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شعر وطن شاعر است
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سیمرغهای یخزده
از رشیعت در آینه معرفت تا
نیانبان مرشک
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حمید محمدی ،فاطمه سادات حسینی ،اعظم ایرانشاهی ،زهرا ساجدی ،فاطمه رهبر ،صدیقه میرزایی ،محسن احمدی ،سجاد ابراهیمی ،کیانا اشتری ،فاطمه
امامی ،الهه زمان وزیری ،بهاره آروین ،نرگس سلطانی ،لیلی مقدمی ،افروز مهدیان ،محسن زندی ،سید عارف علوی ،دانیال حقیقی ،فاطمه علی اکبریان،
محمدرضا سهرابی نژاد ،سهیال ملکی ،آناهیتا آروان ،میثم امیری ،مرتضی کاردر ،بهنام کیش طلب ،طاهره حبیبی ،محمد برزگر ،علیرضا راهب ،سورنا جوکار،
کاظم حقانی ،سحر مقدم ،فرزانه رحیمی ،فردین آریش و...

سخن رسدبیر

آنچه پیش روی شامست ،منتخبی از مطالب
منترششدهی «مجلهی ادبی آنالین الفیا» در
تابستان  1396شمسیست .اگر میان ادبیات
و پژوهشهای ادبی متایز قائل باشیم و اولی
را به خلق و دومی را به تحلیل و نقد نزدیک
بدانیم ،واقعیت آن است که الفیا به هر دو
نظر دارد .هم ادبیات در مقام خلق و هم
پژوهشهای ادبی در مقام نقد و تحلیل؛ با این
مبنا و به این معنا که پژوهشهای ادبی ،چه
در آینهی نقد و چه در آینهی تحلیل و آموزش،
خود بخشی از فرایند خلق اثر ادبیست .تنوع
مطالب پیش روی شام در حوزههای شعر،
داستان ،روایت و مستندنگاری از همین
روست .همچنین برای درک منطق مطالب
منترششده در این مجلد ،باید به ویژگی
آنالین بودن و برخط بودن الفیا نیز توجه
داشت؛ اقتضای برخط بودن یک مجلهی ادبی،
توجه در لحظهی آن به جنبهی ادبی وقایع و
پدیدهها و حضور در داالن گفتگوییست که
پیرامون وقایع روز در جامعه شکل میگیرد.
تابستانی که گذشت پر بود از وقایعی از

ایندست؛ از خودکشی «کورش اسدی» گرفته
تا دعوا و جدل بر رس شعری اعرتاضی در
مراسمی عبادی و حضور نویسندگان و شاعران
ایرانی در راهپیامیی «مارش میرا» در بوسنی
و هرزگوین و درگذشت «غالمرضا شکوهی».
تابستانی داغ و پرحرارت که ناگهان در میانه،
زمستان میشد.
با اینحال تالش ما در الفیا آن بود که به
روز بودن را با روزمرگی یکسان ندانیم و به
دغدغههای وجودی و همیشگی انسانی در
ساحت ادبیات توجهی خاص داشته باشیم؛
چنا نکه به مبانی نظری ادبیات نیز چنین
توجهی داشتهایم .بیشک ادبیات در دادوستد
با سایر حوزههای هرنی و نیز شاخههای
مختلف علوم انسانیست که جان میگیرد و
جان میبخشد.
امیدوارم حاصل تالش تحریریهی الفیا در
دومین فصل از دورهی جدیدش ،مقبول طبع
صاحبنظران و صاحبهرنان باشد .الفیا
را بخوانید .الفیا را نقد کنید و برای الفیا
بنویسید .منتظریم.

رمان است و رمان نیست

نگاهی فلسفی به رمان در گفتوگو با مصطفی ملکیان
مسعود دیانی -علی اکبر شیروانی
http://alefyaa.ir/?p=5286

گفتوگو با مصطفی ملکیان ،نویسنده ،مرتجم ،فیلسوف و روشنفکر
معناگرای ایرانی در یک عرص پنجشنبهی بهاری در دفرت او انجام شد.
مثل همیشه نقطهی جذاب در بیان ملکیان ،دستهبندی و نظمدهی
مفاهیم و نظریات توسط اوست .امری که هامنقدر که برای منتقدان
ملکیان سهل میمناید ممتنع نیز هست .ملکیان در این گفتگو ترکیبی
از تعاریف ،نظریات ،کارکردها و سالیق شخصی خود در باب رمان را
ارائه کرده است .دربارهی ملکیان از هرچه بگذریم ،از فضائل اخالقی
او منیتوان گذشت .ما نیز همچون همهی تجربههای قبلیمان در
مواجهه با مصطفی ملکیان از حسن خلق او بهره بردیم و به زیست
اخالقیاش غبطه خوردیم.
شیروانی :برای رشوع بحث باید تکلیف خودمان را با تعریف

رمان مشخص کنیم .چیزی که همه
روی آن توافق دارند این است که رمان
پدید های جدید است و قدمتی حدود
 ۴-۳قرن دارد .اختالف نظری که در
شناسائی اولین رمان وجود دارد نشان
میدهد در محل پیدایش رمان هم
اختالف نظرهایی وجود داشتهاست .شام
اشاراتی درباره رمان داشتهاید .بهرت است
توافقی حاصل کنیم که رمان چیست.
من اگر در یک نوشته ادبی چهار
ویژگی جمع شود به آن رمان میگویم.
نکته اول به لحاظ صوری است و این
است که نوشته به نرث باشد و نه به
نظم .اما ویژگیهای دوم و سوم و

5

گفتوگو

چهارم کام ًال محتوائی است.
ویژگی دوم این است که در در رمان به یک امر اجتماعی در برابر
رمان به یک امر اجتامعی یک امر جمعی پرداخته شود .امر
در برابر یک امر جمعی اجتماعی در برابر امر جمعی یعنی
پرداخته شود .امر اجتامعی امری  collectiveدر برابر امری
در برابر امر جمعی یعنی  social؛ یعنی به امری پرداخته شود
که در آن امر کنش و واکنش من در
امری  collectiveدر برابر
فضای انفراد صورت نمیگیرد
امری social؛ یعنی به امری
پرداخته شود که در آن امر کنش و واکنش من در فضای انفراد صورت
منیگیرد .اگر امروز باران ببارد شام فقط و فقط برای اینکه بدن و
لباسهای خودتان را از رطوبت و خیسی نجات دهید چرت به دست
میگیرید ،من هم به همین انگیزه چرت به دست میگیرم.
اما حاصلش این است که مث ًال رادیو میتواند اعالم کند  %۷۵تهران یها
چرت به دست گرفتند .چرت به دست گرفنت امری  collectiveاست؛
socialنیست .در اینجا درست است که  %۷۵ما عملی مشابه را انجام
شخص خودش بوده
شخص
شخص
دادهایم اما هرکسی در اندیشه
ِ
ِ
ِ
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است .به همین ترتیب اگر من صبح
غذا بربم به محل کارم و شام هم غذا
بربید به محل کارتان و بعد آمار نشان
دهد که  %۶۴مردم تهران ناهارشان را
با خودشان همراه میبرند باز با امری
 collectiveرسوکار داریم اما اگر من
وقتی میخواهم ناهارم را بربم با خودم
بگویم درست است که با یک سیب سیر
میشوم ولی دوتا کارمند در اتاقم هستند
و آنها هم سیب دوست دارند دیگر با
امری  socialرسوکار داریم؛ یعنی تو را
وارد داستان کردهام .اگر میخواهم با
خودم ترشی سیر بربم و بعد با خودم فکر
کنم شام از بوی سیر آزار میبینید و به
همین دلیل ترشی نربم یاز با امری social
رسوکار دارم .رمان با  socialامر رسوکار
دارد نه با امر  .collectiveهمیشه در
رمان شخصیتها کار خودشان را در
بافتی اجتامعی لحاظ میکنند و آن کار
خاص را انجام میدهند.
ویژگی سوم رمان این است که رمان
هیچوقت به رفتار کار ندارد ،به رفتار
به عالوه ذهن کار دارد .اگر در یک
رمان فقط رفتارهای بیرونی گزارش شود
من این را میگویم رمان در عالمت
کوتیشنمارک؛ این به اصطالح رمان است
و رمان نیست .رمان در واقع همیشه با
رفتار و پس و پشت رفتار که ذهن است
رسوکار دارد .رمان فقط گزارش گفتار
و کردار نیست؛ چون گفتار و کردار با
هم میشود رفتار .رمان رفتار است به
عالوه سه چیزی که پشت رفتار است:
باورها ،احساسات و عواطف و هیجانات
و خواستهها .رمان به آن سه میپردازد
و اگر رفتاری را گزارش میکند برای این
است که شام از طریقش پی بربید که

کاراکرت داستان چه باورها ،احساسات
و عواطف و هیجانات و در نهایت
خواستههایی دارد .به مجموع باورها
و احساسات و عواطف و هیجانات و
خواستهها میگوئیم ذهن .پس رصفاً
رفتار گزارش منیشود و حتی اگر در جائی
رفتار گزارش میشود برای این است که از
طریق رفتار دسرتسی پیدا کنید به ذهن.
این ویژگی سوم.
ویژگی چهارم که در رمان وجود
دارد این است که به نظرم همیشه یک
امر برشی و بنابراین کلی دارد در یک
مورد جزئی خودش را نشان میدهد.
رمان را اثری ادبی میدانم که دارد
امری universalو کلی را در وضعیت
 especialو جزئی نشان میدهد .به
تعبیر دیگر امری globalرا در قالب
 localنشان میدهد .اگر رمان دارد
درباره زمان خاصی ،مکان خاصی و
اوضاع و احوال خاصی سخن میگوید
پشتش پدید های مثل امید یا عشق یا
نفرت یا خوشبینی یا بدبینی را که امری
universalو globalاست گزارش میکند.
اگر شام به گزارش امر جزئی پرداختید
و از دلش هیچ امر کلی قابل استخراج،
استنباط و استنتاج نبود شام با رمان
رسوکار ندارید.
اگر من بخواهم رمان نوشته باشم
باید با اینکه همه شخصیتهای داستانم
در موقعیت زمانی و مکانی و وضع و
حالی خاص هستند ـ مث ًال شخصیتها در
زمان استاست  t1اند ،در مکان  p1اند و
در وضع و حال c1اند ـ ولی باید از دل
آن امری جهانی قابل استخراج باشد.
وقتی این چهار ویژگی که یکی صوری
و فرمال بود و سهتای دیگر مربوط به

 contentبود فراهم بیاید
کوتاهی و بلندی دیگر مهم نیست چون میگویم با رمان رسوکار
طبق ویژگیهایی که گفتم  novelاز د ا رم  .ممکن ا ست شام
 noveletteجدا نیست .معتقد نیستم بپرسید که در اینجا کوتاه و
که رمان و رمان کوتاه دو پدی دهاند،
بلندی رمان اثر دارد .طبق
کمی
بلکه معتقدم به خاطر قراردادهای
تعریف من کوتاهی و بلندی
است که این دو را از هم جدا میکنیم و
دیگر مهم نیست چون طبق
این را امری جوهری نمیدانم
ویژگیهایی که گفتم novel
از  noveletteجدا نیست .معتقد نیستم که رمان و رمان کوتاه دو
پدیدهاند ،بلکه معتقدم به خاطر قراردادهای کمی است که این دو را
از هم جدا میکنیم و این را امری جوهری منیدانم .این تعریف من یا
به تعبیر بهرت بگویم مراد من از رمان این است.
شیروانی :شام زمینه پیدایی پدید های به اسم رمان را چه
میدانید؟ چه وضعیتی برای برشیت پیش آمد که به سمت و سوی
رمان کشیده شد؟
هرچه برش از عامیلت رفت به طرف ناظریت زمینه برای پیدایش
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رمان بیشرت شد .فرق بین مدرنیزم و پیشامدرنیزم را در این میبینم
که در مدرنیزم ناظریت اهمیت پیدا کرد .ما تا پیش از مدرنیزم با
فاعلیت رسوکار داشتیم .مثل اینکه شام در کاروانی میروید و من هم
در هامن کاروان میروم اما هرچه میدانیم چیزی است که خودمان
در کاروان میبینیم و کسی در بلندای قلهای نایستاده و از باال به
کاروان نگاه کند .از وقتی برش خواست و توان ناظریت پیدا کرد؛ یعنی
عالوه بر اینکه  agencyوجود داشت spectator ،و  observerبودن
در انسان قوی شد؛ به تعبیر دیگر از وقتی که ما توانستیم خودمان را
ابژه نگاه خودمان قرار دهیم ،موجب پیدایش رمان شد .ما با پیدایش
رمان آهستهآهسته ناظریت را نشان دادیم که ما میتوانیم از باال به
جامعه انسانی نگاه کنیم .بنابراین در عین اینکه افراد کاروان از خیلی
چیزها با جزئیات بیشرتی باخربند ولی از خیلی چیزها بیخربند؛ آنها
منیدانند که پس از اینکه این گردنه را طی کردند با کاروان دیگری
مالقات خواهند کرد و منیدانند که پشت این کوه دریاچهای هست،
اما کسی که بر فراز قله نشسته جزئیات را ممکن است نبیند اما از باال
میتواند نگاه کند .من این نگاه از باال را عامل پیدایش رمان میدانم
و چون این طور میبینم در
نزاع تاریخی منیتوانم داوری
کنم .چون نرفتهام تحقیق از وقتی که ما توانستیم خودمان را
ابژه نگاه خودمان قرار دهیم ،موجب
کنم که این ناظریت در
پیدایش رمان شد .ما با پیدایش
دنکیشوت رسوانتس اعامل رمان آهسته آهسته ناظریت را نشان
میشود یا منیشود .اساساً دادیم که ما میتوانیم از باال به جامعه
هر وقت امری جنبه تاریخی انسانی نگاه کنیم
پیدا میکند فوراً میگویم از
این جهت هیچگونه آگاهی
ندارم .اساساً کسی نیستم که با تاریخ خیلی رسوکار داشته باشم.
دیانی :پیش از این در گفتوگو دیگری که با شام داشتم جملهای
ازجنابعالی شنیدم مبنی بر اینکه رمان دین دنیای مدرن است .این
یک تفسیر دورکیمی میتواند داشته باشد که سینام یا رمان یا فوتبال
دین دنیای مدرن است به خاطر کارکردهایی که دارد ،چارلز تایلور هم
مشابه همین سخن را دارد در فصل آخر کتاب «تنوع دین در روزگار
ما» .اینکه شام رمان را دین دنیای مدرن میدانید ،هامن حرف تایلور
است که به مناسکی بودن اعاملی همچون رمان خواندن یا متاشای
مسابقه ی فوتبال یا رفنت به سینام اشاره میکند یا تفسیر متفاوتی
دارید؟
دین در واقع سه کارکرد برای انسان داشت .یک اینکه نقشه جهان
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هستی را به انسان نشان میداد؛ نقشهای
بسیار بسیار بسیار کوچک اما با هامن
دقتی که جهان بزرگ بود .دوم وضع
انسان را در جهان نشان میداد؛ اینکه
اگر جهان این است انسان در کجای
جهان است .سوم اینکه براساس نقشهای
که از جهان ارائه میکرد و جایگاهی که
برای انسان تعیین میکرد راه انسان را
به انسان نشان میداد که تو اینجائی
و اینگونه راه برو .این سه کار دین
بود در زمان قدیم .اما این سه را به
صورت پیشاتجربه میگفت .برای دین
حقیقت آشکاره بود و بنابراین با هامن
آشکارگی که برای حقیقت قائل بود
میگفت جهان این است ،جایگاه انسان
در جهان این است و رفتار مناسب برای
انسان در این جایگاهی که در جهان
دارد این است .معتقدم رمان همین سه
کار را برای انسان میکند اما به روش
کام ًال تجربهگرایانه .رمان به انسان نشان
میدهد که جهان چیست ،جایگاه انسان
در جهان چیست و چگونه انسان باید
مشی و سلوک بکند.
شام خواهید گفت که آیا این کار
را متون فلسفی منیتوانند بکنند ،نه،
متون فلسفی فقط و فقط میتوانند
گزارههای کلی درباره این سه موضوع
بیان کنند .ولی انسان در جزئیت خودش
شناخته میشود و ما در رمان انسان
را در جزئیت خودش میشناسانیم .در
فلسفه نهایتاً گفته میشود که انسان
اینگونه است یا اینگونه نیست ،انسان
با غیر خود دارای این نسبت است یا
دارای این نسبت نیست؛ اینها همه کلی
است .اما من وقتی شناخته میشوم که
نه یک سلسله امور کلی که درباره همه

انسانها هست درباره من هم اطالق و
پیاده کنید .به زبان سادهتر بگویم؛ چه
فرقیست بین خود را بشناس سقراط و
انسان را بشناسیم ارسطو؟ وقتی ارسطو
میگفت انسان را بشناسیم معنایش این
بود که حسن و حسین و تقی و نقی و
زهرا و زهره و شهین و مهین ،همه بیایند
انسان را بشناسند؛ یعنی وجه اشرتاک
خودشان را با همنوعانشان بشناسند.
بنابراین من حسن انسان را میشناختم،
حسین هم انسان را میشناخت ،تقی
و نقی و شهین و مهین و کربی و
صغری همه انسان را میشناختند .این
پیام ارسطو به انسا نشناسی بود ،اما
انسا نشناسی به معنای اینکه وجود
مشرتک را بشناسیم .اما با وجوه اشرتاک
انسا نها نه مصطفی شناخته شده ،نه
شام و نه شام ،چون هر کدام از ما یک
موجود کام ًال یونیک ،منحرص به فرد و
بیهمتائیم .سقراط که جد فکری ارسطو
بود منیگفت بیائید انسان را بشناسیم،
میگفت خود را بشناس؛ یعنی حسن،
حسن را باید بشناسد ،حسین حسین
را ،زهرا زهرا را ،زهره زهره را ،شهین
شهین را .خود را بشناس که یکی از دو
رکن فلسفه سقراط بود در برابر رکن
دیگر که میگفت زندگی نیازموده ارزش
زیسنت ندارد ،به یکباره انتقال پیدا کرد
به سخن ارسطو که انسان را بشناسیم و
از یک دید انحرافی بزرگ بود در تاریخ
اندیشهگی برش .مسل ًام تحول عظیمی
بود اما اینکه این تحول رو به مثبت بود
یا رو به منفی بود ،به نظر خیلیها رو به
خوب
منفی بود .به نظر خیلیها زندگی ِ
خوش ارزشمند این است که هرکسی
ِ
خودش را بشناسد که هرکسی را بیهمتا

میکند ،نه وجوهی که رشیکش میکند با بقیه انسانها.
فلسفه در واقع دارد کاری را که ارسطو میخواهد انجام میدهد و
رمان دارد چیزی را که سقراط میخواهد انجام میدهد؛ چراکه رمان
هرکسی را قرار میدهد در وضع خاصی؛ در زمان خاص ،مکان خاص
و وضع خاص .حاال این شخصیت خاص در جائی است که هم خودش
میتواند خودش را بشناسد هم ما میتوانیم او را بشناسیم .بنابراین
منحرص به فرد بودن انسانها را جز در رمان در هیچجا منیشود نشان
داد .اگر بخواهم کمی محتاطانه بگویم باید بگویم در رمان به بهرتین
صورت میشود وجه بیهمتائی ،بیتائی ،بینظیری و منحرص به فرد
بودن هرکسی را نشان داد.
برگردیم به سوال .دین هم مثل فلسفه بود؛ کلیگوئی میکرد اما
رمان کلیگوئی منیکند .شام در بینوایان ویکتور هوگو ،ژان والژان را
میشناسید نه یک امر عام را .ما در رمان است که میفهمیم چقدر
هر کدام از ما دنیای منحرص به فردی هستیم .در فلسفه و دین
اینگونه نیست .وقتی قرآن میگوید« :ان االنسا نخلقهلوعا ،اذا
مسه الرش جزوعا ،و اذا مسه الخیر منوعا» این واقعیت کلی است.
این اگر هم حکم درستی
باشد حکم عامی است درباه
دین هم مثل فلسفه بود؛ کلی گوئی
انسانها ،اما تفاوت ما را با
میکرد اما رمان کلی گوئی نمیکند.
یکدیگر نشان منیدهد .ما
شما در بینوایان ویکتور هوگو ،ژان
والژان را میشناسید نه یک امر عام در رمان تفاوت را میبینیم،
میبینیم انسا نها علیرغم
را .ما در رمان است که میفهمیم
چقدر هر کدام از ما دنیای منحصر به وجوه اشرتاک کموبیشی که
فردی هستیم
با یکدیگر دارند هر کدام
دنیای منحرص به فردی دارند
که قابل تنظیر و نظیرهسازی نیست .از این نظر خدمتی که رمان میکند
در اینکه من خودم را بشناسم و دیگران را بشناسم از خدمتی که فلسفه
میکند به مراتب وسیعتر است .ما برخالف قرصهای آسپرین که یک
میلیاردش هم از دستگاه بیرون بیاید مثل هم است ،مثل هم نیستیم و
اگر کسی گامن بکند ما انسانها مثل هم هستیم از شناخت انسانها
واقعاً غافل افتاده و جهل مرکب نسبت به انسانها دارد نه علم .اگر
بخواهیم جهل مرکب تبدیل به علم شود باید از کلیگوئیها بیایم و
نشان بدهیم که هر انسانی رسنوشت خاص خودش را دارد در عین
اینکه رسشت مشرتکی هم با دیگر انسانها دارد .رمان خواندن هر بار ما
را با یک ،دو ،سه و  Nانسان بینظیر دیگر هم مواجه میکند .اینطور
نیست که هرکسی شجاع باشد سخی هم باشد ،بیا انسان شجاع بخیل
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نشانت بدهم ،اینطور هم نیست که هر کسی سخیست شجاع هم
هست ،من سخی بزدل هم نشان میدهم .همه همبستگیهایی را که
ما گامن میکنیم در ویژگیهای انسانی وجود دارد بهم میزند و نشان
میدهد این همبستگیها توهمی است .ما فکر میکنیم همبستگی
وجود دارد بین پولدار بودن و بیرحم بودن ،بین فقیر بودن و متواضع
بودن ،بین صداقت و سخا؛ اص ًال و ابداً اینگونه نیست .همبستگیهای
معنادار را که ناشی از تعمیمهای شتابزده است رمان بهم میزند.
به نظرم نشان دادن رنگارنگی انسانها فقط با رمان انجام میگیرد.
به تعبیر عرفا «ال تکرار فی التجلی» در تجلی خداوند تکرار نیست،
هرگز خداوند دو انسان را شبیه به هم نیافریده ،هر کدام از ما یک
موجود است بینظیر که تکرار نشدهایم و نخواهیم شد که یک دانه
از ما وجود دارد ،این را من نه در فلسفه میبینم ،نه در علوم تجربی
انسانی مثل روانشناسی و جامعهشناسی و اقتصاد و نه در عرفان ،نه در
انسانشناسی تاریخی ،نه در دین و مذهب .در شعر شام من را میبینید
من شاعر را میبینید ولی کسی دیگر با من
اما کسی دیگر با من نیستِ .
نیست .در رمان من به عنوان یک شخصیت با شام به عنوان شخصیت
دیگر رمان در دادوستدها میفهمیم که چقدر با هم تفاوت داریم ،در
عین اینکه البته در یک سلسله امور کلی که فهم آن امور کلی هم فقط
به درد تعمیمهای علوم انسانی تجربی و فلسفه میخورد ولی برای ما
مسالهای را حل منیکند و مشکلی را رفع منیکند.
به زبان فلسفی دیگری هم میشود این را گفت .متام مشکالتی که
در زندگی اجتامعی میآید و راه رفع این مشکالت با شناخت یک یک
افراد امکانپذیر است ،نه با شناخت وجه اشرتاک انسانها .وجه اشرتاک
انسانها این است که هر مشرتی میخواهد جنس را به ارزانترین
قیمت ممکن بخرد و هر خریداری هم میخواهد جنس را به گرانترین
قیمت ممکن بفروشد و باالخره بر اثر تراضی این دو معامله صورت
میگیرد .ما در باب خرید و فروش فقط این را میتوانیم بگوئیم .اما این
اص ًال نشان منیدهد که چرا
خرید و فروش من با ایشان
ما در رمان تفاوت را میبینیم ،میبینیم
با خرید و فروش من با شام انسانها علیرغم وجوه اشتراک کموبیشی
متفاوت است .ما فقط با که با یکدیگر دارند هر کدام دنیای
سه قاعده طرف هستیم که منحصر به فردی دارند که قابل تنظیر و
خریدار میخواهد جنس نظیرهسازی نیست .از این نظر خدمتی که
رمان میکند در اینکه من خودم را بشناسم
را به کمرتین قیمت ممکن
و دیگران را بشناسم از خدمتی که فلسفه
بخرد و فروشنده میخواهد
میکند به مراتب وسیعتر است.
جنس را به گرانترین قیمت
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ممکن بفروشد و معامله وقتی جوش
میخورد که هم خریدار از توقعش
دست بردارد و هم فروشند ،اما با این سه
قاعده منیشود همه خریدوفروشهائی
را که در عامل صورت میگیرد تبیین کرد.
وقتی میبینید من با شام یک نوع خرید
و فروش میکنم و با دیگری طوری دیگر،
تکرث خریدوفروشها را با این قاعده
اص ًال منیشود توضیح داد .من در رمان
به دنبال تکرثها میکردم ،البته کمرتین
واقعیتهائی انسانی که در رمان ظاهر
میشود واقعیتهای جسامنی است و
بیشرت واقعیتهای ذهنی انسانها نشان
داده میشود و بیشرت از آن واقعیتهای
روانی انسانها نشان داده میشود .ما

در واقع نوعی خودشناسی و دیگرشناسی
ذهنی و روانی پیدا میکنیم در مطالعه
رمان.
دیانی :صحبت شام من را یاد حرف
امربتو اکو میاندازد .به هرحال نگاه
رایج این بود که فلسفه و دین مقدم بر
رمان است و بر همین مبنا ما میتوانیم
رمان دینی داشته باشیم ،به اینگونه که
پیام را ،ایدئولوژی را ،مضمون را جای
دیگری تولید میکنیم و بعد آن را در
فرم میریزیم .اکو اما تعبیری دارد با
این مضمون که اتفاقا رمان جایی رشوع
میشود که فلسفه و دین به بنبست
میرسند.
ً
من کامال موافقم با این جمله .البته

من این جمله را االن از شام میشنوم و قب ًال نخواند هام ولی کام ًال
موافقم .وقتی کلیگوئیها منیتواند مسالهای را حل کند یا مشکلی
را رفع کند یا موضوعی را پردازش کند ما باید به جزئینگریها روی
بیاوریم.
دیانی :او از چارچوبهای سخت فلسفه و قوانین عقلی هم شکایت
میکند .شاید خیال بتواند دنیای گشودهتری پیش روی انسانها بگذارد تا
بتوانند به خودشناسی بهرتی از خودشان دست پیدا کنند.
کام ًال حق با شامست و موافقم .من خودم چیزی که به لحاظ
معرفتشناختی در رمان خیلی نظرم را جلب میکند نظریه ناآشکارگی
حقیقت است .در دین موضع ما درباره هر موضوعی و راه حل ما
برای هر مسالهای و راه رفع ما برای هر مشکلی مشخص است .انگار
حقیقت آشکاره است و مصداقش البته هامن چیزی است که پیش من
است .وقتی به فلسفه میرسیم ،ناآشکارگی حقیقت کمکم پدید میآید
که انگار حقیقت به این درجه آشکاره نیست اما باز یک آشکارگی در
آنجاست که حقیقت اگر هم بخواهد آشکاره بشود فقط از طریق عقل
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برشی آشکاره میشود .در رمان ما به چیزهایی میرسیم که عقل برشی
منیتوانست اینها را آشکاره بکند و بنابراین در اینجا ما با انبوهی از
ناآشکارگیها مواجهیم .از همین لحاظ گفتم که رمان تجربهگراست،
حکم پیشین ندارد ،نه حکم پیشین فلسفی دارد و نه حکم پیشین دینی
و مذهبی ،احکامش پسین است.
فکر میکنم رمان از این لحاظ پیوندی دارد با تجربهگرائی مدرنیسم.
تجربهگرائی در اینجا نه به آن معنائیست که نزاعی است از سوئی
بین دیوید هیوم ،بارکلی ،جان الک ،فرانسیس بیکن و بعدترش
راسل و از سوی دیگر دکارت ،اسپینوزا ،الیب نیتس و مالربانش و
دیگران که نظریهای است در معرفتشناسی .منظورم این است
که هرچیزی را بیازمائیم و
در رمان ما به چیزهایی میرسیم که
پس از آزمایش اظهار نظر
عقل بشری نمیتوانست اینها را آشکاره
کنیم .این به نظرم روحیه بکند و بنابراین در اینجا ما با انبوهی از
مدرنیسم است که ما نه ناآشکارگیها مواجهیم .از همین لحاظ
تابوئی داریم و نه تومتی ،نه گفتم که رمان تجربهگراست ،حکم
چیزی آنقدر مقدس است پیشین ندارد ،نه حکم پیشین فلسفی
که بابش سخنی نگوئیم و نه دارد و نه حکم پیشین دینی و مذهبی،
آنقدر زشت و وقیح است احکامش پسین است
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که دربارهاش حرفی نزنیم .ما هرچیزی
را آزمون میکنیم .شام در دین این
را منیبینید؛ در دین چیزهائی از بس
مقدساند حرف از به تجربه گذاشنت و
در بوته آزمایش نهادنشان منیشود زد و
از طرفی چیزهائی از بس زشت و پلشت
و وقیحاند نباید به آزمون گذاشت .در
تجربهگرائی به این معنا که گفتم یکی
از روحیه مدرنیزم است هرچیزی به
آزمون نهاده میشود و پس از آزمون
دربارهشان اظهارنظر میکنیم .بنابراین
تومتی نداریم که از شدت قداستش
بگوئیم این را آزمون نکنیم و بپذیرید
که این ،این است ،تابوئی هم نداریم که
از شدت محرم بودنش و پلشت بودن و
زشت بودن و وقاحتش نشود به آزمونش
نهاد .به تعبیر دیگر چیزی که ما را از
تجربهگرائی دور میکند دو چیز است:
محرتمها و محرمها و در این تجربهگرائی
نه محرتمی وجود دارد و نه محرمی .رمان
جور انسانها را در این آزمون میکشد و
نشان میدهد که تو وقتی واقع میشوی
در جزئیت امور میشود دربارهات سخن
گفت؛ پیش از این منیشود درباره تو
سخن گفت .مثالی بزنم .فرض کنیم به
یک متدین بگوئیم که ارتباطات جنسی
آزاد را هم بیازمای ببینیم فوائدش
چیست و مضارش چیست .چون اینها
برای او تابو است میگوید ما پیشاپیش
میدانیم جز فساد و تباهی از روابط آزاد
جنسی چیزی بیرون منیآید و بنابراین به
بوته آزمایش نگذارید .از طرفی به کسی
بگوئیم ببینیم آیا واقعاً مناز نهی از فحشا
و منکر میکند ،میگوید اینکه مسلم
است مناز نهی از فحشا و منکر میکند.
چیزهایی از بس محرتماند نباید آزمایشی

بکنیم چون اینها مثبتاند و چیزهایی از
بس محرماند نباید آزمایش کنیم چون
اینها منفیاند .توتمشکنی و تابوشکنی
کاری است که هردو در تجربهگرائی
انچام میگیرد و این در رمان خودش
را نشان میدهد .حتی در تعمیمهای
روانشناختی و جامعهشناختی خودش را
نشان منیدهد.
شیروانی :به لیستهایی که از
شام برای مطالعه رمان منترش شده نگاه
میکردم و احساس کردم عالقه شام که
از تعریفتان نشأت میگیرد باعث شده
به برخی رمانها عالقه نشان دهید و به
رمانهایی که در ژانرهای مختلف نوشته
شده گرایشی نداشته باشید .مث ًال هیچ
رمان پلیسی ـ جنائی در میان آثاری که
معرفی کردهاید ندیدم .علتش چیست؟
اتفاقاً من یکی از طرفداران بسیار
جد ی رما نها ی پلیسی  ،جنا ئی و
کا رآ گا هی هستم و خیلی فرا وا ن
میخوانم و رمانهای سیاه خیلی برایم
مطلوباند .اگر فرصت داشتم به شام
نشان میدادم که همین االن در اتاقم
نزدیک ۱۷تا از این رما نها کنار هم
چیدهام برای اینکه بخوانم و اینها را هنوز
نخواندهام .اینها رمانهائیست که در
این مدت اخیر خریدهام و هنوز فرصت
نکردهام بخوانم.
من از رمانهائی که جنایتی صورت
گرفته و میخواهد مجرم را پیدا کند
خیلی خیلی سود میبرم .ولی اینکه اسم
منیبرم چیزی نیست که آگاهانه باشد
چون مورد بحثی که میکردهام هیچوقت
پیش نیامده که بگویم این نکته را در
فالن رمان میتوانید بیابید .اما یک داوری

که درباره من کردید کام ًال درست است و آن اینکه رمانهائی را دوست
دارم و رمانهائی برای مقصودم به کار میآید که یکی از سه جنبه
در آنها غلبه داشته باشد :یکی جنبه روانشناختی که اتفاقاً رمانهای
جنائی این جنبه در آنها قوی است ،یکی رمانهایی که اخالقیاند؛ یعنی
 impressionو اثری که روی شام میگذارند بعد از امتام رمان باعث
میشود شام نسبت به یک امر اخالقی  imprestو متاثرید و دسته سوم
رمانهاییست که به یک معضل فلسفی میپردازند .این سه دسته رمان
را هم لذت میبرم از خواندنش و هم لذت میبرم پس از خواندنش؛ هم
لذت میبرم وقتی دارم میخوانم و در فرآیند خواندن و هم منفعت
برایم دارد از اینکه نکاتی استکشاف میکنم؛ نکات روانشناختی ،اخالقی
یا فلسفی.
ً
از این نظر شام چند دسته رمان منیبینید .مثال هیچوقت عالقه به
رمانهای تاریخی نداشتهام .به رمانهایی که مسلکیاند و فقط و
فقط دارند یک جنبش را یا
یک نکته را هم خودم اعتراف کنم؛ قیام دهقانان فالن کشور را
من شم فهم بعضی از رمانها را اص ًال بیان میکنند هم هیچوقت
ندارم .مث ً
عالقه نداشتهام .رما نهای
ال رمانهائی را که ازشان
تعبیر میشود به رئالیسم جادوئی،
ا ید ئولو ژ یک به کلی ا ز
مثل صد سال تنهائی مارکز ،اص ًال فهم حیطه کارم بیرون میروند.
نمیکنم و چون فهم نمیکنم نه لذت
رما نهائی که میپردازند
میبرم و نه منفعت
به شورشها و نهضتهای
اجتامعی باز کام ًال بیرون
میروند .وقتی ساالمبو از گوستاو فلوبر را میخوانم در عین اینکه
میفهمم فلوبر چه کشیده تا این رمان از زیر قلمش بیرون آمده ،ولی
هیچوقت نه لذتی میبرم از این رمان و نه منفعتی .ولی همین گوستاو
فلوبر وقتی مادام بواری را مینویسد مورد عالقهام است .من از مادام
بواری بسیار به روانشناسی نزدیک میشوم.
یک نکته را هم خودم اعرتاف کنم؛ من شم فهم بعضی از رمانها
را اص ًال ندارم .مث ًال رمانهائی را که ازشان تعبیر میشود به رئالیسم
جادوئی ،مثل صد سال تنهائی مارکز ،اص ًال فهم منیکنم و چون فهم
منیکنم نه لذت میبرم و نه منفعت .بسیاری از رمانهای پستمدرن
برایم همین طورند و فهمشان منیکنم .البته در رمانهای پستمدرن
استثنائاتی هست که فهم میکنم و لذت و منفعت میبرم ولی
استثناست و قاعده نیست .بنابراین باید اینجا چیزی را اعرتاف کنم که
فهم ضعیف من نسبت به این دو دسته از رمانها باعث میشود اسمی
از آنها نربم.
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گفتوگو
را مقرص اصلی محجوریت رمان میدانم.
با شام واقعاً موافقم .درست است
که وقتی با این واقعیت موافقم خودم
را منیتوانم از پسند و ناپسندهای
خو د م د و ر کنم و با ز همچنا ن
رما نها ی روا نشنا ختی  ،ا خالقی و
فلسفی را میپسندم ولی این واقعیت
جامعهشناختی را قبول دارم که ما
به خاطر رویکردهای فلسفی خیلی
از رما نها را که چه بسا ارزش واالئی
داشتهاند از عرصه دور نگه داشتهایم و
نگذاشتهایم دیده بشوند .بنابراین باید
یک نوع آسیبشناسی نسبت به این
موضوع کرد و نوعی آفت دانست.

دیانی :آیا به خودآگاهی رسیدهاید فهم نکردن رمانهای رئالیسم
جادوئی یا رمانهای پستمدرن که بعضی فروش یا استقبال زیاد
دارد دلیلش چیست؟ به هر جهت شام استاد فلسفه هستید و مشکل
استعداد فهم یا درک این رمانها نیست .قطعاً شام دارید این رمانها
را پس میزنید .نکتهای این میان وجود دارد؟
فکر منیکنم اص ًال شکستهنفسی کرده باشم .وقتی صادقانه با خودم
مواجه میشوم میبینم قدرت فهم این رمانها را واقعاً ندارم .مث ًال
رمانهای کوندرا را میفهمم و از موارد استثنائی که گفتم رمانهای
میالن کوندراست.
شیروانی :وقتی به تاریخ صدساله رمان در ایران نگاه میکنیم
میبینم انگار اهمیت فلسفه و فیلسوفان در ایران باعث شده تاکید
بر رمانهائی که جنبههای فکری ـ فلسفی داشتهاند بیش از اندازه
باشد و گرایش به ترجمه این آثار همیشه وجود داشته است .تاکید بر
جنبههای فلسفی در رمان باعث شده رمان میان مردم که ذهن فکری
و فلسفی ندارند شایع نباشد و به همین دلیل رونقی که در دیگر
کشورها نسبت به رمان میبینیم در ایران نباشد .به نوعی فیلسوفان
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شیروانی :به عنوان آخرین سوال،
رمانهای پلیسی که مورد عالقه شامست
کدام است؟
چون در اینجا مساله ترجمهها پیش
میآید و من خیلی دقت دارم ترجمه
ضعیفی را معرفی نکنم معذروم از
جواب .به طور کلی میتوانم بگویم
هنوز طرفدار آگاتا کریستی هستم .آگاتا
کریستی هنوز برای من در قله است.
وقتی مقایسهاش میکنم با سیمنون
برایم آگاتا کریستی هنوز در راس نشسته
است .ولی منیخواهم بگویم همه آثاری
که از آگاتا کریستی به زبان فارسی
ترجمه شده واقعاً خوب ترجمه شده
است؛ بعضی از آثارش خوب ترجمه شده
و بعضی از آثارش خوب ترجمه نشده
متاسفانه .ولی هنوز هم وقتی بخواهم
رمان پلیسی بخوانم اگر چیزی از آگاتا
کریستی به دستم برسد میخوانم .چندلر
را میپسندم و حتی بیشرت از هَ ِمت .کانن
دویل را هم واقعاً میپسندم.

فصل اول

روایــــــــت

سیدناالشهید؛ فراتر از نام و یاد
بوکوحرام
مهرداد اوستا؛ مهروسخنوری
هوشنگ مهرور اصلی
گرچه این خانه هم از آن تو نیست
بلوک درد و آرزو
سه حرفی تلخ ،سه حرفی دیر
چرا از جنگ م ینویسم؟
آوای سوگوار چکشها
جان خرابات
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از«روایت»کهحرفم یزنیم،ازچهحرفم یزنیم؟

نگاهی به چند ویژگی روایت نویسی
ساجده ابراهیمی
http://alefyaa.ir/?p=5286

روایت طیف گسرتدهای از نوشتهها را در برمیگیرد :حرف زدن از
هرچیزی به هرشکلی گونهای از روایت است .دو تقسیم بندی کلی برای
روایت وجود دارد :داستان و ناداستان .ما در بخش روایت الفیا مترکز
خود را بر ناداستان و شاخههای آن گذاشتهایم :یادداشت ،خاطرهنویسی،
تکنگاری ،مستندنگاری و سفرنامه همه انواعی از روایت ناداستان
هستند که با جزئیاتی از یکدیگر متفاوت میشوند.مهمترین بخش
ت ،خاطر هنویسی ( )memoirاست که اگر بخواهیم چند ویژگی
روای 
برای آن نام بربیم ،به این موارد اشاره میکنیم:
مموآر مبتنی بر تجربهی زیستهاست .رشح یک اتفاق ،توصیف
یک احساس در خالل یک رویداد که راوی خود آن را درک کرده ،در
بطن و یا حاشیهی آن بودهاست و میتواند با اطالعات کافی ،آن لحظه،
آن اتفاق و آن احساس را تعریف کند.
مموآر با درگیری احساس همراه است .احساس و عواطف
نویسنده نه تنها در آن دخیل است ،که عنرص اصلی هم به شامر میآید:
واقعه از زبان و منظومهی فکری یک شخص با نگاهی که او به ماجرا
دارد بیرون میآید .پس دخالت دادن احساس در مموآر ،کاری زائد
نیست؛ برخالف برخی گونههای دیگر ناداستان که بهکارگیری و صحبت
از احساس ،باید در حداقل ممکن خود باشد.
مموآر با خودش تعریفش را هم میآورد :خاطره .هیچ خاطرهای
بر مبنای خیال شکل نگرفتهاست .بلکه همیشه پای اتفاقی در میان
بودهاست .پس عنرص خیال
اما
در مموآر جایی ندارد.
مموآر با خودش تعریفش را هم
صحبت نویسنده از تخیالت میآورد :خاطره .هیچ خاطرهای بر
خودش در گذر آن اتفاق ،مبنای خیال شکل نگرفتهاست .بلکه
بخشی از هامن اتفاق و همیشه پای اتفاقی در میان بوده
رشح احساسات و تفکرات است .پس عنصر خیال در مموآر
اوست .میشود از تخیالت جایی ندارد
صحبت کرد اما نباید خیال را
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که مختص داستان است در آن راهی داد.
مموآر در عالیترین شکل خود
باید به مرحلهای از روایتگری برسد که
راوی بتواند به عمق خاطره نفوذ کند و
دقیقا از هامنجا واقعه را به زبانی گیرا
توصیف کرده و حرفی بیشرت از خودش و
یک خاطرهی روزمره بزند .به عبارتی یک
تجربه را در سطوح عمیقتر تعریف کند
و با نگاهی کلی و باالتر به آن رویداد،
تحلیلی از آن ارائه بدهد.
عمیق شدن به کمک درگیری نویسنده
با موضوع ،بیان جزییات و دخالتدادن
قصه و پرداخنت به عواطف دیگران مثل
درد و عاطفه و ...در روایت امکان پذیر
است.
چگونه یک مموآر بنویسیم؟

قبل از رشوع نوشنت محدود هی
واقعه و تجربهای که میخواهید دربارهی
آن حرف بزنید را مشخص کنید .مترکزتان
را بر یک اتفاق بگذارید ،نگا هتان را
محدود کنید ،پنجرهی نوشنت را تنها رو به
گوشهی کوچکی از زندگیتان باز کنید؛
یک خاطره از اتفاقی که از رسگذراندهاید،
یک لحظهی خاص از تاریخ که در آن
حضور داشتهاید .آوردن مجموعهای از
حوادث و اتفاقات در یک روایت ،اگر
به اندازهی کافی همراه با اطالعات و
پرداخته شده نباشد ،نوشته را تبدیل به
یک گزارش خواهد کرد .برای تعریف
روایت یک خط سیر در نظر بگیرید و

روی هامن به انتها برسید .آنچه روایت
را گسرتده میکند ،نه موضوعات متعدد،
که توصیف و دادن اطالعات از اتفاق با
نگاهی ریزبین است.
خرده روایتهای دیگران را هم به
نوشتهی خودتان راه بدهید .به عبارتی،
به کمک گریز زدن به قصه ،احساس و یا
تجارب زیستهی دیگران ،روایت خودتان
را «عمومی» کنید .جوری که برای همه
ملموس و باورپذیر باشد .روی احساسات
مشرتکی که معموال همهی آدمها باهم
دارند دست بگذارید و خواننده را از این
راه با خودتان همراه کنید.
دیگران را در کفشهای خودتان
بگذارید! این جملهی رایج بین روایتنویسان
گویای یک اصل مهم در تعریف روایت
است :طوری دیگران را با خود همراه
کنید که احساس ،ناراحتی ،خستگی ،رنج،
خشم و ...شام را متوجه شده و درک
کنند .این کار چگونه ممکن است؟ به

کمک دادن اطالعات و پرداخنت به جزییات :بو ،رنگ ،طعمها و همهی
عنارصی که در هویتبخشی به یک مکان و زمان موثرند را در روایت
ذکر کنید .به قول معروف« :به من نشان بده .نگو!» برای خواننده
تصویر بسازید و او را نه به نشسنت ،که به گشت و گذار همراه خودتان
تشویق کنید .به زاویهی نگاه و جهانبینی خودتان دعوت کنید اما در
نهایت نتیجهگیری را به عهدهی خودش بگذارید.
واقعیت را بگویید .خودتان و رویدادها را سانسور نکنید .از
احساستان بیپرده حرف بزنید؛ ولی مواظب باشید که مرز حریم
خصوصی خودتان را با زیادهروی برهم نزنید .مرزهای روایت را آنقدر
تنگ نکنید که اصل ماجرا نامفهوم و دیریاب شود.
زبان روایت اول شخص نگارش راحتتر و صمیامنهتری
دارد .بعالوه فرصت بیان
احساس و نظر و قضاوت را
واقعیت را بگویید .خودتان و رویدادها هم دربارهی دیگران به شام
را سانسور نکنید .از احساستان بیپرده میدهد .اما استفاده از زبان
حرف بزنید؛ ولی مواظب باشید که مرز سوم شخص و دانای کل هم
حریم خصوصی خودتان را با زیادهروی میتواند منجر به کشف
برهم نزنید .مرزهای روایت را آنقدر
تجربههای جدیدی شود و
تنگ نکنید که اصل ماجرا نامفهوم و
منعی برای استفاده از آن
دیریاب شود
وجود ندارد.
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سیدناالشهید؛ فراتر از نام و یاد

یوسفعلی میرشکاک از روزهای همراهی با شهید سید مرتضی آوینی
یوسفعلی میرشکاک
http://alefyaa.ir/?p=5021

نخستین دیدار

یاد و نام چیست که مرگ نیز منیتواند نقش آن را زایل کند؟ ویژه
آنگاه که به نظم یا نرث یا نقش از ژرفای جان و خرد رسبرمیآورد .با
بسیاری کسان از ُخرد و کالن همراه و همدل و همزبان بودهام و هر
یک در خاطر من قلمرویی دارند .برخی قلمروها به دو گام درنوشته
میشود و برخی قلمروها
چندان پهناور است که خود
از آسمانیان که بگذریم ،برترین
نیز از پیمودن آن برمنیآیم.
آ یا منیتوا ن گفت که قلمرو را «سیدناالشهید مرتضای
آوینی» دراختیار دارد .با بسیاری کسان
هست و بود آدمی را همین
سالها دوست بودهام و چون دور
ها)
قلمروها (یادها ونا م
افتاده یا درگذشتهاند چنان خاموش و
شکل میدهند؟ آیا جز این فراموش ماندهاند که گویی جز یکی دو
است که هرگاه این قلمروها روز با آنان همراه نبودهام
از میان بروند چیزی از
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هست و بود آدمی باقی منیماند؟ و مگر
خودفراموشی (آلزایمر) جز محو شدن
یادها و نامهاست؟ اکنون که مقرر شده
است از این قلمروها یاد کنم و پیش از
آنکه خودفراموشی به فریادم برسد و
مرا از با ِر گرانِ بودن برهاند ،نخست،
از فراگیرترین قلمروها و شگرفترین
نا مها و یادهایی که با منند سخن به
میان میآورم .از آسامنیان که بگذریم،
برترین قلمرو را «سیدناالشهید مرتضای
آوینی» دراختیار دارد .با بسیاری کسان
سالها دوست بودهام و چون دور افتاده
یا درگذشتهاند چنان خاموش و فراموش
ماند هاند که گویی جز یکی دو روز با
آنان همراه نبود هام اما با اینکه جز
سالیانی معدود با مرتضی نبودهام گویی

هم از پگا ِه ُ
الست بربکم ،با او بودهام؛
بودنی که همچنان بوی حضور دارد و
بیگامن رو به ابدیت.
روزی «سید محمد آوینی» (نخستین
رسدبیر سوره) از من و زندهیاد «احمد
عزیزی» خواست که برای دیدن فیلم
برلین زیر بال فرشتگان به دفرت مجله
برویم .رفتیم .جز سیدمحمد ،دو تن در
آنجا بودند که هیچ یک را منیشناختم.
یکی جوانی بود با چشامنی آبی و موی
بلوند که با زحمت به فارسی تکلم
میکرد و بیشرت آمریکایی به نظر میآمد
و دیگری مردی بود تنومند و میانسال با
پیراهن جین آبی ،موهای پرپشت و ریش
جوگندمی که چفیهای به گردن داشت.
سیدمحمد نه آنها را معرفی کرد و نه
ما را .ویدئو را روشن کرد و فیلم رشوع
شد .هرجا که الزم بود او یا هامن جوان
آمریکاییمنا ترجمه میکردند؛ آن یک
به زحمت و با تتهپته و فارسی دست و
پا شکسته ،سیدمحمد محکم و مسلط
و مرد میانسال چفیه به گردن خاموش
مینگریست و گوش میداد .فیلم به
پایان رسید و سیدمحمد و مرد چشمآبی
چیزهایی گفتند و سپس از مرد میانسال
خواستند سخن بگوید .به سخن درآمد و
گفت« :بسم الله الرحمن الرحیم» .در
هامن یکی دو جمله نخست معلوم شد
که گهگاه دچار لکنت زبان میشود.
باری ،هنوز عبارتی را به متامی بر
زبان نرانده بود که زندهیاد احمد عزیزی
پرید وسط حرفهایش که« :شام فلسفه
بلدی؟» (احمد روزگاری فلسفه و روش
رئالیسم را خوانده و چنانکه ادعا میکرد
در رسپل ذهاب و جلسات معارضه
با هواداران گروهکهای چپ از این

کتاب سود برده بود و هرگاه ناشناسی میدید چنانکه عادت مردمان
روستایی و ندید بدید است فوراً پای فلسفه را به میان میکشید).
من گفتم« :احمد! براگم! این آقا که هنوز چیزی نگفته ،بگذار حرفش
را متام کند».
و رو به آن مرد صاحب هیمنه گفتم« :بفرمایید»هنوز یک جمله
دیگر بر زبان نیاورده بود که باز احمد پرید وسط که« :شام فلسفه
بلدید؟» عصبانی شدم و داد زدم« :احمد میذاری این بزرگوار حرفشو
بزنه یا ...استغفرالله» و به آن مرد که معلوم شد به صبوری سنگ
است گفتم« :بفرمایید» ،ولی تا آمد رشوع کند باز احمد امان نداد و
پرسید« :شام فلسفه…» امانش ندادم .زدمش و با مشت و لگد از اتاق
انداختمش بیرون و چنان رسیع که هیچکس فرصت مداخله پیدا نکرد.
احمد زد زیر گریه و سیدمحمد از اتاق بیرون رفت و با مهربانی
او را آرام کرد و برگشت و به من گفت« :پوزملوک چرا این کارو
کردی؟» (هنوز هم منیدانم
پوزملوک یعنی چه .یکی از
تا آمد شروع کند باز احمد امان نداد تکیهکالمها ی سید محمد
بود و با آنها که خودمانی
و پرسید« :شما فلسفه »...امانش
از
ندادم .زدمش و با مشت و لگد
بود در تخاطب صمیامنه
سریع
اتاق انداختمش بیرون و چنان
میگفت پوزملوک).
که هیچکس فرصت مداخله پیدا
گفتم« :من که این آقا
نکرد .احمد زد زیر گریه و سیدمحمد
را منیشناسم .هنوز لب تر
از اتاق بیرون رفت...
نکرده بود که احمد پرید
وسط که فلسفه بلدی… یک بار ،دو بار ،سه بار… ای به گور پدر
فلسفه »...سید محمد خندید و گفت« :ایشون مرتضاست؛ اخوی
بنده .اینم نادر طالبزاده است که از آمریکا اومده .حاال پاشو احمد
و بیار تو».گفتم« :ولش کن؛ مردهشورشو بربه با فلسفه »...سید محمد
تحکم کرد« :پاشو میگم پوزملوک »...رفتم و احمد را که هنوز فینفین
گریهاش متام نشده بود با این رشط که الم تا کام حرف نزند به اتاق
آوردم.مرتضی به سخن درآمد و لکنتش که برطرف شد معلوم شد بیش
از آنچه احمد توقع داشت فلسفه رسش میشود؛ آنهم فلسفهی هرن.
این نخستین دیدار من و سیدناالشهید بود در حالی که نه میدانستم
روایت فتح چیست و نه خرب داشتم که چه کرده یا چه نوشته است.
دومین دیدار

جوانی ،نه تنها شتابناک میگذرد بلکه چنان با شتاب انسان را
ازحادثهای به حادثهی دیگر میکشاند که فرصت اندیشیدن به آنچه
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بر او گذشته است را هم پیدا منیکند .به یاد منیآورم که درنخستین
دیدار درباب فیلم «ویم وندرس» چه گفتهشد .اینقدر میدانم که همه
دراین رای متفق بودیم که کارگردان میخواهد بگوید شان انسان خاکی
فراتراز فرشته است و من گویا جسارتکردم و گفتم فیلم مرا به یاد این
بیت خواجه میاندازد:
فرشته عشق نداند که چیست ،قصه مخوان
بخواه جام ورشابی به خاک آدم ریز
بعد از متام شدن مجلس ،من و احمد خداحافظی کردیم و بیرون
آمدیم و رفتیم خانهی ما و احمد ضمن سفارش پلومرغ به عیال
شکایتکرد که« :این نامرد منه امروز کتک زد»( .بعدها از دوستی
خود و احمد یاد خواهم کرد.همینقدرمیگویم که علیرغم اینکه
به قول احمد من جاللی بودم و او جاملی و اغلب اوقات آب ما به
یک جوی منیرفت ،یک جور دوقلوی ناهمسان بودیم وغالبا رفیق
گرمابه وگلستان) باری درآن ایام ،حوادث چندان پیاپی و به شتاب پیش
میآمدند و میگذشتند که مرتضی را از یاد بردم و طبیعی هم بود
که از یاد برود زیرا هنوزش منیشناختم و چیزی ازوی نخواندهبودم.
مدتی گذشت .یک ماه؟ دوماه؟ درست به خاطر ندارم .یک روز «مجید
مجیدی» گفت« :قراره فیلمهای حوزه رو معرفیکنیم؛ حاجی زم گفته
تو یه منت کوتاه راجع به سینام بنویسی» .گفتم« :کوتاه نوشنت از من
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برمنیآید .یه چیزی مینویسم هر کجاش
به درد خورد استفادهکنید» .نشستم و
یک مقالهی دراز دامن نوشتم و تحویل
مجید دادم .بعد از اینکه بخشی ازآن
انتخابشد ،مقاله را پس گرفتم .چند روز
بعد حاجی زم مرا خواست و گفت« :سید
مرتضی آوینی کارت داره» .پرسیدم:
«سید مرتضی آوینی دیگه کیه؟» .گفت:
«رسدبیر جدید مجلهی سوره» .راه
نزدیک بود .رفتم و معلومشد سید محمد
از منت به حاشیه رفته و رسدبیری را به
آقا مرتضی واگذار کردهاست .هامن مرد
صاحب هیمنهی نخستین دیدار .گفت:
«این که نوشتهای ،حکمت سینامست».
گفتم« :این از مطلبی بلند استخراج
شده است» .گفت« :آن مطلب را بیاور
میخواهم ببینم» .فردا مطلب را به
ایشان رساندم .خواند و با عنوان «دیدار
و شنیدار» در اولین شامرهی سورهی
سینام چا پکرد .چنین بود که دومین
دیدار ،شد مطلع همکاری این هیچکس
با سیدناالشهید.
دیدار پایدار

برای من سیدناالشهید منرده است و
نخواهد مرد وعلیرغم فقدان قابلیت
من ،اغلب اوقات حضور معنای اوست
که مجابم میکند تا مبانم و نگریزم .نه
تنها من دریافتم طلسم شدن توسط
مرتضی را ،بلکه بسیاری از دوستان زنده
و درگذشته ،پس از شهادت مرتضی
دریافتند و گفتند ترصف مرتضی باعث
شده بود که مبانند .مرحوم «مددپور» از
یکی دو کشور خارجی دعوتنامه داشت
ولی پایبند مرتضی بود« .دکرت داوری»
در برابر هجوم ناجوامنردانهی تحصلی

مذهبان که سگ را گشاده و سنگ را
بستهبودند ،منزوی شده بود که مرتضی
به رساغ ایشان رفت و بار «نام ه فرهنگ»
را بر دوش گرفت و استاد را از نومیدی و
انزوا رهانید و به میدان آورد که هنوزهم
درمیدان است و پاینده.
من اما هرچند هیچکارهام ،همچنان
عضو هیئت تحر یر یهی ما هنا مها ی
هستم که منترش منیشود اما رسدبیرش
مرتضاست .مرتضایی که هنوز نه از
ورطهی حیرت حیاتش بیرونآمدهام نه از
گرداب شهادتش .بعد از اینکه همکاری
من با ایشان رشوع شد ،هیچ روزی نبود
که مرا و احیانا دیگران را دچار شگفتی
نکند  .یک روشنفکر فا رغا لتحصیل
دانشگاه تهران که قبل ازانقالب تا ژرفای
نیستانگاری پیشرفته و حتی کتابچهای
نیستانگارانه منترش کردهبود ،اکنون
قدیسوار میزیست بیآنکه متظاهر به
تقدس باشد .انقالبی بود بیآنکه بخواهد
عرصه را بر مخالفان خود تنگ کند.
دوستان روزگار روشنفکری سید مرتضی
درجشنوارهی فجر او را دیده و متحیر
ماند ه بودند که چقدر دگرگون شده
است .به قول آنها صدوهشتاد درجه…
با این وجود دموکراتمنشترین اهل قلم
بود .یک بار «مسعود بهنود» مقالهای
مفصل آورد ه بود و مرتضی قصد چاپ آن
را داشت (چاپ هم شد) و من معرتض
بودم که ما خودمان جا برای مطالبمان
کم داریم و این جامعت خودشان مجله
دارند و… مرتضی گفت« :اگر حتی
یک صفحه برای خود ما باقی مباند
کافیست؛ ما به حقیقتی متکی هستیم
که همهی فرجامها را رقم میزند».نه
تنها در این عرصه تنگنظر نبود ،از حیث

اخالقی برهیچ یک ازهمراهان خود سخت منیگرفت و با اینکه خود
اخالقمدارترین ورشیعتمدارترین انسانی بود که من دیدهام ،هیچ یک
از همراهان وهمکاران را درتنگنای رشیعت قرار منیداد .به یاد دارم
یکی از نوجوانهایی که به عبث در تحریریه پرسهمیزد و کاری هم
منیکرد ،مدام رسبه رس بقیه میگذاشت و با گرانجانی متام شوخیهای
خرکی میکرد و باالخره خشم سید را برانگیخت .صبوری و مهر مجسم
در اتاق رسدبیری را بازکرد و به آن بنده خدا ترش زد؛ چنانکه همه
جاخوردند و آن بیچاره در خود فرو رفت .طولی نکشید که مرتضی از
اتاق بیرون آمد و وضو گرفت و به خلوت خود بازگشت و چند لحظه
بعد صدای گریهاش چنان باال گرفت که بچههای تحریریه گردنکشیدند
که چه شده است و البته همه با شامتت به جوان مقرص مینگریستند؛
اما معلوم شد همه اشتباهکردهایم .مرتضی بیرونآمد و جوان را در
آغوش گرفت و از او عذرخواست .معلوم شد مناز و نیایش سید ،دعا
برای آن جوان بودهاست.
روزی نبود که رسدبیر قدیس ما شگفتی تازهای نیافریند .هنگامی
که رصبها به بوسنی هرزگوین ریختند و آن فجایع غیرانسانی را به
بارآوردند ،سید مرتضی و آن آقای چشم آبی که موهای بلوند داشت و
حاال «حاج نادر طالبزاده»ی عزیز بود ،همراه با گروهی از بروبچهها
راهافتادند و به آن دیار رفتند و حاصل کارشان مستند «خنجر و
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شقایق» بود که اگر مورد سانسور صداوسیامی آن روز قرا منیگرفت،
هیچ از روایت فتح کمنداشت .آنها که وجود سید مرتضی و ترصف
آن مرد مردستان را در نفوس وعقول برمنیتافتند و اینگونه کارها را
خللی در پیرشفت برنامههای رسدارسازندگی میدیدند ،حسابی علیه
مرتضی به تکاپو افتادند .شاید ترجی ح میدادند که حتی نامی از بوسنی
و هرزگوین نباشد .به هرحال یکی از شامرههای ماهنامهی سوره با
گزارشی در باب بوسنی و مستند «خنجر و شقایق» منترش شد و عکس
داخل مجله جوانی بوسنایی بود با موی بلند و عینک دودی گربهای با
رسبند «الله اکرب ».جامعت ماقبل تاریخ ،همین را بهانهی حمله به سید
مرتضی کردند و در یکی ازروزنامهها مطلبی علیه آن مرد بیهامنند
چاپشد با این عنوان« :آقای رسدبیر به خدا هم فکر کنید» .بگذریم
که چه خداپرستی نوشتهبود و به تحریک کدام خداشناس .اما به
این بسندهنکردند و برخی بسیجیهای بعد از قطعنامه را که جز
چفیه و موتورسواری چیزی
به مبارزهجویان گفت« :سردبیر
از بسیج منیدانستند ،علیه
منم» .نوجوانها با دیدن مرتضی وا
سید ناا لشهید شورا ند ند .
رفتند چرا که از حیث ظاهر با نمونهی
ی
چند روز بعد از حمله
ش دانگ بسیجی روبهرو بودند.
ش 
« روزنا مهی عرص »  ،د و ریش و چفیهی دورگردن و پیراهن روی
نوجوان چفیه به گردن وارد شلوار .مرتضی هر دو را به اتاق خود
مجله شدند و هوار کشیدند برد .ما آمادهبودیم که اگر سروصدایی
که« :این رسدبیر فالن فالن بلند شد به اتاق بریزیم .نیم ساعت
شده کجاس که…» و رشوع بعد دو نوجوان با چشم گریان از اتاق
سردبیری بیرونآمدند و رفتند.
کردند به ناسزا گفنت .اگر
اشتباه نکردهباشم «جهانگیرخرسوشاهی» و «مسعود فراستی» و
«حسین سالمت منش» و «نرصالله قادری» و چند نفر دیگر از جا بلند
شدیم که درگیر شویم .ناگهان مرتضی در اتاقش را باز کرد و با اشارهی
دست ما را رس جایامن نگهداشت و به مبارزهجویان گفت« :رسدبیر
منم» .نوجوانها با دیدن مرتضی وا رفتند چرا که از حیث ظاهر با
منونهی شش دانگ بسیجی روبهرو بودند .ریش و چفیهی دور گردن و
پیراهن روی شلوار.
مرتضی هر دو را به اتاق خود برد .ما آمادهبودیم که اگر رسوصدایی
بلند شد به اتاق بریزیم .نیم ساعت بعد دو نوجوان با چشم گریان از
اتاق رسدبیری بیرونآمدند و رفتند .عظمت مرتضی وجوه بسیار دارد.
متفکری که از ژرفای نیستانگاری به ستیغ ایامن میرسد .هرنمندی
مستندساز که واپسین حامسه آفرینی ایامنیان را با دوربین و کالم و
حنجرهی خود مانایی میبخشد .نویسنده و منتقدی که حکمت سینام
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را پی میافکند و… اما راز عظمت
سیدناالشهید فراتراز اینهاست .مرتضی
در رسزمینی که گفتار و کردار نقیض
یکدیگرند ،به موقفی رسیده بود که نه
تنها کردارش آینهی متاممنای گفتارش بود،
بلکه اسالم و ایامن در کردارش تجلی تام
داشت؛ چندانکه به محض استنباط رساپا
اهتامم و اراده میشد .منونهی این اراده
ترک سیگار بود« .سید محمدآوینی»
میگفت یک روز که همگی درخانه دور
هم نشسته بودیم ،ناگهان مرتضی پرسید:
«محمد به نظر تو اگر آقا امام زمان ظهور
کنه ،ما میتونیم جلوش سیگار بکشیم؟»
پیش از آنکه محمد جوابی بدهد،
مرتضی سیگار خود را خاموش میکند.
این ترک صاعقهوار برای مرتضی
عوارضی به دنبال داشت و چشم و گوش
و بینی آن عزیز رشوع کرد به آب ریخنت.
اما عزم مرتضی محکمتر از آن بود که
واکنش این اعضا در آن خللی وارد کند.
به پزشک مراجعه کرده و برای هر کدام
قطرهای گرفته بود.
هرگاه رشوع به مزاحمت میکردند،
قطره را از جیب بیرون میکشید و به دفع
زحمت آنها میپرداخت و به کار خود
ادامه میداد .یک بار به او گفتم« :وقتی
در محرضخداوند سیگار میکشیم ،چرا
نشود پیش روی امام زمان…» نگاهی به
من انداخت عاقل اندرسفیه و مشغول
نوشنت شد .فراتر از آن بود که وسوسه در
او کارگر شود و بیهیچ شک و شبههای،
مورد حامیت مادر مقدس متعال بود و
این را من هنگامی ملتفت شدم که در
باب «هیچکاک» اختالفنظر پیدا کردیم.
سید خیال داشت برای هر یک از بزرگان
صنعت سینام ویژهنامهای تدارک ببیند و

آلفردهیچکاک و «جان فورد» نخستین
گزینهها بودند .به یاد ندارم هیچیک از
بروبچههای تحریریه چندوچون کرده
باشد .قرار شد هرکس مطلب خود را
بنویسد و از متام دستاندرکاران نقد
سینام و ترجمهی مطالب سینامیی نیز
مطلب جمع شود .مسئول گردآوری
مطالب «مسعود فراستی» بود .من مطلبی
نوشتم با عنوان «هیچکاک و لغزش بر
سطح وحشت» و تحویل مسعود دادم.
مسعود مطلب را پسندید و گفت خیلی
حسابیه .مرسوم ما در مجلهی سوره
این بود که هرکسی خودش مطلبش را
غلطگیری و ویراستاری کند که اصوال
در عرض دو ،سه روز مطلب از چاپخانه
برمیگشت و ما غلطهای مطبعی را
میگرفتیم و برای تصحیح مجدد به
چاپخانه میرفت .عهد هدار این کارها
«حسین سالمت منش» بود (حسابدار سید
هم همین عزیز بود که یکی از یادگارهای
گرامی سیدناالشهید است .پاینده باد)
باری ،آمدن مطلب به تاخیر افتاد.
از مسعود رساغ گرفتم؛ گفت هنوز
از چاپخانه نیامده است .چند روز دیگر
مجددا از مسعود رساغ گرفتم؛ بازهم
چاپخانه را مقرص دانست .به رساغ حسین
رفتم .معلوم شد چند روز پیش مطالب
از چاپخانه برگشتهاند .به اتاقک مسعود
رفتم و با قیافهی کسی که از همه چیز
خرب دارد روبهرویش نشستم.
با یکی از لبخندهایی که هنوز هم
بیاختیار بر لب میآورد از من استقبال
کرد .سیگاری آتش زدم و مستقیم به
چشمهایش خیره شدم و گفتم« :قضیه
ازچه قراره؟ مگه نگفته بودی از مطلب
خوشت اومده؟ راستشو بگو .مرتضی از

مطلب خوشش نیومده؟» گفت« :از من نشنیده بگیر ».گفتم« :مطلبو
بده من ».گفت« :پیش مرتضاست» .راه افتادم و رفتم پیش مرتضی.
فهمید که برزخم .پوزشخواهانه تبسمی تحویلم داد .با اوقات تلخی
گفتم« :مشکل مطلب چیه سید؟» گفت« :این مطلبو بیخیال شو».
گفتم« :میشه بیخیال شد ،اما نه به این آسونی! خودت گفتی من
سینام رو حکیامنه میفهمم .حاال رس اینکه من گفتهم هیچکاک در
متام آثارش بر سطح وحشت میلغزه ناراحت شدی؟ من به استادی
هیچکاک در فیلمسازی کاری ندارم؛ به چشماندازش پرداختهم».
سید همچنان سعی میکرد مرا منرصف کند.
گفتم« :تو هم مثل بقیهی مسلمونها داری در حقم ظلم میکنی!
سورهی داستان رو دادی دست فالنی که هنوز فارسی رو درست بلد
نیست بنویسد و سورهی شعر را دادی دست بهامنی که هیچ بضاعتی
درعامل شاعری نداره .چارهای نیست؛ از فردا میرم با دنیای سخن و
آدینه کار میکنم!» گفتم و
به حال قهر از اتاق رسدبیری
و هم مثل بقیهی مسلمونها
ی
ه
داری در حقم ظلم میکنی! سور
بیرون آمدم و راه خانه را
که
داستان رو دادی دست فالنی
در پیش گرفتم .یادم منیآید
هنوز فارسی رو درست بلد نیست
چیزی از ماجرا برای عیال
بنویسد و سورهی شعر را دادی
تعر یف کرد ه با شم  .ا گر
دست بهمانی که هیچ بضاعتی
هم تعریف میکردم ،حتام
درعالم شاعری نداره .چارهای
نیست؛ از فردا میرم با دنیای سخن حق را به مرتضی میداد.
و آدینه کار میکنم!
نصف شب خواب دیدم که
درست درآستانهی در اتاق
کارم ،روبهروی حرضت «سید هالنساء» ایستاد هام و در حالی که
رسم پایین است ،از مرتضی شکایت میکنم که کاغذ از این قرار و
فیلم و زینک ازاین قرار و… فرمود« :تو چکار بچهی من داری؟»
(عین جمله است بی کم و کاست) من درعامل خواب احساس کردم باید
دقیقتر و مفصلتر شکایت کنم که برای بار دوم فرمود« :میگم تو چکار
بچهی من داری؟»
من با زهم ملتفت نشد م و شکا یت را ا ز رسگرفتم که ا ین
بار با تغیر و تشدد رسم داد زد« :میگم چکار بچهی من داری؟»
از خواب پریدم ولی با تعجب دیدم هامنجا هستم که درخواب بودم؛
یعنی ایستاده و درچارچوب در! معلوم شد واقعه بوده نه خواب .المپ
را روشن کردم ،نه پتویی بود نه بالشی .پس من کجا خواب بودهام؟ اینجا
ایستاده در چارچوب در اتاق؟ سیگاری از روی میز برداشتم و روشن کردم
و تکیه داده به درگاه ،قدری غر زدم و خوابیدم .صبح زود زنگ خانه به
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روایت
صدا درآمد .رسم را از پنجرهی آشپزخانه بیرون آوردم .حسین سالمت منش
بود .از پلهها پایین رفتم .سالم وعلیک و… « :چیه حسین جون؟»
 «یه نامه از مرتضی برات آوردم».نامه را هامنجا باز کردم .نوشته بود« :یوسف جان هرجا بروی
دوستت دارم و برایم عزیزی .چقدر بگویم در کار من مداخله نکن .حاال
دیدی که درحق من «پارتی بازی» شده (پارتی بازی را عینا همینطور
در گیومه گذاشته بود).
جای درنگ نبود .به حسین گفتم« :یک دقیقه صرب کن اومدم».
برگشتم باال و رسیع لباس پوشیدم و پریدم ترک موتور حسین و راه
سوره را در پیش گرفتیم .آشکار بود که مرتضی ازخواب دیشب من باخرب
است .به مجله که وارد شدیم ،معلوم شد که مرتضی منتظر من است .با
خنده بغلم کرد .دستش را بوسیدم و روبهرویش نشستم .مطلبم را نشان
داد و گفت« :فقط سه سطرشو حذف کردم .بقیهاش عینا چاپ میشه».
سه سطری که سیدناالشهید
ربطی
حذف کرده بود ،هیچ
به مجله که وارد شدیم ،معلوم
به هیچکا ک و « لو ئیس شد که مرتضی منتظر من است .با
بونوئل» که او را بر هیچکاک خنده بغلم کرد .دستش را بوسیدم و
برتری داده بودم نداشت روبهرویش نشستم .مطلبم را نشان
و تک مرضابی بود راجع داد و گفت« :فقط سه سطرشو حذف
به ژاپن و کارگران ژاپنی .کردم .بقیهاش عینا چاپ میشه».
سه سطری که سیدناالشهید حذف
مطلب در یادنامهی قطور
کرده بود ،هیچ ربطی به هیچکاک
«هیچکاک همیشه استاد» و «لوئیس بونوئل» که او را بر
چاپ شد ولی من هیچگاه هیچکاک برتری داده بودم نداشت
به رصافت این نیفتادم که
ازسیدناالشهید بپرسم چه
پیش آمد که از رای خود منرصف شد و مطلب را برای چاپ فرستاد.
همینکه با متام وجود یقین پیدا کرد ه بودم که مادر مقدس متعال حامی
اوست ،آن هم تا آنجا که هم به خواب من بیاید و از او دفاع کند و هم
او را درجریان این خواب قرار بدهد ،برایم بس بود.
رسنوشت من دو گرهگاه بزرگ دارد که با تکیه به آنها درد بودن را
تاب میآورم .شهسوار آفرینش« ،امیر املومنین» -روحی له الفدا -که
دین و ایامن و درد و درمان من است؛ و سیدناالشهید که آینهی نیاکان
آسامنی خود بود و مرا با خود چنان دچار رودربایستی آیینی کرد که
ترجیح دادم از خود بگذرم و زیر بار عرست ،به آیین ملتزم مبانم .اما به
راستی کدام آیین؟ آیینی که مرتضی مظهر آن بود ،حقیقتی است که جز
در وجود امثال آن بیهامنند ظهور منیکند .در اوج کربیا عین فروتنی
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بودن از که برمیآید؟ و آنگاه رساپا مهر
و گذشت و ایثار بودن .مرتضی از توانایی
شگرف ناشناختهای بهرهمند بود که اهل
ایامن را بدون حرف و حدیث و جروبحث،
آرام میکرد .من هرگاه درخانه افرسده
میشدم ،عیال میگفت« :پاشو برو سوره
و مرتضی رو ببین تا حالت خوب شه».
همهی ما در پناه باطن مرتضی بودیم .آن
هم در هر حال و کاری .وقتی قرار شده
بود عدهای از بروبچههای لیسانس و فوق
لیسانس نقاشی به آن طرف آب بروند و
در فرنگ درس بخوانند ،مرتضی از من
نظر خواست .من هم رک و راست گفتم
که یک نفر را بیشرت در نظر ندارم و با هر
کس دیگری که مدنظر تو باشد ،موافقم.
پرسید« :کیه؟»
گفتم« :مصطفی گودرزی».
دستش را از روی کاغذ برداشت؛ اسم
مصطفی را اول از همه نوشته بود.
بعد نظرم را دربارهی بقیه پرسید.
گفتم با همه موافقم و همینطور که
اسمها را نگاه میکردم ،دیدم اسم «نارص
پلنگی» هم هست .خندیدم.
مرتضی گفت« :به چی میخندی؟»
گفتم  « :ا ینا قرا ره مجرد ی برن
اونطرف؟» گفت« :الاقل چندماه اول
چارهای نیست .دولت منیخواد خرج
کنه ».گفتم« :پس مطمنئ باش نارص دو
ماه بیشرت دوری از عیالش رو تاب منیاره
و برمیگرده ».چند وقت بعد از اعزام
جامعت به فرانسه و انگلستان ،من و عیال
داشتیم از دروازه دولت ،در پیادهرو به
سمت میدان فردوسی میرفتیم که دیدم
نارص پلنگی دارد خرامان پیش میآید.
من متحیر بودم که خندان با من روبوسی
کرد و گفت« :راست گفته بودی! دو ماه

بیشرت تاب نیاوردم و برگشتم ».معلوم شد
مرتضی پیشبینی مرا به نارص گفته ،بلکه
عزم او را جزم کند که در لندن مباند؛ اما
باالخره عشق کار خود را کرده و نارص
را به دامان یار بازآورده بود .مرتضی
به پرتوپالهایی که بیخودی بر زبان
من جاری میشد اهمیت میداد و در
برخی امور ،شهود جنونمندانهی مرا
گواه میگرفت .مگر نه از قدیم گفتهاند
«حرف راست را از دیوانه باید شنید؟»
بسیاری از آنچه در جمع یاران اتفاق
افتاد ،قابل یادکرد نیست؛ زیرا تبعات آن
را خود نیز برمنیتابم .هرچند گواهان آن
ماجراها هستند و همچو من زندانیان
کالبد خویشند و محبس خاک.
هنگامی که قرار شد سیدناالشهید
روایت فتح را از رس بگیرد و علیرغم
کارشکنی رسپرست وقت صدا وسیام،
دیگر بار عزم و ایامن آن بزرگ بر موانع
غالب آمد ،من و «دکرت مددپور» ارصار
داشتیم که با آن جان تابناک همراه
باشیم .به دکرت گفت« :تو توی گرمای
جنوب هالک میشی!» مرحوم دکرت
مددپور در آن ایام بسیار فربه بود و بیش
از صدوبیست کیلو وزن داشت .بعدها با
عزمی شگرف ریاضتی هولناک بر خود
هموار کرد و چنان الغر شد که گویی
به روزگار جوانی و عهد ورزش بازگشته
است .دریغا که چاالکی حاصل از این
ریاضت به زیان وی متام شد و هنگام
پیمودن عرض یکی از جادههای شامل،
شتاب یک راننده بر چاالکی وی چیره شد
و او را که هنوز در راه بود ،رهاند.
باری سیدناالشهید به دکرت مددپور
وعده میداد که پاییز یا بهار ،او را با
خود همراه خواهد برد .به من اما گفت:

«همهی بروبچههایی که با من هسنت ،والیت منو قبول دارن».
گفتم« :منم قبول دارم».
گفت« :نه به اون معنایی که این بچهها دارن؛ اونا کامال تسلیم منن
ولی تو نیستی».
گفتم« :میدونی که هستم!»
گفت« :نه تو و نه دکرت مددپور ،روزی که باید از من اطاعت کنید،
زیر بار منیرید!»
بعدها من و دکرت مددپور حیران بودیم که چگونه از قبل میدانسته
چه اتفاقی خواهد افتاد و چطور میدانست که اگر ما با گروه بودیم،
حتام او را با آمبوالنس به اهواز میرساندیم! حال آنکه پس از رفنت
روی مین ،به همراهان برگزیدهی خود گفته بود« :دست به من نزنید!»
و خود میگفتند که زمزمه کردهاست« :یا اباعبدالله! نذار پام به
تهرون برسه».
بیگامن اگر من یا دکرت مددپور آنجا بودیم… و سیدناالشهید
میدانست که نباید آنجا باشیم.
به یاد دارم اولین بار که سید از جنوب برگشت ،از نحوهی استقبال
یکی از سادات رزمنده سخت شگفتزده بود و خوشحال .میگفت:
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«وقتی در رو به روم بازکرد و من خودم رو معرفی کردم و شنیدم که
گفت مرحبا به پرسعمو (به عربی) ،حیران موندم!»
من گفتم« :در جنوب همهی سادات به هم پرسعمو میگن».
سیدناالشهید گفت« :ای کاش میان ما هم مرسوم بود! بالفاصله
احساس یگانگی پیش میاد.
سادات اینجا حتی اگر هم رو بشناسن ،باز هم احساس منیکنن
پرسعموی همن ».شگفتی من اما هنوز هم بیشرت از این بابت است که
آن سید رزمندهی جنوبی که به عنوان بلد گروه انتخاب شده بود ،بی
درنگ والیت سیدناالشهید را چنان پذیرفته بود که دیگر اعضای گروه؛
و اگر اشتباه نکردهباشم ،روز شهادت سیدمرتضی حضور داشته و
برخالف منش بروبچههای جنوب ،هیچ واکنشی نشان نداده و همچون
دیگران ،ساکت و صامت به متاشای آن لحظات دلخراش نشسته و جز
گریسنت کاری نکردهبود .حال آنکه اگر من به جای او یا یکی دیگر از
اعضای گروه بودم باعث
میشدم که حتام سید با
آمبوالنس به اهواز رسانده واپسین چهارشنبهی زندگی این
شود .البته امروز به مرتضی جهانی سیدناالشهید برای من و
حق میدهم که جز متابعان تنی چند از یاران سوره ،هنوز هم
محض خود ،حارض منیشد معماییست غریب .برخالف مرسوم
یکی یکی ما را به اطاق خود فرا
هیچیک از ما را به همراهی
میخواند و سخنانی میگفت که بعدا
بپذیرد .منیخواست لحظات معلوم شد نوعی وصیت بودهاست
معراج دردمندانهاش را به
آشوب کشیده و خاطرش را پریشان کنیم.
من امروز خود را در موقفی از مرگآگاهی میبینم که بتوانم تحمل
کنم اسطورهای چون سیدناالشهید پیش چشمم ،زیر آفتاب جنوب
روی خاک افتاده باشد و ساعتها بگذرد و زمان ،همراه با خونی که
از رگهای بریدهاش بر خاک میریزد ،سپری شود و من خاموش و
مردهوار ،شاهد معراج وی باشم و بشنوم که میگوید یا اباعبدالله!
مگذار پای من به تهران برسد و هیچ کاری نکنم؛ چرا که میدانم اگر
مرتضی در «فکه» شهید منیشد ،تاکنون دق کرده یا درفش طغیان
برافراشته بود؛ میدید که آرمانها یکایک به حرمان بدل میشوند و
این دگردیسی پلشت را در پوشش اسالم و انقالب اسالمی برمنیتافت.
واپسین چهارشنبهی زندگی این جهانی سیدناالشهید برای من و
تنی چند از یاران سوره ،هنوز هم معامییست غریب .برخالف مرسوم
یکی یکی ما را به اطاق خود فرا میخواند و سخنانی میگفت که بعدا
معلوم شد نوعی وصیت بودهاست .مهربانتر از همیشه و گرمتر از
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متام طول آشنایی ما بود آن چهارشنبهی
معامیی؛ چندانکه هنوز در حیرتم که
اگر یقین نداشت دیگر در کالبد جسامنی
به تهران باز نخواهد گشت ،چرا چنان
رفتار بیسابقهای از وی رسزد؟ هیچگاه
سیدناالشهید را بدان لطف و جامل و
آرامش ندیده بودم .متام محاسن و فضایل
وی یکجا چند برابر شده بودند و ترصف
وی در خرد و روان من ،در واپسین دیدار
به غایت رسیده بود؛ چنانکه گویی به
نزد یکی از آسامنیان عروج کرده باشم.
«دیگه از دست هیچکس ،هیچ کاری بر
منیاد .امیدتون فقط به امام زمان باشه».
این جمالت را عینا به دوستان دیگر هم
گفته بود و هی چ یک درنیافتیم که دارد ما
را از حیث ظاهر در زندان خاک و کالبد
رها میکند.
شنبه که طبق معمول داشتم به سوره
میرفتم ،نرسیده به تقاطع سمیه و
نجاتاللهی (ویال) ،یکی از جامعت حوزه
را دیدم که از روبهرو میآمد .سالم و
احوالپرسی کردیم .دفعتا درآمد که« :خرب
داری آقای آوینی شهید شده؟»
ناگهان دیدم که دوزانو بر آسفالت
پیادهرو کاشته شدهام .سهمناکترین خرب
ناگهانی عمرم بود .به دفرت مجله رفتم و
با دیگران گریستم و در هامن فضای پر
از شیون و ماتم ،نخستین مرثیهی خود را
رسودم« :کیستم من ،بندهای از بندگان
مرتضی»...
اما در یک کالم باید بگویم ماندم و
بیهوده ماندم ،تا خام و نامتام داغدار
واپسین اسطورهی ایامن و اعتقاد
باشم و بام تا شام بر درگاه انتظار،
مرگ را متنا کنم .متنایی که میفرساید
و برمنیآید.

آقای سردبیر به خدا هم فکر کنید

نامهای انتقادی به سید مرتضی آوینی به خاطر چاپ یک داستان در ماهنامه سوره
http://alefyaa.ir/?p=5263

بعد از انتشار مطلب «داستانم را چاپ کنید آقای رسدبیر» به قلم
«سیدیارس هشرتودی» در مجله سوره در دی ماه  ،۷۱انتقاداتی به رسدبیر
مجله ،یعنی مرتضی آوینی شد .این مقاله در روزنامهی جمهوری اسالمی
با عنوان «آقای رسدبیر به خدا هم فکر کنید» با نام «وحید عرفانی» اما
به قلم «مسیح مهاجری» منترش شد.
ت کنم که برایم
اول از همه این را بگویم و خیال خود و الباقی را راح 
خوشتر بود این مطلب اص ًال نوشته منیشد و اص ًال زمانی منیآمد که الزم
باشد «سوره» هم در کنار آن چند جریدهای که رشح حالشان قب ًال رفته
است _اگر مشرتی این صفحه بوده باشید_ حت ًام الزم االنتقاد شود؛ آن
هم به این شکل و شامیل! و خدای سوره را شاهد میگیرم که این گفته
نه تعارف حسب معمول است و نه الف قبل از جرم.
قدر مسلم اینکه سوره ،حال با سورهی پیش از حاال فرق زیادی

دارد؛ الاقل اینکه االن دیگر میشود
بیوضو هم به آن دست زد و مطمنئ
هم بود که فعل حرامی صورت منیگیرد.
خاطرم هست در آن اوایل ،سوره هرچه
از قبیل این پزهای روشنفکری و خورجین
مطالب بسیار هرنمندانه! نداشت ،یک
چیز داشت و آن قداستی بود که برخی
اوقات آدم را دچار تحیر و تعجب میکرد
که مگر میشود در وادی هرن مجلهای
ساخت و از هرن گپزد و ضمناً اصالت
خود را هم حفظکرد؟!
جواب سوره به این سئواالت از بله تا
نه ،سیر تکاملیای! را پیموده است.
البته بعید میدانم که سوره رس خود
این کار را کردهباشد و قرائن و شواهد
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هم دال بر این مطلبند که این رشته رس دراز دارد و باید رسچشمه را در
جایی دیگر جستوجو کرد .تقصیر شاید به گردن خود ما است و این
حواس پرتی ارثی که دیدهها را زود فراموشمیکنیم و تا میتوانیم به
آنها با هزار و یک دلیل رشعی و عرفی بیمحلی میکنیم .باید هامن
زمانی که به دیدن آن کنرست باشکوه رفته بودیم همه چیز را حدس
میزدیم .باید وقتی که تئاتر الله زاری ،یک بار دیگر به بهانهی کرثت
مال بیتاملال ،به دست توانای حوزهی هرنی احیا شد ،متوجهی قضایا
میشدیم .موضعگیریها و عرض حال هرنمندان سینامتوگراف و تبلیغات
آنچنانی برای بعضی فیلمها که معلومند ،میبایست این حواسپرتی
را از ما زایل میکرد که نکرد و همچنان لجبازانه ایستادیم که مث ًال ثابت
شود مشت منونهی خروار نیست؛ و دیدیم که هست!
اگر اشتباه نکنم ،که انشاءالله منیکنم ،مدتها پیش ،دو سال شاید
هم کمرت و یا بیشرت ،که البته به ذهنم چون قرنی میماند ،حوزهی هرنی
اصول کلی و سیاستهایش را جزوه کردهبود و سخت در پی آن که
این اصول ،مصوب اهل دل گردد و نصب عین مسلامنانی که خواسته
یا ناخواسته هرنمند شدهاند و البد باید کتاب مقدس هرنی هم داشته
باشند که به وقت لزوم ،فال نیاز به اوراق آن باز کنند .در آن جزوه که
به وقت خواندنش بسیار مرسور هم شدیم ،چندان از والیت فقیه سخن
آمدهبود که از چیز دیگر نه .گفتیم چه سعادتی که عاقبت هرن دینی
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هم پا گرفت و پیدا شدهاند مخلوقاتی
که هرن را نه برای هرن که برای رضای
خالق میخواهند و هرنمند را نه مسخ
و بیاندیشه که مخزن ارسار و کامل
میخوانند و آرزو میکردیم این تفکر نه
تنها همینطور باقی مباند که رشد کند و
عاملگیر شود؛ حداقل در آن قسمت از
عامل که حرف هرن هست.
سوره ،که _اگر اعرتاضی نداشت ه باشید_
باید گفت ارگان رسمی حوزهی هرنی
و آیینهی متا ممنای تفکرات هرنمندان
حوزوی است( ،از حوزه که نام میبریم،
به اختصار مقصودمان هامن حوزهی
هرنی است که البته ربطی به دیگر
حوزهها مث ًال حوزهی علمیهی قم ندارد)
در این یک سال اخیر با چنان چرخش
رسیعی به متام آن گفتهها و نوشتهها
پشتپا زد ،که گویی چندین سال از چیزی
عقب افتاده است و میجنبد تا آن چیز را
در ارسع وقت جربانکند.
هامن اول بسمالله هم گفتم و باز هم
میگویم که آوردن این مطالب اص ًال برایم
خوشآیند نیست .زمانی که بر تصاویر و
مطالب و تعریف و متجیدها و بعضی
تفکرات و بعضی گفتوگوهای این مجله
انتقاداتی وارد شد ،به یقین از رس دوستی
و همدردی و از رس اینکه حب خدا
باالترین دوستیهاست ،گامن میرفت
این مجله به خود آید و این زنگار را که
میرود سالگردش را جشن بگیرد ،بزداید.
گامن میرفت برخورد صادقانه و به
دور از متلقها و چاپلوسیهای معمول
موجب خیر و صالح عاقبت این مجله
باشد .گامن میرفت حداقل از همهی
آن احادیثی که برای ما به یادگار مانده،
این حدیث صادق(ع) در «تذکر عیوب

برادران» به گوش خوردهباشد ،اما انگار
همهی آن چیزها نه مولود اشتباهی
قابل گذشت که مثرهی تفکریست که
موذیانه در حوزه جان میگیرد و این
فضای مقدس را به پلشتی خود میآالید.
تفکری که به عقیدهی من از خودباختگی
ریشه میگیرد و از دورافتادن از اصل،
از کمبود توکل و از وحشت در مقابل
دشمنان دین خدا .مجلهی سوره و از آن
مهمتر حوزهی هرنی در پی چیست؟ گم
کردهاش کیست؟ هرنی سیاه و بد سیام
که خود پیشتاز مبارزه با آن بود؟ هرنی
که امروز حتی غرب هم به ابتذالش پی
برده است؟ هرنی که جز تفاخر و تظاهر
به هرن ،چیز دیگری برای صاحبانش
ندارد؟ مثرهی این بازیها چیست؟ جای
گرفنت در قلوب هرنمندان بازنشستهی
طاغوتی یا همسو شدن با سیاست
فرهنگی حال کشور ،که کم حساسیتی
را میطلبد؟ فکر کنید اص ًال این مجله،
گل رسسبد مجلههای حارض شد ،بهای
آن چیست؟ فدا کردن اعتقاداتتان و
اعتقادامتان و رنجاندن دوستامنان و بغض
به گلو نشاندن بچههایی که دیوارهای
حوزهی هرنی خیلی بهرت از شام آنها را
به خاطر دارد؟
تو را به خدا و تو را به جان هامن ولی
فقیهی که منشأ متام اصولتان میدانید،
کمی به دور از جبههگیری و خصمانگاری
به گذشته و حال نگا ه کنید و مطمنئ
باشید این تغییرات که گاهی با افتخار از
آن یاد میکنید ،هیچ در قاموس توجیه
عوام فریبانهی «حسب زمان» منیگنجد.
و بعد ا ز همهی آن گفتهها که
قب ًال گفتهایم و جوا بهای نه چندان
دوستانهای که شنیدهایم ،باز تا مجلهی

سوره را ورق میزنی دلت میگیرد ،از اینهمه بی توجهی و از اینهمه
عناد و ارصار بر اشتباه و میبینی که چطور «دل رحمی» آقای رسدبیر
نسبت به این «سید» خودشان ،دل دیگر سیدها و چون من ناسیدها
را به درد میآورد .آقای رسدبیر! منیخواهیم که بر ما رحم کنید ،به ما
لطف کنید و این دل رحمی را در جایی خرج کنید که «بینهم» باشد.
آقای رسدبیر! فکر میکنید با چاپ داستان «سید خودتان» سعه صدر
نشان دادهاید و مث ًال فروتنی خود را ثابت کردهاید؟ خیر برادر عزیز،
مغبون شدهاید ،گول خوردهاید؛ گول این تیرت درشت را که «داستانم را
چاپ کنید آقای رسدبیر!»
چاپ شدناین داستان نه که بیسابقه نیست ،آ نرا بارها خواندهایم
و شام هم اگر مشغولیتهای فراوان اجازه میداد حت ًام میخواندید .به
جد همین سید قسم ،که تعداد صفحات موجود از این داستانها خیلی
بیشرت از نطقهای آتشین شام برای هرن است .این سید لقمه را دور رس
چرخانده؛ شاید برای ابداع ،وگرنه بیایید تا با هم فراوان از این قصه
دریافت کنیم که به رضب هوای ابری و برگ زرد و گم شدن شناسنامه
و حاالت وهم و خیال و رشد قارچ و امثالهم در جمجمه و غیره ،مث ًال
خواستهاند که قصه باب دندان منورالفکران روزگار باشد و اجراکننده
میان پردهی طنزآلود و تکراری غصه بر غصههای این امت.
ً
بعد از خواندن این قصه ،با خودم فکر میکردم اصال اینهمه
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آب و تاب برای چه و این همه دل نگرانی چرا؟ مگر د ِر سوره خدای
نکرده تخته شده که حرضت قصهنویس از روزنامه […] رعشه بگیرد،
و اص ًال مگر جای رعشه گرفنت هست وقتی که در عامل ما هم چنین
«دلرحامن»ی به وفور یافت میشوند ،کافیست تیرت تقاضایت درست
انشاء شدهباشد .مث ًال بانوی محرتمه جودی فاسرت _که البته اهل علم
سینامتوگراف شاید بیشرت از آقای رسدبیر فیلمهای ایشان را دیده
باشند_ با آن وضعیت که اگر گفتهشود در محاق حذف به علت عدم
رعایت نزاکت ادبی است -عرض کنند ،عکس متام رخ من را در صفحه
 ۶۴مجلهتان چاپ کنید آقای رسدبیر ،یا فالنی بگوید :از پوسرتهای
من تعریف کنید آقای رسدبیر ،یا همین «سید خودمان» که میگوید
داستانم را چاپ کنید آقای رسدبیر!
دمل به حال «غیاث عزیز» میسوزد که میسوزد و تا جایی که جا
دارد بر ماشین چاپ حوزهی
هرنی آیه الکرسی میخواند
تا یک وقت مبادا پیشوند آقای سردبیر! مجلهی سوره ملک
موروثی شما نیست که سیاست آن را
نفی بر عبارات بستهشود.
دلرحمی شما تبیین کند .سوره برای
مث ًال ایامن نشود بی
ایامنی،
انقالب است .برای همهی آنهایی است
تعهد نشود بیتعهدی و… که خون دادهاند و خون دل خوردهاند؛
 .آنوقت باید شأنش همین سوره حتی برای آنهایی است که هنوز
باشد که «خصم الدخن» به دنیا نیامدهاند هم هست.
معرفی شو د ؛ چه تعبیر
ادیبانه ناجوری و چه اغراق بیمثری! و بعد به خودم میگویم؛ به
من چه؟ مگر من کاسهی داغتر از آشم که به جای رسدبیر[…] جواب
بدهم و دفاع کنم که نگاه من به زن اینطور نیست که شام نوشتهای
یا اینکه خودم را به جای رسدبیر […] بگذارم و اوقاتم تلخ شود که به
این شکل ،متسخر جای صداقت ادبی را گرفته است؛ که بعید میدانم
اگر داستانت را خوانده باشد یا بخواند پیشنهاد کند که آن را به شهیدان
انقالب اسالمی تقدیم کنی ،در جایی که امام راحلشان (ره) ارادت خود
را به آنها تقدیم کرده است .من خیلی جهاد کنم میتوانم حرف خودم
را بزنم و برای چاپشدن این حرف هم التامس منیکنم و دنبال رسدبیر
دلرحم منیگردم .تکلیف را هم که خود سید در قصهاش روشن کرده،
جای هیچ نگرانی و شک و شبههای هم نیست؛ وقتی که داستان باال
رفنت مرد از پلههای «دنیای سخن» _که شنیدهام این روزها در پردهی
جدیدی از منایشاش مفتخر به مصاحبت و مجالست بزرگ ارتشداران
گردیده است_ ختم به خیر میشود .از من بپرسید میگویم اشکال در
وجود مرد نویسنده است و اینهمه واهمه از چاپ نشدن داستان،
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خیاالتیست که البته از آدمی که حال
مسواک زدن ندارد و مناز نخوانده غرق
خواب و خیال میشود ،چندان هم بعید
نیست .و باز از من بپرسید میگویم
این «سید ما» که اتفاقاً شاهدانی قوی
دارد ،هامن وقتی که به تحریر قصهاش
در خواب و خیال مشغول بوده ،خوب
میدانسته که پشت پاکتش آدرس چه
رسدبیری را دارد؛ که مث ًال فقط در حدود
سه سطر برایش کلیگویی کند ،آن هم
کلیگوییای که به جایی برنخورد و
احیاناً چون قلقلکی شوخی مسلکانه آدم
را به غش و ریسه هم وادار کند.
[…]
داستان تو چپ را نشان میدهد،
انگشت نشانه راست را ،چرا رست پایین
است سید جان؟ رست را باال بگیر .این
شوخیهای چپ و راست را کنار بگذار.
حرف حسابت را بزن.
آقای رسدبیر! حرفهایم متام نیست.
با خود حساب میکنم اگر برای مطلب،
سوتیرت هم انتخابکنند و طرحی هم
از ته کشور طراح یافت شود ،بیشرت از
این سهمم منیشود ،برای این است که
متام میکنم.
آقای رسدبیر! مجلهی سوره ملک
موروثی شام نیست که سیاست آن را
د لرحمی شام تبیین کند .سوره برای
انقالب است .برای همهی آنهایی است
که خون دادهاند و خون دل خوردهاند؛
سوره حتی برای آنهایی است که هنوز
به دنیا نیامد هاند هم هست .سوره
آبروی هرنمندان مسلامن است .در این
وانفسای مطبوعات ،سوره تنها امید
امیدواران است .به اینها هم فکر کنید
آقای رسدبیر؛ و به خدا.

فرح،خوبکرنرمیزد!

بهیاد عطاء بهمنش که چندی پیش چشمهایش را بست
حمید محمدی محمدی
http://alefyaa.ir/?p=5049

بیست و یک سال قبل ،در حالی که دو منایشگاه کتاب و مطبوعات
دوشادوش هم برگزار میشد ،کارمند خانه روزنامهنگاران جوان بودم.
طرح برگزاری نشستی را به محمدرضا زائری ،مدیرعامل «خانه» دادم که
طبق آن ،رساغ روزنامهنویسها و گزارشگران قدیمی برویم و بیاوریمشان
غرفه خودمان .هرچه تقال کردیم و دست و پا زدیم ،نتوانستیم اسمی بهرت
از «با دیروز برای فردا» برای این نشست پیدا کنیم .اسم مسخرهای بود،
اما انگار آن روزها تیرت و عنوان خوب هم کم بود یا ما بلد نبودیم اسم
خوب روی نشستمان بگذاریم.
محمد بلوری ،جهانگیر پارساخو و عطاء بهمنش ،سه نفری بودند
که آن روز به منایشگاه مطبوعات آمدند تا از تجربههایشان بگویند.
حرفهای خوبی زده شد و خاطرات خوبی به زبان این سه نفر آمد ،اما
از متام نیمروزی که با این سه نفر بودم ،فقط تک جمله عطاء بهمنش،
گزارشگر و مفرس فوتبال به یادم مانده است .جملهای که هیچ کس جز
من و مرحوم پارساخو ،پدر جدول ایران نشنید .بلوری ،حوادثنویس
پیشکسوت -که عمرش دراز باد -با یک ماشین دیگر آمده بود و من با
یک اتومبیل دیگر رفته بودم پی بهمنش و پارساخو که به کمک پرسش
و یک جفت عصای بازوگیر راه میرفت.
در مسیر منایشگاه ،جهانگیرخان سئوال عجیبی از بهمنش پرسید؛
سئوالی که کودکانه به نظر میرسید یا الاقل پرسیدنش در سال  ۷۵پس
از گذشت  ۱۸سال از پیروزی انقالب ،بیمورد بود.
«انقالب شد ،شام فرار
نکردی؟»
بهمنش ،نگاه معناداری
به پارساخو کرد و جواب عطاء بهمنش تقریبا از کوره در رفت
نداد .سئوال دوم از پی و آن جمله به یادماندنی را به زبان
سئوال اول آمد.
آورد« .مگه من تو گزارشم گفتم شاه
«نرتسیدی یه وقت بگیرن خوب پنالتی میگرفت یا فرح خوب
اعدامت کنن؟»
کرنر می زد؟!
بهمنش خندید و نیمچه

نگاه عاقل اندر سفیهی به آن خدا بیامرز
انداخت.
«برای چی منو میگرفنت؟ چرا باید منو
اعدام میکردن؟» پارساخو برای توجیه
سئوالش ،به دست و پا زدن افتاد.
«خب با الخره هر کی تو را د یو
تلویزیون بود ،یه بالیی رسش آوردن.
مث اون سیده که روضهخون شاه بود.
اسمش چی بود؟»
مید ا نستم سید جوا د ذ بیحی را
میگوید ،اما دخالت نکردم .عطاء
بهمنش تقریبا از کوره در رفت و آن
جمله بهیادماندنی را به زبان آورد.
«مگه من تو گزارشم گفتم شاه خوب
پنالتی میگرفت یا فرح خوب کرنر
میزد؟!»
پارساخو شاید رویش نشد بگوید برای
گزارشهایت نه ،اما برای آن مدالی که
سوم آبان  ۵۴به خاطر گزارش بازیهای
آسیایی تهران از محمدرضا پهلوی گرفتی،
میتوانستی رسنوشت خیلی ناجوری داشته
باشی .هیچی نگفت و سکوت کرد؛ تا برسیم
منایشگاه .رس میز ناهار هم بهمنش با بلوری
نشست و جهانگیر پارساخو و پرسش.
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زندگی در جغرافیای ترس

روایتی از زندگی مردم در قلمرو بوکوحرام
مترجم :مجتبی طالقانی
http://alefyaa.ir/?p=4911

دقیقاً بیستوچهار ساعت بعد از اینکه ِمی ِدگوری -شهری در ایالت
بورنو ،در شامل رشقی نیجریه ،که بوکوحرام اولین بار آنجا ظاهر شد -را
ترک کردم ،هزاران نفر به خاطر غذا ،با لباسهای کهنه به خیابانهایی که
با باد جارو شده بود ،هجومآورند.
دوستی که در طول بازدیدم از پایتخت قدیمی دیده بودم ،توجهم را
به اخباری در فیسبوک جلب کرد .هنگام آشکار شدن آن وقایع ،داستان
را از خانهام در ابوجا ،جایی در پنج هزار کیلومرتی رشق منطقهی آشوب
دنبال کردم.
معرتضین آوارگان داخلیای بودند که گرسنگی و نومیدی حرکتشان
داده بود و برای اعرتاض به مورد غفلت واقعشدن به خیابان آمده
بودند .آسان بود برایم تجسم کنم که چگونه ،با چنان انرژی کمیکه
در بدنهایشان باقیمانده بود ،بهزحمت در ِمی ِدگوری راه رفتند ،در
دستاندازهای جادهی کانو افتادند ،از ترافیک گذشتند و مشتهایشان

32

را در هوا تکان میدادند .در میان
جمعیت ،چهرهی سوداتو و زهرا را
تصور کردم که تنها ساعاتی پیش با آنها
بودم ،کسانی که از گلولههای پراکندهی
بوکوحرام زنده مانده بودند و تنها بهاین
خاطر که بهزور از خانههایشان بیرون
رانده شده بودند ،وارد ِمی ِدگوری نسبتاً
امن و اردوگاه دلتنگ کنند هاش برای
افراد بیخامنان شدند.
بشیر ماستی ،یکی از اعرتاضکنندهها
گفت« :بچههای ما دارن میمیرن،
خیلیاشون به خاطر کمبود غذا مریضن.
همهی چیزی که ما میگیم اینکه نیاز به
غذا داریم برای سیر کردن خانواده مون».
وقتی گزارش روزنامه را خواندم ،تصور سه
بچهی گرسنهی سوداتو که دراز کشیدند

روی کیسههای خالی زمین کلبه و مثل
حیوانات در حال مردن خسخس میکنند
ِ
به ذهنم آمد .تصویری که در ذهنم جا
خوش کرده بود و قصد رفنت نداشت.
از وقتیکه بوکو حرام شورش را در
سال  ۲۰۰۱آغاز کرد ،بیش از دو میلیون
نفر از خانهها یشان در شامل رشقی
نیجریه ،کامرون شاملی و جمهوری نیجر
رشقی (در غرب آفریقا و شام ل کشور
نیجریه) آواره شد هاند .فقط بیست
درصد این افراد در اردوگاههای ساخته
شده که بسیاریشان در داخل و اطراف
نیجریه هستند اسکان یافتند .بقیهشان
در جوامع میزبان ،در ساختامنهای نامتام
یا کلبههای موقت -که در زمینهای باز
قرا گرفته -ادغامشدهاند .برخی از آنها
تا جنوبیترین قسمت پایتخت کشور _
آبوجا_ فرار کردند ،بیش از پنج هزار مایل
دورتر ،جایی که در حدود سی کمپ برای
این بیخامنانها وجود داشت .بعضیها
حتی بیشرت بهسوی جنوب رفتند.
سوداتو نتوانست به جنوب سفر کند.
نهاینکه میخواست .چهلوپنجسالهست،
 ۹بچه دارد که بزرگترینش پانزدهساله
و کوچکترینش فقط بیش از یک سال
دارد و شوهری که ده ماه هست که نه
او را دیده و نه چیزی از او شنیده است.
در کف لخت و برزنتی کلبهاش ،گوشهای
نشسته است .پاهایش را مقابلش دراز
کرده و گهواره پرسش را تکان میدهد،
درحالیکه سینهاش را دردهان بچهاش
گذاشته با یک دستش شنهای روی
موهایش را پاک میکرد و با دست
دیگرش فرنیای را هم میزد که روی
آتش درجایی که اتاق نشیمنش هم بود
درست میشد .در گوشهای صفی از

ظرفها و سطلهای پالستیکی ،گالن و یک تشت برای جمع و ذخیره
کردن آب و یک کوپه از ظرفهای آلومینیومی قدیمی بود .همهشان متیز
و خشک در یک سینی روی زمین .کنارشان سه تا از نه تا بچهاش دراز
کشیده بودند روی کیسههای غالت که پهنشده بود کف خالی کلبه و
دندههایشان به طرز نگرانکنندهای پیدا بود .الغر ،ضعیف و گرسنه.
وقتی روی چهارپایه وسط اتاقش نشستم ،سوداتو درحالیکه فرنی
روی اجاق قدیمی پر از دوده را هم میزد به من گفت« :اونا چند روزه
چیزی نخوردن .رفتم بیرون و گدایی کردم .یکی پنجاه نایرا (واحد پول
نیجریه) بهم داد و منم باهاش آرد ذرت خریدم و اینرو دارم درست
میکنم».
گزارشهای متعدد از آوارگان در حال مردن از گرسنگی در ژوئن و
جوالی  ۲۰۱۶واکنش رسیع و خشمگین دولت نیجریه و دولت ایالت
بورنو -جایی که بخش عمدهای از آوارگان اهل آنجا بودند و بیش از یک
و نیم میلیون آواره در حال
حارض آنجا مستقر هستند-
سوداتو و خانوادهاش با ترس از گرفتار را در پی داشت و موضوع را
تکذیب کردند.
شدن در صورت ترک شهر ،با امید
ماندند؛
فائق آمدن به دردسر در گووزا
مرگ ناشی از گرسنگی
،۲۰۱۴
اما بعد از جشن عید جوالی
ممکن است که در بسیاری
بوکوحرام حلقهی محاصرهاش را دور
ا ز ا رد وگا هها ی ا طرا ف
شهر تنگتر کرد و آنها فهمیدند که
ِمی ِدگوری رایج نباشد ،اما
دیگر نمیتوانند آنجا بمانند.
در اردوگاههای دیگری مثل
ایالت بورنو یک واقعیتست .در ژوئن  ۲۰۱۶عک 
سهایی در رسانههای
اجتامعی مقامات دولتی منترش شد که در حال بستهبندی مجدد غذای
آوارگان برای فروش در مغازهها بودند .مصادره کردن اقالم امدادی
رخدادی عمومیست .شیر مغذی کهیونیسف برای بچههای گرسنه
اختصاص داده است ،معموالً در مغازهها پیدا میشوند و حدود یک
دالر فروخته میشوند .با نگاه به بچههای سوداتو ،تصور کردم اینکه
چقدر کار میتوانستند انجام بدهند با آن شیرها و یا با هر شیر دیگری.
انتظار چنین صحنهی ناراحتکنندهای را نداشتم وقتی به اردوگاه
باکاسی رسیدم .ابرهای پنبهای که آسامن را پوشانده بودند از البهالی
سقفهای آلومینیومی قرمز و آبی که دارای حصار اما نیمهمتام بودند
پیدا بود .این خانهها چنان بزرگ هستند که آدم تصور میکند همهی
آوارگان را میتوان در آنجا داد .این منظرهی زیبا بسیار خلع سالح کننده
بود درحالیکه واقعیت آنسوی حصارها بسیار بیرحم بود.
من چند روز قبل به ِمی ِدگوری رسیده بودم .بعد از گذراندن یک

33

روایت
روز کامل در بخش هفتم ستادهای نظامی نیجریه در ِمی ِدگوری و در
حال تالش برای گرفنت مجوز امنیت برای بازدید از اردوگاهها ،نامهای بر
روی کاغذ باکیفیتی به من تحویل داده شد که از من خواستهشده بود
به ابوجا برگردم و از ستادهای نظامی در پایتخت نیجریه درخواست
مجوز کنم .همهی این روند حداقل پنج روز طول کشید .منیتوانستم
بفهممش ،میخواستم یک داستان شاد دربارهی اردوگاه بنویسم،
دربارهی آوارگانی که در جستجوی عشق هستند و در حال رؤیاپردازی
برای برگشت به خانه .نیروهای نظامی از چی میترسیدند؟ و کی تو کل
دنیا چنین قطعهی زیبای کاغذیای رصف میکرد ،براق و هر چیزی،
فقط برای رد کردن درخواستم؟ یک رسگرد ارتش که بهطور افراطآمیزی
میخندید و روی صندلیاش میچرخید ،وقتیکه داشتم نوشیدنیای
که از یخچال دفرتش به هم تعارف کرد رو مزمزه میکردم ،برایم دلیل
اینهمه احتیاطشان را توضیح داد .آنها مقدار زیادی گزارش منفی از
روزنامهنگارها داشتند و نیاز داشتند به محافظت کردن از یکپارچگی
آوارهها .دلیل احتیاط آنها رو میفهمیدم .ارتش نیجریه همیشه شهرت
بزرگی برای رفتارهای مدنی نداشته است .رسواییشان برای پذیرایی
کردن از غیرنظامیان با تنبیه بدنی در خیابان در طول پیروزی رژیم
نظامی بین سالهای  ۱۹۶۶-۱۹۹۹اثباتشده بود.
اخیراً گزارشهایی شده است که رسبازان و نگهبانهای سیاسی در
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حال مبادله غذا برای سکس با ساکنان
نومید کمپها بودهاند .در نتیجه برخی
از آوارگان حامله شدهاند .در این فکر
بودم که با استیصالی که سوداتو برای غذا
دادن به بچههایش داشت او هم ممکن
بود درنهایت تن به چنین کاری بدهد.
کاری نیست که گرسنگی آدم را وادار به
انجام آن نکند.
بدون اجازه ،موفق شدم راهی پیدا
کنم برای ورود به اردوگاه باکاسی ،اوایل
صبح روز بعد .جوری پیشآمده بود
که به اردوگاه به چشم یک منطقهی
لوکس برای افراد پولدار و عظیمالشأن
نگاه میشد .هنگام عبور از دروازههایی
که توسط ارتش و پارتیزا نهای محلی
اداره میشد ،افراد با ساختام نهای
گسرتده و بدون رنگی که تا دوردستها
ادامه پیدا میکردند ،مواجه میشدند.
یکی از مقامات دولتی تالش میکرد
این ساختام نهایی را که با بودجهی
دولتی ساختهشده است ،برای استفادهی
شخصی اختصاص دهد؛ اما بعد از دور
دیگری از انتخابات ،مقامات جدید
داراییها را مصادره کردند و آنجا را کمپ
آوارگان کردند.
جدای از این آپارمتانهای لوکس ،ردیف
بیپایانی از پناهگاههای برزنتر برای جا
دادن آوارگانی که در حال هجوم آوردن
از قسمتهای مختلف بورنو هستند  -از
مناطقی که بوکوحرام موردحمله قرار
دادهیا اشغال کرده -وجود دارد .تقریباً
سی هزار نفر اینجا زندگی میکنند.
سوداتو اهل گووزا است .هشتادوپنج
مایلی جنوب رشفی ِمی ِدگوری .در سال
 ۲۰۱۴وقتی بوکوحرام در اوج قدرت بود،
شهر تحت حمالت پراکنده بود .شوهر

سوداتو ،موسا آدامو که دو همرس دیگر و
مجموعاً نوزده فرزند داشت ،در حال طی
کردن دوران نقاهت عمل جراحی بود و
در این فکر بود که خانوادهاش را به مکان
امنتری بربد.
او دربارهی بوکوحرام میگفت« :ما
داستا نهایی دربارهی پرسانی شنیدیم
که در راه به مردم شبیخون میزنند و
مردم رو میکشند ».بوکوحرام دوست
ندارد که بهاین نام خوانده شود ،چون
آن را بهعنوان توهین میبینند .به همین
خاطر کسانی که در مناطقی زندگی
میکنند که دست سلطهی وحشت آنها
بهشان میرسد از کلامت دیگری استفاده
میکنند.
سوداتو و خانوادهاش با ترس از گرفتار
شدن در صورت ترک شهر ،با امید فائق
آمدن به دردرس در گووزا ماندند؛ اما بعد
از جشن عید جوالی  ،۲۰۱۴بوکوحرام
حلقهی محارصهاش را دور شهر تنگتر
کرد و آنها فهمیدند که دیگر منیتوانند
آنجا مبانند .امکان کمین خوردن برایشان
وسوسه کننده تر بود از منتظر ماندن و
از پا درآمدن در خانه.
سوداتو ،درحالیکه فرنی را هم میزد
بهم گفت« :اگه پرسها رس راه ما رو
نگه میداشنت ،تقدیر الهی بوده» .من
داشتم فکر میکردم نکند غذا بسوزد که
متوجه شدم شعله فقط به کف قابلمه
میخورد و خیلی داغش منیکند .یکی
از دخرتهایش که حدود ده سال داشت،
داخل آمد .از پوستش آب چکه میکرد.
دریکی از توالتهای اردوگاه که چندتایی
هستند ،دوش گرفته بود .این توالتها
که از ایرانیت ساخته شده بهصورت
اسرتاتژیک جایی قرارگرفته که از شلوغی

اجتناب شود .آب از طریق تلمبهای دستی فراهم میشود ،به همین
خاطر هم ظرف ذخیرهسازی آب ،در گوشهای از اتاق خالی رها شده
بود .دخرت مقابل مادرش نشسته بود به اجاقگاز نگاه میکرد درحالیکه
وامنود میکرد دارد با انگشتانش بازی میکند.
در سال  ۲۰۱۴سوداتو وسایلش را بهدقت بستهبندی کرده بود .ظرف
و ظروف و رختخواب و ذخیرهای از غذاهای پخته و نپخته گرفته بودند.
آنها را روی رس بچههایش گذاشت .آخرین بچهاش رو که فقط چند
هفته داشت به پشتش بسته بود و با همرسش با همدیگر پیاده حرکت
کردند .دو روز و یکشب بهزحمت سفر کردند ،از جادهها و شهرهای
اصلی دوری میکردند تا اینکه به مرکزی نظامیرسیدند.
چون بوکوحرام یک ارتش متعارف نیست ،رسبازان دشمن را
منیشناختند .به همین خاطر ،همهی خانواده بازداشت شدند و چند
روز تحت بازجویی قرار گرفتند .اگر در بازجویی محکومبه هواداری از
بوکوحرام میشدند ،کلکشان کنده بود .سوداتو گفت« :شانس آوردیم
یکی از نظامیها ضامنتمون رو کرد ».او ادامه داد« :مردی که همرسم
رو میشناخت بهشون گفت مطمئنه که ما رسوکاری با بوکوحرام نداریم.
بهشون گفت که ما رو خوب میشناسه و آخرین بار شوهرم رو یه ماه
پیش دیده».
شاید اگر جملهی آخر را اضافه نکرده بود ،چیز متفاوتی اتفاق
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روایت
میافتاد .رسبازان میخواستند با دقت آن بازهی یکماهه را بررسی
کنند .همهی خانواده به پادگان گیوا در ِمی ِدگوری که بهعنوان مرکزی
بدنام برای بازداشت اعضای مظنون به همکاری با گروهک تروریستی
بوکوحرام شناخته میشد ،فرستاده شدند .گزارش سازمان عفو بینامللل
در می  ۲۰۱۶اشاره میکند که بین ژانویه و می  ۱۴۹ ،۲۰۱۶نفر شامل
بچههای پنجماهه در گیوا مردهاند.
سوداتو و همرسش از این ارقام بیخرب بودند و حتی اگر شایعاتی
دربارهی بدنامی پادگان گیوا شنیده بودند ،هرجایی از قرار گرفنت در
قلمرو بوکوحرام بهرت بود.
سوداتو و بچههایش ،همراه با خردساالن و زنان دیگر به بازداشتگاه
رفتند .او تعدادشان را حدود دویست و هشتاد نفر تخمین زد .آنجا هیچ
توالتی وجود نداشت ،به همین دلیل بین ساعت چهار صبح تا نه شب
که محبوس بودند ،در بشکههای پالستیکی بزرگی که نوبتی صبحها
خالیشان میکردند ،ادرار و
مدفوع میکردند.
مردها در ساختام نهای «گاهی براش دست تکون می دادم و
جدا نگهداشته میشدند و اون هم برام دست تکون میداد ».این
اجازهی بیرون رفنت نداشتند را وقتی گفت که به لوگوی «کمیسیون
در ساعاتی که در سلول عالی ملل متحد برای فراریها » که
روی دیوار برزنت سفید چاپ شده
باز میشد ،سوداتو با دور
بود نگاه میکرد ،انگار که میتوانست
و
زدن ساختامن بازداشتگاه
صورتش را در آن ببیند.
رفنت پشتش ،نگاه گذرایی از
پنجره به همرسش میکرد.
«گاهی براش دست تکون میدادم و اون هم برام دست تکون
میداد ».این را وقتی گفت که به لوگوی «کمیسیون عالی ملل متحد
برای فراریها» که روی دیوار برزنت سفید چاپشده بود نگاه میکرد،
انگار که میتوانست صورتش را در آن ببیند« .وقتی لباسش کثیف
میشد ،درش میاورد و مینداختش روی پنجره ،من میشستمش و بهش
برمیگردوندم ،جوری که رسبازا منیدیدن».
بعد از دوماه در گیوا ،شوهرش یک پیام برایش فرستاد .شنیده بود که
قصد دارند آنها را به ساختامن دیگری برای بازجویی بیشرت بفرستند.
سوداتو گفت« :از من و بچهها خواست که روزهبگیریم و براش دعا
کنیم ».نگران بود .او همداستا نهایی از دیگر بازداشتشد هها و
رسبازان شنیده بود.
گفت« :در دولت قبل ،مردها گرفته و کشته میشدن ،اما اآلن اوضاع
خیلی بهرت شده و فقط ازشون بازجویی میشه .اونایی که مشارکتی
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در شورش نداشتند بعد از پنج ماه رها
میشن .اونا بهم گفنت :نگران نباش اگه
شوهرت بیگناهه .بعد از چند ماه خارج
میشه ».اما اینجوری به ما یاد دادند
که اگر مرگ فرا برسد ،خواه در خانهات
باشی یا در بازار ،باهاش مواجه میشی.
برخی از مردان ممکن است مبیرند قبل از
اینکهاین پنج ماه متام شود.
صبح روز بعد ،سوداتو و دیگر زنها
نگاه میکردند وقتیکهیک ماشین که
توسط رسبازان ارتش اسکورت میشد،
مردها را به محلی دیگر برد .زمانی
که بچهاش تازه داشت راه میافتاد،
به ماشین گشت که به سمت دروازه
میرفت و در افق محو میشد نگاه
میکرد و تو این فکر بود که کی شوهرش
را دوباره خواهد دید .مطمنئ بود که
دوباره او را میبیند .شوهرش چیزی را که
رسبازان میخواستند ،نداشت .بیگناه
بود و سوداتو بهش مطمنئ بود؛ اما ده
ماه طوالنی از آن روزها گذشته و پرس
کوچکش آنقدری بزرگ شده که راه
افتاده و شوهرش هنوز برنگشته است.
«ما خودمون این بال رو رس خودمون
آوردیم» ،صدایش در حال ضعیف شدن
بود ،تکرار کرد« :ما خودمون این بال رو
رس خودمون آوردیم».
دو ماه بعد از اینکه شوهرش به پادگان
گیوا منتقل شد ،سوداتو و بچههایش
را داخل ماشینی چپاندند و به سمت
اردوگاه معلامن عربی حرکت دادند،
جایی که بیش از یک ماه بعد گرسنگی،
آوارگان را به خیابان کشاند .فقط بیست
روز آنجا ماند .کامیون برگشت تا دوباره
او را به اردوگاه باکاسی بربد ،جایی که
ده هزار نفر دیگر از اهالی گووزا آنجا

بودند .سوداتو احساس بهرتی از بازگشت
بین چهرههای آشنا داشت ،از مواجه
با مردمیکه با اطمینان میدانستند که
شوهرش فقط یک قربانی بود ،درست
مثل همهی آنها؛ اما اینجا در باکاسی،
چالشهای جدیدی به وجود آمدند .در
هشت ماهی که در کمپ بود ،انبارها
خالی مانده بودند .آخرین باری که آذوقه
تأمینشده ،بیش از یک سال پیش بود،
چند ماه قبل از اینکه او برسد .کمکهای
امدادی نایاب هستند و به آوارگان اجازه
بیرون رفنت و برای غذا یا صدقه گدایی
کردن داده منیشودِ .می ِدگوری پر از
شایعهست ،شایعه دربارهی کامیونهایی
که در ورودیها از مواد امدادی بارگیری
میشوند و سپس از درهای پشتی بیرون
میروند درحالیکه هنوز کام ًال پر هستند.
گاهی اوقات ،سوداتو کنار آشپزخانه
قدم میزد برای دیدن اینکهآیا شومینه
برای آماده شدن غذا روشن است یا
نه اما خاکسرتش هفتهها رسد بود و
اغلب با چشامنی پر از اشک برمیگشت،
مردد از اینکه چه چیزی به بچههایش
بگوید .با وجود راههای خروجیای که
بهشدت توسط رسبازان و پارتیزا نها
کنرتل میشود ،هم شانسش برای بیرون
رفنت و گدایی کردن برای غذا در خیابان
محدود میشد و هم امکان گرفنت خرب
جدیدی از شوهرش.
شایعات نقلمکان محتمل به گووزا که
شاید آخر سال اتفاق میافتاد ،او را مثل
بقیهی آوارهها هیجا نزده منیکرد که
فکر میکردند با بازگشت به خانه ممکن
است بهصورت منظمتری غذا پیدا کنند.
من گامن کردم جوری که سوداتو با اندوه
از شایعات یاد میکرد ،برگشت به خانه

فقط وقتی میتوانست برایش جذاب باشد که شوهرش همراهش باشد.
سوداتو درحالیکه رسش را با ناامیدی بهیکسو خم کرده بود گفت:
«منیدونم شوهرم کجاست ،اینکه حتی زندهست یا مرده ».بهاستثنای
خسخس سینهی بچههای گرسنهای که خوابیده بودند روی کیسههایی
خالی کف کلبه ،اتاق کام ًال ساکت است.
طی کردن ِمی ِدگوری مملو از سکوت بود ،سکوتی که به فکر فرو
میبرد .سکوتی اندیشمندانه که در آن آدم چیزهایی مثل جوهر زندگی
و گرسنگی و مرگ را ارزیابی میکرد .موسیقی روستایی کالسیکی از
اسپیکرهای ماشین پخش میشد و فضا را پر میکرد .هر بار که ماشین
رسعتش در ترافیک کم میشد ،انبوه بچهها و گاهی بزرگترها با چنگ
زدن به پنجره ،برای صدقه گدایی میکردند.
آنها هرکدام با لحنی آوازگونه میگفتند که «به من یتیم کمک کنید».
وول میخوردند مقابل هم و تالش میکردن برای پیدا کردن جای بهرتی
برای خودشان تا هر چیزی
که ممکن است از پنجره
بیرون بیاید را بگیرند .تعداد
طی کردن مِیدِ گوری مملو از
زیادی از آنها که از یتیامن
سکوت بود ،سکوتی که به فکر
فرو میبرد .سکوتی اندیشمندانه قتلعام بوکوحرام هستند،
که در آن آدم چیزهایی مثل جوهر امروزه در ِمی ِدگوری هست.
زندگی و گرسنگی و مرگ را
آنقد ر ز یا د که ا ذ یتت
ارزیابی میکرد.
میکنند؛ و البته آنهایی که
برای به دست آوردن پول
وامنود میکنند که از قربانیان بوکوحرام هستند .همیشه کسانی که
سودجویی کنند وجود خواهند داشت.
آنسوی این دستان دراز شده و انگشتان چنگ زده در زمینِ ،می ِدگوری
معمولی به نظر میرسد ،شهری که در حال یادگیری برای تنفس دوباره
بعد از ویرانی بوکوحرام است .بازرگانان و صنعتگران اجناسی برای
منایش در مغازهها و گردشگاهها دارند .المپهای فنسکشی شده در
امتداد جاده ردیف شده است .برخی از آنها از فرانسه وارد میشوند تا
حس شهر پاریس را به ِمی ِدگوری منتقل کنند.
از اینکه چگونه شهر رسزنده به نظر میرسد ،متعجبم .مملو از زندگی
و انبوه مردمان آواره و رؤیاهایی که مردم حتی در سختترین زمانها
دارند.
اینجاست جایی که چیزی که امروز بوکوحرام نامیده میشود ،متولد
شد ،اینجا در شهر قبیلهی پرافتخار کانوری و تاریخ باستانیاش ،مرکز
امپراتوری کانم .اینجاست جایی که «محمد یوسف» رشوع به تبلیغ
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روایت
دربارهی شکل رادیکال اسالم در سال  ۲۰۰۲کرد و طرفداران پرشورش
از بین جوانان ناامید بهصورت تصاعدی در حال رشد بود .وقتی در
سال  ۲۰۰۹گروه با مقامات رودررو شد ،اینجا ،در ِمی ِدگوری ،به طرز
وحشیانهای درهم شکسته شدند .یوسف به همراه صدها نفر از
طرفدارانش کشته شد .اعضای دیگر فرقهاش ،فرار کردند و مخفی شدند.
فقط برای اینکه در سال  ۲۰۱۱بهعنوان گروه تروریستی مرگباری که در
اوج قدرتش ،ژانویه  ،۲۰۱۵در حدود بیست هزار مایل مربع قلمرو _
منطقهای تقریباً بهاندازهی کرواسی_ در دست داشت ،دوباره ظاهر
شوند.
ماشین ما اکنون در پاسگاه بازرسی متوقفشده است .پارتیزانهای
جوان مسلح به باطومهای بامبو ،قمه و اسلحهی دامنارکی ،به ماشین
خیره شده بودند و به من ،عکاسم و راننده نگاه میکردند .چشامن
خامر و رنگ لبها یشان ،حاکی از مرصف مواد مخدر بود .آنها
نیرو ها ی بسیج مرد می
نامیده میشدند.
جوانان شهر ،خسته از زهرا تازه طالق گرفته است .در
حمالت بوکوحرام ،برای جوالی  ،۲۰۱۴وقتی صدای تیر و
انفجار را شنید در حال نگهداری
تعقیب کرد ن و کشنت
از فرزند هفت ماههاش جمیله و
تروریستهایی که از بین پرستاری از مادر مریضش بود.
خودشان به پا خواستهاند،
اسلحه دست گرفتهاند؛ و
اینکه امروزه میدگوری نسبتاً
از دست شورشیان آزاد است مرهون آنهاست .این مدل در شهرهای
دیگری در شامل رشقی برای کمک به نظامیان جهت شناسایی و برخورد
با اعضای فرقه تکرار شده است .داستان این شورش بدون کمک آنها
منیتواند گفته شود؛ اما وقتی بوکوحرام کام ًال مهار بشود ،دولت باید
کاربردی برای این جوانان پیدا کند ،یا آنها هم تبدیل بهیک مشکل
خواهند شد.
آنها امروز ،همهجا هستند ،در خیابانها گشت زنی میکنند و از
ساختامنها حفاظت میکنند .آنها در گیتهای اردوگاه دالوری در
حوالی شهر به همراه رسبازان از شهر مراقبت کردند.
دالوری یکی از بزرگترین اردوگاهها در کشور است ،در بین گیتها،
آدم با انبوه مردم و صف بیپایانی از پناهگاههای برزنتی که تا جایی که
چشم کار میکند کشیده شدهاند ،مواجه میشود.
زهرا محمد یک دخرت کامرونی  ۲۵ساله اینجا زندگی میکند.
کلبهاش فقط یک اتاق است در حدود  ۶در  ۱۰فوت .لوازم شخصیاش،
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بشقا بها ،ظرف و ظروف و چیزهای
بیارزشش ،در فضای کم اتاقش ولو
شدهاند .میتوان صدای همسایههایش
را از بین دیوارهای برزنت شنید.
در مدتی که زهرا اینجا زندگی میکند،
زندگیاش شامل ،بیدار شدن ،شسنت
ظرفها ،متیز کردن اتاقش و در حدود
ظهر ،پیوسنت بهصف برای گرفنت اولین
وعدهی غذا در روز میشود.
او میگفت« :بعضی وقتا غذا گیرمون
منیاد ،تالش میکنیم هر چیزی رو که در
میان آشغالها پیدا کردیم یا برخی از مواد
امدادی که داریم بپزیم ».او آرام صحبت
میکند ،اما نور درخشانی در چشمهایش
هست ،چشامنی که حاکی از زمانهای
سختی است که او تحمل کرده است ،هم
در اینجا هم در جنگلی که از آن نجاتش
دادند.
ا نجمن توسعهی جا معهی هروا ،
NGOای که به آوارگان مشاوره میدهد
و به او و دیگران آموزشهای کسب
مهارت داده است ،با حسن تعبیر او را
بازمانده نامیده است .دیگرانی که کمرت
بانزاکت هستند او را همرس بوکوحرام
نامیدهاند.
زهرا تازه طالق گرفته است .در جوالی
 ،۲۰۱۴وقتی صدای تیر و انفجار را شنید
در حال نگهداری از فرزند هفت ماههاش
جمیله و پرستاری از مادر مریضش بود.
مردان مسلح رساسیمه وارد خانهاش
شدند ،اسلحهشان را به سمتش نشانه
گرفتند و زهرا و بچهاش را روی زمین
کشیدند و از مادرش دور کردند.
چشامنش را بستند و داخل ماشینی
همراه با زنان دیگر پرت کردند .یکی از
آنها همرس معاون نخست وزیر کامرون

آمادوعلی بود .در وهلهی اول ،به خاطر
او اخبار حملهی بوکوحرام به کولو ِفیتا
در رسانههای محلی و بین امللی پخش
شد .در هیچ کدام از این گزارشها نامی
از زهرا محمد برده نشده بود ،از او فقط
با عنوان یکی از دیگر زنان یاد شده بود.
هنگام حرکت ماشین ،قلب زهرا به
تندی میتپید ،دچار آن زندگیای شده
بود که قبال دربارهی کسانی که خیلی از
او دور بودند میشنید .نظامیان راهشان را
از مسیرهای جنگلی ناهموار قرار دادند.
آنقدر ادامه دادند تا همهی آن چیزهایی
که برای زهرا آشنا بود تبدیل به خاطره
شد و تنها در این فکر بود که دخرتش را
که به اون چسبیده بود نجات دهد.
داخل جنگل بونی یادی زنان جوان،
از زنان میانسال جدا شدند .این آخرین
باری بود که زهرا همرس معاون نخست
وزیر را میدید ،اگرچه برای سه ماه
با همد یگر نگه د ا شته شد ند  .هر
روز ،مردان مسلح زنان جوان را برای
رشکت کردن در کالسهایی که توسط
دانشمندان بوکوحرام اجرا میشد،
همراهی میکردند .و وقتی قربانیان
جدید در جاد هها دستگیر میشدند،
نظامیان از زهرا و دیگر اسیران درخواست
میکردند تا برایشان غذا درست کنند.
این کاری روزمره در بونی یادی بود ،اما
آن کار روتین هم دیری نپایید.
یک روز ،مببی در آسامن رها شد و
کنار اردوگاه نظامیان منفجر شد .زنان
جیغ زنان و وحشت زده روی زمین دراز
کشیدند  ،از ترس اینکه مببی باالی رسشان
منفجر شود و این پایان کارشان باشد.
حمله هوایی بوکوحرام را مجبور
کرد که کمپ را منتقل کنند  .با

گروگا نها یشان به جنگل دیگری نقل مکان کردند .در اردوگاه
جدید ،زهرا نگران سالمتی دخرتش ،پرسش -که بعد از طالق با پدرش
زندگی میکرد -و مادر مریضش -که در بیامرستان رها شده -بود.
اسیرکنندههایش اما به موضوعات دیگری فکر میکردند.
زهرا گفت« :اونا میخوان باهام ازدواج کنن .بهشون گفتم :من
میخوام برگردم پیش پدر مادرم .اونا گفنت :پدر مادرم کافرن و هرگز
اونا رو دوباره منیبینم ».پیشنهادشان عجیب بود .اگر زهرا بله گفته
بود ،نظامیان عالقهمند به زهرا آن را به امیر یا رییس سلول گزارش
میکردند که زهرا مایل به ازدواج است .برای بوکوحرام سلسله مراتب
مهم است .یک شاهد ،یکی از زنده ماند هها ،به من گفته بود که
حدود بیست نظامیرا دیده که به خاطر ازدواج کردن بدون رضایت
مافوق توسط فرماندهانشان اعدام شدند .با زدن برچسب زانی به آنها،
کشته میشوند .زن ها برخالف آرزوی اعدام کنندگان به دلیل اجبار به
ازدواج بخشیده میشوند.
اعدام کنندههای خشمگین
به خاطر حمله و هرج و مرج اردوگاه ،باید عمال از شلیک به زنها
زنان راه فراری پیدا کردند و به سمت بازداشته شوند.
جنگل سرازیر شدند .در حالی که
زهر ا ا گر چها ین ر ا
توسط اسیرکنن دههای بیرحمشان
منیدانست ،باز هم جواب
دنبال می شدند .زهرا جمیلهی
کوچکش را به پشتش بسته بود و در رد داد .به خاطر این تحقیر،
میان زمینهای ناشناخته میدوید.
مرد ا ن نظا میتصمیم به
وادار کردن او به این کار
گرفتند .زهرا که داشت با انگشتانش بازی میکرد به من گفت« :اونا
منو داخل گودالی گذاشنت و روش رو پوشوندن .پونزده روز اونجا بودم
و وقتی بیرون اومدم بازم جوابم منفی بود».
نشست ،خیره شد به بیرون در ،جایی که زنان دیگر درسایه
مینشستند ،موهایشان را می بافتند و به زبان کانوری حرف میزدند.
من در این فکر بودم که زهرا ،در آن هفت ماه اسیری با از دست دادن
همهی ارتباطش با خانه و کسانی که عاشقشان بوده ،چه احساسی
داشته است .در این فکر بودم کهایا او شنیده است که در هامن زمان
دولت کامرون برای آزاد کردن همرس معاون نخست وزیر با بوکوحرام
مذاکره کرده است .آیا او هم آرزو داشت که جزو زنان آزاد شده در کنار
همرس معاون باشد؟ در این فکر بودم که چه حسی دارد جزء اشخاص
فراموش شده باشی ،و بعد از سالها یکی از فراموش شدهها باقی مبانی.
بدون هیچ خربی از خانه ،همهی چیزی که داشت دخرتش جمیله بود.
شبها برای دلخوشیش بغلش میکرد .این بچهی بیگناه چهارده ماهه،
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تنها منبع دلخوشیاش بود.
جتهای جنگنده دوباره برگشتند .روز دیگر ،حملهی دیگر .به خاطر
حمله و هرج و مرج اردوگاه ،زنان راه فراری پیدا کردند و به سمت
جنگل رسازیر شدند .در حالی که توسط اسیرکنندههای بیرحمشان
دنبال میشدند.
زهرا جمیلهی کوچکش را به پشتش بسته بود و در میان زمینهای
ناشناخته میدوید .در این بین گرهی بقچهای که کودش را در آن گذاشته
بود باز شد و جمیله افتاد وگردنش شکست.
میتوانستم فکر کنم که زهرا زانو زده ،بچهاش را تکان میدهد ،ازش
میخواهد که بیدار شود ،اسمش را صدا میزند و رو به آسامن گریه
میکند .اما جمیله مرده بود .نظامیان بوکوحرام زن پریشان خاطر را
گیر انداختند ،او را روی زمین کشیدند و از پیش کودکش دور کردند .به
او میگفتند که گریهات او را برمنیگرداند.
زهرا از روی عادت همهی این داستان را تعریف میکرد ،انگار که
میخواست خودش را از آن جدا کند .شاید به خاطر اینکه چندین بار
قبال آن را برای رفقای پناهندهاش ،افراد بیخامنان ،برای تعقیب کنندگان
اخبار NGO ،ها و گروههای کمک بینامللی تعریف کرده بود .همهشان
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قول داده بودند که خانوادهاش را پیدا
کنند ،و البته همه بدون موفقیت.
تنها جایی که در صدایش نشانهای
از عواطف پیدا شد وقتی بود که گفت:
«هنوز به بچهام فکر میکنم ».به
انگشتانش نگاه میکرد و با آنها بازی
میکرد« .همیشه بهش فکر میکنم».
در حملهی جدید ارتش به اردوگاه
کراالجی ،فرصت دیگری برای فرار
دست داد و زهرا هم انجامش داد .بقا
با ارزشترین چیز در ذهنش بود .دوید،
به خاطر دخرت فوت شدهاش ،به خاطر
پرس زندهاش ،به خاطر بیامری مادرش که
معلوم نبود مردهست یا زنده ،به خاطر
عشق به زندگی .دوید بدون لحظهای
ایستادن تا همراه با پنج زن دیگر به باما،
که توسط ارتش نیجریه باز پس گرفته
شده بود رسید.
آنها پنج روز در زندانی محلی اسکان
یافتند .بعد از حمالت دوبارهی بوکوحرام
برای ترصف مجدد شهر ،ارتش تصمیم
گرفت زنها را به ِمی ِدگوری امن منتقل
کند .به کمپ دوالری که زهرا اکنون
آنجاست.
سه شنبه است .زیر خورشید درخشان
ِمی ِدگوری ،نزدیک ورودی کمپ دوالری،
بازی فوتبال بین دو تیم از آوارگان در
حال انجام است و دو تیم رس و کلهی
هم میزنند .برای زهرا اما ،فقط یک
روز دیگر بود .برای یک روز یکنواخت
دیگر بیدار شده بود .ظهر ،مشخص
بود که از غذا خربی نیست .آشپزها
در حال ول گشنت در آشپزخانه بودند،
ظرفها را متیز میکردند و به دنبال راهی
بودند تا مشغول به نظر برسند ،اما همه
میدانستند که خربی نیست .زهرا باید

مقداری از برنج یا نودلش را بپزد .مقداری
ادویه هم داشت که میتوانست روی آن
بپاشد و کمی طعمدارش کند .وضعیت
در دالوری بسیار بهرت از باکاسی است،
حداقل اینجا ،غذا منظم تر پیدا میشود،
و گرسنگی خیلی طوالنی نیست.
وقتی به او گفتند که کارمندان هروا،
در چادر «صندوق جمعیت سازمان
ملل» منتظرش هستند خیلی بهش فکر
منیکرد .آشپزی را برای دقایقی رها کرد.
کی میدونست ،شاید تا کارش متام میشد
آشپزخانه دوباره کارش را رشوع میکرد.
چادر «صندوق جمعیت سازمان ملل»
نزدیک مدرسه موقتی کمپ واقع شده
بود .به خاطر رنگ زردش در زمینهی
برزنتی سفید کامال منایان بود ،و نور
خورشید به فضای چادر رنگی کهربایی و
فضایی ملکوتی میبخشید.
فقط یک نفر از کارمندان هروا روی
زمین بود ،با منایندگان «فدارسیون انجمن
زنان مسلامن نیجریه» آمده بود .زنان
کنار هم روی حصیری وسط چادر نشسته
بودند و با کارمند هروا حرف میزدند.
همهمهای در میا نشان به وجود آمد.
زنان دیگر که جدا نشسته بودند وسط
چادر به گروه ملحق شدند .زهرا نشست،
دستانش روی رانش بود ،رسش پایین بود
و به حصیر نگاه میکرد .گیج به نظر
میرسد.
یکی از زنان انجمن هم کامرونی بود
و اتقافا پدر و مادر زهرا را میشناخت.
به زهرا گفت :بیامری مادرش بهبود یافته
و خانوادهاش به ماروا منتقل شدند ،اما
همگی زنده و خوبند.
در دوسال گذشته ،این اولین خربی بود
که از خانه دریافت میکرد .در حالی که

داشت از ریخنت اشکهاش جلوگیری میکرد ،میتوانستم ببینم چقدر
این خرب کوچک برایش اهمیت داشت .از این اتفاق خوشحال کننده
کامال مبهوت به نظر میرسید .بعدا بهم گفت« :فکر میکردن من
مردهام .بهشون گفته بودن که تو یکی از حملههای هوایی تو جنگل
کشته شدم .حتی گفنت که برای شادی روحم دعا میکنن».
به نظر میرسید برایش سخت بود این اطالعات را تحلیل کند و
منیدانست که چگونه بهاین اخبار رسیدگی کند .اما زیر این آشفتگیها،
آرامشی بود .دوباره امیدوار شده بود ،اگرچه با وجود این بارقهی امید
رویاهایش همچنان دور به نظر میرسید .بوروکراسی و کاغذ بازی زیادی
الزم بود تا اجازهی خروج از اردوگاه را به زهرا بدهند ،تازه اگر کسی
دنبالش میآمد ،اما االن اولویتش این بود که رساغ خانوادهاش برود و
خرب زنده و خوب بودنش را بهشان بدهد .گفت« :فقط میخوام خانوادم
و پرسم رو دوباره ببینم ».لرزش صدایش نشان از دلواپسی داشت .از
اشتیاق برای دور کردن ردای مرگ از دور رسش ،برای رها شدن در
دنیایی که میشناخت و میشناختش .برای زهرا ،حاال کورسوی امیدی
در انتهای مسیر پرپیچ و خم و بلندش دیده میشد .برای سوداتو آدامو
و بچههایش در باکاسی ،انتظار همچنان ادامه دارد.
منبعgranta.com :
نوشته ابوبکر آدم ابراهیم
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هرروز ،قتلعام

از دفتر خاطرات یک گزارشگر
مترجم :فاطمهسادات حسینی
http://alefyaa.ir/?p=6374

به سمت «شاهپوریر دوئیپ» که میرفتم ،ردیف رشتهکوههای سبز و
رسزنده به استقبامل میآمدند .یک آن فراموش کردم که قصدم از این سفر
چیست .داشتم با شگفتی به ابرهایی که مثل لحظهی به هم رسیدن دو
عاشق با ظرافت به کوهها متصل شده بودند نگاه میکردم که فهمیدم
همهی این تودهها ابر نیستند .بعضیهایشان دود بودند .دودی که از
روستاهای سمت «میامنار» موج میزد و ک ّله میکرد و باال میآمد .میامنار
به وضوح در آتش بود.
کنارهی جاده ،مردم «روهینگیا» را میدیدم که به ستونهای آتشی
که در دوردست بود ،خیره مانده بودند .کسی خانههای آنها را به
آتش کشیده بود .هرچیزی که میشناختند و دوست داشتند ،با شعلهها
دود میشد و به هوا میرفت و حاال که پای در رسزمینی گذاشته بودند
که برایشان غریبه بود ،به چشم خود شاهد از دست رفنت خانههایشان
بودند .منیدانستم آیا دیگر کوههایی که «نایپیدوا» را از ناپسندی برق
زنندهی بقیهی دنیا جدا میکردند ،میدانستند که روزی جزو روهینگیا
بودهاند یا نه.
خیلی زود به شاهپوریر دوئیپ رسیدیم .جایی که بنگالدش متام ،و
رسزمین قتلعام رشوع میشد .اولین چیزی که تکانم داد ،صفهای
طوالنی مردمی بود که به بنگالدش رسازیر میشدند .دومین چیزی که
شوکهام کرد ،سکوت بود .رسهایی که به پایین خم شده ،چشمهایی
که به زمین خیره مانده ،مردمی که تازه از قایق پیاده شدهاند و بدون
کلمهای حرف در صفهای منظم تن خستهاشان را با خود میکشند.
در صفوف منظم درد.
ما خیلی وقتها فکر میکنیم که میتوانیم با حرف زدن راهامن
را در هر مسالهای پیدا کنیم .این مردم امتحان کردهاند .تالششان را
کردهاند .شکست خوردهاند .البه کردهاند .شکست خوردهاند .عرض
حال بردهاند .شکست خوردهاند .حاال هم که واژهها شکستشان داده
است .اصال چرا باید فرصت دیگری بهشان میدادند؟
در بین جمعیت دنبال کسی میگردم که بتوانم رس صحبت را باز
کنم .همهی چیزی که میبینم ،چشمهایی هستند که در جواب خیره
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نگاهم میکنند.
هر چشم و هر نگاه در سکوت،
وجدانم را زیر سوال میبرد .مثل این
میماند که دارند به جایی در عمق جانم
رسازیر میشوند .نهیبم میزنند که اگر
چیزی در چنته دارم که با آنچه برایش به
این رنج افتادهاند برابری میکند ،رو کنم.
دخرتی را در آغوش پدرش پیدا میکنم.
بین بازوان پدرش پناه گرفته .نگاههایامن
که به هم میافتد ،لبخندی از روی
خجالت گوشهی لبهایش پیدا میشود.
موهایش طالییست .رنگی دور از انتظار
در جایی که هستیم.
نا مش « ِر شمی » ا ست  .پد ر ش
«عبدالله» ،برایم میگوید که چهارسالش
استِ .رشمی دیروز با خانواد هاش
فرار کرده .عبدالله ادامه میدهد که:
«خانههایامن را سوزاندند .جلوی چشم
ما مردم را ذبح کردند .ما تا جان داشتیم
دویدیم».
حتی در این رنج و دشواری رگههایی
از شادمانی حس میکنم .از اینکه
همهی خانواد هی عبدالله از پس فرار
برآمدند .اما چند دقیقه بعد میفهمم که
در اینجا هر شادمانیای از رس ندانسنت
است.
عبدالله به حرفهای قبلش اضافه
میکند که پرس پنج سالهاش از پس
فرار برمنیآید .که خودش دیده پرسش
گلوله میخورد .که جلوی چشمشان
کشته شده .رسمای واژهها به استخوانم
میرسد .پدری که به چشم میبیند

پرسش در خون رسدش غلت میزند و
جان میدهد.
بلند میشوم و میروم سمت مادر
رشمی«،سابکالنور» .میپرسم چه
آرزویی برای دخرتش دارد .برقع به
رس دارد و فقط چشمهایش پیداست.
«کدام آرزو؟ پرس من ُمرده ».با قاطعیت
میگوید .چیز دیگری منیگویم .عبدالله
به موقع به کمکم میآید و میگوید که
میخواهد رشمی را به مدرسه بفرستد.
پرسش«سیدالله» عاشق مدرسه بوده و
بعد میگوید که باید برود.
قبل از اینکه دنبال کس دیگری برای
حرف زدن بگردم« ،عزیزول» سیوپنج
ساله پیدایش میشود .از روستای
«راشیدانگ» آمده .بنگالدشی را خوب
بلد است و گفتوگو را راحت میکند.
میگوید« :با زنم و چهار بچهام آمدهام
اینجا .در راشیدانگ معلم مدرسه
بودم ».خانوادهاش در ششروز گذشته
با آب و خرما زنده ماندهاند .هرچقدر
حرف میزنیم  ،بیقرا رتر میشود .
دربارهی «الیقین» سوال میکنم و
میگوید هرگز آنها را ندیده است.
رشوع میکنم به راه رفنت .میروم
سمت قایقها .رس راهم دخرتی آشفته
را میبینم .کمی ِز صورتی پوشیده .اسمش
«شهاناز» است .مثل ابر بهار به پهنای
صورت اشک میریزد .بنظر میرسد
تنهاست .میپرسم بقیه کجا هستند.
«مامانم ُمرده ،اونا کشتنش ».فریاد
میزند .گریه میکند و دور میشود.
اینجا کسی حرف منیزند و فقط
صدای گریهها و نالههای ناگهانی ،گاه
و بیگاه سکوت را میشکند .صدای
گریهای که حاال از سمت «زهیدا بیگم»

میآید .سیزده ساله و اهل راشیدانگ است و با دهتا برادرش به اینجا
آمده .تقریبا میترسم که بپرسم مشکلش چیست .مرا که میبیند،
دماغش را میگیرد و به فینفین میافتد« .بابام رو بردن ».با ضجه
میگوید .گریه میکند .بعد از چند دقیقه راه رفنت ،دو مرد را میبینم
که زنی را با خودشان میآورند« .سکینه» هشتادوپنج ساله است.
یک رشیدانگی دیگر .هفت روز است که در راه است .پرسهایش
«اللمیاه» و «ضیاءالحق» متام راه زیر بغلش را گرفتهاند و کمکش
کردهاند .حالش را میپرسم« .چی بگم؟ سه تا از پرسام رو از دست
دادم ،همهشون رو با گلوله زدن ».قبل از اینکه راهی شوم ،با صحنهی
دلخراشی روبهرو میشوم .زنی در کنار خط ساحل خودش را روی
زمین میکشد .چشمهای بچههایش که دورتر ایستادهاند ،با دیدن
مادرشان برق میزند .اسمش «نورنهار» است .یک پایش در اثر انفجار
نارنجکهای ارتش سوخته .هشت ماهه باردار است و دیگر منیتواند
راه برود .میگوید«:چندین روزه توی تپههای اطراف آوارهایم .ارتش ما
رو انداخت توی رودخانه و گفت یا شنا کنید یا مبیرید».
امروز دولت میامنار از حذف تروریستها حرف میزند .من به
بچههای نورنهار نگاه میکنم و خشمم به همهی احساساتم غلبه
میکند .دولت میامنار دروغ میگوید .در میامنار یک قتلعام در حال
رخ دادن است .هرروز .قتلعامی که منیتواند بدون مجازات مباند.
این روایت از اوسامه رحامن گزارشگر انگلیسی-بنگالدشی است که
برای تهیه گزارشی درباره نسلکشی مسلامنان روهینگیا عازم میامنار شده
بود .مطلب از آدرس  thedailystar.netترجمه شده است.
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مهرداد اوستا ؛ مهروسخنوری
روایت پیش از خود فراموشی
یوسفعلی میرشکاک
http://alefyaa.ir/?p=5763

مادربزرگ مادریام هرگاه از شهر (دزفول) به روستا میآمد ،از جمله
چیزهایی که با خود میآورد ،یک بقچه مجلهی کهنه و نو برای من بود.
بچه که بودم با عکسهای مجالت رسگرم میشدم .کالس سوم ابتدایی
بودم که در صفحهی شعر مجلهی «سفید و سیاه» این قطعهی کوتاه
را دیدم و در عامل کودکی بقدری بر من تاثیر گذاشت که آن را چندان
تکرار کردم که از بر شدم:
در آب و گل تو مهربانی؟!
هرگز ،تو و این گناه؟! هرگز
با همچو منی خدا نکرده
تو مهر کنی؟! تو! آه… هرگز
شاید هم این عالئم عجیب و غریب که بعدها دانستم سجاوندی
نام دارند ،بر غرابت کالم و تشدید موسیقی آن در ذهن کودکانهی
من افزوده بودند .زیر قطعه نوشته بود «مهرداد اوستا» و نام شاعر

44

نیز در آن سن و سال برای من خالی از
غرابت و جاذبه نبود .معنی این نام را
منیفهمیدم اما رنگ و بوی اساطیری
آن را حس میکردم .سا لها گذشت و
دیگر با کالمی از اوستا مواجه نشدم ولی
همین قطعه را در دشتهای پهناور
جنوب بارها به آواز بلند فریاد کرده
بودم؛ خطاب به معشوقی که منیدانستم
کیست .دورهی آموزش ابتدایی متام شد
و مرا به دزفول فرستادند .سال اول ،از
«دبیرستان جندی شاپور» تا خانهی دایی
«محمدشاه» فراتر نرفتم (کودک روستایی
به سختی با فضای شهر انس میگیرد)؛ اما
سال دوم که در «دبیرستان چهارم آبان»
بودم و درخانهی دایی «عبدالرحیم»،
پر و بامل باز شد .یکی از دوستان داشت

«زنبق دره» ،رمان «بالزاک» را میخواند؛
گفتم« :کتاب را بده امشب میخوانم
فردا برایت میآورم ».گفت« :فردا دو
قطعه عکس بیاور و پنج تومان پول،
ظهر میرویم کتابخانهی عمومی و عضو
میشوی ».هنگامی که خود را در آنجا
با انبوهی از کتاب رویارو دیدم ،غرق
در حیرت مانده بودم که از کجا رشوع
کنم .هامن روز اول بود که با «رشاب
خانگی و ترس محتسب خورده»ی استاد
اوستا مواجه شدم .چند روز پیاپی کتاب
را زیر و رو کردم .غزلهایش را گیراتر از
قصاید یافتم .به چارپارهها که رسیدم،
متوجه شدم آن قطعهی کوتاه روزگار
کودکیام ،بندی از یک شعر بلند است.
رشاب خانگی یک مقدمه هم داشت
با حجمی برابر با خود کتاب که در
مجلدی جداگانه چاپ شده بود با عنوان
«تیرانا ،دیباچهای بر رشاب خانگی و
ترس محتسب خورده» که در آن روزها
به اهمیت آن پی نربدم و سالها گذشت
تا از آن رس دربیاورم و حتی جرات کنم و
بگویم که مقدمه از کتاب مهمتر و ماناتر
است .باری؛ انس با رشاب خانگی باعث
شد همواره از کتابفروشیها رساغ آن را
بگیرم و عاقبت دو ،سه سال بعد آن را در
یکی از کتابفروشیهای اندیمشک یافتم.
از آن پس شبهایی که با دوستان دور
هم بودیم ،بسیاری از غزلهای استاد
را با دف میزدیم و میخواندیم؛ بویژه
آنهایی را که ریتمیک بودند؛ مثل:
همه شب دارم دلکی پرخون شبکی
مست از می نابم کن
به یکی عشوه به یکی افسون مه من
مستم کن وخوابم کن
آن روزها و شبها سپری شدند و

همراهی با انقالب مرا به پایتخت کشاند؛ به «روزنامهی جمهوری» و
«حوزهی هرنی» که دو کانون اصلی ادبیات و شعر و هرن انقالب بودند.
هفتهای یک بار شعرا در حوزه جلسه داشتند .پیر و جوان دور هم
مینشستیم و شعر میخواندیم .نقد و نظر هم بود ،بدون هیچ مزد
و منتی؛ زیرا مخدوم هم خودمان بودیم .یادم منیآید جلسهی چندم
بود که مرحوم «استاد سبزواری» ،استاد اوستا را با خود به جلسه آورد.
حضور استاد چنان شگرف بود که فضا و زمان رنگ دیگری به خود
گرفت و ما ناگهان خود را در حضور بزرگمردی یافتیم که توامان هم
یادآور رمانتیسیستهای بزرگ فرانسه بود و هم یادآور بزرگان سبک
خراسانی .ظریف و شکننده ،آراسته و معطر ،با ظاهری دلپذیر در کت
و شلواری سیاه و برازنده ،دستبند و فندک و… چه بگویم؛ حتی در
فیلمها هم کسی را ندیدهام که به آراستگی استاد باشد .چنین ظاهری
آنگاه شگرفتر جلوه میکند که بدانی این مرد علیرغم تسلط بر
هرن و ادبیات اروپا (بویژه
فرانسه) ،همزبان و همزمان
اوستا به همان اندازه که از حیث ظاهر «سنایی» و «خاقانی» است.
جذاب و دلنشین بود،
من هنوز هم در شگفتم که
از حیث باطن نیز چنین بود .در هر
چرا و چگونه استاد اوستا و
جمعی حتی اگر یکسره خاموش
یکی ،دو تن دیگر از بزرگان
می ماند ،تاثیر بیشتری بر دیگران
میگذاشت« .آنی» داشت که در هیچ آن روزگار (همچون دکرت
شاعر یا سخنور یا هنرآفرینی ندیده ام مهدی حمیدی) هر اندازه
با ادبیات غرب بیشرت آشنا
شدند ،صورت و معنای شعر و ادب کالسیک فارسی را بیش از پیش جدی
گرفتند و از نوآوری صوری اعراض کردند.
بگذریم و غور در این معنی را به مجالی دیگر موکول کنیم.
استاد اوستا به هامن اندازه که از حیث ظاهر جذاب و دلنشین بود،
از حیث باطن نیز چنین بود .در هر جمعی حتی اگر یکرسه خاموش
میماند ،تاثیر بیشرتی بر دیگران میگذاشت« .آنی» داشت که در هیچ
شاعر یا سخنور یا هرنآفرینی ندیدهام .عالوه بر دانش گسرتده در ادب
و حکمت رشق و غرب ،ویژگیهایی داشت که در میان شاعر جامعت،
حکم «النادر کاملعدوم» دارد .گویی از مهر و متانت و مالیمت و رافت
رسشته شده است .هر اندازه آشنایی ما با آن یگانهی روزگار بیشرت شد،
ویژگیهای منحرص به فرد وی بیشرت متجلی میشد و فریفتگی ما نسبت
به وی افزونتر .من که طبق معمول دلباخته بودم ،هامن اوایل آشنایی
با استاد به خود جرات دادم و در نادرهی بحر عروض (مفعول فاعالت
مفاعیل فع) ،قصیدهای عاشقانه گفتم که درحقیقت استقبال از استاد
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بود .استاد به استقبال از قصیدهی «نارصخرسو» -شاید که حال و کار
دگرسان کنم ،هرچ آن بهست قصد سوی آن کنم -قصیدهای دارد ممتاز
و عاشقانه که متاسفانه االن در دسرتس بنده نیست .به هرحال من با
تغییر قافیه به استقبال از استاد رفته بودم با این مطلع:
هرگه که یاد آن قد و باال کنم
جاری ز دیده اشک چو دریا کنم
و پس از ابیاتی چند:
ننگ آیدم ز عاشقی خویشنت
چون یاد مهرداد اوستا کنم
و دو بیت بعد:
چون مهرداد پیر شوم یکشبه
تا عشقی آنچنانت مهیا کنم
این شعر تحسین اساتید و بویژه تحسین حرضت استاد اوستا
را برانگیخت .استاد بعد از
اینکه مرا در کنار خود نشاند
و مورد التفات قرار داد ،یک بار به خود جرات دادم و به ایشان
یک بسته سیگار گلوازبلوی عرض کردم« :استاد! شما همه را
تحسین میکنید و هیچ کس به این نحو
فرانسوی به عنوان صلهی
متوجهی ضعف کارش نخواهد شد».
شعر به بنده مرحمت کرد.
آن بزرگوار با مهربانی و مالیمت گفت:
نقد شعر ،به شکستن دل
بندگان خدا نمیارزد

«من هم در جوانی مثل تو تند و تیز نقد
میکردم و همه را از خودم می آزردم.

