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حرف اول

بعد از شماره اول، سعی و قرارمون بر بهتر شدن نشریه از هر لحاظ بود. از اونجایی که 
تمام کارا اینترنتی انجام میشه، هماهنگی با این سرعت کمی مشکل بود. اما همونطور که 
می بینید، توو این شماره بخشای تخصصی جدا شده و همینطور صفحه آرایی نشریه رو 
تغییر دادیم تا وقتی آخرین مرحله کار، یعنی پرینت رو شما انجام می دین، ما تونسته 
باشیم مجله کاغذی، با کیفیت خوبی رو تهیه کرده باشیم. عالوه بر اینکه تنها نشریه به 
این شکل، در حوزه مجازی  هستیم که به همه ی حوزه های ادبی می پردازیم، مهمترین 

تفاوت ما با مثاالی مشابه همین مساله ی تاکید به چاپ نشریه و مطالعه کاغذی اونه.
ایده هایی برای بهتر شدن داریم که توو شماره های بعدی کم کم اعمال می کنیم.

حرف دوم

شاید بتوان گفت ادبیات از چند موج سینوسی از شعر و داستان و ترجمه و انواع ادبی 
دیگر تشکیل شده که هر کدام در زمان های مختلف دامنه های متفاوتی نیز دارند. شعر 
در کشور ما فراز و نشیب هایی با دامنه های کم و زیاد در طول نیم قرن اخیر داشته 
است، که به عقیده ی گروهی از مخاطبین و منتقدین ادبی نه تنها نشان از ضعف و بی 
ثباتی آن نداشته، بلکه می توان به آن بعنوان نشانه ی رشد و پویایی نگاه کرد. باید توجه 
داشت که در مقابل گروهی هستند که عالوه بر اینکه آن را ضعف می دانند، همچنین 

معنقدند که باید محیط شعر، دور از اجتماع شلوغ و مکانیکی امروزه قرار بگیرد. 
دهه ی شصت بود که زمزمه هایی از سبک های شعری نو شنیده می شد، طولی نگذشت 
که در دهه ی هفتاد انواع سبک ها و قالب های شعر و به طبع آن ورود تفکرات و دیدگاه 
های جدید به این حوزه و الزامًا اضافه شدن واژه های جدید به دایره ی واژگان ادبی 
دوم دهه  نیمه  پایانی  های  در سال  اینترنت  به  میان دسترسی  این  در  گرفت.  صورت 
هفتاد، شور و جدال بحث های ادبی را به وسیله نسل جوان و عالقمند به ادبیات جدید 

از انجمن های کوچک ادبی به جامعه تزریق کرد.
نبود  راحتی  به  شد  می  آغازین  های  سال  همان  از  شاید  هشتاد،  دهه  به  ورود  با  اما 
هیچگونه کنش تازه را حس کرد. در این دهه که به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای 
پیش از خود نیست، می توان سکوت و سکون معناداری را در شعر مشاهده کرد. شاید 
بتوان این مساله را به بسط بی سر و صدای نظریه ها و ایده های پیشین در این سال ها 
مربوط دانست و یا شاید هم بتوان سرخوردگی و سردرگمی جامعه ادبی از بحث های 

فرسایشی، و البته مشکالت اجتماعی را، باعث این آرامش نامطلوب دانست.
به همین صورت می توان با دامنه ی چند سال کمتر و بیشتر همین مساله را به حوزه 
ی داستان نویسی تعمیم داد،  آنچنان که در سال های اخیر بحث هایی پیرامون زبان 
شناسی و ترجمه، خود را به رخ می کشد. اما آیا می توان با این استدالل ها و شایدها، 

سکوت این سال ها را توجیه کرد؟ آیا دهه ی نود، صداهایی نو خواهیم شنید؟ 

مهدی حسن زاده 



 

خ
شعر

ل /
 او

ط

الهام اسالمی
رضا بروسان

کاوه سلطانی
فهیمه بیدخوری

محمد مومنی

حبیب موسوی
حسن رستگار

حسین دیلم کتولی

الهام میزبان

محمد فرازجو
امید اقدمی
لیدا تبیانی

نگار پارسایی

محمد مطلوب
مسعود هنرور
محمد شعبانی

صادق صالحی
محسن کریمی

رضا بروسان و الهام اسالمی همراه دختر کوچکشان لیال در یک سانحه ی 
رانندگی رفتند و ما تنهاتر شدیم. فرشته های کاغذی یاد این دو شاعر 
عزیز را گرامی می دارد و همیشه از البالی این خطوط صدای روشنشان 

را می شنود. 

امید میرزایی
فاطمه انتظار

رویا پویا 

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26



  8 خط اول / شعر

وم 
ه د

مار
/ ش

ود 
 و ن

صد
 سی

ار و
 هز

فند
/اس

ل 
ل او

 سا

حرف که می زنی انگار
سوسنی در صدایت راه می رود

حرف بزن
می خواهم صدایت را بشنوم

تو باغبان صدایت بودی
و خنده ات دسته کبوتران سفیدی

که به یکباره پرواز می کنند.
تو را دوست دارم

چون صدای اذان در سپیده دم
چون راهی که به خواب منتهی می شود

تو را دوست دارم
چون آخرین بسته سیگاری در تبعید.

تو نیستی
و هنوز مورچه ها

شیار گندم را دوست دارند
و چراغ هواپیما

در شب دیده می شود
عزیزم!

هیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر می 
گیرد

از ریل خارج نمی شود.
و من

گوزنی که می خواست
با شاخ هایش قطاری را نگه دارد...

آن روز کجای خانه نشسته بودم
که می توانستم آن همه شعر بگویم

کدام المپ روشن بود
می خواهم آنقدر شعر بگویم

که اگر فردا مردم
نتوانی انکارم کنی

می خواهم شعرم چون شایعه ای در شهر 
بپیچد
و زنان

هربار چیزی به آن اضافه کنند
امشب تمام نمی شود

امشب باید یکی از ما شعر بگوید و یکی 
گریه کند

در دلم جایی برای پنهان شدن نیست
من همه زاویه ها را فرسودم

دگر وقت آن است که مرگ بیاید
و شاخ هایش را در دلم فرو کند

می
سال

م ا
ها

ال

ان
وس

بر
ضا 

مر
غال

طرح اولیه جلد آخرین کتاب رضا بروسان که قرار بود به نمایشگاه کتاب مشهد برسد ) بر گرفته از وبالگ حمید تقی پور(
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چیزی از قلم افتاده است
ببینید روی کاغذ است؟

 
یک راهنمایی می کنم

»نزدیک شدی«
 

آنقدر نزدیک
که خرابش می کنی

زنی میان کلمات له می شد
وقتی گونه اش به شیشه ی آینده چسبیده بود

و کمرش را میله های سالهای رفته فشار می داد
شقیقه هاش بین دو متلک هرزه
دستش الی درب عاشقانه هاش

گیر کرده بود
                        زن میان حواشی له می شد

زمانه که پیش می رفت
همه ی آن ها را کنار زد و

با گیسوانش روی زمین
                              کشیده شد

هی شتاب و
هی

          لحظه های زیر باران...
از پهنای زن چراغ قرمز شد

چشمهای عسلی زن 
                         -سیاه-

بدنش در امتداد یک خط سوت کشید و ایستاد!
وقتی زن کف خیابان هایی خوابید که رختخوابش نبود

 فهمید:
هیچ گاه مردی چنین با او نخوابیده بود

نی
طا

سل
وه 

کا

لغتِبغلِراههایندکولیها

 رقصی به تاب ِ رقصی
 بازتاب ِ پایان ناپذیر بی نام ِ لبهایی ست

 که می خوانند؛ زاده می شویم سال ها
 به میل ِ سرمه ای که چشمی ست

 از سرمه دان ِ واژه های سیاه
                    - این زیبا -
 که با تو در خّطه های جادو

 خطوط ِ رازهایند
 که می گذرانند در ارتباط ِ فردا

 خانه ای که ندارند تا تو را
 در فال ِ بدوی ِ چشم های خود

 که در شرق و غرب ِ وسواس هایت
 بیهوده گردیده ای و در خواب غلت های گمانی از سامانی که نداری

 نیافتی خانه ای که داری
 ای واژه های سیاه

 ای زیبا؟!
 رقصی اگر به تاب ِ رقصی

 پایان ناپذیر و بی نام
 از لب ِ سال ها، لغتی بغل ِ راه ها یافت

 پس خانه اش کجاست؟
 آنجا که می میرد و لغتی در بغل ِ هر راه

 کولی ِ واژه های سیاه ِ دیگری می شود
 از سرمه دانی زیبا

 با چشمی به تاب ِ چشمی به رقصی
 بازتاب ِ سیاهی ِ رقصی در رقصی ست

 پایان ناپذیر

 به تابِ 
نی

وم
د م

حم
رقصیم

ری
خو

ید
ه ب

یم
فه

صی
رق
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بدون گرمي دستت، بدون آغوشت
بدون پچ پچ ِ آهسته ام در ِ گوشت

ته ِ سكوت ِ غم انگيز و گنگ ِ انباري
هنوز منتظرم كه... هنوز تو داري...

□     

تن عرق كرده، ناله، قرص هاش، تبش
صداي ِ خسته ي تو الي گريه هاي شبش

كه قصه را بكشاني به گرمي ِ بوسه
بلند شي بروي و دوباره كابوس ِ

هميشگي ام به دلتنگي ِ سحر برسد
شبم به گريه بيافتد كه صبح سر برسد

 
لباس خواب بلند ِ زرشكي ِ تازه

تو را بغل بكند/ مرد توي خميازه

دلم بگيرد و هي بچه را فشار دهد
كه گريه اش به تو هي فرصت ِ فرار دهد

الهام میزبان
يواش از بغلش در بياوري خود را

مرا تكان بدهي توي روزها... شب ها...

□     

i ِ به  بغض ِ  آن همه شبهاي ِ دور ِ بيدار
i به عشق ِ غمگين و خنده دار گهواره

i به يك زن ِ تنها با صداي رويايي
i به آن لباس ِ زرشكي، به من، به الاليي

دوباره برمي گردي ؟ شبيه قبال ها؟
دوباره مي آيي؟در مي آوري من را؟

i دوباره كودكي دخترت مي آيد تا
مرا تكان بدهي بعد ِ بعد ِ مدت ها؟

□     

ته ِ سكوت ِ غم انگيز و گنگ ِ انباري
مدام حركت ِ گهواره توي بيداري

بدون حركت دستي...بدون ِ آغوشي...
بدون ِ باور ِ سنگيني ِ فراموشي

وم 
ه د

مار
/ ش

ود 
 و ن

صد
 سی

ار و
 هز

فند
/اس

ل 
ل او

 سا
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م��ا هس��تند می��ان  زی��ادی  ه��ای  کالغ 
و م��ا ک��ه مث��ل پنیری��م قالب��ی و گچ��ی
بدزد این س��ر بختک گرفته را در مش��ت
ک��ه بن��د بن��د زبان��م بری��ده از همه چی

ده��ان چ��اق ت��و پ��ر می کن��د لباس��م را
ب��ه حرفه��ای خصوص��ی گم��ان ب��د دارم
درون مغ��ز م��را حف��ره ه��ا بغ��ل کردند
دارم اب��د  ت��ا  ک��ه  عمیق��ی  ش��یارهای 

ن��گاه ک��ن که مترس��ک خی��ار م��ی کارد
که س��یرتر بش��وند این پرنده های عجیب
نش��ته ام و فق��ط فک��ر م��ی کن��م گاه��ی
به دست های مترسک! عصا شدن در جیب!

ب��ه ابره��ای س��یاهت بگ��و برهنه ش��وند
گذشته از سر من آب، جاده ام خیس است
تو پرت تر ش��دی از سالهای لِی لِی و سنگ
کنار تخته س��یاهت گچی ش��دم در دست

ک��ه چوب خ��ط تو پرک��رد کودک��ی ِ مرا
هن��وز ب��ی خب��ری روی ش��اخه میل��رزی
س��یاه مش��ق من از قارقار و ب��رفِ  کثیف
ب��رای جنگل خ��ود آفتاب م��ی فرضی؟!!!!

نی
بیا

ا ت
ید

ل

اگر همیش��ه گ��رگ، درن��ده خواهد ماند
 پرن��ده ه��م آی��ا پرن��ده خواه��د ماند؟
اّم��ا ش��نیده ام  را  ش��یون  ص��دای   
 ب��ه گریه می گویم که خن��ده خواهد ماند
تنه��ا مس��افرم  صح��را،  س��تاره ی   
 همیش��ه ای��ن آه��و رمنده خواه��د ماند
بس��تند را  راه  ک��ه  ماش��ین ها  می��ان   
 دوباره اس��بی ش��اد، دونده خواهد ماند؟
 بل��ه خیالی نیس��ت ک��ه روی خاکی داغ
 شراب گرمی س��رخ، جهنده خواهد ماند
 فق��ط بگ��و بع��دش در این طلسمس��تان
پرن��ده خواه��د مان��د؟ پرن��ده ام آی��ا   

میشد دورت����ر  ت��و  از  ات���وب���وس 
میرفت ک��رج  از  ک��ه  ه��ای��م  چشم 
ب��ود فلسفه  س���وار  ک��ه  زن��دگ��ی 
میرفت ک��ج  چ��ق��در  را  ه��ا  راه 

 
ت���وی م��غ��زم ت��ل��و ت��ل��و م��ی��خ��ورد
شیرینت ه���ای  ب��وس��ه  ف��ل��س��ف��ه... 
م��ی��ری��زد آب  م���ن  راه  پ��ش��ت 
غمگینت ق��ش��ن��گ  ه���ای  چ��ش��م 

 
ک��رد ش��روع��م  ک���رج  از  ات��وب��وس 
م��ق��ص��دش ش��ع��ره��ای ن��اچ��ی��زم
ب��ود ه���ای���ت  چ��ش��م  راه  اول 
آخ����رش اش����ک ه����ای ت��ب��ری��زم

 
نیست خ��واب��م/  ت��وی  تو  ه��ای  چشم 
دس���ت س���رد ت��و ت���وی دس��ت��م ب��از
را خ��واب��ش  پ��ری��د  م��ن  از  ج���اده 
ان��داز دس��ت   ِ ج��ه��ان  از  ات��وب��وس 

 
و... اس��ت  دور  چ��ق��در  رف��ت��ن  راه 
اس��ت پ��ای��ان  ب���دون  م��ان��دن  راه 
است دور  ه��م  ه��ن��وز  چشمت  راه 
اس���ت... آس���ان  ه��ن��وز  م���ردن  راه 

می
دا

 اق
ید

ام

جو
راز

د ف
حم

م
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کشف یک مین به زیر سقف سرت
گری��ه ه��ای جنی��ن ب��ی پ��درت
دلخوش��ی های یک ش��ب عوضی
بع��د خ��ود را ب��رای غ��م بپ��زی
کابوس��ت درون  بگی��ری  ج��ا 
بش��نوی فح��ش رو به ناموس��ت
خن��ده های��ی لمی��ده ب��ر دردت
گ��م ش��دی در حقیق��ت م��ردت
تن��ت البیرن��ت  س��یگار،  دود 
هق هق��ی م��رده در گل��وی ترت
این نشانِی وحش��ت و گیجی است
ابتالی��ت به مرگ/تدریجی اس��ت
رق��ص یک مرده روی چوبه ی دار
پ��رگار س��وزن  دور  چرخش��ت 
تک��رار ش��ود  م��ی  ک��ه  اتفاق��ی 
پس��رت ت��ک  درون  ببین��ی  ت��ا 
! پ��درت   ِ لپ��ی  اش��تباهات 
و هم��ه  از  لبال��ب  زندگ��ی 

و  جمجم��ه  مهی��ب  انفج��ار 
مغ��زت پ��ازل  و  درد  الش��ه 

ت  ه��رزه  هس��تی   ِ تباه��ی  و 

وم 
ه د

مار
/ ش
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از طریق  بیماری ها  بهبود بخشیدن  به معنی  به کار رفته است و  یونان  بار در درمان شناسی  اولین  برای  کلمه درمانی 
درگیری بیمار با یک هنر گویا و بیانگر مثل شعرخوانی، آواز خواندن، رقص ) همراه با موسیقی با کالم ( و تئاتر و ... است. 
از گذشته های دور شفا بخشی از طریق هنر رایج بوده و یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین این هنرها شعر درمانی است. 
یا  فردی  به صورت  آن،  آفرینش  یا  و  از طریق خواندن شعر  بیمار  آن  از کلمه درمانی است که در  ای  شعر درمانی گونه 
گروهی به درمان بیماری خود می پردازد. اگر چه اولین نشانه های شعر درمانی در گذشته های دور مربوط به زمانی است 
که اولین شعر در اروپا تقدیم به آپولون خدای شعر و طب شده و این نشان دهنده رابطه تنگاتنگ شعر و طب از زمان های 

خیلی دور است ولی بی شک زمان آفرینش اولین شعر، شعردرمانی به صورت کامال ناخودآگاه صورت گرفته و 
بعد ها با توجه بیشتر به شاعران و رشد صنعت و چاپ اشعار مختلف توسط آنها اشعار بیشماری در 

اختیار مردم سراسر دنیا قرار گرفت تا با خواندن آنها بتوانند آرامشی کسب کرده و زمانی 
هر چند اندک از مسائل و مشغله های ذهنی رهایی پیدا کنند و همین تاثیر مثبت 
های  بیماری  که  بیفتند  فکر  این  به  روانپزشکان  و  پزشکان  تا  شد  باعث  شعرخوانی 
پیشرفته تر مثل انواع اضطراب ها، افسردگی و ... را از طریق شعردرمانی بهبود بخشند.

طرز  به  و  رسیده  بینشی  به  شعر  درباره  که  بودند  کسانی  جمله  از  یونگ  آدلر،  فروید، 
مکانیزم  بهترین  فروید  اعتقاد  به  بودند.  واقف  انسان  ناخودآگاه  در  آن  تاثیر  و  درونی  کار 

گروه  برای  و  کند  دفاع  از خود  اضطراب  برابر  در  تواند  می  آن  با کمک  که شخص  دفاعی 
اجتماعی هم مفید واقع شود واالیش است که عبارت است از سرکوب کردن مساله اضطراب 

آور از طریق جایگزین کردن هدفی اجتماعی یا فرهنگی که این هدف واالیش یافته به صورت 
به  شود.  می  گر  جلوه  ادبیات  و  موسیقی  نقاشی،  مثل  خالق  فرهنگی  دستاوردهای  در  آشکار 

یا بیرونی  با فشارهای درونی و  یا به طور ناخودآگاه در زمان رویارویی  افراد آگاهانه  همین دلیل 
دست به خلق آثار هنری می زنند و به این وسیله احساسات و هیجانات درونی خود را تخلیه و به 

بزرگ هنری  آثار  آفرینش  که  گونه  دهند. همان  بروز می  اجتماع  توسط  پذیرش  قابل  شکل هنری 
کشاکش  در  خود  بیرونی  و  درونی  مسائل  با  پیوسته  طور  به  که  گرفت  صورت  افرادی  توسط  جهان 

بودند، آثار صادق هدایت، فرانتس کافکا، لئو تولستوی، نقاشی های ونگوک و حتی اشعار مسعود سعد 
سلمان و ... همه نمایانگر فشارهای درونی و بیرونی است که این هنرمندان با آن دست به گریبان بودند.

از  یکی  کند  می  ایفا  سزایی  به  نقش  ایرانیان  سنت  و  فرهنگ  در  ناخودآگاه  صورت  به  شعردرمانی 
دست  از  مثل  تحمل  غیرقابل  مصیبتی  با  افراد  که  است  زمانی  در  درمانی  شعر  آن  بارز  های  نمونه 

سنگ  روی  یا  و  ترحیم  های  اعالمیه  در  توان  می  را  شعر  های  جنبه  شوند.  می  روبرو  عزیزی  دادن 
کنند می  پیدا  دست  نسبی  آرامش  به  آن  خواندن  با  ناآگاه  یا  آگاهانه  که  کرد  مشاهده  عزیزانشان  قبر 

طبق بررسی های انجام شده سورانوس که در قرن اول میالدی می زیسته اولین کسی است که بیماران دارای 
درمان  برای  را  تراژدی  او  است.  کرده  می  درمان  شعرگونه  مضامین  اجرای  به  آنان  واداشتن  راه  از  را  ذهنی  اختالالت 
برنامه رسمی شعردرمانی  اولین  این حال  با  کرد  می  پیشنهاد  افسرده  افراد  درمان  برای  را  و کمدی  آشفته  و  افراد شیدا 
شد  اجرا  گریفر  الی  معاصر  شاعر  و  لیدی  جک  توسط  نیویورک  شهر  در  بروکلین  کامبرلند  بیمارستان  روانی  بخش  در 
همیشه  انسان  که  بود  معتقد  لیدی  جک  شد  تاسیس  رسمی  طور  به  آمریکا  در  شعردرمانی  انجمن   1969 سال  در  و 
است. کرده  می  استفاده  بیماری  درمان  برای  شعر  جادویی  قدرت  از  و  است  داشته  طب  و  شعر  بین  نزدیکی  روابط 
 در جلسات شعردرمانی گروهی 8 تا 12 نفر شرکت داشته و جلسات طبق تشخیص درمانگر از 1 تا 2 ساعت ادامه دارد نقش 
درمانگر در این جلسات بسیار مهم و تاثیرگذار است بی شک کسی باید عهده دار این جلسات باشد که با ادبیات آشنایی کافی 
و پشتوانه و اندوخته شعری زیادی داشته باشد و برای هر بحث و موضوعی شعری در حافظه داشته باشدتا از طریق شعر بتواند 
با بیماران ارتباط برقرار کند مثال در تداعی آزاد که نوعی درمان است فرد آزادانه درباره هر چه دوست دارد صحبت می کند.

عر 
ش

نی
رما

د

ترتیبی  بگوی هیچ  تنگت  به مصداق شعر هر چه می خواهد دل   
الزم  ارتباط  درمانگر  که  هنگامی  و  کند  می  بیان  مجوی,  آدابی  و 
با بیان اشعار کوتاه،  بیان محتوای  با بیمار برقرار کرد می توان  را 
این  و...  المثل  ضرب  بیان  قصار،  جمالت  از  استفاده  طویل،  اشعار 
توجه  که  است  درمانگر  عهده  بر  همچنین  کند.  تسهیل  را  ارتباط 
کافی به مفهوم، ریتم، آرایه های استفاده شده ، شیوه خوانش 
باشد  داشته  بیماران  توسط  شده  خوانده  های  شعر  در   ... و 
بدیهی است در این نوع درمان بیمارانیکه سطح تحصیالت 
باالتری دارند و از لحاظ درک و فهم و عالقه به ادبیات و 
را  کالم  زودتر  و  بهتر  بیشتری،  سرمایه  فرهنگ  و  هنر 
درک کرده و مدت درمانشان کاهش می یابد. در این 
نوع جلسات به هیچ عنوان نقد ادبی صورت نمی گیرد 
اکتشاف درونی در  به  از طریق شعر  آزادانه  افراد  و 
بیماری خود  بیماران  از  پردازند هر یک  خود می 
دیگر  مسائل  به  و  کرده  بیان  شعر  طریق  از  را 
های  ویژگی  از  دهند  می  گوش  هم  افرادگروه 
موثر در این درمان که کمک زیادی به بهبود 
بیماران می کند این است که باعث افزایش 
عزت نفس افراد مخصوصا بیماران افسرده 
کسان  که  بیند  می  بیمار  فرد  شود  می 
دیگری هم هستند که مشکالت شبیه 
از  و  آنها همدلی می کند  با  دارند  او 
این که می بیند تنها او دچار مشکل 
نیست احساس آرامش می کند  با 
برقرار  دوستانه  رابطه  دیگر  افراد 
کرده و ارتباطات اجتماعی اش قوی می 
شود در فواصل بین هر جلسه درمان فرد بیمار به 
از  یا  و  پردازد  می  خود  روحیات  خور  در  شعری  جستجوی 
هر  که  زند  می  به سرایش شعر دست  درونی خود  استعداد  طریق 
از خود بکند و زمانی را که به  باعث شده احساس رضایت  این  دو 
باشد.  کرده  دیگری  هنری  کار  صرف  کرده  می  فکر  خود  بیماری 
تشویق دیگران و کسب دانش جدید و احساس خوشایند ناشی از آن 
باعث ایجاد انگیزه در بیمار شده و میل او به بهبودی را بیشتر کرده 
و همچنین بیمار راهکار جدیدی می آموزد که با استفاده از آن در 
شرایط بحرانی و سخت زندگی بتواند از خود محافظت کند. تحقیقات 
اخیر نشان داده اند که شعر درمانی در درمان بیماری اسکیزوفرنی 
است. داشته  بسیاری  تاثیر  وسواس  و  افسردگی  ها،  اضطراب  انواع 

منابع
فرشته ای درجنگل پرفسور جالل بریمانی

نظریه های شخصیت جس و گریگوری فیست ، مترجم یحیی سید محمدی
از شعر تا شعردرمانی دکتر پرویز فروردین

یی
سا

ار
ر پ

گا
ن نگار پارسایی
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ناممرابهخاطرمیآورم
شمامیدانید

وقتیکسیشماراصدابزند
یعنیکههستید

برمیگردید
بهچهرهیصدانگاهمیکنید

جوابمیدهید
بعدپیرهنبهتنتانبرمیگردد

واینعالمتخوبیهست

امشبسردمشدهبود
داشتممیگفتم
هواسرداست

اّمانبود

شماهمنمیتوانید
مراصدابزنید

مادرم
رازیانههاراآبداد
ازکوچهکمیدورتر
انارهاازشاخهافتادند

بویبادباغچهراخاکیکرد
مااززنبقهاجوهرگرفتیم
ومشترویدیوارمانده

نقلشاهنامهخوانیازخوابهایکبوتر
بود

نمیدانستیمپستههایخندان
-شورمیشوند

پدرکهبیپردهحرفمیزد
خواهرپردهراکنارگذاشت

نبضدرختراگرفت
تندمیزد

درختهایکنارپنجره
بیبرگ

ازپاییزردشدند

ار
تگ

رس
ن 

حس

لی
تو

م ک
دیل

ن 
سی

ح باشیطنتیسیب
یاباشیطنتیهموارتر

پیشازدرختونردبانازهموارهپیمودهشد
بیآنکهصخرهیاتگرگفهمباشد
تنهاآبشاروسیندرالدررقصباشند

»آمین«
میلکردنمبهقوزِکپایاردیبهشت

میلکردنمبهتبانیباصندلییشکسته
ازمارمولکوعنقاچیزیخواهمساخت

»آمین«
پسبهدایرهمیگویمحرفیازچنگیزبهقرِنپریشاننرساند

زیرادرانگشِتقمرصاعقهایاتفاقافتاده
در2سویشهر2نیمهیمختلفازماهدیدهشود

بااینکهآبراهوگلوپاییناند
پایاِنروِزَدُهمباتوفیقتازهایازشغل

َسرکهخندهنکردوخندهندارد
ازآماِجالِمحرف

کوچکیازباغچهمیگذارد شطِّ
پسدرخترادوستداشتهباشم

توقعیازسیبیاازماریاازشیطنتندارم
خانهبهاعتقادعادتکرده

َدعا

وی
وس

ب م
حبی
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چه فرقی بین شلوار ُو زیر شلواریست

و یا چه مي شود

ساراِی بی کالس تِه کالس خودش را خیس کند

لطفن در را آهسته ببندید

حالم به هم می خورد   از دنیا

بو می دهد پاهایش   دریا

می زند کسی در  یا  من اشتباه می کنم

ُمهر لبهایم   مهریه ی فردایت دختر

راه بده   راهی نمانده

طالق الیق ِکولِی   چهار راه نیست

نماز می خوانم

دعا می کنم

شاید شراب شِر تو را کم کند

با کمال محبت آمدم   نبودی آدم

پس کجا رفته بودی

منه مشکوک الدوله شک کرده ام

به خلقت ِخودم   به تو

به تخم مرِغ شانسی

به شماره ی کفش هایت    گاهی ملی می شود

ملت چه می خواهند

نان ِداغ   کباِب داغ

فرغون ِداغون به درِد شهر سازی نمی خورد

آقاي شهردار

اعصاب ندارم

اعتصاب می کنم

                                          

نه ِسکس

نه سیاست

زنده باد جنسیت

دیگر جنستان خراب شده

روِی سرم باد کرده

باد دارم   باد

ارزان نمی دهم

بر چسب نزنید

این چسب ها به درِد ضربدری بینی هم نمی خورد

اگر بینی کسی دسِت نیازی دراز کرده

آویزان شده   بِکش باال     فینگ کن

این دولت چه می کند

از جینگ ُو ماجینگ ِما تفنگ می سازد

می ریزد روی ِسِر بی موِی ما

همسرم عربده می کشد

پا روِی استخواِن ماه می گذارد

می گویند آب گران شده

خیس کنید خودتان را

به دار بکشید اجناِس چینی را

به سرفه افتاده است شهر    هاپ چی

چی شد

عزیزم گفته بودم چینه بریز برای کفترها

ما را چه به عشق ُو

ِسکس ُو

سیاست

  
- آخه چقدر بگم

 
این همه گل و بلبل          چرا فقط سیل می کشی احمق ؟

  
لوال نیستم             ولی در پیاده رو مانده ام

 
و نمی دانم           که از خیابان گذشته ام

 
یا از ابتدا در اینجا بوده ام

 
ارث قایق های من فقط گرداب بود

 
درست مثل قطارهای تو          که برعکس من پارو می زدند

 
اگر شباهت من و تو فقط در این عکس معلوم می شد

 
من کنج این قبرستان را می گرفتم و پرت می کردم روی این نگاتیو !

 
وقتی از دور کم کم ظاهر می شوید          من حاشیه می شوم

 
پاکم می کنید و با حرکت دستی فضای بیرون اتاق را نشانم می دهید

 
من آن بیرون آنقدر می ایستم           تا یکی از اجزای منظره می شوم

 
دست من نیست که انگشتانم به شلوار و دامن شما می خورد

 
من  تبدیل به درخت سر به زیری شده ام که از بس به من نور نداده اند
                                                                                         

شاخه ای کج دارم
 

بگویید کجای جهان ایستاده اید       که فقط سایه یتان به من می رسد ؟ 

از کنار کارتن های پاره که رد می شوم
 

به یاد کارتن های بچگی می افتم
 

سگ و توله هایش            که یک جای بدنش یکدست نبود
 

سیاه و سفید       یا         سفید و سیاه
 

اصال چه فرق می کند از کدام طرف بشماری
 

شانس من همیشه همین بود     که هر وقت چیزی تقسیم می 
کردیم

 
به من سکوتی می رسید

 
می برد من را تا کوچک شدن مردمک از حیرت

 
پدرم کمربندی داشت که سرانجام در یکی از سوراخ هایش دفن 

شد
 

حاال من مانده ام و این گل بنفش
 

که نمی دانم کنار کدام قطعه خاکش کنم
 

تا دلم پر از آتش گلخانه ها نشود ؟

حی
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ب��اد در  ای  ش��اخه  پریش��اِن  زن: 
درخ��ت روی  ش��اخه،مانده  آخری��ن 
پ��وک س��اقه ی  ب��ه  ام  افت��اده  م��رد: 
مثل یک ریش��ه، ریش��ه ای س��ر سخت

ش��دی تم��ام  و  رفت��ی  و  کن��دی 
مث��ل ی��ک لخت��ه ت��وی بس��تر خ��ون
جای��ت کن��د  م��ی  درد  آنق��در 
بی��رون زن��د  م��ی  ک��وه  آن  از  ک��ه 

»نش��دن« و  »رفت��ن«  ج��ای  کاش��کی 
باش��ی ش��دن«  »م��ا  فع��ل  از  صرف��ی 
دنیای��ت ت��وی  روز  ی��ک  کاش 
باش��ی م��ن  کن��ار  را  ای  قص��ه 

فراموش��یم؟! ک��ه  گفت��ه  کس��ی  چ��ه 
ی��ا ک��ه در قص��ه ه��ا اس��یر ش��دیم؟!
برگش��ته دوب��اره  آکل«  »داش 
ش��دیم... پی��ر  چق��در  »مرج��ان«  وای 

دان��د نم��ی  فاصل��ه  م��ا  بی��ن 
برس��یم ه��م  ب��ه  ی��ا  بمیری��م  ک��ه 
خ��ود آدم  ب��رای  ح��وا  مث��ل 
برسیم  هم  به  ،ت��ا  گریه  کن  گریه 

م��ث��ل ی��ک ک���وه روب�����روی ت��وام
تنم سنگ  ب��ه  ب��زن  را  هقت  ه��ق 
باشم محکمت  ک��ه  دادم  ق���ول 
ب��زن��م! خ���ود  ق���ول  زی���ر  اگ���ر  وای 

نرسند ه��م  ب��ه  ک��ه  کوهیم  دو  م��ا 
م���ا ب�����رای س�����راب ه���ا آب��ی��م
عشقیم م��زم��ن  س��ران��ج��ام  م���ا 
واق��ع��ا م���رده ای��م ی��ا خ��واب��ی��م؟...

