ﮔذرﮔﺎه

ﻏﯾراز ھﻧر ﮐﮫ ﺗﺎج ﺳر آﻓرﯾﻧش اﺳت
دوران ھﯾﭻ ﻣﻧزﻟﺗﯽ ﭘﺎﯾدار ﻧﯾﺳت

در ﺧدﻣت ادﺑﯾﺎت ﭘﺎرﺳﯽ
ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ

ﮐ ﺗﺎ ﺑﺧﺎ ﻧﮫ

آ رﺷ ﯾو

زﻣﺎن آﻏﺎز آذر ﻣﺎه ١٣٨٠

د ر ﺑﺎ ره ﻣﺎ

ﭘ ﯾﺎم ﺑﺎ ز رﮔﺎ ﻧﯽ

ُﺟﻧﮓ ﮔذرﮔﺎه – ﺷﮭرﯾورﻣﺎه  ١٣٩٠ﺷﻣﺎره  – ١١٨دھﻣﯾن ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺷﻣﺎره ١١٨
ﻣﻘﺎﻟﮫ
ُﺟﻧﮓ ﮔذرﮔﺎه – ﺷﮭرﯾ ورﻣﺎه ١٣٩٠
ﺷﻣﺎره  – ١١٨دھﻣﯾن ﺳﺎ ل اﻧﺗﺷﺎر
داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺟﺷﻧ واره ﺗﯾرﮔﺎن –
ﻣﺣﻣ ود ﺻﻔرﯾﺎن
ﻟ طﻔﻌﻠ ﯽ ﺧﺎن زﻧد :ﺷﺎھزاده ی
ر وزﮔﺎر ﺧﯾﺎﻧت  -ﻣﺣﻣ ود ﮐ وﯾر
ﭘﯾراﻣ ون ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ “ ﻣﺎ “ – ﻣﻠﯾﺣﮫ
ﺗﯾره ﮔ ل
ادﺑﯾﺎت اﯾران ﺑﺎ ھﻣﮫی زﺧمھﺎﯾ ش
ھﻧ وز زﻧده اﺳت – ﮔﻔت وﮔ و ﺑﺎ ﺷﮭرﯾﺎر
ﻣﻧدﻧ ﯽﭘ ور  -دﻓﺗر ﺧﺎ ک
ﺷﻼ ق ﺑر ﭼﮭره ﭼراغ ،ﻋﺑ ور از
ﮔﻔت و ﮔ وی ﻣﻧ وﭼﮭر آﺗﺷ ﯽ ﺑﺎ ر وزﻧﺎﻣﮫ
ﺷر ق  -ﻣﺣﻣد ﻗراﮔ وزﻟ و
ﻧﮕﺎھ ﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣ وﻋﮫ داﺳﺗﺎن “
ر وزھﺎی آﻓﺗﺎﺑ ﯽ “ – ﻓراﻣرز ﭘ ورﻧ ور وز
ﻧﮕﺎه ﻣن ﺑﮫ داﺳﺗﺎن ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑرز و
ﻧ وﺷﺗﮫ ،ﻣﮭران رﻓﯾﻌ ﯽ – آرﯾ و ﺳﺎﺳﺎﻧ ﯽ
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ُﺟﻧﮓ ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه ﮔذرﮔﺎه را اﯾن دوﺳﺗﺎن ﯾﺎری ﮐرده اﻧد
ﻣﺣﻣود ﮐوﯾر  -ﺷﻣس ﻟﻧﮕرودی – ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺗﯾر ه ﮔل – ﻋﻠﯽ ا ﺻﻐر را ﺷدان
 ﺧﺎﻟد ر ﺳول ﭘور  -ﻧﺎدر ه اﻓ ﺷﺎری  -ﻣﺎﻧﺎ آﻗﺎﺋﯽ  -اﺑواﻟﻔ ﺿل اردوﺧﺎﻧﯽ – ﻣﯾﻧﺎ ا ﺳدیاﺣﻣد طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ  -ﻣر ﺿﯾﮫ ﺑداﻏﯽ  -ﮐﻣﺎل دﻣﺎوﻧدی  -ﺟﻌﻔر ﯾزدی  -اﻣﯾر ھو ﺷﻧﮓ ﺑرزﮔر -
 ِاﻟﯾ ﺳﺎ  -ﻓراﻣرز ﭘور ﻧوروز  -ﻣﮭران ﻣدﯾری – رﺣﯾم ﺳﯾﻧﺎﺋﯽ – ﻧ ﺳرﯾن ﻣدﻧﯽ -ﻧوش آﻓرﯾن ارﺟﻣﻧد  -ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری – ﻣﺟﺗﺑﺎ ﭘور ﻣﺣ ﺳن – ﺳﯾد ر ﺿﺎ ﺷﮑراﻟﻠﮭﯽ -

ﻧﮕﺎھ ﯽ ﺑﮫ ﭼﻧد داﺳﺗﺎن از ﺳری
داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐ وﺗﺎه ﻋﺑﺎ س ﺻﺣراﺋ ﯽ “
ﻣﺣﻣ ود ﺻﻔرﯾﺎن “ – ﺑﮭزاد اﻧدﯾﺷﮫ

ﻣﺣ ﺳن ﺻﺎﺑری  -ﺑﮭﻣن  -ا ﺳﻣﺎﻋﯾل رﺟﺑﯽ  -ﻓرﯾدون ﻣ ﺷﺑری  -ﻣﮭران رﻓﯾﻌﯽ  -ﺑﮭرام ﺟﯾﺣون  -آرﯾو ﺳﺎ ﺳﺎﻧﯽ – ﺑﮭزاد اﻧدﯾ ﺷﮫ – ﻣﺣ ﺳن ﻋﻣﺎدی  -ﻓرﯾﺑرز
ﺷﯾرزادی – ﻣرﺗ ﺿﺎ ﺧﺑﺎزﯾﺎن زاد ه – ﻣﺣﻣود ﺻﻔرﯾﺎن
*******************

ﻧﮕﺎھ ﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣ وﻋﮫ داﺳﺗﺎن “
ر وزھﺎی آﻓﺗﺎﺑ ﯽ “ – ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری
ﮔﯾر آﻣدﮔﺎن در ﻣرداب – ﺑﮭرام
ﺟﯾﺣ ون

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﮐﺎ ش اﯾن ﺣﻘﺎرت را ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣ ﯽدﯾدم
– ﻣﯾﻧﺎ اﺳدی
وﯾر اﺳﺗﺎری ﭼﯾﺳت ؟ وﯾر اﺳﺗﺎر
ﮐﯾﺳت ؟ ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ – ﭘرﺳﺷﮕر :ﻣﺟﺗﺑﺎ
ﭘ ور ﻣﺣﺳن – ﭘﺎﺳﺧﮕ و :ﺳﯾد رﺿﺎ ﺷﮑرﷲ
ی

داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺟﺷﻧواره ﺗﯾرﮔﺎن – ﻣﺣﻣود ﺻﻔرﯾﺎن
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣرز ﻣن – ﻧﺎدره اﻓﺷﺎری

ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ دا ﺳﺗﺎن ﻧوﯾ ﺳﯽ ﺟ ﺷﻧوار ه ﺗﯾرﮔﺎن

در ﺑﺎره ﮐﺗﺎب ﻣﺎه – “ ﮐﺗﺎب ﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﺋ ﯽ از ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن “ – ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری

و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﻧزد ه دا ﺳﺗﺎن از اﯾن ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺗو ﺳط ﻧ ﺷر ﮔردون ﺑرﻟﯾن در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت

ﮐﺗﺎﺑم ﻣﺟ وز اﻧﺗﺷﺎر ﻧﮕرﻓت! – ﺧﺎﻟد
رﺳ و ل ﭘ ور

ﻋﺑﺎس ﻣﻌروﻓﯽ ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ا ﺳت

اﯾران ﮔ ور ﺑر آﺗ ش – اﺣﻣد
طﺑﺎ طﺑﺎﺋ ﯽ

در اﯾﻧﮑﮫ ادﺑﯾﺎت را ﺳﺗﯾن و ﺧﺎﻟ ص ﻣﺎ در اﯾران ،ﻻی ﭼرخ دﻧد ه ھﺎی دﺧﺎﻟت ھﺎی ﻣﻣﯾزﯾن ﻣﺎﻣور

اﯾن ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣزد ور ﻣ ﯽ ﻣ ﯽ
ﺷ ود – اﺑ واﻟﻔﺿ ل ارد و ﺧﺎﻧ ﯽ
ﻣﻣﯾزیھﺎی ﺑ ﯽﻣﻧ ط ق ،ﻓﺿﺎھﺎ و
ﺷﺧﺻﯾتھﺎی داﺳﺗﺎﻧ ﯽ را ﻣﺻﻧ وﻋ ﯽ
ﮐردهاﺳت
وای ﺑﮫ ر وزی ﮐﮫ ﺑﮕﻧدد ﻧﻣﮏ –
ﺻﻔﯾﮫ ﻧﺎ ظر زاده
وﺣﺷت ﺣﺗﺎ از آب ﭘﺎﺷ ﯽ – ﻣرﺿﯾﮫ
ﺑداﻏ ﯽ
ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﮐ وﺗﺎه – ﮐﻣﺎ ل دﻣﺎ وﻧدی
PDFmyURL.com

ار ﺷﺎد ،دارد ﻟورد ه ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ اﺛری ﺑﺧ ﺻو ص دا ﺳﺗﺎن ،ﺗﺎ ﺗرا ﺷﯾد ه ﻧ ﺷود و ﺟﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ا ﺳﻼﻣﯽ را ﺑر ﺗن ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ﻣﻧ ﺻﮫ ظﮭور ﻧﻣﯽ ر ﺳد ﮐﻣﺗرﯾن ﺗردﯾدی ﻧﯾ ﺳت.
“ و در ھﻣﯾن ﺷﻣﺎر ه ﮔذرﮔﺎ ه ﮐﮫ ﭘﯾش رو دارﯾد ﻣوارد ﻣ ﺳﺗﻧدی را از اﯾن دﺧﺎﻟت ھﺎی ﻧﺎروا ﻣﻧﺗ ﺷر ﮐردی اﯾم “
وﻟﯽ ﮐﺗﺎب:
“ دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﯾرﮔﺎن – ﭘﺎﻧزد ه اﺛر ﺑرﮔزﯾد ه “
ﺑﮫ ﺳﺑب دور ﺑودن از ﭼﻧﯾن دﺧﺎﻟت ھﺎﺋﯽ ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﻧ ﺳور ا ﺳت و ﺧواﻧﻧد ه آﻧﭼﮫ را ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﮐم و ﮐﺎ ﺳت از ﻗﻠم ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺗراوﯾد ه ا ﺳت و اﯾن
ﺧﺑر ﺧو ﺷﺣﺎل ﮐﻧﻧد ه ای ا ﺳت.

ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﮐ وﺗﺎه – ﮐﻣﺎ ل دﻣﺎ وﻧدی
ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﮐ وﺗﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﯾﮏ د وﺳت – ﻣﺣﻣ ود
ﻗﺻﮫﮔ وی ﺑﭼﮫھﺎ .ﺗﻧ ظﯾم از :ﺟﻌﻔر
ﯾزدی
ﺑﯾﺎد اﻧﻘﻼب ﻣﺷر و طﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﻟر وز ش
ﺑ ﯽ ﺳر و ﺻدا آﻣد و رﻓت …ﯾﮑ ﯽ از
ﻣﺎﺟرا ھﺎﯾ ش
ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت اﯾران ﭘﯾ ش از اﺳﻼم
ﯾﮏ ﺳﺋ وا ل وﺳﯾﻠﮫ ﺋ ﯽ ﻣﯾ ل – ﻣﺣﺳن
ﺻﺎﺑری

ﻧﺣو ه ﺑرﮔزاری ،و اﻧﺗﺧﺎب داوران ،و ﺳرﻋت ﻧ ﺷر و ﺑﮫ ﺑﺎزار آوردن ﮐﺗﺎﺑﯽ از ﭘﺎﻧزد ه دا ﺳﺗﺎن ﺑر ﮔزﯾد ه اﯾن ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﺎی ﺳﭘﺎس دارد.
ﺧواﻧدن ﺑﺎ دﻗت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل ِ  ٢۶٢دا ﺳﺗﺎن ِ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ه ﺗو ﺳط داوراﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟن ﺧود ﺳﺧت ﻣ ﺷﻐوﻟﻧد و ﮐم وﻗت ،و ﺑر ﮔزﯾدن  ١۵دا ﺳﺗﺎن از
ﺑﯾن آن ھﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ دﻟﯾل دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد:
“ ﻋ ﺷق ”.
ﻋ ﺷق ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ادﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺧت ﺗﺣت ﻓ ﺷﺎر ا ﺳت ،و راﻏب ﮐردن ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواﻧدن آﺛﺎری ﺳر ه ھ ﺳﺗﻧد.
دا ﺳﺗﺎن:
“ ﭘ ﺳر ﺟﺎن ،ﻋﻣر ﻓرﯾﺎد طوﻻﻧﯽ ا ﺳت “
ﻧ و ﺷ ﺗﮫ
ﻓراﻣرز ﭘور ﻧوروز  -وﻧﮑور – ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑر گ ھﺎی ھر ﺷﻣﺎره ﮔذرﮔﺎه

ﯾﮑﯽ ازﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی اﯾن ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ و اﯾن ﮐﺗﺎب ا ﺳت و ﺷﺎﯾ ﺳﺗﮫ ﻣﻘﺎم ﺑرﺗرا ﺳت ،ﮐﮫ ﺧو ﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺣق ﺑﮫ ﺣق دار ر ﺳﯾد ه ا ﺳت و اﯾن ﺑﯾﻧش و ژر ف ﻧﮕری

در ﺧﺑرھﺎ آﻣده اﯾن ﻣرد

داوران را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد.

ﺗﻔﺎ وت ﻧﮕﺎه – ر واﺑ ط ﻋﻣ وﻣ ﯽ ﮔذرﮔﺎه
ﺗﺟﺎ وز ﺟﻧﺳ ﯽ اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ
ﺷﺎﮔرداﻧ ﯽ ﮐﮫ ﻗرآن ﺗدر س ﻣ ﯽ ﺷده اﻧد
ﺑر گ ھﺎی ھر ﺷﻣﺎره ﮔذرﮔﺎه
ﻣﺛ ل ﯾﮏ اﻧﺳﺎن زﯾﺳﺗﮫ ام  -ﻧﺎ ظم
ﺣﮑﻣت ﺷﺎﻋر ﻧﺎﻣدار ﺗرﮐﯾﮫ ﻧ واﻣﺑر
 - ١٩٠١ژ وﺋﯾﮫ - ١٩۶٣اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻧ ظﯾم
از :ﻧﺳرﯾن ﻣدﻧ ﯽ
ﭘ ل اﻟ وار -اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻧ ظﯾم از :ﻧ و ش
آﻓرﯾن ارﺟﻣﻧد
آﻧﺎ ﺳ وﯾﯾر -ﺗرﺟﻣﮫی ﻣﺣﺳن ﻋﻣﺎدی -
ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻧ ظﯾم ﻓرﯾﺑرز ﺷﯾرزادی

داﺳﺗﺎن
ﺟﺎﺳم – ﻣﺣﻣ ود ﺻﻔرﯾﺎن ”ﻋﺑﺎ س
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ﻓراﻣرز ﭘور ﻧوروز ،ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ای ﺗﺎز ه ﮐﺎر ﻧﯾ ﺳت و ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم اﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ادﺑﯽ ﺧود دارد :
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺧت
ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭼﮭﺎر دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه و ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧد “ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺷﺎﻗﮫ “ ا ﺳت
در ﺟﺎد ه ھﺎی ﺑن ﺑ ﺳت
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﻌر
و
ﮐﺎش ﮐ ﺳﯽ ھم ﻣرا ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دا د
ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﯾز ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﻔد ه دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه ا ﺳت
و دا ﺳﺗﺎن
ﭘ ﺳر ﺟﺎن ﻋﻣر ﻓرﯾﺎد طوﻻﻧﯽ ا ﺳت
ﺑرﻧد ه ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ دا ﺳﺗﺎن ﻧوﯾ ﺳﯽ ﻧﯾز ،در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺟﺎی دارد

ﺻﺣراﺋ ﯽ
ﺳﭘﯾدارﺑﻠﻧد – ﻋﻠ ﯽ اﺻﻐرراﺷدان
ﺷر ط طﻼ ق – م .ع
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑرز و  -ﻣﮭران رﻓﯾﻌ ﻰ
ﺷب ِ ﺑ وﯾﻧﺎ ک ﺷ ط – ﻣرﺗﺿﺎ
ﺧﺑﺎزﯾﺎن زاده
اﯾن ﻧﮫ ،آن – اﺳﻣﺎﻋﯾ ل رﺟﺑ ﯽ

ﺑﺎزی ﺗﮑرار رﺧداد ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻔﺎوت ،ﺑﮫ اﯾن دا ﺳﺗﺎن وﯾژﮔﯽ ﺧﺎ ﺻﯽ داد ه ا ﺳت ﮐﮫ ﺧواﻧﻧد ه را ﻣ ﺷﺗﺎق ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺎر ﺑرد ﺟﻣﻼت ﻣوﺟز و ﭘرھﯾز از زﯾﺎد ه ﮔوﺋﯽ و ﺑﺧ ﺻو ص اﺣﺗرام ﺑﮫ اﻧ ﺳﺎن ،دا ﺳﺗﺎن را ﺑﺎﻟﻧد ه و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﮐرد ه ا ﺳت
” ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺟواﻧﯾش ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷوم و ﺑﺎ او د ﺳت ﻣﯽ دھم ”
دا ﺳﺗﺎن ِ “ ﭘ ﺳر ﺟﺎن ﻋﻣر ﻓرﯾﺎد طوﻻﻧﯽ ا ﺳت “  ،ازآن ﻣﺎﺟرا ھﺎﺋﯽ ا ﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوﻋش ﺑرای ﺑﺧ ﺻو ص رو ﺷﻧﻔﮑران ﮐﺎﻓﮫ ﻧ ﺷﯾن دور از اﻧﺗظﺎر
ﻧﯾ ﺳت .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم روﻧق ﮐﺎﻓﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ی
“ ﻓردو ﺳﯽ ” ” ،ﻧﺎدری “ و ﮐﺎﻓﮫ ” ﻓﯾروز“ ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﭼﻧﯾن ﻣﺎﺟرا ھﺎﺋﯽ ﺑرای ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن و ﺷﻌرا رخ داد ه ا ﺳت و ﺑ ﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑ ﺻورت دا ﺳﺗﺎن
ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه زﯾﺑﺎ ﺗﺣرﯾر ﺷد ه ا ﺳت .ﺑﮭﻣﯾن ﺳﺑب اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﻋﻼو ه ﺑر رواﻧﯽ ﻧﺛر و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻓرم ،ﺧﺎطر ه اﻧﮕﯾز ﻧﯾز ھ ﺳت ،ﺑﺧ ﺻو ص ﺑرای ﻣن ﮐﮫ رﻣﺎن

ﺷ ﻌر

“ ﺷﺎم ﺑﺎ ﮐﺎروﻟﯾن “ ام ،از ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﺋﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.

از ﻣﺟﻣ وﻋﮫ ی ﺗ وﻓﺎﻧ ﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده در
ﻧﺳﯾم ،ﮔزﯾده ھﺎﺋ ﯽ از ﺳر وده ھﺎی ﺷﻣ س
ﻟﻧﮕر ودی
ﺷب ﻣﮭﺗﺎﺑ ﯽ – ﻣﺎﻧﺎ آﻗﺎﺋ ﯽ
ﻏزﻟ ﯽ از ﺣﺎﻓ ظ ﺑﺎ ﺻدای ِاﻟﯾﺳﺎ –
ﻧﯾّﺗ ﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﺗﺎ ک ھﻣﺳﺎﯾﮫ -رﺣﯾم ﺳﯾﻧﺎﯾ ﯽ
ﭘر واز و ﭼﻧد ﺳر وده دﯾﮕر  -ﻣﺟﯾد
ﻣﯾرزاﺋ ﯽ

**
دا ﺳﺗﺎن ِ وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ ﺧواﺑﻧد ﺟﺎﯾز ه دوم را ﻧ ﺻﯾب ﺧﺎﻧم اﺗو ﺳﺎ زرﻧﮕﺎر ﺷﯾرازی از اﯾران ﮐرد ه ا ﺳت.
ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎد آوری ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ ﺑر دا ﺷت ھر ﮐس از ﻧو ﺷﺗﮫ ای ﺧﺎ ص ﺧودش ا ﺳت .و طﺑﯾﻌﯽ ا ﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑر دا ﺷت ھﺎ ﺿﻣن دا ﺷﺗن ﺣﺎل و ھوا و ﺣﺗﺎ
ﻣﻘ ﺻود ﻧوﺑ ﺳﻧد ه  ،ﺑﮫ راھﯽ ﺗﻔ ﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧواﻧﻧد در آن را ه ﻣﻧﺗظر ا ﺳت.
اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺑ ﺳﯾﺎر ﮔوﯾﺎ در ﻋﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻧ ﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣوش ﺑﺟﺎن ﮐﺗﺎب و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎ اﻓﺗﺎد ه ا ﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺷﯾوع طﺎﻋون ﻣوش ا ﺳت دارد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ طﺎﻋوﻧﯽ در را ه ا ﺷت ﺗﺎ ادﺑﯾﺎ ﻣﺎ را ﻧﯾ ﺳت ﮐﻧد.
و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻧﻔوذ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺧ ﺻﯽ ﻣﺎ ر ﺳوخ ﮐرد ه ا ﺳت :

ظﻠﻣﺎت – ﺑﮭﻣن

“ … ﺻدای دﺧﺗرم از اﺗﺎﻗش ﻣرا ﺑﮫ ﺧود آورد .ﺗوی ﺳﺎﻟن ﭘﺑﯾم ﺑﮫ ﻣﺑل راﺣﺗﯽ ﮔﯾر ﮐرد و ﺳﮑﻧدری ﺧوردم .ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺑل ﺧرد ه ھﺎی رﯾز ﺷد ه ﮐﺎﻏذ رﯾﺧﺗﮫ

ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن – ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری

ﺑود.

ﮔﻔﺗﮫ ﺑ ودی در راھ ﯽ – ﻣﺣﻣ ود
ﺻﻔرﯾﺎن

ﺗوی اﺗﺎﻗش ﺟﻠوی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﯾ ﺳﺗﺎد ه ﺑود و ﮐﺗﺎب در ﺳﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﺧورد ه اش را ﺑﺎ ﻻ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻓﻘط ﻣوش ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧ ﺳﺗﻧد ﮐﺗﺎب ھﺎ را اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺟوﻧد …“

ﭼﮑﺎ و ک – ﻓرﯾد ون ﻣﺷﯾری

و ھو ﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﭘﮭن د ﺷت اﯾران ھوﯾت ﻣﺎ دارد ﺟوﯾد ه ﻣﯽ ﺷود و ا ﺷﺎر ه ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻠﮑﮫ در ھوای رو ﺷن ﺑﮫ و ﺿوح ﻣﯽ

ﻣﻧﺗ ظر ﭼﯾﺳﺗ ﯽ ؟  -ﻣﮭران رﻓﯾﻌ ﯽ

ﺗوان دﯾد:

زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ  -ﺑﺎز ﺧ واﻧ ﯽ ﯾﮏ ﺗراﻧﮫ
ﻣﺷﮭ ور ﺑﺎ ﺻدای ﻣﮭران ﻣدﯾری
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”… .ﭘرد ه ﺣ ﺻﯾری ﺳﺎﻟن را ﮐﻧﺎر زدم و ﭘﻧﺟر ه را ﺑﺎز ﮐردم .ھوا رو ﺷن ﺷد ه ﺑود.

ﻏزﻟ ﯽ از ﺣﺎﻓ ظ -ﻣ ﯽ ﺗ واﻧﯾد ﻧّﯾﺗ ﯽ ھم
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

ﺻدای ﺑوق ﻣﺎ ﺷﯾن ھﺎ ﻣﯽ آﻣد .ﺑﺎ ﺑﺎد ﺧرد ه ھﺎی ﮐﺎﻏذ دور ھم ﭘﯾﭻ ﻣﯽ ﺧوردﻧدو ﭘراﮐﻧد ه ﻣﯽ ﺷدﻧد  .ھﻣﮫ ﺟﺎ ﭘر از ﮐﺎﻏذ ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﺑود“ .
و ﭼﮫ زﯾﺑﺎ از ﺳﺎﻧ ﺳور ﻣﯽ ﮔوﯾد:

ﻋﮑس
ﮐﻼ س در س
ﻗﻠم ﻋزﯾز ﭼﮫ واھﻣﮫ ای از ﺗ و دارن
د

” ….ھرﭼﯾزی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺟوﯾده ﻣﯽ ﺷود…” .
ﮔﻣﺎن ﻣن ﺑر اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯽ ﮐم و ﮐﺎ ﺳت و ﺑﯽ ذّر ه ای ﺗﻔﺎوت دو دا ﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن در ﯾﮏ ﻣﯾزان ﺑﺎ ﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ھردو دا ﺳﺗﺎن ﻣ ﺷﺗرﮐن ﺑ ﺷوﻧد
ﺳوم .ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ رای ﻣ ﺳﺎوی ھم آورد ه ﺑﺎ ﺷﻧد .ﺑﺎﻻ ﺧر ه داوران ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻣ ﺷﺎور ه ﻣﯽ ﺗواﻧ ﺳﺗﻧد ﺗﮑﻠﯾ ف ا ﺷﺗراک را رو ﺷن ﮐﻧﻧد.

ﻣﺷر وﻋﮫ و ﺷﯾﺦ ﻓﺿ ل ﷲ ﻧ وری

در دا ﺳﺗﺎن ھﻣﮫ ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﻣﯾرﯾم ﻧو ﺷﺗﮫ ﻋﻠﯾر ﺿﺎ ﺟﺎوﯾدی از ﮐ ﺷور ﺳوﺋد ،ﮐﮫ ھﻣرا ه ﺑﺎ دا ﺳﺗﺎن ھﺎ ﺳﻣﯾﮏ ﻧو ﺷﺗﮫ ﺧﺎﻧم ﮐﺎﻓﯾﮫ ﺟﻠﯾﻠﯾﺎن ﺑﮫ ا ﺷﺗراک

اﯾن ﻣرد اﺳﻣ ش ﻟﯾﺎﺧ وف اﺳت

ﺳوم ﺷد ه اﻧد از آب ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ :

ﺑد ون ﺷرح

“ زراﻋت ﺑدون آب ﻣرﮔﮫ ،زﻧدﮔﯽ آب ﻣﯽ ﺧواھد “
واﯾﻧﮑﮫ در ﺑل ﺑ ﺷوی ﻣوﺟود ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻔری ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﻣ ﺳﺎﻓر ﮐ ﺷﯽ ا ﺳت.
دو ﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻐت وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﭘر ﺳﯽ ﺑﺎ اﯾن ﮔراﻧﯽ و اﯾن ﺣﻘوق ھﺎی ﻧﺎﭼﯾز ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدی ﻣﯽ ﭼرھد ،اﮐﺛرن ﺟواب ﻣﯽ دھﻧد ﻣ ﺳﺎﻓر ﮐ ﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
” …ﻣﯽ داﻧ ﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ آﺑﯽ آﺧرش وادارش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﻣﯾن را ﺑﻔرو ﺷدو ﻣﺎ ﺷﯾﻧﯽ ﺑﺧرد و ﻣ ﺳﺎﻓر ﺑﺑرد ﺑﮫ ﺷﮭر ”
ه ا ﺳﻣﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧم ﮐﺎﻓﯾﮫ ﺟﻠﯾﻠﯾﺎن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه اھل ﺗوروﻧﺗو ﮐﺎﻧﺎدا ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ا ﺷﺗراک ﺳوم ﺷد ه ا ﺳت.
دا ﺳﺗﺎن ﺗﮑراری ﻣردن ﺟ ﺳم و را ه اﻓﺗﺎدن روح ﺳﺎﻟم و ﻗﺑراق در ﭘﮭﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ا ﺳت:
” ….ﺑﮫ ﺗﻧم د ﺳت ﻣﯽ ﮐ ﺷم .ﻧﮫ ﻣن ﺳﺎﻟﻣم .ﮐس دﯾﮕری ﺷﺑﯾﮫ ﻣن ﭘﯾش روﯾم ﺑر ﺗﺧت ا ﺳت …“
ھﻣﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗم اﯾن دور دﯾدن ﭼ ﺷم ﺳﺎﻧ ﺳور اﺟﺎز ه داد ه ا ﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﺑﯾم ھر ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺧودش ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻧﮫ ﻣﻣﯾزﯾن ﺳﺎﻧ ﺳور ﭼﮫ ﺣر ف ھﺎﺋﯽ را در
دھﺎﻧش ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
“ ….ﻣﯽ ﮔﻔت ھﺎ ﺳﻣﯾﮏ ﺟﺎن اﯾن روز ھﺎ اﻗﻠﯾت ﻣذھﺑﯽ ﺑودن ﺟرم ا ﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﺟﺑور ﺷدم ﺑرای ﺧرﯾد ﻧﺎن و آذوﻗﮫ و رﻓﺗن ﺑﯾرون رو ﺳری ﺑﭘو ﺷم
ﺳﺧﺗﯽ را ﺣس ﮐردم …“
دا ﺳﺗﺎن ” د ﺷﻣن “ ﻧو ﺷﺗﮫ ﺧﺎﻧم زﯾﻧب ﻏﻼﻣﯽ ﮐﮫ رﺗﺑﮫ ﭼﮭﺎرم را دارد ﺑﺧﺎطر دو ﺑرﻧد ه ﺳوم ،دا ﺳﺗﺎن ﭘﻧﺟم ﮐﺗﺎب ا ﺳت.
“ …ﺑﺎ د ﺳت ﭘﮭﻧش ﻣﺣﮑم ﮔﻠوﯾم را ﮔرﻓت .ﻧﻔ ﺳم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ه اﻓﺗﺎد .ﭼ ﺷم ھﺎﯾش ﮔ ﺷﺎد ﺷد ه ﺑود .ﺑﺎ د ﺳت دﯾﮕر از ﮐﻣر ﭼﺎﻗوﺋﯽ ﺑﯾرون ﮐ ﺷﯾد و ﮔذا ﺷت
روی رگ ﮔردﻧم .ﺳﻔﯾدی ﭼ ﺷﻣش ﭘر از رگ ھﺎی ﻗرﻣز ﺷد ه ﺑود .رگ ﮔردﻧم ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘرﯾد و ﺑﮫ ﺗﯾﻐﮫ ی ﭼﺎﻗو ﻣﯽ ﺧورد و ﺑر ﻣﯽ ﮔ ﺷت ﺣس ﻣرگ را
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ﻣﯽ رﯾﺧت ﺗوی ﺳرم“ .
ﻧﻣﯽ ﺷود ،ھر ﮐﺎر ﺑﮑﻧﯾم ﻧﻣﯽ ﺷود ﻓراﻣوش ﮐرد .اﯾن ﺣس آ ﺷﻧﺎی ھﻣﮫ ﮔﯾر ﻓ ﺿﺎی ﮐ ﺷورﻣﺎن را ﻣﺎﻻﻣﺎل ﮐرد ه ا ﺳت .زﻧدان و زﻧداﻧﯽ ﺑودن ﺟزﺋﯽ از
ﺑﺎﻓت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺷد ه ا ﺳت.
دوری ﻣﺎدرھﺎ از ﻓرزﻧدان و ﻣردان از زﻧﺎﻧ ﺷﺎن و زن ھﺎ از ﺷوھراﻧ ﺷﺎن روزﻣرﮔﯽ ﺑ ﺳﯾﺎری را رﻗم زد ه ا ﺳت.
ﺧﺎﻧم ﺷﺑﻧم ﮐﮭن ﭼﯽ ،در دا ﺳﺗﺎن “ ﯾﮏ ﻣ ﺷت ﺣر ف “ از دوری ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ دو ﺳﺗش دارد ﻣﯽ ﮔوﯾد و د ﺳت ﺑﮫ داﻣن ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﮭﺑﺎن ھﺎی زﻧدان ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺎ ﯾﺎدا ﺷﺗش را ﮐﮫ ﻓﻘط “ ﯾﮏ ﻣ ﺷت ﺣر ف “ ا ﺳت ﺑﮫ او ﺑر ﺳﺎﻧد و دا ﺳﺗﺎن را ﺑﺎ:
“ ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم “
ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻣﯽ ﮔوﯾد:
” … ﻣﯽ ﺗر ﺳم دوﺑﺎر ه ﺗﻠﻔن ﮐﻧﯽ ،دﻓﻌﮫ ﭘﯾش ﻣن دو ﮐﻠﻣﮫ ﮔﻔﺗم دو ﺳﺗت دارم و ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻣﺎم ھق ھق ﮐردم …ﻧو ﺷﺗن ﺑﮭﺗر ا ﺳت ،ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم:
دو ﺳﺗت دارم ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم دو ﺳﺗت دارم ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم دو ﺳﺗت دارم …“
اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧ ﺳت ﺑﯾ ﺷﺗر در اﯾن راﺑطﮫ ﺣر ف ﺑزﻧد ….ﺧواﻧﻧد ه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای آن اداﻣﮫ ای دﻟﺧوا ه ﺗ ﺻور ﮐﻧد.
ﺑطور ﮐﻠﯽ دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﺑر ﮔزﯾد ه اﯾن ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟز در ﯾﮑﯽ دو ﻣورد ﮐﮫ از ﭘﺧﺗﮕﯽ ﻻزم و ﻓرم ﻣطﻠوب و ﻧﺛر ﺷﯾوا و اﺛر ﮔزار ﺑر ﺧوردارﻧد ﺑﻘﯾﮫ ﯾﺎ
ﺧوب ﺟﻔت و ﺟور ﻧﯾ ﺳﺗﻧد ﯾﺎ از ﭘﺧﺗﮕﯽ ﻻزم
ﺑﯽ ﺑﮭر ه اﻧد … وﻟﯽ ﺑﯾ ﺷﺗر آن ھﺎ ﺳوژ ه ھﺎﺋﯽ ﺟﺎﻟب دارﻧد و ﺑوی ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽ دھﻧد ،و ﻋﺎری از ﺟﻣﻼت دﻟﻧ ﺷﯾن ﻧﯾ ﺳﺗﻧد.
ﯾﮑﯽ از دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧوب اﯾن ﮐﺗﺎب
ﺳوزش زﯾر ﭘﻠﮏ ھﺎ
ﻧ و ﺷ ﺗﮫ
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺣﯾدری ا ﺳت
دا ﺳﺗﺎﻧﯽ از ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻧﮓ ا ﺳت ﺑر اﻋ ﺻﺎﺑﯽ ﮐﮫ آرام ﻧﯾ ﺳﺗﻧد و ﻋوار ض ﮔﺎ ه ﺑ ﺳﯾﺎر درد ﻧﺎک آن ﮐﮫ اﯾن ﺑرﯾد ه ای از آن ا ﺳت.
ﭼﮫ ﺑﮫ روز ﻣﻣﻠﮑت آورد ه اﻧد؟ روان راﺣت از ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺳﻠب ﺷد ه ا ﺳت ….
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ﻣن ﺑﮭر ﺗﻌﺑﯾر و ﺑﮭر ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺿﻌ ف و ﺧواری زﻧﺎن را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .و دا ﺳﺗﺎن ﺗور ﻋرو ﺳﯽ نو ﺷﺗﮫ ﻧﺎز ﮔل ﻣوﻣﻧﯽ ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ا ﺳت.
” دﻧﯾﺎ روی ﺳرم ﺧراب ﺷد .ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ اﻓﺗﺎدم روی ﭘﺎھﺎش و ﮔﻔﺗم:
“ ﻋﺑﺎس آﻗﺎ ،زری دار ه ﺷوھر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ،ﺑﺎﺑﺎم از ﭘس ﺧرﺟش ﺑر ﻧﻣﯾﺎد ﭼﮫ ﺑر ﺳﮫ ﺑﮫ ﻣن ،ﺗو رو ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﺎدرت َﻗ َﺳﻣت ﻣﯽ دھم ﺑذار ﺑﻣوﻧم“ .
ﺑﺎ ﻟﮕد زد ﺗو ﺻورﺗم و ﭘرﺗم ﮐرد و ﺳط ﺣﯾﺎط .ﺑﺎ ﮐﻣر ﺑﻧدش ﺗﺎ ﺟون دا ﺷت ﻣن را زد …“.
در اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن رﺧداد ھﺎﺋﯽ ﺑﺎﻓت ﺑ ﺳﯾﺎری از زﻧدﮔﯽ ھﺎی ﮐ ﺷورﻣﺎن را در ﺧود دارد ،ﺣرﻓﯽ ﻧﯾ ﺳت وﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدن ﺧﻔت ﺑﺎر آن در دا ﺳﺗﺎن ھﺎ ﮔﯾراﺋﯽ ﺑﮫ
ﻧو ﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ دھد .ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم از دردھﺎی ﻣردم و ﻣ ﺷﮑﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﮕوﺋﯾم ﺑر ﻋﮑس اﻋﺗﻘﺎد دارم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت و ﻧ ﺷﺎن داد ﺷﺎﯾد ﮐﮫ اﻓﺎﻗﮫ ای دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد
و ﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻋرﯾﺎن ،ﺗﺣﻘﯾری ا ﺳت ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن.
ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼرا ﺑﻌ ﺿﯽ از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن را در ﺳت آدرس ﻧداد ه اﻧد؟ ….
ﮔل ﻧﺎز ﻣوﻣﻧﯽ “ از اﻧﺗﺎرﯾو “
اﻧﺗﺎرﯾو ،ﯾﮏ ا ﺳﺗﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ا ﺳت ﺑﺎ و ﺳﻌت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﯾ ﺷﺗر از ﮐ ﺷور اﯾران و ﺑ ﺳﯾﺎری ﺷﮭر .ﺳﺎﻧ ﺳور ا ﺳت ﯾﺎ ﺗرس از ﺷﻧﺎ ﺳﺎﺋﯽ ﺑﯾ ﺷﺗر؟
و ﺣﺗﻣن ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧو ﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
“ ازاﯾران “ و ا ﺳم ﺷﮭر ﻧدارد ،ھم ﺗرس از داروﻏﮫ ا ﺳت و ھم ﺧود ﺳﺎﻧ ﺳوری.
دا ﺳﺗﺎن ﮔﻣ ﺷد ه ﻧو ﺷﺗﮫ ﺑﺎﺑﮏ رﻧﺟﺑر ازاﯾران ! ! از ﻣ ﺷﮑل ﻻﯾﻧﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎری اﮐﺛر اﻓرادی ا ﺳت ﮐﮫ رواﻧﯽ ﻧﯾ ﺳﺗﻧد و دﯾﮕران ﺑﺧ ﺻو ص
طﺑﯾب ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود ﺷﺎن را ﮔرﻓﺗﺎر ﮐرد ﺗﺎ ﺣﺎﻟﯾ ﺷﺎن ﺑ ﺷود ،ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻧد .ﮔوش و ﺷﻌور ﺷﺎن را ﺑر واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و ھر ﺗﻼ
ش ِ ﮔرﻓﺗﺎر آﻣد ه ای را دﻟﯾل ﺷدت ﺑﯾﻣﺎری اوﻣﯽ داﻧﻧد و ھﻣﯾن ﺑﯾ ﺷﺗر ﺑﺎﻋث دﮔرﮔوﻧﯽ و ﭘرﯾ ﺷﺎﻧﯽ ﺑﮫ ا ﺻطﻼح ﺑﯾﻣﺎر ،ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﺷروع دا ﺳﺗﺎن “ ﻣﺛل ﯾو ﺳ ف ” ﻣن ﻧﯾز ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣ ﺷﮑﻠﯽ ھﻣرا ه ا ﺳت .و در اﯾن ﺷراﯾط آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺟﺎﺋﯽ ﻧر ﺳد ﻓرﯾﺎد ا ﺳت.
اﮔر اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﮐﻣﯽ ﺑﯾ ﺷﺗر ﭘرورد ه ﻣﯽ ﺷد و ﺑﺧ ﺻو ص از ﺑﻌ ﺿﯽ از ﺟﻣﻼت ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا و ﻧﺎ زﯾﺑﺎ و ﻧﺎ ر ﺳﺎ “ ﮐﮫ اﻧدﮐﻧد “ ﺧود داری ﻣﯽ ﺷد ﻣﯽ
ﺗواﻧ ﺳت از ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ ﺑﺎ ﺷد.
دﻣﯾد ه ﺷد در ﺻور ،ﻧو ﺷﺗﮫ یا ﺳﻣن ﺷﮑر ﮔزار ...اﯾران
اﻧﺗﺧﺎب اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣوج ﻧﻔرﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ دا ﺳﺗﺎن را در ﺑر دارد ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﺑرﮔزﯾد ه ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﺗﺎ ﺳ ف ﮐﮫ ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ھم دارد.
ﻗرار ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھر ﺗﻌﻔﻧﯽ ﮐﮫ دارد ﻓﻘط ﭼون اﺣﯾﺎﻧن ﺧوب ﻧو ﺷﺗﮫ ﺷد ه ﺑرﮔزﯾد ﺷود .ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺧوب ھم ﻧو ﺷﺗﮫ ﻧ ﺷد ه ا ﺳت.
دﺧﺗری ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘدر اﻓﻠﯾﺞ ﺧود ﮐﮫ روی ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ،ﺑﺧﺎطر اﺧﻼق ﺑد و ﯾﮏ ﺑﮫ دو ﮐردﻧش ﭼﻧﺎن رﻓﺗﺎر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯾوان ھم ﻧﻣﯽ
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ﮐﻧﻧد و دا ﺳﺗﺎن آن را ﻧﯾز ﺑﺎ آب وﺗﺎب ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ،ﺟز ا ﺷﻣﺋزاز ﺣس دﯾﮕری ﺑر ﻧﻣﯽ اﻧﮕﯾزد ….
دﺧﺗری دارد ﺑرای ﭼﻧﯾن ﭘدری ﻗرﻣﮫ ﺳﺑزی در ﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺗﺎ ﺧواﻧﻧد ه ﻣﯽ ﺧواھد اوج رأﻓت و اﻧ ﺳﺎﻧﯾت را ﺗ ﺻور ﮐﻧد ﺑﺎ ﺳر ﺑﮫ ﺣ ﺿﯾ ض ﻧﻔرت
ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد.
” …آب ﺑرﻧﺞ ﺑﮫ ﻗل ﻗل ﮐﮫ اﻓﺗﺎد ﭘ ﺷت ﺑﮫ او ﺗ ف ﺗوی دھﺎﻧت را ﺗوی ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ اﻧداﺧﺗﯽ و ھﻣش زدی.
در ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ را ﺑ ﺳﺗﯽ و ﺑﺎ ﻟﯾوان آب و ﻗر ص ھﺎی ﻗﻠﺑش ﮐﻧﺎر وﯾﻠﭼﯾر ش اﯾ ﺳﺗﺎدی” .
”…ﺧوراک را ﺑﯽ روﻏن ﭘﺧﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ) ﭘدر ﭘﯾر ﻓﻠﺞ وﯾﻠﭼﯾر ﻧ ﺷﯾن را( ﮐﻣﯽ ﻣوﻗﻊ دﻓﻊ ﻋذاﺑش داد ه ﺑﺎ ﺷﯽ “
” …ﻣﯽ ﺧوا ﺳت ﻟﮕن را ﺑراﯾش ﺑﺑری … .ﺳﻌﯽ ﮐردی آن ﻗدر ﺧواﺑت ﻋﻣﯾق ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻧ ﺷﻧوی ….ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای ﮔذ ﺷت ﺗﺎ ﭘدر ﺳﺎﮐت ﺷد … .ﺗو را
ﮐﮫ دﯾد ﮔﻔت ﻣﮕر ﻧ ﺷﻧﯾدی ﺻداﯾت ﮐردم؟
….ﻧﺗوﻧ ﺳﺗم ﺧودﻣو ﮐﻧﺗرل ﮐﻧم ….دوﺑﺎر ه ﺻداﯾت زد ….ﯾﻠدا ﻣﮕر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺗوی ﭼﮫ و ﺿﻌﯾم؟ ….ﻧﮕﺎھش ﮐردی ،رﻧﮓ از ﭼﮭر ه اش ﭘرﯾد ه ﺑود ….ﺣﺗﺎ
ﭼ ﺷﻣت را ﺑﮫ روی ﻗر ص ھﺎ ﺑ ﺳﺗﯽ.
اﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﻣﯾرد ﻣﯽ ﻣﯾرد ….و راھﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷدی ….ﺑﮫ ﺳﺎﻋت ﻧﮕﺎ ه ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ،ﻧﮫ ،ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘدر ﺗوی ﮐﺛﺎﻓت اش ﺧواﺑﯾد ه و ﻣﻧﺗظر د ﺳت ھﺎی
ﺗو ﺳت …“.
ﺑرﮔزﯾدن اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﻧﮭﺎﯾت ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ و ﮐم ﺳﻠﯾﻘﮕﯽ ا ﺳت.
دا ﺳﺗﺎن ” ﭘﯽ رو ” ،ﻧو ﺷﺗﮫ ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻼﻧﺗری ھم ،ﺑﻧظر ﻣن ﺑﯽ ﺳرو ﺗﮫ ﺗرﯾن دا ﺳﺗﺎن اﯾن ﮐﺗﺎب ا ﺳت ﯾﮏ را ه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﺑﯽ ھد ف …ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗ ﺻور از
ﮐو ه ﮐ ﺷﯾدن ﺑﺎﻻ و ﻧ ﺷﺧوار ﺟﻣﻼﺗﯽ ﻧﺎ ﻣﻔﮭوم.
” …اﯾ ﺳﺗﺎد ﺑﮫ ﮐور ه را ه ﻧﮕرﯾ ﺳت در ﭘﯾش رو رد ﭘﺎی ﮔرو ه ﺑود و در ﭘ ﺷت ﺳر رد ﭘﺎی ﺧودش ﺑﮫ رد ﭘﺎی آﻧﮭﺎ ا ﺿﺎﻓﮫ ﺷد ه ﺑود .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧ ﺳت
ﮔر ﺳﻧﮕﯽ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد؟ ….اﺣ ﺳﺎس ﺿﻌ ف ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎﯾد ﭼﯾری ﻣﯽ ﺧورد ….ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮔرو ه را ه اﻓﺗﺎد .ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻓﺎ ﺻﻠﮫ دﻧﺑﺎﻟ ﺷﺎن ﻣﯽ رﻓت” .
ھﻣﮫ ی دا ﺳﺗﺎن ﺗﮑرار ﭼﻧد ﺑﺎر ه ھﻣﯾن ﺟﻣﻼت ا ﺳت …
وﻟﯽ دا ﺳﺗﺎن “ ھﻣ ﺳﺎﯾﮫ “ ﻧو ﺷﺗﮫ ﻣﮭرداد ﺷﮭﺎﺑﯽ – ﺳوﺋد
ﯾﮑﯽ از دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧوب و ﺑﺎ ﮐ ﺷش ا ﺳت.
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آﻏﺎز ﺗوﺟﮫ ﺑراﻧﮕﯾزی دارد.
“ زن ﺟوان از د ﺳﺗ ﺷوﺋﯽ ﻗطﺎر ﺑﯾرون آﻣد .ﺑﮫ آراﻣﯽ روی ﺷﮑﻣش د ﺳت ﮐ ﺷﯾد .ﻣﺎﻧﻧد زن ﺑﺎر داری ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎورد ه
را ﻟﻣس ﮐﻧد” .
دﯾﺎﻟوگ ھﺎ ﮐوﺗﺎ ه و ﻟﯽ ﺿرﺑﮫ ای ا ﺳت و ﺧواﻧﻧد را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﻣﯽ ﮐ ﺷﺎﻧد.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐوﻟﮫ ی زن اﻧداﺧت و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﮔﻔت:
 ﺑﺑﺧ ﺷﯾد ﺧﺎﻧم !زن ﺟوان ﺻورﺗش را ﺑﮫ طر ف او ﮔرداﻧد و ﮔﻔت:
 ﺑﻠﮫ؟ﺑرای ﻟﺣظﮫ ای ﺑﮫ ﭼ ﺷم ھﺎی ھم ﺧﯾر ه ﻣﺎﻧدﻧد .ﻗطﺎر ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧورد و ﺑﺎ ﺻدا ﺑﮫ را ه اﻓﺗﺎد .ﻣرد ﮔﻔت:
 ﻓﮑر ﮐردم ﺷﺎﯾد ﺳﻧﮕﯾﻧﮫو ﺑﮫ ﮐوﻟﮫ ا ﺷﺎر ه ﮐرد .ﺑﻌد اداﻣﮫ داد:
 ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑراﺗون ﺑذارﻣش ﺑﺎﻻ؟زن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺟدی وﻟﯽ ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﭘﺎ ﺳﺦ داد:
 ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻣﻧون ،ﻧﯾﺎزی ﻧﯾ ﺳت.و ﻧﮕﺎھش را از ﻣرد ﺟدا ﮐرد.
زن و ﻣرد ردﯾ ف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺷﯾطﻧت ﻣرد ﺟوان را زﯾر ﻧظر دا ﺷﺗﻧد.
او ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت زن ﺟوان ﺧم ﺷد و ﭘر ﺳﯾد:
 ﻣﺎ ﻗﺑﻠن ھﻣدﯾﮕر رو ﺟﺎﺋﯽ ﻧدﯾدﯾم؟ﻋﺟب ﮔزﯾد ه ھﺎﺋﯽ .و ﺑﺎ ﭼﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎﺋﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷد ﺑﯾن  ٢۶٢دا ﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ه دا ﺳﺗﺎن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ارزش ھم ﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎ ھم دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد؟
ﺧ ﺳرو ﻣﻧ ﺻ ف ﺷﮑری ،از آﻟﻣﺎن دا ﺳﺗﺎن ﺷﻣ ﺷﯾر ﮐﺎﻓﮑﺎ را در اﯾن ﮐﺗﺎب دارد و اﮔر ﺑر ﭘﺎﯾﮫ رﺗﺑﮫ ای ﮐﮫ داوران داد ه اﻧد ﺑﺎ ﺷد اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﭼﮭﺎردھم
ا ﺳت.
ﺑﻧظر ﻣﯽ ر ﺳد ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﻣطﺎﻟﺑﯽ راﺑﮫ روال “ پ ﯾدا ﮐﻧﯾد ﭘرﺗﻘﺎل ﻓروش را ” ﺳر ھم ﮐرد ه و ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﺎر ﺧود از ﻧﺎم “ ﮐﺎﻓﮑﺎ “ ﻣدد ﮔرﻓﺗﮫ ا ﺳت .ﺑﺎ
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اﯾن ﺗ ﺻور ﮐﮫ ﻧو ﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐﺎﻓﮑﺎ ھﻣﮫ ﺑﯽ اﻧﺟﺎم و ﺳراﻧﺟﺎم ھ ﺳﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮔر د ﺳت ﺑﮫ داﻣن “ آﮔﺎﺗﺎﮐرﯾ ﺳﺗﯽ “ ﻣﯽ ﺷد ﻣوﺟﮫ ﺗر ! ﺑود.
ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم در اﯾﻧ ﺻورت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ه  ٢۶٢دا ﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ه در ﭼﮫ ﺳطﺣﯽ ﺑود ه اﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن دا ﺳﺗﺎن ھﺎﺋﯽ آﻣد ه اﻧد در ردﯾ ف ﺗﺎ ﭘﺎﻧزدھم.
اﯾن ﯾﮑﯽ از ﺟﻣﻼت اﯾن دا ﺳﺗﺎن ا ﺳت ﮐﮫ ﻣ ﺷﺎﺑﮫ آن در اﻏﻠب دا ﺳﺗﺎن ھﺎ دﯾد ه ﻣﯽ ﺷود :
” …و ﻣﻧﺗظر اورژاﻧس ﻣﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اورژاﻧس ﺷﺎﯾد ﺣﺎﻻ دﺧﺗر ﺑﯾﭼﺎر ه زﻧد ه ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ) زﻧد ه ﻣﯽ ﺑود ( “
و ﺑﺎﻻ ﺧر ه دا ﺳﺗﺎن “ ﻣﮑﺎ ﺳﯽ “ از ﺑﮭزاد ﻧﺎظﻣﯾﺎن ﭘور  -ﺷﺎھرود ،اﯾران “ ﻋﺟﯾب ا ﺳت ھﻧوز ﻧﺎم اﯾن ﺷﮭر ﺷﺎ ه رود ا ﺳت ؟ “
“ ﻣﮑﺎ ﺳﯽ “ دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ا ﺳت ﮐﺎﻣﻠن ھذﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و ﺑﯽ ﮐ ﺷش و…و دﯾﮕر ھﯾﭻ.
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺻﺣﺑت در ﻣورد ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻧزد ه دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾن  ٢۶٢ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ه ﺑرﮔزﯾد ه ﺷد ه اﻧد ﮐﺎر ﺳﺎد ه ای ﻧﯾ ﺳت ،ﺑﺧ ﺻو ص ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧوا ﺳﺗم
ﺑﮫ ھر دا ﺳﺗﺎن ا ﺷﺎر ه ای دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷم .و ﻧﻣﯽ ﺧوا ﺳﺗم ﺑﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﺑﮭر ﺣﺎل ﻧ ﺷﺎﻧﮫ ای از ﺗﻌدادی دا ﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﻧ ﺳور و ﺧود ﺳﺎﻧ ﺳور و دﺧﺎﻟت ھﺎی
ﻧﺎروای ﻣﻣﯾزﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧود ﺷﺎﻧﯽ ھﺎ “ ﻣورد “ دارﻧد ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺷد ه ﺑﺎ ﺷد .ﺣﺎ ﺻل اﯾن ﺷد ه ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﯾراد ﻧﯾ ﺳت.
.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد  :ﺷﺎھزاده ی روزﮔﺎر ﺧﯾﺎﻧت -ﻣﺣﻣود ﮐوﯾر
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺑﺎﻻی ﺑﺎن دﻟﮕ ﺷﺎ
ﻣرد ه ا ﺳت ﻧدارد ﭘﺎد ﺷﺎ
ﺻﺑر از ﻣن و داد از ﺧدا
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
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آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
*
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﭘ ﺳر ﺟﻌﻔرﺧﺎن زﻧد وھ ﺷﺗﻣﯾن ﺣﮑﻣران ﺳﻠ ﺳﻠﮫ زﻧدﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ از ﺳﺎل ١٢٠٣ﺑﮫ ﻣدت ﺷش ﺳﺎل ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻧﻣود .ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرز ه
ﺑﺎ رﻗﯾب ﻧﯾروﻣﻧدی ﭼون آﻗﺎ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺳﭘری ﺷد  .ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﮐﮫ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻧوﺟواﻧﯽ ،ھﻣرا ه ﭘدر در ﺟﻧﮓھﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺟ ﺳت ،ﺗﯾراﻧداز و
ﺷﻣ ﺷﯾرزﻧﯽ دﻻورو ﺑﯽ ﺑﺎک ﺑﺎرآﻣد  .وی ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٢٠٢از ﺳوی ﭘدر رھ ﺳﭘﺎر ﻻر ﮔردﯾد ﺗﺎ آن دﯾﺎر را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘدر ﺧوﯾش ﺑﯾﻔزاﯾد و اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت
را ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ر ﺳﺎﻧﯾد.
ﻟطﻔﻌﻠﯽﺧﺎن زﻧد در ﺷﮭری ﭼون ﺷﯾراز ،زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣد .وی اﺑروھﺎﯾﯽ ﭘرﭘ ﺷت و ﭼ ﺷﻣﺎﻧﯽ ﮔﯾرا دا ﺷت .ﻟﺑﺎس ﻟری ﻣﯽ ﭘو ﺷﯾد و
ﮐﻣﺗر از ﺑﯾ ﺳت ﺳﺎل ﺳن دا ﺷت ،اﻣﺎ ﺑرﺧوردش ﺑﺎ اﻓراد از ﺑﯾﻧش ژر ف و ھوش ﺳر ﺷﺎرش ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽﮐرد .وی ﺑﺎ ا ﺳب ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧدش ،ﻗران) ﺷﺎﯾد ھم
ﻏران( ﺑﮫ ھر ﺳو ﻣﯽ ﺗﺎﺧت و ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯽ ھﻣرا ه و ﯾﺎور ھم ﺑودﻧد.
در ﮐﺗﺎب ﺧواﺟﮫ ﺗﺎﺟدار آﻣد ه ا ﺳت  :ﺳرﺑﺎزان ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ھﻣﭼون ﻓرﻣﺎﻧد ه آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎ ﺳﺑت ﺟواﻧﯽ ﻗ ﺻد ﻧدا ﺷﺗﻧد ﺳﯾم و زر ﺗﺣ ﺻﯾل ﮐﻧﻧد … آﻧﺎن
ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﺎداش را در اﯾن ﻣﯽ داﻧ ﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﮫ ﺧﺎن زﻧد در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ اﯾ ﺷﺎن ﺑﮕوﯾد از ھﻣﮫ را ﺿﯽ ھ ﺳﺗم ﯾﺎ  :د ﺳت ﻣرﯾزاد  .اﯾن ﻗدر ﺷﻧﺎ ﺳﯽ طوری آﻧﺎن را
ﻣ ﺳرور ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﭘﻧداری ﺛروت ﺟﮭﺎن را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﺧ ﺷﯾد ه اﻧد.
اﻣﯾران زﻧدﯾﮫ ﺑﺎاﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫ از طﺎﯾﻔﮫ ﻟﮏ ﻟر ﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ،ھﻣوار ه ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در زد و ﺧورد ﺑودﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺧﺑر ر ﺳﯾد ﮐﮫ ﭘدر وی
در ﺷﯾراز ﮐ ﺷﺗﮫ ﺷد ه،ﺧود را ھﻣرا ه ﺑﺎ ﻋد ه ای ﺳرﺑﺎز ﺟوان و زﺑد ه ﮐﮫ ھﻣوار ه در رﮐﺎﺑش ﺑودﻧد از ﮐرﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾراز ر ﺳﺎﻧﯾد.
ﺳر ھﺎرﻓورد ﺟوﻧز ﻣورخ اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ در ﻓ ﺻل ﺑﮭﺎر در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎغ ھﺎی ﺷﯾراز ﻣدتھﺎ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد ﺑود .وی ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳد :ﺧﺎن ﺟوان زﻧد
ھﻣﯾ ﺷﮫ ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ ﻟب دا ﺷت و از ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد و دﻗت ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد و ﺑﺧﻧدﻧد و اوﻗﺎت ﺧو ﺷﯽ دا ﺷﺗﮫ
ﺑﺎ ﺷﻧد و ﺳﭘس آن ھﺎ را ﺑرای ﺳوارﮐﺎری و ﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﺻﺣرا ﻣﯽ ﺑرد و ﻣن ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﺧﺎن زﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧداز ه در ﺗﯾراﻧدازی ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ و ﺗﭘﺎﻧﭼﮫ ﻣﮭﺎرت
دارد و ﭘس از آن در ﺧﯾﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺻﺣرا ﺑود از ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻧواع ﮐﺑﺎب و ﻣﯾو ه و ﺑﺧ ﺻو ص ﭘرﺗﻘﺎل و ﻟﯾﻣو ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﻣود .
وﻗﺗﯽ ﺟوﻧز ﻗ ﺻد ﺗرک ﺷﯾراز را دا ﺷت ﺧﺎن ﺟوان زﻧد ﺑﮫ او ﯾﮑﯽ از ا ﺳب ھﺎی ﻣﻣﺗﺎز ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺎ ﺻﮫ را ﺑﺎ ﯾﮑد ﺳت زﯾن و ﺑرگ ﺑﺧ ﺷﯾد .ﺳر
ھﺎرﻓورد ﺟوﻧز ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ از اﯾران رﻓت ،ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد ﻧﯾز ﻣراﺟﻌت ﮐرد وﻟﯽ در آن ﻣوﻗﻊ اﻗﺑﺎل از ﺧﺎن زﻧد ﺑﺎزﮔ ﺷﺗﮫ ﺑود و وی ﻧﺗواﻧ ﺳت ﻟطﻔﻌﻠﯽ
ﺧﺎن را در ﺷﯾراز ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﮫ وی ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﺎن زﻧد در ﺑﯾﺎﺑﺎن ھﺎ آوار ه ا ﺳت !
روزی ﮐﮫ ﺟوﻧز ،دﻻور زﻧد را در ﺑﯾﺎﺑﺎن دﯾد،وی در ﯾﮏ ﺳﯾﺎ ه ﭼﺎدر ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ و ﺑﺎ دﯾدن ﺟوﻧز ﺑﺎ ﮔرﻣﯽ وﻣﺣﺑت ﺑﺎ وی ﺑرﺧورد ﻧﻣود.ھﻧﮕﺎم ﺻر ف
ﻧﺎھﺎر ﺳﻔر ه ای ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﮭﻣﺎن اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ ﮔ ﺳﺗراﻧد و دو ﮔرد ه ﻧﺎن و ﯾﮏ ظر ف دوغ ﻣﻘﺎﺑﻠش ﻧﮭﺎد .ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ھﻧﮕﺎم ﺻر ف ﻏذا ﺗﺑ ﺳم ﺑﮫ ﻟب دا ﺷت و
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ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺣر ف ﻣﯽآورد و ﺣر ف ھﺎی ﺧﻧد ه آور ﻣﯽزد .ھﻧﮕﺎم ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ،ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮔﻔت :ﻣن ﻣﯽداﻧم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑد ﻣﯽﮔذرداﻣﺎ ﻣن
ﺳﻌﯽ ﺧود را ﺑرای رﻓﺎ ه ﺷﻣﺎ ﺧواھم ﮐرد و ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ از او ﺟدا ﺷد اﻧﻌﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻧوﮐران وی داد و ﺑﮫ ﺟوﻧز ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﯾدوار ا ﺳت ﻣرﺗﺑﮫ ای دﯾﮕر
او را در ﺷﯾراز ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ دﻋوت ﮐﻧد اﻣﺎ روزﮔﺎر اﯾن ﻣﺟﺎل را ﺑﮫ او ﻧداد !
دﻻور زﻧد ﭘس از ﺑﺎزﮔ ﺷت ﺑﮫ ﺷﯾراز وﻗﺗﯽ ﺑﺎ درواز ه ھﺎی ﺑ ﺳﺗﮫ و ﺧﯾﺎﻧت ﻧﯾروھﺎی داﺧل ﺷﮭرروﺑرو ﺷد،ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑراﺑر درواز ه ﺷﮭر اﯾن ﺷﻌر
ﺣﺎﻓظ را ﺧواﻧد :
ﭘﯾر ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮐش ﻣن ﮐﮫ رواﻧش ﺧوش ﺑﺎد
ﮔﻔت ﭘرھﯾز ﮐن از ﺻﺣﺑت ﭘﯾﻣﺎن ﺷﮑﻧﺎن
و ﺳر ا ﺳب ﺧود را ﮔرداﻧﯾد و را ه ﺑﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطرا ف را ﺑﮫ ھﻣرا ه ﻧﯾروی اﻧدک ﺧود ﮐﮫ ﺷﻣﺎر ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﯾ ﺻد ﻧﻔر ﻣﯽر ﺳﯾد در ﭘﯾش ﮔرﻓت.
ﺣﺎج اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﮐﻼﻧﺗر ﮐﮫ ﻧﺎن و ﻧﻣﮏ زﻧدﯾﺎن را ﺧورد ه ﺑود ،ﻧﻣﮑدان ﺷﮑ ﺳت و ﻗ ﺻد آن ﮐرد ﺗﺎ از اﯾن ﭘس ﺑر ﺳﻔر هی ﻗدرت ﺗﺎز ه ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن
ﺑﻧ ﺷﯾﻧد و ﮔل ﭘﯾﻣﺎن ﺧوﯾش ﺑﺎ زﻧدﯾﺎن را در ﻧﻣﮏ ﺷﮑ ﺳت و درواز ه ﺑﮫ روی ﻣﯾﮭﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾن روزﮔﺎر ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑود ،ﺑ ﺳت.
ﭘس از اﯾن روﯾدادھﺎی ﻧﺎﮔوار ،ﺣﺎﮐم ﺑﻧدر رﯾﮓ در ﺣد ﺗوان ﺧوﯾش ﺳﭘﺎھﯽ ﻓراھم ﺳﺎﺧت و در اﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن ﺟوان زﻧد ﻧﮭﺎد  .او ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺳﭘﺎ ه اﻧدک،
ﺷﯾﺦ ﺑو ﺷﮭر و ﺣﺎﮐم ﮐﺎزرون را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﺟﯽ اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﮐﻼﻧﺗر ﭘﯾو ﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺷﮑ ﺳت داد ه و ﺳﭘس در د ﺷت زرﻗﺎن ﻓﺎرس ﻣ ﺳﺗﻘر ﮔردﯾد .ﺣﺎﺟﯽ
اﺑراھﯾم دو د ﺳﺗﮫ ﺳﭘﺎ ه ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﯾ ﺷروی ھﺎی او ﻓر ﺳﺗﺎد ،اﻣﺎھر دو ﺳﭘﺎ ه ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺷﮑ ﺳت ﺧوردﻧد .
ﺣﺎﺟﯽ اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﮐﻼﻧﺗر از ﺑﯾم ﺧ ﺷم و اﻧﺗﻘﺎم ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن،رو ﺑﮫ ﺳوی آﻗﺎ ﻣﺣﻣدﺧﺎن آورد و از او ﯾﺎری ﺧوا ﺳت .ﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﯾ ﺳت ھزار ﻧﯾرو ﺑرای
ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧﺎن زﻧد و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﻼﻧﺗرﻓر ﺳﺗﺎد.دﻻور ﺑﯽ ﺑﺎک زﻧد ﺑﺎ ﺳﮫ ھزارﻧﻔر ﺳﭘﺎھﯽ را ه ﺑر آﻧﺎن ﺑ ﺳت و در ﺻﺣرای ﻗﺑﻠﮫ ﺷﯾراز اﯾن ﺳﭘﺎ ه را درھم
ﺷﮑ ﺳت .ﭘس از اﯾن ﻧﺑرد ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﮐﮫ ﺣرﯾ ف را ﺑﯽ ﺑﺎک ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﺧودﺑﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﯾن ﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﮭل ھزارﻧﻔر رھ ﺳﭘﺎر ﺷﯾراز ﮔردﯾد و در ﻧﺧ ﺳﺗﯾن
روزھﺎی ﺷوال ﺳﺎل  ١٢٠۶در ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﮭرک در ﭼﮭﺎرد ه ﻓر ﺳﻧﮕﯽ ﺷﯾراز اردو زد .ﺷﻣﺎر ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﭘﻧﺞ ھزار ﻧﻔر ﺑود .در اﯾن
ﻧﺑرد دﮔرﺑﺎر ﺧﺎن زﻧد و ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﺟﻠو ه ھﺎی درﺧ ﺷﺎﻧﯽ از دﻟﯾری و ﻓداﮐﺎری از ﺧوﯾش ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﮭﺎدﻧد و در ﯾﮑﯽ از ﺷﺑﯾﺧون ھﺎ ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺗﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺧﯾﻣﮫ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﭘﯾش رﻓت و اردوﮔﺎ ه د ﺷﻣن زﯾر و رو ﺷد و ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻓرار را ﺑر ﻗرار ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد.در اﯾن ھﻧﮕﺎم و در آ ﺳﺗﺎﻧﮫ
ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ  ،دﻻور ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ زﻧد ﮔﻔﺗﺎر ﯾﮑﯽ از زﯾرد ﺳﺗﺎن ﺧود ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻓرار ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر را ﻣﯽ ﻧﻣود ﺑﺎور ﮐرد و د ﺳﺗور ﺗوﻗ ف ﻧﺑرد را
داد.ھﻧﮕﺎم رو ﺷن ﺷدن ھوا،ﺑ ﺳﯾﺎری از ﺳﭘﺎھﯾﺎن او ﭘس از ﺗﺎراج و ﭼﭘﺎول اردوی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﻣرود ﺷت ﺑﺎزﮔ ﺷﺗﻧد وﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎﻧ ﺻد ﻧﻔر ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧد .ﺑﮫ
ﻧﺎﭼﺎر رو ﺑﮫ ﺳوی ﮐرﻣﺎن ﻧﮭﺎد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺳﭘﺎ ه ﺟدﯾدی آﻣﺎد ه ﮐﻧد .
*
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اﻧﮕﯾز ه و ﺳﺑب ﺧﯾﺎﻧت ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳران ﮐ ﺷور و وزﯾران و اﻣﯾران ﭼﮫ ﺑود؟
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾم ﺧﯾﺎﻧت ﭘﯾراﻣوﻧﯾﺎن ﺟﻣ ﺷﯾد را در ا ﺳﺎﺗﯾر و روی آوردن آﻧﺎن ﺑﮫ ﺿﺣﺎک ﺗﺎزی:
ﺳواران اﯾران ھﻣﮫ ﺷﺎھﺟوی
ﻧﮭﺎدﻧد ﯾﮑ ﺳر ﺑﮫ ﺿﺣﺎک روی
ﺑﮫ ﺷﺎھﯽ ﺑر او آﻓرﯾن ﺧواﻧدﻧد
ورا ﺷﺎ ه اﯾران زﻣﯾن ﺧواﻧدﻧد
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾم ﺧﯾﺎﻧت ﺳرداران دارﯾوش ﺳوم ﺑﮫ اﻣﯾد ﭘﺎدا ﺷﯽ از ا ﺳﮑﻧدر را .ﺑﺑﯾﻧﯾم دو ﺳردار و وزﯾر ﺷﺎ ه اﯾران در ﺑﺎر ه ی ﺷﺎ ه و آﯾﻧد ه اﯾران ﺑﺎھم ﭼﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد:
ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﮔر ﮔﻔت :ﮐﯾن ﺷور ﺑﺧت
از اﯾن ﭘس ﻧﺑﯾﻧد ھﻣﺎن ﺗﺎج و ﺗﺧت
ﺑﺑﺎﯾد زدن د ﺷﻧﮫ ای در ﺑرش
دﮔر ﺗﯾﻎ ھﻧدی ﯾﮑﯽ ﺑر ﺳرش
و ﺧﯾﺎﻧت ﭘﯾ ﺷﮕﺎن ﺷﺎ ه ﮐش در ﺑراﺑر اﯾن وطن ﻓرو ﺷﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد؟:
ﺳﮑﻧدر ﺳﭘﺎرد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐ ﺷوری
ﺑدﯾن ﭘﺎد ﺷﺎھﯽ ﺷوﯾم اﻓ ﺳری
ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎران ﺷﺎ ه را ﻣﯽ ﮐ ﺷﻧد و ﺳرﺑﺎزان ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد ﺗﺎ ا ﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺑﯾﺎﯾد و ﺑر اﯾران ﺷﺎ ه ﺷود:
ﻧﮕون ﺷد ﺳر ﻧﺎﻣﺑردار ﺷﺎ ه
وزو ﺑﺎز ﮔ ﺷﺗﻧد ﯾﮑ ﺳر ﺳﭘﺎ ه
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾم ﺧﯾﺎﻧت ﺳرداران اﯾراﻧﯽ در ﺑراﺑر ﯾورش ﺗﺎزﯾﺎن و ﮐ ﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾزدﮔرد ﺳوم ﺑﮫ د ﺳت اﯾراﻧﯾﺎن:
ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎران در ﺑراﺑر ﺗﺎزﯾﺎن ﮐﻣر ﺑﮫ ﻣرگ ﯾزد ﮔرد ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و:
ﯾﮑﯽ د ﺷﻧﮫ زد ﺑر ﺗﮭﯾﮕﺎ ه ﺷﺎ ه
رھﺎ ﺷد ﺑﮫ زﺧم اﻧدر از ﺷﺎ ه،آ ه
ﺷﺎ ه ﺗرس زد ه و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرد و ﻣردﻣﺎن ﺳﺗم زد ه ،ﺑﯽ رﺣﻣﯽ و ﮐﯾﻧﮫ ﺧود را ﻧ ﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد:
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ﮔ ﺷﺎدﻧد ﺑﻧد ﻗﺑﺎی ﺑﻧﻔش
ھﻣﺎن اﻓ ﺳر و طوق و زرﯾﻧﮫ ﮐﻔش
ﻓﮕﻧد ه ﺗن ﺷﺎ ه اﯾران ﺑﮫ ﺧﺎک
ﭘر از ﺧون و ﭘﮭﻠو ﺑﮫ ﺷﻣ ﺷﯾر ﭼﺎک
و ﺳﭘس ﭘﯾﮑر ﭘﺎر ه ﭘﺎر ه ی ﺷﺎ ه را ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐ ﺷﯾد ه و ﺑرھﻧﮫ در ﮔرداﺑﯽ ﻣﯽ اﻧدازﻧد.
*
ﺑﮫ را ﺳﺗﯽ اﯾن ﺗرس ا ﺳت؟ ﯾﮏ ﻣﻧش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ا ﺳت؟ ﺧﯾﺎﻧت ﺑرای ﮐ ﺳب ﻣﺎل و ﻗدرت ا ﺳت؟ اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺣﺎت زﯾﺎدی از ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﺑﺧش ھﺎی ﺳرﻧو ﺷت ﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد ﺑرای ﭼﯾ ﺳت؟اﯾن ﭘﻧﺎ ه ﺑردن ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و د ﺳت در د ﺳت او ﻧﮭﺎدن و ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﺧودی ﭘرداﺧﺗن از
ﭼﯾ ﺳت؟ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ر ﺳﺗم اﻟﺣﮑﻣﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم .در ﺳت ﺳﮫ ﺻﻔﺣﮫ از آن .ﺻﻔﺣﺎﺗﯽ ﭘ ﺷت ﺳرھم:
در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎر ﺻد و ﭘﻧﺟﺎ ه :واﻻﺟﺎ ه ﺟﻌﻔرﺧﺎن زﻧد ﻣذﮐور ﺑﺎ دﺑدﺑﮫ و ﮐوﮐﺑﮫ ﺷﺎھﯽ ﺧدﯾوان ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت و ﺗﻌﺎرﻓﺎت اھل ﺷﯾراز وارد داراﻟﻌﻠم ﺷﯾراز ﺷد
.
ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎر ﺻدو ﭘﻧﺟﺎ ه و ﯾﮏ ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب :ﺑﮫ اﻧدک زﻣﺎﻧﯽ واﻻﺟﺎ ه ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن دﻻور ﺟﻧﮕﺟو ﻧﺎﮔﺎ ه از ﺟﺎﻧب ﻻر ﺑﺎ ﻟ ﺷﮑر ﺑ ﺳﯾﺎر در ر ﺳﯾد .اھل
ﺷﯾراز درواز ه ﻗﻠﻌﮫ ﺑروﯾش ﮔ ﺷودﻧد و او را اﻋزاز و اﮐرام وارد ﺷﮭر ﺷﯾراز ﻧﻣودﻧد و ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺎھﺎن ﺻﯾد ﻣرادﺧﺎن ﻧﺎﻣراد ﻣذﮐور را ﺑﺎ ﺑرادراﻧش ﺑﺎ
د ﺳت ﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺗش آوردﻧد.
ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎر ﺻد و ﭘﻧﺟﺎ ه و دو ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب .در ﻣورد ھﻣﺎن ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ اھل ﺷﯾراز ﺑﺎ اﻋزاز و اﮐرام واردش ﮐرد ه ﺑودﻧد:اھل ﺷﯾراز از روی
ﺧردﻣﻧدی و ﻣﺎل اﻧدﯾ ﺷﯽ در ﺑروﯾ ﺷﺎن ﻧﮕ ﺷودﻧد و اھل ﺷﯾراز ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﻋزاز و اﮐرام … آﻗﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻓرﺧﻧد ه ﻣﺣ ﺿر را ﺑﺎ ﻣوﮐب ھﻣﺎﯾوﻧش
داﺧل ﺷﮭر ﺷﯾراز ﻧﻣودﻧد.
*
ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻧت و ﻏوﻏﺎی ﻏوﻏﺎﯾﯾﺎن،آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﮫ ﺷﯾراز وارد ﮔ ﺷت و د ﺳﺗور داد ﺗﺎ ﮔور ﮐرﯾم ﺧﺎن زﻧد را ﺑ ﺷﮑﺎﻓﻧد و ا ﺳﺗﺧوان ھﺎی او را ﺑﮫ ﺗﮭران
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد ﺗﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﻓن ﺷود ﮐﮫ ھﻣﯾ ﺷﮫ زﯾر ﮔﺎﻣﮭﺎﯾش ﺑﺎ ﺷد .
آن ﻗدر ﮔور ﮔذ ﺷﺗﮕﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ اﯾم و ھ ﺳت و ﻧﯾ ﺳﺗ ﺷﺎن را ﺳوزاﻧد ه و ﺑرﺑﺎد داد ه اﯾم ﮐﮫ اﻣروز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم.
*
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن از ﻓﺎرس دور ﺷد آﻏﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ذﯾﺣﺟﮫ ١٢٠٨در ﺷﯾراز ﺑر ﺗﺧت ﭘﺎد ﺷﺎھﯽ زﻧدﯾﺎن ﻧ ﺷ ﺳت و ﻧﺧ ﺳﺗﯾن د ﺳﺗوری ﮐﮫ داد
PDFmyURL.com

وﯾران ﮐردن ﺑرج و ﺑﺎروی ﺷﯾراز ﺑود ﮐﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮐرﯾم ﺧﺎن ﺑود.ﻓﺗﺣﻌﻠﯽﺧﺎن ﺻﺑﺎ ﺷﺎﻋر دور ه زﻧدﯾﺎن و ﻗﺎﺟﺎر در اﻧدو ه وﯾران ﮐردن اﯾن ﺑﺎروی
ﺷﮑوھﻣﻧد ﭼﻧﯾن ﺳرود:
ﮔردون ﺑﮫ زﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎک ﻏم رﯾﺧت،درﯾﻎ
ﺑﺎ ﺷﮭد طرب زھر ﻏم آﻣﯾﺧت ،درﯾﻎ
از ﮐﯾﻧﮭﯽ دور ﻓﻠﮏ ﺟور ﺳر ﺷت
ﺷﯾرازھﯽ ﺷﯾراز ز ھم رﯾﺧت،درﯾﻎ
ﺳﭘس ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر د ﺳﺗور ﺑﺎزدا ﺷت وﻏﺎرت داراﯾﯽ ھﺎی زﻧدﯾﺎن و واﺑ ﺳﺗﮕﺎن آﻧﮭﺎ را داد .ﺷﺎھزادﮔﺎن و ﺷﺎھدﺧﺗﺎن زﻧدی را ﺑﺎ ﺧواری و ﺧﻔت ﯾﮑﺟﺎ ﮔرد
آورد ه و ﺑﮫ ﺳوی ا ﺳﺗرآﺑﺎد ﮐوﭼﺎﻧد.ﭘﯾدا ﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳرﻧو ﺷت ﺷوﻣﯽ ﺑر آﻧﮭﺎ رﻓﺗﮫ ا ﺳت،ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ دﺧﺗر ﮐرﯾم ﺧﺎن زﻧد را ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎطرﭼﯽ
ﺷوھر دادﻧد ،ﭘ ﺳران ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻓﺗﺢﷲ ﺧﺎن و ﺧ ﺳروﻣﯾرزا ﻧﯾز اﺧﺗﮫ ﺷدﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﺑردﮔﺎن ﺑﮫ ﻓروش ر ﺳﯾدﻧد .ﺧ ﺳروﻣﯾرزا را ﭘس از اﺧﺗﮫ ﮐردن ﮐور
ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﻏﻼﻣﯽ ﻗﺎﺟﺎرھﺎ ﮔﻣﺎ ﺷﺗﻧد .ﺑﮫ د ﺳﺗور ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﺑﮫ ﺷﺎھدﺧت ﻣرﯾم ھﻣ ﺳر ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧ ﺷﯽ ﺷﺎ ه ﺟوان
را ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﺎ ﺷﺎﻧﯽ ﻧﺎم دا ﺷت ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﭼ ﺷﻣش را درآوردﻧد و د ﺳﺗش را ﺑرﯾدﻧد.
ﭼﻧﯾن ا ﺳت روزﮔﺎر ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ﻣدار ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﺧ ﺷوﻧت ﺑﺎر ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻣﯽ ﮔردد .ﺧﯾﺎﻧت و ﺧ ﺷوﻧت .ﻧﻔرﯾن و ﻧﻔرت .د ﺷﻣﻧﯽ و د ﺷﻧﺎم.
*
ﺧﺎن زﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﮐرﻣﺎن ﻣﯽ ﮔرﯾﺧت ﺑﺎزھم ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﯾﺎراﻧش روﺑرو ﮔ ﺷت ﮐﮫ او را ﺗﻧﮭﺎ ﮔذا ﺷﺗﮫ و ﮔرﯾﺧﺗﻧد  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ
ﺣﺎﮐم طﺑس ﭘﻧﺎھﻧد ه ﺷد  .ﺧﺎن طﺑس دوﯾ ﺳت ﺳﭘﺎھﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺟوان دﻻورﻧﮭﺎد وﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺳﭘﺎ ه ﮐم ﺷﻣﺎر ﺗواﻧ ﺳت ﮐﮫ ﺳﭘﺎھﯽ ﻋظﯾم را
ﺷﮑ ﺳت داد ه و ﯾزد را ﺑﮫ ﺗ ﺻر ف ﺧوﯾش در آورد .
ﮔوﯾﺎ در ھﻣﯾن روزﮔﺎر ا ﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮫ د ﺳت آوردن ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﺗدارک ﺳﭘﺎ ه ﺑر آن ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻧد اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﺳرھﺎرﻓورد ﺟوﻧز وارد
ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﻟﻣﺎس ھﺎی ﮐم ﻣﺎﻧﻧد درﯾﺎی ﻧور و ﺗﺎﺟﻣﺎ ه را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﻔرو ﺷد و ﻣوﻓق ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻧو ﺷﺗﮫ ﻓﺎر ﺳﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﯾﺗﯽ ﮔ ﺷﺎ :ﭘس از اﻧدک زﻣﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺎن ﺑم ﺑﮫ ﺧﺎن زﻧد ﭘﯾو ﺳﺗﻧد و او ﺑﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎرﮔﺎﻧش ﺑﮫ ﺳﯾ ﺻد ﻧﻔر ﻣﯽ ر ﺳﯾد
ﺑرای ﺗ ﺳﺧﯾر ﮐرﻣﺎن ﺑﮫ را ه اﻓﺗﺎد و ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﻣداﻓﻌﺎن ﺷﮭر ﺳر ﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد ﺳراﻧﺟﺎم ﭼﺎر ه ای ﺑﮫ ﺟز ﺗ ﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺎن زﻧد را ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .
آﻗﺎ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺣرﯾ ف دﮔرﺑﺎر در ﺣﺎل ﻗدرت ﯾﺎﺑﯽ ا ﺳت  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﯽ درﻧﮓ رو ﺑﮫ ﺳوی ﮐرﻣﺎن ﻧﮭﺎد و ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯾﺎن
ﺑ ﺳﯾﺎر ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣورﺧﺎن ﺷﻣﺎرﮔﺎﻧش را ﭘﻧﺟﺎ ه ھزارﻧﻔر داﻧ ﺳﺗﮫ اﻧد ﮐرﻣﺎن را ﻣﺣﺎ ﺻر ه ﻧﻣود  .اﯾن ﻣﺣﺎ ﺻر ه ﭼﮭﺎرﻣﺎ ه ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد و در اﯾن ﻣدت
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ رواﯾﺎت ﻧﯾﻣﯽ از ﻣردم ﮐرﻣﺎن ﺟﺎن ﺧوﯾش را از د ﺳت دادﻧد  .ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ دﯾدن ﺳﮑﮫ ای طﻼ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺎن زﻧد ﺿرب ﺷد ه ﺑود ﭼﻧﺎن
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ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﮫ ﺧ ﺷم آورد ﮐﮫ د ﺳﺗور داد ﺗﺎ ﮐودک ﺧرد ﺳﺎل ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن را ﮐﮫ در ﺗﮭران ا ﺳﯾر و ﻧﺎﻣش ﻓﺗﺢ ﷲ ﺑود اﺧﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ وﺟود دﻓﺎع
دﻻوراﻧﮫ و ﺳر ﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎران ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﮔروھﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرھزارﻧﻔر از ﻟ ﺷﮕرﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎر را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻧﻔوذ ﻧﻣود ه ﺑودﻧد
از دم ﺗﯾﻎ ﮔذراﻧدﻧد دﮔرﺑﺎر ﺧﯾﺎﻧت ﭘﯾ ﺷﮕﺎن و ﺳﺎﯾل ﺷﮑ ﺳت را ﺗدارک دﯾدﻧد و ﺳرﺑﺎزان ﻗﺎﺟﺎری ﺑﮫ ﺷﮭر وارد ﺷدﻧد  .دﻻور زﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻣردی و ر ﺷﺎدت
در ﺑراﺑر اﯾ ﺷﺎن ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣود ودر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗن از ﯾﺎران ﻧزدﯾﮏ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻗﻠب ﺳﭘﺎ ه اﻧﺑو ه د ﺷﻣن ﺗﺎﺧت و ﻣوﻓق ﺷد ﮐﮫ از ﮐرﻣﺎن ﺧﺎرج
ﺷود و ﺑﮫ ﺳوی ﺑم ﺑﮕرﯾزد .ﭼون آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن از ﻓرار ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن آﮔﺎ ه ﺷد،دﻣﺎر از روزﮔﺎر ﻣردم ﮐرﻣﺎن ﺑرآورد و د ﺳﺗور داد ھ ﺷت ھزار ﻧﻔر زن و
ﺑﭼﮫ را ﺑ ﺳﺎن ﮐﻧﯾزﮐﺎن و ﻏﻼﻣﺎن ﻣﯾﺎن ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺗﻘ ﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﮔروھﯽ ﺑ ﺳﯾﺎر از ﻣردان را ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺳﺎزﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل ر ﺳﺎﻧﻧد.
» ﺟﻣﯾﻊ ﻣردان ﺑﻠد را ﺑﮫ ﺣﮑم وی ﮐ ﺷﺗﻧد ﯾﺎ ﮐور ﮐردﻧد  ،ﻣﻧﻘول ا ﺳت ﮐﮫ ﻋدد ﮐ ﺳﺎﻧﯾﮑﮫ از ﭼ ﺷم ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺷدﻧد ﺑﮫ ھﻔت ھزار ر ﺳﯾد و ﻋدد ﻗﺑﻠﯽ ﻧﯾز از اﯾن
ﻣﺗﺟﺎوز ﺑود  .ﮐ ﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در اﯾن ﺑﻠﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﻧ ﺷدﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب رﺣم ﮐ ﺳﯽ ﯾﺎ ﮔرﯾز ﺧود ﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ د ﺳت ﺟﻼدان از ﮐﺛرت ﻋﻣل از ﮐﺎر
ﺑﺎزﻣﺎﻧد  .ﮔوﯾﻧد اﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺣﮑم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ وزن ﻣﺧ ﺻو ﺻﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻧد ﻣن ﭼ ﺷم از ﺑرای او ﺑﺑرﻧد « .
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﺑم ﭘﻧﺎ ه ﺑرد ه ﺑود دﮔرﺑﺎر دﭼﺎر ﺧﯾﺎﻧت ﮔردﯾد.
ﺧﺎن ﺟوان زﻧد در روز ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ ﭘﻧﺟم رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٢٠٩ﭘس از روﺑرو ﮔ ﺷﺗن ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﯾﺎران ﺣﺎﮐم ﺑم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯽ ﯾﺎور ﻣﺎﻧد ه ﺑود
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرز ه ای دﻟﯾراﻧﮫ ﺑرﺧوا ﺳت و ﺳراﻧﺟﺎﻣﮭﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ا ﺳﺑش ﻧ ﺷ ﺳت ﺗﺎ از ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺑﮕرﯾزد د ﺷﻣﻧﺎن ،ﺑر ﭘﺎھﺎی ا ﺳب ﻣﺣﺑوب او ﺑﺎ ﺷﻣ ﺷﯾر
زدﻧد،ﺣﯾوان ﺑﮫ زاﻧو اﻓﺗﺎد وﻟﯽ ﺳوارش ﮐﮫ از ﺳرﻧو ﺷﺗش آﮔﺎ ه ﻧﺑود او را ھﯽ ﮐرد،ا ﺳب روی ﭘﺎی ﺑرﯾد هاش اﯾ ﺳﺗﺎد وﻟﯽ از درد ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد و ﺑﮫ
زﻣﯾناﻓﺗﺎد.دﯾدن ﺻﺣﻧﮫ ﻗطﻊ ﺷدن ﭘﺎھﺎی ﻗران ﭼﻧﺎن در روﺣﯾﮫ ﺷﺎ ه ﺟوان ﺗﺄﺛﯾر ﺳﮭﻣﮕﯾﻧﯽ ﮔذا ﺷت ﮐﮫ دﯾﮕر در ﺑراﺑر د ﺷﻣﻧﺎن ھﯾﭻ اﯾ ﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻧ ﺷﺎن ﻧداد.
ﺷﻣﺎر ﮐ ﺷﺗﮕﺎن ،ﮐور ﺷدﮔﺎن ،زﻧﺎن و دﺧﺗراﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ارﺗ ﺷﯾﺎن آزﻣﻧد و ﺧ ﺷﻣﻧﺎک ﺗﻘ ﺳﯾم ﺷدﻧد ،ﭼﻧدﯾن ھزار ﺗن ﺑرآورد ﮐرد ه اﻧد.ﻣﻼﻣﺣﻣد ﺳﺎروی
ﻣورخ درﺑﺎر ﺧﺎن ﭼون وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻣﻌﮫ ٢٩رﺑﯾﻊ اﻻول ١٢٠٩را ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﯾﺎد » ﺷﻧﺎﯾﻊ و ﻗﺑﺎﯾﺢ و ﻣﻧﺎھﯽ و ﻓ ﺿﺎﯾﺢ« ﺧودداری ﮐﻧد.
ﺳرﺟﺎن ﻣﻠﮑم در ﮐﺗﺎب ﻗﻠﻌﮫ ﭘری ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳد :
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد آﺧرﯾن ﺳردار ﺷﺟﺎع و ﺑﺎزﻣﺎﻧد ه ﺳﻠ ﺳﻠﮫ زﻧدﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺻﻔﺎت ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ دا ﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾ ﺳﺎن و ﺑزرﮔﺎن ﺳﺗود ه اﻧد  .وی
ﺟواﻧﻣرد  ،ﺑﯽ ﺑﺎک  ،ﻧﺗرس  ،ر ﺷﯾد  ،ﺧوش ﺳﯾﻣﺎ  ،ﺑﺎ اﻧداﻣﯽ ورزﯾد ه و ﻣﻧﺎ ﺳب ﺑود  .اﯾن ﯾل ﻧﺎﻣدار ﺟواﻧﯽ زﯾﺑﺎ ﺻورت و ﻧﯾﮏ ﺳﯾرت ﺑود .ﻟطﻔﻌﻠﯽ
ﺧﺎن ﺧواﻧدن و ﻧو ﺷﺗن را در ﮐودﮐﯽ زﯾر ﻧظر ﻣﻼ ﻣﺣﻣدﺗﻘﯽ ﺷﯾرازی ﻓراﮔرﻓت و ﻋد ه ای را ﻋﻘﯾد ه ﺑر اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ﭘس از دروﯾش ﻣﺟﯾد طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،
ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ وی ﺧط ﻧﻧو ﺷﺗﮫ ا ﺳت  .وی ﺑ ﺳﯾﺎر ادب دو ﺳت و ھﻧرﭘرور ﺑود و ﻣﻘﺑر ه ﺣﺎﻓظ و ﺳﻌدی در ﺷﯾراز ﺑﮫ ﺻورت اﻣروزی ﺑﮫ ﺟﮭد و
ﮐو ﺷش وی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد  .ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺑ ﺳﯾﺎر ﺧوش ﺻدا ﺑود و در ﮐ ﺷﺗﯽ ﮔرﻓﺗن ﻧﯾز ﻣﮭﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ دا ﺷت ودر ﺟواﻧﯽ ﭘ ﺷت ﺑ ﺳﯾﺎری از ﯾﻼن و
ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﻧﺎﻣدار ھم ﻋ ﺻر ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎک ر ﺳﺎﻧد .
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ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯾﺎت ﻋﻼﻗﮫ دا ﺷت .ﺷﻌر ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﻧدﯾ ﺷﮫ ھﺎی رو ﺷﻧﯽ دا ﺷت.
ژﻧرال ﻣﺎﯾﮑس اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ در ﻣورد ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺷﮭرﯾﺎر ﺟوان زﻧد دارای ﺻﺎﺣب ﻣﻧظر ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑود و ﻧﯾز ﺷﮭﺎﻣت و ﺷﺟﺎﻋت
ﺧﺎ ﺻﯽ دا ﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت در ﮐ ﺳﯽ ﻧظﯾر آن ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﺑﻌﻼو ه در ﭘﯾ ﺷواﯾﯽ و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﻣور ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺎھر و زﺑرد ﺳت ﺑود و از دروغ و وﻋد ه
ھﺎی ﭘوچ ﺑﯾزار ﺑود و ﺟز ﺑﮫ ﺻداﻗت و ﻣرداﻧﮕﯽ ﻣ ﺳﻠﮑﯽ ﻧدا ﺷت و ھرﮔز ﺑﮫ دروغ از ﮐ ﺳﯽ دﻟﺟوﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد  .ھﻣﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻧﯾﮑو ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ
ﺧﺎﻧواد ه ھﺎی ﺑزرگ از ﭘ ﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ او د ﺳت ﺑﮑ ﺷﻧد .وی در ﺟﻧﮕﯽ ﻧﺎﺑراﺑر ﺑﺎ ﻗ ﺷون آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﮫ د ه ﺑراﺑر ﻧﯾروھﺎی وی ﺑود  ،دﻻوراﻧﮫ ﺟﻧﮕﯾد و ﺗﺎ
ﻣدﺗﮭﺎ ﻧﺑرد را اداﻣﮫ داد  .او ﺟواﻧﯽ ﻗوی و ﭼﺎﺑﮏ در ﻓﻧون ﺳواری ﺑوﯾژ ه ﺷﻣ ﺷﯾرزﻧﯽ  ،ﺳﭘﺎھﯾﮕری و آﯾﯾن ﭘﮭﻠواﻧﯽ ﺑود ه و ھﯾﭼﮑس در ﻋ ﺻرش ﺑﺎ وی
ﺑراﺑر ﻧﺑود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وی را زﺧﻣﯽ و ﺑﺎ د ﺳﺗﺎن ﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣ ﺿور آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن و ﺳران ﻗوم ﮐﮫ ﺑﮫ وی ﺧﯾﺎﻧت ﮐرد ه ﺑودﻧد ،ﺑردﻧد .آﻗﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘر ﺳﯾد  :ﭼرا ﺳﻼم
ﻧﮑردی ؟ ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن در ﺟواب ﻣﯽ ﮔوﯾد  :اﮔر ﻣردی در اﯾﻧﺟﺎ ھ ﺳت ﺑر او ﺳﻼم ﺑﺎد ! آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ و ر ﺷﺎدت وی ﺣ ﺳﺎدت ﻣﯽ ورزﯾد ﺑﺎ
د ﺳﺗﺎن ﺧود دو ﭼ ﺷم ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن را ازﮐﺎ ﺳﮫ ﺑﯾرون ﮐ ﺷﯾد و وی را ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎ ه ﺑﮫ ﯾﮏ ا ﺳب ﺑ ﺳت و ﭘﯾﺎد ه از ﮐرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﮭران آورد
و در ارگ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻧﮕﮭداری ﮐرد.ھر روز او را ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ دادﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺧودﮐ ﺷﯽ ﮐرد و ﯾﺎ در زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ھوﻟﺑﺎر از ﺟﮭﺎن رﻓت.ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز
ﻧو ﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺟﻼدان د ﺳﺗﻣﺎل در دھﺎﻧش ﮐرد ه و ﺑﺎ ﺗرﮐﮫ آن د ﺳﺗﻣﺎل را در ﺣﻠﻘش ﻓرو ﺑرد ه و او را ﮐ ﺷﺗﻧد.
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد اﯾﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺗﮭران در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺟﺎور اﻣﺎﻣزاد ه زﯾد آراﻣﯾد ه ا ﺳت .ﺑدون ھﯾﭻ آراﻣﮕﺎ ه و ﺑﻧﺎی ﯾﺎدﺑودی .آﯾﺎ ﻣﺎ ﻓراﻣو ﺷﮑﺎراﻧﯾم ﯾﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ را از ﯾﺎدﻣﺎن ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ا ﺳﺗﺎد ﺻﺎدق ھﻣﺎﯾوﻧﯽ درﻧ ﺷرﯾﮫ ی ﻋ ﺻر ﻧو در ﺑﺎر ه ی دا ﺳﺗﺎن ﺗراﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑرای ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺳرودﻧد و ﺑر ﻣرگ آن دﻻور ﻣوﯾﮫ ﮐردﻧد،
ﺷرح ﻣﻔ ﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳد و ان ﺗراﻧﮫ را ﺑﺎ آﻧﭼﮫ در ﮐﺗﺎب از ﺻﺑﺎ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﺎ آﻣد ه ﻧﯾز ﻣطﺎﺑﻘت داد ه و ﺗرﺟﻣﮫ اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ آن را ﻧﯾز آورد ه اﻧد.
ا ﺳﯾر،ﮐور و ﮐ ﺷﺗﮫ ﺷدن ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد و ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﻓر ﺳﺗﺎدن ﺧﺎﻧواد ه وی ﺑﮫ طﺑس ﺑﮫ د ﺳﺗور آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾرﻧﮓ و ﻧﺎﺟواﻧﻣردی ﺻورت ﮔرﻓت،
در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷﯾراز ،ﻣوﺟﯽ از ﻧﻔرت اﯾﺟﺎد ﮐرد .ﻟطﻔﻌﻠﯽ آﻧﭼﻧﺎن ﺷﺟﺎﻋت ھﺎﯾﯽ از ﺧودﻧ ﺷﺎن داد ه ﺑود ﮐﮫ او را ر ﺳﺗم ﺛﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد و از ﺗﮫ
ﻗﻠب دو ﺳﺗش ﻣﯽ دا ﺷﺗﻧد و ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر او رﻓت آﻧﭼﻧﺎن دل ھﺎ را ﺳوزاﻧد ﮐﮫ وی را ﺷﮭﯾد ﺗﻠﻘﯽ ﮐردﻧد و در ﺗﻌزﯾﮫ ﺧواﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎز ه در ﺷﯾراز ﺑﺎب ﺷد ه
ﺑود ،ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ ﻣوﯾﯾدﻧد ،ﻧوﺣﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد و ﻣﯽ ﮔرﯾ ﺳﺗﻧد وﺑﮫ ﻗوﻟﯽ» :ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از زﻧدﯾﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳوﮔواری ﺑﺎ ﺳرھﺎ و ﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑرھﻧﮫ در
ﻣﯾﺎدﯾن و ﺗﮑﺎﯾﺎ ﭘس از ﻣ ﺻﯾﺑت ﺣ ﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﯽ از دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﻏم اﻧﮕﯾز ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺗود ه ﻣردم ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ا ﺷﻌﺎر و ﺗراﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر ﺷﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد و ﺟز ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از آﻧﮭﺎ در د ﺳت ﻧﯾ ﺳت :ﻧﻣوﻧﮫ ای از آن:
ھر دم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
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آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ام ﮐﯽ ﻣﯾﺎد؟
روح و روان ام ﮐﯽ ﻣﯾﺎد؟
آرام ﺟﺎﻧم روح و رواﻧم
ﻏران ﻣﯾﺎد ﺷﯾﮭﮫ زﻧﺎن
ﭼون ﭘﺎ ﯾﻐر از آ ﺳﻣﺎن
ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺎھﯾن ﭘر زﻧﺎن
ﭼون ﺑﺎد ه ﭼون آب روان
ﻧﻌﻠش طﻼ زﯾﻧش طﻼ
ﻏران ﺑود ﭼون آ ﺳﻣﺎن
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن روز آن
ﻗد ﺳرو و اﺑروھﺎ ﮐﻣﺎن
ﺷﻣ ﺷﯾر د ﺳﺗش ﺧوﻧﻔ ﺷﺎن
ﭼون وارد ﻣﯾدان ﺷود
ﺳرھﺎ ﻓﺗد روی زﻣﯾن
ﺗراﻧﮫ ﻣﻔ ﺻل دﯾﮕری در و ﺻ ف او ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻗ ص و ﭘر از ا ﺷﺗﺑﺎ ه در د ﺳت ا ﺳت و در ﮐﺗﺎب »از ﺻﺑﺎ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﺎ« ﺑدون ذﮐر ﻣﺄﺧذ آﻣد ه
ا ﺳت وﻟﯽ ﻣﺗن دﻗﯾق اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ آن را ادوارد ا ﺳﮑﺎت وارﯾﻧﮓ در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ دﻗﯾق ﺧود ﺿﺑط ﮐرد ه ا ﺳت،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾ ﺳﮫ ﻣﺗن ﻣوﺟود در از ﺻﺑﺎ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﺎ،
ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد آﻧﮭﺎ آ ﺷﮑﺎر ا ﺳت.
اﯾن ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ ﺑﮫ و ﺳﯾﻠﮫ ﻣ ﺳﻌود ﻓرزاٰد ﺣﺎﻓظ ﺷﻧﺎس و ﺷﺎﻋر و دﮐﺗر ﺗراب ﺑ ﺻﯾری ا ﺳﺗﺎد داﻧ ﺷﮕﺎ ه ﺷﯾراز ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد ه ا ﺳت ﮐﮫ در زﯾر ﻣﺗن ﻣذﮐور
در ﮐﺗﺎب »از ﺻﺑﺎ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﺎ« و ﺑرﮔردان ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ آن ﻣﯽ آﯾد.
ﺑﺎﻻی ﺑﺎن اﻧدران
ﻗ ﺷون آﻣد ﻣﺎزﻧدران
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
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آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
***
ﺟﻧﮕﯽ ﮐردﯾم ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﻣﯾر ه ﺷﮭر ﮐرﻣﺎن
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
***
ﺣﺎﺟﯽ ﺗرا ﮔﻔﺗم ﭘدر
ﺗو ﻣﺎ را ﮐردی در ﺑﮫ در
ﺧ ﺳرو دادی د ﺳت ﻗﺟر
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
***
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺑواﻟﮭوس
زن و ﺑﭼﮫ ات ﺑردن طﺑس
طﺑس ﮐﺟﺎ؟ ﺗﮭران ﮐﺟﺎ؟
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻣرد ر ﺷﯾد
ھر ﮐس ر ﺳﯾد آھﯽ ﮐ ﺷﯾد
ﻣﺎدر ﺧواھر ﺟﺎﻣﮫ درﯾد
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺧﺗش ﺧواﺑﯾد
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
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آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
***
ﺑﺎﻻی ﺑﺎن دﻟﮕ ﺷﺎ
ﻣرد ه ا ﺳت ﻧدارد ﭘﺎد ﺷﺎ
ﺻﺑر از ﻣن و داد از ﺧدا
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
***
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ھﯽ ﻣﯽ ﮐرد
ﮔﻼب ﻧﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﯽ ﻣﯽ َﺧورد
ﺑﺧﺗش ﺧواﺑﯾد ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
***
ا ﺳب ﻧﯾﻠﮫ ﻧوزﯾن ا ﺳت
دل ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﭘر ﺧون ا ﺳت
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
***
وﮐﯾل از ﻗﺑر در آرد ﺳر
ﺑﯾﻧد ﮔردش ﭼرخ اﺧ ﺿر
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
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***
ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻣ ﺿطر
آﺧر ﺷد ﺑﮫ ﮐﺎم ﻗﺟر
ﺑﺎزم ﺻدای ﻧﯽ ﻣﯾﺎد
آواز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﺎد
ﺑرﮔردان ﺷﻌر ﮐﮫ در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ادوارد ا ﺳﮑﺎت وارﯾﻧﮓ آﻣد ه:
١
ھر ﻟﺣظﮫ ﺻدای ﻧﯾز ه ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ آﯾد
ﭼﮑﺎﭼﮏ آن ﭘ ﺷت ﺳر ھم و ﺑﮫ ﺗﻧدی ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ر ﺳد
ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﻏران ﺑود ﮐﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود
٢
ای ﺣﺎﺟﯽ اﺑراھﯾم ﮐﮫ ﻣن ﺗو را ﭘدر ﺧود ﺧواﻧدم
ﭼرا ﻣرا از زادﮔﺎھم راﻧد ه ای
ﭼرا ﺧ ﺳرو و ﻣرا ﺑﮫ ﭘﺎد ﺷﺎ ه ﻏدار ﻗﺎﺟﺎر ﺗ ﺳﻠﯾم ﮐردی
وﻟﯽ ﺻدای ﻧﯾز ه ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﮔوش ﺗو ﺧواھد ر ﺳﯾد
و ﭼﮑﺎﭼﮏ آن ﭘ ﺷت ﺳر ھم و ﺑﮫ ﺗﻧدی ﺷﻧﯾد ه ﺧواھد ﺷد
زﯾرا ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﻏران ﻣﯽ ﺷد از ﺑﻧد ﺗو آزاد ﺷد ه ا ﺳت.
٣
روزﮔﺎری ﻣﺣﺑوب ھﻣﮕﺎن ﺑودم و ﻣرا اﻓﺗﺧﺎر ﺷﯾراز ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد
اﻓ ﺳوس ﮐﮫ ھم اﮐﻧون زن و ﻓرزﻧدان ﻣن ﻣﺎﻧﻧد ﭘرﻧد ه ای در ﻗﻔس ﺑﮫ طﺑس ﺑرد ه ﺷد ه اﻧد
ﻣرا ﺑﮫ طﺑس ﭼﮫ ﮐﺎر؟
ﺻدای ﻧﯾز ه ﻗطﻊ ﻧﺧواھد ﺷد
ﺿرﺑﮫ ﭘس ﺿرﺑﮫ ﺷﻧﯾد ه ﺧواھد ﺷد
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زﯾرا ﺳوار ﻏران ﻧزدﯾﮏ ا ﺳت
۴
ای زن ﺣﺎﺟﯽ اﺑراھﯾم آﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺎرھﺎی ﺷوھر ﺧود ﺷرﻣﮕﯾن ﻧﯾ ﺳﺗﯽ؟
و ای ﻣﺎدر ﺣﺎج اﺑراھﯾم وطن ﺗو ،ﺗو را ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﻓر ﺳﺗد
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺷراﻓﺗﻣﻧد در طﺑس ﻏش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺗو ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زﻧﯽ و ﺑﮫ ﺑﺧت ﻏدار ﺧود اطﻣﯾﻧﺎن داری و ﺗ ﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ در اﻣﺎن ھ ﺳﺗﯽ وﻟﯽ ﻣﺎ ھﻧوز ﺻدای ﻧﯾز ه را ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم
و ھﻣرا ه ھر ﻧ ﺳﯾم ﺻدای آن ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ ر ﺳد
و ﺳوار ﻏران ﭘدﯾدار ﺧواھد ﺷد.
۵
ﻗﺎﺟﺎرھﺎی وﺣ ﺷﯽ از ﻣﺎزﻧدران ﺑﮫ ﺣرﮐت در آﻣد ه اﻧد
درﯾﻐﺎ ﮐﮫ ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ھم اﮐﻧون ﻗدرت ﺷﺎھﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد
وﻟﯽ ﺻﺑور ﺑﺎش و ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺎدل ا ﺳت
زﯾرا ﺻدای ﻧﯾز ه ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ر ﺳد
ھﻣرا ه ھر ﻧ ﺳﯾم آن ﺻدا ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود
و ﺧداوﻧد ﻏران ﭘدﯾدار ﺧواھد ﺷد.
۶
ﭘﺎد ﺷﺎ ه دﻟﯾر در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ا ﺳت
ﻣﺎدرش ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ھﻣ ﺳر او ﮐﮫ ﺧدا او را ﻓدای ﺷﺎ ه ﮐﻧد
دل ھر دو آﻧﮭﺎ از ﻏم آﮐﻧد ه ا ﺳت
و ﭼﮭر ه آﻧﮭﺎ را ا ﺷﮏ ﺗر ﮐرد ه ا ﺳت
وﻟﯽ ﺑرای ﺑم اﮐﻧون ﺻدای ﻧﯾز ه ﺷﻧﯾد ه ﻣﯽ ﺷود
و ﻧ ﺳﯾم ﺑر اﺛر ﺣرﮐت ﻧﯾز ه ﺑﮫ ﻟرز ه در ﻣﯽ آﯾد.
زﯾرا ﺧداوﻧد ﻏران ﭘدﯾدار ﺷد ه ا ﺳت
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٧
ای ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن دﻟﯾر ﺗو ھﻧرﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ از ﺧود ﻧ ﺷﺎن داد ه ای.
ﺗو ﺧود را ﺑﺎ ﮔﻼب ﺗﺎز ه ﮐرد ه و از ﺷراب ﭘﯾروزی ﺳرﻣ ﺳت ﺳﺎﺧﺗﮫ ای
وﻟﯽ اﻓ ﺳوس ﮐﮫ ﻓﺎﯾد ه ای ﻧدا ﺷﺗﮫ ،زﯾرا ﺑﺧت ﺗو ﺑﮫ ﺧواب ﺑود ه ا ﺳت
اﻣﺎ ھﻧوز ﺻدای ﻧﯾز ه ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ ر ﺳد.
و ﭼﮑﺎﭼﮏ آن ﺑﺎ ھر ﻧ ﺳﯾم ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود
و ﺳوار ﻏران ﭘدﯾدار ﺧواھد ﺷد.
٨
ھﺎن ! ﻣؤ ﺳس ﺳﻠ ﺳﻠﮫ وﮐﯾل ﺑزرگ
ﺳر از ﻗﺑر ﺑر ﻣﯽ آورد ،اﻓ ﺳوس ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد؟
ﻓرزﻧد دﻟﯾر او از ﺗﺧت ﺧود ﻣﺣروم ﺷد ه و ﺧﺎﺋﻔﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی او ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ا ﺳت.
ﭘرد ه ﺳﯾﺎ ه ﺗﻘدﯾر ﺑر ﻗدرت زﻧدﯾﮫ ﮐ ﺷﯾد ه ﺷد ه
و ﺻدای ﻧﯾز ه در ﺧﺎﻣو ﺷﯽ ﻓرو رﻓﺗﮫ ا ﺳت.
ﻧ ﺳﯾم دﯾﮕر آن ﺻدا را ﺗﮑرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
و ا ﺳب دﻟﯾر و ﺳوار ﺑزرﮔوار آن دﯾﮕر ﭘدﯾدار ﻧﻣﯽ ﺷود.
٩
ای ﻣردان ﺷﯾراز ،ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺑﮭ ﺷت ﻣﺎﻧﻧدی را ﮐﮫ دارﯾد .ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ ﻣدﯾون ھ ﺳﺗﯾد؟
زﻧدﯾﮫ ﺑزرﮔوار
ای زﻧﺎن ﺷﯾراز ،ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎم ھﺎی ﻣرﻣر دﻟﮕ ﺷﺎ و ﭼ ﺷﻣﮫ ھﺎی ﺧﻧﮏ ﻓراھم ﺳﺎﺧت؟
زﻧدﯾﮫ ﺑزرﮔوار
ای دو ﺷﯾزﮔﺎن ﺷﯾراز ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ در ﻣﯾﺎن آن ﺣﻣﺎم ھﺎ و ﭼ ﺷﻣﮫ ھﺎ ﺟ ﺷن ﮔل ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐرد؟
زﻧدﯾﮫ ﺑزرﮔوار
ای ﻣردم ھﯾﭼﯾﮏ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﻏران ﺑود ﮐﻣﮑﯽ ﻧﮑرد ! !
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از ﯾوھﺎن ﻓن ﮔوﺗﮫ ﺷﺎﻋر و داﻧ ﺷﻣﻧد ﻧﺎﻣدار آﻟﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎددا ﺷت ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧد ه ا ﺳت ﮐﮫ وی در ا ﺻل ﺑرای درج در دﯾوان ﻏرﺑﯽ  -ﺷرﻗﯽ ﻓراھم آورد ه
ﺑود .در ﻣﯾﺎن اﯾن اوراق ﺗرﺟﻣﮫ ﺗراﻧﮫ ای ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔوﺗﮫ ﻗ ﺻد دا ﺷﺗﮫ ا ﺳت آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗ ﺻﻧﯾ ف ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اﯾراﻧﯽ در دﯾوان ﺧود ﺛﺑت ﮐﻧد
وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ در ﭼﺎپ ﻧﮭﺎﯾﯽ از آن ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﻧﮑرد ه ا ﺳت .اﯾن ﺗراﻧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ھﻣﺎن ﺗ ﺻﻧﯾ ف ﻣﺣﻠﯽ ﺷﯾرازی ا ﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﭘس از ﻣرگ ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد
در ﺳوگ اﯾن دﻻور اﯾراﻧﯽ زﻣزﻣﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ادوارد ا ﺳﮑﺎت وارﯾﻧﮓ در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان » ﺳﻔر ﺑﮫ ﺷﯾراز« آن را ﻧﻘل ﮐرد ه ا ﺳت.
در ﺑﺎر ه ی ﺷﺎﻋر ﻣ ﺷﮭور ،ﻓﺗﺢ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺻﺑﺎ در ﻟﻐت ﻧﺎﻣﮫ دھﺧدا آﻣد ه ا ﺳت :ﺧﺎﻧواد ه ٔ ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺧﺎن از ﻓﺗرات دور ه ﻧﺎدر و ﮐرﯾﻣﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎ ﺷﺎن اﻓﺗﺎد ه و
ﺑرادر ﺑزرگ ﺗر ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘدر ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣدﺣ ﺳن ﻣﻠﮏ اﻟ ﺷﻌراء ا ﺻﻔﮭﺎن ﻣﺗﺧﻠ ص ﺑﮫ ﻧﺎطق ،وزﯾر ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد ﺑود.ﭘس
از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ زﻧدﯾﮫ د ﺳﺗﮕﯾر و ﻣورد ﺳرزﻧش آﻗﺎ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻗرار ﮔرﻓت و او را ﺑﮫ ﺟرم اﯾﻧﮑﮫ از ﻗول ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﺎھﻣوار ﺑﮫ
آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻧو ﺷﺗﮫ ﺑود ه ،ﮐ ﺷﺗﻧد  .ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﭼراغ زﻧدﯾﮫ ﺧﺎﻣوش و آﻓﺗﺎب ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎﻻ ﮔﯾرد ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن و ﺳﺎﯾر اﻣرای زﻧدﯾﮫ را ﻣدح
ﻣﯽﮔﻔت و ﻗ ﺻﯾد هی ﻻﻣﯾﮫ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ھﻣﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ آﻣد ه ا ﺳت در آن ﮐﺗﺎب ﺑود .ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ اﺛری ﮐﮫ از آن دﯾوان ﺑﺎﻗﯽ ا ﺳت ﻗ ﺻﯾد هی ﻻﻣﯾﮫ ا ﺳت ﮐﮫ در
ﻣدح ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد ﮔﻔﺗﮫ و ﺳﭘس ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﺗ ﺻر ف آن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺷﺎ ه ﮔرداﻧﯾد ه و آن ﻗ ﺻﯾد ه اﯾن ا ﺳت :
ﺟﺎﻧب ﺑﻧدر ﺑو ﺷﮭر ﺷو ای ﭘﯾﮏ ﺷﻣﺎل
ﺑﮫ ﺑر ﺷﺎ ه ﻓرﯾدون ﻓر ﺧور ﺷﯾدﺧ ﺻﺎل
ﺧ ﺳرو ﻣﻠﮏ ﺳﺗﺎن ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑود
ﯾﺎورش ﻟط ف ﻋﻠﯽ ﯾﺎر ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل .
ﮐﮫ آن را ﺑدﯾن ﺻورت ﮔرداﻧد ه اﻧد :
ﺟﺎﻧب ﮐ ﺷور ﺟﻣ ﺷﯾد ﺷو ای ﭘﯾﮏ ﺷﻣﺎل
ﺑﮫ ﺑر ﺷﺎ ه ﻓرﯾدون ﻓر ﺧور ﺷﯾدﺧ ﺻﺎل
ﺧ ﺳرو ﻣﻠﮏ ﺳﺗﺎن ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺷﮫ ﮐﮫ ﺑود
ﯾﺎورش ﻟط ف ﻋﻠﯽ ﯾﺎر ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل .
ﺻﺎﺣب ﻓﺎر ﺳﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳد ﮐﮫ ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻣداح زﻧدﯾﺎن ﺑود ه ا ﺳت  :.ﻟط ف ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘس از ورود ﺑ ﺷﯾراز ﺻﯾدﻣرادﺧﺎن ﻗﺎﺗل ﭘدر ﺧوﯾش را
ﺑﮑ ﺷت و ﺑﮫ ﺗﺧت ﻧ ﺷ ﺳت و ﻓﺗﺢ ﻋﻠﯽ ﺻﺑﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠوس او ﮔﻔت :
ر ﺳم ﻋداﻟت ﭼو ﮐرد زﻧد ه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ او
ﮔﻔت ﺻﺑﺎ او ﺑود ﺛﺎﻧﯽ ﻧو ﺷﯾروان .
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اﻣﺎ ﺑر ﺳر ﺣﺎج اﺑراھﯾم ﮐﻼﻧﺗر ﭼﮫ آﻣد :آﻗﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﮐرﻣﺎن ﺑﻣﺣ ض اﯾﻧﮑﮫ ﺑر اورﻧﮓ ﺷﺎھﯽ ﻧ ﺷ ﺳت اورا ﺑﮫ ﻟﻘب اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺻدر اﻋظم ﻣﻧ ﺻوب ﮐرد .ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺷﺎ ه،اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻدر اﻋظم ﺑرﮔزﯾد وﺑﮫ اﻓرادﺧﺎﻧدان او زﻣﯾن ﺑ ﺳﯾﺎر داد و ﺑرادر و ﭘ ﺳراﻧش
را ﺑﮫ ﻋﻧوان رو ﺳﺎی ﻧواﺣﯽ ﻣﻧ ﺻوب ﮐرد .ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎرد ه ﺳﺎل او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﮐر دوﻟت ﻓردی ﻣوﻓق ﺑود ﺗﺎ اﯾنﮐﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻠت اﻧﺗﻘﺎد و ﺣ ﺳﺎدت وﺗﻌدی و
ﺑﮫ زور ﺳﺗﺎﻧﯽ،در ﺳﺎل  ١٢١۵ه .ق .او را د ﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد و ﺑﮫ طﺎﻟﻘﺎن ﻓر ﺳﺗﺎدﻧد .ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎ ه ﺑﻌد ﺑﮫ د ﺳﺗور ﺷﺎ ه ﻗﺎﺟﺎر ،ﭼ ﺷم او را ﻣﯾل ﮐ ﺷﯾدﻧد و
زﺑﺎﻧش ﺑرﯾدﻧد و ﺑﮫ ﻗﺗﻠش ر ﺳﺎﻧدﻧد .ﺧﺎﻧدان او ھم دﭼﺎر ھﻣﯾن ﺳرﻧو ﺷت ﺷدﻧد .ﻓرزﻧد ﯾﺎزد ه ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﯾﻣﺎر او ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ اﮐﺑر از اﯾن ﻣ ﺻﯾﺑت ﺟﺎن ﺳﺎﻟم
ﺑﮫ در ﺑرد.ﺧﺎﻧدان ﻗوام اﻟﻣﻠﮏ ﻣ ﺷﮭور در ﺷﯾراز از ھﻣﯾن ﺷﺧ ص ﺗﺑﺎر دارﻧد.
*
ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﻧﺎﺑﻊ:
اﺑواﻟﻔ ﺿل وﮐﯾﻠﯽ ﻗﻣﯽ.آﻗﺎﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر و ﻟطﻔﻌﻠﯾﺧﺎن زﻧد ،اﻧﺗ ﺷﺎرات ﺳﯾﻧﺎ ،ﺗﮭران
ﺳرھﺎرﻓورد ﺟوﻧز .آﺧرﯾن روزھﺎی ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد ،ﺗرﺟﻣﮫ ھﻣﺎ ﻧﺎطق و ﺟﺎن ﮔرﻧﯽ ،ﺗﮭران
ﻋﻠﯾر ﺿﺎ ﺷﯾرازی .ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدﯾﮫ  ،ﺑﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ارﻧ ﺳت ﺑﺋﯾر ،ﺗﮭران  :ﮔ ﺳﺗر ه
ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق ﻧﺎﻣﯽ ا ﺻﻔﮭﺎﻧﯽ .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﯾﺗﯽ ﮔ ﺷﺎ  .ﺑﺎ ﺗﺣرﯾر و ﺗﺣ ﺷﯾﮫ دﮐﺗرﻋزﯾزﷲ ﺑﯾﺎت .ﺗﮭران
ﻣﯾرزا ﺣ ﺳن ﺣ ﺳﯾﻧﯽ ﻓ ﺳﺎﯾﯽ .ﻓﺎر ﺳﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎ ﺻری .ﺗ ﺻﺣﯾﺢ وﺗﺣ ﺷﯾﮫ ﻣﻧ ﺻور ر ﺳﺗﮕﺎری ﻓ ﺳﺎﯾﯽ  ،ﺟﻠداول  ،ﺗﮭران ،اﻣﯾرﮐﺑﯾر.
اﺑواﻟﺣ ﺳن ﻏﻔﺎری ﮔﻠ ﺷﻧﯽ .ﮔﻠ ﺷن ﻣراد  .ﺑﮫ اھﺗﻣﺎم ﻏﻼﻣر ﺿﺎ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ ﻣﺟد  ،ﺗﮭران ،زرﯾن .
ﻣﺣﻣد ھﺎ ﺷم آ ﺻ ف .ر ﺳﺗم اﻟﺗوارﯾﺦ  ،ﺗ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺣﻣد ﻣ ﺷﯾری  ،ﺗﮭران  :اﻣﯾرﮐﺑﯾر
ا ﺳﺗﺎد ﺻﺎدق ھﻣﺎﯾوﻧﯽ ﺗراﻧﮫ ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن و ﺗرﺟﻣﮫ آن رااز اﯾن دو ﻣﻧﺑﻊ آورد ه اﻧد:
ﯾﺣﯾﺎ آرﯾن ﭘور.از ﺻﺑﺎ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﺎ ،ﯾﺣﯾﯽ آرﯾن ﭘور ﺟﻠد دوم.
ﻧﺎﻣﮫ ﺧ ﺳرو ﻧﺎﻗد ﻧوﯾ ﺳﻧد ه و ﻣﻧﺗﻘد اﯾراﻧﯽ ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن
ﭘﯾﺗر آوری .ﺗﺎرﯾﺦ اﻓ ﺷﺎر و زﻧد و ﻗﺎﺟﺎر.ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻣرﺗ ﺿﺎ ﺛﺎﻗب ﻓر.ﻧﺎ ﺷر :ﺟﺎﻣﯽ
ﻋﺑداﻟرﻓﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘت.ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﯽ اﯾران .ﻧﺎ ﺷر :ﮐوﻣش
ﻧﺎدر ﻣﯾرزا .ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯽ داراﻟ ﺳﻠطﻧﮫ ﺗﺑرﯾز ،ﻣﻘدﻣﮫ و ﺷرح از ﻣﺣﻣد ﻣ ﺷﯾری ،ﺗﮭران ،اﻗﺑﺎل
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اﻓرا ﺳﯾﺎﺑﯽ.ﺑﮭرام .ﻗﻠﻌﮫ ﭘری .اﻧﺗ ﺷﺎرات ﺳﺧن.ﺗﮭران.
ﺳرﺟﺎن ﻣﻠﮑم .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯾرزا ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻧ ﺷر اﻣﯾرﮐﺑﯾر
ﺷﻣﯾم  .ﻋﻠﯽ ا ﺻﻐر ،از ﻧﺎدر ﺗﺎ ﮐودﺗﺎی ر ﺿﺎﺧﺎن ﻣﯾرﭘﻧﺞ ،ﻧ ﺷر ﻣدﺑر

