنیه... ئی رژیم.... 

گویم : »بفرما! خانمِ ژینوس هم یاد گرفته،  )تویِ دلم می

کنم: »چه شده که این  کند!« و فکر میمی  "رژیم، رژیم"

زنِ شوهردار که چند تا بچّه هم دارد، از آن روستاها و آن  

َپرت بیاید سوئد؟... آن هم  شهرِ  کجا؟...  افتاده مجبور شده 

 پیشِ آقای رئوف...«( 

در: جانش در خطر بوده، آقایِ  زند در و بیهایی میحرف

تنهایی   بتواند  که  کرده  و کمکش  رسیده  دادش  به  رئوف 

 جا و...  بیاید این

می قرار  هم  مفصل،  بعد  دیدیم،  را  همدیگر  وقتی  شود 

 ماجراهایی را که از سر گذرانده، برایم تعریف کند. 

بوده که صرّافانِ شهرِ ما گفتند همراهِ    این همان خانمی

می جوالن  شهر،  آن  کازینوِ  در  رئوف  با  آقایِ  است:  داده 

کرده، هفت قلم بَزَک  زده، مویِ سرِ رنگهایِ بلندِ الکناخن

 کرده، شیک و پیک... 

جَسته که  میبعدهاست  باخبر  رئوف  گریخته  آقایِ  شوم 

فته و بعد هم  ها تماس گرگویا با ایشان هم از همین طریق

جا و مدتی بعد، وقتی این زن  او را تشویق کرده و آورده این

رود  بَرَد، پشیمان و سرافکنده، میبه ماهیّتِ این آقا پی می

توانسته هایش و دیگر نمیسراغِ همشهری  باز  دانم چگونه 

 برگردد سرِ خانه و زندگیش در ایران خوشبختانه...

خبری از آقاِی رئوف نداشته ها، هیچ کس هیچ  در این سال 

می  یکی  البته هست:  شایعات  معمول،  ندارد. طبقِ  گوید: و 

جا، در زندان اندش به ایران و حاال آن ها پس فرستاده »سوئدی 

رسند.« که این خبر البته حقیقت است و دارند خدمتش می 

 ندارد. 

گوید: »زندان است در همین سوئد...« که اگر دیگری می 

، به زندان هم افتاده باشد، حاال دیگر آزاد شده در این کشور 

قبلی  سکونتِ  محلِ  شهِر  همان  در  احتماالً  جایی،  اش، و 

 مشغولِ زندگی است و... 

کم  زمان  گذشتِ  َگردِ  رفتن نشستنِ  یاد  از  موجب  کم 

به می  ساعت، شود؛  هر  و  روز  هر  که  زمانه  این  در  خصوص 
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می  داغ خبرهایی  غریب رسد  و  خبرهتر  از  و تر  روزها  ایِ 

 هاِی پیش... ساعت 

تلفن  استکهلم که خبرِ  از  ما  آقانعمتِ  اخیرِ  تلفنِ  این  تا 

می را  سامی  دکتر  آقایِ  مخصوصِ  زدنِ  جایزة  و  دهد 

کتابِ   به  است  شده  اهدا  که  را  »الکترولوکس« 

 منتشرشده توسطِ ما... تازه

رئوفِ   آقایِ  همان  صدایِ  سامی  دکتر  آقایِ  این  صدایِ 

 ت!خودمان اس

هایِ »فرهنگی«شان  شود ایشان باز فعالیّتپس معلوم می

 اند!  را از سر گرفته 

 شود:  دو چیز امّا در این میان، مایة حیرت من می

باشد و اّول این  که چنین آدِم زرنگی که باید باهوش هم 

کار نینداخته راه و روش و ِشگردِ طور ذهنش را به هست، چه 

برایِ  تازه  پیدا کند  آمده ُحّقه ای  فقط  و کالهبرداری؟  بازی 

اسمِ »ُولوو« را عوض کرده و حاال ُمدعی شده »الکترولوکس« 

 دهد؟ جایزه می 

که وقتی  خورَد!( ایندوّم )که در واقع، به من خیلی برمی

مرا می اسمِ  آقا  این  میان،  این  را در  قضیه  باز  چرا  شنود، 

ن سن و  کند؟ یعنی چه فکری کرده؟ فکر کرده مدنبال می

شده آلزایمر  دچارِ  و  گذشته  اَزم  آن  سالی  رفته  یادم  ام؟ 

ماجراها را؟ یا فکر کرده شاید افزایشِ مشکالتِ روزگار سبب  

شده که من هم دیگِ طمعم این بار به جوش بیاید؟ یا تصور 

این باور میکرده ـ بالنسبتِ همه ـ من  کنم  قدر خرم که 

بار یک  که  بابا  این  را؟  ایشان  و    ادعایِ  کرد  امتحان  را  ما 

 نتیجه را دید... 

روم کتابفروشی. نه این که  فردایِ آن روز، ساعتِ یک، نمی

 هامان هستند و باید بمانم خانه.  َعمداً نروم، هنوز مهمان

زند. آقایِ دکتر  ام زنگ مییک و رُبع است که تلفنِ دستی

 سامی هستند: 

شماتتی هست  ـ آقا! )در این »آقا«گفتنش چنان تحکم و  

 که نگو!( شما که نیستید در مؤسسه...

نود و نُه در صد مطمئنم نه کسی را فرستاده، نه خودش 

رفته است. حتماً زنگ زده به تلفنِ کتابفروشی. چون دیده  

طوری دستِ پیش را  دارد، حاال، اینکسی گوشی را برنمی

 گرفته است.

کردم  می عرض  دکتر...  آقایِ  ببخشید  »باید  گویم: 

 خدمتتون که مهمان دارم.«

ین شما ما رو؟... این همکارِ  ـ یعنی چه آقا! مسخره کرده

 جا، دو ساعت پشتِ در وایستاده... من رفته آن

از ساعتِ یک، آقایِ   ـ دو ساعت!؟ االن یک ربُع گذشته 

 دکتر!

 ـ حاال هرچی... شما نیستین که...

آقایِ دکتر.  ام گرفته از لحنِ عصبیِ  کنم. خندهمکثی می

 کنم لحنی کامالً خونسرد داشته باشم: سعی می

م... این دوستِ  ـ حاال اشکالی نداره آقایِ دکتر... من خونه 

 همکارِ شما ماشین داره؟ 

 طور مگه؟ـ ماشین؟!... چه

جا  ـ هیچی... گفتم اگه ماشین داره، آدرس بدم بیاد این

 ببینم ایشون رو... با هم صحبت کنیم... 

قیافه و حالتش را مُجسم کنم، گرچه هنوز ایشان   توانممی

 زند: ام از نزدیک... تقریباً فریاد میرا زیارت نکرده

ی سرِ کار  ـ بُرو بابا، خدا پدرت رو بیامُرزه... ما رو گذوشته

 تواَم...

 شود.تلفن قطع می

آید لّذِت این شیطنت را با آقا نعمت قسمت نکنم. حیفم می 

کنم. هر دو و ماجرا را برایش تعریف می کنم به او  تلفن می 

 خندیم.می 

یکی دو روز بعد، برایِ یکی از دوستانم جریان را دقیق و  

گویم: »بیا من شماره این آقایِ  کنم و میمفصل تعریف می

اوّل میدکترو می این کُد رو هم  زنیم که شماره ما  گیرم. 

 ...« ش بگو آقایِ رئوفنیفته و معلوم نشه. تو زنگ بزن به

گیریم. بعد از یکی دو زنگ،  شمارة آقایِ دکتر سامی را می

 دارد:گوشی را خودش برمی

 ـ اَلو؟... 

دوستم که کُالً انسانِ آرامی است و همیشه لحنِ متین و 

 گوید: »آقایِ رئوف؟« کند و میمالیمی دارد، سالم می

 ـ شما؟... 

 ـ ببخشید... من با آقایِ رئوف کار داشتم.

 مکث: پس از کمی 
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 ست.خیر آقا... اشتباهـ نه

 کند. و قطع می

شود که طرف خودِ همان  بسیار خوب... پس مشخص می

رئوف است و من خطا نکرده پیداست هول شده،  آقایِ  ام. 

می تلفن  کسی  وقتی  دیگر،  وگرنه  اسمی  و  کسی  به  کند 

می را  شنونده  برایِ  ناشناس  طرف  اسمی  این  گوید، 

یک  نمی »شما؟«  میپرسد:  اوّل،  همان  گوید:  کلمه، 

 ست.« »اشتباه

آید. ماجرا را برایِ او هم تعریف روزِ بعد، دوستِ دیگری می

همان ترتیب، زنگ بزند  خواهم بهکنم. بعد، از او هم میمی

 به شمارة آقایِ دکتر سامی. 

 ـ اَلو؟.... 

بینم  م محلِ کارم. میـ ببخشید... من همین االن، اومده

تلفن شماره  بروبچه   این  نوشته رو  هم  ها  اسم  تا  دو  و  ن 

این شده  عذر  یادداشت  رئوف...  و  سامی  دکتر  کنارش:  جا 

 خوام... شما؟... می

 شود: سویِ خط بلند میکه هوارِ طرف از آن 

ت هم که  ـ آقا!... شما دیروزَم زنگ زدی به من... شماره

 شی؟ نیفتاده... چرا مزاحم می

 گرفته:اش زده، خندهدوستِ من حیرت

می زنگ  شما  به  باره  اولین  من  سؤال ـ  یه  فقط  زنم... 

 شید شما؟ کردم... چرا عصبی می

 ت نیفتاده؟ ـ پس چرا شماره

 ـ شماره؟... خُب... اشکالی داره؟ 

 ـ شما با کی کار داری اصالً؟ 

نمی من؟...  دکتر  ـ  با  نه...  یا...  رئوف...  آقای  با  دونم... 

 سامی.... 

کار  دیگه؟... من دکتر سامی هستم... چیـ آقایِ رئوف کیه  

 داری شما؟

خوام. شما عصبانی  ـ ببخشید آقا!... اصالً من معذرت می

هستید. بهتره مزاحمتون نشم. من که کاری ندارم با شما.  

 شما تلفن کرده بودید به من... 

اسمت  هستی؟...  کِی  شما  اصالً  شما؟!...  به  من؟!...  ـ 

 زنی؟ چیه؟... از کجا زنگ می

اش را بگیرد، تلفن را  تواند جلوِ خندهدوستم که دیگر نمی

 کند. قطع می

می اینخوب  که  واقعاً  دانم  و  نیست  درست  کارها  گونه 

ناراحتم از انجام دادنشان، اما باید مطمئن شوم که آیا طرف 

 خودش است یا نه.

آید کتابفروشی.  روزِ بعد، یکی از دوستانِ جوانِ دانشجو می

مخ را  میماجرا  تعریف  برایش  مفید،  و  آن  تصر  باورِ  کنم. 

شود یک تلفنِ دیگر هم بدهم  برایش دشوار است. قرار می

 او بزند و دیگر تمام کنم این بازی را...

 ـ آقایِ دکتر سامی؟ 

 ـ بله، بفرمایید... شما؟ 

 پور هستم. از بستگانِ آقایِ دکتر زند مقدم... ـ من حسن

 زنید شما؟ ـ از کجا زنگ می

 ن دانشجوَم... از آلمان... ـ م

 ت نیفتاده؟ ـ پس چرا شماره

ـ اجازه بفرمایید آقایِ دکتر!... من از دانشگاه دارم تلفن  

من  می از  و  کردند  تلفن  من  به  مقدم  دکتر  آقایِ  کنم... 

خواستند به این شماره زنگ بزنم و اطالعاتی کسب کنم در  

گویا این آقایِ  ای که به کتابِ ایشان داده شده...  موردِ جایزه

این  اخالقشون  ایشون  خُب...  باعثِ  زراعتی...  جوریه.... 

 ن... من خواستم... دلگیریِ شما شده

 شود: که صدایِ طرف بلند می

ها هستی. االن چند روزه مزاحم من  ـ شما هم یکی از اون

 ده. هاتون هم که شماره نشون نمیشید. تلفنمی

فرمایشیه؟ کی مزاحم شما شده؟  ـ آقایِ دکتر! این چه  

 حاال اجازه بفرمایید من خودم میام سوئد، خدمتِ شما... 

 ای؟...  خیر آقا!... الزم نکرده... اصالً چه جایزهـ نه

 کند این بار، تمامِ قضایا را.  بالکُل، انکار می

 خواهد و تمام. دوستِ جوانِ من معذرتی می

رادیو   در  ژورنالیستم که  و  پژواک کار میبا دوستِ  کند 

هایِ گذشته را در موردِ هیاهویِ آن »جایزة هایِ سالگزارش 

کنم و ماجرا را  وُلوو« او تهیه کرده بوده، تلفنی صحبت می

 گویم.  می

شده...   پیدا  رئوف  آقایِ  این  کلة  و  سر  باز  پس  ـ 

هاش رو شروع کرده... اتفاقاً، ما در رادیو قصد داشتیم  فعالیّت

هیه کنیم در موردِ همون پرونده قدیم که گویا  یه گزارشی ت

 یکی دو تا از وُکالیِ شاکیان هنوز دنبالشَن.
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دهم که زنگ بزند ببیند آیا  شمارة آقایِ دکتر سامی را می

 این همان آقایِ رئوف است یا نه. 

 کند:  روزِ بعد، دوستم تلفن می

ام از ]رادیو[ پژواک... گفت  ش که: من فالنیـ زنگ زدم به

می رو  شما  شدهبله،  خبردار  گفتم  بعد  کتابی  شناسم.  یم 

بیش اطالعاتِ  خواستم  بُرده.  را  الکترولوکس  تری  جایزة 

چیز. حتا مُنکر این شد که به بگیرم. طرف کُالً زد زیرِ همه

نشرِ ارزان و نعمت هم تلفن زده بوده. بعد هم گالیه کرد که  

باید  درین چند روزه، مزاحمش می  این شماره  شن و اصالً 

موبایل رو عوض کنه... و خداحافظی کردیم... آره، خودشه،  

 همون رئوفِ معروف...  

پرسد: »اگه گزارشی تهیه کنیم برایِ رادیو که با  بعد می

وُلوو هم مصاحبه   ماجرایِ  از شاکیانِ  یکی  و  وُکال  از  یکی 

 کنیم، شما حاضری مصاحبه کنی؟«

زنم. مُنتها،  رو میها  گویم: »چرا که نه؟... همین حرفمی

 اسمِ طرف رو انگار نباید ببریم.« 

گوید: »خُب، آره دیگه... حاال ببینیم این دادستانی هم  می

 کنه مصاحبه کنه یا نه.«قبول می

شود  کند با من. قرار میای میهمان روز، تلفنی، مصاحبه

هایِ هفتة آینده پخش شود. من  مصاحبه در یکی از برنامه

ها، کوتاه و فشرده،  قضایا را با توجه به آن سابقه و اینهمین  

کنم که چرا باید میانِ  گویم و آخرسر، اظهارِ تأسف میمی

میهنانی پیدا شوند که از ایشان ما ایرانیان، در این اوضاع، هم

 چنین اعمالی سر بزند، همه مایة آبروریزی؟...

 کند:  چند روز بعد، دوستِ ژورنالیستم تلفن می

این   ـ  و  گزارش  این  پخشِ  با  نکردند  موافقت  مسؤالن 

ای حقوقی دلیِل همان حرِف دادستانی که بهانه ها. به مصاحبه 

 آورده بود و...

ها و از جمله مصاحبة من که در پایانش،  گزارش و مصاحبه 

آن »پیامِ« آموزنده)!( را هم داده بودم، در مُحاقِ آرشیوِ رادیوِ  

 د. مانَ زبانِ سوئد میفارسی

 شود.دیگر هیچ خبری از جایزة »الکترولوکس« نمی

* 

چندی پیش، فیلمِ مستندی دیدم در بارة جوانی که در  

هایِ فرنگی پذیرایی  یکی از روستاهایِ لُرستان، از توریست 

خانهمی و  مهمانکند  کرده  را  و  اش  شهرت  کلّی  و  خانه 

 محبوبیّت و درآمد کسب کرده است.  

از سوئد به آن جوان تلفن می آن مستند،  شود آخرهایِ 

هایش، یکی از مؤسساتِ فرهنگی کشورِ پاسِ فعالیتکه به

ای به او بدهند. مبلغِ جایزه باالست.  سوئد قرار شده جایزه

فقط او باید خودش را برساند به استانبول در ترکیه و معادلِ  

تومن بریزد به یک شماره حساب و رسیدِ بانک    چند میلیون

راهیِ   سوئد  از  که  مؤسسه  آن  نمایندة  به  بدهد  تحویل  را 

 ترکیه شده است و منتظرِ این جوانِ هوشیار و کوشاست. 