یکی از ویژگیهای استاد اوستا این بود که هرکس هرگونه شعری
میخواند ،مورد تشویق ایشان قرار میگرفت .یک بار به خود جرات
دادم و به ایشان عرض کردم« :استاد! شام همه را تحسین میکنید و
هیچکس به این نحو متوجهی ضعف کارش نخواهد شد ».آن بزرگوار
با مهربانی و مالیمت گفت« :من هم در جوانی مثل تو تند و تیز نقد
میکردم و همه را از خودم میآزردم .بعدها دریافتم که شعر هر شاعری
مثل بچهاش میماند و هر کسی بچهاش را دوست میدارد .تو نیز روزی
خواهی فهمید که نقد شعر ،به شکسنت دل بندگان خدا منیارزد ».من با
اینکه رس فرود آوردم و ظاهرا تسلیم شدم ،قلبا زیر بار نرفتم و سالها
دل شکنی کردم .اما چند سالی است که دمل رضا منیدهد به رصاحت
حاصل ذوق کسی را انکار کنم .آدم تا پیر نشود ،حکمت تسامح پیران
را در منییابد.
یک بار ضمن نقد شعر یکی از اعضای جلسه ،بحث توحید به میان
آمد و مشاجرهای در گرفت .من فضولی کردم و گفتم« :به قول آن
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بزرگوار« ،ال اله اال الله» توحید عوام
است« ،ال اله اال هو» توحید صوفیان
است« ،ال اله اال انت» توحید واصالن
است« ،ال اله اال انا» توحید کامالن است
و «کل من علیها فان و یبقی وجه ربک
ذوالجالل واالکرام» توحید هو مبا هو».
یکی از عزیزان پرخاش کرد که اینها
حرفهای «فردید» است و ما «شهید
مطهری» را داریم و احتیاجی به فردید
نداریم .نزدیک بود قال سیاسی چاق شود
و من ضد انقالب قلمداد شوم که «حسین
آهی» جانب مرا گرفت و استاد اوستا با
مالیمت و شمرده شمرده گفت« :خیر.
این حرفها از شیخ شهید ارشاق یحیی
ابن حبش میرک سهروردیست».
آنگاه پس از آنکه قدری در باب
«حکمت خرسوانی» توضیح داد و طبق
معمول گریزی به «حکیم سنایی غزنوی»
زد ،مرا به نزد خود خواند و کنار خویش
نشاند و پس از تشویق و تایید ،یک بسته
گلواز بلو از جیب کت خود در آورد و به
من داد و پرسید« :کجایی هستی؟»
عرض کردم« :لرم».
فرمود« :از کدام طایفهای؟»
گفتم« :از طایفهی ساکی رسچرم».
خندید و با محبت گفت« :من هم لرم.
از ایل بیرانوند .اجداد من لشکر و سپاه
جدت حسینخان بودهاند».
بیرانوند بودن استاد باعث شد که
ضمن رعایت ادب و حفظ فاصلهی میان
استاد و شاگرد ،قدری راحتتر باشم .به
یاد دارم اولین بار که قرار بود به منزل
ایشان برویم ،با «محمدعلی محمدی»
از روزنامهی جمهوری راه افتادیم و تا به
جامجم برسیم (خانهی استاد در خیابانی
بود که نبش آن رستورانی مشهور دایر

بود با نام سورنتو) ،با هامن مشکلی
مواجه شدم که بسیاری از اهالی پایتخت
و دیگر شهرهای بزرگ ،در طول روز یا
شب گرفتار آن میشوند .از همین رو،
به محض اینکه استاد در را به روی ما باز
کرد ،پس از سالم و تعارفات معمول ،از در
وارد نشده گفتم:
«معذرت میخوام استاد! دستشویی
کجاست؟»
ایشان با خوشرویی نشانم داد .چند
دقیقه بعد که در کنار استاد نشسته
بودم ،بابت این بیادبی عذر خواستم و
گفتم« :لرم دیگر».
با مهربانی گفت« :اتفاقا ادب در
همین بیتکلفی و راحتی است .چه
سودی داشت اگر رشم میکردی و معذب
مینشستی؟»
صحبت که گل انداخت و از هر دری
سخن به میان آمد ،استاد خطاب به
محمدی گفت« :وقتشه که برای یوسف
دستی باال کنیم».
من رس به زیر انداختم.
محمدی خندید و گفت« :چیزی بگو».
من با رشمندگی گفتم« :چی بگم؟
خودت بگو».
محمدی گفت« :حرضت استاد! یوسف
دوتا هم بچه داره!»
استاد تعجب کرده بود .میدانست
که بیست سال دارم .پرسید« :چندسالگی
ازدواج کردی؟»
عرض کردم« :هفده سالگی .به رسم
عشایر ،پدرم پرسهایش را زود زن میدهد
و دخرتهایش را زود به خانهی بخت
میفرستد».
یادم منیآید از خود و زندگی و کار
و بار خود چه گفتم .وقتی معلوم شد

محمدی هم زود ازدواج کرده است ،ورق برگشت و باز هم بحث شعر
به میان آمد .استاد به خواهش ما یکی از غزلهای خود را خواند و از ما
خواست شعر بخوانیم .آنگاه برایامن تخلص انتخاب کرد .برای محمدی
«ریحان» را برگزید و برای بنده «ودود» را .محمدی سالهاست که به
رعایت این تخلص ملتزم است ولی من هرچه سعی کردم ،نتوانستم ودود
را به جای یوسف در مقطع غزلهای قدمایی بنشانم .غزلهای نو که
اصال تخلص برمنیتابند.
حرضت استاد مقاالتی را که بنده با عنوان «بهار بیدل» در روزنامهی
جمهوری نوشته بودم ،مالحظه کردهبود .دقیقا به یاد ندارم که در این
دیدار بود یا یکی از دیدارهای بعدی ،که پس از تشویق بنده و بزرگ
شمردن موالنا بیدل و لزوم طرح شعر و اندیشهی وی ،فرمود« :خیلیها
دیوان بیدل را داشتند ،چه کلیات چاپ مببئی ،چه کلیات چاپ کابل را.
ولی منیخواستند اسمی از بیدل در میان باشد .میخواندند و از مضامین
و تصاویر شعرش رسقت
میکردند ولی از مطرح
صریح بگویم که من (و بی تردید
شد نش وا همه د ا شتند .
همه
سهیل محمودی عزیز) از این
اگر شعر بیدل مطرح شود،
جوانمردی استاد در حق عوام کاالنعام
ادبیات ما متحول خواهدشد
رنج میبردیم زیرا میدیدیم که تا
و تو باید این کار را جدی
او را به مقصد برسانند ،چندان زنخ
میزدند و گدامنشی میکردند که استاد بگیری .قبل از هر چیز،
عالوه بر کرایهی چند برابر ،هرآنچه در غزلیات بیدل باید منترش
جیب داشت ،مخفیانه در مشت آنها
شود .تو اآلن از بیدل چه
میگذاشت
داری؟» عرض کردم« :یک
گزیدهی مغشوش چاپ تاجیکستان و یک گزیدهی چاپ سنگی پاکستان
و دو جلد نقد بیدلِ صالح الدین سلجوقی ».استاد برخاست و چهار جلد
کلیات بیدل چاپ پاکستان را از قفسه در آورد و پیش روی من گذاشت.
هنگامی که استاد کلیات چهار جلدی بیدل را پیش روی من گذاشت،
حیران مانده بودم که چه بگویم .میدانستم که در جوامنردی در این
روزگار هامورد ندارد و افزون بر شنیدهها ،دیدهها را نیز پیش چشم
داشتم و می دانستم که اگر هر چهار جلد را بردارم ،دریغ نخواهد کرد؛
اما فرموده بود که از غزلیات آغاز کنم و مگر نه اینکه از روزگار شیخ
و خواجه به بعد ،غزل دائر مدار شعر فارسی بوده و ارج هر رسایندهای
در گرو توامنندی وی در غزلرساییست .عرض کردم« :هامنطور که شام
فرمودید ،فعال به غزلها خواهم پرداخت و نیازی به دیوان قصاید و
مثنویها نیست».
استاد پیش از این مرا به داشنت «رشاب خانگی» و «تیرانا» مفتخر
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روایت
کرده و با خط خوش و نازنین خویش ،این هیچکس را نواخته بود و جا
دارد که اعرتاف کنم تاثیر تیرانا بر نرث من ،کم از تاثیر «جالل آل احمد»
نبوده و هر جا که قلم من به باستانگرایی (آرکاییسم) رو میکند،
وامدار تیراناست .فارغ از اینکه قلمرو اندیشهی من با غور در این کتاب
گسرتشی یافت که پیش از آن قابل تصور نبود ،من از تیرانا و نویسندهاش
آموختم که میتوان همزمان در افق گذشته و حال نگریست و آشنایی با
هرن و ادبیات فرنگان ،نباید به رفض مواریث نیاکان بینجامد.
باری غزلیات بیدل (به تصحیح خلیل الله خلیلی) سال  ۱۳۶۳به صورت
افست منترش شد و بیدل ،به همت استاد اوستا از فراموشی بدر آمد و
فضای شعر معارص را دگرگون کرد.
اگر نبود ایثار آن جوامنرد یگانه ،شاید همچنان بیدل ناشناخته
میماند؛ زیرا آکادمیسینهایی که بالفاصله بعد از چاپ غزلیات بیدل
در نرش بین امللل ،به کتابسازی در زمینهی معرفی بیدل روی آوردند،
سالها بود که دیوان چاپ کابل «ابواملعانی» را در اختیار داشتند ولی
همچون همکسوتان خود ،ترجیح داده بودند که بیدل در پرده مباند.
بگذریم .هامن سالی که غزلیات بیدل منترش شد« ،محمدعلی محمدی»
هنگامی که به دزفول آمد و دید که از سپاه بیرون آمده و بیکار در خانه
نشستهام ،ارصار کرد که هر طور شده باید به تهران برگردی.
با پاترول صداوسیام رفته بود برای تهیهی گزارش از خرمشهر آزاد
شده و رس راه ،به یاد من افتاده بود .از بس ابرام و ارصار ،من که حتی
کفش نداشتم ،نسخهی چاپ کابل و دفرتهای شعر خود را در یک ساک
دستی چپاندم و با او و عباس (رانندهی پاترول) راه افتادم .خالصه کنم،
از «مالوی» که گذشتیم ،در ابتدای تنگ شوفر کش ،با یک تانکر تصادف
کردیم .پای من شکست و راننده در آتش انفجار سوخت .و اگر من
لنگلنگان از در عقب پاترول پیاده نشده و آتش را ندیده بودم ،محمدی
نیز گرفتار حریق میشد.
غش کرده بود و هرچه فریاد میزدم ،به خود منیآمد .فریاد کشیدم:
«آتش! آتش!» و به شدت تکانش دادم .به خود آمد و پیاده شد .تانکر از
سمت راننده روی پاترول افتاده و پاهای عباس آن زیر مانده بود .جاده
از هر دو طرف بند آمده و رانندگان ماشینهای سنگین ،با هول و وال
سعی میکردند عباس را نجات بدهند.
سیم بکسل پیدا منیشد و وقتی یک کامیون رس رسید که سیم بکسل
داشت ،دیگر دیر شده و آتش از چهار طرف ،پاترول را احاطه کرده بود.
آتش زبانه کشید و به تانکر هم رسایت کرد .با کمک یکی از رانندهها،
لنگلنگان خود را به آن سوی جاده رساندم .همه در رساشیب دراز
کشیده بودند که از انفجار تانکر در امان مبانند .دیری نگذشت که
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فریادهای استمداد عباس در لهیب انفجار
پاترول و تانکر گم شد .جز گریسنت از رس
درد ،چه میتوانستیم کرد .به یاد ندارم
چگونه از پا درآمدم .وقتی چشم باز کردم
دیدم که در خرمآبادیم.
پای مرا پانسامن کردند و محمدی را
هم معاینهای کردند و گویا آمپولی زدند و
معالجه به تهران محول شد که دنبالش را
نگرفتیم .غرض از رشح و تفصیل ماجرای
تصادف این بود که معلوم شود نسخهی
چاپ کابل غزلیات بیدل که نزد بنده
به امانت بود ،چگونه در آتش سوخت.
هنگامی که با محمدی (ریحان) به
خدمت استاد رفتیم و ماجرای تصادف
را برای ایشان تعریف کردیم و گفتیم
تکاپوی ما برای نجات راننده موجب
شد که به فکر چیزهای دیگر از جمله
غزلیات بیدل نباشیم ،ضمن ابراز تاسف
شدید برای راننده ،فرمود« :اگر یکی از
برجستهترین آثار رامرباند و یک گنجشک
در خانهای باشند که آتش گرفته باشد،
انسانیت حکم میکند که نخست برای
نجات جان گنجشک اقدام کنیم و اگر
فرصتی باقی ماند ،آنگاه به رساغ تابلو
برویم» (تا یادم نرفته این نکته را یادآور
شوم که مرحوم استاد اوستا ،در شناخت
هرن غرب ،در هامن موقفی بود که در
شناخت هرن و اساطیر رشق ،و بویژه
هند؛ و یکی از معدود کسانی بود که
آثار بدیل و اصیل رامرباند را کارشناسانه
تشخیص میداد و در این عرصه محل
مراجعه بود) .یکی از شاعرانی که مثل
من نسبت به استاد اوستا رساپا مهر و
شیفتگی بود« ،سهیل محمودی» است.
سا لهای اوایل انقالب ،من و سهیل و
«ساعد باقری» و «محمدرضا محمدی

نیکو» و محمدعلی محمدی و… در
رادیو (میدان ارک) مشغول کار بودیم.
همه به استاد اوستا مهر میورزیدند
اما من و سهیل در آن مظهر مروت و
جوامنردی محو بودیم .اگر حافظهام
مغشوش نشده باشد (که احساس میکنم
شده است) ،چنین به یاد میآورم که
گاهی با استاد همراه میشدیم و او را
از میدان ارک تا خانه همراهی میکردیم
و محال بود که الاقل تا هنگام سوار
شدنش به تاکسی ،گرم بدرقهاش نباشیم.
رانند هها هم برای سوار کردنش رس و
دست میشکستند؛ نه برای اینکه او را
میشناختند ،برای اینکه هر کرایهای
که میگفتند ،میپذیرفت و برای همین
حتی با یکدیگر دست به یقه میشدند.
به یاد دارم که من و سهیل به یکی از
رانندهها اعرتاض کردیم (کرایهی دربست
را سه چهار برابر میگفت) ،استاد ما را
آرام کرد و گفت« :اینها احتیاج دارند؛
اگر احتیاج نداشتند خودشان را سبک
منیکردند ».بخشندگی اوستا چنان بود
که دست رد به سینهی هیچ خواهندهای
منیزد و مناعت طبع وی به گونهای بود
که هیچگاه چشمداشتی به حق الزحمه
یا حق التدریس خود نداشت و علیرغم
فقر ،همواره چنان بود که گویی مصداق
این بیت لسان الغیب است:
گرچه گردآلود فقرم رشم باد از همتم
گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم
رصیح بگویم که من (و بی تردید
سهیل محمود ی عز یز ) ا ز ا ینهمه
جوامنردی استاد در حق عوام کاالنعام
رنج میبردیم زیرا میدیدیم که تا او را
به مقصد برسانند ،چندان زنخ میزدند
و گدامنشی میکردند که استاد عالوه بر

کرایهی چند برابر ،هرآنچه در جیب داشت ،مخفیانه در مشت آنها
میگذاشت.
واپسین دیدار

فشارهایی که در طول زندگی به استاد اوستا وارد آمده بود ،ریشه
در جوامنردی وی داشت .عالوه بر زخمهای عاطفی که فرسایندهی
روح حساس وی بود ،دیدن فقر و درد مردم فشار بیشرتی بر وی وارد
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روایت
میآورد .برای اوستا غیر قابل تحمل بود که ببیند انسانی زیر بار تامین
معیشت خود به زانو درآمده باشد .عالوه بر اینهمه ،پیوسنت اوستا
به انقالب و رسودن «امام حامسهای دیگر» ،که هیچ سودی برای وی
نداشت ،سیل تهمتها را به سوی آن جان تابناک روانه کرد و روزی
نبود که با ساخنت شایعهای تازه و رساندنش به گوش وی ،دلش را به
درد نیاورند .اندک اندک آن مرد مردستان ،زیر بار کوهی از درد به زانو
درآمد و قلب وی دچار چنان مشکلی شد که باید برای عمل به خارج
میرفت .من در جریان مسافرتش نبودم .هنگامی که برگشت ،معلوم
شد به فرانسه رفته است که در آنجا دوستان بسیار داشت و سابقهی
تدریس در دانشگاههای آن دیار .دوستان فرانسوی به وی رسیدگی کرده
و بهرتین پزشکان را برای معالجهی وی فراخوانده بودند؛ اما معلوم شده
بود که باید دیرزمانی تحت معالجه باشد و از فضای ایران به دور ،تا به
اعصاب قلب وی فشار نیاید .کافی بود بپذیرد زیرا به وی گفته بودند
کرسی وی برای تدریس
ادب فارسی در «سوربن»
به هام ن و ضع قبل ا ز گفته بودند کرسی وی برای
انقالب پابرجاست و ابرام تدریس ادب فارسی در «سوربن»
به همان وضع قبل از انقالب
و ارصار بسیار کرده بودند
پابرجاست و ابرام و اصرار بسیار
که هامنجا مباند و معالجه کرده بودند که همانجا بماند و
و تدریس را ادامه بدهد ،اما معالجه و تدریس را ادامه بدهد ،اما
نپذیرفته و برگشته بود .من نپذیرفته و برگشته بود
که نگران سالمتی وی بودم،
سخت اوقاتم تلخ شد و با اندوهبارترین لحن ممکن پرسیدم:
«چرا مناندید استاد؟ برای چه برگشتید؟»
گفت« :برای اینکه از جوامنردی به دور بود و ماندنم باعث
رسشکستگی کسی میشد که مقدمات رفتنم را به فرانسه فراهم کرده
بود و من قول داده بودم که برگردم».
اما گویی خیلیها از اینکه برگشته است ناخشنود بودند و از آن پس
بر آن شدند که آن بزرگمرد را در تنگنای معیشت بگذارند و از همراهی
با انقالب پشیامن کنند .از همین رو استاد با آنکه همچنان در شورای
شعر و موسیقی رادیو به کارش ادامه میداد ،روز به روز دلشکستهتر و
خستهتر میمنود .عاقبت این شورا برچیده شد و استاد اوستا ،مرحوم
«استاد شاهرخی»« ،استاد مشفق کاشانی»« ،صفا الهوتی» و چند تن
دیگر ،شورای شعر وزارت ارشاد را برپا کردند .قصد آن بود که شعر و
ترانهی وزین و فاخر ،جایگزین رسودههای مبتذل و بازاری شود .در این
مدت بنده استاد را کمرت میدیدم .سال  ۶۶اوضاع حوزهی هرنی آشفته
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شد و تقریبا صورت غالب بروبچههای
هرنمند از آنجا بیرون آمدند و علیه
مدیریت حوزه بیانیه صادر کردند.
وزارت ارشاد از آنها حامیت کرد و
برخی از بزرگان ادب و هرن نیز در این
حامیت سهیم شدند.
من« ،احمد عزیزی»« ،محمدعلی
محمدی» و «استاد سبزواری» که از
جمله کسانی بودیم که قبال توسط هامن
بروبچهها از ورود به حوزه منع شده
بودیم ،هیچ موضعی نگرفتیم ،اما استاد
اوستا و استاد شاهرخی ،آنها را تایید
کرده بودند .ماجرایی پیش نیامد تا اینکه
امام درگذشت و بار دیگر همه چیز زیر
و زبر شد.
«سید مهدی شجاعی» که پیش از
این به حوزه رفته بود ،به من گفت« :تو
موظفی کوتاهیهای گذشتهات را جربان
کنی و به حوزه بیایی و…» .رفتم و
کارگاه «هندسهی کلامت» را راه انداختم
و کمرت از یکی دو جلسه چنان شلوغ شد
که جا کم آمد« .حاج عباس براتی پور»
از هامن جلسهی اول یک ضبطصوت
گذاشت روی میز که میخواهیم ضبط
کنیم .مخالفتی نکردم .بعد معلوم شد
برای مدیر حوزه« ،حاج آقا زم» ضبط
میشود .یک روز که در حیاط حوزه
داشتم به سمت آالچیقها میرفتم ،حاج
آقا با لب خندان و آغوش باز به طرف
من میآمد .تا آن روز ایشان را از نزدیک
ندیده بودم .شک کردم .به پشت رس و
اطرافم نگاه کردم؛ کسی نبود .حاجی با
صدای بلند گفت« :خودتی شک نکن».
و بغلم کرد .گفتم« :شب ،گربه سمور
میمناید؛ اشتباه نگرفته باشی حاجی!»
دستم را گرفت و به اتاق خود برد و

گفت« :نوارهاتو گوش کردم .خدا لعنت
کنه اونایی رو که میگفنت سواد نداری.
دوشنبهها بیا برای من حرف بزن».
گفتم« :دست بردار حاجی .چکار
میتونم برای حوزه بکنم؟» و اولین
سیگار را روشن کردم و نعلبکی چایی
را زیر سیگاری ،تا بداند که با جانوری از
جنم دیگری طرف است.
گفت« :میخوام دوباره حوزه رونق
بگیره .میتونی اوستا و معلم رو بیاری
حوزه؟»
گفتم« :دوشنبهی همین هفته ،همینجا».
باور منیکرد؛ ولی من به لطفی که هر
دو بزرگوار نسبت به بنده داشتند ،مطمنئ
بودم .هامن روز به خانهی استاد رفتم و
موضوع را مطرح کردم .استاد با مهربانی
فرمود« :هر جا که تو علمت را زده باشی،
من هامنجا خواهم بود .کی باید آنجا
باشم؟»
گفتم« :دوشنبه ماشین میآید در خانه
و شام را به حوزه میآورد».
از آنجا یکراست به خانهی استاد
معلم رفتم و ماجرا را مطرح کردم .گفت:
«من با توام .ولی استاد اوستا هم الزم
است که»...
گفتم« :از نزد استاد دارم میآیم».
علی آقا گفت« :متام است .آمدم».
آنوقتها حوزه واحد موتوری داشت.
دو راننده دنبال اساتید رفتند و آنها را
آوردند.
حاجی خیلی خوشحال بود و در هامن
جلسه قرار شد که استاد عالوه بر تدریس
سبک خراسانی ،رسدبیر مجلهای باشد با
نام «بوطیقا» در ساحت شعر و نقد شعر
و جناب معلم ،بنده و «هادی سعیدی
کیارسی» ،زیر نظر ایشان کارهای مجله

را انجام بدهیم.
با آمدن دو استاد بزرگ شعر کالسیک و نوکالسیک ،حوزه رونق
بیسابقهای گرفت .کالسهای استاد و کالسهای این بنده و جلسات
استاد معلم هفته به هفته شلوغتر میشد .بنده و جناب معلم غالبا
در کنار شاگردان پای کالم و سخن استاد اوستا مینشستیم .جلسات
راهاندازی مجله نیز تشکیل میشد و مقدمات کار آماده شده بود .در
واپسین کالس استاد ،هنگامی که بنده و جناب معلم همراه با استاد به
پلکان رسیدیم ،هرچه خواهش و تعارف کردیم که ایشان جلوتر برود،
منیپذیرفت .عاقبت آقای معلم به شوخی گفت« :یوسف اون دستشو
بگیر ».گرفتم.
جناب معلم نیز دست دیگر آن همتافت مهر وسخنوری را گرفت و با
اندکی فشار ایشان را جلو انداخت .آن نازنین یگانه با آن پیکر شکننده،
در حالیکه پایین میرفت ،رس برگرداند و گفت:
«مو اون رسگشته خارم
در بیابون
گفت« :میخوام دوباره حوزه رونق
که هر بادی وزه پیشش
بگیره .میتونی اوستا و معلم رو بیاری
حوزه؟» گفتم« :دوشنبهی همین هفته ،دوونم»
علی آقا به من رو کرد و
همینجا ».باور نمیکرد؛ ولی من به
لطفی که هر دو بزرگوار نسبت به بنده گفت« :یوسف دیدی چی
داشتند ،مطمئن بودم .همان روز به
شد؟»
مطرح
خانهی استاد رفتم و موضوع را
گفتم« :نه».
کردم .استاد با مهربانی فرمود« :هر جا
گفت« :بادمون کرد .به
که تو علمت را زده باشی ،من همانجا
بادمون داد».
خواهم بود .کی باید آنجا باشم؟»
استاد رستکان داد« :نه
نه… منظورم این نبود».
علی شوخیکنان گفت« :چرا دیگه؛ ما پیش شام بادیم»...
مدتی بعد استاد بیامر شد و به بیامرستان افتاد .قدری که بهبود
حاصل کرد ،نیم شبی با جناب معلم ،دقایقی چند به عیادت وی رفتیم.
آن پیکر نحیف در خود جمع شده بود ،همچون پرندههای رسمازده و
رس زیر پر برده .و من مطلع این قصیدهاش را در ذهن مرور میکردم:
«دریغا عقابی اگر بودمی
ز پرواز یک ره نیاسودمی»
بیحالتر از آن بود که با دیر نشسنت مایهی آزار خاطر عزیزش باشیم.
رخصت خواستیم و برگشتیم .این واپسین دیدار من و شاعری بود که
از سال سوم ابتدایی ،کالم او را به خاطر سپرده بودم .چند روز بعد
درگذشت و از رنج بودن ،برای همیشه آسوده شد.
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هوشنگمهرور اصلی
روایتی از یک قضاوت نادرست
زهیر توکلی
http://alefyaa.ir/?p=5198

چند سال پیش ،عید نوروز رفته بودیم گیالن .نزدیک کیاشهر ،یک
مجتمع تفریحی بود که اسمش یادم نیست .آنجا مهامن پدرخامنم بودیم.
یک روز پس از صبحانه (که به رسم روزهای تعطیل ،حوالی ظهر خورده
میشود) گفتیم برویم یک چرخی در انزلی بزنیم .تا حارض شویم و راه
بیفتیم و مسیر بیست ،سی کیلومرتی را طیکنیم و برسیم انزلی ،شد
حوالی ساعت سه .کنار اسکله قدم زدیم و قایق موتوری کرایهکردیم و
گشتی در تاالب انزلی زدیم و خالصه از این قبیل حرکاتی که وقتی با زن و
بچه رفتهای سفر ،باید طبق برنامه و با تعهد زایدالوصفی اجرا کنی .حوالی
پنج بعدازظهر بود که احساسکردیم معدهی محرتم یک زمزمههایی را
رشو ع کرده .حاال مناز ظهر و عرص را هم نخواندهایم؛ یعنی من و پرس
بزرگم محسن .من از همسفران خواهشکردم پرانتزی باز کنند و تا به قول
شیرازیها در میدان اصلی شهر یک ِپری بخورند ،ما بازگشتهایم.
رفتیم مسجدجامع بازار و جنگی مناز را خواندیم و آمدیم .حوالی
پنج بعدازظهر بود .در شهرستانها مثل تهران نیست که رستورانها
و ساندویچیها از یازده ،دوازده صبح تا هر وقت که بشود ،باز باشند
و غذا هم داشتهباشند .این تجربهی تلخ را مث ًال در کاشان چشیدهام
که یک ساعت بعد از مناز ظهر در روزی تابستانی ،هیچ جایی پیدا
نکردیم و مجبور شدیم کالباس و خیارشور و گوجه و نان ساندویچی و
سس سفید و سس قرمز و نوشابه بخریم و برویم یک جایی اتراقکنیم
و خودمان زحمت پذیرایی از خودمان را بکشیم .این بود که با کمی
تردید از طرف پرسیدم« :آقا! غذا دارین؟» گفت« :بله ،بفرمایید».
رستوران-هتلی بود به نام گل سنگ .خواستیم پشت میزی بنشینیم که
ما را راهنامییکرد به سمت میز دیگری و درواقع ما را پشت میز دیگری
نشاند .این میز ،پای دیوار و زیر طاقچهی دیوار بود .نگاهکردم و دیدم
که چند کاپ قهرمانی روی طاقچه گذاشتهاند .خواندم .مربوط بود به
«هیچی بابا! یارو از اون
تیم فوتبال «شهاب ولیعهد» .پیش خودم گفتمّ :
سلطنتطلباشه!» .راستش از قدیم ،ذهنیتی البته تا حدودی درست
دربارهی برخی از شهرهای گیالن و از جمله انزلی داشتهام و آن این
است که فضای ذهنی بسیاری از مردمان آن حوالی ،فضای ضدانقالبی
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و شا هدوست است .این که میگویم
ذهنیتم تا حدودی درست است ،به خاطر
این است که انقالب با تاخیری بیش از
اکرث شهرهای ایران وارد این شهرها شده.
اصالحات ارضی شاه هم در گیالن به نفع
قرش ضعیف جواب دادهبوده چون زمین
آنجا حاصلخیز است و آسامن بر رس مهر؛
در حالی که در بسیاری از مناطق دیگر
ایران ،اصالحات ارضی رعیت جامعت را
بدبختتر از قبل کرد .بهخاطر همین،
خاطرهی خوشی از شاه دارند .همچنان
که مدرنیته از بیشرت جاهای ایران ،زودتر
وارد گیالن شد و به تار و پود فرهنگ
مردم گیالن رفت .از بچگی از اینهمه
شهری بودن و مدرن بودن گیالنیها
خوشم منیآمده .همیشه در فیلمها
مظهر روستا و طبیعت ،گیالن بوده ولی
شهریترین مردم ایران همین گیالنیها
هستند .چرا روشنفکرها کشتهمرد هی
گیالنند؟ چون اگر شام دقت کنید،
بخش بزرگی از روشنفکران ما از گیالن
برخاستهاند .من در همینجا اعرتافاً باید
عرضکنم که حدود دویست ،سیصد
سال دیر به دنیا آمدهام و اصوالً هرچه
تالشکردهام که یک جوری این مدرنیته
و سبک و سیاق روشنفکرانهی زندگی
و تفکر ،زیر پوستم برود -با رشمندگی
فراوان! -نرفته است که نرفته است.
اینها همه پسزمینهی فکری و -گالب به
رویتان! -ایدئولوژیک داستان است؛ اما
این ذهنیت منفی به مازندرانی بودنم
هم برمیگردد .مازندرانیها و گیالنیها

اصوالً خیلی با هم حال منیکنند .به هر
صورت ،من شاید متعصبانه حس خوبی
نسبت به گیالن ندارم .آن روز هم یک
اتفاق ،مزید بر علت شده بود که متام
این حس بد را رو بیا َو َرد .از یک کسی
آدرس پرسیدیم« :آقا! ببخشین! میدان...
کجاست؟» .گفت« :خدا لعنتش کنه!» .و
بعد آدرس داد .عمداً اسم آن شخصیت
انقالبی را در نقطهچین گذاشتم چون
مهم نیست که آن میدان ،میدان رجایی
بوده یا باهرن یا بهشتی یا مطهری یا مفتح
یا چمران یا امام خمینی یا هر کدام از
بزرگان درگذشته یا شهید انقالب .من
بدم آمد از این همه عناد و تعصب .یک
نفر دارد از تو آدرس میپرسد .تو داری
خیر میکنی که آدرس میدهی .آخر این
چه کار بیربطی است؟ از کجا میدانی
که منی که از تو آدرس پرسیدهام ،از آن

کسی که لعنتش میکنی ،خوشم نیاید یا حتی به او عشق نداشته باشم؟
از همهی اینها گذشته ،مگر مرده را لعنت میکنند؟ به فرض هم که
بشود مردهای را لعنت کرد ،مگر این جایگاه و این مقام یعنی آدرس
پرسیدن مسافری در حال عبور از تو ،جای ابراز تنفر سیاسی است؟
خالصه ،آدرس را داد و ما راه افتادیم و به همرسم گفتم« :بیخود نیست
این حرفا رو پشت رس ِ انزلیچیا درآوردهن».
«هیچی بابا! این یارو از او سلطنتطلباشه!» .پیش خودم این جمالت
ّ
را گفتم و چشمم ادامه داد به متاشای طاقچه و در این میان ،پیشخدمت
آمد و سفارش گرفت و رفت و دوباره به طاقچه نگاهکردم که این دفعه به
اعالمیهی مجلس ترحیمی برخوردم .معلوم بود این اعالمیه را هم به یادگار
روی دیوار زدهاند .من همیشه از اعالمیهی ترحیم ،دو چیزش برایم مهم
است .اولی و مهمترش ،شعری است که باالی اعالمیه میزنند که معموالً
ضعیف و بندتنبانی و با وزن و قافیهی معیوب است ولی گاهی وقتها
هم به اصطالح «تی ّکه»های خوبی در این نوع شعرها پیدا میشود .دیگری
هم لیست خانوادههای احتامالً سوگوار و غالباً به ظاهر سوگوار:
مرگ از همگان با تو چرا گرم گرفت؟
لبخند شد و روی تو را نرم گرفت
اعالمیۀ مجلس ختمم که مرا
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میبینم! چایی دمکرده! ما با احتساب
از بغض دروغ ِ این کسان رشم گرفت
یحیا شش نفر بودیم و حداقل ده استکان
القصه ،چشمم رفت روی شعر باالی صفحه:
چایی خورشنگ داغ توی سینی بود.
اصغر که نسیم عشق ،مویش بوسید
خیلی حال کردم.
خورشید ِ والیت ،رس و رویش بوسید
رس فرصت چاییامن را خوردیم (من
میخواست حسین تا ببوسد رویش
دو سه تا استکان رفتم باال) و بلند
تیر آمد و زودتر گلویش بوسید
خشکم زد .به قول مرحوم دکرت «سیمین دانشور»« :ماری که» شدیم که برویم .وقتی خواستیم حساب
همیشه «روی قلبم چنربه زده» است« ،رس برداشت به نیش زدن» .کنیم ،احتیاطاً و برای این که مدیون
بغضم گرفتهبود .هامن موقع پرس کوچکم یحیا ،که آنوقت سه سالش نباشیم ،گفتم« :داداش! پول چایی رو
بود ،گفت« :مامان! من بود دارم» .این اصطالح همرس عزیز است که حساب کردی؟» .گفت« :مگه اینجا
برای پرهیز از شنیدن یا گفنت واژهی مرتادف «مدفوع» یا گروه اضافی ِ قهوهخونهاس؟ اینجا رستورانه؛ چایی
معهود و احتامالً نیمهباستانی ِ «جیش ِ بزرگ» ،به بچه یاد دادهاست که به کسی منیدیم!» .گفتم« :باالخره شام
در صورت احساس نزدیکشدن بحران ،بگوید« :بود دارم» .من فرصت لطفکردین و ما هم میخوایم مدیون
را غنیمت شمردم و از خواهرخانم و باجناقم عذرخواهیکردم و بچه نشیم» .گفت« :من حال کردم بهتون
چایی بدم ،پولی نبود».
را بردم رسویس بهداشتی.
دوباره ریختم به هم .توی دمل
آنجا پشت در توالت ،به
منیدانم به خدا یا به امامحسین -گفتم:قول جالل «یک قدری برای گفت« :بشینین پشت اون میز؛ میگم
خودم گریهکردم» .سپس براتون بیارن» .جایمان را از پشت
« البد این هم چایی بعد از روضهاس،
های
آبی به صورتم زدم و آمدیم آن میز و پای آن طاقچه و کاپ
آره؟ این دوباره چه بازیایه که با ما
قهرمانی تیم شهاب ولیعهد و اعالمیهی
رشوع کردی؟» .گفتم« :من یه سوال
رس میز .غذا را که خوردیم،
ترحیم «هوشنگ مهرور اصلی» و آن
ازتون بپرسم؟» .گفت« :بفرمایین» .گفتم:
چایی
این حقی ِر معتاد به
رباعی بیمالحظه که مثل یک قطرهی
«اون اعالمیهی ترحیم مال کیه؟» گفت:
و سیگار ،به مدیر رستوران درشت و تمیز ِ خون ،بر پیشانی آن
«پدرمه» .گفتم« :ورزشکار بودن؟».
گفتم« :آقا! چایی دارین؟» .اعالمیه نشستهبود ،عوضکردیم و
میدانید که! وزارت البته پشت میزی که گفت نشستیم.
گفت« :آره ،بنیانگذار تیم شهاب ولیعهد
بود که بعداً چوکای انزلی و ملوان انزلی،
بسیار محرتم بهداشت ،چای
دمکرده را ممنوع کردهاست (سالهاست) و سالهاست که در سفر ،خیلی از بازیکنای معروفشون مث
بحران من این است که تا ده روز دیگر که به خانه بازگردم ،باید سیروس قایقران و محمد احمدزاده،
«تیبگ» استعامل کنم .هیچ فحشی بدتر از این «تیبگ» نیست! اآلن از توی همین تیم دراومدن» .گفتم:
هم که به طرف گفتم :آقا! چایی دارین؟ مقصودم همین تفاله بود که به «اون شعره چیه که باالی عکسش
اسم چایی در واحدهای پذیرایی و مسافرتی به خیک خلقالله میبندند زدن؟» .گفت« :روضهخون بود بابام.
و باالی هر یک تیبگ و یک استکان آبجوش ،خدا تومن میگیرند .پول هم منیگرفت .عشقی میخوند.
گفت« :بشینین پشت اون میز؛ میگم براتون بیارن» .جایامن را از حرضت علی اصغرو خیلی دوس داشت.
پشت آن میز و پای آن طاقچه و کاپهای قهرمانی تیم شهاب ولیعهد این شعر رو هم زیاد توی روضههاش
و اعالمیهی ترحیم «هوشنگ مهرور اصلی» و آن رباعی بیمالحظه که میخوند» .گفتم« :خدا بیامرزه پدرتون
مثل یک قطرهی درشت و متیز ِ خون ،بر پیشانی آن اعالمیه نشستهبود ،رو» .رسیع بیرون زدم .و دوباره بغض
«هیچی بابا! این
عوضکردیم و پشت میزی که گفت نشستیم .چایی آوردند .خدایا! چه گلویم را گرفته بود.
ّ
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یارو از او سلطنتطلباشه!» آره! زهیر
توکلی! این «از اون سلطنتطلباس».
نشسته توی اون دنیا و هنوز داره برای
مردمای این دنیا ،مردمای حقیری مثل
تو روضه میخونه؛ تازه توی رستورانش!
و تازهتر ،چایی بعد از روضهاش را هم
به احمق متعصبی مثل تو میده! اون
وقت تو قضاوت کردی! نه فقط دربارهی
همشهریاش که حتی دربارهی خودش!
روی چه سندی؟ روی کاپ قهرمانی تیم
شهاب ولیعهد!
و قابل حدس است که چنین آدمی با
ورزش و تیم راه انداخنت و با جوانها کار
کردن هم عشق میکرده .میشود فهمید
که علی اصغر این آدم ،چقدر صاف و
ساده و بیمقدمه یک عمر کنج دلش
بوده و بوده؛ مثل یک عقیق باستانی،
مثل محرتمترین و نفیسترین چیزی که
اص ًال مال تو نیست و تو این را میفهمی
و نه به آن نزدیک میشوی نه دور؛ که

گفتم« :اون شعره چیه که باالی
عکسش زدن؟» گفت« :روضه خون
بود بابام .پول هم نمیگرفت .عشقی
میخوند .حضرت علی اصغر و خیلی
دوس داشت .این شعر رو هم زیاد
توی روضه هاش میخوند ».گفتم:
«خدا بیامرزه پدرتون رو » .سریع
بیرون زدم .و دوباره بغض گلویم را
گرفته بود

هوشنگ خان!

فقط برایش اشک میریزی.
از آن روز تا حاال هر بار
که جایی روضهی حرضت
علی اصغر را خواندهام ،این
رباعی را به یاد او میخوانم.
هر دیدی یک بازدیدی دارد،
ما آمدیم پای روضهخوانی
شام ،شام هم قدمرنجه کن
مد یر تیم شها ب ولیعهد
انزلی! روضهخوان گمنام!

بعد التحریر:

چند سال بعد دوباره گذرمان افتاد به انزلی .در میدان اصلی از
همراهانم عذرخواهیکردم و رفتم پشت شیشهی رستوران و نگاهی
انداختم .دیدم نه از آن کاپها خربی هست نه از آن اعالمیهی ترحیم
و نه حتی دیگر میزی پای آن طاقچه است .دیزاین را عوض کردهبودند.
فقط پرس آن مرحوم هنوز پشت دخل بود که حساس شد و آمد بیرون
و گفت« :آقا! بفرمایین تو ».نرفتم .پایم منیرفت .انگار آن غروب غریب
در آن روز تعطیل ،در خواب ،بر من گذشتهبود.
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در آستانه فراموشی

روایت زندگی در کوچه شهید زندیفر
فردین آریش
http://alefyaa.ir/?p=5097

پدر همیشه ِورد لبش این بود که :هرچه خاطرات آدمها بیشرت باشد،
دلبستگیشان بهم شدیدتر میشود .و این را در ستایش همخانواده
بودن میگفت و تعلق به قوم و خویش .من اما به اهالی کوچه
شهید زندیفر فکر میکردم و به آن آسفالت رنگ و رو رفته و زخمی
که جابجا شکافته و متالشی بود .با خانههای کج و کوله و کوتاه و
بلندی که چسبیده بودند به هم و از رس کوچه منیشد همهشان را
دید .از یکجایی به بعد خانهها فرورفتگیشان زیاد بود .دم کوچه
شبیه حرکت مهره اسب شطرنج زاویهای قائم ایجاد میکرد و دیده
منیشد .هرچه بود ولی در بطن این معامری آشفته و بینظم آدمهایی
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بودند با طایفههای مختلف و البته
خاطرات مشرتک .آن هم توی شهری که
مرجع تصمیامت افرادش همخونی و
قبیلهگری بوده همیشه .منطق همکوچه
بودن اما پیوندی در آدمها ایجاد میکرد
به قدرت خویشاوندی و همتباری.
جمعی در آستانه
ذهنی
ِ
یکجور تصاویر ِ
فراموشی.
ما در یک کوچه زندگی میکردیم؛
با نامها و نشانهای مختلف اما انگار

از یک خانواده .همیشه وقتی جوانی
وقت ازدواج کردنش میرسید متام اهالی
کوچه بسیج میشدند برای برگزاری
عروسی  .شبیه فیلم مهام ن ما ما ن
داریوش مهرجویی بود اما در ابعادی
گسرتدهتر .خانههای اطراف داوطلبانه
خالی میشدند برای آمدن مهام نها.
زنها  ،پیر و جوا ن  ،با لبا سها ی
رنگارنگ ،با «مینا»های آبی ،رسخ ،سبز
رقص
و با لچکهای منجوقدوزیشده ِ
دستمال میکردند و مردها قند توی
دلشان آب میشد .مادربزرگ  ۹۰سالهام
برای عروسی پرسدایی یکی از همین
لباسهای محلی را پوشید و مثل دخرت
جوانی پاال و پایین پرید و ذوق کرد.
رسخوش از آخرین جرعههای عیش و
شادی و البد بیهیچ ترسی از فرارسیدن
مرگ ،وقتی که جوا نها سامان گرفته
بودند و زندگی ادامه دار بود .مردها
اما ترکهبازی میکردند که یکجور
یادآوری بود از زیست ایلیاتیشان
در زندگی شهری .بازی خشنی که
بیشرت به مبارزه و جنگ میمانست و
آنقدر جدی بود که همیشه به اندازه
چند تا پای ورمکرده ،کبود و شکسته
مجروح میداد .این وسط بعضیها
هم به خیا لشان زرنگی میکردند
و زیر «دبیت »شان -که گشاد بود و
بزرگ -چند الیه پارچه میبستند تا از
شدت رضبهها کم کنند .حال آنکه این
بازی مترین شجاعت بود و تاب آوردن
رضبههای واقعی و درد .آنکه طاقت
نداشت ،به جای آنکه تظاهر کند و خود
را فریب دهد ،بهرت بود دور بایستد و
متاشاگر مردانگی دیگران باشد .مثل ما
بچهها که با هیکلهای ریزه میزه و

س ِ چوب به دست که خودشان
نحیفمان حلقه میزدیم دور مردانِ نرت 
را هامهنگ میکردند با ریتم حامسی موسیقی و پای همدیگر را
نشانه میرفتند .آنوقتها هنوز تصویر و منایش دستش به آداب
عشایری شهر کوچک ما نرسیده بود و ترکهبازی هنوز یک مبارزه
واقعی بود و نه منایشی توریستی و تلویزیونی .اهالی کوچه رفیق
گرمابه و گلستان بودند و یار غار .همین که خانوادهای داغ میدید
و عزیزی را از دست میداد همه لباسهای سیاه تن میکردند و دو
نویس ابراز همدردی.
طرف کوچه را پر میکردند از پارچههای دست ِ
جوری که اگر اهل آن کوچه نبودی منیفهمیدی کدام خانه عزادار
است و صاحب عزا کیست .تنها اهالی کوچه از صدای فریاد اهل
خانه خربدار میشدند که کسی از دنیا رفته است و باید هرچه زودتر
به داد بازماندگان رسید .بعد زنها چادرها را دور رسشان میبستند و
مویهکنان «گاگریو» میخواندند که یکجور مرثیه و سوگنامه محلی
بود« :ای دخرت از خانه بیرون آی .میگویند پدرت مرد .استخوانهایم
آتش گرفت .خاکسرتم را باد برد ».ابیاتی پر از حزن و سوز که همیشه
گویی بیاراده و ناخودآگاه
راه به کربال میبرد و روضه
اهالی کوچه رفیق گرمابه و گلستان
ا هل بیت حسین ( ع ) .
ای
بودند و یار غار .همین که خانواده
همنشینی واژههای گویش
داغ میدید و عزیزی را از دست میداد
بختیا ر ی بیشرت طنینی
همه لباسهای سیاه تن میکردند
اندو هناک داشت و غم
و دو طرف کوچه را پر میکردند از
نویس ابراز همدردی .میآفرید .مثل ترانههای
پارچههای دست
ِ
جوری که اگر اهل آن کوچه نبودی
بهمن عالءالدین -مشهور
نمیفهمیدی کدام خانه عزادار است و به مسعود بختیاری -که
صاحب عزا کیست
اسطوره موسیقی اهل قبیله
بود و ما بیامان و یکرسه
صدایش را میشنیدیم و ناخواسته و غریب ،غمگین میشدیم و
اشک میریختیم .دیدن چشمهای گودشده ،صورتهای خراشیده
و موهای سپید شده تصویری پربسامد و عادی بود ،برآمده از
قدرت اندوه و همدردی جمعی .برخالف مردها که تنها دست بر
شانه هم میگذاشتند ،گوشه دیواری کز میکردند و خاموش و رسد
همه چیز را میریختند توی دلشان .ما هیچ وقت گریه پدرانمان،
مردان بزرگشده در کوه و دشت را ،که ظاهری زمخت داشتند و
استوار و سرتگ ندیدهایم .الاقل در سالهای کودکی ما شهر هنوز
نتوانسته بود آنها را رام کند و به انقیاد بکشد .در کنار این ،رسم بود
که به احرتام بازماندگان تا چهل روز تلویزیون روشن نکنند .یکجور
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ریاضت خودخواسته و از
رس وقار برای تحملپذیر
ما در کوچه شهید زندیفر بزرگ
کردن دردی که خانواده شدیم که بزرگترها میگفتند عموی
د اغد ید ه میکشید  .د ر یکی از اهالی همین کوچه بوده .کسی
روزگاری که هنوز غلبه با که هیچوقت اسم کوچکش را ندیدیم
زندگی بود و تکنولوژی و بلد نشدیم .نامش را حک کرده
بودند روی پالکی که افتاده بود زیر
اینجور دور برنداشته بود.
درخت انجیر یکی از خانهها و سخت
آن وقتها جلوی همه دیده میشد
خانهها را بلندتر از سطح
کوچه میساختند که جایی بود برای دورهمنشینی زنها .حلقههای
چند نفرهای که به تناوب جلوی خانه یکی از همسایهها راه میافتاد.
پاتوقهایی که در آنها درباره خصوصیترین مشکالت زندگی حرف
میزدند و میکوشیدند ضمن یک گفتگوی جمعی راهحلی برای
آنها پیدا کنند .آینده دخرتان بیشوهر و پرسان بیکار اهالی کوچه
مایه نگرانی زنها بود که خودشان را در قبال رسنوشت آنها رسزنش
میکردند و غصه میخوردند .یکجور حوزه عمومی محلی برآمده از
مشکالت واقعی زندگی که منیخواست برای حل آنها منتظر بخشنامه
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و قانون مباند .بحثها گاهی تا دیروقت
طول میکشید .جوری که مردی مجبور
میشد رساغ زنش را بگیرد و او را به هر
بهانهای که شده از آنها جدا کند و به
خانه برگرداند .بعد نوبت به اشرتا ک
گذاشنت رسفصل بحثها در خانه بود و
کارهایی که هر خانوادهای میتوانست
برای همسایههایش انجام دهد.
ما در کوچه شهید زند یفر بزرگ
شدیم که بزرگترها میگفتند عموی
یکی از اهالی همین کوچه بوده .کسی
که هیچوقت اسم کوچکش را ندیدیم و
بلد نشدیم .نامش را حک کرده بودند
روی پالکی که افتاده بود زیر درخت
انجیر یکی از خانهها و سخت دیده
میشد .پال کها را البته سا لها بعد
عوض کردند؛ مثل نام کوچهها .برداشتند
به جای اسمهای قدیمی ،عدد و رقم
نوشتند .حاال «شهیدزند یفر» شده
«چهاردهم جنوبی» .پیش خودشان
فکر کردند با اعداد ،شهر را به نظم
د رمیآورند و مسیرها را پید ا و
دسرتسپذیر میکنند .غافل از اینکه
نامها ،نشانه یا آدرس نیستند فقط .آنها
بخشی از تاریخ شهر و زندگی آد مها
هستند؛ پر از معنا و خاطره و خیال.
ما پا به پای آنها بزرگ شدیم .کلی
پیش بچههای محله «سوسن» پز اسم
کوچهمان را دادیم .و آنها رابه خاطر
اسم دخرتانه کوچهشان دست انداختیم.
حاال ولی همه کوچهها و خیابانها مثل
هم شد هاند ،بیهیچ تفاوت وتنوع و
اصالتی .انگار دیوار کشیده باشند دور
«خیال» آدم .با این حساب سالها بعد
چی از ما باقی میماند در این روزگار
بیخیالی و فراموشی؟

منفی دویست و هفتاد و سه درجه

روایتی از عشقی خیلی خیلی سرد
اعظم ایرانشاهی
http://alefyaa.ir/?p=4749

اردیبهشت بود ،اولهای دهه هشتاد .رفته بودیم جشنواره نرشیات
دانشجویی که آن سال زیباکنار برگزار میشد .جوانی یکجوری است
که وقتی درش هستی منیفهمی ،اما وقتی ازش میگذری تازه میفهمی
چه بوده و ما آن روزها خیلی جوان بودیم .دولت اصالحات روی کار
بود و ما از تنوری به اسم «دانشگاه بوعلی همدان» ،به «زیباکنار» رفته
بودیم .تنوری که به واسطه باز شدن فضای سیاسی ،هر روز خدا روشن
بود و از دل بحثها ،نقدهای تند و تیز و تنشهای سیاسی و اجتامعی،
نانهای داغی به اسم «نرشیات دانشجویی» بیرون میآمد .هر روز
کسی گوشهای از کشور پشت تریبونی حرف بوداری میزد و میشد
گلولهای کوچک برای تولد یک بهمن .تحصنهای تازه ،ماجراجوییهای
نو .یک روز این وریها ،فردایش آن وریها؛ یک روز علیه سخرنانی
فالنی ،فردایش علیه حکم دادگاه بهامنی؛ یک روز به دفاع از رفراندوم،

فرداش مجلس ختم عدالت و به قول
جالل قس علی هذا .شاهرگ اصلی
همه ماجراها راهروی دانشکده علوم
بود .اتاقهای کوچکی مثل النه زنبور با
درهای چوبی .این ور بسیج دانشجویی،
آن ور انجمن اسالمی ،کمی دورتر
جامعه اسالمی ،کانون متدن اسالمی،
کانون گفتگوی متد نها ،کانون فیلم،
انجمن مطالعاتی آثار شهید مطهری،
حلقه پژوهشی مبانی فکری رسوش .آن
دوتای اول از همه پر رفت و آمدتر ،با
دیوارهایی رسشار از تصویر آدمهایی که
هر کدام قبولشان داشتند ،هر سه پر از
شعار ،پر از ماژیکهای آبی و قرمز و
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روایت
سبز کلفت و کاغذهایی در ابعاد بزرگ برای نوشنت زندهباد و مردهباد،
به مثابه سالحهایی در جنگ کاغذی .هر سه پر از جوانهایی با کلههای
خیلی داغ ،با شور و رشی که آنجا مجال پیدا کرده بود جان بگیرد و به
میدان بیاید .جوانهایی که همه غذای سلف را میخوردند اما آب و
دانشان از هم جدا بود و هیچ رفاقتی بینشان رسم نبود شکل بگیرد.
شاخهای هر تشکل ،به عمد آنقدر درسشان را کش میدادند که چند
صباحی بیشرت توی آن میدان مبانند و بجنگند .ما هر چند عضو بسیج
نبودیم و هر روز خدا به خاطر درآوردن یک نرشیه خودمانی فرهنگی
اجتامعی پر مخاطب با برادران بسیج معرکه داشتیم ،اما آن اتاقک
شلوغ پر از عکس شهید را آشناتر از بقیه جاها یافته بودیم« .و اینک
ِ
ما…» را در میآوردیم که آن سالها رسی توی رسها درآورد و همه
شور و عشق و انرژی ما چند نفر را مال خودش کرد .حتی به ازدواج
فکر منیکردیم وقتی به خیال خودمان هنوز کاغذهای سفید زیادی بود
که رویشان ننوشته بودیم،
هنوز کاستیها و کجیهای
زیادی دور و برمان بود که کاغذهایی که زهرا و طیبه کنار تلفن
فریادشان نزده بودیم ،هنوز میگذاشتند و رویش نوشته بود «کشش
نده ،معلوم نیست این کیه ،تمومش کن»
شبهههای زیادی بود که
افاقه نکرد و یک ساعت و نیم جنگیدیم.
جوابی برایشان پیدا نکرده تهاش چی شد؟ صدای آن ور خط
بودیم .فکر کن از چنین سالحش را انداخت .اعتراف کرد که از
فضایی رفته بودیم زیباکنار .مجتمع مهتاب است و خواسته سربه سر
با غرفهای کنار غرفههای دخترهابگذارد
دانشگاهای دیگر .فضای جشنواره آرام بود ،خربی از داغی راهروهای
بوعلی نبود ،صدای دریا میآمد ،قورباغهها میخواندند و دانشجوها
نه آن رسبازهای آماده به نربدی که ما توی بوعلی دیده بودیم ،که نرم و
سبک و رنگی ،میان قشنگی هوا و بوی نم و سبزه میچرخیدند ،به هم
رس میزدند ،برای هم نظر و یادگاری مینوشتند .یک عده به غرفه ما که
میرسیدند از تحصنهای تازه در بوعلی خرب میگرفتند و میخندیدند.
گویا نرشیه درآوردن برای آنها بیشرت یک رسگرمی فرهیختهطور بود و
برای ما ع ََشقهای که دورمان پیچیده بود و شیره درس و عاطفه و فکر
و حتی خورد و خوراکمان را هر روز میمکید.
زیباکنار ،قشنگ بود .ما دخرتها توی مجتمع آفتابش ساکن بودیم
و پرسها سمتی دیگر در مجتمع مهتاب .شبها که کرکره منایشگاه را
پایین میکشیدند با مجلههای کاغذی سیاه و سفیدمان خداحافظی
میکردیم و میرفتیم به اتاق کوچکی در طبقه سوم آفتاب .از پنجره،
شب ساحل پیدا بود و جوا نهایی که کنارش داشتند دوستیها
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و رابطههای تازه را رس میانداختند،
صدای گعده و خنده دخرتها و پرسها با
صدای موجها قاطی میشد و از پنجره
میریخت تو .ما اما پنجره را میبستیم،
آن روزها یک جور هراس از آد مهای
ناشناس ،یک جور پرهیز از رشوع هر
رابطه اضافی ،توی دل هر دخرت چادری
و مذهبیای بود.
آن شب با زهرا و طیبه داشتیم عکس
یادگاری میگرفتیم که تلفن داخلی اتاق
زنگ خورد .گوشی را برداشتم ،صدایی از
آن ور خط پرسید از کدام دانشگاهیم و
اسم نرشیهمان چیست .به گامن اینکه
از مسئوالن برگزاری است رشوع کردم
به مفصل جواب دادن .اسم بسیج را که
آوردم صدای مردانه آنور خط رشوع
کرد به نقد کردن و مخ زدن ،آتشی که
از همدان با خودم آورده بودم در ذهنم
شعله کشید و رشوع کردم به جواب
دادن .داغ و طوفانی.
غریبه پشت خط میگفت و من
میگفتم .از سبک نگارش و قلم و
فالن ،تا امام و شهدا و نقد عملکرد
تشکلها و تندروی بسیجیها و بازیچه
شدن انجمنیها و شیر مرغ و جان
آدمیزاد .کاغذهایی که زهرا و طیبه
کنار تلفن میگذاشتند و رویش نوشته
بود «کشش نده ،معلوم نیست این
کیه ،متومش کن» افاقه نکرد و یک
ساعت و نیم جنگیدیم .تهاش چی شد؟
صدای آن ور خط سالحش را انداخت.
اعرتاف کرد که از مجتمع مهتاب است
و خواسته رسبه رس دخرتها بگذارد.
خیلی اتفاقی شامره اتاق ما را گرفته
ولی االن دیگر آن آدم یک ساعت و
نیم قبل نیست .اسم و فامیلش را

گفت و اسم نرشیه و دانشگاهشان را.
من که دهنم از بحث کف کرده بود،
وا رفتم .احساس رزمندهها را داشتم
وقتی خرب امضای قطعنامه را شنیدند.
غریبه آن طرف خط قسم خورد که
نیت بدی نداشته .گواهش هم این
بود که بیادبی و جسارت نکرده .من
همه تنم نبض داشت و نوزده سالگیام
منیدانست در مواجهه با اتفاق سادهای
که دستش انداخته بود چه کند ،با این
غریبه چه کند که هم همه جوره «آن
وری» است و هم آنقدر خودش را
مشتاق نشان میدهد که دارد ترسناک
میشود .فردای آن روز یک لحظه هم
توی غرفه خودمان مناندم .از دیدنش،
فرار میکردم .شاید از یک رشوع تازه به
این شکل میترسیدم ،یا بهرتش این است
که بگویم از اشتیاق زیاد آن غریبه فرار
میکردم .منیدانم کجا ،اما این را به ما
یاد داده بودند.
به غرفهشان رس زدم ،نرشیهشان را
ورق زدم ،اسمش «منفی دویست و
هفتاد و سه درجه» بود و تیرت اصلی
روی جلدش این جملهی نیچه «خدا
مرده است» .پشت تلفن گفته بود اسم
نرشیهشان یعنی «رسمای خیلی خیلی
خیلی زیاد» .خودش نبود .البد جایی
داشت دنبال من میگشت .اسمش
را پای یکی دوتا یادداشت دیدم .نقد
اجتامعی مینوشت .توی یک یادداشت
درباره جراحیهای زیبایی که آن زمان
تازه تازه داشت رونق میگرفت نوشته
بود« :کسی که بینیاش را به تیغ جراحی
میسپارد قبل از اینکه بینیاش مشکل
داشته باشد ،جهانبینیاش مشکل دارد».
در یادداشت دیگری درباره «تنهایی»

نوشته بود .توی قلمش رگههای آتشفشانی کتابهای رشیعتی پیدا
بود .دردمند و داغ و تلخ و شوربختانه «آشنا» .هامنجور رسپا ،یک
قطره اشک شور چکید روی کلمهها .شاید دمل برای جوانی همهمان
سوخت .او هم به غرفه ما رفته بود .هی چشمش دو دو زده بود و
هی میان زهرا و طیبه دنبال دخرتی گشته بود که دیشب روی مخ
هم قدم زده بودند .زهرا فرم اشرتاک مجله را داد دستم ،هی به
دستخطش نگاه کردم و هی ندانستم کجا ناپرهیزی کردم که حاال در
کج و مأوجی این دستخط گیر افتادهام.
شبش دوباره تلفن اتاق زنگ خورد ،جز او کسی به ما زنگ منیزد .با
بچهها رس جواب دادن یا ندادن بحث کردیم .حق با آنها بود اما نوزده
سالگیام جسارت خطا داشت .جواب دادم .با هامن ادب و متانت
پرسید«:چرا؟ گفت فردا روز آخر است .چه میشد اگر چند دقیقه هم را
میدیدیم؟» دمل جواب منطقیای نداشت .گفتم «من یک دخرت چادری
بیآرایش و پیرایشی هستم
در سادهترین شکل ممکن،
بسیجی
وقتی داشتیم کلید را تحویل پذیرش تازه به قول شام
ِ
میدادیم امانتی را دادند .یک شاخه خفن هم هستم  .د ید ن
گل سرخ و یک مجله خیلی خیلی
همچین آدمی به چه درد
سرد .روی برگ اول ،چند خطی
نوشته بود ،آخرش این بود« :زیباکنار ،شام می خورد؟» ُگر گرفت
که شام داری به من توهین
کنار گوشی تلفن ،با اشک» .
میکنی ...بعد شعر سعدی
را خواند« :تو به صورت و
معانی»… سکوت کردیم… .بعد گفت پس هامن «معانی»اش برایم
بس است .اسم و فامیلم را پرسید که نوشتههایم را توی مجله دنبال
کند.
صبح فرداش اختتامیه بود و ظهرش نخود نخود هرکه رود خانه خود.
نه تلفن همراهی بود و نه هیچ راه ارتباطی ساده و در دسرتس دیگری.
زهرا روی سن رفت و دو سه تا جایزهی «و اینک ما…» را گرفت.
برگشتیم اتاق که چمدانها را ببندیم .تلفن داشت زنگ میخورد،
گفت داریم میرویم .زنگ زده بود خداحافظی کند .گفت نوشتههایم
را خوانده… یادم نیست دیگر چی گفت فقط این را یادم هست که
نگفت بیا هم را ببینیم .ساعتی بعد ما هم از زیباکنار خنک به تنور
گداخته خودمان برگشتیم .وقتی داشتیم کلید را تحویل پذیرش میدادیم
امانتی را دادند .یک شاخه گل رسخ و یک مجله خیلی خیلی رسد .روی
برگ اول ،چند خطی نوشته بود ،آخرش این بود« :زیباکنار ،کنار گوشی
تلفن ،با اشک».
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روایت

در رفتن جان از بدن

روایت یک انترن جراحی از درد و طاقت ،بغض و وظیفه
زهرا ساجدی
http://alefyaa.ir/?p=4756

مل داده بودم روی صندلی اورژانس و نفسی تازه میکردم .روز سوم
ماه مبارک بود و دو ساعت مانده به افطار .داشتم با خودم میگفتم
طاقت آدم خیلی بیشرت از آن چیزیست که فکرش را بکند .توانسته بودم
کشیک جراحی را با همهی رس پا ایستادن و کار سنگینش با زبان روزه
تاب بیاورم و از این بابت ته دل به خودم افتخار میکردم .داشتم با
گرسنگی و خستگی کلنجار میرفتم که صدایم کردند .برای یک لحظه
صدا در ذهنم تکرار شد و بعد با عجله از جا پریدم .هنوز لکههای خون
پرسک نوجوانی را که دو روز قبل توی همین اتاق سی پی آر جان داد از
روی کفشهایم پاک نکردهام .همهی احتامالت ممکن را در عرض چند
ثانیه از ذهن گذراندم تا رسیدم باالی رس بیامر.
جوان بود .همراه نداشت که سن و سالش را به ما بگوید .توی کوچه
پس کوچههای هفت چنار گردن کشیده بود و دعوا کرده بود و چاقو
خورده بود .این ،همهی اطالعاتی بود که مامور آمبوالنس به ما میداد.
معلوم نبود چقدر زمان گذشته .از روی سینه تا شلوار غرق در خون بود.
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چشمم را با رسعت روی تنش چرخاندم تا
محل زخم اصلی را پیدا کنم .بین دندهی
چپ قفسهی سینه،
چهار و پنج ،سمت ِ
درست روبروی قلب ،زخمی به اندازهی
عرض چاقوی چاقوکشهای خیابانی ،زیر
جریان مداومی از خون پررنگ جوان
بیست و چند ساله پنهان شد ه بود.
بدترین جای ممکن .چشمم را دنبال
نشانهها میچرخاندم .رگهای گردن
متورم شده بود و این یعنی قلب تحت
فشار دریاچهای از خون قرار گرفته و
توان دریافت خون بازگشتی از رگهای
گردن را ندارد .گوشی را روی قلبش
گذاشتم .دور از انتظار نبود که صدای
قلب گنگ شده باشد ،پزشکها میگویند
صدای قلبی مافل و این دومین نشانهی

نگران کننده بود .با گرفنت فشار ،سومین
نشانه هم خودمنایی کرد .با فشار هشت
و نیم در عرض چند دقیقه سه ضلع
مثلث کشندهی جوان چاقو خورده کامل
شد .ادامهی وضعیت خطرناک بود .باید
مریض را برای اتاق عمل آماده میکردیم.
همه تا اتاق عمل میدویدیم .رشایطی
نبود که نگران اسرتیلیته اتاق عمل باشیم.
مریض باید زنده میماند .به هر قیمتی
باید پرس جوان خوش قد و باالی چاقو
خوردهی احتامالً معتاد زنده میماند.
چاقو را درست فرو کردهبود توی
قلبش .منیدانم از ناشیگری ضارب بود
یا اینکه میخواست با هامن یک رضبه
کار را متام کند .توی کوچه پس کوچههای
هفت چنار چاقویش را کشیده بود و
جوان را رها کرده بود به حال خودش.
عجیب این که جیبهایش را خالی نکرده
بود .موقعی که جوان را آماده میکردیم
برای اتاق عمل جیبهایش پر بود از
بستههای شیشه و ابزار و ملزومات
کشید نش  .پرستا رها که بستهها ی
شیشه را دیدند گفتند حتام دعوا رس
همینها بوده .فرصتی نبود که بخواهم
بگویم«:آخر اگر دعوا رس اینها بود چرا
توی آن کوچه پس کوچههایی که مامور
آمبوالنس گزارشش را به ما داده بود ،قبل
از فرار جیب هایش را خالی نکرد .دعوا
حت ًام رس مسئلهای مهمتر از پول بود».
به سن و سال مرضوب و تیپ و قیافهاش
میخورد که قضیه ناموسی بوده باشد.
کسی چه میداند .کسی توی آن موقعیت
اص ًال به قیافهاش نگاه نکرده بود .تا
قبل از اینکه از محتویات توی جیبش
پریدگی
خربدار شوم چهرهاش با آن رنگ
ِ
مظلومانه به نظرم روحانی میآمد.

ما د رش چه مید ا ند
سینهاش را باز کردیم و شکاف قلبش جگر گوشهاش را با عجله
رساند هایم اتاق عمل و
را دیدیم .احتماالً در آن لحظات توی
سینهاش را باز کردیم و
یکی از همان خانههای قدیمی هفت
چنار داشت چای افطارش را دم
شکا ف قلبش را د ید یم .
لب
زیر
میکرد و دست به کمر برده و
ً
احتامال در آن لحظات توی
نان
که
پسری
غر غر میکرد از دست
یکی از هامن خانههای
تازه سر سفرهی افطارش نیاورده
قدیمی هفت چنار داشت
چای افطارش را دم میکرد و دست به کمر برده و زیر لب غر غر
میکرد از دست پرسی که نان تازه رس سفرهی افطارش نیاورده .چه
میداند سینهاش را باز کردیم و دیدیم قلب با قدرت هر چه متام میزند
و پارگیاش قابل مهار کردن نیست .آن قدر افسارگسیخته که هر چه
بخیهاش میکردند با شدت بیشرتی باز و بسته میشد و همه چیز را
بهم میریخت .زیر چشممان نبضها ضعیفتر میشد و فشار میافتاد.
تزریق خون جواب منیداد .قلب باید توی این رشایط با او راه میآمد و
میگذاشت کارمان را بکنیم که رس سازش نداشت .پرسک قبل از افطار
رفت .چه کسی میگوید اگر بسته مواد مخدر توی جیبش باشد دیگر
چهرهاش روحانی نیست .کسی چه میداند که ضارب ناشی بود یا کار
بلد .کسی چه میداند چه چیز آنقدر عصبانیش کردهبود که به زخمی
کمرت از قلب راضی نشد .تصویر پرسک قاب شدهبود پشت پلکهایم
و بغضش را با لقمههای افطار پایین میدادم .با خودم گفتم«:ما خیلی
بیشرت از آن چیزی که فکرش را بکنیم طاقت میآوریم».
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روایت

از درد سخن گفتن

روایتی از دو زن؛ یکی عاشق کتاب و دیگری متنفر از آن
فاطمه رهبر
http://alefyaa.ir/?p=4776

اینکه شب تولدم باشد و مجبور باشم سوار اتوبوس «عباس باروت»
شوم و متام شب بر اثر چرت زدن ،کلهام تلق تلق بخورد به شیشه و
فردایش که مثال روز چشم گشودنم است ،به جای اینکه چشمم به دریا
و هوای پاک شهر مه آلودم روشن شود ،باید با تهران همیشه غمگین
و خاکی پاکی روبرو شوم ،خودش به اندازهی کافی غصه توی دل آدم
میریزد؛ دیگر وای به حال اینکه صندلی تک نفره هم گیر نیاید و خانوم
بغل دستی در متام شصت سال عمری که از خدا گرفته ،حرفهایش را نگه
داشت ه باشد ،به امید شبی که با من همسفر شود و کنار گوشم تا صبح
حرف بزند و حرف بزند ،دیگر غصه نیست ،درد است.
ملی خانم انگار وقتی مشغول رسخ کردن چند کیلو پیاز و سبزی بوده،
هوس دیدن پرس و عروس رستقش به رسش زده و زیر گاز را خاموش کرده،
مانتو پوشیده و جلوی اولین تاکسی شهر را گرفته و گفته ترمینال .اینها را
بهخاطر بوی سبزی و پیازرسخ شدهای که از بندبند وجودش به سمت من
ساطع میشد میگویم .وگرنه خودش که میگفت یک هفتهای است پرسش
به جانش افتاده که برود تهران و تلفنی هم برایش بلیت رزرو کرده است.
کتاب «زن بدبخت» براتیگان را از کیفم در آوردم و بعد چرخیدم به
سمت ملی خانم که حاال داشت از تولد نوهی دومش حرف میزد .نوهی
بیفکری که بدون درک رشایط مالی پدرش هی نیامد و نیامد تا آخرش
مجبور شدند مادرش را بربند اتاق عمل برای سزارین و بعدم که زبان نفهم
زردی گرفت و...
کتاب را جوری گرفتم که بداند قصد مطالعه دارم .اصال بهخاطر همین
کتاب خواندن و سکوت و تاریکیای که توی شب شناور است تصمیم
گرفتم شبانه راهی تهران شوم .گفتم ساعت ده شب سوار اتوبوس میشوم،
روی صندلی تک نفرهام مل میدهم و وقتی عباس آقا خاموشی اتوبوس را
زد ،کتابم را باال میگیرم و عباس آقا مثل همیشه دردم را میفهمد و یک
نور مالیم قرمز را پخش میکند توی تاریکی اتوبوسش .بعد من پیشانی
میچسبانم به سینهی رسد شیشه و تلق ..تلق ...تا تهران.
ملی خانم دست انداخت روی کتاب .انگشتم الی صفحه ماند.
پرسید به حرفش گوش میدهم یا میخواهم کتاب بخوانم؟ گفتم کتاب
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را آماده کرد هام تا وقتی حرفشان متام
شد بخوانم .شوهرخدابیامرز ملی خانم
کتا بخوان بود .روزها وقتی میرفت
اداره با خودش کتاب میبرد و شبها هم
بعد از شام کتاب میخواند ،برای همین
ملی خانم از کتاب متنفر بود .کسی که
چهل سال عمرش راهر جا میچرخد و
میرود کتاب میبیند ،کسی که از شوهرش
بپرسد رنگ مویم خوب شده یا نه و او
بگوید پولش را میدادی به من تا میرفتم
شاهنامهی فردوسی میخریدم یا هر وقت
از آشپزخانه بزند بیرون بهجای اینکه
صورت شوهرش را ببیند با زمختی جلد یک
کتاب روبرو شود ،خوب معلوم است از
هر چه کتاب و کتاب خوان بدش میآید.
همین که مردک کتاب خوان رسش را زمین
گذاشت ،ملی خانم رفت دو تا کارگر قوی
هیکل از رس چراغ برق پیدا کرد و سه تا
کیسه آرد هم از نانوایی برادران که اینور
چراغ برق است گرفت و همهی کتاب ها را
ریخت درکیسهها و انداخت کول کارگرها.
کارگرها گفتند کجا بربیمشان؟ ملی خانم
سمت پایین خیابان را نشانشان داد .یعنی
قربستان!
کتاب را گذاشتم روی پایم و کامال
چرخیدم سمتش .گفتم واقعا همهی کتاب
ها را دادید به آنها؟ بعد توی دمل گفتم
ایکاش من یکی از آن کارگرها بودم که
هر روز ساعتها رسچهارراه برق منتظر
کار میایستند و وقتی ملی خانم با دست
قربستان شهر را نشانم میداد میگفتم :به
روی چشم خانم جان .بعد کیسه به دوش

و هن هن کنان تا چهارراه آخر میرفتم و
یک دفعه میپیچیدم سمت راست و پا تند
میکردم سمت خانهمان و تا عمرم داشتم
کتابهای آردی را میخواندم .لبخند ملی
خانم قشنگ بود؛ چروک دور لبش را محو
میکرد و برق عسلی نگاهش را بیشرت.
صاف نشست و خیره شد به تاسی وسط
رس عباس آقا .گفت چندتایی از کتابها را
که عزیز دردانهی آقا بودند نگه داشته و
گذاشته کنار تختش ،تا هروقتی که یادش
میآید چه شبهایی آمده برای شوهرش
حرف بزند و آنها توی دستش بودند و
نگذاشتهاند آقا به حرفش گوش کند و یا
به ملی خانم خرج خانه کم داده که برود
کتاب بخرد ،بگیرد توی دستش و روی
تخت بنشیند و یکی یکی ورقهایشان را
پاره کند .مگر اینکه دل چهل سالهی حرص
خوردهاش آرام شود.
کتابم روی پای ملی خانم منتظر خوانده
شدن بود .وقتی برای بار سوم وسط حرف
زدنش الی کتاب را باز کردم ،از دستم
گرفتش .گفت یک امشب که فقط شیش
ساعت همسفریم و بعدش شاید همدیگر
را نبینیم ،بهرت است او را یاد شوهر گور به
گور شدهاش نیندازم .عباس آقا خاموشی زد
و از توی آینه چندباری گردن کشید ببیند
کتابی باال میگیرم یا نه .ملیخانم از عمل
کیسه صفرایش حرف میزد .این که تا یک
ماه زردآب باال میآورده و عروسش هی اه
و اوه را میانداخته و یک بشقاب سوپ که
درست میکرده کلی منت رسش میگذاشته
و وقت دستشویی بردن ملی خانم هی
میگفته وای کمرم وای دیسکم زد بیرون.
و من به پرس ملیخانم فکر میکردم که
البد با زنش دعواکرده و او هم قهرکرده و
پرس برای تنبیه و ادبکردن زنش ،زنگ زده

به مادرش و ارصار پشت ارصار که بلند شو بیا خانهی ما.
ساعت دوازه که میشود ،پیامک چند تا از دوستانم دیرینگدیرینگ
کنان از راه میرسند .ملی خانم کج میشود سمت گوشیام .میگوید
این وقت شب کدام آدم بیکاری به من پیام داده .میخواهم لبخند بزنم
اما منیتوانم .میگویم امشب تولدم است و دوستانم تربیک فرستادهاند.
دست میاندازد دور گردنم و مرا میکشد توی آغوشش ،انگار همزمان
رفتهباشم توی دیگهای پر از قرمه و قیمه .میگوید با اینکه توی این دو
ساعت خیلی از حرکاتم او را یاد شوهرش انداخته و حتی دلش خواسته
کتابم را از وسط پاره کند اما چون توی اتوبوس عادت به خوابیدن ندارد و
من هم قرار است مخاطب خوبی برایش باشم ،پس تولدم مبارک .خندهام
میگیرد .نه راستش بیشرت گریهام میگیرد .ریچارد از روی پای ملی خانم
نگاهم میکند .میگوید یعنی خیلی بدبخت هستیها فاطمه! خیلی .رسم
را میچسبانم به شیشه .هنوز صدای تلق تلق شقیقهام در نیامده ،ملی
خانوم سقلمهای به بازویم میزند که برگردم سمتش تا ادامهی ایش و فیش
عروسش را بگوید و من هنوز فکر کارگرهای گونی به کول بودم .مل ی خانم
میگوید کلی سبزی رسخ کرده تا بربد برای پرسش خورشت قرمهی شاملی
بار بگذارد و تویش هم بادمجان و گوجه رسخ کرده بریزد تا عروسش بدش
بیاید و کوفت نکند .وسط حرف زدنهایش دستش را میگیرم و میپرسم
اگر بربمش چراغبرق ،قیافهی آن کارگرهایی که کتاب بارشان کرده را ببیند
یادش میآید یا نه؟ ملی خانم ریچارد را مییندازد روی پایم .میگوید:
«همهتان لنگهی هم هستید! تو هم بدتر از آن گور به گور شده!»
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وصلهپینههایامید
خروج دوباره بعد از شکست و ن ا امیدی

روایتزندگی

فاطمه رهرب
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بابا که ورشکست شد ،نشست گوشهی سالن و پشت رس هم سیگار دود
دقیق «از عرش به فرش» را فهمیده بودیم،
کرد .حاال ما یک شبه معنای ِ
با این تفاوت که حتی فرش هم نداشتیم .مامان رفت از رضاسوپری کارتن
چیپس و پفک گرفت و یکی یکی بازشان کرد ،منگنههایش را برداشت
و بعد کف تنها سالنی را که از آن خانهی بزرگ برای ما مانده بود ،مقوا
پهن کرد و وسط اتاق یک روفرشی نازک و نخمنا انداخت .خانهمان را
بانک گذاشته بود مزایده .شخصی که خانه را خرید ،روز تحویل گرفتنش
دلش برای بابا سوخته بود و اجازه داد برای مدتی توی هامن سالن
تنگ و دراز زندگی کنیم .یعنی بابا دست صاحبخانه را گرفت و گفت:
«دخرت جوان دارم ،دم بخت است ،منیشود توی هر خانهای بربمش
مستاجری ».از او خواست
یکی ،دو ماه مهلت بدهد تا
بتواند یک خانه خوب کرایه خانهمان را بانک گذاشته بود مزایده.
کند .اینها را خودم شنیدم .شخصی که خانه را خرید ،روز
پشت پنجره ایستاده بودم تحویل گرفتنش دلش برای بابا
سوخته بود و اجازه داد برای مدتی
و یواشکی از گوشهی پرده
توی همان سالن تنگ و دراز زندگی
نگاه میکردم .وقتی آخرین کنیم .یعنی بابا دست صاحبخانه
جعبهی سیگار بابا متام شد و را گرفت و گفت« :دختر جوان دارم،
دیگر پول نداشت برود یک دم بخت است ،نمیشود توی هر
نخ سیگار بخرد ،از کنج اتاق خانهای ببرمش مستاجری».
«یاعلی»گویان بلند شد .دم
ظهر بود .آفتاب تیر مستقیم میتابید توی اتاق .پنکه فقط گرمای اطرافامن
را پخش میکرد .مامان داشت بیصدا اشک میریخت و گاهی هم زیر
لب میگفت چقد سخت است توی خانهای که برای خشت خشت باال
آوردنش سختی کشیده و همپای عمله بناها عرق ریخته ،مستاجر باشد
و از آن اتاقها و آشپزخانه هیچ دری به رویش باز نباشد ،جز همین
سالن .با گوشهی دامنم دماغم را پاک میکردم که بابا دستهایش را
روی زانوهایش گذاشت و گفت یاعلی .بعد برگشت سمتم و خواست
کتل بردارم و دنبالش بروم .تولیدی کفش بابا داخل حیاط بود .هنوز
هم منیدانم دقیقا چه شد که بدهکارها هرروز با مامور آمدند و چون
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پولی دستشان را منیگرفت یا توپهای
چرم را به دوش میگرفتند یا کفشهای
دوختهشدهی آمادهی تحویل به مغازهها
را جای طلبشان بار ماشین میکردند.
کم کم کارگرها دست از کار کشیدند ،به
بیمه شکایت کردند و رس آخر یک روز
آدمهای دولتی آمدند و درهای کارگاه
را که یکیش به داخل حیاط باز میشد
مهر و موم زدند و رفتند .آن روز بابا کتل
را گذاشت زیر پنجرهی چوبی کارگاه که
همیشه باز بود و قیرژقیرژ صدا میداد.
بعد وارد کارگاه شد و گفت پای پنجره
بایستم و وسایلی را که از داخل کارگاه
میدهد بگیرم .نشستیم روی روفرشی و
خیره شدیم به ده جفت قالب چوبی و
ابزار کارش .مامان گفت« :خب که چی؟
این آب میشه؟ این نون میشه؟» بابا کف
دستش را نشان داد ،گفت« :ببین خالیه!
حتی مو هم نداره بکنی ».بعد انگشتانش
را تکان داد و گفت« :اما تو اینا هنوز
هرنه؛ هنوز می تونم کفش بدوزم .فقط
کافیه صدهزار تومن داشته باشم و برم
پیش علی پستیهساز ».دوست داشتم
به بابا بگویم به علی بگوید روی یک
چرم براق ،طرح یکی از آن کفشهای
تابستانی بندبندکی بیندازد و وقتی چرم
را میبرد زیر چرخ ،کنار هر بندک یک
ستاره کوچک هم بدوزد .ما پول نداشتیم،
چیزی هم برای فروش منانده بود .در آن
دوماهی که از درودیوار بدهکار و مامور
میریخت رسمان ،مامان هر چند روز در
میان پیاده میرفت تا کوه واحدی دنبال

حاجی سمسار ،اوایل نردبان میگذاشت
و میرفت روی پشت بام و یکی یکی
جعبههایی را که به عنوان جهیزی هام انبار
کرده بود ،میداد پایین .بعدها رسید به
وسایل خانه .تلویزیون ،جاروبرقی ،فرش
و. ...
آن روز مامان چشم چرخاند دور و
بر تنها اتاقامن ،که آن هم برای خودمان
نبود .اتاق لخت و عور بود ،حتی پشتیها
را هم فروخته بودیم .نگاه مامان روی
یخچال ماند بعد رس خورد سمت پنکهای
که خیلی دوستش داشت .میگفت آن
تازه تازهها که هیچکس پنکه نداشت از
مشهد خریده بودش .عرص هامن روز رفت
دنبال حاجی سمسار .مامان گفت« :حاجی
موتورش آمریکایی هستا! درشو ببین چه
قشنگ باز میشه .به این دستهی درازش
یه تق بزنی وا میشه ،توشو ببین یه خرس
درسته جا میگیره ».حاجی هی ریش
خاراند ،هی پشتش را نگاه کرد و آخرش
گفت میخرم .مامان به من گفت یخچال
را خالی کن .یخچال خالی بود؛ فقط چند

کاسه یخ توی یخدانش بود .اما من هی لفت دادم که حاجی فکر کند
تویش خیلی وسایل هست .پول یخچال خیلی کم شد .مامان پنکه را هم از
پریز درآورد بعد هم رفت پای دوالبی که آخر سالن بود ،لحاف تشکهایی
را که به اسم من داخل چادر شب گلداری پیچیده بود ،انداخت جلوی
پای حاجی .بابا گوشهی اتاق نشسته بود .سیگار نداشت که بکشد .هی
انگشتانش را میچسباند به لبهایش و رسش را میگرفت سمت سقف.
حاجی که رفت مامان هزاری و پونصدیهای مچاله شده را دسته کرد و
گفت« :اینم پول پستیه ».بابا گفت یاعلی و از خانه زد بیرون .شب که
برگشت چندتا جعبهی چوبی مخصوص میوه دستش بود .جعبهها را
گوشهی سالن ،هامن جا که مینشست ،به اندازهی یک در ی 
کونیم دور
هم چید و گفت« :مغازهی جدیدمه ».ما خندیدیم؛ گفتیم مبارکه! به
سالمتی ایشاال .شب دوباره کتل به دست رفتیم سمت پنجرهی تولیدی.
این بار من هم رفتم داخل .بابا همهی پول را داده بود برای رویه و چسب
و کف و نخ .دیگر برای میخ و واکس خریدن پولی نداشت .زیر میز کار
کارگرها میخ بود اما .رشوع کردیم به جمع کردن میخهای کج کف مغازه.
وقتی بیرون آمدیم کلی میخ کج داشتیم که قرار بود از فردا من بنشینم
و با چکش صافشان کنم تا بابا ازشان استفاده کند .آن شب مامان پردهها
را از کمر گره زد تا اتاق خنک شود .آسامن پر ستاره بود .المپ خانهی
اصغر مستقیم میافتاد توی چشمم .بابا گفت آدم امید داشته باشد ،کوه
را هم میتواند جابهجا کند .هوا خیلی گرم بود .پشه از رس و کوملان وول
میخورد .تا صبح صدای خرچخرچ خاراندن میآمد .هر سه بیدار بودیم،
اما با چشامن بسته.
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روزها مینشستم کنار دست بابا .شده بودم شاگردش ،قرار بود با اولین
کفشی که فروخت حق کارگریام را بدهد .بیرون مغازه کنار جعبهاش
مینشستم ،میخها را میگذاشتم گوشهی کتل و با چکش دسته کوتاهی
میزدم روی خمیدگیاش .یکی به میخ میخورد ،دو تا به انگشتم .بابا
چرمها را روی قالب چوبی میکشید و زیرش را با میخ میکوبید به
قالب ،بعد قالبها را میبردیم توی حیاط زیر آفتاب .دستگاه خشککن
کفش را هم برده بودند .گاهی بابا قصهی بریدگیهای دست و پایش را
میگفت .کف دست بابا چندتا برش چاقو بود به شکل کالغ .من هم گاهی
کتابهایم را بلند میخواندم تا وقت کار کردن بشنود .آن وقتها رمان
عاشقانه میخواندم ،همهی خانوادهها پولدار و بیغم بودند .پدر خانواده
مینشست باالی میز و از بین بوقلمون و برههای بریان به فرزندانش نگاه
میکرد و میگفت« :خب برای سفر تابستانی کجا بریم؟» اینها را منیشد
بلند خواند .برای همین قصهها را عوض میکردم .توی داستانهایم پدرها
ورشکست میشدند و با تالش دوباره جان میگرفتند .بابا هم لبخند میزد
و میگفت« :آره دخرت! امید و تالش معجزه میکنه ».روزی که کفشها از
قالب بیرون آمدند ،آفتاب متام اتاق را پر کرده بود ،مامان چادرش را وصل
کرد به پرده تا یک سایهی مثلث شکل بیفتد وسط اتاق .قرار بود عرص
بابا کفشها را بربد بازار .شور و شوق داشتم .گل دوتا از کفشها را خودم
دوخته بودم ،بندک سهتاشان را هم با بیز سوراخ انداخته بودم و از سه
جای انگشتم خون زده بود بیرون .در زدند .مامان که از حیاط برگشت
رنگ به رو نداشت .پشت رسش ،سایهی دراز دو مرد افتاد توی سالن.
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منیدانم چرا من دویدم سمت مغازهی بابا،
نشستم روی ابزار کارش .میترسیدم هرنش
شی رسدی آرام میرفت
را هم بربند .تیزی ِ
توی پایم .مرد پولش را میخواست .بابا
میگفت فرصت بدهد .مرد چشم چرخاند
توی اتاق با دست کوبید تخت سینهاش،
کفشها را گرفت توی بغلش ،گفت اینها
را علیالحساب میبرد تا بعد .دامنم خونی
شده بود ،تیزی چاقو رفته بود توی گوشتم.
بابا بغض کرده از خانه زد بیرون .مامان
زیر گرمای آفتاب ،جمع شد در خودش .من
به زخم پایم فکر میکردم ،دوست داشتم
شکل کالغ شود ،شکل کالغهای دست و
پای پدرم.
غروب که بابا برگشت ،از دم در داد
زد« :فاطمه مغازه رو باز کن ».صدایش
جان داشت ،نگاهش میخندید .رفته بود
زیر کرپی ،کفش برای تعمیر گرفته بود.
کفشها را شمردم .گفتم« :ده تا کفش
تعمیری داری بابا! ده تا!» گفت« :اینها
امید هستند دخرت! امید!»

مرگ آدمهای عجیب
روایتی از رفاقتهای دوران مدرسه

روایتزندگی

سحر ح .مقدم
http://alefyaa.ir/?p=5361

گاهی گذشتهای که آنقدر دور به نظر میآید چنان نزدیک میشود
و چنان وضوحی پیدا میکند که حرستهای عجیبی به دلت میگذارند؛
مثل خرب مرگ حم که با شنیدنش حرست خوردم چرا هیچوقت زبان
آنهایی را که با زنگوله و شاخ شکستۀ بزها حرف میزنند نفهمیدم.
امان مبرص کالس چهارم دبستانمان .گفت خورشید اسلحه کشیده و
شکم حم را سفره کرده است .بهخاطر چه؛ ده میلیون تومن ناقابلی که
از حم قرض کرده بوده و حم طلبش را خواسته بود بعد از یکسال .شب
هامنصبح متام وقت داشتم خاطرات سال چهارم را مرور میکردم و
هر لحظه می رسیدم باالی رس حم که مچاله شده بود کنار دیوار کالس.
شاگرد زرنگ چهارم دبستان بودم .در ریاضی از همه رس؛ البته بیشرت
تنبیه شدنهایم رس ننوشنت مشقهای همین درس بود .معلم عبوسی
داشتیم که به تنبیه بدنی اعتقاد زیادی داشت .کافی بود خطایی از

ما رس بزند با خطکش چوبی یا یک تکه
شلنگ بهحسا بمان میرسید .بعد از
چند بار که مرتکب ننوشنت مشق ریاضی
شدم ،و چهار رضبه شلنگ در کف دست
و دو رضبۀ خطکش از پهنا متوجه شد که
باید راه دیگری برای رام کردنم استفاده
کند که دیگر نوشنت رشطش نباشد و
اقتدارش هم نشکند چرا که احساس
میکرد سطح تحملم باال رفته و رضبات
بیشرت برای شاگرد زرنگ کالس نتیجهاش
تنبیه بیشرت برای بقیه است .دفعۀ بعدی
که دفرت سفید را تحویلش دادم ،با غرور
و نخوت گفت« :حسینی باید با حم و
خورشید کار کنی».
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توی دمل گفتم زهی خیال
باطل به من چه که اینها
ریاضیشان ضعیف است ،حم ولی تمام تالشش را میکرد ،گاهی
بهخاطر من با خورشید دست بهیقه
وظیفۀ توست که چیزی
هم میشد .چیزهای عجیب و غریبی
را که منیدانند یاد دهی ،برایم میآورد؛ سنگهای شکستهای
نه من؛ آن هم این دوتا؛ رنگ درونشان با بیرونشان فرق
یکیشان بهزور صدایش میکرد یا لقمه نان فتیری با کرۀ
درمیآمد و آن یکی بهزور گوسفندهایشانیازنگوله
باید حرف را در کتش فرو
میکردی از بس حرف ،حرف خودش بود .خالصه این که برای من پاشنه
برای من همین زهی بود که توی دلی به معلم گفتم تا جلسۀ بعدی
که حم رفت پای تخته که مترین ریاضی را حل کند و عین بوق ایستاد
و نتوانست جواب صحیح را بنویسد .معلم یک نگاه می
دانستم خشن
ِ
به من کرد و یک نگاه رسد بیتفاوت به حم؛ شلنگش را هم درنیاورد.
پرسید :مگر با حسینی مترینها را حل نکردید؟
حم بارشم نگاهی به من انداخت؛ انگار که من باید جوابی در
دهانش بگذارم .چشامنش را پایین انداخت و با لکنت گفت« :اجازه به
اینجا نرسیدهایم هنوز».
معلم نگاهش را برگرداند سمت خورشید؛ «تا کجا بهتون یاد داده؟»
خورشید ترسیده بود با آن قد و هیکل؛ دوتای حم بود .حم الغر که
نصف صورتش چشامن درشتش بود .هرچه را این با چشامنش پوشاند،
آن ،با زبانش هویدا کرد .معلم مثل اینکه سناریو را از قبل نوشته باشد
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با تاسف ساختگی عجبی انداخت وسط
که من برش داشتم و تازه فهمیدم قصه
بهسادگی جوابهای تودلی نیست.
ِمنبعد هر دفعه که از خورشید و حم
سوال بپرسم و نتوانند حل کنند چوبش
را حسینی میخورد که بفهمد با کسی
شوخی نداریم.
خشم واقعی .حساب کار دستم آمد.
زنگ تفریح دوتاییشان را کشیدم کناری
و قرار شد زنگهای ورزش و روزهایی که
فردایشان ریاضی داریم باهاشان ریاضی
مترین کنم .از اینکه یاد منیگرفتند حرص
میخوردم حتی گاهی فکر میکردم
خورشید دارد باز یام میدهد چون
دیگر ابایی از بلد نبودن مسئلهها ندارد
که حتی راه فرار دستش آمده است.
احساس ناتوانی میکردم؛ حم ولی متام
تالشش را میکرد ،گاهی بهخاطر من
با خورشید دست به یقه هم میشد.
چیزهای عجیب و غریبی برایم میآورد؛
سنگهای شکستهای رنگ درونشان با
بیرونشان فرق میکرد یا لقمه نان فتیری
با کرۀ گوسفندها یشان یا زنگوله .یک
بار بعد از حل مترینهای ریاضی یک
شاخ شکستۀ بز گذاشت روی کتابم و
رسیع از کالس بیرون رفت .شاخ بزی
که پیچ و تاب داشت منی دانستم به
چه کارم میآید .توی دستم گرفته بودم
و میچرخاندمش که ُمری ،برادرم دید
دستم و قاپیدش .از آنجایی که برایم
مهم نبود فقط کمی کولی بازی درآوردم
و او هم فهمید ارزش چندانی برایم ندارد
وگرنه متام کوچه و خانه را روی رسم
میگذاشتم از داد و فریاد ،مثل وقتی که
برداشت و لوح تقدیر کالس سومم را از
توی قابش درآورد و بهجایش عکس تیم

پرسپولیس را چسباند؛ هنوز که هنوز
است فکر میکنم چطور آنروز هیچ
راهی ب ه ذهنم نرسید کارش را تالفی کنم.
خالصه که شاخ را صاحب شد .چند روز
بعدش ُمری رگگردن بیرون زده پاپی شد
که این شاخ را از کجا آوردهای ،که جواب
شنید رس ّ
تل جاجا(به تو کمرتین دخلی
نداردُ ).مری گفت دقیقا هامنجایی که
به حم گفتم؛ یعنی حم شاخ را دست
مری دیده بود .از آن به بعد حم نیامد
مترینهای ریاضیاش را با من و خورشید
حل کند .یکی دو هفته بعد که پای تخته
رفت و نتوانست مسئله را حل کند ،معلم
مرا خواست که سهمم را کف دستم
بگذارد خورشید ماجرای نیامدن حم را
گفت و ازآنجا که بعد از چهار هفته از
اجرای تنبیهش مشقهایم را مرتب می
نوشتم از زدن من گذشت .معلم افتاد به
جان حم با شلنگ تا توانست زد ،آنقدر
حرکت شلنگ دیوانهوار باال میرفت و
میآمد پایین که محو حرکت پیوستهاش
شده بودیم .از نفس که افتاد؛ و شلنگ که
از حرکت ایستاد تازه حم را میتوانستیم
ببینیم که گوشۀ دیوار خودش را جمع
کرده نیم خیز رسش الی پاهاش و ساعدش
پنهان شده است .تصویری که شور تالفی
را در دمل برپا کرد .روز بعد زودتر آمدم
و شلنگ را بردم الی شاخ و برگ مورد
کنار دستشوییهای پرسها پنهان کردم
مطمنئ بودم رسکالس دینی الزم منی
شود .وسطهای زنگ اجازه گرفتم که
بروم بیرون .شلنگ را از مخفی گاهش
برداشتم و بردم توی مسرتاح پرسها که
چاهش باال زده بود ،مقنعۀ طوسیام
را تا ته حلقم فشار داده بودم تا بتوانم
شلنگ را حسابی تو کثافت بپلکانم ،بعد

از اجرای این قسمت سخت،
ا ند ا ختمش توی مسرتاح
معلم افتاد به جان حم با شلنگ تا
معلمها که عربت سایرین
توانست زد ،آنقدر حرکت شلنگ
باشد .رس کالس فارسی حتام
دیوانهوار باال میرفت و میآمد پایین
الزم میشد و شد .معموال
که محو حرکت پیوستهاش شده
بودیم .از نفس که افتاد؛ و شلنگ که از سه چهار نفری در حفظ
حرکت ایستاد تازه حم را میتوانستیم شعر مشکل داشتند .معلم
ببینیم که گوشۀ دیوار خودش را جمع میزش را زیر و رو کرد ولی
کرده نیم خیز سرش الی پاهاش و
دریغ از نشانی از شلنگ
ساعدش پنهان شده است
عزیزش ،مبرص را فرستاد دفرت
ببیند آنجاست یا نه .بعضی از بچهها در تکاپوی یافنت شلنگ اینور و
آنور مدرسه را گشتند و از بخت بد ،حم از همه بیشرت در تالش بود و
شلنگ را جلوی مسرتاح معلمها پیدا کرد .معلم از این حرکت بیشرت از
مشکوک شد و یقین کرد کار خود حم است .دیگر منیگویم چطور به
جانش افتاد و ادبش کرد؛ یک جوری که حم دیگر مدرسه نیامد و رفت
پای گله بزها و گوسفندهای پدری .با رفتنش از مدرسه از خاطرات من
کامال محو شد تا خرب مردنش را شنیدم ،بخش مردۀ خاطراتم از کالس
چهارم زنده شد؛ مثل تصویر شفاف و با کیفیت روی پرده سینام .حتی
تصویر رویارویی خورشید و حم را هم دیدم چون دمل خواست بدانم روح
حم با چشامن درشت ،لحظۀ آخر وقتی خورشید آخرین تیر را رهاکرد،
رفته باالی رس چه کسی ایستاده است؛ کاش آنهایی نبوده باشند که
دست دوستیاش را پس زده بودند.
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روایت از هفت سالگی کودکی که پدرش را از دست داده و در دنیای خودش غرق است
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آن اوایل از پنجشنبهها متنفر بودم؛ چون هنوز هفتسامل نشده
بود و قایم شدن را منیدانستم .اگر عرص پنجشنبه بود و هنوز قایم
نشده بودم ،باید دستم را میسپردم به دی و راهی آرامگاه میشدم.
روستا پنجشنبهها عرص را در آرامگاه از دست منیداد؛ همه میآمدند،
دخرتهای آفتاب و مهتاب ندیده تا دخرتهای قری و پرسهای جوانی
که منیشد خیلی نسبتی بین آنها و فسفس فاتحهخوانی پیدا کرد .تا
هفتسالگی عرصهای پنجشنبهی من متعلق به میانساالن و پیرهای
روستا بود که با دیدن دوقلوهای پدر معتمدم ،میآمدند تا با دست
کشیدن بر رس یتیمهای صغیر و بوسیدنشان ،راهی به شیعگی علی(ع)
پیدا کنند .جیبهایم را که دوست داشتم با سنگهای صاف کنار قربها
پر کنم ،پر میکردند از سکه
و میوه و بیسکویتهایی که
هفتسالم شده بود و کوچکترین اتاق
دوست نداشتم .در کل از خانه تبدیل شده بود به انباری و من
اینکه کسی دست در جیب بعضی وقتها در آنجا گشت میزدم
دامن یا بلوزم بکند خوشم و تفریح میکردم .توی کمد لباسها
منیآمد .همهی چیزهای قدیمی ساعتها پنهان میشدم و برای
اهدایی مردم یتیمدوست را خودم سرگرمی میتراشیدم؛ لباسهای
پدرم را میپوشیدم و سعی میکردم
توی سوراخهای کنار قربها،
بفهمم با آن لباسها کجاها رفته و چه
برای آنهایی که بیشرت بهش کارهایی کرده است
نیازداشتند جا میگذاشتم.
چون آنموقعها فکر میکردم دیسهای خوراکی را هر کسی برای
مردهی خودش میآورد و همیشه در تعجب بودم چرا دیسهای روی
قربها رسیع خالی میشود و چیزی برای اویی که آن پایین است منیماند.
تازه به نظر خودم چه بچهی خوبی بودم که سهمشان را از دست بقیه
نجات میدادم و گوشهای دفن میکردم تا توی تاریکی شب که آمدن
به آرامگاه برای اهالی زندهی روستا معصیت داشت ،بردارند و گوشهای
بنشینند و نوش جان کنند.
هفتسامل شده بود و کوچکترین اتاق خانه تبدیل شده بود به
انباری و من بعضی وقتها در آنجا گشت میزدم و تفریح میکردم.
توی کمد لبا سها قدیمی ساعتها پنهان میشدم و برای خودم
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رسگرمی میتراشیدم؛ لباسهای پدرم را
میپوشیدم و سعی میکردم بفهمم با آن
لباسها کجاها رفته و چه کارهایی کرده
است یا متام جیبهایش را میگشتم که
البته چیزی پیدا منیکردم؛ و صد البته که
هیچوقت ناامید منیشدم از یافنت؛ چون
چند وقت بعد دوباره همهی جیبها را
میگشتم .آنوقتها هنوز باور داشتم
که مردگان به جاهایی که دوست دارند
رس میزنند و به نظر خودم آن اتاق،
دوستداشتنیترین جای خانهمان بود و
اگر پدرم قرار بود جایی باشد و بهش رس
بزند ،آنجاست.
از هفتسالگی به بعد ،پنجشنبهها
دو ساعت متام خانه در ید اختیارم
بود .خودم هم بیشرت از قبل مال
خودم میشدم؛ کارهایی که وقتی بقیه
بودند منیشد انجامش داد (کمرتینش
قند خوردن بود) یا تابوهای خانواده.
یک لیوان با طرحهای رنگی داشتیم
که متعلق به خواهر دومیام بود و به
هیچکسی اجازه منیداد از آن استفاده
کند .با آن فقط آب میخورد و همیشه
میگذاشتش در باالترین طبقهی قفسهی
آشپزخانه .عرص یک پنجشنبهی آزاد
رفتم رساغش .همیشه دوست داشتم
در آن چایی بنوشم .اصال برایم آرزو
شده بود رنگ چایی را در آن ببینم.
به هر زحمتی بود پایین آوردمش و
فالسک چای را در آن خالی کردم .هوا
رسد بود و لیوان بیظرفیتی که چای به
خودش ندیده بود ،از باال تا پایینش یک

ترک رسارسی برداشت .دهن سوخته و
آش نخورده اصال مناسب وضعم نبود،
که حتی رنگ چای را هم هنوز پشت
الیههای رنگرنگی آن ندیده بودم!
دستپاچگیام خیلی طوالنی نشد .دو تکه
لیوان را آب زدم و از چارپایه باال رفتم و
لیوان را درست رسجای خودش کنار هم
نشاندم .از پایین اصال به نظر منیآمد
اتفاقی افتاده ولی مطمئنا اولین نفری که
دست دراز میکرد و لیوان را برمیداشت،
فکر میکرد لیوان در دستش شکسته
است .یکی دو روز بعد وقتی ماجرا از
ذهنم دور شده بود ،خواهر دومیام
گوشهای گیرم انداخت و دو تکهی لیوان
را نشانم داد .انکار که کردم ولی هیچ
تاثیری در او نداشت .موهایم را گرفت و
حین کشیدنش گفت« :فقط از تو برمیاد
که اینجوری کارت رو الپوشونی کنی!»
راست میگفت؛ مثال اگر « ُمری» لیوان

را شکسته بود ،میبرد ته باغچهی حیاط میانداختش« .مهی» اگر
شکسته بود ،هامنطور آن وسط رهایش میکرد و «آذی» اگر بود حتام
با پررویی به خواهر بزرگرت میگفت« :یا همه یا هیچکدوم .وقتی فقط
یه لیوانه ،همون بهرت که اصال نباشه! نه تو نه بقیه ».خرابکاریهای
دیگر پنجشنبههایم را هیچکسی کشف نکرد یا حتی اگر کشف
میکردند ،آنقدر از وقوعش گذشته بود که دیگر شواهد گناهکاریام
از بین رفته بود؛ خمیر خشکشد های که زیر تخت آشپزخانه توی
خانهتکانی پیدا شد و خواهرم فکر کرد کی خمیر آماده را خوابانده و
فراموش کرده است یا برنجهای خیسنکردهی پر از روغن حیوانی که
توی انباری پیدا کردند و . ...پنجشنبهها برای دورهی جوانی و بعد از
آن ،مترین روزهایی بود که میشکستم و یا اشتباه میرفتم و رشایط
درست کردنش را نداشتم .خوبیاش این است که هرچه میشکند،
توی دمل یکجوری کنار هم مینشامنش که کسی متوجهی خط عمیق
شکستگیاش نشود .هرچه خطا کردهام یا راهش را اشتباه رفتهام ،طوری
پنهان میکنم که هیچوقت کسی حدس نزند کجا را اشتباه رفتهام،
کجا شکستهام و . ...بدی درسهای پنجشنبه اما این است که همهی
شکستگیها و همهی اشتباهاتم را درون خودم دارم و با خودم این
طرف و آن طرف میبرم .امان از روزی که کسی دست به شکستگیام
بگذارد؛ مثل لیوان رنگی آب خواهر بزرگه ،تکههایم از هم جدا میشود.
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برای مادر و تمام لحظههای پر درد و زحمتش
صدیقه میرزایی
http://alefyaa.ir/?p=5647

مامان زخم دارد .زخمهای عمیق .هر روز و هر شب بر تعداد زخمهایش
افزوده میشود .نو میشوند .هر روز و هر شب دست میکشد روی
زخمهایش و ناباورانه نگاهشان میکند .دستکاریشان میکند .به آنها
عادت منیکند .زیر چشمی نگاهش میکنم .اینکه میگویم زیر چشمی،
یعنی همین حاال .همین حاال که لپتاپ را گذاشتهام روی پاهایم و دارم این
کلامت الکن را مینویسم .کنرتل تلویزیون را گرفته است در دست چپش و
شبکهها را باال و پایین میکند .روی هامن مبل یک نفرهی مخصوص خودش.
باید دخرتش باشی ،باید شب و روز را با او رس کرده باشی تا بدانی از روی
عادت نیست که دارد مدام دست راستش را مشت میکند و بعد از دوثانیه
مکث ،بازش میکند؛ دستش درد میکند .یک رگ ناسازگار ،درست در مچ
دستش دارد او را آزار میدهد .دستی که عمری در کار بوده .عمری در کار
کاشت و برداشت زندگی .نیم رخ صورتش را میبینم که به طرف تلویزیون
است .و چشمهایش؛ دو حفرهی خالی بی پایان که عمقی دارد به اندازهی
یک عمر .باالخره روی یک شبک ه میماند .زن روانشناس دارد از سالمت
خانواده حرف میزند .از متام روانشناسهای زن بیزارم! سال کنکور به من
میگفت روانشناسی را انتخاب کنم چون او دوست دارد« .چون روانشناسی
به درد میخوره!» من اما گوش نکردم؛ او هم رفت رساغ تلویزیون و مثل
همیشه سعی کرد آموختههای نصف و نیمهی تلویزیونی را در زندگی و
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در خانوادهاش پیاده کند .اما موفق نبوده.
معموال وقتی دارد سعی میکند که با انگیزه
و با برق هیجانی در چشمهایش ،راهکار
جدیدی را برای سالمتی خانواده رو کند،
هیچکس به او گوش منیدهد و هیچکس
حتی رسش را هم باال منیکند .هر کداممان
مشغول مشغلهای پوچ.
زن روانشناس دارد میگوید با هم حرف
بزنید ،از هم سوال کنید ،برای هم تعریف
کنید .دوست دارم بروم یقهاش را بگیرم و
خفهاش کنم! حتام مامان حاال با خودش
گفته هه ،حرف! خدایی ناکرده یک وقت به
عوامل ملکوتی همیشه ساکت ما خدشهای
وارد میشود ،که با ناامیدی شبکه را عوض
میکند .چشمهای مامان حرف دارند.
وقتهایی که شبکههای تلویزیون را باال و
پایین میکند و هیچ چیز جدیدی در آنها
پیدا منیکند و بلند میشود و چادر رس
میکند و میرود تا همین پارک بغل کمی
راه برود ،یا وقتهایی که دقایق مدیدی
را روبهروی کتابخانهی محقر خانه مردد
میماند که کدام یک از کتابهای «مسخره
و غیرآموزنده»ی ما را انتخاب کند تا کمی
رسگرم شود و در نهایت هم منیتواند؛
در این وقتها دستی نامرئی و سنگین
میآید بیخ گلویم را فشار میدهد .مامان
در سکوت از اتاق به آشپزخانه میرود و
باز از آشپزخانه برمیگردد به اتاق ،قرآن
قدیمیاش را از قفسهی باالیی کتابخانه
برمیدارد ،عینکش را روی چشم میگذارد
و میآید مینشیند کنار دست من تا هر
جا کلمهای را نتوانست بخواند ،برایش
بخوانم .با خودم فکر میکنم پس روزهایی
که من نیستم و احتامال دارم بیخود و
بیجهت خیابانها را گز میکنم ،از که
میپرسی؟ و بعد ،هالهی غمگینی از اشک،

آرام آرام میآید و روی چشمهایم جا خوش
میکند .مامان! ای کاش هیچوقت برای قرآن
خواندن ،هیچ سوالی برایت پیش منیآمد.
ای کاش درس خوانده بودی؛ آن وقت به
جای اینکه وقتی پای ظرفشویی میایستی،
با خودت حرف بزنی و من را میخکوب
لبهایت کنی که تندتند در سکوت باز
میشوند و سیل خشمگینی از حرفهای
نگفته در رست را بیرون میریزند و من را
میترسانند ،میشدی یک زن روانشناس آرام،
که مادر هم هست .من را میترسانی مامان.
دوست دارم جلو بیایم و شیر آب را ببندم و
روبهرویت بنشینم و بخواهم برایم حرف
بزنی .بخواهم حرفهایت را به من بگویی.
من یآیم اما .هیچگاه نرفتهام.
مامان من میدانم ،میدانم تو از این
پیکرهای رخوتناک آلوده و مشوش ما
بیزاری .از این خانه نشینیهای پیاپی و
خیرگیهای بیرسانجام زندگیهای شهر.
از دیوارهای تنگ و کوچک خانه ،به ستوه
آمدهای .از اینهمه آلودگی و تالطم .تو
فرزند دشت هستی و درخت .زادهی باغ و
پروردهی کوه.
کتاب تو ،متاشای شعلهی هیزم کرسی
بوده است و رسگرمیات اینکه با دست
خودت ،در جای جای زمینهای پدریات
درخت تربیزی و انار بکاری .روزهای پیاپی،
با خواهران و دوستانت کوههای مرتفع را
زیر پا بگذاری به قصد ییالق و در ُکالمی
به غایت کوچک ساکن شوی ،نزدیک به
سه ماه! و بعد برای روزها ،دشت رسسبز و
بکر ییالق را از برابر چشمهایت بگذرانی.
روی یک سنگ بزرگ بنشینی و در پس و
پیشت تا چشم کار میکند ،هیچ نباشد .رس
به آسامن برآری و حیران آن عظمتی که در
سینهات جای منیگیرد ،پلکهایت را بر هم

نهی تا بوی نم باران را با عمق جانت استشامم کنی و یک قطرهی زالل در
میان مژههایت به رقص آید .حتام عادت داشتهاید که شبها در جمعهای
دخرتانه با لباسها و دامنهای زیبا و چیندارتان مشغول شامرش ستارهها
باشید و آنقدر به متاشای وسعت آسامن بنشینید تا خواب چشمهایتان را
بدزدد .مامان من میدانم ،در کودکی و نوجوانیات ،با خاک و گیاه پیوندی
عمیق داشتی و در نگاهت هیچ نبوده جز زیبایی و شکوه .زبان حیوان را
توآمد بودی .با اشتیاق
میدانستی و پا به پایشان ییالق و قشالق را در رف 
عظیمی برایم از شبهای بلند پاییز میگویی که در یک اتاق کوچک
مینشستید و یکی یکی تک برادر عزیز دردانهتان را در آغوش میگرفتید .از
وقتهایی که چشم به راه بازگشت پدرتان بودهاید از سفر گیالن .تا برایتان
از آن شکالتهایی بیاورد که فقط در رشت پیدا میشده .پارچههای مرغوبی
که برای دخرتها میآورده و لباسی که برای برادرتان .سکوت شبهای خانهی
بی روح و خالی ما ،تو را به یاد شبهای تاریک بی چراغ میاندازد ،در آن
خانهی کوچک قدیمی ،که
پدرتان در سفر شهر بوده برای
فروش محصول انارشان و مادر
مامان من میدانم ،میدانم تو از این
پیکرهای رخوتناک آلوده و مشوش ما و مادربزرگتان دل نگران.
بیزاری .از این خانه نشینیهای پیاپی میگویی و من رشم میکنم
و خیرگیهای بیسرانجام زندگیهای از کسی که بودی ،و کسی
شهر .از دیوارهای تنگ و کوچک
خانه ،که ما بر تو تحمیل کردیم .تو
به ستوه آمدهای .از اینهمه آلودگی و
تالطم .تو فرزند دشت هستی و درخت زخم داری مامان .زخمهای
عمیق .شبها خواب نداری.
تا نیمههای شب بیداری و با چشمهای بسته ،روز را ،نگرانیهایت را ،دوره
میکنی .من میبینم؛ نگاههای سیریناپذیر دزدانهات را به بردارم میبینم.
قرار است مهاجرت کند .قرار است قلب تو دوپاره شود .نیمی اینجا و نیمی
در نقطهای مبهم از رسزمینی دور در قارهای دیگر ،کنار او؛ خواب میبینی
او را از تو دزدیدهاند .خواب مرا ،خواب همه چیز و همهکس را .خواب
خودت را؛ دخرت رهای دشت و صحرا ،که نانش را خودش میکاشته و میپخته
و آبش را از فرسنگها دورتر از خانه با کوزهای بر روی شانهها میآورده،
حاال اسیر این قفسیست که ما برایش ساختهایم .حاال روزها را تنها در خانه
میمانی و دوتا کیسه منکی که برایت درست کردهام را هر روز نیم ساعت
میگذاری روی زانوهایت تا دردشان کمرت شود .مامان ،میخواهم بروم و
متام کتابفروشیهای خیابان انقالب را زیر و رو کنم ،تا شاید باالخره یک
کتاب پیدا کردم که تو دوستش داشته باشی و مشغولش شوی؛ نه مثل «ملت
عشق» که «آخرش معلوم نشد چی شد!» مثل «داستان راستان» ،که دوستش
داری .که خیلی دوستش داری.
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روایتزندگی

روایتی از زندگی یک طلبه و قسمتی از فراز و نشیبهایش
محسن احمدی
http://alefyaa.ir/?p=6009

اولش از خیلی وقتها قبل رشوع شد .همراه با ورود رسمی به
جرگهی متأهلها .متأهلی ،به امید و پشتوانهی چندهزار تومان
شهریهی مراجع .شهرستان بودم و شهریه را از قم میگرفتم .اول هر
ماه مثل یک بچهی خوب ،با
عیال خداحافظی میکردم و
اول هر ماه مثل یک بچهی خوب ،با
میرفتم رس میدان خروجی عیال خداحافظی میکردم و میرفتم
شهر و نصف شبی همچنان سر میدان خروجی شهر و نصف شبی
که آمد وشد نیسا نها و همچنان که آمدوشد نیسانها و مسافرها
مسافرها و موتورسوارها و موتورسوارها را میدیدم ،چشمم دنبال
را میدیدم ،چشمم دنبال اتوبوسی میگشت که از پشت چنارهای
میدان ظاهر شود و گوشهی شیشهاش
اتوبوسی میگشت که از
تابلوی قم یا تهران باشد
پشت چنارهای میدان ظاهر
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شود و گوشهی شیشهاش تابلوی قم یا
تهران باشد .نیم ساعت یا یک ساعتی
منتظر میایستادم .در رسما و گرما و
شلوغی و خلوتی ،تا اینکه ماشین میآمد
و میرفتم باال .یادم منیآید کرایه چقدر
بود آن زما نها .قم که میرسیدم ،دم
دمای اذان صبح بود .غریب ،چه جایی
دارد بهرت از حرم .بعد از مناز صبح با
سختی زیاد جایی پیدا میکردم تا چرتی
بزنم و در هامن لحظهی چرت زدن از
خستگی هم حواسم بود که خادمی نیاید
و گیر ندهد .ساعت که حدود هفت
میشد ،راه میافتادم سمت فیضیه.
ساعت هشت ،هشتونیم شهریه را

میگرفتم و اغلب فیالفور برمیگشتم
شهرستان .کار دیگری در قم نداشتم و
از آن مهمتر ،جایی برای ماندن! بخشی
از شهریهی ماهانه ،طبعاً میرفت باالی
این رفتوآمدها و باقی که چیز خاصی
نبود را ،آنقدر میکشیدیم که به این
رس ماه برسد .نه ماه بر همین منوال
گذشت که دیدم منیشود .ماندن هم
فایدهای ندارد و باید رفت .پس بار و بنه
را جمع کردیم و راهی قم شدیم .حاال از
هزینهی ماهمان ،یک رفتوآمد ماهانه
را جلو افتادیم و البته دیگر کمکهای
مادی و معنوی فامیل را کم داشتیم.
اما میساختیم .در شهرستان پول نبود
اما مشکلی هم که با پول بخواهد حل
شود ،نبود!
خالصه وضعیت افتا نوخیزان ادامه
پیدا کرد تا اینکه شد و در بیابانهای
پردیسان قم خانهای از مسکن مهر
خریدیم .اهل فن میدانند که هرچند
پردیسان در بیابان بنا شده ،اما فی
الحقیقت خودش هم باالی شهر و
پایین شهر دارد و حاشیهنشین شیک
بیابانی! البته بهرت این است که بگویم
خانهای ثبتنام کردیم و منتظر ماندیم
که بدهندش .پولهایی که هر وعده
تعاونی به بهانهای میگرفت را به زور
قرض و مناز و روزه استیجاری و ...جور
کردیم تا رسیدیم به اصل قضیه و رشوع
شدن وام .طول دورهی تسویه  را زیاد
انتخاب کردم تا قسطم کم شود .رفته
بودم تبلیغ جهادی که یک نیم روز عیال
متاس گرفت و گفت نامه از بانک آمده
که رشوع اقساط از فالن تاریخ است.
گفتم« :کی؟» گفت« :از سه روز دیگر».
گفتم« :چند؟» گفت« :سیصد تومان».

سیصدهزار تومان شهریهام بود .همهی شهریهام .خالصه تبلیغ متام شد
و برگشتیم شهرمان .دو روز بعدش مثل مردی که سنگ زیرین آسیاب
باشد ،در دریای متالطم قسط غرقه بودم که دم دمای اذان ظهر ،رسدبیر
یکی از نرشیاتموسسهای که یکی دو بار چند مطلب را محض منونه
خدمتش برده بودم ،مرا دید و بیمقدمه گفت« :میای مجله بشی
دبیر تحریریه؟» چشمم گرد شد و بدون گل چیدن و گالب آوردن ،بله
را خیلی محکم گفتم .قرار شد فردایش بروم برای حساب و کتاب که
گفت« :ماهیانه صد ساعت بیا و سیصد بگیر ».مبلغ قسط وام جور شد.
دو سه سالی دفرت مجله بودیم .پولش را میدادیم به بانک مسکن.
یارانه را هم میدادیم به یک موسسهی خیر ندیدهی دیگر که اآلن
ورشکست شده .خوشخوشانمان هم بود که به اقساط میرسیم!
شهریه البته چندان تغییر مخصوصی نکرد؛ غیر از اینکه بعضاً
گرفنتشان حرام بود چون به هر حال جایی دیگر شغل دیگری داشتیم.
خالصه اینکه هر کس ما را
میدید ،میگفت« :ساعتی
رفته بودم تبلیغ جهادی که یک نیم روز
عیال تماس گرفت و گفت نامه از بانک سه هزار تومان؟ باید هفت
هزار تومان بگیری» .ولی
آمده که شروع اقساط از فالن تاریخ
است .گفتم« :کی؟» گفت« :از سه روز ما همینکه آب باریکهای
دیگر ».گفتم« :چند؟» گفت« :سیصد
رد میشد ،راضی بودیم و
ام
تومان ».سیصدهزار تومان شهریه
به دل منیگرفتیم؛ اما نکته
بود .همهی شهریهام .خالصه تبلیغ
اینجا بود که اگر و اگر قرار
تمام شد و برگشتیم شهرمان
بود چیزی روی این حقوق
فکسنی برود ،فوراً محل آن از قبل تعیین و پیشخور میشد .یعنی در
نهایت امر ،نسبت بدهی با پولی که میگرفتیم ،همواره مستقیم بود و
رشد بدبختیها ،متناسب با رشد حقوق باال میرفت .این صعود منظم و
هامهنگ باعث شد که در این چند سال ،عایدی رصف پر کردن چالهها
شود و چیزی اضافه نیاید.
بعدها که از مجله آمدیم بیرون و چند ماهی بیکار چرخیدیم ،باز
بدبختیهایمان کمی کمرنگ شد .یعنی بدبختی بزرگ و غیرعادیای
نداشتیم تا رشوع کار جدید ،که پولش از قبلی بهرت بود و شأنش بدتر!
بدبختی همپا ،اینبار کجا خودش را نشان داد؟ آنجا که چند ماه بعد
برای اولین بار در این چند سال ماشینداری ،تصادف کردیم و غیر از
بیمه ،چند صد تومان هم دستی دادیم به رانندهی مقابل که ماشینش
صفر و آفتابنخورده بود.
مخلص کالم اینکه خدا واقعاً جای حق نشسته و تا ظرفیت نداشته
باشی ،منیدهد!
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بود

بعضی وقتهای آدمها خیلی راحت میمیرند!
زهیر توکلی
http://alefyaa.ir/?p=5452

سال  72یا  ۷۳بود .داشتم میرفتم قم .طلبه بودم .هر دو هفته
یکبار ،چهارشنبه یا پنجشنبه میآمدم تهران و رسی به مادرم میزدم.
پدرم ایران نبود .انگلیس درس میخواند .دورهی دکرتی را میگذراند.
همیشه وقت بازگشت به قم ،عرصهای جمعه ،حال خوبی داشتم .آدم
توی جاده که باشد ،عرص جمعه دلش منیگیرد .من صندلی جلوی پشت
رس راننده نشسته بودم .همیشه دوست داشتم صندلی جلوی پشت
رس راننده بنشینم .بعدها این عادت از رسم افتاد ،چون شنیدم که اگر
تصادف بشود ،امنترین جا وسط اتوبوس است .چقدر کماهمیت! در
قبال آنچه از دست میدهی ،چقدر کماهمیت! آن جلو ،عین پردهی
سینام کوه و دشت را میبینی؛ از پشت شیشهی جلوی اتوبوس .تازه
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وراجیهای رانندههای بیابان ،بهخصوص
اگر خودشان را ساخته باشند و چانهشان
گرم افتاد ه باشد ،واقعاً شنیدنی است .اما
چه میشود کرد با مالحظات ایمنیای
که همه معطوف به منردن است ،همه
مربوط به دنیای آدم بزرگهاییست که
عادت کردهاند و دیدن و شنیدن برایشان
مهم نیست ،ماندن برایشان مهم است.
دیدن و شنیدن برای کسی مهم است
که هنوز به دنیا عادت نکرده باشد؛ مثل
بچهها ،مثل نوجوانها؛ و من نوجوانی
شانزده ساله بودم و خوشم میآمد که

از پشت شیشهی جلوی اتوبوس ،عین
پرد هی سینام کوه و بیابان را ببینم و
به بافهها و یافههای شوفرها گوش
بدهم و لذت بربم .اگر انصاف به خرج
بدهم ،میگویم که البهالی حرفهای این
موجودات معموالً نچسب و چسی درکن،
ِ
یک آنی هست که من آن را «حرف
زدن برای حرف زدن» مینامم .طرف
اصال برایش مهم نیست که برای کمکش
صحبت میکند و آسامن و ریسامن
میبافد یا برای رسبازی که آمده جلو تا
کنار پنجرهی کمک راننده ،سیگار دود
کند یا یکی از مسافران شیک و پیک
و ُ
مرگ ما» که خوابش منی َب َرد
«مکش ِ
و زده بر صف رندان و هرچه بادا باد!
روی صندلی خالی کنار راننده ،جای
کمکراننده که اآلن توی بوفه خوابیده،
نشسته و گو اینکه کالس خودش را باالتر
از این میداند ،با عصا قورتدادگی
میخواهد یخ راننده را باز کند؛ با نیمچه
احرتامی و َنی که از زندگی شخصی
خودش در پاسخ پرسشی که راننده
پرانده پس میدهد و این کار را میکند
تا رس صحبت راننده باز شود و او نه
آنقدرها هم با عالقه ،گوشی بدهد به
راننده تا بتواند در ازای باج ِ گوشسپاری،
از نشسنت در آنجا لذت بربد .آنجا که
عین پرد هی سینام ،از پشت شیشهی
جلو میشود به کویر غرق در مهتاب
یا به قول «قیرص» به «جنگل_کوه» در
خاموشی ِ مطلق نگاه کرد و به ر ّد نور
جنبندهی چراغ اتوبوس روی رسشانههای
تاریک درختان و به عبور نرم ایرانپیام یا
هامن تیبیتی به قول قدیمیها.
بار دیگر چشمۀ من میتوانی رود باشی
برکۀ باران که رسشار از شقایق بود باشی

کوه بودی زیر نور ماه ُ ،آیا
من نشسته بودم و غرق در خیاالت
بار دیگر
و افکار خودم بودم که ناگهان ،واقعاً
میتوانی ماه روشن کوه
ناگهان ،این پیرمرد نه چندان پیری که
صندلی وهمآلود باشی؟
کنارم نشسته بود ،راست از روی
«یوسفعلی میرشکاک»
افتاد پایین .بهرو افتاد ،با تمام تنهاش؛ و
باری؛ من نشسته بودم و
از روی صندلی پرت شد به کف اتوبوس،
غرق در خیاالت و افکار خودم
درست پای صندلی راننده؛ جوری که
انگار یک نفر از پشت ،دو کتفش را
بودم که ناگهان ،واقعاً ناگهان،
اما
گرفته باشد و محکم با تمام قدرت
این پیرمرد نه چندان پیری که
خیلی نرم ،هلش داده باشد پایین.
کنارم نشسته بود ،راست از
روی صندلی افتاد پایین .بهرو افتاد ،با متام تنهاش؛ و از روی صندلی پرت شد
به کف اتوبوس ،درست پای صندلی راننده؛ جوری که انگار یک نفر از پشت،
دو کتفش را گرفته باشد و محکم با متام قدرت اما خیلی نرم ،هلش داده باشد
پایین .او مرده بود .جادرجا هم مرده بود .شاید هم از دقایقی مدید ،پیش از
آن مرده بود و اینک به خاطر بر هم خوردن تعادل ،خودش که نه! نعشش
از روی صندلی لغزیده و رفته بوده به هر جا .مگر برای نعش ،اهمیتی هم
دارد؟ راننده نگه داشت .کمکش رفت از توی صندوق ،یک چیزی ،موکتی
طرف شانهی خاکی
یا پتویی -درست یادم نیست -پهن کرد روی زمین ،آن ِ
جاده .بعد هم یادم منیآید چه شد که راه افتادیم .آیا آمبوالنسی آمد و جنازه
را برد؟ خاطرهی من همین را میگوید؛ اما من سوامل از خودم این است که
چرا از لحظهی افتادن پیرمرد یا نعش او از روی صندلی ،این همه شفاف،
عکس و فیلم در ذهنت مانده اما از آن به بعدش این همه مبهم؟ این همه
نقطهچین؟ البد میگویید مبهوت شده بودی و مات مانده بودی .میگویم،
هرچه بود ،بود .چه اهمیتی دارد؟
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روایتی از آشپزی یک نویسنده
خسرو باباخانی
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اهل آشپزی و باز کردن کلیپ آشپزی و سایتهای آشپزی نیستم که
نیستم .منیدانم چه بدبختیای بود که یقهام را گرفت تا کلیپ آموزش
سادهی کباب کوبیده را باز کنم .کی؟ چهارشنبه .دیدم طرف نیم کیلو
گوشت گوسفندی چرخکرده گرفت؛ دوتا پیاز را با گوشتکوب برقی
کوبید و ریخت روی گوشت و بعد یک قاشق فلفل سیاه و پابلیکا و
منک اضافه کرد .چند دقیقه مخلوط کرد و پیاز و ادویه را چنگ زد و
گذاشت توی یخچال .بعد از یک ساعت چهارتا سیخ آورد و گوشت را به
اندازهی یک لیموی سنگی از ظرف برداشت و راحت و ساده سیخ کرد.
گوشت چنان به سیخ چسبید که انگار چسب دارد .آخرش هم گذاشت
روی منقل و باد زد .دلتون نخواد چهارتا سیخ کباب کشید به سنگک
مثل زعفران .راستش دمل خواست .عیال را صدا زدم و محرمانه کلیپ را
نشانش دادم و نقشه را رشح دادم .گفت« :از صفر تا صدش با خودت».
گفتم« :معلومه؛ اصال اجازه منیدم کسی دست بزنه».
نشستم لیست مواد مورد نیاز را تهیه کردم .گوشت چرخکردهی
گوسفندی ،پیاز ،گوجه ،سیخ کباب ،منقل ،ذغال ،بادبزن ،فلفل سیاه،
منک و پابلیکا .بانو فرمود فقط سه قلم آخر را داریم .گفتم« :زحمت
کشیدی! این سه قلم را هم میخرم بی منت» .قرار شد جمعه ناهار
کوبیده بزنیم .پنجشنبه رس ظهر راه افتادم دنبال وسایل .خدایا! گرما آدم
را کباب میکرد بدتر از کباب کوبیده! بغل داروخانه یک مغازهی لوازم
خانگی هست .رفتم داخل .زن و شوهر میانسالی مغازه را میچرخانند.
مرد دروغ نگویم دو مرت قد و صدوسی کیلو وزن دارد .اتفاقی که از آن
لحظه به بعد افتاد این بود که هر مغازهداری میفهمید قرار است کباب
کوبیده بزنیم ،چشمهایش میدرخشید و به پهنای صورت میخندید
و میگفت مبارک است! انگار قرار بود زن بگیرم! لوازم خانگی فروش،
وقتی شنید سیخ و منقل میخواهم ،کیف کرد .دوازده سیخ آلومینیومی
و یک منقل بزرگ گالوانیزه داد دستم و برای اینکه حواسم به قیمت
دوال پهنای اجناسش نباشد ،گفت« :به سالمتی میخوای کباب کوبیده
درست کنی؟»
عرض کردم« :بله».
گفت« :بلدی؟»
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گفتم« :نه».
گفت« :هان ،بشین».
نشستم .نیم ساعتی تعریف کرد که
چند سال کبابی داشته ولی بلد نبوده.
کارگر داشته .بعد تجربیات ذی قیمت
پنج سالهاش را مجانی در اختیارم
گذاشت .راستش هیچ کمکی نکرد.
در آخر قصابی بزرگ و معروف محل
را با انگشت نشان داد و گفت« :برو
اونجا بگو یک کیلو گوشت گوسفندی
چرخکرده میخوای برای کباب».
گفتم« :چشم».
گفتم یک کیلو گوشت میشود حدود
پنجاههزار تومان .خدا میداند قصاب
و کارگرانش از این سفارش الرژ چقدر
خوشحال خواهند شد و احتامال بهم
چایی هم خواهند داد .رفتم .صف
بود؛ سه ،چهار خانم چادری و مانتویی
توی صف بود ند با یک آقا .گفتم
اینها زیاد گوشت بخواهند ،یک سیر
گوشت آبگوشتی میگیرند و میروند.
اما یک ربعی که ایستادم ،کمکم رشم
قضاوت زودهنگام آمد رساغم .خدا
میداند کمرتینشان حداقل ده ،پانزده
کیلو گوشت میخواست! آن هم از
انواع قسمتهای گوسفند و گوساله،
با فرمایشات متام نشدنی! استیکی،
خورشتی ،کبابی ،آبگوشتی ،کوفتهای،
بیفتکی ...یک ساعتی طول کشید که یکی
از کارگرها پرسید« :شام چی میخوای؟»
با رشم و صدای پایین گفتم« :یک کیلو
گوشت گوسفندی چرخکرده میخوام

برای کباب کوبیده».
با خوشحالی وصفناپذیری گفت:
«بهبه ،بهبه؛ نوش جان ،گوارای وجود،
انشاءالله مبارک است! هی حسین! یک
کیلو گوشت گوسفندی به آقا بده؛ صد
گرم هم دنبه بزن توش و چرخ ریز کن».
حسین آقا فرمود« :دنبه نداریم .یه
کاریش میکنم».
هیچ کاری نکرد .یک کیلو گوشت
چرخکرده داد دستم و پنجاهوهشت هزار
تومان هم پول گرفت و گفت مبارکه ،به
سالمت .آمدم گوجه خریدم با پیاز ،بعد
رفتم مغازهی لوازم خانگی فروشی تا
منقل و سیخها را بردارم که فروشندهی
خو شهیکل و خو شتعریفش گفت:
«ببینم گوشتت رو».
نشان دادم .رسی به تاسف تکان داد
و گفت« :نه ،چربیش کمه؛ اصال نداره!»
مثل مادرمرد هها گفتم« :شام گفتید
بگو ،خودشان ردیف میکنند!» حتی یک
لحظه هم معطل مناند؛ گفت« :گفتی من
فرستادمت؟!»
نگفته بودم .قیافهی گرمازده و از
ریخت افتادهام را که دید ،دلش سوخت.
به زبان ترکی با زنش مشورت کرد و
گفت« :به جای دوپیاز ،سه پیاز رنده کن
بزن توش».
گفتم« :چشم».
وسایل را خرکش کردم و رس راه ذغال
و آتشزنه هم خریدم .خانه که آمدم
دیگر نفس نداشتم .صدهزار تومان
هزینه کرده بودم .گرمم هم بود تا مرز
هالک شدن .گوشت را با سالم و صلوات
گذاشتم توی یخچال تا فردا که جمعه
بود بروم رساغش .عیال باز تاکید کرد« :از
صفر تا صدش با خودت ها!»

گفتم« :خیلی خوب بابا! از این فضای منحط مجازی حرف یاد
گرفتیا!»
جمعه شد .بلند شدم و صاف رفتم آشپزخانه .تیر بیار ،تخته بیار؛
مهین میخواد آش بپزه! عیال فرمود« :ببین هر ظرفی میخوای تو
اون کابینت پایینی هست .دیگه هی راه به راه من رو صدا نزنی .صفر
تا صدش با خودت .گفته باشم!» محل نکردم .از توی کابینت ده جور
ظرف درآوردم؛ از لگن گرفته تا سینی و انواع سبد.
فرمود« :قبل از استفاده به اونها یه آب بزن».
الکی زدم .گوشت را با سالم و صلوات از یخچال درآوردم و خواستم
بندازم توی لگن قرمزه که دوباره فرمود« :خرسو! گوشت رو نشسته
میخوای استفاده کنی؟»
گفتم« :نه بابا! االن میبرم حموم لنگ به کمرش میبندم و یک لیف
و کیسهی اساسی بهش میزنم! زن حسابی این چربی که نداره ،آب هم
بهش بزنم میشه حلیم! باید یک هفته هم بربم پشت بام زیر آفتاب
پهن کنم تا خشک بشه!»
گفت« :دست صد نفر بهش خورده!»
گفتم« :خورده باشه! قراره رو آتیش سیصد درجهی سلسیوس پخته
بشه».
مسئله ناموسی بود و کوتاه نیامدم .رفتم و چهارتا پیاز مشتی پدر،
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مادردار برداشتم و اشکریزان پوست گرفتم و گفتم« :گوشتکوب
برقی داریم؟»
فرمود« :خیر .گفت که؛ صفر تا صدش پای خودته».
حرصم گرفت .گفتم« :یه بار دیگه بگی صفر تا صد این رو پرت
میکنم طرفت!»
نگاه کردم دیدم تو یه دستم چاقو هست و دست دیگرم یک کله
پیاز .برای اینکه کمی از خشونت حرفم کم کنم ،پیاز را نشانش دادم.
گوشتکوب برقی نداشتیم .دلتان نخواد گوشتکوب دستی داشتیم! با
آن هم که منیشد پیاز را خرد و ریز کرد .دیده بودم عیال گاه برای خرد
کردن پیاز از چرخ گوشت استفاده میکند.
گفتم« :بانو! چرخ گوشت!»
بلند شد و با غرغر ریز زیر لبی که هم بشنوم و هم نشنوم ،آورد و
حتی شنیدم گفت« :هفت نفر آیینه به دست ،فاطمه کچل رسش رو
میبست!»
پیازها را چرخ کردم توی
سبد و گذاشتم آبش برود
توی لگن زیرش .بعد پیاز بلند شدم قطعات چرخ را باز کردم.
چر خشده را ریختم روی خدایی پیاز چرخشدهی زیادی
کپهی گوشت و ادویه هم روی حلزونی و پشت پنجرهاش
زدم و آماده شدم برای ورز مانده بود .گفتم آخر این چه طراحی
دادن .خدا میداند چقدر مزخرفیست که کامل تخلیه نمیکند.
قطعات را به قول عیال گربهشور
ذوق کردم .میخواستم ورز
کردم و پرت کردم توی سبد ظرفها
بدهم که عیال گفت« :ببینم
اون چرخ گوشت همونجا
میمونه؟!»
گفتم« :نه عرصی میبرم پارک تا یه دوری بزنه!»
گفت« :مرد حسابی توی اون االن یک کیلو پیاز مونده ،وقتی میگم
از» ...
نگذاشتم جملهاش کامل شود و بفرماید از صفر تا صدش .گفتم:
«همهش دویستوپنجاه گرم پیاز چرخ کردم بعد یک کیلوش مونده
تو چرخ گوشت؟!»
بلند شدم قطعات چرخ را باز کردم .خدایی پیاز چرخشدهی زیادی
روی حلزونی و پشت پنجرهاش مانده بود .گفتم آخر این چه طراحی
مزخرفیست که کامل تخلیه منیکند .قطعات را به قول عیال گربهشور
کردم و پرت کردم توی سبد ظرفها .بعد با دستهای صدبار شسته،
آمدم نشستم رس لگن گوشت و پیاز و ادویه و رشوع کردم به ورز دادن.
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عیال فرمود« :باید بیست دقیقه ورز
بدی».
گفتم« :نخیر ،نیم ساعت میدم».
گفت« :بده .بعد معلوم میشه!»
نشستم به ورز دادن .دلتون نخواد
چه حالی میداد؛ البته اولش .اما هرچه
زمان میگذشت ،کم کم جان دستها
و انگشتهایم کمرت میشد .با بدبختی
بیست دقیقه ورز دادم و بعد با اخم و
جدیت روی دهانهی لگن سلفون کشیدم
و گذاشتم توی یخچال تا حال بیاید!
اگر اخم منیکردم عیال میگفت دیدی
آخرش هامن بیست دقیقه شد؟ وقت
تنگ بود .پریدم گوجه فرنگی شستم؛
بزرگهاش را چهار قاچ و دو قاچ کردم و
به سیخ کشیدم و میخواستم بروم بالکن
رساغ منقل ،که باز عیال فرمود« :خرسو!
کباب رو کجا میخوای درست کنی؟»
گفتم« :نوک برج میالد خوبه؟»
گفت« :مسخرهبازی درنیار .بوش
میپیچه ،مدیون همسایهها میشیم».
گفتم« :چرا؟ مدیون؟ شیش سیخ
میشه دیگه؛ وقتی پخت میریم به هر
همسایه دو سیخ کباب میدیم .حله؟»
دخرتم گفت« :پس خودمون چی؟»
گفتم« :پنکه رو میذارم پشت منقل
که باد بوش رو بیاره تو اتاق!»
بعد خودم غش کردم از خنده .عیال
گفت« :مامان ولش کن؛ بابات فقط بلده
منک بریزه!»
رفتم بالکن منقل نو را پر از ذغال
کردم .فقط تنها عقلی که این وسط
کردم ،روشنش نکردم! یک ساعت گذشته
بود .مناز خواندم و آمدم رس وقت
مایهی کباب کوبیده و سیخهای نو.
مثل آدمهای حرفهای یک کاسه آب داغ

گذاشتم دم دستم تا موقع سیخ کردن
کباب ،مایهی کباب به دستم نچسبد.
عیال گفت« :بارک الله!»
کیف کردم اما به رویم نیاوردم و
مثل حرفهایها خط اخم را حفظ کردم.
یک مشت گوشت برداشتم و کمی ورز
دادم زدم به سیخ؛ حساسترین لحظهی
تاریخ بود .اگر به شامها اعتامد داشتم،
میگفتم همهاش ریخت .اصال گل سیخ
نایستاد که نایستاد .خوشبختانه عیال هم
امتحان کرد و حتی دخرتم؛ نشد .اما چون
به شامها اعتامد ندارم ،باید عرض کنم
مایهی کباب مثل چسب دوقلو چسبید
به سیخها .جاتون خالی؛ سه نفری ،نفری
دو سیخ کوبیدهی زعفرانی صدوپنجاه
گرمی زدیم؛ اما ...خسته و ناامید نظر
کارشناسی دادم که« :چربی نداره صاب
مرده ،منیچسبه!» گفتم خدایا چه کار
کنم .ساعت دو بعدازظهره و داریم از
گرسنگی میمیریم! به عیال گفتم« :بپر
مایتابه رو بیار!»
پرید .فوری کف ماهیتابه روغن
ریختم و نصف مایهی کباب را تخت
کردم کفش .عیال فرمود« :چی کار
میخوای بکنی؟»
گفتم« :میخوام بذارم روی اجاق گاز
و کباب مایتابه درست کنم!»
گفت« :عقل کل! اگه زیرش رسخ
و کباب شد چه جوری زیر و روش
میکنی؟»
دیدم راست میگوید؛ منیشود ،آن هم
با این قطر .حتام موقع زیر و رو کردن
خرد و خاکشیر میشود و میریزد کف
ماهیتابه .با خونرسدی یک آشپز ماهر
گفتم« :کاری نداره که!»
با لبهی تیز کباببرگردان ،مایهی کباب

را کف ماهیتابه چهار قسمت کردم؛ شد چهار مثلث بزرگ و ضخیم.
عیال آشکارا حرص میخورد .گفت« :باباجان! این هم همونه؛ این
تیکههای مثلثی هم موقع چرخوندن میشکنن و صد تیکه میشن!»
دیدم راست میگوید؛ گفتم« :پس چی؟»
گفت« :باید به شکل بیضی یا دایره دربیاری؛ مثل همربگر».
دو ،سهتا امتحان کردم اما وا رفت .دیگر عصبانی شده بود و رگههای
تسلیم هم در سیامی خستهی من پیدا .عیال ماهیتابه را با حرص
جلوی خودش کشید و با لبهی تیز کباببرگردان تهدیدم کرد که بروم
دستهایم را بشویم و دیگر دخالت نکنم .از خدا خواسته رفتم طرف
دستشویی .موقع رفنت گفتم« :باشه دخالت منیکنم؛ اما یادت باشه صفر
تا صدش با خودت!» فکر کنم چیزی پیدا نکرد پرت کند طرفم.
نشسته بودیم و گرسنه منتظر پخنت کتلتها بودیم .با یک کوه ظرف
و ظروف کثیف که به ذهنم رسید کاش میشد یک تکه از مایهی کباب
را بردارم با رسیش حسابی چسبناکش کنم و بزنم به سیخ و بروم بالکن
و همچین بوی کباب دربیاورم که تا هفتتا همسایهی اطراف بفهمند
ما امروز کباب داریم!
به عیال گفتم« :بانو! رسیش داریم تو خونه؟»
با چنان اخم و بهتی نگاهم کرد که معلوم بود در سالمت عقلم
شک کرده! هیچی نگفت .من هم دیگر کیش و مات نشستم .کتلتها
داشت آماده میشد .سفره را انداختیم .من به فکر نصف مایهی کباب
کوبیدهای بودم که مانده بود.

83

روایت

بر درد کشان خرده مگیر

این روایت ،روایت درد است
سهیال ملکی
http://alefyaa.ir/?p=5585

همراه مامان داشتیم به خانه برمیگشتیم .دخرتم فاطمه ،بغلم بود و
از ترس رسما خوردن عجله میکردیم که به خانه برسیم .پاییز بود و رفته
بودم قزوین به خانوادهام رس بزنم .آن روز البد پی خریدی چیزی بیرون
زده بودیم .تا توی کوچه پیچیدیم ،شیالن خانم را دیدم که مثل همیشه
با لباس کردیاش توی چارچوب در خانهشان نشسته .دامن پیراهنش
نیمدایرهی یشمی رنگی بود که بیرون چارچوب ،روی موزاییکهای
پیادهرو افتاده بود.
ما را که دید تکانی نخورد و آرام زیر لب سالم و علیک رسدی کرد.
برخالف همیشه به فاطمه واکنشی نشان نداد .کمی فاصله گرفتم و
مشغول مرتب کردن کاله دخرتم شدم .نگاهشان کردم .با مامان آرام آرام
صحبت میکردند .روی پیراهنش جلیقهی کوتاه مشکیای پوشیده بود
و رورسی سیاهی رسش بود.
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رنگی که کردها به ندرت از آن
ا ستفا د ه میکنند  .د نیا یشا ن کا مال
رنگیست .نارنجی ،قرمز ،سبز و آبی
پایهی ثابت پارچههایشان است .حاال
انگار این همه رنگ را کرده باشی توی
قاب توسی یا خاکسرتی .مثال بخواهی
دشت و کوه و رودخانه را توی چند
طبقه آپارمتان جا بدهی .این میشود که
عرصها توی محله ،زنهای جاافتاد هی
کرد با پیراهنهای مخمل و گیپور و
زنهای ترک و شاملی با چادر رنگی یا
مانتو مینشینند جلوی در خانههایشان.
قزوین به لحاظ اینکه شهر صنعتی
محسوب میشود ،مهاجرپذیر است.

شاید اگر بگویم صنعتی بود ،درستتر
باشد .کارخانهها و کارگاههای تولیدی
بیشرتشا ن تعطیل شد ها ند  .صحبت
مخترصشان که متام شد ،راه افتادیم.
گفتم« :انگار حا لندار بود» و مامان
جوری که بخواهد خودش را بیتفاوت
نشان بدهد ،بدون اینکه نگاهم کند
گفت« :برادرزادهی مشقاسم رو کشنت.
خیلی از عروسیش نگذشته» و آرا متر
ادامه داد« :میگه سپاه کشتدش .سپاهیا
زدنش ».برگشتم پشت رسمان را نگاه
کردم .شیالن خانم زل زده بود به جوبی
که بین پیاده رو و خیابان قرار داشت.
پاییز بود و جوب پرآب بود .گفتم« :البد
یه کاری کرده بوده دیگه ،وگرنه سپاه چرا
منیاد ما رو بکشه؟» بی حوصله و کوتاه
توضیح داد که او داغدار بوده و درست
نبوده از جزئیات ماجرا سوال کند.
مشقاسم شوهر شیالنخانم است.
باید تقریبا شصتساله باشند و چندتایی
نوه دارند .اهل سنتاند و اصالتشان
برمیگردد به ماکو .خانهی پدریام در
محلهای است که کردهای سنی زیادی
آنجا زندگی میکنند.
به طوری که همسایهی سمت چپ
و راست ،روبهرو و طبقهی پایین،
همگی کرد سنی هستند .وقتی میگویم
سنی ،آد مهایی توی ذهنتان نیایند که
میخواهند با کشنت شیعیان به بهشت
بروند یا قصد دارند از طریق زاد و ولد
غلبهی جمعیتی پیدا کنند .این حرف در
مورد کسانی که من میشناسم ،یعنی
کردهای قزوین و منشاشان کردهای
آذربایجان غربی ،صدق که منیکند هیچ،
بلکه خندهدار است .آنها هم مثل ما به
خاطر اینکه بچه آوردن خرج دارد ،بچه

تربیت میخواهد و اصال مگر عقلامن کم است ،نهایتا دو یا سهتا بچه
میخواهند .اسم بیشرت بچههای دههی شصت و هفتادشان علی و
فاطمه و معصومه است و برای دههی هشتاد و نودیهایشان سارینا و
آنیسا و آرشام انتخاب میکنند.
محرم و صفر مراسم دارند .فاطمیه برگزار میکنند و نه تنها به
مشهد و کربال که به مسجد جمکران هم میروند .بعضیهایشان به
اصولگراها رای میدهند ،بعضی هم به اصالحطلبها؛ مثل غالب
مردم .کردهای قزوین به دو دلیل در این شهر هستند .یک گروه که
حدود صد سال پیش به قزوین تبعید شدهاند و گروه دوم کسانیاند
که برای پیدا کردن کار به این شهر آمدهاند .وضعیت کسانی که در
روستاها و شهرهای همجوار با ترکیه زندگی میکنند ،مشابه وضعیت
سایر شهرهای مرزی است.
از کارخانه یا کارگاههای تولیدی خیلی خربی نیست .نرخ بیکاری
باالست و کسانی که دام یا زمین کشاورزی ندارند یا به هر علتی
شغلهای موروثیشان را از
دست دادهاند ،راه مناسبی
صحبت مختصرشان که تمام شد،
برای سیر کردن شکم زن
بود»
راه افتادیم .گفتم« :انگار حالندار
و بچهشان پیدا منیکنند.
و مامان جوری که بخواهد خودش
مردان به شهرهای بزرگ
را بیتفاوت نشان بدهد ،بدون
میروند که گاهی غم دوری
اینکه نگاهم کند گفت« :برادرزادهی
و غالبا پیدا نکردن شغل
مشقاسم رو کشتن .خیلی از
عروسیش نگذشته» و آرامتر ادامه داد :مناسب باعث میشود به
«میگه سپاه کشتدش .سپاهیا زدنش ».شهر و روستایشان برگردند.
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ناچارا میروند رساغ شغلهای کاذب مثل داللی یا کار غیرقانونی مثل
قاچاق .قاچاق لباس ،لوازم آرایشی ،سوخت و هرچه که ممکن باشد؛
حتی قاچاق انسان .نه به این معنی که مثال پرسی برود تهران و کار
پیدا نکند و برگردد قاچاقچی بزرگی بشود و باند ایجاد کند؛ نه! باندها
وجود دارند و اینها جذب آن میشوند و خواه ناخواه ،کسی که تامین
نیازهای اولیهی خود و خانوادهاش را در گرو تخطی از قانون میبیند،
با قانونگذار هم تقابل پیدا میکند.
میبیند قانونگذار و مسئوالن مملکت ،خودشان و بچههایشان
در رفا هاند اما راهی جلوی پای اینها نگذاشتهاند که بتوانند
نیازهای اولیهشان را برطرف کنند .اسمشان میشود قاچاقچی
خرد هپا و شاید حقوق بعضیهایشان از حقوق رسمی وزارت کار
هم کمرت باشد .در کنار فقرمادی ،فقر فرهنگی هم مشکل دیگری
است که میتواند عرق ملی-میهنی این گروه را کم کند .یکی از
منودهایش هم در دسرتس نبودن برنامههای صدا و سیام در این
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مناطق است .برای دیدن برنامههای
صدا و سیام باید ماهواره داشته باشند
و وقتی از ماهواره استفاده کنند ،بین
شبکههای خوشرنگ و لعاب ترکیه که
به زبان مردم آن منطقه نزدیک است
و صدا و سیامیی که با زبان فارسی
است و اثری از خودشان در آن نیست،
کدام را انتخاب خواهند کرد؟ صدا
و سیام تریبون رسمی حکومت است
و نفوذ زیادی در آنجا ندارد .جالب
اینجاست که در شهرها و روستاهایی
که به مرز نزدیکتر است ،شبکههای
ترکیه بد ون ما هوا ره د ر د سرتس
هستند .
یعنی ماهوارههای صدا و سیامی ما
مرزهای خودمان را پوشش منیدهند
اما امواج شبکههای آ نها از مرز
میگذرند و به مردم ما میرسند .این
از تلوزیون! نهادهای حوزوی هم اگر
برنامهی تقریب مذاهب داشته باشند،
غالبا به این منطقه توجهی منیشود .با
رشایطی که توصیف شد ،گروهکهای
تجزیهطلبی چون «پ.ک.ک» سعی
میکنند از موقعیت استفاده کنند و با
تهییج کردن و سوءاستفاده از احساسات
قومیتی و نژادی نیرو جذب کنند .و
مگر فتح بعضی از روستاها و شهرها
در عراق توسط داعش با روشی غیر از
این بود؟ در برخی مناطق راه افتادند
در روستاهای محروم و بیخرب ،با غذا و
پوشاک به اسم کمک به اسالم و خودشان
را یاور مسلمین نشان دادند و شد
آنچه شد .اینجاست که حرف «آقای
خامنهای» که میگویند در درگیری با
داعش باید سعی کنیم کمرتین تلفات
را بدهیم چرا که در جبههی مقابل همه

معاند نیستند و کسانی هم هستند که
گول خوردهاند و گمراه شدهاند ،اینجا
معنی پیدا میکند.
فردای آن روز بابا و مامانم رفتند
خانهی همسایه تسلیت بگویند .از
پنجره ،خانهشان را میپاییدم که کی
مامان بیرون میآید.
بیرون آمدند و برخالف معمول نه
شیالن خانم و نه مشقاسم ،برای بدرقه
دم در نیامدند .این رسمشان است و این
جور وقتها به نشانهی عزادار بودن
کفشهای مهامن را جفت منیکنند و از
بدرقه تا دم در هم خربی نیست .همین
که مامان و بابا رسیدند خانه ،از علت
کشته شدن مرحوم پرسیدم .اسمش
رضا بوده و از زمان نامزدی تا بعد از
ازدواج برای پیدا کردن کار چندباری
آمده قزوین ،کرج و تهران و کاری که
کفاف کرایهی خانهی مجردی و پسانداز
را بدهد ،پیدا نکرده .انقدر رفته و دست
خالی برگشته تا باالخره یکی پیشنهاد
داده برود برای کسی کار کند که قاچاق
سوخت میکند .بشود رانند هی یکی
از کانتیرنها .نهایتا هم روز موعود ،در
درگیری بین سپاه و قاچاقچیان به رضب
گلوله کشته میشود .دستمزد رضا در این
رانندگی چقدر بوده؟ برای چقدر مجبورا
خالف کرده و کشته شده؟ برای پنجاه
هزارتومان!
بعد برای مامان درد و دل کرده که
فقط همین مورد نیست .این پنج یا
ششمین موردی است که توی طایفهشان
اتفاق افتاده .نفرات قبلی اغلب دوتا
گالن سوخت روی قاطر و االغ گذاشتهاند
و موقع رد شدن با شلیک مرزبان سپاه
کشته شدهاند.

خواستهاند حداقلهای معیشتیشان را تامین کنند ،نانی برای
خوردن ،پولی در حد آب و گاز و برق .حاال اما زنهای جوانشان
ماند هاند و بچههای یتیم .به این طریق در جمهوری اسالمی
ایران جوانی برای تامین معاش خانواد هاش در حین ارتکاب جرم
کشته میشود و آیا بازماندگانش قهرا اپوزیسیون نخواهند شد؟
بازماندگانی که تالشهای فرزندشان را برای پیدا کردن کار و تامین
معاش دیدهاند .این روایت ،روایت درد است .جوانی از رس اجبار
جرمی مرتکب شده اما میدانم مقرص اصلی او نیست .کسی هم
که شلیک کرده مقرص نیست .به عنوان حافظ امنیت کشور ،بخشی
از وظیفهاش دفاع از اموال رسزمین است و باید کارش را میکرده.
منیدانم این دولت و آن دولت چقدر تقصیر دارند .نقش نهادهای
حکومتی و سازما نهای خصوصی و غیره چقدر است .ولی آه
خانواد ههای این قربانیان دامن کسانی را که باید کاری میکردند
و نکردند ،خواهد گرفت .اصال آیا ما که در برابر این مصیبتها
بیتفاوت سکوت میکنیم ،مقرص نیستیم؟
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محاکمه در باران

روایتی دردمندانه از مرگ به یادماندنیترین همکالسی دوره دبیرستان
آناهیتا آروان
http://alefyaa.ir/?p=5725

بین همکالسیهای جورواجور دبیرستانی ،راضیه یکی از به
یادماندنیترینها بود .بیشرت به خاطر مشکالتی که داشت .بعضی
آدمها را هم بدبختیهایشان ماندگار میکند .گاهی لکنتش آنچنان
شدت میگرفت که برای ادای هر کلمه تا کمر خم میشد .آب دهانش
راه میفتاد و صدایش به کلی میرفت؛ بخصوص وقتی قرار بود درس
پس بدهد .حالت دستهایش غیرعادی بود و راه رفتنش نامتعادل .با
این وجود هیچوقت مدرسهی استثنایی نرفت و تا دیپلم را در مدرسهی
عادی ،همراه ما گذراند .زندگی خیلی چیزها را از او دریغ کردهبود.
مهمتر از همه سالمت و
دلربایی دخرتانهای بود که
نداشت و رفاه و آسایشی از فاصلهی پنجاه متری نیشش
که میتوانست عیبهای باز میشد و برای هم دست تکان
ظاهری را بپوشاند ،اما نبود .میدادیم .بعد به قدر یک یا دو
دقیقه کنار پیادهرو میایستادیم به
به جای همه ،تنگدستی بود
احوالپرسی .سوال ثابتش همیشه
که هر نقصی را به هر شکل ،این بود که« :شوهر کردی؟» سرش
همهجا جار میکشید .با این را هم کمی جلو میآورد و مثل یک
حال تا دلتان بخواهد شوخ راز میپرسید .میگفتم نه .بعد ،نفس
و شنگ بود و بیخیال .به راحتی میکشید و میگفت« :بهتر،
هر بهانهای ریسه میرفت بهتر» و غشغش میخندیدیم.
و بیاندازه شاد میخندید.
موقع خندیدن تا کمر خم میشد و نفسش میگرفت .با همه ارتباط
خوبی داشت ،اما چرا بین آنهمه همکالسی ،در آن صبح پاییزی کنار
شیر آب حیاط مرا کنار کشید تا آهسته بگوید اگر لباسهایی دارم که
استفاده منیکنم برایش بربم ،خودم هم منیدانم .دمل گرفت .تکهی
بیسکویت در دهانم ماسید و زهرمار شد.
هامن سالها هم میفهمیدم گفنت یا شنیدن چنین حرفی برای یک
دخرت دبیرستانی تا چه اندازه ممکن است سنگین و سخت باشد اما
توانستم وامنود کنم چیز مهمی نیست و خیلی هم عادیست .حاال
هم این کار را خوب بلدم .حفظ ظاهر معرکه است .حرف ندارد .در
حالیکه خودم جان کندم تا حرفهایش را به خانوادهام منتقل کنم.
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منیدانم چه چیزهایی را شبانه توی
ساکها چپاندند و بردند .صبح در کالس،
کنار پنجره کتاب میخواندم که راضیه با
مانتوی مشکی من وارد شد؛ حتی سنجاق
سینهی پنجاه تومنیام که شکل پروانهی
بزرگی بود با با لهای توری طالیی،
هنوز به یقهی چپ مانتو چسبیده بود.
حالت ورودش را به خاطر دارم؛ به پهنای
صورتش لبخند میزد .خیلی خوشحال
شده بودم .همه میگفتند مبارک است،
خیلی بهت میآید .راست میگفتند،
واقعا برازندهاش بود .این ماجرا تغییری
در روابط ما ایجاد نکرد .حتی صمیمی
نشدیم .مثل همیشه بودیم .بعد از
دبیرستان ،راضیه تنها پل ارتباطی من
با همکالسیها شد .حالت نامتعادل و
موجدار تنش را میشناختم؛ به زحمت
قدم برمیداشت.
کمی هم چاقتر شده بود .از فاصلهی
پنجاه مرتی نیشش باز میشد و برای هم
دست تکان میدادیم .بعد به قدر یک
یا دو دقیقه کنار پیادهرو میایستادیم
به احوالپرسی .سوال ثابتش همیشه
این بود که« :شوهر کردی؟» رسش را
هم کمی جلو میآورد و مثل یک راز
میپرسید .میگفتم نه .بعد ،نفس راحتی
میکشید و میگفت« :بهرت ،بهرت» و
غشغش میخندیدیم .عرص هامن روز
هم اگر بیرون میرفتم و میدیدمش ،باز
میپرسید« :شوهر کردی؟» باز میگفتم
نه و باز میخندیدیم .از حال و روز همه
خرب داشت.

منیدانم آنهمه اطالعات را از کجا
میآورد ،اما همه را میدانست .مثال
فالنی بچهاش را از پرورشگاه آورده،
آن یکی شوهرش فالن کاره است ،این
یکی وکیل شده و االن هم حامله است.
بیا یک روز برویم دفرتش و ...خودش
هم شوهر کرده بود .مرد بیچاره برای
آنکه سقفی باالی رسش داشته باشد به
هوای دو اتاق ملک پدری ،هم خانهی
راضیه شد.
هیچوقت بچهدار نشدند و شوهرش
بعدتر ترجیح داد سقفی هم باالی رسش
نداشته باشد و رفت .پدر و مادرش از
دنیا رفتند .برادرش با خانواده در اتاق
کناری زندگی میکردند .تقریبا هر بار

برای کاری بیرون میرفتم میدیدمش چون معموال خانه منیماند.
دستهایش پر از زگیل بودند .با احتیاط دست میدادم و همهی
حواسم بود دستم را خیلی توی دستش نگه ندارد و نفشارد و زودتر رها
کند؛ همیشهی خدا خیس عرق بود از بس برای راه رفنت تقال میکرد و
من معموال دوست نداشتم بغلم کند .دست که میدادیم میگفتم کاش
الاقل بغلم نکند که بغلم میکرد؛ سالمش آنقدر طول میکشید که آب
دهانش آویزان میشد و مرا آبدار میبوسید .خدا خدا میکردم اگر
بغلم کرد الاقل نبوسدم ،که میبوسید؛ بلند بلند حرف میزد که همهی
عامل خرب میشدند و من خوشم منیآمد .راه رفنت کنارش کند و وقتگیر
و سخت بود و صبوری میخواست؛ بنابراین پیش میآمد گاهی راهم
را از دور کج کنم؛ اگرچه خیلی کم اما به هر حال اتفاق افتاده است.
گاهی عرصهای تبدار رشجی یا ابری و بارانی ،دم در هامن دو
اتاق کاهگلیشان کنار زنهای همسایه مینشست و ارصار میکرد
بروم داخل و عرصانه چای و کلوچه بخوریم .من نادان هرگز دعوتش
را نپذیرفتم .به قول «دولت آبادی» ،منیدانم «کدام گوری میخواستم
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روایت
بروم» .فقط یک بار به ارصار از وسط خیابان ،مرا به کاخ موزه برد .چون
شوهرش نگهبان موزه بود .هنوز ترکش نکرده بود .دعوتش را رد نکردم.
تا آنجا قدم زدیم .در یکی از دیدارها متوجه شدم گرهی رورسیاش را
زیادی جلو کشیده ،تا روی چانهاش و انحراف یک چشمش خیلی زیادتر
شده .نپرسید شوهر کردهام یا نه .دیگر منیخندید؛ دستم را نفرشد و مرا
در آغوش نگرفت و نبوسید.
خیلی معطل نکرد .زود خداحافظی کرد و رفت .بعد از دبیرستان،
هرگز برایش چیزی نربده بودم .حتی یک جوراب .بعد از اینهمه سال،
قبل از عید ،چند تکه کادو برایش کنار گذاشتم .با چنان دقت و وسواسی
هر تکه لباس را برایش تا میکردم که خندهام گرفته بود .تصور اینکه
راضیه با دیدن لباسهایی که مارکشان از خودشان قشنگتر است
چقدر ذوق میکند ،رسشار از شعفم میکرد .حتی پاکتی که قرار بود
لباسها را در آن بگذارم با دقت و وسواس انتخاب کردم .ساک کاغذی
سفید با دستههای کنفی بافته .تصور بعضی لباسها به تن ناساز راضیه
هم برا ی خود ش عا ملی
داشت .اما متام مدت چیزی
هیچوقت بچهدار نشدند و شوهرش
ته دمل زنگ میزد .مثل یک بعدتر ترجیح داد سقفی هم باالی
هشدار .مثل بوق منقطعی سرش نداشته باشد و رفت .پدر و
که مد ا م تالش میکند مادرش از دنیا رفتند .برادرش با خانواده
هارمونی موسیقی زیبایی در اتاق کناری زندگی میکردند .تقریبا
را که میشنوی بهم بزند یا هر بار برای کاری بیرون میرفتم
میدیدمش چون معموال خانه نمیماند.
چیزی را یادآوری بکند یا
دستهایش پر از زگیل بودند.
حقیقتی را به تو بباوراند .اما
اعتنایی به آن منیکردم .غروب از رس کار رفتم خانهشان .بارها و بارها
رفنت و رسیدنم را و چیزی که میگفتم و چیزی که میشنیدم را در رسم
مرور کرده بودم ،اما آن بوق ممتد همچنان زنگ میزد.
در حیاط نیمه باز بود .هرچه در زدم کسی جواب نداد .غروب بود.
باران می بارید .برای اولین بار وارد حیاط خانهی راضیه شدم .چقدر
تاریک و دلگیر بود .خیلی صدایش زدم .باالخره صدای زنانهای گفت:
«بله بله؟ جان جان؟» رسم را به سمت دو اتاق کاهگلی باالی پلههای
سمت راست حیاط باال گرفته بودم چون میدانستم اتاق راضیه یکی
از آنهاست .اما صاحب صدا از اتاق همکف سمت چپ حیاط بیرون
آمد .راضیه نبود.
گفتم« :ببخشید ،راضیه خانم ترشیف ندارند؟» صدای شاد بلندش
انگار یکمرتبه به خاک افتاد .گفت« :راضیه؟ راضیه شش ماه پیش فوت
کرد!» میدانستم .با همهی قلبم حس کرده بودم .فقط گفتم« :وای».
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گفت« :مریض بود .گلویش را که عمل
کرد خوب نشد .من برایش غذا میبردم».
یاد گرهی رورسیاش افتادم .گفت:
«من مستاجر برادرشان هستم .اسمم
مرضیهست .فکر کردم منو صدا میزنی».
به وسایل دستم نگاه کرد و گفت« :چی
میفروشی؟» گفتم« :دوستشم .براش
کادو آورده بودم ».اصال از جایم تکان
منیخوردم .مثل شاهین ترازو شده بودم.
خیال میکردم بار همهی دنیا از دو
دستم آویزان شده.
گفتم« :ببخشید کسی را منیشناسید
اینها را به او بدهید؟» صدای بیاختیارم
آنچنان یکنواخت و ممتد و بیرمق
از گلویم برخاست که فکر کردم االن از
حال خودم به گریه میافتم .با شتاب و
ذوقزده گفت« :چرا! خودم ،نوهام!» بار
را از روی دمل برداشت .صورتم را بوسید.
خیلی ارصار کرد بروم داخل خانه .ورودی
خانهی نیمه روشن و مخترصش از متیزی
برق میزد .گفتم« :باید بروم« ».کدام
گوری میخواستم بروم!» انگار ماشین
را آن رس عامل پارک کردهبودم .هرچه
میرفتم منیرسیدم.
شب شده بود و بیرون باران میبارید.
شیشههای ماشین را بخار پوشانده بود
و باران راه کج میکرد .باد که میآمد،
شیب برمیداشت و با صدا به شیشهی
جلو میخورد .صدای سیلی بلندش در
گوشم میپیچید .رسم را روی فرمان
گذاشتم و زدم زیر گریه .بلند بلند و بی
مالحظه هقهق میکردم .تازه فهمیدم
چرا مردها گاهی در فیلمها پیشانیشان
را روی فرمان ماشین میگذارند و گریه
میکنند .به تلخی گریه میکردم .درست
مثل مردها.

معشوق و جای خالی

آزادی اسرا به روایت یک کودک دبستانی
اعظم ایرانشاهی
http://alefyaa.ir/?p=5814

تابستان بود .تابستان هشت سالگی .قد و قوارهام به کالس قرآن رفنت
رسیده بود ،به اردو رفنت با مینیبوس به عنوان حسن ختام کالسی که به
خشکی گذشته بود و چیزی ازش دستگیرم نشده بود .از همه کوچکتر
شاید خودم بودم ،چون بادیگارد داشتم؛ دو تا دخرت همسایهی کالس
پنجمی .توی کوچه ،رس ظل آفتاب ،زیر سایهی باریک دیوار شور کرده
بودیم رس رفنت و نرفنت .گفته بودند اردو خوب است ،خیلی خوش
میگذرد ،توی راه شعر میخوانیم و خوراکیهای زیادی میخوریم،
بعد یک جا نگه میدارند که سوغاتی میخریم .دهنم آب افتاده بود از
تصور اینهمه خرکیف شدن.
های
رضایتنامهها ،نه برگه
سوهان و مجسمه و لیوان گلیای که
ماشینشدهای که جای خالی سوغاتی خریده بودم تمام شد ،توپ
داشت برای پر کردن ،که و تشری که به خاطر گم کردن پول
نامهای انشاءگونه بود با و جابجا شدن قاشق و چنگالم با
وسایل دخترها شنیده بودم از یادم
دستخط مادر.
پدر فقط امضایش میکرد .رفت اما این یک ربع هنوز توی جانم
هست؛ مثل یک ذکر مقدس .درد همه
یک  Aکه با کمی پیچ و تاب
چیز را ماندگار میکند
به تخم مرغ کشیدهای وصل
میشد .بسمه تعالی ،اینجانب فالنی ،برای رشکت دخرتم فالن ،در اردوی
یک روزهی زیارت مرقد امام خمینی درتاریخ بهامن رضایت کامل دارم.
اولین نامهای بود که از ذوق بوسیدم و مثل یک ذکر مقدس توی جیب
کیفم جا دادم .امام تازه رفته بود و مرقد هنوز بوی خاک میداد؛ بوی
آهنگ «دریغا» ،بوی «سه پنج روزه که بوی گل نیومد» .کنار رضیح
نیمهکاره ایستاده بودیم و معلم قرآن داشت سعی میکرد فاتحه خواندن
یادمان بدهد .حواس کودکیام از هر چیزی به چیز دیگر ُس میخورد.
از مقنعهی چانهدار بلند معلم میرفت به عکس خندان امام ،از آنجا رس
میخورد روی دستهگل کمی پژمردهی روی سنگ ،از گل میچکید روی
کبوتر خاکسرتی رنگی که منیدانم آنجا چه میکرد ،همراه با کبوتر پر
میزد به سقف بلند حرم که بزرگیاش را قبل از آن جایی ندیده بودم.
وسط رسرسهبازی خیال ،منگنهی بستهی چیپس را به زحمت باز کردم؛
دستفروش ورودی مرقد ،ورقههای نازک و شور سیبزمینی که ازشان
روغن میچکید را توی پالستیک استوانهای چپانده بود و بیست تومان

میفروخت .چندتا را با ولع توی دهنم
گذاشتم و به یکباره حرم شلوغ شد؛ اول
صدای ناله و فریاد رسید و بعد خودشان
آمدند؛ بیست ،سیتا مرد الغر و سیاه
چرده ،انگار که سا لها زیر آفتاب داغ
مانده باشند ،با موهای خیلی کوتاه و پای
برهنه دویدند سوی رضیح .بعضیهایشان
به زمین افتادند و سینهخیز خودشان را
به امام رساندند .رنگم پرید و قلبم رشوع
کرد به محکم کوبیدن .دخرت همسایه با
ترش دستم را گرفت و به گوشهای کشاندم.
«منیگی میمونی زیر دست و پا؟؟ خوب
خودت بیا کنار دیگه!» ورقههای چیپس
توی دهانم ماسید .صدای گریههای
مردانهی بلند و آدمهایی که هامنجایی که
من چیپس خورده و خیالبازی کرده بودم،
دیوان هوار خودشان را به رضیح میکوبیدند
و «امام امام» میکردند؛ انگار که بابایشان
مرده باشد .معلم چادرش را سفتتر گرفت
و گفت اینها اسیرهای جنگاند ،حاال بعد
از سالها برگشتهاند و دیدهاند امام از دنیا
رفته .یک ربع متاشایشان کردم اما یک عمر
است این تصویر در جانم مانده .سوهان
و مجسمه و لیوان گلیای که سوغاتی
خریده بودم متام شد ،توپ و ترشی که
به خاطر گم کردن پول و جابجا شدن
قاشق و چنگامل با وسایل دخرتها شنیده
بودم از یادم رفت اما این یک ربع هنوز
توی جانم هست؛ مثل یک ذکر مقدس.
درد همهچیز را ماندگار میکند .رد اشک
روی آن صورتهای استخوانی ،معتربترین
روایتیست که همهی این سالها دربارهی
امام دید هام.
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نگرانبامنایستادهسحر

روایت محمد ،چوپان افغانستانی از دلنگرانیهایش
برای خانواده و وطنش
سجاد ابراهیمی
http://alefyaa.ir/?p=5768

«محمد»  ۹ماه قبل با همه داشته و نداشتهاش وداع کردهبود .فقر
طوری پا روی گلوی او و خانوادهاش گذاشت ه که دیگر نتوانستهبود نگاه
دردمند شش کودکش را تاب بیاورد .چوپان یکی از روستاهای «فاریاب»
افغانستان بوده اما صاحبان مکنت و گله داران دیار کوچ کرده و دیگر
صاحب گلهای باقی مناندهبود تا او گوسفندانش را به چرا بربد.
یک روز صبح همه عشقش به وطن را چال کرده بود ،وطنی که
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با همهی زیبایی ،شبیه یک مهر باطل
بر شناسنامهاش بود .تنها یک داغ بر
چهرهاش ،که زندگی پر از ترس و فرار
در کشوری دیگر را برایش به ارمغان
آورده بود .بدون پول ،اوراق هویتیاش
خارج از مرزها هویتی به او منیدادند.
هرچه را داشت به یک قاچاقچی داد و
منتش را کشید تا از مرز ردش کند .رنج
سفر ،خطر مرگ و غم غربت را به جان
خرید و دردها و نالههایش را در بقچه
پیچید تا اینجا ،در این کوههای بلند،
آنها را به گوش شنوای شب نجوا کند و
الالییهایش را بر رکاب نسیم کوهستان
بنشاند تا شاید به گوش بچههایش برسد؛

زودتر از پولی که برایشان میفرستاد و
ماحصل دستمزد اندک چوپانیاش بود
که مثل لطف شیخ و زاهد گاه هست و
گاه نیست.
شب و روزش در کوه میگذرد .اما
تلفنی به او گفته بودند که غمی دیگر
بر دل وطنش نشستهاست .طالبان بغل
گوش زن و بچهاش به «میرزاولنگ»
حمله کرد ه و هشتاد زن و بچه را به
خاک و خون کشیده بود .او میترسد که
آنچه بر رس میرزاولنگ آمده در والیت
او هم تکرار شود .میترسد از هرکس
که تفنگ دارد .از هرکس که زور دارد.
میترسد در دنیایی که آدم را به فضا

میفرستند ،در دنیایی که قلب یکی را به دیگری پیوند میزنند و
خوشحال میشوند که جان آدمی را نجات دادهاند ،کودکان او را در
خفا ،بدون رس و صدا ،بدون جنجال به سینه دیوار بگذارند و آنها را با
گلوله به دیوار بدوزند .میگفت« :طالب دین ندارد .این چه مسلامنی
است که بچهها را میکشد؟» اخباری که میگویند طالبان و داعش
باهم بودهاند هم برای او فرقی ندارد .به نظر او هرکس که تفنگ داشته
باشد آدمکش است .برای آدمی که از وقتی یادش میآید جنگ بوده،
خارجی و آمریکایی و طالبان فرقی ندارند .همهشان مثل هم هستند.
در کوهستان که دستش به جایی بند نیست و تنها صدایی که میشنود
صدای زنگوله گوسفندان است بجز نگرانی کاری از دستش برمنیآید.
او هم مثل هزاران هموطن مهاجر دیگرش فقط میتواند نگران باشد.
نگران خانوادهای که دوستشان دارد .نگران آیندهای که امیدی به آن
ندارد.
دستهایش را زیر چانه و روی چوبدستیاش گذاشته بود و نظارهگر
خورشیدی بود که ساعتی قبلتر در کشورش طلوع کرده بود و فکر
میکرد که آیا گرمای این خورشید میتواند خون یخزده در رگهای
رسزمینش را هم گرم کند و به حرکت درآورد؟ سهم او از طلوع و غروب
مکرر خورشید خطوط عمیق درد بود بر روی چهرهای که از رسما و
آفتاب سوخته بود .سهمش از زندگی خانوادهای بود چشم به راه  ،دلی
لرزان و وطنی که دلتنگ فرزند خود منیشد .داغ و درد تنها متاعیست
که داشتنش پول منیخواهد و او هرچه که میتوانست ،از این متاع
داشت.
از تحمل رنج گریزی نیست .منیتوان از درد گریخت .حتی اگر دست
در دست ابرها داشتهباشی .حتی در زیباترین لحظهی دنیا ،لحظهای که
نور زاییده میشود .آنجا هم چوپانی مصیبتزده هست تا سفرهی دلش
را برایت بگشاید .کسی که نهال درد را در وجودت آبیاری کند .کسی که
مصممترت کند برای لگد زدن زیر قواعد بازی .کسی که ناامیدت کند از
ادامه این تکرار و کسی که امیدوارت کند ،امیدوار به روزی که آفتاب
بر فاریاب هم بتابد و با دستان لطیفش گونههای شش کودک محمد را
نوازش دهد .آنها را از خواب بیدار کند تا دست و رویشان را بشویند،
به پدر و مادرشان سالم کنند ،کنارشان رس سفره صبحانه بنشینند و با
بدرقه مادر به مدرسه بروند .در راه مدرسه شیطنت کنند ،بدوند و
بازی کنند .بدون ترس ،بدون نگرانی .و معلم برایشان قصههای خوب
بخواند  .قصهی جهان بدون تفنگ  .قصهی جهانی که کودکان و زنانش
زور دارند و هیچکس منیتواند به آنها زور بگوید .قصهی جهانی که
گوسفندانش چوپان منیخواهند.
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گرچهاینخانههمازآنتونیست

مورد عجیب؛ شاعری که صاحبخانه جوابش کرده بود
غالمرضا طریقی
http://alefyaa.ir/?p=5962

حناق گرفته بودم انگار .یک کلمه منیتوانستم حرف بزنم .شب شده
بود .شب شلوغ «شهران» .شب دیوانه .ماشینها داشتند پشت رس هم
بوق میزدند .در هر دقیقه دهها ماشین از کنارم رد میشد و از توی
هر کدامشان صدای آهنگ و خندهای میآمد که نپرس .تهران همیشه
همینطور است .اما منطقهی «شهران» کمی رشایطش فرق میکند.
اینجا مسیر دخرتها و پرسهای جوانی است که برای گشتوگذار به
«کن و سولقان» میروند ،بنابراین صدای خنده و آهنگ شاد ،اینجا چیز
عجیبی نیست.
مردم چقدر آرام بودند .مردم چقدر ناآرام بودند .یکی پالستیک
خرید به دست داشت .یکی داشت به بچهاش بستنی میداد .هرکس
به کاری مشغول بود و همه از کنار هم میگذشتند .همه از کنار من
میگذشتند بیآنکه حتی نگاهی به من بکنند .داشتم آتش میگرفتم.
دمل میخواست یکی از عابران را صدا کنم و با او حرف بزنم .مثال با
او بنشینیم پای یکی از همین درختهای بیخاصیت پیادهرو و گپ
بزنیم .از هامن گپهایی که
معموال در تاکسی میزنند.
گپی که رسرشتهاش معلوم دلم میخواست یکی از عابران را
نیست و همیشه با ا ین صدا کنم و با او حرف بزنم .مثال
جمله رشوع میشود که «آقا با او بنشینیم پای یکی از همین
واقعا اوضاع خیلی خراب درختهای بیخاصیت پیادهرو و گپ
شده»؛ بعد البد طرف از بزنیم .از همان گپهایی که معموال
من میپرسید« :چته؟ چرا در تاکسی میزنند.
اینقدر درهمی؟» آن وقت
من میتوانستم حرف بزنم .میتوانستم بگویم که دمل خون است .اما
منیتوانم .منیتوانم جلوی هیچکس را بگیرم .چون همینطوری هم همه
به همدیگر انگ دیوانگی میزنند در این شهر؛ چه رسد به اینکه یکی
را صدا کنی و بگویی بیا با همدیگر حرف بزنیم.
هیچکس را نداشتم که بتوانم با او حرف بزنم .نه اینکه کسی را
نداشتم .کسی آنقدر در آن لحظه به من نزدیک نبود که بتوانم حس و
حامل را دقیقا به او بگویم .همرسم هم در خانه بود .میتوانستم خودم
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را به خانه برسانم و با او درد دل کنم.
اما خب منیشد .نه اینکه منیتوانستم
به خانه بروم ،میتوانستم .اتفاقا نزدیک
خانه بودم اما بخشی از بغضم بخاطر
همین بود که منیدانستم امشب باید
به او چه بگویم .روی رفنت به خانه را
نداشتم.
«خانم مروتی» گفته بود پول نیاز
دارد و میخواهد خانه را رهن بدهد.
گفته بود خود ما ن بقیهی پول را
بدهیم و هامن خانه را که االن در آن
نشستهایم ،رهن کنیم .اما من پول رهن
کردن نداشتم .راستش هامن اجاره را
هم به زور جور میکردم .اجاره خانه
در تهران تقریبا معادل حقوق یک نفر
کارمند است .مثال من با اینهمه «اهن
و تلپ»م ،هر روز باید از ساعت شش از
خانه بزنم بیرون و شب برگردم و حاصل
کارم را دو دستی رس برج تقدیم کنم به
صاحبخانه.
یعنی اینکه متام وقت من به عنوان
یک انسان در این شهر ،فقط به اندازهی
تصاحب موقت یک خانه ارزش دارد.
یعنی ارزش یک آپارمتان شصت ،هفتاد
مرتی در این شهر ،بیشرت از یک انسان
است .مثال اگر صاحبخانهی من دو
سه تا آپارمتان داشته باشد (که دارد)
و اجارههای آ نها را بگیرد ،انگار
اربابی است که سه چهارتا رعیت دارد.
این رعیتها از شش صبح تا نه شب
میدوند و حاصل زحامتشان را دو
دستی به حساب ایشان میریزند .حاال

هم که ناگهان از در درآمده و گفته
بود« :میخواهم خانه را رهن بدهم یا
خودتان آن را رهن کنید یا خانه را خالی
کنید» .من هم هیچ چارهای نداشتم.
میتوانستم چند وقتی به بهانهی اینکه
هنوز قرارداد دارم ،او را رس بدوانم.
میتوانستم تا مدتی خانه را خالی نکنم،
اما انتهای این قصه باز همین بود .همین
رشایطی که االن دارم .مگر وقتی من شب
خسته و کوفته به خانه برمیگردم ،چقدر
حال و حوصله دارم که بخشی از آن را
هم رصف رسوکله زدن با صاحبخانه
بکنم؟ گفتم خالی میکنم و از او چند
روزی مهلت خواستم.
مهلتی که از خانم مروتی گرفته بودم،

سه روز بعد متام میشد و من آن روز هم خسته و نومید از بنگاهگردی،
به پیادهرو پناه آورده بودم .شب شده بود و من منیدانستم کی شب
شده است .بیشرت از این ،نای پرسیدن نداشتم .بدتر از «پرسیدن» و «نه
شنیدن» ،به حقیقتی رسیده بودم و آن هم این بود که با پول پیشی که
من دارم ،تقریبا هیچ خانهای وجود ندارد .اگر هم وجود داشته باشد،
باید حقوق یک ماه و نیمم را بابت اجارهی یک ماهم میدادم و این
یعنی اینکه معادلهی غلط در هامن دو سه ماه اول ،به نتیجهی غلطی
میرسید .تشنه بودم .تشنهی جرعهای آب خنک در تابستان گرم تهران.
اما روی رفنت به خانه را نداشتم .تشنهی جرعهای حرف زدن ،اما روی
رفنت پیش هیچکس را نداشتم .دمل منیخواست دیگران بفهمند که من تا
این حد در مقابل زندگی عاجز شدهام .داشتم در پیادهرو راه میرفتم.
فقط راه میرفتم« .دل بیدست و پای من بنشین فتح این شهر در توان
تو نیست» این مرصاع از ذهنم گذشت .واقعا عاجز بودم .عاجز از فتح
شهری که هر طرفش هزار رنگ داشت .شهری که هزاران خانه داشت
اما دلش منیخواست یکی از اینهمه خانه را با فراغت خاطر به این
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شاعر بدهد .داشتم به چراغهای روشن آپارمتانها نگاه میکردم .به
سایههایی که از پشت پرده رد میشدند .سایههایی که خوشبختند.
چون توانستهاند چارچوبی امن برای خستگیهای صاحبانشان فراهم
کنند .من اما همین را هم نداشتم .با متام وجود دمل خانه خواست؛
خانهای که سهم من باشد از جهانی به این بزرگی .مرصاع بعدی به
ذهنم آمد« :سهم تو از جهان همین خانه است ،گرچه این خانه هم از
آن تو نیست» از میان بچههایی که در پیادهرو میدویدند ،رد میشدم.
از میان بزرگرتهایی که با پالستیکهایی پر ،از فروشگا هها بیرون
میآمدند .انگار خرب سیل یا زلزلهای به آنها رسیده باشد .مثل کسانی
که خرب قحطی قریب الوقوعی به آنها رسیده است ،نیمی از فروشگاه
را خریده بودند و میرفتند به رسپناه امنشان .من اما بیآنکه بدانم،
اشک میریختم و با دمل حرف میزدم « :دل من نیمهی پری داری
بدتر از نیم خالی لیوان /هرچه رنج است در جهان تو هست ،هرچه
شادیست در جهان تو نیست»
خیابان رسباالیی بود و من که سیگاری در دست داشتم ،منیتوانستم
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جلوی نفسنفس زدنم را بگیرم .سینهام
خسخس میکرد .متام وجودم خسخس
میکرد .منیخواستم کسی اشکهایم
را ببیند .با خودم گفتم اگر این دو تا
مردی که از روبهرو میآیند گریههای
مرا ببینند ،دربارهام چه فکری میکنند.
حاال هرچه بگویم شاعرم چه فرقی
میکند؟ اشکم را آرام پاک کردم و به این
فکر کردم که چه ستمها برای شاعری
کشید هام؛ اما حاصلش تقریبا هیچ
بوده است .آبرو و حرمتی برایم آورده
اما حاال به هیچ دردم منیخورد .کدام
صاحبخانه حارض است از بخشی از
پول پیشش بگذرد فقط به این دلیل
که مستاجرش یک شاعر است؟ به
ذهنم آمد « :سینه به سینه سوختی اما/
دیده بر دیده دوختی اما /هستیات را
فروختی اما /هیچ جز هیچ در دکان تو
نیست»
من هیچوقت به هوای نان و آب
شاعری ننشسته بودم؛ از هامن نوجوانی
کار کرده بودم و به کار کردن عادت
داشتم .اما انگار در هامن کارها هم
قلق دستم نبود .منیتوانستم دو دو تا
چهارتای درست و درمانی بکنم .این
لطمهی ناخواستهی شاعری بود .من
میدویدم؛ چه بسا بیشرت از دیگران هم
میدویدم ،اما منیتوانستم به اندازهی
آنها چیزی به دست بیاورم یا اگر هم
به دست میآوردم ،منیتوانستم آن را
نگه دارم .به هرکس که از راه میرسید
چیزی میبخشیدم و وقتی خودم در گل
میماندم ،کسی حارض نبود چیزی به
من ببخشد .درست مثل هامن روز .باید
میرفتم توی یکی از کوچهها .خیابان
جای راحتی برای اشک ریخنت نبود.

کمکم توجه عابران به طرفم جلب شده
بود.
خا منی که د ا شت بستنی قیفی
میخورد ،با هامن نگاه عاقل اندر سفیهی
به من زل میزد که مالک بنگاه ماشین.
بنگاهی که پیادهرو را هم گوش تا گوش
از ماشین پر کرده بود .به خودم گفتم:
«سالها دست و پا زدی اما /از کجا تا
کجا زدی اما /یک وجب از زمین از آن تو
نیست /آسامن سهم کودکان تو نیست»
و وقتی د ا شتم مرصاع د وم را
میساختم ،به کودکانی نگاه میکردم
که سوار بر دوچرخههایشان با همدیگر
مسابقه میدادند ،در ابتدای یک کوچهی
خلوت .من کودکی نداشتم که سهمی
داشته باشد .اما هنوز آنقدر از زندگی
خسته و ناامید نشده بودم که فکر
بچهدار شدن را بخاطر برنیامدن از پس
هزینههایش از رسم بیرون کنم.
کوچه را گز کردم و نگاه کردم به
خانهها .به آن مکعبهای روشن که
در دل تاریکی جلوهگری میکردند .به
مکعبهای روشن خوشبختی .گیرم
خوشبختی کوچکی که با طلوع آفتاب
از بین میرود .خانم مروتی همین
خوشبختی مخترص را هم از من گرفته
بود .چون تصمیم گرفته بود خانهاش را
به جای اجاره ،رهن بدهد و پول رهن را
بگذارد روی پولهایی که در بانک دارد
تا بتواند یک آپارمتان جدید بخرد .یک
آپارمتان جدید با مستاجری که به جمع
مستاجرهایش اضافه میشود .چند بار به
ذهنم آمد ه بود که بگویم« :خانم مروتی
شام مروت ندارید»؛ اما نگفته بودم.
راستش دمل منیآمد .میگفتم مالک است
و صاحب اختیار .او حق دارد چون دارد

و من حق ندارم چون ندارم .با صدای بلند گریه کردم .به فکرم رسید که
مرگ اتفاق خوبیاست؛ کاش رساغم میآمد .بعد با خودم گفتم « :ای
در این روزهای قطعا بد احتامل غم تو صد در صد /حیف این ماههای
بیمقصد فصل پایان داستان تو نیست»
به آخر قصه فکر کردم .اما حتی از پس این فکر هم برنیامدم.
«فاطمه» در خانه منتظر بود و من حق نداشتم به فصل پایانی قصه
فکر کنم .مسیرم را به طرف خانه کج کردم .به اینکه چه بگویم فکر
میکردم .به اینکه چطور ناامیدیام را در دمل پنهان کنم .به اینکه چطور
بیآنکه دروغ بگویم ،به همرسم ثابت کنم که فردا خانهی مناسب گیر
خواهم آورد .به ورودی مجتمع که رسیدم ،سعی کردم از آخرین تیری
که در ترکش داشتم استفاده کنم .آخرین چیزی که آرامم میکرد این
بود که جهتها را پیدا کنم ،به طرف رشق بایستم ،دست روی سینه
بگذارم و بگویم« :یا امام رضا» .همینکار را کردم .بعد به طرف مجتمع
حرکت کردم .به نگهبان گفتم« :سالم .شب خوبی داشته باشید .خدا
قوت» و ته دمل گفتم کاش او هم همین آرزوها را برای من بکند.
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روایتی از رویاهای مرده یک نقاش مستاجر
کیانا اشتری
http://alefyaa.ir/?p=5975

دنیایی که با رویایامن میسازیم ،نقطهی پایانی است بر واقعیتهای
ناپسندی که در زندگیامن جاری است .دور و برم را نگاه میکنم ،از
البالی وسایل ،یک کارت ویزیت تبلیغاتی را پیدا میکنم و میگذارم الی
صفحهای که خواندهام .کتاب را داخل کارتن میگذارم و دورتادورش
را با چسب محکم میبندم .آنقدر محکم که یک وقت رویاهای
مردهام از آن بیرون نزند .دراز میکشم وسط اتاقی پر از کارتن و
خرتوپرتهایی که دورم را گرفتهاند .منیدانم برای چندمین بار است
که آنها را بستهبندی کردهام .شامرشان از دستم خارج شده .نگاهم به
چراغ زردی است که از سقف آویزان شده .درست مثل علی که باالی
رسم ایستاده و زل زده به من؛ با نگاهم عنکبوتی را دنبال میکنم که
تار میتند و به علی میگویم« :بچه که بودم همیشه دمل میخواست
این تارها رو رنگ کنم؛ مثال سبز ،قرمز؛ گاهی هم رنگیرنگی ،اما پاره
میشد و چندتا از تیکههاش میچسبید دور قلمموی نقاشی و دستم».
مینشیند کنارم و میگوید« :خدا میدونه که چقدر از دستت عصبانی
میشدن ».بینیام را میخارانم و میگویم« :آره ،اما همیشه بیاعتنا به
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من راهشون رو کج میکردن و میرفنت
دنبال یه تار دیگه .جایی دور از چشم
من که یه وقت دستم به تاراشون نرسه».
با انگشتانش به پیشانیام میزند و
میگوید« :شاید بین راه هم با خودشون
میگفنت باز این بچهی رستق پیداش
شد ،یا شایدم عکستو بین خودشون
پخش میکردن و میگفنت این همون
جانی خونه خرابکنه!» حرفش را قطع
میکنم و میگویم« :اما من منیخواستم
آزارشون بدم؛ فقط میخواستم که
تارهاش قشنگتر باشن ».علی نزدیک
میشود و میگوید« :شوخی میکنم».
صورتم را برمیگردانم و بی هیچ حرفی،
در و دیوار خانه را برانداز میکنم .لبم را
میجوم و میگویم« :اما فکر منیکردم
روزی خونهی خودم ،عنکبوتی بشه.