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

 ١دﯾدﮔﺎ ه «

ﭘﯾراﻣون ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ “ ﻣﺎ “ – ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺗﯾره ﮔل
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

اﯾن ﻧو ﺷﺗﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ را در ﭼﻧد ﺷﻣﺎر ه ﮔذرﮔﺎ ه ﻣﻧﺗ ﺷر ﺧواھﯾم ﮐرد
ﺿﻣن ﺗ ﺷﮑر از ﻣﺣﻘق ارﺟﻣﻧد ﺧﺎﻧم ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺗﯾر ه ﮔل ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن
را ﺑﮫ ﻣﺎ داد ه اﻧد.
****
و ﻧﺑودی ﻣﮕر /اﻧﮑﺎر رو ﺷﻧﺎﯾﯽ/.
ﻧﻔرﯾن ﮐوﻟﯾﺎﻧت ﺑدرﻗﮫ ﺑﺎد ! – /ﻣﺎ ه ﮐﭘﮏ زد ه !
)ﻣﯾرزاآﻗﺎ ﻋ ﺳﮕری  -ﻣﺎﻧﯽ(
ادﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾرون از ﻣرزھﺎی اﯾران ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎر ﺳﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ¬ ﺷود ،ﻣ ﺳﺗﻘل از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐدام ﯾﮏ
از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی »ﺗﺑﻌﯾد« ﯾﺎ »ﻣﮭﺎﺟرت« ﯾﺎ »ﺑرون ﻣرزی« ﯾﺎ »ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور« ﯾﺎ »آوارﮔﯽ« ﯾﺎ
»ﻏرﺑت« ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﺷود ،ﺳﮫ دھﮫ ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧد ه¬ی ﺧود اداﻣﮫ داد ه ا ﺳت ،و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد اﯾن ادﺑﯾﺎت ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎر ﺳﯽ ﻣﯽ¬اﻧدﯾ ﺷﻧد ،اﯾن ﻓراﯾﻧد ھم¬ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد دا ﺷت.
اﻣﺎ ﻟزوم ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی ،ﻧﮫ در زﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ اﻧﺗ ﺷﺎر اﯾن ادﺑﯾﺎت ،ﺑﻠﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻓورﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ در
ﺻدد ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﯾﺎ ﭘژوھش در زﻣﯾﻧﮫ¬ی آن ﺑود ه¬اﯾم .ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﺧ ﺳﺗﯾن ﮔﺎم ﺳﺧن ،ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر از ﺧود
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ﭘر ﺳﯾد ه¬اﯾم ﮐﮫ اﯾن »ادﺑﯾﺎت« را ﺑﺎ ﭼﮫ ھوﯾﺗﯽ ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾم؟ ﺑﮕوﺋﯾم »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« در »ﭼﮫ« ﯾﺎ
در »ﮐﺟﺎ«؟ ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﺑدون ﻧﯾﺎز دروﻧﯽ¬ی ھر ﻣﺗن ﺑﮫ » ﺷﻧﺎ ﺳﻧﺎﻣﮫ« ،و ﺻر ف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه¬ی آن ﺧود را ﺗﺑﻌﯾدی ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟر ﯾﺎ آوار ه ﯾﺎ
ﺟﮭﺎن وطن ﺑداﻧد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی ﻧو ﺷﺗﺎر ﻓﺎر ﺳﯽ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗوﻟد ﺧود طﻠب ھوﯾت ﮐرد ه ا ﺳت .و »ﻣﺎ« ،ﺑرای ﭘﺎ ﺳﺦ¬ ﺑﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر
ﺑود ه¬اﯾم ﮐﮫ اﯾن ادﺑﯾﺎت را – در ﻋﺎﻟم ﻧظر  -ﺑﮫ اﺟزاء دروﻧﯽ¬ی آن ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﻧﯾم ،و ﻣﻔﺎھﯾم و ﺷﮑل¬ﺑﻧدی¬ھﺎی دروﻧﯽ¬ی ھر ﯾﮏ از اﺟزاء را در
ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﮐل ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﮕذارﯾم ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ﯾﺎ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﺧ ﺷﯽ از ﭘدﯾد ه ﯾﺎ ﺑرای ﮐل آن د ﺳت ﯾﺎﺑﯾم .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن اﻟﮕوی ذھﻧﯽ ،ﮐل ﭘدﯾد ه
ﻋﺑﺎرت ﺑود ه از دو ﻋﻧ ﺻر» :ﻣو ﺿوع ﺷﻧﺎﺧت« )ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ( ،و » ﺷﻧﺎ ﺳﮫ«ی آن )ﺗﺑﻌﯾد ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ …( ،ﮐﮫ دوﻣﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ا ﺳت از  (١اﺟزاﺋﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ در اوﻟﯽ ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﮐرد ه¬اﯾم ،و  (٢ﻋﻧﺎ ﺻر و ﺷﮑل¬ﺑﻧدی¬ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھر ﺟزء ﮐ ﺷ ف ﮐرد ه¬اﯾم .و اﯾن ھر دو ،ﺑ ﺳﺗﮕﯽ¬ی ﻣ ﺳﺗﻘﯾم دا ﺷﺗﮫ ا ﺳت
ﺑﺎ ﺟﮭﺎن¬ﺑﯾﻧﯽ¬ی ﺷﺧ ﺻﯽ¬ی ھر ﯾﮏ از »ﻣﺎ« و روﯾﮑردی ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق ﺑرﮔزﯾد ه¬اﯾم.
ھد ف ﻣن در اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﻋﺑﺎرت ا ﺳت از ﺑرر ﺳﯽ¬ی روﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن »ﻣﺎ«ی ﻣﻧﺗ ﺷر – در درازﻧﺎی ﺳﮫ دھﮫ¬ی ﮔذ ﺷﺗﮫ  -در زﻣﯾﻧﮫ¬ی ﻓراﯾﻧدھﺎی
ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی ﺑرای ادﺑﯾﺎت ﺧود طﯽ ﮐرد ه ¬ا ﺳت ،و ﭼراﯾﯽ¬ی ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ آن¬ھﺎ روﺑﮫ¬رو ﺑود ه ¬ا ﺳت؛ ﺑدون آن ﮐﮫ ﺑرای
ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎی ﻣورد ا ﺷﺎر ه¬ام ،را ه ﺣﻠﯽ اراﺋﮫ دھم .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣن – ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺧواھم آورد  -ﺑر ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ﭘﺎﻓ ﺷﺎری دارم ،در ﺳرا ﺳر ﻣﻘﺎﻟﮫ¬ی
ت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻣﺎ« ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﮐرد ه¬ام .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن واژ ه،
ﺣﺎ ﺿر ،ھم ﺑرای ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾرون از اﯾران ،و ھم ﺑرای ادﺑﯾﺎ ِ
ھم ﺗﮑﺛر ﺷﮑل¬ﺑﻧدی¬ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ¬ی اﯾن ادﺑﯾﺎت را ﻣﺗﺑﺎدر ﻣﯽ¬ﮐﻧد ،و ھم از ﺗﺣﻣﯾل ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی ﮔزﯾد ه¬ی ﻣن ﺑﮫ ﮐل ﭘدﯾد ه ،ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ¬ﮐﻧد.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ روﯾﮑرد اﯾن ﺟ ﺳﺗﺎر ،در ﻗﻠﻣرو روان¬ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ¬ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ¬ﮔﻧﺟد ،ﺑﮫ واژ ه /ﻣﻔﮭوم »ﻣﺎ« ھم ر ﺳﯾدﮔﯽ ﮐرد ه¬ام.
١
در ﻧﺧ ﺳﺗﯾن ﻧﮕﺎ ه ﺑﮫ »ﻣو ﺿوع ﺷﻧﺎﺧت« ،اﯾن ﭘر ﺳش¬ ﻣﻌﺗﺑر ﭘﯾش ﻣﯽ¬آﯾد ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎ از ﻋﺑﺎرت »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﭼﯾ ﺳت؟ اﺟزاء دروﻧﯽ¬ی اﯾن
ﭘدﯾد ه ﮐدام¬ھﺎ ھ ﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﻧظور ﻣﺎ از »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ،ﺗﻧﮭﺎ آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ ا ﺳت؟ ﯾﺎ ،اﻓزون ﺑر آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ ،ﺣﺟم اﻧﺑو ه ژاﻧرھﺎی دﯾﮕر
ﻧو ﺷﺗﺎری ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺗن¬ھﺎی ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ،ﭘژوھ ﺷﯽ ،ﺧﺎطرات ،ﺧﺎطرات زﻧدان ،ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ¬ھﺎ و ﻣﻧﺎظر ه¬ھﺎ ،ﮔزارش¬ھﺎ ،ﮐﺗﺎب¬ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻘد و
ﻧظرھﺎی ﺳﯾﺎ ﺳﯽ /اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ /ﻓرھﻧﮕﯽ /ھﻧری ،ﻧﻘد ادﺑﯽ ،اظﮭﺎر ﻧظرھﺎﯾﯽ ظﺎھراً ﻏﯾرر ﺳﻣﯽ )آﻣﺎﺗورﯾﮏ ،وﺑﻼﮔﯽ( را ﻧﯾز درﺑرﻣﯽ¬ﮔﯾرد؟ اﮔر ھﻣﮫ¬ی
اﯾن ژاﻧرھﺎ را ﺑﺎﯾد زﯾر ﭼﺗر »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺑﭘذﯾرﯾم ،ﺗﮑﻠﯾ ف ﻣﺗن¬ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان »اطﻼﻋﯾﮫ«» ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ«» ،ﻧﺎﻣﮫ¬ھﺎی ﺳرﮔ ﺷﺎد ه«» ،ﻓراﺧوان«
و ﻣﺎﻧﻧد اﯾن¬ھﺎ ،ﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ در ﺑرون¬ﻣرزھﺎی اﯾران ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ،ﭼﮫ ﻣﯽ¬ ﺷود؟ آﯾﺎ اﯾن ﻣﺗن¬ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه ،اﻣﺎ ﮔﺎ ه ﺳرﻧو ﺷت ﺳﺎز را ھم ﻣﯽ¬ﺗوان در
ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﮔﻧﺟﺎﻧد؟ اﯾن ﭘر ﺳش¬ھﺎ ،ﺑﮫ وﯾژ ه ،زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ¬آﯾﻧد و ﭘﺎ ﺳﺦ¬ھﺎی ﻣ ﺷﺧ ﺻﯽ را طﻠب ﻣﯽ¬ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ در ﺻدد ﻧﻘد
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ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ /ﻓرھﻧﮕﯽ¬ی اﯾن »ادﺑﯾﺎت« ﺑﺎ ﺷﯾم .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ،ﻧﻣﯽ¬ﺗوان ﺑﮫ ﻧﻘد ﻓرھﻧﮕﯽ¬ی اﯾن ادﺑﯾﺎت ﭘرداﺧت ،اﻣﺎ ﻣﺛﻼً» ،ﻓراﺧوان ﮐﺎﻧون
ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﯾران در ﺗﺑﻌﯾد« در ﻣورد »ﺟ ﺷﻧوار ه¬ی ﻧزدﯾﮏ دورد ﺳت« را  -ﮐﮫ د ه¬ھﺎ ﻧﻘد و ﻧظر را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آورد و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن در ﺗرﮐﯾب و ﺣﺗﺎ
ت ﯾﮏ دور ه ،ﺑﯾﻧش¬ھﺎ و
ﻣوﺟودﯾت اﯾن ﮐﺎﻧون د ﺳت ُﺑرد  -ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ه ﻧداد .ﭼرا ﮐﮫ ،د ﺳت¬ﻣﺎﯾﮫ¬ی ﻧﻘد ﻓرھﻧﮕﯽ /ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ی ادﺑﯾﺎ ِ
ﮐﻧش¬ھﺎی ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن آن دور ه ا ﺳت در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭘدﯾد ه¬ھﺎی اﻧ ﺳﺎﻧﯽ و روﯾدادھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .و اھﻣﯾت ﻧﻘد ﻓرھﻧﮕﯽ¬ی ادﺑﯾﺎت ﯾﮏ دور ه  -ﺑﮫ
ﻧوﺑﮫ¬ی ﺧود  -در اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ اﻓزون ﺑر ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی وﯾژﮔﯽ¬ھﺎی دور ه¬ی در ﺣﺎل ﮔذار ،ﺑرای ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن و ﭘژوھ ﺷﮕران آﯾﻧد ه¬ی ﺗﺎرﯾﺦ¬ھﺎی
ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ¬¬ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،و ادﺑﯽ ﻧﯾز¬ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣواد ﺧﺎم ﻋﻣل ﻣﯽ¬ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺳﺑب ھﻣﯾن اھﻣﯾت ا ﺳت ﮐﮫ ر ﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘر ﺳش¬ھﺎی ﺑﺎﻻ ،و
د ﺳت¬ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺳﺦ¬ھﺎی ﻧ ﺳﺑﯽ ،ﯾﺎ د ﺳت ﮐم ﻗراردادی ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از اﺑﺗداﯾﯽ¬ﺗرﯾن ﻗدم¬ھﺎی ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺧ ﺳﺗﯾن ﮔﺎم ﭘژوھش
ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ /ﻓرھﻧﮕﯽ درﺑﺎر ه¬ی »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺑر ﺷﻣرد ه ﻣﯽ¬ ﺷود.
اﻟﺑﺗﮫ ،ﭘر ﺳش¬ھﺎی ﭘراﮐﻧد ه¬ای در زﻣﯾﻧﮫ¬ی اﺟزاء ﻣﺗ ﺷﮑﻠﮫ¬ی »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« در ﮔو ﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﻣﺗن¬ھﺎی ﻣﺎ ﻣطرح ﺷد ه ا ﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﻣﯽ¬ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺣﺛﯽ ﮔ ﺳﺗرد ه و ﭘﯾﮕﯾر درﺑﺎر ه¬ی ﻟزوم اﻧدﯾ ﺷﯾدن ﺟدی ﺑﮫ اﺟزاء ﭘﯾﮑر ه¬ی ﻋظﯾم اﯾن ادﺑﯾﺎت و ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎ ﺳﺦ¬ھﺎی ﻧظری
ﺑرای آن ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ی ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن و اﻧدﯾ ﺷﻣﻧدان ﻣﺎ ﮔ ﺷود ه ﻧ ﺷد ه ا ﺳت .ﻣﻧﺗﮭﺎ ،از ﻧظر ﻋﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان¬ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ادﺑﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣت«» ،ادﺑﯾﺎت
زﻧدان«» ،ادﺑﯾﺎت ﺳﯾﺎ ﺳﯽ« ،در ﺟ ﺳﺗﺎرھﺎ و ﺗﺎرﻧﻣﺎھﺎ ﺑرﻣﯽ¬ﺧورﯾم ،ﮐﮫ ﻧ ﺷﺎن دھﻧد ه¬ی ﻟزوم ﺑﺎز ﮐردن ﭼﺗر ﭘدﯾد ه¬ای ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن را »ادﺑﯾﺎت
ﻓﺎر ﺳﯽ« ﻣﯽ¬ﻧﺎﻣﯾم .اﯾن ﺿرورت ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻋددی¬ی ﻋﻧوان¬ھﺎی ﯾﺎد ﺷد ه ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب دروﻧﮫ¬ی ﻣﺗو ﺳﻌﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن
ژاﻧرھﺎ در دھﮫ¬ی ﮔذ ﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذا ﺷﺗﮫ¬اﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ،در اﻧﺑو ه ﻣﺗن¬ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾر ﻋﻧوان¬ھﺎی »ادﺑﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣت« ﯾﺎ »ادﺑﯾﺎت زﻧدان« ﯾﺎ
»ادﺑﯾﺎت ﺳﯾﺎ ﺳﯽ« ﯾﺎ »ادﺑﯾﺎت ﭘژوھ ﺷﯽ« ﺟﻣﻊ¬ﺑﻧدی ﻣﯽ¬ ﺷوﻧد ،اﯾﻧﮏ و ﺑﮫ ﮐرات ﺑﮫ ﻣﺗن¬ھﺎﯾﯽ ﺑرﻣﯽ¬ﺧورﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن »اﻋﻼﻣﯾﮫ«
ﯾﺎ »دﻓﺎﻋﯾﮫ¬«ھﺎ¬ی ﺳﯾﺎ ﺳﯽ و ﻋﻧ ﺻر ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻓﺎ ﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮫ¬اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ذھﻧﯽ و ﺑﺎﻓﺗﺎر ﮐﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧ ﺻر »ﮐ ﺷ ف /ﺷﻧﺎﺧت«
ﻧزدﯾﮏ ﺷد ه¬اﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،و ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺛﺎل از اﻧﺑو ه اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺗن¬ھﺎ ،ﺧواﻧﻧد ه¬ام را ﺑﮫ ﻧو ﺷﺗﮫ¬ھﺎی ﺣﻣﯾد ﺣﻣﯾد – در ﻗﻠﻣروھﺎی »ادﺑﯾﺎت
ﺳﯾﺎ ﺳﯽ /ﻓﻠ ﺳﻔﯽ /ﭘژوھ ﺷﯽ«  -رﺟوع ﻣﯽ¬دھم(٢).
ﺣﺎل اﮔر ھﻣﮫ¬ی ﻧو ﺷﺗﺎر ﻓﺎر ﺳﯽ¬ی اﯾن ﺳﮫ دھﮫ را در ﺗرﮐﯾب »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾم ،دروﻧﮫ¬ی ﺑ ﺳﯾﺎری از آن¬ھﺎ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« را ﭘس ﻣﯽ¬زدﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻣﮭﺎﺟرت« ﻧﯾز ﺑر آن¬ھﺎ ﻗﺎﺑل اطﻼق ﻧﺑود ،و ھﻧوز ھم ﻧﯾ ﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺟ ﺳﺗﺎرھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻣﺛل اﮐﺛر ﻧو ﺷﺗﮫ¬ھﺎی آراﻣش دو ﺳﺗدار ﯾﺎ ﺷﺟﺎع¬اﻟدﯾن ﺷﻔﺎ ،ﯾﺎ ﮐﺗﺎب »ﺗﺋوری¬ی ﺷﻌر«) ( ٣ﻧو ﺷﺗﮫ¬ی ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧوری ﻋﻼ ،ﯾﺎ
ﻧو ﺷﺗﮫ¬ھﺎی دارﯾوش آ ﺷوری درﺑﺎر ه¬ی »زﺑﺎن« ،ﯾﺎ ﮐﺗﺎب »درآﻣدی ﺑر ﻧﻘد ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی زﯾﺑﺎﺋﯽ¬ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ« ) (۴ﻧو ﺷﺗﮫ¬ی ﻋﺑﺎس ﺳﻣﺎﮐﺎر ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
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اﯾن دﻻﯾل ﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن آن¬ھﺎ ﻣﻘﯾم »ﮐ ﺷور ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور«) (۵ھ ﺳﺗﻧد و در اﯾران ﻗﺎﺑل ﭼﺎپ ﻧﯾ ﺳﺗﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ا ﺳﺎس ﺷﺎﺧ ﺻﮫ¬ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ(،
ﻣﻣﮑن ا ﺳت واژ ه¬ی ﺗﺑﻌﯾدی را ﺑﮫ ﺧود ¬ﺑﭘذﯾرﻧد ،و ﻧﮫ اﻟزاﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺧﺗ ﺻﺎت دروﻧﯽ¬ی ﻣﺗن .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ در ﻣورد ﺑﺧش ﻋﻣد ه¬ی
»ادﺑﯾﺎت زﻧدان« ﻣﻌﮑوس ا ﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ،دروﻧﮫ¬ی ﻣﺗن¬ھﺎی اﯾن ژاﻧر ،در ﺗﻣﺎم طول ﺳﮫ دھﮫ ،ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ای ﺟز »ﺗﺑﻌﯾد« را ﺑﮫ ﺧود ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ¬اﻧد .و
ﻓﮭر ﺳت اﯾن ﻧﺎھﻣﮕوﻧﯽ¬ھﺎ را ﻣﯽ¬ﺗوان ھم¬ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ داد .ھﻣﯾن ﻧﺎھﻣﮕوﻧﯽ¬ھﺎ و ﻧﺎھﻣﺧواﻧﯽ¬ھﺎ ،در ﻣﺣدود ﮐردن »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺑﮫ
آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ ،در ﺟ ﺳﺗﺎرھﺎی ﻣﺎ ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ه¬ای دا ﺷﺗﮫ ا ﺳت .ﮔزﯾﻧش اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻣﺣدود ،ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ﺧطر ﻧﺎدﯾد ه¬ﮔرﻓﺗن اﺟزاء ﮐل
»ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« را در ﭘﯽ دارد ،اﻣﺎ در ﻋو ض ﺧطر ﻟﻐزﻧدﮔﯽ در ھوﯾت¬ﯾﺎﺑﯽ¬ را ﮐﺎھش ﻣﯽ¬دھد .ﭼرا ﮐﮫ دروﻧﮫ¬ی آﻓرﯾﻧش¬ ادﺑﯽ ،ﺻر ف ﻧظر
از اﯾن ﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه¬ی آن ﺧود را »ﻣﮭﺎﺟر« ﺑداﻧد ﯾﺎ »ﺗﺑﻌﯾدی« ،ﯾﺎ »ﺟﮭﺎن وطن« ،و ﻓﺎرغ از اﯾن ﮐﮫ ﭘژوھ ﺷﮕر از اﯾن وﯾژﮔﯽ¬ھﺎ ﺧﺑر دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد
ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﺎ ھر روﯾﮑردی ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾم ،ﻣﺗر و ﻣﻌﯾﺎری از ھوﯾت ﺧود را ﺑﮫ د ﺳت ﻣﯽ¬دھد .ھﻣﯾن ﻣﺗر و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی دروﻧﯽ ﺑود ه ﮐﮫ ﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن¬ﺑﯾﻧﯽ¬ی ھر ﯾﮏ از ﭘژوھ ﺷﮕران ،و ﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﮫ روش ھر ﯾﮏ از آن¬ھﺎ در ﺗﺣﻘﯾق و در ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗن ،ﺗﺎﮐﻧون ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی »ﺗﺑﻌﯾد« ﯾﺎ
»ﻣﮭﺎﺟرت« ،ﯾﺎ »ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور« ،ﯾﺎ »ﺑرون¬ﻣرزی« را ﻣﺗﺑﺎدر ﮐرد ه ا ﺳت.
٢
درﺑﺎر ه¬ی ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی ﯾﺎد ﺷد ه ،ﺑﮫ وﯾژ ه ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی »ﺗﺑﻌﯾد« و »ﻣﮭﺎﺟرت« ،در ﻧﻘد و ﻧظرھﺎ و ﺟ ﺳﺗﺎرھﺎی ﻣﺎ ،ﺳﺧن¬ھﺎی ﻣ ﺳﺗدل ﺑ ﺳﯾﺎر رﻓﺗﮫ
ا ﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﺟ ﺳﺗﺎرھﺎ ،ﮐم ﯾﺎ ﺑﯾش ،ﻓ ﺷرد ه ﯾﺎ ﮔ ﺳﺗرد ه ،دﻻﯾل ﮔزﯾﻧش ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﻧظری ﺗﺑﯾﯾن ﮐرد ه¬اﻧد .و ﺑرﺧﯽ از آن¬ھﺎ
ﻧﯾز ،ﺑدون ورود ﺑﮫ ﺑﺣث ﻧظری ،ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎ را ﺑرﮔزﯾد ه¬اﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ¬ﺑرﻧد .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﯾژﮔﯽ¬ھﺎی ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻣ ﺷﺗرک در
ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی اﯾن ﺟ ﺳﺗﺎرھﺎ ،ﻣﯽ¬ﺗوان ﮐل آن را ﺑﺎ ﻗﯾد اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔرو ه ﺗﻘ ﺳﯾم ﮐرد .ﮔروھﯽ از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ،ﮐﮫ ا ﺻوﻻً از ﻣﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﮐل ﭘدﯾد ه
ﻧﮕﺎ ه ﻣﯽ¬ﮐﻧﻧد ،ﻋﻧﺎ ﺻر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯾن را  -ﮐﮫ در اﯾن ادﺑﯾﺎت ﺑﺎر آ ﺷﮑﺎرا ﺳﯾﺎ ﺳﯽ دارد  -از دوش ﭘدﯾد ه ﺑردا ﺷﺗﮫ¬اﻧد ،و ﮐل آن را ﺑﺎ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی
»ﻣﮭﺎﺟرت« ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﮐرد ه¬اﻧد .ﮔرو ه دﯾﮕری ﺑﺎ ﺳﻧﺟﮫ¬ھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ و ﺗﺋوری¬ھﺎی ادﺑﯽ ﺑﮫ ﺳراغ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی ﺑرای آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی
ادﺑﯽ رﻓﺗﮫ¬اﻧد .اﯾن ﮔرو ه ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« را ﺑرای ﺑرﺧﯽ از آﺛﺎر ادﺑﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ¬اﻧد ،آﺛﺎر »ﺗﺑﻌﯾد« را ﺑﮫ ﺳﺑب ﺣﻣل ﺧطﺎب¬ھﺎ و
ارﺟﺎﻋﺎت ،از ادﺑﯾت و از ﮔوھر ھﻧری ﺗﮭﯽ ﻣﯽ¬ﺑﯾﻧﻧد ،و از اﯾن ﭼ ﺷم¬اﻧداز» ،ادﺑﯾﺎت ﻣﮭﺎﺟرت« را ﺑر»ادﺑﯾﺎت ﺗﺑﻌﯾد« و ﺣﺗﺎ ﺑر »ادﺑﯾﺎت ﻣﮭﺎﺟران«
ﺑرﺗری داد ه¬اﻧد؛ ﺑدون آن ﮐﮫ ﺑرای ﮐل ﭘدﯾد ه ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ای ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد .ﮔرو ه ﺳوم ﺗﺣﻠﯾﻠﮕراﻧﯽ ھ ﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ادﺑﯾﺎت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎ ﺳﺦ ادﺑﯽ ﺑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ¬ی ﺗﺑﻌﯾد ﺑرآورد ﻣﯽ¬ﮐﻧﻧد ،و از اﯾن ﭼ ﺷم¬اﻧداز ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑر ﻋﻧﺎ ﺻر روان¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ی اﯾن ﻣﺗن¬ھﺎ» ،ﭘﺎ ﺳﺦ«ھﺎی
ﻣ ﺷﺗرک ﺑﮫ »ﺗﺟرﺑﮫ¬«ھﺎی ﻣ ﺷﺗرک در اﯾن ادﺑﯾﺎت را ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﮐرد ه¬اﻧد و در اﯾن رھﮕذر ﺑﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ر ﺳﯾد ه¬اﻧد.
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ﻣﺛﺎل¬ھﺎی ﻣ ﺷﺧ ص از اﯾن ﮔرو ه¬ھﺎ :ﻣﺟﯾد رو ﺷﻧﮕر ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی »ﺗﺑﻌﯾد« و »ﻣﮭﺎﺟرت« را ﻣرور ﮐرد ه ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھم
اﺧﺗﯾﺎر و ھم اﺟﺑﺎر ﻧوﯾ ﺳﻧد ه در ﺗرک وطن را ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﮔذا ﺷﺗﮫ ،ﮐل آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ را ﺑﺎ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ادﺑﯾﺎت ﻣﮭﺎﺟرت« ) literature of
 (migrancyﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ¬ﮐﻧد (۶).ﻣﯾرزا آﻗﺎ ﻋ ﺳﮕری )ﻣﺎﻧﯽ( ،ﺿﻣن ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐردن ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯽ¬ھﺎی ﺷﻌِر » ﺷﺎﻋران ﻣﮭﺎﺟر« از ﺷﻌر
»ﻣﮭﺎﺟران ﺷﺎﻋر« ،ﻋﻧوان ﮔردآورد ه¬ی ﺧود را » ﺷﺎﻋران ﻣﮭﺎﺟر و ﻣﮭﺎﺟران ﺷﺎﻋر« ﮔذا ﺷﺗﮫ ا ﺳت و در ﺳرا ﺳر ﭘﯾش¬ﮔﻔﺗﺎر آن ﮐﺗﺎب ﻧﯾز از
ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻣﮭﺎﺟرت« ﺳود ﺑرد ه ا ﺳت (٧).ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ¬ر ﺳد ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫ¬ی ر ﺿﺎ ﺑراھﻧﯽ ﻧﯾز ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻣﮭﺎﺟرت« ﺑﺎ ﺷد (٨).ﭼون در ﻣﻘﺎﻟﮫ¬ھﺎی
ت او ﻣﮑرراً ﺑﮫ اﯾن ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ﺑرﻣﯽ¬ﺧورﯾم .اﺣﻣد ﮐرﯾﻣﯽ ﺣﮑﺎک ،روزﺑﮭﺎن ،و ﺳﮭراب رﺣﯾﻣﯽ ﻧﯾز ،در ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ژاﻧر » ﺷﻌر« ،از
ﻣﺗﻔﺎو ِ
ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻣﮭﺎﺟرت« ﺳود ﺟ ﺳﺗﮫ¬اﻧد (٩).ﭘﯾﻣﺎن وھﺎب¬زاد ه در ﺟ ﺳﺗﺎری در ﻗﻠﻣرو » ﺷﻌر« ،ﺑﺎ روﯾﮑردی زﯾﺑﺎﯾﯽ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ /ﻓﻠ ﺳﻔﯽ¬ » ،ﺷﻌر
ﻣﮭﺎﺟرت« را از » ﺷﻌر ﺗﺑﻌﯾد« و ﺣﺗﺎ از » ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟران« ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐرد ه ا ﺳت (١٠).ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧوری ﻋﻼ ،ﺑﺎ روﯾﮑردی روان  -ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،اﺑﺗدا،
ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺷﺎﺧ ﺻﮫ¬¬ھﺎی »اﺟﺑﺎر« و »اﺧﺗﯾﺎر« » ،ﺷﻌر ﺗﺑﻌﯾد« را از » ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟرت« ،ﺟدا ﮐرد ه ،و ﺳﭘس ﺷﺎﺧ ﺻﮫ¬ھﺎی دﯾﮕر ھر ﯾﮏ را ﺑﮫ
ﺑرر ﺳﯽ ﮔذا ﺷﺗﮫ ا ﺳت (١١).ﻣﺣﻣود ﻓﻠﮑﯽ ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﻧو ﺷﺗﮫ¬ھﺎﯾش ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻏرﺑت« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ه ا ﺳت )او ﮔردآورد ه¬ای ھم دارد
ﺑﺎ ﻋﻧوان »دا ﺳﺗﺎن¬ھﺎی ﻏرﺑت«( ،اﻣﺎ در ﺑﯾش¬ﺗر ﺟ ﺳﺗﺎرھﺎﯾش از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻣﮭﺎﺟرت« ﺳود ﻣﯽ¬ﺑرد) .(١٢ﺑﮭﻧﺎم ﺑﺎوﻧدﭘور ،در ﻋﻧوان ﻓرﻋﯽ¬ی
ب »اﻧﮭدواﻧﺎ« – ﮔردآور ه¬ی ﺷﻌرھﺎی ھﻔد ه ﺷﺎﻋر  -از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور« ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﮐرد ه ا ﺳت (١٣).ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور«
ﮐﺗ ﺎ ِ
در ﻋﻧوان دو ﺟﻠد »ﮐﺗﺎب¬ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ¬ی دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه« ﻧو ﺷﺗﮫ¬ی دارﯾوش ﮐﺎرﮔر ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼ ﺷم ﻣﯽ¬ﺧورد (١۴) .ﻓراﻣرز ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ،از ﭼ ﺷم¬اﻧدازی
ﻓرازﻣﺎﻧﯽ /ﻓراﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﯾﺎن ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی »ﻣﮭﺎﺟرت ،ﺗﺑﻌﯾد ،ﺑرون¬وطﻧﯽ ،آوارﮔﯽ ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﻏرﺑت ] «[...ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻣﯽ¬ﺑﯾﻧد (١۵).ﻋﻠﯾر ﺿﺎ زرﯾن،
از ھر دو ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« و »ﻣﮭﺎﺟرت« ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﮐرد ه ا ﺳت (١۶).ﻧﺎ ﺻر ﻣﮭﺎﺟر ،ﺑرای ﮔردآورد ه¬¬ی ﺧود ،ﻋﻧوان »  ٢٣دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه اﯾراﻧﯽ
در ﺗﺑﻌﯾد« را ﺑرﮔزﯾد ه ،و در ﺑﺧش »درآﻣد« ﮐﺗﺎب ،ﺿﻣن ﯾﺎد ﮐردن از »آﻓرﯾد ه¬ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت« ،ﺑﮫ »ﺗﺑدﯾل¬ﭘذﯾری«ی اﯾن دو ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ﻧﯾز ا ﺷﺎر ه
ﮐرد ه ا ﺳت (١٧).ﻣ ﺳﻌود ﻧﻘر ه ﮐﺎر ،در ﺟﻠد ﭼﮭﺎرم از ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی »ﺑﺧ ﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ رو ﺷﻧﻔﮑری¬ی اﯾران« (١٨)،ﺿﻣن ا ﺷﺎر ه ﺑﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی
»ﻣﮭﺎﺟرت« در ﻋﻧوان ﻓرﻋﯽ¬ی ﮐﺗﺎب ،در ﻣﺗن ﺳﺧن ،ﺑﯾش¬ﺗر از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﮐرد ه ا ﺳت .ﻧ ﺳﯾم ﺧﺎﮐ ﺳﺎر ،در ﺗﻣﺎم ﻣﺗن¬ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از او ﺧواﻧد ه¬ام ،ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ه ا ﺳت (١٩).ﻣﮭدی ﻓﻼﺣﺗﯽ ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ھر دوی اﯾن ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎ را ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺗراد ف ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ه (٢٠)،در اﮐﺛر ﻧو ﺷﺗﮫ¬ھﺎﯾش ﺑر ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ﭘﺎﻓ ﺷﺎری دارد (٢١).ﭘروﯾز ﺻﯾﺎد ،ﺑر ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد«
ﭘﺎﻓ ﺷﺎری دارد ،و ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﺎب¬ھﺎی او »را ه د ﺷوار ﺳﯾﻧﻣﺎی در ﺗﺑﻌﯾد« ا ﺳت ( ٢٢).ﻣﺣ ﺳن ﺣ ﺳﺎم ،رﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺑﻌﯾدی¬ھﺎ« دارد .ﺣ ﺳن ﺣ ﺳﺎم
در ﻧو ﺷﺗﮫ¬ھﺎی ﻏﯾرادﺑﯽ¬ی ﺧود ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ¬ﺑرد ،و در ﻧو ﺷﺗﮫ¬ی ﻣورد ا ﺳﺗﻧﺎد ﻣن ،اﯾن ﺷﻧﺎ ﺳﮫ را ﺣﺎﻣل »اﻋﺗرا ض«
ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑرآورد ﻣﯽ¬ﮐﻧد (٢٣).ﻣ ﺳﻌود ﻣﺎﻓﺎن )ﻣدﯾر ﻓ ﺻﻠﻧﺎﻣﮫ¬ی ﺑﺎران( و ﭘروﯾز ﻗﻠﯾﭻ¬ﺧﺎﻧﯽ )ﻣدﯾر ﻓ ﺻﻠﻧﺎﻣﮫ¬ی آرش( ،در ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ¬ھﺎ و
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ﯾﺎددا ﺷت¬ھﺎی ﺧود ﻣﻌﻣوﻻً از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﻣﯽ¬ﮐﻧﻧد .ﻣن ﻧﯾز از طرﯾق ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی ﺑن¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎ و درون¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎی روان¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
و ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ در ژاﻧرھﺎی ﺷﻌر و دا ﺳﺗﺎن و ﻧﻘد ،ﺑﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ر ﺳﯾد ه¬ام (٢۴).ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧوﯾﯽ ،ﻧ ﺳﯾم ﺧﺎﮐ ﺳﺎر ،ر ﺿﺎ اﻏﻧﻣﯽ ،ﻣﻧ ﺻور
ﺧﺎﮐ ﺳﺎر و ﻣﺟﯾد ﻧﻔﯾ ﺳﯽ ،وﯾرا ﺳﺗﺎران و ﻣدﯾران ادواری¬ی دﻓﺗرھﺎی ﻧوزدﮔﺎﻧﮫ¬ی »ﻧﺎﻣﮫ¬ی ﮐﺎﻧون ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﯾران در ﺗﺑﻌﯾد« و ﮐﻠﯾﮫ¬ی ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن
ﻋ ﺿو اﯾن ﮐﺎﻧون ،ﺣﺗﺎ اﮔر در ﻧو ﺷﺗﮫ¬ی ﺧﺎ ﺻﯽ اﻋﻼم ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ﻧﮑرد ه ﺑﺎ ﺷﻧد ،ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﻋ ﺿوﯾت در اﯾن ﮐﺎﻧون ،ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« را ﺑرﮔزﯾد ه¬اﻧد.
اﻓزون ﺑر ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﻣﻧﻔرد در ﻗﻠﻣروھﺎی ادﺑﯾﺎت ﯾﺎ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﯾﺎ ھﻧرھﺎی دﯾﮕر ،ﺑ ﺳﯾﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری و ادﺑﯽ ﻧﯾز ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« را
ﺑر ﭘﯾ ﺷﺎﻧﯽ دارﻧد ،و دﻻﯾل آن را ﻧﯾز در ا ﺳﺎ ﺳﻧﺎﻣﮫ¬ھﺎی ﺧود آورد ه¬اﻧد؛ ﮐﮫ در اﮐﺛر آن¬ھﺎ ،ﺑﮫ ﺗﻌﮭد ھﻧر و ادﺑﯾﺎت در ﻗﺑﺎل آرﻣﺎن رھﺎﯾﯽ¬ی اﻧ ﺳﺎن،
ا ﺷﺎر ه ﺷد ه ا ﺳت (٢۵).ﻣن ﺗﺎﮐﻧون در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی ھﻧری /ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان¬ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ھﻧر در ﻣﮭﺎﺟرت« ﯾﺎ » ﺳﯾﻧﻣﺎ در ﻣﮭﺎﺟرت« ﯾﺎ »ﺗﺋﺎﺗر
در ﻣﮭﺎﺟرت« ﺑرﻧﺧورد ه¬ام.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺟ ﺳﺗﺎر¬ھﺎ در ﮐﻧﺎر ھم ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾﯽ از ﮐﻧد و ﮐﺎو و ﻧظرﯾﮫ¬ﭘردازی ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ¬ی »ﻧﻘد ادﺑﯾﺎت
ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺳﭘرد ه¬اﻧد ،و ﺑرر ﺳﯽ¬ی ﭼ ﺷم¬اﻧدازھﺎی ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ¬ی ﺧود ،د ﺳت¬ﻣﺎﯾﮫ¬ای ﺑرای ﭘژوھش¬ھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾز ھ ﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﻧﮫ ﺟﻣﻊ¬ﺑﻧدی¬ی ﻣﻧ ﺳﺟﻣﯽ از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ¬ﮔذارد ،و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘژوھش¬ھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ی ﮐل ﭘﯾﮑر ه¬ی اﯾن ادﺑﯾﺎت ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ¬ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« را ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ و ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﻧﻘد ،ﻣﺣدود
ﮐرد ه¬ا ﺳت .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ در طول ﺳﮫ دھﮫ¬ی ﮔذ ﺷﺗﮫ )ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺧﺑر دارم( ،ھﯾﭻ ﻣﺟﻣﻊ ،ھﻣﺎﯾش ،ﺳﻣﯾﻧﺎر ،ﯾﺎ ﺳﻣﭘوزﯾوﻣﯽ ﺑﺎ ھد ف ر ﺳﯾدن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﻣﻊ¬ﺑﻧدی¬ی ﻧظری از ﻋﻧﺎ ﺻر ﻣﺗ ﺷﮑﻠﮫ¬ی »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ«¬ی ﻣﺎ ،و ﺑر ا ﺳﺎس آن ،د ﺳت¬ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ﯾﺎ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎﯾﯽ ﻣ ﺷﺧ ص ﺑرای
اﺟزاء اﯾن ادﺑﯾﺎت ﺗ ﺷﮑﯾل ﻧ ﺷد ه ا ﺳت ،ھﻣﺎن ﻧظرھﺎی اﺑراز ﺷد ه ھم ﻣﻧﻔرد ﻣﺎﻧد ه و ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ی ﭘراﮐﻧد ه¬ی ﻣﺎ ،ھﻧوز ﺑﮫ ﺗﻌرﯾ ف¬ھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ ،ﮐﮫ
ﻗﻠﻣروھﺎی دو ﻣﻔﮭوم »ﺗﺑﻌﯾد« و »ﻣﮭﺎﺟرت« را در ﻣ ﺳﺎﺣت اﯾن ادﺑﯾﺎت ﻣ ﺷﺧ ص ﮐﻧﻧد ،د ﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ا ﺳت .و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺷد ه ﮐﮫ ﺣﺗﺎ در ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو
ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ )آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ( ،ھﻧوز ھر ﯾﮏ از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن¬ﺑﯾﻧﯽ¬ی ﺧود ،ﺑرای آن ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ﻣﯽ¬ﭘردازﻧد .ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﻧﻔراد
و اﻏﺗ ﺷﺎش اﯾن ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ اﻓزون ﺑر ﺗﻔﺎوت در ﺟﮭﺎن¬ﺑﯾﻧﯽ¬ھﺎ و ﺷﻧﺎﺧت¬ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ¬ھﺎ ،روﯾﮑردھﺎی ﻣﺎ در ﭘژوھش اﯾن ﭘدﯾد ه ﻧﯾز ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود ه ا ﺳت .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،درون¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎ و ﺑن¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎی ﻣ ﺷﺗرک در اﯾن ادﺑﯾﺎت ،ھم روﯾﮑرد ﭘژوھ ﺷﮕر را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ¬ﮐﻧﻧد و ھم ﺑرای اﯾن ادﺑﯾﺎت ،ﺷﻧﺎ ﺳﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯽ¬ﻧوﯾ ﺳﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﮐﺛرﯾت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ¬ای از ﺷﻌرھﺎ و دا ﺳﺗﺎن¬ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه و رﻣﺎن¬ھﺎ ،و ﻓﯾﻠﻣﻧﺎﻣﮫ¬ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾ ﺷﻧﺎﻣﮫ¬ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷد ه در
ﮓ د ﺷت¬ھﺎ و ﮐوھ ﺳﺗﺎن¬ھﺎی ﻣرزی اﯾران ،و ھﺗل¬ھﺎ و ﻣﺗل¬ھﺎ و
دھﮫ¬ی ﻧﺧ ﺳت ،در اﺛﺑﺎت ﺟﺑِر ﺧروج ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﺧود از وطن ،ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﻧ ِ
ﺑﯾﻐوﻟﮫ¬ھﺎی ﻣرزی¬ی ﮐ ﺷورھﺎی ھﻣ ﺳﺎﯾﮫ¬ را ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﮔرﻓﺗﮫ¬اﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن ﺑن¬ﻣﺎﯾﮫ ،در دھﮫ¬ی ﻧﺧ ﺳت ،ﻧ ﺷﺎﻧﮫ¬ھﺎی ﺑﺣران
روان¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ی ﭘرﺗﺎب ،ﻣﺎﻧﻧد ﮔ ﺳ ﺳت و دوﭘﺎرﮔﯽ ،ﻧﺎﺑﺎوری ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﭘﯾش آﻣد ه ،و اﻣﯾد ﺑﺎزﮔ ﺷت ﻗرﯾب¬اﻟوﻗوع ،ﺳﺗون ﻓﻘرات آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی
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ادﺑﯽ¬ی آن دور ه را ﺗ ﺷﮑﯾل ﻣﯽ¬داد؛ ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ،اﺟﺑﺎر در ﺗرک وطن را ھم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ¬ﮐرد .از اﯾن رو ،آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ¬ی دھﮫ¬ی ﻧﺧ ﺳت،
ﺧود ﺑﮫ ﺧود ،ھم روﯾﮑردھﺎی روان  -ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ را ﺑﮫ ﭘژوھ ﺷﮕر ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ¬ﮐرد ،و ھم ،ھوﯾت ﺧود را در ﻓورﯾﺗﯽ آ ﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان
»ﺗﺑﻌﯾدی« اﻋﻼم ﻣﯽ¬ﮐرد .در دھﮫ¬ی دوم ،ﻧﺎاﻣﯾدی ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎزﮔ ﺷت ،در آﻣﯾز ه¬ای ﭘررﻧﮓ از ﻧﮕﺎ ه ﻧو ﺳﺗﺎﻟژﯾﮏ از ﯾﮏ ﺳو ،و ﺗﺄﻣل ﺑر
ﮔذ ﺷﺗﮫ¬ی ﻧزدﯾﮏ ُو دور ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺳوی دﯾﮕر ،و ﺳرزﻧش /ﺳﺗﺎﯾش ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﯾزﺑﺎن از ﺳوی ﺳوم ،ﺑﺎز ،ھم روﯾﮑرد روان¬ -
ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ را طﻠب ﻣﯽ¬ﮐرد ،و ھم ،ھوﯾت »ﺗﺑﻌﯾدی« را در آﺛﺎر ادﺑﯽ¬ی ﻓﺎر ﺳﯽ رﻗم ﻣﯽ¬زد .ﮔﯾرم ﮐﮫ در اﯾن دور ه ،ﻓورﯾت¬ھﺎ ،ﺑﮫ ﺗﺄﻣل ﺟﺎ
ﺳﭘرد ه ﺑودﻧد .ﯾﻌﻧﯽ در اﮐﺛرﯾت آﺛﺎر ادﺑﯽ¬ی دھﮫ¬ی دوم ،اوج ﻣﻧﺣﻧﯽ¬ی ﻓورﯾت¬ھﺎی ﺣ ﺳﯽ رو ﺑﮫ ﮐﺎھش ا ﺳت ،و اوج ﻣﻧﺣﻧﯽ¬ی ﺗﺄﻣل رو ﺑﮫ
اﻓزاﯾش ا ﺳت ،ﺑدون آن ﮐﮫ ﺑن¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎ و درون¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎی دور ه¬ی ﻧﺧ ﺳت ،از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد .ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ ،ھﻧوز
ھم ﺗﺣول¬ھﺎ و ﺗﺟدﯾد ﻧظرھﺎﯾش را ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺑن¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎ و درون¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﺎ ﻣﯽ¬ر ﺳﺎﻧد؛ ﮔﯾرم ﮐﮫ در دور ه¬ی اﺧﯾر ،ﺗﺣول ذھﻧﯽ¬ی
آﻓرﯾﻧ ﺷﮕر در ﻧﮕﺎ ه ﮐردن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ،ﺳﺑب ﺷد ه ﮐﮫ درد ،در ﻻﯾﮫ¬ھﺎی زﯾرﯾن اﺛر ﭼﻧﺎن ﺗﮫ¬ﻧ ﺷﯾن ﺷود ﮐﮫ در ﻧﮕﺎ ه ﻧﺧ ﺳت ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« را ﭘس
ﻣﯽ¬زﻧد) .در زﻣﯾﻧﮫ¬ی اﯾن وﯾژﮔﯽ ،ﺗو ﺿﯾﺢ ﺑﯾش¬ﺗری ﺧواھم داد(.
ﺑﺎ اﯾن و ﺻ ف ،ﺑر ﻣن ﭘو ﺷﯾد ه ا ﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ¬ﮔوﻧﮫ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﯾﺎری ﻣﯽ¬ﺗوان اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی ﻋظﯾم درد و اﺟﺑﺎر را ﺑﺎ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﻣﮭﺎﺟرت«
ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﮐرد .و ھم¬ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣن ﭘو ﺷﯾد ه ا ﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی ﮐل اﯾن ﭘدﯾد ه¬ی ﻣﻌﺗر ض و ﻣﻐﺑون ،ﭼرا و ﭼﮫ¬ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ¬ﺗوان از ھﻣﺎن اﺑﺗدا،
ﺑﮫ ﺳﻧﺟﮫ¬ھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺗﺋوری¬ھﺎی ادﺑﯽ¬ ﺑ ﺳﻧد ه ﮐرد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ،در ﺧﻼء ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ﺑرای »ژاﻧر ﺷﻌر« ،ﺗﻔﮑﯾﮏ » ﺷﻌر ﺗﺑﻌﯾد« از
» ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟران« و ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر دوی اﯾن¬ھﺎ از » ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟرت« ،ﻣﺎ را در ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی ﺑ ﺳﯾﺎری از ﺷﺎﻋران¬ﻣﺎن و ﺑ ﺳﯾﺎری از ﺷﻌرھﺎ¬ﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑن¬ﺑ ﺳت روﺑﮫ¬رو ﻣﯽ¬ﮐﻧد ،و اﯾن ﭘر ﺳش¬ھﺎ را ﭘﯾش ﻣﯽ¬آورد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺑﺎ اﯾن اﻟﮕو ،ﻣﺛﻼً ﺑرای ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی ﺷﻌر ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧوﺋﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﺷﻌر زﯾﺑﺎی »ﺑﺎزﮔ ﺷت ﺑﮫ ﺑورﺟوورﺗزی«ی او » ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟرت« ا ﺳت ،اﻣﺎ
ﺷﻌرھﺎی ﺧطﺎﺑﯽ¬ی ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی » ﺷﺎﻋر ﺧﻠﻘم ،دھن ﻣﯾﮭﻧم« » ،ﺷﻌر ﺗﺑﻌﯾد«؟ ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺷﺎﻋر ،ھم » ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟرت« ¬ ﺳرود ه و ھم » ﺷﻌر ﺗﺑﯾﻌد«؟
و ھم¬زﻣﺎن ،ھم » ﺷﺎﻋر ﻣﮭﺎﺟر« ﺑود ه و ھم » ﺷﺎﻋر ﺗﺑﻌﯾدی«؟ ﯾﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﯾد ﻧﻔﯾ ﺳﯽ ﺷﻌرھﺎی ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی »ﭘس از ﺧﺎﻣو ﺷﯽ«ی را
ﻣﯽ¬ ﺳرود » ،ﺷﺎﻋر ﺗﺑﻌﯾدی« ﺑود ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧطﺎب و ارﺟﺎع ﻣ ﺳﺗﻘﯾم را از ﺷﻌرش زدود ،ﺑﮫ » ﺷﺎﻋر ﻣﮭﺎﺟر« ﺗﺑدﯾل ﺷد ،و ﺷﻌرش ﺑﮫ » ﺷﻌر
ﻣﮭﺎﺟرت«؟ ﯾﺎ ﺷﻌرھﺎی زﯾﺑﺎی » ﺳﮫ¬ﭘﻠﮫ ﺗﺎ ﺷﮑو ه« و »ﻣورﯾﺎﻧﮫ¬ھﺎ و ﭼ ﺷﻣﮫ«ی ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧوری ﻋﻼ » ،ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟرت« ھ ﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺷﻌر¬
ﺧطﺎﺑﯽ¬ی »ﮐدام ﺑﺎﻣداد« او ،ﮐﮫ »ﺑﮫ ﯾﺎد رو ﺷن اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو« ﺳرود ه ،ﯾﺎ ﺷﻌری ﮐﮫ ﺑرای ﻏﻔﺎر ﺣ ﺳﯾﻧﯽ ﺳرود ه » ،ﺷﻌر ﺗﺑﻌﯾد«؟ ﻣﮕر ﻧﻣﯽ¬ ﺷود ﺑر
ا ﺳﺎس ﺑن¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎ و درون¬ﻣﺎﯾﮫ¬ھﺎی آﺛﺎر ،و از دﯾدﮔﺎ ه روان  -ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،اﺑﺗدا ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ای را ﺑرﮔزﯾد ،و ﺳﭘس ،ﺑﺎ ﺳﻧﺟﮫ¬ھﺎی
زﯾﺑﺎﯾﯽ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ی ﻣورد ﻗﺑول ﺧود ،ﮐﯾﻔﯾت¬ھﺎی ھﻧری¬ی اﺟزاء ﭘدﯾد ه را ﺳﻧﺟﯾد؟ ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی ﻧﻘدھﺎی ادﺑﯽ¬ی ﻣﺎ ﻧ ﺷﺎن ﻣﯽ¬دھﻧد ﮐﮫ
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ﭘﺎﻓ ﺷﺎری ﺑر ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی »ﺗﺑﻌﯾد« ﯾﺎ »ﻣﮭﺎﺟرت« ﺑرای ﮐل اﯾن ادﺑﯾﺎت ،ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘد ﺑﮫ ﻋﻧﺎ ﺻر زﯾﺑﺎﯾﯽ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ی اﺛر ادﺑﯽ
ﺑﯽ¬ﺗوﺟﮫ ﺑود ه ا ﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل از اﯾن ﺣﺟم اﻧﺑو ه ،ﻣﯽ¬ﺗوان از ﻧﻘد ﻣﮭدی ﻓﻼﺣﺗﯽ ﺑر رﻣﺎن »ﻧﺎﺗﻧﯽ« ﯾﺎد ﮐرد (٢۶).ﻓﻼﺣﺗﯽ ،ﺑر ﺑ ﺳﺗر ادﺑﯾﺎت
ﻓﺎر ﺳﯽ در »ﺗﺑﻌﯾد« ،ھم ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت¬ھﺎی زﯾﺑﺎﺋﯽ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ھم ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت¬ھﺎی ﻣﻌرﻓت¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ¬ی اﯾن اﺛر ر ﺳﯾدﮔﯽ ﮐرد ه ا ﺳت.
٣
ﻣﯽ¬ﺑﯾﻧﯾم اﮔر در ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی اﺟزاء دروﻧﯽ¬ی »ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺑﮫ دو راھﯽ¬ی »ﺗﻧﮭﺎ آﻓرﯾﻧش¬ھﺎی ادﺑﯽ« ﯾﺎ »ﮐﻠﯾﮫ¬ی ژاﻧرھﺎی ﻧو ﺷﺗﺎر
ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺑرﻣﯽ¬ﺧورﯾم ،در ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی ھوﯾت آن ،ﻧﮫ ﺑﮫ دو راھﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻏﺗ ﺷﺎش و راھﯽ ﭼﻧدﯾن و ﭼﻧد ﺷﺎﺧﮫ روﺑﮫ¬رو ھ ﺳﺗﯾم ،ﮐﮫ در درازﻧﺎی
ﺳﮫ دھﮫ¬ی ﮔذ ﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺷﺎﺧﮫ¬ھﺎی آن¬ھﺎ ﻧﯾز اﻓزود ه ﺷد ه ا ﺳت .در اﯾن ﺟﺎ ،ﺑر دﻻﯾل اﯾن اﻏﺗ ﺷﺎش و ﭼﻧد ﺷﺎﺧﮕﯽ اﻧدﮐﯽ درﻧﮓ ﻣﯽ¬ﮐﻧم.
ﻧﺎ ﺻر رﺣﻣﺎﻧﯽ¬ﻧژاد ،ھﻧرﻣﻧد و ﮐﺎر ﺷﻧﺎس ﺗﺋﺎﺗر در ﺟﻠ ﺳﮫ¬ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ¬ی » ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺗﺋﺎﺗر ﺗﺑﻌﯾد« در ﭘﻧﺟﻣﯾن ﻓ ﺳﺗﯾوال ﺗﺋﺎﺗر اﯾراﻧﯽ – ﮐﻠن ،ﻧواﻣﺑر
 ،١٩٩٨ﮔﻔت:
] [...ﺳﺎل  ،١٩٨۴در ﭘﺎرﯾس ،ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از ﺑﺎزﯾﮕران ﺗﺋﺎﺗر درﺑﺎر ه¬ی ﺗﺑﻌﯾد ﺑﺣث و ﮔﻔت¬وﮔو دا ﺷﺗﯾم .ھد ف از آن ﮔﻔت¬وﮔو اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﻧﻣﺎﯾ ﺷﻧﺎﻣﮫ¬ای درﺑﺎر ه¬ی ﺗﺑﻌﯾد و اﯾراﻧﯾﺎن ﺗﺑﻌﯾدی ﻧو ﺷﺗﮫ ﺷود و ﺑﮫ روی ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾﺎﯾد .ﺑﺣث درﺑﺎر ه¬ی ﺗﺑﻌﯾد ،ﺑﯾش از دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺟﻠ ﺳﮫ اداﻣﮫ ﻧﯾﺎﻓت ،و
از ﺗﻣﺎم ﮔﻔت¬وﮔوھﺎ ﺛﻣری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯾﺎﻣد .ﺣﺗﺎ ﻣ ﺷﺧ ﺻﺎت ﻋﯾﻧﯽ¬ی و ﺿﻌﯾت ﺗﺑﻌﯾد ،دﻻﯾل ﺗﺑﻌﯾد ،و از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻧﯾز ﺑﮫ طور دﻗﯾق رو ﺷن ﻧ ﺷد و
ﮔﻔت¬وﮔو روی اﯾن ﻣ ﺳﺎﺋل ،از ﺑرﺧﯽ ﺣس¬ھﺎی ﻣﺑﮭم ﻓراﺗر ﻧرﻓت [...] .و ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ،ﻧو ﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾ ﺷﻧﺎﻣﮫ¬ای درﺑﺎر ه¬ی ﺗﺑﻌﯾد اداﻣﮫ ﭘﯾدا
ﻧﮑرد ،و ﺟﻠ ﺳﺎت ﻣﺎ ﺑدون ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ در ﺳﺎل  ،١٩٨۴زودرس ﺑود .اﻣﺎ اﻣروز ﭼﮫ؟  ٢٨ﻧواﻣﺑر ١٩٩٨؟ ] [...ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽ¬ر ﺳد ﮐﮫ ﭘس از ﺑﯾ ﺳت ﺳﺎل ،ﻣﺎ ﮐم ﮐم ﺑﮫ اﯾن زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدت ﮐرد ه و ﺑﺎ آن اﺧت ﺷد ه¬اﯾم ،و ﮔوﯾﯽ ا ﺳﺎ ﺳﺎ ً اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﺎد ه ا ﺳت ﺗﺎ ﺿرورت اﯾن
ﺑﺣث دﯾد ه ﺷود .اﮔر ﭼﮫ اﺛرات ﺗﺑﻌﯾد ﺳرا ﺳر زﻧدﮔﯽ¬ی ﻣﺎ را درﻧوردﯾد ه ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ¬ر ﺳد ﮐﮫ ﮔردی ﺑر داﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ا ﺳت(٢٧).
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﻔت ﺑﺎﻻ ،در ﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺣﻣﺎﻧﯽ¬ﻧژاد از ﮐﻣﺑود ﺑﺣث ﻧظری در
ﻣورد ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی ﺳﺧن ﻣﯽ¬ﮔوﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ واژ ه¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ،ﻋﻣﻼً ﺑر ﭘﯾ ﺷﺎﻧﯽ¬ی ﺗﺋﺎﺗر »ﻣﺎ« ﺣ ﺿور دا ﺷﺗﮫ ا ﺳت .اﻓزون ﺑر اﯾن،
»ﮐﺎﻧون ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﯾران – در ﺗﺑﻌﯾد« ﻧﯾز ﺳﺎل¬ھﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ )از  (١٩٨٢ /١٣۶١ﺑﺎ اﯾن ﺷﻧﺎ ﺳﮫ اﻋﻼم ھوﯾت ﮐرد ه ﺑود » .ﺳﯾﻧﻣﺎ در
ﺗﺑﻌﯾد« و »ﮐﺎﻧون ھﻧر در ﺗﺑﻌﯾد« را ھم دا ﺷﺗﮫ¬اﯾم .ﮐﻧﮕر ه¬ھﺎ ،ھﻣﺎﯾش¬ھﺎ ،ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎی ﻣﺗﻌددی ھم در زﻣﯾﻧﮫ¬ھﺎی ھﻧر و ادﺑﯾﺎت »ﻣﺎ« در ﮔو ﺷﮫ و
ﮐﻧﺎر ﺟﮭﺎن ﺗ ﺷﮑﯾل ﻣﯽ¬ ﺷد ،ﮐﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« ،ﻋﻣﻼً ﺑر ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ¬ی راھﻧﻣﺎی آن¬ھﺎ ﺣﮏ ﺑود .ﻣﻧﺗﮭﺎ ،ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎدھﺎی اﻓرادی ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎ ﺻر
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رﺣﻣﺎﻧﯽ¬ﻧژاد ،ﻧ ﺳﯾم ﺧﺎﮐ ﺳﺎر ،ﺣ ﺳن ﺣ ﺳﺎم ،ﻧﻌﻣت ﻣﯾرزازاد ه )م .آزرم( ،ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧوﯾﯽ ،ﻧﺎ ﺻر ﭘﺎﮐداﻣن ،و ﭘروﯾز ﺻﯾﺎد ،و … در ﻣورد
ﺟﻣﻊ¬ﺑﻧدی¬¬ھﺎی ﻧظری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺻورت ﻧﭘذﯾرﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺿرورت آن در طول زﻣﺎن ،در ﮔرد و ﻏﺑﺎر آﻣﯾز ه¬ای از ﻣؤﺛرھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﮐﺎﻧوﻧﯽ ،ذھﻧﯽ و ﻋﯾﻧﯽ ،اﯾراﻧﯽ و ﻏرﺑﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ،رﻧﮓ ﺑﺎﺧت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ،ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ دھﮫ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ¬ی
دردﻣﻧد رﺣﻣﺎﻧﯽ¬ﻧژاد ﮔذ ﺷﺗﮫ ا ﺳت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺿرورت ﻣورد ا ﺷﺎر ه¬ی او ﭘرداﺧﺗﮫ ﻧ ﺷد ه ا ﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم ﺷﺎﺧ ﺻﮫ¬ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ¬ی ﻧو ﺷﺗﺎر
ﻓﺎر ﺳﯽ ) از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﮐﮫ ﮐدام ﻧوﯾ ﺳﻧد ه »ﺗﺑﻌﯾدی« ﺑر ﺷﻣرد ه ﻣﯽ¬ ﺷود و ﮐدام »ﻣﮭﺎﺟر« ،ﯾﺎ ﮐدام اﺛر در اﯾران ﭼﺎپ ﺷد ه ﯾﺎ در ﺧﺎرج از اﯾران( ،ﻣرز
دو ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ی »ﺗﺑﻌﯾد« و »ﻣﮭﺎﺟرت« ﮐﻣرﻧﮓ و ﺣﺗﺎ ﻣﺧدوش ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ¬ر ﺳد .اﻣﺎ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯽ¬درﻧﮓ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ »ﻣﺧدوش ﺷدن« و
»رﻧﮓ¬ﺑﺎﺧﺗﮕﯽ«ی اﯾن ﻣرز ،اﻟزاﻣﺎ ً و ﻓﻘط ،ﺑﮫ آن دﻟﯾل ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ »ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن زﻧدﮔﯽ اﺧت ﺷد ه¬اﯾم« ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﮕﯾز ه¬ھﺎی دﯾﮕری ھم دارد ،ﮐﮫ در اﯾن
ﺟﺎ ﭼﻧد وﺟﮫ ﻋﻣد ه از آن¬ھﺎ را ﻣرور ﻣﯽ¬ﮐﻧم:
اﻟ ف  -ﺗﻧوع ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻧوان »ھﻧر و ادﺑﯾﺎت ﻓﺎر ﺳﯽ« ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ¬ﮐﻧﯾم ،ﻓرآورد ه¬ی داﻧش /اﻧدﯾ ﺷﮫ /ﺗﺧﯾل
ﮔرو ه¬ھﺎی ﻧﺎھﻣﮕون از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺟﮭﺎن¬ﺑﯾﻧﯽ¬ی آن¬ھﺎ را ﻣﯽ¬ﺗوان ﺟﻣﻊ¬ﺑﻧدی ﮐرد ،ﻧﮫ ﺳﺑب ﺧروج آن¬ھﺎ از اﯾران ﯾﮑ ﺳﺎن ﺑود ه
ا ﺳت ،ﻧﮫ زﻣﺎن ﺧروج آن¬ھﺎ را ﻣﯽ¬ﺗوان در ﯾﮏ ﻣﺣدود ه¬ی زﻣﺎﻧﯽ¬ی ﺧﺎ ص ﮔﻧﺟﺎﻧﯾد ،و ﻧﮫ ﺷﮑل و را ه ﺧروج آن¬ھﺎ از اﯾران ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ اﻟﮕوی
ﻣﻌﯾن ﺑود ه ا ﺳت .اﮔر ﻓرھﻧﮓ وﯾژ ه¬ی ھر ﯾﮏ از ﮐ ﺷور¬ھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن را ،و ﺗﺄﺛﯾر وﯾژ ه¬ای را ﮐﮫ ﺑر ذھﻧﯾت ھر ﯾﮏ از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﻣﯾﮭﻣﺎن
ﻣﯽ¬ﮔذارﻧد ،ﺑﮫ آن ﻣﺟﻣوﻋﮫ¬ی ﻧﺎھﻣﮕون ﺑﯾﺎﻓزاﺋﯾم ،و از آن ﻓراﺗر ،اﮔر ﺣ ﺿور ﻧﯾروﻣﻧد ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن »ﻧ ﺳل دوم« ،و ﺟﮭﺎن¬ﺑﯾﻧﯽ¬ی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت
آن¬ھﺎ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ،ﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و ﺗﻧوع ﺑﺎﻓت اﯾن »ﺟﺎﻣﻌﮫ«ی ﭘراﮐﻧد ه در ﺳرا ﺳر ﺳﯾﺎر ه ،ﺑﯾش¬ﺗر ﭘﯽ ﻣﯽ¬ﺑرﯾم .ﺑﯽ¬ ﺳﺑب ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ اﻓ ﺳﺎﻧﮫ
ﺧﺎﮐﭘور ﻣﯽ¬ﻧوﯾ ﺳد:
] [...اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﮫ ھ ﺳﺗﯾم :ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺿﻣﯾر »ﻣﺎ« ،ﺳﻌﯽ ﺑر آن دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوھﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن دھم ﮐﮫ »ﻣﺎ« را »ﻣﺎ« ،ﯾﺎ ﺳر ُو ﺗﮫ ﯾﮏ ﮐرﺑﺎس ﻓر ض ﮐرد ه¬،
و ﺑﺎ ھﻣﯾن ا ﺳﺗدﻻل ﺣﮑم¬ھﺎﯾﯽ در ﻣورد اﯾن ﺟﻣﻊ ﻧﺎھﻣﮕون و ﻧﺎھﻣﺧوان ﺻﺎدر ﻓرﻣود ه¬اﻧد(٢٨)[...].
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن »ادﺑﯾﺎت«  ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ »ﭘﯾﮑر ه« ،ﻣرﺑوط ﻣﯽ¬ ﺷود ،ﭘﺎﻓ ﺷﺎری ﺑر »ﻧﺎھﻣﮕوﻧﯽ¬ھﺎ و ﻧﺎھﻣﺧواﻧﯽ¬ھﺎ« و ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﮔذا ﺷﺗن آن
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾم ﻣطﻠق ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی را دﭼﺎر ﻣ ﺷﮑﻠﯽ ا ﺳﺎ ﺳﯽ ﻣﯽ¬ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻼً ،را ه ھر ﮔوﻧﮫ ﭘژوھش ﺟﺎﻣﻌﮫ¬ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ /ﻓرھﻧﮕﯽ و
ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﻘد و ﻧظر درﺑﺎر ه¬ی اﯾن ﭘﯾﮑر ه را ﻣﯽ¬ﺑﻧدد .ﭼرا ﮐﮫ ،در آن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺗﮏ ﺗﮏ آﺛﺎر ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن¬ﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﮕذارﯾم و
ﺑرای ھر ﯾﮏ ،ﯾﮏ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ ﺑﭘردازﯾم .ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ اﻓ ﺳﺎﻧﮫ ﺧﺎﮐﭘور ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ »ﺣﮑم¬ھﺎی« ھﻣﮫ¬ ﺷﻣول اﻋﺗرا ض دارد ،و در طول ﻣﻘﺎﻟﮫ¬اش ﺑﮫ
ﻟزوم در ﻧظرﮔرﻓﺗن ﭘﺎرادﯾم¬ھﺎی ﻣوﺟود در ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ی اﺟزاء اﯾن »ﻣﺎ« ﭘرداﺧﺗﮫ ا ﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ ،اﯾن ﻧﺎھﻣﮕوﻧﯽ¬ را ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﻟﯾل ﻣطﻠق
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ﺑرای ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﺑودن ﮐل ﭘدﯾد ه ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻧ ﺻری ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﮐرد ه ا ﺳت ،ﮐﮫ دﯾدن و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن آن در ﺑرر ﺳﯽ¬ی ﮐل ﭘدﯾد ه ،اﻟزاﻣﯽ
ا ﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن رو ﺷﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﺑ ﺳﯾﺎری از ﭘژوھ ﺷﮕران ﻣﺎ در ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﭘدﯾد ه ﭘﯾﮕﯾری ﮐرد ه¬اﻧد .ﻣﺛﻼً ،از ﺑﮭروز ﺷﯾدا ﻣﯽ¬ﺧواﻧﯾم:
] [...ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ »ادﺑﯾﺎت ﺗﺑﻌﯾد  -ﻣﮭﺎﺟرت« ﭘﯾﮑری ﯾﮏ¬ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﯾ ﺳت .ﻣﺎ ﯾﮏ »ادﺑﯾﺎت ﺗﺑﻌﯾد  -ﻣﮭﺎﺟرت« ﻧدارﯾم؛ دوران¬ھﺎی
ت ﺗﺑﻌﯾد  -ﻣﮭﺎﺟرت« دارﯾم .ادﺑﯾﺎت ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور را ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺳﮫ دوران ﺗﻘ ﺳﯾم ﮐرد .دوران اول را دوران ﺗﺎزﮔﯽ¬ی زﺧم
ﮔوﻧﺎﮔون »ادﺑﯾﺎ ِ
ت ﭘﯾش رو از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺧﺎ ﺳﺗﮕﺎ ه ادﺑﯾﺎت ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور
ﻣﯽ¬ﺧواﻧﯾم .در اﯾن دوران ،رﻧﺞ¬ھﺎی ﺳرزﻣﯾن ﭘ ﺷت ﺳر از ﯾﮏ ﺳو ،و اﻧدو ه ﻏرﺑ ِ
ا ﺳت .دوران دوم ](٢٩)[...
ﺑﮭروز ﺷﯾدا در اﯾن ﺟﺎ ،ﺑدون آن ﮐﮫ ﺧود را در ﺗﻌرﯾ ف ھر ﯾﮏ از ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ھﺎی »ﺗﺑﻌﯾد« ﯾﺎ »ﻣﮭﺎﺟرت« ﯾﺎ »ﺧﺎرج از ﮐ ﺷور« درﮔﯾر ﮐﻧد ،ﺿﻣن
ا ﺷﺎر ه ﺑﮫ ﻋدم »ﯾﮏ¬ﭘﺎرﭼﮕﯽ«ی اﯾن ادﺑﯾﺎت ،در ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از آن ،ﻟزوم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗﻠﻣروھﺎی آن را ﻻزم داﻧ ﺳﺗﮫ ا ﺳت؛ و ﺧود در اداﻣﮫ¬ی ﺳﺧﻧش ،از
طرﯾق اﻧﺗزاع ﺧ ﺻو ﺻﯾﺎت ﻣﺗﻧوِع ﭘﯾﮑر ه در طول زﻣﺎن ،آن را ﺑﮫ ﺳﮫ دور ه ﺗﻘ ﺳﯾم ﮐرد ه ا ﺳت.
و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧ ﺷﺎن داد ه ا ﺳت ﮐﮫ ﮐل ھﻣﯾن ﭘدﯾد ه¬ی ﻧﺎھﻣﮕون ،ظرﻓﯾت و ﻗﺎﺑﻠﯾت آن را دارد ﮐﮫ ﺳوژ ه¬ی ﺷﻧﺎﺧت ﻗرار ﮔﯾرد .ھم¬ﭼﻧﯾن،ا ﺳﻣﺎﻋﯾل
ﻧوری ﻋﻼ
و ﭘﯾﻣﺎن وھﺎب¬زاد ه ﺑرای ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ¬ و ﺗﻔﮑﯾﮏ » ﺷﻌر ﺗﺑﻌﯾد« از » ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟرت« ،از ھﻣﯾن اﺑزار ﻧظری ﺳود ﺟ ﺳﺗﮫ¬اﻧد .ﯾﺎ ،ﻣﺣﻣود ﻓﻠﮑﯽ و ﻣﮭدی
ﻓﻼﺣﺗﯽ ،ﺑﮫ ﯾﺎری¬ی اﻧﺗزاع ﺑرﺧﯽ از دﮔرﮔوﻧﯽ¬ھﺎی اﯾن ادﺑﯾﺎت در طول زﻣﺎن ،آن را ﻣرﺣﻠﮫ¬ﺑﻧدی ﮐرد ه¬اﻧد .ﻣﻧﺗﮭﺎ روﯾﮑردھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﯾن
ﻣﻧﺗﻘدان در ﻧﮕﺎ ه ﮐردن ﺑﮫ ﻣو ﺿوع ﺷﻧﺎﺧت ،آن¬ھﺎ را در اﻣر ﺷﻧﺎ ﺳﮫ¬ﭘردازی ،ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ¬ھﺎی ﭘراﮐﻧد ه¬ای ﺑرد ه ،ﮐﮫ ﮔردآوردن آن¬ھﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻧظری ،ﻓﻘط از ﯾﮏ ﮔرو ه ﭘژوھ ﺷﯽ – ﮐﮫ در راﺑطﮫ¬ی ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ،و ﺣول روﯾﮑردھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد  -ﻣﻣﮑن ﻣﯽ¬ ﺷود .ﭼرا ﮐﮫ ،ﺑﮫ
ﺑﺎور ﻣن ،ﻧظرﯾﮫ¬ﭘردازی درﺑﺎر ه¬ی ھوﯾت¬ھﺎی اﯾن »ادﺑﯾﺎت« ،ﮐﺎر ھﯾﭻ ﮐﺎر ﺷﻧﺎس ﻣﻧﻔردی ﻧﯾ ﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ﺳﻣﭘوزﯾوﻣﯽ ﻣﺗ ﺷﮑل از
طﯾ ف¬ھﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف اﻧدﯾ ﺷﮫ¬ورزان ﻣﺎ )و ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﻣ ﺷﺎرﮐت ﻓرھﻧﮓ¬ﭘروران درون¬ﻣرزی¬ای ﮐﮫ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺎ آ ﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد( ﺻورت ﭘذﯾرد .و ﮔﺎھﯽ
ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻣﯽ¬اﻧدﯾ ﺷم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﺟراء ﺑﯾﺎﺑد و ﺳﺎﻣﺎن ﭘذﯾرد ،ﮐﮫ ﻧ ﺳل ﻣﺎ ،ﻧ ﺳل ﺗﺟرﺑﮫ¬ھﺎی ھﻣﮫ ﺗﻠﺦ و ﻣﻠﺗﮭب ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد ،و
ﺳوژ ه¬ی ﺷﻧﺎﺧت ،ﻣو ﺿوﻋﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد .ﭼرا ﮐﮫ ،اﯾن ﻧ ﺳل ﻣﻠﺗﮭب ،اﻓزون ﺑر ﺣﻣل زﺧم¬ھﺎی رواﻧﯽ¬ی ﭘرﺗﺎب – ﮐﮫ ﺑﺎزدارﻧد ه¬ی ذھن از
دﯾدار ا ﺳت  -از درون ﯾﮏ دور ه¬ی ﺳﭘری ﻧ ﺷد ه ﺑﮫ ﺧود و ﺑﮫ روﯾدادھﺎ ﻧﮕﺎ ه ﻣﯽ¬ﮐﻧد ،و ﻧﮫ از ﺑﺎم ﺗﺎرﯾﺦ؛ ﺣﺗﺎ اﮔر ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐل ﭘدﯾد ه را از ﻣﻧظر
»ﻓراﺗﺎرﯾﺧﯽ« ﺑراﻧداز ﻣﯽ¬ﮐﻧد .و ﻣﻧظورم از »ﻧ ﺳل ﻣﻠﺗﮭب« ،ﻓﻘط زﺧم¬ﺧوردﮔﺎن ﻣ ﺳﺗﻘﯾم ﺗﻌﻘﯾب و ﺷﮑﻧﺟﮫ و زﻧدان و ﻓرار ﻧﯾ ﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ھر ﯾﮏ از
ﻣﺎ ،ﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن »ﻓﺎر ﺳﯽ« ﻣﯽ¬اﻧدﯾ ﺷﯾم و ﻣﯽ¬ﻧوﯾ ﺳﯾم ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﭘرﺗﺎب ﺧود را ﻣﺣ ﺻول اﺟﺗﻧﺎب¬ﻧﺎﭘذﯾر ھﻣﺎن ﭘدﯾد ه¬ھﺎ ﻣﯽ¬داﻧﯾم؛
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ﺣﺗﺎ ﻧ ﺳل دوم ﻣﺎ .و ھﻣﯾن ﺟﺎ ﻣﯽ¬ﮔوﯾم ﭼرا.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ادﺑﯾﺎت اﯾران ﺑﺎ ھﻣﮫی زﺧمھﺎﯾش ھﻧوز زﻧده اﺳت – ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ ﺷﮭرﯾﺎر
ﻣﻧدﻧﯽﭘور -دﻓﺗر ﺧﺎک
ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ِ ﻓرﯾﺑرز ﺷﯾرزادی  -ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﭘﯾراﻣون » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫی اﯾراﻧﯽ « و دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه » ﻧﮕو ﮐﺛﺎﻓت ،ﺑﻧوﯾس …«
ﺷﮭرﯾﺎر ﻣﻧدﻧﯽﭘور ،ﻣﺗوﻟد  ١٣٣۵در ﺷﯾراز از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﻣطرح اﯾران ا ﺳت .ھر اﺛری ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون از
ﻣﻧدﻧﯽﭘور ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ،از ﺑرﺧﯽ ﻟﺣﺎظ ،در زﻣﺎن ﺧودش ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫی ادﺑﯽ ﺑود ه ا ﺳت .ﻧﺧ ﺳﺗﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ دا ﺳﺗﺎﻧش » ،ﺳﺎﯾﮫھﺎی ﻏﺎر« را ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۶٨ﻣﻧﺗ ﺷر ﮐرد ،زﻧد ه ﯾﺎد ﮔﻠ ﺷﯾری ﺑﺎ ﺷوق و
ذوق اﯾن ﮐﺗﺎب را در آن ﺳﺎل ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﮐﺗﺎب ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻣﻧﺗ ﺷر ﻣﯽ ﺷد ﺑﮫ دو ﺳت و آ ﺷﻧﺎ ﺗو ﺻﯾﮫ
ﻣﯽﮐرد» .دل دﻟدادﮔﯽ« رﻣﺎﻧﯽ در دو ﺟﻠد ﭘﯾراﻣون ﺟﻧﮓ از ﻣﮭمﺗرﯾن رﻣﺎنھﺎﯾﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﭘس از
اﻧﻘﻼب در اﯾران ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ا ﺳت.
ﺷﮭرﯾﺎر ﻣﻧدﻧﯽﭘور ﻣدﺗﯽ ﺳردﺑﯾری ﻧ ﺷرﯾﮫی ادﺑﯽ »ﻋ ﺻر ﭘﻧﺟ ﺷﻧﺑﮫ« را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﮭد ه دا ﺷت .اﯾن
ﻧ ﺷرﯾﮫ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑ ﺳﯾﺎری از ﻧ ﺷرﯾﺎت ادﺑﯽ ﻣ ﺳﺗﻘل در ﻣﺣﺎق ﺗوﻗﯾ ف اﻓﺗﺎد .ﻣﻧدﻧﯽﭘور در ﺳﺎل  ٢٠٠۶م
ﺑور ﺳﯾﮫای ﮔرﻓت و ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ رﻓت.
ﺳﺎل ﮔذ ﺷﺗﮫ ﻣﮭمﺗرﯾن رﻣﺎن او » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫی اﯾراﻧﯽ« در ﻧﯾوﯾورک ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫی ﺳﺎرا ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺗو ﺳط اﻧﺗ ﺷﺎرات ﮐﻧﺎﭘ ف در ﺳﯾ ﺻد
ھزار ﻧ ﺳﺧﮫ ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد .اﯾن رﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ،ﮐر های ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و ھﻠﻧدی ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد ه ا ﺳت ،ﺑﮫ راﺑطﮫی ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ ﯾﮏ
دﺧﺗر و ﭘ ﺳر ﺟوان ﺑﮫ ﻧﺎم دارا و ﺳﺎرا ﻣﯽﭘردازد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﺧﺗﮕﯾریھﺎی ﻣﺗ ﺷرﻋﯾن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧد .اﻣﺎ اﯾن ھﻣﮫی دا ﺳﺗﺎن ﻧﯾ ﺳت :ﻧوﯾ ﺳﻧد های ﮐﮫ
ت »ﻣورددار« ﻣ ﺷﮑل ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .در واﻗﻊ اﯾن دا ﺳﺗﺎن ،دو دا ﺳﺗﺎن
دا ﺳﺗﺎن ﺳﺎرا و دارا را رواﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ادار هی ﻣﻣﯾزی ﺑر ﺳر ﺑرﺧﯽ ﮐﻠﻣﺎ ِ
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ا ﺳت :ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ و دا ﺳﺗﺎن درﮔﯾری ﯾﮏ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻣﯾزش .دﻓﺗر ﺧﺎک ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﮭرﯾﺎر ﻣﻧدﻧﯽﭘور درﺑﺎر هی اﯾن رﻣﺎن و دا ﺳﺗﺎن
ﮐوﺗﺎھﯽ از ھﻣﯾن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﮕو ﮐﺛﺎﻓت ﺑﻧوﯾس« در ﻧ ﺷرﯾﮫی ﺑﺎران ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ﺑود و در دﻓﺗر ﺧﺎک ﻧﯾز در ﻓر ﺻﺗﯽ دﯾﮕر ﻣﻧﺗ ﺷر ﺧواھد ﺷد،
ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫای ادﺑﯽ ﮐرد ه ا ﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون از ﻧظر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﮔذرد .ﺑﮫ زودی ﻓ ﺻﻠﯽ از » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ« در ھﻣﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﻣﻧﺗ ﺷر
ﻣﯽ ﺷود .ھمزﻣﺎن در ﺑﺧش »ﭘر ﺳﮫ در ﻣﺗن« ﻧﯾز دو ﻧﻘد درﺑﺎر هی اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗ ﺷر ﻣﯽﮔردد.
ﺷﮭرﯾﺎر ﻣﻧدﻧﯽﭘور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﻣﮭﻣﺎن در داﻧ ﺷﮕﺎ ه ھﺎروارد ﺗدرﯾس ﻣﯽﮐﻧد.
آﻗﺎی ﻣﻧدﻧﯽﭘور ! ﻣﻌﻣوﻻً از ﻗﺗلھﺎی زﻧﺟﯾر های ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ و ﺿﻊ روﺣﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم .راوی دا ﺳﺗﺎن زﯾﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ
از ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻧﮕو ﮐﺛﺎﻓت ﺑﻧوﯾس« ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻧ ﺷرﯾﮫی ﺑﺎران ) ﺳوﺋد( ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ،و در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﯾﮏ ﻗﺎﺗل
زﻧﺟﯾر های ا ﺳت.
ﯽ ﺟﻧﮓ ،ﮐمﻗدر ﺷدن ﺟﺎن اﻧ ﺳﺎنھﺎ و ﺳرﮐوب اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ در آن
ﻗﺗلھﺎی زﻧﺟﯾر های ﻣﻌﻠول ﺧﯾﻠﯽ ﻋواﻣل ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﻧد وﻟﯽ ﺧب وﯾراﻧﯽھﺎی رواﻧ ِ
ﻧﻘش ﻣﮭمﺗری دارﻧد  .ﺳﺎﻧ ﺳور را ھم از ﯾﺎد ﻧﺑرﯾم .ﻣﺎ اﯾراﻧﯽھﺎ ﮐﻣﺑود ﻣدارا دارﯾم .ﻗﺗل ﯾﮏ دﮔراﻧدﯾش ،ﻗﺗل ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ ﭼون ﻗﺎﺗل ﻧﻣﯽاﻧدﯾ ﺷد و زﻧدﮔﯽ
ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﮏ طورھﺎﯾﯽ ﺳﺎﻧ ﺳور ﻓﯾزﯾﮑﯽ ا ﺳت ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از رﯾ ﺷﮫھﺎﯾش از ﮐوِد ﺳﺎﻧ ﺳوِر ﻗرﻧﺎﻗرﻧﯽ ﻏذا ﻣﯽﮔﯾرد.
در ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﺑ ﺳﺗﮫ ﺷراﯾطﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﻧ ﺳﺎِن آدمھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯽء ﻣﯽ ﺷود .از ﻧﮕﺎ ه ﯾﮏ رﯾﯾس دوﻟﺗﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ،ﯾﮏ
ﻣﺄﻣور اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻠﯾس ،ﺳرﺑﺎز ،روﺣﺎﻧﯽ و … در اﯾن ﺷراﯾط دﯾﮕر وﺟود اﻧ ﺳﺎﻧﯽﻣﺎن ﺑﮫ ﭼ ﺷم و ﺣس ﻧﻣﯽآﯾﻧد .ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣورد :ﻣورِد
ﻣورددار .وﻗﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯽء ﺷدﯾم دﯾﮕر ﺷﮑﺎﻧدنﻣﺎن ،ﻟﮫ ﮐردنﻣﺎن ،و ﺣذ ف ﮐردنﻣﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺳﺧت ﻧﺧواھد ﺑود.
ﯾﻌﻧﯽ دا ﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﻣ ﺳﺗﻧد ا ﺳت؟
ﻧﮫ .ﻣن ﻧﻣﯽﺧوا ﺳﺗم ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻣﺛﻼً ﻣ ﺳﺗﻧد ﺑﻧوﯾ ﺳم .ﺧوا ﺳﺗﮫام ﺷﺧ ﺻﯾﺗﯽ را ﺑ ﺳﺎزم ﮐﮫ ﮐ ﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮐ ﺷد و دارﻧد ﻣﺟﺑورش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻋﺗرا ف ﮐﻧد.
ش درک وی .ﻣﺣور ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑر اﯾن اﯾن ﺳؤال ا ﺳﺗوار ا ﺳت
ﻣﯽﺧوا ﺳﺗم دا ﺳﺗﺎن اﯾن ﻣرد را ﺑﻧوﯾ ﺳم و ﭘﺎرادوﮐس ﭼﻧﯾن ﻣﺎﺟراﯾﯽ را ،ﺑﯽطر ف و ﺑﺎ ﺗﻼ ِ
ﮐﮫ ﭼرا ﻣﯽﮐ ﺷﺗﯽ و ﺑرا ﺳﺎس ﭼﮫ ﻣﻼکھﺎﯾﯽ اﯾن اﻓراد را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐردی .ﯾﮏ ﻣرد ﻓرزاﻧﮫ ﮐﮫ از ﻣردم ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﭼرا رﯾﺎ ﻣﯽورزﯾد ،در ﮐوﭼﮫ و
ﺧﯾﺎﺑﺎن داد ﻣﯽزﻧد ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧواھﯾد دوروﯾﯽ را اداﻣﮫ ﺑدھﯾد ،ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮫ د ﺳت آوردن ﺧرج ﺧﺎﻧواد هاش ﺷبھﺎ در ﺧﺎﻧﮫاش ﻧﺟﺎری ﻣﯽﮐﻧد،
ی ﯾﮏ زن وﯾراﻧش ﮐرد ه و …
ﯾﮏ ﻗﺎ ﺿﯽ ﺷرﯾ ف ﮐﮫ دﯾدن ﺧود ﺳوز ِ
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راوی اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﯾﮏ طورھﺎﯾﯽ ﺑرﺧﻼ ف ﻗﺎﺗﻠﯾن ﻗﺗلھﺎی زﻧﺟﯾر های ﮐﺎر ﮐرد ه )اﮔر ﭼﮫ ﺣﺎ ﺻل ﮐﺎرش ﺑﺎ ﻗﺗلھﺎی زﻧﺟﯾر های ﻓرﻗﯽ ﻧدارد  (.ﺑﮫ ھر ﺣﺎل
در ﺗﻣﺎم دا ﺳﺗﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﺷﯾو هی ﺧودش دﻟﯾﻠش را ﺗو ﺿﯾﺢ ﺑدھد.
ب »اﻓﻌﯽ ﺷب« داد هاﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎزﺟوھﺎﯾش در ﯾﮏ ﮐ ﺷش و ﮐو ﺷش ﻣرﮔﺑﺎر ﻗرار
ﺑﻠﮫ .دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺷﯾو هی ﺧودش ﮐﺎرش را ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد .روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ او ﻟﻘ ِ
دارد .دا ﺳﺗﺎن در واﻗﻊ در ﺑرﮔﮫی ﺑﺎزﺟوﯾﯽ او اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد» .اﻓﻌﯽ ﺷب« ﺑرﺧﯽ وﻗﺎﯾﻊ را رواﯾت ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺣﻘﺎﯾق را ﻣ ﺳﮑوت ﻣﯽﮔذارد ﮐﮫ ﺑﻌد
ﺑﮫ ﺷﮑل واﮔوﯾﮫھﺎی دروﻧﯽ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧواﻧﻧد ه در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارد .در ﺗﺎز هﺗرﯾن رﻣﺎنﺗﺎن » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫی اﯾراﻧﯽ« ھم ﭼﻧﯾن ﮐ ﺷش و
ﮐو ﺷ ﺷﯽ ﻣﯾﺎن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه و ﻣﻣﯾز ادار هی ﮐﺗﺎب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد .در ھر دو اﯾن دا ﺳﺗﺎنھﺎ ،راوی ﮐﻠﻣﮫای در ﮐﻧﺎر ﮐﻠﻣﮫی دﯾﮕر ﻣﯽﮔذارد و در ﻧﮭﺎﯾت ﺟﮭﺎن
ﺧودش را در ﯾﮏ ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ ار ﺳطوﯾﯽ – اﻓﻼطوﻧﯽ ﻣﯽآﻓرﯾﻧد .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎور دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗ ﺳﻠط ﺑر ﮐﻠﻣﮫ و ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر دادنھﺎی ﺟزﺋﯽ در ﮐﺎر
آﻓرﯾﻧش ﻣﯽﺗوااﻧﯾم واﻗﻌﯾتھﺎی ﺳﺧت را ﺗﺣﻣلﭘذﯾر ﮐﻧﯾم؟
ادﺑﯾﺎت در واﻗﻊ واﻗﻌﯾت ﺳﺧت و ﺗﻠﺦ را ﺗﺣﻣل ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظرم ھﻣﯾ ﺷﮫ ،ﺑرای ھرﮐدام از ﻣﺎ ،واﻗﻌﯾت ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻣلﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﺷد ،در ﻏﯾراﯾن ﺻورت
ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری در دﻧﯾﺎی اﻧ ﺳﺎن رخ ﻧﻣﯽدھد .اﮔر آزار واﻗﻌﯾت ﺑر روحﻣﺎن ﻧﺑﺎ ﺷد ،اﮔر ﺧﺎر واﻗﻌﯾت داﯾم ﺗوی ﭼ ﺷمﻣﺎن ﻧﺑﺎ ﺷد ،ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن ﻧﻣﯽدھﯾم،
از ﭘﯾﻠﮫی ﻋﺎﻓﯾتطﻠﺑﯽ در ﻧﻣﯽآﯾﯾم .ﻧﺗﯾﺟﮫاش ھم ﻣﺛﻼً ﻣﯽ ﺷود آن دﯾﮓ ﺷﺎﯾﻊ و آ ﺷﻧﺎی اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺑرای ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺟو ﺷد ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺳر ﺳﮓ در آن
ﺑﺟو ﺷد.
ﯽ ادﺑﯾت
ﺗﺣﻣلﻧﺎﭘذﯾر ﮐردن واﻗﻌﯾتھﺎی ﻏﯾراﻧ ﺳﺎﻧﯽ و ز ﺷت ﯾﮑﯽ از ﮐﺎر و ﺑﺎرھﺎی ادﺑﯾﺎت ا ﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺧودش ﯾﻌﻧﯽ ادﺑﯾت .ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾ ِ
ز ﺷﺗﯽھﺎ و ﭘﻠ ﺷﺗﯽھﺎی زﺟر ،اﻧدو ه اﻧ ﺳﺎﻧﯽ ،ا ﺳﺎرت اﻧ ﺳﺎن ﺑﮫ رخ ﮐ ﺷﯾد ه ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻓﺧرھﺎی اﻧ ﺳﺎﻧﯽ ھم .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻧﺑﺎﯾد ھم از ادﺑﯾﺎت
ﺗوﻗﻌﯽ ﺑﯾ ﺷﺗر از ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎﯾش دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯾم .ﻧﺑﺎﯾد ﺷﻌﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺎﻧﺗﺎل ﺑﮫ آن ﺑﭼ ﺳﺑﺎﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ادﺑﯾﺎت ﻣﯽﺗوااﻧد ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھد .ﻧﮫ،
ادﺑﯾﺎت ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﻗدرتھﺎی اﻧ ﺳﺎﻧﯽ ا ﺳت ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﮏ و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﺣﻘﯾﻘت .ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر از آن ﺗﻌرﯾ ف ﺑﮫ
د ﺳت ﺑدھﯾم ،ﮔ ﺳﺗرد هﺗر و دورﺗر ھم ﻣﯽ ﺷود .
ت دروغ ،رﯾﺎ ،ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ ،اﻋدام ،ﻓﻘر ،ﺑﯽ ﺳوادی ،ﻏﺎرت و … و …
ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ا ﺳﺗواری آن ﺑر ﺳﺑﮏ و ھﻧر ادﺑﯾﺎت ،ﮐﻠﻣﺎت آن ﮐﻠﻣﺎ ِ
را ﺑﯽآﺑرو ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﻋ ﺷق و اﻧ ﺳﺎن و آزادی و درﺧت و ﭘﻧﺟر ه و … اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑرای ﺑﻘﺎء ﻣﯽدھﻧد و از ھﻣﮫی اﯾنھﺎ آ ﺷﻧﺎزداﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺷﻣﺎ از ادﺑﯾﺎت واﻗﻊﮔرا ﯾﺎ ﺑﮫ ا ﺻطﻼح رﺋﺎﻟﯾ ﺳﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
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در زﻣﯾن ادﺑﯾﺎت ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر در دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯾت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدھد ،ﻧﮫ در واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ و ﻧﮫ در ﯾﮏ ﮔزارش ﺳﺗون ﺣوادث و ﻧﮫ از ﻧوع
ﯽ دا ﺳﺗﺎن ﻧو ﻣﻧظورم ا ﺳت.
رﯾﺎﻟﯾِزم ﺑدوی .واﻗﻌﯾ ِ
ت دا ﺳﺗﺎﻧ ِ
از ﻣ ﺷﺧ ﺻﺎت ﻗﺎﺗل دا ﺳﺗﺎنﺗﺎن ﺑرایﻣﺎن ﺑﮕوﯾﯾد و ﺗﻔﺎوت او ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻼن و آﻣران ﻗﺗلھﺎی زﻧﺟﯾر های.
ﻗﺎﺗل در دا ﺳﺗﺎن » ﻧﮕو ﮐﺛﺎﻓت ﺑﻧوﯾس !« ﻧﮫ از ﻧوع آن ﻗﺎﺗﻠﯽ ا ﺳت ﮐﮫ در ﻣ ﺷﮭد ﻓﺎﺣ ﺷﮫھﺎی ﺑﯽﭘﻧﺎ ه را ﻣﯽﮐ ﺷت و ﻧﮫ از ﻧوع » ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ« .او ﺣﺗﯽ
اﻓﻌﯽ ﺷب ھم ﻧﯾ ﺳت .ﻧﮕﺎ ه ﺳﺎد هﻟوﺣﺎﻧﮫی روزﻧﺎﻣﮫھﺎی زرد اﯾن ﻟﻘب را ﺑﮫ او داد هاﻧد .او دﻻﯾل ﭘﯾﭼﯾد ه و ﺧﺎ ص ﺧودش را دارد .اﮔر دا ﺳﺗﺎن در ﺳت ﮐﺎر
ﮐرد ه ﺑﺎ ﺷد ،ﺷﺎﯾد ا ﺳﺗﻌﺎر هی اﯾﻧﮭﺎ ھم ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺷد.
ا ﺻطﻼح ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ ار ﺳطوﯾﯽ – اﻓﻼطوﻧﯽ را ﺣداﻗل ﺑرای رﻣﺎن » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ اﯾراﻧﯽ« ﺑﺣثاﻧﮕﯾز ﻣﯽداﻧم .در » ﮐﺗﺎب ارواح
ﺷﮭرزاد « ﺳﻌﯽ ﮐرد هام ﻧظرم را درﺑﺎر هی ادﺑﯾﺎت ﺑﻧوﯾ ﺳم .اﯾن ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت :در واﻗﻊ ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت ا ﺳت ،آن ھم ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾد از
زﺑﺎن روزﻣر ه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن زﺑﺎن ﺧﺎ ص ﺧود و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز )ﺑﺎ ﮔو ﺷﮫ ﭼ ﺷﻣﯽ ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫی ﺗﻣﺎﯾز و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺣث ﻋدم و ﺻﺎل ﻧ ﺷﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ
ﻣ ﺻداقھﺎ (.در » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ اﯾراﻧﯽ « ﺧوا ﺳﺗﮫام ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ و دا ﺳﺗﺎن ﺳﺎﻧ ﺳور ﺷدن آن راﺑﻧوﯾ ﺳم .ھﻣﯾن) .ﺑﮫ ﻧظرم ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ در ﯾﮏ ﺳری ﻣﻘﺎﻟﮫ و در ﮔﻔت و واﮔﻔتھﺎﯾﯽ ھم در اﯾران و اﯾن ور آن ور ،ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧودم ،درﺑﺎر ه ﺳﺎﻧ ﺳور ﻧو ﺷﺗﮫ و ﺣر ف زد هام و ﺑﺎز ھم ،ﭘس
دﯾﮕر ﻣﯽﺗوااﻧ ﺳﺗم ﺑﻧ ﺷﯾﻧم و دا ﺳﺗﺎﻧم را ﺑﻧوﯾ ﺳم .زﯾرا ،ھﻣﮫی ،ﺑﮫ ﻗول ﺷﻣﺎ »ﮐ ﺷش و ﮐو ﺷشھﺎ« ﺑرای ﮐﻠﻣﺎت ا ﺳت .ﺷﺎﯾد ﺷﺑﺎھت »ﻧﮕو ﮐﺛﺎﻓت ﺑﻧوﯾس
!« و » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن … « در اﯾن ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ در ھردو ﻗﺎﺗﻼن زﻧﺟﯾر های ﺣ ﺿور دارﻧد .ﯾﮏ ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ ھم ﯾﮏ ﻗﺎﺗل زﻧﺟﯾر های ر ﺳﻣﯽ ا ﺳت
ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت را ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ آ ﺷﮑﺎرا ﺧﻔﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ ﺧﻔﮫ ﺷدن ﮐﻠﻣﺎت  ،ﻧوﯾ ﺳﻧد هی آن ھم اﮔر ﺧﻔﻘﺎن ﻧﮕﯾرد ﻣ ﺳﺦ ﻣﯽ ﺷود.
ﺷﻣﺎ از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ھ ﺳﺗﯾد ﮐﮫ ھﻣوار ه ﺑﺎ ﺳﺎﻧ ﺳور درﮔﯾر ﺑود هاﯾد .ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ »دل دﻟدادﮔﯽ« ﭘس از ﭼﺎپ دوم ﻣﺗوﻗ ف ﺷد .رﻣﺎِن »ﺗن ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ« آﻣﺎد هی
ﭼﺎپ ا ﺳت ،اﻣﺎ ھﻧوز ﻣﻧﺗ ﺷر ﻧ ﺷد ه و ﻣﻣﮑن ا ﺳت در اﯾن ﺷراﺋط ﻣﻧﺗ ﺷر ﻧ ﺷود .ﺑﮫ رﻏم اﯾن ﺗ ﺿﻌﯾﻘﺎت ﻣوﻓق ﺷدﯾد ﮐﮫ ﻣو ﺿوع ﺳﺎﻧ ﺳور و ﺧود ﺳﺎﻧ ﺳوری
را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﺎزدارﻧد ه و وﯾراﻧﮕر ا ﺳت ،ﺑﮫ ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺑدل ﮐﻧﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً از ﺷﮑ ﺳتھﺎﻣﺎن ﻣﯽﺗوااﻧﯾم ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑ ﺳﺎزﯾم؟
دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﯽﺗوااﻧﯾم .ﺑﮫ ﮐوری ﭼ ﺷم د ﺷﻣﻧﺎن زﯾﺑﺎﯾﯽھﺎی اﻧ ﺳﺎن ﻣﯽﺗوااﻧﯾم .ﻣﯽﺗوااﻧﯾم ﻧﮫ ﻓﻘط از ﺷﮑ ﺳتھﺎﯾﻣﺎن ،ﮐﮫ از رﻧﺞھﺎﯾﻣﺎن ،ز ﺷﺗﯽھﺎﯾﻣﺎن و
ا ﺳﺎرتھﺎﯾﻣﺎن ﺷﺎدﺧواری و آزادی ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯾم .اﮔر ﻏﯾر از اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺛﻼً از دور هی ﻗﯾﭼﯽ و ﺳﺎﻧ ﺳوِر » ﻣﺣرﻣﻌﻠﯽﺧﺎن« در زﻣﺎﻧﮫی »ر ﺿﺎ ﺷﺎ ه« ﮐﮫ
دﯾﮕر ادﺑﯾﺎت اﯾران ﺑﺎﯾد ﺧﻔﮫ ﺷد ه و ھﻔت ﮐﻔن ﭘو ﺳﺎﻧد ه ﺑود و ﻓﻘط ﻧﺎادﺑﯾﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧد ه ﺑود .وﻟﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت اﯾران ﺑﺎ ھﻣﮫی زﺧمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗن
دارد ،ھﻧوز ﻧﻔس ﻣﯽﮐ ﺷد .روز ﺑﮫ روز ھم ﺑر ﺗﻌداد ﺷﺎﻋران و ﻧوﯾ ﺳﻧد هھﺎﯾش ا ﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣطﻣﺋﻧم ﮐﮫ رﻣﺎن » ﺗن ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ « در اﯾن ﺷراﯾط اﺟﺎز ه ﭼﺎپ ﻧﻣﯽﮔﯾرد  .در ﻣورد دِل دﻟدادﮔﯽ ھم ﻣطﻣﺋن ﻧﯾ ﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﺎﻧ ﺳور ا ﺳت ﯾﺎ اھﻣﺎل
ﻧ ﺷر زرﯾﺎب ) ﻋﻠﻣﯽ ( .ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﻣن ﻗول داد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎ ه ﺑﻌد اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻧد .ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذ ﺷﺗﮫ.
ﻧﺎ ﺷران ﺧوب دﯾﮕری آﻣﺎد هاﻧد اﯾن رﻣﺎن را ﭼﺎپ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ زﻧداﻧﯽ ﺷد ه ا ﺳت .ﭼرا؟ ﻧﻣﯽداﻧم .درﺑﺎر هی رﻓﺗﺎر اﯾن ﻧﺎ ﺷر ﺑﺎ اﯾن رﻣﺎن دا ﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ دارم
ﮐﮫ روزی ﮐﮫ طﺎﻗﺗم طﺎق ﺷد ،ﻣﯽﻧوﯾ ﺳم ﺷﺎن .ﻧوﯾ ﺳﻧد هی اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط از ﯾﮏ ﺳو و دو ﺳو ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻧﺗﻘد ﻧﯾوﯾورﮐر در ﻧﻘد ﮐﺗﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ا ﺷﺎر ه ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ »ا ﺳﺗﻌﺎر ه زاﺋﯾد هی ا ﺳﺗﺑداد ا ﺳت« .ﻋد های در اﯾران ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺳﺎﻧ ﺳور ﺑﮫ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ
ادﺑﯾﺎت ﯾﺎری ﻣﯽر ﺳﺎﻧد.
»ﺟﯾﻣز وود« در ﻧﻘد اﯾن ﮐﺗﺎب ﺟﻣﻠﮫی ﺟﺎﻟبﺗری دارد .ﻣﯽﮔوﯾد:
Novelists fret over how to get their characters into and out of rooms, but what if their characters
?weren’t allowed to be in those rooms in the first place
ا ﺷﺎر هی او ﺑﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﻏرﺑﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺣدودﯾتھﺎ ﻣﯽﻧوﯾ ﺳﻧد .در اﺑﺗدای ھﻣﯾن ﻧﻘد ھم ﻣﯽﮔوﯾد )ﻧﻘل ﺑﮫ ﻣ ﺿﻣون( ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﮫای ﮐﮫ
ﭼﺎﻟش ﺳﺧت ﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﻟﯾوان ﻗﮭو هی ﺑزرگ و ﻣﺗو ﺳط ا ﺳت ] در ا ﺳﺗﺎر ﺑﺎﮐس [ و … ﻣﺎ از زﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﯾر و ﺳﻔر ﻣﺎ ﻓﻘط در
ﻗﺎر هی ﺑﯽﻣرز ﮔوﮔل ا ﺳت …
درﺑﺎر هی ا ﺳﺗﻌﺎر ه زاﯾﯾد هی ا ﺳﺗﺑداد ھم ،ﮔﻣﺎﻧم ﺟﻣﻠﮫاش را در ﺑﺎﻓت و دﯾ ﺳﮑورس ﻧﯾوﯾورﮐری و ھﺎرواردیاش ﺑﺎﯾد ﺧواﻧد .ﺗ ﺻور ﻧﻣﯽﮐﻧم ﻧظر ﻣﻧﻔﯽ
درﺑﺎر هی ا ﺳﺗﻌﺎر ه دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد .وﮔرﻧﮫ ھر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ اﮔر در آن ﺑﮫ ﻋﻣد ھم از ا ﺳﺗﻌﺎر ه ﭘرھﯾز ﺷد ه ﺑﺎ ﺷد د ﺳت آﺧر ﮐل آن )اﮔر ﺳﺎز و ﮐﺎرش در ﺳت
ﺑﺎ ﺷد( ﺑﮫ ﯾﮏ ا ﺳﺗﻌﺎر هی ﺑزرگ و ﻓراﮔﯾرﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﯾن طور ھم ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ دارد از ﺳﺎﻧ ﺳور ﺗﻌرﯾ ف ﻣﯽﮐﻧد .ﻧظرش اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ در
ﮐ ﺷورھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗورزد ه ادﺑﯾﺎت آن ﻗدر ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﺎﻧ ﺳور ﺷود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺣرﻓش ﯾﺎ اﻧدوھش اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ در ﻏرب ادﺑﯾﺎت آن
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎﻧ ﺳور اﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺧرب دارد …
ﺳﺎﻧ ﺳور در ھر ﺣﺎل و ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠش وﯾرانﮐﻧﻧد ه ا ﺳت .ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ آدمھﺎ را ﻣ ﺳﺦ ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﮫ ﻓﻘط ھﻧرﻣﻧدان را ﮐﮫ ﺣﺗﺎ اﻓراد آن طر ف ﺧط را .اﯾن
ﮔوﻧﮫ اﻓراد ﯾﮏ ﻣوﻗﻊ ﭼ ﺷم ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﮔﻧﺎ ه ﺗوﻗﯾ ف د هھﺎ ﻧ ﺷرﯾﮫ ﯾﺎ ﻗﺗل و ﻗﺗلھﺎﯾﯽ ﺑرﮔردن ﺷﺎن ا ﺳت و دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗوااﻧﻧد آن ﺟﺎنھﺎی
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ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ه را ﺑرﮔرداﻧﻧد .در ﻣورد آن ﻋد های ﮐﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺳﺎﻧ ﺳور ﺑﮫ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ادﺑﯾﺎت اﯾران ﮐﻣﮏ ﮐرد ه ،ﺑﺎﯾد ﻋر ض ﮐﻧم ﮐﮫ اوﻻً ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم
ﮐﮫ اﯾن اﻓراد در اﯾران در ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﯽﻧوﯾ ﺳﻧد .ﮔﺎھﯽ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺣر فھﺎﯾﯽ ﺑزﻧﻧد .ﺑد ﻧﯾ ﺳت ﮐ ﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻣن و اﻣﺎن
ﺧﺎرج زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد آن ﻓ ﺷﺎرھﺎ و ﺳﺧﺗﯽھﺎ راھم در ﻣﻌﺎدﻟﮫھﺎی ﻗ ﺿﺎوت ﺷﺎن دﺧﯾل ﺑدارﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺑروز ﺿﻌ ف ﯾﺎ اﯾ ﺳﺗﺎدﮔﯽ در ﺷﺧ ﺻﯾتھﺎی
اﻧ ﺳﺎﻧﯽ وﺟود دارد .ﺷﺎﯾد اﯾﻧﮭﺎ اﯾن ﺣر فھﺎ را ﻣﯽزﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋ ﺷو های آﻣد ه ﺑﺎ ﺷﻧد ﺗﺎ ﮐﺗﺎب ﺷﺎن اﺟﺎز هی ﭼﺎپ ﺑﮕﯾرد ،ﺷﺎﯾد ﻧﻘطﮫ ﺿﻌﻔﯽ د ﺳت ﺟﻧﺎﺑﺎن
دارﻧد ،ﺷﺎﯾد زﯾر ﻓ ﺷﺎر ﻣ ﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣ ﺳﺗﻘﯾم ھ ﺳﺗﻧد .ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ا ﺷﺗﺑﺎ ه ﺣرﻓﯽ ﭘراﻧد هاﻧد .ﻧﻣﯽداﻧم .ﺑر اﻓردی ﮐﮫ در ﮐ ﺷور ﭘﯾﭼﯾد ه ،ﺗﺎرﯾﮏ رو ﺷن و در
ﺿﻣن آ ﺷﻔﺗﮫای ﻧظﯾر اﯾران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ آ ﺳﺎﻧﯽ داوری ﮐرد .اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺿد و ﻧﻘﯾ ض ﮔوﯾﯽھﺎ را ھم ﺑﺎﯾد ﺟزو آ ﺳﯾبھﺎی د ﺳﺗﮕﺎ ه
ﺳﺎﻧ ﺳور ﺑداﻧﯾم.
ﺑﮫ اﻣﯾد روزی ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﯾران ﺟﺎﯾﯽ دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد و ﻗراری و ﺟﻠ ﺳﺎﺗﯽ ﺟﻣﻌﯽ .
اﻣﯾدوارﯾم اﯾن آرزو ﺳﺎد ه روزی ﺗﺣﻘق ﭘﯾدا ﮐﻧد .راوی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر »ﻧﮕو ﮐﺛﺎﻓت ﺑﻧوﯾس« زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد و ﺑر ﮐﻼم ﺗ ﺳﻠط دارد ،ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧش
ﻋ ﺷق ﻣﯽورزد و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﭼﯾر هد ﺳت از ھوش ﺗﺧﯾل ﺑﮭر هﻣﻧد ا ﺳت .اﯾن ھﻣﮫ ﺷﺑﺎھت ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﺗل و ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﮐﻣﯽ ﺗر ﺳﻧﺎک ا ﺳت.
ﻧﮑﺗﮫﺑﯾﻧﯽ ﻗ ﺷﻧﮓ و ﺗﯾزی ا ﺳت :ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ،ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ و ﺑﺎزﺟو .در ﺳت ا ﺳت ،ھر ﺳﮫ ھم ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺳر و ﮐﺎر دارﻧد .ﯾﮑﯽ ﻣﯽآﻓرﯾﻧد ،ﯾﮑﯽ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫاش
ﻣﯽﮐﻧد و آن ﯾﮑﯽ ھﻣﺎن ﺗﮑﮫﭘﺎر هھﺎ را ﻗﻠب ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎ ﻣ ﺷﺗﯽ دروغ ﺑﮫ ھم ﻣﯽدوزد و ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﭼون ﺑﺎزﺟوھﺎی اﯾراﻧﯽ رﻣﺎن ﻧﻣﯽﺧواﻧﻧد
ﺗﺧﯾل ﺷﺎن ﺿﻌﯾ ف ا ﺳت و دا ﺳﺗﺎنھﺎی ﺑﺎورﻧﺎﭘزﯾر و ﺿﻌﯾ ف ﺳرھم ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽھﺎ ﻣﺟﺑورﻧد رﻣﺎن و دا ﺳﺗﺎن ﺑﺧواﻧﻧد ،آن ھم ﺑﺎ دﻗت .ﺑرای
ھﻣﯾن در طول اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ دﯾد هاﯾم ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﺑ ﺳﺗﮫی ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﮐﺎِر ﺳﺎﻧ ﺳور ﮐﻣﯽ ﺑﺎز ﺷد ه ﮐﻣﯽ ھو ﺷﻣﻧد ﺷد ه و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺷﺧ ﺻﯾت ﺷﺎن
ﮐﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ه ﮐﮫ از ﮐﺎر ھم ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد هاﻧد .
ﮔﻣﺎﻧم ﺑراﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ھو ﺷﻣﻧد ﺑﺎ ﺗﺧﯾل ﻗوی و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ طورھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗوااﻧد ﺑر ﺳﺎﻧ ﺳور و ﺷﺎﯾد ھم ﺑﺎزﺟو ﭼﯾر ه ﺷود .ﮔرﭼﮫ
د هھﺎ زﺧم آ ﺷﮑﺎر و ﭘﻧﮭﺎن ﺑر رواﻧش ﺧواھد ﻣﺎﻧد .اﮔر ﻓرا ﺳت ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﯽاش ،اﮔر رواﻧﮑﺎوی ﺧوﯾ ﺷﺗﻧش )ﺧودآﮔﺎھﯽاش و داوری ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑر
ﺧوﯾ ﺷﺗﻧش( و اﮔر ﺗﺧﯾﻠش ﺑر ﺧود ﻗوی ﺑﺎ ﺷﻧد ،ﻣﯽﺗوااﻧد از ﻧﺎ ﺳور ﺷدن اﯾن زﺧمھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .زﺧم ﺳﺎﻧ ﺳور درﻣﺎن ﺷدﻧﯽ ﻧﯾ ﺳت ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان
از ﻋﻔوﻧت و ﮔ ﺳﺗرش آن در روح ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .ﻧوﯾ ﺳﻧد ه اﮔر ﻧﺗواﻧد اﯾن درﻣﺎن را اداﻣﮫ دھد د ﺳت آﺧر ﺑﮫ ﺷﺧ ﺻﯾﺗﯽ ﺣﻘﯾر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻠﮫ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﯾن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه و ﯾﮏ ﻗﺎﺗل ھو ﺷﻣﻧد ھ ﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎ ﺷد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ دو ﺧط ﻣوازی ھ ﺳﺗﻧد ﮐﮫ در دو ﺳوی ﻣﺧﺎﻟ ف اﻣﺗداد ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .ﻗﺎﺗل
ﺑرای ﮔرﻓﺗﺎر ﻧ ﺷدن ﻧﻘ ﺷﮫ ﻣﯽﮐ ﺷد ،ﭘﻼت ﻣﯽزﻧد ،راﺑطﮫھﺎی ﻓرﯾﺑﻧد هی ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﺑﯾن ﺧود و ﻣﻘﺗول ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد .در واﻗﻊ ﺗﻼ ﺷش اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ
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دا ﺳﺗﺎن دروﻏﯾن ﺑﯽﮔﻧﺎھﯽ ﺧود را ﺑﺎورﭘذﯾر ﮐﻧد .ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول ﮐﺎﻟرﯾﺞ »ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺎﺑﺎوری« اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﯾﮏ طورھﺎﯾﯽ ھﻣﺎن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑﺎ ﭘﻼت ،ﺑﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺑﺎورآوری و ﭘرداﺧت ﺷﺧ ﺻﯾتھﺎی دا ﺳﺗﺎﻧش.
ﺷﻣﺎ ﺳﺎﻧ ﺳور را ﻓراﺗر از ﺳﻠطﮫی دوﻟت ﻣﯽداﻧﯾد .در ﺳت ا ﺳت؟
ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎھﺎ ﮔﻔﺗﮫام ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﻧوع ﺳﺎﻧ ﺳور ﻣﻌﺗﻘدم .ﺳﺎﻧ ﺳور دﯾواﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن دم و د ﺳﺗﮕﺎ ه ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ دوﻟﺗﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ر ﺳﻣﺎ ً و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺳﺎﻧ ﺳور ﻣﯽﮐﻧد.
دوﻣﯾن :ﺳﺎﻧ ﺳور ﻣﯾداﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ا ﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧوﻋﯽ ﺳﺎﻧ ﺳوِر ﻏﯾراداری ،آ ﺷﮑﺎر و ﭘﻧﮭﺎن ﮐﮫ اﺟﺗﻣﺎع ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد :آدمھﺎی ﮐﻠﮫﺧ ﺷﮏ ،اﻣل ،ﻣﺗﻌ ﺻب،
ی ر ﺳمھﺎ  ،ﻗومﭘر ﺳﺗﯽھﺎی اﻓراطﯽ ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ دﯾﻧﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎ و ﮔرو هھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و ﺣﺗﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣدارا و … ﮐﮫ ھم ﺧود
ﺗﺣﻣﯾل اﺟﺑﺎر ِ
ﺣذ ف ﻣﯽﮐﻧﻧد و ھم ﻏﯾرﻣ ﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ د ﺳﺗﮕﺎ هھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧ ﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽدھﻧد و ﻓ ﺷﺎر ﻣﯽآورﻧد ﮐﮫ ﺣذ ف و ﺣذ ف و ﺣذ ف ﮐﻧﻧد .اﯾنﮔوﻧﮫ آدمھﺎ ھﻣﮫ ﺟﺎ ھ ﺳﺗﻧد،
در ﺧﺎﻧواد هھﺎﯾﻣﺎن ،در ھﻣ ﺳﺎﯾﮕﯽﻣﺎن ،ﻣﺣل ﮐﺎرﻣﺎن ،در ﭘﯾﺎد هروھﺎ … ﻣﺛﻼً ﺷﺎﯾد ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﺧوب و ﮔو ﺷﮫﮔﯾرﻣﺎن » ﯾﻌﻘوب ﯾﺎدﻋﻠﯽ « اﺑﺗدا ﮔرﻓﺗﺎر اﯾن
ﻧوع ﺳﺎﻧ ﺳور ﺷد ه ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺑﻌد ﻣﺗﺄ ﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﮑم زﻧدان ھم ﮔرﻓت .اﯾن دو ﻧوع ﺳﺎﻧ ﺳور ھﻣدﯾﮕر را ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ھم اﻟﮭﺎم ﻣﯽر ﺳﺎﻧﻧد .ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾراﻧﯽھﺎ ﻧﺗواﻧﯾم رﯾ ﺷﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ذھﻧﯽ) رواﻧﯽ ( و ﺳﻧﺗﯽ ﺳﺎﻧ ﺳور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را دﻗﯾﻘﺎ ً واﮐﺎوﯾم و آن را در ذھن ﺧودﻣﺎن
و ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮑ ﺷﺎﻧﯾم و ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ اﯾن ﻋﻘد ه را ﺟراﺣﯽ ﻧﮑﻧﯾم ،ﺳﺎﻧ ﺳور دﯾواﻧﯽ ھﻣﮫ وﻗت و در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑر ﻣﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﺧواھد ﮐرد.
از ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﯽ؟ ﺳﺎﻧ ﺳور ﭼﻘدر ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ رﯾ ﺷﮫ دواﻧد ه؟
ﺳﺎﻧ ﺳور ھﻣﯾ ﺷﮫ در اﯾران وﺟود دا ﺷﺗﮫ .ﺑﮫ ﮐﺗﯾﺑﮫھﺎی ﺷﺎھﺎن ﺑر ﺳﯾﻧﮫی ﮐو هھﺎ ﻧﮕﺎ ه ﮐﻧﯾد .ﻣن آﻧﮭﺎ را دو ﺳت دارم و ﺑراﯾ ﺷﺎن اﺣﺗرام ﻗﺎﺋﻠم .اﻣﺎ اﯾن
ﮐﺗﯾﺑﮫھﺎ ﻓﻘط ﺻداھﺎی ر ﺳﻣﯽ و ﺗﻧﮭﺎ ﺻدای ﯾﮏ ﺷﺎ هاﻧد .از ﺻداھﺎی دﯾﮕر اﻧ ﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎنھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ،رﻧﺞ ﻣﯽﮐ ﺷﯾدﻧد ،ﻣﺟﺎزات
ﻣﯽ ﺷدﻧد ،و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽھﺎی ھم دا ﺷﺗﮫاﻧد ﻧ ﺷﺎﻧﮫای و ﺻداﯾﯽ ﻧدارﯾم .ﺑﻌدھﺎ ھم ھر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﮐﺎر آﻣد ه ا ﺳﻧﺎد ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻗﺑل را ﻧﺎﺑود ﮐرد ه و ﺗﺎرﯾﺦ را
ھم ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧودش ﻋو ض ﮐرد ه .از ﺳﺎﻧ ﺳور و ﻋو ض ﮐردن ا ﺳم ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ و ﮐوﭼﮫھﺎ ھم ﻧﮕذ ﺷﺗﮫاﻧد.
در طﯽ ﺑﯾ ﺳت ﺳﺎل ﮔذ ﺷﺗﮫ د ﺳﺗﮕﺎ ه ﻣﻣﯾزی ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐرد ه و ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷد ه؟ ﺳﺎﻧ ﺳور در دھﮫی اول اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷد و اﻣروز
ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود؟
ﺳﯾر ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ﺳﺎﻧ ﺳور در ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯾر را ﯾﮏ طورھﺎﯾﯽ دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ،در » ﺳﺎﻧ ﺳور ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ اﯾراﻧﯽ « ﻧو ﺷﺗﮫام .ﺧﻼ ﺻﮫ ﻣﯽﺗوااﻧم
ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ :اوﻟﯾن طوﻓﺎن ﺗوﻗﯾ ف د هھﺎ ﻣﺟﻠﮫ و روزﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎلھﺎی اوﻟﯾﮫی ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب رخ داد وﻟﯽ ھﻧوز و ﺿﻌﯾت ﺳﺎﻧ ﺳور ﮐﺗﺎب ﻗوام و روﯾﮫی
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ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﺎد دارم در اواﺧر دھﮫ ﺷ ﺻت ،ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ و ﺿﻊ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎ ﺷر د ﺳﺗﻧوﯾس ﯾﺎ ﻣﺗن ﺣروﻓﭼﯾﻧﯽ ﺷد هی
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻗ ﺻد ﭼﺎﭘش را دا ﺷت ﺑﮫ وزارت ﻓرھﻧﮓ و ار ﺷﺎد ا ﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑرد و ﺗﻠوﯾﺣﯽ ﯾﺎ ﻣ ﺳﺗﻘﯾم اﺟﺎز هی ﭼﺎپ ﻣﯽﮔرﻓت .طﺑق ﻗﺎﻧون ا ﺳﺎ ﺳﯽ ﺟﻣﮭوری
ا ﺳﻼﻣﯽ ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻣﯾزی ﻣﻣﻧوع ا ﺳت .و در آن زﻣﺎن ھﻧوز اﻧدک ﻗﺑﺎﺣﺗﯽ وﻟو ظﺎھری وﺟود دا ﺷت .اوﻟﯾن ﮐﺗﺎب ﻣن » ﺳﺎﯾﮫھﺎی ﻏﺎر « ھﻣﯾن طورھﺎ
ﻣﺟوز ﮔرﻓت  .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑرﮔ ﺷﺗم ﺑﮫ ﮔذ ﺷﺗﮫ ﯾﺎدم آﻣد .ﮐﺗﺎب ﻣﺎ هھﺎ در ار ﺷﺎد ﻣﺎﻧد ه ﺑود .ﺑﮫ ﻧﺎ ﺷر ﮔﻔﺗم ﺧودم ﻣﯽروم ﺗﮭران دﻧﺑﺎﻟش .در ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقھﺎی
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ر ﺳﯾدم ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدی ﻋ ﺻﺑﯽ و ﺑددھن .اﺣﺗراﻣﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑود .طر ف ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎء ﺑﻌد از ﭼﻧدﯾن دﻗﯾﻘﮫ ﺟ ﺳﺗﺟو ﮔﻔت ﮐﺗﺎﺑت ﮔم ﺷد ه.
ﭘر ﺳﯾدم آﺧر ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود .داد زد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﺑﺎران ﺷد ه .دوران ﺟﻧﮓ ﺑود و ﯾﮏ ﺑﻣب ﻋراﻗﯽ در ﻓﺎ ﺻﻠﮫای دور از آن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺎﻓﮑﺎﯾﯽ
ش ﻧﺎﭼﯾز ﺷﻣردن و ﺗﺣﻘﯾر ادﺑﯾﺎت ﺑود .آن زﻣﺎن د ﺳﺗﻧوﯾس ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺗﺎبھﺎ در ار ﺷﺎد ﮔم ﮔور ﻣﯽ ﺷد .ا ﺻرار زﯾﺎد ﻣن
ﻣﻧﻔﺟر ﺷد ه ﺑود .ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑود .ﺳرﭘو ِ
ﮐﺎر را ﺧرابﺗر ﮐرد  .ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺣش ﮐ ﺷﺎﻧد ه ﺷوم .طوری رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﻌ ﺻﯾت و ﺧطﺎی ﺑزرﮔﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷد هام ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ دا ﺳﺗﺎن ﻧو ﺷﺗﮫام.
ﺑﻌد روﯾﮫ اﯾن ﺷد ﮐﮫ وزارت ار ﺷﺎد ﺑﮫ ﻧﺎ ﺷران ﻣﯽ¬ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را ﻣﻣﯾزی ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ،آزادﯾد ﮐﮫ ﺑروﯾد ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ﺑرای ﺧروج ﮐﺗﺎب از
ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎ ﻣﺟوز ﺑﮕﯾرﯾد .طﺑﯾﻌﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﻧﺎ ﺷران ﻣ ﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﮔ ﺷﺎدد ﺳﺗﺎﻧﮫی دوﻟﺗﯽ ﻧدا ﺷﺗﻧد ،ﻧﺎرا ﺿﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن رﯾ ﺳﮑﯽ را ﺑﭘذﯾرﻧد؛
ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫی اﻧدﮐ ﺷﺎن را ﺻر ف ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺟوز ﺧروج از ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﯾرد ،ﺑﺎﯾد در اﻧﺑﺎر آن ﺑﻣﺎﻧد ،ھزﯾﻧﮫی اﻧﺑﺎرداریاش ھم ﭘرداﺧت ﺷود
ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﻘوا ﺷود .اﯾن ﺗرﻓﻧد ﻧﺎ ﺷران را ھل ﻣﯽداد ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎن ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ ﺑ ﺷوﻧد و از ﺗرس ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ا ﺻطﻼح
ﻣ ﺷﮑوک ﭼﺎپ ﻧﮑﻧﻧد .طﻌم ﺗﻠﺦ اﯾنﮔوﻧﮫ ﺳﺎﻧ ﺳور را ھم ﭼ ﺷﯾد هام .زﻧد ه ﯾﺎد ھو ﺷﻧﮓ ﮔﻠ ﺷﯾری ﻣﺟﻣوﻋﮫ دا ﺳﺗﺎﻧﯽ از ﯾﺎران ﺟﻠ ﺳﮫھﺎی ﭘﻧﺟ ﺷﻧﺑﮫھﺎ ﮔرد
آورد ه ﺑود و ﻧﺎ ﺷری ھم آن را ﭼﺎپ ﮐرد .ﻣن ﮐﺗﺎب راھرﮔز ﻧدﯾدم .ﮐﺗﺎب ﻣﺟوز ﺧروج از ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕرﻓت .ﻧﺎ ﺷر ﺑﻌد از ﺑﺎرھﺎ رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ار ﺷﺎد
آﺧر ﺳر ﻣﺟﺑور ﺷد ﮐﺗﺎب را ﻣﻘوا ﮐﻧد ﺗﺎ اﻗﻼً ﭼﻧدرﻏﺎزی از ﻓروش ﻣﻘوا ﻧ ﺻﯾﺑش ﺷود.
ﺑﻠﮫ .اﮔر ا ﺷﺗﺑﺎ ه ﻧﮑﻧﯾم ﻣﺟﻣوﻋﮫ دا ﺳﺗﺎن »ﺧواﺑﮕرد« ﮐﮫ ﭼﺎپ ﺷد ،اﻣﺎ از ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣد ،ﺟز ﭼﻧد ﻧ ﺳﺧﮫی اﻧدک ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھم د ﺳت ﺑﮫ د ﺳت
ﻣﯽﮔ ﺷﺗﻧد …
در ھﻣﯾن دوران ﺑود روﯾﺎروﯾﯽ دﯾﮕرم ﺑﺎ ﺳﺎﻧ ﺳور ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺗﺎب ھ ﺷﺗﻣﯾن روز زﻣﯾن .ﻧﺎ ﺷر ﺳﮫ ھزار ﻧ ﺳﺧﮫ ﭼﺎپ ﮐرد ه ﺑود .زﻧﮓ زد ﮐﮫ ﺷﮭرﯾﺎر
ﺑﻠﻧد ﺷو ﺑﯾﺎ ﺗﮭران ،ﺑﯾﭼﺎر ه ﺷدم  ١۶ .ﻣورد اﯾراد ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﺑرای ﺗﻌوﯾ ض  ١۶ﺟﻣﻠﮫ در ﺳﮫ ھزار ﺟﻠد ﺑﺎﯾد ﺻﺣﺎﻓﯽ ھﻣﮫی ﻧ ﺳﺧﮫھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷد،
و ﮔﻣﺎﻧم ،ﺑﺎﯾ ﺳﺗﯽ ﭼﮭل و ھ ﺷت ھزار ﺻﻔﺣﮫ از ﮐﺗﺎب ﺑﯾرون ﮐ ﺷﯾد ه ﻣﯽ ﺷد و ﻋو ض ﻣﯽ ﺷد و دوﺑﺎر ه ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷد .
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اﯾرادھﺎ ﺑﯾ ﺷﺗر در ﻣورد ﮐﻠﻣﺎت ﭘ ﺳﺗﺎن و ران ﺑودﻧد .آن ﻣوﻗﻊ ﻣﯽ ﺷد ﻣﺄﻣور ﺳﺎﻧ ﺳور را ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد و ﺑﺎ او ﺑﺣث ﮐرد .دا ﺳﺗﺎن آن روز در ار ﺷﺎد را
در ھﻣﯾن رﻣﺎن آﺧر ﻧو ﺷﺗﮫام .ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری طﻧز ا ﺳت .ﺟوان و ﭘر ﺷور ﺷروع ﮐردم از اﻋ ﺿﺎی ﺑدِن دا ﺳﺗﺎنھﺎﯾم دﻓﺎع ﮐردن .ﻣﺛﻼً در دا ﺳﺗﺎن
» ﺳﺎرای ﭘﻧﺟ ﺷﻧﺑﮫ« ﺻﺣﻧﮫای ﺑود ﮐﮫ اﻓ ﺳر وظﯾﻔﮫ از ﮐﻣر ﻣﻌﻠوِل ﺑرﮔ ﺷﺗﮫ از ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ ﻧﺎﻣزدش ﻧﮕﺎ ه ﻣﯽﮐرد و رواﯾت ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﻧﮕﺎھم از ﮔردﻧش
ﻣﯽ ﺳرد ﺑﮫ ﺑرﺟ ﺳﺗﮕﯽ ﭘ ﺳﺗﺎنھﺎﯾش و از اﺣ ﺳﺎ ﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧدارم ﭼﻧد ﺷم ﻣﯽ ﺷود.
داد و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ آﻗﺎ اﯾن دارد ﻣﯽﮔوﯾد ﭼﻧد ﺷم ﻣﯽ ﺷود ،آﺧر ﮐﺟﺎی اﯾن ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧد ه ا ﺳت .ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋت ﺑﺣث ﮐردﯾم و ﻣواردی را ﭘذﯾرﻓت.
ﻣن ﺑرای ﭼﺎپ ﮐﺎرھﺎﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺧودم دا ﺷﺗم .اﮔر ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﻧ ﺳور در ﺣد ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﭘ ﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺷد ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدادم ،وﮔرﻧﮫ اﮔر ﻣﯽدﯾدم ﮐﮫ
ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ دا ﺳﺗﺎن ﻟطﻣﮫ ﻣﯽزﻧد ،از ﺧﯾر ﭼﺎﭘش ﻣﯽﮔذ ﺷﺗم.
ﻣوﻗﻊ ﺑرﮔ ﺷت از ار ﺷﺎد ،ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ﺑر ﺗرک ﻣوﺗور ﻗرا ﺿﮫی ﻧﺎ ﺷر ﻣ ﺷﮭور و ﺧو ﺷﻧﺎم ﺗﮭران ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﮔلآﺑﮫی ﺑﺎران از ﭼرخ ﻣﺎ ﺷﯾنھﺎ ﺑﮫ ﺳر و
ﺻورتﻣﺎن ﭘﺎ ﺷﯾد ه ﻣﯽ ﺷد ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم:
ـ طر ف ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﭘ ﺳﺗﺎن و ﺳﮫ ﺗﺎ ران ﺑﮭﻣﺎن ﺑﺧ ﺷﯾد.
و ھﯾﭻ ﮐداﻣﻣﺎن ﻧﺧﻧﯾدﯾم.
ﮐﻣﯽ دورﺗر ﺑر ﺳردر ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن دﯾدﯾم ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫﻧو ﺷت ﺑ ﺳﯾﺎر ﺑزرگ را ﮐﮫ ﺑر آن ﻧو ﺷﺗﮫ ﺷد ه ﺑود :ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺳرطﺎن ﭘ ﺳﺗﺎن.
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌد آن آﻗﺎی ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ را در ﯾﮏ ﻧ ﺷ ﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ادﺑﯽ دﯾدم .رﯾش ﭘرﻓ ﺳوری ﮔذا ﺷﺗﮫ ﺑود و ﭘﯾپ ﻣﯽﮐ ﺷﯾد .ﻣﯽ ﺷد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ دا ﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺧواﻧد ه ﺑود ﭼﻧدان ﺑﯽﺗﺄﺛﯾر ھم ﻧﺑود هاﻧد.
اﯾن روﯾﮫ ھم ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﺗرا ض ﻧﺎ ﺷران ﯾﺎ ﻧﻧﮓ ﻣﻘوا ﺷدن ﮐﺗﺎبھﺎی زﯾﺎدی ﻋو ض ﺷد .ﻗرار ﺑر اﯾن ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎ ﺷران ﮐﺗﺎب ﺣروﻓﭼﯾﻧﯽ ﺷد ه را ﺑﮫ
ار ﺷﺎد ﺑدھﻧد ﺗﺎ ﺧواﻧد ه ﺷود و اﯾرادھﺎﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ار ﺷﺎد ھم در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺑرﮔﮫ ﺑدون ھﯾﭻ ﺳرﺑرگ و ﻧﺎم و ﻧ ﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﻣﺎر هی ﺻﻔﺣﮫ و ﺳطِر
ﺟﻣﻼت ﻣورددار )ﺑﮫ زﻋم ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ( را ردﯾ ف ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻋو ض ﺷوﻧد و ﺑﻌ ﺿﯽ از دا ﺳﺗﺎنھﺎ را ھم ﮐﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭼﺎپ اﻋﻼم ﻣﯽﮐرد .اﯾن
روﯾﮫ ﮐم ﮐم ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻌﮑو ﺳش را اداﻣﮫ داد ه ﺗﺎ ﺣﺎﻻ.
دﯾﮕر ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ و ﺑﺣث ﺑﺎ او ﻣﻣﮑن ﻧﯾ ﺳت .ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧم ،در اﯾن زﻣﺎن ،ﻧﺎ ﺷر ﻧ ﺳﺧﮫی ﺗﺎﯾﭘﯽ را ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧ ﺷﯽ در وزارت
ﻓرھﻧﮓ و ار ﺷﺎد ا ﺳﻼﻣﯽ .ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺎ ه ﺑﮫ ﻣﺎ ه ،ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﺑرود و ﺑر ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ،ﻟﯾ ﺳﺗﯽ را ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ از او ھم ﺟزو ﮐﺗﺎبھﺎی
ﻣﺟوز ﮔرﻓﺗﮫ ھ ﺳت ،ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ از او ا ﺻﻼﺣﯾﮫ ﺧورد ه و اﻧﮕﺎر ﺳﮑوت ِ ﻟﯾ ﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم ﻣﺟوز .در ﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧواد هھﺎی د ﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﯾﺎ
ﮐ ﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اوﯾن ﯾﺎ ﭘز ﺷﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽروﻧد و ﻟﯾ ﺳتھﺎ را ﻣﯽﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ا ﺳم ﻓرزﻧد ﺑرﻧﺎﯾ ﺷﺎن در آﻧﮭﺎ ھ ﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗ ﺻﺣﯾﺢ
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ﺑ ﺷوﻧد ﻣﺎﻧﻧد زﻧداﻧﯾﺎن ھ ﺳﺗﻧد و ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﺎﭘ ﺷﺎن ﻣﻣﻧوع ﺷد ه ﻣﺎﻧﻧد ﮐ ﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن.
آﻗﺎی ﻣﻧدﻧﯽﭘور ! ﺣﺎﻻ اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق دﯾﮕر ھم اﻓﺗﺎد ه .ﭼون درﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑ ﺳﯾﺎری از ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽھﺎ از ﺑرﮐت ﺳﺎﻧ ﺳور ادﯾب ﺷد هاﻧد ﯾﺎ اﺣ ﺳﺎس
ﻣﯽﮐﻧﻧد ادﯾب اﻧد ،وﻟﯽ در ﺣق آﻧﮭﺎ ظﻠم ﺷد ه ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ ا ﺳﺗﻔﺎد ه از ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻋداﻟت را ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧوﯾ ﺳﻧد هھﺎی واﻗﻌﯽ را ﮐﻧﺎر ﺑزﻧﻧد
و ﺧود ﺷﺎن ﺑر ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .درﯾن ﻣﯾﺎن ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد ه در دھﻠﯾزھﺎی ادار هی ﻣﺧو ف ﮔم ﺷود و ﮐ ﺳﯽ ،از
ﺧوﯾ ﺷﺎن ﯾﺎ دو ﺳﺗﺎن ﺳﺎﻧ ﺳورﭼﯽ ﯾﺎ ا ﺻﻼً ﺧود او از روی آن ﺑﻧوﯾ ﺳد و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﭼﺎپ ﮐﻧد ،ﺑﻌد ﮐﺗﺎب ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﻌد از ﻣﺛﻼً ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺎزارش
را از د ﺳت داد ه ﭘﯾداﯾش ﺷود ،و ازﯾن دا ﺳﺗﺎنھﺎ ﺑ ﺳﯾﺎر ا ﺳت .و ﺷﻣﺎ ھم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در آﻣرﯾﮑﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻋران ﻣﺎ و ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎﻧون ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﺧودش را ﮐ ﺷت …
وﻗﺗﯽ دا ﺷﺗم اﯾن ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ را ﮐﺎر ﻣﯽﮐردم ﺧﺑر ﺧودﮐ ﺷﯽ »ﻣﻧ ﺻور ﺧﺎﮐ ﺳﺎر« آﻣد .ﺷﺎﻋر،اﻧ ﺳﺎﻧﯽ ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ ،ﻋﺎ ﺷق زﻧدﮔﯽ و آزادی ﮐﮫ ﻣ ﺷﮭور ﺑود
ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾش ﺑرای ﮔرﯾﮫی ھﻣﮫ دو ﺳﺗﺎﻧش ﺟﺎ دارد .ﺧودش ﺳر ﺑر ﺷﺎﻧﮫی ﻣرگ ﮔذا ﺷت و ﮔرﯾ ﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧﯾن ﻣرگھﺎ و از د ﺳت دادنھﺎﯾﯽ اﯾن
ﺣر فھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧو ﺷﺗﮫام ھﻣﮫ ﭘوچ و ﻣﺟﻧوﻧﺎﻧﮫ و ﺧﯾر ه ﺳراﻧﮫاﻧد.
—————— –