را   روستایی  سادة  آن جوانِ  فراوانِ  آن مستند، شوقِ  در 

دریافت  می بابتِ  شده  آب  دلش  در  قند  چطور  که  بینیم 

 و جایزة مؤسسة فرهنگیِ سوئدی! چندصد هزار یور

صحنه  از  با یکی  جوان  آن  تلفنیِ  مکالمة  مستند،  هایِ 

 نمایندة ایرانیِ مؤسسة کذائی است.  

از آن سویِ خط، صدایِ آقایِ رئوف )دکتر سامی( کامالً  

این بار، با چه  قابلِ تشخیص است. فقط معلومم نمی شود 

خود گذاشته  هایِ خاصِ  اسم و رسمی پا به میدانِ فعالیّت

 است.
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 س. حمیدی

 

 ی صد پند عبید در استقبال از رساله

 
نام  1 ثبت  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  را  خود  فرزندان   /

-اندازی متهم میمکنید. چون سرانجام به جاسوسی و بمب

 شوند.

حکومتیِ  2 عنوان  دریافت  از  هسته"/   "ایدانشمند 

 بپرهیزید. چون ترور خواهید شد.  

/ درس مخوانید و هرگز به دانشگاه نروید تا به جاسوسی  3

 یا براندازی حکومت متهم نشوید. 

/ ریش نتراشید و نعلین به پا کنید تا به وزرات و صدارت 4

 دست بیابید. 

/ دوستی با فقیهانِ شورای نگهبان را واجب شمارید که 5

 سازند. رایتان میآنوقت کاخی در لواسان ب

/ دخترانتان را به فقیهان نظام واگذارید که مزدش را ضمن  6

 نشستن بر کرسی مجلس و دولت خواهید گرفت.

/ دختران و پسرانتان را به کالس درس مداحان و قاریان  7

قرآن نفرستید که به مصیبت و بالیی تنگ گرفتار خواهند 

 آمد. 

بازشناسید. چون به / راه عافیت را از راه اوین و کهریزک  8

 پشیمانی در دنیا  و آخرت گرفتار خواهید شد. 

/ واعظان و فقیهان را در صدر مجلس بنشانید تا مردم از 9

 ایشان کرونا نگیرند. 

تر همت گمارید تا  / در شیوع ویروس کرونا هرچه بیش10

 درهای حوزه، مسجد و هیأت برای همیشه بسته بمانند. 

خبرنگارا11 هنرمندان،  با  کنشگران  /  و  نویسندگان  ن، 

جمهوری  براندازی  به  که  نکنید  همکاری  محیطی  زیست 

 شوید. اسالمی متهم می

انسان12 زیست  محیط  در  /  کاخی  تا  شمارید  خوار  را  ها 

 لواسان برایتان آماده گردد. 

حرام 13 را  خداوند  با  دیدار  چون  بپرهیزید.  مرگ  از   /

 اند.دانسته

م برگمارید تا صنعت گدایی  / گدازادگان را به کارهای مه14

 تر رونق پذیرد. هرچه بیش

/ از کتک زدن زنان چیزی کم مگذارید تا نص قرآن را 15

 قدر بدانید. 

بازی، دختران خردسال خود را / برای رونق گرفتن بچه16

 ی پدر قاعده نشوند. ی بخت بفرستید تا در خانهبه خانه

بایستید تا    / در ادارات دولتی بدون وضو و غسل به نماز17

 انتقام خود را از حکومت و نماز دولتی ایشان بازستانید. 

اعتبار اعالم کنید تا  / اسناد غیرِ مستند موقوفات را بی18

 ی حرامی برای روحانیان حکومت آماده نشود.سفره

و روحانیان،  19 با مداحان  اجباری  / در صورت همنشینی 

 غافل نمانید.  "غسل مس میت"هرگز از 

در  20 صیغه/  خواندن  از  زنان،  با  دوستی  عقد صورت  ی 

 تری به دست خواهد آمد. بپرهیزید که لذت بیش

/ مسجدها را به جماعت درویشان، بهاییان، زردشتیان،  21

کمونیست و  سکوالرها  خالصه  و  مسیحیان  ها  کلیمیان، 

اسالمی  جمهوری  کارگزاران  از  را  خود  داد  تا  واگذارید 

 بستانند. 

سیا22 احزاب  با  تشکل/  یا  رسمی  غیر  و  سی  های صنفی 

سندیکایی قرار و مدار تشکیالتی مگذارید تا مبادا به زندان  

 و اعدام محکوم شوید.  

تابعیت23 دارندگان  بین/  فرودگاه  به  -های دوگانه، هرگز 

ره"لمللی  ا از سوی    "امام خمینی  به حتم  پا مگذارند که 

 گرونگیران جمهوری اسالمی دستگیر خواهند شد. 

زمینه24 تا  بردارید  محجبه  دخترکان  از  بکارت  مُهرِ  ی / 

 ارشاد ایشان فراهم شود. 

تر به / قفل از خانه بردارید تا سپاه و پلیس امنیت راحت25

 حریم شما پا بگذارند. 

با  26 دوستی  به  تا  ندهید  راه  خود  خلوت  به  را  قاضیان   /

 ایشان متهم نشوید. 

ید، تا جرم و جنایت  ی قاضیان را الزم شمار/ کندن بیضه27

 در جامعه کاهش پذیرد. 

/ مسجدها را به پارکینگ عمومی تبدیل کنید تا واعظان  28

 های خود وابمانند. از تبیلغِ دروغ

/ الزم است که بدانید بین دستگاه قضا و دستگاه گوارش 29

 اند، فرق است. هایی که به بواسیر مبتال شدهآدم
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درص30 پنج  و  بیست  سود  با  را  ربا  بانک/  اشتباه  دیِ  ها 

 نگیرید. 

ی دین و دیانت  / راه درست و مستقیم را از چاه مخروبه31

 بازشناسید. 

/ زنان محجبه را به حریم و خلوت خود راه ندهید که  32

 دنیا و آخرتتان تباه خواهد شد. 

/ از واعظان، مداحان و امامان جمعه و جماعت مالیات  33

 شند. کامل بگیرید تا از دیگران ممتاز نبا

 / قرآن را به یک سو نهید تا تار و تنبک بیاموزید. 34

/ پول خود را به دالر تبدیل کنید تا ارزش آن کاهش  35

 نپذیرد.  

-/ فرزندان نااهل به بار آرید تا برای تحصیل فقه به حوزه36

 ای علمیه بشتابند.  ه

/ غم فردا را به خود راه ندهید که جمهوری اسالمی برای 37

 نخواهد بود.  همیشه پایدار

/ مستان را پناه دهید تا از تعزیر و شالق حکومتیان در  38

 امان بمانند. 

ی زهرا  / واجبات دین را ترک گویید و به شفاعت فاطمه39

 امیدوار بمانید. 

 / طهارت را درست مدانید اِلّا به آفتابه. 40

عربده41 مجلس  از  پاسداران /  و  روحانیان  مداحان،  ی 

 بگریزید. 

شاشیدن سرپایی را قدر بدانید تا شما را از مسلمانان  /  42

 بازشناسند. 

/ تیراندازی را خوب بیاموزید تا در صورت استخدام در  43

سپاه و نیروی انتظامی، قلب و مغز کودکان و زنان را نشانه  

 روید. 

زنان محجبه44 با  را  زمان  امام  ی گشت / سربازان گمنام 

 ارشاد اشتباه نگیرید.  

اد خبری وزارت اطالعات ثبت نام کنید. چون / در ست45

 دهند. مواجب خوبی می

باالدستی 46 و  روحانیان  تا  مخورید  گوشت  و  مرغ  های  / 

 حکومت از این بابت چیزی کم نیاورند. 

شکم47 با  را  گاو  شکم  و  گردن  گردن  /  و  و    گنده  فربه 

 ی بسیجیان و روحانیان اشتباه نگیرید. نتراشیده

نیست که آزادی بیان برای سالمتی   / بر کسی پوشیده48

 ها ضرر دارد. آدم

آمیزند. از توحید و توحیدیان  / توحید و تکثر به هم نمی49

 بپرهیزید.

/ هرگز به دیوار مردم نشاشید. چون دیوار مردم، خودتان 50

 کشانید.  و کوچه را به نجاست می

های ممنوع را دانلود نکنید. در صورت / این همه کتاب51

 شود.تر میدستگیری جرمتان سنگین

مزد و مواجب / اسراییل هشتاد و سه میلیون جاسوس بی52

 اش درس بیاموزید. در ایران دارد. از جاذبه

از 53 برادرکشی  و  جنگ  تا  واگذارید  را  سلف  پیامبران   /

 جامعه رخت بربندد. 

/ موهای زاید خود را نوره و واجبی نکشید و عمل لیزر 54

 د. را قدر بدانی

نگهبان  55 شورای  از  را  )دموکراسی(  دموغراسی  راه   /

 بیاموزید تا در دنیا و آخرتتان گشایشی حاصل آید.  

/ نماز خود را با مُهر بخوانید که مهر برای سرشکستن 56

 ی خوبی است. وسیله

/ صنعت فقاهت و آخوندی خوار مشمارید که آن را به  57

 اند.هزار صنعت دیگر آمیخته

ها کارهایی است  نمازفروشی پیشه نکنید. این/ قوادی و  58

 که فقط از آخوندها ساخته است.

نروید.  59 مسجد  به  هرگز  کردید،  گم  را  خانه  راه  اگر   /

 اند. مسجدیان خود از گمراهان

/ زنان را در توالت به پشت بنشانید تا عورتشان به سمت 60

 کشور اسراییل نباشد. 

های  د تا از آسیب/ راه مهاجرت و تبعید در پیش گیری61

 حکومت در امان بمانید. 

/ راه رستگاری و رهایی ایرانیان از مسیر تبعید و مهاجرت  62

 گذرد. می

مرده63 ترور  زنده/  ترور  از  و  نشمارید  واجب  را  نیز  ها  ها 

 درگذرید. 

/ درس پزشکی نخوانید تا مجبور نشوید با آیینه به عورت 64

 زنان بنگرید. 

 خود به چالش برنخیزید.   "گاهختنه"  / روزه نگیرید تا با65
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خانه  66 انباری  به  چندگاهی  از  هر  را  خود  فرزندان   /

 بیندازید، تا فوت و فن تبعید را در بزرگسالی بیاموزند. 

های خود را با چکشی سنگین در هم کوبید تا کار  / بیضه67

 بازجویان حکومت اندکی آسان گردد. 

تا پس از دریافت  / دختران نیز بکارت از خود برگیرند  68

 حکم اعدام، با بازجو به هم نیامیزند.  

در  69 ریدن،  و  شاشیدن  که  بدانند  باید  همگی  مردم   /

 صورتی آزاد است که مخالف احکام اسالم نباشد. 

عاشورا 70 زیارت  یا  و جوشن صغیر  کبیر  دعای جوشن   /

قدر به دشمنان این و آن نفرین  نخوانید تا مجبور نشوید این

 بفرستید. 

/ در مسجد و هیأت از زیارت عاشورا غافل نباشید که از 71

 هلیم )حلیم( نذری سهم خواهید برد.

به 72 پرسرعت  اینترنت  و  پرقدرت  فیلترشکن  با  /  همراه 

 مقابله با فیتلترینگ حکومت برخیزید. 

/ فرزندانتان را پای تلویزیون جمهوری اسالمی ننشانید  73

 د. افکن بار نیاین تا دروغگو و تفرقه

-/ بر هنرمندان و نویسندگان واجب است که از ارشادچی74

 ای حکومت دوری بجویند تا هرگز نجس نشوند. ه

ها از ی خود دعوت کنید تا دشمنی/ آمریکا را به خانه75

 میان برخیزد.

 تان بشقابی نیز برای دشمنان خود بگذارید. / بر سفره76

تان  سفرهی دشمن غافل نباشید. چون هم بر  / از حیله 77

 دهد. نشیند و هم اینکه آن را جِر میمی

/ در کارهای خود کودکان را نیز مشارکت دهید تا از حق  78

 بهره نمانند. شهروندی خویش بی

به  / در فضای خانواده 79 رأی را برای کودکان  ها نیز حق 

 رسمیت بشناسید.

می80 قبرستان  از  کربال  راه  راه /  که  همچنان  گذرد، 

 قبرستان از کربال.

فلسفه  81 بدترکیب  بالهترکیب  و  رقص  به  اسالمی  ی  ی 

 های اینچنینی بپرهیزید. ماند. از دروغاسالمی می 

/ کسی را شهروند بشمارید که حقوق شهروندی شما را 82

 شناسد. به رسمیت می

 / هرگز والیت انسانی را بر انسان دیگر نپذیرید. 83

ید. مقابله به مثل هم کار  / پرچم ملتی را به آتش نکش84

 درستی نیست.

/ ناتوانی و اختگی سیاسی خود را با اعدام این و آن به  85

 نمایش نگذارید.  

ی  و پهنه   "حرم مطهر"/ آگاه باشید که تیزیدن در فضای  86

 اند. خیابان پاستور را، ممنوع اعالم کرده

ناخوش 87 صدای  از  تا  بگریزید  مسجد  همسایگی  از   /

 حان در امان بمانید. واعظان ومدا

زنی در ایام محرم راغنیمت شمارید تا از قیمه و / سینه88

 نصیب نمانید. آش نذری آن بی

/ از ثواب صیغه کردن زنان محجبه در حرم امام رضا و  89

 حضرت معصومه غافل نباشید. 

 / نان به نرخ روز خورید، تا کاله سرتان نرود. 90

صلو91 از  استفاده  خود،  تیزیدن  در  مغتنم /  را  شمار  ات 

 شمارید. 

/ بر حکومتیان واجب است که به دستگیری اوباش همت  92

 گمارند تا رقیبی برای خود باقی نگذارند. 

ابری باالی سرتان قرار گرفت ادعای پیامبری    / اگر پاره93

 نکنید.

الصالة  ورود افراد تارک"/ جلوی توالت مسجد بنویسید:  94

 ."ممنوع

اشت95 روز  با  را  شب  روز /  به  را  شب  کار  و  نگیرید  باه 

 میندازید.  

بدون سجده 96 را  نمازتان  که   است  آن  واجب  احتیاط   /

 بخوانید.

های جابر دفاع کنید تا احکام اسالم را قدر  / از حکومت97

 بدایند. 

هایی از موسیقی ایرانی به حکومتیان فحش / در دستگاه98

 تر بر دل بنشیند.   ها بیش دهید تا این فحش

چون    -99 نگردد.  مبعوث  پیامبری  به  زنی  تا  باشید  آگاه 

 چندشوهری را آزاد اعالم خواهد کرد.  

 زاده. / این اسم را به خاطر بسپارید: امیرعلی حاجی100
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 اسد سیف 

   
 در سوگ دوست؛ روایت خاموشی رضا دانشور 

باقی و باقی کلمات؛ با رضا  کلمات "آخرین اثر شهال شفیق 

امید بیم و  ، حدیث مرگ است؛ روایت  "دانشور، آن سوی 

مرگ دوستی که رضا دانشور باشد. اسد سیف، منتقد ادبی،  

نگاهی دارد به تالش نویسنده برای مکتوب کردن آخرین 

 .روزهای حیات دانشور

 

حدیث  » گزارش،  نه  و  است  داستان  نه  باقی...«  کلمات 

حادثه است از زبان یک دوست که به سوگ  دردناک یک  

تراژدی،  این  روایت  در  شفیق  شهال  است.  نشسته  دوست 

داستان میترفندهای  کار  به  یادداشتنویسی  های  گیرد، 

همدالنه مرگ تراژیک دختر جوان خویش، محبوبه، که در 

شانزده سالگی در یک حادثه دلخراش تصادف اتوموبیل در 

گیرد تا  ن رضا دانشور به کمک میپاریس درگذشت را از زبا

ای برسد که مرگ نام  از تلفیق این دو حادثه به عمق فاجعه

دارد. رضا دانشور از ماندگارترین نویستدگان ادبیات تبعید  

در پاریس بر اثر سرطان    2015ماه مه    27ایران است که در  

 .سالگی درگذشت 68در 

می بار  دو  انسانی  مرگ  هر  به  بار  یک  یا  میرد؛  و  طبیعی 

-بیولوژیکی که متعاقب آن، نامش از دفاتر رسمی حذف می 

پذیرد. بار  اش در جهان موجود پایان میشود و وجود رسمی

دوم اما بیشتر شکل نمادین دارد و ادامه هستی اوست در  

اند. و این به معنای زنده  وجود آنان که با او در رابطه بوده

اش تا  که یاد و خاطره  کردن مرده است در جهان درون ما

پایان عمر با ما خواهد بود. مرگ دوم او با مرگ ما در پیوند  

کنیم، در  قرار خواهد گرفت. ما او را در دنیای خود زنده می

-یابیم، یادش را در یادهای خود از او میذهن خویش بازمی

می یکی  او  با  که  پرورانیم،  است  رابطه  همین  در  و  شویم 

 .پیوندده زمان مرگ ما میمرگ دوم او ب

این وجود به سان روح سرگردان پدر هاملت در نمایشنامه  

شکسپیر نیست که چون هنوز حساب خویش با زندگان در  

این دنیا روشن نکرده، دوست ندارد به جهان مردگان برود.  