ت���و ب���ه دن���ب���ال آخ���ری���ن ن��ف��ری
ت���و ب���ه دن���ب���ال آخ���ری���ن آخ���ر!
کوهی از  م���ردی  دن��ب��ال  ب��ه  ت��و 
نفر م��ی��ل��ی��ارد  ه��ف��ت  از  ی��ک��ی 

م���ی���روم ت���وی ش���ب ق���دم ب��زن��م
ماهی ی  گ��ری��ه  آب  در  م��ث��ل 
ق���وی...ام���ا و  م����ردم  و  ک��وه��م 
گاهی خ���ودش  از  اف��ت��د  م��ی  ک��وه 

1
سر راهت که می روی،
آفتاب را خاموش کن !

خوابم می آید ...
  
2

بهار بود 
که زیر سایه درخت خیالت  خوابم برد،  

حاال موهایم پر شده اند از قرمز... زرد... 
نارنجی ...

  
3

هنوز مرد نشده ای!
هنوز خیس می کنند خودشان را،

چشمانت...
 
4

شمعدانی ها را آب داده ام،
بافه ی گیس هایم را شکافته ام،

در ایوان ایستاده ام،
تو قرار است بیایی...
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تاری��خ را باور نک��ن، چنگیز ف��ردا آمده!
 ف��ردا نمی آید اگ��ر چنگیز آنج��ا آمده!
خود را باز کن تا خود صلیب خود َشوی  دستان ِ
 آغوش وا کن بّچه جان، بابا مسیحا آمده!
 گفتی نمی میرم اگر درمان کنی این درد را
مرگِ تو کاذب بود چون بعد از مداوا آمده!
ِهی گریه می کردم ولی باور نکردی قطره ای
 آن قطره را باور نکن حاال که دریا آمده!
 با هم تمایل داشتند اّما فقط از یک طرف
 دنی��ا نمی آی��د ب��ه او اّما به دنی��ا آمده!

دری  آستانه ی  در  خون  پیش  گاه  نوشته 
بگذری کرانه هاش  از  نبودم  مطمئن  که 

برده ای؟ خویش  کجای  مرا  آبی ِ  طلسم 
این سکون آخری چه پلک می پراکنی در 

ببین نگاه خشک من...چه با سراب می رود
تو گاهِ  خشک دیده را، به رسم تحفه می بری

را نگاه  منظر  تو  شوم،  پا  نمانده  کسی 
بهانه می خری به یک  و  می گذاری  حراج 

در این کرانه ها که دل عزیز خاک می شود
کویر می شوم

 ولی 
به دست خاک بهتری

ور
نر

 ه
ود

سع
م

ب
لو

مط
د 

حم
م

رنگی رقیق از لب تو توی قوری  است
 فنجان از استخوان و تو دستت بلوری است

 فن  /جان به لب رسیده و نزدیک می  شود
 هر چند که به نسبت من جای دوری است

 تو چای می خوری و همه کیف می کنند
 باید ببینی اش که بفهمی چه جوری است

 فنجان به رقص آمده، قندان به قهقهه
 سینی به ساز آمده، در میز شوری است
 ما توی کافه ایم و دوتا چای می خوریم

 آن سوی کافه هم مگسی پشت توری است
 باید تمرکزم به تو باشد، به چای، تو

 باید تمرکزم... مگسی پشت توری است
 من به مگس و صدای وزوزش حّساسیّتی ندارم

 من صدای وزوز مگسی پشت توری است
 با عصبانیّت از سر جایم بلند می شوم به پشت توری می رسم و مگس سمج را با پشت فنجان له 

می کنم. بعد برمی گردم و سر جایم می نشینم

 تجدید مطلع:
 جّداً که دوست داشتن تو ضروری است

 انگار عاشق تو شدن امر زوری است
 یک جور دست می بری و چای می خوری

 یک جور... الشه ی مگسی پشت توری است

نی
عبا

 ش
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به سمت سوق
دورانی

که سیب را در خودش می چرخاند
مادرم را به روی یک پدر می آورد

به سمت شهر
که در خون سر بریده سنگین می شود

مرگ از نگاه قدیسه ها
به کف بزرگراه، زل می زند

به سمت آن شکاف
که از جمعیت سر می خورد

نگاه از میان دست های من می لغزد
مرد روی کلمات راه می رود

و زن سوار بر مرگ
به او دست تکان می دهد

به سمت یک پدر دست درازی می کند
مادر با قبای چهارگوش دو رو

مرا از سپید تنش می زاید
و سیب های کال 

توخالی
در هالوین

با شمعی در گلو
به عزای پومانا می نشینند

ما به جشن نمی رسیم

شیرینی فروشی ها 
هنوز نور نئون را غلیظ کرده اند

و شهر و رادیو
در تبی که موج ها روی هم سوار می 

کنند
به احتضار شب می رسند
به سمت قوس یک دوران

که در دست های پدر می رقصد
با سیبی قرمز
با سیبی سیاه

مادرم
و شمعی کنار سایه ی قاب

ویا
ا پ

وی
ر



 

خ
تان

داس
م/

 دو
ط 

آذردخت ضیائی

فرزاد دهنوی

افسانه برزویی

سارا سعیدی

سجاد عیدی زاده
ستاره حجتی

مانی صفار

رومینا عابدی

مهدی حسن زاده
میعاد حیدری

چارلز جان هوفام دیکنز )۱۸۱۲-۱۸۷۰(برجسته ترین رمان نویس انگلیسی عصر ویکتوریا است. از برجسته ترین آثار او می توان 
به »دیوید کاپرفیلد«، »آرزوهای بزرگ«، »الیور تویست« و »داستان دو شهر« اشاره کرد.

۷ فوریه )۱۸ بهمن( سالروز ۲۰۰ سالگی این نویسنده بزرگ بود که گوگل نیز لوگوی خود را به او تقدیم کرد. 

3۰

3۲

34

36

3۸

4۰

4۲

44
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هر کدام یک کاغذ دستشان گرفته اند و به هم نشان میدهند ، هرکس  قد برگه اش بلند تر باشد 
گردنش را باالتر می گیرد، این قانونی است که خودشان وضع کرده اند )) اگر می خواهی  قانونی 
اجرا شود هرگز آن را ننویس(( ،  کارخانه های کاغذ سازی  این جمله را روی دیوارهایشان نوشته 
اند ، مدتی است  یک مسابقه راه انداختند به اسم))چه کسی قد برگه اش بلندتر می شود ، چه کسی 

بیشتر می فهمد؟((
پدر صدایش را صاف می کند و  با ابروهای درهم مادر را زیر نظر می گیرد ، ما باید در این مسابقه 

شرکت کنیم . همه سکوت کرده اند . خواهرم  می پرسد کسی عینک من را ندیده؟ 
همان روز پدر سهمیه 6 ماهه ی برگه هایمان را خرید و سهم من را به دستم داد ، نشست روی کاناپه 
و نگاهش را انداخت روی من ;ما برنده می شویم ،  خواهرم در اتاق را محکم بست ، پدرم گفت می 
گویند هر کس قد برگه اش بلندتر باشد ، گردنش هم بلندتر می شود  و همه می فهمند، چه کسی 

از همه باشعور تر است . 
 امرزجمعه است ، از خواب که  بیدار می شوم ، طول برگه ام  را با خط کش اندازه می گیرم ، خوش 
به حال آیدا دیروز از مغازه ی روبری مدرسه متر خرید ،. تمام شهر در مورد آیدا حرف می زنند ، 

مادرم چشم غره ای حواله ی من می کند .
یک ماه از شروع مسابقه گذشته ،  من  یک خواهر  دارم  و  آیدا یک برادر،  کاغذ خواهرم را از 
روی میزش برمی دارم و به آیدا می گویم  خواهرم در مسابقه شرکت نکرده ، مادرم اخم می کند و 

صدای تلویزیون را باال می برد.
 اولین بار است آیدا  اتاقم را می بیند ،به عروسکها م نگاه می کند ، می پرسم : آیدا،  تو چند تا 
عروسک سخنگو داری ؟ هیچی نمی گوید عروسکم را برمی دارد و چند بار دکمه اش را فشار می 

دهد. 
 پدر آیدا معلم است و از وقتی آیدا از مغازه ی روبروی مدرسه متر خریده گردنش چند سانت بلند تر 
شده .   من نمی فهمم چرا مادرم هر روز برای قد کشیدن برگه های  خانواده دعا میکند ، شاید مادر 
خوب به عکس پدر نگاه نکرده ، چشمهای بادامی  و موهای سیخ سیخ . شانه های افتاده با استخوان 

بندی ریز ، نه ، من دلم نمی خواهد گردن پدر بلندتر شود.

آیدا به مادرش می گوید خسته شده  و دلش عروسک  سخنگو می خواهد. مادر  آیدا  خانه دار است. 
هر روز قد برگه ی آیدا را اندازه می گیرد  و گزارش می دهد ، آیدا اینبار بلندتر می گوید که دلش 
عروسک سخنگو می خواهد ، پدر آیدا از سر  کار برگشته : عزیزم امروز در بهترین  مرکز مشاوره 

ی بلند کردن کاغذ  ثبت نامت کردم .
 چشمان خواهر من دوربین است ، هراز گاهی عینکش را گم می کند ، اما بعد از چند روز دوباره 
نمی دانم منظورش ضعیفی   ، به پدربزرگش رفته   ، ارثی است  ، مادر می گوید  پیدایشان می کند 
چشمهایش است یا حواس پرتی  !!!!!!!!! کنار تختش می نشینم ، می پرسم  چرا در مسابقه شرکت نمی 

کنی ؟   شیشه ی عینکش را ها می کند ، می پرسد دستمال تمیز نداری ؟
برادر آیدا   کاغذش  را پاره کرده ، مادرش عصبانی میشود   وپنجره ی اتاقش را به آیدا مید هد ، 
اتاق آیدا حاال دوتا پنجره دارد  اما آیدا کوچه را ندیده و  نمی داند  چند قدم  که بردارد کوچه تمام 

می شود، پس هر شب دور از چشم خانواده  از برادرش شکل کوچه را می پرسد . 
برادر آیدا روی دیوار اتاقش دو تا پنجره کشیده،  یک روز و یک شب. 

مدتی است چشمهام درد می کنند ، دکتر می گوید نزدیک بین است ، مادر می گوید ارثی  است  این 
یکی به پدرش رفته.

  امروز جمعه است  و یکسال از شروع مسابقه گذشته ، از خواب بیدار می شوم و صبحانه می خورم، 
نیازی نیست برگه ام را اندازه بگیرم ، تمام شهر  می دانند  باید در مورد آیدا حرف بزنند.
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برگه ها باال
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تصمیم گرفت همه ی راهو پیاده بره. می شد حدس زد تقریبًا دو ساعت تو راهه. این فرصت خوبی 
بود تا همه ی اتفاقهای اخیر که نمی دونست مربوط به دو ساعت پیشه یا دوروز پیش مرور کنه . 
دو ساعت زمان خوبی بود ، البته خیلی مطمئن نبود دقیقًا دو ساعت راه در پیش داره. مثاًل اگه همین 
حاال، توی همین خیابون کاماًل غریبه یکهو یه دکه روزنامه فروشی می دیدکه کنارش یه سطل آشغال 
دو مخزنه باشه ، کلیدش رو از تو کیف در میاورد و میانداخت تو قفل در آپارتمان پشتی روزنامه 
فروشی و اصاًل به فکرش هم خطور نمیکرد، چه طور ممکنه یه دراه دو ساعته رو توی کمتر از چند 

دقیقه اومده باشه.
شاید همه ی اینها به خاطر اتفاقهای اخیر بود شاید هر کس دیگه ای هم جای اون بود و این همه 
اتفاق عجیب و غریب دور وبرش میفتاد ، دیگه هیچ اتفاقی تو دنیا براش غیر طبیعی جلوه نمی کرد.

تصورش هم ماجرا رو انتزاعی می کنه ، یه آدم بیست و دو، سه ساله با کلی خاطره و دلبستگی و قول 
وقرار یکهو ازخواب بپره و تا به خودش میاد می بینه اصاًل اون یه آدم سی و پنج ساله است . خوب 
اولش حتمًاخیلی ذوق می کنه که یه خواب با این همه ویژگی منحصر به فرد دیده. خاطرات کامل، 
اعتقادات کامل و هر چیزی که آدم تو دنیای غیر خواب بهشون نیاز داره ،همه تویک خواب شاید دو 
ساعته اتفاق افتاد . اما این قضایا وقتی اونو به وحشت انداخت که تا اومد با شرایط جدیدش کنار بیاد 
و دیگه مطمئن شده بود سی و پنج ساله است و اینها خاطرات اون هستند، دوباره از خواب می پره یا 

شاید هم دوباره به خواب میره و خواب می بینه که یک پسربچه نه ساله است.
البته تا موقعی که یه پسر بچه نه ساله بود ،نفهمیده بود خوابه. اما همین که از خواب می پره میبینه 
که یک زن کامل چهل و دو سالست و تازه می فهمه که بچه هه رو خواب می دیده.یعنی اینو که اون 

یک پسر بچه نوجوونه فقط یه خواب وسط روز بوده.
 r r r  

با اینکه مطمئن بود حاال یه زن کامله واین واقعی ترین شخصیت و تیپش بود و عمر خاطراتش هم گواه 
صدق اطمینانش ،جلوی هر مغازه که می رسید خودشو تو شیشه مغازه نگاه می کرد،انگارممکن بود 
از این مغازه تا مغازه بعدی تو یک خواب جدید باشه. شک اون بی دلیل نبود چون دفعات قبلی هم،

یعنی تو خوابهایی که دیده بود هویتش همین قدر طبیعی و با سابقه بود . یعنی ممکنه دوباره حاالهم 
خواب باشه ؟ نه این ممکن نبود . چون دفعات قبل هرگز به ذهنش نرسیده بود که ممکنه زندگیش 
در یک خواب جریان داشته باشه. خوشبختانه تصاویری که شیشه مغازه ها از چهره اش منعکس می 

کردند هم دل گرمش می کردند . نتیجه همیشه یکی بود و اون یک زن چهل و چند ساله بود.
 r r r

باهاش  افرادی که در طول روز  فقط خودش از سن و سالش باخبر بود و اطمینان داشت همه ی 
سروکار دارند اگر حتی غیبگو هم باشند سنی بیشتر از سی و یکی ،دو سال براش فرض نمی کنند .

همینطور که جلوی یه گلفروشی وایستاده بود ،دقیقتر به صورت خودش نگاه کرد . همیشه از این کار 
خوشش میومد . بی شک زن جذابی بود، تو چهره ی خودش می تونست اعتماد به این قضیه رو ببینه. 
یاد موقعی افتاد که فقط بیست و دوسالش بود و هیچ مردی باور نمی کرد کمتر از سی و چند سال 
داشته باشه . با اینکه دختر جذابی بود ،همیشه این برخوردها موجب عصبانیتش می شد. تا اینکه در 

بیست و سه سالگی با همسرش که یک تاجر پوست بود ،برای ماه عسل به هندوستان سفر کرد.
از دوستانش شنیده بود در هندوستان چند نفر هستند که در ازای پول، راز جاودانگی چهره را در 
اختیار متقاضیان خارجی میگذارند.در همین فکرها بود که ناگاه متوجه شد چهره ای که در شیشه 
گلفروشی میبیند برایش غریبه است. یک لحظه غفلت کافی بود تا دوباره همه چیز عوض بشه و او 
وارد خواب جدیدی بشه و یا از خواب قدیمی بیدار. حاال تبدیل به مردی مسن شده بود که دچار 

تیک عصبی است و مدام چشمک می زند.
 

:با  تازه است  اتفاق  این یک  بود،اما  ،براش طبیعی  تغییر چهره و سن وسال و شخصیت و جنسیت 
اینکه چند متری از گلفروشی دور شده بود ،عکسش ،یعنی عکس چهره ی جدیدش ،هنوز رو شیشه 
گلفروشی مانده بود. فوری به سمت مغازه بعدی رفت. ولی باز چهره ی آشنای خودش، یعنی زن چهل 
و چند ساله را دید. به سرعت به جلوی مغازه گلفروشی برگشت. یعنی ممکن بود به فاصله چند متر 
دو دنیای مختلف وجود داشته باشه؟ اما نه... انگار چهره ی دیگری در کار نبود. وقتی فهمید چهره 
متعلق به خودش نیست، نتونست جلوی خنده اش رو بگیره. بیچاره مرد گلفروش که هنوز با اشاره 

چشم اونو به داخل دعوت می کرد فکر کرد برای اون می خنده.
 r r r

اوضاع کمی امیدوار کننده تر بود.حاال میشد تصور کرد همه ی چهره های قبل رو فقط در یک خواب 
دیده. اما این تنها یک تصور بود . پس ناچار افکار مغشوشی که در ذهنش بود رو تحمل می کرد. 
شاید تمام این توهمات ناشی از خیاالت واهی بود. البته قبلش حتمًا فکر کرده بود که اصاًل این چهره 
ها توهمی بیش نیستند . و بعد فکر کردکه این توهمات ناشی از خیاالت واهیست.شاید دچار عذاب 
الهی شده بود . تو کتاب مقدس خوانده بود ،خدا نمی خواهد کسی در کارش دخالت کند و مطمئنًا 

جاودانگی چهره خالف طبیعت و خواسته خداست.
این محتمل ترین فرضیه بود . ناخودآگاه یاد کتابی افتاد که آدمهای اصلی داستان ، در یک جایی از 
کتاب متوجه میشوند تنها شخصیت داستانی هستند و وجود خارجی ندارند . اما نتونسته بود با تخیل 
نویسنده کنار بیاد و از همون صفحه تصمیم گرفت داستانو ادامه ندهد. شاید اشتباه کرده بود . شاید 
حاال تو وضع مشابهی قرار داشت. شاید این اتفاقها االن در کتابی خوانده می شد. خودش را جمع و 
جور کرد به هرحال اون یک زن با تجربه بود و برایش فرقی نمی کرد که یک آدم جذاب باشد، یا 

یک شخصیت داستانی جذاب.

r r r
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 اوضاع کمی امیدوار کننده تر بود.حاال میشد تصور کرد همه ی چهره های قبل رو فقط در یک خواب 
دیده. اما این تنها یک تصور بود . پس ناچار افکار مغشوشی که در ذهنش بود رو تحمل می کرد. شاید 
تمام این توهمات ناشی از خیاالت واهی بود. البته قبلش حتمًا فکر کرده بود که اصاًل این چهره ها توهمی 
بیش نیستند . و بعد فکر کردکه این توهمات ناشی از خیاالت واهیست.شاید دچار عذاب الهی شده بود . 
تو کتاب مقدس خوانده بود ،خدا نمی خواهد کسی در کارش دخالت کند و مطمئنًا جاودانگی چهره خالف 

طبیعت و خواسته خداست.
این محتمل ترین فرضیه بود . ناخودآگاه یاد کتابی افتاد که آدمهای اصلی داستان ، در یک جایی از کتاب 
متوجه میشوند تنها شخصیت داستانی هستند و وجود خارجی ندارند . اما نتونسته بود با تخیل نویسنده کنار 
بیاد و از همون صفحه تصمیم گرفت داستانو ادامه ندهد. شاید اشتباه کرده بود . شاید حاال تو وضع مشابهی 
قرار داشت. شاید این اتفاقها االن در کتابی خوانده می شد. خودش را جمع و جور کرد به هرحال اون یک 

زن با تجربه بود و برایش فرقی نمی کرد که یک آدم جذاب باشد، یا یک شخصیت داستانی جذاب.
 

  r r r
بچه ها با دیدن یک سگ با نژاد نا یاب و بدون قالده انگار دچار توهم شده بودند. کم کم تعدادشون بیشتر 
شد. شرط گذاشتند اولین کسی که دستش به سگ رسید اونو با خودش ببره. سگ به شدت باهوش بود 
و این جذابیتش رو بیشتر کرده بود. ولی یک جور درماندگی تو چهره اش بود. حتمًا صاحب حواس پرتی 
داشت که یادش رفته بود قتاده سگ رو ببنده. شاید سگ آرزو میکرد در وسوسه فرار، از خانه بیرون نمی 
زد. بی شک شرایط بهتری در خانه صاحب قبلی داشت. سگ جلوی یک مغازه گلفروشی نشست و زل زد 
به مرد گلفروش که مشغول الس زدن و بدرقه ی زنی بود که با یک دسته گل بزرگ از مغازه خارج میشد.

سگ که پنجه محکم پسر بچه ی خوشبخت رو پشت گردنش احساس می کرد، آرزو کرد ای کاش روزی 
زنی چهل و چند ساله باشد و دعوت مرد گل فروش را که با اشاره چشم از اون می خواهد وارد مغازه بشه، 

قبول کنه.

تقریبا روبروی آپارتمان ما، آپارتمانی ست که سمت راست طبقه دّومش پیرزنی ست که قیافه اش را ندیده ام 
و پرده ای از پنجره ی پهنی که دارد آویزان است ولی. جای یک ستاره و به همان شکل، وسط پرده خالی ست. 

ولی این سوراخی طالئی ست و بقیه ی پرده زمینه ی سرمه ای دارد با ستاره های ریز و اشکال هالل ماه.
سمت چپ خانه ای ست که جشن تولد قرار است داشته باشند و من یا ما هم باید برویم. قرار است نمایشی 
اجرا شود که طّی آن، آن یک نفر که قیافه ی پسری جوان را دارد ولی به نوعی یک دختر جوان است، باید 

مرا بخورد تا تبدیل به یک حیوان درنده شود )قیافه اش نه؛ رفتارش(
او وارد اتاق که می شوم، مشغول خوردن جسد من است. جسد من هنوز روی میز است. برمی گردد و مرا 

نگاه می کند؛ یک نگاه وحشی با دهان خون آلود.
ترسیدم و رفتم.

این نمایش سال ها پیش اجرا شده بوده و ما دنبال برگه های نقد و بررسی آن می گردیم. برگه ها را پیدا 
کرده ایم ولی فرصتی برای خواندن نیست زیرا هر لحظه امکان دارد که او از خوردن من فارغ شود. باید 

دوباره به اتاق برگردم.
بوی تعّفن می آید. او نیست. جسد را خورده و فقط امعاء و احشاء من روی میز باقی مانده. صبح شده و من 
همین طور توی حیاطم. زنی که جسد را خورده، آماده رفتن به سر کار می شود. چشمانش برقی عجیب و 
وحشی دارد. به من لبخند می زند. مرا می بوسد. بوی خون می دهد و من عّقم می گیرد. می رود و از پشت 

سر نگاهش می کنم
و با عجله می آیم پیش بقیه. برگه ها را مطالعه می کنیم. هیچ چیز به درد بخوری ندارند ولی. هیچ چیز راجع 
به خوردن جسد ننوشته. تحریف شده. سانسور شده. پس دیگر چاره ای نیست. نمایش باید اجرا شود تا راز 

این صحنه فاش شود. تمام
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گربه های ماسوله جزء پرنده هاشون به حساب می آن؛ نه فقط واسه حالت پشت بوم ها و دیوارهاشون. 
گنجشک ها و کفترا هم خیلی دور نمی شن. شهریور 1388 با هواپیما رفتم ماسوله. از گرگان به ماسوله 
هیچ هواپیمایی پرواز نداره. از طرفی خیلی ستمه  این مسیر رو توی هواپیما باشی. اّولش با هواپیما تا 
تهران رفتم. از اونجا با یه سواری خّطی زرد رنگ تا ماسوله، تیّکه تیّکه، پیاده سوار، کرج، چالوس و... 
اگه از گرگان مستقیم می رفتم بهتر یادم می اومد چون هم چند بار این مسیر رو همین طوری رفته 
بودم هم این که همیشه به ماسوله از گرگان به بابل و بابلسر و مشخّصه که مازندران نیست. همیشه 
همین طوره. به هر حال مث بقیه، اسم شهرها و جاهاشون رو فقط پشت سر هم می شه حفظ کرد: بابل 

بابلسر
 چند سال قبل با رفیقم رفته بودم ماسوله؛ برای بار اّول. این دفعه از تهران می رفتم. رفیقم توی تصادف 
جاده ای مرده بود. قبل از مردنش سکته کرده بود، چون به قول معروف حتی از دماغش هم خون 

نیومد.
 تو دوران دانشجویی سالن اجتماعات دانشکده ی علوم انسانی رو واسه یک ساعت اجاره کردیم واسه 
شلیک به اون. یه اجرا بود در مورد اشاره ی برجسته به خشونت نرم. نفر سّوم که شلیک کرد بالفاصله 
بعد از تیراندازیش پشیمون شد. گریه می کرد و داد می کشید و خودش رو می کوبید. می خواس تفنگ 
رو از من بگیره به خودش شلیک کنه. عجب جریانی...! می گفت سر تفنگ رو گرفته بوده پایین که 

فقط یه تیر در کنه خورده بوده به شصت پای رفیقم... مگه شصت آدمیزاد چقدر خون داره؟
مراسم تشییع جنازه ی بی سروصدای رفیقم تموم شده. دم در خونه شون به برادرش تسلیت گفتم. تازه 
از عسلویه اومده بود، اونجا کار می کنه، گفت بیشتر برم تهران. گفتم باشه. دم گوشم گفت:«پی گیر 
کار محسن باش« زد پشتم. از ما هفت هشت سال بزرگ تر بود. از فومن تا ماسوله تمام مسیر دلم 

می خواست یک هو به گوشی م زنگ بزنه و یکی از اون شیشکی های دوتایی مون رو ول بده.
 آشغال عوضی/ چند بار موبایل رو خاموش کردم. هر دقیقه نگاه کردن بهش کالفه کننده بود. یکی دو 
بار رفتم توی منوی دفترچه تلفن و از اونجا روی محسن خره. چندتا بوق خورد. پیغام گیرش صدای 
شیشکی بود مثل پیغام گیر من. دوتایی واسه هم بسته بودیم. شب بود رسیدم ماسوله. رفتم سراغ 
همون قهوه خونه و قلیانی که با محسن رفته بودم. یه آهنگ قدیمی هم از یه زن 40-45 ساله بلوتوث 

ماسوله  این  بود  گفته  زنه  به  محسن  می گیره.  فال  چای  پخاله ی  با  می گفت  دارمش.  هنوز  کردیم. 
یه چاقوی  بقیه هم همین جا.  نه. دومادا رو می برن فومن،  بوده و گفته  نداره؟ زنه خندیده  سلمونی 
قدیمی دسته چوبی از جیب پیرهنش درآورد گفت هم من می تونم هم بابام. دستش می لرزه اّما موقع 
تازه  اصالح معرکه س. محسن واسه روده کشی گفت مث رفیقم که جز موقع آواز لکنت داره. زنه 

متوّجه من شد. من اصاًل لکنت نداشتم. دهنت سرویس محسن. ترجیح می دم تو بزنی.
اتاقک غیب شدن. دهنت  اتاقک و از اونجا از یه راهره کوتاه زیر همون   زنه و محسن رفتن توی 

سرویس محسن.
 یک ساعتی بازارچه رو دور زدم. مغازه دارا کم کم می بستن. دفعه پیش محسن از این مغازه ها یک 
از  کیلو  یک  دستی  کیف  یه  من  خرید،  مخصوص  شیرینی  کیلو  یه  و  مسافرتی  چندکاره ی  چاقوی 
همون شیرینی. اون چاقو رو داد به من و من کیف دستی رو به اون. شیرینی هامونو عین هم گرفته 
بودیم؛ واسه یادگاری از سفر ماسوله. تهران بعد تشییع جنازه چاقوش رو دادم به باباش. گفتم واسه 
ماسوله س، محسن بهم داده بود. رفت از توی اتاق ساک دستی رو درآورد چاقو رو گذاشت توش 

دوباره برگردوند بهم. هردوشون مث گاو باهامن. عجب پوست کلفتی ام من!
 پلکان ماسوله همون ماسوله س. چندتا گوسفند و بز می رن باال. کسی همراهشون نیست. زنه اومد جلو، 
همون نیست، یا پیرتر شده یا به خاطر تعریفای محسن بود. به سختی حرف می زد. موقع حرف زدن 
زبونش می گرفت. یه املت، اّول چای دارچین بعد قلیون، هر چی بود، همون دو سیب. وقتی رفت فکر 
کردم کاش آش می خواستم. زیاد گرسنه نبودم. ماسوله ای ها در اصل یهودین. اآلن که مسجدشون 
شبیه مال ماست هم ظاهرش مشکوک می زنه. مال جنگ جهانی دّومه. اگه محسن بود می گفت اینا که 
بز نیستن، دسته های چاقوی زنجانی سلمانین. روشون شاخ گوزنه؛ مث جنگالی گلستان. دلم عجیب 
واسه ش تنگ شده. از حاال تا هر قدر دیگه زنده بمونم، نمی شه دیدش. زنه با املت داره می آد. از 
ماهی تابه ش بخار بلند می شه می ره روی آستینش. عمد داره که ساقش رو نشونم بده. جوجه های زرد 

ماشینی از دستاش بدون ترس می ریزن.
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زیپ باراني ام را تا زیر چانه باال کشیدم، لبه خیابان کنار جدول قدم برمیدارم. باران نرمی روی سرم 
میبارد. نه اینکه پیاده رو شلوغ باشد. نه، ساعت یک صبحه و زیر 
این باران پرنده هم پر نمیزند، دوست دارم توی خیابان راه بروم. 
عصر یک گلدان کاکتوس از روی نرده طبقه باال افتاد کنار پایم. 
اگر به سرم میخورد میمردم و االن هم چیزی تغییر نکرده؛ توی 
سرم نخورد. ننه  صدقه در آرود که پسرش نمرد. اما کاکتوس 
نبود. دلم گرفت،  . کسی واسش دلواپس  وسط حیاط پخش شد 
وسط  گل شده  خاکش  باران  این  با  و  میگذرد  ساعتی  چند  االن 
را  میزند.دستهام  آسفالت چشمک  خیسی  روی  زرد  نور  ؛  حیاط 
توی جیب باراني فرو کردم و سرم را پایین انداختم. یک ماشین 
ترمز کرد و دنده عقب  از کنارم رد شد. جلوتر  با چراغ گردان 
گرفت. مرد شیشه را پایین کشید نگاهی به صورتم کرد شیشه را 
ام را خیس کرد.  افتاند آب زیر چرخهاش سرپاچه  باال داد. راه 
رفتم توی اولین فرعی، چند قدم جلوتر یک مرد با بارانی مشکی 
کنار خیابان دراز کشیده بود. نگاهی به صورتش کردم. چشمهاش 
دو دو میکرد. و با صدای خس خس نفس میکشید. زبانش لوله 

شده و ته حلقش افتاده بود. پشت پلکهام گرم شد و استرس داشتم. چند بار صدایش کردم جواب 
نداد. سرش را کج کردم و نگاهی به اطراف انداختم. فقط باران بود که می بارید.

-  آقا . . . آقا . . . صدام و میشنوی؟
صدام توي گوش خودم پیچید چند تا نفس با خس و خس و بعد یک قطره اشک از گوشه چشمش 
آمد بیرون، آنقدر کم بود که از صورتش سرازیر نشد . باراني ام را در آوردم و زیر سرش گذاشتم. 