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺷﻼق ﺑر ﭼﮭره ﭼراغ ،ﻋﺑور از ﮔﻔت و ﮔوی ﻣﻧوﭼﮭر آﺗﺷﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﺷرق-
ﻣﺣﻣد ﻗراﮔوزﻟو
ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﯾﺑرز ﺷﯾرزادی  -ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

درآﻣد
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در“ ﻓ ﺻل ﻧﺎﻣﮫی ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ﺷﻌر ﮔوھران“ ﺷﻣﺎر ه ی ﺷ ﺷم زﻣ ﺳﺗﺎن  ١٣٨٣ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد .ﺑﻌد از آن ﮐﮫ ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ ﺟﺎﯾز ه ی ﮐﺗﺎب ﺳﺎل
ﺟﻣﮭوری ا ﺳﻼﻣﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ”ﭼﮭر ه ی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ادﺑﯽ“ ﻣورد ﺗﻘدﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت ار ﺷد وزارت ار ﺷﺎد و ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓت ﻧﺎﮔﮭﺎن
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ﺗﻐﯾﯾر ﻣو ﺿﻌﯽ ﺻد و ھ ﺷﺗﺎد درﺟﮫ ﯾﯽ داد و ﻣﺗﻌﺎﻗب اﻧﺗ ﺷﺎر ﭘﻧﺞ ﮐﺗﺎب ﻣﺛﻼ اﻧﺗﻘﺎدی در ﺑﮫ ا ﺻطﻼح ﻧﻘد ﻧﯾﻣﺎ و ﻓروغ و ﺷﺎﻣﻠو … طﯽ ﯾﮏ ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺷرق ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧوا ﺳت ﻧﺛﺎر ﺷﺎﻣﻠو ﮐرد .ﻟﯾﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرﯾن و ﺻ ف ﻣوا ﺿﻊ و درﻓ ﺷﺎﻧﯽ ھﺎی آﺗ ﺷﯽ ﺑود .ﺑﻌد از ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ ؛ ﺻﺎﺣب اﯾن
ﻗﻠم ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ را ﻧو ﺷت ﮐﮫ در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾد.
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ا ﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐم ﻣﺎﻧﻧد دو ﺳﺗﺎن و دو ﺳﺗداران ﺷﻌر و اﻧدﯾ ﺷﮫ ی ﺷﺎﻣﻠو ﻣواﺟﮫ ﺷد و ﺗﺎ ﻣدت ھﺎ ﻧﻘل ﻣﺣﺎﻓل ادﺑﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ داﺧل ﺑود .زﻧد ه
ﯾﺎد آﺗ ﺷﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎ ﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﯾﺎددا ﺷﺗﯽ ﮐوﺗﺎ ه ﮐﮫ در ﺷﻣﺎر ه ی ﺑﻌدی ھﻣﯾن ﻣﺟﻠﮫ ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ﻣن را – ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾروس ﺷﺎﻣﻠو و ﭼﻧد ﺷﺑﮫ ﻟﯾﺑرال
دﯾﮕر – ”ژداﻧ ف اﯾران“ و اﻟﺑﺗﮫ “ ﺳردﺑﯾر ﭘراودا ی ا ﺳﺗﺎﻟﯾن “ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺗﺎب و ﺗﺣﻣل ﻧﻘد را ﻧدارم .ﮔوﯾﺎ ﻧﻘد ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺷﺎﻣﻠو او را
ا ﺳﺗواﻧﮫ ی ﻓرھﻧﮓ اﯾران ﺑﺧواﻧﯽ و ﺑﻌد از ﺧﺎﻣو ﺷﯽ ﺷﺎﻣﻠو – ﺑرای ﺧوش آﻣد دوﻟت – ﮐﻣر ﺑﮫ ھﺗﮏ او ﺑﺑﻧدی .ﺻﺣﺑت ﻣﺎ ﺑﺎ آﺗ ﺷﯽ اﺑﺗدا اﯾن ﺑود ﮐﮫ “
دو ﺳت ﻋزﯾز ! ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﯾد از اﺑﺗدا ﻣوا ﺿﻊ ﺗﺎن ھﻣﯾن ﺑود ه ا ﺳت ؛ﺧب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎﻣﻠو زﻧد ه ﺑود آن ھﺎ را ﻣﻧﺗ ﺷر ﻣﯽ ﮐردی“ و اوﻟﯾن
ﺟواب آﺗ ﺷﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ “ ﺷرم ﺣ ﺿور ﻧﮕذا ﺷت“ ﻣن اﻣﺎ ﻣﻔﮭوم اﺧﻼﻗﯽ ﺷرم ﺣ ﺿور را ﻣﯽ ﻓﮭﻣم اﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورم ﮐﮫ ﻧﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرﻋوب
اﺧﻼق و ﻣرﯾد و ﻣراد ﺑﺎزی ﺷود .آﺗ ﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻوﻓﯾﺎن ﻗرن ھﻔﺗﻣﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻧﻘد ﺷﺎﻣﻠو ) ﺷﺎﻣﻠو در ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎدی( را ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ا ﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر و ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﯾﻣن ﻧﻔس ﭘﺎک ﮐ ﺷ ف و ﺷﮭود و ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ ﻧو ﺷﺗﮫ ا ﺳت ! ای وای ! ﺧﯾر ﺳر ﻣن او زﻣﺎﻧﯽ ﭼپ ﺑود ه و ﺣﺎﻻ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑرای
ﻧﻘد ﺷﺎﻣﻠو ﺑﮫ “ ﺧود اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ“ ﺗﮑﯾﮫ زد ه ﺑود.درﯾﻎ از ا ﺳﺗدﻻل .او ﻣﺎﻧﻧد اوﻟﯾﺎی اﻻھﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت .ﺣﺎل آﺗ ﺷﯽ ﺧوب ﻧﺑود و ﻧﻣﯽ ﺧوا ﺳت ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ طوﻻﻧﯽ ا ﺳﺗراﺣت ﮐﻧد .ﺑرای ﺗﺧرﯾب ﺷﺎﻣﻠو ھم ول ﮐن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﺑود .ﺑﮫ ھر رﯾ ﺳﻣﺎﻧﯽ آوﯾزان ﻣﯽ ﺷد و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﻓر ﺻت طﻠب
در روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺷرق آوﯾﺧت ….در ﺟواب ﺑﮭت و ﺣﯾرت ﻣﺎ ﺣﺗﺎ دو ﺳﺗﺎن زﻧد ه ﯾﺎد آﺗ ﺷﯽ ھم ﺗو ﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﮕر
ﺧوب ﺷود .ﻧ ﺷد .ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ اﮐرا ه ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﻘد را ﻧو ﺷﺗم.
ﯽ ﻣدﻋﯽ ”ﻧﻘد ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ“ ﭘﯾراﻣون
ﺑﮫ ﺗﺎز هﮔﯽ ﺣ ﺿرت ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ ﺑﮫ ﺳﺎن اﻧ ﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧوابﻧﻣﺎ ﺷد ه ﺑﺎ ﺷد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘﻧﺞ ﻣﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﻣ ﺳﻠ ﺳِل ﺷﺑِﮫ ﭘژوھ ﺷ ِ
ﺷﻌر و اﻧدﯾ ﺷﮫی ﺷﺎﻣﻠو ،ﻧﯾﻣﺎ ،اﺧوان ،ﻓروغ و ﺳﭘﮭری ﺗوﻟﯾد ﮐرد هاﻧد ،ﮐﮫ ﺟﺎ دارد در اﯾن واﻧﻔ ﺳﺎی ﮐمﺑود ﻧﻘد )ﺑﮫ ھر دو ﻣﻌﻧﯽ :ﭘول .اﻧﺗﻘﺎد( ﺷﻌر و
ﮐﺎﻏذ ! ﺑﮫ اﯾ ﺷﺎن ﺧدا ﻗوت و د ﺳت ﻣرﯾزاد ﻋر ض ﮐﻧﯾم و از ﺧداوﻧد ﺑرای آن ﺷﺎﻋر ﻣﻌﺎ ﺻر ﭼﻧﺎن طول و ﻋر ض ﻋﻣری دراز ﻣ ﺳﺎﻟت ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ در
آﯾﻧد هﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣدد ”ﺣﺟت ﻗوی رگھﺎی ﮔردن“ ١و ﺑﯽﻧﯾﺎز از ”دﻻﯾل ﻗوی و ﻣﻧطﻘﯽ“ ﭘﻧﺟﺎ ه ﻣﺟﻠد ر ﺳﺎﻟﮫی ﻧﻘد ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻋر ﺻﮫی ﻋ ﺻر
ﻋ ﺳرت ﭘژوھشھﺎی ادﺑﯽ و ﺑﯽادﺑﯽ ﻋر ﺿﮫ ﻓرﻣﺎﯾﻧد .آﻣﯾن ! طﻌن و ﻟﻌن و ھﺟوی در ﮐﺎر ﻧﯾ ﺳت – ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎد .ﺧﺎکام ﺑﮫ دھن ﺑﺎد اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎد – ا ﻣﺎ
ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭘژوھشﮔر ارجﻣﻧد ﺧود ﻓرﻣود هاﻧد در ﺟرﯾﺎن ﺗﻘرﯾر اﯾن آﺛﺎر و ﺗﻔ ﺳﯾر آن اﻓﮑﺎر – ﺟز ﺗﺣرﯾر اﺛر ﻣوﺛر اﺛﯾری و اﯾ ﺿﺎ ً ﺗﮑﻔﯾری ” ﺷﺎﻣﻠو
در ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎدی“ ﺟﻣﺎِل ﺑﯽﮐﻣﺎل ﭼﮭر هی ﻗﻠم ﻣﺑﺎرک ﻣﻧوﭼﮭری از د ﺳت ﮐﺎری و ﮐﺎرد ﺳﺗﯽ ﻣ ﺷﺎطﮫ ﺑﯽﻧﯾﺎز ﺑود ه ا ﺳت و ﺻﺎﺣب آن ﺧطوط و ﺧط و
ﺧﯾﺎل و ﺧﺎِل ﺑﺎ ﺣﺎل و ﺑﮭرﻣﻧد از رﻣز و راز ﮐﻠﻣﮫ و ﮐ ﺷ ف و ﺷﮭود ﮐﻼم اﯾ ﺿﺎ ً روش ﺑﯽﻣﻧش ”ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗرھﺎت ﻣراﺟﻊ“ را ﺑﮫ ﯾﺎد ”ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫﮔﯽ“
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ﻣ ﺷﺎھد هی ﻗﻠﻧدراﻧﮫی ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ”ﻗ ﺿﺎوت“ ﻣﻼلآور ﺧﻠق و ا ﺳﺗﺣﺎﻟﮫ در ”ﻣن ﺣق“ ﺳﭘرد ه ا ﺳت .اﮔر ﻣﻧﺎﻗ ﺷﮫ در ﻣﺛل ﻧﻘ ض آداب ادب ﺗﻠﻘﯽ ﻧ ﺷود ،ﺑﮫ ﮔﻣﺎن
اﯾن ﺑﻧد ه ”ﺧﻣ ﺳﮫﯾﯽ آﺗ ﺷﯽ“ – ﺑرﺧﻼ ف ﺧﻣ ﺳﮫی ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﯾر ﺧ ﺳرو و ﺧواﺟو – ﺑﮫ زاﯾﻣﺎﻧﯽ ﭘﻧﺞ ﻗﻠو ﻣﺎﻧ ﺳﺗﮫ ا ﺳت .ﺑﻼ دور ! ﭘﻧداری ﭼﻧﯾن و ﺿﻊ ﺣﻣل
ﺷﮕﻔتﻧﺎﮐﯽ در ژرﻓﺎی رو ﺳﺗﺎﯾﯽ ﮔم و ﮔور و ﺳﺧت دور و ﻓﺎﻗد ھر ﮔوﻧﮫ ﭘر ﺳﺗﺎر و ﻣﺎﻣﺎ و ﺳﺎز و ﮐﺎر ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﺑﻠﮫ و ﻗﺎﺑﻠﻣﮫی آب ﮔرم و ﭘﻧس و
ﻗﯾﭼﯽ ا ﺳﺗرﯾل ) ﺷﻣﺎ ﺑﺧواﻧﯾد ﻣﺛﻼً ﻣﺗون ﻣ ﺳﺗﻧد و ﻟوازم ﺿروری ھر اﺛر ﺗﺎﺛﯾر ﭘژوھ ﺷﯽ( ﺑﮫ وﻗوع وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎدر هی اﺗﻔﺎﻗﯾﮫ ﭘﯾو ﺳﺗﮫ ا ﺳت .ﻣﺑﺎرک ا ﺳت
ان ﺷﺎ ﻗدوم ﻧور ﺳﯾد هﮔﺎن ! ! ﺑرای ﻧوﯾ ﺳﻧد هﮔﺎن و رﯾ ﺳﻧد هﮔﺎن زﻣﯾن و آ ﺳﻣﺎن ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ آ ﺳﺗﺎﻧﮫی ﺧﺎﻧﮫﯾﯽ در اﻧﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن )ﻣﻧزل ﺷﺎﻣﻠو( ﻣﯽر ﺳﻧد و ﮐم
ﻣﯽآورﻧد ،ﻓوری ﭘﯾراھن ﺧوﻧﯽ ﺣﺎﻓظ ﺷﯾراز ﺑﮫ رواﯾت اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو را َﻋَﻠم ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻣداد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧ ﺳﺧﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ و ﺗ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺗون ﻗدﯾﻣﯽ – و
اﯾ ﺿﺎ ً ﻧ ﺳﺦ دﯾوان ﺣﺎﻓظ – ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود ه ا ﺳت .ﻧﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎﯾد از ﮐﻠﻣﺎت روی ﮐرد رواﯾت ﺷﺎﻣﻠو از ﻏزلھﺎی ﺣﺎﻓظ دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .در ﻗﺎﻟب
ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﮐﺗﺎب و ﺳﺧنراﻧﯽ .آن ھم در ﯾﺎدروز ﺣﺎﻓظ در ﺷﯾراز و در ﺣ ﺿور ﺳر ﺳﺧتﺗرﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧوﻧﯽ ﺷﺎﻣﻠو .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﯾر و ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻗ ﺳم ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﺎن
رواﯾت را ﻧﺧواﻧد ه ،ان ﻗﻠت ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣ ﺿرت ﻟ ﺳﺎناﻟﻐﯾب ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ آن ﻣﻌﺎﻧدان ﭘس از ﺗو ﺿﯾﺢ و ﺗﺑﯾﯾن ﻣن ﻣﺟﺎب و ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣن د ﺳت
ﮐم ﭘﻧﺟﺎ ه ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﮫ ﮐﺗﺎب و د هھﺎ ﺳﺧنراﻧﯽ و ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ﺣﺎﻓظ ﭘژوھﯽام ذﺧﯾر ه دارم .آﻗﺎی آﺗ ﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺎﺟرا ﻧﮫ ﺳر ﭘﯾﺎز ا ﺳت و ﻧﮫ ﺗﮫ
آن ﺑﻔرﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ ا ﺳﺗﻧﺎد ﮐدام ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺣﻘﯾق و ﮐﺗﺎب و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود را و ﺳط ﻣﻌرﮐﮫی ﺣﺎﻓظ ﭘژوھﯽ اﻧداﺧﺗﮫاﻧد و از رواﯾت ﺷﺎﻣﻠو دل ﺧور ﺗ ﺷرﯾ ف
دارﻧد … .ﺳﻧﮓ ﭘﺎی ﻗزوﯾن ا ﺳت.
درآﻣد ١
ﺻر ف ﻧظر از اﯾن درآﻣد – ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن را ﻓﻌﻼً ﺑﮫ ﺣ ﺳﺎب ﭼﺎ ﺷﻧﯽ ﺑرﻧﺗﺎﻓﺗن ھﺗﮏ و وھن اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو ﺗﺎ اﻧﺗ ﺷﺎر ﮐﺗﺎب در د ﺳت ﭼﺎﭘﯽ از
ﻧﮕﺎرﻧد ه ﺗﺣت ﻋﻧوان ”ﻧﺎزﻟﯽ ﺳﺧن ﮔﻔت“ )ﺗﺑﺎر ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ﺷﻌر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران ﺑرر ﺳﯽ ﻣوردی و اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺷﻌر ﺷﻌﺎری و ﺧﺑری ﻣ ﺷروطﮫ ﺗﺎ ﺷﻌر ﻧﺎب
ﺷﺎﻣﻠو( ﺑﮕذارﯾد} – ٢ﺗو ﺿﯾﺢ اﯾن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ ﻣﺣ ض ﭼﺎپ و اﻧﺗ ﺷﺎر ﺗوﻗﯾ ف ﺷد .آن ھم در زﻣﺎن ا ﺻﻼح طﻠﺑﺎن دﻣوﮐرا ﺳﯽ ﺧوا ه ! ! { آن ﭼﮫ
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﯾ ﺷﺎت ﺟﻧﺎب آﺗ ﺷﯽ ﮔﻔﺗﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﻋﻠﯽ اﻟﺣ ﺳﺎب ا ﺷﺎر هﯾﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ”ﮔﻔت و ﮔو“ و ” ﺷﮑل ﻧﻘش ﺑ ﺳﺗﮫ در ﺟوار آن“ و اﻟﺑﺗﮫ
ﺗذﮐر ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫی دﯾﮕر .آن ھم ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﮐﮫ :ﺛﺎﻟﺛﺎً ،ﺟﻧﺎب آﺗ ﺷﯽ ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺑﮫ ﻗﺎ ﺿﯽ ﻧرﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ،ﻣﺑﺎﺣث ﺷﺎﻋر ﻋزﯾز ﻣﺎ ﮐﮫ ﺳﺧت ﻏﯾر
ﻣﻧ ﺻﻔﺎﻧﮫ ،ﻣوھن و ﺑری از داﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯽﺑﮭر ه از ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﭘژوھ ﺷﯽ دو واﺣدی – در ﮐﻼسھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫی روش ﺗﺣﻘﯾق ر ﺷﺗﮫی ﮐﺎر ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ادﺑﯾﺎت
ﻓﺎر ﺳﯽ – طراﺣﯽ ! ﺷد ه و ﻋﺎری از ﺻورتﻣﻧدی ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﯾب ﺟوﯾﺎﻧﮫی ھﻔت ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﭘﯾش )ﻋﯾب ﻣﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﭼو ﮔﻔﺗﻧﯽ ،ھﻧرش ﻧﯾز ﺑﮕو( ﺷﮑل ﺑ ﺳﺗﮫ
ا ﺳت ،ﻓﻌﻼً ﺑﯽﭘﺎ ﺳﺦ ﻧﻣﺎﻧد ه ﺑﺎ ﺷد .و اوﻻً )ﺗرﺗﯾب ﻣﺛل ﻣدﻋﺎی آﺗ ﺷﯽ ﺑدون ﻣرﺟﻊ ،ﺑﯽآداب ﮔﻔتآوردھﺎی ﻣر ﺳوم و ھﻣﭼون ﮔﻔتوﮔوی اھﺎﻧت ﺑﺎر ،ﻧﻌل
واروﻧﮫ ا ﺳت( .د ﺷﻣﻧﺎن ﺷﺎﻣﻠو ،ھﻣﺎن ﻣﻌﺎﻧدان دیروز ﻧﯾﻣﺎ و ﻗﺎﺗﻼن ﭘریروز ﻟورﮐﺎ و ﮐ ﺷﻧد هﮔﺎن ﭘسﭘریروز ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓ ﺳﮑﯽ و ھﺗﺎﮐﺎن ﺷﻌر ﻣﻌﺎ ﺻر –
و ﻧﮫ ﻋﻧوان ﻣن درآوردی آﻗﺎی آﺗ ﺷﯽ ” ﺷﻌر ﻧو“ ﺷﻠﻧﮓ اﻧداز ﺑ ﺷﮑن ﻧزﻧﻧد ﮐﮫ» :ﺧﻼﯾق ﺑﮫ ﺷﺗﺎﺑﻧد ! ﯾﮑﯽ از طﻔﻼن ﻣﮑﺗب ﻧﯾﻣﺎ ،ﻏول زﯾﺑﺎی ﺷﻌر اﻣروز
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و ”ﻟﺣظﮫھﺎ و ھﻣﯾ ﺷﮫ“ی ﻓﺎر ﺳﯽ را ﺑﮫ ھزل ﮔرﻓﺗﮫ ا ﺳت «.ﻣ ﺿﺎ ف ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ طرح اﯾن ﻣﻘوﻻت ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻓ ﺳﯾل ﺷﻌر ﻧﯾﻣﺎ و ﺷﺎﻣﻠو ﻧدارد.
ﭘﺎ ﺳﺧﯽ ا ﺳت ﮔﻼﯾﮫ وار و ﮐﻣﯽ آﺗ ﺷﯽ ﺑﮫ ﻣو ﺿوﻋﯽ آﺗ ﺷﯽ از ﺳوی ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ .ﺑﮫ ﺧﺎﻣﮫی ﭘژوھشﮔری ﺣرﻓﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧداز هی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ و
ﺳﺧنراﻧﯽ )در داﻧ ﺷﮕﺎ هھﺎ و ھﻣﺎﯾشھﺎی ﺳرا ﺳری و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ( و ﮐﺗﺎب درﺑﺎر هی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻓردو ﺳﯽ و ﺧواﺟو و ﮐﻣﺎل و ﻋطﺎر و اوﺣدی و ﺳﻌدی و
روﻣﯽ و ﺣﺎﻓظ و … .اراﯾﮫ و ﭼﺎپ و ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ﮐرد ه ا ﺳت و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ﺑﮫ د ﺷﻧﮫی د ﺷﻧﺎم ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ ﻏرق در ﺧون ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟط ف ﺳﺧن
اﻣﺛﺎل ﻗﺎآﻧﯽ و ورﺛﮫاش ﻣورد ﻧوازش و ﻣﺣﺑت ﻗرار ﻧﮕﯾرد.
ھر ﭼﻧد ﺑردی آبام ،روی از درت ﻧﺗﺎﺑم

ﺟور از رﻗﯾب ﺧوش ﺗر ،ﮐز ﻣدﻋﯽ ﺣﻣﺎﯾت.

و اﻣﺎ ﺑﻌد
ﻋﻧوان ﮔﻔتوﮔو) وظﯾﻔﮫ ﺷﻌر ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺷد( ﮐﮫ از ﻣﺗن ﮔﻔتآورد اﻧﺗﺧﺎب ﺷد ه ا ﺳت ،ﺟﻣﻠﮫﯾﯽ ﺷﺑﮫ اﻣری ،ﺧﺑری و در ﺣوز هی ﺑﺎﯾدھﺎ و ﻧﺑﺎﯾدھﺎ
و ﺑﺧشﻧﺎﻣﮫھﺎ و د ﺳﺗورات و ﺷﺎﯾد ھمﺑﻧدی از ﻣ ﺻوﺑﮫﯾﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘد ﻣﺣﺗرم و ھمﻓﮑراناش در ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺣوز ه ی ھﻧری وزارت ار ﺷﺎد ا ﺳﻼﻣﯽ،
ﮐﺎروﻧدی از اﯾن د ﺳت ا ﺳﺗﺣ ﺻﺎل ﮐرد هاﻧد .و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗﯾﺗر ﺑﺧ ﺷﯽ از آرای ﺑ ﺳﯾﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻧﺗﻘد ﮔران ﻗدر ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﮐﺗ ﺷﺎ ف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرورﯾ ﺳﺗﯽ
ﻗرﻣطﯾﺎن و ﮐ ﺷﺎﻓﯽ راز ﺑﺎطﻧﯾﺎن و ﮐ ﺷ ف ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻧﺎداﻧ ﺳﺗﮫ و ﻣﺟﮭول از ﻋﻣق ”ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻗراری“ ﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﺷد ه ا ﺳت .ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺷﺎﻋران ﺑﮫ
ﮔرداب ﻓﮑر ﺷﯾطﻧتھﺎی ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﻓرو اﻓﺗﻧد و ﮔﻣﺎن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ وظﯾﻔﮫی ﺷﻌر ھم در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر وظﺎﯾ ف ،ﻣﯽﺗوان ﺟﮭﺎن را ﻟرزاﻧد .ﻣﺛل رواﯾﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
از ﺟﺎن رﯾد ۴و ﺷﺑﯾﮫ ”د ﺳﺗﮫ ﮔﻠﯽ“ ﮐﮫ ﺑﻠ ﺷوﯾﮏھﺎ در ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﮫ آب دادﻧد و اﯾل و ﺗﺑﺎر طﺑﻘﮫی ﻓﺋودال ﺑورژوا ﻣﺎب ﺗزاری را ﺑﮫ ﻣرداب رﯾﺧﺗﻧد.
ﻣﺛل دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﮔورﮐﯽ .ﺷﻌر ﺑر ﺷت  ،ﮔﯾﺗﺎر ﺧﺎرا و … ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ادﺑﯾﺎت ﻣﺗﺎﺛر از رﺋﺎﻟﯾ ﺳم ﺳو ﺳﯾﺎﻟﯾ ﺳﺗﯽ ھرﮔز ! ﮔﻣﺎن ﻣﺑرﯾد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫی ﺷﻌر،
ﺟﻧﮕﯾدن ھمدوش ﺷن ﭼوی ﮐر هﯾﯽ ۵ا ﺳت .ﯾﺎ ھم دردی ﺑﺎ ﻣﺎﻧدﻻی آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ” ۶ﺷﻌر ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ دارد؟“ )از اﻓﺎ ﺿﺎت ﻣﻧوﭼﮭر ﺧﺎن
آﺗ ﺷﯽ( )ﻣﻧظور از ”وظﯾﻔﮫ“ ﺣﻘوق ﯾﺎ ادرار ﻣﺎھﺎﻧﮫی دوران ﺑﺎزﻧ ﺷ ﺳﺗﮫﮔﯽ از آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﯾ ﺳت(.
… .وظﯾﻔﮫ ﮔر ﺑر ﺳد ﻣ ﺻر فاش ﮔل ا ﺳت و ﻧﺑﯾد )ﺣﺎﻓظ(
ﻣرا در ﻧظﺎﻣﯾﮫ ادار ﺑود … ) .ﺳﻌدی(
و اﯾن ﺣﮑم اﻟﺑﺗﮫ ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﺳت ﮐﮫ ﻣن ﭘژوھشﮔر ﺑﯽﻧوا ،در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾراﻣون ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎ ﺳﯽ اﯾران ﻗرن ھﻔﺗم و ھ ﺷﺗم ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺳﺧنراﻧﯽ در ﺟﻣﻊ ا ﺳﺗﺎدان و داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن داﻧ ﺷﮕﺎ ه ﺷﮭﯾد ﺑﮭ ﺷﺗﯽ درﺑﺎر هی ﺗﺑﻌﺎت ﺳﯾﺎ ﺳﯽ اﻗﺗ ﺻﺎدی ﯾورش ﻣﻐول د ﺳتام از ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐوﺗﺎ ه ﻣﺎﻧد ه ا ﺳت و ﺣﺗﺎ ﮔزارش اﯾن ﻋرب ﺷﺎ ه در ﮐﺗﺎب ”ﻋﺟﺎﯾب اﻟﻣﻘدور ﻓﯽ اﻟﺧﺑﺎر اﻟﺗﯾﻣور“ – را در ﺧ ﺻو ص ﺛﺑت رویﮐرد ﺗﯾﻣور – ﺗوام
ﺑﺎ ﻗ ﺿﺎوت ﻣﻐر ﺿﺎﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫام و ﻻﺟرم ﺑﮫ ﺷﻌر ﺣﺎﻓظ و ﻋﺑﯾد روی ﮐرد هام در آن ﺟﺎ ﺑﮫ دﻗﯾقﺗرﯾن و زﯾرﮐﺎﻧﮫﺗرﯾن ﺗﺣﻠﯾل از او ﺿﺎع ﺳﯾﺎ ﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
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ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻗرون و ﺳطﺎ اﯾران ﻣواﺟﮫ ﺷد هام …ﯾﺎو ه ﺑﺎﻓﺗﮫ ام) ﺳﺧن راﻧﯽ “ ﮔور ﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﻣرز“ در ﺟﻣﻊ ا ﺳﺗﺎدان و داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ داﻧ ﺷﮕﺎ ه
ﺑﮭ ﺷﺗﯽ ﺗﮭران(و اﻟﺑﺗﮫ – از ﻧظر آﻗﺎی آﺗ ﺷﯽ – ﺑﮫ ﺧطﺎ رﻓﺗﮫام ٧.ﭼﮫ را ﮐﮫ اﻗ ﺳﺎم ﺷﻌر ﺑﮫ ﺣﮑم اﯾ ﺷﺎن ”رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ﻧدارد“ و ﺑﮫ طور ﺣﺗم
ﻟﻐتﻧﺎﻣﮫ و ﻟطﺎﯾ ف ﻋﺑﯾد ﻓﻘط ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ در ﺷب ﺑﻠدا – ﻣﺛل آﺟﯾل و ﺗﻧﻘﻼﺗﯽ از اﯾن د ﺳت -ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ه ا ﺳت واز ﻣﺗن آن ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾمﮔﺎ ه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ”ﮐﮭن ﺑوم و ﺑر“ د ﺳت ﯾﺎﻓت ٨.و اﯾ ﺿﺎ ً آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﮔﻔﺗﮫ ا ﺳت:
اﮔرﭼﮫ ﺑﺎد ه ﻓرح ﺑﺧش و ﺑﺎد ﮔل ﺑﯾز ا ﺳت

ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻧﮓ ﻣﺧور ﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺗ ﺳب ﺗﯾز ا ﺳت

داﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﮓ و ﻋود ﭼﮫ ﺗﻘرﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد

ﭘﻧﮭﺎن ﺧورﯾد ﺑﺎد ه ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد

ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﻣراداش اﻓ ﺷﺎی رویﮐرد ﭘﻠﯾس اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺑﺎرزاﻟدﯾن ﻧﺑود ه ا ﺳت.
و ﯾﺎ ﻓﯽ اﻣﺛل وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﯾد ﺧوا ﺳﺗﮫ ﮔر ﺳﻧﮫ ﮔﯽ و ﻓﻘر ﻣردم از ﯾﮏ ﺳو و دﻋواھﺎی ﺷﺑﮫ رو ﺷن ﻓﮑران ﻋ ﺻر ﺧود را از ﺳوی دﯾﮕر ﺗ ﺷرﯾﺢ ﮐﻧﺊ ﺑﮫ
ﺳﺎد ه ﮔﯽ ﮔﻔﺗﮫ ا ﺳت:
“ ﯾﮑﯽ را ﮔﻔﺗﻧد ﻗﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﻗﺎ ف ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻏﯾن؟ ﮔﻔت ﻗﺎ ف و ﻏﯾن ھﻣﮫ ﺑﮕذار  .ﻗﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﮔو ﺷت ﮐﻧﻧد ! !“
و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧوا ﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ ھﺎ و ﻣﻧﺎﻗ ﺷﺎت ﻣذھﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧد ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ا ﺳت:
“ ﻋﻣران ﻧﺎﻣﯽ را در ﻗم ﻣﯽ زدﻧد .ﮔﻔﺗﻧد ﭼون ﻋﻣر ﻧﯾ ﺳت ﭼراش ﻣﯽ زﻧﯾد؟ ﮔﻔﺗﻧد ﻋﻣر ا ﺳت و اﻟ ف و ﻧون ﻋﺛﻣﺎن ھم دارد“ و ….
اﮔر ﺷﻌر و ﻟطﯾﻔﮫ و ﻟﻐت ﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﺑﯾد ھﻧر ﻣﺗﻌﮭد ﻧﯾ ﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺑﻧﺎی ﺷﻧﺎﺧت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻋ ﺻر ﺧود واﻗﻊ ﺷود ﻻﺟرم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣظﻔر ﻣﺣﻣود
ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﺗرھﺎت ﺣﻣدﷲ ﻣ ﺳﺗوﻓﯽ ﺗﮑﯾﮫ زد !
ﺑس ﮐﻧﯾد آﻗﺎ ! وﷲ ز ﺷت ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﻧد ه ﺑرای ﺷﻣﺎ از ﻣﻘوﻟﮫی ”ھﻧر ﻣﺗﻌﮭد“” ،ھﻧر ﺑرای ھﻧر“ و ”زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ و ﺗﮭﻌد“ ﺻﺣﺑت ﮐﻧم .ﺷﻣﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎﺣث
را ﻣﯽداﻧﯾد ﭼرا؟ و ا ﺻﻼً ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎز ه داد ه ا ﺳت ﺑرای ﺷﻌر و ﺷﺎﻋر ﺣﮑم ﺻﺎدر ﮐﻧﯾد؟ ﻧﮑﻧد ﺷﻣﺎ ھم ﺑر ﺳﯾر ه و ﻣ ﺳﯾر آن
ﻧﻣﺎﯾﻧد هی“ ﻣﺣﺗرم“ ﻣﺟﻠس ﺷورای ا ﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽروﯾد ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺣﻘﯾق دﻗﯾق و ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﻧظر رو ﺷنﻓﮑران ﮐ ﺷور ﺳرﺧود روز – ﻧﻣﯽداﻧم ﺗوﻟد ﯾﺎ
ﻣرگ – ﺷﮭرﯾﺎر را ”روز ﺷﻌر“ اﻋﻼم ﮐرد .و ﻣﺎﻧﻧد ھﺎدی ﺧﺎن ﺧر ﺳﻧدی ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ را ھم ﺧﻧداﻧد و ھم ﺑﮫ ﺧود ﺧﻧداﻧد .ﺑﯽآن ﮐﮫ ﺑداﻧد ﺑﮫ ﺟز ﭼﻧد ﻏزل
اﻧﮕ ﺷت ﺷﻣﺎر ﻣﺗو ﺳط و ﻣﻧظوﻣﮫی ﺣﯾدر ﺑﺎﺑﺎ ،ا ﺻوﻻً ﺷﮭرﯾﺎر ﺟﺎ و ﺳﺑﮑﯽ در ﺷﻌر ﻓﺎر ﺳﯽ ﻧدارد .ﻻﺑد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾﯾد ﺣ ﺿرتﺗﺎن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﭼﺎپ ﭼﻧد
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﻌر اﺟﺎز ه دارﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎر ه ھر ﭼﮫ دل ﺗﻧﮕﺗﺎن ﺧوا ﺳت ا ﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑدون اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﯾﺎ ﻣﺗﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑر .ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﯾن ا ﺳﺗدﻻل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﻻﺑد ﻣﮭدی ﺳﮭﯾﻠﯽ ھم ﺣق دا ﺷت ﺑﮕوﯾد وظﯾﻔﮫی ﺷﻌر ﻧﮫ ﻋو ض ﮐردن ﺟﮭﺎن ﺑل ﮐﮫ ﻗراﺋت ﻣﻧظوم ﮐﻠﻣﺎت ﺻﯾﻐﮫی زﻧﺎن ﺑﯾو ه ا ﺳت و ﻻﻏﯾر .و ﻧﻣوﻧﮫ را
ﺳﯾ ف ﻓرﻏﺎﻧﯽ ﺑﯽﺟﺎ ﮐرد ه ا ﺳت ﮐﮫ ﺷﻌر و ﺧودش را ﻗﺎﺗﯽ آش ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ادوار ﭘر ادﺑﺎر ﺳﯾطر هی ﺳﻼطﯾن آدم ﺧوار ﻧﻣود ه ا ﺳت .ﻣﻣﮑن ا ﺳت
اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ و ﺑرﺧﯽ از ﺣ ﺿرات – ﮐﮫ اﺧﯾراً در ردﯾ ف ﺑرﮔزﯾد هﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﺳﺎل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد – اﻟﻘﺎ ﺷد ه ﺑﺎ ﺷد ،ﮐﮫ ﭘس از ﻏروب ”ا.
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ﺑﺎﻣداد“ ﺟﻧﺎﺑﺗﺎن در ﺟﺎیﮔﺎ ه آواﻧﮕﺎردی ﺷﻌر ﻣﻌﺎ ﺻر ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ا ﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ھم ﺷﻣﺎ و ھم ﺑﻧد هی ﺧدای دﯾﮕری ﮐﮫ از ﺷوق ﭼﺎپ اوﻟﯾن ﺷﻌراش در ﻓﻼن
ﻧ ﺷرﯾﮫی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ذوق آﻣد ه ا ﺳت ،ﭼﮫ ﺑ ﺳﺎ دﭼﺎر اﯾن اوھﺎم ﺷود و ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم اﺗو ﮐ ﺷﯾد هی ﺑﮫ رﺣﻣت ﺣق ﺷﺗﺎﻓﺗﮫ)دﮐﺗر ﻣﮭدی ﺣﻣﯾدی
ﺷﯾرازی( و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻐزلھﺎی آﺑﮑﯽ ﻟبھﺎی ﻣﺎﺗﯾﮏ ﮔرﻓﺗﮫی ” ﺷﺎ ه دﺧﺗران“؛ ﺧود را ”ﺧدای ﺷﺎﻋران“ ﺑﺧواﻧد و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ زﺣﻣت و اﻧدﮐﯽ ھزﯾﻧﮫ،
ا ﺻﻼً ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﻧﮫ ﮐﻧﯾﮫ و ﻟﻘب و ﺗﺧﻠ ص ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﮭرت ﺧود ﺑﻧ ﺷﺎﻧد .ﺑﮫ را ﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽداﻧم – ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣن را رو ﺷن ﮐﻧﯾد – اﯾن ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ا ﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎز هﮔﯽ ﮔرﯾﺑﺎن دو ﺳتداران ﺳﺎﺑق و ﺷﺎﮔردان و ارادﺗﻣﻧدان ا ﺳﺑق ﺷﺎﻣﻠو را ﮔرﻓﺗﮫ ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎھود ه و ﺑﯽھود ه ﺧود را ﺑﮫ و ﺳط ﻣﻌرﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧدازﻧد و
درﺑﺎر هی ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﻣﯽداﻧﻧد – ﺧود ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽداﻧﻧد – اظﮭﺎر ﻓ ﺿل ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾ ﺿﺎ ً در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﻠوﺧﯽ ھم ﺑﮫ ﺳوی اﻣﺎمزاد ه طﺎھر ﭘرﺗﺎب ﮐﻧﻧد.
آن آﻗﺎی ﺿﯾﺎء ﻣوﺣد ﺑود ﮐﮫ ﺑدون ﻣطﺎﻟﻌﮫ و دﻗت ﻣﺎﻧﻧد ﺧروس ﺑﯽﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﻧﺎ ﺳﺑت ﯾﺎدروز ﭘﺎسدا ﺷت ﺳﻌدی ) ١اردیﺑﮭ ﺷت  (٨٢درآﻣد ﮐﮫ ” ﺷﺎﻣﻠو
ﺳﻌدی را ﻧﻔﮭﻣﯾد ه ﺑود“ و ا ﺻوﻻً ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﺷﻌر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ )ادﺑﯾﺎت ﻣﻧظوم( ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود ٩و…
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻻطﺎﯾﻼﺗﯽ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺷﺎﻣﻠو اﻓﺎ ﺿﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽاﻧدﯾ ﺷم ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ﻏﯾر از اﻟﻘﺎی ﺷﺑﮭﮫی ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ ،ﺑرﺧﯽ ﺣ ﺿرات ﺗﺣت
ﺗﺎﺛﯾر ﺑرﺧﯽ ﺟواﯾز ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﺗﺣت ﻣﺣﻣل ﻓرھﻧﮕﯽ – ﮐﮫ ﺑرای اﻣﺛﺎل ﮐﺗﺎب ﮐوﭼﮫی ﺷﺎﻣﻠو را در ﺣوز هی ﻓرھﻧﮓ ﭘژوھﯽ ﻧﮫ ﮐﺗﺎب ﺳﺎل ،ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﺎ ه و
روز و دﻗﯾﻘﮫ ھم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎ ﺳﻧد و اﯾن ﺧود ﺑﮭﺗر – ﺧﯾﺎﻻت ﺑر ﺷﺎن دا ﺷﺗﮫ ا ﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑر درﺧت اﻓﺗﺎد ه ﭼﻧد ﺿرﺑﮫی ﺗﺑری وارد ﮐرد …
ﻧﮫ ﺟﺎﻧم ! ﻧ ﺷﺎﻧﯽ راا ﺷﺗﺑﺎ ه ﮔرﻓﺗﮫاﯾد .ﺷﺎﻣﻠو و ھر رو ﺷن ﻓﮑر رادﯾﮑﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗوان و ﺑﺎﯾد ﻧﻘد ﮐرد اﻣﺎ:
اوﻻً ﻧﻔﯽ ﺷﺎﻣﻠو آن ھم ﺑدﯾن ﺷﯾو هی ﻣوھن،ﻧﻔﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﻋر ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم )ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻓرھﺎد ﻏﺑراﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾدﯾﺎس ﺷﺎ ه د ﺳت ﺑﮫ ھر ﺣﻠﺑﯽ ﻣﯽزد طﻼ ﻣﯽ ﺷد(
و ﻧوﯾ ﺳﻧد ه و ﭘژوھشﮔر ﻧﯾ ﺳت .ﻧﻔﯽ ﺷﺎﻣﻠو ﺑﯽﮔﻣﺎن ﻧﻔﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﻟﻧد ه ی ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫی اﺧﯾر اﯾران – ﺑﻌد از ﺣﺎﻓظ – ا ﺳت ﮐﮫ در آﺛﺎر و اﻓﮑﺎر آن
ﺑزرگ ﻣرد ﻓ ﺷرد ه و ﺧﻼ ﺻﮫ ﺷد ه ا ﺳت .اﮔر ھد ف ﺗﺧرﯾب ﻓرھﻧﮓ ﻣﺗرﻗﯽ اﯾران ا ﺳت ﮐﮫ ﺧوب ،درﯾﻎ ﻧﻔرﻣﺎﯾﯾد از ﭼﻧﯾن ﻧﻘدھﺎﯾﯽ ! اﮔر ﺑرای ﺧوشآﻣد
ﻗدرت ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﺣﺎﮐم ا ﺳت ،ﮐﮫ ﺑﻠﮫ ھم آدرس را در ﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ در ﺳت داد ه اﻧد د ﺳت ﺗﺎن و ھم را ه را در ﺳت ﭘﯾﻣود هاﯾد .ﺷﺎﻣﻠو در ﺷﻌری
ﮔﻔﺗﮫ ا ﺳت:
”اﺑﻠﮭﺎ ﻣرد !
ﻋدوی ﺗو ﻧﯾ ﺳﺗم
اﻧﮑﺎر ﺗوام“
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً .اﯾن ﻧﮑﺗﮫی ﺳﺎد ه را ﺑداﻧﯾد ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﮫ وھن ﺷﺎﻣﻠو ﭘﺎ ﺳﻔت ﮐرد هاﯾد ﻓﻘط ﺧود را ) ﺷﻌر و اﻧدﯾ ﺷﮫ و ﺷﺧ ﺻﯾت ﻓردی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود را( اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾﯾد ١٠.و ﮔرﻧﮫ ﺣﮑﺎﯾت ﺷﺎﻣﻠو ﻓﺎرغ از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻌ ﺻب  -ﮐﮫ ﺧود د ﺷﻣناش ﺑود – و ﺑﯽﻧﯾﺎز از ھر اﻏراق و ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ و ﺳﺗﺎﯾ ﺷﯽ ،ﻣ ﺻداق ”آﻓﺗﺎب
آﻣد دﻟﯾل آﻓﺗﺎب“ ا ﺳت .و ﻣ ﺳﺗﻐﻧﯽ از دﻓﺎع ﻣن و ﺣﻣﻠﮫی ﺷﻣﺎ .از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﻣﮑن ا ﺳت ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﻋری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ه در ﻣﯾﺎن طﯾ ف
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ﻧﺧﺑﮫ و ﻓرھﯾﺧﺗﮫی ﮐ ﺷور ،ﺣق و اﺟﺎز هی اظﮭﺎر ﭼﻧﯾن ﻧﻘدھﺎﯾﯽ را دارﯾد .ﺷﮑﯽ ﻧﯾ ﺳت اﮔر ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺷد ﭼﻧﯾن ﻧﯾز ھ ﺳت .اﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾش از ﭘﺎﻧزد ه ﺳﺎل
ﺣ ﺿور ﻣ ﺳﺗﻣر اﯾنﺟﺎﻧب در ﻣﯾﺎن داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠ ف ﻋﻠوم ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ادﺑﯽ و … ﺑﮫ دو ﺳت ﺷﻣﺎ ﺣﮑﻣﯽ دﯾﮕر را ﺗﺣﻣﯾل و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺎور ﮐرد ه
ا ﺳت .ا ﺻراری ﺑر ﺻﺣت اﯾن ﻧظر – ﮐﮫ ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ در ”ﻣو ﺳﯾﻘﯽ ﺷﻌر“ ﻣدﻋﯽ آن ا ﺳت – ﻧﯾ ﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﺣﮑم ﯾﮏ را هﮐﺎر ﺑرای درک
ﭼﯾ ﺳﺗﯽ و ﭼﮫ ﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎیﮔﺎ ه ﺷﻣﺎ )ﺟﻧﺎب آﺗ ﺷﯽ( و دﯾﮕر ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اواﺧر ﺑﮫ ﺻ ف ﻣﻧﺗﻘدان ﺷﺎﻣﻠو ﭘﯾو ﺳﺗﮫاﻧد – و اﻟﺑﺗﮫ در ذات ﺳﺎﻟم اﯾن رویﮐرد
ھﯾﭻ ﻋﯾﺑﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﻧﯾ ﺳت – ﻣﯽﺗواﻧﯾم در داﻧ ﺷﮑد هھﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف اﯾن ﮐ ﺷور دور ه ﺑﯾﺎﻓﺗﯾم و از داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺧواھﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌرھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﻣﺎ
ﺑﺧواﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻓﺗراح ﯾﮑﯽ از ﺷﻌرھﺎی ﺷﺎﻋران ﻣﻌﺎ ﺻر را ﮐﮫ در ﺣﺎﻓظﮫ ﺷﺎن ر ﺳوب ﮐرد ه ا ﺳت ،ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔوﯾﻧد .ﻣطﺋﻣن ﺑﺎ ﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی
ﭼﻧﯾن ﻋﻣلﮐردی – ﮐﮫ ﮐم و ﺑﯾش ﺑﮫ ﭘژوھ ﺷﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾ ﺷﯽ ﻣﯾداﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﯽدر و ﭘﯾﮑر ﻣﺎﻧ ﺳﺗﮫ ا ﺳت – د ﺳتﮐم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫآﻣﯾز و ﺳﺧت ﻧوﻣﯾد ﮐﻧﻧد ه
ﺧواھد ﺑود .و ﺷﻣﺎ را از ذرو هی ﺑرج ﻋﺎج ﻓر ﺿﯽ ﮐﮫ در ذھن ﺧود ﺑر آن ﺟﻠوس ﻓرﻣود هاﯾد ،ﻓرو ﺧواھد ﮐ ﺷﯾد .ﺧرد ﺟﻣﻌﯽ ﻓرھﯾﺧﺗﮫﮔﺎن اﯾن ﮐ ﺷور،
اﻋم از داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن و ا ﺳﺗﺎدان و دو ﺳتداران ﺷﻌر ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﻌﺎ ﺻر ،ﺑﮫ ھﻣﺎن دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻠو را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﺧ صﺗرﯾن ﺷﺎﻋر اﯾران ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ا ﺳت ،ﺑﮫ
ھﻣﺎن دﻟﯾل ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﻟط ف ﻋﻠﯽ ﺻورتﮔر ”رﺣﻣت ﷲ ﻋﻠﯾﮫ“ وﻗﻌﯽ ﻧﻧﮭﺎد ه ا ﺳت و ﺑراھﯾم ﺻﮭﺑﺎ و ﺷﮭرﯾﺎر را ﺟدی ﻧﮕرﻓﺗﮫ ا ﺳت .اﯾن ﻣﮭم را
ﻣﯽﺗوان از ﻣﺗن ھﻣﺎن ﻣرا ﺳم ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن )ﻓر ﺻﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ اﺑن اﻟوﻗت( و ﻓﺎﻗد ﻧظم و ﻧ ﺳق و ﺑدون ﮐمﺗرﯾن اطﻼعر ﺳﺎﻧﯽ ،ﺗ ﺷﯾﯾﻊ
ﭘﯾﮑر ﺷﺎﻋر از ﻗﻠﮭﮏ و ﺑﯾﻣﺎرﺧﺎﻧﮫی اﯾران ﻣﮭر ﺗﺎ ﮐرج و اﻣﺎمزاد ه طﺎھر درﯾﺎﻓت .ﺗ ﺷﯾﯾﻌﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺣﯾطﮫی ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر اﯾن دﯾﺎر .آن ھم ﺑرای
ﻣردی ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣدﻋﯽ ھ ﺳﺗﻧد ﮐ ﺳﯽ ﺷﻌر او را ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾد و ﻓﻘط ﺑرای ﮔروھﯽ ﻣﻌدود رو ﺷنﻓﮑر ﺷﻌر ﻣﯽﮔﻔت .را ﺳﺗﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﺣث ﺑﮫ اﯾنﺟﺎ ﮐ ﺷﯾد،
ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻣﮕر ﺷﻌر ﺣﺎﻓظ را اﻧﺑو ه ﺗود هھﺎ و ﻣردم ﻋﺎدی درک ﻣﯽﮐﻧﻧد؟ ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ﻋﻣوم ﻣردم اﯾران در ﮐﻧﺎر ﻣﺗن ﻣﻘدس ،دﯾواﻧﯽ از ﺣﺎﻓظ
ﺷﯾراز را در ﺻﻧدوقﭼﮫی ﺧﺎﻧﮫی ﺧود دارﻧد و اﯾن دو ﮐﺗﺎب را ﺑﺎ و ﺿو ﻣﯽﺧواﻧﻧد .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ و ﻣن ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ درک ﺷﻌر ﺣﺎﻓظ – آن ھم ﻧﮫ
ﻏزلھﺎی ﭘﯾﭼﯾد هی او – ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﻣردم ﻋﺎدی ﺑلﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺑرای داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن و ا ﺳﺗﺎدان ر ﺷﺗﮫی ادﺑﯾﺎت و ﺟﻣﻌﯽ از ﺷﺎﻋران ﻣدﻋﯽ ﺷﻌر ﮐﻼ ﺳﯾﮏ ﻧﯾز
د ﺷوار و دﯾرﯾﺎب ا ﺳت .ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑود اﯾن ھﻣﮫ ﮐشﻣﮑش و ﻧﻘد و ﺗﻔ ﺳﯾر و ﺗﺎوﯾل و ﺑردا ﺷتھﺎی ﻣرﺑوط و ﻧﺎﻣرﺑوط و ادﺑﯽ و ﺑﯽادﺑﯽ ﭘﯾراﻣون
ﺷرح ﻏزلھﺎی او ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ ﺷد )ﺑﺣث ﺣﺎﻓظ ﺑﻣﺎﻧد ﺑرای ﺑﻌد .اﮔر ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑود( اﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﻣﺎم ﻧ ﺷد ه و ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫی ﺷﻌر ﭼﯾ ﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﻧظر
ﺧود را ﻓرﻣود هاﯾد “: .ﺷﻌر را ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ و ﻓﻠ ﺳﻔﮫ“ .ﻣﮕر ﺷﺎﻋر دیروز اﺑن ﺧﻠدون ﯾﺎ اﺑن ر ﺷد ﺑود و ﯾﺎ ﻣﮕر ﺷﺎﻋر اﻣروز ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس و ﺗروﺗ ﺳﮑﯽ ﺗﺎ ژرژ ﮔوروﯾﭻ و ﮔﯾدﻧز و ھﯾدﮔر و ﺳﺎرﺗر ا ﺳت ،ﮐﮫ وارد ﻣﺑﺎﺣث ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ و ﻓﻠ ﺳﻔﯽ – ﮐﮫ ر ﺷﺗﮫﯾﯽ ا ﺳت ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ﻋﻠﻣﯽ و
ﺻد اﻟﺑﺗﮫ درک ﺻﺣﯾﺢ و ﻣﺗدوﻟوژﯾﮏ آن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺣ ﺻﯾﻼت داﻧ ﺷﮕﺎھﯽ ا ﺳت – ﺷود؟ ﺧﯾر ﻗرﺑﺎن .ﺷﻌر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ﺑﮫ آن ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ رﻓت ،ﻧﯾ ﺳت.
اﻣﺎ ھ ﺳت ﺑﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ دﯾﮕر .ﮐﮫ ﺟﺎی ﺷرحاش در اﯾن ﻣﺟﺎل ﻧﯾ ﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺷﻣﺎ آزاد ھ ﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻧظر ﺧود را ﭘﯾراﻣون ﺷﻌر و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
روزاﻓزون ﻣردم ﻣﮑزﯾﮑﯽ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و ھ ﺷدار ﺳﺎﻣوﯾل ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون ﭘﯾراﻣون ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ  multiculturalﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎ ﺳﯽ و ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
PDFmyURL.com

ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻓﻘدان ا ﺻﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد – ﺑﯾﺎن ﻓرﻣﺎﯾﯾد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣق ﻧدارﯾد ،ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺻﺎدرات د ﺳﺗور و ﺑﺧشﻧﺎﻣﮫ
ﭘﯾراﻣون وظﺎﯾ ف ﺷﻌر ا ﺳت .ﺣﻘﯽ ﮐﮫ اﻣﺛﺎل ﻧوﯾ ﺳﻧد هﮔﺎن ﺑوطﯾﻘﺎ و رطورﯾﻘﺎ و ﻓن ﺷﻌر و ﻣوﻟﻔﺎن ”اﻟﻣﻌﺟم ﻓﯽ ﻣﻌﺎﺋﯾر ا ﺷﻌﺎر اﻻﻋﺟم“” ،ا ﺳﺎس اﻻﻗﺗﺑﺎس“
و اﯾ ﺿﺎ ً ”دو ﻗرن ﺳﮑوت“ و ”ﻧﻘد ادﺑﯽ“ ﻧدا ﺷﺗﻧد و ﻧدارﻧد .ﻣﮕر ﺷﺎﻋر ﭘﻠﯾس راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧد هﮔﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای )ﻧوع ﻟﺑﺎس و ﺳوت و ﻣﯾزان
ﺟرﯾﻣﮫ( رویﮐرد اﻧدﯾ ﺷﮫﮔﯽ و اﺣ ﺳﺎس وی ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾ ف ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾﯾد و ﻗﺎﻧون اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ و ﺑرای ﺧﺗم اﯾن ﺑﺧش از ﻣو ﺿوع و ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم
”وظﯾﻔﮫی ﺷﻌر“ – ﮐﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎوﯾﻠﯽ و اﯾ ﺿﺎ ً ﺷﺧ ﺻﯽ و ﺷﺧ ﺻﯾﺗﯽ و ﺳﻠﯾﻘﮫﯾﯽ ا ﺳت – و ﺑﮫ ﻣﻧظور آﮔﺎھﯽ آن ﺑﺧش از ﺧواﻧﻧد هﮔﺎن
ﮔﻔتوﮔو ،وظﯾﻔﮫی ﺧود ﻣﯽداﻧم ﮐوﺗﺎ ه ﺑﮫ اﻧداز هی ﻧﯾم ﻧﮕﺎ ه ﻧظر ﺷﺎﻣﻠو را ﭘﯾراﻣون اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﯾﺎدآور ﺷوم.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ داﻧ ﺳﺗﮫ ا ﺳت ﺷﺎﻣﻠو اﮔرﭼﮫ ﺗﻌرﯾ ف ﺷﻌر را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽداﻧ ﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﭼﻧد ﺷﻌر ﺧود در دﻓﺎﺗر ”ھوای ﺗﺎز ه“ و ”ﻣرﺛﯾﮫھﺎی
ﺧﺎک“ وارد اﯾن ﻣﺎﺟرای ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺷد ه ا ﺳت ” .ﺷﻌری ﮐﮫ زﻧد هﮔﯽ ا ﺳت“ ،از ﯾﮏ ﻣﻧظر ﻣﺎﻧﯾﻔ ﺳت ﺷﻌر ﻣﻌﺎ ﺻر ﻓﺎر ﺳﯽ ا ﺳت ﮐﮫ طﯽ آن ﺷﺎﻣﻠو وظﯾﻔﮫی
ﺷﻌر را ﺑﮫ در ﺳﺗﯽ ﺑرﮔرد هی آن ﻧﮭﺎد ه ا ﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺷﻌری ا ﺳت ﮐﮫ ﻓروغ ﻣﯽﮔوﯾد ﺑﺎ ﺧواﻧدن آن ﺗﺎز ه ﻓﮭﻣﯾدم ظرﻓﯾتھﺎی زﺑﺎن ﺷﻌر ﻓﺎر ﺳﯽ ﭼﮫ ﻗدر
ﮔ ﺳﺗرد ه ا ﺳت و ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﺗﺎز هﯾﯽ ر ﺳﯾدم ).ﻧﻘل ﺑﮫ ﻣ ﺿﻣون( و ﺷﻣﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﮐﺞ ﺳﻠﯾﻘﮫﮔﯽ ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎمﺗر آن را ”ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺧطﺎﺑﮫی ﺳﯾﺎ ﺳﯽ“ ﻣﯽﺧواﻧﯾد.
ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﮔﻣﺎن ﮐﮫ ﻓﮭم آن ﺳﺎد هﺗر از ﺳﺎﯾر ﺷﻌرھﺎی ﺷﺎﻣﻠو ﺳت .و از طر ف دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﺎﻋر اﯾراد ﻣﯽﮔﯾرد ﭼرا ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾد ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ا ﺳت ؟)اﯾن
ﭘﺎرادوﮐس را ﺧودﺗﺎن ﺣﺗﻣﺎ ً ﺣل ﺧواھﯾد ﻓرﻣود( ﺷﺎﻣﻠو ،اﻟﺑﺗﮫ درﺑﺎر هی وظﺎﯾ ف ھﻧر و ﺷﻌر طﯽ ﭼﻧد ﮔﻔتوﮔو ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه و ﻧ ﺷد ه و ﺻﺣﺑتھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﯾنﺟﺎﻧب ﮐﮫ ﺑﺧ ﺷﯽ ﮐوﺗﺎ ه از آنھﺎ در ﮐﺗﺎب ”ﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﺑﺎﻣداد ﺧ ﺳﺗﮫ“ ﭼﺎپ ﺷد ه ا ﺳت – و اﯾن ﻣﻘدار ﻓﻘط ﺻﺣﺑتھﺎﯾﯽ ا ﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺣﺎ ﺿر
ﻣﯽﺗواﻧ ﺳﺗﮫ ا ﺳت ﭼﺎپ ﺷود و ﻻﻏﯾر – اﻓﮑﺎر ﺧود را ﺑﯽﭘرد ه و ﺑدون وا ﺳطﮫ رک و ﻋرﯾﺎن روی داﯾر هی ﻧﻘد و ﺑرر ﺳﯽ رﯾﺧﺗﮫ ا ﺳت در ﯾﮏ ﮐﻼم او
ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫی ” ﺷﻌر ﺑرای ﺷﻌر“ و ”زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ﻣطﻠق در ﺷﻌر“ ﮐمﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎدی ﻧدا ﺷت و آن را ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ اﻧ ﺳﺎن ﻣﯽداﻧ ﺳت.از ﻗ ﺿﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﻧﯾز
ﺳﭘﮭری را ﻧﮑوھش ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﭼرا در زﻣﺎﻧﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺎ ﺷﯾ ﺳم ﺳر اﻧ ﺳﺎنھﺎ را ﮐﻧﺎر ﺟوی آب ﮔرد ﺗﺎ ﮔرد ﻣﯽﺑرد او از ﮔل ﻧﮑردن آب ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد.
ﺧﻼ ﺻﮫ و ﺧﻼ ص اﯾن ﮐﮫ درداﻧﮫی ﺷﻌر ﻓﺎر ﺳﯽ درﺑﺎر هی وظﺎﯾ ف ھﻧر ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ و ﺷﻌر ﺑﮫ ﺷﯾو هﯾﯽ ﺧﺎ ص ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ:
»ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎﯾد ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺎ ﺷد … .ﻣ ﺷﮑل ﻣن اﯾن ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ آﯾﯾﻧﮫی اﺗﺎق ﺧواب در ﮐﺟﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ا ﺳت .ﻣ ﺷﮑل ﻣن درد ھم آﻏو ﺷﯽ دﯾﮕران ﻧﯾ ﺳت.
ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً آب از ﻟبوﻟوﭼﮫی ﺧواﻧﻧد هﮔﺎن را ه ﺑﯾﺎﻧدازم .ﻣ ﺷﮑل ﻣن ﺷﮭﺎدت دادن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺳت] .ھﻣﺎن ﻣ ﺷﮑل ﺣﺎﻓظ[ … .آرﻣﺎن ھﻧر اﮔر ﺟﻐﺟﻐﮫی
رﻧﮕﯾن ﺑﮫ د ﺳت ﮐودک ﮔر ﺳﻧﮫ دادن ﯾﺎ رﺧﻧﮫی دﯾوار ﺧراﺑﮫ ﻧ ﺷﯾﻧﺎن را ﺑﮫ ﭘرد هی ﺗزﯾﯾﻧﯽ ﭘو ﺷﺎﻧدن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ داﻣن زدن ﻧﺑﺎ ﺷد ،ﻋروج اﻧ ﺳﺎن
ا ﺳت … .آرﻣﺎن ھﻧر ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺟﺎت ﺟﮭﺎن از طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدﯾن آن ﻧﯾ ﺳت …«١١
ﭘﯾدا ﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﻌﯾﯾن وظﯾﻔﮫی ﺷﻌر ،ﺷﺎﻣﻠو اﯾن ﺳوی رود در ﮐﻧﺎر ﻣردم اﯾ ﺳﺗﺎد ه ا ﺳت و ھﻣﮫی ﮐ ﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺷﻌر رﺑطﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ و ﺳﯾﺎ ﺳت و ﻓﻠ ﺳﻔﮫ و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧدارد و ”وظﯾﻔﮫ ﺷﻌر ﻋو ض ﮐردن ﺟﮭﺎن ﻧﯾ ﺳت“ ،آن ﺳوی رود در ﮐﻧﺎر ﻣﻧﻘل و ﻗدرتھﺎی
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ﺿداﻧ ﺳﺎﻧﯽ و رو در وری ﻣردم ﭘﺎﺑرھﻧﮫ ﻟم داد هاﻧد .ﺑﺎﻗﯽ اﯾن ﻣﺑﺣث ﻋرﯾ ض و طوﯾل ﺑﻣﺎﻧد ﺑرای ﺑﻌد.
اﻣﺎ ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ درﺑﺎر هی ﻣ ﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧظﯾر ﻣﺎﺟرای ﻓردو ﺳﯽ )اﻧﻘﻼب ﺿﺣﺎک( و ﺑردﯾﺎ و ﮔﺋوﻣﺎت وﻧ ﺳﺧﮫ ﻧﺎ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ﺷﺎﻣﻠو و ﺗﺣرﯾ ف ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﯾران ﺗو ﺳط ﻋزﯾزی ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ھﯾﭻ ﮐﺎر هی ﻣﻠﮏ وﺟود ﺧوﯾش ا ﺳت – ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ را – در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔتوﮔو – ﺑﮫ ھم ﺑﺎﻓﺗﮫ ا ﺳت .ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﺑﯽ ﺳر و
ﺗﮫ ﺑودن آنھﺎ ﻧﻘد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣ ﺳﺎﯾل ﻣﯽﺗواﻧد در ﻓر ﺻﺗﯽ دﯾﮕر طرح ﺷود و ﻣورد ﺳﻧﺟش و ﭘﯾﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرد ١٢.ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل درﯾﻎ دارم از اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮕذرم ﮐﮫ ﺑﮫ را ﺳﺗﯽ از ﺟﻧﺎب آﺗ ﺷﯽ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرﻓت درﺑﺎر هی ﺷﺎﻣﻠو ﺳﻧﺟﯾد هﺗر ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد .ﻋﻼو ه ﺑر اﯾن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ وارد ﮔﻔتوﮔو ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﺷود – ﻣﺛل اﺣﻣد ﻓردﯾد – از اﯾن ﺷﺎخ ﺑﮫ آن ﺷﺎخ ﻧرود و ﺑرﯾد ه و اﺑﺗر و ﺟوﯾد ه ﺳﺧن ﻧﮕوﯾد .در ﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻓرار ا ﺳت و ﻧﺎﮔزﯾر
از ﮔﻔﺗن ﻣﺟﻣوﻋﮫﯾﯽ از ﺳﺧﻧﺎن ﺿروری .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب و ﺿﻊ ﻧﺎﻣ ﺳﺎﻋد )دوﯾدن و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن( ﻣﺟﺑور ا ﺳت ﻣﺎﻧﻧد آﻗﺎی آﺗ ﺷﯽ ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻧش
ﻣﯽر ﺳد ﺑدون ﺗرﺗﯾب و ﺗرﺑﯾت و ﻣﻧطق ﺑﺣث و ﺣﻼﺟﯽ ﻣو ﺿوع ﻣطروﺣﮫ ﭘ ﺷت ﺳر ھم ﺑﯾرون ﺑرﯾزد و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ﻧﺎﻗ ص رھﺎ ﮐردن ھر ﻣو ﺿوﻋﯽ و
ﭼ ﺳﺑﯾدن ﺑﮫ ﻣو ﺿوع دﯾﮕر ﺷﻧوﻧد ه و ﺧواﻧﻧد ه را دﭼﺎر آ ﺳﯾﻣﮫﮔﯽ و آ ﺷﻔﺗﮫﮔﯽ ﮐﻧد .ﺣراﻓﯽ ﻣ ﺳﻠ ﺳل وار ﺷﯾو هی ﭘ ﺳﻧدﯾد هﯾﯽ ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی آرا و اﻓﮑﺎر
ﻧوادر دوران ﻧﯾ ﺳت .ھر ﭼﻧد ﻣﻣﮑن ا ﺳت آﺗ ﺷﯽ ﻣدﻋﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺑﺎﺣث را ﺑﮫ دﻗت و ﻣﻔ ﺻل در ﮐﺗﺎب ﺧود ﺷرح داد ه ا ﺳت .اﻣﺎ ﺳﮑوت ﺗر ﺳﻧﺎک
ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﭘﯾراﻣون ﻣﺑﺎﺣث ﺑﻧﯾﺎد ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧﻣ ﺳﮫی آﺗ ﺷﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ از اﯾن ﻣزﻏل ﺑود ﮐﮫ ﻧﮑﻧد ﻧﻘد آرای ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺷﺧ ص ﺷﺧﯾ ص ﺧود
”ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ“ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻣﻧﺗﻘد را دﭼﺎر ﺗﺑﻌﺎت ﻧﺣس ﻧﺎ ﺷﯽ از ﻧﻔرﯾن ﮔﯾرای ﻧﻔسھﺎی ﮔرم ﯾﮑﯽ از ”ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫﮔﺎن“ دیﮔرﮔون ﮐﻧد !
ﺑﻌد از ﺗﺣرﯾر
از ﻣﯾﺎن ھزاران ﻧﮑﺗﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺗوم ﻣﺎﻧد ،ﯾﮑﯽ ھم اﯾن ا ﺳت” :ﺣر ف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻠو ﭼﮫ ﺑود؟“ ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ ﮔوﯾد:
”ﻣﮕر ﺷﺎﻣﻠو ﻣﯽﺧواھد ﻓﻠ ﺳﻔﮫی اﻓﻼطون و ار ﺳطو درس ﺑدھد .ﺣر فھﺎی ﺳﯾﺎ ﺳﯽاش ھم آن ﻗدر ﺳرد و ﺳﺎد ه ا ﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻔﮭﻣﻧد“.
ﺷﺎﻣﻠو ﺧود در ﻣﺗن ﺟﻣﻠﮫﯾﯽ – ﮐﮫ ﺻﺣت و در ﺳﺗﯽ و ﺳﻼﻣتاش را زﻧد هﮔﯽ و ﺷﻌر او ﺷﮭﺎدت ﻣﯽدھد – ﻧﮫ ادﻋﺎی ﺗدرﯾس اﻓﻼطون و ار ﺳطو را ﺑﮫ
ﻣﺧﯾﻠﮫی ﺧود را ه ﻣﯽدھد و ﻧﮫ ادای ﺳﺧﻧﺎن آﺗ ﺷﯾن آژﯾﻧﺎﺗورھﺎی آواﻧﺗورﯾ ﺳت آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن را در ﻣﯽآورد:
»ﻣن ﯾﮏ ﺷﺎﻋرم .ﺑﯽذر هﯾﯽ ادﻋﺎ .ﯾﮏ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻧوﺑر ھﯾﭻ ﺑﮭﺎری ﻧﯾ ﺳت و در ﻋو ض ﺑ ﺳﯾﺎری از ﭼﯾزھﺎ ﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽداﻧم .زﯾر ﺑﺎر زور و
ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد و اﯾن ﺟور ﺣرﻓﮭﺎ ﻧﻣﯽروم .د ﺳت اﺣد اﻟﻧﺎ ﺳﯽ را ﻧﻣﯽﺑو ﺳم از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا آزارم ﺑﮫ ﮐ ﺳﯽ ﺑر ﺳد د ﺳت و دلام ﻣﯽﻟرزد …١٣«.
ﺑرای آﻗﺎی آﺗ ﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﻻن از ﮔرد هی ”ا ﺳب ﺳﻔﯾد وﺣ ﺷﯽ“ ﺑردا ﺷﺗﮫ و ﺑر ﭘ ﺷت ﺧرﻣﻼ ﻧ ﺻراﻟدﯾن ﻧﮭﺎد ه ا ﺳت ،ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﯾورﺗﻣﮫ روی رادﯾﮑﺎل ا ﺳب ﺳﻔﯾد
وﺣ ﺷﯽ ،ﺷﺎﻋر ﺻﻼح و ﺳﻼﻣت ﮔزﯾد ه را ﺑﮫ زﻣﯾن ﮐوﺑد ،ﺷﻌر ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﺷﺎﻣﻠو ﮐﮫ از ”ﮐﺑﺎب ﻗﻧﺎری در آﺗش ﺳو ﺳن و ﯾﺎس“ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺳرد ا ﺳت.
ﺟز اﯾن ﺗو ﺻﯾﮫی دو ﺳﺗﺎﻧﮫ “ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد“  :ﺟﻧﺎب آﺗ ﺷﯽ آﺗ ﺷﯾن ﻣزاج ﻣواظب ﺑﺎ ﺷﯾد از زور ﺳرﻣﺎ ﻧﭼﺎﯾﯾد )ﺗب ﻧﮑﻧﯾد ﺑﮭﺗر ا ﺳت ﻧﻊ؟ !(
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ﭘﯽﻧو ﺷتھﺎ:
 ١٫روﻣﯽ:

دﻻﯾل ﻗوی ﺑﺎﯾد و ﻣﻧطق

ﻧﮫ رگھﺎی ﮔردن ﺑﮫ ﺣﺟت ﻗوی

 ٢٫ﮐﺗﺎب ”ﻧﺎزﻟﯽ ﺳﺧن ﻧﮕﻔت“ ﺑﮫ زودی از ﺳوی اﻧﺗ ﺷﺎرات ﻧﮕﺎ ه ﭼﺎپ ﺧواھد ﺷد و ﻧﮕﺎرﻧد ه اﻣﯾد دارد ﺑﺎ اﻧﺗ ﺷﺎر اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ در دو ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﺎر آن
ﺗﻣﺎم ﺷد ه ا ﺳت – ﺑﺧ ﺷﯽ از ﻣﺑﺎﺣث ﻣطروﺣﮫ ﺗو ﺳط ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ ﺑﯽﭘﺎ ﺳﺦ ﻧﻣﺎﻧد.
) ﮐﺗﺎب “ ﻧﺎزﻟﯽ ﺳﺧن ﻧﮕﻔت “ ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد و ھﻣﺎن زﻣﺎن – ﺳﺎل  - ١٣٨٢از ﺳوی ا ﺻﻼح طﻠﺑﺎن دﻣوﮐرا ﺳﯽ ﺧوا ه ﺟﻣﻊ و در ﻧﯾ ﺳﺗﯽ ﺿرب ﺷد(اﯾن
ﺗو ﺿﯾﺢ ﻻزم ﺑود.
 ٣٫ﻣن اﯾن ﺟﺎﯾﯽ ام  /ﭼراغ ام در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوزد … ! .ﺑﺎﻣداد.
” ۴٫د ه روزی ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﻟرزﻧد“ ﮔزارش دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎن رﯾد از روزھﺎی ﭘر ﺷور اﮐﺗﺑر  ١٩١٧و ….
 ۵و  ۶٫ا .ﺑﺎﻣداد.
 ٧٫ﺑﻧﮕرﯾد ﺑﮫ :ﻧدﯾﻣﯽ ،ھﺎدی ) (١٣٧۶ﻣﻘﺎﻟﮫی اﯾنﺟﺎﻧب ﺗﺣت ﻋﻧوان ”ﮔور ﺳﺗﺎن ﺑﯽﻣرز“ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت ھﻔت ﺻدﻣﯾن ﺳﺎل ﯾورش ﻣﻐوﻻن ﺑﮫ اﯾران،
ﺗﮭران داﻧ ﺷﮕﺎ ه ﺷﮭﯾد ﺑﮭ ﺷﺗﯽ /.ﻧﯾز:
ر.ک ﮐﺗﺎب” :ﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﺣﺎﻓظ ﺷﯾراز“ از اﯾن ﻗﻠم ،ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻧﺧ ﺳت ،ﺗﺣت ﻋﻧوان” :ﻧﻘد ﻗدرت در ﻋر ﺻﮫی دﯾن و ﺳﯾﺎ ﺳت“.
 ٨٫ﺑرای آ ﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾشﺗر ﺑﺎ رھﯾﺎﻓتھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ﻋﺑﯾد ﺑﻧﮕرﯾد ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ” ﺷﯾو هی ﺷﮭر آ ﺷوﺑﯽ“ از اﯾن ﻗﻠم ،ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻋﺑﯾد” :رﻧد ﮔرﯾزﭘﺎ“ و ”ﻣ ﺷﮑﻼت
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺣﺎﻓظ“
 ٩٫اﯾران  ١/٢/٨٢٫ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫی ﮔﻔتوﮔوی ﺿﯾﺎﻣوﺣد درﺑﺎر هی ﺳﻌدی و ﺑﮫ ﻣﻧﺎ ﺳﺑت روز ﺳﻌدی ﮐﮫ ﻋﻣد هی ﺑﺣث اش ﭘﯾراﻣون ﻣ ﺷت و ﻣﺎل
اﻓﮑﺎر ﺷﺎﻣﻠو دور ﻣﯽزد ،ﻣن در آ ﺳﻣﺎن ﺷﯾراز ﺑودم ! ﺑﮫ دﻋوت ﺑﻧﯾﺎد ﻓﺎر ﺳﯽ ﺷﻧﺎ ﺳﯽ ﺑرای ﺳﺧنراﻧﯽ درﺑﺎر هی ﺳﻌدی و اراﯾﮫی ﻣﻘﺎﻟﮫﯾﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان:
”ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ از ﻣزﻏل ﺳﻌدی“ – ﺑﻌ ﺿﯽ از روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ادﯾﺑﺎن ﻓ ﺳﯾل ﺷرﮐتﮐﻧﻧد ه در آن ھﻣﺎﯾش ﻣرﺗب ﻧق ﻣﯽزدﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻓﻼن ﺟرﯾد ه ”ﻣﻧظر“
را ﺑﮫ ا ﺷﺗﺑﺎ ه ”ﻣزﻏل“ ﭼﺎپ ﮐرد ه ا ﺳت؟ ﺑﺎری ﺑﮫ ﻣﺣ ض ﺑﺎزﮔ ﺷت از ﮐﻧﮕر ه ﭘﺎ ﺳﺧﯽ ﮐوﺗﺎ ه در ﺧ ﺻو ص ﻧظر ﺷﺎﻣﻠو ﭘﯾراﻣون ﺳﻌدی ﻧو ﺷﺗم ﮐﮫ ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠو و ﺳﻌدی را ﺑﮫ ھم ﻧزﻧﻧد« در روزﻧﺎﻣﮫی ﯾﺎس ﻧو  ٣/٣/٨٣و اﯾران  ۶/٣/٨٢ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد .ﭼﺎپ آن ﯾﺎددا ﺷت ﮐوﺗﺎ ه د هھﺎ ﺗﻠﻔن و
ایﻣﯾل و ﻧﺎﻣﮫی ﺳﭘﺎسﮔوﯾﯽ را ﺑﮫ ھﻣرا ه آورد.
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 ١٠٫آﻗﺎی آﺗ ﺷﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ا ﺳت از ﺳﺎل  ۶٣ﺑﮫ ﻧﻘدی از اﯾن ﻗﺑﯾل )وھن آﻟود( درﺑﺎر هی ﺷﺎﻣﻠو ر ﺳﯾد ه ا ﺳت ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶/۵/٧٩ﭘس از ﻏﯾﺎب ﺷﺎﻣﻠو
ﻣﯽﻧوﯾ ﺳد” :درﺑﺎر هی ﺷﺎﻣﻠو ﭼﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ از ﺷﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ او را ﺑر ﺳﺎﻧد .ﺷﺎﻣﻠو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺧود ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﺑود .از ﺷﻌراش ﮐﮫ ﺧود
اﻟﮕوﯾﯽ اﺑدی ﺑود از آﻣوزﮔﺎریاش در ﺷﻌر ﮐﮫ ﺻدھﺎ ﺷﺎﻋر را … ﭘرورش داد .از ﮐﺗﺎب ﮐوﭼﮫاش ﺑﻧﮕرﯾد ﺑﮫ ﻗراﮔوزﻟو .ﻣﺣﻣد )” ،(١٣٨٢ﭼﻧﯾن ﮔﻔت
ﺑﺎﻣداد ﺧ ﺳﺗﮫ“ ،ص ۵۴٫
ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷوری ﺷور و ﻧﮫ ﺑﮫ آن ﺑﯽ ﻧﻣﮑﯽ ! !
 ١١٫اﯾن ﺑردا ﺷتھﺎ را ﺑﮫ طور ﺑرﯾد ه از ﮔﻔتوﮔو ھﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف ﺷﺎﻣﻠو ﺑرﮔزﯾد هام .ﺧواﻧﻧد هی ارجﻣﻧد ﺑرای اطﻼع ﺑﯾشﺗر ن.ک .ﺑﮫ :ﻗراﮔوزﻟو  .ﻣﺣﻣد
)” ،(١٣٨٢ﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﺑﺎﻣداد ﺧ ﺳﺗﮫ“ ،ﺗﮭران :آزاد ﻣﮭر ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری اﻧﺗ ﺷﺎرات ﻧﮕﺎ ه.
 ١٢٫از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻠو ﻧﮕﺎ ه ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ا ﺳطور ه و ﺳﯾﺎ ﺳت را ﻗﺑول دا ﺷت – و اﯾن ﻣو ﺿوع را ﭘس از ھﯾﺎھوی ﺑرﮐﻠﯽ در ﭼﻧد ﮔﻔتوﮔو
ﻣطرح ﮐرد – ﺗ ﺻور ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻣن ﭘﯾراﻣون ﺿﺣﺎک .ﺑردﯾﺎ و … .ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣ ﺳﺗﻧدات ﻣﻌﺗﺑر و ﻣراﺟﻊ د ﺳت اول ﺑﺗواﻧد ھﻠﮭﻠﮫی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾری
را ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ را ﮐم دا ﺷت ،ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫی اﯾﺟﺎﺑﯽ ارﺗﻘﺎ دھد و ﺗوپ ﺿﺣﺎک و ﺑردﯾﺎ و ﻓردو ﺳﯽ و ﻣو ﺳﯾﻘﯽ ﺳﯾﺎ ه ﺳﻧﺗﯽ و … را از زﻣﯾن
ﺷﺎﻣﻠو ﺑﮫ ﺗور ﭘﺎر ه ﭘﺎر هی درواز هی ﺣرﯾ ف ﺑﭼ ﺳﺑﺎﺗﻧد ! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻗ ﺳﻣتھﺎی ﻗﺎﺑل ﭼﺎﭘﯽ از اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﭘس از اﻧﺗ ﺷﺎر ﻧ ﺻﻔﮫ ﻧﯾﻣﮫ دھﺎن ﮔروھﯽ ﯾﺎو هﮔو
را ﺑ ﺳت ﺗﺎ ﻻﺑد ﺟﻣﻌﯽ دﯾﮕر ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ آﻧﺎن را ﭘر ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻣن ﺟﺎی ﻣﻧوﭼﮭر آﺗ ﺷﯽ در ﻣﯾﺎن اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ھوﭼﯽ ﻧﯾ ﺳت.
 ١٣٫ﺑﻧﮕرﯾد ﺑﮫ ﮔﻔتوﮔوی ﺻﺎﺣب اﯾن ﻗﻠم ﺑﺎ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﮔوﻧﺎﮔون ﮐﮫ ﺗﯾﺗر اول آن ﺟﻣﻠﮫﯾﯽ از ﺷﺎﻣﻠو در ﻣﺗن ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑود ) /١ﺗﯾر(٨٢ /
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ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﺳﺗﺎن “ روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ “ – ﻓراﻣرز ﭘورﻧوروز
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ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﯾﮏ ﺗو ﺿﯾﺢ :اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑرﮔزﯾد ه ﭘﺎﻧزد ه دا ﺳﺗﺎن از ھﻣﮫ ی دا ﺳﺗﺎ ه ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه ﻣﺣﻣود ﺻﻔرﯾﺎن “ ﻋﺑﺎس ﺻﺣراﺋﯽ ” ا ﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرن ﺗﻧظﯾم و ﻣﻧﺗ ﺷر
ﺷد ه ا ﺳت
*********
“ روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ “ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾ ﺳت از ﭘﺎﻧزد ه دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه از ﻣﺣﻣود ﺻﻔرﯾﺎن ﮐﮫ ﺗو ﺳط اﻧﺗ ﺷﺎرات ﮔذرﮔﺎ ه ﺑﮫ ﭼﺎپ ر ﺳﯾد ه ا ﺳت.
دا ﺳﺗﺎن ھﺎی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳوژ ه و ﭼﮫ در ﭘرداﺧت ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ،ﺣﺎل و ھوای ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧد.
دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ” ﺟﺎ ﺳم“ و “ ﻣﺎ ه ھﺎی آخر “ و “ ﻗ ﺻﮫ ی ﮐوچ “ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮑد ﺳت ھ ﺳﺗﻧد و ﭘراﮐﻧد ه ﮔوﯾﯽ و دﺧﺎﻟت در ﻣﺗن دا ﺳﺗﺎن از طر ف ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ،در
آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر دﯾد ه ﻣﯽ ﺷود.
“ ﺟﺎ ﺳم “ دا ﺳﺗﺎن ﻣرداﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﻣ ﺷﻐول ھ ﺳﺗﻧد .طﯽ ﺣﺎدﺛﮫ ی ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ،ﺟﺎ ﺳم ﺑد ﺳت ﻧﯾروھﺎی ژاﻧدارﻣری ﮐ ﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود “.ﻋﺑود
“ ﮐﮫ از ھﻣﮑﺎران و دو ﺳﺗﺎن ﺟﺎ ﺳم ﺑﮫ ﺣ ﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ،ﺗﻣﺎم ﺗﻼ ﺷش را ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ زن زﯾﺑﺎی ﺟﺎ ﺳم راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﻣوﻓق ﻧﻣﯽ ﺷود .روزی
ﮐﮫ را ه ﮔم ﮐرد ه و ﺧ ﺳﺗﮫ و ﺗ ﺷﻧﮫ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﮔﯾر اﻓﺗﺎد ه و ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﻧدارد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن زﺑﯾد ه ،زن ﺟﺎ ﺳم ،در ﮐﻧﺎرد ﺳﺗش ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺑود
ﺳرش را روی زاﻧوی زﺑﯾد ه ﻣﯽ ﮔذارد و ﭼ ﺷم ھﺎﯾش را ﻣﯽ ﺑﻧدد .ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻧدی و ﻓ ﺿﺎی ذھﻧﯽ ی ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ آﻓرﯾد ه ﺷد ه ،ﺧواﻧﻧد ه را ﺑﮫ دﻧﯾﺎی
ت ﺧواﻧدن ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﺧوب را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﭼ ﺷﺎﻧد …
دﯾﮕری ﻣﯽ ﮐ ﺷﺎﻧد و ﻟذ ِ
” م ﺷﺗﯽ ﻧﺎﺑﮑﺎر ﻗﻠﺑش را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو ﻓ ﺷرد و درد ﺑﯽ ﺗﺎب ﮐﻧﻧد ه ای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﯾﻧﮫ اش را در ﺧود ﮔرﻓت .ظر ف آب از د ﺳﺗش اﻓﺗﺎد ،ﺳرش را روی
ﺗ ﺷﮏ ﺟﻠو ﮔذا ﺷت و ﺑﺎ ﺗﺗﻣﮫ ی رﻣﻘش ﺧودش را ﺑﺎﻻ ﮐ ﺷﯾد .د ﺳﺗش را ﺑﮫ ﻟب ﺗ ﺷﮏ ﺑﻐل راﻧﻧد ه ﮔرﻓت و ﺗﺎ روی ﺻﻧدﻟﯽ زﺑﯾد ه ﺑﮫ ﺟﻠو ﺧزﯾد .ﭼرﺧﯽ
ﺧورد ،ﺳرش را روی زاﻧوی زﺑﯾد ه ﮔذا ﺷت وﭼ ﺷﻣﺎﻧش را ﺑﮫ ﺳﻘ ف ﺷورﻟت دوﺧت؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎ ﺳﮫ ی ﺳر ﺟﺎ ﺳم را ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﯾر ﺑرﻧو ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﭼ ﺳﺑﺎﻧد ه
ﺑودﻧد“.
” ﻣﺎ ه ھﺎی آخر“ دا ﺳﺗﺎن ﻣردی ﺳت ﮐﮫ ﭘﺎھﺎﯾش را در ﺟﻧﮓ از د ﺳت داد ه و اﺣ ﺳﺎس ﺑﯾﮭودﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذرﻧد و او دﻟﺧو ﺷﯽ ھﺎﯾش را ﯾﮑﯽ
ﯾﮑﯽ از د ﺳت ﻣﯽ دھد و ارﺗﺑﺎط اش ﺑﺎ آدﻣﮭﺎ ﻣﺣدودﺗر ﻣﯽ ﺷود؛ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ روزی ﺧودش آﮔﺎھﺎﻧﮫ آﺧرﯾن ﻓرد را ھم ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮭش ﺳر ﻣﯽ زد و زن
ﺳﺎﺑﻘش ﺑود ،ﺟواب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اش را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد.
و دا ﺳﺗﺎن ” ﻗ ﺻﮫ ی ﮐوچ ” ﺷرح ا ﺿطراب و دﻟﮭر ه ھﺎی ﻧ ﺳﻠﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣﻠﯽ اﻣن ﺑرای ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎد ه ،ﺑﮫ ﭘﯾ ﺷواز ﺧطر ﻣﯽ روﻧد.
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ﺳوژ ه ی “ ﻗ ﺻﮫ ی ﮐوچ “ ھرﭼﻧد اﻧدﮐﯽ ﺗﮑراری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ ر ﺳد ،وﻟﯽ ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ُﭘردﻟﮭر ه و ﮐ ﺷﻣﮑش دروﻧﯽ ﺷﺧ ﺻﯾﺗﮭﺎی دا ﺳﺗﺎن ،اﯾن
اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺧواﻧﻧد ه ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از زاوﯾﮫ ی دﯾﮕری اﯾن ﻣﻌ ﺿل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎ ﺷﺎ ﺑﻧ ﺷﯾﻧد.
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ در اﮐﺛر دا ﺳﺗﺎن ھﺎی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺟﻣﻠﮫ ھﺎ و ﭘﺎراﮔرا ف ھﺎﯾﯽ ھ ﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد در ﻣﺗن دا ﺳﺗﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .زﯾرا ﮐﮫ
ﻏﯾر از اﻓزودن ﺑر ﺣﺟم دا ﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﮐﺎر ﺑردی ﻧدارﻧد و ﮔرھﯽ از ﮐﺎر دا ﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻧظر ﻣﯽ ر ﺳد ﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه در ھﻧﮕﺎم ﻧو ﺷﺗن دا ﺳﺗﺎن
ک ﺧواﻧﻧد ه ﺑود ه و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ه ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ا ﺳت ﺧواﻧﻧد ه ﻣ ﺳﺎﯾﻠﯽ را ﻧﻔﮭﻣﯾد ه ،ﺻﻔﺣﮫ را ورق ﺑزﻧد.
ﻧﮕران در ِ
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن دا ﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎ ،اﮔر ﺑﯾ ﺷﺗر از ﻣﺎ ،از ﻣ ﺳﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧداﻧﻧد ،ﺣداﻗل ﺑﮫ اﻧداز ه ی ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد و اﯾن ﺗو ﺿﯾﺢ
وا ﺿﺣﺎت ،ﺧواﻧﻧد ه ی اﻣروزی را ﺑﯽ ﺟﮭت ﺧ ﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮕذارﯾد ﯾﮏ ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑزﻧم.
ﻧوﯾ ﺳﻧد ه در اول دا ﺳﺗﺎن “ ﭘﯾوک “ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ی ﮐﺎﻣل را اﺧﺗ ﺻﺎ ص داد ه ا ﺳت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ زﻧدﮔﯽ در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﮐﮫ ﻣ ﺷﮑل ﮐم آﺑﯽ دارﻧد ،ﭼﻘدر ﺳﺧت
ا ﺳت .و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑرای ﭘز ﺷﮏ ﺷدن ﭼﮫ ﻣراﺣﻠﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮕذراﻧد .ﮔوﯾﺎ ﻗ ﺻد دارد ﭘز ﺷﮑﯽ را ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎن دا ﺳﺗﺎن ا ﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺧ ﺷﮏ و
ﮐم آب و ﻣﺣل ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﻔر ﺳﺗد .او ﺣﺎﻻ ﺑﻌد از آﻧﮭﻣﮫ ﺗو ﺿﯾﺢ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
“ ﺣﺎﻻ ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﭘﺎر ه ای از ﺧﺎطرات او را از زﺑﺎن ﺧودش ﺗﻌرﯾ ف ﮐﻧم“.
ﺗﺎز ه در ﻣﺗن ﻧو ﺷﺗﮫ ھم ،ﮐﮫ دﯾﮕر دا ﺳﺗﺎن ﻧﯾ ﺳت و ﻓﻘط ﯾﮏ ﺧﺎطر ه ا ﺳت ،ﺟﺎﺑﺟﺎ از ھﻣﯾن ﺧ ﺷﮑﯽ زﻣﯾن و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و و ﺿﻎ ﻓﻼﮐت ﺑﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾد .اﯾﻧﺟﺎ دﯾﮕر ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﺳر و ﮐﺎر ﻧدارﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﻧﯽ روﺑروﯾﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺧ ﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧد ه ا ﺳت و ھﯾﭻ ﺣ ﺳﯽ در ﻣﺎ ﺑرﻧﻣﯽ اﻧﮕﯾزد.
ﭘﺎﯾﻠو ﮐوﯾﯾﻠو ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ی ﻣ ﺷﮭور ﺑرزﯾﻠﯽ ،در رﻣﺎن “ ﮐﻧﺎر رود ﻧ ﺷ ﺳﺗم و ﮔرﯾ ﺳﺗم “ دا ﺳﺗﺎن را اﯾﻧطور ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد:
“ ﮐودﮐﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ را ﺑﺎ ھم ﮔذراﻧدﯾم .ﺑﻌد رﻓت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﺟوان ھﺎی ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ روﻧد .ﮔﻔت ﻣﯽ رود ﺟﮭﺎن را ﺑ ﺷﻧﺎ ﺳد ،ﮐﮫ
روﯾﺎھﺎش آن ﺳوی د ﺷت ھﺎی ﺳورﯾﺎ ھ ﺳﺗﻧد“.
ک ﺧواﻧﻧد ه .ﺣﺎﻻ اﮔر ﮐ ﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻧد ﮐﮫ
او دﯾﮕر در ﻣورد ﻋﻠت ﮐوچ ﺟواﻧﺎن ﯾﮏ د ه ﯾﺎ ﺷﮭر ﮐوﭼﮏ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾن را ﻣﯽ ﮔذارد ﺑﻌﮭد ه ی در ِ
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﭼرا ﺟواﻧﺎن ﯾﮏ د ه ﯾﺎ ﺷﮭر ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرﮔﺗر ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐوچ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑروﻧد و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر در اﯾن ﺑﺎر ه ﺟ ﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧد.
در ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه ،آوردن ﭘﺎراﮔرا ف ھﺎی ا ﺿﺎﻓﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺧواﻧﻧد ه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻟذت ﺧواﻧدن ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه را ھم از او ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻧدادن ﺗو ﺿﯾﺣﺎت ا ﺿﺎﻓﯽ و ﻏﯾر ﻻزم در دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه ،ﺑﻧوﻋﯽ دﻋوت از ﺧواﻧﻧد ه ﺑﮫ ﻣ ﺷﺎرﮐت در ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ﺳت و ﺧواﻧﻧد ه ی ھ ﺷﯾﺎر دو ﺳت
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎزی ذھﻧﯽ دﻋوت ﺑ ﺷود.
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ،دا ﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧﻧد ه را ﺑﺎ ﺧودش درﮔﯾر ﺑﮑﻧد و او را ﺑﮫ ﻓ ﺿﺎھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮑ ﺷﺎﻧد ،در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐم ﻧﯾ ﺳت .ﺑﺎ
آرزوی ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ ﺑرای ﻣﺣﻣود ﺻﻔرﯾﺎن.
PDFmyURL.com

———————————— -
آﻗﺎی ﻓراﻣرز ﭘور ﻧوروز ،ﻧوﯾ ﺳﻧد ه اﯾن ﻧﻘد ،ﺑرﻧد ه اول ﺟﺎﯾز ه دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه ﻧوﯾ ﺳﯽ ﺟ ﺷﻧوار ه ﺗﯾرﮔﺎن ﺗوروﻧﺗو ا ﺳت

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻧﮕﺎه ﻣن ﺑﮫ داﺳﺗﺎن ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑرزو ﻧوﺷﺗﮫ ،ﻣﮭران رﻓﯾﻌﯽ – آرﯾو ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣو ﺿوع اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺑ ﺳﯾﺎر ﭘر ﮐ ﺷش و ﮔﯾرا ﺳت
ﻧﺛرش ھرﭼﻧد ﺷﮑ ﺳﺗﮫ و در روال ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ا ﺳت وﻟﯽ اﻧ ﺳﺟﺎم و ﺗداوم ﻻزم را دارد.
ﮐﺎش ﯾﮏ ﺟوراﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾ ف زﺑﺎن دا ﺳﺗﺎن “ ﺑﺧ ﺻو ص در دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه “ رو ﺷن ﻣﯽ ﺷد.
در رﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻟن آدﻣﮭﺎی زﯾﺎدی ﺣ ﺿور دارﻧد ،ﺧب طﺑﯾﻌﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﯾﺎز و ﭘﯾش آﻣد ،ھر ﮐدام ﺑﮫ ﺗواﻧﻧد ﻧﺣو ه ﺑﯾﺎن ﺧود را دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد “
اﻟﺑﺗﮫ ﺑ ﺷرط آن ﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺗﻧﮓ آن را ﺧوب ﺑﮑ ﺷد و ﻣﺎﻧﻊ از ُ
ﺷل و وﻟﯽ و ﻗﺎطﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷدن و درھﻣﯽ ﻧﭼ ﺳب آن ﺑ ﺷود “
اﻣﺎ در دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه راوی ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻠﯾ ف ﺧواﻧﻧد ه را رو ﺷن ﮐﻧد .ﮐﮫ ﻣﺗﺎ ﺳﻔﺎﻧﮫ اﻏﻠب ﭼﻧﯾن ﻧﯾ ﺳت .و اﯾن ﺧواﻧﻧد ه ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾ ﺳﺗﯽ ﺑﺎ آن ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد.
اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﻧﺎم ﻣورد ﭘ ﺳﻧد و ﺑﻘول ﻣﻌرو ف ﺑﺎ ﻣز ه ای دارد .واﯾن ﻧﺎم ،ﺑﺎ ﭼﮫ طﻧزی ھﻣرا ه ا ﺳت .و ھﻣﯾن ﻧﺎم ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣ ﺷﻼت ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن
ﻣﺎ ﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺎن اول ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮔرﺑﮫ اوﻟﺗرا ﭘ ﺳت ﻣدرن را دِر ﺣﺟﻠﮫ ﺧواﻧﻧد ه ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ در روال ﭘ ﺳﻧد و ﺧوا ﺳت ﺷﻣﺎ
و ﻟذت ﺧواﻧﻧدﮔﯽ ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارﯾم .ﻣﺎ ﺗﺎﻓﺗﮫ ای از ﺟﻧس دﯾﮕری ھ ﺳﺗﯾم و اﯾن “ ﺧود ﭘﯾدا ﺳت از زاﻧوی ﻣﺎ ! ! “
ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ “ دﯾﺎﻟوگ “ در دا ﺳﺗﺎن ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑرزو ،واﻗﻌﯽ ،و ھﻣرا ه ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ روز ﻣر ه ا ﺳت و ﺧواﻧﻧد ه را ﺧوش ﻣﯽ آﯾد “ .ﺣﺎﻻ ھر ﻧﺎﻣﯽ ﺑر آن ﮔذا ﺷﺗﮫ
ﺷود “ ﻋﺎﻣﮫ ﭘ ﺳﻧد “ ،ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣن ﺣ ﺳن ا ﺳت ،ﯾﺎ “ اﻧﮕ ﺷت ﺷﻣﺎر ﭘ ﺳﻧد “ ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧر ﺳﯾد ه ا ﺳت.
“ ﮐﺟﺎ ﻣﯾ ﺷﮫ ﯾﮫ ﭼﺎى ﺧورد؟ ”
ﺑرزو:
“ ﭘ ﺷت ھﻣﯾن ﭘﯾﭻ ﺑﮫ د ﺷت ارژن ﻣﯾر ﺳﯾم ،ﭼﻧد ﺗﺎ ﻗﮭو ه ﺧوﻧﮫ ھم دار ه ،و ﯾﮫ ﭼ ﺷﻣﮫ ﺧﯾﻠﻰ ﺧوب ،ﺑﺎ آب ﭘﺎک و ﺗﺎز ه ﮐﮫ از زﯾر ﮐو ه ﺑﯾرون ﻣﯾﺎد “
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ﻣﯾﺗرا:
“ ﺑﻧظر ﻣﯾر ﺳﮫ ﮐﮫ اوﻧﺟﺎ روﺧﯾﻠﻰ دو ﺳت دارى ،در ﺳت ﻣﯾﮕم؟ ”
ﺑ ر زو :
“ آﺧﮫ از ﺑﮭﺗرﯾن ﯾﯾﻼق ھﺎ ﻣوﻧﮫ ،ﺗﺎﺑ ﺳﺗون ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮔرم و ﺧ ﺷﮑﮫ ،د ﺷت ارژن ﭘرآب و ﺧﻧﮏ و ﺳﺑز ه ”
ﻣﺣﻣود:
“ ﻻﺑد ﺧﺎطر ه ھﺎى ﺧوﺑﻰ ھم دارى؟ ﻣﺎھم وﻗﺗﻰ ﺑﮫ ﺳن و ﺳﺎل ﺗو ﺑودﯾم ،ﻋﺎ ﺷق ﯾﯾﻼق ﺑودﯾم ،دﻣﺎوﻧد ،ﺟﺎﺟرود ،ﮐﻼرد ﺷت …“
ﻣﺣﻣود ﻣﺎ ﺷﯾن را در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺷﯾن ھﺎى دﯾﮕﮫ ﭘﺎرک ﻣﯾﮑﻧﮫ و ھر ﺳﮫ ﺑﮫ داﺧل ﻗﮭو ه ﺧﺎﻧﮫ اى ﻣﯾرن .ﭼﺎى ﮔرم ھر ﺳﮫ را ﺣﺎل ﻣﯾﺎر ه …“
ا ﺷﺎر ه ﺑﮫ ﻣ ﺳﺎﺋل اﻧ ﺳﺎن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺳر ﺷﻣﺎری ﺑﮫ ﺣ ﺳﺎب ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻣﻠﮑت آورد ه ﻣﯽ ﺷوﻧد ،وﻟﯽ ھرﮔز ﮐ ﺳﯽ در ﻓﮑر ﻣ ﺷﮑﻼﺗ ﺷﺎن ﻧﯾ ﺳت ،در اﯾن
دا ﺳﺗﺎن ﺗوﺟﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ازآن ﺷد ه ا ﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾران اﮔر ﺗوﺟﮫ ﻧﯾم ﺑﻧدی ھم ﺑ ﺷود ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧ ﺷﯾن ھﺎ ﺳت.
“ ﺗوﮐﮫ ﮔﻔﺗﻰ ﻣﺎل اﯾﻠﻰ ،ﭼطورى ﺳروﮐﺎرت ﺑﮫ درﯾﺎ اﻓﺗﺎد ؟ ”
ﺑرزو:
“ ﺗوى اﯾل ﺑراى ﺟواﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻧﯾ ﺳت ،ﭘدر ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ دور ه اﯾل ﻧ ﺷﯾﻧﻰ ﺳر اوﻣد ه “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﭼطور؟ ﻣﮕﮫ ﭼﻰ ﻋو ض ﺷد ه ؟ ”
ﺑرزو:
“ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﮐﮫ ﺧ ﺷﮑ ﺳﺎﻟﻰ ﺑدى ﺑود ،ﺣﺗﻣن ﯾﺎدﺗﺎن ھ ﺳت ،ﺗﻣوم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧ ﺷﮏ ﺷد ه ﺑود ،ا ﺻﻠن ﻋﻠ ف ﭘﯾدا ﻧﻣﻰ ﺷد ،ﺧﯾﻠﻰ از ﮔو ﺳﻔﻧد ھﺎﻣون از
ﮔ ﺷﻧﮕﻰ ﻣردن ،ﮐﻧﺎرھﻣﯾن ﺟﺎد ه ﭘر از ﻻ ﺷﮫ ﺑود ”
ﻣﺣﻣود:
“ ﻣن ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﭼﯾزى ﻧ ﺷﻧﯾدم  ،ﻣﯾﺗرا ﺗو ﭼﻰ ؟ ”
ﻣﯾﺗرا:
” ﺗوى روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﮫ ﭼﯾزى ﻧﺑود ،اﮔﮫ ھم ﺑود ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﮑردﯾم ….ﺧب ﺑرزو  ،ﮐ ﺳﻰ ھم ﺑﮭﺗون ﮐﻣﮏ ﮐرد؟ ”
ﺑرزو ﺑﺎ ﻣﮑث ﺟواب ﻣﯾد ه :
“ ﮐﺎﻣﯾون ھﺎى ارﺗ ﺷﻰ ﯾﮏ ﻣﻘدارى ﻋﻠوﻓﮫ آوردن و ﮐﻧﺎر ﺟﺎد ه اﻧداﺧﺗن ،وﻟﻰ ا ﺻﻼ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺑود و ﺗﺎز ه ﺑﮫ اوﻧﮭﺎﺋﻰ ھم ﮐﮫ از ﺟﺎد ه دور ﺑودن ﭼﯾزى ﻧر ﺳﯾد
PDFmyURL.com

”
ﻣﮭران رﻓﯾﻌﯽ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ای ﺗواﻧﻣﻧد ا ﺳت ،و ﺑﺧ ﺻو ص در ژاﻧر طﻧز ﻧو ﺷﺗﮫ ھﺎی زﯾﺎدی دارد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر در روال ﻣ ﺳﺎﺋل ﺟﺎری ا ﺳت.
ﻣن ﻣدﺗﯽ ا ﺳت دا ﺳﺗﺎن ﺟدﯾدی از او ﻧﺧواﻧد ه ام.
آﻏﺎز و اداﻣﮫ و اﻧﺟﺎم دا ﺳﺗﺎن ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑرزو ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه دﻟﻧ ﺷﯾن ا ﺳت.
ﺑﻧظر ﻣن اﻟﺑﺗﮫ ،اﮔر ﺷروع ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ را از ﺻورت اوراق ﺑﺎز ﺟوﺋﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐرد “ و ا ﺳم ھر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ه را اول ھر ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻣﯽ آورد ” ،و ﻣ ﺳﯾر
ﻣﺗﻌﺎر ف دا ﺳﺗﺎن ﻧوﯾ ﺳﯽ را ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯾﮕذا ﺷت ذھن ﺧواﻧﻧد ه را ﺑﮫ ﻣ ﺳﯾر ﺑﮭﺗری ﻣﯽ ﮐ ﺷﺎﻧد.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭼﻧد داﺳﺗﺎن از ﺳری داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻋﺑﺎس ﺻﺣراﺋﯽ “ ﻣﺣﻣود
ﺻﻔرﯾﺎن “ – ﺑﮭزاد اﻧدﯾﺷﮫ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻋﺑﺎس ﺻﺣراﺋﯽ ،ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ای ا ﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ آﺛﺎرش از ﻣ ﺳﯾر اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ د ﺳت ﻣﺎ ر ﺳﯾد ه ا ﺳت ) ﻣن ﮐﺎر ﭼﺎﭘﯽ از او ﻧدﯾد ه ام (
ﺧودش در اﯾﻧﻣورد ﻣﯽ ﮔوﯾد:
” ….وﻗﺗﯽ در ﮐ ﺷور ﺧودت ﻧﯾ ﺳﺗﯽ ،و اﮔر ھم ﺑودی ﺑرای ﭼﺎپ آﺛﺎرت ﺑﺎﯾ ﺳﺗﯽ ﻓﻘط در ﭼﮭﺎر ﭼوب وزارت ار ﺷﺎد ﺑﻧوﯾ ﺳﯽ ،و اﮔر ﺗﺧطﯽ ﮐردی ،در
ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع ﺑرﺧورد ،ﺑﺎﯾ ﺳﺗﯽ آن را ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﻧدﯾ ﺷﯾد ه ای ،و درذھن و ﺣوا ﺳت ﺟﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺧوا ﺳت و ﻧظر آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯽ ،طﺑﯾﻌﯽ ا ﺳت
ﮐﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﻧﮭﺎ و ﺳﯾﻠﮫ ﯾﺎری ر ﺳﺎن ا ﺳت …“.
و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﻧظر ﻣن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ای ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار ا ﺳت .ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار ﻧ ﺷر آزاد و ﺑﯽ ﺳﺎﻧ ﺳور ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ دﯾﮕران آﺛﺎری ﺑر
روی اﯾﻧﺗرﻧت ﻧدارﻧد ،و اﯾن دﻧﯾﺎی ﻋظﯾم و ﺑﯽ ﮐران در اﻧﺣ ﺻﺎر او ﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ از اﯾن ﻧظر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت او ﯾﮏ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﻓﺎر ﺳﯽ ﻧوﯾس ﺻرﻓن
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ا ﺳت .و از اﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ه ا ﺳت .و ھم از اﯾن ﻣ ﺳﯾر ا ﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﺗﻌددی را ﻧﯾز ﺗﻧظﯾم و ﻣﻧﺗ ﺷر ﮐرد ه ا ﺳت
ﻓر ﺻﺗﯽ د ﺳت داد ،ﺗﺎ ھﻣﮫ دا ﺳﺗﺎن ھﺎی او را ﺑﺧواﻧم .و اﻋﺗرا ف ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﺎر ه ای از آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ واﻗﻊ دا ﺳﺗﺎن ھﺎﺋﯽ ھ ﺳﺗﻧد ،ﮔﯾرا ،دﻟﻧ ﺷﯾن ،ﺧوش ﺳوژ ه ،ﻗﺎﺑل
درک و روان .و ﻧﯾز درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ اﮔر “ واژ ه “ ھﺎ ﻣ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎر ﺑردی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ھ ﺳﺗﻧد ،ﮔﺎ ه ﭼﻘدر زﯾﺑﺎ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار
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ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﯾﺎن ﺷوﻧد.
” ….ﯾﮑﯽ از روز ھﺎی داغ ﻣرداد ﻣﺎ ه ﺑود ،ﭼﯾزی ﺣدود ﺷش ﻣﺎ ه ﭘس از ﺟﺎ ﺳم … ﺷرﺟﯽ ﻧﻔس ﮔﯾری ﮐﮫ از ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺷروع ﺷد ه ﺑود ،ﺑﯾداد ﻣﯽ
ﮐرد ،درﯾﻎ از ﮐﻣﺗرﯾن ﻧ ﺳﯾﻣﯽ ﯾﺎ ﺣرﮐت ﺑرﮔﯽ ،ھوا در ﺳﮑون ﮐﺎﻣل ﺑود و اﮐ ﺳﯾژن در ذرات ﻣﻌﻠق آب از ﺗﺣرک اﻓﺗﺎد ه ﺑود …وﻟﯽ ﺷوق زﺑﯾد ه ،ﻋﺑود
را ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﺗ ﺷﺑﺎران ﺧور ﺷﯾد و ﺷرﺟﯽ ﺳﻣﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗن ﺷﮭر ﻣﺎ ﺳﯾد ه ﺑود ،را ه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎد ه ھﺎی روﺑرا ه ﺗﻣﺎم ﺷد و زد ﺑﮫ ﮐور ه را ه
ﺷﻧﯽ ،اﺣ ﺳﺎس ﮐرد دارد ﺑﮫ زﺑﯾد ه ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود …ﺗراﻧﮫ ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ ای را زﻣزﻣﮫ ﮐرد ،و ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ را ه ،اﺗوﻣﺑﯾل را ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯽ ﺑرد .ﻣﯽ
ﺧوا ﺳت ﻗﺑل از ﻏروب آﻓﺗﺎب ﺣر ف ھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺧ ﺿر ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد …“.
از دا ﺳﺗﺎن “ ﺟﺎ ﺳم “ ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣن ،ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﮑم ﺗرﯾن دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه ﻓﺎر ﺳﯽ ا ﺳت.
ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺧواﻧدﻧﯽ ،ﮐﮫ ا ﺷﺎر ه ای دارد ﺑﮫ ﻋ ﺷق دو راﻧﻧد ه ای ﮐﮫ “ ﺑﺎر ِ “ ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ ھﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮫ ﮔذا ﺷﺗن ازﺟﺎﻧ ﺷﺎن و ﺑﮫ ازا درﯾﺎﻓت
وﺟوھﯽ ﭼ ﺷﻣﮕﯾر ﺑﮫ ﻣﻘ ﺻد ﻣﯽ ر ﺳﺎﻧﻧد ،ﻧ ﺷﺎﻧﮕر ﻗدرت ﺑﯾﺎن و ﺗﺟ ﺳم ،اﯾن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ا ﺳت.
وﻗﺗﯽ در ﮐور ه را ه ﻣﻘ ﺻد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ،اﻣﺎﻣزاد ه اﯾ ﺳت ﺑﻧﺎم “ ﺧ ﺿر“  ،در آن ﮔرﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷرﺣش ﮔذ ﺷت در ﺟﺎد ه ای ﺷن و ﻣﺎ ﺳﮫ ای ﭘﻧﭼر ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﺻﺣراﺋﯽ ﭼﮫ ﻣﻠﻣوس ﻣﺎ را در ﻣوﻗﻌﯾت ﻗرار ﻣﯽ دھد:
”…ﻧﺎﻟﮫ ھﺎی ﻓرﯾﺎد ﮔوﻧﮫ ی ﻣوﺗور ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺑود ،ﺷوروﻟت دا ﺷت از ﻧﺎ ﻣﯽ اﻓﺗﺎد .ﺷرﺟﯽ ﻏﻠﯾظ و ﭼ ﺳﺑﻧد ه ﻓ ﺿﺎ را ﻣﯽ ﭼﻼﻧد و ﻋرق را از ﭼﮭﺎر ﺳﺗون
ﻋﺑود ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ راﻧد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻟﺑﺎ ﺳﮭﺎﯾش را ﺧﯾس ﮐرد ه ﺑود .ﺧور ﺷﯾد ِ ﺑﯽ رﺣم ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن ،ﺷن ھﺎی ﮐور ه را ه را ﻋﯾن رﯾﮕﮭﺎی ﺗﻧور ،ﺳوزان ﮐرد ه
ﺑود و ﻋﺑود ﺑﯾش از ﻧﯾﻣ ﺳﺎﻋت ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ از د ﺳت دادن ﺗوان ،ﺑﺎ ﭼرخ ﭘﻧﭼر ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻣﯽ رﻓت …“.
ﺑﺎزی ﺑﺎ “  “ Flashbackھﺎی ذھن ﻋﺑود در را ﺳﺗﺎی ﻋ ﺷق ﺑﮫ زﺑﯾد ه ،در اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧ ﺳت ﻧﺎﻣش “ زﺑﯾد ه “ ﺑﺎ ﺷد ﺗﺎ “ ﺟﺎ ﺳم “
ﻧ ﺷﺎﻧﮕر اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ﺑطور ﮐﻠﯽ “ ﻋ ﺷق “ ﭼﮫ ﺣﮑﻣت و ﻗدرﺗﯽ دارد و ﺧواﻧﻧد ه ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در زﻣﺎن ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﻋ ﺷق ﺟﺎ ﺳم و زﺑﯾد ه ،ﻋﺑود در
ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری ﻣﯽ ﺳوﺧﺗﮫ و ﺧب ﭼﮫ زﺟری ھم ﻣﯽ ﮐ ﺷﯾد ه ا ﺳت .و اﯾن ﻋ ﺷق ﻣﮭﺎر زد ه در ﺣدی ا ﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ا ﺷﮏ او را ﺣﺗﺎ در ﻣرگ ﺟﺎ ﺳم،
ﻧظﺎر ه ﮔرﺑﺎ ﺷد.
”…اون ﭼ ﺷﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرﻓش ﺑﯽ ﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺣﯾﻔﮫ ﮐﮫ ﭘر آب ﺑ ﺷﮫ …“.
و در ﺗو ﺻﯾ ف اوﮐﮫ ھر ذر ه ی وﺟودش ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد ،ﻣﯽ ﺳراﯾد :
” ….ﻻﮐردار ﭼﮫ ﺳﺎﻻرﯾﮫ ….ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از اﯾن ھﻣﮫ ﺧو ﺷﮕﻠﯽ ﺣر ﺻم ﻣﯽ ﮔﯾر ه ….ھرﭼﮫ ﮔ ﺷﺗم ﻣﺛﻠش ﭘﯾدا ﻧﮑردم .ﻣﯽ ﺧوا ﺳﺗم ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧودش
ﺑﮭﺗر داغ ﺑﮫ دﻟش ﺑذارم ،اﻣﺎ ﻧ ﺷد ….ﻧﻣﯽ دوﻧم ﭼﮫ دار ه ….ھﻣﮫ ھﯾﮑﻠش ھو ﺳﮫ ،ﺧﻧد ه ھﺎش زﻧﮓ دار ه ،ﺣر ف زدﻧش ﯾﮫ ﺟورﺧوﺑﯾﮫ …ﺗﮫ ا ﺳﺗﮑﺎﻧﯽ ھم
ﮐﮫ ﻣﯽ زﻧﮫ ،ﺑﺎ ﻟودﮔﯽ ھﺎش ﮐﻼﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ …“
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در اﯾن دا ﺳﺗﺎن اﮔر ﻋﺑود آن ﺗراﻧﮫ ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﺎ ﮔوﯾش ﻣﺣﻠﯽ ﺧواﻧد ه ﺑود ) ،ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ “ ﺷوروﻟت “ را “ ﺷوﻓﮫ ﻟت “ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ( ،ﺑ ﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر ﺑود .ﺟز اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻣن ا ﺷﮑﺎل دﯾﮕری در آن ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم.
——————————— –
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دا ﺳﺗﺎن ھﺎی زﯾﺑﺎ و ﺧواﻧدﻧﯽ آﻗﺎی ﺻﺣراﺋﯽ ” ،ﺷب ﮔوزن ھﺎ “ ا ﺳت ،ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣﯽ ر ﺳد در ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن ﺗﺣرﯾر ﺷد ه ا ﺳت  ،ﭼون ھم ﺑﮫ
ﻣﻧﺎ ﺳﺑﺗﯽ ا ﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن رخ داد ه و در ﺷﺑﯽ ﮐﮫ ﻓﯾﻠم ﮔوزن ھﺎ ﻧ ﺷﺎن داد ه ﻣﯽ ﺷد ه ا ﺳت ھم ﺑدان ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﺛر ﮔذار از ﮔرﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻟﯾل
ﺑﺎ ﺷد
” ….ﺧﻧﮑﯽ دوش آب ﺳردی ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣ ﺳﺎﻋت ﺑود روی ﺳرم ﻣﯽ رﯾﺧت ،ﮐم ﮐم در ھﻣﮫ ﺑدﻧم ﻣﯽ دوﯾد و ﻓ ﺷﺎر ﮔرﻣﺎی ﺧﻔﮫ ﮐﻧﻧد ه را ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﮐرد.
ﺣرارت طﺎﻗت ﺳوز ﺗﯾر ﻣﺎ ه ،ﺷﮭر را ﭼون ﺗﻧوری ﺑزرگ ﻣﯽ ﮔداﺧت و روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدا ﺷت .ﻓرﯾﺎد درد آ ﺳﻔﺎﻟت ﺗﺎول زد ه ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ زﯾر ﭼرخ
اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ ﭘو ﺳت ﻣﯽ اﻧداﺧت از ھر ﺳو ﺑﮕوش ﻣﯽ ر ﺳﯾد ،و ھﻣﮫ ﭼﯾز از ورای َﺗ ف زﻣﯾن ﮔر ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻟرزان و ﻣواج دﯾد ه ﻣﯽ ﺷد .ﺑوی ﻧﺧل ﻧر ،ﻓ ﺿﺎ
را اﻧﺑﺎ ﺷﺗﮫ ﺑود و ﭼﻧﺑر ه ﭼﺗر ﺑرگ ھﺎَ ،ﮔرد ه ھﺎی ﻣﻧﺗظر ﭘرواز را از دﯾد ﻧﺎ ﻣﺣرم ﻧور ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد ه ﺑود .ﺷرﺟﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﺧﺗﮑﯽ ﺳﻣﺞ ﺣﻠﻘوم ﺷﮭر را
ﻣﯽ ﻓ ﺷرد و ﻧ ﺳﯾم و ﺻﺎل را از ﻧﺧل ھﺎی ﻣﺎد ه درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐرد …“
در اﯾن ﺗﮑﮫ دل اﻧﮕﯾز ،ھم ﮔرﻣﺎ را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ،ھم از دو ﭘﺎﯾﮫ “ دو ﺟﻧس “ ﺑودن ﻧﺧل ،ﮐﮫ در ﺳر زﻣﯾن ھﺎی ﮔرم ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ا ﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد ،و اﯾﻧﮑﮫ،
ﺑﺎد ﺑرای و ﺻﺎل اﯾن ﻧﺧل ھﺎ ﭼﮫ ﻣﺣﻠل واﺟﺑﯽ ا ﺳت ،و ھم ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب ا ﺷﺎر ه دارد ﮐﮫ ﮔرﻣﺎ ی ﺟﻧوب آن ﭼﻧﺎن ا ﺳت ﮐﮫ  ،ا ﺳﻔﺎﻟت ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ را
زﯾر ﺗﺎﺑش ﺣرارت ﺧور ﺷﯾد ،ﺑﮫ ﺟوش ﻣﯽ آورد و ﻋﺑور اﺗوﻣوﺑﯾل ھﺎ ﺑر روی ﭼﻧﯾن ﺟﺎد ه ھﺎﺋﯽ ﺣﺎﻟت ﻋﺑور از روی ِﮔل و ُ
ﺷل را دارد و ﺣﺑﺎب ھﺎی
ﻗﯾر را ﻣﯽ ﺗرﮐﺎﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ا ﺷﺎر ه ﮐردم “ ﺷب ﮔوزن ھﺎ “ ا ﺷﺎر ه ﺑﮫ ﺷﺑﯽ دارد ﮐﮫ ﻓﯾﻠم “ ﮔوزن ھﺎ “ در ﺳﯾﻧﻣﺎ “ رﮐس “ ﺷﮭر آﺑﺎدان ﻧ ﺷﺎن داد ه ﻣﯽ ﺷد ،و ﺑﺎ آﺗش
ﺳوزی ﻣﮭﯾﺑﯽ ﮐﮫ رخ داد ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ﺻد ﻧﻔر زن و ﮐودک و ﻣرد ،ﺳوﺧﺗﻧد و ﺟﺎﻧ ﺳﭘردﻧد.
در اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ا ﺳﺗﺎدی ﺗﻣﺎم ﻧو ﺷﺗﮫ ﺷد ه ا ﺳت “ ،دﯾﺎﻟوگ ”و“ ﺗو ﺻﯾ ف “ از ﺗوان ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑرﺧوردار ا ﺳت.
” …از آن ھﻣﮫ ﻣوھﺎی ﻣ ﺷﮑﯽ ﭘرﭘ ﺷت ،ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺣوی ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧد ه ﯾودُ ،ﺗﻧﮏ ،ﺟو ﮔﻧدﻣﯽ ،و ا ﺻﻼح ﻧ ﺷد ه .ﺑر ف ﭘﯾری زود رس ﺑﯾ ﺷﺗر ﺑر ﺳﺑﯾل و
ﺷﻘﯾﻘﮫ ھﺎﯾش ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ﺑود .ﭼ ﺷﻣﺎﻧش ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑرق ﺳﺎﺑق را دا ﺷت .آھﻧﮓ ﻣرداﻧﮫ ی ﺻداﯾش ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣرد ه و ﮔﯾرا ﺑود .ﺑﯾﺎﻧش از ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺟﺎ و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ
ﻋﺎری ﻧ ﺷد ه ﺑود و ﻣﺛل ﮔذ ﺷﺗﮫ ﺷﻧوﻧد ه را ﻣﺟذوب ﻣﯽ ﮐرد .طﻧز ﺧﺎ ص ﺧودش را ﺣﻔظ ﮐرد ه ﺑود ،ھر ﭼﻧد از ﻻﺑﻼی اﻧدو ه ﺟﺎﮔﯾر ﺷد ه در ﺟﺎﻧش ،ﺑﮫ
ﻧدرت ﺧودش را ﻧ ﺷﺎن ﻣﯽ داد“..
ﺳﺑﮏ ﻧﮕﺎرش اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺑﮫ واﻗﻊ ﯾﮕﺎﻧﮫ دا ﺳت ،و ﻣﻣﻠو ا ﺳت از واژ ه ھﺎی ﺻﯾﻘل ﺷد ه ﮐﮫ ﻣﺎھراﻧﮫ ﮐﻧﺎر ھم ﭼﯾد ه ﺷد ه ا ﺳت .و ﺟﻣﻼﺗﯽ ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧدﻧﯽ:
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” ﭼرا زﻧدﮔﯽ ،ھﻣﯾ ﺷﮫ ﺑﺎ ﻋ ﺷﺎق واﻗﻌﯽ ﻋﻧﺎد دارد “
ﺷﺎﺧ ﺻﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﺻﺣراﺋﯽ ﺑﺎزی دﻟﻧواز و ﺟذاب ﺑﺎ واژ ه ھﺎ ﺳت و ﺗ ﺻوﯾر ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ در ﺳت ﻣﯾﮑﻧد و ﭼﻧﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ﻣرز ﻗ ﺻﮫ ھﺎی
ﻣﺎدر ﺑزرﮔﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه ﻋ ﺻر ﻣﺎ را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .ﻧﮕﺎ ه دﯾﮕری ﺑﮫ ﺗﮑﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از دو دا ﺳﺗﺎن ﺟﺎ ﺳم و ﺷب ﮔوزن ھﺎ ﺷﺎھد آورد ه ام
ﺑﯾﺎﻧدازﯾد،
ﻣﻼﺣظﮫ ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ در ﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾم
———————————— –
ﺻﺣراﺋﯽ دا ﺳﺗﺎن ﺧوب زﯾﺎد دارد ،و ﺧو ﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ د ﺳﺗر ﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ آن ھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ راﺣﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾرا ﺳت.
اﯾن ﻧﮕﺎ ه را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دا ﺳﺗﺎن “ ﻗ ﺻﮫ ﮐوچ “ ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت از آﻏﺎز ھﺟرت ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﻣﯽ ﺑﻧدم و در ﻓر ﺻﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ دا ﺳﺗﺎن ھﺎی دﯾﮕری ﻣﯽ ﭘردازم.
“ ﺟﺎ ﺳم “ و “ ﺷب ﮔوزن ھﺎ “ دا ﺳﺗﺎن ھﺎﺋﯽ از درون ا ﺳت و “ ﻗ ﺻﮫ ﮐوچ “ آﻏﺎز دا ﺳﺗﺎن ھﺎی او در ﺑرون.
اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز “ ﭘرد ه آھﻧﯾن “ ﺳر ﺟﺎﯾش ﺑود و ﻧﯾﺎﻓﺗﺎد ه ! ﺑود .و ﺑﮭﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﺷروع ﻓ ﺻل ﺳرد زﻧدﮔﯽ ا ﺳت،
در زﻣ ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳرد آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
“ در “ ﺑﺧﺎر ﺳت “ ھواﭘﯾﻣﺎ ﻋو ض ﻣﯽ ﮐردﯾم .ھوا آزار دھﻧد ه ﺳرد ﺑود .ﺑرﻓﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﻓرودﮔﺎ ه را ﭘر از ا ﺷﺑﺎح ﮐرد ه ﺑود .ﺷﻼق ﺑﺎد ،ﺳﺎﭼﻣﮫ ھﺎی رﯾز
ﺑر ف را ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ در ﭘو ﺳت ﺻورت ﻣﯽ ﭼﮑﺎﻧد .ﻧور زرد رﻧﮓ و ﺑﯽ ﺣﺎل ﺗﮏ و ﺗوک ﺗرﻣﯾﻧﺎل دور د ﺳت ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣ ﺳﻠط ﺑر ھﻣﮫ ﺟﺎ ،ﮐﺎری
ﻧدا ﺷت.
ﭼﮭﺎر ﺻﺑﺢ ﺑود ،ﻣﺎﻣوران ﺳﻼح ﺑﮫ د ﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮔردن در ﻟﺑﺎ ﺳﮭﺎﯾ ﺷﺎن ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،از زﯾر ﮐﻼ ه ﭘو ﺳت ھﺎی ﭼرک و ﺑﯽ ﻗوار ه ﺧود ،ﺗﮏ ﺗﮏ
ﻣ ﺳﺎﻓران را ﻣﯽ ﭘﺎﺋﯾدﻧد …“.
ﻣﺎﺟرا ﺧواﻧدﻧﯽ ا ﺳت ،ﺣﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﻔری در آن ا ﺳﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد:
” ….ھﻧوز ﭘﯾﭼﮏ ھﺎی روﻧد ه ﻗ ﺳﻣﺗﯽ ازﺧﺎﻧﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر دا ﺷﺗﻧد ،و ھﻧوز ﺳﺑزک ھﺎی ﭼ ﺳﺑﯾد ه ﺑﮫ در و دﯾوار ،ﺣﮑﺎﯾت ﺳﮑوت و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و دوری
اﻧ ﺳﺎن را ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد ،ﮐﮫ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ را ﺷروع ﮐردﯾم ،و ﺑودﯾم ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔر ،و ﺑﺎ رﻓﺗن او ،ﯾﻘﯾﻧن ﺳﮑوت ﺑر ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺳﭘﯾد ارواح ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﻻﻧﮫ
اش ﺑﺎز ﮔ ﺷت و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗروک ﻣﺟددن آﻏﺎز ﺷد …“.
ﻣن رﺋﺎﻟﯾزم ﻏرﯾﺑﯽ را در دا ﺳﺗﺎن ھﺎی او ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ،و ﻣﯽ روم ﮔﻣﺎن ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﮔو ﺷﮫ ھﺎﺋﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺧود او ﺳت ،وﻟﯽ اﯾن ﻓﮑر ﮐﮫ ﻣﮕر
ﯾﮏ آدم ﭼﻘدر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎزم ﻣﯽ دارد .دا ﺳﺗﺎن ھﺎﯾش از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی طوﻓﺎﻧﯽ و ﮐ ﺷﻧد ه ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﺎ “ ﺷﺎم ﺑﺎ ﮐﺎروﻟﯾن ” ….ھرﭼﮫ
ھ ﺳت ،ﻣن ﺑ ﺳﮭم ﺧودم از ﺧواﻧدن آن ھﺎ ﻟذت ﺑردم ،و ﮐﺎ ﺳﺗﯽ ھﺎﯾش را ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد دا ﺷﺗﻧد ﺑﺎ ا ﺷﺎر ه ﮔذ ﺷﺗم.
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ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ا ﺷﺎر ه ﮐﻧم ﮐﮫ ﻋﺑﺎس ﺻﺣراﺋﯽ ،در ﻧﺎﻣﮕذاری دا ﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾش ظراﻓت و ذوق ﺧﺎ ﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ه ا ﺳت.
————————— –

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﺳﺗﺎن “ روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ “ – ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ دا ﺳﺗﺎن ”روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ“ ) ﺳﮫ دا ﺳﺗﺎن اول(
ﮐﺗﺎب ”روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ“ ﻣﺟﻣوﻋﮫی ﭘﺎﻧزد ه دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه ا ﺳت از آﻗﺎی ﺻﻔرﯾﺎن ،ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ًﭘرﮐﺎری ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫھﺎی دﯾﮕر ادﺑﯽ ﻧﯾز ﻗﻠم ﻣﯽزﻧد.
دا ﺳﺗﺎنھﺎی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ) ﺳﮫ دا ﺳﺗﺎن اول( از رواﯾﺗﯽ ﺧطﯽ ﺑرﺧوردارﻧد و ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳﺎد ه و رﺋﺎﻟﯾ ﺳﺗﯽ دارﻧد .ﺣﺎل و ھوای دا ﺳﺗﺎنھﺎ ﯾﺎدآور
دا ﺳﺗﺎنھﺎی دھﮫی ﭘﻧﺟﺎ ه و ﺑﺧ ﺻو ص آنھﺎ ﮐﮫ روﯾدادھﺎ ﺷﺎن در ﺧطﮫی ﺟﻧوب و ﺑﻧدری ﮐ ﺷور اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﯾﺎد دا ﺳﺗﺎنھﺎی اﺣﻣد ﻣﺣﻣود و ﺑﺧ ﺻو ص
ﮐﺎرھﺎی اوﻟﯾﮫی ﻣﺣﻣدر ﺿﺎ ﺻﻔدری را در ﺧﺎطر زﻧد ه ﻣﯽﮐﻧد .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن دا ﺳﺗﺎنھﺎ ھم ﺷﺎﻧﮫی ﮐﺎرھﺎی آن ا ﺳﺗﺎدان ﻗرار
ﮔﯾرﻧد رواﯾت ﺳﺎد ه و ﺧطﯽ آنھﺎ و ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎری آنھﺎ ﺳت .در دﻧﯾﺎی ﭘﯾﭼﯾد ه و ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫی ﻣﺎ رواﯾت ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾنﻗدر ﺳﺎد ه و رو
را ﺳت ﺑﺎ ﺷد .ﺗ ﺻوﯾر ﮐردن ﻋ ﺻر ﺳر ﺳﺎمآور و ﭘرھول و وﺣ ﺷت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺛری ﺳﺎد ه ﻣ ﺷﮑل دوم را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧوﻋﯽ ﻧﺎھﻣزﻣﺎﻧﯽ
دا ﺳﺗﺎنھﺎی آﻗﺎی ﺻﻔرﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻣو ﺿوع ﻣﺎﻧﻊ از ھﻣذاتﭘﻧداری ﺧواﻧﻧد ه ﺑﺎ ﺷﺧ ﺻﯾتھﺎی دا ﺳﺗﺎنھﺎ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دوراﻧﯽ ﺳﭘری ﮔ ﺷﺗﮫاﻧد،
ﻣﯽﮔردد.
ﻧﺛر ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﻧﺛری ﺑﯽﻣدﻋﺎ وﺑﯽﺗﮑﻠ ف و روان ا ﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻐﻠقﮔوﯾﯽھﺎی ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ظﺎھرا ﭘ ﺳتﻣدرﻧﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔلآﻟود ﮐردن آب
ﻣﯽﭘردازﻧد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺛر ﺷﻔﺎ ف ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺿرﺑﮫ ﻣﯽزﻧد دﯾﺎﻟوگھﺎی ﻏﯾرﯾﮑد ﺳت دا ﺳﺗﺎنھﺎ ﺳت ﮐﮫ ﮔﺎ ه ﺑﮫ ﺻورت ﺷﮑ ﺳﺗﮫ و ﮔﺎ ه ﺑﮫ ﺻورت
ر ﺳﻣﯽ ﺑﯾﺎن ﺷد هاﻧد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اﯾن دﯾﺎﻟوگھﺎ ا ﺷﺎر ه ﮐرد ” :ﻧﻣﯽدوﻧﮫ ﻣﻧظور اﯾن زنھﺎی ﺑﯽﺣﯾﺎ ﭼﯾﮫ ؟“ در ﻣﻘﺎﺑل ”ﻣن ﻣﯽداﻧم و ﺗو“.
و ﯾﺎ ”ﺑذار ﯾﮑﯽ را ﺑﯽ ﻓسﻓس ﺣرﯾ ف ﺑ ﺷن  “. . .در ﻣﻘﺎﺑل ”ﮐﯾﺎ آنﺟﺎ ﺑودﻧد ،ﺗو آنﺟﺎ ﭼﮫﮐﺎر ﻣﯽﮐردی ؟“
اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﯾد اﯾن ﻧﮑﺎت ﭼﻧدان اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﮫ ﯾﮏد ﺳﺗﯽ دا ﺳﺗﺎن ﻟطﻣﮫ ﻣﯽزﻧﻧد .ﯾﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ در دا ﺳﺗﺎن اول در ﺗو ﺻﯾ ف ”ﭘ ﺳرﻋﻣﮫ“
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ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ” :ﮐﺎ ﺳبﮐﺎراﻧﮫ ﻟﺑﺎس ﻣﯽﭘو ﺷﯾد و در ﻗﯾد ﻟﺑﺎس ﺷﯾﮏ ﻧﺑود“  ،اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﮐﺎ ﺳبﮐﺎراﻧﮫ ﻟﺑﺎس ﭘو ﺷﯾدن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
ﯾﺎ ا ﺳﺗﻔﺎد ه از ﮐﻠﻣﮫی ر ﺳﻣﯽ و ﺳﻧﮕﯾِن ”اﻧدﯾ ﺷﯾد“ در ﺻﻔﺣﮫی اول دا ﺳﺗﺎن ﺟﺎ ﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻣﯾﻣﯾت دا ﺳﺗﺎن و ﯾﮏد ﺳﺗﯽ آن ﺧد ﺷﮫ وارد ﻣﯽﮐﻧد در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮭﺗر ﺑود ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻓﻌل ”ﻓﮑر ﮐرد“ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓت.
ﻟوﮐﯾ ﺷن دا ﺳﺗﺎن ﺳوم ﺷﮭر ﻧﻔﺗﯽ آﺑﺎدان ا ﺳت و ﺗو ﺻﯾ فھﺎی ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﻧ ﺷﺎنﮔر آ ﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل او ﺑﺎ ﻓ ﺿﺎ و اﺗﻣ ﺳﻔر ﺧوز ﺳﺗﺎن ا ﺳت .وﻟﯽ ھﻣﯾن
ﺗو ﺻﯾ فھﺎی ﮔﯾرا وﻗﺗﯽ در آنھﺎ اﻓراط ﺷود رواﯾت را از ﻓرم دا ﺳﺗﺎﻧﯽ دور ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺧ ﺻو ص آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﺻﯾ ف ﻣرا ﺳم زار و ﺑﮭﺎر ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣﯽﭘردازد ﮐﮫ زﺑﺎن راوی ا ﺻﻼ دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾ ﺳت.
اﻣﺎ در ﮐل دا ﺳﺗﺎن ﺳوم ﯾﻌﻧﯽ ”روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ“ از ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﺣرﻓﮫایﺗری ﺑرﺧوردار ا ﺳت و از دو دا ﺳﺗﺎن اول ﺑ ﺳﯾﺎر ﭘﺧﺗﮫﺗر ا ﺳت .در اﯾن
دا ﺳﺗﺎن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑﺎ ا ﺳﺗﻔﺎد ه از زاوﯾﮫی دﯾد ﺷﺧ ﺻﯾت ﮐماھﻣﯾت ﯾﻌﻧﯽ ”ﯾو ﺳ ف“ ﺑرای رواﯾت ﻣﺎﺟرای ﺷﺧ ﺻﯾت اول دا ﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ”ﻏﻼم“ و ﺳﭘس ﭼرﺧش
ﺑﮫ زاوﯾﮫی دﯾد ”ﻣﺎرﮔرت“ ﺷﺧ ﺻﯾت دﯾﮕر دا ﺳﺗﺎن ﺑﮫ رواﯾت ﺧوﯾش ﺣﺎﻟﺗﯽ ﭼﻧدوﺟﮭﯽ و دلﻧ ﺷﯾن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧواﻧﻧد ه را ﺑﺎ ﺧود ھﻣرا ه ﮐﻧد.
ﻣﺗﺎ ﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن دا ﺳﺗﺎن ”روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ“ ﺑ ﺳﯾﺎر ﺷﺗﺎبزد ه ا ﺳت اﻧﮕﺎر ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺧوا ﺳﺗﮫ ا ﺳت ﺳروﺗﮫ دا ﺳﺗﺎن را ﯾﮏﺟوری ھم ﺑﯾﺎورد .ﮐﺎش در ﻣﺗن
دا ﺳﺗﺎن ا ﺷﺎراﺗﯽ ھم ﺑﮫ وﺟود ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن و ﻣﺎﺟراھﺎﯾﯽ ﻓرﻋﯽ در ﻣورد آنھﺎ وﺟود دا ﺷت ﺗﺎ ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻓ ﺿﺎی دا ﺳﺗﺎن ا ﺿطراب و دﻟ ﺷور ه و واھﻣﮫ
ﻣﯽداد آنوﻗت ﭘﺎﯾﺎن دا ﺳﺗﺎن اﯾنﻗدر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظر ه و دمد ﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽآﻣد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣﻘﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ارزشھﺎی دﯾد اﻧ ﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻌﮭد اﺧﻼﻗﯽ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی اﯾن دا ﺳﺗﺎنھﺎ و ﺑﻌد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ آنھﺎ اذﻋﺎن ﮐرد و ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﮫ
از دا ﺳﺗﺎنھﺎ را ﻣوﮐول ﺑﮫ وﻗت دﯾﮕری دا ﺷت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دا ﺳﺗﺎنھﺎی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫی ارز ﺷﻣﻧد را ﺑﺎ ﺗﺎﻣل ﺑﯾ ﺷﺗری ﺧواﻧد ه ﺑﺎ ﺷم.
ﺑﺎر دﯾﮕر از آﻗﺎی ﺻﻔرﯾﺎن ﺑزرﮔوار ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺧواﻧدن اﯾن دا ﺳﺗﺎنھﺎ را ﺑرای ﻣن ﻓراھم آورد ﮐﻣﺎل ﺗ ﺷﮑر را دارم و اﻣﯾدوارم اﯾ ﺷﺎن ﮐﮫ ﺣﮑم ا ﺳﺗﺎدی
اﯾن ﺣﻘﯾر را دارﻧد از ﺟ ﺳﺎرت اﯾن ﺟﺎﻧب درﮔذرﻧد.
٢٢/۵/٩٠

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﮔﯾر آﻣدﮔﺎن در ﻣرداب – ﺑﮭرام ﺟﯾﺣون
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
PDFmyURL.com