می اتفاق  ما  درون  در  وجود  و این  خواب  در  افتد، 

ها، او را در  و یا در تداعی  آیدها به سراغمان میبیدارخوابی 

 .کنیمکنار خویش احساس می

 

ای دیگر میرد و نویسندهای میهدر »کلمات باقی...« نویسند

کوشد تا یاد او را مکتوب گرداند و در به سوگ نشستن می

را  دانشور  رضا  آثار  و خوانندگان  و دوستان  یاران  خویش، 

ر دهانت/ کام از همراه خود کند. »مرگ چون زیتون تلخ د

شود/ دهان از ترس/ و پادشاه جهان  گی ُپر میهودهزنگار بی 

برمی دهانت  از  چه  مویه  جُز  باشی/  که  که/ هم  یا  آید؟/ 

 .یکی/ تف کنی« )رضا دانشور(های تلخ را یکیهسته 

این مرض ممکن  رضا دانشور می از  را رهایی  داند که وی 

رفت.   خواهد  زود  یا  دیر  مرگب"نیست.  به  محکوم    "یمار 

حال   مرگ  و  به   "همخانه"است  گذارش  سرانجام  اوست. 

می میبیمارستان  نیز  خود  که  تقالیی  و  بیهوده  افتد  داند 

است: »...دیگر نه خواب دارم و نه بیداری، نه شبم شب است 

 «.و روزم روز

با واژگان می باغ  قرار واژه زیست، عاشق بیرضا  بود، در  ها 

-نوشت. خود را در کلمات بازمیداد و مین میواژگان جوال

یافت و حال در آخرین روزهای زندگی غرق در هراس، در  

بی" و  می  "اختیاریفراموشی  گُم  را  واژگان  کلمات  کرد. 

نمی جمله  به  او  زبان  در  پاره،  دیگر  پاره  گویی  "نشستند، 

است دیدن دوستی که  "رفتندسکندری می . چه دردناک 

تنها به مدد نوشتن دیوهای درون را مهار  "گفت  خود می

کند«، دوستی که ساحر واژگان بود در سخن گفتن و  می

به خموشی    "شعله جانش"نوشتن، حال ناتوان و دردمند،  
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و  نزدیک می دهان می"شود،  مرگ  هیوالی  درونش  -در 

 ".گشاید

تر بر بالین دخترش تجربه شهال شفیق چنین مرگی را پیش

بود  است؟/    کرده  چند  »ساعت  بود:  نوشته  آن  از  رضا  که 

که باران دیشب بالشان را شکسته/  ساعت زخم است/ با آن

  »ناگهان«  در  / روندنمی  جایی   / پرندمی  ناگهان ها/  پروانه

 «...شودمی آغاز زخم از زمان /مانندمی

شود. مرگ  و حال همان تجربه تلخ بر بالین رضا تکرار می

آمیزند  گیرد. روز و شب در هم میجان دوست میذره ذره  

زندگی   لحظات  واپسین  آرامبخش  داروهای  یاری  به  تا 

ها و در خواب به ها دیگر تنها شبپذیر گردند. کابوستحمل 

آیند. اکنون او در روز نیز با کابوس درگیر سراغ رضا نمی

است. رضا در زمان حکومت پهلوی مدتی در زندان به سر  

ها را همیشه با خود داشت و حال بود. کابوس آن سال  برده

سال همان  کابوس  دگربار  زندگی  ساعات  آخرین  را  در  ها 

دید: »وحشت بگیر و ببند و حبس همیشه با رضا بود.«  می

ه دستگیر  ک دیدحاال نیز افتاده بر بستر مرگ، »خواب می

پرسد:  کند، میبرندش.« چشم که باز میشده و دارند می

 که   خواهدمی  شهال  از  هستند؟«  آنجا  هنوز کنیفکر می»

  »هر:  گویدمی.  شوند  مطمئن  تا   کند   نگاه  را  در  پشت   برود

  به باز کرده  احساس حاال  همین  و  بیندمی را خوابشان شب

 «.اندآمده سراغش

 

ها/ و این دو اگر یافت  ها غالم شمایم/ روزها غالم شبشب »

بیاویزم؟/ به کدام خیال؟/ کدام راست؟/  نشود/ به کدام عطر  

 کدام دروغ؟« )رضا دانشور( 

ست  نویسد که روزی از رضا شنیده بود که »کافیشهال می

شود.« در  گربه را بگذاری توی کادر. تمام منظره عوض می

واپسین روز زندگی که نه اشتهایی به خوردن داشت و نه 

رود. در اتاق  و میزد و منگ داروها بود، به سراغ احرف می

کند، زبان در  کند، رضا در کمال تعجب سر باال میرا باز می

 .«پرسد: »گربه سفید رو ندیدی؟چرخاند و میدهان می

می» خود  از  تخت حاال  در  سفید  گربه  ظهور  پرسم 

رضا چه می از تغییر منظر ذهنی  اگر  بیمارستان،  گوید؟... 

اش از گان باشد، سپیدیاین گربه پیامبری از سرزمین مرد

 «گوید؟چه سخن می

واقع در حومه   "هانری موندور"رضا دانشور در بیمارستان  

شصت مرگ  وقت  به  درگذشت.  پاریس  سال شهر  وهشت 

نماز "بیش نداشت. در نوزده سالگی نخستین رمان خویش،  

نامه نوشت. در  را منتشر کرد. چند داستان و نمایش  "میت

فردوسی مشهد ادبیات فارسی تحصیل کرد. در آغاز دانشگاه  

شکوفایی ادبی به زندان گرفتار آمد و پویایی او در حصار  

 .دیوارهای بند از جویایی بازماند

در پی انقالب کوشید تا آرزوهای برنیامده در رژیم پیشین 

بار در حاکمیتی دیگر واقعیت بخشد. با همین امید  را این

، اما دگربار، و این بار بدتر از پیش،  کار نمایش را پی گرفت

کشید، رژیم  با سرکوب روبرو شد. رژیم پیشین به بند می

کنونی اما تاب مخالف نداشت و بر آن بود که مخالف همان 

 .گردد نیست بهتر که

رضا دانشور نیز به ناگزیر راه گریز از کشور پیش گرفت. به 

شد.   ساکن  پاریس  در  تبعیدی  یک  گذران عنوان  برای 

های انتظار برای مسافر،  زندگی راننده تاکسی شد. در فاصله

داشت تا شاید روزی وقتی برای خواند و یادداشت برمیمی

نوشتن بیابد: »اما هیچ نیندیشیده بودم که برای کسی در  

 «.تر برای نوشتن وجود داردشرایط من، مکانی سخت

سرسختی، در   او مجبور است که کار کند: »با سماجت و

باقی معاش، حاشیة  برای  روزانه  کار  ساعت  یازده  از  مانده 

کوشم بنویسم. به اندازه عمر دو نفر طرح برای نوشتن می

ها نیز!« و این البته درد  ها و اشتیاق دارم و چه سرخوردگی

شنوم  بینم، میست: »هرگاه میتمامی نویسندگان تبعیدی

های  شته، از جمله رنج خوانم که دریغ خوردن بر گذو می

کند  تبعیدیان است، نداشتن این حس به من یادآوری می

کم   خود  این  و  است،  عمیق  نوشتن  برای  عطشم  چقدر 

 «!چیزی نیست 

رضا دانشور بیش از نیمی از عمر خویش را در تبعید گذراند.  

در شرایطی سخت زندگی کرد، خواند و آموخت و نوشت. 

-هی"،  "کجامسافر هیچ"  ،"خسرو خوبان"،  "محبوبه و آل"

قُم جبلی  ادبیات  "قُمهی،  در  اوست  آثار  جمله  از  و...   ،
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نیز به دعوت دانشگاه  (  2006تا    2003داستانی. او سه سال )

)آمریکا( ادبیات فارسی تدریس کرد و    "ایتاکا"در    "کرتل"

را    "آلفرد"و    "ساندویچ مخلوط"در همین ایام دو نمایش  

 .بر صحنه برد

رضا   شاخصآثار  شمار  در  تبعید  دانشور  ادبیات  آثار  ترین 

یافت بیش  ایران است. در این شکی نیست که اگر فرصت می

نوشت: »برای من که اوقات بسیاری از عمر ... را  از این می

-در خواندن و نوشتن به سر برده بودم، تبعید نه تنها چشم

 نمود به شهری آور نبود، بل همچون سفری میاندازی ترس 

ملت تدقیق  پذیرای  باید  رهایی.  نویدبخش  گوناگون،  های 

کنم که معنای این رهایی، دستیابی به زندگی امن روزانه  

از تعلقات مایه می ترین تعلق  گیرد. اصلینبود. هر زندگی 

داد، نوشتن معنایی هولناک زندگی نجاتم میمن، آنچه از بی

وعده از  نیمی  تنها  یافتبود.  تحقق  رهایی  اگرچه های   .

آلود استبداد برخی از یارانم را در پاریس و  های خوندست

حصار   از  دور  توانستم  من  رساند،  هالکت  به  جاها  دیگر 

ای که حقوق بنیادی بشر  خفقان، همراه با ضربآهنگ جامعه

 «.دارد، زندگیم را ادامه دهمرا پاس می

هایدگر، فیلسوف آلمانی، بر این نظر است که هستی انسان 

هستی و  "سوی مرگ نظر دارد. او در اثر مشهور خود،    به

امر می  "زمان این  درک  با  انسان  که  دارد  تا  تأکید  کوشد 

میراث  آن یک  از  و  نفع خویش تصرف کند  به  را  گذشته 

فرهنگی بسازد تا از این طریق متوجه آینده شود. در این  

نمی دیگر  فرهنگی  میراث  به  راستا  باشد،  شخصی  تواند 

علق دارد. با توجه به آثاری که رضا دانشور در تبعید همگان ت

توان پذیرفت که  تولید کرد، با استناد به سخنان هایدگر، می

 .آثار او در شمار میراث فرهنگی ماست

 

دانشور بسیار کوشید تا با تکیه بر آثار خویش هویتی برای 

  کوشش  این  بر  او  نابهنگام  مرگ.  بیابد  خویش  تبعیدی  "من"

  میراثی  چونهم  اما  او  معنوی  میراث.  گذاشت  پایان  نقطه

  هاانسان  تبعید  که  آنانی  ننگ  و  است  تبعیدیان  فخر  فرهنگی

گاه او، در  ن آینه  در  را  خود  تبعیدی  من .  شوندمی  سبب  را

بازمی دلهرهآثارش  و  هراس  عنوان یابیم.  به  زندگی  های 

دانشور مکتوب  های زندگی در تبعید، در آثار رضا  شاخص

بر زمان خواهد ماند، تا بماند و رسوا کند. تا بماند و سوگنامه  

ای که شهال شفیق نامهچون سوگهمه تبعیدیان گردد، هم

 .برای او مکتوب کرده است

کلمات باقی و باقی کلمات؛ با رضا دانشور، آن سوی "کتاب  

امید و  در    "بیم  با    60را  باران در سوئد  انتشارات  صفحه، 

رح جلدی زیبا، منتشر کرده است. چند طرح با استفاده  ط

یادداشت هماز  و  دانشور  رضا  با های  او  از  تصویری  چنین 

پناه آن را زیباتر گربه سپیدی در کنارش کار سپیده زرین

کرده است. خوانش کتاب را که به پایان برسانی، نخستین 

به ذهن می یادداشتپرسشی که  بودن  تاریخ  بی  -نشیند 

 .ستها

شهال شفیق متأسفانه حتی سالروز مرگ رضا را نیز ننوشته، 

بی در  حوادث  این  تمامی  افتادهپنداری  اتفاق  اند.  زمانی 

نمی یادداشتخواننده  این  آغاز  و  داند  است  زمانی  چه  ها 

تمام می رضا  مرگ  با  آن که  ای  پایان  و  زمانی.  شود، چه 

ا در پایان آن گریزی ها و یالی یادداشتکاش حداقل در البه

شد تا ارزش رضا دانشور و کارهای  به زندگی او نیز زده می

  صفحه   چند  همین  نوشتن  که  دانممی.  شدمی تراو برجسته 

دانم  وده است و این را نیز میب  نویسنده  دوش  بر  گران  رنجی

نوشته می این  برای شهال،  که  نه  باشد  التیام سوگی  تواند 

دوستان رضا دانشور و خوانندگان آثارش. شهال  که تمامی  بل

شفیق با انتشار این کتاب گامی موفق در همگانی کردن این  

 .سوگ برداشته است 

 ولی« )صدای آلمان( به نقل از رادیو »دویچه
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 کوشیار پارسی 

  
 در باغ دلدادگی 

 

 
های  چون نگارهای میان کارهای روبنس دارد. این نگاره، همآفریده شد، جای ویژه  1633که حدود  باغ دلدادگی  نمایش استعاری  

اش  ش که جای دست شاگردان کارگاهی آخر زندگیی دست خود استاد است و نه چون کارهای دههانداز، آفریدهآخرش از چشم 

می نگارهدیده  دلدادگی  ی  شود.  نگارههمباغ  چشمه چون  از  آخرین  ماند.  ای  روبنس  اختیار  در  عمر  پایان  تا   انداز 

باغ  'های سنت سده میانی  معنای استعاری نمایش از جشن باشکوه در نگاره هنوز به تمامی رمزگشایی نشده است. جز یادواره

  1631افت. هنرمند به سال  توان بازیهایی از زندگی شخصی روبنس می، جنبهو نمایش جشن ایتالیایی در این نگاره  'دلدادگی

اش در ی همسر جوان داد خجسته در چندین نگاره ستوده است و از چهرهاش هلنا فورمنت ازدواج کرد. این رویبا همسر دوم

ی خود در شهر آنتورپ است  ترین اشاره به زندگی واقعی، الهام از خانهچندین نگاره و جای زنان گوناگون نگاریده است. روشن

 زمینه آورده است. ای پسکه در بن
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بندی که یادآور کارهای آخر و طنزآمیز ترکیبفراهم کرد.  باغ دلدادگی  ی  های دقیق، زمینه را برای نگارهروبنس با طراحی

است، جمعی  (Antoine Watteau-Jeanآنتوان واتو )-ژان( galanterie( از رقص گاالنتری )burlesque)بورلسک/ 

زمینه. پلکانی در پشت ایوان و جلوی کاخی است و چند زوج  اندازی در پسدهد در ایوان با  چشمجوان خوش لباس نشان می

زمینه، پای پله، سه زن جوان نشسته و به اند. در مرکز پیشی رحمت اساطیر یونان ایستاده'سه ایزدبانو'دلداده کنار تندیس  

عودنواز گوش سپرده  آنان مینوای  به  دارد  و چهارمین  بالاند  ایزدک  سه  نماد  پیوندد.  به  روم(  و  یونان  )اساطیر  دلدادگی  دار 

پوش که زیر ستون نشسته خانم نارنجیاست.  تر شده  شان قویها در نزدیکیاند. این نماد با حضور زوجدلدادگی کنارشان ایستاده

 ( باشد، نماد ِ عزم جزم. زن ِ سبزپوش Flavia Julia Constantiaانتیا )کنستکند، باید  و در فکر است و به بیننده نگاه می

 اشاره است به عشق جاودان: در حالت خلسه دارد به باال  

 
زن سوم، با پیراهن بلند زرد ابریشمین با ایزدکی که سر  دار دلدادگی که تاج گل و مشعل در دست دارد. نگرد، به ایزدک بالمی

جا انگار  کشد. ایناش گذاشته، نشان عشق خواهری است، درست با آن حرکت دست که زن آبی پوش سوی خود میبه زانوان 

 روبنس خواسته بیننده را به داوری پاریس بکشاند.   
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خواهد به معشوق اطمینان خاطر است. مرد با دست روی قلب می  در سمت چپ این گروه زوجی جوان در باالی ایوان لمیده

کند. سمت چپ نگاره زوجی همراه  بدهد و دختر اندکی خمیده به جلو با دست بر زانو در رویاست و دارد به تماشاگر نگاه می

کند )در اصطالح ه خود جلب میرقصد و مرد با اندکی تردید دست حلقه کرده دور کمر دختر و دارد با نگاه و واژه بنوای عود می

های روبنس برای آمادگی این نگاره،  دهد. در یکی از طراحیزند( و ایزدک دلدادگی دارد دختر را از پشت هُل میامورز: مخ می

  گمان به نشان ِ دهد، بیبینیم. فراز سرشان سه ایزدک در پروازند، جلویی جفتی کبوتر و لباس عروس نشان میتر میخیلی روشن 

 زناشویی.  