تند رفتم سر کوچه، از دور صدای تایر و آسفالت می آمد. بعد نور چراغ گردان
پریدم وسط خیابان شروع کردم به دست تکان دادن ، کمي جلوتر ترمز کرد . داشت فشارم مي افتاد 
. دیشب گلدان کاکتوس افتاد. البالی آب باران یک خط از مایعی قرمز رنگ سرازیر شد و تا روی 

لبم آمد، مزمزه اش کردم.
ماجرا را به مردی که یشمی پوشیده بود و روی شانه هاش ستاره داشت گفتم و دویدم توی کوچه 
هنوز اشک میریخت، اشک میریختم روی سرشانه بارانی ام. چشمهاش شده بود کاسه خون وسط این 

ماجرای تلخ دهنم شور بود.
گمانم گلدان کاکتوس هنوز وسط حیاط پخش باشد. ردی از یک دست خونی روی دیوار باالی سر 

مرد، با بارانی مشکی بود که تا روی زمین می آمد. تیغ هاش نم گرفته تا حاال، گل کاکتوس
چشمهام را باز کردم. لخت روی تخت دراز کشیدم. مالفه سفید روی بدنمه، ماسک اکسیژن روی 
صورتم، چندتا چسب خنک روی سینه ام چسبیده و یک دستگاه باالی سرم بیقراره ، دائم بوغ میزند.

مادرم پشت شیشه روی گلدان کاکتوس کوچکی که توی دستش گرفته اشک میریزد . . .

میان آن همه کبودی ها ، قرمزی ها اما انگاری خودش را بیشتر نشان می داد .هر چند قطره، کوچک، 
قطره ، اما خودش را البد خیلی نشان می داد .

ساکت بود وشاید در تمام این سکوت به همان لک های قرمز خیس فکر می کرد .ران هایش هنوز 
سیاه بود وکبود . چشمهایش اما انگاری- اگر می دیدی- با آدم حرف می زد .

مات بود و به آسمانی که زیر این همه بتن و آهن حتا به چشم نمی آمد چشم دوخته بود . البد توی 
همه ی تنهایی تاریک دهشتناک ران هایش را تنگ می کرد و اگر می شد شاید لگدی می پراند.

همه مان را از پشت دیوار ها البد دیده بود که حرف نمی زد و حتا جیغ هم نمی کشید. آخ هم نمی 
گفت. اما من هی توی دلم میگفتم آخ ! آخ !

ساکت بود و مگر به چه چیز می توانست فکر کند جز قطره های قرمز روی ران ها و اینکه حاال روی 
پوست دلمه دلمه می شوند و آنقدر می مانند تا سیاه بشوند و بشوند از جنس همان سیاه های تاریک 

بدون نور که میتوانستند هر چیزی توی خودشان داشته باشند.
خوب که توی چشم زندانی ها خیره می شدی می دانستی که همه او را دیده اند اصال خوب تر که 

خیره می شدی می دیدی همه توی دلشان می گویند بگو آخ!
اما هنوز ساکت بود . من گوش هایم به زبری های سیمانی دیوار چسبیده بود و هی توی دلم می گفتم 
بگوآخ! لیال بگو! خوب که توی چشم هایم خیره می شدی می دیدی . البد اسمش لیال نبود که نمی 

گفت!
همان روز های اول که آورده بودندش اینجا فهمیدم خیلی شبیه سارا می شود . سارا هم اصال نمی 
گفت. آنقدر سیلی توی صورتش خورده بود که لبهایش ماسیده تر می شد با هر سیلی و حرف نمی 
زد. همه ی هم بندی ها هم میدانستند شبیه سارا شده. خودمان اسمش را سارا گذاشتیم لیال را هم.

لیال شبیه خیلی های دیگر هم بود. از همان چند سال پیش تر ها که تازه آمده بودم اینجا فهمیدم همه 
ی این قماش شبیه هم می شوند  زن هایشان هم مرد به دنیا می آیند. لیال مرد به دنیا نیامده بود، 
مرد بارآمده بود توی این روزها . من اگر بودم صدای سگ می دادم لیال شاید صدای لیال هم نداد .

یکی از هم بندی ها میگفت آدم گاهی سنگ می شود ، اصال نمی فهمد چه اتفاق هایی می افتد گاهی ، 
مثال شاید همین نزدیکی ها ! من یاد خودم می افتادم و همه ی هم بندی هایم وقتی که سارا را آوردند 

، بعد بردند و ما اصال نفهمیدیم این ساراست که میبرند!
لیال اما هنوز توی آن تاریکی نم دار هی به بتن های سیاه سقف نگاه می کرد و من هی توی دلم می 

گفتم لیال لیال جان بگو آخ! الاقل آخ بگو !
آنقدر هی من گفتم تا عاقبت لیال هم گفت آخ! نگفت شاید . فریاد زد. البد اسمش لیال بود. دیگر شبیه 

سارا به نظر نمی آمد . خیلی چیز ها اما شبیه هم دیگر شده بودند  لیال شاید شبیه ....
 شبیه نور هایی که توی آن تاریکی ها  مدت هاست نبودند . شاید توی آن تاریکی ها هیچ چیزی نبود 
شاید بود و نمانده بود . حتا شبیه. اصال انگار آن سیاهی هایی که می توانست هر چیزی توی خودش 
داشته باشد هیچ چیزی نداشت . حتی میدانم لیال هم نبود . من بودم .شبیه همان ادم های سنگ شده. 

لیال را مدت هاست برده بودند وما اصال نفهمیدیم این لیالست که میبرند.
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آه در آهنین چشمهای آن روز لیالاشک و کاکتوسسج
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یک، دو، سه. زنجیر دسته جرینگ جرینگ توی دشت سر می خورد. سرباز حلقه ی آخرش بود. نوار 
فشنگ زیرِ  بارِ  تیرباز شونه شو زخم کرده بود. کاله آهنی رو سرش لق می زد. شوری عرق چشماشو 
اونقدر سوزونده بود که دیگه قید پاک کردنشو بزنه. عادت کرده بود؛ به وزن تیربار، شوری عرق، 
به کف داغ پوتیناش، تاول ها. اّما زخماش تفریحش شده بود. می نشست نگاشون می کرد، مثل آلبوم 
عکس، اگه )بر پا( مجال می داد. این دژبانا عجب بی پدرومادرن... کلّی مکافات کشیده بود ترشی سیر 
خریده بود و ریخته بود توی یه دبّه ی کهنه که ته زیرزمین بود، که پیش بقیه چسی بیاد که مثاًل 
مادرش داده )آره تا دم قطار بدرقه م اومد به زور برش گردوندم( اینم اینجوری -حتمًا بقیه م الکی 
می گفتن- اصاًل همیشه به ما که می رسه کون آسمون می تپه؛ مثل همین ترشی سیرا -دژبانه دست 
کثافت شو که به هر جا نابدتر ِ همه زده بود که نمی دونم چی چی پیدا کنه، صاف کرده بود تو دبه ی 
ترشی، اونم یه لگد گذاشته بود زیر دبّه و پریده بود به دژبانه- مکافاتی بود. ولی ته زیرزمین المّصب 
آخ چه خنک بود! تو این بیست وسه روزی که اومده بود خط یه مرگش بود. همیشه یه مرگش بود 
-حاال مرگ ترش بود- روزای اّول همیشه می گشت رو زمین که یه جایی پاشو بذاره که ترکش و پوکه 
و... نباشه؛ بعدشم تنبیه و اضافه خدمت. خدمت؟ عمراً تا آخرش واسته. مرخصی اّول جیم می زد به 
همون نکبتی که توش بود. بازم اونور! تیربارو که برداشت شونه ش بیشتر سوخت. چاتمه فنگ کردنو 
نیم ساعت )راحت باش(. یه گوشه نشست. به این یکی نمی شه عادت کرد. فقط منتظر مرخصی اّول 
بود. روز سّوم بود. نشسته بود عشایر رو نگاه می کرد. مرداشون همه کالش داشتن. هر چی بود الاقل 
لباس خودشون تن شون بود. گوسفند داشتن؛ چندتام خر. داشت به سگ سفیده نون می داد. بلد بود 
چطوری سگا رو خر کنه. از دور یه تیکه انداخت و تکون نخورد. یواش یواش اومد جلو. ولی تا اومد 
دست به سرش بکشه رفت عقب. پسرک رو اونجا دید. هفت هشت سالش بیشتر نبود. ُمفَشم دراومده 
بود. وایستاد نگاش کرد. اینام هنوز عادت نکردن. خندید -بعدم دوئید رفت- صاف رفت رو مین... 
اینجوری شد که تا روز هشتم پنج شیش ماه اضافه آورد بس که پریده بود به افسر و درجه دار و 
اَلَکی. تیربارم اینجوریا شد که بهش دادن -اّولش بیسیم چی بود- قُمُقمه ش خالی بود.  سرباز ارشد 
بلند شد رفت طرف رودخونه -هیشکی ازش آب نمی خورد- ِگل ِ خالی بود. مثاًل می خواد چی بشه؟ 
کردش تو آب. قُل زد و پر شد. پا شد. از صدای دختره پا شد. طاقت اینجور صداها رو نداشت دیگه. 
اومد برگرده دختره جیغ کشید. دور چادر دنبال بُزش می دویید و جیغ می کشید از خوشی اون ور 
رودخونه -َسَگم داشتن- دود و گوسفند و خر -یکی ام، شاید مادرش بود، از تو چادر کشید بیرون- 

برگشت طرف دسته -آره یه مرگش بود- راه افتادن.گور بابای مرخّصی... باید می رفت. 

 چی کار می خواستن کنن؟ تجدید دوره؟ زندان؟ خب که چی؟ کاله آهنی ش همین طور لق می زد؛ 
داغ. این خرُچسونه هام که گرما سرما سرشون نمی شه. ُخب برو خونه ت شب که هوا خنک شد بیا 
بیرون دیگه! همه جا وول می خورن. عادت کردن البد. یه کم پاهاشو کند کرد؛ بعد کندترشون. خودشو 
تیربارو  انداختن  بلند شد. جرأت  بعد  بود  یه ساعتی  بودتِشون-  ُرفته  -باد  َرمال  تو گودی  انداخت 
نداشت، فعاًل، این طوری اگه گیر می کرد جرمش سبک تر بود، تا بعد چی بشه، راه افتاد یه وری که 
بره، همین طوری، پاییز که بشه می ره تو هفت سال. خواهرش تو پاییز دنیا اومده بود. امسال می رفت 
بیاد.  زیاد  برف  اگه  مخصوصًا  خوبه؛  خیلی  زمستون  اینجا.  اونم  ببرن؛  تابستونو  مرده شور  دبستان. 
اون وقت خونه یه جور دیگه ست؛ خونه ست )آره می رم خونه( هر وقت یاد خواهرش می افتاد این جوری 
می شد. از خونه خوشش می اومد مخصوصًا بعد پسرک... خونه... 
شاید همه چی یه طور دیگه بشه. دوسه تا تاول دیگه رو پاهاشن، 
یه جور کیلومترشماره دیگه، دمدمای غروب صداها بیشتر شد. 
باید برمی گشت. اشتباه بود. هی خمپاره می زدن، سوت، هیچ وقت 
شب تو قطار نمی خوابید. ساک شو می ذاشت و تا صب کنار پنجره 
بود؛ مخصوصًا اگه مهتاب بود... چراغای زرد هر از گاه دهات. 
َملَنگی شب، گربه،  این  از  منگ می شد؛ خیره. خوشش می اومد 
خواهرش... مادر...؟ تلق تولوق قطار. صب که برسه یواشکی می ره 
دیگه  جور  یه  چی  همه  کاش  کردن.  ذوق  شاید  سرشون.  باال 
بود. می شد؟ پاهاشو تندتر کرد. انگار هزارتا مورچه زیر پوستش 
دید.  رو  َمرده  اونجا  رمال.  گودی  تو  می خوردن.انداخت  وول 
خودشو  داشت.  فاصله  متری   ۵۰۰ یه  طرفش.  می اومد  داشت 
انداخت رو زمین. از رو رنگ سبز تیره ی کاله آهنی ش فهمید 
تکون  بود. کالششم سر شونه ش  بغلش  تو  یه چیز  عراقیه.  که 
تکون می خورد. ترسید. نوار رو گذاشت تو خزانه ی تیربار، گیج، 
مرده یه بَّره بغلش بود. نزدیک تر که اومد فهمید. داشت باهاش 
حرف می زد. سرش پایین بود و می اومد. مونده بود چکار کنه... 
فکر کرد گلنگدنو محکم می کشم و ایست می دم. ببینه دستم رو 
ماشه ست در می ره. َمرده ایستاد. فقط بَّره رو محکم تر بغل کرد. 
همین جوری هم دیگه رو نگاه کردن تا سوت خمپاره اومد. پشتش 
خورد زمین. موج انفجار از زمین کندش، دستش رو ماشه سر 
خورد، یه دسته تیر نشست تو سینه ی مرده -سر بّره- بلند شد 
زانوهاش.  رو  انداخت  ُمرده  کنار  خودشو  می کشید.  داد  دوئید. 
زنده بود. داشت نگاش می کرد. تو صورت خودش زد. کوبید تو 
سرش. چرخید. دوباره اومد باال سرش. بازم زنده بود. سرشو بلند 
کرد، قمقمه شو درآورد گذاشت رو لبش. یه قُلُپی خورد. هنوز بّره 
تو بغلش بود؛ سرخ. یه کم دیگه نگاش کرد تا یه الیه ِکِدر اومد و چشماشو پوشوند. بلند شد دوئید. 
پرید هوا و خودشو با سر کوبید زمین. ِهی سرشو کوبید و ضّجه زد. چشمش به تیربار افتاد. دوئید 
سمتش. دهنه شو گذاشت رو سینه  شو دستشو دراز کرد. هر چی خودشو کشید دستش به ماشه نرسید. 
بلند کرد کوبیدش زمین- قنداقش شکست -دوزانو افتاد رو رمال- تا جایی که زورش می رسید بلند 
گریه کرد. بعد مات شد، نشست. صدای سوت خمپاره اومد. نشست. بلندتر شد. نشست. پشت سرش 

زمین خورد. نشست. ترکش تمام ِ سینه شو پاره کرد. ُمرد.
ار

صف
ی 

مان

یک روز، یک سرباز
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دایی پشت درختی کنار جاده رفت. درخت مثل آدمی که دارد هر چه خورده باال می آورد به سمت 
سراشیبی جنگل خم شده بود. زندایی گفت: بریم!

این معنی اش این نبود که دایی را بگذاریم همان جا و خودمان دو تایی برویم! یعنی می داند که دایی 
کارش تمام شده و االن می آید که دیگر آماده ی رفتن شویم. نمی دانم یا گوش های تیزی دارد 
که می تواند صدای ُشرُشر که توی علف ها می خورد را دنبال کند و وقتی از شدت صدا کم شد و 
صدای باال رفتن زیپ شلوار آمد بفهمد که دایی االن می آید یا اینکه شوهرش را دقیقا می شناسد و 

تایم شاشیدنش را هم حتی دارد!
دایی برمی گردد و جای قبلی اش روی صندلی کنار راننده می نشیند. زندایی ماشین را روشن می کند 

و باز هم می گوید: بریم! و این دفعه واقعا می رویم.
دایی و زندایی من را همه جا با خودشان می برند هیچ کس دیگری را نمی برند هیچ کس دیگری هم 

با آنها نمی رود غیر من! شاید چون من دو دست که همه  دارند را ندارم.
دایی زیر چشمی به من نگاه می کند و  این یعنی : داری به چی فکر می کنی؟

دایی من دچار یک پوسیدگی دندون هم نمی شم!  -
زن دایی از آینه نگاهی به من می اندازد.

دایی من دچار پوسیدگی دندون هم حتی نمی شم که تا عصبم برسه بعد از درد سرم و بکوبم   -
به دیوار! دایی من دچار هیچی نمی شم! اصال نمی دونم عصب دارم یا نه؟! آدمم یا نه؟! جون شما 

شک دارم! 
دایی با دست راستش دست چپش را از توی آستین می کشد, صورتش را در هم می کند  و لب 
پایینش را گاز می گیرد و انگار محکم تر دست خودش را می کشد که باالخره دستش از شانه اش 
جدا می شود به آستینش تکان تکان می دهد و دستش بیرون می آید. با آن یکی دستش این دست 

را سمت من می گیرد
نمی دانستم قبول کنم یا نه؟! هم از دست می ترسیدم هم از دایی و هم از زندایی که از آینه نگاهم 

می کرد. سرم را پایین انداختم یعنی: باشه
  دایی دستش را به من وصل کرد. حاال من دست چپ دارم. دایی دست راستش را به سمتم دراز 

کرد و با صدای خراشیده و چای نخورده ی اول صبحش گفت: بکش! طوری گفت که چار ستون بدنم 
از ترس به لرزه در آمد!

با دست چپم دست راست دایی را گرفتم. دایی اول دستش را قدری سفت کرد و بعد شل و همین 
طور که دستش را داشتم دوباره  گفت: بکش

هر دو دست برای خودش بود که هم را گرفته بودند و یکی تسلیم آن یکی با نیروی من شده بود.
محکم دستش را به سمت خودم کشیدم دست دایی از او رها شد و من قدری به عقب پرت شدم 
دست را ول کردم و با آن یکی دست جلوی صورتم را گرفتم حس می کردم االن اتفاقی می افتاد می 
خواستم نبینم می خواستم خودم را قایم کنم از هر اتهامی می خواستم نبینم می خواستم من را نبینند 
اما هیچی نشد هیچ اتفاقی پیش نیامد. زندایی ترمز کرد. به آستین های آویزان دایی نگاه کردم. باید 
جبران می کردم یا حتی خودم را برای بخشش او تنبیه می کردم. نمی دانم! با دستی که داشتم روی 

پاهایم کشیدم...
 r r r

فکر کنم به اینکه کم کم دارم پا به سن می ذارم ربط داره که حس می کنم سه تا پا دارم بدون دست! 
سه تا پا داشتن اصال هم خوب نیست نمی تونی بدویی یا راه بری یا حتی آروم راه بری به  زور می 
ایستی و سخت می شینی چون ایجاد تفاهم بین سه پا خیلی مشکله هر کدوم راه خودشون و می گیرن  
اون  پا که اضافه کردم نمی دونه کیه پای چپ سعی می کنه اون و راستی خطاب کنه که خودش 
یک نفری چپی باشه و راستی هم سعی می کنه اون و چپی خطاب کنه که خودش تنهایی راستی باشه. 
اینجا وسط معنی نداره چون این پا به ابتدای هر دو ران پاها متصل هس و اگه وسط بودنش ثابت 
شه نتیجه گیری اون دو تا اینه که اون پا نیست! در حالی که پا ست! حاال بدون دست از کجا چپ و 

راست و براشون نشون بدم؟
برای دنیامون قوانین مسخره ای وضع کردیم وقتی روبروی کسی می ایستیم و می گه چپ من باید 
راست خودم و نگاه کنم یعنی خودم و جای اون در نظر بگیرم و بعد چپ اون و ببینم  کال اگر قصد 
تفاهم هست نباید مقابل بود! باز می گن خودت باش من نمی تونم  وقتی کسی به من جای سالم 
می گه سام من بگم سالم روز به خیر و ... من هم می گم سام! می دونی باید اول از دیگری خودت 

و  ببینی!
سیگار می کشی؟  -

حرف من چیز دیگه ایه!  -
سیگار؟!  -

بله اما بدون دست وارد نیستم!  -
 r r r

من همیشه به رنگ نوار نایلونی ای که جعبه های شیرینی را با آن محکم می بندند توجه کردم چون 
دوست نداشتم سورمه ای هایش برای کسی شود منتها اگر وقت خرید رنگ آن را هم از من می 
پرسیدند حتما صورتی را انتخاب می کردم. چون من هم باید سلیقه ام خوب باشد حتی اگر نیست! 

من یک آدم عادی ام با دو تا دست و دو تا پا!
در مان مشکالتی مشابه با همین رنگ نوار های نایلونی ام را در اینترنت سرچ کردم و مردی که آن 
توو بود خودش آمد دم در خانه و آیفون را زد من به داخل راهنمایی اش کردم از این چوب بستنی 

ها توی دهانم کرد و گوشی اش را روی سینه ام گذاشت و گفت نفس عمیق بکش
و بعد توی نسخه ام نوشت: خیلی متاسفم کاری نمی شود کرد شما دچار خود عن پنداری مزمن 

هستید!
فکر کنم اشتباه تشخیص داد چون خیلی چیز ها را یادم رفت به او بگویم مثال اینکه من راننده ی خوبی 

هستم و تایم شاشیدن شوهرم را هم دارم!
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هوا خیسه. و چشمهام. حتی تو نیستی. نبودن یک اتفاق ناجور است. جور چیست؟ او مجبور است. 
می  داشتم.  دوستت  چقدر  رفتیم.  راه  حادثه  توی  افتاد  اتفاقی  حتی  بوره،  موهات  بود.  بور..بور...بور 
خواستم بغلت کنم. همونجا توو خیابون بخوریم زمین. کسی نبود، چهار راه خیس و برفی، فقط رد 
چرخ ماشین، چراغای کافی شاپ روشن شد. خدا اومد و درست نشست پشت میز سیزده. زمین به 
بودنش شک کرد. خیره شد به آسمون که چطور سوراخ نشده بود. خدا خیلی بزرگ بود. صندلی هم 
نشکست. افتادم، افتادی. چشمهامو دوختم به آسمون، سرما از انگشتام کشید دور شونه م. بلند شدم 
>دستتو بده من<، قهر می کنی که همینطور به ستاره ت خیره شی که حاال جفت شده. کسی از دور 
می اومد. اومد. توو بارون اومد. امشب توو برف اومد. بعدها معلوم شد که می خواست چای سفارش 
بده. اما چیزی نخورد و رفت. رئیس فریاد زد. >پسر این مشتریارو از دست نده<. نشستیم پشت میز. 
رفتم رو پشت بوم و انداختمش توو حیاطتون، این آخرین گل بود. >چای<، صدای کلفتی داشت...نه 
مردونه بود. اما خدا که جنس نداشت. چیزی نمی فروخت، ولی پولدار بود. بلند می شی. یه نگاه به 
من می کنی. می ترسم که ترکم کنی. دستاتو باز می کنی و حلقه می کنی دور گردنم. انتظارش رو 
نداشتم. باورم نمی شه. خدا از کافی شاپ می ره بیرون. بر می گرده و یه نگاه می ندازه بهم. لبخند 

می زنه. حرفی نمی زنه. 
همش همین، همش همین بود. هیچ چیز دیگه ای نبود. باور کن اون روزا سخت ترین روزای زندگیم 
بود. تو که نمی دونستی با اون نگاه سردت. نمی شد بخندی؟ خدا هم اینقدر مغرور!! باور می کنی؟ 
گفتم که سرما می خوریم. عزیزم. کسی فکرشم نمی کرد. اون وقت شب، دراز کش شیم توو خیابون. 
می دونی االن چی می چسبه، یه چای داغ. خدا چای می خواد. براش می برم. همیشه دوتا فنجون، >می 
شه با شما حرف بزنم؟<. نگات می گه بشین، >می خوام با شما بیام آسمون، من همیشه دلم می 
خواسته فضانورد شم<. لبخند میزنی. می ری بیرون. پشت سرت میام. رئیس داد می زنه، >کجا؟؟<. 
سردته. یاد میگیرم خدا سردش می شه. پالتوم رو می ندازم روو دوشت. قدم می زنیم. تو خیابون 
کسی نیست. چهارراه خیس و برفی. موهات بوره. مجبوری. جوری. نبودن یه اتفاق ناجوره. تو نیستی. 

خدا هست. هوا خیسه.

ام  ناله  دادن  نشان  برای  ها  سایه  تعمد 
حالم را به هم می زند. مغزم را به بیرون 
می  آغشته  آن  به  کهنه  تیغی  و  استفراغ 
می  را  سردرگم  کالغهای  ی  سینه  کنم. 
شکافم تا حجمی از گرانش سیاهچاله ها به 

صورتم شلیک کند: بنگ...
راه می روم و صورت همه ی دلقکان شهر 
قرنیه های کهنه ی  به   . را لیس می زنم 
حشر  تراژدی  به  و  برم  می  نماز  کوران 
انگورها سالم می دهم. راه می روم و معادله 
ی منحنی هایی که دودها برایم می کشند 
را می بوسم. X، مجهول جهالت خواستنی 
خاردار  های  سیم  سر  که  بینم  می  را  ام 
هر چهار راه تانگو می رقصد و گدایی می 
زبان  با  را  ها  خیابان  و  روم  می  راه  کند. 
های بریده شده سنگ فرش می کنم و به 

احترام همه ی صداهای خفه شده کالهم را به سوراخ های بادکنک های پرنده می بندم و همراه بی 
کسی فاضالب ها غرورم را غرغره می کنم. راه می روم و در فواره ی عرق های گر گرفته آب تنی 
می کنم. به ویترین تک تک مغازه ها خودم را آویزان می کنم بلوارها را به رنگ موش های خسته 
رنگ می زنم تا دیگر جیغ هیچ عابری در آسمان راهش را گم نکند. سر چراغ های راهنمایی را گرم 

می کنم تا جیب همه ی شهروندان با بوی دست های متجاوز آشنا تر شود.


بنگ... سینه ی کالغهای سردرگم شکافته شده ی پر از حجمی از گرانش سیاهچاله ها به صورتم 
شلیک می کند. روی استفراغ مغزم ُسر می خورم و تیغی کهنه از رگم می گذرد. حالم از ناله ی سایه 

ها به هم می خورد.
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جان کولیر

کیت شوپن

گفتگو با ماریو بارگاس یوسا 
در کاتدرال

ویسواوا شیمبورسکا )1923-2012(
شاعر برجسته لهستانی، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 199۶، چهارشنبه اول فوریه )12 بهمن ماه( بر اثر ابتال 
به سرطان ریه در خانه اش در شهر کارکوف لهستان درگذشت. »موتسارت شعر« و »گرتا گاربوی جهان شعر« 

از جمله القابی است که به این شاعر بزرگ داده اند.
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اون باال
           توی آسمون

                         ابرا شناور بودن
فقط چار تا

               تعدادشون مثل شماها زیاد نبود
سه تای اول

            شکل آدم بودن
اما چارمی

             یه شتر بود
                           بعدش

وقتی که باد شروع شد
با هم دیگه قاطی شدن

                           با پنجمی هم قاطی شدن
پنجمی یه

            مثل اونای قبلی نبود
یه فیل بود

            که داشت دنبال یه فیل دیگه می کرد
تا اینکه

         فکر کنم شیشمی
اومد و ترسوندشون

ابرها 
      توی آسمون

                     پراکنده شدن
بعدش هم

            شدن شکل علوفه ای که
                                          حیوونا جویده باشن

چون که خورشید
دویده بود توی آسمون

                           با اون رنگش که مثل زرافه زرده
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بازگشت به خانه

به خانه که برگشت چیزی نگفت
معلوم بود که اتفاق بدی افتاده

لباسش را عوض نکرد
خوابید روی تخت

مالفه را کشید روی صورتش
زانوهایش را جمع کرد توی سینه اش

تقریبا چهل سالش بود
اما نه در این لحظه

االن سن اش برگشته بود به عقب 
به موقعی که توی شکم مادرش بود

موقعی که توی هفت الیه پوست پیچیده شده بود
زیر حفاظی از تاریکی

فردا باید درباره
خودپایداری ابرکهکشانهای متحرک

سخنرانی می کرد
اما االن فقط پاهایش را جمع کرده بود توی سینه اش

و به خواب رفته بود
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آلن آستن ]2[ مثل بچه گربه ای که آرام و قرار نداشت، از پله های تاریک و غژغژوی حوالی خیابان پِل باال رفت. برای 
مدتی طوالنی، روی پاگرد کم نور ایستاد و به اطراف نگاه دقیقی انداخت تا باالخره اسمی را که دنبالش بود پیدا کرد. اسمی 

که به طور ناخوانایی بر روی یکی از درها نوشته شده بود. 
همان طور که به او گفته بودند، در را هل داد تا باز شود. خود را در اتاق کوچکی یافت که جز یک میز ساده ی آشپزخانه، 
یک صندلی گهواره ای و یک صندلی معمولی، اثاثیه ی دیگری در آن پیدا نمی شد. روی یکی از دیوارهای کثیف بژ رنگ، 

تعدادی قفسه قرار داشت که رویشان حدود دوجین بطری و شیشه بود. 
مرد مسنی روی صندلی گهواره ای نشسته بود و روزنامه می خواند. آلن بدون هیچ حرفی، برگه ای را که به او داده بودند، 

به پیرمرد داد. 
پیر مرد خیلی مؤدبانه گفت:

»بنشینید آقای آستن. از آشنایی با شما خوشحالم.«
»این درسته که شما ترکیب خاصی دارید که...که... اثرات بی اندازه خارق العاده ای داره؟«

پیرمرد پاسخ داد:
»آقای عزیز! کار و کاسبی من خیلی هم بزرگ نیست. من تو کار خرید و فروش ملین و ترکیب های مربوط به دندون 
نیستم. اما همونطور که می بینی، خیلی تنوع داره. فکر نمی کنم به چیزی که من می فروشم بشه به این سادگی ها معمولی 

گفت.«
آلن شروع کرد:

»راستش! موضوع اینه که...«
پیرمرد دستش را دراز کرد تا شیشه ای را از قفسه بردارد. حرف آلن را قطع کرد و گفت: 

»مثاًل این یکی... این جا یه ترکیب مایع دارم که مثل آب بی رنگه و تقریبا مزه ای نداره. توی قهوه، شیر، شراب یا هر 
نوع نوشیدنی دیگه ای نامحسوسه. تازه، به هیچ وجه با هیچکدوم از روش های شناخته شده ی کالبدشکافی هم تشخیص 

داده نمی شه.«
آلن وحشت زده فریاد کشید:
»منظورتون اینه که یه سمه؟«

پیرمرد با بی تفاوتی گفت:
»اگه دوست داری بهش بگو دستکش پاک کن. شاید بتونه دستکش ها رو پاک کنه. من خودم تا حاال امتحان نکردم. یکی 

دیگه ممکنه بهش بگه زندگی پاک کن. بعضی وقتا زندگی ها هم نیاز به پاک شدن دارن.«
آلن گفت:

»من اصاًل همچین چیزی نمی خوام.«

ِچیِسر]1[ 
جان کولیر
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پیرمرد گفت:سی

»احتماالً همین طوریه که خودت میگی. میدونی قیمت این چنده؟ برای یک قاشق چایخوری که البته همین مقدار هم کافیه، 
پنج هزار دالر می گیرم. هیچ وقت کمتر نمی شه، حتی یه پنی ]3[ هم تخفیف نداره.« 

آلن با نگرانی گفت: 
»امیدوارم همه ی ترکیباتون به گرونی این نباشن.«

پیرمرد گفت: 
»اوه عزیزم، نه! مثاًل هیچ فایده ای نداره همچین پولی رو برای یه معجون عشق بگیری. خیلی کم پیش میاد جوونایی که 

دنبال معجون عشق می گردن، پنج هزار دالر پول داشته باشن، وگرنه اصاًل به همچین معجونی احتیاج ندارن.«
آلن گفت:

»خوشحالم که اینو می شنوم.«
پیرمرد گفت:

»من این طوری به قضیه نگاه می کنم؛ یه مشتری رو با یه جنس خوشحال کن، اون وقت حتمًا اگه چیز دیگه ای نیاز داشته 
باشه بر می گرده. حتی اگه گرون تر باشه. اگه الزم باشه براش پس انداز هم می کنه.«

آلن گفت:
»پس شما واقعًا معجونای عشق می فروشید؟«

پیرمرد دستش را برای برداشتن شیشه ی دیگری دراز کرد و گفت:
»اگه من معجونای عشق نمی فروختم، نباید به اون یکی موردم اشاره می کردم. فقط کسی که چنین کمکی می کنه، میتونه 

انقدر محرمانه عمل کنه.«
آلن گفت:

» این معجون ها که فقط... فقط...«
پیرمرد گفت:

»اوه...نه! اثراتشون دائمی و خیلی بیشتر از یه میل سطحی و زودگذره. چیزی که تو دنبالش هستی تو این معجون پیدا میشه، 
اونم به مقدار زیاد، پایدار و دائمی.«

آلن که سعی می کرد قیافه ی متفکرانه ای به خود بگیرد گفت:
»واقعًا جالبه!«

پیرمرد به آلن گفت: 
»اما جنبه ی روحی رو در نظر بگیر.«

آلن گفت:
»همین کارو میکنم.«

پیرمرد گفت:
»این معجونا محبت رو جایگزین بی تفاوتی و تحسین رو جایگزین تحقیر می کنن. مقدار کمی از این رو به بانوی جوان بده. 
طعمش توی آب پرتقال، سوپ یا انواع کوکتل غیر قابل تشخیصه و هر قدر هم که بانوی تو حواس پرت و سرخوش باشه، 

به کلی تغییر می کنه. اون وقت دیگه هیچی نمی خواد جز تو و یه جای دنج و خلوت.« 
آلن گفت:

»اصاًل باورم نمی شه. اون عاشق مهمونی رفتنه.«
پیرمرد گفت:

»دیگه هیچ عالقه ای بهشون نخواهد داشت. دیگه از دخترای خوشکلی که تو ممکنه باهاشون آشنا بشی می ترسه.« 
آلن از خوشحالی فریاد زد: 

»یعنی واقعًا حسودی می کنه؟... به من؟«
»البته. اون دیگه می خواد همه چیز تو باشه.«

»همین االنم اون همه چیز منه. فقط اهمیت نمیده.«
»وقتی اینو بخوره اهمیت میده. خیلی زیادم اهمیت میده. تو تبدیل میشی به تنها عالقش توی زندگی.«

آلن فریاد کشید:
»شگفت انگیزه!«
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پیرمرد گفت:
»دیگه می خواد از تمام کارایی که می کنی باخبر باشه. از تمام چیزایی که طی روز برات اتفاق میفته. کلمه به کلمشو میخواد 

بدونه. می خواد بدونه به چی فکر می کنی، چرا یه مرتبه لبخند می زنی و چرا غمگین به نظر میای.«
آلن با صدای بلند گفت: 

»این یعنی عشق!«  
پیرمرد گفت:

»بله! با دقت ازت مراقبت می کنه. هیچ وقت نمیذاره خسته بشی یا تو هوای سرد بشینی. اجازه نمیده به خورد و خوراکت 
بی توجه باشی. اگه یه ساعت دیر کنی، از ترس می میره. فکر می کنه کشته شدی یا این که یکی از اون زنای وسوسه 

انگیز گیرت انداخته.«
آلن غرق در شادی فریاد زد:

»اصاًل نمی تونم دایانا ]4[ رو این شکلی تصور کنم.« 
»دیگه مجبور نمیشی از قوه ی تخیلت استفاده کنی. در ضمن، از اونجا که همیشه زنای دلربا سر و کلشون پیدا میشه، اگه 
خیلی اتفاقی خطایی ازت سر بزنه، الزم نیست نگران باشی. در نهایت اون تو رو می بخشه. احساسش به شدت جریحه دار 

میشه اما در نهایت گذشت می کنه.«
آلن با حرارت گفت:
»این اتفاق نمیفته.«

پیرمرد گفت:
»البته که نمیفته. اما اگر هم افتاد الزم نیست نگران بشی. اون هیچ وقت از تو جدا نمیشه. اوه نه! و البته اون خودش هم 

هیچ وقت کوچک ترین زمینه ای برای دلخوری تو ایجاد نمی کنه.«
آلن گفت:

»و قیمت این ترکیب فوق العاده چنده؟«
مرد پاسخ داد:

»این به گرونی اون دستکش پاک کن یا زندگی پاک کنی که گاهی اوقات من اسمشو میذارم نیست. نه! اون پنج هزار 
دالر قیمتشه. نه حتی یک پنی کمتر! کسی که می خواد دست به چنین کاری بزنه باید سنش از تو بیشتر باشه، باید براش 

پس انداز کنه.« 
آلن گفت: 

»اما معجون عشق چطور؟«
پیرمرد کشوی میز آشپزخانه را باز کرد تا شیشه ی کوچک نسبتًا کثیفی را بیرون بیاورد. گفت:

»اون فقط یه دالره.«
آلن که در حال تماشای مرد مسن بود تا شیشه را برایش پر کند، گفت:

»نمی تونم بگم چقدر ازتون ممنونم.«
پیرمرد گفت:           

»من دوست دارم کمک کنم. بعدها توی زندگی، وقتی مشتری ها وضع مالی بهتری پیدا می کنن، بر میگردن و چیزای 
گرون تری می خوان. بفرمایید. خودت می بینی که چقدر مؤثره.«

آلن گفت: 
»بازم ممنون. خداحافظ.«

پیرمرد گفت:
]5[ »Au revoir«

----
The Chaser .۱ - چیسر در زبان انگلیسی به نوعی نوشیدنی سنگین گفته می شود که بعد از یک نوشیدنی سبک مصرف می شود.