وﻗﺗﯽ در ﺑرﮐﮫ ای ،ﻣرداﺑﯽ ،ﯾﺎ ھر ﻧوع ﮔﻧداب دﯾﮕری ﮔﯾر آﻣد ه ای و ﺟز ﺻدای ﻧﺎ ﺧوش آﯾﻧد وزغ ھﺎ و ﻟوﻟﯾدن ﮐرم ھﺎ را ﻧ ﺷﻧوی و ﻧﺑﯾﻧﯽ ،و آن ھم
ﺑﯾ ﺳت وﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺗﮫ ،دﻧﯾﺎﯾت ﺑﮭﻣﺎن اﻧداز ه ﮐوﭼﮏ و ﭼرﮐﯾن ﻣﯽ ﺷود.
وﺑﺧ ﺻو ص وﻗﺗﯽ ﺷﺎھﭘرھﺎی ﻋﻘﺎب را ﺑرای اوج ﮔﯾری و رھﯾدن ﻧدا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯽ ﻧﺎﮔزﯾر زاغ ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻧد و ﻣرداب اﺧت ﻣﯽ ﺷوی و دﻧﯾﺎﺋﯽ ﺧﺎرج از
آن را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ،ﺑﺧ ﺻو ص ﮐﮫ ﻗرار ﺑﺎ ﺷد ﭘرواز ﺑر ﺑﺎل اﯾﻧﺗرﻧت را ھم ازت ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺗو ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ داﺋم در ﻣﺧت ﻣﯽ ﮐوﺑﻧد و ﮔﻣﺎﻧت را ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ و ﺣﺟﺎب و ﻋزاداری و آن دﻧﯾﺎی ﻣوھوم ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻏرق آن ﺷوی و از
ھﻣﮫ دا ﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﯾرون ﻣﺣروم ﺑﻣﺎﻧﯽ و ﺑ ﺷود راﺣت ﺑﺎ ﺳر اﻧﮕ ﺷت ﭼرﺧﺎﻧدت.
و ﮔﻣﺎن ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﻣﺎ ه ﺗﻣﺎم روز ه دا ﺷﺗن ﺑرای ﺳﻼﻣﺗت ﺧوب ا ﺳت و ﺳﻣوم را از ﺑدﻧت ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﺑﮫ آن ﺗن ﻧدادی ﺑﺎ ا ﺳﭘرای ﻓﻠﻔل ﺑﮫ ﺟﺎﻧت
ﺑﯽ اﻓﺗﻧد …و ﻧداﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن روز ه ای ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ھﺎﯾت ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ زﻧد .ھﻣﮫ ادﯾﺎن دﯾﮕر ﻓﻘط ﯾﮏ روز روز ه دارﻧد و ﺑرای اظﮭﺎر ارادت و ﺑﻧدﮔﯽ ﺧدا
ھﻣﺎن ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﺧﻠو ص ﺑﮭﺗرو اﻣ ﺳﺎک در ﻏذا از ﯾﮑﻣﺎ ه ﺑﺎ دا ﺷﺗﻧن اﻓطﺎری ھﺎی ﻣﻔ ﺻل ﺗر از ﻣﺗﻌﺎر ف و ﺗﻠﻧﺑﺎر ﮐردن اﻧواع ﺧوراﮐﯽ ھﺎ در ﺗﻧور
ﺷﮑم ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮭﺗر و ﮐﺎﻓﯽ ا ﺳت .وﻟﯽ ﺗو ﻗرار ا ﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎ ه ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮭر ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣ ﺷﻐول ﺑﺎ ﺷﯽ و ﺑﯾ ﺷﺗر از ﻧوک ﺑﯾﻧﯽ ات را ﻧﺑﯾﻧﯽ و دﻟت ﺧوش
ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺗواﻧ ﺳﺗﮫ ای ﭼوب دﯾﮓ ﺣﻠﯾم اﻣﺎم را ھم ﺑزﻧﯽ و ﭘﯾش آﻣد ﮐﻠﯽ ھم ھر ه ﮐر ه دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯽ.
و وادارت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھزاران اﻣﺎﻣزاد ه دﺧﯾل ﺑﺑﻧدی و ﺑر آوردن ﺣﺎﺟﺗت را ﺑﺧواھﯽ ﺑﯽ اﯾن اﻧدﯾ ﺷﮫ ﮐﮫ ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود اﯾن ھﻣﮫ اﻣﺎﻣزاد ه در اﯾران
ﺑﺎ ﺷد و ﻧﮫ در ﮐ ﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ا ﺻوﻟن زادﮔﺎ ه آﻧﮭﺎ ا ﺳت.
ﺗو را از اﻧدﯾ ﺷﯾدن ﻣﯽ اﻧدازﻧد و دﻧﯾﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺻﻧدوق ھﺎی ﺻدﻗﮫ ﮐﮫ ﮐﺎ ﺳﮫ ھﺎی ﮔداﺋﯽ دﯾن ﻓرو ﺷﺎن ا ﺳت و ﻧذری ھﺎی ﭘر ھزﯾﻧﮫ آش ھﺎ
و ﺧورش ھﺎ ی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرای ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﻋرب
ﮐﮫ ﺗﺎ دﻧدان از اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﻧﻔرت دارﻧد.
اﻓ ﺳون ﮐﻼم آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن و ﺿﻌﯽ ﺑر ه ﮐ ﺷﺎﻧ ﺷﺎن ا ﺳت ،ﭘﺎر ه ای را ﻣ ﺳﺦ ﮐرد ه ا ﺳت و دارﻧد از ﺗرس ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗو ﺷﮫ آﺧرت ﺟﻣﻊ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد.
ﺑﺎﯾد ﭘﯾﻠﮫ را ﺷﮑﺎﻓت و ﭘرواﻧﮫ ﺷد ﻣزرﻋﮫ ی دﻧﯾﺎ ﮔﻠﮭﺎی ﻗ ﺷﻧﮓ زﯾﺎد دارد.
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ﮐﺎش اﯾن ﺣﻘﺎرت را ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽدﯾدم – ﻣﯾﻧﺎ اﺳدی
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣﺎ ،ﻣردم و ﮐ ﺷورﻣﺎن طﯽ ﺑﯾش از ﭘﺎﻧزد ه ﻗرن ،از د ﺳت رو ﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓﮑر و ﺑرای ﺧود ﺑود ه اﻧد ،ﻟطﻣﮫ ﻓراوان ﺧورد ه اﯾم.
اﮔر ﺑﺗوان “ ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎر ﺳﯽ “ را رو ﺷﻧﻔﮑر دوران ﺧود ﻧﺎﻣﯾد ،اوﻟﯾن ﺗﯾر را از او ﺧورد ه اﯾم ﺗﯾری زھر آﻟود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻧوز دارد ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و ﻣﯽ
ﭼزاﻧد ﮐﮫ ﺷور ﺑﺧﺗﺎﻧﮫ دارد ﮔ ﺳﺗرد ه ﺗر ھم ﻣﯽ ﺷود.
ﻻزم ﻧﯾ ﺳت در ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﺑﺎل اﻣﺛﺎل او ﺑﮕردﯾد “ ﮐﮫ اﮔر ﺑﮕردﯾد ﺑ ﺳﯾﺎر ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت “ ﮐﺎﻓﯽ ا ﺳت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ودﻗت ﺳر ﺑﺟرﺧﺎﻧﯾد ھم در ﯾﻣﯾن و ھم در
ﯾ ﺳﺎر ﺧود ،ﺣﺗﺎ ﺑﯾن آ ﺷﻧﺎﯾﺎن ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت و در ھر ﻟﺑﺎ ﺳﯽ و ﮔﺎ ه در ﭘﻧﺎ ه اﻧواع ﺷﮑﻠﮏ ھﺎ و ﻗﯾﺎﻓﮫ ھﺎ و وﺟﻧﺎت ﺣق ﺑﮫ ﺟﺎﻧب.
ﻧﻣوﻧﮫ ای از آن در ﻧو ﺷﺗﮫ:
“ ﮐﺎش اﯾن ﺣﻘﺎرت را ﻧﻣﯽ دﯾدم “ ﭘرد ه ﺑرداری ﺷد ه ا ﺳت .ﺑﺎ ھم ﺑﺧواﻧﯾم …..ﮔذرﮔﺎ ه
———————————————————————— –
ﭘﯾش درآﻣد:
ﮐﮭرﺑﺎ را ﮐﮫ دﯾدم و ﭼﻧد ﺻﻔﺣﮫ از آن را ﮐﮫ ﺧواﻧدم ﺗردﯾد ﻧﮑردم ﮐﮫ اداﻣﮫی ﺑرﻧﺎﻣﮫی »ھوﯾت« رژﯾم ا ﺳت ﺑراﯾﺧراب ﮐردن ﭼﮭر هی رو ﺷﻧﻔﮑران
دھﮫی ﭼﮭل و ﭘﻧﺟﺎ ه ﺧور ﺷﯾدی؛ و ﺧط ﮐ ﺷﯾدن ﺑر روی ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن دور هھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ رو ﺷﻧﻔﮑری اﯾران ﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﮐﺗﺎب ھم از آنﺟﺎ ﺑرﺧﺎ ﺳت.
و اﮔر او اﻣروز ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﺑﺎﻟد ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ او ﻧﯾز ﻣﺣ ﺻول ھﻣﺎن دور های ﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر آن ﻣﯽﭘردازد.ﭘﯾش درآﻣد ﮐﺗﺎب را ﮐﮫ ﺧواﻧدم
ﺗردﯾدم ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑدل ﺷد .ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم »ژوز ف ﺑﺎﺑﺎزاد ه«ﺑﮫ ﺧواﻧﻧد ه ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی واﻗﻌﯽ آن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺳﭘﺎﻧﻠو
ھﻣرا ه روزھﺎی ﭘر ﻓراز و ﻧ ﺷﯾب ﮔذ ﺷﺗﮫی ﻣﺎ ﺳت.
ﺑﺎور آن آ ﺳﺎن ﻧﺑود .ﺑﮭﺗر دﯾدم ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾت ﺣﺎل از ﺳﯾﻣﯾن )ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ( ﺑﭘر ﺳم ﮐﮫ ﻣﯽداﻧ ﺳﺗم ﺑﯽ رو درﺑﺎﯾ ﺳﺗﯽ ﺣﻘﺎﯾق را ﻣﯽﮔوﯾد .ﺳﯾﻣﯾن ﭘس از ﺷﻧﯾدن
ﺻدای ﺧ ﺷمآﻟود ﻣن ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت :آری ھﻣﮫ را ﻣﯽداﻧم .وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎب را ﭘ ﺳرم ﻋﻠﯽ ﺑراﯾم ﺧواﻧد ،ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔﺗم :اﮔر د ﺳت » ﺳﭘﺎن« ﺑﮫ »ﻣﯾﻧﺎ« ر ﺳﯾد ه
ﺑود ،اﯾن ﻣزﺧرﻓﺎت را ﻧﻣﯽﻧو ﺷت.
آنﺟﺎ داﻧ ﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘر ﺑﯾرا ه ﻧﯾ ﺳت و ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﮐﺗﺎب ھﻣﺎن ﺳﭘﺎﻧﻠوی ﺧودﻣﺎن ا ﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم ژوز ف ﺑﺎﺑﺎزاد ه ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣد ه ا ﺳت.
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ﺳﺎلھﺎ ﮔذ ﺷت ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﺳم ﮐﮫ ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺷﺎھدان زﻧد هی آن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﮫ وﯾژ ه ﮐ ﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ آنھﺎ ا ﺷﺎر ه ﺷد ه ا ﺳت
ﺑﻣﯾرﻧد و اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ »دور های از رو ﺷﻧﻔﮑری اﯾران« ﺛﺑت ﺷود ﮐ ﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن دروغﻣ ﺳﻠم ﭘﺎ ﺳﺦ ﮔوﯾد .ﻏﻼﻣﺣ ﺳﯾن ﺳﺎﻋدی،
ﻓروغ ﻓرﺧزاد ،دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ،ﻣﮭدی اﺧوان ﺛﺎﻟث ،ﻣﻌ ﺻوﻣﮫ ﺳﯾﺣون ،طﺎھر ه ﺻﻔﺎرزاد ه ،ﻣﮭرﻧوش ﺷرﯾﻌتﭘﻧﺎھﯾو … اﻣروز در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﯾ ﺳﺗﻧد
و اﯾن ﻣ ﺳﺋوﻟﯾت آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ھﻧوز زﻧد هاﻧد دوﭼﻧدان ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﭘﺎ و آن ﭘﺎ ﮐردم ﮐﮫ ﻣطﻠﺑم را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻧوﯾ ﺳم .ﺧ ﺷﻣﮕﯾن ﺑ ﺷوم؟ اﻓ ﺷﺎ ﮐﻧم؟ دروغھﺎ را ﺑ ﺷﻧوم و دم ﻧزﻧم؟ دو ﺳﺗﯽھﺎ و آ ﺷﻧﺎﯾﯽھﺎ را ﻧﺎدﯾد ه ﺑﮕﯾرم؟ از
ﻧو ﺷﺗن درﺑﺎر هی ﮐﺗﺎﺑﭼ ﺷمﭘو ﺷﯽ ﮐﻧم؟ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی »ھوﯾت« و ﮐﯾﮭﺎن ﺷرﯾﻌﺗﻣداری ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون اﻣﮑﺎن ﭼﺎﭘش در اﯾران ﻧﺑود
و ﻧﺎﭼﺎر در ﮐ ﺷوری ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺑﻌﯾدی در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم اﻧﺗ ﺷﺎر ﯾﺎﻓت.
ﻣﯽﮔذرم از ﻧﺎ ﺷری ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﯾش در ﺳوﺋد ا ﺳت و ﺳﮫ ﭘﺎﯾش در اﯾران(١) .
ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﭘﺎﻧﻠو زﻧد ه ا ﺳت و ﻣن زﻧد هام  ،ﺳﮑوت را ﺑ ﺷﮑﻧم و روﯾﺎروی ﺑﺎ ﺧود او ﺣر ف ﺑزﻧم.
***
ﺳﭘﺎن !
اﮔر اﯾنھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗو ﻧو ﺷﺗﯽ ،ﺣ ﺳﯾن ﺷرﯾﻌﺗﻣداری ﯾﺎ ﺗﯾم ﮐﯾﮭﺎن و ھوﯾت ﻧو ﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﻟﺣظﮫای ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردم و ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ از آن ﻣﯽﮔذ ﺷﺗم .اﻣﺎ
وﻗﺗﯽ »ﮐﮭرﺑﺎ« را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺧواﻧدم دروغھﺎی ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫی ﺗو ﻣرا وادا ﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭘﺎ ﺳﺦ ﮔوﯾم.
ﺑرای ﮐ ﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب را ﻧﺧواﻧد هاﻧد از ﭘﯾشدرآﻣد ﮐﺗﺎب آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧم.
ﺗو در ﭘﯾشدرآﻣد ﻧو ﺷﺗﯽ:
»ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ اﯾن دا ﺳﺗﺎن ﺑﺎ دو اﻣ ﺿﺎء ﻣﻧﺗ ﺷر ﻣﯽ ﺷد :اول ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﺧود ﻣن ،دوم ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﺳر ﺷﻧﺎس و ﻗدﯾﻣﯽ ﮐ ﺷورﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ
ا ﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎرش اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑود ه ا ﺳت .او ﯾﺎددا ﺷتھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﮐﮫ ا ﺳﺗﺧوانﺑﻧدیاﯾن رﻣﺎن را ﺗ ﺷﮑﯾل داد در اﺧﺗﯾﺎرم ﮔذا ﺷت و روز اول ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ادﻋﺎﯾﯽ ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ آن ﻧدارد .در طﯽ دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن اﯾن رﻣﺎن را ﻣﯽﻧو ﺷﺗم ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ او را ﺿﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ا ﺳم ھر دوﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ
ﺑر ﺳد .ﻣﺗﺄ ﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺣﺎ ﺿر ﻧ ﺷد ﮐﮫ اﯾن را ه ﺣل ﻋﺎدﻻﻧﮫ را ﺑﭘذﯾرد .ﮐﺗﺎب را ﻣن ﻧو ﺷﺗﮫام اﻣﺎ ﺗ ﺻدﯾق ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑدون ﯾﺎددا ﺷتھﺎی او و دو
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ﺳﮫ ﻓ ﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل دا ﺳﺗﺎن ﻧو ﺷﺗﮫ ﺑود ،آﻓرﯾﻧش اﯾن اﺛر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺣﺎل ﺑود .دو ﺳت ﻧوﯾ ﺳﻧد هام ﻣﯽﮔﻔت اﮔر ﺧود ﮐﺗﺎب ﻧﺗواﻧد دور های از ﺗﺎرﯾﺦ
رو ﺷﻧﻔﮑری ﻣﺎ را ﻧ ﺷﺎن ﺑدھد ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ دارد ﮐﮫ آن را ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ ﻧو ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد .ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗو ﺻﯾﮫیاو ﺗﻧﮭﺎ ا ﺳم ﺧودم را ﺑﮕذارم،
ﭘس ﻣن ھم ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﯾن رﻣﺎن را اﻣﺎﻧت ﻣﯽﮔﯾرم«.
ﺗو ﮐﮫ ﻣﯽﺧوا ﺳﺗﯽ »دور های از ﺗﺎرﯾﺦ رو ﺷﻧﻔﮑری ﻣﺎ را« ﺑﻧوﯾ ﺳﯽ ،ﺗو ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽ اﯾن ﺗوھﻣﺎت ،ﺣﻘﺎﯾق ﯾﮏ دور ه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺳت ﭼرا ﮐﺗﺎب را
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧودت اﻧﺗ ﺷﺎر ﻧدادی؟ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎری ھم دا ﺷت و ﻧ ﺷﺎن »ﻟژﯾون دوﻧور«را ھم ﮔرﻓت.
ﭼﮫ ﭼﯾز ﺗو را وا دا ﺷت ﮐﮫ »ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ« را ﺑﮫ ژوز ف ﺗﻐﯾﯾر دھﯽ؟ ﭼﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑود ﭘﯾشدرآﻣد ﺑﺎﻻ را ﺳرھمﮐﻧﯽ و ﺑر ﭘﯾ ﺷﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﺑﭼ ﺳﺑﺎﻧﯽ؟ و ھﻣﮫی
ﮐﺎ ﺳﮫ ﮐوز هھﺎ را ﺑر ﺳر ﯾﮏ راوی ﺑﯾﭼﺎر ه ﺑ ﺷﮑﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد.
ﭘس از ﺳﺎلھﺎ ﺑﯽﺧﺑری ،ﺑﯾ ﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎ ﺟواد ﻣﺟﺎﺑﯽ و ھو ﺷﻧﮓ ﺣ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﮫ ا ﺳﺗﮑﮭﻠم آﻣدی و ﻣرا در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧودت ﻧدﯾدی ،ﭘر ﺳﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫام
آﻣدی ،از ﭘﺎﯾﯾن ﺻداﯾم زدی ،از ﭘﻧﺟر ه ﺗو را دﯾدم ،ھو ﺷﻧﮓ را و ﻣﺟﺎﺑﯽ را و ﭘﺎﺑرھﻧﮫ از ﭘﻠﮫھﺎ ﭘﺎﯾﯾن دوﯾدم.
ﻣرا ﮐﮫ دﯾدی ﺑﺎل و ﭘر ﮔ ﺷودی ،ﯾﮑددﯾﮕر را در آﻏوش ﮐ ﺷﯾدﯾم ،ﺑﮫ ﯾﺎد ھﻣﮫی آن روزھﺎی ﺧوب در ﻓردو ﺳﯽ و آن ھﻣﻧ ﺷﯾﻧﯽھﺎی ﺑﯽ ﻏل و ﻏش و
ﺑﯽرﯾﺎ .ﭼﻧد ﺑﺎر ﮔﻔﺗﯽ ﭼﻘدر ﺟوان ﻣﺎﻧدی؟ و ﺑﮫ ﺣ ﺳﺎﻣﯾﮕﻔﺗﯽ »ﻣﯾﻧﺎ« ﺳتھﺎ .دﯾﮕر از اﻣروز ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھ ﺳﺗﯾم ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﺗو ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﯽ ﻣﺎ ھم ﻣﯽآﯾﯾم
و آﻣدﯾد .آوازھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺧواﻧدی و از ﺧﺎطر هھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺗﯽ .ﺑر ﺗو ﭼﮫ رﻓت ﺳﭘﺎن؟

ﺑﯾ ﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش ….ﻣﯾﻧﺎ ا ﺳدی و ﻣﺣﻣود ﻋﻠﯽ ﺳﭘﺎﻧﻠو در ا ﺳﺗﮑﮭﻠم
ﻧو ﺷﺗﮫای :
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»اﻣﺎ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﮭرﯾش د ﺷوار ﺑود .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ آھﻧﮕ ﺳﺎز ﻧوار آﺧرﯾن ﺗ ﺻﻧﯾﻔﯽ را ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﺗوی د ﺳﺗﮕﺎ ه ﮔذا ﺷﺗﮫ ﺑود .ﺷﻌر ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
آن ھم ﻣﺎل آن ﺷﺎﻋر هی ﺑد روﯾت ﺑود .ﺷﺎﻋر ه و آھﻧﮕ ﺳﺎز ﺑﺎ ﻏروری ﻣﯽرﻗ ﺻﯾدﻧد ﮐﮫ ھﺎﻟﮫی ﻗﮭرﻣﺎن ﺧﻠق دور ﺳر ﺷﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﯾد .ﺳﺎﻟن ﻣﯽﭼرﺧﯾد و
داﻣن ﻗرﻣز ﻟﺑﺎس آن ﻗدر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓت ﮐﮫ ﺷورت ﻗرﻣز ﭼرﮐﻣرد ه ،آ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷد .رﻧﮓ ﻗرﻣز ﺑﺎ او اﻟﻔﺗﯽ ھﻣﯾ ﺷﮕﯽ دا ﺷت .دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب
رو ﺳری ﻗرﻣز ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﮐرد و ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌد در ا ﺳﺗﮑﮭﻠم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘرﭼم ﻗرﻣزی ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻋر ه ﺑﮫ د ﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺟﻠوی دﻓﺗر ﺣﻘوق ﺑ ﺷر ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ
ﺧواھد داد«.
ﻧﻣﯽداﻧم د ﺷﻣﻧﯽ ﺗو ﺑﺎ ﺗراﻧﮫی »ﺗو ﺑﺎروﻧﯽ ،ﺗو آﻓﺗﺎﺑﯽ« ﺳت؟) ( ٢ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣن؟ ﯾﺎ رﻧﮓ ﻗرﻣز؟ ﮐﮫ ﻣن آن را ﺳرخ ﻣﯽﻧﺎﻣم .ﺗو ﻣﯽﺧواھﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ
دور ه رو ﺷﻧﻔﮑری« را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯽ اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗراﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻدای »راﻣش«در ﺑرﻧﺎﻣﮫی »ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ« ﺻﺑﺢ ﺟﻣﻌﮫ رادﯾو ﭘﺧش
ﺷد و اﺟﺎز هﻧﯾﺎﻓت ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫی »ﭼ ﺷﻣﮏ« ﻋ ﺻر ھﻣﺎنروز از ﺗﻠوﯾزﯾون ﭘﺧش ﺷود .ﺷﺎﻋر اﯾن ﺷﻌر ﻣﻧم .اﻣﺎ ھم ﺧواﻧﻧد هی آن راﻣش ،ھم آھﻧﮕ ﺳﺎز
آن ا ﺳﻔﻧدﯾﺎر ﻣﻧﻔردزاد ه ،ھم ﺻﺎﺣب ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ آﭘوﻟون ،ﻣﻧوﭼﮭر ﺑﯽﺑﯾﺎن ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫھﺎی ﭘر ﺷد هیآن اﺟﺎز ه ﭘﺧش ﻧﯾﺎﻓت و ھم ﻓر ﺷﯾد رﻣزی ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد ه
»ﭼ ﺷﻣﮏ« زﻧد هاﻧد.
ﻣن اﯾن ﺷﻌر را ﺑدون آن ﮐﮫ ﭼﯾز زﯾﺎدی از ﭼرﯾﮏھﺎی ﻓداﯾﯽ ﺧﻠق ﺑداﻧم ﺑرای ﻋﺑﺎس ﻣﻔﺗﺎﺣﯽ و ا ﺳدﷲ ﻣﻔﺗﺎﺣﯽ ﺳرودم ،دو ﺑرادری ﮐﮫ رژﯾم ﺷﺎ ه در آن
زﻣﺎن ﺑرای ﺳر ﺷﺎن ﺻدھزار ﺗوﻣﺎن ﺟﺎﯾز ه ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ه ﺑود .آﻧﺎن ﺳﺎروی و ھﻣ ﺷﮭری ﻣن ﺑودﻧد و ھﻣﺑﺎزی و ھﻣﮑﻼس ﺑرادراﻧم و ھﻣﯾن ﺑرای ﻣن
اﻧﮕﯾز های ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺷﻌر را ﺑﻧوﯾ ﺳم .ﺗو ﻧو ﺷﺗﮫای » ﺷﺎﻋر ه و آھﻧﮕ ﺳﺎز ﺑﺎ ﻏروری ﻣﯽرﻗ ﺻﯾدﻧد ﮐﮫ ھﺎﻟﮫی ﻗﮭرﻣﺎن ﺧﻠق دور ﺳر ﺷﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﯾد« .ﺣﺎﻻ
ﻓﮭﻣﯾدی ﮐﮫ ﭼرا در آن زﻣﺎن ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧ ﺳﺗم ﺑﺎ اﯾن ﺗراﻧﮫ و آھﻧﮕ ﺳﺎزش در ﮔﯾر و دار ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧد و ﻓ ﺿﺎی دﻟﮭر ه و ﺗرس آن دوران ﺑرﻗ ﺻم؟
ﺧوب ا ﺳت ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب داﻧ ﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾت از ﺗراﻧﮫ» ،ﺗو ﻣﯾﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾد ﺑﺎ ﺷﯽ ﻗﻔل درا رو وا ﮐﻧﯽ« ﻣورس زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎ ﺳﯽ در ﺳﻠولھﺎی
اﻧﻔرادی ﺑود .و ﻣن ﺧود از ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﺷﻌر آﮔﺎ ه ﻧﺑودم.
ﺳﭘﺎن !
ﻣﺣ ض اطﻼع ﺗو و دﯾﮕران ،ﻣن در ﯾﺎزد ه اردﯾﺑﮭ ﺷت  ١٣۵٨از اﯾران ﺧﺎرج ﺷدم و دﯾﮕر ھرﮔز ﺑﮫ آنﺟﺎ ﺑﺎزﻧﮕ ﺷﺗم .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧ ﺳﺗم »دو ﺳﮫ ﺳﺎل
ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب رو ﺳری ﻗرﻣز ﺑﮫ ﺳر« ﮐﻧم؟ ﯾﺎدت ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد از ﻗﯾﺎم ﻣردم ،ھﻧوز رژﯾم ﺑﺎ ھﻣﮫی دک و ﭘوزش ﻧﺗواﻧ ﺳﺗﮫ ﺑود زﻧﺎن را
ﻣﺣﺟﺑﮫ ﮐﻧد،ﭼطور ﺷد ﮐﮫ ﺗو در ﮐﺎﺑوسھﺎﯾت رو ﺳری ﺑر ﺳر ﻣن ﮐردی؟
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ﻧﻣﯽداﻧم آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘرﭼم ﺳرخ ﻣن ﺳر ﺳﺗﯾز داری ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣن »ﺟﻠوی دﻓﺗر ﺣﻘوق ﺑ ﺷر« در ﮐﻧﺎر ھمﻣﯾﮭﻧﺎن آوار ه وﺑﮫ ﺟﺎن آﻣد ه از ظﻠم و ﺟﻧﺎﯾت رژﯾم
ﺑﺎﯾ ﺳﺗم و اﻋﺗرا ض ﮐﻧم؛رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﻧ ﺳل از ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرزﻧدان آن آب و ﺧﺎک را ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐ ﺷﯾد ه ا ﺳت.
ﺧوﺑ ﺳت ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن در ١٧ا ﺳﻔﻧد ،١٣۵٧ھﻣﺎﻧروزھﺎ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽھﺎ ﺑرای ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺟﺎن ﻣﯽدادﻧد و او را »اﻣﺎم« ﻣﯽﻧﺎﻣﯾدﻧد ﺷﻌر در » ﺳوگ آزادی« )(٣
را ﺳرودم ،ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐﮭﺑ ﺳﯾﺎری از ﺑزرﮔﺎن ﺷﻌر و ادب اﯾران در و ﺻ ف آن»ﭘرﻧد هی آزادی«ﮐﮫ از را ه ﻣﯽر ﺳﯾد ﺷﻌرھﺎ ﮔﻔﺗﻧد و ﺗراﻧﮫھﺎ ﺳرودﻧد.
در ﻣﺟﻠ ﺳﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺗو ﺻﯾ ف ﮐرد های ﻧﺑودم اﻣﺎ آﯾﺎ رﻗ ﺻﯾدن ،ﺷﺎدی ،ﺳرزﻧدﮔﯽ ﺑرای ﻣن ﺟوان و ﭘر ﺷور آن روزﮔﺎر از ﻧﮕﺎ ه ﺗو ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺧودت در
ﻣدر ﺳﮫ ﻓراﻧ ﺳوی درس ﺧواﻧد ه ﺑودی و ﭘدرت زﺑﺎن ﻓراﻧ ﺳﮫ ﻣﯽداﻧ ﺳت ﮐﺎری ﺑد ،ﻧﺎﭘ ﺳﻧد و »ﺣرام« ا ﺳت .ﻣن ھرﮔز اﯾن ﻧﮕﺎ ه ﻋﻘب ﻣﺎﻧد ه را در ﭘدرم ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎزاری ﺑود و ﻧﻣﺎز و روز هاش ﺗرک ﻧﻣﯽ ﺷد ﻧدﯾدم و ﻧ ﺷﻧﯾدم.
ﺳﭘﺎن !
اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﻣرا ﻣﯽزدی ،ﻣﯽﺧوردم و دم ﻧﻣﯽزدم اﻣﺎ ﺗو »ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ دور ه از رو ﺷﻧﻔﮑری« اﯾران را ﺑﮫ ﮔﻧد ﮐ ﺷﯾدی و ﻣن ﻧﻣﯽداﻧم ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﮐﺎر ﺗﻧدادی؟ اﯾﻧ ﺳت ﮐﮫ ﺗﺎب ﻧﯾﺎوردم و ﺻدا ﺳر دادم.
ﺗو ﻧو ﺷﺗﮫای:
»ﻣؤﻣﻧﮫ ﺑﮫ ﻣن ﭼ ﺳﺑﯾد ه ا ﺳت ،ﺗوی ھﻣﯾن ھﺎل .رانھﺎ و ﮐﻣرﮔﺎھش را ﺣس ﻣﯽﮐﻧم … ﻧﮫ ،اﯾن ﻣن ﻧﯾ ﺳﺗم ! ﺻﺎﺣب اﯾن د ﺳت آن ﯾﮑﯽ اﺑواﻟﻔ ﺿل ا ﺳت ،اﯾن
د ﺳت را ﺳت ﮐﮫ از زﯾر ﺑﻐل ﭼپ ﺻﺎﺣﺑش رد ﻣﯽ ﺷود ،ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽرود ﺑﮫ ﺳوی ﻣؤﻣﻧﮫ و ﭘ ﺳﺗﺎﻧش را ﻣﯽﻣﺎﻟد … .ﻣؤﻣﻧﮫ ﭘﺎھﺎﯾش را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
د ﺳت او )ﯾﺎ ﻣن؟(ﺑﺗواﻧد از و ﺳط آنھﺎ ﺑﻠﻐزد ،در ﺳت در ﺣ ﺿور ﺷوھرش ! اﯾن ﺳرو ﺻدا دﯾواﻧﮫ ﮐﻧﻧد ه ﺷد ه ،ﺷﮑل دھﺎنھﺎ ﻋو ض ﺷد ه ،ﺑﯾ ﺷﺗر ﻣﺛل
آﻟتھﺎی ﺗﻧﺎ ﺳﻠﯽ ا ﺳت … ،ﻣﮭرﯾش و آھﻧﮕ ﺳﺎز ،ﯾﮑوری روﺑروی ھم ،روی ﻗﺎﻟﯽ دراز ﮐ ﺷﯾد هاﻧد و اﺧﺗﻼط ﻣﯽﮐﻧﻧد … .آن دﯾﮕری ﻣﯽﺧواھد آﻟﺗش را
ﻻی ﭘﺎھﺎی ﻣﮭرﯾش ﺑﮕذارد ،ھﻣﯾن طور ﻻی ﭘﺎی ﻣؤﻣﻧﮫ ﮐﮫ ﺑدﻧش ﻟﻐزان و ﻣﻣﻧوع ا ﺳت ،اﻣﺎ آﻣﺎد هی ﻋ ﺷق ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ … … ﺑرای ﭘﻧﺎ ه ﺑردن ﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ
زﻧم ﺑر ﺳم ،اﻣﺎ رﻗﯾب ﺑﺎزوی ﻓرﺑﮭش را ﺑﻐل ﮐرد ه ،ﻣﯽﺧواھد ﺗﺣﻔﮫ را ﺣﻔظ ﮐﻧد … اﻣﺎ آﻟﮑس ،آﻟﮑس ﻣﻠﻌون ،از ﻣﯾﺎن دود ﺑﯾرون ﻣﯽآﯾد ،زﻧم را ﺑﻐل
ﻣﯽﮐﻧد و ﺳﺧت ﻟبھﺎﯾش را ﻣﯽﺑو ﺳد… .
ھﯾﭻ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه و دا ﺳﺗﺎنﭘردازی در ﺑﺎﻻﺗرﯾن روﯾﺎھﺎﯾش و ﺑدﺗرﯾن ﮐﺎﺑوسھﺎﯾش ﻧﻣﯽﺗواﻧ ﺳت ﭼﻧﯾن ﺗ ﺻﺎوﯾری را ﻧﻘﺎ ﺷﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗو از دﺧﺗران و زﻧﺎن
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رو ﺷﻧﻔﮑر آن دور ه ﺳﺎﺧﺗﮫای .ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧم اﯾن ﺗوھﻣﺎت ﺣﺗﺎ در ذھن ﻣﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﻧﮕﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﯾﯽ ﺑﮕﻧﺟد و ﺑر زﺑﺎن او ﺟﺎری ﺷود .آﯾﺎ ﺗو ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺷﺎﻋر و ﻣدﻋﯽ ﻋر ﺻﮫی رو ﺷﻧﻔﮑری در آن ھﻣﮫ زن ﺷﺎﻋر و ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﺑﺎﻟﻧد ه ﮐﮫ در ﻧ ﺷرﯾﺎت اﯾران ﻗﻠم ﻣﯽزدﻧد،ﭼﯾزی ﺟز ﭘﺎﯾﯾنﺗﻧﮫ ﻧﻣﯽدﯾدی؟
اداﻣﮫ ﻣﯽدھﯽ و ﻣﯽﻧوﯾ ﺳﯽ:
»ﺑﺎ ﺿرﺑﺎن طﺑل ،ﺷﺎﻋر ه ﻣﯽرﻗ ﺻد .رﻗ ص ﻏرﯾﺑﯽ ا ﺳت .روی ﺻﻧدﻟﯽ راﺣﺗﯽ ﺣ ﺻﯾری ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ و ﭘﺎھﺎﯾش را ﺟﻣﻊ ﻣﯽﮐﻧد زﯾر ﭼﺎﻧﮫاش .ﭼﻘدر ﻣﻧﺣوس
ا ﺳت ،اﻣﺎ ﺑدن ﮔﻧد ه و ﮔﻧدمﮔوﻧﯽ دارد .ﺟوری ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﭘ ﺷمھﺎﯾش از ﮐﻧﺎر ﺷورت ﻗرﻣز ﺑﯾرون ﻣﯽزﻧد .ﻣﯽاﯾ ﺳﺗد و رﻗ ﺻﺎن داﻣﻧش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑرد.
د ﺳت ﻣﯽﮐ ﺷد ﺑﮫ ﺷﮑﻣش ،ﺑﮫ ﻧﺎ ف و زﯾر ﺷﮑم ،ﺑﯾن رانھﺎﯾش د ﺳت ﻣﯽﮐ ﺷد ،ﺷورت ﻗرﻣز ﺷل و ﮔ ﺷﺎد ا ﺳت ،ﺑﺎ ھر ﺟﻧﺑش ﺑدن از زﯾر ﺷﮑﻣش ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﻟﻐزد .ﺣﺎﻻ از روﺑرو ھﻣﮫ ﭼﯾزش ﻣﻌﻠوم ا ﺳت .ﻗطرات ﻋرق ﻻی ﭘ ﺷمھﺎ ﺑرق ﻣﯽزﻧد .ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻣﺎن و ﺿﻊ اول روی ﺻﻧدﻟﯽ ﭼﻣﺑﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽزﻧد،
زاﻧوھﺎ را زﯾر ﭼﺎﻧﮫ ﮔذا ﺷﺗﮫ ،ﺷورت ﭘﺎﯾش ﻧﯾ ﺳت و ﺑﺎ اﻧﮕ ﺷت ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺳر ﺳﺎم آوری ﺑﮫ ﺧود دﺧول و ﺧروج ﻣﯽﮐﻧد .زنھﺎ دورش ﺟﻣﻊ ﺷد هاﻧد ،ﺑﺎ
ﺣرﮐﺎت دﯾواﻧﮫوار ﺗ ﺷوﯾﻘش ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﮐ ف ﻣﯽزﻧﻧد ،ﺧﻧﺞ ﻣﯽﮐ ﺷﻧد ﺑﮫ ﻟپ ﺷﺎن ،زوز ه ﻣﯽﮐ ﺷﻧد ،و ھوا را از ﺑوی ﺗرش اﻧزال ﭘر ﻣﯽﮐﻧﻧد«… .
ﻧﻣﯽداﻧمآﯾﺎ ﺗﻣﺎم » ﺷﺎﻋر ه«ھﺎی ذھن ﺗو » ﺷورت ﻗرﻣز« ﻣﯽﭘو ﺷﯾدﻧد ﯾﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣرا ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﺑﮫ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﻣﯽﭼ ﺳﺑد دا ﺷﺗن ﺑدن »ﮔﻧد ه و
ﮔﻧدمﮔون« ا ﺳت.
اﮔر در زﻧدان ﺑودی و ﺷﮑﻧﺟﮫات ﻣﯽﮐردﻧد و اﯾن ﻋﺑﺎرات ﺑر زﺑﺎﻧت ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷد ﺗو را درک ﻣﯽﮐردم .اﻣﺎ ﺗو ﮐﮫ ﻣ ﺷﮑﻠﯽ ﻧدا ﺷﺗﯽ ،آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻔر ھم
ﻣﯽآﻣدی و ﻣﯽرﻓﺗﯽ .در ﺣﯾرﺗم ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ﺗو را ﺑﮫ اﯾن ﮔﻧداب ﮐ ﺷﺎﻧد؟

ﻣﯾﻧﺎ ا ﺳدی در روز ھﺎی “ ﻓردو ﺳﯽ “
اداﻣﮫ ﻣﯽدھﯽ و ﻣﯽﻧوﯾ ﺳﯽ:
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»طﯾﺑﮫ ،طﺎھر ه ،ﺑﺎﮐر ه … ،ﮐﺎت ﻋد ﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود … ﺷﯾرﯾن ﯾﮏ ﺧﯾﺎر ﺑﮫ ﺷﺎﻋر ه ﻣﯽدھد ،ﻣﯾزﮔردی ﮐﻧﺎر ا ﺳﺗﺧر ا ﺳت ﭘر از ﻣﯾو ه ،اﻣﺎ ﻓﻘط
ﺧﯾﺎر ! ﺷﺎﻋر ه ﺑﺎ ﺧﯾﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .آن ﻗدر ﮔ ﺷﺎد و ﺧﯾس ﺷد ه ﮐﮫ ﺧﯾﺎر ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻧﺎﭘدﯾد و ﺑﺎز آ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﺻﺣﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ا ﺳت ،ﻻﻧﮓ ﺷﺎت ! ﻣن
ﮐﺎرﮔردان وﺣ ﺷﺗﻧﺎک را ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎ ﺳم ،ﻣﯽداﻧم ھر وﻗت ﺑﺧواھد ﭼﻘدر ﻓﮭﻣﯾد ه ،ﺧوش رو و ﻣﺑﺎدی آداب ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻣﯾﺧواھد ،ﻓﻘط ﮐﻼ ه ﺑوﻗﯽ
و دم ﻗرﻣزش را ﻓراﻣوش ﮐرد ه … در
اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﻣﮫ ﺧﯾﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑرﻧد ،ﺷﻣﻊھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾ ﺳت ﺗوی ﭼﻣن از ﮐﺟﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺗﮑﮫھﺎی ﭼوب را .ﺑﺎﯾد ﺑﯽ ﻓﺎﯾد ه ﺑﺎ ﺷد ،دﯾدن ﻧدارد.
ﮐﺎت  .ﻧوﺑت ﺷﯾرﯾن ا ﺳت ،ﺑﺎ ﻣﮭرﯾش ﻧﺟوا ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﻣﮭرﯾش ﭼوب ﺑﻠﻧدی … ﻧﮫ ﭘﻼ ﺳﺗﯾﮑﯽ ا ﺳت ﺷﺎﯾد د ﺳﺗﮫی ﺟﺎروی ﺑرﻗﯽ ﺑﺎ ﺷد ،ﺑﮫ د ﺳت ﻣﯽﮔﯾرد؛ در
ھﻣﯾن ﮐﺎدر دو ﭘری درﯾﺎﯾﯽ از آب ﺑﯾرون ﻣﯽآﯾﻧد و ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻣرا ﺳم آوازی ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﺧواﻧﻧد؛ ﺷﯾرﯾن ﯾﮑوری ﻣﯽﺧواﺑد ،ﺷورﺗش را ﺗﺎ روی زاﻧو
ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﮐ ﺷد وﻟﯽ داﻣﻧش را ﺑﺎﻻ ﻧﻣﯽزﻧد ،ﻣﮭرﯾش د ﺳﺗﮫ ﺟﺎرو را ﻣﯾﺎن ﭘﺎی او ﻓرو ﻣﯽﮐﻧد و در ﻣﯽآورد و ﺑﺎز ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧد؛ ﻣﺛل ﭘﯾ ﺳﺗون در ﯾﮏ
ﻣﺎ ﺷﯾن ﻓﻌﺎل؛ ﺟزﯾﯾﺎت ﻋﻣل را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم ﻓﻘط ﺗ ﺷﻧﺞ ﺷﯾرﯾن را ﻣﯽﺑﯾﻧم ،ﺧودش را ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺳرﻋت رﻓت و آﻣد ﺟﺎرو ﻣﯽﺟﻧﺑﺎﻧد … .ﮐم ﺑود ﺟن و
ﭘری ،ﯾﮑﯽ ھم از درﯾﭼﮫ ﭘرﯾد !ﭘرﯾد ﺟﻠوی ﺻﺣﻧﮫ !اﯾن او ﺳت ﮐﮫ ﻗﻧد ﺷﮑن را ﺑردا ﺷﺗﮫ ،ﻗﻧد ﺷﮑن ﺑﺎ د ﺳﺗﮫی ﺑﻠﻧد آھﻧﯽ و ﻧﺎزک ،در ﻣرﮐز ﺣﻠﻘﮫی ﻣﺄﻧوس؟
ھﻣﺎﻧﺟﺎ دراز ﻣﯽﮐ ﺷد ﮐﮫ دﻣﯽ ﭘﯾش اﻧدامھﺎی ﺑﮫ ھم ﭘﯾﭼﯾد هی ﺷﯾرﯾن ﻣﺣو ﺷد ه … داﻣﻧش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽزﻧد ،طﺎﻗﺑﺎز ،ﭘﺎ ﺑﺎز و … ﺳر د ﺳﺗﮫی ﻗﻧد ﺷﮑن را
ﻓرو ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﺧودش .ﭼﮫ ﺳرﻋﺗﯽ ! ﺳرﻋت ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺻﺎﻣت ﺑﯾ ﺳت ﮐﺎدر در ﺛﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﺑود دارد ،ﺑوی ﺧﯾس ،ﺧﯾ ﺳﯽ ﻏﻠﯾظ ﮐﮫ ﭘو ﺳت ﺳﻔﯾد رانھﺎﯾش را
ﺑراق ﮐرد ه و ﻟﯾز«.
ﯾﻌﻧﯽ رو ﺷﻧﻔﮑران آن زﻣﺎن ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﻗ ﺻﮫ و دا ﺳﺗﺎن و ﺷﻌر و ﺗراﻧﮫ ﻧو ﺷﺗﻧد و اﯾن ھﻣﮫ آﺛﺎر ھﻧری از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔذا ﺷﺗﻧد ﮐﺎر دﯾﮕری ﺟز ﻧو ﺷﯾدن
اﻟﮑل ،ﮐ ﺷﯾدن اﻓﯾون و ﺑﻧﮓ و ﺳﮑس ﻣﺎزوﺧﯾ ﺳﺗﯽ و ﺳﺎدﯾ ﺳﺗﯽ و ﻓرو ﮐردن »د ﺳﺗﮫ ﺟﺎروی ﺑرﻗﯽ«و »ﺧﯾﺎر«و » ﺷﻣﻊ«و »د ﺳﺗﮫ ﻗﻧد ﺷﮑن« ﺑﮫﺧود
ﻧدا ﺷﺗﻧد؟
ﭼﮕوﻧﮫ ا ﺳت ﮐﮫ ﮔﻧداﺑﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺗ ﺷرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧﯽ آنھﻣﮫ ﻧﺎم ﺑزرگ ﺑرﺟﺎی ﮔذا ﺷت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﻌد از ﺳﯽ دو ﺳﺎل ،رژﯾم ﺑﺎ ﺻر ف ﺑودﺟﮫھﺎی ﮐﻼن
ﻧﺗواﻧ ﺳت ﯾﮑﯽ ھﻣﺎﻧﻧد آﻧﺎن ﺑ ﺳﺎزد و ھﻣﮫی ﺗرﻓﻧدھﺎﯾش را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑرد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﺎ ﻓ ﺷﺎر و ﺗﮭدﯾد و ﺗطﻣﯾﻊ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑﮕﯾرد.
ﻧو ﺷﺗﮫای:
» ﺷﺎﻋر ﮐﯾﻔش ﮐوک ﺷد ه ﺑود ،ﻣﺟﻠس ھم ﺧودﻣﺎﻧﯽﺗر ،ﻧطﻘش ﺑﺎز ﺷد .ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﺗﻌرﯾ ف ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯾش ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ اﯾﺎغ ﺷدﯾم .ﭘ ﺳر ﺗﻧد و
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ﺗﯾزی ﺑود ،ﮐﺗﺎب ﻣﯽﺧواﻧد ،ھﻣﮫ ﺟور ،ﻣذھﺑﯽ ﻧﺑود اﻣﺎ ﻻﻣذھب ھم ﻧﻣﯽ ﺷد ﺑﮭش ﮔﻔت .ﺑﻌد ﺧﺑر ﺷدم ﮐﮫ رﻓت ﻓرﻧﮕ ﺳﺗﺎن ،ﭘﺎرﯾس ،درس ﺧواﻧد .ﯾﮏ
ﻧوﯾ ﺳﻧد های دا ﺷﺗﻧد ﺑﮫ ا ﺳم ﻓراﻧﺗس ﻓﺎﻧون ،ﺧﯾﻠﯽ از او ﭼﯾز آﻣوﺧت ،در ﺳش را ھم ﺧوب ﺧواﻧد .آﻣد ﺑﮫ اﯾران ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﭼﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫای
ﻧو ﺷت در ﻣﺎﯾﮫی ﻣذھب ،ﻧﮕﺎھش ﺗﺎز ه ﺗر ﺑود آن ﺟور ﮐﮫ ﺟوانھﺎ ﻣﯽﭘ ﺳﻧدﯾدﻧد ،ﺑﻌد ھم ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﺗﮭران ،از ﺷرق و ﻏرب ،ا ﺳﺗﻌﻣﺎر و ﭼﮫ و ﭼﮫ و
ﭼﮫھﺎ .دﯾدﻣش ،ﮐﻼﻣش ﺳﺣر دارد ،ﻣ ﺳﺋﻠﮫ را ﻧوع دﯾﮕری ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐرد .ھﻣﮫ ﻣﯽ ٔاﻧﯾم ﮐﮫ طﯽ ﻣدت ﮐوﺗﺎ ه ﻣردی ﺷد ﻣرد ﺳﺗﺎن .اﯾن ﺟوانھﺎ ﮐﮫ ﻓﻘط آﺧوﻧد
ﻣ ﺳﺋﻠﮫ ﮔو دﯾد ه ﺑودﻧد .ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ا ﺻل دﯾن ﺑ ﺳﯾﺎر ﺳﺎد ه ا ﺳت… .
ﺷد و ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧر ه ﯾﮏ روز ﻣن و ﯾدﷲ ﺷﺎل و ﮐﻼ ه ﮐردﯾم رﻓﺗﯾم ﺣ ﺳﯾﻧﯾﮫ .ﮔوﯾﺎ ﯾﮏ ﺧطﺎﺑﮫی ﺑﻠﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد ﮐﺗﺎﺑش ھم درآﻣد؛ آن روز ﻗ ﺳﻣت
آﺧر ﺧطﺎﺑﮫ ﺑود .ﺟﻣﻌﯾت ﺗوی ﺣ ﺳﯾﻧﯾﮫ ﻣوﺟﮫ ﻣﯽزد ،ﺑﯾ ﺷﺗر ﺟوان .ﺳﺑﮏ ﻣﺧ ﺻو ﺻﯽ دا ﺷت ،ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﺟﻣﻌﯾت را ﻣﻧﺗظر ﻣﯽﮔذ ا ﺷت ،ﯾﮏ ﺑﺎر ه
ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎروت ﺗوی ﺳﯾﻧﮫاش ﻣﻧﻔﺟر ﺷد ه ﺑﺎ ﺷد ﯾﮏ ﻧﻌر هی ﯾﺎﻗدوس ﻣﯽﮐ ﺷﯾد آن وﻗت ﺳﺧنھﺎ ﻣﯽآﻣد ﺑﯾرون .ﭼ ﺳﺑﯾد ه ﺑﮫ ھم ،ﻣﯽرﻓت ﺑﺎﻻ ،اوج
ﻣﯽﮔرﻓت …
ﺷﺎﻋر ﻣﯽﮔﻔت وﻗﺗﯽ ﺳﺧﻧران آﻣد ﭘﺎﯾﯾن ،ﻣﮕر ﺟوانھﺎ رھﺎﯾش ﻣﯽﮐردﻧد؟ دور هاش ﮐردﻧد و ﭘر ﺳشھﺎ و ﭘر ﺳشھﺎ !ﺑﺎﻻﺧر ه ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﮔرﯾﺑﺎناش را
ﺧﻼ ص ﮐردﯾم ،ﺑراﺑر ﻗراری ﮐﮫ ﮔذا ﺷﺗﮫ ﺑودﯾم از آنﺟﺎ رﻓﺗﯾم ﺧﺎﻧﮫی ﯾدﷲ ﺷﺎم.
ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن ﺑود و ھوا ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم  ،ﻧ ﺷ ﺳﺗﯾم ﺗوی ﺧﯾﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﺧﺎﻧﮫی ﯾدﷲ ﮐﻧﺎر ﺣو ض ،ﯾدﷲ ھم ﺳﻔر هی ﭘﮭن ﮐرد و ﺑ ﺳﺎط ﭼﯾد و ﺑطریھﺎ را ﮔذا ﺷت
و ﺳط .اﻟﺑﺗﮫ او ﻋرق ﺧور ﻧﺑود وﻟﯽ اﮔر ﻣﯽﺧوا ﺳت ﺑﺧورد ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽﺧورد ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯾ ﺷﺗر از ﯾﮏ ﺑطر ﺧورد .ھﻣﺎن ﮐﻧﺎر ﺑ ﺳﺎط ،ﺗوی
ﺣﯾﺎط ،ﻣﻧﻘل آوردﻧد ،ﻣن و ﯾدﷲ ﮔل ﻧم ﮔل ﻧم ﻣﯽﺧوردﯾم و ﻣﯽﮐ ﺷﯾدﯾم .ﻋﻠﯽ ﺗرﯾﺎﮐﯽ ﻧﺑود وﻟﯽ ﻣﺛل ﻋرق ﺧوردﻧش در اﯾن ﺟﺑﮭﮫ ھم ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽرﻓت،
ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧم در ﯾﮏ ﻧ ﺷ ﺳت ﺑﯾ ﺷﺗر از ﻧﯾم ﻟول ﺗرﯾﺎک ﮐ ﺷﯾد .ﺑﻌد ﺧواﺑش ﮔرﻓت ﮔﻔت ﺟﺎی ﻣرا ھﻣﯾن ﺑﻐل ﺣو ض ﺑﯾﺎﻧدازﯾد ﻣن ﺑﺧواﺑم .او ﺧواﺑﯾد و
ﺧروﭘﻔش ﺑﻠﻧد ﺷد .ﻣن و ﯾدﷲ ﻧ ﺷ ﺳﺗﯾم ﺑﮫ ﻗرار ﺧودﻣﺎن … .ﻧزدﯾﮑﺎی ﺻﺑﺢ ،ﺑﮫ ﯾدﷲ ﮔﻔﺗم ﺑﯾدارش ﮐن ﺑﮕو ﭘﺎ ﺷو ﻧﻣﺎز ﺑﺧوان !ﺑﮕو ﺗو ﮐﮫ ﻋ ﺻر ﺑرای
ﺟوانھﺎ آن طور ﻧﻣﺎز را ﻣﺟ ﺳم ﻣﯽﮐردی ﻓﻼن ا ﺳت ،ﻧﻣﯽداﻧم ﺑ ﺳﺗن ﻋﮭد در ﭘﯾ ﺷﮕﺎ ه اﻟﮭﯽ ا ﺳت ،ﺑﮭﻣﺎن ا ﺳت ،ﻧﻣﯽداﻧم ﻋدی ﺑرای اﻧ ﺳﺎﻧﯾت ا ﺳت ،ﺑرای
روح ،ﺑرای آزادی ،ﺧوب ﭘﺎ ﺷو واﺟب را اﻧﺟﺎم ﺑد ه؛ ﻣﯽﮔﻔت ﯾدﷲ د ﺳﺗش را دراز ﮐرد ﭘﺎی او را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت  :ﻋﻠﯽ ﭘﺎ ﺷو ،دارد ﺳﭘﯾد ه ﻣﯽزﻧد،
وﻗت ﻧﻣﺎز ا ﺳت !ﻋﻠﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑرد .ﮔﻔﺗم ﯾدﷲ وﻟش ﻧﮑن ،ﺧودش را ﻣﯽزﻧد ﺑﮫ آن را ه ﮐﮫ ﺧواب ا ﺳت و ﻧ ﺷﻧﯾد ه ،اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌرو ف ﺑﮑﻧﯾم .ﯾدﷲ دوﺑﺎر ه
ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﺗﮑﺎن دادن او .آﺧر ﻋﻠﯽ ﺳرش را ﺑﻠﻧد ﮐرد ،ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔت و ﯾﮏ آﯾﮫ ﺧواﻧد ،ﭼرﺧﯾد ،ﭘ ﺷﺗش را ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐرد و درﺟﺎ ﺑﮫ ﺧواب رﻓت«.
ﮔوﯾﺎ از ﺧﺎطرات »اﺧوان ﺛﺎﻟث« ﺑﺎ ﺣ ﺿور »ﯾدﷲ« )روﯾﺎﯾﯽ( ﺣر ف ﻣﯽزﻧﯽ .ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻋﯾش و طرﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔذ ﺷت ﮐﺎری ﻧدارم،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯽ
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ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯽ ﮐﮫ دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﺣ ﺳﺎسﺗرﯾن ﻟﺣظﮫی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﮭن و ﭘس از ﺳﺧﻧراﻧﯽ در »ﺣ ﺳﯾﻧﯾﮫ ار ﺷﺎد«ﯾﮏ ﺑطر ﻋرق ﻣﯽﺧورد ه و ﻧﯾم ﻟول
ﺗرﯾﺎک ﻣﯽﮐ ﺷﯾد ه و ھﻣﺎنﺟﺎ ﭘﺎی ﺑ ﺳﺎط ﻣﯽﺧواﺑﯾد ه و از ﻧﯾﺎﯾش ﺻﺑﺢاش ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﺷد ه ا ﺳت؟
ﺑﺎ آن ﮐﮫ داﻧ ﺷﮑد هی ﻣﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺣ ﺳﻧﯾﮫی ار ﺷﺎد ﺑود ﻣن ھرﮔز ﺑﮫ آنﺟﺎ ﻧرﻓﺗم و ھرﮔز ﺑﮫ ﭼ ﺷم ﺧودم ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﻧدﯾدم ،ﻣذھﺑﯽ ھم ﻧدارم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
آن ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑرﺧﯾزم .ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﻔﮭﻣم ﮐﮫ ﭼرا رو ﺷﻧﻔﮑران آن زﻣﺎن را زدی اﻣﺎ ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳود ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ ﭘﺎی ﻣﻧﻘل ﮐ ﺷﺎﻧدی و
ﻋرقﺧورش ﮐردی؟ ﺗو ﮐﮫ در ﻧو ﺷﺗﮫات ﺑﮫ ﺣ ﺳﻧﯾﮫ ار ﺷﺎد ﺳر ﮐ ﺷﯾدی و ﭘﺎی ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آوردی ﭼرا از ﺣوز هی ﻋﻠﻣﯾﮫ و ﺧﺎﻣﻧﮫای ﻏﺎﻓل
ﻣﺎﻧدی؟ او ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭدی اﺧوان ﺛﺎﻟث و ﺷﺎﻋران ھﻣ ﺷﮭری اش ﺑﯾ ﺷﺗر ﺣ ﺷر و ﻧ ﺷر دا ﺷت؟
اﮔر ﺑﺧواھم ﮐﮫ ﺗ ﺻﺎوﯾر ﻣﺑﺗذل اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑر ﺷﻣﺎرم ﻣﺛﻧوی ھزار ﻣن ﮐﺎﻏذ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺗﺎب ﭼﯾزی ﻧﯾ ﺳت ﺟز ﺷرح دﺧول و ﺧروج ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺛﺎﻧﯾﮫی آﻟت
ﺗﻧﺎ ﺳﻠﯽ ﻣردان رو ﺷﻧﻔﮑر در زﻧﺎن ﺷوھر دار و دﺧﺗران ھﻧرﻣﻧد در ﺟﻠ ﺳﺎت ادﺑﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ .ﻣرا ﺑﯾش از اﯾن ﯾﺎرای ﺷرﻣ ﺳﺎر ﮐردن دو ﺳﺗﺎن ﮔذ ﺷﺗﮫام
ﻧﯾ ﺳت.
ﺳﭘﺎن !
ﺗو »ﮐﮭرﺑﺎ«را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣ ﺳﺗﻌﺎر ﻧو ﺷﺗﯽ و در آن ﺑﮫ ﭼﮭر هی ھﻣﮫی رو ﺷﻧﻔﮑران و ﻣﺑﺎرزان و رﻓﻘﺎی ﻗدﯾﻣﯽات ﺳﯾﻠﯽ زدی اﻣﺎ ﺑﮫ ﻗول ﺧودت رژﯾم ﺣﺗﺎ
اﺟﺎز هی ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب ﺷﻔﺎھﯽ زﻧدﮔﯽات را ﻧداد ه ا ﺳت ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺗو در آن از »ﻧظﺎم« دﻓﺎﻋﯽ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﮐرد های و اﯾن ھﻣﮫ ﺧون و ﺟﻧون را ﻧﺎدﯾد هﮔرﻓﺗﮫای.
ﺧودت در ﻣورد ﮐﺗﺎب »ﻣﻣﻧوﻋﮫ«ات ! ﮔﻔﺗﮫای:
»در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻣن از ﻧظﺎم ھم دﻓﺎع ﮐرد هام .ﭘﺎﯾش ھم ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﯾ ﺳﺗم .ﺑ ﺳﯾﺎری از دو ﺳﺗﺎن در ﺧﺎطراﺗ ﺷﺎن از اﯾن ﻣ ﺳﺎﺋل ﻣﯽ ﮔذرﻧد .اﻣﺎ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ام.
ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣ ﺳﺎﺋل اﯾن ﺑود ﮐﮫ درﺑﺎر ه ی ﻣ ﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺗو ﺿﯾﺢ دادم ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗرورھﺎ را ﺷروع ﮐرد .ﻣﯽ ﺷد ﻣﺛل ﺑرﺧﯽ
دﯾﮕر از دو ﺳﺗﺎن از ﺑرﺧﯽ ﻣ ﺳﺎﺋل ﺑﮕذرم و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﺧﺎ ﺻﯾت ﺗﺣوﯾل دھم«.
http://www.aftabir.com/news/view/2011/jan/06/c5_1294300649.php
ﺳﭘﺎن !ﺗو اوﻟﯾن و آﺧرﯾن ﮐ ﺳﯽ ﻧﯾ ﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧم ﺷدی و ﻗدر ﻧدﯾدی و ﺑر ﺻدر ﻧﮫﻧ ﺷ ﺳﺗﯽ .اﯾن رژﯾم ﺑﮫ ھﯾﭻﮐس وﻓﺎ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ دو ﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ د ﺷﻣن.
ﻣﯾﻧﺎ ا ﺳدی
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ا ﺳﺗﮑﻠﮭم  -ﺟﻣﻌﮫ ﺑﯾ ﺳت و ﻧﮭم ﻣﺎ ه ژوﺋﯾﮫ دو ھزار و ﯾﺎزد ه

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

وﯾر اﺳﺗﺎری ﭼﯾﺳت؟ وﯾر اﺳﺗﺎر ﮐﯾﺳت؟ ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ – ﭘرﺳﺷﮕر  :ﻣﺟﺗﺑﺎ ﭘور
ﻣﺣﺳن – ﭘﺎﺳﺧﮕو  :ﺳﯾد رﺿﺎ ﺷﮑراﻟﻠﮭﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

اﯾن ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ را “ و در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕری را “ ﻧ ﺷر ﻣﯽ دھﯾم ،ﭼون آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣورد وﯾر ﺳﺗﺎری در ﺳطﺣﯽ ﺑﺎز و ﮔ ﺳﺗرد ه و رو ﺷن
ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ،ﺣد اﻗل ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ دارد.
در ﺣﻘﯾﻘت در اﯾن ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣ ﺿور وﯾر ا ﺳﺗﺎری ﮐﺎردان و ﺻﺎﺣﺑﻧظر و ﺑﺧ ﺻو ص ﻣ ﺳﺗﻘل و ﻏﯾر واﺑ ﺳﺗﮫ ،آﺛﺎر ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه در ﺣد
ﺑﺎﻻﺋﯽ ﭘﯾرا ﺳﺗﮫ و ﺑﯽ ا ﺷﮑﺎل ﻣﯽ ﺷود .و ﻣﻧﺗﻘدی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑر ﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﻘد ﺑﻧوﯾ ﺳد ﺑﺎﯾد ﺑ ﺳﯾﺎر ﻓﮭﯾم و آﮔﺎ ه و ﻗﺎدر ﺑﺎ ﺷد و ﮐﺎر از د ﺳت ﻣﻧﺗﻘدﯾﻧﯽ ﻧﺎ
ﭘﺧﺗﮫ و ﺑﺧ ﺻو ص ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﺎر رﻓﯾق ﺑﺎز ِ ﻧﺎن ﻗر ض ﺑد ه “ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐم ﻧدارﯾم و ﻣﺎ در ﮔذرﮔﺎ ه ﺑ ﺳﯾﺎری از آن ھﺎ را ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ه اﯾم “ ﺷﺎﯾد …“ ﺷﺎﯾد
ﺧﺎرج ﺷود.
ﮔﻔﺗﯾم وﯾر ﺳﺗﺎر ھﺎی ﻏﯾر واﺑ ﺳﺗﮫ .وا ﺿﺣﺗر ﺑﮕوﺋﯾم :آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟوراﺋﯽ ﺣﻘوق ﺑﮕﯾر ﻧﺎ ﺷری ھ ﺳﺗﻧد ﻣﻌﻣوﻟن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻏﯾز واﺑ ﺳﺗﮫ
ﺑﺎ ﺷﻧد .ﮐم ﻧدﯾد ه اﯾم ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﮔﻣﺎرد ه ﺷد ه ﻧﺎ ﺷران ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ اﺛر ﺑﯽ ارزش را ﺑﺎ ﺗ ﺻدق ھﺎی ﺑﻼﺗ ﺻور ﺧود ﺑﮫ ﻋرش ﺑرد ه اﻧد.
ﻣﺟﺗﺑﺎ ﭘورﻣﺣ ﺳن :ﺳﯾدر ﺿﺎ ﺷﮑراﻟﮭﯽ ،وﯾرا ﺳﺗﺎر ﭘرﮐﺎری ا ﺳت .ﺷﺎﯾد اﯾن ﭘرﮐﺎری ﺧﯾﻠﯽ ھم از ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﯾت ﻧﺑﺎ ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻣﯽﮔردد ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎرش.
ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑراﻟﮭﯽ ﮐﺗﺎب ﺷﺎن را وﯾراﯾش ﮐرد ه ،اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ او ،وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺣرﻓﮫای و ﺗﯾزھوش ا ﺳت وﻣﺟﺗﺑﺎ ﭘورﻣﺣ ﺳن:
ﺳﯾدر ﺿﺎ ﺷﮑراﻟﮭﯽ ،وﯾرا ﺳﺗﺎر ﭘرﮐﺎری ا ﺳت .ﺷﺎﯾد اﯾن ﭘرﮐﺎری ﺧﯾﻠﯽ ھم از ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﯾت ﻧﺑﺎ ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻣﯽﮔردد ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎرش .ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺷﮑراﻟﮭﯽ ﮐﺗﺎب ﺷﺎن را وﯾراﯾش ﮐرد ه ،اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ او ،وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺣرﻓﮫای و ﺗﯾزھوش ا ﺳت وﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﺎ ﺳﺦ اطﻣﯾﻧﺎن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه
ﺑﮫ ﺧود را ﻣﯽدھد .ﺳﯾدر ﺿﺎ ﺷﮑراﻟﮭﯽ ،ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺧواﺑﮕرد ،ﯾﮑﯽ از ﭘرﺑﯾﻧﻧد هﺗرﯾن وﺑﻼگھﺎی ادﺑﯽ ھم ھ ﺳت .ﺑﺎ او درﺑﺎر ه ﭼﻧد و ﭼون وﯾرا ﺳﺗﺎری آﺛﺎر
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دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﮔﻔت و ﮔو ﮐردم.
ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ا ﺳت وﯾرا ﺳﺗﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
ﮔﻣﺎن ﮐﻧم از ﺳﺎل ١٣٧۵
از ﺳﺎل  ٧۵وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺣرﻓﮫای ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻣﺛﻼً ھرازﭼﻧدﮔﺎھﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﯾد؟
ﻧﮫ .اواﯾل ا ﺻﻼً ﻗ ﺻد وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺷدن ﻧدا ﺷﺗم ،وﻟﯽ ﺑرای دو ﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ وﯾرا ﺳﺗﺎری و ﺣﺗﺎ ﺑﺎزﻧوﯾ ﺳﯽ ﻣﯽﮐردم .وﻟﯽ وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺑﮫ ﺻورت ھﻣﮑﺎری
ﺣرﻓﮫای ﺑﺎ ﻧﺎ ﺷران را از وﻗﺗﯽ ﺷروع ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺻﯾﮫی اﺣﻣد ﻏﻼﻣﯽ ،ﻣﺣﻣدﺣ ﺳن ﺷﮭ ﺳواری و ﯾﻌﻘوب ﯾﺎدﻋﻠﯽ ،ﻧ ﺷ ﺳﺗم ﭘﺎی وﯾرا ﺳﺗﺎری زﺑﺎﻧﯽ
رﻣﺎن »ﻟﮑﮫھﺎی ﺗِﮫ ﻓﻧﺟﺎن ﻗﮭو ه«ی ر ﺿﺎ ارژﻧﮓ .ﺳﺎل  ٧٩ﺑود ﯾﺎ  .٨٠ھﻣﺎن ﺷد ﭘﺎﯾﮫی ھﻣﮑﺎریام ﺑﺎ ﻧ ﺷر اﻓق .ﭘس از آن ﺑود ﮐﮫ دﯾدم از ﭘﮏ اوﻟﯽ ﮐﮫ
ﻣن زد ه ﺑودم ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣن اﯾن دو ﺳﺗﺎن آنﻗدر ﺳرﮐﯾ ف ﺷد ه ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﭼﺎر های ﻧدا ﺷﺗم ﺟز اﯾن ﮐﮫ از ﭘﺎی ﺑ ﺳﺎط ﺑﻠﻧد ﻧ ﺷوم ! ﺣﺎﻻ ھم ﮐﮫ دﯾﮕر ﺗوان
ﺑﻠﻧد ﺷدن ﻧدارم.
ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن از وﯾرا ﺳﺗﺎری دارﯾد ،اﮔر ﺑﮫ ﺻورت ﮐوﺗﺎ ه ﺑﺧواھﯾد ﺑﮕوﯾﯾد ،ﭼﯾ ﺳت؟
ﭘﯾشﺗر ﮔﻔﺗﮫام ،اﯾنﺟﺎ ھم ﻋﯾﻧﺎ ً ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻌرﯾ ف ﺷﺧ ﺻﯽ ،ﺑﮭﺗر ا ﺳت ﺑﮕوﯾم وظﯾﻔﮫی ﻣن ِ وﯾرا ﺳﺗﺎر در وﯾراﯾش دا ﺳﺗﺎن اﯾراﻧﯽ ﭼﯾ ﺳت.
ﻣﮭمﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ »ﻣﺎﻣﺎ«ی ﺧوب ﺑودن ا ﺳت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﺎﻟم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدن ﻧوزادی ﺑﮫ ﻧﺎم »رﻣﺎن« ﯾﺎ »ﻣﺟﻣوﻋﮫدا ﺳﺗﺎن« .ﺣﺎﻻ اﯾن ﻗﺎﺑﻠﮕﯽ داﻣﻧﮫای
و ﺳﯾﻊ دارد؛ از ﭘﯾرا ﺳﺗن ﻧﺛر از ﻏﻠطھﺎی ﻧﮕﺎر ﺷﯽ و د ﺳﺗوری ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ زﺑﺎن و رﯾﺗم و ﺣﺗﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎری .اﯾن ،وظﯾﻔﮫای ﺳت ﮐﮫ ﻣن در
ﺑراﺑر ھر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ دارم.
ﺧﯾﻠﯽھﺎ در اﯾران ﺗﻌرﯾ ف اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﮫ از وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺑﮫ د ﺳت ﻣﯽدھﻧد از ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫی وﯾرا ﺳﺗﺎر ﻣ ﺷﺗق ﻣﯽ ﺷود .اﻧﮕﺎر ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﮐ ﺳﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً
ﮐﺗﺎب را از ﻧظر ﻧﻘطﮫﮔذاری و رﻋﺎﯾت د ﺳﺗور زﺑﺎن ﻓﺎر ﺳﯽ وﯾراﯾش ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺗباش ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮏ ﺗﻌرﯾ ف دﯾﮕر ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺗﻌرﯾ ف ﻣﮭمﺗری
ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﮫﺑودن ا ﺳت ،در اﯾران راﯾﺞ ﻧﯾ ﺳت .ﮐﻣﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
ﺗﻌرﯾ ف ﻋﻣوﻣﯽ از وﯾرا ﺳﺗﺎری ھﻣﺎن ا ﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﯾد .اﻣﺎ در ﺣوز هی ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﺟرا ﭼﯾز دﯾﮕری ا ﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺗﻌرﯾ ف ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺳطﺢ ﻧﺧ ﺳت ﮐﺎر ﯾﮏ وﯾرا ﺳﺗﺎر ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ا ﺳت .اﻣﺎ ﺑﺣث ا ﺻﻠﯽ ﺑر ﺳر ﺗ ﺳﻠط وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺑر زﺑﺎن در دا ﺳﺗﺎن ا ﺳت .ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗ ﺳﻠط ﮐﮫ آنﻗدر
ﻣﮭﺎرت و ﺧﻼﻗﯾت دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ھر اﺛر در اﺑﺗدای ﮐﺎر از زﺑﺎن و رواﯾت ﺧود اراﺋﮫ داد ه ،ﺿﻣن ﺣﻔظ ا ﺳﻠوب ،ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ،
ﺗﻘوﯾت و اﻧ ﺳﺟﺎم آن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
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ﺑرای ھﻣﯾن وﯾرا ﺳﺗﺎری ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﮕﺎ ه ﺳوم د ﺳﺗور زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾ ﺳت ،ﺑلﮐﮫ ﻧﺧ ﺳﺗﯾن ﻣﻧﻘد ﮐﻧشﻣﻧد اﺛر ا ﺳت و ﭼﻧﯾن وﯾرا ﺳﺗﺎری ﻧﻘش ھﻣﺎن
ﻗﺎﺑﻠﮫای را اﯾﻔﺎ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺎﺑﮫﭘﺎی ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑﮫ زاﯾش اﺛر ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن و ﺻ ف او ﻓﻘط ﺑﮭﯾﺎری ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ آﻟودﮔﯽھﺎ را ﭘﺎک ﮐﻧد و و ﺳﺎﯾل را
ﺳر ﺟﺎ ﺷﺎن ﺑﮕذارد .اﯾن ﺗﻌرﯾ ف ھﻧوز در اﯾران ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﮐ ﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺣوز ه ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺷﻣﺎر ﺷﺎن ھﻧوز آنﻗدر
ﻧ ﺷد ه ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺗﻌرﯾ ف آ ﺷﻧﺎ ﺷد ه ﺑﺎ ﺷﻧد.
ﺟﺎﻣﻌﮫی ادﺑﯽ ھﻧوز ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎری و وﯾرا ﺳﺗﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﭘذﯾرش دارد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ دا ﺷﺗﮫاﯾد؟
اواﯾل ﺑ ﺳﯾﺎر ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﺷد ﭼون ﻧوﯾ ﺳﻧد هھﺎ ﺑﯾ ﺷﺗر وﯾرا ﺳﺗﺎر را ﯾﮏ ﻣزاﺣم و ﻓ ﺿول ﻣﯽداﻧ ﺳﺗﻧد .ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ از دا ﺳﺗﺎن ﺳردرﻧﻣﯽآورد و ﻗرار ا ﺳت
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ھم ﺑزﻧد ﮐﮫ از ﻧظر ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ا ﺳت.
ﭼﯾزی ﻣﺛل ھوو ،در ﺳت ا ﺳت؟
ﺑﻠﮫ .ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎد هاش ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﮐﮫ ﻣن دا ﺳﺗﺎنﻧوﯾس ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫام در دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧودم آن را ﺳﺎﺧﺗﮫام ،ﭼﯾزی را ﮐﮫ دو ﺳت دا ﺷﺗﮫام ﺧﻠق ﮐرد هام ،ﺣﺎﻻ ﯾﮏ
ﻧﻔر ﻏرﯾﺑﮫی دا ﺳﺗﺎنﻧ ﺷﻧﺎس از ﺑﯾرون ﻣﯽﺧواھد ﺑﯾﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد؟ ﭼﯽ را د ﺳتﮐﺎری ﮐﻧد؟ در ﻧﮭﺎﯾت ﺗ ﺳﻠﯾم ﺷﯾو هﻧﺎﻣﮫی ﻧﺎ ﺷران در ر ﺳماﻟﺧط ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ی ﺗرﺟﻣﮫ و ﻧﯾز ﮐﺗﺎبھﺎی ﻏﯾردا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل ا ﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﯽ وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ در دﻧﯾﺎی دا ﺳﺗﺎنﻧوﯾ ﺳﯽ ﺑﮫ
اﻟﺑﺗﮫ در ﺣوز هی وﯾرا ﺳﺗﺎر ِ
ﻣرور ﻣﯽدﯾدم ﮐﮫ اﯾن ﺟور ﻧﮕﺎ ه ﺷﮑ ﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭼرا؟ ﺑﯾشﺗر ﺑﮫﺧﺎطر ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮐﺎرھﺎ .اواﯾل ﺧودم ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت زﯾﺎدی روﺑﮫرو ﺑودم ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﻧﮕراﻧﯽ.
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮐﺎر را ﻣﯽدﯾدﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ر ﺿﺎﯾت ﻣﯽدادﻧد ﮐﮫ ﺗﺎز ه ﺑﺎ ﺗﻌرﯾﻔﯽ از وﯾرا ﺳﺗﺎر روﺑﮫرو ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ از ذھن ﺷﺎن دور ﺑود؛ ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ
ﯾﺎرﯾﮕر ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ا ﺳت ،ﻧﮫ ﻓ ﺿول اﺛر !
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺧ ﺷﯽ از ﻧﮕراﻧﯽ ﻧوﯾ ﺳﻧد هھﺎ ھﻣﺎن ﺑﺣث ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﻧوی اﺛر ا ﺳت .ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدر ﺳت ﺑرﺧﯽ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺑﺎ دﺧﺎﻟت در ﻣﺗن ،ﺑﺧ ﺷﯽ
از اﯾن ﺣق اﻧﺣ ﺻﺎری ﻧوﯾ ﺳﻧد ه را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﻣﯽزﻧد .اﻣﺎ ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم اﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدر ﺳت ا ﺳت .وﯾرا ﺳﺗﺎر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐ ﺳﯽ ﺳت ﮐﮫ ارزش آنﭼﮫ را
ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﻣﺎﻟﮏ آن ا ﺳت ،ﺑﯾشﺗر ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺗﺎ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﭼﮫ ﺑ ﺳﺎ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔزﯾﻧش ﯾﮏ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺧوب ﺳﺗود ه ﺷد هاﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﻣد ﺷد ه ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺧوب ا ﺳت ،ﻣن اﯾنطور اﺣ ﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻋﻠﯽرﻏم آن ادﻋﺎ ،ھﻧوز آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم
ﺑرای ﭘذﯾرش وﯾرا ﺳﺗﺎر وﺟود ﻧدارد .اﯾنطور ﻧﯾ ﺳت؟
ﻧﮫ ،ﭘذﯾرش ﺑﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ در ذھن ﺷﻣﺎ ﺳت ،ﻧﮫ .اﻟﺑﺗﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﮐﮭﻧﮫﮐﺎر و ﻣﻘﺎوﻣت ﺷﺎن ﺗﺎ ﺣدی ﺣق ﻣﯽدھم .اﻣﺎ ﺟوانﺗرھﺎ ھم ﮔﺎھﯽ ﺳر ﺳﺧﺗﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد و اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارﻧد .ﺷﺎﯾد ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐ ﺳﯽ ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر ا ﺳت ،ﮐﺎر ﺷﻧﺎس ادﺑﯽ ﻧﯾ ﺳت .ﺷﺎﯾد در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾرا ﺳﺗﺎرھﺎﯾﯽ روﺑﮫرو ﺷد هاﻧد
ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ﮐﺎر ﻧﮑرد هاﻧد و ﺣﺎﻻ اﻋﺗﻣﺎد ﮐردن ﺑرای ﺷﺎن د ﺷوار ا ﺳت.
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ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ا ﺷﺎر ه ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ذر ه ﺑﮫ آدمھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺣق داد .ﭼرا ﻣﯽ ﺷود ﺣق داد؟
ﻣﻧظورم از ﺣق دادن ،درک ﮐردن ا ﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﺎﯾﮕﺎ ه ﺷﺎن درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﺣر ف را ﻣﯽزﻧﻧد ﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﯽ دارﻧد ،وﮔرﻧﮫ ﻣن ﺑﮫ
ھﯾﭻﯾﮏ از اﯾن دو د ﺳﺗﮫ ﺣق ﻧﻣﯽدھم .ﭼون در ھر دو ﮔرو ه ﺳراغ دارم ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ،ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮭﺗری ر ﺳﯾد هاﻧد و
ﻧﯾز ﺳراغ دارم آﺛﺎری را از ھر دو ﮔرو ه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗن ﻧدادن ﺑﮫ وﯾراﯾش در ﻣﻌر ض ﻧﻘد ﻣﻧﻔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
ﻧﮑﺗﮫای ھم ھ ﺳت ﻣﺛل اﯾنﮐﮫ اﯾن ﺗ ﺻور در ذھن ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻧوﯾ ﺳﻧد های ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر دارد ،ﻧوﯾ ﺳﻧد هایﮐم ﺳواد ا ﺳت و ﻣﺧﺎطب
ﭼﻧﯾن ﻗ ﺿﺎوﺗﯽ در ﻣوردش دارد .آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎطﺑﺎن وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﮐﺗﺎب را ﯾﮑﯽ وﯾرا ﺳﺗﺎری ﮐرد ه و اوﻟش ﻧو ﺷﺗﮫاﻧد وﯾرا ﺳﺗﺎر  -ھﻧوز ﮐﮫ
ﺧو ﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ا ﺳم وﯾرا ﺳﺗﺎر روی ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﻧرﻓﺗﮫ ،ﻓﻌﻼً ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم ،ﭘﻧﺟم ا ﺳت  -آﯾﺎ ﻣﺧﺎطب اﯾن ﺑردا ﺷت را دارد؟ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺣق دارد
ﻧﮕران اﯾن ﺑردا ﺷت ﺑﺎ ﺷد؟
ﻧﮫ ،اﯾنطور ﻧﯾ ﺳت .ﺑﺎز از ھﻣﺎن ﻣﺛﺎل ﻗﺎﺑﻠﮫ ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﻣﯽﮐﻧم؛ ﻣﺎدری ﮐﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾ ﺷﺗری ﺑرای زاﯾﻣﺎن ﻧوزادش ا ﺳﺗﻔﺎد ه ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎدری را ﺧوب ﺑﻠد ﻧﯾ ﺳت ،ﺑلﮐﮫ ﻣﻔﮭوﻣش اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھو ﺷﻣﻧدﺗر و ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫﺗر ا ﺳت .ﻣﻧﺎﻗ ﺷﮫی ا ﺻﻠﯽ ﺑر ﺳر ھﻣﺎن ﺑﺣث ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﻧوی ا ﺳت ﮐﮫ
ا ﺷﺎر ه ﮐردم .اﯾن ﻧﮕﺎ ه ﺑﺎﯾد ﺷﮑ ﺳﺗﮫ ﺷود .ﺧود ﻣن ھر ﻗدر ھم ﮐﮫ روی ﯾﮏ ﮐﺎر زﺣﻣت ﺑﮑ ﺷم ،ﺷﺎﯾد ﻣواردی ﺑود ه ﮐﮫ دو ﻣﺎ ه ﺗﻣﺎم ﻣﺛﻼً روی ﯾﮏ رﻣﺎن
ﺻد و ﺑﯾ ﺳت ﺻﻔﺣﮫای ﮐﺎر ﮐرد هام  ،ﺳرآﺧر د ﺳﺗﻣزدم را ھمﭘﺎی ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫﺧوان ﮔرﻓﺗﮫام و رﻓﺗﮫام ﮐﻧﺎر .از ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﻘوق ﻣﻌﻧوی
اﯾن ﮐﺎر ا ﺳت ﭼﯾزی ﻧ ﺻﯾب ﻣن ﻧﻣﯽ ﺷود؛ ﻧﺑﺎﯾد ھم ﺑ ﺷود .در ﺑﺎر هی »ﻣﺧﺎطب« ھم اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﻌﺗﻘدم ﻣﺎﺟرا ﺑرﻋﮑس ا ﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧﻧد هی آ ﺷﻧﺎ ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت
تﮐم ﻣن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧدﯾد هام ﻣﺧﺎطﺑﯽ اﯾن را ﺑﮫ ﺣ ﺳﺎب
وﻗﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧد ﯾﮏ اﺛر وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺧوب دا ﺷﺗﮫ ،اﻋﺗﻣﺎدش ﺑﮫ اﺛر و ﻧﯾز ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑﯾشﺗر ﺟﻠب ﻣﯽ ﺷود .د ﺳ ِ
ﮐم ﺳوادی ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑﮕذارد.
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟﺎﻟب ا ﺳت اﯾن ﮐﮫ در ﮐ ﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎبھﺎﯾ ﺷﺎن ﺗﯾراژھﺎی دوﯾ ﺳت و ﺳﯾ ﺻد ھزار و ﺣﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧ ﺳﺧﮫای دارد،
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﯾرا ﺳﺗﺎر ھم دارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ا ﺳم وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺷﺎن ھم روی ﮐﺗﺎب ﻣﯽآﯾد و ﺣﺗﺎ ﻣﮭم ا ﺳت ﮐﮫ آن وﯾرا ﺳﺗﺎر ﮐﯾ ﺳت ﮐﮫ ا ﺳﻣش روی ﮐﺗﺎب
آﻣد ه ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن روی ﻓروش ﺗﺎﺛﯾر دارد .از طرﻓﯽ ﻣﺎ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ھﻧوز ﺟﺎﯾز های ﺑرد هاﯾم در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫای ﺣﺗﺎ ،ﻧﮫ اﯾنﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫی
دا ﺳﺗﺎن ﻧوﯾ ﺳﯽ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی دارﯾم و ﺗﯾراژ ﮐﺗﺎبھﺎﯾﻣﺎن ﻧﮫ از دو ھزار ﺗﺎ و ﻧﮫ ﭘﻧﺞ ھزار ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽرود ،اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت را دارﯾم .ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ
رﯾ ﺷﮫاش ﮐﺟﺎ ﺳت؟ اﻟﺑﺗﮫ ﺟدای آن ﺑﺣث ﺣﻘوق ﻣﻌﻧوی ،ﭼون ﺑﺎﻻﺧر ه آنھﺎ ھم اﯾن دﻏدﻏﮫ را دارﻧد.
اﯾنﺟﺎ اﯾران ا ﺳت؛ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺳوار ﺗﺎﮐ ﺳﯽ ﺑ ﺷوﯾد ﯾﺎ ﻣﺛﻼً در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ! ﺗﻌرﯾ ف وﯾرا ﺳﺗﺎر در اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌرﯾ ف آن در اﯾران ھم ﺗﻔﺎوت ﺑ ﺳﯾﺎر دارد.
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ﻣﯽ ﺷود ﻣﺧﺗ ﺻر ا ﺷﺎر های ﺑﮫ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﮑﻧﯾد.
ﻗﺑﻼً در ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫای دﯾﮕر ﮔﻔﺗﮫام ﮐﮫ در اﯾران و در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،ﮐﺎر ھر وﯾرا ﺳﺗﺎر را ﺑﺎ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﻏرب وﺟود دارد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﭼﻧد آدم ﺑﮫ
ت ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ،ﮐﺎر ﺷﻧﺎس ﻧ ﺷر ،وﯾرا ﺳﺗﺎر و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﯾز ار ﺷﺎد و اﺧﯾراً ھم ﻣ ﺳﺋول اﻣ ﺿﺎی
ﺻورت ا ﺷﺗراﮐﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد :ﺧوِد ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ،ا ﺳﺗﺎد ﯾﺎ دو ﺳ ِ
اﻋﻼم و ﺻول ﮐﺗﺎب !
وﻟﯽ در اﯾنﺟﺎ ﮐدام وﯾرا ﺳﺗﺎری ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻧ ﺷر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ا ﺻﻼً ﮐدام ﻧﺎ ﺷر ﻧظر وﯾرا ﺳﺗﺎر را ﺑرای ﻧ ﺷر ﮐﺗﺎب ﻗﺑول دارد؟ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽﮔوﯾم:
ﺷﻣﺎ در ﻏرب ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ھ ﺳﺗﯾد و ﻣن وﯾرا ﺳﺗﺎر .ﺑﺎ ﺷﻣﺎ آ ﺷﻧﺎ ھ ﺳﺗم ،طرﺣﯽ را ﺑﮫ ﻣن ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽدھﯾد ،ﻣﺎ ﺟﻠ ﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔذارﯾم و ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣن ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧم و ﺷﻣﺎ ﮐﺎر را ﻣﯽﻧوﯾ ﺳﯾد .ﺑﻌد ﻣن ﻣﯽﻧ ﺷﯾﻧم ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣل و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ ھم از دﻧﯾﺎی ذھن ﺷﻣﺎ و ﻧﯾز ﻓ ﺿﺎی ادﺑﯽ دارم ،اﺛر
را وﯾرا ﺳﺗﺎری ﻣﯽﮐﻧم .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری را زﯾر ﻧظر ﻣن اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد .و ﮐﺎر ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﻣن ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷوم ﻣﯽروم ﻓﻼن ﻧ ﺷر ﻣﻌرو ف و ﺑﺎ ﻓﻼن
ﮐﺎرﮔزار ادﺑﯽ ﻣﻌرو ف ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷود .در اﯾن ﺻورت ا ﺳت ﮐﮫ ﺑﻠﮫ ،وﯾرا ﺳﺗﺎر و ﻧﺎم او اھﻣﯾت ﻣﯽﯾﺎﺑد ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ ا ﺳﻣش روی
ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ھم ﻣﯽآﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻌﺎرﯾ ف ﮐﺎﻣﻼً ﻓرق ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧ ﺷر در آنﺟﺎ ﺷﮑل دﯾﮕری ا ﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﻧ ﺷر ﭼ ﺷﻣﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر
ﺑﯾشﺗرﯾن ھﻣﮑﺎریام ﺑﺎ آن ﺑود ه ،ﺗﺎﮐﻧون ﺣﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ھم ﺑﺎ ﺗو ﺻﯾﮫی ﻣن ﻣﻧﺗ ﺷر ﻧ ﺷد ه .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣن ھم ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑرای
ﭼﺎپ ﺑﮫ اﯾن ﻧ ﺷر ﺗو ﺻﯾﮫ ﻧﮑرد هام ! ﺳوای اﯾن ﻣﺛﺎل ،ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن و ﺣﺗﺎ ﻧﺎ ﺷران ،ﮐﺗﺎب »وﯾراﯾش از زﺑﺎن وﯾرا ﺳﺗﺎران« ) ﺗرﺟﻣﮫی
ﮔروھﯽ ﺑﺎ وﯾرا ﺳﺗﺎری ﻣژد ه دﻗﯾﻘﯽ( را ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺧواﻧﻧد .ﻧﮫ ﻓﻘط از ﺑﺎب اﯾن ﺑﺣث؛ ﻣطﺎﻟﻌﮫی اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑرای ھﻣﮫی اھل ادﺑﯾﺎت ھم ﺳودﻣﻧد ا ﺳت ھم
ﻟذتﺑﺧش.
ﻣن ﻣﻧظورم اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ طﺑق ﺗﻌرﯾ ف ﮐﮫ آنﺟﺎ از وﯾرا ﺳﺗﺎر وﺟود دارد؛ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺑرﻋﮑس اﯾنﺟﺎ ﺣﻘوق ﻣﻌﻧوی دارد ،ﺣﻘوق ﻣﺎدی ھم دارد ﯾﻌﻧﯽ
در ﺻدی از ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔﯾرد ،در ﺻد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﮫ ا ﺻﻼً ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾ ﺳﮫ ﺑﺎ در ﺻدی ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر اﯾنﺟﺎ ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم اﮔر
اﻋﺗرا ﺿﯽ ھم ﺑﺎ ﺷد ،ﻧوﯾ ﺳﻧدان در آنﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾ ﺷﺗر اﻋﺗرا ض دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد ،ﭼرا ﭘس اﯾنطور ﻧﯾ ﺳت ،ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾﯾد اﯾن رﯾ ﺷﮫاش ﮐﺟﺎ ﺳت ،رﯾ ﺷﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارد ،رﯾ ﺷﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ دارد؟
ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ اﯾنﺟﺎ اﯾران ا ﺳت و ﻗ ﺿﯾﮫی ھﻣﺎن ﺗﺎﮐ ﺳﯽ ا ﺳت و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ! ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﯽ در ادﺑﯾﺎت اﯾران ھﻧوز ﺣرﻓﮫای ﻧﯾ ﺳت .وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی
ﺧودش ﺣرﻓﮫای ﻧﯾ ﺳت ،اﯾن ﺣرﻓﮫای ﻧﺑودن روی ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑﮫھﺎی آن ھم اﺛر ﻣﯽﮔذارد .ﻣﮕر ﻣﺎ در ﻧﻘد ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻣطﺑوﻋﺎت ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻧ ﺷر ادﺑﯽ ھﻣﯾن ﻣ ﺷﮑل
تﮐم ﮐﺎﻣﻼً ﺣرﻓﮫای اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود.
را ﻧدارﯾم؟ ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﻧﺎ ﺷﯽ از اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻﯾﮏ از اﯾنھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺣرﻓﮫای ﯾﺎ د ﺳ ِ
اﯾن ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺑﮕوﯾﻧد ﻓﻼن وﯾرا ﺳﺗﺎر ا ﺳﻣش روی اﺛر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻣو ﺿوع ﻣﺛﻼً د ه ﺳﺎل ﺑﻌد ا ﺳت اﺣﺗﻣﺎﻻً .در و ﺿﻊ ﻣوﺟود ،ھﻣﯾن ﮐﮫ در
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ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺗوﺟﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن و ﺑرﺧﯽ ﻧﺎ ﺷران ﺑﮫ اھﻣﯾت وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ دا ﺳﺗﺎن ﺟﻠب ﺷد ه و ﺣﺗﺎ دﯾد هام ﺑرﺧﯽ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﮔﺎھﯽ ﺑر ﺳر
اﻧﺗﺧﺎب وﯾر ﺳﺗﺎر ﺑﺣث ھم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﮭمﺗرﯾن د ﺳتآورد ا ﺳت.
ﺷﻣﺎ از اﯾن روﻧد ﭼﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ دارد ،ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ر ﺷدی دارد ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ھمﭼﻧﺎن ﺛﺎﺑت ا ﺳت.
در ﺗ ﺻﺣﯾﺢ ﻧﮕﺎ ه ﺑﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ دا ﺳﺗﺎن از ھر دو طر ف ﺑﻠﮫ ،روﻧدش ﺧوب ا ﺳت .از ھر دو طر ف ﻣﻧظورم ھم ﻧوﯾ ﺳﻧد هھﺎ و ﻧﺎ ﺷرھﺎ و
آﺛﺎر ادﺑﯽ ا ﺳت ھم ﺧود وﯾرا ﺳﺗﺎرھﺎ؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﮑﯾﮏ وﯾرا ﺳﺗﺎری ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ از ﮔوﻧﮫھﺎی دﯾﮕر وﯾرا ﺳﺗﺎری .اﻣﺎ اﯾنﮐﮫ ﺗ ﺻﺣﯾﺢ اﯾن ﻧﮕﺎ ه ﭼﮫﻗدر ﺑﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻋﯾﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ھم ﺑر ﺳد ،ﺟﺎی ﺗردﯾد ا ﺳت .ﭼون اﯾن ﻣو ﺿوع ھم ﻣﺛل ﺧﯾﻠﯽ از ﻣو ﺿوﻋﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋواﻣل دﯾﮕری ھم ﺑ ﺳﺗﮕﯽ دارد ،از ﻓ ﺿﺎی
ﮐﻠﯽ ﻧ ﺷر و ﻣﻣﯾزی ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ او ﺿﺎع اﻗﺗ ﺻﺎدی و اﻗﺗ ﺻﺎد ﻓرھﻧﮓ و ﺣﺗﺎ و ﺿﻊ ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﮐ ﺷور .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺟﻧﺑﮫی اﻗﺗ ﺻﺎدی اﯾن ﻣو ﺿوع ﺑرای ھر دو
طر ف ﺧودش ﻣﻌ ﺿﻠﯽ ﺳت .ﻣﺛﻼً ﻧﺎ ﺷران ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻓرھﻧﮓ ﻣ ﺷﻐولاﻧد ،ﻧﺎﮔزﯾرﻧد ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺷﺎن را ھم در
ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد .ﺧب ﯾﮏ ﻧﺎ ﺷر ﺑرای ﭼﺎپ ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﭼﮫﻗدر ﻣﯽﺗواﻧد )ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ »ﺑﺎﯾد«( د ﺳﺗﻣزد وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺑدھد؟ ﯾﺎ ﻣن وﯾرا ﺳﺗﺎر دا ﺳﺗﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﮐﮫ
ﺧودم را ﺧﻔﮫ ﮐﻧم ،در ﺳﺎل ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﯾشﺗر از ﭘﺎﻧزد ه ﺷﺎﻧزد ه ﮐﺗﺎب ﮐﺎر ﮐﻧم .ﻣﯽﺗواﻧم؟
ﻧﮫ.
ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﻧﻣﯽﺗواﻧم و ﺑﺎ د ﺳﺗﻣزدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻻن ﻣﯽﭘردازﻧد ،ا ﺻﻼً ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ آن در ﺣد ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ درآﻣد ﻧﮕﺎ ه ﮐﻧم .اﯾن ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﻣ ﺳﺎﺋل و ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺛﺎل
ا ﺳت .ﭘس اﯾن ﮐﮫ اﯾن روﻧد ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫای ﺧوب ھم ﺑر ﺳد ﯾﺎ ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻣﻌﻠوم ﻧﯾ ﺳت.
یک ﺳر اﯾن ﻣﺎﺟرا ھم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ا ﺷﺎر ه ﮐردﯾد ﻧﺎ ﺷران ھ ﺳﺗﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر از ﻣن ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺎ ﺷرھﺎ ﺑﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی اﺛر ﺑرای ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ زور
در ﺻدی ﭘول ﻣﯽدھﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ ﻧﻔر را دارﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب را ﺑرای ﺷﺎن ﺑرای ﭼﺎپ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫی طوﻻﻧﯽ در ادﺑﯾﺎت ﻣﺎ
ﻧدارد .ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﻧﺎ ﺷر ﺧودش ﺗ ﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﯽ را ﭼﺎپ ﮐﻧد ﭼﯽ را ﻧﮑﻧد .آﯾﺎ اﯾن ﻧﮕﺎ ه ﻧﺎ ﺷرھﺎ ﺑرای اﯾنﮐﮫ ﺑﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرد ه و ﺗﻐﯾﯾرش اﻣﯾدوارﮐﻧﻧد ه ا ﺳت؟ آﯾﺎ ھﻧوز وﯾرا ﺳﺗﺎران از طر ف ﻧﺎ ﺷرﯾن ﺑﮫطور ﮐل ﻣﺣﺗرم ﯾﺎ ﺿروری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ﻣﺣﺗرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،وﻟﯽ ﺿروری ھﻧوز ﻧﮫ ! اﻟﺑﺗﮫ ﻣو ﺿوع ﺑﺣث ﻣﺎ ﺣوز هی ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ا ﺳت .اﻣﺎ در ﺣوز هھﺎی دﯾﮕر ﻧﺎ ﺷراﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﮫ
وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺑرای ﺷﺎن ھم ﻣﺣﺗرم ا ﺳت ھم ﺑ ﺳﯾﺎر ﺿروری و ﮔﺎھﯽ ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﺳﻧﮕﯾن ھم ﺑﺎﺑت وﯾرا ﺳﺗﺎری ﻣﯽﭘردازﻧد.
وﻟﯽ در ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﺑﺣثاﻧﮕﯾزﺗر ﻣﯽ ﺷود ،در ﺳت ا ﺳت؟
ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ،ﻧﺎ ﺷرھﺎی ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣ ﺷﮑﻼت ﺷﺎن ﺑﯾشﺗر ا ﺳت .ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺛﻼ دو ﺳﮫ ﺗﺎ ﻧﺎ ﺷر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗ ﺿﯾﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺣﮑم
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ﺑدھم ﮐﮫ ھﻣﮫی ﻧﺎ ﺷران ﺿرورت اﯾن ﻣو ﺿوع را درک ﮐرد هاﻧد .ھﻣﯾن اﻻن ﻧﺎ ﺷرھﺎﯾﯽ ﻣﻌرو ف ھم ھ ﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺷﺎن ﭘر از ﻏﻠط ا ﺳت و ﺑرای
اﯾنﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺻر ف ﻧﮑﻧﻧد ،ﺑﯽوﯾراﯾش ﻣﯽﻓر ﺳﺗﻧد ﺑرای ﭼﺎپ .اﯾن ﮐﺎر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﯾﻠﯽ ﺑدی دارد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺧود ﺷﺎن ھﻧوز ﻣﺗوﺟﮫ ﻧ ﺷد ه ﺑﺎ ﺷﻧد.
ﻣﻌﺗﻘدم اﻧﺗ ﺷﺎر ﯾﮏ رﻣﺎن ﺧوب ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾراﯾش ﻧﯾﺎز دارد وﻟﯽ وﯾراﯾش ﻧ ﺷد ه ،ھم روی ﻣﺧﺎطب ﺣرﻓﮫای و ﻧﯾز ﻣﻧﺗﻘدان اﺛر ﺑد ﻣﯽﮔذارد ھم ﺣﺗﺎ ﺑر
ﻓروش ﮐﺗﺎب .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽﺗواﻧم درک ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓ ﺷﺎر ﻣﻣﯾزی ﺑر ﻧﺎ ﺷران آﺛﺎر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑ ﺳﯾﺎر ﺑﯾشﺗر ا ﺳت و ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫی اﻗﺗ ﺻﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯾت آنھﺎ آ ﺳﯾب زد ه ،ﯾﺎ
ﻣﺛﻼً ﺳراﻧﮫی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﯾﯾن آﻣد ه و ﺷﻣﺎرﮔﺎن ﮐم ا ﺳت و ﻣردم ﮐﺗﺎب ﻧﻣﯽﺧرﻧد و … اﻣﺎ ھﻣﮫی ﻣﺎﺟرا اﯾن ﻧﯾ ﺳت و ﻧﺎﻓﯽ ﻣ ﺳﺋوﻟﯾت ﺣرﻓﮫای ﻧﺎ ﺷران
ھم ﻧﯾ ﺳت .ﺑرﺧﯽ ﻧﺎ ﺷران آﺛﺎر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ واﻗﻌﺎ ً از اھﻣﯾت وﯾرا ﺳﺗﺎری ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ دا ﺳﺗﺎن ﻏﺎﻓلاﻧد .ﺷﺎﯾد اﮔر ھﻣﯾن ﻧﺎ ﺷران ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾد ﻣﻧﻔﯽ
دارﻧد ،اﯾن اﻣﮑﺎن را دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد ﮐﮫ آﺛﺎر وﯾراﯾش ﺷد هی ﻣوﺟود در ﺑﺎزار ﮐﺗﺎب را ﺑﺎ ﻧ ﺳﺧﮫھﺎی ﭘﯾش از وﯾراﯾش ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ﺑ ﺳﻧﺟﻧد ،ﺑﯾشﺗر ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن
ﺿرورت و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺛﺑت آن ﺑ ﺷوﻧد .اﻻن ﺑﮫ ﺟز ﺧود ﻧوﯾ ﺳﻧد ه و ﻧﺎ ﺷر ﯾﮏ ﮐﺗﺎب دا ﺳﺗﺎن وﯾراﯾش ﺷد ه ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ ﺧﺑر دارد آن اﺛر از ﮐﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
ر ﺳﯾد ه؟ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺣ ﺻول ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺧواﻧﻧد ،ﺧواﻧﻧد هھﺎ و ﻧﺎ ﺷرھﺎی دﯾﮕر ھم ھﻣﯾنطور .و ﺣﺎﻻ ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ،ﯾﮏ ﻣ ﺷﮑل
ا ﺳﺎ ﺳﯽ دﯾﮕر اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﮕر ﭼﻧد ﻧﻔر وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ دا ﺳﺗﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﺣﺎ ﺿرﻧد زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑر ﺳر اﯾن ﮐﺎر ﺑﮕذارﻧد؟ ﮐﺎ ﺳﺗﯽھﺎ و ﻣ ﺷﮑﻼت
ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻧﯾ ﺳت.
یک ﺑﺣث دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣن ﺷﻧﯾدم ھم اﯾنﮐﮫ ﯾﮏ ﺳری از ﻧوﯾ ﺳﻧد هھﺎ اﻋﺗﻘﺎدی دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد  -ﺑﺑﺧ ﺷﯾد ﻣن رک ﻣﯽﮔوﯾم اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺛﺎل رﮐﯽ ا ﺳت ﺑﮫ
ﺧودﺗﺎن ﻧﮕﯾرﯾد – آﻗﺎی ر ﺿﺎ ﺷﮑراﻟﻠﮭﯽ ﮐﮫ آﻣد ه ﻣﯽﺧواھد ﮐﺗﺎب ﻣرا وﯾراﯾش ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل از ﻣن ﻧوﯾ ﺳﻧد هﺗر ﺑﺎ ﺷد .اﯾن ﺗ ﺻور وﺟود دارد .اﻣﺎ ﻓﮑر
ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻟزوﻣﺎ ً وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑﺎ ﺷد ،ﭼﮫ ﺑر ﺳد ﺑﮫ اﯾنﮐﮫ ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﻗﺎﺑﻠﯽ ھم ﺑﺎ ﺷد.
ﺧﻧد هدار ا ﺳت ! ﮐدام ﯾﮏ از وﯾرا ﺳﺗﺎران ﻣﻌرو ف دﻧﯾﺎ ﺧود ﺷﺎن دا ﺳﺗﺎنﻧوﯾس ﯾﺎ دا ﺳﺗﺎنﻧوﯾسﺗر از ﺧود ﻧوﯾ ﺳﻧد هاﻧد؟ اﻟﺑﺗﮫ ﻣن در ﺧﯾﺎل ھم ﺑﮫ ﮔرد ﭘﺎی
وﯾرا ﺳﺗﺎران ﻣﻌرو ف دﻧﯾﺎ ﻧﻣﯽر ﺳم ،وﻟﯽ ﻧﮑﺗﮫ اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎری ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ـ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ ـ از ﻟوازﻣش،
ﮐﺎر ﺷﻧﺎس ﺑودن در ﺣوز هی ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ »ﻟزوﻣﺎ ً« دا ﺳﺗﺎنﻧوﯾسﺗر از ﺧود ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺑﺎ ﺷد ،ﺑﮫ طﻧز ﺷﺑﯾﮫ ا ﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺗﺎ ﺳﻔﺎﻧﮫ در ﮐ ﺷور ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽھﺎ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد را دارﻧد.
اﮔر ﺗﻌداد ﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﺎ ﺷد ،ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﻣﺗﺄ ﺳ فام ! ﺧود ﻣن در ھﻣﮫی اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﮐﺎر ھﻧوز ھﯾﭻ ﻧوﯾ ﺳﻧد های را ﺳراغ ﻧدارم ﮐﮫ از وﯾرا ﺳﺗﺎری
ﻣن ﻧﺎرا ﺿﯽ ﺑود ه ﺑﺎ ﺷد ،د ﺳتﮐم ﺑﮫ ﺧودم ﭼﯾز ﻧﮕﻔﺗﮫاﻧد .ﺑرﻋﮑس ،ﺑود هاﻧد ﺧﯾﻠﯽھﺎ ﺷﺎن از ﺣرﻓﮫایﺗرھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟوانﺗرھﺎ ﮐﮫ ﺧ ﺷﻧودی ﺷﺎن را ھم
اﺑراز ﮐرد هاﻧد .ﺑﮕذار ﻣﺎﺟراﯾﯽ را ﺗﻌرﯾ ف ﮐﻧم .ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﭘﯾش ﯾﮑﯽ از دو ﺳﺗﺎن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﭘﯾش ﻣن آﻣد و ﮔﻔت دﯾﮕران رﻣﺎﻧش را ﺧواﻧد هاﻧد ،ﮔﻔﺗﮫاﻧد
زﺑﺎن اﺛرت اﯾراد دارد و ﺑﮭﺗر ا ﺳت ﭘﯾش از اراﺋﮫ ﺑﮫ ﻧﺎ ﺷر آن را ﺑﮫ ﺷﮑراﻟﻠﮭﯽ ﺑدھﯽ ،وﻟﯽ ﻣن ﻧﮕرانام و ﻣﯽﺧواھم ﺑداﻧم ﻣﮕر ﺗو ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽﺗواﻧﯽ
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ﺑرای رﻣﺎﻧم ﺑﮑﻧﯽ .ﮔﻔﺗم ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎدت را ﺟﻠب ﮐﻧم ،ﯾﮏ ﻓ ﺻل از آن را ﺑﯽد ﺳﺗﻣزد وﯾراﯾش ﻣﯽﮐﻧم ،اﮔر را ﺿﯽ ﺑودی ﮐل ﮐﺎر را .ﻧﺗﯾﺟﮫاش ﺷد
اﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫی ﮐﺎر را ﺑﺎ ا ﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ ﻣن ﺳﭘرد و ﺳرآﺧر ﺳوای وﯾرا ﺳﺗﺎری زﺑﺎﻧﯽ ،ﺣﺗﺎ ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎد ﺗﻐﯾﯾر ﺟزﯾﯾﺎت رواﯾت در ﯾﮑﯽ از ﻓ ﺻلھﺎی ﻣﮭم رﻣﺎن
را ھم ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﭘذﯾرﻓت .ھﻣﯾن اواﺧر ھم رﻣﺎن دوم ﯾﮏ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه را ﺑﮫ ﻣن ﺳﭘردﻧد .ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺟﻣﻠﮫای ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم آﻣد .ﮔﻔت ﻣن
ی دا ﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ !
ﺗﺎز ه ﻓﮭﻣﯾدم وﯾرا ﺳﺗﺎر ِ
ھﻣﯾن ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺣرﻓﮫای؛ ﺣرﻓﮫای ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾنﮐﮫ اﻻن زﻧدﮔﯽﺗﺎن از را ه وﯾرا ﺳﺗﺎری ﻣﯽﭼرﺧد …
ﺑﮭﺗر ا ﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣرﻓﮫای ،ﺑﮕوﯾﯾم ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ …
ﺑﻠﮫ ،ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ ،ھﻣﺎنطوری ﮐﮫ اﻻن ھﯾﭻ ﻧوﯾ ﺳﻧد های ھم از اﯾن را ه زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .وﻟﯽ ﻣﯽﺧوا ﺳﺗم ﺑﭘر ﺳم ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﭼﻧد در ﺻد ﺗوی ﮐﺎر د ﺳت
ﻣﯽﺑرﯾد؟
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻧد .ھر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧودش ﻗﺎﻋد هھﺎﯾش را ﺗﻌرﯾ ف ﻣﯽﮐﻧد .دﻗﯾقﺗر اﯾن ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺗﺧ ﺻ ﺻﯽ دا ﺳﺗﺎن در ﻣﺣدود هی ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﻣوﺟود ا ﺳت ،ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن را ھم ﻗﺑﻼً ﺗو ﺿﯾﺢ داد هام ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾرا ﺳﺗﮕﯽ ﻧ ﺳﺑﯽ اوﻟﯾﮫاش و ﺧ ﺻو ﺻﺎ ً ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﮫ
ﻧوﯾ ﺳﻧد ه اﺧﺗ ﺻﺎ ﺻﺎ ً ﺑﮫ زﺑﺎن ھم دا ﺷﺗﮫ ،اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ وﯾرا ﺳﺗﺎر ﻓﺎرغ از ﮔرﻓتوﮔﯾرھﺎی د ﺳﺗوری و ﻧﮕﺎر ﺷﯽ ،ﭼﺎرﭼوب زﺑﺎﻧﯽ
دا ﺳﺗﺎن و ﻟﺣن و رﯾﺗم را ا ﺻﻼح و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾری آن را ﻗوام ﺑﺑﺧ ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﮔﺎھﯽ ھم ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾرادھﺎی ﻧﮕﺎر ﺷﯽ و
ﺟﻣﻠﮫﭘردازی در ﻧﺛر ،دﯾﮕر ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ورود وﯾرا ﺳﺗﺎر ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫھﺎی ﺑﺎﻻﺗر ﻧﻣﯽﮔذارد.
ﺷد ه ﻧﺎ ﺷر ﯾﺎ ﻧوﯾ ﺳﻧد های اﯾن را ﺷرط وﯾرا ﺳﺗﺎری ﮔذا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ ا ﺳم ﺷﻣﺎ در ﮐﺗﺎﺑش ﻧﯾﺎﯾد؟
ﺑﻠﮫ .اﻟﺑﺗﮫ ﻣ ﺷﮑﻠش ظﺎھراً ﺑﺎ ﺷﺧ ص ﻣن ﻧﺑود .ﻧوﯾ ﺳﻧد های ﻧﺎمآ ﺷﻧﺎ و از دو ﺳﺗﺎن ﻗدﯾم ﺧودم ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎ ﺷر ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﺗﺎﺑم را ﺧودم وﯾراﯾش ﻣﯽﮐﻧم ! اﻣﺎ
ﻧﺎ ﺷر ا ﺻرار دا ﺷت ﮐﮫ رﻣﺎﻧش را ﺑﺎﯾد وﯾرا ﺳﺗﺎر ﻧ ﺷر وﯾراﯾش ﮐﻧد .او ھم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود اﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ا ﺳم وﯾرا ﺳﺗﺎر ﻧﯾﺎﯾد .و ﺧب ،ﻣن ھم ﻧﭘذﯾرﻓﺗم.
ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ ﺷﻣﺎ روﻧد وﯾرا ﺳﺗﺎری ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ در اﯾران را اﻣﯾدوارﮐﻧﻧد ه ﻣﯽداﻧﯾد؟
در اﯾران ﭼﺎر های ﻧدارﯾم ﺟز اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣﺗﺎ ﺑﮫ روﻧد وﯾرا ﺳﺗﺎری ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ اﻣﯾدوار ﺑﺎ ﺷﯾم ،ﻣﺛل ھﻣﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﺗﺎﮐ ﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم
و … ! وﮔرﻧﮫ ﺧﻔﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨
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ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻣرز ﻣن – ﻧﺎدره اﻓﺷﺎری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣرز ﻣن ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ]ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ[ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﺎﻧدن
ﻓﺟﯾﻌﺗرﯾن ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷده اﻧد و
ھﻣﭼﻧﺎن ھم ﺑر اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ ﺷﺎن ﭘﺎی ﻣﯾﻔﺷﺎرﻧد؛ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ھم ﻧﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
ﺧود را ﭘﺷت ﮐدام ﺣزب و ﻓرﻗﮫ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده اﻧد؛ ھرﮐس از اﯾن اﻓﺗﺿﺎح ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷرﻣﺳﺎر ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻣن
ھﻣﯾﺷﮫ اﯾران ﺳﺗﯾز و زن ﺳﺗﯾز ھﺳت وﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