 
آید، همراه سگی که نشان وفاداری در زناشویی باشد. این زوج نیز سوی گروه  ها به زیر میدر پشت ایوان زوجی جوان از پله 

کند. باالی سرشان رود، انگار دارد همسرش را هدایت میی که بادبزن در دست دارد، از جلو میخرامد. زنزنان در مرکز نگاره می

ی حوض و پاشد. لبههای میکه ونوس، ایزدبانوی دلدادگی بر پشت دلفین نشسته و آبی که سرازیر شده به پستانحوضی است 

درست کنار ونوس طاووس نشسته. این پرنده اشاره است به یونو، مادر ایزدبانوان و زنان جهان. روبنس، ونوس و یونو کنار هم  

 آورده به نشان دلدادگی در زناشویی. 

 
 کرونایی    2020می  – کوشیار پارسی 



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

133 

 

  

 

 

 



 17  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

134 

 

 کالیگوال، به روایت یوسف شاهین 
(19۲۶-۲۰۰۸ ) 

 ترجمه محمد جواهرکالم 

 1992تصویری از شاهین در کالیگوال در پاریش 

 

نام کارگردان  شاهین،  یوسف  زندگی  از  که   آورمصری آنها 

، تا آنجا که  بودتئاتر  دانند که عشق نخست او  میخبردارند  

پاسادِنا  ی هنر به  برای تحصیل در رشته   1940وقتی در دهة  

کالیفرنیا رفت، سینما یا کارگردانی سینما نخواند بلکه  در  

دوستانش را  . این امر  تئاتر به تحصیل پرداختی  در رشته 

در    از عشق خود به تئاتر  شاهینبارها  ولی  زده کرد،  شگفت

سخن گفته بود.  معنایش این بود که کارگردان   آنهابرابر  

سایر   از  بهتر  که  آفرینشگری  و  عرب  سینمای  بزرگ 

خواهد رؤیای  میفهمید،  کارگردان عرب زبان سینما را می

او   سازد.  عملی  را  عالقهخود  شکسپیر  از  و  مندان 

شناختیم  بود. ما که از نزدیک او را میهاملت اش نمایشنانه

کرد از او  آید هر بار که فیلمی را کارگردانی مییادمان می

برنامه مورد  بعدیدر  میی  شکلی  اش  به  او   و  پرسیدیم، 

گیج و  پرسشمبهم  جوابی  میکننده  ما  به  داد:  آمیز 

کنید وقت ساختن هاملت رسیده؟«  پرسیدیم: »فکر نمیمی

پرسیدیم برای تئاتر یا سینما؟  د. اما باز میداسری تکان می

 گفت. زد و چیزی نمیلبخند گنگی می

یوسف شاهین هنگام مرگ، هنوز دو دغدغه  داشت: تئاتر و  

از هاملت را در این یا آن   او اگر چه قسمتهایی  هاملت. و 

سختی  چنان در برابرش جانفیلم آورده بود، ولی تئاتر هم

دستمی سال  کرد،  تا  نمایشنامه1992کم  که   های  ، 

شکسپیر و هاملت در هیچ کشور عربی و حتی به زبان عربی  

می جلب  به  را  نمایشنامهنظرها  یک   نمایشنامه  ی  کرد. 

فرانسوی ناب بود. در همان زمان وقتی در ساختن فیلمش  

( روبه1994»مهاجر«  سختیهایی  با  او  (  به  کسی  بود،  رو 

تماشاخ از  یکی  برای  کرد  به  انهپیشنهاد  و  پاریس  های 

ی کالیگوال اثر آلبر کامو  حساب »کمدی فرانسز« نمایشنامه

پذیرفت.   را  پیشنهاد  بالفاصله  را کارگردانی  کند. شاهین 

برخاست که چگونه یک کارگردان   از هر سو  فریادها  ولی 

می سوم«  »جهان  از  از سینما  یکی  ساحت  به  تواند 

نزدیک  مقدس تئاتر  فرانسه،  هنرهای  این  ترین  ولی  شود. 

فریاد به زودی خاموشی گرفت زیرا طرفدارانش پاسخشان 

سوسیالیست  وزیر  النگ،  ژاک  هوادارانش   از  یکی  دادند. 

فرانسه بود که بزرگترین دوست شاهین و فرهنگ عرب به 

می دورهشمار  در  او  فرهنگ رفت.  وزیر  عنوان  به  خود  ی 

زیر   به  را  عرب   سینماگران  از  تعدادی  خود فرانسه،  بال 

گرفت. )النگ اکنون رئیس  »انستیتو ی جهان عرب« در  

 پاریس است(.  

بُرد که   را زمانی به صحنه   باری، یوسف شاهین کالیگوال 

ی تاخت و تازهای  جنگ خلیح در کار بود و سیاست عرصه 

گفتن  برای  زیادی  چیزهای  نیز  شاهین  بود.  دیکتاتورها 

 داشت.    
 

به کارگردانی شاهین در پاریسای از اجرای کالیگوال صحنه  
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 »کالیگوالهای« عرب

حقیقت این است تصویری که شاهین در نمایش کالیگوال  

نشان داد، فقط کالیگوالیی نبود که ریشه در تاریخ داشت  

به   ملقب  رومانی،  ستمگر  امپراتور  سزار،  یولیوس  )گایوس 

ر  ی کالیگوالهای عرب بود که بدهندهکالیگوال(، بلکه نشان

عمر جاوید  ملل عرب فرمان می رانند، و هر یک معتقدند 

می ابد   تا  و  یوسف دارند  کالیگوالی  اجرای  از  بعد  مانند. 

های او را را فهمیدند و به این ترتیب  شاهین، منتقدان اشاره

بطالن »کارگردان جهان سوم« بر مخالفان ثابت شد. او در  

ال نمرده است؛  گفت: »کالیگواین نمایشنامه از قول کامو می

دهد؛ در درون  کالیگوال اینجا و آنجا به حیات خود ادامه می

هر یک از ماست؛  ما که به او قدرت دادیم، برای این که  

خاموشش کنیم،  نخست باید صدایی که در درون ما با او  

 کند، خاموش کنیم.«  همنوایی می

 ایندیپند عربی )کوتاه شده( 
 

 شاهین
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 حمید شوکت 

 
 معیاد در دوزخ 

 . ستین  شیب  یتیروا  یزندگ

 یوالر پل
ب  یبرا  یزیتبر  یملک  لیخل ب  یاگانهی ما    گانهیآشناست. 

چراکه در    د، ی نمایم   بیغر   یبودنش در نگاه نخست سخن

.  میادهیاش گفته و شندرباره  اریها حرف و سخن بسسال  نیا

 ة و مدارا سک  یکه بردبار  ،یو درشت  یکه نه تند  ییهاسال

  نیدر ا  ی اند. ملکو بد زمانه بوده  کیسنجش ن  ةمانیو پ   جیرا

ها همواره با ما و سرآمد ما بوده است. راه و رسم او را  سال

ا تمام  چارسال  نیدر  زخم  ةها،  هر  مرهم  و  درد   ی هر 

ع   میاانگاشته به  سک  اریتا  همان  اعتبار  پ   جیرا  ةو   ة مانیو 

  .شود ترکیبه ما نزد  میشویسنجش، هرچه از او دور م

نگفته   یروزگار  نیچن  در      با    میاگزاف  از    یادیاگر 

را    ی ملک  ، یعشق  رزادهیم  رانِیا  ارانیشهر  زیرستاخ

»جگرگوش  ن«یرید  ةزاد»ملک .  میبنام  ن«یریش  ةو 

که فکر و قلمش،    یو عدالت اجتماع   یتوأمان آزاد  یسراغزل

نهاد که از   ینیمردمان سرزم یکبختیداروندارش را در راه ن

  .دیورزیم مهردل و جان بدان 

که    میااندوهبارش را چنان سروده   یغزل زندگ   تیبشاه     

برنم  ی اسارت  چیه اس  د یتابیرا  در چشم    ریو  تا  نبود  توده 

صرف پنهان بماند که توده را به  یگرید  قتیخطاپوشمان حق

به بودن،  تهتوده  راست  ،ی دستیصرف  درست  یکمال    یو 

گو بود.  سرسرا   ییپنداشته  غبار   یانهییآ  خ،یتار  یدر  در 

گونه که  از او نه آن   یریکه در آن تصو  م ینهاده باش  برشبرا

آن که  م بود،  که  م  می انگاریگونه  بسته    میپنداریو  نقش 

آ تند  ته شکس  یانهییباشد.  تاوان  درشت  یبه  روزگار    یو 

  یبر جا  یگرید  امدیکه جز خاک و خاکستر پ   شده  یسپر

باشد. ما ملک ا  ةبانگ فروخفت  نیا  ، یننهاده   ز فرودستان را 

 ی روزگار  نیچن  پژواکیهشدار ب  یرسا  یآوا  ان،یآغاز تا پا

سر برآورده است تا   گریکه بار د ی تابان دی. خورشمیاانگاشته

را  شمارمانیب یخطاها ی و درشت یظلمت برخاسته از تند

اند  و  فکر  و  درخشش  مانشهیفروبکاهد  و  جال  تازه    یرا 

  .بخشد

است که او را رهرو   یربازید  ،یادور و زمانه  نیچن  در     

.  میاافتهیچاالک    باک،یو ب  ریخرد، دل  لیبدیو نماد ب  یراست

که    گانهیناب و    یو خرد  ی آگاه  ةسرچشمپاک و زالل چون  

 آنکهی. ب تابدیرا برنم  یلغزش و نکوهش  چیه  ، یکاست  چیه

 ن یچن  یراستبه ایآ  مینیو بب  میشیند یو ب  م یدرنگ کن  یلخت

م که  نجوا  یملک  نکهیا  ای  میپنداریاست   ی اگانهیب  یتنها 

سر برافراشته    گر یماست که بار د  یگانگیازخودب  یآشنا، نجوا

تا چون گوهر است  برافراشته  نشان  شب  یاست؟ سر  تاب 

گو  یگرید آنکه  بر  گردون  ییباشد  شتابان  گردش    ةدر 

  حیصر  ی هاو جز پاسخ  انت،یهمواره جز خدمت و خ  است،یس

پرسش به  آسان  بد  ده یچیپ   ی هاو  دشوار    یگرید  لیو 

 . میشناسینشناخته و نم

بر جهان    ده ی د  زیبردر ت  یدیخورش  1280سال    ی ملک     

او    ی کودک  یهاسال  نیکه در نخست  ی جانیگشود. در آذربا

و تاج سر    نیعهدنشیول  ،ی و عثمان  هیروس  زیو مهم  غیت  ریز

که سردار    تیمشروط  رانیآزادگان و دل  جانیبود. آذربا  رانیا

ب ساالرش  بام  گانگانیب  رق یو  آذربا از  فروافکندند.    جانیها 

  یروزگار  ی که ملک  یجانی آذربا  ،یو کسرو  یو اران  زادهیتق

برم  نیاستال  ریتصو  گرید حکمرانانش  ستاد  از  تا    کند یرا 

  یآن سازد؛ کنش  نیگزیچون ستارخان را جا  ی آورانتمثال نام

آموز توده و گماشتگان  با حزب دست  ییارویدر رو  لیبد یب

وجود    ةصکه به فرمان مسکو و باکو پا به عر  یفرقه دمکرات

از  یبردارفرمان  اهیس ةلک ، ینشیگز نینهاده بودند. او با چن

  دیکشیکه همچنان بر دوش م   یرا از پرچم سرخ گانگانیب

 است یاز فرمان کارگزاران س  ی عرصه با نافرمان   ن یزدود تا در ا

  .کندلکه عرضه  یب یپرچم جانیدر آذربا یشورو
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ببه  یملک      گمان  مورخ   ای  نیا  یةپایرغم  و  مبلّغ  آن 

  دنی را نه با گرو  استیس  ةانگارش، گام نهادن به عرصسهل

با ستا  سم،یالیچپ و سوس  انیبه جر از رضاشاه و    شیکه 

اش آغاز کرد. او در کشمکش با کارگزاران اصالحات آمرانه 

ا تحص  رانیسفارت  برل  لیهنگام    یهاسال  نیواپس  نِیدر 

سال    ماریوا  یجمهور در  آلمان  از  بازگشت  ، سه  1310و 

 . وسه نفر در آمدگروه پنجاه تیسال بعد به عضو

  یی و رها  ستیب  وریپس از سقوط رضاشاه در شهر  یملک     

به   وستنی. با پ وستیبعد به حزب توده پ   یاز زندان، چند

برخاست و   رانیآن حزب به دفاع از حضور ارتش سرخ در ا

 ی نفت شمال به شورو  ازی به سپردن امت  یچون احسان طبر 

و فرقه   یورشه یجعفر پ   است ینشست تا سرانجام بر سر س

آذرب در   شهیپ  گرید  یراه  جانیادمکرات  آنگاه  او  سازد. 

ناس  یازهیآم م  سمیونالیاز  و    سوک یاز    یپرستهنیو 

و در    دیرس  یگرید  نشی به گز  گرید  ییاز سو  سمیالیسوس

همراه    ی کرمان  یی با مظفر بقا  یبا حزب توده و شورو  زیست

س با  د  دارنید   شگانیپ استیو   شه یپ است یس  داراننیو 

  .شد  مانیپ هم

 ی روس  سمیالیبود که بهشت موعود سوس  یرزمان ید  گری د     

اجتماع عدالت  اما  بود  وانهاده  گرو    یرا  در  همچنان  را 

  ةانی. در مد یدیم  یافتنیدست  یو در پناه آزاد  سمیالیسوس

.  افتی   ی آزادگ  ل یبدیب  لی و بد  شوا«یراه مصدق را »پ   نیهم

رغم  به  وماند    یکه بسته بود باق  یمانیبر سر پ   تیتا نها  بارنیا

در کج  یانتقادات که  کرد  جزم  عزم  داشت،  او  به  تا  که  راه 

در   عاد یبسته بود تا با م مانیپ  یی جهنم همراهش باشد. گو

چن قدرت،    نیدوزخ  نبرد  سنگالخ  و  سنگر  در  که  پندارد 

  یدلدادگ   ةمسئول، که عرص  ةشیفکر و اند  گاه ینه جا  استیس

بر دل و    وزتا به امر  ششی اندکج  دانیکه مر  ینشیاست. گز

 .کنند نهیس نتیز ور،ینهاده، چون زر و ز ده ید

راه، چون آغاز کار که به دفاع از رضاشاه    انیدر پا  یملک     

محمد رضاشاه   ةبار مدافع اصالحات آمران نیبرخاسته بود، ا

به داغ و درفش داروغگان    ان یاز آغاز تا پا  زیبار ن  نیشد و ا

فتار آمد و هردو در  اش گرمصلح و فرزند خودکامه کتاتورید

استبداد تاب  یتداوم  دجانکاه،  را  موقت    روتوانش  زندان 

قلعه، و سرانجام باز  االفالک و قزلو قصر، در فلک  یشهربان

 . ربودند ی در زندان موقت شهربان

  ی برا یعمل جراح  ی، قلبش در پ 1348 رماهیت نوزدهم      

ب  یزیخونر  یمداوا در  خ  مارستانیمعده  در    ابانیآپادانا 

. در آستانه  ستادی( تهران از تپش بازای)سپهبد قرن   شرآبادیف

وص مض  تیمرگ  در  را  خودشان  »رفقا  بود  قرار    قهیکرده 

  نیبه ا  یکه اعتقاد  رندینگ   ی مجلس ختم  شیندهند« و برا

مجلس    اهحرف او  درگذشت  هفتِ  شب  در  پس  نداشت. 