 Allan Austen .۲
 Penny .۳
 Diana .۴

۵. در زبان فرانسوی به معنای خداحافظ
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یک روز خانم سامرز به طور تصادفی صاحب 15 دالر شد. به نظرش 
پول کالنی می رسید. پر شدن و باد کردن کیف پول کهنه اش به او 

احساس مهم بودن می داد. احساسی که سال ها نداشت.
مسئله ی چگونه خرج کردن پول، سخت ذهنش را درگیر کرده بود. 
یکی دو روز به نظر می رسید که در خواب و رویا سیر می کند اّما 
در حقیقت، ذهنش درگیر پول ها بود. دلش نمی خواست بی گدار 
به آب بزند یا کاری بکند که بعداً حسرتش را بخورد. در ساعات 
ساکت و آرام شب در رختخوابش بیدار ماند و به نقشه هایش فکر 
کرد و در همین لحظه  بود که به یک راه درست و عاقالنه برای 
خرج کردن پول رسید؛ یک یا دو دالر به هزینه ی همیشگی خرید 
کفش ِجینی اضافه می کرد به این ترتیب دوامشان از آنچه قباًل بود 
بیشتر می شد. چند متر پارچه می خرید و برای پسرها، جینی و َمگ 
پیراهن می دوخت. قباًل با وصله دادن های ماهرانه به پیراهن های 
کهنه، کارشان را راه می انداخت.  باید برای َمگ یک دست لباس 
طرح  با  هایی  پیراهن  مغازه،  ویترین  داخل  خرید.  می  جدید  شب 
های زیبا و تخفیف مناسب دیده بود. و با همه ی این ها برای خرید 
جوراب ساق بلند هم پول باقی می ماند، دو جفت برای هر یک از 
راحت  کردن  پینه  وصله  از  مدتی  تا  که  بود  چه خوب  و  دخترها. 
می شد! برای پسرها کاله نقاب دار و برای دخترها کاله ملوانی می 
خرید. تصور اینکه کوچولوهایش یک بار در زندگیشان نو نوار می 

شدند او را به وجد آورد و خواب را از سرش پراند. 
سامرز حرف  خانم  گذشته ی  روزهای خوش  از  گاهی  ها  همسایه 
می زدند، روزهایی که خانم سامرز هنوز به فکر خانم سامرز شدن 
ناگوارش  نیفتاده بود. خودش هیچ وقت سراغ یادآوری گذشته ی 
نمی رفت. حّتی یک لحظه هم برای گذشته، وقت نداشت. احتیاجات 
زمان حال تمام فکر و ذکرش را مشغول کرده بودند. گاهی تصویر 
هیوالی زشت و مبهم آینده وحشتزده اش می کرد، اّما خوشبختانه 

فردا هیچ وقت از راه نمی رسد.
خانم سامرز کسی بود که قدر حراجی ها را می دانست. کسی که می 
توانست ساعت ها صبر کند تا بتواند راهش را در شلوغی حراجی 
به جنس دلخواهش که زیر قیمت فروخته می شد باز کند. حتی اگر 
الزم می شد با ضربه ی آرنج راهش را باز می کرد. یاد گرفته بود 
که جنسی را به چنگ بیاورد و محکم و با اصرار زیاد به آن بچسبد 

تا پای صندوق نوبتش شود، مهم نبود که چقدر طول می کشد. 
اما آن روز کمی خسته بود و ضعف داشت. خیلی کم نهار خورده 
بود.  اما نه! وقتی خوب فکر کرد یادش آمد که میان دوندگی برای 

غذا دادن به بچه ها، جمع و جور کردن خانه و حاضر شدن 
برای رفتن به خرید، به کل فراموش کرده بود نهار بخورد. 
روی چهارپایه ی جلوی پیش خوان نشست و سعی کرد 
همه ی جرأت و انرژی اش را جمع کند تا میان جمعیت 
مشتاقی برگردد که آماده ی حمله بودند. حس ضعف و بی 
حالی بر او غلبه کرده بود. دستش را بی هوا روی پیشخوان 
گذاشت. دستکش به دست نداشت. دستش لطافت چیزی 

را حس کرد، چیزی که لمسش لّذت بخش بود.

نگاهی انداخت و دید دستش را روی جوراب های ابریشمی 
ها  پارچه  بود  نشسته  او  نزدیک جایی که  است.  گذاشته 
حراج شده بودند و قیمتشان از دو دالر و پنجاه سنت به 
یک دالر و نود و هشت سنت رسیده بود. دختر جوانی که 
پشت پیشخوان ایستاده بود از خانم سامرز پرسید که آیا 
مایل است از بخش جوراب های ابریشمی فروشگاه دیدن 
کند؟ خانم سامرز لبخند زد. انگار از او خواسته بودند یک 
تاج الماس را ببیند با این دید که شاید آن را بخرد. دست 

از لمس کردن آن جوراب های لطیف، براق و تجمالتی 

بر نداشت و حاال با هر دو دست لمسشان می کرد. آن ها 
را باال گرفته بود تا درخشیدن و سر خوردنشان از البه الی 

انگشتانش را  ببیند. 
باال  را  ناگهان سرخ شدند. سرش  روحش  بی  های  گونه 

آورد و به دختر نگاه کرد.  
»فکر می کنید سایز هشت و نیم بین این ها باشه؟«

تعداد زیادی از سایز هشت و نیم وجود داشت. در حقیقت 
تعدادشان از هر سایزی بیشتر بود. این یکی،آبی روشن بود.

تعدادی بنفش، تعدادی مشکی و تعداد زیادی هم از رده ی رنگ های 
خاکستری و قهوه ای وجود داشت. خانم سامرز یک جفت جوراب 
مشکی انتخاب کرد. خیلی طوالنی و با دقّت نگاهشان کرد. وانمود 
کرد که در حال بررسی جنس جوراب هاست و کارمند فروشگاه به 

او اطمینان داد که جنسشان عالی است.
بلند گفت »یک دالر و نود و هشت سنت. باشه، این جفت رو می 
خرم.« یک اسکناس پنج دالری به دختر داد و منتظر باقی مانده ی 
اعماق  بود! در  بسته ی کوچکی  بسته ی خریدش شد. چه  و  پول 

ساک خرید رنگ و رو رفته و کهنه اش گم می شد. 
بعد از آن، خانم سامرز سمت قسمت حراجی نرفت. سوار آسانسور 
شد و به طبقه ی باال و قسمت اتاق تعویض لباس خانم ها رفت. در 
گوشه ای خلوت جوراب های نخی اش را با جوراب های ابریشمی 
تازه اش که همان چند لحظه پیش خریده بود عوض کرد. نه یک 
انگیزه ای  روند ذهنی دقیق و حسابگر داشت و نه تالش می کرد 
برای کارش پیدا کند. کاًل فکر نمی کرد. در آن لحظه به نظر می 
رسید دست از وظایف خسته کننده و پرزحمتش برداشته و خودش 
را به دست یک انگیزه ی عاری از فکر سپرده است. انگیزه ای که 

به اعمالش جهت می داد و از زیر بار مسئولیت، رهایش می کرد.
لمس کردن ابریشم خالص با دست چقدر لّذت بخش بود! احساس 
می کرد روی یک صندلی راحتی لم داده و از اعیانی بودن آن لّذت 
بعد  داشت.  را  همین حس  کوتاهی  مدت  برای  هم  واقعاً  بَرد.  می 
کفش هایش را پوشید، جوراب های نخی را لول کرد و داخل کیفش 
و  به طرف بخش کفش فروشگاه رفت  از آن، مستقیم  بعد  چپاند. 

روی یک صندلی نشست تا کفش ها را امتحان کند. 
مشکل پسند بود. فروشنده نمی توانست از سلیقه اش سر در بیاورد؛ 
نمی توانست کفش هایی درخور جورابش پیدا کند. و خانم سامرز 
هم راحت راضی نمی شد. دامنش را کنار زد. پایش را یک طرف و 
سرش را به طرف دیگر چرخاند تا نگاهی به چکمه های بّراق نوک 
تیز بیندازد. قوزک پایش خیلی زیبا بود. باورش نمی شد که متعلّق 
و  کفش شیک  جفت  یک  است.  وجودش  از  بخشی  و   به خودش 
عالی می خواست، این را به فروشنده ی جوان هم گفت و در ضمن 
اگر چیزی را که می خواست پیدا می کرد، یک یا دو دالر گران تر، 

برایش فرقی نمی کرد. 
از آخرین باری که خانم سامرز دستکشی درست اندازه ی دستش 
از  خرید،  می  دستکش  هم  اگر  گذشت.  می  ها  مّدت  بود  خریده 
اندازه ی دستش  اینکه  انتظار  بود که  ارزان  به حّدی  حراجی ها و 

باشد مسخره و نامعقول به نظر می رسید. 
حاال آرنجش را روی کوسن روی پیشخوان دستکش ها گذاشته بود 
و دختری زیبا، جوان و دوست داشتنی با دستانی ماهر و ظریف، یک 
دستکش ساق بلند چرمی را به دستش می پوشاند. دستکش را به 
آرامی روی مچش کشید و با دقت دکمه هایش را بست. برای چند 
لحظه هر دو، مسحور زیبایی دست ظریف دستکش پوش شدند.  اما 

جاهای دیگری هم برای خرج کردن پول بود. 
پایین  فروشی  روزنامه  پیشخوان  روی  مجلّه  و  کتاب  زیادی  تعداد 
خیابان روی هم انباشته شده بود.خانم سامرز دو مجلّه ی گران قیمت
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یک جفت جوراب ابریشمیمه

کیت شوپن
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خرید، مثل آن موقع ها که عادت داشت در طول روز چیزی بخواند، آن موقعی که به خیلی چیزهای 
لذت بخش دیگر عادت داشت. آن ها را بدون بسته بندی در دست گرفت. سعی می کرد هنگام 
عبور از خطوط عابر پیاده، دامنش را باال بیاورد. جوراب ها و چکمه هایش و همینطور هم دستکش 
ها در زیباییش معجزه کرده بودند و به او احساس لطمینان می دادند، حس تعلّق به جمعیت شیک 

پوش ها. 
خیلی گرسنه بود. اگر هر وقت دیگری بود هوسش برای غذا را سرکوب می کرد تا به خانه برسد. 
آن وقت برای خودش یک فنجان چای می ریخت و اگر چیزی پیدا می کرد می خورد. اما میلی که 

هدایتش می کرد با پذیرفتن این فکر عذابش نمی داد. 
به داخل  نگاهی  بیرون  از  گاهی  بود.  نگذاشته  پا  به آن  به حال  تا  بود.  یک رستوران در آن کنج 
رستوران انداخته بود، به رومیزی حریر، سرویس بّراق بلور و پیش خدمتان شیک که به آدم های با 

کالس سرویس می داند.
از همین می  تا حّدی  نبود، خودش  برای کسی عجیب و غریب  وارد رستوران شد ظاهرش  وقتی 
ترسید. سر یک میز خالی نشست و یک گارسون آماده به خدمت، جلو آمد تا سفارشش را بگیرد. 
غذای مفصلّی نمی خواست. دلش یک لقمه غذای لذیذ و دلچسب می خواست. سه صدف خوراکی، 
یک چیز شیرین مثاًل قهوه ی یونانی با خامه، یک گیالس شراب سفید و در نهایت هم یک فنجان 

کوچک قهوه ی تلخ. 
همانطور که منتظر غذایش بود دستکش هایش را با لّذت از دستش درآورد و کنار خودش، روی میز 
گذاشت.  بعد یکی از مجلّه ها را برداشت و صفحاتش را ورق زد . صفحات به هم چسبیده را با نوک 
تیز چاقویش جدا می کرد. همه چیز دلپذیر بود.رومیزی حریر از آنچه از بیرون به نظر می رسید هم 
تمیزتر و سرویس بلور هم بّراق تر بود. خانم ها و آقایان آرامی سر میزهایی شبیه میز خودش نشسته 
بودند و حواسشان به او نبود. صدای مالیم و لّذت بخش موسیقی شنیده می شد و نسیم خنکی از الی 
پنجره می وزید. یک لقمه از غذایش خورد، چند کلمه ای از مجله خواند و شراب کهربایی را مزه مزه 
کرد. انگشتان پایش را داخل جوراب ابریشمیش تکان داد. قیمت غذا برایش مهم نبود. پول را شمرد 
و به پیش خدمت داد و یک سکه هم داخل سینی او گذاشت، آن وقت، پیش خدمت جلویش تعظیم 

کرد طوری که انگار خانم سامرز شاهزاده ای اصیل است. 
هنوز مقداری از پول داخل کیفش باقی مانده بود و وسوسه ی بعدی، خودش را در قالب یک پوستر 
تئاتر نشان داد. وقتی وارد سالن تئاتر شد، نمایش شروع شده بود. سالن به نظرش پُر بود. اما صندلی 
خالی به طور پراکنده پیدا می شد و مأمور کنترل سالن، او را سمت یکی از همین صندلی ها هدایت 
کرد. بین خانم هایی بی نهایت شیک پوش نشست که برای وقت گذرانی به آنجا آمده بودند تا 
شکالت بخورند و لباس های پر زرق و برقشان را به هم نشان بدهند.  افراد زیادی هم فقط به خاطر 
نمایش آنجا آمده بودند.  می شد چنین گفت که هیچ کدام از افراد حاضر در سالن، احساس خانم 
سامرز نسبت به اطرافش را نداشتند.  او از صحنه، بازیگرها و تماشاچی ها، یکجا لّذت میبرد. به 
نمایش کمدی خندید و به همراه خانم شیک پوش کنارش با نمایش تراژدی گریه کرد. بعد هم کمی 
با هم راجع به نمایش صحبت کردند. آن خانم اشک هایش را پاک کرد،  بینی اش را با یک دستمال 

توری کوچک و معّطر  تمیز کرد و جعبه ی شکالتش را جلوی خانم سامرز گرفت. 
نمایش تمام شد، موسیقی قطع شد و جمعیت، سالن را ترک کرد. مثل پایان یک رویا بود. مردم در 

جهت های مختلفی پراکنده شدند. خانم سامرز به گوشه ای رفت و منتظر تراموا شد. 
مرد تیزبینی روبرویش نشسته بود و به نظر می رسید از نگاه کردن به صورت رنگ پریده ی خانم 
سامرز خوشش می آید. تشخیص آنچه در صورتش می دید گیجش کرده بود. در واقع، اصاًل چیزی 
نمی دید. فقط یک جادوگر می توانست آرزوی تلخش را بفهمد. تمّنای اینکه تراموا جایی توقف نکند 

و تا ابد به حرکت ادامه دهد. 
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در اين گفت و گو، ماريو بارگاس يوسا، سخن از لحظاتي مقّدس مي گويد كه در دفتر كار 
نويسندگي خود، در همه ي روز هاي هفته، مي گذرانَد. اّما در پاييز سال 1988، تصميم 
گرفت تا دست به ساختار شكني منش پيشين خويش بزند، چراكه با جديّت، برنامه ي 
نامزد شدن را براي انتخابات رياست جمهوري پرو از حزب آزادي خواه، دنبال مي كرد. 
بارگاس يوسا، مّدت ها بي پرده از سياست مداران پرو، سخن رانده است، و كردار هاي 
تا  با اين حال  است.  از داستان هاي خويش ساخته  عنوان  را دست مايه ي چندين  آنان 
ارائه  او  به  سياسي  امور  براي  كه  پيشنهاداتي  در برابر  همواره  اخير،  انتخابات  همين 
مي گشته، مقاومت نشان داده است. در خالل اين كنش ها، وي به سختي هايش اشاره 
انتخابات،  لّفاظي هاي سياسي عرصه ي  از احساسات و  با گفتمان پوچ و تهي  كرد كه 
داشته است. در دهم ژوئن 1990، در پي انتخابات چند حزبي، او در رقابت با آلبرتو 

فوجيموري، شكست خورد. 
ماريو بارگاس يوسا، در سال 1936، در شهري كوچك به نام آركيپا در جنوب پرو، پا 
به زندگي نهاد. هنگامي كه هنوز كودكي خردسال بود، والدينش، از هم جدا شدند و 
او به همراه والدين مادري اش به كوچابامبا، واقع در كشور بوليوي، نقل مكان كرد. در 
سال 1945، به پرو بازگشت و در آن جا به آموزشكده ي نظامي ليونچيو پرادو، پيوست 
و در دانشگاه ليما، درس حقوق خواند. در نوزده سالگي، با خاله ي خويش خوليا اُركويد 
ايانِس، ازدواج كرد كه چهارده سال از او بزرگ تر بود. اين نخستين ازدواج او، بعد ها 
دست مايه اي براي داستان وي با عنوان خاله خوليا و نمايش نامه نويس، )1982( گرديد. 
پس از پايان تحصيالت در ليما، بارگاس يوسا براي هفده سال، تن به تبعيدي خود خواسته 
از كشور پرو داد و در خالل اين دوره، به عنوان روزنامه نگار و مدّرس، مشغول به كار 
گشت. در خالل همين دوره ي جالي وطن بود كه وي شروع به نوشتار داستان هايش 
كرد. كتاب عصر قهرمان، نخستين اثر بارگاس يوسا در سال 1963 در كشور اسپانيا، 
انتشار يافت و بر پايه ي تجربّيات او در آموزشكده ي نظامي نگاشته شده است. از ديگر 
داستان هاي او مي توان: خانه ي سبز )1963(، گفت و گو دركاتدرال )1969(، و جنگ 

آخر الّزمان )1981( را برشمرد.

گفتگو با ماریو بارگاس یوسا در کاتدرال

ترجمه از: امير منتظمي
تطبيق ترجمه: آناهيتا اوستایی

برنامه ي  و  هست  نيز  مقاله نويس  و  نمايش نامه نويس  يك  هم چنين  يوسا،  بارگاس 
مصاحبه ي هفتگي را در تلويزيون پرو، توليد كرده است. او چندين جايزه ي بين المللي 
ادبّيات را نيز از آن خود كرده و از سال 1979 تا 1976، مدير انجمن قلم بوده است. 
وي سه فرزند دارد و با همسر دّوم خود، پاتريشيا، در ليما، در آپارتماني با چشم اندازي 

مشرف به اقيانوس آرام، زندگي مي كند. 

مصاحبه كننده
آشنا  نوشتين،  كه  آثاري  با  شما  خواننده هاي  و  هستين  مشهور  نويسنده ي  يك  شما 

هستن، مي شه به ما بگين، خودتون چي مي خونين؟

بارگاس يوسا
در چند سال گذشته، يك اتّفاق  عجيب، برام افتاده. توّجه كردم كه ديگه كمتر و كمتر 
دارم از آثار نويسنده هاي معاصر خودم مي خونم و بيش تر و بيش تر دارم، نوشته هاي 
بيستم، نوشته هاي قرن  از آثار قرن  گذشته ها رو مطالعه مي كنم. اآلن خيلي بيش تر 
نوزدهم رو مي خونم. اين روز ها، شايد به آثار ادبي تمايل كمتري نسبت به مقاله نويسي 
و تاريخ دارم. به اين كه چرا مي خونم و چي مي خونم، خيلي مجال فكر كردن، ندادم... 
گاهي دالئلش، به خاطر مسائل حرفه اي هست. پروژه هاي ادبي من به آثار قرن نوزدهم، 
ربط پيدا مي كنن: يك مقاله درباره ي داستان بينوايان اثر ويكتور هوگو يا يك داستان 
حقوق  طرف دار  و  اجتماعي  اصالح گر  يك  كه  تريستان،  فلورا  زندگي  از  الهام گرفته 
فرانسوي_ پرويي زنان هست. اسم كتاب، Avant la lettre هست. ولي بعدش، فكر 
مي كنم به خاطر اينه كه در پونزده سالگي يا هجده سالگي، احساس مي كنين كه انگار 
هميشه در دنياي آينده، زمان توي دستان شماست. وقتي به پنجاه سالگي مي رسين، 
توي  و  باشين  مشكل پسند  بايد  و  افتادين  عمر  سراشيبي  توي  كه  مي شين  متوّجه 
انتخاب هاتون، گزيده تر عمل كنين. شايد براي همينه كه من خيلي آثار نويسنده هاي 

معاصر خودمو نمي خونم. 

مصاحبه كننده
ولي بين نويسنده هاي معاصر خودتون كه آثارشون رو مطالعه مي كنين، به كدومشون 

به طور خاّصي عالقه مند هستين؟ 

بارگاس يوسا
نوشته هاي  اون وقت ها،  بودم.  نوشته هاي سارتر  پر و پا قرص  بودم، طرفدار  وقتي جوان 
همينگوي،  فالكنر،  مثل  گذشته،  نسل  به خصوص،  و  آمريكايي،  داستان نويس هاي 
فيتزجرالد، دوپازو؛ و مخصوصًا فالكنر رو مي خوندم. ازبين نويسنده هايي كه وقتي جوان 
بودم، آثارشون رو مطالعه مي كردم، فالكنر جزو معدود نويسنده هايي بود كه آثارش 
هنوزم برام مفهوم خاّصي دارن. وقتي آثارش رو دوباره هم مطالعه مي كنم، هرگز خسته 
سروكار  همينگوي،  بگم  بذار  نوشته هاي،  با  گاهي  كه  اون طوري  نمي شم،  پشيمون  و 
داشتم. اين روزا ديگه دوباره از آثار سارتر، نمي خونم. در مقايسه با تمام چيزايي كه 
ارزش هاي  از  خيلي  و  كهنه شدن  ديگه  تخّيالتش  كه  مي رسه  به نظر  خوندم،  تاحاال 
خودشونو از دست دادن. همين طور مقاالتش هم اآلن فهميدم كه كمتر اهميت دارن. 
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بارگاس يوسا
اّولين بار، اونو در پاريس ديدم، وقتي در اوائل دهه ي شصت، اون جا زندگي مي كردم. 
گردهم آيي  كائوچويی،  ادبّيات  و  فانتزی  ادبّيات  درباره ي  داشت  اون جا  در  بورخس 
برگزار مي كرد. بعدها ازطرف دفتر راديو و تلويزيون فرانسه كه اون وقت ها براشون 
جاهاي  در  رو  هم ديگه  بارها  اون،  از  بعد  كردم.  مصاحبه  بورخس  با  مي كردم،  كار 
مختلف دنيا ديديم، حّتي در ليما، به افتخارش، يك مهموني شام، برگزار كردم. در پايان 
مهموني، ازم خواست كه به توالت، ببرمش، وقتي داشت، ادرار مي كرد، ناگهان گفت: 

فكر مي كني كاتوليك ها جدی حرف می زنن؟؟  احتماالنه.
آخرين باري كه بورخس رو ديدم، در خونه اش در بوئنوس آيرس بود، اون جا من براي 
خيلی  و  دادم  ترتيب  مصاحبه اي  باهاش  داشتم،  پرو  در  كه  تلويزيوني  برنامه ي  يك 
ناراحت شدم از اين كه بعضی سواالی من بهش برخورد. عجيب بود كه خيلي عصباني 
شد، چون بعد از مصاحبه، با اين كه حواس من البّته جمع بود، نه تنها به خاطر عالقه اي 
شخصّيت  به  كه  شديدي  كشش  براي  هم چنين  بلكه  مي كردم،  احساس  بهش  كه 
از وضعّيت محّقرانه ي خونه اش كه  دوست داشتني و شكننده ي اون داشتم؛ گفتم كه 
ديوارهاش ترك خوردن و سقفش هم چّكه مي كنه، غافلگير شدم. اين حرف من ظاهراً 
خيلي بهش برخورد. بعد از اون جريان، من يك بار ديگه بورخس رو ديدم، و فهميدم 
كه نسبت به من خيلي سرد و دور شده. اوكتاويو پاز، بهم گفت كه خيلي از اون اشاره ي 
دلخوري  باعث  مي تونسته  كه  تنها چيزي  دلگير شده.  به وضع خونه اش،  من  خاّص 
بورخس شده باشه، همون چيزي بود كه درمورد وضعّيت خونه اش گفته بودم، وگرنه 
من هرگز كار ديگه اي جز تحسين و ستايش اون انجام ندادم. فكر نمي كنم كتاب هاي 
منو خونده باشه. بنا به گفته ي خودش، بعد از اين كه به چهل سالگي رسيده، هرگز اثري 
از يه نويسنده ي زنده رو نخونده، فقط كتاب هاي يكساني رو مي خونه و دوباره خواني 
مي كنه... ولي بورخس، نويسنده اي هست كه من خيلي مي پسندم. البّته، فقط تنها اون 
نيست. پابلو نِرودا، يك شاعر خارق العاّده ست. و اوكتاويو پاز، نه تنها يك شاعر بزرگه، 
بلكه يك مقاله نويس برجسته هم هست، آدمي كه در سياست، هنر و ادبّيات هم يد 
طواليي داره. شور و اشتياق اون، حدّ و مرزي نداره. من هنوزم آثارش رو با لّذت تمام 
مي خونم. ضمن اين كه ديدگاه هاي سياسي اوكتاويو پاز هم خيلي شبيه ديدگاه هاي من 

هستن.
 

مصاحبه كننده
شما اشاره مي كنين كه نرودا، جزو اون دسته از نويسنده هاست كه شما خيلي مي پسندين. 

باهم دوست بودين. نرودا چه طور آدمي بود؟

بارگاس يوسا
به معناي  نّقاشي، هنر  بود. ديوانه وار همه چيز رو دوست داشت،  نرودا، عاشق زندگي 
تجربه ي  براش يك  نوشيدن،  و  نا ياب، غذا، مشروب. خوردن  كتاب، چاپ هاي  عاّم، 
تقريبًا عرفاني و مرموز بودن. يك آدم شديداً دوست داشتني، پر از روح زندگي، البّته 
اگه شعر هايي رو كه در مدح استالين گفته، فراموش كنين. اون در يك دنياي تقريبًا 
نزديك به نظام زمين داري و خاني، زندگي مي كرد، كه همه چيز به لّذت و خوشي اون، 
به ولع اون براي نعمت زندگي دامن مي زدن. فرصت خوبي برام دست داد كه يك آخر

نِه: كمدين يا شهيد‹‹، كه  البّته شايد يك استثناء وجود داشته باشه، يعني مقاله ي ›‹َسن ِژٍُ
هنوز هم دوستش دارم. آثار سارتر، پر از تناقضات، ابهامات، بي دقّتي  و اشتباه و مطالب 
نامربوط است، چيزي كه هرگز توي آثار فالكنر، ديده نمي شه. فالكنر، اّولين رمان نويسي 
بوده كه وقتي آثارش رو مي خونم، كاغذ و قلم، كنار دستم هست، چون فّن نوشتارش، 
نويسنده اي هست كه من آگاهانه تالش كردم  اّولين  فالكنر،  منو شگفت زده مي كنه. 
تا با دنبال كردن نوشته هاش، تجديد قوا بكنم. مثاًل ساختار زمان، تالقي زمان و مكان، 
گسست ها در روايت داستان، و اين توانايي اون كه مي تونه داستان رو از ديدگاه هاي 
مختلفي، تعريف كنه، تا يك ابهام خاّص رو خلق كنه، تا بهش عمق مضاعف بده؛ به من 
قّوت مي ده. به عنوان يك آدم اهل آمريكاي التين، فكر مي كنم كه خيلي برام مفيد بوده 
كه تونستم كتاب هاي فالكنر رو بخونم، چون اونا سرچشمه ي با ارزشي از تكنيك هاي 
توصيفي هستن كه براي دنيايي كاربرد دارن كه به نوعي خيلي هم بر خالف اون چيزي 
رمان نويس هاي  از  فراوان  با عطش  بعدش من  البّته  نيست.  داده،  توضيح  فالكنر  كه 
تولستوي،  داستايفسكي،  بالزاك،  فالبِر،  مثل  نويسنده هايي  مي خونم:  هم  نوزدهم  قرن 
قرن  نويسنده هاي  پروپاقرص  خواننده ي  هنوزم  ِملويل.  و  ديكنز،  هاوثرون،  اشتِيندال، 

نوزدهم هستم. 
براي يك اهل ادبّيات آمريكاي التين، عجيبه كه تا زماني كه در اروپا زندگي نكرده 
بودم، درواقع اين موضوع رو متوّجه نشده بودم، و اون موقع، شروع كردم با شور و شوق 
اين آثار رو بخونم. مجبور بودم اونا رو در دانشگاه لندن، تدريس كنم، كه يك تجربه ي 
خيلي غني بود، چون وادارم كرد كه به ادبّيات آمريكاي التين، به عنوان يك كلّيت، فكر 
كنم. از اون موقع، دارم از بورِخس مي خونم، كه تا حّدي باهاش آشنا هستم، كارپِنتيِه، 
كورتازار، خيماِرز روسا، لِزاما ليما، از  همه ي اين نسل نويسنده ها، به جز گارسيا مارِكز. 
ماركز رو بعدها شناختم و حّتي يك كتاب درموردش نوشتم: گارسيا ماركز داستان 
يك تصميم.de un decidio. هم چنين شروع كردم به خوندن آثار ادبي قرن نوزدهم 
آمريكاي التين، چون مجبورم تدريسش كنم. بعدها فهميدم كه ما نويسنده هاي واقعًا 
جالبي داريم، رمان نويس هايي كه شايد تعدادشون كمتر از مقاله نويس ها و شاعران باشه. 
مثاًل سارميِنتو، كه هرگز رمان ننوشته، به نظر من، يكي از برجسته ترين، داستان ُسراهايي 
خودش،  به نوبه ي  فاكاندو،  به نام  اثرش  ديده،  به خودش  التين  آمريكاي  كه  هست 
بورِخس، چون  كنم، مي گفتم  انتخاب  رو  اسم يك نفر  بودم  اگه مجبور  ولي  شاهكاره. 
دركنار  هست.  اصيل  و  ناب  مطلقًا  من  به نظر  مي كنه،  خلق  بورخس،  كه  رو  دنيايي 
اصالت خارق العاده اي كه داره، هم چنين يك قّوه ي تخّيل بي همتا و فرهنگي داره كه 
انحصاراً مال خودش هست. و البّته، زبان و گفتار بورخس هم مطرحه، كه به نوعي از 
سّنت هاي ما دل بريده و چيز جديدي رو به وجود آورده. زبان اسپانيولي، زباني هست 
كه تمايل به كثرت، باز زايي و بالندگي و وفور داره. نويسنده هاي بزرگ ما، از ِسروانتِس 
گرفته تا اورتِگا واي گاِسه، والِه اينكالن، يا آلفونسو ِره يِز همشون پُرگو و پُرگو بودن. 
تنها  بورخس،  اقتصادي و دقيق، كار مي كنه.  تمامًا كوتاه،  اوناست،  بورخس، برعكس 
نويسنده در زبان اسپانيولي هست كه آراء و نظراتش تقريبًا به تعداد كلماتش هستن. 