همیشه سفید و یکنواخت .آدم دق
میکنه از اینهمه روزمرگی ».اخمهایش
در هم میرود ،صورتش کمی کبود
میشود و میگوید« :تیکه میندازی؟!»
از ترس اینکه مبادا دوباره حرفهایم
را وارونه برداشت کند و زخمهای کهنه
رس باز کند ،میگویم« :نه به خدا .دارم
از بچگیام تعریف میکنم؛ مثال یه بار
لونهی یه گنجشک رو تا اومدم رنگ
کنم کال خراب شد و جوجهها افتادن».
یکدفعه از جایش میپرد و میگوید:
«مردن؟!» «نه بابا .دوباره گذاشتمشون
رس جاشون ،ولی دیگه خرب ندارم سامل
موندن یا نه ».پوزخندی میزند و
میگوید« :کال همیشه به هوای آبادی،
یه خونه رو ویرون میکنی ».دستم را زیر
رسم میگذارم و غلت میزنم .پرزهای
فرش به تنم فرو میروند.
دست میکشم روی ترنج فرش و
نگاهم خیره میماند روی تابلوی معلقی
که میخ شده به دیوار .خانهای قدیمی
که کج شده .شاخهی درختها آنقدر
خمشده که انگار همین اآلن است که
بیفتند و متام شمعدانیهای دور حوض
را بشکنند .شاید هم شاخهها در آب
فرود آیند و بعد ،در دل چند ماهی قرمز
کوچولو فرو روند.
مثل نیش و کنایههای علی که جان
آدم را میگیرد ،ماهیها هم یکییکی
جان دهند .پرزها کالفهام میکنند .برای
همین مینشینم رو به پنجره .چشمم
میافتد به کبوتری که خانهی پوشالیاش
را میسازد و میگویم« :آخ علی ،چقدر
به این کبوتر حسودیم میشه ».سیگاری
روشن میکند .از کلامتی که از البالی
سیگار و لبش بیرون میآید ،میفهمم که

میگوید« :آخه کبوتر حسودی داره؟!» صورتم را آن طرفتر میگیرم که
دودش تا حلقم نرود .میگویم« :نگاه کن ،اختیار لونهی خودشو داره،
ولی ما حتی اختیار رنگ یه خونه رو هم نداریم .البته خب صاحبشم ما
نیستیم اما این کبوتر…» رگ گردنش بیرون میزند و میگوید« :حاال
حتام باید اجارهنشینی رو بکوبی تو رسم؟» بلند میشود و رویش را
به تابلو معلق و آویزان میکند که چهرهی برافروختهاش را نبینم ،اما
منیداند آن رگ گردنش از هر حرفی گویاتر است .به سمتش میروم و
آرام در گوشش میگویم« :من که نگفتم چرا خونه نداریم .داشتم از
آرزوهام میگفتم .اصال فراموش کن ».لبخندی میزند.
از آن لبخندهایی که هنوز چیزی ته دلش مانده .میخواهد دور
شود که دستش را میگیرم و میگویم« :به این تابلوی معلق نگاه کن،
و درحالیکه سعی میکنم تابلو را درست کنم ،میگویم« :آرزوی بابا،
زندگی تو همچین خونهای بود؛ برای همین اونو کشید ».لبهایش را
کمی کج میکند و میگوید« :خب حاال که چی؟» بدون هیچ حرفی
میروم رساغ هامن کارتن رویاهایم .چاقو را میاندازم به جانش.
خرچخرچ و بعد چند بوم نقاشی ،قلممو و رنگ بیرون میآورم و
میگویم« :دوست دارم ما هم رویاهامونو روی این بومها نقاشی
کنیم ».شکشمش را میخاراند ،خمیازهای میکشد و میگوید« :زده
به رست .وسط اینهمه خرتوپرت و شلوغی و قسط و قرض ،نقاشی
کردنت گرفته؟»
چشمهایم را تنگ میکنم و میگویم« :یه بار شد نزنی تو ذوق
آدم؟ وقتی منیشه یه آلونک داشته باشیم ،حداقل روی این بومها
طرح و نقشی بزنیم .اینجوری خونه هم رنگ و لعابی میگیره .خسته
شدم از این رنگای تکراری .درسته پول خرید یه خونه رو نداریم تا هر
جور خواستیم رنگش کنیم ،اما رویاها که دست ماست ».رگ گردنش
همچنان بیرون است .یک لگد به کارتن رویاییام میزند و درحالیکه
چند کارتن را جابهجا میکند ،میگوید« :تو میمیری یه شب این
مستأجر بودن رو به رخ آدم نکشی؟» طوری مینشینم تا نزدیک کارتن
رویاییام باشم که اگر خواست برود سمتش ،زودتر خیز بردارم .درحالی
که یک چشمم به او و چشم دیگرم به کارتن است ،میگویم« :ما
وصلهی تن هم نبودیم .اصال تو حرفای منو منیفهمی .کال اونطور که
دوست داری برداشت میکنی ».کارتنها را پرت میکند یک گوشه ،در
را محکم میبندد و میرود بیرون.
بلند میشوم قلمموها و رنگها را برمیدارم و دوباره داخل کارتن
میگذارم و چسبی دورتادورش میبندم .آنقدر محکم که دوباره
رویاهای مردهام بیرون نزند.
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یک جای دیگر

اجاره نشینی

بعضی وقتها بدون دیدن آدم به یقین میرسد،درست مثل خانه خودمان
فاطمه امامی
http://alefyaa.ir/?p=5997

صبح شهریور ،بابا زنگ زد و گفت یک خانهی دیگر هم
وقتی آن روز ِ
هست ،حامد رفته بود بنگاه تا قولنامهی خانهی رو به باغ ملی را امضا
کند .خانهی خوبی بود ولی رس اینکه میتواند خانهی ما باشد یا نه ،خیلی
دلدل کرده بودیم .من در مورد همهی قسمتهایش فکر کرده بودم و یک
هفتهی متام ،روز و شب در ذهنم توی خانه ،زندگی کرده بودم .اثاثکشی
و چیدن و اینور آنور کردن وسایل .میرفتم توی آشپزخانهاش که غذا بپزم،
در بالکن را باز میکردم که بو توی خانه مناند و برود بیرون .چه بالکنهای
ریزهمیزهای .لباسها را همینجا پهن میکنم تا خشک شوند ،پیازم را هم
همینجا رسخ میکنم که بویش نیاید توی خانه .از بالکن میشد باغ ملی
را دید و چهارراه را ،زیر پایم چقدر شلوغ بود .چقدر ماشین و چقدر آدم...
پنجرهی آشپزخانهاش با آن نور اریبی که روی پیشخوان میانداخت ،جان
میداد برای گذاشنت یک گلدان پتوس که تند و تند برگ بدهد و ساقهاش
بپیچد روی دیوار تا روی کابینتها .کمدها به نظرم کوچک میآمدند .هر
چه فکر میکردم ،منیشد آنهم ه چیز را آنجا گذاشت .رختخوابها ،کفشها
و لباسها ...فرشده میچینیم .آنقدر همهچیز را فرشده و جمعوجور

100

میچینیم تا جا بشود .عرصها ،شیب خیابان
را میگیریم و میرویم باال ،میرویم خانهی
مامان .البد آخرش هنهن میکنیم و از
نفس میافتیم ،ولی عیبی ندارد ،عادت
میکنیم .چی از این بهرت که تا دملان گرفت،
بتوانیم یک دقیقه بعد توی پارک باشیم ،کنار
درختهای باغ ملی مبانیم تا شب شود .شام
وعدهی سبکی بخوریم و وقت خواب ،زود
خانه باشیم .من آن خانه را دوست داشتم.
همینطور که همیشه از همهی خانهها
خوشم میآید .من بلدم کاری کنم که جایی
را دوست داشته باشم .بلدم توی ذهنم
یکطوری دستکاریاش کنم تا آخرش
بشود چیزی که دمل میخواهد .برای همین،
با دیدن هر جایی ،میخواهد خانه باشد یا
اداره ،مطب دکرت یا مدرسه ،با فضاها کنار
میآیم و فکر میکنم اگر من آنجا زندگی

کنم خانهام چه شکلی میشود؟ بعد رسیع
پردهها را از پشت شیشهها آویزان میکنم،
فرشش میکنم و مبلامن راحتی خودمان
را میچینم .وسایل کمکم اضافه میشود.
گاهی جا کم میآورم ،گاهی زیاد .برای
جاهایی که دلگیر است ،در و دیوار را سفید
میکنم و همهجا چراغ میکشم .آنجایی که
بزرگ است ،با خیال راحت مهامنی میگیرم
و همه را دعوت میکنم و مطمئنم هم ه جا
میشوند .توی جاهای کوچک ،جمعوجور
زندگی میکنیم .میگویم میشود؛ اگر
بخواهم ،خانهی من میشود .تابستان
دو سال پیش که تاریخ عروسی مشخص
شده بود ،همه جا دنبال خانه بودیم .هر
کسی میگفت فالن خانه هست ،میرفتیم
میدیدیم .من درگیر پروژههای دانشگاه
بودم و حامد صبح تا شب کل شهر را
میگشت و به همهی بنگاهها رس میزد.
نتیجه اگر چیز ب ه درد بخوری بود ،به من
میگفت .آنوقت ،من از پشت مانیتور و
از البالی تیر و ستونهای ساختامن پروژهام،
بیرون میآمدم و میرفتیم به دیدن خانهای
حقیقی .هر جا میرفتیم ،انگار آماده بودم
که اگر کسی گفت همینجا خانهی توست،
با آن بسازم و خانهام شود .من توی هر
خانهای ،خانهی خودمان را جستوجو
میکردم .پی جاهای دنجی که باید داشته
باشد .برای نشسنت و کتاب خواندن ،جای
دنج میز نهارخوری ،جای ایستادن و آشپزی
کردن ،ظرفها را شسنت ،جای دنج مناز،
جای گلدانها ،کتابخانه با قفسه یا بدون آن.
میگفتم هر کجا باشد ،باشد؛ مهم نیست.
مهم چیدمان است که باید خوب باشد.
بعدش دیدم دوری و نزدیکی از خانهی
بابا هم خیلی مهم است و اگر دور باشیم
منیشود هر وقت دمل گرفت زود خودم را

برسانم آنجا؛ بخاطر همین ،فکر خانهای با راههای دور را از رسم بیرون
کردم و گفتم نزدیک باشیم .گفتم خانه مهم نیست ،قدیمی هم بود ،بود،
جایش مهم است .فقط جایش .خانههای قدیمی را زیبا میچیدم .آجرها و
ستونهایش ،پستوها و حیاطهای درندشت و درختهای قدیمی ،در ذهنم
بزرگ میشدند و کاری میکردند که دوست داشته باشم آنجا زندگی کنم؛
وآ نهمه اتاقش ،یکی برای مهامن ،یکی نشیمن ،یکی میتوانست اتاق کار
باشد ...اما وقتی دیدم تا وارد اینجور خانهها میشوی ،بوی نم و رطوبت
همهجا هست و لولهکشیها پوسیده ،دیوارها ترک خورده و موریانه افتاده
و هر کاری کنی ،به درد تازهعروس منیخورد ،گفتم خانه ،فقط خانهی نوساز.
خانهی خوب ،جای خوب؛ اما کو پول؟ اجارهی چنین چیزی ،همیشه باال بود.
ما همهی آن تابستان را گشتیم .چند جای خوب هم دیدیم اما همیشه وقتی
قضیه جدی میشود و آدم باید یک جا را انتخاب کند ،رشوع میکنی به
سختگیری و دلدل کردن .هزار و یک اما و اگر پیدا میشد برای رد یا تائید
کردنش .آنقدر همهی سوراخ سنبههای آن خانهها را از نظر گذرانده بودیم
و آنقدر به همهی جوانبش فکر کرده بودیم ،آنقدر رفته بودیم تو که دیگر
منیتوانستیم تصمیم آخر را بگیریم .تصمیمی که بنگاهدار و صاحبخانه
میخواهد بشنود ،بله یا نه؟ میخواهید یا نه؟ باید قطعی میشدیم .آن
هم کی؟ من و حامد که برای کوچکترین کاری میمانیم و فکر کردمنان
حوصلهی همه را رس میبرد .با آنهمه شک و دودلی ،آن روز گرفنت آخرین
تصمیم را سپردم به حامد تا خودم را خالص کرده باشم .و حامد پیش خودش
دلش را یک دله کرده بود و رفته بود تا خانه را قولنامه کند .من خانه بودم
که بابا زنگ زد و گفت یک جای دیگر هم هست ،رضر ندارد ،بروید ببینید.
آن روز ،اگر بابا درست آن لحظه زنگ نزده بود و اگر آنهمه تأکید نکرده
بود که بگویم حامد دست نگه دارد ،من هامن موقع زنگ منیزدم .حامد
درست وقتی میخواست جواب تلفن من را بدهد ،خودکار را برداشته و امضا
کرده بود .وقتی زنگ زدم ،حامد خودکار را گذاشت روی میز و بنگاهدار را
با برگههای درهمبرهم توی دستش ،گذاشت و آمد دنبامل تا آن جای دیگر را
ببینیم .این بار من به حامد گفته بودم برای دیدن خانه برویم .این بار صبح
بود و هوا خوش و خانهی توی پروژهام ،زیر صفحهی لپتاپ ،خواب بود
هنوز .در که زدیم ،یک پیرزن با چادر گلدار در را باز کرد .حیاط ،آبپاشی
شده ،با کف شنی ،شبیه پارکها بود .پارکهای دمصبح .خانه بوی چای
دمکرده میداد و همهی درهایش باز بود .پیرزن اص ًال نپرسید که هستیم .ما را
مثل مسافری که مدتها منتظر آمدنش بود ،بردمان توی خانه و با آن لبخند
دامئی آشنا ،پشت رس هم میگفت خیلی خوش آمدید .ما خانه را ندیدیم.
اص ًال رویامن نشد نگاه کنیم؛ اما وقتی آمدیم بیرون ،یقین داشتیم این هامن
خانه است .خانهی خودمان.
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اجاره نشینی

الهه زمان وزیری
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یک ماه قبل از اینکه از تهران برگردیم ،آمدیم دنبال خانه .بیتجربه
بودیم .سال قبل هم که در تهران خانه اجاره کردیم ،شوهرم به چند
بنگاهی سپرده بود و بعد هم جایی را پسندید و چند تا عکس فرستاد
و ما هم گفتیم« :خب!» جهیزیه را بار زدیم و بردیم تهران .به قول
پدرشوهرم« :برای یک اصفهانی ،اثاثکشی یک زلزله است!» این مثل
را نشنیده بودم تا آن موقع.
یک سال بعد از عروسی به هزار و یک دلیل ،برگشتیم اصفهان.
زلزلهی دیگری در راه بود .من و مامان همه چیز را روزنامهپیچ کرده
بودیم .روزنامهپیچها را توی کارتنهای محکم جاساز کرده بودیم.
کارتنها را با چسبهای پنج سانتی چسبکشی کرده بودیم .روی
چسبها را با طنابهای مخصوص بسنت کارتن ،چنان حرفهای بسته
بودیم که روز آخر از خستگی زیاد ،به کارهای خودمان و حرفهای
شدمنان میخندیدیم.
اصفهان ،خانه پیدا نکردیم .بیتجربه بودیم .من به این سادگیها
راضی منیشدم و شوهر هم برای این سختگیریها صبوری میکرد.
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چند ماهی معلق بودیم میان خانهی
پدرهایامن .نذر و نیازهایمان جواب داد
یا دلشکستگیمان از این بیسامانی ،که
دوستی متاسگرفت و خانهای را معرفی
کرد .فکر منیکردیم بشود ،اما شد.
خانهی خوب ،صاحبخانهی خوب،
محلهی خوب ،خیابان خوب .خوب
که میگویم یعنی خیابان فردوسی؛
یعنی یک چهارراه مانده به رودخانهی
زایند هرود .خوب که میگویم یعنی
خیابان خوشآب و هوای منوچهری.
خوب که میگویم یعنی همه چیز دور
و برت باشد ،از سوپر و شیرینیفروشی
درست و حسابی گرفته تا مسجد و
منرب درست حسابی .خوب که میگویم
یعنی صاحبخانهی فرهنگی ،مدیر
امور مالی دانشگاه صنعتی ،با همهی

دقتها و ظرافتهای زندگیشان .خوب
که میگویم یعنی خانهی دلبازی که دو
خواب نسبتا بزرگ دارد و آشپزخانهای
جادار و سالنی که میشود دور از دست
و پای مبلها ،به اندازهی یک فرش
دوازده مرتی میز تلویزیون را گذاشت
و اید ههای تزیینی جدید را اجرایی
کرد .خوب که میگویم یعنی برای هر
کار کوچک و بزرگ فنی که توی خانه
داشتیم ،کسی بود که خربش میکردند.
د یگر نگرا ن رسو یسکرد ن هو د
آشپزخانه یا گرفتگی لولههای دستشویی
یا عو ضکردن دستگیرهای که خراب
شدهبود ،نبودیم .خوب که میگویم
یعنی نور خانه ،یعنی حیاطی که بتوانی
لباسهایت را کنارش روی یک بند رخت
آویزان کنی؛ یعنی آرامش ،احرتام ،حتی
گاهی اوقات ،اقتدار .چیز زیادی است
اقتدار برای یک خانهی اجارهای .ولی
خب ،بود.
توافق کردیم ۱۳ .شهریورماه بود
که آینه و قرآن به دست ،زنگ خانهی
جدیدمان را زدیم تا زودتر از آنکه اثاث
را بیاوریم ،قرآن آمده باشد .کارتنهای
باندپیچیشدهی تهرانی ،حاال در خانهی
خوب اصفهانی باز میشدند .باز کردیم
و شستیم و چیدیم و مرتب کردیم و
سامان دادیم.
روزهای خوبی بود.
روزهای خوبی نبود.
آ نقد ر که خا نهما ن خوب بود ،
روزگارمان خوب نبود .تهران که بودیم،
به هر بهانهای خوش بودیم .داشتیم
و نداشتیم ،خوش بودیم .دلگیر بودیم
و نبودیم ،خوش بودیم .بیامر بودیم
و نبودیم ،خوش بودیم .اینجا خوش

نبودیم.
یک روز به هامن دوستی که خانه و صاحبخانه را معرفیکرده بود،
گفتم« :تهران که بودیم ،خوش بودیم .خوب و خوش بودیم .اینجا»...
نگفتم ادامهاش را .صبح  ۱۲مهر ،یعنی کمرت از یک ماه اقامت در آن
خانهی خوب ،از خواب که بلند شدیم برای مناز صبح ...اول شوهرم
بیدار شد .شب قبل را تا حوالی  ۳نیمه شب بیدار بود تا فایلهای
تدریس آن روزش در دانشگاه را آماده کند .لپتاپش میان سالن بود.
از اتاق بیرون رفت .داشتم چشمهایم را که به زور باز نگه داشته بودم
میمالیدم و از اتاق بیرون میآمدم که صدایش را شنیدم« :تو لپتاپ
منو برداشتی؟ کجا بردی لپتاپو؟» حیران نگاهش میکردم.
یک رمز بینامن بود ،همیشه وقتی از اصفهان برمیگشتیم تهران ،یا از
مسافرت میرسیدیم خانه ،من از شوهر که در را باز کرده بود و اولین
کسی بود که داخل خانه را میدید ،میپرسیدم« :نقرهها هست؟» میز
گرد کنار سالن که آینه و شمعدان نقرهی من رویش بود و یک جفت
گلدان بزرگ قلمزنی نقره که هدیهی عروسیمان بود .این رمزمان بود.
شوهر همیشه میخندید و میگفت« :هست ».این یعنی همه چیز
رس جایش است .آن روز صبح ،وقتی شوهر پرسید« :لپتاپ منو تو
برداشتی؟» فقط پرسیدم« :نقرهها هست؟»
نبود.
دو تا دستش را زد توی رسش« :نیست!» نبود .نقرهها نبود .طالهای
ریز و درشت من که همهاش یکجا روی میز آینه بود ،نبود .لپتاپ
شوهر و کیف دستیاش ،نبود .در خانه نیمهباز بود .بعدها یادم آمد که
چقدر دمدمای صبح ،رسدم شده بود .خانهی خوب اجارهای ما ،حالش
خوب نبود .حال ما خوب نبود .یک ماه دیگر هم ماندیم و مناندیم
توی آن خانه .جای ماندن نبود دیگر .ترسی نشسته بود در وجود
من که با هیچ توصیه و نصیحتی آرام منیشد و بیرون منیرفت .جمع
کردیم اثاثیه را و رفتیم زیرزمین منزل پدر .وسایل را دیگر روزنامهپیچ
نکردیم .کارتنها را هم چسبکاری و طنابکشی نکردیم .وسایل را
ریز و درشت جمع میکردیم و بار میزدیم عقب ماشین و میآوردیم
خانهی پدر .درشتهایش را هم یک صبح جمعه ،شوهر با دوستهایش
وانت گرفتند و خودشان جابجا کردند .دیگر به کارگرهای خدماتی هم
اعتامد نداشتیم.
بعدها عمهخانم میگفت« :خانهی خوبی بود ،اما خوب شد آمدی.
راستش را بخواهی به آدم لبخند منیزد».
حاال بعد از سالها ،دنبال خانه که میگردیم ،حواسم هست خانهی
خوبی پیداکنیم که بهامن لبخند بزند.
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اسبابکشی

اجاره نشینی

نمیدانم چرا دلم با این خان ه صاف نمی شود با
اینکه اولش عاشقش بودم
بهاره آروین
http://alefyaa.ir/?p=6064

اسبابکشی (اثاثکشی؟) کردیم .همین یکی دو روز تعطیلی آخر
هفته .وسط بدبختی متامنشدنی پایاننامه و همهچیز .پدر و مادر و
خالهها آمدند کمک و اسبابها هی رفت توی کارتون و دوباره آمد
بیرون و خالصه حاال خانه یک رس و شکل حداقلی دارد برای زندگی.
مانده اتاق کتابها ،گریهام درآمد بسکه هی چیدمشان تو کارتن و
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هی متام نشدند و حاال هم هام نطور
کارتنپیچ از گوشهی دیوار رفتهاند
باال .خانههایشان هم که سنگینتر از
خودشان ،خانههای چوبی بلند و سنگین
که من و امیر دوتایی زورمان به تکان
دادن یک دانهاش هم منیرسد ،دیگر
چهارتا که جای خود دارد .همین است
که دیشب هی فکر میکردم باید ردشان
کنم بروند ،بروند یکجایی که بتوانند
جاگیر بشوند برای همیشه ،دستکم
برای چند سال.
نه اینکه اینجور روی کول من

باشند و هی سال به سال آالخون
واالخون شوند .فکر کردم آگهی بدهم
توی گودر مثال که چند صد جلد کتاب
در موضوعات جامعهشناسی ،فلسفه،
اندیشه و علوم سیاسی ،تاریخ ،دین،
نقد ادبی و روا نشناسی اجتامعی
به فروش میرسد به قیمت شصت
درصد قیمت پشت جلد ،بازدید  ۵تا ۸
سهشنبهها مثال.
یک همچو چیزی بنویسم توی گودر
و ظرف چند ماه خودم و آنها را از رش
همدیگر خالص کنم .بعد یادم افتاد من

تکتک اینها را با چه شور و شوقی خریدهام .با چه ذوقی .یادم افتاد
چقدر یک قران دوزار کردهام برایشان آن سالهای اول دانشجویی،
چقدر کیسههای سنگین را هن و هنکنان خرکش کردهام و صدایم که
درنیامده هیچ ،کلی هم از خستگیاش کیفور شدهام ،شب که رسیدهام
خانه .هی چیدهامشان دور اتاق و گرفتهام هامنجا بینشان خوابیدهام.
مثل مرده البته از فرط خستگی و کوفتگی .با اینحال فردایش هم
رفتهام و پس فردایش و روزهای بعدش و سالهای بعد .هی رفتهام و
هی خریدهام و هی مادرم شاکی شده که اینهمه پول میدهی باالی
اینها که چه و هی من خندیدهام از ته دل و . ...دیروز نشسته بودم
کف اتاق و گریه میکردم همینطور بیاختیار .فکر کردم به بدبختی
اجارهنشینی ،به اینکه آدم کتابهایی را که به جانش بسته باید بدهد
دست کس و ناکس چون جایش را ندارد ،جانش را ،جای ثابت برای
نگهداریشان ،جانِ همیشگی برای بلند کردن و اینطرف و آن طرف
بردنشان .احساس بدبختی کردم زیاد .فکر کردم دارد سی سامل میشود
و یک گله جا از خودم ندارم چند صد جلد کتاب را بریزم تویاش ،هی
نشستم گریه کردم و وسط بدبختی و اشک به بازتولید طبقاتی هم
فکر کردم حتی.
منیدانم چرا دمل با خانهی جدید صاف منیشود .اولش که دیدم
عاشقش شدم ،حتی از خانهی قبلی هم بزرگرت بود .دلبازتر ،حیاطش
باصفاتر ،ایواناش فوقالعادهتر ،گیرم حاال قدیمیتر.
همین شد که با اینکه دو ماهی وقت داشتیم هنوز تا زمان تخیله،
برداشتیم هول هول اسبابها را جابجا کردیم .هم برای اینکه خانه
از دستمان نرود و هم محض فالکت پایاننامه و آدم یکجانشین و
اسرتسیای که من باشم و هی البد میخواستم این دو ماه فکر و خیال
کنم که اگر آن دم آخر خانه پیدا نشود چه و ...بلند شدیم هول هول
آمدیم خانهی جدید و من حاال از هامن شب اول افرسدگی گرفتهام.
شاید چون خانه بهم ریخته است هنوز و هیچ چیزش رس جای خودش
نیست و کو حاال تا خانه بشود واقعا و. ...شاید به خاطر اینهاست،
شا ید هم وا قعا به د مل
نچسبید ه ا ست  ،عجا لتا
نمیدانم چرا دلم با خانهی جدید
که فقط به چشم خوابگاه
صاف نمیشود .اولش که دیدم
عاشقش شدم ،حتی از خانهی قبلی نگاهش میکنم .یک جای
رسدستی موقتی که هی دارم
هم بزرگتر بود .دلبازتر ،حیاطش
روز به روز بابتش چرتکه
باصفاتر ،ایواناش فوقالعادهتر،
گیرم حاال قدیمیتر.
میاندازم ببینم چقدر دیگر
از یک سالش مانده است.
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بلوک درد و آرزو

روایتی از یک انترن زنان و بغضهای او بعد از تولد هر نوزاد
زهرا ساجدی
http://alefyaa.ir/?p=6386

بهرت است اینطور برایتان توضیح بدهم ،ما انرتنها تقویممان بر
اساس بخشهایی که میگذرانیم تنظیم میشود .یک جورهایی همهی
اتفاقات مهم زندگیمان را با اسم بخش و بیامرستانی که آن زمان
میگذراندهایم بایگانی میکنیم .مثال هر وقت که به اولین روایتهایی
که در «الفیا» نوشتهام فکر میکنم ،یادم میآید آن موقع بخش اطفال
را میگذراندم.
حال خوبی داشتم .بیشرت روزها بارانی کرم رنگم را میپوشیدم؛
پس البد هوا هنوز رشوع به گرم شدن نکرده بود .آن وقت کمکم یادم
میآید وقتهایی که بیامرستان خلوتتر بود ،بیشرت به چه چیزهایی
فکر میکردم و در پاویون چه کتابی را میخواندم یا مثال رشوع
دوستی با خیلی از آدمها را از روی بخشهایی که برای اولین بار با
آنها گذراند هام به خاطر
میآورم .فائزه برایم یکی
زنانیها اصرار دارند بگویند دلیل
دردرس
از آن کشیکهای بی
اضطراب بیش از اندازهشان این است
جراحی را تداعی میکند که که همیشه با جان دو نفر سروکار
نیمههای شب توی اورژانس دارند .خب منطقی به نظر میرسد .اما
تروما برایش حرفهایی زدم من فکر میکنم دلیلش-حداقل یکی
که گفنتشان برای آن مرحله از دالیلش -ج ِو بیش از حد زنانهی
از دوستیمان خیلی زود این رشته باشد .استادها ،رزیدنتها،
انترنها و بیمارها همگی زن هستند.
بود .یا الهام و الهه دو دخرت
زنهایی که به خاطر شرایط سختی
شوخوشنگ شاملی که اگر که هر کدام میگذرانند ،نمیتوانند
نبودند ،بخش زنان ،آن هم درک خوبی از همدیگر داشته باشند
توی بیامرستان شلوغ فوق
تخصصی جنوب شهر تهران ،خیلی سخت میگذشت .خیلی بیشرت از آنی
که گذشت .بخش زنان از این به بعد همیشه من را یاد اضطراب و عجله
میاندازد .اضطرابی که به همهی اتفاقات تلخ و شیرین بخش میچربید
و از بیامرها به ما و از ما به بیامرها رسایت میکرد.
زنانیها همیشه دلهره دارند؛ برای یک رزیدنت زنان ،همهی
مریضها اورژانسی محسوب میشوند .مجبورت میکنند برای
تکتک مریضها بارها متاس بگیری و متصدی آزمایشگاه را توجیه
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کنی که آزمایشات مریض اورژانسیست
و باید زودتر به دستمان برسد .یا
وادارت میکنند همراه همهی مریضها
به سونوگرافی بروی و در طول مدتی که
رزیدنت خونرسد رادیولوژی را از خواب
بیدار میکنی و او خرامان و خوابآلود
باالی رس بیامر حارض میشود ،بارها
زنگ میزنند و نتیجه را میپرسند و تو
مجبوری توضیح بدهی که حاال مریض
روی تخت خوابیده ،حاال رزیدنت بیدار
شده ،حاال دارد دکمههای روپوشش را
میبندد ،حاال دنبال کاربن میگردد و. ...
زنانیها ارصار دارند بگویند دلیل
اضطراب بیش از اندازهشان این است
که همیشه با جان دو نفر رسوکار دارند.
خب منطقی به نظر میرسد .اما من فکر
میکنم دلیلش-حداقل یکی از دالیلش-
ج ِو بیش از حد زنانهی این رشته باشد.
استادها ،رزیدنتها ،انرتنها و بیامرها
همگی زن هستند .زنهایی که به خاطر
رشایط سختی که هر کدام میگذرانند،
منیتوانند درک خوبی از همدیگر داشته
باشند.
رزیدنتی که متام شب بیدار و رس پا
بوده و در ساعتهای آخر کشیکش
مریضی پا به اورژانس میگذارد که
معاینه نشان میدهد چیزی به زایامنش
منانده و او طبق قانون نانوشتهی بخش
زنان ،منیتواند زنی که احتامال چند
دقیقهی بعد بچهاش به دنیا خواهد
آمد را به کشیک بعدی تحویل بدهد .یا
رزیدنتی که نیمهشب مجبور است یک

عمل سزارین اورژانسی را مدیریت کند.
پای مردی هم اگر این وسط باز شود،
به واسطهی پدر شدن است و برههای
از زندگی آن مرد که احتامال بیشرت از
همیشه احساس مسئولیت یا بهرت بگویم،
احساس مالکیت میکند.
دو ما ِه گذشته مهمترین چیزی که
به من فهامند این بود که رشتهی زنان
به هیچوجه رشتهی مناسبی برای من
نیست.
این را وقتی فهمیدم که دخرتکان
بیست ساله یا حتی جوانتر که زایامن
اولشان را تجربه میکردند ،دستم را
میگرفتند و د ر حا لیکه ا ز د رد
لبهایشان خشک و رنگپریده بود،
میخواستند برایشان کاری بکنم؛ اما
چارهای نبود و باید تا رسیدن زمان زایامن
صرب میکردیم .تنها کاری که میتوانستم

انجام دهم این بود که طول اتاق را راه بروم ،اشک بریزم و «یا من
اسمه…» بخوانم ،جیغهای سیاه مامان کوچولو را بشنوم و منتظر
باشم روند چند ساعتهی زایامنِ دخرتک گرویدیک(زایامن اولی) طی
شود .رزیدنتها اما خستهتر از آن بودند که بخواهند باالی رس اینطور
بیامرها بایستند و دل بسوزانند .شانهای باال میانداختند و با گفنت
مسئولیت درد کشیدن بیامر
اینکه «مگه من میخوام زایامن کنم؟» ،بار
ِ
را از شانهی خود زمین میگذاشتند.
ما مجبور بودیم ساعتها باالی رس مادران بایستیم و به مانیتوری
خیره شویم که رضبان قلب جنین را ثبت میکرد .بخاطر اینکه
چشمهایم را تازه عمل کرده بودم ،صدای دستگاه را زیاد میکردم و
سعی میکردم از روی صدای رضبان ،افت احتاملی را تشخیص دهم.
شنیده بودم که در خیلی جاهای دنیا شکنجهی زندانیان به این
صورت است که توی یک سلول انفرادی روزها و ساعتها به صدای
چکچک شیر آب گوش بدهند .زیر بار این شکنجهی طاقتفرسا
اعرتاف کردم شعار «نه به جنسیت»ی که همیشه رس میدادم ،فقط
یک شعار است؛یک شعار بدونِ شعور.
توی بیامرستانی که هیچ روش زایامن بدون دردی نداشت ،شاهد
درد کشیدن زنها بودم .زنها درد میکشیدند .میخواستند یا مجبور
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بودند مادر باشند ،پس درد میکشیدند .خیلی بیشرت از آن چیزی که ما
میدیدیم ،زیر چشممان درد میکشیدند .حتی نه ماه قبل از اینکه ما
برای اولین بار ببینیمشان ،درد کشیده بودند.
درد غول بزرگ بلوک زایامن بود .میافتاد به جان زنهایی که سالحی
به جز جیغ کشیدن نداشتند .زنها جیغ میکشیدند و اعرتاف میکردند.
خود واقعیشان میشدند .برایشان مهم نبود چه شکلی شدهاند .مهم
نبود کسی دربارهشان چه فکری میکند .ما که سعی میکردیم با
تهدید سالمتی نوزاد آنها را وادار به همکاری کنیم ،با چشم خودمان
میدیدیم که گاهی حتی نوزادشان هم برایشان مهم نبود ،انگار که روز
قیامت شده باشد .حتی مادرها هم در مهرو محبت مادریشان شبیه
هم نیستند .مادرهایی بودند که ساعتها از درد به خود میپیچیدند
و بین نالههایشان میشنیدی که نوزاد ندیدهشان را با محبت صدا
میزنند و با التامس میگویند «قربونت برم مامان رو اذیت نکن دیگه»
و از آن طرف هم زنهایی که فریاد میزنند «خدا لعنتش کنه! من از
اول این بچه رو منیخواستم!»
روزهای اول برای همهی مریضها ذوق میکردم .برایم جالب بود
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بدانم چند هفتهاند ،چه اسمی انتخاب
کرد هاند ،چندتا بچه دارند و آیا در
تناسب اسم کودکانشان خوشسلیقگی
به خرج دادهاند یا نه؛ اما بعد از چند
کشیک ،دیگر برایم فرقی نداشت جنینی
که ساعتها به صدای دوپدوپ قلبش
گوش دادهام و چشمهای نیمهبازم را به
مانیتورش دوختهام ،دخرت است یا پرس.
فقط دوست داشتم زور بزند و مادرش
را به زور زدن وادارد و همهمان را خالص
کند.
تنها چیزی که هیچوقت عادی نشد،
لحظهای بود که کوچولوها با آن قیافهی
درهم و پوستهای چروکید هشان رس
میخوردند توی دنیای ما و چند لحظه
بعد صدای گریهاشان بلند میشد و جای
جیغهای مادرشان را میگرفت.
هیچوقت اولین زایامنی که انجام
دادم را فراموش منیکنم .آنقدر توی
انجام دادنش مصمم بودم که برای چند
دقیقه همهی صداهای اطراف برایم
بیمعنی بود .جیغهای مادر ،داد و فریا ِد
رزیدنتها .همه چیز تا لحظهای که
کوچولوی سه کیلوو هشتصد گرمی مثل
یک ماهی قرمز رس بخورد توی دستم،
ذرات معلق ناچیزی در هوا بود .فقط
دستهای من واقعی بودند و نوزادی
که بعدتر از مادرش خواستم اسمش را
بگذارد «آرزو».
بدون استثنا با تولد هر نوزاد بغض
کردم .تلفیق آنهمه رنج و اینهمه
شیرینی را جور دیگری منیتوانستم هضم
کنم .دمل میخواست فرصت داشتم و
ساعتها اشک میریختم .فرصتی که
در بدو بدوهای بخش زنان ،هیچوقت
پیدا نشد.

جنگنده با هیوالی درون
روایتی از جنگیدن یک زن با هیوالیی به نام بارداری
نرگس سلطانی

http://alefyaa.ir/?p=5526

جواب آزمایش را که گرفتم ،به خودم گفتم اینبار همهچیز متفاوت
خواهد بود .بعد در حالی که سعی میکردم ژست یک مبارز واقعی را
به خودم بگیرم ،زیر لب تکرار کردم« :هیوال رو رام میکنم! هیوال رو رام
میکنم!» اسم هیوال را خیلی بعدتر از بارداری و حتی زایامن اومل انتخاب
کردم .شاید روزی بود که یک جایی خواندم «مری شلی» هنگامی که داشته
رمان «فرانکشتاین» را مینوشته ،باردار بوده است .هامنجا بود که به
خودم گفتم« :آها! همینه! مری شلی چطور تونسته اون هیوالی عظیمالجثه
و زشترو رو خلق کنه؟! سادهس! چون یه زن در طول بارداری ،بیشرت از
همهی عمرش به هیوالها و دنیای اونا نزدیکه ».در واقع ،نه آن لحظه و نه
لحظهی دیگری بعد از آن ،به بقیهی ابعاد ماجرا و الیههای پنهانتری که
ممکن است در رمان فرانکشتاین وجود داشتهباشد و بتوان آن را به بارداری
ربط داد ،فکر نکردم .برایم همین کافی بود که استعارهای را که مدتها
دنبالش میگشتم ،پیدا کردهبودم« :هیوال!»
رحم عضو چندان بزرگی نیست ،اما در طول بارداری د هها برابر
رشد میکند و تقریبا از همهی اعضای بدن زن (فکر کنم غیر از برخی
استخوانها) بزرگرت میشود .رشدی بسیار بیشرت از متام هیوالهای شناخته
شده .تازه فقط رشد رسیع و عجیبش نیست ،قدرتش هم با این رشد بسیار
زیاد میشود .آن عضو کوچک رس به زیر ،که اول قدرتمناییاش فقط

دو ،سه روزی در ماه زن را آزار میداد،
در طول بارداری به هامن رسعتی که
بزرگ میشود ،میدان قدرتمناییاش هم
وسیع و سیعتر میشود .اولین جلوهی
این قدرتمنایی هم ،غافلگیری به شدت
ضدهیجانیای است با یک تهوع مداوم
سه ماهه و عق زدنها و استفراغهای گاه
و بیگاه .نه فقط پای گاز و موقع آشپزی
یا جلوی سینک ظرفشویی یا رس سفرهی
صبحانه ،حتی توی خیابان ،توی تاکسی و
اتوبوس و حتی توی یک سوپرمارکت که
مخلوط بوی ترشی و شوینده میدهد.
من هم در بارداری اومل ،تجارب متعدد و
متنوعی داشتم از باالآوردن در کوی و برزن.
تصاویری مشمئزکننده از کیسههای رنگی
و دستامل کاغذیهای کثیف که به جزئی
جدانشدنی از اکسسوار زنانهام تبدیل شده
بودند .حتی وقتی استفراغ واقعی در کار
نبود ،باز هم برای کنرتل دلآشوبه ،کیسهی
پالستیکی را در مشتم میفرشدم و با فشاری
مشابه سعی میکردم دریچههای مری
و حلقم را بسته نگه دارم .یک مبارزهی
نابرابر و ذلیالنه با بدنی که قصد کرده
آزارت بدهد ،برنامههایت را بهم بریزد و
به روی غیرجنسیتی مغرت قاهقاه بخندد.
تازه اینها متام جلوهی آن نربد سه ماهه
نیست؛ در متام لحظاتی که خربی از تهوع
نبود ،کسالت و رخوت و خوا بآلودگی
مزمن در کمین نشسته بود که حمله کند.
آن هورمونهای لعنتی ،قابلیتهای بسیار
بیشرتی داشتند؛ میتوانستند ساعتها مرا
در رختخواب نگه دارند ،در حالی که یا به
سقف زل زده بودم و مشغول شخم زدن
خاطرات تلخ دورترین سالهای زندگیام
بودم و یا صفحات مربوط به بارداری و
بچهداری وب را باال و پایین میکردم.
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در حالت اول به این نتیجه میرسیدم که «اه! من چهقدر بدبختم و چرا
دارم بچهای میآرم تو این دنیای پر از نابرابری و کثافت ».و در حالت دوم
همینطور بدون اینکه به چیز خاصی فکر کنم ،دقایقی زل میزدم به عکس
جنین در هفتهی هفتم و بعد به عکس جنین در هفتهی هشتم و بعد
هفتهی نهم و بعد همینطور تا آخر هفتهی چهلم؛ و میرسیدم به زایامن
و آنقدر غرق در توصیفات و تصویرها میشدم که عرق رسد را بر پیشانیام
حس میکردم .تازه اینجا بود که به خودم نهیب میزدم که «هی! بس
کن .بلند شو ،تو کارهای دیگری هم غیر از تسلیم شدن به هیوالی بارداری
داری!» البته گفتم ،آن موقع هنوز اسم هیوال را برایش انتخاب نکردهبودم و
احتامال جملهای که میگفتم ،فقط مضمونش این بوده ،نه عینش .حقیقیت
این است که هفتههایی هم بودند که هیوال به خواب میرفت .هفتههایی
نسبتا آرام با دردهای خفیف و قابل تحمل .هامن هفتههایی که میشد رس
کار رفت ،درس خواند ،به خیابان رفت ،بدون کیسهی پالستیکی و دستامل
کاغذی؛ و با خرید سیسمونی
وارد فانتزیهای بچهداری شد.
اما آن هفتههای آرام هم متام همهچیز ،از مویرگهای داخل چشم
گرفته ،تا بند بند انگشتان و حتی
میشدند و هیوال از خواب
ناخنها و موها ،با رحم منقبض
بیدار میشد و به هیکلش که میشدند و رها میشدند ،منقبض
دیگر میشد آن را عظیمالجثه میشدند و رها میشدند .حتی تمام
نامید ،کش و قوسی میداد آگاهی و ناخودآگاهی درون مغزم هم
که حاصلش میشد دردهای ریتمیک و آهنگین منقبض میشد
کمر و لگن ،لکههای قهوهای و رها میشد ،منقبض میشد و رها
میشد
روی صورت ،تورم رگهای پا،
الیهی ضخیم اِ ِدم روی انگشتان دست و پا ،ترکهای پوستی ،رفالکس معده
و کلی تغییرات ریز و درشت دیگر که یادم نیست .در تجربهی بارداری اول،
بیتجربگی باعث شده بود مقابل همهی آن هجمههای بدنم ،وا بدهم.
احساس ضعف شدیدی که وادارم کردهبود کال کنار بکشم و یک گوشه
بنشینم و همینطور منتظر مبانم تا بچه به دنیا بیاید و هم ه چیز متام شود.
خودم را ناتوانتر از آن میدیدم که اصال وارد مبارزه شوم .کنرتل بدنی که
راه خودش را میرود ،به نظرم نشدنی بود .همهچیز در خدمت رحم بود.
متام اعضای دیگر انگار بردههای او بودند ،تسلیم و رس به زیر .حتی مغزم
هم تا حد زیادی تسلیم شدهبود ،آن اندک بقایایی هم که هنوز مقاومت
میکردند و میخواستند هنوز به هامن زن قبلیای که ابعاد زیاد دیگری
غیر از بارداری داشت متعلق مبانند ،با رشوع انقباضهای زایامنی وا دادند
و تسلیم شدند .اوج قدرتمنایی و برده رقصانی هیوال ،روز زایامن بود.
روزی که متام چیزهای دیگر محو شده بود و متام جسم و روحم تبدیل
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شده بود به هامن رحمی که داشت زور
میزد تا بچه را به دنیا بیاورد .همهچیز ،از
مویرگهای داخل چشم گرفته ،تا بند بند
انگشتان و حتی ناخنها و موها ،با رحم
منقبض میشدند و رها میشدند ،منقبض
میشدند و رها میشدند .حتی متام آگاهی
و ناخودآگاهی درون مغزم هم ریتمیک
و آهنگین منقبض میشد و رها میشد،
منقبض میشد و رها میشد .شاید شبیه
هامن لحظهی مواجهه با مرگ بود ،که با
استخوانهایم ،خاطراتم هم چالنده میشد
و حاصلش میشد کپسولهایی هذیانگونه
که روی زبانم جاری میشد .رسانجام
هیوال آخرین زورآزماییهایش را هم متام
کرد و زمانی که من بی حال و بیهوش
افتاده بودم ،نوزاد کوچکم را گذاشت توی
آغوشم و رفت .حتی رفتنش را ندیدم و درد
آن مبارزهی نابرابر ،با من ماند .در اولین
ساعات پس از زایامن ،وقتی بیدار شده
بودم و جای خالی آن موجود عظیمالجثهی
زشترو را حس کردم که نه ماه مرا واداشته
بود کنارش زندگی کنم ،با خودم فکر کردم
کاش قبل از رفنت رویم را بوسیده بود ،کاش
حداقل به من دستی داده بود و گفته بود
متشکرم که هامورد خوبی بودی .شاید
اینطور راحتتر میتوانستم ببخشمش و
آنهمه سختی را فراموش کنم .اما او رفته
بود بدون اینکه هیچکدام از این کارها را
بکند .من مانده بودم و نوزاد کوچکم که
با صدای بلندی گریه میکرد .این شده
بود که من هیچوقت تلخی همزیستی نه
ماهه با هیوال را فراموش نکرده بودم؛ و
وقتی مطمنئ شدم که برای بار دوم باردار
هستم ،زیر لب تکرار کردم« :هیوال رو رام
میکنم!» آن روزها زمستان بود؛ هوای راکد
و آلودهی تهران و هشدارهای هواشناسی

به گروههای پرخطر از جمله زنان باردار.
آن روزها زندگی پرمشغلهای هم داشتم؛
کار و درس و ایا بوذهاب بچه به مهد
کودک .صبح زود از خانه میزدم بیرون و
نزدیک غروب آفتاب با بچه برمیگشتم
به خانه .وقتی هم میرسیدم ،هنوز کلی
کار برای انجام دادن بود؛ رسیدن به خانه
و زندگی و آماد هکردن کارهای فردا .با
خودم قرار گذاشتم که هیچ تغییری در
آن برنامه ایجاد نکنم .حتی خرب بارداری
را به کسی ندادم که سیل توصیههای
محافظهکارانه و گوشهی خانه بنشانشان
روانهام نشود .نیمکتهای دانشگاه و
کتابخانه سفت و سخت بودند ،پلههایی
که باید باال و پایین میکردم زیاد بودند،
مسیرهای پیادهروی در هوای پر از دود
و کثافت شهر طوالنی بودند ،اما اینها
هیچکدام نتوانستند در عزم من برای مبارزه
با وادادگی و خمودگی بارداری خللی وارد
کنند .شبها که خسته از کار و فعالیت
روزانه دراز میکشیدم و سعی میکردم
بخوابم ،به این فکر میکردم که چند هفته
گذشته است و تا اینجا توانستهام هیوال را
آرام رس جایش بنشانم .به این فکر میکردم
که او دارد کار خودش را میکند و من کار
خودم را؛ و چه خوب که برخوردی با هم
نداریم .به این فکر میکردم که چند ماه
دیگر ،رحمم یک نوزاد دیگر توی بغلم
میگذارد و این بار من با خاطرهای خوش
از همزیستی مساملتآمیز ،از نفس کشیدن
نه ماهه در فضای صلح و احرتام متقابل ،با
او خداحافظی خواهم کرد .به اینها فکر
میکردم و خنکی مطبوع غرور میدوید
زیر پوستم و خشنود میشدم.
خشنودی حاصل از بارداری تحت
کنرتل زیاد دوام نیاورد؛ تا زمانی که اولین

انقباضها ،ماهها زودتر از آنچه انتظار میرفت آغاز شد .صبح بود و آماده
میشدم که رس کار بروم .سعی کردم به خودم مسلط باشم و باز هم اوضاع
را کنرتل کنم؛ بسیار خب رسکار میروم و زود به خانه برمیگردم ،از فعالیت
شدید هم اجتناب میکنم ،دو سه روز تعطیلی هم در پیش است و حتام
با اسرتاحت همهچیز خوب خواهد شد .منیدانم چند ساعت گذشت که
اولین لختههای خون را دیدم و بعد همه چیز متام شد .با دست و پایی
شل و آویزان ،به زحمت به خانه برگشتم .روی تخت دراز کشیدم و گریه
کردم .تا سه روز بعد هم هامنجا دراز کشیدم و گریه کردم .هیوال داشت
به من میخندید .باز هم قدرتش را به رخم کشید ه بود و مرا مغلوب کرده
بود .در متام آن روزها و هفتهها که من به زندگی پیش از بارداریام ادامه
میدادم و خوش بودم ،او وقت داشته که به من نگاه کند و بخندد .بعد
در یک لحظه دیگر از خندیدن خسته شده ،بلند شده ،حرکتی به خودش
داده و جنین کوچک چند میلیمرتی مرا با بیرحمی به بیرون پرتاب کرده
و رفته بود .حاال آن دردهای
خفیف حاصل از بیرون راندن
شبها که خسته از کار و
فعالیت روزانه لختههای کوچک خون ،شبیه
دراز میکشیدم و سعی میکردم
شوخی زشتی بود که به جای
بخوابم ،به این فکر میکردم که چند
هفته گذشته است و تا اینجا توانستهام آخرین رجزهای زورآزماییاش
هیوال را آرام سر جایش بنشانم .به این میخواند .آن زمان فهمیدم که
فکر میکردم که او دارد کار خودش را یک هیوال همیشه هیوالست؛
میکند و من کار خودم را؛ و چه خوب
حتی وقتی رس جایش نشسته
که برخوردی با هم نداریم
و به ظاهر آرام است .من هم
مثل اغلب زنان ،تا حد بسیار زیادی در بند قدرت او هستم .چه زمانی که
بار میگیرد ،چه زمانی که بارش را وسط راه به زمین میاندازد ،و چه زمانی
که لجوجانه از بارگرفنت خودداری میکند .همیشه هامن موجودی است که
باید با او دستوپنجه نرم کنی و تا حد زیادی به سازش برقصی .عضو نه
چندان بزرگی ،که قدرت دارد متام زندگیات را در دستش بگیرد و با رسپنجه
بچرخاند .زنان زیادی زندگی مشرتکشان را رس ناسازگاری رحمشان از دست
دادهاند ،مثل لیالی فیلم «لیال» و متام زنان دیگری که درد طالق یا هوو را
رس نازایی متحمل شدهاند .زنان زیادی جانشان را رس ناسازگاری رحمشان
از دست دادهاند ،مثل مادران هر دو مادربزرگم که هیچگاه فرصت در
آغوش گرفنت نوزاد کوچکشان را نیافتند و بقیهی زنانی که رس زا مر دهاند؛
و زنان بسیار زیادتری ،که یاد گرفتند با رحمشان کنار بیایند ،نازش را بخرند
و ادا و اطوارهایش را تحمل کنند تا بتوانند با دلخوشی نوزادان کوچکشان
را در آغوش بگیرند .مثل من و باقی زنانی که باردار شدند و بچهشان را به
سالمت به دنیا آوردند.
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سه حرفی تلخ ،سه حرفی دیر

روایتی از چشمهای نیمه باز و منتظر فریده همسر دو شهید!
لیلی مقدمی
http://alefyaa.ir/?p=5589

نشسته و ننشسته دکرت رستمی پرسید« :خوب هستید؟» قاطعانه
گفتم« :نه!» خوب نبودم و نبودیم .تهتغاری خانهمان روزهایش بحرانی
شده بود و شبهایش طوفانی .ساعت دو و نیم شب قبلش از بی قراری
به گریه افتاده بود .زنگ زده بودم به خاله .ماشین را آورده بود و رفته
بودیم پارک نهج البالغه تا شاید هوایی به رسش بخورد و آرام شود .تا
چهارونیم صبح .به خانه که رسیدیم صدای اذان میآمد ،مناز نخوانده
خوابم برد.
مامان و دکرت رستمی به نتیجه منیرسیدند .دکرت ارصار داشت که
بغض ته گلویش
مامان مشکل تهتغاری را انکار میکند و مامان با ِ
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انکار میکرد که انکار میکند .به دکرت
گفتم من میخواهم آب پاکی روی دستم
ریخته شود و تهش را بدانم .میخواستم
تهتغاری را بشناسم .هامن چیزی که
هست را .من میخواستم انکار نکنم.
دکرت به حرف آمد.»DCD« :
تهتغاری اختالل  DCDدارد .این سه
حرفی متام چیزی است که از ادامهی
جلسه یادم مانده .تا ظهر روز بعدش
هرچه مطلب و سایت و فیلم دربارهاش
بود را شخم زدم .خواندم و گریه کردم.
تهتغاری شهریور امسال شانزده ساله

مدرسهاش اما مدام از او خواستهاند که بدود .چقدر نفس کم آورده
در متام این سالها .روحم زخمی متام روزهای داغ تابستانی است که
با امید میرفت کالس فوتبال و ناامید برمیگشت .متام عرصهایی که از
تراس خانه ،بچههای توی پارک را که فوتبال بازی میکردند ،با حرست
متاشا میکرد .متام شبهایی که وقتی فیلم ترسناک میدید و میآمد
توی اتاق من میخوابید ،ازش میخواستم برود کالس والیبال و وقتی
میگفت من والیبال بلد نیستم و منیتوانم ،جواب میدادم که چقدر
منفیباف و لجدرآر است؛ متام ساعتهای مشاوره در مراکز روانشناسی
عقبماند هی اصفهان با آن تستهای عهد ظلالسلطا نشان! متام
توصیههای غلطی که به ما میدادند و او را بدتر و روحش را تبدارتر
میکردند.
ماهی کوچولوی عزیزم!

میشود و ما شانزده سال است که
منیدانیم این روح ناآرام و رسگردانی که
در خانه داریم از سه حرفی تلخ DCD
رنج میبرد؛ که ماهی کوچولویی است
که همیشه از او خواستهایم از درخت
باال برود .ما ،معلمها و مدرسه .دمل
تکهپارهی متام معلمهای اشتباهیای
است که در مدرسه داشته .متام کالسهای
اشتباهیای که در آنها نشسته .متام
آموزشهای اشتباهیای که گرفته .متام
قضاوتهای اشتباهیای که شده .متام
نصیحتها و انتظارها و راهکارهای
اشتباهی .ماهی کوچولو آب میخواسته،
دریا میخواسته ،میخواسته شنا کند و
توی اقیانوسها پیش برود و معلمها و

دو روز است که از روز اول تولدت را مرور کردهام و توضیحات
سایت «کنچایلد» کانادا را تطبیق دادهام با تو .دمل به حالت سوخته
است که در کانادا به دنیا نیامدهای تا به محض ورود به مهدکودک،
اختاللت را تشخیص دهند؛ به پدر و مادرت آموزش دهند ،معلم
اشتباهی نداشته باشی ،ریاضی و علوم را اشتباهی آموزش نبینی ،تنها
نشوی ،درک شوی ،از دریا جدا نشوی ،بی نفس نشوی .حتی دمل به
متام دعاهای اشتباهیای که برایت کردهایم میسوزد .دارم فکر میکنم
چندتا از پنج درصد بچههای  DCDدیگر ،در این نظام آموزشی و
درمانی ،اشتباهی از دریا بیرون کشیده شدهاند و به امر معلمها و
مشاورها و پدر مادرها تا جان داشتهاند توی خشکی دویدهاند.
کنچایلد نوشته بود کسی هنوز منیداند چرا ،ولی سهحرفیها در
هامهنگی حرکاتشان مشکل دارند .راحت منیدوند و ورزش کردن
کابوسشان است .بهخصوص آنهایی که توپ دارد ،بهخصوص آنهایی
که گروهی است .زنگهای ورزش و تفریح در شلوغی و رسعت
شیطنتهای بچهها گم میشوند .برای انجام کارهایشان انرژی کم
میآورند ،کند مینویسند و تکالیف مدرسه برا یشان خستهکننده
و عذابآور میشود .واکنشهایشان به محیط ضعیف است و به
همین خاطر از اجتامع باز میمانند ،نادیده گرفته میشوند ،اعتامد
به نفسشان سقوط میکند و از یک جایی به بعد درس را رس کالس
منیفهمند .سهحرفیها منیتوانند انشاهای بلند بنویسند؛ برای توضیح
جزییات ،کلمه کم میآورند؛ برای توصیف خودشان .من اما برای
توصیف روح شفاف سهحرفی عزیز خانهمان کلمههای زیادی دارم.
جملههای بلند و قصههای هزار و یک شب.
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به باغ همسفران

روایت مرگ

اعظم ایرانشاهی
http://alefyaa.ir/?p=6332

هر راویای در دلش قصه ای دارد،
آنقدر جاندار ،زنده و سنگین
که هربار در مصاف نوشتنش ،میبازد …
زیر درخت توت نشستهام و تند تند دارم سوره ملک را میخوانم .منیدانم
کجا شنیدهام این جور وقتها باید ملک خواند .زنعمو مثل همیشه تند و فرز
میآید کنارم و میگوید« :دارن میشورنش ،پاشو برو ببین .ترس که نداره ،انگار
آروم خوابیده ،تازه با موهای شونه کرده و مرتب!» عمه با دست کنارش م یزند
و میگوید« :ولش کن بچه رو .ببینه که چی بشه؟ قربونت عمه منیخوای
بری ،بدبخت فریده »...و اشک توی چشمهایش جمع میشود .زن عمو دوباره
میگوید« :النگوهاشم درآوردن دادن به اون فامیلشون که باال رسش بود ».بعد
دوباره به غسالخانه برمیگردد ببیند چه خرب است .زنهای همسایۀ فریده اینها
این طرف نشستهاند .یکی میگوید« :فریده خانم از مصیبت دق کرد وگرنه حاال
که وقت مردنش نبود .اون از دوتا ازدواجش ،اون از فوت آقاش ،اون از جوومنرگ
شدن داداشش ،از بس تودار بود و غم ریخت به جونش دق کرد؛ وگرنه زنِ دسته
گل مگه میشه هیچیش نباشه یه دفعه از یه رسدرد ساده مبیره؟ اگه این بود که
من تا حاال باید هزار بار مرده باشم ».زن دیگری میگوید« :طفلک محمدش حاال
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چه کنه بی ننه بابا ».صدای دیگری میگوید:
«خدای این بچه هم بزرگه».
چشمهایم مثل دهانم خشک شدهاند،
دمل به سورۀ ملک گیر منیکند ،دست و پا
میزنم میان بهت خودم و چشمهای زنی
که روی تخت غسالخانه ،آرام خوابیده .فریده
سفیدروی بود و نجیب ،آرام حرف میزد و
حجاب سفت و سختی داشت .بع ِد رفنت عمو،
هامن گهگاهی که میدیدمش ،دوستش
داشتم .هنوز یکی دوماه مانده بود به دنیا
آمدن محمد که عمو رفت ،رفتنی که دوازده
سال طول کشید تا برگردد .مامان گفته بود:
«من عقد فریده و امیر را یادم هست ،عموت
اونقدر پاش وایستاد تا بهش رسید ،وگرنه
همه با اینجوری زن گرفتنش مخالف بودن؛
میگفنت تو شهر خودمون این همه دخرت،
باید بری بیوهی شهید بگیری؟ فریده با دوست
صمیمی امیر ازدواج کرده بود ،چندماه بعد
ِ

از ازدواج ،داماد شهید شد .توی جشن عقد،
کنار خنچه و کله قند و آینه شمعدون .یه
قاب عکس مروارید نشون هم بود .زنها از زیر
چادررنگی با انگشت به هم نشون میدادن،
میگفنت این شوهر قبلیشه».
زن عمو ،باز از غسالخانه سمت ما میآید
و میگوید« :چشاش بسته منیشن ،این زنه که
میشوردش میگه مگه خیلی چشم انتظاری
کشیده؟» مثل سدی که شکسته باشد
اشکهایم میریزد روی صفحۀ باز سوره ملک،
زن عمو کتاب را از روی زانوهایم برمی دارد و
میگوید بده من بخونم ،تو قرآنخون نیستی.
فریده میگفت امیر گفته اگر پرس شد
اسمش را بگذاریم محمد ،اگر دخرت شد
مرضیه .عکسش را توی آن جاکلیدیهای
قدیمی گذاشته بود الی اسباب بازیهای
محمد ،که وقتی برگشت بچه قیافهاش را
بشناسد .خب کنار خربهای بد ،خربهای
امیدبخش هم میرسید ،اسمش را از رادیو
عراق شنیده بودند ،یا یک عکس سیاه و
سفی ِد بیکیفیت از اردوگاه ارسای جنگی
به دستمان رسیده بود که کمی شبیه او
میزد .من وقت رفتنش چهارساله بودم
و ازش فقط تصویر یک عموی شوخ و
مهربان و قشنگ توی ذهنم مانده ،و
این که همۀ این سالها همه به هرجا که
دستشان می رسید چنگ میانداختند
برای گرفنت خربی ازش .شده بود رؤیای زیبا
و غمگین کودکیام .از دل فریدهی آرام و
بی هیاهو اما چه کسی خرب داشت؟
قربستان کوچک است ،آن طرف صدای
کندن قرب میآید و این طرف محمد ،روی
دست داییهایش از حال رفته است .مامانی
درآوردی محلی
شعرهای پرسوز و من
ِ
میخواند و گریه میکند ،قصۀ امیر را هزار
بار برای کودکیمان تعریف کرده ،شبها

که توی ایوان کنارش میخوابیدم ،هامنجور که بوی بوتههای بزرگ گل رسخ
میآمد و پاهای الغرم را زیر پتو جمع میکردم تا خنکای نیمهشب تابستان
مورمورشان نکند ،هامنطور که بوی دهان مامانی میپیچید توی دماغم
و بدم منیامد ازش ،این قصه را از بر شده بودم :خدا به عموی پدرم فقط
یک بچه داده بوده ،زن و شوهر همیشه خرده اختالفهایی با هم داشتند
که به قهرهای طوالنی منجر میشده ،قه ِر آخر سه سال طول میکشد ،زن
عموی پدر به والیت خودشان رفته بوده و وقتی شصتش خربدار میشود
که شوهرش زن گرفته و آن زن باردار است سوار قاطر میشود و برمیگردد،
حکم میکند که زن را باید طالق بدهی .بچه همین امیر قصهی ماست ،که
از مادرش جدا میشود و به عنوان پادوی آن خانه بزرگ میشود ،مامانی
این پرس برادرشوهر را مثل جوجهای مظلوم میان شش تا پرس خودش جا
میدهد و در عامل همسایگی ،دور از چشم برادرشوهر و جاری ،بهش رسیدگی
میکند ،از غذا و حامم و درس و مشق تا چرب کردن دستهای تاول زده و
دوخنت درز لباسهای کهنهاش .اینجای قصه را دوست داشتم که یک قطره
اشک از گوشۀ چروک خوردۀ چشمش میچکید و میگفت « :امیر بچ ه م
مظلوم ،اما مثل ماه بید .به قرآن اگه ِبرام با شیش تا پرس خودُم فرخ داشت،
نداشت ».مامان میگفت بعضیها را خدا از اول برای خودش انتخاب میکند،
اینهایی که زیاد سختی میکشند ،آن آخر کار عوضش یک چیز خوبی بهشان
میدهد ،عموت اینجوری بود ،پاسدار شد ،چندین بار با میل خودش رفت
جبهه و هرکس منعش کرد حریفش نشد .اصال دنبال این بود که شهید بشود.
نفهمیدم باالخره آن چشمهای منتظر بسته شدند یا نه ،اما فریده را آوردند
توی قطعۀ شهدا ،هامنجا که سه سال پیشش قدری استخوان و کمی موی
مشکی را خاک کرده بودیم .پیکرش را گذاشتند میان قرب دو همرس شهیدش
و من زیر یک باران تند ،اولین مناز میتام را خواندم .چند سال بعد ،وصیت
نامه عمو را پیدا کردم که کمی قبل از کربالی پنج نوشته بود .از فریده
خیلی عذر خواسته بود به خاطر تنها گذاشتنش ،گفته بود عوضش تو همرس
دوشهید میشوی و ان شاءلله به زودی به ما میپیوندی .وصیتنامهاش لربیز
ْ
شهادت
از شعر بود ،نوشته بود خدایا تا کی در بیابان ها و صحراها دنبال
رسگردان باشم ،کی باشد که تو قبومل کنی؟ بعد این شعر قادر طهامسبی را:
امید رسزدهی من خدای من تا چند  /ز خمرسای شهادت خامر برگردد ...حاال
هم عمو از آن شهید معروفها نیست ،نه کسی هست که یادگاریهایش را
نگه داشته باشد ،نه کسی را دارد که خاطرههایش را جمع کرده باشد .حتی توی
سایت بنیاد شهید هم جلوی بیشرت مشخصاتش نوشتهاند «نامعلوم» .من خیلی
وقتها یاد چشمهای نیمهباز و منتظر فریده میافتم و فکر میکنم اگر او بود
وقتی روی «زندگی نامۀ شهید» کلیک میکردیم این پیغام منیآمد که« :با عرض
پوزش زندگی نامهای از این شهید در دست نیست».
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چرا از جنگ مینویسم؟
روایتی از نویسندهای که جنگ همه زندگی اوست
مجید قیصری
http://alefyaa.ir/?p=6356

تازه نامزد کرده بودم .عید سال هفتاد و سه .اردیبهشت ماه
بود .فصل عاشقی که من منیدانستم .مثل خیلی از چیزهایی که
منیدانستم .اولین هدیهای که به خانم دادم کتابهایی بود که در
کتابخانهام داشتم .کتابی تازه برای او منیخریدم .به اندازهی کافی
کتابهای خوانده و نخوانده داشتم که بخواهم هدیه بدهم ،تازه
کتابها برمیگشتند پیش خودم .دو رس سود بود .کتابها را بهگونهای
میخواندم که معلوم منیشد الی آن باز شده ،کاغذ کتابها تازه و
بکر میماندند .عادت بدی است ،میدانم! هنوز هم این عادت را
دارم .چندتایی از دوستانم را رس این عادت از دست دادهام .تحصیل
اجباری کرده بودند ،منیدانستند چطور باید کتاب را دست گرفت و
ورق زد .چندتایی کتاب به امانت دادم ،وقتی که کتاب را پس آوردند
قبول نکردم؛ گفتم این کتاب من نیست .با هر ورقی که زده بودند
کف دست یک َوردَنه رفته بودند وسط صفحههای کتاب ،و حجم
با ِ
دویست صفحهای ،شده بود ششصد صفحه .کتابها را پیر و چروک
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کرده بودند؛ انگار عمرشان را کرده بودند.
بگذریم .رمانهای متفاوت میدادم به
اولین آنها بود
خامنم« .گتسبی بزرگ» ِ
و چندتای دیگر که درست یادم نیست.
داستا نها ربطی به جنگ نداشت .از
هامن اول میدانستم جنگ تنها مونس
من است و کسی را منیخواستم رشیک
تنهایی پرخاک و خون بکنم .کم
این
ِ
کم رشوع کردم داستا نهای کوتاهی
را که نوشته بودم ،بدهم به ایشان که
بخواند .خیلی ذوق میکردند که اولین
خوانند هی من هستند؛ یا الاقل من
اینطور تصور میکردم .معلوم نبود من
دارم با این داستانها دلربی میکنم یا
رودست میخورم .داستانها را با مداد
مینوشتم ،روی کاغذهای سفی ِد یکرو.

آداب خاصی داشتم برای نوشنت .کاغذ
و مداد و ...خیلی تحویلم میگرفت .آن
روزها پام روی زمین نبود .بعد از چند
وقت ،داستان چاپ شدهای را با ذوق
و شوق فراوان بردم پشت د ِر خانهشان.
از الی در کمی گپ زدیم ،موقع برگشت
بهم گفت باز هم از جنگ نوشتی؟ چیز
دیگهای بلد نیستی؟ چیز دیگهای دوست
نداری؟ جوابی نداشتم که بدهم .رسم
را انداختم پایین و رسگردان کوچهها و
خیابانهای نارمک شدم .رسم پایین بود و
پیش رویم را میدیدم و منیدانستم ایراد
ِ
کار کجاست .فقط به پاشنهی پاهایی که
پیش رویم میرفتند نگاه میکردم .به
آسفالت خیابان .به کفشهای رنگ به
رنگی که از پیش رویم رد میشدند .دمل
منیخواست به صورت مردم نگاه کنم.
گذشت تا دخرتم بدنیا آمد و بزرگ
شد و دانشجو شد و نامزد کرد .در این
فاصله چند دوجین داستان کوتاه و
بلند ازم صادر شده بود .اولین روزی که
نامزد دخرتم آمد خانهمان یادم منی رود؛
قرار شد چندتایی رمان به رسم امانت
بدهم تا خواهر ایشان بخواند .عادت
بدم را گفتم که نباید وردنه برود وسط
کتاب .منیخواستم اول بسمالله بینامن
شکرآب شود .رفتم جلوی کتابخانه ،انگار
کتابخانهام معبد آناهیتا باشد .با حالت
احرتام چند تا رمان جدا کردم .اولین
رمانی که دادم دستش گتسبی بزرگ بود.
داشتم چندتایی دیگر جدا می کردم که
فرنگیس گفت« :بابا فقط جنگی بهش
نده .رمانی عاشقانه بده ».رسم را انداختم
پایین .رفتم توی کوچه ،ساعتی رشوع
کردم به راه رفنت .خیابان سمنگان را گز
کردم .دمل منیخواست رسم را بلند کنم از

روی زمین .اردیبهشت  ۷۳یادم افتاده بود .وقتی برگشتم هوا تاریک بود
و چندتایی دخرت و پرس آمده بودند توی میدان تا سگهایشان هوایی
بخورند و ...حاال سال  ۹۵است .دی ماه .ماهی که متولد شدهام .دی
ماه همیشه نقطه آغازهای بسیاری برایم داشته .بیش از بیست سال
است که مینویسم .بیشرت از جنگ نوشتهام تا چیزهای دیگر .خیلی
سعی میکنم به چیزی غیر از جنگ فکر کنم ،موفق هم بودهام .ولی
بازهم گوشهی ذهنم جایی آن پشت و پسلهها درگیرم با خودم .خیلی
در خلوت خودم به این موضوع فکر کردهام که چرا جنگ مرا انتخاب
کرده؟ (این که معلوم است من جنگ را انتخاب نکردهام! هامنطور
که جنسیت ،پدر و مادرم را )...میدانم که جنگ موضوع پرکششی
است که دست هر نویسندهای بیفتد دست از رسش برمنیدارد؛ باید
اینگونه باشد .سفرهایست آماده .گاهی موفق شدهام از این دنیا
کنده شده ،موضوع دیگری برای نوشنت پیدا کنم و حتی نوشتهام ،ولی
موقع نوشنت انگار دارم در
زمینی بیگانه بازی میکنم.
تصویری دارم که همیشه
بعد از چند وقت ،داستان چاپ
با من است .بعد از سالها
شدهای را با ذوق و شوق فراوان
بردم پشت د ِر خانهشان .از الی در میخواهم این تصویر را
کمی گپ زدیم ،موقع برگشت بهم
ظاهر کنم .خیلی حسها و
گفت باز هم از جنگ نوشتی؟ چیز
خاطرات ناخوشایندی دارم
دیگهای بلد نیستی؟ چیز دیگهای
که توانستهام رسکوبشان
دوست نداری؟ جوابی نداشتم که
کنم  ،ا لبته موقت  .ولی
بدهم .سرم را انداختم پایین و
منیتوانم این تصویر را پاک
سرگردان کوچهها و خیابانهای
نارمک شدم
کنم؛ هر چند وقت یکبار
خودش را به ُرخم میکشد.
دی ماه  ۶۵بود .هامن ماهی که به دنیا آمدم .پشت کانال ماهی.
موجودی که بیش از همه دوستش دارم ماهی استَ .ش َبش زده بودیم
به خط و تا روشن شدن هوا کلی از بچهها کشته و جا مانده بودند.
کربالی پنج .در داستان ،جنگی بود جنگی نبود .این شب را تا صبح،
بهگونهای که بتوانم تحمل کنم قلمی کردهام .میدانم که حق مطلب
را ادا نکردهام .فقط برای اینکه خودم را خالص کرده باشم ،انبوهی از
خاطرات آن داستان را نوشتم .تنهایی ،پای پیاده ،با شانههایی افتاده،
جانم را برداشته و ناامید داشتم برمیگشتم عقب .روی جادهی کانال
ماهی بودم .اگر تصویر هوایی کانال ماهی را دیده باشید ،کانال شکلِ
قلم دزفولی است یا اردک ماهی .با رسی تیز .و جاده
ِ
قلمی رسک ج مانند ِ
مانند خطی از باالی کانال رد شده .سیاهی آسفالت ،انگارتیری نازک
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باشد که از وسط ششهای ماهی گذشته .جاده زیر آتش بود ولی من
رسم پایین بود و بیخیال میآمدم .اگر تیری یا ترکشی کاری خورده
بودم ،برده بودم .که نشد .از بس ناامید بودم .یاد دوستانی که از دست
داده بودم رهایم منیکرد .از اینکه هیچکاری منیتوانستم برایشان
بکنم با خودم در جدال بودم( .این حس هنوز هم با من است .آن وقت
که مباند ).منیدانستم کجا میروم ،فقط میدانستم دارم برمیگردم
عقب .هامن سمتی که اکرث ماشینها داشتند برمیگشتند .منیتوانستم
صحنههایی را که دیده بود از ذهنم پاک کنم و درعین حال خوشحال
بودم که دارم زنده برمیگردم عقب.
احساسی متناقض داشتم .با خودم میجنگیدم .سخت .در هامن
حین ماشین تویوتایی از کنارم گذشت و افتاد جلوم.
ازعقب تویوتا خونِ
ِ
تازه جاری بود .چکه چکه .نم نم باران هم میآمد .بادگیری سورمهای
عقب تویوتا چند دهتایی جنازه روی هم چیده بودند .برای
تنم بودِ .
رشم زنده بودن یا
لحظهای متام جنازهها را خوابیده برهم دیدم ،حاال از ِ
خجالت یا هر چیزی ...رسم را انداختم پایین .انگار خبطی کرده باشم،
نت مرا نگاه
دمل منیخواست نگاهشان کنم .انگار همهشان داشتند راه رف ِ
میکردند .جاده گل و الی بود و پراز چاله و چوله .رسم را بلند منیکردم،
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منیتوانستم به آن جسمهای ِگلی و
خونآلود نگاه کنم.
بهجای نگاه کردن به جنازهها ،خیره
شدم به جاده و الستیکهای عقب
عقب ماشین
ماشین .و پایی از زانو ،از ِ
افتاده بود پایین .انگار کسی خوابیده
باشد و پایش از عقب ماشین افتاده باشد
بیرون .پا به زمین میرسید و منیرسید.
انگار میخواست بیاید پایین ،همرکاب
من ،همراه ما راه برود که منیشد،
منیتوانست؛ چراکه پایش به زمین
منیرسید .میخواست آن خوابید هها
را ترک کند و پا روی زمین بگذارد که
منیشد .آخرین لحظههایی بود که
در دنیای ما بود .و من داشتم آخرین
وداع این پا را با کرهی خاکی
لحظههای ِ
نگاه میکردم .پاشنهی پا ،پوتین به پا،
میخورد روی زمین و میرفت جلو .دل
منی َکند.
با یک َجست ا گر میخو ا ست
میتوانست بپرد باال .که منیرفت .سیخ
توی چشم من بود .انگار از آن ماشین،
از آن جسم ،فقط آن پا زنده بود و
منیخواست یا منیتوانست دل بکند
ازاین دنیا .هامن حس متناقضی که خودم
داشتم ،پا هم داشت .با هر رضبهای که
پاشنهی پوتین میخورد بر زمین ،پا کمی
بلند میشد و دوباره میخورد زمین.
مسافت زیادی این پا روبه رویم بود و
میرفت .تا جاده باز شد و ماشین از پیش
چشمم دور شد .از دست هر چیزی فرار
بکنم منیتوانم از دست این پاشنهی پا
فرار کنم .پاشنهای که هنوز پیش رویم
میخورد زمین و میرود جلو .به کجا؟
منیدانم .فقط میدانم که دل کندن
خیلی سخت است.

قهرمانغریبه

روایت بازگشت اسیری که پسرش هم او را نمیشناخت
افروز مهدیان
http://alefyaa.ir/?p=5843

تابستان بود .ده سالی بیشرت نداشتم .با چندتایی از هم سن و
سالهای فامیل بازی میکردیم که یکهو صدای جیغ و فریاد مادرها
کشاندمان توی هال .مثل بچهها رسشان را چسباندهبودند به صفحه
تلویزیون و صدایش را تا جایی که میشد بلند کردهبودند .یکجوری
هیس هیس میکردند که انگار دارد چه خرب مهمی میدهد .خیال
کردیم یا دارد کوپن گوشت و روغن اعالم میکند یا از افزایش حقوق
کارمندان حرف میزند .بعدش که بلند شدند و سفت همدیگر را توی
بغل گرفتند و زدند زیر گریه ،شک کردیم .اما آخرش نه چیزی از خربهای
تلویزیون فهمیدیم نه از گریه مادرها .خیالمان که راحت شد کسی
منرده و همه سالمتند ول کردیم رفتیم پی بازی خودمان.
آن روز گذشت تا چند وقت بعد که یکی از بهرتین خاطرات کودکیم

رقم خورد .با هامن بچههای فامیل
راهی سفر شدیم به شهرستان پدری.
ماشینمان که نزدیک محله شد و کوچه
را پیچید همه چیز رنگ و بوی دیگری به
خود گرفت .یکی دیوارها را رنگ میکرد،
یکی ریسه میبست .آن یکی آب و جارو
میکرد .یکی هم میرفت و میآمد و
دستور میداد که این را برب و آن را بیار.
انگار همه شهر ریخته بودند توی همین
یک محله .د ِر حیاط همه خانهها باز بود
و مردم شور و شوق و برو بیایی داشتند
که ما بچهها را بیشرت رس وجد میآورد.
یک سوله بزرگ شدهبود مطبخ .زنها

119

روایت
از صبح علیالطلوع پیاز و سیبزمینی پوست میکندند و برنج دم
میدادند .ما هم از خدا خواسته توی این شلوغی که کسی حواسش
نبود آتش میسوزاندیم و دست گل به آب میدادیم .توی آن چند روز
انگار نه پدری داشتیم و نه مادری .نه رساغی میگرفتند نه میپرسیدند
چه میخوری و کجا میخوابی.
بعد از یکی دو روز صبح با بوی اسفند و گالب از خواب بیدار
شدیم .انگار ولولهای به پا شدهباشد ،همه از این طرف به آن طرف
میدویدند .با بچهها دویدیم رس کوچه .موج جمعیت از میدان اصلی
شهر به سمت محله ما رسازیر بود .یک نفر هم روی دوششان .قدمان
منیرسید.
هرجور شده خودمان را رساندیم به پشت بام یکی از خانهها.
پشت بام به پشت بام پریدیم تا رسیدیم به خانه اصلیشان .از
آن باال خودمان را دراز کردیم تا مرد قلندوش سوار را از نزدیک
ببینیم که چهجوری پیاده
میشود و چه کار میکند.
از وقتی یادم میآمد توی سهیل قاطی ما خرابکاری میکرد و
فا میل حرفش ز یا د زد ه هر از چندگاهی صدایش میکردند
میشد .انگار یک شهر بود و به زور مینشاندنش کنار دست
و یک قهرمان .یک جورهایی قهرمان .اما سهیل فرار میکرد.
میگفت« :نمیشناسمش .غریبه
افتخار شهرمان بود .از دور
است» .و قهرمان جوری نگاه میکرد
یلی
وبریها شنیده بودم که
که دلم برایش میسوخت .انگار
بودهاست برای خودش .از جایی از بدنش درد میآمد .شاید
هامن باال سعی کردم مرد قلبش.
خوشبخت را ورانداز کنم
که اینجور سواری میخورد و گل روی گل میاندازند دور گردنش .اما
چهرهاش آنقدر نحیف و الغر و آفتاب سوخته بود که شک کردم این
هامن ورزشکار قهرمان شهر باشد .قیافهاش هیچ شباهتی به عکس
خوش تیپ توی آلبوم خانوادگیمان نداشت .عکسها مردی با موهای
پرپشت ،قد بلند و سینه برافراشته را نشانمان میدادند .پایش که به
زمین رسید خودش را انداخت زیر پای پیرزن خمیدهای با پیرهن گل
گلی که ما بهش میگفتیم «خاله جان» .دست و پایش را بوسید و رساغ
آقاجانش را گرفت .یکهو همهی مردم شدند ابر بهار و تنها یک قاب
عکس نشانش دادند .افتاده بوی روی زمین و های های گریه میکرد.
خاک را میبوسید و به رس و صورتش میمالید و ما باز هم دهانمان
باز ماندهبود که چرا این کار را میکند .به زور از روی زمین بلندش
کردند .راه که رفت تازه دیدم لنگ هم میزند و باز توی دمل خندیدم که
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«عجب قهرمانی!»
سهیل ،همبازی هشت نه سالهمان
ایستادهبود گوشهای و زیرچشمی نگاه
میکرد .مردم هلش دادند توی بغل
قهرمان و او هم سهیل را چسباند به
سینهاش و ماچ بارانش کرد .و ما تازه
فهمیدیم چرا این چند روز اینقدر سهیل
را تحویل میگرفتند.
دو هفتهای خوردیم و بازی کردیم و
کودکانههایمان را خوب خالی کردیم.
خیابان اصلی را بسته بودند و یک چادر
بزرگ برپا شدهبود برای مهامنها .پر و
خالی میشد و تا نیمههای شب قهرمان
از خاطراتش میگفت .البته که باز هم ما
حالیمان منیشد از چه حرف میزد که
گاهی چشم بزرگترها منناک میشد و
گاهی صدای قهقههشان سکوت شب را
میشکست .فقط میشنیدم که میگفت
چقدر هامن یک ذره تجربه طبابتش
به دردش خوردهاست و جان خیلیها
را نجات داده .قهرمان خرب انقالب را
که شنید هبود درس پزشکی را نصف و
نیمه در فرنگ رها کرده و برگشته بود
ایران .و من باز هم در ذهن کودکانهام
میپرسیدم که «چرا؟ مگر آدم عاقل
همچین کاری میکند ».سهیل قاطی ما
خرابکاری میکرد و هر از چندگاهی
صدایش میکردند و به زور مینشاندنش
کنار دست قهرمان .اما سهیل فرار
میکرد .میگفت« :منیشناسمش .غریبه
است» .و قهرمان جوری نگاه میکرد که
دمل برایش میسوخت .انگار جایی از
بدنش درد میآمد .شاید قلبش .از آن
روزها بیست و اندی سال گذشتهاست و
من هنوز در فکر سهیلها ماندهام .یعنی
سهیل قهرمانش را تا حاال شناختهاست؟

آوای سوگوار چکشها
روایت کودکانه مردی میانسال از محرم
غالمرضا طریقی
http://alefyaa.ir/?p=6397

روبروی «امامزاده سید ابراهیم» زندگی کردن در زنجان مزیتهای
زیادی داشت .یکی مثال اینکه آنجا مهمترین مرکز تجاری شهر شده
بود بخاطر حضور امامزاده و زائرانش .خیابان مسگرها خیابانی است
که امامزاده سید ابراهیم را به بازار قدیمی زنجان وصل میکند .یکی
هم مثال اینکه مهمترین اتفاقهایی که در زنجان میافتد اغلب در
این محدوده صورت میگیرد و اینکه خانهی تو در این نقطه از شهر
باشد به این معنی است که میتوانی از نزدیک شاهد همهی این
واقعهها باشی.
من در خیابان مسگرهای زنجان بزرگ شدم .در هامن خیابانی که
از کنار امامزاده میگذرد .االن البته اثری از آن خیابان سابق نیست.
اصال اثری از مسگرها نیست .در دههی شصت و حتی تا نیمههای
دههی هفتاد از این خیابان که رد میشدی صدای ممتد چکشهای

مسگرها را میشنیدی .با ریتمی که هیچ
وقت در هیچ جای دیگر منیتوانی آن را
بشنوی .حداقل من هیچ وقت در هیچ
جای دیگر آن ریتم را نشنیدم .صدای
چکشها از شش صبح جریان میگرفت.
به دورترین خانههایی هم که در کوچه
پس کوچههای آن محله بودند میرسید
و به همهی ساکنان آن منطقه یادآوری
میکرد که صبح شده است.
صد ا ی چکش مسگرها نشا نهی
حیات بود در شاهرگ زنجان .شاهرگ
مرکزی زندگی و تجارت و هر چیزی
که به زندگی مربوط است .چنانکه با
متام شدن صدای این چکشها همهی
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تکاپوها در مرکز شهر متام میشد تا فردا و تا طلوعی دیگر.
امامزاده سید ابراهیم و خیابانهای اطرافش همیشه حال و هوای
خاصی داشتند اما این حال و هوا با رسیدن ماه محرم خاصتر میشد.
حال و هوای عزاداری در زنجان همیشه با همهجا فرق دارد.
برعکس دیگر شهرها و روستاها در زنجان همه جزوی از دستهی
عزاداری بزرگی هستند که به اندازهی متام شهر وسعت دارد .اگر
بخواهم دقیقتر بگویم باید بگویم به اندازهی متام مردم شهر و حتی
چیزی بیشرت .چون در این ایام زنجان مهامن عزادار کم ندارد.
تکیههایی در متام شهر برقرار میشود و در همهی مسجدها
و تکیهها سوگواری جریان پیدا میکند .اما در نهایت همهی این
جمعها چشمهای از رودهایی میشوند که از شب تاسوعا در
زنجان به راه میافتند و رسمنزل همهی این رودها دریایی است
در که امامزاده شکل میگیرد .دریایی از جمعیت .دریایی از شور.
دریایی از اشک و اشتیاق
و سوزجگر .مسیر همهی
رودها از شب تاسوعا تا حاال همهچیز برای عزاداری و راه
سومین روز شهادت امام انداختن دستهی عزاداری آماده بود به
به دریای امامزاده منتهی جز اصل کاری .ما فکر همهچیز را کرده
میشود .دریایی که من در بودیم اال نوحهخوان را .هیچکس رو
و صدای نوحهخواندن را نداشت .من
روزگار کودکی و نوجوانی
بچهای آرام و خجالتی بودم اما بقای
کردم.
در مرکز آن زندگی می
هیئت برایم خیلی مهم بود .وقتی دیدم
شور تربیت مادری که به همین سادگی دارد همهچیز از بین
با شنیدن نام حسین (ع) میرود دل را به دریا زدم و گفتم خودم
اشک از چشمهایش جاری نوحهمیخوانم.
میشود بود یا حال زندگی
کردن در این منطقه ...منیدانم .شاید هر دوی اینها دست به دست
هم داده بودند تا مرا کودکی بار بیاورند که قلبش با رسیدن ماه محرم
ابری میشد.
محلهی ما کوچههایی پیچ در پیچ بود که از کوچهی روبرویی
امامزاده سید ابراهیم منشعب میشد .کوچهی پروین اعتصامی .من و
برادرهایم با پرسهای هم سن و سالمان در کوچهی پروین اعتصامی
بیست نفری میشدیم .بیست نفری که بعدها رسنوشت ما را بدجور
از هم تاراند .اما در آن سالها و روزها آنقدر همراه و همدل بودیم
که بخواهیم برای خودمان در عامل کودکی تکیه و دستهی عزاداری
مستقلی داشته باشیم.
اولین بار که به این فکر افتادیم محوطهی بازی که روبروی خانهی
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ما بود چشمامن را گرفت .کوچههای
پایین امامزاده تنگ و پیچ در پیچ بودند
و وجود چنین محوطهای در آن اطراف
غنیمتی بود .این محوطه همهی زندگی
ما بود .هم زمین ورزشیمان بود ،هم
پاتوق درس خواندنمان .چنین بود که
اولین جرقهی تکیه داشنت هم با همین
پس زمینه به ذهنمان رسید.
پدر «فرهاد» راننده کامیون بود .پس
میتوانستیم برای برپا کردن تکیه روی
چادر ماشین او حساب کنیم .چندباری
با بچهها در خانهی آنها رفتیم و آمدیم
تا راضی شود و چادر گرانقیمتش را به
ما بدهد .بعد افتادیم در کوچه پس
کوچههای باغهای اطراف راه آهن
زنجان ،تا ستو نهایی برای خیمهی
تکیهمان پیدا کنیم .در چشم به هم
زدنی در میان بهت همسایهها بی هیچ
کمکی ما تکیهای آبرومند بنا کرده بودیم
و از هر خانه بخشی از وسایلی را که
الزم داشتیم آورده بودیم .یکی کرتی
آورد ،یکی استکان و لیوان ،دیگری فرش،
آن یکی فانوس و…
حاال همهچیز برای عزاداری و راه
انداخنت دستهی عزاداری آماده بود به
جز اصل کاری .ما فکر همهچیز را کرده
بودیم اال نوحهخوان را .هیچکس رو
و صدای نوحهخواندن را نداشت .من
بچهای آرام و خجالتی بودم اما بقای
هیئت برایم خیلی مهم بود .وقتی دیدم
به همین سادگی دارد همهچیز از بین
میرود دل را به دریا زدم و گفتم خودم
نوحه میخوانم.
پدرم کتابهای نوحه و مرثیهی زیادی
داشت .آن شب به هر ترتیبی بود یک از
آنها را که نوحههای «رحیم منزوی» بود

برداشتم .تا صبح ورق زدم و یکی دوتا
از آنها را که با آهنگهایی دستوپا
شکسته خواندم .فردا مداح هیئت شده
بودم .با صدایی که به نظر خودم بد
هم نبود.
عرصها بچهها جمع میشدند ،من
نوحه میخواندم و دم میگرفتم.
خانمهای همسایه دور تکیه جمع
میشدند و گوش میدادند و گریه
میکردند .کمکم رسوکلهی بچههای
دیگری از محلههای دیگر پیدا شد و
تکیهی ما شد قرارگاه نوجوانان سوگوار
امام حسین در زنجان.
خودمان هم باور منیکردیم اما از
فردا آنقدر غذا و وسیله و ...برایمان
میآوردند که شده بودیم هیئتی با
امکاناتی کامل .یکی از همسایهها از
خانهاش برای تکیهمان برقکشید.
مقدار نذری هایی که در هامن شب
اول جمع کرده بودیم آنقدری بود که
فردای هامن روز یک بلندگوی کوچک
بخریم .چند پرچم هم بخریم .یک پرچم
بزرگ هم آماده کنیم و روی یکی از
آنها بنویسیم« :هیئت عزادارن حرضت
علیاصغر (ع)».
شکستن شیشهی عمر دیو

از پشت چادر چهرهاش را دقیق
منیدیدم .صدایش اما واضح بود .خیلی
واضح .صدای نفسهایم البته مانع
شنیدنم میشد .منیتوانستم همهی
حرفهایش را بشنوم .داشتم نفسنفس
میزدم و مثل گنجشک میلرزیدم
که مادربزرگ دستش را از روی چادر
گذاشت روی رسم .بعد رسم را بوسید.
رسش را همراه با صدای خستهاش باال

برد و گفت« :مش فاطمه! اگه پرسای امیر رو میگفتی قبول میکردم.
پرس علیرضا اینطور بچهای نیست».
مرا میگفت« .علیرضا» اسم پدر من بود« .امیرعلی» هم عموی
بزرگم بود« .ننه نجیبه» همیشه ما را همینطور صدا میزد .هیچوقت
اسممان را منیگفت .وقتی با دیگران حرف میزد ،به ما میگفت «پرس
علیرضا» و وقتی میخواست خودمان را صدا کند ،میگفت« :قوربان
اولوم سنه» .مادربزرگم فارسی منیدانست .قوربان اولوم سنه یعنی
قربان تو بشوم.
«مش فاطمه» آدم مهربانی به نظر میآمد .قیافهاش را از پشت
چادر گلگلی ننه نجیبه منیتوانستم دقیق ببینم .اما آنقدر میدیدم
که تشخیص بدهم آن زن که در آستانهی در اتاق ایستاده و به
تعارف مادرم داخل نیامده ،آدم مهربانی است .مادرم به احرتامش
دم در ایستاده بود و داشت عذرخواهی میکرد .ننه نجیبه هم که
مریض بود و منیتوانست از
جایش بلند شود ،از هامنجا
داشت با زنی که همسایهی
عصرها بچهها جمع میشدند ،من
روبروییشان بود ،حرف
نوحه میخواندم و دم میگرفتم.
جمع
خانمهای همسایه دور تکیه
میزد .خدا خدا میکردم
گریه
و
میشدند و گوش میدادند
که مش فاطمه زودتر برود.
میکردند .کمکم سروکلهی بچههای
آرزو میکردم که قبول کند
دیگری از محلههای دیگر پیدا شد
من پرس خوبی هستم و
و تکیهی ما شد قرارگاه نوجوانان
هیچوقت در عمرم از این
سوگوار امام حسین در زنجان.
کارها نکردهام .چند دقیقه
بعد با عذرخواهی و تعارف ماجرا ختم به خیر شد و مش فاطمه
خداحافظی کرد.
مادربزرگ راست میگفت .من سابقهی شلوغکاری نداشتم .بچهی
آرامی بودم .در مدرسه هم همهی معلمها از من راضی بودند.
دانشآموز کالس اول بودم .اما توی هامن چند ماه آنقدر خوب رفتار
کرده بودم که معلمها از من راضی باشند.
آن روز صبح «اصغر» چیزی گفت که باعث همهی این دردرسها
شد .اصغر تنها پرس عمهام بود .آنها در روستای پدری ما« ،سجاس»
زندگی میکردند .همهی اقوام پدری من آنجا بودند .ما هر چند وقت
یکبار میرفتیم سجاس .رفنت به ده برای من که آنجا سه پرسعمو
و یک پرسعمهی همقد و قواره داشتم ،لذتبخش بود .مخصوصا در
روزهای محرم.
هر سال شب تاسوعا ،پدر که از اداره برمیگشت ،راه میافتادیم به
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طرف روستا .یک ساعت و نیمی در راه بودیم .وقتی میرسیدیم ،من
ننه نجیبه و «بابا غالمعلی» را بغل میکردم .زنجیرم را از توی ساک
برمیداشتم و با اصغر میرفتم به میدان .پدر اصغر شهید شده بود و
او در خانهی پدربزرگ زندگی میکرد.
میدان قیامت میشد در شب تاسوعا .همهی سجاسیها از همه
جای کشور خودشان را در آن چند روز به روستا میرساندند تا تعزیهی
گروه «رضا» را ببینند .از روستاهای اطراف هم خیلیها میآمدند.
تعزیهی گروه «رضا شبیهخوان» خیلی معروف بود.
از چند ساعت قبل از رشوع تعزیه ،مردم دور میدان گونی
میانداختند و جا میگرفتند تا وقتی تعزیه رشوع شد ،رسپا منانند.
خانمها در دو طرف میدان مینشستند و آقایان در دو سمت دیگر.
من تعزیهی سجاس را خیلی دوست داشتم .رضا شبیهخوان که در
سجاس او را «شبیخوان رضا» صدا میکردند ،خیلی خوب میخواند.
آنقدر که من با وجود بچه بودنم ،میزدم زیر گریه .مردم میدانستند
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که او االن چه شعری خواهد خواند.
سا لها همین تعزیه را دیده بودند
و تکتک صحنهها و شعرهایش را
از حفظ بودند؛ اما باز هم وقتی رضا
میخواند ،هایهای گریه میکردند.
رضا با آن لباس سبزآبی بلند و
کالهخود نقرهای ،دور تا دور میدان راه
میرفت و میخواند .من وقتی روی
زمین مینشستم ،بیشرت از هر چیز
چکمههای قهوهای او را میدیدم .البته
اگر خوش شانس بودم و میتوانستم در
ردیف اول بنشینم .اگر دیر میرسیدیم
که باید میایستادم و متام مدت رسپا به
تعزیه نگاه میکردم .رضا رسگروه تعزیه
هم بود .یعنی همهی صحنههای تعزیه
را او طراحی میکرد .از همه قدیمیتر
بود .بخاطر همین هیچوقت کاغذ به
دست منیگرفت و برعکس بقیه ،همهی
شعرها را از حفظ میخواند .بارها دیده
بودم که او بعد از خواندن شعر ،با رس
به طبلزن و شیپورزن اشاره میکند که
بزنند یا نزنند.
شبیخو ا ن رضا همیشه خو ب
میخواند اما من عاشق یکی از تکههای
تعزیهی «حر» بودم .دل دل میکردم که
زود زمان تعزیهی حر برسد .مخصوصا
زمانی که حر توبه میکرد .هنوز هم
وقتی یادش میافتم اشک در چشمهایم
جمع میشود .بعد از فوت پدربزرگ و
مادربزرگ ،من دیگر به سجاس نرفتم.
البته زیاد هم فرقی منیکند .چون
رضا سا لها پیش فوت کرد .وقتی حر
میخواست پیش امام بیاید و توبه
کند ،رضا که نقش حر را میخواند،
زره و شمشیر و کالهخودش را همراه
با چکمههای قهو ها یاش میکند و

میگذاشت روی دستهایش .دور تا
دور میدان قدم میزد و میخواند:
«سلطان دین التوبه /شاه مبین التوبه/
آقا پشیامنم /آقا پشیامنم»
وقتی میخواند همه سینه میزدند و
اشک میریختند .یکبار رضا میخواند
و یکبار مردم .آن چند دقیقه ،آرزوی
هرسالهی من بود .من هم زیر لب
میخواندم« :سلطان دین التوبه/
شاه مبین التوبه /آقا پشیامنم /آقا
پشیامنم» و وقتی میخواندم ،از ته
دل توبه میکردم .از چه؟ منیدانم .اما
آن توبه آنقدر لذتبخش بود که دمل
میخواست من هم در آن رشیک باشم.
وقتی تعزیه متام میشد ،دستههای
سینهزنی و زنجیرزنی راه میافتادند.
از میدان تعزیه راه میافتادند و در
کوچههای روستا میچرخیدند .من و
اصغر هم زنجیرهایامن را برمیداشتیم
و میرفتیم ته صفهای زنجیرزنها.
زنجیرزنها دو صف میشدند و در میان
این دو صف ،نوحهخوان و طبلزنها
راه میرفتند .صفها به ترتیب قد بود.
همیشه پدر جزو اولین نفرهای صف
بود و ما جزو آخرین نفرها .من همیشه
در اولین روز ،موقع راه افتادن کالفه
میشدم .چون باید حساب میکردم
که با این ترتیبی که میرویم ،وقتی به
کوچهی پدربزرگ برسیم ،من در کدام
طرف صف خواهم بود .گاهی وقتها
برای پیدا کردن جای درست دوبهشک
میشدم و چندبار جای خودم را عوض
میکردم .میدانستم که مادربزرگ با
وجود مریض بودن ،خودش را موقع رد
شدن دستههای عزاداری به در خانه
میرساند و من دوست داشتم در جهتی

بایستم که وقتی از جلوی خانه رد میشویم ،او مرا ببیند .تا مثل
همیشه با چشمهایی پر از اشک ،از دور ،حین سینهزدن خودش،
زنجیر زدن مرا ببیند و قربان صدقهام برود.
در روز تاسوعا هم تعزیهی «حرضت ابوالفضل» بود و زنجیرزنی ،و
باز هم رضا بود که در نقش «حرضت عباس» میخواند .در روز عاشورا
اما ماجرا فرق میکرد .تعزیه به جای عرص ،ظهر خوانده میشد .وقتی
اذان ظهر میشد ،شمر میرفت رساغ امام حسین و شهیدش میکرد.
فریاد و همهمه بود که به هوا میرفت .اسم شمر تعزیه «عبدالله»
بود .لباسهای قرمز بلندی میپوشید و عینک سیاهی میزد .انگار جزو
قوانین خودش بود برای تعزیه .اینطوری چهرهاش مرموزتر میشد.
روزهای عاشورا دستهی عزاداری بعد از تعزیه راه منیافتاد .میماند
برای شب .آن روز وقتی تعزیه متام شد ،با اصغر رفتیم به مغازهی
عمو امیر و نیم ساعتی حرف زدیم .داشتیم از پرسعموها خداحافظی
میکردیم که یکی از آنها گفت« :عبدالله شمر دارد میرود».
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ما بدون آنکه بخواهیم ،پشت رس او راه افتادیم .اصغر را منیدانم
اما من حس گنگی داشتم .هم از او میترسیدم و هم دوست داشتم
رسعتم را زیاد کنم و از او جلو بزنم تا قیافهی واقعیاش را ببینم.
من و پرسعمهام ،قیافهی رضا را دیده بودیم اما عبدالله شمر را نه.
نفسنفس میزدیم .به او نزدیک میشدیم و دور میشدیم .مردمی
که از کنارش رد میشدند به او سالم میکردند و میگفتند« :خدا اجر
بده» و من تعجب میکردم .منیتوانستم بفهمم که چرا باید خدا به
شمری که همین نیم ساعت قبل امام حسین را شهید کرده اجر بدهد.
گیج بودم که اصغر گفت« :بیا بدوییم از کنارش رد بشیم» و بالفاصله
خودش دوید .من هم بیاختیار دویدم .وقتی میخواستم از کنارش
رد شوم ،از کنار بقچهی لباسهای تعزیه که در دستش بود ،قیافهاش
را دیدم .دیدم و پاهایم خشک شد .انگار دنیا ایستاد .منیتوانستم
باور کنم .عبدالله شمر
هامن «مشد عبدالله» بقال
بود .همسایهی روبهرویی وقتی میخواستم از کنارش رد شوم،
پدربزرگ .هامن بقالی که از کنار بقچهی لباسهای تعزیه که
ما هر روز از او خوراکی در دستش بود ،قیافهاش را دیدم.
دیدم و پاهایم خشک شد .انگار دنیا
میخریدیم.
هام نجا خشکم زد  .ایستاد .نمیتوانستم باور کنم .عبداهلل
شمر همان «مشد عبداهلل» بقال بود.
آنقد ر نرفتم که ا صغر
همسایهی روبهرویی پدربزرگ .همان
برگشت .او هم مثل من بقالی که ما هر روز از او خوراکی
شوکه شد ه بو د  .چند میخریدیم
لحظها ی نگا هم کرد و
گفت« :دیدی کی بود؟ کثافت!» ما باور منیکردیم که همسایهی آرام
پدربزرگ «شمر» است .هر دو بغض کرده بودیم .بیآنکه بدانیم و
بخواهیم ،زدیم زیر گریه .در فاصلهای که تا خانهی پدربزرگ داشتیم،
یکرسه گریه کردیم .نزدیک خانه که شدیم ،اصغر گفت« :بیا بریم
شیشهی مغازهش رو بشکنیم!» من بچهی ترسویی بودم .آنقدر ترسو
که هیچوقت با هیچکس دعوا هم منیکردم .حتی اسباببازیهای
خودم را هم منیشکستم چه رسد به اینکه بخواهم شیشهی مغازهی
کس دیگری را بشکنم .اما منیدانم چرا آنروز و در آن لحظه به
هیچچیز فکر منیکردم .تا به خودم بیایم ،دیدم یک سنگ بزرگ در
دست دارم و ایستادهام جلوی مغازهی مشدی عبدالله.
چند لحظه فکر کردم به اینکه ممکن است بعدا کتک بخورم .به
اینکه پدرم بعد از اینهمه زحمت توقع ندارد که من آبرویش را
بربم .به اینکه پدربزرگ پیش همسایهها خجالتزده میشود .اما تا
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من به اینها فکر کنم ،چیزی از ته دمل
میجوشید و منیگذاشت صدای فکرم را
بشنوم .قلبم داشت از جا کنده میشد.
چرا باید مش عبدالله هر سال امام
حسین را شهید کند؟ چطور دلش میآید
خیمههایی را که پر از بچه است آتش
بزند؟ همهی صورتم خیس بود .انگار
به اندازهی متام سا لهایی که تعزیه
دیده بودم ،گریه میکردم .تا میآمدم
پشیامن شوم ،یکی دیگر از صحنههای
تعزیه یادم میافتاد و دوباره قلبم تندتر
میزد .شاید چندباری دستم را پایین
آوردم اما ناگهان صحنهی شهادت امام
از رسم گذشت .دستم را بردم عقب و با
متام توان سنگ را کوبیدم به شیشهی
مغازه« .شرتق» صدای ریخنت شیشه که
آمد فرار کردم .حین فرار دیدم که اصغر
سنگ خودش را انداخت روی زمین و
پشت رس من دوید .مشدی فاطمه زن
مشدی عبدالله آمده بود برای گلهگزاری.
اما مادربزرگ خیالش را راحت کرد که
پرس علیرضا اهل این کارها نیست .وقتی
او رفت ،نجیبه ننه چادرش را کنار زد و
گفت« :بیا بیرون قربونت برم ».وقتی
بیرون میآمدم ،موهایم را بوسید و
گفت« :من میدونم اشتباه میکنه ،تو
نوهی ماه منی».
آن روز تا آخر شب گیج بودم .باورم
منیشد که اینهمه سال از شمر کثیف
خرید کرد هام .حامل بد بود .از طرف
دیگر اسرتس داشتم .خدا خدا میکردم
که کسی نفهمد من شیشهی مغازه را
شکستهام .پرسعمهام هم غیبش زده
بود .از رسشب رفته بود خوابیده بود.
من تا شب در گوشهای از اتاق نشستم
و یک کالم حرف نزدم.

شب مثل همهی سا لها ،همراه با
پدر رفتم به حسینیهی نزدیک خانه
برای شام غریبان .حسینیه تاریک بود.
دست بابا را گرفته بودم که گم نشوم.
توی تاریکی ،در میان مردم جایی پیدا
کردیم و نشستیم .صدای گریه بود و
همهمه .بدون اینکه بدانم چرا ...من
هم زدم زیر گریه .انگار داشتم عذاب
وجدانم را میشستم .هم فکر میکردم
امام حسین از من راضی است چون
به دشمنش حمله کردهام و هم چیزی
تهدمل بود که منیگذاشت آرام و قرار
داشته باشم .پشت رس من و کنار پدرم
یک نفر نشسته بود که بلند بلند گریه
میکرد .آنقدر بلند بلند که حواس من
پرت میشد .گاهی کمی آرام میشد« ،یا
حسین» میگفت و دوباره میزد زیر
گریه .اگر صدای او نبود ،من راحتتر
میتوانستم با آقا حرف بزنم .اما او آرام
و قرار نداشت و منهم منیتوانستم
کاری بکنم.
تا پایان مراسم همین حال و احوال
را داشتم .تا اینکه چراغها را روشن
کردند .وقتی چراغهای حسینیه را روشن
کردند ،همه ساکت شده بودند اما
از پشت رس من هنوز صدای آن مرد
میآمد .هنوز داشت گریه میکرد.
آنقدر به گریه کردن ادامه داد که
کنجکاو شدم .خواستم ببینم کیست.
رسم را که چرخاندم دنیا دور رسم
چرخید .باورم منیشد .مردی که پشت
رس من زار میزد ،عبدالله شمر بود.
گریههایش جوری بود که دل آدم را از
جا میکند .چند دقیقهای طول کشید
که اشکهایش بند بیاید .پدرم داشت
با بقیه صحبت میکرد .من همینطور

هاج و واج مانده بودم .دیگر جرات نداشتم شاید هم دوست نداشتم
رسم را به طرف مش عبدالله برگردانم .با متام وجود دمل میخواست
حرفهای پدرم زودتر متام شود و ما از آنجا برویم .اما اگر به طرف
او برمیگشتم ،ممکن بود مش عبدالله مرا بشناسد و حقم را بگذارد
کف دستم .دمل مثل سیر و رسکه میجوشید .راستش بیشرت از اینکه
نگران خودم باشم ،گیج شده بودم .یعنی چه؟ اگر او امام حسین را
اینقدر دوست دارد چرا باید شمر بشود؟ چطور دلش میآید هر
سال اینهمه کار بد بکند؟ اینهمه آدم را در میدان تعزیه به گریه
بیندازد؟ اگر هم امام حسین را دوست ندارد چرا االن آمده اینجا و
اینطور دارد گریه میکند؟ مگر میشود آدم هم شمر باشد و هم
عزادار امام حسین؟ پشت رس هم این سوالها در ذهنم میچرخید.
داشتم به اینها فکر میکردم .یک دل میگفتم او آدم خوبی است و
من اشتباه کردهام و یک دل میخواستم بالهای بدتر از این هم رسش
بیاورم .پدر همچنان داشت حرف میزد و من کالفهتر میشدم .دو سه
باری به رسم زد که بلند شوم
و اشکهایش را پاک کنم.
دلم عاشورا بود .از کاری که کرده
بعد دوباره یاد تعزیه افتادم
بودم پشیمان بودم .پشیمانیام
و پشیامن شدم .یک نفر
وقتی بیشتر شد که موقع خداحافظی
صلوات فرستاد .با شنیدن
کردن ،مش عبداهلل روی مرا بوسید و
صدای صلوات همه بلند
گفت« :خدا اجرت بده پسرم».
شدند .پدر هم بلند شد ،اما
مشدی عبدالله همچنان نشسته بود .دمل عاشورا بود .از کاری که کرده
بودم پشیامن بودم .پشیامنیام وقتی بیشرت شد که موقع خداحافظی
کردن ،مش عبدالله روی مرا بوسید و گفت« :خدا اجرت بده پرسم».
راه افتادیم.
در فاصلهی رسیدن به در مسجد آشفتهتر شدم« .من کار خوبی
کردهام /من کار بدی کردهام /من کار خوبی کردهام /من کار بدی
کردهام…» همینطور توی ذهنم داشتم از این طرف به آن طرف
ماجرا میخزیدم .منیدانستم چه کار باید بکنم .هنوز چند قدم بیشرت
از او دور نشده بودیم که تصمیمم را گرفتم .فکر کردم حتی اگر او
ظهر آدم بدی بوده ،االن از کارش پشیامن است .شاید هم کار من
باعث شده که او به خودش بیاید .در هر صورت من باید میگفتم
که قصد بدی نداشتهام .ناگهان دستم را از دست پدر بیرون کشیدم
و دویدم به طرف مشدی عبدالله .روبهرویش که ایستادم ،با تعجب
رسش را باال آورد و نگاهم کرد .تا خواست حرفی بزند آب دهانم را
قورت دادم و با خجالت گفتم« :ببخشید».
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جان خرابات

روایت یوسفعلی میرشکاک از احمد عزیزی
یوسفعلی میرشکاک
http://alefyaa.ir/?p=6184

از وقتی قرار شد که خاطرات خود را از یاران رفته بنویسم ،دچار این
گیرودار ذهنی شدهام که اگر نتوان متام چهرهی یک عزیز را ترسیم کرد
و همه چیز را دربارهاش نوشت ،به چه کار خواهد آمد این نوشنت؟ اما
میبینم تا روزی که ممیزی در کار نباشد و رس ممیز که پشت پردهی
ذهن ما ایرانیها حاکم مطلق است استعفا بدهد ،چارهای نیست جز
همین طرح نیمرنگ سیاهقلم از چهرههایی که نه تنها رنگی بودند،
بلکه واقعا رنگارنگ بودند؛ اما باز این وهم و واهمه در کارست که
مطمئنی به جای طرح ،کاریکاتوری از یاران رفته عرضه نخواهی کرد؟
احمد را چگونه ترسیم کنم که خودم الاقل راضی باشم؟ منیگویم لعنت
به ممیزی .این کشور شاید تا چند سال یا حتی چند دههی دیگر از
ممیزی گزیر و گریزی نداشته باشد ،اما در این میان جز تکنگاری شهدا،
هر چهرهی دیگری خواه ناخواه ناقص و نامتام عرضه خواهد شد و نه
تنها احمد ،بلکه دیگران هم .تا االن دو چهره را طرح زدهام و هر دو
با ممیزی ،اما ناچارم احمد را چندان ممیزی کنم که بیم دارم چهرهاش
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مخدوش بنامید.
اوایل انقالب اهل و عیال من جنوب
بودند و من تا مدتی از جنگ گذشته،
شبها در خوابگاه روزنامه (جمهوری)
میخوابیدم .روز نویسنده بودم و
شب همراه با «غالم بختیار» و دیگر
پاسداران روزنامه ،روی پشتبام یا در
راهرو و پشت در ،نگهبانی میدادم.
بسا شبها که ضد انقالب از خرابههای
اللهزار حملهور میشد و روزنامه را به
گلوله میبست و ما هم به فرمان غالم
بختیار ،خرابهها را به گلوله میبستیم تا
نیروهای کمکی برسند و خیابان فردوسی
از رسوهای سبز پر شود.
یکی از نیمه شبهای مهر ماه سال
پنجاهونه که رسما هم زودتر از راه رسیده

بود و باد بیدریغ میوزید ،در روزنامه
را بسته و همچون شبهای پیش منتظر
حمله بودیم .نه هراسی بود و نه ترسی.
فقط انتظار بود .یکی دو نفر از پاسدارها
روی پشت بام بودند (همین ساختامنی
که امروز نیازمندیهای روزنامهی کیهان
است و قبل از انقالب روزنامهی رستاخیز
بود) و من و دو نفر دیگر پشت میز
نشسته و منتظر بودیم .باد پشت در
بسته زوزه میکشید .چای میخوردیم
و من سیگار پشت سیگار دود میکردم.
زنگ در به صدا درآمد .یکی از پاسدارها
با اسلحه پشت در کمین کرد .دیگری
پرسید« :کیه؟» صدایی ظریف گفت:
«منم .احمد عزیزی .شاعرم .نامه از حاج
آقا معطری ،دادستان همدان آوردهام».
یکی از پاسدارها گفت« :تلهس».
خند ید م و گفتم  « :من د رو با ز
میکنم ».کسی در دمل میگفت این صدا
صدای دشمن نیست .آنکه پشت میز
بود گفت« :مواظب باش ».سه اسلحه،
دشمن موهوم را هدف گرفته بودند .در
را باز کردم و با صحنهای مواجه شدم که
تا مرگ از خاطرم نخواهد رفت .جوانی
ریزه میزه با پالتوی رسبازی (پالتوهای
روسی که از عراق به کردستان و
کرمانشاهان میآمد) ،با چمدانی کوچک
و قدیمی که نقش چهارخانه داشت و
سا لها بود که در بازار یافت منیشد.
صورت ظریف تراشیده و زلفی سیاه بر
پیشانی .دستم را به طرفش دراز کردم و
گفتم بیا تو .وارد شد و سالم کرد .شکل و
شامیلش نشان میداد که شاعر است اما
با الگوهای از مد افتادهی دههی چهل و
ژستهایی که الاقل در پایتخت و پس از
انقالب از آنها خربی نبود .تعارف کردم

و نشست .برایش چای ریختم و زیر نگاه کاونده و بعضا متسخرآمیز
نگهبانها سیگار تعارفش کردم و خواستم که شعر بخواند .نگاهی به
من و دیگران انداخت و البد در ذهن خود اندیشید« :این آدمهای
مسلح که شعر حالیشون منیشه».
چارهای نبود جز نفرتانگیزترین کاری که هنوز هم از آن حامل بهم
میخورد :معرفی خودم .گفتم« :من یوسفعلی میرشکاک هستم؛ مسئول
شعر صفحهی فرهنگی».
بیاختیار از جا پرید و بغلم کرد و از جلد غریبگی بیرون آمد .معلوم
بود که رستاپای روزنامه را با دقت میخوانده .بخصوص صفحهی
فرهنگی-هرنی را و متام گفتگوهای مرا با شاعران دنبال میکرده (این
مصاحبهها با عنوان «از صدای رسخ شاعران مسلامن» چاپ میشد)؛
باری یخ احمد آب شد و رشوع کرد با آب و تاب شعر خواندن.
جز اینکه او را با خود به تحریریه بربم ،چارهای نبود .رسوصدای
شعر خواندن احمد حواس
نگهبانها را پرت میکرد و
دو نفر از پاسدارها روی پشت بام
آنها مطابق معمول باید تا
بودند (همین ساختمانی که امروز
صبح رساپا گوش میبودند
نیازمندیهای روزنامهی کیهان
و چشم .آخر روزنامه گاهی
است و قبل از انقالب روزنامهی
رس شب هم مورد حمله
رستاخیز بود) و من و دو نفر دیگر
پشت میز نشسته و منتظر بودیم .باد قرار گرفته بود .از پلهها باال
پشت در بسته زوزه میکشید .چای رفتیم .تحریریه طبقهی اول
میخوردیم و من سیگار پشت سیگار بود .چراغها را روشن کردم.
دود میکردم .زنگ در به صدا
درآمد .سامور بزرگ هنوز گرم بود.
یکی از پاسدارها با اسلحه پشت در
دو چای لیوانی دیگر ریختم
کمین کرد .دیگری پرسید« :کیه؟»
و نشستیم به گپوگفت.
صدایی ظریف گفت« :منم .احمد
عزیزی .شاعرم .نامه از حاج آقا
دو شاعر روستایی ،یکی از
معطری ،دادستان همدان آوردهام ».رسپل ذهاب و دیگری از
شوش دانیال .یکی لطیفتر
از برگ گل و رساپا جلوهی دیده شدن ،دیگری زمخت و جدی که هیچ
اهمیتی برای خود قائل نبود ،اما هر دو سادهتر از آنکه پتهی خود را
روی آب نریزند .با هر شعری که میخواندیم ،شان نزول آن را هم بیان
میکردیم .معلوم شد هنگامی که پدرش (مرحوم مهدیخان عزیزی)
شهردار رسپل ذهاب بوده ،به «مینو کشتمند» ،دخرت یکی از خوانین
محل دل سپرده و هر دو نوجوان گرفتار عشقی رمانتیک بودهاند.
عکس خان و دخرتش را به همراه داشت و عکسهای مهامنیها و
شبنشینیها را .مینو چهرهای ظریف و مینیاتوری داشت ،درست
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همچون چهرهی احمد؛ در حالیکه خان کشتمند و مهدیخان ،هر دو
قد و قوارهی ایلیاتی داشتند با چهرههای خشن و جدی .با شناختی که
از عشایر و خوانین داشتم (لر و کرد و لک از هر حیث بسیار به هم
شبیهاند؛ از پسند و ناپسند گرفته تا آداب و رسوم) و تامل در چهرهی
خان کشتمند ،معلوم بود که هرگز حارض منیشده دخرتش را به نوجوانی
ظریف مثل احمد بدهد و مهدیخان هم برای خواستگاری قدم پیش
منیگذاشته و رفاقتش را با خان کشتمند به خاطر پرس بزرگش به خطر
منیانداخته است .آخر شعر و صدای خوش و شیفتگی مفرط به طبیعت
و خوشباشی و بیخیالی در محیط زندگی خشن و دشوار مناطق
کردنشین ،چگونه میتوانست جای سلحشوری و مردانگیفروشی را پر
کند .احمد خاطره میگفت و میگریست و بعد بیاختیار زد زیر آواز
و چند بیت کردی غمانگیز خواند و بیدرنگ پرسید« :سیدعلی اصغر
کردستانی را میشناسی؟» معلوم بود که منیشناختم و حتی نام او را
نشنیده بودم.
رشوع کرد به تعریف
کردن از صدای سید و اینکه نخستین شب دیدار و آشنایی من
ششدانگ چپ کوک بوده و احمد چنان پیوندی میان ما ایجاد
حنجرهاش ،و اسطورهی کرد که علیرغم تفاوتهایمان
آواز کردی است و همراه با (تفاوتهایی که هیچیک از ما هیچگاه
سعی در پنهان کردن شان از خود و
«ابوالحسن صبا» و یارانش
دیگران نداشتیم) ،هیچگاه گسسته
به تفلیس رفته و هام نجا نشد.آن شب را تا صبح بیدار ماندیم
یک صفحه از آوازش ضبط و صبح احمد را با خود به یکی از
شده است .بعد داستان جگرکیهای کوچه پس کوچههای
زندگی سید را گفت که اللهزار بردم که پاتوق تنهایی من بود
پس از آنکه معشوقه را به
دیگری شوهر دادهاند ،سالها در شهر و بیابان آواره بوده تا عاقبت
آرام گرفته ،اما همچنان قلندروار میزیسته است .یکی از ماجراهای
سیدعلی اصغر کردستانی که بعدها از زبان دیگران هم شنیدم ،این
بوده که در ایام سیطرهی آشکار بریتانیا بر عراق و جنوب ایران ،از
سنندج به سلیامنیه میرود .در سلیامنیه و اغلب مناطق کردنشین
عراق ،قهوهخانه بسیار است .سید به یکی از قهوه خانهها میرود
و میگوید« :من سید اوالد پیغمربم .پول هم ندارم .شام خوب هم
میخواهم و جای خواب خوب».
قهوهچی میگوید« :سیدجان ما اگر قرار باشد اینطور از اوالد
پیغمرب پذیرایی کنیم ،خانه خراب میشویم!» سید به قهوهخانهی
روبهرو میرود و هامن را میگوید .این قهوهچی میگوید« :اینجا مال
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پیغمرب و اوالد پیغمرب است» و با عزت
متام او را مینشاند و چای و قلیان و شام
دلخواه وی را فراهم میکند .هنگامی
که شاگرد قهو هچی برای جمع کردن
سینی غذا میآید ،سید یک لیرهی طالی
انگلیسی در سینی میگذارد .قهوهچی
میگوید« :سید! قربان جدت بروم .نه
به آن فرمایش اولت ،نه به این لیره! حاال
چطوری خردش کنیم؟»
سید خود را معرفی میکند (آنوقتها
صدای سید در خانهی اعیان و ارشاف
کردستان ایران و عراق با گرامافونهای
قدیمی به گوش خیلیها رسیده بود)
و میگوید که چه جوابی از قهوهچی
روبهرو شنیده است و میافزاید:
«میخواهم بخوانم».
از ویژگیهای صدای ششدانگ چپ
کوک این است که تا مسافت زیادی
به گوش میرسد .باری ،مردم از فقیر
و غنی برای شنیدن صدای سیدعلی
اصغر و دیدنش هجوم میآورند و چای
دو عباسی ،به چند تومان میرسد.
نوازند هها هم میرسند و خوانین و
اعیان قهوهخانه را قرق میکنند و عالوه
بر بهای رسسا مآور چای ،یک سینی از
اسکناس و لیره و سکه به عنوان شاباش
پیش روی سید جمع میشود .عاقبت
خوانین سید را با خود همراه میبرند.
قهوهچی با اشاره به سینی شابا شها
میگوید« :آقا شاباشهایت».
سید میگوید« :پول در عامل بسیار
است؛ مرد کم است .اینها جواب
جوامنردی توست که گفتی اینجا متعلق
به پیغمرب و اوالد پیغمرب است».
نخستین شب دیدار و آشنایی من و
احمد چنان پیوندی میان ما ایجاد کرد

که علیرغم تفاوتهایامن (تفاوتهایی
که هیچیک از ما هیچگاه سعی در پنهان
کردن شان از خود و دیگران نداشتیم)،
هیچگاه گسسته نشد.آن شب را تا
صبح بیدار ماندیم و صبح احمد را با
خود به یکی از جگرکیهای کوچه پس
کوچههای اللهزار بردم که پاتوق تنهایی
من بود .نهتنها آن شب و آن بامداد ،که تا
سالها احمد تنها کسی بود که چون زبان
میگشود ،بیاختیار گوش میشدم .احمد
به هامن لطافتی سخن میگفت که شعر
و شطح .بعد از صبحانه او را در اللهزار
و توپخانه گرداندم و نارصخرسو و بعد
برگشتیم به روزنامه .به نزد رسدبیر رفتیم
و من یکی دو کلمه گفتم و برگشتم
پشت میزم که دوباره رسدبیر مرا خواست
و احمد را به من سپرد و قرار شد در
رسویس فرهنگی-ادبی مشغول به کار
باشد.
دبیر رسویس«حمید گروگان» بود
و همکا را ن « ا حمد شجا عیا ن » که
بیشرتین کارش نهی از منکر بود« .نارص
صاحب خلق» که گاهی مقاالت فلسفی
مینوشت و از شاگردان «عالمه جعفری»
بود« .سید مهدی شجاعی» که قصه
مینوشت«.سی دحبی 
بالله لزگی» که نقد
تئاتر مینوشت« .اکربخلیلی» قصهنویس
بود و «محمدعلی محمدی» ،ضمن
همکاری در عرصهی تئاتر و شعر و
نقد ،بیشرت رسش به سیاست و گفتگو با
بزرگان گرم بود و با رسویسهای دیگر
روزنامه همکاری میکرد« .مرتضی
رسهنگی» مسئول روابط عمومی بود
اما اولین داستا نهای بعد از انقالب
را او نوشت،گاهی هم شعر نیامیی و
سپید میگفت .البته این دوستان در

کار یکدیگر مداخله هم میکردند و از یکدیگر کمک هم میگرفتند.
تا یادم نرفته «قاسمعلی فراست» را هم اضافه کنم که اوایل گزارش
مینوشت و بعد افتاد به قصهنویسی« .سهراب هادی» صفحهبند
وگرافیست بود و «جعفر نجیبی» طراح و کاریکاتوریست که اغلب
اوقات با حمید گروگان دعوایشان میشد و آبشان ابدا به یک جو
منیرفت.گروگان جدی و مرتب و منظم و مقرارتی بود و نجیبی شوخ
و گستاخ و بیخیال که مقررات به خرجش منیرفت .ما هم سعی
میکردیم در کشاکش این دو کاری کنیم که جر و جدلها به مصالحه
بینجامد .با آمدن احمد کفهی بینظمی و شلوغبازی سنگینتر شد.
هامن روزهای نخست ،احمد عالوه بر هرن شاعری ،نبوغ خود را در
نوشنت مقاالت سیاسی و ایدئولوژیک ثابت کرد و رسام جای رسدبیر و
معاون رسدبیر را گرفت و شد «عزیز ببه» و هیچکس حق نداشت به
او بگوید باالی چشمت ابروست و بیشک و شبهه اگر ریزه میزه و به
قول خودش «جاملی» نبود،
از دست به یقه شدن هم
با آمدن احمد کفهی بینظمی و
پروایی نداشت .البته دوستی
همان
شلوغبازی سنگینتر شد.
و همدلی و همراهی ما به
روزهای نخست ،احمد عالوه بر هنر
قرار هامن دیدار نخست
شاعری ،نبوغ خود را در نوشتن
مقاالت سیاسی و ایدئولوژیک ثابت بود و بلکه بیشرت هم شده
بود .برای اینکه اوال دیگران
کرد و رسما جای سردبیر و معاون
سردبیر را گرفت و شد «عزیز ببه»
با شلوغبازی و بیمالحظگی
و هیچکس حق نداشت به او بگوید احمد کنار منیآمدند ،ثانیا
باالی چشمت ابروست و بیشک و سادگی و بیتکلفی عشایری
شبهه اگر ریزه میزه و به قول
خودش او را برمنیتافتند .احمد رساپا
«جمالی» نبود ،از دست به یقه شدن
آینه بود و آینگی میکرد
هم پروایی نداشت
ولی نکتهسنجی و ظرافت
و حارضجوابی وی در عامل ادب مرسوم پایتخت ،گستاخی به حساب
میآمد .احمد بیمالحظه ،با صغیر و کبیر شوخی میکرد و رس برس
آنها میگذاشت و در این میان تنها من بودم که چون خاستگاه
روستایی داشتم ،با وی همراهی و همدلی داشتم و میدانستم که هیچ
قصد سوئی ندارد ولی گاهی مرا هم از کوره درمیبرد .هنگامی که
برایم تعریف کرد مثنویخوان خانقاه مرحوم «آقا سید طاهر هاشمی»
مجتهد مذهب شافعی و قطب طریقت قادری بوده ،توقعم از او
بیشرت شد(.احمد با آنهمه سیگار والخ ،الحق موسیقی سنتی و محلی
کردی را خوب میخواند و بویژه مثنوی را؛ حتی همین سالهای پیش
از مرگ مغزی) از احمد پرسیدم« :مرسوم دراویش قادریه این است که
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در گرماگرم سامع کارهای خارق العاده میکنند؛ مثل خنجر و سیخ و
شمشیر در بدن فرو کردن .در چنین هنگامهای تو چه میکردی؟» با
صداقت متام جواب داد« :چه میکردم؟ از ترس ستون وسط خانقاه را
میگرفتم و میرفتم باال تا سامع متام شود».
این مقال مجال سخن گفنت از آموزههای عرفانی احمد نیست.
همینقدر میگویم که پل پیوند دوبارهی من با طریقت او بود
و حافظهی شگرف و بیمانندش که هرچه را خوانده و فراموش
کرده بودم ،به یادم میآورد .حافظهی احمد چنین بود که جزوه
یا کتابی را ورق میزد و میگفت خواندم .گویی با ذهن خود از
صفحات عکس میگرفت ،آنگاه هر صفحهای را که میخواستید،
با منت و رشح و نقد ارائه میداد و هرجا که بود(گاهی زیر میز
رسدبیر مچاله میشد و تند و تند مینوشت) ،قلم بر کاغذ مینهاد
و بیتامل میتاخت(یکی از همین قلماندازیهایش هشتادوچند
مقاله با عنوان «لیربالیسم التقاطی» بود که به عنوان رسمقالهی
روزنامه چاپ شد) .همین حافظهی شگرف بود که موجب میشد
رسدبیر مدام به بنده و دیگران گوشزد کند« :احمد نابغه است.
قدرشو بدونید ».و الحق که خیلیها قدرش را میدانستند مگر خود
وی که هیچگاه قدر خود را ندانست.
احمد رساپا شیفتۀ زیبایی بود ،نه آنگونه که مردم عادی یا حتی
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شاعران که حساسترند .فراتر از اینگونه
حساسیتها ،چندان که به گفت در
منیآ ید  .به ذ ره ذ رۀ هستی عشق
میورزید و
«مینوی» از دست رفته را
ِ
در کوچکرتین گلها و گیاهان ،در سنگ
و درخت و ماه و ستاره و شب و روز،
با حیرت مینگریست و از خود بیخود
میشد .اعتباری که در روزنامه و حزب
به هم رسانده بود موجب شد که بزرگان
دست به کار شدند و دخ ِرت یکی از وکالی
دورۀ اول مجلس را به عقد احمد در
آوردند« .شوکت» فرشته بود اما احمد
زندگی زناشویی
از هیچ حیث به درد
ِ
منیخورد و زن را خدمتکاری میدید که
خوراک خوشمزه بپزد و مرتب چای تازه
دم بیاورد و مراقب اتوی لباسها باشد و
مدت
هیچ توقعی نداشته باشد .در متام ِ
زناشویی بیفرجام ،احمد یا
کوتا ِه آن
ِ
خانۀ ما بود یا بهارصا ِر متام مرا به خانه
میبرد و هرچه به گوشش میخواندم که
یک تازه عروس نباید مثل بیوهها تک و
تنها در اتاق خود زندانی باشد ،باد هوا
بود .محبت احمد هیچگاه از مهربانی
در کالم یا شعر فراتر منیرفت .احمد جز
در عرصۀ خوردن و آشامیدن ،نسبتی با
تن و نیازهای تنانه نداشت .فرشتهای
بود که برای مهر ورزیدن و رسودن به
جهان تبعید شده بود تا زیبایی را با نگاه
و کالم و آواز بستاید .هرگاه سودایی
میشد بیآ نکه مالحظۀ همسایهها
را بکند پشت پنجره آواز رس میداد.
باری ،شوکت مدتی دندان بر جگر نهاد
و همچون بیوهزنان ساخت و به احمد
خدمت کرد بیآنکه حتی به خرابات
وی اعرتاضی داشته باشد اما به ستوه
آمد یا بهرت است بگویم خانواد هاش

هنگامی که دریافتند نصیب وی از
ازدواج ،پختوپز و شستوشو است بی
رسوصدا نجاتش دادند و احمد هم نه
اندوهی از این بابت به خود راه داد و نه
حتی ابراز تأسف و تأثری .با آنکه شیفتۀ
زیبارویان بود ،گویی آینه است و به
چیزی فراتر از نگاه و متاشا منیاندیشد.
اوایل جلسات شعر حوزه هرنی ،با اینکه
خانمها هم رشکت میکردند جدا از
آقایان مینشستند (تقریبا هامن طرحی
که بعد اً در اتوبوسهای خط واحد و
کالسهای دانشگاه جدی گرفته شد).
نهی از منکر و امر به معروف هم دائر
مدار بود و برادران به خواهران حتی
املقدور نگاه منیکردند و اگر العیاذبالله
الزم بود که سوالی جواب داده شود
رسها پایین بود .از این سهمناکتر ،شعر
عاشقانه گفنت بود و اگر شاعری به خود
جرأت میداد از لب و خط و خال و
چشم و ابرو سخن به میان بیاورد ،عنرص
نامطلوب و ضد انقالب بود و آنها که
خود را مدافع ایدئولوژی میانگاشتند
به او تذکر می دادند .و گاه کا ِر تذکر
به پرخاش میکشید .اما احمد نه تذکر
به خرجش میرفت و نه میتوانست
از آینگی خود منرصف شود و نه از
غزل عاشقانه گفنت به شیوۀ قدما دست
بردارد.
مشکل دیگر این بود که احمد موقع
شعر خواندن حتام به طرف خانمها (که
آن ایام خواهران نامیده میشدند) رو
میکرد و هر هفته کار به دعوا و مرافعه
میکشید .دوستان ایراد میگرفتند که
خط و خال و لب و ...الخ یعنی چه؟ و
احمد میگفت اینها همه اصطالحات
عرفانی است از یوسف بپرسید .من هم

چارهای نداشتم جز اینکه در حدود کوره سواد خود در این عرصه
پاسخی بدهم.
قدما هم که تا هرجا احمد میتاخت راه را هموار کرده بودند .خال
نقطۀ وحدت حقیقیه بود و خط اشاره به عامل کربیا و لب به باطن
کالم راه می برد و . ...احمد میبافت و میتاخت و نظر از سمت
من بیچاره باید به الهیجی و ابن عربی
ممنوعۀ جلسه بر منیگرفت و ِ
و عبدالرزاق کاشانی ارجاع میدادم و بعد هم شب بروم خانه و حتام
به کندوکاو در مصطالحات صوفیه بپردازم تا مبادا پرت گفته باشم .این
وضع ادامه داشت و احمد در غزلهایش گستاخی را بیشرت میکرد،
غزلهایی که شاید دراین روزگار دیگر هیچ چنگی به دل هیچکس
نزنند و هر بندی هم که به آب میداد مسئول جواب دادن من بودم
تا یک شب که طبق معمول با آب و تاب و حرکات رس و دست ،رو به
سمت خانمها داشت شعر میخواند و کفر همۀ ناهیان عن املنکر و
آمران باملعروف را در آورده بود رسید به اینجا که  ... :سینه ریزت ماه
و پروین باد
اجازه ندادم مرصع را متام کند و با لحنی رسزنش بار پرسیدم« :احمد!
براگم (برادرم) ،سینه ریز دیگه اشاره به کدامیک از مراتب سیر و
سلوکه؟» شلیک خندۀ همه بلند شد و احمد هم گفت« :نامرد ،نذاشتی
شعرمه متام کنم».
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روایت
جامعت ارصار کردند و احمد با بیحالی غزلش را خواند ولی بعد از
جلسه ،سید حسن و من کلی رسبهرسش گذاشتیم .سید باورش منیشد
که احمد فقط شیفتۀ زیبایی است و این شیفتگی هرگز به آنجا منیرسد
که مث ًال دست بربد و بخواهد گلی را ببوید؛ تا چه رسد به اینکه قصد
فرشتگی احمد را جز من و شاید
چیدنش را به مخیلۀ خود راه بدهد.
ِ
یکی دو تن دیگر هیچکس باور منیکرد.
این را هم ناگفته نگذارم که تا غزل معروف امام (من به خال لبت ای
دوست گرفتارشدم) منترش نشد ،شعرای انقالب به خود جرات ندادند
به خط و خال و لب و… الخ بپردازند .بهویژه دیوان امام که منترش شد
خیلیها فهمیدند راه را اشتباه رفتهاند
احمد تا پیش از اینکه خود را به مثنوی گفنت مقید کند ،شیوۀ خاصی را
دنبال منیکرد و خود را محدود به قالب منیپسندید و سالهای اول انقالب
با عرفانبافی و فلسفهدرایی ،هر حریفی را از رو میبرد و حافظهاش هم
که مایۀ حیرت بود و دعوی
عربیدانی هم داشت و گاهی
موشحاتی رس هم میکرد که احمد هرگاه میخواست جلوه کند
من گرچه در خلوت حتی رس کسی جلودارش نبود .این غزل
به رسش میگذاشتم اما در مستزا ِد احمد پر بود از عربی
جلوت چیزی منیگفتم ،نه به تراشیهای ویژۀ خود او .خواند و
با همان ادا و اصولهایی که حالِ
نفی و نه به اثبات.
مستمع را میگیرد.
حکیمی
عالمه
تا اینکه
سر و دست و گردن ،میشود گفت
رسزده و بدون
ِ
اطالع قبلی تمام بدنش میجنبید موقع شعر
به جلسه شعر حوزه آمد .خواندن .بیت به بیت جناب حکیمی
جز معد و د ی آد مها ی برافروخته میشد
بیاستعداد و بیذوق محال
است عامل و فقیه خراسانی باشند و شعرباره نباشند ،و نشست و
برخاست با شعرا یکی از امور جاری آنها نباشد.
ما که میدانستیم ،کم و بیش ،مراتب دانش و فضل و نکتهسنجی
سخنوری عالمه تا آنجاست که رسآمدان هم در نزد ایشان مراقب
و
ِ
زبان و کالم خودند ،ماستها را کیسه کردیم و ترجیح دادیم که ساکت
مبانیم .آخر یکی دوبار پیشرت ،جناب محمدرضا حکیمی (امروز مشهور
به صاحب الحیات) را دیده و فهمیده بودیم یک من ماست چقدر
کره میدهد .ازهمینرو ماستها را کیسه کرده بودیم .میدانستیم
که اهل تعارف نیست و اگر در شعر کسی لغزشی ببیند بیمالحظه
حق طرف را کف دستش میگذارد .دو سه نفری از متوسطها شعر
ِ
خواندند و آقای حکیمی کم کم داشت جوش میآورد که احمد
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ارصار کرد غزل مستزاد خود را که اخیراً
ساخته بود بخواند .چارهای نبود زیرا
با ایام و اشاره ملتفت مطلب منیشد.
میدانستیم که آوار فرود خواهد ،اما
احمد هرگاه میخواست جلوه کند کسی
جلودارش نبود .این غزل مستزا ِد احمد
پر بود از عربی تراشیهای ویژۀ خود
او .خواند و با هامن ادا و اصولهایی که
حالِ مستمع را میگیرد.
رس و دست و گردن ،میشود گفت
متام بدنش میجنبید موقع شعر خواندن.
بیت به بیت جناب حکیمی برافروخته
میشد تا احمد رسید به اینجا... :بیچاره
من مرضور من .دانه بده بر این صغر
ِ
عالمه غرید« :مرضور یعنی چه؟»
احمد با پررویی گفت «:اسم مفعول
است از رضر».
عالمه با عصبانیت پرسید« :در کدام
باب؟»
احمد درمانده بود چه بگوید و جناب
حکیمی نه تنها او را بلکه همۀ ما را
شست و کنار گذاشت .بیسوادیمان را
به رخامن کشید و گفت این شعرهایی
که شام برای اهل بیت (ع) میگویید،
مایه وهن است و برای شاعر شدن چه
باید خواند و چه باید کرد ،و بعد برای
اینکه به احمد و به همۀ ما حالی کند
شعر برای صاحب االمر (ع) چگونه
باید باشد قصیدۀ دشوار مرحوم ملک
الشعرای بهار (خیز و طعنه بر مه و
پروین زن /در دل من آذر برزین) را
خواند و همۀ ما را مرعوب و متعجب
کرد .بعد از آن ،احمد از تنگ و تا افتاد
و دیگر به خود جرأت منیداد هرگاه آدم
رسشناسی به جلسه بیاید در جلوه کردن
پیشقدم باشد.

فصل دوم

یــــادداشت

وسط خیابان
باشد؛ یک پالن؛ اما تنها ِ
آنی که نیست
شهریار را باید دوست داشت
ای رفتنت بهار ولی شوخ و شنگتر...
جالل در آینه
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وسط خیابان
باشد؛ یک پالن؛ اما تنها ِ

ِ
بودن آقای وزیر
مدیریت دولتی و خالف آمد عادت
چند جملهای درباره
ِ

مهدی قزلی
http://alefyaa.ir/?p=5736

مشهد اردهال میزبان بزرگداشتی شده بود برای سهراب سپهری.
مسئول دولتی گفت که به این بزرگداشت خواهد آمد به رشطی که در
ابعاد م ّلی باشد .گفتند که هست .نه م ّلی که اگر آقای مسئول بخواهد
بیناملللیاش هم میکنند .گفت« :خیلی خوب .بیناملللیاش کنید و
عکس امام و آقا یادتان نرود که حتام توی ویژهنامه بزرگداشت بزنید».
و البته چنان که مرسوم است مانند همۀ مسئولین دولتی از زدن
به جای منترش کردن استفاده کرد .به آقای مسئول گفتند که همۀ این
کارها را انجام دادهاند و برای محکمکاری دادهاند عکس آقا را بزرگ در
جای مناسبی بزنند .آقای مسئول پاسخ داد « :فکر کردید من منیفهمم...
مگر حرضت آقا چیزی دربارۀ سهراب سپهری نگفتهاند که همین جور
خالی خالی میخواهید عکس را بزنید؟» گفتند« :نه! فقط یک بار یک
نفر شعری از سهراب سپهری خواند .آقا گفتند این شعر از کیست طرف
گفت از سهراب سپهری بود؛ آقا هم بعدش گفتند بسیار خوب ».مسئول
دولتی در دلش بشکنی زد گفت« :همین را روی برن بزنید.
برای این که جملۀ آقا تحریف نشود بنویسید سهراب سپهری
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بود بسیار خوب .این جوری خیلی هم
شعر نو و قشنگ میشود ».القصه؛
مراسم برگزار میشود .مسئول دولتی هم
در متام طول جلسه هی این پا و آن پا
میکند .ولی همراهان منیدانستند این
پا و آن پای مسئول دولتی برای چیست.
آخر جلسه بزرگداشت یکی از نزدیکان
سهراب سپهری مشغول صحبت با آقای
مسئول شد .آقای مسئول خیلی ایشان را
تحویل گرفت و گفت« :سهراب سپهری
مناینده هرن ماست ،شعر ماست؛ فرهنگ
ایرانی در شعر او تجلی مییافت .او
ایرانی-اسالمی میاندیشید… فقط یک
سوالی برای من پیش آمده است ».آن فرد
نزدیک به سهراب گفت « :چه مسألهای
قربان؟» مسئول دولتی گفت« :آخر
انصاف است .ما این همه خرج کردیم.
برن زدیم .پیامک زدیم .بزرگداشت

بیناملللی برگزار کردیم .همین کراواتیها
را مالحظه کنید ،با این همه ،منیدانیم
چرا خود استاد سهراب سپهری به جلسه
ما نیامدند .شام علتش را منیدانید؟»
گزارشی به دست معاون میرسد و در
گزارش درباره علیشاه مولوی چیزهایی
نوشته میشود و سا لمرگ علیشاه
مولوی اشتباه نوشته میشود .معاون
با رواننویس روی اشتباه خط میکشد
و مینویسد اسفند  ۹۲و به علیشاه
بسنده منیکند ،اطالعاتی را که به اشتباه
به عنوان گزارش شعر ایران امروز برای
معاون فرستاده شده بود تصحیح میکند.
با این که متام این سالها با قرآن و فقه و
اصول و فلسفه و قواعد پیچیدۀ علامیی
زیست کرده است ،ولی از کارشناس
شعریای که گزارش برای حرضتش تنظیم
کرده بود ،مطلعتر عمل میکند.
گفت اشکال شام این است که وسط
خیابان هستید .نه طرف حزباللهیها
آمدهاید و در این تیم حضور داشتهاید،
نه طرف روشنفکران رفتهاید و در تیم
آنها حارض شدهاید؛ وقتی از دو طرف
سنگ بزنند ،از هر دو گروه میخورید.
فکری برای خودتان بکنید .ما هم گفتیم
عیب ندارد ما وسط خیابان میمانیم،
رس آرام روی بالین میگذاریم.
ولی شب ِ
روایت اول طوالنیتر بود ،چون آن
روایت توضیح مذهب مدیریتی مسئولین
نفتی در جمهوری اسالمی است .روایت
دوم دربارۀ معاونی بود که سه سال پیش
مسلط به متام اتفاقات ریز و درشت
ادبی کشور تصمیم میگرفت .اما روایت

گزارشی به دست معاون میرسد
و در گزارش درباره علیشاه مولوی
چیزهایی نوشته میشود و سال مرگ
علیشاه مولوی اشتباه نوشته میشود.
معاون با رواننویس روی اشتباه خط
میکشد و مینویسد اسفند  ۹۲و به
علیشاه بسنده نمیکند ،اطالعاتی را
که به اشتباه به عنوان گزارش شعر
ایران امروز برای معاون فرستاده
شده بود تصحیح میکند

کوتاه آخر ،توصیۀ مافیای
حزباللهی یا روشنفکری بود
مگر فرقی هم میکند؟ -بهما در بنیاد که تکلیفتان را
معلوم کنید.

چکیده آن که همین که
سید عباس صالحی ،علیشاه
مولوی را با آن قیافهاش
میشناسد ،برای اینکه از
طرف تولیدی و چاپ عکس
رهرب برای مراسمها -در بهرتین کیفیت -بخورد کافی است .دیگر آنکه
ای
برای آنکه از مافیای روشنفکری بخورد ،توییت باورمندش از خامنه ِ
رهرب کافی است؛ که هر دویشان دنبال مسئولی میگردند که با سهراب
سپهری سلفی بیاندازد .اما برای اندک کسانی که وسط خیابان ماندهاند
و بیش از سه سال است که زیر چرت مدیریتی سید عباس صالحی با
جان و دل کار کردهاند ،ل ّذت وسط خیابان بودن با هیچ سمتوسویی
طا قزدنی نیست؛ امید که وزیر تازه معرفی شدۀ ما اعتامد وکال
کسب کند و وسط میدان مباند و کوالک کند و نهراسد از تنها ماندن
سعایت دو مافیای دهانبا ِز گوشبسته که
احتاملیاش و از آن مهمتر از
ِ
منیتوانند رس و ته یک کرباس نباشند.
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چهباشدآتشبهاختیار؟

نگاهی به عبارت تازه اضافه شده به فرهنگ
میثم امیری
http://alefyaa.ir/?p=4949

ادبیات زهر دارد و هر نوشته زهرآلودی به ادبیات طعنه میزند و
شبیهاش است؛ خودش است .چیزی که زهر نداشته باشد؛ منیماند و
به تاریخ سپرده منیشود .چنین است شمشیری که پرس ملجم  ۴۰روز
صیقل داد و زهر خوراند و از اعتامد به خویشنت و آن خطای عظیم،
حسن بن علی (ع) را گفت تا مهلتی دهد تا با همین شمشیر کار
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معاویه را هم متام کند و سپس بازگردد
تا پرس ارشد علی (ع) کارش را بسازد که
حرضت امانش نداد و در عبارتی ماندگار
گفت« :پیش از آن که آتش را به چشم
ببینی ،نه».
موقف دیگری از تاریخ،
در هر
ِ
آنچه که به زهر صیقل داده شده
باشد مانده است؛ از متجید تا طعن.
هرکس صفحهها ورق زده باشد ،این
طعنها را دیده و آنها را سنجیده و
با خود همراه کرده است .شاید حسین

بن علی (ع) با گروه بسیاری رأی زده
و حرفهای بسیاری بر ایشان گذشته
باشد ،ولی آنچه که زهر داشته و
خطرناک میمنود ْه ضبط شده و مانده
است؛ همچون گفتوگوی بین پرس علی
(ع) و پرس زبیر و متلکی زهردار که
ابن ع ّباس به پرس زیرب انداخت ،آنگاه
که دریافت حسین (ع) عزم کوفه دارد
و حجا ْز ی ّکه برای پرس زبیر میماند،
ابن ع ّباس چنین سخن گفت با پرس
زبیر« :چه سینهرسخی و در چه جای

آبادی؛ فضا تنها برای تو مانده است ،تخم بگذار و چهچ ه بزن؛ و دانه
برچین آنقدر که میخواهی دانه برچینی…» و چرا باید چنین سخن
شگفتانگیزی در طربی و کتاب آزمونهای مردمانِ مسکویه رازی
منا َند و به دست ما نرسد؟
این دو سه خط گفته شد تا خواسته شود به سخن رهرب ایران دوباره
توجه شود که قدر کلمه را
نگاه شود؛ چنانکه باید به سخن کسی ّ
ّ
میداند و جایگاه سخن را میشناسد و به معنای آن بسیار دقت دارد!
پستی روزگار است که میکوشد سخن بزرگان را از معنا تهی کند،
این ِ
زهرش بگیرد و از تکوتا بیاندازدش؛ تبدیلش کند به نوشتهای روزمره
که روزاروز در ادبیات منحط گاورمنتهای ایرانی در هر سازمان و
لشگری تولید میشود و از بین میرود و به اندازه یک طلوع تا غروب
هم عمر ندارد.
بندازی
ا ّما آنکه کارش ادبیات است به موضع سخن مینگرد و به
ِ
کلمه و ّ
کنندگی ت ّکه؛ هر چه زهردارتر و قویتر؛
خمری واژه و مست
ِ
ماندگارتر؛ افسوس آن که پادوهای شبهفرهنگ ،با واژههایی که برای
از بین رفنت و مناندن به کار میآیند ،به فکر توجیه سخن رهربی
ی ماندن و مبتذل زیسنت را متنّا دارند ،هامن را
افتادهاند؛ آنان که سطح 
فرهنگ گفنت و شنیدن در این مرز پرگهر آرزو دارند؛ سپاس
هم برای
ِ
خدایْ را که رهربی به دست اینان نیافتاده است همچنان.
البته این را هم باید یادآور شد :کسانی که در آرزوی بیهوده گرفنت
زهر از سخنان هستند ،چنتهشان از تدبیرهای زودگذر میرنده خالی
نیست؛ چه آن که سخنی فرهنگی از حسام مطهری که در نقد آتش
به اختیار -هر چند ناصواب -گفته شد ،حذف شد و سخن پر از طعن
رهربی به کلیشههایی چون «عقالنیت انقالبی» و «قانونپذیری»
محک ّقلبی خورد؛ حسام مطهری که نویسند های تلخاندیش و
آوازهجو و زهرخواه است فراخوانده میشود و برای حرضت خامنهای
بداقبالی اینان رهرب شده است و طبعا احضارپذیر نیست ،ابزار
که از
ِ
الپوشانی و توجیه گشوده میشود؛ زنهار آنچه میماند و در تاریخ
نقل خواهد شد ،آتش به اختیاری است که منیتواند به قانونمداری
و رعایت حال سلسله مراتب ربط داشته باشد که در برابر آن است؛
تاریخ آن سخن را که به جرگه ادبیات پیوسته است ،به نام سید علی
خامنهای حفظ خواهد کرد و خاتمکاری پیامربان توجیه را ...نه ...حتی
به سخره هم نخواهد گرفت؛ فراموش خواهد کرد.
پ.ن :سخن هایکومانند و خارج از پیرنگ روز عید فطر یک
با زپسگیری همراه با اوقات تلخی بود؛ اوقات تلخی از انحطاط
کارگزاران حکومت و فاصله نجومیشان با رهرب.
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آنی که نیست

نقدی بر روایت «حبیبه جعفریان» از «سید موسی صدر»
مسعود دیانی
http://alefyaa.ir/?p=6050

«هفت روایت خصوصی» روایت زندگی یک قهرمان است .قهرمانی
به نام سید موسی صدر که همگان از او به نیک محرضی و نیک سیرتی
و نیکو نفسی و نیکو رأیی یاد میکنند .مسئله اما اینجاست که میان
قهرمان در عرصهی واقعیت زندگی و قهرمان در روایت فاصله است.
قهرمان در ساحت عینیت ،زندگی خود را میسازد و از خود ،قهرمان
خلق میکند و راوی در ساحت منت ،قهرمان خودش را .این دو اگرچه
از نام مشرتک و نشانههای مشرتک برخوردارند اما الزاماً تطابقی با
هم ندارند .قهرمان روایت -چه در ناداستان و چه در داستان -تجسم
آمال و آرمانهای به دست نیامدهی راویست که بر اساس تضاد با
واقعیتهای فردی و روانی او و جامعهای که در آن زیست میکند
خلق میشود.
ناتوانی درک قهرمان

هفت روایت با توصیفاتی از سید موسی صدر رشوع میشود که
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کتابهای آموزش داستانی دربارهی قهرمان
به داستاننویسان توصیه میکنند .سید
موسیصدر در اولین سطور از روایت
حبیبه جعفریان آدمی است که« :هم
خوب میفهمد .هم خوب بیان میکند.
هم منطق قوی دارد .بیان او سحر داشت.
آدمها را آرام میکرد .حتی دشمنهایش
هم تأثیر میگرفتند .قیافهاش خوب بود.
اندامش خوب بود )1(».اینها بازگویی
هامن ویژگیهای عامی است که در
کتابهای داستاننویسی دربارهی قهرمان
آمد هاست :خوب بودن ،فعال بودن،
استعداد و مهارت خارقالعاد ه داشنت،
به صفات واالی اخالقی و خصوصیات
تحسین برانگیز جسمی آراسته بودن و
اهل مبارزه بودن؛ اما بیگامن هیچ استاد

داستاننویسی ،چنین نوشتهای را برای خلق
یک شخصیت قهرمان از دانشجویانش
منیپذیرد .خلق شخصیت قهرمان و
قهرما نپردازی از دشوارترین کارهای
داستانی است که بیش از مهارتهای
فرمی ،به سلوک روحی هرنمند وابسته
است .شخصیتهای داستانی از همآغوشی
تفکر عمیق و تخیل ژرف نویسنده زاییده
میشوند و اگر نویسندهای از فکر و خیال
و روحی بزرگ بیبهره باشد منیتواند
قهرمان خلق کند .نویسنده شاید در
زندگی قابلمشاهدهاش موجودی نحیف
و ضعیف و شکننده باشد اما او قادر به
تصور قهرمانیست که هی چ چیز در مقابل
او یارای مقاومت ندارد و برخوردار از
ارزشهای اخالقی و فضیلتهای شخصیتی
است که تحسین همگان را به دنبال
دارد .تصور این ارزشها و درک عمیق از
آنها است که نویسندهی معمولی را از
نویسندهی زبردست جدا میکند.
ناتوانی خلق قهرمان

قهرما ن هفت روا یت جعفر یا ن ،
متصف به آزاد فکری و آزاد عملی است.
روای دربارهاش میگوید« :همیشه
فکرهای نو داشت و دنبالشان میکرد.
قهرمان ما قهرمانی آزاد اندیش و آزاد
عمل است»( )2در مقام ادعا؛ اما تحقق
این ادعا به درک نظری و شهود وجودی
راوی از آزاد اندیشی و آزاد عملی بستگی
دارد .الزمهاش این است که روای ،آزادی
را اگر خودش هم منیتواند به دست
بیاورد بشناسد و بعد رگههای آن را در
قهرمانش جستجو کند .مبتذلترین تفسیر
از این ویژگی قهرما نساز سید موسی
این است که بالفاصله بعد از این جمله

که« :همیشه فکرهای نو داشت و دنبالشان میکرد ».این جمله بیاید:
«عکسی از او نشان داده بودند به آیتالله خویی که ببین این شاگرد
نورچشمیات با زنهای بیحجاب ،نشست و برخاست دارد )3(».و این
جملهی معرتضهای باشد میان تکرار ادعای راوی که« :آقا موسی بابت
اینها هزینه داد ...بابت اینکه جلوتر از زمانه بود و بابت اینکه آزاد بود.
بیباکی میکرد در مواجهه با افکار عامه .آدمی بود که حرف نو زیاد
داشت و هر حرف نوی بحران خودش را دارد ».وقتی درک راوی از آزاد
اندیشی و آزاد عملی و هزینهی آزادی چنین باشد ما با قهرمان مواجه
نیستیم .با کاریکاتور قهرمان مواجهیم .وقتی راوی ،خود را با سوژهی
روایتش همافق نکند و در مقام درک منظومهی او برنیاید بهجای آنکه
با عرقریزان روح ،راه را برای صعود بهجایگاه قهرمان ،هموار کند او را تا
آن جایی که خود هست فرو میکشاند؛ و این اتفاقی است که در اولین
صفحههای هفت روایت افتاده است.
وقتی درک راوی از آزاد اندیشی و آزاد

الگوی تضاد در چنبره
میانمایگی

هفت روایت ،همچون
عملی و هزینه ی آزادی چنین باشد ما
دیگر روایتهای قهرمانساز
با قهرمان مواجه نیستیم .با کاریکاتور
با
قهرمان مواجهیم .وقتی راوی ،خود را
بر اساس الگوی تضاد میان
مقام
سوژهی روایتش هم افق نکند و در
شخصیتها پیش میرود .در
درک منظومهی او برنیاید به جای آنکه
این موقعیت ،پژوهشگری
با عرقریزان روح ،راه را برای صعود
که سوژهاش نه خود سید
به جایگاه قهرمان ،هموار کند او را تا
آنجایی که خود هست فرو میکشاند؛ مو سی که ر و ا یتها ی
دربارهای او است ،در تحلیل
و این اتفاقی است که در اولین
است
صفحههای هفت روایت افتاده
پارادایمی تضاد شکلگرفته
میتواند از معانی رصیح
دالهای موجود در روایت ،به معانی ضمنی دست یابد و از این رهگذر
به عواطف و ارزشهای فرهنگی و عوامل انتقادی زیست جهان راوی
دست یابد .در هفت روایت ،تقابل سید موسای قهرمان با هیچ دشمن
دیگری بیرونی نیست .نه مبارزهی سید موسی با ارساییل از او
خارجی و
ِ
قهرمان میسازد و نه خدمات و تالشهایش برای ارتقای سطح فرهنگی
شیعیان لبنان و نه تالشهای بیناملللیاش برای اهداف و آرمانهایی که
خود در رس داشت .قهرمان جعفریان در مقابل مردم عادی و هم لباسان
و همصنفان سید موسی قهرمان میشود .سید موسی نه در برابر دشمن
خارجی که در برابر رقیبان داخلی ،مورد توجه قرار میگیرد .این اتفاقی
است که در بسیاری از روایتهای موجود دربارهی سید موسی صدر رخ
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داده است .روایتهایی که بیش از آنکه بر کیستی او تأکید داشته باشند
بهانهای برای نقد روحانیت حاکم در جامعهی ایراناند .وقتی به هر
دلیلی نقد روحانیت حاکم نه مجاز باشد و نه روا ،در دست منتقد راهی
جز این منیماند که بر روی تقابلهای شخصیتی و رویکردی کسانی که
قهرمان بودنشان را بیرون از منت ثابت کردهاند دست بگذارد و با پررنگ
کردن آنها این تقابل را مدام به رخ بکشد بیآنکه از دایرهی دینداری
خارج شود .هفت روایت جعفریان بر اساس همین تقابل و تضاد پیش
میرود .مطابق منت کتاب ،وج ه قهرمان گونهی سید موسی صدر در این
است که او در قم سالهای  ۳۰که بنا به ادعای راوی با چیزهایی مثل
گوجهفرنگی ،چرت ،قاشق و رادیو با کراهت برخورد میشد ،بهحساب
اینکه از فرنگ آمده ،دانشگاه رفنت روحانی خوشایند نبود و نفس این
عمل تهمت میآورد و میگفتند این فرد تجددطلب است و مخالفت
با روحانیت دارد به دانشگاه میرود و اقتصاد میخواند .اقتصادی که
بهزعم راوی « خیلیها حتی کلمهاش را هم نشنیده بودند» ()4
دانشگاه رفنت یک آخوند ،به خودی خود از او قهرمان منیسازد .به
همین دلیل است که جعفریان مجبور است فضایی از قم دههی  ۳۰و
حوزهی آن دوران تصویر کند که این اتفاق ،اتفاقی عجیب جلوه کند.
قطعاً در مقابل آخوندهایی که با قاشق مخالف بودهاند آخوندی که به
دانشگاه برود قهرمان است .آخوندی که اقتصاد بخواند ،قهرمان که نه
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ابرقهرمان است در مقابل آخوندهایی که
حتی کلمهی اقتصاد هم در آن سالها به
گوششان نخورده بود.
در هفت روایت جعفریان ،سید موسی
صدر قهرمان است چون با غیر طلبهها
هامن برخوردی را داشته که با طلبهها
داشته درحالیکه به زعم راوی در آن
زمان بسیاری از روحانیون ،غیر روحانی
را قبول نداشتهاند و استاد دانشگاه را
تحویل منیگرفتهاند .اگر واقعاً چنین
باشد او یک قهرمان است؛ اما اگر چنین
نباشد چه؟ اگر خواننده ،این میزان از
اغراق دربارهی وضعیت حوزه در دههی
 ۳۰را نپذیرد و احیاناً به خاطر مطالعاتش
مدام قرینههایی خالف آنچه ادعا شده در
ذهنش زنگ بزند چه؟
قهرمانی میان آدمهای معمولی

سید موسای جعفریان ،در مقابل
آدمهای عادی قهرمان میشود .چگونه؟
مشخص نیست .فقط بر غیرعادی بودن
او تأکید میشود« :فقط اینطوری
میتوانستم نشان دهم که او درعینحال
که با ما فرق دارد ،آدمی مثل ما بوده.
نشان بدهم با اینکه معمولی بوده ،چقدر
غیرعادی و متفاوت بوده است .متفاوت
نه ابر انسان .احساس میکردم فقط در
این حالت است که آدمها جرئت میکنند
به او نزدیک شوند .با او سمپاتی داشته
باشند و او را از خودشان بدانند )5(».این
پتکی است که مدام در جایجای کتاب
بر رس خواننده کوبیده میشود« :سنگینی
عادی نبودن تو»« ،دوست داشتم اعتقادم
این باشد تو معجزه منیکردی ،آدم عادی
بودی»« ،کسی که از نظر راوی و راویها
عادی نبوده و نیست» ،او کسی است که:

«هیچوقت هیچکس شبیهش نشد» بی
آنکه مشخص شود چرا و چگونه هیچ
کس شبیه این مرد نشد؟ عنارصی که
در این روایتها بر آن تأکید میشوند
آنقدرها دور از دسرتس نیستند که کسی
نتواند به آنها دست یابد و بین خود و
سید موسی شباهت برقرار کند .این به
آن معنی است که یا سید موسی آنقدر
که ادعا شده ،یگانه نیست و یا هست
اما روای از درک چرایی فردیت قهرمانش
عاجز است.
قهرمان ژنهای خوب

در این میان تأکید عمده در قهرمان
سازی از سید موسی بر خاندان و نژاد او
است .چیزی که این روزها با هشتگ ژن
برتر به نقد کشیده میشود هامن چیزی
است که در هفت روایت خصوصی با آن
قهرمان ساخته میشود .در هفت روایت،
از تبار خاندان صدر بودن بارها و بارها به
رخ خواننده کشیده میشود« .خانوادهی
صدر عجیباند .آنها آدم را دچار این
سوءتفاهم میکنند که نوع برش فرشته
است .یا بوده است .یا میتواند باشد».
خاندانی که همه چیزش متفاوت است و
به همین دلیل هرجایی که رفتار آنها با
ارزشهای خواننده در تعارض قرار گیرد
او باید بگذرد و قضاوت نکند و بپذیرد،
چرا که فردی از خاندان صدر چنین کرده
است .اینکه سید موسی با آنهمه فضای
روشنفکرانه که در کتاب توصیف میشود
در سنی به خواستگاری همرسش میرود
که به گواهی خود منت او هنوز بچه است
و وقتی خانوادهی صدر برای خواستگاری
پا پیش میگذارند پدر دخرت با وجود
اکراه ،رضایت میدهد چون سن او خیلی

کم بوده ،حق اعرتاضی نه برای خود دخرت به جا میگذارد نه برای
خواننده ،چرا که پدر دخرت جواب را دادهاست« :این خانواده کسانی
هستند که منیشود و نباید نه گفت وگرنه تو بایست حاال حاالها پیش
خودمان میماندی )6(».اگر این واقعیت که همرس آقا موسی اولین بار
و از نزدیک آقا موسی را توی جشن عروسی میبیند ،ویژگی گروه مقابل،
دیگری درون گفتامنی بود ،از آن گرز گرانی برای رسکوب ساخته
یعنی
ِ
میشد؛ و اگر در هامن زمانه سید موسی جور دیگری ازدواج میکرد،
احتامالً کمی رمانتیک ،همین وجه قهرمان بودن او تلقی میشد؛ اما
وقتی راوی تصمیمش را گرفته باشد همهچیز در اختیار اوست .صدرها
قهرماناند؛ هرگونه که عمل کرده باشند .اگر پدر سید موسی در ۳۷
سالگی دخرت یازدهسالهای را از پدرش خواستگاری میکند و پدر دخرت
بیدرنگ و بدون تأخیر پاسخ مثبت میدهد نه به خاطر تفاوتهای
فرهنگی دو زمانه که به خاطر شخصیت خاص صدرهاست« :ما قدر
پدرمان را میدانستیم .میدانستیم این فرد باغیرتی است .شخصیتی
است که وقتی از عراق آمدند و مادر ما را که یازدهساله بود ،از پدرشان
آیتالله حاجآقا حسین قمی خواستگاری کردند بهشان بدون تأخیر
گفته بودند باشد .وقتی به پدربزرگم گفته بودند آقا این چهکاری
بود کردی؟ دخرتت  ۱۱ساله است .این آقا  ۳۷ساله ،گفته بود شام این
شخص را منیشناسید .اگر میشناختید دخرتتان را اگر  ۵ساله هم بود،
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به او میدادید )7( ».خواننده اما با این جمله نه حق برآشفنت دارد نه
حق شک و تردید .چرا؟ چون صدرها متفاوتاند .بالفاصله بعد از این
جمله بر تفاوت صدرها با دیگران انگشت گذاشته میشود .تفاوتهای
توجیهکننده« :ما پدر را اینجوری را میدیدیم .یک دنیا علم ،تقوا ،زهد،
شعر ،مجله میدادند ما بخوانیم .علامی دیگر منیگذاشتند دخرتهایشان
سواد پیدا کنند».
خاک در صورت دیگران

بنا بر گواهی منت ،صدرها قهرمانزا و قهرمان سازند چون بقیه کج
مغز و متحجرند .بقیهای که باید در مه باقی مبانند و هیچوقت الزم
نیست بفهمیم دقیقاً که هستند و از کجا آمدهاند .مهم این است که
از دل آن ابهام مهآلود ناگهان مردانی بیرون میآیند متفاوت« .آن
تود هی مبهم مهآلود حتی آنقدر دچار حامقت است که آسفالت
را حرام میداند )8 (».به
خالف صدرها« .بچههایشان
اهل ورزش نیستند )9 (».دانشگاه رفتن یک آخوند ،به خودی خود
به خالف صدرها .به زن و از او قهرمان نمیسازد .به همین دلیل
بچهشان رسیدگی منیکنند .است که جعفریان مجبور است فضایی
از قم دهه ی  ۳۰و حوزهی آن دوران
به خالف صدرها .صدرها
تصویر کند که این اتفاق ،اتفاقی عجیب
از هامن ابتدا در همه چیز جلوه کند .قطعاً در مقابل آخوندهایی که
متفاوتاند .آنها به خاطر با قاشق مخالف بودهاند آخوندی که به
همین تفاوت اجازه دارند دانشگاه برود قهرمان بود
فرزندان زیادی داشته باشند.
خودشان یازده تا خواهر برادر بودهاند که با مرگ تلخ یکی شدهاند ده
تا .صدرها اجازه دارند دهتایی باشند چون صدرند؛ اما به شیعیان لبنان
که میرسد ده تایی بودن جور دیگری روایت میشود ...« :شیعههایی
که ناهار سیبزمینی داشتند و شام سیبزمینی داشتند .چیزی که ارزان
بود و میشد شکم ده یازده بچه را با آن سیر کرد و دهنشان را بست.
چقدر بچه داشتند و همه رها توی خاکوخل و کوچه و خرابه .و پری
وقتی میپرسید چرا  ۱۰تا؟ میگفتند ما شیعهها که توی این مملکت
چیزی نداریم بگذار بچه داشته باشیم )10(».دهتایی بودن شیعههای
لبنان حاصل بیچیزی آنهاست و دهتایی بودن صدرها حاصل چیزی
داشنت آنها .یکی قهرمان میشود و یکی تحقیر.
بادهای مدیترانهای

راوی در این میان حواسش به بار عاطفی و ارزشهای جامعهشناختی،
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سیاسی و تاریخی واژهها است .به خاطر
همین هر وقت میخواهد تفاوت را میان
ایران و لبنان به نفع لبنانیها برجسته
کند ،آنها میشوند لبنانیها و هر وقت
میخواهد تفاوت را میان صدرها و
لبنانیها ،به نفع صدرها برجسته کند
هامن لبنانیها میشوند «عربها»« :مثل
زندگیای که زنهای عرب دارند که مدام
باید خدمت مردها را بکنند .فقط فرقش
این است که بابا آدم خوبی بوده»()11
ازنظر راوی اصل همینجاست« :همهی
نکته اص ًال همین بود .آقا موسی احرتام
پری را داشت .او را در تصمیمگیریاش
حتی اگر دربارهی شام خوردن ،خانهی
فالنی یا مهام ن کرد ن بهام نی بود
دخالت میداد« .عربها» کجا این کار
را میکنند؟ قضیه هامن قضیهی خانواده
بود .اینها خصوصیاتی داشتند که مثل
رنگ چشم و قد و باال نسلاندرنسلشان
ارث رسیده بود ».راوی با رنگ چشم و
قدبلند صدرها چه دل ها که منیخواهد
از ما بربد.
زن ،قلیان ،مدرنیته

بخش عمد های از بار قهرمان بودن
سید موسی را قرار است زنان به دوش
بکشند و رابطه و نگاه متفاوتی که او
به زن دارد؛ اما هفت روایت خصوصی
تصویری مغشوش از نگاه سید موسی به
زن میدهد .این اغتشاش نه در زندگی
سید موسی که به علت قالب تنگی است
که راوی برای او ساخته است مبتنی بر
ارزشهای مدرن و دهه نودی جامعهی
زنان شهری ایرانی .یکجا سید موسی
آدمی است که «رس زنها غیرتی است
و وقتی صدرالدین و حورا و حمید در

فرانسه بودهاند قدغن کرده بوده دخرتش
حورا ظرف بشورد یا جارو کند»( )12که
چراییاش بر ما معلوم نیست و هامن
سید در جای دیگری کسی است که
«افتخار زنان آشنای لبنانیاش این است
که او دوست داشته قلیانش را آنها چاق
کنند)13(».
«آنی» که هست

با همهی این اوصاف ،نسل ما به
روایتهایی این چنینی از امام موسی
صدر نیازمند است .امام موسی صدری
که به خاطر نبودنش میشود همهی
آرمانها و رؤیاهای رسکوبشده را به
او نسبت داد و از او مرجعیتی برای
دینداریهای نوین ساخت .نسلی که
در دینداریهای مدرنش هنوز آنقدر
اعتامد به نفس پیدا نکرده است که
بینیاز از مرجعیت حرکت کند .مرجعیت
حاکم بر دینداری نهادی هم خواستهها
و اقتضائات نسل او را تأمین منیکند.
نسلی که هنوز از همنشینی با جنس
مخالف در محیط کار و دانشگاه و
تفریح دچار عذاب وجدان میشود
و اگر عکسهای امام موسی صدر
با زنان بیحجاب در دست نباشد او
منیداند به کدام مستمسک چنگ بزند.
نسلی که برای شنیدن موسیقی هنوز
معطل تأیید دیگران است و به خرده
روایتهایی از این دست که سید موسی
در وین از موسیقی لذت میبرد ،همهی
دستگاههای موسیقی را میشناخت و با
 -1جعفر یا ن  ،حبیبه ۷ ،
روایت خصوصی ،انتشارات
سپید هبا و ر ا ن  ،مشهد ،
 ،۱۳۹۳ص۷

 -2همان۷،
 -3همان۸،
 -4همان۸،
 -5همان۱۶،

خوانندهها رفاقت داشت .نسلی که برای مقدم دانسنت اخالق بر فقه
نیازمند تأیید بزرگان است و خیلی چیزهای دیگر که در فقدان امام
موسی صدر از طریق انتساب همین خرده روایتها به او میتواند به
همهی اینها دست یابد .از این جهت ،فقدان امام موسی صدر فقط
به سود قذافی نبوده است .به سود ما نیز متام شدهاست .خاصه آنکه
پایان باز و شهادتگونهی زندگی امام موسیصدر راه را بر آرمانخواهی
به حرمان کشیدهشدهی نسل ما باز میگذارد .تنها نکتهای که باقی
میماند آن است که اگر فضیلت امام موسی صدر همین چیزهایی
است که در هفت روایت خصوصی و دیگر روایتهای مشابه بر
آن تأکید میشود من و امثال من راهی تا امام موسی صدر شدن
نداریم .ما نیز با زنان ،متفاوت از دینداران سنتی برخورد میکنیم.
ما نیز موسیقی گوش میکنیم و با اهل هرن هم جوشیم .ما نیز
رمان میخوانیم و سینام میرویم و فیلمهای روز دنیا را دنبال
میکنیم  .ما نیز سیگا ر
میکشیم .ما نیز دوستان
بخش عمدهای از بار قهرمان بودن صمیمی از دیگر ادیان و
مذاهب داریم .ما نیز در
سید موسی را قرار است زنان به
دوش بکشند و رابطه و نگاه متفاوتی کا رها ی خا نه مشا رکت
که او به زن دارد؛ اما هفت روایت
میکنیم و خوش نداریم
نگاه
خصوصی تصویری مغشوش از
با ر نفس کشید نما ن بر
سید موسی به زن ارائه میدهد
دوش همرسانمان باشد.
ما نیز دخرتا نمان را گرامی میداریم .ما نیز دانشگاه رفتهایم و
مدرک گرفتهایم و د هها ما نیز دیگر .بر اساس روایتهایی از این
دست ،تفاوت همچون منی با سید موسی در این است که چشمهای
رنگی و قد بلند و ژن برتر ندارم و البته زمانه راه را برای کارهای
هیجا نانگیزی همچون مبارزات چریکی و جنگ بسته است .اما
حقیقت ماجرا این است که در این میان او شیر میدان است و ما
موش پرچم هم نیستیم .سید موسی «آن» دارد و روایت آن «آنی»
که او دارد سختترین قسمت ماجرا است .بیرون از روایتهای
ناتوان از درک «آن» و متمرکز بر موی و میان ،سید موسی صدر در
ساحت عینیت قهرمان است و برای درک این حقیقت و روایت آن
باید «آن» شناس بود .همین.
 -6همان۴۳،
 -7همان۱۳۳،
 -8همان۸۶،
 -9همان۹۲،

 -10همان۴۸،
 -11همان۴۶،
 -12همان۶۰،
 -13همان۲۳،
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شهریار را باید دوست داشت

درباره شهریار؛ شاعری در هالهای از حاشیهها
غالمرضا طریقی
http://alefyaa.ir/?p=6316

رساپا حاشیه است شهریار .در هر جمعی نامش را بربی کسی هست
که چیزی دربارهاش بگوید .اغلب این گفتهها هم با این روال پیش میآید
که« :شهریار شاعر خوبی است اما » ...پشت این اما میتوانی نکتهها
و خردههای مختلفی ببینی و بشنوی .حاشیه داشنت ،نه تنها امروز که
سالها از درگذشت شهریار گذشته ،بلکه از هامن سالهای آغازین شاعری
شهریار ،بخشی از وجود و ماهیتش بودهاست .شهریار همواره در هالهای
از حاشیهها زیسته است .هالهای که چندیست حتی دیدن خود او را برای
دیگران غیر ممکن کرده .این رازآلودگی البته ریشه در مشی او داشته ،اما
دالیل دیگری نیز دارد.
شهریار یکی از آخرین شاعرانی است که دربارهاش افسانهپردازی شده.
گفتم که نحوهی زیسنت او در آنچه شهریار را ساخته دخیل بودهاست.
مثال همین که او درساش آن هم درس پزشکی را ،آن هم در دورهای که
شاید از هر شهر تنها یک نفر میتوانسته شانس طبیب بودن را به دست
بیاورد رها کرده و دل زده به دریای عاشقی .به نظر شام چند نفر ممکن
است در طول صد سال گذشته از این رفتارهای عاشقانه کردهباشند؟
پس مردمی که عطش دیدن ماجرای عاشقانه را دارند چنین گوهری را به
آسامن میبرند ،چه رسد به اینکه او شاعر هم بوده باشد .چنین است که
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غزلهای عاشقانهی شهریار در هامن زمان
دست به دست میچرخد و همراه با هر
شعر داستان عاشقانهِی آن نیز ،درست یا
ساختگی دهان به دهان نقل میشود .این
ماجراها آنقدر گسرتده شده که از تعداد
شعرهای معروف او هم بیشرت شده است.
بعضی وقتها حتی برای یک شعر او
چندین داستان ساخته شده و این امتیاز
کمی نیست .نقطهای از تاریخ که شهریار
در آن به دنیا آمده و زیسته نیز یکی دیگر
از ویژگیهای خاص خود اوست .دورهای
رساپا شور و تغییر ،از مرشوطه گرفته تا
استبداد رضاخانی .این دوران به خودی خود
آنقدر قابلیت دارد که برخی شاعران درجه
چند دوران مرشوطیت را هم پررنگ جلوه
دهد ،چه رسد به شهریار که شاعری قابل
نیز هست .او این امتیاز را داشته که هم با
عارف و ایرج و ملکالشعرای بهار و امیری
فیروزکوهی همنشین باشد هم با نیام و
اخوان و سایه و عامد و . ...شهریار دقیقا در

بزنگاهی از تاریخ ما به دنیا آمده و زیسته
که هر نویسنده و شاعر دست چندماش
هم میتوانسته با بهرهگیری از این امتیاز
برای همیشه نامش را در تاریخ ثبت کند.
این هم مزیت کمی نیست .بدون تردید،
به هوای همین امتیاز است که شهریار،
شهریار میشود .او آخرین نسل از بزرگان
کرسای ما را در کنار شاعران جسور
کالسی 
دوران مرشوطه و بعد نیام که نقشی دیگر
در دفرت شعر فارسی زد میبیند و ماهیت
شعرش را با ترکیبی از همهی آنها شکل
میدهد .چنانکه خود او نیز شاعری است
که ریشه در ادبیات کهن ما دارد اما نوگرایی
و نوجویی نیز در شعرش کم نیست .پس
او میتواند آغازگر راهی در غزل ما که
شکلی سنتی است باشد ،که بعدها به
نوجویی و نوگرایی بیشرت میانجامد .بی
هیچ تردیدی اگر شهریار این معجون را
نساخته بود بعد از او سایه و منزوی و
سیمین و بهمنی و دیگران نیز حداقل با
این شکل منیرسودند و منینوشتند .جنبهی
دیگری از شهریار که او را گاهی در نقطهی
مذمت نهاده احساساتی بودن اوست.
آدمی احساساتی که به ترتیبی دست به قلم
میبرده و به هر مناسبتی چیزی مینوشته
قطعا بعدها دچار حاشیه خواهد شد .او
از سویی آنقدر احساساتی بوده که هر جا
میرفته از هر اتفاقی که برایش میافتاده
شعر میساخته و از سویی دیگر به خاطر
هامن شیداییها آنقدر منظم و مرتب
نبوده که این نوشتههای احساساتی را
بعدها در میان آثار جدی خود نگذارد و
در نهایت برای کتاب انتخابشان نکند.
همین شعرها بعدها دستآویزی به حق
شده برای کسانی که دیوان او را شسته و
رفته میپسندند .چنانکه وقتی به یکی از