ازمان اطالعات  برگزار شد. رضا عطاپور، کارگزار س  یادبودی

امن حس  تیو  دکتر  به  که  )ساواک(  شهرت   زادهنیکشور 

افراد    یاز آنکه مبادا در آن مجلس از سو   یداشت، با نگران

سخن به    ی»منحرف«  که  شود  گفته  »دستگاه«  ضد  بر 

تبل موجب  و  نباشد  »دستجات«   غی»مصلحت«  نفع  به 

پرو  یاسیس از  و    اتیعمل  کمیاداره    سی رئ  ،یثابت   زیشود، 

ملک  یبررس رضا  تا  کرد  اجازه  کسب  برادر   ، یساواک 

را به ساواک تهران احضار کنند و به او تذکر دهند    «ی»متوف

  هاست یالیعناصر جامعه سوس  یاز سخنران  ی»به نحو مقتض

  یجمالت کوتاه   یو شخصاً ط  یریدر مراسم مذکور جلوگ

 ب ی ترت  نیدستور داد به هم  ی. ثابتد«یتشکر نما  نیاز حاضر

وص  عمل احمدآباد،    نی ا  یملک   گرید  تیشود.  در  که  بود 

  حه یآرامگاه مصدق به خاک سپرده شود. به همسرش صب

فرزند »پ   نیگفته شد غالمحس  یاگنجه  در   شوا«یمصدق، 

  یروزآبادیامانت در مسجد فرا به  کرشی. پس پ ستیتهران ن

در احمدآباد    یسپارخاک یبه خاک سپردند تا برا  یشهر ر

  نیا  ، یملک  تیاز وص  ی از او کسب اجازه شود. ساواک با آگاه

و آن را با فرزند مصدق در    رفتیخواست او را پذ  نیبار واپس

که با    یشاه، هنگام  یتیگذاشت. کارگزار دستگاه امن   انیم

  ی گانیرا به با  یلکباره پرونده قطور م  ن یدر ا  یگزارش کوتاه

م ا  سپردیساواک  »در  غالمحس  نهیزم  نی نوشت:   ن یبا 

مطلب به اطالع    نیا  نکهیمصدق مذاکره شد. ضمن تشکر از ا

 ن یچن  ی شده بود اظهار داشت به خانواده ملک  ده یرسان  یو

 ست ین  یاحمدآباد قبرستان عموم  راینخواهد داد ز  یااجازه

 1دفن شود.« یانجا جنازهکه در آ
روا  یملک  لیخل.  1 ساواک   تی به  بررس  اسناد  مرکز  اسناد    ی)تهران: 

 . 602-600، 597، 594(، 1379وزارت اطالعات،  یخی تار
 

*این نوشته بخشی از پیشگفتار  این کتاب است که نشر »اختران« در  

 ایران و نشر »فروغ« در کلن آن را منتشر کرده است. 
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 نژاد پرویز احمدی
 ژانرِ درام در عصر روشنگری مدرنیت و تولدِ  

 

 
 گفتاری پیرامون ادبیات دراماتیک

 نژادترجمه پرویز احمدی ،  دنی دیدرو

ی قاجار بعد  هایی که منورالفکران اواخر دورهیکی از هدیه

ی ایرانی به  از اعزام به اروپا و تحصیل و مطالعه برای جامعه

که آشنایی و  ارمغان آوردند، تیاتر اروپایی بود، با این امید  

از   گسست  بسوی  را  جامعه  هنر  این  از  ایرانیان  شناخت 

و عقب بکشاند  و    ماندگی  ترقی  نردبان  از  صعود  جهت  در 

ترجمه باشد.  راهگشا  عوامل  از  یکی  و  تجدد  ناقص  های 

های تئاتر غربی است که  اقتباس از آثار مولیر اولین نمونه

ه و میرزاآقا در ایران شناخته شد، و بعدها با آثار آخوندزاد

از کمدیهای مولیر نوشته   –تبریزی   که آنها هم به تقلید 

تری به خود گرفت. این آثار بیشتر شکل جدی  –شده بود  

ی انتقادی داشتند و فاقد عناصر دراماتیک به مفهوم جنبه 

هایی بود که در  غربی بودند. تئاترغربی دارای احکام و نظریه

نویسندگان یا    پیدا کرده وطول دو هزارو پانصد سال تحول  

بودند.   نموده  مدون  آنرا  ساختاری  چهارچوب  فیلسوفان، 

ی مشروطیت نیز با اعتقاد و  جالب اینکه منورالفکران دوره

بهانه مطرح  به   تئاتر  معرفی  و  شناخت  زمانیکه  تجدد،  ی 

تر رجوع شد، به آثاراجرایی نویسندگان یکی دو قرن عقب

ولتر،   –نویسان عصر روشنگری  مپردازان ودراکردند و نظریه

عصر خودشان را که مبلغ مدرنیت و هم    - دیدرو و بومارشه  

نادیده چنین  گرفتند.  نادیده  ادامه  بودند  هم  هنوز  انگاری 

دارد! در واقع ما در دوران مشروطیت و اوائل دوران پهلوی 

که   رفتیم  تجدد  و  مدرنیته  پیشواز  به  آثاری  معرفی  با 

روپایی همان آثار را کالسیک شمرده و  روشنفکرانِ مدرن ا

دادند. از طرف دیگر، دیری نگذشت که  مورد انتقاد قرار می

با سرعت بسوی مدرنیته )و سپس پست مدرنیسم!(  چنان 

به  ادبی  جنبشهای  از  بعضی  شناخت  که  رفتیم  پیش 

و   اروپایی  تئاتر  معرفیِ  نتیجه  در  و  شد،  سپرده  فراموشی 

ن آن با نقصان و همراه با نکاتِ  های گوناگوآگاهی از نظریه

نمایشیناشناخته آثار  خلق  برای  ماند.  باقی  که  ای  ای 

مطالعهشایسته و  شناخت  باشند،  نامی  چنین  عمیقِ ی  ی 

همه رشدِ  و  تولد  نظریهمراحلِ  اهمیت  ی  دراماتیک  های 

کتاب   ی  ترجمه  و  معرفی  از  من  هدف  گفتاری دارد. 
   منظر است. ، از این پیرامون ادبیات دراماتیک

-دنی دیدرو را بیشتر به عنوان فیلسوف عصر روشنگری می

فلسفی خاص  سیستم  او  که  هرچند  مطرح شناسند،  ای 

در اما  است    احکام  مدافعان  هیجدهم  قرن  نکرده 

ولتر، دیدرو، داالمبر،    –کالسیسیسم، روشنفکران خردگرا  

روسو،...   و     - مونتسکیو،  اجتماعی  تغیرات  خواهان  که  را 

نوآوری در علم، فرهنگ و سیاست بودند، با عنوان فیلسوف 

جدید خطاب کرده و قصد تمسخر آنها را داشتند. از میان  

این روشنفکران دیدرو بیش از همه با تئاتر یونان باستان و  

رنسانس در فرانسه شکل گرفت    تئاتر کالسیکی که بعد از

وتحلیل   نقد  بررسی،  مطالعه،  حاصل  و  داشت  آشنایی 

کرد.  های متعددی منعکس مینظریات مختلف را در مقاله

محدودیت  در بدلیل  کلیسیا  و  دربار  سانسورِ  دستگاه  های 

او عالقه از طریق  فرانسه،  اما  نداشت؛  آثارش  انتشار  به  ای 

صورت دستنویس، محرمانه که بی ادبی  مکاتبهی گاهنامه

و در پانزده نسخه تهیه میکرد، نظریاتش را به اطالع محافل  

 رساند. ادبی اروپا می

دراماتیک  ی  رساله ادبیات  پیرامون  سال  گفتاری  در 

در پاریس منتشر پدر خانواده  ی  همراه با نمایشنامه  1758

ی ژانر دراماتیک شد. این رساله حاوی نظرات دیدرو درباره
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را    جدیدی آن  ساختار  و  موازین  تدوین  قصد  او  که  است 

شود، بین دو ژانر مسلطِ  دارد. ژانر جدید که  درام نامیده می

آنکه قوانین و احکام آنها  کمدی و تراژدی قرار گرفته و بی

را کامال کنار بگذارد، در صدد بکار گرفتن امکانات جدیدی  

منعکس  بتواند  تئاتر  تا  روابکنندهاست  و  مسائل  ط  ی 

ی مدرن و مطابق با کشفیات علمی جدید  اجتماعیِ جامعه

قرن   اواسط  در  درام  ژانر  کردن  مطرح  بنابراین  باشد. 

 آید. ی عطفی در تاریخ تئاتر به حساب میهیجدهم نقطه

 مشخصات درام از نظر دیدرو

  ی درام یا دراما از دوران باستان و در تئاتر یونانی، به هرواژه

شناسی، درام به  شد. از نظر ریشهنمایشی اطالق مینوع اثر 

است، اما درامِ مد نظر دیدرو    "اکسیون  "یا    "عمل"معنای  

یک ژانر نمایشیِ مشخص، مثل تراژدی یا کمدی است. به 

نظر دیدرو بین تراژدی و کمدی فضایی وجود دارد که آنجا  

درام،   است.  درام  ژانر  آن  و  داد  قرار  میتوان  دیگری  ژانر 

اژدی و کمدی را به هم متصل کرده و در فضای بینابینیِ  تر

قرار گرفته است. هدف درام    –که جدی است    –این دو  

قرن  رسمیِ  تئاتر  که  است  قدرتی  و  نیرو  بازگرداندن 

هیجدهمی از دست داده بود. تئاتر این دوران تجملی، سرد  

بود و روی تماشاگران تاثیر نمی گذاشت.   و بی روح شده 

از و    تراژدی  بود  افتاده  دور  جامعه  اساسی  مسایل  طرح 

و حرکات  تکراری  ترفندهای  تصنعی،  با گفتارهای  کمدی 

کرد. عالوه بر این تماشای  سبک، تماشاگران را سرگرم می

ی تجملی  گان و بورژواها بیشتر جنبهزادهتئاتر برای اشراف

های آموزشی و  ای به جنبهو خودنمایی داشت و آنها عالقه

دادند؛ در حالیکه روشنگران و در صدر  نشان نمی اخالقی  

با   آموزشی،  و  اخالقی  الئیک،  تئاتر  نوعی  به  دیدرو  آنها 

داشتند.   اعتقاد  عادی  مردم  زندگی  مسائل  به  رویکردی 

افراد   زندگی  با  رابطه  در  اجتماعی  موضوعات  به  پرداختن 

می جامعه  تئاتر عادی  به  را  بیشتری  تماشاگران  توانست 

در  و  ثقل    بکشاند  مرکز  باشد.  موثر  عمومی  فرهنگ  رشد 

بازی   از  است.  طبیعت  و  واقعیت  بر  متکی  تئاتری  چنین 

همگی   گفتگوها؛  لحن  لباسها،  دکورها،  تا  گرفته  بازیگران 

باید با طبیعت و واقعیت مطابقت داشته و با موضوع و زمان 

نمایشنامه هماهنگ باشد. از طرف دیگر اغلب آثار نمایشی  

بصور دوره  می این  نوشته  شعر  اغراق  ت  با  بازیگران  و  شد 

می  دکلمه  تماشاگران  مقابل  در  را  دیدرو  اشعار  کردند. 

دکلمه و  شعر  بصورت  نمایشنامه  نگارش  پر  مخالف  ی 

طمطران بازیگران است و این عوامل را غیر طبیعی و غیر 

-کند. تئاتر قرن هیجدهم متکی بر شخصیتواقعی تلقی می 

اسطوره قهرهای  ویا   در  ای  دیدرو  بود.  پادشاهان  و  مانان 

دراماتیک  ی  رساله ادبیات  پیرامون  به  گفتاری 

-کند که بجای پرداختن به شخصیتنویسندگان توصیه می

ها را ایجاد و پرورش دهند و با انتخاب  ها، بهتر است موقعیت

او  کنند.  دوری  ماجرا  شدن  پیچیده  از  ساده  رویداد   یک 

را   مکان  و  زمان  وحدت  نمیرعایت  به  ضروری  اما  داند، 

دهد. مقوله وحدت موضوع در یک درام ساده عالقه نشان می

های اصلی درام دیدرویی  ی بازیگر و بازیگری یکی از دغدغه 

  ی متضاد در باره ی هنرپیشهنظریهی  است. او در رساله

که  فرضی  شخص  یک  با  طوالنی  گفتگوی  یک  طول  در 

به را  بازیگری  هنر  اوست  نظرات  و ورطه  مخالف  بحث  ی 

نظر خود را که در تضاد با روش بازیگری   کشاند و جدل می 

موفقیت   کند. برایاغلب هنرپیشگان تئاتر است، مطرح می

درام مورد نظر دیدرو، نقش بازیگر روی صحنه و نقش او در 

اساسی   اهمیت  از  اجتماعی  محیط  و  شخصی  زندگی 

با و  بند  بی  زندگیِ  دوران  این  در  است.  ر  برخوردار 

های سبکِ  هنرپیشگان، رفتار غیر اخالقی آنها و رواج کمدی

بازیگران مردم و  تئاتر  علیه  را  نفرت کلیسا  و  پسند، خشم 

برانگیخته بود. اگر چه روی صحنه آنها را تشویق و تحسین  

آمدند و بعد از  کردند، اما در جامعه مطرود بحساب میمی

ردند. دیدرو  کهای گمنام چال میمرگ آنها را در قبرستان

ر این نگرش بود، بازیگران را به کسب دانش یکه خواستار تغی

پیچیدهو فرهنگ تشویق می ی  کرد  تا آنها بتوانند روابط 

واقع بصورت  را  و  اجتماعی  کنند  بررسی  و  دریافت  بینانه 

هنگام اجرای نقش، شخصیتها را تا حد ممکن بصورت واقعی  

نظریه بگذارند.  نمایش  به  طبیعی  چهارم"ی  و  نیز    "دیوار 

 برای نخستین بار در این کتاب مطرح شد :  

اید یا بازیگر، به تماشاگر فکر نکنید و طوری اگر نویسنده  >
تصور  را  بزرگی  دیوار  ندارد.  وجود  او  انگار  که  کنید  عمل 
کنید که لب صحنه قرار گرفته است و شما را از تماشاگران 

گویا پرده هیچوقت باال  کند. طوری بازی کنید که  جدا می
 <رود. نمی
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در تئاتر رسمی این دوران، بازی و حرکت بازیگران کمتر به  

می بود.  چشم  مصنوعی  و  خشک  بازیگران  رفتار  و  خورد 

دیدرو به ژست، حرکت و سکوت بازیگر روی صحنه بسیار  

را در اهمیت می )پانتومیم(  بازی بدون کالم  داد و کاربردِ 

دانست. به نظر او درام صرفأ روی صحنه  اجرای درام الزم می

اجرای نمایش نسبت واقعیت پیدا می کند، بنابراین برتریِ 

به متن نمایشنامه، یکی از ابداعات دیدرو است. او هنرپیشه 

درجه در  نویسنده  بر  میرا  قرار  اولویت  درام ی  یک  دهد. 

برای اجرای روی صحنه نوشته شده است، نه برای خواندن. 

ح ساده است که باید هنرپیشه را تا حد ممکن  متن یک طر

 برای بازی آزاد بگذارد. 

از طرف دیگر دیدرو با هنر نقاشی آشنا بود و او را یکی از  

او توجه به  پیشگامان نقد هنر نقاشی می شناسند. به نظر 

چیدمانِ تابلوهای    هنر   هنر نقاشی، مخصوصا کمپوزیسیون و 

می نیز  نمایش  نقاشی  دراجرای  ایجاد  تواند  باشد.  مفید 

تابلوهای زنده، با قرار دادن بازیگران به صورت ثابت یکی از  

ی اجرایی جدیدی  پیشنهادات اوست. برای این منظور شیوه

الزم است که دور از میزانسن و حضور کارگردان  نیست؛  

روند اجرای نمایش در قرن هیجدهم هنوز    شخصی که در

 .وجود ندارد، ولی ضرورت آن حس می شود

در   بطور مختصر ذکر شد، دیدرو  باال که  بر مسایل  عالوه 

در رابطه با  گفتاری پیرامون ادبیات دراماتیک  ی  رساله

می  ساختار مطرح  نیز  دیگری  مطالب  در  درام،    22کند. 

نویسی به بحث و  بخش این کتاب اجزا گوناگون درام و درام

-رمانها و  مجادله گذاشته شده است. همانطور که در مقاله

شخص  یک  با  گفتگو  بصورت  او  است،  داده  نشان  هایش 

کند، مسائل جدیدی  فرضی که نظرات مخالف او را ابراز می 

پردازد  را مطرح کرده، و با مخاطب خود به بحث و جدل می

کند. این  و خواننده را به کنکاش، تفکر و تحقیق وادار می

   را  راه  و  ها جواب قطعی به مسائل مطرح شده نیستنظریه

گشاید.  دیدرو موفق شد که  می  جدید  نظرات  طرح  برای

ها به زیر بکشد و به های تئاتری را از عرش آسمانشخصیت

و   خیالی  قهرمانان  و  خدایان  شخصیت  پروراندن  جای 

ی خود را به نمایش بگذارد.  ای، موقعیت انسان زمانهافسانه

 های های نوزدهم و بیستم، شکوفایی و ظهور شیوهدر قرن

گوناگونی در هنر تئاتر را شاهدیم. درام بورژوایی جایش را 

-ها، سمبولیستبه درام رمانتیک سپرد و سپس ناتورالیست

های دیگر، به انسان و هستی  ها و سبکها، اکسپرسیونیست

-های گوناگون نگریستند. با این حال، تاثیر اندیشهاز دیدگاه 

ق دو  هنرمندانِ  و  نویسندگان  روی  دیدرو  اخیرهای   - رن 

استانیسالوسکی،   استریندبرگ،  ایبسن،  زوال،  مانند 

انکارناپذیر    -مایرهولد، بکت، یونسکو، کامو، سارتر و برشت

 است. 