اون يكي از بزرگ ترين نويسنده هاي دوران ماست. 

مصاحبه كننده
ارتباط شما با بورخس، چه طور بوده؟
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نرودا، حقيقت رو به من گفت، پيش بيني اون، درست از  آب درآمد. من نه تنها يك 
سينه ي ماالمال از توهين ها رو دارم، بلكه چند تا چمدان هم از مطالبي كه سراسر از 

هر توهين شناخته شده براي آدم هست، پر كردم.

مصاحبه كننده
نظرتون درباره ي گارسيا ماركز چيه؟

بارگاس يوسا
ما باهم دوست بوديم، در بارسلونا، دوسال همسايه بوديم؛ توي يك خيابون، زندگي 
مي كرديم. بعدها، به دالئل شخصي و همين طور به دالئل سياسي، ازهم فاصله گرفتيم. 
ولي علّت اصلي جدايي ما، يك مشكل شخصي بود كه اصاًل هيچ دخلي به باور هاي 
جهان بيني ماركز نداشت، كه من اونا رو تأييد هم نمي كنم. به نظر من، نوشته هاي ماركز 
و آراء سياسي اون، در يه سطح نيستن. بذارين فقط اينو بگم كه من واقعًا مشتاق كار 
ماركز به عنوان يك نويسنده هستم. همون طور كه قباًل گفتم، من يك كتاب ششصد 
صفحه اي درباره ي آثار ماركز نوشتم. ولي شخصًا نه براي خودش و نه براي باور هاي 
سياسي اون كه خيلي هم برام جّدي به نظر نمي رسن احترام زيادي قائل نيستم. فكر 
تبليغات  و  برای شهرت طلبي  و  ماركز، فرصت طلبانه  ديدگاه هاي سياسي  كه  مي كنم 

هستن. 

مصاحبه كننده
آيا اين مشكل شخصي كه بهش اشاره كردين، با اتّفاقي كه در يك تأتر در مكزيك 

افتاد و ظاهراً باهم دعوا كردين، ارتباط داره؟

بارگاس يوسا
يك اتّفاقي در مكزيك افتاد. ولي موضوعيه كه نمي خوام ازش حرف بزنم، اين حادثه، 
باعث بروز شايعات و گمانه زني هاي زيادي شده كه من نمي خوام آب به آسياب اين 
شايعه پراكني ها بريزم. اگه يك زماني خاطراتم رو بنويسم، شايد بهتون بگم كه داستان 

از چه قرار بوده. 
 

مصاحبه كننده
آيا شما موضوع كتاب هاتون رو انتخاب مي كنين يا اونا شما رو انتخاب مي كنن؟

بارگاس يوسا
تا جايي كه به من مربوط مي شه، اعتقاد دارم كه سوژه، نويسنده رو انتخاب مي كنه. 
هميشه اين احساس رو داشتم كه داستان هاي مشّخصي خودشونو به من تحميل مي كنن، 
نمي تونم اونا رو نديده بگيرم، چون از چند روش مبهم و تاريك، اونا به نوعي از يك 
تجربه ي بنيادي، مرتبط هستن كه واقعًا نمي تونم بگم چه طور. مثاًل دوره اي رو كه در 
جواني، در مدرسه ي نظامي ليونچيو پرادو در ليما گذروندم، يك احساس نياز واقعي 
به من داد، يك اشتياق مبرم براي نوشتن. اين يك تجربه ي واقعًا گزنده اي بود كه به 
طرق مختلف، به سپري شدن دوران كودكي من اشاره مي كرد، كشف دوباره ي كشورم 
به عنوان يك جامعه ي خشن، آكنده از تلخي، بزكي ناشيانه از دسته بندي هاي اجتماعي، 

هفته رو با نرودا در آيال نِگرا بگذرونم. عالي بود! يك نوع تشكيالت اجتماعي اطرافش، 
هميشه  و  مي كشيدن،  زحمت  و  مي پختن  كه  آدمايي  از  يك عّده  بود:  به كار  مشغول 

تعداد زيادی مهمون داشت. 

جامعه ي خيلي بامزه ای بودن، فوق العاده زنده و سرشار از روح زندگي، بدون كوچك ترين 
رگه اي از  گرايي روشنفكری. نرودا، دقيقًا برعكس بورخس بود، آدمي كه ظاهراً هرگز 
لب به مشروب نمي زد، هرگز سيگار نمي كشيد،خيلي كم غذا مي خورد، و گفته بود كه 
اين چيزا، براش دست دّوم و كاماًل كم اهمّيت بودن.  هرگز  عشقبازی نكرده. همه ي 
بيش تر.  نه  و  بوده  احترام  و  ادب  برای رعايت  داده، صرفا  انجام  رو  كارا  اين  اگه  و 
ديدگاه ها، مطالعات، واكنش ها و آفرينش، زندگي اون بودن: يك زندگي خالص فكري 

و عقالني. نرودا، برآمده از 
و  آمادو  خورِخه  سّنت 
كه  بود  آلبرتي  رافائل 
زاده ي  ادبّيات،  مي گفتن 
تجربه ي شهواني و نفساني 

از زندگي هست.

يادم مياد روزي كه زاد روز 
جشن  لندن،  در  رو  نرودا 
كه  مي خواست  گرفتيم. 
قايق  توي  مهموني  يك 
تايمز  رودخانه ي  روي 
خوش بختانه  باشه.  داشته 
يك  هوادارانش،  از  يكي 

شاعر انگليسي به اسم آليستر ِريد، اتّفاقًا در يك قايق، روي رودخانه ي تايمز، زندگي 
مي كرد، پس ما تونستيم ترتيب اون مهموني رو براي نرودا بديم. اون لحظه رسيد و 
نرودا اعالن كرد كه مي ره كوكتل درست كنه. اين گرون ترين نوشيدني دنيا بود كه 
نمي دونم چندتا بطري دام پِريگنون، آب ميوه و خدا مي دونه كه چه چيزاي ديگه اي هم 
توش بودن. نتيجه اش البّته فوق العاده بود، ولي يك گيالس ازش كافي بود كه شما رو 
مست كنه. پس همه ي ماها كه اون جا بوديم، هركدوم از ماها بال استثناء،  مست شديم. 
با همه ي اين احوال، هنوزم مي تونم به ياد بيارم كه نرودا اون جا به من چي گفت، مطلبي 
كه درستيش در طول سال هاجّداً اثبات شده. يك مطلبي كه اون وقتا _ اآلن يادم نمياد 
درباره ي چي بود _ عصبانيم كرده بود، چون به من توهين كرده و در مورد من دروغ 
گفته بود. من اونو به نرودا نشون دادم. وسط مراسم مهموني، اون پيش بينی كرد: تو 
داری مشهور مي شي. مي خوام بدوني كه چي در انتظارته: هرچي مشهورتر بشي، بيش تر 
مثل همين مطلب، مورد حمله قرار مي گيري. به ازاي هر تحسين و ستايش، دو يا سه، 
فحش و ناسزا خواهد بود. سينه ي خود من پر از دشنام، نامردي، اتّهامات ناروا، هست؛ 
شايد بيش تر از طاقت و تحّمل هر مردي باشه. هيچ كدوم از اينا رو از من دريغ نكردن: 
دزد، منحرف، خائن، بي شرف، بي غيرت و غيره... همه چيز بهم گفتن! اگه مشهور بشين، 

بايد اينا رو هم به جون بخرين.
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من قباًل به  طنز، حّساسّيت داشتم، چون خيلي ساده لوحانه فكر مي كردم كه ادبّيات 
اجتماعي،  جّدي  مشكالت  مي خواستم  اگه  مي كردم  فكر  نمي زنه،  لبخند  هرگز  جدی 
سياسي، يا فرهنگي رو در داستان هام مطرح كنم، اون جا طنز مي تونه خيلي خطرناك 
باشه. فكر مي كردم كه اين كار، داستان هاي منو خيلي مبتذل و سطحي مي كنه و اين  
و  يك سرگرمي   بيش از  چيزي  من،  داستان هاي  كه  مي كنه  القاء  خواننده هام  به  رو 
مبتذل سبك نيستن. براي همينه كه از طنز پرهيز كردم، شايد تحت تأثير سارتر بودم 
كه هميشه مخالف سرسخت  طنز  بود، حّداقّل در آثارش اين طور بوده. ولي يك روز، 
ادبّيات كنم، طنز  وارد  از زندگي،  تأثير يك تجربه ي خاّص رو  اين كه  براي  فهميدم 
مي تونه يك ابزار خيلي ارزش مند باشه. اين اتّفاق، در كتاب سرهنگ پنتوها و خدمات 
ويژه  افتاد. از اون به بعد، درباره ي طنز و خوش مشرب بودن، به عنوان يك گنج، يك 
عامل اساسي زندگي و بالّطبع، ادبّيات، خيلي آگاهانه عمل مي كنم. و احتمال اين رو كه 
شوخ طبعي بازم نقشي به سزا در داستان هاي من ايفاء مي كنن، رّد نمي كنم. در حقيقت، 
به ويژه در  نمايش نامه هاي من هم صدق مي كنه،  اين، درمورد  همين طور هم هست. 

نمايش نامه ي كتي و اسب آبي. 

مصاحبه كننده
ممكنه از عادت هاي كاري خودتون براي ما بگين؟ چه طور كار مي كنين؟ يك داستان، 

چه طور خلق مي شه؟

بارگاس يوسا
اّول از همه، يه نوع خيالپردازيه ، نوعي از انديشناكي درباره ي يك شخص، يك موقعّيت، 
چيزي كه تنها در ذهن، رخ مي ده. اون وقت شروع به ياد داشت برداري، خالصه نويسي 
از توالي هاي روايي می كنم: فالن جا يك نفر وارد صحنه مي شه، فالن جا مي ره بيرون، 
فالن كار و فالن كار رو انجام مي ده. وقتي شروع به كار كردن روي خود رمان مي كنم، 
از پالت داستانی رو ترسيم مي كنم كه هرگز بهش نمي چسبم، وقتي  يك طرح كلی 
پيش مي رم، اونو كاماًل تغيير مي دم، ولي بهم اجازه مي ده كه كار رو شروع كنم. بعد 
شروع مي كنم، همه رو كنار هم بذارم، بدون كوچك ترين تمايل و گرايش به سبك و 
سياق، و مي نويسم و دوباره نويسي مي كنم، و موقعّيت هاي كاماًل متضاّد خلق می كنم... 
موضوعات خام، به من كمك مي كنن، بهم قّوت قلب مي دن. ولي بيشترين مشكل رو 
با اين قسمت از نوشتن دارم. وقتي توي اين مرحله هستم، خيلي با احتياط جلو مي رم، 
دل واپسي  و  دلهره  در  واقعي  به معناي  نسخه،  اّولين  هستم.  نتيجه  دل واپس  هميشه 
نوشته شده. بعد وقتي پيش نويس متن رو تموم مي كنم كه گاهي خيلي زمان مي بره 
)براي جنگ آخر الّزمان، كه اّولين مرحله ي اون، حدود دو سال به درازا كشيد و همه چيز 
عوض شد.( اون وقت مي دونم كه داستان يك جايي هست، زير چيزايي دفن شده كه 
من بهشون مي گم گدازه هاي آتشفشاني خودم. هرج و مرج مطلقه، ولي داستان، اون جا 
وجود داره، زير خروار ها مؤلّفه ي بي روح، چشم اندازهاي زائد گم شده كه ناپديد خواهند 
شد يا منظره هايي كه بار ها و بار ها از ديدگاهي متفاوت و با خصوصّياتي متفاوت، تكرار 
مي شن. خيلي آشفته هستن و تنها براي خود من، مفهوم دارن. ولي داستان، اون زير، 
متولّد شده. بايد اونو از بقيه ي چيزا، جدا كنين، تميزش كنين، و اين لّذت بخش ترين 

قسمت كار هست.

فرهنگي و نژادي كه باهم در تضاّد كامل بودن و 
افتادن.  گير  وحشيانه،  كارزار  يك  توي  هر از گاهي 
اين طور تصّور مي كنم كه اين تجربه، روي من اثر 
گذاشته، از يك چيز مطمئن هستم و اون اين كه اين 
خلق  كه  برانگيخته  من  در  رو  عميقي  نياز  تجربه، 

كنم، كه اختراع كنم. 
تا همين اآلن، اين روال هميشگي همه ي كتاب هاي 
كه  نمي شم  احساس  اين  دچار  هرگز  بوده.  من 
داستان  تا  گرفتم  تصميم  خونسردی  با  و  عقالني 
بنويسم. بلكه بر عكس، رخ داد ها يا آدماي خاّصي، 
گاهي خواب ها و مطالعه ها، خودشونو ناگهان تحميل 
مي كنن و توّجه طلب مي كنن. براي همينه كه من 
خلق  ناب  نامعقول  عوامل  اهمّيت  درباره ي  خيلي 
كه  دارم  اعتقاد  هم  اين  به  مي كنم.  ادبي، صحبت 
منتقل  هم  خواننده  به  بايد  نامعقول  حالت  اين 
بشه. دوست دارم داستان هاي من، همون طوري خونده بشن كه من داستان هاي مورد 
عالقه ي خودمو مي خونم. داستان هايي كه منو بيش از همه، شيفته ي خودشون كردن، 
اونايي هستن كه كمتر از مجراهاي  عقالنّيت يا استدالل به من رسيدن بلكه  اونايي كه 
منو افسون بيشتر كرده باشن. اونا داستان هايي هستن كه قدرت دارن تا همه ي توانايي 
داستان هايي  از همون  سنخ  اين،  كنن.  قلع و قمع  موندم،  معلّق  اونا  در  كه  منو  ذهني 
هست كه دوست دارم بخونم و همون نوع داستان هايي كه دوست دارم بنويسم. فكر 
مي كنم كه خيلي مهّمه كه مؤلّفه ي عقالنّيت كه موجوديّتش در يك داستان، حياتي و 
اجتناب نا پذير هست، در كنش و عمل، حل بشه؛ در داستان هايي كه بايد خواننده رو 
اغواء كنن، نه  با ديدگاه هاي خودشون، بلكه با رنگ و لعابي كه دارن، با عواطفي كه القا 
مي كنن، با مؤلّفه ي غافلگيری، و با همه ي  تعليق و معّمايي كه قدرت ايجادش رو دارن. 
به عقيده ي من، فّن و مهارت يك داستان، وجود داره تا اساسًا اون تأثير رو توليد كنه؛ تا 
فاصله ي بين داستان و خواننده رو كاهش بده يا اگه بتونه، اونو از بين ببره. از اين حيث، 
من يك نويسنده ي قرن نوزدهمي هستم. داستان، هنوزم براي من، قّصه ي ماجرا جويي 

هست، كه به روش خاّصي كه توضيح دادم، خونده مي شه.
مصاحبه كننده

چي به سر خوش مشربي داستان هاي شما اومده؟ به نظر مي رسه كه داستان هاي اخير 
امروز،  آيا  دارن.  فاصله  نمايش نامه نويس،  و  خوليا  خاله  داستان  طنز  با  خيلي  شما، 

شوخ طبع بودن سخته؟ 

بارگاس يوسا
تابه حال اصاًل نشده كه از خودم بپرسم آيا امروز يك داستان خنده دار بنويسم يا يك 
داستان جّدي. موضوع كتاب هايي كه در چند سال گذشته نوشتم، مناسبتي براي خنده و 
شوخ طبعي نداشتن. فكر نمي كنم كه كتاب جنگ آخر الّزمان، و زندگي واقعي آلخاندرو 
مايتا، يا نمايش نامه هايي كه نوشتم، برپايه ي زمينه اي بودن كه طنز در اونا جايي داشته. 
و درمورد داستان در ستايش مادرخوانده، چي مي شه گفت؟ توي اون داستان، كلّي طنز 

وجود داره، اين طور نيست؟ 
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گاهي تصميم مي گيرم تا يك نمايش نامه ي تموم شده رو باز نويسي كنم، كه تنها تغييري 
در نقطه گذاري ها و عالمت گذاري ها داده باشم. 

از دوشنبه تا شنبه روي داستاني كه دارم مي نويسم، كار مي كنم، و صبح يك شنبه رو به 
كارهاي مطبوعاتي، يعني گفتار ها و مقاالت، اختصاص مي دم. تالشم اينه كه اين روش 
برنامه ي  تعيين شده در يك شنبه، حفظ كنم كه خللي در  رو در همون وقت  كاري 
موسيقي  برمي دارم،  ياد داشت  دارم  وقتي  گاهي  نكنه.  ايجاد  هفته،  بقيه ي  قانه ي  خالاّ
كالسيك، گوش مي كنم، البته تا زماني كه اون موسيقي، خواننده اي نداشته باشه. وقتي 
مي كردم.  شروع  اين طوري  رو  كارم  مي كردم،  زندگي  شلوغ،  خيلي  خونه ي  يك  در 
صبح ها، تنها كار مي كنم، هيچ كس وارد دفتر كارم نمي شه. حتاّي به تماس هاي تلفني 
ر  هم پاسخ نمي دم. اگه اين كار رو مي كردم، زندگيم سراسر جهناّم بود. نمي تونين تصواّ
كنين كه چه قدر تماس تلفني و مالقات كننده دارم. همه خونه ي منو مي شناسن. نشوني 

فانه جز اطالعات عموميه! خونه ي من متأساّ
  

مصاحبه كننده
ه گي بي تكلاّف و منضبط، دست برنمي دارين؟  شما هرگز از اين روزمراّ

بارگاس يوسا
از قرار معلوم، نمي تونم، نمي دونم چه طور بايد به روش ديگه اي كار كنم. اگه شروع كنم 
منتظر لحظه هاي الهام بخش بشم، هرگز يك كتاب رو تموم نمي كنم. براي من، الهام، 
م، به من اجازه مي ده كه كار كنم، با يك  از يك تالش مداوم، مياد. اين برنامه ي منظاّ

شادي عميق و بدون وابستگي به روز ها. 

مصاحبه كننده
ويكتور هوگو در كنار ساير نويسنده ها، قائل به نيروي جادويي الهام بود. گابريل گارسيا 
ماركز گفته كه بعد از سال ها كشمكشي كه با كتاب صد سال تنهايي، داشته؛ وقتي كه 
با اتوموبيل به آكاپالكو سفر مي كرده، اين داستان، خود به خود، توي فكرش نوشته شده. 
شما اآلن اشاره كردين كه الهام، براي شما، ثمره ي انضباط هست، ولي آيا هرگز اون 

›‹روشنی‹‹ مشهور رو درك كردين؟

بارگاس يوسا
ابر  نيفتاده. يك روند خيلي آهسته تر هست. در ابتدا، يك  اتاّفاق، هرگز براي من  اين 
اشتياق. چيزي كه در مه و غبار  تيره و تار، يك حالت هشدار، يك مآل انديشي، يك 
ابهام مي بينم كه دل بستگي، اشتياق و هيجان منو برانگيخته مي كنه، و بعد، خودشو در 
كار، در ورقه هاي يادداشت، و خالصه ي طرح، متجلاّي مي كنه. بعد وقتي زمينه ي كلاّي 
رو به دست ميارم و شروع به نظم دادن به اونا مي كنم، يك چيز خيلي پراكنده و محو، 
خيلي تيره و گنگ، هنوز هم باقي مي مونه. ›‹روشنی‹‹، تنها در خالل كار، اتاّفاق مي افته. 
اين كار سخته كه در هر زماني مي تونه »روشنی« رو رها كنه... سطح درك و فهم رو 
اينو داره كه سبب مكاشفه، راه حلاّ و نور باشه. وقتي  باال ببره، كه هيجان، صالحياّت 
تي روي نوشتنش كار كردم، اون وقت،  به نقطه ي اوج يا قلب داستاني مي رسم كه مداّ
آره، يك اتاّفاقي مي افته. داستان، يخ مي زنه و با من بيگانگي مي كنه. برعكس، خيلي هم 
زنده مي شه، اون قدر مهماّ مي شه كه هر چيزي رو كه تجربه مي كنم، تنها در در ارتباط 

از اون موقع به بعد، اآلن قادر هستم تا ساعت هاي خيلي بيش تري فارغ از دل واپسي 
لين پيش نويس هست، كار كنم. فكر مي كنم، چيزي  و تنش كه جزء الينفكاّ نوشتن اواّ
باز نويسي، ويرايش، اصالح  بلكه  به خودي خود نيست،  كه خيلي دوست دارم، نوشتن 
نويسندگي هستن. من هرگز  قانه ترين بخش  اينا خالاّ و غيره... است. من فكر مي كنم، 
نمي دونم كي قراره نوشتن يك داستان رو تموم كنم. يك نمايش نامه كه فكر مي كردم 
تنها چند ماه، زمان ببره، گاهي تموم كردنش سال ها به طول انجاميده. اين احساس، وقتي 
در من بيدار مي شه كه اگه يك داستان رو زود، تموم نكنم، برام بهتره؛ اون جاست كه 
به نظرم مي رسه كه اون داستان، برام تموم شده هست. وقتي به اشباع و اقناع برسم، 
وقتي به اندازه ي كافي كار انجام داده باشم، وقتي ديگه نتونم بيش تر ادامه بدم، اون وقته 

كه داستان، به پايان خودش رسيده. 

مصاحبه كننده
آيا آثارتون رو به صورت دستي مي نويسين، اونا رو با ماشين تحرير مي نويسين، يا روش 

جاي گزين ديگه اي دارين؟ 

بارگاس يوسا
ليه ي روز،  اواّل، به صورت دستي مي نويسم. هميشه صبح ها كار مي كنم، و در ساعات اواّ
قانه ترين ساعت ها هستن. هرگز بيش از دو ساعت،  هميشه با دست مي نويسم. اينا، خالاّ
كردن  تايپ  به  شروع  بعدش،  مي شن.  خسته  خيلي  دستانم  نمي كنم،  كار  اين طوري 
چيزايي كه نوشتم، مي كنم، همين طور كه ادامه مي دم، تغييرات رو هم اعمال مي كنم، 
لين مرحله ي باز نويسي باشه. ولي هميشه چندتا خط رو تايپ نشده باقي  شايد اين اواّ
مي ذارم تا روز بعد بتونم با تايپ قسمت آخر مطلبي كه روز گذشته نوشتم، كار رو 
شروع كنم. روشن كردن ماشين تحرير، يك پويايي خاصاّ رو ايجاد مي كنه، مثل تمرين 

براي گرم شدن دست هست. 

مصاحبه كننده
همينگوي هم اين تكنيك باقي گذاشتن يك جمله ي نيمه تمام رو استفاده مي كرد تا روز 

بعد بتونه رشته ي موضوع رو پي گيري كنه...

بارگاس يوسا
بله، اون فكر مي كرد كه هرگز نبايد همه ي چيزايي رو كه در ذهن داره، بنويسه كه روز 
بعد، آسون تر بتونه دوباره شروع كنه. سخت ترين قسمت كار، هميشه براي من، شروع 
... ولي اگه كاري داشته  كردن بوده. صبح، ارتباط برقرار كردن دوباره، دل واپسي از 
ماشين،  شده.  شروع  خودش  كار  بدين،  انجامش  مكانيكي  به صورت  بايد  كه  باشين 
كارش رو شروع مي كنه. به هر حال، من يك برنامه ي كاري خيلي سخت و فشرده دارم. 
اين ساعت ها براي من  تا ساعت دو بعد از ظهر، توي دفتر كارم هستم.  هر روز صبح 
اين ساعت ها همش در حال نوشتن هستم،  اين نيست كه در  قداست دارن. معنيش 
گاهي هم غلط ها رو اصالح مي كنم يا ياد داشت برداري مي كنم. ولي به صورت نظام مند، 
در حال كار، باقي مي مونم. اينا البتاّه روزاي خوب براي آفرينش و روزاي بد هستن. ولي 
من هرروز كار مي كنم، چون حتاّي اگه فكر تازه اي هم نداشته باشم، مي تونم وقتم رو 

صرف اصالح، غلط گيري، ياد داشت برداري، و غيره بكنم... 
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بارگاس يوسا
هركدوم  وقتي  كم كم،  هست!  بي روح  و  تصّنعي  خيلي  سرد،  خيلي  همه چيز  كار،  اّول 
از شخصّيت ها باهم تعامل و ارتباط برقرار مي كنن، همشون زنده مي شن. اين همون 
قسمت عالي و دوست داشتني كار هست: يعني اون وقتي كه شروع به كشف خطوط 
به  از  قبل در داستان وجود دارن. ولي پيش از رسيدن  متمايزي مي كنين كه طبيعتًا 
نقطه، چيزي جز كار و كار و كار بيش تر، وجود نداره. در زندگي روزمّره، آدماي خاّص 
و رخ دادهاي خاّصي هستن كه به نظر مي رسه خالء رو پر مي كنن يا نيازي رو بر آورده 
آگاهي  چيزي  به  نسبت  ناگهان  مي كنن. 
پيدا مي كنين دقيقا كه براي قطعه ي ادبي 
كه دارين روش كار مي كنين، الزمه. اون 
مثل  دقيا  هرگز  شخصيت  اون  وانمود 
و  عوض  بلکه   نيست   واقعی  شخصيت 
مواجهه،  نوع  اين  ولي  مي شه.  تحريف 
به  داستان  كه  مي افته  اتّفاق  زماني  تنها 
وقتي  برسه،  خودش  پيشرفته ي  مراحل 
پيدا  بيش تري  غناي  ظاهراً  همه چيز  كه 

مي كنن.
و تشخيص  باز شناسي  اين يك نوع  گاهي 
هست  چهره اي  همون  اين  اوه،  هست، 
صدا،  لحن  همون  مي گشتم،  دنبالش  كه 
ديگه،  به عبارت  كالم...  شيوه ي  همون 
شما مي تونين كنترل روي شخصّيت هاي 
اتّفاقي  بدين،  از دست  رو  داستانتون 
چون  افتاده،  من  براي  بارها  و  بارها  كه 
از  هرگز  من  داستان هاي  شخصّيت هاي 
مالحظات عقالني و منطقي ِصرف، به وجود 
نيروهايي  غريزي  تراوشات  اونا  نيومدن. 
هستن كه دارن عمل مي كنن. براي همينه 
اهمّيت  بي درنگ  گاهي  اونا  از  بعضي  كه 
بيش تري پيدا مي كنن يا به نظر مي رسه كه خودشون توسعه پيدا مي كنن، همون طور كه 
قباًل هم بودن. منوط هستن، حّتي اگه با شروع، ميانه و اشتراكي نداشته باشندر حالی 
كه بعضی ديگه فقط به يه شخصيت زمينه ای تنزل پيدا می كنن هر چند كه اولش 
قرار بوده چيز ديگه ای باشن. جالب ترين بخش كار، وقتيه كه مي فهمين چند شخصّيت 
كه شروع  وقتيه  و  بشه  توّجه  و  اهتمام  بهشون  بيش تر  كه  هستن  اين  در پي  خاّص، 
مي كنين ببينين داستان، قوانين خودشو دنبال مي كنه و شما نمي تونين از اون قوانين و 
قواعد، تخّطي كنين. ظاهراً اين طوره كه نويسنده نمي تونه اون طور كه دوست داره، به 
شخصّيت هاش، قالب و شکل بده كه از خودشون، خود مختاري و استقالل داشته باشن. 
اين هيجان انگيز ترين لحظه است كه شما زندگي رو در چيزي كه خلق كردين، كشف 

مي كنين، حياتي كه بايد بهش احترام بذارين. 

مي بينم،  مي شنوم،  هرچي  مي كنه.  پيدا  موجوديّت  مي نويسم،  دارم  كه  موضوعي  با   
به نظر  مي كنن،  من كمك  به  كار،  براي  كه  ديگه اي  روش  يا  راه  يك  تنها  مي خونم، 
مي رسه. اون وقت، مثل آدم خواري مي شم كه واقعّيت رو مي خوره. ولي براي رسيدن 
به اين مرحله، بايد از پااليش و تذهيب كار و فّعالّيت، گذر كنم. من به نوعي هميشه 
يك هم زاد زندگي هم دارم. من هزار كار مختلف رو انجام مي دم، ولي هميشه ذهنم، 
مشغول كارم هست. واضحه كه گاهي تبديل به وسواس و عصبانّيت مي شه. اين طور 
وقتا، فيلم تماشا كردن، منو آروم مي كنه. در پايان يك روز كاري سخت و پر فشار، وقتي 

خودمو در يك وضعّيت پريشاني درونی، 
مي بينم، تماشاي يك فيلم، حالم رو خيلي 

بهتر مي كنه.

مصاحبه كننده
تا  هست،  خاطره نگار  يك  كه  ناوا  پِدرو 
و  موها  صورت ها،  كه  رفته  جلو  جايي 
داستان هاي  شخصّيت هاي  لباس هاي 
خودشو ترسيم مي كنه. آيا شما هم چنين 

كاري مي كنين؟

بارگاس يوسا
نه، ولي در بعضي از موارد مشّخص، من 
چند صفحه اي  زندگی نامه از خودم در 
ميارم. اين بستگي به روش احساس من 
داره.  داستاني  شخصّيت  اون  به  نسبت 
اگرچه شخصّيت هاي داستان، گاهي واقعًا 
در عين حال  مي شن،  ظاهر  چشمم  پيش 
به روش  بستگی  ها  اون  از  من  شناخت 
ابراز خودشون، يا در ارتباطشون با حقايقي 
ولي  داره.  هم  مي گذره،  دور و برشون  كه 
اتّفاق هم مي افته كه يك شخصّيت،  اين 
با يه سری ويژگی های جسمانی تعريف 

می شن كه مجبور می شم بنويسمشون. ولي با وجود همه ي ياد داشت هايي كه مي تونين 
براي يك داستان بردارين، فکر مي كنم در آخر ماجرا، چيزي كه باقي مي مونه، اون 
چيزي هست كه حافظه، انتخاب مي كنه. هرچي باقي بمونه، مهمّ ترين قسمت هست. 
خودم  با  دوربين  هرگز  مي دم،  انجام  كه  تحقيقاتي  سفر هاي  در  من  كه  همينه  براي 

برنمي دارم. 