در ﺑﺎره ﮐﺗﺎب ﻣﺎه – “ ﮐﺗﺎب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﺋﯽ از ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن “ – ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣد ه در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﺳری ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ در دﻧﯾﺎی ادﺑﯾﺎت ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷد ه ا ﺳت.
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھم از ﻟﺣﺎظ ﻓرم ،ھم از ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗوا ،ھم ﺑﮫ ﺳﺑب ﺷﯾواﺋﯽ و ﮔﯾراﺋﯽ ﻧﺛر و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﺑﺧﺎطر ﺻداﻗﺗﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣوج ﻣﯽ زﻧد ،ﺗﺎﺛﯾری
ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ دارﻧد.
ﻣﺎ ﺧو ﺷﺣﺎﻟﯾم ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑ ﺻورت ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻓرﻣت ﭘﯽ دی ا ف در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮔذرﮔﺎ ه ﻗرار داد ه اﯾم .و در د ﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷد
از درﯾﺎﻓت ﻧظر ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎ ﺳﮕزار ﺧواھﯾم ﺷد .ﺷورای ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن
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ﮐﺗﺎﺑم ﻣﺟوز اﻧﺗﺷﺎر ﻧﮕرﻓت ! – ﺧﺎﻟد رﺳول ﭘور
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﮐﺗﺎﺑم ﻣﺟوز اﻧﺗ ﺷﺎر ﻧﮕرﻓت !
ﺧﺎﻟد ر ﺳول ﭘور
اﻣروز از ﻧ ﺷر ﭼ ﺷﻣﮫ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﻧد و ﺧﺑر دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ دا ﺳﺗﺎن دوﻣم ﻣﺟوز ﻧﮕرﻓﺗﮫا ﺳت.
ﻣﺟﻣوﻋﮫ دا ﺳﺗﺎن “ ز ﯾر ﻧﺎﺧنھﺎی ﺷوھرم “ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺷش ﻣﺎ ه در ار ﺷﺎد ﻣﻌطل ﺑرر ﺳﯽ و ﺻدور ﻣﺟوز ﺑود و ﺑﺎﻻﺧر ه اﻣروز ﺑﺎ ﺣذ ف ﭘﻧﺞ دا ﺳﺗﺎن ا ﺻل
ی ) ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻔﺗﺎد ﺻﻔﺣﮫ از ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﯾﮑ ﺻد و ﺳﯽ ﺻﻔﺣﮫای ! !( ،ﺟﻧﺎز هی آش و ﻻشاش را ﺑﮫ دﻓﺗر ﻧﺎ ﺷر ﺑرﮔرداﻧدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ! ﺑﮫ ﺧﺎک
ﺳﭘرد ه ﺷود) .ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ”ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب“ ﻋﯾن ا ﺻطﻼﺣﯽ ا ﺳت ﮐﮫ در ا ﺻﻼﺣﯾﮫ ﻣرﻗوم ﻓرﻣود هاﻧد(.
ﺧو ﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل ﭼﺎپ ﮐﺗﺎبھﺎﯾم را ﺑﮫ ﮔور ﺳﭘرد هام .ﯾﻌﻧﯽ ا ﺻﻼ ﺑراﯾم ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﻧو ﺷﺗﮫھﺎﯾم را در اﻧﺗرﻧت ﻣﻧﺗ ﺷر ﮐﻧم ،ﯾﺎ ﭘرﯾﻧت
ﺑﮕﯾرم و ﺑﮫ دو ﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑدھم ،ﯾﺎ ا ﺻﻼً ﻣﻧﺗ ﺷر ﻧﮑﻧم و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣ ﺳرم روﻧﻣﺎﯾﯽا ﺷﺎن ! ﮐﻧم ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺟوز ار ﺷﺎد ﭼﺎﭘ ﺷﺎن ﮐﻧم .ﺣﺗﺎ ﻧو ﺷﺗن و
ﻧﻧو ﺷﺗن ﺷﺎن ھم زﯾﺎد ﺑراﯾم ﺗوﻓﯾری ﻧدارد .از ﻧو ﺷﺗن ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن و ﺧواﻧدن ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧداز ه ﻟذت ﻣﯽﺑرم .ا ﺻل ﮐﺎر ھم ،ھﻣﯾن ﻟذت
ا ﺳت اﻧﮕﺎر.
از ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ”ﻧ ﺷر ﭼ ﺷﻣﮫ“ ﺑﺎﺑت ا ﺳﺗﻘﺑﺎل ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ،ﺻداﻗت ،اﻧ ﺻﺎ ف ،وﺟدان ﺣرﻓﮫای و ﻧظم و اﻧ ﺿﺑﺎط ﺷﺎن ،ﺗ ﺷﮑر ﻣﯽﮐﻧم.
اﻣﯾدوارم روزی ﺑر ﺳد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺑدآﻣوزیھﺎی ﯾﮏ دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه ،ﺑﮫ ﯾﮏھزارم ﺗﺎﺛﯾر ﺑدآﻣوزی ِ ”اﻋدام اﻧ ﺳﺎنھﺎ در ﻣﻼء ﻋﺎم“ )ﮐﮫ اﯾنروزھﺎ ﺑﮫ وﻓور
ﺷﺎھدﯾم( ،ﺑر ﺳد .آن روز ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ دا ﺳﺗﺎنھﺎﯾﻣﺎن در ﭼﮫ ﺗﯾراژی ﻣﻧﺗ ﺷر ﺧواھﻧد ﺷد؟
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اﯾران ﮔور ﺑر آﺗش – اﺣﻣد طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ
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رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ اﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ر ﺳﺗم ﻗﺎ ﺳﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎدی ﻧﻔت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .ﻗﺎ ﺳﻣﯽ ﺳرﻟ ﺷﮕر ﺳﭘﺎ ه و ﻓرﻣﺎﻧد ه ی ﻗرارﮔﺎ ه
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻋظﯾم ﺧﺎﺗم اﻻﻧﺑﯾﺎ ﺳت .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ھد ف دﯾرﯾﻧﮫ ی ﺳﭘﺎ ه ﺑرای ﺑﮫ د ﺳت ﮔرﻓﺗن ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﻣدﯾرت ﮐل ﺑﺧش ﻧﻔت و ﮔﺎز اﯾران  ،اﻧﺗ ﺻﺎب
ر ﺳﺗم ﻗﺎ ﺳﻣﯽ در ﺳﻣت وزﯾر ﻧﻔت ﻗدم ﻣﮭﻣﯽ در را ﺳﺗﺎی ﺗﺣﻘق ﺑﺧ ﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھد ف ا ﺳت .اﯾن اﻧﺗ ﺻﺎب ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوزﯾﻊ درآﻣدھﺎی ﻧﻔت و ﮔﺎز ﮐ ﺷور را
از و ﺿﻌﯾت ﻧﺎﺑ ﺳﺎﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻏﯾرﻣ ﺳﺋوﻻﻧﮫ ﺗر ﺧواھد ﮐرد.
در ا ﺳﻔﻧد ﻣﺎ ه ﮔذ ﺷﺗﮫ  ،رﺣﯾﻣﯽ ﻣﻌﺎون رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻗرار ﮐرد ه ﺑود ﮐﮫ دوﻟت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرھﺎی ﻓوری را ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎ ه ﺧﺎﺗم اﻻﻧﺑﯾﺎ واﮔذار ﺧواھد ﻧﻣود.
اﻟﺑﺗﮫ ”ﻓوری“ ﮐﻠﻣﮫ ی ﻣﻔﯾدی ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑرای ﺗوﺟﯾﺢ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد .اﻣﺎ ھﯾوﻻی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭘﺎ ه ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن را ﺿﯽ ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً
ﺗﻌداد ﻓزاﯾﻧد ه اﯾﯽ از ﻗرادادھﺎی ﻓوری و ﻏﯾر ﻓوری و ﺑدون ﻣﻧﺎﻗ ﺻﮫ ﺑﮫ آن واﮔذار ﮔردد .ﺧوا ﺳت ﺳﭘﺎ ه اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ رﻗﺎﺑﺗﯽ را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺑﻠﻌد –
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ی ﻣﺎھﯾﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗر و ﺑﺎ ﺻداﻗﺗﯽ را ﮐﮫ در درﯾﺎی ﺑﺧش ﺧ ﺻو ﺻﯽ ھ ﺳﺗﻧد .ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﺎ ﮐﻧون ﺷﻧﯾد ه اﯾم ﮐﮫ ﺧﺎﺗم اﻻﻧﺑﯾﺎ ﭘرداﺧت
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺟزء را آﻧﻘدر ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداخ !
ﺗﮫ ا ﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣرز ور ﺷﮑ ﺳﺗﯽ ﺑر ﺳﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺟﺑور ﺷوﻧد ﮐل ﺷرﮐﺗﮭﺎﯾ ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﻧﺎزﻟﯽ ﺑﻔرو ﺷﻧد … .ﺑﮫ ﺧﺎﺗم اﻻﻧﺑﯾﺎ؟ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﭘﺎ ه
ﭘﺎ ﺳداران دارﻧد ھﻣﮫ ﻣﺎھﯾﮭﺎی ﻣ ﺳﺗﻘل در اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﺧش ﺧ ﺻو ﺻﯽ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد.
و اﯾن ﺗﻣﺎم ﻣﺎﺟرا ﻧﯾ ﺳت .ﺳﭘﺎ ه اﯾﻧﮏ ﺳرﮔرم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﮐ ﺳب ﻓراﮐ ﺳﯾون ﺑزرﮔﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﻣﺟﻠس ا ﺳت ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻧ ﺻوﺑش درﺑ ﺳت
ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺳﭘﺎ ه و ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﺑﺎ ﺷﻧد .ﭼﻧدی ﭘﯾش وﻗﺗﯽ ﻓرﻣﺎﻧد ه ﮐل ﺳﭘﺎ ه ﭘﺎ ﺳداران  ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔری  ،اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ا ﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺧطوط ﻗرﻣز ﻋﺑور ﻧﮑرد ه ﺑﺎ ﺷﻧد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھ ﺳﺗﻧد  ،ﺑ ﺳﯾﺎری از ﻣردم اظﮭﺎرات وی را دﺧﺎﻟﺗﯽ آ ﺷﮑﺎر و ﻧﺎ ﻣر ﺳوم در اﻣور
ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗو ﺳط وی ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از اﯾن ﻣو ﺿوع ﻣﺗﻌﺟب ﺷوﯾم .ﻣوا ﺿﻊ ﺳردار ﺟﻌﻔری
ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﻣر ﺑود ﮐﮫ ﺳﭘﺎ ه دارد ﺧود را در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ق!
ار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗ ﺻدی اﻣور در ﺗﻌﯾﯾن واﺟدﯾن ﺷراﯾط ﺑرای ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را از ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﮕﯾرد.
ﺑﻌﻼو ه ﺳﭘﺎ ه ﺳرﮔرم ﺗﻼش ﺑرای اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ ﺧود در ﻗم ا ﺳت .ﺳﭘﺎ ه ﺑرای ﺧرﯾدن ﺣﻣﺎﯾت و وﻓﺎداری طﻼب ﺣوز ه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ )و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑرای ﺟذب
آﻧﺎن در ﺑدﻧﮫ ﺳﭘﺎ ه در آﯾﻧد ه( ﺑﮫ ﺑ ﺳﯾﺎری از اﯾ ﺷﺎن ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ آﯾت ﷲ ﻣ ﺻﺑﺎح ﯾزدی اواﯾل ﻣﺎ ه
ﮔذ ﺷﺗﮫ در طﯽ ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑرای ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳﭘﺎ ه ﭘﺎ ﺳداران ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎدی در اﯾران ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎ ﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﮐ ﺷور ﺑﺎ ﺷد .ﺑﮫ
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اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑرای اﯾراد اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ ﺑﮫ وی ﭘول ﭘرداﺧت ﮐرد ه اﻧد.
ﮐ ﺷﻣش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﺟﻧﺎﺣش از ﯾﮑ ﺳو و اﺣﻣدی ﻧژاد و ﮔرو ه اﻧﺣراﻓﯽ اش از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﺎﺛﯾر ﺑ ﺳﯾﺎر ﻣﺧرﺑﯽ ﺑر اﻗﺗ ﺻﺎد و ﺟﺎﯾﮕﺎ ه ﺳﯾﺎ ﺳﯽ
اﯾران در ﺟﮭﺎن دارد .اﻣﺎ ﺳﭘﺎ ه از اﯾن ﻣو ﺿوع ﺧ ﺷﻧود ا ﺳت .در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣراﮐز ﻗدرت ﺑر ﻧزاع ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻣرﮐز ﮐرد ه اﻧد  ،ﺳﭘﺎ ه دزداﻧﮫ
ﻣ ﺷﻐول ﮐ ﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎ ﺳﯽ و اﻗﺗ ﺻﺎدی ﺑﯾ ﺷﺗری ﺑرای ﺧودش ا ﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑر ﺳد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ھﻣﮫ ی رﻗﺑﺎی ﺧود را ﻟﮫ ﮐﻧد .در آﻧ ﺻورت
ﻣﺎ اﻗﺗ ﺻﺎدی ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﮫ ﺷﯾو ه ی اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺧواھﯾم دا ﺷت ﮐﮫ ﺗو ﺳط ﮐﻣﭘﺎﻧﯾﮭﺎی ﺳﭘﺎ ه و ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎ ﺳﯽ د ﺳت ﻧ ﺷﺎﻧد ه
ی ﺳﭘﺎ ه ادار ه ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓ ﺳﺎد را در ﮔ ﺳﺗرد ه ﺗری !
ن وﺟﮭش در ﭘﯽ ﺧواھد دا ﺷت .و ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑر ﺳر اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی آﻣد …
اﺣﻣد طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ
ﻣردادﻣﺎ ه ﻧود
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اﯾن ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣزدور ﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود – اﺑواﻟﻔﺿل اردو ﺧﺎﻧﯽ
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ھروﻗت ﮐﮫ ﻧزد دو ﺳﺗم ﻣﮭرزاد ﻣﯽ رﻓﺗم ،ﺳﮓ ﺑزرگ ﭘ ﺷﻣﺎﻟوﯾش ﺑﮫ ﻧﺎم ”ﺧر ﺳﯽ“ ﺑﮫ ﻣن دم ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد و اﺑراز ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد .اﻧﮕﺎر ﺳﺎل ھﺎ ﺳت
ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﻣﯽ ﺷﻧﺎ ﺳﯾم.
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣن اﯾن رﻓﺗﺎر را ﻧدا ﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐرد.
دﯾروز ﭘس از ﯾﮑ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭرزاد رﻓﺗم .ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺗﯽ دﯾدم دو ﺗﺎ ﺳﮓ ﮐوﭼﮏ رﯾﻐو ﮐﮫ ﻗد ﺷﺎن از ﯾﮏ وﺟب ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،واق زﻧﺎن ﭘﺎﭼﮫ ﺷﻠوارم
را ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﮫ ﻣﺣ ض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭرزاد
ﺻداﯾ ﺷﺎن ﮐرد ،ﭘﺎﭼﮫ ﻣرا ول ﮐردﻧد و ﮐﻧﺎر ﺻﺎﺣب ﺷﺎن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼ ﺷم از ﻣن ﺑر ﻧﻣﯽ دا ﺷﺗﻧد ،اﯾ ﺳﺗﺎدﻧد.
از ﻣﮭرزاد ﭘر ﺳﯾدم؛ ”ﺧر ﺳﯽ“ ﭼﯽ ﺷد؟ آن ﺳﮓ ﮔردن ﮐﻠﻔت را ول ﮐردی ،اﯾن دو ﺗﺎ رﯾﻐو را آوردی“؟
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ﻣﮭرزاد ﺧﻧدﯾد ﮔﻔت” :ﺑﺎ وﺟود اون ﺳﮓ ﮔردن ﮐﻠﻔت ،ﺧﺎﻧﮫ ام را دو ــ ﺳﮫ ﺑﺎر دزد زد .ﺳﯾ ﺳﺗم دزدﮔﯾر ﻧ ﺻب ﮐردم .آﺧرﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ دزد آﻣد ﺳﯾ ﺳﺗم ﺑﮫ
ﮐﺎر اﻓﺗﺎد ،دزدھﺎ ﻓرار ﮐردﻧد ،ﭼون از ﺗرس ﺟرات ﻧﮑردﻧد ﭼﯾزی ﺑدزدﻧد” ،ﺧر ﺳﯽ“ را ﺑﺎ ﺧود ﺷﺎن ﺑردﻧد .ﻣن رﻓﺗم ﻣﺣل ﺳﮓ ھﺎی ﮔم ﺷد ه ﯾﺎ رھﺎ
ﺷد ه .ﺧوا ﺳﺗم ﯾﮏ ﺳﮓ ﭘﺎ ﺳﺑﺎن دﯾﮕر ﺑﮕﯾرم ،ﭼ ﺷم اﻓﺗﺎدﺑﮫ اﯾن دو ﺗﺎ ﺳﮓ ﻧر و ﻣﺎد ه ﮐﮫ در ﻗﻔ ﺳﯽ زﺧﻣﯽ و ﻻﻏر در ﺣﺎل زوز ه ھﺎی درﻧﺎک ﮐ ﺷﯾدن
ﺑودﻧد .دﻟم ﺑراﯾ ﺷﺎن ﺳوﺧت .ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن آﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن دو ﺗﺎ را ﺑدﯾد ﺑﮫ ﻣن .ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ھﺎ را ﺗﺎز ه آورد ه اﻧد ،ﺻﺎﺣب ﻗﺑﻠﯽ ﺷﺎن ﻏذای
در ﺳﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧداد ه و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣ ﺷﮑﻼت زﻧﺎ ﺷوﯾﯽ ﮐﺗﮏ ﺷﺎن زد ه ،و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،و ﺿﻊ ﺟ ﺳﻣﯽ و روﺣﯽ ﺷﺎن ﺑ ﺳﯾﺎر ﺧراب ا ﺳت،
ﻣﻧﺗظرﯾم داﻣﭘز ﺷﮏ ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﺎ ﯾﮏ آﻣﭘول راﺣت ﺷﺎن ﮐﻧد ﺗﺎ از اﯾن و ﺿﻊ ا ﺳﻔﻧﻧﺎک ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺑرم ﻧزد داﻣﭘز ﺷﮏ ،و ﻗول ﻣﯽ دھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ر ﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧم .ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوی طوﻻﻧﯽ ﻣن ﺗﻌﮭد دادم ﮐﮫ اﮔر ﺗﺎ ﭘﺎﻧزد ه روز دﯾﮕر
اﯾن دو ﺗﺎ ﺳﮓ و ﺿﻊ ﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﺣو ﭼ ﺷم ﮔﯾری ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﻓت ،ﭘس ﺑﯾﺎورم و ﻣﻘداری ھم ﺑﭘردازم .و دو ھﻘﺗﮫ دﯾﮕر ﻣﺎﻣور ﺣﻣﺎﯾت ﺣﯾواﻧﺎت ﺣق دارد ﺑﯾﺎﯾد
و از ﻧزدﯾﮏ ﺑﺑﯾﻧد.
ﻣن اﯾﻧﮭﺎ را ﯾﮑرا ﺳت ﻧزد داﻣﭘز ﺷﮏ ﺑردم ،ﻣطﺎﺑق د ﺳﺗور او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻏذا دادم و ﻣواظب ﺷﺎن ﺑودم ،ﺣﺎﻻ اﯾن دو ﺳﮓ ﯾﮏ وﺟﺑﯽ رﯾﻐو از ﺧﺎﻧﮫ ام ﺑﮭﺗر
ﻣواظﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اون ﺧر ﺳﯽ ﮔﻧد ه ﺑﯽ ﻋر ﺿﮫ .آﺧر اﯾن ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﺧورد و ﺧوراک ﺧوﺑﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺎن واﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣن ا ﺳت ،و از ﺗرس اﯾﻧﮑﮫ ﮔﯾر
آدﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﺎﺣب ﻗﺑﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﮐﺗﮏ ﺑﺧورﻧد ،ﺗﺣﻘﯾر ﺷوﻧد ،ﺣﺎ ﺿر ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻓداﮐﺎری ﺑرای ﻣن “ ،ﺑﮫ وﯾژ ه ﻧﮕﮭدا ﺷﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ
ﺧودھ ﺳﺗﻧد .ﺷﮑﻣ ﺷﺎن ﺳﯾر ا ﺳت ،زﯾر ﺷﮑﻣ ﺷﺎن ھم ﺑﮫ ھم ﭼﻧﯾن ،ھر وﻗت ھم ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ ﺑﮑﻧﻧد ،از ﻣن ﻧواز ﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎداش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد“.
ﮔﻔﺗم” :ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دو ﺗﺎ ﻣزدور ﺑرای ﺧودت ا ﺳﺗﺧدام ﮐردی“؟ !
ﮔﻔت” :ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت ھﺎی ا ﺳﺗﺑدادی اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣزودر ا ﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺣﻘﯾر ﺷدﮔﺎن را ﻣﯽ آورﻧد ،ﺷﮑم و زﯾر ﺷﮑﻣ ﺷﺎن را ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﻗدرت ﻣﯽ دھﻧد ،و از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد د ﺳت ﺑﮫ ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﺑزﻧﻧد .ﺗﺣﻘﯾر ﺷد ه ھم ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣوﻗﻌﯾﺗش از ھﯾﭻ ﮐﺎری اﺑﺎﯾﯽ ﻧدارد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻧﻔر
ﻣزدور ﻣﯽ ﺷود“.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻣﻣﯾزیھﺎی ﺑﯽﻣﻧطق ،ﻓﺿﺎھﺎ و ﺷﺧﺻﯾتھﺎی داﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮐردهاﺳت
ﺧﺑرﮔزاری اﯾﻠﻧﺎ  -ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
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ﻣﺎ ،در ﮔذرﮔﺎ ه ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ا ﺳت ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐ ﺷﯾم
ﻧظﺎرت وزارت ار ﺷﺎد ﺑر ﮐﺗﺎب و دﺧﺎﻟﺗﮭﺎی ﻧﺎروا ،ﻣﺗﻌ ﺻﺑﺎﻧﮫ ﻣﻣﯾزﯾن اﻏﻠب ﺑﯽ داﻧش ،و ﺧوش رﻗ ﺻﯽ ھﺎی آن ھﺎ ﺑرای رؤ ﺳﺎ ی ﻣﺗﺣﺟر ﮐﮫ ﻧ ﺷﺎن
ﺑدھﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻼ ه را ﺑﺎ ﺳر ﺑﯾﺎورﻧد ،ﺟﺎﻣﮫ ﺑر ﺗن ادﺑﯾﺎت ﻣﺎ درﯾد ه و ﺑﯽ ﻣﻘدارش ﮐرد ه ا ﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﻌدودی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺳر ﺑﮫ درﮔﺎ ه ﻣﯽ
ﺳﺎﯾﻧد و واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ “ ﭼﻧﯾن ﻧﯾ ﺳت “
ﺑدﻧﯾ ﺳت ﺑﮫ ﺗﮑﮫ ای از ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ “ اﯾﻠﻧﺎ “ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری از درون رژﯾم ا ﺳت ﺑﺎ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ای ﺟوان ﻧوﺟﮫ ﮐﻧﯾد و ﮐﻣﯽ ﺑﯽ اﻧدﯾ ﺷﯾد.
“ ﻣﻣﯾزیھﺎی ﺑﯽﻣﻧطق ،ﻓ ﺿﺎھﺎ و ﺷﺧ ﺻﯾتھﺎی دا ﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻣ ﺻﻧوﻋﯽ ﮐرد ها ﺳت
اﯾن ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﺟوان ﺣﺎل ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫاش را وﺧﯾم اﻋﻼم ﮐرد ه و در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﻠﻧﺎ ،در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺑﺎﻻرﻓﺗن ﺣ ﺳﺎ ﺳﯾتھﺎی ﻣﻣﯾزان و
ﺑرﺧوردھﺎی ادار هی ﮐﺗﺎب ﺑﺎ آﺛﺎر ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﮔﻔت:
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺿرﺑﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﻣﯾزیھﺎی ﺑﯽﻣﻧطق و ﺑﯽدﻟﯾل ﺑر ﺑدﻧﮫی ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ وارد ﺷد ها ﺳت ،ﻣ ﺻﻧوﻋﯽ ﺷدن ﻓ ﺿﺎھﺎ و ﺷﺧ ﺻﯾتھﺎ در
دا ﺳﺗﺎنھﺎ ﺳت .ﻣﺧﺎطب ھم ﺣق دارد از اﯾن ادﺑﯾﺎت ﻓرار ﮐﻧد؛ ﭼون اﺣ ﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧوﯾ ﺳﻧد ه دارد ﺑﮫ او دروغ ﻣﯽﮔوﯾد ”
“ وی در اﯾنﺑﺎر ه اﻓزود :آﻧﭼﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻣﻣﯾزان ﮐﺗﺎب ا ﺳت ،ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾق ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎ ﺻﻠﮫی زﯾﺎدی دارد ﭼراﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺛﺑتﺗرﯾن ﺷﺧ ﺻﯾتھﺎ ﺑﮫ
ھرﺣﺎل ،در ذھﻧ ﺷﺎن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺳت اﻣﺎ ﻗطﻌﺎ ﻣورد اﯾراد ادار هی ﮐﺗﺎب ا ﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ھﯾﭻ اﻧ ﺳﺎﻧﯽ در دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯾت
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺻددر ﺻد ﻣﺛﺑت ﺑﺎ ﺷد واﻻ ﺧب ﻣﯽ ﺷد ﭘﯾﻐﻣﺑر !
او ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﯾن ﻣطﻠب ﮐﮫ ﮐذاﯾﯽ ﺷدن ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ از ﮐﯾﻔﯾت و آﻣﺎر ﻣﺧﺎطﺑﺎن ) ﺧواﻧﻧد ه ( ﻣﯽﮐﺎھد ،اداﻣﮫ داد :ﻧوﯾ ﺳﻧد ه د ﺳﺗﺧوش ﺧود ﺳﺎﻧ ﺳوری
ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺑﻌﺎت ﺑﻌدیاش ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑدﺗر ھ ﺳﺗﻧد .ﻣن ﺣﯾثاﻟﻣﺟﻣوع آﯾﻧد هی ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽ در اﯾران را ھﯾﭻ رو ﺷن ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم .ﺷﻣﺎ ھم ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر اﺗﻔﺎق
ﺧﺎ ﺻﯽ در ادﺑﯾﺎت دا ﺳﺗﺎﻧﯽزﻣﺎﻧﮫی ﺧود ﺑﺎ ﺷﯾد” .
“ وی در ﭘﺎ ﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﻧﺎﮔزﯾر و ﺷﺎﯾد ﮐودﮐﺎﻧﮫ ﮐﮫ؛ »ﭼرا اﯾﻧطور ﺷد؟« اﻓزود:
از ﻣردم ھﯾﭻ ﮔﻼﯾﮫای ﻧدارم ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺗﺎب ﻧﻣﯽﺧواﻧﻧد .ﺑﺧش ﻋﻣد هی ﺗﻘ ﺻﯾرات از ﻧظر ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﺳﯾﺎ ﺳﺗﮕذاران ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎد ها ﺳت؛ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ ﺳﯾ ﺳﺗم آﻣوز ﺷﯽ آﻣوزش و ﭘرورش و ﻋﻣﻠﮑردش در ﻣدارس طﯽ دھﮫھﺎی اﺧﯾر دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯾد ! ﺑﺟز اﻟﮕوھﺎی ﮐﻠﯾ ﺷﮫای و ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ،ﭼﮫ ﭼﯾزی در
اﻧﺗظﺎر ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن ﺑود ها ﺳت؟ ﺳﯾ ﺳﺗمھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ -آﻣوز ﺷﯽ ﻣﻌﯾوﺑﻧد و ذھن و روح ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣ ﺳﯾری ھداﯾت ﻧﮑرد هاﻧد“.
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وای ﺑﮫ روزی ﮐﮫ ﺑﮕﻧدد ﻧﻣﮏ – ﺻﻔﯾﮫ ﻧﺎظر زاده
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻧﺎ ﺷراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮔرﻣﯽ ﺑﺎزار “ ﭘﻠﺗﯾﮏ !“ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺳوار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،ﮐﮫ ﺣﺎ ﺻﻠش ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻓرﯾب ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ا ﺳت ،ا ﺻﺎﻟت ﻧدارﻧد ،ﺻﺎدق ﻧﯾ ﺳﺗﻧد،
و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎ ﺷﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻧ ﺳور ﺧﻔﮫ ﮐﻧﻧد ه ای ﮐﮫ از ﻻﻧﮫ ﻓ ﺳﺎد ار ﺷﺎد ﺳرﭼ ﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،و در ﻋو ض ﻣﺑﺎرز ه ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺧود را ﻗﯾم ﻣردم و ﺑﺧ ﺻو ص
ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن ﻣﯽ داﻧد و ﻗﻣﮫ ﺑﮫ د ﺳت آﺛﺎر آﻧﮭﺎ را ﺷﻘﮫ و ُﻣﺛﻠﮫ و آش و ﻻش ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﯽ آﯾﻧد ﺷﻣﺎر ه دﻓﻌﺎت ﭼﺎپ را ﺗﻘﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧورﯾم
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺗرﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ﭼﺎپ ھﺎی دوم و ﮔﺎ ه ھ ﺷﺗم و ﻧﮭم و دھم ﻣﯽ ر ﺳﺎﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﭼﺎپ اول در ﻗﻔ ﺳﮫ
ﮐﺗﺎﺑﻔرو ﺷﯽ ھﺎ ﺗﻠﻧﺑﺎر ا ﺳت و ﺧﺎک ﻣﯽ ﺧورد .ﯾﺎ از ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﻌﻧوان ﭼﺎپ اول ﻓﻘط  ٢٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠ﺟﻠد ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺗﺎ ﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗواﻓق ﻧوﯾ ﺳﻧد ه اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ  ٢٠٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠٠ﺟﻠد ﭼﺎپ ﺷد ه ا ﺳت و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧواﻧﻧد ه را ﻓرﯾب ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ا ﺷﺗﺑﺎ ه ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد او ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔر اﯾن و ﺿﻊ ﻣ ﺷﺋوم اداﻣﮫ ﺑﯾﺎﺑد ﻧﺎم ﭼﻧﯾن ﻧﺎ ﺷراﻧﯽ را ھﻣرا ه ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣورد ﺗﻘﻠب و ﻧﺣو ه ﺗﻘﻠب را ﺑرای اطﻼع ﻋﻣوم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و در ﺳرا ﺳر
دﻧﯾﺎ ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﯾم.
اﻣﯾدوارﯾم ،ﻧﺎ ﺷران ﺻﺎدق و در ﺳﺗﮑﺎر ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎﻟﯽ از ﺳوی ھﻣﮑﺎران ﺧود ﺑ ﺷوﻧد و ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ار ﺷﺎد را ﺑﮫ زاﻧو در آورﻧد .ﺧواﻧﻧدﮔﺎن وﻗﺗﯽ
درﯾﺎﺑﻧد ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑدون د ﺳﺗﮑﺎری و دﺧﺎﻟت ﭼﺎپ ﺷد ه ا ﺳت آن را ﻣورد ا ﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﺧواھﻧد داد و ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ اﺛر ﺧوب ﺑرﭘﺎﯾﮫ ا ﺻﺎﻟت ﺧود
ﺑﮫ ﭼﺎپ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑر ﺳد .و ﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯾرﻧﮓ.
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ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

وﺣﺷت ﺣﺗﺎ از آب ﭘﺎﺷﯽ – ﻣرﺿﯾﮫ ﺑداﻏﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
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اﯾن ھﻣﮫ واھﻣﮫ از ھر ﭼﯾز .از ﻧﮫ ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﮐﮫ از ﺑد ﺣﺟﺎﺑﯽ “ ﮐﮫ ﻣن درآوردی ا ﺳت “  ،از ﻟﺑﺎس ﺧو ﺷرﻧﮓ ،از رﯾ ﺷﮫ ﺗرا ﺷﯾد ه ﺷد ه ،از ﺷوﺧﯽ و
ﺧﻧد ه  ،و از آب ﺑﺎزی ….و ﺑ ﺳﯾﺎری از ﻣ ﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ و ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎدﮔﯽ ،ﭼﮭﺎر ﺳﺗون ﺣ ﺿرات را ﻣﯽ ﻟرزاﻧد و ﺑراﯾ ﺷﺎن ﺻدای ﺗوپ
ﺷرﭘﻧل را دارد .و ھﻣﮫ را ھم ﯾﺎ  CIAﺗرﺗﯾب داد ه ا ﺳت ﯾﺎ “ ﻣو ﺳﺎد “ ﯾﺎ ھردو ﺑﺎ ھم.
ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ﭘﺎ ﺷﯾدن آب ﺑﮭم دﯾﮕر آن ھم در ﭘﺎرک و ﻧﮫ در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺛل ﺑﭼﮫ ای ﮐﮫ ﻏول دﯾد ه ﺑﺎ ﺷد ﭘس اﻓﺗﺎد ه اﻧد …
ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑود ﻏذای ﻧﻔﺦ آور ﻧﺧورد ….ﭼون ھر ﺻداﺋﯽ ﻣﻣﮑن ا ﺳت درد ﺳر ﺳﺎز ﺑ ﺷود.
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ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﮐوﺗﺎه – ﮐﻣﺎل دﻣﺎوﻧدی
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

“ ﺗراﻧﮫ ای را ﮐﮫ اﯾن روز ھﺎ ﮔل ﮐرد ه ﺷﻧﯾد ه ای؟ “
 ﺑﯾ ﺷﺗر ﺗراﻧﮫ ھﺎ ﮐم و ﺑﯾش ﮔل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐداﻣ ﺷﺎن را ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ؟ ““ ﺗراﻧﮫ ای را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑرای دھن ﮐﺟﯽ ﺑﮫ و ﺿﻌﯽ ا ﺳت ﮐﮫ در اﯾران ﺟﺎری ا ﺳت “
 ﮐﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟ … ﮐدام ﺗراﻧﮫ؟ …ﻣﮕر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟ … از ﮐﺟﺎ ﺑداﻧم …ﻣﮕر ﻋﻠم ﻏﯾب دارم …؟ “PDFmyURL.com

“ ﭼﮫ َﺧَﺑر ه؟ …ﭼرا ﺗرش ﮐردی؟ …وﻗﺗﯽ ﺗو ﺑﺎغ ﻧﯾ ﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮑﻧم؟ “
 ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎد ه ،ﺑﯾﺎورم ﺗو ﺑﺎغ ““ ﺗراﻧﮫ ای ا ﺳت ﮐﮫ روزی ﭼﻧد ﺑﺎر ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود“.
 ﮐﻼﻓﮫ ﺷدم ﺑﮕو ﺑﺑﯾﻧم ﮐدام ﺗراﻧﮫ را ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ؟ ““ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ) :ھﻣﮫ ﭼﯾز آروﻣﮫ ….ﻣن ﭼﻘدر ﺧو ﺷﺣﺎﻟم …“ (.
ﺿَرَﺑن زوراﺋﯽ ﺑود ﺳﺎﮐﺗﺗﺎن ﮐردﯾم؟
 اﯾن ﮐﮫ دھن ﮐﺟﯽ دوﻟت ا ﺳت ﺑﮫ ﻣردم … .ﻧﮫ ﻣردم ﺑﮫ دوﻟت ….دوﻟت ا ﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :دﯾدﯾد ﺑﺎ ھر ﺗرﻓﻧد و َ…و ﺣﺎﻻ ) :ھﻣﮫ ﭼﯾز آروﻣﮫ ….ﻣﺎ ﭼﻘدر ﺧو ﺷﺣﺎﻟﯾم …(
“ ھر دو ﺑر دا ﺷت ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺳت ﺑﺎ ﺷد ”

ﺷﻣﺎر ه ١١٨
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ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳت – ﻣﺣﻣود
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻧﻣﯽ داﻧ ﺳﺗم ﻣﯽ ﺳراﺋﯽ آن ھم ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ اﺣ ﺳﺎس
ﻟذت ﺑردم
ﺗﻧﮭﺎی واﻗﻌﯽ ﮐ ﺳﯽ ا ﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣش ﯾﺎرا ﻧدارد
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ھم ﺧودت را در دا ﺳﺗﺎن ھﺎﯾت ﻧﻣﺎد ﮐﻧﯽ وھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺧودت و اﺣ ﺳﺎ ﺳت را در ﺷﻌر ﺑرﯾزی ﺣﺗﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾ ﺳﺗﯽ ،ﯾﺎ اﮔر ھ ﺳﺗﯽ از
ﺟﻧس اﻧدو ه و ﻧﺎ اﻣﯾدی و ﻧﺎ ﻣرادی ﻧﯾ ﺳت
PDFmyURL.com

ﺑراﯾم ﺑﯾ ﺷﺗر ﺑﻧوﯾس
ﻣن ﻧو ﺷﺗﮫ ھﺎﯾت را ﺑﺎ ھررﻧﮓ و ﺑو دو ﺳت دارم
ﻣن ھم ﯾﮏ ﺟوراﺋﯽ ﺗو ھ ﺳﺗم
د ﺳﺗت را ﻣﯽ ﻓ ﺷﺎرم
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ﻗﺻﮫﮔوی ﺑﭼﮫھﺎ  .ﺗﻧظﯾم از  :ﺟﻌﻔر ﯾزدی
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣﮭدی آذرﯾزدی را ﭘرﺗﯾراژﺗرﯾن ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت ﮐودک و ﻧوﺟوان اﯾران ﻣﯽداﻧﻧد؛ از او در ﻣﺟﻣوع ﺑﯾش از  ٢٠ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎ
ﻧو ﺷﺗﮫ ﺷد ه ا ﺳت .ﺑﮫ او ﺑﮫ ﭘﺎس ﺗﻼ ﺷش ﺑرای ادﺑﯾﺎت ﮐودﮐﺎن ﻟﻘب ﻗ ﺻﮫﮔوی »ﻗ ﺻﮫھﺎی ﺧوب ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎی ﺧوب« داد ه اﻧد
ﺑزرگﺗرﯾن ﻟذت زﻧدﮔﯽ آذرﯾزدی ،ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن ﺑود و ﻣﯽﮔﻔت ،ھرا ﺳم از اﯾن ا ﺳت ﮐﮫ ﻋﻣرم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑر ﺳد و ﺣ ﺳرت ﮐﺗﺎبھﺎی ﻧﺧواﻧد ه را ﺑﺎ ﺧود
ﺑﮫ ھﻣرا ه دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷم.
ﻗ ﺻﮫﮔوی ﺑﭼﮫھﺎ ،ھﯾﭻﮔﺎ ه ﻣدر ﺳﮫ ﻧرﻓت و در  ۵۴ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻗﺗﯽ ﺑرای اوﻟﯾنﺑﺎر ﯾﮏ ﮐﻼس درس دﯾد ،ﻧﺗواﻧ ﺳت ﺟﻠو ﮔرﯾﮫاش را ﺑﮕﯾرد .ﻣﮭدی آذرﯾزدی
اﻟﻔﺑﺎ را از ﭘدر ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣواﻓق رﻓﺗن او ﺑﮫ ﻣدر ﺳﮫ ﻧﺑود ،ﭘﺎی ﻣﻧﺑرھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷود و ﺧ ﺳﺗﮫ از ﻗ ﺻﮫھﺎی ﺗﮑراری ،وﻗﺗﯽ ﺑﻌد از
ﺑﺎﻓﻧدﮔﯽ ،در ﮐﺗﺎبﻓرو ﺷﯽ ﻣ ﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ دﻧﯾﺎ از ﺧرﻣ ﺷﺎ ه ھم ﺑزرگﺗر ا ﺳت و ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ،زﻣﺎن ﺗ ﺻﺣﯾﺢ »ﮐﻠﯾﻠﮫ و دﻣﻧﮫ«،
ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾن »ﻗ ﺻﮫھﺎی ﺧوب« ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس از اﯾن ﮐﮫ آذرﯾزی ،ﮐﺎر ﺑﺎزﻧوﯾ ﺳﯽاش ﺑﺎ ا ﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود .دﮐﺗر ﭘروﯾز ﻧﺎﺗل ﺧﺎﻧﻠری ﺑﮫ ﻣدﯾر اﻧﺗ ﺷﺎرات اﻣﯾرﮐﺑﯾر ﻣﯽﮔوﯾد:
» ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ ا ﺳت ،ﺑﮕوﯾﯾد اداﻣﮫ دھد«
و ﻣﮭدی آذرﯾزدی ﺑﻌدھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ﮐﺎرش ﺧوب ﺑود ه ا ﺳت.
ﻣﯽﮔﻔت ،اﺧﻼ ص دا ﺷﺗﮫ؛ ﻧﮫ ﺷﮭرت ﻣﯽﺧوا ﺳﺗﮫ و ﻧﮫ ﭘول؛ ﻓﻘط ﻧو ﺷﺗن ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻧدا ﺷﺗﻧد ،ﺑراﯾش ﻣﮭم ﺑود ه ا ﺳت و ﺑرﮐت ﮐﺎر را ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﺧﻼ ﺻش ﻣﯽداﻧ ﺳت .ﺷﻌر
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» ﻗﻧد و ﻋ ﺳل «
او  ،آن ﺳﺎلھﺎ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺟﻣﺎﻟزاد ه در ﺳﺎل  ،۴۶ﻧﺎﻣﮫی ﺑﻠﻧدی را در ﺗﺄﯾﯾد اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از ژﻧو ﻣﯽﻧوﯾ ﺳد.
ﻣﮭدی آذرﯾزدی ﮐﮫ ﻋﻣرش را ﺑرای ﮐﺗﺎب ﮔذا ﺷت و ﮐﺗﺎبھﺎﯾش ھﻣﮫ ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎ ﺑود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣو ﺿوع ا ﺷﺎر ه ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ دو ﺳﺗﺎن ﻏﺎﯾب زﯾﺎدی در
ﺳرا ﺳر اﯾران دارد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ﺷﺎن ﻗﻧد ﺗوی دﻟش آب ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﻧوﯾ ﺳﻧد هی ﭘﯾ ﺷﮑ ﺳوت ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟوان ﮐﺗﺎبھﺎﯾش را ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اھدا ﮐرد ه ﺑود؛ اﻣﺎ ﻋﻼﻗﮫاش ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑود ﮐﮫ ﻣﺛﻼ اﮔر ۵٠٠ھزار
ﺗوﻣﺎن ﺑن ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔرﻓت۵٠۶ ،ھزار ﺗوﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﯽﺧرﯾد؛ ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻻزم دا ﺷت؛ ﻣﺛل ﻓرھﻧﮓ ﻟﻐت.
ﻧﺎم آذرﯾزدی ھﻣﯾ ﺷﮫ ھﻣرا ه ا ﺳت ﺑﺎ »ﻗ ﺻﮫھﺎی ﺧوب ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎی ﺧوب« … ﻣﯽﺧوا ﺳﺗﮫ ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل ﺧودش ﮐﺗﺎب ﻧدا ﺷﺗﻧد ،ﮐﺎری ﺑﮑﻧد،
ﮐﮫ اﯾن ﻗ ﺻﮫھﺎ را ﻣﯽﻧوﯾ ﺳد.
اوﻟﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗ ﺻﮫ ھﺎﯾش را در ﺳﺎل  ١٣٣۵ﻣﻧﺗ ﺷر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذ ﺷت ﺳﺎلھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ا ﺳت.
ﻣﮭدی آذرﯾزدی ﮐﮫ ھرﮔز ازدواج ﻧﮑرد ،ﺧﺎطر های را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐرد از ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﯾﮏ دﺑﯾر ﺳﺗﺎن دﺧﺗراﻧﮫ .آنﺟﺎ ﺑﮫ ﭘر ﺳ ﺷﯽ درﺑﺎر هی ازدواج
ﻧﮑردﻧش دو ﭘﺎ ﺳﺦ داد ه؛ ﯾﮑﯽ ﺷوﺧﯽ و دﯾﮕری ﺟدی .ﺷوﺧﯽ اﯾنﮐﮫ :ﻣن ﺑﺎ زن دﯾواﻧﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم؛ ﭼرا ﮐﮫ زن اﮔر ﻋﺎﻗل ﺑﺎ ﺷد ،زن ﻣن
ﻧﻣﯽ ﺷود ! و ﺟواب ﺟدی اﯾنﮐﮫ :ﭘﯾش ﻧﯾﺎﻣد ه؛ ﺑﺎ ا ﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮫی آﻧﺎﺗول ﻓراﻧس ﮐﮫ ﭘﯾ ﺷﺎﻣدھﺎی ﺣ ﺳﺎبﻧ ﺷد هی زﻧدﮔﯽ ،ﺧداﯾﺎن روی زﻣﯾناﻧد.
آذرﯾزدی ﺗﮑﯾﮫﮔﺎ ه ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽاش را از ﺳﺎلھﺎی  ١٣٢٨ ،١٣٢٧دا ﺷت .زﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻋﮑﺎ ﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد ه و ﯾﮏ ﭘ ﺳرﺑﭼﮫی ھﻔت،
ھ ﺷت ﺳﺎﻟﮫی ﺑﯽ ﺳواد ﺑرای ﮐﺎر آنﺟﺎ ﻣﯽرود .وﻗﺗﯽ ﺑﮫﺧﺎطر ﺳواد ﻧدا ﺷﺗن ،ﻧﺎاﻣﯾد از ﮔرﻓﺗن ﮐﺎر روی ﭘﻠﮫھﺎ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐرد ه ،آذرﯾزدی ﺑﺎ ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎد
ھﻣﮑﺎرش ،او را ﭘ ﺳر ﺧود ﻣﯽداﻧد» .ﺑﮭش ﮔﻔﺗم ﭘ ﺳر ﻣن و ﺣﺎﻻ ﺑﭼﮫھﺎﯾش ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﭘدرﺑزرگ “
ﻣﮭدی آذرﯾزدی آﺧرﯾنﺑﺎر ﺑﮫ ﮐرج آﻣد ه ﺑود ﺗﺎ ﻧو ﺷﺗن را ﺳر ﺑﮕﯾرد و دو ﮐﺎرش را ﮐﺎﻣل ﮐﻧد و ﺑﮫ ﭼﺎپ ﺑ ﺳﭘرد ﮐﮫ راھﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن ﺷد و اﺟل ﻣﮭﻠﺗش
ﻧداد …
ﻣﮭدی آذرﯾزدی ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﺧودش ،ﻣﺗوﻟد آﺧرﯾن روزھﺎی ﺳﺎل  ١٣٠٠در ﺧرﻣ ﺷﺎ ه ﯾزد ﺑود ،ﮐﮫ  ١٨ﺗﯾرﻣﺎ ه ﺳﺎل  ٨٨در ﺳن  ٨٨ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن
آﺗﯾﮫی ﺗﮭران درﮔذ ﺷت و  ٢١ﺗﯾرﻣﺎ ه ﭘس از ﺗ ﺷﯾﯾﻊ از ﻣ ﺳﺟد ﺣظﯾر ه ،در ﺣ ﺳﯾﻧﯾﮫی ﺧرﻣ ﺷﺎ ه ﯾزد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽاش ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرد ه ﺷد.
آﺛﺎری از ﺟﻣﻠﮫ:
“ ﻗ ﺻﮫھﺎی ﺧوب ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎی ﺧوب«“ ،
ﻗ ﺻﮫھﺎی ﺗﺎز ه از ﮐﺗﺎبھﺎی ﮐﮭن«،
»ﮔرﺑﮫی ﻧﺎﻗﻼ«،
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»ﮔرﺑﮫی ﺗﻧﺑل«،
»ﻣﺛﻧوی« )ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎ(،
»ﻣﺟﻣوﻋﮫی ﻗ ﺻﮫھﺎی ﺳﺎد ه«
و ﺗ ﺻﺣﯾﺢ »ﻣﺛﻧوی« ﻣوﻟوی )ﺑرای ﺑزرﮔ ﺳﺎﻻن( از او ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧد هاﻧد .ا ﺳت .ﯾﺎدش ﻣﺎﻧدﮔﺎر
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ﺑﯾﺎد اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﻟروزش ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا آﻣد و رﻓت …ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺟرا
ھﺎﯾش
ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب اﻣﯾر ھو ﺷﻧﮓ ﺑرزﮔر  -ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﭘس از ﻣرگ ﻣظﻔراﻟدﯾن ﺷﺎ ه ،وﻟﯾﻌﮭد او ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﻣﯾرزا ،ﺷﺎ ه ﺷد و از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣ ﺷروطﮫ و ﻣﺟﻠس ﭘرداﺧت .او در ﻣرا ﺳم ﺗﺎﺟﮕذاری
ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس را دﻋوت ﻧﮑرد.
ﺑﮫ ﻋﻼو ه اﮔرﭼﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دور ٔه اول ﻣﺟﻠس ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرارﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺟﮭت ا ﺻﻼح او ﺿﺎع اﯾران ﻣﯽﮐو ﺷﯾدﻧد ،ﺑﺎ راﻧدن ﻣ ﺳﯾو ﻧوز ،رﺋﯾس ﮐل ﮔﻣرک و
وزﯾر ﺧزاﻧﮫ از ﺧدﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺎ ﺳت رو ﺳﯾﮫ ﮐﮫ از او ﺟداً ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐرد ،ﻏﺎﻟب آﻣدﻧد؛ اﻣﺎ روسھﺎ ﺷﺎ ه ﺗﺎز ه را در د ﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺟﻠس و ﻣ ﺷروطﮫ
روز ﺑﮫ روز ﺑﯾش ﺗر ﺗﻘوﯾت ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎ ه ،ﻣ ﺷﯾراﻟدوﻟﮫ را از ﺻدارت ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرد و اﻣﯾن اﻟ ﺳﻠطﺎن )اﺗﺎﺑﮏ اﻋظم( را ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺻدراﻋظم دور ه ا ﺳﺗﺑداد ﺑود از اروﭘﺎ ﺑﮫ اﯾران ﻓراﺧواﻧد و او را ﺻدراﻋظم ﮐرد .از اﻣ ﺿﺎی ﻗﺎﻧون ا ﺳﺎ ﺳﯽ ﺳر ﺑﺎز زد .ﭘس از اﻋﺗرا ﺿﺎت ﻣردم ﺑﮫ
وﯾژ ه در ﺗﺑرﯾز ،ﻧﺎﭼﺎر د ﺳﺗﺧطﯽ ﺻﺎدر ﮐرد و ﻗول ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣ ﺷروطﮫ را داد .وﻟﯽ ھم ﺷﺎ ه و ھم اﺗﺎﺑﮏ اﻋظم ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣ ﺷروطﮫ و
ﻣ ﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﻣ ﺷﻐول ﺑودﻧد .اﺗﺎﺑﮏ اﻋظم را ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺑﺎس آﻗﺎ ﺗﺑرﯾزی ﺑﺎ ﺗﯾر زد و ﮐ ﺷت.
ﻧ ﺷرﯾﮫ ھﻔﺗﮕﯽ ﺻورا ﺳراﻓﯾل در اﯾن دوران ﻣﻧﺗ ﺷر ﻣﯽ ﺷد و ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺗ ﺷوﯾق ﻣردم ﺑﮫ آزادﯾﺧواھﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﺎ ه و درﺑﺎرﯾﺎن طرﻓدارش دا ﺷت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻗ ص ﺑودن ﻗﺎﻧون ا ﺳﺎ ﺳﯽ ﻣ ﺷروطﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺷد ه ﺑود ﻣﺟﻠس ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون ا ﺳﺎ ﺳﯽ را ﺗ ﺻوﯾب ﮐرد ﮐﮫ در آن ﻣﻔ ﺻﻼ ﺣﻘوق ﻣردم و
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ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا و ا ﺻول ﻣ ﺷروطﯾت آﻣد ه ﺑود .ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎ ه ﺑﮫ ﻣﺟﻠس رﻓت و ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری ﯾﺎد ﮐرد .ﭘس از ﭼﻧد روز او و دﯾﮕر ﻣ ﺳﺗﺑدان ﺑﺎ ھﻣراھﯽ
ﺷﯾﺦ ﻓ ﺿلﷲ ﻧوری ﻋد های را ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﻠس در اطرا ف آن ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد و ﺑﮫ درﮔﯾری ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﻣداﻓﻌﺎن ﻣﺟﻠس ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺎ ﺑﻣﺑﯽ ﮐﮫ ﯾﺎران
ﺣﯾدرﺧﺎن ﻋﻣواوﻏﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻟ ﺳﮑﮫ ﺣﺎﻣل ﻣﺣﻣدﻋﻠﯾ ﺷﺎ ه اﻧداﺧﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺟدی ﺑﺎ ﻣﺟﻠس ﭘرداﺧت و ﺑﮫ ﺑﺎﻏ ﺷﺎ ه رﻓت و ﺑرﯾﮕﺎد ﻗزاق را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻣﺟﻠس آﻣﺎد ه ﮐرد.
ﺑﮫ ﺗوپ ﺑ ﺳﺗن ﻣﺟﻠس
ﺑﺎﻻﺧر ه ﺑﺎ ﻓر ﺳﺗﺎدن ﮐﻠﻧل ﻟﯾﺎﺧو ف ﻓرﻣﺎﻧد ه ﺑرﯾﮕﺎد ﻗزاق ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس را آﻏﺎز ﮐرد .ﻟﯾﺎﺧو ف ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎﯾش ﻣﺟﻠس را ﻣﺣﺎ ﺻر ه ﮐردﻧد و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻣﺟﻠس و ﻣدر ﺳﮫ ﺳﭘﮭ ﺳﺎﻻر را در  ٢٣ﺟﻣﺎدی اﻻول  ٢) ١٣٢۶ﺗﯾر  ٢٣/١٢٨٧ژوﺋن  (١٩٠٨ﺑﮫ ﺗوپ ﺑ ﺳﺗﻧد .ﻋد ه زﯾﺎدی از ﻣداﻓﻌﺎن ﻣﺟﻠس در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ
ﮐ ﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎ ه ﻟﯾﺎﺧو ف را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧ ﺻوب ﮐرد و ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و دﯾﮕر آزادﯾﺧواھﺎن ﭘرداﺧت .ﻣﻠﮏ اﻟﻣﺗﮑﻠﻣﯾن و ﻣﯾرزا
ﺟﮭﺎﻧﮕﯾرﺧﺎن و ﻗﺎ ﺿﯽ ارداﻗﯽ را در ﺑﺎﻏ ﺷﺎ ه ﭘس از ﺷﮑﻧﺟﮫ در ﺑراﺑر ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎ ه ﮐ ﺷﺗﻧد.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت اﯾران ﭘﯾش از اﺳﻼم
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ و طﯽ ھﯾﺟد ه ﺟﻠد ﺗو ﺳط ﺟﻣﻌﯽ از ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن و ﺧﺎور ﺷﻧﺎ ﺳﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ در ﺣﺎل اﻧﺗ ﺷﺎر ا ﺳت ﺗو ﺳط ﻣﺟد اﻟدﯾن ﮐﯾواﻧﯽ در اﯾران
ﺗرﺟﻣﮫ و وﯾر ا ﺳﺗﺎری ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯽ ﺗوان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺿد اﯾراﻧﯽ و ﺗ ﺷﮑﯾﻼت ﺑر آﻣد ه از ﺑطن آن ﯾﻌﻧﯽ وزارت ار ﺷﺎد اﺟﺎز ﻧ ﺷر ﺳﺎﻟم ﺑﮫ آن ﻧدھد.
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻧﺎد ﮔوﻧﮫ اﻋﺗﻘﺎد دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ھرﭼﮫ دارﯾم ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ اﻋراب ﻧ ﺻﯾﺑﻣﺎن ﺷد ه ا ﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ھرﭼﮫ دا ﺷﺗﮫ اﯾم ﭘس از اﯾن ھﺟوم ﺑرﺑر
ﮔوﻧﮫ از د ﺳت داد ه اﯾم.
ﻣﮕر ﻧدﯾد ه اﯾد ﮐﮫ دﻟﻘﮑﯽ را وادا ﺷﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﮑر ھﺧﺎﻣﻧ ﺷﯾﺎن و ﭘﺎد ﺷﺎھﯽ ﺑﻧﺎم ﮐوروش ﺑ ﺷود .ﺣﺎﻻ اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﯾد دا ﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت اﯾران ﭘﯾش از
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اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ،اﺟﺎز ه ﻧ ﺷر ﺑدھﻧد؟
ﮔو اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ھﻧوز از ﻣﺣﺗوای آن ﺑﯽ اطﻼﻋﯾم و در ﺗﻼ ﺷﯾم ﺗﺎ از ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ آن درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آﮔﺎھﯽ و دا ﺷﺗﮫ ھﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ،وﻟﯽ ﻧﺎم اﯾن
ﮐﺗﺎب ﮐﺎﻓﯽ ا ﺳت ﮐﮫ د ﺷﻣﻧﺎن ﺧوﻧﯽ ھوﯾت اﯾراﻧﯽ را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ زدن وادارد
ﻧﺎم ﮐﺗﺎب ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾ ﺳﯽ
The Literature of Pre-Islamic Iran
ادﯾﺗورھﺎ:
روﻧﺎﻟد ﺋﯽ اﻣرﯾﮏ – ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﺎﮐوچ – اﺣ ﺳﺎن ﯾﺎر ﺷﺎطر
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ﯾﮏ ﺳﺋوال وﺳﯾﻠﮫ ﺋﯽ ﻣﯾل – ﻣﺣﺳن ﺻﺎﺑری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

” …ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼرا اﯾن ھﻣﮫ از رواﺑط ﺟﻧ ﺳﯽ زن و ﻣرد ،رﻓﺗﺎر ﻣردان ﺑﺎ زﻧﺎن،
ﮐﺎﻣﺑﺧ ﺷﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣردان ،و رﻓﺗﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﭘس از در ﮔذ ﺷت او ﮐﮫ “ ﺣق ازدواج ﻧدارﻧد و ازدواج ﺑﺎ آن ھﺎ از ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾر ه ا ﺳت ﮐﮫ اﻧﺣ ﺻﺎر
ﺧواھﯽ ﺣﺗﺎ ﭘس از ﻣرگ را ﻧ ﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﻣﺣدود و در اﻧﻘﯾﺎد ﺑودن زﻧﺎن او “ و اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن ﮐ ﺷﺗزار ﻣردان ھ ﺳﺗﻧد و ﻣردان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھرﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
دﻟﺧواھ ﺷﺎن ا ﺳت در آن ﺑﮑﺎرﻧد ،و زﻧﺎن ﺑرای ﮐﺎﻣﺑﺧ ﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﻣطﯾﻊ ﻣردان ﺑﺎ ﺷﻧد و ھروﻗت آن ھﺎ اراد ه ﮐﻧﻧد در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻧد و ….ﺑ ﺳﯾﺎری دﯾﮕر،
در ﻗرآن آﻣد ه ا ﺳت.؟ و ﭼرا اﯾن دﯾن اﯾن ھﻣﮫ در ﻓﮑر ﺳﮑس و زن و ﻣﻌطر ﺑودن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ھﻣﺑ ﺳﺗری ﺑﺎ ﻣرد ﺧود ﺣر ف و ﻧﻘل دارد.؟
ﺑﮫ را ﺳﺗﯽ ﭼرا؟ و ﻣن اﯾن ھﻣﮫ ﻓ ﺷﺎر ﺑرای ﺣﺟﺎب را ﻧﺎ ﺷﯽ از اﯾن د ﺳﺗورات ﻣﯽ داﻧم.
اﻟﯾﺗﮫ ﺷﺎﯾد ﺣﮑﻣﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾ ﺳﺗم.
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ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺑرگ ھﺎی ھر ﺷﻣﺎره ﮔذرﮔﺎه
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ

ھر ﺷﻣﺎره ُﺟﻧﮓ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮔذرﮔﺎه ﺑﯾن  ١٣٠ﺗﺎ  ١٨٠ﺻﻔﺣﮫ ﻣطﻠب دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣت ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾران
و ادﺑﯾﺎت آن ،ﺗرﺗﯾب ،ﺗﻧظﯾم و ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺗﻼش و ﺣﺎﺻﻠش ﮐﮫ ﮔذرﮔﺎه اﺳت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن ادﺑﯾﺎت ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺷورای
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

در ﺧﺑرھﺎ آﻣده اﯾن ﻣرد
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

در ﺧﺑرھﺎ آﻣد ه اﯾن ﻣرد
ﮐﮫ ﻧﺎﻣش :ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﮭرﻣﯽ ا ﺳت و ﻗﺑﻠن وزﯾر ﮐﺎر در ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑود ه ا ﺳت و ﺣﺎﻻ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ا ﺳت
طﺑق اﯾن ﺳﻧد
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ﻣﺑﻠﻎ  ٢٩٧,١۶٢,۶٩۵﷼ )) ٢٩ﻣﯾﻠﯾون و ھﻔﺗ ﺻد ھزار ﺗوﻣﺎن(
ﮐﮫ ﺣدودن ﻣﯽ ﺷود ﻣﻌﺎدل  ٢٩ھزار دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻘوق درﯾﺎﻓت ﮐرد ه ا ﺳت
و ﻋﻼو ه ﺑر آن طﺑق اﯾن ﺳﻧد
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ﺑﺎﺑت:
وارﯾزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎراﻧﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم،
ﮐﺎراﻧﮫ ﺳﮭم ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل
 ۴,٨۵٨,٩۵٧,٩۶٩﷼ ) ۴٨۵ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن(
ﻣﻌﺎدل ﭼﮭﺎر ﺻد و ھ ﺷﺗﺎد ھزار دﻻر
درﯾﺎﻓت ﮐرد ه ا ﺳت.
ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾ ﺳت؟ اﮔر ﺧﺑر در ﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺷد
ﻣﻌﺗﻘد ھ ﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ا ﺳت رو دل ﺑﮑﻧد؟
در اﯾﻧ ﺻورت درﻣﺎن ﭼﯾ ﺳت؟

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه – رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﮔذرﮔﺎه
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻧﻘد ﺑر ھر اﺛر را ﺑﺎﯾد از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎ ه ﮐرد .در ﮔﺎم اول ﺑﺎﯾد دﯾد ﻣﻧﺗﻘد ﺧود دا ﺳﺗﺎن را ﺑﺎ دﻗت ﺧواﻧد ه ا ﺳت ،و آن را ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻣﯽ ﺧواھد
ﺑرای ﻧﻘد ﺑرﮔزﯾﻧد ،و ﻗ ﺻدی ﻣ ﺻﻣم دارد؟
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اﺣﻣد ﻣﺣﻣود ،ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑرای ﻧﻘد ھر دا ﺳﺗﺎﻧﯽ اﻋم از رﻣﺎن ﯾﺎ دا ﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎ ه وﺑﻠﻧد ﺣﺗﻣن ﺑﺎﯾد ﺳﮫ ﺑﺎر آن را ﺧواﻧد .ﺑﺎر اول ﺧواﻧد ه ﺷود ﺗﺎ
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺎ ﺻل ﮔردد ﮐﮫ ،دا ﺳﺗﺎن در ﭼﮫ ﺣﺎل و ھوا و ﭼﮫ روﻧدی ا ﺳت .اﮔر ﻗ ﺻد ﻧﻘد آن ﺑﺎ ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎر دوم آن را ﺧواﻧد و ﺣﺎ ﺷﯾﮫ ﻧوﯾ ﺳﯽ ﮐرد ﯾﺎ
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ارزش ﺗوﺟﮫ و ﺗﮑﯾﮫ دارد ﯾﺎد دا ﺷت ﺑردا ﺷت و آﻧﮕﺎ ه ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎد دا ﺷت ھﺎ ،ﻧﻘدی ﻧﺗظﯾم ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺎب را ﻣﺟدد ﺧواﻧد ﺗﺎ ھم ﮔوﻧﯽ ﻧﻘد
ﺑﺎ ﻣﺗن دا ﺳﺗﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷود.
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻗ ﺻد ،ﻧﻔدی ﺳﺎﻟم ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﻏر ض و ھدﻓﯽ ﺧﺎ ص ﺑﺎ ﺷد .ﺻﺣﺑﺗم در ﻣورد ﻧﻘد ھﺎی ﺗﻌرﯾﻔﯽ و ﺑﮫ ﻋرش ﺑردن ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﻧﯾ ﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ آن
ھﺎ ﻧﻘد ﻧﯾ ﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ دا ﺷت ﮐﮫ ھر ﻣﻧﺗﻘد اﺣ ﺳﺎس و درک و ﻧظر و ﺗوﻗﻊ ﺧﺎ ص ﺧود را از ﯾﮏ اﺛردارد .و ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﻣﯾن ﺗﻔﺎوت ﺷﺧ ﺻﯾت
ﻣﻧﺗﻘد ،ﯾﮏ اﺛر واﺣد ﺗو ﺳط دو ﻣﻧﺗﻘد ﺑﮫ دو ﮔوﻧﮫ ﻧﻘد ﻣﯽ ﺷود.
ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﻘدی ﮐﮫ در ﺷﻣﺎر ه ﺷﮭرﯾور ﻣﺎ ه ﮔذرﮔﺎ ه ﻣﻧﺗ ﺷر ﻣﯽ ﺷود ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗن ﺑر آﺛﺎر ﯾﮏ ﻧوﯾ ﺳﻧد ه ﺳﮫ ﻧﻘد آورد ه ﺷد ه ا ﺳت.
ھر ﺳﮫ ﻣﻧﺗﻘد ﻧﯾر از ا ﺳﺎﺗﯾد ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ای ھ ﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔﮫ ﮔﺎ ه آﺛﺎری را ﺑﮫ ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐ ﺷﻧد .اﯾن ﺗوﺟﮫ در ﺣد زﯾﺎدی ﺻﺣت ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﻻ راﻧ ﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
 – ١ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭘﺎﻧزد ه دا ﺳﺗﺎن از :ﻓراﻣرز ﭘور ﻧوروز
 – ٢ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭼﻧد دا ﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎ ه از :ﺑﮭزاد اﻧدﯾ ﺷﮫ
 – ٣روز ھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ از :ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرآن ﺗدرس ﻣﯽ ﺷده اﻧد
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺣﺗﻣن ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧواع اﻋﺗﯾﺎد ھﺎ اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ ﺳﮑس ا ﺳت
و اﯾن اﻋﺗﯾﺎد در ﻣورد ﻣردان ﺧدا “ ﭘﯾ ﺷواﯾﺎن دﯾﻧﯽ “ اﻏﻠب ﺻورت ﺗﺟﺎوز ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد.
در ﻣورد ﮐ ﺷﯾش ھﺎی ﻣ ﺳﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﻣوارد ﻋدﯾد ه ا ﺳت ،ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻣﺣروﻣﯾت ھﺎی ﺟﻧ ﺳﯽ ﺣﺗﺎ ﻣﺣروﻣﯾت از ازدواج آن ھﺎ ﻧ ﺳﺑﺗش داد .اﻣﺎ در ﻣورد
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ﻣ ﺳﻠﻣﺎن ھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺎ ﭼﮭﺎر زن ﻋﻘدی و ﻓراوان ﺻﯾﻐﮫ دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻧد اﯾن ﺗﺟﺎورات آﻧﮭم ﺑﮫ ﭘ ﺳران و آن ھم از طر ف اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ھﺎ ،ﺟز رزاﻟت و
ﭘ ﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ﺷﺧ ﺻﯾﺗﯽ و ﺳوء ا ﺳﺗﻔﺎد ه از اﻋﺗﻣﺎد دﻟﯾﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد.
ﯾ ﮏ ﺧﺑ ر
اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﻣ ﺳﺟد “ ﺑﯾت اﻟﻣﮑرم “ واﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ا ﺳﻼﻣﯽ واﻗﻊ در ﺧﯾﺎﺑﺎن داﻧﻔورت ﺷﮭر ﺗوروﻧﺗو در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﺟرم  ١٣ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﮐوداﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧزد او ﺗﻐﻠﯾم ﻗرآن ﻣﯽ دﯾد ه اﻧد د ﺳﺗﮕﯾر ﺷد.
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﻣ ﺳﺟد
واﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ا ﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﻠم ﻓرآن
ﺑﯽ ﺗرس از ﺧدا
ﺑﯽ ﺷرم از ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا
و ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻣﯽ و
ﺑدون ﺣرﻣت ﺑﮫ ﻗرآن
ﯾﮏ ﺧوک ﮐﺛﯾ ف ﺑود ه ا ﺳت
ﺑﻌد ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾ ﺷواﯾﺎن دﯾﻧﯽ اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد و ﺑﮫ در ﺳﺗﯽ ﺷﺎن اﯾﻣﺎن دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯾد.
و ﻧ ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧدا و ﻓرآن ﺑزﻧد ﺑﮫ ﮐﻣر ﺷﺎن و ﺣد اﻗل از ﻣردی ﺑﯾﺎﻧدازد ﺷﺎن

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺑرگ ھﺎی ھر ﺷﻣﺎره ﮔذرﮔﺎه
ﺷورای ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن  -ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ
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ھر ﺷﻣﺎره ُﺟﻧﮓ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮔذرﮔﺎه ﺑﯾن  ١٣٠ﺗﺎ  ١٨٠ﺻﻔﺣﮫ ﻣطﻠب دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣت ﻋﺎﺷﻘﺎن
ادﺑﯾﺎت و دوﺳﺗداران اﯾران زﻣﯾن ،ﺗرﺗﯾب ،ﺗﻧظﯾم و ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود
اﯾن ﺗﻼش و ﺣﺎﺻﻠش ﮐﮫ :رﺳﺎﻧﮫ ﮔذرﮔﺎه اﺳت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺷورای ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺟﺎﺳم – ﻣﺣﻣود ﺻﻔرﯾﺎن ”ﻋﺑﺎس ﺻﺣراﺋﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
”َﺣُﻧون “ از “ ﺟﺎ ﺳم “ ﭼﮫ ﺧﺑر؟ .ﻣﯾﮕن دﯾ ﺷب ﺳرﺗﯾررﻓﺗﮫ .ﺑﮫ ﭘ ﺳت “ ﺧ ﺳروآﺑﺎد “ ﮐﮫ ﻣﻰ ر ﺳﮫ ،ﻧﻣﻰ اﯾ ﺳﺗﮫ ،دﻧد ه ﭼﺎق ﻣﻰ ﮐﻧﮫ ﮔﺎز ِﻣﻰ ﺑر ه ﺗﺧﺗﮫ ،ﻣﻰ
زﻧﮫ ﺑﮫ ﭼوب را ه ﺑﻧد .اﯾ ﺳت ژاﻧدارم ھﺎ ،ﻓﺎﯾد ه اى ﻧدا ﺷﺗﮫ ،ﻣﻰ اﻓﺗن دﻧﺑﺎﻟش وﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﯾر “ ِﺑرﻧو “ ﮐﺎ ﺳﮫ ﺳر ﺷﮫ ﻣﻰ ﭼ ﺳﺑوﻧن ﺑ ﺳﻘ ف “ ُ
ﺷوِﻓﮫ ﻟِت “ ،
ازوﻗﺗﻰ ﮐﮫ ﺋﻰ ﺳروان ﺟدﯾد ه اوﻣد ه ،ژاﻧدارﻣرى ھﺎر ﺷد ه.
ب ﺷﮑرى “ َﺣُﻧون “ ﺧﻧد ه وﻟﺑﺧﻧد را ازش درﯾﻎ ﮐرد ه ﺑود ،درﻋو ض ،ا ﺷﮏ ﺑﻰ را ه ﺑﻧدى ﺑﮫ دھﺎﻧش ﻣﻰ رﯾﺧت ،ﺷورى آﻧرا ﺗ ف ﮐرد وﻟُﻧﮓ
ﮔرﭼﮫ ﻟ ِ
ﺧﯾ ﺳش را ﺑراى ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎرﺑﮫ ﮔﻠﮕﯾرى ﮐﮫ ﺗﮑﯾﮫ داد ه ﺑود ﮐ ﺷﯾد .ﻣﺎ ﺷﯾن ﭘﺎﺋﻰ وﻣﺎ ﺷﯾن ﺷوﺋﻰ ﺷﻐل ا ﺻﻠﯾش ﺑود و…ﻣرﮐز ھﻣﮫ ﺧﺑرھﺎى د ﺳت اول
ﺷﮭرى.
“ َﻋﺑود “ ﺑﯾ ﺷﺗر رﻗﯾب ﺟﺎ ﺳم ﺑود ﺗﺎ دو ﺳت او .ازوﻗﺗﻰ ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم ﭼﻧد “ ﺑﺎر “ را ﺑﺧﺎطر ﺳرﻋت و ﺷﮭﺎﻣﺗش “ َرد “ ﮐرد ه ﺑود ،ھم ﺑﯾ ﺷﺗرﻣﻰ ﺳﺎﺧت وھم
ﺑﯾ ﺷﺗر ﺻداﯾش ﻣﻰ ﮐردﻧد .ھردو ﺑﻰ واھﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎم ھرﺧطرى ﻣﻰ رﻓﺗﻧد “ .ﺟﻧس “ را ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﻣﻰ ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﺧﺗن ﺟﺎن آن را ﺣﻔﺎظت ﻣﻰ ﮐردﻧد وﺑﮫ
ﻣﻘ ﺻد ﻣﻰ ر ﺳﺎﻧدﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطرطرﻓداران زﯾﺎدى ﺑﯾن ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﻰ ھﺎى ﺷﮭر دا ﺷﺗﻧد.
“ ﺣﺗﻣن “ ُزﺑﯾد ه “ ﺧﺑر ﻧ ﺷد ه ؟ “
“ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾ ﺳت ﺷﺎﯾدم ﺷد ه “
“ ا ﮔﮫ ﺧﺑر ﺷد ه ﺑود ،ﺷﮭرآروم ﻧﺑود ،اﯾﻧﺟورى ﺗو ﺳﮑوت ﺟﺎﺧوش ﻧﮑرد ه ﺑود.
ﻣﮕﮫ زﺑﯾد ه را ﻧﻣﻰ ﺷﻧﺎ ﺳﻰ؟ ﺟﺎ ﺳم ﻧﻔس وﻋ ﺷﻘ ﺷﮫ ،اﮔﮫ ﺑدوﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم را زدن ،ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺟﺎ ﺳم ﻧﯾ ﺳت ﺷﮭر را ﺑﮭم ﻣﻰ رﯾز ه ،ﺑﺎ د ﺳﺗﺎى ﺧودش ژاﻧدارم
ھﺎ راﺧﻔﮫ ﻣﻰ ﮐﻧﮫ.
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ﺟﺎ ﺳم ھر“ ﺑﺎر“ را ﮐﮫ رد ﻣﯽ ﮐرد ،ھرﭼﮫ د ﺳﺗﺧوش ﻣﻰ ﮔرﻓت ،ھﻣﮫ را ﻣﻰ رﯾﺧت ﺑﮫ ﭘﺎى ،زﺑﯾد ه.
ﺑﭼﮫ ﺷون ھم ﻧﻣﻰ ﺷﮫ ،ﺟﺎ ﺳم ﺑﭼﮫ زﺑﯾد ه ﺑود ! ﺑراى ھﻣﯾن ھم ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺳم ﻣﯾﮕن “ ﺟﺎ ﺳم زﺑﯾد ه “
“ دﯾ ﺷب ﭼﮫ دا ﺷﺗﮫ ؟ “
“ ﻣث ھﻣﯾ ﺷﮫ  ،ﮐﺎﻏذ ﺳﯾﮕﺎر “
“ اﻣﺎ ،ﻣﯾﮕن ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯨﯾﺎ  ،ﺗرﯾﺎک ھم رد ﻣﻰ ﮐرد ه “ .
“ ﺑﯾﺧودﻣﯾﮕن ،ا ﺻﻠن ﺗوﺧط ﺗرﯾﺎک ﻧﺑود .ﺧودت ﮐﮫ ﻣﻰ دوﻧﻰ ،ﺟﺎ ﺳم ﺑﺎ ﮐ ﺷﺗﻰ ُﺑرا ﮐﺎرﻣﻰ ﮐرد ،اوﻧﺎ ھﯾﭻ وﻗت ﺗواﯾن ﺧطﺎ ﻧﯾ ﺳن .ﻧﮑﻧﮫ ﺧودت ھ ﺳﻰ
ﮐﻠﮏ ؟ “
َﻋﺑود ،ھر ﻗدرﺧودش را ﺟ ﺳﺗﺟوﮐرد ،دﯾد ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﺧو ﺷﺣﺎل ﺑﺎ ﺷد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺳم ﺑﯾ ﺷﺗر ﮐﺎر ﻣﻰ دادﻧد وﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ،زﺑﯾد ه ﻣﺎل اوﺑود ،اﻣﺎ ﻣرﮔش را
ﻧﻣﻰ ﺧوا ﺳت و اﻧدﯾ ﺷﯾد:
“ ﻧﮫ ،ﻧﻣﯾ ﺷﮫ ﺗوﺋﯽ ﮐﺎر ﭘرﺧطرﺗﻧﮭﺎ ﺑود“ .
واﺣ ﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ وﺟود ﺟﺎ ﺳم ﻣﺎﯾﮫ دل ﻗر ﺻﻰ ﺑود .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎﯾش ﮐﮫ ﻣﻰ اﻓﺗﺎد ﺑﯾ ﺷﺗرازﺟﺎ ﺳم ﺧطر ﻣﻰ ﮐرد ،و ﺷوروﻟت  ۵۶را ﺑﻘول ﺧودش ،ﺗﺎﺣدى
ﮐﮫ از اﮔزوزش ﺧون ﺑزﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﻰ راﻧد ،وﻟﻰ ،ﺟﺎ ﺳم ھﻣﯾ ﺷﮫ ﺳرراھش ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻧﺑودش را ﻧﻣﻰ ﺧوا ﺳت.
دﻟش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود وﺑﻐ ﺿﻰ ﺗوام ﺑﺎ دﻟﮭر ه ﻗرارش را ﺑﮭم ﻣﻰ زد ،اﺣ ﺳﺎس ﻣﯨﮑرد ﺗﻧﮭﺎ ﺷد ه ،اﺣ ﺳﺎس ﻣﻰ ﮐرد ﺟﺎ ﺳم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﮐﺎر روﻧق دا ﺷﺗﮫ
ﺑﺎ ﺷد:
“ اﮔﮫ رﻗﯾب ﻧﺑﺎ ﺷﮫ ﺑﭼ ﺷم ﻧﻣﻰ ﺧورى “
ﺧودش ﻗﺑﻼ ﺧﺑررا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،وﻟﻰ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ رو ﺷوﺋﻰ اﺗوﻣﺑﯾل آﻣد ه ﺑود ﺗﺎ از “ َﺣُﻧون “ ﺗﺎﺋﯾد ﺑﮕﯾرد .دﯾ ﺷب ،آﺧر ﺷب ﺟﺎ ﺳم را زد ه ﺑودﻧد،
ﺷﮭرھﻧوزﮐﺎﻣﻠن ﺑﯾدارﻧ ﺷد ه ﺑود.
“ ﮐﺎ ﺷﮑﻰ ﻣﻰ ﺷد ﮐﺎرى ﮐرد ﮐﮫ زﺑﯾد ه ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻔﮭﻣﮫ ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم رﻓﺗﮫ …
اون ﭼ ﺷﻣﺎﻧﻰ ﮐﮫ ﺑرﻗش ﺑﻰ ﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﻧﮫ ،ﺣﯾﻔﮫ ﮐﮫ ﭘرآب ﺑ ﺷﮫ .ﺟﺎ ﺳم ھم ﺣﯾ ف ﺑود .ﭼﮫ ﻣﯾ ﺷﮫ ﮐرد ،ﻋﺎﻗﺑت ﺋﻰ ﮐﺎرا ھﻣﯾﻧﮫ .ﻻﻣ ﺻب ﻧﻣﯾ ﺷﮫ ھم وﻟش ﮐرد،
ھم ﭘول ﺧوب ﺗو ﺷﮫ ،ھم ا ﺳم ور ﺳم دار ه .زﺑﯾد ه ھم ﺑراى ھﻣﯾن ﺷد ﻣﺎل ﺟﺎ ﺳم.
اوﻟش دﻟش را ﯾﮑﻰ ﻧﮑرد ه ﺑود ،ﮔﺎھﻰ ﺳراﻏﻰ ھم ازﻣن ﻣﯾﮕرﻓت.
ازوﻗﺗﻰ ﭘﯾﭼﯾد ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم ازﺗﯾرھم ﻧﻣﻰ ﺗر ﺳﮫ ،وﺧﺑرآوردن ﮐﮫ ﺗوﺧﯾﺎﺑوﻧﺎى ﺷﮭروﺣﺗﻰ ﺗوﮐوﭼﮫ ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎى ﺗﻧﮓ وﺗرش ھم  ،ﻣث “ ﮐﺎرﯾل ﭼ ﺳﻣﺎن “
ﻣﻰ روﻧﮫ ،ورق ﺑرﮔ ﺷت و ﺟﺎ ﺳم ﺷد،
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“ ﺟﺎ ﺳم زﺑﯾد ه “
” …ﻻﮐردار ! ﭼﮫ ﺳﺎﻻرﯾﮫ ،ﮔﺎھﻰ اوﻗﺎت ازاﯾﻧﮭﻣﮫ ﺧو ﺷﮕﻠﯨﺣر ﺻم ﻣﻰ ﮔﯾر ه ،ھرﭼﮫ ﮔ ﺷﺗم ﻣﺛﻠش ﭘﯾدا ﻧﮑردم ،ﻣﻰ ﺧوا ﺳﺗم ،ﺑﺎ ﯾﮑﻰ ازﺧودش ﺑﮭﺗر ،داغ ﺑﮫ
دﻟش ﺑذارم ،اﻣﺎ ﻧ ﺷد .ﻧﻣﻰ دوﻧم ﭼﮫ دار ه .ھﻣﮫ ھﯾﮑﻠش ھو ﺳﮫ ،ﺑﻰ ﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﻧﮫ ،ﺧﻧد ه ھﺎش زﻧﮓ دار ه ،ﺣر ف زدﻧش ﯾﮫ ﺟورﺧوﺑﯾﮫ ،ﺗﮫ ا ﺳﺗﮑﺎﻧﻰ ھم ﮐﮫ
ﻣﻰ زﻧﮫ ﺑﺎ ﻟودﮔﻰ ھﺎش ﮐﻼﻓﮫ ﻣﻰ ﮐﻧﮫ …“
“ ﻋﺑود ﮐﺟﺎﺋﻰ؟ “
ﻋﺑود ﺑﺎ ﺷرﻣﻰ ﮐﮫ ﺣﻧون ﻣﺗوﺟﮫ ﻧ ﺷودﮔﻔت:
“ ﭘﯾش ﺟﺎ ﺳم ﺑودم ،ﻣﺎ ﻣث دوﺑرادرﺑودﯾم .ﻓﮑرﻣﻰ ﮐردم ﺑﺎ زﺑﯾد ه ﭼﮫ ﮐﻧم ،ﭼﮫ ﺟورى دﻟدارﯾش ﺑدم “ “ ﺣﺎﻻ ،ﺣﺎﻻ ،ﻧﺑﺎﯾد ﮐ ﺳﻰ ﺑر ه ﭘرﭼﮏ زﺑﯾد ه  ،او ،ﺗﺎ
ﺑﻔﮭﻣﮫ ،ﻣﻰ ﺷﮫ ﭘﻠﻧﮓ ﺗﯾرﺧورد ه “
روز ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘﺎرى ،زﺑﯾد ه ،ﺑﻰ ﻧﺎﻟﮫ وﻓرﯾﺎد ،ﺑﺎ وﻗﺎرﺗﻣﺎم  ،ﺳراﭘﺎ ﻣ ﺷﮑﻰ ،ھﻣﺎﻧﻧد وﺟدان ﻣﺟ ﺳم ﺟﺎ ﺳم ﮔﺎم ﺑرﻣﻰ دا ﺷت .وﻋﺑود ﺑﺎ د ﺳﺗﮫ اى ُﮔل،
ھﻣرا ه ﺑﺎﺗﻌداى از“ ﺑﭼﮫ ھﺎ “  ،آﺧرﯾن ﺑدرﻗﮫ را ازﺟﺎ ﺳم ﺑﺟﺎ آورد ،وھﻧﮕﺎم وداع ،ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺟﺎ ﺳﻣﻰ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﺑود ،ﮐﻠﻣﺎﺗﻰ را اداﮐرد ،ﮐﮫ ﻣﯾر ﺳﺎﻧد:
“ اﮔرﺟﺎ ﺳم ﻧﯾ ﺳت ،ﻋﺑود ھ ﺳت ،ﺷوﻓﮫ ﻟت ھم ھ ﺳت ،ﺳرﻋت ھم ھ ﺳت“.
وﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻧﺎﻟﯾد:
“ ﺟﺎ ﺳم ! ﺗوﺧوب ﻣﯾدوﻧﻰ ﮐﮫ ﻋﺑود ،ﻣث ﺧودت ،دل اﯾﮑﺎر ِدار ه …“
وازآن ﭘس ،ﻋﺑود آراﻣش ﻧدا ﺷت ،ﺷب ھﺎ را ﺑﺎ ھزاران ﺧﯾﺎل ،ﺑﮫ ﺻﺑﺢ ﻣﻰ ر ﺳﺎﻧد ،و ﺑﺎ زﺑﯾد ه ،ﺣر ف ﻣﻰ زد وﺑﮫ او ﻣﯾﮕﻔت:
” ….ﺋﻰ ُدُر ﺳﮫ ِ ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم ﻧﯾ ﺳت ،ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم واﻗﻌن ﺣﯾ ف ﺑود ،اﻣﺎ ﺗو ﻧﺑﺎﯾد در را روى ﺧودت ﺑﺑﻧدى و زﻧدﮔﻰ را ﺑﮫ ﺧودت ﺣرام ﮐﻧﻰ .ﺑﮫ ﺧدا ﻋﺑود
ھﻣون ﺟﺎ ﺳﻣﮫ ،ﻓﻘط ﮐﻣﻰ ﻓر ﺻت ﺑد ه …“
و از روزى ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم وار  “ ،ﺟﻧس “ را درﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط و ﺑﺎﻋﺑور از ﻣواﻧﻊ ﺑ ﺳﯾﺎر ،ﺑﮫ ﻣﻘ ﺻد ر ﺳﺎﻧد  ،وﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ زﺑﯾد ه ﮔﻔﺗﮫ:
“ ﻋﺑود ﺑراى ﺧودش ﯾﮫ ﺟﺎ ﺳﻣﮫ “
ﭘﺎ ک ﺑﯽ ﻗرار ﺷد ،وداﺋم دراﻧﺗظﺎرﻧﯾم ﻧﮕﺎھﻰ ،ﺧﺑرى ،ﭘﯾﻐﺎﻣﻰ ،و ا ﺷﺎر ه اى ،از زﺑﯾد ه ﺑود .ﺗﺎ ﺷﺑﻰ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرش زد ،ﮐﮫ ﻓردا ،ﺑراى ﺣل ﻣ ﺷﮑﻠش ،ورام
ﮐردن زﺑﯾد ه ،ﮐﮫ ھﻧوز ھرﭼﯾز را ﺑﺎ ﺟﺎ ﺳم ﻣﻘﺎﯾ ﺳﮫ ﻣﻰ ﮐرد ،ﺑﮫ “ ِﺧ ﺿر“ ﺑرود …وﺑﺎ اﯾن ﺧﯾﺎل ﮐﮫ راھش را ﭘﯾدا ﮐرد ه ا ﺳت ،ﺻﺑﺢ ﭘس از ﺗﯾﻣﺎر“
ﺷوروﻟت “ ﺑﺎ دﻧﯾﺎﺋﻰ از اﻣﯾد ،رو ﺑﮫ ِﺧ ﺿر را ه اﻓﺗﺎد.
ﯾﮑﻰ از روزھﺎى داغ ﻣردادﻣﺎ ه ﺑود ،ﭼﯾزى ﺣدود ۶ﻣﺎ ه ﭘس ازﺟﺎ ﺳم .ﺷرﺟﯨﻰ ﻧﻔس ﮔﯾرى ﮐﮫ ازﭼﻧدروزﭘﯾش ﺷروع ﺷد ه ﺑود ،ﺑﯾداد ﻣﻰ ﮐرد .درﯾﻎ
ازﮐﻣﺗرﯾن ﻧ ﺳﯾﻣﻰ ﯾﺎ ﺣرﮐت ﺑرﮔﻰ ،ھوا در ﺳﮑون ﮐﺎﻣل ﺑود واﮐ ﺳﯾژن درذرات ﻣﻌﻠق آب ازﺗﺣرک اﻓﺗﺎد ه ﺑود .وﻟﻰ ﺷوق زﺑﯾد ه ،ﻋﺑود را ﺑﻰ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
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آﺗ ﺷﺑﺎران ﺧور ﺷﯾد و ﺷرﺟﻰ ﺳﻣﺟﻰ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗن ﺷﮭر ﻣﺎ ﺳﯾد ه ﺑود ،را ه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .وﻗﺗﻰ ﮐﮫ ﺟﺎد ه ھﺎى روﺑرا ه ﺗﻣﺎم ﺷد و زد ﺑﮫ ﮐور ه را ه ﺷﻧﻰ ،اﺣ ﺳﺎس
ﮐرد ﮐﮫ دارد ﺑﮫ زﺑﯾد ه ﻧزدﯾﮏ ﻣﻰ ﺷود.
ﺗراﻧﮫ ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ اى رازم زﻣﮫ ﮐرد  ،و ﺑﻰ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﻰ را ه  ،اﺗوﻣﺑﯾل را ﺑﮫ ﺟﻠوﻣﻰ ﺑرد .وﻣﻰ ﺧوا ﺳت ﻗﺑل ازﻏروب آﻓﺗﺎب ﺣر ف ھﺎﯾش را ﺑﮫ ِﺧ ﺿر
ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﺷد.
وﻗﺗﻰ ﺑرﮔ ﺷﺗم ،ﺑرا ش ﺳوﻏﺎت ﻣﻰ ﻓر ﺳﺗم ،و ﺻﺑرﻣﯾﮑﻧم ،ﺑﺑﯾﻧم ﭼﮫ ﻣﯾﮕﮫ .ﺑﻌد ﻣﻰ ﻓﮭﻣم ﮐﮫ ﺧ ﺿر ﺑراﯾم ﭼﮑﺎرﮐرد ه … وﺗراﻧﮫ رادر ذھﻧش ﭼرﺧﺎﻧد
” ….ﻣﺛﮫ ﯾﮏ آھوى ﺗ ﺷﻧﮫ ،ﺗﻣﺎم د ﺷت و ﺻﺣرا را ﻣﻰ دوم ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼ ﺷﻣﮫ اى ﺑَر ُﺳم ….وآﻧﺟﺎ ﮐﻧﺎرھﻣو آب زﻻل وﺧﻧﮏ ﻣﯨﻣوﻧم … وﺗوﻻﺑﻼى درﺧﺗﺎ ش
ﺧوﻧﮫ ﻣﻰ ﺳﺎُزم …اوﻧﺟﺎ ،ﻋ ﺷق رﻧﮓ ﺑﮭﺗرى دار ه  ،وﺑﭼﮫ آھوا ،راﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗری دارن ….
ﮑَﻧد ،اﻣﺎ ،ﺧﺑرى ﻧ ﺷد ،ﯾﮑﻰ دوﺑﺎر ﻓرﻣﺎن را ﭼپ ورا ﺳت ﮐرد ،ﻓﺎﯾد ه اى ﻧدا ﺷت ،ﻧﺎﻟﮫ ھﺎى
و ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷور ،دﻧد ه را ﻋو ض ﮐرد ﺗﺎ ﺷوروﻟت را ازﺟﺎ ِﺑ َ
ﻓرﯾﺎد ﮔوﻧﮫ ى ﻣوﺗورﺑﻰ ﺗﺎﺛﯾرﺑود ،ﺷوروﻟت دا ﺷت از “ ﻧﺎ “ ﻣﻰ اﻓﺗد.
ﺷرﺟﻰ ﻏﻠﯾظ و ﭼ ﺳﺑﻧد ه ﻓ ﺿﺎ را ﻣﻰ ﭼﻼﻧد وﻋرق را ازﭼﮭﺎر ﺳﺗون ﻋﺑود ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﻰ راﻧد و ﺗﻣﺎﻣﻰ ﻟﺑﺎ ﺳﮭﺎﯾش را ﺧﯾس ﮐرد ه ﺑود .ﺧور ﺷﯾد ِﺑﯽ رﺣم
ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن ،ﺷن ھﺎى ﮐور ه را ه را ﻋﯾن رﯾﮕﮭﺎى ﺗﻧو ،ﺳوزان ﮐرد ه ﺑود ،وﻋﺑود ﺑﯾش ازﻧﯾﻣ ﺳﺎﻋت ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ازد ﺳت دادن ﺗوان ،ﺑﺎ ﭼرخ ﭘﻧﭼرﮐﻠﻧﺟﺎر
ﻣﯾرﻓت .اﻧدﯾ ﺷﯾد:
“ ﺗﺎ ﮐﻼﻓﮕﻰ دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﻰ ﻧﮑ ﺷد ،وﺗﺎ زﺟرھﻣﮫ وﺟودت را ﻟﮫ ﻧﮑﻧد ،زﯾﺎرﺗت ﻗﺑول ﻧﻣﯾ ﺷﮫ “
و ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ،زﯾر ﺳﮫ ﺗﯾﻎ آﻓﺗﺎب ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروﺗﻼش ﻣﯾﮑرد.
ﮔرﻣﺎ ﺷرﺟﻰ ،ﭘﻧﭼرى ،وﺟﮑﻰ ﮐﮫ ﺗوى ﺷن ھﺎى داغ ﻓرو ﻣﯾرﻓت وازﺗﺣﻣل وزن اﺗوﻣﺑﯾل ﻋﺎﺟزﻣﺎﻧد ه ﺑود ،دﻣﺎر ازروزﮔﺎر ﻋﺑود در ﻣﻰ آورد.
ﺑﯾﺎد ﭼ ﺷﻣﮫ وآب زﻻل وُﺧﻧﮑﻰ ﮐﮫ ﻗرارﺑود ﺑﮫ آن ﺑر ﺳد اﻓﺗﺎد و ،ﺑﺎ اﻧﮕ ﺷت ﻋرق را از ﻻﺑﻼى اﺑروان ﭘر ﭘ ﺷﺗش ﺑﮫ زﻣﯾن ﭼﮑﺎﻧد .ﺷن ھﺎ ،ﻋﯾن ﺟرﻗﮫ
ھﺎى آﺗ ﺷﻔ ﺷﺎن ،ﻣذاب ﺑودﻧد و ﻋﺑود زﯾرﭘﯾراھن “ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻧش “ را ﺣﻔﺎظ داﻏﻰ ﺟﮏ ﮐرد ه ﺑود ،ﺗﺎ زﺑﯾد ه را ﻧرم ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺗﻣﺎﯾل او راﺟﮭت دﯾﮕرى ﺑدھد،
وﻣﻰ ﺧوا ﺳت ﺗﺎ دﯾرﻧ ﺷد ه  ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮑﻰ ﻧﯾﺎﻣد ه ﺧودش را ﺑﮫ ﭼﻔت وﺑ ﺳت ھﺎى “ ﺧ ﺿر“ ﺑر ﺳﺎﻧد .ﯾﮑﺑﺎردﯾﮓ ،آﺟرھﺎﺋﻰ را ﮐﮫ ﺳوارھم ﮐرد ه ﺑود ،ﺑﻐل
د ﺳﺗش ﮐ ﺷﺎﻧدُ ،ﮔرد ه اش را داد زﯾر ﮔﻠﮕﯾر ،ﭘﺎ را ﺣﻣﺎﯾل ﮐرد ،و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو ،ﻋرﺑد ه ﮐ ﺷﺎن اﺗوﻣﺑﯾل را ﺗﺎ ﺣدى ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺟﮏ را روى آﺟرھﺎ ﻗرار
داد ،ﺑﺎﻻ ﮐ ﺷﯾد .واﯾن ﭼﯾزى ﻧﺑود ﺟز ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ،ﻣﻌﺟز ه ﻋ ﺷق ﯾﺎ ﮐراﻣت “ ﺧ ﺿر“
وﻗﺗﻰ ”ا ﺳﺗﺎرت“ زد و ﺷوروﻟت را ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﻰ ﺷﯾ ﺷﮫ ھﺎﯾش را ﭘﺎﯾﯾن ﮐ ﺷﯾد ه ﺑود ،را ه اﻧداﺧت ﺑﺎ اﯾن ﺧﯾﺎل ﮐﮫ در ﺻﻧدﻟﻰ ﺟﻠو ،در ﮐﻧﺎر د ﺳﺗش ”زﺑﯾد ه“ را
دارد ،ﺳرى ﭼرﺧﺎﻧد ،او را ﻧﮕﺎ ه ﮐرد و ﺗراﻧﮫ ﻣﺣﻠﻰ را اداﻣﮫ داد.
“ اﮔر ﺷرط دﻧﯾﺎ را ھم ﺑﮕذارد ،ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧم .ﻓﻘط ﺗﮫ دﻟش ﺑﺎ ﻣن ﺑ ﺷود ،ﺑﻘﯾﮫ اش ﮐﺎرى ﻧدارد“.
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ﺑﺎ ﭘ ﺷت د ﺳت ،ﻋرق ﭘﯾ ﺷﺎﻧﻰ را ﮐﮫ ﻣﯾﺧزﯾد ﺗﺎ ﭼ ﺷﻣﺎﻧش را از ﮐﺎر ﺑﯾﺎﻧدازد ،ﭘﺎک ﮐرد و ﺑﺎ ﺷوق ﺗﻣﺎم ﻓرﻣﺎن اﺗوﻣﺑﯾل را ﺑﯾﺧودى ﭘﯾﭻ و ﺗﺎب داد .از ﺑﯾم
ﺷن ھﺎى ﻧرم ﻧﻣﻰ ﺗواﻧ ﺳت آﻧطور ﮐﮫ دﻟش ﻣﻰ ﺧوا ﺳت ﺑراﻧد ،ﺑﺎﯾ ﺳﺗﻰ ﻣدارا ﻣﯽ ﮐرد ،و ﻧﺎﻟﯾد:
“ ھر ﮐﮫ طﺎووس ﻣﯾﺧواھد ،ﺑﺎﯾد ﺟور اﯾن ﺟﺎد ه و اﯾن ﮔرﻣﺎ و اﯾن ھﻣﮫ درد ﺳر را ﺑﮑ ﺷﮫ “.
و ﺑﺎ ﺧودش ﮔﻔت:
“ اﻟﺣق ﮐﮫ ﭼﮫ طﺎوو ﺳﯾﮫ ،وﻗﺗﻰ ﻣﻰ ﺧﻧد ه ،ﭼﺗر ﻋ ﺷق را ﺑﺎز ﻣﻰ ﮐﻧﮫ ،ﭼﮫ ﺻداى ﺧو ﺷﻰ دار ه ….
ﯾﮏ ﺑﺎرﮐﮫ ﺷﻧﮕول ﺑود ،ھﻣﺎن روزى ﮐﮫ ﺟﺎ ﺳم ﭘﻧﺟﺎ ه ﺻﻧدوق “ ﺟﻧس “ را رد ﮐرد ه ﺑود ،ﭼﮫ رﻗ ﺻﻰ ﮐرد ،ﺗﻣﺎم ﻋ ﺿﻼﺗش ﻣﺛل ژﻟﮫ ﻣوﺟدار و ﻟرزان،
ﺗﮑﺎن ﻣﻰ ﺧوردﻧد وآب را ازﭼﮏ وﭼﯾل را ه ﻣﻰ اﻧداﺧت“.
“ اﻣروز ،ول ﮐن ﻧﯾ ﺳﺗم .ﺑﺎﯾد زﺑﯾد ه را ﺗﻣﺎم ﮐﻧم .ﺑدون او ﻧﻣﯾ ﺷﮫ “
ﯾﺎدش آﻣدﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﯾﺗش رادﯾوھم دارد … وﻗﺗﻰ ﺻداى “ ام ﮐﻠﺛوم “ ﺗوى اطﺎﻗﮏ رھﺎ ﺷد  ،ﺷوق و ﺻل اوج ﺑﯾ ﺷﺗری ﮔرﻓت ،ﺳر دﻧد ه را ﻣﺎ ﺳﺎژ داد و آن
را ﭼﺎق ﮐرد ،اﺗوﻣﺑﯾل ﻣﺛل ا ﺳﺑﻰ ﮐﮫ ُﺳم ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﮑوﺑد ،ﺳرو ﺻداﺋﻰ ﮐرد ،ﺳﯾﻧﮫ اش را داد ﺑﺎﻻ وازﺟﺎ ﮐﻧد ه ﺷد .ازآﯾﻧﮫ ﺑﻐل ﮔرد وﺧﺎﮐﻰ را ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﭼﯾزرا درﺧود ﻓروﻣﻰ ﺑرد دﯾد ،ﻋ ﺷق ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﺗﻌﻘﯾﺑش ﮐﻧد.
“ اﮔﮫ ﻣوﻗﻊ آوردن ﺟﻧس ھم ،ھﻣﮫ ﺟﺎد ه ھﺎ اﯾﻧطورﺧﺎک ﺑﻠﻧد ﻣﯨﮑرد ،ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﻰ ﺗوا ﺳت دﻧﺑﺎﻟﻣون ﮐﻧﮫ ﺧب  ،اوﻧوﻗت ھرﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اى ﻣﻰ ﺷد ﺟﺎ ﺳم ﯾﺎ
ﻋﺑود ،دﯾﮕﮫ ﻧﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﭘول ﻣﻰ دادن ،ﻧﮫ اﯾن ھﻣﮫ ُﭘزدا ﺷت .آن وﻗت زﺑﯾد ه ،ﻣﮕﮫ ﺧل ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺎد ﺳراغ ﻣﺎ .ﻣرد ﻣﯾﺧواد ﮐﮫ روى ﺟﺎد ه َﮐِﻔﮫ “ ﺷوﻓﮫ ﻟت “
را ﺑﺎ “ ﺑﺎر “ ازھﻣﮫ ﺟﺎ رد ﮐﻧﮫ وازاﮐزوزش ﺧون درﺑﯾﺎر ه .ھﻣﯾن ﺧون ﺑود ﮐﮫ زﺑﯾد ه را ﺧراب ﺟﺎ ﺳم ﮐرد .ﯾﺎدش آﻣد ﮐﮫ زﺑﯾد ه ﮔﻔﺗﮫ ﺑود:
“ ﯾﮫ روز ﺟﺎ ﺳم ﺳوارم ﮐرد ،ﺟﻧس ھم ﻧدا ﺷت ،ﻓﻘط ﻣﯾﺧوا ﺳت ﻋ ﺷق ﮐﻧﮫ .وﻗﺗﻰ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ دا ﺷﺗﯾم ﭘروازﻣﻰ ﮐردﯾم “.
و ﺑﺎﺧودش ﺣر ف زد:
“ اﮔﮫ ﺑﮫ را ه ﺷد ،و آوﻣد ﺳراﻏم  ،ﭘروازى ﻧ ﺷوﻧش ﺑدم ﮐﮫ ﮐﯾ ف ﮐﻧﮫ  ،ﺷﯾ ﺷﮫ ھﺎ را ﻣﻰ ﮐ ﺷم ﭘﺎﺋﯾن ﺗﺎ از ﺳرﻋت ﻣوھﺎ ش َﮐﻧِد ه ﺑ ﺷﮫ ،ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﮫ ﮐﮫ
ﭘرواز ﺷوﻓﮫ ﻟت ،ﯾﻌﻧﻰ ﭼﮫ ،وﺑﻔﮭﻣﮫ ﻋﺑودﮐﯾﮫ ! “
ﺧور ﺷﯾد ،ﺑﻰ ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﻣﻰ ﺳوزاﻧد .ﻧﺧل ھﺎى ﺑﺎردار ،زﯾر ﺳﻧﮕﯾﻧﻰ “ َﭘﻧﮓ “ ھﺎى ﺧرﻣﺎﺋﻰ ﮐﮫ ﮐﮫ از زورﮔرﻣﺎ و ﺷرﺟﻰ ،ﺑﮫ ﺷﯾر ه اﻓﺗﺎ ه
ﺑودﻧد ،ﺧم ﺷد ه ﺑود ن  ،وﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﺎر ﺷﺎن ﺑرﮔﮭﺎى درھﻣﻰ ﺑود ﮐﮫ روى آن ھﺎ ﭼﺗرﺑﺎزﮐرد ه ﺑودﻧد.
ﺑﺧﺎر “ رادﯾﺎﺗور“ ازدرز “ ﮐﺎﭘوت “ ﻣﺛل دودﮐش ﻗطﺎرھﺎى زﻏﺎل ﺳﻧﮕﻰ ﺑﺎﻻﻣﻰ زد و ﺟﺎن ﺷوروﻟت را ھﻣرا ه ﺑﺎ رﻣق ﻋﺑود ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻰ ﺑرد .ﭘﺎ را
روى ﺗرﻣز ﮔذا ﺷت و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل زﻣﯾﻧﻰ ﻏﯾر ﺷﻧﻰ ،ﻧﮕﺎھش را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﭼرﺧﺎﻧد ،وﭼون ﻧﯾﺎﻓت ،ﻧﺎﭼﺎر ،روى ﺷن ھﺎى ﻧرم وداغ ﺗوﻗ ف ﮐرد .ﮐﺎﭘوت را
ﮐﮫ ھﻣﭼون آھﻧﻰ ﮔداﺧﺗﮫ ﺑود ﺑﺎﻻزد .ﺻﻧدوق ﻋﻘب را ﺑﺎزﮐرد وظر ف آب را ﺑﯾرون آورد ،وﻣﻰ رﻓت ﺗﺎ ﻣوﺗوررا ﺧﻧﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﭼرخ
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دﯾﮕرى ﭘﻧﭼر ﺷد ه ا ﺳت.
ﻣ ﺷﺗﻰ ﻧﺎﺑﮑﺎر ﻗﻠﺑش را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو ﻓ ﺷرد ،ودرد ﺑﻰ ﺗﺎب ﮐﻧﻧد ه اى ﺗﻣﺎﻣﻰ ﺳﯾﻧﮫ اش را در ﺧود ﮔرﻓت .ظر ف آب ازد ﺳﺗش اﻓﺗﺎد ،ﺳرش را روى ﺗ ﺷﮏ
ﺟﻠو ،ﮔذا ﺷت وﺑﺎ ﺗﺗﻣﮫ رﻣﻘش ،ﺧودش را ﺑﺎﻻ ﮐ ﺷﯾد ،د ﺳﺗش را ﺑﮫ ﻟب ﺗ ﺷﮏ ﺑﻐل راﻧﻧد ه ﮔرﻓت و ﺗﺎ روى ﺻﻧدﻟﻰ زﺑﯾد ه ﺑﮫ ﺟﻠو ﺧزﯾد ،ﭼرﺧﻰ ﺧورد،
ﺳرش را روى زاﻧوى زﺑﯾد ه ﮔذا ﺷت و ﭼ ﺷﻣﺎﻧش را ﺑﮫ ﺳﻘ ف ﺷوروﻟت دوﺧت  ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺎ ﺳﮫ ﺳر ﺟﺎ ﺳم را ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﯾر “ ِﺑرﻧو “ ﭼ ﺳﺑﺎﻧد ه ﺑودﻧد .و از
درز ﭼ ﺷﻣﺎن ﺑﻰ ﻓروﻏش روﺑﮫ “ ﺧ ﺿر “ ﻧﮕﺎ ه ﮐرد و ﺑﮫ زور ﻧﺎﻟﯾد:
“ اى ﺧ ﺿر از ﺷﻔﺎﻋﺗت ﮔذ ﺷﺗم ،دﯾواﻧﮫ ام ﻧﮑﻧﻰ “
“ زﺑﯾد ه “ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ى:
“ ﻋﺑود ،ﺑﯾ ﺷﺗر اوﻗﺎت واﻗﻌن ﺟﺎ ﺳم ﺑود ،وﺑﺎ رﻓﺗن او ﺷﮭراز ﺷﮭﺎﻣت ﺧﺎﻟﻰ ﺷد“.
ازﻋﺑود ﺗﺟﻠﯾل ﮐرد ،ﺗﺟﻠﯾﻠﻰ در ﺳﺎﯾﮫ ﺟﺎ ﺳم