اثر را انتشارات روزبهان در تهران منتشر کرده  این 

 است
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 لندنها در خانمانبی 
 هایی از؛عکس

 هوشنگ انصاری 
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 هوشنگ انصارى 

 
 بى خانما ها در لندن

خانمان در انگلیس  هزار نفر طبق آمار، بى  250نزدیک به  

  و  مسکن  ایجاد  بادولت در تالش است تا  .  کنندزندگی می

آمار    ، زندگى  براى  مناسب  هاىمکان  یا    نزولى   سیر این 

   باشد داشته

 حقوق  از    ، زندگى ندارند  مکان ثابت برایها چون  بى خانمان

 .هستند محروم بیکاری

بى دارند خانماناکثر  سگ  رفیق    .ها  سگ  که  این  ضمن 

 از گرماى بدن سگ براى گرم شدن   ،است  برایشان  خوبى

  تنها بودن و تنهاییی است در  مانع   کنند، سگاستفاده می 

 نیز هست.  هاآن سگ مراقب .تنهایى

بى صد  در  اثر  هفتاد  در  زندگى    حوادثیخانماها  در  که 

از زندگی    ، مجبور به پذیرش این نوعاتفاق افتاده  شانبراى

 اند. شده یشرایط و چنین

سرماى لندن، باد    ؛زندگى خیلى سختى دارندها  خانمانبی

 ...وو باران، مشکل حمام و توالت 

  بارها  .کنند ها کمک مىبسیارى از مردم به طور فردى به آن

 و   خود  براى  مردى  یا  زن که  امو خود ناظر بوده  افتاده  اتفاق 

  غذا  هاآن  با   و  نشینندمى  کنارشان  در  و   گیرندمى   غذا  هاآن

 .کنندی م صبحت و خورندمى

این با  آنان  از  و  بى  کهبسیاری  غرور  ولى  هستند  خانمان 

دارند    یشخصیت اینخاص  در  است  عاملی  خود  این  که  و 

 کنند. دست کمک به سوی کسی دراز نمی

  مشغول  هاکوچهپس  کوچه  در  زدن  دور  حال در    یروز

-اى جوان از ملیتعده م؛خورد  بر  ىه گرو  به  . بودم  عکاسی 

  چادر  حال  در    ها . آناى مختلف که با هم دوست بودنده

  خانمانبى  زیادى  اىعده  و   بودند  لندن  سوهو  منطقه  در زدن

ها  گویا این جوان  .بودند  نشسته   هامغازه   کنار   ردیف  یک  در

را   خود  بساط  و  بند  لندن  از  منطقه  یک  در  ماه  پاهر    بر 

  .ها نخانماکند براى کمک به بىمى

بودابتکارشان   بود  ؛جالب  آرایشگاه  چادر  چادر   ،یک  یک 

-مى  سرو  شانیبرا  گرم  غذاى یک چادر  های اهدایی،لباس

  ماه   هر  ما:  گفت  پرسیدماز کارشان   هاآن   از  یکى  از.  کردند

-می   راه را  برنامه  این  همدیگر  کمک  با   و   لندن  محله  یک  در

 .ها نخانمابى به کمک براى اندازیم

در    ؛گرفته شده  2019تا    2017ها بین سال هاى  این عکس

 .مرگز شهر لندن

 
*** 

 
 

در   که  فرهنگ  زمانی  مدرسه  در  ابتدایى  چهارم  کالس 

معلم کالس ما آقاى  ،  خواندمآبادان درس مى  شهراحمدآباد  

زنگ  عالى  به  مانده  دقیقه  ده  همیشه  داشت.  نام  نژاد 

هایی خارج از دس. گاه  کرد به صحبتمی  استراحت شروع

را انجام  مینصیحت    ما  مفید  تشویق که کاری  گاه  و  کرد 

و این خود باعث   عکاسى صبحت  بار در رابطه باچند    دهیم.

  شد تا من نیز به عکاسی عالقمند شوم.

از دوست1350درسال    بازگشتیکى  در  یک    انم  امریکا  از 

 با همین دوربین  دوربین مینولتا براى من هدیه آورد. من 

 .  عکاسیشروع کردم به 

زاده دکتر جاللکردم، روزی  در تهران که کار و زندگی می

هاى من  یکى از رفیق  آمده بود و میهان  تهران  بهآبادان  از  

عکاسیدستدونستم که  بود. مى را   اندرکار  است. دوربین 

 را  دوربین  با برداشتم و رفتم به دیدار دکتر. دکتر طرز کار  

  شروع با . گرفتن عکس  به کردم  شروع من  و . داد  یاد  من  به

 داشتم   که  پستى  تمبر  آلبوم   تهران،  در  آسیائى  هاىبازى

آن  فروختم پول  با    عکس  چاپ  و   فیلم   ظهور  دستگاه   و 
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بود براى ظهور   امده به بازار    هایى تانکى  تازه  موقع  نآ.  خریدم

 .فیلم

براى دوره اى کارى به نفت  دوسال بعد من از طرف شرکت  

به وقت برگشتژاپن رفتم انواع لنز با    .  دو عدد دوربین و 

  از  اسی عک شروع کردم به کار  به شکل جدی  خود آوردم و  

 .روزمره زندگى

 بطور کلى من کار عکس گرفتن را تجربى آموختم و از هر 

  های. کتابآموختمسررشته داشت  در این راستا  کس که  

، کمک بزرگی بود به من  خواندممىی که در این رابطه  زیاد

   دانش و آگاهی از هنر عکاسی.در کسب 

حاال که در لندن هستم همیشه دوربین با خودم حمل مى  

صبح   ،  کنم شش  ساعت  از  یکشنبه  و  شنبه  روزهاى  و 

 .گردمدنبال سوژه میگوشه کنار شهر در دوربین به دست 
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 و مطالبی دیگر...
 معرفی کتاب 
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 الف. برگزیده 

 
 

»زنده  نگاهی رمان  نوشتهبر  زندگی!«  رعنا باد  ی 

  سلیمانی
 

»زندهرم تراژیک  «زندگی!  باد ان  و   است مدرن  از   روایتی 

جامعه امروز    زنانبا هدف بازنمایی وضعیت  زندگی چهار زن  

های روایی مدرن مثل راوی  مندی از تکنیکایران؛ که با بهره

زاویه در  و چرخش  و  مرکب  ذهن  تداعی، سیالن  دید،  ی 

های  ویژه گفتار درونی، نمایشگر تنهایی عمیق شخصیت به

هر کدام  شان  بست الینحل زندگیاصلی خود است که در بن

متفاوت جرمی  به  با  زندان  میدر  باامید  سر  و    برایبرند 

   کشند.رسیدن به آزادی انتظار می

حدود   زمانی  بازه  در  و  اوین  زندان  در  رمان  وقایع 

دهد از یک صبح که زندانیان از وچهارساعت رخ میبیست 

شوند تا فردا پیش از طلوع آفتاب که زمانی  خواب بیدار می

است معین و خاص برای اجرای حکم محکومین به اعدام.  

اند؛ سکینه در ارتباط با  زنهای اصلی رمان چهار  شخصیت 

از این  رابطه  ی نامشروع و زنا مجرم شناخته شده و پیش 

ی دار رفته و بازگشته، ویدا در نزاعی که  هم تا پای چوبه

میانجی شده،  قصد  قتل  مرتکب  ناخواسته  داشته  گری 

شیرین بااتهام جاسوسی برای کشور اسراییل مجرم شناخته 

گری در زندان بوده  و روسپی  شده و سهیال که به جرم اعتیاد

دنبال آورده در همان  کودک خردسالش را در همان زندان به

جز سهیال زندان هم به قتل رسانده است. در این میان، به

نپذیرفته کدام جرمهیچ را  رنگ شان  روزی  امیدوارند  و  اند 

جانمایه ببینند.  را  این  آزادی  رویدادهای  ی 

ی درپی به گذشتههای پیوچهارساعت که با بازگشتبیست 

کند،  ی زمانی وسیعی پیدا میها، گسترههرکدام از شخصیت 

و نابرابر ایران    زدهی مردساالر دینی، جنسیت زن در جامعه 

بن با  هممایهاست؛  زن، هایی  جنس  تحقیر  چون 

در  محرومیت زن  فرودستی  گوناگون،  اشکال  به  زنان  های 

در جامعه، سوءاستفاده    برابر مرد، ناامنی جانی و روانی زن

خانواده دختران  به  تجاوز  بلوغ  و  جامعه،  فرودست  های 

نکوهش نگاه  و  پدیدهدختران  این  به  جامعه  ی  گر 

 فیزیولوژیک و طبیعی جسم زنان،...  

نخست،با    رمان فصل  در  هولناک  راوی سوم   گشایشی  با 

با شیوه ابتدا،  شخص و  این ای نمایشی در همان  سرانجام 

 دهد. را پیش روی خواننده قرار می  شاننه اعدامصح  زنان در

کدام را  یک سفت کردند و هربهها را یکسرباز و کاوه طناب
ها مانند  ی طنابی منظم از هم قرار دادند. حلقهبه فاصله

بازمانده از سمت غرب میدهان  که  بادی  در  گاو  وزید،  ی 
 (11خورد. )ص.تکان میتکان

آهنی بزرگ با صدای بلندی روی    چیزی نگذشته بود که در
آهنیپاشنه با چشمی  زن چادری  و دو  بندی  اش چرخید 

و دستروی چشم پاها  و  شدند.  ها  دیده  زنجیرشده  هایی 
سیاهآن  زندانبان  زن  دو  همراه  کورمالها  به  پوش  کورمال 

 ( 13داخل محوطه آمدند.)ص.
داشت. اعدامی  میسو موج برسو و آندامن چادر زن به این 

باشد یک را جمع کرده  توانش  تمام  انگار  آن صدایی  سوم 
ها را ی نگاهی گرگ از گلویش بیرون داد و همهشبیه زوزه

اعدامیسمت خود کشاند.  به را    زندانبان دیگر، دست  دوم 
 (  15کشید.)ص.سفت گرفته بود و همراه خود می

 

ای دارد در همان آغاز،  رمان که فرمی دورانی یا همان دایره

  نجات یکی از این چهارزن،   با خبربرانگیز و  ی توجهشروع با  

نفس آن  گیرتعلیقی  سرتاسر  می  در  این  ی آپدید  نام  و  د 

پایانیتا    یافتهنجات ماند؛ و  باقی می  رمان نامشخص  فصل 

فصول بعد، با  در  برسد    سرانجامبه  ماجرای فصل اول  آنکهبی

گذشته، بازگشت به  مکرر  با   های  را  اینتک  مخاطب    تک 

شان را  کند و روزگار تلخ و دردناکآشنا می چهار شخصیت
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شان سرنوشت محتوم   در زندان  چگونه  کشد کهتصویر میبه

  فرسایطاقت  لحظةلحظه   و مخاطب،  اندرا به انتظار نشسته 

 کند. ه میاین انتظار را تجرب

برد؛ در  نویسنده برای روایت رمانش از راوی مرکب بهره می

هشت فصل با راوی اول شخص)و اختصاص دوفصل برای 

ها( با ورود به دنیای ذهنی هر کدام از هر کدام از شخصیت

شان در این  بودناین زنان، تالطم روانی حاصل از مصائب زن

شان را دربرگرفته بوده زندگیجامعه را که تیرگی و ناامیدی  

ها با راوی سوم شخص، آورد و در سایر فصلتصویر درمیبه

بی کوشیده  است  نمایشی  غالبا  قضاوتی  که  آنکه 

شود خیلی ناچیز است( کم اگر قضاوتی هم میکند)دست

موقعیتی عینی و ملموس برای مخاطب خود فراهم آورد که 

شگرد نویسنده موفق   رو، اینی متن پیشبه اعتقاد نگارنده

می که  داده  افزایش  را  رمان  باورپذیری  و  تواند  بوده 

 دست آورد.مندی مخاطب را بهعالقه

های اصلی با  نویسنده برای نمایاندن ابعاد ناپیدای شخصیت 

تکتکنیک  ذهنی  های  سیالن  و  تداعی  درونی،  گویی 

گذشتهشخصیت  حال  ها  واکاوی میو  را  با  شان  ما  و  کند 

یک این چهارزن آشنا به کاملی از شخصیت وجودی یکابعاد  

 شویم.  می

جوان  چهارزن  این  میان  در  که  و ترینویدا  است  شان 

نمایندهمی جامعه تواند  دختران  جوان  نسل  بر  باشد  ی  ای 

 گوید: ایران در گفتاری درونی از پدر دگراندیش خود می

ن دانم چرا سعی داشت من فکر کنم؟ چرا نتوانستم بدونمی
قصه برایم  چرا  کنم؟  زندگی  کردن  سیاه  فکر  ماهی  ی 

داستان یا  را میکوچولو  از چخوف  هایی  خواند؟ قصههایی 
خورد شد همیشه دلم برای اسبی که شالق میکه باعث می

یا سگ ولگرد صادق هدایت بسوزد؟ یا حس کنم ماهی سیاه  
بهرنگی صمد  داستان  دریا  کوچولوی  به  رسیدن  هنگام  ام 

شود. چرا جنایت و مکافات را تر میهای بزرگهیطعمه ما
 ( 47سالگی به من داد که بخوانم؟ )ص.در سن چهارده

متحمل  را  کردنش  زندگی  دگراندیشانه  عواقب  دارد  او 

جامعهمی بگوید  بخواهد  انگار  نویسنده  و  سنتی شود  ی 

طور کلی  مردساالردینی ایران نیازی به زنان و دختران و به

 تابد. گرایش را برنمیاز ایدئولوژی واپس مردم دگراندیش

خانواده از  شدید  سهیال  مالی  محرومیت  با  فرودست  ای 

همین دلیل بارها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار آید و بهمی

اش دستگیر شده؛  بندوبار خیابانیگرفته و برای زندگی بی

تحقیرشدگی  از  انباشته  باخشمی  درونی  گفتاری  در 

 گوید: می

سی را نداشتم که دلش به حال من بسوزد و دستم را کهیچ
می دلم  میبگیرد.  که  آنجایی  تا  تکخواست  تک  توانستم 

 کردم.  تکه میها را با دندانم تکهآدم
زیر   فندک  تا صبح  بود که شب  این شده  اواخر کارم  این 

شدم و  الی بخار سفید گم میگرفتم و البهحباب پایپ می
 (52اشتنی بود.)ص.دشدم کسی که دوستمی

 خوانیم: می 126ی و از سکینه در صفحه 

از بچگی زیر دست بابا و برادرهایم کم کتک نخورده بودم،  
زد که به  اما آن بازجو المصب یک چیز دیگر بود. طوری می

می مرگ  میحال  بعد  و  که  افتادم  سلولی  توی  انداختنم 
دو  یکی  شده بود و برایموکتش پر از خون و استفراغ خشک

 دادم. بار دستشویی رفتن روزانه باید هزار بار جان می

انواع تحقیرها در این جامعه بر سرش آمده   زنی دیگر که 

 است.

صحنه   در  زن،  چهارمین  زندان شیرین  حیاط  به  که  ای 

کند به  کشد ذهنش  پیدا میآمده با نفس عمیقی که می

خانواده کنار  گذشته  در  کنار  خاطراتی  بودن  حاال  که  اش 

 نیافتنی نیست. ها چیزی کم از رویاهای دوردست و دستآن 

  کنم، مثل نوازشیمی  ی صبحگاهیهام را پر از هوای تازهریه 
 از سوی پسرهام.

زنم و  آنتونی سرش را کنار بازویم گذاشته است، غلتی می
بود یکی نبود،    گویم: »یکیچرخم و میبه طرف آرتور می

یه روز شیطون خودش  یه پادشاهی بود که مرد بدی بود.  
رو به شکل یک جوون رعنا در آورد و گفت، اجازه بده رو  

ی که بوسیده بود  هات رو ببوسم. اما درست همون جایشونه 
بود  اسمش ضحاک  پادشاهه که  زدن.  بیرون  مار سیاه  دو 

ها دو مار دیگه بیرون جای اوناما به مارها رو از ریشه برید،
زدن. ضحاک پریشون شد و به فکر چاره افتاد. دکترها هر  

 (22چه گشتن راهی پیدا نکردن... «)ص.

ه  ی دکترها ناامید شدن، اهریمن خودش رو ب »وقتی همه
شکل پزشک معروفی درآورد و پیش ضحاک رفت و گفت،  
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برای  انسانه.  نداره. داروی این درد مغز  بریدن مارها فایده 
اینکه مارها آرام باشن و آزار نرسونن چاره اینه که هر روز  

ها برای مارها خورشت درست دو پسر را بکشن و از مغز اون
 ( 23کنن. شاید با این کار روزی مارها بمیرن.«)ص.