مصاحبه كننده
پس بااين حساب، براي يك زمان مشّخص، شخصّيت هاي داستان هاي شما باهم ارتباطي 

ندارن؟ هركدوم از اونا، پيشينه ي خاّص خودشونو دارن؟
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بارگاس يوسا
مي تونين بگين نوشتن، ضروري و زندگي غير ضروري هست... من احتماالً بايد مطلبي 
از همون دوران كودكي،  بهتر درك كنن.  بگم، كه مردم منو  بهتون  درباره ي خودم 
ادبّيات براي من از اهمّيت خيلي زيادي برخوردار بوده. ولي اگر چه من در سال هاي 
مدرسه و تحصيل، خيلي به خوندن و نوشتن، مي پرداختم، ولي هرگز تصّور نمي كردم كه 
يك روز خودمو منحصراً وقف ادبّيات كنم، چون اون زمان، ادبّيات براي يك فرد اهل 
آمريكاي التين، به ويژه براي يك اهل پرو، يك مقوله ي خيلي تجّمالتي و لوكس، به نظر 

مي رسيد. من دنبال چيزاي ديگه بودم: برنامه ريزي كرده بودم كه وارد حقوق و قضاء 
بشم، يا استاد دانشگاه يا روزنامه نگار بشم. پذيرفته بودم كه اون چه برام ضرورت داره، 
بايد فقط در پس زمينه باشه. ولي وقتي بعد از پايان دانشگاه با يك بورس تحصيلی  
به اروپا رفتم، فهميدم كه اگه به اون نوع طرز تفّكر، ادامه بدم، هرگز يك نويسنده، 
كه  بگيرم  تصميم  كه رسمًا  اينه  مونده،  باقي  كه  راهي  تنها  كه  فهميدم  نخواهم شد. 
ادبّيات، نه صرفا دلمشغولی من، بلكه شغل من باشه. اون جا بود كه تصميم گرفتم كه 
خودمو كاماًل وقف ادبّيات كنم. و از اون جايي كه با درآمد حاصل از ادبّيات نمي تونستم 
زندگي خودمو اداره كنم، تصميم گرفتم، پي شغل هايي بگردم كه برام فرصتي براي 
نوشتن بذارن و هرگز تبديل به اولويّت هاي من نشن. به عبارت ديگه، بر حسب اين كه 
اين  كه  مي كنم  فكر  مي كنم.  انتخاب  در آوردن،  پول  براي  رو  نويسنده هستم، شغلي 
تصميم، يك نقطه ي بازگشت در زندگي من شد، چون از اون به بعد تا حاال، قدرت 
نوشتن داشتم. يك دگرگوني رواني برام اتّفاق افتاد. به همين دليل هست كه براي من، 
ادبّيات، بيش تر از اين كه يك حرفه باشه،  يك شور و اشتياق هست. واضحه كه شغل 
منم هست، چون از اين راه دارم گذران زندگي مي كنم. ولي حّتي اگه نمي تونستم از 
نويسندگي، امرار معاش بكنم، بازم به نوشتن، ادامه مي دادم. نوشتن، چيزي فراتر از 
روال زندگي هست. باور من اينه كه تصميمي كه يك نويسنده مي گيره تا خودشو كاماًل 
وقف كارش بكنه، تا به جاي اين كه همه چيز رو در مالحظات ديگه، طبقه بندي بكنه، اونا 

رو در خدمت ادبّيات قرار بده، واقعًا سخت و سرنوشت ساز هست.

مصاحبه كننده
شما خيلي از آثارتون رو در خارج از پرو نوشتين، در جايي كه شايد بتونيم اسمش رو 
يك تبعيد خود خواسته بذاريم. يك بار به اين حقيقت، اشاره كردين كه ويكتور هوگو 
كه بيرون از موطن خودش، مي نوشته به بزرگي و ابّهت داستاني مثل بينوايان، كمك 
شاياني كرده. پيدا كردن خويش، جداي از اثر ›‹سرگشتگي از واقعّيت‹‹، به نوعي براي 
بازسازي و تجديد ساختار همون واقعّيت، يك امتياز محسوب مي شه. آيا فكر مي كنين 

كه واقعّيت، سرچشمه ي سرگشتگي هست؟

بارگاس يوسا
نزديكه،  من  به  كه  موردي  درباره ي  تا  نبودم  قادر  هرگز  من  كه  لحاظ  اين  از  بله، 
چيزي بنويسم. نزديكي و مجاورت، از اين حيث، مايه ي دردسر و اسباب زحمته كه 
كار  آزادي  كافي  به اندازه ي  بتونين  كه  مهّمه  خيلي  بنويسم.  آزادانه  تا  نمي ده  اجازه 
كردن داشته باشين كه بهتون اين اجازه رو بده تا واقعّيت رو دگرگون كنين، تا مردم 
رو متحّول كنين، تا كاري كنين كه رفتار متفاوتي نشون بدن، يا اين كه يك مؤلّفه ي 
خصوصي به روايت اضافه كنين: يه چيز كامال دلخواه و خودسرانه. اين، مطلقًا الزم و 
ضروريه. آفرينش يعني همين. اگه واقعّيت پيش روي شما باشه، براي من ظاهراً تبديل 
به قيد و محدوديّت مي شه. من هميشه به يك فاصله ي مشّخص، يك دوره ي فطرت 
يك آرامش بهتر در زمان و مكان، نياز دارم. از اين لحاظ، تبعيد، برام خيلي سودمند 
بوده. در نتيجه ي تبعيد، من انضباط رو ياد گرفتم. آموختم كه نوشتن، كار و فّعالّيت 
بوده، و بيش تر اوقات، يك التزام و محظور بوده. دوري و فاصله هم به حالم مفيد بوده، 
چون من به اهمّيت برجسته ي دل تنگي و غم غربت براي يك نويسنده، واقفم و اعتقاد 
دارم. به طور كلّي، نبود و فقدان موضوع حافظه رو بارور مي كنه. به عنوان مثال، پرو 
در اثر خانه ي سبز، تنها يك تصوير از واقعّيت نيست، موضوع و فحواي دل تنگي براي 
آدمي هست كه از اين موهبت، محروم شده و اشتياقي درمندانه براش احساس مي كنه. 

يك  فاصله،  و  دوري  كه  مي كنم  فكر  در عين حال، 
چشم انداز سودمند رو ايجاد مي كنه. دوري و فاصله، 
واقعّيتي رو تراوش مي كنه كه اون مقوله ي پيچيده، 
ما رو گيج و مبهوت مي كنه. گزينش يا تمايز قائل 
شدن بين اون چه كه اهمّيت داره و اون چه كه در 
درجه ي بعدي اهمّيت هست، خيلي سخته. دوري 
فاصله،  امكان پذير مي كنه.  رو  تمايز  اين  فاصله،  و 
و  پايدار  مقوله هاي  بين  نياز  مورد  سلسله مراتب 

گذرا رو برقرار مي كنه. 

مصاحبه كننده
منتشر  پيش  چند سال  كه  مقاالتي  از  يكي  در 
و  شور  يك  ادبّيات،  كه  بودين  نوشته  كردين، 
اشتياق هست، و اون شور و اشتياق، منحصر به فرده 
و هر نوع پرداختن بهاء رو مي طلبه و چيز ديگه اي 
كردن،  زندگي  نه  اصلي،  ›‹تكليف  بر نمي تابه.  رو 

بلكه نوشتن است‹‹، اين جمله، بخشي از مطلبي رو يادم مياره كه فِرناندو پِسوآ، شاعر 
پرتغالي نوشته؛ اون مي گه: ›‹سير و سياحت، بايسته است، زندگي كردن، ضرورت نيست. 
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خيلي هم دشوار نيست. ولي هميشه مجبورم كه دوباره به نوشتن، رو بيارم، اونم بدون 
بعدي،  كتاب  و  قبلي  كتاب  بين  شكاف  كه  نمي دم  اجازه  همين،  براي  وقفه اي،  هيچ 

عميق تر بشه. 

مصاحبه كننده
به نويسنده هايي اشاره كرديم كه شما عالقه مند به آثارشون هستين. حاال اجازه بدين 
درباره ي كار خودتون صحبت كنيم. بارها گفتين كه جنگ آخرالّزمان، بهترين كتاب 

شماست. هنوزم همين عقيده رو دارين؟

بارگاس يوسا
بقيه،  اين كتابي هست كه بيش ترين وقت رو براش صرف كردم، كتابي كه بيش از 
براش از خودم مايه گذاشتم. چهارسال طول كشيد تا اين كتاب رو نوشتم. بايد تحقيقات 
گسترده اي براش انجام مي دادم، و كلّي بايد مطالعه مي كردم، و بر مشكالت بزرگي، 
غلبه مي كردم، چون اين اّولين بار بود كه داشتم درباره ي يك كشور متفاوت، و دوره اي 
كه متعلّق به من نبود، و از كار با شخصّيت هايي كه زبانشون، زبان كتاب نبود؛ كتاب 

مي نوشتم. ولي تابه حال هيچ داستاني مثل اون، منو به هيجان نياورده. هر چيزي درباره ي 
سراسر  در  كه  سفر هايي  تا  گرفته  مي خونم،  كه  مطالبي  از  داره،  جّذابّيت  برام  كار، 
شمال شرق، انجام مي دم. براي همينه كه نسبت به اين كتاب، اشتياق غريبي احساس 
مي كنم. موضوع هم، دست منو باز مي ذاره تا داستاني بنويسم كه هميشه دوست داشتم 
بنويسم، يك داستان ماجراجويانه، كه در اون، ماجراجويي و حادثه، يك مورد اساسي 
هست، نه صرفًا يك ماجراجويي خيالي، بلكه حادثه اي كه مشّخصًا به مسائل غامض و 
بغرنج تاريخي و اجتماعي پيوند داشته باشه. شايد به همين خاطر هست كه من كتاب 

جنگ آخر الّزمان رو مهمّ ترين كتاب خودم در نظر مي گيرم.

براي زندگي  تزئيني  و  فّعالّيت مكّمل  نوعي  ادبّيات،  از مردم فكر مي كنن كه  بعضي 
هست كه به مقوله هاي ديگه، اختصاص پيدا كرده، يا حّتي فكر مي كنن كه روشي براي 
كسب حيثّيت و منزلت و قدرت هست. در اين موارد، يك مانع، وجود داره، اين ادبّيات 
هست كه انتقام خودشو مي گيره، و به شما مجال نمي ده كه با هرنوع آزادي، بي باكي يا 
اصالت، بنويسين. به خاطر همينه كه من فكر مي كنم خيلي مهّمه كه يك سرسپردگي 
مطلق و كامل رو به ادبّيات، ايجاد كنين. عجيب اينه كه درمورد خود من، وقتي اين 
اينه كه يك زندگي طاقت فرسا رو انتخاب  تصميم رو گرفتم، فكر كردم كه معناش 
يك  و  كنه،  تأمين  منو  زندگي  بتونه  ادبّيات  كه  نمي كردم  تصّور  هرگز  چون  كردم، 
زندگي توأم با رفاه رو برام به وجود بياره. اين موضوع، يك نوع معجزه به نظر مي رسه. 
از همه ي  بنويسم، خودمو  اين كه  به خاطر  نبودم  هنوزم نمي تونم ازش بگذرم. مجبور 
ضروريّات زندگي، محروم كنم. يادم مياد كه وقتايي كه نمي تونستم بنويسم، احساس 
عميقي از سرخوردگي و نا خوشي مي كردم، وقتي در پرو زندگي مي كردم، پيش از اين كه 
اون جا رو به مقصد اروپا ترك كنم. وقتي كه خيلي جوان بودم، ازدواج كردم و مجبور 
بودم تن به هر شغلي بدم. يك بار در آن واحد، هفت تا شغل داشتم! ولي نوشتن برام 
بيش تر  ولي  مي پرداختم،  نوشتن  به  هم  تعطيالت  و  يك شنبه ها  بود.  غير ممكن  عماًل 
وقتم به كاري مالل آور مي گذشت كه با نويسندگي، هيچ ارتباطي نداشت و از اون كار، 
به طرز وحشتناكي احساس سرخوردگي مي كردم. امروز وقتي از خواب، بيدار مي شم، 
اغلب از اين فكر، تعّجب مي كنم كه مي تونم زندگيم رو صرف انجام كاري بكنم كه 

لّذت بي حدّ و حصري به من مي ده، و به عالوه، گذران امورات زندگيم هم هست.
 

مصاحبه كننده
آيا ادبّيات شما رو ثروت مند كرده؟

بارگاس يوسا
نه، من آدم ثروت مندي نيستم. اگه درآمد يك نويسنده رو با مدير يك شركت يا 
با  پرو  در  يا  كرده،  دست و پا  اسم و رسمي  خودش،  براي  حرفه،  يك  در  كه  آدمي  با 
يك گاو باز حرفه اي يا يك ورزش كار طراز اّول مقايسه كنين، متوّجه خواهين شد كه 

ادبّيات، در قياس با اونا، شغل بسيار كم درآمديه.
  

مصاحبه كننده
يك بار اشاره كردين كه همينگوي بعد از اين كه كتابي رو به پايان مي رسوند، هم زمان، 
احساسي  چه  شما  شرائطي،  چنين  در  داشت.  و خوش حالي  غم،  بودن،  تهي  احساس 

دارين؟

بارگاس يوسا
دقيقًا همين طوره. وقتي نوشتن كتابي رو تموم مي كنم، احساس پوچي و بي قراري به من 
دست مي ده، چون اون داستان، بخشي از وجود من شده. از يك روز بعد از تموم شدن 
داستان به بعد، خودمو محروم از اون حّس مي كنم، مثل يك آدم الكلي كه نوشيدن 
رشته ي  خود  نيست،  جانبي  و  فرعي  صرفًا  چيز  يك  اين  گذاشته.  كنار  رو  مشروب 
زندگي هست كه ناگهان از من گسسته و پاره شده. تنها چاره اش اينه كه فوراً خودمو 
غرق يك كار ديگه بكنم كه چون هزارتا برنامه ي كاري هست كه بايد بهشون بپيوندم
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فكر مي كنم تا اون موقع، در عمل هرچيزي رو كه درباره ي جنگ كانوداس، نوشته شده 
بود، خوندم. اّول، يك فيلم نامه براي فيلم نوشتم كه به خاطر مشكالتي كه سر راهش 
به وجود اومد، مشكالتي كه جزء جدايي ناپذير از صنعت فيلم سازي هستن، هرگز به 
تقريبًا شروع شده  توليدش  بود،  توليد نرسيد. پروژه خيلي پيش رفت كرده  مرحله ي 
بود، ولي يك روز شركت پارامونت، تصميم گرفت كه فيلم ساخته نشه و ساخته نشد. 
اين باعث سرخوردگي راي گوئِه را شد، ولي من قادر بودم كه به كار، روي يك پروژه 
ادامه بدم كه براي مّدتي طوالني منو سرگرم مي كرد؛ و البّته نتيجه ي بيهوده اي داشت، 
و بعد از اون، ديگه خيلي به فيلم نامه نويسي، نپرداختم. پس دوباره شروع به مطالعه 
و تحقيق كردم و به قلّه ي وجد و خوشي رسيدم كه باعث الهام چند كتاب، براي من 
شد. اون وقتا، بين ده تا دوازده ساعت، روي اون كتاب ها كار مي كردم. با اين حال، نگران 
واكنش برزيل نسبت به اون كتاب ها بودم. نگران بودم كه مبادا اين كتاب ها مداخله 
در امور خصوصي ديگران، تلّقي بشه... به خصوص اين كه يك نويسنده ي آثار كالسيك 
اهل برزيل قباًل روي اين موضوع، كار كرده بود. چند  نقد منفی نسبت به اون كتاب، 
وجود داشت، ولي به طور كلّي، با اقبال و گشاده رويي پذيرفته شد _ عاّمه ي مردم هم از 
اين كتاب، استقبال كردن _ كه منو تحت تأثير قرار داد. احساس كردم، پاداش تالشم 

رو گرفتم. 

مصاحبه كننده
نظري  چه  هست،  كانوداس  خصيصه ي  كه  پي در پي  نا درست  برداشت هاي  درباره ي 
دارين: چريك هاي جمهوري خواه در اون شورش و قيام، تحّول و اغتشاش نظام سلطنتي 
اعتقاد دارن كه عليه  بريتانيايي رو مي بينن، در حالي كه خود شورشيان،  امپرياليسم  و 
نوعي  از  استعاره  يك  رو  مقوله  اين  مي تونه  كسي  آيا  مي جنگن.  پليدي  و  شرارت 

جهان بيني، تلّقي كنه؟ 

بارگاس يوسا
شايد اين همون حوزه اي باشه كه ارزش كانوداس، براي يك شخص اهل آمريكاي التين، 
عينّيت پيدا مي كنه، چون جهل متقابلي كه به تبع نگرش از روي تعّصب و غرض ورزانه 
نسبت به واقعّيت، پديد اومده، همون چيزيه كه مانع مي شه تا ما تناقض بين واقعيت 
و تئوری رو درست ببينيم. براي آمريكاي التين، فاجعه اينه كه در خيلي از برهه هاي 
بحبوحه ي جنگ هاي  و  ديدن،  و جدايي،  انشقاق  در  ما خودشونو  تاريخي، كشورهاي 
داخلي، سركوب هاي گسترده، كشتار هاي دسته جمعي مثل همين جنگ كانوداس رو 
تجربه كردن، و دليلش هم، همون جهالت و نديده گرفتن واقعّيت بوده. شايد يكي از 
دالئلي كه به موضوع كانوداس عالقه مند شدم، اين باشه كه اين پديده رو همون طور 
كه بود، مي شد در مقياس كوچيك و در آزمايشگاه، مورد توّجه قرار داد. ولي روشنه 
كه اين يك پديده ي عاّم و كلّي هست: بار سنگين  عدم تساهل و تعّصب، كمر پيشينه 
بازگشت  براي  انتظار  و  بار سنگين شورش هاي سوشيانتي  كرده.  رو خم  ما  تاريخ  و 
مسيح، يا اغتشاشات سوسياليستي يا آرمان شهري، يا كشمكش هاي بين محافظه كاران 
و آزادي خواهان. اگه دست انگليسي ها در كار نيست، پس البد كار كار آمريكايي هاي 
استعمار گر، يا تفّكر فراماسونري يا كار خودشونو انجام مي دادن شيطانه! تاريخ ما با عدم 

توانايي ما براي پذيرش آراء و نظرات متفاوت، پيوند خورده. 

 البّته اين نوع قضاوت ها هميشه خيلي ذهني و عقاليي هستن. يك نويسنده، در جايگاهي 
نيست كه بتونه اثر خودشو از منظر خارجي و بيروني ببينه تا اين نوع سلسله مراتب رو 
ايجاد كنه. داستان، تبديل به يك چالش ترسناك شده كه خواستم بهش غلبه كنم. 
اوائل، خيلي بيمناك بودم. حجم انبوه موضوعات پژوهشي، باعث شده بود كه احساس 
گيجي بهم دست بده. اّولين چرك نويس هاي من خيلي زياد بودن، دقيقًا دوبرابر حجم 
داستان  هزاران  اجزاء،  اين همه  قراره  چه طور  پرسيدم  خودم  از  بودن.  داستان  خود 
كوچيك رو كنار هم بذارم. براي دوسال، دلواپسي، وجودم رو پر كرده بود. ولي بعد، 
سفري در سراسر شمال شرق داشتم، و همه جاي ِسراتو رو زير پا گذاشتم، و اون براي 
من، يك نقطه ي عطف شد. اون جا يك طرح كلّي، دستگيرم شد. قصدم اين بود كه اّول، 
برپايه ي موضوعات پژوهشي، داستان رو تصّور كنم، و بعد به سفر برم. سفر براي من، 
روي چند چيز مهر تأييد زد و جرقّه هاي جديدي در ذهن ديگران، ايجاد كرد. خيلي 
از آدماي ديگه هم به من كمك كردن. در اصل، موضوع، براي كتاب، در نظر گرفته 
نشده بود، بلكه فيلم نامه اي بود كه راي گوئِه را از اون فيلمي ساخته بود. اون زمان، 
شركت پارامونت در پاريس، توّسط شخصي اداره مي شد كه باهاش آشنايي داشتم و 
اون يك روز منو دعوت كرد و از من خواست تا اگه ميل دارم، فيلم نامه اي براي يك 
فيلم بنويسم كه تهّيه كنندگي اون فيلم براي گوئِه را، به عهده ي شركت اونا بود. من يكي 
از فيلم هاي گوئِه را رو ديده بودم كه اسمش جنگ جويان  مهربان، بود و از اون فيلم، 
خيلي خوشم اومد؛ پس به پاريس رفتم و گوئِه را رو مالقات كردم. اون برام توضيح داد 
كه مي خواد چه كار كنه. به من گفت كه چيزي كه در ذهنش هست، اينه كه داستاني 

داشته باشه كه به طريقي، گريزي به جنگ كانوداس، بزنه. 

ما نمي تونستيم فيلمي درباره ي كانوداس بسازيم، چون موضوع، خيلي گسترده بود، ولي 
مي خواهيم درباره ي موضوعي فيلم بسازيم كه به نحوي با موضوع جنگ كانوداس، مرتبط 
باشه. من هيچي درباره ي كانوداس نمي دونستم، حّتي اسمش هم به گوشم نخورده بود. 
شروع به تحقيق و مطالعه درباره ي اين موضوع كردم، و يكي از اّولين مطالبي كه به زبان 
پرتغالي خوندم، اين تجمع بود كه اوكليِدس دا چونيا نوشته بود. اين براي من به عنوان 
يك خواننده، يكي از بزرگ ترين مكاشفات در زندگيم بود، شبيه خوندن سه تفنگ دار، 
براي يك بچه، يا جنگ و صلح، مادام بوآري و موبي ديك براي يك آدم بزرگ سال بود. 
اين  از  واقعي كلمه،  به معناي  بود.  اساسي  برجسته و يك تجربه ي  حقيقتًا يك كتاب 
داستان، شگفت زده شدم، اين يكي از برجسته ترين آثاري هست كه آمريكاي التين، 
به وجود آورده. به دالئل مختلف، اين يك كتاب بسيار خوب هست، ولي از همه مهمّ تر، 
به اين دليل كه اين كتاب، راهنمايي براي ›‹آمريكاي التين يسم ›‹ هست كه وقتي اونو 
مي خونين، متوّجه مي شين كه آمريكاي التين، چي نيست. آمريكاي التين، مجموعه ي 
واردات خودش نيست، آمريكاي التين، اروپا، آفريقا، آمريكاي پيش از دوره ي اسپانيولي 
شدن، يا جوامعي بومي و بدوي نيست، بلكه در عين حال؛ آميزه اي از همه ي اين عوامل 
هم هست، كه به شيوه اي سخت و گاه خشن، با اونا هم زيستي داره. همه ي اين مؤلّفه ها، 
دنيايي رو خلق كردن كه كمتر اثري با چنان تعّقل و شكوه ادبي مثل  اين تجمع توش 
پا به عرصه ي وجود مي ذاره. وجود كتاب  جنگ آخرالزمانرو به راستي وام دار انساني 

به نام اوكليِدس دا چونيا هستم. 
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رو  مشّخصي  حقائق  اون 
و  بود  برده  از ياد  تقريبًا 
مسائلي وجود داشتن كه 
باخبر  ازشون  هرگز  اون 
نبود. فكر مي كنم كه فصل 
تعيين كننده ست،  آخر، 
سراسر  حال و هواي  چون 
كتاب رو عوض مي كنه. 

مصاحبه كننده
كاماچو  پدرو  درباره ي 
خوليا  خاله  داستان  در 
نمايش نامه نويس،  و 
براي  كه  بگين  برامون 
راديو، برنامه هاي سريال، 
به  شروع  و  مي كنه  تهّيه 
نقشه ها  دادن  دخالت 
خودش  برنامه هاي  و 

مي كنه. 

بارگاس يوسا
پدرو كاماچو، هرگز وجود  

در  وقتي  نداره.  خارجي 
براي  راديو رو شروع كردم، مردي رو مي شناختم كه  براي  كار  پنجاه،  اوائل دهه ي 
مركز راديو در ليما، سريال هاي راديويي مي نوشت. اون يك شخصّيت واقعي بود كه 
به راحتي مثل  بي شماري رو  بود: قسمت هاي  به نوعي مثل يك ماشين تحرير  كارش 
آب خوردن مي نوشت، و به سختي وقت پيدا مي كرد كه نوشته هاش رو باز خواني كنه. 
من به معناي واقعي كلمه، شيفته ي اون شخص شده بودم، شايد به اين خاطر كه اون 
اّولين نويسنده ي حرفه اي بود كه تا اون وقت شناخته بودم. ولي چيزي كه منو واقعًا 
شگفت زده كرده بود، وسعت دنيايي بود كه به نظر مي رسيد داره مثل يك بازدم، از 
اون فرار مي كنه؛ و وقتي ديدم كه اون كاري رو شروع كرده كه پدرو كاماچو در كتاب 
داستان هايي كه دوستم مي نوشت،  روز  واقعًا مسحورش شدم. يك   انجام مي ده،  من 
به تدريج بي نظم و داراي اشتباهات شدن و ايستگاه راديويي، نامه هايي از شنوندگانش 
دريافت كرد كه گوشزد مي كردن كه موارد غير عادي در برنامه هاي اونا زياد شده، 
از جمله اين كه مثاًل شخصّيت هاي داستان ها از يك داستان به يك داستان ديگه، مي رن. 
اين موضوع، فكر داستان خاله خوليا و نمايش نامه نويس رو به ذهنم آورد. ولي كاماًل 
پيداست كه شخصّيت داستان، خيلي تغيير شكل و قالب، مي ده، با الگوي خودش كه 
هرگز دچار ديوانگي و جنون نشد، سروكار زيادي نداره. فكر مي كنم دوستم، از اون 
من،  دوست  عاقبت  رفت...  تعطيالت  به  و  اومد،  بيرون  راديويي  برنامه ي  و  ايستگاه 

نسبت به شخصّيت داستان، خيلي كمتر غم انگيزه. 

مصاحبه كننده
مديون  كتاب،  اين  به اندازه ي  شما  ديگه ي  كار هاي  از  هيچ كدوم  كه  نوشتين  يك بار 

تفّكرات بي اساس داستاني نبودن. منظورتون از اين حرف، چي بوده؟ 

بارگاس يوسا
فكر مي كنم كه داستان به عنوان يك روش و ژانر، ميل به ازدياد و جلو رفتن داره. تمايل 
به تكثير داره، طرح داستان، مثل سرطان، پيشرفت مي كنه. اگه نويسنده از هر سرمشق 
داستان، پيروي كنه، داستان، تبديل به جنگل مي شه. جاه طلبي براي تعريف كردن تمام 
داستان، جزء الينفّك، اين ژانر هست. هرچند، من هميشه احساس كردم لحظه اي پيش 
مياد كه شما بايد جلوي داستان رو بگيرين تا دچار عدم محدوديّت و بي كرانگي نشه، 
به آرمان مطلوب داستان  براي رسيدن  باور دارم كه داستان سرايي، تالشي  اينو هم 
›‹كامل‹‹ هست. داستاني كه من تا انتهاء باهاش همراهي كردم، بي ترديد، داستان جنگ 

آخرالّزمان، هست.

مصاحبه كننده
در داستان مايتا و داستان جنگ آخرالّزمان، شما گفتين كه مي خواستين در معرفت 

راستي، غرق بشين. مي تونين اين موضوع رو توضيح بدين؟
 

بارگاس يوسا
براي اين كه اثري رو خلق كنم، هميشه مجبور بودم تا كارم رو از يك واقعّيت محسوس 
شروع كنم. نمي دونم كه آيا براي همه ي داستان نويس ها اين طوره، ولي من هميشه به 
باال پرتاب كنه. براي همينه كه از  باز ها به  تا منو مثل اكروبات  نياز دارم  واقعّيت 
انجام  تحقيقات،  اون جا  و در  اتّفاق خاّص رخ داده، ديدن مي كنم  اون  مكان هايي كه 
مي دم. نه به خاطر اين كه هدفم، باز آفريني واقعّيت باشه. مي دونم كه غير ممكنه. حّتي 

اگه اينو مي خواستم، نتيجه اصاًل خوب نبود، و كاماًل متفاوت، از آب درميومد. 

مصاحبه كننده
در پايان داستان مايتا، راوي به ما مي گه كه شخصّيت اصلي داستان، كه اون جا، صاحب 
اون ميكده هست، در به خاطر آوردن وقايعي كه براي راوي خيلي اهمّيت دارن، دچار 

مشكل هست. آيا اين در عالم واقعّيت، اتّفاق افتاده؟ آيا اون مرد، واقعًا وجود داره؟

بارگاس يوسا
بله، اون وجود داره، هرچند، اون شخصي نيست كه كتاب از اون ساخته و پرداخته. من 
خيلي موضوعات رو عوض و اضافه كردم. ولي در بيش تر قسمت ها اون شخصّيت، با 
فردي، نامه نگاري مي كنه كه زماني يك جنگ طلب پيرو عقائد تروتسكي بوده و بارها 
به زندان افتاده. فكرش وقتي به ذهنم رسيد كه در فصل آخر، داشتم با اون شخص، 
صحبت مي كردم و تعّجبم از اين بود كه فهميدم اون چه رو كه من به عنوان يك زمان 
درجه ي  در  خودش،  براي  مي گرفتم،  در نظر  اون،  زندگي  در  سخت،  تعيين كننده ي 
دّوم اهمّيت قرار داره، يك ماجراجويی مثل ماجراهای ديگه توی يه زندگي سراسر 
فراز و نشيب. اين مسأله براي من خيلي سنگين بود كه در خالل گفت و گويي كه باهم 

داشتيم، متوّجه شدم كه من نسبت به اون، از رابطه اش، اطالعات بيشتری دارم.
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بارگاس يوسا
بيش تر  مي تونه  ادبّيات،  پايدار هست،  كه  اون چه  درباره ي  كه  بوده  اين  منظورم  نه. 
يك  در مقام  اين كه  بدون  نمي تونه  نويسنده،  يك  اين كه  كنه؛  ايفاء  نقش  سياست،  از 
نويسنده و شايد در مقام يك سياست مدار، مرتكب قصور بشه، ادبّيات و سياست رو 
سياسي،  كنش  كه  باشيم  داشته  به ياد  بايد  بده.  قرار  هم طراز  ارزشي  مبناي  يك  در 
كتاب  شما  مي ده.  ادامه  خودش  قوام  و  دوام  به  ادبّيات،  در حالي كه  هست،  ناپايدار 
آينده  بر  تأثير  دادن  نشون  براي  كاري  در راستاي  بلكه  نمي نويسين،  امروز  براي  رو 
رفتار هاي سياسي، هرگز مدّ نظر  براي  كنه، كه  ايفاء  نقش خودشو  بايد  زمان  هست، 
نيست يا به ندرت، مورد اهتمام قرار مي گيره. ولي حّتي با اين كه اينو مي گم، هرگز از 
قضاوت درباره ي اوضاع و شرائط سياسي يا قرار دادن خودم در شمول اين موضوع، 
با مطالبي كه مي نويسم و كارهايي كه انجام مي دم، دست بر نمي دارم. من اعتقاد دارم 
كه يك نويسنده نمي تونه از وارد شدن به عرصه ي سياست، پرهيز كنه، به خصوص در 
كشور هايي مثل كشور من كه مشكالت، شديد هستن و وضعّيت اقتصادي و اجتماعي، 

اغلب، جنبه هاي ناخوش آيندي دارن.
با اظهار  انتقاد،  با  با پيشنهاد،  انجام بدن،  خيلي مهّمه كه نويسنده ها، به طريقي كاري 
نظر، با استفاده از قّوه ي تخّيل خودشون؛ تا در حّل مشكالت، سهمي به عهده بگيرن. 
فكر مي كنم كه خيلي حياتي و تعيين كننده ست كه نويسنده ها، اهمّيت آزادي رو براي 
جامعه و براي افراد، نشون بدن، چون مثل بقيه ي هنرمندان، نويسنده ها اين ضرورت 
رو بيش از هر كس ديگه اي احساس مي كنن. عدالتي كه همه ي ما آرزوي برقراري اونو 
داريم، هرگز نبايد از آزادي جدا بشه، و ما هرگز نبايد اين تفّكر رو بپذيريم كه آزادي 
يا امنّيت ملّي بشه،  بايد قرباني راه عدالت اجتماعي  در يك برهه ي خاّص از زمان، 
همون طور كه تمامّيت خواهان چپ گراي افراطي، و مرتجعين راست گراي افراطي اينو 
از ما انتظار دارن. نويسنده ها از اين موضوع، با خبر هستن، چون هر روز اندازه ي آزادي 

رو كه براي آفرينش و براي خود زندگي، 
نويسنده ها  مي كنن.  حّس  داره،  ضرورت 
به عنوان يك  از آزادي خودشون  بايستي 
ضرورت، مثل يك حقوق منصفانه يا حّق 

كار كردن، دفاع كنن. 