آنها میگویی شهریار شاعر بزرگی است میگوید :کجا بزرگ است مگر او
فالن شعر را نگفته؟ و بعد بالفاصله یکی از بدترین شعرهایش را میخواند.
مجموعهی این رشایط و ویژگیها باعث شدهاست که شهریار شاعری باشد
ایستاده در برزخ .برزخی که یک سویش صعود به قلههای شعر فارسی
است و یک سویش سقوط به درههای شعر غیر جدی .این برزخ در ذهن
انواع مخاطبان شعر وجود دارد .آنانکه هنگام سنجش شعر فقط ادبیت
را مورد توجه قرار میدهند پایین بودن معدل شعرهای خوبش در میان
آنهمه شعر معمولی را یادآوری میکنند و البته حق دارند .اما در نهایت از
این نکته غافل میشوند که تعداد شعرهای بینظیر او آنقدر زیاد است که
اگر شعرهای حاشیهای او را هم حذف کنند باز آنچه میماند پروپیامنتر
از دیوان اغلب شاعران است .آنانکه میزانشان برای سنجش شعر رفتارها
و تصمیمگیریهای شاعر در زندگی است بخاطر شیدایی شهریار بر او
خرده میگیرند و البته دربارهی برخی رفتارهای او به حق صحبت میکنند.
اما همین دوستان هم از این
نکته غافلند که دید هشدن
غزل های عاشقانهی شهریار در همان این رفتارهای شهریار نیز از
زمان دست به دست میچرخد و همراه ساد هدلی اوست .آنا نکه
با هر شعر داستان عاشقانه ِ
ی آن نیز ،رندند میدانند چگونه چنین
درست یا ساختگی دهان به دهان نقل
باشند و در عینحال کاری
میشود .این ماجراها آنقدر گسترده
کنند که آب از آب تکان
شده که از تعداد شعرهای معروف او
نخورد .از سوی دیگر این هم
هم بیشتر شده است
هست که شاعری برای رسودن
غزلهایی که دست به دست میچرخد باید دارای میزان باالیی از احساسات
بوده باشد و کسی که دارای آن میزان از احساسات باشد طبیعتا همیشه
عقالنی و درست تصمیم منیگیرد .گاهی کاری میکند که با منطق ما سازگار
نیست و به این ترتیب نقطه قوت او تبدیل به پاشنهی آشیلاش میشود.
شهریار شاعری بالفطره است و کسی که جانش با متام وجود شاعر باشد
دیوانهوار زندگی میکند و مینویسد .ما یا باید چنین فردی را بپذیریم یا
نپذیریم .منیتوانیم وقتی او تصمیمی غیرعاقالنه برای رها کردن تحصیل
میگیرد او را تحسین کنیم (چون خودمان جسارتش را نداریم) اما وقتی
با همین میزان از احساسات به ستایش کسی مینشیند یا دربارهی شاعری
اظهار نظر میکند او را مالمت کنیم .شهریار آخرین نفر از نسل شاعرانی
است که با متام وجود و متام وقت شاعر بودهاند .چنین بزرگی را فقط باید
دوست داشت .شهریار چه در شعر فارسی و چه در شعر ترکی شاعری است
غیرقابل پیشبینی ،نوآور و البته اهل خطر و برگزیدهی آثار او همیشه در
حافظهی شعر فارسی خواهد ماند.
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کتابنمونها

نگاهی به رویکرد ادبی نشریه «کیان» ،از آغاز تا پایان
معید داستان
http://alefyaa.ir/?p=5322

مجلسی»خوان زمانهی «اندیشهی پویا» و «مهرنامه»
مردم «شیک و
ِ
ِ
کاهی نازک را خوب به خاطر
ای
شاید ِ
کیان شصت و هفتاد صفحه ِ
ِ
مخاطبین تیرا ِژ سی ،چهل هزار نسخهای
حساب
نیاورند .البتّه که
ِ
ِ
آن که احتامال خال ِء نبو ِد یک نرشیهی جریانساز در حوزهی اندیشه
فرهنگ آستانهی دههی هفتاد دیده و در انتظا ِر
روزن دیوا ِر
را از
ِ
ِ
آنی که از راه برسد و زنجی ِر غالمان بشکند نشسته بودند ،جداست.
اوایل دههی هفتاد به گونهای است که وزی ِر
فضای
فرهنگی حاکم بر ِ
ِ
ِ
دولت سازندگی در ا ّولین رو ِز خردا ِد  ۷۱ترجیح میدهد نامهی
فرهنگ ِ
ِ
تقدیم رئیس جمهو ِر وقت مناید(.)1
استعفای خود را
ِ
بحث
تنشها و توهینها باال گرفته و مسئلهی
تهاجم فرهنگی ِ
ِ
انگشت ا ّتهام هم ّ
وزارت فرهنگ و ارشا ِد اسالمی
مشخصا
روز است.
ِ
ِ
را نشانه رفته .هشت سال پیشتر از آن ،در دورانی که «س ّید مح ّمد
خامتی» منایندهی ولی فقیه در کیهان بود ،انتشا ِر ماهنامهای فرهنگی
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موسسهی
با عنوانِ «کیهانِ فرهنگی» در ّ
کیهان پایهریزی شد .کیهانِ فرهنگی به
روشنفکری دینی
عنوانِ پایگاهی برای
ِ
به شهرت رسید تا اینکه در اواخ ِر دههی
توجه به رشایطِ به وجود آمده،
شصت با ّ
تغییرات عمد های در آن پدید آمد و
ِ
موجبات نقلِ مکانِ بخش عمد های
ِ
از گرو ِه نویسندگانِ آن را به حلقهای
جدید فراهم منود (« .)2ماشاءالله شمس
الواعظین» یکی از مو ّثرترین روزنامه
چگونگی
نگارانِ آن دوران در مور ِد
ِ
تشکیلِ کیان میگوید« :ما تا سال ۱۳۶۹
با امید مثربخش بودن البیهایی که در
جریان بود ،در کیهان فرهنگی ماندیم،
ولی عاقبت در هامن سال  ۶۹ناچار
شدیم از مؤسسهی کیهان خارج شویم و

بیانیهای هم منترش کردیم و در آن بیانیه
اعالم کردیم که ما نتوانستیم با مسئولین
مؤسسهی کیهان به نتیجه برسیم؛ بنابراین
باالتفاق از کیهان خارج میشویم و
در اندیشهی یک نرشیهی جایگزین
خواهیم بود .اگر اشتباه نکنم ،این بیانیه
در آبان ماه  ۱۳۶۹صادر و در مطبوعات
هم منترش شد .بعد از خارج شدن از
مؤسسهی کیهان ،خودمان را آماده کردیم
برای انتشار نرشیهای مستقل از نهادهای
حکومتی و در آبان  ۱۳۷۰اولین شامرهی
کیان منترش شد»)3(.
جای
با این تفاسیر به نظر میرسد به ِ
خانوادگی
بررسی درون
آنکه با یک
ِ
ِ
نقایص احتاملی پیشبینی
مطبوعاتی،
ِ
رفـــع آن حلقههای
جهــت
شــده و
ِ
ِ
کارشناسی شکل بگیرد ،این حلقههای
فکری زاییدهی فقدانِ احزاب در کشور
بود هاند .چنانکه حتّی برخی حلقهی
دولت دوم
کیا ن را پدرخوا ند هی
ِ
نقش آن را پیش از
خرداد میدانند و ِ
نت شعارهای
سال  ۷۶در مطرح ساخ ِ
جهت
فکری و بسرتسا ز ِی جا معه
ِ
روشنفکری
مباحث مدنی و
پذیرش
ِ
ِ
ِ
دینی با یک نگا ِه ُبرون دینی ،کوچک
منی ُشامرند .رسانجام ا ّولین شامرهی
کیان به مدیرمسئولی «رضا تهرانی» و
رسدبیری «شمس الواعظین» در آبانِ
ِ
 ۷۰با زیرتی ِرت «نرشیهای فرهنگی ،ادبی،
هرنی و اجتامعی» آغاز به کار میکند.
ابتدایی دههی هفتاد و ّ
مشخصا
نیمهی
ِ
سالِ  ،۷۴سالی است که حضو ِر مطبوعات
تبع
ج ّدیتر از قبل پیگیری میشود و به ِ
آن حساسیتها نیز افزایش پیدا کرده،
در حوزهی سینام و پیرامونِ فیلمهای
تحصن
«تحفهها» و «آدم برفی» تج ّمعّ ،

«مرغ آمین»
و کفنپوشی به راه ُافتاده ،در زمینهی نرش نیز انتشار ِ
ات ِ
به خاط ِر چاپ داستانِ «و خدایان دوشنبهها میخندند» به آتش کشیده
شده است .نزاعهای فرهنگی هنوز به اوج نرسیدهاند ا ّما به تدریج
میتوان نشانههایی از حضور و ُبرو ِز
عنارص غیرفرهنگی در تقابلهای
ِ
بررسی نرشیه
با
کردیم
سعی
رو

ن
کف خیابانی را به چشم دید .از ای
ِ
ِ
ادبی
در سال های  ۷۴و  ۷۵به یک
ِ
برداشت نسبی از آنچه که بر جریانِ ِ
کیان گذشته است ،دست پیدا کنیم)4(.
در هامن نگا ِه ا ّول میتوان دریافت که کلیدواژههایی همچون مردم
ادی بیان ،عُ رفی شدن ،وحی و آزادی ،مرشوعیت ،بنیادگرایی،
ساالری ،آز ِ
سنّت و تجدّد ،سکوالریزم ،دین و اندیشهی سیاسی و پلورالیسم دینی عباراتی
هستند که به واسطهی نرشیهای همچون کیان به مراتب بر ِای مخاطبان
ایج
گام بعد هم را ِه خود را برای حضور ِ
بین گفتامنِ ر ِ
تکرار میشود و در ِ
میانِ مخاطبانِ عامتر هموار میکند .واژگانی که شاید در زمانِ حال و برای
ما چندان ناآشنا به نظر نرسند
و به مد ِد حضو ِر برنامههایی
در حوزهی اندیشه« ،عبدالکریم
مانن ِد «زاویه» حتّی پایشان به
ِ
ثابت
سروش» تقریبا نویسندهی
صداوسیام هم باز شده باشد،
کیان است و نامهایی چون «مح ّمد
ا ّما بیشک در آن دوره بحث
مجتهد شبستری»« ،احمد نراقی،
پیرامونِ این مباحث برای کیان
«رامین جهانبگلو »« ،یوسفی
چندان هم کمهزینه نبوده
اشکوری»« ،مح ّمد قوچانی»،
«ابراهیم یزدی»« ،مهدی بازرگان» ،است(.)5
«عزت اهلل فوالدوند» و «مراد
فهرست کیا ن سه
در
ِ
شود
ی
فرهادپور » هم در آن دیده م
اصلی «اندیشه»،
عنوانِ
ِ
سهم
«ادبیات» و گاهی «از چیزهای دیگر» به چشم میخورد که ِ
«اصحاب
بخش اندیشه ،هام نطور که از
ِ
مقاالت زیرمجموعهی ِ
ِ
چهارشنبه»( )6انتظار میرود ،به مراتب از قسمتهای دیگر ُپررنگتر
است .ادبیات و فلسفه در طول تاریخ همواره در حالِ تعامل و داد
عین هم شده و گاه نیز از
و ستد بودهاند .گاه به هم نزدیک و حتّی ِ
یکدیگر فاصله گرفتهاند .کیان ا ّما نه دربست به فلسفه چسبیده است
و نه لزوما محصولی ادبی محسوب میشود .هر دو را با هم دارد؛
مباحث اندیشه بر ادبیات میچربد .در حوزهی اندیشه،
غلظت
هرچند
ِ
ِ
ثابت کیان است و نامهایی چون
«عبدالکریم رسوش» تقریبا نویسندهی ِ
«مح ّمد مجتهد شبسرتی»« ،احمد نراقی»« ،رامین جهانبگلو»« ،یوسفی
اشکوری»« ،مح ّمد قوچانی»« ،ابراهیم یزدی»« ،مهدی بازرگان»،
«عزتالله فوالدوند» و «مراد فرهادپور» هم در آن دیده میشود.
بخش «از سوی دیگر» که از شامرهی بیستوپنجم رشوع به چاپ
در ِ
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مخالفت
محوریت نقد و گاهی
ات خوانندگانی مطرح شده با
ِ
ِ
کرده ،نظر ِ
رصیح با محتوای مقاالتی که پیش از آن در مج ّله به چاپ رسید ه است.
شود(برخالف
گاهی نیز اشتباهات و سوءبرداشتها تذ ّکر داده می
ِ
حرص خوانندگانی
رسم ِ
باقی نرشیات در تعریف و متجی ِد بی ح ّد و ِ
ِ
ّ
بازتاب نظ ِر مخاطبان).
بخش
بی نشان و پالک از مجلهی خویش در ِ
ِ
عناوین
خربهای فرهنگی ،هرنی ایران و جهان و تازههای کتاب نیز
ِ
دیگری هستند که در اک ِرث شامرههای آن جایی هرچند کوچک را به خود
اختصاص دادهاند .مع ّرفی کتاب نیز بیشرت به حوزهی فلسفه و کمرت به
«ادبیات» آن ا ّما به دو
شعر و داستان میپردازد.
اصلی شعر و
ِ
ِ
قسمت ِ
داستان تقسیم میشود که بخشی از مقالهها با عناوینی مانن ِد تحلیل
انواع ُرمان یا متناقضمنایی ،رئالیسم ،مدرنیسم و
پیرامونِ سبک
ِ
شناسی ِ
مقاالت جامعهشناختی در
پست مدرنیسم در ادبیات فارسی و گاه با
ِ
شناسی شعر منترش شدهاست« .محسن سلیامنی»
آثا ِر شع ِر کهن و آرایه
ِ
بخش ا د بیا ِت
(  )7د بی ِر
ِ
داستانی آن روزهای کیان
ِ
انتخاب داستان ،شاید با اندکی
از منظ ِر
ِ
یا»
ف
«ال
با
وگو
ت
در گف
ُمسامحه بتوان به یک ّ
ّ
مشخص
خط سی ِر
میگوید« :من مثل کیهان در نگا ِه کیان دست یافت .حضو ِر امثالِ
فرهنگی (و حوزه اندیشه و کارور و مستور (که البتّه در آن زمان هنوز
ِ
شهرت فعلیاش دست نیافته بود)
هرن اسالمی) مسئول ادبیات به
ِ
صورت همزمان ،میتواند تا حدودی
داستانی بودم (و ترجمهی به
ادبی
نشان دهندهی بخشی از سلیقهی ِ
ادبی)« ،سید حسن حسینی»
کیان باشد
هم مسئول شعر .جریان
هم هامن دیدگاه حوزهی اندیشه و هرن اسالمی بود .ارائهی هرن با
دیگاه اسالمی در مفهوم مداراجویانهی آن .بد و خوب مطالب هم
با ما بود .هیچکس هم در انتخاب یا رد مطالب دخالت منیکرد چون
ما خیلی بهامن بر میخورد (نگاه به امروزمان نکنید ،ما خیلی احرتام
داشتیم .تازه قبل از اینکه جایی برویم و مسئولیت ادبی بپذیریم،
اول سنگها یمان را وا میکندیم .اسیر پول هم نبودیم .جوا نتر
بودیم و مغرور) .مستور عزیز دو تا داستان آورده بود من خواندم و
تایید کردم؛ چاپ شد .او از هامن موقع فرد با استعدادی بود .معلوم
بود قبلش دورههایی را گذرانده است .سطح کارش حرفهای بود».
می توان در هر شامرهی کیان ح ّداقل یک داستانِ کوتاه چاپ شده
پیدا کرد؛ از نویسندگانِ ایرانی مانند «مصطفی مستور» یا ُمتونی
از «کارور» و «دیکنز» که معموال ترجمهاش را «اسدالله امرایی» و
انتخاب داستان ،شاید با اندکی
«مژده دقیقی» انجام دادهاند .از منظ ِر
ِ
ُمسامحه بتوان به یک ّ
خط سی ِر ّ
مشخص در نگا ِه کیان دست یافت.
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مخاطبین
حضو ِر امثالِ کارور (که در میانِ
ِ
ادبیات داستانی به میزانِ زیادی مقبولیت
ِ
دارد) و مستور (که البتّه در آن زمان
شهرت فعلیاش دست نیافته
هنوز به
ِ
صورت همزمان ،میتواند تا
بود) به
ِ
حدودی نشاندهندهی بخشی از سلیقهی
ادبی کیان باشد .این هر دو نویسنده
ِ
از نگا ِه پدیدارشناسانه و برونگرایانه،
مفاهیم مشرتکی از
معموال تصویرگ ِر
ِ
زندگی انسان همچون رنج ،عشق ،ترس
و خیانتاند .با وجو ِد خاستگا ههای
فرهنگی-اجتامعی
جغرافیایی ،تاریخی و
ِ
یاری
متفاوت ،هر دوی ایشان به
ِ
مشرتک داستان و
بازمنایی تح ّولِ
زبانِ
ِ
ِ
شخصیتها ،بازگشت به خویشنت و
رجعت به ریشههای معناآفرین و روح
نوا ِز آدمی در روزگا ِر غلبهی ناباوریها
و تردید ،به رهیافتهای تقریبا مشرتکی
رسیدهاند که این نوع نگاه را میتوان
غالب روایتهای داستانی کیان
منایندهی ِ
دانست .هامنقدر که در داستان مسیر
یکتاست ،در شع ِر کیان ا ّما ،راه دوگانه
بخش شعر سید
به نظر میرسد .دبی ِر ِ
حسن حسینی است .البته چنا نکه از
گفتههای رسام نیز برمیآید ،ارتباط سید
رسدبیری محض است
با کیان فراتر از یک
ِ
اصلی حلقه به حساب
و یکی از اعضای ِ
میآید(.)8
دههی هفتاد روزهایی را از رس
میگذراند که دیگر خربی از شاعرانِ
چهره و ستا رهها ی ا د بی نیست ؛
ح ّد اقلاش این است که بخشی از
منتقدان و شاعرانِ دههی هفتاد بر
این باورند که دیگر شاعری در ح ّد و
ا ند ا زهها ی شا عرا نِ پیشین متو ّلد
بررسی اشعا ِر چاپ
نخواهد شد .با
ِ

شدهی سالهای  ۷۴و  ۷۵کیان میتوان
دریافت که در دو ّ
خط ِسی ِر ّ
مشخص،
اشعاری با ُفرمهای متن ّو ع از شاعرانی
که نه خیلی جوا ناند که بتوان به
آسانی از آنها عبور کرد و نه چندان
کهنهکارند که شع ِر دههی قبلشان را
چاپ
رهربی کنند ،وجود دارد.
تاریخ ِ
ِ
ایش آنها
تاریخ ُس ِ
اشعار نیز معموال به ِ
قالب شع ِر نو
نزدیک است .اشعاری با ِ
(نیامیی) از «مح ّمد حقوقی»« ،سعید
مح ّبی»« ،مجتبی کاشانی»« ،مهرداد
احمدی شیخانی» ،یک شع ِر سپید از
«مسعود احمدی» و یک ترجمه از شع ِر
«میرسالو هولوب» (شاع ِر علم گرای اهلِ
چک) همهی آن چیزی است که به طو ِر
ّ
مشخص شع ِر کیان را منایندگی میکند.
اشعاری به مراتب درونگرا ،بدونِ حاشیه
و گاه شب ِه فلسفی .ا ّما در مسی ِر دوم
ّ
چاپ غزل
به طو ِر البته
نامنظم ِ
رساغ ِ
نیز رفته است .یک غزل از «علی اصغر
نیک»
سیدآبادی» و
«آیین دل» و «فالِ ِ
ِ
«قیرص امینپور» و آنجا هم که غزلی از
«حسین منزوی» انتخاب شده« ،ای خونِ
اصیلت به شتکها ز غدیران» را مییابیم
فرصت انتشار یافته
که به بهانهی مح ّرم
ِ
است؛ غزلی در حالِ حارض معروف که
شاید نسبتش با انفعالِ دیگر اشعا ِر چاپ
شده کمی متفاوت باشد؛ مخصوصا آنجا
بیت پایانی میرسد.
که به ِ
ح ّد تو رثا نیست ،عزای تو حامسه است/
ای کاسته شانِ تو از این معرکهگیران
حتّی در یک مورد غزلی با عنوانِ «بر
منا ِر آشناییها منیسوزد چراغی» از خو ِد
عبدالکریم رسوش نیز انتخاب شده که
ادبیات
بخش
بیش از آنکه در
ِ
ِ
خدمت ِ
ُ
راستای ِگلهگزاریها و
مج ّله باشد در
ِ

اصحاب رسانه که گاها
مناظراتی است که در شامرههای مختلف با دیگر
ِ
های او عکسالعمل نشان دادهاندُ ،سوده شد ه است .بی شک
به مقاله ِ
بخش ادبیات و ّ
مشخصا شع ِر کیان ،آن چیزی که از نرشیه انتظار
در ِ
ُ
عین حال که با هویت و استخواندار
میرفته برآورده نشدهاست و در ِ
عی هیچ جریانِ برجستهای در آن شد که بیش
می منایند ،منیتوان م ّد ِ
از این قابلِ نقد و نظر باشد .با این وجود در شامرهی خرداد و تی ِر
 ۷۴این نرشیه منظومهی « ُمردابها و آبها»ی س ّید حسن حسینی
مطلع «ماجرا این است کم کم کمیت باال گرفت /جای ارزشهای
با
ِ
ما را عرضهی کاال گرفت» به چاپ رسیده است که یکی از بهرتین
چاپ این
منونههای شع ِر
ِ
اعرتاض آن دوره به حساب میآید .هرچند ِ
گذشت
مثنوی در زمانهی خودش با حاشیههای زیادی روبهرو شد ا ّما
ِ
اض پس از انقالب ،بیش از پیش
زمان
ِ
اصالت آن را در حوزهی شع ِر اعرت ِ
نشان داد؛ که نه شورش است بر حاکمیت (آنگونه که در جوامع و
دورههای دیگر رساغ داریم)
انقالبی مردم
و نه از ُاصولِ
ِ
در شمارهی خرداد و تی ِر  ۷۴این
جداست و حتّی به مرو ِر
نشریه منظومهی « ُمردابها و
صالح
زمان توانست ن ّی ِت
ِ
آبها»ی سیّد حسن حسینی
برادری خو ِد شاعر
شعر و
ِ
مطلع «ماجرا این است کم کم
با
ِ
را در حامیت از آرمانهای
کمیت باال گرفت /جای ارزشهای
اصیلِ انقالب اثبات مناید.
ما را عرضهی کاال گرفت» به چاپ
رسیده است که یکی از بهترین
کیان با بهایی پنجاه تومانی
دوره
اعتراض آن
نمونههای شع ِر
ِ
آمد و با قیمتی پا نصد
این
چاپ
هرچند
آید.
به حساب می
ِ
متام
مثنوی در زمانه خودش با حاشیههای تومانی هم رفت .در ِ
عم ِر هشتسالهی خود در
ِ
گذشت زمان
زیادی روبهرو شد ا ّما
اعتراض حوزهی اندیشه و ادبیات،
ِ
اصالت آن را در حوزه شع ِر
ِ
افرادی را به کار گرفت که
بیش از پیش نشان داد
بعدترها هر کدام از ایشان
میتوانستند رسی بشوند میانِ رسها .بعضیها هم شدند .عمومی شدنِ
مباحث کیان میانِ مردم البته چندان به صالح نبود .چه بسا اگر ساز
ِ
ترتیبی مراحلِ بلوغ و عبور از
طی
ِ
و کاری اندیشیده میشد تا پس از ّ
عرص
فکری
های
ش
چال
ها،
ی
حوزو
میانِ محافلِ اندیشهی دانشگاهیان و
ِ
ِ
رسنوشت بهرتی را برایش رقم
جدید وار ِد جامعه میشدند ،شاید روزگار
ِ
میزد .به هر روی کیان کتابی بود که هرچند مناند ا ّما رمز نوشت و
منایندگی کرد و رهنمود داد و رسانجام پس از پنجاهوچهار شامره انتشار،
ابدی نبودن محکوم و به دستو ِر قوهی
در دی ماه  ۱۳۷۹به تح ّملِ ِ
قضائیه برای همیشه توقیف شد)9(.
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یادداشت
پانوشت

« -1متاسفانه در صحنهی امور فرهنگی چندی است که با شکسته
شدن همهی مرزهای قانونی ،رشعی ،اخالقی و عرفی کار از نقد و
ارزیابی (ولو غیرمنصفانه) گذشته و هر وسیلهای برای رسیدن به اهداف
خاصی مباح شمرده شدهاست و بدینسان میرود که کار به کلی از
روال منطقی و مرشوع خارج شود و در نتیجه فضایی ناسامل و آشفته
پدید آید که فوریترین اثر آن ،دلزدگی و عدم امنیت اندیشمندان و
هرنمندان سامل و صاحب شخصیت و حتی مومن و شیفتهی انقالب و
اسالم است .اگر خدای ناخواسته در این هنگامه ،مرز اصول و معیارهای
بنیادین انقالب و مصالح حتمی جامعه در هم شکسته شود و اگر قرار
باشد در این آشفته بازار با مبانی پذیرفته شدهی نظام ،از جمله آرا و
فتاوای حرضت امام نیز تلویحا و حتی ترصیحا مقابله و معارضه شود،
هرچند که این نفی و شبههانگیزی از بعضی سیاستهای هرنی رشوع
شود که پایهی آن نظر و موضع محکم و مرصح امام است ،مطمنئ
باشیم که در این صورت شاهد آغاز روند خطرناکی هستیم که امواج آن
بسیاری از اصول و پایههای دیگر را نیز خواهد لرزاند .باری مجموعه
رشایط چنان بوده و هست که مرا در موقعیتی قرار میدهد که از
ادامهی خدمت در سمت فعلی عذرخواهی کنم»( .نامه استعفای
سیدمح ّمدخامتی-نسیم بیداری-شامره )۳۶
« -2اختالف نظرهایی در درون کیهان شکل گرفت و شورای رسدبیری
در سال  ۶۷از کیهان کوچ کردند .در این م ّدت آقای شمس الواعظین
و دوستان ،مجوز نرشیهی خصوصی گرفتند .آقای مصطفی رخ صفت
مج ّوز نرشیه را گرفت و افرادی که به دلیل اختالف از کیهان بیرون
آمدهبودند در نرشیهی جدید دور هم جمع شدند.
اسم ابتدایی نرشیه «کتاب منون» بود که بعدها تغییر پیدا کرد و
نام کیان را بر خود گرفت .آقای رخ صفت و آقای «تهرانی» از حوزهی
توجه میکردند ،همچنان که افراد شاخص
فرهنگ و اندیشه به مسائل ّ
در همهی حوزهها در نرشیهی کیان دور هم جمع شدهبودند؛ از
سید حسن حسینی به عنوان شاعر تا «محسن مخملباف» کارگردان».
(مصاحبه با هادی خانیکی-نسیم بیداری-شامره)۳۶
« -3راستش واضع عبارت «حلقه کیان» من بودم .این حرف را میزنم
تا مسئولیت را از دوش دیگران بردارم؛ چون یک عده گفتهاند این حلقه
میخواست چه کارها که نکند! ما براساس مدل «حلقه وین» و «حلقه
فرانکفورت» ،که حلقههایی فکری بودند ،عنوان حلقه کیان را انتخاب
کردیم .کیان به یک حلقهی فکری بدل شده بود که مجلهاش ارگان
آن و یا بازتابدهندهی اندیشههای آن حلقه بود .این نامگذاری به
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همین دلیل صورت گرفت و رسیعا هم
رواج یافت ،اما کار ما حلقهای نبود».
(گفتوگو با ماشاءالله شمس الواعظین
 ۱۱مهر basirat.ir( ۱۳۹۲
 -4سیاست و ادبیات گاه آنچنان به
توجه به هر یک
هم پیوستهاند که در ّ
از آن ها گریزی از دیگری وجود ندارد.
متام تالشش برای آزادگی
 -5کیان با ِ
و استقالل ،باز هم نحلهی فکریای را
منایندگی میکند که روزنامههای آن رو ِز
«کیهان» و «رسالت» به مراتب با آن
درگی ِر مناظره و تبادلِ نظر میشوند .از
این قبیل است پاسخهای متع ّدد کیهان
روحانیت» رسوش
به مقالهی «حریت و
ِ
که در شامرهی  ۲۴منترش شده و یا
رسمقالهی روزنامهی رسالت در ۷۴/۶/۲۱
«سقف معیشت بر
که رسوش مجدّدا در
ِ
ستونِ رشیعت» سعی دارد نسبت به آن
توضیحاتی بدهد.
حجاریان در این خصوص
 -6سعید ّ
گفته است« :پس از تعطیلی کیهان به

این فکر افتادیم که یک حلقهی فکری
راه بیاندازیم که به موضوع مباحث
سیاست و فرهنگ در کشور بپردازد.
جمعی به نام «اصحاب چهارشنبه» که
امروز به حلقهی کیان معروف است،
تشکیل دادیم .این گروه شامل دوستانی
بود که به مباحث معرفت شناسی عالقه
داشتند و حول محور مج ّلهی کیان و
دکرت رسوش جمع شده بودند و به
بحثهای فلسفی میپرداختیم .البته
گرایش فکری آقای خامتی با حلقهی کیان
متفاوت بود .او به فلسفهی قارهای تع ّلق
خاطر داشت ،در حالی که حلقهی کیان
بیشرت گرایش فلسفهی تحلیلی داشتند».
(ایسنا۲۰،تیر)۱۳۸۴
 -7محسن سلیامنی متو ّلد ۱۳۳۸
در تهران و فارغالتحصیل رشتهی زبان
و ادبیات انگلیسی است .وی که در
حوزهی ترجمه و نقد ادبیات داستانی
و داستا ننویسی فعالیت دارد ،کار
نویسندگی را در حوزهی اندیشه و هرن

اسالمی از سال  ۱۳۵۹رشوع کرد .در سال  ۱۳۶۶همراه با  ۱۶تن از
نویسندگان و هرنمندان از جمله محسن مخملباف ،سید حسن حسینی،
قیرص امین پور و فریدون عموزادهی خلیلی در اعرتاض به گرایشهای
وقت حوزه هرنی ،از این حوزه جدا شد و به
راست سیاسی
مدیریت ِ
ِ
ِ
ادبیات داستانی
کیهان فرهنگی رفت و مسئولِ بخش ترجمهی ادبی و
ِ
کیهان فرهنگی شد .به گفتهی خودش چند سالِ ا ّولِ انتشا ِر کیان را ایران
ادبیات داستانی
بخش
نبوده است ا ّما بعد از بازگشت به ایران
ِ
ِ
رسدبیری ِ
کیان را بر عهده میگیرد.
نوع
 -8یکی از ویژگیهای برجستهی ِ
هرنی نرشیهی کیان ،سبک و ِ
افیست عراقی تبار
ر
گ
الرسام
باسم
تصویرگری آن است که مسئولیتش را
ِ
ِ
نوع ارتباطِ سید حسن
بر عهده داشتهاست .این هرنمن ِد ُکرد در مور ِد ِ
حسینی با کیان میگوید« :بعد از دیدار با حسن حسینی بهم پیشنهاد
دادند با کیان همکاری کنم .تا آن زمان هنوز خربی از کیان نبود و همه
در کیهان فرهنگی کار میکردند .حسن حسینی گفت که یک چیزهایی
در جریان است.
حسینی گفت اصال برویم آنها هم تو را ببینند چون فکر میکنند تو
لبنانی هستی و در لبنان زندگی میکنی .وقتی رفتیم آنجا ،آقای شمس
الواعظین ،سیامک افشار و رضا تهرانی و رخ صفت بودند ،اینها همه
یک گروه بودند .درست خاطرم نیست که اکرب گنجی هم بود یا نه .ولی
او هم در آن روزهاى کیهان فرهنگى مینوشت .سال  ۷۰بود .وقتی
رفتیم ،بحث جالبی شکل گرفت .قصدشان را گفتند و اینکه میخواهند
از کیهان فرهنگی جدا شوند .خوب با این تصور وقتی به من پیشنهاد
همکاری دادند ،قبول کردم .البته هامن اوایل کار یک سوال بزرگی
در ذهنم شکل گرفته بود و از حسن حسینی پرسیدم مسیری که این
آقایان میخواهند طی کنند هامن مسیر رفسنجانی نیست؟ که حسینی
در جواب من گفت اتفاقا برعکس مسیر آنها است .واقعیت هم
همین بود» (مصاحبه با باسم رسام-پایگاه خربی تحلیلی روژ ۹۲/۶/۱۲
()nnsroj.com
 -9یکی از ُپر نیش و کنایهترین مقاالتی که پس از آن شع ِر س ّید را
فرهنگ روزنامهی رسالت
رسهنگ
مور ِد عتاب قرار داد مطلبی بود از
ِ
ِ
ادبی آن با عنوانِ «آبهایی که بوی مرداب گرفتند»
که در صفحهی ِ
منترش شد .حال ،مجالِ این صحبت در این فرصت نیست و تنها به
خاط ِر جایگا ِه این شاع ِر متع ّهد در شع ِر معارص و ارتباطِ ویژهای که
ادبی نرشیه داشته است به آن اشاره شد .در
با حلقهی کیان و ِ
بخش ِ
حواشی
مطلب دیگری با عنوانِ «دوستان هم گاه خنجر می زنند» ،به
ِ
ِ
این منظومه به طو ِر مخترص پرداختهایم.

153

یادداشت

دوستت داریم را با صدای بلند بگوییم

با دخترم به مناسبت روز دختر
مجید قیصری
http://alefyaa.ir/?p=5493

دستم میلرزد که بنویسم فرنگیس روزت مبارک؛ چرا که میدانم بیش
از من ،همیشه مادرم این کار را میکرد .انگار فرنگیس دخرت که نه ،ماد ِر
مادرم بود .میگویم بود ،چرا که مادرم قبل از عید خوابید .به خواب رفت.
اوایل اسفندماه ۱۳۹۵؛ روز تولد خامنم .مادرم را روی شانههای مادرش
خواباندیم .جایی که ۴۵سال قبل ،در قطعهی سه ،ردیف چهلوچهار
برایش آماده شده بود ولی خودش منیدانست .مادرم برای واژهی مرگ ،از
کلمهی خوابیدن استفاده میکرد .وقتی میخواست بگوید یکی از فامیل
یا همسایهها به رحمت خدا رفته ،میگفت فالنی هم خوابید .خوابیدن را
آنقدر راحت در گوشی تلفن برای دوست و آشنا به کار میبرد که طنین مرگ
منیداد .حتی صدای هقهق .همهی ما روزی میخوابیم .بعد از خوابیدن
مادرم ،بیشرت عاشق دخرتم
شدم .منیدانم چه کششی
در وجود دخرت هست که دستم میلرزد که بنویسم فرنگیس
هرچه نگاهش میکنی سیر روزت مبارک؛ چرا که میدانم بیش از
من ،همیشه مادرم این کار را میکرد.
منیشوی .شاید او را در قالب
انگار فرنگیس دختر که نه ،ماد ِر مادرم
مادرم میبینیم ،شاید در قالب بود .میگویم بود ،چرا که مادرم قبل
عاشقی مثالی ...منیدانم .از از عید خوابید .به خواب رفت .اوایل
خانه که بیرون میروم ،دمل اسفندماه ۱۳۹۵؛ روز تولد خانمم.
بیشرت برای او تنگ میشود مادرم را روی شانههای مادرش
تا مادرش یا خانهام یا هر چیز خواباندیم
دیگری که در این عامل دارم یا
خیال میکنم که دارم .چرا که همه چیز در این عامل اعتباریست تا حقیقی.
وقتی که میخواهم خرید کنم ،اول فرنگیس پیش رویم میآید ،بعد مادرش
یا دیگری ...حتی خودم .تازگیها دزد به خانهی ما زده .قبل از عید ،قبل از
اینکه مادرم بخوابد .قدش به یک مرت و هفتاد میرسد .با عطری خوش بو
توی خانه میچرخد و منیتوانم از خانه بیرونش کنم .دخرتم عاشق این دزد
شده .و متاسفانه منم .دارد دخرتم را میبرد با دسته گلهای رنگ به رنگ.
کادوهای جوربهجور؛ با جعبههای شیرینی ،کیک خامهای و ناپلئونی ،هر
دفعه از یک شیرینی فروشی .نامرد رگ خواب مرا فهمیده .اگر فرنگیس
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راضی نبود ،هیچ وقت راضی به رفتنش
منیشدم .دمل میخواست ما همیشه سه
نفر میماندیم ولی انگار تقدیر به گونهای
دیگرست .تازه میفهمم روزی که من رفتهام
پشت در خانهی خامنم ،پدر خامنم چه
حالی داشته . ...مادرم که دخرت مادرش بود،
اسمش صغرا بود و مادرش را فرنگیس صدا
میکرد .اسم دخرتم را از روی مادربزرگم
برداشتم .مادرم عاشق فرنگیس بود؛ دخرتم.
هر وقت مرا تنها میدید ،اول رساغ فرنگیس
را میگرفت و بعد حرفهای دیگر ،که
من حسودیام میشد .چرا که هیچ وقت
طعم داشنت مادربزرگ را نچشیدم .روزی
که اسم فرنگیس را برداشتیم (این هم از آن
تعابیریست که خوب جا افتاده) بیش از
همه مادرم خوشحال شد .دیگرانی بودند
که گفتند رسم نیست و هزار حرف دیگر؛
ولی من گوش نکردم و حاال میفهمم که
چه کار خوبی کردم؛ حاال بعد از خوابیدن
مادرم .یاد و خاطرهی گذشتگان چطور در
ما جریان پیدا میکند .انگار ما خودمان
نیستیم ،ما گذشتهی دیگرانی هستیم که در
دیگری جریان پیدا میکند .یک جور تناسخ
خود خواسته .متام این حرفها را نوشتم
که بگویم خیلی دخرتم را دوست میدارم
و دوست ندارم که یادداشتی بنویسم و
بگذارم گوشهی کتابخانه یا الی کتابهای
خطی تا بعد از مرگم پیداکنند و بگویند
چه و چه ...دمل میخواهد حاال که زنده و
نخوابیدهام هنوز ،به دخرتم با صدای بلند
بگویم…

ای رفتنت بهار ولی شوخ و شنگتر

در رثای سوگ علیرضا شکوهی

علیرضا سپاهی الیین
http://alefyaa.ir/?p=5617

نخستینبار که شعر «غالمرضا شکوهی» را شنیدم و نامش را ،نخستین
روزهای حضورم در مشهد (پاییز سال  )۶۸بود که دوستی شاعر ،ابیاتی
از یک غزلش را برایم خواند .آن غزل ،ابیاتش بیش از این است ولی من
این چهار بیت را ازهامن زمان ،در حافظه دارم:
من پارههای قلبم و در اشک جاریام
خونابهای به وسعت یک زخم کاریام
چون قلب دیرسال تراشیده بر درخت
تنهاترین نشانهی یک یادگاریام
چون سایهی طویل درختم که در غروب
هر لحظه بیشرت ز تن خود فراریام
بندی به پای دارم و باری گران به دوش
در حیرتم که شهره به بیبند و باریام

و این غزل ،باب آشنایی ما شد و به
خاطر سپردن نام شاعری که درعرصهی
شعر کالسیک ،صاحب ذوق و خالقیت
است و به گامنم در زمانهای که آدم شعر
خودش را هم بهیاد منیسپرد ،از برشدن
شعر دیگری ،میتواند معیار نسبتا
معقولی برای درک قدرت و اهمیت یک
شاعر باشد.
باری ،غالمرضا شکوهی ،از نظر منی
که دستی از دور برآتش ادبیات دارم و
از قضا دغدغهی شعر کالسیک ،در ۳۰
سال گذشته ،هرجا که خودش یا شعرش
را دیدهام ،نامش جدی و شعرش شنیدنی
و خواندنی و آموختنی بودهاست؛ شاعری
صاحب سبک و دارای وسواس کافی در
گزینش مضمون و کلمه و متعهد به
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یادداشت
مامرست روحی و ذوقی بسیار درآفرینش غزلهای قوی و ترانههای
متفاوت و موثر و معنیگرا .و این ارادهی عالی ،تاثیرش از حوزهی شعر
آیینی آغاز میشود و در عرصهی شعر عاشقانه به اوج میرسد:
از تیک تاک ساعت من بیدرنگتر
عریان بپوش ،ای تنت از گل قشنگتر
پیراهنی به قامت عریانیت بپوش
تا گل کنی به سینهام از تنگ ،تنگتر
آیینه را به خلوت خود آشنا مکن
داری دلی به سینهات از سنگ ،سنگتر
رشمی همیشه بر لب رسخت نشستهاست
هرگز ندیدم از تو گلی را دو رنگتر
گلهای فرش در قدمت رقص میکنند
ای رفتنت بهار ولی شوخ و شنگرت
غالمرضا شکوهی را -به
داوری من -میتوان در کنار
زندهیادان «محمد قهرمان»
و «ذبیحالله صاحبکار»،
سه ضلع مهم مثلث ذهن
و زبان پیرشوی خراسان در
حوزهی غزل نئوکالسیک
دانست که از قضا هرسه نیز
در جغرافیای نسبتا مشرتک
تربت (از حیدریه تا جام)
متولد شدهاند .و از قضا ،شباهت مضمونی و سبکی بسیاری میان این
سه استاد متوفی هست؛ ابتدا ،متایل به سبک هندی و سپس پیوند
زیبای زبانی با فخامت خراسانی و در نهایت تغذیهی ذوقی از معرفت
فلسفی و عاشقانگی سبک عراقی .اینها ،خطوط اصلی حرکت ادبی
این سه شاعر است و البته ،به نظر من ،غالمرضا شکوهی ،به دلیل حرش
و نرش بیشرتش با نسل جوان و میل قلبیاش به رهیافتهای نوین ،از
منظر ذهن و زبان ،مدرنتر و نوگراتر است.
غالمرضا شکوهی را میتوان در کنار
زندهیادان «محمد قهرمان»
و «ذبیح اهلل صاحبکار» ،سه ضلع مهم
مثلث ذهن و زبان پیشروی
خراسان در حوزهی غزل نئوکالسیک
دانست که از قضا هرسه نیز در
جغرافیای نسبتا مشترک تربت (از
حیدریه تا جام) متولد شدهاند .و از قضا،
شباهت مضمونی و سبکی بسیاری
میان این سه استاد متوفی هست

… زیر ابر گیسوانت ای طالییتر ز نور
طیف اندام تو از خورشید نورانیتر است
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میچکد آن سوی مرز آرزوها نور گرم
قلبها در آسامن ما زمستانیتر است
پیشت ای استاد ذوق آموز چشم
شیشهای
کودک نوپای چشم من دبستانیتر
است…
غالمرضا شکوهی ،به گواه اغلب
منتقدین ادبیات کالسیک و اهل قلم و
غزل خراسان ،شاعری آفرینشگر است
و بهویژه در حوزهی شعر آیینی ،یک
انقالبی بهشامر میرود و قریحهای باال
و مثال زدنی دارد.
کافی است کتا بهایش را تورق
کنیم و گاهی نگاهی به غزلی از او
بیاندازیم تا درستی این داوری را
دریابیم .شاید که دیگران ،اخیر کتاب
دیگری هم از او دید ه باشند اما تا
آنجا که من بهخاطر دارم ،مهمرتین
آثار منترششدهی وی عبارتند از« :صد
«سمهای درغزل»،
پرده آواز خاموش»ُ ،
«یک ساغر نگاه» و «آهی بر باغ
آیینه».
غالمرضا شکوهی خراسانی که در
یازدهم مرداد  ۱۳۹۶در پی سفر ادبی
برنامهریزی شدهاش به تهران ،بهناگاه به
سفر ابدی آسامن رفت ،متولد سال ۱۳۲۸
در تربت جام بود.
در فضای شعر کالسیک و در سواد
خراسان که سخنگفنت و قلمزدن و
غزلرسودن در آن کاری ساده نیست،
داشنت غالمرضا شکوهی ،غنیمتی بود و
البد ب هراحتی منیتوان جایگزینی در خور
برایش یافت.
یادش زنده ،روانش شاد و نامش
نامیرا باد.

از نو غزل

نگاهی به بنای باشکوه شعر «غالمرضا شکوهی»

غالمرضا طریقی
http://alefyaa.ir/?p=5611

شاعرانی که در دههی چهل غزل میگفتند باید انسانهای عجیبی
بودهباشند .چنانکه کم و بیش چنین نیز هستند .زیرا سامجت آنان
برای تداوم این شکل از شعر فارسی ،آن هم در دورهی اوج شعر نیامیی
و سپید ،دل بزرگ و ایامن راسخی میخواست.
غز لرسایان آن دهه را به راحتی میتوان به دوگروه تقسیم کرد .گروه
اول کسانی بودند که غزل و قصیده و مثنوی را قالبهای همیشگی
شعر فارسی میدانستند و آنچه در شعرشان دیده میشد در حقیقت
بازتاب نسخههای اصلی غزل در قرنهای پیشین بود .این نوع از
غزلرسایی هنوز هم کم و بیش برقرار است .در شهرهای مختلفی که
انجمنهای ادبی قدیمی برقرارند هنوز تعداد زیادی از شاعران هستند
که غزل و قصیدههایی چنین مینویسند .بیآنکه چیزی به سابقهی
عظیم ادبیات فارسی بیفزایند .قصیدههایی که هدف غایی آنها رسیدن

به جایگاه یکی از قصاید «قاآنی» ،و
غزلهایی که هدف نهاییشان رسیدن
به جایگاه یکی از غزلهای «فروغی
بسطامی» است.
گروه دیگر اما هامنهایی بودند که
در ابتدای نوشته آوردم .کسانی که روح
«نیام» و شعرش را درک کرده و پذیرفته
بودند و در عین حال برعکس بسیاری
دیگر معتقد بودند که هنوز هم میشود
در این شکل از شعر روح نو دمید و با
نفسی تازهتر غزلی دیگر نوشت .غزلی با
آداب و آیینی دیگر.
از این گروه تعدادی به تاثیر و بزرگی
در جریان «غزل نو» شهره شدند و حق
نیز چنین بود .بزرگانی که ذکر نا مشان

157

یادداشت
الزم نیست زیرا مخاطب شعر با آنان آشنایی دارد .اما آنچه گاهی مغفول
میماند این است که الزاما این حرکت نو در چند نفر خاص خالصه
منیشود .چنانکه هیچگاه هیچ کدام از جریانهای شعر به یکباره و
به دست یک یا دو نفر به اوج و تکامل نرسیدهاند .اما همواره نام برخی
از آنان که در حرکت اصلی سهم داشتهاند در سایهی نام آنان که چهره
شدهاند ،میماند« .غالمرضا شکوهی» یکی از این نامهاست .نه اینکه نام
شکوهی شناخته نشده باشد .آنانی که شعر امروز را به طور جدی پی
میگیرند بدون تردید با نام او آشنا بوده و هستند .اما حقیقت این است
که مخاطبان عام غزل امروز ،چنانکه باید با شعر «شکوهی» نزیستهاند.
این فاصله میتواند حاصل عوامل مختلفی باشد .از جمه اینکه همواره
برخی از نامها آنقدر پررنگ میشوند که نامهای دیگران در سایهی
آنان میمانند و دیده منیشوند .از سویی دیگر در روزگار ما مشی شاعر
و چگونگی منترش کردن آثارش نیز در این روند تاثیرگذار است .وقتی
شاعری در انتشار کتابهایش
مدتی تعلل میکند در هجوم
رسانهای ،کارهایش مغفول غزل شکوهی از جنس غزلهای آن
میماند زیرا این هجوم برای روزگار نیست .او دوشادوش شاعرانی
تامین خوراک خربی خود ،از نخستین شاعرانی است که به محور
چهرههایی را به درخشش عمودی و مدار روایت در غزل روی
میآورد و به آن وفادار میماند چون
میکشاند یا چهرههایی را که
«حسین منزوی» و «سیمین بهبهانی»
در حقیقت درخشان هستند ،و «محمدعلی بهمنی» و البته «منوچهر
بیشرت بازتاب میدهد .به نیستانی» اولین قدمهای نوگرایی در
ویژه اگر این فرتت بیشرت از غزل را بر میدارد
یکی دو دهه طول بکشد.
«شکوهی» جزو شاعرانی بود که سالها چنین زیستهبود .چنانکه من
به عنوان مخاطب پیگیر غزل ،تا سالها از او شعرهای زیادی به دست
نیاوردهبودم که بخوانم .آن چند غزل هم اغلب غزلهایی بودند که در
کتابهای برگزیدهای چون «از پنجرههای زندگانی» منترش شدهبودند.
البته آنقدر گیرایی در هامن غزلها بود که نام «شکوهی» را در ذهن
مخاطب ماندگار کند ،اما تا سالها کتابی مستقل از شکوهی در دسرتس
مخاطب نبود .چنانکه خود من نیز تا سالها نتوانستم مجموعهای از
شعرهای شکوهی به دست بیاورم .با چنین منشی ،طبیعی است که شعر
این شاعر عزیز چون دیگر همنسالنش دیده نشود .اما این بدان معنا
نیست که شعر شکوهی باشکوه نبود.
چه روزگار غریبی است روز پیری من
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به روی نیمکت پارکها اسیری من
نه در مثلث پیری و ناتوانی و یأس
که در سه کنج زمان نیز گوشهگیری
من
غنی شدن به زبان در بیان خاطرهها
ولی ز حوصلهی گوشها فقیری من
گرسنه آمدن و تشنه زیسنت یک عمر
ز هر نفس که در آن زندگیست سیری
من
به عاملی که نگیرند از کسی دستی
ز خلق یائسه امید دستگیری من
رساب را به متاشا نشسنت موهوم
به چشم مرد عطش خند هی کویری
من
چو بانگ نق نق ساعت به گاهوارهی
شب
متام ثانیهها را بهانهگیری من
کسی که این غزل را نزدیک به نیم قرن
پیش نوشتهباشد ،شاعری فحل و ارجمند
است .شاید امروز چندان به چشم
نیاید اما اندیشیدن به نیمکت پارک و
بهرهبردن از آن در غزل در تاریخی که
این شعر نوشته شده ،کار خاص و قابل
احرتامی بودهاست.
برای بررسی ابعاد نوگویی و نواندیشی
و تاثیر گذاری این شاعر در شعر روزگار
خودش ،نیاز به بررسی دقیقتری هست
اما در همین مخترص میتوان به اشارت
گفت که:
غزل شکوهی از جنس غزلهای آن
روزگار نیست .او دوشادوش شاعرانی
چون « حسین منزوی » و « سیمین
بهبهانی» و «محمدعلی بهمنی» و البته
«منوچهر نیستانی» اولین قد مهای
نوگرایی در غزل را برمیدارد .شکوهی

از نخستین شاعرانی است که به محور
عمودی و مدار روایت در غزل روی
میآورد و به آن وفادار میماند .از
سویی دیگر تصاویر غزل او چنا نکه
در این منونه نیز میتوان دید ،تصاویری
ملموس از روزگار زندگی شاعرند و
کپی تصویرهای شاعران پیش از خود
شاعر نیستند .موضوع این غزل و اغلب
غزلهای این شاعر نیز چنین است.
چنانکه میبینید شکوهی در جوانی
دربارهی پیری انسان معارص سخن گفته
است .کسی که در زندگی شهری وقتی
به ایستگاه پیری میرسد ،چارهای جز
اسارت در بطالت شهر ندارد .ویژگیهای
انسانی که در این غزل شکوهی هست
با انسانی که همواره در ادبیات فارسی
به عنوان پیر ستایش میشده ،یکسان
نیست .پیرمرد شعر شکوهی ،دقیقا
یکی از همین پیرمردهایی است که ما
در اطراف خود میبینیم و هر روز در
پارکهای مختلف از کنارشان میگذریم.
این فضای نو در اغلب غزلهای
شکوهی حاکم است .چنانکه میتوان
مثالهای فراوانی برایش ذکر کرد .من
به ذکر یک منونهی دیگر بسنده میکنم
و شام را به خواندن دیگر غزلهای او
فرا میخوانم .البته اگر تاکنون آنها را
نخواندهاید.

آبشار و برگردی
میتوانی ز مرشق دستت پر کشی با خیال خود تا اوج
بوسه بر انعکاس نور دهی ،مثل رقص غبار و برگردی
میشود کوچ کرد تا دنیا ،قصهای از هبوط آدم دید
پردهای از منایشی غمگین؛ بازی روزگار و برگردی
طول خانه ،عبور طولی عمر ،عرض خانه توقفی کوتاه
آمدن ،ایستادنی پر مکث ،یک نفس انتظار و برگردی
شده در پیچ و تاب یک کابوس ،روز را در شبت مرور کنی
تا دم صبح هر نفس صد بار ،بروی روی دار و برگردی
میتوانی متام مشتت را ،پر کنی با نالهای از خشم
یک دهن نعره رس دهی ای وای! آی مردم هوار و برگردی

بوده ضلع اتاق را هر روز ،طی کنی
بیشامر و برگردی
با خیاالت زرد و وهم انگیز بروی تا
بهار و برگردی
شده بر صخرههای شانهی خود،
آبشاری ز شط شب باشی
بروی با نگاه خود چون آه ،تا دل

میبینید که در این غزل نیز با انسان امروز روبرو هستیم .انسانی
که در میان چهاردیواری زندگی شهری محصور شدهاست .به همین
قیاس مردمی که در شعر شکوهی با آنان روبرو میشویم همین
مردمی هستند که در کوچه و خیابان میبینیم .عالوه بر آنچه نوشته
شد «غالمرضا شکوهی» ویژگی مهم دیگری نیز دارد که به گامن من،
این ویژگی او را از دیگر همنسلهایش متامیز میکند .این ویژگی که
عرض میکنم ،بدون تردید عالوه بر اعتقادهای شخصی او میتواند از
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زیسنت این شاعر در شهر مشهد نشات گرفتهباشد .زیرا این شاعر ،متام
عمر در دیاری زیسته که هم در ادبیات سابقهای درخشان دارد و هم
میزبان هشتمین امام هامم شیعیان است .کسی که در چنین رشایطی
مینویسد و صادقانه هم مینویسد منیتواند شعرش را از این تصویرها
و علقهها خالی کند.
از هامن روزگار جوانی در اغلب غزلهای شکوهی ،نشانههای
مذهبی به چشم میآید .چنانکه در غزلهای عاشقانه و اجتامعی
او نیز میتوانیم ردی از شعر آیینی را پیدا کنیم .البته این بیتها با
هدف رسودن شعر مذهبی در ستایش بزرگی از بزرگان دینی نوشته
نشدهاند ،اما وقتی از نگاه شاعری معتقد نشات گرفتهاند همراه با
خود نشانههای زیبا و ارجمندی از اینگونه زیسنت به ارمغان آوردهاند.
ناگفته نگذارم که شکوهی شعرهای آیینی اختصاصی نیز کم ندارد.
شعرهایی که در ستایش امئهی اطهار رسوده شدهاند .اتفاقا بخش مهم
و ارزشمندی از غزلهای شکوهی ،غزلهای مذهبی اوست .اما آنچه
تاثیر او را بیشرت میکند همین نوع شعرهایی است که نوشتم .زیرا
در این دست شعرها ،او با نگاه انسان معارص و از زاویهی دید انسانی
امروزین در میان دغدغههای روزمره به امئهی اطهار (علیهم السالم)
پرداختهاست .پرداختنی نوآیین و البته قابل توجه و ستایش.
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این غزل را بخوانید:
غروب غربت دلگیـرجمعه در مـن
بـود
دمل ز محنـت پائـیـز ،باغ سوز نبـود
چرا غها همه چون شمعهای کم
سویی
که بـر مزار پـر از دود شهر روشن بـود
فقیرهر شبه ،چون قـارچ ،زیـر بـوتـه
نـور
نشسته بود و به دل گرم شب شمردن
بـود
محیـط زرد حـرم ،مثل روز رستـاخـیـز
ز درد مـعـصـیـت خـلق پـر زشیـون
بـود
نـهاد زائـر دل خسته لـب به قـفـل
رضیـح
فـضـا زمینـهی بـرخـورد آه و آهن
بـود
بجای بسنت بر پـای دل ،برایـن درگاه
طـناب الـفـت هـر زائـری بـه گـردن
بـود
نه د سـت سبز ا مید ی  ،نه صبح
رسشاری
پـنـاه گـریـهی مـن گـرمگـاه دامـن
بـود
بگو دلـیـل مـن این دردرا چه باید
کرد؟
چگونه میشود ازغـول جـمعه ایـمن
بـود؟
چنا نکه میبینید شاعر به زیبایی
فضای حرم مطهر امام رضا (ع ) را به
تصویر میکشد .بدون آنکه حتی نامی از
مشهد آورد ه باشد صحنه را توصیف کرده
و دل مخاطب را به مشهد میکشاند .به

گامن من تاثیر این شعرها و این دست
توجهها بسیار بیشرت از دیگر نوع کارهای
اوست .زیرا با متام وجود و باور نوشته
شدهاست.
این شعرهای شکوهی عالوه بر خود
او در شعر دیگران نیز تاثیر گذار بوده
است .البته طبیعی است که پیش از
تاثیرگذاری در دیگران در شعرهای به
متامی مذهبی خود او نیز تاثیر داشته
است .چنا نکه به گامن من او را به
نوآورترین شاعر آیینیرسای آن دوره و
حتی این سالهای اخیر نیز تبدیل کرده
است.
زاویهی دید «غالمرضا شکوهی» در
شعرهای آیینیاش اغلب خاص خود
اوست .در اغلب این شعرها با کسی
روبرو هستیم که در همین روزگار زندگی
میکند و احساسهای آیینیاش را شاعر
دیگری غیر از خود او منیتوانسته تجربه
کند .همین نکته عامل باور پذیری و
برقرای ارتباط با شعر شکوهی است
بدون تردید این زاویهی دید و این نوع
نگاه کردن ،در شعر و ذهن دیگر شاعران
آیینیرسا تاثیرگذار بودهاست .چنانکه
میتوان با بررسی دقیق تاریخی ،رد تاثیر
شکوهی را در شعرهای دیگر شاعران
آیینی گرفت .غالمرضا شکوهی یکی از
غزلرسایان خوب معارص بود و در این
خوب بودن همهی رشایط و عقاید و
تواناییهای او تاثیرگذار بود .به گامنم
باید با وجود پرهیزهای شکوهی در ایام
حیاتش ،پژوهشگران عزیز شعر ،به ویژه
آنان که به شعر آیینی میپردازند فصلی
مفصل دربارهی شعر شکوهی به طور
اعم و شعر آیینی شکوهی به طور اخص
سخن بگویند و بنویسند.

آنچه برای مخاطب شعر دریغآور است این است که مرگ را هیچگاه
منیتوان از کار بازداشت .او به هنگام میآید و همهی ما را به چند
سطر مخترص بدل میکند .مثال دیگران میتوانند دربارهی این شاعر
بنویسند« :غالمرضا شکوهی متولد سال  ۱۳۲۸در تربت جام و عضو
شورای شعر انجمن ادبی رضوی موسسه آفرینشهای هرنی بود .او
در غزل و تجربه کردن فضاهای تازه به ویژه شعر آیینی ،قریحهای
باال و مثالزدنی دارد .شکوهی با بهرهگرفنت از بدایع و کشفهای
زبانی به خوبی از غنای ادب فارسی بهره گرفته است و با تلفیقی
هرنمندانه با بیان وزبان فاخر خود تصاویری زیبا خلق کرده است.
وی توانسته است با آفرینش تصاویر بدیع در بافت زبان باعث
برجستگی شده و به غزلهایش جان مایه وحرکتی ستودنی ببخشد.
از آثار منترش شده وی می توان به «صد پرده آواز خاموش»،
«سمهای درغزل»« ،یک ساغر نگاه»« ،آهی بر باغ آیینه» و. ..اشاره
ُ
کرد ».اما ما که با شعر زندگی میکنیم موظفیم بسیار بیشرت و دقیقتر
از اینها از این مرد و دیگر بزرگمردان عرصهی شعر صحبت کنیم.
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یاد میرزاخانی؛ ناوردا
تحت مرگ

یادداشتی در سوگ نابغه ریاضی ،دکتر مریم
میرزاخانی
میثم امیری
http://alefyaa.ir/?p=4949

پیشنوشت :با کمی آسانگیری ،ناوردایی ویژگی است که تحت یک تبدیل
تغییر نکند؛ تردیدی نیست که نام خانم دکرت مریم میرزاخانی ( ۲۴-۱۳۵۶تیر
 )۱۳۹۶نیز چنین است؛ یادش با تأثیر مرگ از میان منیرود و تغییر منیکند.
ایرانی دانشمند بود و هست که
میرزاخانی مو ّفقترین الگوی زن
ِ
بیهیاهو و جایزهبازی -پریدن به فضا یا کشف چیزی در آشپزخانه
علمی «واقعی» میکرد؛ هیچ رفتار نوکیسهگرانهای هم
زیرزمین -کار ِ
نداشت؛ کار و جانش و عشقش ریاضی بود؛ چه قبل از فیلدز ،چه
بعد از آن .با این که قدرش را نجفی ،وزیر سابق آموزش و پرورش
چنین برآورد کرده است« :مریم را میتوان در عامل ریاضی با بزرگرتین
ریاضیدانان دنیا مانند «امی نوتر» مقایسه کرد».
او هامنند ریاضیدان شهیر تاریخ ،کارل فریدریش گاوس ،اولینبار با
جمعبسنت یک تا صد با قدر نسبت یک و تکنیک تصاعد حسابی ِسحر
شد؛ ریاضی از آنجا بود که روی جادوییاش را نشان داد و او را به درون
دنیای پر رمز و رازش کشاند و تا آخر رهایش نکرد .تردیدی نیست اگر
بگوییم خانم دکرت میرزاخانی مو ّفقترین ایرانی هست در دنیای علم؛
اولین کسی که منره کامل -یعنی  -۴۲در املپیاد ریاضی گرفت؛ حیف!
سال اول هم میتوانست منره کامل را بیاورد ،با این که مدال طال گرفت،
یک منره از نامساوی سؤال اول را از دست داد .او اولین ایرانی بود و
تا به حال -هست که جایزهای در سطح نوبل برد و همراه این اولینحرف مفت است .دریافت مح ّمد
ایرانی ،اولین زن را هم بیافزایید ...نه؛ ِ
علی نجفی در کامل فهم و درستی -حاال دیگر دردآور -است« :اما آنچه
مرا در طول این سالها پیش از پیش از نبوغ ریاضی مریم تحت تاثیر
قرار داده است ،سجایای اخالقی و به خصوص سادگی و تواضع علمی و
سایر خلقیات نیکوی او است که از وی یک انسان به متام معنی ساخته
است ».برای این قلم ،نوشنت از زندهیاد میرزاخانی دلیل شورانگیز دیگری
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هم دارد؛ او رمانخوانی حرفهای بود و
از دنیای ادبیات جداپذیر نبود .آنچنان
که رؤیای کودکیاش ،نویسنده شدن بود
و ماندگارترین خاطرهاش از سا لهای
دانشآموزیاش ،قدم زدن و خیال را َپر
دادن بود در راسته کتا بفروشیهای
خیابان انقالب .نویسندگی تنها رؤیای
کودکی او نبود؛ بلکه در دبیرستان هم
میخواست ادبیات بخواند؛ ولی مشاور
اعظم استعدادهای درخشان -در آن
سا لها -روی صندلی چوبی نشست،
اشکهای دخرتک عاشق ادبیات را نادیده
گرفت و زد روی میز که «باید بروی
ریاضی» .دور نیست حاال مشاور اعظم
دو افسوس داشته باشد؛ افسوس قدیمی،
سازمانی بود که زودتر از استعدادهایش

خدابیامرز شد و پودر و افسوس امروزش
شاید فیلدز گرفتهای باشد که ممکن بود
روزگاری به نوشنت روی بیاورد و حتمی
بود که موفق ّیت را با هامن کیفیت تکرار
کند؛ باور ندارید؟ فیلمهای تدریسش در
دانشگاه استنافورد را ببینید؛ تا به حال
کمرت فردی را در دنیای ریاضی دیدهام
مثل استاد کهکو یوحنایی سایهشانمستدام باد -تا این حد مصمم روی تخته
بنویسد ،عالقه ویرانکنندهاش به ریاضی و
هندسه ریامنی و سیستمهای دینامیکی را
در این فیلمها میتوان دید؛ وقتی مسأله
را طرح میکند ،وقتی بازه را با ابتدا و
انتها میکشد و روی آن  ۲nرا جدا میکند
و kتا را ثابت نگه میدارد و لبخندزنان
مسیر حل را ترسیم میکند .با این توضیح،

اگر ریاضی عالقه ثانوی او در زندگی بوده است ،او با آن عالقهای که
دنیای کودکیاش را ساخته است و پی گرفته چه میکرده است؟! صد
روی صد در داستان هم میتوانست با ارزشترین جایزه را بربد؛ چنانچه
توصیف او هنگام برنده شدن مدال فیلدز ،بیشباهت به توصیف یک
نویسنده «قائم به ذات» نیست« :او تجسم ترکیبی کمیاب است از
توانایی تکنیکی ،بلندپروازی جسورانه ،بینش وسیع و کنجکاوی ژرف» این
غم ما -معمولیها -این است که دانشمند واقعی و «کمیاب»مان
وسط ِ
را از دست دادهایم؛ ورنه بعید است خانم میرزاخانی در لحظه رهایی،
مثل کالسهایش لبخند نزده باشد.
پسنوشت :این نوشته کوتاه نوشته شد تنها به خاطر اینکه نگارنده
سمپات
این سیاهیها ،هنوز دانشآموز ریاضی است و طلبه نوشنت و
ِ
همزمان تام میم آپوستل ،تئودر داستایفسکی ،چانگلی کیسلر ،گوستاو
فلوبر ،و دونالد جی ساری .بله؛ اگر قرار است کسی از خانم دکرت مریم
میرزاخانی بنویسد ،دکرت بهرنگ نوحی است و دکرت رؤیا بهشتی ،دکرت
 Curtis T. McMullenاست و دکرت سید عبدالله محمودیان ،و از همه
مهمتر مشاور اعظم.
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جالل در آینه

نگاهی به زیست و زمانه جالل آلاحمد به مناسبت  18شهریور سالگرد او

فاطمه علی اکبریان
http://alefyaa.ir/?p=6134

کودکی ،نوجوانی ،عضویت در توده ،انشعاب از توده

جالل آلاحمد در یازدهم آذر  ۱۳۰۲در محله پاچنار تهران ،در
خانوادهای روحانی چشم به جهان گشود .پدربزرگ جالل ،سید محمد
تقی طالقانی ،در چهارده سالگی اورازان را به قصد تحصیل به سوی
قم ترک میکند و پس از چندی رهسپار نجف ارشف میشود و پس
از سالها تحصیل و دریافت اجازه اجتهاد به تهران بازمیگردد و رحل
اقامت میافکند .پدر جالل ،سید احمدالحسینی طالقانی نیز در سال
 ۱۲۶۵چشم به جهان گشود و تحصیالت خود را در حوزه مروی تهران
به رسانجام رساند و در بیست و دوسالگی و پس از مرگ پدر ،جانشین
او در ادارهی مسجد پاچنار و محرض رشعی شد .مرحومآیتالله سید
محمود طالقانی پس از ذکر خویشاوندی با جالل میگوید«:پدر ایشان
از پیشمنازان خوش بیان و متعبد بود و تعبدش خشک بود .آدمی اهل
دعا بود و در محلههای جنوبی تهران مینشستند ».سید احمد طالقانی،
پس از فوت پدرش با امینه بیگم اسالمبولچی (خواهرزاده شیخ آقابزرگ
تهرانی صاحب کتاب الذریعه) ازدواج کرد .حاصل این ازدواج  ۱۲فرزند
بود که عمر هشت تن از آنان به دنیا بود و جالل ششمین آنها به
شامر میرفت .خود مینویسد«:بی اغراق رس هفت دخرت آمدهام که
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البته هیچکدامشان کور نبودند .اما جز
چهارتاشان زنده مناندند».
جالل در محیط مذهبی نشو و منا
مییابد و پدر مرتصد است که از وی
جانشینی برای خود بسازد«.دبستان را
که متام کردم (پدر) دیگر نگذاشت درس
بخوانم .که برو بازار کار کن .تا بعد ازم
جانشینی بسازد .و من بازار را رفتم.
اما دارالفنون هم کالسهای شبانه باز
کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم».
امیرحسین آریا نپور در مورد دوران
دبیرستان جالل چنین مینویسد«:او و من
همکالس و همسایه بودیم .در تهران ،در
خیابان خیام زندگی میکردیم .مدرسهی
ما در هامن خیابان ،نزدیک زیارتگاه
سیدنرصالدین قرار داشت .در کالس ششم
دبستان ثریا درس میخواندیم .جالل
پیکری باریک و چهرهای گیرا داشت.
خوشبیان و نکتهگیر و شوخ بود .در

تقلید لحنها و اداهای دیگران و نیز
در خواندن شعر و تالوت قرآن کسی به
گرد او منیرسید .جسور بود و در برابر
شاگردان و حتی معلامن نسبتاً گرگخو
قد علم میکرد .مبرص کالس بود .از این
رو تا اندازهای جزو «طبقه حاکم» مدرسه
محسوب میشد .با این همه ،با جوش
و خروش و شوخیها و شیطنتهای
ظریف خود ،در دل بچهها رخنه میکرد...
همکالسیها ی من  ،آقا ی مصلحی ،
ناظم سختگیر مدرسه را چندان دوست
نداشتند .جالل هم با وجود «مسئولیت»
خود در مقابل «دفرت دبستان» با آنان
هامهنگ بود .معموالً در فاصله زنگهای
درس ،بچهها را به ترنم ترانهگونهای که
در هجو آقای مصلحی ساخته بود فرا
میخواند .در این موارد ،خود روی میز
معلم میایستاد و مانند یک رهرب ارکسرت،
بچهها را رهربی میکرد .اندکی از آن
ترانهگونه در یاد من مانده است:
اون که فلک میبنده  ...کیه کیه؟
گرت رو کفشاش میبنده ...کیه کیه؟
فلک رو به پات میبنده ...سگ کیه؟
دستات رو به چوب میبنده ...سگ
کیه؟ ...
چون این ترانهگونه به گوش اولیای
مدرسه رسید ،آقای مصلحی تهدید کرد
که اگر شاگردان کالس ششم نام ترانهساز
را بروز ندهند ،همه را به فلک خواهد
بست .ولی هیچ یک از سی و چند شاگرد
کالس ما ترانهساز را لو نداد و همه به
مجازات رسیدیم .اما مجازات ما با فلک
صورت نگرفت ،بلکه با چوب بر کف
دست هر یک از ما دورضبهی سوزآور

نواخته شد .کفاره وفاداری ما نسبت به مبرصمان ،جالل جنی».
به هر تقدیر جالل پس از ختم دوره دبیرستان در سال  ۱۳۲۲به
ارصار پدر برای تحصیل علوم دینی رهسپار نجف شد اما دیری نپایید
که «کله خورده و کالفه» به ایران بازمیگردد و این آغازی بود برای
تشکیک در مبانی دینی و مذهبی و البته پیش از آن جالل در «سالهای
آخر دبیرستان با حرف و سخنهای احمد کرسوی آشنا» شده بود و ای
بسا تحلیلی که او از زادگاه روشنفکری در کتاب خدمت و خیانت ارائه
میدهد حدیث نفس و تجربهای شخصی است .وی مینویسد« :زادگاه
دوم روشنفکری روحانیت است .و اگر در نظر داشته باشیم که پس از
ارشافیت -یا به موازات آن -روحانیت است که همیشه دسرتسی به کتاب
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و مدرسه داشته ،اما به صورت بومی و سنتیاش در مدارس طلبگی قم و
نجف و الخ ...متوجه خواهیم شد که اوالً چرا در مهد روحانیت میتوان
آمادگیهای بومی برای تربیت روشنفکران جست و ثانیاً چرا گاهی
روشنفکران برخاسته از روحانیت با روشنفکران برخاسته از ارشافیت
سخت در تعارضند .و نیز جالب این که گاهی به هامن اندازه که
روحانیت در حفظ سنتها و روحیه متحجر و سختگیری نسبت به فروع
مرص است ،روشنفکر از روحانیت برآمده نیز در تظاهرات روشنفکری
وارداتی مرص بوده است .چرا که در یک خانواده روحانی ،فرزندان
ایشانند که خربهای دست اول از تعصب و خامی و تحجر روحانیت دارند
یا احیاناً از تنگنظری و ریاکاری روحانیمناها .و البته عکسالعمل چنان
خامیها و ریاهاست که از فرزندان ایشان نخستین رسخوردگان را از هر
چه مذهب است میسازد.
درست است که یک محیط خانوادگی روحانی جایی مناسب است برای
تجربه کردن اصول و زیسنت
با آن و دفاع از آن .ولی
درست در چنین محیطهایی جالل در حزب توده به قلم زنی در
است که سختگیر یهای روزنامهی «بشر» که مدیریت داخلی
مذ هبی و بکننکنها ی آن را به عهده داشت پرداخت .بشر
رشعی کار را برای فرزندان ارگان دانشجویان حزب توده بود
که در سال  ۱۳۲۵و به طور هفتگی
گاهی چنان سخت میگیرد
انتشار مییافت و پس از آن مدیریت
که از کوره دربروند و اصول داخلی «مردم» که مجله ماهانه و
و فروع مذهبی را با هم تئوریک حزب توده بود را به عهده
انکار کنند .شخص من که گرفت
نویسنده این کلامت است
در خانواده روحانی خود هامن وقت المذهب اعالم شد که دیگر مهر مناز
زیر پیشانی منیگذاشت .در نظر خود من که چنین میکردم بر مهر گلی
مناز خواندن نوعی بتپرستی بود که اسالم هر نوعش را نهی کرده ولی
در نظر پدرم آغاز المذهبی بود .و تصدیق میکنید که وقتی المذهبی
چنین به این آسانی به چنگ آمد ،به خاطر آزمایش هم شده ،آدمیزاد به
خود حق میدهد که تا به آخر براندش».
و جالل این المذهبی را تجربه کرد و در سال  ۱۳۲۲رس از حزب توده
درآورد و همزمان تحصیل در دانشرسای عالی ،که تا سال  ۱۳۲۵ادامه
یافت و در تیرماه سال  ۱۳۲۶به خدمت وزارت فرهنگ درآمد .امیرحسین
آریان پور این دوران از زندگی جالل را اینگونه توصیف میکند« :در
سال  ۱۳۲۲مجدداً با او هم مدرسه شدم .به دانشرسای عالی (دانشگاه
تربیت معلم بعدی) میرفتیم .مدرسه ما مانند سایر دانشکدهها ،به
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اقتضای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران
بهوسیلهی متفقین و سقوط دیکتاتوری
رضا پهلوی ،کانون فعالیتهای اجتامعی
بود و آلاحمد در اکرث فعالیتها مشارکت
میکرد .در آن زمان او به داستاننویسی
گراییده و در کار انتشار مجموعهای
به نام «دید و بازدید» بود؛ در جهت
فکری مشخصی سیر میکرد و به فراخور
قاطعیت فکری خود ،بیانی مستدل
و موثر داشت .گا هبهگاه در «انجمن
فلسفه و علوم تربیتی» که گرداندن آن
به عهده من بود ،سخرنانی میکرد و
معموالً دانشجویان را به هیجان میآورد.
محور فعالیتهای دانشجویی آن روزگار
«انجمن دانشجویان» بود .منایندگان
برگزیده دانشجویان رشتههای گوناگون
در آن انجمن رشکت داشتند و برای
برآوردن خواستههای دانشجویان ،چه
در حیطه دانشکدهها و چه در اجتامع
بزرگ ،تالش میکردند .هم آلاحمد و هم
من عضو انجمن دانشجویان بودیم .او به
منایندگی شعبه ادبیات فارسی و من به
منایندگی شعبه فلسفه».
جالل در حزب توده به قلمزنی در
روزنامهی«برش» که مدیریت داخلی
آن را به عهده داشت پرداخت .برش
ارگان دانشجویان حزب توده بود که
در سال  ۱۳۲۵و به طور هفتگی انتشار
مییافت و پس از آن مدیریت داخلی
«مردم» که مجله ماهانه و تئوریک حزب
توده بود را به عهده گرفت .آلاحمد
از نیمهی دوم تیرماه  ۱۳۲۶به خدمت
وزارت فرهنگ درآمد و معلم شد و این
شغل را تا پایان عمر حفظ کرد .جالل در
دوران فعالیت در حزب توده مجموعهی
«دید و بازدید» را منترش میکند .در این

مجموعه جالل به فقر ،خرافه و سنتهای
مزاحم و فاصلههای طبقاتی ،نگاهی
احساساتی و سانتیمانتال دارد .همچنین
به زبان طنز ،استهزاء و گاهی طعنهزن،
به انتقاد از عقبماندگیهای فرهنگی
و اجتامعی میپردازد .این ویژگیها در
داستا نهای «گلدان چینی»« ،تابوت»،
«پستچی» و «زیارت» وضوح بیشرتی
مییابند؛ و اما همین راوی جوان ،در
داستانهای «دید و بازدید عید»« ،افطار
بیموقع» و «معرکه» ،ضمن جداکردن
خود از دنیای کوچک آدمهای معمولی،
به این موضوع تفاخر نیز میکند .آلاحمد
جوان ،در دورهی نگارش این داستانها
در اوج فعالیتهای سیاسی است .از این
جهت ،داستانهای این مجموعه ،گزارش،
خاطرهگویی و درددلهایی هستند حاوی
اظهارنظرهای سیاسی و اجتامعی ،نگرش
ایدوئولوژیک و تلقیهای ایدئالیستی».
عضویت جالل در حزب توده دیر
زما نی نپا یید  .مد تی بود که او ا ز
حزب رسخورد ه شد ه بود  .تبعیت
بیچون و چرا ی رهربی حزب ا ز
اتحاد جامهیر شوروی واکنشهایی را
درون حزب برانگیخته بود و عد های
در برابر این سیاستهای رهربی ،گروه
« آوا نگا رد یستها »  ،که به معنا ی
پیشاهنگ است ،را به قصد اصالح حزب
تشکیل دادند .در سال  ۱۳۲۶آلاحمد با
همکاری یکی دیگر از اعضای حزب به نام
اسحاق اپریم جزوهای تحت عنوان «حزب
توده رس دو راه» منترش کرد که تحلیلی
بود بر شکستهای پیاپی حزب در مجلس
چهاردهم ،کابینه قوام و حوادث فرقه
دموکرات آذربایجان.
گریز از حزب توده برای آ لاحمد

محتوم و مقدر بود زیرا پیشرت تقریرات دکرت اپریم را تحریر کرده و به نام
«حزب توده رس دو راه» به چاپ رسانده بود و این جزوه «حاوی مطالبی
دربارهی دنبالهروی که خاصیت آدمهای عقب افتاده است» میباشد
و اینک جالل تبعیت بیچون و چرا از سیاستهای مسکو را در سیامی
حزب مشاهده میکرد .به هر تقدیر ،اولین بیانیه حزب در  ۱۶آذر ۱۳۲۶
انتشار یافت و «حزب سوسیالیست توده ایران» مرکب از انشعابیون
اعالم موجودیت کرد .اما این حزب جدیدالتاسیس نیز به واسطه تبلیغات
سنگین رادیو مسکو علیه انشعابیون بیش از دو ماه دوام نیاورد و منحل
شد و آلاحمد معتقد بود «به هامن اندازه که انشعاب بجا بود انرصاف
دو ماه پس از آن نابجا بود و غلط» .و در مجلسی که طرح انرصاف از
تشکیل حزب سوسیالیست توده ایران به تصویب رسید ،آلاحمد راهی
جز گریخنت و در خلوت گریسنت نیافت.
رسخوردگی از حزب توده چنان در ذهن و ضمیر آلاحمد تاثیر
نهاد که عالوه بر آن که در
آثار گوناگون او منعکس
شد ،بیگامن باید ریشههای
عضویت جالل در حزب توده
تغییرات بعدی او ،خصوصاً
دیر زمانی نپایید .مدتی بود که او
از حزب سرخورده شده بود .تبعیت گرا یش به سنت و نقش
بیچون و چرای رهبری حزب از
مذهب در جامعه را نیز در
اتحاد جماهیر شوروی واکنشهایی را
این رسخوردگیها کاوید.
درون حزب برانگیخته بود و عدهای
زیرا او به نیکی دریافته بود
در برابر این سیاستهای رهبری،
گروه «آوانگاردیستها» ،که به معنای « ...اگر حزب توده شکست
خورد و جبهه ملی نیز ...به
پیشاهنگ است ،را به قصد اصالح
حزب تشکیل دادند
این دلیل اصلی است که متام
این حرضات با افکار وارداتی
به میدان سیاست رفتند .دم از کمونیسم و سوسیالیسم زدن (و تازه در
خفا و نه برصاحت) و هیچ کوشش به کار نربدن برای تطبیق آن ایسمها
بر رشایط محل ،با اساس متعقدات سنتی در افتادن و در مجموع،
اوضاع سیاسی روحانیت را به هیچ گرفنت »...آلاحمد اگر چه در نقد
شکستهای حزب توده و یا عدم توفیق «حزب سوسیالیست توده ایران»
دالیلی چند برمیشامرد اما نگاه نافذ او دریافته است «به شعارهای
وارداتی فرنگ دلخوش کردن و الگوی اصالح اجتامعی را در ایران طبق
فرموده حکامی فرنگی تهیه کردن چه عاقبتی جز این میتوانسته است
داشت؟» و اتفاقاً این هامن نکتهایست که برخی روشنفکران جهان
سوم چون فرانتس فانون ،امه سهزر و ...بدان توجه داشتند .به هر
روی ،در مهرماه  ۱۳۳۱در پی کشمکشهایی« ،حزب زحمتکشان ملت
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داستانها و سفرنامههای جالل

ایران -نیروی سوم» بنیان نهاده شد و هفتهنامه «نیروی سوم» به روزنامه
سیاسی و خربی حزب تبدیل شد .به عالوه ،مجله ماهانه «علم و زندگی»،
نرشیه تئوریک حزب گردید که رسدبیر دوره اول آن آلاحمد بود.
آلاحمد در این دوران پرتالطم سیاسی دلمشغولیهای خود را به
عنوان یک روشنفکر داشت .در سال  ۱۳۲۷مجموعه قصههای کوتاه او
به نام «سهتار» انتشار یافت و همچنین «قامرباز» اثر داستایوفسکی را
ترجمه و به چاپ رساند .در سال « ۱۳۲۸بیگانه» اثر آلربکامو را ترجمه و
چاپ کرد .در سال  ۱۳۲۹اثر دیگری از کامو به نام «سوءتفاهم» را ترجمه
و منترش ساخت .در سال  ۱۳۳۱در حالی مجموعه قصه «زن زیادی» و
ترجمه «دستهای آلوده» اثر ژان پل سارتر از او منترش میشود که
در آخرین روزهای آن سال یعنی نهم اسفند ،آن هنگام که اوباش به
رسکردگی شعبان جعفری به بهانه مامنعت از عزیمت شاه به خارج قصد
جان مصدق را کرده و به منزل او حملهور شدند ،آلاحمد در روز حادثه
به تحریک و تهییج کسانی پرداخت که به دفاع از مصدق آمده بودند.
در اردیبهشت ماه  ۱۳۳۲آلاحمد به علت اختالف نظر با رهربان نیروی
سوم ازشان کناره گرفت .وی از این سالهای پرتکاپو چنین داوری بدست
میدهد« :مباررزهای که میان ما از درون جبهه ملی با حزب توده در این
سه سال دنبال شد ،به گامن من یکی از پربارترین سالهای نرش فکر و
اندیشه و نقد بود .بگذریم که حاصل شکست در آن به مبارزه به رسوب
خویش پای محصول کشت همهمان نشست».
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کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲فرصتی فراهم
آورد تا آلاحمد به «سیر آفاق و انفس»
بپردازد .وی سفر خود را به دور مملکت
آغاز کرد که برای او «فرصتی بود برای
جد در خویشنت نگریسنت و به جستجوی
علت آن شکستها به پیرامون خویش
دقیق شدن ».و نتیجه آن سفرنامههای
«اورازان» در « ،۱۳۳۳تا تنشینهای
بلوک زهرا» در « ،۱۳۳۷جزیره خارک،
در یتیم خلیج فارس»  ۱۳۳۹بود .این
تکنگار یها موجب شد که موسسه
تحقیقات اجتامعی وابسته به دانشکده
ادبیات از او دعوت به همکاری به عمل
آورد که حاصل آن نرش پنج تکنگاری
بود ،اما رسانجام آلاحمد آنجا را ترک کرد.
عالوه بر این« ،خسی در میقات»« ،سفر
به والیت ارسائیل»« ،سفر روس» و «سفر
آمریکا»،سفرنامههاییست که جالل در
این دوران به رشته تحریر درآورده است.
او در سفرنامه «خسی در میقات»،
چشماندازهای تازهای در برابر چشم
خواننده میگشاید ،اشیا و رویدادها
را با نگاهی تازه مینگرد و خواننده را
در سفر درونی و برونی با خود همراه
میسازد .او در سفر بیست و سه روزه
خود به مکه و مدینه چیزهای تازهای
میبیند و با زبانی گویا و وصفی رسا
هم به مسائل عبادی میپردازد و هم
مسائل سیاسی را میشکافد و حالجی
میکند .این کتاب سفرنامهی ساد های
نیست که فقط از مناسک حج سخن
گوید ،بلکه تامالتی است درباره زائران و
درباره رسنوشت مسلامنان و جهان اسالم،
مقابله رشق و غرب و اسالم و مسیحیت
و جهان صنعتی و موبلد و جهان سوم

و غیر مولد .او درباره خود نیز تامل
میکند .مدتی از آیین پدری دور مانده
و از به جا آوردن مناسک دینی بازمانده،
اما اکنون به سوی آنها بازگشته است...«:
از نیمه شب گذشته بود که زنگ تلفن
بیدارمان کرد و ده بدو تا برسی ...و چه
شادیهای بدرقهکنندگان! خیال میکردند
ب ّره گمشده به گله بازگشته و دو تا از
دوستان با خند ههای معنیدار بر لب
که یعنی این دیگر چه کلکی است که
فالنی میزند .غافل از اینکه نه کلکی
بود نه گلهای .بلکه مف ّر دیگری بود و
آن بره گمشده حاال بدل به بز گری شده
که میخواهد خودش را بیشرت گم کند».
جان کالم سفرنامه ،افزوده بر «یافنت خود
خویش» ،در این است که آلاحمد میبیند
این سفر را بیشرت به قصد کنجکاوی آمده.
به هر صورت این هم تجربهای است.
تجربهای است هم برای شک و هم برای
یافنت یقین .از نظر او انسان آیینه رصف
نیست ،موجودی است با لیاقتهای
معین و مناسبات محدود ،نه برای سکون
و رکود بلکه برای جنبش و حرکت .رصف
پذیرش رکود میآورد .باید در صحت و
اصالت قضایای بدیهی شک کرد و هر
یک از آنها را به عالمت استفهام برگرداند
تا به قضایای بدیهی رسید و هم چنین:
«روشنفکر جامعت در این ماجرا دماغش
را باال میگیرد ...که سفر حج؟ مگر جا
قحط است .غافل از اینکه این یک سنت
است و سالی یک میلیوین نفر را به یک
جا میخواند و به یک ادب وامیدارد...
دیگر اینکه اگر اعرتاف است یا اعرتاض و
زندقه یا هر چه ...من در این سفر بیشرت
به جستجوی برادرم بودم ،و همهی آن
برادران دیگر ،تا به جستجوی خدا؛ که

خدا برای آنکه معتقد به اوست ،همه جا هست».
در سفر به ارسائیل ،جنبه مکاشفهای مسافرت کم و جنبه سیاسی
آن زیاد است .او و بانو سیمین دانشور از  ۱۵تا  ۲۸بهمن  ۱۳۴۱یعنی
مدتی کوتاه میهامن دولت ارسائیل بودند و این زمان مقارن است با
پانزدهمین سال تاسیس دولت ارسائیل! عمده مقصود نویسنده در این
سفر نگریسنت جدی به وضع ارسائیلیها بوده و تبلیغاتی که یهودیان
دربارهی پیرشفتهای زراعی و صنعتی خود راه انداخته بودند .پیشتر
بعضی از پژوهندگان که به والیت ارسائیل رفته بودند ،مقالهای درباره
«کیبوتس» و پیرشفت حوزههای زراعی اشرتاکی ارسائیل نوشته بودند
و آن را منونهای شمرده بودند از پیرشفت سوسیالیسم مستقل .آلاحمد
از این مقالهها برآشفته شده و عزم آن دارد واقعیت را به طوری که
خود دیده است ،به روشنی آورد« :به مناسبت اینکه نازیسم ،این گل
رسسبد بورژوائی غرب ،شش میلیون یهودی فلکزده را در کورههای
آدمپزی ریخت ...امروز دو سه میلیون عرب فلسطین و غزه و غرب اردن
باید در حامیت رسمایهداران ...کشته و آواره بشوند و چون حرضات
روشنفکران اروپایی در جنایات هیتلر رشیک بودهاند و در هامن ساعت
دم برنیاوردهاند ،حاال به هامن یهودیها در خاورمیانه ،رسپل دادهاند تا
ملل مرص و سوریه و الجزایر و عراق شالق بخورند و دیگر خیال مبارزه
ضداستعامر غرب در رس نپرورند و دیگر کانال سوئز را بر ملل متمدن
نبندند ».وجه دیگر سفرنامه او حاوی اشارههای تاریخی است :آزاد شدن
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یهودیان از اسارت بابل به فرمان کوروش ،بر تخت نشسنت «اسرت» به
یاری ایرانیان ،و . ...وجه دیگر سفرنامه ،خاطرهها و حسب حال نویسنده
است در دو هفتهای که در ارسائیل بوده و این بخش ،اندک و مخترص
است .طرفه آنکه نویسنده در این سفرنامه از انتقاد دربارهی اعراب و
دولتهای عربی بازمنیایستد« :من رشقی غیر عرب ،فراوان چوب اعراب
را خودهام و هنوز هم میخورم .با همهی باری که از اسالم بر دوش من
بوده و هنوز هست ،ایشان مرا «عجم» میدانند و رافضی ...بوشهر و
رصهی او بندر آزاد باشد ...زائر ایرانی
بندرعباس من کور شده تا کویت و ب 
در عتبات عراق و مکه و مدینه بدرفتاری میبیند ».و در این زمینه با
اعراب حرفها و حدیثها دارد .به هر حال ،گرچه او در این سفرنامه
مینویسد قصدش رنجاندن اعراب نیست و کارش سیاسی نیست ،باز
رسارس کتاب داد میزند که درومنایه آن سیاسی است و رنگ و بوی
چندانی از عوامل سفرنامهنویسی ندارد ».جالل آلاحمد در سفر روس نیز،
هامنند همیشه کنجکاوی
دارد همه چیز و همه کس
را بشناسد و حتی مایل است جالل آل احمد در سفر روس نیز،
حزب تود ها یهایی مانند همانند همیشه کنجکاوی دارد همه
نوشین و احسان طربی را که چیز و همه کس را بشناسد و حتی
روزی دوستان و همرزمان او مایل است حزب تودهایهایی مانند
نوشین و احسان طبری را که روزی
بود هاند ،ببیند (که در این
دوستان و همرزمان او بودهاند ،ببیند .
مورد موفق منیشود) .گزارش گزارش او به یکسان درباره
او به یکسان درباره مردم مردم است و دربارهی مساجد
است و دربارهی مساجد و و کلیساها و طرز زیست مردم
کلیساها و طرز زیست مردم و برگزاری گردهماییها و وضع
و برگزاری گردهامییها و هنر و ادب روسیه و آذربایجان و
تاجیکستان
وضع هرن و ادب روسیه و
آذربایجان و تاجیکستان .او
طرز زیست جدید مردم تاجیکستان را منیپسندد ،چرا که سلطه شوروی،
آن را از اصل خود دور کرده است« :از تاریخ و سنت خود بریدهاند.
شخصیت بازگشت کننده به اساطیر در ایشان مرده .آنها که غیرروس
هستند به اجبار روسی شدند و آنها که روساند به اجبار تبعیت
از رضبان .در هر قدمی که برمیدارم این مسأله پیش چشم بزرگرت
میشود ».وضع حال مردم در اروپا و آمریکا از این هم بدتر است.
آلاحمددر سال  ۱۹۶۵( ۱۳۴۴میالدی) به دعوت دانشگاه هاروارد از راه
اروپا ،با کشتی به آمریکا میرود و سفرنامهای مینویسد که در زمان
حکومت شاه ،چاپ آن مقدور نبود و به دالیلی چاپ آن به تاخیر افتاد
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و رسانجام در بهار  ۱۳۸۰به چاپ رسید.
او در یادداشت پنجشنبه بیست و چهارم
تیر  ۱۳۴۵مینویسد« :فکر میکردم اگر
در آن خراب شدهی من هم آزادی بود و
همکاری با مطبوعات میتوانستم داشته
باشم ،چه خوب میشد اگر مخترص شدهی
همین اباطیل را درمیآوردم و برای یک
کدامشان میفرستادم ،هم پولی میدادند
و هم منترش میشد و الی این دفرت
منیماند برای خاک خوردن ...اما در این
عدم آزادی و فشار و غیره و سانسور مگر
ممکن است ».از این سفرنامه پیداست
که خلق و خوی جالل در سالهای پایانی
عمر تند و تیزتر شده است .گاه به همه
میتازد و حتی با دوستان قدیمی مشاجره
میکند« :این قلم زهر نداشت اول که،
ولی از بس به تن آد مهای زهردار ،به
عنوان نیش فرو رفت ،کم کم زهرآگین
شده است ».سارتر را میبیند و میخواهد
با او چاق سالمتی کند اما منرصف میشود
که «دیدم منیارزد ».چرا که در او سیامی
«آقا معلمی» را میبیند که با او گفتوگو
منیتوان کرد .نویسنده گاه به غایت
خشمگین و نفیکننده میشود« :نوعی
حالت نفی برای همه چیز و همه کس در
من است .در عین حال که ظاهراً مودبم
و مدارا میکنم ».درباره هرن مدرن و نیز
درباره هرن رئالیسم اجتامعی نظر منفی
دارد ،هم نویسندگان شوروی را رد میکند
و هم اینگامر برگامن ،نورمن میلر و
بکت را .دربارهی اجرا کنرست موسیقی
باخ که هنوز ندیده و نشنیده میگوید:
«چیز عظیم ،چشمپرکن و خر رنگکنی
خواهد بود ».گاهی از سفر به آمریکا
احساس غنب میکند و نیز گامن میبرد در
دعوت او به آمریکا توطئهای در کار بوده

است« :از نسطوریها برا یشان گفتم
و از این حرفها و یکمرتبه احساس
کردم که اینجا هم دارم درس میدهم و
بعد این را احساس کردم که همین است
عالمت قدرت و در عین حال ضعف
یک متدن .قدرت به این معنا که مرا از
تهران میکشد و میآورد رس یک میز
با دخرت بچههای هجده تا بیست ساله،
همنشین میکند و به نفع آنها از من چیز
درمیآورد ،یعنی مرا به خدمت جوانهای
مملکت خود میگامرد ولی در عین حال
عالمت ضعف هم هست چرا که خودش
در درون مملکتاش ،امثال مرا منیتواند
بپرورد .یعنی در عین احساس خودکفایی
این قدر به دیگران محتاج است».
مجمو عه د ا ستا ن « ا ز رنجی که
میبریم» همزمان با جدایی و انشعاب
آلاحمد از حزب توده نوشته میشود،
که حاوی قصههای شکست در مبارزات
سوسیالیستی است .نویسنده تاثر و
ناباوری خود از واقعه شکست کارگران
و فرار رهربان حزب را به داستان
درآورده است .برخی از منتقدان
نخستین ،داستا نهای آلاحمد را متاثر
از رئالیسم سوسیالیستی میدانند؛ اما
باید گفت وی هیچگاه موفق به خلق
داستان یا رمانی با متام ویژگیهای
رئالیسم سوسیالیستی نشد؛ چرا که این
داستا نها «به جای توصیف تکاملی
واقعیت تاریخی با هدف تاثیرگذاریهای
سیاسی-اجتامعی مشخص ،به شکست
پرداختهاند .این شیوهی هرنی مختص
توصیف جا معها ی ا ست که رشا یط
به کل با رشایط زیستی جامعهای که
آلاحمدتوصیف میکند ،تفاوت دارد».
البته در برخی از داستانهای آل احمد،

به ویژه در مجموعهی از رنجی که میبریم ،شاهد گرایشهایی به
رئالیسم سوسیالیستی هستیم و نویسنده نیز به آن اذعان داد« :حاوی
قصههای شکست در آن مبارزات و به سبک رئالیسم سوسیالیستی»؛
اما هامنطور که گفته شد ،این چندان بسط منییابد و نه تنها آل احمد،
بلکه شاید بتوان گفت با توجه به بافت و ساختار جامعه ایران ،هیچ
نویسندهی ایرانی در آفرینش داستان یا رمانی ،کام ًال موافق با آموزههای
رئالیسم سوسیالیستی موفق نبوده است .آلاحمد در مجموعه داستان
از رنجی که میبریم «میکوشد در یک حیطه محدود ،از رنج و رنجرب
سخن بگوید .قهرمانهای او ،کارگران معدن ،مهندس روشنفکر ،رانندهی
آواره و گریزان ،کارگر گونیباف که مرگ در زندان آتش رسکشی را در او
خاموش میکند ،مردی که اعرتاف منیکند و شکنجه و کار شاق چندان
او را میفرساید تا شبی روی برفها به خواب جاودانه فرومیرود…،
هستند .در انتخاب این آد مها هیچ گونه ایرادی منیتوان داشت.
آنچه پذیرفتنی جلوه منیکند،
چهرهی ا ین آد مها ست .
شغل ،وضع ظاهر ،بدبختیها
آلاحمد در مجموعه داستان «از
رنجی که میبریم» میکوشد در یک و نامرادیها و رسنوشتهای
حیطه محدود ،از رنج و رنجبر سخن تیرهی آنا ن  ،تا آنجا که
بگوید .قهرمانهای او ،کارگران
به صورت مطلق مطرح
معدن ،مهندس روشنفکر ،رانندهی
میشود ،از خو ِد آنهاست؛ اما
آواره و گریزان ،کارگر گونیباف که
مرگ در زندان آتش سرکشی را در به کیفیات روانی و اخالقی
او خاموش میکند ،مردی که اعتراف که میرسیم ،همه را مومی
و گچی میبینیم  .همه ،
نمیکند و شکنجه و کار شاق
شبی
چندان او را میفرساید تا
روی
از کارگر ساده و بیسواد
فرو
برفها به خواب جاودانه
گرفته تا کاسب و مهندس،
میرود… هستند.
میخواهند قهرمان شوند و
با اینکه پایان کار همهی آنها
شکست فردی است ،از پیروزی جمعی و قهرمانی برخوردار میگردند.
صدای همه یک طنین و یک آهنگ دارد .تا آنجا که ممکن است ،شبیه
هم فکر میکنند و شبیه هم حرف میزنند؛» گویی آرمانگرایی حاکم بر
زمان آفرینش داستان ،بر خلق و خوی شخصیتها نیز سایه افکنده و
برای دستیابی به مدینه فاضله خود ،از هیچ کوششی فروگذار منیکنند.
اما منتقدی دیگر داستانهای این مجموعه را با همهی نقصهای خود،
داستانهایی به هنگام میداند که «در اوج گرفنت شور و شوق اجتامعی
آن سالها ،نویسندگان واقعگرای ،به رضورت ،از الک ترسیم عشقها و
حدیثهای روانی فردی آزاد شدند و به رئالیسم اجتامعی گرویدند و
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داستانهایی نگاشتند که نه فقط بدیها و نابسامانیها را نشان دهد،
بلکه حرکت مردم را نیز در تالش به از بین بردن بدیها تصویر کند».
همچنین آل احمد ،سهتار را یک سال بعد از جدایی از حزب توده و
انشعاب مینویسد .او در این دوره ،تا اندازهای از فضای هیاهوهای
سیاسی فاصل ه میگیرد و در سکوت و بهتی که نتیجهی شکست رویاهای
اوست ،به رس میبرد .موضوعات داستانیاش در این مجموعه تنوع
یافتهاند ،وجوه ادبی-هرنی و شیوههای روایت و پرداخت داستانها
درخور توجهند و از نگاه قضاوتگر و دخالتجویانهی نویسنده نسبت
به دو مجموعهی گذشته کاسته شده است .به نظر میرسد جالل این
داستان را تحت تاثیر داستان کوتاه «شنل» اثر گوگول نوشته است.
در هر دو داستان آرزوی چیزی موجب تغییر زندگی فرد میشود .هر
دو شخصیت گرما و حرارت زیادی را در زندگیشان تجربه میکنند که
مایه بقا و زیستنی دوباره برایشان است .هامنطور که گوگول تالش
میکرد تا در داستان شنل دهشتهای دیوانساالری روسی را افشا کند،
آلاحمد هم تالش میکند تا از طریق این داستان تعصبهای خشک
مذهبی را زیر سوال بربد و از آن انتقاد کند .و نکتهی آخر آنکه ،هر از
چند گاهی ،جمالت توصیفی ناالزم و سعی نویسنده در بسط برخی
وقایع خارج از طرح اصلی داستان ،ساختار داستان را دچار نقصانهایی
میکند .به عنوان منونه ،به این جمالت در پایان داستان سهتار بنگرید:
«متام افکار او همچون سیمهای سهتارش ،درهمپیچیده و لولهشده
در ت ِه رسمایی که باز به دلش راه کرده ،افتاده بود و پیاله امیدش
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همچون کاسه این ساز نویافته سهپاره
شده بود و پارههای آن ،انگار قلب او را
چاک میزد ».بیشک ،حذف این گونه
جمالت ،که در داستانهای این مجموعه
کم نیست ،خللی در طرح و روایت
داستان وارد منیسازد .به قول منتقدی
«نویسنده آنقدر پرحرف و حاشیهپرداز
است که حوصلهی صبورترین خواننده
را رسمیبرد .موضو عها بیشرت خاصیت
تفنن و قلمفرسایی دارد تا منایش یک
صحنهی پرداخته از واقعیات زندگی مردم.
نویسنده از محیط و مردم دور است،
یا اگر در میان آنهاست ،مشغلههای
ذهنی به او فرصت دریافت و شناخت
را منیدهد . ...در بعضی داستانها نیز
مایه یک داستان خوب فدای پرگوییهای
نویسنده شده است .بدین جهت است
که او را یک واقعهنگار و گزارشپرداز
میبینیم ،نه یک داستاننویس».
«رسگذشت کندوها» ،نخستین داستان
بلند آل احمد ،به ناکامی دیگری در زندگی
سیاسی او اشاره میکند .آ لاحمد که
بعد از یک دوره سکوت پس از جدایی
از حزب توده ،با ظهور جبهه ملی و
جنبش ملی شدن صنعت نفت ،دوباره
وارد فعالیتهای سیاسی شده است،
با واقعه کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲دچار
شوک سیاسی دیگری میشود و رسگذشت
کندوها را متاثر از وقایع همین دوره
مینویسد .کار بعدی داستانی آلاحمد
بعد ا ز یک فرتت پنجسا له  « ،مد یر
مدرسه» است .مدیر ،داستان شخصیت
محوری است و ماجرای داستان بر مبنای
کشمکشهای او با جامعه و خودش شکل
میگیرد .مدیرمدرسه ،جالل آ لاحمد
است؛ نویسنده و منونهای از روشنفکران

به ظاهر آشنا و در عمل ناآشنا با
جامعهای که مدعی شناخت آن را دارند.
مضمون داستان ،در حقیقت جستوجو
و ریشهیابی علل شکستهاست .از
این جهت ،نخستین داستان اوست که
به جای معلولها به علت میپردازد
و در برزخ تناقضی روشنفکرانه ،اعالم
میکند حرکت بر مبنای غریزه و شور
آرما نخواهی ،لفاظی و سخنپردازی
و غفلت از عملگرایی ،آنها را آونگان
نگاه داشته است .آلاحمد ،خود مدیر
مدرسه را «حاصل اندیشههای خصوصی و
برداشتهای رسیع عاطفی از حوزه بسیار
کوچک ،اما بسیار موثر فرهنگ و مدرسه،
اما با اشارات رصیح به اوضاع کلی زمانه و
همین نوع مسائل استقاللشکن» میداند.
«هر چند دیدگاه نظری نویسنده ،بر
واقعیت هرنی اثر خدشه وارد میکند،
اما طنز تلخ پایان کتاب ،نشاندهندهی
پیروزی واقعگرایی بر باورهای ذهنی
نویسنده است».
جالل «نون والقلم» را در ۱۳۴۰
مینویسد .این رمان نیز به درستی بازتاب
تحوالت فکری و نگاه او به گذشته و
خودش است .نون والقلم رمانی سیاسی
است که رسنوشت و شکست یک انقالب،
از ابتدا تا انتهای آن دنبال میشود.
«نفرین زمین» نیز در قلمرو رمان اندیشه،
به بیان نظرات آ لاحمد در موضوع
جدال سنت و مدرنیسم اختصاص دارد.
این تعارض ،در چهره روستا ،به عنوان
شخصیت مهم داستان ،دیده میشود.
روستایی محروم و فقرزده ،با مناسبات
ارباب و رعیتی ،با ورود آسیاب موتوری
به جای آسیاب آبی ،و در سطحی وسیعتر،
با ورود مظاهر شهری و تکنولوژی ،افسار

پاره میکند؛ تالش میکند مناسبات گذشته و سنتهایش را حفظ کند؛
اما در کشمکش سنت و مدرنیسم ،با هجوم قدرمتند ماشین و رسمایه،
محکوم به شکست.
بازگشت به مذهب و تاسیس کانون نویسندگان

آلاحمد که تجربهی تلخ حزب توده را آزموده بود و از بیلیاقتی
روشنفکران نیز به ستوه آمده بود ،اینک عدم توفیق برای هرگونه اصالح
در چارچوب حکومت را بر تجارب پیشین خود میافزود؛ از این جهت
است که توجه او به مذهب اندک اندک آشکار میگردد .انتشار سفرنامه
حج به نام «خسی در میقات» در سال  ۱۳۴۵به وضوح بیانگر رویکرد
جدید آلاحمد است .سفرنامهای که دکرت علی رشیعتی چنین توصیف
میکند« :در این سفرنامه که همه گزارش است و همه جا چشم تیزبینش
کار میکند ،تنها در سعی است که شعلهور میشورد و دلش را خرب
میکند و روح حج در فطرتش حلول میکند و شعشعه غیب بیتابش
میکند و بیخود ،شاید از آن رو که سعی شبیه عمر او بود و سعی
زندگیاش تشنه و آواره و بیقرار در تالش یافنت آب برای اسامعیلهای
تشنه در این کویر و شاید ،اساساً به این دلیل که او ،راه رفتنش مثل سعی
بود ...تنها به سعی که پای مینهد برافروزد و «خسی در میقات»ش به
سعی که میرسد «کسی در میعاد» میشود و «چشم دل» باز میکند و
آنچه نادیدنی است میبیند و حکایت میکند».
سید هادی خرسوشاهی در مورد چگونگی بازگشت جالل به آغوش
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باورهای مذهبی و حتی دفاع از اسالم یا ترویج آن میگوید« :دکرت
رشیعتی در کتاب «بازگشت به خویشنت» جالل را در ردیف فرانتس
فانون ،امه سهزر ،کاتب یاسین و ...از روشنفکرانی میداند که در میان
ملت خود «حرکت بازگشت» را به طور عملی ،نه شعاری ،پایهگذاری
کردهاند .در واقع جالل همواره در درون خود در تالش بود که راه
اصلی را پیدا کند و عضویت در «حزب توده» یا رشکت در تأسیس حزب
«سوسیالیسم تودهای» و سپس همکاری با «نیروی سوم» ،هیچ کدام
جالل را ارضا نکردند و به همین دلیل ،رسانجام به مسیر صحیح و اصلی
خود بازگشت ...نخستین مانیفست جالل در این راستا« ،غربزدگی»
بود .البته این کتاب در مقوالت رصفاً فلسفی بحث منیکندبلکه بازتاب
اندیشههای تکاملیافته سیاسی او بهویژه در حوزه مسائل اجتامعی
دوران خود بود.
جالل در اوایل جوانی به خاطر اعامل یا برداشتهای غلطی که در
آن زمان از مذهب میشد و
با عقل و منطق سازگار نبود،
از مذهب دور شد ولی وقتی طالقانی درباره گرایش جالل به
پس از تجربههای فراوان مذهب به یاد میآورد
و مطالعات بسیار درباره که« :جالل با اینکه به طرف تودهایها
اصول مکتبهای فلسفی و مارکسیستها جذب شد و قب ً
ال
هم در یک خانواده سنتی و مذهبی
ـ سیا سی د یگر  ،حقیقت
پرورش یافته بود ،معذالک به
را کشف کرد ،به خویشنت برداشتهای عمیق و تعابیر جالبی
خویش بازگشت .عالوه بر درباره مسائل اسالمی رسیده بود
«غربزدگی» ،سفرنامه حج و به خصوص این اواخر هر چه
او« ،خسی در میقات» و میگذشت دربارهی اسالم و تشیع به
همچنین کتاب «خدمت و بصیرت و بینش بهتر میرسید...
خیانت روشنفکران» نشان
از بلوغ ایامنی و مرحلهی تکاملی شناخت و پذیرش ارزشهای واالی
مذهبی و اوج بازیابی خویشنت است ،البته بعضی از روشنفکرمنایان
وطنی ،بازگشت جالل به اصل خود را «بازگشت به خانه پدری» نامیدند
ولی حقیقت این است که او در ارزیابی جدید خود ،عم ًال از اندیشه
«خانه پدری» دورتر شده بود.
جالل در غربزدگی میگوید« :ما درست آن روز که امکان شهادت
را رها کردیم و تنها به بزرگداشت شهیدان قناعت ورزیدیم ،دربان
گورستا نها از آب د رآمدیم  ...».و در خانه پدری چنین اندیشهای
متأسفانه راه نیافته بود و اگر قب ًال راه مییافت ،جالل به بیراهه منیرفت
و این را جالل در داستانهای زندگی خود بیان کرده است ...به هر حال

174

جالل در این راستا به دفاع منطقی از
اسالم راستین میپردازد و مث ًال در مورد
پاسخ به اتهام مسترشقین و مبرشین
مسیحی و غربزدگانی که مدعی هستند
اسالم به زور شمشیر ،پیرشفت کرد یا
هدف نهایی آن جها نگشایی و تشکیل
یک امپراتوری زیر سلطه اعراب بود ،در
غربزدگی میگوید ...« :اسالم هرگز به
خونریزی برنخاسته بود .سالم اسالمی
صلح جویانهترین شعاری است که دینی
در عامل به خود دیده .گذشته از اینکه
اسالم پیش از آنکه به مقابلهی ما بیاید،
این ما بودیم که او را دعوت کردیم...
اهل «مدائن تیسفون» نان و خرما به
دست به پیشواز ایستاده بودند« .سلامن
فارسی» سالها پیش از آنکه «یزدگرد» به
«مرو» بگریزد ،از «جی» اصفهان گریخته
و به دستگاه اسالم پناه برده بود ...هرگز
منیتوان اسالم را جهانگشا دانست ،به
آن تعبیر که مث ًال اسکندر مقدونی را می
دانیم ...مگر سادهتر از «قولوا ال اله اال
الله تفلحوا» هم میشود مذهبی را تبلیغ
کرد؟»
آیتالله طالقانی درباره گرایش
جالل به مذهب به یاد میآورد که:
«جالل با اینکه به طرف تود ها یها و
مارکسیستها جذب شد و قب ًال هم در
یک خانواده سنتی و مذهبی پرورش یافته
بود ،معذالک به برداشتهای عمیق و
تعابیر جالبی دربارهی مسائل اسالمی
رسیده بود و به خصوص این اواخر هر
چه میگذشت دربارهی اسالم و تشیع
به بصیرت و بینش بهرت میرسید ...جالل
در بعضی جلسات تفسیر قرآن که داشتم
رشکت کرد و گاهی اظهاراتی هم داشت.
یک بار با من به شوخی گفت« :آقا شام

هم ما را کافر میدانید؟» . ...جالل بسیار
اظهار عالقه میکرد که با هم به صحبت
و بحث بنشینیم و از مسائل اسالمی و
سیاسی و اجتامعی حرف بزنیم .من به
جالل قول دادم که در اولین فرصت به
رساغش بروم و با هم به خانه یا کلبهای
که میگفت برویم اما متاسفانه چیزی
از این مالقات نگذشته بود که آن خرب
تاسفبار را شنیدم .مرگ جالل هنوز هم
مشکوک به نظر میرسد».
گرایش جالل به مذهب او را وادار
میکند که علناً به مخالفت با بهائیت
بپردازد .وی در نامهای به تاریخ آبان
 ۱۳۴۵خطاب به ایرج افشار مدیر مسئول
مجلهی راهنامی نقد کتاب در پاسخ به
شاپور راسخ که بهائیت را جنبش مهم
مذهبی ایرانی میداند ،مینویسد...«:
وقتی دارند مذهب رسمی مملکت را
میکوبند و غالب مشاغل کلیدی در
دست بهاییها است ...از رسکار قبیح است
که زیر بال این اباطیل را بگیرید ...آخر
این حرضت چه طور جرأت میکند در
دنیایی که هنوز سوسیالیسم و کمونیسم
را با آن کبکبه و دبدبه (از روس و اروپای
رشقی تا چین و ماچین) منیتوان مذهب
جها نگیر دانست ،این مذهبسازی
بسیار خصوصی و بسیار دربسته و بسیار
قرتیساز و زداینده اصالتهای بومی
را «مذهب جهانگیر» بنامد؟ ».در سال
 ۱۳۴۶اخباری به گوش میرسد که رژیم
پهلوی مرتصد است به منظور ارائهی
یک چهرهی فرهنگی از خود ،کنگرهای با
حضور شاعران و نویسندگان برگزار کند
و قرار است این کنگره در حضور فرح
پهلوی کار خود را آغاز کند .این خرب به
آلاحمد میرسد .او بیدرنگ دست به

کار میشود تا این کنگره تحریم شود .او به محافل و پاتوقهای شعرا و
نویسندگان رسک میکشد تا بتواند آنان را متقاعد سازد تا در قالب یک
حرکت جمعی-صنفی کنگره تحریم گردد .سپانلو در مقالهی خود با
عنوان «خاطراتی از فصل کانون نویسندگان ایران» روند تحریم کنگره
را اینگونه توصیف میکند« :کنگره چه بود؟ چند هفتهای میشد که
رادیوی دولتی اعالم کرده بود به زودی «کنگره ملی نویسندگان ایران...
در حضور علیاحرضت شهبانو »...تشکیل خواهد شد .البته ما نسل معرتض
آن روزگار ،بیگفتگو ،میدانستیم که در این کنگره رشکت نخواهیم کرد
و میدانستیم که دولتیان نیز همین موضعگیری ما را میدانند ،پس در
اصل از ما دعوت نخواهند کرد .اما دملان میخواست امتناعمان به سکوت
سپرده نشود ،بلکه آشکار گردد .من با بعضی رفقای گروه طرفه ،اسامعیل
نوری عالء ،احمدرضا احمدی ،نادر ابراهیمی ،بهرام بیضایی و چند تن
دیگر این پیشنهاد را مطرح کرده بودیم که بنشینیم بیانیهای بنویسیم
و همه امضا کنیم که ما در
این کنگره رشکت نخواهیم
کرد ،زیرا وقتی آزادی قلم که
در این سال بود که آل احمد و
شریعتی با یکدیگر مالقاتی میکنند رشط الزم نویسندگی است
و قرار «حجی » میگذارند ،اما این
تامین نشود ،نویسندهای در
از
شریعتی
«حج » انجام نمیپذیرد و
کار نخواهد بود .البته این
آن عهد چنین یاد میکند« :باید با او
پیشنهاد ،در جمع کوچک
سعی میکردم .آخر بار هم عهد کرده
بودیم که یکبار دیگر حج کنیم .این ما ،به شوخی برگزار شد .از
بار با هم .ملکالموت همان سال او را سویی حدس میزدیم که
از ما گرفت و من تنها رفتم ،اما همه ادبای ریش و سبیلدار به
جا او را در کنار خود مییافتم...
حرف ما «جوانکها» وقعی
نگذارند ،و از سوی دیگر
ممکن بود که دستگاه حکومت ،در اوج اقتدار خود ،واکنش تندی به ما
نشان بدهد .حتی هنگامی که من با دیگرانی که مسنتر از ما و خارج
گروه ما بودند از چنان بیانیهای صحبت کردم جوابی که گرفتم «انکار
همراه با متسخر و طنز» بود .یکی از این کسان دکرت براهنی بود ،که
دست بر قضا رس هامن میز ،در آن نیمروز دوشنبه ،جزو اطرافیان جالل
حضور داشت.
به اختصار برای جالل تعریف کردم که راجع به آن کنگره دولتی و
تحریم علنی آن چه پیشنهادی مطرح بوده که دوستان اساساً آن را جدی
نگرفتهاند .آلاحمد از براهنی پرسید؟ براهنی مخاطرات احتاملی چنان
اعالمیهای را برشمرد و نتیجه گرفت این کار تحریک دولت است که
«بیاید و ما را بگیرد!» آلاحمد پس از شنیدن حرفهای براهنی گفت:
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«بله ،همه این مخاطرهها امکان دارد .ولی حرف زدن درباره آن که
اشکالی ندارد ».و خطاب به من افزود« :رئیس ،یک عرصانهای درست
کن .میآئیم به خانهات و صحبت میکنیم».
نفوذ کالم گوینده به همه «اگر و اما»ها خامته داد .قرار برای چند
روز بعد گذاشته شد .عد های از اهل قلم را خرب کردیم که بعضی
نیامدند .در نخستین جلسه ،به احتامل قریب ،عالوه بر منتخبان گروه
طرفه ،چند نفری از نزدیکان و اطرافیان جالل و آن جمله خانم دانشور،
اسالم کاظمیه  ،هوشنگ وزیری ،دکرت ساعدی و داریوش آشوری رشکت
داشتند .عباس پهلوان ،رسدبیر موثرترین مجله روشنفکری روز (مجله
فردوسی) نیز به خاطر امکان استفاده از صفحات مجلهاش دعوت
شده بود .ناهمگونی میان برخی از حارضان پایهای بود که بیم داشتیم
حسابرسیهای خصوصی نگذارد به اصل مطلب برسیم .مث ًال آلاحمد بنابر
خوی بازخواستکنندهاش ،نرسیده ،نادر ابراهیمی را به مواخذه گرفت که
چرا در روزنامه آیندگان (که معروف بود نزدیک به نخست وزیر است)
مطلب مینویسی؟ (ابراهیمی آنجا نقد ادبی مینوشت) .نادر هم به
درشتگویی برخاست که ما نیازی به شیخ و مرشد نداریم .داشت قالچاق
میشد .من که نگران موجودیت جلسه بودم به آلاحمد اعرتاض کردم که
این حرفها اینجا موضوع ندارد و آلاحمد ،بر خالف انتظار ،با خودداری
به موقعی کوتاه آمد ،کوتاه آمدنی که در ذات او نبود .اما دعوایی که
نتوانستیم به سادگی متوقف کنیم ،با طرح خود مسئله پا گرفت .من
پس از ذکر مقدمه پیشنهاد کردم که بیانیهای بنویسیم و یادآور شویم

176

که آزادیهای مرصح در قانون اساسی و
اعالمیه حقوق برش درباره قلم و اندیشه
و بیان در کشور مراعات منیشود و هر
اجتامع اهل قلم را ،باید اتحادیه اهل
قلم تشکیل دهد ،نه دولت ،بنابراین ما
امضاکنندگان از رشکت در کنگره دولت
فرموده نویسندگان که منیتوان نام ملی
بر آن نهاد معذوریم .عباس پهلوان به
عنوان نخستین سخنگو گفت که به جای
نوشنت اعالمیه ،بهرت است این جمع نامهای
خطاب به «شهبانو» بنویسد و مطالبات
خود را از او بخواهد .یک لحظه سکوت
شد .سپس ساعدی درآمد که :شکایت
ما از امثال شهبانو است ،پس چطور
میتوانیم به خود او شکایت کنیم؟ پهلوان
گفت من اینجا آمد هام تا در یک کار
دستهجمعی به سود اهل قلم رشکت کنم،
نیامد هام با دولت بجنگم؛ ما با شهبانو
جنگی نداریم و او را قبول داریم .ساعدی
گفت :ما او را قبول نداریم و شام بیخودی
اینجا آمد هاید .رس و صدا از هر طرف
برخاست و هر دو حالت قهر گرفتند.
(نتیجه این شد که در چند جلسه بعدی
نه پهلوان رشکت کرد و نه ساعدی ).به
هر حال پس از ساعتی وارد مطلب شدیم،
پیشنهاد پهلوان را رد کردیم و رسانجام
جلسه توانست به داریوش آشوری که
هم دانشکده حقوق دیده بود و هم
میتوانست مالیم و حتی آبکی بنویسد،
ماموریت دهد که متنی تهیه کند و برای
بررسی جمع به جلسه بعدی بیاورد.
دومین جلسهی ما ،روز اول اسفند سال
 ۱۳۴۶در خانه خود آشوری تشکیل شد
که در حقیقت میتواند آغازگاه تشکیل
کانون نویسندگان ایران شناخته شود.
در این روز متنی که آشوری نوشته بود،

کلمه به کلمه به بحث گذاشته شد ،حک
و اصالح شد و به تصویب حارضان رسید.
امروزه ممکن است این منت بیخطر
و حتی بیرمق و پیشپا افتاده به نظر
برسد .ولی اگر چشمانداز آن روز را پیش
خود زنده کنیم ،خواهیم دید که مفاد آن
هم شجاعانه بود ،هم اصولی .در حقیقت
اصول اعالم شده در این منت برای تاریخ،
تدوین شده بود و هنوز که هنوز است در
تندباد حوادث ،نجابت و صحت و وجدان
حرفهای خود را از دست نداده است و
صحهگذارندگان آن به عنوان مردمی که
به «ادبیات» تعلق دارند ،تسلیم بحث
فرصتطلبانهی «رشایط روز» نشدهاند».
البته بعدها عد های از امضاکنندگان
بیانیه کوشیدند ،فکر تحریم کنگره را
به خود نسبت دهند اما نام آ لاحمد
با این تحریم پیوند یافت .این اقدام
گروهی و پیروزی نسبی ،جالل آلاحمد
را به رصافت تشکیل یک اتحادیه صنفی
از شاعران و نویسندگان انداخت .در
اسفند  ۱۳۴۶گروهی را در خانهاش
جمع کرد و قصد خود را با آنان در میان
گذاشت .در آن جلسه مقرر گردید برای
این منظور اساسنامهای تدوین شود .در
روز اول اردیبهشت  ۱۳۴۷و باز در منزل
آلاحمد متنی ذیل عنوان «یک رضورت»
به تصویب رسید و بدینسان «کانون
نویسندگان» با مساعی و جدیت آلاحمد
تاسیس گردید .اگر چه کانون نویسندگان
در راه مبارزه با اختناق منشأ هیچگونه
اثری نبود ،اما آلاحمد به درستی دریافته
بود که «فریاد کشیدن بر رس نخست وزیر
و مشت بر میز او کوبیدن» راه به جایی
نخواهد برد.
در این سال بود که آلاحمد و رشیعتی

با یکدیگر مالقاتی میکنند و قرار «حجی» میگذارند ،اما این «حج»
انجام منیپذیرد و رشیعتی از آن عهد چنین یاد میکند« :باید با او سعی
میکردم .آخر با هم عهد کرده بودیم که یک بار دیگر حج کنیم .این بار
با هم .ملکاملوت هامن سال او را از ما گرفت و من تنها رفتم ،اما همه جا
او را در کنار خود مییافتم .همه مناسک را -گام به گام -با هم میرفتیم،
اما منیدانم چرا در سعی بیشرت بود .ظهوری تابنده داشت و حضوری
زنده و گرم ،صدای پایش را میشنیدم که پیاده میدود و آشفته و هرم
نفس نفس زدنهایش که چه تبدار بود و تشنه و عاشق ...گاه میدیدم که
همچون صخرهای از بلندای صفا کنده شده است و با سیل فرو میغلتد
و پیش میآید و گاه ،در قفایم میشنیدم و میدیدمش که رسش را بر آن
ستون سیامنی میکوبد و میکوبد تا ...برتکد که همچون حالج از کشیدن
این بار گران به ستوه آمده بود»...
غرب زدگی ،در خدمت و خیانت روشنفکران و تاثیر جالل بر دیگر
روشنفکران

هامنطور که ذکر شد ،زندگی جالل دو دوره داشته است :دوره جوانی،
دورهای که از نظر سیاسی به مارکسیسم و گروههای چپ همچون حزب
توده گرایش داشته است؛ دوره دوم زندگی وی از هنگامی آغاز میشود
که بعد از شکست سیاسی و سفر به مکه به نوشنت سفرنامهاش ،موسوم
به خسی در میقات ،نه فقط از افکار و اندیشههای گذشتهاش فاصله
میگیرد ،بلکه آنها را طرد و مردود اعالم میکند .آلاحمد را به اعتبار
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دورهی دوم زندگی فکری و اجتامعیاش ،میتوان یکی از شخصیتهایی
دانست که به واسطهی تاثیرپذیریاش از فردید ،در گسرتش گفتامن
نقادانهی هایدگر به غرب و مدرنیته در جامعهی ایران ،بسیار دخیل و
اثرگذار دانست .در سال  ،۱۳۴۰در دوره وزارت محمد درخشش ،وزیر
آموزش و پرورش ،جلساتی در «شورای هدف فرهنگ ایران» برگزار شد
تا به بررسی مبانی آموزش و پرورش بپردازد .در این جلسات بسیاری
از صاحبنظران آن روزگار ،همچون دکرت تسلیمی ،دکرت راسخ ،دکرت
کاردان ،جالل آلاحمد و تعدادی از روانشناسان و نیز فردید حضور
داشتند .در این جلسات ،فردید مباحثی مطرح میکرد که اصل بحث را
به موضوعات دیگر کشید .یکی از این موضوعات ،پدیدهای اجتامعی و
تاریخی بود که فردید آن را «غربزدگی» مینامید .بدینترتیب ،تحت
تاثیر مباحثی که فردید مطرح کرد ،مباحث سطحی جلسات مذکور در
مورد مبانی آموزش و پرورش ،به ظهور مقاله آلاحمد در باب غربزدگی
انجامید .منت اولیهی مقاله
ی«غربزدگی» را آلاحمد
برای «شورای هدف فرهنگ آلاحمد غرب زدگی را در  ۱۳۴۱به
ایران» نگاشته بود .ناگفته چاپ رساند .این کتاب از همان
مناند که مجالست آلاحمد بدو انتشار مورد استقبال بسیاری از
با فردید تا پایان عمر جالل روشنفکران قرار گرفت .اما دالیل این
استقبال چه بود؟ فهم این دالیل به
ادامه داشت .آ لاحمد با
فهم بسیاری از مسائل کنونی ما و نیز
نوشنت کتاب غربزدگی و شناخت موقعیت تفکر در ایران معاصر
اشاره به فردید در مقدمهی یاری میرساند .دالیل این استقبال را،
اثر خود ،نام فردید را بیش از صرفنظر از وجود «بحرانی تاریخی
پیش بر رس زبانها انداخت .تمدنی» در کشورمان ،باید در «شرایط
البته در دهههای  ۱۳۴۰و سیاسی و اجتماعی» دوره حکومت
پهلوی جستوجو کرد
 ۱۳۵۰شاهد نوعی هامهنگی
تاریخی میان گفتامن انتقادی از غرب در ایران و جریان انتقادی از
مدرنیته در خود غرب و نیز در میان پارهای متفکران و روشنفکران جهان
سومی هستیم ،بیآنکه این سخن به این معنا باشد که آلاحمد از اصول
و مبانی نظری و فلسفی جریان انتقادی غربی به مدرنیته آگاه بوده
است .به هر تقدیر ،آلاحمد نخستین کسی بود که تحت تاثیر فردید،
تعبیر «غربزدگی» را به کاربرد .آلاحمد ،به گفته خودش ،این تعبیر را
از افادات شفاهی احمد فردید اخذ کرده است« :همین جا بیاورم که من
این تعبیر «غربزدگی» را از افادات شفاهی رسور دیگرم حرضت احمد
فردید گرفتهام»..
آلاحمد غربزدگی را در  ۱۳۴۱به چاپ رساند .این کتاب از هامن
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بدو انتشار مورد استقبال بسیاری از
روشنفکران قرار گرفت .اما دالیل این
استقبال چه بود؟ فهم این دالیل به
فهم بسیاری از مسائل کنونی ما و نیز
شناخت موقعیت تفکر در ایران معارص
یاری میرساند .دالیل این استقبال را،
رصف نظر از وجود «بحرانی تاریخی
متدنی» در کشورمان ،باید در «رشایط
سیاسی و اجتامعی» دوره حکومت پهلوی
جستوجو کرد .کام ًال میتوان پذیرفت که
پس از مواجهه جامعه سنتی ایران با متدن
جدید غرب ،بسیاری از بنیانهای نظری
و فرهنگی عاملیت سنتی و تاریخی ما
رشوع به لرزیدن کرد و برجوباروهای سترب
باورها و اعتقادات سنتی فرهنگ و جامعه
ما بر رس ما ویران شد و پس از دورهای که
با بهت ،رسگشتگی ،و حتی خودباختگی
در برابر ارزشهای فرهنگی دوران جدید
همراه بود ،بسیاری به خود آمده و
کوشیدند تا با مقاومتی در برابر نفوذ هر
چه وسیعتر مدرنیتهی غربی و سیطرهی
مطلق و یک جانبهی آن بر فرهنگ و
هویت جامعه ما ،به یک هویت تازهی
تاریخی بر اساس ارزشها ،اصالت ،و
هویت دینی و ملی خودمان بپردازند .این
جهتگیری نتیجهی کام ًال طبیعی بحران
تاریخی و متدنی ما بود .لیکن عالوه بر
تالش به منظور پاسخگویی به این بحران
فرهنگی و متدنی ،رشایط خاص سیاسی
و اجتامعی در دوران حکومت پهلوی به
استقبال از گفتامن حاصل از غربزدگی
و طرح شعارهایی چون «بازگشت به
خویش» یا «بازگشت به اسالم» از سوی
دیگر روشنفکران و اندیشمندان متعلق به
گفتامن غربزدگی شدت بخشید .به بیان
سادهتر ،گفتامن غربزدگی عکسالعمل و

مقاومتی بود در برابر اتخاذ سیاستهای
مدرنیزاسیون دولتی که رضاشاه و پس
از او محمدرضا پهلوی از طریق سلسله
اصالحاتی ،تحت عنوان انقالب سفید،
پیش گرفته بودند .به عبارت دیگر،
چنانچه حکومت پهلوی از این آگاهی
برخوردار بود که روند مدرنیزاسیون
به هیچ وجه منیتواند رصفاً از باال و
با استفاده از ساختارهای حکومتی و
بروکراتیک و حتی اعامل زور و خشونت،
مثل ماجرای کشف حجاب و حمله به
مسجد گوهرشاد مشهد یا حوزه علمیه
قم ،صورت گیرد ،شاید چنین استقبالی از
گفتامن غربزدگی به منزله عکسالعمل و
مقاومت در برابر سیاست حاکم ،صورت
منیگرفت .جالب توجه است که امروز نیز
پس از گذشت حدود نیم قرن ،اگر حضور
گفتامن غربزدگی در میان خیل انبوهی
از روشنفکران و نسلهای جدید آن بسیار
کمرنگ میشود ،و وجود هر گونه ارزش
و اصالت در سنت تاریخی ایرانی-اسالمی
انکار میشود و متامی این سنت تاریخی
بر اساس جها نبینی و ارزشهای عرص
روشنگری بازتفسیر میشود و شعارهایی
چون «بازگشت به خویش» ارتجاع و
«بازگشت به خیش» تلقی میشود ،باز
هم حاصل نوعی عکسالعمل و مقاومت
در برابر رشایط سیاسی موجود و اتخاذ
سیاستهای اعامل فشار از باال به پایین
از جانب قدرت سیاسی حاکم بر کشور
است .البته منیتوان نادیده گرفت که
بسیاری از روشنفکران معارص ،منتقد
جدی گفتامن غربزدگی و تئوریهای
سیاسی جالل آلاحمد هستند .سید جواد
طباطبایی فیلسوف معارص ،تئوریهای
جالل را شارالتانیسم مینامد« :تاریخ

معارص ایران نه با شارالتانیسم سیاسی آلاحمد و خیالبافیهای رشیعتی
آغاز میشود و نه به طریق اولی با روشنفکری دینی دو دهه اخیر پایان
خواهد یافت .ارزیابی من این است که هم چنان که امروزه هیچ عقل
سلیمی آلاحمد ،نظریهپرداز غربزدگی را جدی منیگیرد ،در یکی دو
دهه آینده نیز مرد هریگ روشنفکری دینی کنونی به طور عمده به
فراموشی سپرده خواهد شد ...به نظر من ،روحانیت در دامی افتاد که
روشنفکری دینی سالهای چهل و بعد بر رس راه او تعبیه کرده بود .امثال
آلاحمد و رشیعتی ...به دالیل پیکار سیاسی و قدرت طلبی ،میخواستند
به هر قیمتی ،مرشوعیت نهادهایی را که از مرشوطهخواهی برآمده
بود ،خدشه دار کنند ».وی همچنین در کتاب «نظریه حکومت قانون در
ایران» میگوید« :اگر چه تفاوتهایی میان کسانی از اهل ایدوئولوژی،
مانند جالل آلاحمد و علی رشیعتی ،وجود دارد ،اما به آسانی میتوان
آن دو را در یک مقوله قرار داد ...روشنفکری دیناندیش نیم سدهی
گذشته ،که از دههای پیش
روشنفکری دینی خوانده
سید جواد طباطبایی فیلسوف معاصر ،میشود ...نه تنها تاریخی
ند ا رند  ،بلکه جا یی د ر
تئوریهای جالل را شارالتانیسم
با
مینامد« :تاریخ معاصر ایران نه
تاریخ اندیشه نیز منیتوانند
و
شارالتانیسم سیاسی آل احمد
داشته باشند ...صورتهای
خیالبافیهای شریعتی آغاز میشود
گوناگون روشنفکری دینی ،نه
و نه به طریق اولی با روشنفکری
دینی دو دهه اخیر پایان خواهد یافت .روشنفکری است ونه دینی».
داریوش آشوری ،یکی
ارزیابی من این است که امروزه هیچ
دیگر از منتقدان گفتامن
عقل سلیمی آل احمد ،نظریهپرداز
غربزدگی را جدی نمیگیرد...
غربزدگی ،نظرات فردید را
بدون پایه و اساس میداند.
به گفتهی این نویسنده و مرتجم ،فردید با وقوع انقالب اسالمی یک
میدان بزرگ پیدا کرد ،گاهی از شاه دفاع میکرد و گاهی از هایدگر .در
این میان نسل انقالب ضد غربی دور فردید جمع شدند ،عدهای شیفتهی
او شدند ،چون با انرژی حرف میزد و با استدالل خاص خود .کسانی
که زمینهی مذهبی داشتند ،از او حامیت میکردند .سخنانش حد وسط
فرهنگ غربی و عرفان اسالمی بود و بر همین اساس سخنانش در کیهان
آن دوران به چاپ میرسید .در این میان ،بعضی مریدانش مثل میرشکاک
به جنون رسیدند .او از منتقدان شدید بازرگان ،بنیصدر و عبدالکریم
رسوش به حساب میآمد .داریوش آشوری ،همچنین در مورد جالل باور
دارد که« :درباره آلاحمد باید بگویم که جالل به مرور زمان ضد غرب
شده بود .او آخوندزاده بود .یک نوستالژی به سنت داشت و معتقد
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بود که چرا ما باید ظاهرمان و فکرمان از غرب رسچشمه بگیرد .یک
نگاه اصالت جو پشت افکار آلاحمد بود که در کتاب غربزدگی نیز به
آن پرداخته است .مث ًال این پرسش که چرا من ابژهی دنیای غرب هستم
و دنیای غرب ابژهی من نیست؟ و این برای جالل یک تحقیر محسوب
میشد ...بخشی دیگر از انتقادات آلاحمد برمیگشت به کینهتوزی و
قدرت .در نسلهای اول روشنفکران ما همه دوست داشتند فردیدی
بشوند و به همین دلیل هم آلاحمد جذب مفهوم غ ربزدگی فردید شد،
بدون آنکه متوجه شود فردید خودش هم به حرفهایی که زد اعتقاد
زیادی ندارد».
این موضعگیریهای شدید به نگرش جالل در زمان حیات وی نیز
وجود داشت ولی هیچگاه او را از ادامهی مسیر فکریاش بازنداشت.
سید هادی خرسوشاهی ضمن بیان خاطراتش از جالل ،میگوید« :یادم
است که پس از چاپ کتاب غربزدگی آقای داریوش آشوری در مجلهی
بررسی کتاب و هفتهنامهی فردوسی که زیر نظر عباس پهلوان منترش
میشد ،مقاالتی تحت عنوان «عربزدگی» به عنوان نقد ولی در واقع
در رد کتاب و اندیشه جالل منترش ساخت ...من روزی به جالل زنگ
زدم که« :چرا پاسخ مجله فردوسی را منیدهید؟» در پاسخ گفت« :من
نخست از چاپ آن مقاله مطلع نشدم ولی وقتی دوستان آن را برای من
آوردند ،دیدم که آن مقاالت نقد منطقی نیست و در واقع برای منرصف
ساخنت من از ادامه راه است ...آنها میخواهند «ردیه» بنویسند و من هم
مشغول «ردیه» نویسی شوم بر آنها بشورم! و در نتیجه از کار اصلی خود
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باز مبانم ».من گفتم« :به هر حال آیا بی
پاسخ گذاشنت این اباطیل! موجب تجری
بیشرت این قبیل روشنفکران یا فردا اصحاب
«قلمهای اجارهای» منیشود؟» جالل از
تعبیر «قلمهای اجارهای» خوشش آمد
و خندید و سپس گفت« :من هم اکنون
مشغول نوشنت کتابی درباره «خدمت و
خیانت روشنفکران» هستم و به کار و
راه خود ادامه میدهم .بگذار دوستان
بنشینند و بر کتاب دوم من هم ردیهای
بنویسند ،ما که بخیل نیستم ،آنها هم
اجارهی خود را بگیرند».
کتا ب « د ر خد مت و خیا نت
روشنفکران» کتابی دیگر از جالل آلاحمد
است که در سال  ۱۳۴۳نوشته شد و
نخستین بار در سال  ۱۳۵۸منترش گردید.
آ لاحمد در این کتاب به بررسی
مفهوم روشنفکری ،پایگاه طبقاتی آن
در ایران و بررسی عملکرد روشنفکران
ایرانی پرداخته است .مرحوم آلاحمد در
مقدمه کتابش نوشته است کار تدوین
کتاب را دی ماه سال  ۴۲بعد از حوداث
 ۱۵خرداد رشوع کرده است .در آنجا
نوشته است« :به انگیزه خونی که در ۱۵
خرداد سال  ۴۲از مردم تهران ریخته شد
و روشنفکران در مقابلش فقط دستهای
خود را با بیاعتنایی شستند ،این کتاب را
در باب جریان روشنفکری مملکت که
اینقدر در مقابل این جریان بیاهمیت
بود ،نوشتهام ».دکرت زیباکالم در نقد
کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران
میگوید« :به جرات میتوان این
کتاب را مانیفست ،قانون اساسی یا
آییننامه ضدیت و دشمنی ایران با غرب
دانست که به نوعی تداعیکننده جناح
ضدغرب داخلی در سی و شش سال

گذشته است تا آنجا که با وجود گذشت
نیم قرن از نگارش آن همچنان با زمانه
ما تالقی پیدا میکند ».به عالوه ،دکرت
زیبا کالم با استناد به فصل دوم کتاب،
تعریف آلاحمد از روشنفکری را در
چهار ویژگی خالصه کرد« :از نظر جالل
روشنفکر در ایران؛  .۱فرنگیمآب و
مقلد است  .۲تظاهر به بیدینی میکند
 .۳درسخوانده است و  .۴نسبت به
محیط بومی خود بیگانه است» این در
حالیست که دکرت فیاض ،دانشیار گروه
مردم شناسی دانشگاه تهران ،با مقلد
خواندن جالل اذعان میکند« :مشکل
من با موضوع روشنفکری این است که
به نظر من ما اص ًال روشنفکر نداریم.
چون کسی را نداریم که بتواند نقد
اجتامعی کند .نه مارکسیستهای ایرانی
ما روشنفکرند نه روشنفکران امروزیمان.
چرا؟ چون ما حتی مارکس را هم
نشناختیم .کدام یک از مارکسیستهایی
که رساغ دارید مارکس را خوب شناختند؟
روشنفکری در ایران فقط یک صورت
است و چیزی به عنوان روشنفکری در
ایران وجود ندارد ،چون عیاری برای
سنجیدن آن وجود ندارد .حتی خود
جالل هم که امروز از آن حرف میزنیم،
مقلد هایدگر است .به عقیده من جالل
و رشیعتی فقط راه را پیچیدهتر کردند
و کار خاص دیگری انجام ندادند .فقط
باعث شدند که ما بیشرت گم شویم».
به هر روی منیتوان منکر تاثیر جالل
آلاحمد و کتاب غربزدگی او بر محیط
روشنفکری ایران شد .آقای هوشنگ
گلشیری در گفتوگو با خانم سیمین
دانشور ،همرس مرحوم آلاحمد( ،مجله
مفید ،تیرماه  ،۱۳۶۶صفحه  )۱۶میگوید:

« ...غولی مثل جالل که (غول بود از نظر تاثیر در دیگران) خیلی از
ما تحت تاثیر حکمهای او بودیم ،دیگر مد شده بود ».حتی داریوش
آشوری علیرغم انتقاداتی که به گفتامن غربزدگی جالل دارد ،وی را
اینگونه توصیف میکند« :آلاحمد چکیدهای از تجربههای تلخ یک
نسل بود و آمیزهای از تضادهای زمانه .او از نسل «جن زده»هایی
بود که وصفش را باید از زبان داستایوفسکی شنید .اما میخواست
«جن زده» یا «غرب زده» مناند .شور بیپایان درونش میخواست او
را از جنزدههای حیران جدا کند .همیشه در جستجوی راه بود ،در
جستجوی «رصاطی مستقیم» .از پا منینشست .آمادهی پوست انداخنت
بود .از خشکیدن و پوسیدگی وحشت داشت .اما ناشکیباتر از آن بود که
با حوصله خطی را دنبال کند .به هر فکری که میرسید میخواست از
میانهی راه میانربی به عمل بزند ».البته خود جالل بیشرت از آشوری یا هر
کس دیگری از این تضادها آگاهی دارد .این تضاد هر چه زندهتر در مقالهی
«سنگی بر گوری» که پس از مرگش در سال  ۱۳4۰به صورت کتاب منترش
شد و او ،در آن به گذشته خود بازمینگرد ،توصیف شده است .وی ،ولو در
بافتی خاص (ایام کودکیاش) ،خود را دوشخصیتی وصف میکند« ،آن انسان
درونی» ،یک ایرانی سنتی که میکوشد تا به نام «سنت ،تاریخ ،آمال و هر
آنچه با دین و قانون مطابقت دارد» با شخصیت دیگر متاس برقرار کند ،در
وجود او فریاد میکشد .شخصیت چند پارهی نویسنده ،اندکی پس از آن ،در
بین مردمانی که در
هامن اثر ،بعد فوقالعاده میگیرد ،هنگامی که جهان ِ
ناآگاهی زندگی غریزی و بادروزه دارند و کسانی که حیات معنوی و فکری
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دارند دو پاره شده است« :آدمی یا زندگی عادی میکند یا فکر .این هر دو
در آنِ واحد جور در منیآید ».با متام این توصیفات و انتقادات ،آنچه مربهن
است ،آن است که جالل شخصیت آزادهای بود و هیچگاه از طریق آزادی
منحرف نگردید؛ هامنگونه که «انور خامهای» که روزگاری همدم و رفیق
آلاحمد و نیز معلم و از مرشدان نخستین او بود با فروتنی مینویسد« :در
متام دوران زندگی سیاسیاش از هر ایدوئولوژی که به آن میگروید و هر
تغییری که در آن میداد ،به اصل اساسی اعتقاد و پیوندی خللناپذیر داشت
و به این اصل باالتر و برتر از ایدئولوژی و هر مرشدی ایامن داشت و عشق
میورزید ».این دو اصل یکی میهنپرستی و عالقه به استقالل ملت ایران
بود و دیگری شیفتهی آزادی بودن و دشمنی و پیکار با هر گونه استبداد،
خودکامگی و ستمگری .عشق و عالقهاش به آزادی در متام نوشتههایش ،در
متام مبارزاتش متجلی است.
جالل اگر وارد سیاست شد ،اگر به حزب و گروهی پیوست ،اگر از حزب
و گروهی برید ،اگر نرشیهای منترش کرد ،اگر کانونی بنیان نهاد ،اگر پرچمی
بلند کرد ،حتی اگر نویسندگی را پیش گرفت ،بیش از هر چیز به خاطر
عالقهاش به آزادی بود .از همه چیز میتوانست بگذرد ،اما از آزادی نه...
» دکرت علی رشیعتی دامنهی نفوذ جالل بر روشنفکران زمانه را تا حدی
میداند که از «تاثیر» گذشته و به «تقلید» کشیده شده است« :در اینجا
من به گذشتهی آلاحمدکه حیاتش را تنها در «عقیده و جهاد» به رس برد
منیپردازم و نیز به شیوه تند و موجز و طنزآمیز و رصیح و خودمانی و
انسانگرا و بیباک و موشکاف و لوده و نیرومند و بیتردید و یکجانبه و
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گزارشگرانهی نقاش او در نویسندگیش که
چنان در «نرث نو» اثر گذاشته است که غالباً
کار به تقلیدهای زشت و ناشیانهای کشیده
است و من برآنم که در سبک نویسندگی
امروز ما یکی رمانتیسم اروپایی است که
از طریق ترجمهها زبان ما را مشخص
کرده است و دیگری قلم آلاحمداست،
چندان که بسیاری نوقلامن را دیدهام که به
سبک آلاحمد به آلاحمدتاختهاند و سبک
نویسندگی او و افکار و آثار او را به باد
انتقادهای تند و تیز گرفتهاند و در این حال
آگاه و ناآگاه تحت تاثیر شدید و شگفت
او بودهاند و من خود نامههای بسیاری
دریافت کردهام از این نوقلامن و نوچیان
کار وطن که از طریق اخبار خارجه رادیو
و اطالعات و کیهان و مجالت خودمانی
و وابسته به «بخش خصوصی» و حتی
«بخش ملی» و احیاناً ترجمههایی بدیع
و ابتکاری که برای استفاده مولف آن الزم
است که مجدداً به زبان اصلی بازگردانده
شود روشنفکر شدهاند و در این نامهها
به روشنی احساس کردهام که نویسنده
با من حرفی نداشته است و با هیچکس
دیگر نیز ،و مقصود بازیای بوده است در
نقش جالل آل احمد ،در حالیکه هیچ وجه
شبهی میان من و جالل و میان او و جالل
نبوده است و غرض یک نوع «جاللبازی»
درآوردن بوده است و چه بیمزه! و نابجا!
این قرائن که بسیار است نشان میدهد که
دامنه نفوذ سبک نویسندگی آلاحمدتا کجا
بوده است و کار او از «تاثیر» گذشته و در
زمینه وسیعی به «تقلید» کشیده است تا
بدانجا که میزان تاثیر و حتی نوع تاثیر او
بر بسیاری از نویسندگان و روشنفکران نوپا،
میزان و نوع تاثیر تارزان را بر بچههای کوچه
به یاد میآورد».

فصل سوم

داستــــــان

روزگار سپری شدهی مرد  ۷۷ساله
علیه نفرت و شیفتگی

«هوای هوس» در کوچهی ابرهای گمشده

قطعات دو طرفه
مفقوداالثر

183

داستان

روزگار سپری شدهی مرد  ۷۷ساله

کمی نزدیکتر با محمود دولتآبادی ،دهههای شصت و هفتاد

محسن باقری
http://alefyaa.ir/?p=5535

این مطلب مروری است بر مصاحبهها ،سخرنانیها ،موضعگیریها
و َتکوتوکی از مقالههای «محمود دولتآبادی» در دهههای شصت و
عموم
هفتاد .مناسبت این غبارروبی ،دهم مرداد ،روز تولد او است .آرشیو ِ
سخرنانیها ،مصاحبهها و مقالههای دولتآبادی در نرشیات دهههای
پیشگفته ،پخش است -از مجلهی «آدینه» تا روزنامهی «کیهان» -و برای
اهل پیگیری جدی و تاریخمن ِد ادبیات و جریانهای ادبی کش ورند،
آنان که ِ
عرصه فراهم .در این یادداشتها -مخصوصا یادداشتهای شامرهی دو
ب «کلیدر» در دهههای
و سه -به کنشهای اجتامعی دولتآبادی صاح 
شصت و هفتاد ،اشاره کردهام .پاراگرافهایی که از میان آن نرشیات بیرون
کشیدهام ،آنقدر در محمود دولتآبادی پررنگ و پربسامد است ،که متضاد
یا شبه متضادش -در دولتآبادی -در هامن نرشیات پیدا منیشود.
کودکی به نام محمود دولتآبادی
تولد در حدود و ثغور جنگ

محمود چهار سال قبل از جنگ جهانی در رسزمینش ،کشورش و البته
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پروژهی داستاننویسیاش ،ایران ،متولد
میشود .در روستایی که هفتاد و دو سال
بعد از تولد ،در توصیفش به «جمشید
برزگر» در « »BBC persianمیگوید« :از
انزیت خراسان
روستای ما با نهصد شرت ،تر ِ
به عشقآباد ،ری و بخارا کنرتل میشده.
کتاب این
[و البته جدای نیاز به حساب و ِ
تجارتها] ُم ّلها و میرزاهای باسوادی هم
داشته است».
پدر ،پسر... ،

پدرش «عبدالرسول» نام داشت.
«حکیمی بود عامی» و دوتا زن هم
داشت .در متام طول و عرض زندگی
پرس« ،فقط دوبار با او مستقیم صحبت
کرد» و البته تاثیر «بسیار عمیق و
مثبت»ی بر محمود داشت .پدر ،به

زعم پرس« ،استعداد نابی بود که در
ِ
موقع] کشور ،به هدر رفت».
رشایطِ [آن ِ
محمود ،کودکی را با وجو ِد «رشایط
فرشد هی اقتصادی» ،با «موسیقی»،
«تعزیه» و «رقص» و البته دیگر «خرده
فرهنگهایی» که به تدریج در او جمع
آمدند« ،خیلی خوب» و «پر وجد»
میداند.
شش کالس

او تنها شش کالس سواد دارد -شش
کالسی که خیلیها در عرف معادلش
میکنند با دیپلم و شاید لیسانس .این
شش کالس را هم مدیون یکی از آن
دوهزار و پانصد مدرسهای است که
«حاج میرزا سید یحیی دولتآبادی»
( ا لبته ا صفها نی و نه خرا سا نی )
نویسند هی وقایع مرشوطیت و از
مؤسسان نهادهای نوین آموزشی در
ایران -اشاره کرده که پایههای فرهنگ
جدید در ایران را بنیان نهادند.
مصاحبه با بی بی سی
کار ،کار ،کار

سیوهشت سال بعد از تولدش ،وقتی
از زندان بیرون میآید و به پدرش میگوید
«کسلام» ،پدر به او باز میگوید« :کارکن.
ِ
تنها کار است که انسان را نجات میدهد».
این بار دومی بود که پدر با او مستقیم
سخن گفته بود.
دولتآبادی بعدها میگوید« :من
معموال مثل آبی که در زیر زمین حرکت
میکند ،کار کردهام ».در دوازده سالگی
از «دولت آباد» بیرون میآید تا «کار
مزدآور» انجام دهد؛ تا پول بربد خانه.
(سیاههی کارهایش را میتوانید در

ویکی و جاهای دیگر بخوانید ).در هجد ه سالگی تصمیم میگیرد
گروهبان شود و سپس با ادامهی تحصیل و درس« ،امیر»؛ اما با توجه
ت سالش نشده
به «روحیاتش» ،یکی از رفقا رأیش را میزند .هنوز بیس 
[نقش]
بود که به پشتوانهی بازی در تعزیهها -که به تعبیر خودش «تا ِ
درس
علیاکرب[ش] را هم» بازی کرده بود ،عزم میکند برود تهران و ِ
تئاتر بخواند .بعد از ورود به تهران و دیدنِ «تئاترهای اللهزار» ،به این
نتیجه میرسد که «چیزی نیستند»؛ دو ساعت مینشیند به بحث با
«مصطفی اسکویی» تا با «سامجت» قانعش کند دیپلمی که ندارد ،اصال
مهم نیست و نیازی هم به لیسانس آنها و آنجا ندارد« .بچهی روستا»
وقتی آمده بود تهران ،به یکی از معرکهگیریهای تسمهبازی -بخوانید
مسابقات -وارد میشود و همهی پولهایش را میبازد اِ ّل « ۳قرانِ » ته
پی
جیبش .دست به کار میشود و فیالفور از ساعت سه تا شش عرص ِ
«کار» میگردد؛ پیدا میکند ،تاساعت ُنه شب کار میکند و دقیقا «سه
تومان» حقوق دریافت میکند.
مصاحبه با بی بی سی
تئاتر هنوز عزیز است؛ سینما نه

بنا به روایتی ،حد فاصل سالهای  ۱۳۴۲تا  ،۱۳۵۷دوران طالیی
تئاتر ایران است .محمود دولتآبادی در گرایشهای اجتامعی تئاتر
رشوع به فعالیت و بازی میکند .یک سال بعد از قانع کردن مصطفی
اسکویی ،نقشی در منایشنامهی «شبهای سفید» اثر «داستا ِیفسکی»
به او داده میشود و آخرین نقشی که بازی میکند ،نقش یک بارون
شکستخورده است .هامن شب اجرا -که تا آن شب یک مجلد کلیدرش
را هم نوشته بود -توسط سازمان امنیت[ساواک] دستگیر میشود؛ البته
او سالها بعد میگوید «این کا ِر ساواک کامال منطقی بود» .دولتآبادی
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کاری در حد یک پیک رشاب یا یک قرص
والیوم انجام دهم».
نویسندگان ،دوستدار ِان برشیت
(مجلهی دنیای سخن ،شامرهی  ،۲۰سال
)۱۳۷۰
ش وب ِش» باشد
ت ما نمیتواند «خو 
ادبیا 

بنا به تعریف مرسومی که وجود دارد -و اتفاقا همه هم گفتهاند -تئاتر
را به این دلیل هنوز عزیز میداند که رس شب همهچیز رشوع میشود
و آخر شب متام .در تئاتر همهچیز زنده است و فرصت کمرتین دروغی
بر روی صحنهی روشن و زند ه وجود ندارد .اما مشکل اساسی سینام این
است که میشود جاهای مختلفش را ُبرید و مونتاژ و تدوین کرد .حتی
با یک مصاحبه میتوان این کار را کرد (این را خطاب به جمشید برزگر
میگوید) ،اما در ادبیات ،جز نویسنده کسی منیتواند واقعیت یا تخیل
را ُبرش بزند و تحریف کند .مخاطبی هم که میتواند و میکند ،این
خاص خودش انجام میدهد نه در مالء عام.
کم و زیادیها را در مالء ِ
مصاحبه با بی بی سی
ادبیات من یک «پیک شراب» یا «قرص والیوم» نیست ،تا
آسودهطلبان را  به آرامش شبانه برسانم

دولتآبادی بعد از یازده سال بازی در تئاتر ،تصمیم میگیرد وقت
و انرژیاش را بین ادبیات و تئاتر دو پاره نکند؛ و ادبیات را انتخاب
میکند .سالها پیش وقتی با پدرش ،خانوادهاش و دوستش نامهنگاری
میکرد ،یکبار در پاسخ به یکی از نامهها نوشته بود« :اینکه نامهی
تو را خواندم ،احساس کردم قلوهسنگی هستم که در برکهای آرام
افتادهام»؛ و نویسندگیاش از اینجا رشوع شدهبود .دولتآبادی بعدها
که نویسنده میشود ،میگوید ادبیاتش ممکن است تلخ باشد اما
هرگز «تلخاندیش» نیست« .کسانی این نوع ادبیات را تلخ میبینند
که دوست دارند با ادبیات به آرامش شبانه برسند و من در متام طول
زندگیام یک شب در پی آرامش نبودهام و با توجه به زندگی اجتامعی و
زندگیهایی که پیرامونم داشتهام ،یک شبم با آرامش سپری نشده؛ پس
منیتوانم خود را مقید کنم به اینکه برای آسودهطلبان و آرامشخواهان،
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«ادبیات کشوری که ما در آن زندگی
میکنیم و شهروند آن هستیم ،منیتواند
ش و ِبش باشد .زندگی ما مردم،
ادبیات خو 
زندگی بسامانی نیست که گفته شود
به عمد ،شهد و شیرینیاش را نادیده
پی جوه ِر
میگیریم .در آثار من میشود ِ
طلب زندگی و رسشاری و شادمانی
گشت و پیدا کرد .این نوع دید به زندگی
فرق میکند با به دست آوردن آرامش
یا خوشبینی شبانه که بشود تا صبح با
آن راحت بود .در جامعهی ما یکی از
دادههای خواهی نخواهی ادبیات ،انتقال
عذاب است که وجدان انسان را همواره
منیتوانم بگویم تازه نگ ه دارد ،چون بیشرت
به خواب رفته است -نیشرت بزند تا در
جستوجو و تدارک زندگی شایستهیشأن
انسان باشد ،همزمان با تدارک یافنت شانی
شایستهی زندگی ».هم ادبیات ما منیتواند
خوشو ِبش باشد ،هم نویسندههایشان
که آخر َس معلوم نیست چکارهاند .بخش
دوم این جمله را پاییز سال  ،۱۳۶۸در
سمپوزیوم آمسرتدام میگوید.
نویسندگان ،دوستدار ِان برشیت
(مجلهی دنیای سخن ،شامرهی  ،۲۰سال
)۱۳۷۰
شغلهای دیگر نویسندههای جوامع
پیرامونی

«به این مناسبت نباید تعجب کنید اگر

آموزگار فرزند شام ،بعدازظهر مشغول
مسافرکشی باشد یا دانشجوی چهارسال
پیش خود را در بازار خرید و فروش ارز،
در نقش دالل ببینید؛ نیز نباید تعجب
کنید اگر نویسند هی شام در عین حال
که کارمند دولت یا حسابدار یک رشکت
است ،وظیفهی مددکار اجتامعی ،مشاور
خانوادگی ،کاریاب آشنایان ،مشاور
پزشکی ،کشیش اعرتا فشنو و در همه
حال سنگ صبور هم باشد .دیگر به
جای خود که از نویسنده انتظار میرود
نقش داور مسائل سیاسی ،انقالبشناس،
مربی جوانان ،آموزگار و راهنامی هرنی،
هرنشناس و فیلسوف جویای حقیقت را
هم بر عهده داشته باشد .آخر او هم
شهروند جامعهی پیرامونیست و جزیی
از مجموعها یست که خصیصههای
شاخص آن بر همهی اجزاء شمول دارد».
انسان سوم ،مجلهی دنیای سخن،
شامرهی  ،۲۹پاییز ۱۳۶۸
زن ،با «کار» ،الزاما زیبا میشود

دست
«آخر من پای تنور ،نان گرم را از ِ
مادرم (زن) گرفتهام و خوردهام .از آن
پس هم در شهرستانیها و شهرهای
مختلف ،زن را جدای از کار ندیدهام و
تجربه نکردهام« ».علت دید و برخورد
من با زن در ادبیات ،خیلی ساده در
این است که من زن را در عرصهی کار
مشاهده و تجربه کرد هام .در جوامع
روستایی ما خوشبختانه این اقبال برای
زن وجود دارد که کار کند و شام هر
انسانی را که در جریان کار تجربه کنید،
الزاما در نظرتان زیبا و احرتا مبرانگیز
خواهد بود ،مگر این که ذهن بیامر
باشد« ».همیشه فکر کردهام آنچه از نظر

من اهمیت دارد و اصل است ،کار است و سایر قضایا در رابطه با کار
است که معنا پیدا میکند».
نویسندگان ،دوستدار ِان برشیت (مجلهی دنیای سخن ،شامرهی
 ،۲۰سال )۱۳۷۰
انسان را «کار» آزاد کرد

«در باب ارزش کار ،همیشه به همهی زنها توصیه کردهام که کار
کنند و معتقدم آنچه که انسان را آزاد میکند و خواهد کرد ،فقط کار
است .هیچکدام از آزادیهایی که به زن اهدا شده ،میشود یا خواهد
شد ،آزادی حقیقی نیست .آزادی و حق داشنت آزادی را انسان فقط با
کار و حقانیت ناشی از کار میتواند به دست آورد ،و آنچه را جز این
و جز از این طریق به دست بیاورد ،پایا نیست .آزادی وقتی ارزشمند
است و به عنوان ارزش تثبیت میشود که به اعتبار کار به دست آید».
نویسندگان ،دوستدار ِان برشیت (مجلهی دنیای سخن ،شامرهی
 ،۲۰سال )۱۳۷۰
نشریات خارجی(آلمانی) دربارهی دولتآبادی چه میگفتند؟

در شامرهی  ۷۰ماهنامهی «دنیای سخن» ( « ،)۱۳۷۵شاهرخ
تویرسکانی» یک گزارش مفصل از اظهارنظرها و یادداشتهای نرشیات
«نویسندگی محمود دولتآبادی» منترش میکند؛
خارجی دربارهی
ِ
تاریخ منابعش ،و ایضا اسم و جایگاه
به
دقیق
ارجاع
عموما بدون
ِ
ِ
نویسندگان و منتقدانش؛ و البته سال انتشارشان؛ و دیگر اینکه بیشرت
یادداشتها دربارهی رمان «جای خالی سلوچ» هستند .به هرحال در آن
سالها این حجم از اظهارنظر دربارهی دولتآبادی در خارج از کشور،
منترش شده است.
به قول ُمخرب «رادیو ِب ِرمن»[« :محمود دولتآبادی] یک کشف
درخشان و درجه اول در ادبیات به شامر میرود».
نرشیهی «لیسنت فرانکفورت» دربارهی جای خالی سلوچ مینویسد:
«هرکس بخواهد با روح و روان ایران آشنا شود ،باید این حکایت
مسحورکنندهی از خود بیگانه شدن را بیدرنگ بخواند».
در «نوی دوی چالند» میخوانیم« :جای خالی سلوچ رمانیست
بس زیبا .رمانی که اینهمه زیباییهای زبانی و این همه درد و رنج را
از دوردستها برایمان میآورد .این کتاب یک هدیهی ادبی است ».و
البته نوی دویچلند« ،اینهمه» را نشان نداده و یا اگر نشان داده ،شاهرخ
تویرسکانی به ما نشان نداده است.
از زبان «تاگز آن زیگر -زوریخ» دربارهی او میخوانیم« :نویسنده
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میداند که دربارهی چه چیزی مینویسد ،چرا که او خود از منطقهای
فقیر برخاسته است .او با جمالتش در نهایت ایجاز و دقت ،فضایی
خشک و غمزده خلق میکند .درست همین فضای بیگانه و ناشناس
است که خود را به ما نزدیک میکند.
چه احساس عاطفی و ادبی عظیمی است ،غوطه خوردن در این
دنیای بیگانه ،که بازتابی عمیقا انسانی دارد! زبانِ محمود دولتآبادی
از ظرافت و دقت زیادی بهره گرفتهاست ،شفافیت و سازشناپذیری
کالمش حیرتآور است؛ داستا ن در ناگریزی تکاندهندهاش ،یک لحظه
هم راحتامن منیگذارد».
نرشیهی معترب «آلگامینه تایتونگ -مانیتس» دربارهی رمان جای
خالی سلوچ مینویسد« :از رسزمین ایران کتابی به بازار فرهنگی آملان
عرضه شده است که باید آن را در زمرهی بزرگرتین آثار منثور به حساب
آورد».
دربارهی «جای خالی سلوچ» در نرشیهی «سالزبورگر ناخریشنت»
میخوانیم« :به خود جرات دهیم و نگاهی هم به کتابهایی بیندازیم
که ما را بر میآشوبد و غوغایی در درومنان برمیانگیزد .کتابی که
وادارمان میکند به خلقیات عزیزکردهی خود با دیدی انتقادی بنگریم
و علیه عادات خویش طغیان کنیم .بیاییم با محمو ِد دولتآبادی از
نزدیک آشنا شویم».
رلین تایتونگ» دربارهی جای خالی سلوچ مینویسد:
مجلهی « ِب ِ
«شعر نهفته در تصویرها و ظرافت و دقت رویارویی جای خالی سلوچ،
متام نگرشهای توریستی و فاصلهگیریهای روشنفکرانه را درهم
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میریزد».
«دی تایت -هامبورگ» به این نکته
اشاره میکند که« :این نویسنده ،دنیای
کوچک در حال مرگ «زمینج» را به
ِ
جهانی فراگیر تبدیل میکند ،جای خالی
سلوچ اثری ناب و یگانه در ادبیات مدرن
امروز جهان است».
«لتسته بورگرالند-لوکزامبورگ»:
«محمود دولتآبادی دنیایی بنا میکند
از هیوالهایی که دوستشان میدارد و
درکشان میکند؛ چهرههایی که از درون
نکبت قبای زنند هاشان ،گرمی
چرک و ِ
انسانی -و چه بسا دست یافنت به آن-
میدرخشد».
رادیو «دویچالند فونک-کلن»
دربارهی جای خالی سلوچ ترجمهی
رس مرحو ِم
« ز یگر ید لطفی » [ هم ِ
لطفی مرحوم] میگوید« :این
محمدرضا ِ
هم دلیل روشن و انکارناپذیر در اثبات
اینکه دیگر رمانهای خوب تنها در اروپا
و آمریکا نوشته منیشوند».
«زود ویچه تایتونگ-مونیخ»
مینویسد :این رمان ثابت میکند
بیجهت نیست که محمود دولتآبادی
از نامآورترین و بزرگرتین رماننویسهای
معارص است».
د ر « تا گس آنتا یگر  -مونیخ »
میخوانیم :جای خالی سلوچ« :آواری
از دوزخ زندگی است .گیرا و به یاد
ماندنی».
نرشیهی «تبادل فرهنگی اشتوتگارت»
ا ز محمو د د ولتآبا د ی بهعنوا ن
«حامس هرسایی جهانی» یاد میکند.
هامیش جهانی نویسندگان «امواج سه
دریا» .شامرهی  ،۷۰سال ۱۳۷۵

کمی نزدیکتر با محمود
دولتآبادی_ وطن و مهاجرت

خواندن مصاحبهها ،سخرنانیها (در
با
ِ
خارج) و برخی مقالههای دولتآبادی
از آرشیو مجلههای روشنفکری دههی
شصت و هفتاد ،برایم مسلم شد که
خط و ربطِ محمود دولتآبادی با «امر
رسزمین» ،شفاف است .هُ َلش هم
بدهند ،بیرون منیرود« .در هر حال
یک شخص همیشه ادامهی گذشته
است ،که به سمت آینده میرود ».در
طباطبایی » تئوریسین
این امر «جواد
ِ
و دولتآبادی داستا ننویس مثل هم
فکر میکنند .برای هر نویسند های،
کندهشدن از فضای زبانیاش ،به مثابهی
فرهنگ او ،محتوم است به متام شدن؛
حتی اگر غولِ دوست داشتنیای مثل
«غالمحسین ساعدی» باشد که به قول
احمد دهقان« ،بیشرت خودیها به دلش
هراس انداختند تا برود« ».احمدرضا
ا حمد ی » هم د ر مستند ی که ا ز
بیبیسی فارسی پخش شد ،میگفت:
«اگر به خارج مهاجرت میکردم ،از
مصاحبت با بقال رس کوچهمان و...
محروم میشدم؛ یعنی از «کلمه»،
«عرف» و درواقع از شعر [خوب] گفنت
محروم میشدم».
دولتآبادی به شاملو« :بلندشو برویم
تهران»

« د ر سا نفر ا نسیسکو  ،مسئو ل
برنامهریزیها مهندس نارص شیخ زادگان
بود که ایشان را از قبل میشناختم و بنا
بود مهامن او باشیم و در همه حال ما
را رسشار از محبت کرد .ادارهی برنامه و
امور مربوطه ،به عهدهی گروه فرهنگی

نیام بود که رسکار خانم روستا معرف و ادارهکنندهی جلسه بود .آن
شب شاملو و آیدا هم در سالن حضور داشتند .بگویم که پیشرت با آذر
–همرسم -به دیدن ایشان رفته بودیم ،و آن بعدازظهری بود که چند
نفر آمده بودند به دیدن شاملو و از او میخواستند در آمریکا مباند و
مسئولیت یک نرشیهی منظم و رسارسی را بر عهده بگیرد .حدس میزنم
بد زمانی پیشنهاد خود را آورده بودند؛ چون حس میکردم شاملو و آیدا
به شدت دلتنگ ایران هستند .با وجود این ،اندکی تردید در شاملو ایجاد
شده بود که او از من خواست لحظاتی دوتایی صحبت کنیم .موضوع را
که طرح کرد ،بی هیچ درنگی –جسارتا -گفتم« :بلندشو برویم تهران!» و
از اطاق که بیرون آمدیم ،شاملو جواب «نه» نهایی را داد .حدس زدم آن
دو ،سه جوان هموطن برای لحظاتی از من هم رنجیده شدند که یقین
دارم آن رنجش نباید دیری پاییده باشد».
ماه نیمروز ،در مجلهی دنیای سخن ،شامرهی  ،۴۲سال ۱۳۷۰
نویسنده کرگدن نیست اما…

«نویسنده بیآنکه کرگدن شده باشد ،سامجت را همچون ذاتی رشیف،
در خود پاس میدارد .زیرا میداند اگر جز این باشد ،نخواهد توانست در
مثلث قهر و انکار و جهل ،باز هم به کار جانفرسا ادامه دهد .سامجت از
دل رخوت ،و امید از دل نومیدی»...
انسان سوم ،مجلهی دنیای سخن ،شامرهی  ،۲۹پاییز ۱۳۶۷
ادبیات داستانی ایران؛ دهسالهی بعد از انقالب

دولتآبادی در سفری کاری به آملان ،که «اخوان ثالث»« ،شفیعی
کدکنی»« ،گلشیری» و «شاملو» هم دعوت شده بودند ،میگوید:
«ایرانیان مقیم خارج از کشور ،آشنایی چندانی با ادبیات این دهساله
ندارند و یکی از مضامین عمدهی گفتارهای من در آنجا ،همین پدیدهی
ادبیات بعد از انقالب در ایران بود که من از آن به عنوان «یکی از
جدیترین دهسالهای کوشش ادبیات داستانی» یاد کردم».
برخوردهای جزمی مورد عالقهی من نیست .گزارش سفر
دولتآبادی است به آملان از زبان خودش /مجلهی دنیای سخن،
شامرهی  ۶ ،۳۲تیر سال ۱۳۶۹
دولتآبادی :فقط و فقط به یک «کشور» پناهنده میشوم

«شاهرخ تویرسکانی» ،رسدبیر ماهنامهی فرهنگی-هرنی «دنیای سخن»
که از سال  ۱۳۶۵تا ۱۳۸۰منترش شد ،چند مصاحب ه و گزارش مفصل سفر
از دولتآبادی منترش میکند .در یکی از آن مصاحبهها که به مناسبت
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باشد ،میتواند جهانی شود» ،پیشرت
«داستایفسکی» در خطابهاش دربارهی
شاعر ملی روسیه« ،پوشکین» ،گفته بود.
انسان سوم ،مجلهی دنیای سخن،
شامرهی  ،۲۹پاییز ۱۳۶۷
ادبیات ایرانی معیارهای ویژهی خود
را دارد؛ که از درون جامعهی ما بیرون
میآید

دعوت از محمود دولتآبادی به سمینار جهانی «امواج س ه دریا» (بالتیک،
اژه ،سیاه) منترش میشود ،از او میپرسد« :شایعاتی هست مبنی بر اینکه
شام قصد ترک وطن دارید ».پاسخ دولتآبادی این است که «وطن برای
من متام جهان است»؛ «نه عزیزم ،برای بقیهی عمرم نیز -اگر قرار است
به جایی پناهنده شوم-پناهندهی کشورم و همین مردم باقی میمانم».
این پاسخ در زمانهایست که بنا به گفت ه و گزارش تویرسکانی ،با ورق زدن
جراید نیمدههی اخیر در مطبوعات ایران ،میبیند که هیچ خط و خربی از
دولتآبادی نیست و تحلیل و پرسشش در شامرهی  ۷۰دنیای سخن که در
سال  ۱۳۷۵منترش شده ،این است که «به راستی آثار دولتآبادی که یکرسه
در جهت تقویت فرهنگ ملی و مردمی و بومی بوده و هست و از هر
نوع تاثیر کاذب و بیهویت عاریست ،چرا باید مورد بیمهری قرار گیرد؟»
هامیش جهانی نویسندگان «امواج سه دریا» .شامره  ۷۰سال
۱۳۷۵
همهچیز قبول .ا ّما! نویسنده نباید تن بدهد به مهاجرت

«من آزادی خود را در متام زمین میخواهم .رشایطی که نویسندگان
را از زادبوم خود میراند ،منیپسندم؛ نیز منیپسندم و منیپذیرم که
نویسنده تن به جدایی از فضای حیاتی خود بدهد تا در ناکجایی از
عامل بتواند عقاید خود را آزادانه بیان کند- .چه آزادیای در ابراز عقاید،
وقتی آن عقاید از بسرت و خاستگاه خود دور شده باشند؟ -اما این را
میستایم که هر کجای جهان ،خانه و زادبوم نویسنده انگاشته شود».
درک دولتآبادی از ادبیات داستانی ،همیشه و همیشه تاریخی بوده،
هست و یحتمل خواهد بود .درکی که پایهاش تاریخ معارص ما است.
این نکته را که «هر چیزی که شدیدا از دل آگاهی ملی بیرون آمده
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شا هرخ تو یرسکا نی د ر ا د ا مهی
مصاحبهاش با دولتآبادی ،بعد از مرو ِر
شایعاتی که بر رس زبانها میفتد و در
عامل خیال ،فالن شاعر و نویسندهی ایرانی
رسلیست جایزهی نوبل
را در لیست یا
ِ
میبیند ،از او میپرسد که آیا اساسا شعرا
و نویسن دههای ایرانی به حدی رسیدهاند
که بتوانند مدعی نوبل ادبیات باشند؟
دولتآبادی« :بنا نیست ادبیات ما هامن
معیارهایی را رعایت کرد ه باشد که ادبیات
به اصطالح مدرن در جوامع صنعتی بدان
رسیده است .به گامن من ادبیات ما باید
توانسته باشد معیارهای ویژهی خود را
به جهان ارائه دهد؛ و آن معیارها منطقا
میباید از دل و درون جامعه ،محیط و
موقعیت خود ما بیرون آمده باشد.
بخصوص من فکر منیکنم غربیها -آنجور
که من در برخوردهایم دریافتم -چشم
به راه مقلدین کجوکولهی خود باشند».
دولتآبادی در سخرنانیاش در سمپوزیوم
اصطالح
آمسرتدام (انسان سوم) -که البته در
ِ
جهان سومی ،تحقیری مسترت میداند-
بعد از آنکه ویژگیهای انسانِ سوم را
برمیشمرد ،به رس ِاغ وضعیت نویسندهها
در این نوع جهان میرود.
ماه متام نیمروز ،مجلهی دنیای سخن،
شامرهی ،۴۲سال ۱۳۷۰

ِ
وضعیت «سوم»
نویسنده در

«در همه حال «او»ی چندگانه در
حدفاصل تاریخها کشمکشی مرگبار را
تجربه میکند .آیا او انسان قرن بیستم
میالد یست؟ یا انسان قرن چهاردهم
حقیقت
هجری؟ مشکل درک همین
ِ
موقعیت است؛ به دشواری ممکن است
که داد ههای واقعی موقعیت ،ذهنیتی
آشفته و بی در و پیکر به دست ندهد؛
و غالبا چنین است .زیرا در جامعهی
نامشخص ،منیتواند کالسمندی معین و
مشخصی وجود داشته باشد تا آحاد خود
را رس جای خودشان جا بدهد».
انسان سوم ،مجلهی دنیای سخن،
شامرهی  ،۲۹پاییز ۱۳۶۷
ربط نویسنده ،استخوانبندیاش و
وطن

«فرامرز سلیامنی و بیژن اسدی را در
راتگرز دیدم .سلیامنی تازه به آمریکا آمده
بود ،اما بیژن اسد یپور که سا لهاست
آنجاست ،منونهی خوبیست از هرنمندی
که اگر استخوانبندی خود را در کشورش
یافته باشد ،میتواند در خارج هم کارش را
با موفقیت دنبال کند .طبیعیست که وقتی
از فضای زبانی -به معنای ویتگنشتاینی-
کشور و فرهنگی که در آن رشد کردهای،
دور باشی ،بیمباالتی هم داشته باشی.
احمدرضا احمدی هم در مستندی که
بیبیسی از او ساخته بود ،میگفت اگر
من بروم خارج از مصاحبت با بقال رس
کوچهمان و ...محروم میشوم؛ یعنی در
واقع از «کلمه» و «عرف» و در واقع از
شعر [خوب] گفنت محروم میشوم».
ماه متام نیمروز ،مجله دنیای سخن،
شامره  ،۴۲سال ۱۳۷۰

داستان نسیم خاکسار کمی بیمباالتی داشت

«کار دیگری که [در آمریکا] دیدم ،داستان بلندی بود از نسیم
خاکسار که فرصت نیافتم بیش از یکی ،دو فصل آن را بخوانم.
داستان در جنوب میگذشت و موضوع آن رابطهی مردی بازاری بود
با محیط اجتامعی خود ،احتامال در سی سال پیش .آنطور که من
دریافتم ،در هامن یکی ،دو فصل داستان نسیم ،کمی بیمباالتی در
نرث وجود داشت؛ و این شاید از هامن دورافتادگی از مرز و بوم و
محیط زندهی ادبی-فرهنگی جامعه ناشی شود .چون عقیده دارم و
در خارج هم گفتهام که ادبیات فارسی پدید آمده در خارج ،بخش
قابل اعتنایی از ادبیات معارص ایران است».
ماه متام نیمروز ،مجلهی دنیای سخن ،شامرهی  ،۴۲سال ۱۳۷۰
برای سه میلیون مهاجر ایرانی چندتا مجلهی خوب داریم؟

«نرشیاتی چون «اندیشهی آزاد» که در سوئد منترش میشود،
«چشمانداز» که در فرانسه« ،پر» که در آمریکا و «آرش» که اخیرا در
فرانسه و صدها نرشیهی دیگر با کم و کیف ویژهی هر کدام ،زمینههای
مناسب ی هستند برای چاپ و عرضهی آثار با زمینههایی الزم ،اما نه کافی.
چون ادبیات خارج از کشورباید به آن حد از ثقل و جدیت برسد تا
بتواند خوانندگان خود را در میان حدودا سه میلیون مهاجر ایرانی پیدا
کند .که یکی از راهها ،گریز از سیطرهی کمیت و نزدیک شدن به تحمل
کیفیت است.
ماه متام نیمروز ،مجله دنیای سخن ،شامره  ،۴۲سال ۱۳۷۰
آیا دولتآبادی هم ،دولتآبادی باقی میماند؟

«در شهری از بالد غرب ،در پایا ن شب ،بیرون در میخانهای،
شاعری صدیق و صمیمی به من گفت« :فالنی! ما اینجا آنقدر
داریم میخوریم ،آنقدر میخوریم ،که داریم میترکیم!» و من از
خود پرسیدم آیا این سهمیهای از میراث رمبو ،هاینه و ولفگانگ
ُبررشت نیست که امروز به شعر معارص پاداش داده میشود تا
نیاز و مجالی به کنجکاوی بیشرت نداشته باشد؟ چرا؟ زیرا همگان
منیتوانند «گونرتگراس» باقی مبانند؛ با هامن رصاحت باور به درستی
اندیشههای خود؛ حتی خود گونرتگراس! (تا ببینیم فردا چه خواهد
شد؟) .میدیدم نویسندگانی تا دیروز سوسیالیست را ،که امروز به
گدایی کفی نان ،رس بر آستان کاپیتالیسم میسودند!»
ِ
فقدان اخرتان ،مجلهی دنیای سخن ،شامرههای ،۲۸-۲۶
در چرایی
ِ
بهمن و اسفندماه ۱۳۶۳ .که در ویکیپدیا به اشتباه  ۱۳۷۳آمده است.
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کمی نزدیکتر با محمود دولتآبادی_امر جنگ
ماجرا چیست؟ از زبان خود دولتآبادی بخوانیم

«چند ماه پیش از سفر [آمریکا و کانادا] ،از طرف دانشگاههای
میشیگان و رشق میشگیان در آمریکا و دانشگاههای کویینز و آلربتا
در کانادا ،به من تلفن شد که دعوتنامههایی برایم پست شده جهت
رشکت در کنفرانس ساالنهی سیرا [کنفرانس بیناملللی توسعهی
اقتصادی-اجتامعی ایران] و پرسیده شد آیا آمادگی چنین سفری را دارم؛
اما حوالی هامن تاریخ ،تا تصمیم نهایی را بگیرم ،موضوع درگیری در
خلیج فارس روز بهروز شدت تبلیغاتی بیشرتی یافت و طولی نکشید
که ارتشهای آمریکا و اروپای متحد وارد منطقه شدند و فاجعه،
عینیت آشکار یافت .وقتی بوی باروت و خون و خرابی فضای منطقه
را فراگرفت ،احساس کردم منیتوانم به کشوری سفر کنم که ارتش و
سیاست آن دارد به بهانهی دیوانگیهای منایش صدام حسین ،منطقه را
به آتش میکشد .پس به رصافت افتادم طی نامهای به دعوتکنندگانم،
از رفنت عذر بخواهم .اما بعد فکر کردم دعوتکنندگانم «ژنرالها»
که نبودهاند؛ دانشگاههای آن کشور از من دعوت کرده بودند و من
میباید بتوانم تفاوت این دو را تشخیص بدهم؛ در عین حال که تکلیف
خود میدانستم رسپوش فراموشی جنایات جنگ را به قدر سهم و توان
خود ،پس بزنم .این شد که به نظرم رسید موضوع سخرنانی اصلی خود
را «جنگ» انتخاب کنم و به اطالعشان برسانم تا در عمل رودروایستی
پیش نیاید و آنها در تصمیمگیری نهایی خود ،و حتی تجدید نظر آزاد
باشند؛ و چنین کردم .گفتم عنوان سخرنانی من «مثلث نحس» خواهد
بود؛ تا اگر الزم باشد در بروشورهایشان منعکس کنند».
ماه نیمروز ،در مجلهی دنیای سخن ،شامرهی  ،۴۲سال ۱۳۷۰
نفت ،سالح ،دیکتاتور

«نکتهی بدیع در عرص ما این است که مبب مثال در صحرای نوادا
ساخته میشود ،اما مردم «علی غربی» یا «ایالم» را منفجر میکند!
خوب ،برای سازندگان جنگ و سالح بهرت از این منیشود؛ چون
سیاستگزارانشان توانستهاند تناقض و بحران درونی خود و جامعهشان را
درون گلولههای مرگ بستهبندی کنند و آنها را به منطقهی ما بفرستند؛
همچنانکه این بستهبندیها میتوانند چندسال دیگر به شبهجزیرهی
هند ارسال شوند».
آمریکا دارد تناقضهایش را در خاورمیانه حل میکند

«میدان حل بحرانها و تناقضات ،اکنون دهههای متامدیست که به
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خاورمیانه انتقال یافته است .در ده سال
اخیر ،کشور ما و اکنون منطقهی ما مرکز
ثقل و میدان نربد تناقضات است».
«ما مردم هشتسال جنگ را تاب
آوردیم تا صلح آید ،اما گویی ویرانی
ما بهایی فراخورد حل معضل نفت و
باروت و بورس نبود .زیرا در جنگ
فقط ذخایر کشور ما ته کشیده بود؛
سالحهای مرصفشدهی ما به جایگزین
نیاز داشت در حالی که انبوه دالرهای
کرانهی خلیج فارس همچنان دست
نخورده باقی مانده بود بیآنکه به
سیستم دفاعی روسی و ماشینهای
جنگی عراق آسیبی جدی وارد شده
باشد« ».پس برمودای خلیجفارس،
مناسبترین موقعیت برای تخلیه بود.
تخلیهی همهی آنچه که پس از تجربهی
جنگ ویتنام ،در زرادخانههای سیستم
جهانی سود ساالر و در پادگا نهایش
ساخته ،انباشته و مرتاکم مانده بود؛
و این همه در راستای قدرتمنایی و
تثبیت اقتدار باید به کار بسته میشد».
«اکنون بر روی نظریهی جان ارزان کار
شده تا صنایع و ساختههای خود را با
جانهای ارزان پیریزی و تقویت کند،
بخصوص با رسمایههای غارتشد هی
همین جا نهای ارزان! در حقیقت ما
مردمان ،تاکنون با کار ارزان و رسمایههای
غارت شدهی خود ،به صنایع و تولیدات
صنعتی خدمت میکردهایم ».مسافرت
آن سال دولتآبادی دو جنبه داشت که
یکی مستقیام برنامهی سیرا بود ،هم در
آمریکا ،هم در کانادا .و جنبهی دیگر
برنامههایی بود مستقل از سیرا در دو
شهر لسآنجلس و واشنگنت که مشرتک
بود .برنامهی سیرا در آمریکا ،در سالن

دانشگاه میشیگان برگزار شد.
مثلث نحس؛ منت سخرنانی
میشیگان
دولتآبادی در دانشگاه
ِ
آمریکا -مجلهی آدینه ،شامرهی ،۶۰
۱۳۷۰
ِ
جنگ دولتآبادی
ماجرای صلح و
ِ
چیست؟

مجلهی « ال یف » ا ز د ولتآبا د ی
خواست تا نظرش را دربارهی جنگ و صلح
اخیر برای آن مجله بنویسد .دولتآبادی
مینویسد و میفرستد .پس از انتشار،
به «دیوید فرند» رسدبیر تایم-الیف
نامه مینویسد و از او میخواهد تا
نرش یادداشتش که اختصاصا برای آنها
نوشته بود را ،در نرشیهای موسوم به
«پست ایران» ،مورد پیگرد قانونی قرار
دهند .جنگ و صلح روایتی [شارپ] از
«موشکباران ایران» است که مس ّببش تنها
صدامحسین نبود و البته «نه! رشح تب
و تاب دهسالهی یک ملت در دل واژگان
منیگنجد .مگر چکیده و تند به مصداق:
انگشت منک ،خروار منک».
« [ فالنی ] نقل میکرد شبها ی
مبباران ،والیوم میداده به بچههایش
بخورند تا غش کنند و صدای انفجار
یادشان برود».
«رئیس مجلس و جانشین فرماند هی
کل قوا تاکید میکند :بیشرتین توجه
باید به خانواد هی شهدا ،مجروحین،
آسیبدیدهها ،ارسا و متام کسانی که در
انقالب و جنگ رسمایهگذاری کرد هاند،
مبذول شود .زیرا نظام در مقابل آنها
متعهد و مسئول است .و اینکه «مردم با
حجت امام جنگیدهاند و با حجت امام،
اگر بنا باشد آتشبس را میپذیرند».