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

دا ﺳﺗﺎن

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺳﭘﯾدارﺑﻠﻧد – ﻋﻠﯽ اﺻﻐرراﺷدان
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ،ﮔﺎو ﭘﯾ ﺷﺎﻧﯽ ﺳﻔﯾد ﺷﮭر ﺷد .ﺻﻐﯾر و ﮐﺑﯾر ﻣﯽداﻧ ﺳت ھﻧوز ﺧﺗﻧﮫ ﻧ ﺷد ه .ﺑﭼﮫھﺎ و ﺑﯾﮑﺎر هھﺎ دﻧﺑﺎﻟش
ﻣﯽاﻓﺗﺎدﻧد.آ ﺷﻐﺎل و ﺳﻧﮓ و ﮐﻠوخ ﺑﮫ طرﻓش ﭘرت ﻣﯽﮐردﻧد.ﮐﺎ ﺳبھﺎ ﻧﻣﯽﮔذا ﺷﺗﻧد ﺑﮫ اﺟﻧﺎس ﺷﺎن د ﺳت ﺑزﻧد و
ورد زﺑﺎن ﺷﺎن ﺷد ه ﺑود ﮐﮫ:
 از ﺳﮓ ﻧﺟس ﺗر ه ﻧر ه ﺧر ! را ه ﮐﮫ ﻣﯾر ه  ،زﻣﯾن زﯾرﭘﺎش ﻣﯽﻟرز ه ! ﺷوﻣﮫ ﺑﯽﭘدر ،ﺑﮫ ھرﭼﯽ د ﺳت و ﻧﻔ ﺳش ﺑﺧور ه  ،ﺑﺎﯾس آﺗﯾش زد ه ﺑ ﺷﮫ ! ھرﺟﺎ ﭘﺎ ﺑﮕذار ه و ﻧزدﯾﮏ ﺷﮫ  ،ﺑرﮐت از اونﺟﺎ ﻣﯾر ه !د ﺳت و ﭘﺎو ﺳر و ﺻورﺗش ھﻣﯾ ﺷﮫ زﺧم و زﯾﻠﯽ ﺑود.ﮐﻣﺗر ﺗو ﺷﮭر و ﺑﯾن ﺑﭼﮫھﺎ و ﺑﯾﮑﺎر هھﺎ آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷد .ﺳر راھش  ،از ﻧﺧودﺑرﯾزی ﺣﺎج ﺣﺟت
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ﻣﯽﮔذ ﺷت .ﺑﯽ ﺳﻼم و ﺗﻌﺎر ف  ،داﺧل ﻣﻐﺎز ه ﺷد و ﺟﯾب ﮔ ﺷﺎد ﺧود را ﭘر از ﻧﺧود ﺑر ﺷﺗﮫ ﮐرد .ﺣﺎﺟﯽ  ،د ﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺷد و ﮔﻔت:
 ﭼ ﺷم درﯾد هی ﭘررو ،ﭼﯽ ﺧﺑر ه ! ﻟﻧﮓ ﺑﯽرﯾ ﺷﮫ  ،ﺗﻘ ﺻﯾر ﻣﻧﮫ ﮐﮫ ﭘر روت ﮐردم ! ﺧﯾﻠﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷد هم .ﺳﻔﺎرش ﮐن ﺗو ﻣرﯾ ض ﺧوﻧﮫی اﻣدادی ﺧﺗﻧﮫم ﮐﻧﻧد ﺣﺞ آﻗﺎ ! ﯾﮫ ﭼﯾزﯾم ﺑﮭم ﺑد ه ﮐﮫ او ﺿﺎﻋم ﺧﯾﻠﯽ ﻗﺎراشﻣﯾ ﺷﮫ ! ﺑرو ﺧدا روزﯾﺗو ﺟﺎی دﯾﮕﮫ ﺣواﻟﮫ ﮐﻧﮫ .دﯾﮕﮫم اﯾن ﺟﺎ ﭘﯾدات ﺑ ﺷﮫ و د ﺳت ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑزﻧﯽ  ،ﺟﻔت ﭘﺎھﺎﺗو ﻣﯽ ﺷﮑﻧم ! ﻣن ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧوﻧم و ﺗو ھم ﮐﺎﻓرﻣطﻠﻘﯽ !ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﺧود را ﺑﮫ دﺧل و ﺣﺎﺟﯽ ﻧزدﯾﮏ ﮐرد و ﮔﻔت:
 اﮔﮫ ﮐﻧس ﺑﺎزی درآری  ،ﻣﯾرم ﺗو ﭘﯾﺎد هرو ﻧﻌر ه ﻣﯽﮐ ﺷم ﮐﮫ ﺗو ﭼﯽ دﯾوﺛﯽ ھ ﺳﺗﯽ !ﺣﺎﺟﯽ ﺧود را ﺑﺎﺧت و د ﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺷد و ﯾﮏ ﺳﯾﮕﺎر ھﻣﺎ ﺑﮫ ﭼوب ﺳﯾﮕﺎر ﭼوﺑﯽ ﺑﻠﻧد ﺧود ﮔﯾر داد و آﺗش زد و ﮔﻔت:
 ھﯾ ﺳس ! ورﭘرﯾد هی ﭼ ﺷم درﯾد ه ! ﮐوﻓت ﮔرﻓﺗﮫ آن ھﻣﮫ ﻧﺧود ﮔل رﯾﺧﺗﯽ ﺗو ﺟﯾﺑت دﯾﮕﮫ ! ﻧﺧودا ﻣﺎل ﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧوﻣﮫ.ﺣﺎﺟﯽ دﺧل را ﺟﻠو ﮐ ﺷﯾد و ﯾﮏ ا ﺳﮑﻧﺎس ﭘ ﺷت ﺳﺑز ﺟﻠوی ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ اﻧداﺧت .ﻟب و ﻟوﭼﮫاش ﻟرزﯾد و ﭼ ﺷﻣش ﭘﻠﮏ اﻧداﺧت.
ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ از ﻧﺧودﺑرﯾزی ﺑﯾرون زد و اطرا ف را ﭘﺎﺋﯾد .از ﺑﭼﮫھﺎ ﺧﺑری ﻧﺑود .ﯾﮏ ﻣ ﺷت ﻧﺧود ﺗوی دھن ﮔ ﺷﺎد ﺧود رﯾﺧت و ﺑﮫ طر ف ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن
اﻣدادی ﺷﻠﯾد .از ﭘﯾﺎد ه روی ﺟﻠوی ﻣ ﺳﺟد ﻣﯽﮔذ ﺷت .ﺻدای ﺳﯾد ﭘﺎھﺎش را ﺳ ﺳت ﮐرد:
 ھﻧدوﻧﮫ ﮔل اﻧﺎر ه ! ﺧرﺑز ه ﻋ ﺳﻠﮫ ! ﺑﯾﺎ ﺑﺑر ﮐﮫ طﻼ ﺳت !ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﮐﻧﺎر ﮐﭘﮫی ﺧرﺑز ه و ھﻧدواﻧﮫ اﯾ ﺳﺗﺎد و ﮔﻔت:
 ﺳﯾدآﻗﺎ ﺳﻼم ! د ﺳﺗت در ﺳت ! ﺧ ﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎ ﺷﯽ ! ﻋﻠﯾﮏ ﺳﻼم  ،زﻧد ه ﺑﺎ ﺷﯽ .ﭼﯽ ﻋﺟب از اﯾن طرﻓﺎ ! ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷم  ،زﯾر ﻣﻧﺗم ﺳﯾدآﻗﺎ .اﮔﮫ ﺑﮫ دادم ﻧر ﺳﯾد ه ﺑودی  ،ﺣﺎﻻ ھﻔﺗﺎ ﮐﻔن ﭘو ﺳوﻧد ه ﺑودم. ﭼﯽ ﺑرات ﺑﺑرم  ،ﺧرﺑز ه – ھﻧدوﻧﮫھﺎم دﯾﮕﮫ از دھن اﻓﺗﺎد ه .آروم آروم دار ه ﯾﺦ ﻣﯾزﻧﮫ. ھرﭼﯽ ﺟﻠوم ﺑﮕذاری د ﺳﺗﺗو ﭘس ﻧﻣﯾزﻧم.ﺳﯾد ﯾﮏ ھﻧدواﻧﮫی ﺳﺎﻟم از ﻣﯾﺎن ﮐﭘﮫ ﺟداﮐرد و ﺑرﯾد و ﻗﺎچ ﮐرد و ﺟﻠوی ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﮔذا ﺷت و ﮔﻔت:
 دوﻧﮫھﺎ ﺷو ﺑرﯾز ﺗو ﺳﯾﻧﯽ .ﺗﻣوم ﻧﻔﻌش ﺗو دوﻧﮫھﺎ ﺷﮫ.ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﯾﮏ ﻣ ﺷت ﻧﺧود ﺑر ﺷﺗﮫ ﺗو داﻣن ﺳﯾد رﯾﺧت و ﺷروع ﺑﮫ ﺧوردن ھﻧدواﻧﮫ ﮐرد و ﮔﻔت:
 از دﮐون ﺣﺎﺟﯽ وردا ﺷﺗم .از ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺣﻼلﺗر ه .ﭘﻧﺞ ﺗوﻣﻧم ازش ﺑﺎج ﺳﺑﯾل ﮔرﻓﺗم .ھر وﻗت از ﺟﻠوی دﮐوﻧـش ﻣﯾﮕذرم  ،ﻋﺎ ﺻﯾش ﻣﯽﮐﻧم.PDFmyURL.com

 ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﭼپ اﻓﺗﺎدی  ،ﻗ ﺿﯾﮫ ﭼﯾﮫ؟ ھم ﺧﯾﻠﯽ اذﯾﺗم ﮐرد ه  ،ھم ﺧﯾﻠﯽ ﭼسﺧور ه و ﺟﻠﺑﮫ دﯾوث. ﺧﯾﻠﯽ ﮐم اﯾن طرﻓﺎ ﭘﯾدات ﻣﯾ ﺷﮫ  ،ﮐﺟﺎ ﻣﯾرﻓﺗﯽ؟ﺳﯾدآﻗﺎ ﺑﭼﮫھﺎی ﺗﺧم ﺣروم ذﻟﮫم ﮐردن .ﻣﯾرم ﻣرﯾ ﺿﺧوﻧﮫی اﻣدادی .ﺗو ﻣﯾﮕﯽ ﺧﺗﻧﮫ م ﻣﯽﮐﻧن؟
 ﮔﻣون ﻧﮑﻧم  ،رﻓﺗﻧش ﺑﯽ ﺿرر ه .ﮐﻣﮑﯽ از ﻣن ورﻣﯾﺎد ،ﺑﮕو !*
ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ وارد ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺷد ،ﯾﮏ د ﺳﺗﮫ ﭘر ﺳﺗﺎر دور هاش ﮐردﻧد .ﻟﺑﺧﻧد و ﭼ ﺷﻣﮏ زدﻧد و اورا ﺳﺋوال ﭘﯾﭼش ﮐردﻧد:
 ﺑﺎ ﮐﯽ ﮐﺎر داری؟ ﻣﯾﺧوام ﺑرم ﭘﯾش آﻗﺎی دﮐﺗر. ﺑﺎ ﮐدوم دﮐﺗر ﮐﺎر داری؟ ﻻﺑد ﻣر ﺿﯽ – ﭼﯾزی دار ه ! آدم ﭘﯾش دﮐﺗر ﻧﯾﻣر ه زﯾر اﺑرو ﺷو وردار ه ﮐﮫ ! ﮐﺟﺎت درد ﻣﯽﮐﻧﮫ؟ ھﯾﭻ ﺟﺎم درد ﻧدار ه. ﺷﮑﻣت ﺧﯾﻠﯽ ورم دار ه !ﺳرﭘر ﺳﺗﺎر ،در ﻣﯾﺎن ﭘﭼﭘﭼﮫ و ﭘوزﺧﻧد ﭘر ﺳﺗﺎرھﺎ ،او را روی ﻧﯾﻣﮑت ﮐﻧﺎر راھرو ﻧ ﺷﺎﻧد .ﭘﯾرھﻧش را ﺑﺎ ﻧوک اﻧﮕ ﺷت ﺑﺎﻻ زد .ﮔو ﺷﮫھﺎی ﭘﯾرھﻧش را
ﺑﺎ اﮐرا ه ﻟﻣس ﮐرد .ﺷﮑﻣش  ،در اﺛر ﮔر ﺳﻧﮕﯽ ﻣزﻣن ،ورم آورد ه ﺑود .ﺳرﭘر ﺳﺗﺎر ﺷﮑم اورا ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧ ﺷﺎن داد و ﭼ ﺷﻣﮏ زد و ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت:
 اوا ﺧدا ﻣرﮔم ﺑد ه ! ﻧﮕﺎ ه ﮐﻧﯾن ! ﺷﮑﻣش ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻ اوﻣد ه ! ﺑﮕذارﺧوب ﻣﻌﺎﯾﻧﮫش ﮐﻧم و ﺑﺑﯾﻧم !ﺳرﭘر ﺳﺗﺎر د ﺳﺗﮕﺎ ه ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ را از ﺟﯾب روﭘو ﺷش ﺑﯾرون ﮐ ﺷﯾد .ﻣﯾﻠﮫھﺎی آن را ﺗوی ﮔوشھﺎی ﺧود ﻓرو ﮐــرد .ﻻ ﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﺎ ه ﮔرد ﺳر دﯾﮕرش را روی
ﺷﮑم ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﮔذا ﺷت .ﭼ ﺷمھﺎی ﺧودرا ﮔ ﺷﺎد ﮐرد و اطوار درآورد و ﮔﻔت
 ﻧــﮫ ! ﺧﯾﻠﯽ ﮔﻧد ه ﺳت ! …ھﺎ.ھﺎ.ھﺎ ! …ﺧﻧد ه و ﺳرو ﺻدا راھرو را ﭘرﮐرد .ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﻓﮭﻣﯾدﮐﮫ ﺳر ﺑﮫ ﺳرش ﻣﯽﮔذارﻧد .ﺧﻠﻘش ﺗﻧﮓ ﺷد و داﻣن ﭘﯾرھﻧش را اﻧداﺧت ﭘﺎﺋﯾن و ﺧود را ﺟﻣﻊ وﺟور
ﮐرد .ﮐ ف د ﺳتھﺎش را روی ﺷﮑم ﺳرﭘر ﺳﺗﺎر ﮔذا ﺷت و ھﻠش داد و ﮔﻔت:
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 ﺑود  -ﺑودک داری ! ﮔو ﺷﯽ رو ﻋو ﺿﯽ ﮔذا ﺷﺗﯽ ! ﯾﮏ وﺟب ﭘﺎﺋﯾنﺗر ﺑﮕذار !ﭘر ﺳﺗﺎرھﺎ ﺑﮫ ھم ﺳﻘﻠﻣﮫ و ﻗﮭﻘﮭﮫ زدﻧد .دﮐﺗر ﺳرش را از در اطﺎق ﺑﯾرون داد .ﻋﯾﻧﮏ ﺗﮫ ا ﺳﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧود را روی ﭼ ﺷﻣش ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﮐرد و ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﺑﮫ
ﮔرو ه ﺳﻔﯾدﭘوشھﺎ ﺧﯾر ه ﻣﺎﻧد و ﮔﻔت:
 ﻣﺎ را ھم ﺗوﺧﻧد هھﺎﺗﺎن ﺷرﯾﮏ ﮐﻧﯾد !ﺳرﭘر ﺳﺗﺎر  ،ﺑﺎ ﻋ ﺷو ه ﺑﮫ دﮐﺗر ﻧزدﯾﮏ ﺷد .ﻟبھﺎی ﻗﻠو هاﯾش را ﺑﺎ زﺑﺎﻧش ﺑرق اﻧداﺧت  ،ﭼ ﺷم و اﺑرو ﮐﺞ ﮐرد و ﺧﻧدﯾد .د ﺳت دﮐﺗر را ﮔرﻓت و ﺑﮫ
طر ف ﻣﻌرﮐﮫ ﮐ ﺷﺎﻧد و آھ ﺳﺗﮫ ﮔﻔت:
 دﮐﺗر اﻣروز ﭼﯾز ﻣﻌرﮐﮫ ای ﺑﮫ ﺗورﻣون ﺧورد ه !ﮔرو ه ﭘر ﺳﺗﺎرھﺎ دﮐﺗر را ﮐﮫ دﯾدﻧد ،دم ﮔرﻓﺗﻧد:
 اﻧﮕﺎر ﺳﯾﻧﮫی ﻣﺑﺎرک ﺷون ﻗﻠﻧﺞ ﮐرد ه ! ﻧﮫ ﭘری ﺟون ،ﮔوﯾﺎ ﻧﻘرس ﻣزﻣن ﺷون ﺑﺎز ﻋود ﮐرد ه !دﮐﺗر ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ را ﻣﯾﺎن ﺣﻠﻘﮫی ﭘر ﺳﺗﺎرھﺎ ﺑراﻧداز ﮐرد و ﻟﺑﺧﻧد زد .وارد ﺣﻠﻘﮫی ﮔرو ه ﺷﺎد و ﺷﻧﮕول ﭘر ﺳﺗﺎرھـﺎ ﺷد و ﮔﻔت:
 ﮐدام ﺷﺎن در ﺳت ﻣﯽﮔوﯾﻧد؟ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﺧودرا ﺟﻣﻊ و ﺟورﺗر ﮐرد و ﮔﻔت:
 ھﯾﭻ ﮐدوم ﺷون آﻗﺎی دﮐﺗر. ﭘس اﯾنﺟﺎ ﭼﮫ ﮐﺎر داری؟ اوﻣد هم ﺧﺗﻧﮫ ﺳورم ﮐﻧﯾن. اﯾن ﮐﮫ ﻋزا ﻧدار ه  ،ھﻣﮫی اﯾﻧﮭﺎ دﻻﮐﻧد .ﮐدام ﺷﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﯽ؟ ﮐﺎر اﯾﻧﺎ ﻧﯾ ﺳت آﻗﺎی دﮐﺗر .دو ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣ ﺳﺧر ه ﺑﺎزی درﻣﯾﺎرن و ﻋو ﺿﯽ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫم ﻣﯽﮐﻧن. اﻣروز ﺳردﻻکﻣﺎن رﻓﺗﮫ دھﺎت  ،وﻗﺗﯽ ﺑرﮔ ﺷت ﺧﺑرت ﻣﯽﮐﻧﯾم. ﻣن ﺑﺎ ﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧوم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم. اﯾنھﺎ ﺑﻠدﻧد ،ﻣﯽﻓر ﺳﺗم دﻧﺑﺎﻟت*
در را ه ﺑرﮔ ﺷت از ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن  ،ﻣﺛل ھﻣﯾ ﺷﮫ  ،ﯾﮏ ﮔرو ه از ﺑﭼﮫھﺎی ﺑﯾﮑﺎر ه دﻧﺑﺎل ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ را ه اﻓﺗﺎدﻧد .ﺳﻧﮓ و ﮐﻠوخ ﺑﺎراﻧش ﮐردﻧد و دم ﮔرﻓﺗﻧد:
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 ﻣﺗــﺎن ﺧـﻠﮫ  ،ھــووو ! … ﻣﺗــﺎن دﯾووﻧﮫ  ،ھـــووو ! … ﻧﻔ ﺳش ﻧﺟ ﺳﺗﮫ  ،زﻣﯾن زﯾرﭘﺎش ﻣﯽﻟرز ه  ،ھــووو ! …ﺿرﺑﮫھﺎی ﺳﻧﮓ و ﮐﻠوخ  ،ﺳرو ﺻورت وﭘﺎھﺎی ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ را زﺧم و زﯾﻠﯽ و ﮐﺑود ﮐرد .ﻣﯽﮔرﯾﺧت .رھﺎش ﻧﻣﯽﮐردﻧد .دﻧﺑﺎﻟش ﻣﯽدوﯾدﻧد و ﺟﻧﺟﺎل را ه
اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺳرآﺧر ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ داﻣن ﺧودرا ﭘر از ﺳﻧﮓ و ﮐﻠوخ ﮐرد و ﺑﮫ طر ف ﺑﭼﮫھﺎ ﺑرﮔ ﺷت.ﺑﭼﮫھﺎ ﺟﯾﻎ و داد ﮐردﻧد و از ھم ﭘﺎ ﺷﯾدﻧد و ھر ﮐدام
ﺑﮫ طرﻓﯽ ﮔرﯾﺧﺗﻧد .ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﮐ ف د ﺳت ﺧودرا ﺑﮫ ﮐﺎ ﺳﮫی زاﻧوش ﮔرﻓت و ﺷﻼن ﺷﻼن دور ﺷد .ﺧودرا ﮐﻧﺎر ﻓ ﺷﺎری ﮐ ﺷﺎﻧد .ﺧﺎک ﺳر و ﺻورت و
ﻟﺑﺎس ﺧودرا ﺗﮑﺎﻧد .ﺧونھﺎی ﺧ ﺷﮑﯾد هی د ﺳت و ﭘﺎھـﺎ ﮔل و ﮔردن ﺧود را ﺷ ﺳت .دھﻧش را زﯾر ﻓ ﺷﺎری ﮔرﻓت و ﻋطش ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾزش را رﻓﻊ ﮐرد.
ﺑﺎد ﮔزﻧد هی اواﺧر ﭘﺎﺋﯾز  ،ﺧﻧﮑﺎی آب را ﺑﮫ درون ﭘو ﺳﺗش راﻧد .ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد زﻣ ﺳﺗﺎن و ﺳردی ﺟﺎن ﺳوزش اﻓﺗﺎد و ﻣور ﻣوری زﯾر ﭘو ﺳت ﺧود
ﺣس و ﺧودرا ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐرد.
ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ روز ﺑﻌد ﺑﺎز راھﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن اﻣدادی ﺷد .ﻧﮕﮭﺑﺎن ﮐﻧﺎر در ،ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫی او اﯾ ﺳﺗﺎد و ﮔﻔت:
 ﮐﺟﺎ؟ دﮐﺗر ﮔﻔﺗﮫ ﻧﮕذارم ﭘﺎ ﺗو ﻣرﯾ ﺿﺧوﻧﮫ ﺑﮕذاری ! آﻗﺎی دﮐﺗر ﺧودش ﮔﻔﺗﮫ ﺳردﻻک ﺷون اﻣروز ﻣﯾﺎد. ﺧﻧﮓ ﺧدا ،اﯾن ﺟﺎ ﺧﺗﻧﮫ ﺳورﺧوﻧﮫ ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ دﻻک دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﮫ ! دﮐﺗر و ﭘر ﺳﺗﺎرا ﻣﭼﻠت ﮐردن ! اﯾن ﺟﺎ ﺑﭼﮫھﺎی ﺗﺎز ه ﺑﮫ دﻧﯾﺎ اوﻣد ه رو ﺧﺗﻧﮫ ﻣﯽﮐﻧن ﻧﮫھر ﻟﻧدھوری رو !
 ﺣﺎﻻ ﺑﮕذار ﺑرم ﺑﺎ دﮐﺗر ﮔپ ﺑزﻧم  ،ﺷﺎﯾد ﻓﮑری ﺑﮑﻧﮫ ! دﮐﺗر دروغ ﻧﻣﯽﮔﮫ ﮐﮫ ! اﻧﮕﺎر زﺑون آدﻣﯾزاد ﺳرت ﻧﻣﯾ ﺷﮫ ! ﺳر دﻻک ا ﺻﻼ ﺳﻘط ﺷد ه ! ﺗو را ه ﺑﯾﺎﺑون ﮔرگ ﭘﺎر هش ﮐرد ه .ﺧﯾﺎﻟت آ ﺳود ه ﺷد؟ ﺑﺎز ﮐﮫ واﯾ ﺳﺗﺎدی؟ ﯾﺎاﻟﮫ ! ﺗﺎﮐﻔرم ﺑﺎﻻ ﻧﯾوﻣد ه ﮔورﺗو ﮔم ﮐن و ﺑﮕذار ﺑﮫ ﮐﺎرم ﺑر ﺳم ! …
ﭘﺎھﺎی ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﯾﺎرای رﻓﺗن ﻧدا ﺷت .ﻧﻣﯽداﻧ ﺳت ﮐدام طر ف ﺑرود .از ﺳﻧﮓ و ﮐﻠوخ ﺑﭼﮫھﺎ ﻣﯽﺗر ﺳﯾـد .ﻣ ﺷﺗریھﺎی ﭘﺎﭼراغ ھم از او رو ﺑرﻣﯽﮔرداﻧدﻧد.
را ه ﮐوﭼﮫ ﺑﺎغھﺎی ﺧﻠوت را ﭘﯾش ﮔرﻓت .آﻓﺗﺎب از ﺳﯾﻧﮫی آ ﺳﻣﺎن ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷد .ﭼﻧدﮐوﭼﮫ ﺑﺎغ ﭘﺎﺋﯾز زد ه را ﮔ ﺷت .ﮔر ﺳﻧﮕﯽ ﻣﻌد هاش را در ﭘﻧﺟﮫ
ﻣﯽﻓ ﺷرد .ﺑﯽھد ف ﺗوﮐوﭼﮫ ﺑﺎﻏﯽ ﻣﯽرﻓت .دوﭼرﺧـﮫ ﺳواری از ﭘ ﺷت ﺳرش ﻣﯽآﻣد ،اورا دﯾد و اﻧﮕ ﺷﺗش را روی زﻧﮓ دوﭼرﺧﮫ ﮔذا ﺷت .ﺻدای ﻣﻣﺗد
زﻧﮓ ﭘرد هی ﮔو ﺷش را ﺧراش داد .ﺣﺎل و ﺣو ﺻﻠﮫی ﺑرﮔ ﺷﺗن ﻧدا ﺷت .ﺑﯽﺣﺎل  ،ﺷﺎﻧﮫاش را ﺑﮫ دﯾوار ﻓر ﺳود ه ﺗﮑﯾﮫ داد و اﯾ ﺳﺗﺎد .دوﭼرﺧﮫ ﺳوار ﮐ ف
د ﺳﺗش را ﺑﮫ ﭘس ﮔردن ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﮐوﺑﯾد و ﮔذ ﺷت .ﻟب و ﻟوﭼﮫی ﺧودرا ﮐﺞ و ﮐوﻟﮫ ﮐرد و ﺷﮑﻠﮏ درآورد .ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﭘﮑر ﺑود و دوﭼرﺧﮫ ﺳوار را ﻧﺎدﯾد ه
ﮔرﻓت .ﮔر ﺳﻧﮕﯽ آزارش ﻣﯾداد .ﺑﮫ دﯾوارآﺟری ﺗﺎز ه ﺳﺎزی ر ﺳﯾد .درآھﻧﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮕش راﻧﻘش ﺑرﺟ ﺳﺗﮫی ﭼﻧدﮔـرگ و ﮔو ﺳﻔﻧد ﺗزﺋﯾن ﻣﯽﮐرد .ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ
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اﻧﮕ ﺷﺗش را رو دﮐﻣﮫ ﻗرﻣز رﻧﮓ زﻧﮓ ﮔذا ﺷت و ﻓ ﺷﺎر داد .ﺻدای ﮐت و ﮐﻠﻔت ﺳﮕﯽ از ﺗﮫ ﺑﺎغ  ،ﺑﻧددﻟش را ﭘﺎر ه ﮐرد .از در ﻓﺎ ﺻﻠﮫ ﮔرﻓت .ﻻی در
ﺑﺎز ﺷد و ﻣرد ﺗﻧوﻣﻧدی ﻻی در اﯾ ﺳﺗﺎد .روﺑد ﺷﺎﻣﺑر را رو ﺷﮑم ﺑرآﻣد ه و ﺳﯾﻧﮫی ﭘ ﺷم آﻟودش ﭘﯾﭼﯾد .ﮐ ف د ﺳﺗش را ﺑﮫ ﻟب و ﻟپھﺎی ﮔل اﻧداﺧﺗﮫ ی
آوﯾﺧﺗﮫی ﺧود ﮐ ﺷﯾد .دو ﮐﯾ ﺳﮫی ورم ﮐرد ه ی زﯾر ﭼ ﺷمھﺎش را ﺑﺎ ﻧوک اﻧﮕ ﺷت ﻣﺎﻟش داد .ﮐ ف د ﺳﺗـش را ﺑﮫ طﺎ ﺳﯽ ﺟﻠوی ﮐﻠﮫاش ﮐ ﺷﯾد و ﻣوھﺎی
ﺗﻧﮏ و ﺳﯾﺦ ﺷد هی و ﺳط ﺳرش را ﺧواﺑﺎﻧد .ﺳﮓ ﮔردن ﮐﻠﻔت ﺧودرا ﺑﮫ ﭘروﭘﺎی ﻣرد ﻣﯽﻣﺎﻟﯾد و ﺧرﻧﺎ ﺳﮫ ﻣﯽﮐ ﺷﯾد و دﻧدان ﺣواﻟﮫی ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﻣﯽﮐرد.
ﺻدای ﻣرد ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺳﮓ ﻗﺎطﯽ ﺷد:
 ﺑﯾﺎ ﺟﻠو ﺑﺑﯾﻧم ! ﭼﯽ ﮐﺎر داری !ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﺟﻠو رﻓت و ﺑﺎ ﮔردن ﮐﺞ ،رو ﺑﮫ روی ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ اﯾ ﺳﺗﺎد و ﮔﻔت:
 ﮔ ﺷﻧﮫم آﻗﺎ ! از اول ﺻﺑﺢ ھﯾﭻ ﭼﯽ ﻧﺧورد هم !ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﮔو ﺷش را ﮔرﻓت و ﮐ ﺷﯾد .دﻧدانھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ھم ﻓ ﺷرد .ﺻداش ﺑﺎ ﺧرﻧﺎ ﺳﮫھﺎی ﺳﮓ ﻏول ﭘﯾﮑر ﻗﺎطﯽ ﺷد:
 ﺗ ف ﺑﮫ ﮔور ﭘدر ﮐﺛﯾ ف و ﭼﻼﻗت ! ﺗﺎز ه ﭼ ﺷﻣم ﮔرم ﺷد ه ﺑود .ﻣﺛل ﺳﮓ ﻧﻔس ﺳوﺧﺗﮫ ﺧواﺑم را ﺣرام ﮐردی ! ﺑﺎر دﯾﮕر اﯾن طرﻓﺎ ﭘﯾدات ﺑ ﺷﮫ ،ﻣﯾﻧدازﻣت زﯾر د ﺳت و ﭘﺎی اﯾن ﮔرﮔﯽ ﺗﮑﮫ – ﭘﺎر هت ﮐﻧﮫ ! …
*
ﻏروب ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷد .ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ دوﺑﺎر ه را ه ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن اﻣدادی را زﯾر ﻗدم ﮔرﻓت .از دﮐﺎن ﻋطﺎری ﯾﮏ ﺗﯾـﻎ ژﯾﻠت ﺧرﯾد .دوﺑﺎر ه ذھﻧش ﻣﻐ ﺷوش
ﻣﯽ ﺷد و ھوش و ﻋﻘل ﻣﻌﻘوﻟش را از د ﺳت ﻣﯽداد .ﺳرش زﻧﮓ زﻧﮓ ﻣﯽﮐرد .رھﮕذرھﺎ را ﮐﺞ و ﻣﻌوج ﻣﯽدﯾد .دﯾوارھﺎ و درﺧتھﺎ ﺟﻠوی ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ
ﻟرز ه درآﻣد ه ﺑودﻧد .ﺑﺎد ﭘﺎﺋﯾزی ﺷـدت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺷﺎﺧﮫھﺎ را ﺑﮫ ھم ﻣﯽﮐوﺑﯾد .ﺑرگھﺎی ﺧ ﺷﮑﯾد هی زرد ،ﺗو ھوا ﻣﻌﻠق ﺑودﻧد .ﺑرگھﺎ ھﻣرا ه ﺑﺎ
داﻧﮫھﺎی ﮔلآﻟود اوﻟﯾﮫی ﺑﺎران  ،ﺑﮫ ﺳر و روی ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﺿرﺑﮫ ﻣﯽزدﻧد .آراﻣش ﭘرﻧد هھﺎ ﺑﮫ ھم ﺧورد ه ﺑود ،ﭘرﻣﯽ ﮐ ﺷﯾدﻧدو ﺟﯾﻎ و داد ﻣﯽﮐردﻧد و ﺗوی
آ ﺳﻣﺎن ﺗﯾر ه ﮔم ﻣﯽ ﺷدﻧد.ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﺗﯾر ه ﻣﯽدﯾد .ﻟﻧﮓ ﻟﻧﮕﺎن  ،ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻔﯾدار ﺑﻠﻧد رو ﺑﮫ روی ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن ر ﺳﺎﻧد .ﮐ ف د ﺳﺗش را ﺑﮫ ﺗﻧﮫی
ﺻﺎ ف ﺳﻔﯾدار ﮐ ﺷﯾد.ﮐﻣرﺑﻧد ﺧودرا ﺑﺎز ﮐرد و ﺑ ﺳﺎطش را درآورد  ،آن را ﺑﮫ ﺗﻧﮫی ﺳﻔﯾدار ﺗﮑﯾﮫ داد .ﭘو ﺳت ﺑ ﺳﺎط ﺧود را ﻣﯾﺎن ﺷ ﺳت و اﻧﮕ ﺷت
ﺳﺑﺎﺑﮫی ﺧود ﮔرﻓت .ﻟﺑﮫ ﺗﯾﻎ را روی ﮐﻣرﮐش ﭘو ﺳت ﮔذا ﺷت،ﭼ ﺷمھﺎش را ﺑ ﺳت ،دﻧدانھﺎش را ﺑﮫ ﻟﺑش ﻓ ﺷﺎر داد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﺎن ﺳرﯾﻊ ﭘو ﺳت را ﺑرﯾد !
…
ﻓوران ﺧون ﺑﺎ ﻧﻌر هاش ﻗﺎطﯽ ﺷد ،ﭘرﻧد هھﺎی ﻻﺑﮫ ﻻی ﺷﺎﺧﮫھﺎ ﺟﯾﻎ ﮐ ﺷﯾدﻧد و ﭘراﮐﻧد ه ﺷدﻧد .ﺳﻔﯾدار دور ﺳر ﭘ ﺳرﺑﭼﮫ ﭼرﺧﯾد و ھوای ﮔرگ و ﻣﯾش
ﺳﯾﺎ ه و ﺗﯾر ه ﺷد …
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ﺷﻣﺎر ه ١١٨

دا ﺳﺗﺎن

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺷرط طﻼق – م  .ع
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

اﯾن ﻣﺗن ﺑﺎ اﻣ ﺿﺎی م .ع .و ﺳﯾﻠﮫ ﺋﯽ ﻣﯾﻠﯽ درﯾﺎ ﻓت ﺷد ه ا ﺳت .ﮔوﯾﺎ ﺋﯽ ﻣﯾل اﯾ ﺷﺎن ﯾﮑطرﻓﮫ ا ﺳت و ﯾﺎ ﺑﮭر دﻟﯾل ﺋﯽ ﻣﯾل ار ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﮐ ﺳب اطﻼع
ﺑﯾ ﺷﺗر ﭘس از ار ﺳﺎل ﺑر ﻣﯽ ﮔردد.
از ﻣﺎ ﺧوا ﺳﺗﮫ ا ﺳت ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن آن را ﻣﻧﺗ ﺷر ﮐﻧﯾم
از آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧم ) م .ع  ( .ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧ ﺷر آن
ﺧوا ﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐرد ه اﯾم
ﻧﺎم “ ﺷرط طﻼق “ را ﻣﺎ ﺑرﮔزﯾد ه اﯾم
——————————— -
اون ﺷب وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧوﻧﮫ ر ﺳﯾدم دﯾدم ھﻣ ﺳرم ﻣ ﺷﻐول آﻣﺎد ه ﮐردن ﺷﺎم ا ﺳت ,د ﺳﺗ ﺷو ﮔرﻓﺗم و ﮔﻔﺗم:
“ ﺑﺎﯾد راﺟﻊ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣو ﺿوﻋﯽ ﺑﺎھﺎت ﺻﺣﺑت ﮐﻧم“.
اون ھم آروم ﻧ ﺷ ﺳت
و ﻣﻧﺗظر ﺷﻧﯾدن ﺣر ف ھﺎی ﻣن ﺷد .دوﺑﺎر ه ﺳﺎﯾﮫ رﻧﺟش و ﻏم رو ﺗوی ﭼ ﺷﻣﺎش دﯾدم .ا ﺻﻼ ﻧﻣﯽ دوﻧ ﺳﺗم ﭼﮫ طوری ﺑﺎﯾد ﺑﮭش ﺑﮕم ,اﻧﮕﺎر دھﻧم ﺑﺎز
ﻧﻣﯽ ﺷد.
ھرطور ﺑود ﺑﺎﯾد ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔﻔﺗم و راﺟﻊ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ذھﻧم رو ﻣ ﺷﻐول ﮐرد ه ﺑود ,ﺑﺎھﺎش ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردم .ﻣو ﺿوع ا ﺻﻠﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧوا ﺳﺗم
از اون ﺟدا ﺑ ﺷم.
ﺑﺎﻻﺧر ه ھرطور ﮐﮫ ﺑود ﻣو ﺿوع رو ﭘﯾش ﮐ ﺷﯾدم ,از ﻣن ﭘر ﺳﯾد :
“ ﭼرا؟ !“
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ از ﺟواب دادن طﻔر ه رﻓﺗم ﺧ ﺷﻣﮕﯾن ﺷد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از اﺗﺎق ﻏذاﺧوری ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷد ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زد:
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“ ﺗو ﻣرد ﻧﯾ ﺳﺗﯽ “
اون ﺷب دﯾﮕﮫ ھﯾﭻ ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﮑردﯾم و اون داﯾم ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﺛل ﺑﺎران ا ﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺧت ,ﻣﯽ دوﻧ ﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧوا ﺳت ﺑدوﻧﮫ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺑر ﺳر
ﻋ ﺷق ﻣون اوﻣد ه و ﭼرا؟
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧ ﺳﺗم ﺟواب ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧد ه ای ﺑراش ﭘﯾدا ﮐﻧم ,ﭼرا ﮐﮫ ﻣن دﻟﺑﺎﺧﺗﮫ ﯾﮏ دﺧﺗر ﺟوان ﺑﮫ ا ﺳم“ دوی “ ﺷد ه ﺑودم و دﯾﮕﮫ ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣ ﺳرم
اﺣ ﺳﺎ ﺳﯽ ﻧدا ﺷﺗم.
ﻣن و اون ﻣدت ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﻏرﯾﺑﮫ ﺷد ه ﺑودﯾم ﻣن ﻓﻘط ﻧ ﺳﺑت ﺑﮫ اون اﺣ ﺳﺎس ﺗرﺣم دا ﺷﺗم .ﺑﺎﻻﺧر ه ﺑﺎ اﺣ ﺳﺎس ﮔﻧﺎ ه ﻓراوان ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ طﻼق رو
ﮔرﻓﺗم:
ﺧوﻧﮫ - ,ﺳﯽ در ﺻد ﺷرﮐت – و ﻣﺎ ﺷﯾن رو ﺑﮫ اون دادم .اﻣﺎ اون ﯾﮏ ﻧﮕﺎ ه ﺑﮫ ﺑرﮔﮫ ھﺎ ﮐرد و ﺑﻌد ھﻣﮫ رو ﭘﺎر ه ﮐرد.
زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از د ه ﺳﺎل ﺑﺎھﺎش زﻧدﮔﯽ ﮐرد ه ﺑودم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻏرﯾﺑﮫ ﺷد ه ﺑود و ﻣن واﻗﻌﺎ ﻣﺗﺎ ﺳ ف ﺑودم و ﻣﯽ دوﻧ ﺳﺗم ﮐﮫ اون د ه ﺳﺎل از ﻋﻣرش رو
ﺑرای ﻣن ﺗﻠ ف ﮐرد ه و ﺗﻣﺎم اﻧرژی و ﺟواﻧﯽ اش رو ﺻر ف ﻣن و زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣن ﮐرد ه ,اﻣﺎ
دﯾﮕﮫ ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺷد ه ﺑود و ﻣن ﻋﺎ ﺷق ﺷد ه ﺑودم.
ﺑﺎﻻﺧر ه اون ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺷروع ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ ﮐرد ,ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرش رو دا ﺷﺗم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﮔرﯾﮫ ﯾﮏ ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑود.
ﺑﻼﺧر ه ﻣ ﺳﺋﻠﮫ طﻼق ﮐم ﮐم دا ﺷت ﺑراش ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺗﺎد .ﻓردای اون روز ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺑﮫ ﺧوﻧﮫ اوﻣدم و دﯾدم ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﮫ روی ﻣﯾز ﮔذا ﺷﺗﮫ ! ﺑﮫ اون ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﮑردم و رﻓﺗم ﺗوی رﺧﺗﺧواب و ﺑﮫ ﺧواب ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻓرو رﻓﺗم .وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﺷدم دﯾدم اون ﻧﺎﻣﮫ ھﻧوز ھم ھﻣون
ﺟﺎ ﺳت ,وﻗﺗﯽ اون رو ﺧوﻧدم دﯾدم ﺷراﯾط طﻼق رو ﻧو ﺷﺗﮫ .اون ھﯾﭻ ﭼﯾز از ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧوا ﺳت ﺑﮫ ﺟز اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎھﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎﻧد ه ﺑﮫ طﻼق ر ﺳﻣﯽ
 ،ﺑﮭش ﺗوﺟﮫ ﮐﻧم.
اون درﺧوا ﺳت ﮐرد ه ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎ ه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ھر دوﻣون ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدی ﮐﻧﺎر ھم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم ,دﻟﯾﻠش ھم ﺳﺎد ه و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول
ﺑود :ﭘ ﺳرﻣون درﻣﺎ ه آﯾﻧد ه اﻣﺗﺣﺎن ﻣﮭﻣﯽ دا ﺷت و ھﻣ ﺳرم ﻧﻣﯽ ﺧوا ﺳت ﮐﮫ ﺟداﯾﯽ ﻣﺎ ﭘ ﺳرﻣون رو
دﭼﺎر ﻣ ﺷﮑل ﺑﮑﻧﮫ !
اﯾن ﻣ ﺳﺋﻠﮫ ﺑرای ﻣن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑود ,اﻣﺎ اون ﯾﮏ درﺧوا ﺳت دﯾﮕﮫ ھم دا ﺷت :از
ﻣن ﺧوا ﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺎد ﺑﯾﺎرم ﮐﮫ روز ﻋرو ﺳﯽ ﻣون ﻣن اون رو روی د ﺳت ھﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آوردم .و درﺧوا ﺳت ﮐرد ه ﺑود ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺎ ه ﺑﺎﻗﯽ ﻣوﻧد ه
از زﻧدﮔﯽ ﻣ ﺷﺗرﮐﻣون ھر روز ﺻﺑﺢ اون رو از اﺗﺎق ﺧواب ﺗﺎ دم در ﺑﮫ ھﻣون ﺻورت
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روی د ﺳت ھﺎم ﺑﮕﯾرﻣو را ه ﺑﺑرم.
ﺧﯾﻠﯽ درﺧوا ﺳت ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑود ,ﺑﺎ ﺧودم ﻓﮑر ﮐردم ﺣﺗﻣﺎ دار ه دﯾوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﮫ.
اﻣﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ آﺧرﯾن درﺧوا ﺳﺗش رو رد ﻧﮑرد ه ﺑﺎ ﺷم ﻣواﻓﻘت ﮐردم.
وﻗﺗﯽ اﯾن درﺧوا ﺳت ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب رو ﺑرای “ دوی“ ﺗﻌرﯾ ف ﮐردم اون ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧﻧدﯾد ﮔﻔت:
“ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣ ﺳﺋﻠﮫ طﻼق روﺑرو ﻣﯽ ﺷد ,ﻣﮭم ﻧﯾ ﺳت دار ه ﭼﮫ ﺣﻘﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑر ه …“
ﻣدت ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣن و ھﻣ ﺳرم ھﯾﭻ ﺗﻣﺎ ﺳﯽ ﺑﺎ ھم ﻧدا ﺷﺗﯾم ﺗﺎ روزی ﮐﮫ طﺑق ﺷراﯾط
طﻼق ﮐﮫ ھﻣ ﺳرم ﺗﻌﯾن ﮐرد ه ﺑود ﻣن اون رو ﺑﻠﻧد ﮐردم و در ﻣﯾﺎن د ﺳت ھﺎم
ﮔرﻓﺗم.
ھر دوﻣون ﻣﺛل آدم ھﺎی د ﺳت و ﭘﺎﭼﻠﻔﺗﯽ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐردﯾم و ﻣﻌذب ﺑودﯾم..
ﭘ ﺳرﻣون ﭘ ﺷت ﻣﺎ را ه ﻣﯽ رﻓت و د ﺳت ﻣﯽ زد و ﻣﯽ ﮔﻔت :ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎن رو ﺗو ﺑﻐل
ﮔرﻓﺗﮫ را ه ﻣﯽ ﺑر ه.
ﺟﻣﻼت ﭘ ﺳرم دردی رو در وﺟودم زﻧد ه ﻣﯽ ﮐرد ,از اﺗﺎق ﺧواب ﺗﺎ اﺗﺎق ﻧ ﺷﯾﻣن و
از اون ﺟﺎ ﺗﺎ در ورودی ﺣدود د ه ﻣﺗر ﻣ ﺳﺎﻓت رو طﯽ ﮐردﯾم ..اون ﭼ ﺷم ھﺎ ﺷو ﺑ ﺳت
و ﺑﮫ آروﻣﯽ ﮔﻔت:
“ راﺟﻊ ﺑﮫ طﻼق ﺗﺎ روز آﺧر ﺑﮫ ﭘ ﺳرﻣون ھﯾﭼﯽ ﻧﮕو ! ”
ﻧﻣﯽ دوﻧم ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﭼرا اﯾن ﻗدر دﻟم ﮔرﻓت و اﺣ ﺳﺎس ﻏم ﮐردم ..ﺑﺎﻻﺧر ه دم در
اون رو زﻣﯾن ﮔذا ﺷﺗم ,رﻓت و ﺳوار اﺗوﺑوس ﺷد و ﺑﮫ طر ف ﻣﺣل ﮐﺎرش رﻓت ,ﻣن ھم
ﺗﻧﮭﺎ ﺳوار ﻣﺎ ﺷﯾن ﺷدم و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷرﮐت ﺣرﮐت ﮐردم.
روز دوم ھر دوﻣون ﮐﻣﯽ راﺣت ﺗر ﺷد ه ﺑودﯾم ,ﻣﯽ ﺗوﻧ ﺳﺗم ﺑوی ﻋطر ﺷو ا ﺳ ﺷﻣﺎم
ﮐﻧم .ﻋطری ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑود از ﯾﺎدم رﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﺎ ﺧودم ﻓﮑر ﮐردم ﻣن ﻣدﺗﮭﺎ ﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣ ﺳرم ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﺟﮫ ﻧﮑرد ه ﺑودم .اﻧﮕﺎر ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳت ﮐﮫ ﻧدﯾدﻣش ,ﻣن از
اون ﻣراﻗﺑت ﻧﮑرد ه ﺑودم.
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ آﺛﺎر ﮔذر زﻣﺎن ﺑر ﭼﮭر ه اش ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ,ﭼﻧدﺗﺎ ﭼروک ﮐوﭼﮏ ﮔو ﺷﮫ ﭼﻣﺎش
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ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ﺑود ,ﻻﺑﮫ ﻻی ﻣوھﺎش ﭼﻧد ﺗﺎ ﺗﺎر ﺧﺎﮐ ﺳﺗری ظﺎھر ﺷد ه ﺑود !
ﺑرای ﻟﺣظﮫ ای ﺑﺎ ﺧودم ﻓﮑر ﮐردم :ﺧداﯾﺎ ﻣن ﺑﺎ او ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐردم؟ !
روز ﭼﮭﺎرم وﻗﺗﯽ اون رو روی د ﺳت ھﺎم ﮔرﻓﺗم ﺣس ﻧزدﯾﮑﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت رو دوﺑﺎر ه
اﺣ ﺳﺎس ﮐردم.
اﯾن زن ,زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ د ه ﺳﺎل از ﻋﻣر و زﻧدﮔﯽ اش رو ﺑﺎ ﻣن ﺳﮭﯾم ﺷد ه ﺑود.
روز ﭘﻧﺟم و ﺷ ﺷم اﺣ ﺳﺎس ﮐردم ,ﺻﯾﻣﯾت دار ه ﺑﯾ ﺷﺗر وﺑﯾ ﺷﺗر ﻣﯽ ﺷﮫ ,اﻧﮕﺎر دوﺑﺎر ه
اﯾن ﺣس زﻧد ه ﺷد ه و دوﺑﺎر ه دار ه ﺷﺎخ و ﺑرگ ﻣﯽ ﮔﯾر ه.
ﻣن راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن ﻣو ﺿوع ﺑﮫ “ دوی “ ھﯾﭼﯽ ﻧﮕﻔﺗم .ھر روز ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذ ﺷت ﺑرام آ ﺳون
ﺗر و راﺣت ﺗر ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ھﻣ ﺳرم رو روی د ﺳت ھﺎم ﺣﻣل ﮐﻧم و را ه ﺑﺑرم ,ﺑﺎ ﺧودم
ﮔﻔﺗم ﺣﺗﻣﺎ ﻋ ﺿﻠﮫ ھﺎم ﻗوی ﺗر ﺷد ه .ھﻣ ﺳرم ھر روز ﺑﺎ دﻗت ﻟﺑﺎ ﺳش رو اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ
ﮐرد .ﯾﮏ روز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد د ﺳت ﻟﺑﺎس رو در د ﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود اﺣ ﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﮐدوم ﻣﻧﺎ ﺳب و اﻧداز ه ﻧﯾ ﺳﺗﻧد.ﺑﺎ ﺻدای آروم ﮔﻔت :ﻟﺑﺎ ﺳﮭﺎم ھﻣﮕﯽ ﮔ ﺷﺎد
ﺷدﻧد.
و ﻣن ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ اون ﺗوی اﯾن ﻣدت ﭼﮫ ﻗدر ﻻﻏر و ﻧﺣﯾ ف ﺷد ه و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑود ﮐﮫ ﻣن اون رو راﺣت ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردم ,اﻧﮕﺎر وﺟودش دا ﺷت ذر ه ذر ه
آب ﻣﯽ ﺷد .ﮔوﯾﯽ ﺿرﺑﮫ ای ﺑﮫ ﻣن وارد ﺷد ,ﺿرﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎ ﻋﻣق وﺟودم رو
ﻟرزوﻧد .ﺗوی اﯾن ﻣدت ﮐوﺗﺎ ه اون ﭼﻘدر درد و رﻧﺞ رو ﺗﺣﻣل ﮐرد ه ﺑود ,اﻧﮕﺎر
ﺟ ﺳم و ﻗﻠﺑش ذر ه ذر ه آب ﻣﯽ ﺷد .ﻧﺎﺧوداﮔﺎ ه ﺑﻠﻧد ﺷدم و ﺳرش رو ﻧوازش ﮐردم..
ﺑرای ﭘ ﺳرم اﯾن ﻣﻧظر ه ﮐﮫ ﭘدرش  ,ﻣﺎدرش رو درآﻏوش ﺑﮕﯾر ه و را ه ﺑﺑر ه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺟزﺋﯽ ﺷﯾرﯾن از زﻧدﮔﯽ اش ﺷد ه ﺑود.
ھﻣ ﺳرم ﺑﮫ ﭘ ﺳرم ا ﺷﺎر ه ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾﺎد ﺟﻠو و ﺑﮫ ﻧرﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣ ﺳﺎس اون رو
در آﻏوش ﻓ ﺷرد.
ﻣن روم رو ﺑرﮔردوﻧدم ,ﺗر ﺳﯾدم ﻧﮑﻧﮫ ﮐﮫ در روزھﺎی آﺧر ﺗ ﺻﻣﯾم رو ﻋو ض ﮐﻧم.
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ﺑﻌد اون رو در آﻏوش ﮔرﻓﺗم و ﺣرﮐت ﮐردم .ھﻣون ﻣ ﺳﯾر ھر روز ,از اﺗﺎق ﺧواب
ﺗﺎ اﺗﺎق ﻧ ﺷﯾﻣن و در ورودی .د ﺳﺗﮭﺎی اون دور ﮔردن ﻣن ﺣﻠﻘﮫ ﺷد ه ﺑود و ﻣن ﺑﮫ
ﻧرﻣﯽ اون رو ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردم,
در ﺳت ﻣﺛل اوﻟﯾن روز ازدواج ﻣون .روز آﺧر وﻗﺗﯽ اون رو در آﻏوش ﮔرﻓﺗم ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧ ﺳﺗم ﻗدم ھﺎی آﺧر رو ﺑردارم.
اﻧﮕﺎر ﺗﮫ دﻟم ﯾﮏ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﮔﻔت :ای ﮐﺎش اﯾن ﻣ ﺳﯾر ھﯾﭻ وﻗت ﺗﻣوم ﻧﻣﯽ ﺷد.
ﭘ ﺳرﻣون رﻓﺗﮫ ﺑود ﻣدر ﺳﮫ ,ﻣن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣ ﺳرم در آﻏو ﺷم ﺑود ﺑﺎ ﺧودم ﮔﻔﺗم:
ﻣن در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ ﻓﻘدان ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﻧزدﯾﮑﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣون
ﺗوﺟﮫ ﻧﮑرد ه ﺑودم.
اون روز ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ طر ف ﻣﺣل ﮐﺎرم راﻧﻧدﮔﯽ ﮐردم ,وﻗﺗﯽ ر ﺳﯾدم ﺑدون اﯾن ﮐﮫ
در ﻣﺎ ﺷﯾن رو ﻗﻔل ﮐﻧم ﻣﺎ ﺷﯾن رو رھﺎ ﮐردم ,ﻧﻣﯽ ﺧوا ﺳﺗم ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ در
ﺗ ﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗم ,ﺗردﯾد ﮐﻧم.
“ دوی“ در رو ﺑﺎز ﮐرد ,و ﻣن ﺑﮭش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﺗﺎ ﺳﻔم ,ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧوام از ھﻣ ﺳرم ﺟدا ﺑ ﺷم !
اون ﺣﯾرت زد ه ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﺎ ه ﻣﯽ ﮐرد ,ﺑﮫ ﭘﯾ ﺷﺎﻧﯾم د ﺳت زد و ﮔﻔت:
“ ﺑﺑﯾﻧم ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺗب دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯽ؟ “
ﻣن د ﺳﺗ ﺷو ﮐﻧﺎر زدم و ﮔﻔﺗم:
“ ﻧﮫ ! ﻣﺗﺎ ﺳﻔم ,ﻣن ﺟداﯾﯽ رو ﻧﻣﯽ ﺧوام ,اﯾن ﻣﻧم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧوام از ھﻣ ﺳرم ﺟدا ﺑ ﺷم.
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺧوام اون رو از د ﺳت ﺑدم“.
زﻧدﮔﯽ ﻣ ﺷﺗرک ﻣن ﺧ ﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧد ه ﺷد ه ﺑود ,ﭼون ﻧﮫ ﻣن و ﻧﮫ اون ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎ ه ﮔذ ﺷﺗﮫ
ھﯾﭻ ﮐدوم ارزش ﺟزﯾﯾﺎت و ﻧﮑﺎت ظرﯾ ف رو در زﻧدﮔﯽ ﻣ ﺷﺗرﮐﻣون ﻧﻣﯽ دوﻧ ﺳﺗﯾم.
ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﻋﺎ ﺷق ھم ﻧﺑودﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ اون رو از ﯾﺎد ﺑرد ه ﺑودﯾم.
ﻣن ﺣﺎﻻ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ از ھﻣون روز اول ازدواج ﻣون ﮐﮫ ھﻣ ﺳرم رو در آﻏوش
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ﮔرﻓﺗم و ﭘﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮔذا ﺷﺗم ﻣوظﻔم ﮐﮫ ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﻣرگ ھﻣون طور اون رو در آﻏوش
ﺣﻣﺎﯾت ﺧودم دا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷم “ .دوی“ اﻧﮕﺎر ﺗﺎز ه از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷد ه ﺑﺎ ﺷﮫ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زد در رو ﻣﺣﮑم ﮐوﺑﯾد و رﻓت.
ﻣن از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﯾن اوﻣدم ﺳوار ﻣﺎ ﺷﯾن ﺷدم و ﺑﮫ ﮔل ﻓرو ﺷﯽ رﻓﺗم.
ﯾﮏ ﺳﺑد ﮔل زﯾﺑﺎ و ﻣﻌطر ﺑرای ھﻣ ﺳرم ﺳﻔﺎرش دادم.
دﺧﺗر ﮔل ﻓروش ﭘر ﺳﯾد :ﭼﮫ ﻣﺗﻧﯽ روی ﺳﺑد ﮔل ﺗون ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳﯾد؟
و ﻣن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زدم ﻧو ﺷﺗم :
از اﻣروز ﺻﺑﺢ ,ﺗو رو در آﻏوش ﻣﮭرم ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧم ,ﺗو رو ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی
ﻋ ﺷق را ه ﻣﯽ ﺑرم ,ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرگ ,ﻣﺎ دو ﻧﻔر رو از ھم ﺟدا ﮐﻧﮫ.
***
ﺟزﺋﯾﺎت ظرﯾﻔﯽ ﺗوی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ھ ﺳت ﮐﮫ از اھﻣﯾت ﻓوق اﻟﻌﻼد ه ای ﺑرﺧوردار ه,
ﻣ ﺳﺎﺋل و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗداوم و ﯾﮏ راﺑطﮫ ,ﻣﮭم و ارز ﺷﻣﻧدﻧد.
اﯾن ﻣ ﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺟﻠل ,ﭘول ,ﻣﺎ ﺷﯾن و ﻣ ﺳﺎﯾﻠﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻧﯾ ﺳت.
اﯾن ھﺎ ھﯾﭻ ﮐدوم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺷﺎدی آﻓرﯾن ﻧﯾ ﺳﺗﻧد.
ﺑﺎﯾد
زﻣﺎﻧﯽ رو ﺻر ف ﭘﯾدا ﮐردن ﺷﯾرﯾﻧﯽ ھﺎ و ﻟذت ھﺎی ﺳﺎد ه زﻧدﮔﯽ ﮐرد.
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ رو ﮐﮫ از ﯾﺎد رﻓﺗﮫ ,ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﺗﮑرار ﮐرد و ھر ﮐﺎری رو ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
اﯾﺟﺎد ﺣس ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﯾ ﺷﺗر و ﺑﯾ ﺷﺗر ﻣﯽ ﺷﮫ ,اﻧﺟﺎم داد.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

دا ﺳﺗﺎن

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑرزو -ﻣﮭران رﻓﯾﻌﻰ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
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ﻣﺣﻣود ﺧو ﺷﺣﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺷب ﮐﺎرﯾش را ﺗﻣﺎم ﮐرد ه و ﺗﺎ ﭼﮭﺎر روز دﯾﮕﮫ ﻻزم ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﻻﯾ ﺷﮕﺎ ه ﺑر ﮔرد ه.
از دوﻣﺎ ه ﻗﺑل ﺑﺎ ﺣ ﺳن ،دو ﺳت ﻗدﯾﻣﻰ اش ﻗرار ﮔذا ﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺷب ﻋﯾد را ﻣﮭﻣﺎن او ﺑﺎ ﺷﮫ .ﺑﺎ ﭘ ﺷت ﺳر ﮔذا ﺷﺗن ﮔردﻧﮫ ھﺎى“ ﺑﺎﺟﮕﺎ ه “ و ﻋﺑور از زﯾر “
درواز ه ﻗرآن ” ،وارد ﺷﮭر ﻣﯾ ﺷﮫ و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺎﻧﮫ اى در ﺧﯾﺎﺑﺎن “ ھداﯾت “ ﺗوﻗ ف ﻣﻰ ﮐﻧﮫ ﺗﺎ “ ﻣﯾﺗرا “ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻣدان ﻣﻧﺗظر او ﺳت ،
ﺳوار ﮐﻧﮫ.
ﭘﯾﮑﺎن ﻧﻘر ه اى ﺑﮫ را ه ﻣﯾﻔﺗﮫ واز ﺧﯾﺎﺑﺎن “ ﻧﺎدر“ ﺑﮫ ﺳﻣت “ ﻓﻠﮑﮫ ﻓرودﮔﺎ ه “ ﭘﯾش ﻣﯾر ه  ،ﺟﻧب و ﺟوش زﯾﺎدى در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ دﯾد ه ﻣﯾ ﺷﮫ  ،ﻣردم ﻣ ﺷﻐول
ﺗدارک ﺷب ﻋﯾد ھ ﺳﺗن .ﻣردى در ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑوﺗﮫ ھﺎى ،ﺑﻧﻔ ﺷﮫ ،اطﻠ ﺳﻰ و ﻣﯾﻣون ﻣﯾﻔرو ﺷﮫ ،آﻧطر ف ﺗر ﺑ ﺳﺎط ﻣﺎھﻰ ﻓرو ﺷﻰ ﭘﮭﻧﮫ ،ﭘ ﺳرﮐﻰ ھم ،ﻣﺎھﻰ
ھﺎى ﻗرﻣزش را درﺗﻧﮓ ھﺎى ﺑﻠورى ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذا ﺷﺗﮫ و ﻣﻧﺗظر ﻣ ﺷﺗرى ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ .در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻗﻧﺎدى ،ﻣﺣﻣود ﭘﺎرک ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﻣﯾﺗرا ﭘﯾﺎد ه ﻣﯾ ﺷﮫ و ﺑﺎ ﭼﻧد
ﺟﻌﺑﮫ ﮐﻠوﭼﮫ و ﻣ ﺳﻘطﻰ و ﻧﺎن ﯾوﺧﮫ ﺑر ﻣﯾﮕرد ه .ﻓﻠﮑﮫ ﻓرودﮔﺎ ه ﺧﯾﻠﻰ ﺷﻠوﻏﮫ ،ﭼﻧد ﺗﺎ اﺗوﺑوس و ﻣﯾﻧﻰ ﺑوس و ﺳوارى ﻣ ﺷﻐول ﺳوار و ﭘﯾﺎد ه ﮐردن ﻣ ﺳﺎﻓر
ھ ﺳﺗن .ﻋد ه زﯾﺎدى ھم ﮐﮫ ﺑﻠﯾط ﮔﯾر ﺷون ﻧﯾوﻣد ه ،ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن اﯾ ﺳﺗﺎدن و ﺑراى ھر ﻣﺎ ﺷﯾﻧﻰ ﮐﮫ رد ﻣﯾ ﺷﮫ د ﺳت ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑﻧن.
ﻣﯾﺗرا:
“ ﻣﺣﻣود ! ﮐﺎش آن ﭘ ﺳر ه را ﺳوارﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ ﮐﮫ ﺟﺎ دارﯾم ،ﻻﺑد ﻣﯾﺧواد ﺷب ﻋﯾدى ﭘﯾش ﺧﺎﻧواد ه اش ﺑر ه “
ﻣﺣﻣود دﻧد ه ﻋﻘب ﻣﯾﮕر ه ،ﻣﯾﺗرا ﺷﯾ ﺷﮫ را ﭘﺎﺋﯾن ﻣﻰ ﮐ ﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﭘ ﺳر ﺟون ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺧواى ﺑرى ؟ “
ﭘ ﺳر:
“ ﭼﻧﺎر ﺷﺎھﯽ ﺟون  ،ﭼﻧد ﻣﯾﮕﯾرى؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ اﮔﮫ ﻣﯾدوﻧ ﺳﺗم ﮐﺟﺎ ﺳت ،ﮐراﯾﮫ اش را ﺑﮭت ﻣﯨﮕﻔﺗم ،ﻣﺎ دارﯾم ﻣﻰ رﯾم ﺑو ﺷﮭر ،ﺑﮫ ﻣ ﺳﯾرت ﻣﯾﺧور ه ؟ “
ﭘ ﺳر:
“ ﺷﻣﺎ ھرﺟﺎ ﯾﻰ ﮐﮫ ﺑﺧواﯾن ﺑرﯾن ،ﺑﺎﯾد از اوﻧﺟﺎ رد ﺑ ﺷﯾن… ،ﺑو ﺷﮭر ،آﺑﺎدان ،ﮐﺎزرون ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ و ﺳط را ه ﺗوﻧﮫ ،ﺑﯾ ﺳت ﻓر ﺳﺧﮫ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻧد ﻣﯾﮕﯾرﯾن؟“
ﻣﺣﻣود ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯾﮕﮫ:
“ ھرﭼﻘدر ﻧرﺧ ﺷﮫ “
ﭘ ﺳر:
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“ ﻧرخ ﻣﻌﻣوﻟﯾش د ه ﺗوﻣﻧﮫ ،اﻟﺑﺗﮫ ﻗﯾﻣت ھﻣﮫ ﭼﻰ ﺷب ﻋﯾد ﻣﯾﮑ ﺷﮫ ﺑﺎﻻ“.
ﻣﺣﻣود:
“ ﺧب ھﻣون د ه ﺗوﻣن ،ﺑﭘر ﺑﺎﻻ“ .
ﻣﯾﺗرا:
“ ا ﺳﻣت ﭼﯾﮫ ﭘ ﺳر ﺟون؟ ﻻﺑد دارى ﭘﯾش ﺧﺎﻧوادت ﺑر ﻣﯾﮕردى؟ “
ﭘ ﺳر ﮐﮫ از ﮔﯾر آوردن و ﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧو ﺷﺣﺎل ﺑﻧظر ﻣﻰ ر ﺳﮫ ،ﻣﯾﮕﮫ:
“ ا ﺳﻣم “ ﺑرزو “  ،ﻓﺎﻣﯾﻠم “ در ه ﺷورى ” ﺷﻣﺎ در ﺳت ﺣدس زدﯾن ﺧﺎﻧم  ،دارم ﺑﮫ ﺧو ﻧﮫ ﻣون ﺑر ﻣﻰ ﮔردم“ .
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺑرزو؟ آدم رو ﺑﯾﺎد دا ﺳﺗﺎﻧﮭﺎى ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻣﻰ اﻧداز ه ،ﻻﺑد در ه ﺷورھم ا ﺳم ﯾﮏ ﺟﺎﺋﯾﮫ ؟ “
ﺑرزو:
“ ﻧﮫ ﺧﺎﻧم  ،ا ﺳم ﺗﯾر ه ﻣوﻧﮫ  ،ﻣﺎل اﯾل ﻗ ﺷﻘﺎﺋﯾﮫ “
ﻣﯾﺗرا ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﺟﺎن آﻣد ه ،ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﭼﻧد ﺗﺎ ﺧواھر و ﺑرادر دارى؟ ا ﺳﻣﺎى اوﻧﺎ ﭼﯾﮫ؟ “
ﺑرزو:
“ دوﺗﺎ ﺑرادر ،دوﺗﺎ ھم ﺧواھر .ﺑﮭرام و ﺑﯾژن – ﺳوداﺑﮫ و روداﺑﮫ ،ﻣن از ھﻣ ﺷون ﺑزرﮔﺗرم “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﭼﮫ ا ﺳﻣﺎى ﻗ ﺷﻧﮕﻰ ….ﻻﺑد رﻓﺗﮫ ﺑودى ﺷﮭر ﺑراى ﺧرﯾد ھﺎى ﺷب ﻋﯾد ،در ﺳﺗﮫ؟ “
ﺑرزو:
“ ﻧﮫ ﺧﺎﻧم ﺑراى ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻣرﺧ ﺻﻰ ﺑﮫ ﺧوﻧﮫ ﺑر ﻣﯾﮕردم “
ﻣﺣﻣود ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﻰ ﭘر ﺳﮫ:
“ ﻣرﺧ ﺻﻰ؟ ﻣﮕﮫ ﺗو ﻣدر ﺳﮫ ﻧﻣﯾرى؟ ﺗﺎ ﺳﯾزد ه ﺑدرھم ﮐﮫ ﻣدر ﺳﮫ ھﺎ ﺑﺎز ﻧﻣﯾ ﺷﮫ “
ﺑرزو:
“ داﻧش آﻣوز ﻣدر ﺳﮫ ﻧﯾروى درﯾﺎﺋﻰ ھ ﺳﺗم ،در ﺑﻧدر ﭘﮭﻠوى  ،روز ﺷ ﺷم ﻓروردﯾن ﺑﺎ ﯾد ﺳر ﺧدﻣت ﺑﺎ ﺷم “.
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ﻣﺣﻣود:
“ ﺗوﮐﮫ ﮔﻔﺗﻰ ﻣﺎل اﯾﻠﻰ ،ﭼطورى ﺳروﮐﺎرت ﺑﮫ درﯾﺎ اﻓﺗﺎد ؟ “
ﺑرزو:
“ ﺗوى اﯾل ﺑراى ﺟواﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻧﯾ ﺳت ،ﭘدر ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ دور ه اﯾل ﻧ ﺷﯾﻧﻰ ﺳر اوﻣد ه “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﭼطور؟ ﻣﮕﮫ ﭼﻰ ﻋو ض ﺷد ه ؟ “
ﺑرزو:
“ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﮐﮫ ﺧ ﺷﮑ ﺳﺎﻟﻰ ﺑدى ﺑود ،ﺣﺗﻣن ﯾﺎدﺗﺎن ھ ﺳت ،ﺗﻣوم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧ ﺷﮏ ﺷد ه ﺑود ،ا ﺻﻼ ﻋﻠ ف ﭘﯾدا ﻧﻣﻰ ﺷد ،ﺧﯾﻠﻰ از ﮔو ﺳﻔﻧد ھﺎﻣون از
ﮔ ﺷﻧﮕﻰ ﻣردن ،ﮐﻧﺎرھﻣﯾن ﺟﺎد ه ﭘر از ﻻ ﺷﮫ ﺑود “
ﻣﺣﻣود:
“ ﻣن ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﭼﯾزى ﻧ ﺷﻧﯾدم  ،ﻣﯾﺗرا ﺗو ﭼﻰ ؟ “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺗوى روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﮫ ﭼﯾزى ﻧﺑود ،اﮔﮫ ھم ﺑود ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﮑردﯾم ….ﺧب ﺑرزو  ،ﮐ ﺳﻰ ھم ﺑﮭﺗون ﮐﻣﮏ ﮐرد؟ “
ﺑرزو ﺑﺎ ﻣﮑث ﺟواب ﻣﯾد ه :
“ ﮐﺎﻣﯾون ھﺎى ارﺗ ﺷﻰ ﯾﮏ ﻣﻘدارى ﻋﻠوﻓﮫ آوردن و ﮐﻧﺎر ﺟﺎد ه اﻧداﺧﺗن ،وﻟﻰ ا ﺻﻼ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺑود و ﺗﺎز ه ﺑﮫ اوﻧﮭﺎﺋﻰ ھم ﮐﮫ از ﺟﺎد ه دور ﺑودن ﭼﯾزى ﻧر ﺳﯾد
“
ﺑرزو ،ﻣ ﺷﺗﺎ ﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اطرا ف ﻧﮕﺎ ه ﻣﯾﮑﻧﮫ ،ﺑﮫ ھر ﭘ ﺳﺗﻰ و ﺑﻠﻧدى ،ﺟوﯾﺑﺎر ودرﺧﺗﻰ ﺧﯾر ه ﻣﯾ ﺷﮫ .در ﻧزدﯾﮑﻰ ھﺎى ﺣ ﺳﯾن آﺑﺎد ،ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎﺋﻰ ﮐﮫ در اطرا ف
ﺟﺎد ه اﯾ ﺳﺗﺎد ه اﻧد ا ﺷﺎر ه ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ:
“ اﮔﮫ ﮐﻧﮕر ﺧوب ﻣﯾﺧواﯾن ،ازاﯾﻧﺟﺎ ﺑﺧرﯾن ،ﮐﻧﮕر ھﺎش درﺟﮫ ﯾﮑﮫ ،در ﺷت و ﺳﻔﯾد “
ﻣﯾﺗرا ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﻓﮑر ﺑدى ﻧﯾ ﺳت ،ﺣ ﺳن ھم ﺧو ﺷﺣﺎل ﻣﯾ ﺷﮫ “
ﻣﺎ ﺷﯾن در ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﮐﻰ ﺟﺎد ه ھﻧوز ﻣﺗوﻗ ف ﻧ ﺷد ه ﮐﮫ ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ از ﭘ ﺳرھﺎ و دﺧﺗر ھﺎ ﺑﺎ ﻟﺑﺎ ﺳﮭﺎى رﻧﮕﺎ رﻧﮕ ﺷون ﺑﮫ طر ف اوﻧﮭﺎ ﻣﯾدون .ھر ﮐدوم ﯾﮏ
ﺳﺑد ﮐوﭼﮏ ﮐﻧﮕردر د ﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑراى ﻓروش ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ رﻗﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﻣﺣﻣود ﻧﮕﺎھﻰ ﺑﮫ اوﻧﮭﺎ ﻣﯾﺎﻧداز ه و ﻣﯾﮕﮫ:
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“ را ﺳت ﺑﮕﯾن ،ﺟﻧس ﮐدوﻣﺗون ﺑﮭﺗر ه ؟ “
ﺑﭼﮫ ھﺎ ھﻣ ﺷون داد ﻣﯾزﻧن:
“ ﻣﺎل ﻣﺎ آﻗﺎ ،ﻧﮕﺎ ه ﮐن ،ﯾﮫ ذر ه ھم آ ﺷﻐﺎل ﻧدار ه “
ﻣﯾﺗرا از ﺑرزو ﻣﯾﭘر ﺳﮫ:
“ ﺗوﭼﮫ ﻣﯾﮕﻰ ؟ “
ﺑرزو ﻧﮕﺎھﻰ ﺑﮫ ﺳﺑدھﺎ ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ اى ﺑﮫ زﺑون ﺗرﮐﻰ ﺑﺎ اوﻧﮭﺎ ﺣر ف ﻣﯾزﻧﮫ و ﺑﺎﻻﺧر ه ﯾﮑﯾش را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﮫ.
ﺑرزو:
“ ﺧﺎﻧم ! ﻗﯾﻣﺗش ﺧﯾﻠﯨﺧوﺑﮫ  ،ﺳﺑدى دو ﺗوﻣن  ،ﺗوى ﺷﮭر ھﻣﯾن را ﻣﯾﻔرو ﺷن ﭘﻧﺞ ﺗوﻣن ،ﺗﺎز ه ﺑﮫ اﯾن ﺧوﺑﻰ ھم ﻧﯾ ﺳت“ .
ﻣﯾﺗرا ﮐﻧﮕرھﺎى ھر ﭼﮭﺎر ﻧﻔر را ﻣﯾﺧر ه و در ﺻﻧدوق ﻋﻘب ﺟﺎ ﻣﯾد ه  ،ﻣﺎ ﺷﯾن را ه ﻣﻰ اﻓﺗﮫ.
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺧب ﺑرزو ،دا ﺷﺗﻰ ﻣﯾﮕﻔﺗﻰ ،در ﺑﺎر ه ﺧ ﺷﮑ ﺳﺎﻟﻰ ﺣر ف ﻣﯾزدى.
ﺑرزو:
“ ﺧﯾﻠﻰ ﺳﺧت ﺑود ،ﺧﯾﻠﻰ از اﯾﻼﺗﻰ ھﺎ ﮐﮫ ﮔﺎو و ﮔو ﺳﻔﻧدھﺎ ﺷوﻧو از د ﺳت داد ه ﺑودن ،اﯾل را ول ﮐردن و رﻓﺗن “
ﻣﯾﺗرا ﺑﺎ ﮐﻧﺟﮑﺎوى ﻣﯾﭘر ﺳﮫ:
“ ﮐﺟﺎ رﻓﺗن ؟ “
ﺑرزو:
“ ھر ﮐ ﺳﻰ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ،ﯾﮫ طرﻓﻰ رﻓت ،ﻣﺛﻼ )ﮔودرز ( ﻋﻣوى ﺑزرﮔم  ،رﻓت )ﺑرازﺟون(.
)ﮔﯾو ( ﻋﻣوى ﮐوﭼﮑﺗرم ،رﻓت ﮐوﯾت “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺧب ﺣﺎﻻ اوﻧﮭﺎ را ﺿﻰ ھ ﺳﺗن؟ “
ﺑرزو:
“ ﻋﻣو ﮔﯾو دو ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑراى ﭘدر ﺑزرگ ﭘول ﻣﯾﻔر ﺳﺗﮫ ،ﻣﯾﮕن ﺗو ﮐوﯾت ﭘول درآوردن آ ﺳوﻧﮫ .ﻋﻣو ﮔودرز ھم ﺗوى ﺷﮭر ﻣﻐﺎز ه دار ه و و ﺿﻌش ﺧوب
ﺷد ه ،ﮔﻠﯾم و ﺟﺎﺟﯾم ﻗ ﺷﻘﺎﺋﻰ ﻣﯾﻔرو ﺷﮫ ،اوﻟش ﮐﮫ ﺷروع ﮐرد ،دﮐﺎن ﻧدا ﺷت ،دور ه ﮔرد ﺑود ،وﻟﻰ ﺣﺎﻻ ،ھم دﮐﺎن دار ه و ھم واﻧت ،ﺳﺎﻟﻰ ﭼﻧد ﺑﺎر ﻣﯾﺎد
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ﺗوى اﯾل و ﺧرﯾد ﻣﯾﮑﻧﮫ ،ﻣﯾﮕن ا ﺳم ﻧو ﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﺑر ه ﻣﮑﮫ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﺧب ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﯾﻧطور ه  ،ﭘدرت ھم ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﮫ “
ﺑرزو:
“ ﭘدرم از زﻧدﮔﻰ ﺗو ﺷﮭر ﺧو ﺷش ﻧﻣﯾﺎد ،ﻣﯾﮕﮫ ﺣﺎ ﺿر ه از ﮔ ﺷﻧﮕﻰ ﺑﻣﯾر ه وﻟﻰ ﺗوى ﺷﮭر ﻧﻣوﻧﮫ ،ﭘدرم ﻣﯾﮕﮫ ﻣردم ﺷﮭرﺑﺎ ھم ﻗﮭرن ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ه ﮐﮫ
ﺑﯾن ﺧوﻧﮫ ھﺎ ﺷون دﯾوار ﻣﯾﮑ ﺷن ،ﺗوى اﯾل وﻗﺗﻰ ﮐﮫ ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﻰ ،ﺻداﺗو ﺑﻘﯾﮫ ﭼﺎدرھم ﻣﻰ ﺷﻧون و اﺣواﻟت را ﻣﻰ ﭘر ﺳن ،ﺻداى ﺳرﻓﮫ و ﻧﺎﻟﮫ ﮐﮫ از
دﯾوار ﻋﺑور ﻧﻣﻰ ﮐﻧﮫ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﺧب ﺑرزو ،ﺗو ﮐﮫ ﺗوى ﺷﮭر زﻧدﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻧﻰ ،ﺑﮭش ﺑﮕو ﮐﮫ زﻧدﮔﻰ ﺗوى ﺷﮭراز ﺗوى ﺑﯾﺎﺑون ﺧﯾﻠﻰ ﺑﮭﺗر ه “
ﺑرزو ﺟواﺑﻰ ﻧﻣﯾد ه .ﻣﯾﺗرا ﺑﮫ درو د ﺷت ﻧﮕﺎ ه ﻣﯾﮑﻧﮫ ،ﻣﻧظر ه ھﺎ ﺑراش ﺗﺎزﮔﻰ دار ه ،از ﺑرزو ﻣﯾﭘر ﺳﮫ:
“ ﮐﺟﺎ ﻣﯾ ﺷﮫ ﯾﮫ ﭼﺎى ﺧورد؟ “
ﺑرزو:
“ ﭘ ﺷت ھﻣﯾن ﭘﯾﭻ ﺑﮫ د ﺷت ارژن ﻣﯾر ﺳﯾم ،ﭼﻧد ﺗﺎ ﻗﮭو ه ﺧوﻧﮫ ھم دار ه ،و ﯾﮫ ﭼ ﺷﻣﮫ ﺧﯾﻠﻰ ﺧوب ،ﺑﺎ آب ﭘﺎک و ﺗﺎز ه ﮐﮫ از زﯾر ﮐو ه ﺑﯾرون ﻣﯾﺎد “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺑﻧظر ﻣﯾر ﺳﮫ ﮐﮫ اوﻧﺟﺎ روﺧﯾﻠﻰ دو ﺳت دارى ،در ﺳت ﻣﯾﮕم؟ “
ﺑ ر زو :
“ آﺧﮫ از ﺑﮭﺗرﯾن ﯾﯾﻼق ھﺎ ﻣوﻧﮫ ،ﺗﺎﺑ ﺳﺗون ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮔرم و ﺧ ﺷﮑﮫ ،د ﺷت ارژن ﭘرآب و ﺧﻧﮏ و ﺳﺑز ه “
ﻣﺣﻣود:
“ ﻻﺑد ﺧﺎطر ه ھﺎى ﺧوﺑﻰ ھم دارى؟ ﻣﺎھم وﻗﺗﻰ ﺑﮫ ﺳن و ﺳﺎل ﺗو ﺑودﯾم ،ﻋ ﺷﺎق ﯾﯾﻼق ﺑودﯾم ،دﻣﺎوﻧد ،ﺟﺎﺟرود ،ﮐﻼرد ﺷت …“
ﻣﺣﻣود ﻣﺎ ﺷﯾن را در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺷﯾن ھﺎى دﯾﮕﮫ ﭘﺎرک ﻣﯾﮑﻧﮫ و ھر ﺳﮫ ﺑﮫ داﺧل ﻗﮭو ه ﺧﺎﻧﮫ اى ﻣﯾرن .ﭼﺎى ﮔرم ھر ﺳﮫ را ﺣﺎل ﻣﯾﺎر ه.
ﻣﯾﺗرا ﭘﯾ ﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧﮫ ﺳرى ﺑﮫ ﭼ ﺷﻣﮫ ﺑزﻧن .ﺑرزو ﺟﻠو ﻣﯾﺎﻓﺗﮫ و از ﻣﯾﺎن درﺧﺗﮭﺎى ﺑﻠﻧد ﺑﯾد ﮔذ ﺷﺗﮫ وﻣﺛل ﺑز ﮐوھﻰ از ﻣﯾﺎن ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﻣﻰ
ﭘر ه  ،در ﮐﻧﺎر ﭼ ﺷﻣﮫ ﺗﺧت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﻰ ﻧ ﺷﯾﻧﮫ و د ﺳت و ﺻورﺗش را ﻣﻰ ﺷور ه  ،و ﺑﻌدش ﺑﺎ د ﺳﺗﮭﺎش ﻣﻘدارى از آب زﻻل ﭼ ﺷﻣﮫ را ﺳر ﻣﯾﮑ ﺷﮫ.
ﻣﯾﺗرا:
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“ اﯾن آب از ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺎد ؟ “
ﺑرزو:
“ از آب ﺷدن ﺑرﻓﮭﺎى اون ﺑﺎﻻ ،ھﻣﯾ ﺷﮫ آﺑش ﺗﻣﯾزوﺧﻧﮑﮫ ،ﺣﺗﺎ ﺗوى ﭼﻠﮫ ﺗﺎﺑ ﺳﺗون ،ﺗﺎﺑ ﺳﺗوﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗوى اﯾﻧﺟﺎ ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﯾدﯾم“ .
ﻣﯾﺗرا:
“ ﭼﮫ ﺟور ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ اى ؟ “
ﺑرزو:
“ ﻣ ﺳﺎﺑﻘﮫ ا ﺳﺗﻘﺎﻣت ،ﮐﻰ ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﻣدت ﺑﯾ ﺷﺗرى ﺗوى آب ﭼ ﺷﻣﮫ ﺑﺎﯾ ﺳﺗﮫ ،ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﻰ ﺷﻣﺎر ه ،ﯾﮏ ،دو ،ﺳﮫ.… ،ﺑﻌد از ﺷﻣﺎر ه ﺑﯾ ﺳت ﭘﺎھﺎى آدم ﺑﯾﺣس
ﻣ ﯾ ﺷﮫ “
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺷﯾن ﺑر ﻣﯾﮕردن ،وﻟﻰ اﯾن ﺑﺎر ﻣﯾﺗرا ﺳت ﮐﮫ ﭘ ﺷت ﻓرﻣﺎن ﻣﻰ ﻧ ﺷﯾﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﺣﻣود ﮐﻣﻰ ا ﺳﺗراﺣت ﮐﻧﮫ .ﺷﯾﻔت ھﺎى ﺷب ﮐﻣﻰ ﺧ ﺳﺗﮫ و
ﺧواب آﻟودش ﮐرد ه .ﺳﻔر اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﮫ .ازد ﺷت ارژن ﮐﮫ ﮐﻣﻰ دور ﻣﯾ ﺷن ،ﺟﺎد ه اى ﻣﺎرﭘﯾﭻ دﯾد ه ﻣﯾ ﺷﮫ ﮐﮫ ﺧود ﺷو ﺑﺎ طﻧﺎزى در آﻏوش ﮐوھﮭﺎى
زﯾﺑﺎى زاﮔرس ﺟﺎ داد ه ،ﺑرزو ھر ﮔو ﺷﮫ اى از اﯾن ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎ را ﻣﻰ ﺷﻧﺎ ﺳﮫ ،ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾﺎد ه ازاوﻧﺟﺎ ھﺎ ﻋﺑور ﮐرد ه ،وﺧﺎطر ه ھﺎ دار ه ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎ ه ﻣﯾﮑﻧﮫ ،ﺑﺧ ﺻو ص ﺑﮫ درﺧﺗﮭﺎى ﺑﺎدام ﮐوھﻰ ﮐﮫ ﻏرق ﺷﮑوﻓﮫ ھ ﺳﺗن  ،ﺑﮫ ﺷﻘﺎﯾق ھﺎﺋﻰ ﮐﮫ درﮐﻧﺎر ﺻﺧر ه ھﺎروﺋﯾدن  ،ﺑﮫ ﺑﺎﺑوﻧﮫ ھﺎﺋﻰ ﮐﮫ در
ﻣﯾﺎن ﺳﺑز ه ھﺎ ﺑﮫ ُﮔل ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ اﻧد .
ﻣﯾﺗرا ﻧﮕﺎھﻰ ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ﮐﮫ در ﺣﺎل ﭼرت زدﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﻣﺣﻣود ﺑﺑﯾن اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ طﺑﯾﻌت زﯾﺑﺎﺋﻰ دار ه  ،ﺑﺎﮐوھﮭﺎﺋﻰ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ دﯾد ه اﯾم  ،ﺣ ﺳﺎﺑﻰ ﻓرق دار ه ،ﺧواب را ﺑذار ﺑراى ﺧوﻧﮫ ،وﻗﺗﻰ ﮐﮫ ر ﺳﯾدﯾم ھرﭼﮫ دﻟت
ﺧوا ﺳت ﺑﺧواب “
ﻣﺣﻣود ﺑﺎ ﺣرﮐت ﺳر ﺣر ف او را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧﮫ ،ﺑرزو ﻣﻰ ﭘر ﺳﮫ:
“ ﭼﻧد وﻗﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرس اوﻣدﯾن؟ “ ﻣﯾﺗرا:
”ﺣدود ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ،ﻣﺣﻣود ﺑراى دو ﺳﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﻻﯾ ﺷﮕﺎ ه ﺷﯾراز ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ه ،ﺑﻌدش ﺑر ﻣﯾﮕردﯾم ﺗﮭرون “
ﺑرزو:
“ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻧم ،ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﮐﮫ دور ه ام را ﺷروع ﮐردم ،دو ﺳﺎل ھم طول ﻣﯾﮑ ﺷﮫ ،ﺑﻌدش ﺑﺎﯾد ﺑرم روى درﯾﺎ “
ﻣﯾﺗرا:
“ را ﺳﺗﻰ ﻧﮕﻔﺗﻰ ﭼطورى ﻣدر ﺳﮫ ﻧﯾروى درﯾﺎﺋﻰ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردى ؟ ﺑرزو:
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“ ﺧﺎﻧم  ،ﻣن ﺗﺎ ﮐﻼس ھ ﺷﺗم ﺗوى ﻣدر ﺳﮫ ﺳﯾﺎر ﻋ ﺷﺎﯾرى درس ﺧوﻧدم  ،ﻧﻣر ه ھﺎم ﺧﯾﻠﻰ ﺧوب ﺑود ،ﻣﻌﻠﻣم ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣدر ﺳﮫ را اداﻣﮫ ﺑدم  ،ﺗوى
اﯾل ھم ﮐﮫ دﺑﯾر ﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎر ﻧدارﯾم و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭرى ﻣﯾرﻓﺗم“.
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺧب ﭼرا ﭘﯾش ﻋﻣوت ﻧرﻓﺗﻰ  ،ﻣﮕﮫ ﻧﮕﻔﺗﻰ ﮐﮫ ﺗوى ﺷﮭر و ﺿﻌش ﺧوب ﺷد ه ؟ “
ﺑرزو:
“ آﺧﮫ ﻣدر ﺳﮫ ﻧﯾروى درﯾﺎﺋﻰ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓر ﺳﺗم ﺑراى ﺧﺎﻧوادھﺎم ،آﻗﺎى ﺑﮭﻣن ﺑﯾﮕﻰ ﮔﻔﺗﮫ اﮔﮫ ﻧﻣر ه ھﺎم ﺧوب ﺑ ﺷﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﯾﮏ
روزى اﻓ ﺳرھم ﺑ ﺷم “
ﻣﺣﻣود ﺑﺎ ﺷﯾطﻧت ﻣﯾﮕﮫ:
“ اوﻧوﻗت ﺑﮭت ﻣﯾﮕن:
ﻧﺎ ﺧدا ﺑرزو ….ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑرز و ! “
ﻣﯾﺗرا ﮐﮫ از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺧو ﺷش ﻧﯾوﻣد ه ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﻣﺣﻣود ﺗﺎزﮔﯽ ھﺎ ﺗوى ﺧواب ھم ﺣر ف ﻣﯾزﻧﮫ ! اﻣﺎ ﺑرزو ﺟﺎن ،ﻣﮕﮫ ﺧﺎﻧود ه ات از ﺗو ﮐﻣﮏ ﺧوا ﺳﺗﮫ ﺑودن ؟ “
ﺑرزو:
“ ﺧود ﺷون ﮐﮫ ﭼﯾزى ﻧﮕﻔﺗن ﺧﺎﻧم ،وﻟﻰ اﯾﻼﺗﻰ ھﺎ ﮐﮫ ﭘوﻟﻰ در ﺑ ﺳﺎط ﺷون ﻧﯾ ﺳت “
ﺑرزو:
“ آﻗﺎ ﺷﻣﺎ ھم ﺳرﺑﺎزى رﻓﺗﯾن ؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ آر ه ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﮕﮫ ﻣﺎ ﭘ ﺳرﮐﻰ ھ ﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﻟﮑﻰ ﻣﻌﺎ ف ﻣون ﮐﻧن ،ھﻧوز ﯾﮑ ﺳﺎل ﻧﯾ ﺳت ﮐﮫ ﻣرﺧ ص ﺷدم “
ﺑرزو:
“ ﺑراﺗون ﺳﺧت ﺑود ؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﭼﻧد ﻣﺎ ه اوﻟش ﺗوى ﭘﺎدﮔﺎن ﻓرح آﺑﺎد ﭘو ﺳت ﻣوﻧو ﮐﻧدن ،ﭘدرﻣون درآﻣد ﺗﺎ ﺳر دو ﺷﻰ ﮔرﻓﺗﯾم ،وﻟﻰ ﻗ ﺳﻣت ﺑﻌدﯾش ﺗوى ﻟوﯾزان ﺑﮫ اون ﺑدى ﻧﺑود“ .
ﻣﺣﻣود ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ ﺳر ﺣﺎل اوﻣد ه ﺑود ،ﻣﻰ ﭘر ﺳﮫ:
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“ ﺧب ﺑرزو ،ﺑﮕو ﺑﺑﯾﻧم اون طر ف ھﺎ ﭼﮫ ﺧﺑر ه ؟“
ﺑرزو:
« ھﯾﭼﻰ آﻗﺎ ،ا ﺻﻼ ﺧﺑرى ﻧﯾ ﺳت “
ﻣﺣﻣود:
“ ﻣﮕﮫ ﻣﯾ ﺷﮫ ؟ “
ﺑرزو:
“ آﻗﺎ ﺷﻣﺎ  ،ﺑﻧدر ﭘﮭﻠوى رﻓﺗﯾن؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ آر ه ﺟﺎﻧم  ،ھر ﺳﺎل ﺗﺎﺑ ﺳﺗون ﻣﻰ رﻓﺗﯾم ﺷﻣﺎل ،ﭼﻘدرھم ﺧوش ﻣﯾﮕذ ﺷت“ .
ﺑرزو:
“ ﻣﺛﻼ ﭼﮑﺎر ﻣﻰ ﮐردﯾن ﮐﮫ ﺑﮭﺗون ﺧوش ﻣﯾﮕذ ﺷت؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ ھﻣﮫ ﮐﺎرى ﻣﯾﮑردﯾم  .… ،ﺷﻧﺎ ﺗوى درﯾﺎ ،درازﮐ ﺷﯾدن ﺗوى ﺷن ھﺎى ﺳﺎﺣل ،ﻓوﺗﺑﺎل د ﺳﺗﻰ و ﭘﯾﻧﮓ ﭘﻧﮓ ﺗو ﭘﻼژھﺎ ،ﻧﮕﺎ ه ﮐردن ﺑﮫ اﯾن واون ،ﻗدم
زدن ﺗوى ﺟﻧﮕل ،ﺳرزدن ﺑﮫ ﻣﻐﺎز ه ھﺎ ،ﻣرﺑﺎى ﺑﺎﻟﻧﮓ ،ﮐﻠوﭼﮫ ﻻھﯾﺟﺎن ،ﻣﺎھﻰ ﺳﻔﯾد ،رادﯾو درﯾﺎ …..ﺑﺎزم ﺑﮕم ؟ “
ﺑرزو:
“ وﻟﻰ ﺗوى اﯾن ﮐو ه و د ﺷت ھﺎ ﭼﯾزھﺎى ﺧﯾﻠﻰ ﺑﮭﺗرى ﭘﯾدا ﻣﻰ ﺷﮫ“ .
ﻣﺣﻣود:
“ ﺗوى اﯾن ﮐوھﮭﺎ ؟ ﻣﻧﮑﮫ ﭼﯾزﯨﻧﻣﻰ ﺑﯾﻧم ،ﺷﺎﯾد ﭘ ﺷت ﮐوھﮭﺎ ﭼﯾزى ﺑﺎ ﺷﮫ ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯨﺗوﻧم ﺑﺑﯾﻧم .وﻟﻰ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﻰ ﮐﮫ ﭼ ﺷم ﮐﺎرﻣﯾﮑﻧﮫ ﻓﻘط ﭼﻧد ﺗﺎﺋﻰ درﺧت
ﭘراﮐﻧد ه ھ ﺳت ،ﭼﻧد ﺗﺎﺋﯽ ﺟوى ﮐوﭼﮏ آب ﮐﮫ ﺷﺎﯾد داﺋﻣﻰ ھم ﻧﺑﺎ ﺷﮫ ،ﺗﻌدادى دھﺎت ﮐوﭼﯾﮏ و ﺑزرگ ﺑﺎ ﺧوﻧﮫ ھﺎى ﮔﻠﻰ و ﻣﻘدارى ﻣزرﻋﮫ و ﺗﻌدادى
ھم ﮔﺎو و ﮔو ﺳﻔﻧد  ،ﭼﯾز دﯾﮕﮫ اى ھم ھ ﺳت ؟ “
ﺑرزو:
“ اﮔﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻣﯾﺎﻣدﯾن ﺗوى اﯾل ﺧﯾﻠﻰ ﭼﯾزھﺎ ﺑﮭﺗون ﻧ ﺷون ﻣﯾدادم “
ﻣﯾﺗرا:
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“ ﻣن ﮐﮫ ﺧﯾﻠﻰ دﻟم ﻣﯾﺧواد ﺑﺎھﺎت ﺑﯾﺎم وﺑﺑﯾﻧم  ،وﻟﻰ دو ﺳت ھﺎﻣون ﺗوى ﺑو ﺷﮭر ﻣﻧﺗظرن و اﮔﮫ دﯾر ﺑر ﺳﯾم دﻟواﭘس ﻣﯾ ﺷن ،ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻓﮑرﮐﻧﻧد ﻣﺎ ﺷﯾن ﺧراب
ﺷد ه وﯾﺎ ﺗ ﺻﺎد ف ﮐردﯾم ،وﻟﻰ ﯾﮏ وﻗﺗﻰ ﺣﺗﻣن ﻣﯾﺎم  ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧودت ﺑراﻣون ﺗﻌرﯾ ف ﮐن  ،از اون ﭼﯾزھﺎﺋﻰ ﮐﮫ ﺧودت دو ﺳت دارى ﺑﮕو“
ﺑرزو:
“ اﮔﮫ ﺗﺎﺑ ﺳﺗون ﺑﯾﺎﺋﯾن ﭘﯾش ﻣﺎ  ،ﯾﮏ ﺻﺑﺢ زود ﺷﻣﺎ را ﻣﯾﺑرم ﺑﮫ ﺳرﭼﻧﮓ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﺳرﭼﻧﮓ دﯾﮕﮫ ﮐﺟﺎ ﺳت ؟ “
ﺑرزو:
“ اون ﺑﺎﻻى ﮐو ه ،اوﻧﺟﺎ ھﻣﯾ ﺷﮫ ﺳرد ه  ،ﺑﯾ ﺷﺗر ﺳﺎل ﭘو ﺷﯾد ه ازﺑرﻓﮫ ،ﺑر ف ﺳﻔﯾد ود ﺳت ﻧﺧورد ه .ﯾﮏ ﮐﯾ ﺳﮫ ﭘﻼ ﺳﺗﯾﮑﻰ ﺑﺎ ﺧودﻣون ﻣﻰ ﺑﯾرﯾم و از
اوﻧﺟﺎُ ،ﺳر ﻣﻰ ﺧورﯾم ﻣﻰ آﺋﯾم ﭘﺎﺋﯾن ،ﻣﺎ ﺗﺑ ﺳﺗوﻧﮭﺎ از اوﻧﺟﺎ ﺑر ف ﻣﻰ آرﯾم ﭘﺎﺋﯾن و ﺳر ﺟﺎد ه ﻣﯾﻔرو ﺷﯾم“ .
ﻣﯾﺗرا:
“ ﻣﻧﮭم ﻋﺎ ﺷق ﺑرﻓم  ،وﻟﻰ ﺧب ﺧﯾﻠﻰ ﺟﺎ ھﺎ ﮐوھﮭﺎى ﺑرﻓﻰ دار ه  ،ﮐوھﮭﺎى اﻟﺑرز ھم ﺧﯾﻠﻰ ﺟﺎھﮭﺎى ﻗ ﺷﻧﮕﻰ دار ه  ،ﺧب ﻏﯾر از ﺑر ف دﯾﮕﮫ ﭼﻰ ﭘﯾدا ﻣﯾ ﺷﮫ
؟“ ﺑرزو:
“ ﺷﻣﺎ ﻗﺎرچ دو ﺳت دارﯾن ؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﺑدم ﻧﻣﯾﺎد ،وﻟﻰ ﺑﻌ ﺿﻰ از اوﻧﮭﺎ ﺧوب ﻧﯾ ﺳﺗن ،ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺳﻣﻰ ھم ﺑﺎ ﺷن ! “
ﺑرزو:
“ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ھﺎ ﺷو ﻣﻰ ﺷﻧﺎ ﺳﯾم ،اﮔﮫ ﭘﯾش ﻣﺎ ﻣﯾﺎﻣدﯾن  ،ﻓردا ﺻﺑﺢ ﺗوى داﻣﻧﮫ ھﺎ ﻗﺎرچ ھﺎى ﺧوب را ﺑﮭﺗون ﻧ ﺷون ﻣﯾدادم و ھﻣون ﺟﺎ ﺑراﺗون ﮐﺑﺎب
ﻣﯾﮑردم .ﻗﺎرچ ﺗﺎز ه ﺧﯾﻠﻰ ﺧو ﺷﻣز ه ﺳت “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻧﻣﯾ ﺷﮫ  ،وﻟﻰ اﮔر ﮐ ﺳﻰ ﻣﻧﺗظرﻣون ﻧﺑود و ﻣن ﺑﺎ ﺗو ﻣﯾﺎﻣدم  ،ﭘدر ﻣﺎدرت ﺗﻌﺟب ﻧﻣﻰ ﮐردن ؟ ﻧﻣﻰ ﮔﻔﺗن ﭼرا ﻣﮭﻣون ﻧﺎ ﺧواﻧد ه آوردى ؟ “
ﺑرزو:
“ ﻋ ﺷﺎﯾر از ﻣﮭﻣون ﺧو ﺷ ﺷون ﻣﯾﺎد ،ﻣﯾﮕن ﺑرﮐت ﻣﯾﺎر ه  .ﻣﺎ ﺧودﻣون ﻣﻌﻣوﻻ ﭘﯾش دﯾﮕرون ﻣﯾرﯾم ﺗﺎز ه اﮔر ھم ﺑﺧواھﯾم ﺧﺑر ﺑدﯾم  ،و ﺳﯾﻠﮫ اى ﺑراى
اﯾﻧﮑﺎر ﻧدارﯾم“ .
PDFmyURL.com