مصاحبه كننده
براي  شما  اظهارات  از  داشتم  من  ولي 
نگرش مثبت به اون چه كه سياست مداران، 
مي كردم.  نقل قول  بدن،  انجام  مي تونن 
بايستي  اصوالً  يا  مي تونن،  نويسنده ها  آيا 
خودشون،  اعتراضي  نداي  به  خودشونو 

محدود كنن؟

بارگاس يوسا
من فكر مي كنم اين مهّمه كه نويسنده ها 
مشاركت كنن، موضوعات رو به قضاوت 

مصاحبه كننده
 آيا در داستان به نوعي يك گفتمان 
فرا زباني ديده نمي شه، از اين حيث 
كه وارخوئيتاس كه رويه ي شما رو 
مضحك،  زندگي  يك  كرد،  دنبال 
شخصّيت هاي  زندگي هاي  مثل 

سريال كاماچو داشت؟ 

بارگاس يوسا
داستان  وقتي  همين طوره.  تقريبًا   
خاله خوليا رو مي نوشتم، فكرم اين 
بود كه فقط داستان پدرو كاماچو 
رو تعريف كنم. تقريبًا به خوبي در 
كه  بودم  رفته  فرو  داستان  قالب 
نوعي  به  ميل  اين  شدم  متوّجه 
نمي تونه  و  هست  فكري  بازي 
خيلي باور كردني باشه. و همون طور 
جنون  نوعي  من  گفتم،  قباًل  كه 
به عنوان  پس  دارم.  واقع گرايي 
جاري  پوچي  مقابل  نقطه ي  يك 
تصميم  كاماچو،  پدرو  داستان  در 
گرفتم كه يك طرح واقعي تر، خلق 
اون جا كه زندگيم  از  و  بده.  به داستان  واقعّيت رو  از  كنم كه رنگ و لعاب بيش تري 
اونو هم وارد داستان هاي  بود،  به نوعي يك سريال رمانتيك   اّولم،  ازدواج  در دوران 
خصوصي تر كردم و با داستان هاي ديگه، تلفيق كردم و اميدوارم بودم كه يك تقابل رو 
بين عالم خيال، با دنيايي كه تقريبًا مستند و واقعي هست، ايجاد كنم. در فرآيند تالش 
اين هدف، فهميدم كه وقتي دارين يك قطعه ي تخّيلي مي نويسين،  به  براي رسيدن 
اون رسوخ مي كنه،  در  واقعّيت،  از عدم  رگه اي  هميشه  غير ممكنه،  تقابل،  اون  ايجاد 
بقيه ي  مثل  خصوصي،  و  شخصي  داستان  هست.  نويسنده  اراده ي  و  ميل  خالف  كه 
داستان ها، تبديل به هذيان گويي شد. خود زبان هم اين قابلّيت رو داره كه واقعّيت رو 
تغيير بده. به همين خاطر، داستان وارخوئيتاس عناصر مربوط به زندگي نامه ي شخصي 
رو در خود داره كه به نحوي برجسته، كه به عبارتي مي شه گفت با سرايت و تسّري، 

تغيير ماهّيت داده. 

مصاحبه كننده
در چندين مقاله در سال هاي اخير، شما به طور مشّخص، اظهار نظر هايي ارائه كردين 
كه ظاهراً خيلي بدبينانه هستن. به عنوان مثال، در سال 1982 نوشتين: ›‹ادبّيات مهمّ تر 
از سياست هست. نويسندگان، تنها بايد به اين خاطر وارد عرصه ي سياست بشن كه با 
توطئه های خطرناك اون، مبارزه كنن و سياستمدارها رو سر جای خودشون بشونن.‹‹. 
آيا اين يك نگاه بدبينانه از چيزي نيست كه سياست مداران مي تونن انجام بدن كه 

پيشرفت رو به ارمغان مياره و اوضاع رو بهتر مي كنه؟ 
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مصاحبه كننده
فكر مي كنين كه در مقام يك نويسنده، برجسته ترين نقطه ي قّوت و بزرگ ترين اشتباه 

شما چيه؟

بارگاس يوسا
فكر مي كنم كه برجسته ترين نقطه ي قّوت من، پشتكار من باشه: اين توانايي رو دارم كه 
به سختي كار كنم و بيش تر از اون كه فكر مي كردم ممكن هست، از خودم مايه بذارم. 
بزرگ ترين اشتباه من، فكر مي كنم كمبود اعتماد به نفسم باشه، كه شديداً منو آزار 
مي ده. سه يا چهار سال طول مي كشه كه داستاني رو بنويسم، و بخش عمده اي از اين 
وقت به شك كردن به خودم مي گذره. با گذشت زمان هم اوضاع بهتر نمي شه، بلكه 
برعكس، فكر مي كنم كه بيش تر دارم از خودم انتقاد مي كنم و خود باوري اطمينانم داره 
كمتر مي شه. شايد براي همينه كه من خودبين و خودشيفته نيستم: وجدان و ضمير من 
خيلي قدرت منده. ولي اينو مي دونم كه تا روزي كه زنده هستم، خواهم نوشت. نوشتن 
در نهاد و سرشت من هست. من برپايه ي كارم، زندگي كردم. اگر نمي نوشتم، بدون 
هيچ ترديدي، عقلم زايل مي شد. مي خوام كتاب هاي زياد و بهتر ديگه اي بنويسم. قصد 
دارم كه ماجراهاي جالب و با شكوه تر ديگه اي نسبت به اون چه تا به حال تجربه كردم، 
داشته باشم. نمي خوام اذعان كنم كه بهترين سال هاي عمرم رو پشت سر گذاشتم و 

قبول نمي كنم كه حّتي با شاهدي دال بر اين مطلب هم روبرو شدم.  

مصاحبه كننده
چرا مي نويسين؟

بارگاس يوسا
مي نويسم چون غمگينم. قلم مي زنم، چون نوشتن، راهي براي جنگيدن با نا خرسندي 

هست. 

بذارن و مداخله كنن، ولي هم چنين نبايد اجازه بدن كه سياست، حوزه ي ادبّيات و قلمرو 
خّلقانه ي نويسنده رو تسخير و نابود كنه. وقتي اين اتّفاق بيفته، مي تونه نويسنده رو 
از پا دربياره، و اونو تبديل به يك تبليغات چي بكنه. به همين خاطر، اهمّيت سرنوشت ساز 
داره كه نويسنده براي فّعالّيت هاي سياسي خودش، محدوده اي تعيين كنه بدون اين كه 

خودشو از وظيفه اي كه داره، يعني از ابراز عقائدش، دور و جدا كنه. 

مصاحبه كننده
چه طور مي شه كه نويسنده اي كه 
شديد  بي اعتمادي  يك  هميشه 
رو نسبت به سياست، به نمايش 
نامزد  به يك باره،  مي گذاشته، 
پرو  رياست جمهوري  انتخابات 

در سال 1990 بشه؟

بارگاس يوسا
در  زماني  مي تونه  كشور  يك 
شرائط  و  اضطراری  وضعّيت 
در  مثًل  يا  بگيره،  قرار  جنگي 
جاي گزيني  هيچ  كه  موقعّيتي 
باشه.  نداشته  وجود  براش 
وضعّيت امروز پرو، فاجعه آميز 
شده.  فلج  اقتصاد،  هست. 
سطوح  باال ترين  به  توّرم، 
ده ماهه ي  در  رسيده.  ممكن 
خريد  قدرت  سال 1989،  اّول 
مردم، نصف شد. خشونت هاي 
شگفت  شدن.  تشديد  سياسي، 
بحبوحه ي  در  كه  اين جاست 
نشونه هايي  عظيم،  بحران  اين 

از احتمال تحّولي برجسته در راستاي مردم ساالري و آزادي اقتصادي پديدار مي شه. 
اجتماعي در زندگي و  الگوي هوا خواهي اصول  به  امور، دوباره  اداره ي  براي  مي تونيم 
جامعه گرايي فكر كنيم كه از سال 1968، در پرو مورد استفاده بوده. نبايد فرصت احياء 
و باز پس گيري اون چه رو كه در اين سال هاي اخير براش مي جنگيديم، از دست بديم: 
يعني اصلحات در آزادي خواهي و ساختن اقتصاد بازار. به تجديد فرهنگ سياسي در 
پرو اشاره نمي كنم كه مسئول بحراني هست كه داره كشور رو به پرتگاه سقوط مي كشه. 
همه ي اين دالئل، باعث شدن كه من به تمام شروط و ملحظاتي كه داشتم و منو به 
مداخله در كشمكش هاي سياسي، سوق مي دادن، غلبه كنم؛ ولي روي هم رفته، اين يك 

تصوير و توصيف خيلي ساده لوحانه ست. 
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حمید تقی آبادی

محسن عاصی

رامین اعالیی

محمد شعبانی

علی اکبر دهخدا )۱۲۵۷ - ۱۳۳۴(، ادیب، لغت شناس، سیاستمدار و شاعر ایرانی و بنیان گذار لغت نامه دهخدا. وی بعد از فعاالن 
دوران مشروطه نظیر میرزاملکم خوان، طالبوف و ... به همراه افرادی چون محمد تقی بهار، بدیع الزمان فروزانفر به عنوان پایه 

گذار نقد ادبی مدرن در ایران شناخته می شود.
او ۷ اسفند ۱۳۳۴ در تهران دار فانی را وداع گفت.
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به نظر می رسد شعر انقالب را می توان به سه دوره تقسیم کرد .یک دوره تا سال 67که عصر جنگ است 
ویک دوره تا سال 72 ودوره سوم از سال 72به بعد. هر کدام از این دوره ها شاعران خاص خود را دارد 
کسی که در یک دوره صاحب سبک ومبدع است در دوره بعد تقریبا مبدع نیست .شعرای آن دوره کال سه 
دسته بودند:یک دسته کالسیک ها مثل شهریار که با انقالب هم سو شده بودند وفردیت هنری شان قبل 
از انقالب شکل گرفته بود وبه همان سبک وسیاق خود حرکت می کردند منتهی مفاهیم انقالبی شعر خود 

مطرح کرده اند ودر این حال سبک وزبان انها تغییر چندانی نسبت به قبل نداشت. 
دسته دوم جوان تر ها بودند که تجربه های قبل از انقالب را داشتند،زبان تازه تری داشتند ومتعادل تر 
نیز بودند ومضامین شعر انقالبی را در قالب نیمایی نیز می ریختند.گروه سوم شاعرانی که پس از انقالب 
به رشد هنری دست یافتند.ابن ها دنباله شعر سپید را گرفتند .البته این جریان ها باهم حر کت می کردند 

وتعارضی نیز نداشتند .
دوران ابتدایی این تقسیم بندی در سیطره کامل شاعران انقالب است.شاعرانی که عموما شعر خود را با 
انقالب آغاز کرده و با درک صحیح شرایط انقالبی آن دوره پا به میدان ادبیات گذاشته و توانستند آثار 
قابل مالحظه ای هم در حوزه تولید شعر به وجود آورند که ویژگي هاي بارز آن به نقل از »آوازهاي نسل 
و  دیني  مفاهیم  از  استفاده  آرمان گرایي،  ستیزي،  روشنفکر  است:  زیر  ترتیب  به  کاکایي  سرخ«عبدالجبار 

رویکرد به محتوا.
اما بالفاصله بعد از انقالب، واقعه ي مهم و تأثیرگذار دیگري به وقوع پیوست که همه ي شئونات فرهنگ 
ما را تحت تأثیر قرار داد. جنگ، موضوعات و مضمون هاي جدیدي را با خود به همراه آورد که خیلي زود 
در آینه ادبیات ایراني متجلي شد و نسل جدیدي از شاعران و داستان نویسان جوان را پرورش و به جامعه 
معرفي کرد. موضوعات مطرح شده در فضاي ملتهب ابتداي انقالب و جنگ، تلویحا شامل موارد زیر است 

که ما یکي از آنها یعني »شهید و شهادت« را در حوزه ي ادبیات جنگ مورد بررسي اجمالي قرار مي دهیم:
1-جنگ و دفاع مقدس

2- شهید و شهادت
3- وطن و جهان وطني، جهاد علیه مستکبران

4- نهضت زنده عاشورا
5- ستایش زندگي روستایي در برابر فرهنگ و تمدن شهرنشیني

6- دفاع از محرومان
از میان شاعراني که موضوع جنگ تأثیر پذیرفته بودند، مي توان به قیصر امین پور، حسین اسرافیلي، علیرضا 
قزوه، سلمان هراتي، سیدحسن حسیني، علي موسوي گرمارودي، محمدرضا عبدالملکیان و نصرا... مرداني 
اشاره کرد. این شاعران توانستند ذهن و زبان خود را به روحیات منتشر در بستر اجتماعي آن دوره نزدیک 
کرده و نماینده ي عواطف گسترده ي آنها باشند. جنگ به عنوان یک روایت کالن با آثار و پیامدهاي خود 

نمود بارزي در شعر این شاعران و دیگر شاعران پس از انقالب داشت:

گلواژه ي لبیک به لب ها حک بود
از وسعت گام ها زمین در شک بود

اي کاش در آن صبح ظفر مي دیدي
خورشید به مشت عاشقان کوچک بود

)علیرضا قزوه(

در این دوره زبان رو به سادگی گذاشت چون شعري که مي خواست متناسب با وضعیت انقالب و 
مقاومت مردم  و  دفاع  توصیف  به  بتواند  تا  انقالبي مي بود  ناچار مي بایست شعري  به  باشد،  جنگ 

بپردازد، به توصیف دفاعي که دامنه هاي آن به کوچه هاي خرد و خراب شهرها هم رسیده بود:

اینجا/ دیوار هم / دیگر پناه و پشت کسي نیست / کاین گور دیگري ست / که استاده است / در 
انتظار شب...

)قیصر امین پور(

توصیف صحنه هاي دلخراش و مهیج جنگ، توصیف و بیان وضعیت حساس زمان بود. توصیف براي 
برانگیختن حس همدردي، مسئولیت و همفکري مردم براي مردم. توصیف براي از بین بردن ترس 

و انتقال حس شهامت:

محاصره ایم / فرشته بفرستید / خاکریزها / عاشقانه / به سجده مي روند / و شتک خون بر رویا از 
پلک در مي گذرد / و انفجار موج / در اضطراب نفس، از قلب / حرامیان به هدف نمي زنند / ابلهان 

راه گشوده اند / التماس بي سیم ها / و باال بلندان آسمان: / چرا فرشته ها نمي رسند؟
)عبالرضا رضایي نیا(

از ویژگی های برجسته این دوره می توان به اجتماعی شدن شعر واحیای قالب های کالسیک اشاره 
کرد که در برخی از این قالب ها نوآوری های زیبایی هم به موجود آمد که شاخص ترین این نوآوری 
ها را شاید بتوان در غزل و رباعی جستجو کرد که تولید غزل و رباعی های حماسی در این دوره بسیار 

مورد استقابل قرار گرفت: 

از خاک و خون گذشتند صبح ظفر سواران
پیغام فتح دارند آن سوی جبهه، یاران

در شام سرد سنگر روشن چراغ خون است
ای ابر دیده ترکن لب های کوزه داران

غزل جدید که حاال غزل  فرم دستاورد آن است نیز نتیجه کارهایی بود که در این دوره پایه گذاری 
شد. در کل می توان گفت؛سال هاي اولیه شعر انقالب تا پایان جنگ تحمیلي سال های شعر جنگ 
است که تا 10 سال بعد از انقالب، جریان قالب شعري انقالب اسالمي بود و جریان هاي دیگر، براي 
بروز و ظهور اجازه نیافتند.شاید در یک بیان کلی دیگر شعر اوایل انقالب را بتوان شعر »مناسبت ها« 
نامید چون در اکثر کتاب های این دوره بهانه ای بیرونی و اجتماعی باعث به وجود آمدن شعر شده 
است؛مثال در مجموعه ی هم صدا با حلق اسماعیل از حسن حسینی به مناسبت شهادت چمران ، 

شهید رجایی وشهدای مجلس سروده های زیادی می بینیم.

دی
آبا

ی 
 تق

ید
در معبر بادهاحم

چند نکته درباره سه دوره شعر
 بعد از انقالب اسالمي
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شاعران  از  جدا  دوره  این  در  وجود  این  با 
آثار  تولید  به  دست  نیز  شاعران  انقالب،سایر 
میان  این  از  که  زدند  ای  مالحظه  قابل  ادبی 
صالحی،شمس  علی  سید  کارهای  به  توان  می 
لنگرودی،فرامرز سلیمانی،فرشته ساری،فریدون 
و  احمدی  مشیری،اخوان،شاملو،احمدرضا 

منوچهر آتشی اشاره کرد.
اما پس از پایان جنگ، شعر دنبال مسیري تازه 
آن  در  را  خود  حیات  تا  گشت  جنگ  از  غیر 
از  بعد  که  را  دوره  دهد.این  ادامه  تازه  مسیر 
جنگ تا سال 72یا 73ادامه داشت شاید بتوان 
دوره دگردیسی شعر بعد از انقالب نامید.چون 
مباحث تئوریک به طور جدی وارد دنیای شعر 
برابر  در  مشخص  بندی  صف  یک  و  شدند 
اجتماعی  و  شعاری  های  درونمایه  با  اشعاری 
شکل گرفت.مساله تعهد در شعر و شعر متعهد 
قرار  دوباره  بازخوانی  مورد  دوره  این  در  نیز 
گرفت.شاید بتوان جدی ترین موضوع ادبیات 
در این دوره را جا افتادن و تبیین »شعرگفتار« 

تلقی کرد که اگرچه امضای خاص سیدعلی صالحی را داشت ولی بر روی شعر بسیاری از شاعران 
جوان و پیشکسوت تاثیر گذاشت.جریان منسوب به »موج ناب« هم که با زیرساخت کارهای احمدی 
و رویایی پایه گذاری شده بود نیز در این دهه قابل مالحظه است. شاعران انقالب نیز از این مقوله 
مستثنی نبودند و متاثر از فضای ادبی جامعه نگاهی دیگر به شعر خود انداخته و کم کم از موضوعات 
منتشر شده در دوران جنگ جدا شدند و به تمهیدات شاعرانه در شعرشان توجه بیشتری نشان دادند.
با توجه به این اصل که موضوعات اجتماعی را در مرکز معنایی شعر خود قرار دادند. در این دوره 
و در بین شاعران انقالب،تجربه نیما نیز دوباره اوج گرفت و توجه به پتانسیل های زبانی شعر نیما 
توسط برخی شاعران مانند مرحوم امین پور موج جدیدی از نیمایی گرایی ایجاد شد.غالب  شعر دهه  
شصت  شعر تصویری  )ایماژیستی ( بود که  به  بازسازی  واقعیت های  بیرونی  و گاهی  اندرونی  می پرداخت  
تا به  رهیافت های  متفاوتی  دست  پیدا کند. زبان صریح و حماسي آن هم کم کم رنگ شاعرانه به خود 
گرفت.این دوره به گمان نویسنده این یادداشت،دوران گذار است،گذار به دوره ای که به شعر دهه 
هفتاد مشهور شد،ادبیاتی که معترضانه با بیشتر پیشنهادهای شعری دهه های قبل از خود به تعارض 
برخواست و به نوعی واکنش نسبت به آن ها تبدیل شد،به خصوص واکنشی آشکار به ادبیات دهه 
شصت بود،چون همه تریبون های در دهه های قبل در اختیار ادبیات اجتماعی بود و درآن شکل 
خاصی از سخن گفتن رایج  بود که عموما ارشادی و یا حماسی بود  و حاال  جامعه شکل دیگری  نیاز 
داشت که تمرین بکند  و با آن آرامش بگیرد.موضوعات زندگی معمولی هم پیش آمد انگار رزمنده 
ای برگشته به شهر و حاال باید با مناسبات زندگی شهری زندگی کند .عصیان در راه بود.باید هوای 

تازه ای وجود داشته باشد.
دوره سوم از سال 73شروع شده و تا به حال نیز با فراز و نشیب هایی ادامه دارد. در اوایل این دهه، 
نسلی تازه از راه رسیده و تازه کار در برابر خیلی از اصول حتی تازه مطرح شده ی شعرو شاعری در 

دهه های پیش، دچار تردید شده و نسبت به آن از خود واکنش های متفاوتی نشان دادند. در این 

نحوی  به  بودند،  گفته  معینی  و  سال، شعرهای مشخص  سالهای  که  هم  کارتر  کهنه  شاعران  میان 
تئوریسین های این گسست یا واکنش های سریع شدند. برخی از آنها توانستند با استفاده از آراء و 
نظزیات فیلسوفان پست مدرن و بهره گرفتن از اندیشه های پساساختارگرای رایج در غرب، شعر ایران 
را در آستانه ی تحولی عظیم و انقالبی جدید قرار بدهند که اگر چه از همان آغاز از طرف بسیاری 
از ادبیات شناسان و شاعران سرشناس مورد استهزاء قرار گرفت اما خیلی زود نسلی را پرورش داد 
که به دنبال نوجویی و جسارت، کانون توجه خود را بر خالف نسل های  گذشته بر دگرگونه نویسی 

و استفاده از ظرفیتهای باالی زبان در شعر قرار داد. 
بگذارید کمی متمرکزتر شویم.

بازخوانی ادبیات فارسی معاصر گواه این است که کانون اصلی شعر دهه ی هفتاد کتاب شعری بود 
به نام » خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم« اثر دکتر براهنی، که در واقع چه در 
شکل سرایش و اجرای شعرها و چه در آن مقاله ی بلند و تئوریک پایانی اش گسستی بود از همه ی 
جریانهای معاصر شعر از نیما تا دهه ی هفتاد شمسی. مثل مانیفیستی برای یک آغاز جدید در شعر 
فارسی. در آغاز آن مقاله طوالنی در موخره کتاب » خطاب به پروانه ها......« آمده بود:» چرا شاعر 
کهن به ندرت شعر خود را توضیح می داد و شاعر جدید،مثال نیما و شاعران بعد از نیما، شعر خود را 
توضیح می دهند؟« ودر ادمه به این سوال اینگونه پاسخ داده شده بود:» علت آن است که فرم شعر 
شاعر کهن،حتی هر فرم و حتی فرم تک تک شعرهای او، قبال توضیح داده شده بود. یعنی نت فرم 
از پیش نوشته شده بود و شاعر با فرم شعرش و یا بهتر بگویم با اجرای شعرش آن نت را اجرا می 
کرد.« و بعد هم اضافه شده بود:» معیار در شعر جدید این است که شاعر، شعر خود را امضا کند. 
یعنی شاعر در فرمی شعر بگوید که قبل از فرم آن شعر وجود نداشته است و در آن فرم کسی قبل 

از او شعری نگفته است.«
در همین چند نقل قول کوتاه می توان بنیان های شعر دهه ی هفتاد را به راحتی مشاهده کرد. یعنی 

الف: اجرائیت شعر. ب:تعدد فرم های شعری. و باالخره 
ی  حوزه  در  شده  مطرح  تازه  های  تئوری  از  استفاده  ج: 
ادبیات و فلسفه. و بر همین اساس بود که نویسنده کتاب 
» خطاب به پروانه ها...« شالوده ی انقالبی دیگر را در شعر 
فارسی پی ریزی کرد و معتقد بود که بر اساس آن، شعر 
نیمائی و  از بن بست شعر کهن و شعر  تواند  فارسی می 
سپید رهایی یابد. بنابراین به ناچار برای بسط و گسترش 
این انقالب شعری که رهبری اش را هم به نحوی خودش 
نیز  اش  نظریه  تئوریک  مبانی  تبیین  به  داشت،  عهده  بر 
و  بدهد  »توضیح«  را  آن  خودش  قول  به  تا  شد  مشغول 
و می  ما چه می گذرد  پرسیم در آن سوی  بگوید:» می 
گذریم از آنچه از ما به آن سو می گذرد.« منتهی این بار 
برخالف سایر تئوری های قبلی تکیه ی کامل شاعران این 
دهه بر عنصری به نام» زبان« بود. آنها با برهم ریختن نظم 
پاره  با  ملودیک شعر و چند ملودی کردن موسیقی ان و 
کردن ترکیب عروض و بحور مختلف وزن شعر فارسی- 
آنها  در  که  متکثری  های  روایت  اجرای  و  نیمایی-  حتی 

زمان ها و مکان های ناهمزمان به صورت همزمان به نمایش در می آورند و همچنین با اجرای روان 
پریشانه و پاره پاره ی شعر خود، سعی در القاء زبانی ی اندیشه ی مازوخیستی،جنون زده و دچار
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خود  شعر  مداوم  های  شکنی  نحو  با  را  خود  کار  این  و  داشتند  را  انسان  معاصر  ی  شده  بحران 
هم  انها  کار  اساس  گذاشتند.  می  نمایش  به  زبان  در 
تاکید  آن  بر  ها...«  پروانه  به  »خطاب  در  که  همانطور 
حکمت  با  جسمانی،آمیخته  نفس  به  توجه  یعنی»  شده 
یک  به  جدید  جغرافیای  های  حوزه  کردن  سینه،وارد 
یک  کردن  شاعره  چند  حتی  و  شعر،چندزبانه،چندگفتاره 
شعر.« بوده است. به گمان آنها » هدف شعر ایجاد تاثیر 
زیبایی شناختی است و تنها آگاهی به عملکرد دقیق زبان 

شاعرانه به ایجاد این تاثیر کمک می کند.«
دهه  این  شاعران  اکثر  که  بود  مبانی  همین  به  توجه  با 
شخصی  لحن  ی  ارائه  بدیع،  شگردهای  اعمال  در  سعی 
بین  در  خود  آثار  از  مستقل  هویت  ی  ارائه  و  زبان  در 
سایر آثار بودند.کار آنها در واقع بر اساس داعیه هاشان 
ایران بود.» وقتی  ادبیات  پاسخی به بحران مدرنیسم در 
تکه  انسان  هویت  و  ریزد  می  فرو  ها  ارزش  از  بسیاری 
تکه می شود، شعر هم تکه تکه می شود یا از تکه تکه ها 
ساخته می شود.ناموزونی دامنش را گرفته و رها نمی کند.

هرلحظه از چیزی می گوید،پریشان پریشان است. درست همان جائی که قرار است صاحب تشکیالتی 
موزون شود، فالش می زند و از دستگاه ساده ی زبان و معنا خارج می شود« این رذا نمی دانم کجا 
خوانده یا شنیده ام ولی در ذهنم تداعی که شد دیدم شرح ساده ای است از آنچه می تواند روان 
شناسی ادبی شعر شاعران این دو دهه باشد: هویت بحران زده و چهل تکه. این موضوع باید به عنوان 
محتوا در شعر خیلی از آنها دیده می شد. بنابراین مکانیسم خاص خود را می طلبید. یک دستگاه تازه 
ی بیان، تکنیک های جدید و تازه و نوعی زیبایی شناسی دیگرگونه را طلب می کرد تا هماهنگی فرم 
و محتوا به آن معنای خاص اش در ساخت)ساخت شکنی؟( درونی یک شعر به تماشا گذاشته شود.

در اولین گام به گمان آنها چیزهایی مثل بیان گزارشی- تصویری، مقدمه چینی و نتیجه گیری، زبان 
توضیحی و پیام های احساسی و باالخره قابل پیش بینی بودن، روش هایی بودند که باید تابوی آنها 
شکسته شده و عوض می شد. آنها برای این کار در ابتدا با تغییر در هستی شناسی خود از لحاظ 
فاصله گیری جدی نسبت  نوع  باباچاهی در گزاره های منفرد- دو  به قول علی   – زیبایی شناختی 
به شعر گذشته انجام دادند: اولی نگاه متفاوت و مشاهدات ضد شعر به جهان بود و دومی: دوری 
از جزمیت ها و مطلق نگاری ها. این فاصلگیری زیبایی شناختی منجر به این شد که آنها فضاهای 
جدیدی را هم بالتبع تجربه کنند. واتفاقا این تجربه خصویاتی را هم برای شعر آنها بوجود آورد که  
چه در نوع اجرا و چه در موضوع اجرا شده، شامل این ویژگی ها می باشد: توجه به زبان،ضد قهرمان 
بودن، بیان روایی-محاوره ای به جای بیان مفهومی و نمادین،چندصدایی بودن، چند فرمه بودن، غیر 
تغزلی بودن، چند مرکزی بودن، جدا شدن از سطح درک عامه و نزدیک شدن به مخاطبان خاص و 

باالخره شاید دوری از کلیشه ها و جزئی نگری به جای کالن نگری های رایج.
 اگر مجبور به خالصه نویسی در این نوشتار نبودم،مشروح و مفصل می نوشتم که ویژگی های فوق 
در نگاه خواننده- نویسنده زمانی بیشتر معنا پیدا می کند که قبل از آن به حضور و ظهور پدیده ای 
به نام »پست مدرنیسم« در ایران اعتقاد داشته باشیم. یعنی آن بستری که این گرایش ها در درون 

آن صورت پذیرفته است.

  الف- مرگ مولف؛روالن بارت: به این ترتیب که » با مرگ نویسنده و سوژه زدایی از متن، اتفاق 
مهمی که در کنار استثمار زدایی از اثر ادبی رخ می دهد این است که به خاطر مشکالت به خاطر 
که:»  مدرنیستی  مثل  این  برای  جایی  دیگر  هنری،  اثر  خوانش  و  تکمیل  در  خواندندگان  مشکالت 
این نظریه اهمیت خاصی  از لحاظ  باقی نمی ماند.نقش خواننده  خواننده ی ساده لوح،نکبتی است.« 
پیدا می کند.زیرا تشخیص وجوهی که در هر اثر ادبی ممکن است وجود داشته باشد،امری مربوط به 
خواننده هم هست. هرچه بینش زیبایی شناختی خواننده ناقدتر باشد،دامنه ی معنی اثر ادبی وسیع تر 

می شود و همین جاست که به قول دریدا تفسیرهای متعدد خود را بروز می دهد.«

ب- زبانیت؛دکتربراهنی: به این ترتیب که» گاهی شعر نباید ازجمله ساخته شود. درگریز از اسبداد 
نحوی، گاهی زبان شعر در خالف جهت جمله ای معنا شناختی سیر می کند. گاهی جمله برای گریز 

از زبان قراردادی باید بی معنی شود تا شعر شود.«
 البته این بی معنایی که اینجا مدنظر است نوعی بازگشت به زبان است که در این نظریه تکیه اش 

بیشتر بر عبور از تک معنایی است نه خود معنا، چون چنین چیزی اصال امکان پذیر نیست.

ج-منطق گفتگویی؛ میخائیل باختین: که بدون شک در دهه ی هفتاد در مقیاسی وسیع از سوی شاعران 
به کار گرفته شد و در کنار فرم توصیفی و فرم خطابی که در دهه های قبل رواج داشت، فرم روایی 
هم بر مبنای شعر – داستان رواج چشمگیری یافت. توضیح اجمالی این نظریه، مفصل و از عهده ی 

من خارج است.