آوردن قصه با  بازگو نویسنده  برای پسرانش  ای که شیرین 

افسانهمی به  اشاره  با  میکند،  ماردوش،  خواهد  ی ضحاک 

این را  افسانه  این  با  ظلم و جنایت رخداده در  همانی کند 

مادری سرزمین  مردم  بر  که  به آنچه  این  اش  زنان  ویژه 

 رود.سرزمین می

گفتار درونی این چهارزن سیر وقایعی است که از گذشته بر  

 آنها رفته تا کارشان به اینجا کشیده.  

نمودگاری است از همة زنان ایران    « زندگی!باد  رمان »زنده

و جذاب،  توانا  قلمی  تیزبین  با  نویسنده  و نگاهی  ای که از 

رشدونمو است  زنی  همة  خود  با  جامعه  همین  در  یافته 

 . های جنسیتی آنویژه نابرابری آن، به یهانابرابری

ی خوردهشناسی زنان زخمتمرکز رمان رعنا سلیمانی آسیب

فرهنگی است مردساالر که پدید آمده در بستری سیاسی  

ی مردان به دینی است. فرهنگی که هویت زن را در سایه 

برابر با یک انسان که شان را نهشناسد و حقوق رسمیت می 

 داند و آن هم نه در عمل که در زبان.ن مینیمی از یک انسا

ای تمثیلی انجامد جنبهپایان ماجرای رمان که به اعدام می

میبه بهخود  جامعه این گیرد  این  زنان  وضعیت  که  معنا 

کم چوبهچیزی  پای  رفتن  از  بسا  تر  چه  و  نیست  دار  ی 

متحمل  بسیاری  زندگی  در  که  حقارتی  و  رنج  از  شان 

 شان. اهند یافت اال با مرگشوند رهایی نخومی

 سعی برآن  خود پیداست که رعنا سلیمانی در روایت رمان 

انگیز از  اشک  بار آن، اثریباوجود ماجرای تلخ و اندوه  داشته

ای را برای مخاطبش فراهم کند تا  آب درنیاورد بلکه تجربه

ای راستی در چنین جامعه و به  اندکی او را به تفکر فروبرد؛

 کر است که راهگشاست. نابرابر، تف

 .برگزیده ا

 1399شهریور 18
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حیرت»آفتاب ادلفلت. انگیز«پرست  مجموعه    اینگر 

  ۶۰   ناشر: کافه (۲۰1۶ترجمه: رباب محب. )  داستان.

 

( ادلفلت  مترجم 1956اینگر  و  نقاش  نویسنده،   )

و  شخصیت ، سوئدی زنان  میان  از  را  خود  دختران های 

برمی لجوج و سرکش  هایی شبیه گزیند؛ شخصیتمتمرد، 

ابر   تنها همدمش یک تکه  »می کوچولو« )همینگوی( که 

پرست شگفت  سیاه است. قهرمانان مجموعه داستان »آفتاب

انگیز«، اما زنانی هستند تُرد و شکننده که سنشان از چهل  

: که به دو نوع ترس مبتال هستندو پنچ گذشته است. زنانی 

ترس از احساسات درونی خود، و ترس از نگاه مردم. اما این  

شود که دست به ماجراجویی نزنند. برعکس  ترس باعث نمی

ی انجام هر کاری هستند، حتی به عمق تاریکی فرو  آماده

 رفتن.

ادلفت را ترکیبی از آسترید لیندگرن  پیا بری استرم ادواردز،

نوشت( کودکان و نوجوان میکه برای  )داستانویس سوئدی

های  داند. گرچه اکثر قهرمانان داستانو فرانتس کافکا می

ادلفت جوانند، اما خوانندگان او در گروه سنی خاصی قرار 

اند و  های ادلفت لب مرزها ایستادهگیرند. انسان داستاننمی

کوشند تغییر کنند، تغییر شکل دهند، دگرگون شوند و  می

شوند و وجودی دردناک و رنج آور داشته تحول یابند، سحر  

باشند. به نظر ادلفت انسان و هستی سرشار است از تضاد.  

تیزبینی و حضور ساده اندکی  با  با  تر میزندگی  نه  شود و 

مصاحبهایدئولوژی در  وی  )ها.  می1992ای  گوید:  ( 

-گردد، کافی ی الهام میای که به دنبال سرچشمه »نویسنده

در شرایط مختلف زیر سؤال ببرد.« وی    ست اعمال آدمی را

مصاحبه یک  رادیوییدر  »زندهمی(1999) ی  ترین  گوید: 

ام یک حس است: گنجی نهفته در ی دوران کودکیخاطره

که مجال آفتابی شدن پیدا کند، باید  درونم هست. تا زمانی 

 از آن خوب مراقبت کنم. 

 
رباب  ترجمه  رمان.  ادلفلت.  اینگر  هوشیار«  »پسر 

 ( سوئد: نوردینت.  ۲۰۲۰ب )مح

 

ادلفت) اینگر  خانم  اثر  اولین  هوشیار«  (  1956»پسر 

نوشته شد. خانم ادلفت    1977ی سوئدی در سال  نویسنده

-از آن تاریخ تا کنون بیش از بیست اثر ماندگار نگارش کرده 

-پرست حیرتاند. از این نویسنده مجموعه داستان »آفتاب

میالدی به فارسی ترجمه و منتشر   2016انگیز« در سال  

 شده است.  

»پسر هوشیار« داستان زندگی پسری به نام جیم است. جیم  

انتظارات ی متوسط بزرگ میدر یک خانواده با  پدر  شود. 

بسازد.  نامعقولش می زیرک  و  انسانی هوشیار  او  از  خواهد 

وسواس با  مادرانهمادر  میهای  و  اش  مسائل  روی  کوشد 

-اله بکشد. جیم اما در دنیای خود سیر میمعضالت جیم م

برد که به پسرها گرایش  کند. در همان عنفوان جوانی پی می

ساز زندگی و مبارزات جیم جنسی دارد. این کشف سرنوشت 
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زند. آشنایی جیم  ها و اطرافیانش رقم میرا در رابطه با سنّت

شود.  با ماتس در یک ضیافت نقطه عطفی در زندگی او می

شود که تمرکز جیم نایی مبدّل به عشق عمیقی میاین آش

از میل پدر   او را    -هوشیار و زیرک بودن  - را برهم زده و 

مخالفتمی به  جیم،  میرهاند.  پا  پشت  عشق  ها  به  و  زند 

 گوید.  ماتس لبیک می

 

 
 ناشر: نودری ینت.   در دیار عفریتان«»

نام  » به  مردی  زندگی  داستان  عفریتان«  دیار  فرید  در 

مجهول است. فرید مردی متمول، خوش قیافه، تحصیلکرده  

و دبیری خوشنام است که در فراز و نشیب زندگی مرتکب  

شود. او که از سنین کودکی با سایه  ترین اعمال میهولناک

زیست که مورد تجاوز عمویش قرار گرفته، ای می پسربچه

از جوانی از نا در مقطعی  سره  دیگر قادر به تشخیص سره 

های روحی و روانی روزی ناگهان  نیست. در گیرودار جدال

دهد و دست به قتل زنان جوان کنترل خود را از دست می

ها در این داستان نماد نیشتری قتل زند. زنجیرهگناه میو بی

ی فرید  فرید و جامعه خوردهاست که توأمان به روح زخم

را به چالش    های چرکین هر دو روان رنجورخورد و دمل می

 .کشدمی
 
 
 

 
نشر باران، ،  نوشته: محسن نکومنش،  رمان،  استر

 ۲۰۲۰چاپ اول  ،  سوئد

فرد به همت نشر  ی محسن نکومنشرمان »استر«، نوشته 

ی بازار کتاب فارسی در اروپا  باران در سوئد منتشر و روانه

 و آمریکا شده است 

ی زندگی  بهانهمحسن نکومنش فرد در رمان »استر«، به 

یک زن و مرد به نام »استر« و »فرهاد«، تصویری از 

تحوالت سیاسی و اجتماعیِ یکصدسال اخیر ایران، ارائه  

 دهد می

  1357داستان در بستر روزهای پرماجرای انقالب سال 

ی تفکر و زندگی استر و  گیرد. شیوهخورشیدی شکل می

، تحت  شاننسلها جوان همفرهاد همچون زندگی میلیون 

تاثیر روند حرکت جامعه و وقایع پیش و پس از انقالب  

 است 

در رمان استر، نکومنش مانند دیگر کارهای گذشته، تحت  

تاثیر مهاجرت است. مشکالت مهاجرت و مهاجرین 

ی این نویسنده است. او که در آثار  همچنان دغدغه

اش و به طور مشخص در »از هرات تا تهران« از قبلی

ان افغان در ایران نوشته بود، حاال به  معضالت مهاجر

  سرنوشت مهاجر افغان در اروپای امروز پرداخته است
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صفحه تنظیم شده است و با این   205رمان »استر« در 

شود: »مادرم بارها وقتی فاجعه یا مصیبتی جمالت آغاز می

خدا  "یا   "نصیب یهودی نشه!"گفت:  آمد، میپیش می

توانستم خوب منظور او را  یو من نم "نصیب یهودی نکنه!

درک کنم. یهودی کیست یا چیست؟ چرا نباید مصیبتی 

نصیب یهودی شود؟ البته به مرور دریافتم که این جمله را 

برد که در مورد امری که تحملش دشوار کار میزمانی به

گفت. مثالً وقتی درد میگرنش به نهایت  است سخن می

است که به دین   رسید. از وقتی فهمیدم یهودی کسیمی

دیگری جز آئین اکثریت باور دارد بازهم زمان زیادی طول  

ها را دوست دارد یا  کشید تا بفهمم آیا مادرم واقعاً یهودی

 از آنها متنفر است 

ام که برای مادرم یهودی مظهر یک  حاال دیگر فهمیده

انسان پلید بود، اما او درد و رنج را حتا برای یهودی هم  

مادرم در دنیای خود انسان نسبتاً منصفی   داشت.روا نمی

دانست  بود. تعصب مذهبی نداشت. اصوالً خودش هم نمی

ی  اش به شیوهبه کدام آئین پایبند است. هرگز در زندگی

معمول نماز نخوانده بود، اما دعا و نفرین روزمره بر زبانش  

 «.شدجاری می

تا  فضای رمان »استر« در یک جغرافیای گسترده از ایران 

سوئد و حوادثی از دوران رضاشاه تا امروز در نقاط مختلف  

 دهد ایران را پوشش می

در روستای طار نطنز  1336محسن نکومنش فرد، متولد 

 در استکهلم زندگی می کند  1365است و از سال 

های  با عنوان »دوردست  1386اولین رمان او در سال 

های »از هرات تا  مبهم« منتشر شد. پس از آن رمان

ی طار« و  ی دیوارهای گذشته«، »زخمه تهران«، »در سایه 

اند. او خود  »الگوریتم« از این نویسنده چاپ و منتشر شده

های مبهم« و »در سایه ی دیوارهای  دو رمان »دوردست

ه کتاب اول در  گذشته« را به سوئدی ترجمه کرده است ک

در استکهلم منتشر شد. همچنین لطفعلی  1388سال 

خنجی رمان »از هرات تا تهران« را به انگلیسی ترجمه 

 در لندن به چاپ رسیده است 1393کرده که در سال 

ی حقوق مهاجرین  هاست درزمینه نکومنش سال

افغانستانی در ایران فعالیت پیگیر داشته و از او مطالب و  

های  ددی در این زمینه در نشریات و رسانهمقاالت متع 

 فارسی زبان منتشر شده است

 1389او عضو کمیته ی سوئد و افغانستان است و از سال 

عضو شورای مدیریت این کمیته در استکهلم  1394تا 

بوده است. مهاجرت از موضوعات کلیدی و محوری بیشتر  

یر به عنوان دب 1375آثار این نویسنده است. وی از سال 

 های استکهلم مشغول به تدریس است ریاضی در دبیرستان

زبان در  های فارسیتوانید از کتابفروشیاین کتاب را می

 اروپا و آمریکا یا از طریق تارنمای نشر باران تهیه کنید

info@baran.se 
www.baran.se 

 
 ی عمر ذر عاشقانهگ

مروری بر چهل سال فعالیت سیاسی، اجتماعی و  

 فمینیستی 

 1399 ، 2020چاپ اول: ، نشر باران، سوئد،  خدیجه مقدم
 

ی عمر«، خاطرات خدیجه مقدم، فعال حقوق  گذر عاشقانه

 زنان و محیط زیست

about:blank
about:blank
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خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و محیط زیست متولد 

ها فعالیت سیاسی  ی سالتهران است با تجربه 1331سال 

های او و همراهانش در این کتاب  و مدنی. بخشی از تجربه

به یادگار گذاشته شده است. او در این کتاب بیش از چهل  

های سیاسی، اجتماعی و فمینیستی خود و سال فعالیت

 طیفی از فعاالن اجتماعی در ایران را مرور کرده است

نایی و دیدار او با همسرش، اکبر  این مرور از آش

شود، به کوران آغاز می 1350خسروشاهی در سال 

رسد و  های پیش از انقالب میی سیاسی سالمبارزه

سپس با روی کار آمدن حکومت اسالمی، با اشاره به چند  

و چون تقسیم غنایم انقالب، حذف فیزیکی فعاالن  

و   های اعتراضیعقیدتی، و همچنین فعالیت  -سیاسی

 یابد صنفی پس از انقالب، ادامه می

نویسنده در مقدمه کتاب در پیوند با خاطرات خود خطاب 

  هایای از نوشته بِه خواننده تاکید کرده است که چکیده

خواند،  ی زنی را میتلخ و شیرین روزگار سپری شده

ای »چون هزاران هزار زن ایرانی آرمانگرا که برای ذره

اند،  سرخورده شده اند؛ گرچه گاهکرده ها تالش، سالتغییر 

، باز  اند و به کمک همامیدی نشدهولی هرگز تسلیم نا

اند. آنان با  ی امید را بارور کردهاند و جوانه ایستاده

(،  ، برابری و عدالت اجتماعی، صلح)آزادی شانهایآرمان

،  اند و با صبر و حوصله در ایران و جهان زندگی کرده

، باقی  های آتیاند و برای نسلشان را بافتهرویاهای

 «اندگذاشته

ی عمر«، رویدادهایی  خدیجه مقدم در کتاب »گذر عاشقانه

است؛  را روایت کرده که خود در مسیر آن قرار داشته 

رویدادهایی ازجمله در دهه هفتاد و آغاز فعالیت های  

زیست محیطی در پی قتل های زنجیره ای؛ و در دهه  

که بر فعالیت های فمینیستی و شکل گیری ائتالف   هشتاد

های فعاالن سیاسی و مدنی و بزرگترین ائتالف ،شورای 

 ملی صلح متمرکز می شود 

نویسنده خواننده را با انواع و اقسام نهادهای غیر دولتی  

ی اشتغال زنان خودسرپرست و کند؛ ازجمله خانهآشنا می

 . سرپرست خانوار در مناطق مختلف تهران

کنندگانِ کنفرانس برلین بود.  خدیجه مقدم یکی از شرکت

او در خاطرات خود گزارشی کوتاه از این کنفرانس نیز 

هایی  داده است. روایت او با گزارش هایی از فعالیت

های مختلف زیرزمینی، پیرامون ائتالف زنان، نشست

برگزاری مراسم هشت مارس، تجمع های اعتراضی،  

های مادران خاوران، مادران کمپین یک میلیون فعالیت

امضا، مادران صلح، مادران پارک الله و ... در نهایت  

 . شودمهاجرت به آلمان تکمیل می

خدیجه مقدم در این کتاب تالش کرده تا از »تالش های  

بدنه جنبش ها و نیروهایی که اغلب دیده نمی شوند«،  

و برابری جنسیتی ،  بنویسد و »اینکه چه طور فمینیسم

دادخواهی و فرهنگ صلح و محیط زیست را می توان در 

 «بین توده های زحمتکش رواج داد

او از اشتباه ها و نقطه قوت های همه این فعالیت ها  

نوشته است تا »نسل های آتی از مجموعه ی روایت های 

موجود، تصویر روشن تری از چهل ساله اخیر داشته  

 «باشند

زبان در  های فارسیتوانید از کتابفروشیمی این کتاب را

 اروپا و آمریکا یا از طریق تارنمای نشر باران تهیه کنید

  
 

 سرایان ایرانی از صدر اسالم تا دوره معاصر عربی

 

عربی  ایران، به عربی ادبیات ورود ابتدایی سده های همان  از

 جنبة بود، اغلب   فارسی زبانشان که ایرانیانی برای راییس

 بزرگی فضیلت را عربی زبان دانستن داشت.   فروشی فضل

خود به عربی شعر    مهارت دادن نشان برای   و انستنددمی

 که زبان آنها مردمی میان در بودمی   این جز سرودند. اگرمی
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ظرایف  و از فهم دقایق فهمیدندمی هم اگر و فهمیدندنمی را

 .آن  عاجز بودند 

فارسی توجیهی  غیر زبان هر  یا عربی زبان به سرودن شعر 

عربی شاید   شعر سرودن در ایرانی گویندگان  آغاز در نداشت.