ﻣﺣﻣود:
“ در ﺳت ﻣﯾﮕﻰ  ،ﻣن ﮐﮫ ﻧ ﺷﺎﻧﮫ اى ازﺧط ﺗﻠﻔن و ﺑﯾ ﺳﯾم و دﮐل ﻣﺧﺎﺑراﺗﻰ اﯾن طرﻓﮭﺎ ﻧﻣﻰ ﺑﯾﻧم  ،زﻧدﮔﻰ ﺑﮫ ھﻣون ﺷﮑل اﺑﺗداﺋﻰ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد ه ….ﺧب از
اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ ﺑﮕذرﯾم  ،از ﺑﻘﯾﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺑﮕو“ .
ﺑرزو:
“ ﺗوى ﺑﻌ ﺿﻰ ازﻏﺎرھﺎ ﮐﻧدو ھﺎﯨﻌ ﺳل ﭘﯾدا ﻣﯾ ﺷﮫ ،ﺷﻣﺎﻋ ﺳل ﺑﺎ ﻣوم ﺧوردﯾن؟ ﻋ ﺳل طﺑﯾﻌﻰ ﺧﯾﻠﻰ ﺧو ﺷﻣز ه ا ﺳت ،ﺑﺎ ﻋ ﺳل ھﺎى ﮐﺎرﺧوﻧﮫ اى ﻓرق دار ه !
“ ﻣﺣﻣود:
“ ﺧب دﯾﮕﮫ ﭼﮫ ﭘﯾدا ﻣﯾ ﺷﮫ ؟“
ﺑرزو:
“ ﺧﯾﻠﻰ ﭼﯾزھﺎ ھ ﺳت آﻗﺎ ،اﮔﮫ ﻣن ﺑﺧوام ھﻣ ﺷو ﺑﮕم ﺗﺎ ﻓردا ھم ﺗﻣوم ﻧﻣﯾ ﺷﮫ ،ﻣﺛﻼ ﺗﺧم ﻗﻣرى و ﮐﻔﺗر ﭼﺎھﻰ  ،ﮐﻧﮕر ﮐوھﻰ ،ﺷﻘﺎﯾق و ﭘوﻧﮫ وﺣ ﺷﻰ ،دراج
وﮐﺑﮏ“ ﻣﺣﻣود:
“ ﭼﻰ ﮔﻔﺗﻰ ؟ ﺗﺧم ﮐﻔﺗرﭼﺎھﻰ ؟“
ﺑرزو:
“ آر ه آﻗﺎ  ،ﺗوى ﺑﻌ ﺿﻰ از اﯾن ﭼﺎھﮭﺎ ،ﭘر از ﻻﻧﮫ ﭘرﻧد ه ھﺎ ﺳت “
ﻣﺣﻣود:
“ ﭼطورى ﺗوى ﭼﺎ ه ﻣﯾرن ؟ “
ﺑرزو:
“ ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﺧﮫ ﺑﻠوط را ﻣﻰ ﺑرﯾم و روى دھﺎﻧﮫ ﭼﺎ ه ﻣﻰ اﻧدازﯾم  ،ﺑﻌد ﯾﮏ ﺳرطﻧﺎب را ﺑﮫ ﮐﻣرﻣون ﻣﻰ ﺑﻧدﯾم و ﯾﮑ ﺳرش را ھم ﺑﮫ اﯾن ﭼوﺑﮭﺎ ،و ﯾواش
ﯾواش ﻣﯾرﯾم ﭘﺎﺋﯾن  ،ﺗوى دﯾوار ه ﭼﺎھﮭﺎ ﭘر از ﻻﻧﮫ ﮐﻔﺗرﭼﺎھﯾﮫ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﺻﺑر ﮐن ﺟﺎﻧم ،
اوﻻ ،ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﺧوﺑﻰ ﻧﻣﯨﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﺑﻠوط را ﻣﯨ ﺷﮑﻧﯾن ،اوﻧﮭم اﯾن طرﻓﮭﺎ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗﮏ و ﺗوﮐﻰ درﺧت ﭘﯾدا ﻣﯾ ﺷﮫ،
ﺛﺎﻧﯾﺎ  ،ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺧم ﭘرﻧد ه ھﺎ رو ﻣﻰ ﺧورﯾن  ،ﻧ ﺳل اوﻧﮭﺎ رو ﻧﺎﺑود ﻣﻰ ﮐﻧﯾن ،ﻣﮕﮫ ﻧﮫ ؟ “
ﺑرزو:
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“ آﻗﺎ  ،ﺑﺎ ﺷﮑ ﺳﺗن ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ ،ﮐﮫ درﺧت ﺑﻠوط از ﺑﯾن ﻧﻣﯾر ه ،ﺗﻣوم اﯾن درﺧﺗﮭﺎ را ذﻏﺎل ﺳﺎزھﺎ ﺧ ﺷﮏ ﮐردن و ﺑراى ﻓروش ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑردن و ﮐﻠﻰ ﭘول
ﺑﮫ ﺟﯾب زدن “
ﻣﺣﻣود:
“ ﻣﮕﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﻧوع ﻧﯾ ﺳت ؟ ﭘس ژاﻧدارﻣﮭﺎ و ﺟﻧﮕل ﺑﺎﻧﮭﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﻰ ﮐﻧن ؟ “
ﺑرزو:
“ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻣﻧوﻋﮫ ،وﻟﻰ ھرﮐدوﻣ ﺷون را ﮐﮫ ﻣﯾﮕﯾرن ،ﭘس از ﭼﻧدى آزاد ﻣﮑﻧن ،ﻣﯾﮕن ﺗوى ﺷﮭر ھر ﮐﺎرى ﺑﺎ ﭘول در ﺳت ﻣﯾ ﺷﮫ ،ﺑﻌ ﺿﻰ از اﯾن ھﺎ،
اول ﯾﮏ ﭼﯾزى ﭘﺎى درﺧت ﻣﻰ رﯾزن ﺗﺎ ﺑﻠوط ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧ ﺷﮏ ﺑ ﺷﮫ ،ﻗطﻊ ﮐردن درﺧت ﺧ ﺷﮏ ھم ﮐﮫ ﻣﺟﺎزاﺗﻰ ﻧدار ه  ،ﻣﮕﮫ ﻧﮫ ؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﻧﻣﻰ دوﻧم ﺧب ﺗﮑﻠﯾ ف ﻧ ﺳل ﭘرﻧد ه ھﺎ ﭼﻰ ﻣﯾ ﺷﮫ ؟ “
ﺑرزو:
“ آﻗﺎ ﺗوى ھر ﭼﺎھﻰ ﮐﮫ ﺑرى ﮐﻠﻰ ﭘرﻧد ه ھ ﺳت ،وﻗﺗﻰ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑ ﺷون ﺑرى ،ﺑﺎھم ﭘرواز ﻣﯾﮑﻧن و از ﭼﺎ ه ﻣﯾﺎن ﺑﯾرون ،اوﻧﻘدر ھ ﺳت ﮐﮫ روى ﺳرت ﺳﺎﯾﮫ
ﻣﻰ اﻓﺗﮫ ﻣﺎ ﻓﻘط ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷو ﺑر ﻣﯾدارﯾم ،ﺗﺎز ه ﻣﺎرھﺎ و ﮔرﺑﮫ ھﺎ و ﭘرﻧد ه ھﺎى دﯾﮕﮫ ھم ھ ﺳﺗن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻﻧﮫ ھﺎ د ﺳﺗﺑرد ﻣﻰ زﻧن  ،ھﻣﯾ ﺷﮫ ھم اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﺑود ه  ،وﻟﻰ ﻧ ﺳل اوﻧﮭﺎ از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﭼﯾز ھﺎى دﯾﮕرى ھ ﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودﯾﮫ “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﻣﺛل ﭼﻰ ؟ “
ﺑرزو:
“ ﻣﺛﻼ آھو ،ﺑز ﮐوھﻰ  ،وﺑﻌ ﺿﻰ از ﺑﺎزھﺎ و ﺷﺎھﯾن ھﺎ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﺧب ﮐﻰ اوﻧﮭﺎ رو ﻧﺎﺑود ﻣﯾﮑﻧﮫ ؟ “
ﺑرزو:
“ ﺷﮑﺎرﭼﻰ ھﺎ آﻗﺎ ،ﺷﮑﺎر ﭼﻰ ھﺎﺋﻰ ﮐﮫ از ﺷﮭر ﻣﯾﺎن و ھﻣﮫ ﭼﻰ دارﻧد  ،ﻟﻧد رور ،دورﺑﯾن  ،ﺗﻔﻧﮕﮭﺎى ﻣﺧﺗﻠ ف  ،ﺳﮕﮭﺎى ﺷﮑﺎرى  ،ﺑﯾ ﺳﯾم و ﭼﺎدر و
ﻣﺧزن ھﺎى ﺑزرگ آب و ﺳوﺧت “
ﻣﺣﻣود:
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“ ﺧب اوﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑراى ﺷﮑﺎر اﺟﺎز ه ﺑﮕﯾرﻧد ،و ﻻﺑد ﮐﺎر ﺷﺎن ﮐﻧﺗرل ﻣﯾ ﺷﮫ “
ﺑرزو:
“ اﯾن ھم ﻣﺛل ھﻣون ﺟرﯾﺎن ﺧ ﺷﮏ ﮐردن درﺧت ھﺎ ﺳت  ،ﺑﻌ ﺿﻰ وﻗﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﺷﯾن ھﺎى دوﻟﺗﻰ و آرﺗ ﺷﻰ ھم ﺑﺎ ﺧود ﺷون ﻣﯾﺎرن .را ﺳﺗﻰ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗوى
ﭘﺎﻻﯾ ﺷﮕﺎ ه ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾن ،ﭼرا ﺑﮫ ﻣﺎ ﺳوﺧت ﻧﻣﯾدﯾن ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑ ﺷﯾم درﺧت ھﺎ را ﺑ ﺳوزوﻧﯾم ؟ “
ﻣﺣﻣود:
“ ﻣن ﺗوى ﻗ ﺳﻣت ﺗوﻟﯾد ھ ﺳﺗم و ﺑﺎ ﻗ ﺳﻣت ﭘﺧش و ﻓروش ﺳروﮐﺎرى ﻧدارم ،ﻣﯾدوﻧﻰ ﺑرزو  ،ﺗوى زﻧدﮔﻰ ﺷﮭرى ھر ﮐ ﺳﻰ ﮐﺎر ﺧود ﺷو ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎرى ﻧدار ه  ،ﺗوھم وﻗﺗﻰ ﮐﮫ در ﺳت ﺗﻣوم ﺷد و ﻣ ﺷﻐول ﮐﺎر ﺷدى  ،ﻣﻣﮑﻧﮫ در ﻗ ﺳﻣت ﻣﺧﺎﺑرات ﮐ ﺷﺗﻰ ﺑﺎ ﺷﻰ و از ﻣوﺗورﺧوﻧﮫ و ﺗوپ ﺧوﻧﮫ
اطﻼﺋﻰ ﻧدا ﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻰ “.
ﻣﺣﻣود ﮐﺎﻏذى در ﻣﯾﺎر ه و ﭼﯾزاﺋﻰ روى آن ﻣﻰ ﻧوﯾ ﺳﮫ و ﺑﮫ ﺑرزو ﻣﯾد ه و ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ازھم ﺟدا ﺑ ﺷﯾم  ،ﺑذار ا ﺳم وآدر ﺳﻣون را ﺑﮭت ﺑدم  ،ﺷﺎﯾد ﺗوى ﺳﻔر ﺑﻌدﯾت ﺑﺗوﻧﯾم ھﻣدﯾﮕﮫ را ﺑﯾ ﺷﺗر ﺑﺑﯾﻧﯾم  ،ﺷﺎﯾد ﻓر ﺻت ﺑ ﺷﮫ ﺳرى ھم
ﺑﮫ اﯾل ﺗون ﺑزﻧﯾم “.
ﺑرزو ﺿﻣن ﻧﮕﺎ ه ﺑﮫ ﻧو ﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﺗرا ﻣﯾﮕوﯾد:
“ ﺧﺎﻧم ﺷﻣﺎ ﺗوى رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﺎر ﻣﮑﻧﯾن ؟ “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﮐﺎر ﺷﻧﺎس ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ھ ﺳﺗم  ،ﺑراى ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﻧواد ه ﭼﯾز ﻣﻰ ﻧوﯾ ﺳم ،را ﺳﺗﻰ ﺗو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﺗﻠوﯾزﯾون را ھم ﻧﮕﺎ ه ﻣﯾﮑﻧﻰ ؟“
ﺑرزو:
“ ﺗوى ﺳﺎﻟن ﻏذاﺧورى ﻣون ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون دارﯾم  ،ﮔﺎھﻰ ﺑﻌد از ﺷﺎم ﻧﮕﺎ ه ﻣﯾﮑﻧم  ،وﻟﻰ ﭼﯾز ﺑﮫ دردﺧورى ﻧ ﺷون ﻧﻣﯾد ه ؟ “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﭼﯾز ﺑﮫ درد ﺑﺧور ؟ ﻣﻧظورت ﭼﯾﮫ ؟ “
ﺑرزو:
“ ﻣﺛﻠن ھﯾﭼﻰ از و ﺿﻌﯾت ﻣﺎ ﺗوى ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗون ﻧﻣﻰ ﮔﯾن ،ﺧﺑرﺧ ﺷﮑ ﺳﺎﻟﻰ را ھم ﮐﮫ ﻧﮕﻔﺗﯾن دا ﺳﺗﺎن ﻓﯾﻠم ھﺎﺗون ھم ﮐﮫ واﻗﻌﻰ ﻧﯾ ﺳت “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺧب اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر ﻣردم ﻓﻘط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧد ه ﻣﻰ ﺧوان ،دﯾﮕﮫ ﮐ ﺳﻰ ﺣو ﺻﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﺟدى را ﻧدار ه “
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ﻣﺣﻣود:
“ ﺷﻣﺎ از ﮐﺟﺎ ﻣﻰ دوﻧﯾن؟ ﻣﮕﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧظر ﻣردم را ﭘر ﺳﯾدﯾن ؟“
ﺻداى ﺑوق ﺷﯾﭘورى ﮐﺎﻣﯾوﻧﻰ ﮐﮫ در ﺳرﭘﯾﭼﻰ  ،در ﺣﺎل ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗن ا ﺳت  ،ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ را ﻗطﻊ ﻣﯾﮑﻧﮫ ،ﻣﯾﺗرا ﺑﺎ د ﺳﺗﭘﺎﭼﮕﻰ ﻣﺎ ﺷﯾن را ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﮐﻰ ﺟﺎد ه
ﻣﻰ ﮐ ﺷوﻧﮫ و ﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎﻧور ﺧطرﻧﺎک ﻣوﻓق ﻣﯾ ﺷﮫ از ﺑر ﺧورد ﺷﺎخ ﺑﮫ ﺷﺎخ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون ﺟﻠوﮔﯾرى ﮐﻧﮫ ،ﻣﯾﺗرا و ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھم ﻧﮕﺎ ه ﻣﻰ ﮐﻧن ،ﮐ ﺳﻰ
ﺣرﻓﻰ ﻧﻣﻰ زﻧﮫ  ،ﻓﻘط ﺻداى ﭼرﺧﮭﺎى ﻣﺎ ﺷﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﮑوت را ﻣﯨ ﺷﮑﻧﮫ  .در ﻧزدﯾﮑﻰ ھﺎى ﭘﺎ ﺳﮑﺎ ه ﭘﻠﯾس را ه )ﭼﻧﺎر ﺷﺎھﯾﺟﺎن ( ،ﺑرزو رو ﺑﮫ ﻣﯾﺗرا ﻣﯾﮑﻧﮫ
و ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﻣن ﺟﻠو اون ﻣﻐﺎز ه ﭘﯾﺎد ه ﻣﯾ ﺷم ،ﺷﻣﺎ ھم وﻗﺗﻰ ﮐﮫ دو ﺑﺎر ه ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐوھ ﺳﺗﺎﻧﻰ ر ﺳﯾدﯾن ﺑﯾ ﺷﺗر اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧﯾن  ،ﺑﺧ ﺻو ص ﻧزدﯾﮏ ﺗوﻧل ھﺎ  ،آﺧﮫ
ﺑﻌ ﺿﻰ از راﻧﻧد ه ھﺎى ﮐﺎﻣﯾون ھﺎ ﻣﻌﺗﺎد ھ ﺳﺗن و ﭘ ﺷت ﻓرﻣون ﻣﺎ ﺷﯾن ﭼرت ﻣﻰ زﻧن “
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺗو از ﮐﺟﺎ ﻣﯾدوﻧﻰ ﮐﮫ ﺧﺎﻧواد ه ات ﻧزدﯾﮏ اون ﻣﻐﺎز ه ﭼﺎدر زدن ؟ “
ﺑرزو:
“ اون ﻣﻐﺎز ه ﻣﺎل ﮐل ﺣ ﺳﯾن دواﻧﯾﮫ وﻗﺗﻰ ﮐﮫ اﯾل ﻣﯾﺎد ﮔرﻣ ﺳﯾر ھﻣﮫ ﺑﺎ اون ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻰ ﮐﻧن ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ھم ﺑﮫ آدرس او ﻣﻰ ﻓر ﺳﺗن ﮐل ﺣ ﺳﯾن ﻣﯾدوﻧﮫ ھر
ﻗ ﺳﻣت اﯾل ﮐﺟﺎس“ .
ﻣﯾﺗرا:
“ ﺧوب ﻣن ﻣﻧﺗظرت ﻣﻰ اﯾ ﺳﺗم  ،ﺗو ﺑرو و ﺳراغ ﺧﺎﻧواد ه ات را ﺑﮕﯾر“
ﺑرزو ،ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺧودش را ﺑﮫ ﻣﻐﺎز ه ﻣﯾر ﺳوﻧﮫ و ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد ﺑﺎ ﺧو ﺷﺣﺎﻟﻰ ﺑر ﻣﯾﮕرد ه و ﻣﯾﮕﮫ:
“ ﺧوب ﺷد ﻣﻧﺗظرم ﻣوﻧدﯾن  ،ﭼﺎدر ﭘدرم ﻧزدﯾﮏ ﭘل ﺷﺎﭘور ه  ،دو ﺳﮫ ﻓر ﺳﺧﻰ اﯾﻧﺟﺎ ﺳت “
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد  ،ﺑرزو در ﮐﻧﺎر ﭘل از ﻣﺎ ﺷﯾن ﭘﯾﺎد ه ﻣﯾ ﺷﮫ ….دوان دوان از ﺗﭘﮫ اى ﮐﮫ ﭘو ﺷﯾد ه از ﮔﻠﮭﺎى زرد ه ﺑﺎﻻ ﻣﯾر ه  ،در ﺑﺎﻻى ﺗﭘﮫ ﻣﻰ اﯾ ﺳﺗﮫ ،ﺑر
ﻣﯾﮕرد ه و ﺑﮫ ﺟﺎد ه ﻧﮕﺎ ه ﻣﯾﮑﻧﮫ  ،ﻣﺣﻣود و ﻣﯾﺗرا ھﻧوز اﯾ ﺳﺗﺎدن  ،ﺑراى ھم د ﺳت ﺗﮑون ﻣﯾدن  ،ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد  ،ﺑرزو دﯾﮕﮫ دﯾد ه ﻧﻣﯾ ﺷﮫ  ،ﭘﯾﮑﺎن ﻧﻘر ه اى
ھم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗوﻧل ھﺎ ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧﮫ .
.
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ﺷﻣﺎر ه ١١٨

دا ﺳﺗﺎن

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺷب ِ ﺑوﯾﻧﺎک ﺷط – ﻣرﺗﺿﺎ ﺧﺑﺎزﯾﺎن زاده
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

آن ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺦ ﮐوب ﺷد ه ،آن ﻧﮕﺎ ه ﺧ ﺷﻣﮕﯾن ،ﺷﯾﺦ ﻣﻐﻔوری ﮐﮫ روی زﻣﯾن ﺑﮫﺧود ﻣﯽﭘﯾﭼﯾد ،ﭘﯾ ﺷﺗﺎﺑﯽ * ﮐﮫ در ﻣ ﺷت ﻓ ﺷرد ه ﻣﯽ ﺷد و دود ﺳﻔﯾد رﻧﮕﯽ ﮐﮫ
از ﺟﻠوی ﭼﮭر هی “ ﺣﻣدان “ ﻣﯽﮔذ ﺷت ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ در ﮐﻣﺗر از ﺛﺎﻧﯾﮫای ،دﯾﮕر ﺧﺎطر های دور ﺑود .ﺑرای ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺷﯾﺦ ﻣﻐﻔور ﮔرد ﻣﯽآﻣدﻧد،
ﺣﻣدان دﯾﮕر ﻧﺑود ،ﺗﻧﮭﺎ ﭘرھﯾﺑﯽ دور ،ﺑ ﺳﯾﺎر دور از ﻋﻠﯽ ﮔدا ﻣﯽدﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎل ﻋﺑﺎی ﮐﮭﻧﮫاش ،در دﻧﺑﺎﻟﮫی او ﺗﺎب ﻣﯽﺧورد.
ﺣﻣدان ﻣﺛل ﺗﯾر رھﺎ ﺷد ه از ﮐﻣﺎن از ﭘﯾﭼﺎﭘﯾﭻ ﮐوﭼﮫھﺎی ﺗﻧﮓ ﻣﯽﮔرﯾﺧت .او ﺑﮫ ﺷﺗﺎب از ﮐوﭼﮫھﺎی ﭘ ﺷت ﻣ ﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺧود را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧ ﺳروی
ر ﺳﺎﻧد ،از ﻣﺣﻠﮫی ﺻﺑﯽھﺎ ﮔذ ﺷت و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎ ﺷﯾﮫی ﮐﺎرون ر ﺳﯾد ،ﺑﯽ ھﯾﭻ درﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑﮫ آب ﺳرد دی ﻣﺎ ه زد.
ﮐﺎرون ،ﮔل آﻟود ﺑود و ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻟﮑﮫھﺎی ﭘﮭﻧﯽ از ﻧﻔت ﺳﯾﺎ ه و روﻏن را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽﺑرد .ﺣﻣدان ﺣﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻟﮑﮫھﺎی ﺑد ﺑو ھم ﻧﯾﺎﻧدﯾ ﺷﯾد .از ﺳرﻣﺎی
ﺑوﯾﻧﺎک ﮐﺎرون ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣد ه ،ﺧود را روی ﺷنھﺎی ﺟزﯾر هی و ﺳط رود رھﺎ ﮐرد.
ﺣﻣدان ﺷبھﺎی ﺳرد اھواز را آنﻗدر در آن ﺟزﯾر هی ﻧﺎﻣ ﺳﮑون ﺗﺎب آورد ﺗﺎ ﮐﺑوﺗر ﺟﻌﻔر ﮐﻧﺎرش ﻧ ﺷ ﺳت .ﺟﻌﻔر ﻗدﻣﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ دو ﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑراﯾش
ﻣﺎﻧد ه ﺑود .ﺑﻌد از ﻣرگ ﻣﻐﻔور آنھﺎ ﺑﯾ ﺷﺗر و ﺑﯾ ﺷﺗر ﺑﺎ ھم ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺣﻣدان از ﺟزﯾر ه ﺑﯾرون آﻣد و ﺗوی ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻟ ﺷﮑر آﺑﺎد ﭘﻧﮭﺎن ﺷد .ﺟﻌﻔر ﺑراﯾش ﺧﺑر ﻣﯽآورد .ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻣدان ﻣﯽر ﺳﯾد او را اﻓ ﺳرد ه و
اﻓ ﺳرد هﺗر ﻣﯽﮐرد .ﭘﻧدا ﺷت ِ او ،اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﺟور ﺟﻧﮕﯾد ه ،اﯾن ﮐﮫ ﺗواﻧ ﺳﺗﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻣﻠﮫھﺎی ﺣﺎﮐم ﺟور را از ﻣﯾﺎن ﺑردارد ،ﯾﮑ ﺳر ه ﺑرﺑﺎد رﻓت.
ﺷﯾﺦ ﺣﻣود ،ﭘ ﺳرﻋﻣوی دﯾﮕر ﺷﯾﺦ ﺧزﻋل ،ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺻﻠوات از ﻣﻼﺛﺎﻧﯽ آورد ه ﺷد و ﺑر ﻣ ﺻطﺑﮫی ﺣﺎﮐم ﺷرﻋﯽ و اﻣﺎﻣت ﺟﻣﻌﮫی اھواز ﻧ ﺷ ﺳت.
ﺷﯾﺦ ﺧ ﺷﻣﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ در اوﻟﯾن روزھﺎی آﻣدﻧش ،ﻓرﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗن و ﮐ ﺷﺗن ﺣﻣدان را ﺑﮫ آدمھﺎﯾش داد ه ﺑود.
در ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧﮫی ﻟ ﺷﮑرآﺑﺎد ،ﺣﻣدان ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ طول و ﻋر ض ﺣﯾﺎط را رﻓﺗﮫ و ﺑرﮔ ﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ روزی از روزھﺎ ﺑﮫ ﺟﻌﻔر ﮔﻔت ﺑرود و از
ﺣﺎج رﺣﻣت اﻟﮫ ﺣﻠﯾﻣﯽ اﻣﺎﻧت ِ ﺳﭘرد ه ﺷد ه را ﺑﮕﯾرد .ﺟﻌﻔر ﺑﮫ ﺳرﻋت رﻓت و ﺳرﯾﻊﺗر ﺑﺎزﮔ ﺷت .او ﺻﻧدوق ﭼوﺑﯽ ﮐوﭼﮏ را ﮔذا ﺷت ﺟﻠوی ﭘﺎی
ﺣﻣدان .ﺣﻣدان آرام و ﺑﺎ طﻣﺎﻧﯾﻧﮫ ﺻﻧدوق را ﺑﺎز ﮐرد .ﺗوی ﺻﻧدوق ﻣ ﺷﺗﯽ ﻟوازم ِ ﭼﮭر ه آراﯾﯽ ﺑود و زﯾر ھﻣﮫی آنھﺎ ﯾﮏ ا ﺳﻠﺣﮫی ﻣوزر .ا ﺳﻠﺣﮫ
وﻗﺗﯽ در ﻣ ﺷت ﺣﻣدان ﻓ ﺷرد ه ﺷد ،ﺟﻌﻔر ﺑرﻗﯽ ﮔذرا را در ﭼ ﺷمھﺎی ﺣﻣدان دﯾد .ﺣﻣدان ﺳﮑوت ﮐرد ه ﺑود اﻣﺎ ﺟﻌﻔر ﻣﯽدﯾد ﮐﮫ رگ ﮔردن ﺣﻣدان آرام
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آرام ﺑرﻣﯽآﯾد ،از ﺷﯾب ِ ﭘ ﺷت ﮔوش ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻣﺛل طﻧﺎب ﺑﺎرﯾﮑﯽ از روی ﺷﻘﯾﻘﮫی ﭼپ ﻣﯽﮔذرد .ﺣﻣدان ﺧ ﺷﺎب ﻣوزر را وار ﺳﯽ ﮐرد .ﮔﻠوﻟﮫھﺎ
را ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ و ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾرون ﮐ ﺷﯾد و دوﺑﺎر ه ﺗوی ﺧ ﺷﺎب ﮔذا ﺷت.
ﭼﻧدی ﺑﻌد ،ﻣرد ﺑﻠﻧد ﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﺑﺎ ﭼﮭر های ﮐﺑود و د ﺳﺗﺎری ﺑﮫ ﺳر ،ﺷﺑﯾﮫ ﺟوﮐﯽھﺎی ھﻧدی از ﻋﻣق ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾ ﺳت و ﭼﮭﺎر ﻣﺗری ﭘﯾش ﻣﯽآﻣد .ﻣرد ھﻧدی
ﮐﯾ ف ﺳﯾﺎ ه رﻧﮕﯽ ﺑﮫ د ﺳت ﭼپ دا ﺷت و ﻋ ﺻﺎﯾﯽ ﺑﮫ د ﺳت را ﺳت .ﮔﺎھﯽ ﻣﯽاﯾ ﺳﺗﺎد و ﺑﺎ ﺣو ﺻﻠﮫ و ﺗﺎﻧﯽ ﺷﯾ ﺷﮫھﺎی ﮔرد ﻋﯾﻧﮑش را ﭘﺎک ﻣﯽﮐرد.
روﺑﮫروی ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ دﻣﯽ اﯾ ﺳﺗﺎد و ﺑﮫ ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐردﻧد ﻧﮕﺎ ه ﮐرد .ﺑﺎزی ﺑﭼﮫھﺎ او را ﺳر ﺷوق آورد .ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ ﻟب از ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ ﮔذ ﺷت و ﭘﯾﭼﯾد
ﺗوی ﺑﺎزار .ھﻧوز ﺑﮫ اذان ظﮭر ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧد ه ﺑود .ﻣرد ھﻧدی رﻓت ﺗوی ﻗﮭو ه ﺧﺎﻧﮫی ﻣراد و ﺑﮫ ا ﺷﺎر های ﮐوﺗﺎ ه ﻓﻧﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﺧوا ﺳت .ﻣراد ﻓﻧﺟﺎن را ﺟﻠو
ﻣرد ﮔذا ﺷت و ﭘر ﺳﯾد :ﻏرﯾﺑﮫ ،اﯾن ﺟﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧﯽ؟ ﻣرد ھﻧدی د ﺳﺗﯽ در ھوا ﺗﮑﺎن داد و ﭼﯾزی ﻧﮕﻔت .ﻣراد د ﺳﺗﻣﺎل ﭼرک ﺗﺎﺑﯽ روی ﻣﯾز ﮐ ﺷﯾد و ﮔﻔت:
ﭘرﭼﺎﻧﮫ ھم ﻧﯾ ﺳﺗﯽ ﮐﮫ ،اﯾن ﺟﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧﯽ؟ ﻣرد ھﻧدی د ﺳﺗﯽ در ھوا ﺗﮑﺎن داد ﮐﮫ از ﻧظر ﻣراد ﻣﻌﻧﯽ رو ﺷﻧﯽ دا ﺷت .ﻣراد ﺳﮑوت ﮐرد و از ﻣرد ھﻧدی
دور ﺷد اﻣﺎ ھر ﭼﮫ در ذھن ﮐﺎوﯾد ﯾﺎدش ﻧﯾﺎﻣد ﭼﮫ ﭼﯾزی در اﯾن ﻣرد ﺑراﯾش آ ﺷﻧﺎ ﺳت.
ﺻدای ﻗران از ﻣ ﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻠﻧد ﺷد .ﻣرد ھﻧدی ﺳﮑﮫای ﺗوی ﮐﺎ ﺳﮫی ﻣراد اﻧداﺧت و از ﻗﮭو هﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون آﻣد .ﺗﺎ ﻣ ﺳﺟد راھﯽ ﻧﺑود و ﻣرد ﮔﺎم ﺑﮫﮔﺎم ﺑﮫ
ﻣ ﺳﺟد ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ ﺧﻠوﺗﯽ ﺑﯽوﻗت ﺑﺎزار ﺑراﯾش ﻋﺟﯾب ﺑود .ﻧر ﺳﯾد ه ﺑﮫ ﻣ ﺳﺟد ،ﻣردی ﺑﺎﻗﻼ ﭘﺧﺗﮫ و ﻟﺑو ﻣﯽﻓروﺧت ﮐﮫ آ ﺷﻧﺎ ﻧﺑود .ﻧﺑش ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺣﺎﻓظ ﺟواﻧﯽ ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ﺑود و ﭘﯾش ﭘﺎﯾش ﺑﻘﭼﮫای ﺑﮫ ﭼ ﺷم ﻣﯽﺧورد .آن ﺳوﺗر ،ﺑﻌد از طﺎﻗﯽھﺎی ﺣﺎ ﺷﯾﮫی ﻣ ﺳﺟد دو ﻣرد ﺑﺎ ھم ﺣر ف ﻣﯽزدﻧد اﻣﺎ از
ﻧﻣﺎزﮔزاراﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻌﮫھﺎ ﺣﺎ ﺷﯾﮫھﺎی ﺑﺎزار را ﺷﻠوغ ﻣﯽﮐردﻧد ﺧﺑری ﻧﺑود.
ﻣرد ھﻧدی ﻣردد و ﺷﮑﺎک ﺑﮫ ﮔﺎری ﻧزدﯾﮏ ﺷد و ﭘﯾﺎﻟﮫای ﺑﺎﻗﻼی ﭘﺧﺗﮫ طﻠب ﮐرد .ﺑﺎﻗﻼ ﻓروش ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻋﺟﯾﺑﯽ ﭘﯾﺎﻟﮫ را ﺑﮫ د ﺳﺗش داد .ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ
ﭼﯾزی از ذھن ﺑﮕذرد ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎغ ﺷﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﭘﯾﭼﯾد .از ھﻣﺎن ﻓﺎ ﺻﻠﮫ ھم ﺷﯾﺦ ﺣﻣود دﯾد ه ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣرﯾداﻧش ﮔﺎم ﻣﯽزد .ﻟب
ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻣرد ھﻧدی ﮐﺞ ﺷد و ﺑﺎﻗﻼی ﭘﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻣش ﭼ ﺳﺑﯾد .ﺷﯾﺦ ﺣﻣود ،ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷد و ﻣرد ھﻧدی را در ھﺟوم ھزارھﺎ ﺧﺎطر هی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻋرق
ﻣﯽﮐرد .ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ،در ﮐ ﺳری از ﺛﺎﻧﯾﮫ از ذھﻧش ﮔذ ﺷت.
ﯾﺎراﻧﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ اﺑﺗدای ھﻣﯾن ﺑﺎزار ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ او در ھﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﮔدا ﺧود را ﻣﯽزد و ﻣﯽﺧﻧدﯾد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﮑوت ﺑﮫ
اﻧدامھﺎی آوﯾﺧﺗﮫ از دار ﻧﮕﺎ ه ﻣﯽﮐردﻧد و در ﮔوش ھم ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد:
از دﯾدن ﻣرد هھﺎ دﯾواﻧﮫ ﺷد ه .ﻋﻠﯽ ﮔدا آن روز ﭼﻧدان زﯾر اﻧدامھﺎی ﺑﯽﺗﮑﺎن ﮔرﯾ ﺳﺗﮫ و ﺧﻧدﯾد ه ﺑود ﮐﮫ ﮐ ﺳﺎﻧﯽ زﯾر ﺑﻐلھﺎی او را ﮔرﻓﺗﮫ و دور ﮐرد ه
ﺑودﻧد .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت آﺧرﯾن ﻧﮕﺎ ه ﻣرﺗ ﺿﺎ را از ﯾﺎد ﻧﺑرد ه ﺑود .ﻣﺎﻣور دوﻟﺗﯽ زﯾر ﭘﺎی ﻣرﺗ ﺿﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد ه و ﻣرﺗ ﺿﺎ در دم ِ اﻓﺗﺎدن ،وﻗﺗﯽ
ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﻧﮕﺎ ه ﻋﻠﯽ ﮔدا ﮔر ه ﺧورد ه ﺑود ،ﺗﻧﮭﺎ ﺗواﻧ ﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﮕوﯾد :ھﺎ ه.
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ﻣرد ھﻧدی از ﮔﺎری دور ﺷد .ﺷﯾﺦ ﺣﻣود از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣ ﺳﺟد ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷد .ﺟوان از ﮐﻧﺎر ﺑﻘﭼﮫاش ﺑرﺧﺎ ﺳت .ﻣرد ﺑﺎﻗﻼ ﻓروش ﮔﺎری را ﺗﮑﺎن
داد .دﻣﯽ ،ﻟﺣظﮫای ،ﺟﻌﻔر از ﭘﯾﭻ ﺑﺎزار دﯾد ه ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎرﭼﮫی ﺳرﺧﯽ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .ﻣرد ھﻧدی ﻟﺑﺧﻧد زد و از ﺗوی ﮐﯾ ف د ﺳﺗﯽ ﻣوزر را ﺑﯾرون …
آورد.
ﺻدای ھﻣزﻣﺎن ﭼﻧد ﺷﻠﯾﮏ ﺳﮑوت ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎزار را ﭘﺎر ه ﮐرد .ﻣرد ھﻧدی ﺧم ﺷد ،ﺗواﻧش را دوﺑﺎر ه ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﻗد ﺑراﻓرا ﺷت .ﺳوزش دوﺑﺎر های ﺗوی
ﮐﺗ ف را ﺳﺗش ﺣس ﮐرد اﻣﺎ ﺗواﻧ ﺳت ﻣﺎ ﺷﮫ را ﺑﭼﮑﺎﻧد .ﯾﮑﯽ از ھﻣراھﺎن ﺷﯾﺦ ﺑﮫ زﻣﯾن اﻓﺗﺎد اﻣﺎ ﺑﺎراﻧﯽ از ﮔﻠوﻟﮫ ﺑر ﻣرد ھﻧدی ﺑﺎرﯾد .ﻣرد ھﻧدی روی
زﻣﯾن اﻓﺗﺎد .ﺳﮑوت ﮐﮫ طوﻻﻧﯽ ﺷد ،ﺷﯾﺦ ﺣﻣود ﺑﮫ ﻣرد ھﻧدی ﻧزدﯾﮏ ﺷد .ﻣرد ھﻧدی ﭼ ﺷم ﮔ ﺷود و ﺷﯾﺦ را از ﭘ ﺷت ﭘرد هی ﺧون دﯾد .ﺷﯾﺦ ﮔﻔت :ﭼﮫ
ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺣﻣدان؟ ﺣﻣدان ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود داد اﻣﺎ رﮔﺑﺎری از ﮔﻠوﻟﮫ از ﻓرق ﺗﺎ ﭘﺎﯾش ﻧ ﺷ ﺳت.
ﺑﺎزار ﮐمﮐم ﺷﻠوغ ﻣﯽ ﺷد و ﺣﻣدان ،ﭼﯾزی ﺑﯾن ﻋﻠﯽ ﮔدا و ﻣرد ﻧﺎ ﺷﻧﺎس ھﻧدی ،ﺑرای ھﻣﯾ ﺷﮫ ﺑر ﺗﯾرک آوﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﺟﻌﻔر ﻗدﻣﯽ ﺗﺎ ﺷب ،ﺗﺎ ﺷب
ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳرد ﺷط ﺑوﯾﻧﺎک ﻧﻌر ه زد و ﮔرﯾ ﺳت.
———— –
* ھﻔت ﺗﯾر

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

دا ﺳﺗﺎن

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

اﯾن ﻧﮫ ،آن – اﺳﻣﺎﻋﯾل رﺟﺑﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣﯽ ﮔﻔت :اﺗوﺑو ﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻋﺎزم ﺷﮭر ﺳﺗﺎﻧﯽ دور د ﺳت ﺑودم ،ﺑﯾن را ه در ﻗﮭو ه ﺧﺎﻧﮫ ای ﺗوﻗ ف ﮐرد .ﺑرای ﻧﺎھﺎر .ھﻣﮫ ﻣ ﺳﺎﻓر ھﺎ ﭘﯾﺎد ه ﺷدﻧد.
ﭘﯾﺎد ه ﮐﮫ ﺷدم رﻓﺗم ﺑروم د ﺳﺗ ﺷوﺋﯽ ،در ﮐﻧﺎر د ﺳﺗ ﺷوﺋﯽ دو ﺗﺎ آﻓﺗﺎﺑﮫ ﭘﻼ ﺳﺗﯾﮑﯽ آﺑﯽ و ﻗرﻣز ﭘر از آب آﻣﺎد ه ﺑود .ﻣردی ھم ﭼﻧد ﻣﺗر آن طر ف ﺗر ﺑر
روی ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ ای ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ﺑود .آﻓﺗﺎﺑﮫ آﺑﯽ را ﺑردا ﺷﺗم ﺑطر ف د ﺳﺗ ﺷوﺋﯽ را ه اﻓﺗﺎدم .ﺻدای ﻣردی ﮐﮫ روی ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ﺑود ﺑرﺧﺎ ﺳت ﮐﮫ:
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اﺑن ﻧﮫ ،اﯾن آﻓﺗﺎﺑﮫ ﻧﮫ ،ﻗرﻣز ه را ﺑردار .ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﭼرا ،وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﮐردم .در ﻣراﺟﻌت ﺿﻣن ﭘرداﺧت وﺟﮭﯽ ﺑﮫ او ﭘر ﺳﯾدم:
اﯾن آﻓﺗﺎﺑﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ دارﻧد؟ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯽ اﯾن را ﺑر ﻧدار آن را ﺑردار .ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﻌﺣب ﺟواب داد  :ھﯾﭻ ،ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﻧدارﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﻣن ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﮐردم ،ﺗو
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدی ﮐﮫ ﻣن ﻣﺗ ﺻدی د ﺳﺗ ﺷوﺋﯽ ھ ﺳﺗم ،ﺗﺎ ﭘوﻟﯽ ﺑدھﯽ.
“ ﺗو ﺧود ﺣدﯾث ﻣﻔ ﺻل ﺑﺧوان …“.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

دا ﺳﺗﺎن

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده در ﻧﺳﯾم ،ﮔزﯾده ھﺎﺋﯽ از ﺳروده ھﺎی ﺷﻣس
ﻟﻧﮕرودی
ﺷﻣس ﻟﻧﮕرودی  -ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺗو دﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺗو دﯾﮕر ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
اﻧﺎر ﺷﮑ ﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺧﺎطر ه ھﺎی ﺧوﻧﯾﻧش ﺗﻧﮭﺎ ،ﺑر د ﺳت و دھﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﺗو دﯾﮕر ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
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ﻣﮕر ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻌری در دھﺎن
و ﻟﻣس ﺳر اﻧﮕ ﺷت ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺷد ه ات
در د ﺳت ھﺎی ﻣﺎن
ﺷﮕﻔت ،ﻟﻌﻠﮕوﻧﮫ ،درﺧ ﺷﺎن ،ﭘرداﺧت ﺷد ه ،آﺑﮕون …
اﻧﺎر دھﺎن ﮔ ﺷود ه
از اﯾن ﺑﯾش
ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﺑر درﺧت.
*

ﺑﻧوﯾس
ﺑﻧوﯾس
ﺑﻧوﯾس و ھراس ﻣدار
از آن ﮐﮫ ﻏﻠط ﻣﯽ اﻓﺗد
ﺑﻧوﯾس و
ﭘﺎک ﮐن
ھﻣﭼون ﺧدا ﮐﮫ ھزاران ﺳﺎل ا ﺳت
ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳد و ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻣﺎ ھﻧوز ﻣﺎﻧد ه اﯾم
در اﻧﺗظﺎر ﭘﺎک ﺷدن
و ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﻟرزﯾم
*
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د ر ﺳت ا ﺳت
در ﺳت ا ﺳت
ھﻣﯾن ﺑود آﻗﺎ
اﻣﺎ ﺻدا و ﻗﯾﺎﻓﮫ اش ﻓرق ﻣﯽ ﮐرد
و ﻧﮕﺎھش
اﯾن طوری ﻣﻌ ﺻوﻣﺎﻧﮫ ﻧﺑود
ﺣﺎﻻ
اﺟﺎز ه ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﻣرﺧ ص ﺷوم؟

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺷب ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ – ﻣﺎﻧﺎ آﻗﺎﺋﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺳﯾزده ﺷب ﺗﻣﺎم
ﻣﺛل ﯾﮏ ﮐﺷﯾﮏ ِ ﻧﮕران راه رﻓﺗﮫ ام
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اﻣﺷب اﺳﺗراﺣت ﻣﯽﮐﻧم
ﻣﺎھﯽ ھﺎ آﺳوده ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺧواﺑﯾده اﻧد
و ﻣﺎه ﺑﺟﺎی ﻣن
دور درﯾﺎﭼﮫ ﻗدم ﻣﯽ زﻧد
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻣﺛل ﯾﮏ اﻧﺳﺎن زﯾﺳﺗﮫ ام -ﻧﺎظم ﺣﮑﻣت ﺷﺎﻋر ﻧﺎﻣدار ﺗرﮐﯾﮫ ﻧواﻣﺑر  -١٩٠١ژوﺋﯾﮫ
-١٩۶٣اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻧظﯾم از  :ﻧﺳرﯾن ﻣدﻧﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

دﻟﺗﻧﮕﯽ ﺑرای ﺗو
ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﯾن ﭼراغ ﺑر ﺗﯾر آﺧرﯾن ﮐوﭼﮫ در آﺧرﯾن ﺷﮭر
ﻧﺎظم ﺣﮑﻣت ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﺷﻌر ﻧو  ،در ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد  ،در ﺧﺎﻧواد ه ای از رﺟﺎل و ﻓرھﯾﺧﺗﮕﺎن  .در
ﻧوﺟواﻧﯽ ﺷﻌر ﺳرود و ﺑﮫ ا ﺷﻌﺎر ﻣوﻻﻧﺎ ﻋﻼﻗﮫ ی ﺑ ﺳﯾﺎر دا ﺷت اﻣﺎ ﻗﺎﻟب ﻣﺣدود اوزان ﮐﮭﻧﮫ را ﻧﻣﯽ
ﭘ ﺳﻧدﯾد  .ﭘس از ﺳﻔر ﺑﮫ رو ﺳﯾﮫ و آ ﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻧرﻣﻧدان اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺳرزﻣﯾن  ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﯾ ﺳﯽ و اﻧﺗ ﺷﺎر
ا ﺷﻌﺎر روی آورد  ،ا ﺷﻌﺎری در ﻗﺎﻟب ﻧو .
ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧ ﺷرﯾﺎت ﭼپ ﮔرا  ،زﻧداﻧﯽ ﺷد اﻣﺎ ﺑﮫ رو ﺳﯾﮫ ﻓرار ﮐرد و ﺑﻌد از ﭼﻧد ﻣورد
ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز در دادﮔﺎ ه ﺑﮫ ﮔﻧﺎ ه واھﯽ ِ ﺑراﻧدازی ِ ﺣﮑوﻣت و ﺷرﮐت در ﮐودﺗﺎی اﻓ ﺳران ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل
زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷد .ﺑﺎ ﺳﭘری ﮐردن دوازد ه ﺳﺎل در زﻧدان  ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت ِ ﭼﮭر ه
ھﺎی ﺷﺎﺧ ﺻﯽ ﭼون ﺳﺎرﺗر  ،ﻧرودا  ،آراﮔون و … ﺧوا ﺳﺗﺎر آزادی او از زﻧدان ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾن
اﻋﺗرا ﺿﺎت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش ﺑود اﻣﺎ آزادی او ﺑﺎ آزار و ﺳوء ﻗ ﺻدھﺎی ﺑ ﺳﯾﺎر ﻣواﺟﮫ ﺷد و او را ﻧﺎﮔزﯾر
ﮐرد ﺷﺑﺎﻧﮫ از ﮐ ﺷور ﺧﺎرج ﺷود و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻣر ﺧود را در ﻣ ﺳﮑو ﺑﮫ ﺳر ﺑرد .
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ﺧﺎطر ه ای از زﺑﺎن ﻧﺎظم :
» … ﺷﻌری درﺑﺎر ه ی ﮔرﺑﮫ ی ﺧواھرم ﺳرودم .ﺑﮫ ﯾﺣﯾﯽ ﮐﻣﺎل ﻧ ﺷﺎﻧش دادم  .ﺧوا ﺳت ﮔرﺑﮫ را ھم ﺑﺑﯾﻧد .ﭘس از دﯾدﻧش ﮔﻔت :ﺗو ﮐﮫ ﺗواﻧ ﺳﺗﮫ ای در
وﺟود اﯾن ﮔرﺑﮫ ی ﺑدﺗرﮐﯾب و ﻣردﻧﯽ ﭼﻧﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺣﺗﻣﺎ ﺷﺎﻋر ﺧواھﯽ ﺷد« .
ا ﺷﻌﺎری از او :
ﺗو آزادﮔﯽ ام  ،ا ﺳﺎرﺗم ،
ﺗو ﭼون ﺑرھﻧﮫ ﺷب ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن
ﺗن ﭘر اﻟﺗﮭﺎﺑم
ﺗو ﻣﯾﮭن ﻣن
ﺗو ﭼون ﻣوﺟﯽ ﺳﺑز ﺑر ﭼ ﺷﻣﺎﻧﯽ در ﺷت
ﺗ و ﺑ ز رگ  ،زﯾﺑ ﺎ  ،ﭘﯾ ر و ز
ﺗو ﭼون ﺗﻼطم ﺣ ﺳرﺗﯽ
در وﺟودم
******
ﮔﺎ ه ﺗو را  ،ﻧﺎن را و آزادی را ﮔم ﮐردم
اﻣﺎ اﯾﻣﺎﻧم را از ﮐ ف ﻧدادم
اﯾﻣﺎﻧم ﺑﮫ روزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
از ﻣﯾﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎ  ،ﺿﺟﮫ ھﺎ و ﮔر ﺳﻧﮕﯽ ھﺎ
ﺣﻠﻘﮫ ﺑر در ِ ﻣﺎن ﺧواھد ﮐوﺑﯾد
ﺑﺎ د ﺳﺗﺎﻧﯽ ھﻣﮫ از آﻓﺗﺎب
******
ﺗو ﺳرﻣ ﺳﺗﯽ ﻣﻧﯽ
ﻧﮫ ھ ﺷﯾﺎرم
ﻧﮫ ھ ﺷﯾﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺎ ﺷم
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ﻧﮫ ھ ﺷﯾﺎری ﻣﯽ ﺧواھم
******
ﺗو را دو ﺳت دارم
ﭼون ﻧﺎن و ﻧﻣﮏ
ﭼون ﻟﺑﺎن ُﮔر ﮔرﻓﺗﮫ از ﺗب
ﮐﮫ ﻧﯾﻣ ﺷﺑﺎن در اﻟﺗﮭﺎب ﻗطر ه ای آب
ﺑر ﺷﯾر ِ آﺑﯽ ﺑﭼ ﺳﺑد .
ﺗو را دو ﺳت دارم
ﭼون ﻟﺣظﮫ ی ﺷوق  ،ﺷﺑﮭﮫ  ،اﻧﺗظﺎر و ﻧﮕراﻧﯽ
در ﮔ ﺷودن ﺑ ﺳﺗﮫ ی ﺑزرﮔﯽ
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﯽ در آن ﭼﯾ ﺳت .
ﺗو را دو ﺳت دارم
ﭼون ﺳﻔر ﻧﺧ ﺳﺗﯾن ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ
ﺑر ﻓراز اﻗﯾﺎﻧوس
ﭼون ﻏوﻏﺎی دروﻧم
ﻟرزش دل و د ﺳﺗم
در آ ﺳﺗﺎﻧﮫ ی دﯾداری در ا ﺳﺗﺎﻧﺑول
ﺗو را دو ﺳت دارم ﭼون ﮔﻔﺗن ِ » ﺷﮑر ﺧدا زﻧد ه ام
دﻧﯾﺎ را ﮔ ﺷﺗم ﺑدون ﺗو
ﺗو را دو ﺳت دارم ﭼون ﻧﺎن و ﻧﻣﮏ
———————————
ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی ﺑﯾ ﺷﺗر ﺑﮫ دو ﻣﺟﻣوﻋﮫ ا ﺷﻌﺎر ﻧﺎظم ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ی اﺣﻣد ﭘوری ﭼﺎپ ﻧ ﺷر ﭼ ﺷﻣﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود .
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ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﭘل اﻟوار-اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻧظﯾم از  :ﻧوش آﻓرﯾن ارﺟﻣﻧد
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﭘل اﻟوار ،در ﺳﺎل  ١٨٩۵در ﺷﮭر » ﺳن دﻧﯽ« در ﺷﻣﺎل ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد .ﭘدرش
ﮐﺎرﻣﻧدی ﺳﺎد ه ﺑود و ﻣﺎدرش ﺧﯾﺎط .او در  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری
“ ﺳل “ ﺗﺣ ﺻﯾل را رھﺎ ﮐرد و ﺑرای ا ﺳﺗراﺣت ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮑ ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺑﮫ
ﮐوھ ﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺳوﺋﯾس ﭘﻧﺎ ه ﺑرد.
ﭘس از ﺑﮭﺑودی و ﺑﺎزﮔ ﺷت ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭼﻧد ﻗطﻌﮫ از ا ﺷﻌﺎر ﺧود را
در ﻣﺟﻼت ﻣﺧﺗﻠ ف ادﺑﯽ ﻓراﻧ ﺳﮫ ﺑﮫ ﭼﺎپ ر ﺳﺎﻧد .در ﺳﺎل  ١٩١۴ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻧظﺎم
اﺣ ﺿﺎر ﺷد و در ﺑﺧش ﭘر ﺳﺗﺎری اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﮐرد.
در  ١٩١٧اوﻟﯾن دﻓﺗر ﺷﻌر ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎم :
“  “The Duty and Concernوظﯾﻔﮫ و ﻧﮕراﻧﯽ -
و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد در  ١٩١٨دوﻣﯾن دﻓﺗر ﺷﻌرش ﺑﺎ ﻋﻧوان
“  “ - Poems for peaceا ﺷﻌﺎری ﺑرای ﺻﻠﺢ –
را ﺑﮫ ﭼﺎپ ر ﺳﺎﻧﯾد.
اﻟوار ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ،ﺑﺎ
آﻧدر ه ﺑرﺗون،
ﻟوﺋﯽ آراﮔون
و ﻓﯾﻠﯾپ ﺳوﭘو
آ ﺷﻧﺎ ﺷد و ﺑﺎ ﺷرﮐت آﻧﺎن
“ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﻌر ﺳوررﺋﺎﻟﯾ ﺳﺗﯽ ﻓراﻧ ﺳﮫ “ را اﻣ ﺿﺎ ﮐرد و ﺟﻧﺑش ادﺑﯽ ﺳورﺋﺎﻟﯾ ﺳم را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرد.
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“ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﻌر ﺳوررﺋﺎﻟﯾ ﺳﺗﯽ ﻓراﻧ ﺳﮫ “ را اﻣ ﺿﺎ ﮐرد و ﺟﻧﺑش ادﺑﯽ ﺳورﺋﺎﻟﯾ ﺳم را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرد.
ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎی:
“ ﺟﺎﻧوران و آدﻣﯾزادﮔﺎﻧ ﺷﺎن –  (les Animaux et leurs hommesدر ﺳﺎل “ ،١٩٢٠ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧدﮔﯽ و ﻧﺗﺎﯾﺞ روﯾﺎھﺎ – les Nécessités
 de la vie et lesدر ﺳﺎل ١٩٢١
، Conséquences des rêves
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻋران ﻧﺎﻣدار ﺳورﺋﺎﻟﯾ ﺳم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
در ﺳﺎل  ١٩٢۴ﭘس از ﺟداﯾﯽ از ھﻣ ﺳرش )ﮔﺎﻻ( ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺿرﺑﮫ روﺣﯽ ﺑ ﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت ﺳﻔری را ﺑﮫ دور دﻧﯾﺎ آﻏﺎز ﮐرد ھﻔت ﻣﺎ ه
ﮔرﯾز ﺑﮫ ﮐ ﺷورھﺎی ﻣﺣروم آ ﺳﯾﺎی ﺷرﻗﯽ:
اﻗﯾﺎﻧو ﺳﯾﮫ ،ا ﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ھﻧدوﭼﯾن ،ﺳﯾﻼن ،ﺟزاﯾر آﻧﺗﯾل ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﻣﺎﻟزی ،ھﻧد ،زﻻﻧد ﻧو ،و ﺳراﻧﺟﺎم دو ﺳﺗﺎﻧش او را در ﺳﻧﮕﺎﭘور ﯾﺎﻓﺗﻧد.
در ﺑﺎزﮔ ﺷت آﺛﺎری را اﻧﺗ ﺷﺎر داد ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﻟﺣﻧﯽ ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز و ﭘر ﺷور ﺧﺑر ﻣﯽداد .از آن ﺟﻣﻠﮫ:
“ ﻣرگ از ﻧﻣردن ”،
“ ﭼ ﺷﻣﺎن ﭘرﺛﻣر “
و ﻣﺟﻣوﻋﮫ “ ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻧدو ه “ در ﺳﺎل ، ١٩٢۶
ﮐﮫ از ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی اﻟوار ا ﺳت .درﺑﺎر ه اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻧﺗﻘدان ﮔﻔﺗﮫاﻧد :ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﺎﻓﯾ ﺳت ﺗﺎ اﻟوار ﻧﻣﺎﯾﻧد ه ﺷﻌر ﻧو ﻓراﻧ ﺳﮫ ﺑﺎ ﺷد.
ﭘل اﻟوار ،از ﺟﻣﻠﮫ اوﻟﯾن ﮐ ﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﻣزاﯾﺎی ﺷﻌر ﻧﺎھ ﺷﯾﺎراﻧﮫ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ا ﺷﻌﺎر ھ ﺷﯾﺎراﻧﮫ ﺳﺧن ﮔﻔت و ﺷﻌر را ﻧﺎ ﺷﯽ از ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر ﻣﻐز
آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ اوھﺎم )ﺗﺧﯾل( داﻧ ﺳت .او از ﺷﺎﻋران ردﯾ ف اول ﻣﮑﺗب ﺳوررﺋﺎﻟﯾ ﺳم ﺑود و ﺳﺑﮏ ﺷﺧ ﺻﯽ ﺧﺎ ﺻﯽ در اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ او را در
ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﺑﮫ ﭼﮭر های ﻣﺣﺑوب و ﻣﻣﺗﺎز ﺑدل ﮐرد.
از ﺳﺎل  ١٩٢٧ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾ ﺳتھﺎ راﺑطﮫ دا ﺷت و در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ا ﺷﻐﺎل ﻓراﻧ ﺳﮫ ﺗو ﺳط آﻟﻣﺎن ﻗطﻌﮫ ﻣ ﺷﮭور “ آزادی “ را ﺳرود.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷﺧ ص ﺷﺎﻋر ،در اﺑﺗدا اﯾن ﺷﻌر ،ﺻرﻓﺎ ً ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑود ه و وی اﯾن ﺷﻌر را در ﻣورد زﻧﯽ ﮐﮫ آن را دو ﺳت دا ﺷﺗﮫ ﺳرود ها ﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرور
ﺷﺎﻋر ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت د ﺳت ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺧﺗ ص ﯾﮏ “ اﻧ ﺳﺎن “ ﺑﺎ ﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧ ﺳﺎﻧﮭﺎ ﺳت !
وﻟﯽ در ﺳﺎل  ١٩۴٢در ﺣﯾن ا ﺷﻐﺎل ﻓراﻧ ﺳﮫ و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ،ر ﺳﻣﺎ ً وارد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾ ﺳت ﻓراﻧ ﺳﮫ ﺷد .ﭘل اﻟوار ﭘﯾش از ﻋ ﺿوﯾت
در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾ ﺳت ،در ﺳﺎل  ١٩٣٠در ﮐﻧﮕر ه اﻧﺗرﻧﺎ ﺳﯾوﻧﺎل دوم ﻧوﯾ ﺳﻧدﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن در ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺷرﮐت ﻧﻣود ه ﺑود .اوﺑﻌداز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ﺑدﻟﯾل ا ﺷﻌﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳو ﺳﯾﺎﻟﯾ ﺳﺗﯽ ﻣ ﺷﮭور ﺷد؛ اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣطﯾﻊ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾ ﺳت ﺷود .در ھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ درﺟﻧﮕﮭﺎی
داﺧﻠﯽ ا ﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺷرﮐت ﮐرد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﻋری ﮐﮫ ﺷﻌر را از ﺑﻌد ﺷﺧ ﺻﯽ ﺑﮫ ﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣردﻣﯽ ﮐ ﺷﺎﻧد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
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ﻋﻠﯾﮫ ا ﺷﻐﺎﻟﮕران ﻧﺎزی ﭘرداﺧت.
ﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎی:
“ ﺷﻌر و ﺣﻘﯾﻘت “ ١٩۴٢
“ ﺷﺎﯾ ﺳﺗﮕﺎن زﯾ ﺳﺗن “١٩۴۴
و “ در وﻋد ه ﮔﺎ ه آﻟﻣﺎﻧﯽ  “ ١٩۴۴در ﭼﻧﯾن ﺣﺎل و ھواﯾﯽ ﻣﻧﺗ ﺷر ﺷدﻧد .ﮐﮫ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ا ﺷﻌﺎر ﺳﯾﺎ ﺳﯽ و رزﻣﯽ دور ه ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾﻧد.
در ﺳﺎل  ١٩۴٨از ﭘﯾﮑﺎ ﺳو و اﻟوار ،ﺑرای ﻋ ﺿوﯾت در »ﮐﻧﮕر ه ﺻﻠﺢ« در ﻟﮭ ﺳﺗﺎن دﻋوت ﺑﻌﻣل آﻣد .در ژوﺋن ھﻣﯾن ﺳﺎل اﻟوار »ا ﺷﻌﺎر ﺳﯾﺎ ﺳﯽ« را ﺑﺎ
ﻣﻘدﻣﮫای از ﻟوﺋﯽ آراﮔون اﻧﺗ ﺷﺎر داد.
او »ﻗﻘﻧوس« را در آﺧرﯾن ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ) (١٩۵٢ﺳرود.
و در آﺧر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘل اﻟوار ﺑﯾش از دﯾﮕران ﺷﻌر ﺑﯾن دو ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻓراﻧ ﺳﮫ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺧود ﻗرار داد ها ﺳت .ا ﺷﻌﺎر اﻟوار در ﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ
د ﺳﺗﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎ ﺳﯽ دارﻧد ،اﻏﻠب رﻧﮕﯽ از ﻋ ﺷق و ﻋﺎطﻔﮫ دارﻧد ھﻣﭼﻧﯾن در ا ﺷﻌﺎر او ﻧ ﺷﺎﻧﮫ از ﺳﺑﮏ ﺗﻣﺎم ﺷﺎﻋران ﺳوررﺋﺎﻟﯾ ﺳت دﯾد ه ﻣﯾ ﺷود.
ﺷﻌر او ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺣﺗوای اﻧ ﺳﺎﻧدو ﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗو ﺻﯾ ف اﺣ ﺳﺎ ﺳﺎت ﻋﻣﯾق و ﭘر ﺷور ،ﺗﺄﺛﯾری ﻋﻣﯾق روی ﺗﻣﺎم اﻗ ﺷﺎر ﺧﻠق ﮔذا ﺷت و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او ﺑﮭﺗرﯾن
ﺷﺎﻋر ﻧ ﺳل ﺧود ﺷد.
ﺷﻌر اﻟوار :ﮐوﺗﺎ ه ،ﻓ ﺷرد ه ،و ﻣﺧﺎطﺑﮫای ،ا ﺳت .ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﺷرﮐت او درﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ا ﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﺳﺎﯾر ﺣوادث زﻣﺎن ،ﺑﺎﻋث ﺷدﻧد ﮐﮫ او ھﻣﯾ ﺷﮫ ﺑرای
ﻣﺣروﻣﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن ﻣو ﺿﻌﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
اﻟوار در روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١٨ﻧواﻣﺑر  ،١٩۵٢در آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺧود در اﺛر ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ درﮔذ ﺷت و در ﮔور ﺳﺗﺎن ﭘرﻻ ﺷز ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرد ه ﺷد.
دو ﺳﺗت دارم
دو ﺳﺗت دارم
دو ﺳﺗت دارم ﺑرای ﺗﻣﺎم زنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫام
دو ﺳﺗت دارم ﺑرای ﺗﻣﺎم زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧزﯾ ﺳﺗﮫام
ﺑرای ﺑوی درﯾﺎ و ﺑوی ﻧﺎن داغ
ﺑرای ﺑرﻓﯽ ﮐﮫ آب ﻣﯽ ﺷود ﺑرای اوﻟﯾن ﮔلھﺎ
ﺑرای ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﭘﺎک ﮐﮫ اﻧ ﺳﺎن ﻧﻣﯽﺗر ﺳﺎﻧد ﺷﺎن
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ﺑرای دو ﺳت دا ﺷﺗن دو ﺳﺗت دارم
ﺑرای ﺗﻣﺎم زنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دو ﺳت ﻧﻣﯽدارم ﺷﺎن
ﭼﮫ ﮐ ﺳﯽ ﺟز ﺗو ﻣرا ﻧ ﺷﺎﻧم ﻣﯽدھد
ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐم ﺧود را ﻣﯽﺑﯾﻧم
ﺑﯽﺗو ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم ﺟز ﺑرھوﺗﯽ ﮔ ﺳﺗرد ه
ﺑﯾن ﮔذ ﺷﺗﮫ و اﻣروز
ﺗﻣﺎم آن ﻣرگھﺎ را ﭘ ﺷت ﺳر ﮔذا ﺷﺗم روی ﮐﺎ ه
ﻧﺗواﻧ ﺳﺗم دﯾوار آﯾﻧﮫام را ﺳوراخ ﮐﻧم
ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ را ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽآﻣوﺧﺗم
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ از ﯾﺎد ﻣﯽﺑرﯾم
دو ﺳﺗت دارم ﺑرای داﻧﺎﯾﯽات ﮐﮫ داﻧﺎﯾﯽام ﻧﯾ ﺳت
ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ
دو ﺳﺗت دارم ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم آن ﭼﯾزھﺎ ﮐﮫ ﻓﻘط وھماﻧد
ﺑرای ﻗﻠب ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش ﻧﯾ ﺳﺗم
ﺗو ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺗردﯾد ھ ﺳﺗﯽ و ﭼﯾزی ﺟز ﺧرد ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﺗو ﺧور ﺷﯾد ﺑزرﮔﯽ ھ ﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳرم ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾد
آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﯾﻘﯾن دارم
دﻟداد ه
اﯾ ﺳﺗﺎد ه روی ﭘﻠﮑﮭﺎم،
و ﮔﯾ ﺳواﻧش،
درون ﻣوھﺎم
ﺷﮑل د ﺳﺗﮭﺎی ﻣرا دارد،
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رﻧﮓ ﭼ ﺷﻣﮭﺎی ﻣرا …
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣن ﻣﺣو ﻣﯽ ﺷود،
ﻣﺛل ﺳﻧﮓ رﯾز ه ای درﺑراﺑر آ ﺳﻣﺎن.
ﭼ ﺷﻣﺎﻧﯽ دارد ھﻣﯾ ﺷﮫ ﮔ ﺷود ه،
ﮐﮫ آرام از ﻣن رﺑود ه …
روﯾﺎھﺎﯾش،
ﺑﺎ ﻓوج ﻓوج رو ﺷﻧﺎﯾﯽ،
ذوب ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﺧور ﺷﯾدھﺎ را
و ﻣرا واﻣﯽدارﻧد ﺑﮫ ﺧﻧدﯾدن،
ﮔرﯾ ﺳﺗن،
ﺧﻧدﯾدن
و ﺣر فزدن،
ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﭼﯾزی ﺑرای ﺑﯾﺎن ﺑﺎ ﺷد.
آزادی
ﺑر دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی دﺑ ﺳﺗﺎن
روی ﻧﯾﻣﮑت ام و روی درﺧﺗﺎن
ﺑر ﻣﺎ ﺳﮫ ،ﺑر ﺑر ف
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺻﻔﺣﺎت ﺧواﻧد ه
ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺻﻔﺣﺎت ﺳﻔﯾد
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ﺑر ﺳﻧﮓ ،ﺧون ،ﮐﺎﻏذ ﯾﺎ ﺧﺎﮐ ﺳﺗر
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﻧﻘش ھﺎی زرﯾن
ﺑر ﺳﻼح ﺟﻧﮕﺎوران
ﺑر ﺗﺎج ﭘﺎد ﺷﺎھﺎن
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﺟﻧﮕل و ﺑﯾﺎﺑﺎن
ﺑر آ ﺷﯾﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺑر طﺎوو ﺳﯽ ھﺎ
ﺑر ﭘژواک ﯾﺎد ﮐودﮐﯽ ھﺎم
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺷب ھﺎ
ﺑر ﻧﺎن ﺳﻔﯾد روزﻣرﮔﯽ ھﺎ
ﺑر ﻓ ﺻول ﭘﯾوﻧد ھﺎ
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﮐﮭﻧﮫ ﭘﺎر ه ھﺎی آ ﺳﻣﺎن آﺑﯽ ام
ﺑر ﺗﺎﻻب آﻓﺗﺎب ﮐﭘﮏ زد ه
ﺑر درﯾﺎﭼﮫ ی ﻣﺎ ه زﻧد ه
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
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ﺑرﮐ ﺷﺗزاران  ،ﺑر اﻓق
ﺑر ﺑﺎﻟﮭﺎی ﭘرﻧدﮔﺎن
ﺑر آ ﺳﯾﺎب از ﯾﺎد رﻓﺗﮕﺎن
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ھر وزش ﭘﮕﺎ ه
ﺑر درﯾﺎ ،ﺑر ﮐ ﺷﺗﯽ ھﺎ
ﺑر ﮐوھﮭﺎی زﻣﺧت
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﺧز ه ی اﺑرھﺎ
ﺑر ﻗطر ه ھﺎی ﻋرق ﺗوﻓﺎن
ﺑر ﺑﺎران ﺗﻧد و ﺑﯽ رﻣق
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ا ﺷﮑﺎل رﺧ ﺷﺎن
ﺑر زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎی رﻧﮓ
ﺑر واﻗﻌﯾت ﺟ ﺳم
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﮔذرﮔﺎ ه ﺑﯾداری
ﺑر راھﮭﺎی ھﻣوار
ﺑر ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺳر ﺷﺎر
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ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﭼراغ رو ﺷن
ﺑر ﭼراغ ﺧﺎﻣوش
ﺑر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭم ﭘﯾو ﺳﺗﮫ
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﻣﯾو ه دو ﻧﯾم ﺷد ه
ﺑر آﯾﻧﮫ و اﺗﺎق ﺧواﺑم
ﺑر ﺻد ف ﺧﺎﻟﯽ ﺑ ﺳﺗرم
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﺳﮓ ﺷﮑﻣو و ﻣﮭرﺑﺎﻧم
ﺑر ﮔو ﺷﮭﺎی ﺗﯾز
و ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی ﭼﻼق اش
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر درﮔﺎ ه ﺧﺎﻧﮫ
ﺑر ﻟوازم ﺷﺧ ﺻﯽ
ﺑر ﻣوج ھﺎی ﻣﻘدس آﺗش
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋ ﺿﻼت ورزﯾد ه
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ﺑر ﭘﯾ ﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎران
ﺑر ھر د ﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﺳﺗﯽ دراز ﺷود
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﻗﺎب ﺷﮕﻔﺗﯽ ھﺎ
ﺑر ﻟﺑﺎن ﻣراﻗﺑﺎن
در ﺳت ﺑر ﻓراز ﺳﮑوت
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﭘﻧﺎھﮕﺎھﮭﺎی وﯾراﻧﻣﺎن
ﺑر ﻓﺎﻧو ﺳﮭﺎی ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ ﻣﺎن
ﺑر دﯾوارھﺎی دﻟﺗﻧﮕﯽ ﻣﺎن
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﻏﯾﺑت ﻧﺎﺧوا ﺳﺗﮫ
ﺑر ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرھﻧﮫ
ﺑر ﮔﺎم ھﺎی ﻣرد ه
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﺎز ﮔ ﺷﺗﮫ
ﺑر ﺧطر ﮔذ ﺷﺗﮫ
ﺑر اﻣﯾد ﺑﯽ ﺧﺎطر ه
ﻧﺎم ﺗو را ﻣﯽ ﻧوﯾ ﺳم
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و ﺑﮫ ﻧﯾروی ﯾﮏ واژ ه
زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ آﻏﺎزم
ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد ه ام ﺗﺎ ﺗو را ﺑ ﺷﻧﺎ ﺳم
ﺗﺎ ﺗو را ﺑر زﺑﺎن ﺑراﻧم
.ای آزادی

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

آﻧﺎ ﺳوﯾﯾر-ﺗرﺟﻣﮫی ﻣﺣﺳن ﻋﻣﺎدی -ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻧظﯾم ﻓرﯾﺑرز ﺷﯾرزادی
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

آﻧﺎ ﺳوﯾﯾر ﺷﺎﻋر هی ﻟﮭ ﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٩٠٩ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد .آﻧﺎ ،ﻓرزﻧد ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ﻧﻘﺎش و ﯾﮏ ﺧواﻧﻧد ه ﺑود .ﭘدرش ﺗﺎﺛﯾری
ﺷﮕﻔت ﺑر زﻧدﮔﯽاش ﻧﮭﺎد .او از ﺧود ﺷﻌرھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذا ﺷت ﮐﮫ ﭘﯾرﻧﮓ ا ﺻﻠﯽ آنھﺎ ﮐودﮐﯽ و ﭘدر و ﻣﺎدرش
ھ ﺳﺗﻧد.
ﺷﻌر ﺳوﯾﯾر از زﻧﺎﻧﮕﯽ ،ﺟﻧ ﺳﯾت و ﮐﺎﻟﺑد زﻧﺎﻧﮫ ا ﺳطور ه زداﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮐو ﺷد ﺗﺎ ﻏﺑﺎر ﺷﺎﻋراﻧﮫای ﮐﮫ ﻗرنھﺎ ﺑر آن
ﻧ ﺷ ﺳﺗﮫ ا ﺳت را ﺑزداﯾد.
در ﻧﮕﺎ ه ﮔﻧو ﺳﺗﯾﮓ ﺳوﯾﯾر ،در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ھر ﻧ ﺷﺎﻧﮫی ﻧﺟﺎت ،ﺗﻧﮭﺎ ،ﺑﯾﻣﺎر و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ ﻣرگ ،ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ
واﻗﻌﺎ دارﯾم ،ﺑد ﯾﺎ ﺧوب ،ﺗﻧﻣﺎن ا ﺳت .ﺗن ﺳرﭼ ﺷﻣﮫی زﻧدﮔﯽ ،ﻟذت و وﺟد ا ﺳت ،در ﻋﯾنﺣﺎل ﺧﺎﻧﮫی ﻣرگ ،درد و رﻧﺞ ا ﺳت.
ﺷﻌر ﺳوﯾﯾر را ﭼ ﺳﻼو ﻣﯾﻠوش ،ﺷﺎﻋر ﺑزرگ ﻟﮭ ﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺑرﻧد هی ﻧوﺑل ادﺑﯾﺎت ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﻟﺋوﻧﺎرد ﻧﺎﺗﺎن ﺷﺎﻋر ﻣ ﺷﮭور آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐردﻧد.
آﻧﺎ ﺳوﯾﯾر در ﺳﺎل  ١٩٨۴درﮔذ ﺷت.
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١
ﭘﯾرﻣرد ﺧﺎﻧﮫاش را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﺗﺎبھﺎﯾش را ﻣﯽﺑرد.
ﺳرﺑﺎز آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎبھﺎﯾش را ﻣﯽﻗﺎﭘد
آﻧﮭﺎ را و ﺳط ﮔل و ﻻی ﭘرت ﻣﯽﮐﻧد
ﭘﯾرﻣرد آنھﺎ را ﺑرﻣﯽدارد،
ﺳرﺑﺎز ﻣ ﺷﺗﯽ ﺣواﻟﮫی ﺻورﺗش ﻣﯽﮐﻧد
ﭘﯾرﻣرد ﻣﯽاﻓﺗد،
ﺳرﺑﺎز او را ﺑﺎ ﻗﻧداق ﺗﻔﻧﮓ ﻣﯽزﻧد و ﻗدمزﻧﺎن دور ﻣﯽ ﺷود
ﭘﯾرﻣرد
ﺧواﺑﯾد ه در ﻟﺟن و ﺧون
زﯾر ﺧود اﺣ ﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد
ر.
ﮐﺗﺎبھﺎﯾش ا
٢
ﭼﻧﺎن ﮐودﮐﯽ
اﻧﮕ ﺷت ﺑر آﺗش ﻧﮭﺎدم
ﺗﺎ ﻗدﯾ ﺳﯽ ﺷوم.
ﻣﺛل دﺧﺗرﮐﯽ
ھر روز ﺳرم را ﺑﮫ دﯾوار ﻣﯽﮐوﺑﯾدم
ﻣﺛل دﺧﺗری ﺟوان
از ﭘﻧﺟر هی اﺗﺎق زﯾر ﺷﯾرواﻧﯽ
روی ﺑﺎم رﻓﺗم
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ﺗﺎ ﺑﭘرم
ﻣﺛل زﻧﯽ
ھﻣﮫی ﺗﻧم ﺷﭘش ﺑردا ﺷت
وﻗﺗﯽ ژاﮐﺗم را اﺗو ﻣﯽﮐردم ،آنھﺎ ﻣﯽﺗرﮐﯾدﻧد
ﺷ ﺻت دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑر ﮐردم
ﺗﺎ اﻋدام ﺷوم
ﺷش ﺳﺎل ﮔر ﺳﻧﮫ ﺑودم.
ﺑﭼﮫای زاﯾﯾدم
آنھﺎ ﻣرا ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯽﮐردﻧد
ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺑﯽھو ﺷم ﮐﻧﻧد.
ﺳراﻧﺟﺎم آذرﺧ ﺷﯽ ﺳﮫ ﺑﺎر ﻣرا ﮐ ﺷت
ﻣﺟﺑور ﺑودم ﺳﮫ ﺑﺎر از ﻣرگ ﺑﻠﻧد ﺷوم
ﺑﯽآنﮐﮫ ﮐ ﺳﯽ ﮐﻣﮑم ﮐﻧد
ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗواﻧم ا ﺳﺗراﺣت ﮐﻧم
ﺑﻌد از ﺳﮫ ر ﺳﺗﺎﺧﯾز.
٣
ﭘﻧﺞ ﺻﺑﺢ
در ﺧﺎﻧﮫاش را زدم.
از ﭘ ﺷت در ﮔﻔﺗم
در ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺗﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎن ا ﺳﻠﯾ ﺳﮑﺎ
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ﭘ ﺳر ﺳرﺑﺎزت ،دارد ﻣﯽﻣﯾرد.
در را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﮐرد
زﻧﺟﯾر را ﺑرﻧدا ﺷت
ﭘ ﺷت ﺳرش زﻧش
ﻣﯽﻟرزﯾد
ﮔﻔﺗم  :ﭘ ﺳرت ﻣﯽﺧواھد
ﻣﺎدرش ﺑﯾﺎﯾد.
ﮔﻔت :ﻣﺎدرش ﻧﺧواھد آﻣد.
ﭘ ﺷت ﺳرش زﻧش ﻣﯽﻟرزﯾد
ﮔﻔﺗم :دﮐﺗر ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎز ه داد ه ﺑراﯾش ﺷراب ﺑﺑرﯾم
ﮔﻔت :ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺻﺑر ﮐن
از ﭘ ﺷت در ﺑﮫ ﻣن ﯾﮏ ﺑطری داد
در را ﻗﻔل ﮐرد
در را ﺑﺎ ﮐﻠﯾد دﯾﮕری ﻗﻔل ﮐرد
ﭘ ﺷت در ھﻣ ﺳرش ﺷروع ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد ﮐ ﺷﯾدن ﮐرد
اﻧﮕﺎر دا ﺷت زاﯾﻣﺎن ﻣﯽﮐرد
——————— –
ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت وازﻧﺎ

ﺷﻣﺎر ه ١١٨
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ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻏزﻟﯽ از ﺣﺎﻓظ ﺑﺎ ﺻدای ِاﻟﯾﺳﺎ – ﻧﯾّﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

VN520272

ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧواﻧده ﺷود
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺗﺎک ھﻣﺳﺎﯾﮫ-رﺣﯾم ﺳﯾﻧﺎﯾﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺗﺎک ھﻣ ﺳﺎﯾﮫء ﻣﺎ
رﻓﺗﮫ در ﺳن ﺑﻠوغ
ﺟﺎﻣﮫ ای ﺳﺑز ﺑﮫ ﺗن
ﮔ ﺷواری ز ُزﻣّرد ﺑر ﮔوش
ﺧﻔﺗﮫ ﺑر دﯾوارم
ﮔﮫ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دھدش د ﺳت ﻧ ﺳﯾم
ﻣﯽ زﻧد ﺟﺎﻣﮫ ﺳﺑزش ﺑﮫ ﮐﻧﺎر
وﻧ ﺷﺎن ﻣﯽ دھد آن ﺷﺎﺧﮫء ﭘر ﺧو ﺷﮫ ء ﻧﺎب
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ھوس ﺧوردن اﻧﮕور ﭘر آب
ﻣﯽ دواﻧد ﺑﮫ رﮔم ﺧون ﻧ ﺷﺎطﯽ ﺗﺑدار
ﻣﯽ دوم از ﺗﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر دﯾوار
ﻣﯽ ﮐﻧم د ﺳت ﺑﻠﻧد
ﻣﯽ ﮐ ﺷم ﺷﺎﺧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش
ﻣﯽ زﻧم ﺟﺎﻣﮫ ء ﺳﺑزﯾﻧﮫ ﮐﻧﺎر
ﺧو ﺷﮫ ای در ﮐ ف د ﺳت
آ ه  ,اﯾن ﺳﮭم ﻣن ا ﺳت
داﻧﮫء ﺳﺑزو ﻟطﯾ ف
زﯾر دﻧدان ﭼﮫ ﺣرﯾ ص
ﻣﯽ ﻓ ﺷﺎرم آن را
ﮐﺎم ﻣن ﺷﯾرﯾن ﺷد
ﮐﺎم ﺗو ﺷﯾرﯾن ﺑﺎد
آی ھﻣ ﺳﺎﯾﮫ ی ﻣﺎ

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﭘرواز و ﭼﻧد ﺳروده دﯾﮕر -ﻣﺟﯾد ﻣﯾرزاﺋﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﭘرواز
ﻣن اﮔر در ھﻣﮫ ﻋﻣر
ﺑوﺗﮫ ﻗﺎ ﺻدﮐﯽ ﺑودم
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زﻧﺟﯾر ﺑﮫ ﭘﺎی
ﻣرغ روﯾﺎﺋﯽ اﻧدﯾ ﺷﮫ ام اﻣﺎ  ،ﭼون اﺑر
ﺗﺎ ﻓراﻣوش ﺗرﯾن ﻣرز اﻗﺎﻟﯾم ﺟﮭﺎن ﺑﺎل ﮔ ﺷود
ای ﻋﻘﺎب ﭘﯾر !
ﭘر ﭘرواز اﮔر ﻧﺑود
ﺳر ﭘروازت ﺑود.
—————
ﻣﯾﻌﺎد
ﭘﯾراھن ﺳﭘﯾد
ﺑﺎ ﻗطر ه ھﺎی ﺧون
در ﺧﺎرزارھﺎ
زﯾﺑﺎﺗر از ﻓر ﺷﺗﮕﺎن ﺧدا
د ر اﺑ ر ھ ﺎ
اﯾﺎ ﮐدام دﺧﺗر ﻋﺎ ﺷق
آﻧﺟﺎ ﺗﻣ ﺷﮏ ﭼﯾد؟
ﮐوﯾری
درﯾﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرد
اﻣﺎ
ﺧﺎطر ه ی طوﻓﺎن
ﺑﺎ ﺷن ھﺎ
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ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﯾﺧﺑﻧدان
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﻓروزان دو ﺳﺗﯽ
در ﺳﻧﮓ ﭼﯾن ﭼ ﺷم ﮐ ﺳﯽ ﻧﯾ ﺳت
ﺳرد ا ﺳت ﮐﻠﺑﮫ ھﺎی ﺗﺣﻣل

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ظﻠﻣﺎت – ﺑﮭﻣن
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

در اﯾن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣطﻠق
ﮐداﻣﯾن ﭼ ﺷﻣﮫ را ﻣﯽ ﺟوﺋﯽ؟
آن آب اﻓ ﺳﺎﻧﮫ ای
ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﺎھد دارد
ﺳواران زﯾﺎدی را
ﺑﮫ ﺑﯽ راھﮫ ﮐ ﺷﺎﻧد ه ا ﺳت.
ا ﺳﮑﻧدر را
ﻓﺗﺢ آ ﺳﺎن ﺑﮫ ظﻠﻣﺎت ﮐ ﺷﺎﻧد
و ﺑﯾﮭود ه !
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
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آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﻧ ﺷود
ﭼﮫ رﮐﺎب ھﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﺋﯾد ه ﺷد
اﯾن آب
ھﻣﺎﻧﻘدر اﻓ ﺳﺎﻧﮫ ا ﺳت
ﮐﮫ
“ ﺧ ﺿر “
آن ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎھد

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن – ﻣﺟﯾد ﻗﻧﺑری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣﮕر ھر ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن ﭼﻧد ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ
و آن ﺳﺎل ﭼﻧد ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن دا ﺷت؟
.
.
.
ﮐﯽ و ﭼﮫﮔوﻧﮫ زﻣﯾن ﭼرﺧﯾد
ﮐﮫ ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن
ﻋﺎ ﺷقﺗرﯾن ﻓ ﺻل ﺳﺎل ﺷد،
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در ﭼ ﺷم اﻧﺗظﺎر ﭘﺎﯾﯾزی ﻧﺎﮔزﯾر؟
زﻧدﮔﯽ
ﮐوﺗﺎ هﺗر از آن ا ﺳت
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ آﻏﺎز ﭘر ﺳش ﺑر ﺳﯾم.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﮔﻔﺗﮫ ﺑودی در راھﯽ – ﻣﺣﻣود ﺻﻔرﯾﺎن
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

اﯾن ﺻدای دﯾدار اﺳت
در ﺟﺎم ﺧﻧده ام
ﮔﻔﺗﮫ ﺑودی در راھﯽ
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﭼﮑﺎوک – ﻓرﯾدون ﻣﺷﯾری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﻣﯽ ﺗوان ر ﺷﺗﮫ ی اﯾن ﭼﻧﮓ ﮔ ﺳ ﺳت
ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎ ﺳﮫ ی آن ﺗﺎر ﺷﮑ ﺳت
ﻣﯽ ﺗوان ﻓرﻣﺎن داد:
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“ ھﺎی !
ای طﺑل ﮔران
زﯾن ﭘس ،ﺧﺎﻣوش ﺑﻣﺎن ! ”
ﺑﮫ ﭼﮑﺎوک اﻣﺎ ﻧﺗوان ﮔﻔت ﻣﺧوان !

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻣﻧﺗظر ﭼﯾﺳﺗﯽ؟ -ﻣﮭران رﻓﯾﻌﯽ
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

آﻣد ه ای از ﻋدم و ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد ﻗﺎﻟب ِ ﺟﺎن ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
دل ﻧدھﯽ ﯾﺎر ِ ﮐ ﺳﺎن ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﺟﺎن ﻧدھﯽ زﻧد ه دﻟﯽ ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﻏم ﻧﺧوری اھل ﺟﮭﺎن ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﺑﯽ دل و ﺟﺎن  ,ﺟز ﺷﺑﮭﯽ ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﺑد ﺗو ﻧﮑن ,واﻟﯽ و ﺷﮫ ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﺟﺎﻣﮫ ﻧدر ،ﮐم ز ﺳﮕﺎن ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
ﮔر ﺑرھﯽ ﺑﻧد ه ﮐس ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
روز و ﺷﺑت در ﭘﯽ زر ﻧﯾ ﺳﺗﯽ
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ﺟﺎن ﻣن ﭼ ﺷم ﺑر ه ,ﻣﻧﺗظر ﭼﯾ ﺳﺗﯽ؟
آﮔﮫ از درد دل و اﯾن ﻏم ﻣﺎ ﻧﯾ ﺳﺗﯽ؟

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ -ﺑﺎز ﺧواﻧﯽ ﯾﮏ ﺗراﻧﮫ ﻣﺷﮭور ﺑﺎ ﺻدای ﻣﮭران ﻣدﯾری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

VN520220

ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد و ﺑﺷﻧوﯾد
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﮐﻼس درس
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
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ﺷﻌر

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﮐﻼس ِ درس
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻋﮑس

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻗﻠم ﻋزﯾز ﭼﮫ واھﻣﮫ ای از ﺗو دارﻧد
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
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ﻗﻠم ﻋزﯾز ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرات ﺧﯾﻠﯽ از ﺗو ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد؟ و ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﺟﺎ ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﭼﻣﺎق ﻣﯽ آﯾﻧد ﺳراﻏت؟

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻋﮑس

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﻣﺷروﻋﮫ و ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠

ﺷﯾﺦ ﻓ ﺿل ﷲ ﻧوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧوا ﺳت ﻣ ﺷروطﮫ ،ﻣ ﺷروﻋﮫ ﺑﺎ ﺷد .ﺑﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ا ﺳت ….و ﺟﺎﻧش را ﺑﺧﺎطر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ “ آزادی “ از د ﺳت داد و
رور  ٣١ژوﺋﯾﮫ  ١٩٠٩در ﻣﯾدان ﺗوپ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮭران ﺑﮫ د ﺳت ﻣ ﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد .او ﺟد ﭘدری ﻧوراﻟدﯾن ﮐﯾﺎﻧوری ا ﺳت.
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در زﻣﺎن اﻗﺗدار
ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻋﮑس

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

اﯾن ﻣرد اﺳﻣش ﻟﯾﺎﺧوف اﺳت
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
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اﯾن ﻣرد ا ﺳﻣش ﻟﯾﺎﺧو ف ا ﺳت ….ﮐﻠﻧل ﻟﯾﺎﺧو ف رو ﺳﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾ ﺷﺎ ه ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺟﻠس ﺗﺎز ه ﺗ ﺷﮑﯾل ﺷد ه را ﮐﮫ ﺛﻣر ه ی اﻧﻘﻼب ﻣ ﺷروطﮫ ﺑود
ﺑﮫ ﺗوپ ﺑ ﺳت ،و ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾ ﺷﺎ ه ﺗﻌدادی از ﻣﺑﺎرازان را ه آزادی و آورﻧدﮔﺎن ﻣ ﺷروطﮫ را در ﺑﺎﻏ ﺷﺎ ه ﺑﺎ ﺣ ﺿور ﺧودش اﻋدام ﮐﻧﻧد.

ﺷﻣﺎر ه ١١٨

ﻋﮑس

ﺑدون دﯾدﮔﺎ ه «

ﺑدون ﺷرح
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٠
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