صلح و جنگ (پایان کابوس) ،ماهنامهی دنیای سخن ،شامرهی ،۲۰
۱۳۶۷
دولتآبادی :پذیرش قطعنامهی  ۵۹۸معجز ه بود

«اگر معجزهای رخ ندهد ،این جنگ که در آن پیرشفتهترین سالحها
به کار گرفته شده ،ممکن است متام منطقه را به کام خود بکشد[ .و
معجزه رخ میدهد؛ سهماه دیگر ،درست در روز بیستوهفتم تیرماه
هزاروسیصد وشصتوهفت ،در ایران .در تهران] و تهران یکبار دیگر
میلرزد« ».بارها شنیده شده که گریختگان از موشک و مبب ،در بیابانها
دچار نیش مار و عقرب شدهاند».
صلح و جنگ (پایان کابوس) ،ماهنامهی دنیای سخن ،شامرهی ،۲۰
۱۳۶۷
جنگ آمده بود تا جوانان ما را بخورد

«در حقیقت جنگ با بهانههایش آمده بود تا همه را ،و پیش از همه
جوانان را بخورد .نیروی برخروشیدهی مردم از دل س ی سال تعارض نهفته
و آشکار که تجلی آن در هیئت جوانان انقالب خود را به رخ میکشید،
چه بسا لرزه بر تن دشمنان مردم ایران افکنده بود .با افروخنت شعلهی
جنگ ،این هیئت جوانی و عشق به سوی تاالبی روان شد که در بلعیدن
جان و توان یک ملت سیری منیشناخت .پیش از آن ،نخست وزیر
نافراخورد انقالب ،آقای بازرگان گفته بود« :ما باران رحمت خواستیم،
اما سیل آمد!»
صلح و جنگ (پایان کابوس) ،ماهنامهی دنیای سخن ،شامرهی ،۲۰
۱۳۶۷
مردم ما جنگیدند تا عزت آدمی به یغما نرود

«آمیزهای از میهنپرستی ،شور انقالبی ،روحیهی عرفانی و مذهب
در زیر بیرق سبز تشیع ،مرزهای مخدوش غرب کشور را ،از خلیج فارس
تا بلندیهای کردستان پوشانید و گفته شد که انقالب در جنگ خواهد
شکفت .واژهی جنگ تربک یافت و شد کار و زندگی .دشمن یورش آورده
بود و مردم ،ریز و درشت در کشاکش گسرتدهی تانکهای عراقی،
تن رشیف به زیر شنیهای دشمن سپردند تا عزت و آبروی آدمی به
یغام نرود .دشمن در خانهی ما جایی نباید میداشت! و پشت جبهه
کمشکوهتر از خط رزم نبود؛ هرکه هرچه داشت -مگر آنها که میهن و
آیینشان را حسابهای بانکی رقم میزد -چنانکه روزهای انقالب ،در
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حد گشادهرویی و فراخدستی :خون من  Oمثبت است».
صلح و جنگ (پایان کابوس) ،ماهنامه دنیای سخن ،شامرهی ،۲۰
۱۳۶۷
مردم ما چهها کشیدند!

«موشکباران دو روزی قطع شده و ما توانستهایم خودمان را از
شامل برسانیم تهران ،چند تکه خرده ریزه برداریم و بکشیم طرف
حومه .تازه میشود فهمید که آوارههای پارهی وسیعی از پیکرهی
مملکت چه کشیدهاند .گیرم که مردم ما عموما مهربان و مهامننوازند.
چنانچه در نخستین ساعات موشکباران ،مردم آمل نیمهشب از
خانههایشان بیرون آمدند و رس راه تهران ایستادند تا مسافران ناگهان
از موشک گریخته را به خانههایشان بربند؛ گرچه بضاعت پذیرایی
نداشته باشند».
صلح و جنگ (پایان کابوس) ،ماهنامهی دنیای سخن ،شامرهی ،۲۰
۱۳۶۷
کسی باید به بچهها توضیح بدهد که  بعضی موشکها دوبار منفجر
میشوند
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«گفتگو متام نشده که ناگهان یک بر
بچه از در میریزند بیرون و میایستند
روی ایروان به متاشای آسامن تا خط گذر
موشکها را به طرف تهران بزرگ بیابند
و دنبال کنند« .اینجاست ،اونجا ،پنجتا
بود .پنجتا!» «نخیر ،شیشتا بود ،شیشتا.
خودم شمردم .حاال میشنوی صداشون
رو…» زمین فروکوفته میشود .یکبار،
دو بار ،سه و چهار بار ...و باز هم .ذهن
برکهایست که تصور بیواسطهی انفجار
برمیآشوبدش .هرکس نفس راحتی
میکشد با این حس زشت نضج یافته
که «خوب شد توی رس ما نخورد!» حاال
کسی که هنوز حوصله دارد باید برای
بچهها توضیح بدهد که بعضی موشکها
دوبار منفجر میشوند و بعضی هم عمل
منیکنند و»...
صلح و جنگ (پایان کابوس)،
ماهنامهی دنیای سخن ،شامرهی ،۲۰
۱۳۶۷
اسرائیل و دُمش ،آمریکا وکمپانیهای
اسلحهسازیاش؛ و ما که باج نمیدهیم

« ما خرا ب شد یم و کمپانیها ی
اسلحهسازی آباد .آمریکا ،انگلیس و
باقی اروپا دارند سهمیهی خود را از
جنگ و صلح سبک سنگین میکنند و
ارسائیل با دمش گردو میشکند و عید
خونین باستانی را برایامن پیام سوزناک
میفرستند!» «بله همیشه باید آمادهی
دفاع بود .در هر حال ما نباید باج
بدهیم ،ولی به نظرم میرسد قرار نیست
جنگ ادامه پیداکند».
صلح و جنگ (پایان کابوس)،
ماهنامهی دنیای سخن ،شامرهی ،۲۰
۱۳۶۷

علیهنفرتوشیفتگی

گفتگو با دکتر حسن محدثی درباره کتاب «مشرکی در خانوادهی پیامبر» جدیدترین اثر او

مسعود دیانی -مهدی افخمی
http://alefyaa.ir/?p=5871

«مرشکی در خانوادهی پیامرب»؛ اسم کتاب آدم را وسوسه میکند که
مطالعهاش کند و سوالهای زیادی را که با دیدن این عنوان در ذهنش
ایجاد شده است جواب دهد؛ اما وقتی این جذابیت بیشرت میشود که نام
دو تن از اساتید مطرح جامعهشناسی و فلسفهی کشور را به عنوان نویسنده
میبینیم؛ «حسن محدثی» و «بیژن عبدالکریمی» که انگار دست به
طبعآزمایی جدیدی زدهاند و وارد حوزهی داستان ،آن هم داستان تاریخی،
شدهاند و روایتی را از اسالم صدر -به قول دکرت محدثی -انتخاب کردهاند
تا وجوهی از اسالم را که از دید تاریخنویسان پنهان مانده است ،به جامعه
نشان بدهند .به اعتقاد دکرت محدثی ،روشنفکران دینی ما باید از کالسهای
درسشان بیرون بیایند و از نوشنت مقاله و کتاب تخصصی دست بردارند و
با مردم کوچه و خیابان ارتباط برقرار کنند؛ کاری که روشنفکران دینی قبل از
انقالب انجام دادند .حاال دکرت محدثی با نوشنت این اثر قدم در راهی جدید
گذاشت ه است .برای اینکه ببیشرت با اهداف نوشنت این کتاب آشنا شویم و از
نظرات نویسنده آگاه شویم ،گفتوگویی با او ترتیب دادیم.

دیانی :مرشکی در خانوادهی پیامرب
قصهاش چیست؟ یا یک چشماندازی از
این کتاب به ما بدهید برای کسانی که
هنوز این کتاب را نخواندهاند تا راجع
به کتاب آگاهی داشته باشند و بدانند
با چه انتظاری باید به رساغ کتاب بروند.
یک عنرص خیلی جدی در اینجا برتری
اعامل و اخالق بر اعتقادات است .یعنی
نگاهی که من به این کار داشتم و آقای
عبدالکریمی هم با آن موافق بودند،
این است که در واقع معیار برتر ارزیابی
انسا نها ،باورها یشان نیست ،بلکه
اعاملشان است .و ما اینجا با شخصیتی
مواجه هستیم که در جامعهی اسالمی
چندان جایگاهی ندارد؛ الاقل در جامعه
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داستان
و عرف موجود اسالمی جایگاهی ندارد .منتها با بررسی کردن اعاملی
که آن آدم دارد،

در منابع تاریخی باشد و منیدانم حاال!
ما تالش کردیم این را به مخاطب منتقل
بکنیم؛ بخصوص با نام کتاب ،قصدمان
این بود که مخاطب را جد یتر درگیر
بکنیم.

دیانی :آدمی مثل ابوالعاص؟
بله! بله! و بعد هم نوع برخورد پیامرب و متجیدی که از او میکند
و رابطهی حسنهای که با او دارد ،همهی اینها نشان میدهد معیار
را نباید اعتقادات بدانیم بلکه معیار را باید اعامل بدانیم .این یک
افخمی :طبق آمار ،کتاب شام در
نوع نگاه متفاوت با نوع نگاه رسمی موجود است که اعتقادات را شهر کتاب بهشتی در بخش جامعه
برتر از اعامل مینشاند .مورد دیگری که برای ما مهم بود ،این است شناسی ،پرفروشترین کتاب است .قرار
که یک نگاه رسمی و دینی است که نسبت به غیر معتقدان نگاه بود کتاب داستان باشد یا تاریخ؟ یا
بسیار منفی دارد و آنها را محدود و یا طرد میکند و حتی خشنتر هیچکدام از اینها و قرار این بوده است
برخورد میکند و از حقوقشان محروم میکند و حتی ممکن است که به سلوک و سیرهی پیامرب بپردازید؛یا
حیات آنها را به خطر بیندازد .درواقع ما میخواستیم نشان بدهیم حتی یک داستان عاشقانه که ظرفیت
درام باالیی دارد؟ نظر شام چیست؟
در اسالم اینگونه نیست؛
من بیشرت این کتاب را در دستهی
حتی مرشکان که بدترین و
داستان تاریخی قرار میدهم .اگرچه نه
سختترین نوع مخالفان معیار را نباید اعتقادات بدانیم بلکه
من و نه آقای عبدالکریمی هیچکدام
اسالم هستند هم ،واجد معیار را باید اعمال بدانیم .این یک
حقوقی هستند و مسلامنان نوع نگاه متفاوت با نوع نگاه رسمی
داستا ننویس نیستیم و خودمان را
وظیفه دارند آن حقوق را موجود است که اعتقادات را برتر از
اینگونه منیتوانیم تعریف کنیم و چنین
اعمال مینشاند
تخصصی هم نداریم؛ اما قصدمان این
رعایت بکنند؛ چه برسد به
بود این نوع زبان و بیان را انتخاب
طیفها و مخالفان عقیدتی
کنیم برای به اصطالح آن اهدافی که
دیگر .ما میخواستیم این
نگاه را برجسته بکنیم .بویژه یک نگاه اصالح دینی که در ذهن ما بود داریم .بنابراین در آغاز من دو سال
بدین جهت است که درواقع االن نیروهای تکفیری خیلی نیرومندی در درگیر تحقیق و بازنویسی و به اصطالح
جهان اسالم داریم که نه تنها مرشکان و کافران را مهدورالدم میداند ،مکررنویسی بودم و با آقای عبدالکریمی
بلکه بخشی از مسلامنان را کافر تلقی میکند و معتقد است باید این بازنویسی ادامه پیدا کرد ولی درواقع
آنان را کشت و خونشان حالل است .خوب ما میخواهیم ببینیم یک روندی داشت این کار؛ ابتدا بیشرت
این نگاه چه نسبتی با اسالم صدر دارد؛ اسالمی که پیامرب به آن ملتزم جنبهی تاریخی و اجتامعی داشت و
بود .میخواستیم نشان بدهیم اساساً خیلی متفاوت است؛ هم با نگاه بعد خوب در گفتوگویی که با هم
تکفیری بنیادگرایانه متفاوت است و هم با نگاه دین رسمی که حکومت داشتیم ،تالش کردیم جنبهی داستانی کار
آن را معرفی میکند و هم با نگاه دین سنتی که علامی حوزوی آن را را تقویت کنیم؛ به دلیل اینکه داستان
مطرح میکنند تفاوت دارد .درواقع اسالم صدر و مشی و منش پیامرب با قدرت خاصی دارد که میتواند اهداف
همهی اینها متفاوت است و مدارا ،آزادی انسانها و حقوق مخالفان ما را بهرت محقق بکند .اگر چه این قالب
آنجا خیلی جدیتر وجود دارد .البته ما منیخواستیم اسالم صدر را داستانی یک چیز را به ما تحمیل میکرد؛
تجددمالی بکنیم یعنی چیزی از آن بیرون بکشیم و آن را متجددانه اینکه بخواهیم جنبهی ادبی را بیفزاییم
نشان بدهیم؛ تاکید داشتیم که همهی مطالب مستند باشد یعنی واقعاً و آن باری که روایتپردازی در داستان
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دارد و قدرتی که میتواند اعامل بکند را
در کار جدیتر نشان دهیم ،این نگرانی
را ایجاد میکرد که از تاریخ و مستندات
تاریخی دور بشویم .تالشمان این بود
یک چیزی بینابین این دو باشد؛ درواقع
نه کامال تخیل باشد و نه تاریخ .از به
اصطالح مضامین داستانی استفاده بکنیم
برای اینکه مخاطب را درگیر کنیم؛ او را
متوجهی حقایقی در تاریخ اسالم کنیم که
درواقع به دلیل نوع تاریخنویسیای که
ما در ایران و جهان اسالم داشتیم ،از آن
بیخرب مانده .دوم برایمان خیلی مهم
بود که از قدرت داستان استفاده کنیم
و مخاطب وسیعتری را درگیر کنیم تا
پیامی که میخواهیم منتقل کنیم درواقع
دامنهی بیشرتی را دربر بگیرد و تاثیر
بگذارد .ولی جامعه شناسی منیشود به
آن گفت.
افخمی :همکاری شام با آقای
عبدالکریمی چگونه شکل گرفت؟
وقتی شام کار تازهای را رشوع
میکنید ،آن هم کاری که خیلی نامالوف
و نامرسوم است و با ایدههای رسمی و
دستگاه فکری رسمی ناهمخوان است،
بارها و بارها دچار تردید میشوید که آیا
مسیری که من انتخاب کردم یا پروژهای
که برایش وقت میگذارم ،موجه است
یا خیر؟ خوب در این پروسه و مسیری
که من دنبال میکردم ،طی دو سالی که
مشغول تحقیق و بازنویسی بودم ،ضمن
اینکه شور و شوقی داشتم از اینکه عنرص
تازهای را کشف کرده بودم و واقعاً برای
من یک کشف بود ،ولی این دلنگرانی
را داشتم که این کاری که انجام میدهم
موجه است یا نیست؟ طبیعتاً با افرادی

که دور و برم بودند وارد گفتوگو میشدم که از آنها کمک بگیرم،
واکنششان را ببینم و نظرشان را بپرسم؛ بنابراین این کار را برای افراد
متعددی که به نظرم امین بودند فرستادم .در آغاز نگاهم این بود
که دارم برای نوجوانان و جوانان مینویسم .کار را برای «آقای دکرت
ایرامننش» در دزفول فرستادم تا خودشان و پرسشان کار را بخوانند.
وقتی ایشان خواندند ،به من گفتند این کار مخاطب عام دارد .من هم
میتوانم مخاطب این کتاب باشم .خوب این حرف باز یک ایده به
ما داد که الزاما نیازی نیست که به نوجوان یا جوان فکر بکنیم .یکی
از کسانی که من به ایشان اطمینان داشتم ،آقای عبدالکریمی بودند.
آقای عبدالکریمی بیش از دیگران از این کار متاثر شدند و کامال درگیر
داستان شدند و خودشان میگفتند من رشوع کردم به دستبردن در
داستان و هی اضافه کردم و آخرش دیدم چیز تازهای شد .بعدا چند
باری زنگ زد و گفت من دارم این کار را میکنم .من هم به ایشان
اطمینان خاطر دادم که هر
چه میخواهند اصالح کنند.
آقای عبدالکریمی آنقدر
طی دو سالی که مشغول تحقیق و
درگیر کار شده بود که
بازنویسی بودم ،ضمن
اینکه
از
داشتم
اینکه شور و شوقی
دیگر این داستان ،داستان
و
بودم
کرده
کشف
عنصر تازهای را
خودش هم بود .این اثر ،اثر
واقعاً برای من یک کشف بود ،ولی این
خودش هم بود .تا این حد!
دل نگرانی را داشتم که این کاری که
وقتی شام در کاری درگیر
انجام میدهم موجه است یا نیست؟
میشوید ،به آن تعلق پیدا
میکنید؛ از طرفی این نگرانی را داشت که من چه برخوردی با او
میکنم .وقتی من کار آقای عبدالکریمی را دیدم و متوجه شدم ایشان
اینقدر کار را جدی گرفته است -در حالی که من کار را به بیش از ده
نفر دیگر داده بودم و هیچکس آنقدر درگیر نشده بود -به همین خاطر
اکرث تغییراتی را که داده بودند ،قبول کردم و یک جاهایی هم طبیعی
است که دو تا فکر ناهمخوان داشته باشیم .استانداردهای آدمها خب
یکسان نیست.
افخمی :درون کتاب وقتی زاویهی دید دانای کل میشود ،حالت
جامعهشناسی به خود میگیرد و نقد و نظر و تحلیل ارائه میدهد.
آقای عبدالکریمی هم در مقدمه اشاره کردهاند که بخش جامعهشناسی
اثر قبل از ویراست بیشرت بوده است.
طبیعتا به دلیل رشتهی خاص من این مساله وجود داشته و بیش
از این نقش داشته و به اصطالح مضامین جامعهشناسانه در تحلیلها
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داستان
همکاری را رشوع کردیم .عبدالکریمی
کار را خیلی جدی گرفت؛ در چاپ اثر و
ترجمهی آن به زبانهای دیگر و انتشارش
کامال دغدغههای من و عبدالکریمی
مشرتک بود و هست .در صورتی که کتاب
را برای خیلیها فرستادم و نخواندند.
این بود که همکاری با آقای عبدالکریمی
برای من فرصت بزرگی بود.

جنبهی تحلیلی پیدا میکرده است .در بازنویسی مکرر تالش کردیم
این مورد را کمرت کنیم .یک رسیها را بردیم در پاورقی و یک بخش
زیادی از پاورقیها را هم بعد اً حذف کردیم تا درواقع زمینهی
داستانی بچربد .ولی خوب طبیعتا آن به اصطالح تخصص ما این
موراد را تعیین میکند ،یعنی ناخواسته است؛ ضمن اینکه نه من و نه
عبدالکریمی داستاننویس نیستیم و طبیعتا به آن ریزهکاریهایی که در
داستاننویسی و این هرن هست ،خیلی تخصصی نداریم و داستان هم
ابزاری بود که ما بتوانیم از آن استفاده بکنیم برای به اصطالح انتقال
پیام و تحقق اهدافمان .منیدانم چقدر موفق بوده .خیلی برایمان
مهم بود جذابیت داستانی وجود داشته باشد و مخاطب را درگیر بکند
اما هنوز به قدر کافی بازخورد نگرفتیم که اینگونه بوده است یا نه.
برای مخاطب لذتبخش است یا کسلکننده است .بخشی از مخاطبان
گفتند که ما درگیر کار شدیم و آن را یکرسه خواندیم؛ اما هنوز کافی
نیست که بشود راجع به آن قضاوت کرد.
دیانی :خب فکر منیکردید اگر با شخصی که تخصص داستانی
داشته باشد و یا نویسنده باشد همکاری کنید ،نتیجه بهرتی بگیرید؟
حقیقت این است که نگران این بودم که آن پیوند را با شخص برقرار
نکنم .من حتی کتاب را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
فرستادم .آنها اص ًال کتاب را رد کردند و گفتند ما آن را چاپ منیکنیم .با
این مساله هم مواجه بودیم .من رفتم ارشاد و با مسئول کودکان صحبت
کردم و آنها کار را برای کانون فرستادند و آنها گفتند ما اصال این کار
را قبول نداریم و منترش منیکنیم و خوب این نگرانی بود که ارتباط من
و داستاننویس برقرار نشود .کسی که دغدغههای اصالحگرایانهی دینی
من را بفهمد ،بهرت میتواند به من کمک کند؛ بنابراین با عبدالکریمی
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افخمی :طر حهایی که در کتاب
هست ،ایدهاش از کجا آمد؟
درواقع تصور ما این بود که تصویر
نقاشی ،برای تداعی وقایع تاریخی به
مخاطب کمک بکند و مخاطب را درگیر
بکند .این ایده از ابتدا که قرار بود که
کتاب برای نوجوانها باشد شکل گرفت
اما در ادامهی کار حذف نشد و باز آقای
عبدالکریمی آن را جدی گرفت .نارشانی
که اینقدر با محتوای اثر درگیر بشوند،
نداریم .نارشان به کتاب به دیدهی یک
کاال نگاه میکنند .آقای عبدالکریمی
را من نارش منیدانم .ایشان با کتاب
زندگی میکند .کتاب را یک محصولی
که باید بفروشد ،منیبیند و از زندگیاش
لذت میبرد و این خیلی فرق دارد مثال
با نارشی که برای کتاب جامعهشناسی
دین من ،که مثرهی بیست سال کار من
بود ،یک جلد طراحی نکرد یا حتی برای
آن یک جلسهی نقد نگذاشت .هیچ
پیوندی ،هیچ احساسی و هیچ تعلقی
من ندیدم .با نارشهای مختلف هم کار
کردم ولی ایشان با اثر زندگی میکند.
هامن حسی که یک مرتجم و نویسنده
دارد و عمر میگذارد و لحظه لحظه برای
کلمه کلمهاش دقت میکند؛ ایشان هم
یک متفکر و نویسنده است که درگیر

کار شده است .درواقع برای من بخت
بزرگی بود.
دیانی :آقای دکرت فکر میکنید
که اگر بازخوردهای مثبتی از کار
گرفتید امکان تغییر در کتاب هست؟
مث ًال توسط یک ویراستار که به فنون
داستاننویسی مسلط باشد؛ یا اینکه شام
وقتی به مخاطب شناخت دقیقتری پیدا
کنید ،کتاب را ویرایش عمیقتری بکنید؛
ا مکا نش هست ؟ همچنین عالقها ی
دارید؟
بله! صد درصد! منتظریم بازخوردها و
نقدها را ببینیم؛ چه آنهایی که از منظر
ادبی نقد میکنند ،چه آنهایی که به
جزییات تاریخی میپردازند و کسانی هم
از نظر فکری و اصالح اندیشهی دینی،
ممکن اسم کتاب را نقد کنند .حتی این
نقدها میتواند بنیادی باشد .مهمترین
استفادهای که ما میتوانیم بکنیم ،این
است که چیز تازهای یاد بگیریم .برای ما
هم این کتاب یک جور متولد شدن است
و حاال شام میخواهی ببینی این مخلوق
چه مثری میدهد .این کار بسرت خیلی
خوبی است برای یادگیری؛ چون بیشرت
کارهای من ،کارهای تخصصی در حوزهی
جامعهشناسی بوده است .تجربهای
که داشتم این بود که دایرهی اثرگذاری
بسیار محدودی داشت .یک جایی ما
باید انتخاب کنیم که مخاطب ما عام
باشد .این خیلی رضورت دارد که حتی
بخشی از بحثهای تخصصی را برای
مخاطب عام ترجمه کنیم؛ ضمن اینکه
من خودم یک نقد جدی به روشنفکران
بعد از انقالب دارم .روشنفکر دینی پیش
از انقالب مثل «دکرت رشیعتی» ،هم

دربارهی دین حرف میزد و هم دینی حرف میزد و هم میتوانست
با غیر دینداران وارد بحث بشود و گفتوگو کند و راجع به دین نقد
بکند ،و هم میتوانست آثار دینیای تولید کند که دینداران را متاثر و
متحول کند .من خودم از او بسیار تاثیر گرفتهام و تفکر دینی من بعد
از اینکه آثار او را خواندم ،تغییر کرد .دیگر مذهب پدرم را رها کردم.
نسلهای متامدی این تاثیر را از ایشان گرفت .روشنفکرهای دینی
ما بعد از انقالب بیشرت در مورد دین حرف زدهاند ولی دینی صحبت
نکردهاند؛ فلذا مخاطب دینی نداشتهاند و این یک ضعف خیلی خیلی
جدی است .این اثر برای ما دینی سخن گفنت هم است .هم با مخاطب
عام حرف زدن و هم دینی حرف زدن.
دیانی :منظور از مخاطب عام مخاطب عمومی است دیگر؟
بله! یعنی از نوجوان بتواند کتاب شام را بخواند تا یک آدم نود
ساله .نیازی نیست جامعهشناسی بلد باشد .نیازی نیست تاریخ
بلد باشد .نیازی نیست خیلی دین را بشناسد .ولی یک داستان
میخواند .با داستان درگیر میشود .البالی آن داستان شام میتوانید
بخشی از آن نکات را هم بگویید .یک کار دیگری هم دارم ،راجع
به حج دارم مینویسم؛ خاطرات حج .با این نگاه مینویسم که با
توجه به رشایط امروز از حج حرف بزنیم و دینی و اجتامعی حرف
بزنیم ،نه اینکه بحث علمی و تخصصی در مورد حج بکنیم .باالخره
اگر من دیندار هستم ،باید توجه داشته باشم که از دنیای دینی
حرف بزنم ،از زندگی دینی حرف بزنم .منیشود از طرفی بگویم
دیندارم ،از طرفی سخنی دینی نداشته باشم .این نقص جدی در
کار روشنفکران بعد از انقالب است و باید در این حوزه بیشرت کار
بشود .اینکه زبانش را پیدا کنیم.
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دیانی :مرحوم رشیعتی یک کتاب داستانی دارد به نام «حسن و
محبوبه» .یک جایی دکرت احساس کرد با اینکه در میان مردم است ،باز
هم از داستان استفاده کند .در تقسیم اصالحگرایانهای که شام انجام
دادید و «آقای مطهری» جزوشان است ،ایشان «داستان راستان» را
نوشتند و توجه زیادی به هرن داشتند.
درست است! من هم از شیوهی کار دکرت رشیعتی و هم از شهید
مطهری در داستان راستان الهام گرفتم .فیلسوف بزرگی مثل شهید
مطهری میآید توجه میکند به داستان زندگی مسلامنان صدر و آنها
را به عنوان الگو معرفی میکند .یعنی یک عنرصی در این داستانها
میبیند که در بحث فلسفی این عنارص نیست .یک چیزی که در
کتابهای دینی آموزش و پروش نقطهضعف است ،این است که داستان
زندگی پیامرب و اصحابش در آن نیست .آموزهها هست اما داستان
زندگی نیست .بچهها در سنین دبستان با داستان راحتتر ارتباط برقرار
میکنند .آموزش و پرورش
باید تجدیدنظر بکند .اتفاقا
بایدیک تعلق قلبی برای آن اسالم صدر ،باز از دیدگاه من
بچهها ایجاد کرد؛ همچنان ناب نیست یا اسالم حقیقی نیست.
که مطهری فیلسوف بزرگ آن هم در یک بستری ظهور کرده و
عناصر آن بستر در دین وجود دارد.
به این نکته پی برد.
اینچنین نیست که همهی آن عناصر
برای همهی اعصار به کار بیاید .دین
در آن زمینه شکل گرفته .مث ً
ال «اهلل »
خدای عربها بوده و این وارد قرآن
و اسالم شده است .یا حج مناسکی
بوده که وجود داشته و به شکل
پیراستهتری وارد اسالم شده است

افخمی« :اسالم در
ذات خود ندارد عیبی  /هر
عیب که هست ،از مسلامنی
ماست»؛ شام ظاهرا با این
گز ا ره مخا لف هستید
ولی انگار کتاب میگوید
مسلامنی ما ایراد دارد.
در اینجا نگاه من این نیست و من هم چنین استنباطی ندارم که
اسالم به خودی خود مشکلی ندارد؛ بلکه در تعریفمان هم از اسالم
باید بحث بکنیم که چیست .اعتقاد من این است که نظام اعتقاد دینی
در یک بسرت خاصی ظهور میکند و برخی از عنارص آن بسرت وارد آن
دین میشود .درواقع برخی عنارص دین زمینهمند است و در نتیجه
وقتی جهان تحول پیدا میکند و زمینه تغییر میکند ،آنوقت باید برای
آن عنارص زمینهمند هم فکر بکنیم .آن دیدگاهی که میگوید اسالم به
ذات خود ندارد عیبی ،درواقع یک پکیجی از اسالم را در نظر میگیرد که
همیشه مطلوب است و ما باید خودمان را با آن هامهنگ بکنیم و آن
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پکیج هامنطور حفظ بشود .این دیدگاه
عم ًال با بازسازی دین مغایرت دارد؛ ولی
نگاه ما این است که نه! بسیاری از
عنارص دین زمینهمند است و اصال دین
در بسرتی رشد کرده است و عالوه بر
عنارص زمینهمند ،عنارص فرازمینهای دارد
ولی من منیتوانم عنارص زمینهمند دین
را که برای جامعهای قبیلهایست ،بیاورم
در جامعهای مدرن مورد استفاده قرار
بدهم .اینجاست که من میگویم برخی
عنارص سازندهی دین را باید نقادی کرد
و بعد بازسازی کرد؛ ولی در آن دیدگاه،
آن پکیج دین را کامال بیمشکل میبیند
در حالیکه ما میبینیم متامی ادیانی که
در عرصههای سنتی ظهور کرد هاند ،با
بحرا نهای مختلفی مواجه شد هاند و
در همهی آنها رضورت اصالح دینی
و رضورت بازسازی دین مطرح شده
است .بسیاری از عنارص دین دچار تاخر
فرهنگی هستند و منیتوانند به نیازهای
زمانه پاسخ بدهند .آن شعار میخواهد
پیکجش را دربسته نگه دارد و رساغش
نرود.
ا فخمی  :جا یی گفتید  « :د ین
ناب وجود ندارد .دین اید هآل و ناب
بیشرت تخیلی است و اساساً چیزی به
نام دین ناب یا اسالم ناب نداریم؛ به
هر صورت نظام فکری و فرهنگی که
بخواهد بر روی زمین پیاده شود ،آلوده
به اقتضائات و امکانات زندگی برشی
میشود و در نتیجه عنارصی از جهان
اجتامعی و فرهنگی را میگیرد و خود
را با آن تطبیق میدهد ».خوب این
کتاب ظاهراً در مورد دین ناب است!
اینطور نیست؟ این دین ناب یا اسالم

صدر باالخره از یک نقطهای رشوع شده
است دیگر!
آن اسالم صدر ،باز از دیدگاه من
ناب نیست یا اسالم حقیقی نیست.
آن هم در یک بسرتی ظهور کرده و
عنارص آن بسرت در دین وجود دارد.
اینچنین نیست که همهی آن عنارص
برای همهی اعصار به کار بیاید .دین
در آن زمینه شکل گرفته .مث ًال «الله»
خدای عربها بوده و این وارد قرآن و
اسالم شده است .یا حج مناسکی بوده
که وجود داشته و به شکل پیراستهتری
وارد اسالم شده است .کام اینکه وقتی
شام از دین زرتشت صحبت میکنید،
عنارص پارسی در این دین حضور و وجود
دارند .حاال زرتشت میآید از عنارصی
که در آن وجود داشت ،اسطورهزدایی
میکند و نظام اعتقادی جدیدی را ارائه
میدهد .بنابراین عنارص زمینهمند است
و آن هم واقعی است و اسالم صدر
هم اسالمی است که در تاریخ ظهور
کرده؛ در آسام نها نبوده و انتزاعی
نیست و در جامعه و تاریخ خاصی
ظهور میکند و از عنارص آن جامعه متاثر
میشود؛ همچنانکه مارکسیسم در اروپا
ظهور کرده و از عنارص آن بسرت متاثر
شده است .همین مارکسیسم که وارد
کشورهای دیگر شد و متفکران برجستهی
آن کشورها که مارکسیست بودند ،ناچار
شدند تفسیرهای زمینهمند ارائه کنند.
مثال مارکسیسم پرویی مجبور شده است
از یک رسی حرفهای مارکس عدول
بکند و حرف و اید هها و تفسیرهای
تازهای را ارائه بکند یا مائو در چین ناچار
شده است در مارکسیسم تجدیدنظر
بکند به دلیل آن زمینهای که دارد و باید

به نیازهای آن زمینه پاسخ بدهد و با واقعیتی که در آن زمین با آن
مواجه است ،مواجه بشود .در تاریخ اسالم هم ما با همین مساله مواجه
هستیم .اسالمی که رفت آفریقا ،یک ورژن جدیدی از اسالم درست شد
به نام اسالم آفریقایی .اسالمی که رفت آسیای رشقی ،اسالم جدیدی به
نام اسالم آسیای رشقی ساخته شد .در ایران اسالم ایرانی داریم .در اروپا
اسالم اروپایی داریم و در آناتولی اسالم آناتولیایی داریم؛ بنابراین دین
از زمینهاش متاثر میشود و هامنجایی هم که ظهور کرده ،درواقع
از هامن بسرت متاثر شده و اسطورهها و منادهایی که در آن جامعه
وجود داشت وارد این دین شده است؛ به همین خاطر این دین ناب
نیست .این هم متاثر از زمینه است .کسانی که میگویند دین ناب و
دین حقیقی ،یک بستهای دارند که میگویند این بسته برای همهی
آدمها و در همهی اعصار و زمانها بدون مشکل است .یعنی آن را
چیزی فرازمینی و فرازمینهمند در نظر میگیرند .من اصال قائل به چیزی
فرازمینی و فرازمینهمند از
دین نیستم .اگر هم وجود
کسانی که میگویند دین ناب و دین دارد ،نزد خداست .اگر اسالم
حقیقی یا اسالم نابی وجود
حقیقی ،یک بستهای دارند
ی
ه
هم
برای
که میگویند این بسته
داشته باشد ،نزد خداوند
ها
ن
زما
و
آدمها و در همه اعصار
است و ربطی به ما ندارد.
بدون مشکل است .یعنی آن را
آن چیزی که روی زمین آمده
چیزی فرازمینی و فرازمینهمند در نظر
است ،زمینهمند است.
میگیرند .من اصال قائل به چیزی
فرازمینی و فرازمینهمند از دین نیستم

دیانی :این تناقض
اگر هم وجود دارد ،نزد خداست .اگر
اسالم حقیقی یا اسالم نابی وجود
هنوز برای من حل نشده
داشته باشد ،نزد خداوند است
است؛ درکی که ما از اسالم
داریم با درک اسالم صدر
متفاوت است .شام میخواهید درک تاریخی ما را به چالش بکشید یا
درک معرفتی ما را؟ اینکه باالخره اعامل و اخالق مهمتر از اعتقادات
است ،برای ما یک چالش معرفتی است و ما آن را باید در زمانهی
خودمان لحاظ بکنیم و فکر میکنم که مسالهی امروز ما است.
مسالهی انسان قرن بیست و یک .شام برای حل این مشکل ،ما را
برمیگردانید به چهارده قرن قبل که ببین ،پیامربت هم با خانوادهاش
یک چنین رفتاری داشته .باالخره میخواهید ما را با یک چالشی مواجه
بکنید .این موضع سخت در مورد اسالم ناب و اسالم صدر با این کتاب
تناقض دارد.
من اصال به این فکر منیکنم که با برگشت به گذشته و اسالم صدر،
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میتوان همهی مسائل را حل کرد .به هیچ وجه .به اسالم صدر هم
میتوان نگاه انتقادی داشت .اما مسالهی جدیای که با آن مواجه
هستیم ،اسالمی است که در این روند تاریخی شکل گرفته است و این
اسالم از اسالم صدر هم عقبماندهتر است و ما االن با این چالشها
مواجه هستیم؛یعنی آنقدر مدارا که در رفتار پیامرب میبینیم ،در رفتار
عامل دینی امروز بعنوان کسی که میخواهد پیرو پیامرب باشد یا مسلامن
معتقد امروز ،منیبینیم .بنابراین با رجوع به اسالم صدر و سیرهی
پیامرب ،میتوانیم بخشی از دین مستقر را نقد کنیم .یک امکانی برای
نقد به ما میدهد ولی ادعای من این نیست که میشود همهی مسائل
را با ارجاع به آن حل کرد .این درواقع یکی از امکانات ماست و وقتی
این امکانات در تاریخ اسالم موجود است ،چرا نباید از آنها استفاده
بکنیم؟ این عاقالنه است که حداقل من از الگوهایی که هزار و چهارصد
سال پیش پیامرب ارائه کرده است ،عقبتر نباشم .دستکم خودم را
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تا سطح آن باال بکشم .مثال دانشجویان
بحث میکنند که حقوق زنان در اسالم
بسیار عقب مانده است؛ ما برای حل
مسائل زنان منیتوانیم به احکام قرآن
ارجاع بدهیم و بگوییم مسائل را حل
میکنیم ولی مشی پیامرب میتواند به ما
کمک بکند که برای این مخاطب توضیح
بدهیم پیامرب در جامعهای میزیست
که آن جامعه به او آن ح ِد از امکان
اصالح را میداد .پیامرب کوشید در باب
اصالح حقوق زنان این حد از اصالح را
انجام بدهد .اما آن مشی اصالحگرایانهی
پیامرب در تاریخ اسالم تداوم پیدا نکرده
است؛ یعنی من باید به او توضیح بدهم
امکانات کنشگر تاریخیای مثل «محمد
بن عبدالله» در این حد بوده و ما
منیتوانیم اصالحات فکری و اجتامعی را
با بخشنامه انجام بدهیم .اگر اصالحاتی
را که پیامرب انجام میدهد با قبل از آن
مقایسه کنیم ،حرکت پیامرب انقالبی است.
من میخواهم بگویم یک امکاناتی در
اسالم صدر هست که ما بعنوان مسلامن،
حداقل وظیفهمان این است که آن
امکانات را به کار بگیریم ،اما معنیاش
این نیست که با آن همهی مسائل را
بتوانیم حل کنیم؛ ضمن اینکه االن به نظر
میرسد ما -اگر بشود این تعبیر را بکار
برد -نوعی انحطاط اخالقی در جوامع
دینی مثل مسلامنان میبینیم و آن این
است اگر عقید همند باشیم ،کفایت
میکند؛ گویا مسلامنی با عقید همندی
تعریف میشود و اینکه من مسلامن
باشم ،اما عمل صالح نداشته باشم ،برتری
دارم نسبت به فردی که عمل صالح دارد
اما مسلامن نیست! این آفت زیادی
در جامعهی اسالمی ایجاد کرده است

و متاسفانه بیشرت علامی اسالم چه در
اهل تسنن و چه اهل تشیع ،فکرشان
این است که رصف عقیدهمندی برای ما
مسلامنها برتری میآورد -بزرگوارانی
هم مثل امام موسی صدر بودهاند که این
کار را نقد کردند -یا اگر من عبادت بکنم،
عبادتم کافی است .مسلامنی تقلیل
داده شده است به عبادت و حاال برای
اینکه ما با این مشکالت مقابله کنیم و با
انحطاط اخالقی مبارزه کنیم ،طبیعتا باید
تاکید کنیم بر عمل صالح .اساسا عبادت
مقدمهی عمل صالح است .اگر این
منجر به آن نشود ،عبادت بیخاصیت
است .میخواهم بگویم دچار انحطاط
شد هایم ،تاکید بر عمل صالح وجود
ندارد .این یک نگاه و قرائت جدید است
که درواقع میخواهد بگوید مولفهی
اصلی ایامن ،باورها نیست؛ حتی نیات و
درونیات هم نیست ،بلکه مولفهی اصلی
ایامن ،عمل است و مرشک واجد بر عمل
مطلوب و صالح ،بر معتقدی که عمل
صالح ندارد ،از این منظری که ما نگاه
میکنیم ،برتر است و یک فصل را به این
برتری عمل بر اعتقاد اختصاص دادهایم؛
یعنی میخواهیم این را بگوییم و یک
پتانسیلی است و ما باید از آن استفاده
بکنیم .یک نکتهی دیگری هم هست
که من متایز جدی بین فرهنگ قرآنی و
فرهنگ اسالمی قائلم و روی این خیلی
تاکید دارم؛ مرادم از فرهنگ قرآنی آن
چیزی است که قرآن ما را به آن دعوت
میکند؛ آن شیوهایی از زندگی که قرآن
ما را به آن دعوت میکند و آن سلوکی
که پیامرب سعی میکند در پیوند با قرآن
و دستوراتی که دریافت میکند ،آن را
محقق کند .من این مجموعه را فرهنگ

قرآنی نامگذاری میکنم .اما با مرگ پیامرب ،مسلامنها ادامهی حیات
دادند و یکرسی اتفاقهایی افتاد .رویدادهایی رخ داد که قبال وجود
نداشت .یک رسی از معرفتها و دانشها وارد فرهنگ اسالمی شد.
مجموعهای از معارف و هنجارها و الگوهای عملیای که در طول زمان
شکل گرفت و در فرهنگ قرآنی ما آنها را منیبینیم .مجموعهی اینها
را من فرهنگ اسالمی میگویم که شامل عرفان ،کالم ،اخالق ،فقه و
تفسیر اسالمی میشود که در طول زمان شکل گرفت و از رویدادهای
زمانه و از حکومتها متاثر شدند .همهی اینها فرهنگ اسالمی است.
عنارص فرهنگ اسالمی با فرهنگ قرآنی سه گونه است .بخشی از عنارص
فرهنگ اسالمی همسازی دارد با فرهنگ قرآنی .بخشی از عنارص متابین
اما در تقابل با یکدیگر نیستند؛ یعنی عنارص جدید آمده است مثل
رایانه و ما از آن استفاده میکنیم و زندگی ما را تغییر میدهد و الزاما
با فرهنگ دینی کهن در تقابل نیست؛ اما تعدادی از عنارصی که وارد
شده و در شکلگیری فرهنگ و متدن اسالمی نقش داشته است ،در
تقابل آشکار و رصیح با فرهنگ قرآنی است .مثال این انسانشناسی که
در فرهنگ اسالمی است انسانشناسی متاثر از فرهنگ یونانی است که
در تقابل با انسانشناسی قرآنی است .در قرآن انسان موجود ثنوی و
دو پاره نیست .یکپارچه است .اینگونه نیست که یک وجه از انسان
پست باشد و یک وجه متعالی داشته باشد .یک وجه جسامنی داشته
باشد و یک وجه روحانی .یک جان و یک تن .هم عرفان اسالمی و هم
فلسفهی اسالمی انسان را دوپاره میبیند .در قرآن انسان دو پاره نیست؛
دو امکانی است .یعنی شام به دنیا میآیی و ممکن است در مسیر خیر
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داستان
مسلامن ،وظیفهی نقد فرهنگ اسالمی
را داریم.

و در مسیر رش دائم حرکت بکنی .تا زمانی که زنده هستی و در حال
کنش ،در این خط حرکت میکنی .برخی کنشها شام را به این سمت و
برخی انتخابها شام را به آن سمت میبرد .پس انسان دو امکانی ،اما
یکپارچه است .اینگونه نیست که ما دو پاره داشته باشیم؛ پارهی الهی و
پارهی شیطانی .بلکه ما دو امکان الهی و امکان شیطانی داریم .ولی در
فرهنگ اسالمی ،انسان باید تالش بکند بخشی از وجود خودش را نفی
بکند؛ مثال عرفا نفس را به خوک ،موش و سگ تشبیه کردهاند که باید
همیشه از آن مراقبت کنند .فالسفه هم تن را پست دانستهاند و نهایتاً
تن را مرکب دانستهاندکه باید آن را به جایی برسانی که بتواند تو را
بکشد؛ ولی در قرآن اساسا اینگونه نیست .ولی حاال چه اتفاقی افتاده؟
قرآن سیصد بار از نفس گفته است ،اما در فرهنگ اسالمی ،نفسی که
ارسطو تعریف کرده است ،جایگزین تعریفی میشود که قرآن از نفس
کرده .این نفس مجرد است و دارای سلسه مراتب ،ولی هیچکدام از
اینها در قرآن وجود ندارد .در مورد الفاظ که قرآنی است اما محتوایی
یونانی دارد .خدای قرآن با خدای فالسفه به کلی متفاوت است .خدای
قرآن و خدای عرفا به کلی متفاوت است و این را «آقای ایزتسو» در
کتاب «خدا و انسان در قرآن» به خوبی نشان داده است و میگوید الله
در میدان معناشتاختی قرآن یک معنا دارد و در میدان معناشناختی کالم
اسالمی یک معنای دیگر دارد و در میدان معناشناختی عرفان اسالمی
نیز یک معنای دیگر .این متایزی است که میتوانیم بگوییم بین فرهنگ
قرآنی و فرهنگ اسالمی وجود دارد؛ بنابراین ما اساساً به عنوان یک
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دیانی :آقای دکرت این تالش و بازخوانی
از صدر اسالم ،توسط روشنفکران و
مصلحان دینی زیادی انجام شده است .این
تالشها همیشه متهم به این بوده است که
شام بعضی از قرائن را نادیده میگیرید.
یعنی یک جنبه از تاریخ را میبینید ولی
از همین پیامرب ،جنبههای خشونتآمیز و
یا قهریاش را منیبینید؛ کام اینکه جریان
مقابل هم همیشه به این متهم است.
چقدر در این اثر تالش کردید قرینههایی
که علیه نظریهی شام وجود دارد یا علیه
باور شام است را هم لحاظ کنید؟ یا نه،
فقط متمرکز شدید بر قرائتی که نظرتان را
تقویت م یکند؟
در حقیقت ما از این بابت خیلی
نگران نیستیم .درک و تفسیری که از
اسالم ،آیات قرآن و منش پیامرب هست،
بسیار متنوع است .بسیاری از این
افراد درواقع بر اساس پیشفرضهایی
که دارند ،این درک و تفسیر را ارائه
میکنند .در این مورد من تعبیری دارم
که میگویم بحثهایی که راجع به
دین است ،مبتنی بر دو نوع هرمونتیک
است؛ یکی هرمونتیک نفرت و یکی
هرمونتیک شیفتگی؛ یعنی درواقع در
مفرس یک نفرتی وجود دارد در مورد
دین یا شخصیتهای دینی یا عملکرد
دین در یک دورهای از تاریخ ،و بعد
آن نفرت موتور محرکهی تفسیر قرار
میگیرد .مفرس میرود رساغ آنچه از قبل
مفروض گرفته است و میخواهد آنها
را برجسته کند و متون و رویدادهای
تاریخی را براساس آن نگاه میبینید.

از این طرف هم که در میان خود
معتقدان ،هرمونتیک شیفتگی بسیار
دیده میشود؛ یعنی اینکه شام شیفتهی
شخصیتها ،تاریخ اسالم ،تاریخ دین و
خود دین هستی و درواقع آن نقدها و
آن آثار مخربی که در دین و تاریخ دین
بوده است را منیتوانی اساسا ببینی؛
بخاطر اینکه با آن شیفتگی به رساغ
متون و رویدادهای تاریخی میروی .من
دستکم در کارهای دیگر و نوشتههای
مختلفم ،آثار زیادی دارم که مربوط به
نقد دین و نقد تاریخ اسالم بوده است.
قبال در مورد دین سیاه و دین رسخ و
دین سبز روایت کردم و آنها موجود
هستند و به دلیل آشنایی با بسیاری از
نقدهایی که به دین وارد میشود ،دارم
فکر میکنم رسجای خودش به یکایک
اینها میتوانیم پاسخ بدهیم .مثال یک
دیدگاه عامی وجود دارد که هر مرشکی
را دیدی ،باید بکشی و استناد آن هم به
آیهای از قرآن است .حتی من دیدم در
فضای مجازی سوالی پرسیده بودند که
«آیا ما هر مرشکی دیدیم باید بکشیم؟»
بعد پاسخدهنده مجبور شده بود آیهی
قرآن را توضیح بدهد که اصال شان نزول
دارد و مربوط به نقض «معاهد هی
حدیبیه» است و بعد از آن آمده است و
اساسا حکم عام نیست .خوب بسیاری از
تفسیرها راجع به اسالم و عملکرد پیامرب،
اینگونه است .از آن طرف هم آنهایی
که نگاه شیفتهای دارند ،میخواهند هر
رویداد و هر عملکردی را توجیه کنند.
خوب من در مورد آنها در اینگونه
موارد که منیتوانم این دستگاه فکری
را توضیح بدهم ،نگاه انتقادی دارم.
حداقلش این است که میگویم برای من

روشن نیست که چرا فالن شخصیت دینی چنین واکنشی انجام داد .من
نهایتا با این تفسیر از این کنش منیتوانم آن را مقبول بدانم یا اسالمی
بدانم؛ و آنجا حتی میتوانم با آیات قرآن ،کنش آن کنشگر را نقد کنم.
چون این نگاه انتقادی را دارم ،میدانم که قصد توجیه ندارم و نگاه
من توجیهگرایانه نیست .مثال در مورد بعضی از رویدادهای تاریخی در
صدر اسالم ،مثل برخورد با آن سه گروه یهودی «بنینظیر»« ،قینقاع»
و «بنی قریظه»؛ خوب آنجا من پرسشهایی جدی دارم و میکاوم
تا پاسخهایی قانعکننده پیدا کنم و تا زمانی که پاسخی پیدا نکردم،
وظیفهی خودم منیدانم آن عملکردها را موجه بدانم( .مثال اینکه
هفتصد هشتصد نفر در یک روز باید گردن زده بشوند!) خوب برای
من موضوع یکی از این رویدادهاست که در مورد آن توجیه نیستم.
بنابراین کلی سوال در آن دارم و چنین رویدادی را توجیه منیکنم مگر
اینکه منابعی پیدا کنم که برایم توضیح بدهد این اعامل قابل دفاع
است یا اص ًال چنین چیزی نبوده است و اخباری که به ما داده شده،
اخبار درستی نیست .بنابراین چون نگاه توجیهگرایانه ندارم ،نگران این
نیستم که چنین اتهامی به من زده بشود .ضمن اینکه ما در اینجا با
یک داستان و یک برش از تاریخ اسالم مواجه هستیم و منیتوانیم رشوع
کنیم یک کتاب بنویسیم که در آن متامی رویدادها و متامی احکام را
توجیه بکنیم و توضیح بدهیم .میخواهم عرض کنم متاسفانه من که
در دانشگاه جامعهشناسی دین تدریس میکنم ،بسیار متوجه شدهام
که خیلی از دانشجویان ما ،حتی همکاران ما ،درک درستی از احکام
دینی و تاریخ اسالم ندارند و بسیار ناآشنا هستند .بسیاری از دانشجویان
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داستان
ما آگاهیشان از اسالم ،آن چیزی است که در منربها شنیدهاند و خیلی
وقتها که با آنها در کالس بحث میکنیم ،از آن دادههای منربی برای
نقد اطالعاتی که ما از شش منبع به آنها میدهیم استفاده میکنند و
ما باید آنها را آگاه بکنیم که آنچه از منرب شنیدهاید ،معیار خوبی برای
بحث علمی نیست و شام باید از یک منظر دیگر رشوع بکنی و منابع
تاریخی را ببینی .یعنی ما با افرادی مواجه هستیم که تلویزیون و فیلمی
که میسازد ،منبع استناد آنهاست و ما باید تازه به اینها آموزش
بدهیم که اصال اینها منبع استناد نیستند؛ و همینجور نوع دیگری از
موضع گیریها که بسیاری از اینها اساسا بیپایهاند و مبتنی بر تحقیق
نیستند .طبیعتا در این کار هم ما منتظر بودیم و منتظر هستیم با دو
نوع مخالفت جدی مواجه شویم؛ یکی مخالفت از موضع بنیادگرایانه
و سنتی ،و یکی مخالفت از موضع متجددانه .آنها را انتظار میکشیم
و آمادگی مواجهه با آنها را داریم؛ اما اینجا خوب در کار منیشد
توضیح داد؛ هام نطور که
گفتم ،ناچار شدیم در خیلی
جاها ارجاعامتان را هم بسیاری از دانشجویان ما
حذف کنیم ،چون مقاله و آگاهیشان از اسالم ،آنچیزی
کتاب علمی منینویسیم .است که در منبرها شنیدهاند و خیلی
آنجایی که خیلی حساس وقتها که با آنها در کالس بحث
میکنیم ،از آن دادههای منبری برای
بود ،ما ارجاع کوچکی دادیم
نقد اطالعاتی که ما از شش منبع
خودمان
که این حرف را از
به آنها میدهیم استفاده میکنند و
درنیاوردیم ،این حرف منبع ما باید آنها را آگاه بکنیم که آنچه
تا ر یخی د ا رد و منبعش از منبر شنیدهاید ،معیار خوبی برای
مستند است .بسیاری از بحث علمی نیست
ارجاعات را حذف کردیم که
اساساً مخاطب درگیر پانوشت و پینوشت و زیرنویس نشود و درگیر
خود داستان باشد.
دیانی :اگر فرهنگ قرآنی را معادل نابگراییای که خودتان
فرمودید بگیریم ،این بخش از جمالت و صحبتها مدام من را یاد
دوستان مکتب تفکیک میاندازد .دین ما با فلسفهای که از غرب و از
رشق آمد دستخوش تحریفهای غیر دینی شده است ،بخاطر همین
مخالفت با فلسفه را پیشینهی کار خود قرار دادند .شام مرزی بین
خودتان و دوستان مکتب تفکیک میبینید یا نه؟
در بحث من دشمنی با عرفان و فلسفه وجود ندارد .بحث من
بیشرت بر روی التقاط است .اندیشههایی که بنیادهای فلسفی و
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فکری متفاوت دارند و درواقع منیتوانند
سیستم یکپارچهای داشته باشند را ،با
هم تلفیق نکنیم و اگر هم قرار است
تلفیق کنیم ،باید تلفیقهای معترب داشته
باشیم .ما میتوانیم از عرفان ،از فلسفه
و از اندیشههای دیگر الهام بگیریم و
استفاده کنیم اما اگر فکر کنیم خدای
قرآن و خدای ارسطو یکی است ،زمینهی
بدفهمی منت را فراهم میکنیم؛ یعنی من
اگر بخواهم متنی را تفسیر کنم ،میتواند
قرآن باشد یا حافظ ،قواعدی الزم دارم
که آن را معتربتر تفسیر کنم .برای اینکه
تفسیر معتربی داشته باشم ،باید روشی
را رعایت بکنم .من االن منیتوانم بر
مبنای مفروضات اگزیستانسیالیستی که
یک فلسفهی مدرن است ،بروم رساغ
قرآن و بگویم قرآن هم این را میگوید.
میتوانم این را بگویم اما معترب نیست.
من میتوانم هر محتوایی را که دمل
میخواهد به حافظ نسبت بدهم ولی
آیا این تفسیر معتربی از حافظ است؟
بنابراین قواعد تفسیر و قواعد مواجهه
با یک منت ،الزاماتی دارد که به لحاظ
روشی ،ما آن را باید رعایت بکنیم .هر
چیزی را میشود راجع به یک منت گفت،
اما آیا معترب است و آیا قواعد معتربی
را رعایت کرده است؟ خوب وقتی من
میخواهم از اسالم صحبت کنم ،باید
اسالم دورههای مختلف را از همدیگر
جدا کنم .اسالم صدر با اسالم اموی و
اسالم صفوی فرق میکند .اگر بگویم که
همهی اینها یکی هستند ،آشکار است
که من دچار اشتباهاتی میشوم؛ بنابراین
اگر من به اصطالح از اسالم صدر صحبت
میکنم ،میخواهم بگویم من به عنوان
یک مسلامن اگر بخواهم به جایی ارجاع

بدهم ،معتربترین جا کجاست؟ بزرگرتین
الگوی ما کیست؟ پیامرب اسالم .مدل نقش
ماست .بنابراین طبیعی است من بجای
اینکه به «عالمه مجلسی» ارجاع بدهم،
به پیامرب ارجاع میدهم؛ برای اینکه او
حد نهایی ارجاعات دینی من است.
دیانی :در حقیقت میخواهید
امکان جدیدی از تاریخ اسالم را برای
ما فراهم کنید تا ما با استفاده از آن
امکان ،زیست اخالقی و دینی خود را
انجام بدهیم.
بله! اگر هم میخواهید از اسالم عبور
کنید ،باید ابتدا با آن مواجه بشوید و بعد
عبور کنید .بسیاری از واکنشهایی که
وجود دارد ،بدون مواجهه با اسالم است
و در حقیقت مواجهها یست با آنچه
وجود دارد و از آن رنجشی یا درگیریای
با آن دارد و براساس این واکنشها و
درگیریها ،مواجه میشود ،اعرتاض
میکند و یا تفسیر میکند .حداقل ما این
انتظار را میتوانیم داشته باشیم که شام
با آن مواجه شوی و آن را نقد کنی.
افخمی :این بحث شاید رسکالس
مفید باشد اما واقعیت جاری در جامعه
چیز دیگری است.
آره! این بحثها به انسان کمک میکند
که درواقع از زندان عرص خودش فراتر برود.
در عرصی که زندگی میکنیم ،خواه ناخواه
گرفتاریم ولی میتوانیم از این فراتر برویم؛
نه فقط در ادیان بلکه اگر در فرهنگ ایرانی
امکاناتی داریم ،حتی مثال ایران باستان ،اگر
امکاناتی انسانیست ،اگر در دین زرتشت یا
در ادبیات فارسی امکاناتی هست ،به نظرم
عدم توجه به آن امکانات ناشکریست.
اگر رسمایهای فرهنگی داریم ،باید آن را در

جهت ساخنت جهانی انسانیتر آزاد بکنیم! پس نگاه من در این کار و بطور
کلی دیدگاهم در مورد دین ،واقعاً این نیست که هر طور شده دین را حفظ
بکنیم .من راحتم .خیلی سال پیش که با «آقای علیجانی» صحبت میکردیم،
یک روز از من پرسید که« :آرمان اصلی تو چیست؟» آرمان اصلی من دین
نیست ،آرمان اصلی من انسان است و بهزیستی انسان؛ یعنی رشایطی
فراهم شود که انسانها کمرت رنج بکشند و بهرت زندگی کنند و متعالیتر
بشوند .اگر دین امکاناتی دارد که به این کمک میکند ،ما باید از آن استفاده
کنیم و ناشکری نکنیم .اگر ادبیات فارسی یا عرفان اسالمی امکاناتی دارد که
میتواند در جهت زندگی بهرت انسانها کمک کند ،استفاده نکرد ن از آنها
ناشکریست .پس اینجا فرقی منیکند که من دارم از دین صحبت میکنم یا از
شاهنامه؛ اگر پتانسیل فرهنگی وجود دارد ،ما باید آن را بالفعل بکنیم و جهان
بهرتی بسازیم و با مسائل جهان خودمان مواجه بشویم .ما االن با مسائل
تکفیریها مواجه هستیم ،با بنیادگرایی مواجه هستیم ،با چه رهای بسیار
خشن از اسالم مواجه هستیم؛
خوب! به نظرم ما باید بیش
از دیگران از این ماجرا رنج
ما االن با مسائل تکفیریها مواجه
هستیم ،با بنیادگرایی مواجه هستیم ،با بکشیم که از فرهنگ ما ،چنین
چهرهای بسیار خشن از اسالم مواجه محصوالت غیر انسانیای دارد
هستیم؛ خوب! به نظرم ما باید بیش
در دنیا عرضه میشود .ما
از دیگران از این ماجرا رنج بکشیم
باید بیش از دیگران احساس
که از فرهنگ ما ،چنین محصوالت غیر
انسانیای دارد در دنیا عرضه میشود .مسئولیت بکنیم و از ذخایر
فرهنگی خودمان برای مقابله
ما باید بیش از دیگران احساس
با این موارد استفاده کنیم
مسئولیت بکنیم و از ذخایر فرهنگی
خودمان برای مقابله با این موارد
و اگر دین اسالم صدر به ما
استفادهکنیم
کمک میکند ،خوب چرا این
کار را نکنیم؟! االن داعش
میگوید شیعیان کافرند و آنها را باید کشت؛ همینطور هم مسیحیان را،
به عنوان صلیبیون!
دیانی :مشکل این است که داعش هم میگوید اسالم صدر!
اشکالی ندارد! آن وقت ما میتوانیم نشان بدهیم که آقا! این پیامرب
شامست و این هم دامادش است و مرشک هم هست .بعد رابطهاش را شام
ببین .مگر منیگویید اسالم! خوب پس این هم هست؛ حاال تو بیا بگو و پاسخ
بده .بجای اینکه دائم بگوییم نه این اسالم نیست! ما هم میگوییم آن هم
اسالم است؛ یک نوع تفسیر از اسالم است ولی ما ذخایری داریم .آن ذخایر را
عرضه میکنیم تا بر همگان روشن شود آن چقدر معترب است.
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داستان

یک مشرک مدرن در خانهی پیامبر

یادداشتی بر کتاب «مشرکی در خانوادهی پیامبر» نوشتهی «حسن محدثی» و
«بیژن عبدالکریمی»

محمدکاظم حقانی فضل
http://alefyaa.ir/?p=5971

داستان ما مسلامنان و زندگی در عامل مدرن ،هر روز ماجرایی دارد.
مسلامنیم و در جهانی سنتزده بزرگ شدهایم .از سالیان پیش وارد دنیایی
شدهایم که ارزشهای آن چندان با مزاج و مذاقمان سازگار نیست .رفته
رفته بعضی از ما ارزشهای دنیای جدید را ارزشمند یافتیم و دیدیم که
چندان هم ب یراه نیستند و بلکه بعضی از تصورات گذشتهی ماست که
قابل دفاع نیست .مدارا ،یکی از این ارزشهاست .در بین مردمی که اساس
هویت و فکرشان دین است ،باید برای تبیین ارزشی مثل مدارا ،در دین
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هم ریشهای یافت و برای ترویج آن هم از
سیرهی نبی و آل او شاهدی دستوپا کرد.
حاال دو نفر که دل در گرو جامعهای اهل
مدارا دارند ،در تاریخ اسالم و در زندگی
شخص پیامرب اعظم (ص) رگهای یافتهاند که
به کار تبیین و ترویج مدارا و اخالق فراتر از
دین میآید .و آن رگه ،دامادی است به نام
«ابوالعاص بن ربیع» ،شوهر «زینب» دخرت
پیامرب اسالم (ص).

مشرکی که داماد پیامبر است

ابوالعاص بازرگانی است اهل مکه و
با اینکه مسلامن نیست ،با مرشکان نیز
همراهی منیکند .او بر خالف دو داماد
دیگر پیامرب ،زنش را طالق منیدهد و در
سختیها و تنگناهای زندگی مسلامنان
در مکه به آنها کمکهای مخفیانه
میرساند .با این حال در جنگ بدر
رشکت میکند و اسیر میشود و بعد از
مدتی در ازای فدیه آزاد میشود؛ هر
چند پیامرب آن فدیه را نیز میبخشد.
ولی پیامرب برای آزادی او رشط میکند
که ابوالعاص  ،همرسش یعنی زینب
د خرت پیا مرب را به مد ینه بفرستد .
ابوالعاص زینب را به مدینه میفرستد
و چهار سال تنها زندگی میکند .در
ا ین بین د ر د رگیری با مسلام نا ن ،
کاروان تجاریاش که متعلق به مکیان
است  ،به دست مسلامنان میافتد و
او دست خالی به مکه باز میگردد.
برای رفع اتهام به مدینه رفته ،در منزل
همرسش (که حاال بخاطر جنگها دیگر
همرسش نیست) پناه میگیرد .از پیامرب
اموالش را طلب میکند .مسلامنان به
درخواست رسول خدا اموال او را پس
میدهند .ابوالعاص امانتهای مکیان
را به مکه میبرد و تحویل میدهد و
بعد راهی مدینه میشود و اعالم اسالم
میکند.
تاریخی که تخیل شده است!

د و نفر که قصهنو یس نیستند ،
تصمیم میگیرند که از این ماجرا یک
قصه بسازند .ولی مشکل آنجاست که
دربارهی ابوالعاص و رابطهاش با همرس

و پدر همرسش ،اطالع چندانی در دسرتس نیست که بتوان بر اساس
آن چیزی به نام رمان نوشت .اینجاست که باید قصهپردازی کرد.
سن و سال ابوالعاص مشخص نیست ولی نویسنده میگوید او در
کودکی همبازی زینب دخرتخالهاش بوده است .و این مطلب در ذهن
خوانندهای که شنیده عرب دخرتان را در نه سالگی به مردانی باالی
بیست سال شوهر میداده است ،عجیب میمناید.
از طرف دیگر موقعیت این دو نفر اجازه منیدهد که آب در تاریخ
ببندند و قصهای مثل «خواجه تاجدار» خلق کنند .اینجاست که
کتاب انباشته میشود از عبارتهای تحلیلی و جملههای معرتضه.
گاهی تحلیل تاریخی و اجتامعی از زندگی مردم مکه و مدینه ارائه
میکنند و گاه تالش میکنند به سبک «داستایفسکی» -و البته نه به
آن استادی -وارد اعامق ذهن ابوالعاص و زینب و حتی پیامرب شوند.
در ماجرای دعوای «عمر» با خواهرش «فاطمه» ،هفت سطر دربارهی
جایگاه زن در گذشته و
امروز مقدمه چید هاند تا
بگویند چرا فاطمه زودتر از
دو نفر که قصهنویس نیستند،
دو نفر دیگر ،ترس و دلهره
تصمیم میگیرند که از این ماجرا
یک قصه بسازند .ولی مشکل
را در درون خود یافت.
آنجاست که درباره ی ابوالعاص و
رابطهاش با همسر و پدر همسرش،
اطالع چندانی در دسترس نیست
که بتوان براساس آنچیزی به نام
رمان نوشت .اینجاست که باید
قصهپردازی کرد .سن و سال
ابوالعاص مشخص نیست ولی
نویسنده میگوید او در کودکی
همبازی زینب دخترخالهاش
بوده است .و این مطلب در ذهن
خوانندهای که شنیده عرب دختران را
در نه سالگی به مردانی باالی بیست
سال شوهر میداده است ،عجیب
مینماید

قصه نیست ،تاریخ هم
نیست

کتا ب مرش کی د ر
خا نوا د هی پیا مرب  ،قصه
نیست  .قهرما ن و ضد
قهرمان ندارد ،تصویر ندارد
و خواننده را ساکن مکه
و مدینه منیکند .به جای
توصیف ،تحلیل میکند.
استفاده از تعابیری مثل
«محمد مصطفی»« ،خدایی
که فراتر از هر وهم و
اندیشهای است»« ،مسلامنان» و «اوراق قرآن» که همه تعابیری
مربوط به سالها بعد است ،منت را از قصه بودن دور میکند.
این کتاب تاریخ هم نیست ،حوادث را رس جای خود تعریف
منیکند .مشخص نیست هجرت به حبشه کی بوده  ،چقدر طول
کشیده و معلوم نیست «عتبه» و «عتیبه» ،چه زمانی دخرتان پیامرب
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داستان
را طالق دادهاند ،اوضاع در چه سالی در مکه سخت و سختتر شده
است و...
تا روزهای آخر زندگی زینب ،خواننده منیداند که او دخرتی
دارد به نام « ُا مامه» .گامن میکند که یکبار باردار شده که آن
هم در مسیر حرکت به مدینه سقط شده است .باز هم در داستان
معلوم نیست که جنین زینب سقط شده است .نویسنده نخست
میگوید او نگران فرزندش بود ،بعد میگوید غم از دست رفنت کودک
چندماههاش ،او را نحیف کرده بود.
برداشتی از تاریخ

بهرت است بگوییم مرشکی در خانواد هی پیامرب ،برداشتی است
که نویسندگان دوست دارند از تاریخ داشته باشند .ایدهای دارند و
منیتوانند از آن بگذرند .دعوت به مدارا نیاز زندگی ماست .به همین
دلیل است که وسط ماجرای ابوالعاص و زینب ،خواننده در یک
جملهی معرتضهی سه سطری ،با عمر بن خطاب و نقش او در ایجاد
امپراطوری بزرگ اسالمی آشنا میشود.
یا چند صفحه بعد ،میخواند که پیامرب منتظر اسالم آوردن عمر
بوده و همواره از او با احرتام یاد میکرده است و نیز به همین
مناسبت است که نویسندگان خود را موظف میدانند که چرایی عدم
حضور «عثامن» در جنگ بدر را تبیین کنند.
نوشنت این سطور برای خوانندگانی که اکرث آنان شیعهاند ،تدبیری
است در مسیر مداراجویی و مداراخواهی .تالش برای ترویج رحمت
و مهربانی در این کتاب تا جایی است که حتی عبارت «رحم ًه
للعالیمن» به «رحی ًام للعاملین» و رحیم نیز به مهربان ترجمه میشود؛
توجه نکردهاند که وجود پیامرب رحمتی است برای همه و این رحمت،
لزوماً به معنای مهربانی برای همهی انسانها نیست.
جهل ،جهل؟!

نویسندگان کتاب البته به همین مقدار بسنده منیکنند و در
یک اظهار نظر رصیح  ،بیایامنی ابوالعاص را نه ناشی از جهل
و بیشعوری ،که ناشی از آگاهی و رشافت اخالقی او توصیف
میکنند و او را در جایگاهی برتر از مسلامنان ظاهربین و
دنیاطلبی قرار میدهند که از پس نام اسالم و مسلامنی در پی
اموال مرشکانند.
و در گامی فراتر ،از زبان ابوالعاص پرده از حقیقتی بزرگ
برمیدارند که در ظرفیت هر ذهنی منیگنجد« :میتوان مرشک

210

بود اما اخالق و منشی واال داشت
و میتوان مسلامن بود اما اسالم را
پستانه و حقیرانه فهمید و به هامن
اندازه غیر بزرگوارانه و غیر واالمنشانه
زیست ».این جمله همهی آن چیزی
است که نویسندگان ،کتاب را برایش
نوشتهاند.
مشرکی مدرن!

ا بو ا لعا صی که « محد ثی » و
«عبدالکریمی» روایت میکنند ،کمی
مدرن میاندیشد؛ دین را به روابط
اجتامعی ربط منیدهد و عقید هی هر
کس را برای خودش محرتم میشامرد؛
حتی اگر آن هر کس ،همرسش باشد.
ابوالعاص این کتاب ،اخالق را بر دین
ِ
مقدم میداند و البته ایامن را .پیامرب
این کتاب نیز بیش از آنکه پیامرب جهاد
باشد ،خشونتگریز است تا جایی که
حتی هیچگاه در جنگ ،کسی را نکشته
است .این تصویر خالف تصور رایجی
است که امروزه با آن مأنوسیم و البته
نتیجهی توجه به یک قصه از صدها
قصه در صدر اسالم است.
صدها قصهای که شاید چندان مؤید
این برداشت مدرن نباشند.
کتاب مرشکی در خانوادهی پیامرب ،با
همه آنچه کاستی میمناید ،گامی است
که میتواند گا مهای بعدی را در پی
داشته باشد .خوانش اخالقمحور تاریخ
اسالم و سیرهی اولیاء الهی را تقویت
کند و این سبک نوشتار را که نه قصه
است نه تاریخ ،توسعه بدهد .سبکی
که شاید «رشیعتی» سا لها پیش ،به
اقتضای زمانهی خودش ،فراوان از آن
استفاده میکرد.

من یک نویسنده؛ خودم را میکشم!

به بهانه خبر خودکشی کوروش اسدی نگاهی به پدیده خودکشی درمیان نویسندگان

فاطمه علی اکبریان

http://alefyaa.ir/?p=4911

روز دوم تیر ماه سال جاری ،خرب ناگهانی خودکشی «کورش
اسدی» جامعهی ادبی را در بهت و غم فرو بُرد؛ گرچه این دست
اخبار برای اهالی ادبیات تازگی ندارد .کافیست به اردیبهشت سال
 ۱۳۷۵برگردیم؛ وقتی «غزاله علیزاده» ،نویسندهی رمان «خانهی
ادریسیها» ،بعد از سالها تحمل بیامری رسطان و دوبار خودکشی
ناموفق در روستای جواهرده رامرس ،خود را از درختی حلقآویز
کرد .قبلتر از آن ،در سال « ،۱۳۶۸شهره آغداشلو» دربارهی «عباس
نعلبندیان» میگوید« :در صفحهی آخر دفرت خاطراتش نوشته شانزدهتا
دیازپام ،پانزد هتا اکسازپام ،د هتا کدئین ،هفد هتا دیکلوفناک...
و همه را یکجا میخورد ،دقیقا دوشنبه ،اول خرداد  .»۱۳۶۸اما
شاید هیچکدام از این اخبار تاثربرانگیزتر از وقتی نبوده که در
اردیبهشت ،۱۳۳۰روزنامهی «لوموند» خرب مرگ ناگهانی «صادق
هدایت» را منترش میکند« .روزنامهی لوموند ،خرب آن را در چند خط
انتشار داد .نوشت که صادق هدایت ،شاعر معروف ایرانی ،با گاز به

زندگی خود خامته داد .آیا اشتباه بود یا
عمدی از جانب لوموند که هدایت را
شاعر خوانده بود؟ درحالی که او شعری
به مفهوم رایج در عمر خود نگفته بود.
ولی در معنا پر بیراه هم نبود؛ بوف
کور که معروفترین کتاب او در فرانسه
بود ،بیشرت به شعر رس میزد تا به نرث.
خودکشی صادق هدایت

در میان نویسندگان ایرانی که اقدام
به خودکشی کرد هاند هم میتوان
نشانههایی از افرسدگی دید« .دکرت
اسالمی ندوشن» دربارهی خودکشی
هدایت میگوید« :خرب ،ما را برقزده
کرد .هر چند که منیبایست چندان
متعجب میشدیم .تفکر و نوشتههای
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هدایت ،زندگی را از مرگ نشأت میداد .نوشته بود که تنها یک
مسئلهی جدی در زندگی برش وجود دارد و آن مرگ است .یکبار دیگر
در دورهی جوانی و دانشجویی اقدام به خودکشی کردهبود .بعد از
نگارش و انتشار بوف کور ،نویسندهاش بیشرت مایهی مرگ شناخته
میشد تا واقعیت زنده .کسی که آثار هدایت را خوانده بود ،در وجود
او بیش از هر فرد دیگر در ایران ،به یاد نیستی میافتاد؛ با دیدن
او کسی را میدید که از دنیایی دیگر آمده و در خیابانهای تهران،
شبحوار در گذار است.
هامنگونه که شب پاورچین پاورچین میرفت ،او نیز در طیف
زندگی خود را میلغزاند .یک بار در خانهاش ،در خیابان روزولت،
از او پرسیدم :کافکا چند سال داشت که مرد؟ گفت :چهلودو سال.
گفتم :چه کم! گفت دو سالش هم زیاد بود ».در ادامه دکرت ندوشن
اضافه میکند« :چرا هدایت خودکشی کرد؟ جوابش هم آسان است
و هم دشوار .آسان است
برای اینکه او در زندگی به
بنبست رسیده بود.
«احسان نراقی» ،جامعهشناس
نه تنها جرثومهی مرگ و نویسنده ،به اختالفنظر خود با
را در رسشت خود داشت ،دکتر «علی شریعتی» دربارهی هدایت
بلکه اوضاع و احوال دوران اشاره کرده و گفته است« :من برخالف
گفتههای آقای شریعتی که درد هدایت
میا نسالی زندگیاش او را
را «درد بیدردی یک طبقه اشرافی
آخرین
به این سو میراند.
مرفه که کار نمیکند ،بلکه از دسترنج
تالشش برا ی رها یی ا ز دیگران میخورد» دانسته بود و مسلم
این رسنوشت محتوم این است که این نگرش برآمده از یک
بود که از ایران دور شود نگرش عقبمانده چپ ارتدوکس
و به پاریس بیاید که شهر است ،هدایت را یک فرد اصیل و
دردمند میدانم
محبوبش بود؛ ولی دیگر
پاریس به او جوابگو نشد .نه پول داشت نه امکان ماندن و نه امید
بازگشت .ایران آن زمان قیافهی بسیار نامطبوعی به او نشان میداد.
بعد از سوء قصد به شاه در دانشگاه ،سیامی عبوس به خود گرفته بود
و این حالت چندی بعد تبدیل به تشنج شد که منجر به قتل رزمآرا
گردید.
از سوی دیگر ،حزب توده که زمانی هدایت نسبت به آن روی
خوش نشان داده بود ،در کارنامهی چند سالهاش برای روح حساسی
چون هدایت ،جز دلزدگی و نومیدی چیزی منیتوانست به بار آورد.
در مقدمهای که او بر ترجمهی «گروه محکومین» کافکا نوشت ،این
احساس به وضوح بیان شدهاست .
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فرانسه دیگر آن فرانسهی پیشین نبود
که او دیده بود .بر اثر جنگ و اشغال،
گران ،فرشده و بد اخم شده بود .گذشته
از همهی اینها ،عمر به دورانی میرسد
که پیری آغاز میشود ،فرسودگی همراه
با کم طاقتی روی میمناید و همهی ای ن
طبایع شکننده را ،یک تلنگر کافی است
که از پا درافکند .گامن میکنم که سفر
پاریس برای او یک سفر موقت بوده؛
یک آزمایش بوده که ببیند میتواند از
بنبست روحیاش نجات یابد یا نه؛ و
شق دوم پیش آمد .
از نظر مالی ،گویا حق تجدید چاپ
کتابهایش را به مبلغ ناچیزی فروخته
بود که هامن خرج سفر شش ماههی
او را تامین میکرد (معادل پانصد لیرهی
انگلیسی) .بنابراین وقتی این پول متام
شد ،دیگر منبع درآمدی نداشت و او
کسی نبود که برای طلب شغلی دست
به سوی دولت فرانسه یا دولت ایران
دراز کند .این چند ماهه را در پاریس
رسگردان بود .دو ،سه تن از دانشجویان
ایرانی گردش را گرفتند ولی هیچ یک
از آنان کسی نبودند که او را از تنهایی
بیرون بیاورند .به آملان و سویس سفر
کرد .که آن نیز آخرین تالشها برای
انرصاف بود .از قراری که میشنیدیم،
گفتند که دو ،سه ماه آخر در کتابخانهی
سنت ژنویو پاریس ،کتابهای مربوط
به خودکشی را مطالعه میکرده تا نوع
آرام آن را بتواند انتخاب کند .مرگ برای
صادق هدایت یک خواب ابدی بود .اگر
هیچ تاثیری نداشت ،الاقل از رنج حیات
رهایش میبخشید».
« ا حسا ن نرا قی »  ،جا معهشنا س
و نویسنده ،به اختالف نظر خود با

دکرت «علی رشیعتی» دربارهی هدایت
اشاره کرده و گفته است« :من برخالف
گفتههای آقای رشیعتی که درد هدایت
را «درد بیدردی یک طبقهی ارشافی
مرفه که کار منیکند ،بلکه از دسرتنج
دیگران میخورد» دانسته بود و مسلم
است که این نگرش برآمده از یک
نگرش عقبماند هی چپ ارتدوکس
است ،هدایت را یک فرد اصیل و دردمند
میدانم که هم داستاننویس برجستهای
بود و هم روشنفکری بسیار تیزبین و
شجاع که نظیرش را در تاریخ ایران به
هیچ وجه دیگر مشاهده نکردهایم».
نراقی به رشایط روحی بغرنج هدایت
در ما ههای پایانی عمر اشاره کرده و
گفته است« :اواخر عمر هدایت زمانی
که او در پاریس اقامت داشت ،من
هم به همراه بسیاری از دوستانم
نظیر مرحوم جاملزاده ،مرحوم انجوی
شیرازی ،بزرگ علوی و پدر زن او در
ژنو اقامت داشتیم .آن اواخر مهندس
غالمعلی فریور ،از اعضای مهم و
برجستهی حزب ایران و جبههی ملی
هم برای انجام ماموریتی وارد ژنو شده
بود .هدایت هم در ژنو به ما ملحق
شد .شاید ندانید که آن وقت گرفنت
ویزا برای ژنو حتی از طریق اروپا هم
بسیار مشکل بود .زمانی که باالخره
موفق به گرفنت ویزا برای او شدیم ،من
شخصاً به او تلفن زدم و اطالع دادم که
به زودی میتواند برای گرفنت ویزا به
سفارت مراجعه کند و او هم که خیلی
عجله داشت ،شاید فردای روزی که با او
صحبت کردم ،به سفارت مراجعه کرده و
میبیند هنوز ویزایش نرسیده .او که در
آن رشایط بسیار افرسده و ناآرام بود ،پس

از دریافت این خرب به خانه برمیگردد و متاسفانه خودکشی میکند.
غافل از اینکه عرص هامن روز ،ویزایش به سفارت رسیده بود».
نراقی در پاسخ به این سوال که «آیا فکر میکنید اگر صبح آن
روز ویزا به دستش میرسید ،خودکشی منیکرد؟» ،ترصیح میکند:
«احتاملش خیلی زیاد بود .چرا که در آن مدت دامئا دوست داشت از
فضای رسد و مغموم آن زمان پاریس به ژنو و به خصوص نزد جام لزاده
برود و البته فراموش نکنید که عواملی باعث تشدید افرسدگی هدایت
در آن زمان شد؛ یکی بیامری دوست عزیزش حسن شهید نورایی بود
که در رشف مرگ قرار داشت و هر روز از هدایت میخواست بر
بالینش حارض شود و دیگری بیاعتنایی دانشکدهی هرنهای زیبا به
او بود که کارمند رسمی آنجا بود و فقط ماهی دویست تومان به او
میدادند .همهی اینها به اضافهی رسخوردگی عمیقی که او نسبت
به جامعهی فرهنگی و مردم عادی ایران -به خاطر تضاد زیاد فکری
با آنها -داشت ،دست به
دست هم داد و آن فاجعه
غزاله علیزاده ،دیگر نویسندهی ایرانی را پدید آورد».
ست که با خودکشی به زندگی خود
پایان داد .او زندگی شخصی شلوغ و پر
از مهمانیهای شبانه داشت و در عین
حال دو رههایی از افسردگی را تجربه
کرد .از خالل صحبتهای دوستان و
اقوام علیزاده میتوان پی برد که وی
نشانههایی از اختالل دوقطبی داشته
است

خودکشی غزاله علیزاده
و عباس نعلبندیان

غزا له علیزا د ه  ،د یگر
نویسند هی ایرانیست که
با خودکشی به زندگی خود
پایان داد .او زندگی شخصی
شلوغ و پر از مهامنیهای
شبانه داشت و در عین حال دورههایی از افرسدگی را تجربه کرد.
از خالل صحبتهای دوستان و اقوام علیزاده میتوان پیبرد که وی
نشانههایی از اختالل دوقطبی داشته است .در دورههایی رسشار از
شور زندگی و انگیزه برای نوشنت بوده؛ مث ًال زمانی که پس از دریافت
جایزهی بهرتین کتاب داستان سال  ،۱۳۷۳در مصاحبهای با رادیو فرانسه
میگوید« :زنان ایرانی تجربههای خارقالعادهای مثل انقالب و بعد از
آن جنگ را پشت رس گذاشتند .انقالب ،تنها انگیزهی من و همکاران زن
دیگرم برای نوشنت نبود ،اما این واقعهی تاریخی باعث شد که هرکدام
وضعیت جدیدی در خودمان کشف کنیم .زن ،جنس اعجابآوری برای
تحول ژرف و پایداری در برابر آن بود .تکتک زنان ایرانی در گرداب
این رشایط ،هم جرأت خودشان را نشان دادند و هم صبوری عجین
شده با ذات زنان را .اما زیر بار زورگویی و ظلم منیروند.
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نویسندگان زن ما هم شاید به این دلیل که جامعهی مردساالر،
آنها را وادار به تحقیر میکند ،سعی کردند با نیرویی مضاعف ،پرواز
کنند .میلههای قفس و زنجیرهای پیرامونشان را بشکنند و خودشان
را بهعنوان انسان و نه سوژهی صنفی ،در جامعه تثبیت کنند ».اما در
آخرین نوشتار چاپ شده از خود ،در پاسخ به سوال «سالی که گذشت
را چگونه ارزیابی میکنید؟» ،پاسخ میدهد« :ما همیشه دیر میرسیم.
رسم داریم که دیر برسیم .ملتی دیریایم .به ضیافت فرشتگان نیز
اگر دعوت شویم ،زمانی میرسیم که بقایای رسور را ،بادهای مسموم
شیاطین به این سو و آن سو میبرند .بازمیگردیم با کاغذهای شکالت
و تهبلیطهای منایش در جیب و تکههایی از اعالنهای پاره در
دست ،تا تار و پود آنچه را که از دست رفته ،در رؤیا ببافیم .رؤیاهای
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بیخریدار».
غزاله علیزاده در بخشی از نامهی
خودکشیاش دالیل انتخاب خود را
اینگونه بیان میکند« :منیخوابم،
تنها و خستهام؛ برای همین میروم.
دیگر حوصله ندارم .چقدر کلید در
قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانهای
تاریک .من غالم خانههای روشنم».
عباس نعلبندیان ،دیگر نویسند هی
ایرانی که اقدام به خودکشی کرد ه
است ،از قرش پایین جامعه و دارای

داشتههای دینی بود« .محمود استاد
محمد» ،منایشنامهنویس و کارگردان
ایرانی دربارهی او میگوید« :در دههی
عاشورا از قید بساط آزاد بود .دستههای
سینه زنی را از دست منیداد .واقع شدن
در صف عزاداران ،حرکت عباس منیبود،
به او منیآمد ،با طبعش منیخواند .روز
عاشورا در شلوغترین منطقهی بازار ،در
ساکتترین حالت ظاهری ،با جامعت
پر خروش میخروشید و گاهی با چهار
انگشت یک دست ،سینه هم میزد.

دهان به می نیالوده بود و منیآلود .سیگار منیکشید و محجوب بود.
خنده نداشت ،بروز شادیاش در یک لبخند کوتاه و کمرنگ خالصه
میشد .همیشه در شنیدن صدایش مسأله داشتیم ،به خصوص در
جمع پنج ،شش نفره .عصا قورت داده راه میرفت .تخم پیر نبود ولی
بدنش پیر بود .به گونهای راه میرفت که حس میکردی این بدن
هرگز ندویده و منیتواند بدود .رکیکگو نبود .در مخالفت با سلطنت
بیپروا بود .فرهنگ سلطنت را به سخره میگرفت ولی در برابر
سخرنانیها و سیاستهای تحمیقکننده ،کارش از متسخر میگذشت.
به خشم میرسید و در این خشم از رکاکت هم پروا منیکرد .به دکرت
مصدق اعتقادی راسخ داشت .عاطفهاش نسبت به چهگوارا حد و
حرص نداشت».
حاال چه میشود که نویسند هی به قول معروف بچه مسلامن،
انقالبی و فعال ،دست به خودکشی میزند؟ نعلبندیان در سال  ۴۸به
عنوان مدیر و عضو اصلی شورا در کارگاه منایش که زیر نظر تلویزیون
ملی بود ،منصوب شد و تا اواخر سال  ۵۷در همین سمت قرار داشت.
بعد از انقالب ،نیروهای مردمی که تلویزیون ملی را منبع فساد
میدانستند ،به کارگاه منایش حمله کردند و یکی از همین نیروهای
مردمی ،نعلبندیان را به دستشویی میبرد و هشت ساعت متام اسلحه
را روی شقیقهی او میگذارد .بعد از آن نعلبندیان چهل روز در یک
اتاقک ویران زندانی میشود تا در نهایت در تیرماه  ،۵۸با نامهی دکرت
بهشتی آزاد میشود .اما با نبود کارگاه منایش گوشهگیر میشود و در
نهایت اول خرداد  ،۶۷با قرص خودکشی میکند.
شهره آغداشلو از چگونگی خودکشی عباس نعلبندیان میگوید« :در
صفحهی آخر دفرت خاطراتش نوشته شانزدهتا دیازپام ،پانزدهتا اکسازپام،
د هتا کودئین ،هفد هتا دیکلوفناک… و همه را یکجا میخورد.
دقیقا دوشنبه ،اول خرداد  »۱۳۶۸٫و روی پاکت سیگارش مینویسد:
«امیدوارم امروز و فردا کسی به رساغم نیاید».
این فهرست را میتوان همینطور ادامه داد و رسید به کلید
واژههایی چون افرسدگی ،فقر ،فشارهای سیاسی جامعه ،حرکتی
اعرتاضی و منادین و . ...آنچه به نظر نگارنده مسلم است ،این است
که منیتوان علت خودکشی یک نویسنده را تنها محدود به یک دلیل
دانست چرا که غریزهی بقا ،غریزهای نیست که بتوان به راحتی بر آن
غلبه کرد .همچنین به نظر میرسد هیچگاه در مورد نویسندگان ،به
خصوص آنهایی که مربوط به زمان معارص نیستند ،منیتوان اظهار
نظر قطعی کرد؛ چرا که روایتهای ضد و نقیض زیادی در مورد آنها
وجود دارد .به عنوان منونه اغلب روایات موجود حاکی از افرسدگی
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صادق هدایت است (چند
منونه از آنها در این نوشتار
در مورد نعلبندیان ،گرچه روایات
ذکر شد )  ،د ر حا لیکه
غالب خودکشی او را به دلیل
د کرت « محمد صنعتی »  ،فشارهای سیاسی بعد از انقالب
روانپزشک ،دانشیار دانشگاه ذکر کردهاند ،اما «شهرو خردمند»
علو م پزشکی تهرا ن و در گفتگوی اخیر خود با روزنامه
نویسند هی کتاب «صادق «اعتماد» تاکید میکند« :من اگر
هدایت و هراس از مرگ» بخواهم زندگینامه آقای نعلبندیان
را بنویسم ،تاکید میکنم که عباس
در مصاحبهای میگوید:
نعلبندیان آدم تمیزی بود که قربانی
«این قضیه مهم است که یک سیستم فاسد و دروغگویی به
بدانیم صادق هدایت اهل نام کارگاه نمایش شد...
اینکه برود در اداره و بازار
کار کند ،نبود .آدمی نبود که برود در سیاست کار کند ،او هرنمند
مسلک و کافهنشین بود؛ عین ژان پل سارتر ،آلرب کامو و آدمهایی
مانند اینها بود .همچنین اصال افرسده به آن معنا نبود .آخر کسی که
هر روز در کافه نادری و کافه فیروز میرفت ،ساعتها مینشست با
جمع دوستانش که دور او جمع میشدند ،مرکز آن جمع بود ،آن قدر
میخندید و دیگران را میخنداند ،کجا افرسده است؟ من به عنوان یک
متخصص (روانپزشکی) منیتوانم بگویم افرسده است .به این شخص
افرسده منیگوییم؛ آدم شادی بوده است؛ اما اکرث عکسهایی که از او
منترش شده ،هدایت را افرسده و اخمو نشان میدهد ».همچنین در
مورد نعلبندیان ،گرچه روایات غالب خودکشی او را به دلیل فشارهای
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سیاسی بعد از انقالب ذکر کردهاند ،اما
«شهرو خردمند» در گفتگوی اخیر خود
با روزنامهی «اعتامد» تاکید میکند:
«من اگر بخواهم زندگینامهی آقای
نعلبندیان را بنویسم ،تاکید میکنم
که عباس نعلبندیان آدم متیزی بود که
قربانی یک سیستم فاسد و دروغگویی
به نام کارگاه منایش شد.
عباس نعلبندیان خودکشی کرد چون
دیگر خودش را منیپذیرفت .نه تنها آقای
نعلبندیان ،بلکه آقای ژیان و خیلیهای
دیگر هم اینطور شدند .من منیدانم که
در آن سالها چه کسی هرویین ،مرفین
و این فسادهای عجیب و غریب را در
مملکت پخش کرد .من زمانی که از
کشور خارج شدم ،داشتم در ایران خفه
میشدم و منیتوانستم نفس بکشم .حال
بد من از یک جامعهی فاسد بود».
این روایات ضد و نقیض در مورد
غزاله علیزاده ،کورش اسدی و دیگر
نویسندگان نیز شنیده شده است .در
نهایت ،به نظر میرسد تنها راه رسیدن به
حقیقت خودکشی این افراد ،رمزگشایی
از نوشتههاییست که از خود به جای
گذاشتهاند.
خودکشی نویسندگان خارجی

در میان نویسندگان خارجی نیز
میتوان لیستی طوالنی از این دست
خودکشیها فراهم کرد؛ از نویسندگان
آمریکایی چون «ارنست همینگوی»،
«سیلیویا پالت» و «ریچارد براتیگان»
گرفته تا نویسندگان اروپایی چون
«ویرجینیا وولف» و «رومن گاری» و
نویسندگان رشقی همچون «ریونوسوکه
آکوتاگاوا» پدر داستان کوتاه ژاپن.

موضوعی که انگیزهی این نوشته
است ،تاملی در این باب است که چرا
نویسندگان دست به خودکشی میزنند.
آیا خودکشی در میان نویسندگان بیشرت
از افراد یا مشاغل دیگر رواج دارد
و یا چون نویسندگان در میان مردم
نامآشناترند ،خرب خودکشی آنها بیشرت از
دیگران پخش میشود؟ براساس پژوهشی
که موسسهی «سویدنی کارولینسکا»
انجام داده ،نویسندگان معموالً بیشرت
از سایرین در معرض ابتال به اختالالت
روانی چون اضطراب ،اختالل دو قطبی
(شیدایی_افرسدگی) ،اسکیزوفرنیا (جنون
مزمن) و وابستگی به مواد اعتیادآور
هستند .احتامل خودکشی در میان
نویسندگان ،تقریباً دو برابر مردم عادی
است .پس از نویسندگان ،رقصند هها
و عکا سها در رتبهی بعدی ابتال به
اختالل دو قطبی (شیدایی_افرسدگی)
قرار دارند.
دکرت « سا یمون کیا گا » رس پرست
این تیم تحقیقاتی میگوید یافتههای
جدید میتوانند نحوهی نگرش به این
بیامریها را تغییر دهند و به تشخیص
نشانههای چنین بیامر یهایی کمک
کنند .برای مثال ،در خود فرورفتگی و
عالیق خاص یک بیامر اوتیسم یا کسی
که با تکانش شیدایی ()Manic Drive
ناشی از اختالل دو قطبی (شیدایی
افرسدگی) مواجه شده ،میتواند برایمترکز بر خلق یک اثر یا مامرست الزم
برای آفرینش یک اثر هرنی ،رضوری
تلقی شود .همینطور ممکن است
آنچه افکار پریشان و بدون قاعده در
بیامران اسکیزوفرنیک نامیده میشود،
در حقیقت هامن جرقههای اصلی

شکلدهندهی یک شاهکار هرنی باشد.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،از میان نویسندگان شهیر قطعاً
ویرجیینا وولف ،ارنست همینگوی و سیلویا پالت مبتال به اختالالت
روانی بودهاند .بر اساس گزارشی از از کلینک « »Mayoدر مینیسوتا،
رفتار همینگوی «مردد ،بینظم و رسدرگم» ارزیابی شده بود.
پژوهشگران معتقدند همینگوی مبتال به بیامری Hemochromatosis
بوده که ناتوانی در متابولیزم آهن ایجاد میکند و در نهایت منجر به
فساد فیزیکی و روانی فرد میشود .همچنین باور بر این است که پدر،
برادر و خواهر همینگوی نیز بر اثر همین بیامری خودکشی کردهاند.
همچنین ویرجینیا وولف آشکارا دارای نشانههای اختالل دوقطبی
بوده است .یکشنبه  ۸مارس  ،۱۹۴۱در دفرت یادداشتهایش مینویسد:
«همین حاال از برایتون برگشتهایم .مثل یک شهر خارجی بود .نخستین
روز بهار زنها روی نیمکتهای عمومی نشسته بودند کاله زیبایی در
قهوهخانه دیدم .مد چقدر
چشم را زنده میکند! نه،
خیال درونگرایی ندارم .در
براساس پژوهشی که موسسه
«سویدنی کارولینسکا» انجام داده،
تأیید جملهی هرنی جیمز
نویسندگان معموالً بیشتر
میگویم :همواره مشاهده
از سایرین در معرض ابتال به
کن .رسیدن ِ پیری را نظاره
اختالالت روانی چون اضطراب،
کن .ولع را نظاره کن...
اختالل دو قطبی (شیدایی-
شایدکارت موزه بخرم ،هر
افسردگی) اسکیزوفرنیا (جنون
مزمن) و وابستگی به مواد اعتیادآور روز دوچرخهسواری کنم
هستند .احتمال خودکشی در میان
و تاریخ بخوانم .شاید در
نویسندگان ،تقریباً دو برابر مردم
هر دوره یک فرد ِ شاخص
عادی است
را برگزینم و پیرامونش
بنویسم .آدم باید مشغول
باشد و حاال با اندکی شادی میبینم که ساعت  ۷است .باید شام درست
کنم .ماهی کداک با سوسیس»
بیست روز بعد او با جیبهای پر از سنگ خود را در رودخانهی
«اوز» غرق میکند .این تغییر شدید احساسات شاهدی بر اختالل
دوقطبی وولف میباشد .البته او در بیشرت دوران زندگیاش گرفتار
افرسدگی بود .از دست دادن ناگهانی مادرش در سیزده سالگی و به
دنبال آن درگذشت خواهر ناتنیاش دو سال بعد از آن ،منجر به اولین
حمله از رشته حملههای عصبی ویرجینیا وولف شد .دومین حملهی
عصبی او پس از مرگ پدرش در  ۱۹۰۴بود .در این دوران برای اولینبار
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دست به خودکشی زد و سپس بسرتی شد .طی جنگهای جهانی اول و
دوم بسیاری از دوستان خود را از دست داد که باعث افرسدگی شدید
او شد و در نهایت در تاریخ  ۲۸مارس  ،۱۹۴۱با جیبهای پر از سنگ
خود را در رودخانهی اوز غرق کرد .او در آخرین یادداشت خود ،برای
همرسش چنین مینویسد:
«عزیزترینم ،تردیدی ندارم که دوباره دچا ِر جنون شدهام .احساس
میکنم منیتوانیم یکی دیگر از آن دورههای وحشتناک را از رس
بگذرانیم؛ و اینبار بهبودی نخواهم یافت .شنیدن صداهایی در
رسم آغاز شده و منیتوانم مترکز کنم؛ بنابراین کاری که میکنم ،به
شادی ممکن را تو در اختیارم
گامنم بهرتین کا ِر ممکن است .بهرتین
ِ
گذاشتهای .هرآنچه میتوان بود ،برایم بود های .میدانم که دارم
زندگیات را تباه میکنم؛ اما میدانم که بدون من میتوانی کار کنی؛
و میدانم که خواهی کرد .میدانم ...گامن منیکنم تا پیش از آغا ِز این
بیامری وحشتناک ،هیچ دو
ِ
نفری میتوانستند از این
شادتر باشند .بیش از این در زندگی برخی از نویسندگان
توانِ مبارزه ندارم .میبینی؟ از جمله رومن گاری ،نمیتوان عالئمی
حتی منیتوانم این را هم از افسردگی یافت .رومن گاری در
درست بنویسم .منیتوانم دوران زندگی سیاسیاش دوازده رمان
نوشت و تنها نویسندهای است که دو
چیزی بخوانم.
بار موفق به اخذ جایزه «گنکور » شده.
یم
بگو
هم
میخو ا
او یک سال بعد از مرگ همسرش ،در
همهی
ِ
شادی زندگیام را دسامبر  ،۱۹۸۰با شلیک گلولهای به
مدیون ِ توأم .تو با همهچی ِز زندگی خود خاتمه داد و در یادداشتی
من ساختهای و به طرزی که از خود به جای گذاشت ،چنین
باورنکردنی نسبت به من نوشت « :دلیل این کار مرا باید در
زندگینامهامبیابید».
مهربان بود های .همهچیز
نیکی تو ،مرا ترک گفتهاست .دیگر منیتوانم به تباه
جز اطمینان به ِ
کردنِ زندگیات ادامه دهم .گامن منیکنم هیچ دو نفری بتوانند آنقدر
که ما شاد بودهایم ،شاد باشند .ویرجینیا
در مورد سیلیویا پالت شاعر و رما ننویس آمریکایی ،بسیاری
بیبندوباری «تد هیوز» را عامل از هم پاشیدگی روانی و خودکشی
او میدانند و بارها عنوان هیوز را از روی سنگ قرب او کند هاند؛
بهویژه زمانی که در « ،۱۹۶۹اسیا وویل» ،پارترن هیوز ،خود و دخرت
چهار سالهشان را کشت ،این باور شدت گرفت .با این حال ،از خالل
نامههای پالت میتوان به افرسدگی شدید او حتی قبل از ازدواج با تد
هیوز پی برد.
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«شاید هرگز خوشبخت نشوم ،اما
امشب شادم ».این جمله را سیلویای
هجد ه سا له  ،د ر آغا ز د فرتچهی
خاطراتش که وقایع سالهای  ۱۹۵۰تا
 ۱۹۶۲را در برمیگیرد نوشت .گزیدهی
این یادداشتها با مقدمهای به قلم
تد هیوز و ویرایش «فرانس مک کالو»
در  ۱۹۸۲منترش شد .هیوز آخرین
یادداشتهای سیلویا را که واپسین
مرحلهی زندگی او را بازگو میکردند ،با
ادعای حامیت از فرزندانش از بین برده
است .هیوز در مقدمهی این دفرت چنین
مینویسد« :سیلویا زنی بود با نقابهای
گوناگون .من شش سال متام با او زندگی
کرد م ،اما هرگز پیش نیامد که خو ِد
واقعیاش را ببینم .تنها در ماههای آخر،
آنهم فقط یکبار و در یک لحظه .او
در خاطراتش فقط خودش را مینوشت
و با متام وجود دربرابر تصویرهایی که
از ذهن ناخو دآگاهش برمیخاست،
میایستاد».
البته در زندگی برخی از نویسندگان
از جمله رومن گاری ،منیتوان عالمئی از
افرسدگی یافت .رومن گاری در دوران
زندگی سیاسیاش دوازده رمان نوشت و
تنها نویسندهای است که دو بار موفق
به اخذ جایزهی «گنکور» شده .او یک
سال بعد از مرگ همرسش ،در دسامرب
 ،۱۹۸۰با شلیک گلولهای به زندگی خود
خامته داد و در یادداشتی که از خود
به جای گذاشت ،چنین نوشت...« :
دلیل این کار مرا باید در زندگینامهام
بیابید ».او در این کتاب گفته است« :به
خاطر همرسم نبود ،دیگر کاری نداشتم.
واقعاً به من خوش گذشت ،متشکرم و
خداحافظ».

حلقهیماندگار

نگاهی به سبک و درونمایه دنیای داستانی کوروش اسدی به مناسبت درگذشت او

فاطمه علی اکبریان
http://alefyaa.ir/?p=4928

است .او همچین با مجلهی «کارنامه»
به رسدبیری هوشنگ گلشیری همکاری
داشت.

کورش اسدی ،یکی دیگر از شاگردان پرورشیافتهی گلشیری درگذشت.
او که در سال  ۱۳۴۳در آبادان به دنیا آمد ،خیلی زود توانست خود را در
حوزهی داستاننویسی به اثبات برساند؛ یعنی زمانی که اولین نوشتههای
  سبکی مختص به اسدی
گرفت.
خود را به هوشنگ گلشیری داد و پیوندی میان آنها شکل
نرث و سبک کو رش ا سد ی د ر
درواقع کورش اسدی در بیست سالگی ،فعالیت جدی خود را در عرصهی داستا ننویسی بیشک تحتتاثیر نرث
داستاننویسی آغازکرد؛ به گفتهی خودش در دوران رسبازی اغلب آثار گلشیریست؛ با این حال او توانسته
برجستهی داستانی ایرانی و خارجی را خوانده و به زبان و ادبیات فارسی است سبکی مختص خود را که در دو
مسل 
ط بود .او به همراه نویسندگان نامآشنایی چون عباس معروفی ،گرایش داستا ننویسی مکتب اصفهان
منصور کوشان ،شهریار مندنیپور و منیرو روانیپور در سال  ۶۲در جلسات و جنوب ریشهدارد ،بهوجودآورد.
هفتگی داستانخوانی گلشیری که بعدها به جلسات پنجشنبهها معروف داستانهای اسدی از نگاه جدی او به
شد ،رشک 
ت میکرد .از او چندین مجموعه داستان چاپشد ه است که از فرم و همچنین برتری فرم بر محتوا
مطبوعات»
منتقدان
و
نویسندگان
«جایزه
سوی
از
باز»
ه
«پوک
ها،
میان آن
حکایت دارد؛ نرث او دارای برشهای
مورد تقدیر قرارگرفت و مجموعه داستان «باغ ملی» برندهی چهارمین زمانی پیدرپی ،در همریختگی دستوری،
دورهی جایزه گلشیری ،در بخش بهرتین مجموعه داستان انتخابشده جمالت بریده بریده و کوتاه ،تبعیت از
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داستان
در آخر این سؤال پیشمیآید که اص ًال
برای چه این داستان نوشتهشده است.
فقط بهخاطر اینکه بخواهد اطالعاتی
بدهد به کسی که حضور نداشته است؟
اگر عکاس را یک جایی میگذاشتیم
که تعدادی از اتفاقات را میدانست،
جاهایی خالی میماند که راوی به آنها
اشاره کند و ذهن ما درگیر بشود با این
جاهای خالی ،و ما خودمان هم درگیر
بشویم با کار».
نوشتن درباره عشق و سرخوردگی

زمان ذهنی راوی داستان
و نوعی شعرگونگی است.
از این جهت شاید بتوان درونمایه داستانهای اسدی اغلب
سبک او را در نوشنت داستان درباره سرخوردگیهای عشقی و
اجتماعی است و شخصیتها اغلب
کوتاه معادل سبک جریان
سردرگم و پریشانند .این سردرگمی
سیال ذهن در رماننویسی نمودی از زمانهایست که در آن
دانست .عنرص ابهام نیز برخی آدمها به نوعی به حاشیه رانده
د ر د ا ستا نها ی ا سد ی شدند .خود اسدی در مصاحبهای
نقش برجستهای دارد؛ او میگوید« :نوشتن نمودی از غلبه بر
همهی اطالعات را یکجا ناتوانیها ،زخمها و شکستهاست.
آدم باید خیلی بیکار یا متنفنن باشد
د ر ا ختیا ر خوا نند ها ش
که در عین توانایی و خوشبختی در
قرارمنیدهد ،بلکه از طریق زندگی واقعی ،بیاید و خود را در برابر
خرد هروایتهای مستقل و کاغذ سفید قرار دهد » ...
ظاهراً نامرتبط ،با ریتمی
پنهانی داستان را پیشمیبرد .شاید نگاه او را به داستاننویسی بتوان از
خالل گزارش مکتوب یکی از جلسات داستانخوانی گلشیری دریافت:
«داستان به نظر من این است که یک رسگذشتی است که راوی اصل
را بر این میگذارد که این رسگذشت ،یک ماجرایی که گذشته ،باید ثبت
طرف مخاطب داستان هم که عکاس است ،ولی نیست ،یعنی
بشودِ .
حضور ندارد ،دلیل راوی است که این ماجرا را مرورکند؛ مثل عکسی که
در آلبوم میبیند .ولی خود داستان در کلیتش اگر بخواهد به این مسئله
بپردازد ،من فکر میکنم یک جاهایی را باید خالی بگذارد .اتفاقاتی که
افتادهاست در داستان ،راوی همه را میداند ،و همه را هم مینویسد.
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درونمایهی داستانهای اسدی اغلب
دربارهی رسخوردگیهای عشقی و
اجتامعی است و شخصیتها اغلب
رسدرگم و پریشانند .این رسدرگمی منودی
از زمانهای است که در آن برخی آدمها
به نوعی به حاشیه راند ه شدند .خود
اسدی در مصاحبهای میگوید« :نوشنت
منودی از غلبه بر ناتوانیها ،زخمها و
شکستهاست .آدم باید خیلی بیکار
یا متنفنن باشد که در عین توانایی و
خوشبختی در زندگی واقعی ،بیاید و
خود را در برابر کاغذ سفید قراردهد که
وحشتناکترین وضعیت عامل است و بعد
هم از رستگاری بنویسد».
نویسنده نه فیلسوف است نه
جامعهشناس

آثار اسدی گرچه تحتتاثیر جنگ
و یا وقایع اجتامعی بعد از انقالب
است ولی منیتوان آثار او را تاریخی
یا اجتامعی دانست؛ درواقع اسدی
در داستا نهایش دنیای خاص خود را
خلق میکند و مهرتین مسئله برای او
کنش میان شخصیتها و دنیای درون

آدمهاست .هامنطور که خودش عقیده
دارد« :نویسنده نه فیلسوف است ،نه
جامعهشناس یا روانشناس؛ ولی بهرتین
نویسندگان جهان و ایران ساد هترین
وقایع را جور دیگری میبینند و به آن
شکلمیدهند».
راوی زنهای لکاته

بهعالوه زن در داستا نهای اسدی
نقشی کلیدی دارد .به نظر میآید نگاه
او به زن تحت تاثیر نگاه صادق هدایت
باشد که زن را موجودی اثیری و یا لکاته
میدید .برای مثال در داستان ساینشاین
که یکی از موفقترین داستانهای وی
به شامر میرود ،راوی عاشق خط خالی حاال هیچکس دستش به من نخورده .زد زیر گریه .گفتم اشک اشک
ابروی دخرتی میشود که بر اثر حادثهای اشکهای کلک .گفت بس کن .داد زد .من هم داد زدم میروی یا –
خدایی بود که دم دستم چیزی نبود .گفت دست روی من بلند میکنی؟
در کودکی بهوجود آمدهاست.
«رسوشی از عامل غیب میگفت خود گفتم برو که برنگردی .گفت مالیخولیایی بیچاره حق تو همین است که
خودشه .خودش بود و دوستش .تا با قمریها الس حافظ بزنی .هلش دادم .خورد زمین .دهانش باز مانده
نشستند رشوعکردند از نقص و نقش بود .توی دنیا ،پانچو ،هیچ غمی توی دنیا گلوگیرتر از زمین خوردن یک
و رقص گفنت .به آنی هدبندش پس دخرت نیست».
که رفت ابروش را دیدم و هامن دم
داستان خوب دیده میشود
هوشم پرید و رفت نشست روی بیدی
عالو ه بر مجموعه داستان ،در سال  ۹۵رمان «کوچه ابرهای گمشده»
که بر رس ایامن حافظ میلرزید .روی
ابروش ،درست گوشهی ابروی چپش توسط نرش نیامژ از وی به چاپ رسید که مورد توجه منتقدان قرار
یک خط خالی سفید بود ».دخرت برای گرفت؛ اما تقدیر اماننداد تا او بتواند بیشرت خود را در عرصهی رمان
پوشاندن خط خالی مدام خودش را به بیازماید و در نهایت ،کورش اسدی ،یکی دیگر از نویسندگان مطرح
رنگ و شکلی درمیآورد تا در نهایت ،معارص ،در تیرماه  ۹۶در تهران درگذشت .درگذشت او که از فرزندان
با کاشنت مو جای آن را پرمیکند؛ ولی خلف هوشنگ گلشیری و ادامهدهندهی سبک او بود ،حتام در ادبیات
راوی که دل به هامن خط خالی بسته داستانی ایران خال بزرگی ایجاد میکند که شاید سالها به طول انجامد
بود ،رسخورده تنها به عکس او دل خوش تا توسط شاگردان ممتازی که متاثر از او بود هاند جربا ن شود .اما
میکند« .گفت من چه میدانستم تو داستانهای او ماندگار خواهد بود ،زیرا هامنطور که خودش گفته
اینقدر بدپیلهای ،فکر میکردم تو هم است« :داستان خوب همیشه دیده خواهدشد .امکان ندارد داستان
یکی هستی مثل هامنها که وقت دلربی خوبی چاپشود و هرگز دیدهنشود .البته این هم هست که به دلیل
تا ابرو را میدیدند فردا دیگر پیدایشان ممیزی یا چاپ محدود ،مهجور مباند ولی باالخره زمانی به دالیل
منیشد .گفتم پس بگو خودت را برای گوناگون اجتامعی و فرهنگی و تغییر نسل ،باز پیدا میشود و دهان به
هام نها ساختی .گفت خفه شو ،تا دهان میچرخد و بر رس زبانها میافتد».
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داستان

«هوای هوس» در کوچهی ابرهای گمشده

خوانشی روانشناختی از رمان «کوچهی ابرهای گمشده» کورش اسدی

محسن زندی
http://alefyaa.ir/?p=6307

نقد روانکاوانه چیست؟

نقد روانکاوانه در سادهترین تعریف عبارت است از بهکارگیری
اصول روانکاوی در خوانش ،معنایابی و تفسی ِر هر محصول منادین
انسانی؛ اعم از نوشتار ،گفتار ،منایش ،تصاویر ساکن و متحرک ،و مانند
اینها .اصول روانکاوی یادشده ،اصولی هستند که توسط بنیانگذار
مکتب روانکاوی ،زیگموند فروید ،در نوشتههای فراوانش بنا نهاده
شد و در زمان خود او به یک مکتب تبدیل شد .این مکتب و اصول
پذیرش آن ،در زمان خود فروید دستخوش مخالفت و بازخوانی
مورد
ِ
نزدیک او قرار گرفت.
شاگردان
ِ
پس از فروید نیز پویایی این مکتب بهمنزلۀ رشح یا خوانشی تازه
ادامه پیدا کرد و رویکردهای متعددی از دل این مکتب بیرون آمد که
گاه حتی با قرائت اولیه فرویدی تفاوت بسیار داشت .اما به هر حال
وجه مشرتک همه این قرائتها که آنها را زیر چرت یک عنوان قرار
ساحت
میدهد ،چند اصل است که از آنجمله میتوان باور به وجو ِد
ِ
ناخودآگاه در انسان و اهمیت بیشرت آن در شکلدهی به متام حاالت،
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افعال ،هیجانات و احساسات آدمی؛ و
یا تقدم روش هرمنوتیکی (تفسیری) در
شناخت انسان بر روش تجربی اشاره
ِ
کرد.
بی ر وا نکا وا نه عمو ماً
نقد ا د ِ
خوانشهایی روا نکاوانه از نوشتار،
گفتار ،منایش ،یا تصاویر ساکن و متحرکی
است که بر اساس یکی از رویکردهای
موجود در مکتب روا نکاوانه شکل
گرفته است؛ که البته اقبال اصلی در
ادبی روانکاوان ْه بیشرت
طی تاریخ نقد ِ
با رویکرد فرویدی ،یونگی و لکانی بوده
است .البته اصول روانکاوان دیگر نیز
مورد استفاده قرار گرفته است ،اما این
سه از اقبال بیشرتی برخوردار بودهاند.
در حوزه زبان فارسی نیز این سه رویکرد
در نقد آثار غلبه داشتهاند.

محورهای نقد روانکاوانه

در نقد روا نکاوانه داستان ،اصول
یادشده عموماً در چهار محور بهکار
گرفته میشود )۱ :تحلیل روا نکاوانه
نویسنده داستان از طریق اثر؛ که عموماً
به معنای راهیابی به دنیای ناخودآگاه
نویسنده است که از خو ِد او نیز پنهان
مانده و در عینحال در شکلدهی
به اثرش ،مانند هر فعل ،حالت و
احساس دیگرش تأثیر داشته است؛ )۲
تحلیل روانکاوانه راوی داستان ،هامن
کسی که نویسنده داستان را از زبانِ
او بیان میکند؛  )۳تحلیل روانکاوانه
شخصیتها ی د ا ستا ن ؛  )۴تحلیل
روا نکاوانه تمهای اصلی داستان ،و
پشت آنها و حتی
راهیابی به
دنیای ِ
ِ
روشن کردن تناقضهای درون متنی.
بد نیست ا شا ره کنم که را بطه
روا نکاوی و داستان دو سویه است.
داستانهای بسیاری بودهاند که تخیل
قدرمتن ِد شکلگرفته در داستان و زبان
گویای آن ،نقشی اساسی در
روشن و
ِ
شکلدهی ذهنیت روا نکاو و اصول
او داشتهاند؛ که از آنجمله میتوان به
رمان برادران کارامازوف داستایوفسکی
اشاره کرد که همیشه مورد توجه و نظ ِر
فروید بوده است.
مکاتب روانشناسی در کنار
روانکاوی

در سالهای اخیر و در خالل نقدهای
فراوانی که در داخل جریان اصلی
روانشناسی به روانکاوی و موضوعات
و روش آن شده است ،شاهد گسرتش
استفاده از دیگر مکاتب و رویکردهای
روا نشناسی بود هایم .یعنی دیگر به

تنگ روانکاوانه ،شاهد متام بنمایههای روانشناختی
ِ
جای نگرش ِ
در خوانش و نقد آثار ادبی یا منایش و فیلم هستیم .از روانشناسی
شخصیت و اجتامعی گرفته تا موضوعات گسرتده مربوط به انگیزش،
هیجان و آسیبشناسی روانی .از آنجمله میتوان به تحقیقات
گسرتده مکلالند اشاره کرد که با بررسی داستا نها و برنامههای
تلوزیونی کودکان در چند کشور توسعهیافته و توسعهنیافته صنعتی،
به بازخوانی رابطه مضامین این داستانها با انگیزه پیرشفت پرداخت.
بنابراین هامنگونه که امروزه در داخل جریان اصلی روانشناسی،
و بهویژه حوزه درمان ،التقا طگرایی و استفاده بیتعصب از متام
ظرفیتهای نحلههای گوناگون روا نشناسی از اقبال گسرتد های
برخوردار است ،بهنظر میرسد که در حوزه نقد ادبی نیز نباید از
ظرفیتهای غیرروانکاوانه غافل شد .بر همین اساس است که امروزه
حتی شاهد بهکارگیری جدیدترین رویکردهای علوم اعصاب و علوم
شناختی در خوانش متون ،حتی کهنترین متون نوشتاری هستیم.
کوچه ابرهای گمشده؛ قدرتمند اما تلخ

«کوچه ابرهای گمشده» ،داستانی بسیار قدرمتند و البته تلخ است
که با بدبینی عمیقی نسبت به ماهیت انسان پیوند دارد .نگرش
بدبینانه به ماهیت رشورانه و هوسآلود انسان زوایای گوناگونی دارد.
از کتابهای مقدس ادیانِ ابراهیمی گرفته ،تا فیلسوفان ،روانشناسان،
جامعهشناسان و تاریخنویسانِ بدبین هر یک شواهدی برای رشارت
ماهیت انسان آوردهاند؛ بدین معنا که اگر انسان باشد و انسان ،و
هیچ عامل دیگری در میان نباشد ،او موجودی رشیر است که نیاز به
کنرتلگرهای بیرونی و درونی دارد .دین ،دولت ،علم ،هرن ،فلسفه،
قانون ،تنبیه و تشویق ،فرهنگ و حتی وسایل تفریحی هر کدام
تاریخ تکامل انسانی برای لگامزدن
کنرتلگرهایی هستند که در طول ِ
بر این ماهیت رشیر و هوسران پدید آمدهاند .اینک برخی از این
لگامهای تاریخی خوشایند و برخی ناخوشایند هستند؛ برخی کارکرد
تاریخی خود را از دست دادهاند و رصفاً اموری دستوپاگیر و زجرآور
ِ
شدهاند و برخی دیگر نیز همچنان کارآمد هستند .اسدی در این رمان،
در بدبینی به ماهیت انسان نگاهی فرویدی دارد .او به تصویرپردازی
فرویدی او هامن
از رشارت ماهیت انسان میپردازد که بنابر نگرش
ِ
رشارتهای ناشی از «اید» ،یعنی مرکز دو غریزه بنیادین زندگی/جنسی
و مرگ/پرخاشگری در انسان است که محور ابتدایی و اصلی آدمی
است .شاید جالب باشد که اشاره کنم این اید ه فرویدی در متون ادیان
ابراهیمی نیز وجود دارد؛ برای منونه در قرآن در اعرتاض فرشتگان به

223

داستان
ویژگی شهوت و پرخاشگری اشاره
خداوند در خلقت انسان ،به این
ِ
میشود .از نگاه فروید متام نهادهای بیرونی (دین ،فرهنگ ،دولت،
قانون ،مجازات ،ورزش ،هرن ،تفریح و …) و تجلیات درونی آنها
تاریخ برش برای لگام
(وجدان/سوپرایگو) اموراتی هستند که در طی ِ
زدن به این ذات رشور پدید آمدهاند؛ لگامهای دردناکی که اگر نبودند
برش نیز در دوران تکامل ،همچون دایناسورها از بین رفته بود .و از
همین پارادوکس است که بنمایه رنج نیز در رمان اسدی بسیار پررنگ
است؛ به تعبیر فروید :متدن و مرارتهای آن .این حاکی از یک تراژدی
است که متدن انسان فقط با مرارت لگام زدن بر لذتهای انسان
پدید آمده است .اما هامنگونه که فروید نیز در رساله مذکور اشاره
ایی تاریخی خود را از دست دادهاند.
میکند برخی از این لگامها کار ِ
به تعبیری ،هرچند آنها در برههای از تاریخ خوب عمل کردهاند اما
نگهداری این ابزارهای کهنه،
کارایی آنها رو به امتام است ،و ارصار بر
ِ
نه تنها مرارتهای متدنی را به همراه خود دارد ،بلکه حاال متدنسوز
ارت دوچندانی
شدهاند و مر ِ
برای حفظ آن ابزارهای
بدن ،محور اصلی رمان اسدی است.
کهنه و ناکارآمد به آدمی
موضوع بدن همچنان یکی از
ِ
تحمیل میشود .اسدی در محوریترین بحثهای فکری در
میان این ابزارهای کهنه و فلسفه ،روا نشناسی ،جامعهشناسی،
آزاردهنده بر دو چیز مترکز علوم تربیتی ،علوم سیاسی ،اقتصاد،
رسکوب بدن؛ و صنعت ،هنر ،حقوق و دانشهایی
میکند)۱ :
ِ
قوانین از این دست است؛ که البته نباید
فرهنگ ،نهادها و
ِ
نقش نگرشهای ساختارشکنانهای
رسکوب
مبنای
شکلگرفته بر
ِ همچون رویکردهای فمینیستی را در
بدن؛  )۲تاریخگرایی؛ به این توج ِه دوباره به موضوع
بدن زنانه ،نادیده گرفت
معنای متسک به تاریخ و بدن ،بهویژه ِ
شبیهسا زیها ی تا ر یخی
زندگی رنجآو ِر
در پیشربد
ِ
کنونی.
بدن محور اصلی این رمان

موضوع بدن همچنان یکی از
بدن ،محور اصلی رمان اسدی است.
ِ
محوریترین بحثهای فکری در فلسفه ،روانشناسی ،جامعهشناسی،
علوم تربیتی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،صنعت ،هرن ،حقوق و دانشهایی
از این دست است؛ که البته نباید نقش نگرشهای ساختارشکنانهای
همچون رویکردهای فمینیستی را در این توج ِه دوباره به موضوع
بدن ،بهویژه بدنِ زنانه ،نادیده گرفت .برخی اندیشمندان پستمدرن،
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بر این اعتقادند که بسیاری از مشکالت
متدنی ما در چندصدسالِ گذشته (از
ِ
متدن رشقی گرفته تا متدنِ اسالمی) ناشی
از باورهای صوفیانه ،افالطونی ،هندویی
و بودایی در انکا ِر بدن و حتی رسکوب
آن برای رسیدن به ملکوت است:
مرغ باغ ملکوتم نیم از عامل خاک/
چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم
دستکم ،اگر انکار هم نباشد ،هنوز
تکلیف ما با بدن روشن نیست .این
بیروشنی آنقدر دامنهی وسیعی دارد
که تا سطح باالی سیاست (مانند داشنت
نت وزی ِر زن) ،ورزش (حضور
یا نداش ِ
زنان در ورزشگاه) ،هرن (بودن یا نبودنِ
عاملیت
انتساب
کنرست) و پوشش و
ِ
ِ
گناه به حضور زنانه ...کشیده میشود؛
باورهایی که حتی خو ِد زنان به خودشان
دارند .البته این برداشت اینک در معرض
تردید قرار گرفته است .مگر نه این است
که متد نهایی که به بدن چسبید هاند
نیز تاریخ گذشته و حا لشان ُپر است
از استعامر ،استثامر و بهرهکشی از
خودی و غیرخودی برای جذب امکانات
بیشرت ،که تنشان فربهتر شود .مگر
نه این است که در بخشی از فرهنگ
عمومی جامعهی خودمان هم توجه
به بدن ،خودش را در قالب اختاللِ
بدریخت
انگاری بدنی ،جراحیهای
ِ
نت َزملزیمباهای
بیامرگونِ زیبایی و آویخ ِ
منایشیای نشان داده است که نظیر آن
در دنیا وجود ندارد.
اسدی به رسکوبهایی که بدن در
فرآیند رشد اجتامعی متحمل میشود
اشارات فراوانی میکند و این رسکوبها
را عامل اصلی رنج برشی میداند (و
احتامالً رنجی که خودش کشیده است).

تراژدی یادشده واقف
البته اسدی به
ِ
است؛ یعنی میداند که از سویی نهاد
رشور و هورسانِ برش ،اگر رها شود،
چنان دریدگی خواهد کرد که خود را
سوی دیگر ،به
از بین خواهد برد؛ اما از ِ
دردناکی این لگام زدن واقف است و
ِ
هامنند هر اندیشمند دیگری این سوال
را دارد که راه میانه و تعادل چیست
که هم بدن ارضا شود و هم بیلگامی،
منجر به نابودی انسان و همین بدنِ او
نشود؟ این تراژدی همچنان مسئلهای
اساسی است که چگونه میتوان هم
متدن انسانی داشت و هم ماهیت
رشور او را لگام نزد و به او اجازه آزادی
در بهرهبرداری از دو غریزه جنسی و
پرخاشگریاش را داد .و البته شاید چنین
پارادوکس تراژیک
را هکاری برای این
ِ
هیچگاه یافت نشود؛ چرا که به نظر
فروید دو غریزه مرگ و زندگی در هم
آمیختهاند و در هر لذتی گامی نیز به
سوی مرگ وجود دارد؛ یعنی ،لذت و
درد دو امر در هم آمیختهاند.
اسدی در میان عوامل رسکو بگ ِر
بدن به جامعه ،فرهنگ و نهادها
و سا ز ما نها یی که بر ا سا س
شبیهسا زیها ی تا ر یخی به وجود
آمد هاند بیش از همه توجه میکند.
نادرستی رأی اسدی،
فارغ از درستی یا
ِ
به شواهدی از محوریت بدن در داستان
او توجه میدهم:
« -1توی هوا هوس بود ...شیفته
هوای بارانی بود .در هوای بارانی چیزی
مهیای
همجنس وسوسه … هوایی
بود
ِ
ِ
عیش .سه بوسه ...دید تنش باز مال
هوای ِکیف ...کرگدن
خودش شده.
ِ
داشت روی دیوار نگاهش میکرد»

(ص )۲۵.۲۶
« -2هوس حسی است که از خأل درمیآید و آدم را بدل به هرج و
مرج میکند .یک موجی در تنم پیچید و بعد آرام شد توی رسم ساکت
هیدرولیکی فروید در باب
شد و باز خال شد (ص[ )۶۸اشاره به نظریه
ِ
سائقها که یکهو لربیز شده و نیاز به تخلیه دارند]
 -۳اوج رمان اسدی در توجه بدن و دردی که شخصیت اصلی
داستان ،یعنی کارون (و احتامالً خود او) از رسکوب بدن و غرایز
متحمل شده است ص  ۴۲و  ۴۳کتاب آمده است .اسدی در داستان،
با زیرکیای فیلسوفانه تن را معادل زنانگیای میگیرد که همیشه در
تاریخ ،تحت افکار افالطونی ،رشقی ،صوفیانه و حتی مارکسیستی
دوم این داستان ،یعنی پریا ،رصفاً با یک
رسکوب شده است .شخصیت ِ
آشفتگی
شوخی بوسهمانند بر گوش و گردنش آشفته میشود؛ یک
ِ
ِ
متناقض دوست داشنت و رسکوب کردن« :پریا چنان

حس
دو
با
همراه
ِ
ِ
تکانی به تنش داده بود که بشقاب از دستش رسیده بود ...پریا
با رعشهای در تن دویده
بود سوی اتاق» .او این
شناسان
اسدی ،همانند برخی روان
ِ
بههمریختگیاش را شفاف
اجتماعی از بحث شخصیت جدا شده
و عامل محیط و نقشهای اجتماعی میگویدُ « :ر ک باید یک
را مهمترین عوامل شکل دهی رفتار چیز بهت بگویم .کارون!
من زنِ عشق و بازیهای
انسانی میشمارد که در اینجا نما ِد
آن سازمانی است که پریا و شیده به اینجوری نیستم! پس بار
آن تعلق داشتهاند و حتی آنها را از
اول و آخرت باشد که با من
لوازم تاریخی جنسیتشان نیز جدا
ِ
دست به این کارها میزنی؛
کرده است
فهمیدی؟» .کارون منیداند
که پریا به سازمانی تعلق
دارد [احتامال مجاهدین خلق یا هامن منافقین در ادبیات سیاسی]،
که اولین رشط عضویت در ْ
آن کشنت تن و زنانگی ،است و از اینرو،
رفتارهای رسکوبگرانه پریا نسبت به بدن و جنسیتش مورد تعجب و
سؤال است« :و مدام پس میزند زنانگی خودش را ،انگار به عمد،
جسم خودش را انکار میکرد»( .ص  .)۴۲چراکه پریا
پنهان میکردِ .
در سازمان آموخته است« :این تن را من برای شکنجه شدن الزم دارم
کارون» (ص .)۴۳
سازمانی بدن را بنگرید:
موارد بعدی از اشاره به رسکوبهای
ِ
«پریا انگار اصال زن نبود و تن نداشت .هامن روزها هم که بود،
در هامن رابطه کوتاه فقط انکار بود .انکا ِر زن بودنِ خودش در یک
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داستان
پیراهن چهارخانه ...او که حاال همهجا بود و منیگذاشت کارون زندگی
کند در زندگیاش تن و زنانگی میشه تعطیل بود» (ص .)۲۷
«انگار تن مال خودش نبود» (ص .)۲۴
«چی بود که پریا حتی در خلوت و تنهایی خودش با خودش هم
آن را پنهان میکرد؟» (ص .)۴۶
کارون بعد از اینکه کتابی را با عشق به پریا میدهد ،میبیند
که او با بیتفاوتی آن را در باجهی تلفن جا میگذارد« :پریا از باجه
بیرون آمد .کتاب دستش نبود .کارون یک آن دلش خالی شد .تهی .و
تا به خود آمد پریا دیگر نبود و میان جمعیت گم شده بود .هنوز از به
یادآوردنش آزرده میشد .از این نکته میدید هر چیز برای پریا فقط
وسیلهای است برای کاری دیگر .برای پریا هیچ چیز تبدیل به خاطره
منیشد .همیشه کارون بود که از شکل فالن مکان یا تاثیر و اهمیت
فالن شیء گفته بود و پریا فقط شنیده بود و دستباال پوزخندی
زده بود یا شاید ادای شنیدن درآورده بود و مانند همیشه حواسش
به جایی ،کسی یا چیزی
دیگر بود .انگار اص ًال خاطره
در کنار ممنوعیتهای اجتماعی که
نداشت ...سنگ بودنِ پریا خود را در قالب سنتهای
ترسناکش میکرد( ».ص پررنگ فرهنگی نشان میدهند (با
 .)۵۰که البته اینجا بازهم ایماژ پرتکرا ِر کرگدن در داستان)؛
اشاره به تراژدی تناقض نهادهای کنترلگر نیز در قالب فضای
پلیسی شهر بیان میشوند
تاریخگریزی و تاریخی بودن امنیتی و
ِ
خفای آدمها و
به
آنها
از
ترس
که
ِ
ِ
آدمی را نشان میدهد (در
فضای خصوصیشان نیز کشیده
ِ
جلوتر میآید)« :کارون شده است
دست زیر سنگ [شخصیت
سنگشده پریا] برده بود و
با غیبت پری دستش انگار تا ابد زیر سنگ مانده بود .من توی گذشته
گیر کردهام» (ص .)۵۱
ً
اشاره مکرر به نحوه پوشش مردانه پریا که عموما در قالب
پیراهن بلند و گشاد چارخانه تصویر میشود« :پریا شب توی خانه
اهن گشا ِد سفیدی تن کرده بود؛ تا روی رانِ شلوار گرمکنش.
زیرپیر ِ
لباس چارخانه روی پشتی صندلی آویزان بود ...خم شد پوتینهای
کوهش را بپوشد ...طنین عاج پوتینهایش بر موزاییکهای راهرو»
دخرتک ظریف که حاال با
خیابانی این
(ص  .)۳۹ .۳۸دعواهای
ِ
ِ
زمخت سازمانی (کوله برزنتی و پوتین) به فرد وحشتناکی
لباسهای
ِ
تبدیل شده بود که توان اسلحه کشیدن نیز داشت« :بعد مرد که
سمت نرشیهها .تا خم شده بود پریا
خسته شده بود خم شده بود ِ
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هم پایش را بلند کرده بود و محکم
پوتینش را کوبیده بود روی نرشیهها...
نوک
پریا بلند شده بود و بیدرنگ با ِ
پای مرد.
الی ِ
پوتین کوهش کوفته بود ِ
ِ
نعره مرد در پیادهرو پیچیده بود» (ص
 .)۴۷و جالب آنجاست که این پریا،
هامنند کارون ،یک کتابفروش خیابانی
است که شاید اشاره راوی به این باشد
که بسیاری از جنایات بزرگ را نه توده
عامی مردم ،که افراد فرهیخته رقم
زدهاند« :تو کتاب منیفروشی .همهاش
دعوا میکنی» (ص .)۴۸
اسدی ،هامنند برخی روا نشناسانِ
ْ
شخصیت جدا شده
اجتامعی از بحث
و عامل محیط و نقشهای اجتامعی
را مهمترین عوامل شکلدهی رفتار
انسانی میشامرد که در اینجا منا ِد آن
سازمانی است که پریا و شیده به آن
لوازم
تعلق داشتهاند و حتی آنها را از ِ
تاریخی جنسیتشان نیز جدا کرده
است.
 -۴اسدی در شاهکاری دیگر به رابطه
شکنجههای تن و نقش آن در سیاست،
زندگی شهری و متمدنانه ،اقتصاد،
لوازم
ِ
ِ
و حتی پیرشفت علم تجربی و مسائل
متدنی اشاره میکند؛ که دنیا هر روز
شاهد ابداع شیوهای تازه و علمی برای
پیشربد امر شکنجه و کنرتل انسا نها
پشت دستش زبان
«روی
است:
پوست ِ
ِ
ِ
کشید ...مو باز به تنش سیخ شد .انگار
جانوری مخفی در تنش نعره بزند.
نوک ْ
زبان زندهاش کرده
جانوری که با ِ
واکنش تن که با
است
بود .پس اگر این
ِ
نوک زبان اینطور به تحرک میافتد و
تحریک میشود ـ این تن ـ زیر شکنجه ـ
تن پریا هنگام آزار چه کرده است؟»
پس ِ

(ص )۴۲؛ و علت این شکنجههای تن،
تنها برای رسیدن به افکار درونی است:
«برای اینکه همه چیز اینجا پنهان
توی مغ ِز من» (ص « .)۴۳رفتا ِر
استِ .
دوران پنهانها ـ شکنجه .عرص آدمهای
پوست کلفت .روزگار تعطیل تن و حل
شدن در درد .میگفت که آنها با مغز
کار دارند .متام تالششان رسیدن به کنه
مغز است که چیزهایش را بیرون بکشند
در شکلِ اعرتاف .درد میرسانند به تن.
آلت درد
تن را میرسانند به تکان .رضبه ِ
رویمراکز حساس .تا دهان باز شود.
ِ
نت مغز .از
سوراخی برای بیرون ریخ ِ
درد به فریاد رسیدن .لذت بردن از درد.
افتادن به حرف در شکلِ ناله .بیرون
ریخ ْ
نت همیشه نشانه لذت است [به
شباهت
سکسیزم آشکا ِر این جمالت و
ِ
ِ
آنها با عمل جنسی دقت کنید ،که یادآور
همیشگی
نگاه فروید در آمیختگی
ِ
غریزه جنسی و مرگ در همه افعال
انسانی است؛ و البته طرز نگاه غمآلو ِد
راوی داستان به لذتهای عامل که با نگاه
آسیبشناسی روانی میتواند ناشی از
ابتال به یک افرسدگی عمیق باشد که در
لذت
ادامه به آن اشاره خواهیم کرد]ِ .
شکنجه .شکنجه را پس اینجور میشد
گیج کرد [مکانیسمی دفاعی برای فرار از
در ِد هستی] .که درد را بدل به لذت کرد.
پوست خودش را برای همین
پریا پس
ِ
کلفت میکرد .تنش را آن روزها برای
همین هی مرارت میداد .باید همیشه
فرض کرد که؛ همیشه میگفت که فرض
باید کرد که در بدترین رشایط هستی و
قرار است شکنجه شوی« .من این تن را
برای شکنجه الزم دارم» .مخفی کردنِ
آدم سنگشده .ولی
احساس زی ِر سنگِ .

تن سنگی
احساس زی ِر سنگ مخفی منیماند ،وگرنه چرا باید زنی با آن ِ
از یک آه به رعشه بیفتد؟» (ص .)۴۴-۴۳
 -۵در کنار ممنوعیتهای اجتامعی که خود را در قالب سنتهای
پررنگ فرهنگی نشان میدهند (با ایامژ پرتکرا ِر کرگدن در داستان)؛
پلیسی شهر بیان
نهادهای کنرتلگر نیز در قالب فضای امنیتی و
ِ
فضای خصوصیشان نیز
خفای آدمها و
ترس از آنها به
ِ
ِ
میشوند که ِ
کشیده شده است:
«دیوار بلند بود ...پریا چشمبند به چشم .پریا در پیکانی سفید.
پریا پر!» (ص .)۲۸
«دخرتی در شهری بیصفت در خیابان ،در ماشین ،با چشمبند»
(ص )۳۵
«کارون سینهاش میسوخت .دو موتورسوار از روبرو آمدند .پریا
ایستاد .موتورسوارها ایستادند .کارون ایستاد» (ص .)۳۷
رسکوب بدن در این داستان بهگونهای تصویر میشود که گویا
-6
ِ
همیشه از بیرون است؛
یعنی یا مربوط به جامعه
گویا این خود نویسنده است که
ا ست ( حضور پررنگ و
خودش را روایت میکند و خود
جایی ایامژ مأموران
همه ِ
را در شخصیت داستان سریان
ترس از آنها
میدهد .این شخصیت وسواسی که در داستان ،که ِ
احتمال میدهم حکایت از شخصیت بدره غیابشان نیز هست)،
وسواسی خو ِد اسدی و اضطرابهای و یا سازمانهای کشنده تن
او دارد (احتمالی برخاسته از
ِ
خوانش و غرایز (سازمانی که پریا
متن ،و نه آشنایی نزدیک با اسدی)،
و شیده به آن تعلق دارند،
در بسیاری از نویسندگان مشهور و
و این در حالیست که این
نامشهور دنیا وجود دارد
دو ،قبل از عضویت در این
سازمان رابطه عاطفی و بدنی را بهشدت با یکدیگر تجربه کردهاند)؛
اما بهنظر میرسد که اسدی بیآنکه متوجه باشد ،نقش عوامل درونی
و شخصیتی را در لذت نربدن از بدن و زندگی نادیده گرفته است .این
زندگی برخی کاراکرتهای
غفلت در حالیاست که به گامن من ،هم در
ِ
این داستان (از جمله کارون) و حتی شاید زندگی خو ِد اسدی نیز نقش
این عامل را نباید نادیده گرفت .چهبسا بتوان گفت وجو ِد مردمان
عادی بسیاری که از زندگی لذت میبرند و احساس رضایت میکنند،
ِ
و هیچ یک از این بحثهای روشنفکرانه و نالههای فیلسوفانه را
زندگی
ومتام عامل بودنِ جامعه است.
منیفهمند ،نقضی بر
ِ
ِ
مانعیت تام ِ
ای ممشاد نیز (که به هامن سازمان مذکور تعلق دارد) نقضی
لذتگر ِ
بر مانعیت تامومتام سازمانی است .شخصیت خود کارون،که اسدی
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داستان
بهزور میخواهد کاراکرتی فیلسوفمآب با فهمی اگزیستانسیالیستی
از رنجهای عامل از او بسازد ،نیز بهنظر میرسد که رصفاً شخصیتی
وسواسی است ( )OCPDکه افرسدگی دیس تایمیک نیز دارد و همین
است که مانع لذت بردن او ،دستکم به اندازه سایر مردم میشود.
بنابراین ،عامل رسکوب بدن و لذتهای آن گاهی درونی است؛ یعنی
ناشی از یک اختالل شخصیت یا اختالل ُخلقی .شاید برای همین است
که مردمان بسیاری این حرفهای روشنفکری را منیفهمند و از زندگی،
روابط و غرایز خود احساس شادمانی و رضایت میکنند .این اختالل
شخصیت در کارون وجود دارد.
بگذارید برای شخصیت کارون از همین داستان مثالهایی بزنم:
سوپرایگوی قوی
میدانیم که شخصیتهای وسواسی از یک
ِ
برخوردارند؛ یعنی جامعه و قوانین آن در یک تربیت سختگیرانه
به شدت در آنها درونی
شده است و حتی در غیاب
وسواسی
اجباری این افکار
آنجا معه نیز با قد رت حالت
ِ
ِ
ِ
تصورات پراکنده در این جمله به
و
به کار خود ،و تنبیه و
خوبی مشهود است« :باز هم نخ ،باز
تشویق فرد ،مشغول است.
نخ مهره صورتها و خیال پکیده بود
ِ
ِ
سوپرایگوی بسیار قدرمتند و هر مهره به گوشهایم میرفت».
ِ
اجتامعی درونیشده در این جزئیات فراوان ،شامل توجه
این داستان ،در منا ِد کرگدن به حاالت اشیا و افراد ،و بررسی
ِ
افراطی
احتماالت
پوستکلفتی تصویرسازی وسواسگونه و
ِ
میشود که همیشه در حال مختلف از وقایع و رخداده است
نگاه کردن است و احساس
گناه افراطی و در نتیجه اضطرابی جانکاه در مصادیقی نامعقول تولید
توی
توی قفلِ ،
«توی سور ِاخ در ،چشمش کلید شد و چرخید ِ
میکندِ :
عذاب
ی
م
و
دید
سایه
فقط
اول
آب.
صدای
زنانه
حس
و
بخا ِر صابون
ِ
ِ
لباس کامل ایستاده بوده زی ِر آب...
وجدانی از نگاه به ممنوع ...پریا با ِ
متام شب نتوانست از فکر چیزی که دیده بود بیرون بیاید»
کارون ِ
(ص .)۴۶ .۴۵
افرسدگی
اختالل
با
که
کارون
وسواسی
شخصیت
اختالل
ِ
ِ
دیستایمیک عجین شده است ،حتی به حاالت عاشقی او یا فراق
محبوبش نیز حالت َم َرضی میدهد؛ در وصف محبوب دچار
کاملگرایی توهمی است؛ در فراق او رنج مازوخیستی میکشد؛ و
توانایی رشد و ایجاد ارتباطات انسانی دیگر را از او میگیرد :ذهنیت
وسواسی« :از هرجا میرفت میرسید به پریا .چرا از رسش دست
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برمنیداشت ...در خیال هم پریا راحتش
منیگذاشت .خیالبازی با زنان موهوم
همیشه عذا میشد و وجدان را عذاب
میداد .اهلِ عیش نبود مگر در خلوت
خانه و پشت پردههای اتاق .در اتاق
ِد نج با پرد ههای کیپـ قلمروی رها
شدن میان چهرههای ممنوع .خیالبازی
تن واقعیشان
با صورتهایی که از ِ
جدا میشدند .ولی پریا منیگذاشت.
جای
عیشش را بر هم میزد و خودش ِ
همه مینشست و خیالش را پر میکرد
با هامن حضور بدونِ تن که هرگز به
کارون نیامد ...چرخید با مهره پریا و
چرخ خورد و خورد به گورستان بینام.
بیسنگ ...روزهای اول هر چیزی او را
به یاد پریا میانداخت و به ح ِد مرگ
درگیرش میشد .با گذشت زمان میدید
که دارد آزارنده میشود.
میدید متام روز درگیر خیالِ اوست.
اول گامن میکرد دلیلش هامن خرت
و پرتهاست که از پریا مانده است.
فکر کرد اگر از جلوی چشم برشان دارد
راحت میشود .همه را توی کیسه کرده
بود و گذاشته بود یک گوشه و پارچهای
رویشان کشیده بود ...شهر را میدید
و میدید حتی بوق ماشینها هم پریا
توی قرب
را احضار میکند ...مثل حبس ِ
بود .بود و بود و بود تا زمان کار خودش
غیبت پریا عادت کرد .برگشت
را کرد .به ِ
رس کتابفروشی و بساطِ کنار پیادهرو»
ِ
توی گذشته گیر کردهام...
(ص« .)۲۷من ِ
در غیبت دراز پریا خودش را گم کرد
توی کتابها .اولها کتاب بیشرت چیزی
بود برای فروش .برای درآوردنِ پول.
بعد یواش یواش رشوع کرد به خواندن
و عادت کرد به جمع کردن کتاب برای

خودش» (ص  .)۵۱در اینجا اسدی ،باز
اگزیستانس خود را به کارون
فضای
ِ
تحمیل میکند و از مکانیسم دفاعی
انحراف حواس برای فراموش کردن
ِ
سوزناکی هستی و زندگی یاد میکند و
به اکرثیت مردم انتساب میدهد« :یک
عمر کتاب خریده بودند.
جلد جلد چیده بودند کنا ِر هم تا یک
کتابخانه کامل شکل گرفته بود و حاال
یکجا همه را میفروختند و میرفتند.
میرفتند تا البد خودشان را گم کنند توی
یک چیز دیگر در جای دیگر .میرفتند تا
در جایی دیگر باز از رس آغاز کنند» (ص
 .)۵۲-۵۱جالب اینجاست که این فرد
دقیقاً بهخاطر همین اختالل شخصیت
است که توانایی لذت بردن ندارد؛ چراکه
فضا برای او بسیار مهیاست« :کسانی که
گیر میدادند و ازش میخواستند که با
هم بهخلوت بروند و در این وقتها
همیشه از چشمهایش رشوع میکردند.
همیشه چشمآبی خطابش میکردند...
چشمهای آبی آدم رو میگیرند»
(ص ۳۲و « .)۳۱میدانم میان با زنها
نداری» (ص .)۳۰و حتی منیتواند عاشق
سارایی باشد که متام محبتش را به او
ابراز میدارد و با هر نشانهای به او
میفهامند که دلباختهاش است؛ دخرتی
«با شانههای الغر و لبهایی که ـ بوسه
ماهیهاست»« ،من بوسۀ ماهیها رو
دوست دارم» (ص  )۳۱و کارون هم
میداند که سارا همهچیز متام است:
«رشدش،زیباییاش ،قدش» (ص .)۳۰
شخص افرسده از دیدن زیبایی
و این
ِ
سارا فقط درد مازوخیستی میکشد و به
مرگ میاندیشد« :چرا حضو ِر دخرتک با
یا ِد مرگهای زود یکیست؟ با چیزهای

زودرس .دلش میخواهد زمان نباشد که بایستد .دلش میخواهد به
سارا بگوید که منیر .و منیداند که چرا همیشه فکر میکند که زود
باید مبیرد ،این دخرت که زود به همه چیز میرسد .نکند به مرگ هم
زود برسد .چرا؟ منیدانست چرا به سارا که فکر میکند یاد منظرهای
خونین میافتد.
رسخی اضافه توی خون
دخرتی که خون دوست دارد [چراکه] یک
ِ
هست» (ص  .)۳۱کاراکرت شخص افرسدهای که اسدی بهزور میخواهد
آن را اگزیستانسیالیستی کند .و اسدی متاماً خود را روایت میکند:
نزدیک دملردگی .آسامنِ ابر .ابر متام آسامن را گرفته بود.
«وقتهای
ِ
احساس بدون نام...
مثل مرگ که دل را بگیرد و آدم جسد شود ...یک
ِ
یعنی خو ِد مرگ» (ص .)۴۱
نشانههای این اختالل گاهی چنان غلیظ روایت میشود
که از ماهیت شخصیت اصلی داستان و سطح تفکرات ،دانش،
بینش و خلقوخوی ا و
جدا میگردند؛ گویا این
عدم توانایی در برونریزی
خود نویسنده است که
احساسات ،که در مواجهه کارون
خودش را روایت میکند
با پریا برای ابراز عالقهاش خود
و خود را د ر شخصیت
را مینمایاند« :کارون هرچه زور
داستان رسیان میدهد.
زد بگوید ،دید نمیتواند .بلد نبود
این شخصیت وسواسی که
چجوری بگوید .مثل یک دری بود
که هیچ کلیدی بهش نمیخورد .در
احتامل میدهم حکایت
هم نبود .مثل یک دیواری بود که در از شخصیت وسواسی خو ِد
نداشت .اگر هم داشت کارون بلد
اسدی و اضطرا بهای او
نبود .بلد نبود چجوری بگوید »
دارد (احتاملی برخاسته از
خوانش منت ،و نه آشنایی نزدیک با اسدی) ،در بسیاری از نویسندگان
ِ
مشهور و نامشهور دنیا وجود دارد .بنابر تحقیقاتی که صورت گرفته
است ،در نویسندگان بزرگ و تأثیرگذار جهان ،احتامل ابتال به چند
اختالل روانی زیاد است؛ که از آنجمله میتوان از افرسدگی اساسی،
شخصیت وسواسی ،شخصیت خودشیفته و شخصیت پارانویا یاد کرد.
در منتها و اشعا ِر بهشدت عاشقانه نیز میتوان رگههای نیرومندی
از شخصیتهای وابسته و یا حتی مرزی دید که تغییر خلق شدید در
خالق آنها منایان است.
حاالت ِ
اصلی این رمان اشاره میکنم:
شخصیت
نشانگان
از
به برخی
ِ
اضطراب« :کجا بود .هیچ حسی از زمان و مکان نداشت .باز
دردرس داشت میآمد .و دوشنبه .دوشنبه چی؟ » (ص .)۸
توجه زیاد به جزئیات که در رستارس داستان فراوان است؛ و
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در این توج ِه بیش از حد به اشیای دور و بر ،عبور تفکرات فراوان و
تصاویر و پندارهای مختلف ،از روی حالتی به شخص دست میدهد
که« :کسی توی مغزش انگار به سنگ میکوبید ،به سینی میکوبید و
انعکاس صدا … مثل یک صدای منعکس در رسش .یادش آمد .رفت.
میآمد .میرفت» (ص« .)۸کاش میشد مغز را هم متیز کرد» (ص .)۷۱
تصورات پراکنده در این
اجباری این افکار و
وسواسی
حالت
ِ
ِ
ِ
نخ مهره صورتها و
جمله بهخوبی مشهود است« :باز هم نخ ،باز ِ
خیال پکیده بود و هر مهره به گوشهای میرفت» (ص .)۳۶این جزئیات
فراوان ،شامل توجه به حاالت اشیا و افراد ،و بررسی وسواسگونه و
احتامالت مختلف از وقایع و رخدادها است که عموما با یک
اطی
ِ
افر ِ
اضطراب و ترس نیز همراه است .در اینجا باز به چند مورد اشاره
میکنم:
جزئیات فراوانی که کارون در انتظار برای دیدار با شیده در
اف قرار به آنها توجه میکند و افکار و احتامالت فراوانی
فضای اطر ِ
که از رسش عبور میکند .اینها همگی توجهاتی است که کارون در
چندلحظه انتظار برای دیدار شیده میبیند و از ذهنش عبور میکند:
از قار قار کالغها و هیاهوی گنجشکها گرفته تا برگریزان درختها،
حرکت مورچهرسخ در کف زمین ،نوک زدن کالغ به درخت ،یک جفت
نوک بندهای ریشریش ،محوطه بازی بچهها
کتانی افتاده در کوچه با ِ
ِ
بالن در هوا و
و چراغهای آن و هالههای اطرافش ،ابرهای آسامنِ ،
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تبلیغ روی آن،
توجه زیاد برای خواندن ِ
موج دود ،بوی برگهای سوخته ،هاله
ِ
هوای دو ِر محوطه ،کلامت،گزارهها،
افکار و تصورات فراوانی که بهطور
مسلسلوار و بیاختیار در مورد شیده
از ذهن او عبور میکرد ،زنِ ابلیسه (که
تحلیل آن را بعد اً میگویم) ،ور رفنت
بدون اختیا ِر پا با آن کتانیها و شکسنت
بیاختیار برگهای خشک ،رفتگری با
زمخت کلفت و ُبرشبرش خورده
دست
ِ
ِ
چوب بلن ِد آن الستیک
رس
که
جارویی
و
ِ ِ
روی زمین دمر
سیاه بود ،سوسکی َمنگ ِ
در حال آرام دست و پا زدن (البته در
بازگشت به خانه دیده میشود) ،ور
محتویات
رفنت بیاختیار دستها با
ِ
تریاک) درونِ جیب (که نشانی
(احتامال
ِ
از اضطرابی است که گاهی به حمالت
اضطرابی تبدیل میشود« :پوست
گردنش از نفسهای دلهره میسوخت...
هامن حمله آشنای تن بود و جنّی که آن
میآمد و به ذهنش چنگ میزد» (ص ۷
تا  )۱۱و با یک خلق دیستایمیک همره
دملردگی ادواری» (ص )۳۰
«توی
استِ :
ِ
سختگیریهای سوپرایگویی که
گاه با مجو ِز گناه همراه میشود« :باز
خودش را ول کرده بود .چند هفته
بود که باز از خودش رفته بود ،و بعد
دست خودش
تا به خودش میآمد از
ِ
دلش میگرفت .هی به خودش سخت
میگرفت» .و بعد جالب است که
این سوپرایگوی قدرمتند ،هنگامی که
فراغتی بیابد (مجوز گناه) متام پردهها
را میدرد« :بعد که شل میکرد و
افسار را ِول که میکرد ،گم میشد در
ناپرهیز یها و هیز یهای ناشناخته
وجودش که میبردندش به را ههای

بیبته و ترسناک .و بعد هی مدام باال
میآورد» (ص  .)۱۲این سختگیری
بر خود را دیگران هم میفهمند؛ لذا
ممشاد به او میگوید« :تو فقط زندگی
کن .به حساب من زندگی کن» .اما این
افراد بازهم منیتوانند.
وسواسی اجباری بهخاطر
فرد
ِ
کاملگرایی افراطیای که دارد منیتواند
از لذ تهای رایج مردم لذتی بربد و
زندگی آنها را پوچ در پوچ میداند.
ِ
ممشاد که در این داستان منادی از عامل
سیاست سکوالر و متام بازیهای آن
است ،که از قضا خودشیتگی زیادی
دارد و بهراحتی آدمها را خریدوفروش
میکند (قدرت بهمثابهی کاال) ،یک
زندگی مملو از لذت دارد که از منظر
کارون کام ًال عبث است« :ممشا ِد
شیفته مهامنیهای شبانه با مهامنهای
حرف
همیشه تازه و زنهای هُ رهُ ری ـو ِ
پولـ و خند ههای مفتـپولـمردهای
بازاری و شادیهای مفتـ و زن .زن.
زنهای خانه ممشاد» (ص .)۱۳و جالب
آنجاست که از لبخند یک رفتگر بهشدت
لذت میبرد« :هامن لبخندی که کارون
شاهکار خلقتش میدانست» (ص.)۱۷
از سویی ،عدم توانایی لذت بردن و
از سوی دیگر ،عبث دانسنت زندگی مردم
(اختالل شخصیتی همیشه فکر میکند
دیگرانند که مشکل دارند و نه خو ِد
او) ،منجر به تولی ِد یک منا ِد پرتکرار در
این داستان شده است که منادی بسیار
مهم از زندگی آدمهای وسواسی است:
روی پوست میآمد .مثل
«انگار پوست ِ
کرگدن» (ص .)۱۳که دقیقا پس از ایامژ
سوراخ آن
گلوله آمده است« :آن سه
ِ
پشت سال از
سه دایره سیاه که سا ل ِ

برابرشان گذشته بود» (ص  .)۱۳کرگدن را میتوان در اینجا منادی از
سوپرایگوی بسیار سختگیر در انسانهای وسواسی دانست« :کرگدن
دشت ُتهی ایستاده بود ،چرخی
داشت روی دیوار نگاهش میکرد .بر ِ
به گردنش داده بود و نگاه میکرد» (ص .)۲۶سوپرایگویی که هامن
جامعه درونیشده است؛ انباشتی از سنتهای پیر و کهنه« :پوستش
چین خورده بود .هزار چین روی پوست قدیمش افتاده بود .دشتی
ت َرک خورده» (ص .)۲۶
رسدرد ،حالت بغض و گریه ،تپش قلب که مدام در داستان تکرار
میشود (ص « .)۱۳.۱۴دلهره را دید که از دو ِر دور میآمد .همیشه
همینجور گیر میافتاد .دلهره در خلوت و تنها گیرش میآورد و ِب ِهش
میپیچیدِ .تپ ِت ِپ تن ِد قلب را میشنید ...از درون میلرزید ...انگار
تن مال خودش نبود» (ص  .)۲۳و البته یک ایامژ فوق العاده« :دعوت
به خوردنـخوردهشدنـزر دـزمان زرد و ْ
جهان زرد» (ص ،)۲۴که نشانه
دیگری بر افرسدگی دیستایمیک است.
عدم توانایی در برونریزی احساسات ،که در مواجهه کارون با
پریا برای ابراز عالقهاش خود را میمنایاند[« :کارون] هرچه زور زد
بگوید ،دید منیتواند .بلد نبود چجوری بگوید .مثل یک دری بود که
هیچ کلیدی بهش منیخورد .در هم نبود .مثل یک دیواری بود که در
نداشت .اگر هم داشت کارون بلد نبود .بلد نبود چجوری بگوید»
(ص .)۴۹
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احتکار و دور نریخنت وسایل که در جایجای داستان آمده است و
لوازم پریا به منونهای از آن اشاره شد .این احتکار تا نگه
پیشرت در باب ِ
کش مو هم میرسد که میتوان منونههایی از یادگارخواهی
داشنت یک ِ
را در آن دید« :کش را از جیب درآورد نشانِ پریا داد .چشمهای پریا
جمع شد و پوزخندی محو بر لبش شکل بست.
“مالِ منه؟ چه کار میخواهی باهاش بکنی؟” نگهش میدارم...
خوشم میآید این مالِ من باشد ،همین» (ص  .)۴۹در باب وسایل
شخصی خودش هم« :شیفته دسته دومها بود و بدش میآمد از نو.
لباس هم که میخرید از دست دوم فروشها میخرید .و لباس بسته
به فصل ،آنقدر در تنش میماند تا فصل عوض شود .هیچ چیز را
هم بلد نبود بریزد دور .اگر هم که چیزی خستهاش میکرد میبردش
میگذاشتش توی یک کارتن .میگذاشتش گوشهی اتاق توی موزهی
رس پریاِ ...هی خرت و پرت جمع میکرد ...گوشه اتاق
خودش کنار ِ
کش ِ
پر از خرت و پرت بود» (ص .)۵۲
از نکات بسیار جالبی که در این شخصیت میتوان دید ،اشتغال
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خاص
ذهنی مداوم به برخی
ِ
موضوعات ِ
شخصیتهای وسواسی است که از آن
جمله میتوان از یک عشق گمشده
و خیال پردازیهای فراوان در مورد
کیفیت آن عشق و کیفیت زندگی همرا
با وصالِ معشوق نام برد که گاه سالها
ذهن و دل فرد را مشغول میکند.
گفته میشود عشقهای سوزناک
عشقی مازوخیستی با
و شکستهای
ِ
اختالل شخصیت وسواسی همبستگی
دارد .شخصیت اصلی این داستان در
کنار اشتغال فراوانی که به جزئیات دارد،
دقیقاً گرفتار چنین عشقی است .عشقی
که به طور کام ًال اتفاقی به شخصیتی
آرمانی تعلق گرفته است و سالهاست
که او را درگیر خود کرده ،و این اشتغال
های ذهنی چنان
ذهنی و رؤیاپردازی ِ
او را درگیر کرده است که دیگر توان
برقراری رابطه مجدد را ندارد .این حالت
در شخصیت وابسته نیز دیده میشود؛
اما کارون چنین شخصیتی ندارد و
شخص محکمی است که روی پای خود
ایستاده است.
 -۶رسکوب بدن میتواند ناشی از
یک زندگی نامطلوب خانوادگی باشد.
چنانچه در مورد مادر سارا و پرویز
میگوید« :زن ،ملیح و خیلی لَ َوند ،نه
ولی به عمد ،وزنش را انداخته بود یک
سمت تنَش و یکی از زانوهایش کمی
ِ
خم بود .انگار “تنَش” میخواست بگوید
که این مالحت ،دستکا ِر بسرت است که
نیمهمتام مانده؛ از دست بچهها» (ص
 .)۲۳در اواخر این رمان ،از نامطلوب
بودن همرس این خانم در نقش همرسی
و نیز پدری برای سارا پرد هبرداری
میشود.