می چوندستاویزی  اما  بعد   داشتند   بر عرب قوم مدتی 

فرمانروایی شدند چیره آنها سرزمین به  ایران شهرهای و 

عرب   حاکمان و امرا  و خلفا با که افتاد، ایرانیانی آنها دست

 سخن  -عربی    -   آنها خود زبان به بودند  ناچار مراوده داشتند

 ادب و فضل هم بفهمند و گفتندمی راکه   هم آنچه تا بگویند

  ایرانی را نشان دهند. گویندگان

سرایان ایرانی از صدر اسالم تا دوره معاصر« اثر  کتاب »عربی

تهران منتشر  یاسر خلفی در سه جلد توسط نشر شادگان در  

 شده است. 
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کرده  منتشر  لندن  در  مهری  انتشارات 

 است: 

 
 ها در عزاداران بیل گذارینشانه

 س. سیفی، انتشارات مهری در لندن 
 در پیشگفتار کتاب آمده است: 

خاصی     هدف  و  قصد  با  نمادها  از  هنر  در  همواره 

به عمل آورده به طبع چنین پدیدهاستفاده  به  اند.  ای 

بخشد. ضمن آنکه در  تری میهنرمند غنای بیش  هنرِ

نمادها و  آفرینش  ،پناه  موضوعی خاص  از  هنری  های 

اثر  گردد تا  خصوصی به موضوعی عام و عمومی بدل می

و زمانههنرمند   دوره  بیاورد. در  بتواند در هر  ای دوام 

انتزاعی هر نماد بنا به طبیعت منطقی آن    از زبانِ  ،واقع

   گیرد.   مگانی هدف قرار میکارکردی عمومی و ه

از اثر    ایویژههای  نمادها از سویی همیشه به درونمایه  

داشته به  داللت  که  درونمایهاند  و خاص،این  ویژه    ی 

می گفته  فضای  نشانه  در  بتوان  آنکه  برای  ولی  شود. 

نشانه به  نظرِنمادها  مورد  یافت،    های  دست  هنرمند 

مواگویه ضرورت  متن  تأویل  از  چنین  یهایی  با  یابد. 

  ،توان در چند و چون آثار هنریدیدگاهی است که می

اثرگذار برد. چون در پناه همین    به جایگاه  تأویل پی 

های پنهان اثر را از  های هنری است که درونمایهتأویل 

کشند. برای نمونه دیدگاهی از تأویل  دل آن بیرون می

فروید به  توان در اثر ممتاز زیگموند  روانشناختی را می

میکل موسای  تمامی  نام  نیکی  به  او  گرفت.  سراغ  آنژ 

بدیل را از دل کالبد آن  های این تندیس بیگذارینشانه

رمز و رازهای پنهان آن را با خواننده    کهکند  خارج می

و مخاطب خود در میان بگذارد. به حتم چنین برداشتی  

میکل موسای  ممکن  از  هنری  تأویل  ضمن  تنها  آنژ 

های  گذاریبود تا به یاری تأویل بتوان از نشانه  خواهد

 هنرمند در این اثر تاریخی نقاب برکشید. 

نشانه   همچنین  را  نمادها  گفتاری  غیر  زبان  از  هایی 

می ما  روی  هرگز  پیش  زبانی  چنین  با  ولی  گذارند. 

این زبان را چههمه ندارند. چون  بسا  ی مردم آشنایی 

یدمان اشیای پیرامون  فضاسازی هنرمند، چ توان از  می

اجتماعی و  فردی  هنجارهای  و  داستان    های آدم  یا 

و   دریافت  آن  موضوع  فهم  تردید  بدون  شد.  متوجه 

ی دیگر به  طلبد که این مطالعهی دیگری را میمطالعه

ی خود در  هایی از زبان نشانه را با خوانندههحتم اشار

اشارمیان می نمادهگذارد. سرانجام  دل  از  که  ها  هایی 

نشانهبرمی از  زبانی  ارمغان  خیزند،  به  برایمان  را  ها 

 خواهد آورد.

بسا از رفتار قهرمانان  را چه  ایگفته شد که زبان نشانه  

اشیای پیرامون  جانمایی  توان شناخت.  داستان هم می

فضایو  داستان  قهرمان   به    چیدمان  هم  آن  عمومی 

می این  طبع  در  خواننده  یا  نویسنده  یاریگر  تواند 

های  و سازهخصوص باشد. با این رویکرد جانمایی اشیا  

انسان داستان  زیست  عمومی  فضای  امری    ،در  هرگز 

 تصادفی نخواهد بود.

ش را  اهنرمندانه  حسین ساعدی در این راه تالشغالم  

می کار  به  بیل  عزاداران  آفرینش  شاید  در  تا  گیرد 

همین  ناگفته پناه  در  بیل  عزاداران  داستان  های 

روشنگذارینشانه بیشبه  ، های  و  خوانندهتر  تر    به 

انتقال یابد. او از پیش دریافته بود که خواهد توانست  

دام سانسور شاهانه    ی آگاهانه،ها گذاریبه اتکای نشانه

جاودانه  یا بایدها و نبایدهای حکومت را دور بزند و اثری  

 از خود به یادگار بگذارد.  
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 پور، نشر مهری لندن کشی، شهریار مندنیعقرب

رمان  تخیل  در  انباشته  نمادهای  و  استعاری  پیچیدگی 

-پور، سر برآورده از سنت ادبیات فارسی است و زمانهمندنی 

را منعکس می او در کشورش شاهد  ای غیرعادی  کند که 

بی   است،  مالل  آنبوده  یا  و  باشد  سیاسی  آشکار  که 

نویسنده عنوان  باشد...به  داشته  تبعید،  ایدئولوژیک  در  ای 

کنم که او پتانسیل آن سفر سختی پیش رو دارد...فکر می

رخنه   که  باشد  فارسی  ادبیات  در  ژانری  خالق  که  دارد  را 

آنمی در  ادراککند  از  خوانندگان  ها گونه  که  ادبی  ی 

 کنند. گوناگون را از هم دور می

 Maria Baghramian, The Irish Times 
 

 
 کمرشکن   کوه  تهران

 میالنی  مهین  نویسنده:

 1۳94  پاییز  –  ۲۰14  ژانویه ، نشرزریاب  دوم:  چاپ

رمان اتوبیوگرافیک ” تهران کوه کمر شکن” که گاه بگونه  

نوشته شده است و گاه کاملن   Free Writing نوشتار آزاد

مشخص و خودآگاه به حضور معنایی و مفهومی متن، می  

تواند در این رده بگنجد. نوشته، که از زبان “من”، راوی اول 

نثرهای گونه  از  شخص روایت می شود، آمیخته ای است 

و   توصیفی  نثر  با  گوناگون؛  مودهای  در  نوشته شده  گون، 

، ژورنالیستیک و گزارشی، ادبی و واکاوی  بیانی، نثر بنفش

ای محاوره  و  عامیانه  زبانی  با  اغراقی،  نثر  تا    در  …شده، 

  در  زن  یک  زندگی  ای،  شده  انتخاب  و  مشخص  متن  چنین

  کودکی   از.  شود  می   روایت  نشیبی  و  فراز  از  پر   تاریخی  دوران

  زندگی.  یابد  می   ادامه  جوانی  و  نوجوانی  تا  و  شود  می   آغاز

نامتناجسی که راوی را پیوسته مجبور کرده است که متداوم  

نه فقط با سنت های واپسگرا، بلکه موانع بیشمار خانوادگی، 

اجتماعی و سیاسی مبارزه کند. متن در جهت شناخت و باز  

شناخت خود حرکت می کند. متنی که به ادبیات سه دوره 

و انقالب  دوره  انقالب،  از  پیش  ایرانیان؛  زندگی  از    از  بعد 

 شهروند کانادا(  -گیر)عزت گوشه  .انقالب تعلق دارد

 
مجموعه ای از داستانها و یادداشتها /    دلتنگانه  

 نویسنده: گیل آوایی 

1399 آذر 22 شنبه تاریخ انتشار: 2020 دسامبر  12 -   

 gilavaei@gmail.com نشانی برای تماس:  

 

به   "دلتنگانه "برای دریافت/دانلود کردنِ مجموعه داستان 

 نشانی زیر مراجعه فرمایید: 

https://www.mediafire.com/file/xmbnl2q
12vqeeum/gilavaei_deltanganeh_stories2
020.pdf/file 
 
 

mailto:gilavaei@gmail.com
https://www.mediafire.com/file/xmbnl2q12vqeeum/gilavaei_deltanganeh_stories2020.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/xmbnl2q12vqeeum/gilavaei_deltanganeh_stories2020.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/xmbnl2q12vqeeum/gilavaei_deltanganeh_stories2020.pdf/file
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 معرفی گروه تئاتر اگزیت و فصلنامه صحنه 
 

خامنه در    ایمهرداد  اگزیت  گروه  کارگردان  و  سرپرست 

 نویسد؛ معرفی این گروه می

در کشور نروژ فعالیت خود   2005گروه تئاتر اگزیت در سال  

را آغاز کرد. این گروه در شهرهای مختلف نروژ و آلمان و 

سپس در ادامه در ایران آثاری از نویسندگان ایران و جهان  

نای تشکیل این  ای که مبرا به روی صحنه برده است. ایده

تئاتر فراملیتی و چندزبانه بود. بر همین   گروه قرار گرفت،

اساس، آثاری که اگزیت به روی صحنه برده است، در هر  

کشور توسط بازیگرانی از همان کشور و به زبان آشنای مردم 

 آن اجرا شده است.

تاکنون در تهران به فعالیت    2013گروه تئاتر اگزیت از سال  

ی ها در کنار ترجمهاده است و طی این سالخود ادامه د

بخش آن،  اجرای  و  نمایشی  به  آثار  هم  را  دیگری  های 

 های خود افزوده است. فعالیت

 
و انتشار مقاالت    ، انتشارات اگزیت با ترجمه 2016از سال  

اندازی شد. این ی هنرهای نمایشی راهروز جهان در زمینه 

معاصر گردآوری شدند،    صحنهی  مقاالت که در چهار شماره

دارنده بر  اجتماع، در  نقد،  چون  گوناگونی  موضوعات  ی 

  کلی  طور  به  هنر  و  تئاتر  با   ارتباط  در  …سیاست، اقتصاد و

 و   هنر  موضوع  به  مجموعه  این  چهارم  شماره.  هستند

ترجمه    یافته  اختصاص  داریسرمایه عناوین  دیگر  است. 

منتشر شده توسط گروه اگزیت عبارت است از »تئاترموج 

لی«، »نمایش و ارزش: کار  نوی نروژ به قلم الیزابت لینس

تئاتر در نقد اقتصاد سیاسی کارل مارکس« اثر مایکل شین  

بویل، »شکسپیر، یک انقالبی در ادبیات« اثر الن وودز، »هنر 

یا  اثر    و مبارزه طبقاتی« آثار نمایشی ترجمه  از  الن وودز. 

تالیف شده توسط گروه تئاتر اگزیت که برخی از آنها را به  

می است  آورده  کرد: روی صحنه  اشاره  موارد  این  به  توان 

مهاجران اثر اسالومیر مروژک )از زبان انگلیسی(، »نمایش  

هملت در روستاى مردوش سفلى« )از زبان صربوکرواتی(،  

ا، مارکس در سوهو، دختر ونوس( اثر هاوارد  نمایشنامه )ام  3

یک   خاطره،  یک  نمایشنامه  انگلیسی(،  زبان  )از  زین 

مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش گردآوری ایو انسلر و مالی  

دویل )از زبان انگلیسی(، نمایشنامه من موجودی احساساتی  

اثر  کوچولو  شازده  انگلیسی(،  زبان  )از  انسلر  ایو  اثر  هسم 

دو و  آنتوان  اقتباس  انگلیسی(،  زبان  )از  اگزوپری  سنت 

به زبان انگلیسی آموزگاران اثر محسن یلفانی، و آثار    ترجمه 

گونه که من زیستم،  تئاتر مستند اِما گلدمن : آنتالیفی تله

سرخ   تاریخ  مستند  لنین،    - فیلمنامه  ایلیچ  والدیمیر 

 رزا لوکزامبورگ. -فیلمنامه مستند تاریخ سرخ 

 
، تحریریه گروه تئاتر اگزیت شروع به کار کرد  2017از سال  

ها، بخش نقد  ی انتشار مقاالت و نمایشنامهو در کنار ادامه

 2017اندازی شد. این بخش از ابتدای سال  هفتگی تئاتر راه

های روی صحنه را در تهران و هر هفته نقد یکی از نمایش

رامسر  و  تبریز  رشت،  مشهد،  همچون  دیگر  شهرهای  یا 

شر کرده است. نقدهای دو سال اول منتقدین اگزیت در  منت

 ای با عنوان »صد نقد« منتشر شده است.مجموعه 

های تحریریه، انتشارات مقاالت پژوهشی و  از دیگر فعالیت

های موضوعی در رابطه با تئاتر بوده است. مجموعه پرونده

پژوهش   داری«،  سرمایه  نظام  ساختار  در  »تئاتر  مقاالت 

https://bepish.org/taxonomy/term/1616
https://bepish.org/taxonomy/term/1616
https://bepish.org/taxonomy/term/1616
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تئ تئاتر«،  »کمپانی  برمعضل  سرپوشی  یا  حل  راه  اتر: 

در  پرونده ایران«، »مخاطب  امروز  تئاتر  در  های »مدیریت 

تئاتر امروز ایران« و »تبلیغات در تئاتر امروز ایران« از این 

جمله هستند. بخش دیگر فعالیت تحریریه »آشنایی با تئاتر  

نروژ،   آلمان،  کشورهای  به  تاکنون  که  است  کشورها« 

 فلسطین، شیلی و آرژانتین پرداخته است.  انگلستان،

سال   ابتدای  از  اگزیت  تئاتر  گفتگوی  2019گروه  بخش   ،

راه را  یکاگزیت  دوهفته  هر  برنامه  این  کرد.  با  اندازی  بار 

شد  حضور یک برگزارکننده و مخاطبان عالقمند برگزار می

جلسه در تهران، مشهد    30بالغ بر    2019که تا پایان سال  

برگ رامسر  سال  و  اوایل  از  کرونا  بیماری  شیوع  با  شد.  زار 

پیدا  2020 ، برگزاری این جلسات در فضای مجازی ادامه 

 کرد.

صحنه  اجرای  بخش  ابتدای  در  از  اگزیت  تئاتر  گروه  ای 

نمایش این  کنون  تا  زبانفعالیتش  به  را  انگلیسی،  ها  های 

کارنامه در  فارسی  و  آلمانی  است:  نروژی،  داشته  خود  ی 

کو نروژ،  »شازده  در  اگزوپری  سنت  دو  آنتوان  اثر  چولو«، 

آلمان و ایران؛ »مهاجران«، اثر اسالومیر مروژک در آلمان،  

نروژ و ایران؛ »نردبان«، اقتباسی آزاد از زاویه اثر غالمحسین 

ساعدی در آلمان، نروژ و ایران؛ »من موجودی احساساتی  

چهار صندوق،   ایران؛  و  نروژ  در  انسلر  ایو  اثر  اثر هستم«، 

بهرام بیضایی به زبان فارسی در نروژ؛ »مترسک«، اقتباسی  

آزاد از چهارصندوق اثر بهرام بیضایی در ایران؛ »ماهی سیاه  

در   »مارکس  ایران؛  و  نروژ  در  بهرنگی  صمد  اثر  کوچولو« 

سوهو« اثر هاوارد زین در ایران؛ »نمایش هملت در روستای  

خاطره، یک   مردوش سفلی« اثر ایوو برشان در ایران؛ »یک

ها از  مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش« مجموعه مونولوگ

نویسندگان مختلف با گردآوری ایو انسلر و مالی دویل در  

علیه  خشونت  با  مبارزه  جهانی  جنبش  با  همگام  ایران، 

 کشور. 60 در VDAY 2014 زنان

 آدرس وبسایت فارسی: 

http://www.exittheatre.ir/ (http://www.

exittheatre.ir/ ) 

 آدرس وبسایت انگلیسی: 

https://exittheatre.webstarts.com/ (http

s://exittheatre.webstarts.com/ ) 
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