نوعی »  او  به گمان خود  اگرچه  افکنی؛ ژاک دریدا: که  بن  ویا  یا ساختار شکنی  د- شالوده شکنی 
خوانش« بود.ولی بوسیله ی شاعران این دهه با اجرای شعرهایی متفاوت که به گمان آنها خوانشی 
و  دال  فراریت  موضوع  گرفت.  قرار  استفاده  بود،مورد  غالب شعری  های  گفتمان  از  ساختارشکنانه 
مدلول هم که همین فیلسوف فرانسوی مطرح کرد چیزی بود شمولی عام در تمام گفتمان های رایج 
در این دهه داشت. حرکت در زبان از مدلول ها به سوی دال ها، همان چیزی ست که اصالت دادن 
به لفظ در برابر معنا نام دارد و در افتادن زبان در چرخه ی دال ها هم چیزی بوده و هست که 
تفسیرهای تک معنایی یا تفسیرناپذیری ها را ابطال کرده و چندمعنایی بودن و نداشتن مرکزیتی ثابت 

در آثار ادبی و فلسفس را باعث می شود.

البته یکی از اشکاالت نظریه پرداز ی های متعدد در این دهه این بود که این نظریه ها با تولید آثار 
موثری در حوزه ی شعر همراه نبودند و در بسیاری از جاها منجر به تولید شعرهای تکراری،خنده 
دار و الگوریتمی می شدند که درانها از خالقیت هیچ خبری نبود. واین امر باعث به ابتذال کشیدن 
شعر این دهه در برخی جوانب شد. مثل ابتذالی که در بخش بازی های زبانی بوجود آمد و مثل 

گردابی،سهم عمده ای از شعر دهه ی هفتاد را به درون خود کشید و از بین برد.
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فروغ فرخزاد همچون روح سرگردانی که هیچگاه محل سکونتش را ترک نمی کند، همواره در آثار 
شاعران نوگرای  بعد از خود حضور داشته است. بنیانگذاری شعر مدرن و ایجاد هویت جنسیتی برای 
راوی، مهمترین تاثیرات فروغ بر ادبیات پس از خود بوده و بدون شک نجات شعر فارسی از لحن و 

نگاه راوی همیشه مرد ادبیات کالسیک تاثیر به سزایی بر شعر زنان بعد از او داشته است
در واقع ردپای فروغ بعد از انقالب اسالمی و در دهه ی شصت کمرنگ اما مستدام بود تا در دهه ی 

هفتاد با ظهور شاعران زن و نوپردازی های آن سال ها قوت گرفت و تا امروز ادامه پیدا کرد.
کتاب »یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها« اثر فاطمه ی اختصاری نیز از جمله ی آثاری 
است که این، مهمترین میراث فروغ را با خود داشته و به بسط و تکامل این نگاه پرداخته است. این 
کتاب عالوه بر تاثیر از فروغ، منشا گرفته از جریان فمینیسم ایرانی نیز هست و شاید با عنوان خود 

وارد نوعی چالش و نقد این جریان شده است.
جنبش فمینیستی که ما از آن صحبت می کنیم در واقع کپی برابر اصل جریان فمینیسم غربی نیست. 
با خود دارد  از فمینیسم غربی  بلکه تنها پژواکی از صدای این جریان بوده و شاید تنها بخشی که 
موضوع است و از اشتراکات محتوایی تهی است. در واقع بیشتر جریاناتی که در ایران خواهان احقاق 
حقوق زنان بوده اند، تمامی تالش خود را تنها برای اثبات موجودیت زن در مقابل مرد و در اجتماع  
به کار بردند و از سوی دیگر با روایت تاریخ مردساالرانه ی جامعه ی خود و با نگاهی مرد ستیزانه، 
تبعیض جنسیتی که مردان بر زنان تحمیل کرده بودند را محکوم کرده و به جای آن اعمال تبعیض 
جنسیتی بر مردان را تبلیغ می کردند!  در حقیقت فمینیسم ایرانی در پله ی اول مسیری که فمینیسم 
غربی طی کرده بود باقی ماند و ماهیت وجودی و هدف نهایی خود را تنها بر پایه ی این جمله ی دوبوار 
که »زن، زن به دنیا نمی آید، زن می شود«]۱[ قرار داد. این همان نگاه غالب بر آثار هنری منصوب 
به این جریان بوده است که نتیجه ای جز تبدیل شدن شعر زنانی که بر هویت جنسیتی خود پا می 
فشردند، به مجموعه ای از  یأس ها، سرخوردگی ها و گله و شکایت از مرد همیشه ظالم شعرهایشان و 
حذف صدای مرد از آثار هنری نداشته است . این نکته، فصل ممیز کتاب فاطمه اختصاری با بسیاری 

از شاعران زن هم نسل اوست.
مجموعه ی شعر فاطمه اختصاری از بسیاری جهات به جریان »فمینیسم فرانسوی«]۲[ نزدیک است 
و از این بابت حرکتی رو به جلو برای شعر زنان ایران محسوب می شود . »فمینسیم فرانسوی« با 
دیدگاهی زبان شناسانه معتقد است که زنان باید با زبانی زنانه بنویسند و این همان زبانی است که 
زن از تمامی ویژگی های خود، که وجه تمایزش نسبت به مردان نیز هست، استفاده می کند تا به 

بیان تجربیاتش بپردازد. ]3[

این نگاه بسیار نزدیک به نگاهی است که شاعر این کتاب به وسیله ی آن، با گذر کردن از موجودیت، 
به بیان تجربه های خود با زبانی زنانه می رسد. او با به اشتراک گذاشتن تجربه ی حضور اجتماعی 
در نقش های مختلف ، موجودیت زنان را اثبات شده پنداشته و به مرحله ای فراتر از آن پا گذاشته 
است . راوی های این مجموعه در نقش همسر، مادر، فرزند، همکار، دوست و… با وارد کردن نگاهی 

ریشه دار در هویت زنانه، قصه ی خود را روایت می کنند.
»مادر بزرگ ٌمرد، زمستان سال پیش/ و بعد مال من شد ماتیک صورتیش « )ص ۴۴ کتاب (

فاطمه اختصاری با انتخاب راوی های گوناگون، شعرش را به لوکیشن های متفاوت می کشاند و تجربه ی 
موقعیت های مختلف را با مخاطب خود سهیم می شود. از سوی دیگر در انتخاب راوی های زن، تنها 
به یک نظرگاه اکتفا نمی کند و شخصیت شعرهایش را از کوچه و خیابان تا جمعیت روشنفکر و نخبه ی 

می  بسط  اش  جامعه 
خود  این  که  دهد 
به  مهمی  نکته ی 
چون  آید.  می  شمار 
نسل  هم  شاعران  در 
از  بیشتر  شعرها  او 
راوی  یک  جایگاه 
روشنفکر، شاعر پیشه 
و اغلب منزوی روایت 
می شوند  و اگر اثری 
از  دیگری  طیف  به 
زنان  مثال  جامعه، 
خانه دار اشاره داشته 
باشد، همچنان ویژگی 
های شخصیتی از این 

دست در راوی یا شخصیت های اثر یافت می شود. در واقع حضور شاعر به عنوان بخشی از اثر خلق 
شده همیشه قوی تر از عنصر آفرینش شخصیت و موقعیت است، که نتیجه ی آن یکسان بودن لحن 

و دامنه ی واژگان و ویژگی های شخصیتی در یک مجموعه ی شعر است.
نگاه  همان  و  کشد  می  دوش  بر  را  زنان  تاریخی  رنج  خود  مجموعه ی  در  اختصاری  فاطمه  اگرچه 
پرسشگر و شاید محکوم کننده را نسبت به جنس مخالف دارد  اما با  نگاه نقادانه نسبت به هویت 
جنسیتی و عملکرد زنان پیرامون خود، نقش آنان را در نادیده گرفتنشان یادآوری می کند. در واقع 
راوی زن آثار او، ضعف و عدم آگاهی خود را بخشی از ظلم روا شده بر خود می داند و تضاد ایجاد 

شده در عنوان کتاب به نوعی پرچم همین دیدگاه را برافراشته است.
»[بساط سبزی ، توی حیاط ، زیر درخت]/ سرور خانم و چندتا زن خوشبخت!!! « )ص ۲۷ کتاب (

از سویی دیگر راوی و شخصیت های مرد شعر او ترد شده و فراموش شده نیستند. او ترسی از فرو 
رفتن در کالبد یک مرد و روایت کردن از زبان او ندارد و تجربه گرایی خود و شعرهایش را فدای 
محکومیت نگاه مرد ساالرانه ی جامعه ی خود نمی کند. او بارها با شخصیت های مرد شعرهایش همراه 
شده  و عاشق می شود، بغض می کند، درد می کشد و گاهی هم  بی توجهی می کند، کتک می زند، 

فحش می دهد.
»بوی عطر زنانه ات پیچید، در هوای پر از نفس هایت/ بوی دیوانه ات مرا لو/ داد، مثل مجرم به 

دست سربازان« )ص۴۶ کتاب (
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این نکته نیز فصل مشترکی دیگری با نظریات »لوس ایریگری« از نظریه پردازان »فمینیسم فرانسوی« 
زن  تاریخ،  طول  در  که  است  معتقد  او  است. 
تفکر  بدون   ِ وجسم  طبیعت  با  همراه  همیشه 
در  و  بوده  یکی  بودن  مادر  با  زن  است.  بوده 
مقابل، مرد نماد فردیت، فرهنگ و هویت بوده 
است. او در برابر این نظریات تاریخی می گوید 
هویت  و  فردیت  باید  مرد  هم  و  زن  هم  که 
به  بفهمند که هم  باید  دو  و هر  باشند  داشته 
طبیعت و هم به فرهنگ تعلق دارند و غیر از 

این تفکر اشتباه است.
جامعه ی  در  اختصاری  فاطمه  شعرهای  مرد 
و  شده   پذیرفته  و  داشته  حضور  او  پیرامون 
انسانی در نظر  از رابطه های  به عنوان جزئی 
گرفته شده است، به کنش ها و واکنش هایش 

پرداخته شده و تاثیرها و 

گرفته  قرار  تحلیل  مورد  هایش  تاثیرپذیری 
است. اما شاعر با وارد شدن به عرصه ی روابط 
ساختن  و  قضاوت  عرصه ی  به  را  پا  انسانی 
بد  همیشه  یا  و  خوب  همیشه  های  شخصیت 
نگذاشته، بلکه در کلیت آثار او، انسان به معنای انسان روایت شده است. در واقع او با در نظر گرفتن 
هویت جنسیتی، داستان ها و موقعیت های خود را روایت کرده اما فارغ از آن به درک و تحلیل آنها 

می پردازد.

»و دست های بلندی برای چنگ زدن/ به مرد غار نشین سر تو زنگ زدن« )ص ۶ کتاب (
»به روز اولمان پشت یک در بسته/ به گریه های من و مرِد از همه خسته« )ص ۱۴ کتاب (

از سوی دیگر همین روایت صرف و حضور منفعل شاعر در ساختن و یا بازآفرینی شخصیت ها و 
موقعیت ها با دیدگاه شخصی خود، به پایه ی مناسبی برای ایجاد یک فضای چندصدایی در آثار او 
تبدیل شده و شعرها را در مقابل جریان تک صدایی و توتالیتر فمینیسم ایرانی در امان نگاه داشته 
است. این رویکرد به نوعی تاکید بر شنیده شدن صدای جنبش زنان در کنار سایر طیف های جامعه 
است و در مقابل نگاهی قرار می گیرد که درکش از فمینیسم  منجر به شناخته شدن جامعه ی زنان 
به عنوان جمعیتی ضعیف و مورد ظلم که برای احقاق حقوق خود و دست یافتن به جایگاه واقعی اش  
نیازمند کم رنگ کردن جنس مخالف است و به تنهایی توانایی اثبات خود را ندارد. نگاهی که به دلیل 
حقوق تاریخی ضایع شده ی خود خواستار حق بیشتری نسبت به مردان بوده و بر خالف شعارهایش، 

تساوی جنسیتی را طلب نمی کند.

نگاه پرسشگر و چالش برانگیز فاطمه اختصاری اگرچه هیچ طیفی را رها نمی کند اما به دنبال مقصر 
نیست. در شعر او جامعه یک طیف به هم پیوسته است که هیچ بخشی جدا از سایر بخش ها نیست 
و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری گروه های متفاوت جمعیتی ، سطوح طبقاتی و جنسیتی است که جامعه 

»رسیده ایم به هم توی خواب میدان ها/  گذشته ایم کنار هم از خیابان ها« )ص ۱۳ کتاب (

اما قدمی به سوی جلو  اگر چه این دیدگاه به نقد جریان های فمینیستی پیش از خود می پردازد 
برداشته و افق های جدیدتری را برای شعر زنان تصویر می کند و همین نکته به شاخصه ای مهم برای 
مجموعه ی شعر این شاعر خراسانی تبدیل شده و نقطه ی تمایز مجموعه ی او نسبت به سایر شاعران 

هم نسلش است.

---
]۱[- جنس دوم، سیمون دوبووار، چاپ دوم، تهران: توس، ۱۳۸۰

]۲[- هلن سیکسو، مقاله ی نوشتار زنانه، ۱۹۷۵
]۳[- مری کلیگز، درسنامه نظریه ادبی، ترجمه ی دکتر جالل سخنور، االهه دهنوی و سعید سبزیان. تهران: انتشارات اختران، 

۱۳۸۸
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درایر زمانی گفته بود:«هر کس فیلمهای مرا دیده باشد می داند که من اهمیت زیادی برای چهره 
ی انسانی قائلم.در اصل چهره ی انسانی همچون زمینی ست که هرگز از کشف دوباره ی آن خسته 
نخواهم شد.اصیل ترین تجربه ای که در یک استودیو می توان داشت ثبت چهره ایست که به نیروی 

مرموز وحی الهی حساس است.«
پس درایر در تمام سالهایی که به فیلمسازی مشغول بود سعی کرد سینما را تبدیل به روزنه ای کند 
برای واکاوی روح انسان.در نگاه او هنر معیاری برای از سر گذراندن تجربه ای مخاطره آمیز و معنوی 
بود تا شور انگیز و شادخوارانه.نمایش بی پرده ی روحیات انسان ها با بینشی مذهبی و مضامینی روح 
انگیز قطعا او را در رسیدن به هدفش موفق ساخت.البته همه ی اینها در کنار تقبیح تعصب و تحجری 
مذهبی قرار داشتند.در اصل درایر به ایمانی راستین باور داشت که از هرگونه تردید ،ریا و تزویر به 
دور باشد.مانند خودش و شخصیت های شاهکارهایش یعنی مصائب ژاندارک و پس از آن اردت.
زیبایی شناسی مذهبی ای که درایر بر قامت سینما دوخت قطعا به تکامل زبان سینما کمک فراوانی 
کرد. هرچند هم عده ای از سانتی مانتالیسم آشکار سینمای او انتقاد کنند.هرچه باشد او پروتستانی 
دو آتشه بود که زیر دشوارترین آموزشهای مذهبی رشد کرده و بالیده بود.اما همانطور که اشاره شد 
تعصب کورکورانه و تحجری نسبت به اعتقاداتش نداشت و اینها را در آثارش به همراه تفتیش عقاید 
مذموم و نفرت انگیز می شمرد.در آثار مذهبی او،شخصیت های اصلی حتی گاها دچار لغزش می 
شدند و نسبت به باورهایشان تردید می کردند اما بعدا و پس از گذر زمانی چند باز به سرچشمه ی 

مصائب  در  فالکونتی  ماریا  رنه  شدند.همانند  می  رستگار  اینگونه  و  گشتند  برمی  راستینشان  یقین 
ژاندارک که ابتدا از ترس آتش مجبور به اعتراف در مقابل مردم می شود که گمره شده و از سوی 
خدا برای نجات مردم فرانسه نیامده است.اما همو در زندان و پس از اصالح موهایش و به نوعی 
سبک شدن از گناه آشکارش و همچنین با دیدن تاج گلی که او را بسیار به یاد تاج خارآلود مسیح 
در هنگام مصلوب شدن م یاندازد،اعترافش را پس می گیرد و سپس به سرعت در آتش سوزانده 

می شود.
مصائب ژاندارک-که آخرین شاهکار سینمای صامت نیز به شمار می آورندش-را درایر در سال1927 
و در فرانسه ساخت.البته ابتدا قرار شد آن را بصورت ناطق بسازد اما فقر استودیوهای فرانسه این 
امکان را به او نداد و او اجبارا آن را صامت ساخت.اجباری که به نتیجه ای شگرف انجامید.زیرا درایر 
نماهای نزدیک را هوشمندانه جایگزین پرسش و پاسخ میان قضات کشیش و ژان کرد و اینگونه با یک 
تیر دو نشان زد.یعنی هم به زیبایی شناسی موردعالقه ی خودش که نوعی آبستره سازی در جهت 
واکاوی درون از طریق چهره ی بیرونی،البته با نگاهی معنوی بود،دست یازید و هم حسرت ناطق بودن 
فیلمش را الاقل از خودش یکی گرفت.تصاویر بسیار درشت از چهره ی فالکونتی در فیلم نشانگر بی 
گناهی او در مقابل اتهاماتی واهی ست که گریبانش را گرفته.او رفته رفته و در طول پیشروی فیلم از 
ترسی جانکاه به آرامشی قرین ایمان دست می یابد و این را به اتکای همان نماهای منفرد و مجزا از 
چهره اش می توان یقین کرد.اشکهای او در آغاز از سر رستگاری و رضایت از خود نیست بلکه شامل 
همه ی وحشت هایی ست که او را در بر گرفته، در اصل درایر در مصائب ژاندارک،فارغ از تمامی 
دستاوردهای زیبایی شناسانه اش مخاطب را در مقابل یک حادثه ی تاریخی صرف قرار نداده که 
یعنی شخصی بوده در قرن 15ام میالدی که در فرانسه مدعی ارتباط با خدا شده و اینگونه به رهبری 
نیروی مقاومت فرانسه در مقابل حکومت غاصب انگلستان رسیده و سپس از سوی ارتش انگلستان 
دستگیر،محاکمه و اعدام شده است.درایر در شاهکارش روح انسان را به چالش کشیده و دوربینش 
از چهره ی  تنها  نماهای درشت  این  نداده است.البته  قرار  راصرفا در جایگاه یک چشم جستجوگر 
ژاندارک نیست بلکه همه ی قضات دادگاه نیز اینگونه نمایش داده می شوند تا داوری درباره ی ژان 

و آنان از سوی مخاطبان در دو کفه ی ترازو قرار بگیرد.
که  تندی  های  سایه 
نزدیک  نماهای  در 
قضات  های  چهره  در 
گونه  به  شود  می  دیده 
و  ریاکاری  آبستره  ای 
حین  در  را  آنان  تزویر 
نشان  ژان  ی  محاکمه 
تاریکی  دهد.این  می 
تضاد  در  که  انگار  ها 
ی  چهره  محض  نور  با 
فالکونتی  گریم  بدون 
چروک  و  چین  آن  با 
می  اش،تکامل  حقیقی 
یابند و دیده می شوند.
ژاندارکی که یقین دارد 

از سوی خدا گمارده

وقتی درایر 
انگشت خود را با 
اشکهای فالکونتی 

خیس کرد...
نگاهی به آخرین شاهکار 

سینمای صامت
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شده تا کشورش را نجات دهد.او باور دارد که طغیان خودش بر ضد ارزش های حاکم جامعه همان 
پیروزی نهایی وعده داده شده توسط مسیح است. یعنی عین همان آیه  در قرآن که خدا بندگانش 
را به قیام علیه شرایط آزار دهنده فرا می خواند و می گوید اوضاع نابسامان آنها را تغییر نمی دهد 
تا زمانی خود خواستار آن باشند. پس ژاندارک قطعا یک انقالبی ست.و در نظرش این کشیشان به 
ظاهر قاضی هستند که ازسوی شیطان فرستاده شده اند تا او را آزار دهند.در اینجا ایمان او در جهت 
آرمانش است.هرچند که شاید مخاطبان فیلم با دیده ی تردید به آرمان انقالبی او بنگرند. با این حال 
درایر به خوبی دریافته که انسان ذاتا و در اعماق وجودش به دین و مذهب گرایش دارد.البته مذهبی 
بماند.یعنی مذهبی که شخصی چون  باقی  که دچار دگم نشود و در طول زمان پاک و بی آالیش 
ژاندارک را وادارد خود را فدای ایمانش کند و در اصل هدفی که به خاطرش شاید حتی مبعوث شده 
است. این مذهب و ایمان راستین مضحک نیست بلکه بسیار مترقی و حتی جاه طلبانه به نظر می رسد.

برای همین هم هست که پس از به آتش کشیده شدن ژان و فریاد یکی از مردم حاضر در صحنه 
که ژان را قدیس خطاب می کند مردم یکباره یورش می آورند و با جالدان او که در ظاهر پوشش 
مذهبی دارند،درگیر می شوند. یعنی بینشی مذهبی که اینجا رنگ انقالبی نیز به خود گرفته است بر 
ضد حکومتی مذهبی که سراپا تزویر و دروغ و تحجر است به پا می خیزد. یعنی یک فرع در مقابل 
یک کل. دیگر هم مهم نیست که رهبر همان بینش مذهبی ادعای وحی هم کرده باشد!هرچه هست 
نفس عمل اوست که در مقابل دستگاهی فاسد ایستاده و دست آخر به جرم گستاخی بیش از اندازه 
سوزانده شده است. فارغ از دید مذهبی خود درایر،او ژان را بخاطر جسارت رشک برانگیزش ستایش 
می کند. برای مثال در صحنه های دادگاه زمانی که ژان هنوز تردید دارد او را از نقطه نظر قاضی ها 
در زاویه ای پایین تر می بینیم اما در صحنه های بعدی که مصمم می شود از هدفش دفاع کند جهت 

زاویه ی دوربین عوض می شود و این بار ژان را در نقطه ای باالتر می بینیم. انگار که ایمان ژان 
هرچقدر هم که در زمان کنونی دمده و از رده خارج محسوب می شود،موجب ارتقای جایگاه او به 

عنوان یک مبارز انقالبی و از جان گذشته بوده است. 

درایر از این نقطه نظر کامال در جهت عکس فیلمساز ایدئولوگ مشهور آن دوره یعنی آیزنشتاین 
قرار می گیرد. هرچند هم که در فیلم بسیار تحت تاثیر مونتاژ دیالکتیکی او بوده باشد. دو نگاه به 
یک روند تاریخی. درایر با نگاهی مذهبی و در چارچوب ایدئولوژی ای معنا گرا و آیزنشتاین با نگاهی 
مارکسیستی و فارغ از دغدغه هایی متافیزیکی. با اینکه هر دو هم در کل یک هدف داشته باشند 
از سرمایه داری پشتیبان مذهب  اندیشه ای متظاهرانه و نطفه بسته  نیات   و آن هم رسوا کردن 
متحجرانه و متعصب بوده باشد. همانطوریکه آیزنشتاین در رزمناو پوتمکین یا اکتبر فقر و جبر تاریخی 
را عامل وقوع انقالب می داند و با تدوین خاص خودش چگونگی شروع آن را با معنای سوم نشان می 
دهد،درایر نیز در در مصائب ژاندارک و در صحنه ی اعدام ژان با هوشیاری از مونتاژ دیالکتیک بهره 
می برد و با نشان دادن سه نمای پشت سر هم ژان در میان شعله های آتش و سپس نمای صلیبی 
در دستان یک کشیش در کادری کج درحالیکه غبار به تدریج کادر را پر می کند و سپس نمایی از 
پرواز پرندگان در آسمان،حسی از قدرت طلبی نفرت انگیز کشیشان را به صورتی واژگون نشان می 
دهد و از سویی دیگر ایمان راستین ژان را در مقابل قرائت متحجرانه ی همان کشیش صلیب به 

دست قرار می دهد.

یعنی درایر می خواهد بگوید که حکام قدرت طلب کلیسا در یک روند تاریخی با دستاویز اجرا کردن 
کتاب مقدس هرکسی را که تهدیدی برای منافع خود می دیدیند از سر راه بر می داشتند و هر عقیده 
ی مخالفی را در نطفه خفه می کردند حتی ایمان راستین یک دخترک 19 ساله را. حاال او با نگاهی 
مذهبی به این فرآیند می نگریست و آیزنشتاین با نگاهی رادیکال. برای همین هم هست که او آنقدر 
غرق در احساسات می شد که در صحنه ی سوزاندن ژان با بازی خیره کننده ی فالکونتی با اشتیاق 
انگشت خود را بر روی  گونه های فالکونتی می لغزاند و سپس آن را می بوسد تا عمق باورهای مذهبی 
اش را به دیگران نشان دهد. صحنه ای که از فرط قدرت فیلمسازی درایر،در پشت صحنه همه ی 
عوامل اشک می ریخته اند و فالکونتی آنقدر در نقش ژاندارک فرو رفته بود که گمان می کرد که 
واقعا  می خواهند او را آتش بزنند. بازیگری که خاستگاه اصلی اش تئاتر بود و بعد از بازی در این 
فیلم نیز بار دیگر به آن بازگشت و هرگز دیگر در سینما نقشی نپذیرفت زیرا در اصل به قدری ارضا 

شده بود که هیچ نقش دیگری نمی توانست آن چنان مقهورش کند. 
اما  بود  بالذات  تفاوتهای درایر و آیزنشتاین هم همینجاست. دراصل درایر فردگرایی  از  یکی دیگر 
آیزنشتاین بدان ایمان نداشت. در سینمای او قهرمانان جایی نداشتند)البته اگر الکساندر نوسکی را 
نادیده بگیریم(بلکه این توده بودند که نقش مهم تری به عهده می گرفتند. همان ها که در اثر جرقه 
ای که شاید دلیلش گاها کم بودن آذوقه ی غذایی و بدرفتاری اربابان با آنان بود،می شوریدند و 
هرگز در انتظار سوزانده شدن قدیسی چون ژاندارک نمی ماندند. در سینمای او منطق حرف اول را 

می زد و حرف آخر را می زد و مدام حرف می زد و باز حرف میزد. . .
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چگونه می شود بی واسطه شعر گفت؟ چگونه می شود بی آنکه بخواهی شعر بگویی، شعر بگویی؟ 
چگونه می تواند یک بعد از ظهر عمیقاً خودکشی کند؟

مردی از حوالی 4/5 یک بعد از ظهر/ در یک شمارش معکوس/ خودش را کشید توی این شعر/ 
راوی از زاویه ی دید من افتاد/ وقتی در یک سمفونی جمعی خودکشی کردم )شعر30- ص 54(

جداً نمی شود روی هیچ مجموعه شعری در چند صفحه نقد نوشت، چرا که هر شعر در جای خود 
چند صفحه نقد می طلبد. پس این نوشته نگاهی اجمالی به مجموعه ی منظور است.

وقتی اولین شعر کتاب را می خوانی که امضای شاعر تویش هست، احساس می کنی چیزی هست، 
چیزی هست که نمی دانی و باید تا ته کتاب بروی تا بفهمی این »من« کیست:

شیرینم من، ویسم، منیژه ام/ من/ هدیه مهاجرم )شعر 1 – ص 9 (
چنین ارجاعات برون متنی به قصه ها و شخصیت های داستانی:

آدم بود/حوا بود/ درخت بود/ سیب و من و تو ابلیسی که/ در را روی پاشنه ی آشیل و رستم و 
سهراب و/ اسفندیار چرخاند )شعر3 – ص 12(

یا به شخصیت های حقیقی ادبی و فلسفی:
تا نقش اول داستان های کافکا/ صادق را هدایت کند )شعر3 – ص 12(

یا اشاره به زمان ها و مکان های خاص:
اینجا خیابان استانداری ست/... / اینجا اصفهان است )شعر34 – ص 63(

در جاهای مختلفی از مجموعه وجود دارد. حسن این ارجاعات در افزایش وسعت معنایی و گذاشتن 
بار مفهومی بر دوش مرجوع منظور است. اما اینکه اثر با این ارجاعات چقدر در حفظ خط روایی و 

وحدت معنایی و فرمی موثر بوده جای بحث دارد.
ارتباطات درون متنی یا عمودی موضوع دیگریست که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حرکت 
های رفت و برگشتی، تکرار و سایر تکنیک های فرمی به وفور در اشعار مختلف وجود دارد. تنوع 
فرمی به شکلی ست که فرم انتخابی به شدت به موتیف مربوطه وابسته است. مثال شعر 29 ، که 
در آن اتفاقات حول روز اول مرداد می افتد، با 29 مرداد آغاز شده و پایان می یابد و چند بار جهت 
تاکید، تجدید مطلع و تکمیل مفهوم اول مرداد تکرار می شود. یا شعر 22 که با استفاده از فضای 

کالس درس شعر به صورت اپیزودیک در سه زنگ یک روز مدرسه روایت می شود.
گاه در بازه ای کوتاه شاهد جشنواره ای از صنایع ادبی و خیال انگیز هستیم:

خیال را طوری می بافت/ تا زمستان را به گردنم بیندازد )شعر 16 – ص 31(
آمده بودی با قهقهه های خنده – دار – ببافی دور گلوم )شعر 5 – ص 15(

خط تیره یا خط کج )اسلش( از قابلیت چند معنایی ترکیب ها استفاده 
می کند. هرچه جلو می رویم بسامد این نوع تکنیک های فرمی کمتر 
شده و به تکنیک هایی از جنس مفهوم زبان بیشتر پرداخته می شود:

جاده را توی کوله پشتی ام گذاشتم/ و نقشه های تو نقش بر آب 
شد/ حاال تو مدادهایت را بتراش/ و نوک این قله ها را تیزتر کن 

)شعر 35 – ص 64(
انگار هرچه جلوتر می رویم عصیان شاعرانه:

دایره ها به زنجیر می رسند/ با پاهای من/ که پای درهای بی قانون/ 
پابند کسی نیست/ و از دیوانگی/ زنجیر های تو را پاره خواهد کرد 

)شعر 3 – ص 12(
با  یا آرامش می رسیم و کمتر  نفس  به  اعتماد  و  نوعی پختگی  به 
کلماتی که شاید برای »شعر شدن« شعر وارد آن شده اند مواجهیم. 

زبان شعر روان تر و ترفندهای زبانی درونی تر می شوند:
دخلی به من ندارد/ اگر تمام دنیا در حال جنگ است/ وقتی هنوز 

نتوانسته ام/ ساده ترین اتفاق لبخند را/ میان خودمان صلح دهم )شعر 28- ص 50(
گویی کل مجموعه در حال گذار بین این عصیان و آرامش است. حتی نام مجموعه »خودکشی عمیق 

یک بعد از ظهر« تلفیقی از این دو روحیه ی متضاد است:
من/ بیوگرافی یک انسان متوهمم/ که زیر سقف پانزده سالگی/ جا ماند )شعر 16 – ص 31(

شاعر دغدغه دارد و این دغدغه ها در شعر خود را نشان داده اند. شاعر درباره ی خیلی از موضوعات 
اتفاقات و واقعیت ها مثل جنگ، مدرنیته، زن، مرگ، کودکی، مذهب و... مسأله دارد و نسیت به آن 

واکنش نشان می دهد. هرچند فراوانی نمود این واکنش ها در شعر های مختلف متفاوت است:
شهر/ اشتباهی ست/ که رخ می دهد/ وقتی از تمام رخ جغرافیا نگاهش می کنی )شعر 4 – ص 13(
شاعر در حال تجربه است. تجربه ی دنیای پیرامون که گاه وحشی و غم آلود است و گاه مهربان و 

خواستنی:
مردی که کنار من نشسته/ جیبهایش پر از بغض است/ که خدا خدا می کنم نترکد/ .../ مردی که 
کنار من نشسته/ دستهایش پر از غروب است/ و من خدا خدا می کنم دستهایش را باز کند )شعر 

31 – ص 56(
شاعر در حال تجربه است. تجربه ی فرم های مختلف شعری که گاه ساختارمند و شکل گرا ست 

)مثل فرم اپیزودیک شعر 22( و گاه قالب گریز )مثل شعر 12(
شاعر در حال تجربه است و قطعًا می توان روی مجموعه های آتی اش مفصل تر و دقیق تر نوشت.

نیارزد.« مجموعه ی  بار خواندن  به یک  که  نست  ای  نبشته  »هیچ  بیهقی گفت:  پیش  قرن  هشت 
»خودکشی عمیق یک بعدازظهر« ارزش بیش از یک بار خواندن را دارد.

نقد  بنویسی،  نقد  نقد نوشت؟ چگونه می شود بی آنکه بخواهی  راستی! چگونه می شود بی واسطه 
بنویسی؟ چگونه می تواند یک بعدازظهر عمیقاً خودکشی کند؟
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نگاهی اجمالی به مجموعه شعر

 »خودکشی عمیق یک بعدازظهر«
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