در رثای فراداستان

به میرزا که هر چه هست اثر رنگ و بوی صحبت اوست

معید داستان
http://alefyaa.ir/?p=5472

خیلی ا ّتفاقی در یکی از روزهای تابستانِ  ۸۰که یادم منیآید به چه
کتاب جن ِّت مشهد درآورده بودم،
بهانهای رس از طبقهی
ِ
زیرین پاسا ِژ ِ
ا ّتفاق ُافتاد .پیرمردی با موهای حنایی (که تا سالِ هشتادوسه ،زمانی که
بهشت رضا خاکش کردند ،میرزا صدایشزدیم و این
در قطعهی شانزد ِه
ِ
انگار تنها اسمی بود که دوست داشت با آن مور ِد خطاب قرار بگیرد)
نشسته بود وسطِ انبو ِه کتابهای مغازهی مح ّقرش زی ِر راهپلهها .خیلی
ا ّتفاقیتر شاگرد میخواست و برگهای را با ّ
خطی خوش چسبانده بود
من نوجوانِ سیزده سالهی مُشتاقِ کتاب ،چه حادثهای
به شیشه و برای ِ
هیجانانگیزتر از این؟! هرچند چیزی به پایانِ عم ِر انجمن منانده بود
و من هم نهایتا سه تابستانش را بیشرت درک نکردم؛ ا ّما همین تجربهی
موضوع
کوتاه اگر نبود ،پانزده سال بعد ،اینجا در «الفیا» احتامال
ِ
«فراداستان» را برای سلسله نوشتههای هفتگیام انتخاب منیکردم .آن
تکریم موضوعی که به اندازهی کافی میانِ اهلش مذموم
هم در متجید و
ِ
اجتناب از آن توصیه میشود .البته که رازها به
و ناپسند است و گاها
ِ
َس به ُمهر بودنشان مینازند و همین که به ابتذالِ سخن درمیآیند،
شخصی بسیار که
فاجعه ُرخ میدهد ا ّما با این وجود بعد از کلنجارهای
ِ

چند ماهی هست ارسالِ منت را به تاخیر
انداخته (به گوا ِه رسدبی ِر عزیز جناب آقای
د ّیانی) ،انتخابم را انجام دادهام و مسی ِر
بیانش را برگزید هام؛ فارغ از نتیجهی
احتاملی ،که از سه حالت خارج نخواهد
بود :یا به دالیلی که بعدتر به آنها اشاره
خواهد شد ،تکذیب میشود و یا مثلِ
طرح
خیلی از فراموششد هها قبل از ِ
کشف مخاطب از یاد میرود و
ج ّدی و ِ
یا ُاصوال اجازهی نرش نیافته و همین چند
تاریخ
خط را هم نخواهید خواند .به
ِ
شب شنبه ُ ۱۳اکت ِرب  ،۱۹۶۸نامهای از «آن
ِ
آر ُب ِر» میشیگان به تهران پست میشود
(« .)1اسامعیلِ فصیح» رونوشتی از آن
نشانی کتابفروشیای
را هم میفرستد به
ِ
ریاست
دست
در مشهد ،که برسد به
ِ
ِ
«انجمن بداهه نویسی« ».در حقیقت
ِ
دمل میخواهد تا زندهام همینطور مثل
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داستان
نت جملهی دوستت
همین اآلن به تو بنویسم و بنویسم و وسطِ نوش ِ
دارم ،مبیرم .این نامه یک پیام مخصوص هم دارد ...چطور است با همین
پیام رشوع کنم؟ پریشب نامهای از تهران رسید که به من ّاطالع دادند
اب خام»( )2در تهران منترش شده .دمل میخواست
کتاب من« ،رش ِ
ا ّولین ِ
پشت
و
کتاب
ریخت
اینکه
تا
بشنوی
من
د
خو
از
ا
ر
خرب
تو این
اسم مرا ِ
ِ
ِ
ِ
نت من برای تو خ ِرب تازهای
شیشهی کتابفروشی ببینی .من مطمئنّم نوش ِ
دنیای خودم
نیست .تو صدها سحر مرا دیدهای که با کاغذ و مداد در ِ
بودهام .به هر حال کا ِر ا ّول ،کا ِر مشکل ،حاال متام شده .من خودم
احساس میکنم ا ّولین سعیام را برای کارهای آینده کردهام ،یعنی خودم
را از باالی بلندترین ق ّلهها پرت کردهام ،حاال فقط مانده در هامن اوج
پرواز کنم .من چیزی خلق کردهام که ع ّدهی زیادی را تکان خواهد
داد ،گروهی مرا دوست خواهند داشت ،یک ُمشت دیگر به من فحش
تحویل خواهند داد .من حاال امشب منیخواهم زیاد وارد فلسفهی این
کارهای خودم بشوم ،چون
یک دلیلِ ساد های ندارد.
ِ
ِ
پسرک
دست
جواب مثبت،
ضمناً من دیگر با خودم عهد بعد از
ِ
سیزده ساله که در نگا ِه ا ّول شاید
بستهام که هرگز کتابهایم
مناسب این رازداری
خیلی مطمئن و
ِ
را با کسی بحث نکنم و به به نظر نمیرسید را میگیرد و میبرد
ِ
انتقادات خوب یا بد ّ
توجه توی پستوی کتابفروشی ،تا نامه
نکنم و حتّی نخوانم…»( )3فصیح را برایش بخواند .باالی آن
فرستا د نِ رونوشتی ا ز د ِر ممنوعه ،روی تابلوی چوبی زهوار
تاریخ تاسیساش
نامه به نشانی انجمن ،یک دررفتهای که
ِ
ِ
از َفرطِ پوسیدگی خوانده نمیشد،
به
اندام
عرض
جورهایی ِ
پایان هر
نوشته شده بود« :بیایید با
ِ
زندگی جدید
داستان
حساب میآمد .چند ما ِه داستان ،آغا ِز
ِ
ِ
قبلترش که
ِ
رشاب خام را مخاطبتان را رقم بزنید»
برای بررسی ،تحویلِ انجمن
قلم خودش رصیح و مخترص برایش نوشته بود:
داده بود ،میرزا به ِ
«حضوری هم خدمتتان عرض کرده بودم که وظیفهی ما داستانِ کوتاه
است و قرار نیست وار ِد دنیای بی
رسانجام ُرمان بشویم ،گذشته از
ِ
قوانین انجمن را هم
برخالف قرا ِر معهود،
این ،شام در ا ّولین اثرتان
ِ
ِ
زی ِر پا گذاشتهاید .به نظر میرسد ُرمان تا اندازهی زیادی برگرفته از
اب خام
چاپ رش ِ
زندگی شخصی خودتان است .از هرگونه کمک برای ِ
معذوریم)4(».
ُخب حاال برای اینکه خیلی هم گیج نشوید ،بگذارید یک جو ِر
دیگر برایتان بگویم .داستان از این قرار بود که میرزا اواخ ِر یکی از
آخرین تابستانهای زندگیاش به رصافت میفتد پیش از آنکه رازش به
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دست آلزایمر برای همیشه در پستوی
ِ
گوش
کتابفروشی دفن شود ،آن را زی ِر ِ
ساملِ کسی که نشانههای خوابش را با
خود داشته باشد ،زمزمه کند .بدونِ شک
نام خانوادگیام به کمک آمده بود که تا
ِ
«داستان» را شنید ،انگار که سالها منتظ ِر
این دیدار نشسته باشد با اشتیاق پرسید:
اسمت؟
داستان هستم .معی ِد داستان.
لبخند زد و رفت انتهای مغازه .روی
نوک پا بلند شد و کتابی را از قفسههای
ِ
باال برداشت و برگشت .شیرازهی کتاب
را گرفت رو به من و انگار که مسئلهای
قدیمی را حل کرده باشد ،دوباره لبخند
کتاب «داستانِ جاوی ِد» اسامعیلِ فصیح
زدِ .
بود .جاوید و فصیحش را خط گرفته
رس اسامعیلِ داستان؟»
بودند .پرسید« :پ ِ
پرسک
و بعد از
جواب مثبتِ ،
دست ِ
ِ
سیزده ساله که در نگا ِه ا ّول شاید خیلی
مناسب این رازداری به نظر
مطمنئ و
ِ
منیرسید را میگیرد و میبرد توی
پستوی کتابفروشی ،تا نامهی فصیح را
برایش بخواند .باالی آن د ِر ممنوعه،
روی تابلوی چوبی زهوار دررفتهای
تاریخ تاسیساش از َفرطِ پوسیدگی
که
ِ
خوانده منیشد ،نوشته شدهبود« :بیایید
زندگی
با پایانِ هر داستان ،آغا ِز داستانِ
ِ
جدید مخاطبتان را رقم بزنید» یا یک
چیزی توی همین مایهها .حقوقِ ثابت
مرخصی
نداشت .تابستا نها به مد ِد
ِ
طریق هزار کیلومرتی تا
طی
ِ
والدین و ّ
مشهد ،همهی سه ماهش را ِت ِلپ میشدم
کتابفروشی دوست
میانِ کتابهای یک
ِ
داشتنی .قرار بر این بود که به ازای هر
اثری که میدهند برای چاپ ،بسته به
میزانی که با سفارشدهنده و نویسنده

طی میکنند ،دستمزدی هم بدهند
به من که البته من نه نویسنده بودم
عنرص سازندهی
نه ویراستار و نه هیچ
ِ
دیگری که بتواند در فرآین ِد نرش تاثیرگذار
باشد .تنها نقش رازداری را ایفا میکردم
بیرونی
صورت
که گهگاه میبایست
ِ
ِ
کتابفروشی ساده
انجمن را به شکلِ یک
ِ
حفظ میکرد.
جلسات انجمن اینجا
هر جمعه عرص
ِ
برگزار میشه .قانونِ ا ّول و آخر رازداریه،
هیچکس از اعضای انجمن هم حق
ندارن داستانِ خودشون رو بنویسن ،در
این صورت خط ِر لو رفنت همه رو تهدید
میکنه ،میفهمی که؟
(البته نیازی به توضیح نیست که در
دریافت درستی از
آن سن خیلی هم
ِ
ا ّتفاقات نداشتم) بعد دستم را گرفته
بود و برده بود توی پستو .چراغ را
که روشن کرد ،تصاوی ِر قاب گرفتهی
نویسندگانی که تا آن زمان هیچ کدامشان
را منیشناختم ،رشوع کردند به لبخند
زدن .واقع ّیت اونی نیست که به سادگی
دیده میشه .بدیهی نیست .اون چیزیه
که توی کارگاه ساخته میشه .مثلِ اینجا.
واقعیت یه داستان نیست ،فراتر از یه
پشت
داستانه .تا وقتی که زنده هسنت ِ
این ُکرسی میشینن و بحث میکنن تا
نظ ِر مشرتی رو به خودشون جلب کنن،
بعد هم که میمیرن ،میرن روی دیوار،
قاب عکس؛ مثل همه.
توی ِ
تص ّورش هم آزاردهنده بود ،اینکه
سالهای سال ،نویسندگانی بعضا نامآشنا
به پستوی حقی ِر کتابفروشی ساد هی
زیرین پاسا ِژ جن ِّت
زی ِر راهپ ّلهی طبقهی
ِ
مشهد رفتوآمد داشتهاند و جلسه
گذاشتهاند تا گاها برای آدمهای عاشقی

که دستشان به جایی بند نبوده ،مابهاِزاهای داستانی تعریف کنند.
ترکیبی ناجوامنردانه از ایده و عشق و تجارت که بر پایهی اصولِ
رسنوشت انسا نها
قالب داستان ،با
ِ
نشانهگذاری و منادسازی در ِ
جواب رد داده بودند و ناگهان
معامله میکرد؛ معشوقههایی که گاهی ِ
نت چاپ شده پیدا میکردند و ناخودآگاه به فکر
خود را درونِ یک م ِ
فرومیرفتند .گاهی کار از کار میگذشت ،مثلِ زمانی که داستانها با
اصطالح
موی سپید و دستانی لرزان خوانده میشد .در این موارد به
ِ
ِ
انجمنیها ،داستان دیر در جانِ هدف نشسته بود ،گاهی هم با وجو ِد
توسطِ
اینکه داستانها به تیراژهای عجیب و غریبی میرسید ،تا ابد ّ
آن کسی که باید ،خوانده منیشد و برای همیشه به تاریخ میپیوست.
البته همیشه قضیه عشقی نبود .همین اواخر ،حاج نارصی از حسن آبا ِد
سفارش داستان بدهد؛ تاکید داشت
تهران پا شده بود آمده بود انجمن که
ِ
که عشقی در کار نیست و موضوع را تنها با نویسندهی مربوطه در
میان میگذارد .کار را سپردند
دست نویسندهی جوانی که
ِ
همین اواخر ،حاج ناصری از حسن
ّ
با رُمانِ ا ّولش کلی اِ سمی
آبا ِد تهران پا شده بود آمده بود
شده بود )5 (.داستان که
سفارش داستان بدهد؛
انجمن که
ِ
تاکید داشت که عشقی در کار نیست چاپ شد ،درواقع توانستند
موضوعی انجمن را
و موضوع را تنها با نویسنده مربوطه گسرتهی
ِ
فراتر از عشق های عامیانهی
در میان میگذارد .کار را سپردند
ِ
مان
دست نویسندهی جوانی که با ُر
ِ
دم دستی گسرتش بدهند.
ِ
ّ
بود.
شده
ِسمی
ا
ی
ل
ک
لش
ا ّو
حاال نقلِ افشاگری و حق
داستان که چاپ شد ،درواقع
توانستند گسترهی موضوعی انجمن نا شنا سی نیست که مثال
ِ
خواسته باشم بعد از این
دم
را فراتر از عشقهای عامیانه ِ
همه سال بُنیانِ عشقهای
دستی گسترش بدهند
ادبیات داستانی
عامه پسن ِد
ِ
نوع
را زی ِر سوال بربم .خیلیها هم بودهاند که هامن اوایلِ ورودشانِ ،
دیدگا ِه نشانه پردازانهی انجمن توی ذوقشان زده و بع ِد چندتایی کار ،از
تاریخ  ۲۵شهریو ِر  ۹۱مصاحبهای
آن آمده بودند بیرون .به عنوانِ مثال به ِ
از «رضا امیرخانی» با عنوانِ «کا ِر من اعرتاف است» در هفته نامهی
صورت ضمنی
«پنجره» چاپ شد که به نظر میرسد در آن ،نویسنده به
ِ
سفارش انجمن نوشته است
و یک بار بر ِای همیشه از تنها داستانی که به
ِ
مبنای آموزههای
اعالم برائت میکند« .نارص ارمنی اشتباهی بود بر
ِ
ِ
داستاننویسی .میگفتند قبل از ُرمان باید داستان کوتاه نوشته باشی.
من ا ّول ُرمانم را نوشته بودم ،بعد دیدم این طوری که خیلی بد شد! مثلِ
دانشگاه که جای پیش نیازها را عوض میکردیم ،تصمیم گرفتم پیش نیا ِز
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ُرمان را که هامن داستانِ کوتاه باشد پاس کنم تا گرفتا ِر ادارهی آموزش
نشوم! نارص ارمنی بی معنی بود ،به هامن اندازه که پاس کردنِ پیش نیاز
بی معنی است…»()6
بام ا ّولین خانهی راستهی منازلِ مسکونی اساتید،
حوالی بهارِ ،
ِ
پشت ِ
متام مح ّله
آب
داشت
نذر
دایی
رنگی.
های
ت
طش
از
بود
ُپر شده
نیسانِ
ِ
ِ
ُ
را تامین کند .زن دایی چهارقلش را میخواند و باقیاش را هم تقسیم
میکرد بین اعضای فامیل .چند سالِ قبلترش وقتی زن دایی حامله بود
گازگرفتگی خانهشان جانِ سامل به در برد ،دایی نذر کرد هر سال
و از
ِ
ع
جم
آب باران شود .سالِ آخر برای میرزا هم شیشه ُپر
آوری
مسئولِ
ِ
ِ
مفصل توضیح دادم که هفت شبانه روز ،بامداد و شامگاه
کردیم .برایش ّ
از آن بخورد .نابلد نبود ا ّما شک نداشتم فراموشیاش اجازهی یادآوری
را به او منیدهد .اوایلِ تابستان ،خوره از پنجههای پای چپش ظاهر
دست راست هم رسید .زن دایی عذاب ُوجدان
شد و تا اواخ ِر فصل ،به ِ
گرفته بود که نکند چهار ُقلش
را کم و زیاد خوانده باشد .تص ّورش هم آزاردهنده بود ،اینکه
میرزا ا ّما زمستا ن نشد ه سالهای سال ،نویسندگانی بعضا
از پا درآمد و من ماندم و نام آشنا به پستوی حقی ِر کتابفروشی
انبوهی از رازهای ناقصی سادهی زی ِر راهپلّهی طبقهی
زیرین
ِ
که منیدانستم کی و ُکجا به پاسا ِژ جن ِ
ّت مشهد رفتوآمد
ِ
داشتهاند و جلسه گذاشتهاند تا گاها
دردم خواهد خورد.
برای آدمهای عاشقی که دستشان به
پانوشت

جایی بند نبوده ،ماب ها ِزاهای داستانی
تعریف کنند

 -1این حقیر در این تاریخ
هنوز متو ّلد نشده است .دقیقا بیست سال بعد (یا به قولِ دکرت گلمکانی
دبی ِر حسابانِ سالِ سوم دبیرستان که مبداء تاریخ برایش از جام جهانی
شوت ایرج دانایی فرد و رضبهی
 ۱۹۳۰اروگوئه آغاز میشد) جایی میانِ ِ
رس حمی ِد استیلی به دنیا آمدهام .بعدا ا ّما توضیح میدهم که این نامهها
ِ
را میرزا یکی یکی از توی گنجه در میآورد و توضیح میداد.
« -2عمر ما هر کدام حلقهای از یک زنجیر افسانهای است که هرگز
حساب نشده .یک ایرانی به گوشهای از یک نسل یک قارهی جوان
درس فلسفه و عرفان میدهد ،شاید به این دلیل ساده که یک دریانورد
پرتقالی ،راه هندوستان را عوضی رفت .بچهییک جوان تهرانی موقع
دنیا آمدن در واشینگنت تلف میشود ،چراکه خون یک زن نروژی مرضی
از پدر معیوب خود در آنگون نروژ به ارث برده بود .دخرتی تربیزی در
تهران آدمکش میشود ،چراکه یک قاچاقچی در خرمشهر از دست قانون
در رفت .من و ویدا یک شب عصارهی گازدار تاکی را در زعفرانیهی
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تهران خوردیم که یک تابستان زیر آفتاب
شامل ونیز ایتالیا جان گرفته بود .در این
فکرم که االن عصارهی روح زیبای او،
چشامن چه کسی را در لسآنجلس سیراب
میکند؟» بخشی از رمان رشاب خام،
نخستین اثر اسامعیل فصیح که ظاهرا تا
شخصی
اندازهی زیادی برگرفته از زندگی
ِ
خودش بود.
 -3بخشی از نامهی منترش شد هی
فصیح به همرسش ،فرح عدالت .اسامعیل
فصیح با وجود ناتوانی جسمی و به ارصار
برخی از دوستانش ،بخشی از خاطرات و
زندگینامهی خود را نوشته بود .برخی از
این نوشتهها به زندگی او پیش از سفر
به آمریکا ،سفر به آمریکا ،برگشت به
ایران و دنبال کردن نویسندگی به شکل
حرفهای میپردازد؛ که البته انتشار این
زندگینامهی خودنوشت ،پس از مرگ
فصیح به دالیلِ نامعلومی (که احتامال
بی ارتباط با قضیهی انجمن هم نبود)
منتفی شد.
 -4گنجهی نقرها ی توی پست و
منبع مو ّث ِق مکتوب بود .میرزا
بهرتین ِ
متام نامههایش را داخلِ آن نگهداری
ِ
رسنوشت آن پس از
میکرد .شوربختانه از
ِ
مرگ میرزا و در نز ِاع میانِ میراثخوران
ِ
ّاطالعی ندارم.
 -5احتاملِ قریب به یقین منظور از
نویسند هی جوان ،رضا امیرخانی است
که در سال  ۱۳۷۴با کتاب «ارمیا» جایزهی
بیست سال ادبیات داستانی ایران را از آنِ
خود کرد.
 -6بخشی از مصاحبهی ُامیدمهدی نژاد
با رضا امیرخانی ،چاپ شده در شامرهی
 ۱۵۰هفته نامهی پنجره به تاریخ ۲۵
شهریور ۱۳۹۱

میسامیلی؛شخصیتیکههمهحیراناوبودند

نقدی بر داستان «گل سرخی برای امیلی» از مجموعه «داستان و نقد داستان» ترجمه و
گزیده احمد گلشیری

http://alefyaa.ir/?p=5254

گل رسخی برای امیلی داستان ترسناکی است .داستان خانه ای در
آستانه فرو ریخنت که در آن آدم داستان ،بریده از جهان ،چون قارچی
که در تاریکی بر دیواری رشد کند از انسانهای پیرامون خود میبرد و
به صورت هیوال در میآید« .میس امیلی گریرسن» دور از هیاهو و گرد
وخاک و آفتاب جهان امور عادی انسان ،درانزوای اختیاری خود (یا شاید
اسیر اجبار درون خویش) رسمیکند و رسانجام آنچه دراتاق طبقه باالی
خانه او برجای میماند وحشتی پایا و نفرت انگیز به ما میبخشد.
داستانی ترسناک

آیا این وحشت رصفا برای ارائه وحشت خلق شده است؟ اگر چنین
نیست نویسنده چرا این همه برشاخ و برگ هیوال میافزاید؟ به سخن
دیگر ،آیا این وحشت سهمیدر درومنایه داستان دارد؟ آیا وحشت از
مفهومیبرخوردارست؟
برای پاسخ بدین پرسش باید برخی از جزییات ابتدای داستان را
کامبیش به دقت بررسی کنیم .در ابتدا باید ببینیم چرا میس امیلی
به کار ترسناک خود دست میزند .آیا برای این کارانگیزه ای معقول

دارد؟ بعدها خواهیم دید که فاکرن در
تدارک گره گشایی کامبیش دقت کرده
است .درابتدای داستان درمییابیم که
میس امیلی یکی از کسانی است که برای
آنان مرز میان واقعیت و خیال از میان
رفته است .برای منونه او منیپذیرد که
مالیاتی بدهکار است و هنگامیکه شهردار
اعرتاض میکند او را به جا منیآورد .به
جای آن هیئتی را که پیش رویش نشسته
به رسهنگ سارتوریس ارجاع میدهد و
رسهنگ سارتوریس هامنگونه که خواننده
آگاه است ده سالی است که درگذشته
است .ظاهرا از نظر میس امیلی رسهنگ
سارتوریس زنده است .منونه بهرت جنجال
درگذشت پدر اوست که سه روز متام از
مردم شهر پنهان میکند« :فقط وقتی
نزدیک بود به قانون و زور متوسل شوند
تسلیم شد و آنها بیدرنگ پدرش را خاک
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کردند ».میس امیلی ظاهرا بیامراست .روایتگر داستان به روشنی اشاره
میکند که مردم احساس میکردند که امیلی دیوانه است .رسارس این
توضیح برای این است که آنچه میس امیلی برای نگه داشنت معشوقش
انجام میدهد درنظر ما پذیرفتنی باشد .معشوق مردهاش از یک نظر برای
او زنده است زیرا رسزمین واقعیت و احتامل یکی شده است .با این گفته
منیخواهیم به توجیه داستان بپردازیم ،زیرا چنانچه فاکرن رصفا به روایت
تاریخ روانشناسی ناهنجار عالقمند باشد ،داستان معنی و درستی خود را
به عنوان داستان از دست میدهد وآنچه برجا میماند داستان به عنوان
گزارش بالینی است .اگر قرار باشد درستی داستان به اثبات برسد میباید
از چیزی برخوردار باشد که بدان احتامال معنای اخالقی نام دهیم ،معنایی
در رشایط اخالقی و نه رصفا در رشایط روانشناختی.
دلهره برای ایجاد سرگرمی؟!

ا ز سو ی د یگر بسیا ر
آسان میتوان گل رسخی
برای امیلی را به نادرست ،هنگامیکه میس امیلی ،سوار
بر درشکه و در کنار سرکارگر،
داستانی دلهره آور پنداشت
خیابانهای شهر را زیر پا میگذارد،
که به قصد رسگرمیخواننده درواقع به تحقیر مردم میپردازد،
نوشته شدهاست .درباره آثار زیرا او شانه به شانه کسی نشسته
فاکرن بارها گفتهاند که جز است که به عقیده مردم در سطحی
ایجاد رسگرمی چیزی ارائه نازلتر از او قرار دارد .در داستان،
منیدهند .بنابراین ،درک غرور میس امیلی با این تحقیر مردم
از جانب او ارتباط دارد
انگیزه میس امیلی در عدم
متایز میان واقعیت و خیال،
میان زندگی و مرگ ،حائز اهمیت است .اما رصفا توجه به این عدم متایز
عامل شکل گیری درومنایه داستان نیست .بهرت است در این جا به انگیزه
ای که از آن یاد کردیم برگردیم :امیلی چه کاره است؟ شخصیت او را چه
پایههایی تشکیل میدهند؟ چه عللی مرز میان خیال و واقعیت را برای او
درهم میریزند؟میس امیلی به یقین از ارادهای استوار برخوردارست .در
مسئله مالیات ،باهمه دیوانگی ،زیان منیبیند .او زن بسیار آرامیاست
و تسلط خود را برگروهی که به دیدنش میآیند وکامبیش از او بیمناکند
نشان میدهد .درمسئله خرید سم ،فروشنده را ازمیدان به درمیکند.
اهل تظاهر نیست .حارض منیشود به او بگوید که سم را برای چه کاری
میخواهد و با این همه ،چنین ارائه استوار و غرور آهنینی منیتواند
از عقیم ماندن او و جریحه دار شدن احساساتش جلوگیری کند .پدرش
جوانانی را که به رساغ او میآمدند تارانده است و در ذهن روایتگر
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داستان میس امیلی و پدرش عکسی را
تشکیل میدهند« :میس امیلی زنی باریک
اندام با لباس سفید در انتهای آن ایستاده
بود و نیمرخ پت وپهن پدرش درمیانه
عکس دیده میشد که پشت به او داشت
و شالق اسبی را دردست گرفته بود و در
پشت رس هر دو چارچوب دری که رو
به عقب باز بود آنها را چون قاب درمیان
گرفتهبود ».اینکه این تصویر را نویسنده
داستان درجایی دیده یا رصفا منادگرایانه
است موضوعی است که ازحد ذهن او
فراتر منیرود و در هامن جا میماند.
غرور زنی به نام میس امیلی

هنگامیکه میس امیلی ،سوار بر درشکه
و درکنار رسکارگر ،خیابانهای شهر را
زیر پا میگذارد ،درواقع به تحقیر مردم
میپردازد ،زیرا او شانه به شانه کسی
نشسته است که به عقیده مردم در سطحی
نازلتر از او قرار دارد .در داستان ،غرور
میس امیلی با این تحقیر مردم از جانب او
ارتباط دارد .او مغرورانه ارقام و ابزارهایی
را که قرار است بر در خانهاش نصب شود،
یعنی قراردادها را ،به دور میافکند و حتی
اراده دیگران را که با اراده او در تضاد است
به هیچ میگیرد .و اینها همه رسانجام
به او توانایی میبخشند تا از بیرون رفنت
معشوقش جلوگیری کند و هنگامیکه با
بیوفایی معشوقش نسبت به خود روبهرو
میشود سعی میکند که نه تنها اراده او و
عقیده دیگران بلکه قوانین مرگ و فساد را
نیز زیر پا بگذارد.
میس امیلی قابل احترام ،نفوذناپذیر و
خودسر

اما این نکته نیز معنای داستان را دربر

ندارد .زیرا آن چه تاکنون گفتهایم ،در
واقع ،توضیح نوعی انحراف روانشناختی
بوده است یا بهرت گفته شود رصفا به
موردی در روانشناختی ناهنجار اشاره شده
است .حال برای اینکه به جنبه مفهومی
داستان بپردازیم باید اندیشهها وکارهای
میس امیلی را به زندگی معمول جامعه
پیوند دهیم و میان آنها نوعی ارتباط
برقرار کنیم .درست درهمین جاست که
یکی از عنارص موثر روایت به رسنخ نیاز
دارد .اگر دقت کنیم درمییابیم که داستان
را یکی از مردم شهر روایت میکند و در
آن ارجاع به آنچه مردم درخصوص میس
امیلی میاندیشند عامل همیشگی است.
دررسارس داستان خواننده با چیزی که
پیوسته روبه رو میشود این است که ما
چه کردیم ،ما چه گفتیم و به نظر ما چه
چیزی درست بود و جز اینها .روایتگر
حتی موضوع را با دقتی بیشرت میشکافد.
درجایی میگوید که میس امیلی به
نظر عموم :گرامی،گریز نپذیر ،غیر قابل
نفوذ،آرام وخودرس بود .هر یک از صفات
با اهمیت ومعنی داراست .از یک نظر
میس امیلی به سبب داشنت هامن انزوا
و خودرسی به همه مردم تعلق دارد .او
حتی به نظرآنان ارزشمند است .به دلیل
خودرسی و استقاللی که امیلی از خود
در انجام آداب و رسوم ارشافی نشان
میدهد و به دلیل تحقیر او نسبت به
آنچه مردم میگویند زندگیش به گونه ای
طنز آمیز حالتی همگانی به خود گرفته
است .عبارتهای بسیاری از روایتگر براین
واقعیت او تاکید میگذارد .برای منونه آنجا
که میگوید« :آدم تصور میکرد که تنها
نگهبان چراغ دریایی چنین شکلی دارد.
امیلی چنین چهره ای دارد ،چهره کسی که

درانزوای همچون انزوای نگهبان چراغ دریایی زندگی میکند،کسی که
پیوسته به سیاهی چشم میدوزد و چراغش وظیفهای همگانی برعهده
دارد ».یا هنگامیکه ،پس از مرگ پدرش ،در بسرت بیامری میافتد وسپس
بر میخیزد« :کامبیش شبیه آن فرشتههایی شده بود که توی پنجرههای
رنگی کلیسا کشیده اند ،یک چنین شکل غمگین و آرامی پیدا کرده
بود ».برداشت ما از این توصیفها هرچه باشد ،نویسنده به یقین سعی
میکند به میس امیلی نوعی آرامش و وقاری ببخشد ورای این جهان ،غیر
زمینی یا غیر خاکی ،همچون آرامش ووقاری که احتامال فرشته ای از آن
برخوردارست.
بت و سپر بال

بدین ترتیب ،میس امیلی برای مردم ترکیبی است از بت و سپر بال.
ازیک سو مردم او را تحسین میکنند چون مظهری از گذشته آنهاست،
گذشته ای که بدان میبالند.
آنان ترسی توام با احرتام
تشییع جنازه میس امیلی رویدادی
نسبت به او احساس میکنند
همگانی است با آن پیرمردها که
که ما منونه آن را در رفتار
بعضی با اونیفرم ماهوت پاک کن
شهردار و هئیت همراهش
کشیده جنگ داخلی آمده بودند و
درحضورمیس امیلی میبینیم.
روی ایوان یا چمنها درباره امیلی
چنان گرم اختالط بودند که انگار با
از سوی دیگر ،غرابت او،
او هم دوره بودهاند ،با او رقصیدهاند و یعنی این واقعیت که او
شاید اظهار عشق کردهاند...به سخن درانجام کارهای روزانه
دیگر ،جامعه او را به تاریخ افتخار
زندگی توانایی رقابت با آنان
آمیز خود راه میدهد
را ندارد ،این واقعیت که او با
درماندگی احساس میکند در این جهان جدید سهمیندارد سبب میشود
که آنان نسبت به او برتری احساس میکنند و نیز نسبت به گذشته ای
که او مناینده آن است.
میبینیم که این جدایی کامل میس امیلی است که سبب میشود
مردم از کارهای او برداشت خاص خود را داشته باشند .احتامال جنبههای
وحشتبار و تحسینانگیز کار نهایی میس امیلی از این رسشت او مایه
میگیرد که همواره ارصار میورزد در دیدار با مردم رشایط او باید مراعات
گردد .او هیچگاه رس فرود منیآورد ،هیچگاه درپی جلب همدردی دیگران
نیست ،از اینکه خود را به شکل پیرزنی مهربان درآورد بیزار است و
ارزشها و داوریهای مردم را به هیچ میگیرد .چنین استقالل روحی
میتواند انسان را به هیوال بدل کند و میکند ،اما ،درعین حال ،خودداری
او از پذیرش ارزشهای جامعه ،وقار و شهامت به او میبخشد .جامعه
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داستان
این موضوع را احساس میکند ،از همین روست که پیش از شکسنت در
اتاق طبقه باال ،نخست آداب تدفین را به جا میآورد .گویی میان افراد
جامعه پنهانی این تفاهم پذیرش همگانی یافته که خلوت میس امیلی تا
هنگامیکه او خود به تاریخ نپیوسته باید دست نخورده باقی مباند .عالوه
براین ،به رغم این واقعیت که ،از پیش میدانستیم که در آن رسزمین باالی
پلکان اتاقی است که هیچکس در چهل سال گذشته درون آن را ندیده و
باید در آن را شکست .تشییع جنازه میس امیلی رویدادی همگانی است
با آن پیرمردها که بعضی با اونیفرم ماهوت پاک کن کشیده جنگ داخلی
آمده بودند و روی ایوان یا چمنها درباره امیلی چنان گرم اختالط بودند
که انگار با او هم دوره بودهاند ،با او رقصیدهاند و شاید اظهار عشق
کردهاند...به سخن دیگر ،جامعه او را به تاریخ افتخار آمیز خود راه
میدهد .اینها همه نوعی شناسایی تلویحی پیروزی اراده میس امیلی به
شامر میآید .پیشرت به ما گفته شده که هنگامیکه میس امیلی ثروتش را از
دست میدهد جامعه برای او
دل میسوزاند ،هامنگونه که
وقتی درمییابد از پا افتاده فاکنر در داستان بر سر آن است که
بگوید غریبترین مسئله هر جامعه
است درصدد ابراز همدردی
جزیی طبیعی از آن جامعه است یا
برمیآید .اما او بر ترحم ،بهتر گفته شود هیوالیی که از میان
رسزنش و محکومیت جامعه جامعه قد میافرازد جدا از آن جامعه
غلبه میکند هام نگونه که نیست .و این درونمایه گل سرخی
دیگر عقاید آن را به هیچ برای امیلی است .درونمایهای که
داستانگویی چون فاکنر میتواند
میگیرد.
بدان دست یابد

آیا میس امیلی دیوانه بود؟

با این همه ،هامنطور که اشاره کردیم ممکن است گفته شود که
میس امیلی دیوانه است .این نظر ممکن است واقعیت داشته باشد .اما
در ارتباط با این موضوع دو نکته را باید درنظر داشت؛ نخست ،رشایط
ویژهای را باید در نظر گرفت که دیوانگی میس امیلی را دربردارد .این
دیوانگی حاصل گسرتش غرور او و نیز امتناع او از تسلیم شدن در برابر
الگوهای معمول رفتار دیگران است .بنابراین ،با توجه به این واقعیت،
دیوانگی میس امیلی پر معنی است .این دیوانگی مسائلی در بردارد که به
راستی دارای اهمیتاند و ناگزیر با جهان انتخاب آگاهانه اخالق رسوکار
دارند .دوم ،تفسیر دیوانگی میس امیلی از جانب مردم درخور دقت
است .آنان او را تحسین میکنند هرچند از اینکه ترحم آنان را به هیچ
گرفته آزرده خاطرند و روایتگر ،که درواقع سخنگوی جامعه است ،آخرین
افشای ترسناک زندگی میس امیلی را شاهدی بر این مدعا میداند که

240

ارزشهای او به هدفهای غایی جامعه
راه یافته است .او با کارگری معمولی،
همربارن ،ازدواج میکند ،حال جامعه
هرگونه میخواهد بیندیشد .آنچه درخور
اهمیت است این است که او بیوفایی
منیبیند و نیز درست است که همربارن را
به گونهای نامرشوع پیش خود نگه داشته
است اما رشایط او مراعات شده ،تسلط او
محفوظ مانده و جهان تحقیر شده است.
تراژدی؛ آری یا نه؟!

بسیاری از منتقدان براین باورند که
تراژدی داستان انسانی است که میخواهد
خود باشد ،میخواهد با رشایط خود با
جهان روبهرو شود ،آنچنان درخواست
اشتیاق دارد یا آنچنان مشتاقانه زندگی
میکند که هیچ سازشی را منیپذیرد.
منیتوان مدعی بود که این داستان با
تراژد یهای بزرگ ،همچون هملت یا
شاه لیر ،قابل قیاس است با این همه
داستان گل رسخی برای امیلی برخی از
عنارص اساسی تراژدیها را دربردارد .به
یقین غرور ،انزوا و استقالل میس امیلی
عنارصی از شخصیت قهرمان تراژدی را به
یاد میآورد ،و نیز هامنگونه که وحشت
عمل او بیرون از زندگی معمول جامعه
است مفهوم استقالل او نیز درمیان فضائل
معمول این جامعه جایی ندارد .با این
همه فاکرن در داستان بر رس آن است
که بگوید غریبترین مسئله هر جامعه
جزیی طبیعی از آن جامعه است یا بهرت
گفته شود هیوالیی که از میان جامعه
قد میافرازد جدا از آن جامعه نیست .و
این درومنایه گل رسخی برای امیلی است.
درومنایه ای که داستانگویی چون فاکرن
میتواند بدان دست یابد.

پایین افتادن از النهی خرگوش

نگاهی به کتاب «جنگی که نجاتم داد» نوشتهی «کیمبرلی بروبیکر بردلی»
فرزانه رحمانی
http://alefyaa.ir/?p=5373

چگونه جنگ میتواند نجاتبخش باشد؟ جنگی که غیر از جدایی،
درد ،آوارگی و پریشانی چیز دیگری با خود ندارد .مگر اینکه کسی در
رشایطی بدتر از رشایط جنگی زندگی کند که جنگ را نجاتبخش بداند.
شاید زندگی با مادری که فرزندش را دوست ندارد و او را تنها بهخاطر
معلولیت یکی از پاهایش در خانه محبوس میکند و مستحق بدترین
تحقیرها میداند ،از رشایط خامنانسوز جنگ بدتر باشد!
روایت یک کودک از جنگی که نجاتش داد!

«جنگی که نجاتم داد» روایت زندگی آدا دخرت یازده سالهای است که
مادرش او را به دلیل معلولیت از دید همه پنهان نگه داشته است .او
و برادر کوچکش جیمی در طبقهی چهارم آپارمتانی کوچک و کثیف با
حداقل امکانات در شهر لندن زندگی میکنند .پدر آدا فوت کردهاست
و تامین مخارج زندگی بر دوش مادرش است .آنها متام روز را تا شب
که مادرشان از رس کار برگردد ،به تنهایی رس میکنند .پای آدا مشکل
دارد و به همین دلیل چهار دست و پا حرکت میکند .مادر با آدا بد
رفتاری میکند و او را بهخاطر پایش در خانه زندانی کرده است و اجازه
منیدهد بیرون برود .یک بار که آدا خود را از پلههای خانه به پایین
میرساند ،مادر آنقدر او را کتک میزند که از شانهاش خون میآید:
«هیچی نیستی! فقط مایهی خجالتی .هیوالیی با اون پات .فکر کردی
خوشم میاد عامل و آدم تو رو ببینن؟!»
دنیای آدا آپارمتان کوچکشان است و تنها پنجرهای که از پشت آن
بیرون را نگاه میکند .تنها دلخوشی آدا برادر کوچکش ،جیمی است .آدا
از او مراقبت میکند و با او بازی میکند اما وقتی برادرش کمی بزرگرت
میشود ،دیگر در خانه منیماند و آدا تنها میماند تا او بیایید و برایش
از چیزهایی که دیده ،بگوید .وقتی جیمی به مدرسه میرود ،آدا تصمیم
میگیرد پنهان از چشم مادر راه رفنت را یاد بگیرد.
سال  ۱۹۳۹و آغاز جنگ جهانی دوم است .ارتش آملان به قصد ترصف
دنیا به راه افتاده است .خانوادهها تصمیم میگیرند کودکان را به
مناطق روستایی بفرستند تا از مبباران در امان باشند .آدا امیدوار است

که مادر او را با جیمی به منطقهای امن
بفرستد؛ اما مادر با بی رحمی میگوید
که هیچ خانوادهی خوبی او را نخواهد
پذیرفت.
آدا از فرصت پیش آمده استفاده
میکند و صبح زود با برادرش سوار قطار
میشود .در روستا هیچ خانوادهای آن
دو را به خاطر ظاهر کثیف و نحیفشان
که نشان از سوتغذیهی شدید است،
منیپذیرد و مسئول یافنت رسپرست برای
بچهها ،ناچار آنها را با زور به خانم
سوزان اسمیت میسپرد .سوزان افرسده
است و تجربهی نگهداری از کودکان
را ندارد و با اکراه مسولیت آنها را
میپذیرد .تجربهی زندگی در روستا
با آنچه که در شهر داشتهاند ،بسیار
متفاوت است.
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آدا در دنیای واقعی یا آلیس در سرزمین عجایب؟!

قصهی آدا ،قصهی آلیس در رسزمین عجایب است .آلیس خرگوشی
را دنبال میکند که لباس و ساعت جیبی دارد .خرگوش وارد یک سوراخ
میشود ،آلیس هم دنبالش میکند و وارد جایی میشود که به آنجا
تعلق ندارد .جایی که از هیچ چیز رس درمنیآورد .درست مثل آدا و
جیمیکه در خانهی سوزان ،از هیچ چیز رس درمنیآورند و همه چیز
برایشان عجیب و غریب است .آدا تا پیش از اینکه به روستا بیایید
در آپارمتان مادرش محبوس بود و منیدانست چه چیزهایی بیرون از
آن آپارمتان هست که او از آنها محروم مانده بود .سوزان به او اجازه
میدهد تا از خانه خارج شود ،اسبسواری کند ،خواندن و نوشنت
بیاموزد و مورد عشق و محبت او و اهالی روستا باشد .متام این تجربیات
امیدبخش در مقابل آنچه که درکنار مادرش گذرانده است ،باعث
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درگیری درونی آدا میشود .او مدام
با خودش در جنگ است که مهربانی
سوزان مقطعی است و متام میشود و
بعد مجبورند پیش مادری برگردند که
آنها را منیخواهد .اما سوزان به آنها
دلبسته میشود و به خوبی از آنها
مراقبت میکند و کمک میکند تا بر
ترسهایشان غلبه کنند و اعتامد ب ه نفس
از دست رفتهشان را باز یابند .سوزان ،آدا
را برای معالجهی پایش ،پیش دکرت میبرد
و قرار میشود با اجازهی مادرش درمان
شود .هر چه سوزان نامه مینویسد ،مادر
جوابش را منیدهد.
جنگ جدیتر میشود و روستا هم
مبباران میشود .خانواد هها از شهر
میآیند و فرزندانشان را با خود میبرند
ولی باز هم خربی از مادر آنها نیست.
با اینکه بچهها در رشایط جنگی به رس
میبرند ،اما کنار سوزان احساس امنیت
میکنند .در همین وقت رسو کلهی
مادرشان پیدا میشود و با خشونت و
کتک آنها را از سوزان جدا میکند و
دوباره به آپارمتان دیگری که بهرت از
قبلی نیست میبرد .اما این بار آدا مقابل
مادرش میایستد و میگوید که دیگر
منیخواهند با کسی که دوستشان
ندارد ،زندگی کنند.
شخصیتهای پویا

متام شخصیتهای اصلی داستان
به شدت پویا هستند .جیمی ،که بر
ترسهایش غلبه میکند و با کمک سوزان
ماجرای چپ دست بودنش را با معلمش
که او را مورد آزار قرار میداد ،حل
میکند و دیگر شبها جایش را خیس
منیکند .سوزان افرسده ،که در اندوه

دوست درگذشتهاش زندگی میکرد ،با
آمدن بچهها و دوست داشنت و پذیرش
مسئولیت آنها ،شور و شوق زندگی در
او دوباره بیدار میشود .آدا ،که به سوزان
اعتامد و رشوع به آموخنت میکند ،تا
جایی که میتواند روابطش را با دیگران
و محیط اطرافش بهبود بخشد و خودش
را دوست داشتهباشد.
سوزان گفت« :آدا دخرت آسونی نیست،
اما من براش میجنگم .باالخره یکی
باید این کار رو بکنه .من این کار رو
میکنم)1( ».
داستان جنگ آدمها

«جنگی که نجاتم داد» ،داستان جنگ
آدمهاست؛ چرا که برای آدا مدتها پیش
از رشوع جنگ جهانی ،جنگ داخلی در
خانهاش رشوع شدهبود و او تنها به دلیل
معلولیتش مورد آزار کالمی ،فیزیکی
و عاطفی قرار میگرفت و درست به
همین دلیل ،آدا منیتوانست بفهمد که
مهربانی سوزان واقعیست؛ او سعی در
متقاعد کردن خودش داشت که سوزان
و محبتش منیتواند واقعی باشد .زمان
برد تا آدا بتواند به زبان بیاورد که «او
یک فرد خوب است ».آدا مدام در حال
جنگیدن بود؛ جنگ با جهل مادرش
دربارهی معلولیت ناخواستهی او ،جنگ
با گرسنگی هر روزه ،جنگ احساساتش
در برابر محبتهای سوزان ،جنگ با
بیسوادی و نادانی که مادرش ،او را در
آن نگه داشته بود .آدا در قطار از جیمی
پرسید :چه چیزهایی سبز است؟ حتی
علف در دایرهی واژگان آدا نبود .حالِ آدا

مانند یک خارجی زبان بود که بخواهد کلامت را یاد بگیرد .او در برابر
آموزش مقاومت میکرد و اگر دوستش مگی نبود که برای نامهنگاری
به او انگیزه بدهد ،هیچگاه تن به یادگیری خواندن و نوشنت منیداد.
گرسنگی فیزیکی آدا به هیچ وجه قابل قیاس با گرسنگی احساسی او
برای داشنت عشق ،آزادی و امید نبود.
آدا پیروز جنگ بود

«در نهایت ،سیصدوسی هزار رسباز انگلیسی نجات پیدا کردند.
وینستون چرچیل گفت :بهرتین زمان انگلستان بوده است .سخت بود
که دوباره با خیال راحت توی خانه بنشینیم و به سخرنانیاش از رادیو
گوش کنیم و فکر کنیم چگونه کشتیهای پر از مردهای ناامید و رو به
مرگ ،بهرتین بوده است؛ اما همزمان ،من حس میکردم فرق کردهام.
انگار یک نسخهی قبل از دوکرنیک و بعد از دوکرنیک آدا وجود داشت.
بعد از دوکرنیک قو یتر
بودم و کمرت میترسیدم.
«جنگی که نجاتم داد» ،داستان جنگ وحشتناک بود ،اما تسلیم
آدمهاست؛ چرا که برای آدا مدت
ها نشده بودم .مرص بودم؛
پیش از شروع جنگ جهانی ،جنگ
من در جنگ پیروز شده
داخلی در خانهاش شروع شده بود
بودم)2(».
و او تنها به دلیل معلولیتش مورد
آزار کالمی ،فیزیکی و عاطفی قرار

میگرفت و درست به همین دلیل،
آدا پیروز جنگ بود؛ وقتی
مهربانی
آدا نمیتوانست بفهمد که
که تصمیم گرفت از جهان
سوزان واقعیست؛ او سعی در
تخت و مال لآو ر پشت
متقاعد کردن خودش داشت که
پنجرهی خا نهی ما د رش
سوزان و محبتش نمیتواند واقعی
بیرون بیایید و دست به
باشد
کشف و شنا خت د نیا ی
تازهاش بزند ،یاد گرفت که به خودش احرتام بگذارد و قهرمان زندگی
خودش باشد.
داستان «جنگی که نجاتم داد» از آن دست داستانهای فراموش
نشدنی در ستایش عشق ،امید و انسانیت است که نباید خواندنش را
از دست داد.
«جنگی که نجاتم داد» نوشتهی کیمربلی بروبیکر بردلی است که آن
را مرضیه ورشو ساز به فارسی برگردانده .این کتاب در سال  1395توسط
انتشارات پرتقال وارد بازار نرش شده است.

 -1صفحهی ۲۳۹
 -2صفحهی ۲۳۶
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در جستوجوی بهشت گمشده
نگاهي به رمان «بيروت  »75نوشته «غاده السمان»

انسیه موسویان
http://alefyaa.ir/?p=5106

«غاده السامن» یکی از شاعران و نویسندگان شاخص و مطرح ادبیات
عرب است که در ایران بیشرت با اشعارش شناخته و معرفی شد ه است .او
را که در دمشق متولد شده ،بنیانگذار شعر نو در ادبیات عرب میدانند.
شاعری با عاشقانههای بیپروا و محکم که برخی او را با «فروغ فرخزاد»
در شعر معارص فارسی مقایسهکردهاند .اما او به جز شعر ،چندین
مجموعه داستان کوتاه و چند رمان نیز نوشتهاست .رمان «بیروت »۷۵
نخستین رمان غاده السامن است که آن را سمیه آقاجانی به فارسی
ترجمه کرده است و انتشارات ماهی آن را وارد بازار نرش کرده؛ این
رمان از جهات مختلف اهمیتدارد و ما در این یادداشت به آن نگاهی
م یندازیم.
داستان رمان
ِ

یاسمینه ،فرح ،طعان ،ابومصطفی و ابواملال ،پنج شخصیت اصلی این
رمان بهطور اتفاقی برای سفر به بیروت در اتومبیلی با یکدیگر همسفر
میشوند .هر یک از این اشخاص رویایی در رس دارند که برای تحقق
و دستیابی به آن راهی بیروت شدهاند .رویاهایی چون عشق ،آزادی،
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ثروت و شهرت .آنها پس از طی ماجراها
و رخدادهای گوناگون ،دچار رسنوشتی
تلخ و شوم میشوند.
هر یک از این پنج نفر ،گویی مناینده
و سمبل یکی از طبقات جامعهی آن
روزگار لبناناند که رمیده و گریزان از
گذشته و حال خود ،در جستوجوی
دستیابی به زندگی بهرت و آرما نشهری
که در رویاهای خود مجسمکرد هاند،
به لبنان سفر میکنند .یک نفر از
چهارچو بهای دستوپاگیر مذهب
گریخته و در جس 
توجوی آزادی و عشق
است :یاسمینه دخرتی سوری که مدرس
راهبهها بوده و ناکام از درک لذتهای
مادی .آن یکی ،جوانی روستایی که به
سودای کسب نام و آوازه و شهرت ،رنج
مهاجرت را به جان خریده است :فرح
که برای خوانندگی به لبنان آمده؛ و

دیگری جوانی تحصیلکرده است که پس
از چندین سال به شهر خود بازمیگردد
و قربانی یکی از رسوم خرافی قبیلهاش
میشود :طعان ،جوان داروساز .دیگر
شخصیت رمان ،ابو مصطفی است .صیاد
فقیر خیالبافی که با پرس شاعرمسلکش
به امید دستیابی به چراغ جادو ،در
جستوجوی زندگی بهرت با دریا در نربد
است و رسانجام ،جان بر رس این کار
مینهد؛ و در نهایت ابواملالء ،نگهبان
سایت حفاری آثار باستانی؛ مردی فقیر
که برای گریز از تنگدستی ،مبادرت به
رسقت مجسمهای باستانی میکند و
بر اثر فشار روحی ناشی از این کار ،به
تلخی جانمیسپارد.
رنگی جاوید ،از سایههای سیمین بر
دریا

رمان با تصویری شاعرانه که در آن
از صنعت «تشخیص» استفاده شده
آغاز میشود« :همه چیز در آن خیابان
د مشق  ،لهلهزنا ن عرقمیر یخت .
ساختامنها و پیادهروها از هرم گرمایی
که از همه چیز برمیخاست ،تبدار
میلرزیدند»( .ص )۹
همین تصویر جاندار و به شدت زنده
در ابتدای رمان ،خواننده را به درون
متنی پویا و تپنده پرتابمیکند .در سطر
سطر رمان بیروت  ،۷۵به وضوح میتوان
جای پای شاعری توانا و چیرهدست را
مشاهد ه کرد .در خصوص کاربرد نرث
و زبان شاعرانه در داستان ،باید چند
نکته را مدنظر قرارداد؛ نخست اینکه
این قابلیت با چه هدفی به کارگرفته
شدهاست؟ آیا نرث شاعرانه رصفاً به عنوان
تزئین و زیباتر کردن منت به کار رفته و یا

انتخابی آگاهانه و هدفمند بود ه است؟ دیگر اینکه نویسنده در کاربرد
عنارص شاعرانه ،اعتدال را رعایتکرده و یا خود شیفته و مسحور آن
شده و راه افراط را در پیش گرفتهاست؟ و نکتهی دیگر اینکه آیا این
ویژگی در بافت کالم ،به شکل طبیعی نشسته و یا غیر طبیعیست و به
اصطالح توی ذوق میزند؟
از میان نویسندگان ایرانی کسانی چون «ابراهیم گلستان» و «بیژن
نجدی» در خلق فضای شاعرانه و استفاده از نرث خیالانگیز در رمان
یا داستان ،مهارت ویژهای داشتهاند .مطالعهی آثار این دو نویسنده
نشانمیدهد که استفادهی آنها از عنارص شاعرانه کام ًال آگاهانه،
توأم با شناخت و در راستای اهداف نویسنده بودهاست؛ به گونهای
که میتوان گفت این رویکرد به عنوان یکی از ویژگیهای سبکی آثار
آنها شناختهمیشود.
طبیعیست که غاده السامن ،شاعری با آن توانایی و ذوق شگرف،
و قتی د ر نقش یک
رما ننویس دست به قلم
طبیعیست که غاده السمان ،شاعری میبرد ،از وسوسه و اغوای
با آن توانایی و ذوق شگرف ،وقتی
الههی شعر رهایی ندارد.
در نقش یک رماننویس دست
وسوسهای که خوشبختانه
به قلم میبرد ،از وسوسه و اغوای
حواس او را پرت منیکند،
الهه شعر رهایی ندارد .وسوسهای
که خوشبختانه حواس او را پرت
بلکه کامال آگاهانه و در
نمیکند ،بلکه کامال آگاهانه و در
کنرتل نویسنده است؛ تزئین
صرف
کنترل نویسنده است؛ تزئین
رصف به حساب منیآید
به حساب نمیآید و اتفاقاً
درخدمت
و اتفاقاً درخدمت فضا و
فضا و عناصر داستان است
عنارص داستان است .به
عنوان مثال ،در ادامه چند منونه از این توصیفهای شاعرانه را
میخوانیم .ذکر این نکته نیز رضوریست که مرتجم کوشید هاست
زیباییهای قلم نویسنده را به خوبی به خوانند هی فارسیزبان
منتقلکند؛ هرچند بدیهیست که در هر اثر ترجمهشدهای ممکن است
بسیاری از زیباییها و ظرافتهای زبانی منت ،از دستبرود.
«ماه ،قرص قرمز خونینی شده ،تکه نانی آغشته به خون»( .ص )۵۰
«او داشت رنجمیکشید و اندوه ،همچون هشتپایی بازوان
رهاییناپذیرش را بر تارهای عصبیاش میگسرتد»( .ص )۱۱۸
«دریاکنار یکرسه در سکوت فرورفت .بیروت ،تکه زمین دورافتادهای
شد از نورهای افشان ...ماه ،هنوز برایش ماه بود ،افسونگر و شفاف.
رنگی جاوید ،از سایههای سیمین بر دریا میریخت»( .ص )۴۲
«سواری ،در هم تنیده با تاریکی شب ،در رگهای دشت دوید .از
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با حروف تیره نوشته و از بخشهای
دیگر متامیز شدهاند .شخصیتهای این
رمان ،همگی پویا هستند و مخاطب در
طول داستان و در جریان حوادثی که رخ
میدهد ،با زوایای گوناگون شخصیت
آنها آشنا میشود .کاراکرتهایی که چون
از منت جامعه برخاستهاند ،نه سیا ِه سیاه
هستند ،نه سفی ِد سفید و کام ًال باورپذیر
و ملموساند .رسنوشت شوم و دردناکی
که لبنان برای این پنج نفر رقم میزند،
به شدت خواننده را متأثر میکند و آن
تصور دیرینهای را که در ذهن ما از لبنان
با عنوان «عروس خاورمیانه» نقش بسته
بود ،مخدوش میکند.
پیشگویی شگفت خانم نویسنده

کوه باال رفت…»( .ص )۱۵
ً
«هتل عسل ،در میدان برج ،اصال مزهی عسل ندارد .از همه چیز
تلخی میبارد»( .ص )۳۰
و منونههای بیشامر دیگر.
نکتهی بسیار مهم در خصوص این ویژگی رمان مذکور ،پارادوکس
زیباییست که با آن مواجهیم .شاعرانهای که مخاطب را از اوج دنیای
وهم و خیال ،پرت میکند به عمق واقعیت .چرا که بیروت  ۷۵رمانی
فانتزی نیست؛ رمانیست تاریخی که حوادث آن در یک دورهی زمانی
مشخص رخمیدهند.
پرانتز باز ،پرانتز بسته

شیوهی روایت در رمان بیروت  ۷۵تلفیقی از راوی سوم شخص
(من راوی) است .بدین صورت که
مفرد (دانای کل) و اول شخص مفرد ِ
ماجراهای اصلی را دانای کل روایت میکند ولی آن هنگام که نویسنده
میخواهد مخاطب را در جریان حس و حال درونی و افکار و احساسات
من راوی وارد عمل میشود .بعد
قهرمانان داستان قراردهد ،پرانتز باز و ِ
از شنیدن واگویههای درونی قهرمان که خواننده را به خوبی به هزارتوی
دل و ذهن او هدایتمیکند ،پرانتز بسته شده و ادامهی روایت را از
زبان دانای کل میخوانیم .این مونولوگهای داخل پرانتز ،در ترجمه
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یکی ا ز مهمتر ین د ال یل ا ر زش
و اهمیت این رمان ،جنبهی تاریخی
آن است .غاده السامن این رمان را در
روزگاری نوشت که لبنان در یکی از
حساسترین دوران تاریخی خود یعنی
در آستانهی جنگ داخلی قرار داشت.
او در این اثر ،به خوبی نظام قبیلهمحور
لبنان ،تعصبات قومی و خرافات حاکم
بر تودهی مردم ،تقابلهای میان سنت
و جلوههای دنیای مدرن را به چالش
میکشد .برخی از منتقدان بر این باورند
که غاده السامن در رمان بیروت ۵۷
جنگ داخلی لبنان را پیشگویی کرده
است .او در چند جای رمان خرب از به
خاک و خون کشید ه شدن لبنان در
آیندهی نزدیک میدهد .بهویژه آنجا
که منایندهی مجلس به نزد «فایزه رمال»
میرود و از او میخواهد پیشگوییکند.
رمال در پاسخ میگوید« :غم بسیار
میبینم ...خون میبینم ...خون فراوان!»

فنجان خالی آقای روزبه معین

نگاهی به رمان «قهوه سرد آقای نویسنده»

آناهیتا آروان
http://alefyaa.ir/?p=5460

بیتردید برای سنجش عیار هر اثر ادبی و یا هرنی ،معیارهای نوشته
و نانوشتهای وجود دارد و هرگاه اثری به این معیارها نزدیک باشد ،حتی
اگر در زمانهی خود دیده نشود و قدرش شناخته نگردد ،روزی نه تنها
منتقدان بلکه مخاطبان هوشمند و حرفهای نیز درخشش آن را میبینند و
قدرش را با جان و دل خواهند دانست .عکس این اتفاق نیز صادق است؛
که چنانچه اثری عیاری نداشته باشد و در بازار هزار رنگ هرن فروخته
شود ،باالخره هستند صیرفیان این بازار که به محکاش کشیده و خزف را
از لعل تشخیص میدهند .با وجود چنین واقعیت گریزناپذیری« ،قهوهی
رسد آقای نویسنده» ،با معیارهای سنجش یک رمان _نه حتی معیارهای
یک رمان خوب_ فاصلهی زیادی دارد.
رمانی عاشقانه با پایانی ترمیناتوری

کتاب با نرث شکسته آغاز میشود و خواننده رفتهرفته در مییابد
که این نوع زبان محاورهای ،در منت نامهای است که «آرمان روزبه»
نوشته و در آن به رشح زندگیاش پرداخته است .آرمان روزبه که
به تعبیر خودش نویسنده و روزنامهنگار است و مدتی رسدبیر

هم بوده و بعد از مدتی اعالم شده
که در حادثهی آتشسوزی مشکوکی
مرده ،حاال بخشی از نامههایش را
برای مارال ،دخرتی که با او رابطهی
عاطفی داشته ،فرستاده است .نامه
را در کافهای آشنا گذاشته تا به مارال
برسانند و همین مساله بیش از همیشه
مارال را نسبت به درستی مرگ وی
دچار تردید میکند .بنابراین با همراهی
نگار ،یکی از نزدیکترین دوستانش و
شهاب ،پرسی که از همکاران و شیفتگان
اوست ،نشانیها و آد مهای نامه را
دنبال میکند بلکه نشانی از آرمان بیابد.
بخش دیگری از نامهها به یک پرورشگاه
فرستاده میشود .پرورشگاهی که آرمان
و مارال به آنجا رفتوآمد داشتهاند و
به بچههایش آموزش میداد هاند .از
منت نامهها چنین برمیآید که آرمان از
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رس اتفاق و پس از سوء تعبیری ساده ،در تیامرستانی بسرتی شده و
زمانی که آنجا آتش گرفته ،فرار کرد ه است؛ اما مسئولین تیامرستان که
فرارش را ندیدهاند ،نام او را در فهرست کشتهشدگان اعالم کردهاند.
مارال در آخرین تعقیب و گریزش به ویالیی خارج از شهر میرسد و
در آنجا به جای آرمان ،با دوست نزدیکش نگار روبهرو میشود .نگار
توضیح میدهد که متام این بازیها را او طراحی کرده و آرمان بعد از
فرار از تیامرستان با او بوده و پس از نوشنت خاطراتش با سیانوری که
در قهوهی خودش ریخته خودکشی کردهاست و نگار که عاشق آرمان
شده بود ،میخواهد انتقام مرگ او را از مارال بگیرد و او را هم با
سیانور بکشد .اما ناگهان شهاب ،در حرکتی ترمیناتوری با موتورش رس
میرسد و مارال را نجات میدهد.
کالف پیچیده و سوژه نخنما شده

اگر از زمرهی خوانندههای
حرفهای داستان باشید ،با
همین چند سطر خالصهی استفادهی فراوان از تلخیص ،ماجراها
اثر درمییابید که قهوهی و حادثههای فرعی بسیار زیاد ،خط
رسد آقای نویسنده ،ترکیب روایت را بارها از مسیر اصلی منحرف
ناهمگونی است از تعدادی کرده و نبودن رابطهی علی و معلولی
آثار داستانی عامهپسند ،منطقی ،باورپذیری اثر را به شکل
مایوس کنندهای پایین آورده است؛
فیلم فارسیها ،فیلمهای
در نتیجه کار به مجموعهای نامتمرکز
هندی ،رسیا لهای ترکی ،و بیسرو ته تبدیل شده
عنرص غافلگیری ُاهرنیوار،
ماجرای فیلمهای فرار از زندان بهخصوص از نوع فرار از زندان نازیها
در جنگ جهانی دوم ،کمی تا قسمتی «دیوانهای از قفس پرید» و
بفهمی نفهمی ناخنک ناشیانهای هم که به «سگ کشی» زده است.
با چنین کالف پیچیده و سوژهی نخمنا شدهای« ،معین» در پرداخت
اثر نیز نه تنها هرنمندانه عمل نکرده و حرفهای نیست ،بلکه پیرنگ
آنچنان سست است و همه چیز آنقدر رس بزنگاه و تصادفی اتفاق
میفتد که به شوخی میماند.
استفادهی فراوان از تلخیص ،ماجراها و حادثههای فرعی بسیار
زیاد ،خط روایت را بارها از مسیر اصلی منحرف کرده و نبودن رابطهی
علی و معلولی منطقی ،باورپذیری اثر را به شکل مایوسکنندهای
پایین آوردهاست؛ در نتیجه کار به مجموعهای نامتمرکز و بی رسو ته
تبدیل شده .مثال آرمان روزبه ،در یادداشتهایش نوشته در کودکی
عاشق دخرتی بوده که برای آموخنت پیانو به خانهی زن همسایهی
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آنها میآمده .آرمان عاشق او شده
و از رس شیطنتی عاشقانه ،نتهای
«دریاچهی قو» را بهم ریخته .دخرت
بعدها موزیسین میشود .آرمان به
کنرست او میرود و متوجه میشود
دخرت هامن نتهای به هم ریخته را
مینوازد و نام قطعه را «پرسی که عاشق
بود» گذاشته .اما به جای آرمان ،دوست
همدانشگاهی او را الها مبخش این
ایدهی هوشمندانه میداند.
چرا؟ چون آرمان خاطرهی کودکیاش
را برای همکالسی دانشگاهیاش تعریف
کرده و همکالسی با دزدیدن خاطرهی
آرمان به دنبال دخرت رفته و او را یافته
و با تعریف خاطرهی جعلی با دخرت
ازدواج کرده و ...حال اینکه چرا چنین
کاری کرده و چطور دخرت را یافته ،مباند!
یا ماجرای فرار آرمان از تیامرستان که
با کلی فکر و نقشه ،داخل دیگ مرغ
غذاهایی که به تیامرستان میرسد پنهان
میشود و وقتی به مقصد میرسد ،از
دیگ بیرون میآید و از دیوار آجری
باال میرود چون به قول خودش دیوار
آجری خوراکش است (حاال اینکه چرا؟
احتامال به خواننده ربطی ندارد؛ البد
باید همینطور باشد!) اما درست زمانی
که به نظرش میرسد موفق شده است
و از دیوار پایین میپرد ،دکرت تیامرستان
و دو پرستار در انتظارش هستند.
«دستپاچه خودم رو به باالی دیوار
رسوندم و بدون فوت وقت ،از اون ور
دیوار خودم رو آویزون کردم تا با ارتفاع
کمرتی به زمین بخورم .دستهام رو رها
کردم و به راحتی به زمین رسیدم و
وقتی به سمت خیابون برگشتم ،متوم
وجودم یخ زد .ماشین دکرت پارسا درست

روبهروی دیوار پارک شد هبود و دکرت
پارسا و دو تا از پرستارها منتظر من
وایساده بودن .دکرت پارسا درحالی که
سعی میکرد عصبانیتش رو از فرار من
زیر لبخند مرموز و کریهش پنهون کنه،
جلو اومد و روی شونهی من زد و گفت:
به نظر میاد فکرش رو منیکردی من
اینجا باشم ،اما خب گاهی جواب مسائل
نه پیچیده است و نه ساده ،فقط دور از
انتظاره!» (صفحهی )۱۳۳
اما اینکه چرا دکرت یک آسایشگاه
بیامران روحی روانی از هامن ابتدا
جلوی فرار بیامرش را نگرفته و منتظر
شده تا به روش فیلمهای فرار از زندان،
چنین غافلگیری یا مچگیری مضحکی
بیافریند ،باز هم از شگفتیهای فراوان
این کار است.
اثر پر است از این ماجراهای فرعی
محیرالعقول که میتوان خواند و
محظوظ شد و چشمها را تا حد ممکن
گرد کرد و مدام مثل آقای هالو گفت:
«عجب!»
نثری لق و وارفته

نرث بسیار ضعیف نوشته نیز به مشق
نوقلمها شبیهتر است تا به نرث درخشان
اثری که بناست داستان باشد یا داستانی
را روایت کند .استفاده از زبان محاوره و
نرث شکسته از طرف آرمان دلیل منطقی
ندارد و همچون سایر پرسشهای بی
پاسخ معلوم نیست برای چه از این نوع
نرث استفاده شده.
گا هی مخترص و ا نگشتشام ر ،
توصیفات و صحنههایی که در منت
آمده ،از دمدستیترین انواع آن است
که بارها و بارها به کار رفتهاست و نه

کشف جدیدی است و نه
تشبیهی نو که خواننده را
نثر بسیار ضعیف نوشته نیز به
نثرمشق در لذت ناب لحظههای
نوقلمها شبیهتر است تا به
شگفت د ا ستا ن رش یک
درخشان اثری که بناست داستان
گرداند« .خورشید آروم آروم
باشد یا داستانی را روایت کند.
استفاده از زبان محاوره و نثر شکسته ناپدید میشد و به آسمون
از طرف آرمان دلیل منطقی ندارد و
رنگ رسخ میپاشید .درست
پاسخ
همچون سایر پرسشهای بی
مثل یه خودکشی هنگام
معلوم نیست برای چه از این نوع نثر
غروب  .ا نگا ر خورشید
استفاده شده
شاهرگش رو میزنه و ما
با دیدن جون دادنش غمگین میشیم( ».صفحهی  )۹۰یا جایی در
توصیف باران نوشته است« :آسامن دیوانهوار میگریست و زمین
را هاشور میزد ».حتی فضاسازی صحنههای پرحادثه که قرار است
تراژیک باشد ،آنچنان لق و وارفته است که به جای اینکه تاثرانگیز
شود ،خندهدار شده است .از این دست است« :ناگهان پنجرهی سمت
راننده شکسته شد .مارال و نگار از وحشت جیغ کشیدند .موتور به
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آنها رسیده بود .یکی از رسنشینان موتور پیاده شد و سعی کرد کیف
مارال را بدزدد .اما او کیف را محکم نگه داشت و مقاومت کرد .نگار
به کمک او شتافت .کشمکشهای فراوانی بین آنها درگرفت .در این
گیرودار رانندهی موتور چاقویی درآورد و رضبهای به نگار زد.
نگار فریاد بلندی کشید و بر روی زمین افتاد .موتورسوارها که از
ربودن کیف مارال ناتوان مانده بودند ،سوار موتور سیکلت شدند و به
رسعت فرار کردند .مارال خود را به نگار رساند و گفت« :حرو مزادهها!
حالت خوبه نگار؟» (صفحهی .)۵۲آسامن دیوانهوار میگریست و
زمین را هاشور میزد »...و....
اما کمی هم تعبیرها و نظریههای فیلسوفانه

اما به جای همهی آنچه که باید در این اثر باشد و نیست ،قهوهی
رسد آقای نویسنده ،پر است از تعبیرها و نظریههای فیلسوفانه.
منو نها ش جملهی د کرت
پارسا است که در باال آمد:
«گاهی جواب مسائل نه اینکه روزبه معین چه اندازه تجربه
پیچیده است و نه ساده ،نوشتن دارد ،مورد بحث نیست و
فقط دور از انتظاره ».این نباید هم باشد .اما اثری که در این
جملههای فیلسو فمابانه مجال به آن پرداخته شد« ،قهوهی
اغلب در گفتگوها گنجانده سرد آقای نویسنده» است و آنچه که
در این کتاب آمده ،به ویژه از جهت
شده که بیشرتین حجم اثر
پیرنگ ،پرداخت ،نثر و ...بی هیچ
را دربرگرفتهاند .اما نکته تعارفی دست کم از نظر من ،بیشتر
اینجاست که این دیالوگها به نوشته نوجوانهای نوقلم میماند
که بیشرت به دیالوگنویسی که اتفاقا نوشتههاشان را از حوادث
منایشنامه پهلو میزنند تا فرعی جورواجور لبریز میکنند
اثری داستانی ،اثر را نجات
منیدهند چون پشتوانهی علمی و منطقی در خود منت ندارند و بیشرت
به ذهن روزبه معین متکی هستند تا به منطق روایی و روابط علت
و معلولی درون نوشتهها .مثال اینکه با صحنهسازی یک شکار به
خواننده بگوییم «تو هیچوقت منیتونی با کسی که بدجور زخمیش
کردی ،دوست باشی» یا کتاب را با جمالتی از این دست پر کنیم،
کمکی به قوت و قدرت اثر منیکند.
پیرنگ وارفته را قوام منیبخشد ،تیپها را تبدیل به شخصیتهای
برجستهی ماندگار منیکند و نرث بسیار ضعیف غیرداستانی را
درخشنده و حیرتانگیز منیکند .با این جملههای گاه و بیگاه
پراکنده ،هیچ معجزهای برای اثر اتفاق منیفتد .هیچکدام از اجزای
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اثر در پیوند منطقی و هارمونیک با
یکدیگر نیستند .به این میماند که در
ارکسرتی ،هر کدام از سازها نتهای
جداگانهای بنوازند .گیریم تعدادی ساز
هم خوب بنوازند اما تا زمانی که درست
و هرنمندانه در هم تنیده نشدهباشند،
فایدهای ندارد .
و اما...
اینکه روزبه معین چه اندازه تجربهی
نوشنت دارد ،مورد بحث نیست و
نباید هم باشد .اما اثری که در این
مجال به آن پرداخته شد« ،قهو هی
رسد آقای نویسنده» است و آنچه که
در این کتاب آمده (به ویژه از جهت
پیرنگ ،پرداخت ،نرث و…) بی هیچ
تعارفی دست کم از نظر من ،بیشرت به
نوشتهی نوجوا نهای نوقلم میماند
که اتفاقا نوشتههاشان را از حوادث
فرعی جورواجور لربیز میکنند و این
حادثه را به آن و آن یک را به این
میچسبانند و آسامن ریسامن میبافند
و هرچه بر حجم نوشتهشان افزوده
شود ،خوشحالتر میشوند؛ بنابراین به
جمالتی از خود کتاب استناد میکنم که؛
«همین که دست به قلم شدی ،یعنی
استعدادش رو داری و چه چیز بهرت از
اینکه میشه با نوشنت آرامش گرفت؟
دلیل نداره همهش دنبال این باشیم
که آدمهای دیگه از نوشتههامون لذت
بربن ،گاهی همینکه خودمون لذت
بربیم کافیه .هرچند نوشنت حرفهای
بحثش جداست ».من هم امیدوارم
روزبه معین خودش از نوشنت این اثر
لذت برده باشد وگرنه نوشنت رمان ،حتام
بحثاش جداست.

دخیل ۱+۷

یادداشتی بر کتاب» ،دخیل هفتم« نوشته «محمد رودگر»

سیدعارف علوی
http://alefyaa.ir/?p=5708

دخیل اول

کتاب «دخیل هفتم» کتاب زیبا و چشمنوازیست .جلد کتاب دروازهای
است به ظاهر چوبی که بر آن قفلی کوچک و واقعی زدهاند و این قفل
کلیدی دارد که با روبانی سبزرنگ ،به سان دخیلی متربک به شیرازهی کتاب
متصل شدهاست .شاید کتابآرایی ویژهی کتاب فروشش را بیشرت کند ولی
همین ویژگی میتواند نتیجهی عکس داشته باشد.جلد گرچه زیباست،
اما خواندن کتاب را بسیار سخت کرده است .دخیل هفتم رمانی سیصد
و شصتوهفت صفحهایست که توسط استادیارگروه عرفان اسالمی
پژوهشکدهی امام خمینی و انقالب اسالمی ،جناب آقای دکرت «محمد
رودگر» نوشته شده است«.شهرستان ادب» نارش کتاب است و طراحی
عجیب جلد کتاب مثل همیشه کاری است از «مجید زارع» .نوع خط یا
فونت کتاب را اصال نپسندیدم و به نظرم خواندن کتاب را سخت کرده
بود که البته میتواند مسئلهای سلیقهای باشد .کتاب تقدیم شده است به
حرضت معصومه« :تقدیم به :ستی»
دخیل دوم

«دخیل هفتم» داستان مردیست چهلوپنج ساله ،اهل قم و آخوندزاده

که در نوجوانی عاشق دخرت همسایه
میشود و با همین عشق به دانشگاه
میرود و وارد مبارزه علیه رژیم شاه
میشود .به زندان میافتد و توسط کمیتهی
مشرتک ضدخرابکاری به شدت شکنجه
میشود .پس از انقالب به جبهه میرود و
حاال دیگر نویسندهای است که خاطرات
خود را مینویسد و آنچه بر او گذشته
را رشح میدهد .کتاب درواقع تجربهی
اوست از عشق زمینی تا عشقی فرازمینی
و عارفانه ،در عاملی موازی و فراواقعیت.
دخیل سوم

خیلی برایم سخت است که مخاطب این
رمان را مشخص کنم .کتاب طوری نوشته
شده که گویی چند نفر آن را نوشتهاند و
یا یک نفر با چند حال مختلف کتاب را
نوشته است .اما در مجموع کتاب مخاطب
عام ندارد .برای نوجوان و جوان چندان
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داستان
جذاب نیست و برای بزرگسال یا جوانی که اهل عرفان باشد ،شاید کتاب
جذابی باشد به رشط اینکه بخشهای عمدهای از کتاب را با مطالعات قبلی
دربارهی عرفان بفهمد .بخشهایی از کتاب که در کمیتهی مشرتک و یا در
جبهه میگذرد ،با حسی متفاوت از بخشهای دیگر نوشته شده و فهمش
سهلتر است .البته قوت نویسنده در ترسیم فضای جبهه و کمیتهی مشرتک
و شکنجههایی که در آنجا ترسیم کرده بسیار عالیست ولی هنگامی که به
مسائل مربوط به عشق و عرفان میپردازد به عبارت بهرت ،این رمان بدون
توضیحات نویسنده ،کمرت فهم میشود و احتامالً نیازمند گذراندن چهار
واحد درس عرفان اسالمی است و همین نکته از نقاط ضعف کتاب است.
دخیل چهارم

به نظرم مضمون اصلی کتاب ،عرفان و عشق است که نویسنده در بسرت
انقالب و دفاع مقدس آن را پرورش داده و البته گریزی کمفروغ به وضعیت
امروزی ما زده و به ترشیح و توصیف آن پرداخته است .خود ایشان معتقد
است« :مسالهی عرفان اسالمی سالهاست که برای من دغدغه بوده .به نظر
من محتوای عرفانی ،گمشدهی ادبیات امروز ماست که سالها پیش البته در
داشته است .من در رمان «دیلمزاد» به مسالهی وحدت و کرثت
آن وجود 
اسالمی توجه کردم و در این رمان به رساغ عرفان عاشقانه رفتم .در ادبیات
ایران کتابی به عنوان «سوانح العشاق» اثر «احمد غزالی» وجود دارد و نیز
«عبهر العاشقین» اثر «روزبهان بقلی» .برخی از جمالت رمان من به طور
مشخص از این دو منبع استخراج شدهاست و البته در کنارش من دغدغهی
تکنیک را هم داشتهام؛ اما شاید گزافه نباشد که این رمان را روایت امروزی
کتاب سوانح العشاق بدانیم ».نویسنده در هامن ابتدا درومنایهی کتاب را لو
میدهد و خواننده فرصت منییابد که در البالی داستان به منظور نویسنده
پی بربد .به عبارتی دیگر نویسنده عجله دارد تا در فرصت کم داستانی خود،
به رسعت به خواننده بفهامند که باید از عشق و عرفان بداند و بفهمد.
دخیل پنجم

شخصیتهای اصلی رمان ،پرس حاج آقای مروت (راوی) ،فاطمه،
رومئو و ژولیت و یا مجنون و لیلیای که منیدانیم کی هستند و شناخته
منیشوند و دو میرزایی که منادهایی هستند از شخصیتهایی واقعی و
شخصیتهای فرعی دیگری مثل شبح و یا پدر و مادر راوی یا پدر و مادر
فاطمه .محمد رودگر عامدانه شخصیتهای رمانش را ناشناس گذاشته
است تا توجه مخاطب بیشرت بر موضوع مورد نظرش معطوف شود .با
اینهمه در معرفی برخی شخصیتها به جزییات اشاره کردهاست و
این دوگانگی برخورد با معرفی شخصیتها توجیه مناسبی ندارد .سخت
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میتوان با شخصیتهای داستان ارتباط
گرفت و با آنها آشنا شد؛ نویسنده بیشرت
از تالشی که برای شناساندن شخصیتهای
داستانیاش داشته ،تالش کرده که مفاهیم و
معانی مورد نظر خود را به خواننده انتقال
دهد .در مورد شخصیت راوی که مهمترین
شخصیت رمان است ،به نظر میرسد اندکی
مسامحه صورت گرفته و تکامل روحی
راوی به درستی منایان نشده است .یکی
دیگر از نکات کتاب رفتوآمدهای زمانی
است .به خصوص در ابتدای کتاب خواننده
منیداند چه کسی دارد روایت میکند و
این حرف کدام شخصیت است؛ و عالوه بر
آن ،چنان رفتوآمدهای زمانی زیاد است
که منیدانید االن کجای زمان ایستادهاید.
نویسنده در این زمینه میگوید« :یکی از
ویژگیهای این کار ،شکست زمان و رسیدن
به بیزمانی است .برای آنکه سیر قراردادی
و خطی زمان نادیده گرفته شود ،گزیری از
این رفتوآمدهای زمانی نیست ».روایت
رمان از زبان اول شخص بیان شدهاست
و محوریترین و اصلیترین شخصیت
داستان ،راوی است .شاید اگر روایت از زبان
سومشخص دانای کل بیان میشد ،داستان
حقیقیتر به نظر میرسید و درک و فهم
عشق عرفانی ،سادهتر میشد.
گویا نویسنده میخواهد به سبک
«رئالیسم جادویی» نزدیک شود و به دنبال
نوعی است که به تعبیر «محمد حنیف»،
«رئالیسم جادویی بومی» است .فارغ از
اینکه رئالیسم جادویی چیست و ما رئالیسم
جادویی بومی داریم یا نه ،نویسنده معتقد
است که قالب رمانش نه «سوررئال» ،بلکه
«رئال» است؛ اما نوعی جدیدی از رئالیسم
که خودش آن را «رئالیسم عرفانی»مینامد.
باید دید این مکتبسازیها راه به کجا

میبرند.
دخیل ششم

«دخیل هفتم» میخواهد بگوید
چگونه میشود عشقی زمینی به عشق
حقیقی برسد و خواسته است در این
میانه به ترسیم و توصیف و ترشیح عشق
بپردازد .به تعبیر خود نویسنده ،کتاب به
دنبال توصیف و معرفی «عرفان عاشقانه»
است .نویسنده بسیار تالش کرده است
که با توصیفات فراوان ،جهانی دیگر
را در مقابل چشامن خواننده بگشاید؛
جهانی که مثرهی عشق است و عرفانی
که از عشق نشات میگیرد .البته مکرراً
معتقد است که توصیفات کامل نیستند؛
«اما چه بگویم از آن باغها که هر جوری
بگویم باز هم نسبت به آنچه که دیدهام
توصیفاتی مسخرهاند ،که عشق مقاماتش
رفتنی است ،نه گفتنی(».ص  )۲۲۳و این
کام ًال درست است .هم موضوع ،موضوعی
بالتوصیف است و هم تالش نویسنده
درخور موضوع نبوده است و شاید میشد
توصیفات بهرتی از این عامل فرا توصیف
صورت میپذیرفت .نکتهی دیگری که
نویسنده به دنبال آن بوده ،تالشی برای
مقایسهی عشق در اوضاع کنونی ماست؛
سعی کرد ه است با ارائهی شخصیت
رومئو و ژولیت ،مقایسهای صورت دهد
ولی به نظر میرسد چندان موفقیتی
کسب نشده و مقایسهی کامل و مشخصی
صورت نگرفتهاست .نویسنده در اینجا
گرفتار است و برای رفع گرفتاریاش دست
به دامن آقای رومئو و خانم ژولیت شده
و این دو هم کمکی به کتاب نکردهاند .به
نظرم مسالهی یک کتاب میتواند تجربهی
شخصی نویسنده باشد و پاسخی به این

سئوال که نویسنده تا چه حد در موضوع رمان تجربهی ملموس و شخصی
و عینی داشته است .به عبارت دیگر آیا نویسنده فقط دانستههایی از
«عرفان عاشقانه» دارد و یا تجارب و شهوداتی نیز از این عرفان را چشیده
است؟ سوال ما از نویسندهی کتاب سوالی است که مجنون در صفحهی
چهارده از راوی پرسیده است و حتی خود راوی در صفحهی سیصدونه
کتاب و در حالی که در تنهایی خودش است ،از زنش میپرسد« :بعد،
زنم پاش را کرد توی یک کفش که باید بگویی چرا دوباره آمدهای اینجا؟
جوابش را ندادم .خیلی پاپی شد ،صاف توی چشمش نگاه کردم و گفتم:
تا حاال عاشق شدی؟»
دخیل هفتم

کتاب «دخیل هفتم»کتاب خوبی است .برندهی جایزهی کتاب سال
داستان دفاع مقدس ،برگزیدهی جشنوارهی داستان انقالب ،برگزیدهی
جایزهی گام اول و نیز نامزد جایزهی کتاب فصل جمهوری اسالمی بوده
است .هرچند رشوع جذابی ندارد ولی جلوتر که میروی بخشهایی از
کتاب بسیار جذبت میکند .اصطالحات خاص و کلامت تخصصی ،منت
را سختخوان کرده است به طوری که گویی نویسنده در بخشهایی
از کتاب ارصار داشته که بگوید کتاب را برای مردم عادی ننوشتهام و بر
همین اساس مخاطب عام را با خود درگیر منیکند .این مطلب با توجه به
مقطع و رشتهی تحصیلی نویسنده چندان دور از انتظار نیست .گرههای
داستانی در منت چندان نیستند که تشویق شوید برای کشف حقیقت
کتاب را ادامه بدهید .در بخشهایی از کتاب و به خصوص در پایان آن
با گرههای بسیاری مواجه میشوید که نویسنده به رسعت تالش میکند
آنها را بگشاید .اما کتاب رسشار از متثیلها و پیامهای خوب است و
کمرت صفحهای از کتاب وجود دارد که پیام یا نکتهای در آن نباشد .از
جذابترین بخشهای رمان فصلی است در زندان کمیتهی مشرتک ،در
صفحه ی شصتوچهار آمده است« :هیچوقت با شنیدن اذان ،آنقدر آرام
نشده بودم .هم روحیهبخش بود ،هم خیلی عجیب! مگر میشود یک
همچه صدایی را ولو اینقدر ضعیف ،از یک همچه جایی شنید؟ مگر
خدا اینجا هم هست؟!
میشنوی؟ دارن اذون میگن!
بعد یکهو از جا بلند شد و داد زد :ما باید مناز بخونیم! و» ...
کتاب «دخیل هفتم»رمانی است که ما سخت به امثال آن محتاج هستیم
و صدها از این قبیل رمانها هم برای ادبیات ما کم است .پس میتوان به
کتاب دخیل بست؛ هر چند با سختی ،چراکه از موضوعی مهم و سخت
سخن میگوید و خواندنش ریاضتیست شبیه ریاضتهای عرفانی.
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داستان

تهران ،معشوقی فراموش شده

نگاهی به رمان «زنی با سنجاق مروارینشان» نوشتهی «رضیه انصاری»

آناهیتا آروان
http://alefyaa.ir/?p=5650

باورهای نادرست ربطی به مجامع فرهیخته یا غیرفرهیخته ندارد؛
بنابراین بیآنکه وارد بحثهای پرحاشیه شوم ،فقط میخواهم یادآوری
کنم اگر کسانی همچنان بر این باور نادرستاند که داستانهای حادثه
محور و تعدادی از ژانرها همچون معامیی ،کارآگاهی یا تاریخی و
سیاسی ،اقلیم تاختوتاز نویسندگان مرد است و نویسندگان زن،
جسارت یا توان نزدیک شدن به آن را ندارند ،نگاهی به رمان «زنی با
سنجاق مروارینشان» بیندازند .رمان «زنی با سنجاق مروارینشان»
نوشتهی «رضیه انصاری» که نرش چشمه آن را چاپ کرده سومین اثر
اوست .ماجرای کشف راز مرگ «صفاءالدین معیری» ،جوانی که خودش
را حلقآویز کرده است« .میرزا عامد مفتش» ،کارآگاه پرونده است و در
جریان بررسی چند و چون ماجرا ،به حقایق پیچیدهای میرسد و مهمتر
اینکه میفهمد این رشتهی دراز که رسش را به دست گرفته ،او را به جای
خوبی نخواهد برد.
رمانی پلیسی ،عاشقانه ،تاریخی

رمان با عنوان عالیاش آغاز میشود .درواقع این نام آنچنان هرنمندانه
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است که میتوان آن را نخستین سطر اثر
به حساب آورد .اگر توجه داشته باشیم که
رمان هم کارآگاهی است هم عاشقانه و
در عین حال تاریخی_سیاسی هم هست
و زمان تاریخی ماجراها سال  ۱۳۰۴هجری
شمسی است ،آنگاه میتوانیم بگوییم
«زنی با سنجاق مروارینشان» بهرتین و
هوشمندانهترین عنوانیست که نویسنده
بر تارک اثرش گذاشته است؛ چون این
عنوان از متام زوایا به بن مایههای اثر
اشارههای غیرمستقیم و درستی دارد.
نخست اینکه این عنوان ،خاصیت رازآلود
بودن دارد ،چون معلوم است نشان از
زنیست که به دنبال اویند؛ پس این زن
گمشده است؛ حضور ندارد ،ناپیداست.
دیگر اینکه به واسطهی حضور زن
میتواند عاشقانه هم باشد و سومین
نکته اشارهی تاریخی است که در «سنجاق

مروارینشان» میبینیم؛ همین ترکیب دو
کلمهای موصوف و صفتی ،به راحتی بیانگر
زمان تاریخی ماجراست؛ زیرا بالفاصله
خواننده را به لباس ویژهی زنها دریک
دورهی تاریخی خاص ارجاع میدهد که از
سنجاقهای زینتی برای چارقدشان استفاده
میکردهاند .عجیب است و شگفتانگیز
که خواننده به جای سنجاق ،بالفاصله
چارقد را تصور میکند و به خاطر میآورد
و هوشمندانهتر اینکه بکار بردن «مرواری»
به جای مروارید ،یکی از نشانهها یا
ویژگیهای زبانی دورهی قاجار و پهلوی
اول است.
نثر خوب ،تسلط بر زبان و تحقیق
درست

یکی از مهمترین نکات کلیدی که
نویسند هی رمان تاریخی باید بداند،
شناخت زبانی دورهی مورد اشاره در
رمان است و این اثر نشان میدهد که
رضیه انصاری زبان دورههای تاریخی را
خوب میشناسد .نرث این رمان آنچنان
شسته رفته و درست است و چنان پیوند
ناگسستنیای با متامی تار و پود اثر دارد
که مثالزدنیست .نرث بیآنکه به لفاظی
تبدیل شود ،با استفاده از بهرتین واژههای
همرنگ ،با حال و هوای کلی داستان
هامهنگ شده است؛ نویسنده با نوع
گزینش واژهها و چینش درست ،بهرتین
نرث و لحن را برای اثرش انتخاب کردهاست.
تسلط نویسنده به زبان ،در متامی
بخشهای توصیفی و دیالوگها و صحنه
پردازیها و توجه به جزییات در پرداخت،
تحسین برانگیز است .در فضاسازی چنان
تواناست که مخاطب را با نخستین فصل
به متاشای کوچه ،پسکوچههای تهران

قدیم میکشاند و خواننده کمکم خیال میکند در میانهی میدانی ایستاده
که صدای چرخ کالسکه از چهارسوی آن به گوش میرسد و بوی اسپند از
کوچههای پیچ در پیچ و بنبستش به هوا بلند شدهاست .نویسنده در
توصیفها حتی از آوردن نام جزییات پوشش ویژهی شخصیتهای داستان
یا اشیا غافل نبوده و همین توجه و وسواس ،باورپذیری اثرش را به شدت
تقویت کردهاست .یکی از اشتباهاتی (درستتر اینکه بگوییم غفلتها)
که گاهی نویسندگان پس از مطالعه و پژوهش گسرتده دربارهی جزییات
اثر داستانیشان به آن دچار میشوند ،این است که به دنبال جستجوی
گسرتده در زمینهی نکات مورد نیاز اثر ،ناخواسته در تلهی اطالعات فراوانی
که به دست آوردهاند گیر میفتند؛ آنچنان که از یاد میبرند درخشش اثر
به استفادهی موجز و به موقع از دانستههاست و خواننده میخواهد
داستان بخواند ،نه مقالهی تحقیقی پژوهشی .رضیه انصاری در این رمان با
هوشمندی از متامی جزییات ،کامال بجا و به اندازه استفاده کرده و اجازه
نداده اثر داستانی به دام
اطالعات غیررضوری بیفتد و
یا به مقالهای تحقیقی تبدیل
نثر این رمان آنچنان شسته رفته
شود« .میرزا به اتاق برگشت.
و درست است و چنان پیوند
اثر
پود
و
ناگسستنیای با تمامی تار
زن روبنده را باال زده و حالت
آنکه
ی
ب
نثر
دارد که مثال زدنیست.
نشستنش فرق کردهبود .اما
به لفاظی تبدیل شود ،با استفاده از
کامکان خاموش و خشکیده
بهترین واژههای همرنگ ،با حال و
و بیحرکت بود و چشم به
هوای کلی داستان هماهنگ شده
است؛ نویسنده با نوع گزینش واژهها زمین دوخته بود… زیر چادر،
و چینش درست ،بهترین نثر و لحن چارقد آق بانو رسش بود و
را برای اثرش انتخاب کرده است
رسآستین سیکلمهاش بیرون
زده بود…» ( صفحه ی )۸۴
«وقتی دخرتک و مادرش مشغول متاشای سبد مرد جوجه فروش بودند،
زنی با چادر فایدوشین و روبندهی مواسبی و ارسی سگکدار از خانه
بیرون آمد و رس کوچهی اعتصامی ،همراه میرزا عامد سوار درشکه شد».
(صفحهی )۷۹
«میرزا تای سفره را باز کرد .وسایل را در دو ضلع سفره چید و شاندل
پنج شعله را در میانه گذاشت .بر مخده تکیه داد و به آب شدن شمعهای
گچی خیره شد .بو و بخار پلو زعفرانی او را به خود آورد…» ( صفحه ی )۳۵
«میرزا تای کهنه را باز کرد .صدای رسباز یکباره به چکه آبی بدل شد که
مدام از سقف غاری رسد فرو میفتد و پژواکش در دل غار میپیچد .الی
پالس کهنه ،سنجاق کوچکی با چند مروارید و نگین شیشهای میدرخشید».
(صفحهی )۷۶
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شخصیتپردازی و پیشربد داستان ،بلکه
گاهی درخشاناند .این گفتگوی میان «میرزا
عامد مفتش» و «عارف قزوینی» را بخوانید:
«میرزا عامد استکان را تا ته رسکشید« .رسدار
سپه؟ مالقاتش را با نظامیان و سیاسیون
انگلیس در گیالن چه میگویی؟» ته استکان
خالی را بر نعلبکی کوبید و ادامه داد« :مثل
موسی ،که شبان به کوه رفت و پیغمرب
مراجعت کرد ،این مرد هم قزاق به جنگل
رفت و پادشاه برگشت .دولت به عدل و
نظم و قانون استوار است عارف جان…»
(صفحهی )۶۶

عصر قاجار؛ زمان و مکانی مناسب برای روایت داستان

یکی از مهمترین نکات در نوشنت داستان ،انتخاب درست مکان و زمان
است .توجه به اینکه حادثه یا حوادث در چه زمان و در چه مکانی اتفاق
میفتند .نویسندهی آگاه ،هرگز این دو را باری به هر جهت برمنیگزیند؛ بلکه
پیش از آغاز نوشنت حتی ،برای این دو پرسش اساسی ،پاسخ قانعکنندهای دارد.
مکان و زمان با درومنایهی اثر ارتباط ناگسستنی دارند .رضیه انصاری بهرتین
زمان و مکان را برای حوادث و کشمکشهای رمانش انتخاب کردهاست.
دورهی گذار تاریخی قاجار به پهلوی اول؛ دوران پرحادثه و پر راز و رمزی
است و مکانها و پوششها حتی رازآلودند .آن دورهی تاریخی ویژه ،پر از
قصههای عاشقانهی جانسوز و لربیز از تراژدیهای رمانتیک است .بنابراین
برای روایت داستانی تاریخی_سیاسی و در عین حال معامیی ،مکان و زمانی
بهرت از تهران سالهای ابتدایی سدهی  ۱۳۰۰نیست .جسدی حلقآویز شده
در خانهی کاشی ششم کوچهی باغ ایلخانی ،کنار «تاقچههایی با تاقچهپوش
ترمه ،اللههای پایه بلور و یکی دو گالبپاش نقره و چند تکه ظرف تزیینی
مرصع چینی ،پشتیهای مرواریدوز و مخدههای منظم و مرتب در
شاهنشینهای اتاق و پردههای مخمل سبز روشن…» (صفحهی  )۱۶تضاد
فضای دلنشینی که نویسنده توصیف میکند ،با حادثهای که در آن اتفاق
افتاده خود یکی دیگر از ویژگیهایی است که بر بار دراماتیک آن میافزاید.
دیالوگهای حساب شده

دیالوگها نه تنها مستحکم و حساب شد هاند و در خدمت
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ایرج میرزا و عارف قزوینی در داستان
چه میکنند؟!

با وجود همهی ظرافتهایی که در
اثر به کار رفته است ،در پارهای بخشها
همچو ن تعلیق و یا رمزگشا ییها ،
ضعفهای کوچکی وجود دارد .مثال
حضور ایرج میرزا و عارف قزوینی دست
نویسنده را در پرداخت و خلق موقعیتها
و کشمکشهای داستانی میبندد و او
را به شدت محدود میکند؛ در حالیکه
اگر به جای این دو شاعر منتقد و
آزادیخواه کسان دیگری هم میبودند،
نهتنها آسیبی به ساختار اثر منیخورد ،بلکه
نویسنده میتوانست از آنها به عنوان
شخصیتهایی کلیدیتر استفاده کند؛ در
حالیکه در این اثر تنها توانستهاند در حد
شاهدان و البته شیفتگان زنی که سنجاق
مروارینشانش را در بازار گم کرده ،رسنخی
به مفتش بدهند .اگرچه حضور این دو
شاعر روشنفکر تاحدودی به شناخت و
پرداخت شخصیت میرزا عامد کمک میکند
تا نشان بدهد که آدم خلوتگزید های
است و حرش و نرشی با کسی ندارد مگر با

تعدادی خواص .بودن دو شاعر شناختهشده
در یک اثر داستانی میتواند هم جذاب
باشد و هم نوعی ادای دین؛ اما استفادهی
داستانی از آنها ،به هامن اندازه که
جاذبههایی دارد ،محدودیتهایی نیز به
همراه دارد و گاهی ریسک حضورشان
استحکام پیرنگ را که میباید ساختاری
پوالدین داشته باشد ،سست میکند .در
نگارش رمان ،به قدرتی بیش از جاذبهی
شخصیتهای شناختهشدهی تاریخی ،ادبی،
سیاسی و ...و یا ادای دین به آنها نیاز
است .یکی دیگر از نکاتی که باید در بخش
گرهگشاییها به آن توجه بیشرتی میشد،
این است که شخصیت محوری و گرهگشای
رمان ،میرزا عامد مفتش ،حتی اگر باهوشتر
از خوانندهی اثر نیست ،دست کم باید به
اندازهی خوانندهها آگاه و هشیار باشد.
چطور وقتی ایرج میرزا و عارف قزوینی هر
دو از زیبایی زنی خرب میدهند که در بازار
به دنبال سنجاق مروارینشان گمشدهاش
بوده ،زنگ ذهن مفتش تیزهوش ادارهی
نظمیه که در فرنگ درس خوانده به صدا
درمنیآید و متوجه منیشود که هر دوی
آن زنها در واقع یکی هستند؟ اینجاست
که اثری با اینهمه برجستگی که اینچنین
خوب شکل گرفته و شخصیتهایش با
همهی جزییات شگفتانگیز جلوی چشم
خواننده زنده شد هاند و دارند زندگی
میکنند ،به یکباره اندکی افول میکند.
آغازی خوب و پایانی شتابزده

آغاز و پایان یک اثر داستانی ،بدون
تردید یکی از مهمرتین بخشهایی هستند
که الزم است نویسنده وقت و توان بسیاری
برای درخشندگی آن رصف کند .ابتدا و
انتهای اثر باید سحرانگیز باشد« .زنی با

سنجاق مروارینشان» با عنوانی عالی و افتتاحیهای خوب آغاز میشود اما
با شتابزدهترین حالت ممکن به پایان میرسد .یکی از مشکالت بسیاری از
آثار داستانی ،پرگویی و اطناب است .معموال رعایت نکردن ایجاز مناسب،
کارها را کسالتبار میکند در حالیکه در این اثر عکس این اتفاق افتاده؛
این اثر نباید تا این اندازه فرشده و موجز میشد؛ اگرچه ایجازش در این قطع
پالتویی جمعوجور ،آن را به رمانی خوشخوان تبدیل کردهاست ،اما قابلیت
آن را داشت که نویسنده با صرب و حوصلهی بیشرتی به همهی زوایای پنهان
و آشکار آن بپردازد و اینهمه دستپاچه و شتابزده کار را نبندد .ارتباطی که
معامی مرگ جسد حلقآویز شده با حرکتهای سیاسی پیدا کردهبود ،خود
میتوانست زمینهی بسیار مناسبی برای فصلهای شیرین و خواندنی دیگری
باشد .میرزا عامد تهدید میشود که اگر اسامی و اسناد و پولهای مکشوفه
را تحویل ندهد ،کشته خواهد شد و در کمرت از دو صفحهی فصل آخر ،حلب
حاوی پولها و مدارک تحویل داده شده و همه چیز با دستپاچگی متام
میشود .خواننده رویارویی
میرزا عامد با «دکرت شکیب»،
«زنی با سنجاق مرواری نشان» نه
طبیب مورد اعتامد نظمیه
تنها رمانی درخور توجه بسیار و
ستایش و نحوهی تحویل مدارک را
خواندنی است بلکه اثری در
تهران قدیم نیز هست .در ستایش منیبیند .نویسنده برای چنین
مرحلهی حساس و تعیین
شهری که آنهمه خیالانگیز بوده
کنندهای ،به تلخیص بسنده
و دیگر نیست .روح و جان تهران
قدیم آنچنان در کالبد این کتاب به کرده است و به این میماند
ظاهر کوچک دمیده شده است که
که خواننده را از دیدن بخش
وقتی خواندنش را به پایان میبری،
دلت به طرز غریبی برای تهران تنگ مهمی از رویدادها محروم
کردهباشد.
میشود
در ستایش تهران قدیم

«زنی با سنجاق مروارینشان» نه تنها رمانی درخور توجه بسیار و
خواندنی است بلکه اثری در ستایش تهران قدیم نیز هست .در ستایش
شهری که آنهمه خیال انگیز بوده و دیگر نیست .روح و جان تهران قدیم
آنچنان در کالبد این کتاب به ظاهر کوچک دمیده شده است که وقتی
خواندنش را به پایان میبری ،دلت به طرز غریبی برای تهران تنگ میشود.
آن وقت عجیب نیست اگر کتاب را ببندی و مثل «رضا خوشنویس» که
از تبعید بازگشته و بر بالکن گرند هتل ایستاده بود ،خطاب به این شهر
خاطرهانگیز پر از آداب گمشده در غبارآلودگی و فراموشی ،با هامن حرست
و دریغ بگویی« :تهران! موطن! مادر! کی بزک کرد تو را به این هیئت
شنیع؟»
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عشق گاهی زندگیساز است و گاهی زندگیسوز…
نگاهي تطبیقی به كتاب «تصرف عدواني» ،نوشته «لنا آندرشون» و فیلم «رگخواب»
ساخته «حمید نعمت اهلل»

انسیه موسویان
http://alefyaa.ir/?p=5921

«هرکس به شکل غیر قانونی ،مالی را از ترصف دیگری ،بیرضایت او خارج
یا به هر نحو دیگر آن را حیف و میل کند ،به اتهام ترصف عدوانی محاکمه
خواهد شد».این جمالت بخشی از مادهی  ،۸بند  ۸قانون مدنی سوئد است
که در رسآغاز کتاب میخوانیم .رمانی که در اندک زمانی پس از ترجمه و
انتشارش به چاپ هفتم رسید و بعد از خواندن آن ،قلم پرقدرت نویسنده،
موضوع جذاب و پر کشش ،شخصیتپردازی حرفهای و ...تا مدتها ذهن و
فکر و روحم را به خود مشغول کرد.
«حسین منزوی» ،استاد غزل معارص ،سالها پیش در غزلی معروف و زیبا
گفته است:
عشق گاهی زندگیساز است و گاهی زندگیسوز  /تا پریزاد من از بهر
کدامین خواهد آمد؟ و امروز «لنا آندرشون» ،نویسندهی رمان «ترصف
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عدوانی» ،ماجرای عشقی را روایت میکند
که به معنای حقیقی« ،زندگیسوز» است.
ترصف عدوانی ششمین اثر لنا آندرشون،
نویسنده و روزنامهنگار سوئدی است که
پس از انتشار ،موفق به دریافت جایزهی
«آ ِگست» ،معتربترین جایزهی ادبی سوئد در
سال  ۲۰۱۳و چندین جایزهی دیگر شد .این
رمان توسط «سعيد مقدم» به فارسی برگردان
شده و نرش مركز آن را منترش کرده است.
رمان چه داستانی را روایت میکند؟

زندگی «اسرت نیلسون» ،زنی نویسنده
و روزنامهنگار ،در کنار نامزدش به شیوه و
روال معمول پیش میرود تا این که از او

دعوت میشود دربارهی یکی از هرنمندان
معروف معارصش به نام «هوگو رسک»
سخرنانی کند .ذهن اسرت در جریان مطالعه
برای آمادگی سخرنانی ،به شدت درگیر هوگو
رسک میشود و به مرور مسیر زندگی او
تغییر مییابد .دیر زمانی منیگذرد که اسرت
به شدت درگیر عشقی طوفانی و آتشین
به هرنمند مورد عالقهاش میشود .اما انگار
تقدیر بر این قرار گرفته است که اسرت صلیب
این عشق را به تنهایی به دوش بکشد؛ چرا
که عشق او ،عشقی یکسویه است .عشقی
که به مرور برای اسرت تبدیل به رضورتی
انکارناپذیر میشود اما برای هوگو ،جنبهی
رسگرمی و تفریح دارد .اسرت در این رابطه
تا آنجا پیش میرود که ناگزیر به جدایی از
نامزدش میشود و روح و جانش به سمت
اضمحالل و نابودی پیش میرود و. ...
یک جوشش کور ،پیوندی از سر نابینایی

نویسنده با انتخاب راوی دانای کل ،به
دقت به بیان افکار ،اندیشهها و احساسات
هر دو شخصیت اصلی رمان پرداخته و با
تحلیل روانشناسانه و عمیق ،زوایای پنهان
روح و روان آنها را برای خوانندهی کتاب
به تصویر کشیده است .توانایی نویسنده
در توصیف رفتار ،افکار و درونیات هر دو
کاراکرت اصلی رمان ،شگفتانگیز است.
هوگو رسک ،یک نقاش مطرح و فیلمساز
برجسته است که شهرت و خیل عظیم
طرفدارانش ،از او فردی خودشیفته و متفرعن
ساخته است .به بیانی دیگر ،هوگو شخصیتی
نارسیسیستی دارد .چنین افرادی معموالً
در مورد ویژگیهای مثبت خود به شکل
اغراقآمیزی سخن میگویند و اعتامد به
نفس بسیار باال و کاذبی دارند که همین امر
سبب میشود نسبت به دیگران و افکار و

احساسات آنها بیتفاوت باشند و آنها را تحقیر کنند .او منونهی بارزی از
هرنمندان کم سواد ،پر مدعا ،زبان باز و ناصادق است که در همهی رخدادها
و روابط ،تنها به دنبال سود و منفعت شخصی خود هستند.
در مقابل ،اسرت نیلسون فردی منطقی با نگاهی روشن و نقادانه است که با
دقت وقایع و افکار را مورد تحلیل قرار میدهد .او زنی روزنامهنگار ،روشنفکر
کرنگ و سخاومتند
و اهل مطالعه است .زنی همواره امیدوار ،صادق ،شفاف ،ی 
که در عشق ،احساساتش را با متام وجود در طبق اخالص گذاشته و تقدیم
معشوق میکند .بیدلیل نیست که در طول این رابطهی یکسویه و ویرانگر،
همیشه کورسوی امیدی در دل او شعله میکشد ،همیشه نسبت به رفتارهای
عجیب و بیمنطق هوگو خوشبین است و اوضاع را مثبت و امیدوارانه ارزیابی
انهوار خود را به او نشان
میکند؛ حتی آن زمان که عشق ،چهرهی کور و دیو 
میدهد و حتی تا آخرین مرحله ،که روح و جانش در این عشق مخرب و
ویرانگر ،به اضمحالل میرود .به قول «دکرت علی رشیعتی» ،عشق اسرت «یک
جوشش کور است و پیوندی از
رس نابینایی ».نویسنده تنها به
روایت یک ماجرای عاشقانه
مدتی پس از انتشار رمان «تصرف
عدوانی» ،فیلم سینمایی «رگ خواب» یا درام بسنده نکرده است.
به کارگردانی «حمید نعمت اهلل» و
او در خالل ماجراهای رمان،
بازی «لیال حاتمی» و «کوروش
دیدگا ههای فکری متفاوت
تهامی» ،به نمایش درآمد .این فیلم
شخصیتهای داستان را بیان
نیز ماجرای عشق ویرانگر زنی به نام
میکند و در گفتوگوهای
«مینا» را روایت میکند
میان آنها ،به موضو عهای
گوناگون روز چون سیاست ،اقتصاد ،فلسفه ،تروریسم ،انقالب ،خاورمیانه
و ...میپردازد .اگرچه این مباحث فکری گاه بسیار کشدار و مفصلاند و بیم
آن میرود که برای خوانندهی کم حوصله ،قدری ماللآور باشد ،اما به واقع
کمک میکند تا مخاطب از این طریق ،با جنبههای مختلف شخصیتهای
رمان آشنا شود.
سرانجام اتفاق افتاد؛ چار های جز عاشق شدن برایم باقی نماند

مدتی پس از انتشار رمان «ترصف عدوانی» ،فیلم سینامیی «رگ خواب»
به کارگردانی «حمید نعمت الله» و بازی «لیال حامتی» و «کوروش تهامی»،
به منایش درآمد .این فیلم نیز ماجرای عشق ویرانگر زنی به نام «مینا» را
روایت میکند .مینا بعد از جدایی از همرسش ،به دنبال شغل و محل اسکانی
میگردد .در این مسیر با «کامران» ،مدیر رستورانی که در آن کار میکند،
آشنا میشود .کامران رسپناهی به او میدهد .مینا تحت تاثیر حامیتها و
محبتهای کامران به او دل میبندد و کامران نیز ظاهراً به مینا مشتاق و
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عالقهمند است .روزها از پس هم میگذرد و از عشق مینا به کامران کاسته
منیشود و اوج میگیرد .اما کامران دیگر قصد ادامه ندارد و . ...مشابهتهایی
از نظر محتوا و درومنایه و نیز شخصیتهای اصلی ،میان فیلم رگ خواب و
رمان مذکور وجود دارد .مینای رگ خواب اگرچه زنی معمولی است و مانند
اسرت ،اهل نوشنت و اندیشمند نیست ،اما همچون او ،در عشق خوشبین،
امیدوار و مثبتاندیش است و رفتارهای عجیب و آزاردهندهی کامران
(هوگو) را در همهی رشایط ،مثبت ارزیابی میکند .او نیز هامنند اسرت در این
رابطه تا پایان با صداقت پیش میرود و همهی وجود خود را در طبق اخالص
میگذارد تا زمانی که جسم و روحش دچار اضمحالل و شکست میشود .این
در حالیست که کامران ،که در ابتدا چهرهی نیک ،مثبت و عاشقکشی از او
دیدهایم ،به مرور وجه منفی و شیطانی چهرهی خود را میمنایاند.
قصد قضاوت ندارم و منیخواهم بگویم احیاناً «معصومه بیات» ،نویسندهی
فیلمنامهی رگ خواب ،تحت تأثیر رمان ترصف عدوانی بوده است یا نه؛ که اگر
هم اینگونه بود ،امری طبیعی
و پذیرفتنی بود .چنا نکه
«محمود درویش» ،شاعر و مشابهتهایی از نظر محتوا و
نویسندهی فلسطینی ،جایی درونمایه و نیز شخصیتهای اصلی،
گفته است« :به اعتقاد من هیچ میان فیلم رگ خواب و رمان مذکور
منت شخصیای که منحرص به وجود دارد .مینای رگ خواب اگرچه
زنی معمولی است و مانند استر،
یک شاعر (یا نویسنده) باشد،
اهل نوشتن و اندیشمند نیست ،اما
وجود ندارد .هر شاعری ،همچون او ،در عشق خوشبین،
ویژگیها و نشانههای همهی امیدوار و مثبتاندیش است و
شاعرانی را که خوانده است رفتارهای عجیب و آزاردهنده کامران
با خود دارد ،بدون اینکه (هوگو) را در همه شرایط ،مثبت
نشانههای خودش را پنهان ارزیابی میکند
کند ».اقتباس ،تأثیرپذیری،
الهام ،توارد و مقولههایی از این دست ،در عرصهی هرن و ادبیات امری
طبیعیست .حمید نعمت الله در مصاحبهای پیرامون فیلم رگ خواب ،داستان
آن را مربوط به حدود ده سال پیش میداند .به باور نگارنده ،رگ خواب را
میتوان با تسامح ،داستان بومیشده و ایرانی ترصف عدوانی دانست؛ اگرچه
تفاوتهای ساختاری و محتوایی زیادی نیز بین این دو اثر وجود دارد که در
این مجال فرصت پرداخنت به آن نیست.
تگرا ،آری یا خیر؟
نگاه جنسی 

نکتهی دیگر در خصوص این دو اثر (رمان و فیلم) ،نگاه جنسیتگرا به
آنهاست .در بسیاری از نقدها و یادداشتهای پیرامون آنها ،میخوانیم:
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داستان عشق یک زن ،یا اضمحالل یک
زن ،ماجرای فروپاشی یک زن ،درخشش
جهان رنگارنگ یک ذهن زنانه و ...جالب
اینجاست که حمید نعمت الله از اینکه
برخی بر جنسیت شخصیت اصلی داستان
تأکید میکنند ،دلِ خوشی ندارد و در هامن
مصاحبه اشاره میکند که فیلمش دربارهی
«آدمیزاد» است و ربطی به زن یا مرد بودن
قهرمان آن ندارد .این موضوع دربارهی
رمان مذکور هم صادق است .در سطر اول
داستان میخوانیم« :آدمی بود به نام اسرت
نیلسون…»؛ نویسنده منیگوید زنی بود به
نام اسرت! اسرت قبل از اینکه زن یا مرد باشد،
یک اندیشمند است.
با همهی اینها به نظر شام آیا زن
بودن نویسند هی هر دو اثر و قهرمان
اصلی هر دو داستان ،کام ًال اتفاقیست؟
یعنی میخواهید بگویید که در ناخودآگاه
نویسند هی آنها ،تاکید بر صداقت،
سادگی ،زاللی ،خوشبینی و ایثار زنان
در روابط عاشقانه و عاطفی وجود
نداشته است؟ و آیا همین ویژگیها
نیست که سبب میشود زنان در چنین
موقعیتهایی ،آسیب و رضبهی جسمی
و روحی عمیقتری را نسبت به مردان
متحمل شوند؟! باری؛ پیرامون رمان
ترصف عدوانی ،نقدهای مفصلی میشود
نوشت و از جنبههای روانشناختی،
جامعهشناسی ،فمینیستی و ...به زوایای
گوناگون آن پرداخت .رمانی که رصفاً نقل
یک ماجرای عاشقانه نیست و بسیار عمیق
و اندیشمندانه نوشته شده است .کتابی
که همچنان در ردیف کتابهای پرفروش
این روزها قرار دارد و البته ترجمهی روان
و خوب «سعید مقدم» نیز در فروش
کمسابقهی آن بیتأثیر نبوده است.

درختی که قد نکشیده است

نقدی بر رمان «پشت درخت توت» نوشتهی «احمد پوری»

آناهیتا آروان
http://alefyaa.ir/?p=6098

نوشنت از آثار قوی به مراتب بسیار بهرت ،سادهتر و دلپذیرتر است تا
اینکه بخواهی دربارهی اثری بنویسی که الاقل با توجه به معیارهایی که
میشناسی ،آنچنان قابل توجه و تامل نیست که بتوان به نقاط قوت آن
دل بست و همچون «تختهپاره بر موج» ،به آنها چنگ انداخت و امید
رهایی داشت .در چنین رشایطی به سختی میتوان انتظار داشت چنانکه
معمول است ،نتیجه یادداشتی شود متعادل ،که مجموعه اشارههایی به
اوج و فرودهای رمان باشد و یا تحلیل اندکی از قوت و ضعفهای توامان
آن .بنابراین کار بررسی و نوشنت دربارهی اثری همچون «پشت درخت
توت» ،نوشته احمد پوری دشوار میشود؛ بسیار دشوارتر از آنکه بخواهی
بر اثری محکم و منسجم نقدی بنویسی.
روحی پشت درخت توت مشوق نوشتن

نویسندهای که سالها خارج از کشور زندگی میکرده و هرگز فرصت
رسوسامان بخشیدن به انبوه نوشتههای نامتامش را نداشته ،علیرغم میل
خانواده تصمیم میگیرد به خانهی قدیمی پدریاش در ایران بازگردد و به
نوشنت ،که مطلوب همیشگیاش بوده ،بپردازد .در نخستین شب بازگشت
متوجهی حضور شبحوار غریبهای میشود که از پشت درخت توت

کهنسال و خاطرهانگیز حیاط بیرون میآید
و بیآنکه موجب ترس یا آزارش شود،
همچون مهامن با او به گفتوگو مینشیند.
شبح میگوید که روح رمان نیمهمتام اوست
و در متام مدتی که نویسنده کار نوشنت را
رها کرده ،شخصیتها به زندگیشان ادامه
دادهاند و او که روح رمان است ،در تعقیب
شخصیتهای داستان بوده .روح رمان در
شبهای بعد شخصیتها را احضار میکند
تا خودشان رسگذشتی که بر آنها رفته
است را تعریف کنند .رمان به رسگذشت
«سیروس» ،یکی از فعاالن سیاسی مربوط
میشود که در دههی چهل از ترس ساواک
به خارج از کشور میگریزد و زن و دو
پرسش را رها میکند« .نرسین» همرس او،
بچهها را به تنهایی بزرگ میکند« .سعید»
پرس بزرگتر و با استعدادتر ،به دنبال
تبهای مکرر دچار شیزوفرنی میشود و
سالها بعد با همراهی برادر کوچکرتش
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«حمید» ،برای معالجه به اروپا میرود ،جراحی میشود ،به کام میرود و
زمانی که به هوش میآید ،مادرش از دنیا رفته است .به این ترتیب باالخره
نویسنده موفق میشود رمان را به پایان برساند .این خالصهی ماجراهایی
است که در «پشت درخت توت» ،نوشتهی «احمد پوری» میگذرد.
داستان تکراری بازگشت!

بازگشت نویسندهی روشنفکر جالی وطن کرده و اقامت در خانهی
قدیمی آبا و اجدادی ،هم در ادبیات داستانی و هم در آثار سینامیی ما
تصویری تکراریست؛ بیآنکه قصد مقایسه در میان باشد ،شاید بتوان
گفت داستان «درخت گالبی» نوشتهی «گلی ترقی» ،منونهی خوب و یا
ماندگارتری از این دست آثار است .در «پشت درخت توت» نیز همچون
بسیاری از آثار مشابه ،با نویسندهای روبهرو هستیم که به خانهای
نیمهپوسیده بازگشته تا به میل رسکوبشدهی همهی عمرش که خواندن
و نوشنت است ،بپردازد ...« .نگران من است که چطور میخواهم در
آن خانهی قدیمی با لولههای پوسیدهی آب و سیمکشی برق معیوب
و سقفی که به نم بارانی چکه میکند ،زندگی کنم .من هم گفتهام در
عوض اجارهای که میگیرم ،به اضافهی چندرغاز حقوق بازنشستگی تامین
اجتامعی ،میتواند غم نان را بزداید و آرزوی دیرینهام را برآورد تا بنشینم
فقط بخوانم و بنویسم…» (صفحهی  )۷بنابراین تا اینجای کار ،قصه
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هامن قصهی تکراری بازگشت نویسندهی
روشنفکر به وطن است و تصویری که
رمان از خانهی قدیمی میدهد ،جاذبهی
چندانی ندارد« :برای ورود به خانه باید
از داالنی با دیوارهای آجری رد شوی و
چهار پله پایین بروی و وارد حیاط شوی
که میان دو باغچهی مستطیلی ،معربی
سنگفرششده تو را به ساختامن دو طبقه
میرساند .در باغچهی سمت راست،
درخت سیب کوتا هقدی را میبینی که
دیگر نای میوه دادن ندارد .با فاصلهی
کمی از آن ،درخت تنومند توت است در
حرست روزهایی که با خواهر و برادرهایم
نازش را میکشیدیم و چادر کهنهی مادر
را زیرش پهن میکردیم…» (صفح هی)۱۰
خواننده با توصیف و فضاسازی قدرمتند و
ویژهای روبهرو نیست تا این خانه از متامی
خانههای تکراری که در اینگونه آثار دیده
شده ،مجزا و یا برجستهتر شود و هویتی
مستقل و منحرص ب ه فرد بیابد .تنها تفاوت
یا وجه مشخصهی این خانه ،درخت توتی
است که آن هم کارکرد چندانی ندارد جز
آنکه شخصیتهای رمانی نامتام از پشت
آن ظاهر میشوند .همین.
از نوستالوژی خبری نیست

البته در این رمان برخالف آثاری که
در آنها راوی معموال درگیر احساسات
نوستالژیک خود است ،خاطرات گذشته
را مرور منیکند ،بلکه به رشح نوشتهای
میپردازد که نیمهمتام رها کرده بود .اما
زنده شدن شخصیتهای اثری داستانی و
حضور فیزیکی آنها و برقراری ارتباطشان
با نویسنده هم از جمله شگردهایی است
که نویسندگان در سالهای اخیر به وفور
بکار گرفتهاند؛ آنچنان که اگر درست و

بجا نباشد و به اصطالح خوب درنیاید ،به
مصداق «رسکنگبین صفرا فزود» ،نتیجهی
معکوس خواهد داد؛ آنوقت بدجوری
نچسب میشود و توی ذوق میزند.
بنابراین انتظار میرود نویسنده یا از چنین
شیوهای بپرهیزد ،یا اگر بناست چنین روشی
همچنان بکار گرفته شود ،به شکل بسیار
تازهتر و یا دست کم دلپذیرتری باشد؛
در حالیکه در این اثر ،یکی از منونههای
ضعیف استفاده از این ترفند را میتوان
دید .خواننده هنوز حضور سایهوار روح
رمان را هضم نکرده و با آن کنار نیامده
است که رسوکلهی شخصیتهای رمان
یکی یکی پیدا میشود و هر کدام از آنها
روایت تعدادی از فصلها را بر عهده
میگیرند؛ اما چنین متهیدی نیز نه تنها
غیررضوری به نظر میرسد و با ساختار کلی
اثر جفتوجور نشده ،بلکه آن را دم دستی
نیز کرده است؛ به ویژه در فصلهای پایانی
که همه چیز از خالل نامهها و تلفنهای
میان حمید و همرسش روایت میشود.
آنوقت ماجراها و کشمکشها آنچنان
از مسیر اصلی دور میافتند و از عمق و
اصالتشان کاسته میشود که فصلها رفته
رفته به نیمصفحهها و یا پاراگرافهای
بیمحتوا تقلیل مییابند .مثال در فصلی
که با عنوان «مهری  »۸نشانهگذاری شده و
در واقع روایت هشتم از رسی روایتهای
«مهری» همرس حمید است ،میخوانیم:
«به حمید میگویم پریروز با بابا رفتیم
تهران و من ویزایم را گرفتم .او هم مثل من
زیاد هیجانزده نیست .به او میگویم فردا
از صبح همه خانهی بابا جمع میشویم و
کنار تلفن هستیم .حمید میگوید به بابا
بگویم همهی تلفنها را خودش جواب
بدهد .نگران است اگر خربی خوب نباشد،

بابا بتواند کاری کند که مامان جان متوجه نشود ».و فصل متام می شود.
شخصیتهای بالتکلیف یا ...

توالی زمانی فرشده ،حضور شخصیتها و حادثههای اصلی و فرعی فراوان،
«پشت درخت توت» را دچار ضعف ساختاری جدی کرده .به نظر میرسد
نویسنده در انتخاب روایت اصلی دچار بالتکلیفی بوده و منیدانسته روایتگر
رسگذشت کدام یک از آدمها باشد .سیروس که معلمی انقالبی است؟ نرسین
که تنها مانده؟ سعید و حمید که نسل دوم شخصیتهای اولیهاند؟ بیامری
پرس؟ سفر اروپا یا…؟ کاش نویسنده به رشح زندگی سیروس که معلمی
انقالبی بود و از ترس ساواک متواری شد ،بسنده میکرد تا اینکه بخواهد
به مدد مچاله کردن زمان و تکیه بر اینهمه تلخیص ،بار ماجراهای ریز و
درشت را بر اثر تحمیل کند .نویسنده با اینهمه ماجرا ،تنها فرصت رد کردن
سال و ماه دارد؛ پس به ناچار به شکلی شتابزده ،فقط به خالصهی آنچه
گذشته میپردازد تا سیروس که رمان با او آغاز شده ،به فراموشی سپرده شود
و بچههایی که در فصل اول توی بغل مادرشان بودهاند ،زودتر بزرگ شوند و
در کمرت از دویستوپنجاه صفحه ،بازیگران و بازیگردانان رمان باشند؛ آن هم
با کشمکشهایی ضعیف و ماجراهایی بیجاذبه که حسی برمنیانگیزاند و
همین مساله یکی دیگر از عمدهترین ضعفهای «پشت درخت توت» است.
«در این یک سال و چند ماهی که حمید در زندان بود ،حتا یک بار هم
به مالقاتش نرفت ».صفحهی )۱۱۳
«بعد از شش ماه دانشگاه را رها کرد .زیاد ناراحت نشدم .تا حدی حدس
میزدم( ».صفحهی  )۱۱۴ضعف و بالتکلیفی در انتخاب روایت اصلی
به سایر بخشها نیز رسایت کرده و نتیجه اثری است که نویسنده از پس
پرداخت هیچیک از اجزای آن به درستی برنیامده است .نه توصیفها ،نه
صحنهها و فضاسازیها ،نه دیالوگها ،نه شخصیتپردازیها و نه سایر
اجزای حیاتی اثر ،هیچیک قوام نیافتهاند و همه در حد و اندازهی رمانی
سطحی و تکراری باقی ماندهاند .نرث نیز از این آسیب در امان منانده و
مستثنی نیست و نه تنها نرث قابل توجهی نیست ،بلکه گاه به شکلی دور از
انتظار ،سانتیمانتال و ضعیف است:
« ...نگاهم دست نگاهش را میگیرد و فشار میدهد ...متوجه میشود
که نگاه دکرت دارد نگاه مرا در آغوش میگیرد…» (صفحهی )۸۲
«پشت درخت توت» ،با انتخاب یک روایت درست و محوری و پرداخت
مناسب ،شاید میتوانست دست کم برای نسلی از خوانندگان خواندنی
باشد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاده و این درخت علیرغم تالش نویسنده ،در
میان جنگلی انبوه از درختان جور واجور و گاه تنومند ادبیات داستانی قد
نکشیده است و الجرم چندان به چشم منیآید.
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قطعات دو طرفه

شهر سخنگو و دگرسانی ادبی در مدرنیته

دانیال حقیقی
http://alefyaa.ir/?p=5335

«پروژهی پاساژها» نوسازی ماتریالیسم تاریخی است« .والرت بنیامین»،
نویسنده و منتقد آملانی با درآمیخنت بیشامر نقل قول از نویسندگان و
روزنامهنگاران اروپایی در دوران پوستاندازی مدرنیته ،و با عقب و جلو
رفنت در زمان ،نشان میدهد که چطور فضاهای تازهای در شهر و منت
پاریسی زاده شدند .مطالعهی تطبیقی و قیاسهای خالقه ،درواقع امضای
مولف در این منت است .با کمی دقیق شدن در کتاب متوجه میشویم که
حد فاصل سالهای ۱۸۴۸تا  ۱۸۵۲از نظر بنیامین نقطهی عطفی است در
تاریخ مدرنیته؛ دورانی که هم در آن «امیل زوال» با بناپارتیسم چشم در
چشم میشود ،هم «بودلر» ولگردی را اخرتاع میکند و هم «تئوفیل گوتیه»
سبک زندگی طبقهی متوسط شهری را در ادبیات فرانسه تئوریزه میکند.
دورانی که پاساژها در پاریس رشوع میکنند به پیوند زدن محالتی که
«هوسامن» آنها را با بلوارکشی بریده بود .بنیامین نشان میدهد که در
آن دوران ،فقط در طی چهار سال ،چطور همه چیز در پاریس دگرگون شد.
نوشنت کتا بهای معموال کم حجم ،با زبانی روایی در کنار عمر
کوتاه ،منجر به آن شده که امروز بنیامین شامیلی مردمپسندتر از سایر
متفکرین انتقادی داشته باشد .البته سهم زیست دراماتیک روشنفکر
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هم در آن بیتاثیر نبوده.
اما پروژهی پاساژها یکرس متنی
دیگر است .بنیامین در این کتاب
مطرح میکند که شهر میتواند برای ما
داستا نگویی کند .بنابر چنین اید های،
داستانهای بسیاری هست که میشود
با آنها از خالل برخورد با فضای شهر
ارتباط برقرار کرد .این داستانها سیال،
زودگذر و کوتاه کوتاه هستند .همچون
قطعاتی که در کنار یکدیگر متنی طویل
میسازند :شهر.
چنین خوانشی از شهر به مثابهی یک
منت قطع ه قطعه ،حاوی اطالعات وسیعی
دربارهی مکانها و فضاهاست .جهشهای
فضایی ،دگرگونیهای اقتصادی و شیوههای
زندگی ،مهاجرتها ،درآمیزیها ،شکوفاییها
و ورشکستگیها . ...اما راوی نیوشای این
قصهها کیست؟ «فالنور» و یا هامن ولگرد.
ولگردی که نه تنها در شهر میچرخد بلکه

در منتها نیز ولگردی میکند .در نظر
بنیامین ،منتقد خود اعلیترین شکل ولگرد
است.
او با جوالن در حکایتهای عامیانه،
داستانهای مصور مردم پسند ،رمانهای
نخبه و گزارشهای مطبوعاتی سعی دارد
تا به گفتامنی پی بربد که شکلدهندهی
مدهای حاکم بر فضاست .بنیامین با
«جاکومو لئوپاردی» موافق نیست
که مد و مرگ را خواهران یکدیگر
میدانست .او با «بالزاک» همراهی
میکند« :هیچ مدی منیمیرد .نو میشود
و بازمیگردد» .از این مسیر است که مد
میشود موضوع اصلی برای ماتریالیسمی
که بنیامین در پروژهی پاساژها به کار
بسته .از مد شا لگرد نهای پاریسی
تا ادویههای هندی و عطرهای عربی
در پروژهی پاسا ژها بررسی میشوند.
بنیامین آرمانهای مدرنیته را با آنچه در
واقعیت بر زمین نشسته قیاس میکند
و به این نتیجه میرسد که« :معامری
مدرن دروغگو است» .بنیامین پاساژهای
پاریسی را هامن اجامعات محلیای
میدانست که پرنس هوسامن کمر
به از میان برداشنتشان بسته بود .از
این منظر ،او معامری مدرن را پرس
ناخلف آرما نهای پدرانهی مدرنیسم
میداند .چرا که با زیرآبی رفنت از دست
پدرساالری ،جابهجا فضاهایی برای
محلی «داخلی» ایجاد کرده:
اجامعات
ِ
گالریها ،سالنهای شهری ،ایستگاههای
راهآهن ،مرتو و… ؛ و سپس رد پای این
فضاها را در ادبیات میجوید؛ در بودلر
قرن بیستمی و بالزاک قرن نوزدهمی
او رابطهای را که این فضاها بر ادبیات
گذاشتهاند جستوجو میکند .این تاثیر،

چین شکن و تالطمی است که به واقع از نظر او وظیفهی هر فضای
داخلیای است .این تالطم که در فضای ناپیوستهی شهر مدرن پدید
آمده ،منت مدرن را هم چندپاره کرده ،و منت مدرن درست مانند شهر
مدرن فقط به همجنس خود روی خوش نشان میدهد .یعنی هرآنچه
غیر از ماست دمده ،احمقانه و ناپذیرفتنی است .تفاوت در رمان
مدرن به کنار میرود و از همگرایی قطعات و همپوشی منت با سایر
منتها ارزشی نو زاده میشود .یعنی در بدو شکل گیری ،ادبیات مدرن،
گفتامنی علیه تفاوت را تبلیغ میکرد و از ارزشهای بورژوازی حامیتی
تام به عمل میآورد.
زیاد شدن آرایه در متون ادبی مدرن به شیوهای که خود آرایه به
نوعی هدف نویسنده شده هم از دیگر تاثیرات پاریس مدرن بر ادبیات
مدرن است .او این کار را با جورچین سازی از قطعات نویسندگان
بسیاری انجام میدهد که هرکدام متعلق به دورهای از پاریس هستند.
برای مثال ،بنیامین استعارات انباشتهی ادبی در اشعار بودلر را با اشعار
توصیفی «ویکتور هوگو» مقایسه میکند .او نتیجه میگیرد که بودلر
هامنند کودکی است که از غوطه خوردن و کشف شهر مدرن هیجان
زده است در حالی که هوگو پدری است که برای پاریس قدیم دلتنگی
میکند آن هم درحالی که «المارتین» در حال درشتی کردن علیه هامن
پاریس قدیم است .پس میشود نتیجه گرفت که امر قدیم رضورتا
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مورد پسند همهی مردم گذشته نبوده .چنانکه امروز همین است و
وضع موجود (آشفتگی به تعبیر بنیامین) مورد پسند و یا ناپسند برای
همهی روشنفکران و نخبگان جامعه نیست و حتی در برخی موارد نظر
روشنی هم شاید نداشته باشند .برای مثال بنیامین رساغ زوال میرود .از
نظر او امیل زوال کسی است که در برخورد با اقتصاد سیاسی در عرص
بناپارتیسم ،حوالی سال  ،۱۸۵۲هم شگفتزده بود و هم آثاری نوشت
که محرک بناپارتیسم شدند.
حاکامن در کنار نویسندگان ،دیگر شخصیتهایی هستند که در
پروژهی پاساژها بررسی میشوند .برای مثال بنیامین به «ناپلئون سوم»
اشاره میکند که با «پرودون» یک سوسیالیست شد ،در همراهی با
ایدههای «امیل ژیراردین» یک اصالحطلب طرفدار نوسازی شد و پس
از آن بود که با جا زدن روشنفکری فرانسه و روی کار آمدن روشنفکری
حکومتی و چهرههایی مثل «آدولف تییرز» ،به یک مستبد مرتجع
تغییر حالت داد و «هوسامنیسم» شکل گرفت .پروژهی پاساژها با
روایت دگردیسی سیاسی
نا پلئو ن سوم هم نشا ن بنیامین با «جاکومو لئوپاردی» موافق
میدهد که تا چه اندازه نیست که مد و مرگ را خواهران
گفتام ن حا کم بر فضا ی یکدیگر میدانست .او با «بالزاک»
سیاسی بر دگرگونی فضا همراهی میکند« :هیچ مدی
موثر است و هم اینکه در نمیمیرد .نو میشود و بازمیگردد».
از این مسیر است که مد میشود
شهر مدرن هیچ چیز ماندگار
موضوع اصلی برای ماتریالیسمی
تر از آشوب و ناپیوستگی و که بنیامین در پروژه پاساژها به کار
دگرگونی پیدا منیشود .شهر بسته .از مد شال گردنهای پاریسی
مدرن ،محل برآیند نیروهای تا ادویههای هندی و عطرهای عربی
پایداری است که حضور هر در پروژه پاساژها بررسی میشوند
پدیدهای را در آن ناپایدار
و موقتی میکنند ،حتی وقتی ظاهرا اینطور نیست« :ظاهر شهر و
ویرتینها هامن است اما چیزی در هوای آن عوض شده».
از دیگر تطبیقهایی که بنیامین در پروژهی پاساژها میدهد قیاس
ساختار عمودی و افقی است با ساختار متنی .او اخرتاع منتهای
«کالژین» را هامن حقهای میداند که معامری مدرن برای در رفنت
از زیر بار مسئولیت آرمانهای پدرانهی مدرنیسم از آن استفاده کرد.
قطعهقطعه نگاری و در هم ریخنت پیرنگ راهی بود تا نویسندگان
مدرن ایدههای نه چندان پذیرفتنی را در کتابهایشان مطرح کنند.
حال آنکه در شاهپیرنگ همه چیز سطحی تر از آن است که بشود
چیزی را در لفافه گفت.
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از دیگر گونههای متنی که بنیامین
نظر ویژهای به آنها دارد خودنگاریها
و حد یث نفسها یی ا ست که
نویسندگان و شاعران در آن حوالی
از تاریخ پاریس ،به طبع آزماییاش
پرد ا ختها ند  .خود نگا ریها یی که
املا نهای متنی آن همگی متعلق به
بورژوازی هستند« .لویی توماس»،
«موریس بارز»« ،شارل بودلر»« ،ادوارد
پلتان» ،همه و همه نویسندهی یک
شخصیت بودند :مرد جوان خوشپوشی
از یک خانواد هی خوب .در این بین
بود که نویسندگان زن مانند «جودیت
کاالدل» که سخت متاثر از بودلر نیز
بودند ،یک دهه بعد ،نویسای مرتاضها،
رسبازان زخم خورده و روحیهی
جها نوطنی شدند؛ آن هم با الهام از
میراث ادبی برجا مانده از شاعران
جوامنرد بورژوا.
شیفتگی بنیامین در برخورد با بودلر
تا آنجا ادامه پیدا میکند که او نقد وضع
موجود را فقط در گرو فهم روش فکری
بودلر میداند .روشی فکریای که ریشه
در رمانتیسم قرن نوزدهمی دارد.

مفقوداالثر

از مجموعهداستانهای کوتاه نامههای پنجشنبه

فاطمه علی اکبریان
http://alefyaa.ir/?p=5625

سالم،
آقای ساجدی ،استاد ،امیرخان …
راستش منیدانم باید شام را با چه اسمی خطاب کنم ،مامان قدیمها
که از شام حرف میزد ،امیرخان صدایتان میزد ،اما من با این اسم
راحت نیستم .راستش ترجیح میدهم استاد صدا یتان کنم .دکرت
صادقی را میشناسید؟ ترم پیش توی دانشگاه امیرکبیر به ما مبانی
روباتیک درس میدادند؛ من کالسهای ایشان را همیشه دوست داشتم،
منیگذارند کالس خستهکننده و حوصله رسبر شود؛ یکبار که درس
طوالنی شد ،طبق معمول رشوع کردند به خاطره تعریف کردن .از
اولین تجربههای روباتیک در ایران و اینکه توی گروهشان پرس شوخ و
بذلهگویی بوده به اسم امیر (رستان را با خاطره درد منیآورم) ،کسی که
االن هم گویا استاد متام دانشگاه فردوسی مشهد شده (با سن کم) ،دکرت
ساجدی ،امیر ساجدی؛ این اسم به نظرم خیلی آشنا آمد تا یادم افتاد که
بله ،مامان آن زمان که بچه بودم و مدام دربارهی بابا ازش میپرسیدم و
او هم دل و دماغ داشت که برایم تعریف کند این اسم را تکرار میکرد:
«امیرخان» .رستان را درد نیاورم رفتم خانه و پرسیدم و مطمنئ شدم
شام هامن دکرت ساجدی معروف دانشگاه فردوسی هستید .بگذریم از

اینکه نفهمیدم چرا مامان اخمش رفت
توی هم و رسیع بحث را عوض کرد؛ اما
من رفتم و ایمیلتان را از سایت دانشگاه
پیدا کردم.
راستش استاد ،من خیلی کنجکاوم.
دربارهی بابا .مامان هیچ حرفی از بابا
منیزند .خیلی وقت است که منیزند.
من هم وقتی پرسوجو میکنم آنقدر
توی خودش میرود که پیاش را نگیرم.
دیگر انقدر بزرگ شدهام که این چیزها
را بفهمم .غرض از مزاحمت میخواستم
بیشرت راجع به بابا بدانم .هر چیزی.
یادم رفت بگویم اسم من راحیل
است .راحیل عالئی ،تنها فرزند مهندس
حمید عالئی ،دوست و همکالسی سابق
شام ۱۹ .سال دارم و توی دانشگاه
امیرکبیر بر خالف میل مامان روباتیک
میخوانم .این عالقه توی خون ماست.
خواهش میکنم جواب نامه من را
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بدهید .این ایمیل دانشگاهی شامست ،پس عذری ندارید که آن را
ندیدهاید.
راحیل ۱۵ ،آبان
سالم استاد،
ً
یک هفته است که منتظر جواب ایمیل شام هستم .لطفا من را بیشرت
منتظر نگذارید .راستی بهمن ماه مسابقات روباتیک توی دانشگاه
امیرکبیر برگزار میشود ،سمینار و کنفرانس هم داریم ،شام برای
سخرنانی ترشیف میآورید؟ یعنی میشود شام را از نزدیک ببینم؟
راحیل ۲۲ ،آبان
سالم راحیل جان،
من رو ببخش ،این چند وقت خیلی رسم شلوغ بود .راحیل عالئی؛
منیدونی چقدر با خوندن اسمت خوشحال شدم ،هم خوشحال
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هم متعجب .گفتی مامان میدونه که
داری برای من نامه مینویسی؟ راستش
مطمنئ نیستم که اگر مامانت بفهمه چه
واکنشی نشون میده .به هر حال ،خیلی
خوشحال شدم .پس مامانِ بابا اینهمه
بزرگ شد (بابات تو رو اینجور صدا
میکرد :مامانِ بابا) ،خوشحامل که انقدر
موفقی و رشته خوبی هم انتخاب کردی.
اگر توی درسها و پروژههات مشکلی
داشتی ،بدون که من همیشه در خدمتم.
در ضمن منیخواد من رو استاد صدا
کنی .همون «امیرخان» خوبه .حتی
لزومی نداره «خان» رو هم بگی.
مواظب خودت باش.

حدس میزنم اینطور باشد ،خودتان تایید میکنید که جواب ندادن
به نامههایش کار بیهودهایست .مطمئنم اگر جوابش را منیدادم ،به
بهانهای بدون اینکه شام بو بربید به دو هفته نکشیده رس از دانشگاه
فردوسی درمیآورد .برای همین عاقالنهترین کاری که به نظرم رسید را
انجام دادم .البته حرفی از حمید نزدم .اما هر دو میدانیم که او دست
بردار نیست .بنابراین هر جور خودتان میدانید این ماجرا را مدیریت
کنید.
همین.
امیر ۲۹ ،آبان

امیر ۲۹ ،آبان
سالم مائده خانم،
احوا لپرسی بعد از این همه سال
مضحک به نظر میرسد .البته منیتوانید
من را مقرص بدانید ،این چیزی بود که
خود شام خواسته بودید اگر خاطرتان
ماندهباشد .من هم طبق خواستهی شام
عمل کردم.
منیدانم خرب دارید یا خیر اما هفته
پیش یک نامه از دخرت شام دریافت
کردم .یک هفته صرب کردم ،منیدانستم
تکیلف چیست تا نامهی دوم را دریافت
کردم .اگر راحیل به حمید رفته باشد ،که

سالم امیرخان،
چقدر هیجانزدهم .منیدونم درک میکنید یا نه ،اینکه شام جواب
نامه من رو دادید ،انگار خو ِد بابا جوابم رو داده .مسخرهس ولی
با همین یک نامه احساس صمیمت عجیبی نسبت به شام میکنم.
امیدوارم این رو به حساب پررویی من نذارید ،ولی واقعیت اینه که من
به شام نامه ننوشتم تا توی پروژههای دانشگاه کمکم کنید ،خودتون هم
این رو خوب میدونید .امیدوارم نخواید من رو دست به رس کنید ،چون
موفق منیشید .من میخوام راجع به بابا بدونم .هر چیزی ،هر چقدر
هم کوچیک .من جز چند تا عکس هیچی از بابا منیدونم .میخوام با
حرفهای شام پازمل رو تکمیل کنم .میخوام یه تصویر درست از بابا
داشته باشم .این توقع زیادیه برای یه دخرت؟
شام خودتون دخرت دارید؟
راحیل ۳۰ ،آبان
دکرت ساجدی!
شام اشتباه بزرگی کردید که جواب نامههای راحیل رو دادید .فکر
کردید من انقدر عرضه ندارم که بتونم جلوی مسافرت دخرتم رو بگیرم؟
حاال من چه طور قانعش کنم که این نامهنگاری احمقانه رو متوم کنه؟
خواهشمیکنم دیگه به نامههای راحیل جواب ندید.
مائده ۲ ،آذر
سالم امیرخان،
خوبید؟ چیزی شده که جواب نامهی من رو ندادید؟ اون هم حاال؟
حاال که باالخره بعد از این همه سال تونستم یه نشونه از بابام داشته
باشم؟ چه طور دلتون میاد؟ من چیزی از شام نخواستم .فقط یه کم
خاطره ،عکس؛ توی کتابها ،سینام ...از دور خیلی به امثال من احرتام
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میذارن اما از نزدیک ...خیلی انتظار زیادیه که دخرت یه مفقوداالثر
چند تا خاطره از پدرش داشته باشه؟ من هیچ وقت انتظاری از کسی
نداشتم .محض اطالع با سهمیه هم دانشگاه نرفتم .توی امیرکبیر اولش
همه یه جوری به من نگاه میکردن ،انگار جای من اونجا نیست؛ انگار
یه وصلهی ناجورم؛ اما وقتی ترم اول و دوم معدل یک شدم ،رسجاشون
نشسنت .اص ًال چرا دارم اینا رو به شام میگم؟ دارم درددل میکنم امیرخان.
ما خیلی تنهاییم .من و مامان .هیچ دوستی نداریم.
حاال بعد از چند وقت یکی رو پیدا کردم که دوست بابام بوده ،نه
یه دوست معمولی ،رفیق گرمابه و گلستان .چرا ازم فاصله میگیرید؟
راستی بهمن ماه میاید امیرکبیر؟ به دکرت صادقی گفتم که از شام دعوت
کنه .استقبال کرد .خیلی دوست دارم از نزدیک ببینمتون.
راحیل ۱۵ ،آذر
سالم خانم علوی،
امیدوارم خشمتون کمی فروکش کرده باشه .دیشب دوباره نامهای
از دخرتتون دریافت کردم .منیخوام توی زندگی شام دخالت کنم اما به
نظر من حق دخرت شامست که واقعیت رو بدونه .گرچه تا وقتی شام
اجازه ندید ،مسل ًام من چیزی که باعث ناراحتیش بشه رو نخواهم
گفت .شام ادبیات خوندید .مدام رستون توی داستان و رمان بوده ،توی
کدوم داستان فکر نکردن به گذشته پاکش کرده؟ «گذشته همیشه راه
خودش رو توی زندگی آدم پیدا میکنه»« ،سلین» این رو گفته بود؟
راحیل گفت تنهایید .با متام آدمهایی که حمید رو میشناخنت قطع
رابطه کردین؟ راحیل من رو پیدا کرد .اون دخرت جسور و باهوشیه،
درست مثل حمید؛ شک نکنید بقیه رو هم پیدا میکنه .بهرت نیست
خودتون یه چیزایی بهش بگید؟
همین!
پ.ن :هیچ وقت نفهمیدم اون همه زهر از کی رسریز کرد توی
وجود حمید .تا همین االن هم خودم رو به خاطرش رسزنش میکنم.
من بهرتین دوستش بودم ،البته بعد از تو .چیزی که همیشه برام سوال
بوده اینه که تو هم خودت رو رسزنش میکنی؟ اص ًال چه طور تونستی
باهاش کنار بیای؟ منظورم اینه که تو باالخره زنش بودی ،چه طور بویی
نربدی که چند ماه تا خرخره توی هروئین بوده؟
داری با خودت میگی بعد از این همه سال ،این حرفا چه معنیای
میده؟ من حتی یه روز هم از اون ماجراها خالصی نداشتم .یه
شب حمید رسزده اومد توی همون خونه مجردی رسسبز .یکی از
همون روزا که درب و داغون بود .گفت« :سفر به انتهای شب پیش
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توئه؟» گفتم« :آره» .گفت« :مائده بهت
داده؟» گفتم «جلوی خودت بهم داد».
گفت« :من ندیدم .پس کتاب هم با هم
رد و بدل میکنید؟ منیدونستم کتاب
هم میخونی!» عصبی بود .واضح بود
توهامتش داره مثل مته مخش رو سوراخ
میکنه.
بهش گفتم «چته حمید؟ خودت رو
جمع و جور کن! این زندگی شأن تو
نیس ،این برخوردا مال تو نیست ...مواد
عقلت رو بالکل زائل کرده ».خندید.
خیلی عصبی .گفت «حوصلهی خونه
رو نداره ،حوصلهی گریههای راحیل رو
نداره ...منیتونه اونجا نه کار کنه ،نه
بخوابه ».گفتم «همینجا مبون ».گفت
«نیومدم که مبونم ،اومدم که بهت بگم،
من اونقدرها هم خر نیستم؛ حواسم
به همهچی هست .چند وقت دیگه
همهتون از رشم راحت میشید».
اینا رو بهت نگفته بودم ،شاید ارزشی
هم نداشت ،حمید اون روزها عصبی بود،
هر حرفی ازش برمیومد؛ اما این حرفا متام
این سالها روم سنگینی میکرد…
آخرش هم که اون مسخره بازی جبهه.
البته حاال که راحیل رو میبینم ،میبینم
که خودش رو دخرت یه مفقوداالثر
میدونه و از این بابت احساس خوبی
داره ،به این نتیجه میرسم که حمید
حتی همون روزها هم از من و تو
باهوشتر بود ،آیندهنگر بود.
همین!
ساجدی ۱۶ ،آذر
سالم استاد!
االن اینطور صدات میزنند؟ از راحیل
شنیدم استاد متام شدی .خیلی با رسعت

پیرشفت کردی آقای دکرت! پس به من نگو
که متام این سا لها خودت رو رسزنش
میکردی یا ...اون کسی که درجا زد من
بودم .دانشگاه ،تدریس ،همه چیز رو رها
کردم .پشیمون نیستم ،برای یادگا ِر حمید
بود و حاال دارم مثرهش رو میبینم.
و ا ما « مسخره با ز ی جبهه » ؛
شنیدن این عبارت از زبان تو ،اونقدر
شگفتزد هم نکرد ،رک بگم از هامن
سالها حسادت رقتانگیزت رو نسبت
به حمید حس کرده بودم .هر دو قبول
داریم که حمید فقط باهوش نبود ،نابغه
بود .همیشه نه از تو که از متام آدمهای
اطرافش جلوتر بود ،توی دبیرستان،
دانشگاه و ….
من هیچوقت به حمید نگفتم که
قبل از اون تو از من خواستگاری کرده
بودی .انتظار داشتم بعد از ازدواج من با
حمید خودت روابط رو کمرنگ کنی ،اما
نکردی .منیخوام قضاوتت کنم ،بگذار
فکر کنیم برای رفاقتت با حمید بوده
ولی مطمئنم اگر حمید جای تو بود ،جور
دیگهای رفتار میکرد.
بگذریم ،از من پرسیدی خودم رو برای
اعتیادش رسزنش میکنم؟ راستش خودم
رو بابت خیلی چیزها رسزنش میکنم.
دانشگاهها که تعطیل شد ،میتونستم
ارثیهی پدریم رو در اختیارش بگذارم
تا کارگاه خودش رو راه بندازه ،تعلل
کردم ،اونقدر که تو پاش رو توی اون
محافل مث ًال مبارز باز کردی ،خودت
کشیدی کنار ولی حمید موند و گرفتار
اون زهرماری شد ،یعنی گرفتارش کردند.
اما از طرفی خوشحامل .همهی اون آدمها
نخاله نبودند؛ حمید عوض شد ،نتونست
اون زهرماری رو کنار بذاره ،اما نگرشش

تغییر کرد؛ تو فکر میکردی افرسده شده ،بریده ،دوست نداشتی باور
کنی که دیگه مثل تو نیست .باورش برای من هم سخت بود ،اما اون
خودش رو از من و تو جدا کرد ،خودش رو باال کشید .وقتی رفت
جنگ ،توی دمل بهش غبطه خوردم ،تو هم میتونستی غبطه بخوری،
اما در عوض نشستی و توی هر جمعی گفتی« :حمید افرسده بود ،به
جای خودکشی رفت جنگ» ،حتی به گوشم رسیده که گفتی« :شاید
خودش رو گم و گور کرده و جهبه رو مائده از خودش ساخته» ...حاال
بعد از این همه سال برگشتی و به من میگی چرا تنهام؟ چرا با همهی
دوستای حمید قطع رابطه کردم؟ این انزوا رو تو برای من ساختی
امیرخان! حیف «خان» که پشت اسم تو بیاد ،حیف حمید که تو رو تا
آخر اینجور صدا میزد.
بگذریم .این آخرین نامهایست که برات مینویسم ،پس لطف کن
و تو هم چیزی برای من ننویس .نه برای من ،نه برای دخرتم .نگران
راحیل هم نباش ،وقتی بزرگتر شد ،اونقدر که تونست راست و دروغ
رو از هم تشخیص بده ،دوست رو از دشمن بشناسه ،خودم همه چیز
رو راجع به پدرش بهش میگم.
مائده ۲۰ ،آذر
سالم امیرخان،
من از انتظار خسته منیشم .اگر جواب من رو ندید ،یه روز
غیرمنتظره من رو توی دفرتتون میبینید؛ اونجا راه فراری ندارید.
باور کنید این سکوت شام من رو کنجکاوتر میکنه.
راحیل ۲ ،بهمن
راحیل عزیزم،
ببخش که جواب نامهت رو دیر میدم و ببخش که این آخرین
نامهایست که برات مینویسم .جواب متام سواالتت پیش مادرته .من
رو معاف کن.
فقط این رو بدون ،که پدرت حرست برانگیز بود .اگر جنگ نبود ،االن
نه فقط از من که از متام استادهات باالتر بود؛ شک ندارم .و تو رو خیلی
دوست داشت .با این نامه یک عکس برات میفرستم .توی عکس هر
دوتون خیلی آروم خوابیدید .یادم میاد حمید چند شب نتونسته بود
بخوابه ،دست آخر تو رو بغل میکنه و با هم خوابتون میبره .وقتی
رفیق من باش
بیدار شد ،گفت« :راحیل مامانِ باباشه ».مواظب مامانِ ِ
و پیشاپیش عیدت مبارک.
امیر ۲۵ ،اسفند
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داستان

تابستان با طعم رمان

10رمان پیشنهادی روزنامه لوفیگارو برای مطالعه در تابستان

مترجم :نازنین عرب

چه قصد داشته باشید برای تعطیالت به سفر بروید و چه در خانه
مبانید و اسرتاحت کنید ،قدر مسلم به رسگرمی احتیاج دارید .پیشنهاد
ما برای شام همراهی با نویسندگانی است که در صدر لیست فروش
این تابستان قرار گرفتهاند ،نویسندگانی مثل« :آنا گاوالدا»« ،ژان
کریستف روفن»« ،آرتورو پرز_رورت»« ،ویرجینی دپانت»« ،ماریو
وارگاس لیوسا» و. ...
پنج خیابان لیما

انریک کاردناس ،کارخانهداری ثرومتند و پرنفوذ است و با همرسش
«ماریسا» یک زندگی بیدغدغه و در رفاه کامل را تجربه میکند .هر
دو از افراد رسشناس شهر «لیام» هستند .تنها وحشت زندگیشان این
است که قربانی تروریسم شوند و یا مورد آدمربایی قرار بگیرند.
ماریسا زندگی مخفیانهای دارد که آن را از چشم همگان پنهان نگهداشته
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ولی این در برابر آنچه برای کاردناس
رخ خواهد داد ،بسیار کماهمیت است.
خربنگاری به نام «رونالدو گارو» که برای
یکی از مجلههای زرد و بیمحتوای شهر
کار میکند ،به ناگاه رسوکلهاش در زندگی
کاردناس پیدا میشود .او عکسهایی
از کاردناس در اختیار دارد که وی را در
موقعیتهایی غیراخالقی نشان میدهد.
به چاپ رسیدن این عکسها خطر بزرگی
برای موقعیت کاردناس رقم خواهد زد.
عکسها به چاپ میرسند ،کاردناس رسوا
میشود و به فاصلهای کوتاه ،خربنگار مورد
بحث به قتل میرسد و به طرزی خودکار،
انگشت اتهام به سمت کاردناس گرفته
میشود.

رسوایی کاردناس و زندگی مخفیانهی
ماریسا؛ نویسنده ،وارگاس لیوسا،
اینچنین قدرت و نفوذ طبقهی ثرومتند
جامعه را به چالش میکشد .او پیشتر
نیز موضوع مشابهی را سوژهی یکی
دیگر از رمانهایش قرار داده بود که
برایش جایزهی نوبل را نیز به ارمغان
آورد .پرسش اصلی آخرین رمان لیوسا
شاید این باشد که کدام یک ،کاردناس
(قدرت رسمایهداری) یا گارو (قدرت
رسانهای) پیروز این نربد میشود؟
اینجاست که قدرت سیاسی نیز وارد
صحنه میشود .وکیلی بدنام و در عین
حال با ذکاوت و پر قدرت ،به واسطهی
رابطهی دوستیاش با رییسجمهور،
وکالت کاردناس را بر عهده میگیرد .آیا
خواهد توانست کاردناس را از مهلکهای
که گرفتارش شده نجات دهد؟
در این رویارویی ناخوشایند بین
قدرت رسمایهداری و اذهان عمومی،
دو رویی و فعالیت بیمثال رسانههای
از نوع زرد ،همهی آنچه را که برای یک
تراژدی_طنز مدرن الزم است ،فراهم
آورده است .اینجاست که خواننده
انتظار یک آنتیگونه را میکشد .قهرمانی
که رس برسد و همه چیز را رسجای
خود قرار دهد .چنین نیز میشود؛
دخرت روزنامهنگار جوانی با نام مستعار
«ریکیکی» وارد داستان میشود .او که
در ابتدا به قصد تخریب با اطالعات
رسارس اشتباه در جریان جزئیات پرونده
قرار گرفته ،در خالل حوادث و با تکیه
بر وجدان بیدار خود ،حقیقت را در
مییابد و مسیر پرونده دگرگون میشود.
خالصهی رمان «در پنج خیابان
لیام» ،نوشتهی «ماریو وارگاس لیوسا»،

ترجمه به فرانسه« :آلربت بن سوسان» و «دانیل لوفور»  ،انتشارات
گالیامر  ۲۹۳ ،صفحه.
خداحافظ آمریکا

در حالیکه همگان میپنداشتند داستانهایی با ته مایهی مشابه
داستان سه گانهی «هانگر گیم» (ترجمهشده به فارسی :عطش مبارزه)
فقط برای دنیای نوجوانان جذابیت دارد ،میبینیم که وحشت رسانجام
تاریک برشیت ،رسشت بیتوجه انسانها را به تحریک واداشته و
منبع الهام رماننویسان بسیاری شده است .تازهترین رمانی که در
این زمینه به چاپ رسیده ،رمانی است به نام «خانوادهی ماندیبل»
اثر نویسندهی آمریکایی «لیونل رشیور» (از همین نویسنده« :باید
دربارهی کوین صحبت کنیم») که خانوادهای آمریکایی را در جدال
با ورشکستگی ،در سال  ۲۰۲۹به تصویر میکشد .اعضای این خانواده
که به خانهی «فلورانس ماندیبل» پناه بردهاند _تنها چیزی که در این
دوران سخت برایشان باقی مانده است_ یاد میگیرند چطور زندگی
خود را دوباره از نو بسازند و جایگاه از دسترفتهی خود را دوباره
احیا کنند .نویسنده بسیار موشکافانه متام زوایای این جدال وحشتناک
با رسنوشت را به تصویر کشیده و توامان خواننده را به تامل در دنیایی
که امروز در آن زندگی میکنیم وا میدارد .با وجود چشمانداز مخوفی
از آینده که نویسنده با بزرگنامیی هر چه متامتر در داستان خود
تصویر کرده ،باز هم خواننده منیتواند گاه و بیگاه در برابر فرازهای
طنز داستان لبخند به لبانش نیاورد.
خالصهی رمان «خانوادهی ماندیبل» ،نوشتهی «لیونل رشیور»،
انتشارات بلفورد ۵۲۸ ،صفحه.
خبرهای خوش آناگاوالدا

هجده سال پیش ،آنا گاوالدا با خربهایی خوش وارد دنیای ادبیات
شد .خربهای خوشی از جنس اشک و لبخند و شوخطبعی؛ ولی فقط
همینها نیست .او در رمان جدیدش از معجزهی عشق و نیروی آن
خواهد گفت .در رمان «زره ترکخورده» ،با شخصیتهای زیادی آشنا
میشویم :با پرسی که پس از رشکت در مراسم ازدواج نامزد سابقش،
در مسیر برگشت به پاریس سوار قطار میشود ،با مرد تاجری که در
اتاق هتلی با خودش خلوت کرده و به یاد رفیق از دست رفتهاش
نوشیدنیهای مینی بار اتاق هتل را خالی میکند ،با زن بیوهای که
معتاد به الکل است و با کسی روبهرو میشود که وضعش از خود او
اسفبارتر است .افکار تک تک این شخصیتها و حرفهایشان است
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که از جوهر قلم نویسنده رسازیر میشود .پر واضح است که نویسنده
چقدر ما و شخصیتهای رمانش را دوست دارد.
خالصهی رمان «زره ترکخورده» ،نوشتهی «آنا گاوالدا»،
انتشارات لودیلتانت ۲۸۴ ،صفحه.
سفید مثل جهنم

داستان در سال  ۱۸۵۹رخ داده است .یک کشتی مخصوص شکار
نهنگ به نام «والنتیر» عازم دریاهای شامل میشود .چنین به نظر
میرسد که هدف سفر شکار نهنگ باشد ولی مالک کشتی و کاپیتان،
نیت دیگری در رس دارند .در بین خدمه ،مردی به نام «پاتریک سامرن»
وجود دارد که جراح کشتی است .او که پیش از این پزشک ارتش
بریتانیا بوده ،با خود خاطرات و یادگارهای زیادی از کشور هند دارد
و همینطور یک راز .در رمانهای ماجراجویانه همیشه باید نکتهای
متافیزیکی وجود داشته باشد؛ چنانکه در رمان «موبی دیک» ،کاپیتان
داستان رابطهی مرموزی با کشتی شکاری خود داشت .پژواک زیبای
نربد میان خیر و رش .برای خدمهی رنگینپوست کشتی والنتیر ،پذیرفنت
این مرد سفیدپوست و عجیب و غریب به عنوان پزشک کشتی،کار
بسیار سختی است .هم اوست که نیکی و بدی را به جنگ وا میدارد.
«یان مک گوایر» استاد جان بخشیدن به چنین شخصیتهای رسسختی
است تا حامسهی اقیانوس بزرگ شاملی شکل بگیرد .او تازهکاری است
که در قامت یک استاد رخ میمناید.
خالصهی داستان «در آبهای اقیانوس بزرگ شاملی»،
نوشتهی«یامنک گوایر» ،ترجمه به فرانسه:لوران بوری ۳۱۲ ،صفحه.
مادام بواری ۲۰۱۷

نویسندهی رمان«فهرست آرزوهای من» ،به نربد با یک شاهکار ادبی
میرود« :مادام بواری» .مادام بواری جدید ،ه م عرص ماست و جایی در
شامل فرانسه زندگی میکند« .امانوئل» که در داستان «اِما»نامیده میشود،
زنی متاهل و دارای سه فرزند است که به زودی وارد چهل سالگی میشود.
او بعد از یک مشاجره با همرسش ،خانوادهاش را ترک میکند و میخواهد
با مردی که هیچچیز از او منیداند و تنها یک بار او را در کافه دیده و حتی
با هم حرف هم نزدهاند ،فرار کند.
از اینجا به بعد داستان ،نویسنده« ،گرگوار دوالکور» ،استعدادش در
توصیف تولد یک عشق را به منایش میگذارد؛ یک تخیل فراموششده.
در رمان «رقصیدن تا پای تباهی» ،شخصیت اصلی دستان ،اِما ،زیباست
ولی فریبنده نیست .او در یک مغازهی لباس بچه کار میکند و همرسش
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در یک منایشگاه اتومبیل فروشنده است.
آنها در نزدیکی شهر «لیل» زندگی
میکنند .زندگیشان با ریتمی یک نواخت
جلو میرود.
یک روز معمولی مثل هر روز ،اِما به
نان و شیرینی فروشی «آندره» میرود .با
چند مرت فاصله از او ،مرد غریبهای پشت
میزی نشسته است .اِما تعریف میکند
که همینجا و درست در همین لحظه،
در ساعت کاری شلوغ و پرهمهمهی
نان و شیرینی فروشی که همه چیزش
به صحنههای یک فیلم شباهت دارد،
زندگیاش دستخوش یک تحول بزرگ
میشود« .همینجا بود که دیدمش ».مرد
غریبه« ،الکساندر» ،قد بلند و خوشتیپ
است و خربنگار بخش فرهنگی روزنامهی
صدای شامل .او صدایی شبیه صدای
«سامی فری» ،هرنپیشهی فرانسوی_
لهستانی دارد .اِما برایامن انگیزههای
اصلی نویسنده از نگارش چنین ملودرام
عاشقانهای را تعریف میکند« :من سیر
اتفاقات را زنجیرهوار ،هامنطور که رخ
دادهاند ،بازنویسی میکنم .سعی دارم
ماشین وقوع این فاجعه را قطعه به قطعه
از هم باز کنم .میخواهم بفهمم چرا قلب
آنهایی که دوستشان داشتم را برای
همیشه زخم زدم ».از منظر روانشناسی،
سوال بزرگیست.
خالصهی داستان «رقصیدن تا پای
تباهی» ،نوشته «یگرگوار دوالکور»،
انتشارات ژ .س .التس ۳۶۴ ،صفحه.
زیبایی نجاتبخش است

در جنوب غربی ایاالت متحده و در
قرن نوزدهم ،دو مرد زندگی رسگردانی
را تجربه میکنند .این دو یکدیگر را از

دوران کودکی میشناسند.
«تام» پرس بچهی قد بلندی است با
نگاهی که به نگاه پیامربان میماند و
همین موجب میشود رسخپوستها از
او وحشت داشته باشند.
در هر حال به نظر پدرشتام فقط یک
پرس بچهی تنبل است.
دوستش«پیگسمیت» ،پرسی بسیار
خوشقلب ،خوشبرخورد و سازگار است.
این دو بعد از پیشامد ناگواری مجبور به
ترک خانوادههای خود میشوند ،برای
مدتی یکدیگر را گم میکنند و بعد
دوباره به هم میرسند و با هم ،به سف ِر
بدون دلیل و بدون مقصد خود ادامه
میدهند؛ بدون دلیل ولی پر از شعر.
«النس والر» با شکوه هر چه متامتر،
داستان را بهگونهای نگاشته که خواننده
را از اسارت روزمرگیها رها کند و به
خواننده بفهامند که زندگی نه تنها پایان
مشخصی ندارد ،بلکه پیام مشخص پایان
منایشها ،فریبی بیش نیست؛ که زندگی
در مسیری که پیش میرویم رقم میخورد؛
کند ،سهمگین ،خونبار ،مشقتبار،
خشونتبار و پر از اشک و خشم؛ چنانکه
وجودت پر از سوالهای بیپاسخ میشود.
چرا دنیای کودکانه به وعد ههای خود
عمل منیکند؟ چرا بدی میکنیم وقتی
واقعا منیخواهیم چنین کنیم و چرا خوبی
منیکنیم وقتی واقعا میخواهیم چنین
کنیم؟ آیا واقعا کسانی هستند که در
رسنوشتشان قربانی شدن مقرر شده
باشد؟ اگرچه این مترکز مبهم بر بدی کردن
که گویی از نیاکانمان به ارث بردهایم
_آنچه یک نسل به میراث میبرد و در
متام افراد یک نسل رسوخ میکند_ قدرت
غریبی دارد ،ولی از همهی اینها قویتر،

رسشت نیک است که رس چشمهی همهی آدمیان و این دنیاست .این اثر
شاهکاری ادبی است.
خالصهی داستان «پلکان آمریکا» ،نوشتهی «النس والر» ،ترجمه
به فرانسه«:فرانسیس هوپر» ،انتشارات گاملسرت ۳۷۰ ،صفحه.
پادشاه ماجراجو

تغییر در مسیر آگاهی اندوزی شاید مهری است که ژان
کریسستوف روفن پای آثارش میگذارد و شاید همین باشد که از
او نویسندهای ساخته که هم توانایی ادبی بسیار باالیی دارد و هم
رما نهای عامهپسند خوبی مینویسد« .سفر دور دنیای پادشاه
زیبلین» داستان بسیار زیبایی است .معلمیکه داستان زندگی اوگوست
بنژوسکی را بازگو میکند ،نجیب زاده ای اهل اسلواکی و متولد.۱۷۴۶
این مرد بی پروا ،یک همه فن حریف واقعی است ،یک افرس با سابقه
جنایی ،زندانی فراری سابق و کاشفی که پادشاه ماداگاسکار میشود.
عالوه بر اینها او درگیر رابطه عاشقانه عمیقی با زنی به نام آفانازی
میشود که دخرت فرماندار سیربی است.
داستان پژواک مکاملههای یک عاشق و معشوق است .در هر فصل
کتاب رسگذشت خارج از عرف شخصیت داستان ابعاد تازهای مییابد.
از آنجا که افسانهای در این رمان بازگو میشود ،فلسفهای در آن نهفته
است و این به مذاق خواننده خوش میآید .این داستان بر اساس یک
روایت واقعی بازنویسی شده و برای اینکه این چنین بدرخشد بیشک
استعداد روفن را طلب میکرد.
خالصه داستان «سفر دور دنیای پادشاه زیبلین»  ،نوشته ژان
کریستوف روفن  ،انتشارات گالیامر  ۳۷۴ ،صفحه.
سالهای سوبوتکس

در فاصله ژانویه  ۲۰۱۵و می  ،۲۰۱۷ویرجینی دپانت سه جلد کتاب
از مجموعه «ورنون سوبوتکس» را منترشکرد ،شاهکاری تخیلی در
بیش از  ۱۲۰۰صفحه ،بازتابی اعجاب انگیز از انفجار جامعه آشفته
فرانسه .اساس داستان بر پایه زندگی ستاره منایش دهه  ۸۰بنا شده
که آرام آرام همه چیزش را از دست میدهد تا به یک بیخامنان بدل
شود ،یک استاد معنوی بیخامنان با زندگی کولیوار .در جلد آخر
این مجموعه ،ورنون یک همنوازی را رهربی میکند ،شبهای بلند و
بیخوابی و شعر و موسیقی و مواد مخدر آرامشبخش .شخصیتهای
بد داستان دوپاله ،ای ِین و هوادارانشانِ ،س ِلست و آییشا ،همگی در
جلد سوم هم حارضند ،بووی ،لئونارد کوهن و پرنس مردهاند ،حزب
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داستان
چپ تجزیه شده . ...دپانت این دنیای کوچک را با مهارت و زیرکی
به تصویر کشیده و بیشک استعدادش در این زمینه بینظیر است.
خالصه داستان «ورنون سوبوتکس جلد سوم» ،نوشته «ویرجینی
دپانت» ،انتشارات گراسه  ۴۰۰ ،صفحه.
زیر آتش نور

«دو مرد نیک» عنوان رمان تازه پرز رورت است .دو آموزگار
اسپانیایی که در پایان قرن هجدهم به عنوان مناینده صنف خود و
همچنین مناینده پادشاه اسپانیا به پاریس میروند تا نسخه اصلی
اطلس جامع آملربت و دیدروت را به اسپانیا بیاورند .نویسنده که خود
عضو این انجمن معترب است ،این سفر پر مخاطره را خوب میشناسد.
یکی از این دو ،دون پدرو زارات ،که پیشرت دریانوردی ماهر بوده ،به
خود نویسنده شباهت فراوان دارد .به همراه کتابداری به نام مولینا،
به رویارویی با مخاطرات پر شامر این راه مشقت بار میروند و در
طول راه ما شاهد گفتگوهای فیلسوفانه و پر حرارتشان هستیم .پرز
رورت با مهارت شخصیتهایی خلق میکند که همزمان هم واقعی
هستند و هم تخیلی ،در پاریس شهر کافهها و سالنهای تئاتر .زیر
حرف حرف نوشته شده در این رمان فرانسه دوستانه ،اشعههای نور
هزاران شعله آتش میدرخشد.
خالصه داستان «دو مرد نیک» ،نوشته «آرتورو پرز رورت»،
ترجمه به فرانسه  :جی الکولی ،انتشارات سوی ۵۰۲ ،صفحه.
سرگذشت زنان

برای بافنت گیسو ،موها را به سه دسته تقسیم میکنیم .الئتیسیا
کولومبانی این کلامت را برای تیرت اولین رمانش انتخاب کرده است
که کنایهای است از سه رسگذشت ،رسگذشت سه زن .مخترص و مفید.
روی کاغذ ،همه چیز بر علیه سمیتا به نظر میرسد .سمیتا مادر اوتار
پرادش است ،مادری بیمانند و قهرمان .اوتار پرادش با جمع کردن
زبالههای دیگران روزگار میگذراند .گیولیا زن جوانی اهل سیسیل
است که درست هامن روزی که پدرش را برای معالجه به بیامرستان
میبرد عاشق میشود و سارا وکیل جوانی است که خود را وقف کارش
کرده و اینچنین زندگیاش را به نابودی کشانده .اتفاقاتی زندگی همه
این شخصیتها را دستخوش تغییر میکند.

سمیتا تصمیم میگیرد تا با دخرتش
فرار کند شاید از این طریق زندگی
بهرت از آنچه خودش گذراند را برای
دخرتش رقم بزند .گیولیا برای نجات
تجارت خانوادگیشان از ورشکستگی
دست به هر کاری میزند .سارا در
نربدی برای زنده ماندن به جنگ هیوالی
رسطان میرود .موضوع داستان مبارزه
و تصمیمگیری است و شجاعت و
استقامت.
در چند فصل اول همه چیز رس جای
خودش قرار میگیرد ،رشایط توضیح
داده شده و روانشناسی افراد ترسیم
شد ها ند  .ا صل د ا ستا ن مقتصد ا نه
با کلام تی محد ود بیا ن شد ه ولی
داستا ننویس سبکی توصیفی با ذکر
جزئیات دارد .بسیار روان فصل به
فصل قلمش از توصیف این شخصیت
به توصیف آن شخصیت میلغزد تا
پرتره هر سه زن داستان واضح و روشن
ترسیم شود .اولین رمان نویسنده فضایی
بسیار حقیقی دارد و با بازتاب بسیار
خوبی در داخل و خارج از فرانسه
روبرو شد .همین اتفاق برای اولین
رمان اولیویه بوردو نیز رخ داد .هر دو
نویسنده در آثارشان گواهی میدهند
که با شخصیتهای داستا نهایشان
بسیار همدل و همزبانند .منایش نوعی
حساسیت انسانی ظریف و در عین حال
تاثیرگذار.
خالصه داستان «گیسو» ،نوشته
«الئتیسیا کولومبانی» ،انتشارات
گراسه ۲۲۰ ،صفحه.

برگرفته از مقالهای در بخش فرهنگی روزنامه «لو فیگارو» نوشته «برونو کورتی» ،منترش شده به تاریخ  ۱۱ژوئیه ۲۰۱۷
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شعر وطن شاعر است
نکنی خود را گم!
سیمرغهای ی خزده

ازرشیعتدر آینهمعرفتتا نیانبانمرشک

باز هم معلم
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شعر ،وطن شاعر است

نگاهی به دفتر شعر «اندیمشک پالک  ،»۹سرو دهی ارمغان بهداروند

دکتر عبدالعلی دستغیب
http://alefyaa.ir/?p=4654

اندیمشک پالک  ۹مجموعه شعر ارمغان بهداروند ( )۱۳۹۳مانند
اشعار پیشین او ،نوع و شیوهی شاعرانهی تازهای را پیش میکشد که
به تدریج از آغاز دههی هفتاد رواج یافت و اکنون نیز نیرومندترین
ژانر و جریان شعر نو فارسی است .نگاه بهداروند به رویدادها و اشیاء
و انسانها نگاه مشفقانه و غمناکی است و قسمی دلتنگی نسبت به
گذشته و نگرانی شدید نسبت به آینده در آن هست .در منت شعر او،
اندیشه ،نگرانی ،سوگ و بیگانگی نسبت به خود و دیگران است که
راوی را به سخن گفنت وامیدارد .بین رویدادها و اجزاء شعر رابطهی
تنگاتنگی وجود دارد که البته دیریاب است اما چون به الیههای
متفاوت منت توجه کنیم به کشف روابط آن میرسیم.
پس زمینهی ظهور و منایش اشعار ،جنگ هشت ساله است که
شعلههای خامنانسوزش به ویژه دامان خوزستان (زادگاه شاعر) را
گرفت .خانوادههای زیادی را پراکنده ساخت و حامسه و سوگ را در
هم آمیخت .چون شاعر در زمان جنگ در خوزستان و نوجوان بوده،
تاثیر آن جنگ دامنه دار در بیشرت اشعار دفرت «اندیمشک پالک  »۹دیده
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میشود ،که بسیاری از آنها در بردارندهی
سوگ ،دریغ و خاطراتی تلخ است.
خواننده همین که کتاب را باز میکند،
بیدرنگ با محیط نیم صنعتی خوزستان
رویارو میشود :صدای قطار راه آهن را
میشنود ،بارانداز ،بندر ،قطرههای خون،
پنجرههای شکسته ،سیمهای خاردار ،از
جنگ برگشتهها ،بیدست و بیپا شدگان
را میبیند .بخش «جنگزدهها»ی کتاب
این موضوع را به خوبی نشان میدهد
که جنگ و نتایج آن تاثیر بسیار شدید
و تراژیکی بر دانستگی شاعر گذاشته
است :رسبازهایی که دست و پایشان را
قرض دادند /تا تو با زبان مادری  /بگویی:
«دوستت دارم!» (ص)۷
تعابیر اشعار «اندیمشک پالک »۹

خالف آمد عادت است ،آشنازدایی میکند
و غالباً به صورت استعارههایی در میآید
که معنا و داللت استعاره به حوزهی
دیگر انتقال یافته؛ در مثل معانی مستعار
و خود استعاره از حوزهی انسانی به
حوزهی اشیاء برده میشود :پل چنان به
تنگ آمده /که حتی لنجها هم منیتوانند
با او عکس بگیرند( .ص)۱۱

که نتیجهی طبیعی رویدادی سخت و غامنگیز است در اشعار رساینده
کم نیست با این همه در سطور باال میبینیم ،تصاویر و مصداقها و
معانی لطیف و ظریف زیادی هم در دفرت «اندیمشک پالک  »۹آمده
و این همه بازتاب فکر و عاطفهای شورانگیز و مدرن است که تعابیر
و اشکال دههی درخشان چهل و پنجاه شعر پارسی را پشتوانهی خود
دارد ،به ویژه اشعار نوجویانهی احمد شاملو را که بهداروند عالقه و
توجه فراوانی به آنها داشته و دارد .در اشعار آمده در دفرت «اندیمشک
پالک  »۹هم چنان که در اشعار شاملو ،فروغ ،سپهری و ...اشیاء روانی
مییابند مشابه روان آدمی و در نتیجه هم چون انسان زبان باز
میکنند و گزارههای هرنی به دست میدهند از رویدادهایی که مانند
سیل جاری شدند و از رس همه گذشتند ،گرچه در آن وصف دلیریها
و از خود گذشتگی پهلوانان میدان نیز از عرصهی توجه و دلبستگی
رساینده بیرون نرفت .خوانندهی شعر دوست ،در زمان خواندن اشعار
ارمغان بهداروند ،افزون بر این که با خالف عادت های فراوانی رویارو
میشود ،احساس غریبی نیز پیدا میکند .اشعار ،حیرت برمیانگیزد،
به خنده یا گریه میاندازد ،لحظههای دلهرهآمیز یا شادی را تصویر
میکند .دو قطعهی «تابلوی اول و دوم» کتاب ،خطابی آمده است
به «پرسم» از جانب مادر یا زنی به فرزندی که در برابر دیدگاه حیرت
زدهاش قد کشیده .محیط ،محیط خانوادهای است دچار سانحه و این
یکی از درومنایههای اشعار ارمغان است .پرس «بتمن»ای است که روزها
نقشهی نجات مادرش را در رس دارد و شب ها «زورو»ای است که نقش
اسباش را پدر بازی میکند .راوی میگوید:

این قسم آغشته کردن داشتههای
انسانی با «اشیاء» و «رویدادها» بر
خالف بسیاری از رسود ههای پست
مدرنی معارص ،به کار «نحوزدایی»
رسودهها نینجامیده و فقط نگاه تازهای
به انسان و جهان ارائه داده است و
مزیتی که اشعار بهداروند در این زمینه
پیدا کرده حکایت دارد از این که هر یک
از قطعههای رسود هی او حاشیهای از
سکوت به جا میگذارد.
گنجشک /بهانهای است /که درخت
حرفی بزند /گوش کن /میشنوی (ص)۶۴
گرچه تصاویر و تعابیر خشونت آمیز

به عالمتها توجه کن زن! /این قد کشیدن ها به لحظهای میامند /که
موجها با ماسههای زیر پایت تبانی میکنند(.ص)۱۶
و در تابلوی دوم بهاین پرس سفارش میشود:
در نقاشیهایت باید /پدرت عینک داشته باشد /عصا داشته باشد/
و مثل بید بلرزد /این آدم برفی عجله دارد /که غم هایش را بگوید و
آب شود (ص )۱۷
در اینگونه اشعار حادثه اتفاق افتاده است و به نظر شاعر احتامل
دارد که همیشه اتفاق بیفتد اما مساله در این است که با این احتاملها
چگونه باید روبرو شد؟ در َمثل میتوان به همین پرس برای این که فقط
سهم خودش را زندگانی کند اندرز داد کهاین روزها نه آدم برفی باشد
و نه قبول کند که بغل دستیاش مرتسک شود .آدمها ،در نتیجه ،در
عرصههایی زیست میکنند نامطمنئ ،گفتارها ،حرکات و در نتیجه همه
چیز به تالطم درمیآیند ،خود را به صورتی عجیب به منایش میگذارند

حس تصویرسازی رساینده قوی است.
او میکوشد در ابعاد پنهانی رویدادها و
اشیاء رسوخ کرده و در این فرو رفنت در
ساحت واقعهها و چیزها به شکل آنها
درآید یا آنها را به صورت مظاهری از
عواطف انسانی درآورد.
صد ا یم کرد  /گنجشکی که خیس
از زمستان بود /و نتهای وصیتاش را/
در سفیدی چشمهایش باقی گذاشت
(ص)۲۲
خودم را دیدم /که از اسب افتاده
بودم /و مرگ بالتکلیف /در استخوانهایم
قدم میزد (ص )۳۷
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و بعد صحنه را ترک میکنند .مثل این که:
«خوشبختی همین دروغی است که از میز صبحانه تا «شب بخیر
عزیزم» قدمت دارد( .ص)۲۰
و هم چنین:
یک میز و چند پلک سنگین /یک میز و چند صندلی تشنه /یک میز و
عاقبت همهی دوستت دارمها /این داستان ادامه دارد! (ص)۲۸
تصاویر و تعابیر دفرت شعر «اندیمشک پالک  »۹جمعبندی و خالصه
کردن ایدئولوژیهای رایج در دهههای چهل و پنجا ه یا دربارهی تجسیم
شعله و نور و آزادی نیست .به همین دلیل اشعار بهداروند نیز جسمیت
دارد و انتزاعی نیست .امکان قسمیشناخت شناسی و سببیابی مرموز
در آنها نهفته است و باید رمزگشایی شود .این رمزگشایی نشان خواهد
داد که «رساینده به لحظههای زیسنت روزانه و رنج باری رسیده است
که پس از هر توفان بزرگ پیش میآید:
این روزها بیشرت به ناخدایی میامنم/که در جزیرهی غمگین خویش/
عزادار دریاست /دل بکن مرد! /تو از اسب افتادهای /وصیتنامهات
را روی ماسههای همین ساحل بنویس /موج ها برای خواندنش قد
خواهند کشید… (ص)۳۷
رساینده در رسوخ دادن دانستگی خود به درون رویدادها و اشیاء،
به کشف روابط با محیط و خودمان میرسد .برهنگی یکپارچهی بیم را
در آیینهی اشیاء و وقایع میبیند ،آن نیز نه به شیوهی عادی و رایج در
اشعار دوران جنگ .شاعر عمیقرت میشود و میخواهد ببییند در آن
روزهای آتش و خون و ایستادگی و دربدریها چه گذشت و چه کسی
برد و چه کسی باخت؟
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آن روی سکه را هم دیدم و منردم /دنیا
همین است /که میبینید… (ص)۶۶
شاعر بر خالف بیشرت اشخاص پشت
خود قایم میشود و با دو چشم نگران،
نقشهی قتل خود را میکشد ،کشتی به
گل نشسته ،چه در ساحل مرجانی کیش،
چه در مثلث برمودا ،او خود پر از دیوار
است ،با خطوطی از اجداد غارنشین که
در شامل و جنوب اش امضاء شده اند،
از لبخند مونالیزا معارصتر است ،کسی
که بهرت میتواند خودش باشد ،ارزانرت
حساب میشود پرس! چند سطر آخر
لبهایت را ،تند تند رونویسی میکنم…
در این اشعار ظرافت زبانی هست،
مطایبه هست ،تراژدی کمیک ژرفی
هست و از همه مهمرت در منت اشعار
ا نتقا د ها ی جا ند ا ر و تعر یضها ی
پرمایهای آمده که گزارهها را از مرتبهی
تجسم رصف و ساده رویدادها فراتر
میربد .هم به ما شادی هرنی میدهد
و هم شناختی ژرف از آن چه پیشرت
به صورت واژگونهای به ما ارائه شده
بود .من در اشعار ارمغان بهداروند
دیالکتیکی میبینیم که در اشعار شاملو
نیز بود .منطقی پرمایه و حتی رسشار
از لحظههای متعارض .این نحوه نوشنت
شعر از ادراک دیالکتیک رساینده جدا
نشدنی است و در آن اضداد دوباره
پس از کشمکش و ستیزهای سخت به
هم میرسند و یکی میشوند .در این
شیوه نگریسنت به اشیاء و رویدادها
شاعر همواره به تعارض ریشهای خود و
واقعیت وفادار است .آن ترکیبی که در
نهایت شاعر به ماهیتاش میرسد ،از بسرت
تردید میگذرد اما این تردیدی ساده و
خنثی نیست ،بنیادی و سازنده است.

نکنی خود را گم!

به بهانۀ میثم مطیعی ،محمدمهدی سیار و حواشی نماز عید فطر

رضا بیات
http://alefyaa.ir/?p=4961

 -۱شاعر باید فرزند زمان خودش باشد .هرنمند باید نسبت به جامعه
حساس باشد و برج عاج نشین نباشد .و . ...این جمالت را از شاعران و
هرنمندان معارص زیاد شنیدهایم و کلیت آن را میپذیریم.
 -۲بعضی صفات دایمیاند و بعضی نه .کسی که خوابیده است ،به
محض بیدار شدن دیگر «خوابیده» نیست؛ ولی کسی که یکبار آدم بکشد،
تا آخر عمرش قاتل است .مهارتها هم همینطور است .دوچرخهسواری
را یکبار یاد بگیریم ،تا آخر عمر بلدیم .در مقابل خیلی از مهارتها بدون
مترین و مترکز از دست میروند؛ مثل یادگیری زبان خارجی که بدون مترین
کمکم فراموش میشود.
حاال شاعر بودن چطور است؟ شاید خیلیها فکر کنند وقتی کسی
شاعر شد ،دیگر شاعر است و حتی رسفههایش هم شعر هستند؛ ولی من
اینطور فکر منیکنم .شاعران و هرنمندان زیادی را میشناسیم که یکبار
هرنمند بودهاند و یک عمر هامن یکبار را تکرار کردهاند و ادای خودشان
را درآوردهاند .وقتی هرنمندی با یک اثر گل میکند و تا  ۳۰سال بعد هنوز
به هامن اثرش شناخته میشود ،یعنی همین.

شعراعت راض

 -۳غواصان شهید را که آوردند ،کلی
شعر در آمد .در سوگ آتشنشانهای شهید
کتاب شعر منترش شد .در ایام مناظرات
ریاست جمهوری شعرا فعال بودند .آخرین
منونهاش هم شعری بود که سیار رسود و
مطیعی خواند و ظرف نصف روز ،کلی
شعر در حامیت یا تقبیح هامن شعر رسوده
شد.
 -۴شاعر باید به زمانهاش توجه کند؛
قبول! ولی یک سؤال بنیادی :این سیاری
که به مسایل روز توجه کرده ،هنوز هم
شاعر است؟ کسانی که جوابش را دادهاند
چطور؟ سؤامل را ساده کنم :این شعارها شعر
هم هستند؟
دربارۀ این نوشته:

با اذعان به اینکه سیار واقعا شاعر است
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شعر
و همین رسودۀ اخیرش هم از عمدۀ جوابها« ،شعر»تر بوده ،در ادامه،
شعر عید فطر را با چند شعر دیگر از خود او مقایسه کنیم .امید داریم که
این قیاس ،تفاوت شعر و شعار را برای شاعران و شعر دوستان تا حدودی
تبیین کند.
قبل از شروع ،تذکر سه نکته ضروری است:

 -1مبنای نقد ما کل مثنوی  ۶۶بیتی عید فطر است؛ نه کلیپ
کوتاهی که تدوین شد و در فضاهای مجازی دست به دست شد.
این کلیپ ،آینۀ متا ممنا و شایستهای برای کل شعر نیست .مقایسۀ
کلیپ با کل شعر نظر مرا نسبت به شعر تغییر داد .به گامنم ،اغلب
کسانی که به این شعر واکنش نشان دادهاند ،موافق یا مخالف ،کل
شعر را نخواندهاند .اولین رشط نقد منصفانه خواندن اثر است! شعر
کامل را به پیوست آوردهام.
 -2دغدغۀ من در این نوشته ادبیت کالم است نه محتوای آن .اینکه
حرفهای سیار و مطیعی جناحی است یا ملی ،جناح اینان غالب است
ادب نقد را رعایت کردهاند یا نه ،دلِ
یا مغلوب ،اینان در نقد اجتامعی ِ
مرا خنک کردهاند یا آتش زدهاند و هر چه از این قبیل است ،موضوع این
نوشته نیست .در موضعگیریهای سیاسی ـ اجتامعی هر کس سلیقه و
بینشی دارد و من نیز .اما این نوشته را محل این منازعات منیدانم .اگر
بخواهم پیامی صادر کنم و شعاری بدهم ،کل حرفم همین است که هر
کس باید در حیطۀ تخصصش حرف بزند و حرفهای غیر تخصصیاش
سالیقی شخصی است که رصفا برای خودش محرتم است .من هم تخصصم
ادبیات است؛ نه دیپلامسی یا علوم اجتامعی.
 -3الزمۀ نقد سامل و علمی این است که حب و بغضهای شخصی و
جناحیام را کنار بگذارم .اگر با شخص سیار یا مطیعی دوست یا هممرام
هستم دلیلی منیشود ضعفهای کارشان را نبینم و اگر با آنان و رویکرد
سیاسیشان مخالفم ،حق ندارم قوتهایشان را انکار کنم.
تقسیمبندی آرایههای ادبی:

آنچه نرث را تبدیل به نظم میکند ،وزن و قافیه است .سیار در این زمینه
بینقص است .تبدیل نظم به شعر با کمک آرایهها و تکنیکهای متعدد
اتفاق میافتد که سعی میکنم به ترتیب از ساده به سخت و از جزئی به
کلی مرتبشان کنم:
 -1بدیع لفظی :جناس ،سجع ،اشتقاق و …
 -2بدیع معنوی :تناسب و تضاد ،ایهام ،تلمیح و …
 -3بیان :تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز ،مناد و …
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 -4معانی :تقدیم و تأخیر اجزای جمله،
حذف و قرص و …
 -5ساختار :براعت استهالل ،انسجام،
روایت و …
 -6تخیل :مضمونپردازی ،کشف هرنی،
حسن تعلیل و …
در تقسیمبندی سنتی ،حداکرث  ۴عنوان
نخست دیده میشود .در بالغت غربی
نیز ،نظریات متعددی را ترجمه کردهاند؛
ولی هنوز ندیدهام جایی آن نظریات را
منسجم و ساختارمند عرضه کرده باشند.
این تقسیمبندی بافتۀ ذهنی من است و
امیدوارم که چندان به خطا نرفته باشم.
نکتۀ مهمیکه نباید فراموش شود،
تقسیم این  ۶گروه به دو دستۀ اصلی
آرایههای جزءنگر و کلنگر است .بدیع
لفظی ،معنوی و بیان در خدمت بیت
هستند و معانی ،ساختار و تخیل در
خدمت کلیت شعر .شعرایی مثل انوری و
خاقانی به جزئیات توجه دارند و شاعرانی
مثل فردوسی و عطار و مولوی و سعدی
به کلیات .از همین روست که برخی
منتقدان خامدست که باالتر از بدیع را
منیفهمند ،فردوسی و سعدی را ناظم
میدانند نه شاعر.
نقد شعر سیار:

امید دارم که روزی نقد مرشوحی به
شعر سیار بنویسم .در آنجا به جزئیات
بیشرت خواهم پرداخت .اما به گامنم اینجا،
جای طول و تفصیل نباشد .به همین خاطر،
رسیع و اجاملی ،ارزیابی شتابزدهام از
این شعر سیار را عرضه میکنم .بهرتین و
عادالنهترین نوع مقایسه ،سنجیدن یک
نفر با خودش است .سیار شاعری صاحب
کتاب است و در زمینههای مختلفی شعر

رسوده است .حاال سؤال این است :او در
این شعر ،چقدر به رکوردهای خودش در
شاعری نزدیک شده است؟ شعر گفته یا
شعار داده؟
شعر فطر را منیتوان با عاشقانههای
سیار سنجید؛ یا حدیث نفسهایش نیز.
این شعر سیاسی ـ اجتامعی است و باید
با همتای خودش قیاس شود .برای این
مقایسه ،شعر میراث او را انتخاب کردهام
که نقدی اجتامعی است .آغاز شعر فطر،
مناجاتی است برگرفته از ادعیۀ ماه مبارک
و شبهای قدر .برای سنجش شاعرانگی
این بخش ،شعر نازعات را مالک قرار
دادهام که برداشت هرنی سیار است از
سورۀ نازعات .البته ترجمههای هرنی او
از سورههای ضحی و انرشاح نیز از نظرم
دور نبودهاند.
میراث و نازعات غزل هستند و فطر
مثنوی .آن دو کوتاهند و این بلند .این
تفاوت را نتوانستم چاره کنم .چون در
رسود ههای چاپ شدۀ سیار مشابهی
برایش نیافتم .تفاوت این دو قالب ،بیش
از هر جایی در روایت و انسجام خودش
را نشان میدهد .مثنوی علیالقاعده باید
ساختارمندتر از غزل باشد و برای روایت
و انسجامش طرح مشخصی داشته باشد.
شعر فطر اما به موضوعات متنوعی
پرداخته و هر چند بیتش محوری جداگانه
دارد .به اخبار رسارسی تلویزیون میماند
که هر پاراگرافش راجع به یک خرب است
و خربها ربط خاصی به هم ندارند .به این
خاطر انسجام و ساختار شعر را ضعیف
میدانم .باز هم چون گزارش منظوم
اخبار است ،نقش تخیل هرنی در آن را
در حداقل ممکن برآورد میکنم .برای
امتیازدهی به باقی آرایهها نیز معدلی از

کمیت و کیفیت را در نظر گرفتهام .با مالحظۀ این نکات ،در جدول ذیل،
آرایههای مختلف اشعار سیار را از صفر (بسیار ضعیف) تا ( ۵عالی و
خالقانه) منره دادهام:
تفاوت چندانی بین نازعات ،میراث و فطر نیست و همۀ آنها تقریبا
در یک سطح از شاعرانگی قرار دارند؛ اما تفاوت زمانی آشکار میشود که
آرایههای کلی و جزئی را جدا کنیم:
این تفاوت معنادار و چشمگیر ،هامن چیزی است که نازعات و میراث
را شعر میکند و فطر را شعار .آن دو را ماندگار میکند و این یک را یکبار
مرصف.
نتیجه:

بدیهی است که شاعر باید در زمانۀ خودش زندگی کند .بدیهی است
که شاعر به عنوان دیدهبان فرهنگی ،باید موضعگیری داشته باشد .بدیهی
است که شاعر ،قبل از شاعر بودنش انسان است و عقیده دارد؛ حب و
بغض دارد؛ و مثل همۀ آدمها دوست دارد عقاید و سالیقش را فریاد بزند.
اما او شاعر است .اگر میخواهد شاعر مباند ،باید شاعرانه فریاد بزند.
دل خوش کردن به چند تشبیه و استعاره و تناسب ،شعر را به شعار تنزل
میدهد .آن وقت دیگر شاعر ،شاعر نیست؛ وزیر شعار است!
شعر مناسبتی و سفارشی نتایج زودبازده دارد؛ اما فقط همین را دارد؛
ماندگار نیست! در روزگاران گذشته هم شاعران مناسبت یرسا داشتهایم .از
اهالی دربار غزنوی گرفته تا روزنامهنگاران عرص مرشوطه .اما میدانیم که
هیچ کدام از این اشعار مناسبتی بر ذهن و زبان مردم ننشسته و جز در
مطالعات ادبی ،کسی آنها را منیخواند.
شاعری که شعر یکبار مرصف میگوید ،خود نیز میداند که ماندگار
نیست .این رسودۀ خود سیار است:
«سنگفرش /زیر پای هیچ کس /ذرهای فرو منیرود //سنگفرش /راه
رسمی زمان ماست //عرص /عرص مردم بدون ر ّد پاست» (رودخوانی)۲۵ :
شاید فقط در عرص ماست که هرنمندان مجسمه شنی و یخی میسازند
و خود میدانند که هرنشان مهامن یکی دو روز است .نسلهای پیشین به
این میبالیدند که کاخ نظمشان از باد و باران گزندی منییابد و هرنشان
ماندگار است.
سیار خوش ذوق است؛ با سواد است؛ جوان است .میتواند در شامر
شاعران خوب و ماندگار عرص ما جا بگیرد؛ اما اگر قدر خود را بداند و
شاعر مباند .پایان نوشتهام خواهش یک دوستدار ادبیات است از دکرت
محمدمهدی سیار:
«ای نشسته صف اول ،نکنی خود را گم!»
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شعر
پیوست:
شعر فطر

 -۱ای هاللی که متاشای رخت دلخواه است هله ای ماه! خدای من
و تو الله است
 -۲روز عید است و قنوت است و دعای من و تو اهل جود و جربوت
است خدای من و تو
 -۳کربیا و عظمت چیست؟ ردایش آری عفو و رحمت منی از بحر
عطایش آری
 -۴و له الشکر که یک ماه مرا مهامن کرد و له الحمد گناهان مرا
پنهان کرد
 -۵بسته شد پنجرۀ عرشی راز رمضان الوداع ای سحر راز و نیاز رمضان
 -۶الوداع ای شب الغوث شب َخ ِّلصنا شب قدری که نشد قدر
بدانیم تو را
 -۷بزم قرآن به رس و بندگی درگاهش لیله القدر و نوای «بک یا
اللهش»
بعلی بعلی»
 -۸دم گرفتیم شب گریه به آواز جلی
بعلی ٍ
«بعلی ٍ
ٍ
علی بحسین بن
 -۹دم گرفتیم به ذکری ابدی و ازلی «بحسین بن ٍ
علی»
 -۱۰سخت دلتنگ توایم ای مه کامل! رمضان! ای که از همدمی ات
نرم شد این دل ،رمضان
 -۱۱الوداع ای که لبم را به عطش خوش کردی در دمل شوق گنه بود
تو خا ُمش کردی
 -۱۲تشنگی را تو چشاندی به من از روی کرم تا ز یادم نرود تشنگی
اهل حرم
 -۱۳یا رب ار هست مرا جرم نبخشیده هنوز عیدیام را بده و در
گذر از آن امروز
 -۱۴کاش فیض سحر و روزه مباند با ما نور این طاعت سی روزه
مباند با ما
 -۱۵دل ببندیم به شیرینی امساک ای کاش روزی ما نشود لقمۀ
ناپاک ای کاش
 -۱۶ای خوشا روزۀ هر روزۀ چشم و دل و کام ای خوشا شیوۀ پرهیز
ز شبهه ،ز حرام
 -۱۷نگذاریم که آید به رس سفرۀ ما لقمه دوزخی «رشوه» و زقوم
«ربا»
 -۱۸پی هر لقمه مبادا که دهان بگشاییم ما که پروردۀ نان و منک
موالییم
 -۱۹کار و همت همۀ رنگ و بوی این خاک است عرق کارگران
آبروی این خاک است
 -۲۰به عمل کار برآید به سخندانی نیست پینۀ دست کم از پینۀ
پیشانینیست
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 -۲۱کارگر ،گرچه عرق ،آب وضویش باشد عرق رشم مبادا که به
رویش باشد
 -۲۲آه از آن دست پر از پینه که حرست بکشد پدری کز زن و فرزند
خجالت بکشد
 -۲۳ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم پی اقدام تو هستند
هنوز این مردم
 -۲۴چند روزی تو مقامی به امانت داری منصبت را نکند طعمۀ
خود پنداری
 -۲۵راه میجویی اگر ،شیوه موالست دلیل قصۀ آهن تفتیده و
دستان عقیل
 -۲۶حرف تبعیض در آیین علی هرگز نیست آهن رسخ گواه است،
خط قرمز نیست
 -۲۷پلک بر هم مگذارید که فرصت رفته ست پلک بر هم زدنی
فرصت خدمت رفته ست
 -۲۸ما نه آنیم که آموختۀ غرب شویم پی هر وسوسهای سوختۀ
غرب شویم
 -۲۹سیلی از کوخنشین ،کاخنشین خواهد خورد و زمینخوار
رسانجام زمین خواهد خورد
« -۳۰بیست سی» چیست که تعلیم جهان ،از دل ماست هان که
جمهوری اسالمی ایران اینجاست
 -۳۱اگر از غرب رسد نسخه ،خودش بیامری ست قرص خواب است
ولی چارۀ ما بیداری ست
 -۳۲تا ابد تربیت از مهر ولی میگیریم مشق از غیرت ابروی علی
میگیریم
 -۳۳ما بر آنیم که در مکتب او دیده شویم با علی اصغر و قاسم
همه «فهمیده» شویم
 -۳۴تا ابد سستی تسلیم مبادا با ما وحشت از حربۀ تحریم مبادا با ما
 -۳۵باز تحریم جدیدی به ِسنا رفت که رفت جسم برجام چو روحش
به فنا رفت که رفت
 -۳۶ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا تکیه بر عهد عمو سام خطا
بود خطا
 -۳۷عهد با دزد رس گردنه بستیم ای دوست بارها عهد شکست و
نشکستیم ای دوست
 -۳۸هر چه میشد َب َرد از کیسه ما ُبرد که ُبرد « ُبرد ُبرد» این ُب َود آری
همه را ُبرد که ُبرد
 -۳۹گفته بودند که دشمن به تجارت آمد پیر ما گفت که البتّه به
غارت آمد
 -۴۰خواب دیدند َصالح از طرف بیگانه است به خود آییم نجات
همه در این خانه است
 -۴۱کارزار است ،قدم قاطع و محکم بردار سخن از صلح بگو ،اسلحه

را هم بردار!
 -۴۲راه ما راه حسین است و به خون روشن شد تکیه بر تیغ زد آن
دم که جهان دشمن شد
 -۴۳نه به دل راه بده واهمه از اخم عدو نه دلت غنج رود باز به
لبخندی از او
 -۴۴دل به لبخندش اگر باختهای ،باختهای! گر ز اخمش سپر
انداختهای باختهای!
 -۴۵غم مخور ،سست مشو ،با صف اعدا بستیز مژده «ال تهنوا»
میرسد از جا برخیز
 -۴۶تا بدانند که هان لشکر احمد ماییم رزمجویان و دلیران محمد
ماییم
 -۴۷ذوالفقار علوی بود برون شد ز نیام مرحبا ،دست مریزاد ،سپاه
اسالم
 -۴۸ناز شست تو دالور حسن تهرانی زندهای تا به ابد ،فاتح این
میدانی
 -۴۹هست مدیون تو امنیتامن تا به ابد هست ممنون تو ایران و
جهان تا به ابد
 -۵۰اینکه چون صاعقه آمد به رست تکفیری ذوالفقار است که از
غرش آن میمیری
 -۵۱وقت آن است رس جای خودت بنشینی با دُم شیر مکن بازی،
بد میبینی!
 ۵۲٫نوش جان همهتان سیلی شش موشک ما که صدایش برسد تا
به ریاض و حیفا
 -۵۳این قدَر مبب نچسبان به کمر ای نامرد! صرب کن موشک ما
منفجرت خواهد کرد
 -۵۴ای ابوجهل که در کشنت خود استادی خر دجالی و افسار به
صهیون دادی
 -۵۵ای سیهروی که از نفت سعود آمدهای بچه ابلیس که از ناف
یهود آمدهای
 -۵۶دشمن از ابلهیاش در طمع خام افتاد تشت رسواییاش اما ز
رس بام افتاد
 -۵۷جاهلیت چه سعودی و چه غربی یکجا گرم رقصند ،عجب
منظرهای! باب هَ جا!
 -۵۸رقص شمشیر چو در خیمۀ دشمن برپاست سپر انداخنت و طعنه
به شمشیر خطاست
 -۵۹آری آرامش ما مرد خطر میطلبد صبح پیروزی ما خون جگر
میطلبد
« -۶۰می وزد از همه جا بوی گل یاس شهید از کجا آمدهاند این
همه عباس شهید
 -۶۱ذوالجناح از نفس اینبار نخواهد افتاد علم از دست علمدار

نخواهد افتاد»
 -۶۲در دفاع از حرم ،آیینۀ آن سقاییم همچو عباس ،علمدار والیت
ماییم
 -۶۳این زره پشت ندارد منگر برگردیم تیغ در دست ،به ره ،منتظر
ناوردیم
 -۶۴قدس ای قبلۀ آغاز که پایان با توست ُمهر باطل شدن فتنۀ
شیطان با توست
 -۶۵تو کلید همۀ گمشدگیها هستی قدس ای قدس! تو آزادی
دنیا هستی
 -۶۶منشینید به غم شام بال میگذرد راه ما از سفر کرببال
میگذرد
شعر نازعات:
خواب پیمربانم؟ یا کاخ آسامنم؟ من کیستم که امشب غرق
فرشتگانم؟
با یک فرشته وحی است ،با یک فرشته فرمان این یک رسانده روزی،
آن یک گرفته جانم
این یک نشسته ،یکبند ،از صبح خورده سوگند که آمده قیامت …
تا بیخرب منانم!
مشت
آن یک هزار سال است غربال میکند خاک کز نو مرا بسازد از ِ
استخوانم …
گیرم که رستخیز است ،من راستی که بودم؟ از گو ِر که برآیم؟ حال
از کجا بدانم؟!
غیر از شامیلی تار از خود به خاطرم نیست فرعون یا که موسی؟
شاید هم آن شبانم!
امشب شب است یا روز؟ فرداست یا پریروز؟ امشب چرا چنینم؟
امشب چرا چنانم؟ (رودخوانی)۴۵ :
شعر میراث:
ای دل تو که مستی – چه بنوشی چه ننوشی -با هر می نا پخته
نبینم که بجوشی
این منزل دلباز نه دزدی ست نه غصبی میراث رسیده ست به ما
خانه به دوشی
دلرسدم و بیزار از این گرمی بازار غمهای دم دستی و دلهای
فروشی
رفتهست ز یاد آن همه فریاد و مناندهست جز چند اذان ،چند اذان
در گوشی
نه کفر ابوجهل و نه ایامن ابوذر ماییم و میامنایگی عرص خموشی
ما شاعرکان قافیه بافیم و زبان باز در ما ندمیدهست نه دیوی ،نه
رسوشی (رودخوانی)۳۴ :
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سیمر غهایی خزده

فقط نگو تو اونو نکشتیش چون این به شعور من توهین میکنه

زهیر توکلی
http://alefyaa.ir/?p=5345

چند روز پیش ،مطلبی عاملانه از دکرت «رضا بیات» در این پایگاه
منترش شد دربارهی مثنوی شاعر استاد ،مرحوم آقای دکرت«سید حسن
حسینی»« :فصلی از منظومۀ مردابها و آبها» .ظاهراً ایشان پیشرت در
همین پایگاه ،شعر دکرت «محمدمهدی سیار» را که با اجرای دکرت «میثم
مطیعی» در مناز عید فطر جنجالی برانگیخته است ،نقد کردهاند و این
نقد ،از طرف حامیان شعر اعرتاض ،به اعرتاضهایی دامن زد ه است .آنان
بنابر آنچه من از گزارش دکرت رضا بیات فهمیدم ،شعارگونه از آب درآمدن
شعر اعرتاض را چندان غیرطبیعی ارزیابی نکردهاند و این زاویهی نقد،
یعنی بررسی شعر اعرتاض از جهت شعر بودن یا شعاروارگی را ناوارد
دانستهاند؛ سپس دکرت بیات برای روشن شدن بیشرت موضوع ،یک شعر را
که از نظر خودشان جوهرهی شعریت دارد و مضامین انتقادی و تلخ در
آن موج میزند ،معرفی و گزارش کردهاند که هامن «فصلی از منظومۀ
مردابها و آبها» باشد.
مقدمتاً عرض کنم که به نظر این حقیر ،عنوان شعر اعرتاض،
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شعراعت راض

عنوان دقیقی نیست و اگر بگوییم «شعر
سیاسی انتقادی» دقیقتر خواهد بود
ِ
زیرا زاویهی ورود و آنچه نهایتاً از کار
درمیآید (به قول عربها :مصدر و مورد
کار) معموالً شعری است که شاعران هر
یک از دو جناح انقالب علیه جناح دیگر
میگویند .ممکن است گفته شود که ما
در شعرمان اوالً و بالذات ،کاری به کار
آن جناح نداریم؛ گو اینکه ممکن است
شعرمان به پر آن جناح بگیرد چرا که
ما از آرمانهای انقالب از قبیل عدالت
اجتامعی ،استکبارستیزی ،حفظ روحیهی
تعهد و غیرت بسیجی و انقالبی ،فضیلتی
در حال فراموشی به نام جهاد و شهادت
و… سخن میگوییم .جواب این است
که آن طرف هم از آرمانهای انقالب از
قبیل آزادی بیان ،حفظ کرامت انسانی،

مساوی بودن همهی ایرانیانی که شهروند
جمهوری اسالمی هستند در برخورداری
مساوی از حامیت قانونی حاکمیت،
صلحطلب بودن جمهوری اسالمی و...
شعر میگویند .نکته آن است که اصوالً
نه در مقام عمل (که به نظر من هر دو
جناح جمهوری اسالمی ،کمرت و بیشرت،
در این وضعیتی که اکنون به آن دچاریم
متهم و مقرصند) بلکه در مقام نظر و
اندیشه ،واقعاً تکیه و تاکید دو جناح
جمهوری اسالمی بر آرمانهای انقالب با
هم متفاوت است (از هر طرف که بگیری
از یک طرف دیگرش درمیرود!) .ما
هنوز راه دشوار و بعیدی در پیش داریم
تا آرمانهای انقالب محقق شود و اگر
قرار باشد شعری انتقادی بگوییم ،به این
بستگی دارد که از کدام زاویه نگاه کنیم.
اگر شاعر کسی مثل این حقیر باشد که به
سیاست عالقهای ندارم و از بحث سیاسی
فرار میکنم ،اص ًال وارد چنین فضایی
منیشود و شعری غیرسیاسی میگوید؛
اما اگر شاعر روحیهی سیاسی داشته باشد
و عالقمند به ورود در حوزهی سیاست
باشد ،علی القاعده کفهی ترازویش به
نفع یکی از این دو تفکر میچربد و
آنچه در نهایت از کارگاه طبع او صادر
میشود ،شعری خواهد بود که معموالً
نظرات یکی از دو جناح جمهوری اسالمی
را تبلیغ و ترویج میکند (حال ممکن
است شعری ضعیف و شعارگونه بگوید
یا شعری که واقعاً شعر است نه یک
بیانیهی سیاسی منظوم) .اگر بگوییم ما
شاعر شعر اعرتاضیم ،در ِ نوشابه برای
خودمان باز کرد هایم زیرا هم شاعران
آن طرف ،یعنی به اصطالح اصالحطلبان
و آزادیخواهان ،هم شاعران این طرف،

یعنی به اصطالح اصولگرایان و عدالتخواهان ،همه جزء مجموعهی
انقالبند و علی االغلب به نوعی ،مستقیم یا غیرمستقیم ،در نهادهای
رسمی یا وابسته یا همسو با نظام کار میکنند و دستمزد میگیرند.
پس اعرتاض به که؟ اعرتاض به چه؟ مگر ضدانقالبیم؟ یا ضد رژیم؟ بهرت
نیست صادقانه بگوییم ما «شاعر سیاسی منتقد» هستیم؟ من یک جور
«پز روشنفکرانه» در این عنوان «شعر اعرتاض» حس میکنم؛ همچنان
که یک ریاکاری آزاردهندهای در این ژست آزادگی و فرهیختگی برخی
از شاعران اصالحطلب میبینم؛ توگویی ما –خودم را هم میگویم–
بیرون دایرهی این حکومت ایستادهایم و از هیچ یک از مواهب و
برکات آن برخوردار نیستیم و جامعتی هستیم قلندر و یکالقبا که زبانی
رسخ داریم و رس سبزمان را عنقریب است که بر باد بدهیم .حاشا و
کال! من به نوبهی خودم ،با اینکه از اوضاع بسیار رنج میبرم ،فراموش
منیکنم که چقدر از برکات و مواهب انقالب اسالمی _چه معنویاش
چه مادی و معیشتیاش_ به من یکی رسیده است و علیرغم همهی
انتقاداتی که دارم ،از یاد منیبرم که _چه بخواهم چه نخواهم_ شاعر
انقالبم .من ِ بچهمذهبی (مث ًال!) در این حکومت ،تریبون دارم و صدایم
شنیده میشود و حامیت میشوم (حال ممکن است از این حامیت به
نفع خودم سوءاستفاده کرده باشم و برای خودم نام و نانی دست و پا
کرده باشم یا نه) .هرچه باشد ،ما متعلق به این انقالبیم و نسبت به آن
معرفتی و مرامی هم که نباشد ،تعهدی داریم؛ پس من نه اپوزیسیون
داخل یا خارج نظامم نه معرتضم بلکه «به برخی یا بسیاری از روندها
و روشها انتقادهای جدی دارم»؛ اما در شعر ،اص ًال وارد این حیطه
منیشوم چون اگر بخواهم بگویم ،باید همهاش را بگویم نه بخشی را؛
و البته که اگر همهاش را بگویم ،باید با حکومتی که میخواهم مباند و
اصالح شود ،رسشاخ بشوم و این کار را درست منیدانم؛ یکی بر رس شاخ،
بن میبرید ...و اما اگر بخشی را بگویم نه همه را ،آن وقت من شاعر
معرتض نیستم ،شاعر منتقدم .همین!
پس از این مقدمه ،من هم میخواهم مثل دکرت بیات ،منونهای خوب
از شعر انتقادی به دست دهم و شعر دیگری از مرحوم دکرت سید حسن
حسینی را گزارش کنم« :النهها در طرح»
شعر از کتاب «ملکوت سکوت» انتخاب شدهاست .این کتاب را
مرحوم دکرت قیرص امینپور ،دو سال پس از مرگ حسینی و یک سال
پیش از مرگ خودش از میان دفرتها و رسرسیدها و کاغذپارههای
به جا مانده از آن شاعر بزرگ ،دستچین کرده است .شعرهای این
کتاب ،سالها پس از تولدشان منترش شدهاند .قدیمیترین شعر این
دفرت مربوط به سال  ۱۳۶۳است و قسمت بزرگی از آن به سال ۱۳۷۴
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برمیگردد ۲۷ :قطعه از  ۶۰قطعه .اگر  ۸قطعهی بیتاریخ را کنار
بگذاریم و  ۶قطعهی شعر مربوط به سال  ۷۲و آن تک قطعه سال ۶۳
رابه این  ۲۷قطعه اضافه کنیم ،میبینیم که  ۳۴قطعه از  ۵۸قطعهی
تاریخدار این کتاب ،حداقل  ۱۱سال پیش از انتشار کتاب رسوده
شدهاند ۱۱ .سال ،یعنی جابجایی یک نسل شعری .شعرهایی که اگر
در هامن زمان تولدشان منترش میشدند ،دیده و شنیده هم میشدند:
النهها در طرح
چلچلهها  /از مرخصی  /بازنگشتند  /و سلسلۀ سکون  /سنگینتر از
همیشه  /فرود آمد؛  /هجرت / ،ب ی اجازه  /میرس نیست؛  /آتشفشانها /
گرفتار نقرسند  /و بادهای رس به زیر  /دستی به شانۀ دریا  /منیکشند /
چلچلهها  /از مرخصی بازنگشتند  /و النههای منتظرشان  /در طرحهای
توسعه ویران شد)۱۳۷۴( .
چلچله در تداول امروز یعنی پرستو( .لغتنامۀ دهخدا) پرستو در شعر
حسینی سابقه دارد:
هال عارف خرقهگلگون! شهید!
شقایقوش ِ غرقه در خون! شهید!
رسودی که در عرش نای تو بود
چه رندانه در گوش جانم رسود:
صفایی ندارد ارسطو شدن
خوشا پر گشودن پرستو شدن
«چلچلهها رفتهاند مرخصی»؛ این جمله کنایه از چیست؟ آیا مقصود
بازنگشنت شهیدان است؟ از جبهه؟ وانگهی ،آیا جبهه رفنت ،مرخصی
آنان بوده است؟ مثل اینکه ما مرخصی میگیریم و سفر میرویم به
یک جای خوشآب و هوا یا یک جای دیدنی؟ یاد شعر معروف «سلامن
هراتی» میافتم به نام «در خلوت بعد از یک تشییع» .در بخشی از
این شعر میخوانیم:
بیا برای هواخوری /به جنگلهای مجاور جبهه پناه بربیم /سنگرها
ییالق تفکرند /و کوهها نگاه ما را به باال سوق میدهند /… /دمل برای
فضای ناپیدای ِمه لک زده استِ /مه ،مهربانی مبهمی است /تا خود را
تنها تصور کنیم /… /بیا به جبهه برویم /من آنجا را یک بار بوییدهام/
آنجا رطوبت مطبوعی دارد /که به ایستادگی درخت کمک میکند /ما
چقدر جاهای دیدنی داریم…
و این در تقابل است خصوصاً با شهر و اصوالً با پشت جبهه .باز هم
از هامن شعر:
دمل برای جبهه تنگ شده است /در کوچههای بنبست /یک ذره
آفتاب به دست منیآید /و ما هر روز به انتها میرسیم /و درهای عافیت
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باز میشوند /و میز ،خوشبختی ما را با
یک لیوان رشبت خنک ،متام میکند/
… /شتاب کن آقای عادت! /پل هوایی
فاصلۀ دیگری است /که آسامن را از ما
مضایقه میکند /من میخواهم برف
را ،باران را ،بهاران را بفهمم /نگاه کن!
هوای دودگرفتۀ شهر /تنفس راحت را
از ما گرفته است /… /اینجا همه با
آسامن حرف منیزنند /اینجا زیر نور
نئون آسامن پیدا نیست /مردم برای
بازگشایی دلشان به کافه میآیند /آنان
به لحظههای بعد از اکنون ،به عبث
امیدوارند /آنها هنوز بهانههای روشن
دل را نشناختهاند /و در نیمکرۀ تاریک
دل آرمیدهاند /و فکر میکنند متام دل/
خوشحالی بعد از پیدا کردن یک جنس/
با قیمت نازل /در بازار سیاه است.
پس شهدا نخست رزمندگانی بودهاند
که از بودن در شهر و در واقع «نبودن»
در شهر ،مرخصی گرفته و رفتهاند جبهه،
برای «تجربۀ بودن»؛ و بعضی از آنان
از این مرخصی بازنگشتهاند و آنجا
برای همیشه در ییالق ماندهاند :شهید
شد هاند .حاال چرا شهدا را به چلچله
تشبیه کردهاست؟ چون آنان مجاهدند و
مجاهد ،پیرشو است .مجاهد ،به کاوش
افقهای دیگر رفته است تا افقی نو بر
جامعه بگشاید .مثل چلچله /پرستو که
پیغامآور بهار است:
ای قاصد بهار! پرستو!
یک مژده گل بیار ،پرستو!
رنگینترین بهار ِ زمین را
در چشم من بکار ،پرستو!
جز شوق و انتظار چه داری؟
جز شوق و انتظار ،پرستو!
(هادی سعیدی کیارسی)

نکته آن است که پرستو زمستان را
منیماند و میرود و بهار باز میگردد.
شاعر ،این زمستان را که پرستو غیبش
میزند و میکوچد به گرمسیر ،تشبیه
کرده به دوران مرخصی چلچلهها.
چون چلچله با بهار معنا پیدا میکند
و زمستا ن  ،بیمعنا ست  .ا و کا رش
چاووشخوانی برای بهار است .بهار
که نباشد ،او بیکار است پس مرخصی
میگیرد و میرود .با صدای پای بهار
بعدی ،او بازمیگردد .پس اگر چلچله
از مرخصی بازنگردد ،یعنی بهار هم
بازنگشته است .چلچلهها رفتند مرخصی
و قرار شد بهار را بیاورند اما نیامدند
و بهار هم نیامد و ساد هترش اینکه،
آرمانها حرمان شد:
هرچه با مقصود خود نزدیکرت میشد،
نشد
هرچه از هر چیز و هر ناچیز دوری
کرد ،شد
هرچه روزی آرمان پنداشت ،حرمان
شد همه
هرچه میپنداشت درمان است عین
درد شد
(قیرص امینپور ،دستور زبان عشق)
یک وجه دیگر ،این است که وقتی
میخواهیم بگوییم کار کسی متام است
مث ًال زیرآبش در اداره خورده است یا
مریضی است که دیگر امیدی به بهبودش
نیست ،میگوییم« :مرخصه» .همین
تعبیر را مرحوم دکرت سید حسن حسینی
در مثنوی «فصلی از منظومۀ مردابها و
آبها» آورده است:
اعتبار دستها و پینهها در مرخصی
چهرهها لوح ریا ،آیینهها در مرخصی
یعنی پرستوها را مرخصشان کردند

رفت! در این تفسیر ،پرستو/چلچله ،منادی است از نسل انقالب و بر و
بچههای جبهه و جنگ؛ و در قابی بزرگتر :نسل آرمانخواه دهههای
سی و چهل و پنجاه .آنان که به ناگهان درمییابند که در دوران توسعه
و درواقع ،نهادمند شدن انقالب و تبدیل آن به حاکمیت ،دیگر اجازه
ندارند پا یشان را از گلیمشان درازتر و دهنشان را از ح ّد تخم و
ترکهشان بازتر کنند.
هیس! همه چی تحت کنرتله! شهر ،امن وامانه! مملکت ،گل و بلبله!
مامور مخصوص حاکم بزرگ ،میتی کومان هم حارض به یراقند و پا به
رکاب ِ آن بزرگوار ،داداش کایکوی قهرمان هم ترشیف میآورند رس
وقتش؛ پس لطفاً تا اطالع ثانوی :هیییییسسسس!
« و سلسلۀ سکون /سنگینتر از همیشه فرود آمد /هجرت /بی اجازه
میرس نیست» .کار پرستو درنوردیدن افقها در جستجوی بهار است .کار
پرستو هجرت است ولی «دههت متوم شده مربی»!.
یاد قیرص امینپور میافتم:
روزی که سبز ،زرد نباشد /گلها اجازه داشته باشند /هرجا که دوست
داشته باشند /بشکفند
(آینههای ناگهان،روز ناگزیر)
و از آن رصیحتر در افادهی این درد مشرتک ،در رساندن این حس
«بیاجازگی و بیرون افتادن از دایره:
«انگار مدتی است که احساس میکنم /خاکسرتیتر از دو سه سال
گذشتهام /احساس میکنم که کمی دیر است /دیگر منیتوانم /هر وقت
خواستم /در بیست سالگی متولد شوم /انگار /فرصت برای حادثه از
دست رفته است»
(هامن ،جرأت دیوانگی)
سلسلهی سکون یعنی هامن دور باطل تاریخی که این بار هم خود
را احیا و بازآفرینی میکند و این بار سنگینتر از همیشه فرود میآید.
چرا؟ چون دیگر خودش را بهروز کرده است ،چون دیگر آخرین تیر
ترکش که تشیع و آرمانهای تشیع بود هم رها شدهاست ،چون از این
پس ،هرچه از آرمان بگویی ،به گوش مردمان باد خواهد بود« :برین
بابادلتون خوشه! ما زیرتون رو دیدیم ،باالتون رو هم دیدیم! شام
انقالبیا تودهای و مذهبیتون یا دیوونهاین یا شارالتان:
آنچه بیرق بود باد بیمروت برد
در میان آذرخش و تندر و توفان
که همه سیامچهها را شست
از تبار استقامت ،قامت مردی
مانده بر جا در دل میدان

289

شعر

زیر این باران رگباران
آه! ای تنهاترین تنها
که همه یاران تو را بدرود کردند و
به راه خویشنت رفتند
عقدههاشان را عقیده نام دادند و
ز ماها سوی من رفتند
من به آواز تو می اندیشم از راهت منی پرسم
که به ترکستان رود یا کعبه یا جای دگر ای مرد
و سالمت می کنم همراه میثاق کبوترها
از میان حلقه این چاه ویل و درد
ای دل قرن! ای دلیر! ای گرد!
آخرین قدیس برجا مانده زان آیین
که همه پیغمربانش توبه کردند و
خدایش روزگاری پیش از اینها مرد!
روزگاری بود و می گفتم
کاین زمین ،بی آسامن آیا چه خواهد بود؟
وین زمان در زیر این هفت آسامن پرسم:
کاین زمین و آسامن ،بی آرمان آیا چه خواهد بود؟
(دکرت شفیعی کدکنی ،هزارۀ دوم آهوی کوهی)
آنچه من امروز در نیمهی دوم دههی نود ،به عنوان یک معلم
میبینم و با سلول سلول وجودم حس میکنم ،این است که نسل امروز،
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مطلقاً نسل بیآرمان است .یک بار رس
کالس به دانشآموزانم گفتم« :پدران
ما میخواستند همۀ دنیا را عوض کنند،
نشد! ما میخواستیم کشورمان را عوض
کنیم و نشد! حاال دودستی خانوادهمان
و زن و بچهمان را چسبیدهایم که در این
وانفسا بیراهه نرویم و راهی به رستگاری
شاید بیابیم .شام چی هستید؟ کی
هستید؟ هیچ چیزی که به زندگیتان معنا
و گرما بدهد ،دارید؟ چه دارید؟ اص ًال
تغییر جامعه پیشکش! خودتان به چه
چیزی غیر از همین روزم ّرگی آویزانید؟»
گفتم« :حتی اگر یک کلکسیون مترب
هم باشد ،من راضیام .یک پت ،یک
حیوان خانگی ،گربهای ،خرگوشی ،حتی
خوکچه هندی ،اگر تو بگویی من پای
این ایستاد هام ،باز هم من راضیام!»
واقعیت این است که آن سا لها افق،
افق بیآرمانی بود ولی همه برای توسعه
و سازندگی هورا میکشیدند و این جور
حرفها در آن موقع پوزخندی به همراه
میآورد و بس! اما شاعر ،شعوری پنهان
دارد و گاهی وقتها بدون اینکه خود
بداند ،پیشگویی میکند.
« و سلسلۀ سکو ن  /سنگینتر ا ز
همیشه /فرود آمد» .سلسله به معنی
زنجیر هم هست .سکون در برابر هجرت
است و سلسله در جناس با چلچله،
تداعی میکند :چلچلهها جایشان را به
سلسلهها (زنجیرها) دادند« :سکوت ،آزاد
و سکون ،مجاز شد»:
آواز عاشقانۀ ما در گلو شکست
حق با سکوت بود صدا در گلو
شکست
(قیرص امینپور ،آینههای ناگهان)
و «فرود آمد» نیز همین را تداعی

میکند :به جای آن که پرستوها بازگردند
و فرود بیایند ،سلسلهی سکون بر دست
و پای ما فرود آمد .نکتهی دیگر در
«مرخصی» است .در ریشهی این واژه،
کلمهی «رخصت» را میبینیم که با
سلسله در تضاد است و با اجازه در
ترادف :رخصتی /اجازهای برای هجرت
نیست ( به استثنای فرموده و حسب
االمر)  +سلسلۀ سکون ،رخصت منیدهد
که هجرت کنیم.
همچنین نغمهی حروف و تکرار
هارمونیک صامت «س» و «ن» در
«سلسلۀ سکون سنگینتر از همیشه
فرود آمد» صدای بیمنازع ِ ُکند و زنجیر
را که در سکوت ِ محض ،بر دست و پای
بندیان فرود میآید و چفت میشود،
تداعی میکند.
نیز « سنگینتر ا ز همیشه » یعنی
سنگینتر بودن اینبارهی زنجیر (سلسلۀ
سکون) به نسبت همهی بارهای پیش
از این؛ اما در عین حال واژۀ «سنگین»،
سنگ را هم در خود دارد که با پرواز و
چلچله و هجرت ،در تعارض و تضاد است
و با «سکون» مالیمت و مناسبت دارد.
«آتشفشانها گرفتار نقرسند» .نقرس
در فرهنگ معین این گونه گزارش شده
است« :مرضی است مزمن و غالباً ارثی
که به شکل التهاب مفصل شست پا
به طور ناگهانی بروز میکند و چند
شب متوالی ادامه مییابد و بعد خوب
میشود و پس از مدتی مجدد اً عود
میمناید .علل اصلی این مرض عبارت
است از :اختالل اعامل کبد و اعضای
تغذیه ،افراط در غذاهای گوشتی و ماهی
و مغز ،عدم حرکت و انزوا و راه رفنت
کمرت از معمول ،و همچنین وراثت…

این مرض را داءامللوک نیز میگفتهاند» (به نقل از لغتنامۀ دهخدا).
در همین لغتنامه به نقل از «کشاف اصطالحات الفنون» آورده است:
«آماسی است و درد بند شتالنگ [استخوان پاشنهی پا ،کعب /به نقل از
معین] و بند انگشتان پا و بیشرت ،اهل نعمت را عارض شود» .پس نقرس
بیامری اهل نعمت (=ثرومتندان) و داءامللوک (=بیامری پادشاهان)
است و به خاطر گوشتخواری افراطی بروز میکند و نیز امکان راه
رفنت را از بیامر میگیرد .پس شاعر با همین یک جمله که« :آتشفشانها
گرفتار نقرسند» ،یک عامل حرف زده است .انقالبیون و مجاهدان دیروز
(آتشفشانها) ،حاکامن امروز شدهاند و داءامللوک (نقرس) گرفتهاند.
آتشفشانها از جا برمنیخیزند چون نقرس گرفتهاند ،بیامری اهل نعمت.
به پول رسیدند و گوشت به دهنشان مزه کرد و آنقدر خوردند که دیگر
منیتوانند برخیزند (=قیام کنند).
«و بادهای رس به زیر /دستی به شانهی دریا منیکشند» .رس به زیر در
برابر رسکش است و «بادهای رس به زیر» تناقض دارد (به اصطالح ادبا
«پارادوکسیکال» است) ،زیرا «باد رس به زیر» اصال باد نیست چنان که
میگوییم :باد بلند شده .و میگوییم« :باد نشست» یا«:باد خوابید» .البته
میشود «بادهای رس به زیر» را نسیم دانست و مقصود شاعر این باشد:
«این بادها که امروز رس به زیرند ،روزی رسکش بودهاند ،این نسیمهای
بیخطر روزی طوفانهای ویرانگری بودهاند»؛ همچنان که «رس به زیر»
معنی «رام و مطیع» را هم افاده میکند :نسل چموش انقالبی ،رام و رس
به زیر شد .چگونه؟ گوشت عزیزم! گوشت! با گوشت ،رام شدند:
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«وقتی نوشنت را /با پرسه در جنگل خیال /تازه میکنم /بوی وحشی
باروت /در مشامم میپیچد /و انگار /طعم شکار /در دهانم تازه
میشود/***/دوباره میبینم/بچهها – بچههای تنبل و ولگرد_ /باز
از خیال جنگل میآیند /با خندههای موذی و مستعار /در چشمشان
شغال کبودی است /و دهانشان /بوی رجزهای متالشی میدهد /:ما
گوشت خوردهایم»
(گنجشک و جربئیل ،سید حسن حسینی)
«و بادهای رس به زیر /دستی به شانهی دریا منیکشند» اگر باد ،آن
هم بادی رس به زیر ،دستی به شانهی دریا بکشد ،امواجی نرم از سطح
دریا برمیخیزد .پس دریا آرام است نه اینکه فقط طوفانی نیست
بلکه حتی موجی هم دیده منیشود .دست به شانهی کسی کشیدن،
کنایهی مستقلی نیست .وقتی باد ،موج را از روی دریا برمیانگیزد،
انگار دارد دست به شانهی دریا میکشد؛ یعنی دریا را هل میدهد/
سوق میدهد به سوی طوفان .گاهی وقتها کنایهها و عبارتهایی از
بافت روزم ّرهی زبان ،از دو سه جبهه هجوم میآورند و در یک عبارت،
جمع میشوند .به این صورت که هر یک جداگانه تخفیفی به نویسنده
یا شاعر میدهند و میپذیرند که جزئی از اجزایشان به نفع جملهی
دیگر حذف شود یا تغییر کند و درفرجام ،آن جملهی نهایی که شاعر
یا نویسنده مینویسد ،هیچ یک از آن چند جمله نیست اما تداعی
کنندهی تک تک آنها است .اآلن داریم -۱ :دست به شانهی کسی زدن
= آشنایی دادن به او /فتح باب برای یک گفتگو و اختالط دوستانه .در
این صورت ،حاصل معنا این است :بادها آنچنان رس به زیر شدهاند که
تو گویی هرگز دریا و طوفان را منیشناسند  -۲دست به شانهی کسی
زدن/شانهی کسی را تکان دادن = او را از غفلت و در خود ماندگی
بیرون آوردن /او را از فرورفنت در خود درآوردن و حواسش را دوباره به
چیزی که مهم میدانی ،معطوف کردن .حاصل معنا :بادهای رس به زیر،
دریا را بیدار منیکنند .دریا در خود فرورفته است .دریا دچار ُخمول و
خمود شده است و بادها ،دیگر هیچ کاری به کار دریا ندارند -۳ .دست
به رس کسی کشیدن = او را مورد نوازش و توجه قرار دادن .حاصل معنا:
دریا را همه فراموش کردهاند ،دریا واگذاشته و بیکس رها شده است.
دریا غریب مانده است و بادها هم که همیشه همراه دریا بودند،
دیگر هیچ کاری به کار دریا ندارند .حتی این جمله هم تداعی میشود:
«بادهای رس به زیر ،گیسوان دریا را شانه منیزنند»؛ یعنی هرگز هیچ
موجی برانگیخته منیشود.
«چلچلهها /از مرخصی بازنگشتند /و النههایشان /در طرحهای
توسعه ویران شد» .اوالً النهی پرستو را میگوید؛ ثانیاً ،مستضعف
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بودن و از قرش پایین جامعه بودن
«چلچلهها» را نشانه رفته است؛ زیرا
به جای «خانه» میگوید «النه» یعنی
خانههایشان خانه نبود بس که کوچک و
محقر بود ،النه بود .این را هم بگویم که
چلچلهها واقعا در خانههای آدمها النه
میسازند .من بچگی در شامل میدیدم
که البهالی تیرهای چوبی سقف شیروانی
خانهی «مامان فریدونکناری» پرستوها
النه داشتند و میآمدند و میرفتند و
کاری هم به کار ما نداشتند و ما هم
کاری به کارشان نداشتیم .شب که روی
ایوان ُمرشف به حیاط ،ردیف کنار
هم میخوابیدیم – کولر گازی و حتی
پنکهی سقفی هم در کار نبود – چشمم
که به سقف میافتاد ،چلچلهها را در
النهشان میدیدم .در شامل هنوز هم
همین جوریهاست .بعدا که میروند،
النهشان به یادگار روی سقف یا دیوار
خانه میماند .پس اینکه شاعر میگوید:
«چلچلهها از مرخصی بازنگشتند /و
النههایشان در طرحهای توسعه ویران
شد» ،یعنی یادگارهایشان هم از بین
رفت:
هرچه کاشتم به باد رفت و ماند
کاشها و کاشها و کاشها
(قیرص امینپور ،دستور زبان عشق)
آری ،این چنین بود برادر! آن روزها
که به قول «گونرت گراس»« :تاریخ با متام
قوا میتاخت و پیش میرفت» ،آن روزها
که سد میساختند و امیرکبیر تحویل
میدادند ،پشت سدها آب باال میآمد و
چیزهایی هم زیر آب میرفت برای ابد.
سیمرغهای یخزده را دیدی؟
جرمشان تلفظ ناهنجار حرف قاف
بود…

ماجرا این است…

نگاهی بر فرم و محتوا در مثنوی «فصلی از منظومۀ مردابها و
آبها» اثر سید حسن حسینی

رضا بیات
http://alefyaa.ir/?p=5184

هفتهی پیش ،وقتی بالغت و ساختار شعر «دکرت سیار» و دوستان
بررسی شد ،در میان بازخوردهای مخاطبان ،یک خواسته خیلی معقول و
پذیرفتنی بود« :شعر اعرتاض باید شعاری باشد دیگر! شام که میگویید این
خوب نیست ،اصال منونهی خوب رساغ دارید؟ باید از این آزمون و خطاها
استقبالکنیم نه این که تخریبشان کنیم »...در پاسخ به این اعرتاض عرض
میکنم که اوال قصد تخریب ندارم؛ ولی به این هم اعتقاد ندارم که بنا به
مصلحتاندیشی ضعف و قوتها گفتهنشود .من منتقدم و کار منتقد
دیدن درست و بیغرض متام ابعاد اثر هرنی است .ثانیا به عنوان منونهی
شعر اعرتاض که واقعا شعر باشد ،منظومهی مرحوم «سیدحسن حسینی» را
معرفی میکنم که قالب ،طول شعر و محتوای آن شبیه به شعر دکرت سیار و
دوستان است .البته در نقد همین اثر هم در کنار نقاط قوت پررنگش ،چند
ضعف را مطر ح میکنم .بنده معتقدم که در نقد ،نه باید مرعوب نام بزرگان
شد ،نه توقع کار بینقص داشت .اثر موفق ،اثریست که نقاط قوتش بر
ضعفهایش بچربد و پس از فروکشکردن هیاهوهای رسانهای و اجتامعی،
حداقل بیتی از آن در ذهن و زبان مخاطبان شعر باقیمباند.

شعراعت راض

چکیده:

منظو مهی « فصلی ا ز منظو مۀ
مردا بها و آبها» رسود های از سید
حسن حسینی است که مثل بسیاری
از رسود ههای این شاعر حال و هوای
اعرتاض و نقد اجتامعی دارد .در این
نوشته ،این شعر از دو دیدگاه بالغت
جزءنگر (فرم) و کلنگر (ساختار و تخیل)
نقد شده است .تالش بر این بوده که
مسائل بالغی شعر ،با کمک آمارها به
شکلی دقیق به منایش درآید .در نقد
مسائل مربوط به اندیشه و تخیل کوشش
شده که در ضمن توجه به موقعیت
زمانی و مکانی رسایش ،از داوریها و
غوغاهای پیرامون این شعر در روزگار
رسایش فاصله گرفته شود و نقدی بر

293

شعر
اساس منت و به دور از غرض عرضهشود.
کلیدواژ هها :فصلی از منظومۀ مردابها و آبها ،سید حسن حسینی،
شعر اعرتاض ،شعر اجتامعی ،نقد ادبی ،نقد محتوایی ،نقد جامعۀ
دهه۷۰
معرفی اثر:

مثنوی  ۷۷بیتی فصلی از منظومۀ مردابها و آبها بلندترین شعر
مرحوم سید حسن حسینی است .این شعر در تیرماه  ۷۴در کنار ساحل
خزر رسودهشده و سکوت رسد و تلخ و واخوردگی اصحاب جنگ را در
سالهای «سازندگی» به خوبی نشان میدهد؛ سالهایی که به گواهی
نرشیات آن روزگار ،بیشرت رصف ساخنت خود و خزانهی خود شد تا
ساخنت روح و تعالی جامعه و به تعبیر شاعر ،سالهای «رسپرست
زرپرست و زرپرست رسپرست» .این شعر نخستین بار در سال  ۷۴در
مجلهی «کیان» منترش شد و نسخهی حارض روایت ِ کتاب «گزیدۀ شعر
جنگ و دفاع مقدس» به انتخاب و توضیح سید حسن حسینی است که
البته یکی دو اشکال مطبعی آن با استفاده از نسخهی اینرتنتی رفع شده
است (سایت رصاحی :مثنوی آبها و مردابها).
در این جستار ،از دو منظر آرایههای جزءنگر و کلنگر به این اثر
پرداخته شدهاست .در آرایههای جزءنگر ،عمدهی تکیه بر مباحث
موسیقی کناری (ردیف و قافیه) ،موسیقی درونی (بدیع لفظی) ،بدیع
معنوی و بیان بودهاست .در بخش دوم که به کلیت اثر میپردازد،
ساختار شعر ،انسجام و تخیل شعر مورد مداقه قرار گرفته است.
بدیع:

ایهام توازی:

احرتام «یاعلی» در ذهن باز وها
شکست /دستمردی خسته شد ،پای
ترازوها شکست
پای ترازو شکست و ترازو (مناد
عدالت) لنگید ۲٫ .دست مردانگی خسته
شد و جلوی ترازو (مناد خرید و فروش و
مغازه) شکست.
ایهام تناسب:
قبطیان فتنهگر جا در بلندی کردهاند
 /ساحران با سامریها گاوبندی کردهاند!
ایهام تضاد:

موج نام نامیاش پهلو به مطلق
میزند  /تا ابد درسینهها کوس اناالحق
میزند
پهلو :ساحل
ایهام استخدام:

تلمیح

جناس و سجع

تناسب

ایهام

تضاد

همآوایی

حسن تعلیل

پارادوکس

ارسالالمثل

کنایه

آشنایی زدایی

جابجایی صفت

اغراق

تکرار

ابتدا خوب است آرایههای ِ بدیعی شعر را با مقیاس آمار بسنجیم.
این جدول چند نکته را نشان میدهد .اول اینکه شاعر برخورد
متعادلی با بدیع داشته است .وجود  ۶۵آرایهی بدیعی در  ۷۷بیت
به این معناست که  %۸۴ابیات این منظومه دارای صناعات ادبی
هستند .این برای شاعر توامنندی چون حسینی میتواند نقطهی تعادل
باشد .اما نکتهای که قدر و منزلت شاعر را میمنایاند ،حضور پررنگ
آرایههای معنوی در شعر است .در این جدول فقط  ۳آرایهی لفظی
دیده میشود :جناس ،همآوایی و تکرار .آمار هم نشان میدهد که

فقط  %۲۵آرایهها لفظیاند .این یعنی
مترکز کامل شاعر بر معانی ،تناسبها
و ...است .غنای محتوایی اثر را در رتبهی
واالی تلمیحات میتوان دید و زبانآوری
شاعر را در ایهامها .به نظر میآید که
حسن استفاده از ایهام ،مالک خوبی برای
تشخیص عیار شاعری باشد و اتفاقی
نیست که برجستهترین ترفند شعری
ارجمندترین شاعر تاریخ ما ،حافظ،
همین ایهام است .به پاسداشت این هرن
و اهتامم حسینی به آن ،ایهامهای شعر
را یک به یک مرور میکنیم:
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1

1

1

1

1
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موج چون درویش از خود رفتهای
کف میزند/صوفی گردابها میچرخد
و دف میزند
کف زدن موج ۲ ،کف زدن درویش.
ایهام شبکه:

ایهام شبکه تلفیقی است از ایهام
توازی و تناسب؛ دو گروه کلمهی ایهامی
داریم که در یک سطح و یک معنا ،با هم
مفهوم جمله را میسازند و در سطح و
معنای دوم با هم تناسب دارند.
از هامن دست نخستین کجرویها
پا گرفت /روح تاجرپیشگی در کالبدها
جا گرفت
دست (نوبت) و پاگرفت (برقرارشد)،
 ۲دست و پا (اعضای بدن).
ایهام تبادر:

تبادر لغزندهترین نوع ایهام است و
بسیاری آن را بیشرت وابسته به ذوق و
فهم خواننده میدانند تا هرن مؤلف.
مالک کار در این جستار ،هر گونه به
ذهن آمدنی نبوده است .تبادر را در
صورتی اصیل دانستهایم که هم قرینهی
لفظی داشتهباشد و هم تناسب محتوایی.
فرق موالی عدالت بار دیگر چاک
خورد /خطبههای آتشین مرتوک ماند و
خاک خورد
مرتوک در کنار چاکَ ،ت َرک را به یاد
میآورد.
رس پرست ز ر پرست و ز ر پرست
رسپرست /لنگی این قافله تا بامداد
محرش است!
بازی لفظی مرصع اول در کنار قافله،
قافیه را متبادر میکند؛ خصوصاً که لنگی
هم مطرح است.

از هامن دست نخستین کجرویها پا گرفت /روح تاجرپیشگی در
کالبدها جا گرفت
روح و کالبد ،جا را جان میمنایاند.
انفجار لحظهها ،افتادن آوا ز اوج /بر عصبهای رها پیچیدن شالق
موج
ً
«آواز» راحتتر دیده میشود تا «آوا ،ز»! اساسا آواز با اوج و موج
و موج انفجار و موجی تناسب بیشرتی دارد .اصال این بیت وصف
شاعرانهای از موج انفجار و موجیها و احوال آنان است؛ به عبارت
دیگر شاعر به جای نوشنت چند بیت در وصف آنان ،با هرن موسیقایی و
تناسب آوایی ،حاالت را نشان داده است.
به جهت رعایت اختصار ،باقی آرایههای بدیعی با کلمه ی دارای
آرایه و شامرهی بیت و البته به ترتیب تعداد کاربرد ،عرضهمیشود:
تلمیح ( ۱۵مورد) :چاک خوردن فرق؛ نهج البالغه / ۳ ،جاهلیت/۴ ،
مارگیر بغداد /۳۷ ،معراج /۵۰ ،اهورا /۵۰ ،رستخیز ناگهان /۵۵ ،انا الحق
حالج /۶۶ ،رضبت خوردن موال /۷۳ ،رسبریدن باغ تشنه؛ کربال/۷۴ ،
بریدن شاخه از نخل؛ حرضت عباس علیه السالم /۷۴ ،تیرباران تابوت؛
امام حسن علیه السالم/۷۵ ،
جناس و سجع( ۱۱مورد):عیب ،غیب /۵ ،زرپرست ،رسپرست/۱۲ ،
زرپرست،رسپرست /۱۳ ،بازی ،باز ؛ جر ،تاجر /۱۵ ،ما ،اما /۳۵ ،حقیقی،
عقیقی /۳۵ ،ساحر ،سامری /۳۸ ،اوج ،موج /۴۰ ،نام ،نامی/۶۶ ،
تناسب ( ۱۲مورد) :ذهن ،بازو ؛ دست ،پا /۲ ،دست ،گرفت ؛ پا ،رفنت
؛ روح ،کالبد /۱۴ ،ماله ،بنا ،حفره ،گل /۳۴ ،نگین ،عقیق /۳۵ ،دل ،سینه،
 /۴۵دریا ،غرق/۶۴ ،
ایهام تبادر ( ۴مورد) :مرتوک ،ترک /۳ ،قافله ،قافیه /۱۳ ،جا ،جان،
 /۱۴آوا ز ،آواز/۴۰ ،
تضاد ( ۴مورد) :عیب ،هرن /۵ ،هست ،نیست /۵۱ ،ویرانه ،شهر/۵۱ ،
زهر ،پادزهر/۵۱ ،
همآوایی ( ۴مورد) :کم کم ،کمیت ؛ ارزش ،عرضه ؛ ما را ،کاال/۱ ،
رسرسا ،سینه /۷ ،پول ،پوشال /۸ ،چنگیز ،چپاول/۴۸ ،
حسن تعلیل ( ۳مورد) :موجها را ذکر حق اینسو و آنسو میکشد/
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تشخیص

تشبیه بلیغ

نماد

استعاره مصرحه

تشبیه کامل
کنایه

296

6 8 15 20 28 29 36

تشبیه مضمر

اینک جدول پراکندگی اقسام ردیف با ذکر شمارهی بیت:

فعل غیر اسنادی ( ۴۰مورد)،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۸ ،۷ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ :
،۵۸ ،۵۶ ،۵۳ ،۴۸ ،۴۷ ،۴۲ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۵ ،۲۹ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷
۷۷ ،۷۶ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۱ ،۶۹ ،۶۷ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۱ ،۶۰ ،۵۹
فعل اسنادی ( ۱۰مورد)۷۲ ،۶۴ ،۶۳ ،۴۹ ،۳۲ ،۳۱ ،۲۴ ،۱۶ ،۹ ،۵ :
حرف+فعل غیر اسنادی ( ۴مورد)۶۲ ،۵۲ ،۳۹ ،۶ :
اسم ( ۳مورد)۶۸ ،۵۴ ،۲۵ :
اسم+فعل اسنادی ( ۲مورد)۵۷ ،۳۶ :
اسم+اسم ( ۱مورد)۲۸ :
اسم+فعل غیر اسنادی ( ۱مورد)۲۷ :
اسم+قید+فعل اسنادی ( ۱مورد)۵۵ :
حرف ( ۱مورد)۴۱ :
حرف+اسم ( ۱مورد)۲۶ :

استعاره مکنیه

موسیقی کناری

از  ۷۷بیت شعر ،فقط  ۱۰بیت بدون ردیف آمده و از مجموع ردیفها
تنها  ۶مورد غیر فعلی است .کرثت ردیفها موسیقی شعر را پربارتر کرده و
ت تاثیری به سزایی داشته است؛
ردیفهای فعلی ،در نحو طبیعی و سامل ابیا 
چرا که مطابق نحو معیار فارسی ،فعل در پایان جمالت آمده است .نکتهی
مهم دیگر اینکه افعالی که در جایگاه ردیف قرارگرفتهاند ،متاماً از مصادر
معمولی و پرکاربرد هستند؛ مثل :گرفنت ،رفنت ،کردن ،شدن و… .

در آغاز جدول پراکندگی آرایههای
بیانی به ترتیب کثرت استعمال:

مجاز

پیر دریا کف به لب آورده ،یاهو میکشد /۶۹ ،صوفی گردا بها
میچرخد و دف میزند/۷۱ ،
پارادوکس ( ۲مورد) :کانون گرم بی کسی /۴۴ ،بهار ،برگریز/۴۵ ،
ارسال املثل (یک مورد) :آهی در بساط نبودن/۲۴ ،
کنایه (یک مورد)  :کاله را باد برد/۱۷ ،
آشنایی زدایی (یک مورد) :گرفتگی آسامن با بال کرکس/۲۰ ،
جابه جایی صفت(یک مورد) :رنگ ولگرد/۲۱ ،
اغراق (یک مورد) :تا بامداد محرش/۱۳ ،
ایهام استخدام (یک مورد) :کف میزند/۷۱ ،
ایهام تضاد (یک مورد) :موج ،پهلو/۶۶ ،
ایهام تناسب (یک مورد) :ساحر و سامری ،گاوبندی/۳۸ ،
ایهام توازی (یک مورد) :پای ترازوها/۲ ،
ایهام شبکه (یک مورد) :دست ،پا/۱۴ ،
تکرار (یک مورد) :قلب/۶۷ ،

فعل غیر اسنادی+اسم ( ۱مورد)۷۰ :
فعل اسنادی+فعل اسنادی ( ۱مورد):
۵۱
قید+فعل اسنادی ( ۱مورد)۵۰ :
قافیه بدون ردیف ( ۱۰مورد)،۳۰ ،۱۳ :
۷۳ ،۴۶ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۳ ،۴۰ ،۳۴ ،۳۳
بیان
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جمع آرایههای بیانی  ۱۴۵مورد است
که میانگین  %۱۸۸آرایه در هر بیت را
به دست میدهد؛ یعنی  %۱۱۳باالتر از
میانگین آرایههای بدیعی .به قطعیت
میتوان گفت که شاعر ما بیشرت بیانی
است تا بدیعی و خالقیت ذهنش را بیش
از قدرت لفاظیاش به کار میگیرد .این
حجم تصویرسازی ،شعر حسینی را غنی
و خواندنی کرده است؛ همچنین حضور
این تصاویر هیچ تزاحمی هم ایجاد
نکرده و مخاطب را رسدرگم منیکند؛
جز در ابیات  ۴۴-۴۳که باعث کژتابی و
ابهام شده است .این ابیات ابهامبرانگیز
و نیز کیفیت کلی تصویرساز یهای
حسینی ،در بخش محتوا به تفصیل
بررسی شدهاند.
اینک موارد کاربرد هر آرایه:

تشبیه بلیغ( ۳۶مورد) :برق محبت،
 /۶زنگار فراموشی /۷ ،باغ سینه/۸ ،

پیکر/دوک /۹ ،طفل بیداری /۱۶ ،کابوس
سیاهی /۲۲ ،تیغ آتش /۲۴ ،چهرهها /لوح
ریا /۲۶ ،خار اخم /۲۷ ،شط آستین/۳۰ ،
مالۀ غم /۳۴ ،نگین چشم /۳۵ ،مردار
تفرعن /۳۶ ،شالق موج /۴۰ ،چنگیز
چپاول /۴۸ ،ویرانههای ذهن /۵۱ ،ساقۀ
امید /۵۲ ،داس نومیدی /۵۲ ،دشت دل،
 /۵۶خورشید موال /۵۷ ،مرشق گل/۵۸ ،
تیغ یاد /۶۲ ،آفتاب هستی /۶۲ ،آفتاب
یا علی /۶۳ ،آفاق جان /۶۳ ،باغ دریا،
 /۶۴غرش امواج/علی /۶۸ ،پیر دریا/۶۹ ،
خانقاه موج /۷۰ ،صوفی گرداب/۷۱ ،
جنگل دریا /۷۲ ،کلبۀ دل /۷۳ ،موالی
دریا /۷۳ ،شوالی روح /۷۲ ،خار ،کینه،
 /۷۵کتاب آب ،موج نام/۶۶ ،
تشخیص( ۲۹مورد) :احرتام یا علی،
 /۲دست مردی /۲ ،پای ترازو /۲ ،عشق
رفت /۶ ،صورت آیینه /۷ ،مرگ روح
مردی /۱۶ ،روزگار کینه پرور/۱۷ ،
خیمه زدن رنگ سیاهی /۲۱ ،روح شب،
 /۲۱کابوس سیاهی صبح را رس کشید،
 /۲۲حکومت کردن شالق /۲۳ ،تحت
حکومت بودن باور /۲۳ ،شعله بالد دارد،
 /۲۳حکومت کردن خاکسرت /۲۳ ،دفرت
لبخندها /۲۸ ،تعطیلی قندها /۲۸ ،راه
گم کرده خنده /۲۹ ،تقیۀ هقهقها،
 /۲۹انقراض نسل خنده /۳۰ ،کوچ دلها،
 /۴۵سینه خیز رفنت دلها /۴۵ ،روح آب،
 /۶۱چشم عدم /۶۲ ،چشم هستی/۶۵ ،
موج ذکرمیگوید /۶۹ ،میچرخد دمل/۷۰ ،
مشام خاطر /۷۶ ،صورت اندیشه/۷۷ ،
سیلی زدن دریا/۷۷ ،
ا ستعا رهی مرصحه (  ۲ ۸مورد ) :
ناکسان ،کارگردانان بازی /۱۹ ،هوای

صاف ،دلهای صاف .رک .گندید و بو گرفت /۲۰ ،کرکس،ناکس/۲۰ ،
خنجر،هالل /۲۲ ،جامعه ،باغ و چمن /۳۳ ،بنا ،مدیران جامعه/۳۴ ،
اخالقهای انحرافی ،شاخههای خشکیده /۳۶ ،آفتاب ،رشایط/۳۷ ،
اژدها ،نفس /۳۷ ،نامردمان ،قبطیان /۳۸ ،گلخانه ،شهدا یا جانبازان/۳۹ ،
پروانهها ،شهدا یا جانبازان؟ /۳۹ ،غنچه ،کودک شهید /۴۱ ،آالله ،مجروح،
 /۴۱باد ،مردان آزاده /۴۲ ،تابوت ،ماشین /۴۳ ،خوان یغام ،جامعۀ فاسد،
 /۴۸آیینه ،دل /۵۴ ،خورشید ،موال /۵۸ ،خورشید ،موال /۵۹ ،آیینه ،دل،
 /۶۳دریا ،موال /۶۷ ،رساب ،نامردان /۷۳ ،باغ تشنه ،خوبان /۷۴ ،نخل،
خوبان /۷۴ ،شاخههای نخل ،اعضای بدن خوبان /۷۴ ،خار کینه ،نامردان،
 /۷۵نوبهار ،خوبان/۷۵ ،
مناد( ۲۰مورد) :رسو ،آزاده /۸ ،کفرت ،شهید و آزاده /۱۰ ،ساز
سنتی ،جامعۀ سنتی و مذهبی /۱۹ ،طبل ،وابستگان به تفکر بیگانه،
 /۱۹کرکس ،مردارخوار (دنیا جیفه است) /۲۰ ،آسامن ،معنویت یا
خدا /۲۰ ،خورشید /امام خمینی /۲۰ ،شالق ،زور /۲۳ ،شعله/زندگان
حقیقی ،۲۳ ،خاکسرت /دملردگان ،۲۳ ،آیینه/صداقت ،۲۶ ،پینه/زحمت،
 ،۲۶رسو /آزاده و جانباز /۴۶ ،دریا ،روشنی؟ /۶۰ ،آب ،روشنی؟/۶۱ ،
آب ،آزادمرد /۶۵ ،دریا ،آزادمردان یا روشنیها /۶۵ ،بادهای باستانی،
باورها و نوامیس مقدس فرهنگی؟ /۷۶ ،دریا ،معنویت؟ /۷۷ ،آب،
معنویت؟/۷۷ ،
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کنایه( ۱۵مورد) :موالی عدالت /۳ ،خطبههای آتشین /۳ ،خاک
خوردن /۳ ،پنج نوبت زدن /۱۵ ،کارگردانان بازی /۱۵ ،چار تکبیر /۱۶ ،جا
در بلندی کردن /۳۸ ،گاوبندی /۳۸ ،از کمر افتادن /۴۱ ،پشت خم کردن،
 /۴۸طشت از باال افتادن /۵۶ ،پهلو زدن به چیزی /۶۶ ،کوس چیزی زدن،
 /۶۶خزانی شدن جنگل دریا /۷۲ ،تا خوردن برگ/۷۷ ،
تشبیه کامل ( ۸مورد) :سقف و مقوا /۴ ،خنده ،زخم /۲۷ ،خنده،
بیامری /۳۳ ،جان ،دریا /۵۷ ،دل ،صبح /۵۷ ،دل ،مرغ رها /۷۰ ،موج،
درویش /۷۱ ،مرداب خستگیها/۴۷ ،
استعاره ی مکنیه ( ۶مورد) :رسرسای سینه /۷ ،بارش اشک/۳۰ ،
ریشهی اندوه /۶۲ ،تابش یا علی /۶۴ ،غرش امواج /۶۸ ،عطر جنون/۷۶ ،
تشبیه مضمر( ۲مورد) :دیوار ،دلبستگی /۴۷ ،دریا ،دل/۵۸ ،
مجاز(یک مورد) :تابوت ،شهید/۷۵ ،
ساختار و تخیل:

شاعر شعرش را به شش بخش تقسیم کرده است که هر بخش حال
و هوا و زبان خاص خود را دارد .مطابق نظر شاعر پیشمیرویم و هر
بخش را مرور میکنیم.
بخش اول:

از آغاز تا بیت  ۳۴را در بر میگیرد و بدنهی اصلی شعر است .به
وصف روزگار حارض و گله از آن اختصاص دارد .شعاری است و به
شدت کوبنده .شعاری بودن الزاماً نقطهی ضعف شعر نیست و گاه
با توجه به رشایط ،الزمهی بالغت ،شعاردادن است .به نظر میرسد
که شعا رهای حسینی نیزخوش نشسته است .قرینهای که این نظر
را تأییدمیکند تأثیرگذاری شعر در روزگار خودش و استقبالها و از
دیگر سو اعرتاضها و برآشفنتها بر این شعر است .شعری که کارگر
نیفتاده باشد و «شعر» نباشد ،مثبت یا منفی ،اذهان را درگیر منیکند.
هرن حسینی در تصویرسازیهای اوست .تصاویرش آن قدر زنده و
گویاست که ادعاهای شاعرانهاش را بینیاز از دلیل و حجت میکند؛
به بیان دیگر خود ادعا ،اثباتگر هم هست .شاید استفادهی عامدانه و
مکرر حسینی از اصطالحات روزمره هم عامل مضاعفی شده باشد که
خواننده صدق کالم او را هر چه بیشرت در زندگی خود ح 
س کند؛ نیز در
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اصطالحات اداریاش نوعی نگاه طنزآلود
هم دیدهمیشود؛ هجو ساختارهای فاقد
معنی؛ هجو آنچه که خود با زبان تبادر
آفرینش آن را «مجاری اداری» مینامد.
چند منونه از این ابیات:
خانۀ دلهای ما را عشق خالی کرد
و رفت/ناگهان برق محبت اتصالی کرد
و رفت
آتشی بیرنگ در دیوان و دفرتها
زدند /مهر «باطل شد» به روی بال
کفرتها زدند
طعم تلخی دایر است و قندها تعطیل
محض/جز بهندرت ،دفرت لبخندها تعطیل
محض
نکتهی بدیع در تصاویر حسینی این
است که از عنارصی سنتی و معمول
استفاده میکند اما با خیالی نو و مدرن.
او مدرن بودن را در آوردن لفظی غریب
مثل چرخ خیاطی نیافته است؛ بلکه در
شیوهی تفکر بنیادی نو درانداخته .به
عنوان مثال این ابیات و تصاویرشان را
مرورکنیم:
چار تکبیر رسا بر روح مردی خوانده
شد /طفل بیداری به مکر و فوت و فن
خوابانده شد
تا هوای صاف را بال و پر کرکس
گرفت /آسامن ازسینهها خورشید خود
را پس گرفت
صبح را الجرعه کا بوس سیا هی
رسکشید  /شد سیهمست و برای آسامن
خنجر کشید
خند ههای گاه گاه انگار ره گم
کردهاند /یا که هقهقها تقیه در تبسم
کردهاند
الغرض با مالۀ غم دست بنایی شگفت/
ماهرانه حفرۀ لبخندها را ِگل گرفت

همهی این عنارص در فرهنگ گذشتهی
ما حضور داشتهاند .هیچ واژهای هم نو
نیست .فقط با چند ترکیب نسبتاً نو
مواجهیم :رس کشیدن ،خنجر کشیدن
و گل گرفنت .حتی در آوردن مفاهیم
علمی مثل برخی از قدما و معارصان به
اصطالحات خاص علوم و صور فلکی و...
دل نبسته است؛ بلکه از چیزی استفاده
میکند که همه میفهمند و دیگر آن
را اطالعات عمومی و زندگی میدانند
نه علم:
هان کدامین فتنه دکان وفا را تخته
کرد؟/در رگایامن ما خون صفا را لخته
کرد؟
حسینی د ر ترکیبها یش نها یت
ظرافت را به کار میگیرد؛ آنقدر که
گاهی کشف بدایع شعر او به حل معام
میماند و شگفت آنکه گاهی پس از حل
هم ،کسی این کشفها را باور منیکند و
تصویر را اتفاقی میپندارد نه عامدانه!
این منونه را ببینید:
سازهای سنتی آهنگ دلرسدی زدند/
ناکسان بر طبلهای ناجوامنردی زدند
ساز و بهطور کلی موسیقی ،از مظاهر
برجستهی هر فرهنگ ا ست  .حا ل
سازهایی که سنتیاند میتوانند مناد
جامعهی سنتی و دلبسته به ارزشها
باشند و طبل مناد موسیقیهای جدید و
غربی مثل جاز .شاید هم بتوان اینطور
گفت که جامعهی سنتی (=مذهبی)
مأیوس شدند و جامعهی طرف مقابل
(=متجددان /روشنفکران /وابستگان
به تفکر بیگانه) بر طبل میکوبند و
میتازند (طبل زدن نشان اعالم جنگ
دانستهشود).
آخرین نکته در باب تصاویر شعری

حسینی ،وحدت طولی شعر است؛ شعر نخ تسبیح دارد .با آنکه شاعر
دلبستهی سبک هندی است و نازکخیالیاش را هم از هامنجا دارد،
در این زمینه اشتباه اسالفش را تکرار نکرده و شعر را به عنوان یک
کلیت به هم پیوسته دیده است .خود این نکته هم که شعرش را به
شش بخش تقسیمکرده ،مؤید نگاه کلی و جامع اوست .یک منونه از
انسجامهای شعر را ببینیم .در بیت  ۲۵میخوانیم:
دود در دود و سیاهی در سیاهی حلقه زن /گرد دلهاهالههایی از
تباهی حلقه زن
تصویر حاصل از این بیت چنین چیزی میشود :حلقههای تودرتوی
هالهمانند به مرکزیت یک نقطه :دل .این تصویر منظومهی شمسی را
به یاد میآورد؛ منتها در اینجا حلقهها سیاهاند و درواقع منظومهای
بدون شمس داریم.
حال اگر به  ۵بیت قبل برگردیم خروج خورشید از منظومه را
میبینیم:
تا هوای صاف را بال و پر کرکس گرفت/آسامن از سینهها خورشید
خود را پس گرفت
خورشید که در سینهها قرارداشت ،حاال نیست؛ یعنی دلی که مرکز
منظومهی شمسی است بدون خورشید میماند؛ یعنی بیت  ۲۵٫در کل
شعر تصاویر متناقض دیدهمنیشود؛ تنها یک مورد مشکوک وجود دارد
که در بخش چهارم بحث خواهدشد.
بخش دوم:

تنها یک بیت است:
اشکهای نسل ما اما حقیقی میچکند/از نگین چشمهای خون،
عقیقی میچکند
شاید این جداسازی فقط به منظور عوض کردن نوع خوانش مخاطب
باشد؛ نوعی تأکید و یادآوری که خواننده را از حال و هوای مفهومی
که در چندین بیت تکرار شده درآورد؛ نوعی برجستهسازی که با کمک
عنارص غیر شعری اتفاق افتاده است .این نکته را دربارهی بخش آخر
شعر هم میتوان صادق دانست؛ آنجا که شاعر منظومهی بلندش را با
این بیت فرود میآورد:
صور 
ت اندیشهام سیلی ز دریا میخورد/آخرین برگ از کتاب آبها،
تا میخورد
بخش سوم:

سه بیت دارد و وجه متایزش با دیگر ابیات تلمیحی بودن این سه
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است .دو بیت اول داستان مارگیر بغدادی را طرح میکند با هامن تأویل
مولوی که «نفست اژدرهاست او کی مرده است؟»(.مثنوی ۳۵۷ :۱؛
معادل دفرت :۳بیت )۱۰۵۳اما بیت سوم بدیعتر است .تلمیح را با تخیل
خود میسازد .در تصویر مرصاع اول میتوان فرضکرد که «قبطیان»
همیشه در بلندی جا داشتند و وقتی هم شکستخوردند غرق شدند
و فرصت زیردست شدن را نیافتند و به همین خاطر بیت چندان هم
خیالانگیز نیست؛ اما مرصاع دوم کام ًال برخاسته از خیال شاعر است و
البته زبانآوری او« .سامری» و «ساحران» را پیوند میدهد و این سازش
را هم با لفظ «گاوبندی» بیا ن میکند تا پیوندهای درونی بیت استوارتر
شود .این نوع تلمیح که وفادار به تاریخ نیست ،از بدایع شعر امروز
است و البته در همین روزگار هم منونههای زیادی ندارد .از نامآوران،
«محمدکاظم کاظمی» را میشناسم که به ظرفیت اینگونه تلمیحات
پی برده است .مث ًال جایی میگوید:
قوم موسی پی سیر و عدسی رسگردان/قوم فرعون شناکرده گذشتند
از نیل (قصۀ خشت و سنگ)۹۹ :
یا:
ظاهراً مرده که پوسید کفن میآید/نوح این قوم پس از غرق شدن
میآید(هامن)۳۴:
خود حسینی هم در اشعار دیگرش از این آرایه استفاده کرده
است؛ مث ًال در شعر «برق پوالدهای دوپهلو» از کتاب «گنجشک و
جربئیل» (ص ،)۸۷در شهادت حرضت زهرا(س) خنجر به میان میآید و
رسدستهی مهاجامن «ابوسفیان» است.
بخش چهارم:

این بخش شعر بسیار بحثبرانگیز شد و تهمتهای بسیاری را به
سوی شاعر روانه کرد و شاعر را به دفاع از خود واداشت؛ لذا ابیات ابهام
آفرین این بخش را با دقتی بیشرت مرور میکنیم:
 -۳۹من ز پا افتادن گلخانهها را دیدهام /بال ترکشخوردۀ پروانهها
را دیدهام
- ۴۰انفجار لحظهها ،افتادن آوا ،ز اوج  /بر عصبهای رها پیچیدن
شالق موج
- ۴۱دیدهام بسیار مرگ غنچههای گیج را/از کمر افتادن آاللۀ افلیج
را
- ۴۲در نخاع بادها ترکش فراوان دیدهام/گردش تابوتها را در
خیابان دیدهام
- ۴۳گردش تابوتهای بیشکوه آهنین /پر ز تحقیر و تنفر ،خالی از
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هر رسنشین
- ۴۴در خیابان جنون ،در کوچۀ
دلواپسی /کردهام دیدار با کانون گرم
بیکسی!
- ۴۵دیدهام در فصل نفرت در بهار
برگریز /کوچ تدریجی دلها را به حال
سینهخیز
- ۴۶رسوها را دیدهام در فصلهای
مبتذل /خسته و رسدرگریبان – با عصا
زیر بغل –
- ۴۷تن به مرداب مهیب خستگیها
دا دهاند /تکیه بر دیواری از دلبستگیها
دادهاند
- ۴۸پیش چنگیز چپاول پشت را خم
کر دهاند /گوشهای از خوان یغام را فراهم
کردهاند!
- ۴۹ماجرا این است ،آری ماجرا
تکراری است /زخم ما کهنه است اما
بینهایت کاری است
حسینی هم مثل بسیا ر ی ا ز
دلباختگان جنگ ،بحث را میکشاند به
دغدغهی اصلی که روح جنگاوری است
و آرما نهای جنگ و از همه عینیتر
رسنوشت اهالی جنگ .تا بیت سوم
مشکلی در کار نیست جز الفاظ «افلیج»
و «گیج» که بار معنایی خوبی ندارند
و نوعی توهین محسو ب میشوند؛
آنهم در فرهنگی که اسیر را «آزاده»
مینامد و مفقوداالثر را «جاوید االثر»(!)
و شهید را «زنده» .طبق این ساختار
فرهنگی علیالقاعده مخاطب به جای
«گیج» و «افلیج» توقع دارد کلامتی مثل
«هوشیار» و «پایدار» را ببیند.
اوج مشکالت در دو بیت بعد است.
شاعر از گردش تابو تها در خیابان
صحبتمیکند که طبیعتاً تابوت شهدای

نویافتهی پس از جنگ و اغلب تابوت
مفقوداالثرهاست؛ شهدای گرا نقدری
که از آنها جز نامی و احیاناً پالکی،
چیزی باقی منانده .حال در بیت بعد با
این وصف از تابوتها مواجه میشویم:
گردش تابوتهای بیشکوه آهنین/
پر ز تحقیر و تنفر ،خالی از هر رسنشین
پر واضح است که در نگاه اول جز
توهین مستقیم به شهدا چیزی برداشت
منیشود .خود حسینی این برداشت را
سادهاندیشانه میدانست که «خردمندان
پوشیده همیخندیدند»(.گزیدۀ شعر
جنگ )۳۱۸ :میگفت از تکنیک سینامیی
دیزالو استفاد هکرده؛ یعنی گردش
تابوتهای بیت  ۴۲مربوط به شهداست
و گردش تابوتهای بیت  ۴۳مربوط به چاپ شده است؛ مجلهای که به روشنفکران منسوب است و درست
فضایی دیگر؛ ماشینهای مدل باالی یا غلط ،افکار عمومی این مجله را معارض با ارزشهای دینی خود
رسپرستان زرپرست (بیت  )۱۳که چون میداند .این نکته قرینهای است بر جدی بودن اتهام شاعر.
ناکس (بیت  )۱۹هستند ،ماشینهایشان
تا اینجا و پیش از پرداخنت به خود شعر ،میتوان شاعر را در دو
خالی از رسنشین است.
زمینه ،درخور خرده دانست :از موضع تهمت پرهیز نکرده و با مجلهی
قبل از قضاوت رشایط جانبی را کیان همکاری کرده است( .در مورد موضع تهمت بودن مجله به افکار
بسنجیم و سپس خود ابیات را مورد عمومی عرص توجهشود نه ارزشگزاری حقیقی و علمی .نگارنده خود
مداقه قراردهیم.
هنوز این مجله را ندیده و منیتواند دربارهی آن نظری داشته باشد؛
کارنامهی حسینی پر از نشانههای بارز هرچند اگر هم نظری بود ،اهمیتی نداشت .مهم فهم عمومی عرص
دلبستگی به انقالب و جنگ است .همین است).
شعر هم در دفاع از ارزشها رسوده
در نوآوریاش بی محابا عملکرده و فهم عمومی را در نظر نگرفته
شده .بنابراین غیرعاقالنه است که چنین است .نگارنده این ادعا را منیپذیرد که شاعر ،شعر را رصفاً برای دلش
شاعری در میان چنین شعری ،قصد هجو میگوید و به فهم مخاطب کاری ندارد .اگر فقط برای دل بود ،چاپ
شهدا را داشتهباشد.
منیشد و اگر شاعری خودش در زمان حیات خودش آثارش را چاپ
حسینی به سینام عالقهمند ا ست میکند ،البد دغدغهی مخاطب دارد و به چنین کسی باید این مثل
َل َق ْد ِر عُ ُقولِ ِهم.
َّاس ع َ 
و کتاب «مشت در منای درشت» را عربی را یادآور شدَ :ک ِّل ِم الن َ 
دربارهی آرایههای ادبی به زبان سینام
در خوشبینانهترین حالت میتوان شعر دکرت شفیعی کدکنی را به
نوشته؛ بنابراین طبیعی است که بخواهد یاد آورد که:
تکنیکهای سینامیی را در ادبیات
گه ملحد و گه دهری و کافر باشد/گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
امتحان کند.
باید بچشد عذاب تنهایی را/مردی که ز عرص خود فراتر باشد(هزارۀ
شعر نخستین بار در مجلهی کیان دوم آهوی کوهی)۴۹۰ :
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شعر

اما خود شعر:

در خیابان جنون ،در کوچۀ دلواپسی /کردهام دیدار با کانون گرم
بیکسی!
این تعابیر مربوط به کیست؟ شهدا یا ناکسان؟ برای هر دوگروه قابل
توجیه است.
دیدهام در فصل نفرت در بهار برگریز/کوچ تدریجی دلها را به
حال سینهخیز
نفرت مربوط به ناکسان است که ماشینهایشان پر از تحقیر و تنفر
بود .اما این دلها چه؟ دلهای همین ناکسان است که از سینههایشان
میرود؟ هامن دلهایی که «آسامن از سینهها خورشید خود را پس
گرفت» ؟ آیا دلها ،خود جانبازان هستند که به تدریج از منت جامعه به
حاشیه رانده میشوند؟ هر دو احتامل ممکن است.
رسوها را دیدهام در فصلهای مبتذل /خسته و رسدرگریبان؛ با عصا
زیر بغل
تن به مرداب مهیب خستگیها دا دهاند /تکیه بر دیواری از
دلبستگیها دادهاند
پیش چنگیز چپاول پشت را خم کردهاند /گوشهای از خوان یغام را
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فراهم کردهاند!
«رس وهای عصا» در زیر بغل به
یقین جانبازان هستند .در این بیت
موضعگیری شا عر آشکا ر میشود .
«فصل» را نکوهش میکند که مبتذل
و پر نفرت و ...است؛ اما حسابش با
شهدا و جانبازان فرق دارد .عجیب این
است که همین بازماندگان جنگ هم
در این ابیات ستوده نشدهاند« .خسته
و رسدرگریبان» را میتوانیم به حساب
جرب زمانه بگذاریم و بیشرت قدح روزگار
بدانیم تا رسزنش جانبازان؛ اما در ابیات
بعد خود اهالی جنگ هستند که فاعل
و انجام دهند هی کارند« .تن دادن به
مرداب» و «تکیه کردن بر دلبستگیها»،
کار خود آنهاست« .چنگیز چپاول»
هامن کارگردانان بازی (بیت  )۱۵هستند
و گناهکار؛ ولی اهل جنگ هم چندان
بیگناه نیستند؛ چرا که پشت را خم
کردهاند و به نوعی معاونت ظلمه را در
کارنامهی خود دارند .به قول کاظمی:
هر کس به گونهای به هدر داد آنچه
داشت /یک عده هم که سگ نشدند
استخوان شدند (قصۀ خشت وسنگ)۸۴ :
ابیات بعدی این بخش هم خطاب
به همین گروه است که از اصالت خود
فاصله گرفتهاند .آری ،این ابیات در
نکوهش رزمندگان هست اما نه از
آنگونه که دشمنان میگویند؛ بلکه نقدی
از رس درد و دلسوزیست؛ یعنی از این
نسل دلسوخته و ایثا رگر هم کسانی
دانسته یا ندانسته در برابر چنگیزیان
روزگار خاموش ماندند یا رس تسلیم و
اطاعت در پیش داشتهاند.
در ابیات بعد ،برخی آرمانهای انقالب
یادآوری میشود که البته چون به شکل

مطلوب به دست نیامدهاند ،فضای ابیات
را تلخ و آلوده به زهرخند کرده است:
از شام میپرسم آن شور اهورایی چه
شد؟ /بال معراج و خیال عرشپیامیی
چه شد؟
ساقۀ امیدها را داس نومیدی چه
کرد؟ /با دل پر آرزو احساس نومیدی
چه کرد؟
هان چه آمد بر رس شفافی آیینهها؟/
از چه ویران شد ضمیر صافیآیینهها؟
شور و غوغای قیامت در نهان ما چه
شد؟ /ای عزیزان! «رستخیز ناگهان» ما
چه شد؟
دشت دلهامان چرا از شور یا موال
فتاد /از چه طشت انتشار ما از آن باال
فتاد؟
در این ابیات و رسودههای سالهای
بعد حسینی «احساس نومیدی» حس
غالب است .کتاب «در ملکوت سکوت»
او مملو است از همین حس تلخ.
بخش پنجم:

با امید رشوع میشود؛ با نور و روشنی
و متام خوبیها .آ نقدر که به نظر
میرسد شاعر این بخش با ابیات پیش
فرق دارد یا الاقل در دو حال روحی
متفاوت این دو بخش شعر را رسوده
است؛ آنقدر که به نظر میرسد وحدت
طولی شعر فراموش شده است؛ اما
ناگهان در  ۵بیت پایانی این بخش ،ورق
برمیگردد و مخاطب غافلگیر میشود و
متام خوبیها را رؤیایی شیرین مییابد
که توهمی بیش نبوده و متام شده است.
آ ب د ر ذ هن و ز با ن حسینی
مناد معنویت است .علی(ع) موالی
دریاهاست .دریا مناد روشنی است .دلش

که باید به خدا وصل شود به دریا وصل میشود .پل را بر روی دریا
منیزند که از آن بگذرد و خیس نشود ،بلکه بین دریا و دلش از روشنی
پل میزند .یک رس پل در دریا است و جنس پل از روشنی و نور .یادمان
هم باشد این شعر که در تقابل کسان و ناکسان رسوده شده« ،فصلی از
منظومۀ مردابها و آبها» نام گرفته است و مثل بسیاری از شعرهای
مدرن ،نام شعر جزئی از شعر شده است.
حسینی وقتی میخواهد کسان و ناکسان را به منطق دریایی خود
بازگرداند ،به دقیقترین شکل این کار را انجام میدهد :باز رضبت
میخورد موالی دریا از رساب.
تصویرسازیهای این بخش شعر حسینی بسیار درخشان است.
در مرصاع «آفتاب هستیاش چشم عدم را میزند» فقط از عنارصی
استفاده کرده که در طول هزار سال شعر فارسی در اختیار همهی
شاعران بوده؛ ولی به گونهای خیالش را به رخ کشیده که تصویرش در
متام این هزارسال شبیه ندارد و کام ًال نو است.
مسألهی بعدی در این فصل ،دلبستگی شاعر به تصوف است.
اصطالحاتی از قبیل «پهلو به مطلق زدن»« ،انا الحق زدن»« ،کفزدن
صوفی گردابها»« ،ذکر»« ،یا هو کشیدن» و
درویش موج»« ،دفزدن
ِ
ِ
ً
باألخره «خانقاه موج» متاما مربوط به حوزهی معنایی تصوف هستند.
در دیگر آثار حسینی هم این مقدار گرایش به عرفان دیده میشود.
عرفانی که منایندهی معنویت است و نه روحیهی تسلیم و صلح کل.
عرفان حسینی فقط به دریافتهای باطنی میپردازد و هیچگاه جا را
برای نگاههای حامسی ،انقالبی و اجتامعی شاعر تنگ منیکند.
ابیات پایانی این بخش به سه مصیبت تاریخ شیعه اشاره دارند:
رضبت خوردن امیر مؤمنان(ع) ،شهادت سیدالشهداء(ع) و تیرباران
شدن تابوت امام مجتبی(ع) .تنها ابهام این بخش در این است که چرا
«روی پل تابوتها را تیر باران میکنند»؟ در حالی که در تاریخ حرفی
از پل به میان نیامده است و اساساً در مدینهی آن روزگار پلی وجود
نداشته است.
شاید همین پرسش بوده که یکی از شارحان این شعر را که همکار
و دوست شاعر هم بوده و تفسیر شعر را از خود حسینی شنیده ،به
اشتباهانداخته که این تابوت مربوط به امام کاظم(ع) است؛ گیرم که
تیرباران هم نشدهباشد! (سامع بر امواج )۷۸ :تابوت امام هفتم را از
زندان آوردند و از پل بغداد عبور دادند (بحار االنوار  .)۲۲۷ :۴۸تصور
نگارنده بر این است که حضور پل در این بیت یا کام ًال شاعرانه است
و تصویر را حسیتر کرده است یا نشاندهندهی گذر از مرحلهای در
تاریخ و فرهنگ است.
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شعر
نامتام» (سورۀ انگور.)۱۰۷ :
فهرست مآخذ:

بخش ششم:

بخش یک بیتی ،هامن است که در بخش دوم
توضیح ابتدایی این ِ
آمد .اما این بیت دو نکتهی مبهم دارد؛ هر مرصاع یک ابهام.
«صورت اندیشهام سیلی ز دریا میخورد» .چرا؟ دریا مناد
معنویت و حتی خود خدا است .چرا باید اندیشههای شاعر را
ناخوش بدارد؟ به سبب یأس او؟ به سبب آن که ارسار را هویدا
کرده و ماجرایی تکراری (بیت  )۴۹را که از آغاز بوده و تا پایان
هم خواهد بود ،بر زبان آورده و در دهن عام انداخته؟ به خاطر
نکوهشهایی که بر قدیسان روزگار و جانبازان روا داشته؟ به
خاطر مصائب پشتهمی که در همین ابیات واپسین برشمرده و
دل عرشیان را به درد آورده؟
«آخرین برگ از کتاب آبها تا میخورد» .چرا آخرین برگ؟ این
آخرین برگ چیست یا کیست؟ شاعر به آخر خط رسیده و دنیا را متام
شده مییابد؟ خودش را آخرین برگ میداند؟ یادمان باشد که خودش
در بیت  ۷۲رضبت خورده بود و شوالی روحش ارغوانی شدهبود.
شعرش را خامته میدهد و همین شعر را «کتاب آبها» دانسته؟
این ابهامها پروندهی شعر را بازمیگذارد و تصورمیکنم که حاصل
هوشیاری و رندی شاعر باشد .به قول قزوه« :اینک پایان من در غزلی
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بحار االنوار .مجلسی ،محمد باقر.
بیروت .دار إحیاء الرتاث العربی۱۴۰۳ .ق.
سایت پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی .ensani.ir .تاریخ
مراجعه۹۳٫۸٫۲۵٫ :
سایت رصاحی .blogfa.com .تاریخ
مراجعه۹۳٫۸٫۲۵٫ :
سایت نورمگز .noormags.ir .تاریخ
مراجعه۹۳٫۸٫۲۵٫ :
سامع بر امواج .شفایی افتلتی،
محمدعلی .مجلۀ شعر .نیمۀ اول بهار
 ۱۳۸۴٫شامره ۴۱٫
سورۀ انگور .قزوه ،علیرضا .تهران.
توسعۀ کتاب ایران(تکا)۱۳۸۷٫ .
قصۀ خشت و سنگ  .کا ظمی ،
محمدکاظم .تهران .کتاب نیستان۱۳۸۴٫ .
گزیدۀ شعر جنگ و دفاع مقدس.
حسینی ،سید حسن .تهران .سورۀ مهر.
چ۱۳۸۷٫ ۲٫
گنجشک و جربئیل .حسینی ،سید
حسن .تهران .افق .چ۱۳۸۴٫ ۵٫
مثنو ی معنو ی ( د و مجلد ) .
موالناجال لالدین محمد بلخی رومی.
مصحح :خرمشاهی ،قوام الدین .تهران.
دوستان .چ۱۳۷۸٫ ۳٫
مشت در منای درشت .حسینی ،سید
حسن .تهران .افق۱۳۷۰٫ .
نوشداروی طرح ژنریک .حسینی،
سید حسن .تهران .سورۀ مهر۱۳۸۳٫ .
هزارۀ دوم آهوی کوهی .شفیعی
کدکنی ،محمدرضا .تهران .سخن۱۳۷۶٫ .

دوستان هم گاه خنجر م یزنند

یادداشتی درباه شعر اعتراض با تکیه بر شعر
«فصلی از منظومهی ُمردابها و آبها» مرحوم سید حسن حسینی
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عنوان «تاریخ» مفروض است
بدون شک اگر همهی آنچه که به
ِ
ِ
(فارغ از جهتگیریهای سیاسی و فرهنگی) درست و دقیق روایت شود،
تاریخی مردم باشیم .تاریخ به گوا ِه خودش
دیگر نباید نگر ِان حافظهی
ِ
توان حفظِ خویشنت را خواهد داشت و نخواهد گذاشت که جایگاه و
ِ
موقعیتها با یکدیگر تعویض و صفتها به سادگی جابهجا شوند .شع ِر
اض پس از انقالب یکی از آن محلهای مناقشه است که بیش از آن
اعرت ِ
جهت
تفکیک اصل از بدل مشمولِ
که در زمانهی خودش شناخته شودِ ،
ِ
گذ ِر زمان شدهاست.
ا ّما ماجرا این است که در تی ِر  ۱۳۷۴شعری از «س ّید حسن حسینی» با
عنوانِ «فصلی از منظومهی ُمردابها و آبها» در دوماهنامهی کیان()2
اض پس از انقالب
چاپ میشود که یکی از بهرتین منونههای شع ِر اعرت ِ
به حساب میآید.
س ّی ِد مظلومانِ شع ِر انقالب ا ّما با نقدهایی تند و عجیب مواجه
ادبی روزنامهی رسالت
میشود« .عباسعلی براتیپور» مسئولِ صفحهی ِ
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جلسات نقد و
که آن سا لها ادارهی
ِ
بررسی شع ِر حوزهی هرنی را هم بر
ِ
عهده داشتهاست شتابزدهتر از دیگران
تحت
دست به قلم میبرد و مقالهای ِ
عنوانِ «آبهایی که بوی مرداب گرفتند»
را در رسالت به چاپ میرساند.
تفاوت بزرگ آغاز شده
سالِ  ۷۴با یک
ِ
توسطِ ره ِرب
سال
نامگذاری
و آن هم
ِ
ّ
انقالب برای ا ّولین بار است؛ سالِ انضباطِ
مشکالت
مالی و اقتصادی .تو ّرم و
ِ
برخالف
ضعیف جامعه
اقتصادی طبقهی
ِ
ِ
ِ
تیرتهای اغرا قآمیز و جانبدارانهی
روزنامههایی همچون کیهان و رسالت
دولت سازندگی ،به واقع ّیت بدل شده
از ِ
است.
در چنین رشایطی نرشیات هم به
تالفی
تجربه دریافتند که میتوانند
ِ
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رس حوزهی فرهنگ
نامهنگاریها و مناظر ِ
انجام سیاسیشان را ِ
ات ب یرس ِ
دربیاورند .کمکم یاد گرفتهاند دستهبندی کنند ،تا اگر کسی در
صفات مذموم و
دستهی خودشان جا نگرفت بالفاصله مجموعهای از
ِ
نت اصلی به حاشیه رفته و از کانونِ
تحریکآمیز را به نافش ببندند تا م ِ
توجهات فاصله بگیرد .و در این میان چه بهانهای مقبولتر از این که
ّ
وقت حوزهی هرنی داشتهاست به
فرد به دلیلِ اختالفاتی که با مدی ِر ِ
نشانهی اِعرتاض از حوزهی هرنی استعفا دادهباشد!()3
براتیپور در ابتدای مقالهاش مینویسد ...« :آن(شعر) را با د ّقت از
ابتدا تا انتها خواندم .عرق رشم بر پیشانیام نشست .رضبان قلبم شدّت
یافت .چون آقای حسینی را از سال  ۱۳۶۰آن زمانی که در حوزهی
هرنی روزهای پنجشنبه بعدازظهر که جلسات شعر تشکیل میشد
میشناسم….س ّیدی بود جوشی ،همیشه از حریم اسالم و شهدا و امام
و دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی دفاع میکرد….چطور شد که
پس از جدایی از حوزهی هرنی در سال  ۱۳۶۶از همه چیز جدا شد و به
طور ک ّلی متام مسیر فکری خودش را عوض کرد)4(»...
منظومهی فکری نویسندهی مقاله به زبانِ عامیانه در این چند خط
خالصه میشود« :خوبها  :هر که در حوزهی هرنی باشد و مباند به هر
قیمتی! بدها  :هر که به حوزهی هرنی نیاید یا بیاید ومناند .عاشقانه
رسودن .هر که از فروغ تعریف کند(باز خدا را شکر به قول رهرب انقالب
فروغ عاقبت به خیر شد ،در غیر این صورت معلوم نیست آوردن نام
فروغ ،در نظر دوستان به چه میزان ک ّفاره داشت) و اصوال اینکه هر که
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با ما نیست با ما دشمن است!»
زخم کهنه
ا ینجا بنا ِی با ز کرد نِ
ِ
توجه به اظها ِر
را نداریم ،خصوصا با ّ
پشیامنی نویسند هی مقاله از مطلبی
ِ
که نوشته بوده است )5(.نکتهی قابلِ
توجه البته رویکر ِد انتقادی «مردابها و
ّ
آبها» در بازگشت به آرمانهای اولیهی
نظام جمهوری اسالمی است
انقالب و ِ
که تا آن زمان بیسابقه به نظر میرسد.
در حقیقت زبانِ اعرتاض در اینجا
طرف
چیزی
ورای تقابلِ معمولِ دو ِ
ِ
د رگی ِر شع ِر ا عرتا ض ا ست  .صد ا ی
هی شا عر نه موا جههی
عد ا لتخوا ِ
متقابل با حاکمیت و انکا ِر آن ،بلکه
حامیت از انقالب و ترویج و تثبیت
آرما نهای آن است .این اعرتاض با
وضوح کافی در بیان ا ّما ُد چا ِر
وجو ِد
ِ
جانب
سو ِء برداشتهای بسیار از
ِ
د و ستا ن و حتّی نزد یکا نِ شا عر
گذشت
میشود .ا ّتفاقی که البته با
ِ
زمان ،م ّد عی را از م ّد عیعلیه باز
شناسانده است.
ا ّتفاقی که گرچه مشابهش در مسیری
بالعکس بارها تا به امروز در شعر و
ادبیات ما تکرار شده ا ّما با وجو ِد آن
ِ
های
همچنان یادآوری چنین رویارویی ِ
بهظاهر کم اهمیتی به دلیلِ هامن
تکرا ِر چندبارهشان در تاریخُ ،پربیراه به
نظر منیرسند .در هر ُبرههای از زمان
م ّدعیانِ دین و انقالب بسیارند .نه هر
نق ِد موزونی شع ِر اعرتاض است و نه هر
اعرتاضی به حق .آن چه که حق است
دین و انقالب خواهد بود که هر دو
عزیزند و نفوذناپذیر .منیشود که ُفحش
غیاب خو ِد
داد و طرد کرد و بعد در ِ
شاعر(و حاال که وجههی دینی و تعه ِد

انقالبیاش برای مردم مربهن و آشکار
است) تصویرش برود رس د ِر صفحهی
ادبی نرشیه بنشیند که هم اعتباری به
ِ
خویش بخشیده باشند و هم اگر شد،
شاع ِر مرحوم در انحصار قرار بگیرد (در
غیاب بازخوانی تاریخ( .))۶به هر حال
ِ
ُمراقب خواهیم بود که موقعیتها با
هم عوض نشود.
پانوشت

 -1گرچه ناآ گا ه خنجر میزنند /
دوستان هم گاه خنجر میزنند مطلع
غزلی است از سید حسن حسینی.
 -2در مورد کیان و جریان ادبیاش در
فرصتی دیگر مفصل بحث خواهیم کرد.
 -3سید حسن حسینی در سال ۱۳۶۶
در اثر اختالفاتی که با مدیر وقت
حوزههرنی داشت ،به همراه جمعی از
دوستانش از جمله قیرص امین پوراستعفا
کرد.
 -4و در ادامه ناگهان ترکشش سهیل
محمود ی را هم زخمی میکند و
مینویسد ...« :یکی از کسانی که تا آن
سال در حوزهی هرنی چهرهای اسالمی
به خود گرفته بود و آوای جنگ جنگ تا
پیروزی رس میداد چطور پس از ((دریا
در غدیر)) رشوع به رسودن عاشقانهها
کرد و در اول آن هم با کامل وقاحت
نوشت متام شاعران اهل دروغند مگر
آنان که مانند فروغند»...
در قسمت بعد مشخص می شود که
کدام قسمت شعر است که چنین منتقد
ما را برآشفته است .برداشتی ابتدایی و
ساده انگارانه از بیت :در نخاع بادها
ترکش فراوان دیدهام /گردش تابوت ها
را در خیابان دیدهام /گردش تابوتهای

بیشکوه آهنین /پر ز تحقیر و تنفر خالی از هر رسنشین
«از آقای حسینی پس از جدائی از حوزهی هرنی اشعار سپید و
نیشدار چندتایی در کیهان فرهنگی آن زمان چاپ شد .ولی این مثنوی
اخیر ایشان همزمان با رجعت و تشییع شهیدانی که از جبهه آمده
بودند رسوده شد در حالی که کمرت کسی بود که آن منظره را ببیند
و اشک در چشمش حلقه نزند… .من در اینجا از خانوادهی معظم
شهیدان عاجزانه عذر میخواهم .مجبورم برای جلوگیری از این عمل
آقای حسینی و روشنشدن ذهن ایشان این طور بنویسم تا برایشان
صحبت متام شده باشد »...سپس در میانهی انذار و تبشیر ،یکی از
غزلهای سیدحسن حسینی را به خودش یادآوری میکند« :آقای
حسینی از شام سوال میکنم که آیا تشییع جنازهی شهیدان را دیدهاید
یا نه؟ اگر ندیدهاید و اینطور نوشتهاید که بسیار اشتباه کردهاید و
اگر دیدهاید کجای آن بیشکوه و… .بودهاست… .بیانصاف آخر
مگر شام نبودی که مثنوی عاشقان را رسودهای »...و بعد مثنوی او با
مطلع «بیا عاشقی را رعایت کنیم /ز یاران عاشق حکایت کنیم» را تا
انتها مینویسد.
«واقعاً که خوب تجدید بیعت کردی!… .آقای حسینی شام که بهرتین
رسودهها را برای امام میگفتید .چه شد که پس از رحلت ایشان ُمهر
سکوت بر دهان زدید؟ از صغیر و کبیر این ملت حتی آنهایی که
شاعر نبودند و فقط خواستهبودند که با این وسیله تاثرات قلبی خود
را نسبت به از دست دادن امامشان ابراز کنند برای امام شعر گفتند
ولی شام حتی بیتی هم نگفتید؟ آقای حسینی رصیح بگویم که به خود
واگذاشته شدهاید .از خدا بخواهید که هدایتتان کند»...
و در پایان پس از اعالم هزار دریغ و افسوس دستهبندی نهاییاش را
اعالم میکند ...« :دمل از این میسوزد که دشمنان یک جور به انقالب
اسالمی نیش میزنند و شام و همفکران شام هم یکجور دیگر! چقدر
اسالم و انقالب اسالمی و شیعه مظلوم است… ..افسوس میخورم چرا
کسی که روزی همصدا با حلق اسامعیل بود امروز همصدا با وسوسهی
ابلیس شدهاست» ...
و همهی این جمالت چه قدر آشنا هستند .انگار فارغ از زمان در
دورههای متعدّدی از تاریخ تکرار میشوند.
 -5گفتوگو با حسین عبدی -خربگزاری فارس
 -6البته با ظهور و حضور شاعران نوانقالبی جوان آن تصاویر هم
عوض شدهاست .گویا این نرشیات در متناقضمنایی همیشگی باز به
تعریف جدیدی از شعر اعرتاض رسیدهاند خصوصا پس از مناز عید فطر
سال ۱۳۹۶
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از شریعت در آینه معرفت تا نیانبان مشرک
در حاشیه «کیان»« ،مردابها و آبها»« ،سید حسن حسینی»
و بازخوانی تاریخ ادبیات پس از انقالب اسالمی

مرتضی کاردر
http://alefyaa.ir/?p=5458

بازخوانی مقاطع گوناگون تاریخ معارص ،بدون تبیین خاستگاهها
و بررسی زمینههای سیاسی ،اجتامعی و فرهنگی آن منیتواند تصویر
روشنی از آن دورهی تاریخی به دست دهد .با تبیین وضعیت تحوالت
فکری و فرهنگی آن دوره ،شاید راحتتر بتوان به بازخوانی آن دوره
پرداخت .جدایی نسل اول شاعران انقالب از حوزهی هرنی را منیتوان
به اتفاقی از رس اختالفات شخصی تقلیل داد و آن را بدون اتفاقهای
دیگر سالهای میانی دههی شصت که میان نیروهای درون جمهوری
اسالمی رخ داد ،تحلیل کرد .اتفاقهایی مثل اختالف بر رس نحوهی
تعیین نخستوزیر در دولت دوم «آیتالله خامنهای» یا تشکیل مجمع
روحانیون مبارز و انتخابات مجلس سوم شورای اسالمی که در حقیقت
دو طیف موسوم به راست و چپ درون نظام جمهوری اسالمی یا به
تعبیر امروزی اصولگرا و اصالحطلب را شکل داد.
وجه دیگر این اختالفها ،در حوزهی فرهنگ و هرن خودش را نشان
میدهد .ماجرای خروج جمعی از شاعران و نویسندگان از حوزهی
هرنی نیز به این اتفاقها و اختالفها بیارتباط نیست و باید آن را
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در ادامهی همین اتفا قها دانست.
خروج نسل اول روزنامهنگاران پس از
انقالب اسالمی از موسسهی «کیهان»
و شکلگیری ماهنامهی «کیان» نیز از
نشانههای تغییر فکری و شکاف در میان
دو طیف نسل انقالب است.
چیزی که هضم این تغییر را دشوار
میکرد این بود که نسلی از جوانان اهل
فرهنگ و هرن جمهوری اسالمی که در
سالهای نخست انقالب منادهای جوانان
فرهیخته و آرمانخواه انقالبی بودند ،به
مرور دچار این تغییر و دگردیسی شدند.
تحمل چنین وضعیتی برای حاکمیت و
انقالبیهای وفادار به آرمانها ،سخت
گران بود .برای همین واکنش نسبت به
این جوانان انقالبی سا لهای گذشته،
بسیار شدیدتر از یک واکنش طبیعی بود.
حاکمیت و انقالبیهای آرمانخواه ،از

یک سو در مقابل خود دکرت «عبدالکریم
رسوش» را میدیدند که زمانی از
نظریهپردازان نظام محسوب میشد و
با حکم «امام خمینی»(ره) عضو ستاد
(شورای عالی) انقالب فرهنگی شد اما
کمکم با قبض و بسط تئوریک رشیعت
و بسط تجربهی نبوی و رصا طهای
مستقیم ،آرا مآرام از رسوش سا لهای
آغازین انقالب فاصله میگرفت؛ از سوی
دیگر «محسن مخملباف» را میدیدند
که زمانی مقدمهای بر هرن اسالمی نوشته
بود و داعیهی نظریهپردازی هرن اسالمی
و انقالبی را داشت و فیلمهای نخستش
مثل «استعاذه»« ،دو چشم بیسو» و
«توبه نصوح» مناد سینامی انقالبی و
اسالمی بود ولی حاال «دستفروش» و
«شبهای زایندهرود» و «نوبت عاشقی»
میساخت .دشوارتر از همه این بود که
آنها پیشقراوالن تغییر دیدگاههای یک
نسل بودند و بسیاری از مخاطبانشان
نیز همرا ه آنها تغییر میکرد ند .
نسل آرما نخواه انقالبیای که حاال
به بازخوانی گذشتهاش میپرداخت و
کمکم به این نتیجه میرسید که بعضی از
آرمانهایش اشتباه بوده است .این اتفاق
چیزی نبود که حاکمیت و انقالبیهای
آرمانخواه به راحتی از کنارش بگذرند.
ذکر این نکته رضوری است که دکرت
عبدالکریم رسوش از هامن آغاز انتشار
مباحث قبض و بسط تئوریک رشیعت
در کیهان فرهنگی ،با انبوه نقدها و
واکنشها مواجه شد .یکی از مشهورترین
نقدها را طلبهی فاضل جوانی به نام
«صادق الریجانی» مینوشت که آن زمان
هنوز سی سال هم نداشت .نقدهای او
همزمان با انتشار قبض و بسط در کیهان

فرهنگی منترش میشد و دکرت رسوش به نقدها و اشکاالتش پاسخ
میداد .نقدهای او بعدها در دو کتاب «معرفت دینی» و «قبض و بسط
در قبض و بسطی دیگر» منترش شد .بعدها «آیتالله جوادی آملی» نیز
در کتاب «رشیعت در آینه معرفت» به قبض و بسط پاسخ داد .مباند که
دکرت رسوش هیچگاه با منتقدانش از در مدارا درنیامد.
اما واکنشها به دیدگاههای رسوش و فشارها به کیهان فرهنگی
به مقام نظر محدود مناند .گردانندگان کیهان فرهنگی ناگزیر شدند
که مؤسسهی کیهان را ترک کنند و به فکر نرشیهای دیگر باشند تا در
فضایی مستقل ،مباحث نظری مورد عالقهی خود را پی بگیرند.
انتشار نرشیهای تازه و ارصار به ادامهی هامن رویه ،منتقدان و
مخالفان را واداشت تا واکنشهای خود را ادامه دهند .خاصه اینکه
نرشیهی تازه ،نرشیهای تاثیرگذار و در برهوت مطبوعات سالهای
آغازین دههی هفتاد ،بسیار پرخواننده بود .کیان به تریبون روشنفکران
دینی تبدیل شد و عالوه بر دکرت رسوش ،نواندیشان دیگری مثل «محمد
مجتهد شبسرتی»« ،آرش (احمد) نراقی»« ،ابراهیم سلطانی»« ،مرتضی
مردیها» و دیگران نیز در آنجا مشغول بودند .اما دکرت عبدالکریم
رسوش در نوک پیکان این حملهها و فشارها بود .او نظریات دیگرش
مثل رصاطهای مستقیم و بسط تجربه نبوی و فربهتر از ایدئولوژی
و پلورالیسم دینی و ...را در کیان پی گرفت .کمکم انگار دکرت رسوش
تبدیل به یک بحران ملی شده بود و هر کسی وظیفهی خود میدانست
تا به شکلی به او پاسخ دهد .جنس واکنشها نیز به مرور تغییر میکرد.
یکی از آن واکنشها پاسخ منظوم «علی معلم دامغانی» بود در
مجلهی «شعر» یا «سوره» با مثنوی بلند «موهوم میسگالد از این
سان دگر شدن» و بیت معروف «این قبض و بسط نیست نیانبان
مرشک است» که نشان میداد اگر این مجادالت از حوزهی نظری به
حوزههای دیگر کشیده شود ،چه تبعاتی در پی دارد .اما واکنشها
به حوزههای مکتوب محدود مناند و کار به اقدام عملی هم رسید .از
مامنعت از سخرنانی دکرت رسوش در دانشگاهها تا بر هم زدن جلسات
او و درگیری فیزیکی .کمکم بر هم زدن جلسههای سخرنانی دکرت رسوش
برای نیروهای موسوم به «انصار حزبا…» که آن زمان تازه در حال
شکلگیری بودند ،تبدیل به یک رویه شد .رسانجام هم پس از مصاحبه
با زندهیاد «مهدی بازرگان» ،جمعی از نیروهای انصار حزبالله به دفرت
کیان حمله کردند و آنجا را به هم ریختند تا گردانندگان کیان بدانند در
صورت لزوم با چه واکنشهایی مواجه خواهند شد!
مشابه همین وضعیت و نظیر همین ماجراها دربارهی خروج نسل
اول شاعران انقالب اسالمی از حوزهی هرنی نیز تکرار شد .ماجرا فقط
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خروج از حوزهی هرنی نبود .شاعرانی که رفتند ،تا سالها متهم بودند
که از جریان ادبیات انقالب خارج شدهاند و از آرمانهای انقالب اسالمی
فاصله گرفتهاند.
اما از میان همهی کسانی که حوزهی هرنی را ترک کردند ،چرا «سید
حسن حسینی» متهم ردیف اول بود؟ شاید چون سید حسن حسینی
آرمانخواهترین شاعر انقالب بود و مدیر جلسات شعر حوزهی هرنی و
نسبت به همهی شعرها و شاعران غیرانقالبی سخت موضع داشت یا
شاید به این دلیل که سید حسن حسینی به همراه محسن مخملباف،
رهربی جریان خروج از حوزهی هرنی را به عهده داشت و تندترین
مواضع را نسبت به مدیر حوزهی هرنی اتخاذ کرد .حتی میگویند
هجویههایی علیه «حجتاالسالم زم» رسود ،که آن سالها دهان به
دهان میگشت.
به بیانیهی خروج شاعران از حوزهی هرنی که نگاه کنیم میبینیم
که مدیریت وقت حوزه ،به دوری از آرمانهای انقالب اسالمی متهم
شده است .سید حسن حسینی به طیف چپ دورن نظام نزدیک بود؛
طیفی که خودشان را ادامهدهندگان حقیقی آرمانهای امام خمینی و
انقالب اسالمی میدانستند و طیف مقابل را به اسالم آمریکایی متهم
میکردند و با چنین حربههایی توانستند در انتخابات مجلس سوم پیروز
شوند .اما پس از رحلت امام(ره) و رهربی آیتالله خامنهای و ریاست
جمهوری «آیتالله هاشمی رفسنجانی» ،معادلهها کمی تغییر کرد.
طیف چپ از فضای سیاسی کشور حذف شد و تبدیل شدند به منتقدان
وضع موجود .سالهای دههی هفتاد ،سالهای سکوت و انزوای آنان
است .بازخوانی منظومهی «مردابها و آبها» بدون تبیین نقش سید
حسن حسینی در ادبیات انقالب و حلقهی حوزهی هرنی و دعواهای
هنگام خروج از حوزه و بدون تبیین جایگاه مجلهی کیان به عنوان مناد
روشنفکری دینی و نیز بدون تبیین مواضع سیاسی سید حسن حسینی
و طیف چپ ،منیتواند معنادار باشد .وقتی اندک مکتوبات بهجا مانده
از این ماجراها مبنای داوری ما قرار میگیرد ،بیآنکه رشایط سیاسی،
اجتامعی و فرهنگی آن دوره تبیین شود ،داوری ما چندان نزدیک به
واقع نخواهد بود .شاید «عباس براتیپور» صداقت و جرأت و جسارتی
بیشرت از دیگران داشت که در واکنش به این شعر چیزی نوشت؛ وگرنه
واکنشهای دیگری که هیچگاه مکتوب نشدند ،چه بسا بسیار تندتر از
واکنش براتیپور بودند ،اما کسی جرأت ابرازشان را نداشت چرا که در
نقطهی مقابل سید حسن حسینی ایستاده بود که از پیشگامان شعر
انقالب بود و بسیاری از شاعران انقالب متأثر از او بودند و از سوی
دیگر شخصیتی داشت که کمرت کسی جرأت میکرد با او درگیر شود.
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منیتوان اینقدر ساده گفت که
واکنش براتیپور واکنشی است از جنس
واکنشهای کسانی که میگویند هر که
با ما نیست دشمن ماست و هر کسی که
در حوزهی هرنی است خوب است و هر
که از حوزهی هرنی رفته است بد است؛
حتی وقتی واکنش عباس براتیپور را کنار
شعر علی معلم دامغانی میگذاریم،
میبینیم که براتیپور بیشرت از وضعیت
سید حسن حسینی اظها ر تأسف و
پشیامنی کرده و دستکم انصاف داشته
و او را به دلیل همسویی با کیان به کفر
و رشک متهم نکرده است.
دور از هیاهوها

سید حسن حسینی به همراه دوستانش
_که ستارههای ادبیات و هرن نسل انقالب
بودند_ از حوزهی هرنی رفت و پس از
انتشار مجموعهی عاشورایی ارجمند و
جریانساز «گنجشک و جربئیل» که محصول
هامن سالها بود ولی در سال  ۱۳۷۱منترش
شد ،تا سالها مجموعه شعر دیگری منترش
نکرد .گنجشک و جربئیل آخرین کتاب
تأثیرگذار سید حسن حسینی بود .با
گسست او از حلقهها و محافل شعری
انقالب ،به مرور از تأثیرگذاری او نیز
کاسته شد .در آن سو اما ادبیات انقالب
راه خودش را میرفت.
حضور سید حسن حسینی در کیان
را نیز باید در ادامهی همراهی او با
گردانندگان «کیهان فرهنگی» و دوستی
قدیمیشان در سا لهای شکلگیری
«حوزهی اندیشه و هرن اسالمی» دانست؛
وگرنه شعرهای سید حسن حسینی در
مجلهی کیان که در جستوجوی الهیات
مدرن بود و جایی برای طرح تازهترین

دیدگاههای فیلسوفان و متکلامن ایران
و جهان ،چندان وجهی نداشت .همچنان
که در سالهای بعد ،ادارهی بخش ادبی
کیان را کسانی مثل «هومن پناهنده»
و «مژده دقیقی» به دست گرفتند که
ذهنیت مدرنتر و امرزیتری به ادبیات
داشتند و به نظر میرسید رویکردشان با
بقیهی مباحث مجله و سلیقهی مخاطبان
آن همخوانتر است.
منظومهی مردا بها و آ بها که
در سال  ۱۳۷۴در کیان منترش شد ،در
میان شاعران نسل انقالب واکنشهایی
برانگیخت اما به خالف آنچه سید حسن
حسینی میپنداشت ،آنقدرها تأثیرگذار
نبود .سید حسن جمع دوستانش را نیز
تاب نیاورد و عم ًال به جمعی که «دفرت
شعر جوان» و «خانهی شاعران ایران» را
تشکیل دادند ،نپیوست .سالهای بعد را
در دانشگاه و بیشرت در خلوت خودش
به تحقیق و تدریس و پژوهش پرداخت.
روزگار هم چندان باب میل او پیش
نرفت و جفاهای کوچک و بزرگش را از
او دریغ نکرد؛ جفاهایی که او را تلختر
از گذشته کرد .زمان گذشت و بعدها
در سالهای پایانی دههی هفتاد ،سید
حسن حسینی به حوزهی هرنی برگشت
و جلسههای «بیدلخوانی»اش را آنجا
برگزار کرد و نیز پس از پژوهشی چند
ساله ،کتابی منترش کرد با عنوان« :گزیده
شعر جنگ و دفاع مقدس» با مقدمه و
حاشیههای او بر شعر شاعران.
حاشیههایی که او بر شعر شاعران
جنگ نگاشته ،آکنده است از طعنه و
تعریضهای بسیار و جفاهای آشکار و
پنهان به شاعران انقالب و جنگ؛ آنقدر
که از آن بوی نوعی تسویه حساب به

مشام میرسد .تقسیم شعرهای جنگ به دوگونهی «شعر جنگ» و
«شعر دفاع مقدس» ،نه یک تقسیمبندی ادبی است نه یک تقسیمبندی
منطقی؛ بلکه بیشرت مبتنی بر حاشیهها و پیشفرضهای درست و
نادرستی است که سید حسن حسینی از شاعران نسل بعد پیدا کرده
بود .کتاب در عین حال آکنده است از ندیدنها .سید حسن حسینی
تقریباً همهی شاعران نسل بعد را ،خاصه در شعر آزاد ،مقلد و پیرو
خودش میدانست و هیچوقت آنها را جدی منیگرفت و منیپذیرفت
که شاعران پس از او ،بیآنکه لزوماً متأثر از شعر او باشند به افقهای
تازهتری دست یافتهاند.
حسینی منظومهی مردابها و آبها را دوباره در انتهای این کتاب
منترش کرد؛ حتی مدعی شد شعری که یک سال پیش از مردابها و
آبها منترش شده ،متأثر از این منظومه است.
کسی کتاب گزیدهی شعر جنگ و دفاع مقدس را نیز نقد نکرد .باز
هم شاید بیشرت به دلیل روحیات سید حسن حسینی که چندان نقد را
برمنیتابید یا اینکه احتامالً کسی دیگر حوصلهی جدال با سید حسن
حسینی را نداشت« .بله ،رسم روزگار چنین است ».پیشقراول جدایی
از حوزهی هرنی ،تنها کسی بود که بعدها به حوزه هرنی بازگشت .سید
حسن حسینی پس از فرتتی ده ،دوازده ساله ،در حوزهی هرنی و مجامع
رسمی و برنامههای تلویزیونی ،ازجمله در برنامه «با کاروان» در کنار
دوست قدیمیاش سهیل محمودی حارض شد .شاعران نسل انقالب و نیز
نسل تازهای که نام سید حسن حسینی را فقط در کتابها دیده بودند،
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داشتند با تصویر تازهی او کنار میآمدند که ناگهان در نوروز سال ۱۳۸۳
خرب رسید که درگذشته است .دفرتهای تازهی شعر سید حسن حسینی
پس از درگذشت او منترش شد اما هیچکدام تاثیر شعرهای گذشتهاش
را پیدا نکرد .چرا که او همچنان در حال و هوای دههی شصت شعر
میگفت؛ در حالی که شعر امروز ،در سالهایی که او در خلوت خود
شعر میرسود تغییرات بسیاری کرده بود.
بازخوانی «مردابها و آبها» و شعرهای دیگر او مثل «النهها در
طرح» کاریست شایسته اما بدیهی است که ادعای تأثیرگذاری بیش از
اندازهی این شعرها ،بیشرت تالشی است برای تاریخسازی و راه به جایی
نخواهد برد .شعرهایی که پس از درگذشت سید حسن حسینی منترش
شده است ،شعرهایی است که اکنون دیگر بیشرت ارزش تاریخی دارد تا
ارزش ادبی .تعبیرهایی مثل «سید مظلومان شعر انقالب» ،فارغ از اینکه
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گرتهبرداری است ،کوششی بیفایده
است برای اسطورهسازی از آن زندهیاد.
به گامنم رباعیها و تعدادی از شعرهای
گنجشک و جربئیل و بعضی از غزلهای
سید حسن حسینی ،برای ماندگاریاش در
تاریخ ادبیات انقالب و شعر عاشورایی
امروز ،کفایت میکند.
بعدالتحریر :بهانهی این بحثها
شعری بود از «محمدمهدی سیار» که در
روز عید فطر از تریبون مناز عید خوانده
شد .شاعران گاهی دوست دارند جای
کنشگران سیاسی و اجتامعی را بگیرند و
شعرهایی از این دست برسایند .منیتوان
آنها را مالمت کرد .راهی است که به
اختیار انتخاب میکنند .مشکل از جایی
آغاز میشود که تالش میکنند به این
رسودهها ارزش ادبی بدهند.
من اگر بخواهم شعری از محمدمهدی
سیار یا «علی محمد مؤدب» بخوانم،
طبیعتاً غزلهای سیار را میخوانم و
همچنین شعرهای آزاد «عاشقانههای
پرس نوح» و «مرد ههای حرفهای» را.
حتی اگر بخواهم منونهی موفقی از شعر
سیاسی سالهای اخیر مثال بزنم ،شعر
بلند «این آمریکا چیست» مؤدب را مثال
خواهم زد .اما زمانی که شاعرانی مثل
علیمحمد مؤدب و محمدمهدی سیار
خواستند بیشرت کنشگران سیاسی باشند
تا شاعر و به همهی اتفاقهای کوچک
و بزرگ سیاسی واکنش منظوم و منثور
نشان بدهند ،شعرهای بسیاری رسودند
با تاریخ مرصفهای کوتاه .شتاب بسیار
در رسودن و ارائهی شعرها و تالش برای
بیان مستقیم و عریان و آشکار ،سبب شد
که شاعرانگی در کارهایشان روزبهروز
کمرنگتر شود.

زنانهنویسی از روی دست خود

آوردی» وحیده احمدی
نقد و بازخوانی «شاید به جا
ِ

محمدجواد آسمان
http://alefyaa.ir/?p=5055

کتاب «شاید به جا آوردی» ـ مجموعهی رسودههای رسکار خانم وحیده
توسط انتشارات شهرستان ادب منترش شده و
احمدی ـ که در سال ّ ۹۵
به اعتبار انتشارش در این سال ،یکی از نامزدهای جشنوارهی شعر فجر
امسال محسوب میشود ،این هفته روی میز نقد بخش شعر مج ّلهی
ادبی الفیاست.
شاهکلیدهای کامروایی شاعران

یکی از شاهکلیدهای کامروایی شاعران ،با خود روراست بودن است.
دایرهی این کامروایی ،از آیینهگون شدن و صادقانه شدن شعر ،تا افزوده
شدن چاشنی صمیمیت به آن و پذیرفتنیتر شدنش در نزد مخاطب،
گسرتده است .مخصوصاً در عهد جدید شاعری ـ یعنی دوران پس از
مرشوطه؛ دوران کنار گذاشنت رونوشتهای کلیشهای و به دنبال صورت
مثالی شعر نگشنت و برعکس به جستوجوی «شع ِر خویش و شع ِر
زمانهی خویشنت» برخاسنت ـ این خصیصه از جملهی مستحسنات هر
شعری به شامر رفته است و صیرفیان سخن ،حتّی فارغ از نظر داشنت به

شاید هبجا آوردی

فواید سبکی و زمانهشناختی این رویکرد،
رسه بودن و ناب بودن و تازگی و چه بسا
اص ًال ارزشمندی رسودهها را بسته به آن
شمردهاند و در گرو آن دانستهاند.
کتاب «شاید به جا آوردی» هم به گامن
من بخش عمد هی هویت ادبیاش را
مرهون همین ویژگیست؛ اگرچه سطح
قابل قبول شاخصهای بالغی و تخییلی
هم تضمینکنندهی ارج و قرب شعرهای
این دفرتند .من ک ّلیت اشعار این کتاب را
تا ح ّد زیادی واجد ملزومات کاملبخش
«شعر» یافتم و شعرهایش «امروزی» به
نظرم رسیدند (تأییدی دیگر بر نفس کم
نیاوردن قالب کهنسالی چون غزل در
تاختگاه تندتاز مضامین معارص) .عالوه بر
این ،حس کردم تصویری که شاعر از خودش
در خالل شعرها ارائه داده است« ،بیدروغ
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شعر
و بینقاب» است .از قضا همین ویژگی آخر است که این کتاب را در دیدگاه
من متامیز کرده است.
حدیث نفس شاعرانه

حضور شاعر در شعرها که همراه ناگزیر «حدیث نفس» ـ مقیم قدیمی
قلعهی غزل ـ است ،این فرصت را به مخاطب این کتاب میبخشد که با
ّ
متشخص همقدم شود و با
ک ّلیت یکپارچهی کتاب ،همچون داستانی
شخصیت محوری آن ـ شاعر ـ احساس آشنایی کند.
در واقع ،در هر شعر ،این شاعر است که پرد های دیگر از زندگی
پیرامونش را از دریچهی نگاه خود به ما میمنایاند .در همین راستا ،آنچه
که این نظرگاه را مغتنمتر میکند ،تأنیث شاعر است و کمسابقگی راه
یافنت مخاطبان اشعار بانوان به اندرونی خلوات و خطورات این جرگه
از شاعران ،و تازه آن هم با مالحظهی حدودی اینچنین محجوبانه و
معصومانه ،که رخصت رعایتش تنها خودانگیخته و ناخودآگاه متص ّور
است .طرفه آن که پربسامدترین واقعهی زنانه در شعرهای کتاب ،تصویر
صحنهی خواستگاری است و موفقترین جلوهی بیان شاعر ،آیرونی؛ یا
طنز به معنای عامش .از انسجام و روان بودن شعرها و خوب چفت شدن
تبحر شاعر برد یا قو ّیاً حدس زد که غالب
وزن با سخن میتوان پی به ّ
شعرها جوششیاند.
ً
ّ
تن ّوع موضوعات شخصی ـ اصطالحا «آزاد» ـ هم همین تلقی را تأیید
میکند .از میان آرایههای بارزتری که وجه فنّی شعرها را به رخ میکشند،
مث ًال میتوان پیوند قوی قافیه و ردیف در شعر ششم کتاب و نیز دو بیت
موقوفاملعانی پیدرپی در همین شعر را شاهد گرفت .به همین فقره
داغ تو را
میتوان رعایت تناسبهایی واژگانی از قبیلِ «پیشانیام ندارد ِ
و ُمهرت…» را هم افزود.
پیشتر ،از مجال عرضهی زندگی روزمره و واقعی شاعر در شعرهای این
کتاب به نیکی یاد کردم؛ ا ّما نباید از خاطر دور داشت که گاهی همین مضامین
«دم دستی» با چاشنی طنز ،کار دست شاعر داده و وسواس را از او دور کرده
ِ
و عالوه بر صدور مج ّوز راهیابی «هر» عنرصی به شعرش ،منجر به بروز ابیاتی
فانتزی و سانتیمانتال شده است .در این خصوص مث ًال میتوانم این بیت را
«وقت رفنت ،نشد او را بزنم حدّاقل  /کاشکی سایهی او را دوسه
گواه بیاورم کهِ :
ماشین میزد»!.
کاستیها

«شاید به جا آوردی» نخستین کتاب شعر و احتام الً دربردارند هی
نخستین تجربههای پسندید هی شاعری خانم احمد یست .شاید از
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همین روست که برخی کاستیها نیز در
خالل اشعار بلندقامت این کتاب به چشم
میخورد؛ از آن میان میتوان فهرستوار
و گذرا به مواردی از این دست اشاره کرد:
نادلپسندی (و نه اختالل) وزن در
مواردی چون «آنوقت مادهگنجشک با ناز»
در شعر سی و چهارم و «دور از هوایم سالها
در چه هوایی» در شعر سی و ششم.
توجهی به وجه شنیداری «ی»
بی ّ
ً
در قافیه (مثال «تندیسآزاریّ » در شعر
سیزدهم).
فضای نایکدست و ناموزونی و
پریشانی محور عمودی در برخی از شعرها
مانند شعر نخست.
ناهامهنگی زمان افعال در مواردی از
این دست« :بود  /نبودهست» یا «میکشید
 /نبودهست» (در شعر دوم) و «کردی /
دادهای» (در شعر سی و یکم).
تعقید یا ابهام معنایی در بیان
سطرهایی از این دست…« :که چوب
داده و میگویی امتحانش کن» (در شعر
پنجم ،که تلمیح یا اشارهی برونمتنیاش
ّ
نامشخص است) یا «نونهال» (در شعر
پانزدهم ،که استعاری بودنش به معنای
کودک تا پیش از اواخر شعر ّ
مشخص
نیست و ذهن مخاطب را ،ناگزیر با تصویر
رسدرگمی از درخت پیش میب َرد) یا ابهام
در مچی بودن یا دیواری بودن «ساعت»
(در شعر سی و یکم) یا نامفهوم بودن
ربط «دین و برنامهی تلویزیونی راز
بقا» (در شعر سی و چهارم) یا تناقض
«دغدغهی دین» داشنت خواستگار با
عالقهی او به دانسنت «ق ّد بی چکمه و
دور کم ِر» نامزد (در شعر سی و هفتم)
یا نامعلوم بودن مرجع «ش» در «او را
نشانش میدهم» (در شعر شانزدهم).

زبان بی زبان

ا ّما شاید اساسیترین فقدا نها و
کاستیهای اشعار این کتاب که مانع
«عالی» قلمداد شدن آن شدهاند ،به زبان
رسودهها مربوطند.
توجهیهای
در این مورد ،میتوان از بی ّ
شاعر به همگونی جنس کلامت در برخی
شعرها یاد کرد (مانند «خا کخورد»
در شعر نخست ،و «باالبر» در شعر
دوم ،و «خود ندانم» در شعر چهارم،
و « رسکرد هها » د ر شعر هفتم  ،و
«انگاری» و «عزیزها» در شعر هشتم ،و
«چشمغ ّرشها» در شعر نهم ،و «انگاری»
و «میبینیش» و «تیه» در شعر بیست
الم ساکن
و ششم ،و «تلفنی» آن هم با ِ
در شعر سیام ،و «تا کی من از این رقم
ببینم» در شعر سی و دوم ،و «بشینم»
در شعر سی و چهارم) یا از حشوگونگی
برخی کلامت در شعرها گالیه منود (مانند
«هم» در «لحظهای هم نشست» در شعر
سوم ،و «مدام» در «از کی مدام بردم؟»
در شعر چهارم ،و «به» و «درست» در
«به روی کوچهی ما» و «به روز آمدن
پارههای پیرهنت» و «درست خیره به ما
بود» در شعر ششم ،و «ها» در «ادّعای
فضل کردنها» در شعر نهم ،و «ش» در
متامی قوافی شعر یازدهم ،و «را» در
«امروز را دستی به دستم ُگل رسانید»
در شعر دوازدهم ،و «که» و «هم» در
«یعنی که قلبم میشود تنها برای یک
نفر» و «آیا تو هم در انتخابت محکمی»
در شعر شانزدهم ،و «کوتاه» در «بند
کوتاه چرمیاش» در شعر سی و یکم،
و «سنگین» در «تو را در آینه سنگین
شکستم» در شعر سی و ششم ،و «که»
در «داشت که تخمین میزد» در شعر

سی و هفتم).
عالوه بر موارد فوق ،میتوان عدم تطابق جمع و مفرد در «ساعتها» و
«چرمیاش» در شعر سی و یکم و نیز کاربردهای نادرست یا نامطلوب زبانی
دیگری در سطرهای زیر را به شاعر گوشزد کرد:
ـ «تاج بر رس زدن» به جای «تاج بر رس گذاشنت یا گل به رس زدن» (در شعر
یازدهم).
ـ «جاسازی نکردم» به جای «جاسازی نکردهام» (در شعر سیزدهم).
ـ «به حالِ جان سپردن بود» به جای «در حالِ جان سپردن بود» (در آغاز و
پایان شعر پانزدهم).
شکاف روی
شکاف روی گردن بود» به جای «خون از
ـ «ف ّوارهی خون از
ِ
ِ
گردن ف ّواره میزد» (در شعر پانزدهم).
لباس قرمز بر تنش بود»
«لباس قرمزش آن روز بر تن بود» به جای «آن روز ِ
ـ ِ
(در شعر پانزدهم).
حریم برگ
حریم برگ و بامل» به جای «تا مراقبت کنند از ِ
ـ «مراقبت کنند از ِ
و بامل» (در شعر هفدهم).
ـ «چه میوههای نابی درآید از نهامل» به جای «میوههای نابی در خواهد آمد
از نهامل» (در شعر هفدهم).
مرگ من شده؟» به جای «چه مرگم شده؟» (در شعر بیست و
ـ «چه ِ
چهارم).
ـ «از برگههای من پر شد» به جای «از برگهای من پر شد» (در شعر بیست
و چهارم).
ـ «سنگر گرفتند» به جای «سنگر گرفتهاند» (در شعر بیست و پنجم).
ـ «افتاده کار و با ِر من» به جای «افتاده رس و کار من» (در شعر بیست و
هشتم).
ـ «آبی زدم بر صورتش خواب از نگاهش پر کشد» به جای «آبی زدم بر
صورتش تا خواب از نگاهش پر کشد» (در شعر بیست و هشتم).
ـ «به خاکش دادهایم» به جای «او را به خاک سپردهایم» (در شعر بیست
و نهم).
ـ «بینندهی ارجمند و خوبم  /از هر خربی ستم ببینم» به جای «بینندهای
ارجمند و خوبم چون حارضم از هر خربی ستم ببینم» (در شعر سی و دوم).
ـ کاربرد نادرست «طیف» (در شعر سی و هشتم).
با وجود این مسائل ،باز هم میتوان این کتاب را به دالیل محتوایی و فنّی
فراوانی ،کتابی ارجمند تل ّقی کرد که در برهوت بیشعری ،پنجرهای رو به
منظرهی رسسبز خیالورزی شاعرانه بر ما گشوده است .در ازای ساعات خوشی
که رسودههای این کتاب برایم رقم زده است ،تنها میتوانم آیندهای پرتوفیق و
پرشعر برای شاعر آرزو کنم .چنین باد!
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پنجرهای رو به آیینه

آوردی» وحیده احمدی
بازخوانی و نقدِ «شاید به جا
ِ

کامران شرفشاهی
http://alefyaa.ir/?p=5076

«تاورنیه» س ّیاح فرانسوی ( ۱۶۸۷ـ  ۱۶۰۵م ).دربارهی ایرانیان گفته
است« :شعر چنان اهمیتی نزدشان دارد که میتوانم بگویم هیچ م ّلتی
از این جهت به پای آنها منیرسد .عموماً دوست دارند بیانشان دقیق
باشد و از کلامت کمتری استفاده کنند» .به راستی شعر در خون و رگ
ایرانیان جاریست و هر کس به این رسزمین قدم گذاشته از اینهمه شور
و اندیشه و احساس به وجد آمده و زبان به ستایش گشوده است .به گواه
تاریخ ادبیات ،چشمهی زالل شعر در این دیار همواره الیزال بوده و در هر
عرصی شاعران تازهای به خیل این قافلهی بیشامر و پرافتخار پیوستهاند.
هرچند که به جرأت میتوان مدّعی شد که در هیچ دورهای ادبیات این
سامان با چنین جهشی روبهرو نبوده و ظهور شاعران خوب ،مستعد و
توانمند بیتردید نویدبخش آیندهای درخشانتر از امروزاست .مجموعهی
شعر «شاید به جا آوردی» دفرتی از غزلهای وحیده احمدیست که در ۸۲
صفحه توسط انتشارات شهرستان ادب چاپ و منترش شده است.
روان و سلیس و دور از پیچیدهگویی

نخستین نکته در خصوص این مجموعه ،زبان روان و سلیس رساینده در
توجه به رسودن این
بیان مضامین و مفاهیمیست که به کار گرفته و با ّ
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اشعار در قالب کالسیک که دارای تنگناهای
وزن و قافیه است ،میتوان گفت که این
اثر از طراوت زبانی و بهرهمندی از نزدیکی
به زبان مردم برخوردار است .احمدی
در زبان و شیوهی بیان متأ ّثر از زندهیاد
قیرص امینپور است و به رسم قدردانی و
حقشناسی در رسآغاز کتاب از استاد گرامی
خود یاد کرده است .مراد از شیوهی بیان
در اینجا پرهیز از پیچیدهگویی و طرح
مسائل و موضوعات مهم با زبان ساده و
شیواست که حرکت به سمت این زبان
و شیوهی بیانی به عنوان یک شاخصهی
مهم در ادبیات جهان تل ّقی میشود و
در غرب با پیدایش صنعت چاپ و ورود
انسان به کهکشان دوم (گوتنربگ) رضورت
این نزدیکی بیش از پیش احساس شد .در
چند دههی اخیر تالش طیفی از شاعران
در عرصهی فرم به تح ّول غیر قابل انکاری
انجامیده است که محصول این کارگاه را

شعر نئوکالسیک نامیدهاند و گذشته از این
در زمینهی محتوای ارائهشده در آثار این
دوره گفتنیها بسیار است.
شعر زنانه نه فمینیستی

از دیگر ویژگیهای این مجموعه،
زاویهی دید باز و باورمندانهی شاعریست
که از بیان آنچه هست ابایی ندارد .او
نسبت به آنچه که میبایست باشد نیز
نگاهی ارزشمدارانه و آرمانگرایانه دارد.
لطف خاص این غزلیات در این است که
رسایندهاش نه تنها کوشش نکرده که مردانه
شعر برساید ،بلکه از آغاز تا انتهای این
مجموعه مخاطب با شعری کام ًال زنانه
روبهروست که بر خالف برخی از بانوان
شاعر روزگار ما شعر زنانه را فقط و فقط در
حدیث نفس جنسی خالصه منیکند .به این
اعتبار میتوان گفت که شاعر این مجموعه
از جنس انبوه کسانی نیست که تص ّورشان
از زنانه شعر رسودن و یا به تعبیری دارای
نگرش فمینیستی بودن ،بیان یک سلسله
ا ّتفاقهای روزمره و پیش پا افتاده ،آه و
نالههایی با رنگ و لعاب جنس مؤنث و یا
تیک اروتیک است.
شاعری دغدغهمند

احمدی در کنار استفاده از عنرص
عاطفه و احساس از اندیشه و نگرشی
جامعهشناسانه غفلت نورزیده .هرچند
که در پارهای از شعرها زاویهی متاشای
او زاویهای کام ًال بومیست که شاید در
جغرافیای دیگر چندان قابل فهم نباشد و
یا حتّی شعر او را به ورطهی شعارزدگی
نزدیک کند.
در مجموع میتوان گفت مضمون
بسیاری از شعرهای این مجموعه را اعرتاض،

طغیان و برآشفنت بر علیه قید و بندهایی تشکیل میدهد که مانع از رشد و
شکوفایی شخصیت زن مسلامن است .موضوعاتی مانند خواستگاری ،مهریه،
جهیزیه و ...در هر غزل وسیلهایست برای بیان پیرایههای نفسگیری که
همچون سدّی بین زن و مرد فاصله انداخته و امکان بلوغ و پیشرفت را
از بین برده است .در برخی از اشعار شاعر به نگاهی طنزگونه از مناسبات
اجتامعی میرسد و جامعه ای را به تصویر میکشد که در آن حتّی اعرتاض
در برابر ارصار س ّنتگرایان کاری از پیش منیبرد:
گفتم :برای همرسم رشطی منیخواهم /تنها برایم اینکه باشد مهربان،
کافیست
ّ
برگشت با لحن طلبکارانهای فرمود /:صد سکه عنداإلاستطاعه مهرتان
کافیست! (ص .)۷۲
وحیده احمدی در این مجموعه خود را در موقعیتهای گوناگونی قرار
داده تا زبان زنانی باشد که در خاموشی به فراموشی سپرده شدهاند .او گاه
از زبان یک دخرت دم بخت از آرزوها و رؤیاهای او میگوید .زمانی از زبان
یک همرس ،زمانی از زبان یک مادر با متام دغدغهها و نگرانیهایش ،و زمانی
نیز از زبان زن بیوهی شوهرمردهای که میبایست بار پدر بودن را نیز بر
دوش بکشد .در این مجال ،مروری میکنیم بر فرازهایی از این مجموعه که
حکایتگر نگاهی منتقدانه به روابط اجتامعی و کشمکش با س ّنتهاست:
به هر خانه کامکان دخرتی هست /به دل آری بگوید ،بر زبان نه (ص .)۴۳
برادر! سنگ قربت شد د ِر صد سال تنهایی /خجالت میکشم دیگر بگویم
خواهرت هستم (ص .)۴۸
نگاهم کرد مادر ،گفت :میدانم چه میگویی /مواظب باش دخرت! مردها
را میشناسی که! (ص .)۵۰
بچه برای مادرم /وقت کدامش آمده؟ باید به خاطر
مادر برای ّ
بچههاّ ،
آورم (ص .)۶۱
 ...ولی میدانم از حاال فقط مادر نخواهم بود /اگرچه قدر باباتان من
ازبابا منیدانم (ص .)۶۴
ّ
گفت :ولخرجی بیهوده نه ،مشهد کافیست /سکه پوچ است؛ چنین بر
رس کابین میزد (ص .)۸۰
وحیده احمدی در این مجموعه هوشمندانه بر لبهی تیغی حرکت کرده
است که این کار از عهدهی هر کسی برمنیآید .نگاه او به مناسبات اجتامعی
از دریچهی انسانیست و تفاوتها و تبعیضهای ناروا موجب نشده تا شاعر
در گرداب فمینیسم سیاه و قضاوتهای ناعادالنه سقوط کند.
انتشار این مجموعه را به فال نیک میگیریم و امیدواریم که احمدی
روزهای درخشانتری را پیش رو داشته باشد و با نگاهی ژرفتر خود را به
آیندهای برساند که دور از دسرتس نیست.
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گپی از س ِر صدق

نقد و بازخوانی مجموعه شعر «شاید به جا آوردی» سروده وحیده احمدی

محمدرضا سهرابی نژاد
http://alefyaa.ir/?p=5088

صاحب این قلم ،اهلیت نقد و قضاوت کار دیگران را ندارد؛ ا ّما این نکته را
هم انصاف منیداند که پیشکسوتان ،تجربهی خود را از جوانان مستعد و راهی
شهر فریبا و پر رمز و راز شعر ،دریغ کنند .زیرا گاهی تذ ّکر نکتهای کوچک،
جهشی بزرگ به شعر میدهد و آن را از فرش به عرش میرساند.
اصل نقد بر اعتدال و صداقت است

شاعران گذشتهی این دیار ـ که به گردن همهی ما حقّ استادی دارند ـ
معموالً در پایان عمر و در سالهای آخر زندگی ادبی خویش ،اشعار خود
را ُگلچین میکردند و پختهترین و بهرتین آنها را ـ به رسم یادگار عمر ـ
به دست چاپ میسپردند؛ آنهم با حجم کم .ولی در دهههای اخیر ،این
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سنّت حسنه ،از میان شاعران رخت بربسته
است و چاپ کتاب شعر با چند ماه یا چند
سال تجربهی شاعری ،آن هم بدون استاد
و راهمنا ،و تحت تأثیر بهبهها و چهچه
های برخی از «رندان» ،رسم شده است و
ع ّدهای آثار کمارزش و یا بیارزش خود را ـ
با هزینهی گزاف ـ با منطق صاحب هویت
ادبی شدن به دست چاپ میسپارند؛ غافل
از این نکتهی روانشناسانه که نخستین
اثر «بد» ،ذهن خوانندهی شعرشناس را
به آثار بعدی شاعر ـ اگر هم خوب باشد
ـ مشکوک و بد میکند و این نگاه بد ،به
راحتی قابل اصالح و یا فراموشی نیست.
امروزه شاید نود درصد از مجموعه های
منترششده ،ارزش شعری ندارند .از سوی
دیگر ،بررسی کار دیگران ،بسیار سخت و
حساس است و ذهنی منصف و
ظریف و ّ
معتدل را طلب می-کند .در این خصوص
امام علی (ع) فرموده است« :اگر کسی
را بیشتر از استحقاقش تعریف کنید،
چاپلوسی ،و اگر کمتر از استحقاقش وصف
کنید ،حسادت کرد هاید» .پس اعتدال
و حقگویی بهرت است .هرچند که در
روزگار ما ،رندان ،از کاه ،کوه و از کوه ،کاه
میسازند و نوچهپروری میکنند و الخ…
ضعفهای کوچکی که به غزل معمولی
میانجامد.
دفرت شعر «شاید به جا آوردی» در
 ۸۲صفحه ،دربردارند هی  ۳۸غزل ،از
رسودههای شاعر جوان ،رسکار خانم وحیده
احمد یست .در شاعری خانم وحیده
احمدی ش ّکی نیست .او شاعریست که

موضوعات تازهای را با زبان معرتضانه ،وارد
دنیای شعر خود کرده که امروزه دغدغهی
آزاردهندهی بسیاری از مردم است .وی
با اندیشهای نو و سؤاالتی قابل تأمل،
به اندیشههای سنّتی سست و بیپایه ـ
در برخی از امور ـ تاخته است .بیشتر
غزلهای این کتاب خوباند ،و ویژگیهای
خاصی دارند؛ مثل تعلیق در کالم ،بازیهای
زبانی ،ترکیبات تازه و ...ا ّما گاهی برخی از
ضعفهای کوچک بعضی از آن غزلها را
در ح ّد غزل معمولی تنزّل داده است که
کاش شاعر قبل از چاپ کتابش آن را به
دست ویراستاری آگاه و منصف میسپرد تا
این اشکاالت جزئی ولی «مهم» اصالح شود.
خانم احمدی ،باید بیشتر و بیشتر بخواند
و بداند و سختگیران ه تر و با وسواس زیاد
شعر بگوید و بنویسد ،مجذوب شهرتهای
کاذب نشود که این شهرتهای مقطعی،
آفت کار شاعریست.
در این نوشته قصد دارم به چند منونه
از ضعف شعرها اشاره کنم تا شاعر« ،خود
شیفته» نشود و با رفع آن اشکاالت ،آثاری
قویتر و بهرتی خلق کند .زیرا معتقدم
تعریفهای نادرست ،نوعی خیانت است.
…و اینک منونههایی از ضعفهای
اشعار این کتاب:
۱ـ کاربرد نادرست واژهها :بعضی از
ضعفهای زبانی این کتاب ،مربوط به
کاربرد نادرست واژههاست؛ مث ًال:
ـ غزل « :۵مگر پیامربم؟ ناجیام مگر
مادرم؟» که باید به جای ناجی منجی به
کار میرفت.
ـ غزل « :۹سکوتم چشمغ ّرشهایشان را
تاب میآورد» .معادل درست این ترکیب در
زبان مردم ،چشمغ ّره است.
ـ غزل « :۳۲یک پارچ آب شیر با چند

استکان کافیست» .همهی مردم پارچ را از آب شیر پر میکنند ولی با
استکان منینوشند .بلکه عرف معمول نوشیدن با لیوان است .در این شعر،
«شیر» حشو ،و استکان ،کاربرد نادرست واژه است.
ـ غزل « :۳۳صد س ّکه عنداالستطاعه ،مهرتان کافیست» .آنچه که در عرف
زبان معمول است ،هنگام خواندن خطبهی عقد ،عنداملطالبه میگویند؛
یعنی مبلغ قابل مطالبه ،آن هم به وجه رایج روز ،که اگر کسی پرداخت
نکند مدیون رشعی و قانونیست که با شکایت «زوجه» راهی زندان
میشود ولی ترکیب «عنداالستطاعه» یعنی اگر استطاعت داشت بدهد و
اگر نداشت ندهد.
۲ـ حشو و زواید :گاهی شاعر در برابر وزن ،کم آورده و نتوانسته موضوع
را بپروراند .از این رو شعرش دچار حشو شده است .مث ًال:
ـ غزل « :۲۵هر بار رفتم از اینجا ،با هر قدم سمت خانه» .در این سطر
«هر قدم» حشو است و اضافه ،چون همه با پا راه میروند!
ـ غزل « :۳۳باور نکنم مگر که آن را  /با چشم رس خودم ببینم» .در مرصاع
دوم ،واژهی «رس» اضافه است؛ زیرا همهی مردم با چشم رس میبینند؛ مگر
گاهی که شعر اقتضا کند که شاعر با چشم دل ببیند.
ـ غزل « :۳۷وقت رفنت نشد او را بزنم حدّاقل  /کاشکی سایهی او را دو سه
ماشین بزند» .برخورد یک ماشین با سایه که هامن ذات است ،کافیست و
«دو سه» حشوی برای پر کردن وزن است.
۳ـ ضعف تألیف :ضعف تألیف و نارسایی زبان عواملی مختلف دارند و
باعث به هم خوردن ساختار بیت و قابل درک نشدن مفهوم آن میگردند.
مث ًال:
ـ غزل « :۳۸دیوارها را ،دشتهای در ادامه  /مرزی میان ساحل و دریا
منیدید» که نارسایی در سطر ا ّول درک آن را کمی مشکل کرده است.
ـ غزل « :۳۴در انتظار پاسخ مبانم  /من آب رفته ،زیر زمینم» .در سطر دوم
بیت ،شاعر میخواهد بگوید از خجالت آب شدم و توی زمین رفتم ولی در
بیان مقصود خود ضعف دارد.
ـ غزل « :۲۹ولی میدانم از حاال فقط مادر نخواهم بود  /اگرچه قدر
باباتان من از بابا منیدانم» .در سطر دوم ضعف تألیف ،درک معنی بیت را
سخت کرده است ،شاعر خواسته بگوید به اندازهی پدرتان از پدری چیزی
منیدانم؛ مادر هستم و بعد از این ،نقش پدری را هم بازی خواهم کرد.
۴ـ ارتباط نداشنت مرصاعها با هم :گاهی که شعر کوششیست ،شاعر
دچار پریشانگویی میشود زیرا ذهنیت منسجمی ندارد .مث ًال:
ـ غزل « :۳۵مادر! نگو بیایند از باب آشنایی  /چون سقفهای خانه،
آمادگی ندارند» .با د ّقت زیاد میشود فهمید که مهامنان دروغگو هستند
و سقف خانه تح ّمل دروغ آنها را ندارد و فرو خواهد ریخت .ا ّما درک این
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ارتباط دور از ذهن برای همه مقدور نیست.
۵ـ برابر نبودن و عدم مطابقت زمانهای فعل .مثالً:
ـ غزل « :۲۹سؤال از من نکن وقتی جوابش را منیدانم  /زمانی گرچه
دانستم ولی حاال منیدانم» .فعل درست باید «میدانستم» باشد که به
اقتضای وزن ،دانستم شده است.
ـ غزل « :۳۶آیا پس از من عاشقی را بردی از یاد؟» که فعل درست آن
«بردهای» میباشد.
ّ
حلجی آخرین غزل!

بعد از اشارهای گذرا به برخی از ضعفها که وجودشان نشانهی ضعف
شعر تل ّقی میشود ،آخرین غزل کتاب را ـ به اختصار ـ ّ
حلجی میکنیم با
این امید که برای شاعر مفید باشد:
«در لحظههای رفتنش ،ما را منیدید
میدید آنی را که چشم ما منیدید
دیوارها را ،دشتهای در ادامه
مرزی میان ساحل و دریا منیدید
از میهامنهای کنارش حرف میزد
چشامن ما میگشت و آنها را منیدید
خورشید و ماه و یازده طیف ستاره
خوابی که یک شب هم ،در این دنیا منیدید
لبخند زد ،آرام شد ،آرامتر شد
دیگر غمی از جانب غمها منیدید
امروز پنهان شد هامن پیدای دیروز
چشامن ما ،چشامن ما ،ا ّما منیدید»
این غزل ششبیتی که در وصف شهیدی رسوده شده ،ساختار محکم و
یکنواختی ندارد؛ یعنی شعری جوششی نیست بلکه کوششیست؛ آنهم
کوششی نامتام و ناکارآمد .در بیت نخست ،سخن از شهیدیست که در
لحظهی عروج ،خاکیان را منیبیند ،بلکه تنها «کسی» را میبینید که چشم
ما او را منیبیند.
بیت دوم به ع ّلت ضعف تألیف ،معنی روشنی ندارد ولی با افزودن حرف
نشانهی «را» به آخر سطر نخست تا حدودی معنایش روشن میگردد .در
مرصاع ا ّول بیت سوم ،شهیدی که در بیت نخست خاکیان را منیدید و فقط
«آنی  /کسی» را میدید ،حاال با ما حرف میزند و از مهامنانی میگوید
که در کنارش هستند و این تناقض در کالم است .در مرصاع دوم بیت
سوم ،شاعر میگوید چشامن ما میگشت و آنها را منیدید .در مرصاع
نخست این بیت آمده که مهامنان در کنار شهیدند و شاعر در مرصاع دوم
میگوید چشامن ما میگشت و آنها را منیدید .و گشنت در میان ع ّدهای
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زیاد ممکن است صورت تح ّقق پیدا کند
ا ّما دیدن مهامنانی که در کنار شهیدند که
جستوجو منیخواهد!
در بیت چهارم ،در سطر ا ّول اگر منظور
شاعر چهارده معصوم (ع) است ،پس چرا
اینها یازده نفر وصف شده-اند! و در
سطر دوم ،زمان فعل درست به کار نرفته؛
بلکه شاعر باید میگفت« :خوابی بود که
یک شب هم ،در این دنیا ندیده بود» و این
ضعف تألیف در اثر نارسایی زبان و عدم
مطابقت زمانهای فعلها رخ داده است.
توجه به اینکه در بیت پنجم ،شهید به
با ّ
ملکوت اعلی پیوسته است ،مرصاع دوم
بیت ،حشو است .شاعر در بیت پایانی
میگوید« :امروز پنهان شد هامن پیدای
دیروز» .پنهان شدن از نظر ظاهری مدفون
شدن شهید است .بعد میگوید« :چشامن
ما ،چشامن ما ،ا ّما منیدید»… خب ،کسی
را که از عامل خاک به افالک پر کشیده و
باالترین مقام را کسب کرده است ،چگونه
میشود ندید؟ و ای کاش شاعر میگفت:
«امروز پیداتر شد آن پیدای دیروز/
چشامن ما پیدای ناپیدا منیدید»
یعنی چشامن ما قدرت درک نداشت.
به هر حال ،شاعر عزیز باید در رسودن
شعر ،نکات زیادی را لحاظ کند و از
نقد اثر خود غافل نشود .غزلهای
خوب این کتاب که کم هم نیستند،
گاهی با یک لغزش دستوری ،زبانی،
وزنی و… زیبایی و گیرایی خود را از
دست میدهند و کارنامهای ناقص و
ضعیف را در کتابخانهی ذهن خواننده
به جا میگذارند که جربا نپذیر نیست.
برای رسکار خانم وحیده احمدی ،شاعر
صمیمی و نوجو ،زیبا و گزید هگویی را
آرزو میکنم.

اوزان دوری کدامند؟

نکتههایی چند دربارهی وزن دوری

حسین جالل پور
http://alefyaa.ir/?p=6382

ناآشنایی تعدادی از شاعران معارص -جوان و غیر جوان -و بُروز
یادآوری
اشکاالت موجود در وزن شعرهایشان انگیزهای شد برای
ِ
نکتههایی دربارهی وزن دوری که در ادامهی این نوشته میآیند .این
نکتهها هرچند بهظاهر روشن میمنایند ،به نظر میرسد برای شعر
معارص ،که مقداری عجوالنه در حال تولید است ،نیاز به یادآوری دارند.
در ادامه میخواهیم بگوییم چه وزنهایی دوریاند و چه وزنهایی
شبیه دوریاند ،و این شبی ه بودن در کجاها ممکن است ما را به اشتباه
بیندازد .پس الزم است مواظب شباهتهای ظاهری باشیم! مثالهایی
که از شعر شاعران میآید فقط برای پرهی ِز تازهکارها است از اشتباه
بزرگترها.
در ابتدای بحث الزم است دوباره به یاد بیاوریم وزنهایی دوری خواهند
بود که در هر مرصاع حداقل چهار رکن داشته باشند .یعنی باید تعداد ارکان
یک مرصاع زوج باشد تا بتوانیم به دو قسمت تبدیلش کنیم .همه هم از
رکن ثابت بهوجود
قبل این آگاهی را داریم که مرصاعهایی که از تکرار یک ِ

میآیند دوری نیستند؛ خواه تعداد ارکان
آنها زوج باشد خواه فرد .نکتهی مه ّمی
که در وزن دوری وجود دارد و مح ّققان
بر آن تأکید میکنند این است که «درست
در میان آنها [مرصاعها] وقف یا سکوتی
توجه
هست» گاه همین جملهی تأکیدی و ّ
به و مترکز بر آن باعث میشود ،بهاشتباه،
فکر کنیم هرگاه در میان مرصاع «وقف»
یا «سکونی» بهوجود آمد با وزن دوری
مواجهیم.
اختیاری که ما شاعران در وزن دوری
داریم ،و همه هم کموبیش از آن استفاده
کردهایم ،این است که میان مرصاع (در
موضع هامن وقف یا سکون) که برایمان
ِ
حکم پایان مرصاع را دارد میتوانیم از هجای
کشیده به جای هجای بلند استفاده کنیم؛
و جایگاه لغزشهایمان نیز همینجاست.
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گفنت این بدیهیات برای این است که در ادامه از آنها نتیجه بگیریم.
با آنکه از خود غایبم وز می چو حافظ تایبم /در مجلس روحانیان گهگاه
جامی م یزنم
در میان مرصاعهای این بیت سکوت و وقف وجود دارد ولی چون مرصاع
از تکرار «یک رکن ثابت» (مستفعلن) بهوجود آمده وزن آن منیتواند دوری
باشد .این وضعیت (سکوت و وقف در میان مرصاع) در کلِ این غزل وجود
دارد ولی حافظ همهجا در میان مرصاع فقط هجای بلند آورده و از هجای
کشیده استفاده نکرده است چون منیتوانسته استفاده کند یا درواقع اجازهی
این کار را هم نداشته است.
حاال این بیت را ببینید در همین وزن:
آمد یکی آتشسوار بیرون جهید از این حصار  /تا بردمد خورشید نو شب
را ز خود بیرون کنید (ابتهاج)
«سوار» و «نو» در جاییاند که «نیممرصاع» بعد از آنها متام میشود.
چون شعر از تکرار یک رکن (هامن مستفعلن) بهوجود آمده وزن آن دوری
نیست و شاعر اجازه نداشته در این جایگاه از هجای کشیده استفاده کند
ولی میبینیم که از سوار استفاده کرده و همین استفاده وزن مرصاع را
معیوب کرده است.
این نوع ایرادها کموبیش در شعر شاعران گذشته هم دیده میشود:
«مهری یکی پیر نزار آوا برآورده به زار /چون مرغ اندر مرغزار جانی
بیت خاقانی هم «مرغزار» در جای درستی قرار
به هر جا ریخته» در این ِ
نگرفته است.
وزنهای ساختهشده با تکرار یک رکن چون اغلب میان مرصاعهای آنها
«سکوت یا وقف» ایجاد میشود این شائبه را در ذهن شاعران ایجاد میکند
که دوری است و ممکن است محل این اشتباه قرار بگیرند.
نت این نکته که هر مرصاعی با دو نیمهی متشابه دوری نیست،
بعد از دانس ِ
میرویم رس ِاغ مرصاعهایی که وزنِ آنها از دو نیمه با ارکان متناوب ساخته
شدهاند .آیا هر مرصاع با دو نیمهی متشاب ِه متناوب دوری است؟
در همین ابتدا باید بگویم «نه نیست» و بروم رساغ بحث.
میسم که نجوشم
هزار جهد بکردم که ّ
رس عشق بپوشم  /نبود بر رس آتش ّ
«مفاعلن فعالتن  /مفاعلن فعالتن» میبینیم که هم مکثی در میان
مرصاع هست ،هم مرصاع از تکرار یک رکن تشکیل نشده است بلکه
ارکان متناوب شبیه بههم و غیرتکراری در دو طرف مکث قرار گرفتهاند
و هرکدام هم کامل و دقیق تکرار شدهاند .ولی با یک بررسی اجاملی
میبینیم در همین وزن سعدی گفته است« :به مجمعی که درآیند
توجه
شاهدان دو عامل /نظر به سوی تو دارم غالم روی تو باشم» اگر ّ
کنیم «د» را میبینیم که در آخر «درآیند» ،هجای ا ّول نیمهی دوم را
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آغاز کرده است و این خالف اصول وزن
دوری است زیرا خواندهایم که در وزن
دوری هجای کشیده در میان مرصاع
حکم هجای بلند را دارد و نیممرصاع
با آن متام میشود .ولی اینجا این عمل
صورت نگرفته است .پس نتیجه میگیریم
شاعران ما میدانستهاند این وزن دوری
نیست ،هرچند این مرصاع از چهار رکن
تشکیل شده است که هرکدام هم به
تناوب و دقیق تکرار میشوند .چراییاش
را در پایان خواهیم دانست.
«فغان که در دل از این نقش پردهها
بدریدم /به گرد رسو خرامانِ قامتت
نرسیدم»
این هم از حافظ در همین وزن.
مرصاعهای زیر را ببینید:
برای این گل قرمز مناز مرده بخوانید مرا
شمرده بخوانید
لباس گرم بپوشید به این اتاق مبادا بهار
آمده باشد
کدام فصل من از سال مص ّممید که
امسال رس از کدام درآرید؟
به همرسی که ندارم به نقلقول بگویید
چه دوستداشتنی بود
پدر عزیز شام بود کسالت پدرم را مگر
به یاد ندارید؟
تو ّلدم شب یلداست مقدّر است که فردا
بدون وقفه ببارید
کدام ق ّله کدام اوج منی که اینهمه
کوهم از این جهان به ستوهم
غروب شد همه رفتند در ایستگاه کسی
نیست چه خوب شد همه رفتند (حسین
صفا)
این وزن ،زیادشده و گسرتشیافتهی
هامن وزن است .این حجم از اشتباه،
آنهم در یک غزل یازدهبیتی را منیتوان

از ناشناخنت وزن دانست ،بلکه از ناشناخنت
وزن دوری رسزده است .صورتهای اشتباه
را با سیاهکردن آنها مشخص کردهایم.
نخستین ایراد اینکه ارکان مرصاع زوج
نیستند و بعد دیدیم این وزن حتی با ارکان
زوج هم دوری نیست .میتوان با حفظ این
هجاهای کشیده و حذف هجای کوتاه بعد
از آنها ،ایراد را برطرف کرد:
کدام ق ّله کدام اوج من که اینهمه
کوهم… یا :لباس گرم بپوشید در اتاق مبادا
بهار آمده باشد و. ...
یک وزن دیگر به این شکل:
چه خوش است حال مرغی که قفس
ندیده باشد  /چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس
پریده باشد (رهی)
ُ
ُ
فعالت فاعالتن .این
فعالت فاعالتن/
وزن هم از دو پاره تشکیل شده است.
ارکان آن هم مثل هم نیستند و در هر
پاره به تناوب تکرار شدهاند و نیز مکثی
میان مرصاعها وجود دارد .آیا شاعر
میتوانست (فارغ از معنی کل بیت)
بگوید« :چه نکوتر آنکه آن مرغ ز قفس
پریده باشد»؟
در همین وزن سعدی گفته است:
«خربت خرابتر کرد جراحت جدایی /
چو خیال آب روشن که به تشنگان منایی»
میبینیم که «کرد» را پایان نیممرصاع
(که حکم پایان مرصاع را در وزن دوری
دارد) به حساب نیاورده .این به این
معنی است که وزن را دوری محسوب
نکرده است .رهی هم در هامن غزل که
مطلعش آمد ،وزن را دوری نگرفته و این
بیت را در پایان آورده:
اگر از کسی رسیدهست بدی به ما مباند
 /به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد
مثالهای دیگر:

من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم  /چه کنم منیتوانم که نظر نگاه
دارم
من از آن گذشتم اییار که بشنوم نصیحت /برو ای فقیه و بر ما مفروش
پارسایی
معروف «علی ای هامی رحمت تو چه آیتی خدا را» ،با همین
در شعر
ِ
وزن شهریار چنین مرصاعی دارد:
«نه خدا توامنش خواند نه برش توامنش گفت»؛ «خواند» در جایگاه
نیممرصاع آمده و هجای کشیدهی «آند» را در آنجا قرار داده است.
هامنطور که دیدیم ،این وزن دوری نیست و این نوع استفاده ،وزنِ مرصاع
شهریار را معیوب کرده است.
تا اینجا هرچه گفتیم از «وز ن دورینبودن» بود .حاال ممکن است این
سؤال پیش آمده باشد که «پس وزن دوری چیست؟»
جواب این است که وزن دوری همهی آن موارد پیشتر گفته شده را دارد؛
یعنی میان مرصاع مکث وجود دارد ،متام کلمه در یک قسمت نیممرصاع
است (کلمه نصف منیشود بین دو پارهی مرصاع) ،و البته نکتهی مهمتر
که این یادداشت برای آن نوشته شده است و درواقع ساخت وزن دوری بر
پایهی آن شکل میگیرد« :آخرین رکن (یایکی از ارکان) هر نیممرصاع کامل
نیست» .اگر برگردیم به مثالها و به آنها د ّقت کنیم ،میبینیم در« :مفاعلن
ُ
«فعالت فاعالتن» هم همینطور فعالتن
فعالتن» ،فعالتن کامل است و در
کامل است .پس به این دلیل است که تکرار مفاعلن فعالتن و تکرار ُ
فعالت
فاعالتن منیتواند وزن دوری بسازد.
حاال این بیت از ّ
عطار را ببینیم:
جان فرید از نفاق ننگ به نام خلق شد /پس تو ز رشححال خود ننگ
ندار ای پرس
«مفتعلن مفاعلن» تکرار شده و هیچکدام هم ناقص نیستند .پس با
توضیحی که دادیم ،وزن هم دوری نیست و باید بدانیم جای «نفاق» در بیت
صحیح نیست .الزم است اینجا یادآوری کنم ّ
عطار چهارده غزل در این وزن
دارد و تنها جایی که این ایراد بر او وارد میشود ،همینجاست .با جابجایی
پارههای مرصاع میتوان اشکال را برطرف کرد .هرچند نبو ِد یک تصحیح من ّقح
از دیوان را هم نباید از نظر دور داشت.
ا ّما در «سلسلهی موی دوست حلقهی دام بالست» که از تکرار «مفتعلن
فاعلن» ساخته شده و فاعلن هم ناقص است و کامل نیست ،با وزن دوری
روبهروییم.
«چندان که گفتم غم با طبیبان /درمان نکردند مسکینغریبان» نیز از تکرار
«مستفعلن فع» ساخته شده و «فع» هم ناقص است .به همین دلیل حافظ
وزن را دوری دانسته و در میان مرصاع از «نکردند» استفاده کرده است.
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باز هم شعر معلم

بررسی رابطۀ فرم ،محتوا و مضمون در شعر علی معلم دامغانی

رضا بیات
http://alefyaa.ir/?p=5499

چکیده

شعر علی معلم دامغانی از شعرهای شناختهشده و شناسنامهدار
انقالب اسالمی است و تاکنون بارها مورد نقد و تحلیل سبکی قرار
گرفته است .سؤال تحقیق حارض وضعیت انسجام در شعر معلم است.
در گام نخست ساختار اشعار معلم بررسی میشود .برای افزایش
دقت ،به طور متمرکز ساختار منظومۀ بلند «هجرت» بررسی شده و
در میان تحلیل ساختاری هجرت ،تناسبات ،شباهتها و تفاوتهای
آن با دیگر مثنویهای معلم به اشاره باز منوده شده است .در گام
دوم عنارص خیال پرکاربرد معلم در مضمونپردازیهایش مرور شده
و انسجام آنها با بافت معنایی اشعار نقد شده است .پررنگترین
موتیفهای آزاد شعر او عبارتند از عنارص مربوط به تاریخ و فرهنگ
یهود و بنیارسائیل ،تابوهای رشعی -اخالقی (مسائل اروتیک و افیون)
و روستا و عنارص مربوط به آن .در بخش سوم موضوعات پربسامد
مثنویهای معلم مرور شده است .این موضوعات به نسبت دو بخش
قبل (فرم و عنارص خیال) انسجام بیشرتی دارندّ .
دال مرکزی و مایگان
اصلی شعر معلم انقالب اسالمی است .موضوعات دیگر حول همین
موضوع معنی پیدا میکنند .در اغلب اشعار او فضایی بحرانی توصیف
میشود .انسان مسبب این وضع است و لذا متهم و محکوم است .حال
باید به جربان خطای پیشین بیشرت تالش کند و عملگرا باشد .جهانبینی
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حاکم بر اشعار و موضوع مستقیم چند
شعر ،دکرت علی رشیعتی است .اما در
دهه  70شعر معلم رودرروی روشنفکری
دینی قرار میگیرد و به سختی به دکرت
عبدالکریم رسوش میتازد .بنمایۀ مهم
دیگری که در شعر معلم حضور دارد
و رشیعتی را هم منایندۀ هامن تفکر
میداند ،تشیع است .تشیع معلم ،به
تبع رشیعتی ،مذهبی انقالبی است که
مهمترین شخصیتهایش کسانیاند که
قیام کردهاند و جنگیدهاند؛ بزرگانی مثل
رسول خدا (معلم  ،) :1393امام علی(ع)
و امام حسین(ع) .امام زمان(ع) نیز از
آن جهت که با ظاملان خواهد جنگید و
حکومت عدل بر پا خواهد کرد مورد
توجه معلم است .این جستار بیشرت بر
پایۀ آرای فرمالیسم روسی پیریزی شده
است؛ هر چند که متاماً در آن حیطه
محصور منانده و به تناسب موضوع ،از
تحلیل انتقادی گفتامن و دیگر نظریات
حوزۀ نقد هم بهره برده است.

کلیدواژهها :نقد ساختاری ،نقد
محتوا یی  -مضمو نی  ،شعر ا نقالب
اسالمی ،تابوشکنی در شعر ،ارسائیلیات،
اندیشههای رشیعتی در شعر دهه،60
تشیع در شعر دهه.60
مقدمه:

علی معلم د ا مغا نی ا ز شنا خته
شدهترین شاعران انقالب است .نقدهایی
که تاکنون دربارۀ شعر او نوشته شده،
بیشرت بر این نکات تأکید دارند که قالب
اصلی شعر او مثنوی است ،در مثنوی
اوزان بلند را به کار میگیرد ،شعرش
محتواگرا است و زبانی دشوار و دیریاب
دارد .بهرتین نقدهایی که دربارۀ شعر
او نوشته شده در کتابی با نام «بر این
رواق مقرنس» گرد آمده است و نکات
یاد شده در جایجای این مقاالت قابل
مشاهده است.
در این جستار ،ابتدا انسجام شعر
معلم مورد بررسی قرار میگیرد .ابتدا
ا نسجا م بین محتوا و فرم و سپس
انسجام درونی بین عنارص محتوایی،
یعنی موضوعات و مضامین .فرم یعنی
مجموعۀ نکات زبانی و بالغی« ،شکل
ظاهر اثر ،ساختار اثر ،سبک آن ،نوع آن
و به طور کلی سازمانبندی اثر» (شمیسا
 .)466 :1391برای تحلیل انسجام ،غیر
از نگاه کلی به مثنویهای معلم ،یک
شعر به طور خاص و موردی ،بررسی
شده است .منظومۀ «هجرت» بلندترین
و ساختارمندترین مثنوی معلم است که
انسجام شعر معلم را در حد کاملیافتۀ
آن نشان میدهد .برای این که نگاه به
کل مثنویهای معلم رها نشده باشد،
ذیل هر یک از نکات شعر «هجرت»،

مشابهات آن در دیگر اشعار معلم نیز بازمنوده شده است.
در گام بعدی ،آنچه که در این نوشته مورد توجه است ،موضوعات
( )subjectو مضامین (=درونمایه )theme ،در شعر معلم است.
مقصود از موضوع «مطلبی است که اثر ظاهراً [=آشکارا] دربارۀ آن
سخن میگوید و یا میخواهد بگوید» (هامن )490 :و مقصود از
مضمون «روایت هرنی موضوع» (هامن )491 :است؛ یعنی شگردها و
راهکارهایی که شاعر برای پروردن موضوع خود به کار گرفته است .به
طور مشخص ،عنارص خیال است که در این جستار مورد بررسی قرار
میگیرد .ظواهر شعر معلم نشان میدهد که او شاعر انقالب است .در
نقد مضمون به این خواهیم پرداخت که او برای پروراندن موضوعات
انقالبی خود از کدام حوزههای معنایی و عنارص خیال بهره گرفته است.
ساختار جستار حاضر این گونه است:

 -1شعر هجرت -1-1 :معرفی شعر  -2-1انسجام  -3-1نکات زبانی
 -4-1نکات اندیشگانی
 -2عنارص خیال پر بسامد در مثنویهای معلم -1-2 :ارسائیلیات
 -2-2تابوشکنی(مسائل اروتیک -افیون)  -3-2روستا
 -3موضوعات پر بسامد در مثنویهای معلم -1-3 :انقالب -2-3
بحران و عملگرایی  -3-3خرسان انسان  -4-3دکرت رشیعتی  -5-3نقد
روشنفکری -6-3تشیع

 -1شعر هجرت

 -1-1معرفی شعر
هجرت بلندترین شعر معلم است؛ هم از حیث طول که  456بیت
است و هم از حیث کامل شعری .بنمایههای فکری معلم در این
شعر به خوبی منود یافتهاند .مثنوی یکی مانده به آخر دفرت رجعت
رسخ ستاره است و با اندک تسامحی خالصه و چکیدۀ همۀ آنچه که
در این دفرت هست .زبانش نیز به وضوح نرمتر و قابل فهمتر از دیگر
مثنویهاست .به متام دالیل یاد شده ،به زعم نگارنده ،این شعر میتواند
منونۀ مطلوبی برای بررسی فرم کاملیافته و نیز سطح فکری و نوع
اندیشۀ معلم باشد.
شاعر با مربعهایی شعر خود را پاراگرا فبندی کرده است.
تقسیمبندی موضوعی ما کمی ریزتر و دقیقتر است؛ لذا گاهی
یک پاراگراف شاعر به دو یا سه موضوع تقسیم شده است .در زیر
موضوعات اصلی و تعداد ابیات هر بخش ،به ترتیب حضور در شعر
هجرت ،ذکر خواهد شد:
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مقدمه و ذکر منابع و تاریخ هجرت( – )21نوح(ع)( – )3ابراهیم(ع)
( – )4سارا و هاجر( – )7هاجر و اسامعیل( – )14لوط(ع)( – )9نی
نامه( – )13یعقوب(ع)-نبوت-عشق به راحیل( – )17خطبه و وصف
هجرت( – )16یوسف(ع)-از خواب تا فروش به کاروان-حکمت و
کالم( – )35موسی(ع)-والدت تا رفنت از مرص( – )17وصف صحرا(– )10
موسی(ع)-هجرت به مدین( – )19موسی(ع)-بعثت( – )12موسی(ع)-
بازگشت به مرص( – )22عرص عرب جاهلی( – )15والدت پیامرب (معلم
 – )24() :1393هجرت(به حبشه)( – )3حمزه( – )13هجرت به
مکه( – )4خطبه و وصف مذهب عشق و ایامن( – )18هجرت امئه(ع)
( – )6انقالب( – )4اشاره به تاریخ تشیع( – )3طاغوت( – )8وصف امام
خمینی و تشبیه او به اولیا( – )11تلمیحات تاریخ اسالمی( – )9خطاببه
روحانیت( – )6فیضیه( – )5زندان امام( – )14تغزل و ستایش امام-
تبعید( – )16ارادت و خجالت( – )24تبعید( – )3اقدامات شاه برای
اشاعۀ فرهنگ غیر اسالمی( – )20ذلت ملت( – )9حکم جهاد و هجرت
به فرانسه( – )10بازگشت به ایران( – )9پایان بندی(.)3

هفتاد باب از هفت مصحف برنبشتم
این فصل را خواندم ،ورق را درنبشتم
از شش منادی ،را ِز هفت اخرت شنیدم
این رمز را از پنج دفرت برگزیدم
این نغمه را با جاشوان سند خواندم
این ورد را با جوکیان هند خواندم
این حرف را در ِسح ِر بودا آزمودم
این ساحری را با یهودا آزمودم
از باغ اهل وجد ،چیدم این حکایت
با راویان نجد ،دیدم این روایت
این چامه را چون گا ُز ران از بط
شنیدم /وین شعر را چون ماهیان از
شط شنیدم
شط این نوا را در تب حیرت رسوده
است /وین نغمه را در بسرت هجرت
رسوده است (معلم )163-162 :1393
دو بیت آغازین مصاحف و کتب ادیان
پیشین ،بیت 3و 4معارف دیگر اقوام،
خصوصاً یهود ،بیت  5عرفان (وجد) و
داستانهای عاشقانه (نجد :محل داستان
لیلی و مجنون) را به یاد میآورند و دو
بیت پایانی دریافتهای ذوقی شاعر
میتواند باشد.

در تقسیمبندی فوق مقصود از «انبیاء(ع)» متام انبیای پیش از اسالم
است با روایت قرآنی و اسالمی و مقصود از «ارسائیلیات» داستان
انبیا و وابستگانشان به روایت تورات و دیگر منابع غیر اسالمی است.
همچنین از «اسالم» تاریخ پیامرب (ص) اراده شده و «تشیع» معادل
یادکرد معصومان(ع) یا اصحاب آنان دانسته شده است« .خطابه» نیز
متام مواردی است که معلم به حکمت و وعظ و ...پرداخته و بدون
اشاره به منبعی خاص نظرات خویش را بازگفته است .چنانکهدیده
میشود ،به حکم آمار« ،انقالب» پررنگترین موتیف شعر هجرت است
که البته این حکم در کلیت شعر معلم نیز صادق است .چنانکهدر
ادامۀ همین نوشته خواهد آمد ،معلم اصالتاً شاعر انقالب است.
شاعر در آغاز شعر هجرت ،منابع فکری خود را بدین گونه بر
میشمرد که تا حدود زیادی مؤید جدول فوق است:

 -2-1انسجام
فرمالیستها میگویند فرم هامن
انسجام است؛ به تعبیر دیگر فرم حاصل
همکا ری متقا بل ا جزا ی منت ا ست
(شفیعی کدکنی  .)83 :1391با این
تعریف هجرت از جهت فرم ،از بهرتین
شعرهای معلم محسوب میشود.
سا ختا ر کلی شعر  ،آ گا ها نه یا
ناخودآگاه ،تحت تأثیر سورههای انبیاء
و شعراء است .داستان چندین پیامرب
به شکلی گزیده و مجمل نقل میشود؛
بعد چند آیۀ مشخص تکرار میشود و

نسبت حضور موضوعات کلی در این شعر چنین است:
موضوع کلی
انقالب
بنی اسرائیل
خطابه
انبیاء (ع)
اسالم
تشیع
جمع
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تعداد بیت
139
104
71
65
59
18
456

درصد
0.30
0.23
0.16
0.14
0.13
0.04
1.00

بعد داستان بعدی .در سورۀ صافات این
آیات با اندک تغییر و پس و پیشی در
پایان داستان هر پیامرب تکرار میشوند:
نج ِزی ا ْل ُم ْح ِس ِنینَ * إِ َّن ُه ِمنْ
«ک َذ ا لِک َ
ِع َبا ِد َنا ا ْل ُم ْؤ ِم ِنینَ » .در سورۀ شعراء نیز
این آیات چنین حکمی را دارند« :إِ َّن فی
َذالِک الَی ًة َو َما کاَ َن أَک ُرثهُ م ُّم ْؤ ِم ِنینَ * َو
یم» .با همین
إِ َّن َر َّبک لَ ُه َو ا ْل َع ِز ی ُز ال َّر ِح ُ
ساختار این بیت در پایان هر بند از
شعر معلم تکرار میشود و انسجام و
یکپارچگی شعر را یادآوری میکند:
این فصل را با من بخوان ،باقی فسانه
است /این فصل را بسیار خواندم،
عاشقانه است (معلم  162 :1393و )...
مایگان اصلی شعر هجرت است.
هجرت در لغتنامۀ دهخدا چنین معنی
شده است« :ترک وطن و دوری از خامنان
و مفارقت یاران و دوستان؛ بریدن از
وطن؛ بریدن از خامنان؛ در اصطالح
مسلمین  ،ترک وطن کفار و انتقال به
داراالسالم  ». ...با این تعریف ،که مطابق
باور و دریافت عموم اهل زبان نیز
هست ،متام داستانهای منظومۀ معلم،
بهجز داستان حمزه ،میتوانند مصداق
هجرت باشند؛ اما این هجرتها به کدام
سو و کدام علت است؟ در اغلب موارد
حرکت به سوی وظیفۀ الهی است؛ ولی
در دو داستان یعقوب(ع) و موسی(ع)،
بحث عاشقی و ازدواج مطرح میشود.
معلم این موارد را این گونه توجیه
میکند که این عشق محرک و بهانۀ آنها
برای هجرت بود:
حالی طراز نامه مطلوب است ،بشنو
افسانه پرواز یعقوب است ،بشنو
طالب به کنعان آمد و مطلوب را برد
سودای راحیل آمد و یعقوب را برد

قهر محبان محض طنازی است گاهی /در بیسببسوزی سببسازی
است گاهی
مقصود ابریشمفروش از کرم ،پیله است /هجرت جوان را میبرد،
راحیل حیله است (معلم )171 :1393
اما در همین داستان یعقوب ،کار به عکس جریان پیدا میکند؛ یعنی
اول خدا یعقوب را بر میگزیند و بعد یعقوب نبی ،گرفتار عشق راحیل
میشود و به عشق او هجرت میکند:
یعقوب در مستی از آن سامان برآمد /در گرمگاه واحه بر البان درآمد
راحیل را از خیمه او آرزو کرد /خود را به کیش آرزو تسلیم او کرد
مر چارده سالش به مزد و رایگانی /آموختند آموزگارانش شبانی
آنگه به شور نغمه پنهان قدم زد /یعنی که هجرت کرد و در کنعان
علم زد (معلم )173 :1393
شارح تذکر داده که فصل یعقوب(ع) مطابق روایت تورات ،اسفار
پیدایش و تکوین است .فصل موسی(ع) و یوسف(ع) نیز واژههایی
عربانی و توراتی دارد .خدای موسی ،الله نیست؛ حتی یهوه هم نیست؛
«اهیه» است .در این داستانها که رد پای ارسائیلیات مشهود است،
هجرتها از ساختار کلی هجرت به سوی خدا خارج میشود .در داستان
یوسف(ع) ،هجرت به اجبار برادران و اکراه یوسف(ع) انجام میشود؛
بدون هیچ گونه اختیار یا پذیرشی از سوی یوسف(ع) .این نوع ،در به
آب انداخنت موسی(ع) نیز دیده میشود .اما آیا اینها به راستی هجرت
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است؟ اگر هم باشد با دیگر هجرتها که از رس اختیار و بندگی است
ناسازگار است و انسجام محتوا را خدشهدار میکند .داستان ساره و
هاجر نیز از ارسائیلیات است؛ اما به ظاهر این مشکل را ندارد و قهرمان
آن داستان ،ابراهیم(ع) ،خود زن و فرزند را به بیابان میبرد؛ هر چند
آنجا نیز اسامعیل و هاجر (که نامش از ریشۀ هجرت است) در پذیرش
هجرت مختار نیستند.
از اینها نامتناسبتر داستان حمزه است .ابوجهل پیامرب (ص) را اذیت
میکرد .بعد حمزه آمد و با کامن رس ابوجهل را شکست .بدون هیچ
گونه جابجایی معنادار و هجرتی .این داستان را باید یک خردهروایت
دانست ذیل داستان پیامرب (ص) و گوشهای از مقدماتی که به هجرت
آن حرضت منجر شد.
با وجود مالحظات فوق ،هجرت موفقترین مثنوی معلم در فرم و
انسجام به نظر میآید .نقطۀ مقابل آن مثنوی «دریغ است از ولی» ...
(معلم  )390 :1393است که نامتام مانده است و بدتر از آن «مردم از
رونق بازار کسادی که تو داری» (معلم  )139 :1393که اوج آشفتگی
است؛ تا آنجا که مضامین متعارض آن به جای مدح ،هجو امام خمینی
را به ذهن متبادر میکند! چیزی که قطعاً مورد نظر شاعر هم نبوده و
نیست (رک .همین مقاله ،بخش  -1-2-2مسائل اروتیک).
 -3-1نکات زبانی
شعر معلم شعر اندیشه و پیام است؛ به همین علت باید دغدغۀ سامل
و کامل رسیدن پیام به مخاطب ،برای شاعر همیشه پررنگ باشد؛ اما در
شعر معلم عکس این نکته دیده میشود .به بیان صورتگرایان (شفیعی
کدکنی ،)109 :1391شگرد ( )deviceاصلی او دشوارسازی (making
 )difficultاست .این ویژگی در شعر هجرت به حداقل رسیده و این
شعر میتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و از این حیث هجرت آیینۀ
متاممنای شعر معلم نیست .اما باز هم چنین بیتهایی با توضیح گنگتر
از بیت در این منظومه دیده میشود:
این است جوالنی که مرسوم طرب نیست /این است عرفانی که
موقوف طلب نیست
این سیر ّ
ملحان نحوی بر قراضه استِ /صف افاضه است این ،افاضه
است این ،افاضه است (معلم )166 :1393
توضیح شاعر« :قراضه گاهی به معنی پول سیاه و کمبها آمده است.
منظور آن است که مالحان نحوی به نحو در کشتی نشستند ،بل به
پرداخت قیمت آن به محو» (معلم .)166 :1393
چنانکه دیده میشود ،توضیح شاعر بر ابهام بیت افزوده است.
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قراضه در لغتنامۀ دهخدا چنین معنی
شده است« :ریزۀ هر چیز است که از
مقراض (=قیچی) قطع شده بر زمین
افتد مانند قراضۀ جامه یا زر ».خردههای
طال و نقره را هم از همین جهت قراضه
گویند و بیارزش بودنشان به خاطر وزن
کم و بیشکل بودن آنهاست که نه سکه
و شمشاند و نه زیورآالت .توضیح شاعر
صحیح نیست .مالح و نحوی ظاهراً به
داستان نحوی و کشتیبان مولوی اشاره
دارد .در آن داستان یک مالح داریم و
یک نحوی .در بیت معلم ،نحوی صفت
مالحان است! یااضافۀ تخصیصی است؛
یعنی مالحان داستان نحوی .در بیت
معلم مالحان به کشتی مینشینند؛ در
حالی که آنان صاحبان کشتیاند و مساف ِر
صاحب ماجرا نحوی است.
این گونه ابیات در اشعار دیگر معلم
فراوانی بیشرتی دارند .منونۀ برجستۀ
توضیحات ناکارآمد نیز در آغاز شعر
«مردم از رونق( » ...معلم )139 :1393
قابل رؤیت است.
از نکات زبانی قابل ذکر در شعر
هجرت آوردن صفات ،ویژگیها و
تصاویر نامربوط و دور از ذهن است:
دانی که مرغان مهاجر نقشبندند /در
غربت آر آزاد اگر نی ،در کمندند (معلم
)165 :1393
چون در بهاران کوه و دشت از
رازیانه /پر شد فضا از بوی زخم و تازیانه
(معلم )191 :1393
چنانکه در مورد «قراضه» ذکر شد،
گاهی برای واژهای خود معنی میتراشد:
هاجر به پرسش کین غرامت باری از
اوست؟ /در پاسخ ابراهیم ،کای زن! آری
از اوست (معلم )168 :1393

در توضیحات آمده است« :غرامت در
اصل یعنی تاوان ،ولی در اینجا گویا به
معنی امتحانی سخت آمده است».
گاهی از ساختهای دستوری کهن به
گونهای استفاده کرده که باعث کژتابی و
بدفهمی میشود:
کاینک منم من« ،اَه َیه» هستم ،آنکه
هستم /پس «فاعبدونی» گفت ،یعنی
میپرستم (معلم )185 :1393
«میپرست» در اینجا فعل امر است؛
یعنی بپرست« .م» هم مفعول است.
این میشود ترجمۀ دقیق « َفاع ُبدنی»
که به رضورت وزن به شکل «فاعبدونی»
آمده است.
از نام عاملگیر ایران ننگ ماندند/
از ما در عامل سایهای بیرنگ ماندند
(معلم )209 :1393
«ماندن» در قرون  4و  5در معنای
متعدی و به معنای «گذاشنت» به کار
میرفته است و قرنهاست که معنای
امروزینش را پیدا کرده است .این مشکل
زمانی پررنگتر میشود که شاعر دقیقاً
در بیت بعدی ردیف «ماند» را در معنای
امروزی میآورد.
از سنت و خوی کهن رسمی تهی ماند
از شعر و فرهنگ و هرن اسمی تهی ماند
(معلم )210 :1393
«از آرزو» در نگاه اول مبدأ حرکت به
نظر میآید نه علت آن .دلیل این کژتابی
استفاده از صورت آشنای «از  ...تا » ...
است که برای بیان مبدأ و مقصد به کار
میرود.
سیار بت شکست که از سیم کرده
بود /تهمت به بت زدند ،به راهیم کرده
بود (معلم )79 :1393
طبق قواعد دستوری فاعل هر دو

فعل مرصاع اول یک نفر است و ابراهیم(ع) بتهای بسیاری را از نقره
ساخته است!
ساختارشکنی و حضور راوی و مخاطب در جریان روایت یکی از
شگردهای معلم است که معموالً در آثارش خوش مینشیند .در منظومۀ
هجرت رسوده است:
«حوریب» بر دامان سینا جایگاهی است /نی نی ،غلط شد ،جایگاهی
نیست ،راهی است (معلم )184 :1393
شارح میگوید معلم با این ترفند یادآوری میکند که بعثت
موسی(ع) در حوریب (=طور سینا) محل سکون و اقامت نیست بلکه
راه است و پیام هجرت را در خود پنهان دارد .از این رو کام ًال با ساختار
شعر سازگار است.
در دیگر اشعار نیز معلم از شکسنت جمالت به خوبی در راستای
اهدافش بهره میبرد .معموالً جمالت منقطع را برای القای فضای
بحرانی و هیجانی به کار میگیرد:
یوسف مرا فرزند مادر بود در چاه /یحیی ،مرا یحیی برادر بود در چاه
بی درد مردم ما! خدا ! بی درد مردم! /نامرد مردم ما ! خدا ! نامرد
مردم! (معلم )102 :1393
دشواریها و اختصاصات زبانی شعر معلم در دیگر آثارش ،در
مقالهای دیگر به همین قلم بررسی شده و رابطۀ این پیچیدگیها با
مفاهیم مورد نظر شاعر و نیز فهم مخاطبان از شعر او تحلیل شده
1
است.
 -4-1نکات اندیشگانی
هجرت یک طرح پیشاندیشیده و منسجم دارد .شاعر از آغاز میداند
که کدام داستانها را میخواهد ذکر کند .به همین خاطر تقدم و تأخر
زمانی در سیر داستانها رعایت شده و منظومه روایتی خطی دارد.
این اندیشۀ منسجم و ساختارمند معلم که در هجرت به وضوح آشکار
شده است ،در برخی از دیگر شعرهای او نیز خودمنایی میکند؛ مث ًال
جاهایی که تحت تأثیر «حسین وارث آدم» است (معلم  84 :1393و
 )148یا در شعری که منظومۀ ذهنی فردید را به نظم میکشد (معلم
 .)229 :1393اصوالً این که شعرهایش بلند است و در قالبی است که
بتواند نو به نو قافیه را عوض کند نشان میدهد که او به دنبال بیان
اندیشهای مبسوط است.
در بسیاری از شعرهایش پراکندهگویی و تغییر فضاهای مکرر دارد؛
خصوصاً شعرهای دهه  70و جاهایی که مبانی فکری روشنفکران را
هدف قرار میدهد (رک .همین مقاله ،بخش  -5-3نقد روشنفکری).
گاهی در شعرهای اندیشمندانهتر مطلبی چند الیه و مهم را میخواهد
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بازگوید که منیتواند از عهده برآید؛ یا به علت پیچیدگی بسیار مطلب،
یا محدودیتهای زبان شعر و یا به خاطر این که مطلب برای خودش
هنوز خوب هضم نشده است (وفایی و بیات  .)1393خودش در توضیح
یکی از ابیات چنین مینویسد ...« :شاید این مضمون را خوب نپرورده
باشیم ولی هدف این بوده است( » ...:معلم  )134 :1393که ظاهراً
به محدودیتهای شعری مربوط میشود .تنوع حوزههای مطالعاتی
معلم نیز احتامل عمیق بودن او در متام آن حوزهها را کاهش میدهد و
گزینۀ کمی تسلط شاعر بر محتوا را قوت میبخشد .شیوۀ او چنین است
که حوزههای متعدد بی ارتباط را در کنار هم بیاورد و از آنها نکتهای
مشرتک برای مقصود خود استخراج کند .در شعر هجرت ،انگیزۀ ساره
از حسادت به هاجر هامن است که یعقوب و موسی و همۀ مهاجران
مقدس تاریخ را به هجرت برانگیخته است:
دانی که در غربت سخنها عاشقانه است /این قصه را با من بخوان،
باقی فسانه است
وین قصه را پیوسته با تکریم خواندند /هم این حکایت را بر ابراهیم
خواندند
کآوای هجرت را بلی گوی سفر شو /حالی ز حران سوی کنعان رهسپر
شو
هم این ندا در طبع سارا کارگر شد /تا هاجر از سودای انسش بارور
شد
خود این نوا در جان سارا آذر انگیخت /تا چون ذبیح از دامن هاجر
درآویخت( ...معلم )166 :1393

 -2عنارص خیال پربسامد در مثنویهای معلم:

معلم در شعرش از حوزههای معنایی متعدد و متنوعی استفاده
میکند .شیوۀ معمول او چنین است که در هر شعر متعرض دو سه
حوزه بیشرت منیشود و هر حوزه را در چندین بیت میپرورد و هجرت
نیز طبق همین قاعده رسوده شده است؛ از داستان انبیاء(ع) رشوع
شده ،در تاریخ اسالم مکثی کوتاه کرده و به تفصیل به تاریخ انقالب
پرداخته است.
این عنارص خیال جزئی از اصل داستان یا پیرنگ اشعار معلم نیستند؛
بلکه شگرد هرنی او برای پروراندن مطلب محسوب میشوند .به همین
دلیل بیش از نکات اندیشگانی و مایگانی ارزش نگاه سبکشناسانه
دارند؛ چرا که شاعر بدون رضورت مطلب یا سیر داستان و به انتخاب
خود اینها را وارد اثر کرده است .توماچفسکی ،از فرمالیستهای
روسی ،نام این نوع موتیفها را موتیف آزاد ( )free motifsگذاشته
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است (شفیعی کدکنی.)200 :1391
در ادامه مهمترین حوزههای معنایی
و عنارص غالب خیا لپرداز یهای او
در هجرت و نیز دیگر مثنویها مرور
میشود:
 -2-1ارسائیلیات
از برجستهترین عنارص خیال در شعر
معلم مضامین و تصاویر بنیارسائیلی
است؛ شاید هام نگونه که در قرآن به
وفور از این قوم سخن رفته است .در
بسیاری این دست آیات
مورد علت
ِ
قرآن ،در روایات آمده است که امت
اسالم هامن رفتارهای بنیارسائیل را
تکرار خواهند کرد و در واقع ذکر آنان،
یادکرد اینان است( .مجلسی126: 57؛
صدوق  )576 : 2در شعر معلم گاهی
چنین رویکردی دیده میشود؛ مث ًال در
شعر «زمان آبسنت جنگی است ،جنگی
مثل عاشورا» (معلم  )356 :1393چند
بار به باعورا ارجاع داده شده است؛
یعنی بلعم پرس باعور که از عابدان
بزرگ بنی ارسائیل بود ولی به وسوسۀ
زر با حجت خدا ،موسی(ع) ،در افتاد و
برافتاد .باعورای این شعر در طول زمان
جاری است و در جامعۀ خود شاعر نیز
مصدا قهای متعدد میتواند داشته
باشد.
اما ارسائیلیات معلم اغلب این گونه
نیستند .بعضاً منحرص میشوند در ردیف
کردن نا مهای اشخاص و اماکن که یا
مفید فضاسازیاند یا رصفاً به کار تفاخر
میآیند .خصوصاً که نا مها به تلفظ
عربانی و توراتی میآیند و با رویکرد و
فضای قرآنی فاصله دارند و به همین
جهت برای جامعۀ مخاطب مسلامن

غریب و شگفت میمنایند .به عنوان
مثال این فهرست نامهای خاصی است
که معلم در پاورقیهای هجرت آنها را
توضیح داده استَ :س ّدوم ،راحیل ،البان،
مدیان ،جلعادیانِ ،ش ّکیم ،یرتون کاهن و
فصح .یادآوری این نکته رضوری است که
هجرت از قابلفهمترین شعرهای معلم
است و در برخی از دیگر شعرها این
گونه نامها بسامد باالتری دارند.
با عنارص مسیحی (که البته هامن
بنی ارسائیل محسوب میشوند) نیز
همینگونه برخورد میشود .مث ًال در این
بیت میخواهد بگوید من و دوستم به
اتفاق باد صبا بر حصار کهنۀ دامغان
قدم زدیم:
ما بر حصار کهنه روان با صبا به هم/
چونانک با دو زادۀ َزبدیَ ،متا به هم
(معلم )157 :1393
شاعر خود ذیل این بیت توضیح داده
که دو زادۀ زبدی (یعقوب و یوحنا) و متا
سه تن از حواریون مسیح(ع) هستند.
معلم در پرداخنت به تورات و دیگر
عنارص یهود کار را به جایی میرساند که
«منافقان را به خاطر برابر نهادن شعر
که احسن آن اکذب آن است -با تورات،و باطل با حق رسزنش میکند» (معلم
 .)218 :1393این یعنی شاعر تورات را
مناد حق میداند؛ در حالی که به ترصیح
قرآن تورات کتابی است تحریف شده
(قرآن کریم 26 :4؛ 13 :5و )41و پیامرب
اسالم (ص) نیز مسلامنان را از پرداخنت
به تورات و سؤال از اهل کتاب منع کرده
است(مجلسی .)315 :26البته میتوان
این توجیه را در نظر گرفت که تورات
اصیل و تحریف نشده کتابی الهی است
که قرآن کریم  16بار از آن یاد کرده و

اهل کتاب را به اطاعت و اقامۀ آن فرا خوانده است (قرآن کریم ،46 :5
 68 ،66و .) ...
در باب والدت مسیح(ع) و حمل برداشنت حرضت مریم(س) در
بخش تابوشکنی /مسائل اروتیک جمالتی خواهد آمد؛ اما مسألۀ صلیب
عیسی(ع) نیز در شعر معلم با عقاید اهل کتاب سازگارتر است تا
مسلامنان:
از نیل با موسی بیابانگرد بودم بر دار با عیسی رشیک درد بودم
(معلم )101 :1393
در روایت قرآن ،مسیح به صلیب نرفت (نساء.)157
چنانکه پیشرت ذکرش رفت ،در مواردی اندک معلم به تکرار تاریخ
بنی ارسائیل در امت اسالم یا تکرار «سنت» (معلم  :1393دوق:1
 )322در اولیای الهی توجه داده است .وقتی در مدح امام خمینی
میگوید« :موسی مهدی زمینه را تو مثنّا» (معلم  ،)116 :1393در واقع
موسی(ع) را –که منجی بنیارسائیل است -زمینهساز و پیشزمینهای
برای مهدی(عج) میداند که منجی کل برشیت است.
در مثنوی «قیامت» که در سوگ شهید مطهری رسوده شده است،
شعر را با وصف صبحی دلانگیز رشوع کرده که موسم درو وقت تالش
است و در ادامه بیتهای بسیاری با «برخیز» آغاز شدهاند .در این فضا
شکوهمندی و دلربی صبح را این گونه وصف میکند:
صبح آمد یال و بر چو مردوخا  /بردوخته خز به ابره بر چوخا
صبح آمد دلربانه چون اسرت /آلوده ردا به خون و خاکسرت (معلم
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)266 :1393
« َمردوخا» هامن « ُمردخای» است که طبق شیوۀ معلم به نام غیر
مشهور خود (برگرفته از َمردوکَ /مردوخ) در شعر آمده است« .اِسرت»(به
کرس یا فتح تاء) همرس دلربای خشایارشا ،پادشاه هخامنشی است.
مردخای ،عمو یا پرسعمو یا دایی اسرت ،وزیر خشایارشا بوده است .این
دو – که یهودی بودهاند باعث جلوگیری از قتل عام یهودیان شدهاند
و بنا به نقلی باعث قتل جمع کثیری از ایرانیان غیر یهودی بودهاند.
عید پوریم یادکرد تالش این دو یهودی است و مقربۀ آنان در همدان،
زیارتگاه یهودیان است (معین 134 :5 :1376؛ ترجمۀ کتاب مقدس،
کتاب اسرت .)782
شارح محرتم بدون اشاره به این تلمیح ،مردوخا را یکی از خدایان
بابلی دانسته (که آن هم درست است ولی ربطی به این شعر ندارد)
و مرصاع دوم را چنین معنی کرده است :صبح خز گرانبها را به عنوان
پارچۀ رویی بر چوخا (پارچۀ پشمی) دوخته است.
اینکه صبح مثل اسرت آلوده به خون و خاکسرت است ،میتوانست
به قتل عام ایرانیان اشارهای داشته باشد؛ ولی ابیات بعد کام ًال از این
فضا فاصله میگیرند و معلم این براعت استهالل عالی برای ترور شهید
مطهری در آغاز صبح را از دست میدهد .ظاهراً صبحی که معلم وصف
میکند فقط از جهت دلربی شبیه اسرت است و خون و خاکسرتش هم
وصف فلق و گرگ و میش صبح باید باشد.
در سالهای دهه 70طی اشعاری که در رد و طرد نحلههای مختلف
فکری رسوده ،به یهود نیز تاخته است که البته این یهود صهیونیسم باید
باشد و در این مورد یهود از حیطۀ مضمونسازی خارج شده و به واقع
جزئی از بدنۀ اصلی ساختامن اندیشۀ او شده؛ به همین خاطر وجههای
منفی پیدا کرده است:
جوش کنّاس کنیسه است در این سوق الکلب /سود و سودای دسیسه
است در این سوق الکلب
بیع دست خر عیسی است ،جهودان بیشاند /خود از این سان ید
بیضاست ،جهودان بیشاند (معلم )337 :1393
 -2-2تابوشکنی
در تعریف تابو آمده است  :تابو ( )tabu/tabooیک اصطالح
مردمشناسی است و مقصود از آن شکسنت هر نوع هنجار مذهبی و
اجتامعی و سیاسیای است که ورود به آن با مجازاتهایی مردمی و
دولتی و یا آسامنی همراه است .این اصطالح از زبان اقوام پولینزیایی
از قبایل اسرتالیا گرفته شده است .تابو نوعی ممنوعیت است که
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هم شامل موضوع مقدس و هم نجس
و ناپاک میشود؛ شخص ،شی ،مکان
و عمل میتواند تابو باشد؛ تابوها با
پشتگرمی مجازا تهای مافوق طبیعی
تقویت میشوند؛ به عبارتی کسانی که
به وجود ،باور دارند این گونه میپندارند
که فرد شکنندۀ تابو ،خود به خود دچار
مرگ ،بیامری و سایر مصیبتها میشود
(دایره املعارف آمریکانا  ) 207 :26و
در مقام تعیین مصداق گفتهاند :بیان
بی پردۀ مسائل جنسی و شهوانی در
جامعۀ اسالمی نوعی تابوشکنی محسوب
میشود( .یعقوبی  :1386 ،صص -99
.)116
پرداخنت به عنارص میخانهای در تاریخ
ادبیات فارسی سابقۀ بسیار دارد و به
جای تابو ،میتوان آن را نوعی سنت ادبی
دانست که نهایتاً در فضای اول انقالب
و دهۀ  60کمی دور از انتظار میتواند
باشد؛ ولی طرح مسائل اروتیک و نیز
افیون به هر روی تابو محسوب میشوند
و این هر دو در شعر معلم حضور دارند:
 -1-2-2مسائل اروتیک
عشق مفهومی شنا خته شد ه د ر
ادبیات فارسی است که در بسیاری موارد
اساساً زمینی نیست و در موارد دیگر
هم اغلب خالی از وصفهای اروتیک یا
لحظات ممنوعه است .اما آنچه از معلم
میخوانیم تعابیری از قبیل همخوابی
و نطفه راندن و ...است بدون رد پایی
از معاشقه و مغازله .شگفتتر این که
در موارد بسیاری این الفاظ در فضاهای
مقدس استفاده میشود و به اولیای الهی
یا حتی خود خداوند متعال نسبت داده
میشود؛ به عنوان مثال آنچه در زبان

عرفا به شکل «کنت کنزا مخفیا فاحبببت
ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف»
(معلم  :1393درینیا  )386جلوهگر
میشود و از موضوعیت «حب» در آغاز
آفرینش حکایت میکند ،در شعر معلم
این گونه میآید« :ساالر ُک ُ
نت َکنز در
آیینه نطفه راند» (معلم  .)78 :1393در
این مرصاع «ساالر کنت کنز» خداوند
است و «آیینه» هامن جهان است
(سعیدی  )955 :1392و نطفه راندن به
معنای ایجاد کردن و خلق آمده است.
در جایی دیگر وقتی میخواهد از
شبی عظیم در عامل نام بربد که امری
عظیم در آن واقع میشود ،میگوید:
شب َمر ُقس ،شب پولس ،شب َبرنابا/
شب تکوینی همخوابی مریم با ( ...معلم
)52 :1393
معلم خود در پاورقی رشح داده که
منظورش شبی است که نطفۀ عیسی
بسته شده و مرقس و پولس و برنابا از
آن شب در اناجیل و رسالۀ پولس سخن
گفتهاند .شارح (نورالهی) متذکر شده که
در ذکر نام پولس در این بین سهوی رخ
داده؛ چرا که او راوی این واقعه نبوده
و مهمتر از آن تحریف کنندۀ اصلی
مسیحیت هموست؛ اما به واقع این سهو
نیست؛ بلکه بالغت خاص معلم است که
«ابهام خود را از آنچه این شب آبسنت
آن است و تاکید خود را بر رصف عظیم
بودن این آبستنی (با ذکر یک روایت
نیمه متعادل :مرقس ،یک روایت افراطی:
پولس  ،یک روایت خالف عادت :برنابا)
بیان کرده است( ».معلم  )52 :1393در
درآمد شعر هم فقط اشاره شده که معلم
کلیشهزدایی میکند و «تفسیر مثبت و
متفاوتی از شب به دست میدهد ،مانند

شب قدر یا شب همخوابی مریم با( » ...معلم  .)47 :1393اما هیچ
توضیحی برای این نکته ذکر نشده است که چرا نفخ روح به حرضت
مریم به همخوابی تعبیر شده است؛ با آن که او از برترین زنان برگزیدۀ
تاریخ است و قرآن کریم ماجرای او را به تفصیل بیان کرده و گواه پاکی
اوست .به این تبادر خواسته یا ناخواسته نیز اشارهای نشده که نام سه
مرد آمده و بعد همخوابی مریم با سه نقطهای که میتواند یکی از
اینان باشد! از میان پیروان ادیان ابراهیمی ،تنها گروهی که مریم را
متهم دانستهاند یهودیاناند(قرآن کریم  2)27 :19و چنانکه در ادامه
خواهد آمد تأثیر تاریخ و معارف یهود در شعر معلم کم نیست؛ هر
چند او مسلامنی است دلباختۀ اسالم و امام.
در شعر «بیچین رخ گفتۀ اوستا باد» نیز فضای ابیات تداعیگر نکاح
عیسی یا نکاح منتج به والدت عیسی است (معلم .)415 :1393
در یکی از معدود مثنویهای او که ابیات شهوانی به تغزل نیز
آمیخته سخن از پرسی است شوخ و شنگ و عشوهگر که شاعر به
ساقی سفارش میکند او را به یارای و «طیلسانی کنش از حلۀ عریانی
و مستی» و او را به من بسپار و در خانه را ببند و خودت بر بام برو
و روی به دیگر سو کن و  . ...آنگاه در میانۀ این ابیات ،دقیقاً بعد از
«عریانی و مستی» ،چند بیتی در مدح امام خمینی میآورد با این
مقدمه که مردم حرف مرا منیفهمند و «رمه ُبلهند برادر! نفسم سوخت
برادر! .»...
فهم این تیره دالن قدر صفا را چه شناسد /نفس شیطان صفتان روح
خدا را چه شناسد
یا خمینی عجب از شور جهادی که تو داریُ /مردم از رونق بازار
کسادی که تو داری (معلم )144-143 :1393
معلم خود در پاورقی آغاز این شعر عباراتی از مأل محسن فیض به
استشهاد آورده در این که در اقلیم معرفت «الجرم در اظهار مخدرات
معانی به صور حرفی حقیقتی به رقیقۀ مناسبتی که با یکی از عامل
محسوسات دارد به اسم او از آن تعبیر میکنند» و خود در ادامه
افزوده« :زبان شعر زبان اشباه و امثال است .ولیکن از این پس بایستی
در حدود و ثغور این بهره برداری دقت شود( ».معلم )139 :1393
در چند شعر مختلف شب قدر را «شب شهوت» نامیده است:
به شهوت شب محتوم چون فرو گیرد /شبی که بسرت از آب از ستاره
شو گیرد...
به شهوت شب قسمت به شهوت شب اجر /شب سالم خدا تا حلول
مطلع فجر...
شبی که رایت صبح سپید میبندند /شبی که نطفۀ نسل شهید
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میبندند (معلم )29 :1393
بار گرفنت و زادن نیز از تصاویری است که در شعر معلم تکرار
میشود:
باد شامل هروله میکرد راغ را فحل نسیم حامله میکرد باغ را (معلم
)159 :1393
در جنین شب زنان حامله /فتنهها زادند دور از قابله (معلم :1393
)63
در شعر هجرت -که تکاملیافتهترین صورت شعر معلم میتواند
باشد -این فضاها جای خود را به عاشقانههای لطیف یعقوب و راحیل
و موسی و دخرت شعیب و غزل غزلهای سلیامن داده است؛ آن هم به
اختصار کامل و اشارهوار.
دکرت صابر امامی در مقالهای فاضالنه ،عمدۀ مضامین حوزۀ بار
گرفنت و زادن را به بحث آغاز آفرینش تأویل کرده است که پذیرفتنی
هم به نظر میآید .خواننده با خواندن آن مقدمات و سپس ابیات
معلم ،حکمت متعالیۀ صدرایی را میبیند که در شعر معلم جلوهگر
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شده است.
اما دو نکته :یکی این که خود معلم
از اشعارش چنین برداشتی ارائه منیکند.
او در پاورقیهای شعرش «شب قدر» و
«شب شهوت محتوم» و ...را مقدمات
فجر میداند و فجر را هامن انقالب
اسالمی (معلم  29 :1393و  31و  32و
)63؛ یعنی تصویری که از شعر خودش
به دست میدهد ،تصویری سیاسی
اجتامعی است و اگر هم الیههای
زیرینش به حکمت متعالیه مربوط
باشد ،به آغاز خلقت ارتباطی ندارد؛
بلکه به شکلگیری جریان انقالب مربوط
است؛ چنا نکه شعر «در جنین شب
زنان حامله »...را وصف گرد هم آمدن
و سامان یافنت و رشد و تربیت نیروهای
انقالبی میداند؛ چیزی شبیه به کالم
امام خمینی که در سال  43فرموده بود:
3
«رسبازان من در گهوارهها هستند».
یا در جایی از شعر « به شهوت شب
محتوم » ...چنین بیتی آمده است:
بیا گدایی دل را روان به چاره شویم/
خدای باره شویم (معلم
بیا
طفیلی خوانِ
ِ
ِ
)33 :1393
خود معلم در پاورقی چنین بیتی
که بیش از ابیات آغازین ،تاب مفاهیم
ماورایی را دارد ،میگوید« :در این پنج
بیت آن قدر که معنی سیاسی اراده
شده است ،مفاهیم فلسفی مورد نظر
نیست( » ...معلم .)33 :1393
نکتۀ دوم :حتی اگر بپذیریم که معلم
در پس این تصاویر نامتعارف ،اندیشهای
فلسفی و عرفانی را مطرح کرده و از
جملۀ اخیرش هم چنین برداشت کنیم
که «مفاهیم فلسفی هم مورد نظر است؛
اما نه به اندازۀ مفاهیم سیاسی» ،باز

جای یک سؤال باقی میماند :چرا این
تصاویر؟ آیا منیشد مفاهیم سیاسی یا
فلسفی را با تصاویر پذیرفتهشدهتری بیان
کرد؟ در بالغت سنتی وظیفۀ علم معانی
را «کیفیت مطابقۀ کالم با مقتضای حال
و مقام» (قاسمی )54 :1388میدانند
و بیان را «ایراد معنای واحد به طرق
مختلف» (شمیسا  )24 :1379تعریف
میکنند.
بنابراین استفاده از الفاظ و تصاویر
اروتیک یکی از طرق (و نه تنها راه) بیان
مفاهیم مورد نظر شاعر است .اما سؤال
این جاست که این الفاظ با کدام حال یا
مقام تناسب دارند؟ سبکشناسان از نوع
انتخابهای گوینده ،نتایج متعددی را
در حوزههای جامعهشناسی ،روانشناسی
و ...میگیرند (فتوحی  184 :1387و
.)376-345
زبانشناسان میگویند :در یک انتقال
پیام زبانی شش عامل مهم و تأثیرگذار
وجود دارد -1 :فرستنده(گوینده یا
نویسنده) -2 ،گیرنده(مخاطب)-3 ،
پیام(واژگان مکتوب یا ملفوظ)-4 ،
مجرای ارتباطی(در اینجا کتاب و نوشته)،
 -5رمز(معنای الفاظ)  -6موضوع (معلم
 :1393فوی.)34 :1 :1390
حال در اینگونه ابیات معلم ،موضوع
(انقالب اسالمی یا فضای قدسی آغاز
آفرینش) شایستۀ این تصاویر است یا
اسالمی تازه انقالب
مخاطبان که امت
ِ
کرد هاند یا رسانۀ ارتباطی که کتاب و
نرشیه است؟ حداقل باید یکی از این
عوامل ششگانه با تصاویر طرح شده در
شعر تناسبی داشته باشد.
 -2-2-2افیون

یکی دیگر از منهیات که در شعر معلم منود مثبت دارد افیون است.
جایی برای بیداری و پایداری ،جاشوان و ملوانان را –که مناد مبارزان
میتوانند باشند -به خوردن افیون امر میکند (معلم  )121 :1393و
جایی امام خمینی را که محبوبترین چهرۀ اشعار اوست افیون مینامد:
 /که دیر نشئهام افیون من
مرا به باوری اینسان دلیل عینی به
خمینی به (معلم )73 :1393
البته شعری در هجو روشنفکری پیش از انقالب نیز دارد که در آن به
لحن نکوهش از «دشت تب ،باغ گل ،شهر افسون /کوچههای مه آلود
افیون» یاد کرده است (معلم .)41 :1393
 -3-2روستا
تصاویر روستایی در شعر معلم حضور پررنگی دارد .دو شعر « از
کجا آمدی که برگردی؟» (معلم  )88 :1393و « به حق حق که خداوندی
زمین با ماست» (معلم  )229 :1393به شکل جدی به روستا میپردازند.
این تفاخر به روستایی بودن ،در اندیشههای رشیعتی نیز ریشه دارد
(دژاکام23-20 ،؛ به نقل از مجموعه آثار  529-528 :2و  )437 :35و در
شعر دیگر همفکران معلم هم دیده میشود .کاظمی میگوید:
تشنهام تشنه تشنه دور از آب ایها الروستا مرا دریاب (کاظمی :1388
)35
و احمد عزیزی کتابی دارد با نام «روستای فطرت» و میرشکاک شعر
با این مضمون دارد (میرشکاک  108 :1388و  557و .) ...
فهم برخی اشارات روستایی معلم دانشی فراتر از حد لغت دانسنت
میطلبد؛ در شعری میگوید« :چو استخوان خو َرد اشرت ز کوه برخیزم»
(معلم  )241 :1393و خودش در پاورقی توضیح داده است که «در
سالهایی که زمستان سختی در پی دارند ،شرتها استخوان پوسیده را
از خاکروبهها جسته و میخورند .دامپزشکان میگویند راهی جهت
ذخیرۀ کلسیم است».
ابیات دیگری از هامن شعر که گویای رموز چوپانی است:
مرا ز ارث شبانی شمی است پنهانی /ز حرث و برزگری شامهای است
حیوانی
از آن ،به ره نگرم ماه مرق را خوانم /از این ،به مه نگرم باد و برق
را خوانم
منم که مژدۀ باران ز مور میشنوم /هجوم بیگه سیل از ستور
میشنوم
چو راغ نعره زند جای ماکیان بندم /چو جغد نوحه کند پای مادیان
بندم( ...معلم )241 :1393
گفتنی است که معلم خود روستا زاده است و به همین خاطر با
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آداب و جزئیات زندگی روستایی مأنوس است (معلم)26 :1387 :؛
بنابراین وقتی قرار میشود که روستا و بازگشت به روستا را به عنوان
ارزش در شعرش بیاورد ،بسیار توامنند و مقتدر از عهده بر میآید .معلم
در گزیدۀ اشعارش ،در  393صفحهای که به مثنویها اختصاص یافته 30
اصطالح روستایی و  46اصطالح و نام مربوط به حیوانات به کار برده
که نشان از وسعت اطالعات او در این حوزه دارند .در زیر برخی از
این اصطالحات و شامرۀ صفحۀ اولین کاربردشان در کتاب آمده است:
اصطالحات حوزۀ روستا :کاریز .89،کهریز .112،کریج .117،مرج.117،
راعی .167،حرث .240،رمه پای .240،غابَ .240،مرق .240،مرتعه.241،
آیش .251،بایر .251،سالزد .251،شخ .251،خیش .267،برزیدن.267،
حصاد .267،ناو .267،ورزا .267،ستور داغ بر ران .268،شوان.288،
ّ
ً
مراعی .289،برساد .322،شب پا .322،کافنت .325،عُ شب و کال.329،
شالی .356،تنگس .356،اقطاع.387،
اصطالحات حوزۀ حیوانات :حصان .30 ،رشزه .51 ،اشقر.113 ،
اشهب .113،تکاور .127،بختی .141،تنگ .153،بط .163،صعوه.188،
تذرو .199،دیوپا .217،یحموم .232،قرد .233،قراد .233،خشنسار.234،
کلندَ .234،گرزه .236،حوت .237،حیه .237،ماکیان .241،هیون.257،
ادهم .262،یکران .266،هیهوم .268،خروه .283،خنگ .283،کوف.309،
شب تاوُ .311،سوی .311،عُ ّوا .323،دیک .327،غراب البین.327،
باشه .334 ،حرون .339 ،راحله .339 ،توسنَ .339 ،شموس.339 ،
ایلخی .340،فریسهُ .345،چدار .348،وک .352،خسرت(خرفسرت).391،

 -3موضوعات پربسامد در مثنویهای معلم:

مقصود از اندیشه بنمایههای فکری است نه عنارص خیال و
صورتهای ظاهری ،برای رسیدن به این بنمایهها باید ظواهر
کالم و روایت هرنی اشعار را کنار گذاشت و به تعبیر فرمالیستها
مایگان ( )thematicsرا در تقابل با پیرنگ( )plotشناخت (شفیعی
کدکنی .)199 :1391به تعبیر دیگر ،در این بخش موتیفهای وابسته
( )bound motifsرا بررسی میکنیم .موتیفهای وابسته آنهایی
هستند که بدون آنها منیتوان داستان را بازگفت؛ در مقابل اینها،
موتیفهای آزاد ( )free motifsقرار دارند که مؤلف به هر دلیلی و
بدون اجبار موضوع داستان یا منت ،آنها را وارد اثر خود کرده است
(شفیعی کدکنی .)200 :1391در ادامه اصلیترین بنمایههای شعر
معلم که در اغلب آثار او تکرار شدهاند ،مرور خواهند شد .اهمیت
اندیشه در شعر معلم از آنجاست که او خود معرتف است که به
رضورت و در هنگام لزوم شعر میگوید و برای هر یک از مضامین
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مطرح شده در شعرهایش فلسفه و دلیل
دارد 4 .این یعنی شعر کوششی و پیش
اندیشیده و بالطبع اندیشمندانه .شارح
اشعارش نیز ارصار دارد که «معلم شاعری
است که به شیر حکمت بیش از آهوی
صورت اصالت میدهد» (معلم :1393
 )57و «معلم زبان امروزین حکمت رشق
است» (معلم .)230 :1393
 -1-3انقالب
مثنو یهای رجعت رسخ ستاره به
«پیش از نهضت» و «پس از نهضت»
تقسیم شد هاند؛ یعنی مبدأ تاریخ در
این دفرت انقالب اسالمی است .اشعار
او در مدح امام خمینی ،گرامیداشت
و سوگ علامیی چون رشیعتی ،مطهری،
طالقانی ،عالمه طباطبایی و ...و نیز
سوگرسودههایش برای شهدای انقالب و
جنگ همگی در همین راستا هستند .در
حقیقت آنچه پس از این میآید ،رشحی
است بر چگونگی بروز اندیشههای
انقالبی معلم.
 -2-3بحران و عملگرایی
اغلب شعرها را با وصفی از یک رشایط
بحرانی آغاز میکند .این حالت مناسب
هیجانات سالهای آغاز انقالب و جنگ
است؛ اما حتی وقتی میخواهد مدحی
برای عالمه طباطبایی بگوید ،بی هیچ
تناسبی بین شخصیت غیر سیاسی و
آرام عالمه با بحران ،شعر را در کشتی
طوفانزدهای در دل شب رشوع میکند:
به نام حادثه پیش از سحر مناز کن
امشب /رشاع در نفس باد رشطه باز کن
امشب
سه در دو ح ّبۀ افیون در آب شور

بجوشان به جاشوان سیه چرده گاه گاه
بنوشان (معلم )121 :1393
نیز از مناز خواندن که اوج سکون و
اطمینان خاطر باید باشد ،چنین تعبیر
میکند:
مناز را به اشارت سواره میخوانیم/
مجال نیست که ما تا ستاره میرانیم
مناز را که مجاور نشسته میخواند/
مسافریم و مسافر شکسته میخواند
(معلم )71 :1393
رشیعتی را شهید مینامد (معلم
 )133 :1393و در سوگ آیتالله طالقانی
که بنا به مشهور بر اثر عارضهای طبیعی
فوت کرد و کشته نشد 5میگوید:
به دست فاجعه چیدند باغبان! گل
باغ /خدای را! چه کسانند در تطاول باغ؟
که میبرد خرب از شام هجر ،حیدر را
که کشت محنت صحرای درد اَ َ
شت را؟
(معلم )127 :1393
ً
این فضای بحرانی معموال به توصیه
به عملگرایی منتهی میشود؛ چنانکه در
شعر قیامت (معلم  )265 :1393چندین
بیت دعوت به برخاسنت و کوشیدن است
و شعر «در آ ز فتنۀ عقرب ( » ...معلم
 )120 :1393طوفان را با فرما نهایی
به مالحان فضاسازی میکند .در شعر
«قسم ،به فجر قسم  » ...نیز چنین از
حادثه به عملگرایی میرسد:
هال! ز پشت یالن هر چه هست،
اینهاییم ا گر گسسته ا گر جمع ،
آخرینهاییم
در اضطراب زمین کامالن سفر کردند
بر آب حادثه دریادالن سفر کردند ...
بیا به جهد مف ّری به راغ بگشاییم
بیا به نقب دری سوی باغ بگشاییم
(معلم )27 :1393

در موارد بسیاری نیز بحران به کوچ ،هجرت و سفر میانجامد ،به
6
طور کلی سفر از موضوعات و اندیشههای معلم و پیروان اوست.
 -3-3خرسان انسان
قسم به عرص که پیوسته پوی آواره است که بر بساط زمین آدمی
زیانکاره است (معلم )31 :1393
در تفکر عملگرای معلم همیشه رشایط بحرانی است؛ همیشه بحران
به خاطر کوتاهیهای «ما» پیش آمده است و همیشه باید تالش کنیم
که این رشایط را تغییر دهیم .در نگاه او هر اتفاقی هر جای تاریخ
بیفتد «ما» مقرصیم:
بی درد مردم ،ما ! خدا ! بی درد مردم /نامرد مردم ،ما ! خدا ! نامرد
مردم
از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم /زینب اسیری رفت و ما بر جای
بودیم (معلم )102 :1393
مالل خاک برآنم گرش ِهلی با ماست /مگو بر اوست ،بر او نیست،
کاهلی با ماست
به جان دوست که ماییم بی خرب مانده /نشسته اوست به دروازه
منتظر مانده (معلم )38-37 :1393
در شعر هجرت نیز یک بند به این موضوع اختصاص یافته است:
 ...این مایه طرد و ترک تو ،فریاد از انسان وای از ظلومتی و جهولی،
داد از انسان
در حرضتت زین غم فرسدیم از خجالت /ای کیش خنجر خورده!
مردیم از خجالت
زینمایه تقصیر و عنا رشمنده ماندیم /خصامن ما کردند و ما رشمنده
ماندیم ( ...معلم )206-205 :1393
این «ما» جهان شیعهای است که دست روی دست گذاشته و امام را
یاری منیکند؛ لذا هر اتفاقی از رس ناتوانی و کاهلی اوست.
در نگاه معلم تاریخ همیشه پر از حادثه و بحران است و سالمت
ماندن در این وضعیت به معنای بیغیرتی است:
چون بیوگان ننگ سالمت ماند بر ما /تاوان این خون تا قیامت ماند
7
بر ما (معلم )103 :1393
 -4-3دکرت رشیعتی
غیر از محتوا ،یادداشتهای تقدیمی آغاز اشعار هم نشان میدهد
که معلم به رشیعتی ارادت بسیار دارد .او سه شعرش را برای رشیعتی
گفته است« :سیه بپوش برادر سپیده را کشتند»« ،به هر که میرود بگو
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پگاهتر به گاهتر» و «ما وارثیم وارث زنجیر یکدگر» .عالوه بر اینها در
اشعاری مثل «کویر» هم رد اندیشه و تأثیرات دکرت رشیعتی مشهود
است .معلم رشیعتی را پدر و معلم میخواند:
سیه بپوش برادر! که از پدر ماندیم /دلیل رفت و یتیامنه از سفر
ماندیم (معلم )87 :1393
		
هامن چراغ نور و خون هامن اگر شب آمدی/
هامن معلم شهید اگر به مکتب آمدی (معلم )137 :1393
شاید بیشرتین اثر مشهود و ملموس را از کتاب «حسین وارث آدم»
رشیعتی گرفته باشد .به طور مشخص دو شعر «ما وارثیم( » ...معلم
 )148 :1393و «سیه بپوش برادر( » ...معلم  )84 :1393برمبنای طرح
کلی «حسین وارث آدم» و نظام دو قطبی خیر و رش رسوده شدهاند.
اصوالً این نگاه در آن روزگار عمومیت دارد« :اینک ماییم و سنگها/
ماییم و آبها /درختان ،کوهساران ،جویباران ،بیشهزاران /که برخی
یزیدی /وگرنه حسینیاند  / .../اینک هر چیز ،یا رسخ است /یا حسینی
نیست!» (موسوی گرمارودی .)168 :1388
تأکید رشیعتی بر روستایی بودن(دژاکام23-20 :1388؛ به نقل از
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رشیعتی  529-528 :2و  ،)437 :35در
شعر معلم هم منود دارد که منونۀ آن در
بخش عنارص خیال ذکر شد .همچنین
حضور پررنگ ابوذر و اصحاب اهل
جنگ و شهادت امیر مؤمنان (ع) ،چونان
عامر و مالک اشرت و میثم ،در شعرهای
معلم یادآور نگاه خاص رشیعتی و نظام
ارزشی اوست.
اما شاید مهمترین اثر ناخودآگاه
رشیعتی بر معلم ،هیجان و آشفتگی
باشد .هیجانات روحی و بیانی دکرت
رشیعتی بر کسی پوشیده نیست و در
باب معلم نیز در بخش «بحران» چند
سطری آمد ،نتیجۀ این وضعیت تناقض
و تندی گفتار است.
در تغییر عقید ههای رشیعتی ذکر
همین نکته کفایت میکند که او به
اعرتاف خود ،به چاپ «اسالم شناسی»
رغبتی نداشت؛ چرا که آن کتاب حاصل
تفکرات دو سال پیشش بود و حاال دیگر
آن کتاب را منیپسندید (دژاکام:1388
199؛ به نقل از رشیعتی.)265-263 :27
در شعر معلم نیز پرداخنت به فضاهای
گوناگون و متناقض میتواند دلیلی بر
این ادعا باشد .این مطلب در بخش نقد
اندیشه و ساختار ،مبسو طتر خواهد
آمد .جالب آن که دیگر استاد معلم،
سید احمد فردید است که او نیز به
تناقض در گفتار متهم است و برخی
منتقدانش معتقدند این که فردید آثارش
را مکتوب منیکرد و «فیلسوف شفاهی»
باقی میماند ،به همین دلیل بود و
میخواست سند مکتوبی برای مقابله
و پیگیری آثارش از او باقی مناند (نبوی
.)119-117 :1379
اما تندی گفتار :رشیعتی در روزگار

خودش عفت کالمی ستودنی دارد؛ اما
معیارهای اخالقی عرص ما ،دیگر چنین
تعابیری را منیپسندد« :مردم عوام
کاالنعام  ...بر من فشار میآوردند»
(دژاکام 200 :1388؛ به نقل از رشیعتی
 )265-263 :27یا «آن دیگری که هیچ
کلمهای پیدا منیکنم که پستی و زشتی
او را بتواند نشان دهد .آقای الف .ز .که
آقای الف .ق .معروف در مقایسه با او
کام ًال شبیه به آدمیزاد است» (هامن
206؛ به نقل از رشیعتی )36-30 :1
معلم نیز چون رشیعتی به مخالفانش
توهین میکند؛ اما در حد« :رمه ُبلهند
برادر!» (معلم  .)143 :1393در هامن
روزگار ،لحن توهینها در مقدمۀ یک
کتاب شعر اینگونه است« :سبحان
الله :میگویم فالن کسک دارد اشاعۀ
انفعال میکند؛ دلقک مسخره میگوید:
ایامژهایش قشنگ است ... ،میگوید:
عرفان است .به قرب پدر عرفان هم کرده
اگر عرفان این است» (میرشکاک:1376
مقدمه).
 -3-5نقد روشنفکری
د ر د هۀ  70رو یکرد معلم به
روشنفکری تغییر میکند؛ یا شاید بتوان
گفت که با روشنفکری خاص مشکل پیدا
میکند .او دو شعر خود را به نقد دکرت
عبدالکریم رسوش اختصاص داده است:
«نی انبان مرشک» (معلم )310 :1393
و «امت واحده از رشق به پا خواهد
خواست» (معلم  .)321 :1393پس از
اینها شعر «تبارنامۀ انسان»( )342را در
نقد بیخدایان دارد که بیشرت شعر را از
قول یک «آتئیست» نقل میکند و پس از
آن در «عید خون عزای مرتضی» (معلم

 )347 :1393به نقد روشنفکران میپردازد .عمدۀ اعرتاضش به رسوش
بر رس نظریۀ قبض و بسط اوست و کتاب «قبض و بسط تئوریک
رشیعت» .معلم در این سالها به عنوان مدافع ولی فقیه به رسوش
میتازد؛ چنانکه زیر عنوان «نیانبان مرشک» نوشته است« :پیشکش
به مقام رفیع والیت» .نکتۀ قابل ذکر دیگر این که این شعرها نخستین
بار به عنوان ذیاملقدمۀ مقاالتی از سید مرتضی آوینی چاپ شدهاند
(معلم  .)320 :1393چهارمین شعر نیز در رثای آوینی است که دیگر
شهید شده است.
در شعر «نی انبان مرشک» و «عید خون عزای مرتضی» خط سیر
فکری چندان مشخص نیست و مخاطب درمنییابد که معلم چرا به
رسوش و روشنفکری میتازد .در «نیانبان مرشک» فقط طرح میشود
که این رسوش (پیامآور اهورایی) نیست و َ
بوشسب (دیو خواب) است
و شیطانی و منافق و دجال است (بدون ذکر دلیل) و در «عید خون
عزای مرتضی» از قبض و بسط به وطنفروشی میرسد:
به روم و روس میبری ،به بوق و کوس میبری /نه مام توست این
وطن؟ که را عروس میبری (معلم )349 :1393
در «امت واحده» نیز پس از بیان تاریخچۀ فلسفه در اروپا و این که
فلسفه مسیحیت را نابود کرد:
میخ خرگاه فالطون خر عیسی را کشت /پرس سایۀ سقراط کلیسا را
کشت (معلم )328 :1393
به نکوهش همۀ اهل کفر و نفاق میپردازد و اینکه جیرهخوار
امریکا هستند« :نیست ،جز سیم سیا نیست به انبانهاشان» و با این
بیت همۀ مظاهر متدن و تفکر جدید را به یک حکم ،محکوم میکند:
قبض و بسط و ره و روز و نو روشن الفاند /عرض نشخوار یهود
است ،خران عالفاند (معلم )337 :1393
خود در توضیح این بیت نوشته است« :قبض و بسط :قبض و بسط
معرفت دینی .ره :راه وروش و متد بازی .روز :عرصی ،فکر و فلسفۀ
امروز ،عرصی کردن دین .نو :شعر نو ،موسیقی نو ،نقاشی نو و. ...
روشن :روشنفکر».
به نظر میرسد که معلم در این اشعار با یکی از این دو مشکل
مواجه است -1 :نتوانسته مفاهیم فکری و فلسفی الزم را در ابیات
بگنجاند .شارح در مقدمۀ «امت واحده» مینویسد« :استفاده از لغات
و اصطالحات خاص ...عم ًال خواندن شعر را دشوار کرده است .خوانش
بعضی قسمتهای این مثنوی مانند راه رفنت در سنگالخ است» (معلم
 -2 .)322 :1393مطالب را به خوبی درک نکرده و اعرتاضش از رس ج ّو
و اقتضای روزگار است .شاهد این ادعا این بیت میتواند باشد که در
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میان اعرتاضهایش به همه چیز و همه کس حتی به آفتاب هم تاخته
است:
هین آفتاب ،جلوۀ در سایه بهر چیست؟ دعوت به کیست؟ دعوی
بیمایه بهر چیست؟ (معلم )313 :1393
 -6-3تشیع
تشیع از دغدغههای اصلی معلم و بنمایههای پربسامد شعر
اوست .نگاهش به تشیع نگاهی عملگرایانه و رشیعتیوار است؛ لذا
شخصیتهای شیعی شعر او ابوذر و عامر و مقداد و مالک اشرت و
زید بنعلی بنالحسین هستند؛ یعنی کسانی که اهل اعرتاض و رزم
بودهاند و اغلب شهادت خونین داشتهاند .غیبت شخصتهایی مثل
سلامن و کمیل و حتی شاعرانی مثل سید حمیری و دعبل قرینهای
دیگر بر این عملگرایی میتواند باشد .از میان اهل بیت(ع) نیز فقط
امیراملؤمنین(ع) و امام حسین(ع) و امام زمان(ع) حضور جدی دارند؛
یعنی سه امامی که به جنگ و خون ارتباط دارند .بیش از همۀ اهل
بیت ،برای خود پیامرب (ص) شعر رسوده است؛ اما حتی از پیامرب (ص)
نیز بوی خون میشنود؛ شاید به خاطر غزوات بدر و احد و: ...
عطر محمد عطر باغ انبیا بود عطر محمد عطر خون ،عطر خدا بود
(معلم )189 :1393
در برخی موارد معلم دست به تأویل آیات و اخبار میزند و
برخوردش با مفاهیم شیعی رنگ هرمنوتیک به خود میگیرد؛ به
عنوان منونه بازگشت امام خمینی از پاریس به تهران را اینگونه وصف
میکند:
در آسامن بر ابرها ُپر شد رکابش /از مغرب عامل برآمد آفتابش /مژده
است گویی در خرب آخر زمان را /خورشید از مغرب فروزد آسامن را
خلق بازیگر منا َند و ز توبه کس را بهرهای دیگر منا َند
گیتی به کام ِ
آنک ز مغرب مطلع شمس امامت /اینک به مرشق تیغ و میزان و
غرامت (معلم )213-212 :1393
طلوع آفتاب از مغرب از نشانههای حتمی ظهور دانسته شده
(طوسی  )435و نپذیرفته شدن توبه در آیات قرآن مربوط به قیامت
است(قرآن کریم 57 :30؛  )52 :40یا لحظات مرگ هر شخص (قرآن
کریم  )18 :4و در برخی روایات شیعه به زمان ظهور و رجعت نیز
منسوب شده است (طربسی )494 :2؛ اما چنانکه دیده میشود معلم
اینها را به انقالب اسالمی تعبیر کرده است و البته انقالب را نیز با قیام
موعود یکی دانسته است .در بیت  306مثنوی هجرت میگوید:
در جان عامل جوشش خون حسینی است اینک قیام قائم مهدی،
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خمینی است (معلم )197 :1393
ا ین بیت که با با ورها ی شیعی
تعارضی آشکار دارد ،در چاپ اول و دوم
رجعت رسخ ستاره به همین شکل آمده
است؛ ولی در گزیدۀ سپیده باوران ،با
ذکر سابقه ،بدین شکل اصالح شده
است« :اینک قیام نایب مهدی خمینی
است» 8 .این نوع از غلو در آغاز انقالب
بیسابقه نیست .مشهورترین منونهاش
در سخرنانی فخرالدین حجازی  9شنیده
شده و موارد شدیدترش در آثار برخی
شعرا و گویندگان آن دوره یافت میشود.
شاعری «در سوگ بقیة الله مصطفوی،
امام خمینی» رسوده است:
رس بر آرای خصم کافر کیش ،حیدر
رس اکرب
مرده است معنی «ا ّنا َفتَحنا» ّ
مرده است
صاحب معراج ،یعنی مصطفی ،منرب
سپرد /آن که بر منرب «سلونی» گفت و
منرب مرده است
ای یهود خیربی بر دار دست از
آستین /مرتضی صاحب لوای فتح خیرب
مرده است
زینبی کو تا بگرید زار بر نعش
حسین /یا حسین! آیا کسی جز تو مکرر
مرده است؟ (میرشکاک)13 :1376
یکی از اندیشههای پررنگ معلم
در شعرهای «پیش از نهضت» تقاضای
ظهور است .او در دو شعر به تفصیل از
خدا و امام عرص(ع) ظهور را میخواهد
که عموماً هم به مطالبات سیاسی و
اصالح اجتامعی برمیگردد (معلم :1393
 38و .)55پس از پیروزی انقالب اسالمی،
در بیتی موسی(ع) را پیشزمینهای برای
امام زمان دانسته است؛ پیشمنونهای
که موعود و منجی بنیارسائیل بود .در

هامن بیت رابطۀ امام خمینی و امام
زمان(ع) به رابطۀ یوحنا و عیسی(ع)
مانند شده است؛ یعنی حواری و از یاران
مخصوص .همچنین عیسی(ع) کمینۀ
مهدی(ع) دانسته شده؛ یعنی کهرت و
10
فرودست مهدی(ع).
موسی مهدی زمینه را تو مثنّا مهد ی
عیسی کمینه را تو ُیحنّا (معلم :1393
)116
در شعر هجرت نیز پس از ذکر
داستان پیامرب (معلم  ،) :1393در
دو بیت از امام حسن و امام حسین
علیهام ا لسالم یا د میکند و سپس
اینچنین به می ِر موعود میرسد:
سیر حسن در وادی هجرت چه
دانند؟ /آنان که از افسانه جز حیرت
نخوانند
11
از مکه تا «طف» از حسینش حیرتی
زخم
نیست  /هرکس که خونآلو ِد
ِ
هجرتی نیست
وین اولیا را رسبهرس تا می ِر موعود
آیا چه داند آنکه جز افسانه نشنود؟
حالی توای افسانهپرداز عیانبین
چشم نهان بگشا و در ارسار جان بین
ور این میرس نیستت ،ای مردهباور!
همچون سمندر رخت خود در آتش آور
هنگامۀ میعاد خونینی دوباره است
باور کن ،اینک رجعت رسخ ستاره است
بردند گویی مژدۀ عود فلق را بر بام
گردون رایت رسخ شفق را
شبسا را پر بریدند شب را
بوم سیاه
ُ
به تیغ فجر خونین رس بریدند
در جان عامل جوشش خون حسینی
است /اینک قیام قائم مهدی ،خمینی
است (معلم )197-196 :1393
در دفرت «رجعت رسخ ستاره»،

شعرهای موعودگرایانۀ معلم مربوط به قبل از پیروزی انقالب است.
گویی شاعر پس از آن نیازی ندارد که این آرمان را آرزو کند؛ چون در
نگاه او «اینک قیام قائم مهدی ،خمینی است» (معلم )197 :1393؛
اما در سالهای بعد باز پیش میآید که به اشاره از روزگار ظهور یاد
کند .در سال  68و یک روز مانده به ارتحال امام خمینی ،این شعر را
خوانده است:
در رخ آینه دیدم به نشیب است این شب /بیگامن حاملۀ صبح
قریب است این شب (معلم )287 :1393
عمر آن پیر شوان باد که شوری دارد /از گل غیبتتان جام حضوری
دارد (معلم )289 :1393
در دهه  70نیز خطاب به رهرب انقالب میگوید:
ای پیر با توام تو امام زمان نهای /اما که با تو گفت که کهف امان
نهای؟ (معلم )317 :1393
شعر «امت واحده از رشق به پا خواهد خاست» نیز در چند جا به
بحث تشیع و موعود میپردازد:
صبح امکان محال است در عامل امروز /حرش رایات جالل است در
عامل امروز
گیتی از اشتلم شیعه دژم خواهد شد /جیش سنی و اباضیه به هم
خواهد شد (معلم )335 :1393
کورهراه پدرم تا خود قائم میرفت /شاید ایامن پدر بود که دائم
میرفت
خارها همره او سوسن و سنبل بودند /اسبهای پدرم ک ّرۀ دلدل
بودند
دشنهای داشت دو دم ،یکرسه همراهش بود /ذوالفقار پدرم دستۀ
کوتاهش بود ( ...معلم )338 :1393
در سال  80نیز ظهور را با این بیان میرساید:
صالی آسامنی چون مسیحا را فرو گیرد /مبان تا یوشع احمد اریحا
را فرو گیرد ...
مرشف کرد خواهی ماه من از باده مستان را /سالم الله بسم الله
روشن کن شبستان را
تو میآیی و گیتی گریه خواهد شد برای تو /به تیغ ،این تیه کژدم،
قریه خواهد شد برای تو (معلم )393-392 :1393
چنانکه دیده میشود نگاه معلم به تشیع عمدتاً حامسی و همراه با
جنگ است .نکتۀ قابل توجه دیگر رشد ک ّمیت و اصالح کیفیت باورهای
موعودگرایانۀ او در طی زمان است .در سال  60حتی صلواتهای او به
اهل سنت شبیهتر بود تا شیعیان .در شعر هجرت رسوده بود:
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س ّید سالم ایزدی بر جان او باد بر پیروان و عرتت و یاران او باد
(معلم )193 :1393
و در توضیحات پانوشت اینگونه صلوات میفرستاد« :صلی الله
علیه» (معلم .12)101 :1393
در سالهای دهۀ  80نگاه اجتامعیتری به تشیع پیدا کرد .این امر
بیشرت در ترانههایش جلوهگر شد که از موضوع این مقاله خارج است
(رک .ترانههای مناز و نیاز ،448 :ماه غریبستان 460 :و )..
نتیجه

معلم تفکر ساختارمند را دوست میدارد و در بسیاری از شعرهایش
به این سمت حرکت کرده است؛ اما در اغلب موارد منظومههایش
چندان ساختارمند نیستند .مثنوی هجرت منسجمترین منظومۀ اوست
که با متام استحکام و استواری ،باز هم خالی از نقصهای منطقی و
محتوایی نیست .همچنین زبان دیریاب و محتوای پیاممحور شعر
معلم با هم سازگار نیستند.
مضمون غالب در بسیاری از شعرهای معلم تصاویر یهودی است که
حاصل مطالعات او در تورات و اساطیر میتواند باشد .مضمون مهم
بعدی مسائل اروتیک است که با بافت شعر و محتوای اشعارش کام ًال
ناسازگار است .تصاویر روستایی نیز مضمون غالب بسیاری از شعرهای
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دهه  60و  70است که در شعر معلم نیز
حضور دارد و بعید نیست که تحت تأثیر
اندیشههای رشیعتی باشد (رک .دژاکام
23-20 :1388؛ به نقل از رشیعتی :2
 529-528و .)437 :35
ً
در محتوا ،شعر معلم اصالتا شعر انقالب
است .پرداخنت به انقالب و ستایش امام
خمینی و بزرگان انقالب جلوۀ آشکار این
گرایش است و وصف فضای بحران و دعوت
به عملگرایی و توجه دادن به میراث شیعی
منودهای پنهانتر رویکرد انقالبی او به شامر
میروند .معلم دوستدار رشیعتی و تفکر
اوست ولی با روشنفکری دهه  70که رسوش
منایندۀ آن است رسسختانه مبارزه میکند.
نگاه معلم به تشیع نگاهی حامسی
و انقالبی است و عمدتاً شخصیتهای
جنگاور تشیع مورد نظر معلم هستند.
بیش از همه به امام زمان (ع) توجه دارد؛
آنهم از این جهت که آن موعود حکومت
عدل جهانی برقرار میکند .در طول
زمان ،نگاه معلم به تشیع ،کمی به سمت
اجتامعی شدن حرکت میکند و کیفیت
منابع

 قرآن کریم. ابن بابویه (صدوق) ،محمد بنعلی( 381ق)  .کامل الدین و متام
النعمة(2جلدی) .مصحح :غفاری ،علی
اکرب  .تهران .اسالمیه1395 .ق.
 امامی ،صابر .آفرینش در شعر استادعلی معلم .مجله شعر .صص .41 -34
ش . 36تابستان. 1383 .
 بر این رواق مقرنس :گزیده نقد وبررسیهای شعر علی معلم دامغانی .
تهران  .سورۀ مهر.1388 .
 -دژاکام ،علی .از دل کویرم :زندگی

خودنوشت دکرت رشیعتی بر اساس آثار.
قم .صحیفۀ خرد.1388 .
 دهخدا ،علیاکرب .لغتنامۀ دهخدا.دانشگاه تهران .دورۀ جدید(15جلدی).
چ.1377 .2
 سعیدی ،گل بابا .فرهنگ جامعاصطالحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن
عربی .تهران .زوار .ویراست جدید .چاپ
اول.1392 .
 رشیعتی ،علی .حسین ،وارث آدم.قلم ،موسسه بنیاد فرهنگی دکرت علی
رشیعتی مزینانی.1390 .
 رشیعتی ،علی .مجموعه آثار .قلم،موسسه بنیاد فرهنگی دکرت علی رشیعتی
مزینانی .بی تا.
 شفیعی کدکنی ،محمدرضا .رستاخیزکلامت .تهران .سخن.1391 .
 شمیسا ،سیروس .بیان .تهران.فردوس .چ.1379 .8
 شمیسا ،سیروس .بیان و معانی.تهران .فردوس .چ.1375 .2
 شمیسا ،سیروس .نقد ادبی .تهران.میرتا .ویراست سوم.1391 .
 صدری نیا ،باقر .فرهنگ مأثوراتمتون عرفانی .تهران .سخن .ویرایش
جدید.1388 .
 صفوی ،کورش .از زبان شناسی بهادبیات :جلد اول :نظم .تهران .سورۀ مهر.
چ.1390 .3
 طربسی ،احمد بن علی(588ق.) .االحتجاج (2جلدی) .مصحح :خرسان،
محمد باقر .مشهد .مرتضی 1403 .ق.
 طوسی ،محمد بن حسن (460ق).الغیبه .مصحح :تهرانی ،عباد الله و
ناصح ،علی احمد .قم .دار املعارف
االسالمیه 1411 .ق.

 عزیزی ،احمد .روستای فطرت .تهران .برگ.1368 . فتوحی ،محمود .نظریۀ تاریخ ادبیات .تهران .سخن.1387 . قاسمی ،رضا .معانی و بیان تطبیقی .تهران .فردوس.1388 . کاظمی ،محمدکاظم .پیاده آمده بودم .تهران .سورۀ مهر .چ.3.1388
 کتاب مقدس .دارالسلطنه لندن1895 .م. معلم دامغانی ،علی .امروز هر کس از قبیلهاش قهر کند ،جهانیمیشود .کیهان فرهنگی .ش .295-294تیر و خرداد.1390 .
 معلم دامغانی ،علی .انقالب ما را از بلبلۀ بابلی نجات داد.مصاحبهگر :محدثی خراسانی ،مصطفی .مجلۀ شعر .صص .13-4ش.53
پاییز .1386 .
 معلم دامغانی ،علی .تفاوت قصه وتاریخ .به گزارش :شفاعی ،آرش.مجلۀ شعر .صص .14-12ش .45زمستان.1384 .
 معلم دامغانی ،علی .رجعت رسخ ستاره .تهران .سورۀ مهر .چ.2.1385
 معلم دامغانی ،علی .گزیده اشعار علی معلم دامغانی .به کوشش:نوراللهی محمد و .مشهد .سپیدهباوران.1393 .
 موسوی گرمارودی ،سیدعلی .گوشوارۀ عرش :مجموعۀ کاملشعرهای آیینی .تهران .سورۀ مهر.1388 .
 میرشکاک ،یوسفعلی .گفتگویی با زن مصلوب .ایران .تکا (توسعۀکتاب ایران).1388 .
 میرشکاک ،یوسفعلی .ماه و کتان .تهران .برگ.1376 . نبوی ،سیدابراهیم .در خشت خام (مصاحبه با احسان نراقی).تهران :جامعه ایرانیان .چ.۱۳۷۹ .3
 وفایی ،عباسعلی و بیات ،رضا  .چه بیم فهم کس و درک ناکساست مرا :گونهها و علل دشوارزبانی در شعر علی معلم دامغانی.
سایت سلیس.1393.11.25 .ir.salis110 :
 ویکی پدیا /http://fa.wikipedia.org .مداخل «سید محمودطالقانی»؛ «درگذشتگان با مرگ مشکوک».1393.9.21 .
فهرست و ماخذ ()Endnotes

« -1چه بیم فهم کس و درک ناکس است مرا :گونهها و علل دشوار
زبانی در شعر علی معلم دامغانی» .وفایی ،عباسعلی و بیات ،رضا .این
مقاله هنوز چاپ نشده است و از طریق سایت سلیس ()ir.salis110
قابل استفاده است.
 -2در آیه رشیفه آمده که قوم مریم او را متهم کردهاند .قوم مریم
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هامن بنیارسائیل هستند و دین رسمی آنان تا قبل از نبوت حرضت
مسیح(ع) یهودیت است.
 -3این جمله از مشهوراتی است که بسیار نقل شده؛ ولی در صحیفه
نور نیامده است.
 -4محتوای چند سخرنانی و مصاحبه معلم توضیح راجع به
جهانبینی اوست که در شعرهایش منود پیدا کرده؛ از جمله« :انقالب
ما را از بلبله بابلی نجات داد»« ،امروز هر کس از قبیلهاش قهر کند،
جهانی میشود»« ،تفاوت قصه و تاریخ» و. ...
 -5البته معلم در باور به کشته شدن آقای طالقانی تنها نیست.
راجع به قتل ایشان نظرهایی مطرح بوده که ظاهراً هیچگاه از حد
شایعه فراتر نرفته است و در منابع معترب و رسمی مطرح نشده است.
ویکی پدیا در مدخل «سید محمود طالقانی /مرگ» و نیز در رده
«درگذشتگان با مرگ مشکوک /سید محمود طالقانی» به این مسأله
پرداخته است.
 -6شارح اشعار معلم ،یعنی محمدکاظم کاظمی مثنوی بلندی با
همین موضوع و همین فضاسازیها دارد که با این بیت آغاز میشود:
و کسی گفت ،چنین گفت ،سفر سنگین است /باد با قافله دیری
است که رسسنگین است(کاظمی )53
 -7همین مضمون را به شکلی غلیظتر محمدکاظم کاظمی ،به نظم
کشیده است:
این رس سالمت است ولی کاشکی نبود /من با رسی که بر رس گردن،
مخالفم (کاظمی) 65
ی
م
قیام قائم (=قیام
«اینک
کنند:
معنا
چنین
را
 -8برخی این بیت
ِ
کننده) از طرف مهدی (ع) است ».با این معنا بیت از کجاعتقادی تربئه
میشود؛ ولی با توجه به مقدمهچینیهای شاعر ،معنای ظاهر و اولیهای
که از بیت به ذهن متبادر میشود و باالخره عکس العمل بعدی شاعر
در اصالح این مرصاع ،به نظر میرسد که معنی پیشنهادی این بزرگواران
بیشرت توجیه و تطهیر شاعر و شعر است تا معنی بیت .درباره این بیت
با چندین نفر صحبت کردم و نکته جالب توجه این بود که معموالً اتهام
انحراف اعتقادی را به خود میگرفتند و چنین پاسخ میدادند که «نه،
اشتباه میکنید .ما چنین اعتقادی نداشتیم» .به فرض که انحرافی در
بیت موجود باشد ،به معنای انحراف عموم مردم انقالبی و خود اتقالب
اسالمی نیست .حتی به معنای انحراف خود شاعر هم نیست؛ چرا که
ممکن است شعر در حالت هیجان عاطفی یا ...رسوده شده باشد .ضمن
این که در منت مقاله نیز به این نکته اشاره شده که شاعر ،هم این شعر را
اصالح کرده و هم در دیگر اشعار اندیشه موعودباورانه صحیح را به شعر
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در آورده است.
 -9سخنان فخرالدین حجازی در
حال حارض از متام منابع رسمی حذف
شده است؛ حتی فیلم سخرنانی به شکل
تقطیع شده در سایت آپارات قرار گرفته
است .در متام منابع از سخنان غلوآمیز
حجازی و برخورد تند یا گالیه شدید
امام خمینی یاد میشود .این واقعه در
 1359/3/4در دیدار منایندگان دوره اول
مجلس با امام رخ داده و در صحیفه نور،
ج ،12ص 343به آن اشاره شده است.
 -10شارح گزیده اشعار معلم ،ذیل
این بیت معرتض شده که چرا به مقام
انبیا توهین شده و عیسی(ع) کمرت از
مهدی(ع) دانسته شده است؛ با آن که
روایات فراوان و مشهوری در این زمینه
موجود است که عیسی(ع) در خدمت
مهدی(ع) است و پشت رس او مناز
میگزارد (معلم  :1393دوق .)284 :1
 -11در منت کتاب «تف» نوشته شده
که نادرست است« .طف» نام دیگر
کربالست .دهخدا ذیل مدخل «طف»
منابع متعددی را نام برده که شهادت
امام حسین(ع) را در طف ذکر کردهاند.
 -12در رجعت رسخ ستاره ،ص80
آمده است :ثور غاری است که پیامرب
صلی الله علیه با ابوبکر در آن پنهان
شدند و . ...این نوع صلوات (بدون «و
آله») شیوه شیعیان نیست .به خصوص
که بدون هیچ رضورتی نام ابوبکر هم
در کنار نام پیامرب (ص) آمده است .در
گزیده سپید هباوران نیز همین عبارت
آمده است؛ فقط با این تفاوت که
«علیه» از جمله دعایی حذف شده
و عبارت را از حیث نحو عربی هم
مخدوش کرده است.

فصلپنجم

پــرونــده بــوسنــی

روایتی از ِصبُ ،سب ،رسبرنیتسا
خاکسرتی منانده
هزینهی متام شده جنگ
درینا رود نیست
آن روی دیگر جنگ
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خاکستری نمانده

گفتوگو با سید ابوالحسن نواب درباره حضور ایران در بوسنی و هرزگوین به
مناسبت سالگرد نسلکشی سربرنیتسا

مسعود دیانی
http://alefyaa.ir/?p=5145

در واکاوی ردپای ایران در جنگ بوسنی و هرزگوین نام «سید
ابوالحسن نواب» یکی از پربسامدترین نامهایی است که به گوش
میرسد .فارغ از خاطرات شفاهی و اسنادی که از مسئولیت او در آن
دوره حکایت میکنند ،شهادت برادرش -سید محمد حسین نواب -در
جریان جنگ بوسنی و هرزگوین در موستار و اقامت دامئی نزدیکان
خانوادگیاش پس از صلح دیتون در بوسنی ،آشکارا از حضور نوابها
در این واقعه سخن میگویند .او که هماکنون ریاست دانشگاه
ادیان و مذاهب را به عهده دارد در زمان جنگ بوسنی و هرزگوین
معاونت امور بینامللل سازمان تبلیغات اسالمی را به عهده داشته
است .به نظر میرسد این جایگاه در کنار سابقهی نظامی او در سپاه
و عالقه نواب به فعالیتهای بیناملللی که در مسئولیتهای بعدی
او نیز آشکار است از عوامل ورود او به منازعهی بوسنی و هرزگوین
بوده است .اگرچه جایگاه سیاسی ابوالحسن نواب در ایران پس از
وقایع سال  ۸۸همچون بسیاری از چهرههای سیاسی دیگر دستخوش
تغییر شده است اما او در همهی این سالها ارتباطات گسرتدهاش
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با حاکامن ،روشنفکران و عاملان دینی
کشورهای مختلف جهان را حفظ کرده
و بر این فعالیتها ارصار دارد .این
گفتگو به بهانهی حضور نویسندگان
ایرانی در راهپیامیی مارش میرا در یک
عرص بهاری در دفرت سید ابوالحسن
نواب در تهران صورت گرفتهاست.
اولین نکتهای که میخواهم از
محرضتان بپرسم این است که از چه
زمانی اهمیت مسألهی بوسنی برای ما
آشکار شد؟ وجه این اهمیت چه بود
که ما در سا لهای  ۱۹۹۴-۹۵متا م قد
وارد ماجرای بوسنی شدیم؟ آیا رصفاً
مسلامن بودن آنها بود یا دالیل دیگری
هم داشت؟
اول اینکه «مقام معظم رهربی» در

زمان ریاست جمهوری برای رشکت
در اجالس رسان کشورهای غیرمتعهد
به یوگسالوی سابق سفر کرده بودند.
مردم آنجا درخواست کردند که ایشان
برای بازدید به سارایوو بروند .جمعیت
زیادی برای استقبال از ایشان آمده
بودند و ایشان فرمودند که وقتی
داخل شدند و سه چهار ساعتی برای
اسرتاحت و مناز ماندند در مسجد،
جمعیت استقبا لکننده تکان نخورده
بود .بنابراین شناخت و اطالعات کافی
از آن ایالت مسلامننشین وجود داشت.
شناخت از بوسنی کامل بود .البته
رهربان جریانهای اسالمی بوسنی هم
در انقالب ما نقش داشتند .دوازده نفر
از رهربان آنها به همراه «علی عزت
بگوویچ» به ایران آمدند .زمانی که به
یوگسالوی برگشتند ،به علت همین
سفر توسط کمونیستها به زندانهای یا سمرقند را میشناختیم و از آنها اطالع داشتیم؛ که البته در اختیار
دشمن بودند .در یوگسالوی هم از همهچیز مطلع بودیم و هیچ
طوالنی مدت محکوم شدند.
دوم اینکه در زمان جنگ تحمیلی نقطهی مبهمی وجود نداشت .شش ایالت بودند که یوگسالوی
از یوگسالوی سابق سالح تهیه کرده سابق را تشکیلمیدادند؛ مقدونیه ،مونتهنگرو ،رصبستان ،کرواسی،
بودیم .تانکهایی هم که از ارتش اسلوونی و بوسنی .ما همهی این مناطق را میشناختیم و از جمعیت
صد ا م به غنیمت گرفته بود یم ا ز مسلامن آنجا خرب داشتیم .میدانستیم از چه بخشهایی تشکیل
تانکهای پیرشفتهی ارتش یوگسالوی شدهاند و چه امکاناتی دارند .این اطالعات از هامن آغاز وجود داشت.
سابق بود و به جهت تکمیل اطالعات مقام معظم رهربی نیز نسبت به منطقه شناخت داشتند .دو دلیل در
و آشنایی با کار آنها و آموزش نظامی زمان آغاز هجوم وجود داشت که مسأله را خیلی حساس کرد .یکی
به آنجا میرفتیم .بنابراین تبادالت ما با سابقهی اندلس .اندلس بخشی از اروپا بود که دیدید چگونه از اختیار
یوگسالوی سابق کم نبود و در نظر ما مسلامنان درآوردند و وحشیگری کردند .میدانستیم در این نقطه
کشور شناخته شد های بود .مسلامنان هم هامن را تکرار خواهند کرد .با توجه به جنگ جهانی اول و آن
ساکن آنجا را میشناختیم .در شوروی اعامل وحشیانهای که اروپاییها علیه یکدیگر صورتدادند ،از نظر
سابق هم از وضعیت ده ،پانزده ایالت ما شبههای نبود که هامن اعامل را تکرار خواهند کرد .همین مبارزین
مسلام ننشین با خرب بودیم؛ با علامی رصب (چتنیک) در جنگ جهانی ،در اثر فشار کمبود مواد غذایی،
نخجوان و ایراوان در ارتباط بودیم و گوشت مسلامنان را کالباس و سوسیس کردند و خوردند .ما اینها
وضعیت آنها را رصد میکردیم .بنابراین را در خاطر داشتیم .سابقهی رفتار اروپاییها در اندلس و فلسطین
ما متام این مناطق مثل ازبکستان ،بخارا مشهود است و آن تاریخچهی تلخی که رقمزدند عیان است .ساکنان
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اختیار آقا بود .آقای «والیتی» نیز وزیر
امور خارجه بودند .آقای «ترکان» در
آن دوران وزیر دفاع بودند .همه به
میدان آمدند .من هم که بچه طلبهی
ناقابلی بودم ،آمادهشدم و رفتم« .حاج
آقا محمد عراقی» ترشیف آوردند.
«آیتالله جنتی» هم منایندهی آقا بودند
و پیگیری میکردند .من هم دستیار
ایشان بودم .بیست نفر رفتیم بوسنی.
این شعار در جنگ شنیده میشد که
مسلام نها بومی این منطقه نیستند؛
خارجیاند و باید از اینجا بروند.این
شعار نبود؛ هیچکس منیگفت .اتفاقاً
بحران اصلی و مسألهی اصلی همیشگی
بوسنی که منجر به نسلکشیها ی
گوناگون در این منطقه شده ،این است
که مسلامنان بوسنی بومی آن منطقه
هستند و منیشد اخراجشانکرد.

ارساییل همین مهاجران از اروپا رفتهای هستند که این وحشیگریها
را علیه مسلامنان انجام دادند .اینها موضوعات مجهول تاریخی
نیست؛ هیچ چیزی در بوسنی مجهول نبود .برای مقام معظم رهربی
هم مجهول نبود .یادم هست روزی را که ایشان به حیاط دفرتشان
ترشیفآوردند؛ ناراحت و برافروخته و البته مصمم .عصایشان را به
زمین میزدند و میگفتند این نامردها از زمین و هوا مردم مظلوم
بوسنی را مورد هجوم قرار دادهاند و کسی نیست از آنها دفاعکند.
در هامن سال ۱۹۹۲؟
ً
نواب :بله ،در آغاز جنگ .ایشان شخصا وارد میدان شدند .مردم هم
به دنبال ایشان آمدند .آقای «هاشمی رفسنجانی» در آن زمان ریاست
جمهوری را بر عهده داشتند .دولت ایشان ،افکار و عقاید ایشان در
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سؤال را اینگونه مطر حکنیم؛
مردم بوسنی تاوان مسلامن بودنشان را
پرداخت کردند؟
مهمترین دلیل همین بود .آ نها
میگویند دین اسالم از اساس دین
نیست .به مسلام نها میگویند شام
دین ندارید .از دیدگاه آنها شام کافرید.
بعد از شورای پاپی  ۱۹۶۵تحولی در
آنها ایجاد شد و گفتند که مسلامنان
 اسمی از اسالم نیاوردند -خدای واحدرا میپرستند و مریم را عذرا میدانند
و عیسی را از طرف خدا میدانند؛
مستحق این جنایاتی که علیه آنها
کردیم نبودند .اعرتا فکردند .به هر
حال اکنون با توجه به رشایط جهانی
با ما همکاری میکنند و در مقابل این
خواست تسلیمشدهاند.

به جنین یک ماهه رحم میکرد نه به پیرزن هشتاد ساله .اعامل آنها
در تاریخ روی همهی توحشها را سفید کردهاست.

آیا مسألهی بوسنی را باید از ورود
اسالم به آن منطقه پی بگیریم؟
مسألهی ورود اسالم به اروپا سابقهی
این تعارض مابین مسلامنان و دیگران در سایر نقاط اروپا نبود؟
تاریخی قدیمیتری دارد .البته ورود
در نقاط دیگر تعارضی نبود .همهی مسلامنان اروپا مهاجر هستند،
اسالم به آن منطقه متفاوت از ورود
اسالم به اروپا است .میدانید که قدمت هر ساعتی بخواهند بیرونشان میکنند .آنهایی که متمدنتر هستند
ورود اسالم به اروپا به قرن دوم هجری این امر را پذیرفتهاند یا اینکه همپیامن یکدیگر بودهاند .به طور مثال
برمیگردد .ما یک معاویهی خوب هم مهاجران مسلامن در انگلستان همپیامنان حارض در شبهقارهی هند
در تاریخ اسالم داشتهایم که در بین هستند .هندیها و پاکستانیها اکرثیت مسلامنان ساکن انگلستان
سالهای  ۱۰۰و  ۱۵۰در اندلس حکومت هستند .اینها همگی مواطن بودهاند .اص ًال بوسنیایی بوشنک یعنی
میکردهاست .قدمت اسالم در سارایوو مسلامن .کرواتها پیرو واتیکان هستند و کاتولیک محسوبمیشوند.
شش قرن است .تاریخ اسالم با گسرتش رصبها ارتدوکس هستند و بوسنیاییها نیز مسلامنند .سابقهی
فتوحات «سلطان محمد فاتح عثامنی» فلسطین و اندلس و اشغال و اخراج و کشتار و بیرحمی اروپاییها
بود و نگرانی از این بود
در آن منطقه آغاز میشود و او اسالم
که دومرتبه مردم مظلومی
را تا آن منطقه گسرتش میدهد .در
همین چیتنکها در جنگ بوسنی پس قتل عام بشوند و فلسطینی
جنگهای صلیبی میگفتند که کشیشی
از دیدن زن آبستنی اینگونه صحبت تکرار بشود ،اندلسی تکرار
در دستش انجیل گرفتهبود تا رسبازها
است
دختر
گویی
ی
م
تو
که
کردند
ی
م
بشود .به غیرت مسلامنان
از زیر آن عبور کنند .یکی از رسداران
یا پسر ،آن یکی جواب میداد حاال با برخوردهبود .در «زاگرب»
جنگهای صلیبی برای دربار پاپ در
سرنیزه متوجه میشویم و زنده زنده
شکم مادر را دریدند و جنین را از رحم مسجدی هست که پنجاه
فرانسه این مطلب را نوشته است:
سال پیش ساخته شد ه .به
در
«جای شام خالی ،تا زانوی اسبم
بیرون آوردند .ما اینها را به چشم
کمک سفرا ی کشورها ی
خون مسلامنها است» .این موضوعات
خودمان در بوسنی دیدیم
ا سالمی  .ا ین مسجد د ر
وحشیا نهی تا ر یخی ا ست  .همین
چیتنکها در جنگ بوسنی پس از دیدن چهارصد مرتی عمق زمین پناهگاهی امتی دارد که در زمان اشغال
زن آبستنی اینگونه صحبت میکردند بوسنی به شکل یک کشور درآمده بود .میرفتی در حیاط بیست
که تو میگویی دخرت است یا پرس ،آن هکتاری مسجد ،کامیونها از پنجاه کشور اسالمی صف بسته بودند.
ب میداد حاال با رسنیزه متوجه عظمتی را شاهد بودیم .خطبههای داغ و انقالبیای هم در آن خوانده
یکی جوا 
میشویم و زنده زنده شکم مادر را میشد .کامیون کویتی بود ،کامیون ترکیهای بود ،کامیون مالزیایی بود،
دریدند و جنین را از رحم بیرون آوردند .پاکستانی بود .احساس میکردی جهان اسالم حضور دارد.
ما اینها را به چشم خودمان در بوسنی
هامنطور که فرمودید در زمان جنگ میبینیم که سه قوم بزرگ
دیدیم .من در بوسنی به چشم خودم
دیدم که پشت یک پیرزن مسلامن را در آن منطقه حضور دارند .چرا رصبها ارصار داشتند یوگسالوی را
با سیگار سوزاند ه بودند و عالمت  sبا ملیت رصب نگهدارند؟
چون متعلق به آنها بود .مگر شام از افغانستان اطالعندارید؟
به معنای رصب زدهبودند و بعد او را
وحشیانه به قتل رسانده بودند .ما در چرا پشتوها در افغانستان ازبک و تاجیک و هزاره و دهها قومیت
بوسنی با توحشی روبهرو بودیم که نه دیگر را قبول ندارند؟ چون به جهت تاریخی حدود دویست و هشتاد
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صحیح است؟ واقعا مسأله از دعوای
بین سیاستمداران نشأت میگرفت یا
نفرت رصبها از مسلام نها منجر به
جنگ شد؟
به هرحال سیاستمداران در تعیین
مناسبات میان مردم نقش ویژهای دارند.
مگر همین مردم عراق در روز اربعین
آنطور از ایرانیها پذیرایی منیکنند؟
در یکی از سفرهایی که در اربعین به
عتبات داشتیم یک پیرمردی بود در
یک روستایی .از ما میزبانی میکرد
و به فارسی مسلط بود .میگفت:
«من هشت سال مهامن شام بودهام».
اینها هامن مردمی هستند که صدام
آنها را به جنگ واداشته است .در
این حکومت اینگونه رفتار میکنند،
مهر و محبت حسینی پیدا کرد هاند.
میبینیم که قدرت فرهنگ شیعی از
حاکمیت سیاسی و نفرتهای منطقهای
بیشرت است .با دراختیار داشنت حکومت
میتوان مردم را تربیت کرد.
سال حاکمیت افغانستان را در دست داشتهاند .آمریکا هم کرزای
را بر رس کار آورد .کرزای پشتو است .رییس جمهور فعلی هم پشتو
است .پشتوها منیخواهند حاکمیت را از دست بدهند .یوگسالوی
هامن رصبستان است .آقای «تیتو» رصب بود .زمان تیتو مانند دوران
عراق «صدام» بود .در زمان صدام هم شیعه و سنی یکدیگر را از بین
منیبردند .در زمان «حسنی مبارک» به مرص سفرکردیم و هیچ اهانتی
به ما نشد ،در حالی که در مدت زمامداری «مرسی» در مرص باز هم
به آنجا سفرکردیم و به ما اهانت کردند.
یک فیلمساز رصبی به نام «امیر کاستاریکا» ،که در سطح
بیناملللی جایزههای فراوانی دریافت کردهاست ،فیلمی دارد به
اسم «زندگی معجزه است» .این فیلم روایتگر جنگ بین رصبها
و مسلامنها است .روایتی که این فیلم بیان میکند؛ نشانگر این
است که این جنگ محصول دعوای سیاستمدارها بودهاست و مردم
خواستی مبنی بر دخالت در آن نداشتهاند .این روایت تا چه اندازه
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د ر با رهی د لیل جنگ ۹ ۲
بوسنی ،مسئلهی استقالل بوسنی و
خودمختاریاش مطر ح میشود .اما
واقعیت این است که مسلامنان پیش
از این هم در این منطقه مورد تعرض
و خشونت قرار گرفتهاند .مانند جنگ
جهانی اول و دوم .علت این مسئله در
زمان جنگهای جهانی چه بود؟
اینها رصفا برای کشتار مسلام نها
دنبال بهانه بودند و هستند.
بعضی دلیل این مسئله را اینطور
مطرح میکنند که ناز یها طرفدار
مسلامنان بودند و حتی بعضی مدعی

قرآن دارای عالمت نازیسم را
شدهاند ِ
توزیع میکردند .این مسأله را چگونه
تحلیل میکنید؟ صحت دارد؟
نازیها با اینکه ضد یهود بودند،
مشکل حادی با مسلام نها نداشتند.
اما به این هم توجه کنید که اتفاقا
مسلامنان در بیرون راندن ناز یها
از مسکو و فرانسه نقش بهسزایی
داشتهاند .فرانسو یها پس از دفاع
رسبازان الجزایری از خاک فرانسه،
اجازهی ساخت یک مسجد را در پاریس
دادند .آملانیها در جنگ مشکلی با
مسلامنها نداشتند.
مسلامنها در اشغال یوگسالوی با
آملانیها همکاری داشتند؟
نه .به هیچ عنوان .اینها دیگر
بهانهجوییهایی بود که بعد از آن
افتضاحات گفتهشد.
برگردیم به سال ۱۹۹۲؛ ورود ما به
واقعهی بوسنی چگونه بود؟ از هامن
آغاز به این نتیجه رسیدیم که وارد
جنگ نظامی شویم؟
مقام معظم رهربی همه را آوردند
پای کار .ما اوایل فقط سالح میدادیم تا
اینکه سازمان ملل مامنعتکرد .سالحها
را با هواپیامی باری میفرستادیم .یکی
از موارد سالحها را در فرودگاه زاگرب
گرفتند .به یک فرودگاه مخروبهای
رفتیم و با هامهنگی دولت کرواسی به
آنجا سالح بردیم .بیست و پنج درصد
آن را به کرواسی میدادیم تا دور از
چشم سازمان ملل انجام گردد .همه
چیز بود .کالشینکف ،اسلحهی ساده،
آرپیجی و موشک هم بود .من در چند

بسته شد ه بود .سال
مقطع موشک مالیوتکا منتقل کردم .همهی درها 
 ۱۳۷۲بود .یکبار ترفندی که زدیم این بود که هواپیام را پر از مواد
غذایی کردیم و حدود چهل یا پنجاه مسافر سوار کردیم .مسافرها
ساکهای بزرگی داشتند؛ سامسونتهای بزرگ .موشکهای مالیوتکا
را قطعهقطعه کردیم و در ساکها قرار دادیم .هر مسافر سه ساک
به همراه داشت .میشد حدود صد و پنجاه ساک بزرگ .مسؤولیت
هواپیام با من بود .در فرودگاه ایران منیگذاشتند سوارشویم .به
دفرت آقا زنگ زدم و به آقای حجازی گفتم« :ما در کرواسی ایران گیر
کردهایم .شام ما را از این کرواسی نجات بدهید ،ما کرواسی آنجا را
حل میکنیم» .تأیید کردند و سوار شدیم .چون پرواز موردی محسوب
میشد ،خلبان از حریمهای هوایی اجازهی ورود میگرفت .خلبان
از آنکارا اجازه میگرفت ،همزمان هرچه آیه و ذکر و دعا از حفظ
بودم میخواندم که نکند ناگهان دستور فرود به ما بدهند .در نهایت
نیمه شب به کر و ا سی
رسیدیم .مأموران سازمان
ما اوایل فقط سالح میدادیم تا اینکه ملل دورهمان کردند .من را
سازمان ملل ممانعت کرد .سالحها را به عنوان مسؤول هواپیام
با هواپیمای باری میفرستادیم .یکی به آنها معرفی کردند .با
از موارد سالحها را در فرودگاه زاگرب ایشان مذاکره کردم و گفتم
گرفتند .به یک فرودگاه مخروبهای
که نیمه شب بهرت است
رفتیم و با هماهنگی دولت کرواسی
اسرتاحت کنیم و دربهای
به آنجا سالح بردیم .بیست و پنج
هو ا پیام را قفلکنند و
درصد آن را به کرواسی میدادیم تا
دور از چشم سازمان ملل انجام گردد .محافظ بگذارند تا صبح
همه چیز بود .کالشینکف ،اسلحهی
بیایند برای چک کردن آن.
ساده ،آرپی جی و موشک هم بود
فقط اینکه به ما اجازهی
بردن بارهای شخصی را
بدهند .پذیرفتند و اجازهی این کار را دادند .آقای «نقدی» هم برای
ما تاکسیهای بنز گرفتهبودند و فرستادند .ایشان منایندهی سپاه در
کرواسی بود .خالصه ساکها را بردیم در یک کامیون قرار دادیم و قبل
از اذان صبح رسیدیم به خاک بوسنی .روزنامهها نوشتند «معادلهی
جنگ تغییر کرد .ایران رزمندگان بوسنی را به سالحهای پیرشفتهی ضد
تانک مجهزکرد».
ما حامیتهای مالی هم از بوسنی داشتیم یا فقط حامیت
نظامی میکردیم؟
حامیتهای مالی هم بود .البته ما تا آخر به «بگوویچ» میگفتیم
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که حامیتهای ما را مخفیکند که آنها را اذیتنکنند .ایشان یک
چک در تلویزیون نشان دادهبود و گفتهبود که چک نقدی آقای
«والیتی» به ایشان است .میگفت« :من مجبورم اعالم بکنم که بدانند
اگر به ما کمکی نکنند کمکهای دیگری به ما میشود».
آیا خلع سالح مسلامنان به دست رصبها پیش از جنگ ،صحت
داشت؟
نه ،مسلامنان در آن مقطع اصال سالحی نداشتند برای تحویل دادن.
دولت که در اختیارشان نبود .پایگاه اصلی که رصبها بودند .نه
پایتخت در دست مسلامنان بود ،نه ارتش در اختیار آنها .چه دست
اینها بود؟
روسیه در آن مقطع مشخصاً از رصبها حامیتمیکرد و هنوز
هم میکند .موضع آمریکا در آن برهه چه بود؟
آمریکا در همهی درگیریها موضع پدرانه اتخاذ میکند.
یعنی خواستهاش سازش طرفین بود؟
روش آمریکاییها این است که اجازه میدهند درگیری شدت پیدا
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کند ،سپس با اتخاذ موضع از باال برای
حل بحران اقداممیکنند.
یعنی آمریکاییها با ورود ایران به
جنگ و یکطرفه نشدن جنگ موافق
بودند؟
آمریکاییها مخالفتی منیکردند .در
افغانستان و عراق هم مخالفتنکردند.
آمریکاییها مادامی که ما در جبههای
میجنگیم که با آن مشکلی نداشته
باشند ،مخالفتی منیکنند .خواستهی
آمریکا در آن منطقه ،نابودی مسلامنان
نبود ،چراکه الزم بود موقعیت برتر خود
را حفظ کند .موفق هم بود.
چیزی که من در سفر بوسنی
اسالم مردم آنجا اسالم
دیدم این بود که ِ
صوفیانه و عرفانیست .این گرایشهای

عرفانی و صوفیانه تعارضی با روحیهی
مقاومت و ایستادگی نداشت؟
در تونس هم به نوعی این سؤال را
از من پرسیدند .پرسیدند« :چطور شام
یک زمان در تونس دم از اسالم انقالبی
میزدید و حاال از اسالم تصوف صحبت
میکنید؟» .پاسخدادم« :چه کسی شام را
از قید استعامر فرانسه نجاتداد؟ مگر
عبدالقادر جزایری شام را آزاد نکرد؟».
نام دیگر رهربان را هم بردم .توضیح
دادم که آنها از رهربان فرقههای تصوف
نیز هستند .این آقایان «جزایری» و
«عمر مختار» و دیگران که از رهربان
استقالل شامل آفریقا بودند ،به نوعی از
رهربان نهضتها و فرقهها نیز بهشامر
میآمدند .تصوف اساساً یعنی نرتسیدن
از غیر خدا .صوفیهای «نقشبندی»،
«تیجانی» و «قادری»؛ اینها رشیعت
را فراموشنکردهاند و آدمهای شجاعی
هستند .مثل دراویش خودمان که مناز
حتی جامعت را فراموش نکردهاند .اینها
رشیعت را عین طریقت میدانند و
طریقت را عین رشیعت .اسالم صوفیانه
و طریقتی و عرفانی به معنی اسالم داغ و
انقالبی است« .امام خمینی» هم انسان
عرفانیای بودند؛ عرفانی که عین جهاد
است و جهادی که عین عرفان.
اگر موافق باشید نکتهای را به
خاطرتان بیاورم .در گفتگوی دیگری
که با شام داشتم ،به مناسبتی خاطرهای
گفتید با این مضمون که وقتی ،در محرض
مقام معظم رهربی بودید .بعد از مناز
ایشان را دیدهاید ،ایشان هم گفتهاند:
«آقای نواب من به این نتیجه رسیدهام
که در ماجرای بوسنی اشتبا هکردیم».

این خاطرهی دیگری است .از سفر بوسنی برگشتهبودیم .رفتیم خدمت
آقا .پس از مناز به ایشان گفتم آقای بگوویچ سالم رساندند .فرمودند :ما
از هر کاری که در بوسنی کردیم پشیامنیم .علت اصلی این ماجرا هم
این بود که آقای علی عزت بگوویچ مکاتبهای کرده بود و درخواست
آزادی آن سیزده یهودیای را که در شیراز به اتهام جاسوسی گرفت ه بودند
داشت و برای آنها وساطت کردهبود .من در پاسخ به آقا عرضکردم
که این نتیجه اشتباه است .گفتم که جمهوری اسالمی به مردم بوسنی
و مسلامنان خدمت کرده است و آنها هم قدردان هستند .وگرنه
حکومتها میآیند و میروند.
در بازدید از موزهی آقای بگوویچ چیزی که برای من سؤال شد
این بود که برخالف سایر
کشورهای اسالمی ،هیچ
آنجا خاکستری نمانده که آتشی
نشانه ای از ایران در این
زیرش پنهان باشد .چون بلگراد در
موزه وجود نداشت .تنها
جریان مسأله «کوزوو» سرکوب شد .نشانهی ایران عکسی از
آمریکا با بمباران کشور را سرکوب و
نابود کرد .البته دیگر انگیزهای در آ نها آقای «خامتی» در مراسم
نیست .کرواتها هم دیگر مسألهای تشییع جنازهی علی عزت
ندارند .مسلمانان بههیچوجه نه مالی بگوویچ بود .این نتیجهی
دارند نه سالح و نه امکان و انگیزه
هامن پشیامنی و دلخوری
آن را .مسلمانان همینکه در آنجا حق است؟
حیات دارند ،خوشحال و راضی هستند
البته ایرانیها آ نقدر
حضورشان محکم بوده است که نیازی به این شواهد نیست .اما
مسئلهی مهم این است که روابط ما با بوسنی ،بسیار متأثر از روابط ما
با ترکیه است که در سالهای اخیر چندان وضعیت خوبی نداشتهاست.
پس از گذشت بیست و چند سال از پایان جنگ بوسنی ،اوضاع
چگونه است؟ میشود تعبیر «آتش زیر خاکسرت» را برای فعلی به
کار برد؟
نه .آنجا خاکسرتی منانده که آتشی زیرش پنهان باشد .چون بلگراد
در جریان مسألهی «کوزوو» رسکوبشد .آمریکا با مبباران کشور را
رسکوب و نابود کرد .البته دیگر انگیزهای در آنها نیست .کرواتها
هم دیگر مسألهای ندارند .مسلامنان بههیچوجه نه مالی دارند نه
سالح و نه امکان و انگیزهی آن را .مسلامنان همینکه در آنجا حق
حیات دارند ،خوشحال و راضی و خشنود هستند .کرواتها و رصبها
هم تقریباً از این مناطق رفتند و به مناطق خودشان عزیمت کردند.
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روایتی از ِصربُ ،سرب ،سربرنیتسا

خاطرهنگاری شب قبل از سفر سال  2016به بوسنی و هرزگوین

میثم امیری
http://alefyaa.ir/?p=5118

سفر دو سال قبل «مسعود دیانی» به بوسنی ،مهمترین عامل سفر
پارسال «مهدی قزلی»« ،علی اکرب شیروانی» و من به بوسنی بود؛ البته
این سفر -با اینکه طاعنان بیکار نبودند -هیچ ربطی به بنیاد و وزارت
ارشاد نداشت .رابط ما با بوسنی و آقای «زارعان» و «امجد جاودان» در
سارایوو ،مسعود دیانی بود.
سفر ماجرادارمان به بوسنی را باید وقتی دیگر روایتکنم؛ بسنده
میکنم به دیدارم با مسعود دیانی ،قبل از سفر پارسال در قم .دقیقا
شب بعد از عید فطر بود؛ گفت« :دربارهی بوسنی مطالعهکردی؟»
دست راستش را به نشانهی مالمت باال
پاسخ نه من را که شنیدِ ،
آورد و گفت« :خاک بر رست» .حق داشت؛ آدم اینطور بیاطالع که به
سفر منیرود .سعیکردم توجیهکنم که د ّیانی گوش نداد؛ از وضعیت
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نامتعادل بوسنی گفت که سه بخش
اقلیم رصب ،و بخش
اقلیم کراواتِ ،
داردِ .
بوسنی و هزرگوین .گفت هر کدام از این
اقلیمها به طور خودمختار ادارهمیشود.
او دربارهی جنگ بوسنی صحبتکرد؛
جنگی که پایان خوشی نداشت.
توضیحش را از اینجا رشوعکرد که
«یوگسالوی در ابتدای دهه  ۹۰از هم
میپاشد .از آن امپراتوری ،تنها رصبستان
در بلگراد مانده است و باقی کشورها
جدا شد هاند .اصلِ مشکلِ بوسنی و
اعالم
جنگهای داخلی هم از همین
ِ
استقالل آغاز شد .این هم در ِد دیگری

است که یک کشور را از هم میپاشاند
و انگار رصبها در بوسنی گفتند دیگی
رس سگ در
که برای ما نجوشد ،بگذار ِ
آن بجوشد .همین آغاز ِ درگیری بود و
تا امروز هم منیتوان از م ّلت بوسنی
سخنگفت .مردمی که با هم جنگیدهاند
و همسایههایی که به روی هم آتش
گشود هاند ،جز به سالم و علیک و
احوا لپرسی خشک ،منیتوانند با هم
همسخن شوند .منیتوانند با هم حرف
بزنند .وقتی «سافیال کابیلویچ» تا سال
 ۲۰۰۴که گواهی مرگ فرزندش را به
دستانش دادند هنوز منتظر او بود ،و
وقتی که او هنوز به زنده بودن فرزند
دیگرش امیدوار است ،چگونه میتواند با
قاتالن رفیق شود؟ تحمل انتظار از تحمل
مرگ سختتر است.
مانند سافیال هزاران مادر دیگر
هستند که یا خربی از فرزندا نشان
ندارند یا اگر خرب دارند ،با پیکری قطعه
قطعه روبهرو هستند که هر قطعهای
درگوشهای خاک است؛ چتنیکها ،برای
رسپوشگذاشنت بر جنایات خود ،بدنها را
اربا اربا کردند و هر ت ّکهای را در گوشهای
بیولوژی
آزمایش دیانای و
دفن کردند.
ِ
ِ
پیرشفته نشان میدهدکه برای یک مادر
هیچ چیزی سختتر از این نیست که
هر ت ّکه از عزیزش درگوشهای خاک شده
باشد».
د ّیانی به رسبرنیتسا کهرسید ،لحنش
متعصب
فرق کرد .چیتنیکها ،گرو ِه
ِ
نژادپرست رصب ،در رسبرنیتسا به هیچ
ِ
مر ِد مسلامنی رحم نکردند .خواستند
نسلِ آنها را براندازند تا نژاد و مذهب
خودشان در منطقه آقایی کند.
«وقتی رصبها آدمکشی را در جوالی

 ۱۹۹۵در رسبرنیتسا آغاز میکنند ،مسلامنان به پوتوچاری در نزدیکی
رسبرنیتسا به هلند یها پنا ه میبرند .چون آنها نیروهای حافظ
صلح هستند .ولی مسلامنان منیدانستندکه اینها تنها متاشاچیاند.
آنها مسلامنان را در اختیار رصبها و چیتنیکها قرار میدهند تا
قصابیشان کنند ».د ّیانی رسش را پایین انداخت .لبخندها و شوخیها
ّ
رنگ باخته بود .آرام گفت« :رصبها که میخواستند مسلامنان را
قتلعام کنند ،زنها و کودکان را جدا میکردند .با آنها کاری نداشتند.
ولی یک موردش خیلی تلخ است .آنها که داشتند مردها را جدا
میکردند تا به گلوله بسپارند ،چشمشان به یک پرس  ۱۰ساله میافتد؛
قامت خوبی داشت».
پرس قد و ِ
انگار که هامن لحظه در مقابلش تداعی شده باشد ،با دستش
رس ده ساله
به پشتم زد و گفت« :نیروی رصب ،میزند ِ
پشت پ ِ
و به او میگوید تو بیا این ور؛ مردی شدی برای خودت ».برای
ا ینکه فضا را عو ضکند
سوی دیگری از ماجرا را
وقتی صربها آدمکشی را در جوالی پیش کشید« :ایران در دورۀ
جنگ خیلی به بو سنی
 ۱۹۹۵در سربرنیتسا آغاز میکنند،
مسلمانان به پوتوچاری در نزدیکی
کمک کرد .ما در آن تاریخ
برند.
سربرنیتسا به هلندیها پناه می
با چراغ سبز آمریکاییها
چون آنها نیروهای حافظ صلح
در بوسنی حارض شدیم و
هستند .ولی مسلمانان نمیدانستند
همراه با مردم مسلامنش
که اینها تنها تماشاچیاند .آنها
علیه رصبها جنگید یم .
مسلمانان را در اختیار صربها و
پشت رصبها
چیتنیکها قرار میدهند تا
چون روسها ِ
قصابیشان کنند
ّ
بودند و آمریکاییها هم
توی این جنگ به دنبال
منافع خودشان.
ما هم توانستیم در آن مقطع خیلی به مسلامنان بوسنی کمککنیم.
آن موقع ،سعودی مسلامنان بوسنی را با این که حنفیمذهب بودند،
داخلِ آدم حساب منیکرد و این ما بودیم که داشتیم از مظلوم دفاع
میکردیم .االن مسلامنان بوسنی خیلی به این خاطر با ما خوبند و
تحویلمان میگیرند».
مسعود د ّیانی تعریف میکرد که سالِ قبل با یکی از فرماندهان
نام فرمانده «هارون» بود .مسعود
مسلامن در بوسنی صحبت کرد ه بودِ .
میگفت هارون خیلی ما را تحویل میگرفت .پرسیدم« :چرا؟»
«چون در جنگ با رصبها ده هزار تجاوز سازمانیافته به زنهای
مسلامن ،توسط رصبها ثبت شدهاست .این تازه آمار به ثبت رسیده
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متوجه ربطش به
است» .با این که شنیدنِ این فاجعه هم دردآور استّ ،
ما نشدم« .ربطش به ما چیست؟»
مسعود دوباره انگار که غم مثلِ رصع به او حمله کرده باشد گفت:
«ربطش این است که هارون میگفت هر گوشوارهای که یک زنِ ایرانی
به بوسنی میفرستاد ،یک زنِ مسلامن را از تجاوز نجات میداد».
و روایت مسعود بعد از این خیلی ادامه نیافت؛ انگار هر دو
متأ ّثر از همین روایت بودیم و آن را با خاطرههای عاشوراییمان
گره میزدیم.
یادم میآید هامن شب «مخربی» را در پردیسان مالقاتکردم .ساعت
حدود دو نیمهشب بود و پردیسان ،بیرون از شهر قم ،بسیار خلوت .با
گرم صحبت شدم .با او دربارهی سفر
مخربی در پارکی
ِ
نزدیک خانهشان ِ
به بوسنی مشورت کردم .مخربی با من دربارهی خامنی صحبت کرد که
در بوسنی است و اینستاگرامش را همیشه بهروز میکند .اینستاگر ِام
آن خانم را دیدم .خوشم نیامد .مسعود هم از او شاکی بود ،چون
میخواست چند بسته زعفران برای جاودان بفرستد و این خانم سنگینی
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بار را بهانه کرده بود .از توی اینستاگرام
هم چی ِز زیادی پیدا نبود .به او پیام دادم
که نویسندهام و دارم میآیم بوسنی .االن
که از بوسنی برگشتهام و این خطها را
برعکس
مینویسم ،هنوز جواب نداده،
ِ
سمیر؛ دوست بوسنیایی که تا قبل از
سفر منیشناختمش و اینستاگرامی با او
رفیقشدم.
هامن شب صفحهی اینستاگرام این
خانم را باال پایین کردم .ولی هیچ خربی
بوسنی غمگین در آن نبود .کشوری
از
ِ
که در دورهی جنگ ،حدود سه میلیون
جمع ّیت داشت و دویستهزارتایش
را در نزاعهای داخلی از دست داد،
چندان کشو ِر خوشحالی منیتواند باشد؛
خانم چادری
ولی متأسفانه دی ِد این
ِ
خیلی توریستی بود و از رسبرنیتسا و
خاصی نگفته بود و تا
فاجعهاش چی ِز ّ
دلتان بخواهد شعار شیعی و آرزوی
آزادی بقیع و مسجد و غذاهای رنگارنگ
رس داده بود.
اینها را نوشتم که شاید با خواندن
این نوشته کمی وجدا ندرد بگیرد و
قد ِر فرصت را بداند .به قولِ «مونیرا
سو با سیچ »  ،وکیل مد ا فع قر با نیا ن
غم از
نسلکشی رسبرنیتسا« :تح ّملِ ِ
دستدادن راحتتر از در ِد عذاب
وجدان است» .گفنت از زندگی هزارن زن
مانند «ساباهتّا» کمترین کاری است که
میشود انجامداد .ساباهتّا میگفت متام
زندگیاش نابود شد .زندگی نابود شدهی
این زن ،بدل از زندگی از دسترفتهی
بسیا ر یست که هنوز ترمیم نشد ه
رس جوانش را چیتنیکها گروگان
است .پ ِ
میگیرند و شوهرش در را ِه جنگل از پای
درمیآید.

او میگوید پیش از این زندگی سامل و
شادی داشتهاست .ولی کینهی رصبها
مردم بیدفاع
همه چیز را بهم میریزدِ .
هیچ چارهای جز مرگ ندارند و رسبازان
هلندی که قرار است محافظ آن چیزی
باشند که صلح مینامندش ،تنها نظارهگر
وحشی رصبی
هستند و در برابر اتوریته
ِ
هیچ حرفی برای گفنت ندارند .برای
ساباهتّا و برای هزارانِ مادر بوسنیایی،
غم پرس و شوهر
شادی بیرون رفت و ِ
جایش را گرفت؛ اگر تجاوز و آزار و اذ ّیت
سامانیافته به آنها گزند نرساندهباشد.
ساباهتّا ولی شیرزنی بود .گریه
میکند ،داد میکشد ،از چیتنیکها
میخواهد پرسش را به او باز گردانند.
آغوش
آنها راضیمیشوند که پرس به
ِ
مادر بازگردد .ا ّما چه فایده؟ آنها
میخواهند در برگشت سوار اتوبوس
شوند که دوباره چیتنیکها را میبینند.
سمت راست
فرمانمیدهند که پرس به ِ
برود و مادر مستقیم به مسیرش ادامه
دهد .این دو اما ،بازو در بازوی هم به
مسیر ادامهمیدهند.
ولی چیتنیکها ،پرس را دستگیر
میکنند .مادرش فریاد میزند ،ولی
چتنیکها به او توهین میکنند .مادر
مقص نیست ،اگر آنها
بچه ّ
میگوید این ّ
میخواهند کسی را بربند ،او را بربند .ولی
توجه ی منیکنند .آخرین
رصبها به مادر ّ
ذهن ساباهتّا مانده،
تصویری که در ِ
اشکهای پرسش ریکی بود که روی
گونههایش رسازیر شده بود .ساباهتّا
میگوید« :زندگیام در سال  ۱۹۹۵متام
شد .از آن روز تا به حال من فقط یک
ربات هستم».
برای ساباهتّا زندگی پر از فریب و

دروغ تصویر شدهاست .چون کسانی که در قتلها مشارکت داشتند،
غریبه نبودهاند ،کسانی بودهاند که او آنها را میشناخته و به آنها
اعتامد داشتهاست؛ همسایهشان بودهاند.
درست است مسلامنان در جهان ،در نگا ِه ا ّول ،در بسیاری از
رسزمینها ،روزگا ِر خوشی ندارند و زمانه بر آنان سخت گرفتهاست
و آنها یا با خودشان یا با دیگرانی که در رسزمینشان فتنهمیکنند
وضع استثنایی دیگری دارد .مسلامنِ رسبرنیتسا،
درگیرند ،ولی بوسنی ِ
رسحال ،رسزنده ،آرام
در رشقِ بوسنی- ،چه جای بدی -در نگا ِه نخستِ ،
و بیمشکل بهنظر میرسند ،ولی تنها یک دقیقه ،شصت ثانیهی واقعی،
گفتوگو با آنان کافیست تا از درونِ متالشی ،غمزده و عرستبارشان
باخرب شد.
وضعیت جنگ بپرسی و از
همینکه سالم و علیک کنی و از
ِ
نسلکشی و جوالی  ۱۹۹۵را به یادشان بیاوری ،کافیست تا بغضشان
برتکد؛ چشامنِ مهربانی که با غم آخته شدهاست.
وضعیت مسلامنان
ِ
در رسبرنیتسا ،مثلِ شامِ غریبانی است که جمعه افتادهباشد.
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هزینهی تمام شده جنگ

سخنی با نویسندگان و شاعران شرکتکننده در راهپیمایی مارشمیرا

مرتضی سرهنگی
http://alefyaa.ir/?p=5196

دوتا دستور زبان دربارهی جنگ داریم .دستور زبان عرص جنگ که
«تبلیغی» نام دارد و همه جای دنیا هم همین است ،مثل همین مارش
عملیاتی که رادیوی ما میزد .جنگ جهانی دوم فرانسویها این مارش را
زدند ،اسمش هم رسود مارسیه ،یک چنین چیزی است و بعد از آن رسم
شد .دستور زبان عرص جنگ یک دستور زبان حامسی شورانگیز است که
باید مردم را تهییج کند .مردم باید برای مقابله کردن با نامالیامت روحیه
داشتهباشند و این اتفاق هم با همین رسودها میافتد .به دستور زبان
عرص بعد از جنگ «تعقلی» میگویند و ما اینجا ُکمیتمان میلنگد.
نظام رسانهای ما بعد از حدود بیست و هشت ،نه سال از متام شدن
جنگ ،هنوز با همین دستور زبان تقدیری صحبت میکند و بهخاطر
همین هم هست که کسی به آن توجهی منیکند .تا زمانی که اینطوری
باشد ،تا وقتی که ادبیات برای جنگ نیاید و خرج نشود ،قیمت متام
شدهی جنگ هم در منیآید.
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«خلبان لشکری» از لشکر نود و دوی
زرهی تعریف میکرد« :عراقیها در
سانحهای که بیست و شش شهریور_
یعنی پنج روز جلوتر از جنگ_ اتفاق
افتاد دستگیرم کردند و در انفرادی نگه
داشتند .مسئولی داشتم به نام «ابوفرح».
یک روز به من گفت که صدام میگوید:
«این خلبان یک دقیقه به تلویزیون
بیاید و بگوید که من هفده سپتامرب
دستگیر شدم و در خاک شام ،در خاک
عراق افتادم و آغازگر جنگ ما ایرانیها
هستیم ».به او گفتم« :ابوفرح! اگر
یک خلبان عراقی در ایران چنین کاری
بکند شام به او چه میگویید؟» گفت:
«ما به او خائن میگوییم» ،گفتم« :چرا

میخواهی از من برای مملکتام یک
خائن بسازی؟ من منیآیم!» من را به
انفرادی برگرداندند و هجده سال به
خاطر آن یک دقیقهای که نرفتم و چنین
حرفی نزدم ،در هامن سلول ماندم ».این
قیمت متام شد هی جنگ است .یعنی
قیمت این چراغی که االن باالی رس من
روشن است.
من باید بدانم لشکری برای من چه
کرد و تا این قیمت متام شده هم درنیاید
من منیفهمم با این مملکت چطوری باید
رفتار کنم .این قیمت درنیامدهاست که
کسی سیصد و چهل میلیون تومان در
ماه حقوق میگیرد درحالیکه سیصد و
چهل نفر در این مملکت میتوانند با آن
زندگی کنند.
ما از جنگ بوسنی به ایران برگشتیم
و هیچ خربی اینجا نبود و حاال هم
نیست .برای اینکه ما با خرب کار داریم،
با تبلیغ کار داریم ،با تعقل کاری نداریم.
ما مدام گفتیم و میگوییم «بعثیها»،
اما اص ًال نفهمیدیم بعث چیست ،گفتیم
«عفلقی» اما اص ًال نفهمیدیم عفلق
کیست؟ «بعثیهای عفلقی» که بدتر
شد و دیگر نفهمیدیم چیست .یعنی
هیچکس نیامد که اینها را برای ما باز
بکند و بگوید منظور چیست .زمانی برای
روایت فتح یک نریشن نوشته و با آماری
که از ارتش دربارهی اسیرهای عراقی
داشتم ،گفته بودم که ما از نوزده کشور
اسیرداری کردیم .من این ارسا را دیده و
با آنها هم صحبت کردهبودم .حتی با
طلبههای آقای خویی هم صحبت کردم.
آنها را به زور به جنگ با ایران آورده
بودند .به آقای خویی هم گفته بودند
که «آقا رشایط اینطوری است» آقا گفته

بود «بروید ولی تیری به طرف ایرانیها شلیک نکنید!» درست نوزده
کشور در ایران اسیر داشتند و آمار رسمی ارتش از حضور ارسای این
کشورها در ایران حکایت داشت :مرص ،اردن ،تونس ،یمن ،مراکش،
کویت ،عربستان و . ...شب که برنامه از تلویزیون پخش میشد اینها را
حذف کرد ه بودند ،درحالیکه آن برنامه فقط برای این آمار ساخته شده
بود .به «حبیب والینژاد» گفتم که «حبیب اینها را چرا حذف کردند؟
اینکه نباید حذف بشود .بگذارید آن مادری که چهار تا پرس خود را
داده است بداند که چهار تا دالور با پرسهایش جنگیدند .عراق که پای
ایران هم منیرسید و چیزی نیست ».حبیب گفت« :من هم تلفن کردم
گفتم آقا چرا این را حذف کردی؟ گفتند ما با این کشورها رابطه داریم».
گفتم «به او بگو مرد حسابی! مگر تو در آنجا وزیر امور خارجه
هستی؟ آنجا به تو ربطی ندارد! این یک قطعهی تاریخی است .این
آمار است ».آنچه ما با آن کار نداریم تعقل است .درباره مساله بوسنی
هم روش ما همین بود.
هامن زمان جنگ ،سال ۷۲
ما از جنگ بوسنی به ایران برگشتیم و هم اعرتاض بود و این شعار
هیچ خبری اینجا نبود و حاال هم نیست .همیشگی شنیدهمیشد که
برای اینکه ما با خبر کار داریم ،با تبلیغ پول نفت ما را میبرند به
کار داریم ،با تعقل کاری نداریم .ما ًمدام بوسنیاییها کمک میکنند.
گفتیم و میگوییم «بعثیها» ،اما اصال
نفهمیدیمبعثچیست،گفتیم«عفلقی» جنگ که متام شد انگار ما
اص ًال هیچ آنجا نبودیم ،من
امااص ً
النفهمیدیمعفلقکیست؟
«بعثیهای عفلقی» که بدتر شد و دیگر حتی گاهی اوقات میشنوم
نفهمیدیمچیست.یعنیهیچکسنیامد که بعضیها میگویند «ما
که اینها را برای ما باز بکند و بگوید
اص ًال اشتباه کردیم وارد
منظورچیست
جنگ بو سنی شد یم » ،
درحالیکه آن دورهای که ما
به آنجا رفتیم این جنگ را ادامهی جنگ خودمان میدیدیم« .گوراژده»
را بچههای لشکر بیست و هفت سپاه آزاد کردند .یک خیابان هم در
آنجا به اسم شهید رسول ما وجود دارد ولی در خود ایران هیچ خربی
نیست .انگار بخاطر بحثهای سیاسی یک واقعهی تاریخی را انکار
میکنیم و اگر که این آدمهای باقیامنده یکییکی بروند و این نسل
حذف بشود ما عم ًال مستند واقعی نداریم که بگوید ما آنجا بودیم و
ما شهید دادیم .هرچه هم حاال هست ،شفاهی دارد میچرخد که آزاد
کردن گوراژده و آزاد کردن «سارایوو» از حرص کار ایرانیها است.
سالهاست که میگوییم وقتی جنگ متام شد نظامیها و سیاسیها
باید یک خط به عقب بیایند و هرنمندها یک خط به جلو بروند .همین
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که نویسندهها به آنجا بروند و اینها را ببینند یعنی آن خط آنجا
جابهجا میشود .یعنی سیاسیها و نظامیها یک خط به عقب میآیند
و جلو رفنت نویسندهها اتفاق خوبی است .ما حاال در دنیایی هستیم که
هم باید با قلم بتوانی مبارزه کنی و هم بتوانی با موشک دشمن را رس
جای خودش بنشانی .اما باید بلد باشی که هرکدام را به موقع استفاده
کنی و این هنوز مسئلهی آنجا نشدهاست .حتی نوشنت از آنجا مسئلهی
خود بوسنیاییها هم نیست وگرنه خود آنها باید دو تا اثر بنویسند
و بعد ما هم برویم یکی دیگر بنویسیم .دلیلش هم این است که با
حداقلها دارند زندگی میکنند و فقط قانع شدند که کشته نشوند .ولی
یک آتش نهفته آنجا هست که من منیدانم چه زمانی شعلهور بشود
چون این مساله سیاسی است و عقل من به این چیزها منیرسد ولی آن
شعله را من میفهمم .حاال وقتی به بوسنی میرویم بعدش چه میخواهیم
چه بگوییم؟ بهرت است اصال دنبال چیزی نگردیم .چیزهایی را میفهمیم ذخیره
کنیم .به مرور شاید این ذخیره همین گلولهی برف کوچکی باشد که این را قل
بدهیم در ذهن خود به شکلی آن را بزرگ کنیم ،االن بوسنی هیچ موضوعیتی
برای ما ندارد چون دارند زندگی خود را میکنند .خیلی از روایتهای
ما ،مثل اینکه خود مردم با
وضع کنار آمدند ،یک «روایت
مردم
ایرانی» است .انگار از
وقتی به بوسنی رفته بودم
یزنیم که بعد با مینیبوس توی شهری
خودمان حرف م 
از جنگ ،درگیر سیاستهای میچرخیدیم،از جایی رد میشدیم
رفاه و سازندگی و از این تیپ که سرپرست گروه گفت «سر خود
را پایین بیندازید و این طرف را
حرفها بودند .درحالیکه
نگاه کنید!» موضوع را که پرسیدیم
آنجا اص ً
ال دیگر مردمی وجود گفت«:اینجا که از آن رد شدیم
ندارد .باید آدم به آنجا برود سفارت آمریکا بود .کسی بیشتر از
و درک بکند که یک کشوری یکی دو بار اینجا بیاید و برود فوری او
که شکست میخورد چه حال را میگیرند و به گوانتانامو میبرند» .
آنجا با خود گفتم چقدر خوب است
و روزی دارد .ما اتفاقی که در
که در ایران چنین چیزی نداریم
بوسنی افتاده را واقعا درک
منیکنیم چون تجربهی جنگ
خودمان را داریم و میگوییم «از جنگ رسبلند بیرون آمدیم و تحقیر نشدیم،
تسخیر نشدیم ،سه تا رئیس جمهور نداریم که یکیشان آمریکایی باشد و یکی
انگلیسی ،الزم نیست که وقتی میخواهیم هر کاری بکنیم با آمریکاییها
چک بکنیم ،ما این همه فرزند بیرسپرست نداریم و …» .وقتی که میگوییم
«مردم آنجا کنار آمدند» ،من یک روایت تهرانی از قضیه میشنوم یعنی
انگار میگوییم «آقا جنگ متام شد دیگر بس است! رساغش نروید!» وقتی
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به بوسنی رفتهبودم با مینیبوس توی شهری
میچرخیدیم ،از جایی رد میشدیم که
رسپرست گروه گفت «رس خود را پایین
بیندازید و این طرف را نگاه کنید!» موضوع
را که پرسیدیم گفت« :اینجا که از آن رد
شدیم سفارت آمریکا بود .کسی بیشرت از
یکی دو بار اینجا بیاید و برود فوری او را
میگیرند و به گوانتانامو میبرند ».آنجا با
خود گفتم چقدر خوب است که در ایران
چنین چیزی نداریم .ما با پشت دست به
دهان آمریکاییها زدیم که رس جای خود
بنشینید! حاال مردم بوسنی چه زمانی قدرت
پیدا بکنند بلند شوند؟ آتش زیر خاکسرت،
یعنی آن نفرت وجود دارد و تا وارد کتابها
نشود خودش را نشان منیدهد.
اگر به بوسنی میرویم باید حواسمان
باشد که آنجا اهدافی داریم .به هرحال
دنبال یک چیزی هستیم .مثل همینکه
در سوریه دنبال چیزی هستیم ،در بوسنی
دنبال چه هستیم؟ باید اسرتاتژی کتاب
نوشنت ما اینطور دربیاید .یکی از کارهای
زیبای ایران در بوسنی ،تاسیس کالج فارسی
بوسنیایی است .ما میگوییم ابرقدرت
فرهنگی هستیم ولی هیچ استفادهای از
آن منیکنیم .راه ورود ادبیات به جنگ
در بوسنی هم بسته است .یکبار در یک
کنفرانس بیناملللی کسی آمد پیش من
نشست و گفت« :ضدهواییهای شام خیلی
عالی بود!» اما حاال دیگر وقت این حرفها
گذشتهاست .حاال باید طوری باشیم که
بگویند« :آن کتاب شام خیلی عالی بود .آن
استادی که فرستادید خیلی عالی بود ».و
تا وقتی که به این زمینه بیتوجه باشیم و
ادبیات را در جنگ نادیده بگیریم ،هزینهی
متام شده جنگ بوسنی برای ما و برای مردم
خود آنجا درمنیآید.

درینا رود نیست

روایتنگاری یک نویسنده ایرانی از یک مادر غمدار بوسنیایی

مجید قیصری
http://alefyaa.ir/?p=5502

تازه از سفر برگشتهام .از مارش میرا .خسته از راهپیامیی سه روزه.
از جادهی مرگ که به جادهی صلح تغییر نام داده .برای پاک کردن
حافظهی تاریخی هر ملتی ،اولین کار تغییر دادن نام کوچههاست .تغییر
دادن کتابها ،قهرمانها ،جشنها و عزاها.
مسافری رسگشتهام با چمدانی گمشده .زنگ میزنم فرودگاه؛
میگویند نگران نباش ،پیدایش میکنیم .وقتی داشتم فرم گم شدن
چمدانم را پر میکردم ،گفتند چمدانت جایی بین سارایوو و استانبول
گم شده .شاید .گیج و گول در ذهنم ،در یادها و خاطرات پراکندهای که
از این سفر با خود آوردهام ،بهعالوهی گمشدن چمدان قرمزم ،نشستهام
پشت میز کارم و این سفر ده روزه را زیر و رو میکنم .از رسزمینی که
رنگ و بوی بهشت میدهد .تصویری که قبل از رفنت فکرش را منیکردم.
آنچه در یادم مانده بود ،مربوط بود به مستند «خنجر و شقایق» .فرار

مردمی بیدفاع و تک تیراندازهایی که
هر جنبدهای را با تیر میزدند .سبزی پس
زمینهی آن مستند هیچگاه به چشمم
منیآمد .چگونه میشود با درشت نشان
دادن لکهی خون یک تپه ،هزار تپه را
محو ،بلکه گم کرد؟
تصویرهای این چند روزه را تند تند
ورق میزنم .از هوهوی نوشته شده بر
در و دیوار تکیهها میگذرم .از قایقهایی
که از زیر پل سنگی «موستار» میگذرند،
میگذرم .منیتوانم از تیرها و ترکشهایی
که بر پیکرهی ساختامنهای قدیمی شهر
خورده است ،چشم بردارم .مثرهی آخرین
جنگ بالکان در پایان قرن بیستم برای
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مردم بوسنی ،با همهی سختی و رسگشتگیاش ،رسبلندی بهعالوهی غرور
بوده و برای دشمنان قسمخوردهی دیوار به دیوارش ،کرسی از وجدان،
بی قانونی و بی نهایت توحش و صفر .صفر و بی نهایت صفر ...و
خجالت و رشم که هنوز قبول ندارند که با حامم خونی که در کارخانهی
باطریسازی ،کنار «پوتو چاری» برپا کردند ،قربستانی خلق کردند که
بر سنگ قربهای کشتههای آن ،فقط یک تاریخ حک شده؛ /۱۹۹۵یازده
جوالی .هیچ قربستانی با این وسعت در این کرهی خاکی نیست که یک
تاریخ در آن تکرار شده باشد!
در میان عکسهایی که گرفتهام و منیخواهم دوباره ببینمشان ،چون
هر عکس زخمی تازه است که با دیده شدن ،تر میشود؛ حتی اگر آن
عکس قامت رعنای دخرتی شانزده ساله باشد که با موهای طالیی و کاله
حصیری لبهدار ،زیر آفتاب صبحگاهی در حال قدم زدن بر ساحل یکی
از انشعابات رود درینا باشد؛ منیخواهم به آن پرچین ،به آن موهای
شاللی فکر کنم که از زیر کاله حصیریاش موهایش را ریخته بود بر
شانهها ،همچون برفی ریخته ،گویی در تابستان برف باریده باشد بر
تپههای پوتو چاری؛ میرسم به عکس پیرزن قصهگو .به بتی که با کهنه
پارچههای دم قیچی مادران
داغدار دوخته شده؛ به
خودش منیگویم .برای دید معنای پارهی تن را اینجا فهمیدم.
زدن دخرتک سفیدروی رفته میگوید از زمان پایان جنگ در
بودم کنار پرچین باغچهی  ۱۹۹۵تا سال  ،۲۰۱۷سبزهی هیچ
خانهشان .تقصیر خودشان تپهای نیست که نپیموده باشد .او
را تمام شقایقهای وحشی ،بچه
است ،پرچین خانهها را باید
خرگوشهای بازیگوش و آهوهای
بلند گرفت .باید دیواری از تازه چریدهی سربرنیتسا میشناسند.
گل ساخت نه پرچینی از کوره راهی نیست که صدای قدمهای
توت وحشی و اقاقیا .دزدکی او را نشنیده باشد
گلهای سوسن و سنبل را
ورق میزد تا مرا نبیند .انگار ایستاده بود زیر آفتاب تا پوست ساقهی
گردن سفیدش را برنزه کند .به ناگاه با پیرزنی سخنگو روبهرو شدم.
سختی من در همین جاست؛ توصیف پیرزنی که همچون گوسانهای
پارسیگو ،روایتگر گمشدههای شهر و روستایش شده .شوریده رس،
مجنون ،پارههای تنش را در چله گذاشته و به هر سو پرتاب میکند .با
هر سخنش قصهای از او زاده میشود که یک شهرزاد میخواهد تا آن
را روایت کند .درحالی که ساق پایش را کهنه پیچ میکرد ،رو به من کرد
و گفت« :کجا میری؟»
گفتم« :برای راهپیامیی مارش میرا اومدم .جادهی صلح».
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گفت« :چه غلطا! از کی مرگ بوی
صلح گرفته؟!»
سکوت میکنم .پیرزن تند یست.
میگوید« :با من بیا ،همراهیم .اگه تو راه
حرف بزنیم ،راه کوتاه میشه».
قبول میکنم .درحالی که متام فکر
و ذکرم در خیال دخرتکی است که لب
پرچین باغچه نشسته؛ انگار منتظر کسی
باشد .خدا کند مباند تا من برگردم.
پیرزن ،سه مردش را از دست داده؛ در
یک شب .و حاال دارد در هزار شب آن
را روایت میکند .برای کی ،مهم نیست؛
برای کوهها ،برای جادهها. ...
از خودم میپرسم خسته منیشود؟
زود میرود رساغ قصهی زندگی خودش.
مجال منیدهد تا نفس تازه کنم .شوهر
و دو پرسش را در یک شب از دست
داده .داغی که خیال خاموش شدن ندارد.
هرچه این اجاق کور میخواهد خاموش
شود ،پیرزن با یک فوت ،رشارههایش
را به هر سو پرتاب میکند .او جزو
مادران داغدار رسبرنیتسا نیست .او
داغ دید هی بوسنی است .او بهجای
حضور در صفحهی کذایی تلویزیون ،پای
پیاده ،عصازنان ،راه میفتد در کوه و کمر،
همچون روحی رسگردان ،ناآرام ،گرسنه،
بیهیچ زادوتوشهای ،به دنبال بدنهایی
که پارهی تنش هستند .قدمزنان ،انگار
دنبال گوشوارههای طالیی گمشد های
میگردد که از طرف نامزدش هدیه
شده .معنای پارهی تن را اینجا فهمیدم.
میگوید از زمان پایان جنگ در ۱۹۹۵
تا سال  ،۲۰۱۷سبزهی هیچ تپهای نیست
که نپیموده باشد .او را متام شقایقهای
وحشی ،بچه خرگو شهای باز یگوش
و آهوهای تازه چرید هی رسبرنیتسا

میشناسند .کورهراهی نیست که صدای
قد مهای او را نشنیده باشد؛ شهرکی
نیست که منارهای تازه باال رفتهاش و
ناقوسهای ترکخورد هی کلیساهایش
او را دزدکی ندیده باشند؛ کنارههای
هیچ معدن ذغال سنگی نیست که رد
ناخنهای او آنجا را نکاویده باشد .او
خواب همهی کبوتران چاهی رشق اروپا را
آشفته کرده .همه از وجودش در عذابند.
چرا که پاهای او خیال ایستادن ندارند.
هامنطور که زبانش.
وقتی از او میپرسم به دنبال چه
میگردی ،میگوید هیچ .میگویم:
«چشمها دروغ منیگن؛ شام چشم
انتظارید؟»
چشمش برق میزند ،منیتواند جلوی
خودش را بگیرد .نقطه ضعف متام زنان
داغدار ،چشمشان است .میگوید« :پرسم
نشنود (رسش را میچرخاند به اطراف،
انگار کسی کنار ما ایستاده باشد) .به تو
میگم؛ من به خدا اعتقاد ندارم».
میگویم« :چرا؟»»
میگوید« :اگر خدایی بود ،االن من
اینجا نبودم .پرسم مه راد باید اینجا
میبود .من یه مشت استخوان شکسته
به چه درد این دنیا میخورم!»
میخوا هم بگو یم حرا فی  ،ولی
جلوی خودم را میگیرم .میگویم:
«چشمانتظاری».
میگوید« :فقط همین برام مونده.
دیدن رس پرسم مه راد».
منیدانم چرا یاد موهای طالیی دخرتکی
میفتم که کنار پرچین باغچه ایستاده
بود .یعنی دخرتک نامزد پرسش بوده؟
کدام مادریست که دخرت همسایه را
برای پرسش زیر رس نگذاشته باشد .حتی

شده در خیال خودش .عروس گلش! عروس گلش! چه خیاالتی دارند
این مادرها!
میپرسم« :چرا رسش؟»
میگوید« :قصهاش درازه .حوصله منیکنی».
میگویم« :بگو».
مادرها قاضیهای خوبی منیشوند چون از دایرهی عدالت خارجند.
چرا که هرکدام دردانهای در دلشان دارند که فکر میکنند هیچکس
منیداند .یکی را بیش از دیگر فرزندانشان ،بیشرت و بیشرت و بیشرت دوست
میدارند .خودشان هم منیدانند چرا .از بس مجنون آن یکی میشوند،
دیگران را به طمع کشنت او یوسفوار وا میدارند.
او قصهاش را با یکی بود که ما میشناختیم آغاز میکند« .یکی
بود که خدا بود و یکی بود که رصب بود .یکی که خدا بود ،پرسم مه
راد ،عاشقش بود و یکی بود که همسایهمون بود .دشمن بود که ما
منیشناختیم .ولی همسایهی ما بود .و یکی بود که همسایهی ما بود،
انسان بود .و پرسی که عاشق خدا بود ،پرس من بود .مسلامن بود .اون
پرس ،عاشق کتاب خدا بود .میخواست وقتی که به مالقات خدا میره،
متام کتابش رو حفظ باشه .بگه ببین چقدر عاشقت بودم که نام هیچ
کدوم از دخرتای روستامون رو یاد نگرفتم ،برای هیچ کدوم از دخرتای
رس لخت روستامون نامه ننوشتم ،حتی برای دخرتی رصبی که به هنگام
آبتنی مرا دید؛ من رو گردوندم ولی اون با دست زد به کف رود درینا
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تا پشنگهای آب بزنه بر ساحل رسخش .ولی من حواسم فقط به تو بود.
باز زیر لب تو رو ذکر میگفتم .دیگران را نگاه نکرده و حالوت لبهای
اونا رو نچشیدم؛ چرا که کالم تو توی دهانم مزهی شیر مادرم را میداد؛
میخواستم فقط کالم تو همچون شیر و خون در رگهام جاری باشه».
این پرس ،مه راد ۲۹ ،جز کتاب خدا را در رسش از بر کرده بود (در دمل
میگویم کاش میگفت در دلش)؛ میگوید در رسش.
میگویم« :ما از رس قصهها داریم».
میگوید« :بنی برشی نیست که از رس بریده قصه نداشته باشه .مگر
برش نباشه».
میگوید« :یکی که پرسم بود ،فقط مونده بود که جزء آخر کتاب خدا
رو حفظ کنه .اون وقت میشد حافظ کل کتاب».
عصازنان چند قدمی برمیدارد ،زیر سایهی درخت بیدی مینشیند.
انگار نفسش یاری منیکند.
میپرسد« :میدونی اگه پرسم حافظ کل میشد ،چه میشد؟»
میگویم« :نه»
میگوید« :براش جشنی میگرفتم که شیر متام بزهای بوسنی متوم
بشه! آردی درخانهها منیذاشتم؛ شکرفروشا رو به طمع مینداختم که
مغازهی دو نبش بزنن جلوی خانهی ما و هیزمای یک سال ذخیزه شدهی
سارایوو هم کفاف آتش اجاقای روستای ما رو نده».
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میگوید« :بازهم بگویم یا بس
است؟»
چشمم تر میشود از این همه عاشقی.
ادامه میدهد« :و یکی بود که همسایهی
ما بود؛ شبانه اومد رساغ خونهی ما .با
رس انگشت تقهای زد به در که بیداری
همسایه؟ گفتیم بله .گفت بیایید بیرون.
کاله رشم سیاه به رسش کشیده بود که
دیده نشه .مثل گرگی که تو شب فقط
چشامش برق میزنه ،فقط دو حدقهی
سفید چشمش پیدا بود .شوهر و هر
دو پرسم رفتند بیرون .مه راد هم رفت،
درحالی که داشت زیر لب الرحامن
میخوند؛ و دیگه برنگشنت .چند روزی
صربکردم .همهجا صدای تیر میاومد .از
کنارههای رود درینا دود بلند بود .انگار
اژدها بیدار شده باشه .این رود سیرابی
نداره .همیشهی تاریخ ،مثل اژدهایی
نشسته در کمین کبوتر بچه ها ،تشنهاس.
ترور ولیعهد اتریش در سال  ۱۹۱۴با
کلت کمری ،روی همین رود اتفاق افتاد.
یادت میاد؟»
میگویم« :خواندهام ولی درست یادم
منیاد».
میگوید« :به یاد بیار وگرنه مجبورت
میکنن که تکرارش کنی!»
میپرسد« :میدونی رود درینا برای ما
حکم چی رو داره؟» عجب پیرزن حرافی
است .رود رودست دیگر ،این که گفنت
ندارد!
میگویم« :نه»
میگوید« :درینا رود نیست؛ درینا
موزهاس .درینا تاریخ خونینه که کسی آن
را به نیت عربت ورق نزده؛ درینا قربستون
شناوریه که البهالی سنگفرشای خیابان
موستار ،البهالی رشیا نهای هر کودک

سفیدروی خوابی دهی بوسنیایی ،میچرخه
و ندای خون میده .درینا در خواب هر
مادر بوسنیایی ،مثل جنازهای شناوره که
رخش به اجدادش میرسه .درینا خط مرز
جهنم و بهشته؛ درینا برزخه؛ درینا مرز
آبی جهنم و بهشته».
چند تپه را طی میکنیم .میخواهم از
پیرزن جدا شوم ولی دمل پیش رسی است
که قصهاش پیش پیرزن است .میپرسم:
«قصهی خودت رو نگفتی!» میگوید:
«کدوم قصه؟» میگویم« :قصهی پیرزنی
که دنبال رس پرسش میگشت».
میگوید« :یکی بود ،که پیرزن بود.
بی هیچ مردی روی کرهی خاکیای که
من باشم .ازخونهم زدم بیرون .یه دخرت
خردسال داشتم .گذاشتمش توی خونه و
بیطاقت زدم بیرون دنبال سه مردم .و
البته مه رادم .که از همه کوچکتر بود.
همهجا رو گشتم .هفت سال .هیچکجا،
هیچکجا پیداشون نکردم .حتی رساغ یکی
بود که رصب بود رفتم .کاله سیاه رشم
هنوز رسش بود .از پشت در جوابم رو
داد که منیدونم .اشتباه اومدی .صداش
زنگ داشت .زنگ مرگ .گفتم میدونم
که تو کشتی؛ فقط جای خاکشون رو بگو.
یکی بود که رصب بود ،گفت من نبودم.
و به رسفه افتاد ،به حدی که صدای
افتادنش رو از پشت در شنیدم .وقتی
که از پشت در خونهش دور میشدم،
صدایی تنهاییش رو شنیدم که داشت
هقهق میزد .میدونم فکرمیکنی همهی
اینا بهخاطر جشن حافظ کله .بله ما
زنها عاشق جشنیم و شام مردها عاشق
باروت».
راه میفتیم؛ نزوک و گردنههای بسیاری
را رد کردهایم؛ حرف ،حرف ،حرف میزند

این زن .حرف را عوض میکنم .از کوه ،از برف ،از سبزه و گل آفتابگردان
میگویم؛ در و بی در میگویم بلکه از رصافت بیفتد .هر قدمی که در
جنگل برمیداریم شاخهای میشکند ،رس شاخهی خشکی ،ترق میفتد.
گویی بر استخوانی ترد قدم میگذاریم .راهپیامیی خیلی وقت است که
رشوع شده .پیشایش ما خیلیها رفتهاند .ولی پیرزن عجلهای ندارد .من
هم پابهپایش راه میآیم .من هم یکی هستم که تشنهی قصهام.
میگویم« :اینجا خیلی قشنگه .خود بهشته .شام خیلی خوش
شانسید».
میگوید« :یکی بود که خدا بود .غیر از خدا فقط سبزه و خاک بود.
وقتی خدا میخواست خداییش رو رشوع کنه ،برای همهی جنبدهها،
پرندهها ،چرندهها و خزندهها جایی درنظر گرفت که حرفش رو بشنون.
همه رو رسوسامون داد .میخواست بر کرسی عرشش بشینه و خدایی
کنه که دید از دور یک عده روستایی پاپتی دارن با مشعلی روشن به
طرفش میان .زن و مرد و پیر وجوان .بوسنیاییهای صاف و صادق.
خداوند گفت چه میخواهید؟ قبال از این جنس آدمها زیاد داشته .گفنت
جای ما کجاست؟ به همه آب و خاک و دانه دادی ،به ما چه دادی؟
خداوند نگاه کرد به زمین ،دید راست میگن .گفت اون که آتش در
دست داره ،بذاره همینجا .گفت جایی منونده که بدم به شام؛ از جای
خودش بلند شد ،گفت بیایید اینجا .جای خودش رو داد به ما».
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پیرزن رسش را میچرخاند به اطراف؛ یواش در گوشم میگوید« :خدا
کنه مه رادم نشنوه!» میگوید« :اگر بشنوه ،میگه کفر نگو مادر».
پیرزن گلو صاف کرده میگوید« :خدا هم از هامن وقت رسگردان شد».
و بلند گفت« :این شد که برای اولین بار شعلهی آتش وارد بهشت شد.
که از ما نبود .یکی بود که بین ما بود که انسان بود ،همسایهی ما بود.
ولی از ما نبود .کنار ما بود .همون آتش حاال دار میسوزونه ».سالها
گذشت تا دوباره کسی در خانهی ما را زد .این بار رصب نبود ،ولی کاله
داشت .سیاه بود ،گفت« :شوهرت رو پیدا کردیم ».یک مشت استخوان؛
جمجمهای صیقل خورده .با سوراخ تیری بر پس رسش .گفتم« :پرسم
کجاست؟» مرد کاله سیاه گفت« :داریم میگردیم .بیشرت از چهلهزار
اسم داریم».
«سال  ،۲۰۰۵یک پا و دو دست و رس شوهرم برگشت و سال ،۲۰۰۷
دو پا و هفت استخوان سینه و نصف جمجهی پرس بزرگم .سال،۲۰۰۹
یک سا ق پا ی مه را د م
برگشت .که هنوز دارمش.
هر سال تکهای از مه رادم «سال  ،۲۰۰۵یک پا و دو دست و
رو برام میارن .یهبار انگشت سر شوهرم برگشت و سال ، ۲۰۰۷
سبابهش رو ،همون که بوی دو پا و هفت استخوان سینه و نصف
رسگین مید ا د و آهسته جمجهی پسر بزرگم .سال ،۲۰۰۹
یک ساق پای مه رادم برگشت .که
آهسته میکشید بر ورق
هنوز دارمش .هر سال تکهای از مه
ورق کاغذهای کاهی کتاب رادم رو برام میارن
خدا .یهبار ساعد دستش رو
آوردن».
میپرسم« :از کجا میدونی استخوانها مال تو بودن؟»
میگوید« :متام زنان داغدار چند قطره خون هدیه دادن تا دیانای
بچهها و شوهرهاشون رو شناسایی کنن».
میگویم« :چرا زنها؟»
میگوید« :برای ما مردی منونده».
میپرسم« :حاال مه رادت کجاست؟»
میگوید« :تو خونهم .زیر رسم .متام پیکرش را ریختم داخل متکا تا
بتوانم شبها با عطر عرق ریختهی تنش رس راحت روی بالین بذارم».
میپرسد« :میدونی گوربهگور کردن چیه؟»
گفتم« :چیزایی شنیدم ».گفت« :هر سه مرد منو یه شب از خونه
خارج کردن و تو یه شب کشنت .ولی هر کدوم رو با هفتاد کلیومرت
فاصله پیدا کردن .هر وقت که مارش میرا میشه ،من میرم به
زیارت قبور شهدای پوتوچاری .میدونم که تکهای از بدن مه رادم
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پیدا شده .از کجا ،منیدونم .مه راد منو
در رشق و غرب بوسنی پراکند هن تا
یک جا جمع نشه! ولی من صرب میکنم
تا یهبار دیگه اون رو به صورت کامل
ببینم».
میگویم« :خدا صربت بده».
میگوید« :دعا کن خدا عمرم بده.
منیدونم تا کی زندهم».
میدانم که طبق قانون اینها ،باید
چهل درصد از یک پیکر پیدا شود تا بشود
جنازه را دفن کرد .میگویم« :چقدر از
باقی تن مه راد باقی مانده؟»
میگوید« :من دنبال رسش هستم .حتی
اگر متام پیکرش پیدا بشه ،حارض به دفنش
نیستم .بچهم که مزاحم من نیست .اول
که گفتم .نگفتم؟»
میگو یم « :گفتی ،ولی من یا دم
منونده».
میگوید« :یادت مبونه ،وگرنه مجبوری
تاریخ رو تکرارکنی».
دل به دریا زده و میگویم« :که چی
بشه؟ با رس میخوای چه کنی؟»
میگوید« :میخوام جزء سی کتاب
خدا رو براش بخونم .آنقدر بخونم که
از حفظ بشه .این تنها آرزوی پرسم
بود .میخوام وقتی به مالقات خداش
میره ،کامل بره ».ار فرودگاه زنگ
میزنند که «خونهاید؟ چمدونتون پیدا
شده ».ساعتی بعد چمدانم را مردی
با کاله سیاه تحویل میدهد و رسید
گرفته ،نگرفته میرود .با عجله در
چمدان را باز میکنم .دنبال عکسی از
پیرزن قصهگو میگردم .تصویرش دارد
از پیش رویم محو میشود ...چمدان
را که باز میکنم ،پیش رویم بازار شام
هویدا میشود. ...

آن روی دیگر جنگ

جنگ بوسنی به روایت اسالونکا دراکولیچ

اسالونکا دراکولیچ
http://alefyaa.ir/?p=5124

همین یک سال ونیم پیش بود که در آپارمتانم در زاگرب نشست ه
بودم و داشتم گزارشهای سیانان را از بغداد متاشا میکردم و با
خودم میگفتم« :خدایا ،این آدما چطور میتونن اونجا زندگی کنن؟»
سالهای سال در مورد بیروت هم همین سوال را از خودم میپرسیدم.
حاال هامنجا نشستهام و دارم گزارشهای سیانان را درباره سارایوو یا
اسالوونسکیبرود نگاه میکنم ،اما دیگر این سوال را از خودم منیپرسم.
بعد از یک سال جنگ در کرواسی و بوسنی و هرزگوین ،بعد از اینکه
شهرهایی مثل وو ُکوار به کلی نابود شدند ،بعد از مبباران اوسی ِیک و
دو ْبروونیک دوستان خارجیام از من میپرسیدند« :چطوری میشه
تو یه کشور در حال جنگ زندگی کرد ،چطوری داری اونجا زندگی
میکنی؟» اما من حاال میدانم که جواب دادن به این سوال به این
سادگیها نیست.
اینجا در زاگرب ما تلفات سنگینی ندادیم .در واقع اگر امروز کسی
به اینجا بیاید ،فکر میکند اص ًال جنگی در کار نیست .اما این فقط
یک توهّ م است .جنگ اینجا هم هست ،فقط تاثیرش بر ما یک جور

دیگر است .اول بهتزده میشوی .جنگ
مثل یک هیوالست .جانوری افسانهای
که از یک جای خیلی دور میآید .دلت
منیخواهد باور کنی که این جانور کاری
به کار زندگی تو دارد ،سعی میکنی به
خودت بقبوالنی که همه چیز هامنطور
که بود باقی میماند ،که این هیوال تاثیری
بر زندگی تو نخواهد گذاشت ،حتی
وقتیکه داری نزدیک شدنش را حس
میکنی .تا اینکه این هیوال گلویت را
میگیرد .نفست طعم مرگ میگیرد،
خوا بهایت پر میشود از تصویرهای
کابوسوا ِر بدنهای تکهتکهشده و کمکم
مرگ خودت را تصویر میکنی ،به تدریج
وقتی جنگ پیشتر میرود برای خودت
واقعیتی موازی میسازی :از یک طرف
یک جور وسواس گونهای سعی میکنی به
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چیزی که پیش از این روالِ عادی
زندگی روزم ّرهات بوده بچسبی ،وامنود
ِ
میکنی همه چیز عادی است ،جنگ را نادیده میگیری .از طرف دیگر
منیتوانی آن تغییرهای عمیقی را که در زندگیات و در خودت اتفاق
افتاده انکار کنی ،تغیی ِر ارزشهایت ،احساساتت ،واکنشها و رفتارهایت
(میتونم کفش بخرم؟ اص ًال این کار معنی داره؟ حق دارم عاشق بشم؟)
در دوران جنگ نحوهی نگاهت به زندگی و چیزهایی که در آن اهمیت
دارند به کلی تغییر میکند .حتی سادهترین چیزها هم دیگر آن اهمیت
یا معنای سابق را ندارند .اینجاست که میفهمی جنگ شده است،
میفهمی که جنگ به تو رسیده است.
من قب ًال فکر میکردم جنگ در نهایت از راه ترس است که به ما
میرسد ،وحشتی که همه ی وجودت را فرامیگیرد :تپش قلبی که
سینهات را از جا میکند ،عرق رسدی که بر تنت مینشیند ،دیگر هیچ
متایزی میان ذهن و جسمت باقی منیماند و هیچ کمکی در کار نیست.
اما جنگ بدتر از این چیزهاست .فقط قربانیات منیکند بلکه خیلی از
آن فراتر میرود .جنگ تو را به آن نقطهی دردناک میرساند که مجبور
میشوی بفهمی و بپذیری که داری به شکلی در آن مشارکت میکنی،
همدستش شدهای .در یک موقعیت به ظاهر عادی یکباره میفهمی که
تو هم رشیک جرمش شدهای -با اظهار نظری بیهوا راجع به اینکه چرا
دوست پناهجویت هنوز میخواهد کفش پاشنه بلند بپوشد یا چیزی
مانند این.
جنگ درک ما از جهان بیرون را هم عمیقتر میکند .اول حیرت
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میکنی ،بعد عصبانیت جایش را میگیرد
و در نهایت تسلیم میشوی؛ وقتی
میبینی تلقی اروپا از این جنگ چیست:
«منازعهی قومی»« ،میراث کهن نفرت
و خونریزی» .غرب از این طریق به ما
میگوید« :شام اروپایی نیستید ،حتی
رشق اروپایی هم نیستید .شام اهالی
بالکانید ،بالکان اساطیری ،وحشی و
خطرناک .اگر دوست دارید همدیگر را
بکشید .ما نه رس در میآوریم آنجا چه
خرب است و نه منافع سیاسی روشنی
داریم که وارد گود شویم و حامیتتان
کنیم».
اسطورهی اروپا ،اسطورهی تعلق ما
به خانواده و فرهنگ اروپا ،حتی به اسم
خویشاوندانی فقیر ،درهم شکستهاست.
ما ماند هایم و استقالل تازهیافتهمان،
دولتهای تازهمان ،نهادهای تازهمان،
رهربان مستبد تازهمان ،بیآنکه اصال طعم
دموکراسی را چشیدهباشیم .ما ماندهایم
ایستاده بر خاکی لغزنده از خون ،گرفتار
جنگی که خدا میداند تا کی ادامه پیدا
میکند.
بعد از یک سالِ پر از خشونت ،بعد از
اینکه تعداد کشتهها به حدود ۲۰۰هزار
نفر و تعداد مجروحان به رقمی بیش
از اینها رسید و بیش از دو میلیون
پناهجو به اروپا رسازیر شدند ،یکدفعه
داستان اردوگاههای کار اجباری رو شد .و
پس تصویر مردی تکیده
ناگهان دنیا در ِ
پشت سیم خاردار ،نه چهره
و مستاصل ِ
یک مسلامن ،که چهره یک انسان را
بازشناخت .باالخره آن عکس ،و کلامت
«اردوگاه کار اجباری» و «هولوکاست»
واقعی «پاکسازی قومی» را
معنای
ِ
برای جهان ترجمه کرد .کمکم غربیها

دستگیرشان شد اینجا چه خرب است.
یکدفعه معلوم شد که غرب از
گذشتهاش درس نگرفته است ،معلوم
شد که تاریخ همچنان تکرار میشود
و همیشه کسی هست که «یهودی»
است .وقتی مفهوم «دیگری بودن»
ریشه میدواند ،باورنکردنیترین اتفاقها
امکان پذیر میشود .نه در یک کشور
خیالی بلکه برای شهروندان معمولی ،و
این چیزی بود که من به بهایی سنگین
یاد گرفتم.
کشور فراموششدگان

میخوای بدونی من توی دمل چه
تصویری از کشورم دارم؟ دلت میخواد
بدونی؟ کشور من تصویر یه رسباز مست
حیران رو داره که خنجرش رو روی پاچهی
شلوار ارتشیش متیز میکنه و توی غالفش
میذاره .بعدش روی جسد مردی که
خرخرهش رو بریده تف میکنه .کشور
من تصویر یه پیرمردی رو داره که از صف
پناهند هها بیرون میآد و برای اینکه
خستگیش رو در کنه روی علفها دراز
میکشه .روی علفهایی که توش یه مین
ضدنفر خاکشده.
کشور من شبیه اون مادر ییه که
میبینه اونیفرم پرسش یه دگمه کم داره.
با عجله دگمه رو میدوزه و بعدش پرسش
رو خاک میکنه .کشور من همون پدریه
که هرروز برای دخرت هفت سالهش که
سیصد و چهل و شش روزه که مرده یه
عروسک میسازه.
کشور من تصویر یه رسباز جوونی رو
داره که برای اولین بار آدم کشته .کنار
مردی که گردناش رو بریده و هنوز داره
جون میده باال میاره .کشور من تصویر

رادووان کاراژیک ،رهرب سیاسی رصبهای بوسنی رو داره .یه جنایتکار
جنگی و همزمان شاعر ،که وسط جنگ بوسنی و محارصهی سارایوو از
طرف مسکو دعوت شد تا یه جایزهی ادبی بگیره.
کشور من شبیه مادریه که این نامه رو براش فرستادند« :پرست رو
کشتیم .اگه میخوای برات جسدش رو بفرستیم تا خاکش کنی ،برامون
سه هزار دالر تهیه کن ».کشور من یه دسته زندانیه که قراره اعدام بشن
و مجبورشون میکنن خودشون قرب دستهجمعی خودشون رو بکنن و
هنگامی که دارن میکنن ،زیر پاشون یه قرب دستهجمعی دیگه پیدا
میکنن که توش رسبازهای جنگ جهانی دوم رو خاک کردهبودن .کشور
من یه روستایی پیره ،جانباز جنگ جهانی دوم ،که هیچی منیفهمه و
وقتی میبینه رسبازها وارد روستاش شدن ازشون سوال میکنه« :باز
هم شام آملانیا؟» کشور من یه پناهندهی پیر مسلمونِ دم مرگه که وارد
یه روستای یونانی اورتودوکس میشه .قبل از اینکه مبیره مخترص به
روستاییها توضیح میده چه جوری یه مسلمون رو دفن میکنن.
بهرت برات بگم ،کشور من تصویر اون بازار توی بوسنی رو داره که
بهش میگن آریزونا مارکت ،بازاری که توش دخرتا رو برای خود فروشی
در غرب میفروشن .خریدارها دالر میدن یا گاهی اوقات باکس سیگار.
اینه کشور من ،یادداشت یه متخصص که دنبال گمشدگان میگرده:
«جسدی پیدا کردیم که پاهاش توی یه جسدگاه بود ،رسش توی یه
جسدگاه دیگه و بقیه اعضای بدنش یه جای دیگه».
اینه کشور من ،مادری که منیتونه برای پرسش که توی رسبرنیکا کشته
شده و هنوز شناسایی نشده عزادای کنه .عاقبت تصمیم میگیره یکی از
پیرهنهاش رو خاک کنه تا بتونه رس یه قربی گریه کنه.
بوی استقالل

بدتر از همه چیز تصاویر هستند ،آنها از بین منیروند ،میچسبند
به ذهنت و یک دفعه نصف شب ،خیس عرق وفریادزنان از خواب
میپری .عجیب اینکه وقتی هر روز این تصاویر را میبینی ،جنگ به تو
یاد میدهد که به دیدن خون عادت کنی ،مجبور میشوی با آن کنار
بیایی .از یک جایی به بعد (که خیلی هم زود اتفاق میافتد) میفهمی
که آدمها کرور کرور میمیرند و جسدهایشان روی هم تلنبار میشود و
همهی اینها در ذهنت تبدیل به اعدادی انتزاعی میشود .برای اینکه
دوام بیاوری ،سنگدل میشوی .فقط وقتی بر خود میلرزی که کسی
را که کشتهشدهاست میشناسی ،چون برای درک واقعیت مرگ باید
به آن هویت بخشید ،با چهرهاش آشنا شد و آن را شخصی کرد .در غیر
اینصورت رنج میکشی اما رنجی مبهم و گنگ ،انگار یک زره فلزی
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تنگ به تن کرده باشی .چیزی که آدم به هیچوجه منیتواند از آن رها
شود تصاویر حاکی از معصومیت است :چهرهی کودکان ،توله سگی
که در میان ویرانههای نیمسوختهی خانههای روستا رسگردان است،
جسد یک بچه گربهی تازه به دنیا آمده در میان مزرعهای گلآلود
که رس کوچکش به طور عجیبی پیچ خوردهاست ،لنگه کفشی که در
پیادهرو افتادهاست .روز کریسمس تلویزیون گزارشی نشان داد از یک
حملهی بسیار شدید به شهر کوچک کارلوواک در حدود  ۴۰کیلومرتی
زاگرب .ابتدا دوربین تصویری از دور نشان داد ،با ابرهایی از دود و
گرد و غبار که از روی پشتبام به هوا برخاستهبود بعد به خیابانی
نزدیک شد با خانههای نیمهویران و رسبازانی که داشتند یک زخمی را
با خودشان میبردند .تا اینجا ،یک گزارش جنگی معمولی بود که بعید
است رضبان قلب آدم را تغییر بدهد .فقط وقتی که دوربین روی خانه
کوچکی زوم کرد با دو سوراخ در حال سوخنت که زمانی پنجرههایش
بود ،حس کردم انگار مشتی
توی شکمم کوبیده شد .آن
روز هوا خوب بود و اسکلت حسی مبهم و دوگانه دارم .احساس
نیمهسوختهی خانه در میان میکنم گذشتهام ،کودکیام،
قاب آبی پررنگ آسامن تحصیالتم ،خاطراتم و احساساتم
زمستانی دیده میشد .کمی از من دزدیده شده است ،انگار کل
زندگیام اشتباه بوده ،یک خطای
آنطرفتر روبهروی خانه
بزرگ ،یک دروغ و دیگر هیچ .من
یک بند رخت بود که یک یک بازندهام ،در واقع در حال حاضر
پیراهن مردانه سفید تازه همهی ما بازندهایم« .دموکراسی نوین»
شستهشده و یک لباس زیر کرواسی تا به حال بجز وعده و وعید
زنانه رویش آویخته شد ه چیزی به ما نداده است که باورش کنیم
بود .میتوانم زنی را تصور
کنم که کمی پیش از این ،آن بیرون ایستاده بود و داشت این لباسها
را آویزان میکرد .همینکه برگشته توی خانه مببی افتاده رویشان
و در یک لحظه همه چیز متام شده .خانه به کلی ویران شده بود و
ساکنانش حتام کشتهشده بودند .اما آن پیراهن و آن لباس زیر هنوز
آن بیرون با باد مالیم تاب میخورد ،انگار همین االن است که زن
برگردد و آنها را بردارد .متیز و خشک با بوی باد شاملی و کوههای پر
برف آن دور دستها .این تصویر خود مرگ بود .ژانویه  ۱۹۹۲است
و من حاال دیگر میدانم راه برگشتنی نیست .هر دو خط مرزی ،با
اسلوونی و با رصبستان ،این واقعیت جدید را به من یاد دادهاند ،این
واقعیت را که بعد از این قرار است در یک کشور جدید و متفاوت
زندگی کنم ،با شکل و اسمی متفاوت :کشوری شبیه مغز سیب ،کشوری
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که اسمش دیگر برای همیشه با خون
پیوند خوردهاست .با وجود این در شب
استقالل (در اخبار شنیدم که جامعه
اروپایی فردا ۱۹ ،ژانویه  ،۱۹۹۲استقالل
کرواسی را به رسمیت خواهد شناخت)
حسی مبهم و دوگانه دارم .احساس
میکنم گذشتهام ،کودکیام ،تحصیالتم،
خاطراتم و احساساتم از من دزدیده شده
است ،انگار کل زندگیام اشتباه بوده،
یک خطای بزرگ ،یک دروغ و دیگر هیچ.
من یک بازندهام ،در واقع در حال حارض
همهی ما بازندهایم« .دموکراسی نوین»
کرواسی تا به حال بجز وعده و وعید
چیزی به ما ندادهاست که باورش کنیم.
و هزینهاش هم بسیار گزاف بودهاست:
انکار کل گذشته و فدا کردن حال.
کرواسی دو چیز را به دنیا ثابت کرده
است .اول اینکه فرآیند خود مختاری را
منیتوان متوقف کرد ،و این چیزی است که
در یادها خواهد ماند .درس دوم ،متاسفانه
این است که خودمختاری مفت هم منیارزد
و اگر مفت هم منیارزد پس جان انسانها
هم ارزشی ندارد .مردم رای نداده بودند
که فرزندانشان را در جنگ بر رس استقالل
از دست بدهند ،اما استقالل بوی گند مرگ
میدهد .بوی تند و غمبار زمین سوخته و
گوشت گندیده فضا را پر کردهاست .این
بو از میدانهای جنگ میآید ،از جادهها
و بیامرستانها ،از شهرهای نیمه مرتوک
و روستاهای خالی از سکنه ،از کمپها و
سنگرهای ارتش ،از خود آدمها ،حتی در
زاگرب هم این بو به مشام میرسد .وقتی
وارد اداره پست میشوی یا سوار تراموا ،این
بوی واضح و آشنا را حس میکنی ،انگار این
بو برای همیشه به همهی ما چسبیدهاست،
به زندهها و مردهها.

ویـــژهنـــامه مجـــله
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